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THE PIONEER

Sanoma- ja aikakaus
lehdistön historiaa
Eräät tieto- ja a.iika'kil-jat kertovat, kauan. Kuvn-aincsla ci myöskään
että Euroopan ensimmäinen sanoma ollut nimeksikään. Sitä ryhdyttiin
lehti ilmestyi lähes 450 vuotta sitten käyttämään runsaammin vasta myö
(v. 1505) Augsburgissa. Toisten tie hemmin.
tojen mukaan augsburgilainen lehti
1700-luvulla aikakauslehdet jo
alkoi ilmestyä vasta satakunta vuotta varsin huomattavasti yleistyivät Eu
myöhemmin (v.1609), jolloin myös roopassa. Turussa alkoi ilmestyä
kin Strassburgissa olisi perustettu vuonna 1C103 — siis 150 vuotta sitten
sanomalehti. Näyttää siltä, että kun — muutamien yliopiston opettajien
nia
ensimmäisen
sanomalehden perustama ja julkaisema “Alman
perustamisesta tulisi Baselin kau Littoraturtidning” (Yleinen Kirjalli
pungille Sveitsissä. Täällä muuan suuslehti). Se on Suomen ensimmäi
kirjanpainaja, nimeltään Gränilz, nen varsinaisesti kirjallinen aika
sai vuoden 1490 vaiheilla päähänsä kauslehti. Seuraava aikakautinen
oivan aatteen ryhtyä kallishintaisten julkaisu oli vuosina 1819 — 1823
ja vaikeasti myytävien kirjojen si ilmestynyt yliopiston dosentti Juha
jasta julkaisemaan pieniä vihkosia, na Gabriel Linscnin ja Fredrik
joissa oli hänen ystävillään kuulemia Bergbomin toimittama ‘Mnemosyne’.
uutisia. Gränitz nimitti tätä keksin Tämän lehden ensimmäiseen vuosi
töään “Zeitungiksi” eli siis toisin kertaan oli Linsen laatinut kirjoituk
sanoen sanomalehdeksi, mikä sana sen ‘Suomalaisesta kansallisuudesta’,
siihen aikaan merkitsi yksinkertai jossa hän elävästi kuvailee suomalai
sesti uutista. Mutta kun tämän en suuden heräämistä, suomenkielen
simmäisen lehdenkustantajan oli sointuisuutta, sanarikkautta ja ih
täytettäivä
lehtensä
yksinomaan meellistä rakennetta, sekä runojem“suullisilla” uutisilla ja kuulemillaan rae ihanaa ja lempeää kauneutta,
jutuilla, tuli siinä myös paljon aka joka kirjoittajan mielestä todistaa
noita nisujen joukkoon. Toimittajan Suomen kansan suuria hengenlah
oli silloisissa oloissa vaikeata tar joja. Tässä lehdessä tulivat myös
kistaa, mikä piti paikkansa, mikä julkisuuteen myöhemmin niin kuu
oli tuulesta temmattua ja silkkaa luisaksi tulleen Aadolf Iivar Arvidsonin ensimmäiset lehtikirjoitukset.
juorua.
Ensimmäinen suomenkielinen ai
Baselin lukutaitoiset asukkaat ot
tivat uuden keksinnön erittäin hy kakauslehti oli Elias Lönnrotin vuo
vin vastaan, mutta asianharrastajain sina 1836 — 1837 ja 1839 — 1840
lukumäärä oli valitettavasti hyvin toimittama kirjallinen kuukausilehti
pieni, johtuen siitä, että varsin harva “Mehiläinen”. Sen jälkeen alkoi Suo
osasi tähän aikaan lukea. Tästä joh messa ilmestyä eräitä ruotsinkielisiä
tuen ej tämä ensimmäinen lehtiyri ja suomenkielisiä aikakauslehtiä,
tys Sveitsissä kannattanut. Gränitz jotka nykyisen vuosisadan puolella
päätti silloin yrittää Saksan lukutai ovat suuresti yleistyneet ja joitten
toisten keskuudessa onneaan, koska rinnalle on kehittynyt runsas ja
hänellä oli toiveita saada siellä leh ajanmukainen (kuva lehdistö.
Historicus.
delleen enemmän lukijoita kuin koti
maassaan. Saksan keisarilliset virka
— Kykenemättömyys suunsa kiin
miehet olivat kuitenkin epäluuloisia
uutislehteä kohtaan, peläten, että sii nipitoon ja kielensä hillintään on
tä tulisi liian paljon “puhuva” ja eräs eriskummallisimpia ominai
vaarallisten aatteiden levittäjä. He suuksia ihmiskunnassa.
estivät sen tuonnin Saksaan sillä yk
sinkertaisella tavalla, että saartoivat
tiet. Gränitz oli kyllin varomaton T erv eh d y s' T u ru s ta —
A u ra n k a u p u n g ista
nostaakseen oikeusjutun moisen me
nettelyn ija virkavaltaisuuden joh
Minulla on tässä julkaisu — Rai
dosta, mutta hän hävisi jutun ja vaaja 50 vuotta — jonka hyvät omai
menetti samalla koko omaisuutensa. seni Indianapolisista lähettivät ja
Tällainen kohtalo tuli Euroopan näen siitä, että lehtenne täyttää 50
ensimmäisen sanomalehden osaksi. vuotta juuri tänä armon tammikuus
Se kuoli yksinkertaisesti virkavaltai sa. Kiitollisena muistojulkaisusta ja
suuden ja juonittelujen uhrina, sillä itse Raivaajasta, jonka lukijana
tuskin siihen aikaan vielä oli säädet osaksi myöskin kirjeenvaihtajana —
ty mitään lakia, jolla Gränitzin lehti olen saanut olla aika ajoin useina
olisi voitu lopettaa tai sen suu muu vuosikymmeninä siellä olevien omais
teni ansiosta, haluaisin sydämellisesti
toin tukita.
Mutta näin alulle'pantu aate oli yhtyä niiden lukuisien ystävien seu
liian hyvä kuollakseen. Kymmen raan, jotka nyt kultavuotensa täyttä
kunta vuotta myöhemmin uskaltau nyttä käyvät onnittelemaan. Siispä:
tui eräs toinen baselilainen kirjan jatkukoon Raivaajan taivallusta vielä
painaja yrittämään sanomalehden monen monta vuotta yleisesti kult
julkaisemista paremmalla onnella. tuurin ja sosialidemokratian mer
Ja siitä pitäen ovat esteet julkisen keissä! Olkoon Raivaaja edelleen
sanan tieltä murtuneet, vaikka maa myös siltana Amerikan ja Suomen
ilmassa on tehty kaikkina aikoina välillä! Se on molemmin puolin ollut
lukemattomia yrityksiä tämän mah hyödyllistä ja lämmittävää.
Toimituskirjoituksessaan Raivaajan
din lannistamiseksi.
Tähänastiset sanomalehdet olivat ensimmäisessä numerossa Taavi Tai
puhtaasti uutislehl.u, mutta kolmi nio ilmoitti profeetualisesti: — Jos
kymmenvuotisen sodan aikana lehdet joku raivaajista väsyy, toinen kyllä
muuttuivat luonteeltaan poliittisiksi. ottaa hänen tilansa. Ja edelleen: —
Niiden julkaisija ei tyytynyt enää Lehden hyväksi uskaltaa jokainen
levittämään uutisia vain sellaise toimia, koska sen suunta ei muutu
naan, vaan otti uutisiin nähden toimit ta jäin vaihdoksissa.
Eikö tosiaan näin ole käynyt!
määrätyn asenteen, joko niiden si Lohli ei edes vahingossakaan mil
sältämän asian tai aatteen puolesta loinkaan ole rienautunut alkuun otta
tai vastaan. Näin sai alkunsa meidän mastaan kansanvaltaisesta suuntauk
aikamme poliittinen päivälehti, jos sestaan.
Aina se myös on saanut
kin se syntymä-aikoinaan harjoitti aatetoverien lämpöisen kannatuksen
enimmäkseen uskonnollista propa ja luoton. Voimme ylpeillä Raivaa
gandaa. Mutta uskonto olikin silloin jasta! Ja kiittää lehden toimittajia
sumalla politiikkaa. Tiedetään, että — edesmenneitä, eläkkeellä olevia ja
kolmikymmenvuotisen sodan aihei palaillaan toimivia — siitä, että he
nakin olivat uskonnolliset asiat.
kin kohdaltaan ovat Tainion profeoKesti vielä kauan ennenkuin en taalisen sanonnan toteuttajia sosiali
simmäinen nykyaikainen aikakaus demokratia johtotähtenään!
lehti sa; alkunsa. Pariisissa alkoi v.
Meillä täällä Turussa oma paikal
1665 ilmestyä “Journal des Savants”, linen puoluelehtemme, nyk. nimel
Lontoossa ensimmäinen aikakausleh tään Turun Päivälehtj, rullaa 56ti v, 1666 ja Leipzigissä 1682. Eng vuottaan. Lehden — silloisen Sosia
lannissa Richard Steele ryhtyi 1700- listi-niineksi muutetun Länsi-Suomen
luvulla toimittamaan “magazinea”, Työmiehen — toimittajaksi v. 1906
viikkojulkaisua, jossa päivän poli tammikuussa ryhtyi Taavi Tainio.
tiikka oli pannaan julistettu. Poli Kun vielä muitakin toimittajia niin
tiikka korvattiin jatkoromaaneilla, Raivaajalla kuin Turun veljeslehdellä
novelleilla, kaikenlaisia asioita ja on ollut samoja — muistan ainakin
aatteita koskettelevilla artikkeleilla, F. ,1. Syrjälän, Santeri Nuortevan ja
ruokaresepteillä,
kodinhoidon isillä .hikka Kotirannan — niin ollaanpa
neuvoilla vm. Lehdessä käsiteltiin siis sieltä tänne ikään kuin sukulais
siis kaikkia sellaisia asioita ja tapah suhteissa muutenkin paitsi aatteelle
tumia, joita nykyaikuisessukin aikaT scsli. Niin että terve vaan, sukulai
kausjulkaisussu kosketellaan. Mutta nen, ja ota onnitteluni useamman
siihen aikaan novellit olivat pitkä kerran, sillä puolivuosisataa kun
veteisiä ja niissä ilmeni aina jokin nialla taivallettuasi ne tarvitset! —
moraalinen tendenssi. Romaaneja Turussa tammikuun 12 pnä 1955.
taus pitkitettiin mahdollisimman
Turun Ville.
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Raivaajan johtokunta, päätoimittaja ja liikkeenhoitaja v. 1954. Edessä vasemmalta oikealle ovat
Elis Sulkanen, päätoimittaja; David Kurki, Ville Aho, Victor Annala ja Herman Oikemus; takana
Lauri Jokinen, J. Gustav Laakso, sihteeri; Henry Puranen, liikkeenhoitaja; Siimes P. Salminen,
puheenjohtaja, ja John O. Korpi.

TOIMITSIJOITAMME

Miriam Lehto,
Fitchburg, Mass.

Axel Nielsen,
Quincy, Mass.

Postilaitoksen tappio

Olga Long,
New York, N. Y.

Yhdysvaltain postilaitos tuottaa
vuosittain tappiota huikeita summia.
Lienee tuottanut siitä saakka kun se
on ollut toiminnassa. Sen tappioita ei
kuitenkaan ole maailmalle levitetty
erikoisen räikeässä muodossa, sillä
syynä suurimmalta osalta on se, että
postilaitosta pidetään kansan ja eri
koisesti erinäisten etuoikeutettujen
piirien lypsylehmänä.

Kaarina Chapman,
Quincy, Mass.

Saimi Newland,
New York, N. Y.

Herman Oikemus,
Gardner, Mass.

Nyt kun presidentti Eisenhower on
postilaitoksen työläisten palkankoro
tuksen yhteydessä esittänyt posti
maksujen korottamista, asia on he
rättänyt mielenkiintoa kansan ja sa
nomalchdistön keskuudessa.
Yhdysvaltain postilaitos on suuri
liikelaitos. Se on erikoinen sen vuok
■si, että “mitä enemmän se liikettä
harjoittaa, sitä suuremmat ovat tap
piot". Tappio osaks^ johtuu siitä, et
lä postimaksut ovat liian alhaiset.
Mutta tappion syitä on muitakin.
Postilaitos on politiikkojen otteissa,
joiden myöntämät etuoikeudet aiheut
tavat laitokselle yksistään noin 1,500,000 dollarin vuotuiset lisämenot.
Postilaitoksen työmaa-alue on suu
ri, joten kirjeiden, julkaisujen ja pakettipostin
lähettämiskustannukset
aiheuttavat suuria menoja. Postilai
tos ei voi niiden kustannuksia vähentää, enempää kuin muitakaan meno
jaan. Joitakin postikonttoreita voitai
siin sulkea, työläisiä vähentää ja au
tomaattisia koneita lisätä. Postitoi
mistojen sulkemisilla ja työläisten
vähentämisellä taas huononnettaisiin
yleistä palvelusta, josta kansa arvos
telisi. Malkaa ei voida lyhentää, sillä
itä on lännestä yhtä kaukana kuin
ennenkin, samoin etelä pohjoisesta.
Kirjeen kulkeminen maan äärim
mäisestä rajasta toiseen, maksaa vain
kolme senttiä, jolla se viedään Cana
daan saakka. Avonainen kirje mat
kustaa kahden sentin maksulla. Ruot
sissa kirjeen lähettäminen maksaa
kahdeksan, 'Saksassa yhdeksän ja
Englannissa viisi senttiä. Suhde lie
nee samanlainen kaikissa maissa.
Postilaitosta hyväkseen käyttävien
on suoritettava kustannukset tasa
puolisesti sen palvelun mukaan, mitä
postilaitos kullekin yksilölle tai ryh
mälle antaa. Vcronniak.4ljat pitäisi
vapauttaa siitä.

Kalle Tuikka,
Fitchburg, Mass.

Erkki Ranta,
New Yc-rk, N. Y.

Antti J. Tainio,
Troy, N. H,

“Alas Bobrikoff, <Pleluvo ja Iltapäivällä soitettiin minulle työ
paikkaani Hämäläisen kirjapainoon ja
matclcva senaattimme . .
kehoitettiin tulemaan “kamarille”,
Viisikymmentä vuolta sitten vietet jossa olisi jotain tiedusteltavaa. En
tiin Hämeenlinnassa nykyisiä vappu- nenkuin lähdin, vannotti ylioppilas
juhlia noin kuukautta myöhemmin, Holsti, joka oli “Hämetär”-lehden toi
kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina, mittaja, minua kieltämään kaiken,
syystä että pelättiin vappuna olevan mitä ikänä kysytäänkin, kun kukaan
vielä fiian koleata ja näiden juhlien kuitenkaan ei ole tavannut minua itse
merkitys oli melko tuntematonta. teosta. Kuulusteluhan se oli. Suomea
Niinpä sekin keväinen juhla Hämeen auttavasti solkkaava komisario Ljäpin
linnassa, josta nyt on kysymys, vietot heti valehteli, että täällä on pidätet
tiin 5 pnä kesäkuuta viisikymmentä tynä kaksi minun toveriani, jotka ker
vuotta sitten eli v. 1904 Ahveniston toivat meidän muka kolmisin yhdessä
järven rinteellä ja tapahtui sen yh niitä jakaneen. En tiennyt mitään pi
teydessä sellaista, jonka vuoksi lie dätyksestä eikä nimiäkään sanottu,
nee asianmukaista ja ajankohtaista multa minä heti pyysin saada nähdä
vieläkin muistella.
moiset katalat valehtelijat. Selitin
Jo edellisen vuoden 1903 huhti tyhmänvirallisesti vappujuhlien tar
kuussa oli kenraalikuvernööri Bobri koitusta ja vakuutin aivan paatoksel
koff hankkinut itselleen diktatuuri- la, että jos niihin sotketaan moisia
valtuudet, joiden nojalla hän pystyi poliittisia lentolehtisiä, niin se on
tekemään vaikka mitä. Orastava työ- provokaatiota, joka ei kuulu työväen
väenliikkcemmekin, niin kilttiä ja liikkeen ohjelmaan. Ljäpin ote petti
puoliporvarillista kuin se ainakin ja luulen että hän rupesi uskomaan
maaseudulla käytännöllisesti katsoen viatonta naamaani, vallankin kun vie
olikin, oli joutunut virkavallan silmä- lä lisäsin, että jos minä olisin moi
tikuksi. Työväki oli tehnyt edellisenä seen osallistunut, niin olisin työväen
vuonna laillisen ilmoituksen retkestä, suuren asian pettäjä. Sitten tuli san
eikä poliisilla ollut siihen mitään sa tarmeja, jotka myös tulkin avulla
nomista, mutta viime hetkessä, kun kuulustelivat, mutta sama tulos. Po
työväen piti asuntotaloltaan, nykyisen liisit olisivat päästäneet minut yöksi
Kasarmikadun 11 luota lähteä, tuli il kotiin, mutta santarmit pelkäsivät
moitus, ettei kulkuetta sallita ja että karkaamistani ja minulle annettiin
liput ja torvet on vietävä perille — päivystyshuoneen penkillä yösija liit
Ahvenistolle — ajurilla. Kieltoa to teineen ja tyynyineen. Mutta kun
teltiin, mutta seuraavana vuonna, siis •aamunkin kuulustelussa oli sama tah
1904 tuli kielto heti ilmoituksen jätet ti, päästettiin minut pois ja otettiin
tyä poliisille, mutta siihen kieltoon kunniasana, etten poistu paikkakun
nähden päätettiin asettua vastahan nalta, ennekuin asia on kohdaltani
loppuun käsitelty.
kaan.
Kotonani tiedettiin, Holstin toimen
Kun kulkue oli jo järjestymässä
yhdistyksen silloisen asuntotalon, ns. piteestä, olinpaikkani ja menin suo
Sokoloffin talon pihamaalla Hallitus- raan Holstin luo ja kerroin tapahtu
kadun varrella, ilmestyi portille polii mat yksityiskohdin. Holsti käänsi
seja itsensä poliisimestarin eversti kukkaronsa nurin 35 mk — ojensi ne
Havemanin johdolla ja sulki tien elä-! minulle ja määräsi: heti Helsinkiin!
väliä muurillaan. Aluksi se synnytti Kun selitin antaneeni kunniasanani,
hämäännystä ja peloittikin, eikä ku tokaisi hän: vääräoppisia kohtaan ei
kaan ollut halukas ottamaan edellä tarvitse olla rehellinen, sanoivat je
kulkevaa yhdistyksen sinivalkoista, suiitat ja sitä on nyt noudatettava. Ja
lippua kantaakseen. Niinikään peläs minä lähdinkin heti. Ensin kotona äi
tyi airueeksi määrätty ja jätti nau tiä hyvästelemässä ja sitten kävellen
hansa pois. Mutta silloin ilmestyi ro Parolaan, päinvastaiseen suuntaan.
teva poika, kauppias Aug. Laakso ja Siellä olin yötä Hämeenlinnan Työ
otti lipun ja samoin eräs neiti Pale- väen Näyttämön johtajan suutari Ka
nius naisoaston nauhan, ja kun yli- surisen luona, hän kun oli työssä Niairut Aug. Julien, antoi lähtökomen- hattulassa Aaltosen kenkätehtaalla.
non, lähti Laakso lippunsa kanssa, Ja sitten aamulla ohi Hämeenlinnan
soittajat jälessään ja raivasi tiensä vaunun käymälässä, sydämen pam
läpi poliisiketjun portista kadulle. puttaessa kuin lampaan saparo. Mut
Mitään väkivaltaa eivät poliisitkaan ta hyvinhän se kävi;
osoittaneet ja kulkue marssi lippujen
Mainittakoon vielä, että Saariston
liehuessa ja soittokunnan soittaessa ja Virtasen väkivaltaiseksi vapautta
Hallituskatua pitkin kohti Ahvenistoa miseksi oli tehty jo suunnitelma “tunja mitään tavallisuudesta poikkeavaa temattomain miesten” avulla, mutta
ei tapahtunut.
juuri seuraavana lauantaina, jolloin
Perillä oli kolme puhetta: yleinen suunnitelma piti pantaman täytäntöön
äänioikeus, ylioppilas Timo Korpi- pääsivätkin he pois. Suunnitelman
naa, 8-tunnin työpäivä, ylioppilas Ru- pääjuoni: lauantgi-iltana myöhem
| .oi f Holsti ja kieltolaki, puuseppä Os mällä suuri juomismellakka kaupun
kar Siren. Minäkin muistaakseni lau gin puistoon, jossa suunnittomat olutsuin ja vieläpä omatekoisen vappuru- korit ja viinapullovarastot, kova tap
non. Kulkueen mukana tuli poliiseja pelun nujakka ja siten houkutella pu
ja jo ennen kulkuetta oli juhlapaikal helimitse ne vähät poliisit, joita oli
la poliiseja, niin että virkavalta oli puistoon ja sillä aikaa “tuntematto
lukuisasti edustettuna, mutta ei puut mat miehet” vapauttavat pidätetyt.
tunut mihinkään, vaan kaikki sujui Mitälin selvyyttä eivät poliisit heiltä
ajvan rauhallisesti, niin lähtö kuin saaneet ja levittäjät jäivät poliiseilla
toistaiseksi tuntemaltomiksi. Koko
juhlakokous ja poispaluukin.
johtokunta sai “retken toimeenpane
Mutta tässä olikin vain mitalin toi misesta kiellosta huolimatta” hallin
nen, virallinen puoli. Edellisenä päi nollisia sakkoja, joista puheenjohtaja
vänä, lauantaina, oli eriis helsinkiläi Saariston ja kulkueen pääjohtaja Junen muurari, Tapani Uski, nytkin vie denin olivat 50 mk. Sen he suorittivat
lä elää ja vaikuttua, yhdistyksen pu linnassa. Niinikään vaativat poliisi
heenjohtajalle suutari J. H. Saaris viranomaiset Saariston erottamista
tolle tuonut puketin, sisältäen muuta puheenjohtajatoimestaan yhdistyksen
mia satoja lentolehtisiä, joissa oli ly lakkauttamisen uhalla, johon yhdis
hyt kärkevä arvostelu venäläisen hal tyksen oli suostuttava.
litusvallan edesottamisisia maassa ja
Helsingissä samana kevätsunnuntaijoka päättyi hallituksen yleiseen
na
luettiin koko tämä vaarallinen len
ulahuutoon. Näitä jaettiin heti lauan
taina yhdistyksen luotettaville jäse tolehtinen ohjelman päätyttyä puhu
nille ja myöhäisillalla levitettiin nii jalavalta. Puhujalavan tausta turvat
tä jopa juhlapaikallekin kesäyön hä tiin luotettavalla väellä, joka aukesi
märissä. Lyötiin nupinauloilla suu kuin meri lukijan astuessa ja samalla
rempien mäntyjen kylkiin ja järvel tavalla jälleen sulkeutui. Tämän väen
le johtavalle tielle, pieniä kiviä pai turvin vaihtoi lukija päähineen ja
noksi, josta ne sitten aamulla irtasi- päällystakin ja hän sekaantui muina
at marssivan juhlaväen jalkoihin miehinä väkijoukkoon. Samanaikai
Poliiseillakin niitä luonnollisesti oli sesti heitteli nionikymincnincn avus
o hullussaan, mutta millään tavalla tajajoukko lehtisiä povistaan ja tas
eivät he antaneet kenenkään sitä huo- kuistaan ilmaan ja monikymmeninen
natu, eivätpä myöskään kenellekään poliisijoukko katseli ihmeissään mois
hiiskuneetkaan asiasta. Ja juhlaviini ta lentolehtisadetta. Lukija oli satu- *
piti visusti saamansa salaisen saaliin la.seppu R. Väinölä, joka ensin pakeni
Tukholmaan ja sieltä kukaties "rapa
piilossa.
kon taäkse”.
Maanantaina oli kaikessa hiljaisuulessa pidätetty yhdistyksen puheen Tällaista tapahtui työväenliikkeen
johtaja Saaristo ja hänen liikkeessään liepeillä viisikymmentä vuotta sitten.
työskentelevä suutari Yrjö Virtanen. Paljon on muuttunut maailma.

**
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Raivaaja, m aanantaina tam m ikuun 31 p:nä, 1955

EMPIRE

Ballaadi kauniista Maareasta

Kenkien korjaamo

>li Muarea neitonen niineltään,
kuvankaunis, korkeapovinen.
Hiin kukknkruunuksi ympäri pään
hiuspalmikon kultaisen
ali kietonut vaaleille kulmilleen
kuin kesäisen seppeleen.

T ä y d e llin e n zi pper palvelu
T äy d ellin en henkien ko rja u s
F itch b u rg , Mass.
P u h elin 2-3402

A terio ik aa F itc h b u rg in
m o d ern istisim m assa

Joku kertoi: Ingvar salaisen
teon, kätkenyt pohjalle sydämen
oli silloin, kun Lappiin mukanaan
toi kauniin naisensa vieraan maan,
jolle rakkauttansa vannoi hän,
niiis tuottaen murheen ja häpeän
tuolle toiselle, joka suruincen
vei rakkautensa matkalleen —
syliin haudan,
kuoleman tumman yön,
väikkeessä pohjoisen tähtivyön.

ilm astoidussa ruokalassa.
A uki 24 tu n tia vuorokaudesa
F itch b u rg , Mass.

242 R iver St.

H y v i ä aterioita — M ukavia huoneita
COCKTAIL

M e ra v itse m m e ruum ista,
R aivaaja henkeä.
ONNITTELUT !

HARE DINER

i>illllllltlllllUlll!iiiiiil!l!<i:!

ONNITTELUMME !

=

FITCHBURG MUSIC STORE
THE HOUSE OF MUSIC

=

MUSICAL INSTRUMENTS - SH EET MUSIC
175 Main Strcsi
Fitchburg, Mass.

PAUL H. Till BERT, Owner-Mgr.

Vaan synninpäästön hetkenä tuona,
on Matte seisonut pylväikön luona.

Uuden Englannin hienoin myymälästudio

Studios at 327 Main Street
Instruction Available on all Instruments

{iuiiiiiiiiiiiiiiauiuiiin mi

i

• > . . . ■ ! ■ : i. —
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O n n itte lu t va n h im m a lle veljellem m e,
R A IV A A JA L L E !
Q u ality — V alue & Service

V A A TEK A U PPA
§ 331 M ain S treet

F itc h b u rg , M ass. §

$

TERVEHDYS

JA

Rukous päättyy ja Nikolai
nyt nostaa päänsä. Vaan näky kai
tuijottaa kirkosta häntä vastaan,
kuin suuri tuomari ainoastaan.
Hän muistaa sanansa, jokaisen.
On messu ollut valheellinen!
O^ petos huulilla käynyt hän
jakamaan armoa elämän.
Oli synti sokaissut Nikolain,
ei puhdas rakkaus, himo vain
rakastaa tyttöä, miltei lasta,
joka kulki kaukana maailmasta.
Ei tiennyt Maarea mitään tuosta,
ei liharv himosta, synnin suosta.
Syvästi syntiään katuen
Nikolai armoa pyytäen
käy Maton luokse kuin tuomarin,
ja huulin hurskain, vapisevin,
hän lausuu:
Marea tyttö on
niin kaunis, kuinka on viaton.

ONNITTELU

412

R A I V A A J A L L E !

ja sen lukijoille !

381 M ain S tre et

K O T I - ja S T U D I O V A L O K U V I A
775 M ain S treet

FI 2 ■1775

F itc h b u rg , M ass.

OPTOMETRISTS
DR. F R E D H. G A T H E R C O L E
DR. K E N N E T H R . T O R B E R T
ENGLEWOOD, NEW JERSEY

SYNTYMÄPÄIVÄTERVEHDYS !

GEORGE BERGROTH, Prop.

■Näiltä ylaviltä kunnailta kurkis
tellen 'voinen mainita, että Lord Ashburham kun omakseen julisti noin
300 v. sitten tämän seudun, se oli
laaja, käsittäen Ashbyn, Gardnerin
ja Westminsterin. Seutu oli alku
asukasten vahvasti asuttama sikäli
kuin intiaanit pysyvää ja säilyvää
toimeksi saivat. Vanhimmat seudun
nykyisistä asukkaista kertovat vielä
inttien joistakin asuinpaikoista, jopa
kahakoista, joita heidän keskon on
vielä niin myöhään käyty. Ei aiheet
ta valkoisen miehen asunnot ole jär
jestelmällisesti yläville kummuille
turvallisuussyistä rakennettu. Ei ole
enää syytä pitää vahtia punanahkaisista yllättäjistä. Kahdella korkeim
malla mäellä on tosin vahtitornit,
vaan tulipalon syystä joihin on puhelinlangat yhdistetty.
Ei tarvitse paljon samoilla metsiä
kuin teittenkään varsia, kun huomaa
että ^nnen vesirikkaat purot ovat
pyörittäneet vesivoimarattaita pie
nissä puunjalostustehtaissa. Vanhat
kertovat juuri tältä suunnalta sen
huomattavan huonekaluteollisuuden,
eritoten tuolialalla alkaneen, joka
nyt Gardnerissa on valtavaa.
Nykyinen oppilaitos Cushings Aca
demy on yhdyskunnan keskeisin lai
tos, joka muuten koko maassa tun
netaan satoja oppilaita, joita on tul
lut tänne vakaaseen kylään, voipi
sanoa olleen joka suunnalta maail
maa.
Suomalaisuutta tunnetaan noin 7.3
v. ajalta. Lomuilutarkoitukseen erin-

P h o n e 2-1837

F itc h b u rg , Mass.
T el. 3-4902

BERGROTH STUDIO

Werner Niskanen

412 M ain S treet, F itc h b u rg

helen

§

|

KA A S U A S E M A
u

VJL

K aik en laista poltto öljyä.
— V arm a nopea palvelu !

MALJAMME RAIVAAJALLE !

CITY BOTTLING
WORKS

Wilho Boman

W illia m V . W ik s te d t
180 M echanic St.

F itc h b u rg , M ass.

P u h e lin 3-9135

ONNITTELUT RAIVAAJALLE

GUS’S TV KORJAAMO

I

f

mm.
Wille Salmi
omaisena seutu on ollut mm. New
Yorkin räätälien suosittu seutu, jo
hon tarvittiin suuri yhteisasuntokes •
kus “Jukola.” Meheviä ovat jutut
ja tempaukset niiltä ajoilta, A. Lai
von, vanhan veteraanin kertomana.
Moni,varhaisagitaattori ja lehtimieskin on täu*llä viihtynyt.
Olen ollut kymmeniä vuosi tällä
seudulla, vaan varsinaisesti asunut
vähän toistakymmentä vuotta. Lop
pu vuosiani viettämiseen huomasin
seudun makuni mukaiseksi. Täältä
löysin hyviä ystäviä sekä naapureita,
sen verran yhdistyselämääkin, kun
näin ikämies pienine kykyineen voi
suorittaakin. Toiminnalle kuin lah
jana saatu yhdyskunnan tarpeeton
kouluhuoneisto. Saataispa nuorta
voimaa jostain, niin Farmariyhdistys
voisi vielä suuriakin etuja elämään
saavuttaa.
Ei ole unohdettu Raivaajaakaan joka
on meille yksi elinehto, ilman sitä
vanha polvi ci tule juttuun. Allemerkinnytkin sen jo ensi viikkoina maa
han saapuessaan 191)7 tilasi 3 mie
hen porukassa (yksi vielä elossa,
Jacob Niemi Quineyssa). Puuttuessa
jäsenluettelon, vain osa jäsenistä
esiintyy ilmoituksessamme, lienee
yli 30.
Asiamiehenä ja kirjeenvaihtajana
1908 Wyomingissa. Niissä oloissa ja
kielen taitamattomana koti-ikävää
kärsien Raivaaja vasta oikealta, hy
vältä kaverilta tuntuikin. Sittemmin
Illinoisin De Kaihissa luulen siellä
saavuttaneeni rckortin Raivaajan le
vittäjänä. Sittepä tuli “Tavallinen
LTnio" syndikalismi ja sekotti vasta
vähiin kypsyneet taktiikka- ja periaateasiat, josta seurasi vakavia ha
jaannuksia. On parasta myöntää, että
ne ei vähiten miiluakaan riepottanut
ja viimeinen v illitys pahin. Kellok
kaita seuraten, jotka ei kaikki pahaa
tarkoittaneet, joutuivat tuuliajolle.
Rivimies tai johtaja, joka tuossa ryö
p y s s ä oli, joi vaille lopuksi ikäänsä
tiiytt ■ ka isalaisluottoa. Paljon teh
tiin pahaa ti.1'e Raivaajallekin, joka
kuitenkin i 'hi. Vaan ne, jotka eivät
vielä tii'a ai ntemu ssäkaan ole tuosta
häpeästä löyl.iiieet tietä ulos, ne i äs
tä raukkoja ovat. — V. E. S.

— Naisten Puutarliaklubi Illinoi
sissa laittoi uutisen lehteen: “Meille
tulee vieraaksi kasvitieteilijä, nuo
For Good Reliable Service Call L O -7-1271
rehko mies. Hau luennoi puista ja
N S3 Per Call — Free Estimates on More Extensive Repairs ^ kävelyttää puisto a naisi;# selittäeh
heille tuntemustaan luomuksesta,
131 W. DEM AREST A VE.
ENGLEWOOD, N. J.
kehityksestä, tavoista hcdelmälliFormerly Located In The Bronx
■y ksistii ia luonteen minaisuuksista.“
§

P U H E L IN 3-3427

Muistelmia

Ja isä Nikolai hymyillen
käy kuoriin, messua hymisten.
Ristien kätensä prelaatin tavoin
hän lausuu: Armon tie on avoin.

Pianos - Records

m

F IT C H B U R G . M ASS.

Ashburnham, Mass.

Kuin heräten elämään näkee hän:
vain Maarean katseen lempeän.
Jo päättyy messu. Vaan kynttilät
taas uudet, kirkkaammat syttyvät.
On kirkkorahvas jo mennyt pois.
Ei heitä temppeliin tulla vois,
kun neiti Maarean aika saa
nyt Pyhää Äitiä kumartaa.

'm. i . j , : ,

(H ig h - ja M ech anic-katu jen k ulm assa)

Aavistus outo mioleen luo
niin monta mietettä. Maarean lu
hän kiiruhtaa. Yö tyyntyy eteen.
Kuunsädc taittuu mustaan veteen.
Yön tumma lintu, yön huuhkain
huhuu.
Kuin velho tunturinapa puhuu.
Yön hiljaisuus, kuin haudan syli,
kuin murheen varjo, jää kaiken yli.
Ja Ingvar juoksee, hiin kiiruhtaa.
Ei liiku lehti. On mykkä maa.

Rannoilta Himerjärven sen,
takaa tiettömän taivalten
tuo Matte, Kuunakin poikakin
luo astuu Herran temppelin.

F itc h b u rg , M ass.

P A T A R I O I L CO.

Näin kaksi kaunista ihmislasta
erämaan yössä tiesivät vasta:
rakkaus ääriä vailla on
kuin kaira luminen, suunnaton!

Hän löytää Maarean: vicrcsään
nyt näkee ruskean pojanpään.
Niin hurskaana, psalttari mukanaan He nukkuvat. Yön kello lyö.
Kyy kalvaa mieltä ja peto syö
käy Nikolai armoa jakamaan
Pyhän Neitsyen kuvan himmeän luo. Ingvarin sydäntä. Se tietää turmaa.
Miekkansa tempaa hän, nuoret
Se armon ja autuuden sieluun tuo
surmaa.
nyt jokaiselle, ken kumartaen
Ja jälkeen tekonsa tehdyn sen,
ja ikonin kultaa suudellen
tuhoaa surmaajan sydämen:
taas hartaana sielumessuun jää,
kun kynttilät kruunussa kimmeltää. peljäten kostoa kairsjen viekkaan
nyt keksii keinon ja syöksyy
On kuorissa Nikolai. Ihmeellinen
miekkaan.
vain kuuluu humina kellojen.
Yö musta <?n. Kuu liukuu esiin,
Joku rukoillen kynttilän sytyttää
kuunpaiste kumottaa mykkiin vesiin.
ja ääneti alttarin piiriin jää.
Joku Kristuksen kuvaa kumartain
Oli ammoin vannottu, kerrottiin,
on täyttänyt käskyn ja Herran lain.
että sanoihin outoihin, salaisiin,
— Pian juhlan auvoisa aika on
pyhä kirous ikuinen kätkeytyy,
ja armon lähde on pohjaton,
se ahdistaa pettäjää, ahnas kyy.
näin puhuu Nikolai, hurskas mies,
sen jokainen kirkkorahvaasta ties.

F itc h b u rg , M ass.

2 M yrtle A venue

Maanpiirin ylle levittyy yö.
Vain sydän sydäntä vasten lyö.
Rakkaus; punainen kukka kuuma,
niin outo hurmio, lemmen huuma. .
Ja siihen salaisuus kätketään
yön jälkeen, ikuiseen ikiiviiiin.

Vaan yksinäisenä harhailleen
yö kuulee kulkijan askeleen.
Se on Ingvar-herra, salainen
jota seuraa kirous rakkauden.

Mies kulkee, kuin painajainen ois
häntä ajanut kotoaan kauaksi pois.

LOUNGE

P u h elin 3-6476

m
Eemeli Parras

Tunturituulet jo levolle lähti.
Pian sammui hohtava iltatähti.

Oli kuitenkin vannonut, kerrottiin,
että sanoihin outoihin, salaisiin,
jokin kirous ikuinen kätkeytyy.
Se ahdistaa pettäjää niinkuin kyy.
Se kerran myrkkynsä pureva on.
Se on seuraus syyn ja kohtalon.
Ja kun juhlan aika kyliin käy,
ei Ingvar-herraa siellä näy.

!AYM0ND

RAIVAAJALLE!

Maarea kumartaa hymyillen
nyt pojan katseen ymmärtäen.
He lähtevät pois ja temppeli jiiii.
Vain risti kuorissa kimmeltää.
Sen luona vanhurskas Nikolai
Herralta anteeksiannon sai.

Niin yksin kasvoi Maarea tuo.
•
Vain harvoin kenkään neidon luo
sai käydä muut kuin Nikolai,
jolta ripin ja synninpäästön sai.
Ei kuitenkaan synnistä tiennyt hän,
joka vasta portteja elämän
hyvin arasti, hiljaa kolkuttain
sanoi: Täällä on Maarea, Maarea vain.

HER, INC.

Onnittelut

Ei Malto vastaa. Itiin Maarcann
päin kääntyy kysyen katseellaan:
Jo kotiin käyttekö, ilta ehtii,
pian taivaan silkki tähtiä Tohtii.

Tytär Ingvar-hcrrun, mainitaan,
jo syntyessään jiii orvoksi hiin,
'elin liiti, kaunotar vieraan maan.
;oi lapselle elämiin.

51 :n vuosik.

ENTISIÄ TOIMITSIJOITAMME

Kiri. ERKKI VUORELA

Nat . J. In g e m ie , om istaja

19 Blosson St.

No. 21

GUSTAF SAARINEN, omistaja.

A4

SERVICE ELECTRIC
SUPPLY CO.
23 N ew to n P lace
F IT C H B U R G , M A S S A C H U S E T T S
to iv o tta a

KU LTAPÄIVÄN SÄ JUHLIJALLE
JA T K U V A A M ENESTYSTÄ!

Vilpittömät onnittelut
50-vuotiaalle
suomalaiskansanlehdelle
RAIVAAJALLE!

A. Z. G00DFELL0W
F itc h b u rg , Mass.

O stoksia te h d essä m u istak a a m a in ita e ttä
n ä itte ilm oituksen R aiv aajassa!

No. 21 — 51 :n vuosllf.

PARHAIM M AT ONNITTELUT

ONNITTELUMME

ONNITTELUT ja PARHAINTA

50-vuotiasta R A I V A A J A A !

MENESTYSTÄ

♦>

♦>

RAIVAAJALLE

❖

RAIVAAJALLE

W. N. Potter Grain Stores, Inc.

SEN 5 0 -VUOTISPÄIVÄNÄ

R a k e n n u sta rv ik k e ita — kolia — koksia
G ard n er, Mass.

50-vuotispäivän
JO H D O S TA!

P u h elin 880

W . E . P u t n e y , In c

S

O N N I T TELUT

• Insurance Agents & Brokers

SO-VUOTIAALLE

- KAIKENLAISIA ASIAKIRJOJA 574 M ain S tre e t

59:s sivu

‘R aivaaja, m aanantaina tam m ikuun 31 p:nä, 1953

RAIVAAJALLE

F itc h b u rg , M ass.

❖

❖

«di

Tel. 77 W

J O H N A. K A U P P I N E N
293 P a rk e r St,

JOHN L BAILEY

G ard n er, M ass.

P u h . 371 ta i 2455-M

C andies

F IT C H B U R G , M ASS.
'685 M ain S tre e t

GARDNER, MASS.

— P u h u ta a n Suom ea —

Y e H ouse of

T el. 3-3703

K eh d o sta h a u ta a n
saakka

Ihminen joutuu tähän maailmaan
ilman omaa suostumustansa ja läh
tee pois vasten tahtoansa. Sen aikaa
kun hän on maanpäällä, menee hä
nen elämänsä yhdessä pyörylässä,
Kannattakaa niitä liikkeitä jotka ilmoittavat Raivaajassa! vastoinkäymisien ja väärin ymmär

INC.

6 9 VERNON STREET

ko h tu u llisilla hinnoilla

\

H

P H I L I P A B JU R L IN G , F u n e ra l D irecto r

❖

P a ra s ty ö ja p a rh a a t ain eet

ONNITTELUT !

I T

FUNERAL HOM E,

JOHNNY’S HEATING SERVICE
M eiltä sa a tte m a keisia , R aivaajasta tietoja

M

rysten muodossa.
Lapsuudessaan
hiin on enkeli, nuoruudessaan perke
le. inichuusaikanansa hän on kaikkea
sisiliskosta ylöspäin; kaikissa toimis
sansa hän on sangen tyhmä; jos hän
lisää perhettä on hän kaikkein par
hain mies, jos hän lisää pientä
maksuosoitusta suuremmaksi on hän
varas ja siitä laki antaa hänelle hei-

vettiä; jos hän on köyhä on hän huo
no taloudenhoitaja jolla ei ole jär
keä; jos hän on rikas häntä ei pidetä
kunniallisena mutta taitavana; jos
hän menee kirkkoon on hän teko
pyhä; jos pysyy kirkosta pois on hän
syntinen ja kirottu; jos hän lahjoit
taa johonkin tekee hän sen vaan
näyttääksensä; jos hän ci lahjoita on
hän saituri ja kitsas. Kun hän tulee
tähän maailmaan, jokainen haluaa
häntä suudella ja ennenkuin hän
pääsee pois tästä maailmasta niin jo

kainen haluaisi häntii potkaista. Jos
hän sattuu kuolemaan nuorena, olisi
hänellä ollut suuri tulevaisuus edes
sä; jos hän elää vanhuuden korkeaan
ikään, on yksinkertaisesti vain tiellä
ja elää sentähden ettei tarvitseisi
maksaa hautauskuluja. Tämä elä
män tie on hyvin hullunkurista mut
ta siitä huolimatta me kaikin ha
luamme sitä kulkea.

Tilatkaa RAIVAAJA!

KATSOI ETEENSÄ

Äiti pesi astioita keittiössä, kun
tytär tuli ja sanoi:
— Lainaisitko, äiti, minulle esilii
naa?
— Totta kai, mutta mitä sinä sillä,
kyllä minä nämä astiat pesen itse
kin.
— Niin, mutta Veikko tulee kahta
hakemaan minua elokuviin, ja olisi
niin hauskan näköistä, kun minulla
olisi hänen tullessaan esiliina ylläni.

Kansanvallan ja kansan kokonaisetujen
ymmärtämisessä on kansan
hyvinvoinnin pohja
k

Onnittelut RAIVAAJALLE sen
5 0 - v u o t i s p ä i v ä n ä

GENERAL

CTRIC COMPANY

Fitchburg 'Works

60:s sivu

M e ra ka sta m m e
k im m e lly stä

V oim aa ja k e stä v y y ttä

CUSTOM AUTO BOOT
AND SALES. INC.

Me itäämme vaahdon valkean
ja välkkyväisen pinnan
ja unohdamme syvyyden,
tuon meren mustan rinnan,
mi kätkee tuskaa tuhannen
ja tuhat kuoleman.
Me rakastamme kimmellystä,
pintaa ihanaa.

RAIVAAJALLE!
m erkkipäivänsä joh d o sta
to iv o tta a
S U O M A L A IN N A P T E E K K I

CENTRAL PHARMACY
758 M ain S tre et, F itc h b u rg , M ass.

Me voimme paljon ymmärtää,
vaan salatusta jäämme
kuin vana laivan jälkeen jäii.
Vain menon riemun näämme,
mi päivän kultaa ylistää
ja matkaa joutuvaa. —
Niin rakastamme kimmellystä,
pintaa ihanaa.

Myyntiä

Korityötä ja maalausta

185 L U N E N B U R G S T R E E T
F IT C H B U R G , M A S S A C H U S E T T S

TERVEHDYKSET
ko rkea lta m äeltä
KULTAIKAAN PÄÄSSEELLE
J U H L I J A L L E !f

FAIRVIEW RESTAURANT

C orner R o u tes 2 & 13
L u n e n b u rg , M ass.
P h o n e L U 2-4292

P u h elin F I 3-7401

ONNITTELU

liikkeeltä, joka on yksi v an h im p ia ilm o it
ta jia ja tila a jia — 38 v u o tta k a tk e a m a tta !
%

FANNIE ILO N A , LYNN A LA N ja
KUSTI LÄHDE

RAIVAAJALLE

50 B elm o n t St.,

A su n to : 131 G lendale St., W o rce ste r, M ass.

kansanvallan järkkymättömälle

Antakoon tämä Raivaajan merkkipäivä

ONNITTELUT R A I V A A J A L L E
KULTAVUOSIPÄIVÄN JO H D O S TA !
A

tojen kannattajille ja puolustajille.
päivä erääksi ikimuistettavaksi mer
työväenliikkeen

saavutuksista

F U N E R A L HOME
L iike on p alv ellu t yleisöä v u o d esta 1889
S ta n le y W . O tte r — W a lte r L . L u n d in
%

2 4 -tuntinen palvelu Worcesterissa

Amerikassa.
Osuustoiminta on kansanvaltaa!

RAIVAAJALLE
50-VU O TISPÄIVÄN JO H D O S TA !

The Norwood C o-operative Bank
N O R W O O D , M ASS.
TÄMÄ NORWOODILAINEN LAITOS, joka on pe
rustettu Massachusettsin valtion lain mukaisesti
vuonna 1888 ja on palvellut Norwoodia ja sen ympä
ristöä yli kuusikymmentä vuotta, haluaa esittää sy
TÄYSIN VAKUUTETUT OSUUDET lukuisilla eri
laisilla tileillä, jotka tulevat tyydyttämään juuri tei
dän toivomanne säästämissuunnitelman. — Korkea
korko.

A^A

LINDQUIST

kaikille kansanvaltaisten toimintamuo
tämä Raivaajan 50-vuotis-

-MAKSAMME 3% KORKOA-

dämellisen tervehdyksensä.

yhä suurempaa innostusta ja voimaa

Jääköön

ON VO IM AA!

Tanskalaisen Kcrteminden kun
nanvaltuusto anoi hiljattain kiukellis- ja opetusministeriöltä lupaa
saada korjauttaa yhdyskunnan kir
konkellot, jotka ovat halkeilleet ja
joista sen vuoksi lähtee säröistä
soittoa.
Ministeriö vastasi, ettei sellaista
31 W A L D E N S T R E E T
lupaa toistaiseksi voida antaa siitä
syystä, että aikoinaan asetettiin ko
P u h e lin : 1400
C O N C O R D , M ASS.
mitea antamaan lausunto Kerteminden kirkon keilojen korjaamisesta ja
että ministeriö haluaa odottaa lau
suntoa. Pieneksi laastariksi lähetti
ministeriö kuitenkin ohjeen, millä
tavalla kirkonkelloja on soitettava,
jotta ei halkeamia syntyisi.
Kcrteminden kirkonkellot ovat
useita satoja vuosia vanhat, joten
ohje on annettu melko myöhään.
Kannattakaa niitä liikkeitä jotka ilmoittavat Raivaajassa!

W o rcester, M ass.

\

puolustajaveteräänille !

VAIN YHTEISTOIMINTA

TERVEHDYS J A PARHAIM M AT
ONNITTELUT

KULTAVUODEN

Onnittelumme

50-VU O TISPÄIVÄN JO H D O S TA !

CONCORD
CO-OPERATIVE BANK

•SOITTO-OHJE

Palvelua

ONNITTELUT R A I V A A J A L L E

—A. Vasankari

Sulo A . IV aris, a p teek k a ri ja o m istaja

kiksi

No. 21 — 51 :n vuosik.

Raivaaja, m aanantaina tam m ikuun 31 p:nä, 1955

ja sen ympäristössä

Parhaimmat onnentoivotukset

50-vuotiaalle
RAIVAAJALLE!

P U H E L IN 5-3784

Raivaaja on kiitettävällä tavalla tu
kenut osuustoimintaa tämän puolen
vuosisadan aikana.

PARHAIMMAT ONNITTELUT

UNITED COOPERATIVE SOCIETY
OF M A YN A R D
Maynar d

Wo r c e s t e r

Massachusetts

RAIVAAJALLE
K U L T A V U O S IP Ä IV Ä N JO H D O S T A !

ZAVATONE GREENHOUSES
K u k k a k o riste lu ja — K u k k a v ih k o ja
363 C en tre S tre e t

Q uincy, M ass.

P u h e lin : G R a n ite 2-3922
'

»

QUINCY ELECTRIC LIGHT AND
POWER COMPANY
1535 Hancock St.

Quincy, Mass.

i

Kannattakaa niitä liikkeitä jotka ilmoittavat Raivaajatta!

I

i

