
Nämä kukat ovat mi-
nulle yhtä rakkaita kuin
ruusutkin sillä ne johta-
vat ajatukseni ja muistoni
yhtä elävästi siihen ainoaan
ruusuun, jonka olen löytä-
nyt, mutta jota en ole saa-
nut omistaa.

Hänen katseensa ja ää-
nensä ilmaisivat niin suurta
tuskaa, ettei Inkeri voinut
olla sanomatta:

Ehkäpä te, herra Sta-
vanger, ette olekaan oikein
täydestä sydämestänne ha-
lunneet sitä ruusua omak-
senne, tai ehkä Jumala on
•huomannut sen teille sopi-
mattomaksi, eikä senvuoksi
ole antanut sitä.

Ehkä on niinkin, mut-
ta kaikesta huolimatta hän
kuitenkin pysyy minulle yh-
tä rakkaana kuin silloin, jol-
loin sain ensi kerran painaa
suudelman hänen huulilleen.

Ja nyt, neiti Pekkala,
jääkää hyvästi.

Hän tarttui Inkerin oike-
aan käteen ja painoi sen ni-
mettämään sormuksen, jon-
ka tähdenmuotoisessa kan-
nassa välkkyi tummanpunai-
nen rubiini.

Kiitos tämänpäiväises-
tä unohtumattomasta seu-
rastanne. Antakaa tämän
sormuksen olla sormessanne
muistona siitä ruususta, jon-
ka kerran lahjoititte minulle,
tietämättä, kuinka kallisar-
voinen se oli ja yhä vieläkin
on. Hyvästi, hyvästi, In-
keri-neiti! Hänen huulen-
sa polttivat koskettaessaan
tytön kättä.

Inkeri oli yksin. Hän sei-
soi keskellä lattiaa ja tuijot-
ti suoraan eteensä näkemät-
tä mitään. Lampussa oli va-
lo, mutta Inkeriä ympäröi
pimeys. Vihdoin hän liikahti
tuskainen ilme silmissään.

Hän on poissa, huokasi
hän raskaasti, hoiperrellen
pöydän ääreen ja vaipuen
sohvaa vasten polvilleen. Sii-
nä hän eli ajatuksissaan uu-
delleen jokaisen hetken, jon-
ka oli ollut Arvon seurassa.
Hän ei saanut mielestään
sitä surullista, mutta samal-
la lempeää ilmettä, joka Ar-
von silmistä aina loisti, ja
tuo suudelma poltti yhä e-
delleenkin hänen kättään.
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Mutta pelkät suloiset mie-
likuvat eivät saaneet pitää
Inkeriä vallassaan. Hänen
mieleensä tuli taas se tunte-
in ato n, ylhäinen neitonen,
jolle Arvo varmaankin kuu-
lui, ja jolle tämä ei ollut
täysin uskollinen, koska niin
helposti toisen tähden saat-
toi hänet unohtaa.

Miksi hän tänäänkin
taas tuli niin suloisena ja
rakastettavana ? Miksi
hän jäi odottamaan koko
päiväksi? Miksi hän reessä
niin lämpimästi puristi ja ai-
van sydämeen asti silmänsä
upotti? Miksi hän tuon sor-
muksen sormeeni pisti? Mik-
si taas hänen suudelmansa
polttaa kättäni ? Rakas
taivaallinen, isäni, tule loh-
duttamaan lastasi ja anna
hänen sielulleen rauha näiltä
tuskallisilta tunteilta. Loh-
duta samalla Arvoakin ja
yhdistä hänet rakkaimpaan-
sa, jotta hän saavuttaisi sen
onnen, josta aina uneksii.

Inkeri jäi yhä polvilleen
ja taisteli siinä rakkauden
suurta, pyhää tunnetta vas-
taan.

XV.
Kun Arvo tuli kotiin tuo-

na kohtalokkaana päivänä,
jolloin hän tapasi vastoin
tahtoansa Inkerin metsätiel-
lä, kysyi hänen äitinsä:

Missä ihmeessä olet ko-
ko päivän ollut? Ruoka
ehkä maistuu nyt hyvältä?

Kiitos, äiti, ehkä syön
jonkun verran, mutta nälkä
minun ei ole. Koska ilma oli
houkutteleva, tein pitkän a-
jomatkan, vastasi Arvo kat-
somatta äitiänsä silmiin.

Syötyään hän valitti pään-
kivistystä ja väsymystä.
Hän pyysi siis anteeksi, et-
tei voinut jäädä keskustele-
maan äitinsä kanssa ja pois-
tui sitten omalle puolelleen.

Kun hän seuraavana aa-
muna tuli aamiaiselle, huo-
masi rouva Stavanger heti,
ettei hän ollut nukkunut.
Hänen silmänsä punoittivat,
kasvot olivat kalpeat eikä
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AUTONOSIA

Sekalaisia autokumeja

Tilatkaa autonosia postitse.
Lähettäkää lehmän nahat

meille.

Rice Auto Sales &

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

Auttaja torstaina, maalisk. 27 p. 1947
ruoka maittanut ollenkaan.
Keskustelusta hänen kans-
saan ei tullut mitään, sillä
hän vastasi vain lyhyesti
ka i k kiin kysymyksiin.
Päivällä ja illalla oli hän yh-
tä väsynyt ja vaitelia, ja
ruokaa hän tuskin maistoi-
kaan.

Niin kului päivä toisensa
jälkeen. Viikkoon ei hän ol-
lut käynyt ulkona, ei äidin
kamarissa puhelemassa, ei i-
sän kanssa shakkia pelaa-
massa, ei tallissa hevosiaan
katsomassa, eikä renkituvas-
sa illoin lukemassa.

Äiti oli tästä poikansa sil-
miinpistävästä muutokses t a
kovin huolissaan, mutta isä
lohdutteli häntä sanoen, et-
tei pojalla mitään erikoista
hätää ollut.

Isä oli salaa pitänyt sil-
mällä poikaansa, ja tullut
siihen vakavaan päätökseen,
että Arvo oli rakastunut.

Eräänä iltana hän hiipi
hiljaa kirjastohuoneeseen ja
siirsi syrjään oviaukkoa
peittävän paksun ja pehme-
än samettiverhon.

Hän näki Arvon istuvan
uunin edessä, tuijottavan
riutuvaan hiillokseen ja pai-
navan usean kerran kädes-
sään olevan kuihtuneen ruu-
sun huulilleen.

Tästä huomiostaan herra
Stavanger ei puhunut vai-
molleen mitään, sillä hän o-
dotti Arvon ennen pitkään
kertovan hänelle surun s a
syyn. Arvo oli kuitenkin e-
delleenkin vaitelias ja pysyt-
teli mahdollisimman paljon
omissa huoneissaan.

Rouva Stavanger alkoi jo
tulla levottomaksi. Hän ke-
hoitti miestänsä kutsumaan
lääkärin tutkimaan, mikä
poikaa vaivasi.

Odotetaan vielä, rakas
Agnes, kyllä Arvo kertoo it-
se tautinsa syyn, koetti her-
ra Stavanger lohduttaa vai-
moaan.

Tautinsa syyn? Tie-
dätkö sinä sitä, Henrik, mi-
kä häntä vaivaa? huu-
dahti Agnes säikähtyneenä.

En, mutta arvailen hä-
nen potevan rakkauden tau-
tia.

Rakkauden? Miksi
hänen tarvitsee sitä sairas-
taa? Sitä en tullut aja-
telleeksikaan. Henrik, ole
niin hyvä ja mene sinä pu-
humaan hänen kanssaan, eh-
kä hän sinulle puhuu rohke-

ämmin. Eilen illalla me-
nin hänen luokseen ja ky-
syin, miksi hän istui yksin
pimeässä ja oli kovin mur-
heellinen. Hän katseli vain
sammuvaan hiillokseen ja
sanoi välinpitämättömänä,
vaikkakin ääni ilmaisi syvää
surua: “Eipä tässä oli ilon
aiheitakaan”. Koetin yhä
udella häneltä, mutta hän
pysyi yhtä umpimielisenä,
eikä puhunut enää mitään.

Kuulin hänen hyräilevän
hiljaa jotakin surunvoittois-
ta, minulle tuntematonta sä-
veltä, mutta en arvannut
sen johtuvan rakkaudesta.

Rakas Henrik, mene nyt
sinä puhelemaan hänen
kanssaan, muutoin en saa
koko yönä rauhaa.

Nuku aivan rauhassa,
rakkaani, kyllä Arvo niistä
asioista suoriutuu ilman mei-
dän apuammekin.

Sen kyllä tiedän, mut-
ta eihän hänen tarvitse siksi
surra. Saahan hän kihlautua
vaikka heti, kukapa häntä
siitä estää. Mene nyt loh-
duttamaan, olethan sinä ko-
kenut niissä asioissa.

Herra Stavanger ei enää
vastustellut, vaan lähti poi-
kansa luo. Tultuaan kirjas-
toon, pysähtyi hän kuulles-
saan Arvon soittavan. Hän
kuunteli ja tuska ahdisti hä-
nenkin sydäntään. Arvon
viulu itki ja isän sydän itki
kuullessaan tuon jo kauan
unohdetun säveleen.

Vähän ajan kuluttua Arvo
laski viulun pöydälle ja vi-
helsi samaa säveltä. Sitten
hän taas istuutui uunin et-
teen ja kohenteli puoleksi
palaneita puita. Kun ne oli-
vat hiiltyneet, lauloi hän hil-
jaa, väräjävin äänin:

“Äiti, äiti, älä soimaa,
että häntä lemmin mä,
eihän ole mulla voimaa
irti päästä lemmestä.
Äiti, äiti, älä moiti,
lakkaa torumasta jo,
lempimäänhän minut hän-

tä
saattoi itse kohtalo”.
Herra Stavanger ei voinut

enää hillitä itseään eikä
kuunnella rauhallisena. Tus-
kan vallassa hän astui poi-
kansa luo ja kysyi kiihoit-
tuneella äänellä:

Poikani, mistä olet saa-
nut käsiisi tuon laulun? —Si-
tä ei enää vuosikymmeniin
ole laulettu. Se on minul-

t Kevät on pukeu-
tumisen aika
★ PÄÄLLYSTAKKEJA

★ HATTUJA

Täysi valikoima J|ä frMll
kevät kenkiä

Alberfs Clothing
and Shoe Store

Ironwoodin suurin kenkäkauppa
Ironwood Michigan

le hyvin rakas, sillä sen lau-
loi minulle kerran tyttö, jo-
ta rakastin ja joka ra-
kasti minua ja kuoli tähteni.

Arvo nousi ylös ja väänsi
sähkökatkaisijaa. Huone tuli
äkkiä valoisaksi ja nyt hän
näki, miten pari kirkasta
kyynelhelmeä vierähti isän
poskille. Se koski pojan sy-
dämeen ja hän sanoi osaaot-
taen:

Isä, oletko sinäkin ollut
saman kohtalon alaisena?

Olen poikani, vaikka
minun suruni on ollut suu-
rempi ja kestänyt koko elä-
mäni. Mutta mistä olet
saanut tuon laulun?

Sen löysin kirjastosta
erään vanhan historiallisen
romaanin välistä joku päivä
sitten. Luettuani sanat,
tuntui kuin joku olisi sano-
nut: siinä on vastaus sydän-
suruusi. Otin laulun mukaa-
ni ja soitin sen heti. Se on
näinä parina päivänä soinut
sydämessäni lähtemättömänä
tuskana.

Isä ojensi kätensä, lausu-
en vapisevalla äänellä:

Arvo, anna minulle se
laulu, se on ainoa muisto hä-
nestä.

Arvo antoi kellastuneen
paperin isälleen, joka taittoi
sen entisiin taitteisiin ja
pisti lompakkoonsa.

Kas niin, siellä se py-
syy hyvässä säilössä. Ja
nyt, poikani, ymmärsin pu-
heestasi, että olet rakastu-
nut?

Se on totta, isä. 0-
len tavannut kauniin tytön,
jonka tummat, säihkyvät sil-
mät ovat kokonaan lumon-
neet minut. Hänen ihana ku-
vansa on syöpynyt lähte-
mättömänä sydämeen i, ja
hänen suloiset laulunsa kai-

Mutta sittenkin olen on-
neton, ehkä onnettomin ih-
minen maan päällä.

No, mutta poikani!
Minkä tähden sinun pitäisi
olla onneton? Jos kerran
olet rakastunut, niinkuin sa-
not, ota herran nimessä tyt-
tö, eläkä murjota noin on-
nettomana. Kun sinua
katselee, luulisi, että olet jo
vuoden haudassa maannut,
kasvosi kun ovat valkeat
kuin palttina.

Kiitos, isä, siitä, ettet
asetu heti vastustelevalle
kannalle, mutta kuitenkaan
en voi vielä iloita voitostani.
Luulen, että monta taistelua
on taisteltava, jos sittenkään
onnistun. En ole edes ky-
synyt rakastetultani, saanko
toivoa, enkä voi varmasti sa-
noa, rakastaako hän minua.
Monta kertaa olisin kysynyt
sitä häneltä, mutta en ole
uskaltanut.

(Jatk.)

JUMALANPALVELUKSIA
FITCHBURGIN SEURA-
KUNTAPIIRISSÄ HUHTI-
KUUSSA

4 p. Fitchburgissa H. p.
eht. klo 7:30 ill.

6 p. Fitchburgissa lasten
juhla klo 9:30 ap., juhlaju-
malanpalvelus klo 10:30 ap.
ja ilta juhla kirkkokuoron
toimesta klo 7:30 ill.

6 p. So. Royalstonissa pää-
siäisjumalanpalvelus klo 2:30
ip. Antti Miettisellä.

7 p. Fitchburgissa seura-
kunnan kokous klo 8 ill.

13 p. Fitchburgissa kello
10:30 ap. ja huhtikuussa
syntyneiden juhla klo 7:30
ill.

13 p. Fitzwilliamissa klo
2:30 ip.

No. 13

Tässä on todistus, että
pienillekin käyttäjille sähkö

on puolta halvempaa
Lokakuussa 1925 18 kilowattituntia $1.71
Lokakuussa 1946 33 kwt. $1.72

Andrew Raykovichin todellinen sähkölasku,

517 First National Street, lokakuussa 1925 —«
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Mr. Raykovichin lasku lokakuussa 1946

Teidän laskunne naapurinne lasku pieni laskukeskikokoinen lasku suuri lasku kaikki yhdessä
osoittavat, että tänään sähkö maksaa noin puolet siitämitä se maksoi 20 vuotta sitten.

Todellakin tänään saatte kaksi kertaa enemmänrahallanne voitte nyt nauttia kaksinverroin suurem-masta määrästä kuin 20 vuotta sitten ilman lisäyksiäsähkölaskuunne.

Lake Superior District Power Cos.

20 p. Newportissa klo 2:
30 ip.

20 p. Marlborossa klo 7:
30 ill.

| 20 p. Fitchburgissa mrs
M. Elovaara tarjoilee kahvit
Suomen hyväksi.

21 p. Rippikoulun iltaluok-
ka alkaa Fitchburgissa klo
7 ill.

27 p. Fitchburgissa klo
10:30 ap. ja neljännen ryh-
män juhla klo 7:30 ill.

27 p. New Ipswichissä klo
1:30 ip. mrs Sanna Korven
talossa.

27 p. Harrisvillessä klo 3:
30 ip. kappelissa.

Fitchburgissa on pyhäkou-
lu joka sunnuntaina klo 9:30
ap. ja ompeluseuran illan-
vietto joka torstai-iltana, se-
kä kuoron harjoitukset tiis-
tai-illoin.

Lämsä-Prokopas

__Maalisk. 15 p:nä vihittiin
pyhään avioliittoon ylioppi-
las Arvo Arvid John Lämsä
ja sairaanhoitajatar Ruth
Emily Prokopas. Sulha ne n
on mr ja mrs Mikko Lämsän
poika, 123 Mechanic St.,
Fitchburgista ja jatkaa sie-
lutieteellisiä opintojaan Bos-
tonin yliopistossa. Morsian
on mr j a mrs Kostantos
Prokopasin tytär, 931 West-
minster Hill Rd., Fitchburg,
ja toimii sairaanhoitajatta-
rena Burbankin sairaalassa.
Kukkasparina olivat Urho TANARUS.
H. Lämsä ja miss Lyyli E.
E. Lämsä. Vihkiminen toi-
mitettiin ev. lut. seurakun-
nan pappilassa, 126 Mecha-
nic katu. Tilaisuudessa oli
sekä morsiamen että sulha-
sen omaisia, jotka pappilas-
ta menivät viettämään hää-
juhlaa morsiamen kotiin.

Matti Anttonen.
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