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Molotov poikkipuu 
Triesten asiassa

Aamutunneille kestänyt neuvottelu ei 
johtanut sovintoon; asenne ennallaan

. -----  ,4
Molotovin suunnitelmat hylätty myös, 
Balkanin maita sitovissa, kohdissa
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Asekätköjen 
löydöt lukuisia 
Suomessa

Pariisi, kesäk. 27 p. — Amerikan, Britannian 5* Ranskan edus
tajat huomaavat nyt entistä selvemmin, että toiveet McJototin tai
pumisesta sovittelemaan ovat olleet turhia toiveita. , LA

Ministerit neuvottelivat viime yönä valtiosihteeri Byrnes in 
huoneistossa pikkutunneille asti pääsemättä Triesten kysymykses
sä tuumaakaan eteenpäin. Molotov esitti kahden vallan -hallitusta 
tai Jugoslavian hallitusta toisten valtojen peräänkatsannon, alai
suudessa, jpita esityksiä kolmen maan edustajat eivät katsoneet 
soveliaiksi eikä siis hyväksyttäviksi. ' , X

Yökokous, joka aloitettiin klo 9:tä, pidettiin nimenomaan sii
nä mielessä, että Italian rauhansopimuksen tieltä välttämättä pois- 
raivattava Triesten kysymys saataisiin-ratkaistuksi.

eikä. käsfttäikisi, milksi heitä hal-Molotovin esitykset
Asiaan näytti M olotovilla ole

van k iin tym ystä . Hän telki e s i
tyksiä, m utta ne eivät juuri sa
nottavasti ]>oilkennect perusluon
teeltaan M oskovan entisestä  
kannasta. M olotov esitti nyt, e t
tä asia ratkaistaisiin hänen m ie
lestään erinom aisesti, jos Trieste 
asetetta isiin  autonom iseksi alu
eeksi, jota hallitseisivat Ju gosla
vian ja Italian kuvernöörit.

Ennen tätä hän esitti, että  
T rieste saisi autonomian, jonka 
ha 11 i t u sm uodon h y väk sy i s i vä t
neljä suurvaltaa, jolla olisi oma 
eduskuntansa ja itsenäiset o i
keutensa ja Jugoslavian nim ittä
m ä kuvernööri.

Ennenkuin tästä ehdittiin sa
noa .mitään rankaisevaa, esitti 
M olotov kahden maan hallitusta, 
kuten  edellä on m ainittu. Nämä 
käiksi kuvernööriä sitten toim isi- 

_yat “toivoakseni hyväissä soyus 
“ s V C  sanoi M o lo to ju

MUffMndelnrtim ttojoIov ei ole 
tahtonut kuullakaan mistään 
munata kuin Triesten antam ises
ta Jugoslavialle —  siitä huoli
maitta, että kaupunki kuuluu 
Italialle ja on siellä lähes yksin
om aan italialainen väestö.

Ei tule mitään
K aiken liSälksi U.S. ja Britan

nia ovat kaiken aikaa huom aut
taneet, että Lontoon kokou kses
sa tehdyn päätöksen mukaan 
Italian-Jugoslanian raja on a s e 
tettava asutuksen m ukaisesti» sii 
hen m issä 'k ie let osoittavat rajap 
olevan. • •. A '>

• V altiosihteeri Byrnes s Shoo, 
e ttä  ’M olotovin eusimimäinen eh
dotus - on kelpaam aton, koska  
T ries te n  väestö on italia la inen  

T T

litsce * Jugoslavian kuvernööri. 
J a 'k a iW in  maan kuvernöörien  
toim inta ajautuisi karille, k o s k i  
ci voitaisi ratkaista, kysym ystä , 
kumpi o ik ea lta a n , 'todellisuudes
sa hoitaa hallitusta.

Byraesin ehdotus
Byrnes vakuutti Yhdysvaltain  

hyväksyvän sen päätöksen, m in
kä asiassa tekee 21 maata edus
tava rauhasta ncuvottcleva k o 
kous. Hän huom autti, että olipa 
päätös m illainen taliansa, , min 
sen hyväksyy niin Italia . kuin 
Jugoslavia 21 tnaap tekemänä 
mieluummin kuin neljän maan 
edustajan päätöksenä. koska se 
vi i m dk sini a in i t ttssa tapa uk s e s sa 
katsottaisiin  m ielivaltaiseksi. Ja 
siksi asia on jätettävä yleisen  
kokouksen ratkaistavaksi.

Tästä M olotov tejii vastalau  
seen. Asian jättäm inen 21 maan

erch
s’i pfäffö.^uöriJnBtfua "kokousta. 

Hän 'myöskään ci suostunut h y
väksym ään Ranskan ehdotusta  
Triesten m uodostam iseksi kan
sainväliseksi kaupungiksi.

M ielipiteet ajautuivat ristiin 
m yöskin Balkanin m aita koske 
vissa k ysym yk sissä  sikäli, että  
U.S. Ja  Britannia eivät suostu  
ipillään «liidolla sisällyttäm ään  
rgvhansopiimukpccn sellaista köli 
taa. .että Venäjällä tu lisi olemaan  
otuojkcus kauppasopimusten te 
koon* Balkitttin qlaitten kanssa  
•Molotov ph < a ikä sanm in  k o etta 
nut sa id ä  läipi sellaisen Sopim uk
sen / e ttä  Romanialta evättäisiin  

oikeus tehdä erikoissppimuksia  
naapuriensa kanssa, , vaan että  
sen olisi annettava kaikille liit

to u tu n e ille , sam at oiik|igflct

Löytöjä kaikestaan noin 
tuhannen ja löydetyn omai
suuden arvo noin 60 milj. mk.

Virallisesti tiedotetaan :
Kuluneen toukokuun 15 päi

vään mennessä ovat ns. asek.it- 
kcntäijutussa suoritetut tutki
mukset muun ohella johtanee! 
siihen, että on saatu takavari
koiduksi ni.m. 16,209 kivääriä, 
106 konekivääriä. 2,210 konepis
toolia. 456 pikakivääriä, 4f>8 
panssarikauhua ja panssarini’rk- 
<iä. lähes 7 milj. erilaista pa
nosta ja ammusta sekä 10.226 
käsikranaattia, 3,051 miinaa, 
20,529 kg. erilaisia räjähdys
aineita, 33,270 kg. elintarvikkei
ta, 11,105 litraa petroolia ja 
•X) 582 litraa bensiiniä. Lisäksi 
on tavatuista noin 1.000 kätköstä 
takavarikoitu suurehko määrä 
muutakin aseistusta, varusteita 
ja viestivälineitä.

Viime huhtikuun aikana taka
varikoitiin eri puolilla maata 
ni.m. 16 radioasemaa. 1,218 ki
vääriä, yli 300..000 erilaista pa
nosta ja ammusta, 2,719 kg. rä
jähdysaineita ja 6.274 litraa t ie s  
temäisiä poltloaiuvita. touko,k. 
alkupuoliskon aikana taas m,m. 
9 radioasemaa, yli 1O0.(XX) panos
ta 2,182 kg. räjähdysaineita, yli 
3,(XX) kg. elintarvikkeita ja lä
hes 2,000 litraa nestemäisiä polt
toaineita.

Tiiiliän mennessä takavarikoi
dun materiaalin rahallinen arvo 
on laskettuna vuoden l‘M-4 hinta
tason ja käytti kelpoisien ma
teriaalin silloisten keskihintojen 
mukaan noin 60 miljoonaa mark-

Petos ja  varastelu
Neuvostoliiton
teollisuuksissa

Moskova, kesäk. 27 p. Koin 
munistiiieu 'komento on ainakin 
siinä suhteessa tsaarilaista. että 
sen teollisuuksissa ja laitoksissa 
hartjoitetaan, petosta. Pietarin 
suurissa tehtaissa, Titian hiilikai 
voksilla Moskovan lähellä. Pnic- 
propetrovskin metallurgiat ja in- 
sinöörilaitoksclla Donin laaksos
sa ja niin kautta suuren maan on 
croitcttu ja pidätetty tehtaitten 
johtohenkilöitä petoksista, var
kauksista ja väärennyksistä. Toi 
sia on sakotettu, toiset joutuvat 
vastaamaan oikeudessa teois
taan.

Puheet Venäjän hallituksen 
varojen kähvellyksistä olivat y- 
leisiä tsaarien aikana eikä tapa 
näyjh muuttuneen entisestään. 
Teollisuuksien johtajat ovat kali 
munneet itselleen heille kuulu
matonta omaisuutta. Tilaajille 
on lähetetty kcs*kitckoista tai 
muuteli kelvotonta tuotetta. Teli 
täitten kirjoja on väärennetty ja 
siten, peritty ansaitsemattomia 
"hoonuksia" suuresta tuotannos 
ta. kavallettu varoja jne.
Maakuntia rangaistaan

Krimin, ja Tshetsheninguishin 
autonomiset tasavallat on julis
tettu menettäneiksi autonomiset 
oikeutensa ja alennettu maakun
tien tasolle. Tämä on* tehty ran
gaistukseksi kavalluksista saksa 
laisten hyökkäyksen aikana. Tu
hansittain maakuntien asukkaita 
on ajettu maanpakoon rangais
tukseksi toiminnasta hallitusta 
vastaan.

Venäjä käytti eittoamisvaltaa 
kolmasti Espanjan asiassa

Viimeiset sähkösanomat
’ RAIVAAJALLE <

...»  . ‘ J ' . ' v • H*
Phoenix, Aria,.,— Kolmq Chicagon poliisi* tfMgui tänno otta

maan varmuutta Richard Thomasin tuitnustuksapt*, että hän kid- 
nöppaai ja tappoi*<-vuotiaan Susanne Degnanin. Thomasin käsiala 
viittaa samaan kuini oli Degnaneiile kirjoitetuissa Inristyskirjeissä.

• --------------  k /
Shanghai — Luotettavien tietojen mukaan klikki kansallisia 

kenraaleja, neuvonantajm<an Saksan natseja,' valmistelevat ratkai 
savea taistelua'kompiunisteja vastaan, tulipa Chiang mukaan taik
ka e l  .  • '

Jerusalem — Brittiläinen militarioikeus tuomitsi yhden Irgun 
seuran jäsenen elinkaudeksi jo M IS vuodeksi vankeuteen aseiden 
laittomasta hallussaanpidosta ja käyttämisestä.

»* 1 - *

Santiago, Chile — Presidentti Juan A. Rios, kansanvallan* läm  
min ystävä, jonka vaikutuksesta Chile rikkoi välinsä akselivaltoi- 
kin, kuoli varhain tänäaamuna 58 v. ikäisenä.

» '==“ =“~““ =
Seattle — Hallitus alkoi kutoa todjstusverkkoa It. Nicolai Ra 

dinin ympärille todistaakseen ja tuomitakseen tämän nuoren ve
näläisen upseerin vakoilijana.

Brysseli —- Belgian hallitus arvostele# purevasti maanpaossa 
olevan kuningas Leopoldin ehdotusta, sanoen perustuslakivastai- 
seksi komitean nimittämisen tutkimaan kuninkaan nykyistä suh
detta ja sodanaikaista vastuunalaisuutta. -

Pariisi — Ministerikokous on kuin kuolleessa tilassa. Yritys 
päästä sopimukseen Triesten kysymyksessä epäonnistui. Ei ole 
enää toiveita saada Italian rauhansopimus ja toiset' sopimukset 
laadituksi ennen istunnon loppumista.

Tokio — Josuke Matsuoka, M-vuotias Japanin antinsa ulko
isten , yksi syytetyistä sotarikollisista, kuoli tänään Tokion

yliopiston sairaalassa.

Senaatti yhä jatkaa  
väittelyä OPA:sta

Washington, kesäk. 27 p: — 
Senaatissa väiteltiin eilisessä is
tunnossa hyvin kiivaasti 0 I ’A:n 
olemassaolon jatkamisesta siinä 
muodossa kuin viimeksi land’tlu 
laikimutmuos on ja jonka cdu.,- 
taijahuc-nc jo on hyväksynyt. 
Mutta väittely ci tuottanut tu
loksia ja niin jatkr.u vaitte’y tä- 
mälupäiväiscssä istunnossa sii
nä toivossa, että päästäisiin rat
kaisuun.

Mutta eilen uhkasi demo
kraattien senaattori 0 ’Daniei, 
Texasista, alottaa puheta-lkoon 
ja jatkavan sitä suniwntai-il- 
taan saai'-iku, jolloin laki kuoleu
tuu itsestään sunnuntaina keski
yöllä-. Aikomiu.ksensa j hdosta 
oli O’Daniel sanonut lehtimie
hille, että hänestä olisi kerras
saan mielenkiintoista, jos Ame
rikan -kansa saisi herätä maa
nantaina aamulla Amerikan mal 
liseu huUituksen alaisena, josta 
se on ollut eristettynä jo niin 
kauan.

Jos O’Dauiel onnistuisi yri
tyksessään ja O l’A:n suhteen ei 
voitaisi tehdä päätöstä ennen 
siiuuuu-tai-iltaa. olisi kusi kuol
lut ja kaikki hintarajoitukset 
poistetut siilien asti kuin laki 
voitaisiin lopullisesti hyvät-syä 
tai uusia. Sen lisäksi saisi 
0'Dauicliu su-r.uiutclmun onnis
tuminen sen aikaan, että työ- 
väeujärjestöjen ja toisten yritys 
saada pres. Tmmaniu eittoa- 
maan lain nykyisessä muodos
saan, menisi liukkaan ja ei olisi 
mitään mahdollisuutta saada 
uutta, väliaikaista lakia, joka pi
täisi voimassa suurimman osan 
hintarajoituksista.

Puola kannattaa 
Venäjän esitystä

New York. N. Y. kesäk. 26 p. 
— YK :n atomivoimakamissionin 
eilisessä kokottksessaa oli Puola 
ainoa, joka antoi kannatuksensa 
Venäjän esittämälle atomivoimaa 
kontrolloivalle suunnitelmalle ja 
vaati sen edustajat, että kaikki 
sen tapaiset aseet kuin atomi- 
,rommikin. ovat poistettavat pai
nostus-väli nelinä “kanisaintväliscs- 
sä politiikassa ja yhden kansa
kunnan kiristäimisvälinccnä toista 
kansakuntaa kohtaan.”

Puolan edustaja, tri Oscar 
Lange, ei maininnut nimeltään 
mitään kansakuntaa puheessaan, 
jossa hän antoi kannatuksensa 
Venäjälle, mutta jäi kuitenkin 
ainoaksi edustajaksi 12 kansa-- 
kunnan edustajien joukossa, joka 
antoi täydellisen kannatuksensa 
Venäjän edustajan esittämälle 
suunnit ehnalle.

Kaikki edustajat ovat sano
neet mielipiteensä ja viimeksi 
puhunut Austraalian edustaja, tri 
Herbert V. Evatt, sanoi maansa 
h'yivi'l's syvän Yhdysvaltain esit
tämän ohjelman periaatteessa ja 
p Iljaksi tulevalle toiminnalle 
atomivoiman kontrollin suunnit
teluissa.

Suurimpana k' muptastuski-venä 
on Yhdysvaltain esittämässä 
suunnitelmassa vaatimus cittoa- 
mi-vallan poistamisesta, jota Ve
näjä taas esityksessään tahtoo 
säilyttää. Molemmat esitykset 
tulevat' kuitenkin toisten esityk
sien lisäksi käsiteltäväksi eri
koisen komitean knkotuksessa tä
män viikon perjantaina ja kun 
komitea on saanut suunnitelman
sa valmiiksi, kutsutaan yleinen 
a tönii voima-komission in kokous 
jossa käydään käsiksi komitean 
esittämään suunni tel maan.

Kommunistit on 
erotettava CIO:n 
johtoasemista

Springfield Mass., kesäk. 27 
p. — CIO: kuuluvan sähkötyö- 
läisten union kansalliseen koko
ukseen valitut edustajat tulevat 
lokaalinsa puolesta esittämään 
vaatimuksen, että CIO järjestön 
on erotettava kaikki johtotoimis 
sa olevat virkailijat, jotka texiis- 
tetaan olevan kommunisteja. Lo 
kaalin virkailijat, jotka tästä pää 
tösponnesta tiedottivat, sanoivat 
kansallisen johtokunnan jäsenis
tä olevan kommunisteja kaikki 
muut paitsi neljä jäsentä ja niis
tä neljästä sanotaan kaksi ole
van "kanssamatkaajia.” Vaati
mus mahdollisesti synnyttää kii
vaan taistelun svvskutissa pidet
tävässä edustajakokouksessa 
mutta paikallinen lokaali ei usko 
sellaiseen jicriaatteeseen ja oh
jelmaan. jossa kehoitetaan maan 
hallituksen kukistamista väkival 
loin eikä myöskään siilien, että 
jotkut järjestön virkailijat toimi 
vat jonkun muun hallituksen oh 
joiden mukaisesti.

‘Kohtuuton rauha 
kuohuttaa Italiaa

Suuria ja kiihkeitä mielenosoi
tuksia Rooman kaduilla

Rooma, kesäk. 27 p. — Italias 
sa on yleistä kuohuntaa ‘‘koh
tuuttomia rauhanehtoja" vas
taan. Rooman kaduilla ovat suu
ret joukot varsin kiihkoisasti o- 
soittaneet mieltään, vaatien Ita
lian siirtomaiden palauttamista. 
Perustuslakia vaativan eduskun
nan, puhemies Giuseppe Saragat 
lausui ajatuksia samasta avatjais 
puheessaan.

Eräs pulmia lausui katukoko- 
uksessa, että Italian- kansa mie
luummin tahtoo tulla hävitetyksi 
atomipommeilla kuin hyväksyä 
"kohtuuttomat rauhanehdot." Sa 
ragat puhui, että voittokkaiden 
liittolaisten pitäisi osoittaa “voit 
toansa kansainvälisessä oikcit- 
denjaossa" eikä "rikkoa vapau
den ja demokratian periaatetta" 
esönerkiksi lyömällä “vapaata 
Italian tasavaltaan.” Hän sanot 
Italiaa kohdeltavan ja tuoimtta- 
van väärin ja asetetaan sen nis- 
koille'"raskaita kiinnityksiä on
nettoman hallituksen takia.”

— Jos miehet ajattelevat nai
sesta pahaa, niin pahempaa lieis- 
tä ajattelevat nai set. 

K ä y t t ä k ä ä  P a n k k ia  
P o s t in  v ä l i t y k s e l lä

Lontoo — Venäjän teollisuuksien 
tora ministerineuvostoon asti. 
pev* nuaistori Vannikov on «-ohettu

Maa* eastia vtlltrkaalU las »»•- 
aatitvM eUera eaak*

T n -

“puhdistus” ulot* 
valmistusta vai*

Uutta Intian
kysymyksessä

Uusi- Delhi, kesäk. -27 p. - 
Britannian halliti kseu edustajat 
ilmoittavat uudesta suunnitel
masta Intian sotkuisen itseuäis- 
tämisivyyhdeu selvittän» s e k s i .  
\ikomuksena on muodostaa n. 
k. hiiolchtiijahallitus, jonka aika
na suoritetaan eduskuntavaalit 
Neuvottelut ialiaii'aisesta halli 
[uksesta jätetään odottamaan 
suotuisampia aikoja.

Asioista huolehtivaan hallituk
seen niuiitetään Intian hallituk
sen virkailijoita ja eri maakun
tien ministereitä. Kokoutuva 
perustuslaillinen eduskunta laa

ja hyväksyy jx-i ustuslain it-tll
sellaiselle Intialle..

Niinpä turvaneuvoston useita tunteja 
kestänyt kokous ajautuikin umpikujaan

N e w  Y o rk , N . Y ., kesäk . 27 p. —  Y K :n  tu rv a n e u v o s to n  u se ita  
tu n te ja  k e s tä n y t v ä itte ly tä y te in e n  koko us , jo n k a  a ik an a  V e n ä jä n  
ed u s ta ja  k ä y t t i  e itto a m is v a lta a n s a  ko lm e  k e rta a , p ä ä t ty i e ilen  i l 
la lla  E s p a n ja n  k y s y m y k s e n  k ä s itte ly s s ä  u lo spääsem ättö m ään  u m 
p ik u ja an .

M e lk e in  ku u s i tu n tia  k e s tän een  kokouksen  jä lk e e n , jo n k a  a i 
kan a  k ä y t iin  k a tk e r in  v ä it te ly , m itä  tu rvan eu vo sto n  ko ko uksessa  
en täh än  a s ti k u u ltu , h u o m io iv a t v ä s yn e e t edu sta ja t k a ik k i y r i t y k 
sensä tu rh a k s i fo rm u la n  lö y tä m is e k s i, jo n k a  m ä ä r itte ly il lä  E sp an 
ja n  k y s ym y s  olis i v o itu  p itä ä  e d e lle e n k in  neuvoston ty ö lis ta lla .

N iin p ä  koko us  lo p e te tt iin k in  sen jä lk e e n , kun V e n ä jä n  e d u s ta 
ja , A n d re i A . G ro m y k o , e itto s i A u s tra lia n  ed u s ta jan , H e rb e r t  V .  
E v a tt in , es ity k s e n  ja  to is e t e d u s ta ja t taas puo lestaan  o liv a t h y l
jä n n e e t G ro m y k o n  e s ity k s e t ja  n eu voston  p u h e e n jo h ta ja lle  jä i v a l
tu u d e t ku tsu a  seu raava  n euvoston  koko us .

T ä s tä  o li seu rauksena, e t tä  asenne P u o lan  e s ittä m ä ä n  s y y tte e 
seen, jossa s a n o ttiin  F ra n c o n  h a llitu k s e n  o levan  u hkan u  m a a ilm a n 
ra u h a lle , jä i  ed e lle e n k in  ep äse lväks i. M u t ta  E v a t t in  e s ittä m ä n  
v ä itte e n  m u k a a n  on k y s y m y s  e d e lle e n k in  ty ö lis ta lla  ja  e ttä  F r a n 
con h a llitu k s e n  ‘‘m o ra a lin e n  tu o m its e m in e n ” on ed e lle e n k in  v o i
massa.

Pishevari yritetty 
myrkyttää -  30 
kommua vangittu

Teheran, kesäk. 27 p. — N y  
kyiseen asioi tt en iiir jest el vyn
tyytymättömät äärimmäiset
kommunistit yrittivät viime vii
kolla myrkyttää Jaafar 1'islie- 
varöi. Aserhaijanin maakunnan 
habituksen johtajan.

Juoneen osallistumisesta pidä
teltiin 30 kommunistia, mutta 
pidätettyjen joukossa ei ole huo
mattavampia politikoit siioit a. 
t-otka näyttivät pääosia >inä ai
kana. jolloin Venäjä järjesteli 
maakunnan autonomiaa.

Tahrisissa ammuttiin Britan 
nian konsulia viime sunnuntaina.
Kuula meni ohitse, mutia kon
sulin apulaisineen oli etsittävä 
suojaa likaviemäristä. -il'ä kom
munistit rupesivat käyttämään 
konekivääriä yrittäessään vapa
uttaa vangittuja aatevel jiään.

Mieliala on järjestyn vt Aah- 
lisissä. Kommunistit syyttävät 
Pishevaria maakunnan “myyn
nistä" Iranin keskushallituksel
le. •

I I L M A T I E T O I A
lima jatkuu kuumana täuäilta- 

ua ia huomenna, in-iitla myöliem 
mätiä tänäiltana ja huoimctuia il- 
la|>äiväliä on odotettavissa haja-'noi:

I naisia uikikossateita.

O ikeuksista  väiteltiin
Kokouksen päättyessä umpi

kujaan, sanoi Ranskan edustaja. 
Alexandre 1‘arodi. olevansa pa
hoillaan, sen johdosta ja huo
mautti. että "hänestä näyttää 
siltä kuin niillä, jotka taistele
vat Espanjan vapauden puolesta, 
olisi vähemmän syytä onnitella 
itseään kuin l-’ratieolla ja hänen 
hallituksellaan."

Mutta Evatt kuitenkin sanoi 
kysymyksen pysyvän työlistalla 
ja neuvoston tuomitsevan Fran
con hallituksen sillä perusteella, 
kun edustajat kokonaisuudes
saan hyväksyivät ilman äänestys 
tä joitakin yksityiskohtia niin 
Britannian ja Austraalian kuin 
Puolankin pää tiises it yksistä
Mutta mitään täydellistä päätös 
pontta ei saatu aikaan, kun edus 
tajat eivät hyväksyneet kokonai 
situdessaan kumpaakaan esitys
tä.

Gromyko käytti ensiksi eit
toamisvaltaansa kun neuvosto 
äänesti Evattin esityksestä, että 
kysymys pidetään työlistalla "il. 
man että ennakkoluuloja kohdis 
tettaisiin yleistä kokousta vas
taan" kysymyksen tullessa käsi 
teltäväksi myölicuimällä.

Toisen kerran käytti Gromy
ko cittoaniistaan, kun neuvos
ton puheenjohtaja Francisco Cas 
tillo Najera, tulkitsi kysymyk 
sessii olevan vain menettelyta
van ja niin ollen ei siinä voida 
kävttää eittoamisoikeutta. jonka 
tulkinnan edustajain enemmistö 
hyväksvi, mutta Gromvko cittoa 
misellaan saattoi häviölle.

Vaikka useat edustajat väitti
vät. ettei Venäjällä ollut oikeut
ta käyttää eittoamisvaltaa edes 
toisessakaan kysymvksessä, tul
kitsi puheenjohtaja Castillo Naje 
ra kysymyksessä olleen asian 
“viinien’ ja nii-n ollen enemmis
tön kaunan sai häviddle Venäjän 
eittoaminen. Britannian ja \ust- 
ra-ilian esityksestä .äänestettäes
sä annettiin sille myöten 9 ään
tä ia vastaan 2. ollen vastaäänet 
Venäjän ja Puolan ja vaikka pu 
heeujohlaja silloin tiedotti esi
tyksen hyväksytyksi, esitti Gro
mvko heti kysymyksen eittoa- 
inisoikcuilesta ja sen jälkeen 
äänestettiin kysymvksen luon
teesta. päättyen tulokseen 8- -2.

Heti äänestyksen jälkeen ky
syi Grom yko puheenjohtajalta 
mikä hänen käsitiksensä oli t.il 
'ä kertaa eittoamisoikeuteen. jo
hon tudieenjohtaja vastasi, että 
sääntöjen mukaan, silloin kuin 
on kvsvmis asiaa koskevasta 
menetteli tavasta tai sen sisällus 
tä . oi» jompikumpi hvväksyttävä 
7 äänen enemmistöllä ia viiden 
vakinaisen neuvoston jäsenen on 
oltava yksimielisiä
Mielipiteitä vaihdetaan

Näin ollen, sanoi Najeia. kos
ka yksi vakituisista jäsenistä ää
nesti toisia vastaan, on ki siniy-s 
asian sisällöstä, maiiiitseina,tta 
kuitenkaan, että Ranska oli lui
nen. joka äänesti vastaan.

Kiivain niieli.pjiteitten vaihta
minen ta'pahtui puheenjohtajan 
ja Gromykon välillä ja puheen- 
iohtajan kerran huomauttaessa 
Groniykolle. että hänen väitte
l i  nsä ei ollut asiaan kuuluva, ua 
pautti Gromvko vastaan ja sa- 

Ilerra presidentti, mini 
kunnioitan oikeuksianue neuvos

ton presidenttin.. mutta samalla 
nm>'kin pyytäisin puolestani, et 
te Tekin kunnioittaisitte neuvos
ton jäsenien oikeuksia.”

.Mutta Gromvko oli yhteen
otossa toistenkin kanssa ja ker
ran Austraalian edustaja. Evatt, 
huomautti Gromykollc: “Mr. 
Gromikon olisi käsitettävä, että 
jos hän käyttää kaikissa esityk
sissä "ei" sanaansa, ei lopulta 
jää jälclle muita esityksiä kuin 
hänen omansa." Gromyko puo
lestaan sanoi Evättiin esityksien 
oleviin “tehottomia” ja toisten 
'-.ii.-oi “narrimaisia.” Mutta tT- 
\a tt ei jäänyt sanottomaksi, 
man vastasi Groniykolle: "Olen 
varma, että kun Mr. Gromyko 
on käyttänyt oikeutensa “ci” sa
tuin käyttämiseen, hän myöskin 
sallii toisten käyttää santoja oi
keuksia."

Turhamaisuus ja  
kansallinen ylpeys 
haittana YK:IIe

Neu Haven, kesäk. 27 p 
YK :n i leissihteeri, Trygve Lie, 
jolle Yalctt yli*.pisto antoi laki
tieteen kunniatohtorin arvon tä
män vrkoti tiistaina, oli siellä pi
tämässään puheessa sanonut 
“henkii* k' h ' ai-en t n rh am a isuu - 
den ja kansallisen ylpeyden ole
van kansainvälisen elämän pa
himpia vihollisia, jotka meidän 
on ehdotti,illasti voitettava, eu- 
iicnkuin voidaan toivoa tuloksel
lista yhteistoimintaa Yhdyskan- 
sojen keskuudessa."

Lie ei maininnut puheensa yh
teydessä ketään nimellisesti, ei 
enempää maita kuin diplomaat
tejakaan, käsitellessään niitä vas 
ti ksia, miitlkä ' vat ilmenneet 
YK:n toiminnan tielle Tilanne 
ei kuitenkaan luinen mielestään 
ole nyt niin vakava kuin se oli 
ensimmäisen nuiaikiiansixlaii jäl
kien ja toivoi, että nyt edessä 
olevista vaikeuksista voitaisiin 
päästä sovinnolliseen lopputulok
seen inahd"lli'imin,an pian ja so
dassa karsine» l kansakunnat niin 
■ llen pääsisivät pikaiseen jälleen 

rakentamiseen ja vakautuuee-
.11 -n elämään

Teloitukset joka
päiväisiä Puolassa

\ ’a e -m a . ke 27 p. 
m.m vuoden aikana on tiu 
kuolemaan i h 299 henkilöä sak 
sulaisi s ta i y vdesla natsien aika
na. TnoinittU'jeii joukossa oi: 
mi oskiu kansalliseen arm eijaan 
kuuluneita. \  ankeuteen ino.mt 
tilien luku on i aksi keilaa suu
re-nupi.

Puolan sanomalehdissä on jo
ka päivä* kertom ia.sia te lo ituk
sista. tuomioista ja niiden täy
täntöönpanosta. loka päivä vä- 
iiiiHäiu tusina ihmisiä kuulee 
kohtalonsa niissä eräänlaisissa 
tuoiiiioistiiiinissa, joitten asiak
si on annettu syytettyjen tuo
mitseminen — joko kuolemaan 
tai vankeuteen.

'1.1- 
iiiittu
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OUR POLICY
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in all ways to aid In making this country greater 
and better”

P Ä IV Ä N  K A T S A U S
JUHLIMAAN!

Yhdysvaltain itsenäisyyden päivän, siis heinäkuun neljännen 
päivän aikana, vietetään Uuden Englannin ja Ohion alueilla Ame
rikan Suomalaisen Kansanvallan Liiton kesäjuhlia. Näinä juhlat 
poikkeavat suuresti edellisinä kesinä vietetyistä kesäjuhlista. Nyt 
juhlitaan järjestömme, tai oikeammin liittomme 40 vuotisjuhlaa.

Näiden neljänkymmenen vuoden ajalla, jotka ovat järjestön 
perustamisesta vierähtäneet, on tapahtunut paljon muutoksia mei
dän elämässämme samoin kuin maailmassa yleisestikin. Me olem
me tällä ajalla juurtuneet ja kasvaneet amerikalaiseen elämään. 
Tästä maasta, jonne tulimme vain tilapäisesti tienaamaan, tai ohi
menevää valtiollista taantumusta pakoon, on tullut meidän pysy
vä kotimme. Vain harvoilla, tuskin kenelläkään, on enää aiko
musta paiata siihen maahan, jossa synnyimme, varsinkaan jos 
siellä kehitytään pitemmälle nykyiseen suuntaan. Me olemme op
pineet ymmärtämään tätä maata ja sen laitoksia ja omalla taval
lamme myös rakastamaan niitä. Siinä järjestömme sanomaleh
tineen ja muine laitoksilleen on ollut apunamme.

Maailma yleisesti myös on kokonaan toisellainen kuin 40 
vuotta sitten. Sillä ajalla on taisteltu kaksi ihmiskunnan suurinta, 
verisintä ja tuhoisinta sotaa, useat maat ovat läpikäyneet vallan
kumouksen ja vastavallankumouksenkin. Juuri tällä hetkellä, tois
ta vuotta sodan päättymisen jälkeen, Eurooppa ja Aasia ovat kaa- 
ostilassa taloudellinen elämä on lamassa, vakautunutta valtiollista 
ja yhteiskunnallista järjestystä puuttuu ja kymmenet miljoonat 
ihmiset ovat suorasanaisessa nälässä.

Neljäkymmentä vuotta sitten elettiin vakautuneissa oloissa. 
Monet luulivat suurten kansojen välisten sotien olevan takanam
me. Englantilainen Sir Norman Angel kirjassaan “Suuri Harha
luulo" todisteli, etteivät sodat kannata, että niissä häviävät yhtä
hyvin voittajat kuin voitetutkin. Useat valtiomiehetkin käsitti
vät sen. Perusteltiin rauhan järjestöjä, maailman oikeuksia, pu
huttiin aseistariisumisesta ja haaveiltiin pysyväisestä rauhasta.

Maailman työväenliike, valtiollinen ja taloudellinen, oli yksi
mielistä ja yhtenäistä. Se työskenteli myös voimakkaasti kanso
jen veljeyden eteen, saavutti taloudellisia ja valtiollisia voittoja 
asteettani nopeutuvassa tahdissa. Työväen piireissä katseltiin 
luottavaisina ja toivorikkaina tulevaisuuteen.

Kapitalistisen järjestelmän sisäiset ristiriidat ovat kuitenkin 
niin syvälliset, että ne tekevät rauhallisen kehityksen pitemmän 
päälle mahdottomaksi. Ne synnyttävät kansojen sisäisiä ja kan
sojen välisiä yhteentörmäyksiä, sotia ja vallankumouksia. Mitä 
korkeammalle kapitalistinen tuotanto kehittyy, sitä enemmän se 
synnyttää liikaväkeä. Liikakansoitusproblemaa lähdetään valloi
tussodilla ratkaisemaan. Sodat mukanaan tuovat hävitystä ja 
lamaannusta, jotka johtavat vallankumouksiin. Ja elleivät vai 
lankumoukset pysty nopeasti poistamaan kansojen hätää, sen 
rauksena ovat vastavallankumoukset.

Eurooppa on kuluneiden neljänkymmenen vuoden ajalla läpi
käynyt kaksi tällaista myllerrystä; oikeammin ne kuuluvat yh
teen. Välillä oli vain lyhyt hengähdyshetki.

Kuten edellä jo huomautettiin, maailmassa vallitsee nyt ta 
loudellinen ja valtiollinen kaaos. Työväenliike on hajanaista 
useissa maissa ja myöskin kansainvälisesti. Puute ja levotoin ai
ka ovat synnyttäneet vieraita oppeja, jotka uskottavasti katoavat 
vakautuneiden olojen palattua. Ihmiskunta ja ennenkaikkea työ 
väki on aina pyrkinyt vapauteen ja kansanvaltaan. Se ei pitem
män päälle tule omaksumaan diktatuurioppeja,, joita sille tarjo
taan tällä kertaa “vapautena."

Tällä ajankohdalla mikään järjestö ei voi viettää erikoisem
paa riemujuhlaa. Ajat ovat vakavat, synkät ja raskaat. Mutta 
me voimme entistä suurempina joukkoina kokoontua juhlimaan 
Amerikan suomalaisen työväenliikkeen saavutuksia 40 vuoden 
ajalla. Sen suurin saavutus on siinä, että me tässä liikkeessä 
mukana i.lleet emme ole ymmällä ja pääpyörällä sekavassa maail 
massa. Me ymmärrämme syy-yhteydet tapahtumain välillä. Sen 
järjestötyömme on meille antanut. Kun ajattelemille sitä, ine huo 
maamme, että se on jo paljon. Sitä kannattaa juhlia.

Suomalainen kansa Uudessa Englannissa, juhlimaan Saiman 
puistoon I’itrhburgissa ja Ohion alueella Fairportiin, Ohiossa.

---------- O ----------
U U D E N  S E E L A N N IN  
T Y Ö V Ä E N  H A L L IT U S

Uusi Seelanti puoleentoista miljoonaan nousevine asukasin 
kuilleen varmasti on yksi pienimpiä valtioita englantia puhuvien 
demokratioiden maailmassa. Se kuitenkin on ainoa maa, missä 
kansanvaltaisen järjestelmiin alaisena sosialistinen hallitus on 
saanut tilaisuuden olla keskeytymättä vallassa kymmenen vuotta

Siksi kannattaakin tarkastella Uuden Seelannin työväen hal
lituksen kymmenen vuoden ponnistusten tuloksi. Vaikka v. 1935, 
jolloin työväcnhallitus otti hallitusohjakset käsiinsä, sen vastusta
jat ennustivat onnettomuutta, vuosi 1946 osoittaa kokonaan päin 
vastaista. 1 vo.ai-i le palkkoina maksettu rahasumma on kohon
nut 66 miljoona'--a punnalta 150 miljoonaan puntaan vuodessa 
\  uoteen 1930 menne-sa työttömyys oli loppunut maassa, siis jo 
ennen soiaa ja dan a:a a maassa vallitsi vakava työvoiman puu
te. \  ijosicn 1936 ja 1939 välillä 1 tisi Seelanti antoi maailmalle 
hyvän e-u.ierkin t \ •■'. a<-n !a:nsuädänui>.s-,.i. Neljänkymmenen tmi 
nin työviikko saatettiin vihmaan hyvin pienin poikkeuksin joillekin 
ammatei'>, joissa jäi 44 lunnin työviikko voimaan. Yhteiskunnal 
linen tur n kehdosta nautaan ay o saatettiin voimaan ja sitä 
tänäpäivär.ä siteerataan kaixkial a, mis.-a samanlaisten ohjelmien 
voimaanpanoa suunnitellaan. Yhteiskunnalliset avustukset ovat 
korkeimmat maailmassa. Taatut farmituotteiden hinnat saatet
tiin voimaan tarkoituksella suojella farmareita — Uusi Seelanti 
on pi.ia- o lo-sti maanviljelysmaa — hintojen vaihteluilta ulko
i l i  i -i. i m ai..kinoilla, A leisiin toimii maan kehittämiseksi ja laa

jan asutusohjelma palvelukseen vedettiin kaikki ne työläiset, jot
ka jäivät työttömiksi pulan tullessa.

Sodan puhkeaminen keskeytti hallituksen etenemisen edistys
mielisen lainsäädännön tiellä ja kaikki keskitettiin mahdollisimman 
suurien tuloksien saamiseksi sotaponnistuksissa.

V. 1945, jolloin voitto saavutettiin, työväen hallitus palasi yh
teiskunnallisen ohjelmansa toteuttamiseen. ’Neljänkymmenen tun
nin työviikkoa ulotettiin koko työväenluokkaa i.ä-ittäväksi. Ilei- 
näkuun ensimäisenä päivänä tänä vuotena se astuu voimaan kaik
kialla tejllisuudessa ja liike-elämässä. Yhteiskunnallista turvaa 
on laajennettu siten, että jokaiselle ällille maksetaan kolme dol
laria viikossa joikaisesta lapsesta kuluvan vuoden maaliskuun 1 
päivästä lähtien. Minimipalkaksi aikuisille miehille on määrätty 
31 dollaria viikossa ja naisille 19 viikossa. Missä tahansa yksi
tyinen teollisuus ei kykene antamaan työtä näillä palkoilla, halli
tus järjestää työtä niin paljon kuin mahdollista. Ellei työtä mi
tenkään ole saatavissa, alin palkka maksetaan työttömyyskor
vauksena. Tällä lainsäädännöllä pyritään estämään talouspula 
oalaaminen maahan, pulan, jonka ajalla köyhyys oli vallalla yltä
kylläisyyden keskellä.

Kuten oli -odotettavissakin tälainen lainsäädäntö teki laajem
man finanssikontrollin tarpeelliseksi ja siksi hallitus otti haltuun
sa suurimman yksityisen pankin. The Bank of New Zealandin. 
Tällä tavalla Uusi Seelanti toivoo voittavansa sodanjälkeiset vai
keudet etenemällä kansanvaltaiseen sosialismiin johtavalla tiellä.

A ikansa ku tak in  sanoi 
pässi kun päätä  
le ik a ttiin ”

Juuri niin on asia — aikansa ku
takin!

Niin meillä ja meidän keskuu
dessamme kuin kaikkialla muualla
kin ajat muuttuvat, olot vaihtuvat 
ja me vanhenemme ja luonnolli
sesti — viisastumme tässä myllä- 
kässä.

Se polvi, joka nyt juhlii sosia
listisen liikkeen 40-vuottejuhlia, on 
kontrissa topannut” siinä neljän- 

ja viidenkymmenen vuoden välil
lä. Jos kysyy itsekultakin miten 
tämä verrattain pitkä aika ihmis
elämässä on mennyt ja mitä siltä 
olisi nyt erityisesti merkille asetet
tava, niin tuskin mitään tyhjentävää
ja selvää vastausta voi saada.

Siinähän tuo on mennä retusta- 
nut!

Jollakin tavalla tässä on päivästä 
päivään soljauduttu.

Hm! Mikä tietää mikä olisi ollut 
parempi?

Oikeastaan erehdyksen k a u t t a  
tänne tuli jäädyksi. Suomeen piti 
mennä viimeistään neljän vuoden 
kuluttua. Sen omasta puolestanikin 
arvelin aivan äärimmäiseksi mak- 
siimlrajaksi. Siinä oli olevinaan kyl
liksi aikaa koota muutamia satoja 
dollarikolikoita, jotka Suomen ra
hassa merkitsevät niin jumalatto
man paljon. Sitäpaitsi sydän pomp
paili toteissakin tuumissa. Se yli
mielisiä silmäyksiä paiskiva Olga 
jäi sinne motkottelemaan. Hän el 
kunnolleen päätään kääntänyt meil
le päin, vaikka sitä niin kovasti olim
me vailla.

Mutta kun vajavaisissa kakstesa- 
kymmenissä livahtaa pois, viivästyy 
maailmalla, tienaa rahoja ja siten 
palaa fiksuissa vahkeissä niin totta 
jukoliste sitä vanhan maan Hikko
jen täytyy päänsä kääntää — täy
tyy toteenkin kerran! Ja sitte ne 
kuiskailevat ja höpisevät: Tuo se 
nyt tulee Amerikoista! Mitähän 
mahtaa meinata — ajattele kuinka 
se on komistanut ja miehistynyt!

*
Näissä sydäntä viehättävissä tuu- 

mingeissa nukahdimme lukematto
mina iltoina kämppäpunkassamme 
Minnesotan ja Lännen metsissä, 
vuoristovaltioiden kolkkojen kaivan
tojen reunustoilla ja idän tehdas- 
seuduissa. Nämä mielialat, mihin ai
na liittyi hyvä annos kaihoa ja ikä
vää, vahvistivat mieltä tylyissä 
oloissa, työsuhteiden epävarmuudes
sa ja häijyjen paasien kirouksien 
alaisena.

Toteilla oli lähtö tapahtunut hiu
kan toisenlaisissa aivoituksissa. Mor
sian, kirjoittamislupnus, piletti ja 
hän tulee tänne myöhemmin! Tai 
palaa uskollinen sulho rakkaansa 
luokse pian, muutaman vuoden ku
luttua.

Mutta luotappas tämänkaltaisiin 
toiveisiin ja lupauksiin?

Kävi kuten laulussa sanotaan:

“OI mnuullakki morssi, 
mut toine se vei.
Se isk siihen gii 
niinkö nalkäne hauk.
Ja mnää sai jäädä yksi, 
innää vaivane raukk."

Ja sitte me kirjoitimme mammal
le tai papalle ja sanoimme, että 
sanokaa sille uskottomalle hentulle, 
vaikka tällä tavalla:

Sielläpäin maailmaa mua koskaan 
ei näy,

koska hän ei ollutkaan uskollinen. 
Sano, ettei hän kirjoita, tiedänhän

tuon,
mua koskaan hän rakastanut ei. — 
Nyt kapakoissa istun, rallaan ja

juon,
aron tuulet mun tunteeni kauas 

vei.

Sekasotkua ja 
koki joka ainoa

ristiriitaa! Sitä 
siirtolaispoika ja

F iifli w t - g M ian

; Neljäkymmentä vuotta Ame
rikan työväenliikkeen riveissä

slirtolaistyttö. Jokainen omalta koh
daltaan ja jokainen omalla taval
laan.

Mutta kun meitä sitte kerääntyi 
yksille paikkakunnille ja kun lu- 
kumäärämme-lisääntyi, kasvo! meis
sä tavaton, yksinäisistä oloistamme 
johtava toveruuden, ystävyyden ja 
yhteistoiminnan kaipuu. Me hauta- 
simme omat ristiriitamme, tunteem
me ja ikävämme toisten kaltaistem
me seurassa. Siinä yhteistoiminto- 
jemme pääasiallinen kannustaja. Sii
tä johtivat työväenyhdistyksemme 
ja osastomme syntymisensä perus- 
juuret.

Niihin me veimme nuoruuden in
nostuksemme ja tarmomme. Me 
saimme niistä lohdutusta ja voimaa. 
Me olimme valmiit vaikka vuoren 
läipi puskemaan yhteisten kotiemme 
pystyttämiseksi ja niiden ylläpitä 
miseksi. Sen vuoksi me olemme 
rakentaneet niin tavattoman suuren 
määrän haaleja. Me emme l.ysynpct 
mitä ne maksavat, emmekä ajatel
leet mitä niille tapahtuu 30 vuoden 
kuluttua. Me rakensimme ne poltta
vien tunteiden tuskalla, joiden si
säisiä ominaisuuksia ei voi kukaan 
muu ihminen maailmassa tuntea 
kuin se poika ja tyttö joka tänne 
Suomen maaseuduilta velkapiletillä 
neljä- tai viisikymmentä vuotta sit
ten tuli

Seurustelutarve kansoitti iltamam
me ja haallemme tilaisuudet. Siellä 
soitettiin, naurettiin ja tansittiin. Ja 
lystiä oli.

Vielä enemmän—sieltä sai “mol
lan” ja sieltä lähdettiin “koppasul- 
le" ja “soorille”. Merkitseviä sil 
mänlskuja ja hymyilyjä. Poikien ja 
tyttöjen rinnoissa paloi merkillinen 
liekki; rakastuttiin, mentiin naimi
siin ja uusi elämän vaihe toi per
heen ja oli rakennettava koti. Vas
tuu ja velvollisuus lisääntyi. Vanha 
maa alkoi mielistä haihtua ja uusi 
maa käytännöllisen elämän moni
naisilla siteillään kiinnitti meidät 
tänne.

Haalit, sanomalehdet, alussa ole
va valistustoiminta myös johti mei
tä yhteiskunnallisten aatteiden pa
riin. Me kehittelimme haallemme 
toimintaa. Puhuttiin, näyteltiin ja 
touhuttiin iltakaudet ja innostusta 
aina vain riitti. Me riitelimme ja 
rähjäsimme, ei niinkään paljon per- 
sonallisista asioista kuin politiikas
ta. Siitähän sitä riitaa riittää. Ehkä 
on jotakin järkeä siinä operetti 
“Katja tanssijattaren" säkeessä, jos
sa sanotaan:

“Oi kurja politiikka tao, 
niin monen onnen turmio.
Sä elämämme myrkytät 
ja päivän yöksi pimität.
Jos politiikka puuttuisi, 
ei kenkään toiseen suuttuisi. 
Tuo politiikka onneton, 
se hornan keksintöä on.”

Mene ja tiedä! Ensin me taiste
limme haaleista ja niiden sisällä 
suoritettavasta ohjelmasta. • Sitten 
me nykäisimme erilaisista käsityk 
sista ja suunnista, mutta kaiken ai
kaa me pysyimme uskollisina vel
vollisuuksillemme. Me olimme la
koissa, me taistelimme kuten aina
kin rehelliset työväenliikkeen mie
het ja naiset, me avustimme taiste- 
lutovereitamme, liityimme amerikn- 
laisiin Järjestöihin ja toimimme nii 
den hyyäksi.

Periaatteemme lujittuivat. Luet
tiin sosialismia, tutkittiin Kautskya 
toiset enemmän, toiset vähemmän 
Mutta koko joukko sai siruja niistä

*
Ka.kesta tästä on monta päivää 

maalleen vierähtänyt. Vuodet sä i
lyneet ja haivenemme harmaantu
neet. Amerikan suomalainen siirto
la  i n e n on nyt Jo ikäpuolella 
oleva, nopeasti vanhentuva ihmi
nen.

Innostus ja tuli mikä meitä niin 
kovasti lämmitti kaksissakymmenis- 
sä ja in

1 listoriallisesti mitaten neljä
kymmentä vuotta on “kuin käm
menen leveys" jonkun kansakun
nan kehitysvaiheissa, jopa eri
näisten siirtolais'kansojen vai
heissakin täällä Amerikassa. 
Multa sellaisen pienen siirtolais
väestön kuin suomalaisten taäl- 
läolossa n eli kymmenvuotiskausi 
saattaa käsittää sen henkisen elä
män kuikoistavimmat vuodet.

Amerikan yliteiskunnaliisessa 
;a taloudellisessa kehityksessä 
>vat viimeksikuluneet neljäkym
mentä vuotta olleet monessa 
suhteessa uraauurtavia. Sinä ai
kana on Amerikan työväenliike 
kehittynyt nykyiseen mahtavuu
teensa ■ ja saavuttanut aseman, 
iossa sen ääni kuuluu kongres
sissa paremmin kuin milloinkaan 
ennen. Ja se suomalainen työ
väenliike, jotka täällä nyt toimii 
Amerikan Suomalaisen Kansan
vallan Uiton nimellä ja ohjel- 
nalla, osallistui aikanaan luio- 
nat tavulla tavalla Amerikan työ
väestön valtiollisen liikkeen ke
hittämiseen ja kasvuun.

Vuosisadan vaihteessa synty- 
n yt Amerikan s o si/alis tiijxio.1 ne,
toman kevyeksi haalille mentäessä, 
on aikoja sitten palanu. Nyt enää 
voidaan ainoastaan kaukaa mennei
syydestä mieliin palauttaa Matti 
Jurvan säkeet, että:

On kaunis kuutamoyö, 
kello kaksitoista jo lyö — — 
puistos istuvi tyttö ja poika 
lemmestä haaveillen.

Näillä ajatuksilla ei enää ole 
kiehtovaa voimaa. Nuorien rakkau
den ja leskien lemmen välillä on 
selvä ero. Nyt täytyy yhtyä runoi
lijaan ja kalsealla mielellä todeta: 
Mennyt on aika ihana ja •, edelleen:

7
On kulunut vuosia. ’ 
siitti jo useita.
Heili’ on pojan vekaroita, 
jo melkein tusina.

Ja pojan vekaroillakin on jo uu
sia vekaroita. Mc olemme iso-isiä 
ja iso-äitejä, me jotka silloin kun 
näille rannoille saavuimme kuvit- 
telimme ettei ihminen niin van 
haksi, kuin 50-vuotiaaksi, koskaan 
tulekaan. Ja siihen lisäksi me vielä 
usein päättelimme, että mahtaa niin 
vanhana elämä olla kauhea — pa
rasta kun jo pääsisivät pote, kun 
niin vanhaksi ovat Joutuneet.

Nuoruus ja tuhmuus, vanhuus 
ja viisaus. 1? '

Aina sekään ei pidä paikkaansa 
Mutta näitä 40-vuotlsia osastojam
me, joita nuoruuden innostuksessa 
ja kiihkossa rakensimme, pitää kui
tenkin pystyssä vanhuuden viisaus, 
Nyt emme mene haalille Iltamiin 
nuoruuden tuskaisiin tunteisiin le
von ja lohdutuksen saamiseksi, vaan 
me menemme sinne harkiten laaja
peräisten yhteiskunnallisten, jopa 
uusien filosofisten maailmankatso
muksien velvoittamina. Meitä, jotka 
Liiton ja osastot pystyssä pidämme, 
johtaa vakaumus siitä, että siten 
tehden me palvelemme suuria yh 
teiskunnan uudistavia edistyksen 
voimia. Tämä vakaumus nyt läm
mittää ja innostaa mieltämme. Me 
emme riennä tilaisuuksiimme kuten 
ennen, emme voi askeleltamme juok 
suksi sovitaa, mutta me voimme 
kokemuksen ja tiedon lävistävällä 
säilällä iskeä tietämättömyyttä, 
taantumusta ja pysyä aikamme ja 
tehtäviemme tasalla. Siinä onkin 
meidän lohdutuksemme ja palkki
omme.

Siitä huolimatta emme halua tul
la juhlalliseksi. Emme halua nuo' 
ria vastaan esittää todistuksia van
huuden etevämmyyden p u o l e s t a  
Olemme koruttomia ja sanomme 
vain: Aikansa kutakin jne.

—Naputtaja

L iian  kallis eukko
Sidney Raskin, leipuriliikkeen 

miljoonien perijä, sai avioeron näyt- 
telijätärvaimostaan Los Angelesissa 
äsken sillä perusteella, että eukko 
otti häneltä viisi dollaria jokaisesta 
suutelosta ja eukko joutui vanki
laan sopimattoman kielen käytöstä 
oikeussalissa.

Raskin, joka on 26 vuotias, selitti 
oikeudelle, että jokainen kerta kun 
hän yritti rakastellen lähennellä 
eukkoaun, eukko vaati häneltä viisi 
dollaria jokaisesta suutelosta. Ra
kastelu siten muuttui viitosten luo
vutukseksi ja suurempienkin sum
mien, jos rakastelu kehittyi —

Eukko Raskin, joka on 31 vuotias, 
joutuu viettämään kaksi, vuorokaut
ta vankilassa siivottomasta kielen
käytöstä oikeushuoneessa.

ka teki askeleet niin verrat- päälle!

Pikkutyttö lukee innoissaan Isä- 
meidän-rukousta:

. . .  ja anna meille meidän joka
päiväinen leipämme ja paljon voita

joka tuli silloisen Sosialist Labor 
Partyn eli sosialistisen  työväen
puolueen tilalle, sai riveihinsä 
tuhansia suom alaisia jäseniä 
ensim m äiseen m aailmansotaan  
saakika. Sosialisti-puolueen mu
kana oli tilinä vuosina enemmän 
ulkomailla kuin Am erikassa syn
tyneitä.

Venäjän vaUaniramoolum 
vaikutu* Amerikan 
sotia ll*tipuoluee»een.

Ensim m äisen maailmansodan  
viimeinen vuosi ja sitä seuraavat 
koituivat kuitenkin tuhoisaksi 
Amerikan sosiatlistiptuolueelle 
siksi että sen riveihin silloin liit
tyneet ulkom aalaiset jäsenet, 
varsinkin venäläiset ja slaavi
laiset, jop» muutkin Venäjän 
vallankum ouksen innoittam at ai
nekset ryhtyivät ankaraan kamp
pailuun sosialistipuolueen m uut
tam iseksi siksi Venäjän vallan
kum ouksen m enettelytapoja jäl
jitteleväk si ja Venäjällä vallan 
anastaneen bolsbevikjpuohieen  
alaosastoksi, joksi tämän maan 
kom m unistipuolue siten kehit
tyi.

Tämän kehitysvaiheen vaiku
tukset Am erikan sosiali»ti.puo>- 
lueessa olivat sille ratkaisevat. 
Sisäisten riitojen raatelem aksi 
joutunut puolue ei enää sen jäl
keen jaksanut uudelleen päästä 
jaloilleen, eikä saavuttaa sitä  
aatteellista  se lväkäsitteisyyttä  
joka ainoastaan voi pitää valtiol
lisen puolueen elävänä ja to i
m intakuntoisena.

Niitä vaiheita joiden läpi A m e
rikan sosialistiipuolue kulki vuo
sien 1918 ja 1936 kevätkauden  
välillä, voidaan kutsua sen kamp
pailuksi eläm ästä ja kuolemasta  
epätoivoiseksi suunnan etsin- 
näiksi am erikkalaisuuden ja v e 
näläisyyden välillä.

U skollisena sille lxdshevisti- 
selle k äsitteelle, että jokaisen  
maan sosialidem okraattinen liike 
on sisältäpäin tapahtuvan valloi 
tustyön kautta m uutettava kom 
m unistisen kansainvälisen apu
järjestönä toim ivaksi puolueek
si. Am erikan kom m unistit tek i
vät kaiken järjellisen ja terveen  
työskentelyn  m ahdottom aksi tä 
män maan sosialistipuolueessa  
Sen seurauksena puolueen jäsen
määrä hupeiii arvelnttavasti ja 
vuoden 1936 keväällä Clevelan
dissa p idetyssä edustajakokouk
sessa siinä tapahtui ratkaiseva 
hajaannus sosialidem okraattisten  
a kom m unism iin kallistuvien ai 

nesten välillä.

Niinaaaotut liberaalit eivät 
ymmärtäneet tilannetta.

Sosialidem okraattisen työväen  
puolueen keh itys ei voi välttää  
aina niitä ristiriitoja ja ansoja 
joita sen keskuudessa syntyy jos 
sen jäsen istössä  on paljon uiko 
mailla syntyneitä ja siis uiko 
maisia ilianteita kannattavia ai 
neksia.

Am erikan sosialistipuolueessa  
ei tosin enää vuoden 1936 alus 
sa ollut ulkom ailla syntynyt ai 
nes enem m istönä, mutta sen joh
tavissa  aineksissa olivat määrää 
vänä ne jo ille  Venäjän vallan 
kum ous edelleen oli työväenliik  
keen suunnanosoittajana; ai 
neksia jotka eivät käsittäneet si 
:ä, että  Venäjän v lla a lm u ii  
naulittiin ristiin silloin kun 
bolshevikit onnistuivat siinä vai- 
lankaappauk*M*aan jolla vallan 
kum ouksen jälkeen m uodostettu  
perivstuslakikonventsiooni hajoi 
tettiin .

E pätoivoisessa puolueen koko  
naisenasäilyttäm isyrityksessä ä n 

m enivät Norm an Thom asin jok 
dolla toim ivat ns. liberaalit niin 
oitkälle, että  heidän vaiikutuk 
sestaan puolueeseen kutsuttiin  
kaikenlaiset liberalismia kannat
tavat ainekset, jotka vaan suos
tuivat tekem ään pesäeron vanho
jen puolueiden kanssa. Tämä 
aines oli aina kommunismia kan
nattavien käytettävissä, ja hei
dän ja sosialidem okraattien kes
ken vallitsi sellainen erimieli 
syys, ettei inistään rakentavasta 
ja yhtenäisestä toiminnasta tul
lut mitään. Varsinkin N ew  Yor
kin kaupungissa kävi tilanne sen 
johdosta sietäm ättöm äksi.

T ällaisessa sekasorrossa pidet 
tiin edelläam ainittu Clevelandin 
konventsioni, jossa sosialidem ok
raatit erosivat sosialistipuolu  
eesta ja Suomalainen Sosialisti- 
järjestö niiden mukana.

Itsenäisenä Kansanvallan 
Liittona olo.

Suom alaisen järjestön jäsenillä 
olisi ollut m ahdollisuus jäädä 
edelleen sosialistipuoluee&ta e- 
ronneitten sosialidem okraattien  
perustamaan Social Dem ocratic 
Federationiin, mutta Järjestön

jäsenistössä oli sosialistipuolueen  
alituisten sisäisten riitojen vai
kutuksesta kasvanut sellainen 
käsite, että itsenäisenä toim im i
nen tuottaa m uuttuneissa oloissa  
parempia tuloksia kuin m issään  
am erikkalaisessa puolueessa olo. 
Kun sitäpaitsi oli käynyt selväk
si, että  sosialistipuolue o le te tta 
vasti ei enää milloinkaan voisi 
esiintyä muuna kuin propagan- 
dayhdistyksenä, ja kun sen edel
leen tiedettiin kosiskelevan kom 
m unisteja, ja kosika Social D e
mocratic Federationilla ei ollut 
aiheitakaan m uodostua valtiolli
seksi puolueeksi, niin itsenäi- 
syysajatus elpyi yhä voim ak
kaammaksi. Järjestöm m e jäi 
siis itsenäiseksi ja on sellaisena  
toiminut huom attavan m enes
tyksellisesti ja vapaana kaikista  
sisäisistä erim ielisyyksistä.

Valistustyö kansanvaltaisuuden 
puolesta toimintamme 
pää tavoitteena.

Itsenäiseksi jäänti synnytti 
luonnollisesti ajatuksen Järjes
tön toiminnan m uuttam isesta si
tä vastaavaksi ja laajentuneiden  
toim intam ahdollisuuksien edcl- 
lytt äimäksi. Sellaiseen ryhdyttiin  
heti itsenäiseksi jäätyä.

Ainoana suom enkielisenä yh
teiskunnallisen siv istystyön  jär
jestönä m eille “lankesi luonnos
taan" suom enkielisen kasvatus- 
ja valistustyön  teko kaikilla so 
siaalisen ja kulttuurieläm än a- 
loilla. Sellaisena avautui m eille 
miltei rajattom ia m ahdollisuuk
sia.

Tällä perusteella ja näillä ta
voitteilla ryhtyi Amerikan Suo
m alaiseksi Kansanvallan liitoksi 
m aaliskuussa 1940 ristitty  yhdis
tyksem m e levittäm ään Amerikan  
suom alaisväestön keskuudessa  
tietoja niistä yhteiskunnallisista  
kysym yksistä, jotka siihen aikaan 
tulivat päiväjärjestykseen sen 
maailmansodan synnyttäm ättä, 
jonka H itler a loitti Stalinin 
kanssa tekem änsä sopimuksen  
rohkaisemana.

Venäjän hyökkäys Suomeen  
marraskuun lopussa, 1939, antoi 
yhä enemmän aihetta poiketa  
varsinaisista työväenkysym yksen  
aineista ja ottaa esille yleism aa
ilmallisia suhteita käsitteleviä  
asioita.

Suom en avustustyöhön on 
Liitto osallistunut kaikella voi
mallaan, niin yleisjärjestona kuin 
p a i k a l l i s  osastojensa kautta
kin. Ja sen äänenkannattaja, 
Raivaaja, sekä puhujam m e ovat 
erikoisesti korostaneet miten 
välttäm ätöntä ta istelu  kansan
valtaisuuden puolesta kaikenlais
ta totalitäärism iä vastaan on. 
Meidän valistustyöm m e ansiota  
on että  /Amerikan suomalainen  
kansa käsittää, ettei venäläinen  
bolshevism i eroa natsilaisesta  
kansallissosialism ista muussa 
kuin siinä että se on vanhin ja 
alkuperäisin Eurooppaa viime 
vuosina raadelleista diktatuuri- 
opeista. Sen aasiaalisen despo
tismin Eurooppaan kuljettaja, 
ionka heikkoja jäljittelijöitä  
M ussolini fascism ineen ja Hitler 
natsism illeen olivat.

W illiam  N. Reivo.

BROOKLYN. CORK
Pastori Reino Hiironen,
ioka kahdenkym m enenviiden vuo 
den ajan on toim inut johtavien  
Skandinavian-Am erican laivalin
jojen edustajana, on äskettäin  
vapautunut Yhdysvaltain sotalai
vaston palveluksesta jossa hän 
toimi siviiliattaseana. Hän on 
avannut Danielson Travel Bureau 
nimisen m atkailuviraston talossa  
101 Main St.. Room 5, Danielso- 
nissa. Past. H iirosella on ]>er- 
soonakohtaisesti laajat matkailu- 
kokem ukset ulkom ailla ja tämän 
sodan alussa oli kahdeksan kuu
kautta toisella puolen meriä. 
Nyt kotiudittuaan on hän uudel
leen valmis palvelemaan yleisöä. 
Myöskin yleisenä notarina. hän 
allekirjoittaa asiakirjanne. Hän 
toimii johtavien laivalinjojen  
edustajana tällä ym päristöllä. 
Katsokaa ilm oitusta Raivaajasta.

VOLUNTOWN, CT.
“Ainolan" pihamaalla,
Beach Poudin rannalla on ju
malanpalvelus sunnuntaina t. k. 
30 p:nä klo 2 j.pp. Tilaisuudessa  
tulee puhumaan pastori Reino 
H iponen, Brooklynista,, Conn. 
Ympäristön kansalaiset, terve
tuloa, “kirkko” on avara. Jos ai
otte nauttia päivällistä, "Ainoias- 

sunnuntaina, ilm oittakaa siniä
ne lauantaina. — Kv.
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lama on
Raivaajan lahja

Tuhkinpa keltään on jäänyt hufumaaimatta että tässä on 
tavallista suurempi Raivaaja. Se on liittomme 40-vuntis- 
jufhlanuime.ro ja samalla Massan valtion ikesäjuihlanumero. 
Viimeinen liiton edustajakokous päätti että tämän juhla
numeron kustantaa Raivaaja. Se on ny,t lefhty 'ja anne
taan se täten ilmaiseksi kaiikille Raivaajan tilaajille, joilhin 
sisältyy Ikailklki liittomme jäsenet ja kannattajat. Huoli
maitta siitä, että ilmoituksiakin ori tullut, korvaavat ne 
ainoastaan osan kustannuksista.

K iitokset siis k iiu luvat R aivaajalle 
tä s tä  y lim äärä isestä  palveluksesta.

Julkaisuamme

Juhannusta
o n  vielä paljon m yym ättä. Kellä ei sitä  vielä o le , olisi se 
n yt ostettava. A siam iehet k oettak aa pitää m yyntiä v i
reillä. Kesä ei o le  vielä loppunut. "Juhannus” m aksaa 
35 senttiä. Se k äsittää  40 sulir.ta kokoa sivua.

R a iv a a ja , F itc h b u rg , M ass.

n tla iset farm arit järjestyisivät ja 
Rikkoutuisivat saadakseen sen 
niinfkä ovat oikeutetut saamaan, 
he saisivat H m täviraston "Ttädes- 
tlä n  syöm ään” vuorokauden si
sällä.

Erikoisem m in eukko arvosteli 
H intaviräston kattohihteja tnei- 
jerituotteille Mainen maidon 
kontrolli neuvos ton kuulustelussa, 
ionkä tarkoituksena oli saada 
niaidon tuottajilta  ja jakajilta 
tietoja voidakseen m ääritellä  
uud.et hinnat siinä tapauksessa, 
ios liittovaltion subsityt osottau- 
tuvat riittäm ättöm iksi.

Poika hukkunut.
H arley  G eorge Lahe, 15 v., huk

kui o llessaan uim assa tiistaina  
Sand lam m essa C hestervillessä. 
Poika hyppäsi laiturilta järveen  
ja kun oli huono uimari jäi sille 
tielle. —  Navvy.

Lähettäkää Vaatteita 
ja Ruokaa Suomeen!

Häyhä & Pedersen Shipping Co. to im ittaa  lähetyksenne tu rv a lli
sesti perille. Suomen Huolto on lu p au tu n u t to im ittaa  läh e ty k sen 
ne om aisillenne oso tteen  m ukaisesti. T u llivapaus 50 kg. (112 Ib.) 
erilaisia ruokatarpeita, jos osotettu Suom en  H uollon  kautta . K ä y 
tetyt vaatteet tullivapaita.

Toimikaa nopeasti. Suomi tarvitsee apuanne!
Ne, jo tk a  asuvat kaukana  to im istostam m e eivätkä voi hankkia puu
laa tiko lta , vo ivat tehdä  om an laa tikkonsa, m u tta  sen p itää  olla lu 
ja  ja  hyvin  n a u la ttu . V an h a  a rk k u  on tila isuu teen  sopiva. L a i t ta 
kaa  o so ttee t selvästi, läh e ttä jä n  sekä v astaan o tta jan  nim i ja  osote, 
jä  Suom en H uolto .

Laatikkojen ja arkkujen rahtimakaut ovati lm  kuutiojalan laatikko tai arkku New Yor
kia** $15.—, aeuraavat kuutiojalat $L—. Vakuutuamaktu $2.— $100:lta ja$4-00 200:1ta, 
mikä on rahdin liallesi. Nämä maksut ovat perille saakka.
Me pakkaamme myöe hyvin valikoituja ruokalaatikoita 6:n k:jalan $49.85 ja 3:n k:jalan
$24.80. Tilauksenne vo itte  osottaa yhdessä m aksuosotuksenne kanssa: Häyhä & Peder
sen  Shipping Co., 5306—7 Ave., Brooklyn 20, N. Y. Puhelin Windsor 8-2941. Pyydettä
essä  lähetäm m e laatikkojen sisältöluettelon.

Ma Ilmoitamme postitse milloin laatikkonne lähtevät ja saapuvat Suomeen.

Kauem pana asuvat: Lähettäkää laatikkonne ja arkkunne R ailway Expressillä rahtiinak- 
settuna. O sote: H äyhä & Pedersen, 5306—7 Ave., Brooklyn, 20, N. Y.
Laivat lähtevät kaksi kertaa kuukaudessa, ja m enevät suoraan Suomeen.

★ ★ ★'
Häyhä & Pedersen Shipping Company

H u o m a t a k s e n n e  e r o i t u k s e n  

k u p i s s a n n e - k ä y t t ä k ä ä  V ic t o r ia !
V ic to r  k a h v in  h y v y y d e n  salftfsuiM  
o n  ««n k y p s y nns'SKii t r o p i ik is s a  ja  
ta ita v a s i a s» k ..•tik • s s a  ja  " m a k u a  
kortifolloivaRB.-i p a a h ta tn ls i  sBa su la  - 
vakfd, n m  lly t i :  m m a k u is e k s i.  K ah  
v in  h y v y y d e s tä  k o lm a s ti p ä iv n ss tt ja  
v ä l ia jo i l la k in  n a i i t tP s s a n t ie  k ä y t t ä 
k ä ä  V IC T O K 1 \ K V P S A a k ah v ia .

VICTOR
▼ ftAFPFPf l? » #  COFFEE

M

V IC TO R  (R E D  L IL Y )  T E A
T« • n au ttiv in » 1 taas» n on p a r a s t a  V IC T O R  T E A  
. . v aah  a k u l la n v ä r im n  t» •• ih u n in o  e r lK o ia in a  
k u l i » ' '1 P u s s e is s a  ja  n a k e h d ss u .
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M A IN E

Lom ailijoita täysihoitoon
28 dollaria viikko

Hyvä sauna järven rannassa. Uintia, soutelua, kalastusta.

Tiedustelkaa tilaa:

T. HARJANNE 
R. F. D. No. 3, Box 226, Ellsworth, M aine

=M= Jfc =)«=

Mainelainen farmari ammuttu 
kuoliaaksi, vaimoa haavoitettu.

Francis Johnson, 23 v„ amma
tiltaan farmari, löydettiin  tiistai
na kuoliaaksi am muttuna ja hä
nen vaiom nsa Pricilla, 21 v. hen
genvaarallisesti haavoitettuna  
farmikodin.sa m akuuhuoneesta  
North D exterissä viime tiistaina. 
Mrs. Johnson on. hengenvaaral
lisessa  tilassa Bangörin sairaa
lassa. Pariskunnalla on' neljän 
vuoden ikäinen .poika. H u o n e e s 
ta löy ty i 22 kaliiberin rihlakko, 
jossa oli tyhjä patruuna.

Armeijemadot tekevät tuho* 
Aroostook kauniilta.

Armeijjamadöt (criphis uni- 
pnncta) tekevät tuhoa A roostook  
ikauntiu keskiosassa syöden leh
det nuorista haapapuista. Rau
tateillä  on  ollut paikiko panna 
voim aluudat käyntiin puhdista
maan kiskot näistä maidoista, jo i
ta on  kerääntynyt niille kahden, 
tuuman vahvuiselta ja panevat 
veturien vetopyörät tyhjään pyö
rimään. Bangor & A roostook  
rautatien asem an luona Ntew 
Sw.edenissa m adot ovat syöneet 
lehdet haavoista niin tarkoin, 
että ainoastaan lehtien  suonet 
ovat jälellä.

Farmarit vieläkin tyytymättömiä
Mrs. Albert O uellette, joka  

avustaa m iestään suuren farmin 
hoidossa Ansonissa, lausui A u
g u stis sa  tiistaina, että jos t ta l-

omit. m m
Valtavat juhannusjuhlat.

Neljän seuran yhteisiä  juhan
nusjuhlia suosi erikoisen ihana 
ilma, joka  johdatti jo aam usia  
aikain juhlivaa kansaa V thkola  
Puistoon, suuremmat määrät 
kun m itä siellä  on koskaah ol- 
liit. ' . . .  ..
. Jo edellisenä iltana, saapui ah- 
kleriä< aina yäljjisaä olevia em än
tiä  perunoita ja kasviksia kun-' 
rimaan, t t tä  kaikki on sitten, 
välm iina . sunhuritäiaanuuiia päi-7 
v illis tä  alkaessa- Seurojen puo
lesta  valitu t pääkokit Mrs. Valli 
ja Mrj. Pennanen sitten , ottivat 
ohjakset kasiinsa, to isten  aut
taessa. Näm ä kaikki emännät,
jotka Siellä k ok o  päivän ahkerina  

,, aps»it»>sty»t jokainen

Umeatyhytt

L yhyt selostus
y tag'ftotffc li Hi ■ i H i. Ö i ‘m

Sex farHdtlwi* 
TurvaUimiusutaldut tyOUUaillc 

ja Heidiä pekhefflcdi
sivw a r

Uusi pieni

S u o m a la is te n

Kiri. Prof- tthh ItaUA tolotttiiläu  
SlvujäB«. Hfirib «Ö MuttU.

Pysyvä rauha tai b r isk
Kirj. E lis Sulkanen.

o -  l- -noo
Yhteiskunnallinen tutkimus

i l l . p .  11

Hinta $1.50. Sivuja

KALEVALA
Kirj. ja koonnut Elias Lönirot. Hinta $2.50, 330 sivua.
Professori John B. Olli oh k irjoittanut K alevalaan  

opettavan johdannon, KaleValah m er k lty k ie s tl suom alai
seen sivistykseen.

Box SM
R A IV A A J A

t a u s

5306—7 A V ., B R O O K L Y N , N. Y . P uhelin  W indsor 8-2941

om an erikoisen m ainintansa, 
m utta koska tiedämm e että he 
tyytyvät siihen kun sanomme 
kaikille yh teisesti, hyvin  tehty  
työ, hyvällä m ielellä hyvään tar- 
tbithikseen, malksaa vaivanne. 

T t .  suorjtitte kunnon päivätyön  
Suomen, kärsivien hyväksi. K iitos  
tä lle , Bethlehem, seurakunnan 
nkiset, Kalevan N aiset, Suom. 
f i l t .  seuran naiset ja Suomen 

';»n. ystävät seuran naiset, 
pokin tahdomm e kiittää W al- 

stctxm ja W ilfred M arkettia, jot- 
k»v hiin auliisti hankkivat m eille 
nfrtlat tänä ptila-aikana. Kan
nattakaa niitä liikkeitä, jotka 

eitä kannattavat. Samoin kai.t- 
Ifeipä saatiin W oodrow W il- 
in leipom osta, josta kiitämme 

r. Pt-tersiä. Kuten tiedäni- 
e oJertunfe täälläkin kaikenlai

s i l la  linjoissa, niin että hyvä oli 
«ph kaikkea saa ti iin kyllin.

ilokaan “häm m i”-päivällisen, 
täilokine herkkiuneen nautittu
am m e, istuuduim m e kauniiseen  
pbistoon suurten puiden alle, 
jönne oli penkit ja pöydät varat
tu. Auringon heleästi paistaes- 
s i  ja järven välähdellessä pui 
den lom asta saatiin sitten kuul
la aivan erikoinen tavallisuudes
ta poikkeava ohjelma.

K '

e

m eille kaikille tunnettu prof. 
Bilton joka, lausuen yleisön ter-j 
vttn lleek si, sanoi kuinka mekin 
täällä tahdomm e Amerikan suo
malaisina juhlia sitä juhlaa, jota  
vanhempamme ennen tänne tu
loaan ovat Suom essa juhlineet. 
Hän esitti jokaisen ohjelm anu
meron kum m allakin kielellä, ja 
kauniilla tavallaan . . . Beth le
hem  seurak. sekakuoro lauloi 
kaksi laulua "Paim enen pyhä" 
ja "Mä oksalla ylimmällä," Mr. 
Arthur Hillin johdolla. Kuoro 
laulaa hyvin, m utta tällä kertaa  
äänenlaaijentaja teki sen hieman 
konem aiseksi. Juhlarunon, t i
laisuuteen sopivan lausui .Mrs. 
Esther Nelson tunnetulla taidol
laan. Sitten astui juhlapuhuja
na lavalle Mr. Etkki Seevc Suo
men K onsulaatista N ew  V ir k is 
tä, joka aivan hiljakkoin on Suo
m esta saapunut, tuolien meille 
Amerikan suom alaisille lämpi
mät Suom i-terveisensä ja koko 
Suomen kansan k iito llisen  ja 
hyvän mielen suuresta avustus
työstäm m e. Sannalla johiiatti 
hän m ieliim m e Suomen juhan
nuksen, kuinka sitä siellä van
hassa kotim aassam m e juhlitaan. 
Oli aivan kuin olisi meidän van
hempien. silmien eteen loihdittu  
^uen^ihrt jA jJsu u tem rn e^ ^

ruutemme juhannukset ". . . Hil
jainen kaipätis täytti mielen ja 
pienoinen kyynel pilkisti silmä
nurkasta. Kiitos käynnistä Mr. 
Seeive, tulkaa toistekin . . . Seu
rasi mieskuoron laulua, johon 
saivat yleisöstä osallistua nekin 
miehet, jotka joskus ovat kuo
roissa laulaneet. Mahtavasti kai
kinkin päivän kauniin kunniaksi 
“Jumala ompi linnatmmfe” ja 
"Suomen laulu”. Mr. Hillin joh
tamana. Senijälkeen oli juhla- 
yleisöllä ilo kuulla pastori Hei
mer Virkkusta, joka past. Verner 
|. Vuorelan kanssa ovat tulleet 
juuri Suomesta. Suomen kirkon 
edustajina.. Iletil puhujalavalle 
astuessa loi hän katseensa Ame
rikan tälrtilippuun ja Suomen si
niristilippuun, jotka vapaana lie
huivat puhujan kummallakin 
puolella, sinisen taivaan kau
niisti yllämme kaartuvana. Hau 
kertoi terveiset myöskin Suo
men kiitolliselta kansalta, jä eri
koisen tervehdyksensä liärt toi 
piispa Lehtoselta kirkkokansan 
lähettiläänä. Kertoi myöskin 
Suomen juhannuksesta, siitä kan 
sasta, joka siellä kaukana Poh
jolassa on niin sanomattoman 
paljon uhrannut, paljon kärsinyt, 
s6kä puutetta että ahdinkoa,| ji

tahtoo maksaa s 
raskaat sotaivelat. Hän kertoi 
siitä ihmeellisestä kansasta, jo
ka on raskaiden koettelemusten 
alla, se on kun aallon pohjassa 
mutta se nousee sieltä hiljalleen 
ja yhä katsoo toivossa valoisam
paa tulevaisuutta kohden, us
koen: "Vaikka kokee, eipä hyl
kää Herra”. Vieläkin liehuu sini
valkoinen !i|)pu vapaana Suomen 
saloissa. Vielä elää sisukas, oi
keuden puolesta kamppaileva 
oma kansamme. Kauniilla sa
noilla past. Virkkunen kiitti 
Amerikan suomalaisia erinomai
sesta auttamishalustaan, kiitti 
myöskin yksityisten pakettien 
lähettäjiä ja kertoi kuinka suu
ren ilon ne ovat monen moneen 
Suomen kotiin tuoneet. Molem
pia Suomi-vieraita ahmien kuun
neltiin. Oli aivan kuin he olisi
vat mukanansa tuoneet taivaan 
sineä, lintujen laulua ja rauhai
saa mieltä. Me juhliva yleisö 
kaikki suomalaisten puolesta iau 
sunime teille Suomi-vieraat sy
dämestämme lähtevät lämpimät 
kiitoksemme. Puheen jälkeen 
seurasi kolehdin kanto, jonka ai
kana laulettiin "Oi kuningasten 
kuningas”. Senjälkceu kuultiin 
soololaulua hiljakkoin Suomesta 
tulleelta, ent. Ylioppilaskuoron 
laulajalta Mr. Harri Virjolla. 
Hän lauloi kaksi laulua ja yleisön 
oploodicn kaikuessa oli ylimää
räisenä laulettava , "Merellä”.. 
Harvinainen ääni. jota voisi kuun 
neliä vaikka kuinka kauan. Mrs. 
Helien Virjo (Kyrö) säesti lau
lajaa. Lopuksi laulettiin "Maam
me” ja "America” yhteisesti. Sii
hen loppuikin tämän suuremmo:- 
-en juhlapäivän ohjelma. .Mielet 
täytti hyvä tunne. Oli todella 
saatu juhlia täydellisesti Ameri
kan suomalaisten juhannusjuh
lia.

Pyydetään erikoisesti eri seu
rojen kautta kiitämään Vehkola 
puiston Corporationia, joka ilmai
seksi antoi puiston Suomen hy
väksi 'käytettäväksi. Kalevaiset 
tekivät siinä suurenmoista Suo
men anrstusta. Myöskin kiite
tään kaikkia työntekijöitä, oh
jelman esittäjää, kuoroa, puhu
ja, solistia, lausujaa, ja yleisöä, 

suuHl^ku^vua^aapui

määrätyt juhliin.
Emme vielä tiedä kuinka suu

ret rahalliset tulot olivat, mut
ta uskomme että ne olivat eri
koisen hyvät. Tällaisia yhteisiä 

juhlia pitäisi useimmin saada 
täällä detroitissakin toimeen. Se 
aivan kuin lähentää meitä toi
siimme. — F. O.

CHICAGO, IL L
Miina Sillanpää kiittää.

Suoni alain en, Edits t y syli di s ty ŝ  
Chicago.

Mrs. Olga Merisaari.
Olemme taas saaneet pakette

ja. myöskin kahvia ja muuta hy
vää, kiitos vaan lähetyksestä. 
Olen usein ihmetellyt sitä uutte
ruutta niillä Te Amerikan suo
malaiset Suomi-avustusta hoi- 
latte, kun ottaa huomioon, että 
Teidän lukumääränne alkaa vä
hetä, kun uusia siirtolaisia ei ole 
pitkään aikaan saapunut. Ja tus
kinpa Te sielläkään olette yksi
mielisiä avustettaviin nähden. 
Tänä yleisen levottomuuden ja 
sekasorron aikana ’oka näkyy 
olevan yhtä levotonta siellä kuin 
se on koltta kaikissa maissa, 
meillä Suomessa Yritetään kui
tenkin kaiken sekasorron kes
kellä muistaa lapsia ja vanhoja. 
Sosiaaliset kysymykset ovat nvt 
etualalla niin meillä kuin mones
sa muussa maassa. Siinä onkin 
saatu hyvää alkua mutta meidän 
taloudellinen asemamme asettaa 
esteitä. Sotakorvaukset ovat 
niin suuret, että väesi'n turpei
siin jää hyvin vähän.

Parhaimmat kiitoksemme. Tei- 
län. Miina Sillanpää.

22 :n SESONKI
BERGIN UIMAPUVUILLE

M u u t to m y y n t i
Älä viivyttele! Osta nyt 

KESATARPEESI 
SÄÄSTÖ i/2, i/j. i/4 vaikeasti 
saataville uim arantapuvuille

TUH ANSIA

U I M A 
P U K U J A

koko perheelle

K ansallisesti ilm oi
tettua valm istetta.

Villaa - I.astex  
Velour - Chintz 

Rayon silkkiä  
Sharkskins - Crepes 

Gabardines, ym.

MUUTON POLKUHINNAT 
Täydellinen varasto miesten, nais
ten ja lasten pito- ja työvaatteita, 
pukutarpeita.
C. 8. A. Khaki Work B lue

Shirts .................................. . . . 1 4 c
1'. 8. N. W hite P a n t s ......... . »1.6»
U. 8. A. Khaki P a n t s ___ S1.S9
P ress Pants .............  »1.95 to »1.95
Navy H angarees .................. . »1.3»
Children's Combed Yarn

Polo Shirts, lrre<...............
Baby Esmond Blankets,

boxed . »1.M
Ben's A ll Wool Shaker

Sw eaters ........................... . »3.45
Boys' Knicker and l.on«

Pant Suits »3.95 to »S.B5
Women's and M isses Coats

and Suits »2.85 to »9.»5
Hundreds of Other Bargains 

— HURRY—
M anaging  

168 Main St. 
W orcester

J A C K
Opp. Thomas

jufhlanuime.ro
jufhlanuime.ro
farmikodin.sa
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N E W  Y O R K  C IT Y
Raivaajan New Torkin  konttori. 

1056— 5th Ave. Puhel.: Lehigh 4-0906
Konttori avoinna Joka arkipäivä 

kello 10 ap.—8.30 lilalla.
Raivaajan tilauksia Ja Ilmoituksia 

vastaanotetaan. Rahalfthetykall Suo
n een  toimitetaan.

Wilho Hedman, toimittaja.
M. Lyytikäinen, liikkeenhoitaja.

TY OV AEN IA E O L L A  
Päivällä tai

Lauantaina 29 p. Alueen vicrai- 
lujouklxuc lähtee Spencerin ke
säjuhlille klo 8 aamulla. Tanssit 
Vesan salissa klo 8.30.

Sunnuntaina 30 p. Tanssit V e
san salissa klo 8.30.

Torstaina hcinäik. 4 p. on tans
sit V esan salissa klo 8.30.

U usia  ilm oituksia
on ilmaantunuu New Yorkin si
vulle “Help Wanted” ilmoituk
sien nimellä.' Seuratkaa niitä. 
Sieltä voi löytyä sopivia työ
paikkoja.

JU H A N N U S JU H L A T
Kaapelisanom* ulkoministeri 
Bymsille Pariisiin
New Yorkin- Keskuspuistossa 

vietetyt suomalaiset Juhannus
juhlat öva muodostuneet suoma
laisten yhteiseksi kokouspaikak
si juhliksi joissa muistellaan 
“vanhantnaan” Juhannusta tapoi 
neen, ja jotka ovat ikäänkuin 
näytteenä tämän maailman met- 
ropoliksen keskuudessa elävän 
suomalaisen kansan aineksen 
taholta amerikkalaisille siitä, et
tä kaukana Pohjolassa elää kan
sanvaltaan luottavaa kansaa jo
ka vaikeissakin oloissa luottaa 
tulevaisuuteen.

Orkesterin soitettua ja yleisön 
laulaen mukana Star Spangled 
Banner, tuomari Charles Hirsi- 
mäki lausui avaussanat englan
nin- ja suomenkielillä: "Suomi 
on pieni suurkansa, urhoollinen 
kansa, joka pitää vapauksiaan 
kalleimpina laitoksinaan- Me tä
män suuren tasavallan kansalai
sina muistamme vanhaa kotimaa 
tamme ja sen suurmiehiä, jotka 
ovat tehneet niin paljon Suomen 
kansan tunnetuksi tekemisessä. 
Viettäkäämme näitä juhlia toi
vossa että Suomelle koittaa va
loisammat ajat.”

Esitellessään englanninkielisen 
juhlapuhujan, tuomari Hirsimäki 
viittasi siihen, että Brooklynissä 
juuri vietettiin 300-vuotisjuhlia 
ja Brooklyn, josta juhlapuhujani 
me tulee, on New Yorkin suurin 
ja väkirikkain kaupunginosa, vä
kiluku ollen, yli 2,000,000. Jos 
Brooklyn olisi itsenäinen kaupun 
ki, niin se olisi toiseksi suurin 
Yhdysvalloissa.
Hon Miles F. McDonald
aloitti ytimekkään puheensa sa
noen: Vaikkakaan en voi paljoa 
sanoa Suomen keskikesän juhli
en vietosta, olen' kuitenkin erit 
että siten muodostuu kokonai- 
lä .

Amerikka on koottu kaikista 
kansallisuuksista ja jokainen 
kansallisuus on rikastuttanut A- 
merikkaa omilla erikoisjuhlillaan 
ja tavoillaan- Amerikka on saa
nut osansa jokaiselta eri kansal
lisuuksiin kuuluvilta. Joku on 
yrittänyt estää eri kansallisuuk
sien juhlia kuten tämä on suo
malaisille, mutta he eivät käsitä, 
ett äsiten muodostuu kokonai
suus.

Täällä kaikki saavat elää rau
hassa, niin sodan kuin rauhan
kin aikana, me emme tunne tääl
lä kieli- eikä muita rajoituksia 
Kaikki kansat rauhaan, se on 
pyrkimyksemme.

Aira Hedmanin lausuttua 
Koskennniemen kirjoittaman 
“SieV on jo kauan kukkineet 
omenapuut”, sekä toiseksi Kal
lion kirjoittaman “Oma maa”, e- 
sitettiin Sirkka Kcto-Johnsonin 
johtama sekakuoro laulamaan 
Kuoro lauloi Cajanuksen “Hym 
ni isänmaalle”, “Nouskaa aat
teet murheen alta”, toisena Jär
nefeltin “Ajan aallot”, kolmantc 
na “Mä oksalla ylimmällä” ja vii 
meisenä Sibeliuksen “Isänmaal
le.”
K äy eespäin sa vaan 
rohkealla miellä!

Maisteri Armand Lohikoski 
puhui suomeksi, sanoen m.m.:

Maailmanpolitiikka on siirty
nyt sodan, oloista alkavaan ran 
hankauteen. Tälle kaudelle on 
ominaista ennenkaikkea suurvai 
tain kansainvälisen määräysval
lan yltä tehostuneen,pi lisäänty
minen maailman politiikan aloil
la. Samlala sille antaa leimansa 
se, että suuret voittajavallat, jot 
ka sotaponnistustcn jatkuessa 
olivat läheisessä yhteistoiminnat 
sa ja -ymmärryksessä keske
nään, sodan jälkeen ova alkaneet 
suuremmassa ntäärin toimia omi 
en erikoisintressiensä (»olijalla 
Vanhat kunnon sotakirvcct:

Suom alainen B a m m a slU k tr l

T r i .  J E N N I E . L A IN E
f in n it  1— 7 lp. Lauantaina sopi

muksen m akaan. —  E xray.
«,S— »7 S t ,  Brooklyn. N. T

Tel. Sooth S-S2M

Olivia Hautamäki
Yhtynyt Työväen yhdistys “.Sai
maan” 1905 Fitchburgissa, Mass. 
Toiminut erilaisissa tehtävissä, 
mutta enimmäkseen näyttämöl
lä. Siirtyi New Yortkiin 1909, jos
sa jaitikoi toimintaa Osastossa, 
näyttämöllä y.m, tehtävissä. Huo 
mattaviinmat roolit ovat “Anna 
RSkanskaja” kpl. “Suurpäiväin 
aattona” ; "Irja” —- "Tuukkalan 
■tappelu”, “Homsantuu” — Työ
miehen vainio” ; “Polja” — “Elä
män ulkopuolella” ; “Helena” — 
“Mustat korpit", selkä lukemat
tomat nutut roolit. Miellyttävin 
osa •‘Laura” — “Viuluniekassa”.

kommunistien punainen vaara ja 
riistokapitalismi on taas vedetty 
esiin, atoomienergian heittäessä 
pcloittavan varjonsa eripuraisen 
ja epäluuloisen maailman ylle. 
Tällä hetkellä voidaan tilanne hy
vällä syyllä arvostella vakiintu
mattomaksi.

Tätä taustaa vasten meidän 
on myöskin tarkasteltava Suo
men olojen kehitystä, nimen
omaan .muisaen ettei Suomi ole 
vielä saanut lopullista rauhaa. 
Meillä Suomessa siis eletään vie 
la välirauhakautta, joka pohjau
tuu parin vuoden aikaiseen sopi
mukseen. toiselta puolen Suo
men ja Neuvostoliiton sekä Suo
men ja Iso-Britannian kesken. 
Tämä sopimus määräyksineen 
aluemenetyksistä ja sotakorva
uksista ei ollut meille helppo. 
Mutta maamme kohtalo ei ole 
muodostunut raskaammaksi 
kuin niitä historian todistusten 
mukaan sodassa voitettu valta
kunta tavallisesti saa kokea.

Elämä Suomessa on kulkenut 
menoaan paremmin kuin moni 
oli pelännyt. Ei kuitenkaan 
suinkaan niin, että elämämme oli 
si ollut ruusuilla tanssimista. E- 
te n k in  ta lo u d e llis e lla  a lu lla  o va t  
olot monessa suhteessa vaikeu
tuneet tavattomasti. Kansan- 
huoltotilan-nekaan ei vielä tällä
kään hetkellä lupaa mitään her
kullisia näköaloja. Miltei kaikki 
Ajateltavissa olevat kulutustarvik 
keet ovat olleet säänösteltyjä ja 
tulevat edelleen olemaan, perin
tö minkä kaksi hävittyä sotaa 
ovat meille jättäneet on taloudet 
hsesti niin raskas että se hipoo 
kestokyvyn rajoja. Voidaan sa
noa, että me suomalaisella kuti- 
'uisalla sisullamme voitamme 
vaikeudet, mutta rehellisesti sa
noen : kovin ;>aljon suomalaisen 
dsun varaan rakennetaan.

Suhteemme Neuvostoliittoon 
m  kysymys johon en mielelläni 
muuttuisi, koska pelkään, etten 
‘ulc täysin ymmärretyksi täällä 
missä eletään kaukana Neuvos 
toliiton naapuruudesta sattoma- 
'ehtien palstoilta ammennetta
vien, uutisten ja “tosikertomus
ten" varassa. Välinune Ncuvos- 
oliittoon — mikä on Suonien ul

kopolitiikan avainkysymys — o- 
rat parantuneet. Pyrkimystem- 
ne päämääränä on ollut välirau- 
hasopimuksen tarkka täyttämi
nen. Mutta sen lisäksi on tavot 
eemme ollut luottamuksen he

rättäminen ja epäluulojen haiven 
läntinen meitä kohtaan Neuvos
toliitossa.

Naapuruussuhteista puheena 
ollen kääntyy huomio aivan 
uonnostaan myös, Amerikaan 
Kesällä 1943 Suomen ollessa 
suursodassa mukana Saksan rin 
iällä, heräsi eräissä tnaanitne 
»iireissä ajatus sellaisen kansa- 
ai s järjestö, n aikaansaamisesta,

Id a  L il ja -N ie m i ja  A lb e r t  N ie m i,
New \ orkin osaston vanhimpia 
jäseniä.

joka olisi näkyvänä todistuksena 
laajojen kansalaispiirien vilpittö- 
msätä halusta säilyttää maamme 
suhteet yhdistyneisiin kansakun 
tiin ja nimenomaan Yhdysvaltoi
hin, sekä samalla mielenosoituk
sena triaamme virallista saksa- 
laismielistä ulkopolittista suunta 
lista vastaan. Näissä merkeissä 
perustettiin Suotnalais-Atncrika- 
iainen Yhdistys. Tässä yhteydes
sä on houkuttelevaa mainita, et
tä sotasyyllisyysoikeudenkäyn- 
timinc ensimmäisen vaiheen aika 
na entinen presidentti Ryti mai
nitsi puolustuksessaan miten 
maamme sodanaikaisen johdon 
toimintaa on katsottava suurten 
maailman tapahtumain taustaa 
vastaan jotka määräsivät Suo
men politiikan jättämättä sille 
valinnan varaa. Suonialais-Atne- 
rikkalaisen yhdistyksen sodan ai 
kana alkanutta vapaata kansalais 
toimintaa puolestaan on niin 
ikään katsottava suurten maail
man tapahtumain taustaa vas
taan. Suotnalais-Amcrikkalaisen 
yhdistyksen perustaminen oli pe
rusteltua toisessakin ja varsin 
oleellisessa mielessä: Suomella 
on vuosisataiset perinteelliset 
suhteet Amerikkaan laajassa 
siirtolaisliktkccssään. Tässä suh
teessa Suomea ja Amerikkaa yh 
distävät verisiteet.

Suomalais-Amerikkalaisen yh
distyksen jäsenmäärä on nyky
ään noin kahdeksantuhatta.* Jä
seniä on oikealta ja vasemmalta, 
suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä, 
rikkaita ja köyhiä. Yhdistys on 
siis Suomen oloihin nähden huo
mattava järjestö, mutta ei kui
tenkaan lähimainkaan niin val
tava kuin on Suomi-Ncuvostolii; 
to Seura, johon kuuluu jäseniä 
toistasataa tuhatta. Kun minä 
mainitsin tässä Suomi-Ncuvos- 
tolitf-o Seuran, tein sen tietyssä 
tarkoituksessa. Nämä kaksi yh
distystä Suomessa ovat viime ai 
koina etsineet kosketusta toisiin 
sa kauaskantoisessa ohjelmalli
sessa mielessä. Nyt kun Suo
men ulkopoliittinen asema ja si
säpoliittinen tilanne ovat täydel 
lisesti muuttuneet ja kun de
mokraattiset voimat useilla aloil 
la ovat syrjäyttämässä saksalais 
mielisen politiikan kannattajat, 
pääsee Suomalais-Amerikkalai- 
nen yhdistys vapaasti ja painos
tuksetta täyttämään tehtävään
sä koettamalla kulttuurityön a- 
vulla tutustuttaa suomalaisia Yh 
dvsvaltain valtio- ja yhteiskunta
elämään, sen tieteeseen ja tai
teeseen, sen taloudellisiin ja tek 
nillisiin saavutuksiin, sanalla sa
noen Amerikkaan suurena de
mokraattisena edistyksen maa
na. Toisaalta yhdistyksemme 
pvrkii myös lisäämään Suomen 
tuntemusta Yhdysvaffoissa/TCufT 
Suomi-Neuvostoliitto Seura on 
ottanut tehtäväkseen kulttuuri
vaikutuksen itään, Suomalais- 
Amerikkalainen yhdistys puoles
taan työskentelee, "suuntana Iän 
tinen.”

“Kansojen elämäntie ei aina 
ole tasaista ylöspäin nousua, 
niinkuin mielellämme toivoisim
me,” on nykyinen presidenttim
me Paasikivi eräässä puheessaan 
lausunut. "Toisinaan se painuu 
laakson pohjaan, minne päivä ei 
paista. Suomi on nyt olonsa laak 
sonpohjassa, johon tapausten 
pyörre on sen heittänyt. Tie y- 
löspäin on vaikea. Ilman ponnis
teluja emme pääse nousemaan. 
Tarvitaan lujia otteita. Tarvi
taan luottamusta. Tarvitaan ter- 
vevaistoist? “anna arvo toiselle- 
kln”-tapaista kansallista mieli
alaa. Jokainen askel tulee vie
mään, {peitä lähemmäs, valoisam
pia. hxrisemia. Ja milloin askel 
pettää tai tulee väsymys, meitä 
lohduttaa se ajatus, että maail
manpolitiikan johdossa on tällä 
hetkellä kansoja, joita kaikkien 
vaikeuksien ja erheitten keskellä 
jatkuvasti elähyttää työ sovinno. 
lisen ja demokraattisen maail
man luomiseksi. Vaikeuksiensa 
kanssa kamppailevalla Suomella 
on näin ollen täysi syy uskoa, 
että sen ei sallita sortua, jos se 
itse on .kaikki voimana ponnis
tanut kaikkensa antanut rauhan 
ja järjestyksen palauttamiseksi 
maailmaan. Monet lausunnot, 
jotka esimerkiksi Amerikan ta
holta on annettu Europapn hä
dän lievittämiseksi, eikä vain 
lausunnot vaan oman suun kus- 
taiiiiukisella tapahtuneet käytän
nölliset kauaskantoiset toimen
piteet, vakuuttavat meille kau
niilla tavalla että uusi ihmisyy
den aikakausi on sittenkin koit
tava. Tästä tietoisuudesta pie
ni Suomikin ammentaa voiman
sa astuessaan tulevaisuutensa tie 
tä. Varmana asiana oikeudesta 
kotona jälleen viritetään kokko- 
valkeat ja lauletaan riemurin 
noin : Käy cesoäin sa vaan, ain' 
rohkealla m iellä...”

Ahti Tuuri lauloi rouva Tuu
rin myötäillessä useita suomen
kielisiä, sekä englanninkielisiä 
lauluja, viimeisenä O. Merikan 
non “Soi vienosti murheeni soit
to”. saaden valtavia suosionoso- 
tuksia.

Sanoina ulkonainiateri 
B ym sille

Tuomari Hirsimäki esitti lahe 
tettäväksi ulkoministeri James 
Bymsille Keskuskomitean laati
man kaapelisanoman, jossa kiin-

O lga Long
Tullut Amerilkaan vuonna 1903, 
liittynyt New Yorkin suomalai
seen sosialisti-osastoon sen jrc- 
rustavassa -kokouksessa helmi
kuussa, vuonna 1905, toiminut 
kaikissa eri tehtävissä, mitä 
osaston toiminta edellyttää, lu
kuunottamatta voimistelu-, näy
telmä- ja lauluseuroja. M.S.T 
Edistysyhdistytksen perustava -jä
sen.

nitetään hänen huomiotaan sii
lien että suurvaltain ulkominis
terien kokouksessa Pariisissa 
hän kohdistaisi huomion pienten 
kansojen, kuten Suotuen, itsenäi
syyden ja oikeuksien turvaami
seen ja toimisi sen mukaan.

Imatran kansantanhuryhma 
Aino Väreen johdolla esitti kol
me kansantanihua, siten- antaen 
ohjelmalle tavanmukaista julian 
nusyäritystä.

Pien i oikaisu
Lukiessani selostuksen New 

Yorkin alueen 40 :n vuotisjuhlan 
ohjelmasta Brooklynissä, huo
masin maininnan. että olisin a- 
vaus-puheesani sanonut olleeni 
mulkana kansanjuhlilla Gardne- 
rissa 1904. Nämä juhlat pidettiin 
1903, kuten mainitsinkin. Nai
den juhlien jälestä, tai yhtey
dessä pidettiin Työväenyhdistyk
siä edustajien toimesta kokous 
jossa perustettiin Imatra Liitto 
ja annettiin lopullinen hyväksy
minen Työmics-lehden perusta
miselle.

Raportissa vielä mainitaan,, 
että olisin sanonut Clevelandin 
kokouksen pidetyn 1906. Tämä 
Clevelandin kokous pidettiin, ku
ten varmaan mainitsinkin v. 1904, 
jotavastoin Hihhingin kokous pi
d ettiin  rv. 1906. — .Väinö V. Vai
nio.

Camp Lomala, N. Y.
Lömalan jäsenistö
oli kokoontunut Juhannus-aatto 
na jatkokokoukseen, jossa oli e- 
sillä tärkeitä asioita joista jäse
nistö päätteli. Ensin hyväksyt
tiin uudeksi jäseneksi joukkooni 
me Hilja ja Elmer Han-ley, sekä 
Airiin ja Toivo Raitio, joten tun 
tuu aina hauskalta kun tulee uut 
ta ja nuorta voimaa joukkoom
me. IIlolla tervehdiminekin hei
tä ja toivomme että lie viihtyi
sivät joukossamme.

Farmi talo myytiin
Toinen suuri päätös tehtiin 

kun myytiin fartni-li|us$i> jäse
nyydeksi Mr. ja Mrs. Valimille, 
joten saamme heidätkin ottaa pi 
an uusina jäseninä Lotiialaan. 
Kunhan saavat asiansa ensin jär 
jestettyä kaupungissa* min sitte 
asettuvat Loinalan vakituisiksi 
asukkaiksi. Tervetuloa!

Avajaistanssit
ovat kuudes päivä heinäkuitta, 
lauantai-iltana. Soittamaan tulee 
Brooklynista Viola ia Herbert 
Vesoja. Ile ovat olleet ennenkin 
meille soittamassa. Tiedämme, et 
tä Viola on ahkera soittamaan 
ja on hän yhä edelleen jatka
nut opintojaiiisakiu sen jälkeen 
kun hän on viimeksi ollut Lo- 
inalassa. Nämä tanssi tulee ole. 
maan kesiin avajaistanssit. Aiko
mus on pitää tanssia joka lauan 
tai-ilta kesäsesongin ajan jos 
vaan saadaan soittajat.

Mrs. Kukkonen
tulee yhä edelleen olemJian emän 
lana hotellissa tänä kesänä. Me 
kaikki muistamille viime kesästä 
miten sävyisä ja avulias hän  ja 
ooikan a olivat kaikille. O lem 
me iloisia että  hän vhä tulee tä 
näkin kesänä Lotiialaan.

Kaksik ymmenvuotis- Juhina
tullaan myös viettämään elo- 
• min alussa ensimmäisen viikon 
jamassa, joten jo alamme val
m istua -itäkin varten. Siitä aio
taan muodostaa suuri jullia. Se 
on n iu iöoiu lila  'kahdestakym m e
nestä vuodesta, jonka olemme La 
malassa olleet.

S a u "a
tulee olemaan lammin tästä läh
tien jäsenille sekä vierailijoille. 
Vesi joessakin alkaa olla jo sie
dettäviin lämmintä, etenkin kuu 
man löylyn jälkeen, kun pääsee

New Yorkin ilm oituksia —Help Wanted Ads
M a le  H e lp  W a n ted

F L O O R L A Y E R S
S te a d y  em p lo ym en t

G o o d  P a y

C all
D I 2 -0539

WOOD TURNER
GOOD PAY

Permanent position
Apply at once
Call RA 8 -8 3 2 9

LATHE HANDS
First class

One all around machinist
5 days

Very good hourly wages 
EPPENBACH. INC.

45-10 Vernon B lvd.. L . I .  C ity
S tillw ell 4-7190

FLOOR LAYERS
E x p e rie n c e d , o a k  flo o rin g  
H ig h es t w a g e s , 8 h o u r d a y
STAR FLOORING CORP.
138 W . 100th St., N . Y . C .

Phone AC 2-2424 .
N ight phone T R  8-7182

A u to  B o d y  & F e n d e r  M an
Good pay, steady work.

A pply at once
M A C K ’S A U T O  A B O D Y
30 Remsen Ave., Brooklyn

T el. PR 2-4040

WOOD MACHINE MAN
Experienced on Shaper and Joiner 
Machines. Union Shop &  Wages. 

Some Cabinet making eperiencc desirable. 
Phone C A  6-8067 or apply

B IL T R IT E  D IS P L A Y  F IX T U R E S , 
118 Forsythe Street

BUSHELMEN
C U S TO M  T A IL O R IN G  

Excellent opportuity.
Perm anent position. Salary open.

Apply 41 A. E  47th Street or 
Phone E L  5-1260

H O U S E M E N
R esiden tia l H o te l $30 w e e k ly .

A p p ly  H o u s e k e e p e r

HOTEL GRANDA
268 Ashland Place, Brooklyn 

C O M P O SIT O R  
LO C K -U P , L IN E -U P  

Permanent job
D A Y S

Union; over scale
C H  2-6700  E x . 35

P O L IS H E R S  & B U F F E R S
E x p e rie n c e d , to p -n o tch  m en  

cap ab le  o f h a rd  w h e c lin a . 
b u ff in a  6  c o lo rin a  on a ll 

m etals  o f h ia h e s t tv p e  o f
sm all w o rk . S te a d v  w o rk .  
G o o d  w o rk in g  con d ition s. 

M o d e rn  D iant.

M a n u fa c tu r in a  n a tio n a l k n o w n  
D roduct. . |

S ta te  fu llv  a u a lif ic a t io n i.  » 
exn erien ce  an d  s a la ry  to

A R T  M E T A L  W O R K S , IN C  
East Stroudsburg, Pennsylvania.

MALE & FEMALE HELP MANTED
C O U P L E
Experienced

H O U S E W O R K E R  —  W A IT R E S S  
H A N D Y M A N  —  G A R D E N E R

B eautifu l W aterfro nt Estate 
Phone Totenvllle  8-1253

WAITRESSES —  COUNTERMAN
Short hours. Good salary.

Excellent tips.
P E R M A N E N T  P O S IT IO N

P H O N E  G R E A T  N E C K  3275

SODA FOUNTAIN HELP
Perm anent job. V ery  good pay. 

Nice w orking conditions.
A pply at once

A L E X A N D R IA  P H A R M A C Y ,
760 Grand Concourse, Bronx

Leading N . Y . F irm  has opening for 
E X P . C R O C H E T  BEA DERS, sample 

hands, high pay, steady pleasant 
surroundings.
A pply Today

S T A N D A R D  E M B R O ID E R Y  CO. 
49 W est 56th Street

H. W . FEMALE HELP WANTED
E x c e lle n t o p p o rtu n ity  fo r

H O U S E W O R K E R
Steady, reliable woman desired 
Sm all apartm ent, liberal salary 

SLEE P IN
Mrs. Jacobs, 190 Easy Mosholu Ph 
So. Bronx, (block from  8th Av. sub.)

C a ll F O  5-0646

täältä suin kaupungin kuumuu
desta ja ahtaudesta virkistä
mään jäseniään. Miten voisim
mekaan tulla toimeen enää» il
man Lonialaa? — L. N.

Van Etten-Spencer
Suuret kesäjuhlat
vietetään Speneerissä ensi pyhiin 
aikana. Lauantai-iltana on 
S;»eiieerin vanhalla koululla oh
jelma- ja tanssitilaisuns. New 
Yorkista tulee jouldkue, joka 
esittää ohjelmaa. Tanssin soit
taa W alto Holma. Hänellä on

F e m a le  H e lp  W a n ted

C H A M B E R  M A ID S
Residential H ote l. $23.50 w eekly 

A p p ly  Housekeeper

H O T E L  G R A N D A  
268 Ashland Place, Brooklyn

Manicurist - Fingerwavers 
P leasant S u rro u n d in g s  

Experienced, all around, steady 
5 day week. $30.00 

C L O SE D  T U E S D A Y S  
F ren ch '8  B e a u ty  S a lo n  

142 W .— 32nd St., N . Y . C.

F in g e r w a v e r  - M a n icu rist
ALL A R O U N D  B E A U T IC IA N  

$35 up. Salary open 
C L O S E D  T U E S D A Y

Phone FOrdham 7-1216 
2967 Webster Ave. (200th St.)

H O U S E K E E P E R
G OOD W H O L E S O M E  C O O K IN G  

F O N D  O F C H IL D R E N  
P E R M A N E N T . O W N  Q U A R TER S  

WASHING MACHINE 
$30-535 w eekly

Phone (collect) F ran k lin  151$ 
Starting Sunday 

W O O D M E R E . L O N G  IS L A N D

S T E N O G R A P H E R  
for pleasant small office 

General office w ork. Perm anent 
535.00— 540:00 

Consider beginner 
V IK IN G  P U M P  C O .

1841 Broadway C I 7-3324

Matrons Assistant in Temporary 
Children’s Shelter

M other care of children night and 
day. 15 children, ages from  3 to 12. 
L iving  in essential, pleasant private  

room w ith  private bath provided
Call M A . 2.1424

S T E N O G R A P H E R  
Some experience desirable

5 -d a y s  week during summer 
months

Attractive salary 
P E R M A N E N T

W IE D E N B A C H -B R O W N  CO.
11 8th Ave (15th St.) 

__________C H . 3-4500_________
HOUSEWORKER WANTED

for Brooklyn home 
Splendid opportunity for right g irl 

Pleasant w orking conditions 
Sleep out

Don’t delay— C all today
MR. COGNATA  

at C H  4-4147 from  9— 5:3»

n y t ru im pari -m ukanaan, jo te n  
s o itto  on  täyd e llis e m p ä ä .

S u n n u n ta in a  ju h lita a n  k e n tä l
lä  a iv a n  k o u lu n  v ie ressä  ja  N e w  
M ou kin  jo u k k u e  c s it tä  o h je lm a a . 
S ie llä  saa seu ru s te lla  to is ten  
kanssa, s illä  s ie llä  on ih m is iä  
y m p ä r i m aan , ju u r i  tu li y k s i a u 
to k u o rm a  ih m is iä  C a lifo rn ia s ta ,  
v iik k o a  en n en  ju h lia . K u in k a  p a l
jon, tu le e k a a n  ju h lie n  a ja k s i. 
K a ik k i  Y lä  N e w  Yorlkin . suo m a
la is e t o h ja tk a a  'm a tk a n n e  S p en 
c e riin  la u a n ta in a  ja  s u n n u n ta in a . 
— Kv.

Van Ettenin farmariemännät
M rs . Id a  A u ra  n u o re m m a n  t y t -  
te rän sä  R a ilin  kanssa ja  M rs .  
V e r n a  S t a r r  p o ikan sa  R a y m o n -  
d in  kanssa lä h t iv ä t  v ie ra ile m a a n  
New Yorkiin.

M rs . L y d ia  N ie m i o n  m e n n y t  
M in n e s o ta a n  a s ti ty t tä re n s ä  luo  
k y lä ile m ä ä n - M rs . H ild a  K a rh u ,  
io k a  .palvelee V a n  E t te n in  lä ä 
k ä r in ä , o n  lo m a lla  E r ie s s ä , P a ., 
ty ttä re n s ä  ja  siskonsa perheessä  
M r .  ja  M rs . H ö ls trö m in  luona.

Canadassa p a ri v iik k o a  v ie ra i
liv a t  tu tta v ie n s a  lu o n a  M ir. ja  
M rs . O scar U ls trö in  ja  p o ja t tää l 
tä  V a n  E tte n is tä 1. H e  o va t jo  p a 
la n n e e t k o tiin s a .

Spcnccrilaiset Mr. ja Mrs. 
John I. Koski olivat pitkän mat
kan vicrailureisulla Negaunecs- 
sa, Mieli., entisessä kotiseudus
saan. Myös Clevelandissa, Ohio) 
sa pysähtyivät ja Detroitissa, 
Mieli., jossa saivat olla poikansa 
Taunon häissä, jotka oli kesälk.21 
p. Morsianten nimeä en ole saa
nut tietooni.

Spenceriläinen Mr». Hilja Wide
sai kuoleman tiedon Sudburysta, 
Otit.. Canadasta. Hänen vanha 
isänsä. Kalle Matson oli kuol
lut siellä kotonaan kesäkuun 13 
it. Mrs. Wick kävi viime vuonna 
katsomassa isäänsä, jota ei ollut 
nähnyt moneen-kyinineneen vuo 
teen.

Juhlilta riko»
on ollut tämän kesäkuu — häitä, 
yllätyksiä ja Juhannusjuhlia se 
kä koulujen päättäjäisiä.

Juhannusta vietti Spencerin 
seurakunta Nichols parkissa ja 
saman päivän illalla oli N. Van 
Ettenin seurakunnan juhlat kir
kolla. V. Ettenin suomalaisella 
kaalilla oli naisten k hupi n. ilta
ma lauantai-iltana ja heidän ken
tällä piknekki sunnuntaina ja sit 
te ne suuret Juhannusjuhlat Mr. 
ia Mrs. Kalle Salon farmilla Van 
Etteuissa. Siellä oli väkeä ja kok 
ko paloi ja kokoonnuttiin sen 
ympäri laulamaan ja oli siellä 
laulumestarikin. Antti Salo lau-

F e m a le  H elp  W an ted  

F IN IS H E R S
Experienced

On better Ladies’ Coats
G OOD P A Y  — S T E A D Y  
Good working conditions

S E ID M A N  S C H W A R T Z  Co.
246 W. 38th St.. N. Y. C.

BR. 9-4852
S w itch b oard  - R ecep tion ist

C lerk
Wholesale Food Concern 

BV4 days
Congenial surroundings

M R . F A R L E Y
W A  9-5789

S ten o g ra p h er  - S w itch b o a rd  
O perator

T h o ro u g h ly  experienced
Good salary. Perm anent position  

P leasan t o ffice  
ST 4-3660

—____ !---------- S>_________________________________

W O M A N
for general housewor

G O O D  SA LA R Y
A d u lts  o n ly

Live in beautiful surroundings 
P r iv a te  room  an d  b ath  

Apply to 1036 Grand St., B'klyn. 
o r ca ll

Ev. 7-2121 M r. W . Zaskin

BOOK BINDERY GIRL
Experienced

WIRE STITCHER 
Also g ir l to do numbering. 

Excellent position. Salary open.
Phone C H  2-4319 or apply  

A B L E  B IN D E R Y , 25 W. 15th 8t.

G IR L S  — W O M E N  
L ig h t A sse m b ly  W ork

No experience necessary.
40 H r. W k. —  $25 to start 

A pply between 9 A .M .— 1 P.M .
P U R -L IT E  PRO DU CTS  
71 Baruch Pl., N . Y . C.

COUNTERGIRL - WAITRESS 
Very good salary
Plus meals and tips 
Hours 3— 11:30 P. M.
Apply im m ediately

HENRY'S CONFECTIONARY 
452,5th Ave.. B’klyn  

ST 8-9676
OIRLS — ATTENTION — WOMEN 

THE CARR-NAGY CORP.
Has pleasant opportunities open for train
ees or experienced people to do soldering • 
and wiring on radios. Work in pleasant
plant with pleasant people.
COME DOWN TO BEE MR. BCKROCEI 

______330 EABT 23rd Street__________

lo i m o n ta  p itk ä ä  k u p le tt ia  y k 
sin. Kahvia tarjoiltiin pitkin il
taa  h y v ie n  le ivo s ten  kanissa ja  
s itte n  ku n  p e lim a n n i n urkassa  
p äästi äänen, s illo in  a lk o i la t 
t ia n  s ilittä m in e n . V a a n  tila n  a h 
taus tu li  talossa ja  tan s s ija t s i ir 
ty iv ä t  S a lo n  u u teen  p aan aan , jos  
sa ilo  o li k o rk e a lla  y l i  p u o len  
yön . S a lo n  p a r ille  m o n et k i i to k 
set k a ik is ta  k u s ta n n u k s is ta  ja  sii 
tä  h au skasta  illas ta .

Kesäkuun juhtain päättäjäiseksi
vielä on ASKL:n kaksipäiväiset 
juhlat 29 p. illalla ja 30 p. ken
tällä juhlat Speneerissä, joista 
on jo mainittu Raivaajassa.

Avioliittoon vihittiin
kesäk. 1. p. Miss Edna Saikko
nen, Mr. ja Mrs. Esa Saikkosen 
tytär, van, Ettenistä, ja Mr. Eino 
Alve, Mr. ja M'rs. Rupert Alvcen 
poika Spenccristä. Vihkiminen 
tapahtui Ithacan Metodisti kir
kossa. Todistajina olivat morsia- 
sen sisko, Miss Viola Saikkonen 
ja Mr. Keith Sccly. Hääjuhlia 
vietettiin morsiamen siskon ko
dissa, Mr. ja Mrs. William Kos
kella, jossa oli suuri ystäväjouk- 
ko koolla. Nuori pari asettuu 
asumaan farmille Spenceriin. On 
ni seuratkoon® avioliittoanne ja 
myös farmau-ksessa. — Van- 
cttcnilaincn.

BOGOTA, N. J.
K atsaus suom alaisten  
e läm ään ja  osaston 
to im in taan

Bogotan ja ympäristön suoma 
lainen asutus on verraten nuor
ta. Noin 45 vuotta sitten tiede
tään ensimmäisten suomalaisten 
siirtyneeit asumaan tänne. Tä
mä alue oli vielä siihen aikaan 
fanniscutua. Vuonna 191Q seu
dulla alkoi rakeunnstyöala vil
kastua täällä ia se lioukutLeli 
paljon suomalaisia kirvesinichia 
työn etsintään. Etevinä ammatti 
miehinä tuli heistä vakituisia 
paikkakunnan asukkaita. Tul
koon mainittua, että vuonna 
1929 kehittyi suomalaisten ra
kennusala niin pitkälle, että tääl 
lä oli toistakymmentä itsenäistä 
rakentajaa. Eräänkin suomalai
sen sanotaan rakentaneen yli 
,700 taloa. Tuhansissa täytyy las
kea niiden talojen luku. jotka' 
suomalaiset ovat tänne rakenta
neet.

Alussa m ainittuina vuosina  
saapui Suom esta paljon tyttöjä  
jotka saivat palveluspaikan Eng-

1



No. 150 — 44'. n vuosik. R aivaaja , T o rsta ina , K esäkuun 27 p :n ä  1946 '  ,-rr—  y jjg es sjvU

Kesäjuhlat
SPENCERISSÄ kesäk. 29 ja 30 p.

Juhlat aletaan lauantaina kesäkuun 29 p:nä kello 8 ill. 

Spencerin vanhalla kouluhuoneustolla 
New Yorkin ohjelmajoukkue esiintyy 

Tanssia on Walto Holman soitolla

Sunnuntaina kesäkuun 30 p:nä 
juhlitaan Nichols puistossa

Siellä esitetään monipuolinen ohjelma. — Hyvä ravintola.
Kokoonnutaan kentälle kello 10 ap.

Tervetuloa läheltä ja kaukaa!

DANIELSO N TR A V EL BU R E A U
Danielson, 101 Main St. (Room 5), Connecticut

Konttoripuilielin Dan. 1049-4 

Allekirjoittanut on avannut

A L A - T O IM IS T O N
laivalinjoille ja tulee järjestämään matkoja 

Europaan, Afrikaan, Australiaan, Kiinaan ja Indiaan 
Gdynia American (Puolan) linja ja Norjan American 

linja avaavat liikenteen
Swedish American linja on avannut liikenteen Götebor
gista New Yorlkiin ja takaisin ja. kuljettaa matkustajia 
Ruotsiin, 'l änsikään, Norjaan ja Suomeen. Cunard. United 
States ja Kannikan linjat kuljettavat matkustajia. Eng
lantiin, Irlantiin. Kausikaan ja sieltä eteenpäin. Tämä toi
misto mielihyväliä antaa kaiken mahdollisen avun ja neu
von koskien ilma-, maa- ja mcrimaitkaiiuja; myös neuvo
ja passien ja muiden tarpeellisten asiapapereiden hankin
nassa matkaa varten.

Rev. Reino H iironen, A gen t 
Manager and Notary Public. Kotiosoite: Brooklyn, Conn.

lewoodissa ja 1 laekensackissa. 
Näistä tytöistä löytikin moni 
“nikkari’ clämäutoverinsa. Näin 
on. suomalainen asutus täällÄ 
saanut alkunsa. Nykyään suo
malaiset asuva hyvin hajallaan; 
mitään vakituista suomat, asu
tuskeskustaa täällä ci ole. Eni
ten heitä asuu Tcaiieckissä, mut 
ta tuskin löytyy sitä kylää Ber
gen kauniissa jossa ei asuisi suo 
malaisia.

Suomalaisten yhteispyrinnöt
Kansalaistemme ominaisuuk

siin kuuluu että millin suurempi 
joukko heitä asettuu asumaan, 
sinne myöskin ilmestyy jonkin
lainen seura tai yhdistys. Ensi- 
mäisenä täällä on perustettu 
Sairaus, ja hautausapuyhdistys 
‘‘Turva’’. Tämän kirjoittajalla 
ei ole tarkempia tietoja sen toi
minnasta, mutta sp on toiminut 
noin viisi tai kuusi vuotta.

Näihin aikoihin kuin suomalai
set asettuivat tänne asumaan, 
oli sosialistinen työväenliike hy
vin voimakas, ia tämän aatteen 
ii.nioit taniiua henkilöitä saapui 
myöskin tänne. Silloin lieriisi 
täälläkin kysymys sosialistiosas- 
to|) perustamisesta. Joulukuussa 
vuonna 1913 oli eriiitii tovereita 
kokoontunut Oskar Anstcenin a- 
siiiilooii kekustelemaan osaston 
perustamisesta. Siinä ne sosialis- 
tiosastön syntysanat lausuttiin 
ja varsinainen toiminta aloitet. 
tiili tammikuussa 1914, ja tiima 
osasto on vieläkin toiminnassa, 
mutia nyt Amerikan Suomalai
sen Kansanvallan Liiton osasto
na. Bogotan osasto on tälläker- 
taa ainoa mainitun liiton osasto 
New Jerseyn valtiossa. Paljon 
olisi kertomista koilta 33 vuottfi 
taivaltaneen osaston toiminnasta 
sen eri vaiheissa, mutta tyydym
me mainitsemaan vain tärkeim
mistä. Jo alusta aikain on mer
kille pantavaa se seikka, että 
täällä on ollut tavaton harrastus 
näyttelemiseen. Bogotan Cent
ral avenuen palokunnan taloa 
jota osasto vuokrasi toimitalok- 
seetK käytettiin vuoteen 19+1. Mi 
Ien puutteellista olikaan, tässä 
talossa. Näytelmien esityksiin 
oli .pitänyt laittaa väliaikainen I,- 
va. joka tanssin ajaksi voitiin 
nostaa seinän nojalle pystyyn 
Näytelmien harrastus johtui o- 
saksi siitä cjtä Suomesta ia tääl
tä .suuremmilta näyttämöiltä 
oli saapunut henkilöitä joilla oli 
innostusta ia taipumuksia näyt
tämölle. Näyttämiin tarve tun
tui käyvän yhä välttämättömäm- 
mäksi. Tämä puutteellisuus kor
jattiin siten, että osasto-teki so
pimuksen Bogotan kaupungin 
kanssa saada rakentaa näyttämö 
haalin päähän. Tehtiin 10 vuo
den sopimus että osasto voi va
paasti käyttää ralkentamaansa 
näyttämöä, joka sen jälkeen jää 
haalin mukana kaupungin omai
suudeksi. Vuonna 1922 oli näy ttä 
mö valmis. Ahkerasti oli näy- 
telmäseura toiminnassa, esitet
tiin monta suurta näytelmää tai. 
vikausina. Tätä innostusta kesti 
toistakvmmcntä vuotta. Monta 
näistä kulttuuritvöntekijöistä on 
jo manan majoilla ia eräitä on 
muuttanut pois paikkakunnalta, 
ioten nävttämötyö on nykyään 
kokonaan lomassa
Valistustyö

Kaiken aikaa on osastossa pi
detty aatteellinen valistustyö hy
vin tärkeänä. Katsellessa vanho
ja pöytäkirjoja. huomaa että 
puhe-,ja muita valistustilaisuuk
sia on hyvin -usein pantu toi
meen. Aikaisemmin toimineen

keskustelukerhon pöytäkirjat to 
d istavat, että yhteiskunnalliset 
kysym ykset ovat siellä olleet 
keskustelun aiheena. Heidän kes 
'.uudessaan on ilmestynyt nyrk- 
kilehti. jota lukiessa saa -> n kä
sityksen. että  siihen l-." n iittä 
neet henkilöt ovat olleet a a ttee l
lisesti hy vin kellitty neitä

Vielä nytkin vaikka o-asto on 
pieni ja toim inta heikkoa on jär
jestetty puhetilaisuuksia kolme 
tai neljä kertaa talven kuluessa 
Raivaajan Icvityikseen on osas
ton taholta aina k iinn ite tti huo
miota. Tuskin löytyy sitä p er
hettä  täällä, johon ci Raivaaja 
tulisi.
U rh e ilu

Paitsi edellämainittuja, on 
myöskin käsitetty ruumiillisen 
hyvinvoinnin eli fvysillisen kult
tuurin merkitys. Urheiluseuroja 
on täällä jierustettu kaksi eri kei
laa. 1924 oli täällä vielä urhei- 
'ukuntoisia miehiä, ja kun siihen 
aikaan oli Jersei Cityssä urliei- 
hiseura “Kataja" hyvin voima
kas, niin täällä urheiluun innos
tuneet miehet perustivat "Kata
jin” haaraosaston, joka samalla 
oli osaston alaosasto. Ei ollut 
kenttää mi—sä harjoitella mutta 
mila korjattiin siten, että Kusti 
Williams luovutti maata johon 
urheiluiniehet sitten raivasivat 
'kentän itselleen ja niin alkoi har 
ioitus. Harva oli se kesäilta, jol- 
’oin ei olisi nähty nuoria miehiä 
hioksemassa. heittämässä keihäs 
tä. kiekkoa ja kuulaa ja toiset 
harjoittelivat kolmiloikkaa, sill.. 
monipuolista oli urheilu siihen 
likaan. Otetliinpa osaa idän val
tioitten urhcilukilpailuihinkin.

Multa ikun nämä urheilumic- 
het alkoivat vanhentua, ja tirhei 
’ukuntoisuus laski, niin tällävä- 
'iti oli kasvanut Amerikkaan 
suomalainen uusi polvi. Näillä 
'morilla miehillä oli myöskin eh
kä isiltä perittyä urheiluharras
tusta ja niin vuonna 1932 perus
tivat lie urheiluseuran jonka he 
nimittivät “Vapaus." Mutta hei
dän urheilunsa oli jo enemmän 
amerikkalaista, koripallo y. m. 
pallopelit olivat suurempina har
rastuksina. vaikkakin jossain 
määrin muutakin urheilua, ikuteu 
juoksua, keihäänheittoa y.tn. har 
rastettiin ja yltivät hekin osaa 
suomalaisten järjestämiin urhei
lukilpailuihin. Tämä urheiluseu
ra oli vilkkaassa toiminnassa a i
na viime maailmansotaan asti 
iolloin pojat vietiin armeijaan. 
Tulevatko he jatkamaan urheilu
aan. ei tällä kertaa ole tiedossa.
Osastomme toiminnasta 
nykyään

Osaston toiminta on kohdistet

tn suurem m alta osalta yleiseen 
avustukseen. kuten Amerikan 
Punaisen Ristin ia Suomen avu., 
lukseen. Talvikuukausina on lii
detty  kahviaisia vuoroin kum 
mankin hyväksi Osaston jä-eni- 
t<> käsittää , että  kun olemme ai I 
uoa jä rjestö  paikkakunnalla, niin 
velvollisuudeksemme jäi myn. 
kin yleinen avustuksen loray- 
V alistustyötä niinikään on pidet
ty vireillä mikäli se näissä oioi - j 
-a on ollut mahdollista. L iittoni-j 
me puhuja tavallisesti ikäv koi-! 
me kertaa talvessa. Riihetilaisuu 
det saavat koko hyviin kanna
tuksen. joten asiaamme innostu
nutta yleisöä on olemassa. R ai
vaajan levitys on yksi p ää teh tä 
viä osastossa ja ovatkin asiamie 
hemme tehneet kiitettäviin hy
vin.

Niinä monina vuosina jotka 
olemme osaston mukana ollee: 
monenlaisissa tehtävissä, työ on 
tehty sen aatteen eteen joka tu
lee varmasti johtamaan ihmis
kunnoin parempaan yhteiskun
taan. Nyt jo näemme miten so
sialistinen työväestö on hallituk
sissa monessa Euroopan maassa. 
Säilyttäkäämme osasto toimima! 
la innolla sen hyväksi.

Onni Koskinen.

Suomalainen kuollut, 
haudattu tänään

Eino Heikkinen, toisen maail
mansodan veteraani ja brooikly- 
niläinen 'karjxntcri, kuoli äkkiä 
Brooklynissä, Conti., maanantai- 
iltana.

Mr. Heikkinen oli syntynyt 
Hankasalmella, Suomessa. 41 
vuotta sitten ja tullut tähän 
maahan 1924. Hänen vanhem
pansa ovat olleet August ja Jo- 
sefiina Heikkinen.

Lähempänä omaisena häntä 
kaipaa veli Suomessa ja kaksi 
serkkua täällä Yhdysvalloissa.

Vainaja haudattiin kello kaksi 
tänään iltapäivällä Tillingfliastin 
hautauskodista South Cemete
ry’in Brooklynissä. — —Wk—.

NEWPORT, N. H.
Fitch burgi in

.A. S. kansanvallanviien kesä
juhlille heiniik. 4, . ja 6 päivinä 
Newportistakin menee paljon 
kanssa».

Tietääkseni ei olekaan paikal
lisia kekkereitä järjestetty niik
si päiviksi, joten mennään kuu
lemaan valittua ohjelmaa ja kat 
somaan kaunista näytelmää sc-

Jatkukoon yhteinen työ 
yhteiseksi hyväksi!

Täältä New Yorkin valtion maaseu
dulta suomalainen väki, joka kuuluu 
Spencerin osastoon tai kannattaa sen 
työtä ja toimintaa, lähettää heinähäkit- 
täin vilpittömiä ja lämpimiä terveisiä 
liittomme hallitukselle Fitchburgissa ja 
jäsenille kautta maan.

Erikoisesti me toivomme, että juhliam
me Uudessa Englannissa ja Ohion alu
eella suosisi mitä herttaisin sää.

Meidän voimamme piilee tietoisuudes
samme ja yksimielisyydessämme, joten 
pitäkäämme rivimme ehjinä ja voimis
takaamme kasvatus- ja valistusohjel- 
maamme!

kä tervehtimään tuttavia, joita 
ympäri kontrin saapuu tuohon 
vuotuiseen juhlaan.

Kesä on näyttänyt
näinä päivinä ihanuutensa kaik'cs 
sa kuumuudessaan, mutta varrot 
tiilihän sitä jo kauan.

Towlen korkeakoulusta
päästötodistuksen viikko sittei 
sai Eero Niemi. Lilia ja Eero 
Niemen poika Guildista. Koulun 
historiassa ainutlaatuinen' tapaus 
oli seuraava: Luokkansa presi
denttinä Eero antoi presidentin 
avaimen veljelleen. Richardille, 
joka hänkin luokkansa president 
ti, nvt otti vastaan viimeisen luo

kai» jiresidentin arvon. Veli siis
luovutti viran veljelleen. Jatkaa 
ko Eero lukujaan, sitä hän ci 
sanonut, mutta eteviä veljeksiä 
molemmat. Richard., joka jää vie 
lä Towlen palloilu-tähdcksi nel
jännelle luokalle omaa crtnomai 
sen taidon pcsäpallopitscrinä ja o- 
dotetaan hänen edelleen kehitty- 
mistään.

I lm a r i  K a in u
käytyään niittausopillisen kou
lun I lavcrhillissa. Mass., palve
lee VV. Il, Cranton Insulation 
Co :11a. joka on Amerikan suu
rin ja palvelee mielihy väliä suo
malaisiakin tuossa uudessa am
matissaan. — VV. M.

40-vuotis toimintatervehdys
kaikille suom alaisen työväenliikkeen rin tam alla  
toim iville, to iv o tta v a t

A. S. K. L.

NEW YORKIN
OSASTO

p e ru s te ttu  v. 1903

-  _ __ •  •  _ _ _  ___

2056 Fifth Ave., 127 kadun kulmassa,1  I  V  V Ä I L I i  A A L V  — v.—
------------------------------------------------------------ j a -------------------------------- ------------------------------

Raivaajan New Yorkin
Konttori =:. MW, Aina palveluksessanne!
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N E W Y O R K C IT Y
Juhlille lästöhommissa

Täällä eletään juhlille lähtö-
homini -•ia. sillä näin ke ■sai seen
aikaan alkaa vetämään ihmisiä
maille pii in.

Tämän lauantain aamu,na hih-
tevät Nii»w A'orkin Alueen vieral-

n,Hitaina Imatran pihamaalla. "40 
—40 katu Brooklynissä ja siellä 
nilaan keko päivä. Toivottavasti 
kaikki Osuusliikkeen ystävät ko
koontuvat viettämään kesäistä 
päivää < Istut Jii .keeu juhlilla.

liljat, autolla Spenceriin, N. A . 
kaksipäiväisille kesäjuhlille. Spen 
verin kesäjuhlat olkavat lantin 
tain iltana Spencerin koululla 
jossa on laulu, soitto, lausunta 
ja puhe sekä kaskuilu-ohjelmaa 
ja sitten vielä reilusti aikaa tans
seille.

Sunnuntaina 30 päivänä jatku 
vat juhlat kentällä Spenceris;ä, 
jotka on tuttu koko ymipäristu- 
läisille.

O hion juhlille läh tijä t
( 'hion ja 1 ’e i t t i ' '  Iv a iiiau  t i i l 

een kesäjuhlille. euka alkavat 
hairportin tiliini tulolla ja piha 
maalla, keskiviikko iltana, kesä 
ji.h la tan s,se inä  ja v a rs in a is e t o h 
je lm a llise t t il.n -uudet to i  lain ,, 
heinäkllltn 4 päivänä

Ohjelman > ittajat, lausujat ja 
puhujat lähtevät New h o rk is ta  
tiistain hein.,kuun 2 päivän ilta 
na. junalla ja saapuvat Cleve
landiin ke-l.iv likon aamuna ol
lakseen valm iina ju h lille .

Konttori suljettuna
Hamamslääikäri Elna M. AIo- 

bergin kontori, talossa 120 East 
8öth St. tulee olemaan suljet
tuna heinäkuun 1 päivästä 15 
päivään, kesäloman takia. Toi
vottavasti asiakkaat ottavat tä
män huomionsa.

Osuusliikkeen juhlille 
30 päivä

Brooklynin osuusliikkeen vuo
tuiset kenttäjuhlat ovat sunnun
taina 30 päivänä, siis ensi sun

Suljetaan lauantaisin
Raivaajan New Yorkin kontori 

tulee olemaan suljettuna lauan
taisin koko päivän, alkaen lau
antaina heinäkuun ti päivänä. 
Toisina arkipäivänä Raivaajan 
New Yorkin kontori on avoinna 
kello K) aamulla kello S.30 illalla. 
Syyskuun 7 päivästä alkaen 
k otit or imin e tulee olemaan taas 
avoinna lauantaisin, kello 5 saak
ka iltapäivällä.

New Yorkissa ovat kaikki pan
kit, y.m. suurimmat liikepaikat 
heittä- ja elokuin] ajalla lauantai
sin .suljettuina, että työläisillä on

tilaisuus saada lauantait vapaak
si. Edison Co. ilmoitti, että 
kaikki sen kontoril tulevat ole
maan heinä- ja elokuun ajan sul
jettuina lauantaisin.

Työväentalon ravintola 
avataan kello 11.30 
joka päivä

I'\ÖVäeulalon ravintola on a- 
voinna joka päivä. Avataan klo 
11.30 aamupäivällä ja suljetaan 
kello H» iltasin, paitsi tanssi- 
iltoina myöhempään.

Lainakirjasto suljettuna
1 \ Uväentalon lainakirjasto on 

uijettuna, avataan, jälleen syy.sk. 
12 päivänä ja sen jälkeen on 
iv,linna joka torstai ja sunnun- 
tai-iltasin. Jos teillä on sellaisia 
. omenkielisiä Iki,ujoja, joita ette 
etpää lue. ettekä voi niitä säi
lyttää, niin tuokaa tai lähettä
kää ne Työväentalon laintukirjas 
toon, niin tulevat sieltä kautta 
itkijöille. Osote: Työväentalon
.ainalkirjasto, 2056 Fifth Ave., 

New York 35, N. Y.

Sydämellinen Onnittelumme

Miss Helen I.Tommila ja Lauri K. Rautio
Fitchburg, Mass.

Vihittiin avioliittoon C. C. kirkossa ja häät 
vietettiin Saiman talossa kesäk. 22 p. 1946. 

Säilyköön nuoruuden palava into ja elämän
ylevä unko aina rinnoissanne!
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JOHNSON-BIERMAN CO., Inc.
’ D ealers in

General Hardware, Paints and Oils,

Electrical Appliances, House Furnishings 
and Sporting Goods

8 King Street Port Chester, N. Y.
Tel. P.C. 874-5

LILLIAN DRESS SHOP.
Leninkejä, Hattuja, Alusvaatteita, 

Sukkia, Käsineitä ja Uimapukuja.

Tel. P. C. 3232
227 Westchester Ave. Port Chester, N. Y.

BILTMORE MOTOR SERVICE
Kaikenlaista autojen korjausta 

Ensiluokan mekanikot 

EINO SAARI ja J. KIELY

Ridge Street Port Chester, N. Y.
Tel. P.C. 1070

Elaine Eklund-Comm. 
Davidson vihitty

Miss Elaine Edla Eklund Mrs, 
Ahlgren Eklundin tytär, talosta 
521— H St. Brooklyn, N. Y. ja 
Comm. Henry Alexander, kap 
teeni ja Mrs. Karl J. Davidsonin 
poika, talosta 33—2nd St. Brook- 
yn. N. Y. vihittiin sunnuntaina 

kesäkuun 23 päivänä, Church of 
Transfiguration, Manhattan puo
lella. Vihkimisen toimitti Rev. 
Randol|>h Ray ja vihkimisen jäl
keen seurasi vat hliä-ilot Hotel 
Bossertissa. Morsiamen setä. 
Birger H. Birke. saattoi morsia
men vihille. Alorsiustyttöinä oli 
vat M iss'M ary Stevens, Char 
lestonista, S. C. Miss Barbara 
.Anne MacCle.lland, Philadelphi 
asta ja Eunice Johnson, New 
Rochellesta, N. Y. Sulhasen pu 
iietniehenä toimi luutnantti Wil
liam Ahlgren. U.S.N.R.

Nuorikot lähtivät häämatkalle 
Porto Ricoon.

Fitchburgiin lähtö 
keskiviikon aamuna

Uuden Englannin alueen kesä
juhlille Fitchburgiin' lähtevät 
new-yorkilaiset Trailway bussil
la, keskiviikon heinäkuun 3 päi
vän aamuna kello 9.30 Dixi 
hotellissa olevalta Bus asemalta 
241 West 42 katu.

Vaikka niin paljo ei ilmaantu 
mit lähtijöitä, että olisi saatu e- 
tikuinen bussi, niin lähdetään 
joukolla, yllämainittuna aikana 
Jos ette ole tilanneet lippua etu
käteen, niin niitä saa ostaa mai
nitulta bus-asemalta, mutta |>ar- 
hain on varata lippunsa ajoissa 
sillä matkustajia on paljon sinä 
päivänä.

A rolat käväsivät
.Anna ja Ynjö Arola käväsivät 

New Yonkissa, Floridasta tulo 
matkallaan tässä joku päivä sit
ten ja matkustivat kesäksi Unioon 
Maine, jossa lie ennenkin ovat 
kesälomaansa viettäneet. Arolat 
kertoilivat, että he olivat työssä 
Miami Beachilla ja asuivat Mia
missa Hilda Rantasen luona, jo
ka heidän mukanaan lähettää 
terveisiä ‘kaikille tuttaville tääl«

Alma Ja Isaak Tommila 
Amanda ja Nata Rautio 
Elvi ja John Julian 
Ellen Tommila 
William Tommila 
Pauline. Toivo, Peter ja

T. Tommila 
Raymond Lammi 
Peter E. Nikula. K of K. 
AValfrid N. Virta 
Rosa ja Eino Kokkinen 
Anna Kakkinen 
Olga ja Evert Wainonen 
I.illitin ja Leo Leino 
Beeda Savela ia Alise 
Mr. ja Mrs. W. Piispanen 
Viola ja Renny Autula ja Anna 
Gertrude. Emuni ja A. Lamminen’ 
Mr. ja Mrs. Abner Ojala

ja perhe
Hannah ja John Moisio 
Elsie Rekilä ja Eino 
Fanny ja Viktor Haikala 
Urho, Olga, Reijo ja Vieno Mäkijjl 
Mrs, Geo Nummela,

Kirkland Lake, Canada 
Mrs. Jack Saari ja Raili

North Bay, O., Canada 
Melvin ja Lydia Hawes 
.»Ailie, Aarne Kodki ja pojat 
Ailie ja Eino Koski ja Peter 
Toivo, lna ja Donald Williams,

East Jaffrey,, N. H. 
Emuna ja Kalle Tamminen 
Matti. Aino ja Uuno Aho 
.Anna ja John Aho 
Mr. ja Mrs. Lauri Tuomi

ja pojat
Anne ja Toivo Niemi ja Rilly 
Naemi ja Henry Puranen 
A itio  ja Heino Lystilä 
Mr. ja Mrs. AV. Santavirta 
Elli ja Isaac Isaacson 
Mr. ja Mrs. Walter Engman 
Mr. ja Mrs. Hj. Raatikainen 
Mrs. Katri Mätkinen ja Reino 
Mr. ja Mrs. J. Arenius 
Edwin, Elsie ja Eino Kaarela 
Mr. ja Mrs. Arttur AV. Palo 
Edward Mattson ja perhe 
Ida ja Saimi Laitila 
Kangas Orclb, Fitchburg 
Rosa ja Nikolai Palo

Matti Kemppi 
Fanny Rauta-ruusu 
Lempi ja Toivo Selman 
Evert Järvinen 
Vendla ja Kalle Mäki 
Mary Ja Henry Kumpula 
Air. 'ja Mrs. U4ki Kontio

ja lapset 
John A. Ratila 
Lily ja Gus Laaikso 
George .A. Rannila 
Tauno AI. Myllykangas 
Keijo Alälki 
Tauno AV. Matson 
Geo Renwall
Mrs. Sigrid Luoma ja Elma 
Mr. ja Mrs. Matti AVantanen 
Edith ja Se.nila AAhtoiklko 
Annie ja .Alex Ratila 
John R. Ratila

I Mavme ia Leino Lvstilä 
Pfc. Let” 1  H

' Hanna Matson
i Emma .'ja John Heikkinen 
1 Maria Lampila

Rosa ja Henry Mäki 
Anna ja Kusti Mäki ja Toivo 
Carol. John, Laura ja Eino 

’ Kaj nti
Mr. ja Mrs. Franlk Mälki 
Hilda ja Kaarlo Lindell 
Maria Mälki

1 Hilja ja Ajatti Salo 
Anna ja Ade Pasanen 
Mandi. AVilliam ja Jack Jäfmsä 
O’ga ja Urho Mälki. Quincy 
Mr. ja Mrs John Mäkelä

Hanna ja August Kostia»
Jorma Snellman ja perhe 
Mr. ja Mrs. Väinö Alaja 
I liima Perä ja tytöt 
Paulina ja Ernest Toko 
Hikiä ja John Niemi 
Settiä ja Kalle AVirlklkala 
Elina ja Emil Sorila 
Maria Pumpulla 
Ida Rahkola ja perhe 
Eugene V. Lehtonen K of K 
Air. ja Mrs. B. Talix 
Air. ja Airs. W. ATyllyikangas 
Mr. ja Airs. Alfred AVallenius 
Elsa ja Ted Karvonen 
Hilma Joki
Air. ja Mrs. Einar Knudsen 
Air. ja Airs. William Oinonen 
Air. ja Mrs. Otto Lystilä 
Air. ja Mrs. Jacob Myllykangas 
AI rs. Aili Jallko ja Thelma 
Mr. ja Airs. Hjalmar Lehtonen 
Mr. ja Mrs. Oiva Alurto ja perhe 
Silja Piispanen
Siiri, Robert ja Emil Ojala 
Hilja ja Niilo Huttula 
Hilda ja E. Loulkola 
Lyyli ja Vilho Hilden 
Fiina ja Judy Salmi 
Paavo Koutonen K of K 
Leo Roitko K of K 
Dick Aliner K of K 
Herb Autio 
Sherley Sauza 
Eileen Roina I 
Claire ja Toivo Alatson 
Cennie ja George Nominee 
AV. Salmi

Hartford
Oscar ja Selma Niemi 
Irene, Judy ja AValter Niemi 
Alfred, Rachel ja Bobby Niemi

Kiitos
Kaunis kiitos kaikille sukulaisille ja ystäville, jotka olitte häis- 

sämime. Ja erityinen kiitos niistä manista arvokkaista raha- ym. 
häälalhjoista, joita saitnime runsaasti. Parhain kiitos myöskin kai
kille toimihenkilöille uhrautuvasta avustanne juhlassa.

Helien I. ja Lauri K. Rautio.

Aline Beauty Shoppe
Kaikkea kampaamo-alaan kuuluvaa 

työtä telnlään huolella.
Scjpiikaa ajasta puhelimella P.C. 2361.

204 W ESTCHESTER AVE. 
PORT CHESTER, N. Y.

Onnittelut 40-vuotiaalle A.S.K. Liiton järjestölle 
lähettää

L E N N Y ’ S  I N N
R E S T A U R A N T  A N D  B A R  

O lu e t, v iin it  ja  lik ö ö r it  —  K o tite k o is e t ru u a t,

ai tun at tikeittä jän vai mi-ta m ia.

M erikapteeni A ugust 
H äy h än  hau ta ja ise t

Kuten lehdessämme jo mainit
tiin, merikaipteeni .August lläyliä 
haudataan perjantaina kesäkuun 
28 päivänä, kello 2 päivällä, Hai 
vorsenin hautaustoimistosta, 5310 
—8th ave., Brooklyn, N. Y.

Mr. Ketonen soitti, että lläy 
hä & Pedersenin liike tulee jät 
kiimaan edelleen vaikka Mr 
Hävitän elonaika päättyi. Mai 
uitin liike on lehtemme vukitui 
nen ilmoittaja.

L äm m in tähän  se oli
Viime maanantaina oli New 

Y< rkissa kesän kuumin päivä 
ollen 89 astetta ja tiistaina jal 
ktii kuumuus, nousten 90 aste 
seen.

lunkäyntihän on hauskaa, joten 
tässä vielä aijon mennä yliopis
toon. ‘Oppia ikä kaikki" sanoo 
v.atfha sananlasku ja AI rs. Elkin 
osoittaa, että oppia sitä voi van
hakin, jos vain halua riittää!

M IL F O R D , N . H .
Oeaaton kokous

AiSKJLtn Milfordin osasto Ka
jastuksen kuukausikokous on 
sunnuntaina t.k. 30 p. kello 7 ill. 
Alex Salon kodissa.

T O I N I  ja  L E O N A R D  N Y H O L M ,  o m is ta ja t  

M il l  S t., C or. M e a d  A ve. E ast P o rt  C h ester, Conn.

T el. Bv ratti Riv ei 9479

Janoisilta 1 sentti lisää!
Olutpullon hinta iloitsi 1 sentin 

pulloa 'kohden, joten kuumuu 
lisääntyi ja sen lisäksi janoi. 
menee sentti lisää. Leivän hm 
ta nousi, -ainoin maidon hint 
ja liha ja voi ovat jotenkin sel
laista tavaraa, jota New Yorkis
sa ei saa kuin sattumalta.

D E L I C A T E S S E N  a n d  
L I G H T  L U N C H

Suuri valikoi,ma valmlik-i U ite t tu ja  n  k  ta, kotiin tai 
p ikn ikkiin  vietävälk -i. Voileipiä, pai-11 11ija kanaa.

m akkaraa, peruua-alattia \ m

ALLI ja JOHN VERILL E, omi&ta jät
f l.nt. Alli 1 aal; ■ )

201 Irving A v e .. Port Chester, N. Y.
Tel P.C 1211

Yhdeksän lapsen äiti 
sai diplooman!

Mrs. Lea.lt Ukin 60 vuoden 
vanha. talosta 11 W atkins St. 
Brooklyn, sai päästötodistuksen 
New Lots Evening High Scho >1 
korkeakoulusta,' -.uoritettuaa.i 
täy le! li sen korkeakoulukurssin 
Koulun paättäjäi-juhlilla. jossa 
'nan na -ai dioliom aib oli ah- 
deksan hänen lapsiaan ja vieläpä 
m uutam ia lastenlapsia, kat-.o 

■ u itis -a  kun  (hand  Mother gia 
dueerai t iin.

.Mamma Ukin tuumi, että kou-

Kesäjuhlat on lähellä
niitä vietetään, jo ensi viikolla 
Saiman puistossa Fitchburgissa, 
Mass, siellä kauniissa puistossa, 
jossa näitä kansanvallan vuotui
sia kesäjuhlia vietetään, tappa
vat monet tuttavat toisensa pit
kän ajan takaa. Toivon suurinta 
menestystä.

Jopa Juhannus toi kesän tul 
lessaan. lämpömittari pyörii sa 
<ian asteen ympärillä. — S. K.

L U D L O W , V T .
Ensi Minnutnaina,
t.k. 30 pttiä klo 2 ip. on suoma
lainen jumalan,palvelu-, ameri a- 
taisessa ('ongregational kirkos
sa. Pastori ja Mrs. Arne j 
Avikainen tulevat puhumaan. 
On tiivos laulua kitaran säestyk
sellä. Kaikki ovat tervetulleita. 
-  A J A. _________

SPRINGFIELD, VT.
Ensi sunnuntaina,
t.k . 30 p tt iä  klo K illalla on suo
malainen jumalanpalvelus Anip- 
rikkalal-i- a Congregational kir
ossa täällä. Pastori ja M rs.

Arne Avikainen tulevat pu 
h "naan. I aulua kitaran säes- 
i.k-rllä e-iietään. Kaikki ovat 
svilätueJlisesti tervetmlleita! — 
A. J. A.

ASHTABULA, OHIO
Kesävieraita aina Portlandista, 
Oregonista asti

Alrs. ja Mr. Harry Lange mai
nitusta paikasta vierailevat tääl
lä Alrs. Langen serkun. Victor ja 
Fanny Syiväluoman luona, myös 
vanhan setänsä, Nestor Syväluo- 
mati luona Roomassa, jota Mrs. 
Lange ei ollut kesikään nähnyt. 
Ile pitivät kovasti täällä olos
taan ja lupasitvat tulla ensi kesä
nä uudelleen. Hauskoja ihmisiä 
olivatkin. Tervetuloa vaan tois
tekin.

Nathaniel Lehtinen,
rakennustarpeiden ja kolien myy 
jä, kuoli viime torstai-iltana. 20 
p. 48-vuotiaana. Hän oli synty
nyt Ashtabulassa ja oli edesmen
neen pastori ja Mrs. Frans Leh
tisen potka. Lehtinen oli liidet
ty liike miehenä, kuten seurapii
reissäkin. Häneltä jäi vainio ja 
4 sinkoa. Lepää rauhassa. Päi 
vätyösi on päättynyt.

Mennään «itä keaäjuhlille
meiltäkin, vaikka ei siitä paljon 
huudella. Siellä taas tavataan 
vanhoja ja uusia tultavia. — '1

QUINCY. MASS
Muutetaan saapua
T. A'. Veljen iohtokunnan koko 
ukseen keskiviikkoiltana 3 p:nä 
heinäkuuta. Kesän aikana pide 
tään ne vain* kerran kuukaudes
sa. joten lä-sä siitä huomautam
me kuu ne ovat niin harvoin ja 
voi unohtua. Kokous alkaa kello 
7 illalla.

Suomi-komitean
kuukausikokous nidelään lähe- 
ty skirl.ossa heinäkuun ensiinäi- 
senä maanantaina. Tilaisuuden 
ihteydessä on kahvitarjoilu Suo 
men avustusrahastoon ja toivo
taan sinne suurta joukkoa avus

tamaan hädänalaisia. Alkaa klo 
7 illalla. Kalevalan tyttäret kus
tantavat kahvipöydän, joten kaik 
ki tulot menevät avustusrahas 
tooig

Lähetyekirfcon ompeluseura
viettää kahviaisiaan ja ohjelma- 
tilaisuuttaan kirkkonsa hyväksi 
heiuäk. 2 p :nä Alrs. Hakkaraisen 
talossa. Kehoitetaan sinne mene
mään kansalaisiamme. Paikka 
sijaitsee 53 Bartlet st.

Vuldcekahviaitet
ovat taas Veljen talossa keski
viikkona. Uudet emännät tulevat 
olemaan silloin remmissä, mutta 
ketkä, sitä emme vielä tiedä. 
Miennään silti suurella joukolla 
talolle, sillä kyllä siellä on naut
timista ja hauskuuttaa pitsalle 
saakka.

Jopas saamme
mekin pohjoisessa asujat lämmin 
tä. ettei tarvitse sitä mennä muu 
alta hakemaan. Antaa tulla vain, 
ei lämmin luita riko. — Vennu.

A S H B Y , M A S S .
Huomautus Farmariyhdistyksen 
jäsenille
että Majan puhdistus aletaan kel 
!o 10 ensi sunnunt.-aatmina. Nai 
set puhdistavat .■.isältä miehet 
ulkoa. Ottakaa asiaankuuluvat 
puhdistusvälineet mukaan sillä 
talossa niitä ei ole. Kahvia juo
daan kotitekoisten leivosten 
kanssa. Kaikki mukaan.

Puhdistus on tehtävä ennen 
avajaistansseja jotka ovat hei
näkuun 13 päivänä Silloin tulee 
tärisseihimme vieraita pilkiltäkin 
matkoilla. Newyorkilaisia kesä- 
vieraita on jo ympäristö täynnä 
ia he kai aavat huvitusta. Ma
jan avajaistansseissa kesävieraat 
voivat tutustua toisiinsa. Tanssi- 
komitea knkouksessan päätti an
taa ovilikeleilla lahjoja voita 
y. m. Soitosta huolehtii Heiska
sen orkesteri.

GARDNER. MASS
Koululääkäri eronnut.

Tri Arthur G, Heininger, joka 
on toiminut kaupunkimme kou
lujen lääkärinä viimeiset 30 vuot 
ta, erosi toimestaan eilen. Seu
raajaa ei ole vielä nimitetty, mut 
ta kaupunkimme lääkäreitä on 
pyydetty hakemaan tointa. N i
mitys on tehtävä ennen syyskuu 
ta. Koulujen johtajalta, Frank 
C. Chaselta, saa tointa koskevia 
tietoja.

RakennuHukkareuta puutetta
Hayward McCarthy, Fitzge

rald Construction Companyn su
pi. joka johtaa veteraanien tila- 
päisasuntojen paikoilleen panoa, 
ilmoittaa ettei hän voi sanoa mil 
loin rakennukset valmistuvat 
siksi kun ei saa riittävästi uik
kareita. Hänellä on työssä tällä 
kertaa kymmenen nikkaria ja' 
hän tarvitseisi kolmekymmentä. 
Seitsemän sekatyöläistä, kaikki 
sotaveteraaneja, jouduttiin eilen 
laskemaan rokuliin ammattilais
ten puutteessa.

Kaikki kelpaa riidan aiheeksi.
Poliisikersautti Clay AIcKean, 

i‘>ka oli poliisikamarin päivystä
jänä eilen illalla, sai kutsun Park 
kadun varrella olevasta talosta.

"Olisitteko hyvä ja lähettäisit
te jonkun tänne," kuului ääni pu 
helimessa.

“ Mikä on valituksen aihee
na?" tiedusteli kersantti.

"Naapurini niittää minun piha
nurmeani.” kuului vastaus.

Poliisi A’ahlons'ki läksi autolla 
asiaa tutkimaan ia palattuaan 
matkaltaan selitti naapuruksin 
olevan riittää pienestä maapalas- 
(:i kartanojensa välillä. —• Yr
jölä.

— Tvtön ja nuken vä'i'lä on 
se eroitus, että  kun tvlbhi pu
ristaa rintaansa vasten, hän ei 
huuda "mamma”.
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LÄNTELÄISEN PIKAPIIRTOJA  
KOTOISILTA TANHUILTAAN

California im aina ollut, ikään- 
kuin perinliiiavoiltaan, republi
kaaninen vallin, la vaikka muu
tamat alemmat virkamiehet ovat 
kyllä saaneet olla toimissaan pit
kiäkin aT.oja, kuvernöörit yleen
sä ovat ty\ dyttäneel asukkaita 
vain yhden virkakauden. V. 1950 
tulee kuluneeksi sata vuotta siitit 
kun California hyväksyttiin val
tioliittoon, mutta vain kolme ku
vernööriä on tuiki ajalla voitta
nut vaaleissa toisen viikakuden, 
tämä kolmas ollen nykyinen ku
vernööri Earl W atiten .

J< Jm. Bigler-niminen kuver
nööri oli ensimmäisen kenrar 
saanut toisen virkakauden valtion 
historian alkuvuosina. Toisen 
kerran tapahtui sillä tavalla v. 
1914, jolloin liirani Johnson pää
si kuvernööriksi toisenkin ker
ran hänet ylennettiin kuvernöö
rin virastosta liittosenaattiin, 
jossa sai olla kuolemaansa saak
ka toista vuotta sitten. Johnson, 
kuten ainakin, vanhemmat mie
het muistalvat, oli itsepintainen 
isolationist;, joka vaikutti, ken
ties enemmän kuin kukaan toinen 
yksilö, siihen että Yhdysvaltain 
1'tongressi hylkäsi kansain välisen 
yhteistoiminnan •edellisen maail
man sodan, jälkeen.

Nykyinen kuvernööri Warren 
on liberaalinen republikaani. 
Vaikka lopulliset eli varsinaiset 
vaalit ovatkin vasta marraskuun 
alussa, Warrenin ei tarvitse olla 
huolissaan niiden, suihtecn, sillä 
hän sai ikesä‘ku.1111 alussa toimite
tuissa nimity.waalci.ssa sekä re
publikaanien että demokraattien 
ehdokkuuden kuvernööriksi. Hä
nelle jäi vastaehdokkaaksi lopul
lisiin vaaleihin vain kieltolaki 
puolueen ehdokas. Warren sat 
nimitysvaaleissa 90 pros, republi
kaanien äänistä ja 55 pros, de
mokraattien äänistä, joten tuli 
kummankin puolueen ,viralliseksi 
ehdtlkikaaksi kuvernöörin toi 
meen. H|än siis on oma vasta 
ehdokkaansa demokraattien lis
talle, joten ei voi hävitä vaaleis
sa! Tällainen -merkillinen tulos 
on mahdollista Californiassa, jos
sa voimassa olevien vaalilakien 
mukaan sama henkilö voi ilmoit

B A Y L I N ’ S

M uita  leninkejä 
v iile istä  

kesäkankaista

$7 - s o - $2 5  . 0 0

Ju u ri saap u n u t sa to ja  pum puli, k reppi ja 
bem berg  pukuja. V alm iina kesäisiksi 

pukim iksi.

BAYLIN’S FUR SHOP
467 M ain S tree t

tautua nimitysvaaleissa niin nm 
tien puolueen ehdokkaaksi kt in 
haluaa kun saa fiiinity spap<- 
reiihin tarpeellisen määrän äänes
täjien allekirjoituksia ja maksaa 
valtiolle paperien sisäänijättö- 
111 ak sun.

Warren on entinen Alamrda- 
kauntili syyltäjälakimies, josta 
toimesta pääsi nousemaan valtion 
vli lakimieheksi samoissa yleisis
sä vaaleissa v. 1**32, jolloin de 
mokraattien ehdokas ("ulhert f »! 
son valittiin kuvernööriksi. Sil
lain oli presidentin ehdokkaana 
Franklin I). Roosevelt, jolle val
tion äänestäjien enemmistö antoi 
äänensä, ja samalla Olsouille de
mokraattien knvci 110.,1 inchd d:- 
kaaitia. maitta Warretiiin nähden 
tekivät poikkeuksen valitsivat 
hänet ylilakimielieksi, vaikka oli
kin republikaani.

Varmuutena pidettiin, eitti 
Warren saa äskeisissä nimitys- 
vaaleissa. republikaanien nimi
tyksen kuvernööriksi,, mutta de
mokraattien nimityksen voitta
minen oli sensijaan yllätys mei
kein kaikille. Vastaehdokkaana 
demokraattien listalla oli ny kyi
nen valtion ylihikiinies Robert 
W. Kenny, Stanfordin yliopis
ton tutkinnot aikoinaan suoritta
nut entinen suuroikeuden tuo
mari ja valtion senaattori, joka 
on aina omaksunut vapaamielisen 
katsomuksen asioissa yleensä 
Hänellä oli m.m. ClO-järje.itu
jen kannatus, ja liidettiin, että 
Kennystä voi ihyvinikin tulla War
renin voittaja marraskuun vaa
leihin. Mutta Kenny jiii pois 
kilpailusta jo ensi kierroksessa.

Warrenin saama odottamatto
man suuri kannatus tietysti joh
tuu suureksi osaksi siitä, että hän 
tuli valituksi kuvernööriksi o- 
tolliseen aikaan. Hänen virka
kaudellaan valtion asukasluku 
lisääntyi huomattavasti ja rahaa 
oli liikkeellä viljavasti sotatuo- 
tannop tuloksena. Veroja voi
tiin alentaa samanaikaisesti ’kuu 
työttömyysvakuutusta ja sokei
den avustusta lisättiin. Valtion 
lainiaatijakunnassa Warren kan
natti äänekkäästi pakollista ter- 
veysvakuutusta, vaikka hänkin

Tel. 300
Turicis S torageen

W E E K -E N D
S P E C IA L E JA

F itch b u rg , M ass.

t  t  1  I
I  t V  -T

. .  .

LA U LA JIA  — Maynardin työväenyhdistyksen naiskuoro muutamia vuosia sitten. Keskellä johtaja 
Oscar Tofferi

Kansalaiseksipääsyä ja siirtolai
suutta selostavia kysymyksiä 

Kysymys: Saavuin Ylidyw.ul- 
toihin merimiehenä vuonna l'»4-l 
ja olen ollut täällä siitä saakka 
Muutkin ystäväni, jotka samoin 
jäi tänne laittomasti, meni viime 
joulun edeliii Canadnau saadnk 
seen ns. siirtolaisviisuinin ja on 
nyt siis täällä laillisena siirtolai
sena. Voinko minä nykyisten 
lakien mutkaan tehdä. samoin?

Vastaus: \s> kelttiin m uuttu-
ncide.n siirtolaislakien alaisena ei 
enää ole ylitti hclpjio järjestää 
niin sanot tua ‘‘pre-exsam iiiatio
nia", jonlka sai erinäisillä järjes
telyillä täällä ja senjälkeen käy
mällä Canadaissa tai jossakin 
muussa Yhdysvaltain rajamaas
sa. josta sitte annettiin siirtolais 
viisumi rajan yli palaamista 
varten. Erinäisissä, tapauksissa 
sellainen myönnetään n l ik o in  a a - 
laiselle nytkin vielä, esim. sellai
sille joilla täällä on laillisesti 
maihin tullut puoliso, alaikäinen 
lapsi tai vanhenuiiista toinen tai 
molemmat. Sellainen henkilö 
voi vuoden täällä oltuaan anoa 
pre-exaniinationin saantia. Mut
ta sellainen jolta ei ole edellä
mainittuja sukulaisia, joutuu o- 
dottannaan viisi vuotta ennen
kuin on oikeutettu sellaisen ano
miseen. Sitäpaitsi täytyy hänen 
kaikissa suhteissa täyttää siirto
laislakien säätämät edellytykset 
ja ne ehdot joita Ikaiisalaisek-i 
pyrkijältäkin vaaditaan. Jos h i i 
lien synty mijmaastaaii on niin 
paljon pyrkijöitä tänne, että hä
nen todennäköisesti siellä pitäisi 
odottaa yli vuoden ennenkuin 
anomustaan voitaisiin säännölli
sessä järjestyksessä käsitellä, 
niin hänet 1 saatetaan palauttaa 
'kotimaahansa ja saa siellä odot 
taa viisuin in satuni vuoroa a 11. 
Common Council.

liketi liesi, että hänen oman 
puolueensa valitsemat edustajat 
eivät sitä hyväksy.

Anyway, Warren on nyt etu
rivissä niiden kuvernöörien jou
kossa, joista maamme repuhli- 
• aanit hyvin luultavasti ottavat 
tulevat ehdokkaansa Yhdysval- 
taiu presidentiksi.

♦ ♦ ♦
San Franciscon ammattikun

tien keskushallituksen (Central 
Trades Council) puheenjohtaja 
John F. Shelley, on sellainen kan 
salainen, ja politiikkamies, joka 
yrittää elää niiden riitaisuuksien 
yläpuolella, joita vallitsee CIO. 
järjestöön ja AHL tn kuuluvien 
miesten kesken. Sen tuloksena 
hänellä 011 omalaatuinen aseman 
sa nykyisessä vaalitaistelussa, 
jossa hän, on demokr.aattipuolu- 
cen ehdokkaana valtion varaku
vernööriksi. Nimitysvaaleissa h«i 
neliä oli CIO:n vaalitoiniikunnan 
virallinen, knnatus, ja se on hä
nellä edelleenkin.

Monet AFI.t-liittoon kuuluvat 
unionit olivat kyllä antaneet kan 
liatuksensa Shelleyn ehdokkuu
delle jo ennen nimitysvaaleja. 
mutta Californian A EL diiton 
vuosikokous, joka pidettiin San 
Franciscossa kesäkuun kolman
nella viikolla, niinkään hyväkisyi 
julkilausuman, jossa jäsenten ke 
lioitettiili äänestämään Shelly 
v a r a k 11 v e r nö ö r ik s i.

Cutisista päättäen tämä olikin 
ainoa A H . diiton valtiokonvent- 
sionin päätös, jonka yhteydessä 
hyväksyttiin mitään, sellaista, jo 
ta CIO Järjestöön kuuluvat unio 
nit esittivät tai kannattivat. 
Marraskuun vaalien jälkeen sit
ten nähdään miten Shelley suo
riutuu vaaleissa.

Eräässä Shelleyn puolesta pi
detyssä puheessa AFI. diiton vai 
tii-jilrjestöm kokouksessa huo
mautettiin, että jos kuvernööri 
Lari Warren sattuisi v. 1948 v- 
leisissä vaaleissa pääsemään pre 
sidentiksi tai vara-presidentiksi, 
niin Shelley voisi silloin siirtyä 
valtion kuvernööriksi. Joka olisi 
ensimmäinen kerta kun sellaista 
011 tapahtunut Californian histo
riassa.

♦ ♦ ♦
San Franciscossa sijaitsevan 

liittohallituksen oikeuden tuoma 
ri Louis E. Goodman hylkäsi k,e- 
säk. Id p:nä sen $1.500.000tn hv- 
vil vsvaatimuksen, jonka Connec 
tietitin. valtiossa asuva tehtaiden 
omistaja, neiti Vivien Kellenis 
oli tuonnottain nostanut CIO. 
iärcjstöjen paikallista äänenkan
nattajaa I.alxir Heraldia ja sen 
toimituskuntaan vastaan.. Juttu 
oli käsitelty tuomari Goodma
nin edessä kolme .päivätä.

Kanteen mukaan lehdessä il 
niestyneissä kirjoituksissa oli 
kuvattu “maanpetokselliseksi toi 
nunnaksi" sitä klm neiti Kellenis 
oli sodan aikana yllyttänyt kan
salaisia verolakkoon, ja oli sa
manaikaisesti ollut kirjeenvaih
dossa erään Argentinassa asuvan 
saksalaisen kreivin kanssa. Hy
lätessään neiti Kellemsin ano 
muksen tuomari Goodman huo
mautti, että muutkin lehdet ja 
imin. Yhdysvaltain rahastosihtee 
ri olivat jo aikaisemmin, sano
neet neiti iKellemsin menettelyn 
olleen, maanpetoksellista. Labor 
Heraldin julkaisemat kirjoituk
set olivat olleet vain “kohtuul
lista arvostelua.” sanoi tuomari.

Tuomari Goixlman sanoi huo
mioineensa neiti Kellemsin käy
töksen todistajan paikalla olles
saan. jolloin sanoi neidin olleen 
“vältteleväin ylimielisen, hävyt
tömän ja riidanhaluisen. ’

Kantaja ei ollut läsnä oikeu
dessa kuulemassa päätöstä jutus 
saan —- oli jo siihen mennessä 
lentänyt kotiinsa Westport iin, 
C01111.

m ♦ *

1 liiomattavan suuri maakaup
pa tehtiin kesäkuun puolivälis
sä Fresnon lähellä San Joannin 
laaksossa, jossa Russel Giffen- 
11 im in en mies myi omistamansa 
54,000 eekkeriä kieinokasteluniaa 
ta Aiulerson, Clayton & Compa- 
iiy-niiniselle yhtymälle $7,000,- 
()00:ii kauppahinnasta.

Mainitun, yhtymäni sanotaan

ft- *  V

“ Keittänette kai kaasulla?. .  .Aivanvarmasti”
“Vaim oni on vallan hurm aantunut autom aattisesti toim i
vaan kausuhelluan. lian  pitää . en nopeudesta ja kuum uu
den m äärittelyn huokeudesta. .ta mitä tulee broiluam iseen  
ju paistam iseen, hän sanoo sen olevan kaikkein parhaim 
man.
“Aivan varm asti me käytäm m e kaasua keittäm iseen.”

Fitchburg Gas and Electric Light Company
655 M A IN  ST. Tel. 1550 FITCHBURG

ilevan maailman suurimman puu 
villayhtiön, ja Giffenin maan sa
nottiin olleen suurimman yksityi 
sen omostaman kastelualueen 
Yhdysvalloissa. Yhtymän päiilii- 
kepaikka on tietojen mukaan 
Houstonissa. Texasin valtiossa, 
ja se kuuluu omistavan muitakin 
maita San Joaquin-laaksossa. 
Giffen. jäi uutisen mukaan yhti
ön palvelukseen myymänsä maa
tilan hoitajaksi.

♦ # #
Californian antojen omistajat, 
joiden on viime sodan alusta 
saakka täytynyt tyytyä samoi
hin vanhoihin nnmerolaat töihin 
ajopeleissään, saavat ensi vuon
na kaksi tuitta mun e ro! aa t taa. 
Valtion moottorivirasto 011 lilan 
nut ne eräältä los-angelilaiselta 
tehtailijalta, joka kuitenkin on 
luvannut ne vasta hiihti- tai tou
kokuussa.

I.aattoihin tulee mustat nu
merot ja kirjaimet oranssiväri- 
selle pohjalle, joka väriyhdistel
mä on ollut ennenkin käytännös
sä Califortiiassa.

Satoja Amerikan kauppalaivo
ja on jäänyt “joutilaaksi” sen 
jälkeen kun sota luopui, ia niitä 
on huomattava määrä ankkuris
sa San Franciscon lahdessakin.
I r«llitiikisen nieriliikemtekoinis- 
sionin antamien tietojen mu
kaan joutilaisuuteen jätettyjen 
Amerikan kauppalaivojen luku 
lähentelee nykyään tuhatta.

Viime huhtikuun alkuun men
nessä oh jo jätetty ankkuriin 
vli 600 laivaa, ja luku lisääntyi 
130:11,ä huhtikuun 15 päivään 
mennessä.

Beniciaii lähellä sijaitseva Sui- 
sun-lahti, joka on San Francis
con lähden koillisin pohjukka, 
on maan toiseksi suurin livlkv- 
laivojen ankkuripaikka. Siellä 
dmoitetaan olevan ankkurissa 
kolmattasataa kauppa- ja tank
kilaivaa.

Tämän luvun ylittävät ne jou
tilaaksi jääneet kauppalaivat ja 
tankkerit, jotka ovat ankkurissa 
maamme itäranniktolln James- 
joessa Viriginian valtiossa.

Yleisenä käsityksenä 011. että 
jokseenkin kaikki sodan aikana 
rakennetut Liherty-inallisct rah 
tilaivat jäävät nyt sodan loput
tua- romuraudaksi sen vuoksi 
kun ovat liian hitaita rauhanai- 
kaiseen meriliikenteeseen., jossa 
ennustetaan, • kehittyvän kova 
kauppakilpadu. — Arvid Nelson.

Lukijain
Osasto

Kansalaishittamis- 
säädöksiä muutettu

Uu»i painot kirjaaeata: Miten 
Yhdysvaltain kansalaiseksi 
päästään ?
The Common Council of Ame

rican Unity on vastikään ottanut 
luulen painoksen yllämainitusta 
kirjasista, jotuka alkntkie,itien 
nimi kuuluu: How to Become a 
Citizen of the l iiited States. Sen 
jiil'keeii kun sanotusta kirjasesta 
ilmestyi nykyisen edellinen pai
nos vuonna PM-’, 'kaiisalaistut- 
tamislaikeja on useissa suhteissa 
muutettu niin että uusi selostus 
niistä on välttämätön. Maksirt 
ovat muuttuneet useissa tapauk
sissa ja inuutcnlkiii säädöksiä on 
uusittu ja muutettu.

Uudessa painoksessa seloste
taan kaildki muuli ikset ja se si 
saitaa kalklki nykyisin voimassa 
olevat k an sala istut tain isaset uA-
set. Kirjasen hinta on 35 sent 
tiä ja sitä saadaan tilaamalla 
osoitteella: The Common Coun
cil of American 1’nitv. 20 West 
40th St., New York 1H. N Y. 
Maksu voidaan laJiettää joko 
moneyorderina tai postirnerkkei- 
uä.

X 4  t5 L  » , •  ?

jossa tarjoilun kustantavat Mr. 
ia .Mrs. Kalle Laiho.

Sunnuntaina kello 3 iltapäiväl- 
vällä on samassa paikassa juma
lanpalvelus, jossa saarnaa Arvo 
Niskanen, nuori pappi Mavuar- 
dista.

Ensi maanantai-iltana kello 
7:3O seurakunnan vieraana on lä
hetyssaarnaaja, joka on paluu
matkalla Kiinasta Suomeni. Hä
nellä oletetaan olevan kiimoista 
kerrottavaa siitä suuresta ja 
kansarikkaasta maasta, jossa 
hän on ollut lähetystyötä teke
mässä.

Kysymys: Menettääkö kan.sa- 
laistunut amerikkalainen kansa
laisoikeutensa osallistumalla jos 
sakin vieraassa maassa toimitet 
luun poliittisluonteiseen äänes
tykseen tai sellaiseen yleisäänes- 
tykseen jolla kysyin y.ksessiiole- 
vau maan suvereniteetti määrä
tään? Muudin ystäväni kirjoit
taa siten meiiettiineensä kaiisa- 
laisoikeiitensa.

Vastaus: Yuote-en 1941 kan- 
salaistunut amerikkalainen ci me 
nettäny.t edelläniainiituissa tapa- 
niksi s.sa k tm säkiisi like tik s laa n.
mutta tainmikuun 13 pnä. 1'>-I1 
voimaan tulleen lain uiukuan me
nettää Amerikan kansalaisoikeu
det henkilö ji ka osallistuu ul
komailla poliitti-luoiitoisiin vaa
leihin tai sellaiseen kansanäänes
tykseen, jolla maan itsenäisyys 
määritellään. — Common Coun
cil.

U R H E IL U
M oskovassa u itu
uusi ennä tys

Lontoo — Moskovan radio t ;e- 
doitti juhainiuspäivänä. e ttä  Leo 
niil Meshk' v oli uinut BX) met 
riä rintauintikilpailussa uudessa 
maailiii;iiieiiiiat\ sajassa. yhdessä 
111 inu tili'sa  5.2 sekuntissa. millä 
tuluksella hiin rikkoi entisen 
m aaim aneuiiäti ksen. joka venä
läisten tiedoiluksen unikaan on 
sovicttiuiniari Boicihenkon n i
inissä..

Kansainvälisen unintdiiton hy 
väiksvinä m aailinanennats s sadan 
tuetiin  rintaiiiiiniss.'i kuitenkin 

anierikalaisen R. R. IloughinO li
uimissa. I 
tti ennätys 
sekuntia

ä llin  vuonna 1940 m 
on vksi m inuutti 7.3

FITCHBURG
S U O M I S Y N O O I K E R T O O  
T O IM IN N A S T A A N

H un inen -itänä , siis perjaniai- 
na. kello 7 :30 Suomi Synodin 
uuden kirkon salissa 011 seura 
kunnan ompeluseuralla kokous,

L Ä H E T Y S S E U R A K U N T A
I aitaan pidettävässä Sisarliiton 

, m jel iltakokouksessa tarjoillaan 
kahvia.

Huomenna pidettävään seura
kunnan kuukausikokoukseen kut 
siltaan kaikkia seurakunnan 'jä
seniä tärkeitteil asioiden takia.

Seurakunnan huvilaan lasten- 
julilaan lähdetään kirkon edestä 
sunnuntai-aäniuna kello 9. |uh
kista palataan niin aikaisin, et
tä huuliltaan kello 7 vietettä- 
\ ään jumalanpalvelukseen.

Tiistaina jälleen on ompelu
seuran kokous.

Lomailuajan
mukavuuksia

Lom a-ajan takkeja

Sainit 1.1

populaareja tänä seson- 
,ini os monipuolinen varasto  
. sukkia ja aivan poiikkeuk- 

olmioita. Monia ,m uita

— hyvin 
saapunut 
esahousuja 
st

kina. Juuri 
o lk ihattu ja , k 
sellinen vara 
m iellyttäviä esineitä ke an tarpeiksi

M e illä  on edelleenkin ko h tu u llise t h innat.

K e v y itä  uusia some st i v ä r ite tty jä

Sporttipaitoja
ne ovat e r ittä in  m ukavia  pitää

‘2 . 9 5  -  ' 8 . 0 0

F. H. LANE CO.
530— 532 M A IN  ST. FITCHBURG , MASS.
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F IT C H B U R G
J A  Y M P Ä R I S T Ö

Lyhyesti sanoen —
. Raivaaja haluaa lehden jaka

jia, poikia tai tyttöjä.

—  14 vuotta täyttänyt poika 
tai tyttö  halutaan iltapäiviini 
käärimään Raivaajaa postiin.

— Kuoriin harjoitukset tänä 
iltana kello 7 :30.

— Saksalaisen kirkon pappi 
M a x  B. Scliaff. on pyytänyt e- 
roa toimestaan ia saanut sen. 
mutta hän on kuitenkin luvan
nut jäädä toimeensa siihen saak
ka, kun seurakunta ehtii hank
kia hänelle sijaisen. Etinen tän
ne tuloaan postori Sehaff oli pap- 
pina South Dakotassa ja New 
Yorkissa. Hän on syntynyt 
Saksassa ia matkustellut laajas
ti maailmaa, m. m. tutkimus
matkoilla Etiopiassa.

— Oliver Christian, joka asui 
talossa 349 I lighlandkadun var
rella ja kttoli eilen Burbankin 
sairaalassa, oli (>0 vuorien ikäi
nen ja vanhimpia henkilöitä tääl
lä Fitchburgissa.

— Poliisipäällikkö Daniel E, 
McKenna varoittaa autoilijoita 
kovasta ajosta. Ja hän tarkoit
taa noilla varoituksillaan aivan 
täyttä totta. Viime tiistaina po
liisit haastoivat oikeuteen 8 
nuorta miestä, joita sakotettiin 
yhteensä $90 kovasta ajosta.

f  IITISILMOITUKSIA
FITCHBURG

Halutaan nainen keittiöön työhön. 
Englanninkielen taito tarpeellinen. $18.40 
viikko ja ateriat. Palkka kohoaa $2.00 
heinäkuun la tä  päivästä. — State Teach
ers College, Fitchburg. Mass. Tel. 2415.

Myytävänä 6—7 viikon vanhoja 
sianporsaita. — M. J. MacKenzi, 
87 Alpine Road, Fitchburg.

— Arthur jaeksoh. joka asui 
täällä talossa 10 Cottage stjua- 
ressa ja kuuli huoneessaan äk
kiä. haudattiin eilen Pine Drove 
Semetcriin Baldvinsvillcs-ä. Pas
tori Andrew Droop toimitti 
nmistoserenioniat.

— Sähköyhtiön liikkeenhoitaja 
A'hert D. Neal on ilmoittanut 
pormestarille, että yhtiö jitstce- 
railec siten sähkömakstijansa, 
että 'iikehuoneet ia kodit --aavat 
vuoden sähkön $40.000 halvem
malla kuin nykyinen maksu on. 
Tämä summa on suuri, mutta 
kuu yhtiöllä on noin 16,000 kus- 
tomeria, niin ei siitä hevinkään 
paljon tule vksityisille kulutta
jille.

— Väinö lokincn talosta 1
.imenburg-kadim varrella on 

päässyt kotiinsa Burbankin -ai 
raalasta. iossa hän oli 10 päi
vää pienen leikkauksen takia.

Toimittaja ja Mrs. William 
N. Rcivo matkustivat eilen New 
Yorkiin, josta lie matkustivat 
tänään Timminsiin, Out., jossa 
vietettävässä suomalaisten kesä
juhlassa Reivo puhuu.

— Kuorot, Saiman Sekakuoro 
ja Kitebburgin Laulajat, harjoit- 
televat ensi maanantai-iltana klo 
8:!tä Saiman talossa kesäjuhla- 
konsertissa esitettäviä lauluja. 
Laulut: Suviaamuna. Mä oksalla 
ylimmällä ja Finlandia.

— Holy Cross College \Yor- 
eesterissa eilen vietti sadatta 
t >ää s t ö j uh I aa n sa. Läpipä ä s sv t
luokka oli suurin sen jälkeen, 
kitu vuonna 1943 varsinainen oh
jelma muutettiin sota-ajan tar
peita vastaavaksi.

— Lincoln sairaalassa \Vor- 
cesterissa eilen suljettiin synny
tysosasto “tarttuvan vatsurin" 
takia, joksi toht. James O. Wails 
ilmentynyttä tautia kutsuu. Yksi 
viikon vanha lapsi oli kuollut 
tuosta taudista ja toisia on sii
hen sairastunut.

Paljon poikia ja 
ty ttö jä  lomalle

Boston and Maine rautatie 
tiedottaa, että noin 36.CXX) ivt- 
töä ia poikaa tulee viettämään 
kesälomaa New I lampsrire issa.
Yermontissa ja Maiuessa seu-
raavat 8—10 viikkoa. luota ------------
nuorta polvea viedään järvien a L D K E N T E E N  __
meren rannoille, vu. »ri-!• »iliin ja) T n T X X l  l *
maaseudulle mainitun rautatien k t S M J a iL L I U  IAALLA

M. I. T :u professori Fred |. 
Adams oli täällä eilisiltana ja 
neuvotti- i kaupunkimme virasto-

lienecsta. Manchesterista, \dant- 
I sista, I lolyokcsta. ja 1'itehhurg- 
! i s t a.
I Henkilökohtaisia palkinnoita 
' 1-ilehburgiin toivat Lena l-'let- 
' rim er, l-red Miller, Caro'e Le- 

Normiin Nutting, Daniel 
ja Amos ritotnas.

Blanc, 
l a  sei

ilia kh |oni.icssa on a ik a is ia  s a 
noa miten korkealle elohopea 
tänään nousee, mutta ennustuk
sissa sanotaan, eitti se nousee 
95 :een asteeseen. Huomenna on 
vieläkin korkeampi lämpötila.

NORJATAR

Jos tarvitsette silmälasit, niin tul
kaa neuvottelemaan spesialistin kans
sa. Dr. Fred Gathercole. optikko, 
153 M ain  St., Fitchburg, Mass., on an
tanut erlkolshuomlon tämän lehden 
lukijoille viimeisten 20 vuoden ajan.

City Shoe Repairing. Kengät kor
jataan uusiksi. Hattuja puhdistetaan 
Ja lestotetaan. Kun käytätte palve
lustamme yhden kerran, nila työmme 
tak s a ett* tulette toistekin, — U I 
Main S t . Fitchburg,

Kokoukseen
huomenna!

LEOMINSTER 
Halutaan ottaa elävää siipikar

jaa. The Dearocher Chicken Store, 
Leominster, Mass. Tel. Leominster 
IMS

MAYNARD
Wayne’s Deluxe Cleaning. Haem 

me ja palautamme yaatteennt ja kar- 
teeninne. — Wäinö Hiipakka, 2 Rus
sell Ave., Maynard. Tel. Maynard 
337-J.

NEW IPSWICH
25 eekkerin farmi myytävänä, 

huoneen talo, paanna, sauna, bruute- 
rlhuone ja kanahuoneita. Kaunis 
paikka. Lähemmin Nikolai Kive
lä, New Ipswich, N. H. Tel. Green
ville 69—12.

K esäjuhlaravin to laan  
tarvitaan palvelijoita

Siimalla kertaa meidän sai- 
ma'aisten. kun katselemme tätä 
juhlapukuista Raivaajaa, joka 
kertoo sanoin ja kuvin yhdistys 
temme ja liittomme työstä, on 
muistettava, että mc huomioim
me järjestömme 40-vuotista työ
tä siinä juhlassa, joka meillä on 
heinäkuun 4. 5 ja 6 päivänä 
ja meidän on saatavaa vielä tuon 
ta palvelijaa, ennenkun julilara- 
vintola heinäkuun 4 päivänä on 
palveluskuntoincn.

Tulkaa siis kaikki te. jotka 
voitte tehtäviä vastaanottaa. Into* 
mennä kello 7 Saiman taloon, 
jossa nämä tehtävät järjestetään.

junissa Bostontsta ia Spritigfi- 
cldistä jo tänään, mutta suurin 
ahdinto junissa tulee olemaan 
ensi sunnuntaina ia maanantaina. 
Kuljetusta jatkuu vielä seuraa
villakin päivinä. Sodan aikana 
tällaisten joukkojen kuljettami
nen muutamissa päivissä olisi 
ollut kokonaan mahdotointa. 
mutta nyt se tapahtuu muka
vasti. kun käytetään ylimääräi
siä junia.
FITCHBURG HN V O ITTO  
SPR IN G FIELD ISTÄ

Eilclihurgin saksalaiset palasi
vat Springlieldistä. Uuden Eng
lannin saksalaisten voimistelu
ja urheiluseurojen 33:nnesta voi
mistelu- ja vlcisurhcilukilpailuis- 
ta voittajina. He toivovat tulles
saan kaksi suurta maljaa: yhden 
noiden kisojen yleisvoitosta ja 
toisen viestinjuoksun voitosta. 
Kilpailijoita oli ollut noin 200 
ja joukiteita
Hartfordista,

jen päällikköjen kanssa liiken
teen siiiinnöstelvstä kaupunkiin 
me kaduilla. Kaupunginvaltuus
to hiljattain mvonsi varola sitä 
varten, että prof. Adams saa toi
mittaa perinpohjaiset tutkimuk
set. Ne suunnitelmat, jotka hän 
laatii. toteutetaan hissukseen, 
useampien vuosien aikana, ja so
vitetaan ensi vuoden aikana vai 
mistuvaan super-valtatiehen, jo 
ka tunnetaan numerolla kaksi.
E I N Y T  HO RKKA PU ISTA

Eitchhurgissit ja ympäristöllä 
kansa on saanut hikoilla viitenä 
peräkkäisenä päivänä ia huomen
na yhä luvataan lämmintä. Vi
rallisissa mittareissa lämpötila 
eilen merkittiin täällä ja \Vor- 
eesterissa 88:l!a Eahrcnheitin as
teella. mutta monet yksityiset,

Springfieldistä,' etiikka heidän mittarinsa oli var- 
Clintonista, Law- jossa, puhuivat *O:stä asteesta.

1945."
Me tiedustelimme: "Onko o- 

piskeltu iilkoittttilla?’’
"Eipä kvllä. Sotii rajoitti o- 

piskelut kotimaahani. Mutta toi
sessa suhteessa sota tili minun 
kohtaan hyvä ia hellä. Se toi 
minulle suomalaisen puolison a- 
merikalaisen «kapteenin univor
mussa ja nyt, kun olemme jäl
leen yhdessä tällä puole'la .\t- 
'autiii, niin olen tilaisuudessa 
katsomaan mitä Amerikka voi 

I tarjota minulle oopperassa ja 
klassillisessa musiikissa, toisin 

I sanoen, voiko puolisoni kotimaa 
Itävttää sen aukon, joka opiske- 

niitin j.äi onnissa kotimaassani 
noina soihin aikaisina kauhun- 
vuosimi."

IH M IS P E L K O
Tästä aineesta puhuu pastori 

'1'. Ketola sunnuntaina, kesiilk. 30 
p:nii kello 3 j.pp. Wallace Ilaa- 
liss.a, 80» Main St., Kitehburg. 
Pääsi vapaa.

E M M A ’S S H O P P E
396 Main Street — Fitchburg

Meiltä s iia lle  ihania, valkoisia 
kcsäjuhlahattuj»

T H E  H O M E S T E A D
Westminsterissii, Mas*. 

H YV Ä  RUOKA
Tarjoilu ikodiklkaassa ilma

piirissä

U N IVERSAL
Tänään esitetään “Cornered", 

jossa pääosalla on Dick Powell, 
ja huomenna ja lauantaina "Miss 
Susie Slagle’s. Siinä pääosilla 
ovat Veronica Lake ja Sonny 
Tufts.

E LLE N  E TU O M A N EN

Niistä kolmesta solistista, 
jotka saadaan kuulla kesä juhla
konsertissamme Saiman talossa 
heinäkuun 5 päivänä, esittelem
me tässä norjalaisen laulajatta- 
ren. Mrs. Ellen Elizabeth Httu- 
maseti. kapteeni Reino Tuoma- 
en puolison, joka .aivan hiljat

tain tuli Norjasta Maynardiin, 
»ssa kapteeni Tuoinasen koti

on.
Käydessään täällä Eitchbiirg- 

tsso harjoittelemassa säestäjän- 
i Mrs. Laila Perän kanssa. 

Mrs.Titoi11n.11cn kertoi, että hänen 
uransa laulajana alkoi ikäänkuin
attumau kautta.

"Kuinka niin?" — tiedustelim
me.

Silloin tämä nuori norjatar 
ertoi, että kun hiin lauloi eräis- 
ä häissä Norjassa niinä aikoina 
un saksalaiset maahan hyökkä

sivät. niin "sattuipa niin, että 
inä juhlassa oli vieraana Mrs. 

Karen Bangert-Börresen, ji»ka 
on Norjan ja Tanskan kuiilili- 
itiipiä laulajia ja laulunopetta- 

|ia. ja hän heti kiintyi kykyihini. 
Niin tarjoutui opettajakseni ja 
un ahkerasti opiskelin ja har

joittelut laulua hänen ohajauk- 
ensa a’aiscna, niin pääsin kil- 

peilemaan nuorille, lupaaville 
aulajille annettavasta Ruudin 

stipendistä 1943. Heti ensimuiäi- 
ellä kerralla voitin tuon stipen-

TÄ M Ä  K A U N T I M E N E T T I 
SODASSA 1,282 M IESTÄ

Ne tilastot, jotka sotafirasto 
eilen julkaisi, osoittavat, että 
Worccstcr-kaunti menetti toi
sessa maailmansodassa 1.282 
miestä. Tämän valtion menetys 
on 10,033.

Kauntimmc miehistä 773 kaa
tui taisteluissa. 104 kuoli haa
voista ja neljä tapaturmassa saa
mistaan vatn’moista.

Valtiomme miehistä taisteluis
sa kaatui 5.748. haavoista kuoli 
824 ja tapaturman vammoista 33.

Mlicshukkaan luetaan myös 
tahdeista kuolleet ja kadonneet 
ja kuolleina löydetyt.

F A R M E J A
m y y t ä v ä n ä
85 eekkerin farmi Westmlnsterissa.

8 huoneen talo, kuumanitman lämmi
tys, suuri paana, kanahuone, bruude- 
rihuone, sauna, 2 auton talli, 115 o 
mennpuuta. Voi ostaa täysinccn.

»0 eekkerin farmi East Temple- 
tonissa. 8 huoneen talo, kaksi pan
naa, kaksi sähköpumppua. 15 ome
napuuta, 20 eekkerin metsäpalsta, 17 
eekkerin mustikkamaa. Voi ostaa 
kalustoilleen. Neljä mailia Gardnerin 
keskustasta.

118 eekkerin farmi Westmlnstcrls-
sa. 5 huoneen talo, paana, 2 hruude- 
rihuonetta ja 4 bruuderi-stouvia, 2- 
kerroksinen kanahuone, sauna. 20 
eekkeriä viljelyksellä, 30 eekkerin 
mustikkamaa.

R E A L T Y  CO
327 Main Street. Fitchburg. Tel. 138 
54 Main Street, Gardner. Tel. 625

331-3 M A IN  ST. 
FITC HB U R G

(

S A W Y E R  
F u n e r a l  H o m e

12 Brook S t ,  FitcJibwg, M m *. 
•

Täydellisiä hautauksia k a ik -  
1< iin tilante is iin  sopivilla h in 
noilla. Persoonallinen huom io  
jokaista yksity isse ikkaa  m yö
ten.

TaL M7

Silmälasit
U lU rio  tarkaatnkadla 
kaikista halvaamalla |a
v*t.

Joa ostatte lahjaksi kaita- tai hfr- 
peatavaraa on dOoio rikilllssmgl tad« 
b meille. Meiltä

C . J . K A U P P I N E N
711 Mala S t — Fltchbarg,

TeL 1288.

HUONEKALUJAmatraaaeja sekä kaikkea koti kai UJrtoa tehtaan hinnoilla. Vanhat matrasalnne korinamme uualkst. «
FACTORY FURNITURE OUTLET

la
FITCIIBURO MATTRESS CO.

fcSKOLAN K E S Ä H U V IL A L L A
(entinen Brazells Pond)
Huoneita vuokrattavana

Kcit-lo-oikcudct. Sauna järven 
rannalla. Vapaa Kalastus.

Tiedustelkaa:
Mrs. A. Eskola

P. O. Box 152, Templeton, Mass.

H U U T O K A U P P A
pidetään Mrs. Lithman’in kotona, Lowell St., Hubbardston, Mas*., 
vastapäätä Farmers Co-op. kauppaa, lauantaina kesäkuun 29 p:nä, 

alkaen kello 1 iltapäivällä.
»Myydään 6 huoneen kalusto : Singer ompelukone, Oliver Kirjoi- 
’tuslkonc, istuimaihuonccn setti, 3 »kpl., ruokahuoneen setti, kelloja, 
'jjäälkaappi, diyan, piironkeja, sänkyjä, pöytiä, tuoleja, paljon lasi- 
jja porsliiuiastioita, ja paljon muuta taloustavaraa.

MRS L IT H M A N , omistaja. 
 EINO  KAARELA, huudattava.

l929c
15‘

PKG 19’ 

L . 1 0 '

21AS.GI 
HDS

KIDDER & DAVIS
CM-7M MAIN ST. _  FITCHBURG, MASS.

“Fitchburgin Vanbin Huonekalukauppa91 
Kun tahdotte luotettuja huonekaluja, mattoja ja verkoja 

oikeilla hinnoilla, niin meiltä «aatto niitä. 
Suomalaisia apulaisia palveluksessanne

Dr. Walter V. Niemi

Olen avannut ham m aslääkärin  
konttorin , jossa teen kaiken
laista ham m aslääkärin 
kuuluvaa työtä.

alaan

775 Main St., I 'itth h u ig , Mass. 

Tel. 23-W

WASHINGTON BING DARK
CHERRIES
NATIVE ICEBERG
LETTUCE
SELECTED FIRM RED-RIPE
TOMATOES
JUMBO CALIFORNIA
CANTALOUPES
FRESH CRISP TENDER

PASCAL CELERYI'h29‘
CALIFORNIA-JUlCE SIZE 252 s
ORANGES 00-39'
YELLOW CALIFORNIA
ONIONS 3  .. 2 5 '
U S NO. 1 NEW SOUTHERN
POTATOES 15 lbs 5 9 c

V

LOBSTERS

■ 4
CHICKEN

5 9 e
Raisin Fruit Loaf 
Coffee Cake 
Pecan Coffee Ring 
Breakfast Rolls

RAISIN
FILLED

1 1 02  
LOAF 
1 4 n /  
CAKE 
I -  OZ 
RING 
1 2 0 2  
PKC,

17*
25*
33*
20'

Devil’s Food 49*Vanilig iced CAKE 
LEMON 24 , OZ 

ICED CAKEGold Layer Cake
JANE PARKER

49'

DUNDEE CAKE 
■84‘ X44*

I  POPIItAB PARTY TREAft

LARGE EGGS
DOZ 

EVERY IGG 
GUARANIEFD 
IO  SATlSFYi

52'

• C U T- 
TURKEYS

Avg whole 6 lbs -H a lf 3 lbs

BREASTS ib 77*
Avg weighl 5 Ib i pel p i t

LEGS lb 77*
Avg weighl l.'i lb» per PR"
WINGS *39*
AVERAGE WEIGHT 3 LBS

BACKS NECKS LB 19*
TO BROIL oi SAUTE

LIVERS Ä 4 4 *
TOR STEW

GIBLETS lb 35*

• C U T* 
CHICKENS

t o  BROIL. BAKE oi FRY

BREASTSLo*"iB3*
r o  BROIL. BAKE oi FRY

LEGS ib 83*
TO BROIL. BAKE oi FRY

W INGS*»» lb39*
IO  BROIL or SAUTE

LIVERS POUND 46*
FOR STEW

GIBLETS
SOUP STOCK

BACKS AND
NICKS IB

35*

19*

HADDOCK
19 ‘FRESH

CAUGHT

SMOKED
FILLETS O C t
Largo Plump I.B 8*
MACKEREL 

12'FRESH
CAPF IB

JTHE GREAT ATLANTIC & PACIFIC TEA CO
»Il erite» »uoiett lu niai k«l tll*ng«». W« l«*SI »s nghi to limu qvsptitiss

Pukeutukaa kesäksi ja  kesäjuhliin

Satoja som ia

K esälen inkejä
ju u ri saapunu t.

Lapsille, ty tö ille , naisille  ja  
ylikokoisille

$8-30
T oisia $8.95—$25.00.

P um pulilen inkejä
z

G eorgian, B erkshiren, Carole K ing in  
ja  toisia tekoja

s5 . o o $5  . 7 0  j a  y lö s p ä in

JU U R I T U L L U T !

V u o r i t t o m i a

P ä ä l l y s t a k k e j a
täysiviilaisia, kokoja 10—20

$ 1 5 -60
'lo is ia  $8.95 ja ylöspäin.

❖  ❖

M IL L E R ’S — 331 M ain S treet*
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Liittomme ohjelmallinen 
asenne

A m erikan  Suom alaisen K ansanvallan L iito n  edustajakokous, F itchburg , M ass.,
hei mi k. 23—  24 p. 1946 W 'V»'

P iirte itä  A m erikan  Suom alaisen .K ansanvallan  L iito n  aatteellisesta  
keh itykses tä

P iirteitä ÄYnerilcan Suom alai
sen Kansavallan Liiton aat
tee llisesta  kehityksestä.
Poliittisista puolueista riippu

mattoman U i t i i n  järjestäm iseen 
ryhdyttiin meillä epäilevin mie
lin. Mutta olot pnkoittivat kui
tenkin sille tielle. Huolimatta 
siitä oliko meidän arviointimme 
oikea tai väärä niistä syistä ja 
eri taistelevien ryhmittymien
!>oliitttisistä tarkoituksista jo t
ta johtivat sosialisl ij/uolueeit 

viimeiseen repeämään kymmeni
sen vuotta sitten tapahtunut to
siasia vei puolueella suunnatto
masti toimintakykyä ia asetti 
sen tulevaisuuden merkitsevänä 
valtiollisena tekijänä kyseenalai
seksi'. Suomalaiset sosialistit o'i 
vat jo silloin yleisesti tietoisia 
amerikkalaisen työväenliikkeen 
— sanoisimmeko historiallisesta 
traditsionista joka täällä on ol
lut se, että ryhmäriitoihin sur
kastuneet järjestöt-eivät ole ky
enneet uudestaan saavuttamaan 
edeltäjänsä, emäjärjestön ase
maa ja vaikutusvaltaa. Hajaan
nuksissa muodostuneet ryhmä*, 
ovat jääneet pieniksi propagan- 
daliikkeiksi. Huolimatta aat
teellisesta "kirkkaudestaan” ja 
opillisessa suhteessa kaikin puo- 
lisesta nuhteettomuudestaan ei
vät entisten suurempien liikkei
den jälkeensä jättämät pienet 
ryhmät ole koskaan voineet ke
hittyä uusiksi joukkoliikkeiksi, 
jotka olisivat saaneet merkitse
vän.' aseman maan työväenliik
keessä.

Sosialistipuolueen viimeisen 
kymmenen vuoden kokemus so
veltuu tähän yleiseen kaavaan. 
Sen harjoittama aattcenlevitys 
näyttää kulkevan entisiä uomia 
ja siinä on tehtävään innostunei
ta voimia, mutta se ei ole pääs
syt millään^ muotoa varsinaisia 
maan työvaenjoukkoja kiinnos
tavaksi tekijäksi. Siltä puuttuu 
eläviä kosketuskohtia työväen- 
ioukkoihin ja niiden taistelui
hin.

Meidän tilannearvioin timme 
kyseellisen puolueen tulevista 
mahdollisuuksista ja omien jouk 
kojemtne läheisimpien tehtävien 
tärkeydestä oli jo edellisinä vuo
sina oikea. Suomalaiset olivat 
tavattoman paljon — suhteelli
sesti enemmän kuin monet muut 
siirtolaisryhmittymät — autta
neet sosialistipuolueen aatteen- 
levitystviitä aineellisessa suhtees 
sa ja kun tiissä työssä- välttämät 
tömät järjetöperusteet horjahti
vat ei kannattanut ottaa riskiä 
yhä edelleen koota varoja liik
keeseen, jonka koko tulevaisuus 
oi joutunut kyseenalaiseksi. Sen 
vuoksi alettiin tarkemmin kat
soa omia rivejä, omia tehtäviä 
ia sitä mitä me voisimme tehdä 
lähinnä hyödyttääksemme omaa 
siirtokansaamme. Tämä ei lain
kaan tarkoittanut sitä, että olisi 
"taannuttu", tai "peräännytty” yh 
teiskunnallisen uudistuksen, 
luokkien taistelun, ja sosialisti
sen yhteiskunnan perustamiset) 
vaatimuksista. Osastomme ja jä
senistömme kantajoukko oli sil
loin- juuri samalla tavalla kuin 
nytkin sosialidemokraattisen kat 
somuksen omaksuva ja sen ihan 
teet tähtäytyivät kokonaan uu
teen, riistosta ja sorrosta vapau
tuneeseen maailmaan.

Kun me jo edellisten vuosien 
"suuntaa” etsivien alue- ja neu
vottelukokouksien jälkeen ko

Amerikan Suomalaisen Kansanvallan Liiton hallinnon nykyiset jäsenet

YJärivi vasemimalta: Elis Sulkanen, sihteeri, T o ivo  N . Nousio, A kseli M attson , John Kanen. A la 
r iv i:  W ern er N iskanen, M a tt i  L a ita la , V ic to r Annala, puheenjohtaja, O d ta r i Toko i.

koonnuimme Kitehburgin edus
tajakokoukseen vuollen alussa 
1**40. oli meidän uusi järjestöl
linen asenne vahvistettava sään
nöillä ja ohjelmalla. Molemmis
sa silloin hyväksytyissä Liiton 
tarkoituksia ja periaatteita vii
tottavassa asiakirjassa tuntui 
vanhasta uuteen "siirtymisen" 
vaikutus. Sääntöihin jäi uusiin 
oloihin kokonaan soveltumatto
mia pykäliä. Itse ohjelman sisäl
tö ja tarkoitus, oli kylläkin sel
vä, mutta sittenkin siihen jäi 
• räänlaatuisia hetjeen tilanteesta 
johtuvia, piirteitä, joita nyttem
min on katsottu tarpeelliseksi 
selventää.

Vuollen 1**40 ohjelman lähim
pänä tarkoituksena oli teroittaa 
Amerikan suomalaisten voimien 
kokoamisen ja yhteen liittämi
sen tarvetta. Tällä katsomuksel
la oli kahdenlainen peruste. Jo 
puolitoista vuosikymmentä aikai 
seniiliin, olivat suomalaisen työ
väenliikkeen kaukonäköisimmät 
toimitsijat alkaneet puhua ryh- 
märiitojen hajoittamien rivien 
kokoamisesta ja erikoisesti tä
män lehden pitkäaikainen mai
nehikas päätoimittaja, Frans J. 
Syrjälä, kirjoitti monia artikke
leja suomalaisen työväenliikkeen 
omakohtaisista, kotoisista teh 
täyistä ja suurella lämmöllä kan 
nätti -varsinkin edistysmielisten, 
“itse toimintansa kontrolloivi
en", kuten hänen sanansa kuu
luivat. järjestöllisten voimien, yh 
teen liittämistä. Seuratoiminnan 
ia .kulttuuritehtävien kannalta, -t 
ten voitettaisiin tavattoman- pal 
joiT. Voimien kokoamista puo
lustavien silmissä -kangasteli suu 
ret laulukuorot, mahtavat soit
tokunnat ja näytelmäseurat, se
kä niiden avulla aikaan saatavis
sa olevat mahtavat mtisikki- ja 
kansanjuhlat.

Toisaalta v. 1*440 edustajako
kouksessa olevien katse suun
tautui vanhaan kotimaahan joka 
juuri edellisenä syksynä oli jou
tuu,ut vihollisen hyökkäyksen a- 
laiseksi. Kysymyksessä oli Ame
rikan suomalaisten organisointi 
avun' keräämiseksi kovan kohta 
lon alaiseksi joutuneille heinto- 
laisillemme. Sekin oli omalta 
osaltaan tehostamassa pyrkimys 
tä koettaa koota Amerikan suo
malaisten yhteis toimitit a voimia. 
Liitto puhui ohjelmansa ja pää- 
töiksiensä kautta kaikille muille 
siirtoväen ryhmittymille, paitsi 
ei kommunisteille, ja kehoitti 
eri katsanokantoja omaksuvia 
ta eri järjestöihin kuuluvia luo
pumaan rylunäkiihikosta, ennak
koluuloista ja teroitti yhteistoi
minnan etua ja tarpeellisuutta.

Tämä sama käsityskanta joh
ti meitä myöskin eräisiin käy
tännöllisiin toimenpiteisiin, jois 
ta kontrollivallan hankkiminen 
Duluthissa ilmestyvään Päivä- 
lehteen oli tärkein. Kaikin ta
voin Liitto tahtoi suunnata kat
seensa itseämme lähellä oleviin 
aattcenlevitys-, kulttuuri- ja 
avustustoimintoihin. Osastomme 
jäivät keskustelemaan ja järjes
tämään näitä tehtäviä sen sijaan 
kuin ne ennen olivat kuluttaneet 
iltojaan keskustelemalla puolu
een probleemeista, siinä olevista 
eri suunnista ja sisäisistä riidois 
ta.

Mutta 1040 ja sitä seuraavien 
edustajakokouksien liikkeemme 
aatteellista tarkoitusta ilmaise
vat ■päätöslauselmat, joihin sota

ja sodan aikaiset vaatim ukset 
myöskin antoivat sivuleiman oli 
vät sittenkin tvöviien luokka- 
liikkeen riveissä harmaantunei
siin ja karaistuneisiin tovereihin 
jättäneet jonkunlaisen kaipauk
sen, tnnten. Siellä täällä kuultiin 
puhuttavan Liiton ohjelman ja 
tarkoituksien "höllyydestä” ja 
kaivattiin jotakin selvempää ja 
jyrkempää. Todennäköisesti ei 
missään ole vaadittu itsenäisen 
Liiton toimintaperusteiden muut 
tautista eikä amerikalaisiin puo
lueisiin liittymistä. sillä siellä 
tunnustetaan vallitsevan yhä se
kasortoinen käy niisillä. Meillä 
on riittävästi aikaa liittyä niihin 
sitten kun varsinainen maan työ 
väestö on muodostanut jotakin 
todella merkitsevää ja vaikutus
valtaista liikettä valtiolliselle a- 
lalle. Mutta sosialistisen psyko
logian omaksujat ovat kaivan- 
silmiemme edessä pitä
neet sosialististen periaatteiden 
mistä yleisessä aatteenlevitys- 
työssämme.

Siitä johtui viime talvisen 
edustajakokouksen selvempi kan 
nanotto Liiton toiminnan ja tar 
koituksien määrittelyssä. Sään
nöt tulivat tämän kokouksen 
hyväksymänä “uudenaikaistu- 
tetuksi” ja ohjelma, vaikka se 
jokaiselta perusteeltaan säilytet
tiin aikaisemman ohjelman kal
taisena, sai laajemman' taustan 
yhteiskunnallistetun suunnitel
matalouden käytäntöön asetuk
sen selvästä vaatimuksesta. Sa
malla kuin siinä jyrkin sanoin 
tuomitaan kaikenlainen totali
täärinen käsitys ja diktatuuri 
osotetaan siinä kansanvallan etc 
vämmyys ja sen. toteuttamisen 
vaatimus vatiollisella ja taloudel 
lisella alalla. Siinä osotetaan 
myöskn, tie pysyvään rauhaan.

Ohjelman ohella viime talvi
nen edustajakokous hyväksyi y- 
leistä mielenkiintoa herättäneen 
Liiton taktillista toimintaa kos
kevan ja selittävän lausunnon. 

.Siinä aivan oikein arvostellen 
osotetaan kuinka Amerikan suo
malainen porvarillisesti ajattele- 
va väestö kaikista ajan opetuk
sista ja yhteiskunnallisista muu
toksista ja uudistuksista välittä
mättä yhä seuraa vanhaa taan
tumuksellista lattiaan ja ylimie
lisesti hylkii edistysmielisiä aat
teita ja myöskin, yhteistoimin
taa. Meidän puoleltamme on esi
tetty laajaperusteista yhteistoi
mintaa esim. jonkunlaisen fede 
ratiivisen Sivistysliiton perusta
misen muodossa. mutta n.s. 
"kansallismieliset” sanomalehdet 
ja johtajat eivät ole siihen tart
tuneet. Sillä taholla ci käsitetä 
sitä ajan virran voimaa mikä 
esim. iSuurJBritannian on asetta
nut sosialistisen Työväenpuolu
een hallinnon alaiseksi. Näiden 
niirien taantumuksellisuudesta 
johtuu Amerikan suomalaisten 
hajallaan olo, vaikka tuonet ylei 
set kulttuurityöalat velvottaisi- 
vat tiiviimpään yhteistoimin
taan.

Edelleen tässä lausunnossa 
suoritetaan lyhyt, mutta valaise
va tutkimus yhteiskunnallisen 
jäi jestelmän perusteista. Siinä 
isotetaan kapitalistinen järjes
telmä syypääksi taloudelliseen 
epävarmuuteen, työttömyyteen 
ja hätään. Se on totalitääristen 
hallitusjärjestelmien kanssa pää- 
syyllinen kansainvälisiin sotiin 
ja hävityksiin. Kaikessa tässä

Yhirivi, vasemmalta: Gustaf Pursi, Eino Sarkkinen, Lauri Raevaara, Toivo N. Nousio, David Kurki, Santeri Lajupi, Henry Puranen, 
John Korpi, Oskari Toikoi, Oslkari Kähärä, Herman Oikemus. — Keslkitnäinen rivi: Evert Elkonen, Erkki Ranta, Kustaf Karhu, Kal
le Hanhisalo. Väinö Newberg, A. T. Olson, Siimes P. Salminen, Henry Aslkeli, Elis Sulkanen, C. J. Pitkänen, Charles Morson. — 
Alarivi: Yrjö Mäkelä, John T. Suominen, Wäinö W. Wainio, Hjalmar Nylander, William Aho, Akseli Mattson. Antti Hautala, John 
Johnson, Alfred Torppa, Wilho Hedman, Emil Markkanen, John Miller.

Amerikan suomalaisen 
työväenliikkeen työsaralta

M itä  m e o lem m e saavu ttaneet?

Amerikan Suomalaisen Kan
sanvallan Liiton aluejärjestöt 
näinä päivinä viettävät Ameri
kan suomalaisen työväenliikkeen 
-10 vuotisjuhlaa. .Aika on pitkä, 
kokonaisen sukupolven ikä.

Mitä siis on tuolla pitkällä 
ajalla saavutettu? Onko työ- 
väenyhdistystemme, jotka ovat 
osan ajasta olleet itsenäisinä ja 
osan kuuluneet’Amerikan sosia- 
listipuoluceseen, työ ollut tuot
toisaa. vai jääkö se merkitykset
tömänä unholaan ?

Siirtolaispolven suomalaiset 
olivat maalaisnitorisoa — pikku- 
tilallisten poikia ,ja tyttöjä, ren
kejä ja piikoja. Kaupunkien 'kä
sityöläisiä on ollut vähän ja opin
teillä olleita vieläkin vähemmän. 
\ auliimmat vieläkin elävät siir
tolaiset elivät lapsuutensa aika
na, jolloin kouhipakkoa Suomes
sa ei voitu toteuttaa siksi kun 
kouluja oli harvassa maaseu
duilla. Siitä johtuen, vaikka oli
kin opittu kiertokoulussa ja rip
pikoulussa jotenkuten lukemaan, 
päästy ripille, saatu kansalais
luottamus ja avioliittoon menon 
eteettömyys, kirjoit u s t a i d o n 
kanssa oli hiukan min ja näin. 
Täällä oli opittava "bookstavien” 
teko. että voitiin omaisille kir
joittaa viililtään maahan.

Kun lukeminen oli useammalle 
enemmän tai vähemmän vaikeaa, 
lukuhalu siitä johtuen ei ollut 
suuri. Kielen taitaamttomille 
siirtolaisille joutuivat myös ras
kaimmat työt suoritettaivaiksi ta
lojen, teitten y.nt. rakennuksil
la samoin 'kuin kaivannoissakin. 
Työpäivä niihin aikoihin myös 
oli pitkä. Kuu mies tai nainen 
illalla tuli "ixtortitaloonsa", söi 
illallisensa ja hiukan siisti itse
ään, jos sellaiseen oli mahdolli
suutta. eipä siinä enää ollut ha
lua henkisiin harrastuksiin. Mie
het menivät kapakkaan. mieltään 
virkistämään ja sieltä tultua pis-

osotetaan, ihmiskunnan pelastuk 
sena ja toivona olevan uusi va
paa kansanvaltainen sosialisti 
nen järjestelmä, jonka puolesta 
kymmenet miljoonat vähäväki. 
set eri maissa nyt ovat perään
antamattomassa taistelussa.

Amerikan Suomalaisen, Kan 
sauvahan Liiton vaikutusvalta 
on oikeastaan vuosi vuodelta, 
koko kuuden vuoden 'kehityksen 
sä ajan. kasvanut ia laajentu
nut. Toista vuotta on nyt äärim
mäisessä lännessä ollut kolme 
I iiton osastoa toiminnassa. Idäs 
sä on muodostettu uusia osasto
ja ja jäenmäärä on yleisesti li
sääntynyt. Liitto saa kaikkialla 
yhä enemmän huomiota ja sen 
työ - ja toiminta tunnustetaan.

Amerikan suomalaisen työvä
enliikkeen vanha kaarti saa nyt 
40-vuotisjuhlissaan katsella ai
kaansaannoksiaan tyytyväisyy
dellä. Ylpeileinsien tilaa ei ole. 
Paljon pareinminkin vielä voisi
vat asiat olla, mutta niin voi
daan yleensä sanoa kaikesta elä
mässä ja maailmassa.- Määrätyn
laisilla, usein vajavaisilla edelly
tyksillä me olemme työmme 
alottaneet ja monta vastusta ja 
•ettymvstä koettu, mutta sitten
kin meidän liikkeemme kestää 
vertailussa melkein minkä taltan 
sa suhteellisesti lukumäärältään 
sain a n su lirui sen siirtolaisrvhniit- 
tvniän työväenliikkeen kanssa 
tässä maassa. Vieläpä meidän 
liikkeemme voittaakin ne.

E. S.

tettiin “heipparallaksi” kylän 
raitilla tyttöjen kanssa. 

Toisinaan olivat “airiksien” kans 
sa juontikilpailut, jotka usein päät 
päättyivät tappeluun ja suomaiai • 
nen, kielen taitamattomana, hä- 
visipä tai voitti, joutui tappelun 
seurauksena kaupungin “sydä
meen.”’ ja pääsi sieltä maksamal
la sakon.

Silloinhan .Suomessa yleisesti 
laulettavan viisun lailla, "oli vä
liaikaista kaikki vain." Kukaan 
ei aikonut tänne jäädä. Oli tul
tu tänne tienaamaan rahaa oman 
talon velkojen maksamiseksi tai 
oman kotikonnun hankkimiseksi. 
Useat raadettuaan vuosia ja kiel- 
täydyttyään kaikista iloista, mat
kustivat Suomeen ja toteuttivat 
nuoruuden unelmansa — siinäkin 
suhteessa, jos sinne jäänyt mor
sian oli pysynyt uskollisena.

Suurin osa siirtolaisista kui
tenkin jäi tänne — ei siksi, että 
olisivat tuhlanneet kaikki au
tionsa pioneeriaikojen jälkeensä 
jättämässä remuelännässä, vaan 
siksi kun perheelhstyivät, joko 
joutuivat tai sitten oma-aJottei- 
sesti hankkivat itselleen oman 
kodin ja sitten vuosien kuluttua 
huomasivat sulautuneensa tämän 
maan elämään.

» ♦ ♦
Tällaisena ajan kohtana tapah

tui Amerikan suomalaisen työ
väen herääminen. Kuluvan vuo
sisadan alkuvuosina tuli tänne 
miehiä ja naisia, jotka olivat ol
leet mukana Suomessa nuoressa 
työväenliikkeessä. Tuli myös 
miehiä ja naisia, jotka olivat 
osallistuneet aktiiviseen ja pas 
siiviseeu taisteluun Suonien ve- 
uäiläistyltämistä vastaan.

Täällä vaistomaisesti kaivat
tiin jotakin sellaista. Oli joudut
tu asioita käsittämättöminä vas
ten tahtoaaukln joskus skar
peiksi amerikkalaisissa työtaiste
luissa ja sen johdosta vihatta 
viksi ame.rikalaisten työläisten 
puolelta. Varsiinkin järjestyneet 
työläiset usein katselivat siir- 
tolaistyöläisiä palkkojensa ja 
elintasojen polkijoina siksi kuu 
he kotimaissaan olivat tottuneet 
vieläkin vähem,piian. Juuri sitä- 
vartenhan suurimmat amerikka
laiset työnantajat haalivatkin 
tänne siirtolaisia. 1 löyrylaivayh 
tiöt, liikettään paisuttaaksecn. 
olivat apuna siinä.

Kun työväenyhdistyksiä perus
tettiin, niiden ohjelmat ja idea
lismi olivat Suomesta lahtosin 
Multa samalla, joskin alussa hei
kosti, kiinnitettiin huomiota 
myös suomalaisten ja atnerika
laisten työläisten keskinäisiin 
suhteisiin. Seurauksena täst: 
oli täydellinen vallankumous a- 
j a Melu s saman e ja käyttäytymi
sessämme täällä. Me aloimme 
käsittää, joskin alussa hämäräs
ti, että siiliäkin ta,tauksessa 
vaikka me olisimme taalla tila- 
päisestikin, meidän on omien 
etujemme mukaista kuulua aine- 
rikalaisen työväenliikkeen mu
kaan niin taloudellisesti kuin po
liittisestikin.

Kuten sanottu, työväen yhdis- 
tystemme perustaminen tapah
tui tällaisena ajankohtana. Ja 
nyt neljänkymmenen vuoden pe
rästä tämän kirjoittaja, joka 
melkein alusta liittyi utukaan ja 
on suurimman osan ajasta kuu
lunut niihin, tarkastelee niiden 
saavutuksia.

♦ ♦ ♦
Ansiom m e anterikalaisessa

työväenliikkeessä eivät ole suu
ret. Kielellisten vaikeuksien 
takia emme ole kyenneet paljon 
aatteellisesti antamaan. Aineel
lisilla varoillame me kyllä olem
me sitä tukeneet vointimme mu
kaan. Ja sen jälkeen kun työ- 
väenyhdistyksemme ovat toimi
neet, suomalaista siirtolaisväkea 
ei ole voitu syyttää rikkttriu- 
desta. Me olemme olleet sit- 
keimpiä taistelijoita parannuk
sien ja oikeuksien, puolesta ante- 
rikalaisten työläisten keskuudes
ta. Siitä me olemme saaneet 
tunnustuksen limoilta ja sivusta- 
katselijoilta.

Oman kansallisuutemme kes
kuudessa sittenkin olemme teh
neet suurimman työn. Millään 
toisella ryhmällä suomalaisen 
siirtokansan keskuudessa ci ole 
sellaista saavutusta aikuisten 
opetuksen alalla. Työväenyh- 
distyksilläimme niiden loistoaika- 
na kuluvan vuosisadan toisella 
vuosikymmenellä olivat omat 
naalinsa jokaisella paikkakun
nalla niissä vähänkin suomalaisia 
siirtolaisia asui. Nämä haalit 
puutteellisuuksistaan huolimatta 
ivat olleet valistuksen ahjoja. 
Niissä on luennoitu, näytelty, 
soitettu ja laulettu. Ohjaajat 
tällä moninaisella työsaralla ovat 
nousseet suurimmaksi osaksi 
omasta keskuudestamme. Syn- 
tyiuäinaantmc, varsinkin varhai
sempina aikoina, antoi meille sii
nä suhteessa hyvin‘vähän, ja  se 
ninkä se antoi, useinkin oli työ
väenliikkeelle kielteistä.

Kuten jo edellä 'huomautin 
työväenliikkeelle tärkeän yhteis
kunnallisen valistustyön seu

rauksena, suomalaiset työläiset 
ovat liitttyneet anierikalaisen 
työväenliikkeen mukaan omilla 
aloillaan ja sen kautta paranta
neet taloudellista asemaansa 
Ihminen ei kuitenkaan elä yk
sistään leivästä. Hän tarvitsee 
m yös henkistä ravintoa. Siinä 
v hdistystemnie jäsenet ovat ol
leet antajina ja ottajina. He 
ovat näytelleet ja katsoneet, 
laulaneet ja soittaneet ja -myös
kin kuunnelleet. Kummassakin 

niinaisutidessa he ovat kehittä
neet itseään, jalostaneet henkis
tä minäänsä.

Työ v äe n yhil i s ty st en a hi 11 epä -
•lemat sanomalehdet ovat myös 
kiihoittaneet lukuhalua suoma- 
•lisessa siirtokansassa. Varmuu

della voidaan sanoa, ettei niin
kään toisen siirtolaiskansalli- 
situden keskuudessa ole sanoma- 
ehtiä ja kirjallisuutta ostettu ja 
luettu suhteellisesti samassa 
määrässä kuin suomalaisen siir- 
lolaisväen ja ennen kaikkea tyo- 
äenyhdislysten piiriin kuiilunei- 
ien keskuudessa. Lisaksi työ
väenyhdistyksillä, pieneni m il iti 
kiu. on ollut omat laiuakirjas- 
iinsa. joita varsinkin menneinä 

vuosilla ahkerasti käytettiin, 
dk Haitien tiedon janon sanunu- 
• us ei (de voinut olla vaikutus
taan jättämättä.

Tähän monille haaroille ulottu
vaan kulttuuritoimintaan osal
listuminen on ollut suurimmaksi 
osaksi palkatointa työtä. Sitä 
on tehty innostuksen voimalla 
Työn tuonia ilo on riittänyt 
palkaksi.

» » ♦
Kun nyt näin pitikän ajan pe

rästä katselee taaksepäin, tul
lee monasti mieleen kysymys: 
mitähän olisikaan saatu aikaan, 
ellei herkkäuskoisuuden ja suo

malaisen itse-päisyyden aiheutta
mat erimielisyydet olisi päässeet 
raatelemaan suomalaista työ
väenliikettä juuri sen parhaim
pana kukoistusaikana — ensin 
i.w.w däisyys. josta tuskin on 
enää muistoakaan jälellä ja sit
ten venäläinen kommunismi, jon
ka aatteelliset hautajaiset tus
kin ovat kaukana ?

Valtiollisesta työväenji».skees- 
tä alkunsa saanut osuustoimin
taliike on kyllä voimakkaasti 
edistynyt, mutta vain aatteetto
muuden ’hinnalla. Henkisellä 
alalla ei uskalleta tehdä mitään 
osuustoimintaliikkeessä, koska 
pelätään sillä jonkun loukkaa
mista. Siksi käydään vain kaup
paa. Jos olisi kyetty oikein ym
märtämään amerikalaisen yh
teiskunnan kehityksen vauhtia 
ja amerikalaisen työväen men
taliteettia, vältetty lapsellista 
herkkäiuskoisuutta tuhatvuotisen 
valtakunnan oven takana kol- 
kuttarnisesta, meillä voisi olla 
henkisestikin elävämpi osuustoi
minnallinen liike ja monta muu
ta sellaista itseavun liikettä, joi
den tarpeen tne vasta nyt oikein 
ymmärrämme ja tunnemme. Li
säksi meidän kulttuurillinen toi- 
mintammekin olisi voinut olla 
paljon antoisampaa.

Riidat ja hajaannukset ovat ol
leet ja menneet. Ne tuskin oli
vat vältettäivissä. Kummankin 
kapinaliikkeen, varsinkin, viimei
sen, johdossa olevat miehet oli
sivat sopineet kiistakysymykset 
vain heidän ehdoillaan. Sellai
nen olisi merkinnyt Amerikan 
suomalaisten työväenliikkeen 
täydellistä harhateille joutumis
ta ja tuhoutumista.

I.W.W. liikkeellä, jolla oli ly
hyt kukoistitsaikansa, voidaan 
sanoa olleen sytyttävä alku
syynsä tämän maan olosuhteissa. 
Se oli kuljeksivan ja sensonki- 
työväen kapinaliikettä kurjia 
olosuhteita vastaan. He eivät 
työnsä luonteen tähden soveltu-i 
neet mihinkään vakiintuneeseen 
ttöväen järjestöön. Mikään jär
jestö ei halunnut heitä jäsenik
seen.

Siksi lie perustivat otnan jär
jestönsä. jolla oli omalaatuinen 
rakenteensa ja myös omalaatui
nen filosofiansa, monessa suh
teissa kielteinen eikä rakentava, 
suurin piirtein yhteiskuntavas- 
tainen.

Kommunistisella liikkeellä toi
selta puolen ei voida sanoa ol
leen Minkäänlaista kiinnekoh
taa täkäläisten olosuhteiden 
'kanssa. Se syntyi Venäjällä 
tapahtuneen Ixd she viki vallan
kaappauksen synnyttämästä us
konnollista herännäisyyttä muis
tuttavasta innostuksesta ja rie
musta aluksi melkein kokonaan 
vieraskielisten sosialistien kes
kuudessa. Myöhemmin Venäjän 
ulkovirasto täkäläisiä vaikeuksia 
hyväkseen käyttäen on johtanut 
sen palvelemaan yksinomaan 
Venäjän etuja. Amerikkalaisten 
työläisten etuja se ajaa ainoas
taan sellaisissa tapauksissa kuin 
se sillä voi palvella Venäjää. Se 
tukee lakkoja, ajaa neekerien ja 
t Ikosyntyisten asiaa,’ jos se nii
den avulla kykenee saamaan eri
mielisyyltä Amerikassa, heiken
tämään Anierikaa Venäjän hy
väksi. Lyhyesti sanottuna kom
munistien toiminta, mikäli anie- 
tikalaisten työläisten edut ovat 
kysymyksessä, on ollut ja yhä 
enemmän on kielteistä.

Kiimpisaan näistä liikkeistä ei 
ole aineellisesti enempää kuin 
kulttuurillisestikaan hyödyttänyt 
Amerikan suomalaista työväkeä. 
Niiden toiminta on ollut jatku
vaa vihan lietsotuista, hajoitta- 
vaa ja hävittävää. Sanomaleh
tiä, kouluja ja työväentaloja on 
näiden liikkeiden liajoittavan ja 
hävittävän toiminnan kautta m e
netetty.

M ichiganissa ja M innesotasta,
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hallitsi täysin itsevaltiaasti sa-1 
manniniisen rantatien varrella 
Wyi mingiti eteläosassa sijaitse
vissa kaivoskylissä, ja sen k.ätv- 
rein.i toimivat suomalaiset hen- 
geiimiehet.

Takarivi vasemmalta lukien: J. Niemelä, F. J. Syrjälä, Keino Salo. Martti Hendrickson. Herman Loitko, Otto Arlund, K. K. Tuura, 
A. Ojanen. Alfred Hautamäki, Kalle Alatalo (Aine) ja K. Erickson.— Toinen rivi-ylhäältä: A. Pitula, L. Laine, E. V. Pitkänen, Toivo 
Hiltunen, Kalle Koski, J. T. Lassilla. J. Toppari, W. Riippa, Wm; X. Reivo, J. O. Olin, J. Lehtovaara, M. Hcrneshuhta, A. Pekkola, 
A. O. Sarell, I. Alanko, S. O. Muuttonen ja M. N. Hill. — Kolmas rivi ylhäältä: E. Perttunen. Victor Watia, Evert Savela, Wilho 
Hedlman, Frank Aaltonen, John Kiviniemi, I. O. Peurala ja John Korpi. — Eturivi: E. W. Björklund, S. Hautaniemi, Hilda Sikanen, 
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joissa vieläkin on suurimmat 
suomalaisasutukset ja joissa kii
vaimmat suuntariidat käytiin, on 
suomalainen työväen sivistystyö 
yhtä heikkoa ja harvinaista kuin 
kasvullisuus suuntaritiojen aika
na tapahtuneiden suurien metsä
palojen jälkeensä jättämillä kor
pimailla. Yhdessä viha toisessa 
tuli tuhosi sen mistä elämä syn
tyy ja kasvu alkaa.

* * * *
Amerikan Suomalainen Kan

sanvallan Liitto, Suomalaisen 
So s i a 1 i st i j ä r j e s.t öni j äl k e l‘ä i n e n, 
vain on pysynyt uskollisena al
kuperäisille periaatteille ja ihan
teille. Yhteiskunnallisen valis
tustyönsä rinnalla se suorittaa 
yleistä kulttuurityötä. Sen haa
lien ovet ovat avoinna miehille 
ja naisille, joiden puheet lisäävät 
työläisten tietomäärää. Samoin 
eri alojen taiteilijat ovat aina 
tervetulleita. Ennen kaikkea se 
kehoittaa suomalaisia työläisiä 
liittymään amerikalaisen työvä
enliikkeen mukaan.

•Liitto ei kylvä vihaa toisin 
ajattelevia kolittaan, vaan järkeen 
ja ihmisten hyvään’ tahtoon ve
toamalla pyrkii voittamaan työ
läisiä puolelleen. Sellaisella me
nettelyllä se onkin viimeisten 
vuosien ajalla kyennyt huomat
tavasti mataloittamaan niitä ra- 
jaaitdja, jotka ovat Amerikan 
suomalaisten kansanvaltaisia ai
neksia eroittancet toisistaan,

Amerikan suomalainen työ
väenliike on vuosien kuluessa 
'heikontunut. Sitä ovat raadel
leet edellämainitut riidat ja ha
jaannukset. kiriäkin enemmän 
sitä on heikontanut vanhan siir- 
tolaispolven rivien harventumi
nen. Xe, jotka ovat mukana, 
ovat vanhentuneet. Jokapäiväi
nen raskas työ on vetänyt var
talon koukkuun ja lyhentänyt 
askeleen. Ikä on tukan harmaan
nuttanut. Ei jakseta, vaikka 
haluakin olisi, toimia enää kuten 
ennen.

* * *
Näiden neljänkymmenen toi

mintavuoden perästä voitanee 
kysyä onko siitä mitään hyvälle 
puolelle kirjoihin merkittävää. 
Vaikka otamme huomioon monet 
heikkoudet, puutteellisuudet ja 
suoranaiset virheetkin, tämän 
kirjoittaja sittenkin sanoisi, että 
kredittipuolella on monin hertoin 
enemmän kuin debittipuolella. 
Likkeemme on ollut kansan toi
mintaa kansan hyväksi. Liik
keemme jäsenet eivät ole olleet 
pelkkiä kuuntelijoita ja katso
jia, vaan l i i to sk in  tekijöitä.

Järjestö on kuten yksilökin. 
Sillä on Huoruutensa ja miehuu
tensa. Yksilöltäkin puuttuu nuo 
ruudessa tietoa ja kukeni a 
Molempia saavutetaan eli,-.- . 
elämän vartti t. Niin mv-.s jä r 
jestöissäkin. Xiidt ti k,.k< : , i u k ■ 
ja tiedot ovat v. . -.a ;uo."t 
Siitä johtuvat i-rehd'. x-.ct. \  ; 
sieti kuluessa ta a . 
vaa ja virheet vain t -..o . 
eivät koskaan lopu lumi ■. u 
erehtyväinen koko i

Amerikan Suotua' '. :
sauvahan Liitto  oi» a .,  
täysi-ikäisyyden. Se u k ' , 
itsensä. Jos liittomme uli-i 
maalinen järjesti» siinä 
ryksessä, että se saisi rivein 
jatkuvasti nuorisoa, joka 
tuisi vanhemman polven mu 
na, sillä nyt alkaisi olla hede' 
roällisiinmät ja tuottoisiminai 
toiminta vuodet edessään. Mutia 
sellaisellakin kuin se on, sillä on

Alkutaipalcvaiheita
muistellessa

Vain harvoin yrittävät ihmiset 
kirjoittaa historiaa oman aikan
sa tapahtumista. Xe tuntunevat 
heistä joko liian läheisiltä tai 
liian mitättömiltä. Siten jäävät 
monet epäilemättä tärkeät in 
tapahtumat niiden kerrottavaksi 
jotka eivät niistä mitään tiedä, 
mutta joiden joko velvollisuuk
siensa takia tai innostuksensa 
kannustamana täytyy niihin sy
ventyä.

Amerikan suomalaisen siirto- 
laisväen historian kirjoittami
seksi ovat useat “contempora- 
ryt” tehneet arvokkaita yrityk
siä. Mutta tähän saakka ei ole 
löytynyt sellaista kirjoittajaa, jo
ka olisi jaksanut objektiivisesti 
syventyä tapahtumain kulkuun 
ja merkitä niistä muistiin sen 
mikä olisi tuleville historiankir
joittajille korvaamatonta.

Tapahtumatietojen. säilyttä
jänä lienee ihmismuisti epäluo- 
tettavimpia, ja siksi ovat kirjal
liset muistiot välttämättömiä. 
Niidenkin neljänkymmenen vuo
den 'kiiluessa, joina Amerikan 
suomalaisien työväenliike on 
toiminut varsinaisena järjesty
neenä liikkeenä, sen vaiheiden 
yksityiskohdista lienee paljon 
unohtunut Hiiltäkin, jotka ovat 
aikanaan niihin osallistuneet ak
tiivisesti. Siksi tuntuu arvelut
tavalta että Amerikan suomalai
sen työväenliikkeen historia 
koskaan ilmestyisi laajana tosi
seikkojen teoksena. Eikä sel
laista kenties saada kokoon tä
män maan siirtolaisväestön elä
mä st äkään.

v iim eksilkuluneitien 
vuoden aikana on 

niin monta sellaista 
joiden takana oiist 

Utit tärkeitä asiatietoja niiltä 
ajoilta joina täällä elänyt ja vai
kuttanut siirtolaisväestö alku- 
vaiketiksiaan täällä suoritti. Ja 
sen ajan on Historiallinen Seu
ra myöskin odotellut melkein 
toimettomana.

Varsinkin
kymmenen
sulkeutunut
huuliparia,

.Amerikan suomalainen tiö- 
' väenliike ei syntynyt taalla nr.ä- 
! rätietoisesti ja harkinnalli.se-.ti, 
ennakolta tehtyjen suunnitel

m ien  toteuttam iseksi. Se alkoi 
täkäläisten olojen synnyttäm ä 
itä. Suomessa ja täälläkin 
täpiän ••••:•>sisadan alkuk;. i nu 

Siellä vilkkaaseen toimintaan vi
pilleen tv»\aen!iikkeuii vaiktt- 

lliik-esta. ’
sen mukana alusta

n»:i tehtävää edessäpäin. 
>i kansan tiu ta kansan

Yrjö Mäkelä.

tuli tänne suunnittelemakseen 
määräajaksi, jonka jälkeen oli 
aikomus palata takaisin synnyin
maahan — kun täällä oli ansain
nut jonkun verran varoja, joiden 
turvin voisi aloittaa elämän van
hassa maassa hiukan turvalli
semmin kuin silloin kttn tänne 
lähdettiin.

V’asta täällä herättiin huomaa
maan minkälaisiin oloihin oli tul
tu, mitä vastuksia oli voitetta
va ja mihin vaaroihin antaudut
tava ennenkuin edes voitaisiin 
odottaa alimpienkaan toiveiden 
toteutumista.

Tänne tullessa elettiin sen 
haavekuvan lumoissa että Ame
rikka on rikas maa, jossa jokai
sella “tarmokkaalla ja eteen
päin pyrkivällä” terveellä ihmi
sellä on taattu menestymisen 
mahdollisuus, jos vaan “viitsii 
yrittää — eikä juo rahojaan."

* « *
Kokemus on paras opettaja, 

sanotaan. Xiin saattaa kylläkin 
olla, mutta se myöskin usein 
vaatii tavattoman kalliin hinnan 
antamistaan opetuksista. Mil
tei jokaiselta tänne tulleelta siir
tolaiselta se armotta rikkoi sen 
k n 11 a r e ti t,u s t a i s et t haavekuvan, 
jonka lumoissa tänne tultiin. 
Eräät siten elämän todellisuu
teen heränneet käsittivät vel
vollisuudekseen liittyä Amerikan 
työväenliikkeen riveihin; käsit
tivät sen ainoaksi keinoksi ame
rikkalaisten olojen muuttami
seksi sellaiseksi joissa ihminen 
voi elää säädyllisesti ja turvalli
sesti.

Tämän kirjoittaja ci omannut 
minkäänlaista selvää kuvaa Ame- 

j t ikan oloista tänne saapuessaan 
I vuosisatamme alkuvuoden ke
väällä. Tuli vaiti ‘ summassa” ja 
kuilut eli varsin vältän maailmaa 
nähneen maalaispojan uteliaisiin 
della kun '-.okeneeinmat puhui
vat Amerikasta ja Ammeriikasta 

Xeivyorkista ja Xyorkista, ja 
muista tämän maan paikkakun
nista. Ei ollut edes kenen luok
se mennä kun »huhtikuun toisen 
sunnuntain aamupäivällä ohjat- 

I tiin pois Ellis-saarelta Castle 
ä »ardetim rantaan tulleesta lai-

Sattum a kai lii-nce ohjannut 
I \ \  a ter-kadun yhdeksännessä sil
loin sijainneen ruotsalaisen siir- 
t laiskodhi erään edustajan huo 

: maatilaan meidät, kolme suom a
laista dirtolaispoikaa, jotka kaik
ki olimme ylitä avuttom ia ja 
tie täm ättöm iä ja riksi kai 
myöskin pelottom ia.

......... ... ....... .. ■ ; l .1 , I l i l 4 I 1 I I .
Iinan mitä tiedon ja taidon va

ruste ita  jo tka  tarvitaan kuu jo u 
luttaan kohtaam aan elämää vie- 

i raass.a m aa-sa ellai >ena kuin st 
siirtolai .V.ies'olle tai joutuu.

I Xe jo tka jotakin olivat tie tä 

vinään, selittivät ammattiyhdis
tysliikkeen sellaiseksi, jota siir
tolaisväestön ennen kaikkea oli
si kartettava. Ja se suomalai
nen työväenliike, jonka ituja 
muiden ohella Matti Kurikka oli 
tuonut tänne tultuaan Austra
liasta perustamaan Malkosaarcn 
ihanniesiirtolaansa. oli heidän kä- 
sifcyksiensä mukaan vieläkin kar
tettava tupaa.

Mutta tapahtumilla on oma 
järkähtämätön, vaikut uksensa. 
Mitä kuvitelmia nuorella siirto- 
laispojalla saattaakaan olla tän
ne tullessaan, niiden paikkansa- 
jiitäväisyys joutuu ankaraan koe- 
lulkseen oiojen todellisuudessa. 
Esimerkiksi hiiiikaivantojen lu
kuisat tapaturmat, joissa työ
kaverit murskaantuvat muodot
tomiksi lihakasoiksi, eivät jätä 
ajatusta kokonaan toimettomak
si. Yhtä vähän jää ajatus toi
mettomaasi illoin kun liikarasit
tunut ruumis uuvuttaviin päivä
työn jälkeen etsii lejma tungok
seen saakka ahdettujen asuinta
lojen likaisilta vuoteilta, joita 
saatetaan käyttää kolmellakin 
vuorolla makuusijoina ja väliajat 
miltei keskeytymättömään kor
tinpeluun innostuneiden istuimi
na, koska muita istuimia tuskin 
on, eikä niille olisi tilaakaan.

Lukutaito on eräs tekijä, joita 
usein saa ajatukset heteille kan
san keski:,tulessa, jos luettavan 
valinta tehdään ennakkoluulot
tomasti ja ajan tapahtumien vii
toittamalla tavalla.

Erilisiin meistä on jäänyt jon
kunlainen lukutaitoon taipumus 
jo kiertokouluista ja kinkereiltä, 
ia säilynyt "edespääsi n” jälkeen
kin, koska ei ollut antaa heinä- 
kuormaa rippikotiluluikujeii suo
rituksen vastineeksi, kuten ta
lollisten poikien kerrotaan eräis
sä tapauksissa kerskuen suorit
taneen. Kodin köyhyyskin saat
taa siis osoittautua salapukui- 
seksi siunaukseksi eräissä ta
pauksissa. Aittakin tiitä kirjoit
tavan kohtalo todennäköisesti
olisi ollut aivan toisenlainen, jos 
isällä olisi ollut varoja ostaa 
edes polkupyörä, sensijaan että 
soimme ainoastaan haaveillen 
pt,Iina itä, kävellessämme kyni- 
mi-iu-ii kilom etrin m etsätaivalta 
•av i il ..iin ede takaisin xcvätknii- 

dei: keiirikkoisilla maanteillä.
I .i-'.a ei sellaisenaan kuulu var
sinaisien asiaan, mutta jotakin 
tau-ian kai tarvitaan selity ksek- 
ri - ike-i miksi maailmaa tui.tc- 
maton • r |'.lap s i, jo ta  täällä koe- 
'•tioi .Ajata silloisen kristilli- 

sy iden  hengen mukaan kartta- 
u • vai liikettä kuin rut-

.1. - • km ajatti i sen riveihin
ia o. toiminut siinä viidettä- 
1. y n im i  • ' a i uotta .

Jo- uita kysyttäisiin , miksi 
1 i kiintyi A m erikan lyh
i n  t d . d. .leseen, jonka ne vaka- 
,a:i ; vanhemmat neuvon
ani:: > joiden ohjausta viljiit-
toiiia -ti kiinnteli ja - seurasin, 
tiio m its i.i: lin ja ttav iksi, niin

Vuosisatamme ensimmäiäc e 
kymmenluvun alkupuoli ok 
eräänlaista kuhitnta-aikaa Ame
rhan silloin nuoressa työväen
liikkeessä. I liiletikaivajicn Am
mattiliitto, United Mine W ork
ers of America, oli perustettu 
itävaltioissa vuonna 1890 ja sen 
yrityksiin länsvvailtioiden kaivos
miesten järjestämiseksi, kohdis
tivat sikäläiset kaivosten omis
taja niin häikäilemättömän raa
m i vastustuksen, että sen edessä 
ei kukaan voinut pysyä puolueet
tomana sivustakatsojan;!. Täytyi 
joko liittyä taisteleviin maina- 
reihin tai mennä rikkuriksi. Ja 
suomalaisilla oli miehiä kummal
lekin puolelle.

Mutta ennenkaikkea se, että 
suomalaisten keskuudessa oli 
henkilöitä, jotka virallisen teh
tävänsä — siirtolaisväestön sie
lujen hoidon — ohella harrasti
vat tuttaivnussuhteideu solniia- 
mista kaivosherrojen katissa ja 
siinä, tietenkin vallan sivumen
nen, mainitsivat silloin ja tällöin, 
ettii se ja se ora sellainen, joka 
“kiihoittaa kansaa” ja saattaa 
ajan tullen aiheuttaa kapinalli
suutta yhtiön uskollisten työ
läisten keskuudessa, herätti ne a 
jaluksien idut, joista myöhemmin 
kasivoi se käsitys, että Ameri
kassakin työväestön täytyy jär
jestyä.

Wyomingin suomalaisten kes
kuudessa taisi siihen aikaan ol
la verraten harvoja sellaisia, 
joilla oli muuta kuin vaistomainen 
käsitys työväenliikkeestä. Mut
ta se vain-o ja rae lukuisat ilmi
annot joiden kohteena jokainen 
vähänkin edistysmielinen hen
kilö siellä oli. ja varsinkin ne 
työstäcroiltamisct, joita yhtiöt 
tekivät ilmiantojen perusteella, 
synnyttivät uhman ja herättivät 
haltia tietojen hankintaan. En
nen pitkää todella alettiin pulitta 
sekä ammatillisesta että valtiol
lisesta järjestymisestä. Ja tie
tojen hanlkinta niistä lisääntyi 
sen jälkeen kun sosialistipuolue 
vuonna 1901 perustettiin ja aloit
ti säännöllisen valistustyön. Mut
ta vasta vuonna 1907 päästiin 
niin pitkälle että mahtava Union 
Pacific Coal Co., Wyomingin 
muiden kaivosyhtiöiden mukaaua, 
katsoi olevansa pahoitettu tun
nustamaan union ja tekemään 
työsopimuksen sen karassa. Kun 
silloinen päiväipalkka kohosi kah
desta ja puolesta dollarista kol
meen dollariin neljääntkymmc- 
neen senttiin ja urakkatyöipalkat 
suhteellisesti saman verran, oh 
luonnollista että kaivosmiehe 
tunsivat saaneesa järjestöstään 
voimakkaan tekijän etujensa val
vomisessa. * * ♦

Oltiin sen ajan lopussa, jolloin 
yksityisiä »kaivosimiehiä voitiin 
eroittaa työstä edes ilmiantojen 
perusteella. Cnio valvoi jäsen
tensä etuja valppaasti ja rehel
lisesti.

Varsinainen sosialistinen va
listustyö pääsi h.vvään vauhtiin 
sen jälkeen kun itävaltioissa pe
rustettiin suomalaisia työ-väen 
lehtiä: ensin Työmies ja sitten 
Raivaaja.

Sos ial i s t i  puol u een suoni e n k i e - 
lisiä osastoja syntyi jokaiselle 
Wy om i n gZftn s« f >m a-l a i s ] >a i k k a - 
kunnalle ja niiden keskeinen yh
teistoiminta oli niin vilkasta että 
edustajakokouksia liidettiin jo
ka kolmantena 'kuukautena.

Kansalaistuminen ja kansa 
laisoikeuksien käytti» taistelussa 
ihteiskuunallisteu olojen paran 
tautiseksi jiääsivät oikeuksiinsa 
vasta sen jälkeen kun suosialisti- 
puolue tuli huomattavammaksi 
tekijöiksi Wyomingin hiilikaivos- 
kylissä. Siihenastisesta kaivos- 
yhtiöiden tukemasta tavasta että 
kansalaisoikeuksia myönnettiin 
vaatimatta hakijoiden täyttä 
mään alkeellisiin,piakaan lain 
vaatimuksia, tuli luqijHi. Kansa- 
laistuttamisoikeudet muuttuivat 
uusitun lainlaadinnan seurauk
sena toimimaan säädetyllä ta
valla, ja varsinkin suomalaisten 
keskuudessa harjoitettiin teli 
kasta agitatsionia sen puolesta 
että jokaisen olisi hankittava it
selleen kansalaisoikeudet. Osoi 
tnksena sosialistisen valistustyön 
tehokkuudesta mainittakoon, i l  
lä eräissä vaaleissa esimerkiksi 
Hannan kaivoskylässä sosialisti- 
puolue sai yli 90 prosenttia ää
nistä niissä vaalipiireissä, joissa 
suomalaiset asuivat enemmistö
nä.

Työväenliike oli kohottanut 
.suomalaisen siirtolaisväestön vi 
liatusta ja halveksitusta lakott- 
rikkurilauniasta uniotiis-tisen ja 
■ osialistisen jä rje s ti n iisti <in i tu 
rintamille. Ja hiilenkaivajien jär
jestö valvoi ettei näihin liikkei 
siili osallistuneita saatu eroit- 
taa työstä mielivaltaisesti. Työ
väenliikkeen harjoittama valis
tustyö lienee kenties muualla
kin t li-»t tanut erinaisssä tilan
teina nopeasti hyviä tuloksia,Vdjtduk-cui olisi Union Patille

Otto Gren

OsHUMtoimintulehdcn klishe 
Vihtori Kosonen

E S IP U H E
Kun pojat jxmnisti, niin tuli

Suomesta taasen Ateena, 
jällelicn läksivät jäät, kumpusi

kuikkien vyö,
myös ihanteet monen immen ja

Suomen sankairinaisen, 
kauneus kasvojen tuo, silmien

aamu ja yö,
koska ne ponnistaa pojat Pohjo

lan kuin pedot korven
puolesta kultaisen maan, 

sykkivän synty mäntään.

Sankarit! Siunatkoon ilkitictännc 
vainiot ja lapset,

Suomi kuu suurtui taas, 
laajeni laulujen maa.

Eino Leino,
Ylläoleva otettu Suomessa juu

ri ilmestyneestä kirjasta “Suo
men maailmanmestarit, Olympia, 
MM-kisojen urheiluvoitot ja 
voittajat”. Loistojullkaisu, esittää 
sitä joukkoa, joka on eniten mai
nostanut isänmaatamme ja sen 
tiimi e tuiksi tulemiselle. Jos nämä 
sivut pystyvät loistavien lmippu- 
urheilijain esimerkin avulla ko
rostamaan myös nuorisolle ruu
miillisen kuntoisuuden tärkeyttä 
ja innostamaan heitä “tiet' isäin 
astumaan" on tarkoitusperä täy
sin saavutettu.

Tässä mainitsen samalla luet
telosta että Suomella on 150 
Olympia- ja maihnanmestaruus-

Worcesterin osaston voimistelu- ja urheiluseura
mutta vain harvoissa kylissä niin 
nopeasti ja niin ratkaisevasti 
kuin Wyomingin hiilikaivosky- 
lien suomalaisväestön keskuu
dessa. 4: * e

Amerikan työväenliikkeen ri
veissä ovat 1'nitcd Mine Work
ers of America ja Aine-tikan so- 
sialistiipuolue, sellaisetta kuin se 
toimi vuodesta 1901 vuoteen 
1936, olleet Huoruuteni, yliopis
toja, joiden henkiset vaikutuk
set (ivat ohjanneet toimintaani 
A,tnerJkan työväenliikkeen tnyö- 
häiscmitnissäkin vaiheissa, joissa 
sen jäsenistö on joutunut valit
semaan kantansa demokratian ja 
diiktatuurin välillä.

Niilien riveissä toimiessa ku- 
liitcttuijcn vuosien aikana vakau- 
t :j miilussa se käsite, että kai
kenlainen (diktatuuri kaikkialla 
on demokratian leppyniiitön vi
hollinen. Tältä perusteelta on 
käsitettävä asenteeni nutun ohel
la myöskin Venäjällä kommu
nistisen diktatuuriliikkeen ni 
inessä hallitsevaan aasialaiseen 
desjiotisniiiu. Voin kunnioittaa 
Venäjän kansaa, mutta en sietää 
Stalinin kommunistipuolueen 
avulla yl Ik pit äimiä diktatuuria. 
En ole millään tavalla vetiäläis- 
vastainen, mikäli Venäjän kaima 
on kysymyksessä. Jos osat oli
sivat vaiinloksissa ett i Eiiglan- 
tli.-,a  uli-i vallalla se  järjc-tclniä 
j »ka hallit ee \'e:i'.jällä ja jonka 
pidän maailman rauhan uhkana 
ja demokratian vihollisena, suh
tautuisin Englantiin siten kuin 
nyt suhtaudun ien 1.Iäiseen kom
munismiin. Ja jos Venäjällä 
vallitsisi sellainen kansanvaltat- 
nen järjestelmä valuolhsjne va

palkintoa ja että C. S. Amerikal
la on useampia kulta, niitalleja 
kitin Suomeila, joka mi toinen. 
Mutta tähän kunnialuetteloon 
kuuluvat myöskin Amerikan suo
malaiset. Täältäkin on lähetetty 
edustajia Olympia- ja inaailtnan- 
niestaruusikilpailiiihin, jotka ovat 
kunnioitettavasti meitä sekä isän 
maatamme edustaneet. Tulisi lii
an pitkäksi tässä mainita heidän 
saavutuksiaan ja sen vuoksi sttpis 
tan tämän mainitsemalla vaan 
Olympia- sekit maailmanmesta
reita, jotka ovat minun muistis
sani, ja jotka asuvat (ja ova.t asu
neet täällä. Juclksijat William 
ja Hannes Koleli,mainen, paini,ja 
Eino Leino (Kaleva, Brooklyn), 
Ville Ritola ja A. Stenros, juok
sijoita; Armas Taipale, kiekko; 
Nestor Tuominen, painija; Väinö 
Ketonen, painija; John Mäki, pai 
uija; ARks Järvinen, painija; Ar
mas Laitinen, jiainija; Jonni 
Myyrä, keihäs; Otto Huhtanen, 
jiainija; John Olin, aminattipai- 
nija; Kaarlo Koskelo, jiainija; 
Antti Hyvönen jiainija.

Tässä kuva Worcesterin S. S. 
O:n V. & U.-seura Suonien lois- 
toajoista; kolmen maailmanmes
tarin kuva rinnakkain, vasem
malta eturivissä Nestor Tuomi
nen, John Mäki ja Väinö Keto
nen. Kuvasta puuttuu Julin Olin, 
joka myöskin esiintyi Suomi- 
seuran tilaisuuksissa. Toinen ri
vi vas.: Otto Gren. johtaja ; Mat
ti Kangas I. V. & Urheiluliiton 
mestari painissa: K. Felllbacika, 
jiainija; Matti Pajula, jiainija ja 
ensilttrtkan yleisurheilija; J. 
Marttila, vieläkin jienkkitirhcili- 
jain edustaja. »Alhaalla istumas
sa oikealla Kusti Helin. I. V. & 
Urheiluliiton mestari köylkäsessä 
sarjassa. Otto Gren.

pauksilleen kuin nyt vallitsee 
Englannissa, olisin sen vilpitön 
nuolustaja.

* « *
Niistä lukcimattomiista työväen 

liikkeen veteraaneista, jotka vii- 
dettäky H in te illä  vuotta sitten 
ryhtyivät raivaamaan ltengcn- 
viljeiy kselle Wyomingin .suoma
laisten keskuudessa silloin niin 
karua maaperää, ovat kymmenet 
siirtyneet tehtäivänsä |»äätctty- 
ääu sinne niistä ei palata takai
sin; sinne inistä, ei -kirjoitet.a 
historiaa. Vain muutamia heis
tä on enää sillä työsaralla, jota 
zVnierikan työväenliike nyt vilje
lee. Miten paljon heidän työn
sä on rikastjuttanut W’yoin^i- 
gin suomalaisten henkisiä har- 
rastulksia, avartanut sen toisen 
1 siionialai.sr.Mdven yhteiskunnalli
sia katsomuksia, jotka siellä 
uy t jo ovat srai-.rena enemmistö
nä sen korkei-inniiiltaau paljon 
vähentyneen suomalaisi äestör. 
keskuudessa, ei ole arvioitavissa. 
Kunnia heidän muistolleen. Kun
nia heidän laolleen. Ja viimei
seksi: Kunnia sille ln ithclii, jon
ka epäitsekäs ja sitkeä työsken
tely s sialideiiiokraattisten aat
teiden eteen piti sen soihtua yl
lä siellä niinä-kin syrikkinä vuo
sina, jolloin kaikki tuntui olevan 
ka<l« »tettua u iib h t  l im a t  tomalie
vstki äJlcni ja työtoverilleni, Ivar 
1 liipakalle, jonka vaellt s ei kui
tenkaan päättyny t ennenkuin hän 
näki sen »päivän, jolloin kotikau
punkinsa suomalaisten keskuu
dessa toimi Amerikan Suomalai
sen Kansanvallan Liiton paikal
lisosasto.

Wm. X. Ryiio.

t
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Ennen Amerikan suoma
laista työväenliikettä

Pikapiirtoja Maynardin T. Y. Taiston 
kehitysvaiheista

Mikään yhteiskunnallinen liike 
ei ala itsestään etkä joittenkin 
agitaattorien synnyttämällä, vaan 
on näillä kaikilla liikkeillä edel
lytykset .kypsyneet jo niitä en- 
iiien eletyssä elämässä. Sitäkin 
vähemmin Amerikan suomalai
sen siirtolaisväestön, joka oli tul
lut tähän maahan vaan tilapäi
selle käynnille tarkoituksella an
saita vähän rahaa ja palata ta
kaisin Suomeen, työväenliike 
olisi löytänyt maaperää ellei sii
hen olisi ollut pakottavia syitä.

Viime vousisadan kuusikym
menluvulla tulleet ensimmäiset 
suomalaiset siirtolaiset olivat 
tulleet Pohjms-Norjasla. Heistä 
osa siellä olivat kyllä työsken
nelleet norjalaisissa kv/pari. kai
voksissa, muitta osa kalastajina 
taikka pienviljelijöinä. Työvä
enliike oli heille tuntematon ja 
heidän tähän maahan tulonsa 
johtuikin siitä, että Pdhjois-Mi- 
chiganissa avatut uudet kupari- 
kaivokset halusivat saada hal
vempaa työvoimaa muualta ja 
norjalaisista kaivoksista, jotk.a, 
silloin kärsivät eräänlaista dep
ressioina, sitä oli saatavissa. 
Pdhjois-Norjasta siirtolaisuus 
pian siirtyi Tornion jokilaak
soon sekä sieltä etelämmäksi 
Pohjanmaalle. Täten varhaisem
pi suomalainen siirtolaisuus oli 
tähtösin maaseuduilta ja suurim
malta osaltaan maatyöväestöä,. 
jolla ei ollut harmaintakaan aa
vistusta eikä tietoa työväcnliik- 
keestä.

Täällä uusissa oloissa ja vie
raan kansan kcskUudesssa heillä 
ei myöskään ollut halua eikä ky
kyäkään joutua mihinkään kos
ketuksiin täälläkin vielä lapsen 
kengissä kulkevan työväenliik
keen kanssa. Heillä oli halu vain 
ansaita työllään dollareita ja 
mahdollisimman pian palata ta 
kaisin kotimaahansa. Tästä syys 
tä he eivät edes halunneet oppia 
maan kieltä eikä joutua mihin
kään kosketuksiin amcrikalais- 
ten kanssa, vaan elivät omaa 
eristettyä elämäänsä.

Euroopassa kuitenkin juuri sa
maan aikaan tapahtui voimakas
ta työväen heräämistä ja järjes
tymistä. Jo vuonna 1848 julkais 
tiiro vieläkin työväenliikkeessä 
vaikuttava “Kommunistinen ma
nifesti”, joka päättyi lauseeseen: 
‘Kaikkien maiden työläiset yhty
kää”. Sen merkitys heti seu- 
raavina vuosina nousseen vasta
vallankumouksellisen ja taantu
muksellisen liikkeen vaikutuk
sesta jäi kuitenkin aluksi hyvin 
vähäiseksi. Vasta parikymmentä 
vuotta myöhemmin työiväenliiikc 
pääsi nousukauteen, varsinkin 
Saksassa sekä myöskin Englan
nissa. Vuotena 1864 Lontoossa 
eri maista lähetettyjen työväen 
jänjestöijen yhteisessä kokouk
sessa päätettiin perustaa “Inter
national Workingmen’s Associa
tion" eli Kansainvälinen työväen 
liitto. Tämän kansainvälisen jär
jestön myöhäisemmissä kokouk

Antti Pohjola

Tiilinä vaha sosialistisen liik
keen toiniitsijaveteraani on syn
tynyt Tampereella, räätälin jx»i- 
kana, heinäkuun 9 päivänä 1867, 
ja täyttää siis pian 79 m ikä vuo
tensa.

Pohjola, ollen vaskiseppä, kuu
lui Tampereen Työv. Yhdistyk
sen Vaski-, läkki- ja levyseppien 
ammattiosastoon v. 1892—S. Tuli 
Amerikkaan,. San Franciscoon, 
Cal. 1910. josta siirtyi itään, 
Bostoniin 1918. Toiminut Bos
tonin ja ympäristön osastoissa 
pitkän aikaa, jossa häm on hyvin 
tunnettu m.in. näyttelijänä, lau
lajana ja lausujana. Pohjola on 
vielä suhteellisen pirteä toimis
saan, huolimaita, että niin lukui
sat elinvuodet ovatkin luonnolli
sesti painaneet leimansa hänen 
fyysilliseen olemukseensa. Hän 
asuu tyttäreiisä luona Tea- 
iicvL'bsa, N. J.

sissa kehitettiin maailman työ
väen poliittinen ja ammatillinen 
lähin ohjelma, joihin jo vuonna 
1866 liitettiin vaatimus kaiiidek- 
saluiitisesta työpäivästä sekä 
myöhemmin kaivosten, rautatei
den, metsien ja viljelysmaiden
kin yhteiskunnallistuttamiscsta. 
Sisäisten riitojen ja varsinkin 
silloisen anarkistin taikka pa
remminkin sanoen bclshclviikiiii 
Bakunin «ja Marxin välisen riidan 
johdosta liitto heikkoni ja lopul
ta onnettomasti päättynyt Pa
riisin ikommuni oli h ajoitta uni 
Euroopan työväenjärjestöt niin. 
että Ensimmäisen lnternationa- 
len, 'joksi sitä kutsuttiin, koti
paikka päätettiin muuttaa New 
Yorkiin, mihin se sitten lopulli
sesti hävisi.

Työväen intcrnationalen Ame- 
rikaan siirtämisellä ei kuiten
kaan ollut mitään vaikutusta 
amerikkalaiseen työväenliikkee
seen. Amerikassa oli jo viime 
vuosisadan loppupuoliskolla syn
tynyt työväen veljcvsseuroja, 
joilla oli hyvin vähän kosketusta 
työväenliikkeen ja työväen esit
tämien poliittisten vaatimusten 
kanssa. Vuonna 1877 perustet
tiin kuitenkin Socialist Labor 
Party, joka muodosti itselleen 
hyvinkin pitkälle menevän po
liittisen' ja taloudellisen ohjel
man .ja joka yhäkin on olemassa. 
Sen vaikutus kuitenkin Ameri
kan työväen keskuudessa on ol
lut vähäinen. Vuonna 1889 syn
tynyt niinku.tsuttn populistiliikc 
joka anoi työväkeäkin koskevia 
vaatimuksia, sammui pian.

Sitävastoin työväen ammatil
lisella järjestäytymisellä on ollut 
Amerikassa paljon suurempi me
nestys. Jo vuonna 1S78 perus
tettiin “Knight of Labor” nimi
nen työväcnliitto, jolla aikoinaan 
<di huomattava kannatus amerik
kalaisen palkkatyöväen keskuu
dessa. Se otti ohjeimaansa jou
kon palkkatyöväkeä koskevia 
vaatimuksia, mutta toiminnal
taan ja muodoiltaan se oli atne- 
rikalaistcn salaseurojen kultai
nen. Sen vaikutus vähitellen 
heikkeni ja voimakkaan uuden
aikaisen työväen ammatillisen 
liikkeen esitaistelijan Samuei 
Gompersin vaikutuksesta vuonna 
1882 perustettiin Amerikan Fe
deration of Labor”, joka vielä 
tänä päivänäkin on Amerikan 
ammatillisesti järjestyneen työ
väen suurin liitto.

Amerikan suomalainen siirto
laisväestö oli kuitenkin kaikes
ta tästä sen oman elämän ulko
puolella kehittyneestä työväen
liikkeestä jotenkin tietymätöin 
Joku yksityinen saatoi jotakin 
tietää, mutta suurille joukoille se 
oli tuntematoin asia. Tosin jo 
vuonna 1896 I&hpemingissä jo 
siihen aikaan ilmestynyt Fred 
Karisen toimittama “Työmies”- 
nintinen lehti alakertana julkaisi 
kommunistisen manifestin, mut
ta sitä anierikan suomalainen 
tuskin luki ja jos luki niin vas
tusti siinä esitettyjä oppeja taik
ka ei käsittänyt siitä mitään. 
Sillä vähällä, niitä täten työväen
liikkeestä ja varsinkin sosialis
mista tiedettiin oli enemmän tor
juva kuin puoleensavetävä vai
kutus ja Amerikan suomalaiset 
vrittivät sitä karttaa.

Amerikan suomalaisten omas
sa keskuudessa täytyi tapahtua 
jotain, joka valmisti tietä nou
sevalla työväenliikkeelle. Maa
perää tälle alkoikin vähitellen, 
vaikkakin vielä tiedottomasti ja 
vaistomaisesti kypsyä niissä kur
jissa oloissa joihin suomalaiset 
siirtolaiset täällä joutuivat. Toi
veet nopeasta rikastumisesta 
lettivät ja olo tässä maassa ve

nyi pitemmäksi kuin oli suunni
teltu. Äärimmäisellä säästäväi
syydellä ja kaikesta kieltäytymi
sellä. useat kyllä onnistuivat saa
maan dollareita kokoon, jotka 
lähettivät Suomeen ja jotkut 
palasivat sinne takaisinkin. Mut
ta y hä lukuisammat ,koti-ikävän 
raskaan työn ja vieraisiin oloihin 
tottumattomuuden vaikutukses
ta vajosivat juoppoutteen ja mo
raalisesti sekä taloudellisesti 
rappeuttavaan elämään. Asun
not olivat sanoin kuvaamatto
man kurjat ja kapakat ainoat 
scurusteluparxat. New Yorkin 
“mallassauuat’’ ja muualla muut 
samanlaiset laitokset vetivät suo 
inalaiset siirtolaiset onnettomuu
den tielle. Ne, jotka tämän hen
kisen ja taloudellisen hädän kä
sittivät, 'tarttuivat ensim m äise
nä tarjolla olevaan oljenkorteen. 
Kotimaa ei tosin kiinnittänyt 
mitään huomiota Amerikaan 
menneiden kansalaistensa hätään. 
Mutta siirtolaiset itse, vaikka 
heistä moni olikin lähtenyt Suo
mesta papiunnaksuja ja muutakin 
virkavaltaa pakoon, eikä henges
sään sitä hyväksynyt, muistivat 
Suomessa olleet -kiikut ja seu

rakunnat sekä niiden vaikutuk
sen ihmisiin. Ile muodostivat 
seurakuntia ja kutsuivat niihin 
Suomesta pappeja, toisia oli tul
lut jo siirtolaisten malkanakin 
mikä mistäkin syystä. Näin syn
tyi ensimmäistä järjestöllistä toi
mintaa.., joka yritti henkisesti 
kohottaa Amerikan suomalaisia. 
Vuonna 1X9Q perustettiin koko 
maata käsittävä .seurakunnalli
nen eli kirkollinen liitto “Suomi 
Synoda”. Samoihin aikoihin rait
tiusliike leveni myöskin nopeas
ti Amerikan suomalaisten kes
kuudessa. Raittiusseuroja pe
rustettiin ympäri maata ja juop
pouteen vajonneita yritettiin ve
tää niihin tarkoituksella auttaa 
suomalaista siirtokansaa ylös sii
tä kuilusta, johon se jo oli vajon
nut. Raittiusscuraja yhdistä
väksi siteeksi jo v. 1888 perus
tettiin “Suomalainen Kausallis- 
Rait tins-Vei jcysseura”.

Nämä ensimmäiset Amerikan 
suomalaiset järjestölliset yhty
mät eivät kuitenkaan olleet nou
sevan työväetilipkkcen edelläkä- 
viijpitä tai siihen johtavia, vaan 
kokoinaan päinvastoin. Nämä. 
sikäli kuin työväenliikkeestä 
myöhemmin tuli kysymys, sitä 
kaikin keinoin vastustivat ja 
yrittivät vartioita etteivät Ame
rikan suomalaiset ja ainakaan 
ne, jotka kuuluivat näiden vai
kutuspiiriin, pääsisi kosketuksiin 
työväenliikkeen 'kanssa. Mutta 
kaikelle on myöskin oma vasta
vaikutuksensa. Näissä järjes
töissä yritettiin Amerikan suo
malaisten keskuuteen sovelluttaa 
ja vakiinnuttaa sitä korkeata 
kirkollista käsitystä, mikä vallit
si synnyinmaassa Suomessa ja 
jota moni oli lähtenyt pakoon. 
Ei ainoastaan Suomi Synoda. 
vaan myöskin Kansallis-Raittius- 
Velije-ysse mra vaati jäseniltään 
ehdotonta alistumista ja kaiken 
sen kieltämistä, minkä korkein 
johto oli paikaksi julistanut. Se 
jo sellaisenaan synnytti vasta
virran. Alettiin vaatia enemmän 
vapautta ja kansanvaltaista me
nettelyä omissa osioissamme ja 
omissa järjestöissämme. Se el 
suinkaan vielä perustunut työ
väenliikkeen tuntemukseen eikä 
sisältänyt mitään sellaisia vaati
muksia, joita työväen järjestöt 
ajoivat. Se oli vaistomaista ka
pinoimista sitä virkavaltaista jär
jestelmää vastaan, jota näkivät 
taikka ainakin luulivat näkevän
sä näissä 'keskusjärjestöissä. Se 
sellaisenaan ei vielä johtanut 
työ v äen 1 i i kik e e n isy roty m i seen
Amerikan suomalaisten keskuu
dessa eikä Amerikan työväen
liikkeen yhteyteenkään. Vasta 
se seikka, että suomalaiset työ- 
läisetkin työmaillaan joutuivat 
työn ja pääoman välisiin taiste
luihin -mukaan, alkoi vetämään 
suomalaisia työväenliikkeen vai
kutuspiiriin. Lakon rikkuriksi 
antautuminen, johon suomalainen 
papisto ja raittiusliikkeenkin 
johtajat hyvin usein kehoittivat 
nostatti rehellisen suomalaisen
kin työläisen mielessä vastustus
ta, jopa vihaakin. Toisilla aloil
la, varsinkin kai'vossetiduilla län
nellä, jossa Lännen Kaivostyö
läisten Liitto oli saanut johtavan 
aseman ja pakollisen järjestäyty
misen aikaan, suomalaisetkin 
työläiset pakostakin joutuivat 
amerikkalaisen työväen amma
tillisten järjestöjen jäseniksi. 
Koko tämä kehitys jo sai aikaan 
katkeran suuntataistelun Ameri
kan suomalaisten omassa kes
kuudessa, jolla oli herättävä vai
kutus ja -siten tnuokkasi maape
rää suomalaiselle työväenliik
keelle.

Lopullisen sytyttävän alotteeu 
Amerikan suomalaiset saivat ko
timaastaan Suomesta. Siellä 
vuosisadan vaihteessa alkanut 
venäläisty ttämisliike oli saanut 
Suonien kansan käymistilaan. 
Suomen nuoreen työväenliikkee
seen se vaikutti sytyttävästi. 
Sen vaikutuksesta ja varsinkin 
niin kutsutun Suonien ase-veivol- 
lisuuslakon jälkeen siirtolaisuus 
Suomesta tähän maahan kohosi 
korkealle. Ja näiden siirtolais
ten mukana oli jo Suomessa työ-, 
väenliikkeen mukana olleita hen
kilöitä. Niistä huomatuimpia oli
vat Matti Kurikka, A. B. Mäke
lä, Kaaijx) Murros, Alex Halo
nen ja Taavi Tainio, joka «ii- 
nieksimainittu oli tämän jo nel- 
jäkymmentäyksi vuotta täyttä
neen Raivaajan ensimmäinen toi
mittaja. Muitakin poliittisista 
syistä Suomesta karkoitettuja 
saapui maahan, joilla, vaikkakaan 
iie eivät olleet työväenliikkeen 
mukana olleita, oh vapaammat 
käsitykset kuin Anierikan suo
malaisten vanhoillisinimilla joh
tajilla.

Kuluvan vuosistadau alkuvuo
sina syjitykin jo eri osiin maata 
suom alaisia yhdistyksiä, joilla

Roska ASKL tuin- viettä 
mää n 40-vuot istuu: -toj uhkiansa 
Liittomme kesäjuhlain vhteydes 
sä ja päivälchtcimne Raivaaja 
ilmestyy tämän tnerkkitilaisuu- 
den johdosta nivo erityisessä 
jula-asussa jossa ilmennetään 
sekä sanoin että kuvin tehtyä 
työtämme järjestöraken tee s -am 
ine näiden vuosikymmenien ai
kana, niin tästä syy-tä sctiraa- 
vassa luodaan lyhyt katsaus 
myöskin Maynardin T Y. Tais
ton syntyyn ja kehitysvaiheisiin.

V. 1903 syvsk. 24 p;ttä perus
tettiin T. Y. Taisto 25 jäsenellä, 
liittyen samalla haaraosastona 
silloiseen Imatra-Liittoon nume
rolla 20. Minkälaisista herätteis
tä mainittu liittoutuma oli syn
tynyt, jonka päämaja oli Brook
lynissa, se ei kuulu kyhäelmän 
[uutteisiin. Todettava on vain 
se, että yhdistyksemme perusta- 
misaikana Imatra-Liitto eli vilk
kaassa nousukaudessa, jolla oli 
haarosastoja kaikissa idän vai 
tioissa ja liiton hiljattain uudis
tetuissa säännöissä puhuttiin yh
teistoiminnan tärkeydestä sosia- 
listipuolueen kanssa.

Vaikka yhdistyksemme olikin 
näin kiilaavalla tavalla perustet
tu, edistyi sen toiminta kuiten
kin hitaasti. Se ympäristö, jonka 
keskuudessa yhdistys aloitti toi
mintansa, oli työväenliikkeelle 
vierasta. Raittiusseura ja seu
rakunta. jotka silloin ohjailivat 
täkäläisiä mielipiteitä, suhtautui
vat vierovasti uuteen tulokkaa
seen. Tämän lisäksi nuoret siir- 
tolaisemine olivat enemmän taik
ka vähemmän oman onnen sep
pä-ajatuksella varustettuna, joille 
yhteiskunnalliset uudistuskysy
mykset olivat vielä hämäriä ja 
arvoituksellisia.

Nämä yhdistyksen toimintaa 
masentavat seikat aiheuttivat jo 
kerran eräässä toukokuulla v. 
1904 pidetyssä kokouksessa kes
kustelun toimintamme lakkaut-

oli jo vapaamielinen ohjelma 
toisilla jo selvästi työvänliik- 
keen luonne. Vapaamielisten 
hdistysten keskukseksi hyväk

syttiin Brooklynissa perustettu 
Tmatraliitto. joka aluksi sai huo
mattavaa kannatusta. Se ei kui
tenkaan ottanut ohjelmaansa eri
koisesti työväenasiaa koskevia 
kohtia. Toiset näistä uusista 
yhdistyksistä, ja niitä oli jo 
•■nemmistö, etsivät toiminnalleen 
toisenlaista perustusta. Näitä 
aatteita aijamaan perustettiin jo 
käiksi sanomalehteä, ensimmäinen 
’Työmies” Worcestcriin ja tam- 
-nitkuussa v. 1905 tämä Raivaaja 
Fitchhurgissa. Työmies kuiten
kin pian muutti keskivaltioihin 
ia siellä on myöhemmin joutunut 
kommunisteille kun tämä Rai
vaaja koko tämän yli 41 vuotia, 
on pysynyt sen alkuperäisten so
sialidemokraattisten aatteiden 
palveluksessa.

Vuossadan alussa sosialistinen 
valtiollinen työväenliike oli le
vinnyt amcrikkalaisenkin työ
väen keskuuteen ja vuonna 1901 
perustettiin Amerikan Sosialisti- 
puolue. Amerikan suomalaiset 
työväenjärjestöt myöskin tarvit
sivat keskusjärjestöä ja yhdistä
vää sidettä, jonka vuoksi sitten 
vuonna 1906 jierustettiiu Ameri
kan Suomalainen Sosialistijiir- 
jestö, mikä liittyi kansallisena 
osastona Anierikan Sosialistipuo 
lueescen. Näin se lähes kaksi
kymmentä vuotta kestänyt kor
pivaellus kaikkine kestettyine 
kärsimyksilleen, pettyneille toi
veineen ja sisäisine ristiriitoi
neen valmisti maaperää työväen
liikkeen syntymiselle Amerikan 
suomalaisten keskuudessa. Mit; 
sen jälkeen on seurannut, ei 
enään kuulu tämän klnjoituksen 
uutteisiin, sillä siitä toisissa täs
sä lehdessä julkaistuissa kirjoi
tuksissa tehdään selkoa.

Tulkoon kuitenkin vielä lo- 
jiuksi sanotuksi, että tasaista 
ylöspäin menoa ei se ole senkään 
jälkeen ollut. Paljon erheitä on 
kuljetulla tiellä tapahtunut ja 
usein on haukuttu vääräänkin 
puuhun sekä taisteltu tuulimylly
jäkin vastaan. Me emme ote 
aina kyenneet näkemään metsän 
utiden takaa, mutta aina on mei
tä johtanut harras ja vilpitön ha
lu Amerikan suomalaisen työ
väenliikkeen kautta kohottaa 
Amerikan .suomalaisten henkisiä 
sekä taloudellista asemaa. Piene
nä kansallisena ryhmänä meidän 
ponnistuksemme taloudellisen 
asemamme parantamiseksi ovat 
usein jääneet vähäisiksi, mutta 
sen kulttuuritvon, jonka työväen 
järjestöt Amerikan suomalaisten 
keskuudessa ovat telineet, arvoa 
kukaan ei voi kieltää. Ja talou
dellisestikin me Amerikan suo
malaiset olemme kohonneet sa
malle tasolle kein amcriikalaluen 
väistö yleensä on. Historian 
lahjomat n tuomari varmaankin 
tulee huomaamaan ja antamaan 
tunnusteksen sille työlle, jonka 
työväenliike Amerikan suonia- 

' laisten keskuudessa on suorit
tanut.

O /.a ii ToLoi.

tam isesta, ainakin toista! ck-y 
kunnes ajativirta luojii un a nä-
kökohtia. kypsyttää mielipiteitä
suosiollisemmaksi työväet liik-
keolle Tällaisen taka-aske i '
o ttam ista ei kuitenkaan pide::
suotavana. I.ieeii;;iiii on p y rit
tävä, sanottiin.

Run .Maynardissa d i  samaan
lik.ain iin iiH aiiiia  itsenäisesti toi
mivia ku lttu tiriryhniiä, kuten
näytelniäscura, mieskuoro ja om 
pcliiseura, päätettiin kokoukses
sa kääntyä heidän puoleensa ylt 
lei s toi m imi an ai'-, aan s,lailliseksi. 
Sitä tarkuituta varten valittiin 
kolmihenkinen komitea, jonka 
tehtäväksi annettiin neuvottelu
jen alkaminen. Tämä toimenpide 
tuotti tuloksia, sillä lyhyen ajan 
kuluttua mainitut ryhmät liittyi
vät Taiston jäseniksi pienillä eh
doilla. ‘lasta yhtymisestä oli sen 
rauksena. että yhdistyksen jä
senluku lisääntyi useilla kyintne 
nillä. Uudet tulokkaat toivat tul
lessaan näyttelijöitä, musikaa
lisia voimia, vilkkautta ja toi 
inintainnostusta. Hiukan myö
hemmin liittyi Taistoon myös it
senäisenä toimiva soittokunta 
Imatra, joka onkin ollut väsy
mätön ja toimivin orgaani yhdis
tyksessä tähän päivään asti.

Kun alkuvaikeudet olivat tä
ten voitettu. puhallettu uutta 
tutilta purjeisiin, heräsi kysymys 
Amerikan sosialistipuolneeseen 
yhtymisestä. Sytykettä tälle aja 
tukselle antoi se seikka, että lo
kakuulla v. l'*04 pidettiin Cleve
landissa ylcistuaallinen suoma
laisten sosialistien edustajakoko
us, jossa luotiin perustus, selven 
nettiin ne syyt. jotka velvoitta
vat yhdistyksiämme yhteistoi
mintaan Sos. puolueen kanssa 
Tässä kokouksessa oli yhdistvs- 
täinme edustamassa tamperelai
nen Antti Savola. Osa jäsenistös
tämme asettui kuitenkin vastus
tamaan eroamista Iniatra-Liitos- 
ta. Jos näin tehtäisiin, selittivät 
he, se kohottaisi jäsenmaksuja, 
vaimentaisi sitä kansallistunnet
ta, mikä oli luonteenomaista 
Imatra-Liiton ohjelmissa ja sään 
noissa. Muutamien väittelvkoko- 
usten jälkeen ratkaistiin kuiten
kin kiistakysymys joulukuun 11 
p:nä 1904 puolueeseen yhtymisen 
hyväksi. Imatralainen lupakirja 
palautettiin takaisin ja sen tilal
le asetettiin The Socialist Par- 
tyn.

Tämän päätöksen tekeminen 
aiheutti kuitenkin sen, että in
nokkaimmat iniatralaisuuden 
kannattajat erosivat yhdistykses 
tä. Mutta eronneiden tilalle siir 
tvi uutta jäsenainesta, joten re
peämän aiheuttamia vaurioita ei 
voida suureksi arvioida. Vuoden 
1905 lopulla oli Taiston jäsenin 
ku 80 vaiheilla; scuraavan vuo 
den loppuun mennessä se oli ko
honnut 118:sta; pöytäkirja mer
kintöjen mukaan.

Sen jälkeen kun T. Y. Taisto 
oli liittynyt Sos.-puoluecn eli
melliseksi osaksi ja sai siitä 
uusia innostavia herätteitä, alkoi 
yhdistyksen toiminta saada pir- 
teää elinvoimaa, niin henkisessä 
kuin ainecllisessakin suhteessa. 
Paitsi sitä, että yhdistyksen jä
senluku kasvot säännöllisesti, 
sen ohella myös kiinnitettiin va
kavaa huomiota jäsenistön tie
donjanon tyydyttämiseksi. Jär
jestettiin puhe- ja luentotilai
suuksia, levitettiin kirjallisuut
ta; ryhdyttiin tukemaan tarmot' 
kaasti Työmiestä ja Raivaajaa, 
ei ainoastaan asieniiestoiininnan 
järjestämisessä, mutta myöskin 
-ahalliscsti.

V. 1906 kesäkuulla, tekivät 
yhdistyksen innokkaimmat jäse
net “ristiretken’ Latiesvilleen. 
Mass., ja perustivat sinne Sos 
Osaston, joka heti hankitun lu
pakirjansa kautta liittyi S. S. 
Järjestöön Run -Massan suoma!. 
Liittohalliunon toimesta järjes
tettiin Fitchhurgiiii v. 1‘KXi lu
entokurssit, joissa oli luennoit
sijoina Aleks Halonen ja Moses 
Huili. lähetti yhdistys sinne kak
si oppilasta. Toukokuulla v 
1907 järjesti yhdistys myös kak
si viikkoa kestäneet paikalliset 
luentuknrs-dt. Näillä innostavilla 
iltakin sseilla oli 26 vakinaista 
oppilasta jossa Aleks Halonen 
omalla lennokkaalla tavallaan 
luennoi sosialismista, samalla 
kun nämä kurssit muodostuivat 
sadoille toisille kuulijoille hedel
mälliseksi vai: stustilaisuudeksi. 
Yleinen talouspula v. 1908,
jota onneksi kesti silloin vain 
yhden talvikauden, heikenti huo
mattavasti vlidist i ksen toimin
taa. Lukuisia toimivia jäseniä 
siirtyi ti imet silitään toisille paik 
kakuunille. Oman talon rakennus 
suunnitelmat keskey tyivät. johon 
tarkoituku^en oli koottu jo sie 
voinen rahasumma monilla erit
täin onnistuneilla illanvietoilla 
Talvikaunua. kun t\ottoni>ys 
oli masentanut ihmisten mieliä, 
viulisti ksen rohkeimmat jäsenet 
järjestivät valtavia työttömien 
kokouksia, joissa korostettiin ka 
pitalislisen järjestelmän varjo
puolia, kokouksen järjestäjien 
jäädessä ciaia-a tapaul,.i..a

M A R S S IT A A N  K E S Ä J U H L IL L E
R< uihlat For in farmilla, M aynardi-sa v. 1912

tain siirtynyt oston kautta toi 
sille omistajille, syistä, jotka o- 
vat meille tunnettuja. Sitävas
toin on yhdistyksen kaupunki- 
kiinteimistö ennallaan, jossa pai 
liallaan kunnostetaan Taiston ta 

I ioa vastaista tehtäväänsä var- 
I ten.

Hajaannuskausi.
Se hajaannus, joka tapailtu 

v. 1921 Suoni. Sos. Järjestössä  
jolloin kiisteltiin siitä, pysy tään 
k • edelleen Amerikan sosialisti 
sen työväenliikkeen elimellisen; 
osana, vai antaudutaanko venä- 
läi.-uiallisen yhteiskunta ideolo
gian seuraajiksi, oli yhdistyk
semme kohdalta vähäinen. Tosin 
yhdistyksestä erosi pienempi ryh 
ma jäseniä, jotka saivat toiinin- 
taohjceii-a Moskovasta, mutta 
jälcllc jäi vahva kantajoukko, 
jotka ['itivät kiinni vakaumuk
sistaan. N'.-ta  ihanteista, joille 
‘.('(lellinen työväenliike rakentuu. 
Ja että tämä kannanotto oli i- 
keaan osuva, siitä ovat kiistä
mättöminä todistuksina nykyiset 
maailman tapahtumat, ennen
kaikkea Venäjän itsensä asenne.

h o - to n i 'a i - c tl.in  p ä iv äb  iide tk in
kimppi nisä.

Om a ta lo, innostavat 
to im in tavuodet.

Run ky ■ > llim  ii talon kriisi 
oli päättynyt ja työsuhteet (1- 
pyivät, käytiin kasiksi jälleen] 
oman talon i'akcnniis])utihiin. < 
tettiin maatontti Parkor-kadiin 
varrelta ja aikaisin keväällä v. 
1909 alettiin siinä i akemiustyöt. 
Saman vuoden marraskuulla ta 
lo oli valmis ja ['idettiin sen ava
jaisjuhla. Run epäkäytännöllisis
tä vuokrahuoneista oli täten 
päästy eroon, avautui yhdistyk
sen uuden talon suojissa m itä  
moninaisempia toimintamuotoja. 
Järjestettiin valistustilaisuuksia, 
joissa oli puhujina ja luennoitsi
joina kaikki järjestömme tun
netuimmat puhujakyvvt. Yhdis
tyksen alaosastoina toimivat joh 
tokunta, agitatsionikomitca, soit 
tokunta. laulukuoro, näytelmä- 
seura, lm vitoimikunta, urheilu
seura, ravintolatoimikunta, kir- 
jallisuuskoinitca ja ompeluseura. 
Agitatsionikornitean järjestämä
nä pidettiin myös yllä lasten sun 
nuntaikoulu- ja ihanneliittotyö-

M A Y N A R D IN  OSASTON JO H TO KU N TA
Yhirivi vasemmalta oikeaan: Anton Jäntti, John Helander, Svante 
Kukkula, August Saleuius. Alarivi: Selma Standfield, Kalle Ahola 
ia Sanna Mäkelä.

tä, järjestettiinpä englanninkie
lisiä valmennuskurssejakin jä
senistön kansälaistuttamista var 
.en.

Että tällainen monihaarainen 
yhteistoiminta oli omiaan syn
nyttämään mielenkiintoa yhdis
tyksen ulkopuolisissakin henki
löissä, sitä todistaa se, että T. 
Y. Taiston jäsenluku kohosi vuo
len 1915 loppuun mennessä lä
hes kolmeensataan.
Juhlakentän osto.

Kun yhdistyksen toiminta di 
täten saanut yhä laajenevat mit- 
asuhteet, päätettiin ryhtyä toi

menpiteisiin kesätoiminnan elvyt 
läntiseksi. Sitä tarkoitusta var
ten ostettiin v. 1915 Voces-niini- 
nen juhlapuisto kauppalan lähei
syydestä, josta muodostuikin 
viihtyisä virkistyspaikka jäsenil 
le. Puistoon rakennettiin kesä
teatteri, paviljonkeineen ja ra- 
vintolahuoneustoincen, sekä mo- 
niosaiit. uimahuoueusto, puiston 
keskustassa sijaitsevan lammen [ 
rannalle. Fvysillisen kulttuurin] 
edistämiseksi kunnostettiin
myös juhlapuistoon tarkoitus
taan vastaava urheilurata, jos.a 
useat syys- ja kcsäjuhlakilpai- 
lut suoritettiin koko aluettamme 
kasit tavina kisailuina. Nyt on ky 
seellinen huvittelupaikka hiljat-

M A Y N A R D IN  T Y Ö V Ä E N Y H D IS TY S  “TA ISTO N " JÄSENIÄ
talonsa edujtalU. avajaisjuhlissa niatraJkuujsa 19U9.

ini])crialistisena hyökkääjänä, 
sortajana ja valloittajana.
Loppulause.

Maynardin T. Y. Taistolla on 
kieltämättä merkitsevä osuuten
sa Suotu. Sos. Järjestön elimel
lisenä osana. Se on esiintynyt ra
kentajana järjestömme omia 
kulttuurilaitoksia luodessa ja se 
on luonut innostavia herätteitä 
paikallisen osuusliikkeen samoin

Oscar Tofferi
Maynardin osaston kuoron ja 
soittokunnan nykyinen johtaja
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W O R C E S T E R IN  O S A S T O N  IH A N N E L I IT T O
Mullberry kadun haalissa v. 1917. Opettajat I. Glen, M. Holm, Mrs. Mäiki ja Mrs. Krook.

Worcesterin osaston 40-vuotistaipaleelta
Varhaisten siirtolaisten olosuhteet, yhteistoimintayritykset ja 

sosialistisen liikkeen kehitys ja sen aikaansaannokset

Worcesterin suomalaisten aat
teellinen elämä 40 vuotta sitten, 
jolloin osasto perustettiin, oli hv 
vin alkeellisella kannalla. Väes
tö oli suurimmaksi osaksi Poh
janmaalta, maaseuduilta tulleita, 
joilla ei ollut laajoja yhteis
kunnallisia käsityksiä eikä tieto
ja. Alkeelliset maalaisolot ovat 
aina olleet omansa ylläpitämään 
taantumuksellisia käsityksiä. 
Vaikka aineellisessa suhteessa 
elämän vaatimukset kas voivatkin 
ei siihen aina liittynyt laajem
pia valistuksellisia arvoja tai 
kulttuurivaatimuksia.

Ne olosuhteet, joihin vasta 
saapuneet siirtolaiset täällä vuo
sisatamme ensimäisellä vuosi
kymmenellä joutuivat, eivät 
myöskään olleet omansa henki
siä tai aatteellisia pyrintöjä te
hostamaan. Täällä merkitsivät 
vasta maahan saapuneet nuoret 
miehet ja maiset työnteettäjille 
jotakin ainoastaan voimansa ja 
työkykynsä vuoksi. Voimaa ja 
kuntoa 'kysyvä lisääntyvä rauta- 
lankateoliisuus houkutteli tänne 
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjan
maan rotevia ia terveitä miehiä. 
Heitä arvostettiin ainoastaan

kuin tehdastyöläistenkin union 
syntyyn.

Se työenergia, tahdon ja tar
mon lujuus, mikä liittyy yhdis
tyksemme monikymmenvuoti
seen työhön, näyttää vastuksista 
huolimatta tuottaneen tuloksia. 
Yleinen sivistystasomme on ko
honnut, taloudellinen elämä vau
rastunut. Yhdistyksemme suo
lista on kohonnut näyttelijöitä, 
soittaiia. laulajia ja lukuisia toi- 
"’a toimitsijoita, jo tkaovat an
sioituneet julkisen elämämme eri 

illa. Ilahduttavana ilmiönä on 
■ä=sä mainittava vielä sekin, että 
Mavnardiin on kehittynyt elin
voimainen osuusliike, United-Co- 
ooerative Society, jonka synty
sanat ovat yhdistyksemme jäse
net luoneet ja on vielä senkin 
'älkeen ollut yhdistyksen lempi
lapsi.

Niistä uranuurtajista, miehis
tä ja naisista, jotka ovat olleet 
T. Y. Taiston työmuurahaisina, 
antamalla parastaan yhdistys- 
elämälle, olisi tässä yhteydessä 
myöskin erikoisesti mainittava. 
Kuitenkin sellainen toimenpide 
venyttäisi tämän kyhäelmän lii
an pitkäksi. Tästä syystä sanot
takoon vain, että kunnia niille, 
joille kunnia kuuluu.

Toivoakseni nämä lyhyet pi- 
kapiirrot yhdistyksemme toi
minnasta antavat oikean yleis
kuvan siitä, mistä on lähdetty, 
missä ollaan, Jatkukoon yhtei
nen kulttuurityö, edelleen parem
man ja onnellisemman tulevai
suuden saavuttamiseksi.

V. Niskanen.

Alfred Torppa,
Maynardin osaston ja osuusliik- 
k' en inm kas toimitsija. Osal- 

-lunut järjestömme ja liittom
me alue- ja yleisiin kokouksiin.

nyt on suomat Lähetysseurakun 
nan kirkko, laittoivat siitä haa
lin, jossa alettiin järjestää va
paampia huvitilaisuuksia. Sitä 
kutsuttiin Idän Liitoksi ja se liit 
tyi myös Idän Raittiusseu-rojen- 
Liittoon. Seurojen välisen katke
ran kilpailun alaisenakin Sovit
taja silti aina pysyi voimakkaam 
pana. Sitä tuki vanhoillinen ai
nes, mutta ajan hengen pakotta
mana se hiljoilleen antoi nuori
solle vapaampia huvittelumah- 
dollisuuksia. Sillä oli sitäpaitsi 
avarampi haali.

Uuden raittiusseuran toiminta 
ei sanottavasti poikennut Sovit
tajan toiminnasta aatteellisessa 
suhteessa, mutta vuosisatojen 
vaihteessa ja hetimiten sen jäl
keen alkoi paikkakunnalle saa
pua Suomen kaupuneista ja te
ollisuuskeskuksista uudempia 
katsomuksia saaneita nuoria 
miehiä ja naisia ja ne toivat 
Idän Liiton seuraan uutta virke
yttä. Kaikki uudistusmieliset 
liittyivät mieluimmin siihen kuin 
vanhoilliseen “Kämppään”, joksi 
Sovittaja-seuraa alunperin oli 
myös kutsuttu.

Samoihin aikoihin saatiin täl
läkin paikkakunnalla tuntea ku- 
rikkalaisuuden vaikutuksia, sillä 
niinä aikoina alkoi Sointulan jäi 
jestäminen. Matti Kurikka teki 
kaksi yli maan ulottuvaa mat
kaa ja tuloksena oli "ihanneso- 
sialistisen” osaston perustami
nen m m. Worcesteriin. Se liit
tyi aikaisemmin järjestettyyn 
Imatra-liittoon. Korkealentoisis
ta "ihanteistaan” h u o tra tta  ei 
osasto ollut pitkäaikainen. Sen 
“ihanteet” olivat kovin sekavia 
ia liittyi niihin kaikenlaisia enem 
män tai vähemmän hassahtavil- 
ta tuntuvia oppeja H puheita 
“vapaa-rakkaudesta” ja muista 
merkillisyyksistä.
Uudet miehet ja uudet tuulet.

Idän liitto-raittiusseura tuli 
laajoille aloille tähtäävien yh
teistoimintojen alulle asettajaksi. 
Sen riveihin perustettiin voimis- 
teluseura. Sitä johtamaan tuli 
sittemmin hyvin tärkeä sosialis
tisen liikkeen toimihenkilö, Vil
ho Mäki. Siinä oli muita nuo
ria miehiä, joiden mielissä iti 
uuden liikkeen rakentamisen ha
ki Pekka Heikkilä, jonka työn 
äkillinen kuolema katkaisi 1903. 
oli yksi sellainen. Hän oli paik- 
akunnan ensimmäinen «uomalai 
'en. joka haudattiin dman papil- 
'isia seremoneja — asia. mikä 
hitti paljon puheen aihetta. Heik 
kilän tovereina sosialistisen liik
keen alkuherättäjinä oli Oulusta 
kotoisin oleva Kaarlo Teräs, 
Maynardissa vieläkin toiminnas
sa oleva Anton Jäntti ja laajal
ti tunnettu Jack Peterson. Tämä 
•dkuneräinen herätvstvö herätti 
huomiota niin, että siihen ai
kaan perustetun sosialistisen sa 
nomalehden, Työmiehen sopiviin 
maksi ilmestymispaikaksi katsot 
tiin Worcester. Lehti ilmestyi 
Southbridge kadulla tosin lyhy
en ajan. mutta se jätti hedelmöit 
tävän vaikutuksen. Lehden mu
kana tuli tänne Vihtori Kosonen, 
••rittäin vaikuttava puhuja.

Sosialistista liikettä kannatta
vien lukumäärä lisääntyi Idän 
Liitossa järjestelmällisesti. Tun
tien voimansa he alkoivat suun
nitella omaa sosialistista toimin
taansa ja kehittyi suunnitelma 
vallata raittiusseuran talo tähän 
tarkoitukseen. Hanketta pidet
tiin salassa, mutta joidenkin 
“vuotojen” johdosta rvhtvivät 
-aittiusseuran vanhoilliset ainek
set vastatoimenpiteisiin tarkoi
tuksella aia.a sosialistit kokonaan 
nois talosta. En-imäisessä voi-, 
•nain koetuk-e• -a keväällä 1903. 
'ossa kv-vniyk-e -ä oli talon hio 
inttäminen so-ialAti^-,, erikois- 
'okotik-ien oitoon, vanhoilliset 
’■oittivat. • Mutta se oli Pvrhos- 
■•oitto - il,a seuraavaua svksvnä 
sanianla'sen kvsvtnvksen uudes- 
‘aa.s esille tullessa sosialistit 
voittivat raittiusseuran jäsenko
kouksessa toimitetussa äänestvk 
sessä.

Molemmat “poliittiset” ryhinit

työvoimansa perusteella. Suo
malaiset täällä, kuten kaikkialla 
muuallakin, olivat hyviä työmie
hiä jotka raatoivat pitkiä päiviä 
huonojen työsuhteiden alaisena.

Kuten sanottu, nykyisen siir- 
tolaiskauden alussa saapuneiden 
kulttuuritaso oli alkeellinen. Yh
teistoiminta rajottui uskonnolli
siin harrastuksiin, mutta seura
kunnan jäsenmäärä oli kovin 
pieni. Siltä pohjalta kuitenkin 
yhteistoiminta alotettiin ja jo v. 
1902 alettiin varojen keräys kir
kon. rakentamiseksi. Kuvaavana 
seikkana mainittakoon, että yl
lämainittuna vuonna kiitospäivä- 
nä oli 566 Main kadun varrella 
olevassa haalissa tilaisuus, jossa 
raittiusväki kilpaili “naukun” 
ottajien kanssa siitä kenen tas
kuista enimmän nousee dollaiei 
ta kirkonrakennusrahastoon. Kil 
pailu tuotti tuhannen dollaria 
“märkien” voittaessa kilpailun. 
Summa on huomattavan suuri 
sen aikaisiin oloihin katsoen. Sil
loin. keskinkertainen miehen viik 
kopalkka oli vain kymmenisen 
dollaria.

Sanomalehtiä tilattiin ja luet
tiin vähän. Muun kirjallisuuden 
harrastus oli myöskin heikkoa. 
Vuosisadan alussa “Pohjan Täh
ti” oli enimmän luettu ja sen 
'älkeen “Amerikan Kaiku.” Suo
malaiset asuivat kovin vaatimat
tomissa oloissa.
Boorditalo-olot ja öljylamput.

Yksinäiset miehet asuivat 
“boordareita” pitävissä perheis
sä — boorditaloissa. — Ne olivat 
ahdetut täyteen asukkaita. Nel
jäkin miestä nukkui vhdessä pie 
nessä huoneessa. Miesten itse 
ostamista muonavaroista talon 
emäntä laittoi ruoan ja pesi hei
dän pyykkinsä saaden miestä 
kohden korvausta $3.25 kuukau
dessa. Elämä oli kaikin puolin 
alkeellista. Kaasuvalaistus oli 
ensimmäisille suomalaisille har
vinaista. öljvlampou tukkui keit 
tiön nurkassa ja samanlainen oli 
sänkykamarissa. Harvoissa asun 
noissa oli pesuamme ia jos sel
lainen olikin harvoin se oli kävt- 
ötkelpoisessa kunnossa. Pyykki- 
ammeessa täytyi koettaa suorit 
taa peseytyminen. Tavattoman 
raskas työ mitä epäedullisimpi- 
en työsuhteiden alaisena, pitkät 
näivät. 60-tuntinen työviikko ja 
runsas väkijuomien käyttö — 
siinä yksinkertainen, mutta pal
lon selvittävä kuva sen aikaises- 
tat elämästä. Tällainen oli tilan
ne v. 1902, jolloin muiden ohella 
allekirjoittajakin paikkakunnalle 
saapui, eikä olot sitä ennen suin 
'•■aan olleet sen paremmat.

Väkijuomien turmelemiin oloi
hin koetettiin saada lievennystä 
raittiusliikkeen kehittämisen 
kautta. Yhteisen seuratoiminnan 
kaipuu oli myös auttamassa sitä 
:a niin Sovittaja-raittiusseura
"ntvi jo noin 56 vuotta sittten.
Erimielisyydet raittiusseurassa.

Sovittaja liittvi heti alussa 
Raittius- ja Veljeysliittoon, jon
ka johdossa olivat synodan. kir
kon kannattajat. Heidän käsityk 
sensä mukaisesti seuran toimin
pa oli sidottu kovin vanhanaikai
siin opinkappaleihin jotka muun 
ohella kielsivät tanssin. Tanssin 
harrastus oli kuitenkin lisäänty
vän siirtolaisnuorison keskuudes 
sa laajenemassa ia kun tämän 
tarpeen tyydyttämiseksi soitto- 
taitdiset yksityiset olivat järjes
täneet yksityisiä tansseja, niin 
ajettiin Sovittajalta vaatia myös 
oikeutta tämänlaisten nuorison 
huvitilaisuuksien järjestämiseen. 
Se kuitenkin kiellettiin ia seura
uksena oh seuran piirissä haiaan 
uus v 1896. tolloin “edistysmie- 
’■set” potkittiin seurasta ulos. 
Erotetut perustivat itsellensä 
"uden seuran, ostivat asuntota
lon 10 Linwood kadulta, missä I

tyinät alkoivat nyt käyttää talon 
vuorotellen. Sunnuntain ilta
päivisin kokoontuivat sosialistit 
ia illalla raittiusväki. Iltapäivä- 
kokouksiin osanottajia oli jo 50. 
Silloin alettiin kauan ilmesty
neen nyrkkilehden julkaisemi
nen, joka Charles Stenbergin esi
tyksestä sai nimen “ Pölisteliä.” 
Innostusta ja toimintahaitta oli 
paljon. Aatteellista selkänojaa 
vahvisti Raivaajan perustami
nen Fitchburgissa. Sitä alettiin 
levittää ja lukea. Kirjallisuuden 
käyttö» lisääntyi. Suurella luot
tamuksella perustettiin varsinai
nen Worcesterin sosialistiosasto 
jouluk. 16 p, 1905.

Osaston perustamisen aikana 
sen innokkaimmat ja kykene- 
vimmät toimihenkilöt olivat: 
Vilho Mäki, Hjalmar Kyröläinen 
(Aula), August Luomanni, (Rip- 
saluoma) molemmat Suomessa, 
Arthur Kajander, M:r. ja Mrs. 
Herman Alho. Anton Jäntti, 
lack Peterson. Maria Sarja. Ka, 
'e Teräs, Maria Kukkonen, Gust 
Erickson, Charles Stenberg ja 
Matti Krook. Allekirjoittanut yh 
tyi osastoon- joitakin viikkoja 
sen perustamisen jälkeen eli 
helmik. 26 p. 1906.
Raittiusseuran tiliasiat ja 
lähtö siitä.

Osaston voimistuminen luon
nostaan va^ranti raittiusseuran 
asemaa yksinomaisena haalin hai 
litsijana, sillä sosialistien kes
kuudessa yhä eli haalin itselleen 
valtausajatus. Eräs teknillinen 
seikka tuli omalla tavallaan kär
jistämään ryhmien välistä tais
telua ja jouduttamaan loppurat
kaisua. V.. 1906 alussa valitsi 
raittiusseura tilintarkastajikseen 
kaksi sosialistia, nimittäin Hjal
mar Kyröläisen ja allekirjoitta
neen. Tilit olivat tavattoman 
huonossa kunnossa. Tilikirjasta 
oli reväisty lehtiä pois ja tilit 
kirjoitettu uudestaan kaikki sa
maan aikaan. Tarkastajat vaati
vat moniin seikkoihin lähempiä 
selityksiä, eivätkä voineet hyväk 
syä niitä. Mutta sen sijaan, että 
tarvittavia selityksiä olisi annet
tu, ryhtyi Idän Liiton vanhoilli
nen aines toimenpiteisiin sosia
listien seurasta karkoittamisek- 
si. Sitä varten he värväsivät 
Sovittaja-seurasta noin 50 jäsen 
tä avukseen, jotka liittyivät Idän 
Liittoon ja ainakin siihen asti 
väkirikkaimmassa ja meluisim- 
massa Worcesterin suomalaisten 
kokouksessa päätökseksi tuli et
tei sosialistien toimintaa haalis
sa enää suvaita. Jäsenyyttä he 
eivät voineet sosialisteilta pois
taa. mutta ne katsoivat itse par 
haaksi jättää koko seuran.

Osasto, jossa nyt oli 80 jäsen
tä, vuokrasi itselleen Mechanic- 
kadun haalin. Pian kuitenkin 
saimme sen vieressä olevan ava- 
-ämmän haalin, johon rakensim
me näyttämön. Toiminta varttui 
>a laajentui. Taistelut Idän Lii
dossa pian painuivat unholaan. 
Tällä aikaa tuli osastoon uusia 
'äseniä, joista erikoisesti on mai
nittava seuraavat: Gust Ahti, Al
bert Skytt, Arvo Opas, Matti 
Mattila. Isack Nordling, Mrs. 
Elmfrandt, John Grönlund; Her
man Rivinoja, Antti Tuhva ja 
"-ikoisella toimintainnolla varus 
lettu Emmi Grönlund. Viime
mainitun esityksestä valittiin 
Felix Hyrske, Turusta näyttä- 

/nöiohtaiaksi. Emme kuitenkaan 
kauan kyenneet Hyrskettä pitä
mään. joten Fitchburgin Saima 
'ai hänet Gust Ahti johti näyt- 
‘ämötoimintaarnme sen jälkeen.

M-pchanir-kadulla. toimimme 5 
vuotta Hailin ahtaus pakotti 
katselemaan avarampaa toimita
an ja siinäkin Emmi Grönlund 
->’• iohtajana. Hän esitti osastol- 
'» vanhan ruotsalaisen 'kirkon os 
-"’lista Mulher-ry-kadulla ja sen 

'älkeen kuin komitea oli laitos
pa tarkastanut ostettiin se ja 
muutto omaan taloon tapahtui

ksvllä 1910.
Kymmenvuotinen innoetukaen 

nousun aika.
Ne kymmenen vuotta -mitkii 

’oimimnie Mulberry-kadun haa- 
'issa muodostuivat osaston huir 
pusaavutuksiksi jokaisessa suh
teessa. Jäsenmäärä lisääntyi toi
mintatarmo kasvoi ja uhrautu
vaisuutta ja luottamusta asiaam
me oli. Meillä oli hyvä lainakir
jasto, kirjallisuutta viljeltiin ja 
sanomalehtiä levitettiin. Ihanne- 
'iitto toimi säännöllisesti ja siinä 
oli noin «SO oppilasta. Osastolla 
oli soittokunta, orkesteri ja lau
lukuoroja oli kolme, nimittäin 
mieskuoro, naiskuoro ja seka
kuoro. A'oimisteluseura “Suomi" 
oli parhaassa kunnossa. Näytel- 
mäsenra oli hyvässä toimintaky
vyssä ja suuret näytelmät, joita 
paljon esitettiin, vetivät runsas
lukuisen katsomon.

Tänä osaston elinvoimaisim- 
oana toiminta-aikana mainitta
koon joistakin sen pääasiallisista 
toimitsijoista: Lauluseuraa ja
soittokuntaa johti Autti Palen 
ia hänen jälkeen Teppo Jalka
nen. Uno Virtanen ja Hjalmar 
Mattila. Näytelmäseuran johto 
oli monien käsissä, mutta onnis
tuneemmin seura menestyi Urho 
Hagelbergin aikana. Voimistelu- 
seuraa pisimmän ajan johti Kal
le Höglund Ihanneliiton opetta
jista erikoisesti mainittakoon 
Mirs. Leino ja Felik Brown,
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WORCESTERIN OSASTON SEKAKUORO
Mullberry kadun haalissa.

(Saarikko). Puhein ja kirjoituk
sin osastoa edustivat monet ky
kenevät ja innostuneet miehet, 
kuten- jo mainittu Vilho Mäki, 
Anselm Merikanto, C. J. Pitkä
nen. ja Joel Björklund.

Osaston toiminnan vilkkaim
millaan ollessa ostettiin kesätoi- 
mipaikka, Coes-järven pohjois
päästä, -mille viiden tuhannen dol 
iarin ostohinnan kartuttamista 
varten järjestetyissä kilpailuissa 
annettiin nimeksi “M-ölylä”. O-

WORCESTERIN OSASTON LAULUKUORO
M ullberry 'kadun haalissa. Johtaja Hij. M attila

maa piknekki- ja kesäjuhlakent- 
tää oli katseltu jo pitemmän ajan 
ja v. 1916 saatiin oman kentän 
hankinta toteutetuksi etupäässä 
Joel Björklundin- avulla, joka 
muutenkin paljon auttoi osastoa. 
“Mölylän’ viralliseksi nimeksi an 
nettiin kuitenkin Hemlock 
Beach v. 1933, vaikkakin tätä 
nimeä siitä harvoin käytetään. 
Muuten on tämä kesäpaikka näi
nä vuosina ollut osastollemme

Worcesterin osaston viimeinen johtokunta v 1920, ennen hajaannusta, Mullberry kadun haalissa.
Istumassa vasemmalta oikealle: F. Tuunanen. J. O. Korpi, J. Rautio ja K. Vanhala. Takarivissä: 

V. Salminen, E  Kari, M. Mattila, J. Niemelä ja K. Ahti.

taloudellisestikin edullinen sillä 
haaleista johtuneet velat on etu
päässä kesätoiminnan kautta 
kaikki tullut suoritetuksi. Tove- 
rilainat on nyt kaikki maksettu. 
Onnistuneita kesäjuhlia.

Worcesterin osasto on järjestä 
nyt useampia alueen vuotuisia 
kesäjuhlia. Ensimäiset juhlat 
meillä järjestettiin v. 1908 Fai-r 
growndilla. Grecndalissa. Toi
set juhlat 1916 samassa paikassa,

jonne suurella kulkueella Mul- 
berry-haalista marssittiin läpi 
keskikaupungin punaisten lippu
jen hulmutessa ja soittokuntien 

uhattaessa marssin säveliä, 
anteri Nuorteva oli mukana.

Juhlijoiden lukumäärä oli suuri. 
Juhlanäytelmän esitystä varten 
oli vuokrattu Worcester-teatte- 
ri. Juhlanäytelmän johtajana oli 
Mrs. Waden. Samalla kentällä 
pidettiin vielä kolmanneet kesä

juhlat v. 1928, mutta valtion lait 
olivat sillävälin tehneet punaisen 
lipun käytön ja kulkueet mah
dottomaksi.
Kommunistisen liikkeen 
aiheuttama hajaannus.

Venäläisen kommunistisen Hik 
keen aiheuttama hajaannus vai
kutti erittäin tuhoisasti Worces
terin osastoon. Kommunistien 
vallattua haalit ja 1916—17 aikoi 
na perustamamme osuusliikkeet

(osuuskauppa, ruokala ja mai- 
toliike) sekä kesäpaikkamme 
“Mölylän’ oli käytävä pitkä 
ja vaivaloinen oikeustaistelu o- 
maisuuksiemme takaisin saami
seksi. Siinä taistelussa osasto 
voitti mutta se oli paljon menet
tänyt. Tässä on mahdotonta käy 
dä yksityiskohtaisesti näiden tais 
telujen tarkisteluun, mutta huo
mautamme vain, että niiden poh
jana oli jo aikaisemmilla ajoilla
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Itäpiirin piirikomitean toiminnan 
alkuvaiheista

Sen jäikeen kun Suomalaisen 
Sosialisti järjestön c dust a jaknk fi
ns nilkattaan päätti jatkaa järjes
tön toiminnan eri piireihin. aloit
ti keskipiiris-ä piiri'kumitea e ti
sin 'toimintansa. Itä,piirissä «el- 

k luitten iki.tnitea valittiin vasta pii 
fin edu-tajakf.kouiksessa. jossa 
sen tciMiiintaipaikaiksi määrättiin 
New Yonk. Piiriikotkous kniten- 
Ikin antoi vain viähän huomiota 
piirin käytännölliselle tointiiinal-

M . W . Bruun,
New Yorkin osaston organisee- 
raaja ja osaston pitkäaikainen 
toimiva jäsen.

W O RCESTERIN OSASTCN NÄYTTÄM Ö
Näyttelijät operetissa "Unkarin salakieli", esitetty Sttnmur kadun haulissa. di tajuna Juho Puolakka

E D U S T A J A T
itäpiirin sosialistiusastojen edustajakokouksessa Quincyssa, Mass., heinäkuun 5 p. 15ÄJ7.

keskuudessamme kehittynyt ryh 
mäkuntahiisuus johon aatteellis
ten erimielisyyksien ohella saat
toi liittyä myöskin persoonakoh
taisia hankauksia ja vastenmie
lisyyksiä.

Saatuumme takaisin haalimme 
ja Mölylän, uiöimme haalin kiin
nityslainaa vastaavasta hinnasta. 
Mutta jo sitä ennen olimme ti' 
lapäisesti toimineet Hearsleigh- 
kadulta vuokraamassamme haa- 
lissa ja 1922 ostettiin Summer- 
kadun haali $.11,(XX) kauppahin
nalla.' ’Se laitettiin toimintakun
toon ja Juho ja Helmi Puolakka 
tuli johtamaan näytelmiä. He on 
nistuivat hy vin. Suuria operette
jakin esitettiin ja Puolakan ohel
la niitä näyttämölle asetti A. 
Vuorisola ja Laura Leijona. Mu
siikin opetuksesta huolehtivat 
muiden ohella U. Mattson. W. 
Klemola ja Helvi Korpi.

W O RCESTERIN OSASTON LA U LU K U O R O  JA SO ITTO K U N TA
vuotena 1921. Jo h ta jan a  Antti Palcn

J  \

le ja j;irje-t iu n ;- t \ o le. : , r a jo i t 
tu i o ik e a s ta a n  siihen  että talit- 
lii»  k o lm ih e n k in e n  4. m iten  la a 
rinaan  t liminta -a liu to ja  Y '. 
valituista e. ui tä  p het 
kokouksen jälkeen ja ..llekirjoit 
tanut laati -lyhyet toiniintasaim  
nöt Esa En »St II I. a n- : 
s isä lly t in titte  o sa s i ,il'e osoitetun 
ik eh o illlk sen  ry h ty ä  h e ti y h te is  
t li in in taan  piit ik o tn ite a n  k an - a. 
selkä esitiimme p iirin  ja k a m is ta  
kolmeen ag ita t » ionia h;ei -i en

Hieman myöhemmin saaliin
kin sellaiset aineet toimintaan 
ja oman komiteansa kautta yh
teistoiminta osastojen kesken vi 
reille. New Yorkin ahteen osas
tot valitsivat piirikomitean ja al
lekirjoittanut valittiin ensimmäi
seksi piirikoiniiteaii sihteeriksi 
Piirikomitea toimi vapaaehtoi
sesti, eikä ensimmäisenä vuon
na maiksettu sen sihteerillekään 
korvausta. Vasta viimeisittä 
kahtena vuonna nia'ksettiiu piiri
sihteerille pieni korvaus.

Käytettyjen jäsen veromerkki 
en perusteella oli piirin jäsen
määrä noin 1200—l-KX) vaiheilla. 
Piiritkoiniitea käytti rahavarat ai
na valistustyöhön ja kohdisti sen 
etupäässä sellaisille paikkakun
nille. joilla toiminta oli heikoin
ta.

Suomalaisen Sosialistijä.rjcstöu 
ja keskipiirin taholta meitä itä- 
iäisiä katseltiin yliolkaisesti ja 
pidettiin pikkuveljen asemassa

Kuusi vuotta toimimme Sum
mer-kadun haulissa, mutta kus 
tunnukset olivat toiminnallemme 
ylivoimaiset. Haali oli lopuksi 
myytävä. Sen jälkeen osasto toi 
nui Sovittajan haulissa, jota 
vuokrattiin ja sieltä muutimme 
kommunistien, tämän liikkeen 
Worcest eriss» voimakkaimmil
laan ollessa rakentamaan Bel- 
inont-haaliin, josta he lehtensä 
kanssa olivat muuttaneet New 
Yorkiin. Tässä haulissa toimiin 
me muutamia vuosia mutta PM-4 
se joutui oston kuutta uusille 
omistajille ja sen jälkeen me 
emme enää olleet tilaisuudessa 
vuokraamaan sitä.
Lopuksi
voitanee sano että huolimatta 
hajaannuksen ja muiden vas
toinkäymisten aiheuttamista vai 
keuksista ja esteistä, osasto sel
laisenaan on suuressa määrin

u ttreen  k e -k ip iir iin  v e r r a te n  
r u in , iir iäm m e  oli it'.ki d l i - tn .

m utta me > timun ti litä-, autti i 
v a k a v a s ti,  ja  -u la  p e ru s te e l la  p i-

. . ’ii■ e» päätti että siihen ai- 
.a an  ru n -a a - t  i i .,-e n ik -i l i i t tv .i i i  
. i vä li-1 .1 1 ava  tn ( im a a n  ja

\ uiiiart; iaia.au ... ia istipu dueen ' 
ohjelmaa ja periaa tte ita  ja - 
v .iu tin n iaan  teitä kävtätm öllj- 
ren toim intaan. Täällä nouda

ti t  t iin aina | at je s tön ja , .imin
e d li- i ta / ik ' kotitk-iieu pää 
ja o h je ita

tpnrin toiminnan
vertailussa voinen mainita että 
kesikiipiirissä laiminlyöt iin jäse- 
ii ton periaatteellinen kellit,. - ja 
\ tteistoinninnan ylläpito osasto
jen ke-tkeu, Siellä päätst rilliin jo 
leussa vakalle sekainen käsitys, 
että piirikomitea on tarpeeton, 
koska muka piirin suuret osastot 
kykenevät kyliä hoitamaan toi
mintansa ilman piiriki miteati 
apua ja ohjeita, olemalla välittö
mässä yhteistoiminnassa keskus
järjestön kanssa.

Seurauksena siitä oli se että 
osastojen toiminta rtqjipeutui niin 
sanottujen kellokkaiden ympäril
le keskittyneiksi ryhitnfksi, jotka 
seurasivat sitä minne johtaja 
kiilloinkin sattui horjahtamaan. 
Jo iww-laisyyiien aiheuttaman 
hajaaminkseii aikana ilmaantui 
rnkoutmnin ja Venäjän vallan
kumousliikkeen vaikutuksesta 
suuri keskipiirin järjestö meni 
sirpaleiksi.

Piirien puhujakysvmys oli ai
na vaikea pulma, sillä kyvykkäi
tä puhujia oli vähän, eikä varo
jakaan ollut riittämiin. Meillä 
oli kuitenkin tavoitteena puhu
jan piti.,niinen aina toiminna.ssa. 
Sellaisena oli jonkun ajan Antti

alittanut suomalaisen väestön 
k uit tu t eilisen tason kohottamis
ta ja virkistänyt mieliä lukemat 
tornien seuratoiminnallisten ja 
taiteellisten tilaisuuksien järjes
tämisellä. Se on myöskin teh
nyt kehittävää työtä yhteiskun
nallisessa ja poliittisessa suhtees 
sa. Vaikka me nyt emme enää 
voi niin paljon näytellä ja järjes
tä ä  haalitilaisuuksia — viime ai
koina talvitoiminta on supstu- 
i iit kovin vähiin — niin sitten
kin yhteiskunnalliset vakaumuk
set ja kansanvaltaisen sosialismin 
periaatteet, ovat lujittuneet jäse
nien ja osaston kannattajien mie 
Iissä ja me voimine siten suu
ri minulla luottamuksella ja var
muudella katsoa eteenpäin ai
kaan, jolloin ihanteemme tulevat 
voittoisina johtamaan kansakun
tien elämää ja toimintaa.

John Korpi.

S. S. JÄRJESTÖN IT Ä P IIR IN  P IIR IK O M IT E A
Tunnemme siinä ensimmäisenä vasemmalta Align ! Lake vainajan, kolmantena \V. Janhunen, toi
nen oikealta Victor Annala ja eushnäisenä William (Iksanen.

Kiiltktk itien ja eräs Kangas kier
teli niinsauot'tuna tupa-agitaat
torina Massan ja Mainen pielleni 
missä osastoissa. Allred I lauta- 
mäki kierteli (»hion. Pennsylva
nian ja New Yorkin osastoissa, 
sekä piti lyhyeet sarjaluennot 
New Vohkin osastossa. E. J. 
Syrjälä toki luentomatkan Ohion 
ja Pennsylvanian alueille, ja 
William Pisto samoin, mutta 
kun hän ei iivvv-läisyyden • kan
nattajana pysynyt - piniukses- 
saau. niin linnun matkansa lope
tettiin hänen tultuaan Massan 
ahteelle.

Yrjö Sirola piti joitakin luen
toja itäpiirin osastoissa ollessaan 
menossa Työväenopistolle. San
teri Nuorteva luennoi Massiin 
suuremmissa osastoissa ja piti 
viikon kestäviä! kurssit New 
Yorkissa. Vilho Boman niin
kään piti kahdet sarjaluennot 
New Y< rkis'S.n. mutta toinen sar
ja niistä oli hiilien yksityisenä 
järjestämänsä.

Pii rikoin it ean käytännölliseen 
t imintääq,, edustajakokouksien 
ohjeiden .laten t läntisen valvon
nan ja kokouksien valmistamisen 
isäksi tul», jo heti alkuaikoina

A 1 L F 0 R D , N . H.
Jo vuosisa tam m e  
alkuvuosina
oli paikkakunnallemme asettu- 
mt asumaan iniskö suomalaista 
dirtolaistjöväesto.i, jossa ilme- 
ti harrastusta pyrkimystensä 
•distäiuiseen vhteispyrintojen a 
/ulia. Emen varsinaista työvä- 
•nyhdis'. \ kseii perustamista oi. 
italiakin toiminnassa raittius- 
viira ja kiusan lainakirjasto, 
öistä jälkimäinen ansainnee 
i r a n t i t  taian niinen : iiikkakun-
• niille suomalaisten yhteispvrin 

tö jen  joukossa .
T> iväenyhdisty s »"Kajastus' 

••riistettiin marra.sk. 7 ptn.i 
'>)-» kiitti Kilkkisen (Kalle 
nim esti'., joka '.oimi jo aika sein 
iin p " ’-” 'lv ,t" n  Suomalaisen So 
ialisti'ai jest.m puhujana ii jär 
estäjä ;■ I . '- a  maassa. Aluisle' 
•>sa sitä ai . ia i<> a on vieri 
•> • t •iksvinnie ti', m " e i i i ' t a v a

ikouk-eu ulilosta. t i» lv. mv,n
• aa e'.'.a iuä to h ila m .tvtliii

•<inri:»>« o ohja natkka <u'itanim
■tonnia sten elitcisil’r liarras-

•iiksi'le. Innostus asian eteen 
tniniiiiiis-ecn. jota tarkoitusta 
varten yhdistys oli ix-rustettu. 
oli siksi korkea, ilta  se lyhyes

talojen raketit a md st yön valvon
ta. I seissa tapauksissa kään
tyivät talon rakentamista su u ti-  
nittelevat osastot piirilkoiniteati 
puoleen neuvojen saarniseksi ja 
varojen hanlkkitniseksi talojen 
iakentatniseen. Piirflkomitea jott 
lui kuitenkin vastustamaan eräit 
ten pienten osastojen talon,ra- 
kentamishoinimia, varsinkin sel
laisissa tapauksissa joissa osas
ton jäsenmäärät) pienuuden li
siksi suomalaisten lukumäärä 
paikkakunnailla myöskin oli vä
häinen. Voidakseen aina mene
tellä siten kuin yhteisetu vaati, 
piirikomitea keräsi tilastoja kun
kin paikkakunnan ja ympäristön 
suomalaisten lukumäärästä.. Pii
rin edustajakokous myöskin ker
ran teki päätöksen jossa sään- 
nösteltiin talojen rakentamista 

Piirikomitea ryhtyi eräässä 
vaiheessa yritykseen, jolla py
rittiin saamaan osastot htnas>ta- 
maittt Raivaajan osakepääomaa 
jäsenlukunsa perusteella. Asia 
tunnustettiin tärkeäksi ja oike
iksi. mutta sen eteeil ei vielä ol
tu kyetty tekemään niin paljoa 
agitatsioii'iilyötä. että jäsenistö 
. lisi käsittänvt sen tärkeiden.

sä ajassa kykeni täällä olevien 
suomalaisien suuren enemmistön 
huuin i m kiinnittämään puolellen 
sa ia liittämään sen jäseneksi 
yhdistykseen. Kaikki tarvittavat 
toimikunnat muodostettiin ja toi 
niintä alettiin vuokraamalla suo 
millaisten keskuudessa tunnettua 
k:venhakktirien haalia. Haali ei 
ollut käytännöllinen toimintam
me vaalinniksdn. joten syntyi 
a atns oman haalin laittamisesta 
vhdisty kseöe, joka sitten toteli 
itikin.

M arraskuussa l r,l l  vietettiin 
intän hätiin avajaisjuhlaa, haa 
In ion' a rakentamisessa ei vä- 
vinvk-en tunne päässyt vaikut, 
finaali sen vapaan työn uhraus- 
essu. 'ota jäsimistö suoritti lo- 
iia-aikoiuaan 'a iltahetkiiuian 
■irsinaisen t äivätvönsä jälkeen 
te innostus ia toimintatarmo, jo- 
a oh ilmennet aikaisemmin \h 

'..•tksen tii'mi'iiiassa. sai luon
I'lis 's t i "  .aä v i r k e t t ä  kitit silla 

’i k ii' » e tt. vin , a o ta ' o itu k se e  
i - i hv li. Yli t ; -• v k s fu  j l .see

..>-iV.,tti ko 'kcin im au in a:
, V I i ■ e n 'ii -oka oli In v  

a .avufs sieimalaiseeii asutit'.: 
...... näh  'en  N.i» te lm iä  h u rio i

lelliin ja esitettiin , sosialistisin 
kirjallisuutta ja sanomalehtiä le 
eitettiin ja tutkittiin. Kuikenlai-- 
la kulttuuritoimintaa, harrastet

ja sitksi jäivät tulokset pieniksi. 
Vasta myöhemmin saatiin asialle 
niin |xi1jott kannatusta, että se 
Raivaajan Ikustanttusjflitiön nnyöii 
tiimillä erikoisehdoilla saatiin 
päätökseen ja siitä koitui käy
tännöllisiä tuloksia.

Allekirjoittanut erosi piirisih
teerin toimesta kolmannen toi
mintavuoden alussa ja piiriko- 
tnitea valitsi siihen K. G. Lind
strömin. Sinä vuonna emme saa
neet muita puhujia kuin Leo 
Laitkin, juka niihin aikoihin 
kääntyi l\Y\Y-iiiton kannatta
j i k s i ,  niitittä luennoi yhteiskun
tatieteestä.

Piirin jäsenmäärä vaihteli e- 
(h-lleen. mutta jäsenverojen maik 
sun perusteella se arvioitiin noin 
kolmeksi tuhanneksi. "Idän pik
kuveli" ei enää ollut pieni ja 
heikko. Siitä oli tullut Suoma
laisen S isiaiistijärjestön perilli
nen. sillä se pysyi koossa kun 
muut piirit hajaantuivat ja nii
den toiminta rappeutui. Tatuin 
v Iidaankin päättää Itäpiirin pii- 
r,komitean aikaisempien vaihei
den kerronta.

Toveruudella,
M \Y. Bruun.

tiin mitä korkeimmalla innostuk 
sella, sillä tuusimmehaii kuin 
olisimme tien päässä paremman 
maailman luomiseksi. Kaikki toi 
iiiikimnnt toimivat mitä kiitettä- 
vimmällä antaumuksella Voimis 
teluscura "Vikkelä Köntys" pe
rustettiin. ia ansiokkaan johta- 
k ns.-» Esa Hiistm johdolla se kitit 
o tti jo toiskielistä k in väestöä 
.•-ity ksillaan. Johtaja kuitenkin 
iitolemati tähden joutui jättä
m illä tehtävänsä kesken, ja seti
nkin alkoi näy Heleinään nimen- 
•ä iälkhnäisiä osaa.

Yhdisty kscssäuune tapailtuiin', 
hajaannus l'L’0 lopulla jakoi jä
ämistömme lasaväkisesti kali 
'en rvhmään. Haali kuitenkin 
ai yhdistvksen Käytettäväksi 
•••'tta sjl'f oli vO.iä huomattava 
summa velkaa. Yhdistykseen jää 
neet alkoivat tarmolla toimia 
.•lan maksamiseksi ja onnistut 

•e läin L henlämiiän velkaa tun-
iv is t i  H aali k u ite n k in  iny y tiitt 

'" I l  o aikaili »e le G ra n g e  vhdis- 
•vkselle.

I ien on enää suomalaisten lu 
i | aikk ikiiuuaiiainiue. Niitä on 
i.rtvtivt mikä minnekin ansio

mahdollisuuksien perässä l’al- 
juti on niitäkin jotka ovat siir
tyneet elämän rajan toiselle puo 
lelle Useille heistä on suoritet
tu viimeinen palvelus siltä haa-

I lilla, jossa olivat aikoinaan toi
mineet. lälcllä olevat olemme 
pitäneet toimintaa vllä pienen- 
t vneelhtktn joukolla Toimintam
me on pääasiallisesti nykyään 
kohdistunut Suomen hätäakärsi- 
\ ien a rv u s ta m is t rnhört. \ ali 
Uit.

K olm astoista  sivu

np •• •• ••• • ■

työväen järjestö
toimintaa New 
Ipswichissa, N. H.

Kun suomalaisten maalle 
m uutto l'u Ien Englannin teol- 
i'siiuskeskuksista alkoi, sai New 
Ipivieh tnvoskin ensim äiset suo
malaiset asukkaansa. T arkkaa 
tieto;, ci euään ole olemassa sillä 
kaikki asiakirjat ovat hävinneet, 
m utta mnistietietojen mukaan 
ensimmäiset suomalaiset tulivat 
New 1 psu.iehiin vuonna 1900.

IPeti kuin Raivaaja alkoi ihnes 
tv tn ään Eitchhurgissa,, New 
Ipswichin suomalaisista huomat
tava osa liittyi Raivaajan tilaa
jiin ja lukijoihin ja suurin osa 
heistä on myöskin pysynyt Rai
vaajan tilaajina.

Suomalainen Sosialist iosasto 
perustettiin heinäkuun 12 p. 
vuonna l'X)R, joten se on yksi 
vanhimpia maaseutuosastoja 
Uuden Englannin valtioissa. O- 
saston perustajista on jäänyt 
muistiin Matti Mäki. Antti Lin
na. Herman k uori, iBruno Nykä
nen ja pari kulkevaa metsätyö- 
läistä. jotka ovat poistuneet näil 
tämain ja nimetkin unohtuneet. 
Osastossa oli sen parhaimmillaan 
ollessa 75 jäsentä ia on se ollut 
atkuvasti toimessa kaiken ai

kaa.
Keväällä vuonna 1919 alettiin 

rakentamaan haalia ja oli toi
minta haulilla sitä settraavina 
vuosina hyvin vilkasta. Siihen as 
t osasto toimi kauppalan haalis- 
sa. Kun haalitoiminta toimivan 
voiman vanhentuessa alkoi la
maantua niin haali myytiin v. 
1917 siitä huolimatta vaikka se 
oli jo velatoin. Sen jälkeen osas
ton toiminta fin ollut hiljaisem
paa ia kokouksia nidettv jäsen
ten kodeissa ja iltamatilaisuuk• 
siä varten vuokrattu joko kaup
palan haalia taikka korkeakou
lun voimistelusalia.

Osaston toiminta ei kuiten
kaan ole jäänyt hedelmättömäk
si sillä se antoi sysäyksen far
marien voimakkaalle osuustoi
mintaliikkeelle ja New Ipswichin 
.saston jäsenten keskuudessa 

heräsi ajatus Earmaricn Keskus
liiton perustamisesta joka sit
temmin on tullutkin farmarien 
taloudellisen toiminnan keskuk
seksi.

Osasto kuitenkin jatkaa toi
mintaansa ia toimii etupäässä 
Raivaajan levittäjänä ia kansan
valtaisen valistustyön tekijänä 
.aikkakunnalla ja sellaisena an
saitsee paikkansa ja kannatuk
sensa järjestöjen loukossa.

M. Mäki ja 
John Siren.

Isaac Rantala,

Suomalaisen Kansanvallan Lii-, 
ton He.troitin osaston jäsen ja 
Raivaajan pickauilkainen asiamies 
ja myöskin kirjeenvaihtaja.

Syntynyt Jalasjäirvellä vuonna 
18S6. Tullut Ameriikkaaii 1905, 
tyos'keiiiielleii alkuvuosina kupa- 
rikaivannoissa, siirtyen v. 1907 
Aslhtahnlaan, Ohioon, ja ryhtyen 
heti ta,main lehden asiainieheksi. 
V. 1922 siirtyi Detroitiin, Mieli., 
ja kulttikirjat .mutkana ollen ja t
koi alulle päästyään asiainies-' 
tninta uudella ^Kiik.'kakiiiiniilla 
aina tähän päivään asti.

Noin pariiky mnienia t uotta sit
ten Detroit oli yksi niitä paik
kakuntia. jossa t. im in lehden 
asiamies sai suorittaa n.s. tuli
kokeensa. Kansa silloin eli hur
mahengessä ja ant'd palttua jär
jen ja valistuksin edustajalle, 
Nytkyään lehti leviää omalla pai
nollaan, ollen yksi eniten levin
neistä suomalaisista lehdistä 
pa ilkkaiku n lialla.

—  Hoppu, joka ei tee m illoin
kaan tyhm yyksiä, ci ole niin 
viisas kuin hän luulee olevausa.

iaia.au
marra.sk
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Gustaf Pursi,
Turun puolesta k .t- ;.sin. Cleve
landin osaston toimiva jäsen. 
A .S.K .I.ut 'ti a luejärjestön 
sihteeri. Raivaajan p itkäaikai
nen kirjeenvaihtaja. O sallistunut 
lu'kuisiin järjestömme edustaj 
kokouksiin.

— Nainen on nuoren mielien 
rakastaja tar, keski-ikäisi :i tove
ri, vanhan sairaanhoitajatar.

Kansanvallan 
liiton edeltäjät 
Ohion aineella

Ensimmäisiä suomalaisia »osi- 
' alistiosas-toia Ohion valtiossa oli 

vuonna 19Oo t levclandissa, \sh- 
lahulassa ja 1 -m eau tissa . ia cn- 

! simmäineii v Ueinen kok at-, n.äi 
den kesktiud. "  i pidetiin taive' 

Ha 1907 A -hahuiassa. jossa pan 
tiin alkuun yhteistyö. Niiden 
kesken nimin ohella ,ta.n e tt iin  
pitää y 1 teiset kcsäjtlhlat 
ia. Ne -adettiin heinäkuun a b is 
sa “Orava-metsässä". .Ashtabula 
H arhorissa verrattain  lievällä 
ohjelmalla. Suomeksi pulittivat | 
Antti Kilkkinen ja K. W igren 
ja englanninkielenä paikallinen 
t eri Fox. Sen aikeen altiejuh-J 
lia on pidety joka kesä aina tä 
hän asti.

Seuraavina vuosina < Ihiossa 
I osastojen luku kasvoi niin että 
i 1914 niitä oli Conneautissa, Ash- 
tabitlassa. l-airportissa, Cleve
landissa .Chardonissa, Akroiiis- 
<a. Aurorassa ia Warrenis.su.

Varsinainen Ohion a luejärjes
tö perustettiin  1910 ja  sillä on 

1'dlut toim ikuntansa ia yhtevten 
I s.ä ylcisjärjestön kanssa. N yky
ään se tunnetaan Ohion aluc- 

! järjestönä ja sen toim ikunta on 1 
I viime vuosina valittu i.lcvelan-1

PIK APIIRTO JA
A b in g to n in  ja  lä h iy m p ä ris tö n  
suom ala is ten  s iirto la is te n  elon- 
ta ip a le e lta  v iim e is te n  45 
vuoden  a ja lta .

Ensimmäiset suomalaiset tiili
lle tiedetään asettuneen asumaan 
vuosisadan vaibt-t.cs-a. tarkem
min san en HOI. .Ne olivat jo 
manan majoille muuttaneet 
Amanda ja Kalle Johnson. Hy
vin, pian heidän jälkeensä saapui 
Miina ja Nikolai Mattila, jotka 
täällä vieläkin elävät.

Abington ja siihen koskevat 
naapurikylät eivät ole Kunsalai- 
siamme lukuisammin vetäneet 
puoleensa. Lapsillemme meitä 
on täällä noin satalukuinen jouk
ko.

Perusteollisuutena näillä mail
la ovat kenkatehtaat, vaan on 
joukkoon sattunut muutamia 
pieniä, n a u h a k u to m o ja k u i . jo ik in  
kutomoihin e-.i siir.tokansam te 
enemmistö pesiytnyt ansaitse
maan jokapäiväisen lev änsä.

Näiden j-ertikoi Ien kansalais
ten toim esta peruste*.hi" .-osia- 
liatiosasto jo niin aia .-si . kuin 
v. 1906. Se p e ru s tu ti n Pro-k- 
tonin puolelle. Se kyllä ei •
:-ut elääkseen itriu - uhan y • 
-vuoden. Jää lm , - I ■ ' e.enta ■: 
otollisempia aikoja, ja jo vihdon' 
1910 niaaiisk. 13 i ä perustet
tiin nykyiii 1 toimi; i ..-sa dcv.t 
osastotiinne. joka on t i saakka 
oliut toi -imtavireess-i. Tiimakin 
osasto i ensin Ib- icktonin
puolelle '" i ,  t ;l; |<u kolmisen 
vuotta imi rtkkalaist n -- - alisti 
osaston : »osastoni ja ..iti-, n yh
dyttiin .-iiloiseen ii.iila-.se r 
Sosialis.p i r je - t  on j i  s i ir re tt iin  
toimipai-A amme tänne- Abi.tgi ,- 
niin, johon si. -tok-.insarime eneni 
mistö -aseti ui pvsy väi asu
maan. Nyky ien ku.cn tiede
tään, olemme Amerikan Sm-rmi- 
laisen Kansativ.dia:, l.ui-.n osas
to.

Osastoin i kutei
lukija huomaa -iiomukiisti n lu
vusta, ei i h- 1. -.,,,-» -j noti su;
korkeaan ltd nm >....... h i ,
ka;iu saavut: ■ ■
senniä .ii - i 
senluku on •

Toimit 
suh te i-d i-i n mi
Oli ollut i : • - t ■ ■ , , kt ,j.,
o sa s to n  v ’ :»• I,- * i :i , ;
rem m i sakin n-u
Meillä
vitoi m k..... ' ' T ti.
niisk in* i
tileillä  t •»-v ■ ■
vuot ta ja
Utti.rti ii

tivat I .- ' , \ , \ ,  v
h e t .
V

|johtaiiiut David I.aitte.
Puoluehajaannukset eivät ole| 

toimin taannu e sanottavasti kos
kaan järkyttäneet. Niin sanottu 
i.WAV :n hajaannus ei meihin 
koskenut lainkaan, sillä sen liik
keen seuraajia ei meillä ole kos
kaan ollut. Kommunistihaiaan- 
tius vei meiltä vain 6 jäsentä ja 
-iiiiä luvussa on heidän jouk
konsa tänäkin päivänä kyläs
sämme.

Raittiusseura, nimeltään “Si
nivuokko” Ahingtoniin perustet
tiin v. 1909. Se eli vain vähän 
yli vuoden. Sen perustamista 
tietysti kannusti hyvä ja kaunis 
tarkotus, sillä olihan juoppouden 
pahe raskaana painamassa kan
salaistemme elämässä alkuaikoi
na. Muuten surullinen loppu 
'tuolle “Sinivuok Ile” tuli. Muis
tan vielä hyvin, olinhan seuran 
jäsen. Kun. vietimme ensim
mäistä vuosijuhlaa, järjestimme 
kaikki juhlaa koskevat asiat niin 
hyvin kuin voitiin. Tilasimme 
juhlapuhujankin Maynardista jne. 
Alettiin juhla lyhyellä kokouk- 
senpidolla. "Piiheenijnhtaja aset
tui paikoilleen hyvänlaisessa tut- 
fassa. Varapuheenjohtaja pyysi 
puheenvuoroa, hän oli vielä eneni 
[>i veilissä. Puheenjohtaja kiel
si antamasta puheenvuoroa syyt
täen vain, että olet juovuksissa 
josta varapuheenjohtaja suuttui 
siinä määrin että hyökkäsi pöy
dän taa puheenjohtajan haiveniin 
kiinni ja paljasti, että olivat 
yhdessä olleet salakapakassa ko
ko päivän ja kehtaakin kieltää 
kaveriltaan puheenvuoron. Syn
tyi ankara painiskelu ja meni 
koko juhla hulinaksi. Hyvin pian 
tuon tapahtuman jälkeen seuran 
rahastonhoitaja hävisi paikka
kunnalta kuin tuhka tuuleen ja 
vei seuran pienen kassan men
nessään, ja siinäpä se ''Sinivuok
kokin'- sitten lakastui ja kuoli 
[>ois.

Alkuaikoina eivät olleet o-a.-toni 
tuekaan iltam atilaisuudet aina 
tnallikel,[Hiisiä, juotiin ja tapella- 
ry ty ytettiin  niissäkin toisinaan. 
'Toimitalomme etuhan,in seinällä 

ti vieläkin painiin pullon [ ohjan 
merkki, jolla yritettiin  Innoittaa 
toi-eti pää:.:, vaan pohnäiscu kä
destä lähti väärää rataa. o , .e n
seinään, että  rappi pirahti

Muistot on s.tilynei t kauppa-1 
kip-.ttie poliisilaitok',cl,ekiu i •• li;«. 
kansalaistemme elon \ I D -  i l t . .

lu k u a  M- 
.y iiieu  jä- 
nient.i.

Valistustyö
S iiio ’ii.'i 1 cl 11 ici

AIJIKä : TONIN, MASS., OSASTON KENTTÄJUHLA
kuin; 1_ p Ld I W ,i Iät idgcvv a t e . . . . a, M 'a... Joint 1’euiuu tarmilla

' din ja l-'a portin osasi dstn.
\h ,( - li it to o n  kuuluvat nv ...iin 

' )!tii m, 1 ’emi - vh an an ja M ieiii- 
I gani-i o sas i. ;. jo ita  < ’h io - i on 
h levcland. 1-kiijport. Ashtabula, 
t i i iu e a u t  ja W a rre n , P e n n sy l
vaniassa C h arle ro i ja M ich iga- 
•i ssa 1 'e tro it.

Omia Idoja ollut useilla 
opasteilla.

Conneautiu osasto oli ensitn- 
niämen joka rakensi its.-l een 

! muhkean haaliraketinuksen ilman 
ulkoptioli-ta au ta . Seura.italia 
rakennettiin Ashtabula llarbo 

i rin "Torppa", m utta 1911 ivvvv- 
i laiset vahasivat s e n. S e n 

uilkeen Ashtabulan sosialistit ra- 
: kensivat l.ake-kadun muhkean 
I taion.

Senläikecn rakennettiin talo 
kt W’arrenissa iti Fairji irtissa 
Viimeksimainitussa v a 1 m i s t n i 
1917 keväällä. Vuonna 1920 Cle
velandin osasto osti $82,000 
maksavan haaliraketinuksen. So
sialistien ostamia ja rakentamia 
taloja tällä alueella on ollut 
kaikkiaan kuusi, mutta nyt on 
vain yksi jälellii, Fairport Har- 
horin Työväentalo, jonka nior- 
ketti poltettiin viime vuoden 
alussa.

Syynä siihen miksi nämä .suo
malaisten työläisten varoja ky
syneet valistuslaitokset menetet
tiin. on ollut kommunistien ha- 
joitustyo. Kommunistien sota
huuto on: valloita tai hajoita, 
ja he ovat onnistuneet hajoitta-

kuluessa muokannut kansalai
siamme siinä määrin, että kan
namme nyt 'hyvää mainetta yh
dyskuntamme muitten asukkait
ten joukossa, joten voimmekin 
yhtyä siihen edesmenneen Ame
rikan suomalaisten siirtolaisten 
suureen opettajaan 1-'. I. Syrjä- 
läätt. kun hän tapasi usein sanoa 
että sosialistinen valistustyö oi. 
Hinkannut meistä eläinasteella 
Heistä suomalaisista siirtolaisis

ta kunnon ihmisiä.
R a iv a a ja  ja  osastot

Abingtonin osasto ja Raivaaja 
ovat aina käsikädessä -kulkeneet. 
Ne kulttuuriarvot, ne eivät suin
kaan ole vähäiset, niitä siirtokan
sallemme olemme saaneet, on 
saavutettu Raivaajan ja osasto
jen yhteistyöllä.

Kaivaa a. jonka kunniakkaan 
elontaipaleen 41 vuoi:smuisto:s- 
sa tänä vu mna elämme, on olki*, 
sruremnoinen opas osastotoi- 
minnoille kuin myös yksityisille 
lukijoiilekin. Raivaajasta olem- 
ne saaneet moneen elonvn.i 
tiellä eteentulleisiin prcbleemei- 
hin ohjeet joita emme aina itse 
ole voineet ratkaista.

Muistamme täällä olleita lak- 
kotaisteluija noissa nauhamvl- 
iyissä yli 30 v.-<xlen takaa. Ne 
olivat järjestymättömien n. s. 
< .n])ilakkoia. Kunnollista johtoa 
kun ei ollut, ikäännyttiin Rai
vaajan puoleen, eihän muualta 
osattu, apua pyytää. Tulihan siel
tä aina apua. Raivaajan silloi
nen toimittaja. Alex Coleman 
saapui lakkolaisille puhumaan ja 
ohjeita -antamaan, lian puhui 
venäjän- ja suomenkielellä, kun 
enemmistö lakkolaisista ymmär
si noita kieliä. Osastomme nv~ 
kyinen talo d i  jo silloin kansan 
käytettävissä, talomme oli lak
kolaisten päämaja.

Halusin mainita tuolikin ta
pauksen vain yhtenä osutukseni), 
niihin kaikkeen Raivaaja on eh
tinyt apuansa antamaan elämän
sä varrella ny t, vuosikymmenien 
taikaa, miten Raivaajan t dmit- 
tajut jaksoivat ja kerki-iv.it 
kaikkien tapahtumien vnipnriile 
ja käydä iiuliii.-iia--.-i ympäri laa
joilla alueilla ja vielä toimit
taa vilkkaasti lehteä.
Lopuksi
halua u ine a n ta a  X bingtoiii-i ja  
1;.liinaa; e rii n kau--ilaisila- nm 
n m - - - m k se m m e  h y v ä s tä  k au n a  

le . : s e - ta  n -a - to lli- in n ie  ja  Ri.i- 
saauadv. l;.-.i-. a. j a a  nv t lev iää  

enempi k ,.,

I, a H l
• uolelta, 1 . e, ett i i -

iiet jä.sent t pii vät ji sei yten- 
a ja j t a ii\ .1 viilä kuulu

'm u., -.hiivat j.tst-nck-i 1 ■ k-a- 
aiv a 'km Liiton ta  t aaiaan. .N.

G lar.spo rtin , P a ., osaston v o im is te lu s e u ra  1917
Pennsylvanian alueen syysjuhlat Glassportissa v. 1917

ima. Mutta 
teitä he eivät 
sens: dian he

.sialistisia aattei- 
v ineet h ä v ittä ä : 
ovait hävittäneet 

täm an m aan suonialais-
kutidessa. kuten n vk vään

Itsen s ; 
ten ke 
on nähtävis-a

C levelandin s"-iaT-tio-asto pe
rustettiin toukokuussa 1906. 
Iinatra-liiton osasto d i ollut jo 
joitakin v iu - ia  toiminnas-a ia 
siinä oli yli v iidenk vinmenen jä
senen. Sen vuoden huhtikuulla 
se päätti lopettaa to lin in tm -a ja 
lähettää lupakirjansa linatralii- 
ton hallinnolle. Silloin perustet
tiin suoni, sosialis.tiosasto lö 
jäsenellä ja se päätti liittyä 
Amerikan sosialistipuolueen suo
malaiseen järjestöön. < Kaston 
toimintahuoneusto oli Central-

C LEVE LA N D IN , O., OSASTON N Ä YTTÄ M Ö
huh t »kuu ssa 1925.

imu
joka
Ala-

avenuen ja Lasi 22 kadun kul
massa n. .-. "Mustien haali”. Sii
nä toimittiin vuoden 1909 syk
syyn asti, jolloin vuokrattiin va
kituinen liuoneusto Superior 
Ave. ja Last 9 St. Jäsenmäärä 
oli kohonnut satalukuiseksi. Kun 
oli vakituinen liuoneusto 
toiminta elpyi nopeasti la 
ilta oli vilkasta toimintaa,
osastoja oli soittokunta, voimis
telu- ja urheiluseura, näytelmä- 
seura.- lauluseura, puhuniaseu 
ra sekä tarvittavia toimikuntia. 
Jäsenmäärä lisääntyi säännölli
sesti niin että l\V\V-läisten ha- 
joittamistyoii aikana se lasket
tiin olevan yli 200. Osa siitä 
siirtyi 1W \V-rylnnään. Samoi
hin aikoihin jouduttiin siirty
mään tästä huoneustosta t usecn 

%

A? o. L .N  CH IC N  A LUEJÄR JESTÖN TG IM 1AUNTA
-v jun ia  ia  o ik e a lle  is tu m a

Vanhoja muistoja 
Pennsylvaniasta

Koska huoinasni jotta Raivaa
ja ilmestyy 40 vuoden juhlanu
merona, johon voi kirjoittaa, niin 
kaukaisia muisteja. Onhan siitä 
kohta 44 vu-otta kun minäkin 

lavuin tähän uuteen kotimaa
han. Tvvigihl'iin, l'a. Se oli liiili- 
niaini kylä ja talot siellä olivat 
hiiilikomppanian laittamat. Sinne 
tuli aina vain uutta työvoimaa 
Suomesta; ikaikiki nuoria poikia 
ia tyttöjä, joitakin perheitä myös 
joukossa. Siihen aikaan oltiin 
innostuneita, elämänhaluisia ja 
rai'vennettiin telttahaali ja perus
tettiin sinne ensin raittiusseura. 
Li silloin komeiltu, haaleilla; se 
telttakangas-seinäinen haali veti 
puoleensa • ja yhdyttiin raittius- 
seuraan suurella joukolla. Paljon 
oli joukossa jotka pyhänä yhtyi
vät uudelleen, kun olivat lauan- 
tai-illaii juopotelleet. Olutkiiskit 
ajelivat niitä oluttv lmörfitään 
kuten silloin nimitettiin niitä. Ai
nahan niitä on vakavia joukossa 
jotka olivat rehellisiä raittius- 
ihmisiä® Sitten alkoi se työväen
aatteen nousu. Suurin osa Suo
nesta tulleista oli niitä köyhä
listön lajisia jotka heti kun kyn- 
lelle liikenivät olivat saaneet 
lähteä vieraalta leipäänsä tienaa
maan. tarjoutuen talollisille työ
hön, lapsenhoitajiksi, lehniäjipai- 
nenj si ja käskyläisiksi, joita jo
kainen sai komentaa mielensä 
’liikaan. Se työväenaatteen us- 
o tarttui ihmisiin kun känpä- 

ien tervaan. Ne joilia oli kyky- 
ä. esiintyivät iltamissa esittäen 

lauluja ja r. noja sen aatteen mu
kaisia. mutta kun oli niitä van
hoillisia joukossa jotka eivät hy-
/äksyncct sen sortin ohjelmasta, 
ie rupesivat tekemään akitatsio- 
nia- saada ne jiois raittinsseuras- 
ta. Meitä oli seitsemän, jotka 
he erottivat rai-ttiu-sseurasta mu
ka sillä perusteella kun olimme 
lelanncet kuri'-;»peliä, joka oli 
lasten peliä. Ne .pomot, jotka 
-tse ottivat ryyppyijä salaisesti ja 
olivat olevinaan raittiusiniehiä. 
kokosivat yhtymän sinä pyhänä 
taas paljon juopi»oja ja toiset 
äänesti vät kahden käden kanssa, 
iotta niin saivat -meidät erote
tuksi. Me [»ysyttiin poissa 1 
,uosi. Mutta sitte rupesi kulke- 
naan työväenaatteen puhiijji-i ja 
meitä oli taas joukko joten pe
rustettiin osasto. Ensin kokoon
nuttiin taloissa, sitten yhdyttiin 
raittiusseuraan ja taas äänestet
tiin josko se muutetaan työväen- 
hdistykseksi. Meitä oli silloin

■ o cnemiiiislö ja niin jäi* ne van
hoilliset ulos seurasta. Silloin ol
tiin niin intoa täynnä, jotta Ol
liin vahvassa uskossa, että 10 
.notion peräistä työläiisllä on 
-o paremmat (dot. Se teltta- 
haali oli jonkun vuoden tvöväen- 
haalina ja puhujia sulki. Tuli 
uyöskin Syrjälä ja [uihui työ- 
äcnliikkcestii . ja Raivaajasta

Raivaaja alkoi ilmestyä ja' siiher
■-liiat sak.koita taasen i.e aat- 
ei-sven innostuneet ja niin olein- 
■ie niekiii lukeneet Raivaajaa
-nsi nti nerosta  aikain. Sittei
siellä meidän joukossa ilmesty', 

is riitä kätv-reit i, jotka salan 
divai •'<o,n;»|iauialle antaneet tie 
'on kela kuulu siihen vhdis- 
vl seen ja k mr-pallia j akot; 
neklän r.-fkaaksi käyneen haa 
in line haij' ilta-maan. Sitten si 
'•-(iv-anto rupesi kuivumaan hiilei 
’o uttua ja ihmiset niuutiivai 
ois ja niin mekin mentiin Daisy 
oi,niin. Siellä oii myiiskii 
loi-'-sut se t >•■”>väfiiaale ja siellä 
hdv ttiin uudestaan i sastoon jr 
dtiii kili siellä 17 vuotia. Sii lli 
uvö, raki uuettiiu haali ja id, 
kili aikansa kukoistavin. Toi 
nintaa siellä kaalissa oii, inut- 
a kun tuli niitä hajaannuksia 
iisi-.i mi se IWW':n hajaannu1 
a s itte n  se ko--muiiistinen, n:ii 
eni ksi jäi joukko, luutta haa: 

ä lel-.iiii vieh kili ra :.aajidaisdii- 
a sinne j.:i velal n haali kii. 
a?- tt.ii sieltä kilit». Se pien-

■ r, ko [»iti sitii vitiä niin kalia- 
Tvu-n Penttilän Waite Ci. mutta
hänen kuoltuaan »e j-.i a.van 

August Koponen ja William hunggien valtaan. Nyt kuuluu 
myydyn aekin, eikä siellä oie

W est 25 kadulla, jossa toimit 
tiin viitisen vuotta, kunnes 1920 
ostettiin liaaliliuoncusto 82,000 
dollarin kauppahinnasta. Seu- 
nuivana vuonna tuli kommunis
tinen hajaannus ja sen niukalla 
meni lähes puolet osaston jä
senmäärästä. Kun rakennukseen 
oli kolme kiinnityslainaa kor
keilla koroilla ja yksityislainoja 
heti hajaannuksen jälkeen jou
duttiin maksamaan liilie 8,(KXb 
dollaria, kiivi taloudellinen ti
lanne vaikeaksi. Toiminnasta ja 
rakennuksen vuokrasta (di hy
vät tulot, mutta eivät riittäneet 
menoille. A'ksiu omaisuusvero 
oli luudissa olevan näyttämön 
lakia $1.200 vuodessa ja toisen 
ja kolmannen kiinnityksen kor
ko ia kuoletus nousivat niin

suureksi, että noin viiden vuo
den kuluttua laitos meni kiinni
tysten omistajille.

Senkin jälkeen vielä joku aika 
siinä toimittiin, mutta jonkun 
ajan kuluttua siirryttiin suoma
laiseen raittiushaaliin, jossa vii
me vuosina on liidetty iltamat, 
kokoukset y. m. mikäli kaalilla 
on toimittu.

Osaston jicni-,tavista jäsenistä 
ovat Kausanvallanliiton osastos
sa vielä Henry Saastamoinen, 
Ida jä Gustaf W'esterincn, Rauha 
ja Gustaf Pursi, Win. Kauppi, 
August Koponen ja Hilma Nie- 
niisto-l leikkilä. Niin, tässä jiie- 
ni muistia virkistävä pala Cle
velandin osaston m atkasta.

enää monta perhettä stt unalai- 
sia ; enin osa vanhoja v e it l ääne
jä nukkuu nurmen alla ja toiset 
haluavat elää hiljaista kotielä
mää, muistellen entisiä. -  Hilda 
Penn.

H elsing istä  lä h e te tty  
kirje  T yö lä isna iselle  
40 vu o tta  takaperin

Marraskuussa 1Ö06, Työläis
naisen näytcim.incro.
Miina Sillanpää!

Mikä on teidän tarkoituksen
ne kaiken hulinanne koko maail
man piikaiten kanssli ? Tallotte 
määrätä heidän työaikansa ja 
[läikkänsä? Mitä tämä hulina 
toimittaa kun se kuitenkaan ei 
voi koskaan lionistua? Jos itte 
jonkit kerran vanhana, köyhänä 
ja 'kipiänä, tarvitsette ajata koko 
vuorokausi, sekä yö että päivä, 
jos olette köyhitten huoneessa, 
laikka missii hyvänsä, ja ttionio- 
nen- teiltä narrattu, piika sanoo; 
"L.n tarvitse auttaa, minulle olet
te miiäirännyt seitsemän työtun
tia.”

Yksi niin opjiimaton. raaka ih
minen kun te olette, sais [>y syä 
[iois kaikista tämmöisistä toimi
tuksista. Jos [liiat tahtovat suu
ria palkkoja, lähettäkää niitä 
Amerikaah taikka mihinkä hy
vänsä, mutta Suomessa se ei 
lunnista pitää laiskoja ja kalliita 
piikoja. Te tahdotte että niillä 
liitää olla aikaa antamaan ääni
änsä kokouksissa. Heidän ää
nensä eivät kelpaa muualle kun 
piikalauluihin. He eivät ymmär
rä enwnpi kun tekään niitä ään
ten antaminen on.

Koska yhdellä pialla on huone 
ja ruoka, ilman mitään talossa, 
niin hänen pitää yö ja päivä olla 
valmis auttamaan missä häntä 
tarvitaan, samalla lavalla kun tal
lon emäntä pitää olla. Kummin
kin silloin kun on sairaita ta
lossa, taikka vieraita.

Taikka pitääkö piika aina olla 
valmis vaan ääniänsä antamaan, 
Taikka kavaljerittcn kynsissä? 
Kaikki vanhemmat ymmärtäväi
set palkolliset sanovat, että se 
[liikaile lyhennetty työaika aino
astaan tykyttää -laiskuutta ja 
järjetöntä elämää, juopumukseen 
ja huoriiitekemiseen. lasten mur
haamiseen y.-ni. Kansa ei ole, c- 
nempi ku tekään sivistynyt niin 
eteenpäin opissa hy vään, jota 
näkee nyt kaikista tästä vallat
tomuudesta, varkaudesta, ryös
tämisestä ja turhan .veren vuo- 
da-ttamisesta, ja itsestään sekin, 
kun te hävyttömästi suurella 
torilla, kun teillä ei ollut parem
paa haastamista niin panitte yö- 
astiutten tyhjeiitämislä huonoksi 
työksi. Jonkun kerran koska it
se olette kipeänä ja voimatoma- 
ua niin kyllä teidänkin astianne 
saa seisoa rloskantamatta.

Minulla on ollut maatalo ja 
noilta palvelijaa. Karjakko sai 
cöt ja päivät olla liikkeellä lää
vässä koska lehmä pili poikiman. 
Samalla tavalla renki kasoa tam
mia, ja ruokkia hevosia kello 4 
lanuilla ja 10 illalla. Kun on kii- 
e niitulla saivat koko päivän ol

ka liikkeellä. Li yksikään hiis
kunut sanaakaan ja heidän palk
ansa olivat [lienet, sillä minuT.a 

-i ollut varaa antaa suuria. Mut
ta lie ei tietäneet että oli rmiitil- 
nassa se suuri narraaj.a Minä 
»lian, tai Sillinpää j ka on niin 
tUuiiia taikka häijy e ttä  hän ei 

’ mmärrä mitään. .
Marikaa itseänne! Kirian tn-’ 

ee teillekin e lesva.-tauk-en al
ta. Ka<s kaa  sitten että oina- 
untoni-.e edesvastaa ktiikkiapa- 
’aa kuti te Cette toimittaneet 
kaikille niille te.hndlle ja sivistä- 
nättömille piikaile! liuta ei ku
haan enää mielellänsä ota. Kaik
ki hakeva palk »lisiä maalta.

Yksi joka tuntee kaikki tavat 
a jär-jesfykset piikaiiten kttnnas- 
>a, on kirjo ittanu t tätä.

Aja'elkaa j-erää siiliä ki n te 
idätte pt.byt.a. T e ■ -’ te vaa- 
■tllii e:i i hk.tih- 1.in» Jean Hoidt 
»li kansalle On hän  var;;e.-flea- 
-U siaa teillekin.

Maailma mi täynnä miehiä, 
h tka tuntisivat olev.nsa onnen 
kukkulat a, j> s heitti 1. udeltai
siin niinkuin vaimo .koliteiee koi
raanpa.

Warrenis.su


42 m en vuosikerta Raivaajan Juhlanumero Viidestoista sivu

Fairportin, Ohion, osaston ja  Työväen
talon historiaa

Fairport Ilarborlssa, Ohiossa. I 
toimiva ASKLm osasto on pe
rustettu entisen Suomalaisen So- 
sialistijärjcstön niinen ja siian-j 
töjen alaisena, cl< k. 11 pnä 1911. j 
Osaston perustava kokous on 
pidetty ulkona "llis'inarkin" 
(Martti Kankaan) tupakka- ja 
makeiskaupan edustalla High 
'kadun varrella, jossa nykyisin si
jaitsee “Dine and Wine” ravin
tola. Mainittu paikka siilien ai
kaan oli suomalaisen miespuoli
sen väestön juttutupa, iossa mie
het iltapuhteilla kävivät juttele
massa “suunsa puhtaaksi''.

Kysymyksessä olevassa tilai
suudessa. oli puhumassa kiertä
vä agitaattori, William Risto, ja 
kun puhuja esitti osaston perus- 
taniiskysy my ksen, niin kuulija
kunnan joukosta nousi 9 kiittii 
ylös merkiksi siitä, että ovat ha
lukkaita ehtymään jäseneksi. 
En.s i nt in ä i s t e n j ä semh a k em u s -
'korttien allekirjoittajien joukos
sa oli: Kustaa Aalto, David Ol
likainen, Isaac Ranta. Jack Juu-' 
ti, Matti Ranta, Jack Kivimäki. 
Frank LuJitanen ja Matti Tuuri, 
joista Aalto Jiuiti ja Ajatti Ran
ta ovat jo vainajia.

Osaston alaseuroina on toimi
nut näytelmä- ja lauluseurat 
kuin myöskin torvisoittokunta, 
kirjallisuus- ja kansalaistutta- 
'mistoimikunnat. Parhaimpina 
aikoina toiminta on ollut sangen 
täyteläistä ja monipuolista. 
Myöskin ruumiilliselle kasvatuk
selle, voimistelulle ja urheilulle, 
uhrattu toiminta on ollut huo
mattavaa. Kokonaisuudessaan 
osaston toiminta on kyntänyt 
huomattavimman vaon paikalli
sen edistysmielisen siirtolaisvä- 
esitön kult tuuri riennoissa.

Työväentalon ja osaston johto
kuntaan nykyisin kuuluvat: J. 
V. Sirola. O. Saari, F. Sarkki
nen, F. Karppinen, J. Riihimäki, 
I. Autio, F. Tuuri ja N. Luoma. 
Taloyhdistykscn presidenttinä J. 
V. Sirola on toiminut yhtämit
taisesti 25 vuotta.

Noin 30 vuotta siten niillä 
paikkakunnilla pohjois-Ohiossa, 
joissa suomalaista siirtolaispol- 
vea runsaammin asuu ja jolloin 
suomalaisen siirtolaispolven kes
kuudessa sosialistiset työväen
liikkeen virtaukset riehakkaana 
ja mieliä innoittavina levisivät, 
elettiin myöskin aineellisen' puo
len rakennuskautta.

Tuon rakcnnuskautlen innok- 
kaimniillaan ollessa, heräsi myös
kin Fainportin pienen, mutta toi
mintatarmoa ja «vuorenlujaa us
koa tulevaisuuteen uhkuvan o- 
saston jäsenten keskuudessa pyr
kimys oman talon raikennushom- 
miii». Oman talon tarpeen pai- 
navimpanla seikkana oli toden
näköisesti myöskin se, että toi- 
mintahu.oneiistoa paikkakunnalta 
osasto ei saanut vuokratuksi ra
halla eikä millään, kun seuratoi
minnalle sopivia haaleija ei ollut 
oi em as sa k a a n lukuunot ta ma 11 a 
paikkakunnan ainoaa haalia, 
raittiustaloa.

Ja raikennushommiin ryhdyt
tiin. Mutta 'kuu vartavasten 
suurempaa rakenn'usrahastoa 
osastolla ei ollut, niin rahat riit
tivät ainoastaan 1’lum-kadun 
varrella sijaitsevien kahden tont
timaan ostoon. Vallitsevasta ra- 
keiiniisinnost uksesta huolimatta 
puuha olisi ehkä rahan puut
teessa rauennut tai siirtynyt 
hti.oiinemmaksi. ellei siihen ai 
kaani suomalaisen sosialistijäi- 
jestön sihteerinä toiminut Henry 
Askeli olisi ryhtynyt tarmok
kaasti fairportilaisia rahavarojen 
haiikinnassa auttamaan.

■Sihteeri Askeli ilmeisesti näki, 
ettii paikkakunnalla on vakiintu
nut suuri suomalaisten lukumää
rä ja kun ajan vaatimusten mu
kaista haalia ei ollut koko ky
lässä, niin Askeli ryhtyi painos
tamaan Työläisten Luottoyhdis- 
tystä. hitehburgissa, Mass., e itit

M a r ia  ja  Jacob  K iv im ä k i,
«'airportin, Ohion, osaston pe

rustavia jäseniä. Osasto perus
tettiin v. 1911.

luotloyihdistvksen olisi myönnet
tävä suurempi laina kysymyk
sessä olevaan tarkoitukseen. As
kelin toimesta saatiin laina ja 
haalia ryhdyttiin rakentamaan 
vuonna 1916.

Rakennustarpeet •ostettiin ja 
rakennustöitä tehtiin vapaasti 
koko' jäsenistön voimalla. Aino
astaan muutamia ammattitaitoi
sia miehiä suoranaisesti palkat
tiin.

Fairportin muhkea tiilikivistä 
rakennettu työväentalo valmis
tui keväällä v. 1917. Avajais
juhla vietettiin huhtikuussa. Juh
lanäytäntönä Coiineautin osaston 
näytelmäseura esitti periaatteel
lisesti tarkoitusta vastaavan näy
telmän "Mikkel Larsenin pojat”.

Suomenkieliselle kulttuuririen- 
nollc oli valmistunut toiminta- 
huoneusto, mutta velkaakin oli 
kerääntynyt kurkihirren päälle 
peloittahan suuri summa.

Työväentalon suojissa edistys
mieliset työväenriennot sekä 
suomenkieliset kulttuurin pal
vonnat huomattavasti sekä mu
kaansatempaavasti elpyivät, kun
nes tuli se niinkutsuttu "taka
talvi”, kommunistinen villitys, 
mikä hajoitti osaston kahtia. 
Altitta tässiikin kysymyksessä 
fairportilaiset näyttävät olleen 
hieman viisaampia muita. Sen
sijaan. että osasto hajaantui kah
teen vastakkaiseen vihamieliseen 
ryhmään toisilleen, laillistettu ta- 
loyhdistvs pidettiin ehjänä. Työ
väentaloa huoltava Finnish Edu
cational Society vuokrasi taloa 
tasapuolisilla maksuilla niin va
semmisto- kuin oikeisto-osastol
lekin. Molemmat osastot toi
mivat talossa vuokralaisina ja 
vuoropäivin. Talon finanssipuo
let jatkuvasti pysvivät milttipä 
h y v ä ssä  k u n n o ssa .

Tänä,päivänä meikäläisen väes
tön keskuudessa Ohion alueella 
on tämä ainoa haali. Aluilla 
paikkakunnilla haalit on mene
tetty mikii niistäkin syystä.

Kun sitten Eitchbtirgissa, 
Alassassa toimiva Saima-seura 
aloitti onnistuneet nionketinpolt- 
toralhaston keräykset ja maksoi 
velkansa puhtaaksi, niin siiloin 
heräsi myöskin Kainportin työ
väentalon huoltajien keskuudes
sa sama ajatus; maksaa pois ta
lon velat yleisen keräyksen avul
la. Ohion alueen kesäjuhlaiii 
yhteydessä Isaac Rantala, Det
roitista, otti kysymyksen pu
heenalaiseksi ja kirjoittapa siitä 
puoltavan lauseen R.iivaajankin 
palstoille. Toveri Rantala antoi 
myöskin ensinvniäisenä pohjara-

Vähän muistiin
panoja
Conneautistakin

Silloin kun Suomalainen S isiä 
listijärjestö lakkautti toimin
tansa oli täällä Conncaiitissakin 
pieni joukko sen jäseniä, joille 
« li kymmenien vuosien aikana 
siinä toimiessa jäänvt jotain sel
laista henkistä omaperäisyyttä 
eli omaisuutta minkä jättäminen 
eli pysäyttäminen sellaisenaan 
olisi ollut niiden henkisten ar
vojen ja elämän ihanteiden hal
veksumista mitkä olivat pitkien 
vuosien työn ja toiminnan tulok
sina jääneet viitoiksi sille tielle 
mikä voisi viedä ihmiskunnan 
onneen ja päämäärään, johon ta 
tiliinkin päivän kansat toivoi .i 
vat pääsevänsä. Ei siis ollut ih
me jos nämä toverit saatuaan 
Kansanvallan liiton ohjelniajulis 
tuksen, mikä takasi toiminta
mahdollisuuden entisten ihantei
den ixihjalla uusien taloudellisen 
elämän kysymysten ja niiden 
päämäärien eteen joiden puoles
ta oli tehty vuosikymmeniä työ
tä ja jotka oli jo suurin piirtein 
saavutettu, olivat valmiit omak
sumaan tuon julistuksen toiinin- 
laohjccksecn, Sehän avasi yh
distymisen. mahdollisuuden kai» 
kille, joille heimomme yhteen
kuuluvaisuuden tarpeet osoittau
tuivat tarpeellisiksi', toimittaes
sa kansamme henkisten ja talou
dellisten elämän-kysvmvsten ko
hottamiseksi yhteisvoimin.

Nämä olivat ne syyt mitkä 
olivat vaikuttamassa yhteistoi
mintaan täälläkin Amerikan 
Suomalaisen Kansanvallan Lii
ton osoittamien sääntöjen ja oh
jeiden alaisena. Ikäänkuin sisäi
sen voiman kannustamalla osas
tomme on vuosikausia toiminut, 
vaikka mahdollisuudet ovatkin 
olleet rajoitettuja. Meilllä ei en
sinnäkään. ole säännölliselle toi
minnalle niin välttämätöntä Into- 
neustoa. Vakava ja siis kuiva 
suomenkielilleni aatteellinen toi
minta ei voi vetää nuorempaa 
voimaa mukaansa, kuten tapali-
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FAIRPORTIN, OHION, SUOMALAINEN TYÖVÄENTALO
rakennettiin v. 1917. Osaston jäseniä rapqmsilla. Vasemmalta oi
kealle istumassa Eva Anderson, Sainia HoLou, E. Karppinen ja J. 
Koison. Seisomassa: O. Saari. Maria Luoma. J. V. Sirola, V. Kan
gas, E. Sat'k'kineig N. Luoma ja 11. Andersou.

lian keräykselle ja niin keräys 
sai siitä alkunsa.

MorketippolttocalhastoTi ke
räys toimitettiin kiitettävän hy
vin koko alueen väestön voimal
la ja morketti maksettiin pois 
Tilikirjojen mukaan talon arvo 
on 25,000 dollaria, mutta nykyis
ten omaisuusarvojen mukaan se 
voi olla paljon suurempikin.

Talon laillinen omistaja oio 
edelleenkin Finnisli Educational 
Society, mutta sillä eroituksel- 
la että tuohon taloyhdistyk- 
seen hyväksytään jäseniksi aino
astaan (hyvässä jäsenyydessä 
olevat Amerikan Suomalaisen 
Kansanvallan Liiton paikallis
osaston jäsenet. Kaikki morke- 
tinpolttorahastoon lahjoittaneet 
ovat myöskin talon kunniajä
seniä. Nimiluettelon mukaan näi
tä kunniajäseniä on pitkästi tois
tasataa henkilöä.

Nykyisin työväentalolla on 
verrattain vilkas toiminta, lsän- 
täväestönä talossa toimii paikal
linen Kansanvallan Liiton osasto. 
Osaston toiminta entisiin aikoi
hin verrattuna on kylläkin paljon 
laimeampaa, mutta sitävastoin 
paljon määrätietoisempaa ja kes
kitettyä. Tilapäistoimintojaau 
varten taloa jatkuvasti vuokraa
vat unkarinkieliset teatteriseu
rueet ja paikallisten unkarinkie
listen kirkkojen alaiset yhdistyk
set. Talon suojissa pitävät hää- 
paartejaan juuri vihillä käynee; 
kaikeiikieliset nuorikot, Myöskin 
hopeaisia hiuksia ohimoillaan 
kantava vanha |>olvi viettää siel
lä lukuisasti 25-vuotishäitään.

Siinä talossa on viritetty en
simmäiset aikeet alkaalityöliiis- 
ten uniolle ja afkaalityöläistcn 
joukkokokov.ksct pidetty.

Ohion Kansanvallan Liiton vä
ki viettää talon suojissa vuo 
luisia «juhliaan ja edustajako- 
kottksiaan. Kansanvallan liiton 
väki maksoi talon velat p is ja 
sillä toimenpiteellään huolsi it
selleen toiiniiitahuonciistoii niin 
pitkälle, kuin meikäläinen väestö 
toiinintahuoneustoja yhteistoi
minnalle tulee tarvitsemaan
kaan.

Aineelliseen puoleen katsottu
na talon talo «lellinen puoli ny
kyisin tuottaa hedelmänsä. Kaik
ki ne varat mitä ylöspitokustJu
liuksien jälkeen jää, käytetään 
kansan valistus- ja kulttuuritar
koituksiin. Myöskin kauneudel
le ja mukavuudelle on ryhdytty 
antamaan jalansijaa. On pantu 
alulle tonttimaan kaunistus puit
ten sekä muitten istutusten kaut
ta. Puistorahastoon on tehty 
lukuisia lahjoituksia ja niitä li
sää tulee.

Fainportin työväentaloa muu
tamien vuosien kuluttua keloja 
kansan käydä katsomassa sisällä 
setää päältä, ei ainoastaan oiiio- 
laisten, vaan pitenipieukin mat
kojen takaa.

I.iittykää jäseniksi työväet '«ta
lon suojissa toiiiniiviin yhdistyk- 
jiitt. — Ntsse.

tuisi jos olisi mahdollisuuksia 
taiteellisten ja liuviptiolla e lus- 
tavien tilaisuuksien toimeenpa
noon. Niiden ympärille voisi ke 
rääntyä sellaistakin voimaa joka 
elää ja toimii sen ilmoittamana 
Näistä kaikista vajavaisuuksista 
huolimatta on osastomme toimi
nut vuodesta vuoteen, järjestä
nyt pari keltaa vuodessa jonkin
laisen perhejuhlan, viiden talven 
ja toisen kesän aikana. Jokaise
na kuukautena on liidetty koko
uksia vuoroon jokaisen jäsenen 
kotona. Näistä voidaan sanoa, 
että jäsenet ovat jokaisessa ko
kouksessa mukana ellei- sairaus 
tai joku voittamaton este satu. 
Nämä ovat ne tilaisuudet mitkä 
rakentavat toverillisuuden ja yh
teisymmärryksen sidettä jäsen
teni kesikuuteen ja jokainen odot 
taa aina tuota tilaisuutta. Se on 
samalla kahviaistilaisuus. missä 
otetaan pieni maksu jolla peite
tään pieniä menoja joita osas
tolle sattuu ja siellä maksetaan 
jäsenmaksut mitkä eivät siten 
jää koskaan jälkeen. Mutta kui 
tenkaan ei tämä ole se ihanne ja 
pääasia minkä eteen me toimim
me.

Meidän kirjallisuus- ja sano- 
inalehtiasiainiehemmc tekevät 
työtä niiden levittämiseksi. Toi- 
inaihimtamnie ei vaikuta kauaksi, 
eikä siitä paljoa mainita, kuten

uinum asta, 
onnellisia 

päämauri- 
sen puolesta kuin 
milloin tarvitaan.

Evert Ekonen
Syntynyt Suomessa, Keuruu pi
täjässä, liittynyt ensi Ikerran 
Työväenyhdistylkseen siellä 1905 
Toiminut Ostolan Työväenyhdis
tyksen puheenjohtajana 1906. 
Sen ja,Ikeen 1608 kuulunut Pa
perityöläisten Ammattiosastoon. 
Sieltä 1913 muutti .'Vnieiikaan 
liittyen seuraavana vuotena Suo
malaiseen Sosialistiosastoon. jat
kuvasti toimien siinä siihen asti 
kun A.S.K. Liiton osasto perus
tettiin, toimien n äiy teiniä:- ja mu
sikaalisella aloilla, mitkä ova 
olleet hallitumpia toimintamuoto 
jaan. Toimii edelleenkin samat 
la innostuikseba Couueautin osa.» 
tossa.

su u r te n  o sa s to je n  ti 
i m utta siltikin olemme 
j ja toimimme samojen
en saavuttam ’

1 toisetkin. Ja
«ileinme valmiit siihen niihin
vo im ailu lle  riittävät. Monesti me 
täytämme sen pienen paikan 
niissä parempien aika kuhiisi 
luikkaan, ja tulokset olisivat sa
mat. Me toivomme että monil
la sellaisilla paikoilla, joissa ei 
vielä ole Liiton osastoa, sellainen 
peurstetaan seura- ia toveruus- 
toiminnan pohjaksi. Sillä olisi 
monissa tapauksissa suuri ja 
kauas kantava arvo, sillä yksilo 
on aina yksilo, mutta yhteis
ymmärrys ja yhteistvö hm sitä 
jota aina tarvitaan ja kaivataan. 

Jäsenistömme on ollut m ,- 
nissa yhteisissä yrityksissä edus 
lettuna, kuten Suomen avustuk
sen ja osuustoiminnan monenlai
sissa tehtävissä, ja monissa muis 
sa, mitkä kaikki ovat omiaan 
toteamaan osastomme merkityk 
sen ja tarpeellisuuden. Olemme 
usein voineet järjestää konsert
teja ja puhetilaisuuksia, joiden 
tuottama arvo kuuntelijoille on 
ollut korvaamaton. Monelle niis
tä on jäänyt unohtumattomat 
muistot. laajentamaan jokapäi
väisten elämän, kysyinvksien kä- 
ityksiä. Olemme siis siinä va

kavassa mielessä että sosialistis
ten toimintojen ja ihanteiden 
eteen ahertaessamme kulutta
mamme vuodet eivät ole men
neet hukkaan. Ne vliteiskunnal- 
liset parannukset mitkä kanso
jen ja meidänkin osallemme on 
saavutettu, ovat omiaan totea
maan kulutetun tvön tulokset, 
ja sen lisäksi me olemme tänä- 
r.äivätiä toisenlaisen eilämänyin- 
märrvkscn omaavia ihmisiä kilin 
olisimme ilman sitä tvötä jossa 
me olemme saaneet olla muka
na. Kmilucssammc Amerikan 
Suomalaiseen Kansanvallan Liit
toon kannamme kortemme ih
miskunnan ja sitä suojelevan
kansa vakaisuuden tukemisen
puolesta. — E.

Näytelmätaiteen
harrastuksista
Ohion alueella

«
Suomalaiselle »en ra toimin nalle 

ilmeisesti ominaista on ollut, että  
kaikkialla (luk uunot tantatta us
konnollisia seuraloim ia), missä 
suomenkieliset y hteisin  riimut on 
saatu vakiintumaan järjestetyksi 
irgaauiksi — yhdistykseksi niin 
niin siellä myöskin poikkeuksetta 
ivat heränneet näy ttlm ätaileei 

harrastukset kaiken m uru to i
minnan, ki ten 'u iton , laulun ia 
in,leiliin ohella.

Kun ryhdytään tarkastelem ,.an 
neikäkiisten yhdistysten peru» 
tam isaikakautia ja 10-viini ista 
toimimaa alueellamme, niin saam

telin.'. . • < i :
M utta my 

osasto jiu  
kam m stanii 
esitysten ka 
''lom alaista
samalla kiinty : a,.n . -aston 
m in iään  kuin  nn k il n äy  tl 
inisen kautta ' ■ ure ker.i 
suurim m at raJiava; a -aste;; 
kassoihin.

M utta valistus- ja ka m p e 
llikseni tarkoituksessa a s to -  
jemnie näy U im aseurat ov. to i
mineet kiitettävän hyvin ja 
loksia tuottavasti. Lntisaiki 
kelpasivat esitettäväksi yleen-a 
vain sellaiset näytelm ät, jo tk a  s i
sältönsä puolesta olivat yh te is
kunnallisesti valistavia ja siirto- 
kaii.-anmie henkisi,ä pyrkimy ksiii 
kohottavia, vain silloin talloi:: 
pelkän huvin vuoksi esitettim j 
ku huvi- tai suorastaan ilvei
ly näy teiniä.

Ohion alueen osastojen 40-vti" 
tisen toim intakauden ajalla o-,: . 
tojeu näy tlärnöl ovat s'.ioriitn 
neet suuriarvoisen työn siirto 
kansamme henkisen minän ja 
maailman katsom us ten keli;! lä ji
nä. Monessa tapauksessa it-e 
näytelmien esittä jistä  niinkuin 
katsojistakin on nay te lm äharra - 
tuksem m e kehittäneet kulttuuri- 
ihmisiä, jotka voivat kulkea 
maan varsinaisen, kouluja käy 
noen väestön rinnalla.

Alueellamme löytyy lukuisasi; 
miehiä ja naisia, jotka ovat kym
meniä vuosia ahertaneet harras
tuksissa pienintäkään aineellista 
korvausta tai palkkaa saamatta. 
Ainoastaan joissakin tapauksissa 
johtajat ovat saaneet pientä 
palkkaa. Vakinaista palkkaa 
nauttivaa johtajaa tuskin lienee 
ollut muulla kuin yhden kcrrai 
A sh tabu la n osaston näyttämöllä 
Kaikkien toisten osastojen idlvt- 
tämöiden johtajat ovat olleet si-

utoimipalkalla.
1’seampien alueellamme toimi

vien osastojen toimitalojen me
netykset ja hopeaisia hiuksia 

limoilla kantavien näyttelijäin 
väsymykset uhkaavat tyyten hä
vittää suomenkieliset "Thaliau” 
palvelukset Ohion alueella. Eh
käpä siihen lienee joitakin mui
takin syitä olemassa.

Ohion alueen osastojen näyt
tämöillä kuluneen 40 vuoden 
ajalla johtajina ovat toimineet: 
Hans Siira, John Malm, Kaarlo 
llolmi, lna Mustoneii-Moilanen, 
Iiikka Kotiranta, Henry I’ihiaja. 
Einari Erkko, Oskari ’ Scppelin. 
Eino Sarkkinen, Hjalmar N iss i
lä, Alex Rlummeiithal ja Evert 
Ekonen. Nesse.

m u t iu  liaau  .a ia o su u s -  
- ,i :e 'iu . lau e t tu ,  n ä v -

; lii d in . ( hi p e r u s te l tu  
•ia ia le v i te n  v mitä

j: •ti*» unin ‘ tir.ret m äärät

iirtokahi sami ne on
t < »vacnliikk ecu ri-

V « t d ier tanut kuin alike ra
t y, mmir i li*i i (n konsana m. ken-
l i e - kaan p\>äili t ym ättä
i prilv • ..'bill tuottaak»» 1} < iniine
: lii» rk • AI

Aincri <nn -n< •inalai'-en t v  »vä
en.li ' ' ' ty - »ntulok >i i henee
kylin,', in ra m itata. jos nii-

i , i tavallisella punta-
-illa niit aan in. Mutta i.»s l»»y-

J°
?ll

.Ile tällä 
illolllK e t 
t"_al j a  

vii t la  s i t t e n  
a lo n m d ta  ed es  
k' uliiopetusta

m m  o nhan  siinä a rv o a  
puntarillakin m itat ta-
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aisiiii - a  a 
aisiin m il .ia 
tu - riilinen 1 
itiodcn  a ja lla  
nuoret siirti 
it; jo tka 40- 

kihtiv.ät Suonien 
alkeellistakaan 
saamat ta, 
vaikka  
vaksi.

Suomalaisen ty«»v.äcnliik keen
riv e issä  toiminut siirtokansaininc 

n v,i:e:-kunnallisesti itse tie to is
ia väestöä. Lukuisia henkilöitä 
'te is tit on s oii inir t sangen k o r
kealle mitä m onipuolisem m issa 

v lh teisknn ta-ta lo ttstäed 'ässä  a n. 
Ile ym m ärtävät tekniikan ja k e 
hityksen nykyiset virtaukset se
kä saavutukset ja näkevät y h 
teiskunnallisesti uuden ja pa
remman Amerikan sarastuksen.

M utta onhan niitä heikkoja  
'n e it iä k in . T;. > äenliikikeessä toi- 
liinvclla siirti '■ ansallamme lie
nee heikoin kolua siinä, että  rue 
vmi.te ole onnistuneet k a sv a tta 
maan' perillisiä liikkeellemme. 
Emme ole osanneet ohjata hip
iämme : 1-t;i; ea jatko

naan työtäm m e. M utta siihen
kin on olemassa luonnolliset 
vvt ja meidän tahdostam m e 

riippum attom at tekijät.
NTori.polvi ei tule seuraam aan 

isiensä ja äitiensä jälkiä, yleises
ti sanotaan, mikä sanonta suur- 
piirtein pitäneeikdn paikkansa. 
M utta sittenkin: poika on aina 
suhteellisesti parein] i isäänsä ja 
ty tä r äitiänsä, muuten m aailm a 
■. i olis nienny t eteenpäin.

M utta jos leikillisesti saisi sa
noa. niin joissakin eläm äntavoissa 
i,'tiori p ilv i seuraa vanhem pien
sa jälkiä, esimerkiksi saunassa. 
Tämän k irjo ittaja on seurannut 
pitemmän aikaa kuinka rak k aak 
si ja hallituksi nuorelle j.olvelle 
on käynyt vanhempiensa ]>erin- 
liiiiä vanha suomalainen vihtn- 
satina. Saunassa he o ttavat jo 
paljon kuumemmat
mitä vanha | dvi 
voi.

Kaikesta huolim atta, kunniak
kaan II) vuotisen työnimi' ja to i
m inta- im e 1 uunia si m enkääm 
me niin vanhat kuin nuoretkin 
su o m ala isen  t , dyaien liikkeen  1(1 
vuoti «en lii-nmji.Idaan, la inak.

FA1R P C R T1N , O., OSASTO N N Ä Y T T Ä M Ö . —  “ E linan Surm a”

- Toveri Jacob Mäenpää,
Raivaajan asiamies C o m n u iit is  
sa. Sy ntynyt Siminessa. \  l«sta- 
ro ir pitäjässä, tullut tähän m aa
han 1909. L iittynyt I’yovaeuy li- 
«listy kseeii ensikerran Suomessa 
ja sitieiriu in  sosialisiijärjesiöön 
täällä, ulissa oli aina ollut m u
kana uutterana ia peia.iiianta 
tilattom ana toverina, nyt A.S.K. 
Liiton jäsen sen perustam isesta 
asti. Am m atiltaan virvoitu-juo- 
m atehtai i.:a, j« ta tointa hau on 
harjo ittanut melkein koko taalla 
oloaikausa. O m istaa Conneaui 
Bolling W orks liikkeen. Oli 
myöskin uu ttera  osuustoim inta 
mies kiuilueii un ti ui vuosia jo h 
tokuntaan.

E sittäjät vasem m alta oikealle istum assa: Katri Ahlberg, Tilda 
berg ja Eino Niemi. Seisom assa: Henry Pihlaja. Isaac Altti « 
kari Saari. Iki Ahlberg. Kusti Karlin. M artha KoH i I \ Pii

Aili Jaan , Nelinä Riugiitan ja Helien Hill.

Lampi. Rauha Sankikitien, Niilo A hl
ein ■ Sanlckiiien, Jo h n  O rasn i& a. O s 
ia M i s. Sails'!.oiien, Linnea Ablbei'!'.
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Piirteitä lännen suomalaisesta sosialisti
sesta liikkeestä

hon. Talvella o' 
tottakin aatteen 
kanssa keskustel 
ta ia muista tietoa 
holliset ihmeissään 
meidän keskusteluja 

J parjaam aan meidän 
heille

tullut ulasta 
miehiä, joiden 
im sosiaTsmis- 

ioista. Van- 
kuuntelivat 
ja pvrkivät 
mielipiteitä, 
sama! hi ta

Olin F.veletliLsä, Minn., ran 
takaivannossa työssä \. l‘*H 
Muutamana pyhäpäivänä raittius- 
seuran alntoimiktinta kokoontui 
bofditaloon keskustelemaan voi
taisiinko perustaa lauluseura, tai 
miten muutoin saataisiin lisä-
virkeyttä raittiusseurau toiutiti-fMe teimme 
taan. Joku leikillisesti san-i: ru- vn'Ia. vaan  v ak av ak si r iid ak s i 
vetaan edustamaan sosialismia, eivät välit kehittyneet. Paikka- 
Sana oli minulle uusi. Kvsyin I kukunnalla li raittiusseura. Pi

se merkitsee? Hän vas- (Iin ensim.iisen vieisen puheen 
se on oppi, joka tahtoo sen iltamissa, josta sain läsnä-

uuta 
tasi:
kirkot polttaa ja papit hinttiä 
Täi,aistii selityksen sain minul
le tuntemattomasta opista. En 
antanut lausunnolle sen suurem 
paa huomiota, kitti ajatte,in vain, 
että onpa kauhea < ppi.

Samana talvena kulki .Matti 
Kurikka yli maan puhujamat
kalla. Hau kävi Evelethissäkin. 
Ennen hänen tn1' aan oli paik
kakunnalla mitä villimpiä juttuja 
sosialismista ia Kurikasta. Jää
nen tuloaan odotettiin jännityk
sellä. Olin yövuorolla työssä en 
kä ollut puhetta kuulemassa 
Kun puheen jälkeen seuraavana 
aamuna saavuin ruokatalon aa
miaispöytään, niin näin kuinka 
•suuri muutos oii tapahtunut ru"- 
ikailijain mielissä. Vallitsi hau
dan hiljaisuus ia kaikkien kas
voilla oli vakava ilme. Vihdoin 
virkkoi vakavalla äänenpainolla 
keski-ikäinen mies- '‘Illallinen 
puhetilaisuus totesi sen; meiltä 
on salattu asioita ja pimitetty 
tosiasiat.” Ruokailijat olivat kii
reissään työhön lähdössä, ettei 
silläkertaa puhuttu -e:i enem
pää. Mutta Kurikan puheesta 
eli se seuraus paikkakunnalla, 
että väestö jakaantui kahteen 
leiriin, vanhoillisiin ja sosialis
teihin ja he parötsiva. toisiaan

Keväällä matkustin Monta
naan, jossa en viinpynyt kauan. 
Pysähdyin Buttessa ja kulkeval
ta suomalaiselta kirjakauppiaal
ta ostin pari kirjaa, toinen oli 
kansakoulun yleisen historian op
pikirja. Sen luettua minussa he
räsi tiedonhalu. Utahin kautta 
matkustin Rockliniin, Califoriii- 
aan. Aloin työhön Oscar Kestil
le ja asuin hänen talossaan. Hä
nen perheensä oli tullut hiljan 
Suomesta. Heidän kaksi poi
kaansa oli suorittanut kansakou
lun, heillä oli kansakouluoppikir- 
jat. Enin niitä ja keskustelin 
heidän kanssaan tietoasioista. He 
olivat halukkaita kuulemaan mi
nun mielipiteitäni asioista. Kun 
olin heitä vanhempi ja kulkenut 
jo laajalti tätä maata, niin osa
sin antaa eri värityksen niille 
samoille asioille, mitä he poh
tivat. Siksi olivat halukkaat 
kuulemaan minun mielipiteitäni.
A a tte e n  m iesten  seurassa

Rooklinissa työn loputtua- mat
kustin Fort Rraggiin. Siellä tal
vella olivat boarditalot täynnä

tunnustuksen. Seuraa 
Lena kävi Matti Kurik
in-Kaliforniassa k<>m tn Il
olassa ja poikkesi Rock- 

tulivat Ktt- 
kauhunsekai- 

kun Matti 
la ja lauloi 
laulun, niin

miehiä,
asioista,
koittoa.

keskusteltiin kaikista 
yhdet vastustivat us- 
loiset puolustivat. Oli

joukossa sellaisiakin jotka oli
vat paljon lukeneet, että pystyi
vät tietoisestikin keskustele
maan sosialismista ja muista 
yleisistä asioista, louhin jälkeen 
menin ratapölkkykämpälle. jou
duin asumaan kämppään, missä 
oli toistakymmentä miestä. Il
lallisen jälkeen kokoonnuimme 
kämppään ia viritimme valkean 
keskellä kämppää sijaitsevaan 
tulisijaan. Vaikka olimme kovas
ta työstä väsyneitä, niin aatteel
lisista asioista virisi usein kes
kustelu, sillä ne virkistivät mei
tä. Oli joukossa miehiä, jotka 
olivat olleet Helsingissä ja kuun
nelleet luennoitu monilta erij 
aloilta. He kertoivat niistä, Jot-I 
kut olivat lukeneet yleistä his
toriaa ja kirkkohistoriaa, ker-j 
toivat pöyristyttaviä juttuja us
konnon riidoista, miten kirkko 
on vastustanut tiedettä. Osallis
tuin näihin keskusteluihin ja mi
nua arvosteltiin selväsanaisuu- 
desta. Vaikka työ oli raskas, 
ruoka huono ja asunto kurja, 
niin nämä iltakeskustelut vieiiät-

o|i joilta 
vana ta 
ka Ele 
nistisiirt
linisoi Vanhoilliset 
rikkaa kuulemaan 1 
sella pelo'la. Mutta 
aluk i soitti pianol 
om an se p ittä tn ä n sä  
vaidioillisetkin heltyivät, heidän 
vastustava mielialansa suli kuin 
jääpala kuumassa auringonpais
teessa. .Matti kehoitti tulemaan 
minua M ulkosaarelle. Minä en 
pitänyt itseäni kelvollisena sin
ne menemään. Samana keväänä 
lakon takia jouduin työttömäksi 
ia matkustin Seattleen. Tapasin 
Kurikan. Hän kehoitti minua tu
lemaan saarelle. Olin tjonkun 
päivän Seattlessa. En tiedä joko 
silloin oli Seattlessa osastoa tahi 
ei. Olin pari kuukautta kolimai- 
nissa työssä. Sitten matkustin 
jälleen Rockliniin, vaan minulle 
selvissi, että Roeklinin murtimon 
omistajat olivat asettaneet -mi
nut mustalle listalle sentähden 
kun alkon aikana puhuin liian 
paljon isäntiä vastaan.
Talvi Wyomingissa 

Syksyllä v. 1904 matkustin “ri- 
pakyydillä" Salt Lake Cityyn ja 
sieltä työnvälitystoimiston kaut
ta \V yomingiin rautatietyöhön. 
Olin siinä muutaman kuukauden. 
Kun se loppui. kävelin vuoriston 
poikki useita kymmeniä maileja 
Diamondvilleen. Kun en saanut 
työtä, siirryin parin mailin mat
kan Erontieriin, jossa sain työn. 
Työtä tehtiin 10 tuntia päivässä 
ja kaivannossa oli kova työ. 
Boarditalot olivat pieniä. Ne oli
vat ahdettu miehiä täyteen. Yh
dessä huoneessa asui 8 miestä. 
Minulla oli vähän väljempi talo, 
jossa olin täysihoidossa. Siinä ta
lossa oli useita aatteeniniehiä. 
Me iltasin kokoonnuimme yh
teen huoneeseen ja luimme vuo
rotellen sosialistista kirjaa, m. 
m. William Morrisin kirjoitta.- 

| maa “Ihannemaata.” Kirja miel
lytti meitä erinomaisesti, vaikka 
se onkin anarkistisen filosofian 
mukaan kirjoiteltu. Isäntä ta
lossa oli vanhoillinen, mutta 
erinomainen keskustelemaan. 
Olin usein hänen kanssaan kes
kusteluissa, Hän nautti minun 
mielipiteistäni, vaikka vastusti 
niitä. Paikkakunnalla oli raitti
usseura, puhuin yhdessä sen il
tamissa. Wyomingissa on luonto 
karu ja työ kun oli kova, niin 
mitkään paikkakunnan olot eivät 
miellyttäneet, että olisin jäänyt 
sinne pitemmäksi aikaa. Kevään 
tullen makustin Montanaan.
Sosialismin siemeniä 
Bonn eriin

Olin ollut ennenkin Donneris
sa kesätyössä, sillä saihatnylly 
kävi vain kesällä. Nyt paikkaa
n im ite tään : 
paikkainen 
mokata,oa. 
tien, mutta

Milltown. O m an- 
Henry Koski |iiti 
Hän oli vanhoilli- 
muuten laatumies.

Hän kiisti vanhoillisuuden puo
lesta, niinä sosialismin. Hänellä 
(di tytär, joka filosofeerasi uu
denajan maailman katsomukses
ta. Hänen kaksi -poikaansa oli
vat myös sosialisteja, lisalinel- 

I ta saapui kauppiaan tytär, jos- 
! ta tuli minulle kova sosialismin 
i vastustaja. Me väittelimme pal- 
ijon. Hän (di käynyt koulua ja 
lukenut kirjoja, pystyi hyvin 
vastustamaan minua. Paikkakun
nalla o i paljon nuoria miehiä. 
Meidän väittel viilille herätti hei
dän huomiotaan ja heistä

’ ne-ta tuli sosialisteja. I'.n
lllu-
dl n ttivät, että aika kului rattoisasti.

T aka is in  R ocklin iin .
Kevätkesäpä 1903, tulin ta 

kaisin Rockliniin. silloin kivityö

paikkakunnalla kuin pari kuu
kautta. kun m atkustin Seattleen. 
loukun vuoden jiäästä kuulin, 
että  samasta tv ttärestä  oli tul-

A s tc ria n , O reg., osaston sunnuntaikoululapset
pettä jä t v. I'«I5. K u v a-<« n. m ti..- ; ; 'I ei.lio Leivo 

etuistuiiue lla pienenä "ua l.ai.na".

ilut yhtä kiivas sosialismin puo- 
; lustaja kuin oli etevä sen vas
tusta jana.

S irpa le ita  M alkosaare lta
Kesäsydämen olin Seattlessa. 

Malkosaarelta oli tullut useita 
takaisin suuresti pettyneinä sen 
epäonnistumisesta. Osasto «di sil
loin toiminnassa, sillä oli kent- 
täjuhla. 1. Peurala oli johtomic- 
henä. Hän oli myös ollut Malko- 
saare la. Yritin päästä hänen 
tuttavuuteensa, vaan epäonnis
tuin. Hän ci antautunut minun 
kanssani keskusteluun Malko- 
sairron asioista, eikä ’mistään 
muista asioista. En tiedä miksi. 
Samanlainen hän oli minua koh
taan. kun oli Astoriassa, lapa
sin hänet usein. Oli muuan Per
kiö niminen mies, joka oli ol
lut saarella. Hän oli kansan mies, 
hän ptiheli jxiljoti Malkosaaren 
asioista. Hän sanoi kaksi syytä 
olleen saaren yrityksen epäon
nistumiseen. Sinne tuli suutarei 
ta ja räätäleitä ja muita am
mattimiehiä, kun olisi tarvittu 
tukki työläisiä, saJia mylly työläi
siä ja kaikkia muita kovantyön 
tekijöitä. Ammattimiehet eivät 
pystyneet suorittamaan sitä työ
tä kunnollisesti, mitä oli vält- 
tätnätöin tehdä. Kurikka edusti 
vapaarakkatts- -ja muita haave- 
oppeja, jotka eivät soveltuneet 
käytäntöön. Ne synnyttivät vain 
erimielisyyttä jäsenten kesken. 
Varsinaiselle »osialistivainiolle

Seattlesta matkustin Aberdee
niin. Olin siellä sa-hamyllyssä 
työssä. Leo Leino, aatteen mie
hiä, oli paikkakunnalla. Martti 
Hendrickson kulki puhujamat
kalla. Silloin kuulin hänen ensi
kerran puhuvan. Hän puhui trus
tien kehittymisestä. Puhe herätti 
minussa ihmettelyä. En ollut en
nen kuullut niin räikeätä puhet
ta.

Syys- ja lokakuun vaiheessa 
1905 tulin Portlandiin. Silloin 
oli Lewis and (darken maail
mannäyttely, jonka tarkoitukse
na oli [mustata lännen asutusta 
ja se hyvin onnistui tarkoituk
sessaan. Sen jälkeen alkoi Port
landin ja ympäristön asutus 
suuresti lisääntyä.

Melkein heti kun asetuin 
paikkakunnalle yhdyin soisalisti- 
osastoon. Osaston toiminta oli 
pientä. Oli pieni vanha liikehuo- 
ne niissä kokoonnuttiin. Pian tu
tustuin paikkakunnalla oleviin 
aatteenmiehiin. Heillä monella 
oli vakiintuneempi -ja eheärn 
mät tiedot sosialismista kilin mi 
nulla. Minä olin kulkiessani saa
nut sosialismista sirpaleen, siltä 
toisen ja toisen täitä. Siinä oli 
kurikkalaista teosofiansekoitusta 
Olin lukenut Pekka Ervastin ja 
muitten mystillisiä kirjoja. Ta
loudellisista oloista teoreettista 
tietoa minulla ei ollut nimeksi
kään. Aloin hankkia perusteel
lisia tietoja sosia-'istiopista. Sa
maan aikaan virtasi nuorta suo
malaista väkeä Portlandiin. H-uo 
ne missä osasto toimi, oli liian 
pieni. Osasto vuokrasi vanhan 
kirkon, jossa toimittiin kolme 
vuotta. Silloin oli - jo osastolla 
virkeästi toimivat alaseurat. ku
ten liäytelmäseura. Valistustyö
tä tehtiin kiitettävän hyvin. Pu- 
hujavoiniat olivat hyvät. A. Si
mola oli tervejärkinen, joka osa
si hyvin sattuvasti pukea aja
tuksensa sanoiksi. Josef Ihalai
nen oli ollut Pietarissa, espan- 
ialais-amerikalaisessa sodassa ja 
Malkosaarella. Hänellä oli laa
ja elämänkokemus. Ymmärsi hy 
vin työväenasian. Hän oli iinpos- 
sibilisti ja minä opportunisti. 
Niistä opinkappaleista käytiin 
ensimmäinen suuntataistelu Port 
landin osastossa. Se ei vahingoit
tanut osastot! toimintaa, kuten 
myöhemmät suuntariidat. Op 
portunismia vastusti herkkä tun 
neihniinen, Andrew Langiin, ltn- 
possibilismiä edustivat katsanto
kanta, että vallankumouksen 
kantta ylidellä ryntäyksellä pääs
tään sosalistiseen yhteiskuntaan 
Opportunistit, että asteettain, ke 
liitvksen kautta, vain saavute
taan sosialistinen yhteiskunta. 
Näitä asioita kun tutkin, niin 
-ain omintakeisen haaveen. Ku
vitelin. ettei työläisten tarvitse 
muuta kuin liittyvät osuustoi
mintaan. ensin kulutusosuus
kuntiin ia sitten tuotanto-osuus- 
.mitiin ia näm ä lopulta nie'evät 

koko kapitalistisen yhteiskunnan. 
Tämä näytti minusta niin yksin
kertaiselta ia selvältä että ili- 
tnette in kun loiset sosialistit ei
vät käsittäneet asioita täilä ta
valla. Väitlelin usehi toisten aa
te to v e r ie n  kanssa katsantokanta
ni puolesta. He monella tosi
asialla kumosivat katsantokan
tani. Minä vhä enemmän rupe
sin sv. ent vmään sosialistiseen 
kirja lisuuteeu. N<- hävittivät 
minun mielestäni kaikki voivati 
osuustoiminnan. ( Jsuustoiminnal- 
,a ««n määrätty tehtävänsä, sosia 
lisiiiin to ie ii : la i l l is e s s a , vaan vk 
-in silkä >-i saavuteta kapitalis
min niiiiiitiun sta sO s'a’is in ik s i.

T o ve rin  perusteluinen
A storian osasto (di monta 

vuolta pitänyt vireillä sosialisti 
sen lehden perustam ista lännelle.

Portlandin osasto ei ollut sii
hen innostunut. Kun oli jo kak
si lehteä, nimittäin Työmies ja 
Raivaaja, ja nekin usein tur
vautuivat osastojen apuun, niin 
osasto katsoi siltä kauniilta a- 
siaa. Lehtien menestyminen ei 
ole terveellä liikeperustalla. Ellei 
tilaushinta, ilmoitukset la muut 
tulot riitä lehtien kustannuk
siin, niin kolmannen lehden pe
rustaminen on liikarasitus osas
toille. Kun '.«('htiaikeesta tuli 
sittenkin tosi, niin Portlandin 
osasto tuki Tovcri-lehteä kaikel
la mahdollisella voimallaan.
Portlandin osaston 
Icukoistuaaika

Kun osaston oma talo val
mistui v. 1'47>. niin toimitit i 
vi'kastui ja  innosti joukkoja en
tistä enemmän. Se muutti suo
malaisen asutuksen länsipuolel
ta Willamette jokea itäpuolelle. 
Rakennettiin kaksi suomalaista 
ruokataloa. toinen nimellä Free- 
mont Hotel, joka tuli kuuluisak
si yli länsirannikon. Perheasun
nolta rakennettiin sidoin paljon, 
haalin lähelle, ia myöhemminkin. 
Osaston kukoistusaika kesti v :- 
teen 1914 saakkä. Silloin alkoi 
i\vw-läisten siiuntariita hajottaa 
osaston voimia, kuten muualla
kin länsi- ja keskivaltioissa. 
Osasto, maksoi 4 tn vuoden ai
kana tuhannen dollaria haalin 
velkaa, avusti runsaasti Toveri- 
leliteä ja levitti kirjallisuutta. 
Näyttely ja voimisteluse-ura toi
mivat hyvin, oli myös soitto
kunta ja laulukuoro toiminnassa. 
Ne eivät päässeet vireyteen 
paikkakunnan väestön muuttele- 
vaisuuden takia. Huvipuolinen 
toiminta oli vilkasta, mutta va
kavampaakaan kasvatustyötä ei 
lyöty laimin. Puhujavoiinia oli 
osastolla käytettävä. Liinus Lai
ne, tämän kirjoittaja ja satun
naisesti toiset henkilöt pitivät 
puheita ohjelmailtamissa. Osas
ton toiminta oli niin mallikel
poinen, että kun Yrjö Sirola, 
työväenopiston johtaja, kirjoitti 
all-e-merkin-neen Työväenopiston 
oppilaaksi, niin hän sanoi; olet 
yhden parhaiten toimivan osas
ton jäsen, mitä suomalaisessa 
järjestössä on. Kysyin, kuinka 
niin? Hän sanoi: -Keskusviras
ton tilasto näyttää, että Port
landin osasto toimii näytösilta- 
niia ia agitatsioni-iltamia useim
min kuin muut osastot, avustaa 
lehteä ja levittää kirjallisuutta 
hyvin, laatii alustukset -hyvin 
puolue- ja' lehtikoköu-ksiin.” En 
tiedä ovatko muut osastot kus
tantaneet opistolle stipendillä 
oppilaita, mutta Portlandin osas
to sen teki. .Apu tosin ei ollut 
iso,50 dollaria lahjana ja sata 
dollaria velaksi. Minulla oli kun
nia nauttia tästä jalosta osaston 
avusta. •

IWW ui tuottamasta hajaan
nuksesta osa-sto toipui verrattain 
pian kukoistavaan toimintaan. 
Mutta kommunistien tuottama 
hajaannus saattoi osaston raunio
illaan. Kaikki muut suomalai
set ovat jättäneet haalin kylmil
le, paitsi kommunistit, vaan hei
tä on niin vähän, etteivät he 
saa mitään toimintaa aikaan. 
Ennustus toteentui

Harvoin ennustus niin täydel
lisesti toteutuu, kuin mitä sa 
noin silloin kun Portlandin osas
to äänesti itsensä pois sosialis- 
lipuolneesta. Sanoin: sillä pää
töksellä te ette edistä yleistä 
työväenliikettä, ettekä tätä o- 
saston toimintaa. Päinvastoin se 
tuo taantumuksen tähän osas
toon ja yleensä suoma'aisten 
keskuuteen.

Yllä sanot tiu piti paikkansa 
kaikkiin ttaikkakuntiin nähden, 
paitsi Berkeleyn, siellä käy kom
munistien haulilla muitakin ei
kä vain kommunisteja.

jokatapauksessa, kommunistit 
tekivät ruman työn lännellä. Ne 
hävittivät sosialistien kokoamat 
suuret omaisuudet. Kun ne val- 
tasivat Toveriliikkeen, niin se 
oli melkein velatoin. Asiantun- 
tiijat sanovat: Toverilla oli kä
teistä rahaa käsillä, niin paljon, 
että se olisi voinut maksaa ne 
velat, nvtä sillä silloin oli. To
verissa söivät ne rahat, mitkä 
saivat Astorian osaston haalistu 
naloraliO'a. ja vielä leskien ra
hoja ennenkuin lähettivät Tove- 

- t iu koneet Karla aan. Oli aiko- 
tnus keinotella lakolla. Olin niuu- 

i tumassa Toveriyhtiön vuoslko- 
ikouksessa, kalastusta odottaissa,
| kun cdtistaiat ilmaisivat liuoles- 
I nimisensä liikkeen raha-asioihin 
I nähden. Silloin liikkeen hoitaja 
sanoi: ei p’dä noin synkästi kat
sella asioita. Kun tulee su iria 
lakkotastehiita, niin ne autta
vat meitä. Sil öin oli uhalla tul
la tmutvidäisten lakko lännellä. 
Miten tämä on se'iiettävä. 1 yo- 
väen lehdille lakot ovat tiseitn- 
inass.i tajiauksessa vahingoksi. 
Mutta koinuiunisiilehdille hv«>- 
«lyksi. Kun \ar««a lehden kaut
ta tkerälaän lahkoa vtlstukscen, 

intin 'Uttiin osa varoista jää h‘h 
: «Ien hvv.äk'’. < hinettomuudeksi 
i Toveril e, lakkoa ei syntynyt.
Syyllistä etsitään

Kuka on syyllinen siilien, että) 
moinen hävittävä joukkoliike

R a ivaajan  Juh lanum ero

fiL  in  in

Ei vielä pääty ajan t ie . . .
K irj. Niku Nousio

Ajan p iiirä  varmoin pyiirälidyksin 
vnotten valtaväylät, «kujat Jenlikee. 
kauas menneisyyden sarnlk'keiilc 
niin palj «n parahinta sullkee, 
init' ei ki tmi miettivinkään mieli 
saa. ei kaarra .kiiunehinkaan kieli.

Sinne siirtynyt jo polven monen työ  
taa ajanehtoon vanikan verhon, 
sinne toiminnan loistosaavutivkset 
— kuin myöskin ellkeet elon erhou — 
taakse verhon siirtymiätlihnän, 
taa unhon uksen kääntynnätlömätn.

Mut ajan usvan harmaan haihtuessa 
saa katse etehensä mielikuvan, 
jonka kaarteliissa mielenvire 
tuntee volmanväreet uusiutuvan 
kuin eläi-s ajan menneen luona, 
kadonnut ois elon karheen kuona.

Kuin ktiulis korva kuoron kauniit kaiut, 
taiteen dcklaimoinnit parrasvalon, 
kuin näkis silmänsiinto siirtolaisten 
nuorten joukon ylvään seikä jalon 
aatteen areenalla aiherrulksin 
ja (»oven pontevan punnerruksin.

Kuin loihdittuna, taikavoimin ikatse 
viipyy viehätyksin yhä siellä, 
missä kansan miehet selkä naiset 
päin päivää pyrki intomieliä, 
luo aamun sen, minkä sarastukset 
avoimiksi loisi vapauden ukset.

Näin siirtyy ajan kuvat vuorollaan 
kuin meren luode sekä vuoksi, 
monen uurastajan elon tuntilasi. 
vitkaan viime jyväsehen juoksi; 
harhttii hartnaaiks tuiktka ennen tumma, 
katseen sinihohde harmaan summa.

Monet uupuntfhet ajan taipaleilla 
ja matka päättynyt maille manan. 
Mutta työnsä aatteen aal'lokbilla 
jälkeen jättänyt on suoran vanan, 
mi viittana ollut uu-rtajvlle ajan, 
yhteistoiminnan toivojen rajan.

Sinne pysähtyisikö katse kansan, 
jäisi varaan vain entismuistelmain 
ja toimetonna tuutis mielenvirtet 
sävelihin ajan menneen tunnelmani, 
min peittävi jo vuodet vaihtuneet, 
itikset ajan samimaleihin haihtuneet?

Ei. siilien viel' ei pääty ajan tie, 
ei elon toiminta, ei kansan työ, 
vaan perusteilla ennen ratketun 
se vankoin seisoo, lailla miehen lyö 
uraa uutta httomenisen päivän 
|Kiistajaksi taantumuksen häivän!

Sitksjiä nytkin vireänä, jännityksin 
iskettävä on ajan ankeen juureen, 
syöstä voimat miesten sekä naisten 
päämaaliin varmaan selkä suureen, 
missä kansanvallan liehuu viiri, 
vapauslauluista soi ilman piiri!

Siihen pyrkimys on ajan tämän 
selkä kutsu kautta maailman, 
sen maailman, mi suurin uhrauksin 
on maahan lyönyt tumman tuntuman, 
min kahleet kansan jsanhaat turti, 
kiirastulen kidutuksin murti.

Ja vapauden varhaisaamu sarastaa, 
hyvinvoinnin lieelmä.t hersyvät, 
saa onni majan matalankin luo. 
kuu joukot yhteistunnoin elpyvät 
ja poiineks’ kansanvallan, yhteisliyvän 
uhraa iliniistuntehensa syvän!

Ei turha silloin ajan menneen työ, 
ei uhraukset uranuurtajain, 
vaan eelleen kaikais kansan kuorot, 
liehuis lippu ajan vaionvartijaiu• 
kunniaksi, muistoksi polven sen, 
mi uhras parhaansa hyväks vapauden!

pääsi valtaan? Tähän voidaan 
sanoa: Ensimmäinen maailman
sota ja Venäjän vallankumous 
synnytti sellaisen tilanteen, jo
ten aikaa ia tilannetta ei void's 
tuomita. Ne joukot kokonaisuu
dessaan ovat syyllisiä, jotka oli
vat mukana ja hyväksyivät moi
sen hävittävän toiminnan.

Peter Kähkönen.

MILK!

AT KltCESS TIME, 
ucurUhcd school children la ooe 
of Eoropo'o (amino sross (slhnr 
around lor a dlppor ol asllh which 
has horn prepared Irom powdered 
mUh distributed b»' tbs American 
Bad trosa. (ABO phsls h> Basal 

> B lu ish arj.). . . . . . .

MAANVILJELYSTÄ 
ILMAN MAATA

Jerusalemista tiedotetaan että 
Palestiinan pääkaupungin Tela 
vivin kylässä Ramataganissa on 
tohtori Saul Soskin perustanut 
maanviljelys kokeiluaseman jos 
sa kasvatetaan maantuotteita il
man maata. Tohtori Soskin ai
koo näyttää asemaansa englan
tilais amerikkalaiselle komissio-* 
nille joka saapuu tutkimaan Pa 
lestiinan tilannetta, osoitukseksi 
että Palestiinassa kyetään ruok
kimaan melkein rajatoin määrä 
kansaa.

Tohtori Soskin on ryhtynyt 
edistämään menetelmiä • kasvi
tuotannossa joita käytettiin so-* 
dan aikana Asdension saarella 
ia muissa eristeteyissä paikoissa, 
kun kasveja ttiotettii-n lasin alla, 
kemiallisia aineita käyttämällä.

IKän sanoo että kaikkia kemi
allisia aineita tällaista kasvituo
tantoa varten soidaan saada ai
van riittävästi Kuolleesta meres 
tä ja rahkaa siementen idättä-, 
mistä varten saadaan vaikka 
kuinka pallon lluleh nevalta.

Tohtori Soskin sanoo että ei 
ainoastaan kaikkia kasveja sei- 
'uksiakin kuin perunoita voidaan 
kasvattaa ilman maata iputta 
In vänhajuisia kukkiakin voidaan 
yhtä hyvin tuottaa.

Kokeilut joita on käyty Ra- 
m atganissa porm estari Abraham

OMiUHtolmintalchden kllshe 
M artti Hendrickson

Krinisin valvonnan alaisena tul
laan asettamaan vierailevalle 
komissionille näytettäväksi e- 
rääu rakennuksen katolla, joka 
On varustettu sitä varten Ensim 
mäisiä tuotteita tulee olemaan 
pavut, tomaatit ja rediisit.

w a r r e T o h i o

Warrenin Suomalainen 
Sosialistiosasto

ei kuulunut frontieri-joukkoon 
Ohiossa. Se perustettiin vasta 
v. 1912. Suomalaisia nuoria mie
hiä ja naisia oli Warrenissa jo 
hyvän joukon, sillä raittiussenra- 
kin oli jo toiminut lähemmä pari
kymmentä vuotta.

Pojat, jotka eivät kuuluneet 
mihinkään seuraan, olivat omas
sa ryhmässänsä. Raiuinsseuraan 
kuuluva tyttöjoukkue antoi näille 
nimen "Nyttenbii". Pojat vuo
rostaan nimittivät tyttöjen ryh
mää "Keikistys”. Erään kerran 
tytöt lähettivät Nyttenhiille nu
ken, ]>oit'<icn ihailtavaksi. Pojat 
asettivat Keikistyksen nuken 
kunniapaikalle, kuten sen aikai
set Nyttenhiin jäsenet kertoivat. 
Bokai.sen oli pistettävä rallilta 
l:([>paaseeni, jos liati.ttsi nukkea 
nähdä.

Kim osasto perustettiin, tämä 
rahasto tuli osaston jxdijarahas- 
toksi. Puolueen ltt.pa.1 iria War- 
renin- suomalaiselle sosialistiosas- 
toll-e iin kirjoitettu Columbuk- 
sestsa, Ohiossa, helniik. 26 p. 1912. 
Pari vuot-ta myöhenimiu laillis
tettiin osasto "edistämään sosia
listista liikettä, erikoisesti Ame
rikan suomalaisten keskuudes
sa,” kuten laillistuppapereissn 
sanotaan, jotka on vahvistettu 
Ohion valtiovirastossa helniik. 26 
p. 1914. Laillistuttaniisanoinuk- 
sen ovat allekirjoittaneet seu- 
rUavat osaston jäsenet: Sherman 
Hart, .Samuel Ranuey Bailey, 
Uljas D. Alden, Auton Johnston, 
Jöhn Karhu ja Jaakko Jutila. 
(Ensimmäisten kolmen nimet ei
vät ple suomalaisia.)

O saston toim inta silloisen in
nostuksen vallassa oli elämää 
täynnä. Osaston säännöissä sa
n ojaan : “Osaston kokoukset
ovat säännöllisesti kahdeksan 
kertaa kuukaudessa, joista 4 o- 
misteitakoon työkokouiksille ja 
4 ohjelm aikokouksille; tarpeen 
vaatiessa voidaan pitää kokouk
sia useam m in.”

Osasto olemassaolonsa aikana 
s a i ' vaeltaa läpi monien myrs
kyjen, joista kertominen ei kuu
lu täliän perustamismu.i.stelmaan.

— Onnellinen m ies laulelee; 
onnellinen nainen itkee.

OnuustotnilntaUhden kllshe 
Taavi Tainio

O tfuusto ln iiu ta lehden  k l is lw  
Matti Kurikka



MUISTELMIA 40-VUOTISTAIPALEELTA
Paloja Gnrdnerin suomalainen ' 
Työväenyhdistyksen historiasta.

Kun tehdään katsauksia työ
väenyhdistyksen toiminnasta k u 
luneen 40:ncn vuoden .iijalta, si
tä katsausta ei voi supistaa yk
sinomaan siihen, ia.'tä on kotoi
sessa elämässä tapahtunut, vaan 
on katsaus ulotettava niihin- in 
.tapahtumiin, joita on sattunut 
paikkakunnan ulkopuolella, joi
hin yhdistyksemme aatteellisista 
ja taloudellisista syistä on ollut 
osallistuttava myöskin. On myös
k in  paikkakunnalla toimivien 
toisten yhdistysten kanssa sa t
tunut tapauksia, joista on tässä 
muistelmakeräyksessii tehtävä 
merkintöjä.

Mc olemme päättäneet viettiiä 
t  äimä n vitosien ajalla suomalaisen 
tyvväen ijä rjes tiin  40 vuotisjuhlaa. 
Virallisten merkintöjen ja juhlien 
v ie tto je n  mukaan se tm oikein, 
m u tta  saadaksemme tälle viralli
suudelle taustan, on meidän men
tävä ajassa vieläkin pitemmälle 
taaksepäin, kuin mitä tuo viralli
nen merkintä osoittaa. Tuutuu 
aivan välttämättömältä, että on 
pUcapiirtoja tehtävä siitti aatteel
lisesta katsomuksesta, joka oli 
vaikuttam assa suomalaisen siir
to la isväestön keskuudessa ennen
kuin mitään varsinaista järjes
tettyä toimintaa alettiin perus
tamaan.

Sillä csiaikakaudella on paljon 
tapahtumia, joissa ilmenee huo
mattava työväenluokan luokka
taistelu-käsi t teinen Jietuki ja ne 
antavatkin taustaa järjestyneen 
työväenliikkeen synty luiselle 
suomalaisen työväestön keskuu
dessa. Ennen kaikkea oli voi
makkain vaikutus niillä niainiti- 
jg'eilla, jotka ulottuivat tänne 
saakka nuoresta ja nopeasti nou
sevasta työväenliikkeestä van
hassa kotimaassa, Suomessa.

Ei ollut oikeastaan mikään 
kunnollinen puoluetoveri, joka ei 
osannut ulkoa Forssan, Turun 
ja Oulun puoluekokouksien pää
töksiä. Milloin me kokoonnuim
me yleisiin taikka paikallisyh
distysten kokouksiin, niin me 
käsittelimme asiamme niiden 
päätösten ja teesien mukaisesti, 
mitkä oli näissii mainituissa Suo 
men puolueen puoluekokouksissa 
hyväksytty. On muutoin hyvin 
johdonmukaista, että näin ta
pahtui. Me emme tietäneet tä
män maan hallitusmuodosta mi
tään, me emme tunteneet tiiman 
maan työväenliikettä, emme o- 
sanneet englanninkieltä, että ok
simme voineet osallistua mihin
kään yliteiskun-naliseen elämään. 
Nuori elämänhaluinen siirtolais- 
väki haki itselleen ajanvietettä, 
halusi kasvattaa itseään ja siinä 
sillä oli hyvänä apuna kotimaan
sa nouseva työväenliike. Sen

inkappaleita sovellutettiin tääl 
oleviin oloihin, niiden avnlia 

m« yritimme ymmärtää amerik
kalaista työväenliikettä ja hiljai
seen alkaa soveltua siihen.

• -Meidän englannrjnkielen ym
märtämättömyytemme oli ja on 
vieläikin vanhemmalla polvella 
•haittana, ja siksi emme voineet 
osallistua välittömästi täkäläiseen 
työväenliikkeeseen, vaan siinä 
tarvittiin väliyhtymiä, jotka toi
mivat välittäjinä ameriikkalaisen
e meidän yhdistystem m e välillä.

äiti väliythdistäjia syntyi mo
nenlaisia. Vanhin ja tavallaan 
aivan kansallinen työväenyhdis
tysten keskuselin o|i Imatra-Liit- 
to, joka vieläkin toimii Brook
lynissä, N. Y. Melkein i«»ik- 
keuksetta kaikki yhdistykset 
alussa liittyivät Imatraliittoou, 
kunnes pidettiin Clevelandin 
edustajakokous, jossa päätettiin 
muodostaa Suomalainen Sosialis- 
tijänjestö Amerikan sosialisti- 
puolueen alajärjestöksi. Mutta 
ennen sitä kun liityimme Ame
rikan sosialistiipuoluecseen ja 
vielä senkin jälkeen, |K*rustettiin 
suomalaisten y.'idistysteu toimes-

V ie tor Annala,
järjesti,jeuune pitkäaikainen toi
mitsija. Toiminut itäpiirin sih
teerinä entisessä S. S. Järjestös
sä. Nykyisin kuuluu Gardnerin 
osastoon. On A.S.K.Liiton liit- 
tohallinnon puheenjohtaja ja Rai
vaaja Kustannusyhtiön johto
kunnan jäsen.
ta valtiojärjestöja' välit läjiksi 
sosialist [puolueen valtiojärjestö- 
jen ja suomalaisten osastojen 
välille. Meillä oli täällä Mas
san valtiossa sellainen järjestö 
ja sen ensimmäisenä sihteerinä 
toimi Joint Hakola, joka* silloin 
asui Quinevssa ja julkaisi pila- 
lehteä. joka sisällöltään oli työ
väen luokkahenkinen. Myöhem
min sen sihteerinä toimi hiljak
koin manalan majoille muuttanu' 
Alex llah/nen. Tämän muotoi
nen , yhdistysten keskusorgaani 
syntyi myöskin New Yorkissa ja 
useilla alueilla keskivaltioissa. 
Näistä on muodostunut vuosien 
•kuluessa meidän nykyiset alue
järjestömme.

Näiden toimintavuosien aikoi 
na oli siirtolaisuus Suomesta 
tänne suurin suomalaisen siirto
laisuuden historiassa. Se joukko 
oli nuorta toiminta-haluista jouk
koa, joka varasi alkavalle suo
malaiselle edistysmieliselle liik
keelle työarmeijan edistämään 
niitti aatteita, joita silloin kyet
tiin hahmoittelemaan.

Aatteellisen taustan heikkous 
ja käsitteiden epäselvyys oi: 
eduksi niille miehille ja natsille, 
jotka olivat saaneet kotimaas
sa Suoniwsa koulusivistystä, se
kä siellä olleet jo mukana työ
väenliikkeessä omine ohjelmi
neen, joita he täällä sitten y rit
tivät juurruttaa vasta-alkanee
seen sosialistiseen liikkeeseen. 
Päämäärästä olimme kaikin yk
simielisiä, että tämän kapita
listisen järjestelmän on väistyt
tävä ja tilalle on kehitettävä so
sialistinen y h teiskunitajärjes, tel
mii. Mutta siitä tavasta, tuilla 
tuo sosialistinen yhteiskunta on 
kehitettävä, oltiin syvästi eri
mielisiä. Ttio menettelytapa
kysymys antoi “sameassa vedessä 
kalasteleville" tilaisuuden esittää 
omille pyrkimyksilleen perustu
via menettely (apuohjelmia. Näi
den omien ohjelmaluonuosleu.sa 
lisäksi lie yrittivät perustaa ai
van erillisiä järjestöjä. Sellaisilla 
voidaan mainita: Suomi-suoja, 
Kurikan Malkosaart, kokkiini- 
suns, Suomessa “nuorsosialisti- 
•en liikkeen'’ nimellä toiminut 
syndikalistinen liike. Suomesta 
tänne saapuneet “nuorsosialisti- 
sen” liikkeen jäsenet ja muuta
mia sen opettajista, painuivat tä
lliin nuoreen tovni^ntaintoiseen, 
mutta periaatteellisesti heikkoon 
liikkeeseen ensimmäisen sen yh
tenäisyyttä horjuttavan erimieli-

GARDNERIN, MASS., OSASTON NÄYTTÄMÖ — “Mustalaisruhtinatar”

syvien  siemailen. f luin-' -i aika 
v a llr  li ik k ee llem m e  un m e rk it 
täivii se, että jos saatiin -i kävien 
Rasitteiden edustajia, tilin saim
me myöskin miehiä ja naisia, 
joilla oli selvä ohjelma työväen 
liikkeen rakennustyöhön ta r jo t
tavana ja joka vuosien kokem uk
sien jälkeen on osuit taut mint 
kestäväksi.

Erikoisemmin) maininnan an
saitsevat: T. Tainio, I .etu 5a 
Iin, E. I. Syrjiltä ja useita varsi
naisia 'rivimiehiä ja -naisia".

Olen piirtänyt muu.tamia vleis- 
piirteisiii inuistivirikkeitä niiltä 
alkuajoilta, jolloin useimmat su- 
sialistiosastot perustettiin ja ai 
koivut toimiiitaii.su. Yksi sellai
nen on Gardnerin osasto. Mutta 
ennenkuin tulemille varsinaiseen 
osaston toiminnan ai lailliseen, 
Gardnerin suomalaisten histo
riassa on yksi sellainen merkki
tapaus, joka tulkoon tässä mai
nituksi. Useita vuosia emun 
meidän järjestömme toiminnan 
alkamista olivat Uuden Englan
nin suomalaisten keskuudessa 
toimineet yhdistykset: raittius- 
seurat. seurakunnat ja nuoriso
seurat viettäneet yhteisiä -kesä
juhlia. Näiden jumien edellise
nä päivänä oli niillä ta,,ana pi
tää juhliin osallistuvien yhdis
tysten yhteinen edustajakokous, 
jossa valittiin seuraavien juhlien 
toimeenpanolpai-k-ka, osaksi suun
niteltiin* musikaalinen ohjelma, 
tehtiin suunnitelmia yhtenäisestä 
valistustyötä suomalaisuuden e- 
distämiseksi.
Gardnerin S. S. osaston 
perustaminen.

Ensimmäinen k ä ä n t e e n t e.k e v ä 
kokous pidettiin Gardnerissa 
1903 vietettyjen kansallisten ke
säjuhlien edellisenä päivänä sil
loisessa suomalaisten seurojen, 
seurakunnan, raittius- ja nuori
soseuran omistaamssa talossa, 
175 Nichols St. varrella. Tämä 
kokous on merkittävä käänteen 
tekeväksi kokoukseksi siksi, että 
siinä oli edustettuna kaksi uutta 
ryhmää jo aijemmin mainittujen 
toimeenpanevien seurojen lisäk
si. Yksi uusista ryhmistä oli 
Imatraliitto ja toisena \Vorceste- 
rissa perustetun Työmics-Iehden 
edustajisto. Iinat raliittoa edusti 
Victor Hall ja hän esitti kokouk
selle, että perustettaisiin kaikis
ta muista yhdistyksistä ja seu
roista riippumatoin liitto teke
mään suomalaisuutta tunnetuk
si ja ajamaan jotakin Pekka Er
vastin ylisihniisaatteita. llail'iu 
esitys sai kokouksessa viileän 
vastaanoton ja niissä piireissä, 
joille tuo esitys tehtiin, ei ole 
siitä kai sen jälestä mainittu 
Toinen uusi tulokas näyttämölle, 
Worcesterissa perustetun Työ

Herman Oikemus
Gardi,erin. osaston jäsen. Toimi
nut puhujana pitkän «aikaa. Kuu
luu Raivaaja Kustannusyhtiön 
johtokuntaan.

G A R D NERIN, MASS., OSASTON NÄYTTÄM Ö  
“Pikkupyhimys”

mies-lehdett edustaja Vihtori 
Kosonen, esitti kokoukselle vas
taperustetun lehden ohjelmaa ja 
suunnitelmia ja osaltaan kokouk
sen edustajisto suhtautui esityk
seen lämpimästi. Suhtaiilumise:i 
lleilelipistä emme voi sanoa pal
jonkaan, siltä Työmies muutet
tiin llancockiiu, Mieli, kuukausi 
pari tämän kokouksen jälkeen 
I'lisiin esityksiin, joita kokouk
selle tehtiin, paikallinen edusta
jisto suhtautui hyvin viileästi, 
jopa niinkin pitkälle, että Työ
miehen asiamiehet eivät saaneet 
keräillä tilauksia Työmiehelit 
heidän järjestämissään julila- 
tai-kka iltamatilaisuuksissa. Näi
den uusien ilmestymisien ohella 
seuraelämään oli vielä yksi, joka 
ansaitsee maininnan ja se oli 
Matti Kurikan Malkosnari-hom- 
nta. Siihenkin asiaan innostuvia 
löytyi ja olivat vaatimassa sen 
suunnan aatteille etusijaa.

Raittius- ja nuorisoseuroihin oh 
liittynyt paljon sellaisia jäseniä, 
jotka olivat myötämielisiä työ
väenliikkeen aatteille ja siksi nii
den järjestämissä tilaisuuksissa 
oli aina tie avoinna uusien ja va
paamielisten aatteiden levityk
selle. Niinpä silloiselle Pohjat, 
Tähden toimittajalle. Taavi fai- 
niolle, järjestettiin useita puhe
tilaisuuksia. H,än sitten kur. 
Raivaaja ,>c rust et ti in toimitti 
sitä, oli Gardnerin Työväenyh
distyksen perustamiseen johta
nut henkilö. Kun Työväenyh
distys perustettiin v. 1905, maa
liskuussa, niin päätettiin liittyä 
Imatraliittoou ja oltiin sen yh
teydessä elokuulle 1905, taikka 
siihen saakka kun oli pidetty Cle- 
velan<l/|t edustajakokous, jossa 
luotiin perustus Sstiomalaiscllc 
Sosialisti järjestölle. Liityimme 
siihen ja sen kautta Amerikat’, 
sosialistipuolueeseen. Perusta
van kokouksen jxöytäkirjassa nä
kyy 42 uimeä, jotka ovat olleet 
perustamassa Gardneriji suoma
laista Työväenyhdistystä. Niistä 
henkilöistä on paikkakunnalla: 
W. L. Asunmaa, E. Asunmaa, 
N. Mäki ja E. Mäki, J. H. Oike
utus, V. Annala ja M. Annala. 
Näistä ei kuitenkaan kukaan ole 
yhtämittaista jäsenyyttään säi
lyttänyt syystä, että ovat välillä 
asuneet toisilla paikkakunnilla ja 
jäsenyys sen kautta katkennut 
tässä yhdistyksessä. Perusta
vista jäsenistä ovat kaikki toiset 
siirtyneet toisille paikkakunnille 
ja jatkaneet siellä työtään saman 
aatteen palveluksessa. Heti yh
distyksen |>erus-tamiscn jälkeen 
alkoi vilkas toiminta-aika. Va
littiin johto-, huvi- ja valistus
toimikunnat. Ensimmäisen joh
tokunnan mu'odbstivat seuraavat 
henkilöt: D. Oinonen, Onni Suu
ronen, N. Mäki, L. Kääriälä, A. 
Ilonko, H. Aarnio. (Ensimmäisen 
huvi- ja valistustoimikunnan jä
senluetteloa en löytänyt.) Pe
rustamis- ja kokoushuoneusto 
saatiin raittius- ja nuorisoseuran 
latistamassa talossa, Suomi- 
haalissa, jossa nykyisinkin -toi- 
nimine. Talossa majailevien yh

distysten käyttöoikeudesta syn
tyi oikeustaisteluita, jotka lopul
ta päättyivät siten, että talo jäi 
raittiusseuran omaisuudeksi kun 
se maksoi toisten yhdistysten 
osuudet |xiis. Työväenyhdistys 
ryhtyi rakentamaan itselleen ta- 

,loa Aah kaihin varrelle, joka ta
lo valmistui käytettäväksi syk
syllä 1911. Yhdistyksen jäsen
luku, joka perustettaissa oli 42. 
kohosi 354) täysinimaksaneesee.i 
jäseneen silloin kun takin ava
jaisjuhlaa vietettiin. Yhdistyk
sen yhteyteen olivat liittyneet 
itsenäinen soitto- ja lauluikunta 
ja yhdistyksellä oli olemassa 
näyttämönsä. Oli olemassa jo 
miaan taloon iniuitettaissa huo
mattava lainakirjasto, joka oli 
vapaa kaikkien suomalaisten 
käytettäväksi ja sen lukijakun
ta olikin suuri. Yhdistys heti 
nerustamisestaau alkaen piti tär
keänä jäsenistönsä valistamisen 
kaikilla keinoilla, sillit oli sitä 
varten jo mainitut soitto- ja lau
lu-kuntansa, -näyttämönsä, mutta 
näiden lisäksi tarvittiin välinettä 
joka kasvattaa jäsenistöä seu
raamaan yleisiä maailman ja eri
toten työväenliikkeen toimintaa 
ja siihen tarvittiin sanomalehti. 
Oli olemassa jo kaksi suomen
kielistä sosialistisia aatteita aja 
vaa sanomalehteä, nimittäin 
Raivaaja ja Työmies. Kun Rai
vaaja perustettiin, oli paljon sel

laista mieltä, että se oli tarpee- 
toin ja ikäänkuin Työmiehen kil
pailijaksi ilkeämiclisyydessä pe
rustettu. Yhdisty ksett kokouk
sessa käytiin navakka keskus
telu siitä kumpi lehti valitaan 
yhdistyksen äänenkannattajaksi 
Päätös tuli, että se on Raivaaja. 
Omien taloudellisten huolten li
säksi tuli myöskin Raivaajan ra
hastaminen ja sen levitys. Mutta 
se ei tuntunut vaikealta, kun 
kaikilla oli yhteinen käsitys sii
tä, että sanomalehti on työväen
liikkeen valistustyön ensimmäi
nen välikappale. Raivaajan asia- 
miesarmeija käsittäisi pitkän lu
vun. mutta .siilien emme ole ti
laisuudessa kajoamaan, vaan 
mainitsemme, että ensimmäinen 
Raivaajan asiamies ja innokas, 
oli Onni Suuronen ja pitkäaikai
sin oli Jalo Kauppinen ja nykyi
sin sitä tointa hoitaa Sigrid 
Kauppinen, kun hänen miehensä 
vakavasti sairastui, että oli toi
mi jätettävä.

Kaikissa liikkeissä on johto
kunta hyvin tärkeä, ehkäpä tär
kein toimintaorgaani ja ainakin 
sellaisessa kuin meidän yhdistys- 
elämässämme on, jossa on pal
jon kuvitelmien laatijoita, mutta 
niiden käytäntöön pano ja ra
hoittaminen jätetään johtokun
nan huoleksi. Velkataakkaa, jo
ka oli tullut yhdistyksen vastat
tavaksi talonrakennuksesta, oh 
noin $15,000. Alkuaikoina, huo
limatta suuresta velkataakasta, 
asiat menivät hyvin, kaikki mak
sut suoritettiin säännöllisesti, 
toimintaa oli kaikenlaista, tule
vaisuuden kuva oli lupaaiva, kun
nes jo mainitun syndikalismiti 
siemen alkoi orastua ja sitä va
loisaa tulevaisuuden taivasta al
koivat peittämään aatesuuntien 
synnyttämät ristiriidat. Se luet
telo, joka käsittäisi kaikki ne 
johtokunnan jäsenet, jotka ovat 
vuosien varrella näiden asioiden 
hoidossa voimiaan uhranneet, 
olisi pitkä ja sieltä löytyisi työ
tä, joka todistaisi sitä vilpittö
myyttä niiden ihmisten mielis
tä työväenliikettä kohtaan, jotka 
niitä tehtäviä ovat suorittaneet. 
Olemme maininnut ensimmäisen 
johtokunnan jäsenet ja nyt mai
nitsemme nykyisen: Otto Kui
tunen, Aati Penttinen, Hjalmar 
Tissari, J. H. Oikemus, A. Sie
vänen, A. Valkonen ja V. Liukas. 
Tuo toimintavilkas työväenliik
keen keidas, työväestiin raken
tama talo, jouduttiin luovutta
maan 'kiinnity »velasta pankille 
ia siirryimme jälleen Suomi haa
lin suojiin.

Toinen ala meidän ylulistyselä- 
mässäuume-on ollut ja un vielä
kin näyttämömme. Ne toverit, 
jotka siellä ovat työskennelleet, 
eivät ole siitä työstään odotta
neet kiitoslausetta eikä päänsi
litystä, mutta on heitä kannus
tanut se kulttuurityö, mitä on 
näyttämöiden kautta tehty ja 
toiseksi se, että sen kantta han
kituilla varoilla on voitu raken
taa työväestön omia laitoksia. 
Meidän näyttämömme historia 
alkaa samalta ajalta k itin  yhdis
tyksen peru s tamilienkin, mutta 
varsinaista vauhtia se sai silloin 
kun muutettiin omaan taloon. 
Ensimmäisenä näyttämön johta
jana toimi H. Pihlaja, joka oli 
maalaamassa kulisseja ja avus
tamassa näyttämön kuntoon saa
mista. Talomme ensimmäisenä 
n a vt än töe s i t v k sen ä e s i t e t tii 11
"Työmiehen vaimo" avajaisjuh
lassa. Olisi pitkä luettelo, jos 
yrittäisimme mainita ne henkilöt 
jotka ovat näyttämiin jialkkej» 
I» Ikcneet. Sitä emme’ voi teh
dä. mutta voimme mainita sel
laisia veteraani-näyttämötoimit- 
sijoita muutamia, jotka vielä 
ovat paikkakunnalla ja silloin 
tällöin tarjieen sattuessa osallis
tuvat- näyttämötyöhön: Valle ja 
Senja Johnson, Walde Vesa, Ei
no Lehtovaara, Kalle Järvelä, 
Mari Silverberg, Seliina Kauppi
nen, Win. Kultti, Matti Laitinen. 
Aino Alitin, Toivo Linden. Richard 
Salmen, Lahja ja Ernest Nivala 
Elsie Fisher, Elli Sievänen, Väi
nö Mäntylä, Hjalmari Teitti
nen, Hjalmari Tissari, Hilma 
Kuitunen, Aati ja Aliina P e li l l i 
nen, Tyyne Oja ja Alli Virkkala

Yhdistyselämässä on sellaisia 
toimia, joissa tekijää ei huomata 
mutta ne tehtävät on suoritet
tava. Sellaisia ovat ravintolatoi- 
mikunta ja huvitoimikunta. Meil
lä tällä kertaa on huvitoimikun-

Saima-seuran
syntymäajoilta

E r ä itä  p iir te itä  a lku p erä isen  
S a im a -s e u ra n  k ä s ik ir ja s ta  ja  
säänn öis tä , jo tk a  on h y v ä k s y t
ty  25 p. h u h tik u u ta , 1K96.

Edessämme on alkuperäinen 
Saima seuran käsikirja a sääji •

, i l o t .
Kansilehdellä sanotaan Saima 

seura on perustettu  v. 1H'M litvli 
htirgissa. Mass. !•’. J. Syrjälän 
historiasta saamme tietää pertis- 
tann-'aivan, mikä oli taminik 
4 p. Säännöt on painettu neljä 
vuotta myöhemmin "Idän l uti - 
ten’ kirja, «liuossa, Fitchburgis- 
sa.

Tuulessa a tyvenessä, mutta 
aina jonkunlaista yhteistoimin 
taa luoden ja tukien varhaiset 
siirtolaiset tahtoivat kortensa 
kantaa siihen kekoon, josta sit 
tuumin valtaisa Amerikan suo 
malainen työväenliike syntyi 
Alun^x-riti työväenliikkeen luo
vat voimat kuuluivat tavallisiin 
kansallisiin' yhdistyksiin ja ryh
miin ja niiden piiristä selkkauk
sien ja taisteluljen kautta siivilöi 
tyi selvempi kä-silvs työväenliik 
keen luonteesta ja tehtävistä 
Käsitteet ja mielialat olivat ha- 
jannaisia, ne perustuivat vanhoi. 
liiti perinteisiin, mutta aina kui
tenkin koetettiin korostaa työn 
ja työmiehen arvoa, jota pitkiä 
maailman aikoja oli sorrettu ja 
riistetty

Saiman alkuperäiset perusta
jat olivat työläisten itsetietoi
suuden. ensi herättäjiä. Heillä 
oli ylevä käsitvs työväen toimin 
nasta, sen. kokouksista ja sen 
tarkoitusperistä He tahtoivat 
kaikelle tälle antaa juhlalliset 
muodot. Heidän kokouksensa pi 
dettiin määrättyjen seretnonien 
mukaisesti, la heidän sääntönsä 
antoivat näille seremonioille la- 
kiperäisen luonteen.

Käsikirjan mukaan esimies 
alottaa kokouksen “virkamies
ten* esille huudolla ja sen jäl
keen hän lausuit:

“Arvoisat työtoverit: Jo pa
ratiisin päivistä saakka on tneil 
le annettu käsky: ‘Tee työtä!’ 
Työn evankeliumi on yhtä vanha 
kuin rauha-n evankeliumikin. A- 
Iussa työ oli miehen kunnia. 
Adam kuokki maata ja Eeva 
kehräsi. Vanhat patriarkat oli
vat paimenia. Historia näyttää, 
että muinaiset roomalaiset välit 
sivat päällikkönsä auran ääres
tä.

“ Mutta sittemmin on ihmis
kuntaan tullut turmeleva ylpe
ys, joka kulkee monessa muo
dossa. Se ilmestyy opissa, se il
mestyy vallanhimossa, viimein 
lähimmäisensä sorrossa. Meidän 
aikanamme ihmiset eivät enää 
tahdo antaa työtniehelle arvoan
sa. vaan rahamiehet alkavat liit 
tyä työmiesten sortajiksi. Vaik
ka työ on kaiken elämän ehto 
ja sen vuoksi työn ja pääoman 
tulisi olla liitossa keskenään, ei 
nyt enään niin ole

“Koska pääoman omistajat o- 
vat liittyneet ja yhä liittyvät 
muodostamaan ylivaltaa, täy
tyy meidän työmiesten liittyä 
myöskin. Me olemme tulleet 
taas kokoon yhdessä ja yksimie- 
Fsessä rakkaudessa keskustele
man työväen ikysvmyksestä. Siis 
pä tervehdin teidät kaikki terve
tulleiksi innolla ottamaan osaa 
tärkeään työhömme.”

Sen jälkeen laulettiin. Kaunis 
tao®, mikä saisi vieläkin olla 
käytännössä.

Laulun jälkeen esimies julisti: 
“Julistan tämän kokouksen ava
tuksi ja toivon asiain käsittelyn 
menevän sovinnollisesti ia tar
koitustamme täyttävästi."

ta. jonka muodostavat: Aati ja 
Aliina Penttinen. Otto Kuitunen, 
Mary Menne, Sigrid Kauppinen, 
Mari Liukas, Mari Kultti ja Aino 
.Ylitio. Ravintolatoimista on pi
tänyt huolta Mari Liukas, hä
nellä apulaisina Mari Silver
berg, Man Menne.

Tässä lojntssa voimme m aini
ta muutamia toimitsijoita, jotka 
ovat olleet valjaissa vuosikym
meniä ja edelleenkin ovat kiin
teästi toiminnoihin osallistumas
sa: J. IL Oikemus, Hjalmari 
Teittinen Hjalmari Tissari, Otto 
Kuitunen, Hihna Kuitunen, Ma
ri ja Victor Liukas, A. Sievänen.

Nelikymmenvuotinen ty< »tai
val on ollut pitkä. Siinä ou ol
lut lupaavia aikoja, jos siinä on 
ollut paljon pettymystäkin. Pal
jon on niitä alkutaipaleen tove
reita, jotka eivät ole nähnee', 
työväenliikkeessä sitä voimaa, 
joka on kykenevä uuden järjes
telmän luomiseen ja ovat vetäy
tyneet sivuun. Toiset ovat läh
teneet niiden liikkeiden mukaan 
joissa on vakuutettu "mannaa" 
saatavan jo huomispäivänä, tus
kassa ja puutteessa elävälle köy
hälistölle. Meitä on vain pieni 
jo u kko  jälellä, mutta se on- jouk
ko, jonka periaatteet on koe- 
eltu monissa kokeissa ja ne o- 

vat kestäneet ja ne voivat olla 
Lpeitä työstään ja tinkimättö- 

uistä periaatteistaan, kun kaik
kialla yhteiskunnallinen elämän 
neito osoittaa, että sitä tietä 
löyhäliston voitto on : uuvutet
tavissa. — V. A.

Sitä seurasi edellisen kokouk
sen pöytäkirjan, lukeminen ja 
sen jälkeen ilmoitettiin uusista 
jäsenistä ja toimitettiin uusien 
jäsenien vastaanotto. Uudet jä
senet otettiin seuraan erikoisten 
seremonioiden kantta, mikä 
päättyi esimiehen seuraavaan 
lausuntoon: "Ystäväni: Olette 
nyt saanut viittauksia siitä tär
keästä tehtävästä, jonka tämä 
seura on ohjelmaksensa ottanut. 
Samalla myöskin itse käsitätte 
mitkä ovat velvollisuutenne tä
män seuran jäseninä. Ne eivätole 
muuta kuin mitä jokaisen tulee 
täyttää ihmisenä ia ikiunmor. kan 
salaisena. Nyt seuramme muut 
jäsenet nousevat ylös ja terveh
tivät teitä laulamalla laulun!"

Sen jälkeen uusi tulokas vie
tiin rahastonkirjurin luo suorit
tamaan si sään kirjoit n smaksit,
mikä oli miehiltä 50 ja tiaisilta 
25 senttiä. Kuukausivero sään
töjen mukaan oli 10 senttiä.

Kokousjärjestykseen edelleen 
kuului seuraavia asioita:

Piirimiesten ilmoitukset.
Keskenjääneet toimef
Vaali, virkoihin asttaminen ja 

muut erityiset toimet.
Komiteain ilmoitukset
Kuulutukset ja uudet toimet.
Puheita, laulua y.m .
Kokouksen lopettaminen.
Edelleen käsikirja säätää ko- 

kousjärjestyksestä seuraavaa :
“ E s im ies: Rahastonkirjuri,

mitkä ovat sisälletulot tänä päi
vänä ?

Rahastonkirjuri: Ne ovat — 
dollaria — senttiä.

Esimies: Onko rahastonhoita
ja ne vastaan ottanut?

Rahastonhoitaja: Olen!
Esimies: Pöytäkirjuri on hy

vä ja merkitsee pöytäkirjaan tä
män päivän tuloiksi — dollaria 
— senttiä.

Esimies: Kokouksemme lopet 
tamisen aika on tullut. Ennen
kuin eroamme kukin tehtäviim
me, pyydän vieläkin huomaut
taa tärkeästä tehtävästämme ja 
toivon että taaskin saavumme lu 
kuisasti tulevaan kokoukseem
me.’’

Lopuksi laulettiin.
Seuran virkailijat, eli “toi- 

mimiehet”, kuten heitä kutsut
tiin, asetettiin tehtäviinsä erikoi 
silla juhlallisuuksilla. Sen jäl
keen kun esimies oli tehnyt asi
anmukaiset ilmoitukset uusien 
toimimiesten valitsemisessa lau
suu Seuran Vanhin eroaville toi 
mitsi'joille seuraavaa:

"Toimintanne Saima-seurassa 
on nyt loppunut. Hyvällä tahdo! 
la ja rehellisesti olette täyttä
neet velvollisuutenne ia siitä on
kin teille Saima-seura suuresti 
kiitollinen. Niin kauan kuin har
rastatte seuran parasta, tahto
vat jäsenet teitä ystävällisesti 
kohdella. Palvelija johtaa teidät 
pois toimisijaltanne.”

Uusille toimitsijoille lausuu 
Seuran Vanhin:

"Kunnioitettavat veljet ja si
saret : Te olette valittu toimi
henkilöiksi tähän seuraan alka
valle virkakaudelle. Minä toivon 
teidän täyttävän velvollisuuten
ne tunnollisesti niinkuin seuran 
menestys sen vaatiikin. Niin ta
voin säilytätte hyvän omantun
tonne ja seuraveljien ja sisarien 
kiitollisuus on teitä palkitseva.”

“Vanhin käskee toimimiehet 
seisaalleen.”

"Lno-aatteko kunniasanallan
ne ahkerasti ja rehellisesti täyt
tää sääntöjen mukaisesti velvol
lisuutenne niissä eri toimissa, joi 
hin seura on kutikin teistä va
linnut ?”

“Lupaamme,” vastaavat sii
hen uudet toimitsijat ja niin 
päättyy juhlallinen toimitus.

Alkuj>eräisissä Saiman perus
säännöissä toinen kohta määrit
telee seuran tarkoituksen seuraa 
valla tavalla:

“Saima-seuran tarkoitus on 
paikkakunnalla olevain suoma
laisten henkisen ja aineellisen 
tilan kehittäminen. Yhdistyksen 
tulee hankkia työtä työttömille 
ia pitää huolta sairaista ja puut
teeseen joutuneista jäsenistä."

Jäsenkelipoisuusehtojen määrit 
telyssä luetaan muun ohella seu- 
raavaa:

“ ...M u ist. Kokonaan juoppon 
teen vajonneita henkilöitä, jot
ka voisivat olla seuran maineelle 
häpeäksi, älköön otettako seu
ran varsinaisiksi jäseniksi il
man koetusaikaa.” Edelleen maa 
rataan: “Yhdistyksen jäsenien 
tulee käyttäytyä siveellisestä 
Jos joku käyttäytyy epäsiveelli- 
si-sti harojittanialia juoplpoutta, 
riitta ja eripuraisuutta, tai ko
kouksissa matkaan saattaa häi
riöitä ja mielipahaa, on hän seu- 
raavassa kokouksessa äänestyk
sellä eroitettava.”

Erityiset virkailijat, piirimie- 
het, kävivät sairaaksi joutunei
den jäsenien luona ja toivat ra
portin heidän tilastaan kokouk
selle. Sairastuneille annettiin ra 
hallista avustusta. Tämä avus
tus evättiin jos jäsen oli laimin
lyönyt jäsenniaksajensa suori
tuksen kolmen kuukauden ajan 
ja jos hän, ilman vakavaa syytä, 
oli ollut poissa kolmesta kokouk 
sesta peräkkäin.

Jäsenien hautauskustannuksi- 
en suoritukseen luovutettiin 
$20.00 ja sitä varten kannettiin 
jäseniltä ylimääräinen 50 sentin 
vero jota saatettiin tarpeiden 
mukaan hiukan lisätäkin.

ohjelmaluonuosleu.sa
toimiiitaii.su
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L yhyt katsaus yhdistyksen työhön ja toimintaan

Fitchburgissa toimiva Suoma
lainen Työväenyhdistys Saima 
on suorittanut niin tavattoman 
suuren työmääriin niinä viitenä- 
kymmenenä kahtena vuotena 
joilla sen ikä mitataan, että sitä 
voidaan kosketella ainoastaan 
sieltä täältä tällaisessa jtihlajti! 
kaisukirjoituksessa.

Saima on ollut Fitchburgin ja 
ympäristön suomalaiselle väes
tölle aivan kuin yhteiskunnalli
nen korkeakoulu — enemmän
kin: se on ollut kansallisteatte
rimme ja musiikkisalimme.

Ellei tätä yhdistystä oli i ollut.

Tv.'iäisten Luottoyhdistys lap
senlapsi.

Saima on ollut kaiken sen aa t
teellisen, kulturellisen ja talou
dellisen työn elämän alkuunpa
nija, minkä täällä Fitchbui e - -a 
suomain set ovat Suorittim et. 
Tämän kirjoittaja ei tall i > kiis
tellä siitä, etteivätkö nn "s toi
setkin yhdistykset, seurat ja sen 
rakuunat ole tehneet hyvää tv .- 
ta omilla työvainioillaan. mutta 
hän on sitä mieltä, että mikäli

ien, suomalaisten kes ti tt 
ilessa tehty sivistystyö on kysy
myksessä, min -iitii on annetta-

t.t saadaan enemmän aikaa aat
teellisen ja kulturellisen elämän 
kehittämistä varten.

Nämä ohjelmailtamat, joita 
vietettiin talvisin, ja kenttäjuh- 
lat. joita kesällä järjestettiin, 
muodostuivat innoittaviksi kou
luiksi keskuudessamme olevien 
nuorten miesten ja naisten esiin
tymistaidon kehittämisessä.

Ne myös kannustivat yhdis
tyksen jäseniä hankkimaan tie
toja kirjoista, joita saatiin Suo
mesta ia myöhemmin alettiin 
myös täällä kutantaa.

Raivaajan ensimmäisessä nu-

/vt i/tfi

k ? flHS -MÄ1 pH ivir • «öi1 r ®
V-W  -A W

>

Ylös tähdättyjä katseita — YPSL jolla kielisellä . Ii'-iuyk.-eli.. S iiman nucris -liitto tunnettiin, oli 
erittäin elinvoimainen kolmannen vuosikymmenen kutalpalee la. mutta sen jällkeen, kun täimä pol
vi saavutti mies- ja natsiän ja monet siirtyivät poi .in paikkakunnalta, liiton toiminta laimeni ja 
vihdoin lakkasi.

“Terve sielu terveessä ruumiissa” — Voimistelu- ja Urheiluseura Reipas niiltä ajoilta kun sitä 
johti Riku Sire, joka on kuvassa edessä keskellä.

niin Fitchburgissa asuva suoma
lainen kansa ei olisi saanut sitä 
aatteellista ja taiteellisia ravin
toa, mikä siitä on tehnyt sivis
tyneen kansanryhmän. Ilman j 
Saimaa suomalainen siirtokansa 
Fitchburgissa olisi elänyt kultu- 
rellisesti katsoen cräm aaeläm ää 
ja sen taloudellisetkin saavutuk 
set olisivat paljon pienemmät 
kuin ne nyt ovat.

Saimaa on usein kutsu ttu  äi- ‘ 
diksi ja monien hyvien pyrintö
jen äiti se onkin.

Raivaaja on Saiman lapsi, 
osuuskauppa sen ottolapsi ja

ru leva iauus k u t lu u  nuoriso lle  k o ■ I ■ t ,-,-at ny t kes-
ki-iassä olevia miehiä j i. a. - i |;i. . nv  ̂ , •, . . t  tapauksessa ovat samat kokoisia ja 
•ikäisiä kuin he ovat olleet - kun . u n »  ■ I H -i kr-kel' ..n I o;., Moi-do, joka
nykyisin asuu A.diburnhaini .,

va ensimmäinen ja viimeinen l 
tunnustus Saimalle.

Juhlia, näytelmiä 
ja konsertteja

Pian sen jälkeen, kun Saima 
talvella 1894 perustettiin, yhdis
tyksen jäenet alkoivat suunni
tella vakinaista kasvatus- ja lin- 
vioiijelmaa.

Ensiksi tietysti lausuttiin ru
noja, laulettiin ja esitelmöitiin 
erinäisistä kysvmyk-istä vain 
yleisi ssä työkokouksissa, mutta 
pian havaittiin, että erikoisia oh 
jelmailtamia on järjestettävä, jot

merossa tiistaina, tammikuun 31 
päivänä. 1905, Saima jo ilmoit
taa viettävänsä viidettätoista 
vuosijuhlaansa, Tuon juhlan oh
jelma osoittaa, että Saima silloin 
jo oli ollut melkoinen korkea
koulu Fitchburgin suomalaisille. 
Scuraava oli ollut tuon juhlan 

, ohjelma:
Soittoa.
Katsaus seuran toimintaan, 

Jacob Rajala.
I.aulua, mieskuoro Sävel. 
Juhlaruno, kirjoittanut Victor 

Kotikola, latistut Ville Erickson.
1.aulua, sekakuoro.
Juhlapuhe, Taavi Tainio.

Soittoa,
Kahvia ja virvokkeita.
Soittoa.
Sait valiikk eitä, naisvoimisteli

jat. ...................................
Tankoliik keitä, mies voimiste

lijat.
Vieraitten tervehdyksiä.
Laulua, mieskuoro Sävel.
K upletteja.
Kuten havaitaan. Saiman oh

jelmassa silloin jo ovat olleet 
edustettuina soitto ja laulu, m. 
m. kuorolaulu, lausunta, puheet, 
voimistelu ja huumori.

Latu on ollut oikea ja sitä 
vain on levennetty ja syvennet
ty sitä mukaa kuin vuodet ovat 
kuluneet.

Jo kauan ennen tuota edellä
mainittua vuosijuhlaa Saima on 
esittänyt näytelmiä. Tuon vuo
sijuhlan aattona m.m. on esitet
ty G. von Numersin kirjoitttama 
"-näytöksinen Tuukkalan tappe
lu Mechanic-kadun salissa. Noin 
kuukautta myöhemmin on esitet 
ty Teuvo Pakkalan Tukkijoella 
ja jälleen noin kuukautta myö
hemmin- tarkalleen sanoen maa
liskuun 11 päivänä, l'X)5. Mak
sim Gorkyn 4-näytöksinen Poh
jalla, kuvaus tsaari)* aikuisen 
ryysyköyhälistön oloista Venä
jällä.

Siman talven aikana on vielä

“Nouse laulu kaiu . . . ” — Saiman sekakuoro noin kolme vuotta sitten. Keskellä edessä johtaja John 1'.. Kallio.

esitetty näytelmät Savon sydä
messä, Purimossa, Kotiintulo 
'Gardnerin vierailu) Kauppaneu- 
.•oksen härkä ja Kylänheittiö.

Kentälle kesän tullen
Vapun jälkeen Saima on siir

tänyt toimintansa kentille tuona 
kyseellisenä vuotena. Ensimniäi- 
ien ulkoilmajuhla tuona suvena 
on vietetty toukokuun 14 päivä
nä “kaupungin vesijärven luona 
»levällä kentällä'’, jonne on läh- 
letty "joukolla kello 9 aamulla 
laalin edustalta monipuolinen 
ivintola mukana.” Juhlan oh
jinaan pii kuulunut naisten ia 
liesten ja poikien u-rheilukilpai- 
ja, kuorolaulua, puheita, runo- 
n lausuntaa ja satujen kerron-

aa.
M utta kun kentät o\ at olleet 

Ulien aikaan huonoja ja kauka- 
a ja kulkuneuvot huonoja, uin 
enttäjuhlien vietto yk in e: ole 
liitänyt silloisille, intoa ja tai- 
n» uhkuville -aimalaisille. T el
okuun 27 päivänä on esitetty 

’lechaniekadun -haali- m !•.•):»
-uinu loini Wilhelm ia Kiv-.-n 

Kihla'-- ia kolme päivää m-, 
''em m in Jeppe N ijlonpoika

Nyt j o  havaitaan, että Saima 
n ollut elinvoimainen v u o l i t . i  

’905, mutta me seuraamme yh
distyksen toimintaa vuoden lop
puun, jotta saamme lähemmän 
kuvan sen vuoden toiminnasta.

Scuraavat juhlat ja iltamat on

vielä vietetty ja näytelmät esi
te tty  sen vuoden aikana:

Kenttäjuhla vesijärven kentäl
lä kesäkuun 25 päivänä, kenttä- 
juhla Coggshall puistossa heinä
kuun 9 päivänä, kenttäjuhla ve
sijärven metsässä heinäkuun 30 
päivänä, iltama Cushing haulissa 
elokuun 5 päivänä ja kenttäjuh
la seuraavana päivänä, iltama ja 
kenttäjuhla jälleen seuraavassa 
viikonjamassa, iltama rakennus
rahaston hyväksi syyskuun 16 
päivänä Cushing haulissa, näy
telmä Papin perhe Mechanic- 
kadun ‘kaalissa syyskuun 23 päi
vänä, Murtovarkaus lokakuun 
28 päivänä Mechanic-kadun haa- 
ltssa, iltama Mechanic-haalissa 
joulukuun 2 päivänä, myyjäiset 
joulukuun 21, 22 ja 23 päivänä 
isossa Cushing-haalissa ja tans
siaiset samassa kaalissa joulu
kuun 31 päivänä.

Tässä op nyt lyhyesti 'kerrottu 
se työ, minkä Saima on suorit
tanut vuonna 1905. Iltamien, näy 
telmien ja juhlien ohella on pi
detty työkokouksia noin kerran 
viikossa, joka osoittaa, että sil
loinen nuori kansa on ollut 
energististä.

Vauhti toiminnassa on yhä 
kiihtynyt seuraavien vuosien ai
kana. Fyysillisen kulttuurin sar-

kaa on viljelty rinuattjjj*, henki
sen ja aatteellisen saran kanssa.

Vuosi 1915
Mc hyppäämme nyt eteenpäin 

10 vuotta ja toteamme että 1915 
Saima on esittänyt seuraavat 
näytelmät:

Basilleja, Vuori; Roistoväkeä, 
Overskou: Väkevämmän tiellä. 
Alpi; Uunin takana, Bauman; 
Herra Dardanell ia hänen ku
jeensa maalla, Blanche; Pohja
laisia, Järviluoma; Ikuinen kau
punki, Caine; Pikku pyhimys, 
Meihae ja Millatid; Daniel Hjort, 
Veeksell; Murrosaikana, Päi
viö; Lalli, Jahausson; Tulli- 
luutnantin kosinta, Jaliansson; 
Erotaan pois,-Sadou ja ' Nojal; 
Pappi pulassa, suomennos; Kun 
rouvat epäilevät, Vuorit salo; 
Ko-ijaiu kujeet. suomennos: 
Hullutusten hetki. Sehönthan; 
Elämän ulkopuolella, Protopo- 
pov; Missourin varrella, De
nt ark; Uramon torppa, Tavast- 

•na : Punanen laukku, Frene; 
M .-in un'rliaat, Eino Leino: Yli).'

'1-e'nut Palaille; Paholaisen 
. 't  a O v c sk o u ; Hitsari-kuu
ni-iti. Gadelburg ja Skovvre• / neck.

U "uumat näistä näytelmistä
■ eslteitv kaks-' kertaa, jotkut 

'i 'm ast'k in . la näiden koko il- 
' m näytelmien lisäksi on esitet
ty yksinäytöksisiä näytelmiä ja 
kuvaelmia ohjelmallisissa illan-

victoissa. Kun lisäksi on pidetty I pohjan näyttämötyölle. Ja jo en
tiseltä konsertteja' ja suoritettu 
voimistelu-, paini- ja ylicisu-rhci- 
lukilpailuja ja pidetty ihanne- 
liittokoulua ja hoideltu suurta 
lapnaklrjaston ja- yhld.iiättykscllä 
on ollut sekakuoro ja soittokun
ta. niin onpa siinä ollut työtä 
yhden vuoden ajaksi. Kcnttäjtih- 
lia on ollut useita, joissa, sekä 
illanvietoissa on puheitten kaut
ta kasvatettu kansalaistemme 
henkistä ja aatteellista pää
omaa. t

Kuitenkaan tämä vuosi 1915 ci 
ole ollut mikään poikkeusvuosi 
Saiman toiminnassa. Se on ol
lut vain tyypillinen vuosi tä
män suomalaisen työväenyhdis
tyksen elämässä noin parinkym
menen vuoden ajalta, jossa kui
tenkin kaikista työnfäytteisini- 
piä ovat olleet vuodet 1910— 
1920.
Hyrske, Juuri-Oja ja 
Orjatsalo johtaneet 
Saiman näyttämöä

Saiman näyttämöllä on ollut 
monta kyvykästä johtajaa ja 
myös paljon . kyvykkäitä näytte
lijöitä, mutta kun ei ole käytet
tävissä mitään erikoista luette
loa, niin tässä täytyy luottaa 
muistitietoihin, jotka usein pet

tävät.
Epäröimättä voitaneen sanoa, 

että Aarne Orjatsalo on ollut 
Sainina näyttämön näyttelijöis
tä ykkönen, mutta moni muu 
johtaja ja näyttelijä on mainit
tava myönteisen laatusanan- 
kanssa.

Feliks Hyrske esim. muiste
taan niin näyttelijänä kuin joh
tajanakin niin kaunan kuin 
Fitchburgissa hänen aikaistaan 
suomalai-spolvea elää.

Mutta jo ennen häntä “Iso” 
Ville Airola loi Saimassa hyvän

‘ Selohaka” — Matti Antila kut-uu kirjoittamassaan Saiman mars
sissa Saiman puistoa “sulohaalksi”, jotka se onkin juhkijiailkikana. 
Täs = ä nähdään yksi iiuikkg tuota aulohakaa.

nen häntä vanha polvi kertoo ol
leen erään Ville Ericksonin, 
jo".a niinikään oli ollut kykyä ja 
tarmoa sekä taiteellista magne
tismia temmata poikia ja tyttöjä 
näyttämölle. Viitenä erikoisuu
tena on mainittava Sakeus Juu- 
fi-Oja. joka johti sekä kuoroja 
että näyttämöä. Samoin teki Ai
roin.

Muistitietojen mukaan Saiman 
näyttämöä ovat johtaneet seu- 
.'aavat henkilöt:

Antti Pursiainen,
Ville Erickson,
Ville Airo'a, 
lohn Laaksonen,
F e 'ix  H yrske ,
Juho Puolakka,
Sakeus Juurioja,
Walter Rossi,
Armas Hattara,
Lauri Raevaara.
J. V. Kankainen,
Oscar Räsänen,
I Leikki Pihlaja 
Tyyne Valo 
Aarne Orjatsalo.
Tyko Salmi,
Urho llcisson,
Kalle Tuikka,
Lillian Erickson,
Matti Jurva,
Mirriäni Park,

Einari Erkko,
Ilma Roitomaa,
Mary Kamppuri,
Mirriäni Ilonkancn-Lehto ja
Hilma Sulkanen.

K uoro su o rittan u t 
ansiokasta  ty ö tä

Kun 'puhutaan -siitä työstä, mi
tä Saimassa on suoritettu Fitch
burgin suomalaisten kehittämi
sessä kulttuuri-ihmisiksi, niin 
kuorolle tai kuoroille — joskus 
on ollut mieskuorokin — on an
nettava tila näyttämön rinnalla.
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Juuri-Ojan aikaa — Saiman näyttäm ön vakinaiset näyttelijät siltä ajalta kun Salkcus Juuri-O|ja johti. Toveri Juuri-Oja, joka makaa 
Forest Hillin m ullassa, istuu keskellä.

1 ’»M *• %
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Nousevaa polvea Saiman Iihanneliitto opettajin n vuoden 1925 s Äärimmäisenä oikea!
toim ittaja Adolph Emil l Nenin-, joka kuoli helm; alussa /  hl

Kuorom me kautta olemm e saa
neet kuulla vuodesta toiseen, 
keskeytym ättä, lauluja, jotka 
ovat avanneet-m eille uusia tun- 
nem aaflinoita. Jotenkin  kaikki 
yleisesti tunnettu am atööri- 
kuoroille sopiva suomalainen 
kuorolaulum usiikki löytyy Sai
man kuoron ohjelm istosta.

Sekakuoro on ollut joskus 
suuri. Siinä Jukka Mäkirinteen  
ja A ntti Palenin ja jo mainitun

Thalian palvelijoita — Fitchburgilaisct näkevät tässä  tuttua väkeä siltä ajalta, kun H eikki Pihlaja 
johti Saiman nänittäuiön toimintaa. Äärim m äisenä vasem m alla Jack Linde, joka asuu nykyisin  
W orcestcrissa. E dessä keskellä Kalle Tuilkka ja hänen oikealla Lillian Erickson.

Juuri-Ojan aikana lauloi noin 
60 m iestä ja naista. Noina lo is
tokausina Saiman kuoro antoi 
useita konsertteja kunakin vuo
tena ja oli juhlicm m c sieluna 
niin sisällä kuin ulkonakin.

Scuraavassa m uistitietojen mu 
kaali ovat Saiman kuoron huu- 
matuimmat johtajat:

W ille Airoin,.
Vihtori 1 Laulaja,
Antti Itkonen,

V ictor Frändilä,
Teppo Jalkanen,
Antti Palen,
Jukka Mäkirinne,
Sakeus Juuri-Oja,
Antia Collandcr,
Sointu Syrjälä,
Laura Tuikka ja 
John Kallio.

V iera ilijo ita  k äy n y t
Saiman näyttäm ön ja kuoron

vieraina —  ja yleensä Saiman 
vieraana on käynyt paljon h u o - ' 
niattuja taiteilijoita sekä täältä 
uudesta ■ kotim aastam m e että  
Suom esta. N äyttäm ölläm m e v ie - 1 
raillcista huom atuim pina m ai-| 
nittakoou tässä Kirsti Suonio, j 
Väinö Sola, M artti Similä, A k se
li Vuorisola ja M iriam Nelson- 
Park.

Kuoron vieraana solistina tai 
oman konsertin antaneina tu le-

mainita jo m ainitut Sola ja Si
milä, Hanna G ranfelt, H eikki Tuo  
minen, Volpi L euto. Tauno ja 
rouva Hannikainen, Aapo Similä, 
Kerttu Vanne, H eim o H a itto  ja 
A hti Tuuri.

H'uomat uimpa tan ssita teili joi
ta ovat olleet jo m ainittu V uo
risola ja Thelm a Tuulos.

Puhujina vierailleita on niin 
paljon omasta m aastam m e, että  
niistä osittain  täytty isi Saiman

talo.
M utta Suom estakin vicrallcc- 

tia ovat Saiman talossa tai puis
tossa puhuneet sellaiset huom a
tut miehet kuin V äinö Tanner, 
M atti Paasikivi, H eikki W aris, 
Hjalmar J. Procope. Hanna ja 
Kaarlo Kuusamo, Väinö H akki
la, Mauno 'Pekkala, Artturi Lei
nonen, Vihtori V esterinen, U rin  
Toivola, Miriam M äkinen ja 
S ig r id  Sirenius.

M utta niin . puhujista kuin 
näyttelijöistä ia laulajista ja 
soittajista tässä on m ainittu vain 
äkkiä niicleentullcina muutatni,. 
osoitukseksi siitä, että  Saiman 
kautta Fitchburjjin suom alainen  
yleisö on saanut tutustua m o
neen huom attuun henkilöön.

Yhtenä erikoisena seikkana  
sopii tässä mainita m yös, että  
saima järjesti konsertin Y L :lle  
sen käydessä A m eriikan-turnccl- 
la vv. 1937— 38.

A lueem m e kesäjuhlien järjes
täjänä Saima on suorittanut huo 
mattuja palveluksia yhteisille  
pyrkim yksillem m c. Yhdistyksen  
ravintolakom itea, jolla on pitkä
aikainen kokem us suurten kan- 
sajoukkojen palvelussa, on näis
sä juhlissa saanut kiitosta sekä  
vierailta että kotiväeltä.

M ainitsem atta ci voida jättää  
sitäkään, että Saima piti pitkän 
aikaa yllä nuorisoliittoa, jossa  
moni poika ja tyttö  oppi kansan
valtaisen elämänmuodon aakko
set.

R ahan  käsitte ly
Se rahasumma, minkä Saima 

on historansa aikana käsitellyt, 
on todennäköisesti useita s a r j a 
tuliansa dollareita, m utta sum  
man selville saam ista varten pi
täisi syventyä yhdistyksen tili
kirjoihin. joiden tutkim iseen tä
män kirjoittajalla ei ole aikaa.

Y hdistyksen rahastonhoitaja  
Henry Puranen, joka on ollut 
toim essaan viim eiset parikym 
mentä vuotta, on kuitenkin kul
jettanut kirjoissaan päätili|m ko
konaissum maa vuodesta 1927 
alkaen ia hän kertoi, pttä W. 
1927—4o yhdistyksellä on ollut 
rahatuloja $190.778.47, jossa sum 
m assa näyttämön tuloja on $38,- 
237.33. Olettaa voidaan, että edel 
liscnä kahtcnaki niincncnä vuo
tena siis vv. 1907— 26, tulot oli
vat suuremmat kuin jo  m ainit
tuna jälkimm äisenä 20-vuotis- 
kautena.

Saiman näyttäm ö oli verrat
tain akti vinen vielä vv. 1927— 30 
Sitä m.m. osoittavat näyttäm ön  
tulot, jotka noina vuosina jär
jestyksessään olivat:

1927 $6211.42. 1928 $5.147.23. 
1929 $4,827.95 ja 1930 $3,464.13.

M yöhem m in Saiman näyttä
mön toiminnassa parhaat vuo-

det ovat olleet 1938 ja l'*42, joi- 
n tulot järjestyksessään ovat ol
leet $2,683.10 ’ja $2.072.73.

Reipas itsenäistyi 
vuonna 1932

Sen, mitä näyttämö, kuoro ja 
soittokunta ovat telineet taiteen 
saroilla Saimassa, fyysillisen 
kulttuurin alalla on tehnyt Rei
pas, jonka poika- ja tyttöjoukot 
ovat olleet kesäjuhlakulkucitten 
kaunistuksia ja jotka voimiste- 
lucsityksillään Saiman talossa jr. 
Saiman puistossa ovat usein lial- 
tioinect katselijansa. Reippaan, 
samoin kuin Saiman kuoron* 
näyttämön ja soittokunnan, om
peluseuran y.m. alaosastojen his
toria tarvitsisi paljon musta.' 
valkoisen päällä ennenkuin se 
pääsisi oikeuksiinsa. Vuotina 
1932 Reipas itsenäistyi yhteiscs 
tä sopimuksesta sen takia, että 
seura saa hoitaa omaa talouttaan 
ja huoletia omista raha-asiois
taan- Mutta senkin jälkeen Rei
pas on ollut Saiman "lapsi” ja 
välit ovat olleet kuten ainakin 
vanhemman ja lapsen.

Ompelijat tehneet 
arvokasta työtä

Sellainen yhdistys kuin Sai
ma jossa jäsenmaksut ovat ainr

Eilispäivin tnai-riaa — saunan 
>erg, jiJka nykyisin asuu Shirleyssä. Äärimmäise iä 
perustamassa Saimaa 1894.

KARJAA E I T U L E  PÄÄSTÄÄ  
L A IT U M E L L E  L IIJA N  
A IK A IS IN

Älkää panko karjaa vuorolai- 
tumelle liijan aikaisin. Liijalli- 
tien kiire on haaskaamista, kun 
kysymyksessä on karjan pääs
täminen sellaiselle vuorolaitume! 
le kuin apila, alfalta eli siulan 
ruoho. A. C. Arny, Minnesotan 
maan viljely sopi s ton agronooiiii 
selosti että kokeilut joita on 
käyty useamman vuoden aikana 
osoittavat että laitumet tuotta
vat kolmekymmentä prosentti. 
enemmän rehua jos karja pide

olleet pienet ja joka G saa va
roja Community Che-' -tä eik.. 
muista yleisistä keräyl.-Etä on 
joutunut aina tarkasti hoita
maan varojaan ja etsimään mo
nia sopivia tulolähteitä.

Niinpä kun puhutaan yhdis
tyksen rahoittamisesta, aivan 
ensiluokkainen tunnustus on an
nettava seuran ompelijoille jot
ka vuodesta toiseen myyjäisillä, 
kahviotarjoiluilla ja päivällisten 
ja iltamienkin järjestämisellä 
ovat hankkineet seuralle liuomat 
tavia summia käyttövaroja.

Taka-aikoina ompeluseura oli 
vuotuisten suurtnyyjäisten pe- 
ruselin ja viime vuosienkin aika
na ompelijat ovat hankkineet 
kunnioitettavia summia yhdis
tykselleen melkein huomaamat
ta. Mutta hciiä kokoontuvatkin 
säännöllisesti koko syys- ja tal
vikauden ja vielä osan kevääs
täkin tuulista ja tuiskuista vä 
liitämättä.

Innostava soitto 
on kaikunut

Soitto, niinkuin laulukin, on 
ollut Saimalle taiteellista ravin
toa. Ilman soittokuntaa olisivat 
monet juhlamme tuntuneet puut 
teellisiltä — enemmänkin, niistä 
olisi puuttunut se innoittava

tään päältä pois siilien asti että 
tnolio on kahdeksan tuumaa pit
kää,sen sijaan että karja las
kettaisiin laitumiselle ruohon ol
lessa neljän tuuman mittaista.

Jos laidun saa olla siihen et
tä ruoho on 12 tuumaa pitkää 
ennen kuin karja päälle laske
taan laidun tuottaa -18 prosent
tia enemmän rehua kun jos kar
ja päästetään laitumelle ruohon 
ollessa neljän tuuman mittaista.

Ruoho on jotakuinkin yhtä 
maukasta ja yhtä ravitsevaa kali 
dentoista tuuman mittaisena, 
kutu neljän tuuman mittaisena.

’ henki ja tunnelma, joka on syi 
' nyt. kun on kuunneltu hyv; 
i \ tiilistä ja kaunissointuist 
oittokunntamusiikkia. Soi tosi • 

kuuluu tunnustus tietysti kaiki' 
le uittajille, mutta erikoiscsi 
Charles E. Matsonnille, jok 
non 25 vuotta on johtanut Sai 
man soittokuntaa pyvtämätt. 
mitään palkakseen. Sodan aika 
na Saiman soittokunta jouti; 
keskeyt:amään toimintansa eik 
<dc vielä päässyt uudelleen vi 
reesecn, vaati ehkäpä nyttem 
min perustettu englanninkieli 
nen Saima sen virittää.

Omaisuuden arvo
Saiman omaisuus yhdistykse 

kirjojen mukaan nykyisin o i 
$38,917.96:» arvoinen. Kirjat a 
tavat talon ja puiston yhteiseks 
arvoksi summan $28,000 ja ba 
Linssi, tasaisissa luvuissa $10. 
000. on irtaimistoa. Raivaajan j 
muiden yhteisten liikkeittemm 
osuuksia ja käteisiä varoja.

Velkoja ei ole. Morkctti mak 
settiin erikoisella ryntäyksclli . 
jossa yhdistystä auttoivat paika 
lisct osuuskunnat ia lukuisat yk 
sillit — ei ainoastaan täällä asu 
vat vaan muillakin paikkakun 
nilla olevat.

Kuivulahden Heikki.

Proteinipitoisuus 12 tuumaa pii 
kässä ruohossa on 19 prosenttia, 
joka on aivan riittävä karjalle.

Vanhapiika saa puhelimitse tie 
Jon tulipalosta. Kimpaantuu; 
"Mikä onnettomuus! Asuntoni 
on tulessa enkä ole kotona, että 
joku komea palosotilas kantaisi 
minut alas rappusia myöten!"

Ukko: Minä en ole niin tuhma 
kuin miltä ehkä näytän."

A kka: "Se vielä puuttuisi.”

—  Vakuuttelu, “ minä olen a i
na rakastanut yksin sinua", ei 
takaa mitään huomisen varalle.

M itä o lisi c ....* u in u i iiiiuiiaMuil —  Kalliissa suurissa uuuim  a ja juiil,sS4 Saiman talossa ja puisjoesä^on tvaixuiiut m ahtava soit- 
tokuntajhusiilkiki, j%sta olem m e kiitollisuuden velassa näille ja niille juonille muille so ittajille, joitka tässä kuvassa eivät ole. K es
kellä edessä o n  Oharle, £ .  M atjon, jt^a on jojbrtanut Saiman soit toki|pta;i siitä alkaen, kun Jukka Mäkirinne lähti Suom een jälkeen  
vuoden {920. ’ i

Osuu»tohnintuk*h<ton k llabe
T aidehalla  tu k .ia m m t. K ohtaus F ilohbut” in Saiman näyttäm öltä
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Pikapiirtoja Quincyn T. Y. Veljen 
ja  Osaston toimintataipaieelta
Alkutaipaleelta

Huomatta vamman sysäyksen 
suomalaiselle työväenliikkeelle 
antoi kai tri A. F. Tanner ja 
Matti Kurikka ja sittemmin pe
rustettu Imatra niminen työvä- 
enliitto, joiden synnyttämä mie
lipiteitten vaihto ulotti vaikutuk 
sensa myöskin Quincyn suoma
laisten keskuuteen ja työväen
kysymykset olivat paikkakunnal 
la jonkun aikaa toimineen kes- 
kusteluseuran kokouksissa esillä 
siinä valossa kun siihen osallis
tuvat kykenivät niitä toisilleen 
selostamaan. Mutta siemen oli 
kaikissa tapauksissa kylvetty. 
Karusta maasta huolimatta iti 
siemen oraalle ja lokakuun 28 p., 
1903, luotiin perustus Quincyn, 
Mass., T. Y. Veljelle “Uljas- 
Koitto” raittiusseuran vanhassa 
talossa ja jäseniksi liittyi perus
tavassa kokouksessa 14 uskalias 
ta miestä, sillä uskaliaiksi täy
tyy kutsua miehiä, jotka uskalti- 
vat perustaa vapaampia aatteita 
ajavan yhdistyksen niinkin van
hoillisessa kylässä kuin Quincv- 
kin siihen aikaan oli.

Alkuaskel oli otettu ja olivat 
siinä mukana ensimmäisen pöy
täkirjan mukaan Kaarlo Wehter, 
John Valkeapää, John Huovi
nen, Henry Ylönen. Emil Leino, 
John Liukkonen. August Lilius. 
Antti Sallinen, John Leinonen, 
Oskari Lehtinen. Vilho Nyman, 
John Häkkilä, John Arthur 
Paakkari ja Albert Hänninen. 
Scuraavassa yhdistyksen koko
uksessa annettiin yhdistykselle 
nimi “Veli” ja ensimmäisessä 
perheiltamassa, joka oli nelisen 
viikkoa yhdistyksen perustami
sen jälkeen, hyväksyttiin jäsenik
si seuraavat: Otto Jaakkola Toi 
vo Nousio (Antinpoika- Adam 
Laitinen, J. A. Lehtonen. Simo 
Hynninen ja Henry Ahonen. Yh 
distys liittyi haaraosastoksi sil
loiseen Imatra liittoon, jonka 
päämaja oli New Yorkissa ja sai 
järiestvsnumerokseen Imatra 21.

Tästä perustavasta joukosta 
21 nrehestä, joista suurin osa 
oli 20 ikävuoden molemmin puolin 
ja nuorin 17 vuotias, on vielä 
elävien joukossa mahdollisesti 
puolen tusinaa ia niistäkin vain 
yksi, Kaarlo Wehter, on vielä 
niin Veljen kuin osastonkin yh
tämittaisen jäsenyyden pitäjä ja 
paikkakunnalla eläjä.

Mutta jäseniä liittvi sen jäl
keen melkein jokaisessa kokouk 
sessa ja vuoden 1904 aikana, jo 
sen alkupuolella, liittyi naisiakin 
mukaan ia niin alkoi yhdistyk
sen toiminta vilkastua ja moni
puolistua. kun periaatteellisista 
kvsymyksistä kävtiin nahinaa 
tämän tästä, varsinkin 1904 Cle 
velandissa, O., pidetyn edustaja
kokouksen jälkeen, jossa koko
uksessa painostettiin kaikkia yh 
distyksiä yhtymään maan Sosla- 
listipuoiueeseen.
Liityttiin  Sosialistipuolueeseen

Vaikka vhdistylksessä olikin 
maan sosiahstipuolueeseen liit
tymisen kannattajia, oli sen vas
tustajien luku vielä enemmistö
nä, joka ei kuitenkaan ollut hait 
tana toiminnalle vielä vuoden 
1904 aikana, mutta Työmies leh
ti siitä kuitenkin sai kärsiä, kos
ka se tappeli kurikkalaisuutta 
vastaan, jonka kannattajia siilot 
nen yhdistyksen enemmistö vie
lä oli. Niinpä se vuoden alussa 
h\ Ikäsi Työmiehen ia valitsi tain 
mikuussa pitämässään kokouk
sessa silloin Fitchburgissa ilrnes 
tyneen "rikkaan'’ Hleissonin Pöh 
jän Tähden äänenkannattajak- 
seen.

L U E N T O K U R S S IE N  O P E T T A J IA  JA  O P P IL A IT A
Kurssit pidetty Fitchburgissa. Kunne muista enää kaikkien nimiä.
'a m  n. Antti Partanin. Santeri Nuortevan, Victor ja Mary Annala!
•ii I Ichiianin, K«lle Wehterin, Kusti Mäen, John Suomisen, M ost- 
Pitka-en ja Mrs. Rannan. Manan majoille heistä ovat muuttaneet 
teri Ntiorteva ja Herman Nurmi.

Tiima kurikkalaisttuden “jäs- 
t ” oli kuitenkin tiukasti kiinni 
joissakin jäsen -sa vielä vuoden 
1905 alussakin ja tapella naliis- 
tivat silloin perustettua Raivaa
jaa vastaan, mutta jo saman viif 
den maaliskuuhun mennessä nu
jerrettiin kurikkalaisten isän
nyys, yhdyttiin sosialistipuohi- 
eeseen ja hyväksyttiin Raivaaja 
äänenkannattajaksi ja alettiin tu 
kemaati sitä. Tämän käännök
sen aikaansaajiksi voidaan liyväl 
lä omallatunnolla sanoa Taavi 
Tainiota, joka Raivaajassa pai
nosti maan sosiahstipuolueeseen 
liittymistä ja Moses Hahlia, jo'k< 
ansiokkaalla tavalla selosti työ- 
väenjoukkojen liittymisen tar
peellisuutta.

Mutta yhdistyksen jäsenyydes 
tä se ravisti suuren joukon, sil
lä ennen yhtymistä oli jäsenluku 
75, mutta sen jälkeen se pudota 
lopsahti 30. Toiminta kuitenkin 
vakautui ja vieläpä vilkastui ja 
jäseniä alkoi taas liittymään oi. 
kein roppakaupalla, jos rauha 
saatiin yhdistyksen jäsenistön 
ksekuudessa, alkoi sota raittius- 
seuran kanssa, sillä se ei oikein 
hyväksynyt sosialististen aattei
den levitystvötä huoneensa sisäl 
lä ja niinpä lopulta ajoikin yh
distyksen pellolle. Tämä >ei kui
tenkaan saattanut laimeutta yh
distyksen toiminnassa, vaan päin 
vastoin antoi enemmän vauhtia, 
va'kka jouduttiin mustalaisen ta 
valla kulkemaan yhdestä huo- 
ncustosta toiseen sen mukaan 
kuin toiminta laajentui, yhdessä 
tanssittiin, toisessa näyteltiin Ja 
kolmannessa pidettiin kokouk
set.

Taivaan alle ioutuneen yhdis
tyksen ensimmäinen hyvänteki
jä oli paikkakunnan silloin il
mestynyt Uusi Meikäläinen joka 
antoi yhden huoneen käytettä 
väksi ja siinä huoneessa ,jota ni
mitettiin “Hasulaksi”, pidettiin 
kokouksia, näy.telmäharjoituksia 
ja siellä myöskin suunniteltiin 
ia pantiin alulle oman talon ra 
kenushomma. Ia kesällä 1906 a- 
lettiinkin kellarinkaivaus ja sa
man vuoden joulukuussa vihit
tiin talo ja alettiin toiminta oi
kein tositouhulla omassa talossa 
ja toiminta jatkuu vieläkin sa
massa talossa, vaikka hyvin pal
jon hiljaisemmin askelin ja pie
nempänä joukkona.

Suunta virtaukset
Kiertolaisaikakaudella oli toi

minta kuitenkin vilkasta ja jä
senluku lisääntynyt ja omaan ta 
loon muutettua toi monipuoli
nen toiminta uutta voiman li
sää ja kuten arvata sopii, myös
kin repäisevämmän suunnan ta
voitteluja, joita silloin hiljaisina 
kuiskeina alkoi ilmetä Suomen 
suurlakon jälkikaskuina tällä 
mantereella, saaden myöskin jon 
kunlaista mielenkiintoa joissakin 
Veljen jäsenissä. Niinpä Quincys 
sa pidettyjen suomalaisten sosia 
listien kesäjuhlien yhteydessä 
tarkalleen sanottuna heinäkuun 
7 p:nä, 1907, oli joittenkin val
lankumouksellisten toimesta pi
detty kokous ja perustettu “Suo 
men ja Venäjän Vallankumouk
sellinen Yhdistys,” jonka etune
nässä olivat kapteeni John Kock.
J. A. Mustonen, y.m. ja jonka 
pohjimmaisena tarkoituksena oli 
kerätä varoja tavalla millä hy
vänsä ja sitten seistaa joukot 
sekä matkustaa Suomeen vallan 
kumouksen tekoon. Tämä haihai 
tein saatiin kuitenkin yhdistyksen 
piirissä pian lopetetuksi, mutta

kummittcli se kuitenkin aina 
vuoteen 1908 siellä täällä mää
rätyissä piireissä.

Toiminta jatkui rauhallisesti 
varsinkin \  eljessä. joka oli nyt 
taloyhdistyksenii, vaikka sillä oli 
kin melkein kaikki alaosastot 
salvoiltansa alaisena, paitsi S. 
S. J :n osasto ja sen valistusko- 
mitea. jotka toimivat Sosialisti- 
puolueen sääntöjen alaisina.

Osaston elämä oli myöskin rau 
hallista, mutta vuoden 1**13 al
kupuolella alkoi jo aikaisemmin 
syntynyt kahina tulla voimak
kaammaksi 1 WW-järjestön täh
den. jolle osastosta tahdottiin 
saada kannatusta niin henkisesti 
kuin rahallisestikin. Ja kun Työ- 
väen-Opistolta viidessä talvikau
dessa maisteriksi tulleet saapui
vat kotipaikalle, alkoi ilmitap
pelu sitä kannattavien puolelta 
monella tavalla ja “tuplaveen” 
hyvistä puolista saarnattiin, kali 
pattiin sen syndikalisniiin taipu 
via kirjoja ja julkaisuja, jonka 
lopullisena tuloksena oli monien 
kiivaiden väittelyiden ia tutki- 
muskokousten jälkeen viiden jä
senen erottaminen osastosta. Tä 
mä suonenisku rauhoitti mielet 
jälleen ja toiminta kulki tasais
ta lattiaan.

Mutta Venäjällä tapahtunut 
vallankumous 1917 ja sittemmin 
bolshevikien valtaannousu sa
man vuoden syyspuolella selkä 
talvella 1918 alkanut Suomen 
sisällissota, joka päättyi raskaa
seen tappioon saman vuoden toti 
kokuussa ja sitä seuranneet jul
muudet voittajan taholta, nosti
vat mielialat korkeimmilleen. Ja 
kun “Miljoonamarkan” keräys, 
jolla oli ajatus avustaa Suomen 
Sosialidemokraattista liikettä, a- 
joi karille ja rahat hävisivät tun 
tcmattomalle tielle, olivat vuo
det 1918—19—-20 todellista tais
telun aikakautta osaston elämäs 
sä. joka ratkesi vasta silloin kuin 
viimemainitun vuoden helmilkuus 
sa päätettiin 89 äänellä 24 vas
taan pysyä edelleenkin Sosialis- 
tiopuolueessa. Sitä vastustavat 
erosivat ja menivät omaan lei
riinsä ja osaston toiminta alkoi 
kulkea selviä vesiä ja varmaa 
päämääräänsä kohti. Loppunäy- 
tös kuitenkin tapahtui Raivaa
jan vuosikokouksessa, Fitch
burgissa, Mass., jolloin vuoden 
1921 helmikuun lopussa viikon 
kestävässä kokouksessa lopulli
sesti järjestömme vapautui val
lankumouksellisista tuulihatuis 
ta. jotka 21 teesiinsä luottaen us 
koivat valtaavansa koko maail
man käsiinsä suoralla huudolla

Suomalaisen SJ :n erotessa 
kommunismiin vajonneesta
ASPista 1936. ei osastossamme 
tapahtunut mitään yhteenottoja 
enempää kuin senkään jälkeen 
kuin itsenäisenä toiminut järjes
tö -otti nimekseen Amerikan 
Suomalainen Kansanvallan Liit
to maaliskuussa 1940 pidetyssä 
edustajakokouksessa Fitchbur
gissa ja omaksui ohjelmalkseen 
kansanvaltaisen kulttuurityön.

Veljen taloudellinen puoli on 
käynyt aikojen kautta läpi mo
net pulat, mutta aina niistä on 
yhteistoiminnan avulla päästy 
selville vesille. Rahaa on virran
nut sen kassaan ja myöskin uios 
monipuolisen kulttuurityön hy
väksi ja osaltaan ulkopuolisina 
avustuksina kautta aikojen. Rai
vaajaankin Veli on sijoittanut 
noin $2,500 ja aikoinaan Työ- 
mieheen ja Toverittareen joita
kin satoja, joista viimeinainituis 
ta sijoituksista ei ole jäänyt muu 
ta kuin harmaat muistot jälelle.

Kitein m ■ io ilhos a Dti'i Korte-
Herman Ntirmei \ ilho ja An-
Halliin, Lauri iru-ian. Emil

Moses Halli, Viili Il man, San-

Eri toimikuntia
Parin alkuvuoden aikana ei 

Yeljessä ollut erikoisempia ko
miteoita paitsi johtokunta ja hu 
vitoimikunta, jotka olivat muo
dollisesti toiminnassa heti alkais 
sa, mutta kun yhdistys piti ko
kouksiaan joka keskiviikko ja 
■ hjelinakokouksia joka toinen 
sunnuntai, niin työkokouksissa 
tavallisesti suunniteltiin kaikki 
toiminta ja valittiin, toimitsijat 
ne täyttämään. Muta yhdisvk- 
sen liityttyä valtioliittonsa kalit 
ta Sosiahstipuolueeseen., valittiin 
sille varsinainen johtokunta 30 
p:nä maaliskuuta, 1905. Mvöheni 
pdnä vuosina on Veljellä kuin o- 
sastollakin ollut omat johtokun 
tansa ja ovat jäsenet niissä toi
mineet yhtämittaisesti vuosikau
palla ja hoitaneet asiansa kiitol
lisesti. Veljen johtokunnalla, ol
lessaan talonhoitajana. on ollut 
vuosien varsilla vastuksia yllin 
kyllin, mutta on viimei,simpinä 
aikoina päässyt paremmalle puo
lelle ja nyt, saatuaan taloudelli
sen. puolen vakavalle pohjalle, 
voi ulottaa toimintansa muihin, 
kin tehtäviin, joita onkin viime 
aikoina tullut yhä runsaammin.

I luvitoimikunta, kuten mainit
simme, on alkuvuoden tuote ja 
toimi huvien. Ikuin myöskin ohjel 
inatilaisuuksien sekä näytelmien 
järjestäjänä, ollen sillä ensimäi- 
senä esityksenä perustamisvuo
den lopulla yksinäytöksinen 
“Tohtorin vastaanottotunti.” A- 
ian kuluessa muodostui siitä var 
sinainen näytelmäseura, vaikka 
kulkikin huvitoiruikunnan nimel
lä aina vuoteen 1905. Näytelmä- 
seuran toiminta -.on ollut vaihe
rikasta kaikin puolin koko ole
massaolonsa aikana. Johtajia 
on näytelmäseuralla ollut toi
mintansa aikana yli 30 ja mel- 
ketn kaikki enemmän taikka vä
hemmän palkattuja, ollen ensim
mäinen palkallinen tirehtööri jo 
1906. Alkuvuosien nävttelijöita 
r>n vielä muutamia mukanamme 
ia ovat esiintyneet siioin tällöin 
viimeisinäkin vuosina nuorem
man polven mukana, kun on tar 
ve vaatinut, lukeutuen näihin ve 
teraaneihin Toivo Nousio, Em
ma Koskinen, 'Kalle Flinck ja 
Jacob Elko.

Naisten liityttyä suurena jouk
kona yhdistykseen, sai naisosas
to syntynsä elokuussa, 1905 j i  
oli sillä toimintansa vilkkaimmil 
laan ollessa yli 80 jäsentä. Sen 
tarve katosi sen mukaan kuin 
toiminta laajeni oman talon val
mistuttua ja oli jo vuonna 1907 
sulautunut yhtenäiseen toimin
taan yhdistyksen kanssa ja sit
temmin osastoon,, kun Veli jäi 
vain taloyhdistykseksi.

Ag. toimikunta sai alkunsa hei 
mikuussa 1905 ja on yhdistyksen 
alaisena ollessa ikuin sittemmin 
osastoon liittymisen jälkeen toi- 
minut valistustilaisuuksien järjes 
täjänä, kirjallisuuden ja sano
malehtien levittäjänä sekä peri
aatteellisen puolen valvojana ai 
na näihin päiviin asti, suorittaen 
suurimmat ja vastuullisimmat 
tehtävänsä suuntariiitaisuuksien 
aikana, ohjaten niin yhdistyksen 
kuin sittemmin osastonkin toi
minnan oikeita latuja myöten. 
Aikoinaan toimivat lehtiasiamie- 
het sen valvonnan alla, mutta 
myöhempinä vuosina ovat sen 
työntekijät selostaneet toimin
tansa suoraan osaston vuosiko
kouksille.

Ihanneliitto alkoi toimintansa 
jo raittiustalossa toimiessa 1905 
ia oli toimintavireissä yhtämit
taisesti 25 vuotta. Sen alkuai- 
kaisia oppilaita on paikkakun
nallamme useampia ja ovat mu
kana seuraelämän toiminnoissa, 
vaikka yhdistyksen mukana ole
via on vain yksi.

Soittokunta joka ennen oli it
senäisenä, liittvi yhdistykseen 
helmikuussa 1906 ja päätti rikas 
vaiheisen toimintansa olevien o- 
lojen pakosta 1924 ja ne muu
tamat jäsenet, jotka vielä olivat 
aikkakunnalla. liittyivät suoma 

laiseen Kansallissoittökuntaan 
tai iäivät kokonaan sivuun.

Käsinankki toimi yhdistyksen 
’ihoittaiana vuodesta 1906 aina 
vi'nieisi:n vuosiin saakka, mutta 
loppui senkin varsinainen toi
minta tarkemmin sanottuna 8 
vuotta sitten, jolloin lopullinen 
velkojen suoritus pantiin toi
meen ja päästiin niistä vapaiksi 
•o päälle viisi vuotta sitten.

Sekakuoro perustettiin kesällä 
1906 ja toimi monet vuodet vir
keänä ja sittemmin vaihtelevalla 
mnella sen mukaisesti, miten 
''mlloimkiin sattui olemaan innos
tuneita johtajia. Oli aikoinaan 
naiskuorokin, joka sulautui loptil 
•a sekakuoroon ja viimeisimpä
nä joku vuosi sitten hyvin elin
voimainen mieskuoro, joka joh
tajansa Leo Jaakkolan innoitta
mana toimi useamman vuoden, 
'niittä työolojen vaikeuttamana 
'opetti toimintansa.

"Karhu.” voimistelu- ia urhei- 
'■iseura. sai ensimäiset syntysa

na kesällä 1906, mutta alkoi 
vakan toimintansa vasta 1907 

on sen jälkeen toiminut nou-
-us.a ja laskussa sen mukaan mi 
ien m  ollut asiaan innostuneita. 
Se on ollut kunnian ikukkkuloil- 
la useammankin kerran, ja pitä 
nvt nimissään monta urheilu- 
lusakkia kentällä ja radalla, voi
mistelussa miehineen ja naisi-

Quincyssa, Uljas Koitto raittiusseuran talossa, v. 1905 pidetyn Massan suomalaisen valtiokomitean 
kokouksen edustajat '

neen, samoin 'koripalloilussa ja 
vieläpä pariin ootteeseen ips. ba. 
sepalloilussakin; osallistunut u- 
sempana kesänä paikallisen kor 
keakoulun kanssa kaupungin 
vuotuisten mestaruuskilpailuioen 
järjestelyyn ja pitänyt kirjois
saan monta etevää ja tunnettua 
urheilijaa, mutta taukosi senkin 
toiminta seitsemän vuotta sit 
ten, kun sitä viimeksi ylläpitä
nyt nuorempi joukko toimialo
jensa vuoksi 'hajosi eri suunnille 
maata, Loistoaikoja ovat vielä 
muistuttamassa seurapalkintöinä 
saadut maljat ja patsaat talon 
alakerrassa olevassa Karhun kaa 
pissa.

Käsityöseura on toiminut Vel
jen yhteydessä sen alkuajoilta 
saakka, toimien aikoinaan kalt- 
detkin suurmyyjäiset vuodessa 
ja sittemmin vain yhdet ja nyt 
viimeisten vuosien aikana on se 
pääasiallisesti toiminut Viikottai
sissa ikahviais-whistien järjeste
lyssä jokaisen viikon keskiviikko 
na, ottamatta edes lomaa sil
loinkaan, kun tulipalon johdosta 
jouduimme toiminaan muuta
man kuukauden ahtaanpuoleises 
sa “Korvikkeessa”. Käsityöseu- 
ran toiminta onkin ollut vilk
kainta ja on siitä ollut Veljelle 
suurin tulolähde ja emme liioit- 
tele ollenkaan, jos sanommekin 
sen olleen parhaana tekijänä ta
lon velattomaksi tekemisessä. 
Mutta onpa sillä hyväntahtoinen 
kannattajajoukkokin, joka muis 
taa sitä lahjoillaan ja osallistuu 
sen järjestämiin viikko-iloihin.

Kirjasto perustettiin 1908 jä 
on sitä lisätty vuosittain ajan
kohtaisilla vakavilla ja kaunokir 
jallisilla teoksilla. Mutta sen 
noin tuhannen kirjan joukossa 
tuskin on yhtään kirjaa, joka ei 
tavalla taiklka toisella avartaisi 
suomalaisen lukijansa yhteiskun 
nallista katsomusta ia samalla 
myöskin lisäisi hänen henkisia 
aarteitaan.

Veli oli myöskin osallinen 
Abingtonin ja Hinghamin osas
tojen kanssa “Kolmela” nimises
sä kesähuvipaikassa, joka ostet
tiin yhteisillä varoilla 1923 East 
Weymouthista ja jossa ahkeroi
den ja iloiten nautittiin parin ke 
sän ajan kesäisen elämän hert- 
ta'suudesta ja toverillisesta seu
rustelusta, mutta joittenkin tie- 
vaikeuksien tähden oli se myyty 
kai 1926. Sen jälkeen tuli kai
kille yhteiseksi huvipaikaksi 
miellyttävän kaunis “Huvila," jo 
ka oli osakepohjalla ja jossa oli 
alkuvuosina elämää ja riemua, 
mutta sekin ilo loppui hiljoillen- 
sa ja nyt on vain mutetoje/t jou
kossa, sillä sen omistavftttosake- 
yhtiö hajaantui joku vuosi sit
ten ja lienee jo myyty yksityi
sille.

Delawarejuhlan toimintaan o- 
sallistuttiin 1938 kuin myöskin 
Aid Finland komiteaan Suonien 
talvisodan aikana selkä sen jäi 
keen kuin tie avautui uudelleen 
Suonien avustamiseen. Punai
sen Ristin toimintaan on osallis
tuttu suomalaisen osaston kaut
ta monella tavalla ia ovat Vel
jen talon ovet olleet aina avoin
na kaikille yhteistoiminnoille, 
jotka ovat olleet tukemassa kati 
sunvaltaa tavalla taikka toisel
la.

Osuustoiminta on ollut yhdis
tyksen harrastuksina aivan alus
ta saakka, jolloin jo talvella 
1903—04 oli keskustelun alaise. 
na osuusfarinin perustaminen, 
joka kuitenkin kuivettui oinaan 
mahdottomuuteensa sen aikai
silla ihanteilla, mutta siitä se sai 
alkunsa nykyinen osuusliike, jol
le suomalainen siirtokansa lau
sui perustamissanansa vuoden 
1994 lopulla ja avattiin liikkeen 
tekoon 1*X)5.

Ravintiloliikkeen ulotti yhdis
tys talossaan vuoden 1907 alusta 
ia harjoitti sitä useamman vuo
den, kunnes se muuttui, jonkun
laiseksi toveriosiiiiskunnaksi ja 
nuorten miesten siirtyessä huo
non ajan sattuessa muille mail
le markkinoille, loppui sen toi
minta 1914. Sen jälkeen on ollut

kuin ennenkin vain tavallinen ra 
vintolakomitea, joka on huoleh
tinut eri tilaisuuksien ravinto- 
puolesta.

Nuorin ja lyhytaikaisin lienee 
ollut osaston yhteyteen perustet 
tu Nuorten Sosialistien osasto, 
joka alkoi toimintansa 1921 ja 
toimi rivakasti monella alalla 
muutaman vuoden, mutta iän 
kasvaessa ja ohjaksissa olevien 
poistuessa paikkakunnalta, sam
mui senkin elämä jo vuonna 
1925.

Väliaikaisia toimikuntia, ku
ten rakennus- y.m. on vuosien 
varsilla ollut sen mukaan kuin 
ajan tarve on vaatinut. Edusta
jia myöskin on lähetetty suuriin 
ja pieniin edustajakokouksiin 
ja muihin toimintapiireihin.

Jäsenistö on vaihdellut aika
kausien, työolojen ja siirtolai
suuden mukaan. Alkuvuoden lo
pussa oli kai 40 korvilla; kym
menen. vuotta myöhemmin, 1913, 
oli täysitunaksaneita osastossa 
335 ja maksuissaan jälessäolevia 
(6 kk.) yli 100 ja yhdistyksessä 
parisenkymmentä; vuonna 1923 
oli osaston kirjoissa täysinmak- 
saneita 124 ja yhdistyksessä noin 
20; seuraavan kymmenvuoden 
jamassa, 1933, oli osastossa 74 
ja yhdistyksessä 20 ja nykyään 
on osaston jäsenmäärä yli 50 ja 
yhdistyksen 22. Yhdistyksen kir 
joissa sen jälkeen, kun se jäi 
varsinaiseksi taloyhdistykseksi, 
ei ole koskaan ollut jäsenluku 
suuri, vaikka sillä on ollutkin 
kaikenlaisia toimikuntia suurine 
apujoukkoinecn, sillä ne ovat 
olleet suurimmalta osalta osas-, 
ton tai jonkun puoli-itsenäisen 
alaosaston jäseniä.

Alkuvuoden jäsenistä on yh
distyksessä vielä Kalle Wehter 
ja Toivo Nousio ja seuraavan toi 
mintavuoden jäsenistä Ida Weh
ter, Anna ja Kalle Flinck ja Hul
da Huhtanen. Osaston jäsenyy
tensä joutui Nousio muuttamaan 
työolojen tähden Fitchburgin 
Kansanvallan Liiton osastoon, 
mutta on edelleenkin Veljen jä
sen. Ihanneliiton alkuvuoden op
pilaista on Veljen jäsenyydessä 
vielä Aini Nousio, mutta paikka 
kunnalta muutettuaan siirsi jä
senyytensä osastosta samaan! 
Kansanvallan Liiton osastoon 
kuin miehensäkin.
Lopuksi

Edelläoleva katsaus, jo k a  suu
rimmaksi osaksi on ulkomuistin 
varassa syntynyt, on sen vuoksi 
voinut Juoda vain pintapuolisen 
katsauksen 43 vuoden toiininnas 
ta. Mutta se kuitenkin antaa 
jonkunlaisen vivahduksen siitä 
mitä Veli kuin osastokin on saa
nut läpikäydä kansavanltaisen 
työväenliikkeen kulttuurityötä 
tehdessään siirtokansamme kes
kuudessa ja sen hyväksi täjläkin 
paikkak linnalla.

Kun vertailemme menneitä ai
koja nykyiseen, niin tuskinpa us 
koisi, että paikkakunnan suoma
lainen siirtokansa on elänyt niin 
suurenunoisen murroskauden lä
pi ja suoriutunut siitä voittaja
na. Se elämän karheus, ahtaat 
asunto-olot ja monet muut koh
talon iskut, jotka sitä ovat kol
hineet puoleen ja toiseen, ovat 
kuin uskomaton satu.

Maallisessa hyvinvoinnissa on 
siirtokansamme aimo askelin e- 
distynyt, jota osoittamassa ovat 
monet sadat kauniit kodit ja 
•mint niihin liittyvät nykyajan 
välineet. Ammatillisesti ovat 
myöskin kansalaisemme edisty
neet kiitettävän hyvin, sillä vä
hänpä on enää tavallisia seka
työläisiä. Poliittisella ia kunnal
lisella alalla ovat suomalaiset 
myöskin näyttäneet tarnioaan 
ja osallistuneet vastuunalaisiin 
tehtäviin. Erinäisillä liikealoilla 
on suomalaisten menestys ollut 
huomattava ja opinteillä on nuo 
reinpi polvi saavuttanut pää
määriä monella eri alalla niin 
rauhan kuin vallinneen sodankin 
aikana. Monen monet kodit ovat 
antaneet poikansa ja tyttärensä 
isänmaan palvelukseen kansan

vallan ja vapauden puoltajiksi ja 
monet ovat uhranneet henkensä 
taisteluiden tuoksinassa. Ruu
miillisessa kuntoisuudessa, ur
heilussa ja voimistelussa, on siir 
tokansanime ollut hyvin edustet
tuna aina viime vuosiin saakka. 
Laulun ja musiikin kuin kirjal- 
lisenkin alan tulkitsijoita on .siir
tokansamme luonut sivistyselä
män areenalle, joten se työ, mitä 
kukin seura on aherruksillaan 
yrittänyt, ei todellakaan ole men 
nvt hukkaan.
Tässä työssä, kansanvallan au

ringon sädekehän ulottamisessa 
kaikkialle, on Veli ja Osasto ikan 
tanut kenties työläänimän kuor
man. Ne tuhannet puheet ja lu
ennot, laulu- ja lausunta, kuin 
niusikaalisetkin esitykset, näy
telmät ja muut toiminnat mitä 
ne ovat aatteensa sarakkeilla teli 
ncet ja uhranneet .ei ole mennyt 
liukkaan. Se siemen ei ole laa 
gennut kivikkoon, sen tunnus
tavat kaikki rehelliset ja itsenäi
sesti ajattelevat ihmiset, vaikka 
eivät kuuluisikaan kumpaankaan 
tai eivät sydämessään voisi kaik 
kia muotoja hyväksyä.

Mutta se mies ja nainen, joku 
tuntee ja hyväksyy kansanval
lan, ihmisellisen oikeuden ja va
lmiiden toisin ajattelevallckin se 
kä sen pyrkimykset yhteiskun
nallisen elämän kaikilla alotUa, 
tunnustaa että sen eteen on kan 
nattanut tehdä pitemmänkin päi 
vätyön ja kannattaa vieläkin, sil
lä se antaa hyödyn kaikille ja 
kaikkina aikoina. Sitä osottavat 
nyt jo ne yhteiskunnalliset muu
tokset, joista ovat hyötyneet ne
kin, jotka näitä aatteita ovat vas 
tustaneet ja tuominneet. Kehi
tyksen pyörää ei voida pysäyt
tää, se kulkee kaihista vainoista 
ja vastuksista huolimatta, mil
loin kiivaammin, milloin hitaam
min, mutta silti aina eteenpäin.

Antinpoika.

Syksyinen höyhenten 
lähteminen

Kukaan ci tiedä sanoa mistä 
Syystä se tapahtuu että nuoret 
kanat, jotka ovat ryhtyneet mu
nimaan viiden kuukauden ikäise
nä, alkavat pudottamaan höyhe
niä kaulastaan talven tullessa.

Tämä ei oie mikään harvinai
nen tapaus syksyllä, sen jälkeen 
fcum puletit ovat munineet p«ri 
kuukautta tai enemmän olleti
kin jos jota'kin muutosta hoi
dossa tapahtuu, sellaista kun 
muutetaan kanat yhdestä huo
neesta toiseen, tai jos ruokia 
muutetaan.

Höyhenten putoaminen ei mer
kitse, että nämä puilletit eivät 
ele pitämisen arvoisia; mutta se 
merkitsee, että niitä on hoidet
tava täsmällisesti. Jos valoja ei 
ole käytetty, niin valoja tulee 
käyttää siinä tapauksessa, että 
.aioja on käytettävissä. Nuo
rilla kanoilla tulee olla 13 toi 14 
tuntia vuorokaudessa valon ai
kaa. Kuokkiminen pitää olla 
säännöllistä ; ruokak J  ■,kalloissa 
pitää o,Ha riittävästi tilaa; ja 
riittävästi pitää olla tilaa vesi- 
laitteiden ympärillä.

Jos paljaskaulaiset puletit ovat 
hyvänkokoisia ja muuten hyviä 
rakenteeltaan, niin ne kannat
taa jtitää, sillä ne tavallisesti 
pian pääsevät yli höyhenten pa
dot uskaudes taan.

P A L K O H E IN IE N  S IE M E N 
TEN  P U H D IS T A M IN E N

Palkoheinien puimisessa sieme 
niksi, on useasti virhe yrittää 
motittaa puiminen ja puhdista
minen samalla kertaa. Puhdista
minen oikeastaan tulisi olla eri
tyinen toimenpide, joka tulee 
suorittaa erityisillä koneilla, sil
lä täten vältetään siementen huk 
kääminen puhdistuissa.

— Mitä vanhempi neitonen, si
tä suurempi pitää olla kuikka- 
vihko syntMjiiäipäivänj» . . . 17- 
vuotias tyttö on onnellinen saa
dessaan yhden ruusun.
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Osuustoimintaliikkeen 
alkuvaiheista Quincyssa

F o r d  M o t o r  C o m q a n y n  J ä t t i lä is la b o r a to r io

Syvää vakoa on kynnetty 
alusta saakka.
Viime toukokuun 14 ptnä aloit

tivat .Iwjyrylapiot oikein suurkau
punkilaiseen tapaan rakennuk
sen iperipstmksien kaivamisen sil
lä tpntilla, jonka Quincyn suo
malaisten perustama osuusliike 
osti jo kymmeniä vuosia taka
perin West Quincyn Brewers- 
risteiykscn parhaassa liike-kul
massa.

Tämä tapahtuma tuo esiin 
muistoja niilt vuosilta, joina 
täkäläinen osuusliike perustet
tiin, sekä ne monet toimintaa 
hidastuttaneet seikat, joista 
kym m enien kokouksien pöytä- 
kirjat sisältävät selostuksia ja 
mainintoja. Jo aikoja sitten os
tetulle tonntille kaivettiin mvl 
perustuksia kokemuksista rik
kaan osuusliikkeen uudelle toi
mitalolle ; liikkeen joitka perusta
jien keskuudessa oli monenlaista 
ainesta, aina ihannesosialistisis- 
ta kurrkkalaisuuden kannatta
jista alkaen.

Vaikkakin silloin eräät olivat 
käsittävillään että vanhan ja k il
luneen kauppajärjeste.lmän tilalle 
olisi perustettava Malkosaaria, 
niin sittenkin päätettiin perus
taa osuuskauppa tänne aito ka
pitalistisen liikemaailman keskel
le, kilpailemaan suurten raha
miesten omistamien suurliikkei
den kanssa.
Rakennuksesta tulee uuden
aikainen liikehuone.

Muutamien kuukausien kulut
tua näemme Ilrewers-nurkassa 
maihtaivan, kaikissa suhteissa 
nykyaikaisen liike-rakennuksen, 
jonka perustus leipää Quincyn 
"saletilla" kalliolla ja jonka 
maanpäällinen osa on rakennet
tu täysin, nykyaikaisista tulen
kestävistä aineista. Olen nähnyt 
vain ohimennen uuden liikera
kennuksen sisäpuolen suunnitel
mat, mutta voinen vakuuttaa 
että siinä on otettu huomioon 
•kaikenlaiset seikat, joiden to
teuttamisella liike saadaan uu
denaikaiseksi, nykyistä paljon 
laajemmaksi, ja ennen kaikkea 
sellaiseksi jossa palvelus ja puh
taanapito voidaan järjestää hel
poksi ja tyydyttäväksi.

Tämän kirjoittaja on nämä pit
kät vuodet taistellut sen ajatuk
sen toteuttamiseksi, että suo
malaisten perustaman osuusliik
keen monumentaalinen rakennus 
on rakennettava juuri Brewers- 
risteyksen parhaaseen nurkkaan. 
Mutta kun aika kului ja siihen 
ei ryhdytty, niin tuntui • toisi
naan kuin silmät ummistaisivat 
viimeiseen lepoon ennenkuin sel
lainen rakennus kohoaisi. Nyt 
ne toiveet toteutuvat. Niinpä 
katsellessani niitä ihmisiä jptko 
päiväkaudet seisoskelevat raken
nuksen pohjankaivausta katsel
len, palautan heidän mieliinsä 
eräitä tämän liikkeen alkutaipa
leen vaikeuksia. En ole unohta
nut niitä sitkeitä taisteluja, joi
ta tämän, nyt jo suureksi pai
suneen, osuuskunnan olemassa
olon puolesta aikanaan joudut
tiin käymään.
Raittiusseuran talossa se 
perustettiin.

Siitä on vierähtänyt viidettä
kymmentä vuotta kun Quincyn 
Uljas-Koitto raittiusseuran ta
loon eräänä päivänä kokoontu
neen väestön keskuudesta löy
tyi vain muutamia sellaisia hen
kilöitä, jotka uskalsivat viiden 
dollarin hinnalla kirjoittaa itsen
sä jäseniksi siellä perustettuun 
osuusliikkeeseen. Kannatuksen 
pienuudesta huolimatta liike pe
rustettiin ija sille valittiin toi
mitsijat. Myöhemmissä kokouk
sissa sitte päästiin niin pitkäl
le että saatiin kekoon koko
naista kolmesataa dollaria. Mut
ta sillä summalla ostettiin erään 
yksityisen liike, sekä hevonen 
ja kärryt, ja niin oli suomalai
nen osuusliike Quincyssa alka
nut. Sellainen oli käytettäväksi 
saatu pääoma, mutta entisen liik
keen omistaja lupautui avusta
maan neuvoillaan ja kokemuksil
laan. Niinpä päästiin alkuun, ja 
santa yksityinen palveli osuuslii
kettä antaumuksella ja tarmolla 
melkein elämänsä iltaan saakka.
Erehdyksiä ja muita 
alkuvaikeuksien syitä.

Liikkeen alkuvuodet olivat ta
vattoman vaikeita. Pääoman 
puutteen takia tavarat oli ostet
tava velaksi ja sen ajan tavat, 
mukaan ne m y y tii iik in  velaksi. 
Seuraukena oli se että vuosien 
varrella kertyi suuria saatavia, 
jotka osottautuivat sellaisik i 
joita ei voitti periä, ja joita siis 
täytyi vuosittain kuolettaa j>ois. 
Luotolla ostettu tavara ei sitä
paitsi useinkaan ollut käteisellä 
ostettaivan veroista, ja siksi siitä 
pilaantui huomattava osa. Sen-

vuoksi ei voitu noudattaa sitä 
osuusliikkeen periaatetta  että 
kuluttajille on aina hankittava 
parasta saatavissa olevaa tava
raa.

Ennen pitkää johto' unta teki 
sen huomion, ettei kaiipallisessp 
elämässä suinkaan hiilellä ihan
teellisten lastujen piialla, kute'. 
allissa haaveiltiin. Tilanteen 
korjaamiseksi ryhdyttiin vafii- 
lustyöhön, jonka kaiutta ylei
sölle ja ennen kaikkea liikkeen 
kannattajille ja jäsenille selitet
tiin siinä esiintyneitä vaikeuksia 
Mutta liian valoloiveisten lu
pauksien anto vaikeutti valistus
työtä. Oli kuvattu enemmän kuin 
voitiin toteuttaa.
Sivuseikat häiritsivät toimintaa.

Nämä vaikeudet olisi voitu 
voittaa helpommin, elleivät s ii
hen aikaan ilmaantuneet puolue- 
kysymykset olisi tulleet myös
kin vaikuttaviksi tekijöiksi 
Osuusliikkeeseen pyrittiin saa
maan henkilöitä joilla oli jok., 
puoluetehtävä, lainkaan harkit
sematta sitä, oliko henkilö o- 
Suusliikkeeu toimitsijaksi sopiva. 
Siten synnytettiin muutenkin 
vaikeassa asemassa olevassa 
liikkeessä tilanteita, joiden rap
peuttavaa ja liiketoimintaa häi
ritsevää vaikutusta eivät käsitä' 
muut kuin sen johtokunnan sil
loiset jäsenet.

Osuusliike sijaitsi silloin vas
tapäätä sitä kulmausta, johon sen 
uusi liikerakennus nyt on kohoa
massa. Sen hoito ei vastannut 
tarkoitustaan; ei tunnettu liik- 
keenhoitotapoja, eikä niitä käy
tännöllisiä seikkoja, joiden nou
dattaminen oli liikkeen menes
tyksen elinehto.
Vararikon uhka vältettiin 
kerrankin viime tingassa.

Osoituksena siitä miten vaa
rallinen liikkeen aseina toisinaan 
oli. kerron seuraavan tapahtu
man :

Eräänä aamuna ilmoitti liik
keenhoitaja minulle juuri kun 
olin aloittanut työni kivenhak- 
ktirina, että liikkeen ovea suoje
levat portit sulkeutuvat muuta
man tunnin kukittua ellei siihen 
mennessä saada viittäsataa dol
laria entisien laskujen maksuun 
sille liikkeelle, josta tavaraa os
tetaan. Sellainen, ilmoitus tuli 
yllätyksenä ja suututti, koska 
liikkeen presidentille ja johto
kunnalle ei oltu annettu, mitään 
ennakkotietoa sellaisen uhasta.

Selitin työnantajalleni, että 
sattuneen vakavan asian takia* 
täytyi poistua työstä kenties 
muutamaksi tuimiksi. Loikkasin 
"rjitsuni” — polkupyöräni — 
selkään ja ajoin suomalaisten 
palvelijattarien puheille Braitit- 
retn ja Wollastonin kauppaloi
hin. Uuni olikin myönteinen, 
niin että parin tuimin kuluttua 
palasin kauppaan ja toin liik
keenhoitajalle hiukan enemmän 
kuin tarvittavan summan. Sen 
hankkimisessa tosin oli täytynyt 
pantata ensinnäkin luoton herät
tämiseksi oma ' tärmipahaseiii, 
sekä sen lisäksi osuuskunnan 
silloinen komea harmaa hevonen. 
Mutta tarvittava rahasumma oli 
hankittu ja liikkeen ovet pysyi
vat avoinna.

Liikkeenhoitaja luonnollisesti 
sai vakavan varoituksen, että 
liikkeen tilanteesta on aina an
nettava johtokunnalle ja presi
dentille ajoissa tieto, ettei sa
manlaisia yllätyksiä sattuisi enää. 
Eikä niitä sattunutkaan.
“Piiltaflikat” auliita rahoittajia.

Tässä ei voida jiittää huomio
ta vaille sitä uhrautuvaisuutta 
ja autiutta jolla silloiset, varsin 
lukuisat suomalaiset palvelijat - 
taret, auttoivat lainoilla n.in 
Q incyn alkavaa osuusliikettä 
kuin Työväeni lulisty s "Veljen’’ 
raikeiuiustoimiiitaa ia myöskii 
Raivaajan jalöiileenpääsyä. Hei
hin el kertaakaan vedottu tm 
haan. Heiltä saatiin aina laino
ja, jotka onneksi on kaikki kyet
ty suorit tuillaan jo aikoja sitten 
Heitä oli silloin paljon Quincyn 
ympäristöllä ja Bostonissa. Mai
nitsemisen ansaitsee muun ohella 
myöskin se, että silloin kun To- 
veritar-leliti ilmestyi Astoriassa 
— vuosia ennenkuin Karjala- 
kuumeeseen sairastuneet kom
munistit "likvidoivat” Toverin 
koneet Karjalaan — Toveritarta 
tuli Quiiicyyn ja Bostonin ym- 
näristölle, varsinkin. Allstoniin, 
ky iiMiieuittäiii.

Suomalaisten palvelijatarten 
osuutta täkäläisten työväen lii
keyritysten avustamisessa ei voi
da arvioida liian korkeaksi. Jos 
näitten liikkeiden historia kos
kaan kirjoitetaan, niin se jättää 
olellisesli tärkeän seikan ja vai 
heeu unholaan ellei se tästä mai
nitse.

M utta, täanä k irjo itu s  on omis

te ttu  ensitilassa Quincyn suo
malaisen ostitfdiik o  en a lkuvai
heiden sei istiiksem  ja siihen ori 
siis jälleen ; ; lattava

Korkoina ja hyvityksinä 
maksettu paljon.

Näiden vaikeuksien läpi kulke
neen, nyt vakavaraiseksi liik
keeksi lehittyneen. osuusliik
keen historia pulitin paikoin 
merkillistä kieltä. Se osoittaa 
muun ohella esimerkiksi sen, 
että kuluttajille ja rahaiilainaa- 
tilh- maksettiin kymmenen vuo
den kuluessa $28,252.65 korkoi 
na ja palautuksina ja samalla 
kilpailtiin naapureina olleiden 
suurliikkeiden kanssa.

Sellaista .sitkeähenkisyyttä voi 
osoittaa ainoastaan kan-san liike, 
joka vaikeuksissaankin aina nou
datti rehellisyyttä ja lunasti lu
pauksensa vointinsa mukaan. 
Nitistä kerrottanee tarkeinmän 
liikkeen virallisissa toimintaker
tomuksissa silloin kuti sen ajan
jakson historian muitakin vai
heita esitellään yleisölle. Niistä 
maininta osoittaa mitä suomalai
nen sitkeys ja luja luottamus 
osuusliikkeen periaatteisiin on 
saanut aikaan oloissa, joissa ei 
yksitvisliike olisi lainkaan voi
nut menestyä. Niiden pitäisi 
osoittaa myöskin niille jotka nyt 
uteliaina katselevat osuusliikkeen 
rakennuksen perustuksien kai
vausta, että sellaisella liikkeellä 
täytyy olla valoisa tulevaisuus, 
jonka vuoksi sen mukaan oiis> 
liityttäivä ja rakennettava siitä 
tulevina vuosina Brewers Cor
neriin Quincyn ja tiiman piirin 
johtavin liike.

Uuden rakennuksen alkaminen 
tapahtuu nyt oloissa, joissa liik
keen kaikki omaisuudet ovat 
velattomia ja rahastossa kym
meniä tuhansia dollareita raken
nuskustannuksia varten.

Uusi liikerakennus suomalaisuu
den monumentiksi Quincyssa.

Miten hyvin onkaan Quincyn 
osuusliike sopiva suomalaisuu
den monumentiksi täällä länsi- 
Qu incyn suomalaisasutuksen 
keskuksessa, johon amerikka
laistenkin huomio alkaa yhä 
enemmän kohdistua ! Sen vihki- 
jäistilaisulis, noin neljän kuu
kauden kuluttua, muodostunee 
historialliseksi tapahtumaksi 
Quincyssa ja koko Uuden Eng
lannin osuustoimintaliikkeen vai
heissa.

Sen toimeenpanijoina tulevat 
toimimaan suomalaisen siirto
laisväestön toisen ja kolmannen 
polven jäsenet, miehet ia naiset, 
joilla on sekä teoreettista että 
käytännöllistä kokemusta osuus- 
toi m in ta lii kkeen hoitamisessa.. 
Mutta inuistettauee myöskin 
niitä uranuurtajia, jotka vähä
varaisina mutta lujan luottamuk
sensa turvin perustivat Quincyn 
su malaisen osuusliikkeen viidet
täkymmentä vuotta sitten. Nii
den aloittaman osuustoiminnalli
sen valistuksen vainiolla laineh
tii nyt kaunis laiho, jota tietä
ni; ttömvyden ja erimielisyyxlen 
hallat eivät enää voi kaataa.

Kassiin Kaim a.

Kockilaislikkeen
harha-askel

Ht-lakan punaiset kansilehdet 
kätkevät neljä pientä sima, jois
sa kuulutetaan täällä kerran hiu
kan "vaikuttaneen’’ kapteeni
J. Iin Rockin väkivaltaisen val
lankumouksen epälkäy. ännöllistä 
ja surullista oppia. Säännöt il- 
•!■ ittavat tulleensa hyväksytyk
si Quincy s.-a heinäk. 7 pnä, 1907, 
judoin sinne oli kerääntynyt so- 
-ia'i'ta.sasitojen jäseniä eri paitk- 
kakiinnilia vuotuisiin'kesäjuhliin
K. ukin sa'aisiin puuhiin koetet
tiin viekoitella työläisiä. jotka 
mieleltään olivat tyytymättömiä 
vallitseviin lilo ih in  ja joiden rin
nassa oli vapainleu halu. Tätä 
tnisteluhcnkeä lietsoi erikoisesti 
vielä Suonien ja Yeuäijän tilanne 
ja se vallaulkum .iisliikc, mikä 
tähtäytyi tsaari-unin kukistami
seen ja jt ka polttavana in kana 
kalvoi epäonnistuneiden vallan- 
knuioiispaki laisten mielissä.

Kysee'liset säännöt alkava 
tunnuslauseella, j< ka sanotaan 
»levän Ludvig K is uthiii: "Ka- 

piiioitseva hullukin on äärettö
mästi viisaampi kilin ajattelija 
oka vaivaa päätänsä voidakseen 

oppineen tavoin puolu-taa kah
leitansa."

Eiisi-inäiiien pykälä m ääritte lee 
niinen: "Täm ä yhdistys tunne
taan niinellä Sue men ja Venäjiin 
Vallankumouksellinen Yhdisty*
ja päatoim isto sijaitsee New

Henry Ford II, Ford Motor 
Cainipanyn presidentti, on an ta 
nut lehdellemnic kertomuksen, 
yhtiönsä suureniinoisesta suun
n ite lm asta uuden laboratorion, 
tutkim uksien ja insinöörityö,- 
keskukseksi 'laaditun laitoksen 
rakentam isesta Dearborn iin.

Tästä instituutiksi mainitta
vasta laitoksesta tulee alaosa 
suurimpia ja kestävät rakennus
työt unin kahdeksan vuotta. Ra
kennusten valm istus ja laitokseen 
hankittavat tieteelliset koneet ja 
työvälineet, kalusto ja kaikki 
tarpeellinen sisustus m aksavat 
kustannusarvion mukaan :;5 
000,000. Laitokselle varattu  maa- 
alue on noin 500 eekkerinäkin 
laajuinen, sijaiten Dearborn 
liui'stä länteen päin.

Päärakennuksia tulee olemaan 
kahdeksan, korkein, ja suurin 5- 
kerrpk sinen ja toim itetaan niissä 
kaikki mahdollinen tutkim ustyö 
ja teknillisten insinöörien toi 
niintä yhtiön valmistamien Ford, 
M ercury ja  Lincoln autom obii
lien kehittäm iseksi ja rakentam i
seksi. N äitten kahdeksan raken
nuksen keskellä kaunistaa a lu e t
ta 800 jalan pituinen, 550 jalan 
levyinen tekojärvi. Rakeiiiititsen 
arkkitehtuuri, on nykyaikaista ja 
käytetään konstruktiossa te rä s
tä ja konkreettia  sekti julkisci- 
nien m uuraulseen  kalkkikiveä.

Tämä Center n iintä kantava 
laitos rakennetaan isoisäni, Hen
ry Fordin sek.ä isiini Edsel For
din kunniaksi ja muistoksi, lau
su Henry Fm‘4  II. Isoisäni ajoi 
ensimmäisellä Ford-atit illa.in 
Detroitin liikekeskuksen halki 
viisikym m entä voutia sitten.

Tälliin suureen rahalliseen kus
tannukseen ryiiityniineii, hän ja t
kaa, juontuu lähdöstä ja päätök
sestä käyttää kaikki se mahdol
linen apu minkä tiede ja tutki

F o rd in  T h e  C e n te r  la ito k s en  e r ä itä  h u o m a tta v a m p ia  ra k e n n u ks ia

pitkän m atkan eteenpäin im i 
niseu toim intam m e parantainist 
sa, me emme .ole o nn ist, neet sa 
m.i.sa suhteessa selvittelem ään 
niitä m onim utkaisuuksia jotka 
tulevat eteen ihmisessä, ihmis- 
om inaisuuksissa.

"Milla siis, näinollen, elidoilai 
siti, että koettaisim m e saada uu
delleenkirjoitetuksi itseään ih
misiä koskevat ominaisuudet. 
Jos me onnistum m e ra tk aise
maan inhimilliset pulmat stililau- 
t.n iisessa  teolliseen Ulotutit' on. 
uskoakseni meillä on mahdolli
suus keh ittää  kustannusten aien
tam ista seuraavan K) vuoden a i
kana ylitä paljon kuin olemme 
saaneet tässä suhteessa aikaan 
neljännesvuosisadan aikana, ke- 
liittäessäninie suurtuotannon ko
neellista puolta."

Tiima on yksi niistä monisfa 
tärke istä  probleem eista joita 
rylxlyinnie ratkaisem aan niidessä 
tutkim uslaitoksessam m e. Prob- 
lematia on tutkim ustyö. Mei
dän täytyy” oppia paremmin tun
temaan "ihmisen osuutta" csi- 
neitten valm istuksessa niinkuin 
valm istettu jen esineitten ostos
sakin.

Toivoakseni tällainen toim en
pide Ford Motor Companyn la 
holta juuri tänä aikana todistaa 
meidän oman rajattom an Uskom
me vapaan Amerikan tuleva i
suuteen seka meidän us »omine 
siilien, ette i ole olem assakaan 
sellaisia pultnaky syniyksiii joita 
eivät lujasti työskente levät va
paat ihmiset kykeneisi ra;ka; e- 
iiiaan.
H is to r ia ll is ta  tau staa .

Mäihän yli 50 vuoden ajassa 
Ford M otor Company on kasva
nut pienestä kokeilevasta työ
pajasta suurcninioiseksi tehdas
laitokseksi. T iiliä  kasvun aika-

n,'ukset tarjoavat teollisuiidi 1-
b-mnie. Meidän telil.ä vanun. .
niinkuin im sitä ajatte le innu .
on rakentaa eneni;, ja parempia
m< ottorivaunuja s<•llaisilla bin-
iloilla, että yhä suurempi yleisö
on tilai -nude ,-a n; i.t ostamaan.

Me . letu ille ta- a ominaisiin-
dessa ji menneet melkoisen pii
isälle johtuen s siitä e ritilö
niaisestr tylistit, ji itä tutkijani-
tu t ja itisinööri-tiinie ovat suorit
taneet yhtiömme lukuisissa osas
toissa. M utta meillä on aikomus 
sutirenmoisesti laajentaa työtäni 
me entiseen, verraten tehdäksem 
me sen entistään tuhoisammaksi 
ja pätevämmiiksi.
P ro b le e m e ja  ra tk a is ta v a n a .

T utkim ustyöt ja insinöörityöt 
autoni iliiiliteollisuuden teknillis
ten pulmien ratkaisem iseksi val- 
taavat sui.'rimnian osan tämän 
uuden Centerin rakennuksista ja 
kustannuksista. M utta niiden l i 
säksi on paljon muitakin tieteel
lisiä suorituksia tähtäim essäm 
me. Niiden ääressä työskenne l
lään jatkuvasti suurtuotannon 
kehittäm iseksi ja menekin laa
jentam iseksi. K< isket taessa ni.
ja tkaa  Mr. Ford, yhtä kaikkein 
tärke in tä  näistä kysymy ksistii 
Automotive Insinöörien Seuran 
vuosikokouksessa tiimiin vuoden 
alkupuolella, m.m. sanoin seuraa 
v a a ;

"S uurtuotannon koneistoa voi
llaan parantaa vielä varsin pal
jon ja samalla sovelluttaa -en 
toim intaa laajemmalle. M utia mi 
olemassa kokonainen laaja ala, 
jossa me olemme vasta■ a lkam as
sa tnerkitseväinipiiii kellitystä 
jota me voisiniini ehkä nimittää 
ihmisen nerouden tehostu-.seksi. 
Koneet yksin eivät aikaansaa 
suurtuotantoa. Suur tuotannon 
synnyttävät koneet sekä ihmiset. 
Ja joskin me olemille päässeet

A rk k ite h d in  p iir u itu s  s u u n n ite 'lu s ta  F o rd in  t u t k i  mu: - ja  in r in ö ö r ila ito k s e s ta  D e a rb o rn issa , M ic h .

Yorkissa, kunnes vuosikokouk
sessa toisin päätetään.”

Toinen |- 'kala ui.i.i i il telee ta r 
koituksen kerätä l iroja va'lan- 
kutlH l‘k-en  ed istäm isiksi Suo
messa ja Yeilfijällä. Sila varten 
perustetaan ala isastoja eri paik
kakunnille ia • vai in ve lvo llisin  
to iiiiiiiiaan  k e sk iisk o in i ea ii m aa
ä i k s ien  unikaan I In »uniin i 

toim iiiiatapaa mää) ite lii.
Kailuleksaui.iess.i p ik a l.i- .-a  maa 

rätäan perustettavaksi erityinen 
"T a iste lu järjeslo". Sen teh tä 
vistä sa n o ta a n  n a in : “ ’I ä l l iä s i  
yhdistyksen Taistelu,järjestön p< 
rustaa keskuskom itea vapaaeli- 
toisisla jäsen istä. T aiste lujaijes-

toii jäsenet itse valitsevat pääl-i 
likköiisä. la is ti lujärje-toii to i- ' 
ini man määrä.i keskuskom itea ' 
ilides-a järjestön 'paäi ikoiden 
kanssa.”

Tämä viittaa selvästi aktiivi 
seen toimin nau, jos-a lain rajat 
ja sopivaisausuaki kaunat sa a t
ta v a t jo u tu a  y li te ty k s i ..  S it te n  
m äärätään Tai le lnjärjestoii t r 
niiiita-aliieoksi ainoastaan Suomi 
a Y en ä iä . jo s -a  se "n  u d u lta u  

loim iunas-aaii vallaiikuinouksi-I-, 
listen y leistä to inintatapaa."

" K a v a lta ja t  jo u tu v a t va llan -! 
ku in  .ltk -e lli- t eu ra n k a is ii ia p , 'je i i  
a la is ik s i" ,  s a n o ta a n  K) p y k a lä s  
sä. i

kaii • • on m y ö sk in  autom obii
li • , itetty maailman y leisein- 
niäk* 11 tilkinalinee.ksi.

K ao  .m-, aan yhtiö on jatku- 
\ . paiai.tanut tuotantoaan 
jum i tutkim usten, kehitte lyn ja 
insinoority  a kautta Kun yhtiö 
nyt on ehtinyt talle astelle, että 
e voi suunnitella toim intaansa 

vuosikausiksi eteenpäin, on sen 
harkittavaksi tullut lukuisia tä r 
keitä kysymyksiä

Mainittiin jo, että The Centei 
rakennetaan Henry Fordin ja hä
nen |x>ikans;i Edsel Lordin muis
toa kunnioittam aan, miesten, 
joitten kehittäm ä teollisuus on 
nyt jo valm istanut vli 31.000,000 
henkilöautoa ja kuormavautvua. 
Iässä laitoksessa suoritettava 
ty" keskittyy ajatukseen valm is
taa parempia, taloudellisessa 
mielessä ja toim intansa puoles
ta parem m uudessa entiset voit
tavia autoja ja troke ja .

i-ord Motor ( otnpanyn teknil
listen insinöörien luku on kol
m inkerta istettu’ jälkeen vuosien 
1944. Monen eri alan insinööre
jä on sadottain, sam oin fyysik
koja ia m uita so s ia lis te ja  — 
jotka m uodostavat sen ihmisne- 

1 ron ryhmän, mikä tässä  uudessa 
laitoksessa suorittaa  m erkitse
vää tehtäväänsä.

Fordin Edison m useossa ja 
( ireenfield \  illagessa v iera ilijat 

i voivat käydä myöskin The Cen- 
j terin merkillisy yksiä katsom as
sa, molemmat kuin ovat lyhyen 
käve lym atkan päässä. Alueen 
suuri kenttä autojen parkkausta 
varten lasketaan kivestä ja pi
detään talvisin m aanalaisten 
hi»y ryipiippujen avulla sulana, 
vapaana lumesta ja jäästä. Ra
kennuksista voidaan kulkea yh
destä toiseen tunne le ita pitkin. 
NA.in 3.(KK) puuta istu tetaan  kau
nistam aan tä tä  aluetta .

Kapteeni John Korkin loim es
ta perustettiin  yhdistykselle p ie
ni. tilapaislehti. "K öyhälistön 
tahto", jossa, kuten S.yijälän 
historia kertoo, yksilölliseen vä
kivaltaan ja anarkism iin kallis 
lu ia l opit saivat hyvinkin selvät 
ilniaisivinuod t. m utta ituni se 
ajoi liikkeestä nekin halvat so
sialistit. jotka siihen joko herk
käuskoisuudessa lai lukkien 
Iti t i l i e n  vaarin käsittäen  olivat 
herkuksi innostuneet.

Kv seellisessä Quincyn kok<>- 
uk -us-a k 'hoitivat yhteiskuiinal- 
lisia probleem eja sosialististen 
ju i iaatte dell m ukaisesti y lillllär 
tavat jo niin lujan vastarinnan

Konkin haihatte luja vastaan, e t
tei hau siellä enää voinut itse; 
kaau niitä julkisessa puheessaan 
pu ilu-taa. K"ko lirkt- voidaan 

[laskea kehity k sen varrella sat» 
ilm eek s i hailia askeleeksi, jolla 
•tse Amerikan suomalaisessa työ
i äenliikkeessa ei ollut mitään 
vaikutusta Täm än haihatte lun 
nopeasti pois päiväjärjestyksestä 
siirtäm isestä suurin ansio kuuluu 
talle hiidelle. Silloinen R a ivaa
jan toim itus Lasitti aseman ja 
tehtävänsä oikein ja sen arvos
telujen alaisena "Taisteliejärjes- 
to " - |( i ih u t  p ian  hälvenivät ol<- 
iiialtoiiiiiu.

t



Raivaajan Juhlanumero 42:nen  vuo&ikerta

Katsaus Union, Maine, suomal.l 
sosiaiistiosaston syntyyn 

ja kehitykseen

22 :nen sivu • '

Sallinette iirnun ensinnä eJt-l 
tää tämän yhdyskunnan eli, 
Toivnin. Sen maantieteellistä 
asemaa en lähde selvittämään, 
sillä sen nyt kaikki tietänevät-1 
kin, mutta että siellä on ollut 
sellaisia teollisuuslaitoksia mistä 
historia kertoo, sitä monetkaan 
täällä käyneet eivät tiedä.

Vaikka Union on pieni towni 
ja sen asukaslukukin tällä ker
taa viiluin toisella tuhannella, 
niin on siinä historiansa aikana 
kerinnyt olemaan paljon teolli
suuslaitoksia. Ensimmäinen kars 
takone on valmistettu täällä, 
myös on ollut puinpulimylly, v:l j 
lamylly. paperitehdas, yhteen ai
kaan oli ollut samalla kertaa 4 
nahkuri verstasta, pukutehdas, 
jossa historia kertoo olleen 109

U N IO N , M A IN E N , S U O M A L A IS IA  “ U U T IS A S U K K A IT A "
Kuvassa näkyy Paavo Pajunen, vainaja hänkin

—'150 työläistä, huonekalutehdas, 
joka on vieläkin jäjellä, mutta 
valmistetaan siinä nyt ruumisark 
kuja, kalkkitymivreitä valmistet
tiin vuosittan 100,000—150.0CO. 
Myöskin on ollut urkuharmoni- 
tehdas ja valimo sekä muuta 
pientä teollisuutta, josta tällä 
kertaa ei ole jälkeäkään muuta 
kuin ruumisarkkutehdas. Näkö
alansa puolesta tämä en kaunis
ta seutua kuuluisille kalavesi
lleen.

Noin 26 vuotta sitten ei täällä 
vielä tunnettu su malan,ia muu
ta kv.in kuulopuheitten mukaan 
ja olivat lie muka suuria juop
poja sekä puukkojitukkarcita, joi
ta paikalliset asukkaat ensin ar 
kaillen katselivat purkamakin ja 
ikkunanpiclistä ennenkuin uskal
sivat heidän kanssaan ryhtyä litt 
tt,sille. Scttraavan tunnustuksen 
ovat itse myöhemmällä telineet 
kun ovat lähemmin tulleet mei
dät tuntemaan: "Tehän olette
kin erilaisia suomalaisia kuin 
luiksi olemme teitä luulleet, on
ko teitäkin kahdenlaisia?''

'I änäjiäivänä ei enää suoma
laisia katsella arkaillen, vaati 
ovat he tervetulleita kaikkialla 
kaikenlaisi.n amerikkalaisiin seu
roihin ia yhdistyksiin, joihin hei
tä jo kuu tinkin ia heidän edis
tysmielisyytensä huomioidaan ko 
ko valtiossa, varsinkin osuustoi- 
initita-alalhi.

Ensimmäisen
jälkeen. joi loi
muu 11 •» tapa!.
on uus iutuiiii
nutkin ,mtiidv;
teollisuuteen
koi kat sek im
vaa far m:a i
M aine" a ovat
piii verirattui:
mark kin•»itä 1
mien lii, iloihin
asiasta P.imc'
lie,m ai koi r
ke s.ioa ( /I in at
Paavo 1
kaiis ka, .e

maailmans ulan
suuri m; a le-

t, ;a j.ka tatis
-a. allekirj, itla-
mukana, te! das-
yllast \ niellä aJ-
i itscllceu -opi
kuultuaan. että

e paljon ha! i ,11-
teollisiuiksi ' ia

ellä oleviin far-
M itä - muuta kuin 1 
i ja mutka Mai
lt) I . edell • i ua | 
M- os,•. llald ja

lceti. Vuoden lopussa o i täällä 
puolisen tu.-iuaa suomalaista ta r 
maria varustettuna hyvällä t\ 1 
haluHa ja -ultrilla toiveilla. a-- 
ta monellakaan ei ole ollut .atu- 
tnisen .'Wtä. Scnjälkeen <ti suo
malainen asutus Seitsemiin puun 
järven rantamilla ja lähiympä
ristöillä lisääntynyt useilla kym
m en illä .

Aloittaessamine vuotta 1921 
oli joukkomme jo kasvanut niin 
suureksi, että yhteispyrinnöillc 
Ja seuraelämälle katsottiin voi
tavan laskea perustus. sillä olim 
mehän jo teollisuuden palveluk
sessa ollessamme kuuluneet jär
jestyneiden työläisten joukkoon. 
Sellaista tarkoitusta varten kut
suikin M. llahl kokouksen "Kol- 
nielaau" maalisk. 20 p. 1921 ( Pa-

iusen. Junkalan ja Einar Pe 
liuu farmi), jossa luin kutsui 
kokouksen järjestykseen 'a il
moitti mitä tarkoitusta varten on 
kokoonnuttu sekä esitti välittä 
vaksi kokoukselle puheenjohta
jan. Hän itse tuli hyväksytyksi 
ia poytäkirjuriksi valittiin P. 
Pajunen. Ehdotettiin, kannatet
tiin ja yksimielisesti hyväksyt
tiin osaston perustaminen, jonka 
tulee kuulua Amerikan So/alis- 
.ipuoluee.-eeti ja katsoen siihen 
että Union tulee olemaan jäse
nistön keskuspaikka, päätettiin 
sille nimeks't antaa Unionin S. 
P. Osasto. Jäseniksi lupautui

U N IC N ,  M A IN E N ,  O S A S T O N  J Ä S E N IÄ

The (lore G, son, Mari \nttila. Mrs. M 'JkoIa, Mrs. Silonen, 
E. Sil men ja Ernest Jur.lkala.

vat muultokortilla Ashhyu. Mass. 
S. S osastosta Matti ja Hilda 
Laitala.Titchhurgin Saimasta Ida 
ja Moses llahl Hanna ja Kalle 
.Salo, Ilona ja Lraiik Silonen 
Lauri Kajander Kalle Leino Er
nest luukala ja Paavo Pajunen, 
sekä uutena jäsenenä Helini ia 
Kustaa Nappula

Väliaikaisiksi virkailijoiksi vä
li 11 i i n : puheenjohtajaksi M. 
Halii, rahastonhoitajaksi lialle 
Salo. kirjuriksi Matti Lait la 
seka k ir ja l lis iin --  ja lehti.a-iti 
mieheksi Pa.aio Pajunen. Sään
töin miiok -en kiatimme'1 i v et 
I iin M, I Iti".!.„ te h tä l  ai-: i. uita 
ia valmiina seurani alle ti- l.o- 
l-.o'.ik f lic  I -1 te! ta . ak-i. \ ' , i  l a  a

; jo itten  Imolek-i jäi ltrpakir.au 
hommaaminen.

Kuukautiset jäsenmaksut mää 
r i tc l ti in  iti Jopa keskusteltiin 
u g ita t-A in it vöin te k e m is e s tä  to is 

I kielisten keskuudessa. Kaikissa 
isaston kokouksissa päätettiin 

juoda kahvit, jotka on talon 
puolesta vapaasti kiitettävä, mut 
ta kannetaan siitti 10c ilman lei
pää ja 15c leivän kanssa, joka 
raha menee osaston kassaan. 
(Noudatamme vieläkin samaa 
tapaa). Kerättiin kolehti alku- 
valmistelujen korvaamiseksi, jo
ka tuotti $9.00. Vaikka louk
kumme suuruutta ei vielä tun
nettukaan, niin virisi keskustelu
kysymys. oman talon rakentami
sesta. kuten oli isommillakin 
osastoilla, mutta päätöksen te
keminen jätettiin tuonnemmak
si.

Ensimmäistä Vappujuhlaa vie
tettiin samana vuonna Pajusen 
ja Junkalan niemessä, jossa syö
tiin hyvällcmaistuva kalasoppa, 
johon kalat onki ja sopan val
misti M. Halii ja Kalle Leino. 
Ohjelmasta mainittakoon, että 
avauspuheen liiti Matti Laita’», 
juhlapuheen Theo. Olson, juhla
runon lausui Juho Puolakka, 
toisena lausui runon lila llahl. 
laulua esitti Kalle Salo.

Jo ensimmäisenä toimintavuo
tenamme oli meillä kolmet kent- 
täjulilat. joista viidet ne kutilui- 

I sat “Black bass juhlat”, jossa 
ei minkäänlainen mun kala syö- 

! tavaksi kelvannut. Iltamat jär
jestettiin Venäjän nälänhätäisteii
avustamiseksi ja toiset paikallis
ta valistustyötä varten, johon 
osastomme jo ensimmäisenä toi
mintavuotenaan käytti huomat
tavan summan m. m. kolme kuu
kautta Raivaajaa 15 die tilaajal
le sekä puoli vuotta Nykyaikaa 
30 die tilaajalle.

V. 1922 aloitettiin pyrkimällä 
yhteyteen lähiseuduilla jo en
nemmin perustettujen osastojen 
kanssa kiiten Rocklandin ja 
West Rockportin. ’Josta oli tu- 
oksena että suuremmat juhlat 
il liimattiin yhdessä ja silloin si
tä vielä iakset tiilikin juhlia. Ku
ten vuosikertomus osoittaa, vie
tettiin kaksipäiväiset juhlat Uni-

unissa kesäk. 21—25 p., sekä Pe
nobscot View Grange haulissa 
lieiuäk. 22 23 p. ja jälleen sa
massa paikassa elok. 19—20 p. 
Juhlista kertyneet varat käytet
tiin suomalaiseen valistustyöhön, 
jota silloin tehtiin oikein ohut 
takaa. Alueen puhuja, Kalle Veh- 
teri, piti meille kaksi puhetta 
toukokuussa, a lokakuussa \  er- 
ner Niskanen, jolle osastojen 
yhteinen komitea järjesti 12 ti- 

. ai-uutta jakautuen siten, että 
I l 'nii 'ti tt ja West Roejiportin 
j osalh tttii <>. j.a Rocklandin ja 

Ile ma - tönin o-alh toiset O. 
Kentläjuhlapaikak -i s a m ana 
vuonina vuokrattiin ( l lso n in  n ie 
mi. jonne läpikuh.’toikctidcu, 10

Mutta laulu 
on kaksi lukua!

N iin  sanoo E cnokki "K ih lauk
sessa H erro jcn -E cvan  tenätessä, 

ei yh tä iin  laulua! " N iin . l le r ro -  
jen-E evnlla  ehkä o li hieman syy
ttä  nostaa n isknv illo jaan, silitä 
a lo ttipa  E cnokki h iiä v irren  hie
man snnoisimmeko t a v a l l i s t a  
hcnkcvä inn iin . kiekaisem alla "saa 
tanan juon is ta". M u tta  va ikka  
n iin k in , kuu lija  olis i mielellään 
suonut laulun ja tkuvan s iinäkin  
tapauksessa, suonut Eenokin lau
lavan virtensä loppuun.

Katsokaas — häisssä n iinku in  
'pihlajaisissa, ilonpidoissa ja su- 
ruhuoneissa, hartauden keskellä 
a talkoohulinassa. kaikessa keh
dosta hautaan u lo ttuvan  tien 
mutkissa löytää laulu paikkansa. 
Laulu ja soitto. N iin  on la ita, 
e ikä selvästä Aasiasta siis tarv itse 
sen enempää vä ite llä .

M u tta  asiaan, laulun ja soiton 
liepeisiin , l i i t ty y  n iin  paljon muu
tak in  kuin laulua ja so ittoa itse
ään. N iih in  l i i t ty y  tunnelm ia —  
ihmisen sielua koskettavaa, sitä. 
joka on sisintä ja joka värähtelec 
itseku llak in  sen v ir itykse n  Inti

aan. m inkä on itselleen laupiaan 
Luojan synnyilah jana saanut. 
Y hden mielestä jok in  laulu tai 
so itto  saattaa olla erinom aista, 
toisen makuun taasen vastaa jo
k in  toisenlainen täydellisemm än 
kaiun antavana. Kun yhden sy
dän sulaa kaihoisan, tunne lm oi
van sävelen vaikutuksesta, k y y - 
nelöi vanha sotakarhu reipasta 
marssia kuullessaan. K un edelli
selle tuova t m uistoja kaihoisat 
säveleet, kumpuaa marssin v o i
masta sotamiehelle e lävö ityväs ti 
tunnelma siltä a ja lta, jo llo in  hän 
nuorra miessä kuunte li sotakent- 
tien ryskettä, tykk ien  pauhua, 
ratsujen kav io iden  tenhoisaa v o i
ma,aulua.

Sävelet jä ttävä t muistoja, jät 
tävä t ja herä ttävä t n iitä . S iinä 
n iiden yksi suuri a rvo  —  toinen 
n iiden kuuntelemisen syn n y ttä 
mä nautin to . T a itee llisesti korkea 
m usiikki on tie tys ti ku ltivo id u in  
as ian tuntija lle , taiteen ym m ärtä 
jä lle . suurinta nautintoa, m utta 
tava llise lle  kansanihm iselle tuo 
suuremman nautinnon yks in ke r
tainen laulu ta i soitettu laulun 
sävel, kunhan esitys sujuu ty y 
dy ttäväs ti. soraäänittä ja kons
ta ilu itta . La ita  n im ittä in  on sel
lainen. että ä id in  sydäntä lä m 
m ittää  enimmän lapsen heleä, y k - 
Minkeratainen laulu ja rakastu
neen sydämelle vuotaa palsami 
kauniista rakkauslaulusta.

V e rtauskoh tia  olis i loppum a t
tom iin. M u tta  lopputulokseksi 
ku itenk in  jää se tulenkestävä to 
tuus. että lau lu lla  ja soito lla  on 
a inutlaatu inen tenhonsa elävään 
ihmiseen kaikissa clönvaiheissa. 
ka ik illa  ikäkausilla

M u tta  makujen erilaisuudesta, 
musikaalisen tason eri ko rkeuk
sista ja vaatim usten m on ipuo li
suuksista huolim atta  musiikissa 
on olemassa jo tak in  ka ik ille  y h 
teistä. Se on sitä. että jo tk in  sä
veleet ta i lau lu t m ie lly ttävä t kaik 
kia, m ie lly ttä vä t ja tkuvasti, vuo
desta toiseen, vuosikymmenestä 
toiseen, kun taasen jo tk in  alussa 
varsin v iehättävät lau lu t rupea
va t tympäisemään ja usein kuu l-

jalkaa leveän, luovutti Otto Sa
in Osastomme kokoukset silloin 

olivat vilkkaita. Kaikista puolue- 
t limikunttai, ja alueen raporteis
ta keskusteltiin runsaasti, samoin 
edustajakokouksien lähetessä a- 
'.ust tik sista jit evästyksistä. " \  ai 
!o tr.sretkiä'' tehtiin sellaisiin ta

lli,i. joista isäntä ia emäntä 
eivät vielä kuuluneet osastoom
me.
V. 1923 uusia osastoja  
perustamaan

Matti Laitalan esitelmät us- 
kontokysymyksestii ja M. Hall
iin puheet järjestäytymisen tar- 
peel isuudesta, k u in  myöskin 
osastomme osuus Raivaajan ja 
nykyajan levittämisessä, johon 
osastomme kulutti useita dolla- 
re ta. alkoi näyttää siltä, että 
työmme ei aivan hukkaan tehtyä 
Hut. sillä uusia osastoja perus- 

tettin  Cusliingiin, Thomast miin 
ja East VValdolxiroon. joitten 
syntyminen voidaan lukea unio- 
nilaisten .ansioksi. Suurimmat 
kenttiiijuhlat taaskin pidettiin yli 
dessä toisten osastojen kanssa.

SosialisttpU’iditeeti. vaalitaiste
luin keräysten lisäksi luovutti 
osasto kassa-tatin $50.00 sekä 
Uuden Englannin piirin järjes
tämiseksi $30.00. Toisien osas- 
to en lähettämiä myyjäislippuja, 
joita tulikin runsaasti, myytiin 
ja ostettiin osastolle.

V. 1924 jokii oli maassamme 
vaalivuosi, osastomme kiinnitti 
kaiken toimintansa vaaliagitat- 
sioniin valitsemalla toisten osas
tojen kanssa yhteisen vaalitais- 
telukomitean, jonka tehtäväksi 
jäi tilaisuuksien järjestäminen ja 
puhujien hommaaminen. Lento
lehtisiä jaettiin ja tilajiäispnitei
tä piti M. Halii ja aluetoimikun
nan lähettämänä V. Annala, se
kti englannmkielisenä puhujana 
oli kent täjuhlassammc Olsonin 
niemellä Aug. Ulacssens. Iltamia 
pidettiin useita sekä lisäksi yh
teisiä juhlia. Vaalitaistelurahas 
toon luovutettiin $50.00 osastot 
kassasta. Talohomma. joka oli 
ollut vireillä osastomme perusta
misesta lähtien, jiäättyikin lopul
lisesti siten, että joultrk. 14 p. 
kokouksessamme päätettiin os
taa kolmen eekkerin ala maata 
Seitsemän Puun järven Unionin 
kauppalan puoleiselta ranalta, 
$100 eekkeri, johon sitten stuin- 
nittelimmc rakentaa oman talon 
tai tiiliäkin tanssilavan. Suunnitel 
mat ovat kuitenkin sen jälkeen 
muuttuneet. Paikkaa pidämme 
historiallisesti arvokkaana, kos
ka siinä historian mukaan on ol
lut paikkakunnan*’* 'ensimmäisen 
valkoisen ihmisen asunto.

V. 1925 kevättalvella, hyvän 
ään aikana, muutettiin osastolle 
kuuluvat rakennukset Olsonin 
niemeltä yli järven omalle maal
lemme. jossa joka kesä sen jäl
keen olemme juhliamme viettä 
tiect ja jossa Amerikan l.alxir 
Partyn osasto myöskin kerran 
juhli. Myöskin on Larmariyhdis 
tys saanut käyttää kenttäämme 
vapaasti kestiijviilien pitoa var 
ten. Paikka onkin tullut siksi 
tunnetuksi ja viehättäväksi että 
se kerää kokoon suomalaiset, 
tnilloiii siellä vain on jotakin 
iärestettyä toimintaa menossa 
Harvassa varmaankin on niitä 
suomalaisia puhujia, jotka eivät 
o'isi kerran ja toiset useammin
kin puhuneet sanotulla kentällä 
ja monet ohjelinajoukkueet ja 
yksityiset Massan ja New Yor 
kin alueelta ovat siellä esittäneet 
hyvä ohjelmaa.

V:t 1926—1927 vierähtivät sa
manlaisessa touhussa kuin edel
linenkin. Viidessä toimittiin naa- 
nuriosastojen kanssa ja yhdessä 
pidettiin yllä vitokrahaalia Rock- 
landissa. josta tu’ot kuin myös 
kin menot tasattiin.

Vuosi 1928 oli meillä murheen 
vuosi, sillä tuonen viikatemies 
oli hyväk-i katsonut katkaistti 
elämänlangan neljältä osastoni 
me pömeliaimmilta ja laajalti 
tunnetuilta tovereilta, n iin . Kal- 
e Leino, Helmi Puolukka, Mo

ses llahl ia Ida Salo.
Scnjälkeen on toiiuiutammi 

dlut hipaista joskin kokoukset 
m pidettv lääilllollisesti kerran 

kimkaude-sa ja vuotuiset kelit 
tähiblamme, mutia näy telmien 
esittämiset ja muut sellaiset van

lu ina kävvä t lopulta s ietäm ättö
m iksi. Tässä suhteessa kansan 
kaikkinaisen tuom io lukee omat 
lakinsa. eikä mikään mahti saa 
suurin joukko ja  pitämään se lla i
sesta säveleestä tai laulusta, jon
ka se on kuulemiseen k y llä s ty 
neenä he ittäny t nurkkaan.

T ä tä  seikkaa koskettaa m. m 
tunnettu helsinkilä isen inusiik in - 
a rvostc lija  Y r jö  Suomalainen Suo 
men Kuvalehdessä. Hän lähtee 
ajatuksesta "hyvää  ja huonoa 
m usiikk ia ”  ja päätyy sanomaan 
seuraavaa:

"K uu le t sitten esim. tutun ‘M ä 
oksalla y l im m ä llä . . ."  S iinä on 
sepite, jota runoincen voi sanoa 
pieneksi taideteokseksi. M ik ä 
hän siinä sitten on n iin  v iehä t
tävää? Ehkäpä se. että siinä nou
see esille vä litön  m ie likuva ihan
noidun kauniista kesäisestä luon
nostamme samansävyisesti kuin 
W rig h tie n , Ekm anin tms. tau
luissa. Noissa sävelissä on vielä 
sellaista runo lcnnokkuu tta  ja sa
malla harrasta kauneutta, että se 
panee pahem m ankin irv ih a m 
paan ottamaan lak in  päästään ja 
kuuntelem aan."

ja tkaa v ie lä  sama k ir jo itta ja :
"P ien i ly y r illin e n  laulelma pys

tyy  herättämään sellaissesa. ke
nellä on m usiik in  tajua, kauniita  
m ie likuvia , ja sellaiseenhan aina 
m ielellään palaa. Sen tak ia  se
pite elää. ja yhden sellaisen on
nellisena luom ishetkenä syn ty 
neen säkeistön a rvo  on paljon 
suurempi ku in  suurten, m utta hen 
gettöm ien sävelteosten. Jokin 
Kreeta Haapasalon "M un kan
teleeni kaun iim m in ' kantaa elä
vässä käytössä vaatim attom an 
tekijänsä ninieä paljon myöhem
pään a ikaan kuin mitä yhden ja 
toisen pöytä laa tikko jen  täy ttävä t 
nidokset vo iva t m uistuttaa niiden 
tekijö istä. Tällaisessa laulelmassa 
on kansanlaulun vä litön tä  tun 
nelmaa, herkkää ja samalla te r 
vettä, m itkä  ominaisuudet kuu
luva t kansantaiteeseen yleensä."

♦
A m erikan  suomalaisten lauh i- 

harrastukset o lis iva t voineet olla 
suuremmat ja syvemm ät. M u tta  
m itä ei ole o llu t, sitä ei vo i auttaa. 
O n siis a rvoste ttava  sitä. m itä on 
o llu t. O tta is ipa  jo llo in k in  joku 
asioista tie to inen ja tehtävään uh 
rautuva kynäm ies sclostaakseen 
kaiken sen työn ja ka ikk i ne saa
vutukset. jo ita  A m erikan  suoma
la is illa  on m usiikin a la lla , n iin  
syn ty is ipä  s iitä  k iinnostava, s il- 
m iäavaava ja h is to ria llisesti yhtä 
h yö dy llinen  kuin ansiokas teos.

V anhem m at meistä m uistavat 
<-en hartauden, jo lla pä ivä t k iv iä  
'f'hkov.at ta i tehtaissa työskente
levät ta i kaivoksissa m yyrästä- 
■ät m iehet ta rttu iv a t torveensa i l 

lan tu ltua. M e illä  o li s illo in  so it
tokuntia  kvm m en ittä in  E ivä tkä  
ne suinkaan olleet a lam itta is ia. 
M uu tam at s ittenkin  kohosivat esi 
tystasossaan va llan  ihm eellis iin  
ko rkeuks iin  M a in itaanpa  vain 
Lancsvillen  so ittokunta  kun ton 
sa kukkurim m illaan  ollessa, nuo
ren polven ehtiessä notkeine sor- 
minppn avuksi. M u iste taan Lou
hi Moncsseniss.a. H um ina A s li- 
tabulassa, Red Lodgen so ittokun- 
*a ja. . . m iten paljon olis ikaan 
lue te ltav ia .

Toisena tu levat menneitten 
vuosien takaa alkunsa saaneet 
lau lukuoro t, jo tka n iin ikään  ovat 
.kantaneet monet a rvokkaa t ko r
tensa sivistyselämäm me kekoon 
M anko vaikutuksesta, olosuh
teitten vaihtum isesta ta i mistä lie 
neekin joh tunu t soittokuntiem m e 
supistuminen muutamaan, mutta 
kuorot sensijaan elävät, jopa edis 
tyvä t ja  nousevat entisestään —  
nuoren polvemme antaman avun 
tukem ina,

T iissä ohilcntavässä hetkessä 
koo tu illa  a ja tuksilla  ei ole ta r 
koitus tehdä m itään tyh jentävää, 
ta rko itus  on koskettaa m uistu tta 
vasi! lau lun m erkitystä , läheisyyt 
tä ja m eillekuuluva isuutta  joka 
päiväisenä eläinänosana. Laulun 
ja soiton, sanoaksemme sen to is 
tamiseen. M e illä , laulun kansana, 
on laulussa ja soitossa m yötäsyn
ty inen perin tö  vaalittavanam m e. 
M u tta  ei ainoastaan va a litta va 
na. vaan osana itseämme, annet
tu meille sitä varten, että s iitä  
nauttisim m e, että s illä  om akoh
taista ja yhteistä elämään,me r i-

hentuneita jäseniä ja hermoja 
rasittavat tehtävät on pitänyt 
jättää sellaisten paikkakuntien 
haltuun, joissa on nuorempaa 
toimivoimaii.

Nykyään on jäsenistömme toi
minta haarautunut useille eri 
aloille, kuten osuustoiminnalli
siin liikkeisiin, joista Unionin 
Larmariyhdistyskin löytää alku
juurensa sosiaiistiosaston jäse
nistöstä.

J äseimiäärämme, joka ensim
mäisenä vuotena oli 19, on ollut 
laskua ia nousua, ollen se nyt 33. 
Naapuriosastot ovat kaiki h pet
täneet toimintansa, mutta tämä 
Unionin "Valtava” osasto on vie 
la elossa ja toivokaamme, että 
se eläisi vielä kauan. Siihen voi
vat liittyä nekin toverit, jotka 
asuvat toimintansa lopettaucit- 
ten osastojen alueilla. ■ h". S.

VER NER  N ISK A N EN
Siihen polveen Amerii'kan suo- 

malai.ses>a tyoväenliik-keessä, jo
ka läiliti kckouiksiit, ja juhliin 
pvrvssä ja paikikasessa palkkaa 
vaatimatta, kuuluu myös Verner 
Nisikaneu, jdka nykyisin asuu 
Mavtiardissa. Mass. Toveri Nis
kasta on käytetty puhujana ja 
tupamichetiä ja hän on suoritta
nut myös melkoisen työn leh
temme kirjeenvaihtajana.

Kuka on kenenkä 
vihollinen?

Yhdysvallat vastusti Venäjän 
saartoa jo vuonna 1919

Washington, H. C. — Kun Ve
näjän vallan],itiijie.n taholta on 
väitetty ennen sotaa ja nyt taa
sen jälkeen siulan, että Yhdys
vallat on aina ollut Neuvostolii
ton vihollinen, on hyvä |>a.nna 
mieleen, et lii tämä ‘vihollinen’ so
tavuosina varusti Venäjälle suun 
nattomat miiäiriif sotatarpeita, 
elintarpeita ja yleensä kaikkia 
sellaisia tarvikkeita — ja kaikki 
aivan vapaasti — jotka auttoivat 
Venäjän suoriutumaan voittaja
na itäisellä rintamalla.

Mutta on vielä eräs toinenkin 
osoitus siitä, että Yhdysvallat ei 
ole ollut Venäjän vihollinen, vaik 
kclkuan sen hallitus ei ole hyväk
synyt sitä bo shevistista komen
toa ja epäkansanvaltaista halli
tusjärjestelmää mikä siellä on. 
Yhdysvaltain vailtiovirasto jul
kaisi hiljattain Pariisissa v. 1919 
pidetyn rauhankonferenssin |)öy- 
tälkirjan. josta selviää yhtä ja 
toista sellaista, ji.ika ei ole tähän 
asti ollut yleisesti tunnettua. 
Venäjän saarto

Pariisin konferenssissa oli 
myöskin keskusteltavana saar
ron ju ist;::nii.en Venäjää väis
tään. Sitä. esitti Englannin e-  
dustaia Balfour ja Ranskan edus 
taja Clcmenccau ja esitystä kan
nattivat kaikki muut edustajat 
paitsi Yhdysvaltain edustaja 
Henry White, joka niin enoinaan 
presidentti Wilsonin määräyk
sestä otti vastustavan kannan. 
Presidentti Wi'.s ui, joka ei suin
kaan hyväksynyt Venäijän kom
munistista komein.,a etkä siellä 
vallitsevaa diktatuuria, selitti e t
tä saarron julistaminen oli todel- 
'isu.udessa sotainen toimenpide 
ja koska eivät liittolaismaat ol- 
"cet so<lassa Venäjää vastaan oli 
näinollen kansainvälisienkin la
kien mukaan väärin julistaa saar 
toa semmoista maata vastaan.

Tänä aikana kun, Yhdysval
tain ja Venäjän vä/it näyttävät 
käristyvän, on erittäin hyvä 
muistaa minkälaisen kannan tä 
män maan hallitus otti Venäjään 
nähden jo niin aikaisin kuin ke- 
salä v. 1919. jolloin ensimmäsen 
maailmansodan jälkeen pidettiin 
rauhankonferenssi, lausuu Over
seas Uutistoimisto.

— Naista, joka pettää mies
tään, tuomitsevat ankarammin 
toiset miestänsä pettävät tiiliset.

— Kun naista sanotaan arvoi
tukseksi, tarkoitettaneen kai lä
hinnä ristisana-arvoitusta.

kastuttaisimme, että siitä löytäi
simme sitä jo ta in, jo ta emme lö y 
dä missään muussa —  lohtua 
murheeseen, ilon,isää ilopäiviin.

Jallu H.

ltrpakir.au


42 m en vuosikerta Raivaajan Juhlanumero 23:mas sivu

T. Y. Veli valistajana ja 
kasvattajana

Kim mc yritämme mittailla joi 
takin asioita jonkinlaisella mitta 
imulla. niin mc aina etsimme sei 
laisen esineen, jolla tällainen työ 
käy päinsä. Mc voimme punnita 
tavaroita, mittailla järvien ja me 
rien pinnat, voimmepa osapuil
leen arvioida ja mitata yksilön 
henkisetkin ansiot, mutta 'kun tu 
Ice suurten joukkojen asia ky
symykseen, niin silloin oikean ja 
kunnollisen mittapuun löytämi
nen on vaikea asia.

Yksi tällainen asia on T. Y. 
Veljen toiminnan mittaaminen 
ja arvioiminen. Iälytyykö edes 
osapuilleenkaan sellaista mitta
puuta, jolla voitaisiin määrätä 
sen työn tuottama hyöty, mitä 
Veljen talon seinien sisällä on 
tehty sen jjcljänkynimenen vuo
den aikana, minkä tämä talo on 
ollut käytännössä henkisen työn 
palvonnassa.

Kyllä sellainen löytyy. Aina
kin osapuilleen.

Me voimme vain kuvitella 
sitä tosiasiaa, että kuinka olisi 
niitten työläisten henkinen taso 
jotka ovat Veljen talon toimissä 
olleet näitten vuosikymmenien 
aikana, jos Veljeä ei olisi ollut 
olemassa. Ja kuinka olisi niit
tenkin työläisten sivistystaso, 
jotka eivät ole sen toimintaan o- 
saa ottaneet, mutta ovat kuiten
kin siellä käyneet ja ammenta
neet itseensä kaikkea sitä henkis 
tä rikkautta, mitä he ovat itsel
leen saaneet luennoitte.n, näytel
mien. soittojen ia laulujen kaut
ta. Siihen riittänee kaikitenkin 
sellainen määritelmä, että jokai
nen vain itsckohdaltaan, tutkisi 
tätä asiaa ja vetäisi siitä johto- 
päätelmän.
Veljen näyttämö

Alkakaamme Veljen näyttä
möstä. Kuinka köyhää olisi ol
lutkaan suomalaisten, elämä Il
man Veljen näyttämöä? Siellä 
on. esitetty meille kaikkea elä
män alaa koskevaa asiaa. On 
saatu nähdä elämän todellisuut 
ta draaman muodossa, on saatu 
nauraa myöskin elämän haus
kemmille asioille, on kuunneltu 
hartaana kauniita laulunäytel
miä, joista olemme saaneet vir
kistystä e’ämämme yksitoikkoi
suutena Se on ollut kerrassaan 
meidän henkistä hunajaamme.

Näyttämömme on antanut nai 
jon mielenkiintoista tvötä niille 
sndoille nuorille miehille ja nai
sille. jotka saapuivat tänne Suo
mesta, joilla ei ollut suurtakaan 
käsitystä elämän tehtävistä ia 
«en arvois.ta. Siellä he useat säi 
’v:vät suurmaailman viettelyksis 
tä. Useista tuli kunnon kansalai
sia ja kohosivat taiteessaan ai
ka korkealle tasolle. Näitä tal'ai 
siä uurastajia on paljonkin. Te
kisi mieli heidät kaikki esitellä 
Raivaajan lukijoille, mutta se, ei 
ole mahdollista, sillä heistä on 
osa tuonen tuvilla, toiset muilla 
mailla vierahilla, ja ei heistä ole 
pidetty mitään kirjaa mistä sal
s'" edes heidän nimensä tietoon.

Vanhimpia veteraaneja osas
tossamme, jotka oyat alusta 
saakka olleet näyttämön palkei
ta polkemassa, on Emtna Kos
kinen, Karl Flinck, Jacob Eiko 
ja Toivo Nousio. Emma Koskinen 
on ollut jatkuvasti mukana 
näyttämötyössä, esitellen mel
kein kaikenlaisia tyyppejä mitä 
näytelmissä naisille on annettu 
esitettäväksi. Hän on kohonnut 
Amerikan suomalaisten •■nais- 
näyttelijäini parhaimpiin kuulu
viksi 'ja hänen ' työlleen tuskin 
osataan antaa sellaista arvoa, 
mikä sille kaiken.kohtuuden mu 
.kaan kuuluisi.'

Kalle Flinck/. on myös Veljen 
näyttämön veteraaneja. Monet 
ovat ne osat joissa Kalle on 
antanut’ quincvlaisellc yleisölle 
.nauttimista. Kalle on mainio 
koppavien Suomen isäntien osan 
esittäjä ja samoin raakojen ni- 
tnisuiiestyyppicn esittäjänä hän 
on saanut tunnustusta. Lukuisat 
ovat ne illat, mitkä hän on kulut 
tanut harjoituksissa ja  kotonaan 
rollia lukiessa. Paha vain, että 
nykyisin Kalle tekee yöllä työtä, 
joten ei hau ole enää tilaisuudes 
sa astumaan näyttämön parras
valoon.
Jacob Eko astui Veljen näyttä

mön palkeille aivan ensiniäistei: 
joukossa. Hän oli aikoinaan yksi 
ahkerimmista taiteen a'alla a- 
hertajista. Hän myös kohosi esi
tyksissään korkealle. Quincyn 
näyttämö onkin aina ollut yhte
nä johtavana laitoksena Idän suo 
tnafa'sten näyttäinöitten joukos
sa ja suuri ansio lankeaa juuri 
näille varhaisemmille ahertajil
le, jotka asettivat näyttämömme 
hyvälle alulle.

Eko on suorittanut muutenkin 
suuren osan Veljen toiminnan 
eteenpäin viemisessä. Oli m.m. 
rakentamassa talon kivijalkaa, 
kaivamassa kellarin ,>oliiaa sil
loin kuin toiset samaa, työtä tees 
kcniic llccl suurin p iirte in  v iltt i-

tclivät ympärillä ja antoivat 
lukon kuokkia. Sellaista aina ta | 
pahtuu yhteistoiminnassa. Nykvi 
sin Eko ei enää voi ottaa osaa 
Veljen toimintaan, sillä hänen 
sairautensa ci anna siihen tilai
suutta, jota me ikaikin syvästi 
valitamme. Asioita hän kuiten
kin seuraa suurella mielenkiin
nolla ja lukee Veljen lainastou 
kirjat moneen kertaan.

Toivo Nousio kuuluu myös al
kaviin veteraaneihin, mutta kun 
hänen työstään on toisessa pai
kassa lehteä selostus, niin viit
taamme siihen tutustumista vai 
ten.

Nämä ovat nykyisin tietämäni 
mukaan allista saakka olleet 
näyttämötyön tekijät. Sitten 
meillä on monta näyttelijää, jot
ka ovat olleet näyttämötyössä 
kohnevuosikynimentä ja siitä y- 
li. Sellaisia esittelen tässä muu
tamia, jotika satun tässä niuis-<i 
ta maan.

Victor Hautunen on ahkera ja 
kauan Veljen näyttämön näytte
lijä. Kolmenkymmenen vuodet: 
aikana hän on ollut lukematto
missa osissa, joista hänen par
haat esityksensä ovat olleet röyli 
keäin talonisäntien, vanhanai
kaisten ritarien y.111. esittämät 
tyypit. Hantusen ääni on niissä 
jylissyt kuin voimakas pasuuna 
ja katselijat ovat aina saaneet 
“thrilliä” Halttusen esityksistä.

Yrjö Koskinen tunnetaan ym
päri Idän valtioitten. Koskinen 
on saanutkin alkuopetuksen jo 
Suomessa. Muistaakseni hän on 
ollut näyttelijänä Tampereen 
teatterissa, josta hän on perinet 
näyttämöteikniikan sulaville liik
keineen. lliiin voi esittää tukki
jätkästä salonkiherraan saakka 
ja hyvän lauluäänen omaavana 
voi suorittaa osansa myös ope
reteissa pääosilla. Hyvänä runon 
lausujana ja melodraamojen esit 
täjänä hän on yksi parhaista.

Antti Soikkeli taas panee mei
dät nauramaan mehevillä savo- 
laistyyppien tuiki t sein isillään 
Mistäpäs saataisiin parempaa tul 
kitsijaa Pekkarisen Jahvetti 
Tossavaisen osalle kuin Soikke- 
lista? Sellaisia esityksiä «katsel
ussa saa katselija vuoroin nau
raa ja itkeä, sillä hän osaa aset
taa kaikki asiat näytelmässä oi
kealle jalustalle. Ja kyllä Antti 
voi esittää draamaakin ja hyvä 
siinä onkin, joten hänen kykyn
sä näyttämöllä on monipuoline.n

Antti on ‘myös hyvä ohjelmi
en esittäjä. Varsinkin huumori- 
>uheitten pitäjänä hän on saanut 
ainutlaatuisen maineen.

Fanny. Lehti on suorittanut an 
sioittuneen osan Veljen näyttä
möllä. Hänen letnpiosoiisa on yl
häisten rouvien osien esittämi
nen. Niissä hän on kerrassaan 
mestari, tai mestaritar, kuten 
'.ienee oikeammin sanoa nais- 
esittäjästä. Hän. tekee työnsä 
kunnollisesti ia perusteellisesti. 
Vieläkin toimii näyttämöllämme. 
Senja jaArvid lohnson ovat suo 

"ittaneet myös osansa Velien 
näyttämöllä. vaikka he ovatkin 
myöhemmän ajan näyttelijöitä, 
nimittäin Veljen näyttämöllä. 
Heillä on kuitenkin pitkä näyt- 
telyura kuminallakin, sillä he o- 
vat Rockportin näyttämöllä näy 
tellect pitkät ajat ennen Quin- 
cyyn tuloaan.

Nuoremmista näyttelijöistä e- 
sitämme ensiksi Kaarin tlill- 
Chapmanin. Hän on Veljen näy* 
täiuöu kasvatti ja sellainen, jos
ta voimme olla ylpeitä. Hyvänä 
laulajana ja sulavaliikkeisen;' 
näyttelijänä on hän ’kuin itseoi
keutettu saamaan pääosan ope
reteissa. Suuri luku onkin niit
ten operettien määrä, missä Kaa 
rin on näytellyt. Koko Uuden 
Englannin suomalainen väki on 
nähnyt Kaarinan esitykset ja 
nauttinut niistä suurella mitalla. 
Ohjelmien esittäjänä Kaarin on 
myös suorittanut suuren t viili.

Akseli Nielsen on niinikään 
Veljen näyttämiin kasvatti. I liä- 
•ien kehityksensä onkin ollut no
peaa, sillä hän on' ‘‘vain" toista
kymmentä vuotta aherrellut 
näyttämöllämme. Akseli oli ai
koinaan ahkera ja hyvä urheili
ja ja näin -ollen hänen aikansa 
meni pääasiassa harjoittelemisiin 
:a ’kilpailuihin. Nyt hän on Ve1- 
■en parhaita esittäjiä, on Piit 
useita vuosia johtajana ja hy
vän lauluäänensä vuoksi sopiva 
useanlaisiin osiin. Akseli tiiniie- 
‘aa my< skin ohjelmien esittäiä 
•lä ia lukuisat ovat olleetkin 
ne tilaisuudet, missä hän on käy
nyt ihmisiä laulutaidollaan ilah
duttamassa.

Katri Sward on myös Velien 
näyttämön henkii; hin kiinteästi 
kuuluva. Aina silloin tällöin me 
näemme hänet näyttämön pui 
keillä. Katri on kuin syiitynvi 
näyttämöllä esiintymiseen. On 
monipuolinen näyttelijä ja miel
lyttävä tehtävässään.

Ida Lähdemäki on vanhoja ve
teraaneja. Hän on näytellyt pal
jon Worccsterissa ja ehkäpä

mullallakin ja nyt viimeiset vuo
det täällä Quincyssa. Ahkera ja 
tunnollinen ja omaa hyvät lahjat.

Sigrid Johnson on mvöes nuo
ren polven näyttelijöitä, joka on 
ahertanut Veljen näyttämöllä. 
Esittiiä osansa hyvin ja on tim- 
nontarkika esityksissään. Sigrid 
tekee yhtä ja toista muutakin 
Veljen hyväksi, joten hän olkoon 
esimerkkinä toisille toisen pol
ven suomalaisille.

Olisihan niitä vielä pnijonk n 
joista pitäisi mainita, kuten E- 
mil Kirnutti, Eva Laakso, Pentti 
Autio, Jalmar Paananen, Thelma 
Mattson, Sylvia Knuutunen- 
Bjornholni, Taimi Gleeson ja mo 
net muut, jotka ovat näyttä
mömme palkeita polkeneet ja e- 
sittäneet hyvääkin, mutta kun 
he eivät kuulu varsinaisiin ve
teraaneihin, niin täytynee ne jät 
tää tuonnemmaksi. Jos joskus 
saamme Veljen toiminnasta 
muistojulikaisun, jota mc jotkut 
tosissamme uneksimme, niin 
voimmC| sitten esitellä yksityis
kohtaisemmin.

Olen tässä esitellyt vain ne 
näyttelijät, jotka ovat tällä ker
taa paikkakunnalla. Niistäkin on 
paljon pois. mutta eihän ne kaik
ki yhdellä kertaa mieleen joh
du. Näille kaikille ja myös niil
lekin. jotka ovat toisilla paikka
kunnilla, pyydämme lähettää yh
teiset terveiset ja kiitokset siitä 
mitä he ovat vuosikymmenien 
varrella näyttämiimme turvin an 
taneet taidettaan suomalaiselle 
työläiskansalle.
Urheiluseura Karhu

Karlin tunnettiin aikoinaan jo
kaisessa kolkassa Amerikkaa, ai 
nakin idän valtioissa. Karhit al
koi toimintansa vuosisadan alku
vuosina ja toimi yhtäjaksoisesti 
neljärikyninicnluvulle saakka, joi 
loin sen toiminnassa tuli pysäh
dys ja nyt ei ole muuta kuin ni
mi jälellä. Mutta värikäs sen toi 
niintä on ollut. Sen siipien suo
jassa moni nuorukainen ja nei
tonen viihtyi ja kehitti ruumiil
lista kuntoaan. Se oli kuin ve
tonumero oh jehua tilaisuudessa, 
sillä siilien liittyi suuri osa sel- 
'aista nuorukaisjoukkoa, joka 
“i mahdollisesti olisi muuten tul 
'ut viileyteen työväenliikkecin- 
me katissa. Mc emme ole kos
kaan antaneet urheilulle sitä o- 
saa ja arvoa minkä se ansaitsee 
kootessaan nuorisoa talojeinme 
seinien sisälle.

Karhussa on ollut paljon hyviä 
u-hciliioita, joista sitten on tul
kit invös verrattain livviä osas- 
totoimitsijoita. Jo mainitsin A. 
Nielsenin. Toinen Karhun kasvat 
teia on Väinö Tirri. Karhu se 
oli joka Tirrin ensiksi jäseneksi 
s-ii ia sitten senjälkeen osasto 
Tirri onkin vetänyt monta pal
kintoa kilpailussa. Keihäänheit
täjänä hän aikoinaan hallitsi ur
heiluliittoamme, olipa kahtena 
vuotena peräkkäin Uuden Eng- 
ktnnin mestari amerikkalaisten 
keskuudessa.

Mutta Tirri on muutakin. Hän 
on nykyisin yksi ahkerimpia o- 
öastotoimitsioistamine. On kir
jastonhoitaja, Veljen johtokun
nan jäsen ja eipä liene sitä työ
tä osastossa mitä Tirri ci olisi 
suorittanut. Karhun kunniaa o- 
vat ylläpitäneet aikoinaan invös 
kiu Sain Hokkanen ja Mauri R i
vers.

Jos joskus kirjoitetaan Ame
rikan työväenliikkeen historiaa, 
on Karhu ansainnut tilansa sen 
lehdillq.

Veljen''talon toimintaa selos- 
' tellessa on paljon alaosastoja, 

joitten työ yhteisen kasvatus
työn eteen on ollut suuri. Sellai 
siä meillä on agitatsionikomitea, 
soittokunta ja laulukuoro, jotka 
kaksi viimemainittua aikoinaan 
vaikuttivat Veljessä ja Järjes
tössämme. Niitten toiinitsijoitr. 
on mahdoton mainita, sillä niitä 
on ollut vuosikymmenien aikanr 
sadottani. Mainitsemme ne vain 
toimintamme kokonaisuutta sil
mälläpitäen, että saisimme e le? 
osapuilleen käsitystä toimintam
me arvokkuudesta ja monipuoli
suudesta.

Pitäisi mainita kaikki Veli"ii 
toimihenkilöt yksityisesti, sillä 
heidän tvönsä olisi mainitsemi
sen arvoinen, mutta tila ei sitä 
salli. Ottakaa siis vastaan niei- 
iätt kaikkien yhteinen tunnustus 
työstänne. Velien naiset erikoi
sesti iotka olette toiniiimallan 
ne vieneet osastoamme eteen 
•iä"’ 'äpi huonojen ja hyvien ai- 
koien.

Veli on saanut pitkänä oloai 
kanaan s«'kä kiitoksia »ttä nio:t- 
' e : ta  Mutta 'ketä siitä syyte
tään’ Mistä tulee se joka -oi 
heittää eiisimäiscn kiven? E:kö 
mahdolliseen puutteellisuuteen 
rlla kaikin syyllisiä, enitenkin 
ne, jotka eivät koskaan ota toi
mintaan osaa mutta joille ei sit 
ten kelpaa toistenkaan toiminta. 
Näitten olisi aika jo astua esille 
tietä n äy ttä m ä än i —  V cuuu.

Quincyn Työväenyhdistys 
Veljen veteraaneja

Poieo N. Nousio.

Yksi T.V. Veljen toimeli.aim- 
pia jäseniä on oi t l*oivo N. 
Nousin, Oikeastaan lian mi 
muutakin, kuin vnin pi l.kkä |.ai 
kalliueu nsnstotoinutsijn, silla 
läncn tymisä ja toimintansa u- 
lottiu: koko meidän Järjestöäm
me 'koskevaksi. Raivaajan mmii 
vitotisrma kirjeenvaihtajana luin

n tietoa levittänyt laajalle alu
eelle kirjoitiiksicnsa kautta.

Saavuttuaan nuorena ' i k i 
senä Quincyyn, olisi hän yhty
nyt Veljeen sen perustamisk ■ 
opuksessa, mutta nuoruus oli ol
ut esteenä, sillä ei silloin ) oi 

kasia päästetty miesten liom- 
uiin. Muutama kuukausi myö
hemmin hän kuitenkin pääsi 
osastoon Paak/kari-'.ainajan ".-»tr > 
situksesta".

Nousion päätyi Järjestömme 
eteen on ollut kirjallinen työ, 
etupäässä irunoilti. Runouden 
virvakka hepo onkin ollut mon
ta .kertaa ravissa Nousion len
nokkaan kynän seurauksena. Sa
lat ovat ne runot, jotka ovat lui
nen kynästään lähteneet ja joit-, 
Amerikan suomalaiset työläiset 
ovat saaneet nautinnokseen. 
Niitä on julkaistu Järjestömme 
julkaisuissa, sanomalehdissä ja 
on niitä paljon lausuttu vain ru
noilijalta . itseltään tilattuna 
Nousion runot ovat korkeatasoi-

Tcivo N. Nousio.
Raivaajan toim ittajia

Amerkan suomalaisen laulu
K irj. Alfred Laakso

K uin ra tsu a  onnem m e ohjaillen 
tänne  kuljim m e, m erien taaksi.
N iin kaukaisen auringon laskun  m aan  
saim m e uudeksi kotim aaksi.
D e law aren  v irto jen  rannoilla 
m aih in  nousihan Suom en suku, 
siitä löyty i aikakirjo issakin  
m e idän kohdalle kaunis luku.

Me ta rtu im m e  työhön  ja  to im in taan , 
m aasta  kuokim m e pelloksi m u ltaa , 
saim m e känsiä käsiin teh ta issa  
taikka kaivaissa vuoresta  kultaa.
V aon om an oom m e syväksi kyn täneet, 
m aalle uhriksi vaivam m e an ta in , 
siten  yhte isen  onnem m e a lt ta r iin  
om an osam m e kaikessa kan ta in .

N y t käyvät jo poikam m e ta is te lem aan  
T äh tilippum m e  u ijahan  alla, 
sydänverensä auliina u h raam aan  
eestä oikeuden, kansojen va llan .
M eillä kuohuuhan  vapaus veressä, 
m e itä  orjiksi ei ole luotu, 
vapautem m e puolesta ta iste llessa  
meille a ina on voimia suotu.

O n isien uskoa vaalittu ,
o llu t L uojaan  on luo ttam usta , 
te illä aina se ollut on oppaana, 
ollut soihtu, kun taival oi' m usta.
Toki isien hengen perin tehe t 
oem m e tah to n ee t ta ltehen  panna, 
n iitä , kultaakin  jalom pia a a rte ita , 
emm e hinnalla m illään anna.

Vielä aikojen taaksekin  m ie lissä 
Suomi m uistoneen  rakkaana säilyy, 
soipi rinnassa kaunis sen kante lo , ♦ 
kuvat e lävät sielussa päilyy.
L anka elom m e kerran  kun katkeaa , 
veri pysäh tyy  v irtaam asta , 
e ivät nousevat polvem m e onnekkaat 
m e istä  lakanne laule lem asta.

( IndiTäolevaau mi tökija laatinut myös säveleen. jotäka 
(kuoroille ja pianolla uit sovittanut M artti N isonen.)

'ia ja v ah v asti ty ö lä is -  ja väliä 
väk isin  p u o lu s ta v ia  rtni"«l:iii.i 
iig k a  m a t  sa a n e e t vasta .kaonu  
työläisten keskuudessa.

Näyttämöllä Nousio on ollut 
paljon. Ura alkoi V iipurin maa 
eututeatterissa ja s i i l iä  jatkui 

tänne. Täällä hän on näytellyn 
ia j htannt aina silloin talloo) 
On suomentanut, sovittanut ja 
niukat Iitit useita ' .ymineiii.i näy- 
ilmiä. jotka ovat olleet Veljen 

näyttämön käytettävissä ja ovat 
nykyäänkin varastossa. Niitä mi 
näytelty paljon muillakin näyt- 
t ämöillä.

Osuustoiniiiita on ollut Toivon 
mieliasioita, sillä hän on paljon 
toiminut sen eteen. Jo Aincri- 
aaaiitulonsa ensi vuotena hän te
roitti kynänsä ja antoi nuoren 
mielensä lentää osuiislarmin 
aloit ctjnuihissiy. kirjoittelemalla 
sen puolesta Työniieheen, mutta 
siitä ei kuitenkaan tullut sillä 
kertaa mitään. Mutta siitä se 
alkoi. Quincyn osuuskunnan 
johtokunnan jäsenenä, kinjnrma 
ja presidenttiini hän 011 ollut 18 
vuotta. Nykyisin kuuluu jäse
nenä Fitehburgin Intoon.

Union mies hän myöskin on, 
kuuluen jäsenenä maalarien Unt
oon ja on ollut sen piiriedustaja
kin aikoinaan.

Quincya ja ympäristöä on lian 
edustanut useissa alue- ja Jär
jestön kokouksissa. Oli useita 
vuosia Quincyn edustajana Liit- 
tohallinnossa ja nykyisin edustaa 
Saimaa Fkehburgissa.

Suomi-avustuksessa hän oli in
nokkaana toimitsijana, kirjoitte
lemalla katsauksia Suomi-julkai
suun ja Raivaajaan kaikki sen 
toimintaa koskevat asiat ja ilta- 
innpibdit.

Delaware-juhlien järjestelyyn 
hän otti osaa. Kuului paikalli
seen komiteaan ja sen lisäksi 
valtit komiteaan. Kinjoitteli uu
tisia ja muita kirjoituksia neljään 
suomalaiseen ja yhteen ruotsa
laiseen lehteen ja Nousion ky
nästä oli lä.ht "isin se runokin 
j ka lausuttiin Oelawarejuhlassa.

Nousio on Karjalan lapsia, 
syntynyt Viipurissa. Kävi kati 
sakonkin kotiseudullaan ja jatkoi 
opinnoltaan Viipurin realilyseos- 
sa, mutta joutui lähtemään li
uettiin, kun otti osaa toisten 
iin rten kanssa "aktivisti"-liik 

ikeeseen ja maa alkoi polttamaan 
lialkcven alla. Venäläiset san-

farmit olivat saaneet poskien k ti-l 
eitä hajuaistimiinsa ja alkoivat 

liat \ y t te le in .iäti. Sillä tiellä ,111' 
v ie läk in , va ikka  a - .k iu  k a lso -  
nassa kotisi tuaan v iv-ia  jäl-j 

keenpäin.
Ny t T o iv o  mi a ' n i a l t i k i r j o - 

ia j a . sillä ha in  ’ k' m  .en vuo.
.a sitten kut -iittr R a iv a a ja n ' 
toim itukseen. jota tointa liani 
lo itaa  ylia m e id än  k k k ien t \v - ' 
1 vt \ k seksi \  en

Ak«cli Matson,

Amerilkan Suomalaisen Kansan
vallan Liiton toimiva jäsen. Kan
sanvallan Liiton toimeenpanevan 
komitean jäsen. Raivaajan kir
jeenvaihtaja. Oinasta toimin
nastaan Matson vaatimattomasti 
huomauttaa :

Raivaajaan olen kirjoittanut 
k a lidek sa ntoista vuotiaasta alka
en. Olen kirjoitellut pakinoita, 
kronikoita, urheilusta yhteen ai
kaan aika paljon, ja sitten taval
lisia paikkakuntaikirjeitä. Näitä 
kirjoituksia on niin paljon, että 
ei ytksikään toinen Amerikan 
suomalainen ole Raivaajaan niin 
paljon kirjoitellut ulkopuolella 
toimituksen, "Herran äänen" ja 
“Vennun" nimimerkeillä useim
mat kirjoitukset.

Nykyaikaan kirjoittelin vuosi
kymmenen ajan lukuisan määrän 
kaunokirjallisia kertomuksia, in 
m. käiksi pitkää jatkokertomus
ta. Laipatossuun aikoinaan kir
joittelin runonpätikiä ja huttnio- 
ristisia kirjoituksia.

Puheita olen pitänyt — huo
noja ja hyviä — jokaisessa idän 
osastossa. Toimeenpanevan ko
mitean jäsenenä kymmenisen 
vuotta kaikkiaan ja ennen alue
komiteoissa. Aiimeisen kolmen
kymmenen vuoden aikana olen 
rillit melkein jokaisessa Järjes
töin ja alueen k ko- ksessa. Ur
heiluliiton sihteerinä ja I.iitto- 
hallinnon jäsenenä' olen myös 
ollut. Osuusliike "Turvan" sih
teerinä parhaillaan.

O en kuu’i'iiut s itt< kuntiin 
näytellyt ja lakai sut tyoväenta- 
loien lattioita :a puhdistellut 
sylkyastioita, vaT ka itse en nii 
hin ole s.y'kenyt. Kaikki tämä 
ilmaiseksi.

Olen syntynyt Pvlkönmäelle 
Vaasan läänissä v. 1891. Ameri- 
kaan tulin v. 19CT (Vanhaiunaan 
nimi Kolari.) Osastoissa ci ole 
o’lut yhtään sellaista komiteaa 
missä en olisi olltrt.

“Pira-Erkki” ja  kol
me muuta häjyä

Lyhyt kuvaus toholampilalststa.
OTTO W. LANSON

K yllä ne toholum pilaiset ovat ih 
m eellistä kansaa. N e ovat monessa 
suhteessa erilaisia kuin muut suom a
laiset. Ne ovat etsineet vanhoja aar
teita Ja m uita kätkettyjä tavaroita ja 
ihm eellisiä esineitä.

Mutta tässä minä kerron vain m uu
tamista suurista ja pahoista m ieh is
tä. Älkää te toholam piluiset pahas
tuko sillä tämä on tosikertom us v a ik 
ku vanhoilta ajoilta.

S ie llä  Toholam pilla oli ennen  
m yöskin neljä “häjyä", mutta nämä 
olivat kuuluja koko L estijoen laak
sossa. Ensimmäinen naista oli Erkki 
Kaattari, jota toholam pilais t kut 
soivat “Piru-E rkiksi” . Toinen oi 
Erkki Kotila; kolmas Sakari Sa"i- 
kangas ja neljäs oli vasta parinkym 
m enen ikäinen poikanen.

Tässä m ainitsem ani kolm e häjyä  
vaelsivat ja vaikuttivat niinä suurin; 
nälkävuosina ja sitä seuraavina Sr 
ta lv :, jota se nälkävuosi seurasi, oi 
kovin lum inen ja kylm ä. Mutta s i l 
loin kuitenkin oli Toholam m in pik- 
kutalonpojilla hyvä tienestitalvi, var
sinkin sellaisilla , joilla oli v ah va1, 
hevoset

K ivijärven K innulassa oli ed e 'li-  
senä talvena kaadettu paljon tukkia 
'a setiraavana kesänä kasisahoilla  
sahattu lankuiksi ja parruiksi, joita 
sitten kertom uksessani m ainittuna  
talvena ajettiin Himangan eli " H a l i 
man", niinkuin sitä silloin kutsuttiin, 
atamuan. Siellä  nim ittäin raken

nettiin laivoja ja loput parruista ja 
lankuista lähetettiin ulkom aille. Kun 
lankut ja parrut oli saatava H im an
galle talven aikana, niin abia kiuv.

Clo niitä sinä talvena m ie la ia he
vosta liikkeellä ja K innulan ia Hi
mangan välisellä tiellä hulinaa k' 
tappeluita.

Nainiit knlnie ket toinukscss mi 
m ainittua miestä kulkivat aina y h 
dessä ja raivosivat it ellerm tien 
kaikkien muiden ohi ja piti . at tien 
hai lie..- aah. Lestin kankaalla, joka 
on neljä vanhaa pitkää v ir taa piika 
tuloton taival, su ritc ttiln  monta 
tappelua, joissa näiden m ie,Ien  voi
ma ja m aine tuli killilmsal ;

Tälliä kolm ikko oli aina lähettänyt 
e le itä ä n  terveiset, etla tie pitää olla 
auki silloinkin vaikka ne olivat tyh
jänä H im angalta painamassa ja  vas
taantulijat olivat raskaiden kuorm i
in  kanssa sinne m enossa. Naita ter
veisia ei ensin uskottu multa lopulta  
ne oli otetta .n täydestä ia "t e pi let- 
tiivu auki." P i.u -E ik k i ja K otilan  
Erkki tavallisesti suorittivat tappe
lun. jossa aii.a voittivat kun tappelun  
kestäe su Snvilnmmeri Sakari nosteli 
kaikkiin  toisten lankku- ja parru- 
kuormat tiedä tiensivuun, että kol
mikko piiasi ajam aan keskitietä,

"Piru-Erkki” ei ollut ainoastaan  
. .ikeva ja paha tappelija, vaan myös 

m hyvä lasnpainotaituii. Unkarin  
1 m iehen talossa rakennettiin uu
s i asuinrakennus. Tuli harjahirren  
n '.oaiset ja siihen tilaisuuteen piti 
saada viinaa Sitä ci siihen aikaan  
kaupungista haettu, vaan keitettiin  
tse. Niinpä nytkin pannut tu le lle  ja  

viinaa keittämään harjahirren nosta-
Jaislin.

Harjuin: 1 oli nostettu palkoilleen  
ja Erkki meni viemään viinaa nosta
jille. Hän rati viinalle  täytetyn kan
nun astian kumpaankin käteensä ja 
juoksi tikapuita ylös ja vei toisen  
kannun ensinnä toiseen päähän, jos
sa yhdessä ryypättiin ja sitten juoksi 
harjahirttä pitkin toiseen päähän jo
hon vei toisen kannun ja siellä  taas 
ryypättiin. Kun kannut olivat tyh 
jät, Erkki juoksi harjahirttä pitkin ja  
otti tyhjät kannut sekä juoksi jyrk
kää päätyä alas räystäälle ja sitä  
myöden tikapuille ja niitä alas pi
halle. Toisessa kannussa oli vielä v ii
naa, jonka Erkki ryyppäsi suuhunsa  
ja sanoi, että tehkäupäs toisetkin sa 
ma temppu.

Mutta kerran sitten sattuikin, että  
määräystä ei toteltukaan vaikka se  
oli lähetetty. Oli Joulun aika ja ky l
mä talvi, niin Erkit la ittoivat O ike- 
m uskylalle tiedot, että Erkit tulevat 
ia viinaa on varattava. He olivat lä 
hettäneet tiedon, että Ruusilan tien - 
vieritalon perikam arin pöytä oli la i
tettava koreaksi, jossa on kannu v ii
naa, kuumaa vettä ja palasokeria. 
Vaikka O ikcm uskylän m iehetkään  
eivät olleet arkalasta kotoisin tuli 
m iehille vähän hätä käteen, mitä 
*thdä kun viinaa ci sattunut om issa 
hoteissa olemaan. /Asian sattui kuu
lem aan myöskin vasta parissakym - 
m enissä oleva sepänoppilos, Jaakko 
Vehkoja, ja sanoi, että j s annatte  
m inulle halstuopin viinaa niin otan 
vastaan kum paisenkin Erkin ja kään 
lj tän ne takai'in . O ikem uskyläläisct 

'upasivat ja niin jäätiin r;d ttamaan
detettua sunnuntaita.

Määräaika lähestyi ja O ikem usky- 
äisiä kerääntyi Ruustilan tuvan sl- 
upenkille, muttu sepänoppilas istui 

•akan nurkalla odottam assa Piru
a k in  tulon, joka tavallisesti aina en -

11 tuli sisään. M iesten m ielet olivat 
id ’ tuksesta jännittyneet kykeneekö  
tuo sepänoppilas pvsävttäniään Er
iin, vai onko kaikkien lähdettävä  
"änälämakeen sillä muu ei siitä sen  
iälkeen kuitenkaan seuraa. Poika 
kyllä painoi kym m enen leiviskää, 
mutta oliko hänellä sisua, sitä ci ku
kaan voinut sanoa, kun sitä ci olt 
nähty.

Ulkoa kuului kulkusten helinä ja 
arvattiin, että odotetut vieraat olivat 
saapuneet. Piru - Erkki työntaytyy  
ensinnä sisään ja ottam atta turkkia 
päältään, kävelee suoraan perika- 
nariin. Mutta kun siellä  ei ollutkaan  

ketään eikä viinaa ja kuumaa vettä  
löydöllä, tulee kiroillen takaisin lu 
paan ja tiukkaa missä on viina. Hän 
ärjäiloc, että enkö ole lähettänyt t ie 
toa ja miksi käskyä ei ole täytetty?  
Takanurkalla istuva nuori sepaoop- 
oilas sanoo yksikantaan, että olem m e  
päättäneet panna vim at parem piin  
suihin. Tällainen röyhkeys suututti 
’iru-Erkkia m in, että lian kauheasti 
liroillen, nyrkit ojossa hyökkäsi se -  
anoppilaan kimppuun tarkoituksel- 

a antaa kunnon selkasaunau m oisel- 
'e uskalikolle. Mutta se|. eippilus oli 
myöskin sitä odottanut ja silm änrä
päyksessä tarttui Erkkiä turkin p ie
luksista kiinni ja Iin Erkin lattiaan  
■.uin märän kilit "'n. sam alla rysäyt
täen polvilleen Ei un rinn 1 päälle  

ym nienen leiviskän k o k o  p a in i l l 
aan. "Piru-Erkin" suusta purskaht1 
■eri, jesta päättäen hänen tilen  ■> oli 

'lc .im  Samassa näkyi K lilan E: 111 
kip punainen naama ovesta mutta 
nähtyään toverinsa kurjan tilan. 1 
lasi takaisin ja lahti junk 'maan kn- 

j tiaun kasin.
Lähem m in as ja  tarkastettua näh- 

' tiln, että Erkin tilanne oli paha. 
| Hän ei voinut enaau piruilla, e kä 
’ ihata kelaan. Erkki kannettiin re- 

• •en ja vietiin kiireellä k 1 in. K m 
j km nollista iääkärinhait a s ihen a i

kaan ei olhit s ial . . . . , E k. 1 
j tui virum aan vuoteessa neljä vuotta  

•li a kunnolleen k ■ skaan parantunut, 
lian kuitenkin parani niin paljon, 
' (ta eli mania euos a sen jälkeen ju 
liikuskeli ulkosalla, m ilta sisu oli
ainiaaksi m ennyt. Ja  sisu se on m en
nyt m uiltakin entisiltä hälyiltä  ja

! väkeviltä t holam pila i, Itä silla aika
'•n opettanut, että ei ole mu la \ i r -  
lutoata, uiutikituii ’ioholjiiunilta.
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Port C hesterin  osaston  
syntym äsijoilta

t

J

Innostukseen Ja uhrautuvai- 
seen mielialaan liittyi varo* 
vaisuus Ja tarkkuus.

Kuka Inhansa Port Chesterin 
osaston vanhempi jäsen vois: 
meille ’hyvinkin elävästi kertoa 
minkälaista oli “elämä silloin" 
kuin osaston syntysanat lausut
tiin, mutta nyt meidän kuiten
kin “historiallisessa katsaukses
samme” on tyydyttävä pöytäkirja 
pykäliin, jotka kylläkin puhuvat 
■luottamuksellista ja varmaa kiei 
tä. mutta vähemmällä eloisuu
della, kuin mitä itse paikan pää) 
lä ollut joku osaston jäsen voisi 
tehdä.

Port Chesterin osasto on pe
rustettu Karl Liimataisen asun
nolla elok. '17 p:nä 1916. Perus
tavan kokouksen puheenjohtaja 
na on ollut Armas Koski ja pöy  
täkirjnrina Hilma Liimatainen. 
Pöytäkirjassa sanotaan, että 
“pienen keskustelun jälkeen sel
veni osaston perustamisen vält
tämättömyys" ja August Pekko 
nen a-lotti jäsenien kirjoituksen. 
Niitä tuli heti 23. Edelleen saam 
me pöytäkirjasta tietää, että he 
ti päätettiin liittyä sosialistipuo 
lueeseen suomalaisen kielSjärjes- 
tiki kautta, vaikka pöytäkirjan 
sanamuoto tässä asiassa on hiu
kan epäselvä. Jäsenmaksuiksi liv 
väksyttiin 30 senttiä kuukau
dessa ja sisäänkirjoitusmaksuksi 
25 senttiä.

Valittiin 7-henkinen johtokun 
ta, joka muodostui seuraavista 
virkailijoista: Organiseeraaia
Pekka Manner, pöytäkirjan Hil
ja Elomaa jäsenkiriuri August 
Pekkonen, rahastonhoitajia Ar
mas Koski, taloudenhoitaja Karl 
Liimatainen, uutistenkirjoittaja 
ja -Raivaajan asiamies Toivo 
Jääskeläinen ja varajäseneksi 
IIHlma Wirta. Htuvitoimikuntaan 
valittiin Juho Käärnä. Ilma Kos
ki. Adele Kyllönen. Ida Sivonen. 
Martha ^^etso. Karl Liimatai
nen. JSilm.i Liimatainen, Matti 
Lähde ja August Ranta. Koko
uksen viimeisenä asiana ilmoit
taa pöytäkirja Tuho Käärnän ja 
Pekka Ilmarannan, valinnasta 
järiestysmiehiksi,

Osaston toisessa, kokouksessa, 
elok. 24 p:nä 1916. Pekka Man
ner alusti keskustelun siitä mi
kä tulee olemaan osaston viralli
nen nimi. “OH kaksi puoluetta”, 
joista toiset hyväksyivät io mai
nitun nimen, mutta toiset vaati
vat käytäntöön otettavaksi 
Greenwichin S. S. Osasto-niinen, 
mikä mvös äänestyksellä tuli hv 
väksytyksi. Sen vuoksi seuraa- 
vat pöytäkirjat on kirjoitettu 
Greenwichin osaston nimellä ke
säkuun 3 päivään v. 1920 asti. Jo 
sitä edellisessä kokouksessa or- 
ganiseeraaja ilmoitti lupakiriän 
uudistamisesta, johon myöskin 
liittyi nimen muutos. Ja yllämai 
nitun kesäk. 3 p. kokouksessa il
moitettiin johtokunnan njmen 
muutoksen johdosta tilanneen 
uuden, leimasimen, joka maksoi 
“yksi taala ja 50 senttiä." Näin 
tuli osaston vakinaiseksi niinek 
si Port Chesterin osasto.

Jo yllämainitussa osaston toi
sessa kokouksessa elok. 24 p. 
1916 päätettiin haalin hankkimi
sesta ja toivottiin sellainen saa
tavan- East Port Chesterista. Se 
johtikin siihen, että osaston koi

koisesti sellaisia, joita pidetään 
hyödyllisenä levittää ia myydä 
osaston keskuudessa Samassa 
kokouksessa päätettiin perustan 
myöskin perheissä kokoontuva 
ompeluseura. Kokoonkutsujaksi 
nimitettiin toveritar S. Paaso.

Port Chesterin osaston näy- 
telniäseura on perustettu osas
ton kokouksessa lokak. 19 p. 
1916. Pöytäkirjan 3 pykälää il
moittaa päätöksen ohella, että 
näy teiniä seuran väliaikaiseksi 
johtajaksi lupautui tov. Pekka 
Manner.

Osaston toimintakertomus en 
simaiselta toimintavuodelta il
moittaa vuolen lotmssa jäsen
määrän olleen 32. Kaikkiaan oli 
osaeto perustamisvuotenaan pitä 
r.vt S kokousta joissa oli käsi
telty käytännöllisten asioiden o- 
hella S. S. 'Järjestön, toiminnas
sa esillä olleita kysymyksiä. Toi 
mintakertom uksessa mainitaan 
näytelmäseuran esiintyneen kah 
do-sti ja valitetaan sitä ettei osas 
tolia vielä ole erityistä valis- 
tuskomi-teaa mutta pidetään 
mahdollisena sen pian toimeen 
asettaminen. Siinä painostetaan 
sosialistisen valistustyön tekoa 
asiallisesti.

Miten yks.ityi-skdh.tia myöten 
osastomme näinä aikoina seura
si vat Järjestön asioita ja kuin
ka nykyisten katsantokantojen 
mukaan vähäpätöisistä asioista 
alkuaikoina piti Järjstön jäsenis 
tön yleisäänestyksellä tehdä pää 
töksiä, osottaa Port Chesterin 
osaston pöytäkirja tammik. 18 
päivältä 1917, jossa selitetään 
Järjestön äänestyslippujen saa
pumisesta, joilla jäsenistö äänes
ti kysymyksestä saavatko Jär
jestön luennoitsijat pitää yhden 
vapaapäivän viikossa vaiko ei? 
Pöytäkirjan pykälä selittää: 
“Järjestön ehdotus että vapaa 
päivä myönnetään, sai 3 ääntä 
ia Rockportin osaston ehdotus 
että ei myönnetä, sai 8 ääntä.”

Sanomalehdistön ja kirjallisuu 
den levitykseen kiinnitti Port 
Chesterin osasto alusta pitäen 
ia miltei jokaisessa kokouksessa 
erikoista huomiota. Toisinaan 
tyydyttiin asiasta vain keskus
teluun, jossa aina teroitettiin 
tämän työn välttämättömyyttä. 
Usein kuitenkin tehostettiin toi
mintaa valitsemalla) lisää asia
miehiä ja millienkin järjestä
mällä työn suoritusta. Maalisk. 
1 päivän kokouksessa 1917, mää
rättiin toimeenpantavaksi kol
men -kuukauden kilpailu Rai
vaajan ja Säkenien levittämisek
si ja siihen palkkioksi myönnet
tiin viisi dollaria. Samassa koko
uksessa päätettiin järjestää eri
koiset oppikurssit sosialistisen 
tiedon, ja valistuksen levittämi
seksi. Kursseja päätettiin pitää 
New Lebanon haalissai jokaisen 
kuukauden toinen ja neljäs tors
tai Kursseille osanottajaksi il
moittautuivat : Paaso, Manner. 
Laitinen. Koski, Fanni ja Pekka 
llmaranta, Sandra Paaso, Mandi 
Stenroos, Martha Metso, Matti 
Smith, Rasi, Pekkonen, Kyllö
nen. Jääskeläinen ja Hemmilä 
Kurssilaisilta, päätettiin periä 50 
senttiä sisäänkirjoitusmaksua.

Saman vuoden 1917 maalisk. 15 
pm kokouksen. pöytäkirjasta 
satulaan tietää, että Itäpiirin ko
mitealta oli saahunut kehoitus

mas kokous «idettiin jo nykyi- osallistua edustajan valitsemi-
sessä osaston toimintapaikassa 
New Ixdianon kaalissa. Toisessa 
kokouksessa valittiin sanotnaleh 
tiasioitsijassi Jääskeläiselle apu 
laiseksi Herman Paaso ja “pu
naisen viikon” aatteenlevitystä 
varteii päätettiin kerätä varoja 
keräyslistoilla.

Kolmannessa kokouksessa 
syyskuun 7 p. 1916 hyväksyttiin 
maksettavaksi osastolle tulleet 
laskut, joita oli kaikkiaan $12.- 
00. mutta samalla hyväksyttiin 
Jääskeläisen esitys, että tä-ta 
puolen johtokunta on oikeutettu 
suorittamaan pienemmät laskut 
ja vain suuremmat tulevat osas
ton kokouksessa käsiteltäväksi.

Tässä kokouksessa havaittiin 
myös tarpeellieksi vakinaisen, 
puheenjolitteiaii valinta. Virkaan 
tuli Armas Koski ja varalle Her
man Paaso. Sama-sa kokoukses
sa päätettiin perustaa puhujaseti 
ra.

Varovaisia ja tarkkoja olivat 
P o rt Chesterin osaston jäsenet 
näinä aikoina. I okak. 5 p. 1916 
kokouksessa tule esille sanom a
lehti- ja kiriallisuusasiamie.stet: 
saam a prosenttiju ttn  ja “p item 
män keskusteltu) jälkeen 10 ää 
nellä 2 vastaan päätettiin, ett.a 
psiam iehem m e saa prosentin ai
noastaan sanoin.ai elit it il au k s 1st a 
jo tavasto in  voitto kirioista lan 
keaa osasto lle." Nai-i kuului set: 
q ikaine» reklem en lti. Seuraavas | ' i  minkä 
ta pykälästä  saamin,- tietää n -a , |m u tta  var 
t-m vaHtmeen tover itia re t Olga 
M anner:-' ia Hilma Wirt an s,-', f, 
to- ,-rit \ngiist Pekkosen Kar'
1 ::"-ataöe,i ia Juho Käärnän 
P -vife-s’ si lonka tehtävä on 
puoiuekirjallisuudesta valita eri

seen sosialistipuolueen ylimää
räiseen edustajakokoukseen ja 
osasto antoi 13 ääntä Santeri 
Nuortevan edustajalksi valitse
miseksi. Muut ehdokkaat eivät 
laaneet yhtään ääntä.

Yoimisteluseura-n perustami
nen osaston yhteyteen tuli ensi 
kerran esille huhtik. 19 p. 1917. 
Kokous hyväksyi ajatuksen ja 
asetti viisihenkisen komitean ke
hittämään seuran perustamista 
.''auloihin aikoihin perustettiin 
myöskin, laulukuoro.

Toisen toimintavuoden lopul
la saattoi toimintakertomuksen 
kirjoittaja, Pekka Manner, tode
ta edistystä tapahtuneen osas
ton monilla eri toi.minta-a’oilla. 
Jäsenmäärässä ei tosin ollut ta- 
• ahtunut laajentumista,, mutta 
•. ailistustyöhön oli kiinnitetty 
entistä enemmän huomiota ja 
jäsenistö oli kaikin puolin vart
tunut ia tottunut osastotyohön.

Swan velvollisuuden tunnon 
*a vakavan tvöp merkeissä alkoi 
’’ort Chesterin osasto toiminta» 
sa ia sama kurssi on jatkunut 
fäiliin päiviin asti ja toivotta
vasti jatkuu yhä. — Apulainen.

—- Avioliitto 
kouluksi, jota 
elinkanten sa.

mainitaan oopt- 
mies saa kävd;

R akastettusi antaa anteek- 
vain kömpelyytesi 
sentään hiiskum asta ' 

hauen v st ä . at t äreu sä kauniista! 
onkimista.

— K ovin  m o n e t tia iset ovat 
muodin orjia ia v itiä  monet tu o 
het ovat naisen orjia.

k.

Haluamme onnitella

Amerikan Suomalaista 
Kansanvallan Liittoa

tänä 40-vuotisjuhlana
siitä  aa ttee llisesta  kasvatus- ja  h e rä ty s ty ö s tä  m itä  se on tän ä  p itkänä  aikana, kansa* 
laistem m e keskuudessa teh n y t, k au tta  la a ja n  m an tereen . A ikaisem pina vuosina se oli 
vallan  suurenm oista . E i se ollu t liittom m e v ika, e ttä  se kasvoi va ltavam m in  kuin jä 
sen ien y leinen tietoisuustaso . jo sta  s itten  seuras ik in  e ttä  työväen luokkaa ja  liitoam 
m e ha jo itta  va t voim at pääsivät m yöhem m in  va iku ttam aan . L iittom m e* on  o llu t a ina  
selvillä vesillä.

Se työ, jo ta  se on teh n y t, on luonut p o h jan  kaike lle sille m enestynee lle liiketoi
m innallekin, m ikä n y t kukoistaa  suom ala is ten  keskuudessa erikoisesti osuusto im in
nallisena liikkeenä. N äiden  liikkeiden e läm iseh to ih in  kuuluu  v a lis tu n u t k a n n a tta ja 
joukko. H e id än  a lo ttee s taa n  ovat m elkein kaikki näm ä m onet liikkeet a lkuaan  perus
te t tu  ja  n iiden tukem ana  ne ovat m yös e d is ty n e e t ja  saav u ttan ee t sen korkean tason  
m issä ne n y t ovat, huo lim atta  siitä, e ttä  ka ikk i näih in  kasvatuskysym yksiin  vähem 
m än k iin tyneet, e ivä t a in a  tahdo  tälle puole lle an taa  s ille.kuuluvaa huom iota. O suus
to im in ta liikkeetkin , jo tka  e ivät om aa selviä käsityksiä  y h te iskun ta-e läm ästä  ja  jo illa  
ei ole korke im pia p eriaa ttee llis ia  n äk ö k an to ja , kuin vo itto-osuuksien  perim iset ja  
m aksut, p a in u v a t lähe lle sitä  tasoa, jo is ta  voidaan  h uom au ttaa , tek e m ä ttä  su u rta 
kaan  v irhettä , e ttä  ne ovat vain n iitä  “suom ala is ten  kauppo ja”.

A SK L  teh täv iin  kuuluu  huolehtia  s iitä , e ttä  m e suom alaiset y leensä pysyisim m e 
kehityksen  tasolla. T ässä  teh tävässä  sillä on m ukana luku isat liittom m e osasto t ja  
lehtem m e R a ivaaja , jo tka  m uodostavat a in o as taan  osan tä s tä  liittom m e  ^rakenteesta. iI
Sanom alehden osuus tässä  teh tävässä  on o llu t e r ittä in  arvokas apu. Se on a ina  m uis
te ttav a .

O m asta  puo lestaan

Työläisten Luottoyhdistys
voi huom au ttaa , e ttä  sekin om alla sa ra llaan  ed istyy.

V a ra t ja  ve la t tilitaseessa  p ää tty v ä t sum m aan 

$3,300,000.— joka on suurem pi sum m a kuin m il

lään  toisella suom alaise lla liikkeellä A m erikassa 

on. L a in asaa tav a t ovat m yöskin suu rem m at kuin 

m illo inkaan ennen,

huo lim atta  siitä  ha ita llisesta  va iku tuksesta , e ttä  lainoja on esim erkiksi viim eisien 12 
kuukauden  a ja lla  m akse ttu  takaisin  yli $30 3,000.— arvosta.

Kesäjuhlilla taas tavataan!t
JOHTOKUNTA.

Onkari T<Jkoi 
Julin Sumuinen 
Frans Karttula 
Carl E. Savolainen 
Llis Sulkanen 
l-auri J. Kamala 
John Heikkinen 
|. Gustav 1-aakso 
Andrew Route 
Lino A. Tofferi 
Lauri I lantulla 
Win. Kuski 
S. P. Salminen

Työläisten Luottoyhdistys
(W orkers’ Credit Union)

f 48  W allace A ve., FITCHBURG, MASS.



4 2 : n e n  v u o s ik e r ta R a ivaajan  Juh lanum ero 25: des sivu

Raivaajan liikepuolista 
yhtä ja toista

Toimitus pyysi allenierkinnyt- 
tä merkitsemään muistiin jota
kin näistä liikepuolistakin tälliin 
meidän historialliseen nume
roomme, joten koetan tässä an
taa jonkunlaisen vastauksen.

Paljon on puhuttu Raivaajan 
ahtaista raha-asioista alkuvuo
sina. Sillä epäilemättä on tar
koitettu vuosia 1905—1910. 'rä 
män kirjoittaja ei ole ollut silloin 
liikkeen palveluksessa, joten se 
aika on hänelle tuntematonta, 
eikä siis voi niistä kokemuksis
ta mitään erikoisempaa mainita. 
Rahapula kumminkaan ei ole sa
nottavasti ollut kiusana vuoden 
.1910 jälkeen. Tietysti joitakin 
järjestelyjä on aina ollut ja t
kuvasti päiväjärjestyksessä.
’ Kun silmällemme tilipäätöksiä 

näiltä ensimmäisiltä vuosilta an
taa. se meille jonkunlaisen kuvan 
tapahtumista. Kahdelta ensim
mäiseltä vuodelta ci ole tilejä 
ollenkaan olemassa. Tilipäätök- 
set osoittavat:

Pääoma Lainat

46,000
33.000
15,000

1907 ____ $  5,000 $8,000
1908   87 0 0  8.200
1909   13,800 8 000
1910   17,200 6,700

N äm ä numerot osoittavat että  
osasto t ovat heti alkuaikoina lu
nastaneet pääomaa aiika .'run
saasti, mutta lainat, joiden kans
sa on niin paljon kamppailtu, e i
vät kumminkaan näytä olleen  
erittäin  suuret, ainoastaan noin 
$8,000.

•Huhtikuussa 1911 oli pääoma 
ja lainat suunnilleen samalla 
taso lla  kuin vuoden 1910 lopus
sakin. Kokonaisvarat ja -velat 
oso ittivat summaa $26,700. L iik
keen tappio oli silloin $3,400. 
Tappio ei siis ollut erittäin suu
ri ensim m äisiltä 6 :lta  vuodelta, 
joskin voidaan olettaa että ti
linpäätös saattoi olla vähän kau
nisteltu , sillä huom attava määrä 
kirjoja, jotka olivat silloin va
rastossa, ovat suurelta osalta vielä 
kin m yym ättä. Muutamia mui
takin huom autuksia voitaisiin  
tehdä. T ästä hetkestä alkaen on 
täm än kirjoittajan huolena ol
lu t näiden liikcpuolien valvom i
nen ja tarkkailu. On m ielenkiin
to ista  tehdä tässä se havainto, 
että  liike oli siis tässä vaiheessa  
asiallisesti vararikkotilassa, jos 
velkojat olisivat sitä siihen vaa
tin eet, sillä velat olivat $3,400 
varoja suurem m at. Yhtiön osak 
keenom istajat ovat kumminkin 
o lleet silloin niin toivorikkaita, 
että  kun lehti ei tämän parem 
m in ollut kannattanut viikko- 
lehtenä eikä m yöhem m in kolme 
kertaa viikossa ilm estyvänä leh- 
t  eriäkään, niin päättivät alkaa 
kustantam aan Raivaajaa päivä
lehtenä. Tämän kirjoittajalle, uu
d elle  liikkeenhoitajalle, liitoina- 
Ottivat että tuollainen on tilan
n e  ja tällaiset ovat vuosikokouk
sen  päätökset ja nyt saat panna 
to im eksi. Siitä se sitten alkoi. 
K olm e viikkoa m yöhem m in, eli 
toukok. 1 p. 1911, alkoi Raivaa
ja ilm estym ään päivälehtenä ku
ten  päätökset edellyttivät ia se l
laisena se on ilm estynyt v iim ei
se t  35 vuotta.

Sam ana vuonna ostettiin  n y 
k y in en  Raivaajan ta lo  ja päi- 
välehden kustantam iseen tarvit
tavaa koneistoa, tnuunmaussa 
suuri rotatsionikone ja paljon 
pienem pää koneistoa. Nämä kau
pat tehtiin  innostuksen vallassa 
vaikka ci rähaa ollutkaan. L u
vattiin  maksaa m yöhemm in. T i
lit  osoittavat num erojen kas-
vu a  siitä lähtien seuraavasti: 

V arat: L ainat:
1910 , .$  26.700 $ 6.700
1911 ...........  58.OQO 19,000
1912 _____  110,000 28,000
1913 ...........  113,000 .18.000
1914 ...........  146,000 51.000

tyksen perustajiksi. Kukin si
joitti $5.00 ja niin tuli kokoon 
$35.00 pääoma ja muilta ei tar
vittukaan. Pidettiin muodollinen 
perustava kokous, jossa monet 
osastojen edustajatkin olivat e- 
dustettuina.

Eräällä sivuseikkana maiiiit 
takoon tässä viidestä sattumas
ta josta ei monikaan liene tie
toinen. niin. siihi. että tämä 
T y ö I ä is t en Luot toy Inli s tv k sen 
perustaminen tapahtui aikana, jol
loin Raivaaja kovasti touhusi 
Työmiehen auttamisessa. Silloin 
oli juuri Työmies pelastettu sen 
omistajille estämällä iww-läisren 
valloitusyritys siten, eitä Rai
vaaja osti $20,000:u osakkeet 
Työmiehestä J. Alfred Anderso
nin neuvosta velkakirjalla, joka 
lit yölie m m in tuli kyllä rahalla lu
nastetuksi sos.-osastojen taholta 
Niin että ei se sentään mikään 
vesiosäkekauppa ollut. Mutta tä
män lisäksi Työmies päätettiin 
muuttaa Supcrioriin, Wis., lian- 
coekista, Mich., missä se siihen 
asti oli ilmestynyt ja siinä taas 
tarvittiin rahaa yli $10,000, jota 
myös odotettiin Raivaajasta. Kun 
iclilcttiin, että ei Raivaaja voi 
antaa näin suurta lainaa, niin 
esittivät että onhan teillä “pank
ki”, miksi ei se anna lainaa. Ile 
eivät tienneet että pankissa oli 
vain $35.00, mutta mehän unel
moimme suuremmista summista 
ja niin tulikin kirjoittajan tehtä
väksi käydä taas New Yorkissa 
tunnustelemassa eikö sieltä tu
lisi talletuksia. Muutaman päi
vän kuluttua hän tuli takaisin 
rahaa taskussa taaskin yli $10,- 
000. Toisen kerran tunnustus on 
annettava ncwyorkilaisiUc. Ile 
auttoivat täten Työläisten Luot- 
toyhdistyksen hyvään alkuun 
huomaamattaan. I Kivittävänä 
puolena -voidaan mainita, että 
monet rahanantajista sanoivat 
etteivät he luota sinun uuteen 
yhdistykseesi, mutta jos annat 
Raivaajan velkakirjan, niin saat 
rahat. Jokaiselle annettiin mie
lii,yvällä sellainen kuitti kuin 
halusivat. Raivaajan niinellä an
netut rahat Raivaaja talletti 
Luottoyhdistykseen omalle n i
inelleen. Tilit osoittavat että 
Raivaajaa talletustili Luottoyh- 
distyksessä vähän myöhemmin 
osoitti $15,000. Maailmalta tuli 
rahaa myöskin samojen ehtojen 
mukaisesti. Näillä rahoilla myö
hemmin maksettiin Raivaajan 
loput lainat pois. Asian ydin on 
se, että Luottoyhdistykseen tuli 
niin paljon rahaa viikon parin 
sisällä, että se voi myöntää lai
nan Työmiehellc, kuten tekikin, 
muistaaksemme summa oli $14,- 
000. Työnichcn kehitys oli sen 
jälcstä nopea kaikkine muine 
uudistuksilleen, kuten liikkeen
hoitajan vaihdoksilleen y. m. Kir
joittajakin oli lainassa Työinie- 
liessaä pari kolme viikkoa. Yh
teistoiminta kolmen eri liikkeen 
välillä oli ystävällistä. . Kirjoja 
valmistettiin jokaisessa liikkees
sä ja yhteisesti niitä myytiin. 
Työmiehcen tuli uudeksi liik
keenhoitajaksi Matti Tenhunen 
ia August Nikula oli Toverissa. 
Se oli silloin nousukautta. Toi
mittamme ulottui kautta maan.

Tässä edellä esitetyssä tilas
tossa se viiva vuosien 1914 ja 
1915 välillä on siilien pantu' ta r
koituksellisesti. osoittamaan ai
kaa vuotta 1914, jolloin perus
tettiin Työläisten Lunttoyhdis- 
tys ja Raivaajan lainat sen jäl
keen, kuten numerot osoittavat, 
alkoivat uo|>easti vähenemään. 
Näinä viimeisinä vuosina Rai
vaajan taholta esitettiin laiuaa- 
illckin, että he ottaisivat ra

hansa |Miis, sillä ne halittaisiin 
maksaa nyt ja lausuttiin kiitol
lisuus hyvästä ajallaan annetus
ta avusta ja samalla esitetiiiu 
että saman rahan voisivat nyt

1915
1916
1918
1920

Paitsi näitä pcrsooiialaitioja, 
sam alla aikaa on m yyty pääo
maa $30,000 edestä entisen lisäk
si. niin että se korkeim millaan  
ollessaan oli jo $50,000. V elko
jen joukossa on tietysti ilmennyt 
m yi,skin kiinnityslaina, joka ker
ran oli $25,000 ja konevclat. 
Pcrsoonalainöjcn tili on kum 
minkin ollut se "pankkiluotto", 
joka on ollut käytettävissäm m e  
silloin ja niissä tilanteissa, kun 
muita keinoja ei ole. ollut. Kun 
tämä liikkeen rahoittam inen la i
nojen. ottam isen muodossa var
sinaisesti alkoi vuonna 1911, niin 
joutui tämän kirjoittaja m ene
mään N ew  Yorkiin rahanhakuun 
ja siellä muutaman päivän kier
rettyään, F. Bromanin ja Karl 
Lindströmin ohjaamana ja avus
tamana, niin rahaa löytyi muu
tam assa päivässä yli $10,000. 
Tämän haluamme tässä erikoi
sesti tunnustukseksi sanoa new - 
yorkilaisillc -tovereille ja sillo isil
le sikäläisille Raivaajan tilaajil
le.

Näihin aikoihin lehdessä a let
tiin julkisesti ilm oittam aan, että  
lainoja otetaan vastaan ja m ak
setaan ne pois vaadittaessa. R a
haa tuli runsaasti ja jokainen 
sai om ansa pois milloin tahansa 
sikä halusi. Velkaa oli paljon, 
verrattuna siihen $8.000 sum 
inaan, m itä alkuvuosina lainoja 
oli, m utta rahapulaa ei ollut k o s
kaan. Ohjelmamme oli. että te h 
dään velkaa eli otetaan lainoja, 
niin paljon että raha riittää, pi
detään kassassa aina muutam ia 
tuhansia dollareita siltä varalta, 
että  kun joku pyytää omiaan 
pois niin on mistä maksaa. T o i
m inta oli joustavaa, raha liik
kui ja liikkeen luotto kasvoi. 
Mc teim m e "pankkiilikcttä.”

Kolm essa vuodessa oli otettu  
lainoja $50,000 ja lisää rahaa 
tuli niin että lehdessä jo p yy
dettiin että lainanantajien ei p i
täisi lähettää rahaa enää, sillä 
em m e voi sitä käyttää, kun ve
lat on m aksettu, m utta siitä ci 
ollut apua. Rahaa vain tuli. T äs
sä vaiheessa ajateltiin , että kun 
meillä on näin hyvä luotto niin 
m iksi emme perusta pankkia. 
Kirjoittajan tehtäväksi jäi tu t
kia tätä asiaa ja m ennä Raivaa
jan johtokunnan valtuuttam ana  
pankkivirastoon kysymään pal
jonko pääomaa tarvittaisiin pan
kin perustam iseen, y. m. se ik 
koja.

Hän muutenkin oli jo aikai
semmin tähän kysym ykseen kiin 
tynyt, sillä hän oli suorittanut 
kirjecnvailitokoulussa erään kurs 
sinkin pankkialasta tarkoituksel
la oppia tuntem aan, miten rahaa 
tehdään toisten ihm isten rahoil
la. V astausta kysym ykselle ei 
kyllä sielläkään löytynyt, op e
tettiin  ainoastaan historiaa, teo 
riaa, kirjanpito-ohjeita ja tapo
ja. M yöhem m in vasta kokem uk
sen koulu on antanut kaivatun 
vastauksen ia havainto-opetuk
sen siitä niitä prosentit aikaan
saavat ja miten ne vaikuttavat 
pankkiliikkcessä.

Pankkiviraston virkailija luen
n oksi pan tuntia luottoyhdistys- 
laista, joka hiljattain oli Massan 
valtiossa h yväksytty. Meidän 
valtiom m e m uuten on ensim 
m äinen valtio m issä tällainen  
laki on h yväksytty  ja ihm eellis
tä kyllä, m eikäläisetkääu eivät 
tienneet tällaisen lain olem assa  
olosta  mitään. H elihän  se sel- 
visi että tässä on osuustoim in
nallinen laki pakkiliikkecn alal
la, vaikka eri nimisenä. ,

Scuraavassa Raivaajan johto
kunnan kokouksessa 7 m iestä il- 
uiaaiitiii Työläisten Luot,,»yhdis

s i j o it t a a Luottoyhdistykseen,l 
jonka melkein jokainen tekikin 
ja niin päättyi Raivaajan kirjois
ta lainaustili ia voimme lisätä 
kunniallisesti. Ei ole kukaan me
nettänyt mitään, mutta koron 
on kukin ansainnut palkkioksi 
antamastaan avusta.

Tulisi liian pitkäksi luetella 
kaikkia numeroita näiltä kym
meniltä vuosilta, joten rajoitum
me n vt viimeiseen tilinpäätök
seen. Kun se esitetään uimassa 
muodossa, kuin tässä edelliset on 
esitetty ainoastaan kuvaamaan 
varojen suuruutta ostohintojen 
mukaan, niin voimine sanoa että 
1945 Raivaajan varat tilinpää
töksen mukaa,i olivat $200,000 
Se tarkoittaa kaikkien tavaroi
den ostoarvoa, josta on otetta
va kulutus- eli kuoletusarvot 
pois. Tavaroiden nykypäivaineii 
arvo on enemmän tai vähemmän 
epämääräinen. Hinnat ovat ny
kyään korkealla. Koneet maksa 
vat paljon, samoin rakennukset

Omat vafat, pääoma ia voitot 
tilinpäätöksen mukaan osoittaa 
$100,000, mutta kyllä todellinen 
arvo on huomattavasti yläpuolel 
la. Arvot muodostuvat $50,000 
rahavaroista, sijoituksista, tilisaa 
tavista, talon arvosta ja koneis
ta. Velkoja ei ole. Niin että kyllä 
kai voitancc pitää Raivaajan lii
kettä taloudellisesti verrattain 
onnistuneena. Mitkä kaikki eri 
puolet ovat olleet osaltaan vai
kuttamassa tähän tulokseen, sii
hen emme tämän yhteydessä ka
joa. Erilaisia liikcpuolia on leh 
den kustantamisen yhteydessä ol
lut. Niistä on johtunut myös. 
että lehteä on voitti myydä ai
na halvemmalla kuin sen tuo 
tantokustannukset edellyttäisi
vät ja on Raivaaja nytkin suh
teellisesti katsottuna kenties 
halvin suomenkielinen lehti.

Arvokkaita kirjoja on kustan
nettu huomattavasti. Mainitsem
me tässä muutamia huomatta
vimpia, jotka nyt sattuvat mie
leen johtumaan, niin. “Aine ja 
Voima”, Nuortevan s a n a k i rja, 
monta painosta; “Naisten Kodin 
Keittokirja”. monta painosta: 
“Kuilu"; "Orjalassa” ; “ Pysyvä 
Rauha tai Ihmiskunnan Tuho” ; 
“Ka/tcveijla” ; “ Historia-aiheilta” ; 
"Syndikalismi, teollisuusunionis- 
ini ia sosialismi” ; Yhdysvaltain 
valtiolliset puolueet” ; "Sosialis
mi teoriana ja käytännössä”, 
“Proletariaattcita” ; “Sosialismin 
perusteet” ; “Kehitysoppi” ; Aak
kosia sosialistien lapsille". Ka 
lentcri ilmestyi monena vuote
na, kerran 10,000 painoksena, ja 
monia kirjoja on kustannettu yh
dessä toisten kustannusliikkeien 
kanssa.

Kinjojcn myynti sen vilkkaim
millaan ollessa nousi vuosittain 
noin $25,000. Se oli niinä aikoina, 
kun olimme ainoina Suonien kus
tantajien adustajina Amerikas
sa ja yhteistoiminnassa Työmie
hen ja Toverin kanssa omien 
kustaiiniisteninie levittämisessä. 
Rahanvälityshomnia näinä mo
nina vuosina on ollut myös suu
ri tekijä. Raivaajan ilmoitustu
lot ovat 5 kertaa suuremmat 
kuin vuonna 1910. Tilaustulot 4 
kertaa suuremmat. Kirjanpidon 
vaillinaisuuden vuoksi ei ole tu
loista ja menoista tietoja ensim
mäisiltä vuosilta. Kirjanpito jär
jestyi asialliseen muotoonsa vas
ta sinä aikana.

Suurimpien tapahtumien jou
kossa voidaan mainita Pohjan 
Tähden osto. Tämän lehdeai toi
minta lopetettiin heti kun käsi
tettiin että siinä vain kustannuk
set kaksinkertaistuivat ja että 
Raivaaja voi tämän sanon,alch- 
titarpeeti tyydyttää yksinkin ja 
vieläpä paremmin. Siinä ci suu
ria rahoja tarvinnut käyttää. Se 
oli edullinen 'kauppa, sillä ko
neet vastasivat sijoituksia. Vii
meinen kauppa oli Päivälehden os
taminen. Se lehti olisi auttamatto
masti joutunut lopettamaan toi
mintansa lyhyessä ajassa niissä 
vaikeuksissa missä oli. Nyt se 
on jo jafkunut 6 vuotta. Liike 
siellä on kannattanut ja Raivaaja 
on jo saanut suuren osan sijoi
tuksistaan takaisin. Loput tule
vat pikapuolin, jos vaan asia 
miehet pitävät huolen julkaisu 
jen levityksestä ja lukijat nii

R A IVA A JA N  K U S T A N N U S Y H T IÖ N  JO HTO KUNTA

Etrivissä vasemmalta oikealle: Victor Annala, John Suoniinen, Sösnes P. Salminen, Yrjö Mäkelä, 
David Kurki. Takarivissä samoin vase,linnalta oikealle: Herman Oikcnuis. John Korpi, Hugo 
Erickson, Gustaf I.aaikso ja Elis Sulkanen.

RAIVAAJAN T Y Ö LÄ IS IÄ

Eturivissä vasemmalta oikealle: Charles Bovellan, Mrs. Laine Laiho. Mrs. Martha Suominen, John 
Suominen, Mrs. .Aini Wyson, Miss Viola Salminen ja Miss Aune Mtrilä. Toisessa rivissä vasem
malta oikealle: Andrew Route, William N. Reivo, Olli Sivonen, Toivo N. Nousio. Oskarii Tokoi,.Frans 
Kerttula ja William Davidson. Takarivi vasemmalta oikealle: Ed. Tiitto, Väinö Soini, Antti Hau- 
ala, Lauri Hällfors, Yrjö Mäikelä, Fabian Raatikainen ja Jallu Honkonen. Toimittajista on poissa 
Henry Puranen, latojista Arthur llallford, Paavo Nurmi ja Fiina Liljeqvist, sekä painosta K. E. 
Savolainen. ______

den ostamisesta, sillä siinä on 
asian ydin. Niistä on tuloja Rai- 
v a a j a l l e  saatavien perimisien 
muodossa n. $2,000 vuosittain. Se 
ei ole halveksittava erä. Meillä 
sitäpaitsi on siellä liike olemas- 
,a kalustoilleen ia koneineen. Jo- 
oiosasfo, kirjapaino,öiden »uon- 
:us, on siellä kaksi kerta» uiin 
suurta kuin Raivaaja»*». Se va- 
istusarvo, mitä Päivälehdellä on 
illut sanoinalehtitarpeen tyydyt- 
ämisessä keskivaltioiden suotna- 
aisille, on suuresta merkitykses. 
ä. Sen me käsitämme, mutta 

käsittävätkö mainitun lehden lu
kijat, kuinka hyvää työtä olem
me heidän hyväkseen tehneet, 
emme tiedä.

T Y Ö LÄ IS TE N  LU O TTO YH D  STYKSEN JO HTO KUNTA

Tässä kirjoituksessa on nyt 
kosketeltu vähän monenlaisiin 
seikkoihin, ovatko ne kaikki nyt 
asiaan kuuluvia tai ei, ei tämän 
kirjoittaja tiedä, mutta ne ovat 
mieleen johtuneet tätä selostus
ta laadittaessa ja niissä on aina
kin kirjoittajalle palautunut mie
leen mielenkiintoisia historialli
sia tapahtumia. joten ne ovat 
tästä eamalla tulleet muistiin 
merkityksi. Varmasti paljon on 
jäänyt mainitsematta, mutta riit
täköön kerraksi.

Työ niitä On tehty on jouk
kotyön tulosta, jossa meillä jo
kaisella on suurempi tai pienem
pi osuus ollut suoritettavanam
me. —John Suominen.

Rikkorinnoin rauha 
saapuu . . .

Rikkorinnoin rauha saapu, 
yllään musta murheen kaapu 
unin oi» kaiman kartanoilla, 
surman suuren sarkamoilla 
kyntänynnä jiellon kyisen 
karhinnunna halmeen hyisen 
ennenkuin »e ehtii kantaa, 
oottavalle osan antaa 
kyisen kylmää kuormoansa 
huojuvilta hartciltansa, 
vyötä re i 11 ä v ,i syniyk s en, 
kantamilta kärsimyksen, 
takoa rautaisen rajan, 
aukeilta armottoman a jan ...

Niku Nousio.

RAIVAAJAN TOIMITALO

Vasemmalta oikealle: Siimes P. Salminen, John Suominen, < >-kar, Tokoi. William Koski. Andrew 
Route ja Elis Sulkanen. Takarivissä vasemmalta oikealle: I hi, Heikkinen, l ian Kerttula, Gustaf 
Laakso, Eino Tolferi,’Lauri H annula ja Lauri Rajala.
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26:des sivu R aivaajan  Juh lanum ero 42:nen  vuosikerta

Katsaus New Yorkin Suomal. 
työväenliikkeen 40-vuotiseen 

toimintakauteen
Viettäissämme tänä kesänä 

Amerikan suomalaisten työväen
liikkeen 40-vuotisia kesäjuhlia, 
tekisi mieli Raivaajan välityksel 
lä tehdä lähemmin selkoa New 
Yorkin alueen suomalaisten työ
läisten toiminnasta ja työväen
liikkeen valistus- ja sivistyshar- 
rastuksista, mutta kuu tiedäm
me, että tässä numerossa selos
tetaan useimmilla paikkakunnilla 
toimineitten ja toimivien osas
tojen työtä ja saavutuksia 40 
vuoden ajalla, niin seikkaperäi
sen historiikin julkaisemiseen, ei 
ole tilaa.

Vuodella 1918 julkaisimme 
96 sivua sisältävän kuvitetun 
historiallisen julkaisun New 
Yorkin suomalaisen työväenliik
keen toiminnasta sen johdosta 
että silloin avattiin
Työväentalo,
2056 Fifth avenue, jossa se yhä 
on Newt Yorkin suomalaisten työ 
Iäisten suurimpana saavutukse
na.

Mlainitun julkaisun esipuhees
sa kirjoitti edesmennyt Raivaa
jan päätoimittaja E. J. Syrjälä 
settraavaa:

“Kaikella sillä missä tämä jul
kaisu koskettelee niihin lukui
siin riitaisuuksiin, joita New 
Yorkin suomalaisten sosialistien 
keskuudessa vuosien varsilla on 
ilmaantunut, tarkoitetaan palaut 
taa mieliin, niitä vaikeuksia mitä 
tielle on sattunut ja tutustuttaa 
niitä jotka eivät ole olleet mu
kana, niihin vastuksiin joiden 
kautta New Yorkin, suomalaiset 
sosialistit ovat kulkeneet.

“Monet toverit alkuaikoina e. 
päilivät, että tokkohan suurkau
pungin iloisessa elämässä syntyy 
mitään semmoista, mikä nyt on 
elävänä edessämme. Pitkin, mat
kaa on epäilijöitä esiintynyt, 
mutta asiamme ja yritystemme 
kannatttajojoukko on alituises 
ti kasvanut.

“Pienoiskoossa näkee New 
Yorkin suomalaisen sosialistien 
historiassa yleensä maailman 
työväenliikkeen nousemisen ja 
kehityksen.

"Niinpä on New Yorkin suoma 
lainen, sösialistiosasto suomalai 
sen elämän keskus kokoontues
saan viettämään viidettätoista 
vuosijuhlaansa toisena päivänä 
maaliskuuta 1918.”

Tämän kirjoittajalla oli kun
nia kirjoittaa mainittuun julkai
suun seikkaperäisempi katsaus 
New Yorkin osaston syntyyn jä 
sitä ennen toimineitten suoma
laisten seurojen toimintaan, sii
nä sanoin muun ohella:

“Tarkastaissamme sosialisti
sen liikkeen kehitystä New* Yor
kin suomalaisten keskuudessa jn 
erittäin sen alkuvaiheita, huo
maamme, että ne mielenkiintoi
set tapahtumat, jotka järkytti
vät järjestyneen, työväen ja ko
ko Suonien kansan mieliä Suo
messa tämän vuosisadan ensi 
kymmenellä, antoivat aimo sysä
yksen ja voipa sanoasane livat 
syntysanat sille valtavalle liik
keelle, josta myöhemmin muo
dostui Suomalainen Sosialistijär- 
jestö ja Amerikan Suomalainen 
Kansanvallan Liitto.

N E W  Y O R K IN  T Y Ö V Ä E N T A L O N  M O R K E T T I  P A L A A
• Ltu-.'. l ä John Suominen, Wilho Hedman ja Mikko Lyytikäinen.

“Ennen koin lukija käsittää | 
miten vaikeissa oloissa ja moni- j 
en vastustavien seurojen aate- 
suuntien vainoamana etiisirnäinen 
työväenyhdistys joutui aloitta
maan toimintansa New 'lo ik in  
kaupungissa. täytyy. mainita 
muutamia niistä seuruista. jotjkS 
toimivat New Yorkissa ennen 
vuotta 1000 ja jälkeenkin'.

“Kuvaavimpana niistä olivat 
n,.s. ''mallassaunat” joista puhut
tiin paljon. “Mallassauna"-nitne' 
lii tunnetut olivat tavallista li- 
kaisempia kapakoita. Niiden ta
kahuoneissa oli tanssipaikkoja 
joissa istui tiaisia ia miehiä ja 
elämä niissä niin räyhäävää, et
tä poliisit usein joutuivat ratkai
semaan kuka joutui putkaan, kti 
ka sairashuoneeseen. Ei ole ih
me e ttä  työväenyhdistys joutui 
heti taisteluun niitä vastaan. Jä 
ettiin valistavia lentolehtisiä 
joissa selostettiin niitten alenta
vaa tuollainen elämä on.

“Emme väitä, että mailassa»- 
na-elämä on New Yorkista lop
punut. mutta monet sieltä erka 
nivat ja liittyivät rivoihimme.

Yleinen sivistystaso suomalais 
ten keskuudessa nelisenkymmen 
tä vuotta sitten oli niin alhai
nen. että suomalaisia amerik
kalaisten keskuudessa pidettiin 
puoli-raakalaisina, jotka eivät o- 
saa muuta kuin juoda ja tapella. 
Samoja piirteitä tapasi kaikkial
la sen ajan suomalaisten keskuu
dessa.

Kun vertailee sen ajan suoma 
laisia, jotka asuivat kaikkein li- 
kaisimmissa taloissa ja tekivät 
haivinpalkkaisin.ta työtä, nyky
ajan suomalaisiin, niin huomaa 
silmiin pistävän eron, ja se on 
selvästi laskettava suomalaisen 
työväenliikkeen tekemän valis
tustyön ansioksi. Jos sen ajan 
suomalaiset olivat viimeisinä, 
niin nykyään ovat suomalaiset 
ensitilalla olkoon kysymys pal
kankorotuksesta tai yleensä elin 
tason kohottamisesta.

Ennen tyytyivät suomalaiset 
menemään kapakan takahuonee
seen, viettämään iltaansa, npt 
he kävelivät maailman suuriin-' 
man' kaupungin hienoimman ja 
kuuluisimman avenuen. varrella 
sijaitsevaan omaan taloonsa — 
Työväentaloon!

Emme halua väittää, että kaik 
ki suomalaiset ovat nousseet, 
mutta sen väitämme, että suo
malainen. työväenliike on se voi
ma joka on kohottanut suoma
laisia ja ASKI- New Yorkin, osas 
to on se ahjo, joka on lietsonut 
tuulta työläisten sydämiin.

Suomalaisia seuroja
Ennen Nem Yorkin suomalai

sen työväenyhdistyksen perusta
mista täällä oli muutamia us
konnollisissa harrastuksissa toi
mivia seuroja ja pieniä kirkko
kuntia. Vanhimpia on “Naisyh
distys Pyrkiä”, perustettu v. 
1891, armeliaisuusseurana. hank-
kiinaan sairasvuoteita naisille.

Yanliin Työväenyhdistyksen 
nimellä perustetuista ja vieläkin 
toimiva on "Im atra”-seura, joka 
sittemmin, muuttui kokonaan 
kansalliseksi yhdistykseksi. Se

on perustettu V. 1892. Vuosi,sa
dan alussa se oli huomattava te
kijä. Se on kanta-isä sille "(mat 
ra"-liitolle, joka perustettiin tar 
koituksella luoda suomalaisten 
työväenyhdistysten liitto. Se toi
mikin sellaisena ia sillä oli ala
osastoja yli kaksikymmentä. 
New" 'S'orkin osasto oli pertistet- 
taissa "Im atra 15". ja eräs toi
nen osasto, jonka tässä muistan, 
oli "Imatra 22”. Suomalaisilla 
työläisillä oli yhteenliittymispyr 
kimyksiä' ia he käsittivät ylei
sen, liiton tärkeyden. Suuntaeri- 
mielisyydet kuitenkin pääsivät 
niin. vaikuttavaksi, että vaikituis 
ta liittoa ei syntynyt, sillä Imat- 
ra-liiton johtava aines pyrki kan 
Salliseksi ja työväenyhdistykset 
pyrkivät, amerikkalaisten työläis
ten kanssa lähempään kosketuk
seen sosialidemokraattisella poh
jalla..

Raittiusseurat. nuorisoseura? 
ja yksityiset lauluseurat kuten 
mieskuoro “Humu”, yhteen ai
kaan olivat vaikuttavina tekijöi
nä. mutta kun niillä ei ole sitä 
eteenpäin, pyrkivää aatepohjaa. 
niin ne toimivat aikansa ja sit
ten häipyvät. Ainoastaan vuonna 
1896 perustettu raittiusseura 
“Tähti’ on toiminut koko ajan 
ja on edelleen toiminnassa. Imat 
ra myöskin on edelleen toimin
nassa ja sen talosta on muodos
tunut kokous- ja juhliennitopaik 
ka, jossa .suomalaiset Brookly
nin. puolella saavat tilaa. m.m. 
Brooklynin, osasto viettää siellä 
iltamiaan. ia viime aikoina on 
alueen juhliakin, pidetty Imatran 
talossa ja pihamaalla.

New Yorkin S. S. Osasto
Vaikka New Yorkin osaston 

40-vuotisjuhlisisa 1943, julaistiin 
lähempi katsaus osaston histo
riikkiin,. niin muistin virikkeeksi 
tässä hieman: Syyskuun 17 päi
vänä 1903, perustettiin, työväen, 
yhdistys talossa 216 East 41 ka
tu, josta muodostui “kanta-isä” 
sille yhdistykselle, joka nykyään 
tunnetaan nimellä Amerikan 
Suoni ai ai se n Kansanvallan. Lii
ton New Yorkin Osasto, jonka 
toiminta ja pyrkimykset ovat pv 
syneet samana vaikka nimi on 
tilanteitten mukaan vaihdellut 
seuraavasti:

“ Imtara-liittoon. liityttyä o'i 
sen nimi "Imatra 15” New York. 
sitten vuodella 11)05 kun liityt
tiin Yhdysvaltain Social Democ
ratic Partyn osastoksi, tuli ni
meksi New Yorkin Sosialidcmok 
raattisen puolueen suomalainen 
osasto”, joka lähemmin tunnet
tiin nimellä New Yorkin S. S. 
Osasto ja sillä nimellä se toimi 
vuodelle 1911, jolloin Ylä-New 
Yorkin osasto ja New Yorkin 
S. S. Osasto yhtyivät ia hyväk
syivät yhteiseksi nimeksi "New 
Yorkin Yhdistyneet S. S. Osas
tot”. Käytännössä nimi oli han
kala, joten se edelleen tunnettiin 
New Yorkin. S. S. Osastona.

Ensimmäinen nyrkkilehti oli 
“Uranaukaisija”, ja sitä se to-
della oli täällä. Ylä-New Yorkin 
osasto perustettiin vuodella 
1907 ja vuodet siitä aikain oli
vat “.kilpailuvuosia” ja päättyi-

Erkki Ranta
Tullut Ameritkaan 1906, yhtynyt 
jäseneksi N. Y. S. S. Osastotin 
samana vuotena. Ollut myös 
mukana etisimäisessä Itäpiirin 
juhlassa, Quincyssa, Mass. — 
A.S.K.Lm N. Y. Aluctoitni.kun
nan jäsen.

vät osastojen yhdistämiseen, 
jolloin pienet riitaisuudet hau
dattiin.

Vuoden 1907 lopulla oli New 
Yorkin alueella jo osastoja Jer
sey Cityssä, Brooklynissä ja 
Ney Yorkissa kaksi, joten nous, 
kysymys yhteistoiminnasta osas 
tojen. välillä. Useiden neuvotte
lukokouksien tuloksena oli alue
toimikunnan valitseminen, jonka 
tehtäväksi jätettiin puhujien y. 
m. ohjelman esittäjien, hankinta 
ja lähettäminen osastoihin, ja se 
on siitä saakka jatkunut.
Itäpiirin ensimmäinen 
kesäjuhla

Itäpiirin ensimmäinen 'kesä
juhla pidettiin vuonna 1907 Quin 
cvssä. Mass., jossa silloin oli jo 
voimakas S. S. Osasto — Työ
väenyhdistys "Veli”.

Näille juhlille valmistaudut 
tiin New Yorkista suurella jou
kolla. näyttelijät, laulajat ja osa 
juhlayleisöä mukana. Matka teli 
tiin laivalla New Yorkista Fall 
Riveriin ja sieltä junalla Quin- 
cvvn, ja siitä tulikin muistorikas 
huvimatka. Matkalla laulettiin 
ja pidettiin hauskaa. Juhlanäy
täntönä New Yorkin, Osaston 
näyttämö esitti näytelmän “Un
karin mustalaiset.” Sen esittäjis
tä muistuvat tässä mieleen Il
ma ja Robert Roitomaa, Rosy 
Clay ((Lemberg) nykyään Chi
cagossa, Anni Hedman ja ellen 
väärin muista, Victor Raita ja 
Oskar Honkanen.. ■■

New Yorkin osaston sekakuo
ro osallistui siellä laulukilpai
luihin. jotka olivat ensimmäiset 
Itäpiirin suomal. keskuudessa. 
Tämä Quincyn kesäjuhlamatka 
muodostui samalla "salaisen ko
kouksen” pitopaikaksi. Eräitten 
jo manalan majoihin muuttanei
den toimesta oli sieltä ja täältä 
kutsuttu mukaan “tovereita”, 
joista aijottiin muodostaa salai
nen “aktiivinen” toimintakomi- 
tea. Sellainen syntyikin ja yrit
ti toimia, mutta heti kun sen 
toiminta tuli julkisuuteen, niin 
S. S. Osastojen taitolta alettiin 
toimia sitä vastaan. Salaisilla 
toiminnoilla ei katsottu mihin
kään päästävän ja niin se rappiu- 
tui ja jäi erääksi niistä yrityk
sistä, joilla suomalaista työväen
liikettä on pyritty johtamaan, 
sivuraiteille. ,
Naisten osuuskoti
perustettiin vuodella 1907 ja a- 
vatiin vuodella 1908. Se vietti 
10:ttä vuosijuhlaansa vuotiellä 
1918. Ensimmäisenä johtajana 
toimi Olga Long.

Naisten Osuuskoti toimi erit
täin vilkkaasti, ollen. New Yor
kin suomalaisten palvelijattari- 
en lepokotina, jossa lie saivat 
viettää loma-aikansa ollessaan 
poissa “paikasta”. Kodin toimin
ta edistyi niin kauan kunnes koin 
tnunstinen villitys alkoi pesiytyä 
sen keskuudessa, aiheuttaen ne 
mudat, jotka niin hyvän yrityk
sen raunioittivat.
Brooklynin S. S. Osasto
kaipaisi erikoisen historiikkinsa, 
mutta luultavasti Brooklynin to
verit siihen lähemmin kajoavat. 
Brooklynin Osasto toimi vilk
kaasti, sillä oli oma näytelmä- 
seuransa ja kaikki toimikunnat, 
■se rakensi oman talonsa, Brook- 
yn Socialist Cluh-nimellä, nuit- 
a sinnekin pesiytyneet kom

munistiset myyräntyön tekijät 
oääsivät vallalle ja saivat talon 
haltuunsa. Nyt se on surullise
na muistona ahkerien työvä.en- 
iikkeen miesten ia naisten .pys
yttämästä laitoksesta, joka koni 

miinistieii rappeuttamalla joutui 
työväenliikkeelle vieraisiin tar
koituksiin, m ut t a Brooklynin 
Osasto toimii nielleen, pienenä 
'äsenniäärältään, mutta ylitä var 
mana asiansa oikeudesta kuin en 
nenkin.

■ Muita taloja
Jersey Cityn S. S. Osastolla 

I oli oma talonsa Winfield Ave
nuella, ia se toimi vuosikymme- 

Jnia erittäin vilkkaasti. Silläkin 
(oli oma näytelmäseuransa paikai 
lisine johtajineen, mutta suonia- Ottakaa

laisten työläisten siirryttyä pois 
sieltä, kävi talo liian raskaaksi 
taakaksi ferseyn tovereille ja 
niin lie myivät sen ja osaston 
toiminta siellä lakkasi. Samoin 
■kävi Philadelphian suomalaisen 
osaston talolle. Siitäkin puhut
taessa voimme sanoa, että kom
munistien rappeuttavalla toimin
nalla siellä, samoin kuin Jerseys 
sä oli lamauttava vaikutuksen
sa. Sama tauti on ollut havait
tavissa useilla muillakin paikka
kunnilla tällä alueella samoin 
kuin muuallakin.
Merkkitapauksia

(Niiden merkkitapausten jou
kossa, joilla on mielenkiintoa, 
mainittakoon seuraavat. Osasto 
perustettu syyskuun 17 p:nä 
1903, liittyi Social Democratic 
Partyyn tainmik. 15 p:nä 1905: 
Ylä-New Yorkin Osasto perus
tettiin syyskuun 22 p:nä 1907; 
Osastot yhtyivät huhtikuun 4 
päivänä 1911 niinellä "New Yor
kin Yhdistyneet S. S. Osastot”, 
jäsenmäärä oli silloin yhteensä 
280.

Osastojen yhdistyttyä alkoi 
vilkas toiminltakairsi. Vuokrat
tiin vakituinen huoneusto, niin 
kutsuttu “Madison Hall", Ma
dison Avc. ja 125 kadun kul
massa. Siten saatiin käytettä
väni juhlasali, näyttämö, ra
vintola y. m. huoneustot, oma 
iiäytelmiiseura (ja sitten vakitui
nen johtaja, lainakirjasto .ja ra
vintola, joka iltamien aikana oli 
avoinna. Se oli sellainen alkusy
säys, joka antoi intoa hankki
maan omaa taloa.

New Yorkin Osaston jäsenmää 
rän vaihtelu osoittaa, että sillä 
lii vakituinen kantajoukko, "Ala
osastossa oli yhtyessä 140 jä
sentä, “YJä”-osastossa 148 jä
sentä. Vuoden 1911 hutikuun 1 
päivänä oli 321 jäsentä ja siitä 
alkaen pysytteli päsenmäärä sii
nä 300 ja 500 välillä, kunnes 
vuodella 1918 se olS noussut 
617.

Jäsenmäärä oli korkeimmillaan 
v. 1920 — 816 — mutta tulee 
mainita että se oli tuloksena 
siitä että kommunistien hajoit- 
tajain toimesta kuljetettiin toi
silta paikkakunnilta muuttokor- 
teilla 80 jäsentä ja uusia liittyi 
114, joista enin osa kommunis
tien “kannuttamia”, sillä heillä 
oli mielessä Työväentalon val
loitus. Se kuitenkin epäonnistui 
ja siitä lankeaa kunnia vakiin
tuneelle kan ta jäsen joukolle.

Kommunistisen hajaannuksen 
jälkeen jäsenmäärä laski 363:- 
een, mutta jo vuodella 1922 se 
nousi jälleen 5O3:een ja pysyi 
noin neljänsadan paikkeilla. V. 
1929 se oli alimmillaan, 264, sillä 
kommunistien boikotti ja hei
dän talonsa rakennus y. m. puu
hat vetivät vähemmän a ja te le
vaa jäsenistöä sivuun. Vuodella 
1932 oli jäsenmäärä taaskin 348. 
Vakituinen jäsenyys siis pysyi 
paikoillaan.
Työväentalo on se “kultakala’*

Kommunistien edesottamisista 
mainitessa, tulkoon mainituksi 
Työväentalon historiasta seuraa- 
vaa:

Työväentalo, 2056 Fifth ave. ja 
127 kadun kulmassa on tulok
sena monen vuoden toiminnasta. 
Talo ostettiin huhtikuun 2 p. 
1917 ja täydellinen omistus saa
tiin toukokuun 1 päivänä. Sen 
hinta oli $110,000 ja korjauksiin, 
tarkoitustaan vastaavaksi käy
tettiin $26,000 sekä kalustukseen 
y. m. $10,000, joten talo tuli 
maksamaan tasaluvuissa noin 
$146,000.

Talon ostorahastossa oli $10,- 
000 joka maksettiin käsirahoina 
ia sen jälkeen alettiin kiireen- 
kaupalla koota rahaa ja sitä tu
likin.

Kiinteiinistölainat olivat yh
teensä $105,000 ja eroitus oli 
koottava lahjoituksina ja toveri- 
lainoina.

Työväentalon avajaiset olivat 
syyskuu 28 päivänä 1917, ja siitä 
alkaen on se ollut aina yleisön 
käytettävänä. Tätä taloa yritti
vät kommunistit kaikilla kei
noilla saada käsiinsä: "Työvä
entalo on se kultakala, joka mei
dän on saatava" oli erään kerran 
heidän tunnuslauseenaan.

Huhtikuussa 1921 tapahtui rat
kaisu. Kommunistit e r o s i v a t  
New Yorkin S. S. Osastosta ja 
alkoivat julkisen taistelun Työ
väentaloa vastaan. He saarsi
vat talon, julistivat "boikotin.”, 
nostivat oikeusjutun, ottivat es- 
■tetuoinion ja yrittivät kaikin 
keinoin häiritä Työväentalon toi 
miinaa, mutta talon johtokunta 
ia New Yorkin Osaston jäse
nistö seisoivat varmana Työvä
entalon puolella.
“Yleinen peruutuskirja”

Työväentalon virallisena asi
alinjana toimi tunnettu lakimies 
Morris Hillquit, joka esiintyi 
New New Yorkin ylioikeudes
sa, jossa tuomari kumpaakin rii
tapuoltaan kuultuaan hylkäsi 
kanteen ia kommunistit joutuivat 
allekirjoittamaan seuraavan pe- 
ruustuskirjan:

“Kaikille joita tämä koskee.— 
huomioon, että minä

OHUURtolmlntalehdcn kllahe 
Am erikan sttCwnalaisen työväenliikkeen upein toim italo:

New Yortkin. Fifth Avenuen Työväentalo

(seuraa niini) yksity isenä ja 
N ew  Yorkin valtiossa ja kaun- 
tissa  toim ivan vapaaehtoisen yh
d istyksen  presidenttinä t ä t e n  
teen tiettäväksi, että  saatuani 
käteeni summan, joka on $1.00 
Y hdysvaltain virallista rahaa, 
M anhattanin Suom alaisen T y ö 
läisten Edistysyhdästykseltä ja 
N ew  Yorkin Suom alaiselta So- 
sialistiosastolta , täten tunnustan 
vastaan ottaneeni mainitun suin 
man, ja täten  ilm oitan että  olen 
peruuttanut heitä vastaan nos
tetun oikeusjutun om asta puo
lestani ja edustettavieni puoles
ta, sekä luopunut, peruuttanut 
ikuisiksi ajoiksi, oikeuden kaik
keen heille ja . heidän edustajil
leen, kaikkeen om aisuuteen, ja 
täten peruutan kaikki oikeusju
tut ja syy t oikeusjuttujen nosta
m iseen, koskekoot ne sitten  ra
haa, velkoja, sopimuksia, k on t
rahteja, asiakirjoja, lupauksia, 
kauttakulkuoikeuksia, tai m itä  
m uuta hyvänsä.

“Minä täten itsepuolestani ja 
edustettavieni puolesta vakuutan 
että  m e em m e tule nostam aan,ei
kä m eillä tule olem aan mitään 
oikeutta  nostaa, eikä meillä ole 
ollut m itään syytä  nostaa oikeus
juttua maailman alusta siihen 
päivään saakka jolloin tämä on 
allekirjoitettu .

"K aikeksi vakuudeksi niinä tä 
ten olen tämän allekirjoittanut 
todistajien läsnäollessa m aalis
kuun 17 p:nä 1923.”

Harvoinpa sitä riitapuoli on 
joutunut noin täydellisesti pe
ruutusta allekirjoittam aan.

H yökkäykset Työväent a 1 o a 
vastaan jatkuivat kom m unistien  
taholta, kuten niistä aikanaan on 
selostettu , m utta N ew  Yorkin 
O saston toim inta T yöväentalol
la jatkui ja jatkuu edelleen.
Kommunistien touhuista 
sananen

H ävityään juttunsa T yöväen 
taloa vastaan, kom m unistit pe
rustivat oman taloyhdistyksensä, 
"Finnish Progressive S ociety”- 
nim ellä ja rakensivat talon, 15 
W est 126 katu. *He ryhtyivät o t
teluun siitä “kuminanko paidas
sa kaulus kestää" —  ja sekin 
p äättyi siten, että  kom m unistit 
hävisivät niin pahasti, että  heil
tä m eni "talot ja tanliuet” ja 
niiden mukana N ew  Yorkin suo
m alaisilta työläisiltä kaikki “ to- 
verilainat” ehken $80,000 tai 
enem m än.. Kom m unistien enti
nen ta lo  on ollut monta vuotta  
ja “ värilliseen sukuun” kuulu
vien om aisuutena, Ija surullise
na m uistona n iille joilta kom m u
nistit nylkivät viim eisetkin sääs
töt “toverilainoina” kävellessään  
126=tta katua, saavat sanoa: 
“Tuonne ne rahat menivät" —  
ja siellä ne p y sy v ä t!

“Morlutti poltettu*"'
Kute’n m uistetaan viime huhti

kuun 28 päivän iltana poltettiin  
Työväentalossa $50,000 m orketit 
ja siinä tilaisuudessa selostettiin  
että  kiinnityslainat, jotka T yö
v ä e n t a l o a  avattaessa olivat 
$105,000, ovat nyt vähentyneet 
niin että  ensim m äistä kiinnitys
tä on enää m aksam atta noin 
$20,000.00 toisin sanoen, kiintei- 
niistövelko.ja on siis m aksettu  
$85,000 ja sen lisäksi kaikki to- 
verilainat y. m. velat.

V uodesta 1921 saakka kom m u
nistit ja N ew  Yorkin S. S. O sas
to, nykyään Amerikan Suom a
laisen Kansanvallanliiton Osasto, 
ovat kulkeneet eri teitä.

V iim eisten vuosien toim inta on 
Raivaajan lukijain m ielissä, jo 
ten niihin en lähemmin kajoa. 
Haluan vain vetää esille m uis
toja alkuvuosilta, sekä huom at
tavim m ista suuntataisteluista.
Työväentalo ja Osuustalot

N ew  Yorkin suom alaisten 40- 
vuotisteu  toiminnan tuloksina

yhteistoiminnan alalla on Työ
väentalo mainittava toimitaloista 
ensimmäisenä.

Kymmeniin tuhansiin nousee 
se kansalaistnäärä joka vuosit
tain käy Työväentalossa näytel
miä katsomassa, konsertteja ja 
luentoja kuulemassa, seuraamas
sa kokouksia ja tapaamassa tut
taviaan sen suuressa ravintolas
sa. Työväentalo on kansan talo 
kansaa varten.

Osuustalot joista useimmat 
ainakin Manhattanin ja Bronxin 
puolella olevat on Varma Co
operative Homes Inc., eli Var- 
ma-osuustalo, jossa on 106 per
he-asuntoa ja toinen Grand Ave. 
osuustalo, jossa on 67 perhe
asuntoa.

Brooklynin puolella osuusta- 
loja on 25, ja niistä ensimmäiset, 
Alku ja Alku H, ovat jo lähes 
30 vuotta vanhoja. Osuustalot 
ovat näytteitä suomalaisten työ
läisten ahkeruudesta ja kyvystä 
luoda pysyvää. Ne ovat olleet ja 
ovat vieläkin taloja, joista usein 
kirjoitetaan amerikalaisiin leh
tiin. Ne ovat olleet esimerkkinä 
amerikalaisille, jotka myöhem
min ovat perustelleet osuustalo- 
ja.

Brooklynin Osuusleipomo, jo
ka nykyään tunnetaan nimellä 
Co-operative Trading Associa
tion, Inc., omistaa talon 43:n 
ja 8 Avenuen kulmassa, ns. Finn- 
townin keskustassa.

Kaikki tässä mainitut talot o- 
vat tuloksia suomalaisen, työvä
enliikkeen valistustyöstä. Suo
malaiseen työväenliikkeeseen in
nostuneet ovat ne rakentaneet

Lomala, suomalaisten omis
tama kesähuvila-alue, Fishkil- 
lissä, N. Y., jossa sen omistajilla 
on yli 300 eekkeriä maata ja 
yli 40 kesä-asuntoa, niistä useita 
upeitakin, ympärivuoden asutta
via taloja, on mainittava niiden 
yritysten joukossa, jotka ovat 
saaneet alkunsa niistä miehistä 
ja naisista, jotka ovat toimineet 
suoni, työväenliikkeen riveissä.

Niistä jäsenistä, jotka perus
tavassa kokouksessa syyskuun 
17 p. 1903 yhtyivät ovat vielä 
.osastomme jäseninä, Olga M a
linen ja Wilho Hedman. Ylä- 
Ne.w Yorkin osaston perustavas
sa kokouksessa yhtyneitä on  
vielä jäseninä Alex ja Augusta 
Norena ja Gustaf Tolska. Vuo
della 1905 liittyneitä ovat John 
Okkonen, joka jo vuodella 1899 
liittyi työväenyhdistykseen Ou-

A lex Norena

Yksi New Yorkin osaston van
himpaan polveen kuuluvia jäse
niä. Synt. Evijärvellä, joululle. 
29 p. 1877. Saapui New Yorkiin 
vuodella 1903. Liittyi osastoon 
v. 1909. Oli johtokunnan jäse
nenä ja rahastonhoitajana yli 30 
vuotta. Työväentalon perusta
jia ja  vakituinen toimihenkilö. 
Meni naimisiin Augusta Salanion 
kanssa v. 1916, ovat edelleen 
ASK.L New Yorkin osaston jä
seniä. Nuorena on ollut osuus- 
talojen perustajia ja jäsenenä, 
samoin Brooklynin Osuusliik
keen ja Lomala yhtiön jäsen.
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New Yorkin Työväentalon historian lehti — Ylhäällä mieskuoro, alhaalla sekakuoro siltä ajalta, 
kun johtajana oli Hannes Saari.

lussa ja tässä maassa v. 1903 i se ci olisi voinut niin pitkää ai
Hibbingissä. Sandra Wiitanen 
on vuoden 1907 jäseniä, Senja 
Wiitala v. 1906. Ida Lilja-Niemi 
ja Albert Niemi ovat vuoden 
1905 jäsenistöön kuuluvia ja jät 
kuvasti jäseniini. Albert laulu- 
seurassa ja Ida käsitöissä y. m. 
'hommissa. Olga ja Oscar Hon
kanen, v. 1912 jäsenistöä ja edel 
leen jäseniä, laulajia ja näytte
lijöitä. Sally ja Einar Salini v. 
1911 jäsenistöön kuuluvia ja jat
kuvasti jäseuininä, laulajina ja 
näyttelijöinä. Hilda ja Otto 
W est v. 1912 jäsenistöä ja edel
leen jäseninä,' Hilda Raivaajan 
asiamiehenä.

AL W. Bruun liittyi työväen
yhdistykseen jo Suomessa l'M)2. 
Tähän maahan tultuaaan, v :na 
1906, hän liittyi osastoon ja on 
siitä saakka toiminut, ollen pi
simmän ajan osaston järjestä
jänä kuin kukaan muu. Kalle 
Nissinen on kauimpana asuva 
osastomme jäsen, asuen Indiana- 
polissa, mutta maksaa säännölli
sesti jäsenmaksunsa osastoon jo
hon yhtyi v. 1905.

Alex Norcnalla on erikoisase
ma osastossa rahastonhoitajana, 
jota tointa hän koiteli yli 30 
vuotta, kunnes terveydellisistä 
syistä jätti sen, mutta on edelleen 
jäsenenä ja johtokunnassa. Vic
to r Raita on v. 1906 :n jäsenis
töä, laulaja ja näyttelijä. Olga 
ja Pekka Pulikkanen v, 1903, Erk 
ki 'ja Elina Ranta' v. 1906, Alli 
ja Emil Oikari v. 1913, Anna 
Keinänen v. 1901, Maria Bloom 
ija Ida Häyhä, v. 1907, Fanny 
Lahti v. 1905,
Tervehdykset 40"vuotisille 
keaijuhlille!

N e w  Yorkin osaston jäsenet 
tä te n  lähettävät tervehdyksensä 
kaikille, jotka ovat seisseet ja 
edelleen seisovat Amerikan Suo
malaisen Kansanvallan liiton ri
veissä. Amerikan suomalainen 
työväenliike on 40-vuotisella toi
mintakaudellaan osoittanut, että 
sillä on vakava aatepohja ja var
m a päämäärä, sillä ilman niitä

A D O LPH  SA LM I (M A T T I A A TTO )
Syntynyt Salhnelassa Röyrinkin kylässä, Yli vetelin (nyk. Veteli, 
pitäjässä, Vaasan läänissä, Suomessa, veniiläisen keisarivallan aika
na,, kesä'k. 25 ip. v. 1882. Tullut Amerlkaan sylksyll.i v. 1904. Liit
tynyt työväenliikkeeseen llvacossa, Wash. v. Työskennel
ly t hiiliikaivannoissa kuuluen L'.M.W. liiton piirijärjestö No. 10 
osastoihin vuoteen 1912 saakka, jolloin liittyi Toveri-lehdeo toimi
tukseen tunnetun, sittemmin Neuvosto-Venäjän vankikoineroissa 
piinatun ja kuolleen Santeri Nuortevan ollessa lehden vastaavana 
toimittajana. Jäänyt Nuortevan läilidetlyä Astoriaan Toverin toi
mittajakuntaan. missä pysyi vuoteen 1919 saakka. Tuli New Yor
kiin v. 1920. Palvelee nykyisin New Yorikin S iio in . Työväentalon 
biljaairdisalin hoita jana.

kaa to im ia.
New Yorkissa, kesäk. 19 p.

1946. Wilho I Iedman

URA PÄÄTTYNYT

E IN O  RAEVAARA
Monet niistä miehistä ja nai

sista, jotka ovat olleet hiomas
sa sitä historiaa, jota tässä Rai
vaajassa ivyt kirjoituksin ja kuvin 
kosketellaan, jo makaavat tuo
nelan lehdoissa eri paikkakun
nilla.

Eino Raevaara on yksi niitä, 
jotka eivät saaneet nähdä tätä 
lejiteä — tätä historiaa, jossa 
hänelläkin on oma paikkansa. 
Hänkin makaa kummun alla.

Tässä ei lähdetä kertomaan 
Yksityiskohtaisesti Einon työstä 
Ameriikau suomalaisella näyttä
möllä, vaan yksinkertaisesti ja 
lyhyesti sanotaan, että lian oli 
näyttelijä kiireestä kantapäähän 
asti. Hän rakasti draamaa ja 
näyttelyä ja suoritti sekä pie
niä että suuria tehtäviä näylel 
missä ja aina samalla innoituk
sella ja perinpohjaisinHlella. Suu 
ri oli se tunnustus, minkä hän 
sai ju'liliessaan New Yorkin Työ
väentalon näyttämöllä 35:ttä 
näytleliijäijiihlaansa. — kk.

Nyt tarvitaan 
ammattitaitoa

Aminaittiopctusta ja ammatti
kasvatusta pidetään kaikissa e- 
distvneissä maissa tärkeänä ja 
yhteiskunnan vaurastumiselle 
väiktäunattömänä. Miten Suo
messa? — On sattuvasti sanottu, 
että käsiteollisuus muodostaa 
kansantalouden välttämättömän 
pohijakasviillisuuden. Jo kauan ai
kaa on niissä piireissä, joissa 
ammattipätevyys ja laatutyö o- 
vat vuosisatoja olleet kunniassa, 
huolestuneina todettu, miten har 
vahnktiiselksi on käynyt se jouk
ko. joka vanhojen käsityönicsta- 
reide.ii kunniäkkaita perinteitä 
nouda!taakseen on käynyt am
mattioppiin.

Mutta pulma ei rajoitti enää 
y ksinomaau käsiteollisuuden pii 
riiu. sillä tunnettuahan on, että 
meillä alkaa yleisestikin olla yhä 
liuutavampi puute animattimie- 
histä juuri aikana, jolloin tuo
tantoa olisi kaikilla aloilla* pyrit
tävä lisäämään. Epäkohdan pois 
tautista vaatii raskaitten sotakor 
vaustoimitusten täyttäminen ja 
se on tarpeen inyöskini kapeaksi 
soukahtanceii elintasomme ko
hottamiseksi

Laseinhan on niin, että kun yh
teiskunnassa todetaan epäkohta, 
jonka poistamiseksi valtiovalta
kin katsoo olevan aihetta ryh
tyä toimenpiteisiin, syntyy ko
mitea, toisinaan useitakin. Hu
moristimme ovat valitettavan u- 
sein saaneet aihetta leukailla ky 
symysten n.s. koinitcoitumisista, 
käsite, joka ci kaivanne tarkem
paa tulkintaa. Tässäkin tapauk
sessa on ollut asetettuna komi
tea asiaa selvittelemään, ja st 
on esittänyt myöskin mietintön
sä toimeksiantajalleen. Komitc 
oitumisen vaara on 'siis torjuttu 
mutta kriitillisin vaihe on nyt 
edessä : mahdollinen vihreän ve
ran alle hautautuminen ja käy- 
tännölliscn ratkaisun lykkäyty
minen.

Viivyttelemiseen ei kuiten
kaan enää ole viiraa, sillä kysy
mys on todellakin kansammt 
eliitoii^elmia. Edellä mainittu, n. 
s. käsiteollisuustaito, on tärkeä 
ja sen elvyttämiseksi on järjes
tetty ns. pi'ka-iiunnattikursscja 
muutamille aloille on saatu pe
ru st et uksi amnia ttioplpilaskoulu- 
jakin, mutta niiden luku on ai 
van riittämätön ja monilta tär 
keiltä illoilta ne täysin puuttu
vat. Valitettavaa on varsinkin 
se, että nykyaikainen oppilas- 
mestarisiihde ei oppisopiniuslait 
mielessä ole saavuttanut kumman 
k i l i i n  osapuolen täyttä hyväksy
m istä . Oppilaat pelkäävät joutu
vansa tarjoamaan mestarcilh 
ns. halpaa työvoimaa, eikä mes
tari puolestaan ole yhteiskun
nan taholta tähän mennessä sar 
'Uit mitään korvausta suoritta 
liiastaan rasittavasta julkisesti 
v clvollisuudcstu.

Näemme kuitenkin toisaalta 
että nämä epäkohdat eivät ole 
voittamattomia, jos toimeen to 
lella tartutaan. Meillä on oltu 
vleeusä hyvin auliita kukkarot* 
’•auttamisessa kuu on ollut kv 
svmy s varsinaisen opillisen si 
vistyksen tukemisesta mutta o' 
sentään io olemassa merkkej: 
siitä että ammatillinen opetus 
kin on pääsemässä auringon pue 
'elle. Mutta ennenkuin jää täy
sin on sulanut ovat kehoitukse’ 
antautua tkäy tänuöllisille aloille 
yliajipilastulvan va»tust»mitt«a

Työväenliikkeen alkuvuosilta 
Ashtabulassa

E nsim m äiset herättäjät
A shtabulan suomalainen ty ö 

väenliike sai ensimmäiset herät
tävät sysäyksensä toh to ri T a n 
nerin ja M a tti K u rikan  käynneis
tä pa ikkakunna lla . S iitä  se s it
ten a lko i väh ite llen  orastua. L u 
ja lla uudisra ivaajan sitkeydellä 
saivat Tanner ja K u rikka  s y tty 
mään innostuksen tulen yhden ja 
toisen henkilön rinnassa, sitä tu l
ta k iid y t t i s illo inen vapaam ieli
nen sanomalehdistö.

Asiansa oikeudellisuudesta va 
kuuttunect henk ilö t ry h ty iv ä t o 
maila tava llaan muokkaamaan 
ympäristössään y le is tä  m ielipide! 
rä suosiolliseksi s illo in  hyv in  vä 
hän tunnetu lle  .sasialistiaatteel- 
lc. H eidän toim intansa tulokscn; 
saatiin syntym ään Ashtabulnss; 
työväenyhd istys Salomon La iti 
sen pistäytyessä täällä puhumas
sa tam m ikuun 2 pnä, 1904. Sil 
lo in to im itetussa koemerkinnäss; 
ilm o ittau tu i lähes kolmckymmen 
tä sellaista, jo tka  ilm a is iva t ha
luavansa liit ty ä  yhdistykseen, jo: 
sellainen perustetaan. Joukoss; 
o li neljä ta i v iis i naistakin.

Sääntöjen hankinnassa päätet
tiin  kääntyä sillo isen Im a tra -lii 
ton puoleen. T am m ikuun 30 p:ni 
p ide ttiin  varsinainen perustav,- 
kokous ja työväenyhd is tys  syn 
ty i Im a tra -liito n  osastoksi, saa
den nimekseen Im atra  N o. 27.

A m erikan sosialistipuoluecsecr 
liittym isestä ei s illo in  o llu t kysy 
mystä, sillä jäsenet e ivät käsittä 
neet s illo in  että ka ikk ien  työ lä is  
ten o lis i l ii ty t tä v ä  yhteen ilm a t 
m itään kansallisuus- ta i ro tu ra jo  
ja-
Nuorisoa saatiin mukaan

U usi yhd is tys  a lo itti to im in 
tansa v ilkkaan  edistyksen mer 
keissä. R aittiusscuroisa siihen a i
kaan va llin n u t taantum ukselli- 
iuus ja ahdashenkisyys a jo i nuo- 
-ison etsimään luonteelleen pa- 
emmin sopivaa seuraa, ja sel

laista juu ri ta rjos i vastaperustet- 
u työväenyhd istys, jonka jäsen- 
näärä lisäänty i huom attavan ne 
ieasti.

A lkua iko ina  sen t o i m i n t a a  
la ittas i sopivan kokoushuoneen 
mute. N uoren liikkeen jäsenet 
e im attiin  jum a lank ie ltä jiks i ja 
•.errotaan että A shtabulan siihen 
likaan huonoissa väleissä keske- 
lään olleet k irko llise t ainekset 

p itivä t yhteisen kokouksen, jossa 
eskustcltiin yh te isto im innan ai- 
aansaannista työväenyhdistystä  
•astaan sillä perusteella että kaik 
tien k irkkokun tien  to im in ta  sen- 
ään erim ie lisyyksis tä  huolim at- 
a tähtää samaan päämäärään. 
N iiden keskinäisestä riidasta  vo i- 
a isiin siis luopua ja kohdistaa 

ka ikk i vo im at uutta tu lokasta ja 
ien edustamaa sosialism ia vas
taan.

Vastauksista  huolim atta saatiin 
-uokrata huoncustoa "T u rv a " -  
a ittiusseuralta. joka o li jo niin 
»aljon vapaam ie lis tynyt. ettei pel 
ännyt sosialism in ta rtuntaa. Si- 
ä kä y te ttiin  lähes kaksi vuotta. 
Nuori to im in ta  uhkui e linvoim aa 
a v ilkkau tta . K okouksia p ide ttiin  
ahdesti kuussa. M u tta  periaat- 
eellincn puoli pysy i pääasialli- 
esti ihanteellisena, kuten Im at- 
a -liito n  sillo iset periaatteet oh
rat. Kokouksissa keskusteltiin 
■nemmän henkisistä ku in  m ateri- 
talisista kysym yksistä , mutta to i
sinaan o li esillä sentään varsin 
naallis iakin  esityksiä, j o i s t a  
iseimniat ku itenk in  liian  laaja- 
antoisina h y ljä ttiin . Sellaisista 

nuistan vie lä ehdotukset A m e ri
kan suomalaisten yhteisen palo- 
vakuutusyhtiön, keskinäisen sai
raus- ja tapaturm avakuu tus liik  
ecu ja pa ikanvä litys to im is ton  
erustamiseksi. A in o a s lia n  v ii-  
seksimainittu näistä lienee jon- 
un aikaa o llu t to im innassakin.

'aikallisia ja yleisiä
anomalehtiä saatiin

Valistustyössä ta rv itta v in a  vä- 
neinä saatiin pian eräänlaisia 
u lk isuusvä linc itä . yhd istyksen jä- 
enten keskuudessa i lmestyi muu

.m. tämänsuuntaiset ehkäisy- 
»imciipitccl pelkästään kauniita 
anoja, joiden vaikutus käyiän- 
össä supistuu melko vähiin.
Edelläsanotuii lisiiksi ei voi oi 

i toteamalta, että virallinyn 
alkkapoliliikka. joka on supis- 
inut ammattitaitoisen ja n.s. 
aöttityöu välisen palkkaeron 
nelko mitättömiin, ei ole ollu: 
'niiaan my ötävaikutlamaan am 
tallit aidon, arvostamiseen
Pienen kansan tuolantokainp- 

idun päämääränä voi olla vain 
latutvö. k ain sillä voimme pär- 
itä kansainvälisessä 'kilpailussa 

vaiken laatutuotannoi» ,>erus- 
•dcllyty ksena on taasen perin- 
»ohjainen ammattikasvatus ja
'.tunnollinen työtaito.

Klftu» V. Vailio'»»!»*

.unia kertoja "Terve J.irki nimi 

.en n y rk k ile h li. jossa käs ite ltiin  
lääasialliscsti ihanncsosialistisia 
kysymyksiä. Se ci kuitenkaan jak 
anut kauan elää. eikä sen seu- 
aajallakaan. jonka nimenä oi 
V a loa  ko h ti"  o llu t sen parein 

iaa menestystä.
M u tta  W orccsterissa. Mass 

iihen aikaan ilmestymään aika 
mt. V ih to r i Kososen to im ittan i, 
fyöm ies sai pian vakiin tuneet 
annatta ja- ja luk ijakunnan Ash 
abulassakin. Kosonen a lkoi siin 
epiä r ik k i n iitä  ihanteita, jodi. 
uomalainen sosialistinen työvä 
n liike  täällä o li rakentunut. Pad 
akunnan ihannesosialistit eivä 
uitenkaan pitäneet Kososen ai 
cista. mutta m aterialistfcemmit 
ja tte lcv iin  T yöm iehc llä  oli ter 
e vaikutus. Kun lehden alku 
Ilosina sen kannatus o li heikkoa 
iin Ashtabulassakin pantiin  toi 
leen keräyksiä ja h a n k ittiin  silli 
aroja. O stc ttiinpa  kerran kaksi 
öistä osakettakin Työm iehestä.

N ähtyään jääneensä väheni 
listöön ja aikeittensa siten epä 
nnistuncen. ihanncsosialistisc 
incksct erosivat yhdistyksest; 
'ksi toisensa perään ja se jäi n 

m ateria listien haltuun, jo idei 
ehtäväksi jäi rapp io tilaan ajau 
uneen yhdistyksen to im innan vi 
^astuttaminen. A litu is illa  teoso 
is illä  vä itte ly illään  ihannesosia 
is tit o liva t ta rko itta n e e t vast 
kään k irko llisesta  väestöstä tu l 
cet ihmiset, va rs ink in  nuoret, jot 
;a o liva t liittyn e e t siihen vapaan 
iaa ja eloisampaa seuraa saa- 
laksccn. H e ille  o liva t teosofise 
saivartelut käsittäm ättöm iä j, 
n ie lenkiinnottom ia . Työväenyh- 
lis tyksen jäsenistö huomasi m i
en to im inta  o li teh ty jen  erehdys- 

‘en vaikutuksesta rappeutunut 
a sen e lvyttäm iseksi pääte ttiir 
olla m illo inkaan enää keskustele 
matta uskontokysym yksestä. 
Sosialistipuolueeseen 
vhtym iskysym ys esillä

C levelandin edustajakokouk 
sen jälkeen. 1904, keskustcltiii 
sosialistipuolueesen yhtym isestä 
•niittä jäsenistön keskuudessa oi 
päässyt va lla lle  n iin  syvälle  syö 
oyny t masennus ja lamaannu' 
äänteellisten aiheuttam ien creh 
Jystcn vaikutuksesta, ettei ede- 
ohjelman muutoksesta nähty koi 
tuvan m itään hyö tyä . Koko yle i 
nen m ielipide tun tu i kääntynee; 
työväen liike ttä  vastaan. Kym  
menhenkilöisenä joukkona ko
koontu iva t yhd istyksen jäsene' 
toisinaan selvittäm ään yhd is tyk  
sen ta loudellis ta  tilannetta  ja kes
kustelemaan to im innan lopetta 
misesta. V uoden  1905 lopuss; 
oäätettiin  to im in ta  s iirtää  Ashta 
bulan puolelle, pois H arboris ta  
koska suurin osa jäsenistöä asu 
Ashtabulassa. V ie lä  kerran pää
te ttiin  uusin innoin nousta s iit f 
velttoudesta ja vä linp itäm ä ttö 
myydestä, johon o li a jauduttu 
Ensimmäinen kokous pää tty i y 
teisen innostuksen vallassa ja sei 
raava kokous p ide ttiin  kahder 
v iikon  ku lu ttua  M r . jr  M rs . 1, 
P ietilän kodissa. Sinne o lik in  ko 
koontunut väkeä ta lon avara* 
huoneet täyteen ja yksito ista  uu t
ta jäsentä l i i t t y i  yhdistykseen 
Enemmistö n iistä  o li juu ri ashta- 
bulalaisia. ja kokous käs itti ettei 
vät yhd istyksen menestymismah 
dollisuudet olleetkaan lopussi 
Sopiva kokoushuonekin tuntu 
olevan tiedossa. Sellaiseksi vuok
ra ttiin  N ew  Y o rk  C entra l rauta 
tieaseman lähellä sija itsevan kau 
punginta lon juhlasali yhden dol 
la rin  maksusta kerra lta .

Sosialistipuolueeseen l i i t ty m i
nen tapahtu i heinäkuun 22 p:n; 
1906. am erikala isten toverien a- 
vulla. Hajaannuksessa s a a d u t  
vaurio t e ivät osoittautuneetkaar 
vakav iks i, va ikkak in  ihanteellise 
edelleen koe ttiva t ka ikella  vo i
mallaan ja rru ttaa  työväenyhd is
tyksen to im intaa. Jäsenmäärä a l
koi taas lisääntyä ja vuoden lo 
pussa se o li jo 59. joissa ka^j- 
kynnnentä naista. . v

E ctterivärcily jen  ja hcnkim M il- 
nan tilalle ta lou d elliset 

k ysym yk set

Kokoushuoneen puutteessa a- 
ielehtimaan joutuneen työväen
yhdistyksen jäsenistön keskuu
dessa syn ty i kysym ys oman ta 
lon rakentamisesta. H uhtikuut* 
22 p:nä, 1906 teh tiin  päätös et
tä oma ta lo  on saatava, ja sen 
ra k e n ta jis ta  suunnittelem aan va 
Iitt iin  komitea, joka pian esittik in  
useita suunnite lm ia. M u tta  vasta 
helm ikuun 10 p:nä. 1907 päätet
tiin  ostaa Joseph ja M a rke t ka tu 
en kulmasta kaksi ton ttia  ja n iil- 

•ä olevat rakennukset kolmen ja 
nuolen tuhannen do lla rin  h inna l
la. Pian n iille  kohosik in  kokous
huone. jossa to im itt ii in  rauhassa 
vuoteen 1914. V e lko ja  m aksettiin 
j» jiiseam»»!» oli jo toistit $»(*»-

matta, elää h iin  vain Icipähuol- 
len raskauttamaa orjan elämää. 
M u tta  ollen mukana yhteisissä 
henkisissä riennoissa, hän elää 

apaan, heränneen kansalaisen 
elämää, ja s illo in  hän voi paljon 
uhrautua ja paljon nähdä vaivaa. 
P ienistäkin varoista s illo in  riittää  
roponen hyvien  harrastuksien 
eteen T uo  henkinen työ. elämä 
.latteiden eteen, m uuttuu sillo in 
hänelle rakkaaksi Se on hänen 
elämänsä ehto. iku is ta  voimaa ja 
innostusta pulppuava lähde. Jos 
hänen p itä is i elää ainoastaan 
tuota leivän orjan  elämää, hän 
menehtyisi ja hänen henkensä 
nään ty is i."

Sellaista voidaan sanoa n iistä
kin A shtabulan suomalaisen so
sialistiosaston to im its ijo is ta , jo is
ta monet ovat olleet mukana v ii
dettäkym m entä vuotta.

E m il A lku la .

M u tta  sanotun vuoden aikan. 
syntyi e rim ie lisyyks iä  |i> aikai 
semmin alkaneen iww-litisliik 
keen innoittam ana. T u li kysy 
mys siitä, pysytäänkö sosialisti 
puolueessa tai liity tä ä n kö  yndi 
kalism ia kannattavaan iww-liit- 
toon. Kun kysym ys lopu lta  jou
tui jäsenistön keskuudessa äänes 
tyksellä  ra tka is tavaksi, s a i v a t  
eroa vaa tiva t iw w -lä ise t pienen 
•nemmistön. Jälkeenpäin kerrot 
,‘ iin  että sosialistiosaston kär* 
nän tappion aiheutta jina o livat 
toin v iis ito is ta  tai kahdeksan 
loista henkilöä, jo tka iw w -lä is - 
cn sa laku lje ttam ina osallistu ivat 
iänestykseen olem atta edes so- 
ialistiosaston jäseniäkään Ko-
okoushuonc o li menetetty ja 
■sasto k irja im e llisesti kadulla

Iu tta  kotia  suunnitte lem aan
M u tta  sosia listipuoluccn kan- 

ialla olleet e ivät masentuneet 
ärsimänsä tappion johdosta. He- 
miten p ide ttiin  kokous Em il 

'.loomin talossa O ak-kadun  var- 
ella ja pääte ttiin  rakentaa osas
ille  uusi ta lo. M a in itta ko o n  täs- 
ä että sen kokouksen puheen- 
ohtajana to im i H erm an M ä k i ja 
ihteerinä A n ton  Jussila. Rahas- 
onhoita jaksi v a lit t i in  John H jc rp - 
le ja joh tokuntaan E m il V il ja -  
naa, W a lte r  N u rm i ja Jack H ö l- 

sö.
Uuden ta lon rakennushom- 

n iin  ry h d y tt iin  sillo ise lla  s itkey- 
le llä  ja ta rm o lla , ja seuraavan 
uoden. 1915, joulukuussa vai 

n istui upea tiilirakennus  ajanmu- 
aisinc s ivuhuoneinccn. voim is 

telusaleineen ja muine la itoks i- 
leen Lake A vcnucn  ja W e s t 26 
:adun kulmaan. Sitä seurasi y le i- 
len to im innan nousukausi. T a lon  
isäksi oste ttiin  E ric  järven ran- 
la lta  kenttä u lko to im in taa  var 
en. N äiden yhteiset kustannuk- 
ct a rv io it iin  y li neljäksito ista tu- 
tanneksi do lla riks i, jonka lisäksi 
rakcnnusaikana teh ty  vapaa työ  

oitancen a rv io ida  kenties tu 
hanneksi do lla riks i.

T o im in ta  o li v ilkasta  ja jäsen- 
näärä y l i t t i  kerran jo kaksisataa 
Osastolla o li hyvä soittokunta 
ekä orkesteri, lauluseura ja 
läytclm äscura. ja a inakin  jon- 
un aikaa m yöskin vo im istc lu - 

:eura.

kommunistitkin yrittivät 
»ajoittaa

Venäjän vallankum ouksen in- 
lo ittam ana tää lläk in  syn tyn y t ja 
'enäläisihanteita ajamaan valjas- 

‘ettu kom m unistinen liike  teki a i
kanaan m yöskin y rityksen  Ash- 
‘ abulan suomalaisen sosialistisen 
'iikkeen raunio ittam iseksi, onnis- 
'um atta ku itenkaan siinä muuta 
kuin että saivat osan jäsenistöä 
eroamaan ja to im innan jonkun 
verran heikkenem isin. Kokous
huone jäi sosialiste ille ja palveli 
sosialistisia ta rko ituks ia  kunnes 
vääjääm ättömät ta loudelliset v o i
mat muutam ia vuosia myöhem
min alkaneen yleisen talouspu
lan muodossa syn n y ttivä t sen 
työ ttöm yyden , jonka takia koko 
Am erikan yhte iskuntaeläm ä kä r
si arvaam attom ia seurauksia.

K a ik ilta  työ p a iko ilta  vähen
nettiin  työvo im aa ja työläiset 
jou tu iva t turvautum aan entisiin  
säästöihinsä. Kun osastolla oli 
velkaa jäsenilleen, jo tka jou tu i
vat työ ttöm iks i, n iin  sen tä y ty i 
hankkia rahaa velkojensa m ak
suun. vo im atta  ottaa uusia la ino 
ja. M uutam ien vuosien ku lu ttua 
*alo jou tu i m yytäväksi ja kenttä 
*>li io ennen m yy ty , mutta se työ 
"■onka Ashtabulan suomalaiset 
sosialistit o liva t suorittaneet, elää 
edelleen paikkakuntam m e suo
malaisväestön lisääntyneen s iv is
tyksen tuleentuneena laihona. M i 
kään m liu täkälä inen yhd is tys  e' 
slc vo inu t suorittaa sellaista si
v istysarvo jen  luontia  kuin suo
malainen sosialistiosasto täällä 
suoritti.

Suomalainen sanomalehtimic.- 
V ih to r i Peltonen k ir jo it t i jo vuor 
na 1895 silloisen Uusimaa ju lka i
sun eräässä numerossa kahdesta 
ihm isryhm ästä, joiden to im in ta  ja 
ihanteet ovat toisilleen kokonaar 
vastakkaiset. Hän lausui siitä sei- 
raavaa. jonka katson hvv in  so
pivaksi loppulauseeksi tähän ka t
saukseen:

" . . . Ih m is e t  jakaantuvat kah 
teen toisistaan eroavaan jouk
koon. joista toiset raatavat vain 
le ivän eteen, mutta toiset eivät 
elä ainoastaan le ivästä vaan eh
dottom asti ka ipaavat henkistä- 
k in  työ tä , aatteiden palvelusta 
Nämä ihm isryhm ät ovat erilaiset 
ku in  yö  ja päivä. M is tä  johtuu tä 
mä erilaisuus? A iva n  yks inke rta i
sesti s iitä, että ihm inen ei elä a i
noastaan leivästä. Ihm ishenki kai 
oaa henkistä, aatteellista työtä. 
Se yksin  vo i sitä sytyttää . Jos 
ihm inen elää ainoastaan leivän 
etcco. oitääa avut» bana»t«-

U inu ä iti
U inu it, ä iti, ikiuneen 
kevättuulen soitossa, 
uinut lauhan rantam ille  
kesän armaan koitossa.

U inu it kuni kehdon lapsi 
illan tu llen tuutumaan: 
rupesithan. ä iti armas, 
päivän työstä uupumaan.

Kauanhan io astu it, vanhus, 
elon laajaa tum a, 
tunsit elon riemut, ka ihot 
sekä orvon surua.

U inu, uinu ä iti armas 
unen lauhan uomassa, 
muistoasi elon työstäs 
ompi lapses luom assa ...

N ik u  Nousio.

Luona kehdon . . .
Illan tuuli lauha lauloi 
luona kehdon häilyvän, 
lauloi .kuni satakieli 
luona pilven päilyvän.

Äiti nuori, rusoposki 
porkastansa, keinutti, 
tuuli illan ihanasti 
kutrejansa heilutti.

Ihacli äiti nuori 
lemmen armaan antia, 
liymyeli hengessänsä 
onnen kauniin kantia.

Ensilcmmcn hcelniä hertas 
mailla unen matkasi; 
äidin herkkä sielun siinto 
toivon kaarta katkasi...

Niku Nousio.

Quincy n Työväen
yhdistys Veljen 

veteraaneja

Kalle Wehter.
Kukapa ei tuntisi Wohtcrin 

Kallea, jolla ennenvandiaan oli 
pitkät ja punaiset viikset, mutta 
jotka nyt on lyhennetty aikaa ja 
tapoja vastaaviksi? Puolentois- 
takymmciitä vuotta takaperin 
Kalle tavattiin kaikissa puolue- 
tohtävissä, mitä siihen aikaan oli 
ja vielä nytkin on tekijöitänsä 
odottamassa.

Kalle saapui Mäntsälastä 
Quincyyn v. PXJ2. Yhtyi rait- 
tiusseura 1’ljas Koittoon ja toimi 
siellä vuoden, mutta Kalle ja 
toiset, jotka perustivat siellä T. 
Y.. Veljen, erosivat seurasta kun 
Veljelle ei anneltu siellä toiniiu- 
taoikeutta.

Kalle on tehnyt paljon työtä 
Veljen hyväksi. Eikä ainoastaan 
Veljen, vaan koko järjestön hy
väksi. 1'uliiujana on hän tunnet
tu ja Raivaajan kirjeenvaihtaja
na oli .pit-käl ajat. Lika tilikään 
työ osastossa ollut niin halpaa, 
ettei Wehter olisi ollut sitä osal
taan suorittamassa.

Osuustoimintaan .on Kalle ot
tanut osaa pitkä-t ajat. Oli pe
rustamassa Turvaa ja on ollut 
■ en johtokunnassa moneen eri 
itteeseen. Puhunut ja .kirjoitel

lut paljon osuustoimiuuaii puo
lesta.

Puoluekokouksissa ja alueko
kouksissa Kalle nähtiin aikoinaan 
usein. Kuului myös Järjestön 
toimeenpanevaan komiteaan u- 
seat vuodet. Nyt Kalle ei ole 
ottanut osaa osastotoimintaan 
hetlkceu aikaan liike-huolien ta
kia. .mutta seuraa suurella mie- 
leukiumolla kaikkia yhteisiä aii- 
vil». ’
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Muistelmia Fitchburgin suomaiai 
sista nelisenkymmentä vuotta sitten

Jo vuosikymmeniä/ on Fitch
burg, Miass. ollut tunnettu suo- 
malaiskeskus Amerikassa. Kun 
allekirj. vähän yli neljäkymentä 
vuotta sitten siellä oleskeli oli 
se jo silloin perinteinen suoma
laisten •kaupunki. Yhteistoimin 
ta suomalaisten kesken oli sil
loin vilkasta. Sosialismi oli nii
hin aikoihin aloittanut vaikutus
taan suomalaisten keskuteen ja 
ensimmäinen suomalainen, sosia
listinen lehti. Työmies, toimitta
jana Vihtori Kosonen, alkoi il
mestyä v. 1903 Worcesterissa.

Vaikka Fitchburgissa ei siihen 
aikaan suomalaisten keskuudes
sa ollut kun kaksi puoluetta, 
"sosialistit” ja “kirkolliset”, 
käytiin näiden välillä ankaria 
suuntariitoja. Kirkon alakerras
sa Mechanic kadun varrella oli 
molemmilla “seuroilla”, kuten 
siihen aikaan sanottiin, yhteinen 
kokoushuone, ainoa mitä heillä 
oli. “Kirkollisiin” kuuluivat 
paitsi tietysti uskonnolliset yli
malkaan kaikki vanhoilliset ja 
taantumukselliset ainekset, so
sialisteihin sensijaan edistysmie
liset ja vapaamieliset suomaiai 
set. On hyvin luultavaa, ettei 
suurimmalla osalla viime maini
tusta ollut vähääkään tietoa 
Marxin teorioista tai Engelsin 
opeista, mutta oltiin sosialisteja 
koska se oli vapaamielistä ja 
koska se herätti työläisissä vas
takaikua ja uinuvan luokkavais- 
ton. Se oppi. jota silloiset sosia
listiset puhujat Amerikan suo
malaisten keskuuteen levittivät, 
oli heille uutta, mutta se avasi 
uuden maailmankatsom n k s e n. 
uuden käsityksen suomalaisen
kin, työmiehen arvosta ja merki
tyksestä Amerikan kaikkiniele- 
vässä kapitalistisessa teollisuu
dessa. Olihan niinä vuosina A- 
merikkaan saapunut, kotimaas
taan karkoitettuina, monta tun
nettua suomalaista jotka koti
maassaan olivat jo tottuneet so- 
sosialismin teorioita selittämään. 
Nämä.Vihtori Kosonen, Antti 
Lempinen, Taavi Tainio v. m. 
saivat Amerikan suomalaisista 
innokkaan ja kiitollisen kuulija
kunnan.

Kun Työmies-lehti keväällä 
1904 muutettiin/ Woircesterista 
H-ancockiin 'lupautui Taavi Tai
nio toimittajaksi Fitchburgissa 
ilmestyvään Pohjan Tähti-niini- 
seen lehteen jonka omisti täy
sin vanhoillinen ja kaikista u u - 
distuspyrinnöistä tietämätön suo
malainen nimeltä Ileisson. Täl
lä lehdellä ei ollut mitään stmnr 
taa tai kantaa ja Tainio pani eh
doksi toimittajaksi ruvetessaan, 
että hän saa vapaasti määrätä 
lehden kannan, joka hänen il
moituksensa mukaan tulisi ole
maan sosialistinen.. Kun. lehden 
omistaja todennäköisesti ei ollut 
selvillä mitä tämä merkitsi suos
tui hän. tähän ilman muuta, toi
vossa saada kituvalle lehdelleen 
uuden lukijakunnan, koska uu
den toimittajan pitämiä sosialis
tisia puheita sankoin joukoin 
saavuttiin kuuntelemaan ja ne 
herättivät suurta huomiota uu
silla aatteillaan. Pohjan Tähti 
muuttui siis sosialistien äänen
kannattajaksi ja sen tilaajamää- 
rä kasvoi, kuten omistaja oli 
toivonut. Mutta eipä aikaakaan 
kun “kirkolliset” alkoivat käydä 
Hieissoiiin kimppuun lehden si
sällöstä. Eihän sellaisesta kan
san villit semisestä ja työläisten 
herättämisestä oltu ennen kuultu 
puhuttavankaan. Kaikki vanhat, 
pyhät teoriat omistusoikeuden 
loukkaamattomuudesta ja rik
kaiden yksinvallasta vedettiin a- 
las ja jotakin kauheata vhden- 
vertaisuusopipia saarnattiin. 
Herra Ileisson puhui toimitta
jan kanssa vaatien kannanmuu
tosta lehde-di, mutta kun toi
mittaja ia omistaja eivät voineet 
tästä asiasta p.äii-tä yksimieli
syyteen eroili: llcis>nn Tainion 
toimestaan ia lehti vajosi enti
seen, pnoluettoniaan tilaansa i i  
—tilaa jäi n punt tee see n.-a.

Mutta Fitchhiirgin työ,.iki ei 
enää suostunut olemaan omaa 
lehteä vailla Ilmoituslipuilla ja 
suusanallise. a tiedorian n o i 1 1 a 
kutsuttiin kokous "Penttiset, 
pallohaaliin". Kokous oli er ii 
täin vilkas, huomattavia pn 
h e e n v u o io ja  k ä y tt iv ä t  p a its i I ai 
rtiota myöskin Antti -Lein -iiii n, 
joka myöhemmin muntt: \ i s 
kään, innostus oli suuri ja  inisi 
sosiali-tinen lehti p.iä ti itiin, p r 
rustaa. Lehden, n iineksi tu l; 
R a iv a a ja  ja sen toimittajaksi 
Taavi Tainio sekä taion-k-iihoi 
tajaksi V. Haataja. Raivaaja 
alkoikin, ilmestyä heti. vaikka 
sen, alkuunsaanti ilman pää
omia. toimittishuoneustoa. kirja
painoa y. m oli tvölästu. Mutta 
silloinen aika oli suurta innos
tuksen aikaa, jolloin ei säästetty- 
vaivoja eikä aikaa. “ Toiskieli
nen" kirjapaino otti lehden pai 
nettavakseeti ja samasta liik
keestä saatiin yksi huonekin toi
mituksen käytettäväksi. ,|:t niin 
lähti Raivaaja keväällä 1905 te
kemään valistustyötään Ameri
kan suomalaisten keskuuteen.

Raivaajan toimittajan olo ei 
siihen aikaan, ollut aivan yksin
kertaista. Ei ollut aputoimitta- 
jaa. ei korehtuurinlukijoita, ei 
juoksupoikaa. Toimittajan oli 
itse vietävä käsikirjoituksensa 
latojalle, haettava ja luettava 
korehtuurit. taitettava lehti ja 
yhdessä kirjapainon henkilökun
nan kanssa hoidettava sen pos
tittaminen!. Vaikeinta oli kui
tenkin lehden heikko taloudelli
nen asema. Vaikka tilaajamää- 
rä olosuhteisiin katsoen oli mill
äs-, ei se kuitenkaan, kun ilmoi

tustenkin saanti oli niukka leh
den, tarmokkaan taloudenhoita
jan ponnisteluista huolimatta, 
voinut pitää ilman .perttspää 
omaa aloittanutta yritystä pys
tyssä. Monin ottein sai toimit
taja lähteä “agitatiomatkoille' 
hankkimaan rahaa. Ehkäpä nä
mä matkat eivät olleetkaan tu
loksettomia koska vaatimatto
masti aloittaneesta Raivaajasta 
on tulitit Amerikan suomalaisten 
suurin, lehti.

Raivaajan ilmestyminen oli 
julkinen taistelumerkki suoma
laisten puolueiden kesken. Van
hoilliset tekivät kaikkensa es
tääkseen ja vaikeuttaakseen sen 
ilmestymistä ja sosialistien ja 
“kirkollisten" välillä vallitsi jul
kinen sotatila. Käytiin ankaraa 
polemiikkia Raivaajassa ja Poh
jan Tähdessä siihen määrään, 
että vastustajien nimetkin kir
joitettiin pienin kirjaimin,. Yh
teisestä kokoushuoneesta kir
konkellarissa oli ainainen riita, 
vaikka siitä aikaisemmin, oli so
vittu verrattain hyvin. Huip
punsa saavutti tämä riitä erää
nä lauantai-iltana, jolloin sosia
listeilla piti olla suuri juhla. 
“Kirkolliset” olivat varhain en
nen juhlan alkamista saapuneet 
paikalle, nostaneet penkit pai
koiltaan ja laskeneet lattialle 
vettä lainehtimaan. Vedessä kah
laten seisoi mies letku kädes
sään kun juhlan järjestäjät saa
puivat paikalle. Pian levisi tie
to tihutyöstä ja meikäläisiä tu
li joukolla paikalle. Vesi kan
nettiin miehissä ja naisissa pois, 
lattia kuivatettiin ja juhla pi
dettiin, joskin hieman myöhästy
neenä. Miten korkealla taiste
lun ja innostuksen laineet silloin 
kävivät kerrottakoon, että al- 
lekjir. nuoruuden innossa sijoitti 
kaikuvat» korvapuustin sen mie
hen poskelle, joka sitii vesdetkiia 
hoitti. Miehen uinti jääköön 
mainitsematta koska hän vielä 
elää ja on Helsingissä.

Sttomal.ti-.teii juhlat ja  iltam at 
Eilchhitrgi --.a olivat -iilteit a i
kaan hyvässä m Oli
t äy te lm ii -etn a, jo n k a  jo h ta ja n a  
i,:i jo  k o t im a a -o ta n  tu n n e t tu  
ta m p e re la in e n  n ä y t te in ä  Ville 
E r ik -m t, m y ö h em m in  Erkkoin. 
Hänen |,ä tev ä '.'ä  io ltd o liaau  e - i-  
te tt i i l i  iin ,ii!a h aa  itä \ te lm ä a

tja nut ttelijöitä, paitsi johtajaa 
olivat melkein, koko suomalainen 
siirtokunta. Juhlissa oli aina 
h. ta puhe, lausuntaa, kttorolatt 
itiä, kuurokin oli omassa 'kes
kuudessa. Joskus, pidettiin lait 
su ilta - , ja laulukilpailuja y. m. 
Eitcliburg oli suomalaisten, kes. 
' te  monessa suhteessa. Kau
kaa Keski-Amerikan, kaivosseu- 
duilta asti tuli talvisin miehiä

niinkuin täällä lähde 
ta a n  kesälomalle, asettuivat a- 
s ttn iaau  Jasbergin täysihoito- 
laati ja ottivat innolla osaa kan 
sansa harrastuksiin. Heille oli 
riemua saada olla mukana näy
telmissä. laulukuoroissa, 'lausun- 
takilpailuissa, kuunnella puhei 
ta ja tutustua uusiin aatteisiin. 
Pari kuukautta oltuaan painui
vat miehet murtheisina takaisin 
kaivosseuduilleen palata k s e e n 
taas settraavana vuonna takai
sin. jos olosuhteet sen. sallivat. 
Paitsi näitä pitkänmatkan vie- 
taita oli sosialistien kokouksis 
sa ja illanvietoissa, juhlissa ja 
iltamissa aina paljon lähikan- 
j,tinkien ja maaseudun suomalai
sia saapuville. Tultiin raitio
vaunuilla. junilla ja hevosilla, 
autot olivat siihen aikaan, vielä 
harvinaisempia. Asuipa muuta
man mailin, t/äässä Fitchburgis- 
ta näinä aikoina m. m. Jussa 
Canth, Minna Canthin vanhin 
poika, virkavallan Suomesta kar 
koittama. Hänkin ajoi monet 
matkat kaupunkiin yhteisiin 
seuroihin.

Yleensä suomalaiset, kukin 
pttol tieryhmissään, seurustelivat 
vilkkaasti keskenään. Kauniin 
iiman vallitessa kokoonnuttiin 
usein läheisen puiston reunaan 
''tupakkakeskusteluja” pitämään-. 
Varmasti siinä monet periaatteet 
selvitettiin ia, kun niin- sattui, 
monet ankarat väittelyt käytiin, 
olihan tunnettu väittelijä Tai
nio, mukana, mutta nämä vain 
selYittelivät käsityksiä. “Jas
bergin poortih-aussi” oli suoma
laisten tunnettu kokoontumis, 
paikka, täällä asuivat Lempinen, 
Erikson, Tainiot v. m., Tästä 
ahjosta lähtivät kaikki ne monet 
aloitteet jotka siihen aikaan le- 
visivät suomalaisten keskuu
teen. Politikoiminen- oli silloin 
uutta ja siihen otettiin, innolla 
osaa.

Varsinainen Yhdysvaltain po
litiikka ei niinkään suuressa 
määrässä kiinnittänyt suoma
laisten mieliä. Presidentinvaa
lin aikana tietysti seurattiin re
päiseviä vaalivalmisteluja nehän 
olivat kuin parasta sirkusta. 
Puolueitakaan- ei ollut niin mon
ta kuin nykyään. Eipä juuri pu
huttu muista kun “demokraa
teista" ja “republikaaneista”, 
“syndikalistejakin” oli olemassa, 
mutta niin, pienessä määrässä, 
etteivät voineet vaikuttaa vaa
lien tuloksiin. Vaalitaistelu oli 
kiivasta ja sitä oli hauska syr
jästä seurata, syrjästäkatsojiksi 
me suomalaiset sulien, jäimme.

Suomalaiset miehet ja naiset 
työskentelivät suurimmaksi o- 
saksi joko “pvssytehtaissa”, jois
sa" oli korkea konjun-k- 
tmiri venäläis - japan,ilais-sodan 
johdosta. Fitchburgissa oli use
ampia asetehtaissa, tai kutomo- 
telitaisa. Naisista oli tietyst’ 
myöskin- suuri osa perhepalveli- 
joina, miehiä en, sillä alalla ollei
ta tavannut. Itsenäisiä liikemie
hiä oli vain harvoja, niistä tun
netuin Elias Jasberg.

Eitchburgissa elelee nyt uus> 
suomalainen polvi. Liekkö enää 
jäljellä ketään, joka näitä ai
koja muistelee ja niissä mukana 
oli. Silloin kylvetyt aatteet o- 
vat nyt laajalle levinneet ja 
muuttuneet osaksi jokapäiväistä 
eläimiä, joksikin joka on ollut 
olemassa aikojen allista ja jota 
"man ei tultaisi toimeen. Rai
vaaja on nyt mahtava tekijä o 
inas-a talossaan omana lierra- 
: aan sanelee ympäri Amerikkaa 
suomalaisille mitä maailmassa

O • im s to in i in la h h d f i i  k lish e
: ikiokuva R aivaajan toimituk •, 1911. \ 'a  r-n u ii.- 't .i : Y rjö  Halonen, Santeri Xuorteva

, ja F. J. Syrjälä.

tapahtuu. Sen taloudellinen ase
ina on vakava eikä tarvitse toi
mittajien enää lähteä matkoille 
keräämään lehdelleen tilaajia ja 
rahoja. Se sinapinsiemen, joka 
yli neljäkymmentä vuotta sitten 
kylvettiin- on kantanut runsaan 
sadon ja olkaamme ylpeitä siitä, 
että sekä kylvääjät että niittä
jätkin ovat sosialidemokraatte
ja.

1 lelsinki, Suomi.
OlgaTainio.

Itkevät ikuista itkuaan
Itkevät ikuista itkuaan 
orpojen särkyneet sielut, 
kylmihäti. kohtalo onnensa, 
eessä on kaihojen n ie lut...
Itkevät ikuista itkuaan 
kauhoista kalpeat povet, 
sulkihan elämä orvoilta 
toivojen valkeat ov e t...
Itkevät ikuista itkuaan 
sydämet syksyllä peityt, 
ovathan poloset paljaana 
kylmien kirsihin he ity t...

Niku Nousio.

MAYNARD’IN liikemiesten ilmoituksia
M issä ja m illoin?

Missähän ku lku rin  lemmen kukku 
aukovi armasta terää 
ja m illo in  ku lku ri, puutteen lapsi, 
onnensa ou ru ih in  herää?

M issä on kulkurin kuudantarut, 
toivojen tähdikäs silta, 
ja milloin, milloinka tyyneks

ty y n ty y
kaihojen kalpea ilta?

M issä on kulkurin kodin tanhut, 
varjosto pihlajan soman, 
ja milloin kulkuri nauttia saa 
heelmiä halmeensa oman?

M issä on kulkurin haudan merkki, 
muistelon kukkiva kumpu 
ja milloin hautansa hämärmailla 
puhkeepi ruusujen umpu?

N iku N ousio.

Mrs. Ranghild M. Nelson
9 P ow der M ill Rd., M aynard , M ass.

Tel. 64-W

Insurance — Notary Public

Onnittelut 40-vuotiselle puolue- 
toiminnalle!

Kesäjuhlatervehdyksemme!
Suosikoon luonto juhlianne. Toivomme kesäjuhlavieraille 

virkistävää ja rohkaisevaa juhlamieltä. Uutta uskoa ja  

luottamusta parempaan tulevaisuuteen.

❖

Naisten ja lasten suosittu 
vaatekauppa

The Thrift Shop
70 M ain S tre e t M aynard , M ass.

ALINA’S BEAUTY SALON

E r iko isa lana  itsekulle- 
kin  sop ivat h iu sla ittee t 
— S om m ite llu t Perm a- 

m en tit  — K auneus- 
k u lttu u ri

Takit -  Leningit -  Hatut
73 M ain S tree t M aynard , M ass.

4 n _w

Kesäjuhlatervehdys!
*

MAYNARD SUPPLY COMPANY
Paint
H a rd w a re
Electrical

S U P P L IE S
Heating

Plumbing
Power Burner

2 N ason S treet 

M A Y N A R D , MASS.

KESÄ J U H LATER VEHDYS!
❖♦

Fine Food!

TWIN TREE CAFE
T h e  place to g e t your  

S ou thern  F r ied  C H IC K E N  
❖

W e a lso specialize in fried 
C LA M S & S C A L L O P S  

❖
Chicken - Steak - Dinners - Fish Fried

H o m e C ooking

24 P o w d er M ill Rd. M aynard , M ass.
T e l. 181

KESÄJUHDATERVEHDYS!

THE MANNING PHARMACY
76 M ain S treet, M aynard , M ass.

T e l. 175

Luotettu reseptipalvelus

Kesäjuhlatervehdys!

Toivotamme menestyksellistä kesäjuhlaa 
suomalaiselle kansanvallan väelle 

Fitchburgissa

Parhaita oluvia ja  väkijuomia 
tarjoillaan

Viihtyisä seurustelupaikka, jossa tuttavat tapaavat 
toisensa

ALLEN’S CAFE
L. S. M acDonald, liilklkeenhoitaja

Waltham Street Maynard, Massachusetts

■a

Neljäkymmenvuotiaalle mitä 
parhain onnittelu!

Reipasta toimintaa edelleenkin 

hyvän asian puolesta!
Tervehdys kesäjuhlavieraille!

*

Nelson’s Pontiac Asumnisto
P O N T IA C  A U T O JA  

G.M.C. T R U C K IA

9 Pow der M ill Road, M aynard , Mass. 
Te lef. 64-W
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Onn ittelum m e
A m erikan  Suomalaiselle

Työväenliikkeelle
ja

41 vuotiaalle  

R A IV A A J A L L E

Kaarlo, Ida ja  Sulo W ehter

T h e  F IN K O , Inc .
2  A  C o p e la n d  S t .  

Q U I N C Y ,  M A S S .

LÄNTELÄISEN PIKAPIIRTOJA  
KOTOISILTA TANHUILTAAN

Golden S ta te  Sales Corporati
on, joka kuuluu olevan suuren 
san-franicseolaisen G olden S tate  
Co:n alayhtiö m aitotuotteiden  
m yyntiä varten K alliovuorten  
itäpuolella, tuom ittiin  äskettäin  
liittohallituksen  oikeudessa Chi
cagossa m aksam aan $112,538 sak  
koa O PA :n hintasäännöstelyjen  
rikkom isesta. le h tit ie to jen  m u
kaan ylenm ääräisten hintojen  
kiskom ista oli tapahtunut mai- 
topulverin m yynnissä viim e vuo- 
den m aaliskuusta alkaen.

Sam anaikaisesti tiedoitett iin, 
että Golden S tate-yhtym än  San 
Franciscon pääliike oli m aksa
nut $19,173 sakkoa sam ojen  
OPA :n rajahintojen rikkom ises

ta maaliskuussa v. 1945 päätty
neellä vuodella.

Golden State-yhtymän suorit
taman sakon sanottiin olleen suu 
rimman mitä hallituksen hinta- 
virasto on tähän mennessä saa
nut periä miltään maitotuottei
den välittäjältä. Säännöstelyjen 
rikkominen oli kielletty yhtiön 
taholta, mutta sakot selitettiin 
maketun, että ‘‘päästiin eroon 
kanteista." ♦ * *

Hallituksen sovittelijat saivat 
kesäkuun alkupuolella neuvotte
lun aikaan Californian pohjoisen 
rannikon sahalaitoksien omista
jien sekä heidän työläisiinsä e- 
dustajien kesken, mutta sen tie-

doitetaan  vielä kerran p äätty
neen tuloksettom asti. Saha- ja 
m etsätyölä isten  lakko tällä pu, 
napuualueella alkoi viim e tam- 
mik. 14 p:nä ja lakkolaisten luku 
on lehtitietojen  mukaan noin 
4,000.

A lueen sahayhtiöt ovat alun 
pitäen ilm aisseet suostuvansa  
työläisten,sä palkankorotusvaati
m ukseen —  22%, sentin ylennys 
tunnilta —  m utta eivät halua mil 
lään ehdolla alistua unionin tun 
nustam iseen. Punapuurannikon 
yhtiöt tunnetaan tästä om inai
suudestaan jo m enneiltä ajoilta, 
m utta työläiset luottavat heillä 
nyt olevan tässäkin suhteessa  
paremman voiton mahdollisuuden 
kuin ennen. Lakkotaistelut pu- 
napuualueella ovat olleet eneni 
män harvinaisia, ja nekin mitä 
on tapahtunut ovat päättyneet 
työläisten häviöön. Senjälkeen 
työväenjärjestöt muillakin am 
m attialoilla ovat voim istuneet.

Parhaimmat terveisemme
kesäjuhli joille

kaikille ystäviem m e ja  liiketuttavillemme!

THE BARGAIN CENTER, IRC.
2 W A S H O N G T O N  S T . Q U IN C Y ,  M A S S .

ja unioiden tunnu-taminen on 
tullut yleisemmäksi, joten nämä 
punapuu sahojen taipumattomat 
omistajat ovat jääneet tas-ä suli 
teessä ikäänkuin ‘‘viimeisiksi 
mohikaaneiksi

* » ♦
Useimmat ( ’.aliforruan puna- 

p tiu rannikon sahayhti.it omisti
vat aikoinaan kunnarinsa tai 
muut aluksensa puutavaran kul
jetusta varten meriteitse Kulje 
tus tapahtui etupääs a San Fran 
Franciscoon sekä San Pedroon 
y.m. valtion- eteläisen rannikon 
satamiin. Rannikon laivastosta 
on nyt vain, muistot jalellä his
torian lehdillä ja yhtenä pääsyy
nä siihen sanotaan, olleen sen. 
että yhtiöt mieluummin luopui
vat laivoistaan kuin alistuivat 
tunnustamaan. merimiesten ja 
satamatyöläisten järjestöt — 
niiden voimistuttua siihen pistee 
seen, että se oli edessä väittä 
mättörnyytenä.

Puutavaran kuljetus tapahtuu 
nyt rautateitse sekti kuormureil 
la maanteitä myöten, joita on 
viime vuosina huomattavasti pa
rannettu. Laivojen jäätyä jois 
käytännöstä viimeisetkin juna- 
miehet yhtyivät veljesliittoonsa, 
jolle yhtiöt eivät nyt mahtaneet 
mitään, mutta kuormurien aju
ri lienevät edelleen osaksi niiden 
omistajia, ja loput muita järjes
tymättömiä miehiä, joiden riip
pumattomuus voi olla vain tila
päistä..

Tämän, yhteydessä sopinee mai 
nita, että Stanfordin yliopiston 
painosta ilmestyi viime vuotina 
Ships of the Reedwood Coast- 
ni-tninen kuvitettu historia maini
tusta punapuurannikon aikoi
naan vilkkaasta laivauksesta. 
Kirjan lopussa on m.m. täydel
linen, luettelo kaikista rannikon 
liikenteeseen, osallistuneista aluk
sista. niiden omistajista ja kan
tavuudesta. missä ja milloin ra
kennettu, kuin, myöskin lopulli
sesta kohtalosta, mikäli siitä oti 
ollut tiedot saatavissa. Löytyy 
myöskin luettelo näissä aluksissa 
toimineista kapteeneista, joiden 
joukossa oli monta suomalaista
kin. kuten muistetaan. Lisäksi 
kirjasta löytyy historiallisia tieto 
ja niistä rannikon paikkakunnis
ta., missä punapuita on vuosien 
varrella jalostettu —1 mainitaan
pa suomalaisistakin, joita jo en
simmäisten mukana ilmestyi ran 
nikolle näitä mammuttipetäjiä 
hakkaamaan.

♦ * *
Lentoliikenteen nopeasta edis

tymisestä siviiliväestön palveluk 
seen näkee ja kuulee merkkejä 
täällä lännelläkin. Harva se viik
ko ettei jollakin pitemmälläkin 
lentoreitillä joko mantereen tai 
meren poikki ole “lyhennetty ai
kaa" jollakin uus’mallisella en
tistä suuremma.lla ilmalaivalla. 
Tyynen valtameren pitkät väli
matkat lennetään nyt vähetnmäs 
sä kuin puolessa siitä ajasta, 
mikä oli mahdollista ennen vii
meistä maailmansotaa. Lehtitie
dot tätä kirjoittaessa kertovat 
Long IP.eachin laiturissai eteläises 
sä Cäliforniassa paruillaan. pan
tavan kokoon “lentävää laivaa,” 
jonka kantavuus on- 65 tonnia 
rahtitavaraa tai 750 matkusta
jaa. Tämä Hercules-nimincn ve- 
sitaso on rakennettu 'IBoward 
Hughesin lentokonetehtaalla Cul 
ver Cityssä ia maksaa $20.000,- 
000. Lentovoimaksi tulee kahdek
san suurta moottoria ja siipien 
leveys kärjestä kärkeen on 320 
jalkaa.

San Franciscossa alettiin, kesä 
•kuun alussa toteuttaa ensim
mäistä suurisuuntaista suunni
telmaa lahtipilrin lentokenttien 
narantämiseksi tänä sodanjälkei
senä aikana. Kaupungin asuk
kaiden äänestyksen tuloksen no
jalla kunnallisen lentokentän laa 
lentämiseen kulutetaan $20.000.- 
000. Asukkaat hyväksyivät tä- 
tnänsuuruisen bondilainan o tta
misen sitä varten. Lisämaan ta
soittamiseen. joka on nvt alulla, 
kulutetaan vli $4,000,000 ja tä
män alkutvön suorittaminen kes 
tää kahdeksan kuukautta. San 
Franciscon kunnallisesta lento
kentästä tulee näiden suunnitel
mien mukaan yksi maailman 
suurimpia.

Pienempiä lentokenttiä ilmes
tyy entisten lisäksi sellaisille 
ti.aikkakitnnille missä niitä ei oh
ennen ollut. Tämä oli yksi ha
vaintoni äskeisellä pikakäynnillti 
valtiomme pohjoisella rannikol
la jossa m.jn. huomasin että 
Hunibold-kauntin Scotiassakin 
»li raivattu punapuukannikkoa 
sen verran suuren sahalaitoksen 
eteläpuoleflal että oli saatu kan
tojen väliin Vousurata pienempi
in lentokoneiden käyttöä varten.

Ainakin, San Francisco Chro 
nirlecn näkvy ilmestyneen eri
tyinen ilmaihiosasto iota hoitai 
sen alan joitpittaja. Ilmailualaa 
koskevat ilmoitukset lisääntyvät 
sen ohella, ilmateitse matkusta
misen Iisaksi tarjotun nyt jo mo
nenlaista muuta palvelusta, iltnal 
luu alalla Lentokentät tarjoa
vat palvelustaan, monenmallisia 
lentokoneita on tilaisuus ostaa, 
lentokone- ja ilmailuvakuutusta. 
laskuvarjoja, leniokouluutusta v 
m. on saatavana; onpa jo tarjol
la monenmallisia käytettyjäkin 
lentokoneita huomattavasti alen

1. Immosi 11-1 »j H i t t •» t C tVt f» V

Tervehdys Kesä juhlavieraille! 

Onnittelut nelikymmen vuotiaalle!

★ ★ ★

—  S h ep p a rd  C o a l &  O il —

J. F. Sheppard & Sons, Inc
27 Granite Street QUINCY. MASS.

Tel. P R E . 7200

Quincyn luotettu polttoaineiden välittäjä

★ ★ ★

Kolia -  Koksia -  Öljyä 

Delco Oil Burners

Irving Boyes, Mgr.

suillakin saa ostaa, ja pankit ja 
lainatoimistot myöntävät laino
ja. että ilmailuun innostuneet voi 
vat ostaa joko lentokoneita tai 
-opetusta, tai molempia, kuten 
vaan haluttaa.

1 liller-niminen berkeleyläinen 
nuorukainen, joka, pari vuotta sit 
ten keksi helicopter-inalliseen 
lentokoneeseen huomattavia pa 
rartnuksia ja sai Henry Kaise- 
riti sen markkinoillesaannin ra
hoittajaksi, on muuttanut laitok 
sensa Berkeleyn ahtaasta liike
keskuksesta Palo Aitoon.

Arvid N elson.

Pemsillinin salaisuus paljastumassa
Kilj. fil. maist. O. E. Virtanen

Kun .Alexander Fleming v:na 
1928 keksi, että tavallinen vihreä 
home muodosti kasvualustaansa 
ainetta, jotka esti erinäisten bak
teerien, kuten stafylokokkien, 
streptokokkien ja pneumokok
kien kasvun — baikterien, jotka 
ovat syynä sellaisiin tauteihin 
kuin verenmyrkytys, haavamär- 
kiniinen, luumätä, keuhkokuume,

Tervehdys!f

angina, ruusu ym. — yritti hän 
luonnollisesti myös saada vai
kuttavan aineen erilleen elatus- 
aineen muista aineista. Jo aikai
semminkin oli nimittäin mikro- 
organismeistä eristetty aineita, 
jotka estivät toisten tnikro-örga- 
nisniie.n kasvun mm. homeista 
eristetty ensimmäinen tällainen 
aine oli italialaisen Gosin v. 189b

DOC DOC ZM*C

A. SOIKKELI AGENCY
Vakuutustoimisto

9  K e n t  S t r e e t

Q U I N C Y ,  M A S S .

sahayhti.it
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T ervehdyksem m e

Juhlivalle

K ansanvallan L iittoväelle
T aas on kesä — Levon aika — Juhlien  aika — T a 
kanam m e on talv i — m onine vastuksineen ja  p e t
tym yksineen . — Ja vaikka pilvet v ieläkin h a rh a i
levat ta loude llise lla  taivaallam m e synkistäen  n ä 
köpiiriäm m e, n iin me kuitenkin uskom m e ja lu
jas ti luo tam m e  siihen, e ttä  pou tailm a on tulossa, 
ennem m in ta i m yöhem m in.

T äh än  lu o ttaen  Q u incyn osuusto im in taväki kii
reesti rak en taa  uu tta  kotia itse lleen, en tis tä  
uhom paa ja  täysin  a janm ukaista . T ehtäväm m e  
ta loude llise lla  alalla on suuri ja  tä rk eä  — sam oin 
kuin kansanvallan  liitto la isten  teh täv ä  on suuri 
valtiollise lla alalla. M uistakaam m e, e ttä  y h te is
työssä  on voim aa. Y hte istyö llä  yhä  suurem pia 
saavutuksia  saam m e a ikaan.

JU H L IK A A M M E ! T O IM IK A A M M E !

YHTEISEKSI HYVÄKSI!

UNITED CO-OPERATIVE SOCIETY 
OF QUINCY

32 Cope land St. Q U IN C Y , MASS.

kiteisenä eristämä mykofcnyyli- 
ha.ppo. Kaikki yritykset välke- 
vöidä liuosta, jossa home oli kas
vanut, poistamalla siitä vettä tai 
muita aineita, aiheuttivat kui
teinkin vaikuttavan aineen tu
houtumisen. Fleming arveli, että 
vitka on varmaan hänessä itses
sään, että häneltä lääkärinä imut 
•tui tarvittavat kemialliset tiedot. 
Vasta useita vuosia myöhemmin

setvisi, että vika ci suinkaan ol
lut FJeiiningissä, vaan itse vai
kuttavassa aineessa, jonka mole
kyyli osoittautui niin pysymättö- 
inätksi. että se tuhoutui kaikissa 
niissä kemiallisissa, fysikaalisis
sa ja biologisissa operaatioissa, 
joita aineita eristettäessä taval
lisesti käytetään. Tällöin sclvi- 
si myös miksi penisilliini, jolla 
niinellä ainetta nyt kutsutaan,

Neljäkymmenvuotiaalle tervehdys ja 
juhlatervehdys kaikille 

kesäjuhlavieraille!

❖

COPELAND ST. BATH
81 Copeland S tree t Qu incy, Mass.

—

Täm ä liike on m yytävänä , sekä  
4 huoneen asunto samassa

Omistaja
H E R M A N  K Y L L Ö N E N  

Tel. P R E . 5876

HAUSKAA KESÄJUHLILLA 

toivottaa

QUINCY POINTIN SAUNA
89 Broadway

★

ELSIE ANDERSON, omistaja

oli niin kauan pysynyt tuntemat 
tomana huolimatta siitä, että 
homeista on aikojen kuluessa e- 
ristetty lukematon joditko mitä 
erilaisimpia aineita. Kertakaik
kiaan ci oltu osattu uneksiakaan 
näin epästabiilien aineiden ole
massaolosta.

Näin ollen Fleming tyytyikin 
vain tutkimaan liuoksen, jota 
hän kutsui penisilliiniksi, vaiku
tusta erilaisiin bakitecreihin. 
Hän totesi, että vaikuttava aine 
oli hyvin tehokasta, sillä liuok
sen saattoi miedontaa jopa 800- 
kertaisaksi tehon häviämättä. 
Hän oli aikai semun in tutkinut 
erilaisten antiseptisten aineiden 
vaikutusta bakteereihin ja tote
si. että tässä oli nyt ensikerran 
aine. jdka oli huomattavasti myr 
kyllisempi bakteereille 'kuin ruu
miin kudoksille ja valkoisille ve
risoluille. Lisäksi hän havaitsi, 
että penisilliini esti hyvin tehok
kaasti tiettyjen bakteerien kas
vun, multa ei vaikuttanut toisiin 
bakteerilajeihiu kuten esim. la
vantauti- ja influensabasilJeihin. 
(Influenssa on nykyisen käsityk 
sen mukaan komplisoitu tauti, 
jossa varsinaisen taudin aiheut
tajana on ns. influenssavirus, 
noin sata kertaa bakteeria pie
nempi. ja vasta sekundäärisen 
infektion aiheuttajana saattaa 
olla esim. juuri n.s. influenssa- 
basilli tai erinäiset muut baktee
rit). Bakteriologina hän havait
si tässä uuden keinon erinäisten 
aikaisemin in vaikeasti eristettä
vien bakteerien eristämiseksi, ja 
käytti penisilliiniä mun. influens- 
sabasillien eristämiseksi pneu- 
uiUkUkkicu ja steptdkukkicn jou
kosta.

Lääkärinä häntä luonnollisesti 
kiinnosti myös penisilliiinin käyt 
to erilaisten tautien hoitoon ja 
lian il,ukei|ikin sitä useihin eri 

1 taiiaoL-iin St. Maryn sairaalas
s a  ‘I.otitoOssa. 1’enisilliiiMliuok- 
1 -epp sisältämien vieraiden ainei- 
* den tähden ei sitä voitu ’antaa 
| ruiskeina, vaan 'käytettiin aino- 
I asiaan paikallisesti haavoihin, 
J ihotiim iiiii ym. Tulukset eivät 
I olleet mitääiii dramaattisia, joh 
j tuen tämä ehkä siitä, että liuos 
I sisälsi vielä homeen kasvun jäl- 
I keenlkin raviuto.suoloja. jotka e- 
distävät bakteerien lisääntymistä 

l ia täten toisaalta penisilliinin 
I tuhoutumista. lu u tia  ne osoitti

vat kulienkin. etl.ä fscnisilliin' 
i -aatloi joissakin tapanksis .a olla 
I hyvinkin käv ttökelpoinen.

Että Flemingin keksintöön vas 
ta kymmenkunta vuotta myö
hemmin alettiin kiinnittää eri
koista huomiota, johtui useista
kin syisiä. Jo unien Flemingin 
keksintöä oli, kuten sanottu, 
mikrv-orjpnisipeista eristetty

aineita, jotka estivät erinäisten 
tautibalktecrien kasvun. Kaikille 
tällaisille aineille on äskettäin 
annettu yhteinen nimitys “anti- 
biotäkit". Nimitys johtuu sa
nasta antihios, joka on syjubio- 
sin vastakohta ja ilmenee, että 
orgaanistin tavalla tai toisella 
estää toisen kasvun. Kaikki nä
mä antibiotikit olivat kuitenkin 
osoittautuneet my rkyllisiksi, pait 
si bakteereille, myös ruumiin 
kudoksille, joten oli jo luovuttu 
toivosta löy tää naivien joukosta 
lääkkeeksi sopivia aineita.

Kun saksalaiset sitten joulu
aattona v. 1932 keksivät pronto- 
siinin. synteettisesti valmistetun 
väriaineen, joka osoittautui en
nen aavistamattoman tchoktkaak 
si stafylukUkki- ja steptukukki- 
infeklioissa, joihin aikaisemmat 
kuuluisat keinot erapeut tilkuni it. 
salvarsaani, rivanooli, gcrinanii- 
ni ym. eivät lainkaan tehonneet, 
alkoi kemoterapian uusi ver
taansa vailla oleva kehity skausi. 
Syystä tai toisesta annettiin kui
tenkin ensimmäiset tiedot proto- 
siilista julkisuuteen vasta v. 1935. 
Kaikkien huomio kiintyi tällöin 
protosiiliin, tai oikeastaan sen 
yksinkertaisemman perusosan, 
sulfa nilaan idin (streptolysiinin), 
johdannaisiin n.s, sulfanamidci- 
hin. Kemistit vahnistivatkin 
useita alkuperäistä prontosiilia 
tchoäkaampia johdannaisia. Nii
den käytön tullessa yleisemmäk
si bakteerit kuitenkin ennen pit
kää tottuivat niihin. Sitten tuli 
toinen maailmansota haavoittu- 
neinecn, joka pakotti tutkijat et
simään uusia lääkkeitä. Tällöin 
pengottiin esille kaikki vanhat 
keksinnöt ja täten muodostettiin 
englantilaisen lääkärin H. W. 
Florcyn ja biokemistin E. Chain- 
in toimesta suuri tutkijaryhmä, 
johon kuului kemistejä ja lääkä
reitä ja jrka ryhtyi voimaperäi
sesti eristämään penisilliiniä on- 
nistuenkin siinä lapuksi.

Kun penisilliini oli saatu eris
tetyksi, pyrittiin luonnollisesti 
myös selvittämään sen kemialli
nen rakenne, jotta synteettinen 
valmistus tulisi mahdolliseksi. 
Synteesi nimittäin tulisi kaiken 
todennäköisyyden mukaan huo
mattavasti laskemaan penisillii
nin hintaa kemiallisen valmistuk 
sen ollessa yleensä biologista 
halvemman. Toisaalta rakenteen 
olessa selvillä voitaisiin, mole
kyyliä mahdollisesti hieman 
muuttelemalla, valmistaa uusia 
ja ehkä vielä parempia synteet
tisiä valmisteita. Viime vuosina 
unikin penisilliinin rakennetta tut 
kittu yhdistynein anglo-atncrik- 
kalaisin voimin ja työtä on tehty 
kuumeisella kiireellä.

Tällä alalla olikin suoritettu 
samanlainen valtava rynnistys 
kuin atomipommin keksimiseksi. 
Useat kymmenet suuret amerik
kalaiset ja englantilaiset labora
toriot satoinc eri alojen asian
tuntijoilleen ovat osallistuneet 
tähän työhön, johon on uhrattu 
myös valtavat rahasummat. Tut
kimuksissa on todettu, että pc- 
nisilliiniantibiotilkke|ja on useita 
eri lajeja, joilla on erilainen an- 
tibaklccrincn vaikutus eri bak- 
tcerilajeihin ja jotka esiintyvät 
hyvin vailitelcvissa suhteissa eri 
penisilliinivalmisteissa. Amerik
kalaiset nimittävät näitä F, G, 
X ja K-pcnisilliinciksi. vastaavi
en englantilaisten nimitysten ol
lessa 1, H, III jne. penisilliinit. 
Kaikcnkaikkcaan tunnetaan tois 
taisdksi ainakin viisi eri penisil
liiniä. Kaikilla näillä on sama 
kaava CJIuO.SN-R, jossa ryh
mä K on eri penisilliineillä eri
lainen.

Myös rakennekaavakin on jo 
selvitetty. Penisilliinit ovat o- 
soittautuncct olevan n.s. yksi- 
einäksisiä orgaanisia • hansoja, 
karbonihapipoja, joiden molekyy
lissä on kaksi' välittömästi toi
siinsa liittynyttä, kondensoitu
nutta rengasta, vilsirengas, n.s. 
tiatsoliinirengas, jossa renkaan 
kärjessä on rikkiatomi ja yhdes
sä kulmassa typpiatemi ja tähän 
on sitten kondensoituneena kol
me hiiliatomia ja yhden typpia- 
tomiii sisältävä itelireiigas siten, 
että yksi hiiliatomi ja typpiato- 
mi ovat kummallekin renkaalle 
yhteiset. Nelirenlkaan yhdestä 
kulmasta lähtee sitten ikäänkuin 
pilikäna pyrstönä n.s. lia>i>|*>umi- 
di.-iddk -f n. -C1I-NI1-, renkaa 
seen sitoma, ryhmä, jossa radi
kaali K on. Tämä, kuten sanot
tu, on eri penisilliineillä erilai
nen. Se on yhtä poikkeusta lu
kuunottamatta joko aromaatti
nen tai alifaattiiieu hiilivety.

Vaikka penisilliinin rakein» 
täten olikin j<» täysin selvitetty, 
ei tämän silti tarvitse merkitä 
sitä, että myös sen synteettinen 
valmistus olisi ratkaistu. Erinäi
set seikat tosin viittaavat tähän, 
mutia mitään vannaa enune tun
teikkaan vielä lie<lä. Toivottavas
ti saamme lähipäiviini kuulla to
tuuden itseltään prof. E. Chain ■ 
ilta. jdka on parhaillaan Tukhol
massa pitämässä myöhästynyttä 
Nob< l-esitelniäänsä ja jonka on 
ilmoitettu myöhemmin poikkea
van myös Helsingissä.

Q U I N C Y ’ N  M U O T I K E S K U S

L A A T U  H U O N E K A L U JA H IE N O JA  P U K U T A R P E IT A

K otien T A L O U S V Ä L IN E IT Ä N A IS IL L E  JA  L A P S IL L E

O stakaa  Sheridan ista  jossa L A A T U  ei m aksa enem pää

Hämähäkin verkot 
navetassa

Millään keinoin ei voida tyy
ten pitää pois hämäkin verkkoja 
navetasta. M utta se auttaa hy
vin paljon jos navetan sisusta 
valkaistaan. Ja luonnollisesti jo
ta valoisampi navetta on, sen 
vähemmän siinä on hämähäkin 
verkkoja.

Hyvä navetan valkaisuaine voi
daan saada seuraavasti:

.Liottakaa kolme paunaa lii
maa kahteen gallonaan vettä. 
Tehkää säkea velli sckoittaanal-
la noin 50 paunaa kalkkia jotain 
seitsemään gallonaan vettä.- Sii
vilöikää tämä hyvin hienon sih
din tai useamman juustovaate- 
kenrclksen läpi. Kaatakaa sitten 
liinialiuos tähän ikalkkivelliin, 
sekoittamalla sitä yhtämittaa. 
Jos sekoitus on liian sakeaa, sii
lien voidaan lisätä riittävästi 
vettä.

Tininä voidaan levittää navetan 
kattoon ja seiniin pensselillä, 
multa paljon helpompi ja tehok
kaampi keino on käyttää paino- 
ruiskulaUctln.

S A H A JA U H O T  K UIVIK SI
K u iva t sahajauhot ovat mitä 

parha in ta  kanahuoneen ku iv ik e t
ta. S itä voidaan m yöskin kä y t
tää pesäaineena ja kanahuoneen 
vuorausaineena.

Jos asutte lähellä sahaniyllyä, 
hankkikaa itsellenne kasa saha
jauhoja ja antakaa sen kuivaa tä 
nä kesänä.

Sitä voidaan käyttää k u iv ik 
keena bruuderiliuonecssa yhtä 
h yv in  ku in  m univien kanojen 
huoneessa.

M IL L E T  K A RJA NR EHU N A
Sellaisilla aineilla missä mais

sia voidaan kasvattaa ei juuri 
kannata ryhtyä milettiä kasvat
tamaan, silla maissin varret ovat 
jotakuinkin niin hyvää rehua 
kuin oil millet ja maissia tulee 
paljon enemmän eekkerillä. Me. 
kein ainoa etuisuus milletillä on 
siinä että sila voidaan kylvää 
hyvin myöhäisellä vaikka heinä 
kuun alussa, ja sittenkin vielä 
se ehtii

Kiinan eli Japanin milletiä ä 
tule kylvää ollenkaan. Se tuot
taa kyllä hyvin joillakin paikoin 
mutia se on hyvin karkeaa ja 
huonoa laadultaan. Joka milletiä

QuittcYSftsmoNa m

kylvää, hänen tule,e valita Sak
san mi lettiä.

Joka joutuu kylvämään myö
häistä heinää voi kylvää joko 
millctiä tai Siulan ruohoa, mutta 
kutnpainenkaan ei ole mitään 
erinomaista cläinrelhua. Kokolail 
la kunnollista heinää saa, mutta 
ci kovin pohjoisella, kylvämällä

| millctiä soijapavun joukkoon. 
I lliyvii menetelmä on kylvää soi
japavut ja antaa sen tulla noin 
6 tuumaa pitkäksi ja sitten kyl
vää millctiä väliin. Millet kehit
tyy joutuisammin kuin soijapa
vut. Tämä sekoitus voidaan kor
jata "paintcrilla” ja kuivata hei
näksi lyhteissä.

South Shoren päämaja

TOIMINTAINTOISTEN MIESTEN 

URHEILUPUKIMLLE!

Cantnerin uima- ja  urheiluhousuja

Rahhorui viileitä pumpuliviittoja 

Paljon haluttuja urheilupaitoja 

Rannalla pidettäviä sandaaleja

Haluttuja villahousuja

R E M I C K ’ S
1517 Hancock Street Q U IN C Y
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Suomalaisen Kansanvallan Liiton 
Fairportin, Ohion Osasto

läh e ttä ä  toverilliset te rv eh d y k se t kaikille 
suom alaisen  työväen liikkeen 40-vuotisella 
to im in ta ta ipa lee lla  työhön  ja  to im in taan  
o saao ttane ille  tovere ille. Ja tkukoon  vielä 
kauan  työm m e ja  to im in tam m e  suom en

kie lisen k u lttu u rin  vain io lla!

H ild a  ja  F riir tk  T u u ri 

J. V. S iro la

H anna, Jodin ja  M ary  Jou 

Iivari

Saim a ja  Joflwi H ölsö  

H e lm i A h lW rg  ja A rvo  

H e lm i ja  M a u n o  Saari 

F iin a  M a tu la  ja  O lavi 

Sylv ia , Jodin ja  E laine  

H o h o n

M a rth a  ja  John Kositi 

Eino Suom i 

L u la  Ahonen ja  B illy  

L iisa  ja  O s k a ri Saari 

M ilja  ja  A n t t i  N iem i 

M iin a  (ja John R iih im äk i 

M a ry  ja  Jacob K iv im ä k i 

K a tr i A h lb e rg  ja  Erland  

Eva ja  H e rm a n  Anderson  

H il ja  ja  Isaac A u tio  

M a ry  ja  N esto r Luom a  

Sofia R in gm an  

Raöha ja  E ino  Sarkkinen  

H elga Salo tnäki

Muistelmia ja  havainnotta järjestömme 
40-vuotistyösaralta

Koska Amerikan Suomalainen 
Kansanvallan Liitto, joka on 
Suoni. Sos. Järjestön rintapcril- 
inen, pukeutuu näinä päiviini 

juhlafrakkiinsa, täyttäessään 40 
vaiherikasta työvuottaan, niin 
sen johdoista sallittanee myös al- 
lemei kirineelle puheenvuoro van 
hojen muistojen kätköistä.

Ennenkuin kajoan järjestöra- 
kentceimne syntyyn ja sen inyö- 

äisempiin kehitysvaiheisiin, on 
tässä pidettävä pieni esipuhe. 
Kun meidän vanhempi siirtolais- 
|K)lvcmtne saapui Suomesta tälle 
mantereelle vuosisatamme vai
heessa. olimme vielä silloin nuo
ria, joille elämä kangasti toivo
rikkaana. Nuoruusinnolla tar
tuimme työhön käsiksi tehtais
sa, kaivannoissa, kivilouhimoissa 
ia lukuisilla toisilla työaloilla. 
Yleiset tietomme yhteiskunnalli
sista, valtiollisista samoin kuin 
t aloudellisistakin kysymyksistä
r-l.vr.t hyvin rajoitetut. Meitä c- 
lähdvtti vain suurimmalta osalta

se ajatus että tämä inahtava, ja
lomielinen ja kansain altainen 
maa sulkee avaraan syliin .i kaik 
ki siirtolaisetkin tasavertaisina 
ihmisinä, joilla ovat samat oiken 
det, samat mahdollisuudet on
nensa etsimisessä kuin varsinai
silla in aa n asti k kai Haikin.

Lyhyen ajan kuluttua tulimme 
kuitenkin havaitsemaan, rt ta täl
lainen olettamus olikin vain har 
hakuva, eikä tosiasia,. Kapitalis
tinen riisto oli täällä jo silloin 
saanut sellaisen yliotteen, jok* 
etsi vertaistaan siirtolaistyövoi- 
nian nylkemisessä. Työläisten 
palkat olivat alhaiset, asunto- 
ilot huonot ja työpäivät kohtuut 
toman pitkät ja rasittavat, var
sinkin järjestyinättöniiilä työ
aloilla. Mitä taasen ammatillises 
ti järjestyneisiin työläisiin tu 
lee. niin heidänkin asemansa oli 
vielä silloin heikko ja horjuva 
vieläpä suhtautuivat vicrovasti 
nisiin siirtolaistulokkaisiin. Kun 
näiden lisäksi siirtolaistyöläisiä

N IM E T Ö IN  K U V A

Envinc mitenkään muista, miltä paikkakunnalta tämä kuva on 
tullut. Kuvan taikana ei ole minkäänlaista merkintää. Siinä on 
joukko komeita nuoria miehiä ja kauniita naisia. Naisten puvuista 
päättäen kuva kuuluu menneeseen aikaan. Jos joku sattuu muis
tamaan miltä hän näytti nuorena ollessaan, hän ehkä näkee ku 
vansa tästä. "Ounastelemme” kuvan tulleen Gardtierista, jossa 
vieläkin on ‘komeita pieksinäkeläisiä ja — lampilaisia”, mutta 
etnime ole varmat.

kohdeltiin täällä vain halveksit
tuina työjtihtina, joilla äänioi- 
kcudcttomia ktrn olivat, ei ollut 
sananvaltaa ktiiinallisi-, e n r t n -  
iaa kuin valtiollisissakaan asiois 
.a, niin nämä -\y t oliiat ensi- 
uheeiia suomalaisen työvacnliiik 
keen syntyyn ja järjestettyyn 
yhteistoimintaan.

Tässä ei nyt ole tarkoitus pu
hua niistä vaikeuksista jotka oli 

at työväenyhdistysten jicrusta- 
rnisen tiellä, enempää kuin niis
täkään ristiriidoista, jotka a i
heutuivat yhdistystetnmc Irnat- 
ra-Liitosta eroamisen johdosta 

l'M>|, sillit niitä syitä valaise
vat tässä juhlanumerossa toiset 
kynänkäy I täjät. Tässä on vain 
todettava se, että sen jälkeen 
kun elokuulla v. 1906 Ilibbiingis- 

i pidetyssä edustajakokoukses
sa luotiin perustus Suoni. Sos. 
Järjestölle, Sosialistipuolucen eli 
tuellisena osana, antoi se toimen 
pide voimakkaita herätteitä ikaut 
ta maan suomalaisten sosialisti
in  yhteistoiminnalle. Yllä uusia 
työväenyhdistyksiä perustettiin 
ja yhä uutta Suomesta saapuvaa 
siirtolaisaiticsta liittyi yhdistyk
siin ruusaslukuisasti.

Samaan aikaan kun yhdistys
ten toiminta elpyi ja vaurastui, 
alkoi myös kohoamaan omia yh 
ditysten taloja, kesähuviloita ja 
useampia toisia julkisen kulttuu. 
riclämäninte ilmaisumuotoja. Se 
työnjako, joka suoritettiin yhdis 
tysten taloissa, oli kerrassaan 
suurenmoinen. Paitsi vakiintu
neita toimintamuotoja, kuten 
näyttämötehtäviä, musiikki- ja 
urheiluharrastuksia, vaan näiden 
lisäksi elävöittivät myös yhdis
tysten toimintaa lukuisat toiset 
alaosastot, kukin heistä omalla 
työsarallaan. Pidettiin yllä las
ten sunnuntaikoulu- ja ihanneliit 
totyötä, järjestettiin puhe- ja lu 
entotilaisuuksia; levitettiin kir
jallisuutta ja järjestömme sano
malehtiä sekä monella nimillä 
tavalla raivattiin maaperää si
visty sarvojemme kartuttamisek
si.

Että näin voimaperäisellä työ- 
energialla, mitä järjctömtnc yh
teisvoimina on suoritettu, on 
myös ollut kauaskantava merki
tys, ei ainoastaan henkisessä sub 
teessä, vaan vieläpä taloudelli- 
scssakin mielessä, siitä on meillä 
lukuisia todistuksia esitettävänä. 
Järjestömme .keskuudesta on ko 
liQinint sanomalchtiuiichiä, pu
hujia, musiikkiniiehiä, näytteli
jöitä ja lukuisia toisia julkisen 
elämän edustajia, jotka puolus- 

I tavat kunniakkaasti paikkansa,

4 0 -v u o t is  te rv e h d y s

Amerikan suomalainen sosialistinen liike, 
sen johdonmukainen seuraaja Amerikan 
Suomalainen Kansanvallan Liitto ja tämän 
liikkeen mahtavin ja voimakkain valistus- 

väline, Raivaaja, ottakoon nyt vastaan 
myötätuntoisen tervehdyksemme!

Kansanvallan Liiton Hartfordin 
osastolta

ja sen allamainituilta jäseniltä:
Hilda Ahlgren 
Olavi Ahlgren 
Mary Virkkunen 
Emma Nurmi 
Jorma Nurmi 
Mary Koslki 
J. E. Koslki 
Aino Silver 
Ida Uskela 
Alex Uskela 
H. B. Junno

Sdxtc

minkä tahansa kulttuuripiirteen 
rinnalla.

Mutta järjestörakenteemme ai 
kaansaannokset eivät rajoitu ai
noastaan edclläkuvatuihin ilmiöi
hin,. Sen vaikutus ja luova työ 
ovat tähdänneet paljon pitemitiäl 
le. Siitä ovat parhaina todistuk
sina ne lukuisat talouselämälleni 
mc välttämättömät laitokset o- 
suuskuntia ja pankkiliikkeitä 
myöten, jotka nyt muistuttavat 
yhteistyömme tuloksia. Niiden 
puolesta ovat järjestömme sano

malehdet kirjoittaneet ja puhu
jat puhuneet. Paitsi sanomalch- 
tiämnie, järjestövoiinilla on 
myös kustannettu ja levitetty 
suuri joukko kirjallisuutta ja ai
kakausjulkaisuja, joko käännök
sinä tahi oinain kynäilijäin tuot
teina kansalaistemme tiedonja
non tyydyttämiseksi. Kaikki tä
mä. monien opatusknrrssien ja lu 
entotyön ohella on muodostanut 
kestävän kulttuuripohjan, joss4 
vastainenkin sivistystyömme voi 
pi versoa. Ellei tätä tiedollista

Maynardin T. Y. Taisto

Z

------------------------ lau su u ------------------------*
Onnittelunsa Suom. Sos. Järjestölle 

täyttäessään 40 hedelmöittävää 
työvuottaan

Jä rjestöm m e  on o llu t A m erikan suom alaisille työ lä isille m ajakkavalona, tien v iittan a , korkeam paan  siv is
tykseen, ihm isarvoiseen  e läm ään.

Suom. Sos. Jä r je s tö  on ollu t suuri kasva tta ja , va lista ja  ja  rohkaisija  pim eyden voim ia vastaan .

Sen ta ik a isk u is ta  ovat kohonneet työväen ta lo t, san o m aleh tik u stan n u sy h tiö t, o suuskunnat ja  työväen  p an 
k it. Sen h e rä tte is tä  on  noussu t puhu jia ,n äy tte lijö itä , so itta jia  ja  lau lajia, puolustaen  ans iokkaasti pa ikkaansa 
ku lttu u rie läm ässäm m e.

Jatkukoon  täm ä työ  edelleen A m erikan  Suom alaisen K ansanva llan  L iiton oh jaam ana  yhä valoisam paa 
tu le va isu u tta  kohden.

Z

T . Y . T a is to n  J ä s e n e t
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A. S. K. Liiton Union, Me. Osasto 

onnittelee A  S. K. Liittoa sen 
täyttäessä 40 vuotta!

O lem m ehan osa siitä , sen “lapsia”. V aikka e ihän 
se m e idänkään osastom m e ole enään  a ivan  lapsi, 
koska se on ta llu s te llu t jo  25 v. tä llä  kam aralla . 
O lem m e poh jaltam m e  sam oja sosia lis te ja  kuin  
olim m e 25 v. s itten . E hken  vähän  ty ls is tynee t, 
kun olem m e vanhen tunee t, ja  o liv a th an  täm än  
osaston p e ru s ta ja t ennestään  tä tä  o sastoa  p e ru s
taessaan  kuu lunee t siellä, m istä  o livat tu llee t, so- 
sialistiosasto ih insa. M u tta  m onet n iis tä  täm än  
osaston p e ru s ta jis ta  ovat jo  n u k ah tan ee t ikuiseen 
uneen, kuten  se lla iset h u o m attav a t to v e r it  kuin 
M oses H ahl ja  M rs. H e lm i Puolakka.

T  overitervehdyksin ,

f,...

A. S. K. Uiton Union, Me., Osasto

Täkäläinen Kansanvallan Liiton 
osasto tervehtii Liittoa sen kunniak
kaan nelikymmenvuotissaran pääs

sä sosialistisen valistustyön 
vainiolla

Weymouthin ja Hinghamin osaston jäsenet:

Fiija ja Oskar Kulmala 
Anna ja Selim Salom aa  
Helmi ja Edvin Laine 
H ilja K osonen  
M atti Laine
Emma ja Wilho Mustonen 
Sigrid ja Kalle Hanhisalo 
Anna Wal|keapää 
Eliina Kataja

Malviina ja  Minä

kestokykyä olisi järjestömme ja
seitillä ollut, kommunistien ai
heuttam a hajaannusprosessi v. 
1921 olisi voinut olla tuntuvampi, 
mitä se todellisuudessa oli.

Tuntuupa siltä, että Amerikan 
suoni. Sos. Järjestö on suorit
tanut Herkuleen työn kansalais
temme keskuudessa näiden vuo
sikymmenien kuluessa. Se on 
syventänyt tietojamme, herättä
nyt tiedonhalua, se on ohjannut 
meitä korkeampaan sivistykseen 
ja ihmisarvoiseen asemaan koko 
Kansakuntamme silmissä. Jatku 
koon tämä sivistystyö edelleen 
kulttuuriarvojemme lisäämisek
si. ''

Lopuksi tässä mainittakoon, 
että kun amerikansuomalaisten 
vanhemman polven todellista his 
toriaa tullaan joskus kirjoitta
maan. mikä tehtävä on jo ollut 
neuvottelujen alaisena, näit: olen 
pa vakuutettu siitä, että tähän 
historiaan tullaan liittämään huo

mat tav imin at sivut Amerikan 
suomalaisen työväenliikkeen ai
kaansaannoksista kansallisessa 
elämässämme.

V . N iskanen.

K atke lm a  . . .
Viherviitta meren aavan 
aaltoilevi arntahasti, 
laivan keula kuohut kaataa 
kahtahalle Ikorskeasti 
kuin ois kulku rautakyljcn 
vihamieliii viitoitettu, 
kuin ois kumu konehitten 
kostonkielin kiihoitettu 
murskaamahan mureniksi 
m u te lm iä  merimiehen, 
jok haavemielin harhasi 
utu-unelmien tiehen 
päättyessä päivän helteen 
uumenissa rautakyljcn 
kuonan kuohuvan seassa, 
käryissä katkeran hiilen, 
ahjossa aavan kulkijan...

N ik u  N ousio .

Olimme kesälomalla. Nau 
timme täysin annoflcsin kaikesta 
miltä siellä oli (ja siellä oli kaik
kea. Oli lehmiä, sikoja kano 
ja, koiria, jäniksiä, kilpikonnia 
käärmeitä sammakoita, Ikalojju 
ja aurinkoa. Nyt on Malviiiian 
selkä teerenpilkuilla ja Jiiinui 
nenääni kasvaa uusi nahka, eik; 
siinä pysy nyt edes puuteri.

Siellä kalliolla loikoessamme 
Malviina taas alkoi näin:

— No, Homipsantuu, oletkos 
ajatellut sitä meikäläisen naisen 
pukuvarastoa, niinkuin käskin?

—  N ythän on niin kuuluakin, 
kuka nyt vaatteista . . .

— Sanoppa nyt! vaati Malvii
na.

— No, jos on pakko, niin sa
non. jos minulla olisi varaa, niin 
ostaisin syksyllä uuden kävely- 
puvun, pari kolme leninkiä ja 
uuden iltalcningin. Niihin kaik
kiin sopivat kengät ja liatut ja 
käsilaukut ja sitten vielä ylitä ja 
toista , , .

— Arvasinhan sen, sanoi Mal
viina. Niin voivat teiniä vain 
hyvin rikkaat, ihminen, jonka 
rahat ovat kortilla, ostaa vii
saammin. Valitsee sopivan, hil
lityn värin, hankkii vaatekerran, 
jolla voipi mennä aamulla ja päi
vällä, harkitsee ostaessaan ia si
vuuttaa ehdottomasti kaikki sil- 
määnpistävät halvat rojut. Yh
dessä kolmen kappaleen piivii- 
sa, siis pitkä takki se kolina-, 
on viisaalla naisella monta vaa
tekertaa ja  hän on aina siistin 
näköinen. Puseroita näet voi 
vaihdella. Mutta kuulehan. Mi
nä uskon, että jos ihminen al
kaa harkitsemaan käytn-tapo
jansa ja niiden vaikutusta kans
saihmisiin, niin lian tulee siinä 
samalla järkevästi harkinnee!:.' 
pukimensa.

— Vai niin, sanoin i

san luu. Nykyaikana ihmiset o- 
at luopuneet n-ulista “etiketin" 
ää nniiistä. \jan  tapahtumat 
ivat 1 ui saati;1 ••>•1 viiteen niin 

paljun eri s i \ i  i\ tasolla olevia 
limisi.i, r t tä  on m ahdotonta säi- 
ittaa  muhi.i a kaiiaki.t Vau
loja tapoja. 1 ii!:i jotain -n 
a tull i- aina j \ mään. Se on 

lista, joka tiiiluu ,mvöskin
Heille. Me -eiiiiiie seuraelämän 
ii allisi.i. saatiiuiii. ia  tunne, etn- 

neka pysty noudattam aan. M ut- 
a hyvän käyti--tavan me voim

me itsellemme hankkia. Ja liyvi-, 
en käytöstapojen pohjaperusttis
on hyvyys.

— Mitä tuo nvl sitten pilkeu- 
ti m isien kuuluu, Malviina par

ka ?
— Ne kuuluvat yhteen, va- 

kliuti Malviina.
- No. jatka sitten juttuasi, 

m utta  jos, minä nukun, niin h e
rätä. En uskalla nukkua, kun 
nain tässä -kalliolla eilen käär
meen

li  täällä ole myrkyllisiä 
käärmeitä, luhdutteli Malviina. 
Niin, Hyvyys, ystävällisyys ja 
suvaitsevaisuus ovat kunnolli
sen kansalaisen velvollisuus. Ei
kä saisi olla kaksinaamainen, 
niin että iuka-näiväisessä elä
mässä käyttäytyy miten sattuu 
ja tain määrätyssä seurassa ko
ettaa esiintyä parenipitapaisena. 
Sellainen kuluttaa ihmisen her
moja yhtä paljon kuin kaksi ta
ruitta kuluttaisi yhtä kukka
roa. Pitä.ä harjoittaa hyviä ta
poja joka hetki, aamusta iltaan, 
työssä ja huvituksissa. Siinä har
joituksessa samalla kehittyy hy
vä maku ja taito pukeutua niin, 
ett.ä voit iineiniä neljän dollarin 
leningillä ja ihmiset voivat sa
noa, ettii olit "smart.” Olet ri
kas, vaikkei sinulla olisikaan 
pankkitiliä. .

- Mutta Malviina, -mitenkäs 
sinä voit hyvyydelläsi miellyttää 
sitä Amalia Muikkulanderia, jo
ka vihaa hosuja niin kauheasti 
ja siitti kuljet paljon housuissa?

— 11. Amalian tapaiset vastus
tavat vain kaikkea uutta, katso
matta, onko tuo uusi kelvollista 
vai ei. Me naisethan työsken
telemme nykyään sellaisilla a- 
loilla, joissa housut ovat sopi 
vin vaatekappale. Jos naiset tä
hän saakka olisivat aina käyneet 
housuissa -ja nyt alkaisivat käyt
tämään hameita, niin kyllä jo
ku Amalia siitäkin pitäisi sa
manlaisen metelin. Mutta minä 
mietin vaan meitä suomalaisia. 
Me. tahdomme olla mukana tä 
män yhteiskiiiitaniiiiie rakenta
mistyössä. Tahdomme saada o 
samme oikeuksista ja kaikesta. 
Siksi on meillä velvollisuuksia 
kohdallamme. Jos täällä tämän 
[lienen joukkomme keskuudessa 
jatkuu (ja lisääntyy välinpitä
mättömyys käytöksemme suh
teen, niin tulemme olemaan vain 
haittana ihmiskunnan pyrkimytk 
sille ja  saamille sen mukaisen 
kohtelun,

— Alli nyt enää viitsi, Mal
viina. Lähdetään tuonne naa 
purifar-mille. Siellä kirnutaan 
tänään ja minä tykkään -kirnu
p iim ä s tä .

Se uaaptirifarniin emäntä tili 
nuori hymyilevä suoinaJainen 
overhaalareissa ja lippalakki 
päässä. lian juotti meille kir
nupiimää ja näytteli farminsa 
I.alitut, punajuuret, herneet 
pompkiniet ja im u i l t a  kasvit nä
kyivät m erkitsevän hänelle ke
oin aherrusta, jossa oli pakko 
unohtaa nuioiiaslat-. Kuljimme 
metsässä, jossa hän selitteli 
meille monia eri puulajeja. Hän 
näytti, miten pal jon-hän oli mie
hensä kaasot väännellyt kiviä ja 
kantoja, raivalessaan asuntoti 
Iaansa.

—  J a  tä s sä  on meidän arvok
kain lautakasamme! hän sanoi 
osoittaen "kliirihgin” laitaan 
koottua tummaa läjää. Meillä 
mi v as ta  yksi lehmä, lantaa tulee 
niin vähiin, mutta kun vasikka 
kasvaa . . .

— 1 run 1 sanoi Malviina, kun 
köllötimme saunan lauteita.

— Näytteli .lantakasojaan kuin 
aarteita, nauroin minä.

Älä naura! varoitti Mal
viina. M in ä  olen niin hyvilläni 
ta n a a n . 1'skon, että suomalai
nen fa rm a ri on kunnon kansa
la in en . K un heidän lapsensa 
kasvavat . . .

Ja va-ikkansa; pistin vä-
iin.

Ma! 
inal: 
niin
Mi ta un niällä niin monenlai- 
-ia. I.yi-p.is, Hompsantuu lisää 
löy lyä.

<• ei olisi luopunut siitä) 
i 'a a n ,  vaikka sille oli-

,- u -ilkkisanietti-puku, ar- 
' -.tia tssän i vettä  kiukaal

vasikatkin, myhäili 
:i- a l i »e Canadan suo- 

•i a historia taida sentään 
lyhyeen loppuakaan

l e  ta 
d  hi 
velin
i

ja olin har
missani. Harkitsetko sinä, Mal
viina, tuon höpinäsi va ikun i'ia  
minuun. Haluaisin lähtea ui 
maan.

— Voi, kuunlelc nyt, lloinp-

:e. Lö-.ly levisi ma 
liiatia yli--emme 
sin il-ia Malv* 
h u u si:

akeana ja kuu 
ja minä puhal- 

iniaii selkään, lian

P ort C hesterin, N . Y . 
A . S . K . Liiton O sasto

ja  a llam a in itu t to im ik u n tien  jä sen e t 
ja  m yös kaikki o sasto n  jäsenet

onnittelemille 40-vuotiasta järjestöämme 
ja  toivomme että kuHdshmne eteenpäin 

ainakin toiset 40 vuotta yhtä 
horjumatta!

Johtokunta:
Em el M ahkkanen  
David Heilkikilä 
John K a m a  
Andy Pykham  
Elli Ek  
Gus Ek  
Karl Salm inen

Ravintola:
Mandi M arkkanen  
Lydia H eik k ilä  
Ida K am a  
Ilma K osk i 
Lempi K allio  
Anna Lam pi 
M ary H ill 
Ida M acklin

Huvitoimikunta:
Em el M arkkanen  
John K am a  
David H eikk ilä  
Andy Pylkham

T: ’ j Soittajat:
• J v X  Frank ja Jorma

' -  ̂ 5 - j
Agitatiionikomitea:

Anna Lam pi
Em el M arkkanen
Karl Salm inen

' 1 I \  t -
Ovilippujen myyjät:

David H eikkilä  
, Jack K allio

Lippujen vastaanottajat:
Anna Lampi 

■, R obert Lampi
■ * Lydia H eikkilä

- v&dM A xel H ill
Pallohuoneen hoitaja:

’ "l** John K am a
* •*”*Raivaajan asiamies:

'? 7  Karl Salminen.

Port Chester, N. Y., kesäkuun 11 p:nä, 1946

Kansanvallan Hiton Abingtonin osaston 

jäsenistö lausuu parhaat onnittelunsa 

40-vuotiaalle valistusliitollemme
ja  to iv o o  sille ja tk u v a a  ja  m ä ä rä tie to is ta  to im in 

ta ta rm o a  valis tustyössään s iirto kan sam m e  

keskuudessa

Julius ja  Ida Paananen  
Amanda ja M atti Paananen  
Edith ja V iljo Paananen  
A ino ja W alter Cobb 
Elida ja David I^aine 
Sanni ja Emil Vainio  
H ulda ja N. Tyni 
Mary ja Uulevi Tyni 
H ilja Räm ö
Jenny Johnson
Em anuel H anhy
Ella ja  W alter Ilanhy  
Miriam ja Karl Jonasson  
M auno ja Edla K iiskilä

Venla ja Väinö N ew berg  
Lem pi ja Karl H aavisto  
Taim i ja Ralph M äki 
Fannie ja M athew Syrjälä  
O lga Stackpole 
Sandra L eivo  
Ida ja John H ill 
Aino ja A lex Jokinen  
Karl Salo
M artha ja Arne T aivainen  
Anna ja David M äkelä  
Emil Hill
Alba Rinne

i rniTTHTTirnrn 'Tiir TTirrr'TT!rr̂irTT"! 1 II M h

nun noin sovi suuttua. Juuri-1 M alviina ähkäisi ia juoksi jär-. P itkällä m atkalla j» p e n is 
hän puhuit suvaitsevaisuudesta veen. Minä perässä —  H om p-Jsa m ajataloissa oppii tuntemaan  

M utia Malviina, 'eihän si- ja hyvyydestä ja k aikesta . santuu. | seuralaisensa.

h.n letukka 1 |os et 
j ,un in na sulle näytän

lo-
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Idän Osuustukkuliikkeen 
vuosikokouksesta

Kuva, otettu. Idän Osutistulkkuliikkeen Cambridgein varastohuoneen vihkijäistilaisuudcssa, sun
nuntaina, toulkoktun 19 p. Kuvassa nähdään istumassa vasemmalta oikeaan: T. G. Castncr, opera- 
tionin valvoja; Marie Englert. ostodeparmentista: professori Hartley W. Cross, johtokunnan jäsen 
New Londonista; Waldemar Niemelä. ECW’n. henkilökunnasta; William Blaisdell, ECW’n president
t i Waslhingtonista. Seisomassa on Arvo Rivers, Maynardiu liikkeenhoitaja; Leslie Woodcock, 
EC W ’n yicisliilkkccnhoitaja, sekä Wäinö Linna, Bostonin Cambridgein varastohuoneen liikkeen
hoitaja.

T e rv e h d y k se m m e
Neljäkymmenvuotiiselle Amerikan suomalais
ten sosialidemokraattiselle työväenliikkeelle

----------j a -----------

Neljäkymmentäyksivuotiselle päivä- f  

lekdellemme, Raivaajalle!
Amerikan Suomalaisen Kansanvallan Liiton viime talvisen edustajako

kouksen päätöslauselmassa sanotaan:

“Kapitalismi on tuomittu. Se on kelvoton talousjärjestelmänä ja se ei 
kykene säilyttämään rauhaa kansojen välillä.”

Jokainen viikko ja kuukausi asettaa eteemme uusia kumoamattomia 
todistuksia tämän lausunnon todenperäisyydestä.

Jatkuvat palkka- ja työtaistelut, taantumuksellinen lainsäädäntö työ
väenliikkeiden oikeuksien supistamiseksi, sanomaton keinottelu elämän 
välttämättömillä tarpeilla, hintojen luonnoton kohoaminen — nämä kaikki 
ovat selvänä osotuksena järjestelmän kriisistä, josta voidaan selviytyä vain 
syvällisen sosiaalisen uudestijärjestelyn ja suunnitelmatalouden käytäntöön 
ottamisen kautta.

Rinnan kapitalismin kansallisen kriisin kanssa levenee kansainvälinen 
kaaosmainen anarkia, mikä toivotun rauhan asemasta uhkaa maailman kan
soja uudella sodalla ja hävityksellä. Historian kaikkien taantumukselli- 
simpien hallitsevien ryhmittymien esimerkkiä seuraten venäläinen totali- 
täärismi levittää raakamaista despotismiansa yli Europan ja Aasian. Lupa
ukset ja oikeudenmukaiset periaatteet hyljätään ja Yhdistyneitä Kansoja 
uhkaa hajaannus.

Tässä tilanteessa me haluamme kunnioitettavan työväenliikkeemme ja 
sen laitoksien 40-vuotisjuhlaa käyttää hyväksemme toistaaksemme lupauk
semme ja valamme pysyä uskollisena työväen sosialidemokraattisille peri
aatteille ja sen yleville ihanteille.

Säilyköön vakaumuksemme horjumatta ja pysyköön rivimme eheänä 
taistelussa vanhan kelvottomaksi osottautuneen järjestelmän uudistami

seksi 1

Mobilisoikaamme kansakuntien miljoonaiset vähäväkiset, ne tuntemat
tomat joukot, jotka suurimman kuorman kantavat jokapäiväisessä työssä 
ja enimmän verta vuodattavat sodissa, todelliseen ja periaatteellisesti kes
tävään rauhanliikkeeseen ja kohottakaamme siten voima, jonka edessä kai
ken maailman totalitääristen hirmuhallitsijoiden täytyy luhistua.

Antakoon nämä suuret pyrintöperät innostusta ja tarmoa osastojam
me jäsenistölle ja heidän kannattajilleen suorittamaan oma osansa täasä 
taistelussa mahdollisimman hyvin.

Toverillisella tervehdyksellä,

Amerikan Suomalaisen Kansanvallan 
Liiton hallinto

*____________________________________________________________________

Idän Osuustirkkuliikkecii vu»> 
sikoknus pidettiin kesäkuun 1 ja 
2 p. New Yorkissa. New School 
of Sot ia! S ie inrc'iti huolien J o s 
sa. Suurin osa kaksi paria,i kes
täneestä kokouksesta kului viime 
vuoden raporttien seka huom at
tujen osuustoim iutam ie^ten pu
heitten kuulemiseen. Sunnuntait’ 
istunto meni jokseenkin koko
naan uuden L asten i Cooperative 
liK 'oqioratives’in käsitte lyyn se
kä johtokunnan vaaleihin.

Kokous alkoi lauantaiaamun:' 
»residentti William Blaisdell kut- 

kello 10.30, jolloin tukkuliikkeen 
sni kokouksen järjestykseen. Pu
heenjohtaja kutsui johtokunnan 
jäsenen Joseph Gtsrvaisin. Ro- 
'hesterista selostamaan viimei
sen vuosikokouksen päätöksiä.

Liikkeenhoitaja Leslie Wood- 
rueek esitti raportin v. 1915 toi 
minnasta. Raportti kokonaisuu
dessaan oli julkaistu jo aikai 
srmmin Cooperator lehdessä. 
Hiin osoitti e.ttii myynnit olivat 
$1.656.038 v. 19-15, verrattuna e- 
dclliscn vuoden myynteihin, jol- 
luinka ne olivat $4,091,066. Vuo
den ylijäämä oli $56.839 elikä 
1.22 pro. myynneistä, läsen- 
osutiskunnille tästä oli jo jaettu 

liden prosentin perusteella $15,- 
7X4 ja loput, sen jälkeen kun 
Yhdysvaltain vero maksettiin, 
siirrettiin loppu vararahastoon. 
Vararahastossa on nvkyään 
$26.,920.

Ti-lintarkastnja Louis Englan- 
»Igr selosti että lie olivat tarkas
taneet tilit ja havainneet ne oi- 
•kca-ksi. Hän painosti sitä että 
tukkuliikkeen pitäisi, vahvistaa 
pääomaa siten että se toimisi 
75 prosenttia omalla pääomal
laan eikä kuten nykyään, 40 
prosentilla. Kuusikymmentä
prosenttia liikkeessä tarvitta
vasta rahasta on lainapääomaa. 
,Sc_ on vaarallista, hän painosti.

Ottamalla käytäntöön etuoi
keutettuja osakkeita hän arveli 
että tilanne voidaan korjata. 
Nykyään osuusliikkeillä on $170- 
(XX) sijoitettu tukkuliikkeeseen 
ja vaikka vasta huhtikuulla hal
litus antoi luvan myydä etuoi
keutettuja osakkeita, on jo $211,- 
600 arvosta myyty.

T. G. Castncr raportissaan 
huomautti että juuri kymmenen 
v ilu lta  sitten Idän Osuustukku- 
liikc alkoi saippualiikkcen. Liike
vaihto oli silloin $250,000 verra
ten tämän vuoden liikevaihtoon 
ioka odotetaan nousevan $6,000- 
000. Castncr -painosti että o- 
suusliikkeitteu pitäisi paremmin 
tukea tukkuliikettä tilaamalla 
kaikki mitä he suinkin voiva' 
omasta liikkeestä. Tänäpäivän.i. 
vaikka liike on kasvanu-t suu
resti, emme silti vielä täydelli
sesti käytä niitä laitoksia joita 
olemme pyytäneet. Suuremmal
la liikevaihdolla voimme ' alen
taa liikkeen kustannuksia 2—3 
prosentilla.

Iltapäivällä A. J. Ronn, Supe
riorin Keskusosuu-s tukkuliik
keen liikkeenhoitaja, puhui osuus 
liikkeitten rahastamisesta ja noin 
kahden tunnin puheessa, joka oli 
täynnä havainnollisia kertomuk
sia sekä juttuja, hän piti edusta
jiaan sekä vieraitten mielenkiin
non. -Olisi hyvä jos hän voisi 
teiniä puhujamatkan ja pitää sa
mankaltaisen puheen useammal
la paikkakunnalla.

Ronn kertoi että Superiorin 
Osuustukkuliikkcellä on miljoo
nan dollarin pääoma ja liikevaih
to nousee $7,000,000. Siellä o- 
suusliikkect omistavat 78 pro
senttia liikkeessä tarvitusta pää
omasta ja ainoastaan 22 prosent
tia on lainapääomaa. Hän arvos
teli Idän osuustukikuliikcttä sii
tä, että sillä on ainoastaan 38 
prosenttia omaa pääomaa ja toi
mii lainapääomalla 68 prosenttia.

Ron-n sanoi, että koska osuus- 
liikkeitten on yhä enemmän py
rittävä kehittämään omia tuotan
tolaitoksia niin se tulee vaati
maan enemmän jkiäomaa. Sen 
sijaan että idässä puhutaan $25 
—-$35 sijoituksesta osuusliikkee
seen perhettä kohti, keskilän- 
nellä puhutaan $75 sijoituksesta 
perhettä kohti.

Kcskusosuuskunnau apulais
sihteeri kertoi mitenkä tärkeä
tä on pyrkiä tuotantoon. Hän 
kertoi että heidän alueella kun 
he olivat keskustelleet ja väitel
leet 18 kuukautta jos’ko ostettai
siin $25.000:11a mylly, jonka ar
vo oli $54.000, niin 18 kuukau
dessa mylly oli maksanut itsen
sä. Tuotannossa on rahaa ja 
sitä iio|K*ammin kuin osuusliik
keet pääsevät tuotantoon he voi
vat saada parempia tarvikkeita 
kuluttajille ja hintojen puolesta 
voivat paremmin kilpailla.

Roimin puheen jälkeen Leslie 
Woodcock, idän tukkuliikkeen 
vleisliik'kcenhoitaja selosti laaja
kantoisia suunnitelmia liikkeen 
edistämiseksi tulevan vuoden ai
kana joka, jos suunnitelmat to
teutettaisiin. vaatisi miljoonan 
dollaria lisää pääomaa, taikka 
huhtikuuhun 1*>47 metmessä $2,- 
100.000 pääomaa.

Suunnitelman mukaan raken
nettaisiin Philadelphiaan, Wash- 
ingtoniin sekä Hartfordiin va
rastohuoneita, kehitettäisiin säh- 
kötaloustatycittcn osasto, jäädy- 

I tettyjeu  ruokien sekä lj to o so to -

Ohion Warrenin osaston jäsenten ja 
kannattajien tervehdys Kansanvallan 

Liitolle sen 40-vuotiskauden päättyessä
Anna, Kalle ja Kaarlo Niski 
Fanny ja Charles Hill 
Ma ja Herman Kulmala 
Hihna ja Nestor Juhala 
John Kytnäläinen 
Valma ja Victor Lahna 
Anni ja Yrjö Jacobson 
Lyyli ja Wester Niemi 
Ralplli Niemi 
Ida ja Armas /Mio 
Hanna Salo 
Arvo Aho ja perhe 
John Fender ja perhe

Hilma ja Erarfk Heiskala 
Fannie ja Ervid Peltola 
Celia ja John Helin 
Emil ja Ellen Aho 
Mary ja Herman Palomäki 
Tilda ja David Kampi 
Tyko Palo
Sigrid ja Elmer Lehto 
Hilda ja David Niemi 
Esther ja Reino Niemi 
Mary ja Victor Haani 
Hilma Lindberg 
Elviira Härkönen

..........................■ ■ ■ g = c = l

Ostettaisiin lisää trokeja ja ny
kyaikaisia varas tohuotiokalus- 
toa kaikille varastohuoneille. 
Myöskin olisi lisättävä huomat
tavasti varastoja kaikissa varas
tohuoneissa.

Kokous ci tehnyt mitään pää
töstä näitten suunnitelmien suh
teen. Tukkuliikkeen presidentti 
William Blaisdell Washingtonis- 
ta, johtokunnan puolesta sanoi, 
että johtokunnalla ei ollut mitään 
ehdotusta mitenkä tarvittu mil
joona dollaria on’ hankittava^ 
mutta toivoo että etuoikeutettu
jen osakkeiden myynnillä tar
vittu raha saadaan. Kokouksen 
puolesta ci tehty mitään ehdo
tusta asiassa.
Lincoln puhuu.

Syötyään illallisen osuustoimin 
Mallisessa cafeteriassa edustajat 
»palasivat kohoushuoneustolle 
kuuntelemaan Yhdysvaltain O- 
s u us toi mint alii ton pre s iden tti
Murray Lincolnin puhetta. P u 
heissaan L in co ln  painosti:

neet. FM asemaan ei tarvitse 
niin paljon rahaa kuin nykyiseen 
radioasemaan
Sunnuntain istunto.

Sunnuntain istunto alkoi liik
kuvilla kuvilla Rob. Smith, Idän 
»/sun slii toti kasvatustirchtööfi 
-elo-ti Deielopment Fund rahas
toa. jonka tarkoitus oh kerätä 
$2O.(XX) palkatakseen exy/ertte- 
jä eri aloilla edtstääkscn osuus
liikkeitä. Rahastoon ei ole kart
tunut »'»uin $3.882. joten toimin
ta on täytynyt olla hyvin rajoi
tettua. Silla vahalla rahalla, jota 
on ollut käyteltätväiiä, on tehty 
työtä nuorison sekä recreatio- 
nin. jäsen- sekä pääoma ryn
tää s ien ohjaamisessa ja osuusta- 
lojeu kehittämisessä.

Smith painosti että osuusliik- 
keitten pitäisi nyt erikoisesti 
tehdä kaikkensa saadakseen op- 
;/rlaita kesa.kursseille, jotka pide
tään Massan valtion collegessa, 
Xmherstissa, heinäkuun 28 p:stä 
elokuun 3 p ä ä n .

Sitten siirryttiin käsittele
mään perussääntö l u o n n o s t a  
Eastern Cooperative Incorpora- 
telle, joka tulisi yhdistämään 
Idän osuus!ulckulirvkeen sekä lii
ton yhteen järjestöön.

Kcsku -tein alkoi väittelyllä 
siitä  josko kehitettäisiin järjestö 
jolla olisi yleinen johtfAunta ja 
se johtokunta sitten jettaisiin eri 
toiminta-aloille, jonka alaisena 
kehitettäisiin eri osastoja. Poto
mac Federation oli sitä mieltä, 
että olisi ensin kehitettävä eri 
toiminta-aloja joilla olisi omat 
johtokunnat, joittenka osuus
kunnista sitten muodostettaisiin 
yleinen johtokunta joka yhdistäi
si idän osuusliikkeet yhteen. Po- 
tomaciu kanta hä/visi.

Suurin osa iltapäivaistuntoa 
kului sääntöjen »käsittelyyn. Sään 
not menivät takaisin komitealle, 
niillä evästyksillä joita kokous 
hyväksyi.

Johtokunnan vaaleissa valittiin 
scuraavat: Arvo Mandclin FiteJi- 
huirgista, prof. Hartley W . 
Cross New Londonista, M. C. 
Bond Ithacasta, LeRoy Bowman 
New Yorkista, E. G.. Conrad 
W cstficld ista . ,

Kokouksessa oli edustettuna 
ainoastaan 86 paikkakuntaa niis
tä 172. joilla oli oikeus lähettää 
edustajia. Nähtävästi osuustoi
mintaa vaivaa sama heikkous 
kuin poliittista kansanvaltaa. 
Edustajat ja äänestäjät eivät ota 
tehtäväänsä kylliksi vakavasti 
että olisivat edustettuina silloin 
kun sellaisia liikkeensä tärkeitä 
päätöksiä tehdään, jotka koske
vat liikkeensä tulevaisuutta. — 
S. S.

1. Lähempää yhtenäisyyttä 
osuusliikkeessä varsinkin kau
punki- ja farmari-osuusliikkcit- 
ten välillä.

2. Tarvetta ymmärtää liik
keemme kansainvälisyyttä.

3. Seurata tarkemmin poliittis
ta kehitystä sillä vaikka NTEA :n 
hyökkäys osuusliikkeitä vastaan 
tuotti liikkeelle paljon hyvää 
mainostusta, niin silti on pidet
tävä silmät auki mitä tapahtuu 
maamme lainlaadinnallisissa sa
leissa 4. Perustaa omia radio
asemia. sillä amerikkalainen per
he kuuntelcc radiota keskimää
rin 8 tuntia päivässä ja jos meil
lä ci ole omia radioasemia, niin 
ennne voi käyttää tätä tärkeätä 
vähnettä saadaksemme ajatuk
semme yleisölle. Ohion osuus
liike aikoo ostaa radioaseman. 
He aikovat sijoittaa siithen 
$200,000. Nyt kun FM aalto- 
asemia perustetaan, olisi aika et
tä osuusliikkeet yrittäisivät saa
da omia asemia kuten Washing- 
tonin osuusliikkeet ovat jo teli

Vilpitön onnittelumme Kansanvallan 
LiitoOe ja  Raivaajalle Ashtabulasta 

40-vuotisen yhteistaipaleemme päässä
—  «fr —

R aivaaja  on k iite ttäv ä llä  tarm olla  palve llu t m e itä  
Suom essa sy n ty n e itä  tää llä  v ieraa lla  m aalla. K en 
on seu ran n u t sen  .v iito ittam aa tie tä  ja  lukenu t sen 
se lostuksia päivän  kysym yksistä , on aina voinut 
sanoa olevansa a ikansa tasolla ja asio ista  selvillä.

«fr ❖  ❖

T^yue ja Alpi Sitonen
Hilda ja Kalle Kahelin
Impi. ja Einar Närhi
Judith ja Johan Aro
Ida ja  Konsta K am ula

Lydia ja Hcinmi Auttela
Frank Saarinen
Saimi ja Hannes J»Ailehto
Daniel Nurmi
Siiri ja Vernier Aaltonen
Edla ja Antton Lehto

Matilda ja Wiljam Viik 
Milja Saaritien 
Mikko T. Saarinen 
Liina Saarinen 
Aino ja Emil Wiljamaa 
Suoma ja Kalle Laahancn 
Anua ja Wet er Wiljamaa 
Mr. ja Mrs. Henry V. Kujala 
Mari ja Dan 1 Sttandman 
Jenni ja Mani Sillantaus
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Osuuskuntien 
kasvu riippuu
valveutuneista

3

V a s t a  sitten , kun k u lu tta ja t va lveu tu va t ja. k ä sittä vä t, 

e t tä  yksin  he o va t heikkoja, m u tta  yhdessä  vahvoja, osuuskun

n a t kasvava t suuriksi ja  m ahtaviksi ja  taloudellisia o lojam m e  

m uuntaviksi laitoksiksi.

A m erikan  Suom alainen  K ansanva llan  L ii t to  ja  sen ede ltä jä  Suom alainen  Sosialisti jä rjes tö  on luo

nu t va listu styö llään  sitä perustaa , jo ta  osuustoim inliike tarv itsee , ja  siksi näm ä osuuskunnat o n n itte lev a t tä tä  

liittoa  sen juh liessa  ne likym m envuotista  työ tään .

O suusto im in taväen  ja  kansanvallanväen  tu le e  ede lleenkin kulkea käsikädessä sitä  tie tä , joka joh-
4

taa  uusiin ta loude llisiin  vo itto ih in  ja  vihdoin  viim e in se lla iseen  ta lousjä rjeste lm ään , jossa  kaikki tu n te v a t itsen 

sä ku lu tta jik si j a  yhte isin  voim in yh te is iä  e tu ja  tav o ite llen  hankk ivat e i a in o astaan  rav in tonsa  ja  vaatteensa , 

vaan kaikki, m itä  tarv itsevat.

tSeestyköön taivas juhlapäiviksenne!

U nited C ooperative S ociety  o f  F itchburg  
U nited  C ooperative S ociety  o f M ayn ard
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U R H EILU Miina Sillanpään 80-vuotisjuhlaan

Leikkelyskirjan aukeamilta aikojen takaa

58.
Stanley Ketchelin ja Joe

Thomasin kolme kohtausta
Kun Stanley Ketcliel oli hel

mikuun 22 p. 1907 julistettu 'kes
kisarjan maailmanmestariksi voi
tettuaan Jack (Twin) Sullivanin, 
oli hänellä sinä vuonna virallisia 
otteluja vain kaikkiaan neljä sen 
lisäksi, jossa hän tittelin voitti. 
Sen aikaiset kertojat eivät mai
nitse, josko tuon “Michigan As- 
sassin’in” titteli oli noissa otte
luissa kyseessä, mutta hyvin liiul 
tavaa on, sillä kolmessa ottelus
sa neljästä, hän kohtasi silloisen 
mestaruuden tavoittelijan Joe 
Thomasin. Ja minkälaisia nuo 
kolme ottelua olivatkaan. Tilai
suus ei luonnollisesti salli mennä 
niiden yksityiskohtiin missään 
pitemmässä m e tikityksessä, mut
ta vielä nytkin melkein 40 vuot
ta myöhemmin kun sattuu pari 
sellaista vanhaa “taimaria” vas
takkain juttua vääntämään, jot
ka jonkuntkaan noista kolmesta 
kohtauksesta näkivät, niin jopa 
vaarit innostuvat ja erä erältä 
käydään ottelu lävitse. Ja uskot
tua on. että silloiset nyrkkeily
ottelujen katsomot saivat paljon 
enemmän rahansa edestä kuin 
nykyiset, eikä heidän tarvinnut 
omaisuuksia tuhlata niihin näh
däkseen kunnon ottelun.

Toulkok. 23 p. Ketciliel tyrmäsi 
Sacramentossa, Calif. George 
Brownin ja se oli hänen, ensim
mäinen ottelunsa saatuaan titte
lin nimiinsä. Siitä ottelusta ei 
ole .sen enempää sanottavia.

Juhlatervehdys 
40 vuoden toiminnan 

muistoksi 
kaikille tovereille

Otto ja Olga Weisman.

New Ipswich, N. H.

Mutta heinälk. 4 pnä hän kiipesi 
keltään ensi kerran Joe Thoma
sin katissa. Ottelu suoritettiin 
Marysvillessa.Calif. ja olisi päät 
tynyt hyvinkin lyhyeen, ellei jo 
ktt syrjäinen, joka luonnollisesti 
oli lyönyt vetoa Thomasin puo
lesta,. olisi kepillään napsautta
nut kelloon asianomaisten huo
maamatta, sillä Joe Thomas oli 
pitkällään kanveesilla. Kun 
kellon ääni kilahti ajateltiin luon 
nollisesti erän päättyneen, mutta 
erästä olikin vielä runsas mi
nuutti jälellä. Syntyi pienenlai- 
nen “riot” tuon tempun johdos
ta, ,joka selvitettiin siten, että 
heti kun Joe Thomas oli selvä- 
päinen, niin ottelua jatkettiin. 
Niin tehtiinkin, mutta Joe Tho
mas oli selväpäinen, niin ottelua 
jatkettiin. Niin tehtiinkin, mutta 
Joe Thomas oli saanut kunnioi
tusta Ketchelin iskuja kohtaan 
ja väisti parhaansa mukaan m*, 
kertojat eivät kuitenkaan mai
nitse, josko hän “pyöräili” (pa
keni) sen pahemmin,, .mutta joka 
tapauksessa kesti ottelu 20 erää 
ja julistettiin tasapeliksi.

Syyskuun 2 p. nämä kaksi kii
pesivät uudelleen kehään San 
Franciscossa ja ottelu oli sovittu 
40 eräiseksi, josta lie ennättivät 
otella vajaat 32, ennenkuin Ket
chelin isku löysi maalinsa niin 
pätevästi, ettei Thomas enää ky
ennyt nousemaan vaaditun 10 
sekunnin aikana. Noiden 32 erän 
aikana kävivät kumpikin mies 7 
eri kertaa kanveesilla ja Ket- 
cchelkin otti erään kerran luvun 
8 ennenkuin pääsi pystyyn ja sit
tenkin niin sckalpäiscnä, ettei 
edes tiennyt mikä viikon päivä 
oli. Mutta erien välillä hän pi
ristyi taas liajusuolojen ja jää- 
veden avulla sekä piti huolen, 
ettei enää lunlian tähden ottanut 
Tlliomasin ,>arhaita iskuja arkoi
hin paikkoihin.

Tästä samasta ottelusta on 
mainittu useita kertoja, että se 
tavallaan kuuluu myöskin siilien 
otteluiden sarjaan vanhemmalta 
ajalta, joille on annettu nimi 
"classics", ottelut, joissa on esiin 
tuotu tekniikka, taktiikka, kunto 
ja kestävyys selviytymään kipe
ristäkin paikoista ja lopuksi voit
tamaan koko lystin.

Joulukuun 12 p. he koettivat 
taas toistensa kestävyyttä ia tai-.

Me vietämme nyt juhlaa suurta pyhää, 
meikikipäiv.ia suuren kylväjän, 
mi siroitteli ihmisyyden jyvää.
Ou m ielessämme ylevä, syvä 
kunnioitus maan ja kansan ystävän

Torpan tytär, kansannainen,
sun nimeäsi tänään toistetaan,
Sa olet suuri suomalainen,
,un rutins kantaa kauas kaukomaille 
Sua kansat kaikkialla raikastaa.

Sa katsees kauas, korkealle nostit 
ja valon soihtuin tietä osoitit, 
osattoman ylös josta johdit, 
työlläs monen orvon onnen ostit, 
oman nimes kunniahan kohotit.

Airi’ sorron alaisille elon arvoo etsit, 
hyljättyjen kyyneleitä kuivasit,
Pettyneitä lohduttamaan ehdit, 
myös urheasti ivat. ilkut kestit.
Sä laajan vainiosi ihanaksi raivasit.

Nyt aatoksemme luona sinun viipyy, 
työn tytär, suuri opettaja, ihminen.
Taas vuosikymmen lisää taakse siirtyy, 
nimes yhä kirkkaampana historiaan piirtvy, 
mi kantaa kauas yli vuosisatojen.

Työn seppele nyt loistaa kulmillasi, 
on menneet vuodet aateloineet sen. 
Ifäpeanhohdc väreilee kutreillasi. 
kinMkahiii rusikoin kruunaa vuosiasi.
Se kertoo heugentvöstä suuren ihmisen.

ZjLaina Ruoho.

AALTO and SUOJANEN
14 Main Street Phone 47 H ubbardston , Mass.

Atlantic Gasolinia ja Moottoriöljyä

toa. Oottelu suoritettiin nytkin 
Sait Franciscossa ja ottelupaik
kana oli suii.renlainen teltta. Ko
ko otekin ajan raivosi myrsky 
ulkona, jos ci se aivan yyntä ol
lut teltan sisäpuolellakaan, var
sinkaan kehässä. Valolaitteet 
eivät toimineet myrskyn johdos
ta kunnollisesti, joten ne sam
muivat ja syttyivät vuoroon ja 
tätä kesti miltei koko ottelun 
ajan. Tämä luonnollisesti vai
kutti suuresti ottelun kulkuun ja 
20 erän jälkeen annettiin mesta
rille pistevoitto.

Olisi luullut, että Joe Thomas 
olisi uskonut nyt, ettei hän ollut 
aivan samaa kaliberia kuin Ket- 
chel oli, mutta eipäs vain. Yh
deksän kuukautta oli kulunut 
tuosta myrskyisen illan ottelus
ta, kun nämä (kaksi taas nousivat 
kehään San Franciscoissa clok. 
12 p. 1908. Mitä lienee mestari 
ajatellut silloi nkehään kiivetes
sään, ei hän ole maininnut, mut
ta miltei varmaa on. että hiin 
päätti selviytyä vastustajastaan 
mahdollisimman lyhyessä ajassa.

Eikä siinä suuria siekailtukaan. 
Ensimmäinen erä oli mennyt ku
ten aina tunnustelun ja jonkun 
verran kyttäilynkin merkeissä, 
mutta toisessa erässä mestari 
pani hanskansa heilumaan ta
vallista tulisemmassa tahdissa 
eikä ottelu kestänyt täyttä kah
ta erää, kun Joe Thomas las
kettiin ulos.

Tästä häviöstään otti Joe 
Thomas niin pahakseen, että se 
mursi hänen sydämensä. Eikä 
Joe Thomasian sanota enää kos
kaan sen jälkeen vetäneen nyrk- 
keilkinuasta käteensä ottelutar- 
koit uksessa. Se kahden eriin 
tyrmäyshäviö oli hänen nyrkkei
lyuransa joutsenlaulu. Ura, jo
ka ehkä olisi voinut olla hyvin
kin menestyksellinen, ellei hän 
olisi niin halukkaasti halunnui 
(kohdata silloista mestaria, Stan
ley Ketcheliä, joka oli kaikkien 
aikojen parhaita keskisarjalainia.

—e —n.
(Seuraavalla kerralla: Stanley 

Ketchelin ja Billy Papken neljä 
kohtausta.)

Rasvausta Fan Belts

Lubrications Radiator Hose

Tire Repairing A C. and Autolite

Battery Charging Spark Plugs

Fuel Pump Service Battery Cables

Shock Absorber Service Automobile Polish &  Wax

Promt Service Radiator Cleaner &  Sealer

Reasonable Prices Tube Repair Kits

Exide Batteries Blow-out Patches

Lee of Conshochen Bulbs and Sealed
Tires and Tubes Beam Units

Atlantic Lubricants

OSTOKSIA T E H D E SSÄ  M UISTAK AA M A IN IT A  E IT Ä  
N Ä ITTE ILM OITUKSEN R A IV A A JA SSA

Tunne oma arvosi, mutta anna arvo toisellekin”
maailmassa noudatettaisiin tuota van- 

, hyvää suomalaista ohjetta, niin rau- [ 6 
haan ja yltäkylläisyyteen ölisi4 helppo päästä I

, J - . . .

Tämä osuuskunta seuraa sitä. United Co

operative Farmers ja  sen jäsenyhdistykset eri 

paikkakunnilla tuntevat oman voimansa kas- 

vun, mutta samalla käsittävät, että osuuskuntia 

pitää syntyä vielä paljon maaseuduille ja  kau

punkeihin ennenkun oloihhnme saadaan suuria 

ja  perinpohjaisia korjauksia.

Meidän paikallisten osuuskuntiemme jäse
net tuntevat olevansa samaa kansanvallanvä- 

keä ja  samojen taloudellisten probleemien alai
sia kuin kaupunkilaisetkin ja  siksi me kunnioi
tamme sitä työtä, mitä suomalainen työväenliike 

on tehnyt tässä maassa, ja  toivotamme heidän 

kesäjuhlilleen poutaisia päiviä ja  suurta yleisö

menestystä.

U N I T E D  C O O P E R A T IV E
Fitchburg, Mau. Rockland, Maine

F A R M E R S , IN C .
Danielson, Conn.

»•te*»*-*
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Amerikan Suomalaisen Kansanvallan Liiton 
Uuden Englannin Alueen vuotuinen

ja
Amerikan suomalaisen sosialistisen työväenliikkeen

40:s VUOTUINEN

FITCHBURGISSA, MASS.
SAIMAN PUISTOSSA JA HAALISSA

Torstaina, Perjantaina ja Lauantaina, Heinäk. 4 ,5  ja 6 p.
Urheilukilpailut aletaan Saiman puistossa torstain aamuna kello 9 ja se käsittää "Reippaan” järjestämän seuraavan ohjelman:

100 metrin juoksu. 
440 metrin juoksu. 
880 m etrin juoksu. 
Mailin juoksu.

5,000 metrin juoksu. 
1.200 metrin viesti. 
K uulantyöntö (12 Ib.) 
Korkeushyppy.

Pituushyppy.
Keihääithcitto.
Kiekonheitto.

Siinä ovat m iesten lajit.

Pojille 12— 16 vuoteen on järjes- Korkeushyppy, 
tetty  seuraava oh jelm a: K uulantyöntö (8 Ib.)

75 jardin juoksu. Pojat alle 11 vuotta kilpailevat
Pituushyppy: 50 jardin juoksussa ja sillä  m atkalla k ilpailevat m yös ty tö t

JUHLAOHJELMA TORSTAINA
alkaa Saiman puistossa kello 10 aamupäivällä:

LEVYM USIIK K IÄ

TERVEHDYSSANAT ...................................  HENRY PURANEN

R U N O N LA U S U N TA K ILP A ILU

ENGLANNINKIELINEN P U H E .................SÄVELE SYRJÄLÄ

Päivällisloma kello 12— 1:30.

Iltapäivän ohjelm a

LEVYM USIIKKIÄ. 

JUHLA RU N O  .. 
JU H L A PU H E  .. 

SOOLOLAULUA

KUOROLAULUA

PU H E . . .  

KUOROIAI U  A

YRJÖ KOSKINEN 
. OSKARI TOKOI

Laila Perä, säestäjä.

................  GARDNERIN M IESKUORO
l i'iirl. Haikala, johtaja.

........................  .. LUIS SULKANEN

SAIMAN SEKAKUORO
John E. Kallio, johtaja.

LEVYM USIIKKIÄ.

R av in to la ta rjo ilua  koko päivän.

Autonparkkaus vapaa. Juhbnnerkki 25c.

Juh lanäy te lm ä  Saim an talossa  to rsta i-iltan a , 
a lkaen kello 8 ja  to isen  k erran  
lau an ta in  iltana, a lkaen  kello 8

E sitetään :

“KUN KEVÄT KUTSUU”
Operetti kolmessa näytöksessä. Kirjoittanut Anua Sten 

Säveltänyt William Sten 

H E N K I L Ö  T :

EVERSTI BELMONT, entinen eversti Yhdysvaltain
armeijassa .. .. .. .........  ...........  LAURI HÄLLFORS

LEONORE, hänen tyttiirensä ......... .. ■ RAUHA MARJANILMI
'IÄTI, Everstin sisar .........................................  LILLIAN' CHASE
M ARY. edellisen tytär .. .......  ...............  TYYNE I AN I I U
GEORGE RANDOLPH, nuori luutnantti . . .  AARNE HAKALA
p \U L  I I •• EDW ARD HAGELBERG
ARTHUR , .........................................................TOIVO WA1NONEN
HELEN ..  L  u X e i t ä  ............................ T H E L M A  JA LK O
I \ U R \  kou lu toveritta  .......... ..........  E l l ,A ,;\.RV1
A N N E .. I . . .  GERTRUDE LAMMINEN
PROFESSORI, everstin vanha ystävä WALTER VALLIA
NORA, p a lv e l i j a ......................................................  ELMA SUOMALA
KARL, palvelija ............. ........... JORMA SNELLMAN

Muita nuoria kesävieraita: Hilkka Miinala. Airi Ojala, Irene

Tenandcr. Olavi Karjipiiicn, Uuno Niemi, John Perä.
E ero  Oinonen ja Allan Ritala.

S p eria lty  ta n ssi: Miss Airi Seppälä.

Laulut opettanut Laila ja John Perä.
Tanssit opettanut Aileen Relander.

Yleinen ohjaus M iriam Lehto. Säestäjä Laila Perä.

Aika 1940 tai 1941 kesäkuussa.
Paikka Everstin kesähuvilan edustalla, r

PäasG ippu veroineen $1.1X1. K av iutolatarjoilua väliaikana.

JUHLAKONSERTTI PERJANTAINA
he inäk. 5 p :nä , Saim an talossa, a lkaen  klo 8 ill.

___ O H J E E M A :

Sa im a n  s e k a k u o r o :
The Star Spangled Banner.

S O O L O L A U L U A ..........................G L E N IC E  S Y L V IA  P A A N A N E N

S O O L O L A U L U A  ........................................ .......................  .A H T I T U U R I

S O O L O L A U L U A  ........  ....................... .. E L E IN  E. 'L U O M A N E N

SAI M AN SE K A K U O R O :

Nouse laulu ................  ........................................ Sä/v. Spohrin
Tuom ien kukkiessa .................................... ......................... Sten

Salon k ukka ..........................  ......................................  Kiljajuler.

(Jaakko Huhtala laulaa soolon)
F

Tuntem aton tie ....................... ...........  ............ Honkonen

Soi. uiurhcknntclninen s o i .........  . .................... Kauppi
John E. Kallio, johtaja.

---------  Väliaika ----------

Kaikki kolm e solistia esiintyvät toisen kerran  ja lopuksi 
Saiman sekakuoro ja Fitclibiirgin Laitlajat-kuoro 

yhdisty neenä e s i t tä v ä t:

Suviaam u ................................... .. ...............Honkonen
Kesäpäivä Kangasalla . .............................. ..............  Eilisen
Finlandia . .................................................  Sibelius

Jallu Honkonen, johtaja.

Laila Perä, konsertin säestäjä.
Pääsylippu veroineen $l.L0. Raviulolatarjoilua väliaiikaua.

T o rsta i-iltan a  kello 8 I l :30 ja 
L auan ta i-iltana  kello 8 11 :30 T A N S S I T Saiman puistopaviljongissa. — BLUE JACKETS 

orkesteri soittaa. Sisäänpääsy veroineen 75c. — V irvoketarjo ilua!

TERVETULOA JUHLIMAAN VAPAUDEN, KANSANVALLAN JA OIKEUDENMUKAISEN KAUHAN PUOLESTA!
J U H L A K O M I T E A .



42 m en vuosikerta R a ivaajan  Juh lanum ero 37 :mäs sivu

Onnittelu 40-vuotiaalle 
A. S. K. Liitolle

Toivotamme edelleen jatkuvaa menestystä 
kaikessa toiminnassa!

A. S. K. Liiton Osasto 
North East, Md.

OVATKO RIKKAAT ONNELLISIA?
KlrJ. STEPHEN LEACOCK

Sallittakoon niini,n varustaa tämä 
kirjoitelma sillä huomautuksella, että 
kirjoitan sen ilman asianmukaista ai
neistoa — sen keräämiseen minulla 
el valitettavasti ole koskaan ollut ti
laisuutta; en ole nuet milloinkaan tu
tustunut rikkaisiin ihmisiin. Usein 
arvelin tavanneeni vihdoinkin todella 
rikkaita, mutta sitten kävikin selvil
le, että olin jälleen pettynyt. He ei
vät olleet laisinkaan rikkaita, he oli
vat vallan köyhiä. He olivat kovas
sa ahdingossa, he olivat rahapulassa. 
He eivät yksinkertaisesti tietäneet, 
Riistä ottaisivat 10,000 dollaria. Kuik
kiin niihin tapuuksiin, joita tutkin, 
pujahti sama erehdys. Olin kuvitellut 
voivani siitä tosiasiasta, että jotkut 
ihmiset pitivät viittätoista palvelijaa, 
päätellä heidän olevan rikkaita. Olin 
otaksunut, että eräs rouva, joka ajoi 
hienoissa vaunuissa kaupunkiin os
tamaan itselleen 50 dollarin hintaiset} 
hatun, eli hyvissä oloissa. Mutta ei 
ensinkään. Lähemmin tutkittaessa 
ilmeni, etteivät nämä ihmiset olleet 
lainkaan rikkaita. He olivat pulas
sa. He sanoivat sen itse. Olivat kii
pelissä — siinä sana, jota he käytti
vät. Kun näen loistavan kahdeksan- 
henkisen ryhmän istuvan oopperan 
aitiossa, tiedän, että he kaikki ovat 
kiipelissä. Se tosiasia, että he ajavat 
kotiin omalla autollaan, ei lainkaan 
kuulu tähän. Eräs ystäväni, jolla on 
10,000 dollarin vuotuiset tulot, selitti 
minulle ässkettäin huokaillen, että

hänen oli aivan mahdotonta esiintyä 
rikkaitten tavulla. Naine tuloineen 
hän ei mitenkään sitä voinut. Muu- 
dan tuttu perhe, jolla oli tuloja 20,090 
dollaria vuodessa, selitti minulle sa
maa. He eivät voineet pysyä rikkait
ten rinnalla. He eivät sitä edes ko
ettaneetkaan. Eräs mies, jota pidän 
hyvin suuressa arvossa, ansaitsee a- 
sianajajana 50,000 dollaria vuodessa. 
Hän kertoi minulle aivan suoraan, 
ettei hän voinut olla missään tekemi
sissä rikkuitten kanssa. Oli parempi 
katsoa oman köyhyytensä Julmaa to
siasiaa suuraan silmiin, sanoi hän. 
Hän saattaa kutsua minut vain vaati
mattomalle aterialle, jota hän nimit
tää kotoiseksi iltapalakseen, ja pyy
tää minua tyytymään siihen. Kolme 
miestä ja kaksi naista tarvitaan sitä 
tarjoilemaan. Mikäli saatan muistaa, 
en ole milloinkaan tavannut herra 
Carnegietä, mutta jos olisin tavannut, 
niin olisi hän varmaan antanut mi
nun tietää, että hänen oli aivan mah
dotonta kilpailla herra Rockefellerin 
kanssa. Ja herra Rockefellerillä on 
epäilemättä samanlainen vakaumus. 
Toiselta puolen on ja täytyy jossakin 
olla rikkaitakin ihmisiä. Minä osun 
kaikkialla heidän jäljilleen. Sen ta
lon hoitaja, missä minä työskentelen, 
kertoo minulle, että hänellä on Eng
lannissa rikas serkku, joka toimii 
lounaisilla rautateillä ja saa kymme
nen puntaa viikossa. Hän sanoo, et
tä rautatieyhtiö ei tiedä, mikä sille

tulisi neuvoksi ilman hänen serkku
aan. Samaten on sillä naisihmisellä, 
Joka pesee pyykkiä kotonani, eräs ri
kas eno. Hän asuu Winnipegissä, o- 
massa velattomassa talossaan, ja hä
nellä on kaksi tytärtä, jotka käyvät 
ylempää tyttökoulua.

Mutta nämä ovat valitettavasti jut
tuja rikkaudesta.. En voi mennä niis
tä takuuseen. Kun minä puhun rik
kaista ihmisisstä ja pohdin, ovatko 
nämä onnellisia, voin tietenkin vetää 
johtopäätökseni vain niistä ihmisistä, 
jotka tunnen ja olen nähnyt. Minun 
mielipiteeni on, ettii rikkaat kokevat 
hirveitä koettelemuksia ja katkeria 
murhenäytelmiä, joista köyhillä ei ole 
aavistustakaan. Ensinnäkin on il
meistä, että rikkaat huokunevat ali
tuisessa rahapulassa. Köyhät istuvat 
mukavasti kotonaan, vaikka sterling 
laskee kymmenen pistettä päivässä 
Liikuttuako se heitä? Ei hiluistakaan 
Epäedullinen kauppabalanssi tulvii 
kansakunnan yli kuin hyökyaalto. 
Kenen se on kärsittävä? Rikkaiden. 
Diskontto heilahtaa sata prosenttia 
ylöspäin, köyhä voi istua silloinkin 
kinossa kaikessa rauhassa, nauraa 
filmille kymmenen sentin edestä ja 
unohtaa onnettomuuden. Mutta ra
hahuolet ahdistavat rikkaita kaiken 
aikaa. Esimerkiksi tunnen erään 
miehen — hän on nimeltään Spugg 
jonka yksityistä pankkikonttou oli 
edellisessä kuussa ylitetty kahdella
kymmenellä tuhannella dollarilla 
Hän kertoi sen minulle illallisaikaan 
klubissa, anteeksipyyntönä sen joh
dosta, että hän oli huonolla tuulella. 
Hän sanoi, että hänellä oli epämiel
lyttävä tunne ja että pankki oli me
netellyt epähienosti huomauttaessaan 
hänelle asiasta. Minä saatoin taval
lani ottaa osaa Itänen tunteisiinsa, 
sillä oma luuttuni oli siiloin ylitetty 
kahdellakymmenellä sentillä ja tie
sin, että kun pankki alkaisi kuntaa 
rahoja, minun vuoroni tulisi ensim
mäisenä. Spugg sanoi, että hänen kai 
täytyi soittaa toimistoonsa parin pa
perin myymisesstä tilin tasoittami
seksi. Että jotakin sellaista täytyi 
tehdä, se näytti olevan vallan hirveä 
asia. Köyhien ihmisten ei tarvitse 
tehdä sellaista. Tosin tunnen sellai
sia tapauksia, että on ehkä myyty 
jokin huonekalu, mutta kuvitelta
koon — hyviä papereita oman kirjoi
tuspöydän laatikosta! Se on kalkki, 
josta köyhällä miehellä ei voi olla 
aavistustakaan.

Samaisen herra Spuggin kanssa ei
len  usein keskustellut rikkauden 
probleemista. Hän on self made man 
ja selittää minulle yhä uudelleen, et
tä hänen kokoamansa rahat olivat 
pelkkänä taakkana hänelle. Hän sa
noo, että hän olisi paljon onnellisem
pi, jos saisi vain ainoastaan välttä
mättömät tarpeet vaatimattomaan e-

iämään. Usein kun istun hänen kans
saan aterialla, yhdeksää ruokalajia 
maistellen, hän puhuu siitä, miten 
paljon mieluummin hän nauttisi yk
sinkertaisen annoksen sianlihaa lan
tun kera Jos hari saisi määrätä il* 
lulli'.ensa, tilaisi hän pali puistin- 
inakkarua ja leipää. Olen unohtanut, 
miksi hän oikeastaan jättää n iin  te
kemättä. Olen nähnyt u i .n, miten 
Spugg työntää halveksien luotaan 
samppanjalla tiiytetyn lasin tai lasin, 
josta hän on juuri juonut samppan
jan. Hän ajattelee erästii isänsä far
milla olevaa lähdettä, josta hän pit
kin pituuttaan maaten joi kyliänsä 
Samppanja, lian sanoo, ei voi kos 
kaali maistuu niin hyvältä Olen eh
dottanut hänelle, että hän asettui klu
bissa vatsalleen ja särpisi teevadilta 
soodavettä. Mutta hän ei tahdo.

Tiedän, ottu ystäväni Spugg olisi 
onnellinen päästessään eroon omai
suudestaan, jos sellainen ylipäänsä 
olisi mahdollista. Ennenkuin opin asi
oita ymmärtämään, olin aina kuvitel
lut, että rahaa voidaan lahjontaakin, 
mutia ilmeisestikään ei voida. Kalia 
on taakka, joka täytyy kantaa. Rik
kaudesta. jos sitä v a l l i  on kylliksi, 
tulee jonkinlainen sosiaalinen avun
antaja. Se merkitsee hyväntekeväi
syyttä. toisten ihmisten auttamista, 
heidän elämänsä helpoittainista, sa
nalla sanoen pyhää tehtävää. Tästä 
velvollisuudesta tehdä muille hyvää 
on Spugg usein puhunut niin kauan 
jo niin myöhäisellä hetkellä, että hä
nen sikarinsytyttiijaänsä pitelevä tar
joilija on kaatunut nukkuneena oven
pieltä vasten ja autonajaja ulkona 
jäätynyt kiinni istuimeensa.

Niinkuin jo olen ilmaissut, pitää 
Spugg rikkauttaan raskaana taakka
na. Olen usein kysynyt häneltä, mik
si hän ei heitä sitä pois hartioiltaan 
esim. jollekin yliopistolle. Multa hiin 
on sanonut minulle, ettei hän pahak
si onneksi ole lainkaan yliopistomie- 
hiä. Minä kiinnitin hänen huomio
taan siihen, että yliopistojen profes
sorien eläkkeitä oli välttämättä li
sättävä. Sillä kaikesta siitä huoli
matta, mitä herra Carnegie ja muut
kin ovat tehneet, on vielä tuhansin 
ja jälleen tuhansia kolmenkymmenen 
viiden, jopa neljänkymmenenkin ikäi 
siä vanhoja professoreja, jotka aher
tavat päivästä päivään, eivätkä saa 
siitä mitään muuta korvausta kuin 
palkkansa ja eläkkeen, jota saavat 
nauttia ainoastaan kahdeksaankym- 
meneenviidenteen ikävuoteensa saak
ka. Mutta herra Spugg sanoo, että he 
ovat kansakunnan sankareita ja että 
työ on heidän palkkansa.

Mutta kenties herra Spuggin su
rut ovat sittenkin hiukan itsekkäitä 
— hänhän on nuorimies ja vailla 
kaikkia perhesiteitä. Rikkaiden ko
deissa tai paremminkin linnoissa

Bostonin Suomalainen Edistysyhdistys ja 
Bostonin Kansanvallan Liiton Osasto 

toivottavat 40 vuotta täyttäneelle 
Järjestöllemme jatkuvaa menestystä, 

kansanvaltaisten aatteiden 

tulkitsijana.

näytellään joka päivä salaisia murhe
näytelmiä — murhenäytelmiä, joista 
onnelliset köyhät eivät voi tietää eikä 
aavistaa mitään.

Pari päivää sitten elin mukana sel
laisessa Asheroft-Fowlerien luona, 
jonne olin kutsuttu illallisille. Pöy
tään käytäessä sanoi rouva Asheroft- 
Fowler hiljaa, salavihkaa miehelleen: 
"Onko Meadows jo sanonut jotakin?" 
Mies pudisti huolestuneesti päätään 
ja vastasi; "Ei, hän ei ole sanonut 
vielä mitään.” Näin heidän luovan 
toisiinsa äänetöntä osanottoa ja mo
lemminpuolista avuliaisuutta todista
van katseen — sellaisten ihmisten 
katseen, jotka rakastavat toisiaan ja 
ovat ahdingossa. He ovat vanhoja 
ystäviä, ja sydämeni löi kiihkeämmin 
heidän tähtensä. Meadows kaatoi 
viiniä laseihin jokaista ruokalajia 
tarjoiltaessa koko illallisen ajan, ja 
minä huomasin, että ystäväni olivat 
kovinsuruissaan. Kun sitten rouva 
Ashcroft-Fowler oli noussut pöydäs
tä ja kadonnut arkihuoneeseen ja me 
ryhdyimme nauttimaan portviiniä, 
siirsin tuolini lähemmäksi Fowleria 
ja sanoin; “Rakas Fowler, olen teidän 
vanha ystävänne. Antakaa sen vuok
si anteeksi, jos näytän tunkeilevalta, 
mutta minä näen, että teillä ja rou
vallanne on huolia.” Hän vastasi su- 
rullisesti ja tyynesti: “Niin, huolia 
meillä on." “Antakaa anteeksi, sa

noin, "multa puhukaa niistä minulle, 
se keventää mieltänne. Koskevatko 
ne jotenkin Meadowsia?” "Kyllä”, 
hän vastasi, "juuri Meadowsia”. Hän 
oli tovin vaiti, mutta minä tiesin, mi
tä hän tuli sanomaan. Minä tunsin 
sen lähestyvän. "Meadows”, sano» 
hän ponnistaen kaikki voimansa sa- 
latakseen mielenlilkutustaan. "Mea
dows lähtee”. "Mies poloinen, sanoin 
puristaen hänen kättään "Se on ko
vaa, eikö totta? Franklin jätti meidät 
talvella — se ei ollut meidän syym
me, me teimme kaiken voitavamme 
— ja nyt taas Meadows.” Hän mel
kein nyyhkytti. "Tähän saakka hän 
ei tosin ole ilmoittanut mitään nimen
omaista, mutta sittenkään ei mikään 
viittaa siihen, että hän tulisi jää
mään.” “Onko hänellä sitten mitään 
syytä lähteä?” "Ei mitään erityistä. 
Se on tavallinen tapaus epäsopua. 
Meadows ei yksinkertaisesti voi sie
tää meitä.” Vähän myöhemmin pu
jahdin tieheni käymättä arkihuonees- 
sa hyvästelemässä. Parin päivän ku
luttua kuulin, että Meadows oli läh
tenyt. Ashcroft-Fowlerit olivat epä
toivoissaan hävittäneet taloutensa. 
He asettuivat pieneen kymmenen 
huoneen ja neljän kylpyhuoneen huo- 
neustoon Grand Palaver hotelliin y- 
rittäen siten tulla toimeen yli talven.

Mutta rikkaiden kohtaloa ei tule 
silti kuvata liian synkin värein. Hei

dän keskuudestaan tapaa puhdasta, 
huoletonta onneakin. Olen huoman
nut, että min on laita varsinkin nii
hin rikkaihin nähden, joilla on ollut 
onni joutua perikatoon. Se voi ta
pahtua pörssin välityksellä, toi panic 
kien välityksellä, tai tusinalla muul
la tavalla. Perikatoonjoutumisen lii- 
keasiallinen puoli e i ole vaikea. Kun 
rikkaat ovat ensin kerran joutuneet 
perikatoon, on, sikäli kuin olen huo
mannut, kaikki hyvin. He voivat 
silloin tehdä mitä ikinä tahtovat. 
Aivan äskettäin sain jälleen vahvis
tuksen tulle havainnolle. Olin erään 
ystäväni kanssa kävelemässä, kun 
ohi ajoi autollaan hieno nuori mies, 
joka keskusteli iloisesti kauniin nai
sen kanssa. Ystäväni otti hatun pääs
tään ja heilutti sitä niin rohkaisevas
ti kuin olisi tahtonut huiskuttaa tut
tavilleen onnea ja luottamusta. “Sää
li miestä, tuota Edward Overjoi po
loista”, sanoi hän, kun auto ei enää 
ollut näkyvissä. “Mikä hänellä sitten 
on hätänä?” “Etkö ole siitä kuullut? 
Hän on joutunut täydellisesti peri
katoon — hänelle ei ole jäänyt mi
tään — ei senttiäkään.” “Hyvä Ju
mala”, sanoin minä, “sehän on kau
heaa, silloin hänen kai täytyy myydä 
kaunis autonsakin?” Ystäväni pudis
ti päätään. “Eihän toki”, Hän sanoi, 
“sitä hän ei varmaankaan tahtone 

(jatkuu seuraa valie sivulle)

Tervehtii Amerikan Souomalaisen Kansanvallan 
Liiton Juhlayleisöä

Idän Osuustukkulikkeen kautta
Idän  O suustukkuliikkeeseen  kuuluu  207 paikallista 
o suuskun taa , jo iden yh te inen  jä sen m äärä  on 50,000. 

T äm än  osuuskunnan  liikeva ih to  v. 1945 oli $4,656,000.
T ä n ä  vuonna se voi olla $6,000,000.

Idän  osuustukkuliike v ä littää  C O - O P  -leimatarvikkei- 
ta  paikallisille osuusliikkeille.

T ie to isa t k u lu tta ja t tekevät ostoksensa pa ikallisilta 
osuusliikkeiltä, sillä —

Niistä he saavat parhaan arvon rahallaan.
Niistä he voivat yksinomaan ostaa C O - O P  -leimatar- 
vikkeita, jotka edustavat tietoisten kuluttajien yritystä

kehittää ensiluokan tavaralajit.
Siten he myös rakentavat liikkeitä, jotka kansa omistaa 

ja joita se hallitsee omaksi yhteiseksi hyödykseen. 
Tehkää ostoksenne paikallisista osuusliikkeistä! 

Vaatikaa C O - O P  -leima tarvikkeita!

m NEW ENGLAND DIVISION

EASTERN COOPERATIVE WHOLESALE,
167 Albany Street INC. Cambridge, Mass.

(!)
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Kesäjuhlatervehdys!

❖

Parhaita Otavia, Viinejä ja  

Väkijuomia
Aterioita -  Välipaloja

Kojupalvelus — Baari

CARBONE’S CAFE
Seuraava U ptow n te a tte r is ta  

G A R D N E R , MASS.

Tervehdys kesäjuhlavieraille
--------- j a -----------

Onnittelut 40-vuotiaalle!

★ ★ ★

Leo Reponen
V akuutusasioitsija 

47 Foss R oad 

G A R D N E R , M ASS.

B E R L O B R O S .
R adio and A uto Supplies of All K inds

T IR E S  and T U B E S

W illard  B atteries - R ep lacem ent P a r ts

95 W est S treet G ardner, M ass.

Phone 516

K esä juh la tervehdys!

ROD’S AUTO ELECTRIC SERVICE
A utom obile  Specia listit

GARDNER’IN  liikem iesten ilm oituksia
OVATKO RIKKAAAT 
ONNELLISIA

(Jatkoa edelliseltä sivulta)

tehdä. Hänen rouvansa el hevillä 
suostuisi siihen."

Ystäväni on oikeassa. Overjoit ei
vät ole myyneet autoaan eivätkä iha
naa hietakivihuvilaansa. Luulen hei
dän kiintyneen siihen niin kovin, et
teivät voi myydä sitä. Jotkut ihmi
set arvelevat heidän mahdollisesti 
luopuvan ooppera-aitiostaan. Mutta 
ilmeisesti he eivät luovu. He ovat 
liian musikaalisia tehdäkseen niin. 
Kuitenkin on yleisesti tunnettu tosi
asia, että Overjoit ovat joutuneet 
täydelliseen perikatoon. He eivät 
itse asiassa omista enää senttiäkään. 
Tietämäni mukaan voisi Overjoit os
taa kymmenen dollarin hintaan. 
Mutta minä näen, että herra Overjoi 
käyttää yhä hylkecnnahkaturkkeja, 
jotka ovat ainakin viidensadan dol
larin arvoiset.

MISSÄ OLEN?
Punaiselle R istille kirj. 

Hannah Koskinen.

Siellä kentällä viruu hän yk si
nään, hällä kuolema lcikkivi 
syömrnessään. M ies katsovi kau
as ja vaikeroi, niin kummasti 
äänensä ilmassa soi.

—  Missä olen? — nyt hourien 
vaipuu tainnoksiin. ,kun tuskat ne 
voim ia kalvavat niin "Missä 
olen ?” —  ja otsalle kohoaa k os
teutta , vesikarpalot vyöryvät 
poskilta.

N y t  näkee hän unta kodistaan, 
on vaim o ja lapset seuranaan. 
Ja liesi niin lämmin ra tto isa ; 
sie ll’ kaikki on  sopusoinnussa.

V ie l’ mies yhä hourii edelleen, 
nyt huom aa hän koneet siipineen. 
Soi korvissa kaameat suhinat, 
tulitykit kun ilm assa tanssivat.

N y t joukot jo rientävät rau
nion luo, on pelastuskaarti ar
meija tuo. S iell’ nainen on vaa- 
leapukuinen, häll’ rinnassa on 
risti punainen.

H e lapsosen pienen esiin tuo, 
jonka ruumis on veltto ja kätö
set nuo, elottom ina sivulla hei- 
luaa, kun nainen lapsosta hoi
va! taa.

Joti emäsioille
Jos tiineen sian ruuassa ei va 

rata sille riittävästi jotia niin s ii
tä voi olla seurauksena karvat
tom uus porsaissa,, ja porsaat 
hyvin  useasti ovat sellaisia että  
niillä on paisunut kurkku joka  
k eh ittyy  goiteriksi.

Maailmanloppu
Eräitä ratkaisemattomia 
arvoituksia
Maailmanloppua on usein en

nustettu jos missäkin muodossa 
ja minä aikana tapahtuvaksi. 
Tiedemiehetkin ovat tähän kysy
mykseen koettaneet huomiotaan 
kiinnittää, mutta kukaan ci voi 
mitään varmaa sanoa. Niinpä joi 
takin vuosia sitten Princctonin 
yliopiston tähtitieteen professori 
Henry Russell eräässä kirjoituk
sessaan käsitteli kysymystä, mil 
lä tavoin maailmankaikkeuden 
lopullinen kuoleminen on tapah
tuva. Fysiikan tutkijat ovat jo 
kauan sitten vakuuttaneet, että 
maailmankaikkeus on kulkemas
sa lopullista tuhoaan kohti, ja he 
ovat selittäneet, että taivaankap 
palect, jotka kerran olivat aurin 
koja ja tähtiä, muuttuvat aiko
jen lopulla kylmiksi, valottomik
si ainemassoiksi.

Prof. Russell mainitsee, että 
uudenaikainen käsityskanta ci jä 
tä edes näitä jäljellä, sillä teoria, 
jonka mukaan aine alinomaa 
muuttuu energiaksi, johtaa . sii
hen, että maailmankaikkeuden 
lopullisessa olotilassa ei löydy 
mitään aineellisia kappaleita. 
Muodoton tyhjyys, joka Raatna 
tun mukaan oli vallalla ennen 
luomista, on jälleen oleva myös 
lopullinen tila. Herbert Spence
rin filosofian mukaan taas saat
taa tuhoutunut maailmankaikke
us viritä uuteen eloon ja siten 
kehityksen historia jatkuu kier- 
roksittain aina äärettömyyteen 
saakka.

Professori Russell on varovai
sempi. Hän myöntää, ettemme 
vielä ymmärrä kaikkia luonnos
sa tapahtuvia prosesseja. Tähti- 
tietcliät, hän kirjoittaa, usko
vat. että tähtiainc vähitellen hä
viää ja tilalle tulee energia. Tä
mä on radikaalinen käsitys ja se 
hyväksyttiin vasta sen jälkeen, 
kun kaikki yritykset sen .problee 
min ratkaisemiseksi millä tavoin 
aurinko ilman sen lämmössä ta
pahtuvaa huomattavaa muutos
ta oli saattanut säilyttää lämpö- 
voimansa ja kirkkautensa kautta 
äärettömän pitkien geologisten 
ajanjaksojen, olivat rauenneet. 
Biljoona vuotta on vain mitätön 
osa tähden iästä. Mutta selvää 
on, että tähden ikä .olipa se kuin 
ka pitkä tahansa on rajoitettu.
Häviääkö aine?

Muutamia vuosia sitten vielä 
ajateltiin, että aineen atoomit

ovat häviäm ättöm ät. N e voivat 
ryhm ittyä uusiksi m uodoiksi 
mutta eivät koskaan häviä. F y- 

iikan tuntijat kuitenkin se littä 
vät maailmankaikkeuden olevan  
vähitellen m enossa häviötään  
kohti koska lämpö pyrkii aina 
virtaamaan kuumista kappaleis
ta kylmiin kappaleisiin, kunnes 
kuumat kappaleet kokonaan jää
tyvät. Tämän teorian mukaan 
jäähtyy lopulta kaikki ja v iim ei
senä näytöksenä ovat m aailm an
kaikkeuden kylm ät, pimeät ta i
vaankappaleet, jotka jäätyneinä  
Ja elottom ina kiertävät ratojaan  
läpi tuntem attom assa p im eydes
sä. Uudemman käsityksen m u
kaan ci kaikki pääty ainoastaan  
tähän, vaan pimeyden ja kylm yy  
den lisäksi tu lee surkastum inen, 
niin että jos m aailm ankaikkeut
ta voitaisiin valaista, o lisi siellä  
hyvin vähän nähtävää.

Mutta onko tämä tosiaankin  
luonnon suuren draaman loppu, 
kysyy prof. Russell, vai paljas
taako nykyinen tietom ääräm m e 
ainoastaan yhden näytöksen  lop 
tum attom asta näytelm ästä? Pa- 
lavatko valot jälleen ja alkaako  
toiminta uudelleen, vai lasketi- 
tuuko ikuinen pimeyden väliver
ho m aailm ankaikkeutem m e näyt 
tämön eteen ? Hän vastaa näihin 
kysym yksiin itse seuraavasti:

"Mitään varmaa vastausta  ci 
voida antaa, ja meidän tä y tyy  o l
la varuillamme, ettem m e om ak
suisi mitään pettävää varm uus- 
kuvitelmaa. T ieteellinen  tietäm i- 
semme on kaikkea m uuta 'kuin 
täydellinen ja m uutam ien viim e 
vuosien aikana on tiede avannut 
uusien keksintöjen avulla silm i
emme eteen  näköaloja, jotka  
avartavat tulevaisuuden perspek 
tiivejä ennakolta aavistam atto
maan kaukaisuuteen. T ietom m e  
kasvaessa saatetaan löytää rat
kaisu monille kysym yksille jotka  
nyt näyttävät ratkaisem attom il
ta. Siihen saakka meidän on ty y 
dyttävä pakolliseen tietäm ättö 
m yyteen. Voim m e uneksia jos 
haluamme, luonnon syvim pien la 
kien pakoiltavan aineen m uo
dostumaan uudelleen ja k eh ity k 
sen ketjun jatkuvan loppum atto
miin, tai jos sellainen kuvitelm a  
m iellyttää m eitä paremmin, että  
maailman nielu vaim enee kai'kik 
si ajoiksi. M utta vaikka tie to 
määrämme lisäytyisi kuinka pal 
jon tallansa, jopa siihen määrään, 
että me voisim m e ennakolta näh 
dä tulevaisuuteen on tieteellisten  
•utkim usten jatkuvasti pysähdyt 
tävä suuren tuntem attom an edes

JUHLATERVEHDYKSEMME 

A.S.K.L. Vuotuiseen Kesäjuhlaan
------ s e k ä -------

O nn itte lum m e  40-vuotisen ans iokkaan  ja  
hede lm ällisen  va iku tuksen  johdosta , jonka 
alaisena työ lä iset ovat o lleet aa ttee llises ti 

ja  k u lttu u rillisesti!

Gardnerin A .SK.L Työväenyhdistyksen
puolesta  to im ihenk ilö t:

ONNITTELUT!

GARDNER CREAMERY
M A IT O A  ja  K E R M A A  

❖

287 C en tra l S tree t 

T e l. 335

at l g .  —  U X  MH UU  -  M U ' J U  -  M ML. ]

Kesäjuhla tervehdys!

❖

ROBERT L  MANN
G R O C E R IE S  and  P R O V IS IO N S

Tel. 1277

E A S T  T E M P L E T O N , M ASS.

"  MM MM M k  VM — — M W  -MW  L M ,- , j

Kesäjuhlatervehdys! 5

❖

VICTOR’S FILLING STATION
950 W es t B roadw ay, ji
G A R D N E R , M ASS. j

—sb—s s s s s u s s s ä te B ^ a ^ m ^ lte ^ j
Kesäjuhlatervehdys!

GEORGE JENNERSON
S A U N A  * i

275 P ine  S tre e t G ardner, M ass.

Puhelin 1279-M

Kesäjuhlatervehdys !

UNION PARTURINL11KE
144 P a rk e r  S tre e t G ardner, M ass.

M. H. Luoto

Kesäjuhla tervehdys!

GARDNER, MASSACHUSETTS 
Tel. 387

❖

Täydellinen sähköpalvelus
C arburaatt ori palve lus 

R adiaattorien korjausta

Johtokunta:
Hjalmar Tissari 
Herman Oäketnus 
Victor Liukas 
Autti Walkonen 
Alex Sievänen 
A. E. Penttinen 
Otto Kuitunen.

Huvitoimikunta:
Hilma Kuitunen 
Otto Kuitunen 
O lga Te ittinen 
Hiallmar T e ittinen  
Aliina Penttinen 
A id  Penttinen 
Mary Menne 
M ary L iukas 
Aino Ahti o 
Sigrid Kauppinen

Ravintolatoimikunta:
Mary I.inka s
Hillua Kuitunen *
Olga Teittinen

Ravintolalippujen myyjä:
Juljus Alhtio.

OvHippujen myyjä:
Hja Imar Tissari.

Ovimies:
Victor Liulkas.

Lainakirjaston hoitaja:
Helkki Rannikko.

K irjeenvaihtajat:
Sigrid Kauppinen 
Aati E. Penttinen.

❖

O L U T T A  j a  V IIN E JÄ  on SA A T A V A N A

WEST END DINER
69 W est S tre e t G ardner, Mass.

Albin ja Hilda Hänninen
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Siroja Kevätkuoseja

K E N K I Ä
m iehille, na isille ja  lapsille

LAATUTAVARAA

BEN-CLE BOOT SHOP
G ardnerin  uusin kenkäkauppa 

316 C en tra l S tree t, G ardner, M ass.

Ben Chartier — Cleo Rousseau

omistajat

Clinton Kenkiä Naisille
Koko 3—9, Leveys A A —E E E

$5.50 pari

Johnsonia Kenkiä Miehille
K a ikkia kokoja ja  leveyksiä

$5.00 ja  $0.00 pari

BENGTSON RAUTAKAUPPA
G A R D N E R , MASS.

T arv itessanne

Rautatavaraa, kattotarpeita
tai maalia,

k ään ty k ää  puoleem m e 

Tel. 5453

❖

O T T O  H Ä K K IN E N , om ista ja

Kesäjuhlatervehdys !

BEN-NOR COMPANY
"Gardner's Good Will Merchants"

N . H ir v o n e n  & B . W a la n s k e

T e l .  1564 G ardner, M ass.

PEOPLE’S ICE &  COAL CO.

Jäätä -  Kolia -  Puita
Kerosiinia ja  Lämmitysöljyä

❖

K uorm a-ajoa, huonekalu jen  m u u tto a

Jospa paistais päivän 
helo . . .

Päiviin jAiirii kirkkahana 
taivaan tiellä loistaa, 
säihkeissä sätehittrn 
valon valtaa toistaa.

Jospa paistais päivän helo 
mielen kirkkautta, 
jospa kntois knltasäikeet 
tunnon puhtautta.

Silloin taantuis taikavoima 
/ihan sekä surman, 
iittvis siemen ihmisyjdeu, 
iraat huomenhurman . ..

Niku Nousin.

Aku Rissanen

49 P a rk e r  S tre e t G ard n er, Mass .

T e l .  4 8 9 -W

Viime toukokuun 18 päivänä 
Floridassa ikuolluit Aku Rissanen 
ei ollut enää pitkiin aikoihin 
neikäläisen työväenliikkeen mu
kana. vaan hän ansioitui siinä 
näärin liikkeemme edistämisessä 
ennen vuotta 1914, ettei häntä 
voida unohtaa nyt, kun 40-vuo- 
tista työtämme huomioidaan.

Aku Rissanen oli ottanut osaa 
työväenliikkeeseen jo Suomessa 
ia oli siellä perehtynyt työväen
kysymyksiin sekä aatteellisesti 
että teoreettieesti, joten hän tuli 
keskuuteemme verrattain kypsy
neenä valistustyöntekiijänä. Hän 
»li m.m. [»erehtynyt Marxin ja 
Engelsin teoksiin ja kykeni lceit- 
noimaan ja kirjoittamaan selvä
piirteisesti heidän opeistaan. Hä
nen luentonsa Suomalaisessa 
Työväen Opistossa Smithvilles- 
sä. Miinn., olivat antoisia ja pi
dettyjä monien vuosien aikana. 

TJlMoni nuori mies ja -nainen oppi 
hänen luennoillaan työväen liik
keen aakkoset — enemmänkin: 
sai selvät käsitykset niistä'.syis
tä, jotka ovat lakkojen, taloudel
listen kriisien ja sotien takana.

Rissasta käytettiin myös pal- 
jon julkisena puhujana suoma
laisten sosiahstiosastojen ilta
missa niinä aikoina, joina hän 
opetti Työväen Opistossa. Eri
koisemmin. hän tietysti hyödytti 
lähellä olevaa ja niinä aikoina 
voimakasta Ouhithin osastoa, 
jolla oli jokaisessa viikonjainas- 
sa väkirikkaita iltamia. Juuri 
niissä suurissa iltamissa ja juh
lissa, joita Dulutihin osasto jär
jesti, Minnesotan liikkuva suo
malainen työväki sai sitä opetus
ta, jota se niinä aikoina tarvitsi

Rissanen oli vakaumuksellaan 
keskitien miehiä, mutta häntä 
vedettiin järjestöämme koskevis
sa riidoissa molemmille puolille 
tietä ja luonteeltaan soviteleva
na miehenä, ja ehkäpä voidaan 
sanoa, liiaksi peräänantavaua, 
hän usein joutui sellaiseen re
keen, johon hän oman todellisin 
katsantokantansa mukaan ei 
kuulunut. Moni järjestömme 
jäsen yhä muistanee miten vai' 
keassa asemassa hän keskitien 
miehenä oli Keslkiipiitin kolman
nessa edustajakokouksessa hel- 
tnik. 21—28 ptnä 1914. Häntä 
vedettiin sekä vasemmalle että 
oikealle.

Tuossa edellämainitussa Kes- 
kipiiriti kokouksessa kiisteltiin 
kiivaasti taloudellisista järjestö- 
muodoista ja Rissanen myös otti 
osaa tähän kiistaan. Es iltani is- 
sään ponsissa Rissanen selosti, 
että Hänen Kaivosmiesliitosta ja 
I. \V . W :stä käyty keskustelu ••• 
ole ollut lehdissämme riittävä 
ja kysymyksestä ratkaisevasti 
päättäminen siis on ennenaikais
ta. Hän tähdensi erikoisesti si
tä, että “me tarvitsemme kai 
ken työväenluokan voiman vih
daksemme voitokkaaseen lop
puun ne suuret luokkataistelut 
mitkä ovat käynnissä",, ja siksi 
hiin ehdotti, että kokous ei päät
täisi mitään siitä, niihin työväet 
taloudelliseen järjestöön olisi 
edullisin liittyä.

Tuossa kokouksessa voima1 • 
kaasti tynkyteliiiu su< tualaisilh 
I .W .W  :tä ainoana oikeana unio
nina ja vaadittiin sen tunnusta
mista. Sellaisen päätöksen Ris
sanen pelkäsi johtavan liajaan 
nukseen. niinkuin se johtikin, ja 
hän ehdotti, että ei hätäiltäisi 
vaan -pohdittaisiin tätä kysymys
tä vielä edelleen kautta järjes
tön. Hän kiinnitti huomiota Sa

imalla siihen, että unioni, jok; 
hyväksytään, "ei vastusta työ
väen itsenäistä valtiollista toi
mintaa”. Tällä vaatimuksellaan 
hän tähdensi sitä, että I.WAV 
juuri on sellainen järjesti», joka 
ei anna tunnustusta poliittiseili 
toiminnalle.

Tämän kirjoittaja, ja varmasti 
moni muukin meikäläisessä jär
jestössä  <>n pahoitellut sitä, e t 
tei zVku Rissanen, jolta niin mo
nen monta hyvää »»petusta noina 
järjestöm m e alkuaikoina saimme, 
pysynyt mukanamme niissä lia- 
jajuvnuksissa, jotka työväen lii
ke ttä  ovat repineet. —  H — ki.

Norwoodin, Mass, ja  ympäristön kansan
valtaan luottava Raivaajan kannattaja 

ja  lukijakunta onnittelee 41-vuotiasta 
äänenkannattajaansa Raivaajaa,

ja toivoo, e ttä  se tu leva isuudessa edelleenkin 
an taa  äänensä kuulua kansanvaltaisen  työväen 

liikkeen ja m aailm an kansojen 
vapauden puolesta.

A.S.K.L. NORWOODIN OSASTO

Eraitik ja Mandi Ekholm 
< arl ja Hilda Roth 
Oscar ja  Hilma Bagge 
M atti. Hilma ja Ered Hannula 
H jalm ar ja Aino W ahonen 
W e iner ja Hilja Sointu 
August ja Minnie Nielsen 
V ihtori ja Elina Mäkelä 
\ttgust ja Hellä Raniklko 
Subi Salomaa ja perhe 
Hilda Kivi 
Ville ja Aino Aho 
Niko Kivi
Violet, .Auvo ja Arlene Aho
Vili ja Aulis .Aho ja lapset 
liiga Oikenin s 
Emma ja Kusti Hikka 
I'iirillä ja Ahti Aho 
Martti ja Lempi Niemi 
Ivari Mäki ja perhe 
Arne ja /Alma Palo 
Victor ja Siiri Salonen 
Kalle ja Lempi Uristen 
Emil ja Ida Salonen 
Linda. Virginia ja Levi

Salonen
Joel ja Hilma Tammelin 
G. Kinnunen ja perhe 
Uno, Ida ja Johti Haliman 
Olga Paajanen 
Otti» Grönrooth ja perhe 
Make Kauppinen ja perhe 
Nestor Lammi ja perhe.

Taunton, Maas.
Edwin, Minnie ja llj. Rivers
Andrew ja Ida Mäki

G ardner Gas, Fue l and  L ig h t Com pany 
2 Vernon Street — Gardner, Maaa.

Vä littäjät
Serve! kaaaujääkaappeja Myöskin

Magic Chef helloja Pyrofax pullotettua kaasua
Glenwood helloja. Kaupungin kaasua

W M . L A IT IN E N
Kello- ja kultakauppa

GARDNER, MASS.

KELLOJA, RUTA
TA VARAA. HOPEA- 
JA LASI ASTIOITA.

KYNIÄ ja NAU KA- 
LOMPAKOITA,

Tl M AN TI I- ja MUITA 
SORMUKSIA.

Niinet kaiverretaan 
iiiuistoesineihin

Tervetuloa oatokaille.
Onnea syntymäpäiville 
ja hanskaa kesäjuhlaa 

kaikille!

W M . L A IT IN E N  
65 P a rk e r St. 

G ardner, Mass.

Hauskoja Kesäjuhlia
toivottua

Valokuvaaja Nestor Mäki

❖

Liiken im i

GARDNER ARTIST STUDIO
63 Parker Street Gardner, Mass.

Kannattakaa niitä lilkkeiät jotka ilmoittavat Raivaajatta

Kesäjuhlatervehdys!
Nopea palvelus entisille ja uusille 

kundeille

Waltari Range Oil Service
Cor. Main & Sherman Sts., 

Gardner, Mass. Tel. 297

Kesäjuhlatervehdys!

VALKOSEN VELJESTEN 

SUUTARINLIIKE

67 Parker Street,
G ardner, M ass.

Kesäjuhlatervehdys!

A. J. VIHANTO -- Ruokakauppa
229 P ine St. Puhe l. 1431-W G ardner

K esä juh la tervehdys!

Saunamme on auki keskiviikkoiin, perjantaisin 
ja lauantaisin

CHAIR CITY STEAM BATH
W est ja Foss katujen kulm assa  

Puhelin 1630 GARDNER, M ASS.

M artha ja John Haines

K e s ä ju h l  ̂ te rve h d ys !

BONNK’S MARKET, INC.
PARHAINTA RUOKATAVARAA

293 P ine S tree t G ardner, M ass.
Puhelin 1005
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m Osuustoiminta ja kansanvalta 
kuuluvat yhteen

Ilman kansanvaltaa ei voi olla osuustoimintaa ei
kä ilman osuustoimintaa taloudellista kansanval
taa ja siksi me, Templetonin osuuskunnan jäse
net, nostamme hattua sille työlle, mitä Amerikan

Suomalainen Kansanvallan Liitto ja sen edeltäjä 
Suomalainen Sosialistijärjestö on tehnyt kansan
valtaisen ajattelun edistämiseksi.'

Tapaamiin!
Me toivomme, että taivas sulkee vesisuihkunsa juhlanne ajaksi.

Templeton Farmers Cooperative Ass’n
T e m p le to n ,  M a s s . T e l .  B a ld w in s v i l le ,  4 0 7 5

Z A /  / /

O t a m m e  v a s t a a n  t i l a u k s i a  C O - O P  s ä h k ö j ä ä k a a p e i l l e
M eillä  on  m y y tä v ä n ä  CO-OP “D E E P  FR E E Z E R S”

U n ited  F arm ers ELM O RE ja  G L ID D E N  v iljaa
se k ä  m u u ta  fa rm eilla  ta rv itta v a a  tavaraa .

F a r m e r s  C o o p e r a t iv e  T ra d in g  A s s ’n
H U B B A R D ST O N , M A SS. -  T el. 3 3

Pakenevien parissa
MARJA SALM ELA .

Seteliraha, minkä Marja hy
västi jättäessään on pistänyt hä
nen käteensä, polttaa kuin olisi 
se varkain otettu.

Marja oli kuitenkin hyväsli- 
jättäcssään ottanut kaulasta, 
suudellut kaikkia lapsia ja itke 
nyt kovin. Hän oli siis sama 
kuin ennenkin, vaikka sota on 
syttynyt. Se ajatus hclpoittaa 
rahankin suhteen.

Marfa ci tiedä, mitä hän oike
astaan ajattelee pitkin matkaa. 
Hän on kuin puutunut. Ainoa 
selvä ajatus on huoli lapsista.

Kerran, eräällä rautatie-ase
malla he jo joutuivat pois äidin 
luota. He väistivät vanhempia 
ihmisiä ja sille eroitti tungos 
heidät Pamelaa käsivarrellaan 
kantavasta äidistä.

Juuri ennen junan lähtijä sai 
äiti vihdoinkin lapset käsiinsä ia 
sai kiskaistuksi vaunun astimille.

Kuinka hän torui ja riiteli, rii
teli ja ilki!

Nyt jäle.stfipäin tidee hänelle 
oikein paha mieli <it,i. Jcgnrti- 
la oli aivan tiliin i vedet silmiin. 
Hän on niin helläliioutoineu p".- 
ka ja lian on tietoinen siitä, eitä 
hauen pilliisi pitää liuolta ty
töistä.

Äiti tahtoisi sivellä pojan pää
tä. Mutta hän ei voi. Hänellä on 
1'aniela käsivarrellaan, ja ahdin 
ko neljännen luokan vaunussa, 
missä lian seisoo, on min su itti, 
että hänen on mainiot >n likah- 
taa. Kyynärpäällään saa hän 
kuitenkin vähän kosketetuksi 
p o ik a a . la m a  katsoo äitiin Ja 
äiti hymyilet. 'loinen on saanut, 
toinen on antanut anteeksi. I l e  
tuntevat sm.

Äiti nojaa raskaasti vaunun 
seinään. lian on niin väsynyt, 
että tuskin pysty- a pysyy, mui
ta lasten tähden täytyy.

M iten  ä ä re t tö m ä n  k au an  tiita  
m a tk a a  jo  on kestänyt! la mil 
loin loppuncckaan '• Yhtenään on 
py sähdy Itävä ! Yhtenään toimite
ta a n  tarkastuksia liinat ovat

täpötäydet. Heitä ei oteta mu
kaan. Taivasalla1 on nukuttava. 
Sitte tullaan hätistelemään pois. 
Työnnetään, potkitaan, lyödään. 
— Ruokaa ei ole mahdollista 
saada senjälkecn kuin Marja An- 
tonoavnan eväät ovat loppuneet.

Lapset itkevät nälissään. Mal- 
fa koettaa lohduttaa heitä sillä, 
että he saavat ruokaa, kun tul
laan siihen maahan, missä ei käy
dä sotaa. Mutta hän tuntee itse 
olcvansa liian väsynyt odott iäk
seen tai toivoaksecn mitään. Hän 
muistaa niitä valoisia ajatuksia, 
joita hän ajatteli lastensa puo
lesta. Hän ajattelee sitä “uutta 
parempaa päivää”, josta Wanja 
puhui. Ja hän syyttää itseään 
katkerasti siitä, että hän on kul
jettanut lapsensa pois kotoa vie
raan viholliskansan jalkoihin.

Hänestä tuntuu siltä, että tääl
tä he eivät pääse koskaan. Ja 
jos pääsevätkin, niin tällaista on 
vastaisuudessakin elämä, sekä 
hänen että lasten: ahtautta, sur
vomista, kovaa kohtelua ja näl
kää.

Muta yht'äkkiä välähtää hä
nen mielessään ajatus, joka vai
kuttaa loppumaisillaan oleviin 
voimiin kuin puhallus sanitniu- 
vaau hiillokseen.

Nythän tarvitaan miehiä maan 
ptiolustu'kseen. Nyt löytyy var
maan moni jäljettömiin kadon 
nut. Miksei löytyisi hänen Wan- 
jausakiu ?

Hän tulee yhtäkkiä varmasti 
vakuutetuksi siitä, että koko ta

lina sota on syttynyt sitä varten, 
että hän saisi \\ anjansa takaisin. 
Nyt heitä ahdistellaan. Heitä hä- 
tistellään. heitä karkoitetaa.i 
M u tta  kaikki tapahtuu siksi, et.-i 
lie olisivat kokonaan omassa lu
vassa, kun Wanja tulee.

Ja kuinka hän ihastuu, kun nä
kee lap se t!

T iim ak o  on Jegor, minun oma 
poikani? ja Ilascha on vieläkin 
pitempi! lian on kuin ä id in  ku 
va !

Isä katsoo ihastellen vuoroin 
äitiin, vuoroin lapsiin. Mutia 
Marfa kokon kaikki lapset eteen 
sa ja -anoo: Isä, tässä lie ovat

ASHBYN PAIKALLISOSASTO 

toivottaa

KANSANVALLAN LIITOLLE 

ja  RAIVAAJALLE!

Milfordin. Osasto onnittelee 

yleisliittoa sen 40-vuotisen 

työsaran päässä!

kaikki. Minä en ole voinut teh
dä heidän hyväkseen kaikkea, 
mitä olisin tahtonut, mutta minä 
olen odottanut sinua ja olen 
koettanut kasvattaa heitä sitä 
uutta parempaa päivää varten, 
josta sinä puhuit.

Marfa on niin eläytynyt mie- 
likuvitclmaansa, että hän unoh
taa kaiken muun. Idän ci tunne 
nälkää eikä väsymystä. Hän et 
sure kovia sanojaan Jcgorille 
eikä sitä että Pamelan täytyi 
nukkua itkien- leipää. Hän tietää, 
että kaikki on unohdettua, sitte 
kun lie ovat kotona Wanjan luo
na.

Marfa 1,uomaa, että vihdoin
kin lähestytään merta. Hänestä 
tuntuu kuin olisi se kodin kyn
nys. Väsymys on kuin pois pyyii 
käisty. Kiihkeästi puristaa hän 
Pamelaa rintaansa vasten. Hän 
muistaa, että tämä on “tuskan 
maailmaan tuoma lapsi", jota 
isä ei vielä ole nähnyt.

Kuinka isä ihastuukaan tällä:; 
iloiseen päiväpaisteeseen tyt
töönsä !
rillä.

— Pysykää lähellä, lapset, luin 
varoittaa. Sitte kuljettaa ihmis
virta häntä pois junasta, rantaa 
kohden, lähemmäksi kotimaata 
ja Waii'jaa.

Kaivossa tulee Marialle kova 
hätä. Hän ci näekään vanhempia 
lapsiaan.

Hän tunkee voimiensa takaa 
ympäröivää ihiiiisniuuria, ikee ia 
rukoilee. Kaikki on turhaa. U i
miset hänen ympärillään eivät 
ymmärrä häntä. Tuskassaan et 
hän muista ainoatakaan saksa; 
sanaa. Vihdoin saa hän huude
tuksi: Kinder. Kinder!

Muuri hänen ympärillään alkaa 
liikahdella. Hän pääsee vähitel
len siirtymään paikasta toiseen. 
Lapsiaan hän vain ei löydä.

Junavaunutkin ovat jo lautalla 
Hän ei pääse niiden toiselle puo
lelle. Ja siellä kai lapset ovat.

Silloin huomaa hän, että ol
laan liukumassa merelle päin.

Hän lyyhistyy kokoon. Pame
la rupeaa itkemään. Hän kuu
lee, mutta ei voi auttaa. Hänen 
on mahdoton liikuttaa jäseniään. 
Kaikki käy mustaksi hänen ym 
pärillään. Hän kuulee kolah
duksen ja tuntee kipua pääs
sään, sitte hän ei enää tiedä mi
tään. '

NUOREN OPETTAJATTAREN 
VARAVENTTIILI

Kirj. H ilja Valtosta  
222 tivua. Hinta $1.2)

HERRA PXXTOIMITTAJA
Kirj. Veikko Korhonen
80 siv. Hinta SO senttiä.

TAITEILIJA RISSASEN 
VXRIPAINOS

Hinta $5.00 ----- ♦-----
Clemens Niemen

A FINNISH GRAMMAN
Suomen kielioppi englanninkielen 

taitoisille. Hinta $2.00.

Englantilais-Suomalalneil
SANAKIRJA

(Englanninkielinen sana hakusanana) 
Toimittanut K. V. Arminen. Hinta $2.7) 

------♦------
Suomalals-Englantilalneu

SANAKIRJA
(Suomenkielinen sana hakusanana) 

Toimittaneet
K. V. Arminen )a Eetu AalHo

Hinta $2.75

Sotaveteraanien oikeudet 
ia hyvitykset

Hinta 25 senttiä 
----- ►-----

RAIVAAIA. Box 600. Fitchburg,

S,iiii;ill;! Imu tervehdimme
K I 1 " -  • m  'au iin im e p fhU yle i on te rve tu lleeks i 

” • in • ,-.'i • n. ui-n> n i< •:n vu o ty i »-en j. r jijijh !aan ;a , lahe- 
tam m t F i "  l i ia n  la u tta  te it  ehdyt «mm» u k u la b ille m - 
m e M r ia .‘ l i  H u L k t K o .ke la lle  n  Lainalle H aapa ja r- 
ve!le Suomeen.

Manda, W illia m  ja Jack Jämsä.

I ta 11 Ma

Kesäjuhlatervehdys!

if

SAARI CAMPS
Ashbut l ih a n i ,  M a s b .

Puhe lin  16-21
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Jokamiehen raken
nusten näyttely 
Suomessa

Kymmenet tuhannet perheet, 
jotka ovat joutuneet asumaan 
viime vuonna vaikeissa olosuh
teissa — pakosta ehdettuina vie 
räitten ihmisten asuntoihin, epä
terveellisissä1 tai liian ahtaissa 
huonetiloissa jne. — ovat odot
taneet, että tämä nyt alkanut 
vuosi toisi mukanaan edellytyk
set voimakkaan asuntorakennus- 
tuotannon syntymiseen. Siitä, 
mitä mahdollisuuksia rakennus
toimintaan kuluvana vuonna on 
olemassa, sai Suonien kansa sel
vityksen sanomalehtien välityk
sellä tammikuun toisella viikolla, 
jolloin rakennusaineita säännös
televät viranomaiset selostivat 
tilannetta julkisen sanan edusta
jille järjestetyssä ticdoitusti.lai- 
suudessa. 'Sementin, betonirau- 
dan, tiilien ja eräitten muitten 
rakennusaineitten ja tarvikkei
den puutteessa on rakennustoi
minta, sikäli kuin se koskee uu
sien, vielä aloittamattomicn a- 
sun tora kentin.s ten pystyttämistä, 
■kohdistavat kuluvana vuonna 
pääasiassa pien rakennustuotan
toon, joka käyttää päärakennus- 
aineenaan puuta. Kaupunkien 
omakotialueet ja maaseutu tule
vat siis olemaan kuluvana vuon
na rakennustoiminnan päänäyt
tämöinä.

Jo viime kesänä oli paikka- 
paikoin niaascululla puutetta pä
tevistä rakcninusammattimiehis- 
tä. Sama seikka haittaa raken
tamistyön edistymistä myös ensi 
rakennuskautena. Tästä syystä

on tärkeätä, että rakentaja itse 
on mahdollisimman suuressa 
määrin perehtynyt rakentamisen 
yksityiskohtiin, niin että hän vot 
itse olla työssä mukana tai aina
kin tehokkaasti valvoa, että ra
kennuksesta tulee kestävä, läm
min ja ennenkaikeka — ettei sii
tä tule suhteettoman kallis.

Mitä valistuneemmasta raken
tajasta on kysymys, sitä suurem
man merkityksen hän aittaa ra
kentamissuunnitelmalle. Hän kä
sittää, että varsinaisella raken
tamistyöllä tehtinpä se kuinka 
hyvin tahansa — ei enää voida 
korjata niitä virheitä, joita huo
nolla suunnittelulla on ehkä ai
heutettu. Sellaisiakin rakentajia 
on kuitenkin ehkä paljon, jotka 
eivät ole heränneet huomaa
maan, miten tärkeätä ■heidän it
sensä olisi syventyä rakennus
työhönsä mahdollisimman var
haisessa valheessa jo ennenkuin 
rakentaniishctki on heille koit
tanut.

Rakennustoimintaa maaseudun 
väestön keskuudessa on tehty jo 
vuosikausia. Maatalousjärjestöt 
ovat siinä suhteessa suorittaneet 
huomattavan työn. Nyttemmin 
on myös valtiovalta ottanut tä
män tehtävän ohjelmaansa. Se 
tarjoaa rakcnnusvalistusta maa
seutuväestölle m.m. sen organi
saationsa kautta ja avulla, joka 
on asetettu huolehtimaan siir
toväen ja invaliidicn, sotaleskien 
ja rintamasotilaiden asuttamises
ta sekä Poihjois-Suomcn maaseu
dun .jälleenrakentamisesta.

Uusin raketin,usvalistuksen le- 
vittämisimuoto on äskettäin val
mistunut maaseudun kiertävä ra- 
kcnnusnäyttely. Näyttely on tar
koitettu lähinnä maaseutuväes
tölle, mutta siiltiä on runsaasti 
nähtävää ja opittavaa myös kau
punkien omakotirakentajille. Sii-

W ORCESTER’IN liikem iesten ilm oituksia

A . S. K. L:n

Worcesterin Osasto 
onnittelee 

40 vuotista
A m erikan suom alaista  

työväenliikettä!

-ik i siten. e tt.i am m attim iehet
p itä v ä t nits luentoja
ja esitelmiä seka suorittavat heti 
kili .kohtaista neuvontaa.

'M aa  e udun  ra kem ut sna \ t te l - . ' 
on e- i: tay  tv u \ t m a a ta lo u sv iik o ti 
likana  v i ime jo duk a he l -iti- 
kilaisv lei o lle o s itfa  v a lm iissa  
m u o d o ssaan . X v t on lopu lli- 

esti v a in u - ja  la ille, näinä  päi
vinä vuoden  k e s ta v . • m a a s e u 
tu k ie rro k s e l le e n . T o ., ,< a a ti  e ttii 
p ie n ra k e n n u s te n  rak> u ta ja t lö y 

täv ä t sen avu lla  vastan i-,-ia  pu i- 
m ak y sy in y  k siin sa  ja e t tä  lii' t ä s 
sä rak< n n u sv a l is tn s ta  le v i t t ä 
vä a n äv tte lv - .säk it! h av a itsev  at 
k o u ra a n tu u tu v a t i lo d i tu k -e n  s i i
tä  m y ö tä tu n to is e s ta  m ie le n k iin 
n o s ta , j. a v a lt io v a lla n  ta h o l ta  
viim e a iko i ia o-a k o h d is te t tu  ja 
ja tk u v  a s ti  i-lik.i yhä c lien t v v a • -a 
m äärin  k o h d is te ta a n  m a a se u d u n  
ra k e n n u s to i n iin tä ä n  ja s a 
malla myös maaseutuväestön 
e lin m a h d o llisu u k s ie n  p a r a n ta m i
seen. S. K u v a leh ti.

H E D L U N D  C O A L  C O .
ANTRASITTI KOLIA JA KOKSIA 

POLTTO-, LÄMMITYS- JA HELLAoLJYA 
Konttori 10 M echan ic Street Tel. 4-3231 W orcester, Mass.

K .  L Ä H D E
K e llo -  j a  J u ve lik a u p p a

50 Belmont Street 
Worcester, M ass.

Tel. 5-0433  
Auki 9— 5.30

Kahvileipää sekä Ruokaleipää
AINA SAATAVANA

B E L M O N T  B A K I N G  C O .
16 Liberty Street W orcester, M ass.

K otipuhelin  5-5955

p e * 1

’ s

W O R C E S T E R ’ S
SH O PPIN G

C E N TE R  
♦

K U U L U IS A  L A A D U S T A A N  

JA  K U O S IS T A A N

Päälcaupp*

Villa- ja  pumpuHanka-tavaroille
lähetettäväksi Suomeen

Erikoisesti on varastossamme aineita »niesten ja poikain pu
kuihin, housuihin, taiklkcihin, palamiin, tyttösten ja naisten 
lcningeihin, taiklkcihin, paitoihin y.m. Kaikenlaisia kankaita 
ja suuri varasto kaniineja, blanlkettejä, kotitarpeita.

HARRY’S — M ILL ENDS
195—199 Commercial Street Worcester, Mass.

ACME AUTO BODY WORKS
Auto body & fender repairing 

Auto refinishing & touch-up work 
Gas & Electric welding 

❖

4 W est B oylston St. C hadw ick Square 

W O R C E S T E R  5, M ASS.
T e l .  5-2092

M onivaihe inen on ku lettu  ta ival o llu t, m u t
ta  aina on pääm ääränäm m e  ollut työväen 
luokan ja  koko ihm iskunnan vapaus ja  on
ni. K okoontuneena v iettäm ään  to im in tam 
me ne ljäkym m envuotista  juhlaa, voim m e 
ilolla todeta , e ttä  työm m e ei ole hukkaan  
m ennyt. Sodan aikaansaam an hävityksen  
kuilusta  ihm iskun ta  on nouseva ja kulkeva 
valoon ja  vapauteen .

Clayton St. Sauna
70 C layton  Street

Joka torstai .......... 2—12 j.pp.
Perjantai ...............  2—12 j.pp.

W orcester, M ass.

L auantai......... 8 ap.—12 yöllä
Sunnuntai........8 ap.—12 päiv.

Fred H elle ja  po ja t, K laus ja W ilho .

A m erikan  Suom alaisen

K ansanvallan Liiton  

W orcesterin  o sa sto

ttä on. pyritty havainnollisessa 
muodossa esittämään tärkeim
mät niistä toimenpiteistä, joihin 
on ryhdyttävä jo rakentamis
työhön valmistauduttaessa. Näy' 
telvn tämä osa selvittää erikois
ten lupien hanhkimistoimenixi- 
teitä, tärkeimpiä rakentamismää
räyksiä sekä suunnitelmallisuu
den ensiarvoisen tärkeätä merki
tystä.. Eri osastoissa esitetään 
piirrqik.sia ja suurikokoisin mal
lein pienrakennusten yksityis
kohtia oikein ja — varoituksena 
— myös väärin tehtyinä.

Näyttelyyn tuovat eloa useat 
pienoismallit, joissa on esitetty 
esimerkiksi kelpaavia rakennus
ten sijoitteluratkaisuja sekä eri
laisia asuin- ja karjarakennuksia.

Näyttelyssä on edustettuna 
myös tärkein nykyaikainen »a- 
keimustajrviketeollisuutemine, jo 
ten maaseuturakentaja saa näyt
telyn avulla selvityksen siitäkin 
minkälaisia rakennusalan teolli
suustuotteita nykyisin voidaan 
saada tai uskotaan ensi kesän 
kuluessa saatavan. Lisäksi on 
-.iinä osasto, missä esitetään saa
tavissa olevia pienrakennustyyp- 
pipiirustuksia sekä alaa koskevaa 
kirjallisuutta — sikäli kuin sitä 
kotimaassa nykyään on saata
vissa.

(Näyttely voisi olla paljon laa
jempi ja täydellisempi kuin se 
on, mutta sen laajuutta rajoitta
vat ne olosuhteet, joissa se tu
lee yleisölle esittäytymään. Ko
ko näy.ttelymateriaali on suun
niteltu. jatkuvaa kuljetusta, siir
telyä, pystyttämistä ja purka
mista silmällä pitäen. Se liikkuu 
kuorina-aulokyy tiliä paikasta
loiseen maaseutukaupungeissa ja 
kirkonkylissä esittäytyen kou
luissa. kunnantaloissa ja muissa 
käyttöön saaduissa huoneustois- 
sa. Tätä syystä näytemateriaa
lin valinnassa on yritetty 'keskit
tyä etuipäa»sä niitten kysymys
ten selvittelyyn, jotka ‘jokainics- 
rakeivtajalle’ ovat tärkeimmät. 
Näyttelytilaisuudet on tarkoi
tettu  järjestettäväksi olvjeiiualli-

NO SECOND-BEST BRAND
O F  f  L E C T R IC IT Y  I

That’s right! There'* 

only one brand of elec

tric service . . .  the very 

bet*. And it'» even cheap- 

ar today than before 

the war . .  . A m eri

ca’» biggest peacetlaa 

bargain.

W orcester County Electric Co.

Kannattakaa niitä liikkaiät jatka ilmoittavat Raivaajassa

Kevättcrvchdys!

Kalle A h lin  Parlurinliike

45 O rchard  S tree t W orcester, Mass.

Gibson’s V illage 
Farm Dairy

50 Su n d erlan d  R oad Tel. 3-5306 W orcester, M ass.

A in a  sa a ta v a n a  tuoretta  kerm aa, m aitoa , k irnupiim ää  
H uom .l H. H ein ilu om an  m aitoa  R utlandista  

Kotiinajo a am u lla l S u o sitte lee  p a lv e lu sta a n .

Perustettu 1848

Y stävällinen , n o p ea , k äytän n öllin en  P an k k i-p alvelu

The M echanics National Bank
o f  W o r c e s te r

303 MAIN STREET

Jäsen Federal D eposit Insuranrc Corporation

A c m e  A u t o  B o d y  W o r k s
(VICTOR E. SA LO )

4
West Boylston 

Street
WORCESTER, M ASS. 

(Chadvviek Square)

Kaikki ompelu tarvikke enne saatte meiltä

■ R a b r i c
546 M A IN  ST., W O R C E S T E R , M A S S

M E I L T Ä  O N  N Y T  S A A T A V A N A  

C lem en s N ie m e n  k ir jo it ta m a

A Finnish Grammar
KIELIOPPI

E n tis e t p a in o kse t o v a t lop pu neet, m u lta  n yt on v a lm is 
tu n u t uusi painos ja  tä tä  k ie lio p p ia  ns saatavan a  R a iv a a 
jas ta . K i r j a  on s id o ttu  k a n g askan s iin  ja  s o ta -a ja n  a ih e 
u tta m ie n  lis ä k u s ta n n u s te n  vu o ks i on täm ä n  y li 200 s ivua  
k ä s ittä v ä n  k ir ja n  h in ta  tä y ty n y t  k o ro tta a  k a h te e n  d o lla 
r iin  kap p a le , jo k a  k u ite n k in  on h uo kea  ka tso en  o p p ik ir ja n  
arvoon . K i r ja  on p a in e ttu  h y v ä lle  p ap e rille , jo te n  ne 
k e s tä v ä t m iesp o lven .

H in ta  $2.00
T ilau soso ite:

Box 600

R A I V A A J A ,

F itchburg , M ass.
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“ K IR P P U S A M P I”
K alastusm uiste lm a  Laa toka lta

UITOLLE ja  RAIVAAJALLE

keskeytymätöntä menestystä 

Amerikan suomalaisten 

valistustyössä!

Patronize Raivaaja Advertisers
One of the obligations of all readers and subscribers of 

the Raivaaja is to patronize the stores that use the Rai

vaaja as their advertising medium.

The management of the Raivaaja requests you to bear 

this in mind. Am ong the Raivaaja advertisers can be 

found dealers in every necessity of life.

Real all advertisem ents w ith care.

Verkot oli laskettu. Valdemar ja [ 
minä lolkoilimme nuotion äärellä e- 
rään Laatokan lounaisrannikon kau
niin saaren rantahietikolla odotellen 
rasvaisten lohien, nieriäisten ja sii
kojen suurta saalista. Tuuli oli näet 
suotuisa, oikea lohituli. Olimme ah
taneet vatsamme täyteen kahvia, 
karjalanpiirakolta ja savustettua sii
kaa, ja nyt meillä oli niin raukea ja 
laiskottava olo, että tyydyimme vain 
hiljaisina poikina katselemaan sitä 
ainutlaatuisen herkullista näkyä, 
minkä aavan ulapan taa laskeva il
ta-aurinko eteemme tarjosi. Olisim
me siinä lojuessamme saattaneet 
tulla vallan runollisiksi, ellemme o- 
lisi koko pitkän päivän sountaneet 
suurta venettämme ja syöneet itse
ämme liian kylläisiksi. Väsymys ja 
materia painoivat liikaa, eikä henki 
jaksanut oikein lentää ei ainakaan 
ajatuksista sanoiksi saakka.

Hämyn himmettyä tuntuikin mi
nusta Valdemarin ehdotus, että al
kaisimme painua pehkuihin, jo jok
seenkin laatuunkäyvältä, sillä olihan 
meidän noustava auringon kerällä 
ylös kokemaan verkkoja ja korjaa
maan suurta kalansaalista. Yöpuuk
si olimme valinneet muutaman kym
menen mekin päässä rannasta kal
lellaan kyyhöttävän vanhan, asu
mattoman kalastajatorpan ullakon, 
jonne joku rannikon pieneläjä oli säi
lyttänyt saaresta niittämänsä vähäi
sen heinäsadun. Kahisevilla heinillä 
meillä olikin mainion pehmeä vuode 
jäykistyneen selkämme oikaisemi
seksi. Ja me nukahdimme tietysti he
ti kun kahotukit.

Kuuman päivän rasitukset ja vä
syttävä meri-ilma olivat kypsyttä
neet minut nauttimaan sikein sie
mauksin ravitsevasta unesta — mut
ta pian astui kuitenkin uniseen tie
toisuuteeni jokin ulkopuolinen häi
ritsevä tekijä, josta en aluksi saanut 
heräämistä aiheuttavaa selvyyttä. 
Joskus tajusin hämärästi heitteleh
tivän! levottomana heinillä, eivätkä 
käteni tuntuneet millään pysyvän 
tyynen unen mukaisessa asennossa 
vatsan päällä. Iltauni oli kuitenkin 
vielä liian voimakasta, kunnes vih
doin käännähdin kiivaasti toiselle 
kyljelleni, heräsin ja havaitsin, että 
minähän raavin itseäni, enkä suin
kaan suotta: minua syötiin joka puo
lelta ja hyvällä ruokahalulla. Koko 
ruumiini oli kuin tulessa, puri ja pis

teli ikäänkuin olisin piehtaroinut 
nokkospehkon keskellä olevassa 
muurahaispesässä. Syöksyin ulos 
kuin kiiliäinen ja lyhdyin tarkaste
lemaan, mitä nuo purevat pedot oi
kein olivat. Kirppuja, sadoittain, ku
katies tuhansittain, kirppuja, pieniä 
pirteitä ja nälkäisiä kirppuja. Uni oli 
kaukana. Mieleni olisi tehnyt raapia 
itseäni yhtäaikaa kymmenistä eri 
paikoista — eikä minulla ollut kuin 
kaksi kättä. Kiireesti vaatteet pois ja 
mereen, viileään vilvoittavaan ve
teen. Sieltä löytyisi pelastus sietä
mättömään pinnan poltteeseen...

Aah sitä helpotusta, minkä tunsin 
syöksyttyäni kaulaani myöten Laa
tokan laakean hietikkorannan ve
teen. Oli kuin olisin yhtäkkiä pon
nahtanut pois kiirastulen piinasta 
keveästl leijuvaksi ntuolennoksi eet
teriin. Totuttuani hieman tilantee
seen aloin katsella ympärilleni ihme
tellen, kuinka kauan Vuldemarin 
pinta pitäisi. Mutta pitkään ei mi
nun tarvinnut ihmetellä. Silmäni 
keksivät pian noin parinkymmenen 
metrin päässä itsestäni veden pinnan 
yläpuolella vaalean pään ja punakat 
kasvot. Valdemar oli ilmeisesti jo 
ennen minua suoriutunut samoin se
remonioin veden vilpoisuuteen.

Yhä kirkastuva itäinen taivaan
ranta antoi jo aavistaa auringon o- 
levan tunnin perästä näkyvissä, kun 
vihdoin lopetimme varhaisen aamu- 
kylpymme, jonka aikana olimme 
saaneet selvitetyksi kirppuleegion 
olemassaolon todennäköisen syynkin. 
Kalastajatönön välikatossa oli saha- 
jauhotäyte, jossa sinne ammoin aset
tunut kirppupariskunta oli viettänyt 
hedelmillistä yhdyselämää, lisäyty- 
nyt ja lopuksi kaikkien taiteen sään
töjen mukaan täyttänyt maansa. Ja 
meillä oli nyt ollut kunnia olla koko 
laajan tuhatpäisen suvun harvinai
sena herkkuna.

Pintakutina meissä oli muuttunut 
jo jokseenkin siedettäväksi, ja suo
ritettuamme vaatteissamme antoisan 
ja mielenkiintoisen kirppujahdin 
päätimmekin lähteä hieman ohjel
maa aikaisemmin kokemaan verk
koja. Kim aamukin oli niin kovin 
kaunis.

Illalla olimme laskeneet verkot 
saaren toiselle rannalle olevan lah
delman suulle toivoen saavamme a- 
pajanmme koko siellä majailevan ka
laparven. Jo kaukaa näimmekin, et
tä verkoilla oli jotain 'tavallisuudes

ta poikkeavaa tatsditinnassii. Ken- 
kelle lahden suilta lasketun veikon 
korkit — vesi ei ollut niillä main pa
ria metriä syvempää — olivat ko
vassa liikkeessä. Pyydyksessämme 
peuhasi ilmeisesti jokin suuri otus.

— Pirhana, nyt siellä on se Laato
kan ukko-lohi, joka isäukolta pääsi 
menua kesänä karkuun, innostui 
Valdemar hihkumaan.

Mutta liian aikaisin. • Veneemme 
ollessa jo aivan verkon vieressä pu- 
lehti vedessä valtavasti, ja verkon 
korkit muuttuivat samalla aivan rau
hallisiksi. Otus oli päässyt irti, 
mutta iso se olikin ollut, ainakin 
pienen miehen pituinen. Sen olim
me ehtineet nähdä.

— Nyt se meni sen silkoisen t ien- 
sä, ehdin minä jo päivittelemään, 
m utta Valdemar ei uskonut.

— Se ui tuonne lahden pohjuk
kaan päin. Vielä me sen saamme. |

Soudimme verkkojen yli perem
mälle lahteen ja aloimme airoilla 
valtavan loiskunnan samalla tömis- 
tellen jalkoja veneen pohjaan. Sel
laista metakkaa eivät minkään vesi- 
pedon hermot olisi kestäneet — sen 
oli lähdettävä pyrkimään kohti pus
sin suuta. Ja aivan oikein, äärim
mäisenä vasemmalla oleva verkko 
pullistui äkkiä ulapalle päin, kuliot 
poukkoilivat villisti, painuivat vä
lillä veden alle ja jälleen hypähte- 
livät sinne eänne. Me riensimme 
paikalle, otus oli satimessa. Nyt oli 
verkko saaliineen päivineen saatava 
kiireesti rannalle. Valdemar hyppä
si matalaan rantaveteen ja minä 
hoitelin verkon toista päätä veneestä 
käsin. Siitä nousi myrskyisä mylläk
kä. Peto piti pahaa elämää, vaikka 
olikin takertunut lujasti kiinni vah
vaan siikaveikkoon, ja niin teimme 
puolestamme mekin. Mutta voimak 
kaampi aina voittaa, päästyäni ran- 
nemmaksi hyppäsin myöskin minä 
veteen ja niin oli verkko yhteisvoi
min pian vedetty maalle. Ryhdyim
me selvittelemään sotkeutuneen pyy- 
dyksemme vyyhdestä vielä voimak
kaasti pyrstöllään paiskivaa saalis
ta.

— Se oli lohi, ei kun s iika ... An
nas olla, mikä pahuus se oikein on
kaan?

Minä en ollut tuntea koko kalaa. 
Eikä ihme, harvinaisen puoleinen se 
olikin. Sampi, suuri Mustalta me
reltä Venäjän jokia ja kanavia pit
kin Laatokkaan uinut ukkosampi, oi
kea vedenalainen hirmulisko. Me 
olimme onnessamme. Olivathan ka
lastajat useinkin saaneet Laatokasta 
sampia, mutta harvemmin sentään 
näin suurta. Kala painoi kolmatta
kymmentä kiloa ja oli hyvinkin tois
ta metriä pitkä. Ja  sitä arvokkaam
pi saalis se oli, kun se oli ollut vä
hällä päästä meiltä karkaamaan.

V  ^ i/U K A N A  e läneenä ja om an pienen 
osuutem m e suo rittaneena  siinä työssä, jon 
ka A m erikan Suom alainen K ansanva llan  
L iitto , en tinen  A m erikan Suom alainen  So- 
sia listijä rjestö , on su o ritta n u t kansan  sivis
tä jän ä  ja  aa ttee llisena  k asv a tta jan a , m e 
täällä  C an terbu ryssä  ojennam m e kätem m e 
tervehdykseen  ja lausum m e jä rjestöm m e  
kaikille jäsen ille  nä in :

Paljon  on työ tä  teh ty , m u tta  paljon  
vielä on ky lvettävä tietoa ja  va listu sta  en- 
nenkun k an sa t saadaan  k äsittäm ään , e ttä  
onneen ja  hyvinvoin tiin  p äästään  e i yksi
löinä kiipe illen, vaan yhdessä työskenne l
len yhte iseksi hyväksi.

M uodostukoon juh lam m e F itchbu rg is- 
sa opettavaksi ja  hauskaksi!

A .S.K.LN OSASTO 

Canterbury, Connecticut

Mutta muita kaloja, edes kiisken 
sinttua, ei verkoissamme liioin ollut
kaan. Lienevätkö pelänneet suurta 
Mustanmeren “sukellusvenettä” ja 
pysytelleet sen 'takia pois lahdelmas
ta. Kylläpä oli vähällä pitänyt, et
tei ukkosampikin olisi jäänyt meil
tä saamatta, jos vain olisimme nuk
kuneet pariakin tuntia kauemmin. 
Mutta oikea kalamies on aina virk
ku ja valpas — tosin tällä kerralla 
kiitos kirppujen.

Komeata oli sitten samana päivä
nä polkea sampea pyörällä kaupun
kiin ja näytellä sitä tuttaville, vaik
kei sen sisällä mitään kaviaaria ol
lutkaan ja lihankin arvelimme syö
täväksi kelpaamattomaksi. Hipiäm
me tosin kutisi vielä viikon sen ka
lastusmatkan jälkeen kirppupure- 
mista, vaatteissamme taisimme kul

jettaa muutamia hyppyhaukkaajla 
kotlimmekln — mutta kannattihan 
sitä vähän itseään raaputella suurta 
sampea muistellessa.

Nyt vuosia myöhemmin, kun Val
demar on täällä kaupungissa opis
kellessaan joutunut vähän yhdessä 
ja toisessa Töölön boksissa kylmii
ni ään kylkeään yökaudet — vaikka
kin kirppua hieman epämiellytti» 
vimpien klrppupeijakkaiden pure
mana *— ja on sitten tavatessamme 
sitä minulle valitellut, olen lohdutel
lut häntä sillä, että onhan meitä en
nenkin syöty. Ja silloin on Valde
marin oppiviisaille kasvoille levin
nyt aina hyväksyvä hymy.

— Ai niin, se “kirppusampi". Mut
ta kylläpä se olikin sitten eri komea 
votkale — jos olivat ne kirputkin.

O. Ohtomies.

T. Y. Veli, Kansanvallan Liiton Osasto 
ja niitten kannattajajoukko

yhtyy yhteiseen työväen suureen juhlaan, jota 
nyt vietetään Järjestömme 40 vuoden merkeissä. 
Koittakoon parempi ja onnellisempi aika ihmis
kunnalle seuraavan neljänkymmenen vuoden ai

kana. Toivokaam m e, e ttä  sota ja riita  kan sak u n 
ta in  välillä unohtu isi ja  e ttä  saisim m e elää ra u 
hassa ja  ystävyydessä kaikkien ihm isten  ja  k a n 
sojen kanssa.

T . Y. VELJEN TA LO  PU H U U :

T ässä n ä e tte  m in u t seisomassa Q u in c y n  k o v a lla  

k a llio ise lla  k a m a ra lla  kom eana  ja  ih a ilta v a n a . M in ä  

tä y tä n  tän ä  vuonna 40 vu o tta . M in u t  ra k e n s iv a t tä 

hän Suom esta tu lle e t n u o ru ka is e t, jo tk a  e iv ä t osan

neet e n g la n n in k ie ltä , e iv ä tk ä  p a ljo a  tien n e e t m u u s

takaan  s u u rm aa ilm an  h u m u sta  ja h y ö rin n ä s tä . H e  

raken s iva t m in u t itse lleen  suo jaksi, k o d ik s i, jossa h e  

saavat k e h ittä ä  itseään, ilo ita  ilonsa ja  itk e ä  su

russaan .

M in u n  tässä o lo a ikan an i on suo jissan i k ä y n y t  

tuhansia  ihm isiä . H e  ovat s o ittan ee t, la u la n e e t, p u 

h uneet, n ä y te lle e t ja  ila k o in e e t tanssin ja  le ik k ie n  

k a u tta . K a ik il le  m in ä  olen o llu t y h tä  h y v ä , y h tä  ta 

sapuolinen: jo k a in en  on saanut puhua m itä  on h a 

lu n n u t, ja lä m m in tä  o len a n ta n u t jo ka isen  tu li ja n  

k ä y te ttä v ä k s i .  En  ole ke tään  h y lk in y t  hänen  m ie li 

p iteensä tak ia .

N y t  kun in in ä  olen päässyt m ieh en  ikään , n iin  

h alu a is in  sanoa te ille  m u u tam an  sanan: O lk a a  ed e l-

T . Y . V e lje n  ta lo  ja osa jä s en is tö ä  ja  k a n n a tta ja jo u k k o a .

leenkin suojissani! Tehkää samaa työ tä  ku in  tähän

k in  saakka o le tte  te linee t: laulaneet, puhuneet, so it

taneet ja m uuten ka ik in  tavo in  keh ittänee t itseään. 

K a ik k i o le tte  te rve tu lle ita .

T ä ä llä  m in u n  suojissani k ä v i a ik o in a a n  p ien iä  

p o ja n  ja  ty tö n  p a lle ro is ia . H e  lu k iv a t  ja  la u lo iv a t  

s ekä  le ik k iv ä t  tä ä llä .  N y t  en  n ii tä  enää o le  n äh n y t . 

T a r k o ita n :  en o le  n äh n y t ku n  he o va t kasvan eet

isoiksi. Käyhän heitä nytkin yksi ja toinen, suorit
tavat he ailloin tällöin ohjelmanumeroita, ja onhan 
niitä näyttämöl,änikin joitakin. Mutta minä tykkäi
sin, että te tulisitte toimimaan kuten teidän isänne 
ja äitinnekin toimivat. Perustakaa itsellenne osas- 

• to, kuten on vanhemillannekin ja tulkaa kaikki yh
teen perheeseen viemään eteenpäin sellaista asiaa, jo- 
tavarten olette minut tähän kalliolle rakentaneet.

Sillä lujia ovat isänne ja äitinne aatteet! . . . Yh
tä kovat ja pettämättömät kuin on se graniitti jolla 
minä tässä seison. Se tulee joskus hallitsemaan maa
ilmaa, kun vain jokainen teette tehtävänne. Mikään 
mahti maailmassa ei voi sitä estää.

Tässäpä sanottavani nyt onkin. Puhun sitten li
sää, k u n  tu le t te  käymään luonani.

Siis vielä kerran: Poiketkaa talossa!

T. Y. VELJEN TALO.
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Eteenpäin, juhliva kansa!
Me olemme saavuttaneet liittona 40:nnen 

virstatolpan ja  Saimana työmme ulottuu 

52 vuotta taaksepäin, mutta meillä ei ole 

aikaa levähtää, sillä nyt aika enemmän 

kuin koskaan ennen kutsuu työhön ja  toi

mintaan.

Nyt kaikki kysymykset ravinnon sään

nöstelystä ja  töitten järjestelystä alkaen

atomivoiman kontrollointiin asti vaativat 

jokaista kansalaista uusiin ponnistuksiin 

unden ja  paremman elämisenjärjestel- 

män aikaansaamiseksi

Nyt ei jouda kukaan vetääntymään 

laakereilleen eläkettä nauttimaan, vaan 

jokaisen on toimittava ennenkuin maail

ma vajoaa uuteen ja  entistä hirveämpään 

sotaan.

Työväenyhdistys Saima toivottaa kan- 

sanvallanväen tervetulleeksi laitoksiinsa 

juhlimaan 40-vuotista työtään, mutta sa

malla tahtoo tähdentää, että juhlan jä l

keen kaukoputki on käännettävä tehdystä 

työstä niihin probleemeihin jotka meidän 

Ameriikan kansalaisina on viipymättä rat

kaistava.

Tervetuloa juhlimaan!

Fitchburg,
Massachusetts Suomalainen Työväenyhdistys Saima.

Seppä, jok a  takoi kuolem alle  

uuden viikatteen

S ep an sälli saapui laulaa lo ilo - 
tellen , reppu se lä ssä  ja sau va  kä
d essä  y läm aasta  päin. H än  oli 
p äättän yt kulkea niin p itkälle kun 
n es löytä isi h evosen k en gän  tieltä  
ja kahden valtatien  r isteyk sestä  
hän lopuksi löysik in  etsim än sä .

—  T u o  on nea, o ik ein  kukku
ram italla onn ea , sanoi hän, s y l
k äisi h evosen k en k ään  ja v isk asi 
sen  päänsä y li. Ja s ille  kohtaa, 
m aantien  laitaan, mihin h e v o se n 
kenkä putosi, rakensi hän pajan.

K aikki meni hyvin; m uutam an  
ajan kulutua hän jo p estasi kaksi 
kisälliä  avu k seen  ja hääri itse  
m estarina. Pajansa v iereen  hän  
rakensi tuvan, istutti p iham aalle  
om enapuita, pani e läm än lan gan  
kiipeäm ään pitkin k u istin p ylväitä  
ja nouti p u olisokseen  k y län  näp
pärim m än neidon. H aikarakin  kä 
v i v ieraisilla  ja toi hänelle  kak sois  
pojat.

Ja aam usta iltaan kuului tuosta  
m aantielaidan pajasta ilo inen  kit
ke ja kalke. O ik ein  laulun tahdis

Tervetuloa juhlille!

CENTRAL PHARMACY
758 Main S tree t F itchburg , Mass. 

Sulo A. War is, Reg. Ph.

♦
R eseptit va lm istetaan  huolella 

ja  kohtuushinnoilla

sa sie llä  raudoitettiin  k ärryn p yö
riä. taottiin auroja, sirppejä, v ii
katteita ja paljon muuta ym p äris
tön ta lonpojille. M utta  u seasti 
m yöskin m aantien m atkaajien  
vaunut p ysäh ty ivä t pajan eteen . 
M illoin  oli h evon en  pudottanut 
kenkänsä, m iloin vaunujen  jousi 
katkennut ja m illoin mikin vaurio  
tapahtunut, m utta kaiken osasi 
tuo kätevä seppäm estari korjata.

M on en la ista  väk eä  poikkesi 
vuosien  m ittaan pajaan, m utta e- 
räänä iltana, kun k isällit jo o liva t 
m enneet pois ja seppä va in  y k s i
nään askarteli a lasim en sa  ääres
sä. poikkesi pajaan kumm a v ieras. 
H än oli sella isen  näk öin en , m illai
seksi hänet van h o issa  puupiirrok
sissa  kuvataan: pitkä, la ihanko- 
likko ja hiem an kumara; käynti 
raskas ja laahustava, p u k eu tu n ee
na nuoralla v y ö te tty y n  m ustaan, 
kuluneeseen kaapuun. H änen  
k asvonsa o liva t verhotut kaavun  
huippuun ja o lallaan hän kantoi 
ikäkulua, käyrää v iik atetta , jon

ka terä o li ruostunut ja lov ia  tä yn 
nä.

—  H yvää  iltaa, to iv o tt i tu lija  
h ilja isella äänellä. Seppä kään
nähti äkisti ym päri, s illä  vieraasta 
uhosi ikäänkuin  kalman jäätävä 
henkäisy. Ja va ikka  seppä o lik in  
väkevä mies, a lko i hän vavista 
kuin haavan lehti ja hänen nok i
set kasvonsa, jo ih in  h ik i o li uu r
tanut vaaleita juov ia , m uutu iva t 
tuhkankarva iks i. Palje pajan nur 
kassa huokasi ja ku tis tu i kokoon, 
ja alasimen tu k k i narahti, mutta 
seppä ci saanut suustaan n iin  ha
laistua sana.

—  H yvää  iltaa, to is ti v ieras ja 
ja tko i: —  M in ä  tu l in . . .

M u tta  jopa sai seppäkin puhe
lahjan ja huusi:

—  M inä  en tahdo lähteä mu
kaasi, m inulla on nuori va im o ja 
kaksi pientä poikaa, m inä en tah
do lähteä vielä, en. en!

—  M altahan ny t, en n iinä sille 
tavallise lle  käynn illen i tu llu tkaan, 
sanoi vieras. —  M in ä  olen kuu l
lu t. että sinä ole ta itava  mies am
matissasi ja minä ta rv itsen uuden 
viikatteen, tämä entinen, kuten 
näet. on ku lunut aivan ke lvo tto 
maksi. T a o  m inulle uusi v iika te , 
o ike in  hyvä v iika te , n iin  palkitsen 
sinut ruhtinaallisesti.

V ie ras he itti vanhan v iik a t— 
teensä nurkkaan, romun joukkoon 
ja istahti sitten penkille, ovensuu 
hun. Kun seppä käsh itti. ettei hä
nen ta rv innu tkaan  lähteä v iika tc - 
michen matkaan, n iin  a lko i hän 
touhuta kovasti. Hän lisäsi h iiliä  
ahjoon, va lits i parhaim m an kan- 
kirautapalasensa. tunk i sen tu 
leen ja lietsoi, jo tta  ahjon suusta 
tuprusi k ip inö itä  kuin lo h ikä ä r
meen kidasta. Kun rauta kuume 
ni valkohehkuiseksi, nosti hän 
sen p ihdeillä  alasimelle ja a lkoi 
takoa. Jäähdyttyään sai rauta 
uudelleen käydä ahjossa ja seppä 
takoi sen saman m alliseksi, leve
äksi ja käyräksi, jo lla inen musta- 
kaapuisen vanhakin v iika te  oli. 
Hän karkaisi terän parhaissa kar- 
kaisuvesissänsä ia sito i sen bam
buruoon  kaista lla  lu jasti v iika t 
teenvarteen k iin n i. M ustakaapu i
nen tu li itse vääntämään tahkoa, 
kun v iika te  h io ttiin  teräväksi. |a 
siitä tu li n iin  o iva llinen  ase. että 
kun hiuksen pani terä lle  ja vähän 
henkäisi, n iin hius katkesi.

Palkakseen pyys i seppä ncli- 
kolliscu kulta. M ustakaapuinen 
o tti va linkauhan ja m atti tyh jän 
nelikon hehkuvia h iiliä  täyteen, 
jo tka heti k ilis ivä t siinä upo uusi
na, k irkka in a  ku lta raho ina . Ja 
mustakaapuinen meni tiehensä yh 
tä h iljaa kuin o li tu llu tk in , mutta

seppä hautasi ku ltane likkonsa 
pajan nurkan alle.

Sepämestari. joka ennen o li o l
lu t m itä hilpein ve liku lta , muut
tui tuon yön jälkeen suljetuksi, 
kylm äksi ja kovaksi kuin metalli. 
K a ikk i v ie raan tu iva t hänestä ja 
hän v ieraantu i ka ik ista . Pajassa 
asui n iin  ky lm ä ja ko lkko  henki, 
että k isä llitk in  ets ivät itselleen toi 
sen mestarin. Ja kun kaksoispojat 
va rttu iva t a iku is iks i, lä h tivä t he 
omille teilleen ja ve ivä t ä itim uo- 
rinsakin matkassaan.

K ulu i m oniahkoja vuosia. Sep
pä o li jo vanha ja kum ara, kun 
taaskin eräänä iltam yöhäisenä hä 
nen askarrellessaan alasimensa 
ääressä mustakaapuinen vieras 
saapui pajaan. Asia o li sama 
kuin v iim eksik in , ja taaskin seppä 
takoi inustakaapuiscllc uuden v i i 
katteen vanhan, kuluneen tila lle . 
M u tta  kun tu li palkanm aksu, sa
noi seppä:

E M Ä N T Ä

Lily E. L aakso
I leiiiälkuun 4. 5 ja ft päivänä 

vietettävässä Ttiden Englannin 
-noina laisen ikä n sauva lian vain 
vuotuisessa kesäjuhlassa, joka 
on samalla jarjestöttiuie 40-vuo
tisen työn huoenioitnisjuhla. 
em äntänä toimii Lily E. Laakso 
ja isäntänä David Kurki.

Kun Mrs. Laakso on kuulunut 
Saimaan pienestä tyttösestä al
kaen ja toiminut laman suoma
laisen tyoväenjhdist x ksen kaikis
sa alaosastoissa, toisinaan useas
sa samanaikaisesti, niin hau on 
sopiva henkilö tuohon suulta 
vastuunalaisuutta kysyvään teh
tävään tässä järjestömme suur
juhlassa.

si, joka tarvitsee nuortum isky l- 
vyn.

H a ikara  lö yh yy tte li s iipiään, tu 
li ja ta rttu i seppää niskasta k iinn i 
ja upotti hänet kaik ista  vastaan- 
pyris tc ly is tä  huolim atta kolme 
kertaa tuohon poreilevaan lam 
peen.

Ja kas kummaa! Seppämestari 
nuoreni huom attavasti joka kasta 
misella ja lopuksi nousi vedestä 
täy ttä  kurkkua huutava, alaston, 
ruusunpunainen lapsi palleroinen.

—  V ie  hänet nuoren sepäne- 
ntannän kehtoon, uudelle pajalle, 
sinne kahden valtatien ris te yk 
seen. määräsi m ustaviitta inen. Ja 
haikara lähti lentämään ja teki 
kuten käsketty oli.

M uutam ia vuosia kulut taaskin 
Sepän p o ika v iika rit. jo ille  ka ikk i 
oli uutta ja ruusunhohtcista ja niin 
hurjan jänn ittävää, le ik k ivä t au
tion pajan ja aution pajan en ti
sen asukkaan mökin luona. N uo
rin pojista k u rk is ti au tiom ökin  ik 
kunasta sisään ja hänestä tuntu i 
tuo tupa n iin  tu tu ttua, m utta m in
kä vuoksi, sitä hän ci jaksanut 
muistaa. Ja vanhin pojista ta r i- 
noitsi:

Ennen vanha,in tässä mökissä 
asui seppä, joka takoi Kuolemalle 
uuden viikatteen. T u o lla  pajassa 
hän sen tako i, ja koska hän oli 
hyvissä väleissä Kuoleman kans

—  Sovitaan, että minä taon si
nulle uuden v iikatteen aina kun 
entinen kuluu ke lvottom aksi ja 
vastalahjaksi sinun on luvattava, 
että jä tä t minun eläm änlankani 
katkaisematta.

V ieras suostui ehdotukseen ja 
meni matkaansa, mutta seppä pa
ni puomin pajansa oven eteen, 
meni mökkiinsä ja asusti siellä yk 
siksensä kuin vanha, harm aja 
huuhkain. katsellen ku inka tuoni 
vuoron perään saattoi ka ikk i muut 
kirkom aallc.

M u tta  muuan nuori sepänki- 
sälli rakensi toiselle puolen tietä 
pajan. Aamusta iltaan sieltä kuu 
lui k ilkc. kalke ja nuorekas ilo. 
Vanha seppä katseli ja kuuloste li 
tuota mökkinsä ikkunasta ja ih 
metteli. mistä naapureilla n iin  lop 
pum attom iin iloa r i it t i .  Hänestä 
itsestänsä näet tun tu i ku in  aina 
olis i o llu t syksy ja ky lm ä viim a 
o lis i v iuhunut nurkissa ja räntää 
olis i tu isku ttanut ta ivaan täyde l
tä. Ja kun mustakaapuinen vieras 
saapui kolmannen kerran, ja sep
pä taas takoi hänelle uuden aseen, 
n iin  pyysi hän:

—  Ystäväni, täällä  on n iin  h a r
maata ja suru llis ta, ja m inä olen 
n iin  väsynyt, ota m inut mukaasi, 
tahdon seurata sinua varjo jen 
maille.

— H yvä  on. lähde vain matkaa 
ni. sanoi mustakaapuinen.

Ja he läh tivä t kulkemaan ja 
ku lk iva t kulkem istaan y l i  laakso
jen ja kukkulo iden. A lk o i saras
taa. aurinko  teki nousua ja m ai
sema hohti ruusunpunaisessa va
lossa. Lauha tuu li henkä ili. l in 
nut live rte livä t ja tienvarren  puut 
ja pensaat o liva t täydessä kukas 
sa. Sepästä tun tu i kuin hän et 
o lra  m onituisiin vuosiin auringon 
nousua nähnytkän.

—  Joko pian tulemme varjo jen 
maille? kysy i hän saattajaltana.

M itä  ta rko ita t?  M ehän o- 
leutmc ensi sarastuksesta lähtien 
kulkeneet minun m aillan i, sanoi 
mustakaapuinen.

Minkä takia sinä kul|rt noin 
synkkään asuun puettuna? kysyt 
taaskin seppä.

M inä  nay taydvn  jokaiselle 
sellaisena, m iksi kuk in  m inut ku- 
x ittc lec ja useimmat, sinä niiden 
loukossa, kux itte leva t m inut juuri 
tämännäköiseksi, vastasi musta- 
kaapuinen.

l ie  saapuivat komean m arm ori 
linnan luo ja linnan rdesä o li kir-1 
kasx etinen, poreileva lampi Lain 
men keskellä o li pylväs. |onk.i n o -1 
kassa seisoi suuren suuri, puna 
nokkainen haikaraeino.

—  Hoi muoriseni! huusi mus
takaapuinen. —  T ässä on taas yk

sa. n iin  antoi Kuolema hänen elää 
ja elää. Ja hän o li lopulta kuin 
huuhkaja ja .varm asti jo vanhempi 
kuin M etusalcm . mutta sitten hän 
joutu i riitaan Kuoleman kanssa, 
eikä siinä mikään auttanut. K uo
lema ta rttu i häntä niskasta ja vei 
kuin ve ik in  hänet m ukanaan ..

M okom akin  huuhkanpesä. 
työnnetään nuorin ja hajoitetaan 
koko rotte lo! husivat pojat. He 
tem paisivat pois mökin seiniä tu 
kevat pönkkäpuut. työns ivä t vä 
ellä ja voim alla se nuorin poika 
v iik a ri o li ka ikke in  innokkain  
ja lopuksi tuo vanhuuttaan laho 
asumus, jonka nu rkkap ie liä  v ie 
lä ammoin is tu te ttu  elämänlanka 
k ie rte li, m enikin nurin .

Paul Roine

Panama City, kesak. 24 p. 
Viikon ajan lakossa olleet yliop
pilaat yltyivät tappelem aan po
liisia vastaan eilen, täm än y r it tä 
essä estää heidän kokoustaan. 
Tapjxdussa haavoittui yksi yli
oppilas ja useita poliiseja. Polii
sille oli annettu m ääräys, että  
he eivät saa käyttää ase ita yli
oppilaita vastaan. I.iikehuonci- 
ilen x.iit. rakennusten ikkunoita 
ri oitiin ia P ylioppilasta pidä
te ltiin . Yliojrjiilaiden ta iste lu on 
oporlunislisten kiillottajien lyön 
tulosta.

T ervetu loa
Kesäjuhlille

ja
b'itchhurgin
suurim paan

suom alaiseen
ap teekk iin !

F in n is h  D r u g  
C o . ,  I n c .

805 Main Street F itchburg, Mass.
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K . E . R A U T IO
KOTIEN KALUSTAJA

Parhaiksi tunnettujen tehtaiden 
tuotteita♦

OLIVER FURNITURE CO.
791-797 Main St. Fitchburg, Mass.

Ostakaa nyt Turkkinne syksyksi!
<

Tuokaa turkkinne meille säilytettäväksi. 
Antakaa turkkinne taitavasti puhdistaa 

Teton turkiskaupassa.

K orjausta  ja muovailua.

WILLIAM TETO
Fitchburg, Mass.55 Central Street

Täydellä  varm uudella ja luottam uksella  
vo itte  ostaa ] uh la tarvikkeenne  

halvem m illa  hinnoilla

PO H JO LA STA
169 High Street Fitchburg, Mass.

K esäjuhla terveisin , W m . F iskaali

CITY SHOE
REPAIRING CO.
Hats Cleaned and 

Blocked 
831 Main St.

Fitchburg, Mass.

Miten autokumia 
valmistetaan

Auto- ja polikupyörärcnkaiilen 
valmistus ikiniluit nykyajalle, sil
la vasta v. 1SSS irlantilainen lää
käri Dunlop keksi ensimmäisen 
kautsusta eli kumista tehdyn il- 
marenkaau. Hänen keksintönsä 
pohjalle kehittyi suunnaton ku- 
miteollisuus, joka valmistaa au
tojen ja polkupyörien, noiden ny
kyajan tärkeimpien liikenneväli
neiden, seka sisä- että ulikoren- 
kaita.

Kautsukki on ainetta, jota oa 
melkein kaikkien kasvien maito- 
nesteessä, mutta vain troopiJlis- 
ten seutujen puissa sitä on niin 
runsaasti, että sen talteenotta- 
minen ori kannattavaa. Kumi,puu, 
joka sinänsä ei ole mikään mää
rätty puu, vaan ueita eri puula
jeja, kasvaa pääasiassa Brasilias
sa. Amerikassa, Afrikassa, Itä- 
Intiassa ja Madagasikarilla, joissa 
sitä viljellään.

Kautsuikin kerääjinä toimivat 
alkuasukkaat. Erikoisesti valmis
tetulla veitsellä he viiltävät 
puunkuoreen pitkiä haavoja, jot
ka tavallisesti ovat V-muotoisia. 
Viillosten alle asetetaan astioita, 
joihin kautsuneste. valuu. Nestet
tä voidaan valuttaa joka päivä 
noin kuukauden ajan, mutta sen 
jälkeen puun täytyy saada levä
tä. Näin saatu neste sisältää 35 
—80 % vettä ja 2—16% kautsuk- 
Ikia ynnä lisäksi jonkun verran 
ha'rtsia ja eräitä kuona-aineita.

Kautsukki esiintyy nesteessä 
pieninä helmimäisinä ralkeina, ja 
kun neste on jonkin aikaa seiso
nut, nousevat ne pinnalle, josta 
ne helposti voidaan siivilöidä pois 
kuten kerma maidosta. Kuiten
kin käytetään, muitakin keino
ja, esim. keskipakoisuutta.

Valmis kautsukiki on hyvin 
joustavaa ja omaa suurin piirtein 
kaikki ne edut, joita kohtuudella 
voidaan vaatia aineelta, jota käy
tetään auto- ja pyörärenkaitten 
valmistukseen. Se sietää suuria
kin sään vaihteluja, se on veny
vää ja se on suhteellisen vastus
tuskykyistä kulumiselle.

Auto- ja polkupyörärenkaita 
valmistetaan tehdasmaisesti, jos
kin ihmistyövoima esittää siinä 
su/hteelisen suurta osaa moniin 
muihin nykyaikaisiin teollisuu
denaloihin verrattuna.

Kun raakaan kautsukkiin on 
lisätty eräitä muita aineita ku
min täytteeksi ja sen konservoi
miseksi, saadaan sitkeä. Hiljai
nen massa. Täistä raakakumis
ta muovaillaan kumiputkia erään 
koneen avulla, joka suuresti

L e h ti fyysillisen  k u lttu u r in  historiasta

Edessä istumassa vasemmalta oikealle: John Ilirvi ja Emil Talvela. 
Taikana seisomiansa vasemmalta oikealle: Hjalmar Laurila, Kusti 
Helin, Matti Kangas ja Kusti L.ehtinen.

muistuttaa makkarakonetta, ol
len vain kooltaan suurempi.

Tätnän jälkeen raakakumiput- 
:<i, joka on ’hyvin Hiljainen, niin 
että sitä on käsiteltävä talkilla, 
leikataan sopivan suuriksi kappa- 
eiksi, jotka vulkanisoidaan. Tä

mä tapahtuu siten, että kumi pu
jotetaan rengasmaiseen alumiini
putkeen, joka asetetaan katti
laan, jossa sitä tunnin aijati kuu
mennetaan 150 asteen lämpöti
lassa. Täten kumi saa joustavan

oininaisuutensa. Kun rengas on 
jioistettu aluininiputkesta, sen 
päät yhdistetään ja varustetaan 
ilma läpällä.

Ullkorenkaitten valmistus on 
monimutkaisempaa.. Tällaisen 
renkaan, joka suurissa kuorma- 
autoissa joutuu valtavan paineen 
alaiseksi, pitää olla tavattoman 
kestävä, joten sen valmistukseen 
ei pelkkä kumi riitä. Sen vuoksi 
on ulkorenkaissa vuorokerrok- 
sittain kumia ja kangasta.

»f

Tervetuloa Juhlille!
★ ★ ★

Y .  D .  C a f e
842 M ain S tre e t F itchbu rg , M ass.

Tervetuloa juhlille!

JO E  N A D E A U  and  his crew

E dd ie  L um nah  
“ Sw eeney” N iem i 
H e n ry  B ourque 
L a rry  Doyle 
“G enera l” N ap p ari

★ ★ ★

T ervetu loa K ansanvallan  L iiton  

K E S Ä JU H L IL L E !

BERGROTH STUDIO
775 Main Street F itchburg , M ass.

HEISSON CO. -GROCERY
214 High Street 
145 Mechanic Street

Tel. 3030 
Tel. 880

Fitchburg, Mass.

Tervetuloa kesäjuhlille!
❖

MECHANIC ST. GARAGE
437 Mechanic St. . Fitchburg, Mass.

Tel. 2055

C A R L S IL L A N P Ä Ä  & E D W IN  T I I L IK K A L A ,  
om ista ja t

❖

E nsiluokkaista  au to jen  korjausta  
G asoliinia ja kaikkia au to tarv ikke ita

SAUNA
UNO T A A V E L A  

348 Elm St. Fitchburg, M u i,

HAZEL-KADUN
SAUNA

Aulki perjantaina, lauantaina ja 
sunnuntaina

50 Hazel St., Fitchburg, Maas 
NESTOR KO SKELA

Auki perjantaina, lauantaina ja 
sunnuntaina

HANNA SAUNA
289 Elm St., Fitchburg, Maas

Tervetuloa Juhlille!

Mechanic-kadun 
Sauna

Auki perjantaina, lauantaina 
ja sunnuntaina.

E M IL  TORO
233 Mechanic St. Fitchburg

Mikkolan Sauna
Auki perjantaina, lauantaina 

ja sunnuntaina

27 Pratt Rd. 

FITCHBURG, MASS.

Kaikenlaisia juomia

//• < • .  f S n

I1»* m ----------n  ■« i f —  w n - ------->«-

LILLIAN’S BEAUTY SHOPPE
K estolaine ita  koneella ja  ilm an k o n e tta . 
K erm ak äsitte ly ä  kuivalle tukalle  W e lla  

K olestra llilla  suosite llaan. 

Juhlaterveisin,

LILLIAN’S BEAUTY SHOPPE
47 Academy Street Fitchburg, Mass.

K esä ju h la terveh d ys!

C. J. KAUPPINEN
JEWELER

M onipuo linen  valikoim a tim a n tte ja , 
kello ja  ja sorm uksia

711 Main Street Fitchburg, Mass.
,3 / 2 / 2 / 2 / Z / 2 / S / 2 / 2 / S / 2 / a © E B i i

VIRVOITUSJUOMIA
CITY

BOTTLING
WORKS

T e l. 2397

180 Mechanic St., Fitchburg

K. IV. WIKSTEDT 

Myymämies Anton Ahola

★ ★ ★
TERVETULOA KESÄJUHLILLE

j a

samalla pistäytykää meille

katsom assa  su u rta  
S u o m itav a ra -v ara s to am m e !

VEIKKO LAMPILA
Juve likaupp ias ja  ke lloseppä 

635 M ain  S tre e t F itch b u rg , M ass.

Tervetuloa juhlille ja  Kuusamolle!
Käykää vierailemassa

THE PARK PHARMACY’ssa
833 M ain  S tre e t Y lä-K uusam olla

Kaikenlaisia savukkeita, makeisia, juomaa, jäätelöä, luke
mista, ja muuta apteekkiin kuuluvaa tavaraa.

Idän suurin ja nykyiaikaisin suomalainen apteekki

gifiB

FITCHBURG SHOE REPAIRING
761 M A IN  S T R E E T .

Kenkiä korjataan — Hattuja puhdistetaan

Ju h la te rv e is in ! O. A sikainen

FITCHBURG FURNITURE CO.
H. R. ASIALA

Täydellinen Kodinkalustoliike
Tel. 807

A cadem y ja  E lm  ka tu jen  kulm assa 
F itchbu rg , M ass.
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★ ★ ★
Onnittelut 40-vuotiaalle!

Tervetuloa Kesäjuhlille!
★ ★ ★

ROLLSTONE BUICK, Inc.
B ette r  B u y  B uick

★

762 M ain S treet F itchburg , M ass.

T e lephone F itch b u rg  814s*
T E R V E T U L O A  J U H L IL L E !

Q ’s G A R A G E
Tauno Kiuru, omistaja

327 Elm St. TeL 115. KotitcL 2737 FITC HB U R G  

Autoja maalataan $25 ja ylöspäin.

Ruhjoutuneet likasuojat ja ikailklki muut sattuneet 
vauriot autokorissa korjataan.

Hinausta (Towing) suoritetaan

TERVETULOA
A.S.K. L IIT O N  K E S Ä JU H L A A N

★

J. ALFRED ANDERSON
L A K IM IE S

803 M ain S tree t F itchburg , M ass.

ONNITTELUMME!

PENAN SHOE STORE, Inc.
637 M ain S tree t — F itch b u rg , M ass.

__ Luotettuja jalkineita jokaiselle
perheen jäsenelle

Kesäjuhlatervehdys!

ARON KANANPOJAT
tuottaa teille enempi munia ja  lihaa vähemmällä viljalla. 

Haudotaan Reds, Sex-Link ja Barred Crosses. 
Aletaan hautomaan tammikuussa. 

Sukueroitus jos halutaan. Tilatkaa aikaiseen.

ARO’S POULTRY FARM
/

W e s t T o w n sen d , M ass . T e l .  119 -M

NEWPORT, N. H.
Katsaus suomalaisen 
työväenliikkeen histo
riaan Newportissa 
40 vuoden ajalla 
Alkuvaiheet

Lähes -k) vuotta on kulunut 
siitä kntii NevVportiin perustettiin 
■uomalainen Sosialistiosasto. J ä 
senmäärä. oli alussa vähäinen. 
Toiminta hajanaista, johtuen sii 
tä että toimintapaikkaa ei ollut 
ja ylitystä  jolakin taholta kat
eltiin karsain silrmu. Kykyjä e- 

ri toim inta-aloilla löytyi tässä 
pienessä joukossa. Kokouksia pi 
(.lettiin, harjoiteltiirvpa näytelmiä 
kin, joiden esityspaikaksi saatiin 
vuokrata n s. “Ritirati-haalia” 

kaupungin laidassa sijaitsev.. 
vanha rakennus, joka suomalai
silta oli saanut edellämainitun 
niinen. Näyttämöksi riitti vain 
tilaa siten, että ovina käytet
tiin akkunoita, joista näyttelijöi
den piti käydä ulos kohtauksien 
välillä. Näin ahtaissa oloissa a- 
lettiin toiminta. Kärsivällisyyttä 
ja innostusta tarvittiin. 
Rakennuspuuhat ___

Vuosien varrella toiminta el
pyi ja uusia jäseniä yhtyi osas
toon. Saatiin tormintavoimia 
Suomesta tänne siirtyneistä nai 
sista ja miehistä, sekä täällä 
muilla paikkakunnilla olleista. A- 
htuisem huoneuston puutteen 
tähden syntyi ajatus oman talon 
rakentamisesta. Yritys oli suuri, 
sillä rahaa ei ollut. Suomalaisen 
sisulla käytiin kuitenkin toimeen. 
Toverilainoja hankittiin ja  työtä 
lehtiin — kukin ansiotyönsä jäl
keen iltasin talkootyönä. — Joh
tokunnasta oli aina yksi mies lai 
noja pyytämässä ja maksamas
sa. Syksyllä oli kellarin sement- 
tityö valmis ja edelleen jatket
tiin rahanhankintaa. Keväällä 
191 f alettiin rakennustyöt josta 
hommasta monella on muistissa 
sangen pulmallisia ja huvittavia, 
isin juttuja. Syksyllä kun talo 
alkoi valmistua määrättiin ava
jaisjuhlien pitoajaksi lokak. 6 p. 
Avajaisjuhlia järjestettäessä 
huomattiin istuimien kokonaan 
puuttuvan. Joku ehdotti ne tilat 
tavaksi jälkivaatiinuksella, toi
vossa että komppania suostuisi 
odottamaan maksua. Käytiin 
taas kopeloimaan jäsenten tas
kuja ja niin kertyivät rahat joil 
la saatiin, istuimet. Tähän eivär 
vielä loppuneet alinomaiset vas
toinkäymiset. Rakennustarpei
den välittäjä pani talon, ovet (kiiti 
ui, sillä rakennusaineet olivat 
maksamatta. Että päätetty ava
jaisjuhla voitaisiin pitää, otettiin 
kiusallinen hypoteekilaina, joka 
sittemmin monet vuotiet piti ki
reällä osaston rahallisen ase
man. Avajaisjuhla kuitenkin pi
dettiin missä juhlapuhujana oli 
edesmennyt F. Syrjälä ja eräs 
Rorg. Gardnerin S. S. os. soitto
kunta esitti musikaalisen ohjel
man ja näytelmä "Murtuneita” 
liitettiin, omilla voimilla.

Edessäolevat vuodet olivat ri
peän toiminnan vuosia. Jatku
vasti saatiin kykeneviä, voimia o- 
sastoon. Eri toimintaryhmiä 
syntyi kuin sieniä sateella.. Pait
si johtokuntaa ja agitatstonitoi- 
mikuntaa oli osastolla huvitoi- 
niikunta, soittokunta, näytelmä- 
seura, sekakuoro, orkesteri, voi- 
misteluseura, naiskuoro, mies
kuoro ja ompeluseura. Olipa vie 
la puhujaseurakin. Tässä emme 
tee erikoista selkoa saavutuksis
ta, mutta ovat mainituista seu
roista lukuisat toilnineet vuosi
kymmeniä ja todistaa se osaston 
toiminnassa pitkäaikaista henki
sen ja ruumiillisen kulttuurin 
työtä.

Vuodet (kuluivat innokkaan toi 
minnan. varassa, talvet ja kesät, 
jäsenmäärä olj. 'korkeimmillaan 
juuri ennen ensimäistä maailman 
sotaa. Talomme velat rasittivat 
edelleen, 11,000 dollarin omai
suus oli melkein kaikki velkana 
ja vaati arvaamattoman tuloläh
teen.. Kuitenkin horjumattoman 
yksimielisyyden ja joukkotoimtn 
iian avulla pysyttiin pinnalla. 
Hajaannu»

Kun kommunistinen liike ai
koi, 1921, löytyi osastomme jä 
senistössä myös tuon aatteen 
kannattajia ja oli heidän aiko 
mulkseiisa kääntää osasto sen pal 
velukseen, lai vallata ainakin o- 
sastou omaisuus. Monien koko
uksien ja rettelöiilen jälkeen he 
siinä ikuinininkin epäonnistuivat

Toimittiin edelleen vaikka yl- 
'äiinainittu aines jäi sivuun. Roll 
keutta riitti uusiinkin yrityksiin. 
1930 ostettiin kesäpaikka "Pu
rola.” Kesätoiniinta sujui tuolla 
luonnon ihanassa paikassa vuo
sia. Suuri yleisö sai nauttia siellä 
järjestetyistä juhlista, soitto- ja 
lauluikonserteista. sekä tansseis
ta. Lomailijat saivat asunnon ja 
kaiken mukavuuden, saunoineen, 
puroineen ja urheilukenttineen.

Kului vuosia, toiminta keskit, 
tyi yhä enemmän ja enemmän 
harvojen käsiin, Aikoinaan rajol 
tettu siirtolaisuus, paikkakunnal
ta poismuutot ia huomattavassa 
määrin myös kuolevaisuus ovat 
harventaneet rivejämme Nuori
somme, johon ennen epätietoisi
na asetettiin toivo seuraajinani-

A. S. K. Liitolle 40-vuotis
T arm oa jatkam aan m enestykse llistä  palvelusta 

T o ivo ttaa

A. S. K. Liiton Newportin, N. H., Osasto
ja allemerkinneet seuraavat henkilöt ja liikkeet

SULO. TA ISTO , ELV IIRA  ,a 
EINO KANTO

_____ OSCAR K A IN LJ JA P E R H E

PEKKA HILL JA PERHE 

O LIV ER ja  EINO KAINU

AINO ja VIKTOR NIEMI 
118 Suna/pee Street 

MANDI ja AUGUST SAARNI JOKI

AUGUST AK.KOLA 
Star R., 2

MISS ILMI STENMAN 
JA 1SÄ-LAURI

T he  C orner P harm acy
Your Family Drug Store

Newport, N. H .

B E R K E L E Y  S T O R E S

Newport, N. H.

S ilander Shoe R epa ir
54 Main St.

Newport, N. H.

Compliments of

Com m uniy M arket 
2 Central St. 

Newport, N. H .

C um m ing’s M arket 
7 So. Main St. 

Newport, N. H .

me, amerikalaistuu ja hakee toi
meentulon mahdollisuuksia mikä 
mistäkin.

Jäsenten lulkumäärä osastos
samme on nykyisin 25—60 vä
lillä ja toimitaan ASKlLin osas
tona. Talomme on velaton, silla 
morketti poltettiin pari vuotta 
sitten. Tämän yhteydessä olisi 
syytä huomioida persoouakohtai 
sesti ne henkilöt jotka voimi
aan säästämättä ovat toimineet 
osaston lukuisissa tehtävissä — 
monet niistä edelleen toimien, — 
mutta lehden tilaa säästäen lau
summe vain vilpittömän kiitok
sen 'ja toivon että j'okainen ja t
kaisi työtään kansanvallan ri
veissä.

Toivon että tämä lyhyt hah- 
moittelu josta tietysti puuttu
vat yksityiskohtaiset asiatiedot, 
mukana seuranneelle lukijalle 
muistuttaa niitä kehitysvaiheita 
mitkä 40 vuoden aikana Newpor 
tin osaston historiassa on läpi 
käyty.

Newportissa, kesäk. 18 p , 
1946.

Wilho IP. Mackey.

Lempi ja  Junnu 
namishommissa

tunnu un alakuloinen ia Lem
inäkin surettaa. Ile ovat kih- 
'oissa ja haluavat päästä kristil 
liseen avioliittoon, mutta kirkko 
herra on kieltäytynvt heitä vih
kimästä. He ovat pyrkineet kuu
lutuksille vihkimistä varten — 
turhaan. Kirkkoherra ei suostu 
ilmaisemaan heille syytä, niiksi 
hän ei halua vihkiä heitä, lian 
ei vain tahdo. Hän hymyilee 
heille isällisen ystävällisesti, nmt 
to siitä huolimatta hän on vää
jäämätön. Hän haluaa, että Jun
nu ja Lempi eroaisivat toisis
taan ja kulkisivat kukin omaa 
tietään. Mutta lie eivät tahdo 
jättää toisiaan. He tuntevat it
sensä yksinäisiksi ia heillä -on 
surumielinen kahdenolon kaipuu;

ALMA ja ANELI \ \  KOSKI 
JA PE PIIP  .

Ka i Unity li.
Alli.DA j.i E. I Rl IM i

35 Winter St., Nm; i. N II
HULDA ja  JOHN KOSKI 

Gilsnni, N. 11

VIOLA ja A N N A  MA< R l V 
105 Beech St.

SANDRA ja FRANK 'JAIM I

ANNETTA, E R h  K. TYYNE 
ja W IL H O  MACKEY 

SAIMI ja  HJALM AR K AINI

Silsby &  Johnson
H ardw are, P lum bing  

and H ea tin g

•

Phone Newport 300

Gardner Shoe Service 
7 Korn Alley 

Newport, N. H.

Compliments of

Hugh Fairgrieve

Compliments of

PRISCILLA SWEET 
SHOP

Campbell & Sheppard
Food M erchants
55 Sunapee St. 

Newport, N. H.

Compliments of

T he  F low er Shop
Phone 165 W

Compliments of

J. W . JO H N S O N  
& SO N

Compliments of

M. J. H O U R IH A N  

M en’s C lo th ing

he rakastavat toisiaan hiljaisen 
yksinkertaisesti. Mikään suuri 
intohimo ei ole antanut heitä 
toisilleen. He ovat liian yksin
kertaisia syttyäkseen sellaiseen 
paloon, josta runoilijat tukka 
leiskuen kirjoittavat sydänyöllä 
hehkuvia säkeitä. Se on vain jo
kin selittämätön henkinen suku
laisuus, kummankin ajatuksen 
yksitoikkoisuus, tasavertaisen to 
veruuden lämpö, elämän alaku
loinen orpous, joka heitä yhdis
tää. He haluavat, että pänni siu- 
naisi heidän liittonsa ja antaisi 
muodolliset valtuudet heidän jat
kuvalle yhdessäololleen.

K irkosta piittaamattomat sa
novat heille: — Pappi, hui hai! 
|os ei halua vihkiä, olkoon vih
kimättä, asukaa yhessä niinkuin 
tähänkin asti!

Mutta Lempi ei tahdo. Hän 
pudistaa päätään surumielisesti.

“ Einille halua olla akkojen 
hampaissa koko ikäämiue, emme 
me tahdo elää konttiparina.”

|a  limunkin myöntää alokit 
loisesti:

“En minäkään sitä haluaisi, 
mutta mikäpä tässä auttaa."

Papilla on omat syynsä. Hän 
pilää aivan tarpeettomana ia va
hingollisena, että maailmaan syn
tyy vajaaälyisiä lapsia yhteis
kunnan rasitukseksi. Ei ole hy
vä, että noin yksinkertaiset ih
miset kuin tuo limun ja Lempi 
menevät avioliittoon ija siittä
vät e,>äkel,n iisiä  jälkeläisiä. Py
sykööt erillään!

Mutta hän ei voi arvata, millä 
hartaudella Junnu hoitelee sitä 
yhtä ainoata leiviskäänsä, jonka 
hän <m saanut. Hau on kylän tai
tavin haloupilkkoja, alallaan ai
van taiteilija. Hau pilkkoo mat
kustajakotiin, kansakoululle, mo
nelle yksityiselle, ja serkkurou
va, jolle hän myös pilkkoo hal
koja, pysähtyy vajassa käydes
sään ihastuksella ja ilolla sil- 
mäiilemään hauen ,su juik jlltsya, 
suoria, kauniita pilkepinojaan, 
jotka hän on taitavuudella ja 
huolella järjestänyt pitkin va
jan seiniä  ̂ Kirves ja sahapukki

W. R. JOHNSON
Service Station and Electrical 

Supplies

Gintowt’s Market
87 Sunapee St. 
Newport, N. H.

Frozen Foods. Phone 509

ovat sievästi sivulla. Vajassa val
litsee hiljaisuus. Sen ilma värei
lee hiljaisen, itseensä tuijotta
van miehen ajatuksista, jotka 
kenties ovat liian yksitoikkoisia 
jc/n.kun (mielestä, .mutta juuri 
tuossa ominaisuudessaan levolli
suutta ja rauhaa synnyttäviä 
ajatuksia.

Ja Lempi, luin pesee vaateita 
kodeissa. Hän ci ole ylpeä pyyk
käri, jolla on itsetietoisen kopeat 
kasvot, ja jota täytyy maanitel
la ja suostutella ia joka käy vain 
paremmissa perheissä. Ei, hän 
on vielä nuori ja taipuisa. Hän 
alistuu vastaansanomatta noudat
tamaan talonväen toivomuksia, 
eikä hän halua, että hänelle lai 
tettaisiin mitään herkkuja. Sitä 
paitsi hän ei pidä maidosta eikä 
voista. Hän kieltäytyy nautti 
masta tuollaisia rasva-aineita 
Hän selittää, ettei hän milloin 
kaan ole voinut syödä voita ja 
maitoa, ja emäntä salaa Into 
kaisee hel)K>ituksesta, sillä hiin 
ja hänen perheensä pitää niin. 
niin kipeän paljon voista ja mai
dosta.

Ja  liillaisia ihmisiä kuin luu 
nu ia Lempi pappi kicltäytvv 
vihkim ästä syystä, että he ken 
ties siittävät huonoja jälkeläisiä! 
Serkkurouva mutisee vastu -tii'- 
h en g essä :

"Olen sitä mieltä että pappi o l i  
sittenkin väärässä. Entäpä, jollei 
vat lie olekaan mitään neropa! 
leja. eivät,»ällän heidän ialkelai 
se.nsä keksi atom i, Muumeja ia 
muita ihmiskunnan vihan ja tu 
lion aiheita. Kaikki liian viisaat 
tässä maailmassa pitäisi steii i 
soilla ja antaa yksinkerta isien 
siittää rauhallisia, hyväntahtoisia, 
vähään tyytyviä jälkeläisiä, joi 
ka eivät tappele, eivätkä pidä 
pahaa elämää, 'lam akin  lunnu. 
joka ei juo. ei riitele, mikäli ha 
tielle tehdään oikeutta, ia Lempi, 
joka ei valita rasva aineista, voi
ko olla rodullisesti edullisempia 
kantavanheinpia

He eivät ole niin yksinkertai 
siä, ette ivät he keksisi keinoni 

•päästäkseen kristilliseen aviosaa

tyyn. He pyytävät m uu ttok irjan 
sa kaupunkiin ja uskovat asian
sa kaupungin rovastille, joka suli 
tautiin  heihin suopeammin ia 
suostuu heidät vihkimään.

la eräänä päivänä he seisovat 
kaupungin papin edessä h arta i
na ja hiljaisina. Pappi puhuu 
heille kauniita sanoja heidän tu 
levasta kutsum uksestaan "ihm is
suvun lisääjittä ja kasvatta jina”, 
la he tuntevat suuren vastuun 
laskeutuvan hartioilleen. Se le
pää siinä kitin raskas metsälin- 
tu kokoon käärityin siivin ja 
katse lee heitä syvällisesti. Lent 
pi nti puettu valkoiseen vihkiha 
meeseen ja  monokenkiin. |u tu n i  
seisoo papin edessä yksinkertai
sissa työmiehen vaatteissaan, 
m utta  se ei voi häiritä s itä  va- 
rähdvttävää juhlatunnelm aa, jo 
ka tekee heidät niin ujoksi ja hil
jaisiksi. Lempi on haaveillut luin 
uusiakin, m ulta hän on luopunut 
siitä pitem piaikaisen yhdessäolon 
vuoksi, se m aaseurakunnan pap
pi kun ei halunnut heitä vhdistaa 
muodollisesti, eivätkä he voineet 
hetkeksikään luopua toinen toi 
sestaan. M utta nvt he ovat lait 
linen aviopari. Kenelläkään ei pi
täisi olla nvt he st.i mi ään sa
uomista. Rovasti purist. ia \ it ä
välliscstj heidän kai taan ia k i l i 

oittaa heille v il kitaani itiin
He lähtevät n US, C!\ a t k a lle

tiedä, mitä sano: >i\at t ien.
niin hvvaltä Iteis ta tuutuu. kun
vihkimisen huoli ja «n* i ai teit
tulleet tuoksut ia sei vilu Ivt ivat
taakse jäänvtta «•’.i m.i.i

lunnu kulkee niskat < \ Viv - a
lem pin  rinnalla el eeiH, ti! jot-
taen ia a iatte lee: Hyvä IIH' - 1 Ilo
kaupungin rovasti. Lempin il 
missä tuikkii ilo, ja valkoisen 
vihkihameeu helma häilähläa t i l l i  
lessa heidän rientäessään eteen 
päin tuntem attom ia kohtaloita 
kohden. —V ieno Korhonen.

— T yttö , jonka kanssa men 
nääu naimisiin ei ole se tv ttö , 
jonka kanssa tullaan onnellisek 

Isi, vaan jota ilman ei voi tu 'la 
'onnelliseksi.
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Tämän sosialistisen pormeetarin johdolla toimivan 
kaupungin suomalaisen osaston jäsenistö yhtyy 

niihin jotka tukevat kansanvaltaisuutta 
tinkimättömästi.

Bridgeportin Osaston jäsenet

10 VUOTTA RAKASTUNEENA
Basil Raymond oli ollut Ka

reen Watcrsiin rakastuneena 
kymmenen vuotta. Basil oli ctu- 
miehenä Bar W. karja-ranchilla, 
jonka omistajana oli Drew 
Waters, Karenin isä.

Kymmenen vuotta takaperin 
oli Basil tullut ratsastaen ranch
illc, ja kysynyt työtä. Drewlla 
oli juuri silloin miehen paikka, 
ja kun nuorukainen oli hyvän 
työmiehen näköinen ja kun hä
nellä vielä oli nuoraa ja hevo
nenkin, niin otti hän hänet työ
hönsä.

Seuraavana päivänä näki Ba
sil Kareen Watersin ja rakastui 
häneen kohta päästä kantapäihin 
saakka. Ja tästä päivästä lähtien 
ei hän koskaan käyttäytynyt Ka 
reenia kohtaan kuin tavallinen 
karjaporka, kujeillen ja nauraen, 
ja kulkien farmilta farmille, e t
sien uusia ja yhä uusia seikkai
luja. Ei, hänen elämänsä sai ko
konaan toisen käänteen.

(Käytännöllisenä nuorukaisena 
hän kohta aavisti, että jos hän 
koskaan tahtoisi Kareenin saada 
omakseen, olisi se samaa kuin 
tavoittaa jotain tähteä taivaalta. 
Hän aavisti täydellisesti, että 
häneltä puuttui kokonaan kaikki 
ne perusedellytykset mitä Mr. 
Drew, Kareenin isä, asettaisi tu 
levälle vävylleen. Kuitenkin hän 
alkoi valmistaa itseään siihen 
mitä jokainen muukin kolmen
toista iäss-i oleva nuorukainen 
olisi voinut tehdä, jos kenelle 
tahansa olisi tällainen tilaisuus 
p ilt it  olemassa.

Ei kertaakaan scuraavan kym 
menen, vuoden aikana tässä tais
telussaan, hän antanut pienintä
kään aavistusta pyrkimykses
tään. Hän vain eli kaiken aikaa 
tehdäkseen itsensä kyllin arvok
kaaksi 'Karcenille, silloin kun tuo 
suuri hetki lulce jolloin hän pyy 
tää Kareenia omakseen. Karce
nille myöskään ei hän antanut 
pienintäkään vihjausta rakkau
destaan ja päämäärästään koko 
tällä pitkällä ajalla, mutta siitä 
huolimatta hänen rakkautensa 
ci vähääkään herpaantunut. Päin 
vastoin, sen tuli paloi hänen rin
nassaan yhä polttavammin mitä 
pidemmälle vuodet kuluivat. 
Päämääräkin tuntui aina vain 
arvokkaammalta saavuttaa.

Vanha Drew Waters kuoli sit
ten yhtäkkiä sydänhalvaukseen. 
Tämä tapahtui aikana jolloin Ba 
sil ajatteli, että aika oli tullut 
jolloin hänen olisi esitettävä Ka- 
recnillc rakkautensa ja vanhalle 
Drcwlle tarkoituksensa. Nyt Ka 
reenilla ei ollut muuta tehtävä, 
kun kääntyä Basilin puoleen aja 
fuksissaan. Sillä olihan hän jää
nyt ainoana perillisenä yksin 
hoitamaan Juota suurta taloa, ja

Basil taas pitkäaikaisena kun
nollisena ja rehellisenä työläise
nä olisi sen johtoon erittäin kuin 
luotti, ajatteli Kareen. Ja niin 
elämä Iäksi menemään tavallista 
lattiaan, eikä mistään hakkailus- 
ta tarvinnut olla puhettakaan.

Basil odotti uskollisesti kuusi 
kuukautta, siksi kunnes kuole
mantapauksen järkytys olisi hä
vitin} t hieman Kareenin mieles
tä. Asiat kulkivat tavallista kul
kuaan ranchilla ja Basil ajatteli, 
että nyt vihdoinkin alkaisi olla 
se korkea aika jolloin hänen o- 
lisi esitettävä ajatuksensa Ka
rcenille.

Silloin juuri saapui nuori 
Booth Jeffrey.

Jeffrey saapui iloisena, hieno 
käsilaukku kädessä, talon portil
le eräänä päivänä. Iloisesti hy
myillen hän saapui. Hän tuli suo 
raapäätä Kareenin luo, joka is
tui verannalla. Otti hatun pääs
tänsä ja hienosti kumartaen teki 
tervehdyksensä. Basil seisoi tal
lin ovella, parahiksi nähdäkseen 
Jeffreyn keikarimaisesti terveh
tivän Kareenia. Hän ci kuiten
kaan nähnyt vieläkään syytä 
minkä tähden ei hän ollut jo il
moittanut Karcenille aikeistaan.

Heti ensi näkemältä voi päät
tää että Jeffrey ci ollut läntcläi- 
ncn. Ja kun kuuli hänen puhu
van, niin heti voi päättää, että 
hän kuului Uudcn-Englantiin a- 
sukkaisiin, ja että hän varmaan
kin oli jonkun hyvin sivisty
neen perheen jäsen sieltä. Hyvin 
sivistynyt ja käytökseltään täysi 
gcntlemanni, mutta sentään seik 
kailijan luonteella varustettu. 
Sellaisena hän teki kysymyksen 
Karcenille josko hän tarvitsisi 
työhönsä häntä, kuultuaan, että 
Kareeni oli oikea henkilö jolle 
tällainen kysymys tuli tehdä.

Kareeni havaitsi tässä pojassa 
kohta nuorukaisen, jollaista hä
nen sielunsa oli aina kuvitellut 
jokus tapaavan. Tämäpä avaisi 
hänelle suuren maailman ovet; 
näyttäisi hänelle suuria kaupun
keja. teattereita ja kauniisti pu
ettuja naisia. Maailman, iloisinc 
joukkoineen ja huolettominc ,päi 
vinccn järvien ja merien rannoil 
la. Juuri sellaisena millaisena 
hän oli niistä lukenut ja nähnyt 
kuvia aikakauslehdissä; maail
man mahtavine perheineen mis
sä perheenisät istuvat hienoissa 
virastoissaan sensijaan että loi
sivat tallista lantaa ulos. Kareen 
luki kaiken tämän Jeffreyn kas 
voilta ja hän tunsi itsensä on
nelliseksi, että Jeffrey oli sattu
nut tulemaan juuri heille.

Ja Basil, katsoessaan tapausta  
tallin ovelta, hätkähti uudelleen  
ia aijatteli, että kaipa sen tytön  
haikailem inen jota hän niin s y 

dämestään rakasti, täytyy vielä
kin lykätä tuonnemmaksi.

Booth Jeffrey joka alkujaan- 
kin oli lähtenyt kodistaan vain 
seikkailemaan ja oli samalla ai
konut myöskin tutustua karja- 
poikain elämään hetkeksi aikaa, 
näki kohta Kareenissa sellaisen 
kauniin viattoman lännen kukan, 
jonka seurassa voi hetken aikaa 
viettääkin. Siispä hän onnittcli- 
kin itseään, että oli tullut kysy
neeksi työtä juuri Bar W. k a r
jatilalta.

Ja niinpä alkoivat päivät kulua 
ta kulkuaan. Booth Jeffrey ker
toi tytölle känneistä maista vuo
r i- to ti takana; puhui asioista ja 
esineistä joista Kareen aina oli 
toivonut saavansa kuulla ja näh
dä Jeffreyn kertomukset ihanis 
ta Bostonin seudun rannikoista 
ja iloisesta New Yorkista täyt
tivät hänen uinuksissa olleen sie 
limsa sellaisella ravinnolla, että 
hänen täytyi pyytämällä pyytää, 
aina vain enempi ja enempi Jeff
reyn kertomaan niistä.

He ratsastelivat paljon yhdes
sä ja molemmat alkoivat tunte
maan jonkunlaista käsitystä it
sestään, että ikäänkuin he olisi
vat olleet ihan luutnantteja tai 
korkeita loordeja.

Booth Jeffrey kuitenkin het
ken kuluttua teki stfn havainnon, 
että kaikki toiset ranchii.. työläi
set alkoivat kadehtimaan häntä. 
He varmaankin kadehtivat häntä 
siitä asemasta minkä hän oli saa
nut kauniin Kareenin rinnalla. 
Tämä tietoisuus ilahdutti häntä 
suuresti.

Hän myöskin näki Basilin kas
voilla ilmeen, joka nähtävästi oli 
Kareenilta jäänyt tähän saakka  
huomaamatta. Ja hän kohta ar- 
vasi, että ranchin työnjohtaja  
oli rakastunut korviaan m yöten

talon valtijattarreii. ja että tä
mä rakkaus oli syvä ja pysy
väinen.

Ja se olikin juuri tämä tietoi
suus joka saattoi hänen yhä c- 
nemtnän hakkailcmaan tyttöä. 
Tytöstä itsestään ei hän välittä
nyt tämän taivaallista. Sillä nai 
set eivät olleet vielä koskaan ol
lut mitään hiincn elämässään, 
la kuitenkin teeskennellen rak
kautta Karcenille oli luin siinä 
aivan kuin täysi mestari, joka 
saattoi Kareenin yllä enemmän 
ja kiilikcämmin kuuntelemaan 
häntä. Olihan Jeffrey aivan l i t i 
si tulokas hänen elämässään. Ja 
niinpä hän jo kuvittclikin, että 
kulkeminen kaupungista- kattpun 
kiiti ja ihanasta paikoista toiseen. 
Jeffreyn kanssa, voisi olla mitä 
suloisinta. Näinhän hiin tulisi 
joskus pääsemään» unelmiensa 
maille.

Kun Jeffrey oli päässyt var
muuteen asemastaan ranchilla ja 
tullut vakuutetuksi Kareenin rak 
kaudesta, alkoi hiin etsiä seuraa 
ja huvia muualtakin. Niinpä hän 
löysikin sitä hyvinkin pian. Seu
dun kapakasta hän löysi sitä. Ja 
kun hän oli tehnyt muutamia 
ry yppytarjouksia koko tarjoilu
huoneen väestölle, alkoivat kaik 
ki pitämään hänestä. Eräänä ilta 
na hän joi jo itsensä niin täy
teen, että alkoi puhumaan kau
niista Karcenista ikäänkuin oma
naan ja samalla kertaa Kareenin 
omistamasta talosta. Tämä ilta 
loppui iloiseen hyväähuutoihin, 
jossa toivottiin Jeffrcvllc kaik
kea onnea. Ja niinpä hän lähti 
hoipertelemaan sitten kotiansa, 
Kareenin ranchillc.

Käydessään kauppalassa asi
oillaan samana iltana, sattu Ka
reeni kuulemaan jotain tuttua 
ääntä kadulla. Kuuma veri nousi

hänen kasvoilleen sen kuultuaan.
Varhain seuraavana aamuna 

kun Kareenin työläiset lähtivät 
askareilleen, huomasivat lie jon
kun makaavan verannan lattial
la tiedottomassa tilassa. Kuiten 
kaan he eivät huomanneet, että 
Kareeni oli myöskin piilottautu
nut jonkin puun varjoon, josta 
hiin piti silmällä työläistcnsä pois 
tumista. Kareeni pysyi piilos
saan. kunnes viimein tuli eräs 
yksinään ratsastaen joukon jiilcs 
sä. Silloin hän astui kätköstään 
esiin.

"Basil,” sanoi Kareen pehme
ästi. Basil pysähdytti hevosen
sa ia tuli takaisin lähemmäksi. 
“Basil," sanoi tyttö päättävästi, 
“tuolla verannallani makaa joku 
olento, olento, joka ci ole kyllin 
sovelias tekemään meidän kans
samme seuraa. Ole hyvä ja kar
jaa se sieltä pois."

Basil katsahti kttuvalossa se i
sovaa tyttöä, ja huom asi, että  
hänen kasvonsa olivat kalpeat. 
Hänen huulensa puristautuivat 
yhteen, mutta hän ci kuitenkaan  
sanonut sanaakaan. Ohjasi siitä  
hevosensa rappusten eteen  ja nos 
ti sen selkään juovuksissa olevan  
Jeffreyn.

Mutta samalla kertaa kun hän 
katsoi tytön silmiin, havaitsi hän, 
että  niiden syvyyk siin  oli jotain 
kirjoitettu. Silloin hän ajatte
li ensikerran koko kymmenen  
vuoden ajalla vakavasti, että nyt 
oli tullut hänelle aika tehdä k y 
sym yksensä.

— Rakkaus ia tuhkarokko ovat 
sitä vaarallisempia, m jtä van 
hempi on potilas.

— Jokainen m ies on  rohkea 
sankari talossaan — kunnes v ie
raat lähtevät.

Nelikymmenvuotista juhlaa juhlitaan 
Amerikan Suomalaisen Kansanvallan 

Liiton Ohion, Pa. ja  Mich. alueen 

vuotuisten kesäjuhlien yhteydessä 

heinäkuun 3 ja  4 päivinä 

Fairport Harborissa, Ohio.
★ ★ ★

Fairportin Työväentalo*** alkaa kello 840 illalla. 
Salmi & Heikkilän orkesterin soitolla.

Yleisjuhla torstaina heinäk. 4 pnä
Aamulla kello 9 Työväentalossa aukaistaan ravintola 

aamukahvia varten.

Onnittelumme Raivaajalle 

sen neljäntenäkymmenentenä

vuosipäivänä

LAINE’S CREAMERY
1102 W est 8 S tree t A sh tabu la  H arbo r, O.

L iikkeen nykyiset om ista ja t 

S E N JA  JA  P A A V O  JÄ R V I

K oposen V aate - ja  K enkäkauppa 
514 Lake Avenue Ashtabula Harbor, Ohio

O nnitte lcm m c 40-vuotiasta  lehteäm m e

R A IV A A JA A
*

M A R TTA  ja  W IL L E  KOSONEN  

FA NN Y ja K A L L E  TA LJA

HOLSO’S RED AND WHITE STORE

Onnittelee Raivaajaa z  
sen 40-vuotispäivänä

O ttakaa huom ioon  täm än lehden lukijat

1404 West 8th St. Ashtabula, Ohio

JU H L A P Ä IV Ä L L IS T Ä
aletaan tarjoilla kello 12 päivällä, joka kestää kello 140 j.pp.

U L K O IL M A JU H L A T
F a irp o rtin  T yöväen ta lon  puistossa  alkaa klo 2 j.p.

O H J E L M A :
T E R V E H D Y S P U H E  ..........................................  E IN O  S A R K K IN E N
SÄV EL-K UO RO :

Am erikan Suom alaisten Kansallisjulila-tnarssi.
Kevät ailka autuas.

Johtaa prof. Wäinö Madkey.
JU H iL A R U N O  ..................................  A IR A  A L L IQ -H E D M A N
JU H L A P U H E  . . . .  . .  Raivaajan toim . W ILH O  H EDM A N

0 ’LEARYS KENKÄKAUPPA
1037 West 5th S treet A sh tab u la  H a rb o r , O h io

Hauskaa vuosipäivää  
lehdellenne

toivoi 1;ia

CEUERQU1ST JEWELRY STORE
4646 Main Ave. Ashtabula, Ohio

J U H L A K O N S E R T T I
F a irp o rtin  T yöväen ta lo ssa  he inäkuun  4 p. 

alkaa kello 4 j.pp.
O H J  E L  M A

S Ä V E L -K U O R O :
Laiva sc rannalta lahti pois. 
S<’Ttunut ääni.
Älä ittke äitini.
Sinikellot 'keinuu ja kitkikuu.

C E L L Ö S O O L O JA ................ ..................
SOOLO!AULUA
LA U SU N T A A  ...............................
SOOIjOI.AULUA ..............................
SOOIjOLAUUUA .. •••
CELIjOSOOLOJA .........................
S Ä \ EL K U O R O :

I alvilaulu.
Suvi-ilta.
Yo meren rannalla.
Jumalan Ikunnia luonnossa.

.. EERO DAV1TSON 
DORIS OJAJA

AIRA A ILIO -H EDM AN  
ED. HILBERG

M A R IA N  T U R B O K  
EERO DAV1TSO N

Prof. Wäinö Mackey johtaa köörin ja toimii säestäjänä 
koko ohjelmassa.

K onserttioh je lm an  lo p u ttu a  yleinen T A N S SI 
T oim ikunta.

O n n itte lu t lehde llenne!

CARL 0 . CUDMUNDSON
Insurance Agency

A shtabu la , O hio M ain A venue

ONNITTELUMME!

POTIN HAUTAUSTOIMISTO
635 L ake A venue

A sh tabu la  H arbor, Ohio

Kannattakaa niitä liikkeitä jotka ilmoittavat Raivaajassa

C A R L IS L E ’ S
Pohjois-Ohion suurin departmenttiliike 

78 vuotta Ashtabulassa . . . yhä kasvaen.

Tehkää liikkeestämme pääpaikka lomailutarpeitten 
ostolle

T äyde llinen  varasto  kaikille perheenne 
jäsen ille.

M eillä on suom ea puhuvia palve lijoita. 
K ysykää n iitä  sisälle tu llessanne, he ovat 

au liit palve lem aan.

CARLISLE ALLEN CO.
ASHTABULA, OHIO1


