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GOD BLESS

Pappien velvollisuus on kirjoittaa Auttajaan
uskonnollisen kirjoituksen vuorollaan. Pitäkää
huoli, että kirjoitus saapuu painoon aikanaan.
Esala, TANARUS. A lokakuun 27 p.
Heikkinen, R. W marrask. 3 p.
Heino, E. A. marrask. 10 p.

1 T Valio
2 K Äänis
3 T Raimo
4 P Mielo
5 L Inkeri

Room. 8:28-39; Joh. 11:21-45
6 S 16 Kolm. 3. sunn
7 M Pirkko
8 T Hilja
9 K Ilona

10 T Akseli
lIP Ohto, Otso
12 L Aarre
Room. 9:1-13$ Mark. 2:18-28

13 S 17 Kolm. j. sunn
14 MElsa
15 T Helvi, Heta
16 K Sirkka

17 T Saini
18 P Säde
19 L Uljas
Room. 9:22-33; Joh. 10:23-38
20 S 18 Kolm, j. sunn.
21 M Ponteva
22 T Irja
23 K Severi
24 T Pasi
25 P Sointu
26 L Manta
Room. 10:1-13; Joh. 9:24-41
27 S 19Kolm. J. aunn.
28 M Simo
29 T Urmas
30 K Eila
Gal. 2:16-21; Joh. 2:13-17
31 T Uskonpuhd. p.

POIMINTOJA MATKALTA
(Jatkoa edelliseen)
Past. Heimosen hautajaisten jälkeen oli mat-

ka takaisin Ironwoodiin. Sain kyytiä past. Kok-
kosen autossa. Matka kului hauskasti, vaikka
jouduttiinkin välillä vaihtamaan ja korjautta-
maan ‘taieri’. Tulimme Wakefieldin kirkolle, jos-
sa past. Nopolalla oli hartauspuhe. Ilta oli jo myö-
häinen kun päästiin past. ja mrs Nopolan kotiin.
Unikin olisi maistanut, mutta katsottiin parem-
maksi lähteä ajamaan Duluthiin, jotta olisimme
seuraavana aamuna ajoissa Thomsonissa.

Toimittaja onkin jo matkamuistoissa kerto-
nut matkastamme ja yövierailustamme mr ja
mrs G. Malanderin luona. Se muutaman tunnin
uni oli niin virkistävä, että aamulla oltiin taas
virkeitä miehiä kun lähdettiin Thomsoniin. Siel-
lä oli iloista tavata virkaveljiä. Rakentavaa oli
opinkappaleista yhteinen keskustelu, ja rohkeut-
ta ja intoa antoi yksimielinen pohtiminen kirk-
komme työstä ja asioista. Illoin juhlittiin sanan
ääressä ja kuultiin monen suun kautta Jumalan
•todistusta. Sunnuntain juhlat olivat valtavat ja
harvinaiset. Vietettiinhän, ei ainoastaan seura-
kunnan 40. vuosijuhlaa, vaan myös past. E. V.
Niemen yhtä pitkää palvelusajan muistoa seura-
kunnassa. Kansalaistemme keskuudessa tämä on
harvinaista, että opettaja, joka on uudisasukkai-
den keskuuteen koonnut ja perustanut seurakun-
nan, on myös sitä keskeytymättä noin kauan hoi-
tanut. Juhlista on jo lehdessämme kerrottu, joten
en enää kertaile. Lausun vielä sydämelliset kii-
tokset pappilan perheelle vieraanvaraisesta pal-
veluksestaan sekä Thomsonin seurakunnalle sii-
tä, että saimme pitää pappein kokouksen keskuu-
dessanne ja nauttia ystävällisestä palveluksestan-
ne.

Iltajuhlan jälkeen läksin mr ja mrs J. Lintu-
lan ja mr ja mrs G. Malanderin kyytissa Duluth-
iin. Malanderin luona sain vielä toisenkin virkis-
tävän yöunen. Aamiaisen jälkeen mrs J. Lintula
kyyditsi bussiasemalle. Kiitokset teille, veljet ja
sisaret, kaikesta rakkaudenpalveluksestanne. Sa-
notaan, että vanhat ystävät ovat hyviä ystäviä, ja

niin on, varsinkin kun ollaan yhtä Jumalan sanas-
sa ja Jeesuksen uskossa. Mainitsematta jäi, et-

tä torstaiaamuna ennenkuin menimme Thomso-
niin poikkesimme Lintulan uudessa jewelry-kau-
passa. Lintula on alansa etevimpiä. Olette toimel-
lisia eläen Herran pelossa; hän on myös teitä siu-
naava.

* Kun olin näinkin lähellä vanhaa kotiseutua,
päätin käydä äitiä katsomassa. Hän on käynyt jo
vanhaksi ja raihnaiseksi. Näkö on perin huonoa,
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kun toinen silmä on kokonaan poistettu ja toises-
sakin on näkö heikko. Jaksoihan äiti kuitenkin
vanhain tavalla. Vanhuus tuo monet vaivat, ei-
vätkä hengelliset vaarat ja kiusaukset vähene.
JMJutta sama uskollinen Jeesus, joka varjeli lap-
suuden vaaroissa, pelasti nuoruuden viettelyksis-
sä ja auttoi keski-iän huolissa, kantaa ja holhoaa
myös vanhuuden heikkoudessa. Hän vie omansa
perille, taivaaseen. Sillä hän on luvannut: “Ja mi-
nä annan heille iankaikkisen elämän, eikä kukaan
ryöstä heitä minun kädestäni”.

Saavuin Sebekaan maanantai-iltana. Samana il-
tana saarnasin Paddockin kirkossa. Sain myös ta-
vata sukulaisia ja tuttavia. Ja mikä parhainta,
löytyy täälläkin monta “armon sukulaista”, vel-
jiä ja sisaria Jumalan Pojan uskossa. Seuraavana
iltana saarnasin vielä Menahgan kirkossa. Vilpit-
tömät kiitokset kummallekin seurakunnalle mat-
ka-avusta!

Veljeni vaimo, Auttajan kautta tunnettu
Jenny-sisko, on myös sairauden tuttava. Teki sy-
dämelle hyvää nähdä hänet kuitenkin valoisalla
mielellä. Niinhän sopiikin, kun olemme siirretyt
pimeydestä Jumalan Pojan ihmeelliseen valoon.
Ja kun Herran omat eivät enää voi persoonallises-
ti eikä kirjeellisestikään toisiaan tavata, yhtyvät
he kuitenkin joka päivä armonistuimen luona,
kun kannamme omia ja toinen toistemme taakko-
ja rukouksissa Herralle ja kun kiitämme häntä
moninaisesta armostaan. Ja väliin Herra koette-
lee raskaasti. Pöydässä istuessamme tuli se su-
rullinen tieto Elystä, että heidän poikansa past.
Raymond Ahon javaimonsa Violan nuorempi poi-
ka oli saanut tapaturmaisen kuoleman jääden i-
sänsä auton alle. Mutta Jumala antaa voimia niin-
kuin päivätkin ovat. Isoäiti kesti urhoollisesti,
vaikka ei kyennytkään tulemaan hautajaisiin.
Veli Johnin ja Ruth tyttären kanssa lähdettiin
keskiviikkona Elyyn ajamaan.

Kuolema on kolkko vieras, vaikka uskossa
tiedämme sen olevan voitoksi. Onnellinen on to-
dellakin pois päässeen lapsukaisen osa. Ja siitä
myös olemme vakuutetut, että kuoleman muoto
ja aika oli Jumalalta, niinkuin on kirjoitettu: “Si-
nä panit hänen eteensä määrän, jonka yli hän ei
voi käydä”; ja: “kaikki minun päiväni olivat sinun
kirjaasi kirjoitetut ennenkuin yksikään niistä
vielä tullut oli”. Armollinen oli Jumalan johda-
tus siinäkin, että hän salli juuri tässä tapauksessa
noudatettavan tavallista suurempaa tarkastusta
ja varovaisuutta ennen auton liikkeelle panoa. Ja
kuitenkin, kun auto tuskin pääsee tiloiltaan liik-
keelle, on lapsi joutunut alle. Kuinka se yli pihan
sinne ennätti valvonnasta huolimatta se jää
Jumalan tietoon, joka kaikki vallitsee ihmeelli-
sesti. Kysymyksiimme hän vastaa: “Minä olen
iankaikkisella rakkaudella rakastanut sinua ja o-
len vetänyt sinua puoleeni armosta”. Iloissa kuin
murheissakin jäämme armollisen Jumalamme
huomaan. Ei hän erehdy, vaan “kaikki sinun teko-
si kiittävät sinua, Herra”. Mekin kiitämme, vaik-
ka väliin kyynelsilmin ja ahdistetuin sydämin.

Kotiin pääsin lauantai-iltana. Sunnuntaina o-
li taas kiireinen päivä. Iloista oli jälleen saarnata
“omalle” laumalle, jonka kaitsijaksi Pyhä Henki
on asettanut. Jumalanpalvelukset on pidetty joka
sunnuntai poissa ollessanikin. Mutta onhan paljo
imuita toimia kasaantunut ja täytyy ottaa joka
hetkestä vaari, että pääsisi ajan mukaan. Ju-
mala oli varjellut matkalla, oli varjellut myös ko-
tona perhettä ja seurakuntaa. Hänelle kiitos ja
ylisyts! G. A. Aho.

Sinun sanasi on

minun jalkaini
kynttilä ja valo
minun teilläni.

Psalmi 119:105

AUTUUDEN TUNTOMERKIT
Matt. 5:1-12.

Autuus merkitsee korkeinta onnea van-

hurskautetun sielun kuolematonta iloa ja rauhaa
elävässä Jumalassa. Oletko sinä näin onnellinen
eli autuas? Löytyy monta mieltä siitä, ketä voi-
daan todellisesti pitää autuaana. Asetetaan mo-
nellaisia vaatimuksia ja tuntomerkkejä. Sano-
taanpa, ettei kukaan maan päällä voikaan olla
autuas. Merkitsemässämme raamatunpaikassa
luemme, että Jeesus “avasi sunsa ja opetti”. Hän
opetti millainen on autuas ihminen. Yhdeksän eri
kertaa hän lausuu tämän sanan autuas. Jeesuksen
opettamana löydät siis todelliset ja oikeat autuu-
den tuntomerkit.

SlsälliMt tuntomerkit.
1. "Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä

heidän on taivasten valtakunta.” Vanhempi kään-
nös sanöcfr "hengessään vaivaiset”. Alkusana mer-
kitseekin molempia; siis ihmistä, joka on rampa,
vaivainen, työhönkykenemätön eikä pysty elät-
tämään itseään. Jeesus julistaa autuaaksi sellaisen
ihmisen, joka hengellisesti on tullut siihen ase-
maan, ettei voi tehdä mitään työtä, jolla ansaitsi-
si elämän. Hän on esivanhempiensa lankeemuk-
sessa vioittunut, on syntymisestään rampa ja so-
kea, ettei voi tehdä yhtäkään Jumalalle otollista
työtä. Kuinka voi tällainen ihminen olla autuas?
ajattelet sinä. Köyhyytensä javaivaisuutensa täh-
den he eivät ole autuaita. Ei, sentähden he ovat
sangen viheliäisiä ja onnettomia. Vaan sentähden
he ovat autuaita, sanoo Jeesus, että niin köyhinä,
vaivaisina kuin ovat "heidän on taivasten valta-
kunta”. Hyvä Jumala on sellaisille lahjoittanut
valtakunnan, joka on "vanhurskaus, ilo ja rauha
Pyhässä Hengessä”. Mutta missä on vanhurskaus,

siellä on synnit kaikki anteeksi. Missä synnit on
anteeksi, siellä on rauhallinen omatunto. Missä
k>n rauhallinen omatunto, siellä on suuri ilo. Tä-
mä kaikki on näillä hengessään köyhillä Herrassa
Jeesuksessa. Siksi he ovat autuaita. Onko sinulla
tämä tuntomerkki? »

f

2. “Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat
lohdutuksen.” Ehkä arvelet: Eihän tuo autuas,
joka köyhyydessään omistaa rikkaan valtakun-
nan »voikaan olla iloinen, koska Jeesus murheel-
lista ylistää autuaaksi. Kyllä tuo autuas hengen-
köyhyydessäänkin iloitsee, sillä Jumala sanoo hä-
nelle: “Olkaa aina iloiset!” Ei hän voi muuta kuin
iloita Jeesusta katsellessa. Mutta sana käskee hä-
nen myöskin koettelemaan itseään. Itseään kat-
sellessa hän huomaa hitautta, kylmyyttä, laimin-
lyöntiä, ylitsekäymistä. Tästä sydän tulee mur-
heelliseksi. Tämän lisäksi on hänellä elämässään
monta vaivaa ja ahdistusta. Hän kulkee “itku-
laakson lävitse” ja “sydämensä murheet ovat mo-
ninaiset”. Murheensa tähden ei hän ole autuas,
vaan murheellisenakin hän on autuas sentähden,
että hänellä on lohdutus. Maailman lapsilla ei ole
lohtua, sillä ilonsakin muuttuu katkeraksi itkuk-
si. Mutta Jumalan lapsella on kaiken lohdutuksen
Jumala. Ja sentähden, että itse Jumala lohduttaa
häntä sanansa ja Henkensä kautta, hän on toti-
sesti autuas.

3. “Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoa-
vat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan.” Nämä
autuaat ovat oppineet, että taivaassa on pyhä ja
vanhurskas Jumala, jolle jumalaton meno ei kel-
paa. He myöskin ovat oppineet, ettei heillä itsel-
lään ole mitään vanhurskautta. Syystä heillä siis
:on oikein jano ja nälkä vanhurskauden perään.
Eivät he ole sentähden autuaita, kun eivät voi
tyytyä omaan vanhurskauteensa, vaan sentähden,
että heidät ravitaan ravitaan vanhurskaudella,
ei ihmisten eikä enkelten, vaan Jumalan Pojan
Jeesuksen tahrattomalla vanhurskaudella. Se
vanhurskaus luetaan heidän omakseen, joten he
ovat iankaikkisesti autuaita. Onko sinulla tä-
mä tuntomerkki?

4. “Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he
saavat nähdä Jumalan.” Nytpä kumminkin arve-
let, ettei kukaan voi olla enää autuas. Olemmehan
osoittaneet, että autuaassakin ihmisessä asuu
vielä synti ja että hän on sentähden murheelli-
nen. Kuinka hänellä siis voisi olla puhdas sydän?
Raamattu sanoo: “Katsokaa, veljet, ettei vain ke-
nelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän”
(Hebr. 3:12). Siis epäuskoinen sydän, jolla ei ole
varmuutta anteeksiantamuskesta, on paha, saas-

tainen. Sana siis neuvoo, että “sydän vihmottuna
puhtaaksi pahasta omastatunnosta” (Hebr. 10:22).
JaKristuksen veri voi vihmoa pahan omantunnon
kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa.
Sentähden sanoo Raamattu: “Puhdistaessaan hei-
dän sydämensä uskolla” (Ap. t. 15:9), koska uskon
kautta tämä veri puhdistaa meitä kaikesta syn-
nistä. Atituaan ihmisen tuntomerkkinä on siis se,
että hän uskoo sovintoveressä synnit anteeksi.
Vain tällainen ihminen voi nähdä Jumalan. Jos
katsot Jumalaa sydämesi tai ihmiskäsitysten mu-
kaan, näet vaihtelevan kurjan jumalan, joka ei
mikään jumala olekaan. Jos katsot Jumalaa lain
mukaan pahalla omallatunnolla, näet hirmuisen,
kiivaan Jumalan. Mutta kun katsoo Jumalaan so-

vintovereen luottaen, silloin katsot puhtaalla sy-
dämellä ja näet Jumalan sellaisena kuin Hän on

hyvänä, rakkaana, laupiaana. Katsotko sinä
Jumalaa veren puhdistamalla sydämellä?

Ulkonaiset tuntomerkit.
1. “Autuaita ovat syväisät, sillä he saavat pe-

riä maan.” Sävyisä on sellainen, joka on tyyni ja

voi hillitä itseään. Jumalan armo opettaa meitä
pitämään itseämme ja luonnettamme aisoissa. Ei
sovi uskovaisen olla äreä, tuskainen ja häijy ja sa-

noa sitten: “Olen hermostunut”, tahi: “Minkäpä

sitä luonnolleen tekee!” Muudan uskova mies tuli
sielunpaimenensa luo ja sanoi: “Olen saarnoistan-
ne päässyt käsittämään armon omalle kohdalleni,
mutta on niin ikävä kun olen kovin pikainen ja
kärsimätön. Usein menen kirkosta autuudestani
iloiten, vaan pian kotona kiukustun, olen häijy

perheelleni ja kiroilenkin. Silloin on autuuteni ja

uskoni mennyttä. Pastori hyvä, mitä minä teki-
sin?” Sielunpaimen kysyi: “Tekisittekö niin koto-
nanne, jos minä olisin siellä?” “En,” sanoi mies,
“kunnioitan teitä niin paljon.” “NiinV’ jatkoi pas-
tori, “vaikken minä olekaan siellä, muistakaa, että

tä Jeesus on! Jeesuksen silmä katsoo, Hänen kor-

vansa kuulee.” Mies meni kotiinsa, muisti opetta-
jansa neuvon ja jonkun ajan kuluttua naapurit
ihmettelivät kuinka häijystä, kiukkuisesti mie-
hestä oli tullut niin sävyisä, tyyni, itsensähillitse-
väinen. Kyllä niin on, että jos ihmisessä löytyy si-
säiset autuuden tuntomerkit, niin silloin on alka-
nut vanhan aatamin ristiinnaulitseminen ja se te-

kee säivyisäksi.
2. “Autuaita ovat laupiaat, sillä heidän osak-

seen tulee laupeus.” He ovat tulleet tuntemaan
laupiaan Jumalan, siksi he ovat laupiaita. He ovat
laupiaita langenneita kohtaan, joita tuomitaan.
Sillä he tahtoisivat saattaa heitä Jumalan tykö,
jolla on paljo anteeksiantamusta. He ovat laupi-
aita heikkoja kohtaan ja ottavat heitä hoitoonsa.
He ovat laupiaita luontokappaleillekin. Sillä
“vanhurskas armahtaa juhtaansa”.

3. “Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät
on kutsuttava Jumalan lapsiksi.” He ovat osalli-
sia Jumalan rauhasta, joka käy kaiken ymmär-
ryksen yli. Siksi he rakastavat ja etsivät rauhaa.
Heitä kumminkin syytetään rauhattomuuden ai-
kaansaajiksi, sillä heille käy kuten psalmistalle,
joka sanoo: “Minä rauhaa rakastan; mutta kun

eminä puhun, niin he sodan nostavat”. Sillä syn-
nin ja perkeleen kanssa heillä ei ole rauhaa ja
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missä he sitä rauhaa huomaavat, he kohta sen häi-
ritsevät. Herran totuudesta he eivät voi hiuskar-
van vertaa väistyä. He laulavat: Kristuksen rau-
ha vallitkoon, Mut väärä rauha poistukoon!”
Mutta kun on maalliset asiat kysymyksessä, niin

he ovat rauhallisimmat ihmiset maan päällä. Hei-
dän ohjelmaansa kuuluu, että jos heitä lyödään
poskelle, he kääntävät toisen; jos heiltä riistetään
viitta, he antavat ihokkaankin. Mieluummin he
kärsivät vääryyttä, kuin käyvät käräjiä ja riite-
levät. Maallista ja hengellistä rauhaa he tahtovat
synnyttää ja ylläpitää. Oletko sinä rauhantekijä,
jota Isä Jumala nimittää lapsekseen? . '

4. “Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden
tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valta-

kunta.” Jumalan lapsi on kaikessa niin vastakoh-
ta maailmalle, ettei maailma voi häntä rakastaa,
vaan vainota. Oletko vielä löytänyt uskovaista
autuasta ihmistä, jota maailma kiittää? Se voi
kiittää hetkisen, kuten Jeesusta kiitettiin Hänen
ratsastaessaan Jerusalemiin. Vaan kuten tuo jouk-
ko parin päivän kuluttua huusi: “Ristiinnaulitse,
ristiinnaulitse hänet!” niin maailma tekee vielä-
kin. “Voi teitä, kun maailma teitä kiittää!” Mutta
“autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni
solvaavat ja vainoavat teitä ja valhetellen puhu-
vat teistä kaikellaista pahaa”. Oletko sinä joutu-
nut pahaan huutoon, ei syntiesi ja erehdystesi,
vaan Jeesuksen tähden? Niin täytyy tapahtua
kaikille autuaille. Eräs henkilö kysyi saarnamie-
heltä: “Pitääkö minun hyljätä maailma tullessani
kristityksi?” “Ei,” vastasi toinen. Ja kun kysyjä
ihmetteli kovin, sanoi hän: “Ei sinun tarvitse hyl-
jätä maailmaa, ainoastaan tunnusta maailmalle
rohkeasti uskosi; kyllä maailma hylkää sinut!
Niin onkin. Maailma kyllä tuntee autuaat ihmiset
ja on pannut heidät “mustalle listalle”. Onko si-
nulla tämä tuntomerkki?

Ihana loppumäärä on näillä autuailla, sillä
Jeesus sanoo: “Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän
palkkanne on suuri taivaissa”. Ei ansiosta, vaan
armosta hyvä Jumala antaa heille taivaassa mo-

nin verroin enemmän kuin aavistivat. Mitä ovat-

kaan tämän nykyisen ajan vaivat sen kunnian
suhteen! Sehän jo sinänsä on sanomatonta, kun
ihminen pääsee taivaaseen. Ja Jeesus varmasti
vakuuttaa autuaitten taivaaseen tulevan. Siellä
he nauttivat, mitä silmä ei ole nähnyt, ei korva
kuullut eikä yhdenkään sydämeen ole astunut.—
Oletko sinä autuas? G.A.A.

UUDELLE TYÖMAALLE
M. Wiskari

Harvat lienevät ne, jotka koko elämänsä ajan
uurastavat samalla työmaalla. Monet muuttavat
montakin kertaa, jopa toisille paikkakunnillekin.
Jarnoin on laita myös hengen vainiolla, erittäin-
kin Jumalan valtakunnan työsaralla.

Niinkuin muunkin työläisen, niin myös sa-
nanpalvelijan muistoon jäävät entiset työmaat.
Näin on käynyt tämän kirjoittajallekin. Erittäin
rakkaassa muistossa ovat New Yorkin, Jersey Ci-
tyn ja Athensin seurakunnat, joista nyt on muu-
tettu ja joiden keskuudessa pisimmän ajan olen
tehnyt työtä kuusitoista vuotta. Näissä seura-
kunnissa elin elämäni keskipäivän aikaa, ehkä
helteisintä, mutta myös työn täyteisintä aikaa.
Monet ovat ne muistot, jotka ovat mieliin painu-
neet tältä ajalta, monet ovat ne rakkauden osoi-
tukset kohtaamme, joita syvällä kiitollisuudella
•muistelemme. Olette sielumme silmien edessä,
olette rukoustemme kohteina missä ikinä sitte
olemmekin. Jumala nyt uuden paimenen kautta
teitä runsaasti siunatkoon!

Kun suuri ja väsyttävä tavarain pakkaus oli
lopulta suoritettu, lähdimme tavanmukaiselle ke-
sälomalle kesäkuun 25 päivän iltana. Oli jo pimeä,
mutta tuntui siltä, että lastattuun autoon on
istuttava ja lähdettävä edes ulos kaupungista, et-
tä pääsisimme matkan alkuun. Ensimmäinen py-
sähdys tällä kesälomamatkalla oli uusi työmaam-
me Toronto. Saavuimme tänne kesäk. 27 päivänä.
Illalla oli kirkossa saarnatilaisuus. Oli hauska ta-
vata niitä, joiden kanssa tulemme tekemään työ-
tä seurakunnassa ja muita kansalaisiamme, jotka
olivat sanan ääreen kokoontuneet.

Mr ja mrs Oscar Karsikkaan viihtyisessä ko-
dissa saimme olla nytkin sisällä näinä täällä vii-
pymisemme päivinä. Muuttokomppania lupasi, et-
tä tavarat ovat siellä viimeistään pari päivää sen
jälkeen kun me olemme tänne saapuneet. Mutta
eihän niitä tullut luvattuun aikaan. Ja kun ei tul-
lut, niin lähdimme Karsikkaitten kanssa heidän
kesäkämpälleen Simcoe-järvelle. Siellä viivyim-
me lauantai-iltapäivästä sunnuntain iltapäivään.
Illaksi oli ehdittävä kaupunkiin, oli pidettävä kir-
konmenot. Oli perin virkistävää järvellä 010. Kau-
nis aurinkoinen päivä ilahdutti ja leuto kesäinen
tuuli hiveli ihoa vuoden ‘vankeuden* perästä.
Kaupungissa ei tällainen ‘nautinto’, että saa jät-
tää vaatteet päältään, tietysti tule kysymykseen-
kään. Mutta ne Canadan pitkäsiipiset sääsket?
Niitä oli riittämiin asti ja ne pilasivat muuten niin
hyvän olon Simcoe-järvellä. Kun veli Karsikkaan
kämppä ei ollut vielä valmis, yövyimme lähellä
olevassa Hyttisten komeassa kodissa. Kiitämme
ystävällisiä talon haltijoita antamastaan hyvästä
yösijasta.

Tiistaina kun tavarat eivät olleet vielä siihen-
kään mennessä saapuneet, soitimme New Yorkiin
ja kysyimme asiaa. Sieltä vastattiin, että ei ne ole
vielä lähteneet matkaankaan. Emme ruvenneet
enempi odottamaan ja menettämään lomapäivi-
ämme. Seuraavana päivänä lähdimme Michigania
kohden. Mrs Karsikas laittoi meille hyvät ja run-
saat eväät mukaan, joita riitti pitkäksi aikaa. Ol-
lemme suuresti kiitolliset veli ja sisar Karsikkaal-
le heidän hyvyydestään ja rakkaudestaan koh-
taamme. Jatkoa seuraavalla sivulla
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