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KOLIA LAUTOJA RAKENNUSTARPEITA
DYNAMIITTIA SYTYTYSLANKAA NALLEJA

Sherwln-Williama maaleja

ROCK WOOL INSULEERAUS AINETTA

Auttaja torstaina, tammik. 29 p. 1948

On jo kerrankin meille
kahdelle tässä tilaa ja sitä
minä ainakin tarvitsen, sillä
en aivan pieneen kujaan so-
vikaan. Kun vihdoin pääsim-
me tähän muuttamaan, niin
kyllä se oli aivan kiljuva
pakkanen sinä päivänä ja jo
edellisenäkin päivänä. Seura-
kuntalaisillamme oli ajatus
saada öljylämmitys kellariin,
mutta kun tässä on kellari
vielä keskentekonen ja kun
siinä olisi ollut vielä korstee-
nin jatkaminen ja monia
muita vaikeuksia ja esteitä,
niin miehet peruuttivat sen
öljylämmityslaitoksen laitta-
misen kellariin tänä talvena.
Mr Severi Eckholm pistäytyi
eräänä päivänä Candoon ja
toi sieltä hyvän öljylämmitys
uunin, jota voi käyttää täällä
sisällä eikä niinollen tarvitse
huolehtia kellarin korjuusta
ennenkuin keväällä. Mutta
sitten sitä vieläkin tuli jotain
vaikeutta. Mr Eckholm oli
tuonut lämmitysuunin sinne
vanhan pappilan porstuaan
sillä aikana, kun olimme nais-
tenliiton kokouksessa maalla.
Seuraavana päivänä tulee
meidän öljynmyyjä, joka oli
luvannut meille öljyn siihen
kellarin lämmityslaitokseen
ja sanoi, ettei tässä uudessa
vasta ostetussa uunissa voi-
kaan käyttää sitä öljyä, jota
hän oli meille luvannut. Tuli
taas suomalaisen rohkeus
koetukselle. Suomalainen sa-
nanlasku sanoo: “Ei suoma-

lainen usko ennenkuin hän
koettaa”, janiin se on. Meillä
oli seurakunnassa kuitenkin
miehiä ja toimeliaita miehiä,
jotka panivat tuumat yhteen
ja olivat apuna mr Severi
Eckholmalle, joka johti työ-
tä. Heitä oli mr Kaleva, mr
Kinnunen ja useita muita,
jotka mikä mitäkin tekivät.
Piipuista väännettiin kierre
uunin taakse ja vielä uunin

| alta ne kulkivat, että varmas-
ti paksumpikin öljy lämpe-

j nee ja alkaa kulkea läpi put-
|kien. Putkit johdettiin kella-
riin ja kellarin kautta ulos
öljysäiliöön. Kyllä uuni vain
toimii ja lämmittää suuret
huoneet tässä alhaalla ja vie-
lä osittain yhtä huonetta ylä-
kerrassa. Jotkut ovat käy-
neet tutkimassa, minkälainen
se teidän uuni on, kun se läm-
mittää niin suuret huoneet.
Siitä kaikesta, että se näin
lämmittää tulee kiitos uunin
kokoon laittajille.

| Täällä olivielä paljon muu-
ta työtä useammaksi päiväk-
si. Miehet saivat kylmässä
pakkas-ilmassa monta kuor-
maa tavaraa tuoda toiselta
talolta ja kaiken sen he näyt-
tivät ilolla tekevän. Lattiois-
sa oli suuri työ kun suuret
lattiat piti peittää, öljyma-
toissa on kova työ sovitelles-
sa niitä. Naiset laittoivat ik-
kunaverhoja ja rullakartii-
neja ja mikä mitäkin touhusi.
Kahvia ja jotain syömistä
koetimme ahkeroille työnteki-
jöillemme laittaa. Sitten pas-
torin kanssa me kahden tääl-
lä vielä illoin, joskus aamu-
puoleen vielä koetimme sitä
työtä tuhertaa, että olisim-
me vähääkin jouluksi saanut
kuntoon. Seura kuntamme
vanhemmillekin miehille nai-
set työtä löysivät. Jokainen
joka vain pisti päätään oves-
ta sisään pantiin työhön.

Mr Parviaisen olivat emän-
nät jo muuton edellisenä ilta-
na komentaneet, että talvi-
ikkunat pitää huomen-aamu-
na tulla panemaan paikoilleen
ja niin, kun tulimme taloon
ja tavaroita alkoi tulemaan
jo olivat ikkunatkin paikoil-
laan ja monta muuta puutyö-
miehen alaan kuuluvaa oli
tehtynä.

Lutherliitto on myös ko-
vasti toiminut osaltaan. He
ostivat pappilan keittiöön
pullokaasu keittiö-uunin, joka
toimii samoin kuin muut kaa-
sua käyttävät uunit. Ja vielä
he laittoivat kyökkiin yhden
seinän huoneesta astia kaa-
peille. Ylä osaan astiakaapit
ja alhaalle keskelle sinkin ja
pöydät kahta puolta. Sitten
alhaalle vielä tilavat kaapit,
joihin sopii paljon tavaraa.
Seurakunta osti tämän läm-
mitysuunin ja öljysäiliön
ulos, jonka öljymies käy aina
ulkoapäin täyttämässä. Lut-
herliiton jäsenet vielä vernis-
sasivat kaikki kaapit uudessa
kyökissämme.

Monet sydämelliset kiitok-
set meidän uhrautuvaisille
Lutherliittomme jäsenille ja
myös seurakuntalaisillemme!

Uuden vuoden päivänä Rol-
lasta ja ympäristöltä tulivat
meitä yllättämään suurella
joukolla. Olimme pastori ja
mrs Lampelaa ja pikku Daw-
nia kutsuneet ja heitä odo-
timme. Yhtäkkiä ilmestyi au-
to talon eteen ja sanoimme,
että rollalaisiakin sattu tu-
lemaan, mutta ei se ollutkaan
vain sattuma, mutta yhteen
puhuttu asia. Emme ehtineet
oikein pois oven luota, kun al-
koi tulla auto toisensa perään.
Ihmiset kaikki kantaen ras-
kaita laatikoitaan ja säkkiään
sisään. Minä huolestuneena,
että kyllä täällä huoneissa
tilaa on, mutta mistä kaikille
tuoleja. Kohta tuli yksi kuor-
ma, jossa oli tuoleja. Mr
Charles Marttiini ja puolison-
sa olivat juuri edellisellä vii-
kolla saaneet viettää 25:tä
hääpäiväänsä ja tulivat ko-
dissaan yllätetyiksi ja he ei-
vät palauttaneetkaan tuoleja
takaisin koululle, mutta pi-
tivät huolen siitä, että mei-
dänkin juhlissa olisi tuoleja.
Siitäkin pälkähästä selviydyt-
tiin. Pappilan uudet hyllyt
täyttyivät käytä nnöllisellä
ruokatavaralla.

Kahvipöydässä vielä jätti-
vät meille runsaan rahalah-
jan. Pastori piti lyhyen pu-
heen ja laulettiin hengellisiä
lauluja ja sen jälkeen vieraat
hajaantuivat kukin kotiaska-
reilleen. Emme voi mitenkään
teitä seura kuntalaisiamme
kiitellä kaikesta, mitä olem-
me teiltä saaneet seurakun-
tamme eri työhaaroilta raha-
lahjoina ja niin monelta yksi-
tyisesti rahalahjana. Kum-
mankin seurakunnan yksityis
jäseniltä ja vielä uuden vuo-
den valvojaisissa kummankin
seurakunnan Lutherliittojen
keräämän uuden vuoden lah-
jakolehdin. Emme muuten voi
tätä kaikkea ymmärtää kun,
että Jumala on saanut- sanan-
sa kautta sydämissänne vai-
kuttaa tämän uhrautuvaisen
mielen opettajaanne kohtaan.
Jumala on uskovaistensa
kautta tahtonut meitä siuna-

HELEN’S
EAT SHOP

Helien Koponen, omistaja
4 Silver Street Hurley, Wis.

HYVÄÄ RUOKAA JA
KAHVIA

aina saatavana.

Ensimmäinen liike sillasta
Hurley’n puolella

ta ja todeta meille, että Hän
on todella rikas Isä, joka voi
meitä hengellisesti ja aineel-
lisesti runsaasti siunata, jos
vain yksityisinä ja seurakun-
talaisina jaksaisimme sen ai-
na muistaa, että turvamme ja
luottamuksemme on taivaan
ja maan Herrassa. Mutta em-
me rakkaat seurakuntalai-
semme voi toivoa, kun että.
Jumala saisi itse kutakin
meitä kasvattaa itsensä tun-
temisessa ja että seurakun-
nat lisääntyisivät tosi usko-|
vaisilla. Saakoon Jumalan sa-'
na eteenpäinkin runsaasti
asua keskuudessamme.

Lutherliitomme kokoontu-;
vatkin ja seurakuntamme ah-
keraan sanan viljelyyn silloin,
kun vain ilmojen vuoksi voi-
daan kokoontua. Täällä Da-
kotassa ilmat usein häiritse-
vät ja ei ole aivan turvallis-
ta lähteäkään, kun ei tiedä
miksi ilma voi matkalla
muuttua.

Saimme vielä uusia yllä-
tyksiä uuden vuoden jälkeen.
Tyttäreni Aino tuli Califor-
niasta aivan vuosien jälkeen
katsomaan meitä ja tätä Da-
kotan talvea. Juuri, kun hän
oli saapunut Devils LakeTle,
nousi kova ilma ja ei sinä il-
tana päässytkään meidän
luokse, vaikka oli jo meille
soittanut, että tulla häntä
vastaan “bussille”, että hän
illalla saapuu Rock Lake’iin. 1
Seuraavana päivänä vasta
pääsi perille. Hän aikoo vii-j
pyä täällä joitain viikkoja.
Aino käskee sanoa terveisen-
sä kaikille ohiolaisille ja erit-
täin Palon perheelle ja Carlol-
le. Toivon terveyttä myös
mrs Emil Honkamäelle näin
kirjeenvaiht ajan kirjeestä,
että olette taas saaneet sai-
rautta osaksenne. Saakoon
Jumala antaa terveyttä jäl-
leen, että voitte edelleen toi-
mia seurakuntatoimissa niin-
kuin ennenkin olette ahkeras-
ti toimineet.

Olen tässä melkein aivan
puhunutkin omista toimis-
tamme. Seurakuntamme kir-
jeenvaihtaja onkin jo useista
muista asioista jo ennen teil-
le kertonut. Hän valitti, ettei
hän aina tiedä mitä täällä
Rock LakeTlä tapahtuu ja
pyysi, että minä jotain kir-
joitan ja lupasin hänelle, mut-
ta se on kuitenkin minulta
näin pitkälle jäänyt.

Marttiinien hopeahäissä oli
paljon väkeä ja ohjelma oli
hyvä. Mrs E. Kaleva, heidän
tyttärensä lausui tilaisuuteen
oikein kauniin runon. Pastori
piti puheen ja laulettiin usei-
ta lauluja ja allemerkinnyt-
kin luki runon. Lapset ja
muut ystävät jättivät run-
saita rahalahjoja hääparille.
Suokoon Jumala vielä monia
vuosia heille yhteiselämää.

Viime viikolla kokoontui
naistenliitto Olli Johnsonin
kodissa, jossa oli runsas
osanotto huonosta ilmasta
huolimatta. Oli vuosia kulu-
nut ja paljon muutosta ta-
pahtunut sitten, kun olin sii-
näkin kodissa käynyt. Äiti on
poissa ja lapset nyt asuvat
siinä.

Nyt jo vien tämän loppuun.
Olette saaneet lukea nyt kuu-
lumisia Dakotasta.

Ystävällisesti,
Fanni Miettinen.

SUOMESSA
hoitaa kaikkia siirtolaisten

asioita allekirjoittanut.
Kääntykää luottamuksella

puoleeni.
JUHO SALOKANNEL
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HELSINKI, SUOMI

Kun omavanhurskaus
| murtui

I Sairasvuode on usein paik-
ka, jonka ääressä uskollinen
sielunhoitaja joutuu koke-
maan virkatoimintansa iha-
nimmat hetket. Kristillinen
nöryys ja vaatimattomuus
varottaa kyllä tuomasta ko-
vin esille omia kokemuksia,
mutta toisinaan voi olla tar-
peen kertoa vähän niistäkin.

| Viime vuosisadan puolivä-
lissä olin vielä sangen nuori
ja kokematon sanajipalvelija.
Sillä seudulla, missä pieni
seurakuntani toimi, eli eräs
iäkäs aviopari. Nämä van-
hukset eivät käyneet kirkos-
sani eivätkä muutenkaan vä-
littäneet julkisista jumalan-
palveluksista. He eivät kuu-
luneet seurakuntaani.

I Kuitenkin sain eräänä päi-
vänä kutsun heidän luokseen.
Vanha rouva oli vaikeasti sai-
raana ja pyysi saada Herran
ehtoollista. Niin jouduin mi-
nä, silloin melkein nuorukai-
nen, sielunhoitajana puhutte-
lemaan vanhaa kokenutta äi-
tiä, joka ei halunnut minulta
mitään muuta kuin saada py-
hän sakramentin. Rukoilin
sydämessäni: Oi Jumalani,
kuinka osaan sanallasi päästä
koskettamaan tuon vanhuk-
sen sydäntä ja omaatuntoa?
Anna minulle siihen rohkeut-
ta ja viisautta!

Kun ensin olin tiedustellut
sairaan ruumiillista tilaa, me-
nin suoraan asiaan ja ky-
syin: “Oletteko, hyvä äiti,
myös kurja syntinen?” “Her-
ra pastori”, hän vastasi, “mi-
tä te oikein ajattelette? Mi-
näkö, paljon kokenut vanhus,
voisin olla kurja syntinen?
Ei toki! Olen aina pitänyt
Jumalaa silmieni edessä ja
sydämessäni.”

Siinä sain kylmän suihkun
heti alkuun. “Mutta”, rohke-
nin jatkaa, “ettekö sitten ole
koskaan rikkonut Jumalan
käskyjä?” “Varjelkoon, Her-
ra pastori! Enhän ole ketään
murhannut, en tehnyt avio-
rikosta, en varastanut enkä
tehnyt väärää valaa. Olen ai-
na ollut uskollinen ja rehelli-
nen, en pientä lastakaan ole
kadulla loukannut.”

“Mutta, hyvä rouva, ettekö
tiedä, että pyhä ja vanhurs-
kas Jumala ei katso vain tuol-
laiseen ulkonaiseen hurskau-
teen. Hän katsoo sydämeen
ja tahtoo, että rakastamme
häntä koko sydämestämme
ja lähimmäistämme niinkuin
itseämme. Miten on, olette-
kohan Te rakastanut Juma-
laa koko sydämestänne?”

1 “No, ettehän toki luule, et-
tä olen Jumalaa vihannut. Sy-
dämeni on täynnä rakkautta
häneen. Mutta, hyvä pastori,
minkätähden Te kiusaatte
minua, vanhaa, sairasta ih-
mistä näin pitkään? Antakaa
vain minulle pyhä ehtoolli-

i nen!”
j “Kiusaamisesta ei tässä voi
olla puhettakaan, minun on
hoidettava virkani uskollises-
ti. Te sanoitte juuri rakas-
taneenne Jumalaa kaikesta
sydämestänne. Te olette sit-
ten varmaan myös hänen sa-
naansa ja sen saarnaa pitä-
nyt pyhänä, sitä mielellänne
kuullut ja oppinut? Minä en
ole kyllä kertaakaan nähnyt
Teitä jumalanpalveluksessa,
vaikka muulloin kyllä olette
usein käynyt kaupungissakin
asti.”

“Mitä tarkoitatte ? Minäosaan Raamatun miltei ulkoa,
ja vielä joukon virsiä ja lau-luja. Ettehän siitä voi pahas-
tua, että minä näin iäkkäänä
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