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Molempien sotien
välittömät tappiot •

Suomessa yli 83,000
Virallisen tilastomme tieto-

jen mukaan talvisotamme ai-
heutti 24918 ja jatkosotamme
55072 hengen välittömät me-
netykset. Kun näihin lukuihin
vielä lisätään sodassa kadon-
neina kuolleiksi julistetut, joi-
ta tilasto tähän mennessä on
rekisteröinyt n. 3400, nousevat
molempien sotiemme koko-
naistappiot yli 83.000 hengen.

Sotakuolleisuudestamme an-
taa näitä tietoja jatkosotamme
osalta vastikään ilmestynyt
vuosien 1940-45 kuolemansyitä
valaiseva virallisen tilaston
tekstijulkaisu.

Molempien sotiemme osalta
jakautuivat tappiot seuraavas-
ti. Kaatuneita oli kaikkiaan
talvisodassa 23.157 ja jatkoso-
dassa 53.736, sotatoimien joh-
dosta menetti henkensä vas-
taavasti 892 ja 1.069 siviilihen-
kilöä. Kauppalaivojen upotuk-
sissa olivat siviilimenetykset
ensimmäisessä sodassa 65 ja
toisessa 124 henkeä.

Raskaimmat menetykset tu-
livat jatkosodassa vuosien 1941
ja 1944 kohdalle: edellisenä
olivat kokonaistappiot 25.514
ja jälkimmäisenä 17.436 hen-
keä. Toinen sotamme vaati uh-
reina kaikkiaan 569 naista.

Koko maassa tuli jatkoso-
dassa kuolleita ja kadonneita
100.000 henkeä kohden 288 so-
tilas- ja 6 siviilihenkilöä. Puo-
lustusvoimiin kuuluneista kaa-
tui jatkosodassa maaseudun
asukkaita suhteellisesti paljon
enemmän, 100.000 henkeä koh-
den 316, kuin kaupungeista
kotoisin olevia vastaavasti 193.
Sodassa kuolleiden siviilihen-
kilöiden kohdalla päinvastoin
kaupunkilaisten suhdeluku oli
korkeampi. Suhteellisesti oli
eniten kaatuneita Lapin, Mik-
kelin, Kuopion, Oulun ja Vii-
purin lääneistä.

Jatkosota vaati raskaimmat
uhrit parhaimmassa iässä ole-
vista miehistä.

Ryhmään 20-29-vuotiset
kuului lähes 2/3 kaatuneista ja
kadonneista miehistä, vastaa-
viin ikäryhmiin kuului run-
saasti Va sodan johdosta hen-
kensä menettäneistä naisista.

TULOJA KIRKKOKUNNAN
KASSAAN

Calumetin se u rakunnalta
Ivar Mäkisen muistolle ..$lO.OO

SEMENTTI BLOKEJA
Tilatkaa nyt!

Kuljetamme vaikka minne

Bessemer Block Cos.
Puhelin 72211

BESSEMER, MICH.

HARIU JEVVELRY
Tasku- ja pöyläkelloja

korjataan Kaiverrusta
Meillä on timantteja, kelloja
ja hyvä valikoima juveeli-

tavaraa

OSCARI HARIU. omlst.

221 Silver Street
Hurley, Wisc.

SQUIRT
BEVERAGE CO.

Steve A. Baima, omistaja

103 7th Ave. N.
Puhelin 1054-M

HURLEY, WISC.
Teemme kaiken värin ja

maun

PEHMEITÄ JUOMIA

Covington, Mich.
Syksyn terveiset täältäkin.

Ei ole tullut taas kirjoitettua
vähään aikaan, mutta se ei tar-
koita, etteikö täällä ole toimit-
tu.

Mrs R. V. Niemi oli vieraa-
namme iltajumalanpalveluk-
sessa elokuun 27 p. Oli hauska
häntä tavata pitkästä aikaa ja
toivomme, että hän ensi kesä-
nä viipyy vieraanamme pitem-
män aikaa,. Pyydämme lausua
mrs Niemelle suuret kiitokset
seurakunnallemme antamasta
lahjasta edesmenneen opetta-
jamme past. R. V. Niemen
muistolle. Tervetuloa toiste-
kin!

Juuri mainitussa tilaisuudes-
sa past. A. E. Kokkonen piti
puheet suomen ja englannin
kielellä. Samassa tilaisuudessa
oli myös vieraanamme Henry
Luokkanen ja Elina Leinonen
Calumetista, jotka rikastutti-
vat ohjelmaa lauluillaan. Hen-
ry on Calumetin kuuluisa kel-
lojen korjaaja ja väliaikoina
laulelee levyille, joita saadaan
usein kuulla Calumetin radio-
asemalta. Kiitos lauluista ja
käykää usein!

Ensi pyhänä, syyskuun 24 p.,
on seurakuntamme vuotuiset
syysjuhlat, joita pidetään ko-
ko päivän kirkollamme. Juh-
lapuhujaksi tulee past. Orville
Aho, Fort Williamista, Kana-
dasta. Kuoro on harjoitellut
uusia lauluja tilaisuutta var-
ten. Puolistunnilla tarjoillaan
maukas “hänV’-ateria kohtuul-
lisella hinnalla. Toivomme pal-
jonyleisöä näihin juhliin. Naa-
purikylistä ja edempääkin tu-
levat toivotetaan tervetulleik-
si!

Seuraava naistenliiton ko-
kous on lokak. 6 p., eikä 13,
kuten aikaisemmin on ilmoi-
tettu. Ottakaa huomioon tämä
ajan muutos. Kokouksessa
suunnitellaan iltamien pitoa,
jotka pidetään lokak. loppu-
puolella. Tulkaa joukolla ko-
koukseen.

Seuraavilla naisilla on keit-
tiövuoro lokakuussa: Mrs Sulo
Rajala, mrs Eino Salli, mrs
Frank Salli, mrs Konstu Salli
ja mrs Dave Salli.

Hauskaa syksyä kaikille!
Kv.

ROLL AN KANSALLISSEU-
RAKU NTAPURIN
TOIMINTAA

Pyhänä, 24 p. Suomenkieli-
nen aamujumalanpalvelus ja
Herran pyhä ehtoollinen Broc-
ketin kontrin kirkossa alkaen
klo 10 aamula. Englanninkieli-
nen jumalanpalvelusklo 11 ap.
Huomautus Rollan seurakun-
tapiirille!

Kirkkokuntamme esimies tri
G. A. Aho on vieraillut eri seu-
rakunnissa kirkkokunnasam-
me. On tällä kerralla niin jär-
jestänyt matkaohjelmansa, et-
tä hän voi olla meidänkin pii-
rin keskuudessa. Olen niin jär-
jestänyt, että esimies Aho pu-
huu Brocketissa maanantai-il-
tana, 25 p., klo 8. Rock Lakelle
on järjestetty sanan viljely-
tilaisuus fiistai-illaksi klo 8,
jossakirkkokuntamme esimies
puhuu. Rollan kontrin kirkos-
sa pastori Aho saarnaa keski-
viikko-iltana klo 8.

TANARUS. Miettinen
Rock Lake, N. Pak.

>
...*

*

\VIIILE MALARIA CONTROL teams were working elsevvhere on
the Indian sub-continent, a Venercal Disease Control Team of the
World Health Organization, a U.N. Specialized Agency, was busy
in the Simla Hills. Here a vvoinan physician draws a blood sample.

MARQUETTEN SION
SEURAKUNTAPURI

Ensi pyhänä ei ole jumalan-
palveluksia.

Pyhäkoulua sunnuntai-aa-
musin klo 10.

Iltahartaus 28 p. klo 7:30 kir-
kon alasalissa. Kestityksestä
huolehtivat mrs A. IViitala ja
mfs W. Wiitala.

Seurakunnan naisten työko-
kokous lokakuun 1 p. klo 7:30
mrs Sam Michelsonilla.
CHATHAM:

Jumalanpalvelus lokakuun 1
p. klo 1:30.
BEECHWOOD:

Hartaushetki perjantai-ilta-
r.a, 22 p., klo 7:30.

Luther liiton kokous lauan-
tai-iltana, 23 p., klo 8.

Aamujumalanpalve 1 u s py-
hän ehtoollisen kanssa 24 p.,
klo 9:30.
AMASA:

Hartaushetki iltapäivällä 24
p. klo 1:30, jonka jälkeen seu-
raa seurakunnan kokous.

A. L. Mäki, pastori.

ELYN KANSALLISSEURA-
KUNTAPIIRIN TOIMINTAA
ELY:

Sunn., 24 p. Suomk. jumalan-
palvelus klo 9 aam. Sunnuntai-
koulutunti klo 10 aam. Englk.
jumalanpalvelus klo II aam.
(HUOM! Sunnuntaikoulu al-
kaa ensi sunnuntaina. Myös
englk. jumalanpalvelus alkaa

SUOMENKIELISIÄ
TERVEHDYSKORTTEJA

Eri tilaisuuksia varten
Valikoimassa seuraavia värillisiäkortteja

Sydämelliset kiitokset
Onnittelut syntymäpäivänä
Hauskaa syntymäpäivää äidille
Isälle syntymäpäivänään
Onnea yhteiselämälle
Hääpäivän onnittelut
Pikaista parantumista toivotetaan
Suruanne ajatellessa
Murheen päivänä
Osanotto suruun
Tervehdys hopeahäitään juhliville
Onnea kodille
Isälle syntymäpäivänä tai muissakin

tapauksissa

Dollarin tusina koteloineen

NATIONAL PUBLISHING CO.
Drawer 432

ME TEEMME
Vain parasta auton "body"

työtä ja maalausta tehdään.

KAIKKI TYÖ TAATAAN
teidän tyydyttämiseksi.

Säästätte rahaa autolasten
ostamisessa meiltä.

Nähkää Wm Leppälää

HURLEY BODY SHOP
Puhelin 808

606 Division St.
HURLEY, WIS.

(shell)

SHELL GASOLIINIA
öljyjä ja rasvoja

FIRESTONE
taiereita ja pattereita

AUTOJEN OSIA
TAXI-PALVELUSTA

SORVALA
Service Station

PUHELIN 2830

Hurley, Wi3.

PAUL’S m
Hurleyssä JB®

202-204 Silver Street. Puhelin 740

Suurempia Ja parempia arvoja aina

AUTTAJA TORSTAINA SYYSKUUN 21 P. 1950

HALUTAAN
Kovanpuun

Laatikko pulttia
(Box Bolts)

6 tuuman Ja suurempia

8 Jalkaa 4 tuumaa pitkiä

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

DAOUST
PASTY SHOP

Tunnettujen pästien koti

Tuoreena uunista ostajalle

Puhelin 1280

HURLEY, WISC.

tästä lähtien puolta tuntia
myöhempään.)

Maanant., 25 p. Lutherliiton
(Jr.) kokous klo 7:30 ill. pap-

pilassa. Kehoittakaa nuorianne
kaikin saapumaan.

Keskiv., 27 p. Suomenk. viik-
koillan hartaushetki klo 7:30.
WINTON:

Torst., 21 p. Tänään suomk.
hartaushetki klo 8 ill. Winton-
in Community kirkossa.
VERMILION:

Sunn., 24 p. Jumalanpalve-
lus kello 1:30 j.pp. Vermilionin
kirkossa.
PIKE RIVER:

Sunn., 24 p. Jumalanpalvelus
klo 3 j.pp. Pike Joen kirkossa.

R. Aho, pastori.

JÄRVIENPÄÄN KANSAL-
LISSEURAKUNTAPURIN
TOIMINTAA
SUPERIOR:

Grace Ev. Luth. Kansallis-
seurakunta:

Syyskuun 22 p. on pyhäkou-
luopettajien kokous pappilas-
sa klo 7:30 ill.

Syyskuun 24 p. Pyhäkoulu ja
rippikoulu kokoontuvat pappi-
laan klo 6:30 ill. Suomenkieli-
nen jumalanpalveluspappilas-
sa klo 7:30 ill.

Syyskuun 25 p. on aikuisten
rippikoulu pappilassa klo 7:30
illalla.
ESKOf

P. Matteuksen Ev. Luth.
Kansallisseurakunta:

Syyskuun 24 p. Pyhäkoulu ja
rippikoulu kokoontuvat kirk-
koon klo 9:30 ap. Englannin-
kielinen jumalanpalvelus klo
10:30 ap.

Syyskuun 27 p. on miesten
ohjelmailtama kirkossa klo
7:30 ill. Miehet antavat ohjel-
maa ja laitavat kahvipöydän.
Te olette kaikki sydämellisesti
tervetulleet. Kolehti kanne-
taan pappilan kassan hyväksi.
MAPLE:

Maple’in Ev. Luth. Kansal-
lisseurakunta:

Syyskuun 24 p. on rippilas-
ten päästö klo 2 iltap. Samassa
tilaisuudessa on englanninkie-

KOLIA
McDonald

Lumber & Fuel Cos.
RAKENNUSTARPEITA

Puhelimet 1528 ja 1529

IRONWOOD MICH.

IRON COUNTY
CREAMERY

Puhelin 50
Lähellä “Soo Line” asemaa

HURLEY, WIS.
Käyttäkää aina meidän

tuotteita—sitä hyvää lajia
VOITA

ja mlellytävän maukasta
"VELOUR" JÄÄKERMAA

Tuokaa kermanne tai mai-
tonne meille. Me maksam-
me päivän korkeimman ar-
von ja hinnan mukaan.

TILAUSLOMAKE

linen ehtoollisjumalanpalve-
lus.

Syyskuun 26 p. on Lutherlii-
ton kokous mr ja mrs Oscar
Haukkalan kodissa klo 7:30 ill.

E. P. Lampela.

MINNEAPOLIN KANSAL-
LISSEURAKU NTAPURIN
ILMOITUKSIA

P. Michaelin, Minneapolis,
Minn.:

Torst., tk. 21 p. Ompeluseu-
ran kokous kirkossa alkaen klo
8 illalla.

Sunn., tk. 24 p. Pyhäkoulu
klo 9:30 ap. Englanninkielinen
jumalanpalvelusklo 10:30 ap.,
jossa tulee saarnaamaan past.
J. H. Kretzschmar.

Perj., tk. 29 p. P. Michaelin
Päivänä hartaushetki kirkossa
alkaen klo 8 illalla. Saarnat
tulevat olemaan molemmilla
kielillä.

P. Matteuksen, Brantvoood,
Wis.:

Lauant., tk. 23 p. Rippikou-
lu klo 2 ip. Ed Hakon kodissa.
Klo 8 illalla on samassa pai-
kassa suomenkielinen hartaus-
hetki.

Sumu, tk. 24 p. Englannin-
kielinen jumalanpalvelus klo
10 ap.

P. Markuksen, Hopeajoki,
Wis.:

Sunn., tk. 21 p. Englannink.
jumalanpalvelus klo 2 ip. kir-
kossa. Klo 8 illalla suomenk.
hartaushetki John Bergmanin
kodissa.

P. Pietarin, Moose Lake,
Minn.:

Sunn., lokak. 1 p. Ompelu-
seuran juhlat illalla alkaen klo
8.

E. Erickson, pastori.

IRON COUNTY
3§feJvjFuel & Lumber Cos.

Puhelin 276vN HURLEY, WISCONSIN

KOLIA LAUTOJA RAKENNUSTARPEITA
DYNAMIITTIA SYTYTYSLANKAA NALLEJA

Sherwin-Williams maaleja

ROCK WOOL INSULEERAUS AINETTA

LAKKOTILANNE SUO-
MESSA JATKUU MUUTTU-
MATTOMANA

Lakkotilanne jatkuu muut-
tumattomana. Metallialan neu-
votteluja on ollut useampaan
otteeseen ja jatketaan niitä
edelleen. Sen lisäksi on neu-
votteluja käyty ainoastaan ra-
kennusalalla. Syyskuun 11 pnä
jättivät farmaseutit sosialimi-
nisteriölle anomuksen lakko-
kiellon kumoamisesta, johon
sen* on suostuttava. Lääkintö-
hallitus yrittänee jollakin kei-
noin saada lakon estetyksi.
Pakkokeinoja on kuitenkin ai-
noastaan hallituksella valta-
lain muodossa, ja mikäli sitä
käytetään lakkoa vastaan, ai-
kovat farmaseutit irtisanou-
tua.

LIPIÄKALAA JA SILLIÄ
JOULUKSI SUOMEEN

Saadun tiedon mukaan on li-
peäkalan saanti jouluksi tur-
vatu, sillä Norjasta on ostettu
tarkoitusta varten kuivaa ka-
laa 600 tonnia. Ensimmäiset
erät saapuvat maahan loka-
marraskuun vaihteessa.

Sokerisuolattua ja suolasil-
liä on ostettu Islannista tähän
mennessä 30.000 astiaa. Ensim-
mäinen erä, n. 8.500 astiaa, on
jo maassa. Skotlannista on os-
tettu 27.000 astiaa, mikä lai-
vataan lokakuun alussa. Nor-
jan kanssa käydään parhail-
laan neuvotteluja sillin ostosta
ja korkeintaan voi tulla kysy-
mykseen 10.000 astian oston.
Myös Islannista ollaan haluk-
kaita ostamaan silliä lisää, sil-
lä jo ostetusta määrästä menee
teollisuu de n raaka-aineiksi
10.000 astiaa.

«EES HURLEY TIRE &

REPAIR SHOP
Taierien päällystystä Vulkaniseerausta

Puhelin 1298
HURLEY, WIS.

Täydellinen gasoliini-asema palvelus
Pullotettua gaasua ja välineitä

OSTAKAA...
OSTAKAA TALVEN LAMMITYSTARPEENNE
MEILTÄ TÄYTTÄMÄLLÄ ÖLJYTYNNYRINNE

JA KOLILAARINNE KYLMÄN ILMAN VARALTA.

Meillä on hyviä öljylämmitysuuneja saa-
tavana: Gopher ja Vai Reen tekoa.

Käykää sisällä eli soittakaa numerolla 684
Sulo Similä, liikkeenhoitaja

Range Co-op Services
' Puhelin 684

111 3rd Avenue N. Hurley, Wisconsin

AUTTAJA Tilaushinnat:
Drawer 432 Koko vuosi $2.50
Ironwood. Mlch. f»® 11

,

vuo ‘ta f4 kuukautta $l.OO

Myötä seuraa $ Auttajan tilaismaksuksi. Lähettäkää lehti
seuraavalle henkilölle:

Nimi

Oaote

Tilaus on: ( ) uusi ( ) uudistus. (Kirjoittakaa selvä osote.)

Lähettäjin nimi

SIVU 7


