
Seurakunta-
kirjeitä

Sebeka, Minn.
Seurakuntalaisia on muut-

tanut kaupunkiin viettämään
vanhuuden päiviä. Kaupungis-
sa saavat viettää- rauhallisia
päiviä, raskaan ja kovan työn
päälle. Mr ja mrs John Lill-
quist ovat myyneet‘maansa ja
muuttaneet kaupunkiin. Heil-
le nyt rakennetaan uutta kau-
nista huonetta. He ovat kas-
vattaneet ison perheen. Lapset
ovat jo kasvaneet aikuisiksi ja
kullakin on oma uransa. Osa
pojista rakensi tämän kesän
aikana uuden komean gasolini-
aseman ja autotallin lähelle
valtatietä n:ro 71, jossa heillä
on hyvä liike.

Mrs Liisa Puttonen ja poi-
kansa John ovat myynneet
maatilansa ja ostaneet huo-
neen kaupungista ja muutta-
neet sinne asumaan. Se on lä-
hellä uutta Grace Luth. kirk-
koa. Mrs Puttonen täytti viime
kevännä toukokuussa 92 vuot-
ta, vaan on vielä pirteä ja te-
kee taloustyönsä. Hän hyvin
ansaitseekin jo lepoa. Toivom-
me tälle kristi-sisarelle edel-
leenkin terveyttä ja hyvin-
vointia. Uskossa matkaa teh-
den saa* kerran muuttaa iha-
naan taivaan kotiin. Seurakun-
talaiset ja sukulaiset yllätti-
vät tämän uskollisen jäsenen
sunnuntaina, 23 p., se ollen tu-
paantulijaisjuhla heille. Se pi-
dettiin kirkon alakerrassa.
Laulettiin joitain lauluja mrs
Walter Paurusin säestyksellä.
Mr Edward Aho johtirukouk-
set sekä teki selkoa, miksi on
kokoonnuttu. Sitten nautittiin
maukkaasta kahvipöydästä se-
kä annettiin raha-lahja ystä-
vien puolesta. Heillä on nyt
tilaisuus päästä Herran huo-
neeseen milloin vain on suo-
menkielisiä jumalanpalveluk-
sia.

Lokak. 13 p. iltana oli nais-
tenliiton kokous kirkossa. Ti-
laisuudessa piti puheen pastori
H. P. Esala. Kirkko oli melkein
täynnä kuulijoita. Lopussa tar-
joilivat kahvia mrs Elmer
Pierson jamrs Albert Nikkari.
Kahvipöydästä oli tuloja $24.-
15. Kiitos toimihenkilöille.
Seuraavan kahvitarjoilun pi-
tävät mrs Mary Kangas ja mrs
Eino Kangas, kun past. Esala
on täällä. Marraskuun veljeys-
liiton kokous on John Karke-
lan kodissa.

Avioliittoon on mennyt en-
tinen Lutherliiton jäsen miss
Gloria Karkela, mr ja mrs
John Karkelan tytär, ja mr
Russell Peterson, Minneapo-
lista. Heidät vihittiin Minne-
apolissa lokak. 1 p. Täältä hää-
juhlaanosallistuivat mr ja mrs
John Karkela sekä muita
omaisia ja tuttavia. Sitten 16
p. illalla oli täällä morsiamen
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mr ja mrs John Karkelan ko-
dissa yllätys tälle nuorelle pa-
rille, jossa ystävät antoivat
heille kauniita lahjoja sekä
nautittiin kahvipöydästä, jota
koristi kaunis hääkeeki. Toi-
vomme heille siunausta ja on-
nea avioelämässä.

Mr ja mrs Matt Nikkari ovat
vierailleet Minneapolissa las-
tensa luona. Poikansa Charlie
vei heidät autolla.

Mr August Siltala on ollut
tyttärensä ja vävynsä luona
St. Paulissa.

Mr ja mrs Ivar Pyykkönen,
Rock Lake, N. Dakotasta vie-
railivat täällä tyttärensä javä-
vynsä Fred Pantsarin luona
sekä muissa sukulaisissa ja
tuttavissa.

Tätä kirjoitettaessa sain
kuulla, että vanha paikkakun-
nan asukas, mr Benjamin
Pantsari on saanut muuttaa
pois uskossa Jeesuken. Hän oli
useamman viikon Wadenan
sairaalassa.

Mrs Maria Mattie on ollut
sairaana. Hän myös on seudun
vanhoja asukkaita.

On ollut hauska nähdä ku-
via ja lukea kirjoituksia Aus-
traliasta past. Esalan perheel-
tä. Herran siunausta työllen-
ne!

Armon terveiset kaikille.
Hilja.

Ishpeming, Mich.
Mr Oscar Kotanen, National

Minelta, on ostanut Salisbury
koulurakennuksen ja aikoo ra-
kentaa uuden rakennuksen
koulumaalle.

Carl Pellonpää, mr ja mrs
Kalle Pellonipään 18-vuotias
poika on hoidettavana Ishpe-
mingin sairaalassa. Hän oli
jäniksiä metsästämässä ja ol-
lessaan kumartuneena otta-
massa jänistä, jonka hän am-
pui, sai hän kuulan päähänsä
ja olkapäähän. Hänen toverin-
sa ampui toista jänistä ja kuu-
la sattui Carloon.

Entinen ishpemingiläinen,
Leonard Leinonen kuoli loka-
kuun 24 p. Sacramento, Cali-
forniassa. Hän oli syntynyt
Ishpemingissä toukokuun 31 p.
1913. Hän oli sotapalvelukses-
sa 4 vuotta javiimeiset 3 vuot-
ta on ollut työssä Sacramen-
tossa. Lähinnä kaipaa 3 veljeä:
Eino, Negaunee; William, Ish-
peming; ja Lawrence, Eureka,
Calif.; 2 sisarta: mrs C. F.
George, Negaunee; ja mrs
Henry Ander s o n, Palmer.
Ruumis haudatiin viime maa-
nantaina Perälän kappelista
Negaun e e s t a Ishpemingin
hautausmaahan.

Sotilas, Capt. Elvin Niemi,
edesmenneitten mr ja mrs Ja-
cob Niemen poika, joka on Ol-
lut 3 vuotta Saksassa, vierailee
Ishpemingissä. Hän puhui vii-
me viikolla Bethel Luth. kir-

kossa veljeysliiton kokoukses-
sa.

Mr ja mrs Ellis Rantamaa
ovat menn e e t talveksi St.
Petersburg, Floridaan.

Syntyneitä: Mr ja mrs
George Nyquist, Marquette,
poika, lokak. 22 p. St. Luke’s
sairaalassa. Mr jamrs Leslie
Wickström, Negaunee, tytär,
lokakuun 22 p. St. Mary’n sai-

Taalassa. Mr ja mrs Onni
Heurmi, kaksoispojat, lokak.
23 p. Duluthissa, Minn. Mrs
Heurmi on entinen Elsa Nor-
din, Marquettesta. Mr ja
mrs George Prusi, Negaunee,
poika, Michael Arnold, lokak.
12 p. Mr ja mrs Viljo Sär-
kelä, Republic, tytär, Sandra
Jane, lokak. 17 p. Ishpemingin
sairaalassa. Mr ja mrs John
Peterson, Ishpeming, poika, lo-
kakuun 26 p. Mr ja mrs Vil-
ho Vertanen, Marquette, tytär,
lokakuun 26 p. Dr. ja mrs
Allan Niemi, Marquette, tytär,
lokak. 27 p., kaikki St. Luke’s
sairaalassa.

National Mine koulun kun-
nialistalla ovat seuraavat: 7
luokka: Dawn Aho ja Karen
Kippola. 8 luokka: Helen Felt,
Elaine Härmälä. 9 luokka:
Alice Annala, Marlene Kami-
nen, William Nelson jaRonald
Saari. 11 luokka: Nancy Kami-
nen jaMary Solka. 12 luokka:
Jean Treloar ja Sheila Aho.

Mr ja mrs Walter Resola ja
pojat, Portsmouth, N. H., ja mr
jamrs Lauri Mustamaa ja poi-
ka ja William Besola, Detroit,
ovat palaneet koteihinsa oltu-
aan täällä äitinsä, mrs Miina
Besolan hautajaisissa.

Kv.

Kassel Hessen, Saksa
Ensimmäinen päivä Helsin-

gissä on loppuun kulumassa.
2 V-> päivää tarvitsi laivamme
Kiel-kanava s t a Helsinkiin
purjehtiessaan. Kannella elä-
mä oli monipuolista.

Ensimmäisenä matkapäivän
aamuna oli taivas säteilevän
sininen, mutta se olikin vain
lepoa myrskyn edellä, kuten
sananlaskukin sanoo. Tuskin
Kielin kanava ja rannikot oli-
vat takanamme, tuli myrsky.
Meritauti on varmaankin il-
kein yllätys maailmassa. En-
simmäisinä tunteina oli tarjoo-
jilla kädet täynnä työtä, vuo-
ria lihaa, kinkkuja, munia,
kaakkuja y.m. herkkuja oli
pöydässä, joita me Saksasta
tulleet ihastuneina töllistelim-
me ja söimme. Mutta myrskyn
saapuessa käynti ruokailuhuo-
neessa väheni melko vähiin ja
ensimmäiset meritautiuhrit il-
mestyivät. Minullakin oli tar-
peeksi tilaisuutta ajatellakse-
ni oliko meritauti tai hamman-
särky suurin vaiva. Jos joku
vihainen ihminen olisi minut
heittänyt yli laidan aaltoihin,
tuskinpa olisin pannut vastaan
ja olisinpa ehkä ollut jollekin
haikalalle kiitollinen, jos se
olisi säästänyt minut enemmil-
tä kurjuuksilta. Mutta sateen
jälkeen paistaa aurinko ja kun
saavuimme Helsingin rantaan,
oli kirkas auringonpaiste ja
meri tyven.

Helsingillä, Suomen pääkau-
pungilla, on äärettömän kau-
nis asema pienellä niemellä
Suomenlahden rannalla. Lä-
hestyessään sitä mereltäpäin
näkee matkustaja jo monta
tuntia ennen laivan Helsingin
satamaan saapumista suurkir-

kon, aivan kuin palatsin ko-
hoavan merestä ja sitten vähi-
tellen leviää koko Helsingin
'kaupunki silmien eteen. Se on
viehättävä näky, jota aurinkoi-
sena päivänä nautinnolla kat-
selee.

Helsinki on viime vuosina
nopeasti kasvanut. Sitä kau-
nistavat monet vihannat puis-
tot ja istutukset. Sen kukku-
lat ja näkötornit tarjoavat vie-
hättäviä näköaloja yli koko
kaupungin jameren. Kadut ja
torit ovat säännölliset ja ra-
kennukset ovat uudenaikaisia
ja tyyliltään hyvin viehättä-
viä. Raunioita ei näkynyt Hel-
singissä kuin kahdessa paikas-
sa; toinen oli niistä entinen ve-
näläinen konsulaatti. Oli suu-
renmoista meille Saksasta tul-
leille katsella kaupunkia, joka
oli ehjä. Pikku poikani silmiä
iski tuo näky heti ja lapsi
ihmetteli yhä uudelleen ja uu-
delleen kaikkia suuria taloja,
ehjiä ikkunoita ja katuja, jot-
ka olivat vapaana sorakasoista
ja raunioista. Kaikkialla Hel-
singissä tapasimme suurem-
maksi osaksi hyvin puettuja
ihmisiä. Ihmiset sinään olivat
ystävällisiä, iloisia ja tulevai-
suuteen katsottiin toivorik-
kain .mielin. Ihmeen pian jja
tarmokkaasti on pieni Suo-
memme noussut ja uurastanut
sodan jälkeen.Kaikkialla teh-
dään kovasti töitä uusia ta-
loja rakennetaan, ja eteenpäin
mennään kaikella alalla. Suu-
remmoista oli katsella Suomen
sitkeää ja uutteraa kansaa.

Olen nyt siis Suomessa, syn-
tymämaassani. Nuo 11 vuotta,
jotka Saksassa olen elänyt
kaikkine kärsimyksineen ja
kauhuineen on kuin pyyhkäis-
ty pois. Syntymämaa, voi mi-
ten rakas oletkaan! Monen,
monen vuoden perästä olen
saannut äidinkieltäni puhua.
Saan tuntea olevani suomalai-
nen, enkä vain vieras, karsaas-
ti katsottu ulkolainen. Olen
niin iloinen, äärettömän iloi-
nen ja kuitenkaan en täydelli-
sen onnellinen. Pisara katke-
ruutta, ikävää ja haikeutta on
ilonmal j a s s a n i. Löytyykö
yleensä täydellistä onnea? Eh-
käpä se ei meille ihmislapsille
olisikaan hyväksi. Ja kuiten-
kin vaikka ero tästä maasta
jälleen häämöittää ajatuksis-
sani, tahdon nauttia onnesta,
minkä vain syntymämaa voi
tarjota. Täydyn ehkä kauan-
kin taas noista muistoista
nauttia. Mistäpä tietää, pää-
senkö koskaan enään Suomeen
palaamaan.

Tämän matkani päätarkoi-
tus oli saada osallistua pohjois-

maitten partiotyttöjen leiriin,
jonne minäkin entisenä partio-
johtajana sain kutsun. Kah-
deksasta eri maasta oli ulko-
laisia edustajia. Leiri,oli suu-
remmoinen. Noin kaksituhat
joukkoinen partiotyttöjouk-
kue oli leiriytynyt Lailannie-
meen, ukonselän rantamille.
Tämä ikivanha Keuruun alue,
ihanine männikkörinteineen
tarjosi silmille ihanan näyn.
Kaikkialla oli valkeita ja vih-
reitä telttoja. Työleiriläiset
olivat uurastaneet kovasti ja
saapuessamme leirille oli oma
posti, kenttäsairaala, puhelin-
keskus, sanomalehtitoimitus,
y.m. jo valmiita. Meidät jaet-
tiin sitten eri kyliin ja ensim-
mäisinä päivinä oli kädet täyn-
nä työtä ja touhua. Piti val-
mistaa omat kellarit, hellat ja
ruokailuhuoneet pöytineen ja
penkkeineen. Tytöt olivat ih-
meen näppäriä käsistään.

Tasavallan presidentin puo-
liso rouva Alli Paasikiven vie-
railu oli sinään suuri eläymys
leirillä. Hän avasi partiotyttö-
jen leirin ja tuotti käynnillään
paljon iloa partiotytöille.

Mikä oli Lailanniemen lei-
rillä mieleenpainuvinta? “Hu-
misevalle harjulle” oli raken-
nettu leirikirkko. Se oli pal-
jaan taivaan alla valkorunkoi-
sesta koivusta valmistettu
suuri risti, josta ympäröi alt-
tari. Juuri täällä luonnon kes-
kellä, saatoimme unohtaa kai-
ken kiireen. Tämä leiri oli
meille pyhä leiri. Me koimme
sen jo silloin, kun sinivalko-
lippumme hulmahti taivaan si-
neä vasten ja sitten vähitellen

tuon viikon aikana puhui Ju-
mala meille ehtymätöntä kiel-
tänsä koskemattoman luonnon
keskellä. Hiljainen tuuli ja
honkien humina oli kuin vies-
ti ylhäältä ja sitten päivää en-
nen leirin loputtua oli meillä
aikaisin aamulla jumalanpal-
velus ja Herran ehtoollinen.
Tuo oli varmaankin jokaiselle
leiriläiselle eläymys, jolloin
kohtasimme Herramme, Va-
pahtajamme luonnon suuressa
juhlasalissa ja saimme antau-
tua Hänelle.

Leirin jälkeen sain tilaisuu-
den vielä matkustella eri puo-
lilla Suomea. Kaikkialla sain
nauttia Suomen ihanasta luon-
nosta. Voi kuinka varjoisan
viileitä olivatkaan Suomen
metsät. Korkeita ikivanhoja
kuusia ja honkia, ja niiden vä-
lillä siintäviä järvenselkiä ja
metsän reunassa punainen
mökki, se on aito suomalainen
maisema. Siellä yhtyy laineit-
ten loiske, honkien huminaan.
Etelä- ja keski-Suomi on niin
perin erilaista kuin pohjois-
Suomi. Mutta pohjola lumoaa
omalla tavallaan. Se on autio-
ta ja karua luontoa ja sen mai-
semilla on melkein vakava
piirre. Komeat vaarat ja suu-
ret metsäiset tasangot vuorot-
televat korkeiden paljaiden
tunturinseljänteiden ja ääret-
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tömien soiden kanssa. Pohjo-
lan kesäyön satumainen kirk-
kaus, josta ei etelämailla ole
aavistustakaan, vaikuttaa lu-
moavasti. Pimeyttä ei silloin
ole lainkaan. Ilmakehä heijas-
taa valonsäte itä tasaisesti
kaikkiin suuntiin antaen mai-
semille niiden satumaisen lois-
ton.

Nyt olen jälleen täällä Sak-
sassa. Ero Suomesta oli vaikea-
ta ja vieläkin vaikeampaa oli
tottua jälleen täkäläisiin oloi-
hin. Mutta mieltäni lämmittää
monet rakkaat muistot Suo-
mesta.

Lähetän kaikille Auttajan
lukijoille täältä kaukaa suo-
malaiset terveiset.

Tuulikki Lesemann
Breitscheidstr. 86

Kassel, Hessen, Germany.

j DR. LYYLI L. LIISTE j
■ Suom. nais-chiropractor '

! 2203 West Broadway
,

MINNEAPOLIS, MINN.
| Puh. Ju 3777 - Kotipuh. Ma 2748!
iTunnit: 10-12 ap. 2-4 Ja 5-8 ip.j
| Lauantaisin 9-12 ap. ja 1-4 ip.j
I Neurocalomeler palvelus |
| ja X-ray I

NYT ON AIKA m
HSI matkustaa suomeen )fm

SIVU 6


