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lä on hauskaa. Iltapäivisin
käymme luistelemassa. Uole-
vi antoi minulle viime joulu-
na luistimet lahjaksi. Ja niillä
kiidämme hänen kanssaan,
etteivät useinkaan Salme ja
Kosti pysy meidän rinnallam-
me.

Huomenna menen Uolevin
kanssa teatteriin prinsessa
Ruususta katsomaan. Sain
häneltä tätä paperia. Hän tah-
toi tietää, kenelle kirjoitan.
En sanonut ja siksi hän vaa-
ti maksuksi teatteriin. Minun
täytyi luvata.

Yksi asia vielä. Tähän as-
ti olen rukoillut Kaikkival-
tiaan antamaan Sedälle hyvän
ja hurskaan puolison. Mutta
nyt olen rukoillut, että Hän
antaisi Irenelle uuden sydä-
men ja puhtaan hengen.

Sedän täytyy saada hyvä
vaimo, kun Setä itsekin on
hyvä. Minä uskon, että Juma-
la kuulee tämän rukoukseni.

Hyvästi nyt, rakas Setä!
Älkää ikävöikö, ei täällä eri-
tyisiä ole tapahtunut. Viola-
kin kuuluu olevan Hallovassa
oikein hyvä ja kiltti. Samoin
koettaa olla

Teidän Ailinne.”
Aili ei uskaltanut lukea

kirjettään, peläten löytävän-
sä siitä niin paljon virheitä,
ettei siihen enää jäisi yhtään
mieleistä sanaa.

Hän sulki kirjeen kuoreen
ja lakkasi sen, etteivät sivul-
listen silmät siitä sanaakaan
varastaisi.

Vuotellaan hän rukoili se-
dälle kaikkea hyvää, mitä
lapsi voi rakkaalle isälleen
toivoa. Hän rukoili myös, et-
tä setä ymmärtäisi, mitä hän
kirjeellään tarkoitti.

Aamulla hän vei kirjeen
tädille. Se oli hänen mieles-
tään elämänsä raskaimman
työn suurin tulos.

The Rexall Drug Store
Suffolk ja Aurora katujen kulmassa •

IRONWOOD MICHIGAN

Kaikkea apteekki-alaan kuuluvaa tavaraa DrÄfc
SUORA KOHTELU AINA

Täti kulta, tässä tämä
kirje nyt on! En milloinkaan

, ole niin vaikeaa työtä suorit-
tanut kuin tätä kirjoittaessa-
ni. Pelkäsin ja vapisin. Eikä
kirjeestä koskaan olisi val-
mista tullut, ellen olisi rukoil-
lut. Eikä sitten enää mennyt
kuin yksi arkki paperia.
Ajattele, täti, kun tuhlasin
kaikkiaan yksitoista arkkia.
Siinä tuli melkein kahden
markan vahinko.

Sirkka-r ouv a a nauratti,
mutta hän koetti olla totinen.
Hän tunsi jo Ailin tarkkuu-
den ja säästäväisyyden.

Mistä sait niin kallista
paperia sellaisen määrän, et-
tä saatoit sitä kokonaista yk-
sitoista arkkia tuhlata?

Uolevilta. Enhän sedäl-
le voinut kirjoittaa sellaisel-
le paperille, johon muste levi-
si kuin rasva kuumalle hel-
lalle. Setä olisi varmaan luul-
lut minua pieneksi pirpanak-
si, joka ei osannut musteky-
nää käyttää.

Uolevilta! Kuinka hänel-
tä kehtasit pyytää? Eikö hän
tahtonut tietää, kenelle kir-
joitit? Ja yksitoista arkkia
pyysit!

—En tokikaan! Pyysin ai-
noastaan yhden. Mutta Uole-
vikin on yhtä hyvä antamaan
kuin setä. Hän antoi kokonai-
sen paketin, jossa on viisi-
kymmentä arkkia.

Viisikymmentä! oli
täti ihmettelevinään.

Niin! Luulin sen riittä-
vän koko iäkseni, mutta nyt
näen, ettei se kovinkaan
kauan kestä. Voi, täti! Tulee-
kohan minusta kaikessa täl-
lainen tuhlari!

Ei, kultaseni. Älä siitä
välitä. Jokainen tyttö tuhlaa
samalla lailla paperia, kun
ensimmäisen kerran rakasta-
malleen pojalle kirjoittaa. Mi-

Radio Cab Cos.
t

Puhelin 17
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Wrecker palvelusta Soittakaa yöllä tai päivällä
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Pollari Food Shop
428 McLeod Avenue Puhelin 100

IRONWOOD, MICH.
OMA LEIPOMO

Jossa valmistetaan puhtaasti Ja huolellisesti leivoksia

Ensiluokkaista ruokatavaraa vallitsevilla hinnoilla.

Lllkkessämme on myös LIHAKAUPPA, Joten voitte
tehdä kaikki ruokatavaraostoksenne yhdestä puodista.

Suomalaiset kauppapalveli jät
V »

OSTOKSET TUODAAN KOTIIN

Auttaja torstaina, tammik. 8 p. 1948

nulta taisi mennä kaksikym-
mentä arkkia ensimmäistä
kirjettäni Heikille kirjoitta-

I essani.
Täti unohtaa! Enhän mi-

nä pojalle kirjoittanut. Kir-
joitin vain sedälle.

Tyttöseni! Sinä unohdat
myös. Setähän on nuori poika
ja vielä hienoa aatelissukua
ja parooni. Älä siis ollenkaan
sure, vaikka olisit tuhlannut
kaikki ne viisikymmentä ark-
kia.

—Täti tahtookin nolata
minua tänään, nyt sen ym-
märrän! Mutta sanopas, täti
kulta, miksi hallovalaiset ei-
vät käytä puheissaan ja kir-
jeissään noita arvojaan.

Kalevin iso-isä hylkäsi
ne vain senvuoksi, että ne on
annettu Stavangerien esi-isäl-
le aivan vähäpätöisestä an-
siosta. Hän ei tahtonut yl-
västellä sellaisella aateluudel-
la, joka on suorastaan lahja-
na annettu, eikä millään ri-
tarillisella sankarityöllä an-
saittu. Samaa mieltä ovat ol-
leet Arvo-herra ja hänen poi-
kansakin.

Minustakin, täti, se on
oikein. Ja nyt kunnioitan hei-
tä todellisina, jaloina aatelis-
kilpiensä kantajina.

Oikein, lapseni! Niin tä-
tikin on ajatellut heistä.
Mene nyt, tyttöseni, soitta-
maan jotain kaunista sedälle,
hän pitää paljon musiikista.
Kirjoitan hänelle, ja kirjeeni
mukana kantautuvat sävelee-
si hänen kuultavikseen.

Aili meni ja Sirkka-rouva
alkoi kirjoittaa. Hän selosti
kaikki, mitä Aili teki, puhui
ja ajatteli.

Kalevi oli ollut jo toista
vuotta Amerikassa. Joka kuu-
kausi, ja välistä kaksikin ker-
taa, hän kirjoitti Sirkka-tä-
dille. Ne kirjeet koskivat yk-
sinomaan Ailia, vaikka tädin
ei ollut lupa niistä puhua.

Mutta nyt oli Kalevi lau-
sunut toivomuksenaan, että
Aili itse kirjoittaisi, miten
hän viihtyi Helsingissä.

Kalevi kirjoitti aina Ailis-
ta, kuin isä omasta lapses-
taan. Mutta sittenkin oli täti
näkevinään rivien välistä
muutakin, kuin lapseen koh-
distuvaa rakkautta.

Sen vuoksi hän leikkisään
tapaan kuvaili Ailin suuren
surun paperin kulumisesta ja
hänen hikoilemisensa kirjettä
kirjoittaessaan. Kaiken lisäk-
si hän vielä kertoi nuorten
yhteisistä luistinretkistä ja
muista huvimatkoista.

Jouluna ei ollut sitä joka-
päiväistä raikasta nuorten
meluavaa naurua Pekurissa,
kun Uolevi, Tuovi ja Keijo
olivat kotonaan. Mutta iloa
silti riitti. Olihan vielä kuusi
pärhaassa salaperäisyyden ja
kikatuksen iässä olevaa nuor-
ta kotona.

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

IRONWOOD, MICH.

Ostamme tuoreita

TUKKEJA
Kirjoittakaa hintoja ja lä-
hempiä tietoja osoitteella:

Roddis Lumber &

Veneer Cos.
IRONWOOD, MICH.

Kosti ja Antero toivat to-
rilta kauniin joulukuusen.
Salme, Aili ja Hilkka koriste-
livat sen. Kukin kävi sitten
vuorollaan pudottamassa jou-
lupukin avonaiseen konttiin,
joka oli piilotettu eteisen pi-
meään vaatesäiliöön.

Asemallekin oli joulupukki
lähettänyt suuren laatikon.
Kosti otti ajurin ja kävi sen
noutamassa.

Kun joulu-aattonakuusi oli
sytytetty, jouluvirsi veisattu
ja perheen isä lukenut raa-
matusta Jeesus-lapsen synty-
mästä, pujahti joulupukki ke-
nenkään huomaamatta saliin.
Sitten alkoi lahjojen jaka-
minen.

Salme sai suuren öljyväri-
taulun, joka kuvasi Jeesusta
kulkemasa opetus lastensa
kanssa viljapellon läpi.

—Se on varmasti pastori
Rantakalliolta! kivahutti
Kosti poikamaisen kiusotte-
levasti.

On, on! Katsokaa, mi-
ten Salme punastuu! —uhit-
teli Antero.

Mikä ihme tuo on. |Saat-
teleehan pastori Rantakallio
Salmea joka ainoasta ko-
kouksesta N.N.K.Y :n talolta
ja kirkostakin. Salmesta tu-
lee pian pastorska Rantakal-
lio, soljahutti Hilkka tieton-
sa esille.

Älkää viitsikö Salmea
kiusata. Saattehan pian kuul-
la hänen ja pastori Ranta-
kallion kihlauksesta, sanoa
jurahutti lehtori Pekuri.

(Jatk.)
o

MINNEAPOLIN KANSAL-
LISSEURAKUNTAPIIRIN
ILMOITUKSIA
P. Michaelin, Minneapolis:
Sunn., tammik. llp.

Pyhä- ja rippikoulu klo 9:-
30 ap. Suomenkielinen juma-
lanpalvelus 10:30 ap. Englan-
ninkielinen jumalanpalvelus
klo 7 illalla.
Keskiv., tammik. 14 p.

Ompeluseuran kokous mrs
Howard Kosken kodissa al-
kaen klo 8 illalla.
Perj., tammik. 16 p.

Lutherliiton kokous Del-
bert Marcuksen asunnolla al-
kaen klo 8 ill.
Sunn., tammik. 18 p.

Pyhä- ja rippikoulu alkaen
klo 9:30 aamulla. Suomenkie-
linen jumalanpalvelus kello
10:30 aamulla. Englanninkie-
linen jumalanpalvelus klo 7
illalla.
French Lake, Minn.:
Tiist., tammik. 20 p.

Jumalanpalvelus, paikasta
ilmoitetaan myöhemmin.
P. Matteuksen, Brantwood:
Lauant., tammik. 24 p.

Seurakunnan johtokunnan
kokous mr Rudolph Komulan
kodissa alkaen täsmälleen klo
7 illalla. Ompeluseuran ko-
kous samassa kodissa alkaen
klo 8 illalla. Täysi-ikäisten
rippikoulu klo 3 ip.
Sunn., tammik. 25 p.

Hartaushetki kirkossa al-
kaen klo 9:30 ap. Saarnaan
sekä englannin että suomen
kielillä. Jumalanpalveluksen
jälkeen heti alkaa seurakun-
nan vuosikokous.
P. Markuksen, Ogema, Wis.:
Sunn., tammik. 25 p.

Jumalanpalvelus klo 7:30
illalla. Muusta toiminnasta il-
moitetaan myöhemmin.

E. Erickson, pastori.

Be Lovely
BEAUTY SHOP
PERMANENTTEJA

Suomalainen palvelija
Sears Roebuckin yläk.

Aurora St. Puh. 1700
IRONWOOD

Amerikalaisten
lahjoitukset

Amerikalaiset ovat lahjoi-
tuksillaan sulkeneet Suomen
kansan hyvyytensä syleilyyn.
Lahjapaketit, sekä monien
järjestöjen jakamat lahjat
ovat olleet suureksi avuksi
kärsivälle kansallemme. Mut-
ta kaiken tämän lisäksi on
Suomi saanut myöskin sieltä
elävää elämää. Minnesotalai-
set ovat lahjoittaneet 7 val-
kohäntä peuraa, joista kui-
tenkin kaksi kovassa myrs-
kyssä matkalla kuoli. Peura
on Amerikan muutamilla seu-
duilla hyvin yleinen eläin. Se
muistuttaa meidän poroa,
mutta on suurempi. Sen liha
on maukasta syödä ja nahka
on myöskin kaunis. Ensiksi
tänne tuotua pidettiin peuro-
ja suuressa aitauksessa, mut-
ta kun huomattiin niiden me-
nestyvän vapaanakin, niin ne
päästettiin kulkemaan omia
teitään. Niitä on nykyisin va-
paana Kiikassa, Tyrväällä,
Vesilahdella ja Totti järvellä.
Ne ovat hyvin vapaudessa
lisääntyneet ja kulkevat par-
vissa. Niitä luullaan jo ole-
van lähes 200 kappaletta.

Tämä lahja on Suomelle
suurenmoinen, sillä, jos ei ta-
pahdu salametsästystä niin
muutamien vuosien perästä
ovat metsämme paljon rik-
kaammat riistasta. Mielihy-
vällä onkin todettava, että tä-
hän asti ei ole metsästäjät
peuroja ahdistelleet missään.
Jokainen näitä elämiä näh-
dessään käsittää, ettei ne ole
poroja, sillä nehän ovat Poh-
joisen Lapin asukkaita. On
toivottavaa, että peurat saa-
vat vapaasti lisääntyä maal-
lemme hyödyksi. Näitä siroja
eläimiä nähdessämme aina
muistuu mieleemme meren-
takaisien ystäviemme hyvä-
mielisyys meitä kohtaan. Em-
me voi milloinkaan millään
palkita siirtolaisiemme hy-
vyyttä, sillä niin monella
muotoa on se tullut osaksem-
me viimevuosina.

Peurat ovat seuraa rakas-
tavia eläimiä, joten ne kulke-
vat joukoissa. Sellainen lau-
ma voi joskus sattua kenen
eteen tahansa, jota on perin
hauska katsella. Meidän on
tehtävä nuorisollemme sel-
väksi, etteivät he käy hävit-
tämään näitä eläimiä luvat-
tomasti, sillä se olisi suuri
vahinko meille kaikille, sillä
lisääntynyt metsän riistahan
on yhteistä kansallisomaisuut-
tamme. Nouseva nuoriso on
kasvatettava hallitsemaan
eläinmaailmaa inhimmillisellä
rakkaudella ja taidolla, kos-
ka se koituu jokaisen hyö-
dyksi.

Juho jSalokannel.

LEVITTÄKÄÄ AUTTAJAA!

Käydessänne Escanabassa
poiketkaa

KALLION RUOKALASSA
Eino Kallio, omistaja

715 Ludington St.
Paras kahvi kaupungissa

OCIRCLE
CLEANERS

Puh. 2295
Suffolk Street
IRONWOOD

Kaikellalsta vaatteiden
; puhdistusta Ja prässäystä
Haemme ja tuomme kotiin.
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