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Kirje “Louhelle” Amerikasta.
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Tässä suomalaisten siirtolaisten kuuluisimmassa pesäpaikassa Calumetissa ja ympäristöllä on
työnsaalis nykyään huono. Kaikki metsätyöt ja
laweampi liike maan päällistöissä on laimistunut ja kauwantotöihin on waikea päästä. Kaikissa pienemmissä kaiwannoissa on halwennettu
palkat. Nykyään olisi edullisinta tänne aikowain
hieman odottaa aikain paranemista, ennen kuin
lähtisiwät, etteiwät tulisi kiusauksiin. Suomalaisia tällä paikkakunnalla elostelee noin lähes
5,000 sielua. Mutta tällä n. k. ”Kuparisaarella”
on joku 10,000, – joitten henkisistä pyrinnöistä lienee paikallansa Louhen lukijoille wirkata
muuan sana. Koska wielä kotimaassa, Suomessa, lienee runsas määrä Louhen lukijoista täällä
elostelewain kansalaistemme sukulaisia ja tuttawia.
Ensiksikin uskonnollisella alalla owat suomalaiset täällä (itse Calumetissa) niin erimielisiksi joutuneet, että owat ratkenneet neljään (sanoo neljään) osaan, siis on nyt muutaman pyssynkantamuksen matkan sisällä neljä kirkkoa
suomalaisilla. Ja yhdelläkin kirkolla aiwan hywin aikaan tultaisiin. Näihin erisarjoiksi lohkeilemisiin on lyhyesti kerrottuna syyt seuraawat:
”Uskowaiset” (laestadiolaiset) rakensiwat ensimmäisen kirkon w. 1873, ollen jo muutamia
wuosia ennen lailliseksi seurakunnaksi muodostuneena. Siinä kirkossa käwi kaikki suomalaiset
siihen asti kuin waltiokirkon pappeja wuoden
1876 ajalla alkoi tulla. Ne ryhtyiwät ewangelislutheerilaisen kirkon rakennuttamispuuhiin ja
siten tuli toinen suomalainen kirkko, joka walmistui 1879. Sittemmin tuli eräs mies Kuusamosta, joka sanoi itseänsä joksikuksi papiksi ja
ryhtyi heti ensimainitun kirkon yhteiskunta järjestystä innolla purkamaan, ja onnistuikin niin
pitkälle tuossa tukalassa tehtäwässään, että wihdoin anasti seurakunnan opettajatoimen, hallitus- ja johto-ohjat käsiinsä. – Kuitenkin wastenmielisyyden roihut owat palaneet lakkaamatta ja
muutamia wuosia sitten syöstiin hän esimiehen
wirasta, jonkin kaltaiseen huomaamattomaan tilaan. Mutta hän hankki itselleen muutamia mie-

hiä puollustamaan, jotka ryhtyiwät käräjänkäyntiin ja kolme wuotta oikeutta käyden lankesi
wihdoin asian lopullisen ylioikeuden, senaatin,
tuomio noitten muutamain miesten tappioksi,
kuten edellisissäkin oikeustoissa wieden mukanansa noin lähes 20,000 Suomen markkaa kuluja. Ja nyt he ei woineet enää yhtyä alkuperäisen
joukon kanssa, ja owat rakentaneet itselleen eri
kirkon, jossa he tuolla hyljätyllä Kuusamon miehellä tyydyttäwät uskonnollisia tarpeitansa. Neljännen kirkon alkuperäisyys ja muodostuminen
seurakunnaksi on syntynyt siten, että eräs pastori joku aika sitten saapui tänne suomalaisille
papiksi. Hän ryhtyi suurella ahkeruudella täällä
olewia suomalaisia seurakuntia kirkkokunniksi
mukaannuttamaan. Hän laati paksut dokumentit
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lakeja Suomen siirtolaisista ja ruotsalaisten synoodillisista lakikokoelmista, ja siten tuli tänne
Suomen Suomen kirkolliswirasto kaikissa osissa. Tähän tyytymättömät Calumetissa muodostiwat eri kirkkokunnan ja siis on nyt neljä kirkkoa suomalaisilla Calumetissa, ja kuin suomalaisilla on Calumetissa kouluhuone 4,000 dollarin
arwoinen, kaikkine kampsuineen, kansakoulu,

raittiusseura, lainakirjasto, sairausapuyhdistys,
paloapuyhdistys, torwisoittokunta, kolme neljä
eri sanomalehtiä, lauluseura, näyttelijäseura y.
m. yhteispyrintöä, niin ei liene syytä lulla calumetilaisten aiwan ristissä käsin istuwan, etenkin
kun yhdeksän miestä kymmenestä raskaalla työllä itsensä ja perheensä yllä pitää.
Calumetilainen.
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