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BESSEMER:
Ensi pyhänä ei ole jumalan-

palvelusta. Seufäava tilaisuus
on viikkoiUdtt hartaus alle-
merkinneen kodissa. Mrs No-

illa huolehtii tarjoilusta.
Muistakaamme siis päivä, ensi
viikon torstaina, elokuun 25
päivänä.
WÄKEFIELD:

Ensi viikon aikana ei ole toi-
mintaa, sillä allemerkinnyt on
nuorten raamattuleirillä. Tu-
levista toimista voidaan jo
mainita, että seuraava viikko-
hartaus on elokuun viimeisen
päivän iltana. Ja miehet
ovat päättäneet panna toimek-
si päivällisen kirkon alasalissa
syyskuun 11 päivänä aamuju-
malanpalveluksen jälkeen. Sil-
loin pidetään kokopäiväiset
juhlat. Kirkko on siihen men-
nessä maalattu, joten voidaan
pitää kirkon ja alasalin uudis-
tajaiset, koska alasalin uudis-
tajaiset jäivätpitämättä viime
syksynä.

Seminaarin oppilas Paavo
Frusti vieraili Gogebic-alueel-
la viime viikolla ja saarnasi se-
kä Ironwoodin että Bessemer-
in Missouri-synodin kirkoissa
pyhänä, 7 päivänä, ja sitten
Wakefieldin kirkossa suomen-
kielellä viime viikon keski-
viikkona, ja Bessemerin kir-
kossa suomenkielellä torstai-
iltana. Kiitos vierailusta ja sa-
nan julistuksesta.

J. E. Nopola.

HALUTAAN
Kovanpuun

Laatikko pulttia
(Box Bolts)

6 tuuman Ja suurempia

8 Jalkaa 4 tuumaa pitldi

M. & M. BOX CO.
pannette, Wis.

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

Ensi sunnuntaina ei ole ju-
malanpalvelusta kirkossa.

Korikahviaistarjoilu on mr
ja mrs Matti Pakan kodissa,
173 Coolidge Ave., ensi sun-
nuntaina, elok. 21 p., kello
kahdesta päivällä iltaan saak-
ka. Klo 8 illalla on hartaus-
hetki, jossa pastori saarnaa.

Mrs Henna Lakon kodissa
Montrealissa on Betania om-
peluseuran kokous perjantai-
iltana, tk. 26 p., klo 7:30 illalla.
Kahvitarjoilun varustavat mrs
Reino Rintamäki ja mrs Hen-
na Lake. Kaikkia kutsutaan
tähän kokoukseen.

Mrs John Eade Montrealis-
ta on ollut leikkauksilla Ash-
landissa sisäisten vikojen
vuoksi. Hän on palannut ko-
tiin jaon toipilaana kodissaan.
Toivotamme nuorelle äidille
terveyden palaamista.

Mrs Amanda Warvi on lei-
kattu rinnassa olleen syövän
vuoksi Ashlandin luterilaises-
sa sairaalassa. Emme ole kuul-
leet hänen voinnistaan leik-
kauksen jälkeen. Toivomme
nopeaa toipumista. Toipilas-
ajan aikoo mrs Warvi olla tyt-
tärensä mrs Aale Juonen luo-
na North Yorkissa.

Tällä viikolla on pappilan
väki nuorisoleirillä Nesbit-jär-
vellä. Tarpeen tullessa voi-
daan tiedustella seurakunnan
esimieheltä. Nesbit-järvelle on
parintunnin matka. Perjantai-
na ja lauantaina on pastori ko-
tona jataas pyhä-aamuna, jol-
loin leirillä on päätösjuhla, on
hän siellä. Joilla on tilaisuutta
voivat tulla käymään leirillä
vieraina ja erittäinkin kehot-
taisimme seurakuntalaisia py-
hänä, 21 p., pidettävään pää-
tösjuhlaan.

Korikahviaisel on elokuun
viimeisenä sunnuntaina, tk. 28
p., mrs Ellen Fisherin kodissa,
North Ironwoodissa koko ilta-
päivän. Hartaushetki on klo

kahdelta. Fisherin koti on en-
tinen Junellin farmi vastapää-
tä mrs Matti Liimakan taloa.
Kestityksen varustavat mrs
IsaacKoskinen, mrs David Arf-
derson, mrs Sam Mrdjenovich
ja mrs Ellen Fisher. Kaikkia
kutsutaan mukaan tähän ti-
laisuuteen.

Seurakuntamme ompeluseu-
roilla oli ensikerran tarjoilu
Maanviljelysnäyttelyn yhtey-
dessä. Aluksi oli aije myydä
vaan kahvia kotitekoisten rin-
kiläin kanssa, mutta yleisön
vaatimuksesta alettiin valmis-
taa myöskin keveitä aterioita.
Ahkerassa touh us s a ovat
emännät saaneet olla. Pitkin
päiviä ovat suuren teltan pit-
kät pöydät olleet täynnä vä-
keä nauttimassa emäntiemme
maukkaita valmisteita, ja ylei-
sön kannatus ja tyytyväisyys
nauttimaansa ruokaan on ol-
lut ilmeistä, antaen täten in-
nostusta emännille työssään.

Kastettu: Darryl Erick Kal-
la, William F. Kalla’n ja Impi
Kallan poika, syntynyt Iron-
woodissa huhtik. 23 p. 1946,
kastettiin heinäk. 29 p. Kum-
meina olivat John ja Lillian
Erdan, ja Douglas ja Gertrude
Kalla.

Viime sunnuntaina, elok. 14
p., kastettiin Lee Alan Belmas,
Eugene H. ja Martha E. Bel-
maan poika, syntynyt Iron-
woodissa elokuun 2 p. 1949.
Kaste toimitettiin kirkossa en-
nen jumalanpalvelusta. Kum-
meina olivatCarl jaVieno Rii-
ponen, Bentha ja Leonard
Erickson, David Randa, Ellen
Hakari, Wesley Riiponen ja
Marlene Erickson. Toivotam-
me Jumalan siunausta molem-
mille lapsille.

Rva Tilda Jokiniemi, Kau-
hajoelta, Suomesta, vierailee
Ervvin Twp., mr ja mrs Matti
Harjan luona. Rva Jokiniemi
matkusti Chicagosta tänne
siellä asuvan siskonsa ja hänen
miehensä, mrs ja mr Evert
Johnsonin kanssa.

Mrs Selma Nikula ja mrs
JenniePelto ovat hiljattain pa-
lanneet Port Arthurista, Can.,
missä he kävivät tervehtimäs-
sä heidän vakavasti sairasta-
vaa veljeä mr Charles Töyrää.

Mr ja mrs Matti Koivisto,
jotka äsken ovat viettäneet
häänsä Milwaukeessa, olivat
pyhä-aamun kirkonmenossa.
Toivotamme heille Jumalan
siunausta.

Seminaari lainen Arnold
Ranta, Superiorista, saarnasi
viime pyhän kirkonmenossa.
Lausumme kiitokset nuorelle
veljelle.

Jacob Koivisto on palannut
kotiin Ann Arborista, missä
hänelle toimitettiin leikkaus
jalassaan. Hän on vielä heikko.

Gogebic Junior Collegen sti-
pendirahaston toimikunta, jo-
hon kuuluu 50 jäsentä Gogebic
kauntista, on ruvennut varo-
jenkeräykseen stipendejä var-
ten. Lahjoituksia tarvitaan yk-
silöiltä jayhdistyksiltä. Sellai-
set oppilaat, jotka tarvitsevat
rahallista avustusta, voivat
täyttää anomuksen Gogebic
Junior Collegen johtajan eli
deanin toimistossa. Oppilaat,
jotka osoittavat taipumusta ja
kykyä opiskelussa, taidossa,
urheilussa ja koulun kansa-
laistaidossa, ovat kelvolliset
saamaan sellaisia stipendejä,
kun tarvitsevat voidakseen lu-
kea Gogebic Junior Collegessa
tulevana lukuvuonna kou-
lun 18:tena. Registeerauspäi-
vät ovat syyskuun 6,7, 8 ja 9.
Koulu alkaa syyskuun 12 p.
Oppilaat voivat hakea kaavak-
keita stipendi-anomusta var-
ten paikallisista pankeista tai
sitten komitean jäseniltä.
Tämä seutu on onnellinen sii-
nä suhteessa, että voi paikalli-
sesti lukea 2 vuotta yliopistoa.
Huolehtikaamme, että sellai-
set nuoret, joilla on halua ja
taipumusta lukemiseen, voisi-
vat jatkaa lukujansa korkea-
koulun jälkeen. Ja jos on suin-
kin mahdollista, muistakaa tä-
tä Junior Collegen stipendi eli
scholarship rahastoa. Siihen
lahjoitetut varat menevät ja-
loon tarkoitukseen seutum-
me nuorison koulutukseen.

CAMP NESBITIN UUTISIA

Tällä viikolla ovat Michi-
ganin yläniemekkeen Luther-
liittojen jäsenet viettäneet ke-
sälomaa raamattuleirillä. Juh-
lalliset päättäjäiset pidetään
ensi pyhänä, 21 päivänä. Aa-
mupäivällä on sekä suomen-
kielinen että englanninkieli-
nen aamukirkko. Englannin-
kielinen alotetaan klo 9:30, ja
siinä saarnaa past. Nopola.
Suomenkielinen jumalanpal-
velus alotetaan klo 11, ja siinä
saarnaa past. Hirvi. Päättäjäi-
sissä myös on kuorolaulua,
sillä mrs Hirvi on lupautunut
harjoittamaan lauluja, jos vain
laulajia ja lauluhalua ilmenee.

Päivällinen tarjoillaan ke-
säleirin ruokailusalissa, ja ilta-
päivällä sitten jatketaan juh-
laa, jossa on laulua, muutakin
ohjelmaa ja suomenkielinen
puhe, jonka pitää prof. Alex-
ander Monto. Toivomme lä-
hiseudun se u r akuntaväkeä
juhlillemme. Kaikki ovat ter-
vetulleita.

Haluamme lausua kiitok-
semme pastori M. Wiskarille,
kun hän oli täällä Auttajan
painossa auttamassa pastori J.
E. Nopolan poissa ollessa. Past.
Nopola on tällä viikolla nuor-
ten raamattuleirillä.

AHONEN LUHBER (0.

AUTTAJA TORSTAINA ELOKUUN 18 P. 1949

WIRTANEN ja
KOSKELA
PARTURILIIKE
218 S. Suffolk St.

IRONWOOD. MICH.
Ensiluokkainen työ!
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IKIITOSLAUSEPyydämme täten lausua
kiitoksemme niille monille
ystäville, jotka yllättivät
meidät elokuun 12 p. mr ja
mrs Armas Johnsonin ko-
dissa, Wakefieldissä. Erikoi-
set kiitokset sekä rahalah-
jasta että toimeenpanijoille
mrs Emil Koskelle, mrs
Matt Luomalle ja mrs Wäi-
nö Korpelalle.

Mr jamrs Blenn C. Hoff. j

Kuvastimia
Ja kaikenlaista lasityötft

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 apteekki-alaan kuuluvaa tavaraa DnÄ
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 rupkatavaraa vallitsevilla hinnoilla.
Lilkkessämme on myös LIHAKAUPPA. Joten voitte
tehdä kalkki ruokatavaraostoksenne yhdestä puodista.

Suomalaiset kauppapalvelijat
OSTOKSET TUODAAN KOTIIN

U. S. VASTAINEN LIIKE
KASVAA ARGENTIINASSA

Argentiinan sanomalehdet
ovat viime aikoina ryhtyneet
hyökkäämään Yhdysvaltoja
vastaan ja kaikesta päättäen
sitä tehdään hallituksen kii-
hoituksesta ja avustamana.
Tällainen hyökkäys alettiin
heti sen jälkeen, kun Yhdys-
valtain taholta arvosteltiin si-
tä kauppasopimusta, minkä
Argentiina joku viikko sitten
teki Englannin kanssa. Hyök-
käystä johtaa Democracia ni-
minen sanomalehti, jota kon-
trolleeraa presidentti Peronin
vaimo Eva Duarte Peron. Mut-
ta p.o. lehti ei ole ainoa, joka
on noussut sotajalalle Yhdys-
valtoja vastaan, vaan saman
kannan ovat omaksuneet kaik-
ki presidentti Peronia kan-
nattavat lehdet. Tästä päät-
täen tällaisen hyökkäyssodan
on aloittanut hallitus, vaikka
sen päämies ei olekaan julki-
suudessa sitä tunnustanut.

Jossakin suhteessa hyökkää-
jät Argentiinassa käyttävät
samoja valtteja kuin käyttä-
vät venäläiset lehdet hyökä-
tessään Yhdysvaltoja vastaan*
Argentiinalaiset lehdet väittä-
vät, että neekereitä kohdel-
laan huonosti Yhdysvalloissa
ja tätä väitettä yritetään to-

Dr. J. E. Drapeau
silmälääkäri

Silmälaseja sovitetaan ja
korjataan

114 S. Lovvell St. lronwood
Puhelin 757-R

B Maanantaista

Lauantaisin Ja
iltasin sopi-

muksella

81 Randall Bakery
f)f/ James Randall, omistaja

Lu. 110 S. Suffolk St. Ironwood, Mich.
TUOREITA LEIVOKSIA PÄIVITTÄIN

KAIKELLAISTA LEIPÄÄ
Syntymäpäivä- ja hääkeekit erikoisuutemme.

Erikoishuomio annetaan kirkoille ja yhdistyksille.
SUOMALAISET PALVELIJAT

Radio Cab Co.-
Fuhelin 17^

AUTOMME JOHDEKAAN RADIOLLA
Wrecker palvelusta Soittakaa yöllä ta! päivällä

OTATTAKAA VALOKUVANNE MEILLÄ!

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

• I—lHodefn Poitfail—
JOSSA HYVÄT VALOKUVAT EIVÄT OLE KALLIITA

E. Aurora Street

IRONWOOD, MICH. PUHELIN 1775

i
f

• 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 vaaielarpella.

HALULLA TULETTETOISTEKIN1

MEN’J WEAR INC.
Suffolk Street

mONWOOD, MICHIGAN

NO. 33

distaa sillä, että viranomaiset
ovat joissakin tapauksissa jou-
tuneet pidättämään neekerei-
tä, mutta merkillistä on, että
Argentiinan lehdet eivät mai-
nitse mitään niistä lynkkauk-
sista ja neekerien rääkkäämi-
stä mitä sellaiset järjestöt
kuin Ku Klux Klan y.m. jär-
jestävät tuhkatiheään etelä-
valtioissa.

OWN THE FINESTI
HOLMES E EDWARDS

(.oP«knl T«)

Sffini CnrJtn

Ali patterna made in U.S.A.

Prices arc still down on the silver-
plate diat stays lovelier longer!

Range . .

.. Jevvelers
Seamen Building

IRONWOOD,
MICH.

SIVU 8


