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Sebeka, Mini».
Naistenliiton ruokailu ja

käsitöiden myynti onnistui
hyvin, joka pidettiin 11 p.
Memorial rakennuksen ala-
kerrassa. Puhdas tulo yhteen-
sä oli $175.80- Kiitos kaikille,
jotka olitte apuna ja avustivat
kaikella tavoin sen onnistu-
mista. Herran työtä kun yh-
dessä tehdään niin se menee
helpommin eteenpäin.

Miesten veljeysliitto ko-
koontuu marraskuussa mr ja
mrs Matt S- Nikkarin kodissa.
Toivotaan runsasta osanottoa.

Pastori ja mrs Heino lasten
kanssa olivat pari päivää
Holmes Cityssä pyhän aikana.

Mr ja mrs John Kärkelä ja
mr ja mrs John Lillquist kä-
vivät Hibbingissä omaisten
luona vierailulla sekä ottaen
osaa mrs Tuomen hautajai-
siin.

Sunnuntaina, 12 P., oli taas
runsas osanotto jumalanpal-
velukseen- Siellä oli taas mon-
ta seurakuntamme nuorta,
jotka olivat pyhän aikana ko-
tona vierailulla. On hauska
teitä nähdä aina sanan kuu-
lossa.

,

Sunnuntaina, 19 p., tämän
«kirjoittaja, mieheni ja poi-
kamme Arnold ja mr ja mrs
Robert «Mattila teimme haus-
kan ja virkistävän vierailu-
matkan Tamaraokiin, Minn.,
mieheni vanhempien mr ja
mrs Nick Luoman kotiin. Oli
hauska heitä nähdä hyvinvoi-
paisina- Kiitos vieraanvarai-
suudesta ja kaikesta palve-
luksesta. Kiitos «heidän kas-
vattityttärelle Lailalle, joka
iloisena palveli vieraita. Hän
on siinä heille apuna. Aika
vain rientää liian nopeaan, et-
tä täytyy niin pian erota ja
lähteä kotia. Kerran siellä I-
sän kotona ei enää erota- Siel-
lä uskovat saavat iäti olla yh-
dessä kun matkakumppanina
täällä on Jeesus. Hänen seu-
rassaan on onnellista käydä.

Syksyinen tervehdys kaikil-
le! Hilja.

Ottertail, Minn.
Tervehdän Auttajan luki-

joita Pitkän ajan perästä. U-
seita vuosia kirjoitti Maria
Rimpilä täältä Lehti järven
seurakunnasta, toimien uskol-
lisesti siihen asti, kun muutti
tältä paikkakunnalta pois vii-
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Kattoaineita Ja
ulkovuorausta
TAATTU TYÖ

Kysykää hintoja vapaasti

me syksynä- Sen jälkeen ei
täällä ole ollut vakituista kir-
jeenvaihtajaa. Siis 'koetan nyt
lupaukseni täyttää ja taasen
kirjoittaa.

Lokakuussa on ilma ollut
erittäin kaunis, aivankuin ke-
sällä. Kuinka Jumala onkaan
hyvä meitä ihmisiä kohtaan,
ensin antaa meille suotuisat
ilmat, että saamme runsaan
sadon, ja sitten näin hyvän
ilman, että saa sadon kootuk-
si. Kyllä kaikin olemme val-
miit nurisemaan, jos on huono
ilma, mutta olemmeko yhtä
valmiit kiittämään, kun saam-
me nauttia näin kauniista il-
moista?

Lutherliiton kokous oli kie-
kossa lokak. 19 p:n iltana. Oh-
jelmakomitea oli järjestänyt
seuraavan ohjelman: Laulu
nro 128; alkurukous ja saar-
na, past. H. Esala; laulu nro
359; lukemista, mrs Russell
Lepistö; runo, Eino Hill; soo-
lolaulua, past. Esala; urku-
soittoa, Elma Johnson; luke-
mista, Darlene Paavola; lau-
lua, Oscar ja William Paavo-
la; runo, Doris Wiirre; loppu-
rukouksen johti past. Esala ja
lopuksi laulettin nro 509. Tar-
joilu oli alasalissa liiton «hy-
väksi. Kuinka ihana on nähdä
kun nuoret vuorollaan huo-
lehtivat tarjoilusta näissä ko-
kouksissa. Me vanhemmat
saamme istua vain «katettuun
pöytään. Seuraavalla kerralla
ohjelman järjestää Carlo
Jääskä ja Edwin Paavola.

Lutherliitolla oli myös raa-
mattukeskustelu Wm Paavo-
lassa t.k. 14 p:n iltana run-
saalla osanotolla.

Mrs Oscar Paavola on käy-
nyt Cromwellissa, Minn. sisa-
rensa mrs Pajuojan luona, jo-
ka on vakavasti sairaana. Mrs
John Laine (Ellen Pajuoja)
tuli mrs Paavolan mukana
tänne ja vieraili muutaman
Päivän.

Mr ja mrs Jalmar «Paavola
ovat saaneet tiedon Gillette
sairaalasta St. Paul, Minn.,
että heidän tyttärensä Evelyn
voipi hyvin «leikkauksen jäl-
keen, joka hänessä siellä teh-
tiin.

Mr ja mrs John Saari ja poi-
kansa Jack ja heidän muka-
naan mrs Andrew Pajunpää
ja mrs Harold Kiminki, New
York •■Millsistä, vierailivat
rauta-alueella, Duluthissa ja
Brainerdissa. Mr ja mrs Ar-
thur Saari poikainsa kanssa
ovat vierailleet Iron Riveris-
sä, Wis-

Lokakuu on täällä «vuosiko-
kouksien aika. Seurakunnalla
oli vuosikokous 12 p., josta on
pöytäirja lähetetty Auttajaan.
Naistenliitolla oli vuosikokous
mrs Eli Wiirteen luona 21 p.

Pöytäkirja ja tilit luettiinkuluneelta vuodelta- Virkaili-
jat tulevalle vuodelle valittiin
kaikki entiset. Kirkkokunnan
naistenliitolle päätettiin lä-
hettää 10 dollaria. Päätettiin
laittaa uusi tuuki alttaripöy-
dälle ja matto alttarin eteen.
Kokous alettiin ja lopetettiin
rukouksella ja laululla.

Miestenliiton vuosikokous
on tk. 28 p. Se on siksi ollut,
kun tämä on luettavana. Siitä
sitte tuonnempana.

Alma.
o

Covingrton. Mich.
Olemme täällä pitäneet ta-

pana, että kun hommataan
Suomen avustus juhlia, niinkoetamme välttää yhteentör-
mäyksiä toisten ryhmäin
suhteen, mutta tällä kertaase kuitenkin sattui tapah-
tumaan kaikessa viattomuu-dessa. Mutta sittenkin juh-
lamme onnistuivat kaikinpuolin hyvin, vaikka epäus-
ko näytti toiveet sammutta-van, kun väkeä ei alkanut-kaan saapua kuin vain muu-
tama henkilö. Vasta päivälli-
sen aikana alkoi joukko li-
sääntyä siinä määrin, ettäpääsi jo «helpotuksen «huo-
kaus. Niinkuin tiedätte, me
vietimme tä ä llä Suomen
avustus juhlaa tämän kuun12 p. Juhlat alettiin kello 10
aamulla seuraavalla ohjel-
malla : aluksi yhteislaulu
“America”, ensimmäinen ja
viimeinen värsy. Sen jälkeen
esimies mr Emil Keskinen
piti tervehdyspuheen. Laulua
suomenkielellä esittivät sisa-
rukset Darlene ja Shirley
Mäki, lukemista esitti mrs
Edward Leaf, sen jälkeen pu-
heen piti Charles Sillanpää
Bruces Crossing’ista, ja taas
laulua, jonka lauloi Peter
Huttula, jonka jälkeen otet-
tiin päivällisloma ja käytiin
maistelemaan mr Rajalan
herkullista mojakkakeittoa,
joka näytti tekevän hyvin
kauppaa. Ateria oli perin
halpa verrattuna tähän kal-
liiseen aikaan, vain 50 sent-
tiä. Ei kai kukaan olisi vai-
vojaan valittanut, vaikka
näin tärkeän asian eteen se
olisi ollut kokonainen Ame-
rikan markka. Kun vatsat
oli saatu täyteen, niin nous-
tiin taas ylälevenille ohjel-
maa jatkamaan ja kuule-
maan. Aluksi pianosoolon,
jonka esitti neiti Minerva
Nurmela, ja sen jälkeen as-
tui puhujan paikalle juhlapu-
hujamme mr Toivo Aartila,
Marquettesta. Mr Aartila,
joka on hiljattain vieraillut
isiemme maassa, antoi kuu-
lijoille innostavaa kuulemis-

Auttaja torstaina, lokak. 30 p. 1947

Spesialisteja nykyajan valaistuksessa .. Lasten
valokuvauksessa .. vihkiäisten ja Juhlallisuuk-
sien kotona tai kirkossa .. valokuvausta, missä

sitä vain halutaan.

—Modern Portot—*
(Trier’s apteekin yläkerrassa)
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ta, jota suurella halulla seu-
rattiin. Puheen jälkeen lau-
loivat neidit Ethel Niemi ja
Ruth Leaf, runon esitti Sig-
ne Leaf sekä mr Bert Aito,
englanninkielisen laulun lau-
loivat sisarukset Darlene ja
Shirley Mäki.

Siis tähän päättyi päivän
ohjelma, jonka tuloksena
saatiin kokonaista $130.00 ja
siihen lisäksi saman päivän
iltana Wattonin kirkolla kah-
vitarjoilusta $51.25, siis päi-
vän tulos oli yhteensä $lBl.-
25. Komitea kokouksessaan
valtuutti raha stonhoitajan
mr George Säilön lähettä-
mään heti Help Finlandin
kautta $150.00, jonka väli-
tyksen kautta olemme toimi-
neet kaiken aikaa. Vaikka-
kaan innostus ei ole ollut-
kaan mitään repäisevää Suo-
men avustustoimintaan näh-
den, niin kuitenkin saavutus
osoittaa, että mukana me
täällä olemme kuitenkin ol-
leet. Viimeisen kahden vuo-
den aikana, eli siitä kun aloi-
timme uudestaan Suomen
avustustoimi nna n, olemme
täältä lähettäneet $1,650.00,
siihen luettuna viime lähe-
tyksen. Lisäksi olemme lä-
hettäneet vaatteita ja ken-
kiä puhumattakaan yksityis-
ten lahjapaketeista, joita
täältä on ehkä tuhat «määrin
lähetetty. Jatkukoon vain
edelleenkin hyvä tahto aut-
taa puuttee ss a kärsivää
kanssaveljiämme, sillä se on
lain täyttämistä: “Rakasta
lähimmäistäsi niinkuin itseä-si”.

Seuraava numero Suomen
avustustoiminnassa tulee ole-
maan kukka- ja ohjelma ilta-
ma.

,

Korven Heikki.

Ishpeming’, Mich.
Mrs Isaac Tombergin vie-

raana on ollut hänen poikan-
sa Adolph ja tytär Chicagos-
ta.

Mrs Otto Swanson, mrs
Jalmar Poikki, mrs Werner
Mattson täältä ja mrs Hen-
ry Johnson Iron Mountainis-
ta ovat vierailleet sukulai-
sissaan Chicagossa ja olivat
samalla siellä häissä viime
lauantaina. Silloin vihittiin
entisen Lempi Mustapään
poika, jonka nimeä en muis-
ta.

Se uusi concrete highway,
joka on tehty North Lake
junction ja Clarksburgin vä-
lillä, avattiin kulkua varten
viime keskiviikkona.

Sota veteraanit, Leslie A.
Hannula, mr ja mrs Adolph
Hannulan poika ja William
Flaa, mr ja mrs Nick Flaa’n
poika, ovat oppilaana Michi-

National Metals Bank
Ystävällinen paikallisesti omistettu laitos

IRONWOOD, MICHIGAN

★ LAINOJA /o****^\
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★ KAIKKEA PANKKIPALVELUSTA

gan College of Mining and
Technology Houghtonissa.

Miss Lorraine Savala, mrja mrs John Savalan tytär,County Road varrelta Ne-
gauneesta ja Clarence Ber-hanek mr ja mrs Berhane-km poika Yuba, Wis., vihit-tiin lokakuun 17 p. morsia-men vanhempain kotona pas-tori Wargelin toimien. To-distajina olivat Edith KetoJa Erwin Savala morsiamenveli Haamatkaii jälkeen pe-rustavat kotinsa Yuba, WisMr ja mrs William Hem-
lÄ1 hoP eahaitä vietettiin

P\ suomalaisessaMethodisti kirkossa. MrsHemmilä on entinen Annalapani, edesmenneiden mrT?H^rS - Isa
u

C
-

TaP anin tytär.Edempaa häissä olivat mrsGladys Alotti, mrs CharlesHerg ja mrs Eino Johnson,Waukegan, mr ja mrs ClemBennin, Dafter, Mich., mr jamrs Harry Bekkala ja poikaHarry Pembme, Wis; mr jamrs Elmer Manninen ja poi-
ka David, Chassel; mr jamrs Toivo Aartila, mr ja mrsArt Samuelson, mrs Johnson,mr ja mrs Olkkonen, mr ja
mrs Hugo Sunell ja HelmerKoskela, Marquette ja mrsJohn Kujala, Negaunee.

Mr ja mrs Toivo Isaac-
sonille on syntynyt poika
Dennis John, lokakuun 18 p.
Mr ja mrs Richard Harva-
lalle syntynyt tytär Maureen
Ann, lokakuun 15 p. ja mr
ja mrs Wilho Wertaselle Ne-
gauneesta poika William Pe-
ter lokakuun 17 p.

Kv.
o '

Kannattakaa omaa painolli-
kettänne milloin mahdollista.

Be Lovely _

BEAUTY SHOP
PERMANENTTEJA

Suomalainen palvelija
Sears Roebuckin yläk.

Aurora St. Puh. 1700
IRONWOOD

MORGAN CO.
IRONWOOD MICH.
Puh. 32—kaupungilla

Puh. 247—Jessievillessä

Rakennustarpeita
Kolia maaleja

Kysykää hintojamme en-
nenkuin insuleeraatte ta-
lonne. Varmaan voimme
säästää rahojanne. Koke-
neet miehet tekevät työn.
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