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kuuttaakin, ettei keuhkotau-
din basillia ole näkynyt muuta
kuin minkä on ohitse mennyt.
Sillä kun talvella pirttiä läm-
mitettäessä ovea on savun ta-
kia pidettävä auki, livahtaa sii-
tä usein pakkanen sisään seu-
ranaan kuume ja rintapistos,
jota lattian rakojen kautta joh-
tava kylmyys pahentaa.

Tulisalmen savupirtin nel-
jästä asukkaasta on nuorin 16-
vuotias, Säviän Kiviharjun sa-
vupirtissä taas 13-vuotias poi-
ka Penjamiin, jonka isänäiti
Serafiina on täyttänyt 80 vuot-
ta. Heidän naapureissaan Pa-
jakankaalla elävän perheen
vanhin on 76-vuotias ja nuorin
hänen pojantyttärensä 2-vuo-
tias Marketta. Näiden harmait-
ten rakennusten ohitse kiitä-
vät kaukobussit. Uusi aika kul-
kee muinaisuuden ohitse ja
vain aniharva linja-autojen
matkustajista ehtinee huoma-
ta niiden puiset savupiiput, la-
keistorvet, jotka tarkkaavalle
huomioitsijalle heti ilmaisevat
savupirtin.

Pihtputaan pitäjän viimei-
nen savupirtti hävitettiin vii-
me kesänä. Viime syksynä
muutti Runnin Juurikkaleh-
don isäntä savupirtistään vas-
tavalmistuneeseen uloslämpiä-
vään. Mutta kaukana valtateis-
tä rannatomien erämaiden
keskellä nousee ainakin vielä
vuosikymmenen ajan pellava-
tukkainen suomalaissuku näin
puutteölli s i s s a asumuksissa.
Järkyttävänä on jäänyt mie-
leeni vuosien takaa erään raja-
vartioupseerin kertomus pirtin
ikkunapenkkiin kiinni jääty-
neestä kuolleen lapsen ruu-
miista Kainuun perukoilta.
Ajatus ei rohkene ryhtyä ku-
vittelemaan erilaatuisia kor-
piasukkaitten murhenäytelmiä
eikä niiden lukua. Ajatus ei
heitä lämmitä eikä ravitse. Oli-
si löydettävä polku, joka kier-
tää yksinäiselle mökille ja oh-
jaa jalat ja auttavat kädet an-
timineen sen matalan, tuohi-
sen katon alle.

Riistaveden Puotilanmäessä
tapasin erään suurperheen.
Oppaana oli paikallinen asu-
tusneuvoja. Perheeseen kuu-
luu kaikkiaan 11 lasta, nuorin
2-vuotias. Tätä kirjoittaessani
on heidän lukunsa varmaan jo
lisääntynyt yhde 11 ä. Mikä
määrä tervettä elinvoimaa on-
kaan näissä lapsissa, kun he
kestävät pitkän kylmän vuo-
denajan sairastumatta. Vuok-
ramökin asuinhuoneen pinta-
ala on vähän yli 16 neliötä.
Nuorin lapsista nukkuu katos-
ta riippuvassa pärekorissa,
neljäpuulavitsalla ja loput lat-
tialla. Vuodevaatteita ei ole.
Hyvä, kun äiti voi jonkunvan-
han takkirepaleen kietoa yök-
si heidän suojakseen. Huoneen
ainoan ikkunan rikkinäinen
alaosa on tukittu sammaleilla.
Multiain kohoaa melkein ikku-
naan asti. Sammaloitunut, mä-
tä pärekatto vuotaa. Lattia ja
seinähirret ovat lahot.

Perheen isä on sairaalloinen
metsätyömies, vatsavika, jon-
ka laatua kunnanlääkäri ei
siihen mennessä ollut vielä
voinut määritellä. Säännöste-
lyn aikaan hänen ansionsa ei-
vät riittäneet edes kaikkien
korttiannosten lunastamiseen
perheelleen.

Olen tavannut monta muuta
maaseudun madonnaa tämän
perheen äidin lisäksi. Lapin-
lahden Nerkoolla asuu eräs äi-
ti seitsemän lapsensa kanssa
mökissä, jonka tilavuus on 18
kuutiota. lisalmen maalais-
kunnassa, Kurenpolvessa on
eräs yhdeksänhenkinen perhe
asustanut mökissä, jonka rin-
nalla jokainennäkemistäni sa-
vupirteistä olisi ollut ihanteel-
linen asumus. Nastolan Luh-
taanmaalla, vain 15 mailin
päässä Lahdesta, on eräs per-
he—iäkäs halvaantunut mum-
mu ja kaksi alle 2-vuotiasta
lasta isänsä ja äitinsä kanssa—

ahdettu mökkirähjään, jokaon
niin pieni, että lasten on leikit-
tävä vuoteessa, koska muuten

ei emännän kotiaskareita var-
ten jäisi lainkaan tilaa.

On vaikea sanoa,kuinka pal-
jon tällaisia harmaita töllejä
on kautta Suomen ja kuinka
kauan kestää, ennenkuin olot
saadaan korjatuiksi, sillä sodat
ja niiden seuraukset ovat
köyhdyttäneet maan ja jäl-
leenrakennusta hidastaa sekä
pääomien että rakennustarvik-
keitten puute.

PÄÄSIÄINEN
(Matteuksen evank. 28:1-20)
Edellämerkit ys s ä luvussa

kerrotaan aivan yksityiskoh-
taisesti Jeesuksen hautaus ja
ylösnousem in e n kuolleista.
Ylipapit ja kirjanoppineet ei-
vät saaneet sittenkään rauhaa,
vaikka Jeesus oli kuollut ja
haudattu. He olivat kuulleet
Jeesuksen eläessään sanoneen,
että hän nousee ylös kolman-
tena päivänä. Sentähden he
pyysivät maaherraa antamaan
määräyksen sotamiehille, että
hautaa tarkasti vartioidaan.
Pilatus antoikin käskyn var-
tioväelle, jotka astuivat heti
hautaa vartioimaan, ja var-
muudeksi lukitsivat kiven si-
netillä, ettei millään muotoa
voi Jeesuksen ruumis kadota
ellei sinettiä rikota.

Aamulla tapah tu i suuri
maanjäristys. Herran enkeli il-
mestyi ja vieritti kiven pois
haudan ovelta. Salaman tapai-
sena esiintyi hohtavassa pu-
vussaan oleva yliluonnollinen
olento, jota vartijat vapisten
pelkäsivät, vaipuen hetkeksi
tajuttomaan tilaan.

Kun sotilaat menivät kau-
punkiin kertomaan ihmeelli-
sestä tapauksesta, hätääntyi-
vät ylipapit ja vanhimmat, sil-
lä nyt he pelkäsivät tulevan
viimeisen villityksen pahem-
maksi ensimmäistä, jos kansa
saadaan uskomaan, että Jeesus
on noussut ylös. He antavat
sotilaille runsaasti rahaa ja
käskevät kaikille valehtele-
maan, että he vartiopaikallaan
nukkuivat ja sillä aikaa ope-
tuslapset varastivat Jeesuksen
ruumiin. Sotilaat olivat tietoi-
sia kuinka ankara rangaistus
oli seurauksena siitä, jos var-
tija toimessaan laiminlyö teh-
tävänsä eli nukkuu. Ylipapit
vakuuttivat sotilaille, ettei
heille seuraa rangaistusta,
vaikkapa maaherra Pilatus
saisikin asian tietoonsa, sillä
he kyllä tasoittavat asian.

Kaikkina aikoina maailmas-
sa on vääryyttä ylläpidetty
valheella jarahalla, niinpä täs-
säkin. Asian tekee vielä likai-
semmaksi seikka, että lahjuk-
sien antajina ja törkeän val-
heen opetta ji n a esiintyvät
kansan silmissä pyhään sää-
tyyn kuuluvat papit ja kansan
vanhimmat.

Perin tarkasti ihmiset usein
valvovat lain kirjaimen nou-
dattamista, kun on kysymys
toisista ihmisistä. Mutta jos on
kyseessä oman valta-aseman
säilyttäminen, niin lain rikko-
minen ja sen kiertäminen voi-
daan hyväksyä. Tarkoin Jee-
suksen eläessä koettivat kan-
san johtohenkilöt pitää huol-
ta siitä, että olisivat saaneet
syyttää Jeesusta lain rikkomi-
sesta. Nyt sallitaan levitettä-
vän roomalaisten arvoa alen-
tava tieto, että he nukkuivat
kaikki virantoimituksessa, ei-
kä ollut puhettakaan heidän
rangaistuks es t aa n. Sotilaat
saatettiin rahasta esittämään
valheellisesti asiat aivan toi-
sin, kuin miten he tiesivät nii-
den olevan. TäMä valheen vää-
rällä kylvöllä on ollut arvaa-
mattoman laaja kantavuus.
Valhe on vierinyt polvesta pol-
veen juutalaisten keskuudessa
aivan tähän päivään asti. Jee-
suksen ylösnousemisen ihme
levisi kuitenkin kulovalkean
tavalla ympäri seutujen. Ilmi-
elävänä saivat vaimot nähdä
ensiksi Vapahtajan, senjälkeen
opetuslapset ja monet muut-
kin. Jeesuksen ylösnousemisen
todistajiksi tässä vaiheessa
joutuvat myöskin hänen viha-

\*■
1

*

-aa W

• ‘*3B iHUffe- ’•• • > * M
Aaa ,*

C • ; xj, I. mm ygg
ijp ' jife

Tuomas sanoi: “Minun Herrani ja minun Jumalani."

Tässä on muutamia niistä
800:sta iloisesta tekstistä. Kun
joka aamu säännöllisesti seu-
rustelemme taivaallisen Isän
kanssa pyhän Raamatun väli-
tyksellä, tulevat ne muutkin
ajallansa esille. Otetaanpa nii-
den tarjoama pyhä voima
myös käyttöön. Jumalan lap-
sina meillä on siihen lupa. Ei-
kä vain lupa, vaan se on suo-
rastaan velvollisuutemme.

“Sun lapsesi olen täällä jo
nyt Isä taivaan!

Sun lapsesi oi, riemu se
ääretön aivan!

Nyt sulle näin riemuiten ker-
-1 ron:
Oon lapsesi, oon lapsesi
ja kerran mä myös perin tai-

vaan!”
Nuor. Yst.

HALUTAAN
Myyjä myymään täyttä vali-

koimaamme pumpuli- ja villa-
tavaroita. Myyty suoraan ku-
luttajalle yli 60 vuotta. Yli
$3OO arvosta näytteitä vapaas-
ti. Toimi alkaa heti.

BARRON WOOLEN CO.
Barron. Wisconsin.
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SHELL GASOLINE
*REO TRUCKS

c&ZfiCE f>aremPaa
palvelusta

lojässHl aut°uenne
Ekspertti mekanikkojen

palvelusta
RASVAUSTA JA

ÖLJYN VAIHTOA
KOSKELAA

Service Station
212 S. Lawrence

Puhelin 720
IRONWOOD, MICH.

Burns Chevrolet Cos.
Lowell ja Ayer Sts. Ironwood, Mich.
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BEAR MACHINE

Käytämme sitä pyörien suoristamisessa ja asettamisessa.
Runkojen korjausta ja uudelleen sisustusta.

Kaikkea korjaustyötä varten tuokaa autonne meille.

KETOLAN
Huonekaluliike ia

hJSSBSP hautaustoimisto
Lisämaksua ei ole hautauksille 50 mailin

sisällä
Huonekaluliike Hautaustoimisto
113 S. Suffolk St. 635 E. Ayer* St.

IRONWOOD, MICHIGAN

SI Randall Bakery
f(|7 James Randall, omistaja

t !110 S. Suffolk St. Ironwood, Mich.
TUOREITA LEIVOKSIA PÄIVITTÄIN

KAIKELLAISTA LEIPÄÄ
Syntymäpäivä- ja hääkeekit erikoisuutemme.

Erikoishuomio annetaan kirkoille ja yhdistyksille.

SUOMALAISET PALVELIJAT

HIRVELÄ STUDIO
rtfHr x Kokeneet valokuvaajat
lÄ* x Nytarajan välineet

x Ystävällinen palvelus
HALUSITTEPA SITTEN YKSILÖKUVIA TAI

JOUKKOKUVIA, KUVAAMOSSA TAI KOTONA,
NIIN SOITTAKAA MEILLE. NOPEA PALVELUS.

El ole hauskempaa muistoa erikoisista hetkisiä kuin
hyvä valokuva.

HIRVELÄ STUDIO
IRONWOOD MICHIGAN

UUSI AIKA KULKEE
MUINAISUUDEN
OHITSE

Kirj. E. J. Paavola
Syksyinen, kymmenenpäi-

vän automatka Pöhjois-Karja-
lassa ja Pohjois-Savossa ei
luonnollisestikaan voi antaa
täydelli s t ä läpileikkauskuvaa
maaseudun vähäväkisen kan-
sanosan asumistasosta. Kysy-
mykseen voivat tulla vain pis-
tokokeet autotien varrella. Ne
olivat kuitenkin järkyttäviä
pistokokeita, varsinkin sellai-
selle, joka jo kolmattakym-
mentä vuotta sitten luuli savu-
pirttien olevan harvinaisuuk-
sia ja ettei enää nykypäivien
Suomessa kukaan asu niin al-
keellisesti. Mutta niitäkin huo-
nompia jouduin näkemään,
sellaisia, joihin verrattuna sa-
vupirttien asujamet elivät
ylellisesti.

Viidenkolmatta kilometrin
päässä Joensuusta, Liperin
rautatieaseman lähistöllä elää
muuan vanha mummu hiekka-
kuopan reunaan upotetussa
mökissä. Vain pari kolme ylin-
tä hirsikertaa on maan pinnan
yläpuolella. Tuusniemellä on
taas joenrantatörmään kaivet-
tu kaksihuoneinen asumus. Ai-
kanaan ne ovat ehkä tarkoite-
tut vain väliaikaisiksi, mutta
ankara aika on pusertanut
niin, että parempaan ei enää
avautunutkaan mahdollisuuk-
sia. Vuodet ovat vieneet tar-
mon ja uskon. “Samapa tuo lie-
nöö, missä suap aekasa kulu-
maa. Se on tämä immeinen niil
lyhytaekane”, sanoi 76-vuotias
Pajakankaan savupirtin isän-
tä. “Kakkua kuv vuan suap,
niim mikäs se on asuva huo-
nommassae”, vastasi taas Riis-
taveden Marjamä ell ä eräs
emäntä luutiessaan tuohikat-
tojen tupansa leivinuunia.
Rakennusten rappeutuminen
on vuosikymmenien kuluessa
tapahtunut hitaasti, huomaa-
matta. Niissä eletään vuodes-
ta toiseen, koska kaikki ansio
menee hengenpitimeksi, kaik-
ki aika ansiotyöhön.

Matkallani tapasin kaikki-
aan kolme savupirttiä aivan
valtatien varresta, nim. Tuus-
niemen Tulisalmesta yhden ja
Säviällä Keiteleen ja Pielave-
den tienhaarassa vajaan puo-
len kilometrin etäisyydellä
toisistaan. Niihin astuu kuin
suomalais t e n muinaisuuteen.
Katajainen ovenripa antaa
kättä, elävä savuntuoksu ter-
vehtii tulijaa ja noenmusta pe-
räseinä kiiltelee tervetuliashy-
myä. Tunnelma on sadunomai-
nen. Hämärään karsinanurk-
kaan, minne pirtin pienen ik-
kunan nokisen lasin läpi sii-
lautuva valo ei yllä, voi vaikka
tonttu lymytä taikka kostonhi-
moinen llapinäijä, jonka riista-
maille vieras on ilmestynyt.
Honkaisten 1a 11 i alankkujen
raot irvistävät nekin epäystä-
vällisestä Talvella se ei var-
masti ole terveellinen, vaikka
Tulisalmen savupirtin eläjä,
kahdeksan n e n vuosikymme-
nensä aloittanut emäntä va-

AUTTAJA TORSTAINA HUHTIKUUN 14 P. 1949

miestensä vartioimaan asetta-
mat sotilaat. Kansan tietoi-
suuteenhan tuli, että runsaita
rahamääriä käytettiin totuu-
den peittämiseksi ja valheen
levittämiseksi.

Asian täytyy olla ihmeelli-
nen,koskapa kansan johtohen-
kilöt alistuivat näin alhaisia
tekoja käyttämään oman val-
ta-asemansa pystyssä-pitämi-
seksi. Eipä se tapahtuma pieni
ollutkaan. Hän nousi ylös, kai-
kui sanoma silloin. Sama to-
tuus kaikuu vieläkin miljoo-
nien ihmisten korvissa. Vaik-
kapa Jeesuksen ruumis olisi-
kin viety sotilaiden nukkuessa
haudasta, niin eihän se olisi
mitenkään vähentänyt ihmeen
suuruutta, kun hän elävänä
kuoleman voittajana ilmestyi
takaisin maailmaan. Hän nou-
si esikoisena haudasta, ja niin
nousevat kaikki hänen kans-
saan hallitsemaan, jotka ovat
hänelle vihkiytyneet. Ihana on
elää Jeesuksen uskossa, kun
saa kerran herätä ihanaan pää-
siäisaamuun.

J. S.

RAAMATUN 800
ILOISTA TEKSTIÄ
Minulle näytettiin äskettäin

erästä tänä vuonna suomeksi
käännettyä raikasta tyttöjen-
romaania. Se oli aukaistu koh-
dasta, jossa kirjan päähenkilö,
11-vuotias orpotyttö, kertoo
isästään. Tämä oli ollut pappi,
joka monien vaikeuksien alai-
sena oli etsinyt Raamatusta ne
kohdat, joissa kehoitettiin
iloitsemaan. Sellaisia iloisia
tekstejä oli löytynyt 800. Niin
paljon!

Ilman niitä hän ei olisi het-
keäkään voinut toimia pappi-
na. Tytär hoiti isän hengellistä
perintöä, etsi ja löysi kaikissa
tilanteissa aitoja ilon aiheita
jasiten valaisi ja lämmitti ym-
päristöään.

Tässä pari kirjan lausetta:
“Hän sanoi, että jos Jumala
kerran vaivau tu i kehoitta-
maan meitä kahdeksansataa
kertaa olemaan iloinen, hän
varmaankin odotti, että olisim-
me sitä edes hiukan. Ja isää
hävetti, ettei hän ollut iloinnut
enemmän. Sen jälkeen ne ru-

SUMMIT SUPER
Service Station
Elmore Fredrickson

aseman hoitaja
Douglas Blvd. ja U.S.-2

Gasoliiniä, öljyä, rasvausta
ja kaikkea alaamme kuu-

luvaa palvelusta.

SHELL TUOTTEITA

pesivät olemaan hänelle suu-
rin 'lohdutus...”

On tosiaan kummallista, että
uskovillakin on niin vähän ilon
aiheita, että luvuttoman mo-
nelta elämän parhaat vuodet
kuluvat jonkinlaisessa tyyty-
mättömässä murjottamisessa.
Eiköhän vain ole sielunvihol-
lisella siinä sormensa pelissä.

Niinkin pitkälle on jossa-
kin jouduttu pois ensimmäis-
ten kristittyjen valoisasta nä-
kemyksestä, että ilottomuutta
pidetään melkeinpä tavoitelta-
vana hyveenä. Mutta eipä syy-
teliä toisia. Jokainen miestä
lienee kohdallaan liian vähän
käyttänyt hyväkseen sitä voi-
maa, josta jo vanhan liiton ai-
kana annettiin selvä, varauk-
seton tieto: “Ho Herrassa on
teidän väkevyytenne.” Nehe-
mia 8:10.

Selailin alleviivauksin va-
rustettua Raamattuani ja tote-
sin, että olin pysähtynyt usei-
den iloisten tekstien ääreen
ennenkin. Vaikka Sananlasku-
jen 14:10 huomauttaakin: “Sy-
dän tuntee oman surunsa, eikä
sen iloon saa vieras sekaan-
tua”, lukee tämän ehkä joku,
joka on kulkemassa yhteisen
Vapahtajan seurassa samaan
kotiin. Silloin meillä on myös
yhteisiä ilon aiheita.

Jumalan armon näkeminen
on yksi niitä. Barnabaasta An-
tiokiassa kerrotaan: “Ja kun
hän saapui sinne ja näki Ju-
malan armon, niin hän iloit-
si...” Olemmeko me iloinneet
samasta syystä?

Kun Jeesus näytti lukittujen
. ovien takana koolla oleville
opetuslaptsilleen kätensä ja
kylkensä, joissa oli Golgatan
merkit, mainitsee Raamattu:

i “Niin opetuslapset iloitsivat
nähdessään Herran.” Joh. 20:
20. Olemmeko me nähneet py-
hässä sanassa ja pyhissä sak-
ramenteissa ristiinnaulitun ja
ylösnousseen Vapahtajamme
ja iloinneet hänen näkemises-
tään?

Laajammalle o p e t uslapsi-
joukolleen Jeesus oli jo aikai-
semmin antanut kehoituksen:

HALUTAAN
Kovanpuun

Laatikko pulttia
(Box Bolts)

6 tuuman ja suurempia

8 jalkaa 4 tuumaa pitkiä

M. & M. BOX CO.
Marinette, Wis.

“ iloitkaa siitä, että teidän
nimenne ovat kirjoitettuina
taivaissa.” Luuk. 10:20. Oletko
muistanut päässeesi opetuslap-
seksi jo pyhässä kasteessa. Ja
jos nyt olet opetuslasten jou-
kossa, älä unohda iloita tästä,
että nimesi on kirjoitettuna
taivaassa.

Joku ehkä haluaisi huo-
mauttaa, että nykyään eletään
niin monien kovien kokemus-
ten muistoissa ja ajallisen tule-
vaisuuden epävarmuuden ah-
distamina, ettei näissä oloissa
voi paljon puhua ilosta. Mutta
otetaanpa esille Pietarin sanat
ankarien vainojen alaisina
kärsineille Vähän-Aasian kris-
tityille: “... iloitkaa, sitä myö-
ten kuin olette osallisia Kris-
tuksen kärsimyksistä, että te
myös hänen kirkkautensa il-
mestymisessä saisitte iloita ja
riemuita.” 1 Piet. 4:13.

Maailman antama ilo on ker-
ran korkeimmillaan. Pelko sii-
tä, että tuo hetki on joskus jo
takanapäin, lyö leimansa maa-
ilman lapsen iloon. Se ei mene
Ohi. Täydellisenä sen pääsee
näkemään ja kokemaan vasta
taivaassa. Juuri se on suurena
ilon aiheena jo täällä. “Olkaa
toivossa iloiset, ahdistuksessa
kärsivälliset, rukouksessa kes-
tävät.” Room. 12:12.

SPINET PIANO
Myytävänä vähän käytetty

piano seudullanne, erittäin
kohtuhinnalla. Kuukausimak-
sut alkavat vasta toukokuun
alussa. Lähempiä tietoja saa
kirjoittamalla:

Bookkeeping Department
General Office

Hennings Company,
DULUTH, MINN.
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