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Katsaus 50-vuotiseen toimintaan
Raivaajan perustaminen

"Eräänä talvisena sunnuntaina 
v. 1905 kokoontui miehiä, naisia 
ja lapsiakin niin sanottuun "Groo- 
pen kirkkoon",jossa ennen oli lau
lettu vallan jumalisia lauluja .....
Me viritimme täydellä kurkulla: 
'Käy eespäin väki voimakas’ ja 
muitakin innostuttavia ‘maailman 
lasten lauluja’."

Noilla sanoilla Antti Lempinen, 
yksi Raivaajan perustajista, ku 
vaa Raivacj,an perustavan ka 
kouksen alkua. Kirkkoon kokoon
nuttiin sen vuoksi, kun eräs paik 
kakunnan pikkuporvareista, jot
ka siihen aikaan yrittivät hallita 
siirtolaisia aatteellisesti ja henki
sesti, oli lukinnut suomalaisen 
haaliin ovet. Tämä siitä huoli 
matta, että Saimalla oli oikeus 
haalin käyttöön, sillä se omisti 
kaksi kolmannesta kysymyksen 
alaisesta haalista. "Hän kyllä 
kin," jatkaa Antti, "avasi ne mil
le marakatin tanssi hajalle hy
vänsä, mutta ei työväenasiaa har 
rastaville kansalaisille."

Pitkiä keskusteluja ei kokouk
sessa käyty, sillä olihan asia sel
vä ennen käytyjen keskustelujen 
perusteella. Yhtään ääntä ei kuu
lunut lehden perustamista vas
taan. Jotkut vain huomauttiva 
eteen tulevista vaikeuksista. Mut
ta senhän jokainen tiesi, joten se
kään ei aiheuttanut erimielisyyk
siä.

Alustavia toimenpiteitä oli jc 
ennemmin suoritettu. Innokkaim 
man lehden perustajan, Anth 
Lempisen "poortitaloosa" oli "asi
anharrastajien" kesken erinäisis
tä suunnitelmista sovittu. Siinc 
oli päätetty panna toimeen osin 
kojen koekirjoitus ja tu-loksena oli 
että kirjoittajia ilmaantui useita 

■ kymmeniä ja rahaakin 'kasaantu 
lähelle sata dollaria. "Saahan sil 
läkin toimittajalle mustepullon 
kynän ja jakkaran," sanottiin.

Niin siis lehti päätettiin perus 
taa. Sen perustajat kyllä tiesivät, 
että lehden kustantamisessa tar
vitaan muutakin kuin toimittaja 
pullo mustetta ja jakkara; mutte 
sen ei sallittu tulla esteeksi suun 
nitelmien -toteuttamisessa. Ni
meksi ehdotettiin "Sosialisti,' 
"Raivaaja" ja eräs Matti Kurikat 
ihailija, Pekka Lahti, esitti nimeks 
"Tämä maailma." Lopulta sovit 
tiin että nimeksi annettiin Raivaa 
ja, ensimmäiseksi toimittajaks 
valittiin Taavi Tainio ja talouden 
hoitajaksi V. Haataja. Ensimmä: 
nen numero ilmestyi tammikuu 
31 päivänä 1905.

Tainio nimitti Raivaajan perus 
tornista "hulluksi yritykseksi.' 
Hän tulkitsi sillä yleisen mielip. 
teen, varsinkin vastustajien ke:, 
kuudessa. Olihan kokemusta, su 
lä pari vuotta aikaisemmin Wo; 
cesterissa perustettu Työmies -jou 
duttiin kituvana muuttamaa:
Hancockiin, Mich., jossa se sitte 
saikin laajempaa kannatusta
Ajankohdalle kuvaavana tapai; 
tumana voidaan mainita, ett: 
Päivälehden .päätoimittaja kuu 
lul Työmiehen johtokuntaan! Ku: 
siis Työmies ei menestynyt idä. 
sä, niin kuinka sitten uusi tuloka 
olisi ollut paremmassa asemassa

Sitäpaitsi työväenliike oli silloi 
vielä kapalossaan. Yhdistyste 
perustamisyrityksiä oli olemass 
useilla paikkakunnilla, mutta n 
olivat pieniä ja -toiminta heikkot 
Aatteellinen pohja vieläkin he 
kömpi. Niiden kannatukseen ne 
jääminen, oli uskallettua. Yhdi. 
tykset taistelivat keskenään, toise 
kannattivat sitä, toiset tätä ja ŝ  
sialismin opeista ja suunnista ri 
doltiin, vaikka niistä hyvin vähä 
tiedettiin. TyömieheHä, maali; 
kuussa v. 1904 oli vain 900 tilac. 
jaa, joka tietenkin c-li initaf.omd 
pieni luku lehden menostymise 
perustaksi.

Fitchburgissa ilmestyi siihen a 
kaari Pohjan Tähti-niminen sane 
malohti, jonka omi »ti "Eka • 
Hoisson, kuten häntä yleisesti n. 
niitettiin. Taavi Tainio oli ryhtyny 
mainitun lehden tonnittajak. 
Työmiehen muutettua Hancc 
okiin. Tainiolla oli aikomus inai 
rutussa lehdessä levittää isosia 
lisrnia ' ja lienee siinä ic.oitetussc 
määrässä onnistunutkin, sillä Tai 
nion tulle.; ia Raivaajaan hänei 
mukanaan Poli,an Tähden t.laa 
jia siirtyi Raivaajalle toista tuhat 
ta Heinoon "sakkasi ’ Tainion kun 
hän kaiken muun hyvän paali 
joidenkin syiden vuoksi oli rökit
tänyt työnantajaansa hänen 
omassa lehdessään. Tämä olik-n 
yksi nhta ratkaisevia syila, mikä

joudutti Raivaajan perustamista.
Raivaajalle vuokrattiin huo

neisto Pohjan Tähden vierestä. 
Oikeanpuoleisesta ovesta mentiin 
Raivaajaan; vasemmasta Pohjan 
Tähteen. Mitkään loistohuoneet 
ne eivät suinkaan olleet. Yhdestä 
luoneesta muokattiin latomo-, toi- 
nitus- ja konttorihuoneet! Kalus
toa keräiltiin minkä voi-tiin ja tie
tenkin kirjasimia sekä muita leh
den kustantamisessa tarvittavia 
esineitä.

Raivaajan ensimmäisen vuoden 
tulo- ja menoarvio

Saadaksemme käsityksen Rai- 
/aajan alkutaisteluista julkaisem
me lehden ensimmäisen vuoden 
ulo- ja menoarvion:

Menot kuukaudessa:
Lehden latominen ....... $125.00

Toimittajan ja liikkeenhoita
jan palkka .......................  90.00

Painokustannukset ...........  65.00
luoneen vuokra ...............  7.50
Postimaksu .........................  9.00
.ämpö ja valo ...................  3.50

Raivaaja Kustannusyhtiön vuosikokouksen edustajat v. 1912

Yht. $300.00 
Vuoden menot $3,600.

Tulot: '
'ilaustuloja .........................  $2,000
Ilmoituksista ......................... 1,000

Arvioitu tappio vuotta kohden 
Hi siis 300 dollaria.

Alkuajan vaikeudet
Oli aivan -luonnollista, että mil- 

ei tyhjästä aloittaminen tuotu 
ehden perustajille ja kannattajil- 
3 paljon paänkipuja. Heti alussa 
ehti sai paljon vihamiehiä, eten- 
:in suomalaisen pikkuporvariston 
oukosla, jotka näkivät Raivaa 
assa kilpailijan ei ainoastaan sa- 
lomalehtialalla, vaan myöskin 
rattoellineila alalla, jo; sellaises- 
3  voidaan tehdä rinnasteluja. 
’ohjan Tähden omistaja nost. 
lymmenen tuhannen dollarin kor
vausvaatimuksen "busineksonsä" 
a hi n g o 11 ’.a m fses ta ja loisen kym- 
renen tuhatta dollaria hän vaat. 
Pohjan Tähden I iousluettelon 
varastamisesta." Niistä tosin e 
.orvausta tuomittu, mutta kuluja 
letonkin koitui lehdelle.

Muitakin keino,a käytettiin loh 
Ien vaikeuttamiseksi. Lehden to. 
litsijoista sepitehän juttuja, va- 
ehdeltiin, sekä yritettiin häväistä 
j mainetta loukata. Tietenkin ra 
iapula oli vakituisena vieraana.

Siihen aikaan ci liikkeenhoitaja 
’oinut kirjoitella "shekkejä," sillä 
hekkikirjaa liikkcenhoitajali.. 
uskin oli olemassakaan ja jos oll
ein, niin pankissa ei ollut vusti- 
:etta rahassa. Sellaista " y iellisy y t- 
ä" kuin -kirjoituskonetta sen c-,an 
oirnittujilla ei ollut.

Kuvaavan esimerkin kertoc 
Raivaajiin pitkäaikainen raato, 
.uittaja, F J Syrjälä, silloisesta ru- 
napulasta. V. 1908 Syrjälän oi. 
nentava Worcesternn vappu pu

hujaksi. Kyytikustannukset olivat 
30 senttiä ja kun Syrjälailä ei ol
lut tuota huikeata summaa tas
kussaan, hän pyysi liikkeenhoita
jalta etuantia, mutta Raivaajan 

I kassassa ei ollut 30 senttiä luona 
aikana Sen ajan työläisiä voi

daan kiittää Raivaajan ilmestymi
sestä, sillä heille maksettiin palk
kaa silloin kuin sattui rahaa ole 
maan.

Raivaajan silloin nauttimasta 
kannatuksesta kerrottakoon pa
ri esimerkkiä. Lehden ensimmäi
sen vuosikerran etusivulla julkais
taan pöytäkirja, joka oli tehty 
eräästä kokouksesta. Tehtiin ky
symys: Minkä kannan "eduskun
ta’ ottaa hiljan perustetun työ- 
väenlehden Raivaajan suhteen? 
Siitä hyväksyttiin seuraava ponsi:

"Annetaan siveellinen kanna
tus Raivaajalle ja samalla myös 
roivotacm, että Raivaaja alkaa 
enemmän kannattamaan raittius
työtä kuin tähän asti."

Kysymyksessä oleva "eduskun 
ta" oli Idän suomalaisten seitse
mäs keskustelu-kokous, mikä pi
dettiin Rockportissa, Mass., kesä
kuun 23 pnä 1905. Edustajiensa 
kautta kokoukseen otti osaa rait- 
tiusseuroja, työväenyhdistyksiä, 
soittokuntia ja laulukuoroja.

Kokouksen antaman "siveelli
sen kannatuksen” korvaukseksi 
lähetettiin kokouksen neljä ja 
puoli palstaa käsittävä pöytäkir
ja Raivaajassa ilmaiseksi julkais
tavaksi, jonka se julkaisikin ai
van etusivulla.

Toisen vieläkin kuvaavammin 
esimerkin kertoo alkuaikojen agi
taattori ja Raivaajan kiertävä 
asiamies, Mooses Hahl. Hän oli 
käynyt eräässä New Hampshiren 
valtion pienessä suomalaisessa 
asutuskeskuksesssa. Hän oli -pitä
nyt voimakkaan ja innostavan pu
heen Raivaajan osakkeiden osta
misen tarpeellisuudesta. Puheen 
jälkeen ryhdyttiin pitämään ko

kousta ja siitä asiamies kirjoittaa 
selostuksen, jonka mu-r.aan eräs
kin yhdistyksen johtokunnan jä
sen puhui seuraavalla tavalla:

— "En tiedä.....Kymmenen dol
laria on vähän isonlainen raha 
näin akkipikaa panna. Ja Pöh 
jän Tähdessäkin on monta kertaa 
sanottu, että se Raivaaja on huo
no lehti. Omasta kokemuksestaan 
sitä meidän jäsenistä ei kai ku
kaan tunne, tänne kun ei tisle yh
tään Raivaajaa."

Toiset johtokunnan jäsenet ja 
"vakinainen puheenjohtaja" kal
listuivat samalle kannalle ja muu; 
osaston jäsenet, noin kolmekym
mentä, nyökyttelivät päitänsä sa
man kannan ilmaisuksi. Ja vaikka 
asiamies vielä parissa puheen
vuorossaan koetti parhaansa, tu* 
päätös, jonka "vakinainen pu
heenjohtaja" lausui näin:

”— Tämä puhuja menköön heti 
huomenaamulla Fitchburgiin ia 
sanokoon aateveljille siellä Rai
vaajassa, että tämä osasto lähet
tää veljelliset terveisensä sille so
sialismin uudelle sanomalehdelle, 
sille Raivaajalle. Ja tämä osasto 
kannattaa sitä sydämestään, jo. 
se pysyy oikiana lehtenä. Ja kun 
tämä osasto tulee sen varmasi! 
näkemään, että lehti pysyy pys
tyssä, niin tämä osa.sto panee 
osakkeeseen viisi dollaria ensi 
joulun ajoissa ja sitten vielä toi
sen viisi dollaria Vapun tienois
sa. Ja tämä osasto seisoo lupauk
sensa takana."

"Vakinainen puheenjohtaja ko 
pautti piippunsa perällä pöytään 
ja asia oli päätetty."

Vaikka voidaan olettaa, eitä 
Mooses (Hijoppi RotilaincnJ Le

man väritti tapausta, niin asiaan 
itseensä se ci vaikuttanut. Kylin 
sitä näin "varovasti" lähteen suli 
tauduttiin.

Mutta lehdolle kerääntyi myös 
ystäviä, jotka tukivat ja veivät 
eteenpäin. Osastot voimistuivat ja 
alkoivat tukea lehteä ja rahoittaa 
sitä. Tilaajamätirä kohosi vuosi 
vuodelta ja taloudellinen asema 
vaurastui. Tilaajamäärä, mikä al
kuvuotena oli kahden tuhannen 
seutuvilla, oli kymmenen vuoden 
kuluessa kohonnut kymmeneen 
tuhanteen.

Talvi v. 1908 oli lehdelle koette
lemuksen aikaa. Lehti oli muutet
tu kolme kertaa viikossa ilmesty
väksi ja julkaistiin kahdeksan si
vuisena. Se ei olisi järkyttänyt liik
keen asemaa vaaralliselle asteel
le, ellei teollisuuspulaa olisi tullut, 
jonka seurauksesta lehden tilaa
jat joutuivat työttömiksi.

Raivaajan “loistoaika"
Raivaajan 'kehitys tapahtui rin

nan Suomalaisen Sooialistijärjes- 
tön ja osastojen nousun kanssa. 
Ilmestymisensä alkuaikoina se oh 
viikkolehti, mutta v. 1907 se muu
tettiin kolme kertaa viikossa il
mestyväksi ja vappuna 1910 oi 
tiin jo niin varakkaita, että alet
uin julkaista Raivaajaa päivä- 
lehtenu.

Lehden loistoaika voidaan aset
taa alkaneeksi vuosisadan toisen 
vuosikymmenen alusta. Lehden 
levikkialueella o'evien osastojen 
lukumäärän -lisäys ja osastojen 
voimakas kasvu vaikutti kuloval
kean tavoin myöskin Raivaajan 
levenemiseen ja siitä st anee
seen hyvinvointiin, o irtolaisia

•qqpui maahan katkoani. Uoma 
na virtana ja osastomme saiva 
niistä huomattavan osan. Raivaa 
,asta tuli idän suomalaisten siirto 
■aisten valistaja ja ka vattaju.

V. 1911 pidetyssä Raivaaja, 
yhtiökokouksessa ke. kustoltiii 
lehdon muuttamisesta New Yoi 
kiin. Siitä oli k e. Au :tcllu vuoder. 
verran ja asetettu komiteakin 
asiaa tutkimaan. Kokous kest 
eitsemän päivää ja ka": si yötä 

joten kyllä asiat olisi pitänyt sel
vitä. Väiteltiin puoleen ja toiseen 
ja molemmin puolin mentiin liial
lisuuksiin. Tuloksena oh, että leh
ti jäi Fitchburgiin. Asiaa jäiestä- 
päin ajatellen voidaan kohtuudella 
tulla sellaiseen johtopäätökseen 
että päätös oh lehdelle edullinen 
sillä suurkaupungissa vieraskieli
sen lehdon julkaiseminen tuottaa 
suuria valkeuksia.

Muita julkaisuja
Raivaajan Kustannusyhtiö on 

julkaissut lehden ohella myös 
kuukausijulkaisua Säkenet. Sitä 
alettiin julkaista v. 1907, jolloin 
Työmiehen -kustannuksella ilmes
tynyt aikakausjulkaisu Soihtu lak
kautettiin. Säkonien ensimmäises
sä numerossa sanottiin mm. seu- 
raavaa: "Ihrnissydän on pohjaton 
kaijneudcnikaihon ahjo, josta vuo
roin surun kirpeät, kaihon kal
peat ja ilon hulmahtelevat säke
net ilmoille pyrkivä!..... Onnelli
nen se, joka voi sytyttäviä säke- 
niä lähettää elämän kylmään ru 
muuteen..... Nämä Säkenet on ai
ottu sellaisiksi sytyttäjiksi ja läm
mön luojiksi.”

Säkeniä julkaistiin v:een 1921, 
jolloin sen nimi muutettiin Nyky- 
ajaksi ja sen nimisenä julkaistiin 
vuoteen 1936, jolloin sen kustanta
minen lopetettiin. Säkenien toi
mittajina Raivaajan varsinaisten 
toimittajien ohella ovat olleet Ee
tu Salin, Santeri Nuorteva ja Yrjö 
Halonen. Nykyajan toimittajina 
olivat W. N. Reivo, Moses Hahl ja 
Oskari Tokoi. '

Raivaaja on myöskin julkaissut 
tilapäisjulkaisuja. Jo ennen Säke
nien ilmestymistä, vuonna 1905 
alettiin julkaista kerran vuodessa 
ilmestyvää Raivaajan Työvainiol- 
ta-nirnistä julkaisua ja Työväen 
Kalenteria muiden järjestömme 
alaisten lehtien yhteistyöllä. Vii
me vuosina on julkaistu Raivaa
jan Joulu- ja Sydänkesä-nimistä 
julkaisua.

Kirjallisuuden kustantaminen
Raivaajan kustannuksella il

mestyvien kirjojen lukumäärä 
nousee toiselle sadalle. Nimitte- 
lemme niistä muutamia tärkeim
piä: Sosialismi teoriassa ja käy
tännössä, Yhdysva tain sosialis
min historia, Arvo, hinta ja voitto, 
Sosialismin kehitys haaveesta 
tieteeksi, Tie valtaan, Korkeat 
elinkustannukset, Voima ja aine, 
Suuret orjataistelut, Syndikalismi, 
teollisuusunionismi ja sosialismi, 
Rautakorko, Polttava päivänpalo. 
Palvelusnaisen poika, Vuorikau- 
pur.-ki, Orjalassa, Työläiset ja lais-

R aivaajan latomo- ja painotyöläiset v. 1911
Vasemmalta Aivid Raatikainen, Antti Route, Frank Juslin, Vi;.tor Salmela, Arthur Hällfors, nimi muistamaton, Kiina Liljequist, 

Oskari Puhakka, Vietor Heikkinen, Anton Iwyra, Paavo Nuimi, Mr. Lehman ja Frans Kerttula.

kurit, EngCaniilais-suomalainbn 
anakirja, Proletaricvalteita, Yhdy s
valtain valtiolliset puolueet, Histo- 

a-aiueiia Amerikan suomalai- 
osla työväenliikkeestä, Kehitys

opin aakkoset, Uudempi kansan- 
jious, maunsa hy..:.miä, Juttuja, 
kommunistit Hitlerin ystävinä ja 
. ihollisi.ia Kominternin vararik- 
o, Pysvvö rauha tai ihmiskunnan 

tuho, Kuilu, Suomen ulkapolitiik- 
.u .öisen maailman sodan aika- 
la, Naisten kodin keittokirja, Ka- 
evala, ja Amerikan suomalaisen 
työväenliikkeen historia. Näiden 
lisäksi on julkaistu suuri määrä 
pienempiä kirjoja, vihkosia -ja ru
noteoksia sekä näytöskappaleita. 
Kirjallisuuden kustantamisesta ja 
myynnistä yksistään vuoden 1914 
aikana oli tuloja yli 25,000 dolla
ria.

Järjestöelämämme kukoistusai- 
koina perustettiin Raivaajan haa
rakonttoreita useille paikkakun
nille. Sellaisia järjestettiin New 
Yorkiin, Brooklyniin, Quincyyn, 
Worcestoriin, Ashtabulagn ja Mo- 
nesseniin. Kommunistihajaannux- 
sen jälkeen niiden kannattavai- 
suus heikkeni ja ne lopetettiinkin 
muualta paitsi New Yorkista, jos
sa se edelleenkin on olemassa.

Oma talo
Kun Raivaaja v. 1911 päätettiin 

vakituisesti pitää Fitchburgissa, 
alettiin katsella lehdelle omaa ta
loa, sillä liikkeen laajennuttua en
tinen toimipaikka kävi pieneksi ja 
epäkäytännölliseksi. Entisestä 
Pohjan Tähden naapuruudesta 
oli jo aikaisemmin luovuttu, mutta 
toinenkaan paikka ei ollut käy
tännöllinen. Liikkeelle sopiva ta o 
loydettiinkin Wallace avenuella 
ja kauppakirjat vahvistettiin tou
kokuun 22 p:nä 1911. Talon oli ra
kennuttanut Fitchburgin Atleetti- 
klubi ja kerrottiin sen olleen ai
kansa Massan valtion hienoin ja 
lujin urheilutalo. Siinä edelleen 
Raivaajan liike toimii.

Oman talon hankinnan aikana 
liikkeen johtokuntaan kuuluivat 
seuraavat henkilöt, joista osa on 
jo manan majoille muuttaneita: 
F. J. Syrjälä, John Suominen, P. W. 
Lahti, Axel Rantanen, John Uor' 
ton, David Heikkilä, William 
Markkanen, William Oksanen ja 
Hulda Jääskeläinen.

Saadaksemme Raivajan kehi
tyksestä yleisen käsityksen, in
tämme tähän tiliselostuksen tu
loista ja menoista ensimmäisen 
kymmenen vuoden ajalta vuosit
tain esitettynä:

(Katso taulua 12. sivulla) 
Vuoden 1914 jälkeen lehden ti

laajamäärä yhä kasvoi ja liike 
muutenkin vaurastui,, Nousua jat
kui v. 1920 saakka, jolloin tapah
tui pysähdys, sillä järjestössämme 
apahtunut hajaannus vaikutti 

myöskin Raivaajan r.ehitykseen. 
Raivaaja luonnollisesti menetti lu
kijoitaan, jotka olivat omaksuneet 
toisenlaisen katsomuksen kuin
minkä palvelukseen lehti oli alku
jaan perustettu. He perustivat 
oman äanenkannattajan itselleen, 
kilpailu kannattajista alkoi ja on 
jatkunut tähän päivään saakka.

Suuntariidat
Amerikan suomalainen työ

väenliike on ollut suuntariidoista 
rikas. Siitä on johtunut ettei Rai
vaajakaan niistä ole voinut va
pautua. Ensimmäinen, joskin vä
häpätöinen ja lyhyen ajan kestä- 
/ä vieras suuntaus oli "kockilai- 
suus," jota johti Viaporin kapi
naan osallistunut kapteeni John 
Kock. Raivaaja joutui hänen vä- 
Tikappaloakseen pienen ajan, sil
la lian oli lehden toimittaijana 
seitsemän viikkoa. Hän yritti opet
taa lapsellista ja samalla vaaral- 
1 irto "aseijtautuinisoppia”? jonka 
tarkoituksena oli vajeauttau Suo
ni" Venäjän vallan alaisuudesta. 
Hänen pääpaikkanaan oli Quin- 
ry. jossa hän suppea ;:.a piirissä 
/ritti saada kannatusta aikailleen, 
iockin jouduttua oioon Raivaa- 
asta hänen "liikkeensä haihtui 
uuliin.
’eoUiiiuusunionismi Ja sabotaasi

Raivaaja joutui suorittamaan 
jitkän jq ankaran väittelyn syndi- 
:ali.sti.rta suuntausta vastaan, jon- 
:a johtajana oli Leo Loukki. Rai- 
aajan puolesta väittelyä etu- 
.aas.-.j suoritti silloinen päätoi- 
nittaja F J. Syrjälä Laukki eli 
Työmiehen päätoimittajana ja sii- 
id hän kerran meni niin pitkälle, 
rtth suositteli sabotaasia käytet- 
aväksi työtaisteluissa Aiheen 

(.Jatkoa 12. sivulla)

K i r p i i P .  r.L’}

A K S ill MATTSON
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CONGRA TULA TIONS
on y o u r

F IF T Y
Of Outstanding Service to the 

Finnish-Americans of this country
FINNISH - AMERICAN CLUB of SAIMA M E M B E R S  and

, i

Board of Directors

Eugene Lehtonen, Pres.
John R. Edwards, Vice Pres. 
Valma Rasanen, Sec’y-Treas. 
John Perko, Asst. Sec’y 
Thelma Koutonen, Exec. Com. 
Otto Anderson, Exec. Com. 
Norman Carlson 
Frank Luokkala 
Robert Lovejoy 
Toivo Wainonen

Education, Dramatic &
Social Committee

Miriam and Weikko Lehto 
Laila and Erick Lahtinen 
Martha Anttila 
Elna and Norman Carlson 
Sirkka and Eugene Höglund

Tony Gallo
Irja Rutanen
Lea and Eino Rahkonen
Erkki Koutonen

Chorus Director
U. John Perä

Tree Warden
Fabian Raatikainen

Park Commission
John R. Edwards 
Erick Lahtinen 
Fabian Raatikainen 
Erkki Koutonen 
Weikko Lehto 
Wäinö Aalto 
Aune Miner 
Frank Luokkala

A|an Leppäniemi 
John Perko

Athletic & Recreation 
Committee

Aili Wainonen 
Paavo Koutonen 
Eino Rahkonen 
Lorraine and Matti Aho 
Eira Perko

Membership Committee
Elna Edwards 
Fabian Raatikainen 
Weikko Lehto 
Erkki Koutonen

Auditors
Walfred Mäkelä 
Joseph Severens
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Tervehdys
50-vuotiaalle

1

m i

Kirj. M a i j u  N i s k a n e n
Terve, terve Raivaajalle 
tuhansien ystävälle, 
kultavuottaan viettävälle, 
juhlapukuun pukeneelle.
Terve puolta köyhän pitäneelle, 
hierätystyötä lietsoneelle, 
luokkatietoa julistaneelle, 
siirtokansan silmuterälle!
Kun sa valkeita virittelit 
sydämet nuoret sytyttelit; 
luokkatiedon jyvät sirottelit, 
aatteen alut opastelit.
Työnorjat viitoit yhtymähän 
ja ne, joita ryysyt verhoi, 
sait yhteistyöhön ryhtymähän, 
alkuaikain aamunkoin.
Sortoa, soimaa sa uhmasit, 
iva ja kateus kun iti.
Ja rajusäät vaikka uhkasi 
suuntasi suorassa piti.
Arvokas on sun työsi ollut, 
mainehikkaaks myös nimes tullut. 
Ojentanut vanhaa, nuorta olet, 
tuonut esiin virheet monet.
Kunniata suotta ei saakaan, 
ansiosi tullessa vaakaan.
Raivaelit saran laajan, 
henkiseen korpeen, erämaahan.
Kertaa viisi vieraaksemme 
viikossa sua oottelemme.
Kenpä vierailustas kyltyy, 
yhä puolees kiinto yltyy. •
Onneksi olkohon nyt hälle 
kultavuottaan viettävälle.
Hälle tervehdykset suon 
ja oranssimaljankin juon!

Tervehdys
Clevelandista

Samalla kun Clevelandin osaston 
puolesta täten haluamme esiintuoda 
tervehdyksemme ja onnetoivotuksem- 
me 50-vuotiaalle äänenkannattajal
lemme, Raivaajalle, haluamme hiu
kan kertoa oman toimintamme histo
riallisista vaiheista:

Kuten ennestään on tunnettua pe
rustettiin paikkakunnallemme ensim
mäinen työväenyhdistys v. 1904, maa
liskuun 27 pnä. Perustettu uusi tulo
kas. liitettiin Imatra-liittoon. Perusta
van kokouksen puheenjohtajana oli 
Kalle Emil Savolainen.

Kun Clevelandissa v. 1904 pidetys
sä työväenyhdistysten kokouksessa 
päätettiin liittyä sosialistipuoluee- 
seen, seurasi päätöstä myöskin Imat
ra yhdistys no. 30 ja niin kesäkuun 
6 p. 1906 perustettiin sosialistiosasto 
joka liittyi sosialistipuolueescen. Pe
rustavan kokouksen puheenjohtajana 
oli Emil Niemi ja kirjurina Hilda 
Kauppinen. Jäseniksi liittyivät heti 
Gustaf Pursi, Rauha Pursi, Gustaf 
Westerinen, Ida Westerinen, Henry 
Säastamoinen, Victor Watia, Mrs. Nie
mi, Emil F. Heikkilä, Hilma Niemistö, 
G. A. Nuotio, Aatu Savolainen, K. E. 
Savolainen, Tilda Humlin, August 
Koponen, Alex Pekkola, Kalle Koski, 
August Malm ja Topias Malm. Ennen 
vuoden loppua oli osastossa yli 50 jä
sentä.

Jos joku haluaa pitemmälti tutus
tua osastomme aikuisempaan toimin
taan, niin siitä kerrotaan Elis Sulka
sen Amerikan Suomalaisen Työväen
liikkeen Historiassa sivu 416. Raivaa 
jän asiamiehinä on osastossamme oi 
lut: Nikolai Wutika, A. Kari, Hilma 
Arvio (Heikkilä), Elli Kari, H. War- 
tian, John Asuma ja monia muita; 
uutistenkirjoittajina A. Sinkku, Hilma 
Arvio, Jonas Salo, Emil Tammi, D. 
Laiho, Hilja Malin, Nelly Karvonen, 
August Puri, K. Raita ym.

Osaston ja johtokunnan puolesta 
Dan Laiho.

Otto Vigrenin 
muistolle
Kirj. K o s k e t a r

Nuorison liittäminen osastotoimin 
taan on aina ollut keskustelunaiheena 
kokouksissamme. On mahdotonta saa 
da heitä kaikkia mukaamme. Siihen 
on monta eri syytä1, mutta onnellinen

se paikkakunta, jossa tässä on onnis
tuttu.

Ne nuoret, jotka olivat niin pieniä 
Hooverin aikakautena, etteivät muis
ta mitä vanhempansa joutuivat kestä
mään taloudellisesti, jäi nimi “sosia
lismi” pelottavaksi ja epämieluisak
si.

Ne nuoret, jotka seuraavat polku
jamme, ovat niitä nuoria, jotka muis
tavat ihanneliittoaikamme ja ovat 
kasvaneet toimilalojommc helmassa. 
Niille, jotka taapertelival isän ja iii 
din mukana lauanlai-iltaisin toiminta- 
taloille, heille tuo tie on tultu ja toi
minta siellä mukaansa vetävä.

Toisissa ihmisissä on enemmän 
puoleensa vetävää luonnetta kuin toi
sissa ja toiset ymmärtävät miten suh
tautua nuorisoon. Tämäkin asia vaa
tii luonteen “viisautta”. Missä osas
tossa on tällaisia henkilöitä, niitä pi
täisi kehittää ja innostuttaa tämän 
asian palvelukseen. Arkipäiväinen po
litiikka kyllästyttää nuoria, jotka ei
vät ole aatteellisesti asiassa kiinni. 
Siksipä olisi vanhempien ymmärret
tävä heitä niin paljon, että voitaisiin 
sellaista huvia asian yhteydessä tar
jota, johonka heillä olisi kiinnos
tusta.

Lapsuudestani ja nuoruudestani 
muistuu mieleen Philadelphian osas
ton vilkkailla toimintavuosilta monta 
uutteraa henkilöä, jotka tekivät pal
jon kasvatustyötä osastonsa keskuu
dessa. Otto Vigren, jonka muistolle 
tämän artikkelini omistan, oli niitä 
henkilöitä, jotka osasivat suhtautua 
nuorisoon. Niinkuin näyttelijän, jon
ka täytyy tuntea ja elää osansa, hän 
osasi olla lapsena. Hän heittäytyi val
lattomaksi poikaseksi, teki itsensä 
lasten vertaiseksi, heidän ikäisekseen 
ja tällä lumosi heidät. Tänä Raivaajan 
suurena merkkipäivänä, pyhittäkääm
me niiden toverien muistoa, jotka 
paljon ovat antaneet tämän lehden ja 
Liiton hyväksi ja nukkuvat nyt nur
men alla, eläessään koskaan kiitolli
suutta vaatimatta ja saamatta itsel
leen.

myksenalainen päivä on kulunut huk
kaan

Allekirjoittanut on hyvin kiitolli
nen siitä, kun Raivaaja on julkaissut 
tältä paikkakunnalta vaatimattomasti 
kirjoittamani uutiset. Allekirjoittaja 
on ollut ASKL:n Canterburyn osaston

valitsemana uutistenkirjoittajana' 
noin kymmenen vuotta. Toivon Rai
vaajalle ja sen toimittajille vielä 
monia työrikasta vuotta.

Teidän
Jenny Rautio.

KAUNIS TAPA ON JULKAISTA KIIT0S1LM0ITUS LEHDESSÄ 
Julkaiskaa se RAIVAAJASSA, jota lukee laaja 
siirtosuomalainen asiakaspiiri!

Canterbury, Conn.
Tämän ympäristön Raivaajan luki 

joiden puolesta haluun lausua jonkun 
sanan. Raivaaja on täällä suurena 
enemmistönä toisiin suomalaisiin sa 
nomalehtiin verrattuna. Raivaaja tuo 
meille joka päivä yleismaailmallisia 
ja paikkakuntain uutisia. Siinä on 
uutisten ohella opettavia ja kehittä
viä kirjoituksia eri aloilta, joita mie 
lihyvjn vanhempi suomalaispolvi lu 
kee. Raivaaja on lehti, joka uskoi 1 i 
sesti palvelee lukijoitaan. Jos lehti ei 
aikanaan saavu tilaajalle, emme ole 
iloisella tuulella, sillä silloin kysy

R A I V A A J A
Työväenluokan esitaistelija, valon ja vapauden viitta! 

50-vuotinen raivaustyösi kantaa hedelmiä.

Parhaat onnittelut! Jatkukoon työsi!

Kuvassa vasemmalta oikealle: «
E. Ranta, D. Heikkilä, Lydia Nylander, E. Markkanen, Lahja Koskinen, Elina Sorn ja Wilho Hedman,
New York Port Chester Brooklyn, N. Y. Port Chester Bogota, N. J. aluesihteeri New York

A.S.K.L:n N. Y. Aluetoimikunta
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l a k o o n

vapauden soihtua kantanut R A I V A A J A !

Onnittelumme!
4

ASKL:n New Yorkin Osasto.
m

Perustettu vuonna 1903.

Työväentalo perustettu vuonna 1917.

2056 Fifth Ave., New York 35, N. Y. 

Tel. Le 4-0906

'
Mk

V-*

Kansantalo,

New Yorkin Työväentalo

Näyttämö, Lauluseura, Käsityöseura, 

Lainakirjasto, Ravintola, Pallohuone

Raivaajan New Yorkin konttori.

kansan hyväksi —

Aina palveluksessanne
»

*
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KATSAU S RA IVAAJAN Untkoa !). sivulta)
Raivaajan Ilmoitus Kirjallisiin- Tvölili. Säkenöi
tilaustulol tulot desta Kust. kirjat

1905 2,888.00 1,584.00 1.204.00 537,00
1906 3,683.00 1,912.00 2,227.00 882.00
1907 4,183.00 3,782.00 3,394.00 1,460.00 ooo.ot
1908 5,030.00 4,201.00 3,639.00 3.590.00 850.01
1909 7,445.00 4,803.00 3,722.00 4,771.00 566.01
1910 8,581.00 7,395.00 4,812.00 6,053.00 1,246.01
1911 14,758.00 9,954.00 4.836.00 8,555.00 4.136.01
1912 16,986.00 13,419.00 8,178.00 12,119.00 3,968.01
1913 18,325.00 16,601.00 26,277.00 19,218.00 3,268.01
1914 21,246.00 18,415.00 25,438.00 17,430.00 6,876.01

103,125.00 82,066.00 83,727.00 74,615.00 21,80(i.0(.
Koko Voitto ja Tilaaja-

liikevaihto tappio määrä Pääoma Varat
keskiarvo

1905 6,513.00 2,018 770.00 1*105.01
1906 8,704.00 2,812 2,315.00 7,867.01.
1907 ta «17 no 3.395 5.000.00 13.742.0t
1908 19,178.00 3,547 10,355.00 17,022.00
1»09 na.ixz.uO 4,604.00 T. 3,113 l3,«o0.0U 20.626.01
1910 28,525.00 3,042.00 T. 4,307 17.185.00 23.032.0C
1911 41,236.00 2,146.00 T. 5,295 20,000.00 57.115.0C
1912 60,433.00 1,740.00 T. 6,053 25,445.00 83.210.00
1913 . 103,560,00 1,771.00 V. 6,537 33,110.00 112,170.01.
1914 105,870.00 4,275.00 V. 8,335 40,135,00 135,213.01.
tähän hän oli saanut Ranskan la- valtakirja' R.S. osasto Saimasta
koista, joissa oli sabotaasia har
joitettu mm. rautatielaitoksen 
kokkien lakossa, joskin huonolla 
menestyiksellä. Laukki joutui tun
nustamaan erehdyksensä ja il
moitti luopuvansa kannastaan.

Samoihin aikoihin käytiin väit
telyä IWW:n poliittista toimintaa 
vastustavaa oppisuuntaa vas
taan. Industrialistisen unionismin 
kannattajia oli paljon järjestös
sämme, etupäässä keskivaltiois- 
Kjt ja lännellä. Väittely muodos
tui räikeäksi ja vuonna 1914 ta
pahtui hajaannus, jossa lWW:n 
kannattajat erosivat suomal. jär
jestöstä, perustivat itselleen ää
nenkannattajan ja alkoivat agi- 
teerata kannatusta opeilleen jär
jestömme jäsenien keskuudesta 
Raivaajan asemaan se ei paljo.! 
vaikuttanut, mutta Työmieheen 
sillä oli herpaannuttava vaikutus 
ja heikensi sen taloudellista ase
maa. Raivaaja antoi Työmiehelie 
aineellista ja moraalista tukea, jos
ta "kiitokseksi" Työmies myöhem
min oli auttamassa Raivaajan 
valloitusta kommunisteille.

Kommunistinen liike
Venäjän suuren vallankumouk

sen seurauksena puhkesi riita 
Amerikan suomal. sosialistijärjes- 
tön sisällä. Riitaa ei aiheuttanut 
se, että Venäjän työläiset karisti
vat päältään mädäntyneen tsao- 
rihallituksen. Kaikki ihailivat sitä 
ja ikuvittelivat loistaviksi niitä pa
rannuksia, mitä Venäjän sorretu 
luokat tulevat saamaan poistet- 
tiiaan riistovallan. Raivaaja luk; 
joineen oli näissä toiveisssa aivan 
yksimielinen.

Mutta kun Venäjän bolshevikii 
kpappasivat yksin vallan ja pe 
riistivät diktatuurin, niin sitä Rai 
vaaja alkoi arvostelemaan. Dik
tatuurinsa lisäksi venäläiset alkoi 
vat sekaantua toisten maitten työ 
väenliilkkeitten sisäisiin asioihin 
ja alkoivat määrätä mitä ne saivat 
tehdä tai olla tekemättä. Työmies 
ja Toveri puolustivat venäläisten 
menettelyä ja nostivat vimmatun 
hyökkäyksen Raivaajaa vastaan 
■ Toiset suomalaiset järjestöleh 
det alkoivat tehdä hyökkäyksiä 
Amerikan sosialistipuoluetta vas
taan ja niitä avusti siinä järjes 
tömme yli johto alikomiteoita myc 
ten, ennen kaikkea Keski- ja Län- 
sipiirien komiteat'. Morkkausla 
harjoitettiin myös idässä alueko 
miteain ja osastoihin solutettujen 
Vasemmistolaisjäsenien avustuk 
sella. Raivaaja joutui näitä kaik
kia vastaan taistelemaan ja puo
lustamaan Amerikan sosialisti 
puoluetta raivoisilta hyökkäyk 
siltä.

Oli selvää, että sanoja ei sääs 
tetty, kun oli kysymyksessä Rai 
vaaja. Kaikki keinot käytettiin leh 
den maineen polkemiseksi.

Raivaaja kuitenkin sai niin pa - 
jon aikaan että useat tuhannet jä 
senemme kieltäytyivät seuraa
masta hajoittajia, jotka Waukega 
nin kokouksessa jouluk. 25 
1926, päättivät julistaa suoma 
järjestön itsenäiseksi. Raivaajan 
vaikutusalueella osastot suurim 
malta osalta jäivät sosialistipuo 
lueeseen ja järjestivät toimintaa 
sa uudelleen.

Mutta ilman taistelua tuloksia 
ei saavutettu. Silloinen järjestö; 
toimeenpaneva komitea laati isai 
ljsiä, komentavia, melkein sivun 
käsittäviä julistuksia, jossa se ke 
ijnensi Raivaajan tekemään nm 
ja näin. Meikäläisten puolesta 
taistelua johtivat F j. Syrjälä ia 
Yrjö Mäkelä. Toisella puolella oi; 
kokonainen armä.jakunta sano
malehtineen ja muine agentt- 
neen.

reksi. Työmiestä jaettiin itään i eivät olleet liian pieniä eikä suu- 
kuten ainakin lentolehdistä, jos- ria. Valhe tietenkin muodosti suu
ra tätä likaista työtä suoritet- rirtimat "taisteluaseet " Ne henki- 
;iin. Raivaajan kokouksensa ollee: löt, jotka olivat itsensä valinneet 
"johtajien" rouvat olivat ottanee! Amerikan suomalaista siirtokan 
kuvia niistä edustajista, joita po-1 saa valistamaan ja — nylkemään,
liisi joutui ulos saattamaan, kun 
re puhuivat tuntikausia kokouk
sessa ja eivät totelleet puheenjon- 
ta-jaa kokouksen sääntöjen nou
dattamisessa. Niitä Työmies jul
kaisi.

tavallisesti johtivat hyökkäystä 
Taistelu Raivaajan ja porvaril

listen lehtien välillä jatkui. Se ei 
ollut lehdelle tuhoisaa, silla sehän 
antoi Raivaajalle tilaisuuden

a osakkeiden lukumäärä yli tu 
hannen, joita Saimalla ei ede; 
niin paljon olekaan, puhumatta 
kaan siitä, että Saima ei ollut hei!- 
e valtakirjaa antanut.

Raivaajan kokous kesti viis 
päivää, ja siinä jos missään huo
mattiin, kuinka vähän sivistystä 
ja säädyllisyyttä omasivat ne hen
kilöt, jotka siellä mellakoivat ja 
rähisivät. Sen avun korvaamisek- 

minkä Raivaaja oli Työmi 
helle antanut iww:läisten valloi
tuksen aikana, oli Työmies ko 
koukseen lähettänyt liikkeenhoito 
jansa, joka "kenraaliensa” kanssa 
piti yllä huutoa ja mellastusta, ku 
ten vain äärimmäiset katsomuk 
siinsa kiintyneet fanatiikot, ta. 
hourupäisten huoneista karan
neet voivat tehdä.

Kun nämä tapahtumat ovat jo 
historiassa kerrottu, niin pitkiä 
selostuksia ei enää tarvita. Tun
nustus tulee kuitenkin antaa niil
le tarmokkaille Raivaajan puolus
tajille, jotka eivät häkeltyneet vai- 
oittajien toimenpiteistä. Sillä jos 
re olisivat tehneet kompromissin 
tai luopuneet taistelusta, niin voi
daan olla varmoja siitä, että Rai
vaajaa ei enää olisi olemassa. 
Sen omaisuudet olisi aikoja sitten 
rävitetty ja lehti "yhdistetty" jon
kun toisen lehden kanssa.

Kenelläkään ei ole epätietoista 
se, ei edes valloittajilla itsellä
kään, että Rc^vaajan kannalla 
olleet olivat suurena enemmistö
nä ja että ne olivat laillisella ta
valla valittuja. Juuri sen vuoksi 
he mellakan aloittivatkin, johon 
oltiin valmistauduttu vissien suun
nitelmien mukaan, joita oli laa 
dittu ennen kokousta pidetyissä 
salaisissa kokouksissa. Heidän 
tarkoituksenaan oli valloittaa ko
kous väkirynnäköllä, tai saada se 
julistettua laittomaksi. Vielä nyt
kin, vuosikymmenien jälkeen val
loittajien "perilliset" kertaavat si 
tä suurta valhetta, että heiltä mu 
ka ryöstettiin lehteen asetetut 
omaisuudet. Heillä oli vielä ke 
kouksen jälkeenkin kaikki laillise 
oikeudet vaatia omaisuutta hal
tuunsa oikeuslaitoksen kautta 
jonne he uhkailivat asian viedä 
mutta joka luonnollisista syistä 
jäi toteuttamatta.

Ajan hammas on tasoittanut 
osan siitä katkeruudesta, mitä leh
den todellisten omistajien taholta 
tunnettiin, kun heidän täytyi käy
dä sellaisen kuurin lävitse, mikä 
olisi pitänyt olla itsestään selvä 
Osa valloittajista on muuttanut 
sinne missä ei enää taisteluita 
käydä, toiset hyljänneet entisen 
liikkeensä ja katuneet, että ova' 
kuuluneet sellaiseen joukkoon, 
otka moisia töitä suorittivat 
joistakin mellastajista tämä ka
pitalistinen järjestelmä on tehnyt 
menestyksellisiä liikemiehiä ja 
eräät makaavat Karjalan korves
sa ihailemansa järjestelmän uh
reina.
Taloudellinen asema hajaannuk

sen jälkeen
Lehden valloituksen epäonnis

tuttua alkoi rääviton parjaus leh
den ja sen toimitsijain inustaami-

Sen jälkeen he perustivat | maksaa "jyvät jyvillä." Puoluetoi
mitsijoin parjauksesta oli hyök
kääjille enemmän vahinkoa kuin 
hyötyä, sillä herjaajat suinkaan 
eivät olleet enkeleitä. Vastusta
jilla kun ei ollut kylpyä väitellä 
asiansa paremmuudesta, ne koh
distivat myrkkynuolensa lehden 
toimihenkilöihin.

Mutta työväenliikkeen sisällä 
käydyt taistelut tuottivat vahin
koa. Ensin jouduttiin i.w.w:läiseen 
hajaannukseen, sitten kommunis 
tiseen. Käytiin pitkiä ja rasittavia 
väittelyitä, oltiin tukkanuottasilla 
periaatteiden ja persoonallisten 
vaikutteiden vuoksi.

Raivaaja joutui paljon kulutta
maan lahden tilaa Tyoväen-Opis 
ton asioiden selvittelyyn. Tästä 
työväen oppilaitoksesta, josta 
odotettiin kehittyvän sellainen lai 
tos, joka kouluuttaa toimitsijoita

Isolleen äänenkannattajan itään, 
mitta on jo useitg vuosia nukku
nut ikiuntaan.

Raivaajan tilaajamäärä luon
nollisesti hieman laski, mutta mi- 
,ään vaaraa sen taloudellisen 
rseman horjuttamiseksi se ei ai
heuttanut, sillä yhtiöllä oli varoja 
ennen säästettynä. Oikeastaan 
niitä valloittajat hiinoitsivatkin, 
,sillä luultavaa on, että tuskin me
takkaa olisi nostettu, jos yhtiöllä 
olisi ollut suuret velat vastatta
vana. Raivaajan ympärille kuiten
kin jäi vielä niin suuri joukko, et
tä lehden kannattavaisuuskin oli 
taattuna.

työtä tehtaissa ja kaivannoissa.
ietysti oli sellaisiakin, jotka an

toivat tunnustuksen heille ja sen 
mukaan heitä kohtelivat, mutta 
paljon oli sellaisia kuten edellä 
mainittiin. Santeri Nuortevä kir
joitti näistä suhteista Raivaajan 
kyrnmenvuotisjulkaisussa aika 
nasevasti, mikä kuvaa sen aikai 
ta tilannetta erikoisen hyvin. Kir
joituksen otsikkona oli' "Puolueen 
elätit" ja lyhennettynä -kuuluu 
euraavasti:

Raivaajan sisältö
Luonnollista on, että Raivaajan 

yksityiskohtainen sisältö on ollut 
monien eri tilanteiden vaatimien
vaihtelujen alaisena.' Ovathan järjestöllemme, muodostui lWW-n 
siirtolaisemme eläneet monivai- kuppikunnan yksinoikeutettu lai- 
heista elämää, työväenliikkeenä- los- Sen opettajisto, jo'ica olisi itse 
me käynyt monien mullistusten suurimmalta osalta tarvinnut ope- 
a muutosten lävitse. Luonnollista tusta ia istumista koulun penkillä 
siis on, että lehden sisältö on vaih- lietsoi oppilaisiinsa järjestövasta:- 
dellut — ei ainoastaan toimitusta 3‘a oppeja. Tämän lisäksi se is 
edustavassa suunnassa, vaan tutti oppilaisiinsa suuruuden hui- 
myöskin kansankirjeiden kohdal-1 *uutta ja penikkatautia, jotka yn-

den lukukauden jälkeen katsoiva 
olevansa päteviä puolueen toi
mitsijoiksi. Kuvavana esimerkki 

nousevien "kykyjen" paljou

ta. Raivaaja on ollut jättiläispeili 
osta ahertelumme ja toimintam
me on ilmennyt eri vivahduksis
saan

Raivaajan ensimmäinen toimit
taja, Taavi Tainio, lehden ensim-i, . ... . , . , ., . .. kerran aputoinuttajaksi yksitoistamaisessa numerossa luonnehti , . . /..... 1 .

na
desta ja 
mainita,

innostuksesta voidaan 
että Työmieheen haki

suuntaviivoja, joita lehti aikoi tu
levaisuudessa noudattaa. Ameri
kan suomalaisen työväestön kas
vattaminen, yhteistunnon ja luok- 

atietoisuuden levittäminen, työ- 
väenolojen parantamisvaatimuk- 
sien ajaminen, yhteiskunnallisten

henkilöä, joista yhtään ei voitu 
valita pätemättömyyden takia 

Vasta useita vuosia hajaannuk 
sen jälkeen Raivaaja voi kohdis
taa kaiken tarmonsa lukijainsa 
kasvattamiseen ja opettavaisten 
kirjoitusten julkaisemiseen suu 
rammassa määrässä. Entiseen riikysymyksien selvitteleminen ia .. . . . . .  . • , , .

Amerikan suomalaisten työläisten fakirjortusten ja periaateselvitte 
. , i . i .  ■ i. lyien tilalle ilmestyi amerikkalais-tukeminen kaikissa vaiheissa oli- » , .........  , . •
vat niitä asioita, joita Raivaaja il- ‘a elamaa selostavia kirjoituksia 
moitti kannattavansa. Raittiuden l e n k i n  järjestöämme koskevat 
edistäminen kuului lehden ohjel- ?“ at ovat ama ollee lehden ah
maan. Lehden esit-telykirjoitus jul-P(el.mass(a .)a fovat edeHeenkm. Rn-

takmjoitukset eivät e n a a  täytä

"Vanhoilla roomalaisilla oli sa
nanlasku: ketä jumalat vihaavat, 
hänestä he tekevät pedagoogin 
En tiedä olivatko kouluolot siihen 
aikaan niin kauheita, että pedu- 
googiksi eli opettajaksi ryhtyny1 
henkilö ansaitsi tällaisia säälin- 
osöituksia. Mutta sen tiedän, että 
tämä sananlasku nykyaikana oli
si muutettava toisenlaiseksi. Se 
pitäisi -kuulua näin: ketä jumalat 
vihaavat, hänestä he tekevät sa
nomalehden toimittajan.

"Jokaisen täysin maksaneen 
puoluetoverin — ja rästissäkin 
olevan — mielestä, sanomalehti
mies on kapine, joka on luettava 
välttämättömien paheitten jouk
koon. Kuka hyvänsä voisi tulla hä
nen tilalleen ja suorittaa työn vä
hintäin yhtä hyvin. Mitäpä sii
nä muuta tarvitaan mokomassa
kin työssä kuin pari teräviä saksia 
ja iso -joukko häikäilemättömyyt
tä: edellisen avulla lei-kkaa leh
den täyteen uutisia ja artikkelei
ta, jälkimäisen avulla työntää pa
perikorin pohjattomaan kuiluur 
kaikki hyvät kirjoitukset, mitä 
muut toverit lähettävät lehdessä 
julkaistavaksi.

"Sanomalehtimies on laiska ;a 
kykenemätön. Se on selviö. Sa
nomalehtimies on puolueen elätti, 
joka viettää hyviä päiviä ja saa 
siitä palkan. Se on myöskin sel
viö. Kun yleisö ei kuitenkaan -kat
so voivansa tulla toimeen ilman 
sanornalehtimiehiä, se pidättää it
selleen oikeuden haukkua heitä 
sen palkan edestä minkä he saa
vat, ja kun palkka maksetaan kä
teisellä — jos nim. on semmoinen 
lehti että voi käteisellä palkan 
maksaa—niin vaaditaan haukku

misen oikeutta alennetulla hinnal
la, nim sillä tavalla, että sitä oi
keutta otetaan vähän enemmän 
kuin oikeastaan sen rahan edestä 
pitäisi saada.

"Puolueen elämässä sanoma- 
lehtimiehiä haukutaan ei vain sii 
tä, että he toimittavat tahi eivä1 
toimita lehtiä, vaan he ovat kai
ken muunkin pahan alkuunpani
joita. Sanomalehtimiehen pitää 
kuulua paikallisosastonsa agitat- 
sionikomiteaan, näytelmäseu- 
raan, huvitoimikuntaan, voimiste- 
luseuraan, ompeluseuraan, tuoli- 
parin maalaamista harkitsemaan 
asetettuun erikoiskomiteaan, hä
nen pitää olla jäsenenä piiri-, alue 
ja kaupunkikomiteassa, hänen pi
tää puhua osaston ohjelmako 
kouksessa, lausua runoja voimis- 
teluseuran iltamassa ja esittää va
paita rek-kiliikkeitä vai oliko se 
sauvaliikkeitä - ihanneliiton vuo
sijuhlassa. Hänen pitää sen lisäk
si käydä neljä kertaa kuukaudes 
sa kolmensadan mailin päässä 
luentomatkalla ja hänet valitaan 
säännöllisesti edustajakokouksien 
edustajaksi. Kun hänet tällä ta
valla valitaan,— ja valitaan usein
vastoin lähtöäänkin, nun jorh-
donmukaisia ollakseen sanotaan 
että hän runnaa kaikki asiat, tah 
itien sanotaan, että hän ottac 

niin paljon sivuhommia itselleen 
että ei voi hoitaa varsinaista ten 
täväänsä. Jos hän kieltäytyy ru 
peamasta kuliissimieheksi, voi 
misteluseuran johtajaksi tahi hu 
vitoimikunnan piletinmyyjäksi ta
hi jos hän kieltäytyy menemästä 
Etelä-Caroliinaan puhumaan, ta 
hi jos hän menee Etelä-Carolii
naan puhumaan, mutta ottaa siitä 
paitsi laivalipun hinnan, vielä sen
kin, mitä häneltä kuluu mat 
kan varrella, niin hän on hävytön 
ja laiska nylkyri. Jos hän mener 
Etelä-Caroliinaan puhumaan eik 
ota siitä mitään maksua, niin se 
notaan, että hän käy siellä masi 
noidakseen, hankkiakseen itse' 
leen kannattajia, mielistelläkseen 
kansaa, tukeakseen horjuvaa jabi 
istuintaan. Teki hän minkä hyvän
sä näistä kaikista, niin selviönä 
pysyy, että hän on laiska ja kyke 
nemätön ja juonitteleva.

"Sanomalehtimies on erilainen 
ihminen kuin kaikki muut ihmiset 
ja häntä arvostellaan eri mitta
puulla. Jos sanomalehden toimit
taja jonakin iltana, jolloin osaston 
näytelmäseura esittää "Kun ruu
sut kukkii," jonka toimittaja on 
ennen nähnyt kuusi kertaa, menee 
johonkin kaupungin yleiseen teat
teriin, missä ennestään istuu kym
menkunta muuta puoluetoveria, 
niin nämä siellä istuvat puolueto
verit seuraavassa osaston ko
kouksessa asettavat komitean tut
kimaan, eikö sanomalehdentoi- 
inittaja ole tehnyt itsensä syy
pääksi puoluerikokseen sekaan
tumalla porvarien kanssa ja häi- 
käilemättömäsrt ppikoteeraamal- 
la osaston toimintaa. Jos toimituk
seen tuodaan keräyslista — ne 
tuodaankin ensitilassa toimituk
seen, ja kaikki keräyslistat tuo
daan ensin toimitukseen — ja sa 
nomalehden toimittaja ei pane 
istalle muuta kuin 25 senttiä, niin 

sekin on tapahtuma, josta maini
taan vuosia sen jälkeen.

"Sanomalehtimiehet ovat lais- 
oja ja pahoja, kykenemättömiä 

ja nylkyreitä. Se on yleinen selviö, 
joka soveltuu kaikkiin toimittajiin 
yhteensä. Mutta sitä paitsi on kul
lakin toimittajalla vielä omia eri
koisia varjopuoliaan, joihin vuo
sien varrella on tutustuttu ja luötu 
niistä kiinteä käsitys, jota eivät 
mitkään selitykset muuta. Yleisö 
tietää tarkalleen, mitä jokainen 
heistä tekee ja mitä hän ei tee.” 

Kuinka paljon tätä Santerin ku
vaamaa "henkeä" vielä jäsenis
tössämme ilmenee, on tietenk n 
•vaikea arvioida, mutta tuskin se 
aivan tyyten vieläkään on pois 
hävinnyt, niin hassua <ja epäoikeu
tettua kuin se onkin.

Raivaajan toimittajat
Raivaajan toimituskuntaan on 

viidenkymmenen vuoden ajalla 
kuulunut nelisenkymmentä toi
mittajaa, joista jotkut ovat olleet 
pilki aikoja työssä. Ensimmäi
sen toimittajan Taavi Tainion 
ohella on toimituksessa työsken
nellyt seuraavat henkilöt: A. !3. 
Mäkelä, Alex Halonen, Aku Päiviö,

(Jatkoa 14. sivulla)

kaistaan toisessa paikassa tätä cuu“, , . . .  , , .. lehden palstoja ja hyvin harvoinnumeroa ja kehoitetaan lukija-1 K ‘ ' 1
kuntaa kiinnittämään siihen huo
miota.

Kun Raivaaja viikkolehtenä ei 
voinut olla uutislehti, niin etusi
vulla ei uutisia myöskään paljon 
julkaistu. Siinä julkaistiin kokouk
sien pöytäkirjoja ja vieläpä paik-

"sekaannutaan" toisten suomalais
ten sanomalehtien asioihin. Por
varillisten vastustajien hyökkäyk
set myös ovat laimentuneet ja 
Raivaajasta on tullut eri ryhmitty
miä uutisillaan palveleva "kan
san lehti."

Nykyisin ei toimitussivulla —
kakuntauutisiakin Paikkakunta- eikä mui,nökaan _  0ie väittelv- 
uutisisssa oli vahvasti agitatsio- kirjoituksia ;kuin harvoin, eikä sa
ma, jolla yritettiin herättää nuk- nottavasti Liittomme julistuksia ja
kuneita toimintaan ja selostettiin 
työläisiin kohdistuvia probleeme
ja. Kirjoituksissa myöskin väitel-

osastojen alustuksia. Toimintana 
me on pienentynyt ja se heijastuu 
myös lehdestä. Kansankirjeidenl i i  1 1  * f f t  | * * * J W  u  4 4 4 '—4 \—- 4 4 4  • l i v .

hm ja haukkua napsittiin kir- kirjoittajat kertovat -  osastojen 
johtajien persoonallisia vihanne- toiminnan selostuksien ohella — 
hia , joita tietenkin kerääntyi toi- ös paikkakunnillaan tapahtu- 
imntoihm osallistujille huomatta-1 vi3la yieisistä asioista suomalais

ten ja amerikkalaisten keskuudes-vasti.
Suomen asioita julkaistiin leh -isa Persoonakohtaiset parjauskir- 

den kokoon nähden suhteellisesti Joitukset ovat tyyten loppuneet, 
paljon. Se oli luonnollistakin, silla Toimittajat ja avustajat voivat 
lehden lukijat yleensä olivat hil- kohdistaa työnsä kohottaakseen 
jattain Suomesta tulleita ja uusia i^ijainsa tietoisuustasoa ja iar- 
vmtasi jatkuvasti. Toimittajien jota heille valistavaa ja sivistävää 
englannin kielen vajavaisuus oli lukemiata 
esteenä amerikkalaisten uutisten
kirjoittamiseen, sillä hekin olivat Jäseniemme suhtautuminen 
"viime paatin' matkustajia. Niin- toimittajiin
pä Raivaajaan kutsuttiin Cana- Raivaajan toimittajien ja jäse 
dasta v. 1907 kielitaitoinen suo- nien keskinäinen suhde alkuai- 
mentaja lehdelle. koina oli omituinen. Toimittajia

Toimituskirjoituksissa käsiteltiin pidettiin "herroina" ja kun oi- 
asioita monipuolisesti, mutta agi- keostaan herroja oli pakoon läh 
tatsioniluontoiset- kirjoitukset oii- detty, niin kauna kohdistettiin toi 
vat etualalla. Se oli luonnollista- mittajiin. Helitä pidettiin väittä
kin järjestömme ja lehtemme ai- mättömänä pahana ja oltiin ylei- 
kuajan taipaleella, jolloin tuli saa- sesti sillä kannalla, -että ne ovat 
da lehdelle niin kuin osastoillekin kansan elättejä, .jotka eivät pysty 
kannatusta. mihinkään muuhun tehtävään

Ensimmäisen ja sitä seuraavien Tämä siitä huolimatta, että toimit 
vuosikertojen tarkastelussa huo- tajat melkein kaikki olivat Tuu
mataan, että lehteä vastaan hyö-1 miillisen työn tekijöitä ja enner. 
kättiin raivoisasti. Mitkään keinot toimitustyöhön tullessaan tehneet

BROOKLYN; N. Y.

Raivaajan "valloitus"
Välittömänä seurauksena ha

jaannuksesta oh yritys valloittaa 
Raivaaja kommunistien palveluk
seen. Siihen okiinkin ryhdyttv 
niin .perusteellisesti kuin vastusta
jien kyky ja entiset kokemukset 
myöten antoivat. Raivaajan yh 
tiäkokoukseen saapuivat Rajoitta
jat sellaisen tunteen kannustani.- 
na, että he ovat kylän keskeltä ja 
toiset laidoilta Heillä oli "valta
kirjot" tasku ;aan ja niiden omi - 
tajana he_luulivat valloituksen 
suorittavansa. He eivät antane 
sellaisen vähäpätöisen asian 
seään vaivata, että yaltakujat 
suurelta osalta olivat laittomi i. 
sellaisia, joita osastot ja lehden
osakkeenomistajat eivät ollet t 
heilin antaneet. , ^ 1.

it. Kiiiviuijan hunkiliikimtii ma.iliskuim 22 puivuuu 1934 [Oliossa vasemmalta oikealle ovat Martti Sorja- 
nen, Karl 10 Savölaimn, Mary Blointjuist, Mirjam V.lukari, Wäinö Soini ja Edward Saikkonen; 
koskella Veikko .). Kii; pa, Aarre Y. Nuojua, B ernhard  Mundell, Villin M. Heinä, Ilmari Tiainen, 
Fabian Kaatisainen, ja Ja llu  Honkonen; takana Toivo N. Nousin, Jouko Viljakainen, Akseli Mattson, 
lOlis Sulkanen, Lauri Hällfors ja Henry Puranen. Kuvastu poissa ovat Ina Korvela, Julin Hill ja 
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Pitkä työntaival yhdessä matkailu on, 

on ollut vaivaa ja vastuksia,

mutta usko asiamme oikeuteen, 

en meidät voittoon johtanut!

nr

4. c

Onnittelumme viisikymmenvuotiaalleJ
f ii *• • j* »-■.

x «
t

Kiitoksemme siitä työstä mitä olet suorittanut ja toivomme, että yhtä hedelmällinen työ

edelleenkin jatkuu!
* * ■ " ' * ■ *  )% "

' GARDNERIN SUOMALAISEN TYÖVÄENYHDISTYKSEN JÄSENISTÖ
Gardner, Mass.

t

OSA GARDNERIN  TYÖVÄEN /H 3 I37YK SEN  JÄSENISTÖÄ

Vasemmalta oikealle. Alarivi: Alina Aalto, Emma Mattila, H ilmi Kultti, Maria Annala, Fanni Mäki *a Anna Kauppinen.

Toinen rivi: Hilma Blum, Siqrid Kauppinen, (perustavia jäseniä Elizabeth Asunmaa, Herman Oikemus, J. Th. Suomi
nen, Victor Annala ia Nestor Mäki) Maria Liukas, Elin Ruuska Sen’a Johanson.

Kolmas rivi: Aino Walkonen, Antti Walkonen, Emil Oja, Otio Kauppinen, William Kultti, Wäinö Kauppinen, Walle 
Johanson, Axel Teittinen, Julius Ahtio, Victor Liukas ja Adam Kauppinen. #
Neljäs rivi: Tobias Tissari, Aino Ahtio, Tyyne 0>a, Anna Ikonen, Mari Silvarborg, Olna Teittinen, Hilda Wesa, Anna 
Kauppinen ja Soffi Wiinikainen.

Takarivi. Oscar Oikemus, Elsi Linden, Toivo Linden, Richard Aalto, W jltet Wesa ja Emil Wiinikainen.
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(Jatkoa 12. sivulta)
Alex Ollikkala-Sevo, E. Kristians- 
son, Moses Halii, F. j. Syrjälä, Leo 
Laukki, J. W. Meriläinen, Yrjö Mä
kelä, Alex Coleman, A. E. Use- 
nius, Wilho Boman, Lauri Moila
nen, J. H. Karvonen, Henry Pura
nen, Oskari Tokoi, [olin Välimäki, 
Aku Rissanen, Eemeli Parras, On
ni Saari, Selma Jokela, Werner 
Sointu, Eetu Salin, Santeri Nuor- 
teva, Yrjö Halonen, Arne Halo
nen, Jack Kangas, W. N. Rcivo, 
Elis Sulkanen, T. N. Nousio, Eero 
Boman, Jallu Honkonen, John 
Koäk, Ilmari Tiainen ja Akseli 
Mattson. New Yorkin sivun toimit
tajana Wilho Hedman.

Korjauslukijoina ovat toimi
neet seuraavat: Matti Laitala, Juk
ka Mäkirinne, Urho Hagelberg ja 
Jukka Kotiranta. Nykyisin toimit
tajat itse lukevat korehtuurinsa.

Päätoimittajina ovat olleet Taa
vi Tainio, A. B. Mäkelä, John 
Kock, Leo Laukki, J. W. Meriläi
nen, F. J. Syrjälä, Yrjö Mäkelä ja 
Elis Sulkanen, viimemainittu on 
edelleen siinä toimessa. Näistä 
Syrjälä ja Mäkelä ovat olleet pit
kän aikaa päätoimittajina, kun 
taas toiset olivat hyvinkin lyhyitä 
aikoja mainitussa toimessa.

Nykyisin toimituksen muodos
tavat seuraavat: Elis Sulkanen, 
T. N. Nousio, Jallu Honkonen ja 
Akseli Mattson.

Raivaajan toimittajista enem

män kuin puolet on muuttanut 
manan majoille ja viimeisen kym
menen vuoden ajalla toimitus on 
muuttunut kokonaan. Toimitus 
luetteloon tavallaan kuuluu myös 
Seth Heikkilä, joka valittiin Tainion 
tilalle ja saapui Amerikkaan, mut
ta palautettiin takaisin Suomeen, 
kun hänellä oli lyöpaikkasopimu • 
Raivaajan kanssa, minkä siirto
laislaki ainakin silloin kielsi. "Yh
teistä hyvää" ajavat kansalaiset 
ilmiantoivat hänet ja saattoivat 
hänelle suurta aineellista vahin
koa.

Liikkeenhoitajat ja muu 
henkilökunta

Raivaajan liikkeenhoitajina 
ovat olleet seuraavat: V. Haataja, 
Hj. Hilman, John H. Karvonen, A 
Swan, John Suominen, W. N. Rai
vo ja nykyinen liikkeenhoitaja 
Henry Puranen. Näistä Suominen 
hoiti liikettä 36 vuotta

IKonttorityöläisistä muistetaan 
ainakin seuraavat: Teuvo Jalka
nen, Jussi Horton, Martta Suomi
nen, Antti Linnanmäki, Hugo Var
jola, Aini Mäki-Valley, K. G. Lind
ström, Paavo Pajunen, V. Rissa
nen, J. V. Kannasto, J. A. Partanen 
Eero Bovellan, Lauri Hällfors, Eino 
Talikka, Veikko J. Kiippa, Viola 
Autula, lna Korvela ja Mary 
BLomquist. Talonmiehenä on John 
Hill.

Pitkäaikaisina työläisinä teknil
lisellä puolella ovat olleet F. Juus- 
ten, A. V. Lehtonen, K. E. Savolai

nen, Miida Voutilainen, K. lohko
nen, V. Heikkinen, Frans Kerttula 
E Rasi, Fabian Raatikainen, 
Arthur Hällfors, Fiina Liljeqvist, 
Edward Tntto. Matti Tiitto, Char
les Mattson, Anton Lyyra, Paavo 
Nurmi, Andrew Route ja Win. Da
vidson Nykyään latomo- ja 
paino-osastolla työskentelevät 
seuraavat: Vaino Soini, Edward 
Saikkonen, Miriam Vilakari, 
Aarre Nuojua, Bernhart Mandell, 
Fabian Raatikainen, Vilho Heinä, 
Martti Sorjonen, Jouko Viljakai
nen ja Hannes Simola.

Johtokunnan jäsenet
Lehden johtokunnan jäsenien ni

miä on ollut mahdoton kaikkia 
saada, mutta julkaisemme ensim
mäisen ja nykyisin toiminnassa 
olevan johtokunnan jäsenten ni
met Ensimmäiseen johtokuntaan 
kuuluivat ainakin Wille Erickson, 
Antti Lempinen, Victor Loukola ja 
Matti Laitala. Muistitietojen mu 
kaari johtokuntaan kuului myös 
Axel Rantanen ja Wm. Oksanen. 
Johtokuntaan tietenkin kuuluivat 
toimittaja Tainio ja liikkeenhoi 
taja Haataja. Wille Erickson oli 
presidenttinä, Antti Lempinen va
rapresidenttinä ja Victor Loukola 
kirjurina.

Nykyisen johtokunnan jäsenet 
ovat Sjimes P. Salminen, David 
Kurki, Victor Annala, Herman Oi 
kemus, John Korpi, Wille Aho, J. 
G. Laakso, Lauri Jokinen, Elis Sul
kanen ja Henry Puranen.

Raivaajan asiamiehet
Raivaajan asiamiesnneija vii

denkymmenen vuoden aikana on 
ollut niin suuri, ettei heidän kaik
kien nimiä ole julkaistavaksi saa
tavissa. Julkaisemme kuitenkin 
lehden ensimmäisten ja nykyisin 
toimessa olevien asiamiesten n; 
met. Vuoden 1905 asiamiesluelle- 
io oli seuraava:

Gardner, Mass. — Onni Suuro
nen ja Henry Aarnio; Eveloth, 
Minn. — Wili Wilson; Cleveland, 
Ohio — K E. Savolainen, Moses 
Halil, Gust Lehtinen; Chicago, 111.
— Wilho Boman; New Yorl;, N. Y.
— John Rapp, K. G. Lindström, O. 
Petroinkin, G. Salminen, P. Lappi 
G. Rautio; Vancouver, B. C., Ca
nada — Jaakko Rämö; Minneapo
lis, Minn. — Aku Päiviö; Rock- 
port, Mass. — Heikki Hakala; 
Worcester, Mass. — C. A. Teräs, 
V/. Salmi; Port Arthur, Canada 
Karl Nyman; Maynard, Mass.
M. Siiri; Menahga, Minn. Anton 
Järvinen; Roscoe, Pa.—Alexander 
Pennala; Philadelphia, Pa. — O 
Wilson; Cloquet, Minn. — G. Tuu 
ra, Peter Kärkkäinen; Virginia 
Minn. — J. Flander; Brooklyn
N. Y. —  F. Harkko, Alex Ekholm 
Salem, Mass. — Elin Penttilä; To 
ronto, Ont. — J. W. Ahlqvist, A le k 
si Kulho; Ironwood, Mich. — Art 
hur Hinberg; De Kalb, .111. — J 
A. Lassinantti; Hcmndj V/yo. — K

| Mäki, J. Linna; Buhl,- Minn. — H 
Schalin; E. Cambridge, Mass. —

J. II. Oikomiisi Allston, Mass 
lacob Koskela, Hibbing, Minn 
J. Rauha; Glassport, Pa A Me
rikanto, Quincy Mass. J. W 
Meriläinen, J. Ahonen, Emil Leino. 
Lead City, S. D — Kalle Koski, 
Norwood, Mass. K Wirtanen, 
Waukegan, 111 Jalmari Kyröläi
nen; Aberdeen, Wash. — Gust 
Kinnunen, John Kiviniemi; Rock 
Springs, Wyo. August Koivisto, 
John Wilson; Biwabik, N 
Kalle Sippola; McKinley, K 
J. H. Vanha-aho; Ashtabul 
— — L. Pietilä, M. Aarni 
neaut, Ohio — John Tusa| 
ville, Colo. — M. Sarast 
met, Mich. — Vilho Leikas; 
dale, Mich. — Frans 
Hoquiam, Wash. — Abel Adam.:, 
Portland, Ore. — Abraham Rout- 
tn; Seattle, Wash. — A. Blomqvist. 
Butte, Mont. — Sakari Märsy, 
Hancock, Mich — Anton Jäntti 
Milwaukee, Wins. K. F Tuhka
nen; Jersey City, N. J. J. G Hä- 
mälä; Pearson, Wash. Henry 
Syrjälä.

Vuoden 1953—4 kilpailuun otti
vat osaa seuraavat asiamiehet:

Fitchburg, Mass. — W. A. Sum
ner, A. Route, S. Wisti; Maynard, 
Mass. — A. Torppa, W. Orasinaa, 
Anna Aho, Anni Korsman, H. Lin
den, Maija Niskanen; Worcester. 
Mass. — Niku Hallila, H. Ilvonen, 
John Korpi, Olli Nousiainen; Gard
ner, Mass. — Elsie Linden, Sig 
rid Kauppinen, Anna Kauppinen,

Onnitte)emme
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JUH LAPÄIVÄN JOH DOSTA!

BOSTONIN SUOMALAINEN EDISTYSYHDISTYS
Allston, Mass.

Bostonin Edistysyhdistys ottaa osaa RAIVAAJAN kultavuoden juhlintaan 

uskoen vakaasti, että matkan pää ei ole nähtävissä.

BOSTON ja YMPÄRISTÖ

Mrs. Aino, M. M. Syrjälä 
Mrs. Sanna, M. Bolm 
Mr. ja Mrs. Lauri Lindell 

ja Elizabeth ja Linda 
Annikki ja Emil Pitkänen 
Elizabeth Johnson

Aarot Iluoppi, Sonja ja Niilo 
Mrs. ja Mr. Oscar Seppä-John 
Hulda ja Riku Selin 
Sandra Kulo 
Lempi ja Matti Dove 
Martha, Gus ja Jeannette 

Salonen
Hilda ja John I). Kajander

Sanna 'Tuomi, Arlington 
Betty ja Urpo Koskela, 

Oakridge, Tenn.
Hilda ja Wilho Nyman 
Jacob Koskela
Emmy ja Edward Minkkinen 
Rachel ja Sävele Syrjälä 
Katrina Kajander

Quincy, Mass. Väinö Tirri 
Fred Lukkarinen, Norwood, Ma,;

Alma Eklund, Aino Aho, Pea
body, Mass. Emil Mäenpää, 
George W. Laakso, Ashby, Mas.:,.

Tilda Aalto, Alfred Ranta, Han
na Pätäri, Otto Louhi, Armas Sep
pälä, Westminster, Mass Peter 
Kähkolä, W. Warcharn, Mass. 
Anna Erickson; Hubbardston, 
Mass. Herman Rivinoja, Bos
ton, Mass. — Jacob Koskela, Ri
chard Selin; Townsend, Mass. - 
Henry Mäki, Aino Ranta, Abing- 
ton, Mass.- M. Paananen, Nikolai 
Tyni. David Laine; Lanesvillo- 
Gloucester, Mass. Jonas Tikka
nen, Aili Nurmi, Mary Pulkka, 
Rockport, Mass. — John Mäki, 
Wm. Johnson, Ellen Koski, Ches
ter, Mass. — Henry Koivisto, W 
Barnstable, Mass. — Victor Lee 
man; So. Royalston, Mass. — Antti 
Miettinen; Ashburnham, Mass. 
Kalle Rasi; San Francisco, Calif.

Hilja Malin, Weymouth Mass.
S. Hanhisalo, Hilja Kosonen, 

Hjalmar Nissilä; Clinton, Mass.
Elias Pekkanen; Rutland, Mass. 

—Emil Miander; Sandwich, Mass. 
John Pärssinen; Springfield, Mass.
— Lauri Rein; So. Ashburnham, 
Mass. — K. Hämäläinen; New 
York, N. Y. — M. W. Bruun, M. 
Bloom, John Forsell, M. Pulkka, 
Hilja Siren, W. Heininen, M. Ly/- 
tikainen; Canterbury, Conn - 
EJsther Puisto, J. Hill, Jenny Rautio, 
K. J. Kallio, Eva Aavik, Martha 
Hartikka, Charles Morson, Rosa 
Koistinen, John Miller, H. J. Ukko
nen, Ashtabula, Ohio — O. Herra
nen, Frank Saarinen, Tyyne Siro
nen, Lydia Aunela, Judith Aro, Ei
nari Närhi; Warren, Ohio — Alex 
Penn, Frank Heiskala, Ellen Aho, 
E. N. Juhala; Cleveland, Ohio — 
Nelly Karvonen, John Asuma, Elli 
Kari, N. C. Wutika; Brooklyn, N. Y
— Bertha Raitio, Matti Suomi, Ly
dia Nylander; Fairport, Ohio — 
Isaac Autio; West Paris, Me. — 
Ole Kuittila, Hugo A. Heikkinen, 
Eli Wuori; New Ipswich, N.H. — 
Matti Mäki; Newport, N. H. — 
Frank Taimi; Detroit, Mich. — E 
Junnila, Rauha Juntunen, E. Luo
ma, K. Tuomela, Lyyli Laine, E 
Mack, Albin Lappi; Ludlow, Vt. -
J. A. Rivers, Anselm Hongisto, Eric 
Johnson, Wm. Dawidson, Ivar B 
Hella, Jalo A. Rivers; Philadel
phia, Pa. — Jack Nurmi; Bogota, 
N. J. --  Mary Lehto, Martha Raut 
Lahja Maria Koskinen; Union, Mc
— A. Theo Olson; Port Chester, 
N. Y. — Emil Markkanen; Troy- 
Fitzwilliam, N. H. — Ida Mattson, 
Antti Tainio; Jersey City, N. J. — 
Hanna Hamall; Scotia, N. Y. — 
Aili Kotiranta; West Rockport, Me.
— G. Laine; Van Etten, N. Y. — 
Hanna Mäkelä, Henry Laine, Ali
na Aho; Baltimore, Md. — Wm. 
Kylmälä; Milford, N. H. —- Otto E 
Masu.-Matti-Kokko, Berkeley, Cal.
— Win, Ranta; Conneaut, Ohio — 
Mrs. H. V/iritturi; Aberdeen, Wash.
— Mätti Mäki; Arlington, Vt. — 
Alex-Hagelberg; Astoria, Ore. — 
John Lahti; Buffalo, N. Y. — K. 
Roininen; Bovey, Minn. — Syyne 
Alanko; Crystal Falls, Mich. — 
Antti Timonen; Chicago, 111. — 
Emil Hentunen, U. Leppänen; Erie, 
Pa. — A. Wirtala; Egg Harbor 
City, N. J. — Kaarlo Järvi; Gray- 
land, Wash. — Otto Rentola; Hart
ford, Conn. — J. E. Koski; Ha .ri
ville, N. H. — Ruth Luoma; G id, 
N. H. — Mary Wesoja; Ib., jo ,
Wash. -----  Mrs. M. Lampi; .ung-
field, Me. — Victor Wuori; Lake 
Worth, Fla. — lna Moisio, John 
Karien, Elina Pohjonen, M. Rautio, 
Wm. Marttila, Oscar Suvanen, 
Lebanon, N. H. — Paul Silgren, 
Los Angeles, Calif. — Emil Hari
nen, Eino Suomala; McKinnon, 
Ga. — Julia Heino; Metuchen, N. 
—Taimi Turikain; Millinocket, Me
— Uno Pasanen; Monessen, Pa. -- 
J. E. Savo; North Jay, Me. — Ida 
Lilja; New London, Conn. — Lem
pi Rimpilä; NeNwark, Del. — Jack 
pi Rimpilä; Newark, Del. — Jack 
Karppinen; New Cästle, Pa. — 
Maria Juustinen; Pittsburgh, Pa
— John Luopa; New Portland, 
Ore. — Arne J. Avikainen, Geo 
Altman; Pawtucket, R. I. — Laila 
Palo; Port Arthur, Ont. — Eine 
Kuntsi; Pemberton, N. J. — Peter 
Kanerva; Rolla, No. Dakota J 
A. Huovinen; Rodk Springs, Wyo

Mrs. Iver Hiibacka, Superior, 
Wis. — John Tarki; Staten Island, 
N. Y. — Lydia Mattson, Helmi V/a- 
ris; Temple, Me. — Ottilia lisalo, 
Thomaston, Me. Helen Saario, 
Thomas Huotari; Waukegan, 111

Leo Saari; West Orange, N. ] 
Toivo Wi'len, Waldobodo, Me 
Onni Pasanen, Wilton, Conn. 
Herman Raita.

Raivaajan kirjeenvaihtajat
Raivaajan kirjeenvaihtajaver- 

kosto on niin laaja, että kaikkien 
mainitseminen on mahdottomiin, 
kun niistä ei pidetä virallista tilas
toa. Mainita vain voimme, että 
tuskin yhdelläkään Amerikan 
suomalaisella lehdellä on niin mo
nipuolista ja ahkeraa kirjeenvaih
tajien armeijaa, jotka auttavat toi
mitusta ja rikastuttavat lehden si
sältöä. Lausumme niille yhteiset 
kiitokset ja toivomme, että yhteis
työ edelleenkin jatkuisi rikkomat 
lomana.
Lehden sisältö viimeisen viiden

toista vuoden aikana
Raivaajan toimitustavassa ta

pahtui huomattavia muutoksia,

kun jät jeni. unin - ..-ikäni An rikein 
sosialis t ipuoluoe I i v 19V- Ma i
nittu pu o lue  oli itun i1 monien 
hajaannu k ien i uit,ui uuksien 
pyörteisiin ja menett i  työläisten 
kannatusta. Janeni .l-.mm- oli kyl
lääntynyt puolue.e i .m.untuviin 
ja oman järjestönkin ke kuudo  - 
sa tapahtuneisiin ho kmnuksiin. 
Tainan lis iksi jnr,o.;l s inne kuu
luvia osastoja joutui : so inees ta  
eroon, kun New York,n valtiojär 
jestö erotettiin . :!: lipuolu- 
eesta. New Yorkin valtic i o.i 
useita osastoja, joit i ei v- itu jä t
tää oman onnen, i no : m i s e u 
rauksena Oli jä r jes tämme <■: puo-
ueesta. Olimme i t senä; .-e i ne) - 

sen vuotta ja v. 194U } eru tett i 
nyt to iminnassa  Olov i A met. k 
Suomalainen Kans anva l l an  Isäin.

Tällä kaikella oli v t kut ik en • i 
lehden si sait m Pu- .1 •< n i noi
den selostaminen e. es ia kfi äu 
nut ohjelmaan ja un 1 . i.ih .. : :i- 
oidi in elostamini I tui
lehden yhdeksi voivoin.-.uudeksi. 
Sen äänenkannatla m i ! nti n 
ollutkin. Liiton a.soiden , elia 
lehti on kohdistanut t su. s a n .  •< 
lukijoittensa tietoisiin, tason ko- 
nottamiseksi seuraa.naii i kaikki i 
maailman tapahtumia i aat ;vir- 
tauksia. Uskollisena sosialidemok
raattisille periaatteille on lehti ai
na asettunut työväenliikkeen seu
raamisen ja selostamisen ensim
mäiselle tilalle.

Suomen jouduttua naapurinsa 
raakamainen hyökkäyksen koh
teeksi, Raivaaja on luovuttaut pen- 
jon palstojaan Suomen aseman 
selvittelyyn ja avustuksen ke
räykseen. Raivaaja on julkaissut 
sellaisia Suomen ja Venäjän vä
lisiä suhteita koskevia asioita, joi
ta muut lehdet eivät ole kyenneet 
julkaisemaan, taikka eivät ole ha
lunneetkaan. Siitä lehti on saanut 
tunnustusta laajoilta piireiltä.

Raivaaja on tinkimättömästi
noudattanut lehden yhtiökokouk
sien ja Kansanvallan Liiton edus
tajakokouksien antamia suunta
viivoja ja vuosittain saanut siltä 
tunnustuksen.

Lopuksi
Vaikkakin tälle selostukselle on 

venynyt pituutta, niin sittenkään 
ei ole voitu kosketella lehden 50- 
vuotista historiaa läheskään tyh
jentävästi. Mahdollisesti hyvinkin 
tärkeitä asioita on jouduttu jättä
mään sivuun, sillä eihän tila sii
hen riittäisi, eikä pikaisella sil
mäyksellä niitä kaikkia voi huo- 
matakaan. Raivaajan vuosiker
roissa on tallella siirtokansamme 
ja erikoisesti järjestömme histo
ria; niissä kuvastuu meidän aher- 
ruksieVnme ja taistelujamme sarja 
peilikirkkaana. Pitäkäämme kai
kin huolta siitä, että lehtomme 
edelleenkin pysyisi johtavana 
lehtenä Amerikan suomalaisen 
siirtokansan keskuudessa.

Fairport Harbor, 0.
J. V. Sirola 

vanhan kaar
tin .sosialisti, 
toiminut Hel
singin työ
väenyhdistyk
sessä ja tullut 
tähän maahan 
1907. Hän yh
tyi New York
in Sosialisti- 
osastoon heti 
tänne saavut
tuaan. Siellä 
hän toimi eri
näisissä tehtä
vissä, etupääs
sä näyttämöl
lä. S i r o t a  
muutti Fairportiin noin 35 vuotta sit
ten ja on siitä asti toiminut osastossa 
ja hualiyhdistyksessä. Kiinteästi on 
Sirola tilannut ja lukenut Raivaajaa 
koko tämän 47 vuotta. Vielä nyt van
hoilla päivilläänkään hän ei unohda 
käydä säännöllisesti kokouksissa. Työ
väenliikkeen edistys ja kehitys on 
tov. Sirolan pitkän toimintakauden 
korkein tarkoitus.

Raivaajan kultavuosien lukijoita

Niitä, jotka ovat lukeneet ja tuke
neet Raivaajaan ensi numerosta läht
öön, on joukossamme vielä huomat
tava määrä. Samalla kun juhlimme 
vuosia täyttäneen Raivaajan kunniak
si, niin sitä kantajoukkoa joka sen 
aloitti, on myöskin huomioitava. Fair 
portin osastossa on vietti kolme täl
laista kunniajäsen veteraania. Mrs. 
Uuliin Ahlberg on yltä vielä ahkera 
toimiva jäsen ja jokaisen Raivaajan 
numeron hiin tarkoin tutkii.

Maria ja Jacob Kivimäen pariskun
ta on toiminut työväenliikkeen hyväk 
si jo ennenkuin varsinaista järjestö 
toimintaa suomalaisilla oli. Jacob on 
vielä ketterä ja ahkerasti seuraa osas
ton toimia. Vaimonsa Maria on jo 
useita vuosia ollut tautivuoteessa hai 
vautuneena. multa hän on ollut osas 
ton loimintuhenkilö sen perustami
sesta lahtien. Hän toimi vuosia om
peluseuran puheenjohtajana. Raivaa
ja on heille tullut sen alkamispäiväs 
la lähtien.

Näille vuosia täyttäneille tovereille 
me näiden juhlien yhteydessä tali 
dornnte osoittaa kiitoksemme ja kun 
niuitukseinme. 1 A.
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Olin mukana perus
tamassa Raivaajaa

Jacob Koskela, Allston, Mass., on 
yksi niitä Amerikan suomalaisen työ
väenliikkeen uran uurtajia, joka on 
ollut mukana Raivaajaa perustamassa 
ja on siitä asti uskollisesti seurannut 
sitä.

Mr. Koskela on syntynyt Ilmajoella 
v. 1877. Hän saapui siirtolaisena Yh
dysvaltoihin jo v. 1896 ja on sen jäl
keen kahdesti käynyt Suomessa, jossa 
on viipynyt kaikkiaan kolme vuotta. 
Hän on melkein yhtämittaisesti asu; 
nut Bostonissa ja työskennellyt suu
rimmaksi osaksi rautatievaunujen 
korjauspajoissa; kuulunut unioon ja 
nauttii nyt rautatietyöläisillc kuulu
vaa eläkettä.

“Ensimmäiset yhdistykset, joihin 
täällä kuuluin olivat seurakunta, 
raittiusseura ja nuoriseura, joista vii
meksimainittu oli niin vapaamielinen, 
että sen kokouksissa sai sellainenkin 
‘kauhu’ kuin Matti Kurikka puhua”, 
kertoo Koskela ja selittää edelleen 
puhujina olleen myös Taavi Tainion 
ja Victor Kososen. Nuorisoseuralla 
oli myös hyvä kirjasto, jossa oli va- 
paamielisiäkin kirjoja. Kurikka piti 
täällä useita, koko järjestelmää “re-

mi.i" puheita: tilasin myöskin hauen 
aim,itämäänsä “Arka” lehteä. Sitten 
vasonen esitti jo selvempää sosialis
oin ja kun VVorcesterissa perustettiin 
Työmies, tulin sen johtokuntaan va- 
•njiiscncksi ja ennen kaikkea yrityk- 
,on rahoittajaksi. Kun se ei menesty
tyt muutettiin lehti Hancockiin.

Olin mukana Bostonin työväenyh 
listyksen perustamisessa v. 1904. Heti 
Työmiehen muuton jälkeen virisi 
keskustelu oman lehden perustami
sesta itään. Minä olin Bostonin yh
distyksen puolesta lehden perusta
mista vastustavilla evästyksillä Rai
vaajan perustavassa kokouksessa, 
koska pelättiin ettei uusi lehti menes
tyisi täällä paremmin kuin Työmies- 
kiitin Mutta kun päivä oli väitelty ja 
lehden puolustajat osoittivat kuinka 
työväneliike on nousemassa ja kuin
ka Suomessakin eri kaupungeissa on 
oma lehtensä, niin lopuksi äänestin 
lehden puolesta. Heti ryhdyin myös
kin perustetun lehden, Raivaajan 
asiamieheksi, jffssa toimessa olen ol
lut melkein yhtämittaisesti nämä vuo
sikymmenet ja olen vieläkin.

Tilasin Raivaajaa Suomeenkin siel
lä ollessani. Tunnustan avoimesti, et
tä Raivaa'a on ollut minulle hyvä 
toveri. Pitkän elämäni varrella olen 
tullut huomaamaan Raivaajan valis
tavan ja kehittävän arvon. “Tieto on 
valtaa” sanottiin usein ennen ja se 
pitää yhä paikkansa. Toivon vain, et 
tä me kaikin pysymme uskollisina 
tehtävässämme ja hankimme lehdet 
lemme yhä enemmän tilaajia ja luki 
joita. Siten teemme parhaan palve
luksen itsellemme ja kanssatyöläisil- 
lemme.

Tervehdys
Raivaajalle

Donora, Pa., 
heinäk. 29, 1954

Olen syntynyt Turussa 1 pnä tou- 
kok. (vappuna) 1879 ja olen siis 75 v. 
3 kk. ikäinen. Viilin Amerikkaan, tän
ne Donoraan kesäk. 1 pnä 1902, siis 
52 vuotta sitten. Lueskelin lehtiä

' .-virtola sta”. “Ashtabutan pillerileh- 
teä", “Amerikan Suometarta" ja tila
sin “Pohjan Tähteä" kunnes "Raivaa
ja" alkoi ilmestyä tammikuussa 1905. 
Mrs. Otto Gustafson oli saanut tukun 
Raivaajan näytenumerolta helmikuus
ta ;a jakeli niitä. Siitä lähtien olen 
lukenut Raivaajaa ja tilannut melkein 
saman ajan. Sanoin vaimolleni: tässä 
•n lehti, joka tulee menestymään oli
han sen perustaja ja toimittaja tov. 
Taavi (Tatu) Tainio, jonka jo Suomea 
ta opin tuntemaan. Yhä kiinteämmäk 
si muodostui suhteeni Raivaajaan 
kun tov. F. J. Syrjälä tuli toimituk 
teen. Tunsin hänetkin jo Turussa 
Muistan hänet erikoisesti siitä, kun 
"Länsi Suomen Työmies" alkoi ilmes 
tyä, niin tämä nuori, vielä poikanen 
kirjoitti nasevan kirjoituksen siihen 
otsikolla: "Häpeäpilkku", jossa hän 
voimakkain sanoin polemisoi siitä 
kun Turun Työväenyhdistyksen ravin
tolassa tarjoiltiin väkijuomia. Sai sii 
tä vihat päälleen, mutta myös kunnioi 
usta.’a ihailun rohkeudestaan. Väki 
juomien myynti ja anniskelu lopetet 
iin. Nk. “radikaalisuuden” loisto- 

kautena, jolloin tahdottiin F. J. Syr
jälä poistaa päätoimittajan tuolilta 
jouduin itsekin lujaan sanan miltc- 
lyyn Syrjäkin puolesta. Saatiinhan 
hän hetkiseksi astumaan sivuun, mut
ia kiukku ja kiroilu jatkui kamraat- 
tien kesken kun Syrjälän henki yhä 
uhkui Raivaajassa.

Jatkamatta pitempään sanon vaan, 
että Raivaaja on ollut ystäväni ja 
opettajani kautta vuosien ja toivon 
Raivaajan elävän vielä vuosikymme
niä yhtä pirteänä kun tähänkin asti.

Siis eläköön uljas Raivaajamme ja 
onnittelu 50 vuotiaalle!

Tov. August V. Siren.

kaan päivätyön jälkeen keskustele 
laan yhteisistä asioista ja aatteista, 
lamassa jalossa tarkoituksessa Hai 
a a; a perustettiin viisikymmentä 
uolla takaperin.
Raivaaja on ollut johtolähtomme. 

ie on tuonut meille tiedot maailman 
apahtumista, tyydyttänyt henkistä 
nipuittamme ja monista myrskyistä 
a myllerryksistä huolimatta ollut its
ellinen niille aatteille ja ihanteille, 
oita lehti alkoi alusta saakka aja 
naan.

Tästä lankeaa ansio lehden valp
paille, avarakatseisille toimittajille, 
lehden lukijakunnalle sekä kaikille

n.die työläisille, j itke ovat lehden 
hyväksi työtä tehneet.

Kun luomme katseemme vuosikym 
menien taa, niin monen mieleen lii 
lee ajatus, onko lyömme tuottanut 
tuloksia, vai onko aherrukset olleet
turhia. ,• l >Työ ei ole mennyt luikkaan. Ylilci 
sen asuin hyväksi .suoritettu työ ei 
katoa mukanamme, vaan jiiii tulevia 
sukupolvia hyödyttämään muodossa 
ai toisessa.

Antakaamme siis edellemkin kan
natuksemme Raivaajalle, että se vie
lä kauan ilmestyisi.

—Elina Reunanen.

M uistoja nuorista  
soittajista

Suomalaiset isät ja äidit, jotka itse 
riv.it olleet suuria koulutuksia saa 
noet. ymmärsivät silti koulutuksen 
arvon ja yrittivät lapsilleen saada mo
nenlaista opetusta. Eniten muistuu 
nieieeni lasten orkesteri Philadel 
piilossa, joka rikastutti ohjelmaa eri 
tilaisuuksissa.

Ensimmäisen maailmansodan jäi 
keen, ennen hajaannusta ja vielii ha
jaannuksen jälkeen, jolloin huuhtoi- 
miniä oli vilkusta, vielä lapsen iässä 
olevat suomalais nuorukaiset ottivat 
osaa yhteistoimintaan, heidän van-

jiisenenä sikäläisessä 

scuraavat:

hompien ollessii 
osastossa

Eniten jäi mieleeni 
Aili Fisk (Oikomiisi viulu; Urho 

Nurmi viulu; Bruno Lampinen 
piano ja George Aro rumpu. Myö
hemmin yhtyi heihin Toivo Mackey 
Jr. — viulu; Lillian Swanson (Nurmi)
— piano; Helen 1’elkonen — viulu; 
Risto Palo saksofonin ja Miss Ray
— viulu.

Useimmat näistä nuorukaisista sai
vat monenlaista koulutusta ja ollen 
nyt itse isiä ja äitiä, kouluttavat he 
nyt jo lapsiaan. Multa se kasvatus 
haalin piirissä, jonka itse saivat, cl 

' ole mennyt hukkaan. — L. M. K.

T ervehdys  50-vuotiaalle
Kauan aikaa sitten suomalaisia siir

tolaisia saapui Amerikkaan. Läksim- 
me köyhistä kodeista etsimään pa
rempia elämänmahdollisuuksia. Mut
ta vaikka olimmekin matalista majois
ta kotoisin, niin täällä vieraan kansan 
keskuudessa tunsimme koti-ikävää ja 
orpouden tunnetta.

Rakensimme yhteisiä kokoontumis
paikkoja, jonne kokoonnuttiin ras-

Samalla kun onnittelemille

R A IVAAJAA

haluam m e tähden tää  sitä, e t tä  Raivaaja on ollut 

m eidänkin äänenkannatta jam m e ja tukijam m e 

kaikissa yhteisissä toiminnoissamme. H ar taa s ti  

toivoisimme, e t tä  Raivaaja alkaisi ilmestyä en g 

lanninkielisenä lehtenä sen jä lketn , kun suom en

kielisen lehden ta rve täällä uudessa kotim aas

samme on lakannut.

LUNENBURG FINNISH FARMERS ASSN

Lunenburg, Mass.

TOVERILLINEN TERVEHDYS

kultavuotensa täyttäneelle

RAIVAAJALLE

omalle yhteiselle sanomalehdeliemme!

A.S.K.L:n OS AS T O 

Ashby, Mass.

O N N I T T E L U T

Ä I V A  A J A L L E

KULTA VUOSIPÄIVÄN JOHDOSTA!

T em pleton  F a rm ers’ CO -O P Assn
' l l -

S A M A L L A  K U N  L A U S U M M E  T U N N U S T U K S E N  
R A I V A A J A L L E  SU  U R l  A R V O I S E S T A  T Y Ö S T Ä .  
T O I V O T A M M E  P I T K Ä L T I  E L I N V U O S I A  !

TEMPLETON FARMERS' CO OP ASSN.
Tem pleton, Mass.


