
MAITOTALOUSMIESTEN
KOKOUS IRONWOODISSA

Maitotalousmiesten kokouk-
seen Ironwoodissa, jonka järjesti
Michigan State College ja Iron-
woodin kauppakamari eilen, oli
noin 700 edustajaa. Kokouksessa
oli näytteillä uusimman aikaista
karjanhoito- ja maitotalousko-
neistoa. Esitelmiä pidettiin ja
näytteitä annettiin lypsyssä
y. m karjanhoidossa.

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

Siionin Ompeluseuran kokous
on torstai-iltana, 17 p., kirkko-
salissa. Kestityksen varustavat
mrs Ralph Hendrickson, mrs
Peter Sieraski ja mrs Wäinö
Suokko. Kaikkia pyydetään tä-
hän vuoden ensimmäiseen ko-
koukseen.

Lauantai-aamuna on rippikou-
lu kirkkosalissa klo 9. Sunnun-
taikoulu on kirkkosalissa kello
9:20 sunnuntai-aamuna.

Englk. jumalanpalveluson en-
si pyhänä, 20 p., klo 10:30 aam.
Jumalanpalveluksen yhteydessä
on Herran pyhän ehtoollisen
vietto.

Miesten veljeysliiton kokous
on ensi pyhäiltana klo 7:30.
Kaikki ovat tervetulleita ko-
koukseen.

Vanhemman Ompeluseuran
vuosikokous oli kirkkosalissa tk.
10 p. Virkailijat, jotka ovat toi-
mineet virne vuodella, valittiin
kaikki uudelleen. Vanhempi

Gogebic alueen uutisia
Auttajan osoite: 324 S. Suffolk St Puhelin 30

ompeluseura on tänäkin vuon-
na ollut seurakunnan toiminta-
ryhmistä toimeliain. Kokoukses-
sa piti puheen vanha veli J. G.
Ahonen. Mrs Ida Kivistö lausui
runon ja pastori piti puheen.
Seuraava kokous on tk. 24 p.
Sen kestityksen varustavat mrs
Sophia Koski, mrs Lempi Mäki
ja mrs John Salo.

Nuorisoliiton kokous on kirk-
kosalissa tk. 21 p, klo 7:30 ill.
Kestityksen laittavat viimevuo-
tisen virkakunnan jäsenet mr
Curtis Pollari, mr Elmore Fred-
rickson, miss Dorothy Randa ja
miss Janette Lake.

Seitsemänkymmentä vuotta
täytti mrs Sophia Koski Pine*
kadulla tk. 8 p. Merkkipäivän
johdosta oli koolla joukko omai-
sia jp ystäviä. Laulettiin useita
hengellisiä lauluja, joiden vä-
lissä kekusteltiin ihmiselämässä
ilmenevästä Jumalan johdatuk-
sesta ja kristityn autuudentoi-
vosta. Past. J. Hirvi piti tilai-
suudessa puheen. Toivotamme
syntymäpäiväänsä viettäneelle
herttaiselle vanhukselle aurin-
koista ja armontunnon valaise-
maa elämän iltaa.

Kotiintuloyllätys pidettiin mr
ja mrs A. Minkin’en pojalle Ro-
bertille heidän kodissaan Pine-
kadulla keskiviikkoiltana, tk. 9
p. Mrs Alex Minkin, tyttärensä
säestäessä, lauloi kauniin soolon
ja past. J. Hirvi puhui suomen
ja englannin kielellä palanneel-
le soturille jä juhlaan kokoon-
tuneille vieraille. Toivomme
Robertille viihtymistä kotoisissa
oloissa.

ePearce Hardware
& Furniture Cos.

Vastap. Lake Superior District Power Cos.
Puhelin 314

ERNEST SEPPÄLÄ, liikkeenhoitaja

RAUTATAVARAA HUONEKALUJA

KAIKESTA NIKKARIEN
LAJISTA TARPEITA

MUISTAKAA POIKETA KAUPASSAMME
Suomalaiset kauppapalvelijat

Phosphate puhdistusainetta kaikkea puhdistustyötä varten.

SUOMEN AVUSTUSJUHLAT
Salem Ev. Luth. Kansalliskirkolla

2911 Kendall Ave. ja Ewald Circle
Tiistaina ja keskiviikkona, tammik. 22 ja 23 p. 1946—7:30 ill.

Iliahariaudseurai juhlapuhujana
PAST. M. WISKARI. New York Citystä

Kahvitarjoilua ja vierastelua molempina iltoina seurojen
jälkeen.

TERVETULOA KAIKIN!

Paremman kuulon klinikka
Näytteillä on uusi Supervoima kuulolaite, yhtenä palana,

keveämpi puolta paunaa, peukalopatterilla varustettu.
Nähtävänä seuraavissa paikoissa:

Maanantaina, tammik. 21 p., Holmes hotellissa, Baraga, Mich.
Keskiviikkona, tammik. 23 p. Binder hotellissa,

Bruces Crossing, Mich.
Tunnit: klo l:stä klo B:saan ill.

Muina aikoina sopimuksen mukaan.
. i ... ,

ACOUSTICON
J. E. Johnson, suomalainen välittäjä

103 South Suffolk Street
IRONWOOD, MICHIGAN

Auttaja torstaina, tammikuun 17 p. 1946
Montrealissa. Wisc., pidettiin

kotiintuloyllätys mr ja mrs
Gust Mäen kodissa John Mäelle,
joka on kotiutunut sotapalveluk-
sesta Europassa. Johtajatar miss
Hilda Lake puhui ja esitti histo-
riikin palanneen soturin palve-
lustoiminnasta. Past. J. Hirvi
piti puheen. Palannut nuori
mies matkustaa sisartensa luo
Waukeganiin. Toivotamme on-
nea nuorukaiselle vastaisessa e-
lämässään.

Kastettu: Harold John Karvo-
nen, Henry Adol jaLempi Marie
Karvosen poika, synt. Ironwoo-
dissa jouluk. 9 p. 1945, saatettiin
pyhän kasteen kautta Kristuk-
sen seurakunnan jäsenyyteen
tammik. 11 p. Kummeina olivat:
John ja Vieno Karvonen, Frank
ja Tillie Ziebell, Donald Suliin
ja Helen Savonen. Toivotamme
Jumalan siunausta!

Mrs Pelto Saxonista on leikat-
tu Grand View sairaalassa. Nuo-
rukainen Mike Rondeau joutui
sunnuntaina sairaalaan leikkaus-
ta varten. Lentsun otteissa, osas-
ta sangen vakavastikin, ovat ol-
leet monet seurakuntamme vä-
estöstä. Toivotamme sairaille
kärsivällisyyttä taudin tuomissa
vaikeuksissa ja toivorikasta
mieltä ja nopeaa toipumista.

Ota aikanaan vaari
Jumalan sanasta

“Katso, päivät tulevat, sanoo
Herra, Herra jolloin minä lähe-
tän nälän maahan: en leivän
nälkää ja veden janoa, vaan Her-
ran sanojen kuulemisen nälän.
Silloin he hoippuvat merestä
mereen, pohjoisesta itään; he
samoavat etsien Herran sanaa,
mutta eivät löydä.”

Aamos 8:11,12.
Näillä sanoilla Jumala ilmoit-

taa Israelin kansalle sille tulevan
tuomion. Tuomion ankaruus on
siinä, ettei se sisällä ajallisten
etujen, kuten leivän tai veden
puuttumista, vaan sisältää ian-
kaikkisten aarteitten kieltämis-
tä.

Israelin kansalla oli alusta al-
kaen ollut erityisen runsaat tai-
vaalliset aarteet ominaan. Kai-
killa heidän teillään oli ollut
saatavissa Jumalan apu, turva
ja lohdutus. Herra puhui ja
ilmestyi heille Mooseksen ja
profeettain kautta. Egyptin or-
juudessa ja korpivaelluksen vai-
voissa oli heillä julistettuna lu-
pauksen sana. Heidän silmäinsä
edessä tapahtuneet ihmeet tar-
josivat ajallisissa merkeissä to-
distuksia siitä vapahduksesta,
joka Kristuksen kautta oli a-
vaava heille taivaan oven. Baa-
belin vankeuden aikanakin pro-
feetat heitä virvoittivat ja kään-
sivät heidän katseensa iankaik-
kiseen, taivaalliseen lohdutuk-
seen.

Mutta aina vain oli kansa vas-
tahakoista Jumalan sanaa koh-
taan. Kansa etsi ajallisia etuja ja
vähät välitti taivaallisista. Kauan
Jumala tätä vastahakoisuutta
kärsi, mutta kun he vihdoin
hylkäsivät itse'luvatun Messi-
aan, Herramme Jeesuksen, ja
apostolien todistuksen hänestä,
silloin oli Jumalan mitta täysi.
Israel sai tuomion jo nyt ajassa.
Pienempi osa tuomiosta sisälsi
ajallisen rangaistuksen, sen ni-
mittäin, että heidät hajoitettiin
kaikkien kansojen keskuuteen.
Tuomion ankarin osa sisälsi sen,
että Jumala otti heiltä pois sa-
nansa opettajat ja siten myös
sanansa.

“Työläästi he kuulivat korvil-
laan ja silmänsä he olivat um-
mistaneet, etteivät näkisi sil-
millään, eivät kuulisi korvil-
laan, eivät ymmärtäisi sydä-
mellään eivätkä kääntyisi ja et-
ten minä heitä parantaisi,” ku-
ten Herra oli puhunut Esaia-
profeetan kautta, Mt. 13,13,14.
Siinä ilmenee paatumus ja sitä
seuraa väistämättömästi ian-
kaikkinen kadotus.

Tämäkin Jumalan sana on
kirjoitettu myös meitä varten.
Jumala seuraa meitäkin ja ky-
syy, mitä rauhaamme kuuluu.

Kun itseämme ajattelemme,
niin saamme ihmetellä sitä Ju-
malan armon runsautta, jolla

hän meitä varustanut on joh-
dattaakseen meidät iäisiin ma-
joihinsa. Meillä on hänen sa-
nansa täydessä puhtaudessa
ja meillä on edelleenkin Juma-
lan sanan julistajia. Silti on kes-
tettävänämme korpivaelluksen
vaivoja. Mutta Jumalan sana
varoituksineen, syytteineen ja
sitten lohdutuksineen valaisee
tiemme, kirkastaa pimeyden,
voittaa esteet, kaataa viholliset
ja kantaa meidät vihdoin kor-
venkin kätköstä taivaalliseen
Kaanaaniin. Tämä ei todella-
kaan puutu keneltäkään meistä.

Meitä on syytetty siitä, että
olemme kokoontuneet omiin
seurakuntiimme emmekä jää-
neet kirkolliseen sekavuuteen.
Tähän me nöyrästi Jumalaa kiit-
täen vastaamme, että näin o*

lemme tehneet juuri säilyttääk*
semme “Herran sanat". Tuolla
kirkollisessa opin sekavuudessa
monen monet ovat samonneet et-
sien Herran sanaa, mutta eivät
ole löytäneet sitä. Onpa tuo se-
kava sana siinä määrin sokaissut
mieliä, että suorastaan väiste-
tään, varotaan ja vastustetaan*
kin Jumalan sanan puhdasta to-
tuutta. Siinä on jo samaa käryä
kuin Israelin tottelemattomuu-
dessa: Työläästi he kuulevat
korvillaan ja silmänsä he ovat
ummistaneet, etteivät näkisi
silmillään, eivät kuulisi korvil-
laan, eivät ymmärtäisi sydämel-
lään eivätkä kääntyisi ja ettei
Herra heitä parantaisi.

Mutta pysähtykäämme, rak-
kaat lukijat, tarkastellaksemme
omaa sydäntämme, rientääkö
se hengessä ja totuudessa vas-
taanottamaan “Herran sanat”.

Alistuuko sydämemme tun-
nustamaan syntinsä Jumalan
käskyjen mukaisesti todella tuo-
mittavaksi vääryydeksi? Poltta-
vatko sydäntämme pahat ajatuk-
semme, rakkaudettomat sanam-
me ja väärät tekomme? Meidän-
sydämemme voi olla niin sokais-
tunut, että me hylkäämme Ju-
malan nuhteen, hylkäämme,
“Herran sanat”. Silloin ei meil-
lä ole sitä nälkää, joka rientäisi
oikein käyttämään ja vastaan-
ottamaan evankeliumin lohdu-
tusta. Voi käydä niin, että kes-
kellä Jumalan sanan kirkkautta
ja runsautta, emme sitä silmil-
lämme näe emmekä korvil-
lamme kuule, emme käänny
eikä Herra saa meitä parantaa.

Oi, muistakaamme silloin, että
Herra uhkaa ottaa sellaisilta ko-
konaan pois sanansa. Ja vaikka
sitten myöhemmin jälleen täl-
laiselle tulisi “Herran sanojen”
nälkää ja hän samoten niitä etsi-
si, voi käydä niin, että hän ei e-
nää löydäkään “Herran sanoja”.
Silloin jää nälkä sammuttamat-
ta. Tällaista sielun hätää ei voi
verratakaan leivän nälkään tai
veden janoon. Ilman todellista
Jumalan armon lohdutusta sie-
lu jää iankaikkiseen tuskaan ja
vaivaan jää synteihinsä ja
Jumalan vihan alaiseksi.

Mutta tämä Jumalan rangais-
tus ei vielä ole tullut kohdalleni-
me. Yhä edelleen kaikuu kes-
kuudessamme puhtaina ja pe-
lastavina “Herran sanat”. Vielä
on Herra löydettävissä. Vielä
Herra lain sanansa kautta pal-
jastaa syntiemme todellisuuden
saadakseen sitten armollaan
peittää kaiken vääryytemme ja
tehdäkseen siten meidät pyhik-
si ja nuhteettomiksi. Kuulkaam-
me tätä korvillamme, katsel-
kaamme tätä silmillämme, ym-
märtäköön sydämemme tätä,
niin että käännymme synneis-
tämme Jumalan puoleen ja hän
meidät parantaa.

Kun näin olemme sielun nä-
lässä ja janossa löytäneet “Her-
ran sanat” ja saaneet maistaa
Herran hyvyyttä, silloin me jat-
kuvasti palajamme “Herran sa-
nojen ääreen, pysymme niissä,
tunnustamme niitä emmekä an-
na kenenkään tai minkään koh-
talon riistää niitä meiltä. Silloin
kiitämme Jumalaa siitä, että
hän pienissä seurakunnissamme
hoitaa meitä sanallaan. Silloin
me tuemme tätä Jumalan armo-
työtä toisten mukana taistellen
uskon jaloa taistelua, olemme

kestävät ja kärsivälliset ristin-
alaisina ja odotamme toivoen
rakkaan Vapahtajamme kirk-
kauden ilmestymistä.

Näin tehden emme joudukaan
tuohon kadottavaan, sammutta-
mattomaan nälkään, vaan päin-
vastoin saamme osaksemme ian-
kaikkisen siunauksen, niinkuin
Jeesus sanoo: “Minä olen tullut,
että heillä olisi elämä ja yltä-
kylläisyys”. Joh. 10:10.

A.A.U.

Be Lovely
BEAUTY SHOP

Permanentteja
Suomalainen palvelija

Sears Roebuckin yläkerrassa
Aurora Street Puh. 1700

IRONWOOD

WIRTANEN
JA

KOSKELA
PARTURILIIKE
218 S. Suffolk St.

Siisti liike, ensiluokkainen työ

Suomalainen vakuutusliike
W. J. HELLI

AGENCY
Kaikenlaista vakuutusta

227 E. McLeod Ave.
IRONWOOD, MICH.

Puh. 731

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

ACOUSTICON
JOHN E. JOHNSON
Suomalainen välittäjä

103 S. Suffolk St.
Ironwood, Michigan

SUMMIT SUPER
SERVICE STATION

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

Gasoliinia, öljyä, rasvausta ja
kaikkea alaamme kuuluvaa

palvelusta.

SHELL TUOTTEITA

r\ CIRCLE
Cleaners

Kaikenlaista vaatteiden
puhdistusta ja prässäystä

Puh. 2295
Vastapäätä Auttajan painoa

IRONWOOD
Haemme ja tuomme kotiinne

Gogebic Insulation Cos.
Wäinö Mäkelä, omistaja

Puhelin 96
240 E. Oak 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.

ED OIE
Kuorma- ja pakasi ajuri

217 S. Curry Street
Telephone 411

Ironwood, Michigan

STENHOLM
BAKERY

Suomalainen leipomo. Ensi-
luokkainen ja puhdas työ.

Suffolk Street
IRONWOOD, MICH.

Käykää liikkeessämme Iron-
woodissa vieraillessanne.

Kuvastimia
ja kaikenlaista lasityötä

Rakennusalan erikoistarpeita
ja maaleja

PAUL SAUTER CO.
122 West Ayer Street

IRONWOOD
Puh. 120-W

ATERIOIKAA

Northwestern
Caferssa

“Linja-auto Asemalla”
Aurora St. Ironwood, Mich.

“Shorty” Johnson, omistaja

Täydellinen ateria 35c arki-
päivinä; sunnuntaisin 60c

Kahvia Virvokkeita

MORGAN
COMPANY
IRONWOOD MICHIGAI♦

Puh. 32 Kaupungilla
Puhelin 247 Jessievilless

KOLIA
Rakennustarpeita
MAALEJA
Kysykää hintojamme ennen
kuin insuleeraatte talonne.-
Varmaan voimme säästää ra
ho jänne. Kokeneet miehet te
kevät työn.

Northern Baking Company
Wirtanen Brothers, omistajat

IRONWOOD Puhelin 744 MICHIGAN
Tunnettu, luotettava leipomoliike

Bestyet leivän valmistajat
LEIVOKSIA, KUIVAALEIPÄÄ JA KAIKKIA

LEIVOSTUOTTEITA

Ironwood Pharmacy
IRONWOODIN JOHTAVIN

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

Suomea puhutaan

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, joten voitte tehdä

kaikki rukotavaraostoksenne yhdestä puodista.
Suomalaiset kauppapalvelijat

OSTOKSET TUODAAN KOTIIN

The Rexall Drug Store
• Suffolk ja Aurora katujen nurkassa

IRONWOOD MICHIGAN

Kaikkea apteekki-alaan kuuluvaa tavaraa '

SUORA KOHTELU AINA

KETOLAN
Huonekaluliike ja hautaustoimisto

Lisämaksua ei ole hautauksille 50 mailin
sisällä

Huonekaluliike Hautaustoimisto
113 S. Suffolk St. 635 E. Ayer St

Ironwood, Mich.

No.\

KOLIA
RAKENNUSTARPEITA

Kennedy Cos.
Puhelin 1585

IRONWOOD MICHIGAN

W. Hirvelän
Valokuvaamo

IRONWOOD, MICH.
Kaikenlaista valokuvaustyötä

Auki joka päivä klo 9—6
Ikuistuttakaa itsenne

Hammaslääkäri
Dr. M. O. Sivulc

Vastapäätä A&P kauppaa
TUNNIT: 9—12; I—s; 7—l
Puh. 937-J Kotia 1759-J

IRONWOOD, MICH.

Sivu 8


