
AUTTAJA TORSTAINA ELOKUUN 11 P. 1949

Gogebic alueen uutisia
Auttajan osoitat 324 S. Suflolk St Puhalin 30

BESSEMER:
Tämän viikon torstai-iltana

viikkohartaus kirkossa alkaen
klo 7:30. Seminaarin oppilas
Paavo Frusti pitää suomenkie-
lisen saarnan.

Ensi pyhänä ei ole jumalan-
palvelusta.
WAKEFIELD:

Ensi pyhänä ei ole jumalan-
palvelusta. Ta v a nmukaista
viikkohartautta ei myöskään
ole ensi viikon keskiviikkoil-
tana.

Wakefieldin kirkkoa on ru-
vettu maalaamaan sisältä ja
ulkoa. Maalauksen suorittavat
Earl Mattson ja Carl Ander-
son, Erwin To w nshipista,
Ironvvoodista. On ollut keskus-
telua uutten valolaitteiden
hankkimisesta kirkkooh, mut-
tä tätä kirjoitettaessa ei ole
vielä asiasta lopullisesti pää-
tetty.

Wakefieldin kirkon alasali
uusittiin viime syksynä, joten
kirkko onkin joka puolelta
puhtaassa kunnossa, kun ylä-
kerran maalaustyöt on suori-
tettu.

J. E. Nopola.

WIRTANEN ja
KOSKELA
PARTURILIIKE
218 S. Suffolk St.

IRONWOOD, MICH.
Ensiluokkainen iyöl

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

Ensi pyhänä, elok. 14 p., klo
10 aam. on englanninkielinen
jumalanpalvelus.

Seuraavana sunnuntaina, 21
p., on korikahviaiset mr jamrs
Matti Pakan kodissa 173 E.
Coolidge kadulla alkaen klo
kahdelta ja kestäen iltaan. Il-
lalla klo klo 8 on hartaushetki,
jossa pastori puhuu.

William B. Fauhl, Gogebic
kauntin tilintarkastaja, toimii
maanviljelysnäyt t e 1 y n toi-
meenpanevana sihteerinä. Sii-
nä toimessa hänellä on vas-
tuunalaisuus näyttelyn käy-
tännöllisistä järjestelyistä, joi-
ta on aivan lukematon määrä.

Uudistakaa tilauksenne 1

Sementilblokeja larvites-
sanne, kääntykää meidän

puoleemme

MARKO RUPPE
CEMENT PRODUCTS
FACE BRICK, SEMENTTI

JA CINDER BLOKIN
VALMISTAJA

Lake Rd. Puh. 1882-W
• IRONWOOD, MICH.

HALUTAAN
Kovanpuun

Laatikko pulttia
(Box Bolts)

6 tuuman Ja suurempia

8 Jalkaa 4 tuumaa pitkiä

M. & M. BOX CO.
Marinette, Wis.

TUOREITA KUIN MAALTA
VIELÄ JOULUKUUSSA

KOTIIN SIJOITETUSSA JÄÄDYTTÄJÄSSÄ

Säästäkää tuotteenne
ympäri vuotta ulottu-
vaa kulutusta varten
jäädyttä]ässä. Se on
paljon yksinkertaisem-
pi kuin muut keinot
säilyttää tuotteita ja
pian maksaa itsensä
säästetyissä vaivoissa
ja ruokatarpeissa. Eikä
milloinkaan käy niin
onnettomasti, ettei ole
mitä tarjota odotta-
mattomille vieraille.

Oikea koko jokaisen perheen
tarpeisiin

Yhtä tuoreita joulukuussa kuin elokuussa-
kin, jäädyttäjä pitää kesän hedelmät, mar-
jat ja juurikasvit tuoreina ympäri vuoden,
säilyttäen luonnon maun ja tuoksun. Jää-
dyttäjä yksinkertaisesti yhdistetään sähkö-
virtaan on tilava jahalpa käyttää ja sen-
tähden käytännöllinen, ruokatarpeita sääs-
tävä väline.Käykää tarkastamassa kodissa
käytettäviä jäädyttäjiä joko kaupassanne
tai yhtiömme toimistossa.

LAKE SUPERIOR DISTRICT PORTER COMPANY
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KAHVIA TARJOTAAN
FAIRISSA

Ironwoodin Kansallisseura-
kunnan naiset ovat järjestä-
neet tarjoilun maanviljelys-
näyttelyyn. Tarjolla on suo-
malaista kahvia, amerikkalai-
sia wiener-makkareita y.m.
Muistakaa käydä kahvilla ja
lunssilla maanviljelysnäytte-
lyssä vieraillessanne. Tarjoilu-
paikka luultavasti tulee ole-
maan Hautasen farmikone-
näytteiden vieressä.

NESBIT-LEIRIN UUTISIA
Nesbit-järvellä lasten leirin

päättäjäiset pidetään ensi py-
hänä. Aamulla on englannin-
kielinen aamuhartaus klo 9:30.
Sitä johtaa past. A, L. Mäki.
Suomenkielinen aamuhartaus
alkaa klo 11. Sitä johtaa past.
J. E. Nopola. Päivällistä tar-
joillaanyleisölle. Iltapäiväl-
lä on vielä ohjelmaa, luulta-
vasti lapsilta. Kaikki ovat
tervetulleita ensi pyhän juh-
lille Nesbit-järvelle, joka on 7
mailia Sidnavvsta etelään.

Nuorison viikko alkaa heti
ensi pyhänä, kun lapset ovat
viikkonsa päättäneet. Rippi-
koulun käyneet nuoret ovat
tervetulleita. On vielä tilaa,
jotenvoitte tulla ilman ennak-
kotilausta.

Nuorisoleirllä pitää esitel-
miä prof. Monto, ja pastorit
Hirvi ja Nopola johtavat lei-
rin raamatullisia tutkimuksia
ja hartaushetkiä.

Päättäjäisjuhlissa saarnaa
suomenkielellä past. Hirvi ja
englanninkielellä past. Nopo-
la. Lähiseudun väkeä kutsu-
taan leirille vieraiksi milloin
kullekin sopii, varsinkin py-
hänä, elok. 14 p.

TYÖTTÖMYYS LISÄÄNTYI

HEINÄKUUN AIKANA
Työttömyys Amerikassa li-

sääntyi heinäkuun aikana, et-
tä nyt on luku jo sivuuttanut
neljän miljoonan. Tämä sum-
ma on suurempi kuin on ollut
seitsemään vuoteen. Mutta ti-
lanne ei ole sellainen kuin se
näyttäisi tästä yhdestä nume-

Hammaslääkäri
TRI M. O. SIVULA
Vastapäätä A & P kauppaa
Tunnit: 9—12» I—s* 7—B.
Puh. 937-J Kotia 1759-J

IRONWOODf MICH.

rosta, sillä työssä olevien luku
myöskin lisääntyi heinäkuus-
sa,. etä työssä oli muutama
vaille 60 miljoonaa. Tämä sum-
ma on niin suuri, että se oli vä-
hän suurempi vain sodan ai-
kana. Työttömien lukua lisäsi
tuntuvassa mitassa korkea-
koulun ja collegien graduaatit.

Suomi
"KOMMUNISTEJA EI HAL-
LITUKSEEN" SANOO ENT.
MINISTERI TANNER

Tuom ar i Väinö Tanner
esiintyi heinäkuun 31 pnä en-
si kerran kolmen vuoden tau-
on jälkeen julkisena puhuja-
na sosialidemokraattisen puo-
lueen Salossa pitämillä maa-
kuntajuhlilla. Puheessaan
Tanner käsitteli työväenliik-
keen vaiheita sekä monia ajan-
kohtaisia ongelmia. Hallitus-
kysymyksestä puhuja lausui,
että voidaan olla eri mieltä
siitä, oliko oikein ja viisaasti
tehty, että sos. dem. puolue ot-
ti yksinään hallitusvastuun.
Vähemmistöhallituks ill a on
määrättyjä etuja ja haittoja.
Nykyisellä sos. dem. hallituk-
sella on kuitenkin paremmat
edellytykset kuin aikoinaan
Tokoin ja ns. Tannerin halli-
tuksilla. Ennen kuviteltiin, et-
tä kun omat miehet ovat joh-
dossa, voidaan esittää vaikka
minkälaisia vaatimuksia. Il-
meisesti tässä suhteessa on
paljon opittu. Hallitus on saa-
vuttanut sos. dem. jakamatto-
man kannatuksen. Näin ei ol-
lut suinkaan laita aikaisem-
man hallituksen. Suotavaa oli-
si, että nykyiselle hallituksel-
le riittäisi elinikää presiden-
tin vaaliin asti, jolloin nor-
maalilla tavalla eroaa. Silloin
uutta hallitusta muodostet-
taessa olisi tärkeätä maan etu-
jen kannalta, että sos. dem.
puolue osallistuu siihen. Tär-
keä näkökohta on kuitenkin,
ettei kommunisteja missään
nimessä oteta hallitukseen, en-
nenkuin kommunistinen puo-
lue on osoittautunut olevansa
suomalainen puolue. Tällainen
vaatimus on ehdottomasti esi-
tettävä.

Kannattakaa omaa palnolil-

kettänne milloin mahdollista.

NEUVOSTOLIITTO POISTA-
NUT SAKKOKORKOJA

Kuten aikaisemmin olemme
maininneet tapahtui viime ke-
säkuun 30 pnä päättyneen vii-
dennen sotakorvausvuoden ai-
kana teknillisistä syistä eräi-
tä myöhästymisiä vahviste-
tuista kuukausitoimituksista.
Nämä vajaukset saatiin tosin
sotakorvausvuoden loppuun
mennessä suurin piirtein täy-
tetyksi ja kokonaismäärä yli-
tetyksikin noin 2 milj. dolla-
rilla. Sotakorvaussopimuksen
määräysten mukaisesti Suo-
men olisi kuitenkin ollut suo-
ritettava myöhästymissakkoja
yhtensä 441.000 dollaria. Tä-
män johdosta Suomen hallitus
on kääntynyt Neuvostoliiton
hallituksen puoleen pyytäen
sakkojen poistamista. Esityk-
sen johdosta Neuvostoliiton
hallitus on kuluvan elokuun
2 pnä ilmoittanut suostuvansa
myöhästymissakkojensa pois-
tamiseen.

Suomen hallitus on antanut
Moskovassa olevan lähettilään
tehtäväksi esittää Neuvostolii-
ton hallitukselle kiitoksensa
siitä myötämielisestä suhtau-
tumisesta, jota Neuvostoliiton
hallitus on osoittanut Suomen
pyrkimyksiä kohtaan täyttää
mahdollisimman täsmällisesti
sotakorvaussitoumukset.
HENRY FORDIN SÄÄTIÖ
LAHJOITTANUT 800.000mk
TEKNILLISELLE KORKEA-
KOULULLE

Henry Fordin (vanhemman)
syntymäpäivänä, heinäkuun
30 pnä, on OY Ford AB:n
vuonna 1947 perustama Henry
Fordin Säätiö, jonka tarkoi-
tuksena on edistää niin hyvin
moottoroidun liikenteen kuin
maanviljelyksen mekanisoimi-
sen opetus- ja tutkimustyötä
Suomessa, päättänyt lahjoit-
taa syyskuussa 1949 100 vuot-
ta täyttävän teknillisen kor-
keakoulun käyttöön BÖO.OOO
markkaa.

Kuvastimia
Ja kaikenlaista lasltyötä

Rakennusalan erikoistar-
peita ja maaleja

PAULSAUTERCO.
122 W. Ayer Street

Puh. 120-W
IRONWOOD

The Rexall Drug Store!
Suffolk ja Aurora katujen kulmassa

IRONWOOD MICHIGAN

Kaikkea ap.eekk.-alaa» kuu.uvaa .avaraa MS
SUORA KOHTELU AINA

National Metals Bank
Ystävällinen paikallisesti omistettu laitos

IRONWOOD, MICHIGAN

★ LAINOJA
★ SAASTÖTILEJA

★ VEKSELITILEJA
★ KAIKKEA PANKKIPALVELUSTA

Pollari Food Shop
428 McLeod Avenue Puhelin 100

IRONWOOD, MICH.

OMA LEIPOMO
Jossa valmistetaan puhtaasti ja huolellisesti leivoksia

Ensiluokkaista ruokatavaraa vallitsevilla hinnoilla.
Lllkkessämme on myös LIHAKAUPPA, joten voitte
tehdä kaikki ruokatavaraostoksepne yhdestä puodista.

Suomalaiset kauppapalvelijat
OSTOKSET TUODAAN KOTIIN

JULKAISU SELIT-
TÄÄ STALININ
EHTOJA

Amerikkalainen julkaisu ni-
meltä “United Nations World”
selittää, että Stalinin rauhan-
ehdot ovat kahden biljoonan
dollarin laina Amerikalta ja
sellaiset sopimuksen ehdot,
jotka perustuvat Yaltan ja
Potsdamin sopimuksiin. Jul-
kaisu, joka ei ole mikään viral-
linen Yhdistyneitten Kansa-
kuntien järjestön äänenkan-
nattaja nimestään huolimatta,
sanoo tietävänsä tämän An-
drei Gromykon lausuntojen
perusteella, kun tämä oli New
Yorkissa YK:n kokouksessa
vuosi sitten. Sopimuksen eh-
dot olisivat siis seuraavat:
Amerikan ja Venäjän välinen
sopimus perustettu Yaltan ja
Potsdamin kokouksien neu-
votteluihin. Toiseksi, kahden
biljoonan dollarin laina Ame-
rikalta. Normaali kaupan
käynti Venäjän ja Amerikan
kesken. Länsimaitten olisi au-
liisti autettava Venäjää sota-
korvausten kolehteeramisessa,
koska Venäjän mieshukka so-

I)r. J. E. Drapeau
SILMÄLÄÄKÄRI

Silmälaseja sovitetaan ja
korjataan

114 S. Lowell St. Ironvvood
Puhelin 757-R

H Maanantaista

Lauantaisin Ja
Iltasin sopi-

muksella

OWN THE FINEST!
HOLMES * EDWARDS

(h :!■..1 Tn)

Sprint GarJta

Ali patterns made in U.S.A.
Prices arc still down on the silver-
plate that stays lovelier longer!

Range. .

.. Jewelers
Seamen Building

IRONWOOD,
MICH

Randall Bakery
James Randall, omistaja

, a—llo S. Suffolk St. Ironwood, Mich.
TUOREITA LEIVOKSIA PÄIVITTÄIN

KAIKELLAISTA LEIPÄÄ
Syntymäpäivä- ja hääkeekit erikoisuutemme.

Erikoishuomio annetaan kirkoille ja yhdistyksille.

SUOMALAISET PALVELIJAT

Radio Cab Cos.
H "7 taxi

Fuhelin I /
AUTOMME JOHDETAAN RADIOLLA

Wrecker palvelusta Soittakaa yöllä tai päivällä

OTATTAKAA VALOKUVANNE MEILLAI

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

—Modern Portrait —I
JOSSA HYVÄT VALOKUVAT EIVÄT OLE KALLIITA

E. Aurora Street

IRONWOOD, MICH. PUHELIN 1775

t*
Paikallisesti omistettu, ainoa suo-
malainen vaatetusliike Ironwood-
issa

• Tavaran laatu mitä parhain

! • Hinnat aina kohtuulliset
Tulkaa tarkastamaan laaja valikoi-

maamme miesten pukuja, paitoja, hat-
tuja y.m. miesten vaatetarpelta.

HALULLA TULETTE
TOISTEKINI

MEN'S WEAR INC.
Suffolk Street

IRONWOOD, MICHIGAN

NO. 32

dassa oli niin äärettömän suu-
ri. Ja sitten länsimaitten olisi
lopetettava fasistien kannatus
Europassa. Sillä tietysti tarkoi-
tetaan, ettei länsimaitten saisi
kannat ta j a a kommunismin
vastustajia.

o

LEVITTÄKÄÄ AUTTAJAA!

SIVU 8


