
TORONTO ONT CANADA kommatkin voivat ne työt suorittaa AVIOEROJEN LUKUMÄÄRÄ SlJ5n niLVLVll CiclA
Niin hauska ja mukava on tämä "a YHDYSVALLOISSA lUyil9ll piKKU SISKO

kesä meille ollut syystä että perhees- - Jaan että ne vahvistaisivat ihmisiä —
Pyydä äidin selitämään lähemmin uauc öita sivuna

samme ei ole kukaan sairastanut
nykyaikana kaytetty ravin Kirj Josephille Conger-Kanek- o

kuten edellisinä kesinä Koululapset t0i nerkuti elämäntavat ym vaikut- - vässä kurjuudessa Täällä ovat Jatk
saivat vapaakyydin huvimatkalle jon- - tavat siihen suuntaan että hampaat asiat nopeasti kehittymässä sa- -

ka seura teki "Portola House'een" ja terveys menevät pilalla maan SUllntaan ja Amerikan y- - "Ettekö huoli hänestä enään

?Ä ifuJZVnTe!1 huoHa ja SSfkuÄnet lellisyydessä elävällä ja hallitse- - takaisin?" kysyi hän suurelta
Su! Keo 8 rpöränU Mk ääneen murtavat ihmise--

n

hautaan en- - valla luokalla ei ole mitään kei- - mieheltä

ja lkksi viemään meitä outoa seutua nfn aikaansa Äitisi voi nämä asiat noa pelastaa kansaa he ovat "Ei! Sanoin hänelle jo eilen

Meille toÄn vawBU iäkeraM ma saaPiko hän huomenna itsellensä mia kuin oh Rooman hallitseva naan ja jtlmaliste mina pidän

pari kertaa Ajoimme kaaralla St leipää ja mistä hän sitä saa—Selma- - luokka ennen mahtavuutensa sanani tällä kertaa Olen koe- -

Katariinan halki kauniiden maisemi- - tätl- loppua tellut häntä jo liian monta ker- -
en isot alat kirsikka-- ja viinirypäle-- Amerikan työväenluokka on taa 'Se narri on puoli juovuksis- -

JuomSen' t "foukkal"'
Jalkansa

ERÄÄN JYÖLÄISTYTÖN ajnoaj jol]a on käsissään voimaa sa nytkin Häneen ei' voi

että sairasvaunut täy- - ELÄMÄKERTA '

pelastaa tämä kansakunta joutu- - kaan luottaa Jos ei Jackson tu- -

tyi hänet noutaa laivasta takaisin — masta perikatoon" Mutta tämän le tänä iltana täytyy minun saa- -

tultua (Jatkoa 7:ltä sivulta) maan työväenluokka ei tunne voi da joku toinen Ei ole puutetta
Me käymme usein uimassa Onta- - :

maansa ja sen herääminen näyt- - pianonsoittajista Chicagossa— jausein maallarion rannalla ja mum- -

mon mökillä Mummo tuli Suomesta
S1U0m V" KaIle etta hankm taa olevan huolestuttavan hidas- - perhanan hyvistä soittajista Joe

noin viisi vuotta sitten ja melkein Paasee nPlUe- - ta Tämän maan työväestö suu- - Uumn ei ole mikään erinomainen

yksistään rakensi mökin ja saunan Hilda ja Kalle olivat nyt lloi- - rekKi osaksi kulkee johtajain pe- -
vaikka hän itse luulee olevansa

iTÄSitaS' £t 'V™5}™1 molefmft
ri- -

fä "ä tehden mitä käsketään ja kokonainen orkesteri Hän luu- -

aSSSlSSi fe"1? i" 'V

k
tka'k?n f'5" "skoe" ™tä saarnataan kunhan ke että minä en muka tule toi--

perheensä ja niin Evert joutui mum- - ej missään van o]e mitään uutta meen ilman hanta Mutta hän
raollemme jo ennen äitinsä kuole- - joten matka kului äärettömän ejkä puhtaasti työväen omaa voi- - tu'ee näkemään Ensin oli hän
maa He menevät jonkun viikon pe- - hauskasti Eväslaukut lentelivät melko kun otin hänen tä- -

rmtrTTuomTsräÄÄiÄ XjarakvarheSfeT- - f
mutia

yrittää liian korkeal- -

älti elossa ja on hän jo 83 vuotta "™flvat sfsalle tä kaikki on mitä parhaassa jär- - Ja se vle hanet PlIalle"
vanha ja hoitaa lastenlapsia vielä sanomaan:

jestyksessa- - Avioliittojen purka- - Antonin sammumaisillaan
isa kuoli viime kesana oi- - — Me olemme kaikki paastet- - utumisenkin he selittävät vat toiveet kohosivat akkiajohtu- - jaIen myöskin 83 vuotta vanha tv ripille

Millaiselta tuntunee elämä kun o- - v
' van yksistään seikkailuhalusta nan oysi itsensä seisomassa sy

len kahdeksan kertaa niin vanha
n

fifii!t ! ja ilkeämielisyydestä He eivät dan kurkussa ja jalkansa vavah- -
kuin nyt olen? Miksikä nykyajan ih- - m'eI!ssaan suta etta

että kunnol- - dellen pidätetystä mielen liiku- -
miset täällä Amerikassa ovat kaikki paasi ripille

-

inen TvfoS Hän katsoi vuoroon
huonhampaisia? kuulen usein isojen Nyt oli Kalle ja Hildakin otet- - ayomtto nykymaailmassa
ihmisten ihmettelevän ja toiset jotka tn rvtröien ia nniloVn eli on mahdottomuus yksistään sen- - t01ila vuoroon tointa puimjaanuoren- -
elävät noin korkeaan ikään omista- - lJlLUJ'=" Ja Vicn tähdgn sej]ase]je e 0ie saamatta sanaa suustaan Hän

™ vaamaPfaat-
- V0lk° SGlma" taSseisYa "ia"„2 tilaisuutta Mutta meneppä heille tui alas jälleen ja kun miehet

taitl tahan yhdessä m""ttivat keskustelunsa muihin
Niin kun mummo menee Suomeen kisoissa Hilda oh kovin iloinen seilaamaan miten tärkeätä olisi

niin me saamme "Vahdin" sitten it- - Vian valmistaa maaperää kunnolliselle d=IUUUI1' poen nan smurettiaan
JaPalla "auramaan ja joskusselle Meiltä viime talvena kuoli yli Uimisten ulkonaisesti tyyneena mutta si- -

auointoi e antaa vas- -koko jasal20 kanaa sitten "Baale" ja sitten seurueen nauramaan saisesti Uikutettuna Kun hän
Mirri Luulemme niiden saaneen Hilda ei ollut mikään kaunotar Ja sen jalesta koettaa voiko avio- -

j olttanut ijä :kuren:
myrkkyä jostakin On niin katkerata mutta ei rumakaan mutta hä-- l"to olla ollenkaan onnellinen ]aatjko taskuunsa nvvhk tnherota eläimestä kun siihen on tottu- - neua 0jj niiellvttävä kävtös ia nn silloin saat kuulla kunniasi

kan hlhaltaannut "Baale" haudattiin meidän otti Huolettomastipi- - sinua sanotaan kai- -lolnen han oh viHitsijaksihamaahan Hän oli meidän ystävä luo!lnf' J°ten ana Bs hattun pyöritellen sitä kä- -
Monta kertaa itkimme häntä muis- - tansseissa ja nuorten hu- - ken oikean ja pyhän pilkkaajaksi sissaän Ojkoen sen malliinsa ia
tellessa vipaikoissa hyvin ylösotettu Kai- - J n e

asettaen päähänsä kävellen res
Ei ole enään pitkä aika kun koulu lessa taas ei ollut mitään kokoa Mikä tuleekin tulevaisuuden tarnt:n lunaa„nnalkaa Sitten voimme kertoa jotain eikä äköä tt j k avj0liittomuoto olemaan se vain n0ItaJal1

taas kouluhommista ' sanaakaan ouhumatta han
Olin unohtaa aivan Meillä oli kil- - kaan tal°" Poika josta syystä on varmaa etta nykyisten olo- -

j
°"i

pajuoksu siellä huvimatkalla ja mi- - nuoriso piti häntä suuressa ar-- jen aikana mallikelpoiselle avio- - ! La3 uaLael1 ojensi
nä sain ensimäisen palkinnon (kir- - vossa liitolle ei ole mitään tilaa Ensi- - fen "llenelle- - m'es 0ji

Jan) Veljeni Viljo 1 toisen ja Kallessa ei ollut minkäänlaista mäinen tehtävä on valmistaa olo- - kenULk'rJee"' katsel han Anto-serkku- ni

Siiri ensimäisen sarjassaan kutenvetovoimaa Hildalla tila kum mahdollista ' Jlotam
ja pienten sarjassa sai siskoni Kaa- - jotayastoin min paljon kau'ataaJraa
rin palkinnon Kiitos opettajille oli iloinen ja huhvililuonne joka sellaiseksi että avioliitot eivät „L?

'

kaikesta ja lukijoille kärsivällisyydes- - sai Kallen rakastumaan häneen säry ulkopuolisten vaikuttimien e tahdotte soittaa pianoa
tä näto pitkto kirjan uhtwn ihan silmittömästi Hilda ei kyl- - tähden Tämän tvön voivat ai- - nil'lkö?

Tervehdys Viljolta ja EdmradUta
Iä tykännyt Kallesta muuten noastaan sosialistisesti valistu- - "Hammerstein kuuli rÄinun

sekä Kaarilta mutta kun hän oli rikkaan talon neet työläiset suorittaa ja jos ei soittavan toissailtana ja hän sa--
—D— poika niin myöntyi hän Kallen siitä ole apua silloin on niiden noi että teidän pitäisi saada mi- -

Ne vanhaksi eläjät elävät vanhaksi rakkauden osoituksiin kun toi- -
jotka silloin elävät keksittävä nut--

syystä että he polveutuvat suoraan voi pääsevänsä rikkaaseen ta- - uusia oarannustaooia "Mitä te soitatte?"esivanhemmista Jotka ovat koetel- -

leet voimiaan luonnon kanssa ole- - l00J} nl ln
la„1: J- - V Kannasto Mita hyvänsä"

massaolon taistelussaan Heikom- - Kalle ja saivat aina tyos (Raivaajassa) "Hyvä on annas kuulua joku
mat ovat aina sortuneet ja vain vah- - kenneliä yhdessä joten Kalle —

kappale
"

Jl&JtSSl ttmidaaf11 M"°din °rja" Anton ruuvasi alas pianotuolin
heillä ovat säilyneet myös hyvinä Neti 'Fawn Lippicut sanoo et- - ja alkoi soittaa tulista eloisaa
syystä että niillä on purtu kovaa Jatk- - tä kun hän on paulottanut uudet kappaletta Soiton tulisuus ehkä

ÄÄa°le
makelSUa PUaUU - Silloinkaan alat nä--

"evät kenkänsä on hän liiaksi Jrätti ämiän --iosil- läkun

vasynyt mennakseen mihinkaan- -

ÄÄajhÄÄÄasirjs krään
vaioa--omaa-

i

ka he saavat ne vähemmillä ruu- - pimeyden Rap- - Tyäväen oma ehti on ase dahti :

mlillUilla ponnistukisllä niin että hei- - port työläisluokan vapautustaistelussa (Jatk)

H

'"jssfiBMetiäs „™


