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Iloista Joulua - Onnea Vuonna 1946

Iloista Juhla-aikaa

IRENE’S
Beauty Shop

Irene Tikkanen, omisi.

430 Lake Avenue

ASHTABULA HARBOR
OHIO

Iloista Joulua!
Onnea vuonna 1946!

Weber’s
The Smart Shop for

Miss and Matron

4435 Main Ave.
ASHTABULA, OHIO

Ashtabula, Ohio

Sipi-vaarin
kasvatti ■

KirJ. Hanna Rauta

Poikien poissaoloa ei oltu e-
des huomattu.

Seurustelu vilkastui illem-
mällä, joten Lauri totesi mieli-
hyvin, että tuuli oli kääntymäs-
sä. Yllyttiin matkimaan opetta-
jia, ja Kyllikki, “pikkutyttö”,
oli siinä taidossa mitä taitavin.
Hän oli niin veikeä, että sai koko
seurueen oikein naurupäälle,
joten nuorten ilonpito herätti
vanhemmankin väen huomiota.

Yhteisesti riemastuen otettiin
vastaan Olavin ehdotus, että
juhannusaattona mennään Tee-
risaareen kokkoa polttamaan,
sillä hänellä on jo varattuna
vanha vene juhlalliseksi ilotuli-
tukseksi. Gramofonit, kahvi-
pannut ja eväskorit otetaan
mukaan ilonpitoa kohottamaan,
ja vanhempaa väkeä pyydetään
kaitsijoiksi . . .

Läksiäisiksi Kyllikki antoi
ensi näytteen viulunsoittotai-
dostaan Kaarinan säestämänä ja
sai tunnustukset saavutukses-
taan.

Kaarina vastasi jo Laurin
katseeseen.

Olihan kesä ja sireenit kukki-
vat.

Vieraiden mentyä Viima-rou-
va huokasi huolestuneena:

Miten varhaiskypsää on-
kaan nykyajan nuoriso .

. .

Mutta isäntä myhäili tyyty-
väisenä, sillä hänkin oli tehnyt
huomioitaan.

XVI.
Vaarin kuolema ei tehnyt

Martin oloihin mitään muutos-
ta, sen vain että hän aterioi nyt
Martin, Allin, Selman ja maito-1
pojan kanssa keittiön viereises-j
sä ruokailuhuoneessa. Kun vaa-
ri ei viime aikoinaan enää jak-
sanut käydä sinne asti, oli heille
tuotu ruoka tupaan. Suurin
muutos oli kuitenkin se, että
tupa ja kamari olivat nyt auti-
ot, kun hän oli siellä ainoana
asukkaana, vaikka satunnaisia
vieraita oli tuvassa useinkin.
Mutta aina kun Martti muisti
vaaria, iloitsi hän siitä, että tä-
mä oli kuollut heidän yhteisessä
kamarissaan eikä yksin ja hy-
lättynä tuvan puolella. Vaari oli
lähtenyt taivaaseen anteeksian-
tamuksesta iloiten ja Martille
niin anteeksiantavana, ettei pil-
ven hiventäkään ollut enää hei-
dän välillään. Muisto siitä ke-
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Toivotamme kaikille iloista joulua ja
onnellista uutta vuotta!

The Peoples
Building &Loan Cos.

4438 Main Avenue
ASHTABULA, IHIO

Iloista Joulua!
Onnea vuonna 1946!

HARBOR
DEPT. STORE

West Fifth Street

ASHTABULA HARBOR
OHIO

Iloista Joulua! Onnellista Uutta Vuotta!

The J. G. Laird
Lumber Cos.

KAIKELLAISIA RAKENNUS AINEITA Ja -TARPEITA

1586 Morton Drive

ASHTABULA HARBOR, OHIO

m a. m
Vuodenajan
Tervehdys!

KRONGOLD’S
Juvelikauppa

Main Avenue
ASHTABULA, OHIO

vensi Martin mieltä yksinäisyy-
dessään.

Tallimies perheineen asui
porstuan toisella puolella, ja
siellä Martti silloin tällöin kävi
pakinoimassa, mutta kun he ei-
vät olleet missään asioissa yk-
simielisiä hänen kanssaan, ei-
vät nämäkään vierailut häntä
virkistäneet.

Työ jäi hänen ainoaksi tove-
rikseen. Ja hän tekikin sitä oi-
kein hartiantakaisin ottein,
sillä hän oli tietoinen päämää-
rästään jo rohkea aikeissaan.

Vapaaksi uuden velan teosta
se oli hänen kiinteä, mieletön

toiveensa.
Ei hän koskaan pyytänyt

herralta palkkaa, mutta siinä
toivossa, että tämä maksaisi
taas päivältä edes markankin
lisää, hän teki työtä hellittä-
mättä, ilman minkäänlaisia lo-
mahetkiä. Eikä hän valikoinut
tehtäviään, vaan meni minne
työnjohtaja määräsi.

Toiset vähän nurisivat, kun
tuollainen hontelo herraspojan
alku voitti heidät, oikeat känsä-
kouraiset miehet, sekä työn
laatuun että määrään nähden.
Moinen talon hyväksi reuhto-
minen oli heistä pelkkää hul-
luutta, vanhanaikaista Sipi-
vaarin humpuukia. Mutta
Martti kulki omaa tietään ar-
vosteluista välittämättä ja ys-
täviä voittamatta.

Illat ja pyhäpäivät, jopa päi-
vällisajätkin hän luki, päähar-
rastuksenaan kielet, sillä sitä
tietä hän pyrki tarkoitustensa
perille.

Kaarinalle hän oli kiitollinen
alkusysäyksestä.

Eihän hän muuten oppilasas-
teella olisi uskaltanut ajatella-
kaan opettamista. Mutta ensi-
yrityksen onnistuminen oli kas-
vattanut hänessä rohkeutta ja
itseluottamusta. Hänen toiveen-
sa tähtäsivät nyt kiinteästi sii-
hen, että hän heti syksystä al-
kaen saisi ueita oppilaita. Kyllä
hän omat läksynsä lukisi sitten
vaikka yöllä tai aamulla aikai-
sin.

Hän suunnitteli ja suunnitte-
li . . .

Kahdenkymmenen markan
tuloihin päästäkseen hänellä pi-
täisi olla keskimäärin neljä tai
viisi oppilasta päivässä. Yksi-
tyistunnilta hän ottaisi viisi
markkaa, kahden yhteistunnil-
ta neljä markkaa kummaltakin.
Matematiikkaa hän ei uskaltai-
si opettaa, sillä sen ongelmien
kanssa hän sai itsekin painia.
Kieliä vain, etupäässä saksaa.

Toisinaan hän kesken suunni-
telmiensa pelästyi: itsekö minä
luulen kaiken määrääväni, kaik-
keen tähän pystyväni. Silloin
hän riensi sanomaan:

Rakas Isä, siunaa sinä ai-
keitani, anna menestys työn-
hankkeilleni!

Hän tiesi, ettei Isän edessä
nöyrtyminen ollut hänen työl-
lensä esteensä, vaan että siinä
päinvastoin oli koko onnistumi-
sen avain. Isähän on sanonut:
Kuka teistä voi lisätä mittaansa
kyynäränkään vertaa”, mutta
hänen siunauksensa lisää sitä
mopinkertaisesti.
Hän ei anna kiveä, kun lapsi a-
noo leipää.

Alma-tädille ei Martti puhu-
nut aikeistaan.

Monta kertaa opettajatar oli
pahoillaan, kun hän huomasi, et-
tei heidän keken vallinnut kyl-
liksi luottamuksellinen suhde,
eikä hän saattanut ymmärtää
miksi Martti pysytteli niin loi-
tolla hänestä. Vain silloin täl-
löin hän pikipäin pistäytyi
Kuusitörmällä, ja usein senkin
hetken oli sulkeutunut ja vähä-
sanainen. Ja syyttäen kiirettä
hän jälleen juoksujalkaa riensi
omaan koppiinsa.

(Jatkoa seuraavalla sivulla)

A Vuodenajan parhaat
tervehdykset!

HARBOR
FEED STORE
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TÄYSI VARASTO ELÄINTEN RUOKATARVIKKEITA
Myöskin jauhoja ja kolia on saatavana kun tarvitsette

OLKOON JOULUNNE RAUHAISA JA
UUSI VUOSI ONNELLINEN

O’Leary’s
SHOESHOP

West sth Street
ASHTABULA HARBOR, ÖHIO
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ja perhe f

Lake Avenue I
ASHTABULA HARBOR f

OHIO | 1RAUHAISAA JOULUA JA
MENESTYSTÄ

UUTENA VUOTENA!

TOP K Y ?

HARDWARE |
1007 W. sth Street |

ASHTABULA HARBOR I
OHI° I

Hauskaa Juhla-aikaa $ s

MABELLE JpR/ 4 .'

SHOPPE
4524 Main Ave.

ASHTABULA, OHIO

Naisten vaatteita jp

Iloista Joulua!
Onnea vuonna 1946! j

Wilhard j
Wuorimaki
Plummausia, sähkötyötä

ja lämmitystä

2679 Walnut Blvd.
ASHTABULA HARBOR

OHIO

No. 50

ILOISTA JOULUA JA
MENESTYSTÄ V. 19461

JOKI’S
PHARMACY

Main Avenue
ASHTABULA, OHIO
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Vuodenajan parhaimmat tervehdykset!

Nelson J. Geary
Funeral Home

690 Lake Ave.

ASHTABULA HARBOft, OHIO

Iloista Joulua ja Menestyksellistä Uutta
Vuottakaikille!

M. B. King Coal Cos.
• I

Kolien ja «koksien» kauppiaat
Morton Drive jaLake Avemien kulmassa

ASHTABULA HARBOI, OHIO
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