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lapsia jotka ovat koko- naan sopimattomia tavallisille
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On erikoisluonteita
jotka eivät voi koskaan sulautua
ja suuren luo- kan opetussääntöjen mukaisesti
Tällaiset lapset tarvitsevat spe- sjajstjen erikoisen käsittelyn
On paljon kaupunkeja joissa
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keskittävät huomionsa asioihin
Ou usein huomattu että oppi- maton työläinen voi syventyä ja
keskittää ajatuksensa johonkin
asiain paremmin kuin monet ioil
la on ollut tilaisuus saada kou- luopetusta
Kun yhdellä opettajalla on
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mahdollisimnian kunnollisen a- vustuksen tullakseen kykeneväk- si ihmiseksi eikä ahdasmielinen
säästäväisyys saisi estää sitä_
Mihin nämä onnettomat usein
tylsämieliset lapsiraukat siis jou- tuvat? Tietysti kaduille rikos- ten ja paheiden turmeltavaksi
on 225 tällaista on- Seattlessa
netoilta Naista henkisesti vaja- vista kaikkien hylkäämistä polo- sista kehittyy
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ja Toverittaren levittämisessä meillä - myöskin joten ovat saaneet vielä
taälla Berkeleyssäkin Jokaisen tin- nauttia vähän suvesta täällä
kimätön velvollisuus on tilata oman vat ettei Alaskassa tiennyt siltä ml- Jo jokainen taval-- ' tään
puolueen lehtiä
ta tai toisella voi avustaa lehtiemme
Registeeraus oli 12 p joten use- Siis kaikki mukaan!
levenemistä
ampien miesten piti käydä siellä viime osaston kokouksessa tehtiin mottamassa koska ovat syntyneet
monta hyvää päätöstä eli tarkistet- Toisille on tullut ne kyselykaavak- toimintaa
uin
Leväperäisyydelle keet joten saavat alkaa huolehtia
kaannettiin selkä Ja uudella ionol- - niitä niiden kanssa tehdä
Paikkakunnallemme
Sairautta on vähän täälläkin en
la toimintaan
tovereita tiedä jos se on sitä influenssaa jo-on
saapunut"" uusia
Alaskan kalastajat ovat myös kotiu- ta ne kovin pelkäävät jota on soti- Tervetuloa! Uudet voimat laissa
tuneet
Toverimme Elmer Mielonen putosi
tuovat uutta innostusta
Ei sodan tähden vaan kokemus on rappusilta 15 p ja olkaluu katkesi
meille opettanut että naiset joissa- (collar bone) joten hän on nyt toh-toimissa ovat parempia kuin mie torin hoidossa
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Iltamat alkavat nyt
Huomautus!
myyntihommassa myös
täsmälleen aina silloin kuin ne ilme kin
Kuulkaahan nyt kaikki kun sanon
telaankin eikä tuntia myöhemmin
kuten viimeaikainen tapa ou ollut kerta kaikkiaan että seuraava ompe- Jokainen joka aikoo seurata olijel- - luseuran kokous on Mielosen talol- maa alusta loppuun on saavuttava Ia Tulkaa silloin kaikki sinne 10
Lasten vanhemmat p lokak lclo 2 iltapäivällä Töitä
täsmällisesti
koettakaapa pitää pikkuväkenne niin on jo tuotu Seattlesta
Uusi sementtitie avataan 1 p en- etteivät ne häiritsisi näytelmän aisi kuuta joten tulee paljon parem- kana Perheiltama
Puhujaseuran yhtey- - pi pääsy Seattleen Mäkitietä myös
Eiköhän se tunnu vero- dessä vietetään perheiltama lokak korjataan
5 p
Kukapa silloin pois olisi? — jen maksussa myöskin meille pikku
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Rainen ohjaa askeleensa ilman käs- Pirränpä taas vahan kuulumisia
täältäkin koska ajan rattaasta on
kemättä
voimistelemaan! — Kesän levät - - vierähtänyt monta hammasta eteen- t_ä_ „„ vntmiatoiiiaBii™ taaa virlda- - näin siitä kun täältä on mitään oi- Mutta ei täällä
tynyt Kaikki joilla on harrastusta lut Toverittaressa
Syksyn tullen kuten
urheiluun joutukaa joukkoon! 'Voi- - silti nukuta
tavallisesti on osastonkin toiminta
mtsteluliarjotukset on perjantai-iltaMuiden alaosaa
alkanut virkistyä
sin
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Hätä Tieinon vin ripeästi Onnistuimme saamaan
B„ jätti kirkon papitta
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Laboratoriumin opettaja
sai hänet leikkien ja havaintojen
avulla oppimaan tavausta niin
lu- paljon ettei 'hänestä
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Hyvin paljon on ta laisia lap- sia joita ei voida palauttaa ta- vallisille luokille
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