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Ne suuret akkain iltamat on nyt oi- leet ja menneet jotka pidettiin liel- mik 18 p:nä naalillamme monipuoiisella ohjelmalla Lienevät olleetkin
ensimäiset lajiaan Faynosvillen hislo- riassa Yleisöä olikin saapunut usko- mattoman paljon ja ohjelman suoritti- vat yksinomaan "akat" Ohjelmaa o- likin paljon ja arvokasta huolellisuu- della ja tarkkaavaisuudelle kokoon
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naisina esiintyivät reippaasti la var- muudolla Paljon oli myöskin muuta
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luetella ka kki oi hyvm h r- -

asiamiestä
Ja tämänkin seikan on
miehet hoksanneet ennen kun naiset
Tuskin olisi naiset sitä vielä pitkään
aikaan hoksanneetkaan
Kiitos mie- hille nyt on kumminkin "Toveritta- rella" tilausasiamies ja kirjeenvaihta- ja osastossamme — Äyrämöinen
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na"a ei useinkaan ole ollut tilaisuut- - tankumouksel ista mielipidettä
näykään uutisia On meillä ollut suu- - kurssikkaampi niinkuin ensin olikin ta kuulla
perhettä
naispuhujaa
7
ne
kuluja esit- - taa meistä ainoastaan pari seurakun-dettmaanantai-iltkello
j p p
Venäjän Joka
Toiset kuuluu "Mäkelän"
vat
Laila
Ellen
Luuri
Kauppinen
pi- pitäisi olla
w w:laisiin
Benella Sarjanen ja Lyyli Mäenpää taan toiset keltaisiin
täkäläisen venäläisen toverio- Ompeluseura se täällä kuolla kop- tässä yritetty me takin vietellä
saston kera monta yhteistä iltamaa sahti ainakin nyt se el toimi Siitäkin Runon lausuntoa: Hanna Selkämaa Onpa
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esitettiin kuva- - valtaa
Yhteisnumeroina
tiu
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