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Tultuaan asuintovereiksi
kävi Barbron jaRigmorin tut-
tavuus yhä läheisemmäksi, ku-
ten luonnollistakin oli, kun he
saivat olla enemmän yhdessä.
Enimmäkseen puhuivat he yh-
teisestä työstään. He käsittivät
sen hyvin eri tavalla. Rigmor
otti sen käytännölliseltä kan-
nalta, Barbro kokonaan aat-
teelliselta. He huomasivat mo-
lemmat, että heillä oli toisil-
taan paljon oppimista ja teki-
vätkin sen kernaasti. Barbro
koetti tulla huolellisemmaksi
sellaisessa, mitä hän oli ollut
taipuva pitämään sivuasiana,
jaRigmor koetti kohottaa kat-
settansa heidän työnsä hengel-
liseen sisällykseen.

Jota enemmän Rigmor oppi
tuntemaan pientä toveriansa,
joka ensi silmäyksellä oli hä-
nestä tuntunut niin vähäpätöi-
seltä, sitä enemmän kiintyi
hän häneen, ja suureksi kum-
makseen joutui hän tunte-
maan aivan erityistä kunnioi-
tusta Barbrota kohtaan. Bar-
bro oli niin suurenmoisen va-
paa pienekkäisyydestä,- että
hän oli ar v aamattomaksi
avuksi Rigmorille, joka ei ollut
ylevämielinen, mutta kuiten-
kin kyllin ymmärtäväinen sii-
hen pyrkimään. Barbro nautti
toverielämästä, oli avoin ja al-
tis kaikille javalmis pitämään
kaikista, kun se vain oli mah-
dollista. Pienekkäät huomau-
tukset, juorut ja ilkeydet luis-
kahtivat hänen korvistaan ohi.
Jos joku toveri tuli hänelle
sellaista kertomaan toisesta
toverista, sivuutti hän sen pik-
kuasiana tai tulkitsi sen par-
hain päin ja osoitti niin vähän
mielenkiintoa, että juoru kuo-
li siihen.Rigmor sitävastoin oli
luonnostaan sangen taipuvai-
nen kuuntelemaan sellaista ja
itsekin näpsäntärkki arvoste-
lemaan tovereita ja heidän
työtään. Mutta hän huomasi
Barbron ylevämmän tavan ja
ymmärsi antaa sille arvoa.
Hän tunsi, että Barbro aivan
vaistomaisesti vaikutti jalos-
tavasta ja suureksi osaksi sen-
kin vuoksi tuli hänen pieni to-
verinsa hänelle niin rakkaak-
si.
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Enimmäkseen tapasivat he
toisensa illoin maatapanon ai-
kana. Silloin makasivat he ja
juttelivat, kunnes
uneen.

He eivät puhuneet ainoas-
taan työstään, vaan myöskin
perheoloistaan. Barbro kertoi
niin elävästi isästään ja lap-
suutensa kodista, että Rigmor-
ista pian tuntui kuin olisi hän
ollut Skalungassa ja tuntenut
Skalungan papin. Hän puoles-
taan kertoi isästään ja sisaruk-
sistaan ja sukutilasta Elghyt-
tanissa, jossa hänen enonsa
Kristian nyt asui ja jonne
kaikki suvun jäsenetkernaasti
matkustivat.

Me pidämme kaikki Elg-
hyttania kuin kotinamme, sa-
noi Rigmor. Isä oli useita
vuosia siellä piirilääkärinä,
niin että me kaikki olemme
kasvaneet sen lähistöllä. Ja äi-
ti oli niin kiintynyt siihen. Mi-
nä kerron sinulle joskus hä-
nen kuolemastaan. Se oli jär-
kyttävä ja on minun varhai-
sin lapsuudenmuistoni. Nyt
olemme liian unisia. Hyvää yö-
tä.

Luvattu tilaisuus tuli ker-
ran maaliskuussa. Rigmor oli
valvonut ja oli vapaa kello kol-
men jälkeen. Syötyään päiväl-
listä riisuutui hän ja meni
maata saadaksen oikein pitkän
ja suloisen yöunen. Barbrolla
oli kaksi päivällistuntiansa ei-
kä hänen tarvinnut palata
osastolle ennen kuin kello vii-
deltä.

Tule istumaan vuoteeni
laidalle ja jutellaan kunnes
menet, sitten nukun minä au-
tuaasti, sanoi Rigmor.

Sitä kehoitusta ei Barbrolle
tarvinnut toistaa. Puheltuaan
niitä näitä muistutti Barbro
Rigmorille tämän lupausta
kertoa äitinsä kuolemasta.

Rigmor makasi selällään
vuoteessa kädet niskan alla ja
katsoi kattoon. Mutta hän ei
nähnyt mitään siellä, vaan pa-
lasi ajatuksissaan ensimmäi-
seen lapsuudenmuistoonsa.

Minä en voi erottaa sitä,
mitä itse muistan ja mitä olen
kuullut muiden kertovan, al-
koi hän. Mutta se on sama.
Äitini oli kaunis ja komea ja
hyvin vakava. Hän muisti
ajan, jolloin hän oli kääntynyt.
Se oli tapahtunut suuren su-
run ja myöskin enoni Gustav
Adolfin kautta, joka aina oli
ollut hänen lempiveljensä. Isä
ei vielä siihen aikaan ollut us-
kovainen. Siitä johtui, että he
eivät aina olleet niin onnelli-

sia ja yksimielisiä, vaikka ra-
kastivat toisiaan. Kerran mat-
kusti isä pois muutamaksi päi-
väksi vastoin äidin toivomus-
ta. He eivät erinneet oikein hy-
vinä ystävinä. Hänen poissa-
ollessaan ajoi äiti kerran mei-
dän neljän kanssa, jotka kaik-
ki olimme pieniä, Elghyttaniin
tervehtimään äidinisää. Kotia
palatessa pillastui hevonen,
rattaat kaatuivat jame lensim-
me ulos. Äiti ajoi itse, niin et-
tä ketään ei ollut mukanamme
Äiti loukkaantui pahasti, ja
kun meidät löydettiin, makasi
hän tajuttomana, me neljä
pientä, itkevää lasta ympäril-
lään. Hän eli vielä muutamia
tunteja, mutta kuoli ennen
kuin isä ehti kotiin. Hänelle ei
ollut voitu saada sanaa, joten
hän ei tiennyt mitään kotia
tullessaan. Äiti oli ennen kuo-
lemaansa tullut tajuihinsa ja
käskenyt Sveniä sanomaan
tervehdyksen isälle. Sven teki
sen niin pian kuin sai tilaisuut-
ta. Tervehdys, joka oli täynnä
rakkautta, riipaisi isää niin, et-
tä kaikki hänen vastustuksen-
sa murtui. Ankara suru teki
hänet harmaa tukkaiseksi,
mutta se käännytti hänet
myöskin kristityksi. Hän op it-
se sanonut minulle ja Svenille
kerran, että hän vasta äidin
kuoleman jälkeen tuli siksi
mieheksi, jota äiti oli rakas-
tanut.

4.
Kun Rigmor oli päättänyt

kertomuksensa äitinsä kuole-
masta .täytyi Barbron rientää
sairaalaan. Mutta hän oli niin
kiintynyt kuulemaansa ja eli
mielikuvituksessaan niin elä-
västi mukana tuossa kauan sit-
ten tapahtuneessa murhenäy-
telmässä, että hän koko iltapäi-
vän teki työnsä kuin unissaan.
Kaikki koneellisesti ja osan
suorastaan nurinkurisesti.

Oltiin maaliskuussa ja hän
oli saavuttanut jo jonkinmoi-
sen tottumuksen. Hän palveli
tässä kuussa eräällä naisosas-
tolla, jonka ylihoitajatar oli
mukavuutta harrastava jaker-
naasti jätti tehtävät alaistensa
hoidettaviksi. Tänä iltapäivä-
nä oli hän mennyt ulos. Alihoi-
tajatar ja Barbro olivat yksin
osastolla, sillä toinen oppilas
oli valvonut ja mennyt kotiin
nukkumaan. Oli senvuoksi pal-
jon tehtävää ja Barbro toimi
ahkerasti vaikka hajamielise-
nä. Hänen viimeinen tehtävän-
sä oli yölääkkeiden antaminen.
Se oli oikeastaan poissaolevan
oppilaan tehtävä, mutta tänä
iltana joutui se hänen osak-
seen. Hän teki tehtävänsä ja
sai sitten mennä.

Hiljaa hiipi hän huoneeseen
ollakseen herättämättä Rig-
moria, joka nukkui sikeästi.
Pian oli hän vuoteessa. Väsy-
neenä ja melkein unenhorrok-
sissa, kuten hän viime aikoina
melkein aina oli, nukahti hän
heti.

Mutta hän ei ollut nukkunut
kauan, kun hänet herätettiin.
Hänen emäntänsä tuli sisään,
herätti hänet ja kuiskasi, että
häntä kysyttiin sairaalasta pu-
helime s s a. Unenpöpperössä
hypähti hän ylös ja pukeutui
nopeasti mutta hiljaa ollak-
seen herättämättä Rigmoria.
Emäntä ei tiennyt, mistä kysy-
mys oli, sairaalasta oli vain
sanottu, että Ols Barbro Lars-
sonin olisi heti tultava sinne.

Epämääräisen tuskan vallas-

sa riensi Barbro sairaalaan.
Osastolla oli suuri hälinä.

Ylihoitajatar ja lääkäri olivat
molemmat salissa alihoitajat-
taren mukana erään potilaan,
nuoren tytön, ääressä, joka oli
tajuttomana ja makasi levotto-
muutta herättävällä tavalla.

Kun Barbro tuli, tapahtui
kuulustelu, ja potilaan tilan
herättämä epäily todettiin oi-
keaksi. Nyt ei ollut aikaa ryh-
tyä toimiin syyllisen oppilaan
suhteen, sekä hänet että kaikki
muut tarvittiin potilaan pelas-
tamistyöhön. Muutamia kovia
sanoja sai hän lääkäriltä ja an-
karan silmäyksen ylihoitajat-
tarelta, ja kun hän sai jonkun
käskyn nyt alkaneessa käsitte-
lyssä, tapahtui se lyhyessä, te-
rävässä muodossa.

Barbro oli kuin huumaantu-
nut, hän ei saattanut käsittää,
että tämä oli todellisuutta. Oli-
siko hän syypäänä toisen ih-
misen kuolemaan?

Häneltä ei salattu, että ty-
tön henki oli vaarassa.

Mutta kaikki mahdollinen
tehtiin sen pelastamiseksi ja
Barbro sai olla auttamassa. Se
oli sentään jokin lohdutus.
Häntä lohdutti jo se töykeä ta-
pakin, jolla häntä kohdeltiin,
sillä hän syytti itseään anka-
rasti ja tunsi ikäänkuin kai-
paavansa ankaruutta ja ran-
kaisua.

Mutta hänen tunteitansa ei
ajateltu .olletikaan ei niiden
säälimistä, sillä kukaan hänen
ylemmistään ei aavistanut nii-
den todellista laatua. Lääkäri
piti häntä vain ajattelematto-
mana ja huolimattomana tyt-
tönä, jota sieti pelottaa ym-
märtämään tehtävänsä vas-
tuunalaisuutta. Ylihoitajatar
oli häneen suunnattomasti
harmistunut, hän kun anteek-
siantamattomalla hutiloimisel-
laan oli aiheuttanut sellaisen
skandaalin osastolla. Ylihoi-
tajatarhan sai aina päälleen
syyn oppilaiden erehdyksistä,
ainakin jossakin määrin.

“Ei voi milloinkaan turval-
lisesti poistua osastolta. Niin
pian kuin selkäni käännän, voi
tapahtua mitä hyvänsä, kun
täytyy käyttää apuna niin epä-
luotettavia tyttöletukoita kuin
tuokin”, ajatteli hän katkeras-
ti ja katsoi karsaasti syylli-
seen.

Ainoa, joka tunsi sääliä, oli
alihoitajatar, mutta ei hän-
kään aavistanut lähimaille-
kaan sitä tunnehyrskyä, joka
syyllisen mielessä kuohui.

Ankarissa tunnonvaivoissa
näki Barbro ne tuskat, joita
käsittely tuotti potilasrukalle.
Vaikkapa hänen henkensä pe-
lastui, niin olisi hänen kestet-
tävä paljon tarpeetonta kärsi-
mystä.

Vihdoin antoi lääkäri toi-
veita, että sairas kenties voi-
taisiin pelastaa. Mutta koko
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Kuulolaitteita, battereita
ja muita tarpeita.

AUTTAJA TORSTAINA MARRASKUUN 2 P. 1950

Kuvastimia
ja kaikenlaista lasltyöti

Rakennusalan erikoistar-
peita ja maaleja

PAUL SAUTER CO.
122 W. Ayer Street
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Kalkellalsta vaatteiden
puhdistusta Ja prässäystä

Haemme ja tuomme kotiin

yö täytyi häntä ehkäistä nuk-
kumasta liian sikeään.

Hän katsoi tutkivasti Bar-
brohon, mutta kääntyi kysy-
myksellään y 1 i hoitajattaren
puoleen.

Kohtuullistahan olisi, et-
tä se, joka on onnettomuuden
aiheuttanut, myöskin saisi
työskenne 11 ä sitä vastaan,
mutta voiko häneen luottaa?

Luulisin voivan. Sitäpait-
si on alihoitajatar myöskin tä-
nä yönä salissa. Hän voi kat-
soa, että se tulee oikein teh-
dyksi.

Ja niin päätettiin, että; Bar-
bron tuli valvoa uhrinsa luona.

Hän sai lääkäriltä ankaran
varoituksen olla huolellinen ja
hetkeksikään herpautumatta.

Ottakaa tämä opiksenne
koko elämäksi ajattelematto-
muutta ja hutilointia vastaan,
ne ovat anteeksiantamattomia
vikoja sairaanhoitajattarelle,
sanoi hän poistuessaan vihdoin
osastolta.

Ylihoitajatar antoi hänelle
tarkat ohjeet ja meni sitten
huoneeseensa synkkänä ja vä-
syneenä.

Ja sitten oli salissa levollista.
Potilaat nukkuivat ja alihoita-
jatar pani pitkälleen keskellä
salia olevalle leposohvalle, sil-
loin tällöin nousten ylös teke-
mään kierroksensa tai men-
näkseen jonkun hiljaisella ää-
nellä kutsuneen potilaan luo.

Valo sen vuoteen ääressä,
missä Barbro valvoi, oli puo-
liksi kaihtamatta, jotta se lan-
kesi selvästi häneen ja hänen
potilaasee ns a, mutta jätti
muun salin pimeäksi. Kuului
nukkuvien tasaista hengitys-
tä, valvovien levottomia kään-
nähdyksiä, yksi ja toinen vai-
keroiva huokaus, joku kuor-
saus, muutoin oli kaikki hiljaa.

Barbro noudatti tarkkaan
saamiaan ohjeita. Nyt ei ollut
hajamielisyyden vaaraa. Hän
antautui uhrilleen niin täydel-
lisesti, että hän pani oman elä-
mänsä riippuvaksi tytön elä-
mästä. Ulkonaisesti oli hän hil-
jaa, mutta sisimmässään vetosi
hän lakkaamatta Jumalaan.

Hän puheli Hänelle loogilli-
sesti, rohkeasti, jopa uhittele-
vasti:

“Henki hengestä, seisoo Si-
nun omassa laissasi, Herra. Jos
tämä tyttö kuolee, on se minun
syyni. Ihmisten tuomioistui-
messa ei minua siitä tuomittai-
si kuolemaan, mutta Sinun ja
omani edessä kyllä. Ihmisistä
ei kukaan teloita minua, sen-
tähden täytyy minun tehdä se
itse. Ja minä tulen tekemään
sen. Sinun vastuullasi, Herra!
Ellet estä minua, antamalla
hänen kestää ja jäädä hen-
kiin.”

(Jatk.)

“Minulla ovat kärsimykset
raskaammat kuin kenelläkään
toisella”, espanjalainen väitti.

“Luuletteko ehkä minun
kärsimyksiäni helpoiksi? Seit-
semäksi vuodeksi kerrassaan
on minun täytynyt erota kai-
kista omaisistani.”

“Mjtäpä se on minun suruni
rinnalla!” sain Pedro. “Olen
eroitettu morsiamestani enkä
ole näkevä häntä enää milloin-
kaan, en milloinkaan, sillä hän
on kuollut!”

“Kuollutko, se ihana impi?
Olipa tuo kova isku”, sanoi
Laurin hiljaisella äänellä, ja
sitten kävivät molemmat pu-
humatomiksi.

Mutta hetken kuluttua Lau-
rin viritti keskustelun uudel-
leen, sanoen:

“Teettepä kuitenkin surun-
ne suuremmaksi kuin se on-
kaan, sillä elämmehän jälleen-
näkemisen toivossa.”

“Turha toivo!” huusi Pedro.
“Olen nähnyt hänen hengettö-
män ruumiinsa, se on pian
maan tomuksi muuttunut ja
hänen sielunsa on haihtunut
jäljettömiin. Kuolemassa on
kaikki loppunut, kaikki.”

“Eihän ihmissielu toki voi
haihtua olemattomiin.”

“Näyttäkää minulle edes yk-
sikään sielu, niin tahdon uskoa
sen kuolemattomuuteen”, kii-
vaili Pedro.

“Ette ole kertaakaan nähnyt
morsiamenne sielua hänen elä-
essään, mitenkä minä voisin
näyttää sen teille?” vastasi
Laurin.

Pedro oli hetken ääneti, sit-
ten hän sanoi syvään huokais-
ten:

“En ole koskaan uskonut sie-
lua kuolemattomaksi.”

“Jos sielu ei olisi kuolema-
ton, en seisoisi tässä. Mutta
syystä, että se on kuolematon,
olen luopunut kaikesta ja läh-
tenyt matkalle mustain vel-
jieni luo pelastamaan heidät
iankaikkisuutta varten. Jos
vain tämä lyhyt elämä maan
päällä olisi kysymyksessä, oli-
sinpa viimeinen lähtemään pa-
kanain luo. Antaisin heidän
jäädä alkutilaansa, jossa he ta-
vallaan tuntevat itsensä onnel-
lisiksi. Mutta heidän kuole-
mattomien sielujensa tähden
menen heidän luoksensa, jot-
ta he eivät iankaikkiseen ka-
dotukseen joutuisi.”

Hän näytti kasvavan puhu-
essaan ja henkevyyden väike
pilkistihe hänen kasvoistaan
ikäänkuin korkeamman maa-
ilman kajo olisi niillä kajastel-
lut. Surun ilme oli hänen sil-
mistään kadonnut jasen sijaan

Sielujen sointuja
Kirj. M. Inger

Suomennos

säihkyi niistä nyt iloisen in-
nostuksen ja altistumisen tuli.
Pedro huomasi muutoksen ja
sanoi hiljaisella äänellä:

“Pelkäänpä, että te olette
haaveksija.”

Laurin naurahti.
“Haaveksija on turvaton ja

tarkoitukseton, mutta minulla
on selvä tarkotusperä ja Juma-
la on turvani. Hän on kunin-
kaani ja minä olen Hänen pal-
velijansa. Ainoa pyrintöni on
toimittaa Hänen käskynsä. En-
sinnä sain kutsun: Tule! Me-
nin Hänen luokseen ja huoma-
sin olevani viheliäinen synti-
nen, mutta Hänen armonsa
kautta pelastettu. Sain sitten
toisen kutsun: Mene ja tee
pakanat opetuslapsikseni. Nyt
olen matkalla, vaikka löytämä-
ni tien opastaminen veljilleni
ei kyllä tullene helpoksi. Kuo-
lemattomien sielujen tähden
olen tämän tekevä.”

“Kunhan voisitte tuoda esiin
todistuksia sielun kuolemat-
tomuudesta, niin . .

.”

“Todistuksiako?” keskeytti
lähetyssaarnaaja. “Usko ei kai-
paa todistuksia, vaan tiede
kyllä. Ja kuitenkin, jolla joon
uskoa, sille myös todistukset-
kin koituvat uskon vahvistuk-
seksi. Antaahan luonto ja his-
toria todistuksia yltäkyllin.
Ymmärtäisimmekö kumpaa-
kaan, jos iäisyyttä ei olisi ole-
massa. Ei ole yhtään kansaa
maan päällä, ei rappeentu-
neintakaan, joka ei oleta sie-
lun kuolemattomuutta. Eikö
sekin ole todistuksena? Jär-
kemme ja omatuntomme sa-
novat sielun kuolemattomaksi,
siitä emme pääse, vaikkapa tu-
hat kertaa tahtoisimmekin
päästä siitä.

Mutta kuka todella tahtoo-
kaan? Kuka olletikin tässä ta-
pauksessa? Niin, olkaa huolet-
ta, morsiamenne elää ja te
näette toisenne jälleen.Entäpä
hän riistettiinkin teiltä siksi,
(Jatkuu sivulla 3)

Dr. J. E. Drapeau
SILMÄLÄÄKÄRI

Silmälaseja sovitetaan ja
korjataan

114 S. Lovvell Bt. —_ Ironvvood
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ME TEEMME
Vain parasta auton "body"
työtä Ja maalausta tehdään.

KAIKKI TYÖ TAATAAN
teidän tyydyttämiseksi.

Säästätte rahaa autolasten
ostamisessa meiltä.
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HURLEY BODY SHOP
Puhelin 808

606 Division St.
HURLEY, WIS.

SEMENTTI BLOKEJA
Tilatkaa nyt!

Kuljetamme vaikka minne

Bessemer Block Cos.
Puhelin 72211

BESSEMER, MICH.

HALUTAAN
Kovanpuun

Laatikko pulttia
(Box Bolts)
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