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VI I h I oli ihana — Riemuin hän riensi mm tMMMMMMMHMHMMRKMMfMM
rlKKlI 113111111 Dfi-T- mummonsa luo kertomaan että nyt KfiVflfDtllVil

IliaijUII JJGI lan tulee saamaan uuden kodin pää- - lBIIIipaim TILATKAA -
- see kouluun sekä suureen mailinaan :

TtflHVlfSfiT Pikku tyttöparka kuvitteli lapsen Kirj Aino Luoma TI If järjellään että hän ottaa mummonsa fflmtlflfmukaansa Tuntia myöhemmin saa- - Nin kaunis on kevät paiva ÄilillUlVllllUtl '

-- ÄiTnM JÄSENKORTIT
nyt: isänsä oli kotoisin Suomesta todella oli vapaa paasemaau kasva- - 1osla y™"ee- -

Maijun juuri yhdeksän vuotta tävtet- - tlkRi- - H sanoivat etta Maiju olisi Toverista Jäsenkortit maksavat:
ta tuli tiotn' inka nil hauska seuratoveri heidän pojalleeii Karjan kellot ne kilkattaa

tätiä Xa mäJ-
- ja lirittää 50 kpl erissä $100mies ja 'juuri taas Ja e mielisivät pitää tuollaisen te- - purot

koilla että hänen laivansa oli myrs- -
veen punaposken Maamies se kylvönsä kylvää 100 kpl erissä ?175

kyssä haaksirikkoutunut eikä ku- - Mummosta tuntui ensin oudolta ja Ja sa"" virutaa Seuraavilta sadoilta kappaleilta
kaan miehistöstä ollut pelastunut vaikealta lupautua luopumaan Mai- - 00 i]!Tämä oli kova isku äidille joka ei justaan mutta kun hän ajatteli van- - Niin kylväkäämme myöskin " sanana Kappaleena

voinut sitä kestää vaan muutaman Imuttaan ja poikansa köyhää mökki- - kylvöä aattohen Tilataan osotteella:

viikon kuluttua seurasi miestään ma- - läiselämää ja että Maiju ehkä kui- - sen eteen kannattanpi
nan majoille jättäen pikku Maijunsa tonkin joutuu kovalla työllä itsensä työtä tehdä jokaisen Tuvem
aivan yksin maailmaan Niin yksin hoivaamaan niin hän — kun Maiju

DO J9 Astoria Ure

oli Maiju rukka ainakin täällä Ruot- - itsekin niin mieleljään tahtoi — suos- - siis suuret sekä pienet AHMNMMMMMNMMMMMUMMI
sissa että hänellä ei ollut siellä mui- - tui Maijun ensi pettymys oli se nyt kaikki toimehen --n n _ _
ta kuin yksi ainoa täti joka Mukin kun hän tahtoessaan myöskin mum- - Ei joutilaiksi jouda
oli kovassa köyhyydessä ja leski monsa mukaansa ei saanutkaan tali vaan työhön jokainen I
neljän lapsensa kanssa Näin ollen toaan täytetyksi — I 11 11 II I OOOF1I1I
hänelle oli aivan mahdoton ottaa -

KvynelsiInliu IäUtl Mn uutia elä- - „ I 1 1 1 1 I I
Mtriher=teluje„ kautta sa — IMt 0 ""111 1 UUULIIII
tiin kuulla että isällä oli äiti 3a veli Sft'£ata wiuB tatä UMtt mä IJUIUIOUI l(

1
Suomessa ja näiden sukulaisten luok- -

kirjakauppaamme tuota kauangatä kuu talokin „„ nlin läheM
SeKoko vndeS dmriktasä ai- -

mummon ko'a ja vieä ku" hän sal UW k„dmet sivniu) odotettua~ ~ -eUckitoverinkin että on hauskempi r~ :—
kana ei pikku Maiju ollut vielä kos- -

h)pssä juoksenneUa nlin jopa pe jotka herrojen pöydiltä putoovat -r --~

Ä ffCÄÄÄ ÄLt3Sr
al VALLIN SUOMALAIS- -

ajan eraan suuren kaupungin lai- - eievar
taosalla jossa köyhälistö vakituisesti Seuraavana aamuna kun Mai u

M n itH alttavlt
ENGLANTILAISTA

l ' mcna
nvt niin HemniV hyppäsi vuoteestaan hau kovasti ih- -

saäifnautt" "--eli ja katseli sitä komeutta joka huokaukset ja toivomukset tai KEITTOKIRJAA
Tuolla-järve-n rannalla hän eniten ai- - hänen ympärillään vallitsi Mutta odotus etta meille jotain ai- -

kansa vietti väliin juosten metsän hauella ei ollut ajkaa tahan ihmette- -

ninsla annetaan? Eivät mitään!
"

kau?" Sllla mielessään oli iso- -omatekoisessa havumajas- - P"reunassa
Kii- - Ennen maalian ha- - maljaa ?liO sidottuna h- y-saan asettelemassa mätästuolejaan ja alti ja hänen aamukukkansa revitään ja

Se

saviastioitaan omaan järjestykseen- - reesti puki Maiju ylleen juoksuja as- - yitetään tuhansien vuosien van- - viin vaatekansiin
sä sitten piipahti hän tuonne kau- - sa riensi pellon pientareelle ja poimi " tajdeluomat ennen poltetaan

"

emmas katsomaan joko hänen kuu- - Bjrlin täyden kukkia Ja riensi sitte Tilataan osotteella: TOVER -

seukäpylehmänsä ja lampaansa joil- - mummonsa mökkiä koht tuonne met- - ja raiskataan kaikki r_e kauneus

le bän oli kuorituista tikuista sarvet sa" laitaan Mutta ehdittyaan vasta jota luodessa monen järki ja ela- - 1AK lox W Astoria Ui e

jalat ja hännät muodostanut olisivat puolitiehen huomasi liäii perässään mäntvö on kulutettu
kotianäin tulossa Siellä kuunteli juoksevan väsymyksestä hengästy- -

hän lintusten liverrystä väliin koet- - neen palvelustytön joka oli lähetetty Vaan mikset Kaiba llQlbt LASTENNÄYTELMIÄ
"taen matkia niitä keväisin oli Mai- - häntä etsimään Maiju pillahti itke- - nnkse se luo jo sellaista yhteis- - saiturin hanhet leikkinäytelmä

ju kova kukuttamaan käkeä joka ta- - maan kun tyttö hänen pyynnöistään kuntamuotoa että elämän onni Pi"' kjr:-Ak-
" päivii'

huolimatta paasta mummoa katso- - V"5' ""'pasi hänet saada oikein hauskalle klikille eikä vin ntil- -
tuulelle kun sai käen narratuksi ai- - maan tarttui vain kateen vetäen ha- - mj Uim TAplN MAKJAT kir Aku Päiviö 2- -

van eteensä - Kukista Maiju nautti kaism Rouva otti hauet vas- - le harvoille jotka vallan ovat nyt 7 henUa 25c

eniten eikä hän unohtanut ilahdut- - taan hellästi ja koetti hänelle neuvoa riistäneet-- " Eikö nyt-j- ole aika COUiMMAlf KUKKATARHA

taa mummonsakaan mieltää vaan jo- - uuden kodin olotavoista mutta Maiju
j mätä WlUeikuntaiär- - J henk"öa 25c

ka aamu vei hän niitä ison kim- - vielä suurten kyynelten vieriessä pos- - ! kotikulta liiulunäyn-lm-

pun mummonsa huoneen pöydälle jo- - kipäitä ei voinut pienissä aivoissaan joka ver-o- o itseensä kai- - liipsille kirj L Sininen io henkilöä 30c

ka us riemuiten vastaan otti Näin kannattaa sitä että hänen täytyi kiel- - ken likasen ja ruman kpnnan elätti kirj Vilen

kului aika hupaisasti että surukin y}?' rakkaimmistaan saadakseen
Sm„lla iik-- i mie- - "y'- - viisi henkilöä 23c

kadottamisesta häinvi kylläisen elämän Mliunisitn VALONTIELLA kirj ltail Snorsi J- -

ManUaP
pian

'
Täällä suurkaupungin pyörteissä oli Lkm itus ja elaman lianteet ovat mm™

Mutta ei hän silti päiviänsä vallan Maijulla aihetta ja aikaa tehdä omia jo niin täysin tyydytetyt ettei N"vt r' tokilöä '7' 2ic
juosten saanut viettää sillä isoäiti tutkimuksiaan ja havaintojaan ihmis- - enaa ihmisjärki voi ihanampaa onnkn TIF u 'henkilöä '25c
tahtoi neuvoa hänelle myös jotain elämästä Hän oli koko terävajarki- -

henkilöäelamaa liaiuta on kur- - 10 ja
hyödyllistäkin tointa Aamulla hän nen jo tähän pieneen ikäänsä nähden loikalla KKVuri kolme pujan vnn-- ' 1r-- 25c

sai auttaa talousaskareis- - ja hän oli saanut jo paljon nähdä juus niin suun ettei kenenkään Saatavani
sa ja muissa käsitöissä ja illoin ta- - Siksipä hänen suurimpana ajatusten- - kuolevaisen kieli voi sanoin tul- - Toverin Kirjakaupasta Bon 9 Astoria Oi

lon nuorempi emäntp setänsä vainio sa vaivana oli se että miksikä pitiiä ]jta
- —

opetti hänelle suon ' ielen lukua olla niin suuri ero rikkailla' ja köyhil- -
'

„ _
Maiju täytti kaikki neu ot ja opit lä ja ihmisiähän heidän pitäisi kaik- - M sittenkin on pmujs kaiisas- - lnlll„niloisen tvytyväisenä sillä hän tunsi kien olla Myöskin sitä hän ihmet- - sa suun! Illlvrlllllllllllitsensä kovasti onnelliseksi mummon- - teli että miksi hän viti elämästään Q t odottaa iiaremiiaa il JT (i 1% IBIPI3III
sa luona Billoin paljon enmman kun han oli ' II II II
Kaksi vuotta oli kulunut — Maiju köyhä kuin nyt? Näissä mietelmis- - toiset uskovat t ta nam on aina mM avumu

oli kasvanut jä tullut punaposkiseksi sään vuosien kuluttua hän pääsi lo- - olhit ja näin on aina oleva! Toi- -

kaupunkilaisen kalneus oli jo tyystin puita siihen tulokseen että mailman saHa taas riidellään keinoista 11 !
kadonnut Oli kesä juuri juhannuk- - omaisuus on väärin jaettu Hän va- -

vilrjjnrl(it llllflTTQIQsen aika Mallun kodin lähellä oli kuutti mielessään että ei mikään !nl:Jc1 lIM#l1eräs iso komea huvila jonne joka "Hän" jota jumalaksi sanotaan saat- - voisi järjestää etta mika tie pi-
-

1 1 I
kesä tapasi lähemmästä suuresta kau- - tajsi noin väärin tehdä että joku osa kommin voittoon veisi? KM %J 'MIU
pmisrista tulla hieno herrasperhe viet-- aivan nääntyy työnsä ääreen niukan
tämään kesäänsä Heillä oli muka- - elantonsa tähden ja toiset vallan lii- - Ja min kuluu aika Manian M

naan ainoa poikalansensa joka oli an keveästi elämänsä kuluttavat nautinnot jakavat keskenään ne IlQ IllTQQtlMaijun ikäinen kalnea laiha liialla niinkuin esimerkiksi hänen nykyinen OVat kfihonneet vallan kuk- -jotka 11UAUVUUIIhemmottelulla piloille kuihtunut ympäristönsä - Nämä ristiriitaiset
Eräänä aamuna kartanon herra oli ajatuksensa saattoivat hänet päätök- - Kinoille ia varmaankaan eivät

T„ten jullstetaan IastP„ ii6säluu- -

tavallisella aamuratsastusmatkallaan siin ja nuoressa sydämessään hän he poistu hhapatoien aaresla va- - „„„„„'„
vannoi itselleen että tulee aina ole- - lun °Pettan toiml-kykyj- a omaaviHän huomasi pellon pientareella kir- - paaehtoisestisesti eivätkä suosi- -

kassilmäisen kultakutrin Joka oli mei- - maan sorrettujen ystävä ja niin pian ivli_ :i1 s:t:: i1vv:js henkilöitten haettavaksi samoin t"
dän Maijumme Hän oli tullut ta- - kun hän pääsee omaan vapauteen- - J"™? J '"

]ee opet(ajan toimia osastoissa my s

taas nauttimaan yksi- - sa tulee toimimaan mielensä mukaan ka ovat kasiinsa saaneet
itäisestä hauskuudestaan luonnon ja auttamaan köyhälistöä avaamaan sunnuntaikoulun opettajien ohjaaja

Ensin-hä- n vähän hämmästyi nähdes- - heidän silmänsä nähdäkseen nurin- - aiu suioin mui mum inni- - na T(Jimeen on saavuttava kesakniii
sään vieraan komean herran ohjaa- - kurisen 'järjestelmän ympärillään see kun se ottaa valtiollisen ja a)UKSai ja jjegtää toimi koko kesän
van ratsunsa häntä kohti mutta pian Hän sai paljon kärsiä näistä ope- - taloudellisen vallan käsiinsä on

Liittäkää Palkkavaatimus ja nioh- -

oli hömmästvs ohi ja reinnaasti ker-- tussistaan sillä siihen aikaan enem- - ]ätnän nautinto vanaa kaikille
toi Maiju talon herralle kenen tyttö mistö itanisiä eli vielä side silmillään V dolIlset 80Sltu)8et hakemukseenne

hän oli ia mistä Herra saatuaan Mummon poika" niI1jm Kun sosiansunLii jnuis-
-

fa lähettäl(fiä Ohion ag aluatoinijkun-
kuulla Maijun olevan orvon kysäsi kunta on saavutettu saa taide- -

vilme8(fi8n toukokuun 8 p
josko han haluaisi saada itselleen hy- - km oikean arvonsa ihmiselamas- -
van- kodin isän ja äidin ja vieläpä M?s ?IIRI MANNh-K- ole liyva vaan menneSfä osotteella:

laheta osotteesi olen hukannut Sd
pikkuveiknnkinIeikkitoverikseense- - Ja y Pyiitsiä 3018 Clinton Ave

ent sen Prytaa: E L Box 44--

kä loi Maiju-para- silmäin eteen Cleveland OhioTILATKAA TOVtKllAKImailman jonka loiste pikku tytöstä Bellevue Wash


