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BESSEMER:
Tämän viikon torstai-iltana

on viikkohartaus ja tarjoi-
lu mr ja mrs Emil Keiton ko-
dissa. Mrs Kelto huolehtii tar-
joilusta ja toivoo runsaasti vie-
raita hartaushetkeen.

Ensi pyhänä on englannin-
kielinen aamukirkko alkaen
klo 9:45. Pyhäkoulu on klo 10:-
45.

WAKEFIELD:

Ensi pyhänä on pyhäkoulu
klo 10 aamulla. Englanninkie-
linen jumalanpalvelusklo 11.

Lutherliiton kokous pide-
tään kirkon alasalissa ensi vii-
kon keskiviikko-iltana alkaen
klo 7:30.

NORTH YORK:
Tämän viikon perjantai-ilta-

na on Lutherliiton kokous mr
ja mrs Aale Juonen kodissa.
Kokous piti olla jo viime per-
jantai-iltana, vaan allemerkin-
riyt peruutti kokouksen kovan
pakkasen vuoksi. Emme muus-
sa tapauksessa enää peruuta,
vaan jos tulee ankara myrsky.
Siinä tapauksessa ilmoitan
asiasta perjantain uutislaajal-
luksessa.

Vaikka viime pyhänä oli ko-
va pakkanen, niin Bessemerin
Lutherliiton kokous menestyi
aivan hyvin. Kokouksessa pää-
tettiin, että Lutherliitto tekee
muutamia korjauksia kirkos-
sa. Seuraava kokous pidetään
kirkossa sunnuntai-iltana, hel-
mikuun 12. päivänä. Koska
kirkon alasalin lämmittämi-
nenkovalla pakkasella on suu-
ri työ ja vaatii paljon lämmi-
tysaineita, niin kahvit Luther-
liiton kokouksen päätyttyä
juotiin Keittojen kodissa.

Viime pyhänä allemerkin-
nyt piti ensimmäisen kerran
uuttakaapua, jonkasai lahjak-
si Wakefieldin ja Bessemerin

seurakunnilta, kun seurakun-
nat antoivat joululahjan ra-
hassa, jollaallemerkinnyt osti
kaavun. Monet kiitokset lah-
jan antajille.

#

Rippikoulua ruvetaan pitä-
mään sekä Wakefieldissä että
Bessemerissä niin pian kuin
talven kylmimmät pakkaset
ovat ohitse. Emme halua ruve-
ta lämmittämään kirkkoa tal-
ven kylmimpänä aikana lau-
antaisin rippikoulun pitoa var-
ten.

Ensi pyhänä sekä Wakefield-
issä että Bessemerissä jaetaan
jumalanpalveluksissakymppi-
sentin foldereita, joiden avulla
ruvetaan kokoamaan seura-
kuntien osuutta kirkkokunnan
kassaan. Varmaankin nämä
folderit tekevät uhraukset “ki-
vuttomammiksi”, kun tulee
uhrattua säännöllisemmin, sil-
lä mitä säännöllisemmästi uh-
raamme, sitä vaivattomammin
voimme osuutemme uhrata.

Viime sunnuntain epistola-
teksi oli erikoisen opettavai-
nen, sillä siinä apostoli Paavali
kehoitti työtoveriansa Timo-
teusta näkemään vaivaa Kris-
tuksen evankeliumin tähden.
Siihen vaivannäköön meitäkin
vaatii Jumalan Pojan toimit-
tama pelastus, joka on Juma-
lan armosta tarjolla kaikille.
Sen pelastuksen osallisuuteen
Jumala Henkensä kautta mei-
tä kutsuu pyhällä kutsumuk-
sella. Ja kaiken tämän hän
päätti jo iankaikkisuudesa,
kun päätti lähettää Poikansa
maailman Vapahtajaksi. Tämä
kaikki tuli ilmi, kun Kristus
ilmaantui lihassa. Nyt on kuo-
lemakin tehottomaksi tehty, ja
elämä jakatoamattomuus tuo-
tu valoon. Voisiko sitten vielä
joku sanoa, etten halua nähdä
vaivaa Jumalan evankeliumin
ja Hänen valtakuntansa täh-
den?

J. E. Nopola.

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

IRONWOOD, MICH.

MATTSON*S
JEWELRY STORE

Victor Mattson & Son
125 E. Ayer St.

IRONWOOD, MICH.
Keilojen Ja taskukellojen

korjausta

KUUNNELKAA SUOMEN OHJELMIA
Se onkin nyt vaivatonta ja halpaa, jos hankitte itsellenne

Zenith kansainvälisen pöytäradion Northern Electric
kaupasta.

Erikoinen tarjous radio valmistettu ulkomaista
kauppaa varten nyt saatavissa

Koko 8 x 121/2 tuumaa ja 6*4 tuumaa korkea, Ebony
tai Ivory plastic kehä ainoastaan $49.00
Koko 9 x 15 tuumaa, korkeus 9 tuumaa,
kiiltävä plastic kehä ainoastaan $77.00

MOLEMMISSA SELVÄ. VAHVA ÄÄNI ULKOMAILTA

NORTHERN ELECTRIC COMPANY
E. Aurora Street

IRONWOOD, MICHIGAN

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
TOISTEKIN!

MEN'S WEAR INC.
Sulfolk Street lf - *

IRONWOOD, MICHIGAN

AUTTAJA TORSTAINA HELMIKUUN 2 P. 1950

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

Siionin ompeluseuran ko-
kous on kirkkosalissa torstai-
iltana, helmik. 2 p. Mrs John
Johnson, mrs John Peltonen,
mrs Carl Matila, mrs Gust
Wiemeri ja mrs Vernon Kan-
gas varustavat kestityksen.
Kaikki mukaan!

Rippikoulu on lauantaisin
klo 9:30 aamulla. Pyhäkoulu
on joka sunnuntai klo 9:20 aa-
mulla.

Ensi pyhänä, helmik. 5 p.,
on jumalanpalvelus kirkossa
suomenkielellä, klo 10:30 aa-
mulla. Vanhemman Lutherlii-
ton kokous on kirkkosalissa
sunnuntai-iltana klo 7:30.

Betania ompeluseuran ko-
kous oli mr ja mrs John Juu-
rakon kodissa Montrealissa
viime viikon keskiviikkona.
Päivällä vallinnut pyry hiljen-
tyi niin, että ihmiset pääsivät
kulkemaan ja tilaisuudessa oli
paljo väkeä. Mrs Jacob Saari
ja mrs Jacob Kompsi esittivät
ohjelmaa. Virkailijat valittiin
entiset, paitsi että rahastonhoi-
tajaksi mrs John Rasilan si-
jaan, joka ei voinut enää ot-
taa tointa vastaan, valittiin
mrs Joseph Tarro ja sairastoi-
mikuntaan mrs John Rintamä-
ki ja mrs John Eadfc. Seuraa-
va kokous on mrs Maimie Soi-
nin kodissa. Mrs John Rasila
toimii kokouksen toisena kes-
tittäjänä.

Vanhemman ompeluseuran
kokous viime torstaina oli hen-
kevä ja lämmin ohjelmaltaan.
Soolaulua esitti mrs Otto Lei-
no, mrs J. Hirven säestäessä.
Lukemista ja lausuntaa esitti
mrs Ida Kivistö. Hengellisten
laulujen sävelmiä klarinetilla
soitti Russel Holmquist sisa-
rensa Joyce’n säestäessä. Saar-
nan piti pastori. Mrs Lauri
J. Lahti luki kirjeen mrs Wäi-
nö Hirvelältä, jossa kerrottiin
hänen puolisonsa viime hetkis-
tä ja kuolemasta, ja kiitettiin
täkäläisiä ystäviä osanotosta
perheen suruun. Työko-
kouksessa päätettiin laittaa
paastonajan kotelot jäsenille.
Seuraava kokous on helmik.
9 p:n iltana, jolloin mrs Lauri
J. Lahti, mrs Andrew Haapoja,
mrs Arvid Mäki ja mrs John
Mäkelä huolehtivat kestityk-
sestä.

Nuorem m a n Lutherliiton
kokous oli kirkkosalissa maa-
nantai-iltana. Liitto päätti äs-
ken ottaa Uuden Testamentin
ensimmäisen kirjan tutkistel-
tavaksi ja tässä kokouksessa
tutkittiin Matt. ev. kolmas lu-
ku. Rekiretki päätettiin pan-
na toimeen tässä kuussa ja
asiaa valmistelemaan valittiin
Arnold Ahonen jaTom Heino-
nen. Aika päätetään ensi ko-
kouksessa, helmik. 6 p., johon
kestityksen varustavat Joyce
Ahonen, Janet Heinonen, Ja-
net Kostamo, Beverly Ranta-

nen, Doris Rokola ja Dorothy
Koski.

Syntyxnäpäiväylläiys pidet-
tiin mrs Selma Kaartuselle, mr
ja mrs K. Saarlundin kodissa
tammik. 18 p:n iltana, jolloin
tämä herttainen ja yhä vielä
pirteissä voimissa oleva van-
hus täytti 76 vuotta. Kokoon-
tuneiden puolesta puhui pas-
tori J. Hirvi, joka on tuntenut
mrs Kaartusen vuodesta 1906
alkaen. Sisaruskunnasta ovat
elossa täällä enään mrs Kaar-
tunen ja mrsKalle Rantamäki.
Mrs Kaartunen kiitti ystäviä
jamuisteli, miten usein Juma-
la pitkän elinpäivän ajalla on
suonut apua ja johdatusta.
Pyydämme toivot taa mrs
Kaartuselle Jumalan siunaus-
ta ja Hänen armonsa runsaita
lahjoja edelleenkin.

Saimme juuri tiedon pastori
E. P. Lampelalta, että hän
saapuu puhujaksi Miesliiton
iltamiin helmik. 25 p. ja pu-
huu seuraavana sunnuntaina
seurakuntapiirissämme järjes-
tetyissä tilaisuuksissa.

Avioliittoon vihittiin seura-
kuntamme kirkossa tammik.
18 p. 1950, mr Carl Rudival
Martinson, Bessem eristä, ja
miss Nelmi Lorraine Niemi,
mr ja mrs Richard Niemen ty-
tär, North Ironwoodista. To-
distajina olivat mr Donald Ja-
cobson, miss Florence Niemi,
mr Kaarlo Niemi ja miss Ida
Niemi. Kirkko oli täynnä kut-
suvieraita. Morsiamen isä an-
toi morsiamen sulhaselle ja
kukkastyttönä toimi Hazel Sa-
lonen. Mr Rudy Riiponen lau-
loi. Hääkestitys tarjottiin kirk-

kosalissa, missä myöskin mor-
i sian avasi omaisten ja kutsu-

i vieraiden antamat runsaat ja
I arvokkaat häälahjat. Toivo-

jtamme elämänsä yhdistäneille
onnea ja Jumalanrunsasta siu-
nausta.

Hessemer, Mich.
PÖYTÄKIRJA
tehty St. Mark's Kansallisseu-
rakunnan vuo sikokouksessa
Bessemerissä. Mich., tammik.
15. p. 1950.

1. Pastori J. E. Nopolan joh-
taman hartauden jälkeen seu-
rakunnan esimies mr Emil
Kelto avasi kokouksen.

2. Luettiin edellisen vuosi-
kokouksen pöytäkirja, joka
hyväksyttiin.

3. Seurakunnan rahastonhoi-
taja Wm Länttä luki seura-
kunnan tilit vuodelta 1949. Tu-
loja oli $968.29, menoja $1,087.-
49 ja kassan jäännös edelli-
sen vuoden kassan kanssa
$935.27. Kirkkokunnalle on v.
1949 annettu $164.70. Tilit hy-
väksyttiin ja lausuttiin rahas-
tonhoitajalle kiitokset huolel-
lisesta tilien hoitamisesta.

4. Vieraileville puhujille
päätettiin antaa $lO.OO, vaan
jos ei tilaisuudessa kolehti tuo-
ta mainittua summaa, niin ei
puuttuvaa määrää kuitenkaan
seurakunnan varoista täytetä.

5. Seurakuntaan ovat vuo-
den aikana yhtyneet mrs Kath-

National Metals Bank
Ystävällinen paikallisesti omistettu laitos

IRONNVOOD, MICHIGAN

★ LAINOJA
★ SAASTÖTILEJA

★ VEKSELIT ILEJA I
★ KAIKKEA PANKKIPALVELUSTA f
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jThe Rexall Drug Store i
Suffolk ja Aurora katujen kulmassa

IRONWOOD MICHIGAN

Kaikkea apteekki-alaan kuuluvaa tavaraa IJniul£tf
SUORA KOHTELU AINA j 1

erine Heikkinen, mrs Fiina
Mattson, mrs Sofia Ahola ja
mrs Matilda Järvelä.

6. Seurakunnan toimihenki-
löiksi valittiin entiset: puheen-
johtajaksi Emil Kelto, varalle
Hiski Romo, kirjuriksi J. E.
Nopola, raha stonhoitajaksi
Wm Länttä, johtokuntaan Aa-
le Arpi, Toivo Lustig ja Wm
Maunu, urkureiksi mrs Kelto
ja mrs Walter Paynter. Kirkon
lämmityks estä edelleenkin
huolehtii monivuotinen kirkon
lämmittäjä mr Emil Kelto.

7. Pyhäkoulun opettajiksi
valittiin edelleenkin mrs Emil
Kelto, Sally Erickson ja Mari-
lyn Wiemeri.
8. Urkureille lausuttiin kiitok-
set uskollisesta palvelukses-
taan ja muistettiin heitä pie-
nellä lahjalla.
9. Auttajan asiamieheksi lu-
pautuivat edelleenkin mrs F.
Siiki ja mrs H. Romo. Kirjeen-
vaihtajaksi valittiin mrs A.
Arpi.
10. Kirkkokunnan pappien elä-
kerahastoon päätettiin mak-
saa seurakunnan osuus seura-
kunnan kassasta.

OWN THE FINEST!
HOLMES & EDWARDS

*6850
(■o Federal Tm)

GAnitm

Ali patterns made in U.S.A.

Fricea arc still down on the silvo
plate liiat stays lovelier longer!

Range . .

.. Jewelers
Seamen Building

IRONWOOD,
MTCH

11. Keräys kirkkokunnan kas-
saan päätettiin toimittaa paas-
ton aikana, ja keräyksessä pää-
tettiin käyttää, erikoisia kote-
loita tarkoitusta varten.
12. Pastori Nopola selitti, että
hänen olisi pidettävä jumalan-
palvelukset North Yorkin ja
Marengon seurakunnissa yhte-
nä pyhänä kuukaudesta, jol-
loin ei olisi seurakunnassa ju-
malanpalvelusta.Kokous suos-
tui yksimielisesti tähän järjes-
telyyn, mainituilla seu-
rakunnilla ei ole opettajaa.
13. Koska ei muita asioita esi-
tetty kokoukselle, päätettiin
kokous hyvässä järjestyksessä.

J. E. Nopola, kirjuri.

«KETOLANHuonekaluliike ja
hautaustoimisto

Lisämaksua ei ole hautauksille 50 mailin
sisällä

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

IRONWOOu. MICHIGAN

HIRVELÄ STUDIO
x Kokeneet valokuvaajat
* Nykyajan välineet
x Ystävällinen palvelus

HALUSITTEPA SITTEN YKSILÖKUVIA TAI
JOUKKOKUVIA, KUVAAMOSSA TAI KOTONA,

NIIN SOITTAKAA MEILLE. NOPEA PALVELUS.

El ole hauskempaa muistoa erikolstsia hetkistä kuin
hyvä valokuva.

HIRVELÄ STUDIO
IRONWOOD MICHIGAN

Pollari Food Shop
428 McLeod Avenue Puhelin 100

IRONWOOD, MICH.

OMA LEIPOMO
Jossa valmistetaan puhtaasti Ja huolellisesti leivosesta

Ensiluokkaisia ruokatavaraa vallitsevilla hinnoilla.
Liikkessämme on myös LIHAKAUPPA, joten voitte
tehdä kaikki »uokatav«raostoksenne yhdestä puodista.

S lomalaiset kauppapalvelijat
OSTOKSET TUODAAN KOTIIN

Tällaiset rakennukset Amerikan farmeilla eivät ole mitään unelmia,
vaan satoihin tuhansiin nousevia todellisuuksia. Niitä rakennetaan ahkerien
maanviljelijäin toimesta, sillä puutavaran valmistajat ovat kehittäneet puu-
tavarateollisuuden sellaiseen kohtaan, että puutavara on jokaisensitä tarvit-
sevan asukkaan käytettävissä. # •

f. • r

Ahonen Lumber Cos.
IRONWOOD, MICH. .

NO. 5

He Lovely
BEAUTY SHOP
PERMANENTTEJA

Suomalainen palvelija
Sears Roebuckin yläk.

Aurora St. Puh. 1700
mONWOOD

Suomalainen vakuutusliike
W. J. HELLI

AGENCY
Kaikenlaista vakuutusta

227 E. McLeod Ave.
Puh. 731

IRONWOOD, MICH.

SIVU 8


