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i oleilemaan näyttelijäkyvyistään sellaista joka on niin päissään että STATEMENT OF THE OVVNERSHIP MANAGEMENT CIRCULATION I

hvvin tunnettu Miss Makivirta Hän tuskin pystyssä pysyy (Eikä taita!- - ETC REQUIRED BY THE ACT OF CONGRESS OF AUGUST 24 1912

lupautuk johtamaan näytelmäseu-
- si pysyäkään jollei nainen pitelisi of TOVERITAR published weekly at Astoria Oregon for April lst 1918 -

raamme hyvin pientä korvausta vas- - kaikin voiminsa) Kun viinaan me- - STATE OF OREGON SS -
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taan Jo edeltäpäin voi sanoa että nevät miehet näkevät että he ovat COUNTY OP CLATSOP
aforesaid
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kun Mäkivirta on näyttämöllä on paremmassa arvossa päissään niin

PpVreÄ '1
henkevyyttä esityksessä se vain innostaa heitä juomaan Mi- - Per8°°a Toveritar and ' 4eloa ja and that he Business Mgr of theto btitopMN svys
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etc of the aforesaltt BU™™
jat ratkaisivat arvan kautta vuoros- - ta kohtelua Alkaisi vain ajattele- -

embodlei ta section 443 Postal J
taan ja ukot saivat ensimäisen tilai- - maan että se on huono tapa ja ha- ™

ReKulations printed on the reverse side of this form to wit:

suuaen ukoi amunamiu puami oiivaiaina j™ —
That the names and adflresses oi me puuuButu ™™ B0

maamaan Sellainen kahina siinä on hänelle voimaa jäädä viinasta eroon
anfl busine88 manager are:

käynyt että siitä heti arvaa heillä Tastä el kaikkien naisten pida ottaa
publisher Western Workmen's Pub Society Box 99 Astoria Ore

olevan jotakin oikein salaperäistä te- - itseensä Minä tarkotan ainpastaan Editor Maiju Nurmi Box 99 Astoria Ore

keillä Olen sattunut kuulemaan et-- niltai j0tka viinakuorman kanssa ai- -
"Managing Editor Ore %

tä aikovat vaihtaa akat tytöiksi siksi kavat kyläilemään Täytyyhän mies- - Business Manager Antti J Partan Box asioti b amount
illaksi Onhan tuo ukoille aika ren- -

tenkln _ joina jollakin on niin hellä -
2 That the owners (holding 1 per cent or more oi u

_l Vnlt - ]nnto4aat ihana Qtnlr D?0 __
to yritys mutta umuuu i"™ luonto — uu un uu „i oi — ~

Pnrtland Ore 719 Montana Ave

tehän tytöt heistä pitää etteivät tar- - olennot sitä kauppaavat Eivät voi Finnish Soc ai st Local
Astoria Ore 262 Taylor Ave

vitse uskoa liiaksi hyviä luuloja it- - kieitää Ketä tästä sitte syyttää? Finn sh Soc a st Club
i819-1- 0th St
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SÄtriK 2 Isästä ÄÄSbrfsskin lipun moi
ennenkuin ne taas tulevat tänne niin F nn sh Soc a Loca _ PButte Mont Box 252

J:?l'elrZrX ™ ne ovat nrl 5SS IÄ i:=3I VV™ WasK Box A

tehdä selvää tule- - "ka Cal 1418 A StSm ostomme alaosastot tässä ta jospa yrlttais Finnlsh Socialist Local -

"'f ''JSrtto sunnuntai na lokakuuta Opettajiksi Finnish Socialist Local rAMlWJfaWm " ttnl" tuli valituksi seuraavat henkilöt: En- - Finnish Socialist Local
„a iäiselle luokalle t: tar Elsi KaM- - Finnish Socialist Local -

3 Zntler vVya j

i„ tniooilo liinkalle t: tar Fanny Soin- - 9 S Osasto „ a uTaah - 1

' tu ja kolmannelle luokalle tov J F S Osasto Z"Z"1 Box 397 Mullan' Idaho
'
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" — että mielellään tuievai :--
-

above tue names oiZ T7ni varl"a lapset h t next glving
tää Toverittaren kirjotuksil vannemmat ottavat sen By ™ ''Jf Beurlty hoders if any contaln not only the ist
a- ' dämmen asiakseen ja lähettävät ple- - stockholders and Security holders as they appear upon the books ai tne
Osaston toimintnk In on alkanut

n Ugeat yanIlem „ caBea wbere the stockholder or Security holder appears
taas syksyn tullen vilkastua Koko- -

y&t mlnun lapaenl g
'o£ the soclety as trustee or in any other ™

uksiin tosin ei saavu kuin noin kym- -

ie the corporations for whoin Buch trustee is
on vie ™n nuori 'ja että kyllä se name person or

menkunta~ henkilöä Surkuteltavaa °ven s0 that the said two paragraphs contaln atatements- -
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5 Ttot ™W o{ each issue ot
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pientä maksua kun olisi ollut paras aika (Signature of Business Manager)
han nyt "f 1°?%" ? !

oppia Lapset ovat nouseva suku- -
iBworn to and subscribed before me this lst day

MATHIbON
of October 1918 -

nen meIdän äkeen ENOCH E

lä päättämään asiosta työSmme Mutta kuinka voidaan (My commlssionpjresJBmjL
Hyvin onnistunut "2

f

™vSn vaatia heiltä tarmoa ja = nastelivat johtui se alentavan soi- -

SSlSÄ-- Ä
tekevät työtä eteen var—s U - fkeUJ ole lkeutta käyttää Te

UjjJ byvi f IBÄ tä taJi on ve valmistamatta ja Ä- - ' uJi

on 'a laittaneet lapsiaan sunnuntai- - kvt
mi

faisiva
ja toisivat

Tui suuressa määrässä ja siksi yri- -

' hyvät jasilloin kun oli aika sillä Mani(n UBtamakouluun—
juuri sosialistisessa sunnuntaikQUlus taetataan puoiivu

äseura BelvUle Ja enemmlstö naisW on- -

MULLAN IDAHO sa koetetaan heitä saada käsittämään °
Z täalla 5 i0kak "Ihmis- - kin aina päässyt selville keskuste- -

Ompeluseuran kokouksessa 26 p mitä sosialismi todellisuudessa on ™raee en" k leen kan8 iu8ta ja enemmistön mielipide on

valittiin taas virkailijat seuraavalle Tätä asiaa kannattaa vanhempien e- - ien w
rlennetään haalii- - tuotu esille joka kerta Työmiehen

vuosineljännekselle Rahastonkirju- - nemmän ajatella ja koettakaa lahet- - w
m& näyte]mää Omal- - palstoilla Mistä ei ole oltu selviä

riksi valittiin Hilda Porkka pöytä-- tää lapsenne kun ensi kerran ilmo- - ' "telmäseuralta tu]ee ensimäi- lä sen ovat tietoisemmat selvittä- -

kirjuriksi Hilja Cape työnjohtajaksi tetaan kouluajasta Koettakaa teh- - t
k'Dale nimeltä "Sirkka eli Pik- neet ja enemmistö on sen aina kä- -

Sannl Larmi tilientarkastajiksi San- - dä kaikkenne että lapsenne tel- - nen
okakuun loppUpuolella-

-

sittiinyt eikä olo ruvennut tahallaan

ni Larmi- John Pakka ja John Kos- - dän ohjaamananne voisivat ja osat- - "
oa päivanmaärästä väärentelemään Puheenjohtajat on

Hilja luoda ja vaatia paremmat elä- - f uudet syystä ettäki ToveritUren asiamieheksi sivat 1nnetan talla kertaa ja toiste joka kerta valittu

Cape ja Hilda Porkka ja kirjeenvaih- - män mahdollisuudet kuin meillt on
haluamme oppia johtamaan puhettaus

tajiksi Alina Takanon ja Hilja Cape nykyään Valistakaamme nousevaa u T_ ja tietysti tässäkin ollaan vasta a- -

Myyjäisiltama päätettiin pitää 12 nuorisoa ettei se menisi taistelemaan 1UB'
lulla siksi olisi joukolla autettava!

p ensi kuuta Siellä on taas arvok- - harvoille valtaa sodan jaloista jalel- -

lcnp minn puheenjohtajia yritettävä pysyä kes-kait- a

käsitöitä joiden omistajiksi ]e jääneiden työläisten yllitte niin- PAU
kustelussa eikä käytettävä puheen-pääse- e

enimään tarjoavat Saapu- - kuin tänä päivänä tekevät meidän En halua rt aapat a°vf '™nta Johtajan tottumattomuutta hy vak-

kaa silloin kaikki naalille mutta äl- - vanhempiemme lapset Europassa ja virallisen uut ""?B87 Kir seen Enemmistö naisista ei myös-kä- ä

vain rahapussianne kotia unoh- - tässä maassa Osaston toiminta on silla han on
aie„„u jäsenten pu-

lako
lketHenkilöitä joilla on ompelu-- vilkasta Orkesteri soittokunta lau- - ottanut

Toyemtoen
wan

M osaston toimihen][1
Toveri ttaraa

tehtävänä pyydetään lu- - ja näytelmäseura koettavat pa- - telen sortamaan joten sen neuvon
valistamaan ne siksi illaksi ja tue rastaan osaston hyväksi Punasen numerossa ollutta Palisaden uutista

jQtka niiaen
mikä koskee a s osastoi- - sitä kohtaa

ajoissa viikon komitea on hommassa ja valttinaan
"Käsitöitä olisi saatavana taas kun mii arvokkaan lopettajaisjuhlan 28 "tn nimttö '

pai- - Uutisvlljeiijän puolisko

jakin vielä Puhutelkaa työn joh- - joukkoomme sanon tulkaa jouk-
ya

lausua jonkun - fl

Koska mllll)t valittiin Toverittaren

tajaa torstai-iltasi- n Eripuraisuus koemme! Xtamastani kysymyksestä koska kirjeenvaihtajaksi niin koetan täyt

SLÄSTÄÄ?
°Ua- - S osaston toiminta mu

hon he matkustivat joku kuukausi
Otsapa ajaettt

u nuL kat kin voimilia paljon pirteämpää kuin_

oikein ikävä seikka Kun menee runsaasti tilauksia niinkuin suotava sottu ketään ja ttaiu Ses°yny8k 22 p oli osaston työ-- ja oh- -

vain kaupungille niin päihtyneenä olisi "S marsl Cn oU Sita vlSriSS- - jelmakokous jossa valittiin virkailk
Ien- -

hoipertelee äijä kun äijä Kun ne on- - Un on usein huomautettu toak"sta seuraavalie vuosineljännekselle
nettomat edes pysyisivät siellä mistä ti el voi JtteMn k fekä ke8ku8teltlin useista tärkeistä
ne saavat viinaa mutta mitä vielä! nattaa vahaisen tUaaJamaaran tähden 'tBRnk™5rtSaB eikä muut asioista Toverille ei saatu kirjeen- -

Tullaan naalille hyppimään ja keik- - niin pitäisi jokasen ajatella tätä siin

tehdä voitavansa lehtem- - J nny Tra tin uu ttaen Toverlttar en
Uumaan Jotku naisetkin ovat niin asiaa ja va&

X 'natstefvSsftallm "oÄ -- t on
Mustuva Jos jotkut pu- - hänen kirjeitään oltu julastu Toveri
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