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T a is te lu n  k a u t ta  voittoon! 

kaikki on vo ite ttav issa ,-m e*  

ne ttää  voi a inoastaan  kahleet! RAIVAAJA
(P IO N EER )

F itc h b u r g ,  M ass., T o r s t a i n a  T a m m ik u u n  18 p. 1906. -  T h u r s d a y ,  J a n u a r y  18.

on ainoastaan 2senttiä henkilöä ennen pelättiin, 
kohti, suhteellisesti ylitä pitkil- ne, jotka ennen 
tit mulkoiltu kuin edellisissäkin kauhuna, 
paikoissa, joissa kannetaan 5
henkilöä kahti kyytimuksua.

köyhälistö  liity  yhteen! Valvo 

e tu ja s i ,  i t s e s i  n o s ta !  O m a 

sanoin a le h t i  on p a ra s  ase!

(v o i-  id  2 :n e n  v u o sik .

raskasta on ottaa oikein täysin estää valon säteiden heijastusta 
voimin osaa yhteistyöhön, kun pimeimpiiinkiu puikkoihin. Sii- 
jokapäiväinen elämä on sellaista 111’i syy, miksi Woreesterissa ol- 

Naiset ottavat osaa taisteluun raatamista, e ttä  se aivan kuolet- tiili niin auliita takaamaan $50,

nyt vapisevat 
olivat kaikille

MIELENOSOITUSKULKUE
s u n u n ta in a ,  t .  k . 21 p :p ä , , ,V E R I S E N  S U N N U N T A I N "  m u is to k s i .

K o k o o n n u ta a n  k lo  3 i. «p.. R o l ls to n e  j a  M a i n  k a tu je n  ku lm aan»

MIELENOSOITUS KOKOUS
p id e tä ä n  k a u p u n g in h a a l i l l a  k lo  7 i l la l la

U se ita  tu n n e tu i t a  p u h u jia .

Suuren vierailunäytännon
Intotoimii Ciardnerin Suomalainen Voimisteluseura 

Troyssa, N. H., Kaupungin haulilla, t. k. 20 p:nä 1906.

OHJELMA:

Alkusoitto, Sauvaliikkeitii, Lattiavoiniistelua, Pyrainiideja. 
Väliaika.

Kckkivoimistelua, Monolooki, Ranskalaista kilpailupainia. 
Väliaika.

,.Onhan pappa sen sa llin u t" , ilveily yhdessä näytöksessä.

Alkaa klo 8 illa lla . Sisäänpääsy 25 senttiä.

„ALKÖ“ SOITTOKUNNAN
T a n ss ia ise t

ensi lauantaina, t.k. 20 p., klo 28 illa lla
I s o s s a  C u sh in g  h a a lis s a .

,,.Tankki" sekä ,,vanhaiimaan stadiin" tanssitaan.

Hiihtäjät huomätkaa!
Nyt mi saapunut niitä parhaiksi tunnettuja

SUOMEN SUKSIA
sauvoja sekä suksivoidetta. Myydään tämän viikon ajalla .hissi 
Nylundin liikkeessä 378 Main Street, Fitchburg, Mass.

A. Hiltunen.

naatin puheenjohtaja, on valittu ' 
1 Luiskan tasavallan presidentiksi 
IHO äänellä. Lihinnii iiänilu- 
vussa oli Dounier, .371 ääntä , 
l usi presidentti astuu virkaansa 
IS p. hellii ik. Entinen presi
dentti Louhet kieltäytyi ehdok- 
kuudesta.

R äike itä  valeita.

Senaattori Garfield, ,,tuntien 
puhtaaksi p e s ijä ” , on väittänyt, 
e ttä  lihatriistit tekevät ainoas
taan 2 prosenttia voittoa vuosit- 

I tain . — V. 1885 omisti lihapomo 
, Swifts ainoastaan $300.000 ja  tä- 
, irti päivänä
, $(50,(M K),000 omaisuuden. — Tä- 
' niiikö on 2 % tuottama hyöty?

Kaksi m iljoonaa lapsi-orjia.

j Lapsi-orjien keskuskomitean 
j kirjuri Dr. Sam McCunne Lind- 
: say on tehnyt tilastotietoja ny- 
| kyisin Yhdysvalloissa työkente- 
I levistä lapsi-orjista, joita hiin on 
■ laskenut olevan 2,000,000 ja  joit- 
i ten san sijaan tulisi käydä kou
lua kun he kulkevat tehtaissa 
ansaitsemassa niukan toimeen
tulonsa ja näin ollen kuolevat 
h e  niin henkisesti kuin ruum iil
lisesti.— Mitähän varten meillä 
on olemassa , , lainlaatijat”  ja 
, , kansan etuja kaitseva kongres-

N äv tte lijä t maanpakolaisina.
yf. »

Bosto nit Tremont teaatterissa 
on tämän viikon ajalla, esiinty
nyt joukko venäläisiä näytteli
jöitä, jotka valtiollisten asiain
takirf o\S kotimaassaan joutu* f . .noet rettelöihin, lluomatuiuimat 
näistä, näyttelijöistä ovat herra 
Paul Orleneff, joka Venäjällä 
ja keski..Furopassa on saavutta
nut JrviArin maineen ja mine 
Alla tiaeihoff. Ile ovat saaneet 
kiittäviä Arvosteluja aiv.erikalai- 
silta. — New Yorkissa ollessaan 
hyväilivät heitä nuivat Astor, 
Vanderbijdt,, Whitney, Seling- 
iuu.ii y. ui. ylitä rakkaasti kuin 
sylikoiriaiu.
' V.'

Entiseen m alliin .
• . tVenäjätj , ,Hallituksen Sanan- 

saattaja ',,jiilkaisee lähes yhdek
sän sivua pitkiin luettelon Keisa
rin pinup# ivan johdosta sotilas- 
X^ftHint-^virkaniiehille saaduis
ta armon^fotuksista, kuten rita
rimerkeistä ja sen sellaisista.

Öljypom tft metsien kimpussa.
v

Rutland, Vt., tammik. 1(5 p. 
— Standaul öljy-yhtiön edustaja 
J, W. Pbihpps on oleskellut 
useita piiitiii ympäristöllä, tar
koituksella ostua mainitulle yh
tiölle suuren.mat alat metsämaa
ta Verinontin valtiosta. Philipps 
on kieltänyt antamasta tarkem
pia tietoja niitä missä tarkoituk
sessa sanoitu yhtiö metsämaita 
ostelet*."

Venäjällä ja Suomessa. Venä
jällä naiset seisovat miesten 
kanssa rintamassa, taistellen 
kuin niuiiien knrtngolaiset ja 
germanilaisnaiset, kukistan k- 
sensa sorron ja vääryyden.
' Niin tekevät siskomme muissa 
»Häissä, mutta mitä teemme me 
naiset täällä meren takana. Odo- 
tiinmeko me mitään kuluneelta 
vuodelta ja toivomilleko jotain 
alkavalta? Jotain enempi kuin 
pieniii itsekkäitä pyyteitämme, 
joista ei ole paljon hyvää meille
itsellemme, toisille ei ollenkaan. J,.,,tan,nie raamatun ja sii

nä tulee ,, vaimo olemaan mielien 
pää, ja luinen tahtonsa pitää vai
moilla alle annettu oleman. Ja 
Aapraham kunnioitti Saaraa ja 
kutsui häntä rouvaksi. Ja  .lii

tää kaiken henkisen eläimin.! että vaan saatiin soitto-ja laulu- 
i Tunnen monta kertaa itse miten seurat eroamaan pois yhteisestä 
sielueliimäni väsymyksestä on i juhlasta. Vaan me uskomme, 
niin köyhä, ettei se kykene mi- että se oli erehdys heille ja tuot- 

! tään antamaan eikä vastaanotta
maan.

1 Ja koska miehiä niin surettaa 
meidän alhainen tilamme ja ma
tala kehityksemme, niin minä 
lohdutan heitä muutamalla sa- 

| nalla: Kyll ii me naiset meiieni- 
1 me eteenpä in, katsokoot lievään 
etteivät ota kravun askeleita 

i taaksepäin. Pian me naiset kir-

Miehet syyttävät meitä naisia 
pintapuolisiksi ja  ajattelem atto
miksi. Sanovat meitä tuulen 
vietäviksi, ettei meillä milloin-) 
kuan ole omia periaatteita, ei i 
vakaumusta mistään. Meidän 
ainoa ja suurin suruninje on nm- j 
ka vaatetuksemme ja miten voi-I 
sinime heitä herroja, miehiä,! 
miellyttää. He ovat sangen v ii-1 
saita olentoja nuo miehet ja ol
koot vaan, en ainakaan minä hei
dän viisauttansa kadehti.

Kaikessa viisaudessaan lie kui
tenkin unohtavat, että maa il
man historia tiotäii kertoa nais- 
hallitsijoista, joille terävyydes
sä ja viisaudessa eivät miehet 
ole voineet vertoja vetää. Mon
ta suurin iestä on tunnustanut, 
että suurimmat ja pyhimmät mi
tä heissä on, on äiti istuttanut 
heihin. Vasta niin vähän aikaa 
on naisten suotu kehittyä mies
ten rinnalla ja kuitenkin ovat he 
jo saavuttanut loistavia tuloksia. 
Yliopistotutkinnoissa hyvin

satnä pomo oTnlstaa Häh- niAA. «n «Ihtt-fcanpiMÄKit»"!»» naitat vievät Jue.k
30,(KK) eekeriu suuruista maa
kaistaletta. — Niillä on valta jti 
voimakkuus ja maallisen mahdin 
mahtavuus.

Ystäväim m e o sa sto .

korkeimmat saavutukset. Nai
sia on jo miltei kaikissa viroissa 
ja sivistyneet, rehelliset miehet 
antavat täyden tunnustuksen 
heidän työlleen. Suomikin, niin 
pienenä ja vasta kehittyneenä 
maana, omistaa jo niin monta 
naisen »imeä kuuluisien kirjaili- 
jainsa joukossa. Puhumattakaan

mala teki miehen naisen kylki
luusta.”

Ehkä on parasta, että miehet 
ovat varuillaan, ettei heille täl
laista onnettomuutta tapahtuisi.

Muuten tuo on jo hyvin van
haa ja kulunutta, että miehet 
aina puhuvut naisten iiiuotihul- 
luudesta. Ei se naisilla sen suu
rempi ole kun miehilläkään. 
Kiittäkööt miehet vaan niuoti- 
piirtäjöitä, ellei ne ole heidän 
talvikausimuotiinsa p iirtäneet: 
rimpsuja housujapuntteihin, ku- 
reliiviä uumaa lieikontamuan, 
tyrnyyriii, grinuliinia ja muita 
ihanuuksia, kyllä ne siellä yhtä 
hyvin kauppansa tekisivät, kuin 
täälläkin.

Lopuksi, siskot, ei väsytä, ei 
masennuta! Tuokoon uusivuo
si uusia voimia uusiin töihin ja 

i taisteluihin. Aamuhan jo suras- 
tuu, yö iiiis iy j, puiiey» hiilvenee 
ja sen peikot vetäytyvät kätköi
llensä! Suuri on työ! Paljon 
voimia siihen tarvitaan, mutta 
niitä meillä on, ja me käytämme 
niitä itsemme ja koko maailman 

, onneksi!
- Olkoon tämä vuosi
limitä vuosia edullisempi ja on
nellisempi meille ja työllemme,

Alussa vuoden.

avunpyytäjiin suhteen. — Asius- 
Yleisiä Uutisia  §  ta näin ollen lienee keskusteltu

‘ " V orkin ,,suurissa hyvänte
keväisyys yhdistyksissä” ilman

Vallankum ouksellisten asia
k irjo ja  ryöstetty .

Pietari, tammik. 1(5 p. — Työ 
väen edustajain kokouksessa ole 
vat henkilöt, 22 luvultaan, piiri 
tettiin poliisivoimalla ja ryöstet-1 
tiili heiltä useita asiakirjoja. 
Halli tus virkamiehet luulivat 
tehneensä tässä jonkunmoisen 
suuren urotyön, vaan ehken ereh
tyivät .

Jum alan säätäm ä laki.

John J . Astor, joka omistaa 
$30u,m h >,u(iu arvosta omaisuut
ta New Yorkissa, on serkku- 
inies eräälle raataja Astorille, 
joka joku päivä sitten ajettiin 
ulos kuilulle senvuoksi, että ei 
voinut maksaa huoneen vuokraa. 
Onnettomassa tilassa olossaan 
kääntyi luin serkkumiehensii 
puoleen avunpyynnillii, mutta tä
mä äveriäs Astor lähetti keikari
maisen kirjurinsa tiedustele
maan hyväntekeväisyys yhdis
tykseltä niihin toimiin se ryhtyy

mitään tuloksia. Proletaari As
tor ihmetteli, että ,,omituinen 
on tämä nykyinen yhteiskunta 
kun m. m. hänen lähimmätsuku- 
laisensa ovat niin sangen rikkai
ta ja hiin niin sangen köyhä.” — 
Rahamies Astor omistaa tuhansia 
taloja New Yorkissa, joita hän 

! vuokraa etupäässä köyhälle kan
salle asuttaviksi. Raataja Astor 
sitävastoin asuu New Yorkin 
kaupungin kurjimmassa osassa, 
jossain kellarikerroksessa kärsi
en vilua ja nälkää, ja joutuen 
joskus kadulle kurjasta asunnos
taan, ellei hän voi täydellisesti 
tyydyttyä niitä rahallisia vaati
muksia joita raharuhtinaat hä
nelle ehdoksi asettavat.

Turhaahan se on potkia tu t-

Rautateitten tuottama tu los.

Rutatieylitiöt ovat viime vuo
den ajalla saaneet tuon kauniin 
Kummun $3,001,697,000 omaan 
pussiinsa. Kun tilastotieto osut
taa, että he käyttävät noin 
1,000,000 lukuista työvoimaa 
vuosittain ja , jos jokainen rauta- 
tietyöläinen saisi $«3,000 vuosi
palkan, niin työmiesten palkoik
si luovuttavat trustit siinä tapa
uksessa ainoastaan $.3,(KK),000. — 
Ijoppusummaii trustit tietysti 
käyttävät kansan sivistämiseen 
y. m.yleishyödyllisiin tarkoituk
siin, kuten me sen niin toivoi
simme.

V o itto  on sekin.

Bellinghainissa, Wash., on va
littu kaupungin nldermanniksi 
puolueemme listalla ollut toveri 
John Cloak. Hiin sai ääniä 06 
yli muiden puolueiden ehdokas
ten. Sosialistein äänimäärä naa- 
puripiirissii oli 400.

Lännellä näyttää vaikuttavan 
Coloradon ,,veriset päivät” .

Rautatieliikenne S u u r-B ritan i- 
assa.

tehnyt voitti a

taa vahinkoa itse soitto-ja laulu
seuroillekin. Sillä me olemille 
varmat, et lei yksikään ajatteleva 
henkilö tahdo mennä tuonne 
viistän juhlaan, eikäpä taida pai- 
kallineiikaan avustus olla suuri. 
Ja vieläpä se voi saada hajaan
nusta aikaan soitto- ja laulukun- 
nissakin, syystä, että niissä löy

styy monta ajattelevaa jäsentä, 
jotka eivät tahdo kykyjään uh
rata muutamien itsekkäiden hen
kilöiden kansallisen yhteishen
gen hajoittamistyöhön.

Ja sittenkin mitä nämä h a jo t
tajat hyötyvät tästä?

Ei mitään, syystä, että Massan 
sosialistit tulevat viettämään 
juhlan kuitenkin joka kesä, josta 
varat luovutetaan puolueelle.

Ainoaa mitä me näemme mus
talaisten saaneen aikaan, oli se, 
että he repimisellään aukaisevat 
juovan meidän ja heidän välillä, 
ettei sosialistipuolueen tarvitse 
olla missään tekemisissä vanhan 
liuoilleen kanssa juhlain suhteen, 
vaan saa kulkea omaa laatuaan.*) 
Sillä ei voine viipyä kauvan en
nenkuin muilla ei ole syytä juh
lia, vaan meillä; — ei nälkäisten 
huvita yksinomaan kuunnella 
lommoisten niessinkitorvien tä 
rinää eikä härmäläisten rakkaus- 
ruikutusta, että hän „syrämes- 
tiiiin rakastelee” , eikä ijäisyys 
paratiisi toiveet eniiu anna innos
tusta juhliin, vaan antaa toivo 
kansalla, että voimme rakentaa 
paratiisin tänne keskellenime. 
Se on jotakin jota köyhälistö toi
voo, joka heitä toivossa innostaa 
juhlimaan aatteen kunniaksi.

Olemme koittaneet tarjota so
vittelua, vaan sitä ei ole toiselta 
puolen soitto- ja laulukunnat hy-

kaikkia I väksyneet, niin me emme voi

( I
A

A?

muuta kuin pitää juhlan ilman 
soitto- ja laulukilpailua. Vaan 
tärkein on ottaa jokaisen edis
tystä rakastavan seuran liuoinij 
oonsa keskustelukokous, jossa 
tullaan päättämään josko tuota 
juhlaa tullaan viettämään enää 

i pitemmälle Idän suomalaisten 
kansanjuhlana, vai muutetaanko 
se jollekin toiselle nimelle. Ja  
nostetaanko kysymys onko laulu
ja soittokunnilla oikeus käyttää 
niitä kolmea tahtipuikkoa pal
kintoinaan, koska he niin itse-

suurista snistjsinaista, joissa , olisimme ja tulisimme kei
nä,s en kirjallisuustuotteet jos- IX1„aisiksi ja  kunnon työnteki. 
kus hienoudessa ja sielukkaisiin- jöjksi 6o8;ali8niia
dessa kohoavat yläpuolelle mies
kirjailijani teoksia.

Mutta jo kauan ennenkuin nai- j 
nen julkisesti esiintyi, teki hiin

joi
i hiissä tviissii.

suuressa,

Lupaavanu alkaa aina uusi vuo
si. Vanha vuosi ei kaikkia toi
veita kyennyt täyttämään eikä 
kaikkia unelmia toteuttamaan. 
Pusi alkava vuosi ne korvaa mi
tä vanha löi laimin, niin ainakin 
toivotaan ja toiveissaan pettyä 
ei kukaan tahtoisi.

Niin, ainahan joka vuosi jota
kin antaa ja antamatta jättää. 
Paljon toivotaan ja odotetaan 
tältäkin alkavalta vuodelta. Täl
tä odottavat kokonaiset kansat 
ja yksilöt. Venäjän suuri yöhön 
ja sortoon painettu kansa odottaa 
tämän vuoden antavan sille va
pauden ja  ihmisarvon, jota ei 
viime vuosi antanut, vaikka sitä 
siltä jo odotettiin. Pettyi kurja 
kansaparka toiveissaan, unelmis
saan erehtyi, mutta silti ei se 
ole masentunut, se on varmasti 
vakuutettu tämän vuoden entis
tä unteliaammaksi.

Suomen kansakin toivoi viime 
vuoden alussa ja suurimman osan 
sen toiveista on kulunut vuosi 
toteuttanutkin.

Mikään toive ei toteudu ilman 
työtä ja vaivaa. Mitään päämää
rää ei saavuteta ellei sen eteen 
taistella.

Meillä on velvollisuutemme jo
kaista vuotta, kuukautta, viik
koa ja päivää kohtaan. Mene
tettyä aikaa ei saa enää koskaan 
takaisin, jokainen hetki on kal- 
1 s, sillä sitä ei voi elää kahdesti.

Kaikkialla taistellaan valon 
ja vapauden taistelua. Kruunut 
kruunattujen päässä vapisevat, 
valtaistuimet huojuvat, niiaten

hiljaisuudessa 
joista miehet 
kunnian.

Kyllä miehet meiltä naisilta 
osaavat vaatia ja sitä ne ovat ai-

Olga Mantere.

paljon suurta, 
saivat nimen ja

Idän suomalaisten kansanjuhla 
tänä vuonoa.

Näyttää siltä kuin vanhoilliset
iiiaailnian alusta osanneet j olisivat nyt vasta heränneet, kun ! vaj^aj8e8U erogjVttt  p0;8 kansan*

kaiuta vastaan, sehän on ,,Junia- 1 
lan siiiitäniii laki, että olla rik - J Liverpool on 
kaita ja köyhiä” . Vai k u in k a ! k ^ uraitioteillä viime vuonna 

$ 1,000,000; Leed $37*5,000; Shef
field $125,000; Salford $25,000. ] lyyhistyä ja kaatuessaan maahan 
— Glasgow, Seotlaiulissa, on teh- sortaa tuhansia vuosia kukoista- 

— nyt voittoa miljoonan dollaria neen sorto- ja viiäryysvallituk- 
Armand Eallieres, Ranskan se- vuodessa, vaikka kuljetusmaksu sen. N yt pelkäävät ne, joita

ajattelette raatajat?

Ranskan uusi presidentti.

Versailles, tammik. 17 p.

na
tehdä. Mutta harvemmin lie it 
seitiinsä vaativat. Meitä syyte
tään oikein saamattomiksi nol
liksi, että siinä istumme seuran 
kokouksissa suu tiukasti kiini ja 
amiumme miesten päättää kaik
ki meitäkin koskevat asiat, vaik
ka sitte olisi kysymys koko ,,Ee
van suvun myymisestä vanhaan 
tinanappiin” . Niin ja tämä sa
notaan vaan ihan ilman 
keusta, kaikista.

No niin, olkoon nyt sitte vaik
ka niinkin, muita niissähän on 
ne miehet, jotka toimivat yksin 
ilman naisten apua, minua halut
taisi tutustua muutamaan sellai
seen täällä Bostonin työviienyh- jos 
distyksessä, johon minullakin 
on onni kuulua, ei ainakaan ole 
sellaisia. Usein ne istuvat ko
kouksissa hyvin hiljaa ja vaati
mattomina ja antavat meidän 
naisten päättää, vaikka me sitte 
myisimme polkuhintaan Aata
min jälkeläiset. Ei ne edes k ir
joita seuran sanomalehteen, se 
on melkein aina naisten kirjoit
tam a. Ja kuitenkin on miehillä 
paljon enempi aikaa toimia, kun 
meillä naisilla. Heillä on hyvin 
aikaisin illut käetettävinäiin ja 
kokonaiset sunnuntait, jota vas
toin palvelusnaisilla on hyvin 
vähän vapautta. Ja jokainen 
joka täällä Amerikassa palvelee, 
tuntee kyllä miten vaikeaa ja

näkivät sen kauhean tapauksen, 
että juhla luovutettiin sosialisti
sen seuran toimeenpantavaksi.
Ihmetellä täytyy miten soitto-ja 
laulukunnat niin suuresti hal
veksivat yhteistä päätöstä. Si
tä kummempi vielä kun itse oli- kansanjuhlat. 
vat edustajainsa kautta tuota 
piiiitöstä tekemässä. Miksi silloin 
laulu ja soittokunnat tehneet vaa- 

poik- j tiinuksiaan, tai, ellei niihin suos
tuttu, eronneet.

Nyt on sanottu että torvisoit
tokunnilla ja lauluseuroilla on 
paljo menoja, täytyy saada ra
haa Myönnetään se. Vaan sit- 
tekin se ei ollut pää syy. Sillä 

se vaan olisi ollut syy, niin

juhlain yhteydestä. Ja juhlain 
pito lopetetaan sillä nimellä, niin 
missä ruvetaan säilyttämään 
edellisiä pöytäkirjoja niin kau
van kuin ehkä uudelleen heräte
tään eloon idän suomalaisten

Kunnioittaen
Peabodyn sosialistiosasto. 

K ;tta John Asikainen. 6

lie olisivat sitä kyllä voineet neu
votella ensin Peabodyn sosialisti- 
seuran kanssa, josko se on halu
kas luovuttamaan tuloista osan 
heille, — johon mainittu seura 
olisi ollut kyllä halukas, sillä ei 
se sitä ole rahan tähden ottanut 
toimittuaksensakaan, vaan ylei
sen kansalleen toiminnan täh
den emme tahtoneet olla sinussa 
sosialisteillakaan, — vaan, kuten 
viime vuoden juhlaan Woreeste- 
rista saapunut säkösanoma osoit
taa, valon arkojen persoonien 
tähden, jotka toivovat tämänlais
ten kansanjulien hajoamista, pe
läten niistä yksimielisyyden 
kautta kehittyvän hetken jolloin | 
he eivät voi pienellä mahdillaan l

— Rahalla sanotaan saatavan 
kaikkea. Norjalainen kirjailija 
Arne (iarborg luetteloa seikkoja, 
niitä rahalla ei saa. Kas tässä :

ruokaa, imit’ ei ruokahalua; 
rohtoja, mut ei terveyttä ; 
sänky vaatteita, mut ei unta; 
oppia, mut ei neroa; 
koruja, mut ei kauneutta; 
komeutta, miltei viihtymystä; 
naurua, mut ei iloa: 
tovereita, mut ei ystävyyttä; 
palvelijoita, mut ei uskolli

suutta ;
harmaita hiuksia, mut ei kun

niaa ;
tyyniä päiviä, mut ei rahaa.
Kuoren kaikkeen saa rahalla. 

Mutta ydintä ei voi ostaa.
Ja  kuitenkin hallitsevat rahat 

maailmaa.

•)  N iin  pilliäkin, ja kaiketi se  
olisi jo saanut tapailtua a ik a isem 
m in k in .

Toini. huom.



2 R A IV A A JA  — Tam m ikuun 18 p. 190fl

R A IV A A J A .
(PIO NEER)

Published every Thursday by T he 
F in n is h  Soci u.isrtc Pviil . Co.

(Incorporated.)
Directors:

Itf LAITALA, P. i-» W. M M IKKANEN, V. pre». 
V. l.OC COI.A.b" ivtir.y

Kaiku, Siirtolainen ja Pohjan pitoomme venäläisten veljiem-

Offieei!!)2 M ain S t., E ilchbu rg . M a--.

Subscription fee.: { si?v.mnhs 7.*’
AU e o in p la in ts  reg a rd in g  im proper 

d e liv e ry  oi' th e  paper shou ld  be sen t 
to th e  oflie ■ at once.

F or iu lo rina i ion in  regard tondver- 
tis in g  rates, call at theeountingrooin 
or address R a iv a a .i v.

Address all eom niunications on 
business to rii k K ai v a a ja , all news 
m atter to the Editor.

R em ittances should In1 m ade pay
ab le Io the order of the RAIVAAJA.

■ ’ toht.
R A IV A A J A , 

köyhälistiin  . äiieiikannattaja,

Tiihti ovat kuminassa kolmiyh-, tne teurastuksen johdosta ; niiyt- 
teyilessä, ristissä ja rakkaudessa, j tiikiiiimme että meitä löytyy 
Kun joku hengenmies, pappi täälläkin jotka olemme herän- 
näes, suuttuu Kaikuun, julistaa | licet vaatimaan ..nälkäisille lei
li.tn sen pannaan ja kehoittaa pää ja sorretuilleoikeii.tta” . <ait- 
hiiiipaitaan tilaamaan Siirtolais-1 koin joukoin kaikki yhteen iniiä- 
ta ja Pohjan Tähteä, ja jos suut- rättynä aikana niäärätylie pai 
tunius kohtaa jälkimmäisiä, on kalit*! Sitten eteenpäin mars, 
Kaiku silloin parasta sorttia, lippujen liehuessa ju torvien soi- 
Niiin ollen ei voi sanoa nimitä Jossa.
kitin että ne ovat kaikki tasavä- 
kisiä, — ,,ntoleinpi parempi” .

ta  staperustettuju osastojamme, 
että he eivät vain jiiisi pois. 
Myöskin toivomme ettii Cardne- 
rin y. m. toverit ottaisivat osaa, 
ettii voisimme yksissä neuvoin 
uusien paikkakuntain järjestä-

säälistä antaisivat senkili viillän, saavutettu, ei eristäytynyt koti- 
niitä heillä on sanottavaa. Ei kasvattaja ammattikasvattajan 
tarvitse olla ankara, luutta joit- lailla onnistu.
donmukainen voipi silti olla ja Toisesta, viimeaikoina naisky- 
vaatia, eitti meillä, niinkuin symystä käsiteltäessä, paljon pu- 
niuuttllakiii, on ruvettava pane- lintusta puolesta, it iin , miehen ja
iltaan Huomiota sille seikalle, naisen suhteesta toisiinsa on tie- luisesta ja yhteisten voimaninne 
että muutamat yksinkertaiseni- tpsti sanottu paljon hyvinkin kokoamisesta yhdeksi suureksi 
mat sosialismin perusajatukset tyrpeellista, mutta järjestävässä ' taistelijajoukoksi. Niin ollen 
tulevat selville. määrittelyssä on tehty enin osa voisimme yhä enempi saada huo-

Nyt kun naisten luukaan saa- turhaa työtä. Syystä kun t i l i t - ( niiota toiskielisiltäkin tovereil

Irlantilainen kansallisuusasian 
ijaja, ..keltin kielen säily ttäjä” 

Hyde vierailee nykyään 
Chieagossa. Hänen vastaanotto-

ty y  joka torstai Kitchburgissa, Mass, i tilaisuudessa oli suunnaton mää- 
T. T A IN IO . . . V. II ATAJA. rä irlantilaisia, ja kun hiin pu-
^T n ln U tU Ja . _ ___ laloudenholtoj». | n l j v a , , , l a | J a  |< j (. | ( . ] | ;j ,  k o h o s i  i l l -

iiostus yli iiyräittensä. Tilaisuii-

ilines-

Taloudenhoitaja.

TILAUSHINNAT AMEK1K \SSA t

»ivan äsken  on seurakunnasta ilm en
nyt vielä uusi Ja ih ih iitlava  tininiis- 
tuliti, joka p u li in i  paljon seurakun
nan puolesta. Painien, nähkää--, 
oli tahtonut tietää josko lampaat 
tahtovat rippiä, ja a-ia  piti ratkaisin  
käsien nostolla . , . Ne jotka laliim ni. 
nostakoot kätensä — y k -!"  sanoi 
paimen, ja katso yk si oikean käden  
etusormi nousi p y sty y n . Tiima n - 
(listan eitä seiirakiinta. ainakin ju l
kisuuteen nähden, on raitistuillaan  
p ä in ,— vahingoksi E itelihuigin  hy 
vin k un n io itettav ille  salunisiejll,-

talinne, jotka jo kiittiivät suo
ni alaisten järjesty misintoa.

Siis miehissä tänne lauantai
aamuna, 55 p. helmik.

Piioliietervehdyksellä
.1. Hakola.

mistä on alettu todenteolla yrit- kiiiin määrittelyt eivät oleteliok- 
tiiii, on pidettävä silmällä, että 1 kaita käytännön laiksi tässä ky- 
innostuttaessa kylvetään vastaa- syniyksessii, jossa ihmiset tule
va määrä järkiperäisiä tietoa, | vat aina käyttämään rajoittamat- 
Meillii täytyy olla innostusta ja tomampaa vapautta, kuin mis- 
taas innostusta, mutta kokemus säiin muussa usiassa. Puhe siitä,

k e lm i  l a a . 
d l l i e i  I k i.1

Siis m uina ei voi, kuin  
että ottakoot kaikk ia lla  e 
Könösen se 11 ra k un inisin .

M u l s t e r i

ii Elli! AIX PÄIVÄT,

neliiiii ne nyt ovat paraikaa Suo
messa koolla, nelijalkaisena tie
tenkin: ylpeät aateliset kiipi
neen, papit paksuine mahoilleen, 
porvarit pöhöisine naamoilleen, 
ja talonpojat herrain edustama
l la .  Keisari avusi armossa her
rainpäivät ja siiätyjen päät kan
toivat nöyrimmät ja alamuisim- 
mat toivotuksensa hiilien jal- 
kainsa juureen. — Siellä se nyt 
isiini Suomen kansan eduskunta, 
lellinä- ja manttaalilu\ un sekä 
kukkaron perusteella valittu, 
suuri osa itseoikeutettuja, val
vomassa ,,kansan parasta” . Mo
komakin kansan eduskunta! — 
Ennen kokoontumistaan olivat 
mukana puuliaileniassa lalitari 
kaarteja sille varalle, ettii kan
san enemmistö, tuo ihmisoikeuk
sista syrjäytetty osa tahtiisi

un hyvin  hieno ja korkea n in iily -. 
jonka jum ala suo a in o a - l i ia n  valioil-

kestävän, joka on innostusta pyr-! väärin, on todisteita vailla. Päin-' ------------------ 1,,; M'" tP k".ikki
kia syviillisempaiili itsetietoisiin- vastoin Vuarn,käyttö .... orjuu- New Yorkin Suomalaiset, muistakaa Kuinka lieneekään sa ltu nu t. c„ a  
teen. | tuksen seuraus; ja poistuu sitä v t r i s i i n n i l i l l a i t a tässä viime perjantaina tuli toveri

Emanssiputsionin aikuinen uh- mukaa, kuin liiaksi yksilöisty-1 ” ‘ Jörönen luokseni ja yh täk k iä  kysyn
111a, luoda uusi naisellisuutta, neestä persoonasta kehittyy po-1 itokasi:
halveksiva iluinne-Eeva, on niel- liitillinen ihminen. I Tulkaa kaikki kansalaiset New ’ "*vl ''" k" ,eri’ 0,1 rin
kein jäljettömiin hävinnyt nais-; l a m a  on sanottu etupäässä mi- y (,rk iill kokoon ensi maanantai- Tu„ (>li mielestäni hyvin  tyhm ä  
ten hei .itt.i m is saarnoista ja kyy- ti \ a i t e t i ,  jotka ny kyniin erity i- (a j|,a< 22 p. tätä kuuta. (54 E. 1 k ysym ys, varsinkin näin hökäscinäl- 
ne,silmuinen aina alistuva ,,kris-J sesti naisten herättämistä tärke j j.atl| (.t t " |<er(.tääi, klo 7 ilta-; hi tehtynä. Jos loin o lisi esimerk ik 

änä pitävät ja tahtovat jotain sen ' päi väH& marssimaan. Kulkue | si kysynyt, että m ikä on ero nm iste- 

eduksi tehdä.
me

näyttää vaan sen innostuksen , ettii vapautta tässä käytettäisiin

$1.25
70*Koko vuodelta . . . .  

P uolelta  vuodelta  . .
SUOSI E EN 

K ok o vuodelta  . . . .  
Puolella  vuodelta . .

lessa kerätty kolehti toht. Hy
den harrastuksien hyväksi tuotti 

$1.75 lähes $10,000. Hyde arvelee saa- 
$l-'»'ivansa täältä jonkun satasentu- 

K aik k i toim itukselle tulevat kirjeet liatta tarkoitukseensa. — Kunpa
ovat lälieti itävät osutte. I in : Ulisi irluntilaisillakin moinen in-
B o x -108,________Fitchburg, M u ss.: nostus sosialismin eteen, min jo-
=============================== takin enem m in a ikaansaato i-

Entered as second class matter March s jjn .
1905 at the Po,t Office at Fitchburg, ----------------------

Mass.

Raivaajan varsinaisen to im it
ta jan  paikka julistetaan uudelleen 

haettavaksi. Hakcm usaika kes

titty  vaimo” alkaa olla harvinai
suus; ja niiden tilalle ei ole tar-i eduksi tehdä. Ennen pitkää on muodostuu klo 5_7 i. p. toisen
peellista ruveta kehittämään i t - ( meillä ylipäänsä agitaisioonityö j a kolmannen avenuen viilillä, 
setietoisesti sukkia parsivaa, järjestettävä edullisemmaksi, Tulkaa jokainen mies, vaimoja 
miehille salaperiiistä, pikkulas-j niin agiteerattaville, kuin agi- |aj)Sj( joka suinkin kykenee, 
ten opettajatarta, johon suuntaan 1 tuattoreiliekin ja jos nyt tahdo- osoittamaan kansalaisuutemme 
useat naisiemine järjestymistä taan tehdä naisten kesken jon- jyrkkää paheksumasta tyranni- 
harrastavat ovat halukkaita nais- kuulaista jälkeä, niin järjestettä

riu ja sosia listin  vä lillä , niin niisin  
siilien liennyt heti vastata , että so
sialisti voi idin m aisteri, uunia m ais
teri ei voi olla sosia listi. Miksi niin? 
— Olisin vielä se littän ytk in , i tiä  
siksi, että  maisteri 011 hieno ja kor
kea n im itys tyhm än kansan korvis
sa, ja e to i m aisterilla ei ole mitään

valtaa kohtaan. Suomalaiset l (-rityisiä eläm än uraa, vaan hän voi- 
marsalkat ja toverit pitävät suo- pi olla m ikä vaan, n iissä  vaan ja m i- 
nialaisista huolen. Tulkaa knik-. o n vaan, — sen niinen kaiullakin  jo 
lvi yhteen joukkoon ylläolevauiC 'vhinäii kansan keskuudessa ko

kkaan.

kehitystä ohjaamaan. Sitä nlyö-1 kiiiin se puoli asiusta heti alussa 
ten kuin tuotanto saajii jättiläis-1 mahdollisimman hyvin. Eltdo- 
mäisenitiiiin luonteen ja kansin 1 tukseni on: agitatsioonimatka 
talous muuttuu konnnunistiseni-j teetetään ympiisi yhdysvaltojen 
maksi, muuttuvat myöskin per-; ja Canadan niissä paikoissa joi- 
suhteet. Yhteiskunnan sosiaali-1 hin pyydetään. Agitaattorille 

<aa, vaan uskaltaa jo panna her- seerautuessa vähenee naisilta o- maksetadn säännöllinen kuukau- 
rain kanssa kampoihin. Ja ne : pettäjättaren tehtävät kodi-sa ja sijialkka, ettei aina huoli kulku-

äänioikeutta y. 
työväestö, tuo

tn. M utta olijia 
, ,k a n s a ” , jonka

,,The l.iln rator” , uusi anarkis
tinen sanomalehti on alkanut il
mestyä Chieagossa Lucy K. Pnr- 
sonin toimittamana. Toimitta
ja on vaimo Albert K. Parsonin,

tää  20 päivään tam m ikuuta  joka joku vuosi sitten hirtettiin i tuja väkivalloin valvotaan, jo 
1906. Toimeen on astu ttava  helm i- vuoksi, että hän pommilla kyllin selvästi osoittanut ettei se

kuussa. Hakem usta tulee seurata 
palkkavaatim us ynnä ne todis
tukset jo ita hakija tahtoo eduk

seen k ä y t tä ä .•
Johtokunta,

Box 4(/8 Fitchburg, Mass.

Mrs Aino Aro on muuttanut 
, ,Totuudesta” ,,Amerikan Kai
kuun.”

tappoi erään rikkaan talonoinis- olekaan enää vallan lainmastiah- 
tajan, jolla hän oli hyyryläisenä.
Lehti sisältää Parsonin viimeiset 
puheet, joita hän piti oikeussa
lissa, jolloin hän tuomittiin ja 
teurastuspaikalla missä hiin hir
tettiin. Mies selittää siellä syyt 
miksi hiin 011 oikeutettu sen mur
han tekemään. Lehden osote on :
1(5(5 Van Buren st., Chicago. — Toista vuotta takaperin kir- 
Sellaisia se nykyinen yhteiskun- joitin pari artikkelia, tarkoituk- 
ta kasvattaa.

ottavat oikeutensa, vaikka tap- 
jiamulla vastustajat nälkään.

N a is te n  jä r je s tä m in e n .

..........  , .  . . , nieasti pärjäilee, sam alla  kun saaLisaa tie to ja  saadaan . . . . . .J iillä In rrassakissa niv o - k m  m a is t e l  i.
New Yorkin S. S. osaston ko nina vaan m aisteri, — ja siksi

Jersey Cityyn on perustettu 
uusi työväenyhdistys. ..Lisään- 
ty  kää t  ja täy 11 k kää t  maa. ”

sellu saada muutainia naisia in- 
tiostuinaan ja syvemmin tutus- 

' tumaan sosialismiin, mutta sel
lainen puulta näytti silloin vielä 

kutuvaimutiemiljo- |jjall aikaiselta. Nyt kuitenkin 
Hän jo paljo enemmän toivolle ti-

Peabodyn tovereilla on vuosi
juhla ensi lauantaina. Lähiseu- 
tuluiset ottakoot tiiman 
intoonsa.

K V lTIoTIEI.I IKI XXK TAIVAASEEN.

( 'hietigon
neeri Yerkes on kuollut. (lll
hallitessaan t hieagon katuvan- j aa j a jos tilaisuutta hyvin käy- 
nuliikennett i seitsemän vuotta jetäiin rupeaa ia!i-111 i 11 aakko-

hno- pistää omaan pussiinsa 4 jäiäsemäiin „ huttukoristei-
! $550,000,000.— Eräs ainerikalai- <len” liijti.
nen lehti arvelee hänen menneen viim e aikoina on useita nais

tiedon voitettua vielä muutamia kairan tavoin armopaloilla kili- 
typeryyden valituksia katoaa sa- kea. Palkan maksavat ylidis- 
lajieraisyvs naisen iiersoonalli- tykset yhteisesti. Tätä vastaan 
suudesta. Nainen ei, luonnollis- tulee agitaattorin jokaisella jiaik- 
ta tietä kulettuna, tule koskaan kukunnalla, johon pyydetään pi-
täysin vapautumaan kehdon äii- tää vähintään kaksi esitelmää ja T i l i
restäja sitä edellyttävistä sei- jos voisi ja vaaditaan useanipia-
koistu ei osaksikaan, mutta nais kili. Agitaattoriksi kannatan iltamasta joka pidettiin Nevv- 
ta ei tarvitse sitoa lastenkama- mutkalla olevaa Hilda Sikasta. jxirtissa, N. H. taimnik. (5 p:mi 
riin, työntämällä hänelle ojietta- Sikäli kun tunnen, on hän ainoa Suonien äänioikeusrahaston hy- 
jattaren toimen sitte kun hän on syvemmin sosialismia tunteva vaksi.
imettäjän ammatista vajiautu- saatavilla oleva nainen, jolla on Tulot
nut. Päinvastoin ei kehtokaan vapaat kädet toimia. Siis nais- 
saa olla sellainen kahle, joka yhä ten joukkoherättiiminen ei aino- 
edelleeli tulisi määräämään mis- astaan sydämen vaan myöskin 
sä määrin nainen 011 vapaa. Hä- kukkaron asiaksi.

M. Ilalil.

koliksensa ensi sunnuntaina ja m aisteli voi olla so sia listi iniiutu  
Brooklynissa Eero Heliniltä, kun korkeintaan hem m etin  fiin isti 
Nouskoon joukkomme vähintään
viiteen saatuun! Seitsemäksi 
kaikki riveissä.

Andrew Kangas.

uuteen Jerusalemiin kosiskele- osastoja yhdistysten yhteyteen
Clintoniin, Ind., on perustettu '»«an katujen ja kujien komisa- perustettu ja seuraelämästä vilk- 

suonial. sosialistiosasto. Olkoon riuksia siellä, kootakseen uuden kaatumilla seuduilla on saatu 
onneksi! Innostakoon esimerkki monopiwilin uudessa maailmassa kammo sosialismia kohtaan nai
misia liittymään ja vanhoja vir- itselleen, kun tämän matoisen gjgfa karkaamaan. Tätä tilai- 
keäiin toimintaan. maailman maalliset jä tteet tay- suuttu on käytettävä malidolli-

tyi jättää tänne. simmau hyvin ja ahkerasti, saa
daksemme pysyvän pää jäljen 
Amerikan suomalaisten naisten 
keskuudessa. Useilla paikka
kunnilla naisille omistettu kii- 
lioitus viimeaikoina ja kotimaas
sa parhaillaan vallitseva poliitil- 
linen murrosaika pitävät luieliu 
vireillä paremmin kuin tavalli
sesti jokapäiväiset kyökkiasiat 
Siis silloin on taottava kun rauta 
on kuuma

Jollei turhia pöyhistele, niin 
täytyy tunnustaa se tosiasia, että 
se, hieman kovempia tuulia kes 
tävä vakaumus ei istu ensi innos
tuksen mukana enempi naisille 
kun miehillekään. Aatteet 
muuttuvat vakavimmiksi vaan 
sikäli kun tietoisuus niidenoike- 

1 udellisuudesta laajenee. Tietoi
suus, sosialismia synnyttävistä 
syistä ja sosialismin jakautuniat- 

) töni uudesta niinkään muun pik- 
kureformia tavottelevan liikkeen 
kanssa, on naisillamme vähäinen.

Tov. A. Mela kiertelee Bosto
nin ympäristöllä, (juineyssa j a !
Kiipinniemellä, ottaen tyiiviien-1 
lehtien, m. m. Raivaajan, tilauk-, K- V. seuraan kuuluva, on kuu
sia ja myyden kirjallisuutta. lemma tehnyt sen v iisaan pää- 

_ _ _ _ _ _ _ _  töksen, että outojen, tai joita
vähänkin epäillään sosialistisia

Raivaajan tilaajanuiärä on nyt mielipiteitä omaaviksi, ei tuule
ta esiintyä seuran kokouksissa 
(*ikä iltamissa paremmin puheil
la kuin muillakaan, eipä edes 
kertomusta lukemalla. Samassa 1 
seuras-a 011 jo ennen harjoteltu 
sosialistien lavalta vetämistä j*

A apaa Sana on taas muut uunit ■ nii sen taivaista urheilua pi- 
uraansa. Nyt sen on ostanut |,ieV(],.n töillä, — siellä nähkiiäs 
pappi \ uori, ja ristinvt sen h e li; -,-au]1(,jJ|jsp.ylvsiiit Lturila ja Rah- 

, ,Auttaja . I ,tas(„ ovat soppaa keittämässä.
kauhistuttaa Sovittajan 

lapsosia. Kumjia jiimeyden en-

2207. Kohoominen on säännöh 
listä. Punaisten lippujen palat
tua aiomme näyttää numerot: 
yli kolme tuhatta.

uudelle nimelle 
Minkälainen 
tulee, on selvää

Valon arkoja. 
Itaittiusseura Sovittuja, S.

auttaja” siitä nyt y ajo

Työmiehen painosta Ilaneockis- 
sa on ilmestynyt Työväenkalen- 
teri II. Kalenteri sisältää pait
si vuoden 190(5 almanakkaa, run
saasti arvokasta lukemista ja 
muutamia kuviakin: sivuja ICO. 
Kannattaa jokaisen hankkia it
selleen. Uima öoe.

K.

k e lit  voisivat heidät tästä kau 
histuksesta säästää.

, , V erisen st xxi ntvin
vietto näyttää muodostuvan hy-; Tunne-elämän hellempien puoli-
vin yleiseksi ja suuremnioiseksi. I en herättäminen on näihin saak- 
Kaikkialta kuuluu innostavia ; ka ollut tavallista naisten leiris- 
toimenjiiteitä. niinpä täältä idus-jsä, erityisesti agiteeratessa. Sii
täkin. New Yorkissa se kaiketi nä ei ole mitään puhua, mutta 

. .  , ,, Y | . |  inuodostuu varsin suureksi tilu i-1 silloin kun elämä ja jopäiviiiset
”  U' H. ar i i, ' ' 1 'Uudeksi, toiskielisten kautta tosiasiat tahtovat kylmimmäiikin 

liossa, on nimenä uudella sosio- ,, . . . . .  . , . ,, .. . , 1 Bostonissa sanioin, V\ oreesterissa järjen murtaa ja lakoon tallata,listisella yhteiskunnalla, joka . . . . .  . . , . . . . . .  ......iovat myöskin yhtyneet usean ei heinm oitteleva saali riita.hiljattain 011 jierustettu. — \'el
jillä siellä taitaa olla käytännöl-... ... ... , ... kokousta puuhaamaan, samoinliseminat käsitteet kooperatn- ......... ....taalla rit< liliurgissa. liiallahan 

sitä luullaan saatavan kokoon 
_ _ _ _ _ _ _ _ _  suomalaisiakin suunnaton hul

ina, joten, kun mukaan tulee 
Kun yleisö) Kaukasiassa mi ru-; toiskielisiä ja ,,Israelin lapsia” ,

vennut rankaisemaan taskuvar- saadaan oikein mahtava paraati, 
kaita, kulottaen heitä aaseilla Lähiseudulta toivotaan mukaan 
läpi kaupungin, ovat varkaat liittymistä. Valtuusto on inyön- 
Tiflisis-ä pitäneet kokouksen, tänyt kaupungin haalin illalla 
jossa piiiitet ti in pyytää yleisö,Itä pideltävää kokousta varten, jos- 111c me olleet pakoitettuja kuyt- 
työnansiota, niin että voisivat sa tulee puheita y. 111. ohjelmaa tilinään agitaattoreita jotka tun- 
luopua halveksitusta anirnatis- suomen ja englannin kielellä. tevat sosialismia hyvin pintapuo- 
taan. — Varkaatkin heräävät Innostukaamme kaikin kerran lisesti ja, mikä pahempi, usein 
tuntemaan ihmisyytensä ! ja näyttäkäämme mikä on mieli- näyttävät siltä, kuin he tollolla

visesta yhteiskunnasta kuin mui
noin Malkosaaren Matilla.

kieliset sos. osastot paraatia ja Etenkin naisten puolelta on mi
nulle useasti väitetty, että sosia
lismin lähtökohta on säälintun
teessa ja sen voittomahdollisuus 
samaisen säälin tunteen kestämi
sessä. Multa sellainen käsite ei 
ole likimainkaan oikein. Soon 
tulos vaan siitä, kun Amerikassa 
agitatsionityö mi vieläkin huo
nosti järjestettyä. T.vydyttääk- 
senimo nälkää sosialismiin olem-

uen tulee jiäästä neuvottelupöy
tien ääreen kehdoiiKin viereltä. 
Ka Ink skym mones vuosisata ei 
niin kipeästi kaijiaa sairaanhoi
tajia ja opettajattaria kun se 
kaijiaa jiolitilliflia naisia. Sanot-; 
täisiinkö, ettei politiikka voi tul
la kaikille ammatiksi — ei ta r
vitsekaan. Mutta poliitillisten 
olojen tmitejninen ja niihin vai
kuttani indkovat asioita joita kii- 
s ttelemäst<ei gaa ketään estää, 
niiden syiilou upjalln, jotka juuri 
poliittisella toiminnalla voidaan 
edullisemmaksi jokaiselle yksi
löille asettaa. Poliitillisen ihmi
sen kasvattaminen on paljon tär
keämpää kuin naisellisuuden ke
hittäminen hyväksi, mutta sen
tään vaan kodin piirissä hyöri
väksi. Kehittäkää naiset sosi- 
aaliiiolitillisiksi, on pantava 
enemmän huomiota yleismaail
mallisen sosialistisen maaiman- 
katsom uksen selvittämiseen, 
kuin lasten hoidon ja miehen ja 
naisen välisten suhteiden ohjaa
miseen. Sillä edellisestä seikasta 
johtuva edesvastuu on nyt jo 
jialjon siirtynyt äidiltä yhteis
kunnallisten laitosten niskoille 
ja se siirtyminen suinkaan tule 
keskeytymään. Jokainen askel, 
jonka yksilön ja yhteiskunnan 
edut ottavat toisiaan lähemmäk
si, tulee, kaikista vastaväitteistii 
huolimatta, poistamaan ltasva- 
tushuolia yksilöltä ja asettamuan 
niitä .Yhteiskunnalle. Jokaiselle 
kasvatusoppia tutkivalle alkaa
kin jo olla selv illä, että tuhansiin 
muotoihin monistunut kasvatus 
teoria on vähemmän tarkoitus
taan vastaava, kuin tarkemmin 
rajoitettu, mutta kaikille yhtä 
johdonmukainen yhteinen kasva
tusjärjestelmä. Eräät vissit sei
kat huomioon otettuina on niin 
sanotun nurkkakasvatuksen luon
ne väärä, se kun perustuu enem
pi hetkellisiin mielijohteisiin. 
Mielteet taas ovat suurimmaksi 
osaksi tuloksia erilaisista yhteis
kunnallisista taloudellisista ase
mista, eivätkä niinollen voi saa
da solidaarisempaa luonnetta en
nenkuin nuo asemat yhtenäisty
vät. Ja sittenkin, kun mielipi
teiden yhtyminen muutamissa 
tärkeimmissä kysymyksissä on

Köyhyyden kirous.

Köiyhyydess’ on surma 
Sieluin parhaimpain,
Aita tiedon tiellä,
Telki unelmani.

Siin’ on viettelyskin, 
Vaara, turma sen.
Yhden hurjistaa se,
Toisen maataen.

Johtaa kurjuushioliin, 
Johtaa kapakkaan,
Tekee ryöväreitä,
Käskee murhaamaan.

Köyhyys, sulle huudan:
Sun on kaikki syy; 
Helmassasi sikee 
Kärsimysten kyy.

Köyhät, teille huudan: 
Teidän se on syy!
Teitä pistäköhöm 
Syvemmälle kyy!

Pistäköön niin e t tä :
Herää ihminen,
Herää ylpeys, viha,
Inho orjuuden.

Aaku Päiviö.

Massan puolueosastoille.

Olen kerran huomauttanut 
puolueosastojamme tulevan vuo 
sikokouksen suhteen, joka pide
tään täällä Quincyssii ensi hel
mik. 55 p. alkaen aamulla 9 tai 10 
tienoissa, ja on sentähden jokai
selle osastolle tuiki tarpeellista 
valita ajoissa edustajansa sekä 
ottaa pohdinnan alaiseksi kysy
myksiä ja evästyksiä joita kukin 
osasto tahtoo kokoukselle lähet
tiä. Muistakaa nyt, ettei mi
tään lauantaikiireitii syntyisi, ja 
että otatte osaa niin monilukui- 
sesti kuin suinkin mahdollistu.

Erityisesti tahtoisin huomaut
taa Worcesterin ja Roekportinl

Ovelta 
Kahvista 
Si k aareista 
I.iinonautista 
Kirjeistä
Pinssi arvotuksesta 
Kurin myynnistä

$7.(55
4 .50
1.20

joissakin erityisissä tila isu u ksissa , 
milloin luulee vo ivan sa , hienoa  

i m aisterin nimeään tahraam alta, 
luottaa itselleen suoranaista tai vä 
lillistä hyötyä. Multa tuo Jöröisen 
kysym ys, se oli typerä.

,,N o  enpä minä älyä m okom aan  
kysym ykseen  v a sta ta '-, sumiin 
m inä.

, ,S inäkin  olet sitten m aisteri’’, in
kasi Jörönen, ja veti vähän suutaan  
vinoon.

Mutta silloinpa niinä k uu m en in : 
Vai m aisteri, jukolaiita! Juokse nyt 
jo Lajiin tuntureille tahi lennä va ik 
ka jxihjantähteen asti. — Pöllöpäät, 
joista ci kym m enien vuosien tenttai- 
lem isellakaan ole tu llut niiiutn kuin  
häthätää valkean lak in  om istaja, ne 
m uuttuvat m aistereiksi, eikä niistä

0.25 muuta tulekaan, kaikk ien  vuhem - 
5).tili unin sosialisteja. H iukan  opittuja  
j äitelö ilä  kohtelia isuuksia , pari k o l

me latinalaista sanaa, hiukaiiverran  
opittuja ulkoläksyjä kallossa ja hän- 
nystakki — siiliä m aisteri. Joka  
yksi on m aisterin m ittainen  pään 
kohdalta.

Jöröin-n iiiyhähti ja siihen  se k y sy 
m ys jäi, keskustelu  k ääntyi

8 .5 5

Summa $5{55.öö

Menot.
Vir. juomiin 
Sikaariin
Postimaksut rahalähetyks
Silkkinauhaan
Harsoista
Kahviin
Haalin vuokra

$55.80
1.—

—.17
—.94
— .50

saaren katu (5—S Helsinki, Horn- 
hnrg & Co välityksellä.

Otto IIiH.

P i k k u  p a k i n a a .

K ö n ö s e n s e 11 r a k 11111 a

E d i s t y  s p y r l n n ö i  h i n.
N iitä onkin nykym aailm an  aikaan  

niin paljon, ettii m ikä niisiä selvän  
ottaa. Jörönen arvelik in  niiden

2.5(5 vuoksi m aailm an m enevän  p ila lle . 
;{t— — Kirkko, sekin yksi ..ed istysiiyrin -  

_ _ _ _ _ _ _  tö” , on nyt pahem m assa kirii pulas-
Yht. $12.47 s”- Paimenen täy tyy , sam alla kuin  

kaitsi»  lam paita, k iik u ttaa  niitä  
Jäännös $ 21 .08  taivaaseen ja tapella näkym ätöntä  

perkelettä v asiaan, ta istella  m yöskin  
Jäännöksen $21.08 olen lähet- näkyväisiä perkeleitä sosialisteja  

tänyt osoitteella Sosiaalidemo- 'a s ia a n , asettaa tem ppelien  ov ille
kraattinen puoluehallinto, Silta- va,h‘,LL1',*"lIen1 k“n"Ha, ja,

pelillä hirttäm istä, ja kaiken tämän  
päälle ta istella  vielä v im m atusti le i
päkannikasta. S iis koko kirkon v i
hollinen . k o lm iy h tey s, perkele, 
m aailm a ja oma liha, ovat nyt sanan  
täydessä m erkityksessä  papiston 
niskassa. E i ole kadehd ittavaa!

Entä rn ittiusp yrim iöt. Sam alla  
kun seurojen on äänestäniinen viina- 
pomoja liallitusohjiin  ju lakien laa

d in ta a n , pitäisi ta iste lla  ju o p p o u tta  
vastaan ja omat salajuopot jäsenet

Fitchhurgissn on jokseenkin s e k a - ' piilottaa m aailm an s ilm iltä  omaan  
laista. Siilien kuuluvat. Pohjan piiriin. Mutta kun syrjästä  puskee  
Tähteä jioppam iehineen m ain itse- sisään sosialism i, tuo vititiöhenki, 
m attakaan, kaikki salajuopot rail- joka levenee kuin kulovalkea, tun- 
tiussatikarit. K alliokoski n iih in  luet- kieli k äsiksi kaikkiin  yh te isk u u ta-  
tuna, kaikki etevim iuät b isnesm ie
het, joukko kirkkoon otettuja va i
m oja ja kristillissiveellisiä  neitsyitä  
sekä kaikki ne jotka eivät Hiiliin
kään kuulu. K aikk i nämä u sk o lli
sia kirkon ystäviä  ja ed istystä  har
rastavaa väkeä, joilla  on k irja lli
suutta  — vähintäänkin virsik irja ja 
kortit, ja jotka lukevat sanom aleh
teä Pohjan Tähti, ja uskovat että  
h eille  syntyi , , lähes neljä tuh atta  
vuotta sitten” vapahtaja. .Seura
kunta on suurenluincn, ja , ,sa n a lla ” 
käypäin lam m asten lukukin on er it
täin iinoniattavn, kohoten ■(— 18, Jo
ka todistaa heidän suurta in (eesketi- 
t oleimi töiltä k risti Hist ̂ JBfirrast lis
taan. Seurakunnassa, N k*n arva
takin sopii, vallitset* mitä suurin so
pusointu, ym inärtäeii sen kuitenkin  
niin , että paimen 011 Upton lam paat 
tahtovat ja lam paat ovat kuten aina  
kullek in  passaa. H e ovat s iis  v a 
p a a m i e l i s i ä .  joo’o, jopa n iinkin  
vapaam ielisiä, että paimen oli tässä  
äskettäin  innostuksessaan su vainnut 
kohottaa erästä hunninstaan, jota

k ysym yk siin , niin tä y ty y  suunnilta  
toim inta sitä  vastaan. A ivan tah
too viralliset rukouksetkin unohtiin. 
kun niin touhusi- * j» varuillaan pi
tää o lla , eikä sittenkään  tahdo pär
jätä. V aikka varsinaiset sosia lis
tisten esiin tyjäin  havulta vetäjät ja  
ulosheittäjät asetetaan , niin niitä 
tahtoo joukossa piillä sitten k in . E i 
sitä enää tiedä kenen tukassa se so
sialism i istuu ja m istä se m illo ink in  
piikkinsä pistää.

Entä sitten  nuo sosia listit, ne ovat 
koko repijöitä ja rähisijöitu , h ävy
töntä jn häikäilem ätöntä väkeä ker
rassaan. Tunkeilevat k irkkoihin  
ja raitthishaulelhln  ja peripenkille  
istuvat. Kuti pahoin sattuu , niin  
panevat apostolinsa pöntöstä pau- 
kutteleiiuiau ja itse pahnailevat k ai
kessa vapaudessaan pyhässä huo
neessa kuin niissäkin ju iiialattoiiias- 
sn talonpoikaispirtissä. K iusallisen  
itsep intaisia  ja tarm okkaita ovat, 
eivät pelkää leipänsä m enettäm istä  
paremmin kuin selkänahkaaiisn- 
kaan. V oivat vielä s a a d a  jos m itä

H ellcriksi kutsutaan, m enem ään aikaan, koska nyt jo ovat panneet 
pimttöön ja runoilem aan seurakiin- uianiltiian m ullin m allin , 
nalle kaikkein pylihnuiästä. M utta Kei-Pura.
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S u o m e s t a .

Kenellä on oikeus.

S. L— n kijoittaa Hels. Työ- 
miehessä:

Puhuttaessa oikeuksista, joh
tuu ajattelemaan, että kenellä- 
hän oikeastaan on oikeus? Ku
ten tiedetään kerskaavat vallit
sevat luokat myös ,,oikeuksis
taan” . He pitävät suurta melua 
,,kansallisoikeudesta” sekä muis
ta  mahdollisista ,,oikeuksista” , 
joita heillä on kukaties kuinka 
paljon.

Vaan minkälaisia ovat heidän 
,,oikeutensa” , sitä sietää lähem
min tarkastaa.

Esim. nuo paljon kunnioitetut 
, , isiltä perityt oikeudet” , jotka 
tavantakaa yläluokkien taholta 
lyödään pöytään, ovat sellaiset, 
ettei vähänkään oikeuskäsitteitä 
omaama kansalainen voi antaa 
niille mitään arvoa. Meidän her- 
rasluokkamme esi-isät, nuo en
tisajan hallitsevat viikingit, ovat 
laatineet lakeja, joiden tarkotus 
on pitää yllä harvainvaltaa Suo
messa ja nämä lait, nuo ,,pyhät 
oikeudet” antavat sitten harvain
vallan edustajille ,,oikeuksia” 
sellaisia kuin esim. väkijuomilla 
myrkyttää kansaa, saattaa sitä 
tekemään rikoksia ja sitten te l
jetä vankikomeroihin.

Näitä tällaisia oikeuksia voisi 
luetella paljonkin, vaan ne ovat 
kyllä tunnettuja, joten jätän sen 
tekemättä, vallassa olijat kyllä 
muistavat huomauttaa meille: 
, ,meillä on oikeus” j. n. e. Sen
sijaan luokaamme silmäys ajassa 
taaksepäin, katselkaamme onko 
vallitsevilla luokilla todella oi
keus, vallita Suomessa noiden 
esi-isiensä ,,oikeuksien” nojolla? 
Ovatko nuo heidän esi-isänsä 
eläneet Suomessa niin kunniak
kaasti, että he ovat voineet jä t
tää jälkeläisilleen noin valtavat 
perintö-oikeudet? Mitenkä esim. 
Ruotsin vallan aikana aatelitso 
nylki ja orjuutti kansaa, siitä 
antaa historia räikeän kuvan, 
joka ei ainakaan luo sädekehää 
noiden „esi-isien” pään ympäril
le. Tulella ja miekalla viikingit 
ensin rosvosivat itselleen ylival
lan Suomessa, sitten asettaen 
kansan orjan ikeen alle. Siis 
ryöstettyä on kaikki se ,,oikeus” , 
josta valtaluokat nykyään kers
kuvat ja joka on heille ’’pyhää” . 
Me, köyhälistö vaadimme myös 
oikeuksia, sillä meillä ei luon
nollisesti niitä ole, koska ne ovat 
m e id ä n  esi-isiltämme ryöste
ty t, joten he eivät ole voineet 
jättää meille mitään perintöä. 
Vaan me voimme sanoa, että 
meillä on oikeus vaatia, ja  vaik
kapa itse ottaa ryöstetyt oikeu
temme.

Sillä ne ovat m e id ä n  esi- 
isämme, jotka ovat Sudmen kor
vet pellosksi kääntäneet ja pet
tua syöneet, ne ovat m e i d ä n  
esi-isämme, jotka ovat verellään 
Suomea kostuttaneet ja henken
sä sen edestä uhranneet. Me 
olemme luoneet rikkauksia val
lassa olijoille, itse nähden näl
kää, ja kaiken tämän nojalla 
meillä on oikeus nousta tasa-ar- 
voon niiden kanssa, jotka tähän 
asti ovat kansan hartioilla, pöyh- 
keillen istuneet. Muttajmeidän 
suuret neromme, nehän ovat kan
san kehitystä johtaneet! Meidän 
mainiot päällikkömme nehän o- 
vat myös taistelleet ja kaatu
neet!

Näin huudahtavat ehkä nuo 
patentti-isänmaalliset, väittäen 
heillä sittenkin olevan etuoikeu
den vallita ja hallita. Vaan me 
vastaamme heille: Teidän suu
ret neronne ovat kansan kustan
nuksella kohonneet johtaviin ase
miin ja käyttäneet kansan luot
tamusta väärin, omaksi ja sääty
läistönsä hyväksi, polkien kan
san oikeudet jolkoihinsa ja tätä 
vääryyttä ei riitä korvaamaan 
se, että joitakin armopaloja sil
loin tällöin on kansalle rikkaiden 
pöydältä tipahtanut.

Meidän joukostamme on nous
sut ja voi nousta neroja, ihan 
teidän vertaisianne, jos vaan val
mistetaan siilien tilaisuutta.

Siis nero ei edellytä teillä etu
oikeuksia hyvät valtaherrat vaan 
on se käytettävä koko kansan

yhteiseksi hyväksi samaten kuin 
ru u m i i 11 i nen k i n työ vo i m a .

Ja teidän mainiot sotapäällik
könne, jotka kansaa ovat veritöi- 
hin johtaneet, eivät teoillaan ole 
teille valta-asemia luoneet, sillä 
heidän verensä on kun pisara 
meressä, verrattuna niihin veri- 
virtoihin, joita kansan syvät ri
vit ovat vuodattaneet.

Tähän asti ovat kansan laajat 
kerrokset uinuneet tietäm ättö
myydessä, täyttäen uskollisesti 
ne velvollisuudet, joita vallassa- 
olijat ovat heille asettaneet, vaan 
nyt ne alkavat hieroa silmiään, 
sekii nähdä, että heitä on kata
lasta petetty . '

Nyt alkavat nuo säkeet: ,,kyl
lin jo kärsinyt sorrantaa, allös 
kärsikö kauempaa” , kaikua uh
kaavasti niitä vastaan, jotka tä
hän asti ovat niitä lempilaului
naan kaiutelleet. Nyt e ivät köy
hälistön joukot enää tunnusta 
oikeaksi teidän ,,oikeuksianne”, 
joita te ulkokullatut isänmaau- 
apostolit hurskaalla tekopyhyy
dellä meille saarnaatte, sillä tei
dän oikeutenne on rosvojen oike
utta ja teidän isänmaallisuuten
ne on mammonan sokaisemaa 
vallanhimoa.

Lähin tulevaisuus on näyttävä, 
josko kansan oikeuksia riistäjät 
käsittävät mitä heidän rauhaan
sa sopii ja luovuttavat sille ta
kaisin mitä siltä on ryöstetty.

Siis pois verukkeet ja  turhat 
lupaukset ja näyttäkää tositeois
sa, että tahdotte luopua siitä mi
hin teillä e i o le  o i k e u t t a ,  
sillä kansan ääni kaikuu uhkaa
vana: m e v a a d im m e  o i k e 
u t t a  !

Kesarillisen Majesteetin , .arm ol
linen" puhe Suomen valtiosää-

dyille väliaikaisia v a ltio p ä i
v iä avattaessa 22 p. jou-

luk. 1905.

Suomen Kansan Edustajat!
Julistuskirjassani täm än vuo-| 

den marrask. 4 (lokak. 22) päi-l 
vältä sekä siinä käskyssä, jollaj 
Minä olen kutsunut T eidät väli-, 
aikaisille Valtiopäiville, on il
moitettu. että Teidän käsiteltä
väksenne on annettava ehdotus 
Suomen Kansan Eduskunnan uu
destaan järjestämiseksi sovellut
tamalla yleisen ja yhtäläisen ää
nioikeuden periaatetta ynnä 
muita lakiehdotuksia, jotka tar 
kottavat kansalaisten vapauden 
turvaamista. Näitä vaikealuon- 
toisia ehdotuksia ja lopullista; 
vuosien 1906—1907 :u tulo- ja 
menoarvion järjestelyä koskevia 
esityksiä ei ole voitu ehtiä val
mistaa joulukuun 20 :ksi päiväk
si. Olen kuitenkin tahtonut 
kutsua Teidät kokoon täksi päi
väksi, jo tta  ne väliaikaiset valti- 
oVaroja koskevat toimenpiteet,! 
jotka ovet aih.vutune.et siitä, et
tä asetukset erityisistä suostun-' 
taveroista ovat voimassa ainoas
taan tämän vuoden loppuun, 
voitaisiin saada aikaan ennen 
Tammikuun 1 päivää. Käsitel
tyänne esityksen näistä väliai
kaisista valtiovaroja koskevista 
toimenpiteistä saattaa käydä 
tarpeelliseksi, että Valtiopäi
väin työt joksikin aikaa keskey
tetään. Tämän keskeytyksen 
jälkeen Teidän on suoritettava 
näiden Valtiopäiväin tehtäväin 
tärkein osa. Olen pannu t alul
le Suomen Kansan Eduskunnan 
uudestaanjärjestämisen siinä va
kaumuksessa, että Kansanedus
tajain valitsemisoikeuden ulot
taminen kaikille kansalaisille 
yhteiskuntaluokkiin tai varalli
suuteen katsomatta on antava 
valtiopäiväin toiminnalle suu
remman merkityksen Kansan 
elämässä kuin mitä sillä tähän 
asti on ollut. Odotan, e ttä  kaik
ki Suomen asukkaat Maan hyö
dyksi käyttävät niitä uusia oike
uksia, jotka Suomen asujamille 
suodaan niiden muiden uusien 
lakieilbkautta, jotka Valtiopäi
väin harkittaviksi annetaan.

Rukoillen ’Jumalan siunausta 
Teidän työllenne, julistan Minä 
Valtiopäivät avatuiksi.

NIKOLAI.

V a l t io p ä iv ä t .

U I k o k u 1 la i s n u t t  a.
Maanisiit kokoontuivat kirk

koon, jossa herran sanalla papat 
karaistiin tärkeään tehtäväänsä, 
sieltii sitten juhlaparaadissa kul
jettiin keisarilliseen linnaan. 
Siellä kenraalikuvernööri avasi 
herrainpäivät, lukemalla keisa
rin puheen venäjäksi, joka puhe 
sitten käännettiin suomeksi ja 
ruotsiksi. Sitte astuivat sääty
jen ,,päät” esille ja lausuivat 
seuraavaa:

Aateliston pää, M. von Born:
Teidän ylhäisyytenne!
Hänen Majesteettinsa Keisa

rin ja Suuriruhtinaan armollisen 
kutsumuksen ja perustuslain 
määräyksen johdosta on Suomen 
Ritaristo ja Aateli uudestaan 
kokoontunut valtiopäiville yh
dessä kansansäätyjen kanssa. 
Suomen kansan puolesta, neu
vottelemaan ja päättämään niis
tä tärkeistä kysymyksistä, jotka 
marraskuun 4 p:nä 1905 annetun 
armollisen kiiskykirjan mukaan 
annetaan Yaltiosiiätyjen käsi
teltäviksi.

Tässä Hänen Majesteettinsa 
käskykirjassa näkee Suomen 
kansa Suuriruhtinaanmaan oike
usjärjestyksen ja vakiomuodon 
sellaisiin kun ne ovat historialli
sesti kehittyneet, oikeudenmu
kaisen palauttamisen sekä myös
kin osotuksen sen unohtumatto
man lupauksen ylevämielisestä 
täyttämisestä, jonka perustus- 
laillis-monarkisen hallitustavan 
kehittämisestä massaamme ja 
takeista sen säilyttämiseksi jo 
neljäkymmentä vuotta sitten an
toi maamme koossa olevien sää
tyjen edessä Hänen Majesteet
tinsa korkea isoisä. Uusi aika 
uusine näköaloilleen avautuu si
ten Suomen kansalle, ja kansam
me syvään juurtunut lainkuuli
aisuus on oleva takeena onnelli
selle kehitykselle, samalla kuin 
molemmin puolinen luottamus 
on laskeva varmimman perustan 
niiden siteiden lujittamiseksi, 
jotka ammoisista ajoista ovat 
yhdistäneet hallitsijan ja kansan 
maassamme. Syvästi tuntien 
hetken vakavuuden ja tulevai
suuden vaatimukset käyvät 
maan valtiosäädyt harkitsemaan 
niitä tärkeitä asioita, mitkä Hä
nen Majesteettinsa säätyjen ra t
kaistaviksi antaa.

Vähemmin merkitsevä ei ole 
työ, jossa armollisen käsky-

Papiston pää, arkkipiispa Jo
hansson :

Teidän ylhäisyytenne!
Hänen Majesteettinsa Keisa

rin ja Suuriruhtinaan armollises
ta kutsusta kokoontuneena näil
le väliaikaisille valtiopäiville 
pyytää Pappissääty kunnioitta
en Teidän Ylhäisyyttänne Hä
nen Majesteetilleen ilmilausu-

se
kirjan nojalla on ryhdytty lailli
sen järjestyksen niin hyvin oi
keudellisen kuin hallinnollisen 
hoidon eri aloilla, ja  jännitetyin 
mielin seurataan tä tä  työtä koko 
maassa. Tieto Hänen Majes- 
teetinsa järkähtämättömästä 
tarkoituksesta antaa näilläkin 
aloilla saattaa maan lait täy
teen voimaansa sekä luottamus 
Hänen Majesteettinsa Suomen 
Suuriruhtinaanmaalle asetta
maan hallitukseen sekä sen pu
heenjohtajaan, maan kenraali- 
kuvernööriin, on tukuhuttava 
helposti käsitettävän kärsimät
tömyyden kansastamme ja pois
tava mahdolliset vaikeudet.

Hänen Majesteettinsa on sar
jalla valtioasiakirjalla alkanut 
uuden aikakauden maailmauval- 
takuntansa historiassa. Siihen 
toivehikkaaseen iloon, jolla tätä 
on tervehditty koko maailmassa, 
uskallamme mekin ottaa osaa, 
me, jotka olemme oppineet sy
västi kunnioittamaan niitä run
saita voimia hyvään ja jaloon, 
joita Venäjän kansaan kätkey
tyy- Se kaitselmus, jonka joh
don Suomenkin kansa on niin u- 
sein tuntenut, antakoon tämän, 
koko ihmiskunnalle niin tärke
än työn suoriutua menestyksel
lä.

Ritaristo ja Aateli pyytää Tei
dän Ylhäisyyttänne esittämään 
Hänen Majesteetilleen Keisaril
le ja Suuriruhtinaalle Ritariston 
ja Aatelin tässä lausutun ala
maisen kunnioituksen, vakuu
tuksen Ritariston ja  Aatelin us
kollisuudesta ja alttiudesta sekä 
sen lämpimät onnentoivotukset 
Hänen Keisarilliselle Majestee
tilleen ja Hänen Korkealle puo
lisolleen, Hänen Majesteetilleen 
Leskikeisarinnalle sekä Hänen

ltasi ase.

Vaasaan on perustettu uusi
sosiaaldemokraattinen lehti ni-1 Keisarilliselle Korkeudelleen 
meitä Vapaa Sana; aluksi kolme 
kertaa viikossa ilmestyväksi.

Perintöruhtinaalle ja koko Kei
sarilliselle Huoneelle.

maan säädyn syvän, alamaisen 
kunnioituksen ja vilpittömän us
kollisuuden.

Syvää iloa herätti Suomessa 
Hänen Majesteettinsa armolli
nen julistuskirja neljänneltä 
päivältä viime Marraskuuta, sil
lä se tyynnytti kansan oikeuden- 
tuntoa ja herätti toivoa valoi
sammasta ajasta, kun ainoastaan 
tämän julistuskirjan perustuk
sella laillisten olojen palautta
minen maahan käy mahdollisek
si.

Pappieaääty on kiitollinen sii
tä, että Hänen Majesteettinsa 
on suvainnut myöntää omantun
non- ja uskonnonvapauden Ve
näjän kansalle, kun vapaus on 
hengen kallein aarre ja tämä va
pautus myös koskee Suomen oi- 
keauskoiseen kirkkokuntaan 
kuuluvia kansalaisia.
Henkistä vapautta kohti kulkee 

oikea kehitys, ja pappissääty 
toivoi, että Hänen M ajesteettin
sa armollisteij toimenpiteitten 
kautta onnellisempi aika on 
koittava kaikille Hänen Majes
teettinsa valtikan alla oleville 
kansoille.

Jumalan siunausta ja suojelus
ta toivottaa Pappissääty Heidän 
Majesteeteilleen Keisarille ja 
Suuriruhtinaalle, Keisarinnalle, 
Leskikeisarinnalle ja korkealle 
keisarilliselle perheelle, ja  sul
keutuu pappissääty Teidän Yl
häisyytenne suosioon.

Porvarissäädyn pää, L. von 
Pfaler:

Teidän ylhäisyytenne!
Perin tärkeä merkitys Suomen 

kansan elämässä on niillä valti
opäivillä, joille sen lailliset e- 
dustajat Keisarillisen Majestee
tin armollisesta kutsumuksesta 
nyt ovat kokoontuneet.

Siitä lähtien kuin Keisarilli
nen Majesteetti armollisessa ju
listuskirjassa 4 p:ltä äskenkulu- 
nutta marraskuuta oli niin hy
vin myöntänyt niihin toimenpi
teisiin ryhtymisen, joita Valtio
säädyt viime valtiopäivillä oli
vat yksimielisesti vaatineet pe
rustuslain mukaisen hallintota-

jiilleensaattnmiseksi voivan
maansa ja  laillisen järjestyksen 
palauttamiseksi maaliamme, kun 
myös sen ohessa, tyydyttäen y- 
leisesti julkilausua kansantoivo- 
muksen, kutsunut kokoon maan 
Valtiosäädyt neuvottelemaan a- 
janmukaisemman ja täydelli
semmän euu8kunuan luomisesta 
Suomen kansalle, on voimakas 
uudestiheränneen toivon tunne 
eliihyttiinyt jokaista kansalaista 
maassamme.

Se raskas suru ja huolestutta
va levottomuus, joka oli niin 
kauan vaivannut kansaamme, on 
nyt kadonnut ja valtiopäiväkut- 
sumukseen sisältyvä lupaavai- 
nen kehotus an herättänyt vas
takaikua jokaisessa isiinmaalli 
sessa sydämessä.

Näiden tunteiden valtaamina 
ovat kansan edustajat nyt ko
koontuneet vakaassa aikomuk
sessa, omistaen siihen kaiken i- 
sänmaanrakkautensa, koettaa 
yksimielisellä ja epäitsekkäällä 
työllä luoda kansaneduskunnalle 
sellaisen muodon, joka koko 
kansakunnan luottamuksen ja 
rakkauden suosimana on tulevil
le sukupolville turvaava maam
me sopusoituisen kehityksen.

Tämän päämaftlin toivovat 
Valtiosäädyt sitä varmemmin 
voivansa saavuttaa, kun Keisa
rillinen Majesteetti armollisessa 
julistuskirjassa antamallansa o- 
8otuksella, että uuden eduskun- 
tamuodon ehdotus on rakennet
tava yleisen ja yhtäläisen ääni
oikeuden perusteelle, on ilmoit
tanut tahtovansa tässä elinkysy
myksessä noudatettavaksi Suo
men kansan toivomuksia.

Porvarissääty, joka on tämän, 
samoinkuin muiden näille väli
aikaisille valtiopäiville jä te ttä 
vien asiain ratkaisuun omistava 
parhaat voimansa, pyytää Tei
dän Ylhäisyytenne kautta saada

Hänen Majesteetilleen Keisaril
le ja Suuriruhtinaalle esiintuoda 
alamaisen kunnioituksensa ja 
uskollisuutensa vakuutuksen yn
nä vilpittömät onnentoivotuk
sensa Heidän Majesteeteillensa 
ja Keisarillisen Huoneen onnel
lisuudelle ja menestykselle.

Talonpoikain pää Pekka Au
lin :

Teidän ylhäisyytenne!
Suomen Talonpoiknissäiity pyy 

tää Teidän Ylhäisyytenne kaut
ta Hänen Keisarilliselle Majes
teetilleen, Suomen Suuriruhti
naalle lausua alamaiset kunni
oituksen ja uskollisuudentun- 
teensa.

Kokoontuessaan näille ylimää
räisille valtiopäiville katsoo Ta
lon poika issääty ensimmäiseksi 
velvollisuudekseen esiintuoda 
vilpittömät kiitollisuuden tun
teensa siitä, että Hänen Keisa
rillinen Majesteettinsa armolli
sella julistuskirjalla 4 päivältä 
marraskuuta enimmäksi osaksi 
on poistanut ne raskaat surun ja 
murheen syyt, • jotka Suomen 
kansan elämää viimeisinä vuosi
na ovat raskaana taakkana pai
naneet. Tämä julistuskirja on 
kaikkialla maassamme suurim
malla ilolla otettu vastaan. Sii
nä näkee kansamme jälleen it
selleen palautetuksi isiltä peri
tyn perustuslainmukaisen, va
paan valtioeliimänsä ja kansalli
set laitoksensa, joita ilman kan
samme kehitys ei olisi mahdolli
nen.

Suomen kansa varmasti luot
taa siihen, että armollisessa ju 
listuskirjassa lausuttu korkea 
tahto laillisten olojen täydelli
sestä palauttamisesta käytännös
säkin viipymättä kaikilla elä
män aloilla totutettaisiin ja että 
kaikki muutkin epäkohdat, jo t
ka vielä ovat olemassa virkamies 
alalla ja hallinnon kielen alalla 
turmiollisina maan kehitykselle, 
poistettaisiin. Ja  yksimielisenä 
hartaana toivomuksena on edel
leen kansallamme, että Suomen 
korkeimmaksi viranomaiseksi 
Hänen Majesteettinsa Keisarin 
luona nimitettäisiin kykenevä 
suomalainen, kansan luottamus
ta täysin nauttiva ja kansan e- 
nemmistön kieltäkin käyttävä 
mies.

Kansamme laajojen kerrosten 
sisimpiä toivomuksia on vastan
nut armollinen valtiopäiväin a- 
vauskirjelmän käsky valmistaa 
eduskunnalle esityksiä tärkeistä 
ja kipeästi kaivatuista uudistuk
sista ja osittaisesta täydennyk
sissä lainlaadinnassamine, kuten 
vanhentuneen eduskuntalaitok
semme uudistamisesta yleisen ja 
yhtäläisen äänioikeuden perus
talla, hallituksen vastuunalaisuu 
desta, kokoontumis- ja yhdisty
misvapaudesta sekä painolaista. 
Tähän tuiki tärkeään uudistus
työhön ryhtyy Talonpoikaissiiäty
kin, lujasti luottaen näiden uu
distusten tuottavan siunausta ja 
uusia kehitysmahdollisuuksia 
rakkaalle isänmaallemme, sitten 
kun lain turva ja oikeuden suoja 
kaikilla elämän aloilla on takai
sin palautettu.

Teidän Ylhäisyytenne! Suo
men Talonpoikaissääty lähettiiä 
tällä tärkeällä hetkellä hartaan 
huokauksensa korkeuteen, anoen 
sieltä voimaa Hänen Keisarilli
selle Majesteetilleen lailla tu r
vaamaan Suomen kansan ja koko 
valtakunnan onnea ja menes
tystä.

•

Kun säätyjen päät olivat, puhu
neet, luki kenraalikuvernööri 
luettelon niistä esityksistä, jotka 
vai tiopä i vi 11 e j ä te ta ii n .

Sitte maamar8alkan keinu
tettua huudettiin elämää suo
meksi ja ruotsiksi keisarille.

Kansalaiskokouksia

on pidetty lukemattomissa pai
koin maaseuduillakin, ja mel
kein kaikkialla ovat ponnet ol
leet tämän tapaisia:

Yleinen, yhtäläinen ja väli
tön äänioikeus kaikille 21 vuotta 
täyttäneille hyvämaineisille Suo
men kansalaisille sukupuoleen 
katsomatta.

Kansan eduskunta on muodos
tettava yksikamuriseksi.

Yleinen kunsakoulupukko on 
saatava aikaan maksuttomalla

opetuksella ja valtion on otetta-j 
va koulujen ylläpito huostaansa.

Yleinen väkijuomani kieltola
ki on sautava aikaan lähimmässä 
tulevaisuudessa.

Virkamiesten — papit niihin 
luettuina — palkat on alennetta
va kohtuulliseksi.

Virkamiesten eläkkeet ovat 
lakkautettavat ja sijaan saatava 
vanhuuden vakuutus.

Valtion on helpotettava tila t
toman väestön maansaantia 
myöntämällä edullisia lainoja) 
palstatilojen ostamista varten.

Kansalaiskokous on kutsutta
va kokoon heti, jos valtiopäivät> 
eivät hyväksy yksikamarijärjes- 
telmää yleisen’ yhtäläisen ja vä
littömän äänioikeuden perus-' 
teella.

Kolme henkeä m urhattu

Kittilän pitäjän, Kyrön eli Raat- 
tamäen kylässä, Heikkilän ta
lossa v. k. 15 p:nä murhasi Julio 
Heikkilä Kiimingiltä — kuten 
luin poliisitutkinnossa nimensä 
sanoi olevan — talon isännän, 
emännän ja pojan kirveellä. 
Talon tytärtä hän haavoitti myös 
hengen vaarallisesti. Katekeet
ta Arne Lampela, joka myös o- 
leskeli talossa, pääsi pakene
maan ja viemään sanan tapahtu
masta. Kiinniottaessa haavoitti 
vielä murhaaja erästii Auttoa 
käsivarteen. Murhat lienee 
tehty ryöstön aikomuksessa.

Oikeus on niinkuin se luetaau.

Vuojoen tilan alustalaiset te
kivät lakon koskeivät katsoneet 
voivansa tyytyä isäntänsä ehtoi
hin. Kun sitte lakkopettureita 
ilmestyi, kurittivat lakkolaiset 
heitä, ei kuitenkaan hengenvaa
rallisesti. Tätä väkivaltaisuutta 
rankaisemaan hankittiin heti vä- 
likäräjiit, joissa syylliset tuomit
tiin vankeusrangaistuksiin aina 
yhteen vuoteen asti. Jo ennen 
käriijiii vangittiin päiisyylliset.

Aikoinaan tekivät Turun hovi
oikeuden jäsenet lakon. Ettei 
oikeudenhoito joutuisi maassa 
kärsimään, astui toisia miehiä 
heidän tilalleen. Näitä ,,lakko
pettureita” ovat lakkolaiset ja 
heidän henkiystävänsä pahoin 
rääkänneet ja heidän kotirau
haansa raakamaisella tavalla 
häirinneet, mutta ei ole syyllisiä 
vielä vähimmälläkääu tavalla 
ahdistettu, vaikkei mikään yli
voimainen pakko tee enää oikeu
denhoidon säännöllistä kulkua 
mahdottomaksi.

Edellisessä tapauksessa olivat 
syylliset vaan yksinkertaisia työ
miehiä, jälkimäiset Turun hie
nostoa.

T yönanta jat jä rjestyvät.

Kutomateollisuuden edustaja 
Helsingistä, Tampereelta, Fors
sasta, Porista, Turusta ja Vaa
sasta oli koolla Tampereella ja 
päätettiin silloin lopullisesti pe
rustaa Suomen kutomateollisuu
den harjoittajain liitto. Sään
töehdotus esitettiin ja hyväksyt
tiin ja on sen mukaan liiton tar
koitus turvata työoloja kutoma- 
teollisuuden alalla. Liitto alot- 
taa toimintansa heti kun sään
nöille on saatu vahvistus.

Työntekijät seuratkaa työnan- 
tajainne esimerkkiä, muuten 
saatte pian tuntea heidän puo
leltaan, mitä järjestäytyminen 
vaikuttaa.

ta useat ehdottivat Hilda Kikas
ta tahi Ida Pasasta.

Aänioikeusrahastoon listoilla 
keräämään valittiin F. Heikkilä, 
R. Tissarinen ja seuran ulkopuo
lelta M. Koutonen.

Työnsaanti on huononlaista, 
varsinkin vustatnlleelle on se 
melkein mahdottomuus.

Raivaajan asiamies paikka
kunnalla on M. Sarasto ja Työ
miehen ja Uuden Meikäläisen .1. 
Lassila. Muistakaapa käydä ti
laamassa, ettei aina tarvitseisi

I

muistuttaa.
Tännekin tulla pölähti oikein 

iso pakka tuota Siirtolaisen ja 
Heissonin iipiiriilasta , ,Pohjan 
Tähteä” , jolla ,,ämmänä” ny
kyisin on uskonnonopettaja M. 
Rosendalin poika ,,maisteri” L. 
Rosendal, joka lupaa tuliaiskir- 
joituksessaan työväen aatettakin 
kannattaa mutta ei ajaa. Minä 
puolestani sanon tervetulleeksi* 
— onhan hauska idässäkin tie
tää minkälainen kuori on Kale
vassa perunoihin tullut ja koska 
siellä lehmät poikii, ja pastorit 
käy juustolla.

Teille Worcesterin toverit 
pyytäisin huomauttaa että suu 
remmalla innolla toimisitte Työ- 
mieslehden ja Raivaajan asia
miehenä. Valitkaa kummalle
kin ainakin 5 uutta asiamiestä 
ja koettakaa saada ne tulemaan 
joka taloon. Jos tämä kehoituk
seni ei auta, tulen päästämään 
koko hävittömyyden valloilleen 
ja silloin te kuulette muitakin 
nimiä eikä vaan ,,te  toimetto
mat ja veltot.”

On mielestäni viime kuluneel
la vuodella liian paljon tykytet
ty aseitamme tovereitamme vas
taan. Toivon että me sellainen 
mielten myrkytys jätetään vii
me vuoden ikävien muistojen 
joukkoon ja tähdätään kaikin 
yhtenä ne sortajiamme ja vas- 
tutajiamme vastaan ja lyödään 
sellainen haava heihin jota ei 
voi muu parantaa kun sosialis
min kaikki parantava palsami.

Onnea ja kestävyyttä taistele
ville ja kärsiville kohtalotove
reille tänä alkaneena vuotena 
toivoo toveruudella

Erik Vidgren.

LEADVILLE, COLO.

Täkäläisellä työväenyhdistyk
sellä oli vuosikokous 7 p, t. k. 
jossa valittiin virkailijat tälle 
vuodelle. Valituiksi tulivat: 
puheenjohtajaksi H. Heikkinen, 
varalta K. Lankinen, kirjuriksi 
E. Vidgren, varalta Tyyne Hai
kala, rahastonhoitajaksi A. Hir
vi, viime vuoden tilien tarkasta
jiksi J . Laurila ja V. Sjögren.

Keskusteltiin ja päätettiin u- 
seista tärkeistä asioista, m. m. 
päätettiin kannattaa kiertävää 
naisagitaattoria 20:llu dollarilla, 
toivossa että hän ohjaisi kulkun
sa tännekin torkkuvia siskoja 
heriittelemiiiin. Päätöistä ei vie
lä tehty ketä kannatetaan, mut-,

EVELETH, MINN.

Suvaitsevaisuus paikkakun
nallamme näyttää kehittyvän 
alaspäin. Olen tullut siihen kä
sitykseen sen johdosta, kun sosi
alistiklubin kokousilmoitukset 
eivät näytä saavan rauhassa säi
lyä yleisillä paikoilla. Yleisin 
ilmoituspuikka täällä on kau
punkimme postikonttoorin sei
nässä oleva taulu, joka siihen on 
kiinnitetty aivan ilmoituksia 
varten. Mutta siitäkin näytään 
sosialisti-klubin ilmoitukset re
vittävän pois. — Minusta olisi 
hauskaa saada ilmi niin raukka
maiset henkilöt, jotka eivät 
ilman ilmoituksia repimät
tä posti konttoorissa asioillaan 
käydä.

Sosialistiklubin toiminta on 
nykyään laimean puoleista, ja 
siihen on syynä jäsenten veltto
us, niiden, jotka eivät jaksa 
käydä kokouksissa, vaan luotta
vat toisten päälle. — Heittäkää- 
piis pois velttous ja ruvetkaa yk
simielisesti auttamaan sitä louk
koa, joka nykyään tahtoo toi
mintaa pitää vireillä. Myöskin 
naiset, ei ainoastaan miehet, sil
lä onhan klubissa nykyään 6 
naisjäsentäkin. Ruvetkaapas te
kin käymään kokouksissa ja aut
tamaan miestovereitanne.

Paikkakuntamme kansankir
jasto ,,Toverin” johtokunnalla 
oli vuosikokous tammik. 7 päi
vänä. Vuosikertomuksesta päät
täen näyttää siltä että kirjas
tossa olevia teoksia on ahkerasti 
luettu, koska lainauksien luku
määrä nousee koko joukon kol
mannelle tuhannelle. — Koko
uksen loputtua oli iltama kirjas
ton hyväksi, josta tulot kuuluu 
nousseen $»7 vaiheille.

Paikkakunnallamme kuuluu 
olevan tulossa jotain uutta ja e- 
rinomaista, mutta en sano vielä 
sen enempää, haluan ensin näh
dä josko se niin tapahtuu että 
poikkeus tehtäisiin ja rukoukset 
hetkeksi unhotettaisiin. Kyllä 
toiste sanon enempi ja selvem
min.

Mökin Oskari.

»
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T. y. „Ponnen“  toimesta pi
dettiin  viime lauantaina täällä 
iltam a Suomen sosiaalidemok
raattisen puoluehallinnon hy
väksi, toisin sanoen äiinieikeus- 
rahaston. Sisko Hilda S.kalien 
oli myöskin täällä saapuvilla, jo
ten saimme iltamaamme häneltä 
ohjelmaa, puheella, selvittäen 
mihin tarkoitukseen oli iltaman 
voitto tuleva ja myöskin tarkoin 
tuoden esille Suomen toverien 
kärsimykset rahapulasta näinä 
päivinä. Vielä saimme häneltä 
kuulla pontevan runon. Sitte 
sunnuntaina piti hän myöskin 
puheeu pienelle kuulijakunnal
le sosialismin kehityksestä, tuo
den myöskin joitakin kohtia us
konnon alalta esille. Näistä 
kaikista kiitokset sisko Hilda Si- 
kaselle. Wäinö Wainiolle kii
tokset hänen avustuksestaan il
tamassa. Hän oli ainoa joka oli 
ulkopuolelta yhdistystä iltama 
hommaamassa. Kaikille, jotka 
varoja luovuttivat iltamassa, 
kiitokset uhraavaisuudesta. O- 
lihan paljo myöskin niitä kansa
laisia, jotka poissa olollaan kun
nioittivat iltamaa. Eipä näy 
kaikki vielä käsittävän asian 
tärkeyttä. Kuinka kauan nuku
taan?

Kirjeenvaihtaja.

Olinpa kokonaan unhoittaa 
mainita yhden tärkeän asian, ni
mittäin että edellisessä kokouk
sessa päätti yhdistys perustaa 
käsin kirjoitetun sanomalehden, 
johon toimittajaksi valittiin K. 
Stenberg, K. Erikson ja A. Jänt
ti. Nimeksi tällä annettiin ,,Pö- 
listeliä” . Siis pölistele, raviste
le sieluja ja  vaikka vähän lyökin 
asioita, mutta tee se rehellisesti 
ja kenenkään persoonaa ja muo
toa katsomatta, kun vaan totuu
den julki tuot.

Toverit, koittakaapa kilvan 
kirjoittaa ajatuksianne tähän 
omaan lehteenne, jossa on teillä 
hyvä kokeilukenttä, sillä siinä 
ei teidän kirjoituksianne paperi- 
koriin työnnetä. Samassa koko
uksessa valittiin Raivaajan kir
jeen vaihtajaksi toveri Jän tti.

Idän-Liitto raittius-seuralla oli 
viime sunnuntaina tavallinen 
kokous. Ohjelmaa myös suori 
tettiin, Kielinen puheella, Jäntti 
luki esitelmän Kristillinen sosia
lismi, pari runoa lausuttiin (ni- 
meii en tiedä). Ottakaapa te 
Idän Liiton jäsenet myöskin in
nolla osaa yhteiskunta kysymyk
siin ja yhtykää sosialistein kans
sa yhteistoimintaan, niin silloin 
saadaan paljon aikaan. Voimis
telu seuralla kuuluu olevan ilta
ma ensi lauvantaina Idän Liiton 
talolla. Menniiiinpä sinne oikein 
joukolla.

Ensi kokouksessa tavataan.

käykööt,,Jyryn” poikain kanssa 
rysyy n.

Senaattori.

QUINCY, MASS.

kapitalistilla on aina vaan tiiy- miiyksen kotimaahan, niin tie- viime vuonna, jolloin Venäjän Kaikki jotka tietävät jäiineen- 
det uhrit töissä. Mutta eipä dämme että siellä ajattelee nai- köyhälistö Pietarissa marssi jär- sii vatsasta pöydän syrjään kiin- 
taida silloinkaan lystittää kun nen ja mies, semmoinenkin, joka jestyneissä riveissä hallitsijansa n i, pyydän heitä suorittamaan

Antti.

WORCESTER, MASS.
No on täällä Worcester!ssa oi 

lut jos minkälaisia touhuja parin 
viime kuluneen kuukauden ajal
la. Ou juhlittu  Suonien vapaut 
tamisen johdosta, josta juhlasta 
syntyneet rettelöt ja jälkimai
ningit jätän silleen, sillä pidän 
tästä kotikaupungista siksi pal 
jon etten tahdo sen lnipeäpuolia 
tuoda esiin.

Niin, onhan tätä kaupunkia 
käyty valloittamassakin ja vielä

WORCESTER, MASS.

Suomalaisella sosialisti yhdis
tyksellä oli kokous viime sun
nuntaina klo 3 i. p. Idän liiton 
talolla, johon jäseniä ja aateto
vereita oli saapunut haalin täy
deltä. Ensin keskusteltiin yh
distyksen sisäisistii asioista ja 
ju lki luettiin sääntökomitean 
antam at sääntö ehdotukset, jotka 
pienempiä muutoksia tehtyä hy
väksyttiin seuran käytettäväksi.
Helmikuussa pidettävään liitto- 
hallinnon kokoukseen edustajak
si valittiin toverit II. Alho ja A.
Jän tti. Ajan vähyyden takia jäi
evästyksistä keskustelu seuraa- ihmeellisempää oli se kun valloi- 
viin kokouksiin. Kokoukseen oli tustyötä johti nainen. Mutta 
myös saapunut puolueemme k ir - ! ikävä kyllä ettei se valloitustyö 
juri toveri Louis J . Weiss, joka tullut täydellistä. Se pieni lin- 
piti puheen ja ehdotti, eikö y li-. noitus, jonka he perustivat val- 
distys tahtoisi ottaa osaa heidän loittamallensa paikalle, sai va- 
kanssaan yhteisen juhlan aikaan j rusväekseen ainoastaan noin 40 
saamiseksi t. k. 21 päivänä tuon , henkilöä toista tuhatta henkilöä 
„verisunnuntain”  muistoksi., käsittävästä suomalaisjouk- 
Tähiin suostuttiin yksimielisesti.' kueesta. Siis tehkääpä toinen- 
Edellisessii kokouksessa oli kyl- kili ristiretki tänne. Muuten 
lii päätetty pitää iltama saman | oli tämä hyökkäys siksi tuima, 
päivän muistoksi, aikomuksella j että se saattoi niin kutsutut van- 
saada myöskin varoja Venäjän koilliset hyvin jyrkkään puolus-

Sunnuntaina 21 p. on päätetty 
viettää yhteistä juhlaa, englanti
laiset, italialaiset, ranskalaiset 
ja suomalaiset, siis kaikki sosia- 
listiosastot mitä paikkakunnalla 
löytyy. Juhla tulee vietettäväk
si venäläisten ensimmäisen merk
kipäivän muistoksi. Juhla tulee 
olemaan Hancock haulilla, ja al
kaa klo 4 j. p. p. Ohjelmaa tu l
laan antumuan joka kansallisuu
den puolelta joka tulee tulkin 
avulla kaikille ymmärrettäväksi. 
M. m. tulee soittoa ja laulua mo
nenmoista. Sisäänpääsy on va
paa kaikille. Toisilta paikka
kunnilta tulevat voivat paikan 
löytää osoitteella Hancock Hall. 
Ravintola on hyvä, josta tulot 
käytetään Venäjän vallankumo
uksellisten avustamiseksi. Kaik
ki terve tulleita 21 p. juhlimaan 
mainittuun paikkaan.

Yhdistyksemtae huvitoimikun- 
ta on päättänyt pannä toimeen 
suuren naamioiltaman rakennus
rahaston hyväksi 1 p. helmik., 
tilaisuudessa jaetaan 3 palkintoa, 
tietysti parhaimmin osansa esit
tä jille ; yleisö tulee olemaan ar
vostelijana. Soitto tulee ole
maan arvokasta, ja kun tanssia
kin taas halutaan monesta ajasta, 
niin kehoitan kaikkia varusta
maan itsensä ja saapumaan sil
loin Malnaatti haaliin, sisäänpää
sy 23 e., lähemmin vastedes.

Voi pyhä Petra sitä Jurkkoa, 
mitä se taas sitisee siinä Kaiussa, 
ettei hän muka ole ymmärtänyt 
toveri Ahosen puhetta 7 p. olijel- 
makokouksessa. Selviistihän hän 
sanoi että ne ovat kaksi jopa kol
mekin naamaisia, jotka muutta
vat aina seurapiiriä kuten esim. 
on tehnyt Jurkka. Ja  sitten niis
tä sanomalehdistä. Tietysti 
Jurkka Kaiun asiamiehenä olisi 
kannattanut että olisi Kaikua 
k iitetty , kaiketi siitä monipuoli
sesta sisällyksestä jolla se koit
taa voittaa kansan suosiota, bis
nes pääkysymyksenä. Sentähden 
puhuja kehoittaa tilaamaan työ
väen omia äänenkannattajia.

Taatto.

joutuu taas maksamattomia pil
liä hiellänsä kuittaamaan, kun 
herrat katselevat miten heidän 
juhtansa raastavat silloin kuin 
he joutilaina hiivittävät.

Ikävä onnettomuus sattui kan- 
sal. J. Lumiharjulle, kun reviih- 
dytti itsensä joitakin aroista pai
koista työmaalla Ileivootin tuoli 
tehtaalla viime lauantaina. Ai
otaan pitää iltama ensi lauantai
na, sillä eihän kapitalistit ole 
ennenkään uhriansa holhoneet. 
Sillä meidän kuuluisalla käräjä- 
seuralla oli jo t. yhdistyksen o- 
maisuus käsiteltävänä oikeuden'

ei vielä tähän saakka ole siihen palatsin edustalle ilman aseita 
ryhtynyt ja jos onkin, niin se oli pyytämään leipää ja olisi ehkä 
hänelle vaikeroiva tulevaisuuden ollut tyydytetty vähäisillä lupa- 
toivo. Nyt siitä toivotaan saa- uksilla, mutta niitä ei heille aa
van hedelmän tuossa tuokiossa, nettu vaan vastattiin heidän 
Nekin teidän halveksimat Voi- pyyntiinsä ojennetuilla kiviiii- 
kaan tehtaan naiset, joille teiltä reillä ja yhteislaukauksilla. \ i- 
sentti oli liiaksi apua viime tai- atoin veri juoksi virtana ja niin 
visen lakon ajalla, ovat jännittä-' täytyi heidän poistua, mutta se 
vässä taistelussa teidän ja mei- päivä on pysyvä heidän muistos- 
hän yhteisen hyvän saavuttami- sansa ainakin niinkauvan kun

ensi tilaisuudessa allekirjoitta
neelle IL Ojala,
O Lead, S. 1)., 121 N. B lekerSt.

f # *  Varsypapereita ehdotto 
masti sievin valikoima, M aisc- 
m akortteja (Suomen, Ruotsin ja 
Amerikan) 1'antasiakortteja (has 
sunkurisia), nimipäivä- ja on
nen toi votuskortteja, post i kortti- 
albumeja, taskukirjoja, lyijy- ja 
teräskyniii, mustetta, paperia ja

seksi, lukuunottamatta niitä ys- hirmuvalta on Venäjällä kukis- koteloita laatikoissa JO/aina 50/
tiiviit joita teillä mahdollisesti tettu. Joskus voi se tukehtua 
siellä oli, hyvinvointia nautti-■ vereen, taas noustaksensa paljon 
massa herrojen ystävinä, joista uhkaavampana. Yksimieliseksi 
toiset saivat päinvastaisen osan, päätökseksi tuli että vietetään

edessä viime lauantaina, näet vilun ja nälän, joka saattoi m ei-'se päivä myötätuntoisuuden osoi- 
sai ne sen viimeinkin alkuun an- dät ottamaan kohtalon huomioon l tuksena venäläisiä veljiämme

Seurapeliii, la u lu -y . m. k irjo ja .
Kirjapaino ja Paperikauppa.

K. J. Lindeqvist,
23N5-2nd ave. (122 st. kulmassa) 
New York. — III OM.! Raivaa
jan tilauksia vastaanotetaan.

vallankumouksen hyväksi, m ut
ta kun tuli tämä ehdotus ettu 
yhdessä toimitaan asian hyväksi,

tusasemaan, että kun sosialisti 
meni heidän luolaansa puhu
maan, niin niskaan käytiin kiini

silloin on myöskin toivo saada ja ulos sellaiset kiihoittajat.
parempi tulos niin aineellisesti 
kuin henkisestikin. Sillä täytyy

Olihan siitä muutakin hyötyä 
samasta valloituksesta, sillä

sanoa että Wocesterin suuri ylei- ! paikkakunnalla olevat seurat 
sö todella vielä kovin vähän vä- rupesivat työskentelemään oi- 
littiiä suomalaisten sosialistein kein hartia voimalla ja tietysti 
toiminnasta, he melkein pelkää- j toistensa kiusalla, sehän on luon- 
vät niitä. Syytä taitaa ollakin nollista. On ihmeteltävää että 
jonkun verran. Sosialistit voi-. sitä erimielisyyttä aina soitua* 
vat ehkä saada jonkun henkilön taan. Mutta mitä olisi täällä 
ajattelemaan omin päinsä, ehkä Worcesterissa ilman erimieli- 
toisen mielipiteillä, ja tästä vo i! syyttä, ei mitään muuta kuin 
olla vastustajillemme vähän va- Könösen seura. — Siis eläköön 
hinkoa monessa suhteessa. Ajat- erimielisyys!
telen että kun he nyt näkevet Uusia yhdistyksiä tänne ollaan 
e ttä  toisissakin kansallisuuksissa aikeissa perustaa, vaan kun en 
on sosialisteja, niin ehkä he kui- ole varma jos aije toteutuu, niin 
tenkin uteliaisuudesta tulevat jätän sen selvittämisen tulevai- 
katsomaan ja kuulemaan mitä suuteen.
siellä oikeen on. Siis, kaikki Iltamia täällä pidetään joka 
ensi sunnuntaina juhlaan, joka lauantai-ilta, nytkin ensi lauan- 
pidetään Horticultural kaalissa ' taina on Sovittaja seuralla ilta- 
Front kadulla, lähellä Park t e - } ma. Ja jotakin suurta tulee ole- 
atterissa. i maan ensi kuun 3 p., jolloin voi-

Muista pienemmistä asioista luistelu- ja urheiluseura ,,Jyry” 
keskusteltua, suoritettiin ohjel- toimeenpanee jättiläisiltaman 
maa. Puheen piti toveri Erik- St John Baptiste kaalilla, jossa 
son, runoja lausuivat Matilda tulee olemaan voimistelua, niiy- 
Ilanuula, mrs Jackson ja H ja l- ' telinäkuppale ,,Impivaaralla” , 
mar Kyröläinen, kertomuksen painikilpailua, joista voittajille 
luki Emmi Grönlund, toveri K. jaetaan arvokkaita metalleja 
Stenberg luki myös oman toimit- palkinnoiksi, y. m., y. m. 
tamansa lehden ,,Tutkain” , jos- Tuttavani Kassu Matsonnipyy- 
sa oli hyvin sattuvia pätkiä asi- si minun kirjoittamaan seuraa- 
oista. Ohjelmaa oli niin paljon, van ilmoituksen: Täten julistaa 
ettii ei voitu kaikkia suorittaa, voimistelu- ja urheiluseura ,,Jy
vään jäi seuraavaan kokoukseen- ry” painikilpailun kreikkalain
kin. Lausun kiitokseni kaikille ranskalaisessa painissa helmik. 
ohjelman suorittajille, toivoen 3 p. Kilpailuun voi ottaa osaa 
että vastakin ylitä auliisti tulisi- kuka tahansa. Palkintoina 3
vat osaa ottamaan ohjelman suo- arvokasta metallia. Hakuaika e ttä  heti joulusta otetaan paljon

I’EABODY, MASS.
Se meidän vuosijuhla on joten

kin lähellä, voi olla jo jälellä 
päin kuin tämä ilmestyy, sillä 
olen tullut siihen huomioon, tttu  
Raivaajan palstat ovat liian pie
net, ettei niihin näytä kuin jos
kus näin kerämäisten jutut mah
tuvan. Ja siitä ei muuten pääs
tä kuin joka mies yrittämään 
lehden tilaajalukua edes 3,000- 
teen, niin ehkä sitte  jo kannat
taisi laajentA, että  ,,keräkin” 
mahtuisi pyörimään.

Toinen toistaan täydentää, sa- 
notuun. Niinpä se näyttää ole
van Työmiehen ja Raivaajankin. 
Toinen on syventynyt numerolu- 
kuihin, jotta se henkilö joka ei 
ole runollinen eikä kaunoaisti- 
nen, saa tyydytyksensä nume
roista. Ja se onkin semmoista 
kieltä, ettei siinä jää epäilyksen 
jälkeäkään. Kun se sanoo että 
m uurarit,,luffaavat” tässä maas
sa 55,5 prosenttia ujasta ja pan- 
kinhoitajat ovat jouten noin 2,4 
prosenttia ajasta vuodessa, niin 
se on niin selvää, se perustuu t i 
lastotietoihin.

Vaan kun eivät kaikki ole vie
lä heränneet tutkimaan tilasto
numeroita eikä yleensä muilta

tumalla loijarille 123 dollaria e- 
tukäteen ja pian tietysti toinen 
puoli lisää. Sillä kuului taas 
lykkäytyneen asia viikoksi e- 
teenpäin. Niin ne pojat hävit
tävät työmiesten omaisuutta 
herrojen mahoihin. Ja olipa sil
lä samalla seuralla jo heti iltama 
lauantaina; miten lienee ollut 
kängillä tuloja, sitä en ole vielä 
kuullut.

Raittiusseuralla oli vuosinel
jännes kokous viime pyhänä ja 
valittiin puheenjohtajaksi enti
nen uudelleen ja varapuh. joht. 
V. Puustinen.

Nuorempi veli.

WATERFORD, CONN.

Niemen Ruusu r. seuralla oli 
vuosi neljännes kokous v. k. 31

ja ojentamaan ihmisinä auttavan kohtaan. Tietysti emme voi vii- 
kätemme niin kauas kuin voim-1 hälukuisuutemme tähden panna!
me. mitään suurempaa 

tusta toimeen.
mielen osoi- 

II. H.Kun soraamme aikaa ja sano
malehtiä, niin huomaamme että 
kansat vaativat vapautta, ja kun 
taas vilkasemme sivullemme niin 
näemme sitä mitä pontevammin 
vastustettavan. Ollessani naa
purikylässä iltama vieraisilla, 
näin sitä hyvinkin suuressa mää
rin pantavan toimeksi. Aluksi
koetti puheenjohtaja pitää ava-1 Annamme velaksi jokaiselle re- 
uspuheen, jonka jälkeen julisti helliselle henkilölle.
„ h ie l" , .n  l o p p u n e e t .  jal-

M i e s t e n  j a  N a i s t e n
s y k s y - j a  t a l v i

P u k u j a
saapuu joka päivä.

H yökkäystä  ja P uolustusta

sekä

J uoppouden syitä.

Saadaan tilata osotteella

R A IV A A JA ,

Box 408. Fitchburg, Mass.
keen pyysi eräs tuntematon mies ; 
tilaisuuttapuhua hetkisen aikaa : G a r d n e r ,  
mutta silloinkos alkoi suhina, ai- - - - - -  - -
van kuin huoneeseen olisi ju u ri/.* Missä on lapsuuteni leikkito- 
tu llu t lauma kärpäsiä. Vieraan veri Emil Pykäläinen, täällä ni- 
varrottua hetkisen, tuli puheen- niellä Jaeopson, kotoisin Viipu

rista. Miksi et kirjoita vanhem
millesi? He ikävöivät kirjettä. 
Jos joku hänen tuttavistansa 
sattuu huomaamaan nämä rivit

M ass.

johtaja ja sanoi: ,,Täällä pää
tettiin  saada tutustua ensin pu
hujaan, ennenkuin kelpaa, Tämä 
aika on niin vaarallista noiden 

tuli seurnavat: esimies A. Le- sosialistein suhteen.” Ja niin niin tekisi hyvin jos ilmoittaisi
pikko, varaes. L. Nilson, pöytiik. nije8 ^ujj saamaan puhujan ni- hänen osoitteensa. Viimeksi on 
M. Ollinkoski, varak. J . Dikson, | ,nen< vajkkei saanutkaan puhua, kirjoittanut Port

p. jolloin valittiin virkailijat 
ensi vuosineljännekselle, johon

jäsenk. O. Luoma, rahaston k. G. 
Kauppi, rahastonh. H. Haapa
koski, palv. G. Keskitien, kir
jeenvaihtaja J. Kauppi. Seu
ramme toiminta on kaikinpuo
lin kiitettävää vaikka olot ovat 
ahtaat nykyään aineellisten va
rain puutteessa, sillä on oman 
kokoushuoneen hankinta. Vaan 
kun veljellinen rakkaus ja yksi
mielisyys vallitsee keskuudessa, 
niin se voittaa kaikki vaikeu
det. Oma talo turvaa puolen 
vapauttamme, jonka edestä kan
nattaa vaivoja nähdä, käyttöä 
ruumiillisiakin voimia. Seu
ramme toiminta on paremmin 
vapaamielistä kun vanhaa kaa
vamaista hapatusta. Valo pii- 
kistöii meillekin. Totuus ei pa
la tulessakaan, kuten sanotaan. 
Vanhain kaavamaisten käsitys-

Niin, pojat, käytetään tilaisuut- Unt. Can. Hilda Sikanen, box 
ta hyväksi ja haetaan joskus Sa- 108, Fitchburg, Mass, 
lomista puhujan nimi, vaikka 1'mm
siellä ei puhua annetakkaan.

Pullapoika.

MOESSEN, PA.

Voi maailmaa pahennusten 
tähden ja. voi sitä jonka kautta 
pahennus tulee! Ulin Woiton- 
lippu raittiueseurun kokouksessa 
7 p. t. k. Siellä eräs vapaamie-

k i r j a l l i s u u t t a
saatavana

Raivaajan toimistosta.
B ox 408. Fitchburg, M ass.

Sosialistinen Katkism us.
i'lkonuiisista läh teistä  m u k aillu t  
T. Ta in io . H inta  lo c .

J. J . lachmann, 
Arthurista, ,<r jstinusko ja Sosialismi.

Suoment. T. T aix io . H inta 10 e.

Yhdysvaltain sosialistipuolueen
Kansallinen peruslaki

H in ta  6c.®' Jos räiitäli Abel Kesi sekä 
toiset Pietarin, Viipurin ja Nur
meksen tu tu t, jotka olette tässä (Jnionistinen liike ja sen menesty- 
maassa, jos huomaatte nämä ri- mismahdollisuudet. 
vit niin olkaa hyvä ja kirjotta-1 irj. aapo Murros. H in ta  26c.
kaa osotteella: A. Frölin, 310 
Tescuso St., Hancock, Midi.

52 Haluaisin tietää niissä nyky-, 
ään tdeskelee veljeni Fredrik 
Tossavainen eli Nelson, kotoisin

Evankelium i, k irj. Leo Tolstoi, 
suoni. Arvid Jiirnefeld.

Hinta nid. 50c, sid. T5c.

lisempi seuran jäsen uskalsi Keiteleestä, Kuopion läänistä, 
ohjelmassa esittää Kaivaa- j 08 Hän j(se ,.]j tuttavansa luio- 
jassa olleen kertomuksen, vaan maa niiniä rivit, heittäisi kirjeel
le hänen olisi pitänyt jättää te - [ ä niin osotteeni on : Pekka Tos- 
kemättä, sillä se oli niinkuin o- savainen, 25 Hazel St.
lisi kissan hännälle astunut. 
Eräskin kirkon pylväs, täynnä
kiukkua meni esittämään erään! — Haluaisin tietää missä on to- 

ten täytyy poistua terveen jär- laulun, joka oli vaan tuollainen verini Oskar Lilja.
Jacob Wihtelin 

111 Mechanic St.
jen tieltä. , lapsen kielellä lausuttu loru ja!

Syy, miksi suomalainen työ-j käski sitten seuran jäsenten
kansa on ollut jälkipuolella sosi-( vertailla edellä mainittua kerto-:
alistiaatteessa, on siinä, että on musta ja hänen lauluaan, kum pi.------------------------
hetken vasta Suomen kielellä il-! niistä on sopivampi esittää sen- Kaikki, jotka haluavat olla 
mestynyt sellaista kirjallisuutta ran kokouksessa. Sellaisia poi kanssamme kirjeenvaihdossa, 
ja sekin halpamaisilla sepustuk- kia ne on ne kirkon palvelija..' »iin osoitteemme on : J . T. Uimi
silla kuvattu itse perkeleen a -‘Ei heitä voi sanoa jumalan pal- «ivist, 48 River St. John Brandt, 
postolin kynästä lähteneeksi, jo-, velijoiksi, vaan kirkkoon hei- 113 Mechanic St. Aug Tikka- 
ta pimitetty kansa on kyllä help- dän jumalansa. Semmoisia Mo-! nen, 77 Mechanic St. Juho Elo,
po ollut uskomaan.

Raivaajan Työvainiolta II.
Hinta 50c

Jeesuksen taloudellinen po litiikka ,
kirj. A. W. Ricker, suoni. A. 
Ullikkala. H irtä  löc

Fitchburg, Mass. Työväenliike eri muodoissaan,
' 11 “ lyhytpiirteisissä luennoissa

esittänyt Alex Halonen.
Hinta 10/.

Fitchburg. Mass.
Orjuudesta vapauteen

kirj. W. T. . H in ta  6c

Luokkataistelun kehitys
kirj. W illiam  H. N oyos H in ta  6c

Työväen laulukirja
H in ta  26c

Raivaajan/Työvainiolta. 2o s.

nessenin raittiusmiehet. Sillä (W Mechanic St.
Jolulahjoina täällä on emännät en tahdo sanoa että tuon mainit-

lahjoittaneet isännilleen tervei-1 setnani laulun laulaja oli paheni- 9 Aateveikot ja siskot, lähet-i

Patriotism i ja hallitus, kirj. Ix>o 
Tolstoi. Hinta 3c.

tö poikia ja tyttäriä.
M. U. Koski,

täkääpä postikortti paikkakin!- Hyökkäystä ja Puolusiusta, kirj.
Wilhelm Liebknecht. 20 s.■ pi kuin muut kaltaisensa, vaan, , .. . ,' . i u i i-  lialtanne, min saatte samanmoi-1jos uskaltaa lausua sanankin1 . . .  , ,, , ,  ,sen. Alex Laakso, Box 11, Guild,kirkon erehdyksistä, niin auta 

ja varjele mikä elämä siitä syn-' 
tyy. Sen verran ne kirjoista tie- 

’ Itää, että selvinkin totuus on
Ei se elänyt raittus Salemissa- heistä vaan jotain anttikristuk- 

kaan, vaikka siellä on vanha Ve- sen oppia.
niijän suku saanut senkin seitse-1 Täkäläisen työv. yhdistyksen , 
miin eri kertaa huutaa : eläköön! ulotteesta pantiin täällä toimeen 
Näyttöä varmalta että ei se au ta,! iltama Suomen äänioikeusasian 
koska janoovaiset mainitussa j hyväksi t k. (5 p. Tuloja en tie- 

....... kaupungissa voittivat kapakka
k" i n ,nn^ n ^ tlaSy;:da. t ™ ’/  äänestyksessä 21 äänell

kapakat aukenevat Salemissa Kehoitan kaikkia toimimaan sa
ensi vuotena. Minä toivoisin että 1 liia lla  esimerkillä hyvän asian 
te raittius-seuran nsiset edes! eduksi.

niin heillä täytyy olla ensin jo 
tain vähän pehmeämpää sanan- 
rieskaa, joka heitä vähin erin 

, vetää, nostaa ja herättää, vii
mein kiinnittäen heidät tu tk i
maan tilastoakin.

Kerä.

GARDNER, MASS.

N. H.

PEABUDY, MASS. Nimeni, joka tälliin asti on ol
lut Juho Rahkonen, on tästä läh
tien oleva Juho Ahti.

Seattle, Wash.
JUHU AHTI,

423 Marian St.

Niineni, joka tähän asti on ol
on tiist’-anakka- dii sentin päälle, vaan suunnille1. , x.apunsa h , , p aavo Nousiainen,

lii. Siis 150 dollaria. Siis sievä summa.' , , ,, , v «i.............  edes oleva Paavo valve.

seisahtuisitte ajattelemaan ettii 
mihin se eläköön huudon paljous 
on voinut laskeutua, kun ei mi- 
töän sen tuottamaa hyvettä niili-; 
dii yhteiskunnassa. Se on liiaksi 
tylsä ase tytöt nykyaikaisen so
dankäyntiin. Tämä on jo kah
deskymmenes vuosisata, iilkiiii

J. L.

Fitchburg, Mass., I-l-Otf
PAAVO VALVE

M Suomalaiset neidot! Ulisi 
täällä raitis nuorimies, muuten 
toimeen tuleva, ellei nuo poika- 

Työväenyhdistyksen kokouk-! miehen päivät alkaisi kyllästyt- 
sessa t. k. I l  p :nii oli kasyniys tää, kun ei ole tuo'taystävää hie- 
siitii miksi nimitetään työväen-i äohelmaista, jonka kan^k elämä 
yhdistys nyt kun on Imatraliitos sulostuisi. Jos ketä nerousta tä 
tä erottu. Lyhykäisen keskus-j mä säälittää, eikä vielä ole sitä

KOCKPORT. MASS.

Olen kävellyt minäkin, ja mi
nun kanssani kymmeniä joitakin pitäkö häpeänii tullessanne sen- teliin jälkeen päätettiin ottaa i valittua, niin kynään nyttarttu- 
viikkoja töitä kyselemässä, vaan raamaan aikaa, vaikka nyt ta viimeksi Rockportin suomalainen koon. Kaikilta kirjeet tervetul- 
heidän armonsa vakuuttelivat vallista enempi myöhästyneetkin sosialinen työväenyhdistys. Si-!leita, paitsi ei elävän leskiltii,

rituksessa, silloin meillä pysyy päättyy t. k. 27 päivään. Hake- 
innostusta ja toimintahalua aat- mukset y. m. kirjoitettakoon 
teemme eduksi. Lopuksi luulet- osoitteella: Chas Matson, 103

miehiä lisää työhön. Nyt on jo 
pari viikkoa kulunut, mutta ei
pä niiy voimiansa kaupaksi saa

Juoppouden Syitä, T. Tainio. 10s.

Robert logersollin vapaamiel. kirjallis. 
Saatavana vilmt: I. M itä  m eidän  

pitää tekemän tullaksem m e pe
lastetuiksi? 30 s.

I I .  Mooseksen Erehdyksiä 30 s.

I I I .  Yksilöllisyys, (syytös k irk k o a
vastaan) ja Suuret V aap aa-  
a jatte lija t. 30 s.

IV . Kiitosväivän saarna 30 s.
V II .  Mihin Suuntaan? 30 s.

V I I I .  Vastakohtia Raam atussa
30 s.

Massachusettsin Sosialistipuo
lueen Perussäännöt. 5 s.

M iksi hän meni naimisiin?
Kirj. W.M Ok sa nk n . H in ta  10 c.

Tulevaisuutta kohti, sosiaalipo
liittisia esitelmiä, suomeksi 
julaissut N. R. af Ursin.

Hinta nid. 50c, sid. 75c.
olette. Älkää varretko miehiä ! säiiiikirjoitus maksua päätettiin mutta ripsa luonto ja vapaa mie- 
kun jo näette että ei niihin sovi ottaa 25 ja jäsenveroa 1 5 /. li — sosialisti olisi toivotumpi. YhteiskunnallistaRaivauskirjallisuntta I. 
enempää kun edellämainittu. Otettiin myös kysymys m illen! Leikin lupaan, vaan pilan kiel- Sisältää kirjotukset: Edistyksen
,,eläköön” . Nyt on jo aika nai- kannalle asetutaan tuon hyvin Iän, pila ei ole mielessä itsellä-

tiin  työväen marssi ja tyytyvä i- Hannover st, Worcester, Mass, van vieläkään. Oikeimpa tun- silla kurkottaa ajatuksensa yleni-, tunnetun ,.verisen sunnuntain” kään
senä kukin poistui. Jotka luulevat väkeviä olevansa, tuu houkalta palata kotia, kun m ä kureliiviä. Joo, luomme sil- suhteen, nimittäin 22 p. tummik. i L.Box 51.

JUKKA, 
DeKalh, 111.

Tie. Työväenliikkeen suhteesta  
Naiskysymykseen. Taisteluuni

H in ta  10 c.
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K a k s i m u is to a .

Isiini oli metsänvartia. Hänen 
alueensa oli laaja, kiisittäin lu
kuisan joukon niinkutsuttuja
kotisarkoja ja sen lisäksi suuret, mies ja 
alueet ulkonietsiä kau ana sy-lrensii. 
(länmailla. Niinpä viipyikin hiin 
usoin tarkastusmatkallansa kak
sikin vuorokautta. Alinii olin 
nuori, vallaton pojan hutikka, 
rakastin suuresti suksiurheilua. 
.Mielityilläni oli suksilla laskea 
alas jyrkkiä mäkiä, yli nietoksi
en ja notkelmani. Olin aina ku
vitellut mielessäni kaikkea sitä 
hauskuutta mitä saisin nauttia 
jos pääsisin isäni kanssa yhdelle 
luinen pitennnistä kiertomatkois
tansa. Siksipä nousikin riemuni 
ylimmilleen kun isä eräänä aa
muna antoi luvan lähteä kans
sansa, jos vain luulen voivani 
matkan uupumatta kestää. Sitä 
en edes joutanut ajattelemaan
kaan, ajattelin vain suksiani ja 
sitä hurjaa kyytiä niitä niillä tu 
lisin saamaan laskiessa alas jyr
kiltä kunnailta. Miehuutta rin
nassani tuntien nousin suksieni 
päälle.

Matkamme alkupäässä kuljet
tiin läpi laajain luonnon niitty
jen, sitten metsämaita, suunna
ten kulku pitkin sarkalinjoja.
Suuria jättiliiispuita seisoi kaik
kialla, naavaturkkeineen ja vah
voine ruukuilleen. Nöyrästi ku
martuneina hiljan sataneen lu
men painosta riippuivat puitten 
oksat. Etenkin pienet puuntai
met näyttivät aivan nääntyvän 
raskaan lumivaipan alle. Kirk
kaana hohtivat lum ikiteet aamu- 
auringon valossa, muodostani ko
ko metsän kauniiksi kuin ti- 
manttitarha, herättäen minussa 
ihmettelyä ja loihtien vaistomai
sesti esiin yleviä tunnelmia.

Puolipäivän lähetessä istuim
me kaatuneen puun rungolle le 
päämuän ja nauttimaan isän hyi 
keen-nahkalaukuD sisällyksestä.
Ilta alkoi hämärtää kun saavuim
me taloon johon jäimme yöksi.
Aamulla ennen päivän valkene
mista lähdimme solumaan ulos 
pienen metsäkylän alueelta. En
sin tuntui jalkani kankealta ja 
hieman väsyneeltä edellisen päi
vän hiihtämisestä, mutta vertyi
vät vähitellen. Ja  kun isäni sa
noi pian oltavan 1’oikavaaran 
tienoilla, katosi väsymisen tunne 
kokonaan.

Olin usein kuullut kerrottavan 
Poikavaarasta ja suuremmoisesta 
näköalasta mikä sen laelta kat- 
soj ille eteen avautui, ja sen tiili 
den olin kovin utelias sinne pääs
tessä.

Vaivaloisesti pääsimme kukku
lalle, Suuria, huoneen kokoisia 
kivilohkareita oli kaikkialla ja 
iki-vanhoja puita oli siellä täällä 
kaatuneena kivien päälle ja vä
liin. Näytti siltä kuin olisi sii
hen joskus aiottu rakentaa joku 
jättiliiisrakennus. Näköala oli 
kerrassaan mahtava, kaikkialle 
näki niin kauvas kuin silmä kan
toi. Kaikkialla lumikiteistä sä
teilevä, vanha juhlallinen metsä. 
Päällämme selkeä, vaallakka 
talvinen avaruus, josta kirkas 
aurinko lähetti kultasi!teitään.
Hetkisen katseltuani valtasi mi
nun outo kaihon tunne, olin vä
hällä heltyä kyyneliin. Tunsin 
itseni peräti pieneksi. Tunsin 
voimakasta halua sulautua tuo
hon luonnon pyhään suuruuteen.

Kokonaan tunteeni valtaama
na seisoin yhdellä noista kiven 
lohkareista, kun äkkiä huomasin 
isäni hieman hämmästynein kat
sein tähystelevän minua ja kuu
lin hänen kehoittavan lähte
mään.

Verkalleen, sanaa sanomatta 
laskeuduimme alas. Alinii tunsin 
suuret miehuustunteeni pienen
tyneen ja ensikerran elämässäni, 
vaikkakin vaistomaisesti, tunsin 
olevani suuri tuon kaikkeuden 
suuruuden kautta. Tunsin kuin 
olisimme

Jään ja liian peittämiä portaita ,,Mitäpä se parempi olisi, jos 
nousimme samassa asussa olevaan sellaista sairasta lasta raahattai- 
jonkinlaiseen eteiseen ja  siitä siin talosta taloon kylmässä tal- 
savuiseen perin likaiseen ja  kai- vi-ilmassa ja sitten saisi rikasten 
kinpuolin kurjan näköiseen tu- nurkissa ajellen kuitenkin kuolla 
paan. Tuvassa oli vanha sokea hoidon puutteessa. Aapo-parka,

luinen vaivainen tyttä-

Tyttö oli parinkymmenen vuo
tias ijiiltään, mutta ei kaksitois
ta vuotiasta isompi kooltaan ja 
kaikin puolin saattumaton. En
sinnäkin oli hän kuuromykkä, 
ruumiinsa oli kokoon kuivettu
nut, ei voinut käydä, eipä edes 
itse syödäkkään. Sanaili Sanoen 
ei voinut mitenkään auttaa itse
ään, nyt enempi kuin syntyis- 
siiiinkäiin. Koko tuvassa olo-ai- 
kanune istuin äiinetönnä häm
mästyksen ja raskaan surumieli
syyden valtaamana katsellen 
ympärilleni ja etenkin tuota kur
jassa asemassa olevaa tyttöä, 
tehden alituiseen itselleni kysy
myksiä minkä tähden, ja miten 
on kaikki tämä mahdollista? 
Isäni ja sokea Aappo olivat tu t
tavat, he olivat usein tavanneet 
toisensa ja siksi eivät he mitään 
ihmetelleetkäiin. He olivat 
myöskin erittäin uskonnollsia, 
joten kuulinkin heidän keskus
televan Jumalasta, ijankaikki- 
sella ilolla vaivuin palkitsem i
sesta y. m. Mutta minä tunsin 
sielussani sanomatonta tuskaa. 
Kysymykset yhä uudistuivat, 
löytämättä kuitenkaan valta
usta. — Ensi kerran elämässäni 
sain katsella äärimmäisen kur
juuden kotia. Tuossa edessäni 
näin nuoren ihmisolennon niin 
perin kuihtuneena, että  ainoa 
mikä hänessä ihmistä muistutti 
olivat hänen kasvonsa, jotka 
näyttivät muodostuneen kauniik
sikin, mutta kaikellainen kur
juus oli elämän kukkaset hänen 
poskiltaan ryöstänyt jo ennen 
niitten puhkeamistakaan, joten 
niissä nyt näkyi vain äärimmäis
ten kärsimysten synkeän yön 
varjot. Siinä istui hän, jonkin
laisessa sivupuilla varustetussa 
tuolissa, lialla ja kaikenlaisilla 
ruuanjätteillä tahrittu inhoittava 
vaippa ympärillään. Hänen isän
sä oli tietysti tehnyt kaikkensa 
lapsensa hoitamiseen, m utta ol
len siinä määrässä sokea että ei 
nähnyt kuin vähän akkunan haa
mua huoneessa, teki hoidon ko
vin vaillinaiseksi. Sitä todisti- 
kin kaikki paikat huoneessa ja 
sen asujamissa, kaikkialla siivot
tomuutta ja siitä johtuva saastai
nen ilma. Huone oli jotenkin 
kylmä, pesässä palaa kyti muu
tamia puun pökkelöitii.

Pois lähtiessämme tunsin kah
tia repäisevää vaikutusta. Tun
tui melkein mahdottomalta jät
tää tätä surkeuden kotia, ja  taas 
toiselta puolen tunsin mahdotto
maksi sinnekään jäädä. — Mur
tunein mielin poistuin huo
neesta.

Hetkisen kuljettuamme kertoi 
isäni, että Aapo on ollut sokea
na jo toistakymmentä vuotta. 
Hänen vaimonsa kuoli heidän 
tyttärensii vielä pienenä ollessa. 
Tytär oli ollut terve ja  kaunis 
lapsi puolen vuoden vanhaksi, 
mutta siitä lähtien on hän aina 
kuihtuen kehittynyt siksi mikii 
hän nyt o li.— Aapo on niin mer
killisen hyvin perehtynyt kai- 
kellaisiin käsitöihin, että vaikka 
onkin melkein sokea, voipi hän 
tehdä puulusikoita, astioita, tuo
hikonttia, varpuluutia y. m., 
joita ihmiset häneltä säälistäkin 
ostivat. Aapo voipi myöskin 
kepin kanssa ilman opasta kulkea 
naapureissa, mutta kaupunki- 
matkoilla on hänellä aina joku 
paikanen oppaana. Tyttöä käypi 
sillä ajalla naapurin vaimo aina 
joskus katsomassa, ja hän se 
kuuluu aina toisinaan heidän 
vaatteitaankin pesevän.

,,Voipiko Aapo käsitöillään an
saita heidän toimeentulonsa”, 
kysyin.

vaikka onkin sokeutensa tähden 
huono hoitaja, kohtelee häntä 
kuitenkin hellyydellä, sillä on
han hänellä isän sydän.”

Oli jo yö kohta tulossa, kun 
väsyneenä pääsimme kotia. Olin 
suureksi osaksi kadottanut suksi- 
urheiluhaluni, m utta sen siaan 
olin saanut kaksi muistoa, jotka 
seuraavat minua huntuun. s

M. L—la.

Kailain säilytys esine —.20
Postikorttia 10 kapp. —.10
Kokousilmoitus lipuista

2,000 kapp. K. J. Lind- 
qvistille 4.—

Suomeen lähetetty ra
haa 800.—

Kaluun lähetys kustan
nus 1.50

Kulttikirjoja 12 kupp. —.90
Käsiraha iltumu huo

neesta 5.—

Summa $828.70

Tuloja summa $805.29 
Menoja summa $828.70
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• «  V t m S T E H j m i T I .  f e

fitchbörgT ry  goods CO.

1

olleet ylitä. Hetken ,,Ei se taida kovin runsasta ol-
kuljettuamme huomasin metsän I&> Ja kuuluvathan^^© toisinaan 
kudelmalta puitten lomitse nä-.kunnastakin viillän antavan, vii- 
kyvän pienen töllin katon. me syksynäkin olivat puolityn-

„()nko tuossa huoneessa asuja- nyriä ohria saaneet. Mutta ah
mia?” kysyin isältä. dasta se Aapo-paran elämä silti-

„On, siinä asuu sokea Aappo k in on, ei ole useinkaan suuhun 
vaivaisen tyttärensä kanssa, jo is-' panemista, joten olen usein mi
tä olen sinulle joskus kertonut” , näkin häätynyt heille laukkuni 
vastasi isä. , tyhjentäm ään.”

M inun pyynnöstäni poikkesin!- ,,Miksi ei heitä panna koko
ille tölliin. ' naan kunnan hoitoon?”

Farmareille.

Eikö olisi jo aika ruveta mei
dänkin tarkemmin miettimään 
yhteenliittymisen tärkeyttä. Jos 
kelle, niin meille näin vasta al
kaville pikku farmareille se olisi 
suuresta merkityksestä olla kes 
kenämme jossakin yhteydessä. 
Meitä vasta alkavia uutisasuk- 
kaita on tänne N. II :n ja Massan 
valtioihin asettunut jo monta 
kymmentä, ehkä satasen eri per
hettä, ja kaikki ovat toisistaan 
erillään ,,ruumiin sekä sielun 
puolesta” , lukuunottamatta pik
kuista ryhmää, jotka ovat käsit
täneet asian tärkeyden ja perus
taneet maanviljelysyhdistyksen, 
vaan» jonka toiminta jäsenten 
vähyyden sekä aineellisten va
rain tähden on ollut hyvin vä
häistä. Kuitenkin, sekin vähäi
nen toiminta jo osoittaa mitä 
yhteistyöstä on hyötyä. Pysy
mällä erillään kaikista yhteis- 
pyrinnöistä ja laiminlyömällä e- 
des oman ammattikirjallisuuden 
hankkimisen, kuljemme päin
vastaiseen suuntaan, mihin mei
dän olisi pyrittävä. Puhumat
takaan muista yleisemmistä ke
hityksen kuluista, joista olisi 
meille paljon oppimista. ,,Tie
to on valtaa” . Kun me kerran 
syvennymme tuohon lauseeseen, 
niin silloin olemme astuneet p it
kän askeleen eteenpäin. Silloin 
on meille avautunut uusi näkö
piiri, jota siihen asti emme ole 
tietäneet olevankaan. Silloin 
me todella rupeamme etsimään 
tietoa, silloin me emme enää us
ko mitään mikä on meille epä
tietoista, vaan tahdomme itse a- 
siaan syventyä. Silloin me em
me enää pysäytä ajatuksiamme 
ainoastaun oman piirimme sisäl
le, vaan tahdomme luoda kat
seemme kautta kaikkien naapu
rien) mekin työvainiolle.

Liittykäämme yhteen renkaa
seen, silloin on meidän helpom
pi saavuttua se päämäärä mihin 
olemme pyrkineet. Kaikki far
marit yhdistyksiin!

Alökin mies.

Sunr-New Yorkin kansan kokouksessa 
3 p. joulut 1H5 valitun varain 

kokoamiskomitean väli* 
aikaiset tilit.

Tulot:
Keräys Imatran kansa

laiskokouksessa
Brooklynin komitealta 
Entiseltä komitealta, va

littu  Nuorisoseuran 
kansalaiskokouk. 

Hattukeriiys, kokouk. 8 
p. jouluk.

Keräys nuorisoseura Ok
san iltamassa Jersey 
Cityssä

$ 4.16 
29.50

87.69

47.77

7.97
Lauluseura Humulta 20.—
Nuorisoseura Oksan ilta

masta Jersey Cityssä 14.70

Keriiy siisteistä:
O. Petterson 14.—
A. Väärä 25 —
U. Väinölä 36.25
J. K. Luode 5.—
A. Auer 86.—
P. Turunen 66 —
K. Lindström 17 —

Summa $865.29

Menot:
Kokoushuone vuokra 8 

p :nä joulukuuta New 
Yorkissa

Kokoushuone vuokra 9 
p :nä marrask. Brook
lynissä

10.-

Kassassa $41.59

Komiteun puolesta
Anton Auer

Palauttakaa!

Ne, joilla vielä on keräyslisto- 
ja Fitchburgin Saimaseuran ra
kennuksen hyväksi, tehkööt hy
vin ja palauttakoot ne nyt.

Saiman johtokunta.

KIHLOISSA:

Elisa Glad 
W. L. Asunmaa

Kymi Tampere

Gardner, 18—1—1900.

H U O M A T K A A !

Y h d is ty s te n  i lm o tu k s ia .

iberdeen suoinal. sosialisliosaston 
I klrjevaihto-osote on W. Salminen 

Box KÖO, Aberdeen, W ash.

Brooklynln Suoni. Sosialisliosaston 
varsinaiset kokoukset pidetään jo

kaisen kuukauden l:nä ja  3;na sun
nuntaina klo 3 l.-p., S tandard  kaa
lissa. K irjeenvaihtajan osote on: J. 
A. llarpet, «50-44 St., Brooklyn, N.Y.

Biwabikin työväenyhdistyksen kir
jeenvaihtajan osote o n : John Kau

konen, Box93, Biwabik, Minn.

Butten Suomalainen Sosialistiosasto 
no. 3 pitää kokouksensa joka lau- 

untai-ilta kto 8. Kirjevailitoosote: 
S. L. No, 3, Box 252, Butte, Mont.

Fitchburgin Työväen-yhdistyksen 
kirjevaihto osote on:

Box 408. Fitchburg, Mass.

Qardneriu Suomalaisen Työväenyh-
■ distyksen osoite on

Box 3. Gardner, Mass.

Harrisvillen työväenyhdistyksen 
kirjevailito-osoite o n : Eniill Hill 

box 11, Harrisville, N. H.

Kirjevailito-osotteenune on 
T. Y, „V eli“ ,

Box 198, Quincy, Mass

** klo7 illalla, toisena virallinen toi
sena ohjelma. Kirjevaihto-osoit- 
teemme B. S. T.-yhdistys, 5o« Wind
sor St.. Cambridgeport, Mass.

M
51 Albertina St

ass. Suoni. Sos. liittohallinnon klr-

Quincy, Mass.

Maynardin S. T. Y. kokoukset ovat 
joka sunnuntai klo 7 illnlla, toise

na sunnunt. varsinainen Ja toisena 
ohjelmakokous. — Osote: A. Savola, 
box 679, Maynard, Mass.

neabodyn Työväenyhdistyksen kir- 
• jevaibto-osote on A. W . Halonen, 
Box 787. Peabody Mass.

Auincyn suoni, työväenyhdistys 
y ,,Veljen” naisosaston kirjevaihto
osoite on: Henriika Jalkanen. 
Grand Viev. Wollaston, Mass.

So.

kirje-
aisto-osote on: J . F. Kukkola,Työväenyltdisrys ,,Ponnen 

vaisto-osote on:
Bek 35, Guild, N. H.

oronton Suoinal. Yhd. Liiton ko
kous pidetään joka 1 :senä r.-os. 

,,Taimen" joka 3;tena sunnuntaina 
kuussa. K irjeenvaihtaja F. J. Syr
jälä, 13 Drummond PL, Toronto, Ont

T

Virginian sosialistlklubin osoite on:
Box 324, Virginia, Minn. — Ko

koukset pidetään joka sunnuntai.

worcesterin Suomalainen Sosialisti- 
osasto pitää kokouksensa joka 

sunnuntai-iltap. klo 3, Idän Liitolla. , 
Klrjevalhto-osoteon: K arl Stenberg, i 
13 Edwast St., Worcester, Mass.

Valkoisten kankaiden myynti erityisillä rahaa 
säästävillä alennushinnoilla.

P ö y t ä l i i n o j a :
Valkoista du mask ia 24 /
Valkeita pöytä liinoja 2J yardia pitkiä, ran-

nullisiu
Valkeita pellava servettejä 
Punaisia ju valkeita 2 yardia pitkiä 
Punaisia ja valkeita

751 
2 4 / 
59 / 
7 5 /

Pyheliina- ja Pesukankaita.
Tämä osasto lukuisuuteensa ja hintoihin

sa nähden on parhaimpia kaupungissa.

Pumpulista pyheliinakangasta
Pellavaista, valkaisematonta
Pellavaista, valkaistua
Pellavaista, punasella reunustalla
Pellavaista, vahvaa kangasta
Pyheliinakangasta
24-16 pyheliinoja
84-16 pyheliinoja
86-18 pyheliinoja, ransullisia
26-18 pyheliinoja
86-18 pyheliinoja
1’esuliinoja

5 /  yrd. 
6 1 / yrd. 
6 4 / yrd.

9 /  yrd.
1 1 / yrd. 
8 /  yrd.

4 /
10/
11/
5 /

10/
21/

E m ä n n ä t
tulkaapa ostamaan tarpeenne nyt kuin hinnat 
ovat alhaalla ja teillä on joka päivä tarve näi
tä tavaroita.
9-4 valkaisematonta lukanaliinaa 19c yrd.
9-4 valkaistua lukanaliinaa 25c yrd.
9-4 valkaisematonta vahvaa liinaa 23c yrd.
8(5 tuum . sertinkiä 9c yrd.
42 ,, tyynynpäällistä I2jc yrd.
42 ,, liinaa, valkaistua 114c yrd.
86 ,, valkaistua liinaa 6le yrd.
7-8 valkaistua liinaa 5c yrd.
9-4 valkaistuja lakanoita 48c kpl.
9-4 valkaisemattomia lakanoita 48c kpl.
72-90 valkaisemattomia lakanoita 45c kpl.
Tyynynpäällisiä 9c kpl.
Tyynynpäällisiä 12jc kpl.
Tyynynpäällisiä 15c kpl.
Vaaleaa karttuunia 4jc yrd.
Tummaa karttuunia 5c yrd.
80 tuum . valkeaa kangasta 124, 114 ja 9c yrd.

16c yrd. 
59c

2.95 
3.75
4.95
09c 
89c 
98c

Valkeaa Nainsook kangasta 
Valkeita peitteitä

,, villapeitteitä 
,, 11-4 peitteitä
,, 11-4 koko vellasia peitteitä
,, siinkypeitteitu

Valkoista röijykangasta 25,19 ja  15c yrd.

Suomalaiset kauppapalvelijat H ilja Hintala, Mary Carlson

A ntakaa am erikalaisen kotkam m e tuoda  

TEILLE KELLO!

HUOMAUTUS!
N. Gamse,

54 N a id en  Laine, NEW YORK.

1

Tässä on meidän ainoan mat
kustavan asiamiehenune

Mr. N icholas Gamsen muotok.

Kaikki Nicholas Gamsen myymät 
tavarat taataan täydellisesti.

NORTH SOUTH 
EAST WEST

‘WALTHAM

ARE THE 
BEST

Nro 1565

Me lähetämme 
teille 18 numeron,

4 unssin
kultajuovilla ko
ristetu t avonaiset 

hopeakuoret,
W a lth am in  koneis

to . 17 kivellä
varustetun kellon.

Kokoonpano ja 
laakerit hyvät, si- 
loitettu heiluri, 
Breguetin paten- 
teerattu  vieteri, 

kiillotettu tasaaja
ja kaunistetut 

viisarit.

£//.55

N r o  1 6
4 unssin hopeakuoret, samallaiset kuin yllä, 17 k l- 

: : : : veä, Illino isin  koneisto : : : :

BB $ii-55 nn

|| || || || Hintaluetteloja muista kelloista lähetetään pyydettäessä vapaasti. Il II II II
Me olemme m yyneet enemmän K u lta - ja  Hopea-kelloja suomalaisille, kuin kellekään m uille  

kansallisuuksille tää llä  YHDYSVALLO ISSA.

Kunnioituksella

P ie n i ,  Io  e e k k e r in  F a r m i

Westniinsterissä. Hedelmäpuita, 
6 huoneinen talo, talli, hy- tQCA 
vä vesi. Hinta kaikkineen

F rank  A. Bagley,

284 Main St

Jesuksen Taloudellinen Politiikka
sieviin paperikansiin nidottuna. H inta 
15 senttiä kappale, ja  tilataan osotteella:

. R A I V A A J A  B o x  4 0 8 ,  F i t c h b u r g ,  M a s s .



6 RAIVAAJA — Tammikuun 18 p. I90G

— 2 miestä saa asunnon 78 
Mechanic st.

T. .Jalkasella.

— Huomautamme lukijoillem
me Fitchburg Dry Goods ('o il
moitusta.

—  Ismille tulevat kirjeet 
OBotettakoon: ,,Isnti” Box 191 
Fitchburg, Mass.

— Raivaajan johtokunnan ko 
kous pidetään ensi maanantaina 
tavallisella ajalla ja paikalla.

— Saiman lastenkoulu-komite
an kokous on ensi maanantaina 
kirkossa klo S illalla. Kaikki!

— Pyrkijän  kokous on ensi kes
kiviikko-iltana klo 8 mrs Hanna 
Hammarin luona (17 Mechanic st. 
Muistukaa lupauksenne!

JJJ— Saima-seuran perheiltamaan
joka pidetään kirkossa, saapukaa 
kaikki. Hauska ohjelma. Hy
vää kahvia juoskennellaanohjel
man lomassa.

— Toveritl Jos teillä on Sai
man näytelmäseuran rooleja, niin 
tuokaa kiireenkynttä ne kirk
koon, joka on auki jokaisena ar- 
ki-iltana, paitsi lauvantaisiu, ja 
sunnuntaina klo 10 a. p — 5 i. p.

— Kaikilla on tilaisuus tanssia 
,,stailinsa” mukaan! — Silmiiil- 
kitäpä Alku soittokunnan ilmoi
tusta etusivulla ja saapukaa taas 
kin joukolla avustamaan Alkua

—  Saim alla on tanssi- ja bäs- 
ketti-iltama lauvantaina 27 p. t. 
k. isossa Gushing haulissa. Ty 
töt, jotka valmistavat bäsketin 
tilaisuuteen pääsevät vapaasti 
sisälle. Kirjeitä jaetaan ja or
kesteri soittaa tanssioille. lai
hemmin vastedes.

—  Saiman uuden rakennuksen
nurkkakiven läskiaisjuhlaa vie-1 
tetiiän ensi sunnuntaina klo 2 i. i 
p. — Englannin- ja suomenkieli- , 
siii puheita tulee olemaan sekä 
soittoa ja yhteislaulua. Tulkaa 
kaikki paikalle perus-kiven las
kiaisiin.

—  Ilmaiseksi luovuttivat kau
pungin valtuusmiehet City haa
lin Saima seuralle ja toiskielisel
le sosialisti osastolle ensi suiinun- 
tai-illaksi mielenosotus kokousta 
varten. — Samoin on Gardnerin 
soittokunta ,,A hti”  lupautunut 
tulla ilmaiseksi soittamaan siksi 
päiväksi. — Järkeviä päätöksiä!

S — Saiman puku-iltamassa vii
me lau' antaina oli väkeä run
saasti. Pukuja oli valmistettu 
tilaisuuteen hiukan toista kym
mentä. Raivaajasta olivat teh
neet useita pukuja. — Ensim
mäisen palkinnon sai neiti Raja
la, toisen Antero Ahde ja kol
mannen neiti Hilja Packalen. — 
Puhdas tulo oli likenunä $30.

—  N y t se oli se Saiman naisten 
kokous viime torstai-iltana. 
Naisia, oikein vilkkaita ja riva- 
koita oli kokouksessa noin neljä
kymmentä. Naisosasto virkoi 
kun virkoikin eloon, samoin om
peluseura. Ja nyt sitä näytetään 
tästä puoleen, että naisillakin on 
rohkeutta, jiirkeä ja toimintaky
kyä, kunhan vaan tahtovat.

Seuraava kokous pidetään pa
rin viikon päästä. Paikasta il
moitetaan sittemmin.

koska on huhuiltu 2,(KM) suoma
laista siihen osaa ottavan, sen 
lisäksi toinen mokoma Israelin 
lapsia ja joku tuhat amerikalais- 
ta. Ohjelmaa myös kuuluu tu 
levan kaikilla kielillä. .Ja se ai
neellinen kannatus kuuluu tule
van suuremmoinen. Kaikista 
köyhimmät kuuluvat päiväpalk
kansa panevan ja rikkaat 5 c. 
Tottahan sinne mekin menem
me.

— Juttiläis mielenosoitus retki
pannaan toimeen paikkakunnalla 
ensi sunnuntaina t. k. 21 pm ä, 
viime vuonna Venäjällä vallin
neen ,,verisen sunnuntain” muis- 
tsksi. Mielenosotusretkeen ot
taa osaa Saima-työväen yhdistys 
ja tiimiin paikkakunnan toiskie 
linen sosialisti osasto; sitiipaitsi 
tulee Gardnerin soittokunta ja 
Saiman molemmat Röörit. (iard- 
nerista, Maynardista y. m. pai
koista on lupautunut kansanosaa 
ottamaan juhlamarssiin ja omal
la paikkakunnalla ottavat kaikki 
ne henkilöt, jotka tunnustavat 
veljiemme työn Venäjällä oike
utetuksi. — «Juhlakulkue lähtee 
ilmoituksessa määrätyltä paikal
ta klo 8 i. p. Fpper commonin, 
School ja Prospect katujen kant
t i  Main kudulle; Main katua 
marssitaan alas Day kadun kaut
ta Green kadulle, josta käänny
tään Myrtle avennua myöten 
Main kadulle ja ylös City haulil
le, missä mielenosotus kokous tu
lee tapahtumaan.

Mielenosotus kokauksessa pi
detään englannin- ja suomenkie
lisiä puheita, laulua kööreiltii ja 
soittoa Gardnerin „A hti”  soitto
kunnalta. — Tilaisuudessa kan
netaan kolehti Venäjän vallan
kumouksellisille. — Kaikki sil
loin miehissä ja naisissa marssi
maan! Kaikki kellä vähänkin 
on inhimillistä ajatusta Venäjän 
vallankumouksellisia kohtaan, 
saapuu City haaiille sunnuntai- 

’ iltana!

R a i v a a j a n  
T y ö v a in io lta  II

on nyt valmis.

T ila  t kaa!
R a iv a a ja ,

B o x  408  F i tc h b u r g ,  M a ss .

(<( — (d — (n — (n — (ti - ( t i  — ( t i  — (n  — ( t i

1 Parhaim m at i

I  VIRVOITUSJUOMAT j ,
I saatte F

f  J a n i  P o t t a l a l t a ,  f
42 Academy St. p

= FITCH BP KG, - MASS. i

] Tilaukset lähikaupunkei- -t 
] hiu toimitetaan nopeaan. ,

h i  — (t t  — (d  — (d —(d — {rt ( t i  ( i l  ■  —(t ii  1

PELLERVO GROCERY CO.

W o r c e s te r in  S o s ia l i s t io s a s to t  to im e e n p a n e v a t

Suuren yh teisen  Juhlan
..Punaisen sunnuntain”  johdostu

H a r t i c u l tu r a l  h a a l i s s a ,  F r o n t  k a d u l la .
(lähellä Park teatteria)

Sunnuntaina, tam m ikuun  21 p:nä klo 2 i. p.

arvokkaalla ohjelmalla. Puheita pidetään Suomen, Englannin ja
P ä äsy  vapaa!Ruotsin kielellä

IQaikki juhlaan!

F a r m a r i k s i  a i k o v i l l e !
V ultlääksenne joutum asta nylkevien a g e n t
tien  käsiin, farm ia ostaossamie I'ililih tirg in  
ym päristö ltä , tarjou tuu  täkäläinen S uom alai
nen Farm arien  Yhdistys viililliijiiksi farmi 
kaupoissa. Yhdistys o tta a  ainoastaan $25.00 
jokaisesta farin ikaupasta , kulujensa k o rvauk 
seksi, jo ten säästä tte  jo  n k 11 11 s a t a do llaria  
kääntyessä n ne seuran valitsem ien h en k ilö i
den p u o le en , ju n ien  osut e  un :

Jätti läis= 
Iltama nro

Suomen äänioikeusrahaston hyväksi

l a u a n t a i n a ,  t a m m i k u u n  2 7  p : n ä
Association Building Concert Hall'issa, 158-160 W est 29 st. New Y o rk  1 

OHJELMA:

Alkusoitto 
Pulu*
Runo 
Eläviä kuvia

(15 min. väliaika)

( Orkesteri1 Puin'
Mr J . Valkeapää 
Mr K. Nissinen

Yleinen m arssi.

John N ättilä, Box 75
Ashby, Mass.

Malli Linna, Box 56
S m ithv ille , N. II.

Lausuntoa 
K ööi Hauitta 
Humoristia 
Kupletteja

b
b

Miss Ilihia Sikanen 
Mrs lima Roitoinaa

Sysmän Rööri 
Mr E. Miettinen 
Mr S. Nordström

T anssia .

b

L ä m m i t y s - U u n e j a  5
j a  S A V U P I I P P U J A .  <*

Suuri varasto kaikenlaisia  uunin kappaleita , kiviä, la- •> 
seja, sih tejä  y. m. Suom alainen apulaiseinm e John  Jtri' M| 
derson  kiiypi o ttam assa m itat savupiipuista, joten tcid.ni M 
ei tarvitsi» ottaa yli eikii taas käy lyhyeksi. S
K yökkitarpe ita  k a ik e s ta  laad u sta . K äy te tty jä  keittouuneja.

LYMAN PATCH COMPANY, Main S treet f i

GOODNOW, PEARSON & CO. -  GARDNER, MASS.

Se tunnettu kansalainen,
joka tietää ottaneensa liatun vii
me lauantaina Isossa Cushing 
haalissa, niin olisi hyvä ja toisi 
sen tämän lehden konttoriin. 
Hattuun on kirjoitettu tunto
merkki Aug Tikkanen.

N iille , j o i t a  t ä m ä  l i i k u t t a a
< >1 Ien nimitetty luottamusmie-1 

heksi John J. Syrjuläii y. 111. va- 
rarikkopesään, jotka ovat har
joittaneet liikettä niinellä P el-j 
lervo Grocery Co., olen nimit-i 
tänyt Victor Haatajan asijoitsi-j 
jakseni ja saamisten perijäksi. | 
Hän tulee perimään saatavat kai
kilta niiltä henkilöiltä, jotka 
ovat velkaa sanotulle Pellervo,' 
Groeeri Co. Hän on valtuutettu 
kuittaamaan kaikki laskut, jot- 

■ ka hänelle maksetaan.
Fitclihurg, elok. 25 p. 1905.

C. H . B lo o d ,
luottamusmies.

A lk a a  k lo  8 illa lla !
S i s ä ä n p ä ä s y  25 s.

H U O M .! O m a  r a v in to la .

S e u r a in v ä l in e n  k o m ite a .

G a rd n e r in  su u r in  p u o ti.

S u u r i p u h d is tu s m y y n tim m e  m ie s te n  j a  p o ik a s te n  
p a l t to ja ,  n a is te n ,  t y t t ö s t e n  j a  l a s t e n  

p a l t t o j a  k a n k a i t a .

PELLERVO GROCERY CO.

Oscar W estergrenin Ruokakauppaan
49 P in e  S t r e e t ,  : : : : : :  G a rd n e r ,  M a ss .

on saapunut kaikenlaisia herkkutavaroita, jotka kuuluvat 
ensi luokan ruokatavarukauppuan. Jokainen voi tehdä os
toksensa täällä, sillä tavarat ovat hyviä ja hinnat halpoja.

O s c a r  W e s t e r g r e n
J. H. Oikemus, suomalainen apulainen.

'Miesten $10. oo p a llo t .+(».75,
Miesten $12.00 paltut $8.75
Miesten $15-18 paltot $13.5(1
Miesten $20-22 ]»altot $10.50
Poikasten $3.00 pultot $2.25
Poikasten $3.50-1 paltut $2.85
Poikasten $5.00 paltot $3.85
Poikast en $(‘>-7 paltot $1.90
Naisten pultteja alle puolen ta
vallisia hintoja.

Kulun* suom alaista

K aikki $.5-7.50 pallo t $2.00
Kaikki $7..»0—8.50 $2.50
Kaikki $8.50-10 paltot $3.75
Kaikki $10-12 paltot $5.(Mi
Kaikki $15-20 pultot $7.50

Tyttösten palttoja, tavalliset hin
nat $3-7, nyt $1.00-$3.90

Lasien takkeja, tavalliset hinnat 
$:{-($, nyt $l.oo-$3.70
kauppa-apulaista.

GOODNOW, PEARSON & CO. -  GARDNER. MASS.

1111. H 11 It

Vanha  
luotettavava Cunard Linja

l!

Perustettu  
vuonna 1840.

Huovisen Kustilla
on myötäviinii sellaisia 
rakkauden kirjepape- 
reita, jotka puhuvat 
yhdeksää eri kieltä. 
Samaten on saatavana 
Päänkivistys pulveria, 
jonka nimi on hyvä. 
Käykää noutamassa va 
roiksi, enneukun pään
ne tulee kipeäksi. B » 
42 A c a d e m y  S t . ,  
Jani Pottukin juoma- 
tehtaan kanssa viidessä

Suom alainen m aalaus3 
liike Fitchburg, Mass.

Teatterin esirippuja ja ku
lisseja maalataan. Kyltti- 
työtä ja ovi-nimilippuja val
mistetaan hyvin ja huokealla

Finnish Painting Co.,
51 Academy St. Fitchburg, Mass.

Huomatkaa että

Towers cash Market
14 P U T N A M  S T R E E T .

Saatavana aina tuo
retta lihaa ja kalaa 
ja kaikkea ensi luo
kan Ruokatavaraa.

h a l p o i h i n  h i n t o i h i n .
Suomalaiset apulai- 

! semme käyvät tilauksilla !

T:ri Herman Räbergh,
suomalainen lääkäri, 
ottaa vastaan sairaita

24 Cottage ave., Fitchburg, Mass.
Vastaanottoaika 

9—10 e. p„ 1—2 ja 7—S J. p. p.
Sunnuntaisin 10—12 e. p. p. 

Saavun synnytystilaisuuksiinl

!'.5BÖB£BBE£BE3€

Saxonia ja Ivernia
[ovat suurimmat, nopeimmat ja vakavimmat ensi luokunpostiinivat

tänä talvena

Bostonin ja Liverpoolin välillä jotka kulottavat l:sen, 2:sen ja 
3:nen luokan matkustajia.

Suomalaisille matkustajille annetaan erityinen huomio.
S u o m a l a i s e t  t u l k i t  0,1 ,nolcm,IlilIa laivoilll‘ ja k<»nt-

. j  tooreissa.— Kaikki matkustajat
m 2:den, 4:jiiu ja (J:den hengen erityisiin hytteihin.

THE CUNARD STEAMSHIP CO. Ltd. Ä r
Kirjevmlito Suomen kielellä. — Vapaapilettejä S u om esta  tänne h a lva lla .

J E. PETERSON.
Lanesville, Maas.

Huomattavaa!
M a tk a p i l e t t e j ä  t ä ä l t ä  S u o m e e n  j a  p ä in v a s to in ]

on myytävänä

R a i v a a j a n  k  o  n  t  t o  o  r  i s  s  a . !

H E N R Y  AIRONEN. A L EX . KEI8U0N  
A siam iehet FiU?hbur«flssa, Moms.

AUGUST MATTSON. 
Rockport, Mass.

Tri Liverpool.
E rityisala kroonil- 
lisct taudit. K ont

it, lori öhi» Trem ont st 
Boston, M ass., jo
ka tiistai, porjnnt. 
ja lauantai. Jok a  
sunnuntai 10-2 i.p. 

M iehin.' 7—8 illoin.
IVfrl

—  ,,Suomalainen tru s ti'’ . Fin
landers Stock Co. on valloittanut 
allensa taas yhden Fitchburgin 
suomalaisista liikkeistä, niin. 
kansal. John Nylundin vaatekau
pan. Yhtiö nykyisin omistaa 
kolme ruokatavaraliikettä, yh
den kenkäkaupan, yhden vaate- 
tavarakaupan, yhden apteekin 
ja yhden virvoitusjuomatehtaan. 
— Vieläkö lisäii?!

Milloinkahan Fitchburgin ylei
sö kyllääntyy trusteihin niin, 
että perustaa oman kunnollisen 
osuuskaupan.

—  Verisen sunnuntain muis
toksi vietettävä mielenosoitus 
näkyy muodostuvan suurennnoi- 
seksi yli maailman, mutta Fiteh- 
burgissa se varmaan tulee muo
dostumaan aivan erikoiseksi,

Show '& McDermottin Valokuvaamosta
saa parhaita valokuvia 
ja raamia hnlvimpiin liin 
töihin. Paikka sijaitsee

1974 Main S t. Fitchbi»«- Mass.

JH m a M äkinen

Suom alainen Kätilö
tavattavissa

lb Mechanic St. Fitchburg.

BRICE—HIBBARD ELECTRIC CO.,
U rakoitsijat ja koiieasettajat,

5 Oliver St., Fitchburg, M ass.
Ottaa vastaan  kaikkea sali- 

®  köiilalle kuuluvaa työtä.

A s u n t o  j a  r u o k a a
aina saatavana.

E l ia s  J ä s b e rg ,
117 Mechanic St. Fitchburg, Mass

Jokaisen so sia listin  veivol= 
iisu u s on tilata

»Raivaaja"
Tilaushinnat:

Vuodelta . . . . .  $1.2!
Puolelta vuodelta . . . .  70c.

R a i v a a j a ,
Box 408, • • ■ Fitchburg. Mass.

K a n s a l a i s e m m e  A m e r i k a s s a .
Rahalahetyksissa Suomeen, Rahan vaihdossa, Pilettien ostossa,

y. tn. asio issanne kääntykää aina m eidän pää- 
asiamiest«*innie puoleen A m erikassa, oso tteella

H O R N B O R G  &  C O .
B attery  Park Building, New York, Sisäänk. 4 Bridge St.

HAABAKONTTORIT:
M ontreal, Canada, Boston, Mass.
121 W indsor St. 73 H anover St.

Saavutatte siten edullisimman kurssin ja suurimman 
varmuuden, sillä me vastaamme niistit asioista, 

joita he puolestamme tekevät.

S u o m e n  H ö y r y l a i v a  O s a k e y h t i ö

H o r n b o r g  &  C o .  voi,lune ",yv'Ki pi*
k a ik i l l e  tu n n e tu i l le  l in jo il le

ja samalla taata mukavimmat! välityksen, sillä matkustajil
la on aina suomalainen, Hornborg A Co. edustaja vastaanot
tajana Bostonissa, Now Yorkissa ja Quebecissa.

Kirjeellisiin tiedusteluihin' muilla paikkakunnilta 
vastataan nopeaan. ( (soite;

I Raivaajan konttoori,
P . 0 .  B o x  408, - F i tc h b u r g ,  M a s s .

5 33SSSSS333SSQgSH

V a l k e a n  T ä h d e n  l i n j a n
suuri, mukava, nopea ja vakava postilaiva

W5

Tilatkaa Evankeliumi tuttavillenne
SUOMEEN.

Suomalainen yleisö toivoi jo v. 1902 saavansa tutustua tähän 
paljon kaivattuun teokseen, mutta sensuuri kielsi sen ilmestymi-

Isen. Yleisön jännitys on tämän johdosta kiihtynyt, ja parhain 
keino saada se tyydytetyksi on; lähettää kirja tuttavillenne Suo- 
tneen, Teos on nyt juuri valmistunut ja maksaa se koviin kansiin 

' sidottuna 75 senttiä ; paperikansiin 50 senttiä. Lähetys vapaa. 
Tilataan osotteella

B o x  408.

Raivaaja,
F I T C H B U R G , M A S S .

„ C Y M R I C “
tfp a a p ile tte jä  Suom esta ainoastaan $34.00

Tämä laiva kuljettaa ainoastaan ensintäisen ja kolmannen 
I,tokan matkustajia ja se kansitila, joka muilla laivoilla on toi
sen luokan inatkustajain käytettävänä on tällä laivalla varattu 
kolmannen luokan matkustajille. Kahden ja neljän henkilön 
yksityisiä huoneita. Suuret tupakka- ja seurusteluhuoneet si
jaitsevat miltei keskellä laivaa k;ivelykannella. Voimakas ja 
maukas ruoka tarjotaan siististi katetuilla pöydillä.

WHITE STAR LIME, Boston, M ass.
ja paikallisHHiaiiiicliet.

k 1


