Menneilta vuosilta

BENJAMIN MITRO
Kaksi vuotta jatkunut kuva- ja esittelysarjamme Vienan
Karjalaisten Liiton ja Karjalan Sivistysseuran merkkimiehista paattyy tahan numeroon. Viimeisena esittelemme Benjamin (Venja) Mitron, jonka tyovuodet osuivat vuosisadan alkukymmenille.
*
Benjamin Mitro syntyi 9.4.1881 Laihialla, missa hanen
isallaan Ivan Mitrofanoffilla oli suuri ja vakavarainen kauppaliike. Kun huomattiin, etta osoitti jo pienena opinhalua,
hanet lahetettiin opintielle, aluksi alkeiskoulun jalkeen Pietarin kauppareaalilyseoon (1889—1899). Ylioppilaaksi nuorukainen tuli Vaasassa vuonna 1901. Opintojaan ban jatkoi
vuonna 1903 Polyteknillisessa opistossa Helsingissa, mista
siirtyi pian harjoittamaan jatko-opintoja ulkomaille eri oppilaitoksiin seuraavasti: Karlsruhen teknillinen korkeakoulu
1903—1905, missa han suoritti insinooritutkinnon; Amerikassa Benjamin Mitro opiskeli vv. 1906—1907 ja seuraavat
kaksi vuotta jalleen Saksassa Karlsruhessa suorittaen siella
nyt tohtori-insinoorin tutkinnon. Taydennettyaan viela tietojaan ja taitojaan vv. 1910—11 Hampurin hygienisella laitoksella han oli saavuttanut alallaan perusteellisen ja uudenaikaisen koulutuksen. Vuonna 1911 hanet valittiin Tampereen kaupungin kemistiksi, mita tehtavaa han hoiti kuolemaansa saakka.

Monipuolinen
Ra vintola Karelia
Ravintola Karelia Kapylan Karjalatalossa tarjoaa
todella monipuolisesti jokaiselle jotakln.
Herkullisesta Karjalaisesta keittiostamme loydat
taidolla ja sydamella valmistettuja perinneruokia
tsupukoista aina karjalanpaistiin.
Kaytettavissanne on kaikkiaan neljatoista erilaista
ja erikokoista kokoushuonetta ja salia aina
4-400 hengelle.
Kaikki tanssista ja hyvasta musiikista nauttivat
ovat tervetulleita tanssi-iltoinamme keskiviikkona,
perjantaina seka lauantaina pyorahtelemaan
parketille tai muuten vain kuuntelemaan elavaa
musiikkia, jota esittavat toinen toistaan
kuuluisammat yhtyeet ja solistit.
Perinteisen pitopoydan loydat Kareliasta
sunnuntaina, jolloin kaikki alle 12-vuotiaat lapset
saavat ruokailla ilmaiseksi vanhempiensa
seurassa.

Tervetuloa viihtymaan - iloisesti yhdessa hyvassa seurassa.

Kun Vienan Karjalaisten Liitto perustettiin, molemmat
Mitron veljekset, Aleksei ja Benjamin tunsivat asian omakseen. Tampereen perustavaan kokoukseen ilmestyi jo taman
lehden edeltajan Karjalaisten Pakinoiden naytenumero, jonka toimitti juuri Benjamin Mitro Paavo Ahavan kanssa. Liiton valiaikaisen johtokunnan seitsemasta jasenesta han oli
ainoa kauppiaiden ammattikuntaan kuulumaton.
Opiskelu, jota edella jo selvitettiin, vei tulevina vuosina
Benjamin Mitron ajan, mutta vuonna 1917, kun Karjalan Sivistysseura perustettiin keskenjaanytta tyota jatkamaan, han
oli jalleen mukana seuran johtokunnassa jasenena vv.
1917—1923, johtokunnan sihteerina toimintavuoden 1919—
1920.
Nuoremman Mitron laajaa opillista sivistysta ja koulutusta voitiin kayttaa monessa asiassa hyodyksi. Niinpa han oli
johtajana siina seuran lahetystbssa, joka vuonna 1918 kavi
Berliinissa pyrkien siella saamaan tukea ja myotatuntoa
Karjalan asialle. Seuraavana vuonna kavi Ita-Karjalan Suomeen turvautuneiden kuntien edustajakokouksen lahetysto
Leo Pankkonen, Probus Rahikainen ja B. Mitro viimemainitun johdolla Tukholmassa jattamassa lansivaltain hallituksille osoitetun adressin.
Tohtori-insinbori Benjamin Mitro kuoli odottamatta ollessaan vasta 43 vuoden ikainen 12.12.1924. Hautauspalveluksen Laihialla toimitti Vaasan kr.katolisen seurakunnan
kirkkoherra E. Borotinsky suuren saattojoukon lasnaollessa. Tilaisuuden lopuksi luettiin Ilmari Kiannon runo, joka
alkoi seuraavasti:
Vai jo vaivuit, Venja Mitro,
heimoveljeni virea,
Nainkd Sulle laulun lanka
oli kitsas ja kirea...
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