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VIHITTY AVIOLIITTOON
Viime lauantaina iltapäivällä

vihittiin avioliittoon Ironwoo-
dissa past. Nopolan kodissa so-
tilas Edward Molaski Besseme-
ristä, Mich. ja neiti Mae John-
son, myös Bessemeristä. Todis-
tajina olivat sulhasen veli Wil-
liam Molaski ja neiti Florence
Nelson. Sulhanen on ollut Alu-
ettien saarilla kuluneet puoli-
toista vuotta, mutta nyt luulta-
vasti saa olla mannermaalla so-
tapalveluksessa. Morsian on ol-
lut OPA:n konttorissa kontto-
ristina ja jää toimeensa toistai-
seksi.

V
Past. Kokkoselta saapu-

neen tiedon mukaan on past. J.
William Sippola Quincyssä,
Mass. sairaalassa puhjenneen
umpisuolen takia. Hänen sano-
taan jo voivan hyvin.

V
Detroitista oli vierailulla

mr jamrs George Boyer past. ja
mrs Nopolan luona Ironwoodis-
sa viime viikon ajan. He palasi-
vat Detroitiin viime perjantai-
na. Mrs Boyer on mrs Nopolan
sisar.

V *

T/Sgt. Jack Johnson, joka on
vieraillut vanhempiensa mr ja
mrs John J. Johnsonin luona
Ironwoodissa, palasi viime vii-
kolla Avon Park, -Florida leiril-
le, missä hän on ampumistaidon
opettajana.

V
—Mr Matt Berg, vanha

Wakefieldin asukas, kuoli ko-
tonaan viime lauantaina ja hau-
dattiin tiistaina iltapäiv ällä.
Hän menetti näkönsä kaivokses-
sa lähes 40 vuotta sitten. Lähin-
nä kaipaamaan jäi kolme poikaa
ja viisi tytärtä.

V
LOMAT PITÄISI VIETTÄÄ
FARMEILLA
(Alku sivulla 1)

suureksi.
Jokaisessa kaupungissa voi-

vat sellaiset asukkaat, joilla ei
ole varsinaista työtä, kääntyä
näiden hallituksen työnvälitys-
toimistojen puoleen saadakseen
selityksiä siihen missä tarvi-
taan erityisemmin apua farmi-
töissä ja missä on sellaista far-
mityötä, joka erityisesti sovel-
tuu kokemattomille farmityö-
läisille.

On muistettava, että sota on
vasta puoleksi voitettu ja että
miehiä tarvitaan Tyynimeren
alueelle ja työvoimaa erityisiin
sotatehtaisiin ja farmeille.

Jokaisen patrioottisen henki-
lön velvollisuus on nyt tehdä
voitavansa, jotta sota saadaan
lopullisesti voitetuksi, niin että
kansamme pääsee rauhallisiin
töihin maan ja kansan puolesta.

Varsinainen aika, jona farmi-
avustusta tarvitaan ,riippuu sii-
tä, mistä maantuotteista on ky-
symys ja missä osissa maata a-
pua tarvitaan. Kaikesta siitä
voivat hallituksen työtoimistot
antaa tarvittavia selostuksia.
Nyt on monin paikoin alkanut
maantuotteiden korju u s ee n
saattaminen, .joten työvoimaa

Your

PRINTING
will be satisfactory if entrusted to us

We have been establish-
ed in Ironwood 38 years
and have every facility
to serve you efficiently.

Commercial Printing of Every Description

The Finnish Printing Cos.
We ars the only printers in Gogebic County

L/
operating under the new union contract.

siihen tarvitaan enemmän kuin
maiden kylvölle saattamiseen.

Korkeakoulujen oppilai 1 1 e
tarjoutuu erinomainen tilai-
suus saada ansiotyötä tulevaa
lukukautta varten. Työ maalla
on terveellistä, joten saadaan
lisävoimia koulutyöhön. Far-
milla vietetty aika ei mene huk-
kaan. Se tulee käytetyksi hyö-
dyllisesti katsoen kaikkien e-
tua: oppilas saa terveyttä ja
palkkaakin; farmari saa apua
työssään ja maa kokonaisuudes-
saan hyötyy, kun sadaan tal-
teen maatuotteet tulevaa tal-
vea varten.

Common Council
V

THOMSON, MINN.
Keskiviikko-iltana, elok. 8 p.,

on hartaushetki ja seurakun-
nan ompeluseuran kokous Kan-
salliskirkon alasalissa klo 7:30
ill. Tarjoilusta huolehtivat mrs
Mary Dyer ja mrs Jacob Olli-
la. Tervetuloa!

. E. V. Niemi
V

MINNEAPOLIS, MINN.
Iltakirkko sunnuntaina, hei-

näk. 29 p. kello 7:30 ill.
Orville Aho

, V
ELY, MINN.

Ensi sunnuntai-iltana, 29 p.,
on ohjelmallinen illanvietto
kirkossa klo 7,30. Kolehti on
kirkon ja pappilan pihamaan
korjauskustannuksien peittämi-
seksi. Seurakunnan naiset huo-
lehtivat kahvitarjoilusta. Ter-
vetuloa! E. A. Heino

V
Ironwoodin Kansallis-
seurakunnan uutisia
J. Hirvi, pastori
610 E. Ayer Street

Ensi sunnuntaina, heinäk.
29 p., on suomenkielinen juma-
lanpalvelus kirkossa klo 10 aa-
mulla. "

—Häitään viettivät mr Nikolai
Niemi, Pohj. Ironwoodista, ja
miss Catherine Miles, Wake-
fieldistä, heinäk. 18 p. Vihkimi-
nen toimitettiin - pappilassa,
Walter Salosen ja Vera Niemen
ollessa todistajina. Hääiltanen
ja varsinainen hääjuhla oli mr
ja mrs Antti Niemen kodissa
Pohjois-Ironwoodissa. Hääjuh-
lassa oli paljon väkeä. Toivo-
tamme Jumalan siunausta alje-
tulle avioliitolle.

Hautaus: Perjantaina tk.
20 p., saatettiin vainajan pojan
mr ja mrs John Mäen kodista
Montrealista haudan multiin
Matti Mäki (Hautapakka), ko-
toisin Vöyrin pitäjän Bjork-
holman kylästä. Vainaja oli syn-
tynyt heinäk. 16 p. 1865 kuoli y-
liajon uhrina heinäk. 16 p. 19-
45, ollen siten kuollessaan 80 i-
käinen. Omaisia jää poika mr
John Mäki puolisonsa ja sota-
väessä olevan poikansa kanssa
täällä, poika Antti ja 2 tytärtä
Suomessa ja 4 lasten lasta. Vai-
naja oli tullut Amerikaan v.
1907.

Lauantaina, tk. 2\ p. haudat-
tiin seurakuntamrrfe kirkosta
miss Lempi Lillian Niemi, syn-

Hepoes
by WOODY COWAN

•

* 7/ Y V *

ALTHOUGH wounded md bleeding, m exrloslon threatcning from
Jl\ firc in the bomb bay and the co-ri!ot tvcr.mdsd from a shell btirsc
in the cockpit, Lt. Edward S. Michael flev a 13-17 back to England to
aave his comrades. Oncc h; !" t conscicusntss. Eut the piane that your
War Bonds helpcd to p-ov": brouchc hl n through. We will need
manv more such plancs in tne war Japan. Buy and hold Wat
Bonds. { r«r. Trrtitury Department

tynyt Erwin Townshipissä elo-
kuun 'l4 p. 1910. Vainaja kuoli
Michiganin valtion sairaalassa
elok. 18 p. 1945, 34 v. 11 kk. ja 4
p:n iässä. Vainaja oli käynyt
pyhäkoulun ja rippikoulun seu-
rakunnassamme ja ollut ahke-
raan sanankuulossa sairastumi-
seensa asti. Lähinnä kaipaamaan
jää äiti, mrs Anna Niemi, 2 vel-
jeä, 2 sisarta miehineen, veljen
vaimo, 4 sisarten ja veljen las-
ta, eno, 2 setää ja viisi tätiä se-
kä lukuisa joukko serkkuja ja
muita sukulaisia. Jumalan
kansan ei kuolonkaan kohdates-
sa tarvitse surra toivotonna.
Herra lohduttakoon omaisia.

Kastettu: Ristiäisju h 1 a a
vietettiin mr ja mrs Victor E.
Ahosen kodissa tiistai-iltana, tk.
17 p. Pyhän kasteen kautta
Kristuksen seurakunnan jäse-
nyyteen saatettiin kapt. Wilbert
J. Keskeyn ja hänen vaimonsa
Marion E. Keskyn pienokainen
Kristin Ann Keskey, syntynyt
Washingtonissa, D.C. tammik.
9 p. 1945. Kummeina olivat Ar-
thur W. ja Ingrid A. Ahonen,
Reed S. ja Sylvia A. Harris, ja
William ja Sayde Barber. Pie-
nokaisen vanhemmat saivat ly-
hyen loman, niin että juhlahetki
saatettiin viettää täällä kotiväen
mukana ollessa. He ovat jo pa-
lanneet takaisin maan pääkau-
punkiin. Myöskin yksi kum-
meista, mr Arthur Ahonen,
joutui tämän viikon alussa sota-
palvelukseen.

Pappilassa kastettiin tk. 18 p.
Arlene Lenore Mäki, Arthur Eli
ja Betty Jean Mäen pienokai-
nen, syntynyt Wallace’ssa, Ida-
hossa: maalisk. 29 p. 1945. Kum-
meina olivat Joseph ja Ellen Bo-
vio, Charles Kozens ja Helen
Kulmala. Samana * päivänä
kastettiin pappilassa myöskin
Rodney William Hewitt, Jack ja
Fannie Hewitt’in poika, synty-
nyt Ironwoodissa maalisk. 27 p.
1945. Kummeina olivat August
ja Tekla Nelmark, Everett Saa-
ri ja Audrey Sandsten.

Kotona pidetyssä ristiäisjuh-
lassa saatettiin pyhän kasteen
kautta Kristuksen seurakunnan
jäsenyyteen William Donald
Peltonen, John ja Esther Pelto-
sen pienokainen, syntynyt Iron-
woodissa huhtik. 16 p. 1945.
Kummeina olivat Charles ja
Sylvia Torni, Arne Kangas ja
Aino Jalonen. Jumala siunat-
koon pienokaisia armoliittonsa
lapsina.

Lomaylläiyg pidettiin len-
tosoturille Jack Johnsonille tä-
män vanhempien kodissa tk. 17 p.
Väkeä oli tilaisuudessa runsaas-
ti; sekä Ironwood että lähikylät
olivat kaikki edustettuna. Toi-
vomme, että nuori soturi, joka
on tehnyt osansa merten taka-
na, saisi pian palata rauhan toi-
miin perheensä keskuuteen.
..

— Hääyllätys oli mr ja mrs
Victor Mäelle heidän kodissan
Erwinkylällä viime sunnuntai-
na. Mr ja mrs Mäki vihittiin a-
violiittoon, kuten muistamme,
kesäk. 11 p. ja ovat hiljakkoin
koteutuneet häämatkal taan.
Pastori J. Hirvi ja mr Mäki itse
pitivät puheen tilaisuudessa.
Juhlassa oli runsaasti väkeä.

Hopeahääjuhlaansa vietti-
vät mr ja mrs Gust P. Ahonen
jamrs ja mrs Arvey Ahonen vii-
me sunnuntaina. Juhla vietet-
tiin mr ja mrs Gust Ahosen ko-
dissa, jossa sadottain kävi sekä
engl. että suomenkielisiä ystä-
viä tervehdys- ja onnitteluvie-
railulla pitkin päivää. Juhlaa
suosi kaunis ilma. Olkoon mo-
lempien avioparien, joissa isän-
nät ovat veljeksiä ja emännät
sisaruksia, elämä edelleenkin
yhtä aurinkoista kuin tämä juh-
lapäivä.
..

— Mr ja mrs Uuno Perttulal-
le syntyi tk. 15 Grand View-sai-
raalassa terve poika. Nimeksi
pienokaiselle annetaan Donald
Howard. Viime sunnuntaina ha-
ki mr Perttula jo äidin ja pieno-
kaisen kotiin sairaalasta.
..

— Sairaala-uutisia: Mr John
Wainio N. Ironwoodista leikat-
tiin tk. 16 p. Hän voi hyvin ja
pääsee pian kotiin. Mrs Pe-
ter Sieraski, ent. Hilja Peter-
son, oli sairaalassa viime viikol-
la, mutta on jo päässyt kotiin.

Mr Oscar Kolehmainen lei-
kattiin vatsahaavojen vuoksi
viime viikon keskiviikkona. Hän
oli sangen sairas, mutta on jo
toipumassa. Hänen poikansa Su-
lo O. Kolehmainen Duluthista
ja tyttäret mrs Arne Johnson ja
mrs Ahti Lumppio sekä mr ja
mrs Toivo Alaspää Cloquetista,
Minn. ovat olleet täällä häntä
katsomassa.

Mrs Hildur Siltala Fair-
portista, 0., palasi tämän kaut-
ta Minnesotasta, missä vieraili
sukulaistensa ja tuttaviensa
luona paikkakunnilla ja mat-
kusti täältä kotiin, minne on jo
onnellisesti ssapunut. Miss
Impi Kaartunen, vierailtuaan
puolitoista viikkoa täällä enti-
sessä kotikaupungissa, matkus-
ti lauantaina takaisin Detroit-
iin.

Mr ja mrs Herbert Minkin
Milwaukeesta, ovat lapsineen
vierailleet täällä omaistensa luo-
na.

Robert Kleimola, jota koh-
danneesta onnettomuu d e s t a
mainitessamme ilmoitimme hä-
nen jo olevan kotona, on yhä
sairaalassa. Loukkautuessaan
sai hän luun murtuman vasem-
paan sääreen ja se pakottaa o-
lemaan sairaalassa siksi, kun on-
nettomuudessa saadut haavat
paranevat, että sääri voidaan
lastoittaa. Hän on mr ja mrs
Wäinö Kleimolan poika Iron-
wood Townshipissä.

Vieraita: Miss Eleanor
Trast, Washington, D.C., vierai-
lee vanhempiensa mr ja mrs
Matti Trastin ja muiden omais-
ten luona. Mrs Frank Krause ja
mrs Iver Erickson Marquettesta
olivat täällä pyhänä ottaakseen
osaa veljiensä ylempänä mainit-
tuun hopeahääjuhlaan. Pastori
ja mrs M. N. Westerback olivat
Ironwoodissa viime sunnuntai-
na. Kaikki he ottivat osaa myös-
kin pyhäaamuiseen kirkonme-
noomme.

Tilitystä: Mrs Hjalmer Kos-
ken ja mrs Hjalmer Hillin vii-
mekuussa toimeenpanema ti-
laisuus tuotti $7.16 Erwinkylän
Ompeluseuran kassaan. Mrs

Anna Holma ja mrs Maria
Johnson Van Buskirkestä ovat
maksaneet Ompeluseuravuoron-
sa, antaen seuran kassaan kum-
pikin viisi dollaria.

Auttaja torstaina, heinäkuun 26 p, 1945

HUONOKUULOISET!
Meillä on lämän sodan aikana
kehitetty kuulolaite, joka aut-
taa kuuloa kuten lasit näköä.
Tulkaa viivyttelemättä näke-
mään sitä tai sitten tilatkaa
vapaa kirjanen.

SUOMEA PUHUTAAN

ACOUSTICON
JOHN E. JOHNSON

103 S. Suffolk St.
Ironwood, Michigan

Gogebic Insulation Cos.
Wäinö Mäkelä, omistaja

Puhelin 96
240 E. Qak Street
Ironwood, Mich.

Käyttäkää “ WOOD-FIBREn

Insuleeraus-ainetta
Kattoaineita - Ulkovuorausta

ENSILUOKKAINEN.
- TAATTU TYÖ

Kysykää hintoja vapaasti

Fred Oberlander
215 E. Ridge St.

Ironwood Michigan

Moottori ja Jeneraat-
tori korjausta

AVAIMIA TEHDÄÄN
LUKKOJA KORJATAAN

Uusia ja käytettyjä
AUTONOSIA

Sekalaisia autokumeja
Tilatkaa autonosia postitse.

Lähettäkää lehmän- ja peu-
rannahat meille.

IRONWOOD
AUTO WRECKERS
Vastap. Carnegie kirjastoa

Puh. 204 Ironwood, Mich.

SUMMIT SUPER
SERVICE STATION

Arnold Salo, haltija
Douglas Blvd. ja U.S.-2

Gasoliinia, öljyä, rasvausta ja
kaikkea alaamme kuuluvaa

palvelusta.

SHELL TUOTTEITA

STENHOLM
BAKERY

Suomalainen leipomo. Ensi-
luokkainen ja puhdas työ.

Suffolk Street
IRONWOOD, MICH.

Käykää liikkeessämme Iron-
woodissa vieraillessanne.

f"') CIRCLE
'—' Cleanera

Kaikenlaista vaatteiden
puhdistusta ja prässäystä

Puh. 2295
Vastapäätä Auttajan painoa

IRONWOOD
Haemme ja tuomme kotiinne

ATERIOIKAA

Northwestem
Cafe:ssa

“Linja-auto Asemalla' 1

Aurora St. Ironwood, Mich.
“Shorty” Johnson, omistaja

Täydellinen ateria 35c arki-
päivinä; sunnuntaisin 60c

Kahvia Virvokkeita

Kuvastimia
ja kaikenlaista lasityötä

Rakennusalan erikoistarpeita
ja maaleja

PAUL SAUTER CO.
122 West Ayer Street

IRONWOOD
Puh. 120-W

WIRTANEN
JA

KOSKELA
PARTURILIIKE
218 S. Suffolk St.

Siisti liike, ensiluokkainen työ

MYYTÄVÄNÄ
Hiljattain kunnostettu talo.

Parhaalla asunto-alueella.
Hinta $2.500.00. Myöskin viisi
muuta asuntorakennusta hy-
vällä hinnalla, ja useita tont-
teja asumuksia varten.

M. E. SYRJÄLÄ
Puh. 300 509 E. Ayer St.

KOLIA
RAKENNUSTARPEITA
Kennedy Cos.

Puhelin 1585
ERONWOOD MICHIGAN

Hammaslääkäri
Dr. M. O. Sivula

Vastapäätä A&P kauppaa
TUNNIT: 9-12; 1-5; 7-8
Puh. 937-J Kotia 1759-J

IRONWOOD, MICH.

W. Hirvelän
Valokuvaamo

IRONWOOD, MICH.
Kaikenlaista valpkuvaustyötä

Auki joka päivä klo 9—6
Ikuistuttakaa itsenne

MORGAN
COMPANY
IRONWOOD MICHIGAN

Puh. 32 Kaupungilla
Puhelin 247 JessievilleesM

KOLIA
Rakennustarpeita
MAALEJA
Ehdotamme että kokeilette e-
rinomaista, hyvin palavaa, puh-

dasta ja lämmittävää
“MARNE”-kolia

Pollari Food Shop
428 McLeod Ave. Puhelin 100

IRONWOOD
OMA LEIPOMO

jossa valmistetaan puhtaasti ja huolellisesti leivoksia
Ensiluokkaista ruokatavaraa vallitsevilla hinnoilla.

Liikkeessämme on myös LIHAKAUPPA, jotenvoitte tehdä
kaikki rukotavaraostoksenne yhdestä puodista.

Suomalaiset kauppapalveli jät

OSTOKSET TUODAAN KOTIIN

Ironvvood Pharmacy
IRONWOODIN JOHTAVIN

Apteekki
210 S. Suffolk St. Puh. 29 Ironvvood, Mich.

Suomea puhutaan

Northern Baking Company
Wirtanen Brothers, omistajat

IRQNWOOD Puhelin 744 MICHIGAN
Tunnettu, luotettava leipomoliike

Bestyet;‘leivän valmistajat
LEIVOKSIA, KUIVAALEIPAÄ JA KAIKKIA

LEIVOSTUÖTTEITA

The Rexall Drug Store
Suffolk ja Aurora katujen nurkassa

IRONWOOD MICHIGAN
/3\ »SITY

v v .. 1 Akcuiitcv

Kaikkea apteekki-alaan kuuluvaa tavaraa
SUORA KOHTELU AINA

jr
Huonekaluliike ja hautaustoimisto

Lisämaksua ei ole hautaukselle 50 mailin
sisällä

Huonekaluliike Hautauatoimiato
11* S. Suffolk St *35 E. Ayer St.

Ironvvood, Mich.

No. 30

Suomalainen vakuutusliike
W. J. HELLI

AGENCY
Kaikenlaista vakuutusta

227 E. McLeod Ave.
IRONWOOD, MICH.

Puh. 731

Be Lovely
BEAUTY SHOP

Permanentteja
Suomalainen palvelija’

Sears Roebuckin yläkerrassa
Aurora Street Puh. 1700

IRONWOOD

ED OIE
Kuorma- japakasi ajuri

217 S. Curry Street
Telephone 411

Ironwood, Michigan

Sivu 8


