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Lester nousi ja silitti ystä-
vällisesti Edvinin laihaa kättä.

Minä käyn kukaties sinua
vielä katsomassa ennen kuin
lähden, mutta nyt pitää minun
mennä tervehtimään tohtori
Olsia ennen kuin hän menee
ulos taas.

Hän tiesi näet, että jos Bar-
brota tahtoi tavata, täytyi hä-
net ottaa kiinni lennosta, jok-
seenkin niinkuin hänen itsen-
säkin laita oli niille, jotka tah-
toivat häntä tavata. Tämä
seikka, että molemmat aina
olivat matkassa, kumpikin toi-
messaan yhteiskunnan vähä-
väkisinten keskuudessa, oli lu-
jayhdysside ja antoi niille het-
kille, joina he kohtasivat toi-
sensa, erikoisen leiman.

Barbron kasvot kirkastui-
vat, kun ovi hänen huudettu-
aan: “sisään!” avautui ja Les-
ter ilmestyi. He kättelivät.

Häiritsenkö?, kysyi pas-
tori varmana päinvastaisesta
vastauksesta.

Ette vähääkään! Istukaa!
Tavattoman luontevalla ta-

vallaan astui Lester huonee-
seen ja istuutui. Hän oli mies,
joka kiinnitti huomiota jo ul-
komuodollaan. Vartalo ei ollut
pitkä, mutta sopusuhtainen ja
sulavaliikkeinen. Silmät olivat
suuret ja värikkäät, vaihtele-
van ilmeikkäät, ja katse näyt-
ti näkevän ja panevan merkil-
le kaikki. Hiukset ja kulma-
karvat olivat mustat jakasvot
miehekkään kauniit, vaikka
säännöttömät.

Sehän oli ilahduttava ru-
kouksen kuulemus vuokran
suhteen tänään, sanoi hän hiu-
kan hymyillen.

Vai niin, te olette kuulleet
siitä?

Se on yleisenä keskuste-
lun aineena huoneissa.

Barbro ei olisi saattanut sa-
noa, mikä hänen pienessä huo-
mautuksessaan oli, joka teki
moittivan vaikutuksen.

Minä en ole puhunut siitä
kenenkään muun kuin Emman
kanssa, mutta en myöskään
ajatellut tehdä siitä mitään sa-
laisuutta, sanoi hän ikäänkuin
anteeksipyytäen.

On ikäänkuin semmoinen
kokemus menettäisi jotakin
pyhyydestään, kun siitä puhu-
taan. Se voi olla helmien heit-
tämistä sioille. Eräs miehistä
otti siitä aiheen pilkata kaik-
kea rukousta.

Kohjuko, kysyi Barbro.
Lester hymyili hiukan.

Niin, minä tarkoitan An-
derson, oikaisi Barbro nopeas-
ti. 1 Nähkää minä nimitän
kutakin tavallisesti tautinsa
mukaan. Minä olen iloinen, et-
tä hän pilkkasi teidän kuulten-
ne. Te vastasitte kai.

Vastaus tuotti vain ki-
rouksia minun pääni varalle,
enkä muuta ollut siltä taholta
odottanutkaan. Minä vastasin-
kin vain Edvinin vuoksi, jotta
hän ei saisi vahinkoa. En ole
oikein hyvilläni, että hänellä
on tuo mies huonetoverina.

Eikö voisi ajatella, että
hän saattaa vaikuttaa hyvää
siihen toiseen.

Yhtä hyvin voi ajatella,
että se toinen vaikuttaa hä-
neen pahaa.

Eikö sitten se, mikä on
Edvinissä. ole voimallisempi
kuin se, joka on Andersonissa.

Lester ei vastannut suora-
naisesti siihen kysymykseen.

Edvin on nuori ja vakiin-
tumaton ja hyvin helposti joh-
dettavissa, sanoi hän. Minä
en senvuoksi ole iloinen sen
huonetoverin vaikutuksesta.

Barbro painoi miettiväisenä
otsan kämmeneensä istues-
saan vinossa tuolilla toinen
käsivarsi k i r joituspöydällä,
toinen tuolin kaidepuulla.

En tiedä, miten voisin si-
tä muuttaa. Ainoa olisi, jos
siirtäisin Edvinin lasten osas-

tolle ja antaisin Andersonin
maata yksin.

Nyt minä tuotan teille
hankaluutta! sanoi Lester pa-
hoitellen ja hymyili hänelle
voittavaa hymyänsä.

En minä hankaluutta pel-
kää, sanoi Barbro, virkistynee-
nä hänen hymystään kuin au-
ringonpilkkeestä. Kun ensi
kerran tulette, on se muutettu.
Mutta Anderson on minun sy-
dämelläni. Jospa te tahtoisitte
ottaa häntä huoltaaksenne!

Minä luulen teidän itsen-
ne tekevän sen parhaiten.

Hän oli kuoleman kouris-
sa, mutta pelastui viime het-
kellä leikkauksen avulla. Minä
olen niin huolissani siitä, että
hän tuhlaa pidennettyä ar-
monaikaansa. Minä tunnen
vastuuta hänestä ja etsin apua
hänen k ä ä nnyttämisekseen.
Minä panin toivoni teidän ja
Edvinin vaikutukseen, mutta
nyt jätätte te molemmat minut
ja minä seison yksinäni pilk-
kaavan potilaani kanssa!

Hän sanoi tämän leikkisän
äreällä nurkunalla, joka suu-
resti miellytti pastoria.

Ainoa, jolla häneen on jo-
takin vaikutusta, olette te,
vastasi Lester. Teitä hän ei
pilkkaa. Teidän suhteenne hän
on heikko. Minuun nähden on
hän varuillaan jo senvuoksi,
että minä olen pappi. Mutta
teille on siinä miehessä avoin'
ovi, ja sitä täytyy juuri tei-
dän eikä kenenkään muun
käyttää, muuten paiskaa hän
sen lukkoon takaisin.

Näin sanoen nousi Lester
ylös lähteäkseen.

Nyt en voi suoda itselleni
enempää teidän seuranne ylel-
lisyyttä, sanoi hän tarttuen
Barbron käteen hyvästiksi.

Minä ajattelin pyytää
teiltä yhtä asiaa, sanoi Barbro.

Se on kenties liikaa, kun
tiedän kuinka tärkki teidän
aikanne on, mutta sehän ei oli-
si minua itseäni, vaan meidän
yhteisen Herramme asiaa var-
ten tässä pienessä kodissa.

Mikä se sitten olisi? ky-
syi pastori omituisen elähdyt-
tävä hymynsä huulilla.

Voitteko sunnuntaina
Saada aikaa hartaushetken pi-
toon täällä?

Kyllä varmaan. Milloin-
ka se sopisi? Minulle olisi so-
veliain aika illalla ehtoojuma-
lanpalveluksen jälkeen. Mut-
ta se on kenties liian myöhäis-
tä potilaille?

Ei suinkaan. Se olisi siis
noin puoli kahdeksan aikaan,

Niin. Sitten se on sovittu.
Vasta nyt huomasivat he pi-

täneensä toisiaan kädestä ko-
ko tämän sovittelun ajan.
Mutta kumpikaan ei joutunut
hämilleen tai ollut millään-
kään. He vain vahvistivat so-
pimuksen kättä puristamalla,
ja pastori lähti.

7.
Oli sunnuntai-ilta. Barbron

kamariharmoonio oli siirretty
suurimpaan huoneeseen, huo-
neuston keskustaan, ja ovet
muihin huoneis i i n olivat
avoinna, jotta ne potilaat, jot-
ka eivät voineet nousta vuo-
teiltaan, kuitenkin saattaisivat
kuulla.

Silloin kuului rähinää erääs-
tä huoneesta. Anderson vas-
tusti kiroillen hartaushetken
toimeenpanoa.

Barbro pani kuntoon pari
pumpulitukkoa ja meni rähisi-
jän luo.

Kas tässä, sanoi hän reip-
paalla tavallaan. Jos Ander-
son pelkää kuulla, niin pistä-
kää nämä korviin ja vetäkää
peite pään päälle.

Riittäisihän se, kun oven
sulkisi, mutisi hän.

Barbrolle hän ei koskaan ki-
ronnut, niinkuinkaikille muil-
le.

Silloin eivät nurkkahuo-
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Kysykää hintojamme en-
nenkuin lnsuleeraaite ta-
lonne. Varmaan voimme
säät+ää rahojanne. Koke-
neet miehet tekevät työn

neen potilaat saa kuulla mi-
tään, ja se olisi sääli, he kun
ovat siitä iloinneet. Ei kai An-
derson tahdo pahoittaa heitä?

Että ihmistä pakotetaan-
kin kuulemaan semmoista. Mi-
nä haluan nukkua.

Ei kukaan pakoita Ander-
sonia kuulemaan, mutta An-
derson tahtoo pakottaa toisia
olemaan kuulematta.

Antakaa pumpulit tänne
sitten!

Barbro antoi tukot hänelle,
hän pisti ne korviinsa, totteli
neuvoa ja veti peitteen pään-
sä ylle.

No, nyt on Anderson tur-
vassa, sanoi hän haikeamieli-
sellä leikillä, palatessaan ta-
kaisin ja istuutuen harmoo-
nion ääreen.

Kun hän alkoi laulaa, joh-
taakseen virttä, kuulosti Les-
ter hämmästyneenä. Barbron
miellyttävän puheäänen soin-
nusta oli hän tietämättään
nauttinut, mutta hän ei ollut
aavistanut, että hänellä oli
niin harvinainen lauluääni.

Anderson viereisessä huo-
neessa kuuli sen peitteen ja
tukkojen läpi, vilkaisi salavih-
kaa ympärilleen, ja kun huo-
masi, ettei kukaan saattanut
häntä nähdä, otti pois tukot
korvistaan ja kuunteli laulua
Mutta kun sitten Lester alkoi
puhua, tukki Anderson kor-
vansa taas.

Saarnan jälkeen pyysi Les-
ter Barbrota laulamaan jota-
kin yksin. Barbro teki sen mie-
lellään kaikkien iloksi. Ja nyt-
kin kuunteli Anderson salas-
sa.

Se, joka sitävastoin ei kuun-
nellut salassa, oli Lester. Oli
ilmeistä kaikille ja varsinkin
Barbrolle, kuinka suuresti
pastori nautti hänen laulus-
taan hartaaseen kuunteluun
vaipuneena. Kun Barbro oli
lopettanut ensimmäisen lau-
lun ja katsahti häneen päin,
sähköitti hänen katseensa hän-
tä. Ja seuraavan laulun lauloi
hän vielä sielukkaammin.

Peläten rasittavansa potilai-
ta ei hän kuitenkaan laula-
nut enempää.

Mutta jälkeenpäin, poisläh-
tiessään, esitti Lester hänelle
pyynnön. Pyysi häntä tule-
maan laulamaan hänen suoja-
teilleen seuroissa ja kokouk-
sissa.

Lahjoilla ja vastalahjoil-
la vahvistetaan ystävyyttä,
lausui hän. Minä tulen ker-
naasti pitämään hartaushet-
ken täällä joka sunnuntai, jos
niin tahdotte, mutta sitten tah-
don minäkin puolestani teidän
apuanne omassa toiminnassa-
ni. Minulla on kyllä teiltä
muutakin pyydettävää kuin
laulua, mutta voimmehan al-
kaa sillä.

Barbro näytti niin iloiselta
kuin olisi pastori pyynnöllään
antanut hänelle jotakin, ja
hän lupasi heti auliisti.

Mutta tuo Anderson, ai-
otteko antaa hänen pistää
pumpulia korviinsa seuraaval-
lakin kerralla?

Lesterillä oli jo käsi oven-
rivassa pysähtyessään sitä ky-
symään. Barbro kuuli hänen
äänestään ja näki hänen il-
meestään, ettei hän oikein it-
sekään ollut selvillä hyväksyi-
kö hän sen menettelyn vai ei.

Hän ei ole enää täällä en-
si sunnuntaina. Minä ajatte-
len antaa hänen nousta ylös
huomenna ja sitten voi hän
lähteä kotiaan parin päivän

kuluttua, jos tahtoo. Katsot-
teko minun tehneen tuhmasti
antaessani hänelle korvatu-
kot?

Se oli ehkä pitkälle men-
nyttä mukautuvaisuutta.

Mutta hän nolostui ja jou-
tui hämilleen, vaikka hän ei
sitä näyttänyt, vaan otti vas-
taan, sanoi Barbro reippaasti
ja leikkisästi naurahtaen.

Lester myöntyi vastusta-
matta.

Minä luotan teidän me-
nettelyynne, te näytte ymmär-
tävän erilaatuisia ihmisiä, sa-
noi hän tunnustavalla ihailul-
la, joka sai Barbron punastu-
maan samalla kertaa hämilli-
senä ja iloisena.

8.
Barbro istui huoneessaan ja

mietti, mitä hän Andersonille
tekisi. Hän oli nyt terve ja
pääsi menemään kotiaan tä-
nään. Mitään hän ei ollut voi-
nut tuohon paatuneeseen vai-
kuttaa, ja se oli kauheaa, kun
mies niin ilmeisesti oli ollut
hänelle uskottu ja aika nyt oli
ohi. Terve hän kyllä oli ruu-
miiltaan, siinä hän oli onnis-
tunut, mutta hänen mielialan-
sa?

Vielä oli hyvästijättö jälellä.
Miten hän sitä parhaiten käyt-
täisi? Ne u vottomuudessaan
kääntyi hän Herransa ja Mes-
tarinsa puoleen.

Hän oli vielä rukoilemassa,
kun Anderson koputti ovelle
tullakseen sanomaan hyvästiä.

Istukaa!
Anderson istui ja sormeili

lakkiansa.
Nyt olisi sitten maksuky-

symys, sanoi hän ja katsoi le-
vottomana tohtoriaan.

Onkos Andersonilla mi-
tään, millä maksaa?

Mistä minä sen olisin saa-
nut. Ei ollut mitään säästössä
ja minä olen päiväpalkkalai-
nen.

Barbro istui ääneti miettien
itsekseen. Anderson tuli yhä
levottomammaksi. Hän oli
kyllä kuullut hänen suuresta
anteliaisuudestaan ja tuskin
muuta odottanut kuin että
Barbro luopuu saatavastaan.
Mutta hänen äänettömyytensä
ja mietiskelynsä herättivät
epäluuloa.

Vaikeaksihan niin paljon
rahan kokoonsaaminen käy,
sanoi Anderson, mutta jos
minä saan olla terveenä ja
saan tointa ja aikaa .

. .

Minä istun tässä juuri
miettimässä, mikä Andersonil-
le olisi parasta, sekö että minä
luopuisin saatavastani vai se,
että jättäisin sen painamaan
Andersonia.

Tämä hämmästyi, että toi-
nen saattoi olla siitä epätietoi-
nen.

(Jatk.)

KUKA ON VIHOL-
LINEN?

Vaaran aikana on ensimmäi-
nen tehtävämme tuntea vihol-
lisemme. Kuka ja mitkä seikat
ovat selkkauksien syynä? Oi-
keita aseita tai oikeata taktiik-
kaa ei voida valita, ennenkuin
on tutustuttu täysin vastusta-
jaan.

Eräänä Amerikan nykyisistä
hankaluuksista on mainittava
se seikka, että amerikkalaiset
eivät ole täysin varmoja vi-
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The built-in television cabinet, bookcases, cabinets and wall paneling
of hardwood veneer lend distinctive beauty to this living room. Sonia
Jean Albert, young New York architect, incorporated these attrac-
tive features in remodeling the home of her parents at Danbury,
Conn., because hardwood plyvvood and wood veneer are durahie and
economical to install, and require only a quick once-over with tlio
dust cioth and an occasional waxing to stay looking at their be&L

Elyn seurakuntapiirin
toimintaa
ELY:

Sunn., 4 p., suomenk. juma-
lanpalvelus klo 9 aam. Pyhä-
koulu klo 10 aam.

Englanninkielinen jumalan-
palvelus klo 11 aam.

HUOM! Johtokunnan ko-
kous klo 7:30 ill. (Council).

Keskiv., 7 p., paastonajan
hartaustilaisuudet;

Suomenkielinen klo 6:45 ill.
Englanninkielinen klo 8 ill.

VERMILION:
Lutherliiton kokous tiistai-

na, 6 p., klo 7:30 ill.
Hillard Ranta.

Marquetten Sion seura-
kuntapiiri

Aamu jumalanpalvelus ensi
pyhänä klo 9; pyhäkoulua klo
10; ja englanninkielinen juma-
lanpalvelus klo 11.

Lutherliiton vuosijuhla klo
7:30.

Torstaina, 1 p., naistenliiton
työkokous mr ja mrs A. Wiita-
lan kodissa.

Veljeysliiton työkokous kir-
kossa 6 p. klo 7:30.
CHATHAM:

Jumalanpalvelus ensi pyhä-
nä klo 1:30.
BEECHWOOD:

Jumalanpalvelukset 16 p.
klo 7:30.

Lutherliiton kokous 17 p. klo
7:30.

Aamujumalanpalvelus 18 p.
klo 10 ja englanninkielellä klo
7:30.
AMASA:

Hartaushetki 18 p. klo 2.
A. L. Mäki.
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hollisensa erikoislaadusta. He
tietävät tosin, että painostava
uhka on olemassa. He ovat
nähneet poikiaan kaatuvan ja
he ovat huomanneet, että jo-
kapäiväisen elämän nautinto-
ja on tuntuvasti supistettu.
Mutta vieläkään he eivät voi
yhdellä sanalla sanoa ketä
vastaan he ovat taistelemassa.

Ovatko pöh joiskorealaiset
vihollisiamme? Tietenkin tie-
tyssä mielessä. Mutta jokainen
tietää, että pohjoiskorealaiset
eivät olisi taistelemassa meitä
vastaan, jos ei heitä olisi siihen
harjaannutettu ja jollei eräs
suurempi valta olisi aseistanut
heitä ja vienyt taisteluun.

Onko kommunistinen Kiina
vihollinen? Kiinalaiset ovat
syyllistyneet epäoikeudenmu-
kaiseen hyökkäykseen Yhdis-
tyneiden kansakuntien jouk-
koja vastaan mutta Kiina
on ollut Amerikan ystävä ja
me tahdomme toivoa, että kai-
kesta huolimatta, se edelleen-
kin tahtoo pysyä sellaisena.

Kun me pidämme mielessä,
että Neuvosto-Venäjä, ly-
myilee kommunistisen Kiinan
ja Pohjois-Korean takana oh-
jaten näiden joukkoja, me tu-
lemme lähemmäksi totuutta.
Neuvostoliitto on edelleenkin
suuri ja mutkallinen; meidän
täytyy ajatella tarkemmin,
ennenkuin me voimme sanoa
ketä vastaan meidän on koh-
distettava pää asiallisimmat
voimamme.

Me pidämme Neuvosto-Ve-
näjää kommunismin ruumiil-
listumana, ja on helppoa teh-
dä sellainen johtopäätös, että
missä tahansa kommunismia
ilmeneekin, se on meidän vi-
hollisemme. Jos ajattelemme
hieman lisää, me oivallamme,
että asia ei ole niin. Viime
kuukauden aikana kongres-
simme päätti äänestyksessään
lähettää miljoonien dollarien
edestä ruokaa kommunistisel-
le maalle Titpn Jugoslavialle.
Tosiasia on, että Amerikka ei
halua olla ristiriidoissa maan
kanssa vain senvuoksi, että
siellä on toinen poliittinen tai
taloudel lin e n järjestelmä,
maan, joka omalla tavallaan
koettaa tehdä asukkaansa on-
nellisiksi. .

Onko sitten ehkä Neuvosto-
liiton kansa vihollisemme?
Meidän ystävyydellämme Ve-
näjän kanssa on pitkäaikaiset
perinteet. Me voimme lopulta
olla pakoitettuja taistelemaan
heitä vastaan, mutta pohjim-
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maila vapaitten miesten sydä-
missä on tietoisuus, että tämä
kelpo, kovasti kärsinyt kansa
tahtoo lopultakin samaa, mitä
me muutkin. Ja kun taistelu
on sitten ohi, me tahdomme
puristaa venäläisten kättä ja
olla ystäviä.

Ei, vihollisiamme eivät ole
pohjoiskorealaiset, kiinalaiset,
Venäjän kansa tai kommunis-
mi sellaisenaan. Vihollisemme
on lopultakin diktaattorivalta
Kremlissä, se pieni ryhmä
miehiä, Politburo, joka sa-
moinkuin ennen Hitler yrittää
ulottaa samanlaisen vallan, jo-
ka sillä on Venäjän kansan yli,
muittenkin maailman kanso-
jenyli. Vihollisemme on hyök-
käävä ja imperialistinen dik-
taattorivalta, se keskusklikki,
joka yrittää lisätä omaa val-
taansa välittämättä siitä, mi-
ten tämä seikka aiheuttaa ver-
ta ja kyyneleitä heille itsel-
leen sekä muulle maailmalle.

Kirjoittaessaan ystävilleen
ja sukulaisilleen ulkomaille
amerikkalaisten tulisi tehdä
nämä asiat selväksi. Kansana
meitä ei peloita se seikka, mi-
hin harhaanjohtuneet kansal-
liset elementit ovat johtaneet
maailman, kansat, joitten hal-
litus- ja taloudellinen järjes-
telmä on erilainen kuin mei-
dän. Me olemme jälleen vain
havahtuneet, että Venäjällä on
jälleen nosta nu t päätään
hyökkääjä ja valloitushalui-
nen. Kaikilla nykyisen tieteen
ja propagandan tekniikalla se
uhkaa vallita, sortaa ja orjuut-
taa maailman.

Me taistelemme tätä vas-
taan ja tämän asian vuoksi
Amerikka kutsuu puolelleen
ystävikseen ja liittolaisikseen
kaikki, jotka uskovat moraa-
liin ja vapauteen.
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