
Tummanpunainen

Inkeri seisoi ja katseli a-
jatuksiina vaipuneena yhä
samalle, suunnalle mihin Ar-
vo-herra oli 'kadonnut. Hän
ei huomannut kuinka hänen
vanha isänsä jo kauan oli
tarkastellut häntä akkunas*
ta, mutta kuultuaan tämän
kutsuvan äänen, sä ik ä h t i
hän kuin olisi joutunut kiini
jostain pahasta teosta.

Hän riensi sisälle, järjes-
ti ruusut maljakkoihin, otti
käsityönsä ja istui isän ka-
mariin hänen seurakseen.
Mutta keskustelusta ei tah-
tonut tulla mitään. Inkeri ei
(huomannut, miten hänen
katseensa usein jäi yhteen
kohtaan tuijottamaan ja
neula pysähtyi kankaaseen.

Mutta isän tarkka silmä
huomasi, että Inkerin aja-
tukset olivat kiinnittyneet
jonnekin toisaalle. Hän ei
tahtonut häiritä tytärtään,
vaan odoti, eikö tämä itse
puhuisi isälleen ja keven-
täisi sydäntään. Mutta In-
keri istui edelleenkin ääne-
tönnä.

Kun Injkeri sitten sanoi
'hyvää yötä isälleen, kiilsi
kirkas kyynelhelmi hänen
silmänurkissaan.

Silloin isä ei voinut olla
kysymättä, mikä suru h ä-
nen mieltänsä oli painanut
koko illan.

Rakas isä, ole aivan
huoletta! Minun, suruni
on pian ohimenevää. Jo
huomenna voin nauraa yh-
tä iloisesti kuin ennenkin,
sanoi Inkeri, vaikka tunsi
kyyneleen toisensa jälkeen
putoavan poskilleen.

Suokoon Kaikkivai t i a s
suuressa laupeudessaan s i -

nulle, rakas lapseni, armon-
sa, että surusi mahdollisim-
man pian haihtuisi.

Kiitos, isä! Minulla
ei tosiaankaan ole suremi-
sen syytä. —En tiedä, mik-
si tuntui ikävälle, kun Ar-
vo-herra äsken kävi hyväs-
tiä sanomassa. Hän matkus-
ta a huomenna pääkaupun-

kiin.
Sitä olenkin rukoi 11 u t

Herraltamme, ja nyt huo-
maan Hänen aikanaan kuu-
levan rukouksemme. Aloin
jo epäillä ja pelkäsin pahin-
ta. Kuule, lapseni, miel-
täsi e n tahdo pahoittaa,
mutta hän kävi liian usein
luonasi —ja te olitte liian
kauan kahden tuolla järvel-
lä. Mutta jokaisen hetken,
jonka olit hänen seurassaan,
rukoilin, että Herra seurar
si teitä kaikkialla, ja se
vaikutti teihin molempiin,
ettette antanut nuorten sy-
däntenne vaipua turhaan
lemmenhaveiluun. Inker i -

ni, voitko katsoa isäsi sil-
miin ja sanoa vilpittömästi,
onko sydämesi pysynyt yhtä
vapaana lemmen haaveiluis-
ta, kuin kesällä sanoit?
Ja onko hän ollut uskolli-
nen sille neidolle, jota sa-
noit hänen rakastavan ?

Inkeri loi punastuen kat-
seensa maahan ja purskah-
ti itkuun. Hän lankesi i-
sänsä jalkain juureen pol-
villeen painaen päänsä hä-
nen syliinsä.

Isä hyväili hellänä hänen
kiharaisia hiuksiaan ja pu*
'heli:

Lapseni, olisin puhunut
sinulle jo ennemmin, ettet
olisi joutunut kärsimään
lemmentuskia, mutta usein
unessa tapasin äitisi ja sil-
loin puhelimine sinusta. Hän
sanoi seuraavansa sinua ja
varjelevansa sinua joutumas-
ta jyrkänteen reunalle. Hän
kielsi minua vangitsemasta
sinua tänne seinäin sisälle.
Ja hän sanoi vielä, että si-
nun nuoruutesi vuoksi piti
saada seurustella ikäistesi
parissa. Olen totellut hänen
viitauksiaan mutta, Inkeri-
ni, sano, onko isäsi laimin-
lyönyt hänelle uskotun teh-
tävän ?

Inkeri nosti kirkkaan kat-
seen isäänsä ja hymyili kii-
tollisena, vaikka kyyneleet
vieläkin vierivät poskille.

Isä kulta, sinä et ole e-
rehtynyt! —Mutta et ole
laiminlyönyt kasvattajan
tehtävääsi. —Sinun rukouk-
si ovat tulleet kuulluiksi.—
Isä, on ollut joskus hetkiä,
jolloin olen tuntenut sydä*
menin oudon läm p i m äk s i
hänen seurassaan. Ja silloin
on, kuin maa olisi kadonnut
silmistäni ja taivaan kirk-
kaus loisteellaan ympäröinyt
seudun ja nostanut minut
jonnekin korkealle, puhtaa-
seen ja pyhään. —Silloin,
isä, olen huomannut hä-
nenkin silmistään loistavan
tuon saman lämmön —ja
hänen puristaessaan kättäni
on tuntunut kuin sama voi-
makas, pyhä tunnelma olisi
virrannut hänessä. —Mutta,
isä, nyt hän on poissa, eikä
enää häiritse sydämeni rau-
haa. Hän ei ole koskaan
käyttäytynyt sopimattomasti
seurassani, eikä ole kertaa-
k a a n puhunut lemmenhaa-
veita. Kaikessa hän on koh-
dellut minua hienotunteises-
ti, aivan kuin olisin ollut
hänen säätyynsä kuuluva.

Lapseni, miten hän o-
lisi voinut muulla tavalla
käyttäy tyäkään ? Ha 11o v a n
suvun miespuolisista henki-
löistä ei koskaan ole mai-
nittu moitteen sanaa. He
ovat olleet kunnollisia mie-
hiä, vaikka toiset arkoja ja
toiset ylpeitä. Mutta nai-
sista on aina kuulunut yhtä
ja toista, vaikkeikaan suo-
rastaan loukkaavaa. He o-
vat olleet ylpeitä ja ihmisi-
nä he ovat pitäneet vain
säätyläisiä. Olen iloinen
kuullessani voivasi seisoa
vahvana taistelussa sydäme-
si tunteita vastaan. —Toi-
von, että Herra piankin lä-
hettää tiellesi sellaisen ja-
lon, uskollisen’ ja kaikin
puolin mieleisesi ystävän,
jota voit kunnioittaa ja ra-
kastaa ja jolle voit sydäme-
si lahjoittaa.

Isä kulta, en halua
semmoista ystävää. Sinä,
isä, olet minun paras ystä-
väni.

Isä huomasi tyttärensä
surullisesta katseesta ja e-
pätoivoisesta äänestä, että
ensi lemmen oraat olivatkin
syvemmällä kuin hän aluk-
si oli luullutkaan. Senvuok-
si hän sanoikin:

Rakas lapseni, olen jo
kauan ajatellut lähettää si-
nut vuodeksi, pariksi m u -

siikkiopistoon Helsinkiin. Si-
nulla on paljot perinnäisiä
taipumuksia, ja kun saisit
niitä vähänkin kehittää, oli-
si sinulle itsellesi ja ympä-
ristöllesi siitä suurta iloa.
Äitisi jätti sinua varten pie-
nen perintönsä, jotka varat

riittävät jonkun aikaa opis-
keluusi. Ja' sitten sinun, In-
kerini, tarvitsee myös pääs-
tä iloisempaan ja sopivam-
paan seuraan, opp iaks e s i
seurustelutapoja, jos jolloin-
kin joudut hienompien pa-
riin.

Inkeri ei hetkeäkään e-
päilfyt isän tarkoitu s t a.
Hän iloitsi kuullessaan vih-
doinkin pääsevänsä musiik-
kiopistoon, jonne aina oli
toivonut. Ja hän toivoi saa-
vansa yhä edelleen joskus
tavata Arvo-herraa. Mutta
samassa hän tunsi tuskaa
sydämessään muistaes saan
ruusuneidon, jolla oli oikeus
seisoa Arvon rinnalla joka
paikassa. Hän ei enää iloin-
nut eikä epäröinyt, vaan
vastasi rehellisesti:

Kiitos, isä kulta, jalos-
ta ajatuksestasi ja uhrau-
tuvaisuudestasi. Mutta
tarkemmin ajateltuani en
voi jättää sinua niin pit-
käksi aikaa yksin. Olisi-
han tosin hauskaa osata
kunnollisesti laulaa ja soit-
taa, mutta meidän varam-
me eivät riitä sell ais t e n
taitojen oppimiseen. Luulen
osaavani sen verran laulaa,
että voin tyydyttää niitä
kuulijoita, joille täällä jou-
dun laulua esittämään.
Pidäthän sinäkin, isä, lau-
lustani, vaikkei se olekaan
niin kaikin puolin ensiluok-
kaista ?

Luulenpa, rakkaani, et-
tei laulusi musiikkiopistossa
tule sen puhtaammaksi, sy-
vemmäksi ja raikkaammak-
si, kuin se nyt on. Siellä
tosin äänesi muovailtais ii n
pehmeäksi kuin leivosen vi-
serrys. Mutta siellä sekoit-
tui s i ehkä huomaamattasi
siihen paljon teeskentelyä,
eikä äänesi sitten enää he-
lähtäisi ehe ä 11 e, vaan se
kalskahtaisi soin nuttomasti
kuin halkeillut kirkonkello.
—Ja nyt, lapseni, mene ka-
mariisi. Kysele siellä Her-
raltamme, miten parha i te n
sielunrauhasi saavuttaisit.
Minäkin tahdon rauha s s a
kiittää Häntä siitä, että sy-
dämesi on tähän asti sääs-
tynyt turhasta maailman
kunniasta ja monesta sen
viettelevästä hurmiosta.

Inkeri syleili lämpimästi
isäänsä, ennenkuin pois tu i
kamariinsa. Sinne päästyään
hän itki kauan. Kun sitten
kyynellähteet olivat yli äy-
räittensä vuotaneet, otti In-
keri äitinsä kuvan, katseli
sitä ja huokasi:

Herra, poista hänen
kuvansa sydämestäni ja an-
na minulle todellinen lepo
ja rauha kaikista maailmal-
lisista turhista kuvitteluista
ja ajatuksista. Anna myös
anteeksi se hetkellinen
heikkouteni, että uno hd i n
hänen rakkaimpansa ja it-
seni asetin tilalle. Herra,
anna heidän löytää toisen-
sa ja johda heidän elämän-
sä todelliseen, kestävään on-
neen. Amen.

Rukoiltuaan Inkeristä tun-
tui, kuin kirkas, va loi s a
päivä olisi ympäröinyt hä-
net. Äidin kuvakin näytti
hymyilevän hänelle. Hän
tiesi saaneensa rauhan ja
levon sydämelleen.

(Jatk.)

Onnea
ja

Jumalan
siunausta

Miss Mildred Helen Lehdolle
ia

Mf. Werner Wiskarille
kihlauksensa

johdosta
toivottavat

New York City. N. Y.
Mrs. Marie Lehto
Rev. ja Mrs. M. Wiskari ja

Arthur
Isidor Kynsilehto ja perhe
Jenny ja Elis Kynsilehto
Aino Säävelä, opettajatar

Rev. Gerhard I. Aho
Mr. ja Mrs. Nick Ross ja perhe
Mrs. Maria Palm
Aino Lehtomäki
Mrs. Eeva Harrison
Mr. ja Mrs. Eino Hämäläinen

ja Eino Jr.
Miss Aina Lemberg
Mrs. Maria Lehtonen
Mrs. Hilda Hautamäkl-Ohsol
Mr. ja Mrs. Oskar Aaltonen
Miss Hilma Myllymäki
Miss Helmi Halla
Mr. Jack Mäki
Andrew J. Halla
Miss Aino Karelia
Mrs. Esther Bjaanes ja Roald
Mrs. Aina Warts
Mrs. Amalia Lehtola
Mr. ja Mrs. Niilo Siikala
Miss Kerttu Wegelius
Mr. ja Mrs. Hokkanen ja

Albert
Mr. ja Mrs. William Väänänen
Misses Katri ja Irja Elovirta
Mrs. Kerttu Heinänen
Aina ja Emil Heino
Mrs. Sanna Walsiröm
Mr. Hjalmar Nurmi
Mrs. Helmi Arlund
Miss Elsa Ripatti
Miss Anna Björnlnen

Mrs. Hilma Tutfasela
Mr. ja Mrs. Bror Broden
Mr. ja Mrs. Alex Hynnä ja

Alex Jr.
Miss Marie Kuosmanen
Miss Selma Hyvärinen
Mr. ja Mrs. Edwin Krajci

Miss Impi Pajunen
Miss Sophia Kiiskilä
Mrs. Miina Matson
Mrs. Anna Labbas
Mr. ja Mrs. B. Mäntyniemi
Miss Mary Lake
Miss Aili Waltanen
Mr. ja Mrs. Frank Brown
Mr. Frank Packalen
Mr. ja Mrs. Gust Aaltonen ja

Mildred
Mrs. Myntti-Laine
Mrs. Erikka Suojanen

Mrs. Vilma Lehto
Miss Salme Kilappa
Mrs. Elsa Lindroos
Mrs. Maria Hirvi
Miss Elsie Maisio
Mrs. Siina Kocher
Esther ja Kalle Honkala
Mr. ja Mrs. Carl Hakala ja

Katrina
Mr. ja Mrs. Alex Post Ja John
Anna ja Uuno Danielson
Tilda ja Perttu Paasimaa
Kerttu ja Walter Edixon ja

perhe
Mr. ja Mrs. Alex Falls Ja

Bobby
Lila ja Paul Tanner
Miss Martha Suikki

Jersey City
Mr. Ja Mrs. Alex Öhman

Mr. Ja Mrs. Arvid Karsikas
Mr. Ja Mrs. Ivar Walkama

Mr. Ja Mrs. Edward Walkama
Elsie Walkama

Kathrlne Walkama

Mrs. Suoma Salmi
Mr. Ja Mrs. Wilho Ranta
Mrs. Maria Waald
Mrs. Tyyne Mattila
Mr. Ja Mrs. Otto Woutlla
Aino Ja Nestor Jarvis
Leonard Jarvis Ja perhe

Palvelus-asema, joka tunnetaan elementin Standard
asemaksi, Aurora ja Lawrence katujen kulmauksessa,
on nyt Verner J. Rantasen omistama.

Saadaksenne täydellisen auton rasvauksen, öljyn
vaihdon ja tankkinne täyteen Sandard gasoliinia,
pysähtykää RANTASEN PALVELUSASEMALLA

RANTASEN
STANDARD SERVICE STATION

Puhelin 672
W. Aurora jaLawrence katujen nurkassa

IRONWOOD, MICH.
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Metsän arvo on muitten luonnonrikkauksien arvoa‘ ""uranpl.

sillä metsä kasvaa uudestaan. Sentähden on metsiä viljeltä-

vä" yhtä suurella huolella kuin hyvää viljapeltoa. El Ameri-
kalla ole puuta haaskata.

Ahonen Lumber Cos.
IRONWOOD MICHIGAN

Auttaja torstaina, tammikuun 23 p. 1947
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Seamen Building

IRONWOOD,
MICH.

LAHJAPEKETTEJA OMAISILLE
EUROPAAN

11 paunaa valikoituja ruokia 6.00
100 paunaa jauhoja 13.75
Täyni miesten tai naisten

puku 10.00
Hinnat lähetyskululneen,
Tavarat menevät viivyttelemättä
perille,

PAUL J. COBB
476 Flfth Av New York 17, N.V.

Uusia Ja käytettyjä
AUTONOSIA

Sekalaisia autokumeja

Tilatkaa autonosia postitse.
Lähettäkää lehmän nahat

meille.

Rice Auto Sales &

Supply Cos.
Vastap. Carnegie kirjastoa
Puh. 204 Ironwood, Mich.
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