
Gogebic alueen uutisia
Auttajaa osoitat 324 S. Auifolk St Puhalin 30

WAKEFIELD:
Ensi pyhänä on englannin-

kielinen ehtoolliskirkko klo 11
aamulla.

Pyhäkoulu ensi pyhänä on
taaskin klo 10.

Lutherliiton kokous on kir-
kon alasalissa ensi viikon kes-
kiviikko-iltana alkaen klo 7:-
30.

BESSEMER:
Ensi pyhäiltana on englan-

ninkielinen ehtoolliskirkko klo
7:30. Sen jälkeen on Lutherlii-
ton kokous.

Viikkoillan suomenkielinen
hartaus kirkossa ensi viikon
torstai-iltana klo 7:30. Yhtei-
nen tarjoilu lopuksi.

NORTH YORK:
Lutherliiton kokous pide-

tään mrs Ruth Sunin kodissa
ensi viikon perjantai-iltana,
toukok. 5. päivänä klo 8.

Jumalanpalvelukset touko-
kuun kolmantena pyhänä.
Niistä lähemmin tuonnempa-
na.

MARENGO:
Suomenkielinen jumalan-

palvelus kirkossa toukokuun
kolmantena pyhänä klo 2 ip.

Bessemerin kirkossa oli py-
häiltana hartaushetki, jossa
saarnasi past. A. L. Mäki, Mar-
quettesta suomen ja englan-
nin kielellä. Väkeä olikin run-
saasti, vaikka tilaisuus ilmoi-
tettiin vasta pyhänä, sillä vie-
raita oli saapunut sekä Iron-
woodista että Wakefieldistä.

Maanantai-aamuna pastori
Mäki matkusti veljensä häihin
Port Arthuriin, Kanadaan.

J. E. Nopola.

Suomalainen vakuutusliike
W. Ji HELLI

AGENCY
Kaikenlaisia vakuutusta

227 E. McLeod Ave.
Puh. 731

IRGNWOOD, MICH.

Ironwoodin Kansallis-
seurakunnan uutisia

Vanhemman ompeluseuran
kokous on tämän viikon tors-
tai-iltana kirkon alasalissa al-
kaen klo 7:30. Hartauden ja
kokouksen jälkeenon tarjoilu,
jonka varustavat mrs Jacob
Riiponen, mrs John J. John-
son, mrs Evelyn Mäki, mrs
Senja Siirilä ja mrs Aliina
Hill. Kaikkia kehoitetaan pa-
lauttamaan pää siäiskotelot,
jotka avataan torstai-illan ko-
kouksessa.

Ensi pyhänä on englannin-
kielinen aamukirkko ehtoolli-
sen kanssa alkaen klo 9 aa-
mulla. Odotamme silloin kir-
kontäyteistä joukkoa juma-
lanpalvelukseen.

Erviin koulussa on ensi py-
hänä iltapäivällä hartaushetki
ja pyhäkoululasten juhla klo
2 ip. Allemerkinnyt puhuu
suomen ja englannin kielellä.
Kahvitarjoilu lopuksi.

Pyhäkoulu on ensi pyhänä
taaskin klo 10:30 aamulla.

Nuor e mm an Lutherliiton
kokous on kirkon alasalissa
ensi viikon maanantai-iltana
klo 7:30.

Kuoroharjoitus kirkossa en-
si tiistai-iltana.

Kirkkokunnan juhla pide-
tään toukokuun ensimmäisenä
pyhänä, 7. päivänä, alkaen suo-
menkielisellä jumalanpalve-
luksellaklo 9:30 aamulla. Eng-
lanninkielinen jumalanpalve-
lus pidetään klo 10:4£. Tämän
jälkeen seurakunnan naiset
tarjoilevat päivällisen kirkon
alasalissa. Iltapäivällä klo 1:30
vielä jatketaan juhlaa ohjel-
malla. Tähän tilaisuuteen odo-
tamme runsasta osanottoa, sil-
lä se vietetään kirkkokunnan
juhlanapast. Hirven muistolle,
jokapalveli seurakunnan pap-

pina 17 vuotta ja kirkkokun-
nassa pitkästi yli 40 vuotta.
Kotelot on jo lähetetty seura-
kunnan jäsenille tätä kirkko-
kunnan keräystä varteh. Mo-
net kotelot onkin jo lahjoineen
palautettu. Ne voi lähettää
kirkkokunnan kirjurille John
Hautaselle tai palauttaa kirk-
kokunnan juhlassa.

Miestenliiton kokous on kir-
kon alasalissa ensi pyhäiltana
alkaen klo 7:30. Tätä kokous-
ta ei siis pidetä toukokuun en-
simmäisen pyhän iltana, kuten
oli vaan ensi pyhänä.
Tämä on miestenliiton vuosi-
kokous, joten on tärkeää, että
kaikki miehet ovat saapuvilla.
Tarjoilun varustavat Lauri
Lahti, Fred Bentillä, John
Varpula ja Ivar Mäkinen.

Vanhemman ompeluseuran
käsityömyyjäiset pidetään kir-
kon alasalissa toukokuun 11
päivän iltana. Varsinkin ompe-
luseuran jäseniä kehoitetaan
muistamaan tätä tilaisuutta.

Viime sunnuntaina iltapäi-
vällä oli seurakunnan kokous,
jossa johtavimpana asiana oli
uuden papin kutsuminen seu-
rakuntaan. Kokous sujui hy-
vässä järjestyksessä ja päätet-
tiin lähettä kutsu past. Ger-
hard Aholle, New Yorkiin.
Seurakunnan Herra johtakoon
seurakuntansa asian Hänen ni-
mensä kunniaksi jakalliisti lu-
nastettujen sielujen iankaikki-
seksi autuudeksi.

Dennis Keith Huotari, Fred
ja Edna Huotarin lapsi kastet-
tiin Grand View sairaalassa
viime perjantai-iltana. Poika
syntyi maalisk. 21 p. 1946 ja
vanhemmat asuvat Little Girls
Pointilla, Superior järven lä-
hellä. Poika oli vakavasti sai-
rastunut keuhkokuumeeseen,
mutta rupeaa jo toipumaan.

J. E. Nopola.

Ashtabula, Ohio
Ote Kansallisveljeysliiton

johtokunnan 'kokouksesta, jo-
ka pidettiin New Yonk Mill-
sissä maalisk. 21 p. Kuudes
pykälä on Seuraava:

“Päätettiin esittää kirkol-
liskokoukselle, että tulevai-
suudessa kirkolliskokoukset
pidettäisiin yhdellä viikolla
siten, että pappien kokous al-
kaa tiistaina jälkeen puolen-
päivän, jatkuen keskiviikko-
na. Varsinainen kirkollisko-
kous olisi torstaina ja perjan-
taina, veljeysliitto, naisten-
liitto ja Lutherliitto pitäisivät
kokouksensa lauantaina, päät-

tyen juhlilla sunnuntaina.
Täten monella olisi helpompi
järjestää osanotto kokouk-
seen.”

Ashtabulan Zion veljeys-
liitto käsitteli yiläolevaa esi-
tystä kokouksessaan huhtik.
17 p. ja päätettiin, että alle-
kirjoittanut kirjoittaa Autta-
jaan ja esittää veljeysliittom-
me mielipiteen.

Oltiin sitä' mieltä, että jos
kirkolliskokous pidetään en-
nen vei jeysliiton, naistenlii-
ton ja Lutherliiton vuosiko-
kouksia, niin näille yhdistyk-
sille ei jää tilaisuutta esittää
asioita kirkolliskokoukselle
ennenkuin vasta seuraavan
vuoden kirkolliskokoukselle
ja monessa asiassa se ehkä
olisi iliiän myöhäistä.

Se myösikip hidastaisi näi-
den yhdistysten toimintaa,
sillä monessa tärkeässä asi-
assa näiden yhdistysten on a-
listettava päätöksensä kirkol-
liskokouksen hyväksyttäväk-
si.

Toivomme, että muutkin
paikallis veljeysfliitot käsitte-
levät tätä asiaa kokouksis-
saan ja evästävät edustajiaan
parhaan harkintasa mukaan.

Veljeydellä,
M. O. Lundi.

90-VUOTIAALLE PIDOT
Mrs Maria Laitinen, Maren-

gosta, täyttää 90 vuotta ensi
sunnuntaina. Hänelle pidetään
syntymäpäiväjuhla ensi sun-
nuntaina iltapäivällä Maren-
gon hallissa jakaikki ovat ter-
vetulleita.
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Puolueen jäsenyys
vähentynyt 15 pros.

Amerikan kommunistipuo-
lueen kansallisen komitean
kokouksessa New Yorkissa
tunnustettiin maaliskuussa, et-
tä puolueen jäsenyys on vä-
hennyt verkalleen alkaen vuo-
desta. 1945. Puolue ei tietysti
ilmoita, miten monta jäsentä
on luetteloissa, mutta laske-
taan heitä olevan Amerikassa
47,000. V. 1945 laskettiin ole-
van noin 55,000 siis 15% enem-
män.

Puolueen johtajien kokouk-
sessa avoimesti tunnustettiin,
että asiat eivät ole valoisalla
kannalla. Ja muutamia viik-
koja sitten Daily Worker leh-
den johtomiehet ilmoittivat,
että jos halutaan lehteä jatkaa,
on puolueen jäsentenkaivetta-
va dollareita esiin.

Laivaliike sisäjärvillä
avattu virallisesti

Sisäjärvillä avattiin laivalii-
kenne virallisesti Soon kana-
valla viime sunnuntai-aamu-
na, aivan myöhimpiä avajaisia,
mitä on ollut vuosikymme-
neen. Marquetteen saapui lai-
va jo viime lauantaina, mutta
viralliset avajaiset ovat Soon
kanavalla, mihin ensimmäinen
laiva saapui viime sunnuntai-
na.

Superior-järven lahdet oli-
vat jäässä vielä tämän viikon
puolivälissä, mutta jäänmur-
tajat ovat liikkeellä ja usko-
taan laivojen pääsevän jok-
seenkin kaikkiin Superior-jär-
ven satamiin tämän viikon lo-
pulla.

Tason' ratas löydetty
Itämerestä

i
Ruotsalainen kalastusvene

on löytänyt lentokoneen rat-
taan Itämereltä Latviasta län-
teen. Ruotsin virkamiehet sa-
novat, että rattaassa on selväs-
ti luodinreikiä. Pyörässä oli
Firestone rengas ja englannin-
kielen maaliskuu
1949. Tämän rattaan uskotaan
olevan osan siitä amerikkalai-
sesta tasosta, joka katosi Itä-
merellä pari viikkoa sitten ja
jonka johdosta Amerikan val-
tiodepartmentti on tehnyt syy-
töksen, että venäläiset ampui-
vat tason mereen. Venäjä on
kieltänyt syytöksen todenpe-
räisyyden sekä aikomuksensa
korvata mereen vajonneen ja
siinä olevan kymmenen huk-
kuneen miehen tuottamat va-
hingot.

Satamatyömiesten
lakko Lontoossa

Britannian työ läishallitus
on päättänyt murskata sata-
matyömiesten lakon Lontoos-
sa. Lakkoon osallistuu 13,500
miestä, joiden sanotaan olevan
kommunistien talutusnuoras-
sa. Lakkolaisilla oli kokous ei-
len, jossa päättivät jatkaa lak-
koa, vaikka hallituksentaholta
on uhattu panna pois työstä
jokainen mies, joka ei palaja
työhönsä aivan viivyttelemät-
tä.

Sotamiehiä on lähetetty pur-
kamaan laivoja, joista monet
ovat olleet satamassa joviikon
ajan. Lähes 10,000 sotamiestä
sanotaan olleen laivojen pur-
kaustöissä tänä aamuna.

Unkarin työläispuolueen
johtaja eronnut

Budapestista tuleva viralli-
nen tieto ilmoitti eilen aamu-
na, että Unkarin työväenpuo-
lueen johtaja on eronnut toi-
mestaan terveydellisistä syis-
tä. Työväenpuolue yhtyi kom-
munistien kanssa yhteistoi-
mintaan v. 1948.

o’Konskilla vastusta-
ja nimitysvaaleissa

Fred Whitney, Ashlandista,
ilmoittaa olevansp kokelaana
kongressimies o’Konskia vas-
taan, jokatunnetaan uskollise-
na katolilaisena ja taaksepäin
kenaavana re p u blikaanina.
Whitney ilmoitti kokeluutensa
Washburn County republikaa-
nien kokouksen päätyttyä
Spoonerissa tällä viikolla. Hän
on mainitun Countyn republi-
kaaniklubin sihteeri.

Kapina nostettu
Indonesiassa

Austraalian ja Aasian vä-
lillä olevassa saari-valtakun-
nassa on noussut uusi kapina.
Yksi saarista, Jakarta, ilmoit-
taa eroavansa hiljattain perus-
tetusta saari-tasavallasta ja on
päättänyt perustaa toisen ta-
savallan.

Burns Chevrolet Cos.
Lowell ja Ayer Sts. Ironwood, Mich.

MYYNTI -
piit vrr ttc

BEAR MACHINE
Käytämme sitä pyörien suoristamisessa ja asettamisessa.

Runkojen korjausta fa uudelleen sisustusta.
Kaikkea korjaustyötä varten tuokaa autonne meille.

Pollari Food Shop
428 McLeod Avenue Puhelin 100

IRONWOOD, MICH.

OMA LEIPOMO
jossa valmisiefaan puhtaasti ja huolellisesti leivoksia

Ensiluokkais’;a ruokatavaraa vallitsevilla hinnoilla.
Lllkkersärnme on myös LIHAKAUPPA. Joten voitte
tehdä kaikki i uokatavaraostoksenne yhdestä puodista.

S lomalaiset kauppapalvelijat
OSTOKSET TUODAAN KOTIIN MEILLÄ ON

Remington Portable kirjoituskoneita .$84.50

\Vebster’s Collegiate sanakirjoja 6.00

Englantilais-suomalaisia sanakirjoja
(Aino Wuolle) 3.00

Suomalais- englantilais sanakirjoja 3.00

Kultakirjaimia % tuumasta s:teen tuumaan.

Tarttuvat pysyvästi mihin kovan pohjaan

tahansa. Tiedustelkaa lähemmin.

Pumpulisia pyyhkeitä. 5 Ib. laatikko 1.50

NATIONAL PUBLISHING COMPANY

Drawer 432
Ironwood. Mich.
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• Paikallisesti omistettu, ainoa suo-
malainen vaatetusliike Ironwx)od-
issa

N

• Tavaran laatu mitä parhain

• Hinnat aina kohtuulliset

Tulkaa tarkastamaan laaja valikoi-
maamme miesten pukuja, paitoja, hat-
tuja y.m. miesten vaaietarpeita.

HALULLA TULETTE
TOISTEKINI

MEN I WEAR INC.
Suffolk Street

IRONWOOD, MICHIGAN

AUTTAJA TORSTAINA HUHTIKUUN 27 P. 1950

fURITT

\ ACCUffScv

The Rexall Drug Store|
Suffolk ja Aurora katujen kulmassa

IRONWOOD MICHIGAN

Kaikkea apteekki-alaan kuuluvaa tavaraa M jfcfc
SUORA KOHTELU AINA

MATTSON'S
JEWELRY STORE

Victor Mattson & Son
125 E. Ayer St.

IRONWOOD,'MICH.
Kellojen ja taskukellojen

korjausta

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

IRONWOOD, MICH.

IRONVVOOD jfegSg
Pharmacy SS

TOrtETARTICLES J

Dupont Kärpäsruiskeiia Karjalle Tehokasta ja
Käytännöllistä

DIOLICE tappaa täit kanoista, lehmistä Ja kalkista eläimistä.

KÄYTÄNNÖLLINEN KODIN ELÄINKIRJA lähetetbän vapaas-
ti, kun käytte antamassa nimenne Ja osoitteenne. Arvo 76e.

Meillä on suomalaisia palvelijoita.

National. Metals Bank
Ystävällinen paikallisesti omistettu laitot

IRONWOOD, MICHIGAN

★ LAINOJA
★ SAASTÖTILEJA *

★ VEKSELITtLEJA wj
★ KAIKKEA PANKKIPALVELUSTA

Metsäpalot ovat jokseenkin poik-fa keuksetta huolimattomuudesta
johtuneita. Parhaimmatkaan tu-

lipalojen estämisvarustukset ei-
vät voi estää huolimattomuuden

Jsj*. tuhoja metsäpalojen kautta.

1 Pitäkää “punakukko”

.
pois metsistä!

AHONEN LUMBER (0.
cl

' IRONWOOD, MICH.

NO. 17

Be Lovely
BEAUTY SHOP
PERMANENTTEJA

Suomalainen palvelija
Sears Roebuckin yläk.

Aurora St. Puh. 1700
IRONWOOD

SIVU 8


