
Tummanpunainen

Kiitos ilm o i tuksesta.
Huomenna, jos sallitte, tulen
vielä tervehtimään ja sitten
matkustan kotiin.

Olkaa hyvä, insinööri
Stavanger. Kello kahdelta-
toista alkaa vastaanottoaika
ja kestää kahteen.

Kiitän! Ja sinä, Aili tyt-
tö, nuku hyvin, ettei tohtori
setä toru meitä.

Kiitos setä! Nukun aina
hyvin. Setä, saanko vaiva-
ta?

Saat kyllä! Mitä tahtoi-
sit?

Sanokaa, setä hyvä, Sal-
melle, että hän toisi muka-
naan jonkun kirjan. Lukisin
sitä aikani kuluksi.

Sanon, ole huoletta.
Kalevin mentyä puhkesi

neiti Wesen päivittelemään.
—Te ette voi uskoa, Aili-

neiti, miten hämmästyin näh-
dessäni setänne. Onko hän
isänne veli?

Ei, isälläni ei ollut vel-
jiä eikä sisaria. Ja äitikin oli
vanhempiensä ainoa lapsi,
niinkuin minäkin.

Mutta tohtori Saikku-
han sanoi vanhempienne ole-

Lattiafurnassiä
Kaikenkaltaisia

Furnassiä
Öljyn polttajia furnassiin,

keiltouuniin ja
lämmittäjiin.

Asetamme paikoilleen
iänkin kanssa.

Soittakaa 1951 tai 2740
saadaksenne vapaan

kustannusarvion.
WELLS & HARVEY

314 S. Suffolk St.
tai

206 W. Aurora St.
IRONWOOD

Tiedustelkaa meiltä
Kuparipiippua ja

sovituksia.

gPearce Hardware
& Furniture Cos.
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Suomalaiset kauppapalvelijat

Phosphaie puhdistusainetta kaikkea puhdistusta varten

van ulkomailla. Puheistanne
päättäen he kuitenkin ovat
kuolleet.

Vanhempani ovat kuol-
leet, mutta Kalevi-setä ei
tahtonut sitä sanoa. Hän pel-
käsi, ettei tohtori Saikku ota
muutoin minua potilaakseen.

Neiti Wesen katseli tutki-
vasti Ailia. Hän huomasi nyt
kaiken alla piilevän salaisuu-
den ja halusi päästä sen pe-
rille.

Kuka sitten huolehtii
elatuksestanne ja kustannuk-
sista tänne sairaalaan? Rou-
va Pekuriko, jonka kasvatti
sanoitte olevanne, vai kuka?

' Luulen sedän maksavan,
sanoi Aili ja punastui taas
hiusrajaan asti.

Eräs hoitajattarista kantoi
sisään suuria paketteja ja las-
ki ne Ailin eteen pöydälle.

Neiti Halonen saa ehkä
hedelmiä ja kirjoja näissä pa-
keteissa. Tuon vielä ruusuja,
jotka myöskin kuuluvat nei-
dille.

Minulleko? —Oi, minä-
kö saan näin paljon hyvää!

Voi, miksi äiti-kultani ei
saanut mitään'kaikesta tästä,
kun hän sairasti ja kuoli.

Aili painoi päänsä tyynyä
vasten ja itki, itki ilosta ja
surusta samalla kertaa.

Nyt ei teillä ole syytä
itkuun. Katsokaapas, Aili-nei-
ti, miten kauniissa korukan-
sissa on tämä kirja. Ja kat-
sokaa, täällä on myös Väls-
kärin kertomukset.

Aili kuivasi kyyneleensä ja
otti kirjat niinkuin pieni lap-
si ja alkoi katsella kuvia.

Voi sitä setää, kuinka
paljon hän taas tuhlasi rahaa
minun tähteni.

Entäs näihin hedelmiin!
Katsokaa, miten meheviä vii-
nirypäleitä.

Aili maistoi tarjotusta ry-
kelmästä ja pyysi neiti Wese-
niä tarjoamaan appelsiineja

toisillekin hoitajattarille.
Ruusut, joita oli punaisia,

valkoisia ja keltaisia, painoi
hän poskeansa vastaan ja sy-
vään hengittäen ahmi niiden
suloista tuoksua.

Aili ei enää tuntenut päi-
viään pitkiksi sairaalassa.
Hänellä olivat parhaat ystä-
vänsä seuranaan: kirjat ja
kukkaset. ✓

Mutta sairaanhoitajattaret
punoivat monenlaisia juttuja
Ailista ja “Kalevi-sedästä”,
kun he pääsivät toistensa
seuraan nauttimaan niitä
herkkuja, joita he saivat Ai-
lilta runsaasti vähäisimmistä-
kin palveluksista.

Kun Aili vihdoin pääsi täy-
sin parantuneena sairaalasta,
olivat Salme, Kosti ja Uole-
vi valmistaneet hauskan vas-
taanoton hänelle.

Ailin kamari oli koristettu
köynnöksin ja paperiruusuin.
Pöydällä tuoksui hyasintteja
ja kieloja.

Oma kotikööri, johon kuu-
luivat Sirkka-rouva johtajana
ja hänen viisi lastaan, Salme,
Kosti, Hilkka, Antero ja Erk-
ki, sekä Uolevi, Tuovi ja Kei-
jo Stavanger, lauloivat reip-
paasti hilpein mielin “Terve-
tultua talohon, joukkoon iloi-
sen nuorison” j.n.e.

Laulaessa he piirittivät Ai-
lin keskelleen ja äkkiä nosti-
vat hänet korkealle huutaa
meluten: “Eläköön Aili, mei-
dän valoa vilkuttava majak-
kamme ! El ä ik ö ö n ! Elä-
köön !”

Älkää pudottako!—Kos-
ti ja Uolevi, laskekaa alas!
huusi Aili, kun pojat kantoi-
vat hänet kahvipöytään, jos-
sa monenlaiset leivokset tuok-
suivat makeina.

Jokainen tahtoi auttaa ja
palvella Ailia, jonka silmät
loistivat ilosta nähdessään,
miten paljon rakkautta hä-
nelle osoitettiin tässä hyväs-
sä kodissa.

Kun kahvi oli juotu, siir-
ryttiin saliin, minne pian tuli
kaksi tonttua pussit selässä.

Talon vanhin poika, kah-
deksantoistavuotias ylioppi-
laskokelas, piti humoristi-
sen puheen, mainiten siinä,
että joulu oli ollut ikävä, kun
heidän majakkansa oli ollut
poissa. Eivät he olleet uskal-
taneet joulupukin Ailille tuo-
mia paketteja avata. Mutta
nyt tontut, hänen palvelijan-
sa, tahtovat isäntänsä lahjat
omistajalleen tuoda.

Nuorin talon pojista, kym-
menvuotias Erkki, kaivoi pus-
sistaan paketin ja luki kaiku-
valla äänellä:

Kauan kaivatulle Ailil-

lemme. Sisältää: Uuden uu-
tukaisen kevätpuvun.

Vielä hän kaivoi monta pie-
nempää pakettia, joissa jo-
kaisessa oli antajan käsialalla
kirjoitettu omistutskirjoitus
ja lahjan sisällä soma, huvit-
tava runo.

Keijo poika oli kaksi vuot-
ta vanhempi Erkkiä. Hän
tahtoi pukin lahjat sisaruk-
siensa puolesta antaa. Niinpä
hän kaivoi esille paketin, jos-
sa olivat parhaat luistimet,
mitä Helsingistä löytyi.

Runo, minkä Aili löysi pa-
ketin sisältä, oli Uolevin kä-
sialalla kirjoitettu:

Nää luistimet terveyttä
antaa,

kun ahkerasti niitä kantaa
sun jalkasi kevyet ja pienet

sä impi ken lienet?

Kiitos, kiitos rakkaat
tontut, näistä lahjoistanne.
Ja kiitos, Uolevi, luistimista
ja tästä ihanasta runosäkeis-
töstäsi. Parhaimmat kiitokse-
ni kaikille muillekin, jotka
ovat minua lahjoillaan muis-
taneet.

Talvinen ilta jo alkoi hä-
märtyä, kun Aili vihdoin pää-
si vapautumaan toisista
omaan kamariinsa. Siellä hän
polvistui Herran kasvojen
eteen, kiittäen Häntä kaikes-
ta, mitä sairautensa aikana
ja nyt oli ystäviensä kautta
hyvää saanut.

XV.
Inkeri-rouva oli käynyt

Helsingissä lapsiaan ja Sirk-
ka-rouvaa tervehtimässä, ja
samalla pistäytynyt tohtori
Saikulla ja siellä tavannut Ir-
jan ja hänen tyttärensä Vio-
lan.

Viola raukka oli säälittä-
nyt häntä. Irjahan vain to-
ru skeli tytärtään kelvotto-
maksi hutilukseksi, joka ei
menestynyt koulussa eikä ih-
misten seurassa.

Ja tästä, Kalevi, et pu-
hunut mitään, vaikka olit
nähnyt, miten kylmästi hän-
tä kohdeltiin tätinsä luona?

Perhe oli kokoontunut seu-
rusteluhuon e e s e e n suuren
takkavalkean ääreen, josta
liekehtivä tuli levitti suloista
lämpöä ympäri huoneen.

Ulkona ei ollut pakkasta,
mutta maa oli vielä roudassa,
varsinkin öisin. Nukuttava
hämärä laskeutui huoneisiin,
peittäen pehmeään varjoon-

sa seinillä olevat taulut ja
huonekalujen hienot silkkiku-
dokset.

Inkeri-rouva istui lähempä-
nä uunia sukankudin kädes-
sä. Arvo-herra nojasi istues-
saan vaimonsa tuolin käsi-
nojaan. Ja Kalevi kiikkutuo-
lissa istuessaan teki suunni-
telmia pian lähestyvää Ame-
rikan matkaa varten. Hillevi
kirjaeli kaitaliinaa uuteen
kotiinsa.

Kalevi taukosi kiikkumas-
ta, kuultuaan äitinsä kysy-
myksen, ja vastasi:

—En tahtonut näillä ikä-
villä tiedoilla mieltäsi pahoit-
taa. Tiesin, ettei Irja-täti kos-
kaan ole ystävällisesti sinua
kohdellut, ajattelin, ettei si-
nua huvita kuulla hänen
haaksirikkoon joutuneesta
elämästäänkään.

Se on totta, ei se huvita.
Mutta me, joille Jumala on
antanut kalleimman lahjan-
sa, järjen, ja myöskin maal-
lista omaisuutta, emme saa
kuuroiksi tehdä kuulevia kor-
viamme ja sulkea oviamme
niiltä, joilla ei kotia eikä äi-
din rakkautta ole. Ajattelin
kutsua Violan tänne ja koet-
taa kasvattaa häntä, jos vie-
lä olisi pelastettavissa jotain
hyvää hänessä.

Eiköhän tämä ole liiaksi
hermoja kuluttavaa työtä si-
nulle, rakas Inkerini. —Kiel-
tää en tahdo, mutta pelkään
sinun väsyvän. Ja sitten
meille jää paljon vähemmän
sinun seuraasi, jota me jo-
kainen eniten kaipaamme.

Arvo-herra kietoi hellästi

Auttaja torstaina, jouluk. 4 p. 1947

Kuvastimia
Ja kaikenlaista lasltyötä

Rakennusalan erikoistar-
peita ja maaleja

PAULSAUTERCO.
122 W. Ayer Street

Puh. 120-W
IRONWOOD
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SUMMIT SUPER
Service Station
Arnold Salo, haltija

Douglas Blvd. ja U.S.-2
Gasollinlä, öljyä, rasvausta
Ja kaikkea alaamme kuu-

luvaa palvelusta.

SHELL TUOTTEITA

MATTSON'S
JEWELRY STORE

Victor Mattson & Son
125 E. Ayer St.

IRONWOOD, MICH.
Kellojen ja taskukellojen

korjausta

Käydessänne Escanabassa
poiketkaa

KALLION RUOKALASSA
Eino Kallio, omistaja

715 Ludington St.
Paras kahvi kaupungissa

No. 49

Suurempi valikoima
Alhaisemmat hinnat

Ystävällinen palvelus

FINEMAN’S
Department Store

Irormood’* Bualnt Cornfr

Suomalainen leipomo. Ensi-
luokkainen ja puhdas työ.

STENHOLM
BAKERY

Suffolk Street
IRONWOOD, MICH.

Käykää liikkeessämme vie-
raillessanne Ironwoodissa.

Paikka missä tarjotaan

MAUKKAAT ATERIAT

Gustafson’s
Luncheonette
212 E. McLeod Ave.

IRONWOOD, MICH.

* Muurarien tarpeita j
* pllJ*burgh maaleja j
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