
Gogebic alueen uutisia
Auttajan osoitat 324 S. Suitolk St. Puhelin 30

BESSEMER:
Tämän viikon torstai-iltana

alkaen klo 7:30 on viikko-
hartaus ja tarjoilu allemer-
kinneen kodissa. Kaikki ter-
vetulleita.

Pyhäkoulun ja Lutherliiton
piknikki Keiton huvilalla Go-
gebic-järvellä sunnuntaina,
kesäk. 13 p., iltapäivällä ja il-
lalla. Joilla on autoja, tulkaa
viemään pyhäkoululapsia jär-
velle, että kaikki saataisiin
mukaan.

WAKEFIELD:
Ensi pyhänä on pyhäkoulu-

lasten ohjelma kirkossa klo
7:30.

Suomenkielinen viikkohar-
taus ensi viikon keskiviikko-
iltana. Tarjoilu alakerrassa
hartaushetken jälkeen.

Nuorten naisten kokous on
ensi viikon tiistai-iltana mrs
Wäinö Mäkelän ko d issa
Pierce kadulla. Mrs Verner
Mäkelä avustaa tarjoilussa.

IRON BELT:
Rippikoulu alotetaan kir-

kossa maanantaina, kesäk. 14
p. klo 1 ip.

Kesäkoulu alotetaan sama-
na päivänä klo 9 aamulla. Ke-
säkoulua pidetään aamupäi-
vällä kesäk. 14 p. kesäk. 23
päivään. Rippikoulua pide-
tään iltapäivisin ja ripille-
päästö tapahtuu heinäkuun
alussa. Opettajaksi saapuu
seminaarin oppilas Jonathan
Aho. Ilmoittakaa sekä rip-
pikoulusta että kesäkoulusta
.apsille ja lasten vanhemmille.

—J. E. Nopola.

Bessemeristä tilitettyjen tu-
lojen lisäksi kirkkokunnan
riemuvuoden kassaan ovat mr
ja mrs Wm Länttä antaneet
$5.00.

Ironwoodin Kansallis-
seurakunnan uutisia
Pastori Jacob Hirvi
610 E. Ayer

Siionin ompeluseuran ko-
kous on kirkkosalissa torstai-
na, kesäk. 3 p., klo 7:30 illalla.
Kestityksen varustavat mrs
John Salo, mrs Axel Riiponen,
mrs Keijo Mäkelä, mrs Philip
Nelson, mrs Gust Ahonen ja
mrs Frank Begale. Kokous
on tärkeä. Tulkaa mukaan ja
muistuttakaa asiasta toisia.

Jumalanpalvel usa ik a on
tästäpuoleen puolta tuntia ai-
kuisempi. Kesä-, heinä- ja
elokuussa aletaan pyhäaamui-
set kirkonmenot puolta tuntia
varhaisemmin kuin muina
kuukausina. Ensi pyhänä, ke-
säk. 6 p., on jumalanpalvelus
ripin ja Herran p. ehtoollisen
kanssa klo 10 aamulla. Py-
häkoulua ei kesäkuukausina
pidetä.

Vanhemman Ompeluseuran
kokous, viimeinen tälle työ-
kaudelle, pidetään torstai-il-
tana, kesäk. 10 p., klo 7:30
illalla. Kestitys varustetaan
yhteisesti, ja toivomme, että
tähän päättävään kokoukseen
on runsas osanotto.

Kuoroharjoitukset pidetään
edelleen joka tiistai-ilta, klo
7:30.

Erwinkylällä pidetään har-
taushetki ja ompeluseuran
kokous Centralkoulun juhla-
salissa kesäk. 20 p. klo 2 päi-
vällä. Mrs John K. Jackson,
mrs John A. Minkin, mrs Eu-
gene Minkin, mrs Toivo Nel-
son ja mrs William Nelson va-
rustavat kestityksen.

Vanhemman Ompeluseuran
käsityömyyjäiset olivat vilk-
kaat ja onnistuneet. Ohjel-
massa oli pianoduetto, minkä
soittivat Annette Koski ja

-Minä «tan 76% anemmäu

Keskimääräiset palkkamme ovat 76% suuremmat kuin v. 1942. Jokaista
dollaria kohden, jonka maksoimme v. 1942, me nyt maksamme $1.76.
Palkat ovat vain yksi kustannus, joka on noussut. Kivihiili on noussut, öljy
on noussut, aineet ovat nousseet. Jotkut esineet ovat nousseet kaksinkerroin.
Silti, te maksatte vähemmän sähköstä kuin ennen sotaa.
Näihin saakka olemme voineet taistella korkeita hintoja vastaan. Sähkön
suurempi käyttö ostajiemme taholta ja suurempi säästäväisyys omalta puo-
leltamme ovat auttaneet.
Mutta hinnat ovat nyt päässeet irti aitauksista ja olimme pakotetut pyytä-
mään Public Service Commissionilta, joka säännöstelee yleisten hyödykkei-
den hinnat, että he uudelleen järjestäisivät taksamme veden lämmityksessä.
Ainoastaan täten voimme peittää kustannukset.
Veden lämmitys on ainoa palvelus, jossa emme voi jatkaa nykyistä taksaa.
Toivomme, että hinnat pian tasaantuvat, niin että nykyiset halvat sähkön
hinnat muussa palveluksessa jatkuvasti peittäsivät kustannukset, etteivät
taksat joutuisi vaaranalaisiksi.

UM SIIPERIOR DISTRICT POHIR CO.

Duanne Sorenson. Pastori piti
puheen ja miss Koski soitti
vielä pianokappaleen. Käsitöi-
tä olivat ompeluseuran jäse-
net tuoneet runsaasti ja me-
nivät ne hyvin kaupaksi. Om-
peluseura pyytää kiittää ys-
täviä työn auliista kannatuk-
sesta. Pöytätulo oli $16.00.
Kiitos! Kokousvuoronsa mak-
soivat mrs Matti Niemi, mrs
Maria Mönki ja mrs Esa Ha-
kala antaen seuran kassaan
$6.00. Kiitos!

Vihitty: Mr Roland Klush-
man ja miss Esther Mattson,
mol emm a t Milvvaukeesta,
Wis., vihittiin pappilassa lau-
antaina, toukok. 29 p. Todis-
tajina olivat Arthur Klush-
man ja Lily Mattson. Hää-
kestitys nautittiin morsiamen
sisaren kodissa, mr ja mrs
Aution luona Van Buskirk’es-
sa. Morsian on täältä mr ja
mrs Matti Mattsonin tytär.
Sulhanen on Milvvaukeesta.
Toivotamme onnea!

Autokuorma täältä ja toi-
nen Montrealista, Wis., oli
seurakuntamme väkeä mrs
Riika Nortusen kodissa, High
Bridgessä, viime sunnuntaina
vietetyillä juhlilla. Hautain
kukituspäivä on pyhien muis-
tojen juhla sinänsäkin. Tä-
män kirjoittajalle tuli mie-
leen vaikk’ei tullut asias-
ta mainittua aika 42 vuot-
ta sitten, jolloin ensikerran
vierailin Marengon ja North
Yorkin suomalaisten keskuu-
dessa. Vierailuni silloin sattui
jokseenkin samaan vuodenai-
kaan kuin nytkin. Aika
muuttuu, ihmispolvi vaihtuu,
Herran ja Hänen sanansa py-
syy samana. Sen sanan tur-
vin ja Vapahtajan turvin, jo-
hon luottamuksemme ja us-
komme asettamaan sana mei-
tä opettaa, on niin riemullis-
ta odottaa katoavan ajan vai-
heissa autuuden ja iankaik-
kisuuden aamunkoittoa. Tie-
dämme sanasta, että meillä on
lunastus Jeesuksen veressä,
nimittäin syntien anteeksian-

AUTTAJA TORSTAINA KESÄK. 3 P. 1948

tamus. Kiitämme mrs Nor-
tusta vieraanvaraisuudesta ja
pastori M. N. Westerbackaa
kuulemastamme sananjulis-
tuksesta.

85-vuotta täytti mrs Ma-
ria Josefiina* Suliin o.s. Ark-
kola, North Ironvvoodissa tou-
kok. 25 p. Mrs Suliin on täten
yksi seurakuntamme vanhim-
pia jäseniä sekä iän että seu-
rakunnan jäsenyyteen kuulu-
misen puolesta. Omaiset ja
ystävä olivat kokoontuneet
t.k. 26 p:n iltana kunnioitta-
maan vanhusta merkkipäivän
johdosta. Useita virsiä vei-
sattiin ja past. J. Hirvi piti
puheen. Vanhus sai ottaa vas-
taan yksityisiä lahjoja ja
kahvipöytään jätettiin hänel-
le ystävien yhteinen lahja.
Lausumme vielä onnittelum-
me herttaiselle, armon tur-
vin matkaa tekevälle vanhuk-
selle merkkipäivänsä johdos-
ta. Jumala täyttää lupauk-
sensa.

Kastettu: Torstai-iltana,
toukok. 27 p., saatettiin Gary
Gene Tankka, Walter ja El-
len Tankan pienokainen, syn-
tynyt Ironvvoodissa huhtik. 6
p. 1947, pyhän kasteen kautta
Kristuksen seurakunnan jäse-
nyyteen. Kummeina olivat
Leslie ja Helen Pohjola.

Sunnuntaina, toukok. 30 p.,
kastettiin pappilassa Audrey
Lee Zuelke, Melvin C. ja June
M. Zuelke'n Ironvvoodissa,
helmik. 7 p. 1948 syntynyt
pienokainen. Kummeina olivat
August Holma, Mavis Gear,
Ted Krueger, Jr. ja Shirley
Holma.

Sunnuntai-iltana vietettiin
ristiäisjuhlaa, mr ja mrs Ed-
win Ojan kodissa Pine-kadul-
la. Kasteen kautta Kristuksen
seurakunnan jäsenyyteen saa-
tettiin Edwin ja Sylvia Ojan,
Ironvvoodissa toukok. 3 p.
1948 syntynyt poika, Dennis
Charles Oja. Kummeina oli-
vat Howard ja Vienna Ek-

lund, Robert Massoglia ja
June Fredrickson. Jumala
armossaan siunatkoon pieno-
kaisia ja antakoon vanhem-
mille viisautta ja taitoa kas-
vatustehtävässään !

Vierailulla vanhempiensa
ja omaistensa luona olivat
juhlapäivän aikana pastori
ja mrs Philip Warmanen. He
käväsivät pappilassakin, tuo-
den terveisiä pastori Warma-
sen äidiltä, joka kaksi vaka-
vaa leikkausta läpikäyneenä
on kuitenkin vielä elossa ja
toipuu sairaudestaan. Hän
tiedusteli poikansa kautta
pastorska Wuorta ja Maria
Roth’ia. Saimme lähettää tie-
don, että he molemmat ovat
päässeet autuaiden lepoon.

Toinen mieluinen vieras,
Armas Salonen, vaimonsa ja
nelivuotiaan tyttösensä kans-
sa, vieraili pikimmältään pap-
pilassa maanantaina. Tohtori
Salonen on tämän seurakun-
nan entisen rakastetun opet-
tajan, rovasti K. E. Salosen
poika, ja on nykyään itämais-
ten kielten professorina Chi-
cagon Yliopistossa. Tohtori
Salonen kävi täällä äitinsä
haudalla. Vierailuajan lyhyys
esti hänt. äohtaamasta tutta-
via laajemmalti. Mrs Puu-
malan luona vieraili hänen
tyttärensä ja vävynsä Mil-
waukeesta. Mr ja mrs Henry
Paavolan luona vieraili hänen
veljensä perheineen Chicagos-
ta. Mrs Rantasen luona vie-
railivat hänen lapsensa per-
heineen Marquettesta, ja mrs
Charles Siirilän luona vierai-
livat hänen tyttärensä ja vä-
vynsä, mr ja mrs Howard
Eklund, Kinney’stä, Minn.

Mr ja mrs Ralph Hendrick-
son kävivät viikon lopulla ter-
vehtimässä tytärtään ja vä-
vyään Wisconsiinin valtiossa
ja yhdessä näiden kanssa kä-
vivät tervehtimässä mrs Ed.
Laitalaa, joka yhä vielä on

Rochesterissa. Mrs Laitalalle

■puhdasta uutta kivihiiltä
I • TOMAHAWK EGG

I • BERWIND BRIQUETS
I • P&A BRIQUETS
1 • POCOHANTAS EGG

I • COLUMBIA STOKER
I Estetty pölyämästä
P SOITTAKAA 878 KOTIINTUONTIA VARTEN

I lronwood Fuel Cos.
Ir. H. MAAG, Mgr. Puhelin 878 316 S. Suffolk St.

«BBSfi KETOLAN
jIHS Huonekaluliike ja
nJpSP hautaustoimisto

Lisämaksua ei ole hautauksille 50 mailin
sisällä

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

IRONWOOD, MICHIGAN
*

RUSS MASON
j ELECTRIC SHOP

fe*. 1 RADIO PALVELUSTA
314 S. Suffolk Street 13BPTSBXIRONWOOD, MICHIGAN jmfffp]

Kaikkia takoja radioita korjataan

60—PUHELIN—60 CAJ IL
Tuokaa pianotkin radionne maUla

MYÖSKIN JAAHDYTYS-LAITOKSIA Ja PALVELUS-
TA RUOKATAVARALIIKKEILLE

Haamma Ja palautamma suurat radionna
Hyviä "tuubeja" osia Ja hyvä työ

tehtiin leikkaus Rochesterin
kuuluisassa sairaalassa ja on
hän edelleen, vaikkakin on
pois sairaalasta,, toipilaana
lääkärien hoidossa. Hän lä-
hettää terveiset ystäville!

Tytär syntyi mr ja mrs Ei-
no Suomumäelle Grand View-
sairaalassa toukok. 29 p. Mrs
Suomumäki on mr ja mrs
Emil Sirosen tyttäriä. Perhe
asuu Ewenissä. Onnittelem-
ille nuorta isää ja äitiä ja sa-
massa isovanhempiakin.

duluth!
Kesäkuun 6 p. on suomen-

kielinen jumalanpalvelus kir-
kossa klo 9:30 ap. Englan-
nin kielinen jumalanpalvelus
klo 10:30 ap.

Kesäk. 13 p. on englannin-
kielinen jumalanpalvelus klo
10:30 ap.

Be Lovely
BEAUTY SHOP
PERMANENTTEJA

Suomalainen palvelija
Sears Roebuckin yläk.

Aurora St. Puh. 1700
IRONWOOD

Suomalainen vakuutusliike
W. J. HELLI

AGENCY
Kaikenlaista vakuutusta

227 E. McLeod Ave.
Puh. 731

IRONWOOD, MICH.

MaMaMsraMaicu^jaiajaisMSfsiaMaM

SUMMIT SUPER
Service Station
Arnold Salo, haltija

Douglas Blvd. ja U.S.-2
Gasoliiniä, öljyä, rasvausta
ja kaikkea alaamme kuu-

luvaa palvelusta.

SHELL TUOTTEITA

OTATTAKAA VALOKUVANNE MEILLÄ!

Antakaa meidän ottaa häävalokuvanne.
Teemme sen valokuvaamossamme, kirkos-
sa tai kotona. Niistä tulee kaunis muisto
tulevia vuosia varten.

=—Modem PoitiaiM
JOSSA HYVÄT VALOKUVAT EIVÄT OLE KALLIITA

(Trier’s apteekin yläkerrassa)

IRONWOOD, MICH. PUHELIN 1775

National Metals Bank
Ystävällinen paikallisesti omistettu laitos

IRONWOOD, MICHIGAN*

★ LAINOJA
★ SÄÄSTÖTILEJA

★ VEKSELITILEJA ImSU/
★ KAIKKEA PANKKIPALVELUSTA

B«aSB»fiBBBBBsegSBgBBBBBB3BgSBgfi?BSag^^

Northern Baking Cos,
WIRTANEN BROTHERS, omistajat

IRONWOOD Puhelin 744 MICHIGAN
Tunnettu, luotettava leipomoliike

Bestyet leivän valmistajat
LEIVOKSIA, KUIVAALEIPÄÄ JA KAIKKIA

LEIVOSTUOTTEITA

IRONWOOD ISiESS
Pmarmacy m

Hankkikaa Itsellenne Dr. Robertein Special RX No. 63
Jauhetta. Se synnyttää kiiman lehmissä. Tarvitsee vein
yksi tai keksi luslkelliste päivittäin ldlme-elkene. Hedel-
möityminen varmempaa. Jos käytätte tätä Jauheita.
210 S. Suffolk St Puh. 29 Ironwood, Mich.

NO. 23

SUPERIOR:
Kesäkuun 6 p. on englan-

ninkielinen jumalanpalvelus
kirkossa klo 7:30 ill.

Kesäkuun 13 p. on suomen-
kielinen jumalanpalvelus kir-
kossa klo 7:30 ill.
THOMSON:

Kesäkuun 6 p. on rippikou-
lulasten päästö kirkossa klo
2 ip. ja silloin on englannin-
kielinen ehtoollis pyhä.

Kesäkuun 9 p. on naisten-
liiton kokous kirkossa klo 8 ill.

Kesäkuun 13 p. pyhäkoulu
alkaa kirkossa klo 10 ap.
KETTLE RIVER:

Kesäkuun 13 p. on suomen-
kielinen jumalanpalvelus kir-
kossa (Kalevalan) klo 2 ip.
MAPLE:

Rippikoulu alkaa maanan-
taina, kesäkuun 21 p., klo 10
ap. —E. P. Lampela.

Hammaslääkäri
TRI M. O. SIVULA
Vastapäätä A & P kauppaa
Tunnit: I—s: 7“-8.
Puh. 937-J Kotia 1759-J

IRONWOOD, MICH.

WIRTANEN ja
KOSKELA

PARTURILIIKE
218 S. Suffolk St.

IRONW • QD, MICH.
Ensiluokkainen työl

Northland Cafe
(Vastapäätä kirjastoa)

236 E. Aurora lronwood

Auki joka päivä kello Osta
aamulla klo ll:3omeen illalla.

ERIKOISET ATERIAT
PYHIBIN

Kalkkunaa, himmll, kanaa
Mr Ja mrs V. Longchart, omisi

SIVU 8


