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IVCSLcl VJtUdABLLil DVU yvoJ""Anna mennä" sanoi iso Jim m Brownin hoitoon
1 luku Haskins uhkarohkein rautara- - ähkääs _ louk- -

altl tkatkerl!1'-
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JM un Jim d ilottoman lapsuutensa
:0jenaatelbtettä_meidä„:p ) ZlToL "Äoi- - M fe1 Ä-- " kului puutteessa ja oppimat- -

tomuudessa Sitä seurasi aikaitaisi nanKKia rveiuiie piauu sma - ncmau mii
hän on nyt täyttänyt kolmen- - massa Pllvnn- -
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mishuoneelle" pääsi poliisilta nen leivänhankinta ja lopulla
+ni=tD o kaikki tvtnt nvk-vää- nen voimakone alahti kaksi sillä vaikka hän tarkoitti iltnoit- - huolellaiaiset ia kovat päivät las

kertaa ja Jim oli matkalla ylös taa uutisen hellävaroen ei han
{en aitjnä ja useimmiten vScnopettelevat soittamaan

"Ja minä toivon äiti että sinä korkeimmille kerroksille Istuen st asen paremmin osannut

että minut laiskasti rautaptiomin paalia
ohella palkkalaisena' vieraan

saisit sen päähäsi on oh juma]ani! Jim 0n siis työssä
tvt t!! l-- "ioJV- - valmistautui Tim oitamaan kun- - i„„„ui Mrs iTcUnc
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"No Keiti tai Katariina ra- - kerroksella ollakseen vaimis a--

lasta rintaansa vasten ja toiset A

kastan sinua vhtäpalion kum- - killiselle pysäkille korkeimmalla t juoksivat itkien paikalle ''mltaÄÄonneUo- - sa ltai ummehtuneessa työpaikas- -
maila nimellä hyvänsä sua nimit- - kerroksella Hänen alapuolellaan tietämättä vjelä mikä

äitisi haluaa käveli muurahaisen kokoisilta heitä kohdannut sa' ynvo maisista ivopuiiiiisLim-
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tänenkin ja jos si- -

'nulle pianon ostaa niin minun näyttäviä ihmisiä ja hevoset ja

täytyy keksiä keino miten sen 'katuvaunut näyttivät lasten le--

saamme maksetuksi ja samalla luilta

pidetyksi katto päämme päällä" Mutta nopea "hissi" yht'äkkiä
vastasi Jim Haskins komppanian ja odottamatta pysähtyi kahdek- -
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Kolmen' paivan perästä Jim nQgta vaatetllksesta mitä suu-Haski- ns

haudattiin Yhtiön ei
rimpaan vaaranalaisuuteen ?

maksaa leski Haskins -
huolehdittavanen Qn

vanhingonkorvausta syystä sa 'toimeent„iosta ja
oli olemassa jonkinlainen k „ tai miehen

vahingonkorvauslaki eni Ma ja yhä kallistuvat
:a ei icsui pinntokustannukset tekevät vält- -

Kiljuissa iiaucii uimciiset un- - ja-
- saminiuium — — -

palkollisten
mes mutta kotona ja tuttavien Jimille odottamatta ja hän putosi taj jotain sellaista jot
keskuudessa kutsuttiin häntä Ji- - kiitäen ohitse kauhistuneiden tyo Haskin-- voinut käsittä
_:i„: toverien alas- - kivikävtävalle i

iiö ™ n i + n rrnifltiV in vurlvt- -

liimsi r ' - sanoessa KtiuKauuessa unvai tämisen mahdottomaksi!1 Ann
"On nai on nerheitä loilla ei murskaantuen muodottomaksi li--
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ole niinkään suuret tulot kuin namonkaleeksi neet ja vuokra 0js} ollut taas kaikkear Häneltä elämänhuokt -
meillä jotka hankkivat soitan- - Jim on loukkaantunut koko

maksettava Leski Haskins ei riistävät mielen levon kuihdut- -
non opetusta lapsilleen intti pahoin sopersi polusi katkonai- - voinut en---

n

Mua fieitsemän ]ap tayat hänet cnnenaikaise8tif pai- -
Mrs Haskins sella aanella joka mem as asta

gensa kangsa samassa mukavassa
)]aen oIo-

-

n kon voimana ]„
"Ali right äiti mene niin pit- - ilmoittamaan Mrs Haskinsille terveellisessä aunnossa jossa oli- -

juuteen ia kärsimyksiin
källe kuin tahdot kunhan vaan Oh mmm

grtyy
mennä ha

Talon omistaja oli
Monas tl]ntee työläisäiji elä--

menen leikST' 'L "ans! Jn enTana M"!" stä mielta etta hedan ohs pa- - mänta ka leva ylivoinaisen(
(jatkoa toisella sivulla) mutta kaikkein tukalin on tilansa

Silloin Henry
viisi-vuoti- as ja

Jennie kaksi vuotta häntä nuo-

rempi tekivät rohkean ryntäyk-
sen sanomalehteä kohti jota isä

oli lukemassa ja huudahtivat yh-

teen ääneen:
"Tule leikkimään junaa isä"
Isä paneutui nelinkontin lat-

tialle joka oli merkki seitsen-

vuotiaalle Jackille ja yhdeksän-
vuotiaalle Maijulle yhtyä leik-

kiin ja jättää kuvien piirustele-
minen jota he olivat juuri teke-

mässä värikynillä
Jimmie joka oli yksitoista vuo-

tias ja isänsä kaima pani pois
suuren kuvaraamatun jota hän

katseli ja yhtyi myöskin leikkiin

nimittäen itsensä konduktööriksi

riksi
Isä oli juna tuolit olivat ase-

mina ja Maiju ja Jakki ja Jen-

nie kiipesivät junan selkään mat-

kustajina ja Henry rupesi vetu-

rinkuljettajaksi että sai olla kyy-till- ä

kaiken aikaa
Asemalta asemalle iso Jim

Haskins ryömi nelijalassa kun-

nes väsyneet polvet muistuttivat

LESKIÄ1TIEN JA ORPOJEN "ELÄKELAKI-VALTIO-

leskiäitien jft orpolasten ejelaklv„s„„„ „SvttSA nP valtiot Yhdysvalloissa missä on voimassa
' ™„V t Viime vuonna heinäk 13 p numerossa Toveritarta oli --

pitempi miu u
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sr vaa -uk vaiiJUL v v a (OJAuiuuietta pikku matkustajien oisi ju e"
__ „ nyt lähde tekemään siitä

aika mennä levolle KtÄ LZTZt
Seuraavana aamuna aamiaisen ]eman kautta riiBtetty näistäkin vain sellaisia Jotka v "nn 1outuneet äidit ja lapset

lähti Timi itvöhönsä van- - „„ 4„v ivt i kannsiHisla kaikki av oeron kantta oman
svntvä

sekF sellaiset vaimot Ja lapsSt missä isä syystä tai toisesta ei kykene pitämään huolta perneestaan
„
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Henry ja Jennie saattelivat isää f Syrjättävää että kaikki ne lapset Jotka viattomasti Joutuvat kovan kohta

kadunkulmaan asti ia kantoivat lon alaiseksi tulisivat yhteiskunnan puo esta turvatuKsi
tämänsuuntaiselle lainlaadinnalle Ja

m hi niin mTKanp Hiiin u uuiuuhänelle avuksi eväskoria Mutta nyva ™u r
"Hyvästi lapsukaiset tulkaa meidän on pyrittävä sitä edelleen jatkamaan laajentamaan ja kehittämään


