
NO. 43■JOHN SUCALLY
ansaitsee kanna-
tuksenne Gogebic
kauntin asiakir-
jain registeeraa-
jaksi

Hän on kuluneen virkakauden aikana osoittanut ole-
vansa kykenevä, ystävällinen ja toimessaan huolellinen
yleisön palvelija.

VALITKAA
Register of Deeds toimeen!

JOHN SUCALLY
Demokraati

Muistakaa käydä äänestämässä marrask. 7 p. vaalissa.

I®JACOB LIUMM

m demokraatitiketilla

#

Alkaen tammik. 1. p. 1945, kun Jacob L. Randa tuli
kauntin kirjuriksi, ovat tämän toimiston asiakirjat ol-
leet niin ensiluokkaisessa kunnossa, että valtion tarkas-
taja on ylistänyt mr Rannan huolellisuutta. Sama
huolellisuus jatkuu edelleenkin, jos hänet valitaan kaun-
tin kirjuriksi. Ja muistakaa äänestää kansalaista,
joka ansaitsee suomalaisten kannatuksen.

Valitkaa uudelleen
JACOB L. RANDA

GOGEBIC KAUNTIN KIRJURIKSI!
Muistakaa käydä äänestämässä marrask. 7 p. vaalissa 1

ILMOITUS YLEISISTÄ VAALEISTA
0

ERWIN TOWNSHIPIN

ÄÄNESTÄJILLE

I
Täten annetaan tiedoksi, että yleiset vaalit pidetään

TIISTAINA, MARRASK. 7 P. 1950

kaikkia niihin osallistuvia poliittisia puolueita varten
tarkoituksella valita seuraavat virkamiehet:

Kuvernööri, apulais-kuvernööri, valtion sihteeri,
yleinen syyttäjälakimies, valtion rahastonhoitaja, vai-

»

tion tilintarkastaja, liittosenaattori, kongressin jäsen,
valtion senaattori ja jäsen valtion eduskuntaan.

Yleinen syyttäjä, sheriffi, kauntin kirjuri, kauntin
rahastonhoitaja, asiakirjain rekisteeraaja, drain com-
missioneri, kaksi kuolemansyiden tutkijaa, maanmittari,

kaivosten tarkastaja ja kaksi piirioikeuden kommis-
sioneria.

Täten annetaan edelleen tiedoksi, että äänestys-
paikka on auki KELLO 7:stä ap. KELLO B:saan lp. sa-
nottuna päivänä, jolloin se lopullisesti suljetaan.

Täten annetaan edelleen tiedoksi, että äänestys-
paikka sanottua yleistä vaalia varten on seuraava:

Township Hall, Van Buskirk Road

Päivätty tänä lokakuun 23 päivänä 1950.
EARL MATTSON,

Townshipin kirjuri.

Thomson, Minn. ä..PGpv e,-p..-
Syksyn terveiset tämän leh-

den lukijoille.Kesä on mennyt
kaikkine kauneuksineen ja
saadaan ruveta odottamaan
sitä kylmää talvia.

Syyskuun 27 p. oli miesten
ohjelmailta kirkossa klo 7:30.
Miehet antoivat ohjelmaa. En-
sinnä oli yhteislaulu ja pastori
Lampela piti alkurukouksen ja
laulettiin vielä laulu. Pastori
Lampela oli ohjelman esittäjä-
nä. Ohjelmaa oli seuraavasti:
Miesten kuoro esitti kaksi lau-
lua, mr J. Korvelta oli luke-
mista, laulua Andrew Metsäl-
tä, kuorolta laulua, Wm Matt-
son, Emerth Nynas, mrs Järvi
ja Edgar Olson; laulua oli Wm
Mattsonilta, duettolaulua esit-
ti Emerth Nynas jaWm Matt-
son. Lopuksi laulettiin yhteis-
laulu ja pastori piti lyhyen
saarnan ja johti loppurukouk-
seen. Sen jälkeen kolehti kan-
nettiin pappilakassan hyväksi.
Vielä laulettiin yhteislaulu,
jonka jälkeen siirryttiin kir-
kon alasaliin, johonmiehet oli-
vat laittaneet kahvit ja pöy-
dällä oli kaikenlaisia leivok-
sia japast. Lampela toimi kah-
vin kaatajana. Hyvästi se nä-
kyi käyvän heiltä kaikilta. Oli
hupaista katsella miesten tou-
hua.

Vieraita on käynyt tänä ke-
sänä meidänkin kylällämme.
Tämänkin kirjoittajalle tuli
Westminsteristä, Mass., mr ja
mrs John Laine ja heidän poi-
kansa Armas, joka oli mitä sy-
dämellisin ilo, että saimme
vielä tavata 30 vuoden perästä
heidät. Me olemme sisarusten
lapsia, serkukset, ja lapsena
olimme aina yhdessä. He aje-
livat autollaan sukulaisten ja
ystävien tykönä koko renssirt
kaupungit. Tullessa ja men-
nessä he myös poikkesivat
Detroitissa, Mich., sukulaisten-
sa luona. He ovat ennen asu-
neet Spartassa, Minn.

Kuoleman tapauksia on ky-
lällämme hyvin usein tänä ke-
sänä käynyt. Menisi liiaksi pit-
källe, jos rupeaisi erikseen ni-
mittämään. Meidän kylän Es-
kon postimestari Hjalmar
Mattinen kuoli äkkiä tämän
kuun 1 p. Mr Mattinen oli kai-
kille ystävällinen kansan pal-
velija, niin hänen muistonsa
säilyy kauan aikaa.

Erittäin kauniit kirkkohäät
pidettiin tk. 14 p. klo 8 illalla

VALITKAA UUDELLEEN

THEODORE G.
ALBERT

f
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Gogebic kauntin

YLEISEKSI SYYTTÄJÄKSI
TOISEKSI VIRKAKAUDEKSI
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Demokraatipuolueen kokelas
Vaalit marrask. 7 päivänä.
Kiitos kannatuksestanne!

AUTTAJA TORSTAINA LOKAKUUN 26 P. 1950

St. Matthew’s Lutheran kir-
kossa. Kirkko oli ääriään myö-
ten täynnä väkeä. Kirkko oli
kauniiksi koristettu ja kyntti-
löiden valaisemana talutti isä,
mr E. Niemi tyttärensä, Syl-
vian, alttarin eteen sulhaselle
Clarence Isaacsonille, jolloin
pastori Lampela vihki heidät
pyhään avioliittoon suuren su-
kulais- ja ystävien läsnäolles-
sa. Todistajina olivat miss El-
vie Niemi, miss Olive Wilson
ja kukkatyttönä Margie Häk-
ki. Sylvester Isaacson ja Er-
nest Niemi, sisään johtajiaoli-
vat George Valo ja Willard
Mäki. Lahjain järjestäjinä oli-
vat miss Violet Eckman, miss
Verna Pantsar, miss Ruth Tan.
Soitosta piti huo 1e n mrs
Knuutila ja mr Ström lauloi
useita lauluja. Sitten siirryt-
tiin kirkon alasaliin, jokamyös
oli kauniiksi koristettu ja jossa
kaikki kävivät nuorta paria
onnittelemassa ja katsomassa
niitä häälahjoja, joita oli tuotu
ja pantu nähtäväksi ja niin
siirryttiin kahvipöytään, jossa
hääkeekit ja monenlaiset lei-
vokset oli laitettu.

Saman päivän iltana, 14 p.,
lokakuuta, oli myöskin mr ja
mrs Aino Kosken nuorimman
pojan häät Cloquetissa Zion
Lutheran kirkossa. Mr Donald
L. Koski ja miss Marilyn Pick-
ruhn vihittiin avioliittoon pas-
tori Albert Henrikson toimit-
taen. Todistajina olivat mor-
siamen sisko miss Ramona
Pickruhn ja sulhasen veli mr
Lloyd Koski. Lähimmät omai-
set olivat läsnä. Kirkon alasa-
liin oli laitettu kahvit hääkee-
kme ja leivoksine, jossa kaik-
ki sukulaiset ja ystävät olivat
Milwaukeen. Morsiamen van-
hemmat ovat mr jamrs Ernest
Pickruhn, Cloquetista ja sul-
kutsuttu. Nuoripari meni ku-
herrusmatkalle St. Pauliin ja
hasen vanhemmat mr ja mrs
Aino Koski ovat ostaneet ta-
lon Cloquetista ja muuttavat
sinne asumaan. Mr Donald
Koski tulee nuoren emäntän-
sä kanssa kotipaikalle farmi-
töitä jatkamaan.

Mrs F. M.
Hurley Wis ci-,ise- ii

Armon ja rauhan tervehdys
Auttajan lukijakunnalle aina
Suomeen asti. Eläähän minul-
la siellä sukulaisia, jotka luke-
vat Auttaja-lehteä mielellään.

Tutkiessani Raamattua siel-

lä puhutaan meidän kahden-
laisesta perinnöstä, ensiksi:
minkä olemme perineet esi-
vanhemmiltamme Aadamista
asti, niinkuin on kirjoitettu:
“Yhden ihmisen lankeemus on
koitunut kaikille ihmisille ka-
dotukseksi.” Se on: Aadamilta
perimme synnin, Jumalan vi-
han ja omantunnon rauhatto-
muuden, häpeän, onnettomuu-
den ja kuoleman ja helvetin.
Niin ihmisen sydämen aivoitus
on paha hamasta lapsuudesta.
Jos olemme hoitaneet ja kas-
vattaneet lapsia, sen olemme
todeksi huomanneet, etteivät
ne ole synnittömiä. Synnin sie-
menet tulevat ituna näkyviin.

Mitä tehdä, että pääsisimme
vapaiksi näin hirveästä perin-
nöstä? Itse emme voi mitään.
Olemme synnin alle myyty,
lain kirouksen alla tuomittuja
kadotukseen. Onko toivoa pe-
lastukseen? On, Jumalan kii-
tos on! Niin rakasti Jumala
maailmaa, että antoi ainokai-
sen Poikansa meidät lunasta-
maan ja vapaiksi päästämään
synnin kirouksesta ja rangais-
tuksesta. Me olemme Jumalan
kanssa sovitetut hänen Poi-
kansa kuoleman kautta. Sovin-
to Jumalankanssa on tapahtu-
nut veren kautta. Mutta kuin-
ka pääsemme osallisiksi perin-
nöstä, jonkaKristus on kuole-
mallaan meille ansainnut?
Meidän on uudesti synnyttävä
vedestä jaHengestä. Eikö täs-
sä selvästi pyhän kasteen sak-
ramenttia, kastetta, kutsuta
uuden syntymisen pesoksi?
Apostoli Paavali selvin sanoin
todistaa Tiituksen 3.1. 5-8, jos-
sa sanotaan: Hänen laupeuten-
sa tähden hän meidät autuaik-
si teki uuden syntymisen pe-
son ja Pyhän Hengen uudis-
tuksen kautta, jonka hän mei-
dän päällemme Jee suksen
Kristuksen, meidän Vapahta-
jamme kautta runsaasti vuo-
dattanut on, että me hänen ar-
monsa kautta vanhurskaiksi
tulisimme ja iankaikkisen elä-
män perillisiksi toivon mu-
kaan.” Tämä on totinen sana.
Pyhän kasteen kautta on mei-
dät uudesti synnytetty ja siir-
retty Jumalan rakkaan Pojan
valtakuntaan ja Kristuksen
kanssa perillisiksi, jossa val-
takunnassa on syntien anteek-
siantamus jasynninpäästö. Ju-
mala on lahjoittanut meille ne
suuret ja kalliit lupaukset sa-
nassaan. Ja Vapahtajamme
kaste-käsky on: “Menkää ja
tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsik s e n i kastamalla
heidät Isän ja Pojan jaPyhän
Hengen nimeen.” Tämä käsky
koskee lapsiakin: “Niin mon-
ta kuin teitä on Kristuksen ni-
meen kastettu, niin te olette
hänen vanhurskauteensa pu-
keutuneet.”

Miksi viemme lapsemme
kasteelle? Onko se vain juh-
lallinen nimenantotilaisuus eli
kristillinen tapa niin tehdä?
Onko se niin halpa arvoinen
asia, kun eräs saarnaaja oli
sanonut: “Saahan sitä lasta
vähän vedellä valella, eihän
se lasta hyödytä.” Silloin pil-
kataan ja häväistään kallis
Herran säätämä sakramentti
ja sen voima kielletään. Siitä-
hän saamme ihanasti laulaa
vielä vanhanakin.

Jos tämä kirjoitus sattuu
jonkun isän ja äidin ja pyhä-
koulunopettajan luettavaksi,
niin kertokaa rakkaille lapsu-
kaisille, että heillä on rakas,
sovitettu taivaallinen Isä ja

Hamilton kelloja, hopea-
tavaraa, kihlasormuksia

F. Aukee Jewelry
234 E. Aurora

IRONWOOD, MICH.

MATTSON'S
JEWELRY STORE

Victor Mattson & Son
125 E. Ayer St.

IRONWOOD, MICH.
Kellojen ja taskukellojen

korjausta

Jeesus on heidät puettanut
kasteen hetkellä valkoiseen
pyhään pukuun. Se puku pääl-
lä päästään taivaaseen. Se sa-
ma luphus on aikuisillekin: Jo-
ka uskoo Kristukseen ja on
kastettu se pelastuu.

Maria Rantanen.

Neuvostoliitolla sota-
harjoitukset

Länsi-Saksaan saapuneet
henkilöt ovat kertoneet, että
Neuvostoliiton armeijalla on
käynnissä suuret sotaharjoi-
tukset Görlitzin ja Pirnan vä-
lisellä alueella, lähellä Tshek-
koslovakian rajaa.

Kiitos
Pyydämme täten tulkita sydämiemme vilpittömim-

mät kiitokset kaikille ystäville, naapureille ja omaisille,
jotka kokoontuivat lokakuun 15 p. viettämään kanssam-
me “hopea-häitämme”. Erittäin lausumme kiitoksemme
niistä monista arvokkaista lahjoista, joita vieraat ojen-
sivat meille merkkipäivämme kunniaksi, joissa oli kau-
nis hopea pöytäkalusto, hopea-raha lahja, jne. Kiitok-
semme toimihenkilöille, jotka tekivät näin kauniin pal-
veluksen meille. Mutta ylin kiitos kaiken armon ja hy-
vyyden Jumalalle, jolta jokainen hyvä anti ja täydelli-
nen lahja tulee, joista ei suinkaan vähin ole hyvät ja us-
kolliset naapurit ja ystävät. Että Jumala on runsaasti
siunannut meitä myös tässä suhteessa kävi ilmi siitä, kunhyvän joukon toista sataa vierasta kävi onnittelemaan ja
tervehtimään meitä. Rakkautenne ja ystävällisyytenne
osoitus säilyy aina kalliina muistossamme.

Mr jamrs Jacob Salmi
Section 30, Ely, Minn.

KIITOSLAUSE
Täten lausumme sydämelliset kiitoksemme sukulai-

sille ja ystäville, kun niin monilukuisina saavuitte kun-
nioittamaan ja juhlimaan kansamme 50.-vuotis hääpäi-
väämme sunnuntaina, lokak. 15 p. 1950. Kiitos kauniista,
hyvin valitusta ohjelmasta ja sen esittäjälle mrs Russell
Lepistölle. Kiitos John Wormakselle alku- ja onnittelu-
sanoista. Hän myös.luki pastori H. P. Esalalta saapuneen
sydämiä lämmittävän kirjeen. Erikoinen kiitos siitä pas-
tori H. P. Esalalle jamyös laulajille, miss Helen Johnson-
ille jaRosella Karvoselle ja soittajalle, Elma Johnsonille
ja mrs John Aholle tilaisuuteen sopivan luvun esitykses-
tä. Kiitos pastori R. W. Heikkiselle kauniista puheestaan
ja monet sydämelliset kiitokset monilukuisista onnitte-
lukorteista ja raha- ynnä muista -lahjoista. Erikoinen
kiitos niille toimihenkilöille, jotka aikaansa, vaivojansa
ja varojaan säästämättä jalosti toimitte, että juhla on-
nistui niin hyvin. Kiitos Millsin Trinity Lutheran seura-
kunnalle, kun saimme juhlamme viettää heidän uudessa
ja kauniissa kirkossaan. Jumala hyvyytenne ja rakkau-
tenne palkitkoon monin kerroin. Rakkautenne osoitus
tulee säilymään mielissämme elämämme iltaan asti.

Oscar ja Maria Paavola.
New York Mills, Minn.

HIRVELÄ STUDIO
x Kokeneet valokuvaajat

ptJSa* 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.

HIRVELÄ STUDIO
IRONWOOD MICHIGAN
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Saadaksenne tietoja, paikantilauksissa ja pakettiasioissa kääntykää
asiamiehemme puoleen.

SWEDISH AMERICAN LINE
181 No. Michigan Ave.. Chicago 1. lU.
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