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Auttajan osoita: 324 S. Suifolk St Puhslin 30

Ironwood, Mich.
Tämän viikon torstai-iltana

on vanhemman ompeluseuran
kokous kirkon alasalissa. Pas-
tori Esala on silloin jo Iron-
woodissa ja on mukana ko-
kouksessa. Tarjoilun varusta-
vat mrs Matti Saari, mrs John
Koski, mrs John Abelson, mrs
Alex Korpela, mrs Charles Uh-
takari ja mr Gust Kolu.

Ensi pyhänä on kirkossa pas-
tori Esalan virkaanasettajaiset
klo 10:30 ap. engl: kielellä ja
klo 1:30 ip. suomenkielellä.
Kansalliskirkon esimies, tri G.
A. Aho saarnaa näissä tilai-
suuksissa. Vaikka ei ole vielä
voitu asiasta neuvotella, niin
on kuitenkin uskottavaa, että
seurakunnan naiset ehtivät va-
rustamaan lunssin kirkon ala-
saliin päivällisen ajaksi. Siitä
voidaan lähemmin keskustella
torstai-iltana pidettävässä om-
peluseuran kokouksessa.

Pyhäkoulu on ensi pyhänä
klo 9:20 aamulla.

Viime helmikuusta lähtien ,
on näitten rivien kirjoittaja
usein kirjoitellut seurakunnan
uutiset. Past. Esala saapui seu-
rakunnan keskuuteen eilen il-
tana ja ottaa Ironwoodin Kan-
sallisseurakunnan hoitoonsa.
Toivotamme hänet tervetul-
leeksi keskuuteemme. Saa-
koon Jumala siunata sen työn, J
jotahän tulee tänne tekemään.
Ensi viikon uutiset seurakun-

nan toiminnasta kirjoittaa siis
seurakunnan uusi pastori, H.
P. Esala.

Sekä vanhemman että nuo-
remman Lutherliiton yhteinen
kokous on kirkon alasalissa en-
si maanantai-iltana. Kokouk-
sessa tehdään lopullisia järjes-
telyjä Ironwoodissa pidettä-
vää Ylä-Michiganin Luther-
liittojen syyskokousta varten,
joka pidetään lokak. 14 ja 15
pp.

Juhlalliset kirkkohäät vie-
tettiin Ironwoodin kirkossa
viime lauantai-iltana, kun py-
hään avioliittoon vihittiin nuo-
ri mies Harold Butterfield,
Milwaukeesta, ja miss Ruth
Hautanen, mr ja mrs John E.
Hautasen tytär Ironwoodista.
Kirkko oli koristettu tilaisuut-
ta varten ja oli täynnä häävie-
raita. Todistajina olivat sulha-
sen veli Kenneth Butterfield,
ja morsiamen sisar, Bette Hau-
tanen. Häitä vietettiin mor-
siamen kotona Ironwood
Townshipissa, minne oli ko-
koontunut satoihin nuoseva
joukkokutsuvieraita. Nuori
pari perustaa kotinsa Milwau-
keehin.

J. E. Nopola.

Bessemer, Mich.
Tämän viikon torstai-iltana

on viikkoillan hartaus kirkos-
sa alkaen klo 7:30. Hartauden
jälkeen on tarjoilu alasalissa.

Tarjoilusta huolehtii mrs Vel-
ma Puranen tyttärineen.

Ensi pyhänä on englannin-
kielinen ehtoollisjumalanpal-
velus kirkossa klo 9:30. Pyhä-
koulu on klo 10:45.
Wakefield, Michigan

Ensi pyhänä on pyhäkoulu
klo 10 aamulla.

Englanninkielinen H. p.
ehtoollis-jumalanpalvelus on
ensi pyhäaamuna klo 11. Ri-
pille voi vielä kirjoittaa ennen
jumalanpalveluksenalkamista
pyhäaamuna.

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

Kastettu: Harold jaEleanore
Vivianon tyttölapsi, Annette
Eleanore, kastettiin viime sun-
nuntai-aam u n a Wakefieldin
kirkossa aamujumalanpalve-
luksen yhteydessä. Lapsi syn-
tyi Ironwoodissa kesäk. 13 p.
1950. Kummit ovat mr ja mrs
Harold Niemi, mr ja mrs Don
Schneider, Arnold Kero ja
Joan Saari.

Mr jamrs Wm Sampson ovat
palanneet Covingto nista

| Wakefieldiin asumaan ja hei-
I dät lausuttiin tervetulleiksi

I takaisin kotipaikkakunnalle ja
juotiin tuliaiskahvit kirkon
alasalissa viime pyhänä ilta-
päivällä. Kahvipöydässä ke-
rääntynyt lahja ojennettiin
mr ja mrs Sampsonille ystä-
vien hyväntahdon osoituksena.

Ensi viikon keskiviikkoilta-
na on kirkossa iltahartaus, jos-
sa on saarnat sekä suomen et-
tä englannin kielellä. Silloin
vierailevat papit pitävät saar-
nat.
North York, Wis.

Lutherliiton kokous on tä-
män viikon torstai-iltana mr ja
mrs Larry Uiton kodissa.
Marengo, Wis.

Kirkkokunnan esimies, tri
G. A. Aho saarnaa Marengon
kirkossa tämän viikon perjan-
tai-iltana. Hän saapuu Ashlan-

diinklo 4 ja5 välissä Duluthis-
;ta tulevassa bussissa. Seura-
kunnan esimies tulee hake-
maan. Iltakokouksen jälkeen
pyydetään tuomaan hänet Lar-
ry Uiton talolle, North Yor-
kiin, mistä allemerkinnyt tuo
esimiehen Ironwoodiin.

Ompeluseuran kokous pide-
tään ensi sunnuntaina, loka-
kuun 8 p., kello 1 iltapäivällä,
mr jamrs Toivo Helmes kodis-
sa, 10 McKinley Road, Iron-
woodissa, Mich. Mrs Helmes
toivoo saavansa paljon vierai-
ta.

J. E. Nopola.

Finlayson, Minn.
Finlaysonin Ev. Luth. Kan-

sallisseuraku n n a n vuosiko-
kous pidetään kirkossa loka-
kuun 15 p. kello 10 aam.

I Mrs. Ed Hautala, kirjuri.

Painesville, Ohio
j Tervehdän tässä kaikkia si-
sarliittoja pitkästä aikaa ja
toivon siunausrikasta syksyä
ja vuoden loppua kaikille. Me
täällä vielä, olemme elossa.
Toimimme myös vain pienes-
sä määrässä. On kahvitarjoilu
vain kerta kuussa iltahartaus-
hetken loputtua, josta olemme
saaneet kokoon varoja, että
laitoimme uudet valot kirkon
alakertaan, kun siellä tehtiin
korjaustöitä. Tämä olikin ym-
märrys, että se on sisarliiton
muistolle. Emme osta kukkia
hautajaisiin, vaan panemme
rahan tällaisiin tarkoituksiin
vainajan muistolle.

Syyskuun 7. päivänä järjesti
sisarliitto lähtöjuhlan semi-
naarilaiselle Einar Beckille.
Hän oli kesäloman Massan val-
tiossa hoitamassa siellä pikku-
seurakuntia ja pitämässä ke-
säkouluja. Hyvin sanoi pitä-
neensä työstään. He myös oli-
vat pitäneet Einarista, kun oli-
vat pyytäneet tulemaan vielä
ensi kesänä. Seminaarilainen
Beck on meidän seurakunnan
esimiehen ja vaimonsa poika,

kasvanut täällä, käynyt kou-
iljnsa japyhä- jarippikoulunsa
ja ollut aina mukana, yleensä
paljon pidetty seurakuntalais-
ten keskuudessa, jotenon mie-
luista meille kuulla hänen
saarnaavan Kristusta ristiin-
naulittuna. Haluaisimme jo-
tain myötä-osoitusta näyttää
hänellekin. Hän saarnasi suo-
men ja englannin kielellä ja
lopussa oli kahvitarjoilu ala-
kerrassa. Kaikki tulot illasta
annettiin lahjana Einarille,
josta hän kiitteli. Auton perä
oli aivan täynnä, valmis lähtöä
varten, ja niin sitä lähdettiin,
kun juhlatoli ohi. Mukana me-
ni Edmund Aho, ja matkalta
vielä tuli yksi lisää mukaan.
Toivotamme vain onnea taas
tänäkin vuonna pojille siellä
koulussa.

Viimeinen torstai, 27 päivä,
oli iltahartaus. Seminaarilai-
nen Hillard Ranta saarnasi.
Hän onkin meidän pastorim-
me, kun Aho on matkoilla.
Hartaushetken loputtua tarjoi-
li sisarliitto vapaat kahvit, jo-
ka ihmetytti monta, vaan pää-
tettiin tehdä kerta niinkin,
kun täällä on ollut suurin työ-
maa 9 viikkoa lakossa, vaan
nyt on sekin päättynyt.

Armon turviin!
Maria Erkkilä.

Dr. J. E. Drapeau
SILMÄLÄÄKÄRI

Silmälaseja sovitetaan ja
korjataan

114 S. Lovvell St. Ironvvood
Puhelin 757-R

HMaanantalstPerjantaihin
Lauantaisin Ja
iltasin sool-

muk&eMa

TULOJA KIRKKOKUNNAN
ERI KASSOIHIN
Kirkkokunnan kassaan:

Sebeka, Minn., seurakunnalta
Oscar W. Ahon kautta ....119.00
Fitchburg, Mass., seurakunnal-
ta Lyyli Palomäen kautta

96.83
Ashtabula, Ohio, seurakunnal-
ta John E. kuulan kautta 108.10
Bronx, N. Y., Betania Ev. Luth.
seurakunnalta Hilja Koljosen
kautta 100.00
Lähetyskassaan:
Ely, Minn., seurakunnalta
Howard Harion kautta ....36.08

J. K. Jackson, r: hoitaja.

KOREAN SODAN
HÄVIÄMINEN ISKU
VENÄJÄLLE

Kommunistien kunnia on
kärsinyt vakavan iskun Ko-
rean sodan häviämisessä, sillä
tämä on ensimmäinen kerta,
että kommunistit olisivat mo-
neen vuoteen hävinneet tais-
telun. Ja sekavuutta synnyttää
puolueessa se seikka, että Ve-
näjä ei tullut toverien avuksi,
vaikka nähtävästi oli antanut
suostumuksensa hyökkäyksel-
le. Ja monet “malkatxwerit'\
kuten Wallace, ovat «ääntä-
neet selkänsä puolueelle ja
tuomin n e e t kommunistien
hyökkäyssodan.

Venäjän edustajat Yhdisty-
neitten Kansakuntien kokouk-
sessa toisin nyt selittävät, ettei
Venäjä puuttunut sotaan ja si-
ten esti sodan leviämisen, mut-
ta sitä selitystä eivät toiset
kansakunnat ota vakavalta
kannalta. Se on vain yksinker-
taisille tovereille tarkoitettua
lohdutusta ja horjuvien riveis-

sä hyvää propagandaa.
Amerikan kunnia Aasiassa

sitävastoin kohosi tuntuvalla
tavalla Korean sodassa, sillä
Amerikka piti lupauksensa
Etelä-Korean kansalle ja ajoi
hyökkääjät pois maasta. Var-
sinkin Kiinassa, Intiassa, Kes-
ki-Idässä, Saksassa, Ranskas-
sa ja Italiassa Amerikan luja
ote Koreassa vahvistaa niitä,
jotka taistelevat kommunismiä
vastaan.

Philippiinien saarten kom-
munististen sissijoukkojen joh-
tajan Louis Tarucin kunnia
myöskin on kärsinyt kovan ko-
lauksen. Hän rehenteli sodan
alussa, että amerikkalaiset
työnnetään Koreasta Tyyneen
mereen niin varmasti kuin me-
ren vedet nuoleskelevat Ko-
rean vuoristoisia rannikoita.
Ja kun Indo-Kiinan kommu-
nistit kuulevat korealaisten to-
veriensa häviöstä, eivät he ole
niin kärkkäitä tarttumaan
aseisiin.

ROLLAN KANSALLISSEU-
RAKUNTAPURIN
TOIMINTA

Torstaina, 5 p. Rollan nais-
tenliiton kokous kello 2 ip.

Huomautus! Pyhänä, loka-
kuun 8 päivänä, ei ole mitään
toimintaa Rollassa eikä Rock
Lakellä. Silloin aion olla New
York Millsissä Ylä-länsipiirin
Lutherliittojen kokouksessa.
Sieltä lähden pappien kokouk-
seen, jota pidetään Wakefield-
is§ä 11 ja 12 pp. Mahdollisesti
olen kotona viikon lopulla. Siis
sunnuntaina, 15 p., pidetään
jumalanpalvelukset saman
järjestyksen mukaan.

TANARUS. Miettinen

Ironvvood
—STANDARD REMLDIES''

Pharmacy |iä&
I TOftETARTICIXS O

| f

I
Dupont Kärpäsrulsketta Karjalle Tehokasta jo

Käytännöllisiä
DIOLICE tappaa täit kanoista, lehmistä Ja kalkista eläimistä.

KÄYTÄNNÖLLINEN KODIN-ELÄINKIRJA lähetetbän vapaas-
ti, kun käytte antamassa nimenne Ja osoitteenne. Arvo 75c.

t Meillä on suoxpalaisia palvelijoita.

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

MYYNTI PALVELUS

BEAR MACHINE
Käytämme sitä pyörien suoristamisessa ja asettamisessa.

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

Pollari Food Shop
428 McLood Avenue Puhelin 100

IRONWOOD, MICH.
OMA LEIPOMO

jossa vnlmistefaan puhtaasti ja huolellisesti leivoksia

Ensiluokkaisia ruokatavaraa vallitsevilla hinnoilla.
Llikkersämme on myös LIHAKAUPPA, Joten voitte
tehdä kaikki i uokatavaraostoksenne yhdestä puodista.

Suomalaiset kauppapalvelijat
OSTOKSET TUODAAN KOTIIN »KETOLANHuonekaluliike ia

ha utaustoimisto

Lisämaksua ei oie hautauksille 50 mailin
«isällä

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

IRONYVUUU. MICHIGAN

• Paikallisesti omistettu, ainoa suo-|
malainen vaatetusliike Ironwood-|
issa I

• Tavaran laatu mitä parhain
• Hinnat aina kohtuulliset
Tulkaa tarkastamaan laaja valikoi-

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

HALULLA TULETTE
TOISTEKIN! ?

MEM S WEAR INC.
äSuffolk Street “

IRONWOOD, MICHIGAN ~

AUTTAJA TORSTAINA LOKAKUUN 5P. 1950

Radio Cab Cos.
*f "7 taxi

Fuhelin I / fäffi
AUTOMME JOHDE!AAN RADIOLLA

Wrecker palvelusta Soittakaa yöllä tai päivällä

National Metals Bank
Ystävällinen paikallisesti omistettu laitos

IRONWOOD, MICHIGAN

★ LAINOJA
★ SAASTÖTILEJA

★ VEKSELITILEJA
★ KAIKKEA PANKKIPALVELUSTA

pS. KU «ITT

The Rexall Drug Store
Suffolk ja Aurora katujen kulmassa .

IRONWOOD MICHIGAN

Kaikkea apteekki-alaan kuuluvaa tavaraa {jTlKjy L9L
SUORA KOHTELU AINA

fatfgxL HIRVELÄ STUDIO
z x Kokeneet valokuvaajat

X Nykyajan välineet
x Ystävällinen palvelus

HALUSITTEPA SITTEN YKSILÖKUVIA TAI
JOUKKOKUVIA, KUVAAMOSSA TAI KOTONA,

NIIN SOITTAKAA MEILLE. NOPEA PALVELUS.
El ole hauskempaa muistoa erikoisista hetkistä kuin

hyvä valokuva.
0

HIRVELÄ STU D K)
IRONWOOD MICHIGAN

MILLERS
CLEANERS

Huolellista vaatteiden puh-
distusta

Lake Superior Power Cos,

liikkeen vieressä

Ironwoodissa.
Vastaanotto ja palautus-

paikka
Hurleyssa

vastapäätä postitoimistoa

lj,

AHONEN LUMBER COMPANY
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