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Sitten tuli maailmansota
Laukaus Sarajevossa 1914

saattoi saarrokseen 200,000
amerikalaista, turisteja ja pi-
tempiaikaisia asukkaita, Eu-
roopassa. Pankit lakkasivat
vaihtamasta rahaksi heidän
amerikalaisia maksuosoituk-
siaan. Laivoista oli puute. Ra-
jat suljettiin. Se oli sotkui-
nen tilanne ja paniikki vallit-
seva ilmiö. Amerikan lähetti-
läs Lontoossa, Walter Hines
Page, pyysi Hooverin otta-
maan järjestääkseen tuon se-
kasotkun. Sen Hoover teki-
kin, ilman melua ja hälinää,
ja niin taitavasti, että vain
harvat oivalsivat, että he oli-
vat näkemässä ihmeen tehok-
kuudesta. Jotenkuten Hoover
löysi toimihenkilöt tehtäviin-
sä, ja sai järjestetyksi kul-
jetukset. Kymmenen muun
kanssa, jotka hän sai otta-
maan osaa siihen arpapeliin,
sai Hoover Amerikan Lon-
toossa olevan pankin vaihta-
maan rahaksi minkälaisen ta-
hansa maksuosoituksena noi-
den saarroksessa olevien ame-
rikalaisten esittämän paperin
—vain tarjoten takauksena
oman persoonallisen ja kump-
paniensa antaman lupauksen
siitä, että he vastaavat kaikki
mahdollisesti sattuvat va-
jaukset. Ennenkuin tuo kan-
sanvaellus oli päättynyt, oli
Hoover vaihtanut rahaksi $l,-
500,000 arvosta shekkejä. Hä-
nen luottamuksensa ei tullut
petetyksi; vain $4OO. oli ly-
hynnä tuossa isossa yrityk-

Ajankohtaista
lukemista

sessä. Ennenkuin kongressi
dhti myöntämään miljoonan
dollaria Amerikan kansalais-
ten kotiin tuomiseksi, oli Her-
bert Hoover jo melkein suo-
rittanut sen tehtävän. Hoover
oli järjestämässä asioitaan
kotiinpalaamista varten, kun
Amerikan lähettiläs Page
pyysi hänen järjestämään
avustus 7-miljOonalle Belgia-
laiselle, joita uhkasi varma
nälk äkuol e m a. Vaikkakin
Hoover oli pääsemässä omain
suunnitelmiensa perille, oli
hän silti vielä kaukana aset-
tamastaan päämaalista. Hä-
nen ja kumppaniensa kontrol-
lissa oli melkkoinen osa maa-
ilman lyijy- ja sinkkivaras-
toista. Mekanisoitu sota teki
nuo metallit tärkeiksi. Hoo-
ver joutui ratkaisemaan jos-
ko luopua liike-intresseistään,
eli luopua liikeharrastuksis-
taan. Hoover mietti asiaa kol-
me päivää, ja päätti ottaa
avustustoimen vastaan, ker-
too Will Irwin, joka oli silloin
Hooverin perheen vieraana.
Tuo päätös koski satojen mil-
joonien ihmisten elämää. Hän
tiedotti liikekumppaneilleen,
että ottaakaivosliike haltuun-
sa.
Toimi palkatta presidentti-

näkin.
Sen jälkeen Hoover ei ole

ottanut palkkaa miltään ta-
holta omiin tarkoituksiinsa.
Viimeisenkin retkensä kus-
tannukset, kun kiersi ympäri
maapallon hätäaputilannetta
tutkimassa, maksoi hän itse.
Ollessaan hallituksen jäsene-
nä kauppa-ministerinä, antoi
hän saamansa palkan apulai-
sineen niiden eksperttien
palkkaamiseen, joita tarvit-
tiin, ja johon kongressi ei ol-
lut varoja myöntänyt. Läh-
tiessään Valkeasta Talosta,
presidenttinä olonsa päätyt-
tyä, lähetti Hoover Rahasto-
Departmentille $300,000 she-
kin —koko saamansa palkka-
summan, neljän vuoden ajal-
ta. Kirjoituksistaan ja vpu-
heistaan saamansa rahan lah-
joitti hän hyväntekeväisyys-
tarkoituksiin. Kustannukset
Belgian avustamisesta teki-
vät vain alle yhden prosentin,
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vaikka tavallisesti menee 20
prosenttia sellaisten avustus-
ten kustannuksiin. Rauhan-
teon jälkeen hänet nimitettiin
Keski- ja Itä-Euroopan avus-
tuksen johtajaksi, hän kerä-
ten ja jakaen yli 5-biljoonaa
dollaria, 34-miljoonaa tonnia
erilaista tavaraa, vuosien
1914-24 välisenä aikana. Jo-
kainen dollari ja pauna meni
siihen tarkoitukseen, eikä
minkäänlaista skandaalia ja
voittoilua ilmennyt. Kommu-
nistit syyttävät, että ruokaa
käytettiin poliitillisiin tarkoi-
tuksiin. Mutta sen syytöksen
torjuu Venäjän Kansan Ko-
missaarien Neuvoston Krem-
listä antama lausunto heinäk.
10 p:vältä 1923, jossa Ameri-
kaa ja mr Hooveria kiitetään,
jonka “tykkänään epäitsekäs
avustustoiminta pelasti mil-
joonia ihmisiä nälkäkuole-
masta.” Hoover yritti vält-
tää joutumasta huomion koh-
teeksi, mutta kiitollinen kan-
sa eri maissa lähetti hänelle
kiitoksensa adressien muodos-
sa, ja katuja nimitettiin hä-
nen nimelleen, patsaita pys-
tytettiin, ja yli 4-miljoonan
avunsaaneen nimi oli häpelle
lähetetyssä kiitos-adressissa.
Hooverit eivät saallineet
Rooseveltia moitittavan hei-
dän kuultensa. Mutta kun hä-
nen seuraaja, Roosevelt, teki
virkavalan, poisti uusi halli-
tus heti henkivartijat Hoo-
verilta, joka oli vastoin en-
tistä tapaa, ja sitä pidettiin
sopimattomana tekona. Ken-
raali Patrick Hurley, silloinen
sota-ministeri sanoo, että mi-
tään perää ei ole siinä syytök-
sessä, että Hooverin aikana
hallitus olisi ammuttanut Wa-
shington’iin marssineita sota-
veteraaneja. Hurley sanoo,
että pari miestä ammuttiin
kun oli mellakoita poliisien
kanssa, vaan kun hallitus
kutsui sotilaita järjestystä
ylläpitämään, ei laukausta-
kaan sen jälkeen ammuttu,
eikä kukaan loukkaantunut,
ja rauha palautettiin. Mitä
veteraanille avustuksen mak-
samiseen tulee, sen määrää
kongressi, eikä presidentti.
Eräs silminnäkijä kertoo, et-
tä toisen maailmansodan ai-
kana, saapui Hooverin ja
eräiden avustajainsa luokse
henkilö, joka tiedotti lasten
kurjasta tilasta ja nälkäti-
lanteesta natsien hallitsemis-
sa maissa. Kuullessaan tuota
järkyttävää k e r t o m u sta,
kääntyi Hoover äkkiä pois-
päin, kävellen ikkunan luokse,
selin läsnäoleviin, ja alkoi
nyyhkyttää, että hartiansar-

kin hytkyivät. Johtavat maan
sanomalehdet, tu t kittuaan
yleistä tilannetta kesällä 1934,
tiedottivat, että hallituksen
toiminta oli auttanut kään-
teentekevästi ajan parantu-
miseen ja liikeelämän elpy-
miseen. Mutta vaali muutti
asian, ja syy siitä silti pan-
tiin entisen hallituksen nis-
koille, joskin aina sotaan asti
liikela maan n u s lisääntyi,
pankkeja sulettiin, johon vaa-
li oli enemmän syynä kuin
entinen hallitus, joka sai kai-
ken syyn. Hooverin 1909 kir-
joittama ja julkaisema kir-
ja “Treatise on Mining” on
ammattipiirei ss ä etevimpiä
kaivosalaa koskevista kirjois-
ta. Hän ja mrs Hoover kään-
sivät latinasta Kiinassa olles-
saan Agricolan kirjoittaman
teoksen, “De Re Metallica”,
joka on kirjoitettu 1550, jota
ei oltu voitu -sitäennen kään-
tää englannin kielelle, kun ei
tiedetty vastaavia nimityksiä
ja apukeinoja. Presidenttinä
ollessaan pääsivät mr ja mrs
Hoover livahtamaan Valkeas-
ta Talosta vartijain huomaa-
matta sivuteitä kveekarien
erääseen laitakaupungin kirk-
koon, jossa oli vain muuta-
mia seurakuntalaisia. Kvee-
karien tapaan, heihin ei koh-
distettu erikoisempaa huomi-
ota, ja niin saivat palata ta-
kaisin, ja viettää rauhaisan,
onnellisen päivän presidentti-
nä olon aikana. Hoover on
nähnyt Lincolnin kaltaista
puutosta, sekä nauttinut va-
rallisuudestakin. Käydessään
Oslossa, Norjassa, 1938, tuli
eräs farmari kaukaa häntä
tapaamaan, tuoden mukanaan
pienen pojan takin. Hän oli
säilyttänyt sitä 20 vuotta,
muistonsa Hooverin kautta
saamastaan avustuksesta.
Belgradissa sanoi Titon kapi-
netin jäsen, ministeri Simich,
yleisessä tilaisuudessa äsket-
täin: “Ilman Hooverin Ser-
bialle. 30 vuotta sitten anta-
maa avustusta, en olisi tässä
tilaisuudessa.” Warsovassa
eräs nais-lääkäri sanoi ole-
vansa elossa Hooverin avun
ansiosta, ja kääntyen yli
pöydän kommunisti-virkaili-
jain puoleen, sanoi hän:
“Tunnustakaa vain, ette il-
man silloista Hooverin jaka-
maa ruokaa tekään olisi enää
elossa.” He sanoivatkin asian
totta olevan. West Brandtin,
lowan, pehmeä-ääninen nais-
saarnaaja, joskin kuoli kauan
sitten, ei elänyt turhaan.
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“Anna meille tänä päivänä
jokapäiväinen leipämme.”

Myös tämän on oltava ru-
kouksemme toiminitamme
vuosisadan vaihteessa. Kuta
enemmän kirkkomme jäsenil-
le on karttunut ajallista
omaisuutta, kuta varakkaam-
miksi he ovat tulleet, sitä tar-
peellisempi on tämä neljäs
rukous heille. Sillä meidän
on yhä paremmin käsitettävä,
että kaikki maalliset tavarat
ovat Jumalan ansaitsematon-
ta lahjaa meille. Ennen kaik-
kea on meidän opittava oi-
keaa kiitollisuutta. Kiitolli-
suus on vaikeasti opittava
hyve, sillä unohdamme niin
helposti, että kaikki mitä
omistamme, on Jumalan lah-
jaa. Se koskee jokaista kris-
tittyä, jokaista seurakun-
taamme, seurakuntapiiriä ja
koko kirkkoamme. Jumala on
meille kaiken antanut. Hän
ohjaa ja johtaa meitä, hän
ylläpitää meitä ja huolehtii
meistä. Hänelle yksin kuuluu
kunnia ja kiitos.

“Anna meille tänä päivänä
jokapäiväinen leipämme.” Me
rukoilemme toistenkin puo-
lesta. Suljemme rukouksiim-
me kaikki, jotka kärsivät
kauheaa nälkää ja sanoma-
tonta kurjuutta sodan koet-
telemissa maissa. He tarvit-
sevat esirukouksiamme ja
apuamme. Tällä rukouksella
otamme hartioillemme sen
veljellisen rakkauden vaati-
man suuren ja valtavan avus-
tustyön, jonka Jumala on
eteemme tuonut nälkäänäke-
vissä maissa. Se vaatii meil-
tä toimeliasta ja kestävää
rakkaudenpalvelustyötä yhä
edelleen kirkkomme lähtiessä
uudelle vuosisadalle.

“Anna meille anteeksi mei-
dän syntimme, niinkuin me-
kin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rik-
koneet.”

Kun tarkastamme kirkkom-
me alkuvuosien historiaa, kun
luemme silloin pidettyjä saar-
noja, niin järkyttää meitä en-
nen muuta se pyhä vakavuus,
jolla isämme harjoittivat vii-
dettä rukousta. Jumalan sa-
nan valossa ja omantuntonsa
syytteistä he olivat tulleet

I elävästi tuntemaan niiden
■ hairahdustensa ja vikojensa,
syntiensä ja rikkomustensa
kohtalokkaan painon, joita he

Kuvastimia
Ja kaikenlaista lasltyötä

Rakennusalan erikoistar-
peita ja maaleja

PAULSAUTERCO.
122 W. Ayer Street

Puh. 120-W
IRONWOOD

MORGAN CO.
IRONWOOD MICH.
Puh. 32—kaupungilla

Puh. 247—Jessievillessä
Rakennustarpeita
Kolia maaleja

Kysykää hintojamme en-
nenkuin lnsuleeraatte ta-
lonne. Varmaan soimme
säästää rahojanne. Koke-
neet miehet tekerät työn.
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