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Kirjeenvaihdollisia välähdyksiä historiastamme

V *r

KOSOSEN KIRJEET 
SYRJÄLÄLLE

A. S. Työväenliitto,
Box 80, Duluth, Minn.
Duluth, Minn., toukok. 1 p* 1901

Hyvä veli:
Kiitos kirjeestäsi. Olen hyvin 

pahalla päällä, jos niin saan sa
noa. Kuten näit viime lehdestä, 
on Tainio myrtynyt. Kirjoitti mi
nulle apean kirjeen, jossa kutsuu 
kotiin.

Minulle on lehden säilyttämi
nen kallis. Lähden siis itäänpäin 
aamulla, vaikka työtä olisi hyvin 
paljon, kuten arvaat. Kuitenkin 
on lehti tärkeä säilyttää, joten 
keskeytän matkani. Käyn sitten 
suuremmilla siirtolaispaikoilla 
Ylä-Michiganissa ja on luultavaa, 
että matkustan Toronton kautta. 
En nyt vielä voi sanoa varmuu
della tulenko sitä tietä.

Eilen vangittiin minut Elyssä 
muka anarkistina. Suomalaiset 
tekivät ilmiannon viranomaisille. 
Pääsin vapaaksi tohtori Tannerin 
persoonallisella takuulla. Vir
giniassa huudettiin "ulos" ja 
"alas". Mutta vaikka näin kävi, 
sain aatteellisesti paljon hyvää 
aikaan. Olen iloinen että "Jesus" 
on antanut minulle iloisen mielen 
ja pitkät koivet.

Jos siis se ihme. tapahtuisi, että 
tulisin Toronton kautta matkusta
maan, niin älä huoli pelästyä. 
Rohkeutta nyt vaan esiintymään 
vakavana ja selvänä kuin keväi
nen päivä aatteemme puolesta. Jos
kin on synkkä yö, niin sen perästä 
täytyy koittaa sitä valoisampi päi
vä.

Voi hyvin. Sano terveisiä rou
vallesi.

Sinun Vihtori Kosonen.
★

Työmiehen Kustannusyhtiö, 
Konttori ja kirjapaino:
741 Franklin st.

Hancock, Mich., elok. 8 p. 1901.
Hyvä veli:
Lyhyesti sanottuna olen saanut 

vihdoinkin, osaksi hävyttömyy
den, osaksi vaatimusten kautta 
asiat sille kannalle, että Työmies 
alkaa ilmestyä 16 päivästä täällä. 
Tämä yhtiö suostui eilen otta
maan entisen yhtiön varoineen ja 
velkoineen, joten nyt tulee asi- 

•oista hyvää eikä kukaan joudu 
kärsimään. Kaikinpuolin näyttää, 
että lehti tulee menestymään pa
remmin täällä. Taloudellisesti on 
paljon taatumpaa. Uusi painoko
nekin on nyt saatu, joten saam
me painaa yöllä tai päivällä mitä 
törkyä milloinkin on valmiina.

Olen vakuutettu, että sinä iloit
set kanssani tästä m uutoksesi 
ja toimit edelleenkin apunani, sil
lä Tainiosta sain vaan vastusta, 
jonka minun olisi pitänyt tietää 
häntä tänne puuhatossanikin. Kui
tenkin jätän hänet, ainakin tois
taiseksi rauhaan ja käsitän "Poh
jan Tähden" edelleenkin Poli,an 
Tähtenä.”

Edustajakokous on 11 päivänä 
Duluthisssa. Sinne en ole valittu, 
vaan on luultavaa, että siellä me
nevät asiat hyvin, sillä kyllä kai 
ne muistavat mitä viime talvena 
pakistiin. — Te kai liitytte sitten 
liittoamme kun se saadaan va.- 
miiksi ja puhtaalle pohjalle.

Sano rouvallesi pal,on terveisiä 
samoin kuin muillekin ystävilleni 
En jouda sinulle enempää kirjoit
tamaan, sillä arvanneet itsekin, 
että minjulla juuri nyiyään on pal
jon puuhaa. — Ukko Ursin valit
taa ettet ole kirjoittanut hänelle

Ensimmäinen Työmies ilmestyi 
16 päivänä, joten ehdit kirjoittaa 
ainakin Toronton kirjeen. Ja se on 
aivan välttämätöntäkin.

Tervehdys, Vihtori Kosonen.
(Kirjelomakkeen otsikosta käv 

selville, että yllämainittuna 16 
päivänä ilmestyvä Työmies o.i 
viikkolehti, jonka tilaushinnat oli
vat $1.50 vuosik. ja 75 senttiä. 6 
kk. Sen ohella ilmoitettiin julkais
tavan "Kotikirjastoa”, kaunokir
jallista kuukausilehteä, jonka tt- 
laushinta oli 50 senttiä vuosikerta. 
Yhtiön johtokunta muodostui seu- 
raavista jäsenistä: N. J. Ahlman, 
esimies; Oscar Tanner, varaesi
mies; J. A. Harpot, kirjuri; Isaac 
Lundberg, rahastonhoitaja; A. 
Nieminen, Richard Backman, ja 
Jacob A. Toppari. Toimittaja Vih
tori Kosonen, taloudenhoitaja J. A. 
Harpet).

VÄLIMÄEN KIRJE SYRJÄLÄLLE
Hancock, Mich., kesök. 20 p. 1912.

Veli hyvä:
Laukki on kyllästynyt Työmie- 

heen. Hän jätti eilen illalla ilmoi
tuksen sanoen eroavansa toimi
tuksesta ensimmäinen päivä hei
näkuuta. Hän lähtee luentomat
kalle sinne itäänpäin, omien sa
nojensa mukaan, pariksi kuukau
deksi "käännyttämään itäläisiä.” 
Alkuperäisenä tarkoituksena hä
nellä oli pysyä toimituksessa' ni
mellisesti syksyyn saakka ja sit
ten kulkea siellä luennoimassa 
Työmiehen nimessä, mutta se 
suunnitelma lyötiin täällä alas, jo
ten hän tulee omaan laskuunsa. 
Syksyllä, kuten tiedät, aikoo hän 
mennä Opistolle, jos ehtii sitä en
nen laittamaan sieltä Rissasen 
tänne, pois tietään. Ja sitten se 
"pommitustyö" taas alkaa hiljak
seen sen saat nähdä. Hän on nyt 
sappea täynnä, mutta fei ole mah
dollisuutta mitään tehdä. Koetap- 
pa pitää nyt varasi siellä idässä, 
ettei hän liiaksi pitkälle pääse. Se 
piiritoimikunta kuuluu aikoneen 
palkata hänet luennoitsijaksi ja 
mitäpä siinä on, jos vaan olette 
muuten riittävän varovaisia.

Omituista muuten oli, että Lau 
kille täällä myönnettiin ero aivan 
yksimielisesti 15 päivän ylössano- 
miselia. Kukaan Laukin entisistä 
kannattajistakaan ei pannut vas 
taan, ei lausunut toivomuksia,eikä 
mitään. Kaikki näyttivät olevan 
iloisia kuin pääsevät hänestä. Mi
nä olin ainoa, joka lausuin sen 
ajatuksen että hän sopisi parem
min tänne Opistolle, tai muualle.

Laukki on viime aikoina muu
ten osoittanut hermostumista jc 
sanovat hänen juopotelleen. Vi- 
hassapäin oli hiukan kolhinut en- 
tästä oppilastaan, Matti Kangas 
ta. Poika sai kärsiä, mutta kyllä 
hänestä myös laukkilaisuus lähti 
Jos Laukki jatkaa nykyistä peliä 
on hän ennen pitkää mennyttc 
miestä, sillä hänen luonteensc 
johtaa äärimmäisyyteen kaikes 
sa. No niin, pidä tietonasi mitc 
olet kuullut.

John Välimäki.

Aku Rissanen

UNTISIA TOIMITSIJOITAMME

Mnitin Hendrickson Santeri Nuorteva

JOHDANNOKSI
F. J. Syrjälä, John Välimäki, Wilho Boman, 

Aku Rissanen, Leo Laukkj ja Santeri Nuorteva 
olivat Suomalaisen Sos.alistijärjestön alku- ja 
loistokauden tunnetuimmat johtajat. Tuhansien 
mieliin painui muistikuva myöskin Moses Hahlista, 
joka jo varhaisimpana kautena tuli hyvin tunne
tuksi puhujana ja vielä enemmän (kirjallisen toi
mintansa kautta. Monipuolisilla kyvyillään myös
kin Yrjö Sirola vaikutti liikkeeseemme, mutta se 
rajoittui lyhyeen aikaan. Yllämainittu kuusihenki
nen johtava kaarti, jonka kaikki jäsenet jo vuosia 
sitten ovat tuonen tuville siirtyneet, jakaantui 
juuri tasan kouluopin tiellä titteleitä ansainneiden 
ja ojankaivaijista toimittajiksi ja puhujiksi kehitty
neiden “rasvanahkaisten" proletaarien kesken.

Luonnollisesti järjestön asioiden kulkuun vai
kuttivat kymmenet, jopa sadat toiset yksityiset 
toimitsijat, joihin on luettava myöskin osastojen 
aktiivisimmat ja johtavimmat jäsenet. Kun järjes
tön lehdet ja organisaattoriset keskukset olivat 
jakaantuneet laajan mantereen eri osiin, ei johta- 
villakaan toimitsijoilla useinkaan ollut mahdolli
suutta henkilökohtaiseen kosketukseen ja mieli
piteiden vaihtoon. Mahdollisuudet siihen antoivat 
ainoastaan järjestökokoukset ja kirjeenvaihto. Eri
laisten olojen piiristä kehittyneiden ja jäsenjouk- 
kojen ilmaisemien erilaisten katsomusten ohella 
toimitsijoihin vaikuttivat maan Sosialistipuolueessa, 
johon järjestö kuului, vallinneet erimielisyydet ja 
myöskin menettelytapakiistat muiden maiden puo
lueissa ja Internationaalissa.

Amorikan suomalaisen työväenliikkeen riidat 
ja hajaannukset tunnetaan kaikkialla. Niissä ei ole 
mitään ylvästelemistä, mutta tuomion asemasta 
olisi paljon parempi koettaa ymmärtää niiden luon
netta ja syitä. Niiden, jotka moraalisella suuttu
muksella niistä johtajia syyttävät, tulisi ottaa 
huomioon, ettei meidän liikkeemme millään 
tavalla ole ollut riitaisempi kuin muutkaan työ
väenjärjestöt. Amerikan Sosialistipuolue on pirs
toutunut ryihmäriitoihin ja Saksan ja Ranskan 
puolueissa on aikoinaan kiistelty ja jakaannuttu 
useammin kuin meidän järjestössämme. Jos me 
vertaamme ryihmittymisiämme ja hajaantumlslam- 
me porvarillisiin ja uskonnollisiin liikkeisiin, niin 
helposti saatamme huomata, että niissä piireissä 
on oltu ja ollaan vielä riitaisempia kuin järjestön 
keskuudessa koskaan oltiin.

Erimielisyydet työväenliikkeissä johtuvat eri
laisista olosuhteista ja eri olosuhteisiin soveltuvas
ta erilaisesta taistelutaktiikasta. Siilien, miten näitä* 
erimielisyyksiä hoidetaan vaikuttaa ennen kaikkea 
jäsenistön kypsyys- ja tietoisuusaste, sekä myös
kin johtajien kouliintuneisuus ja aatteellinen 
asialle antautuminen. Suomalaisen Sosialistijärjes- 
tön johtajat eivät suinkaan olleet virheettömiä

enkeleitä, mutta he eivät myöskään olleet lurjuk
sia. Suurin piirtein he kaikki uhrautuvalla ja köy
hälistön vapausliikkeelle antautuvalla toiminnal
laan ansaitsevat kunnioitusta. Tuhannet muistavat 
heitä syvällä sympatialla, Riitoja oli ja väittelyjä 
käytiin, mutta ei 'henkilökohtaisista syistä, vaan 
siitä mitä tietä ja millä tavalla yhteiskunnallinen 
elämä olisi uudestijärjestettävissä kansan enem
mistön tarpeiden mukaiseksi.

Joskus tietysti näihin aatteellisiin kinasteluihin 
liittyi henkilökohtaisesta itsekeskeisyydestä joh
tuva moitteenalainen sivumaku. Jonkinlaisesta 
väärin arvioidusta proletaarisen tunnon kohotta
misen halusta jäsenistön keskuudessa yleensä py
rittiin “raskaan" sanontaan, eikä toinen toisensa 
loukkausta lainkaan kartettu. Laajempi sivistynei
syys kuitenkin yleisesti varjeli johtavat toimitsi
jat tästä. Aina ei kuitenkaan heidänkään malttinsa 
ollut riittävä. Ja silloin annettiin, tai ainakin uhat
tiin antaa “pöytälaatikkojen” puhua, kuten Aku 
Rissanen teki v. 1914, jolloin hän Raivaajan “nal- 
kutteluista" oli niin suuttunut, että uhkasi “pal
jastuksilla”, vaikka todellisuudessa hänellä ei mi
tään paljastettavaa ollut.

Käytettäväksemme on annettu pieni osa edes
menneen F. J. Synjälän kirjeenvaihdosta, tai oi
keammin hänen saamistaan kirjeistä, jotka jokin 
vuosi sitten luovutettiin Amerikan Suomi. Kansan
vallan Liiton historia-arkistoon. Julkaisomme niis
tä muutamia kokonaan ja toisista osia, jotka par
haiten soveltuvat luonteen kuvaukseen, tai histo
riamme yksityiskohtien valaisemiseen. Niissä ku
vattujen tapahtumien tausta selviää Amerikan 
Suomalaisen Työväenliikkeen Historiasta, jossa 
järjestön yleinen kehitys suuntajuttuinecn ja ha- 
jaannuksineen on selitetty.

Käytettävissämme on aivan alkuajan vaikeuksia 
selittäviä Vihtori Kososen kirjeitä, mutta myö- 
hommlltä kausilta cl ole jälkeen jäänyt mitään 
kirjeenvaihtoa. Aku Rissasen kirjeet keskittyvät 
pääasiallisesti Työväen-Opisto-kysymykseen ja 
1914 hajaannuksen edellisiin suuntariitoihin: 
Nqortevan ensimmäisen kirjeen täydellisesti oival
tamiseksi on muistettava, että hän v. 1911 Suo
mesta tultuaan ensimmäiseksi joutui Työväen
opiston intelligenttisesti voimakkaiden opettajien 
“suunnan" seuraajaksi, mutta luopui siitä heti
miten asettuen “itäläisten” kannalle. Nuortovan 
toinen kirje koskettelee hänen “diplomatiansa” 
“Suomen Työväen Tasavallan" edustajana, josta 
hänen kuitenkin pian oli valkoisten voiton joh
dosta luovuttava, minkä jälkeen hän siirtyi New 
Yorkissa olevaan Neuvostoliiton hankinta- ja tic- 
donantorviraston palvelukseen. Sieltä hän siirtyi 
Venäjälle, missä hän pettyneenä pian kohtasi kuo
lemansa.

RISSASEN KIRJEET SYRJÄLÄLLE
Opistolla 18 p. maalisk. 1913. 

A J- Syrjälä,
K. Toveri:

Viime keväänä käännyin puo- 
eesi Opiston asioissa ja kehoitin 
sinut valmistelemaan itäläisten 
mielipidettä, etteivät edustajat tu- 
isi tänne aivan nöhnöinä Opiston 
asioista. Siitä hengestä, mikä 
rdustajakokouusessa vallitsi, on 
Dpistolle ollut tänä talvena tava- 
on hyöty. Oppimiseen on pantu 
jnemmän huolta <ja opettajilla on 
ollut edustajakokouksen päätök- 
•.issä ruoska, millä kurittaa oppi- 
,aita. Anarkia täältä on vähitel- 
en häipynyt, joskin sitä vielä on 
ossain määrin jäisellä.

Nyt on taas esillä asia, jossa 
arvitaan suunniteltua toimintaa 
Opiston etua silmällä pitäen. Se on 
aajennuj-cysymys. Minä olen sillä 
lannalla kokemuksistani, että jos 
Dpistoa voitaisi laajentaa, tuottai- 
.1 se etua opetuspuoleen. Tässä 
uten kaikissa asioissa käy to- 
een, kuten Marx Pääomassaan 
.anoo, se Hegelin väite, että pel- 
:ät kvantitatiiviset muutokset, 
uovat mukanaan klavlitatiivisia 
muutoksia oppilaskunnan larrje- 
:essa voitaisi, palkata enemmän 
opettajavoimaa, joten työjako 
opetuksessa voitaisi panna käy
täntöön. Se tietysti aina tuottaa 
suotuisia tuloksia. Mutta niin 
edullista kuin olisikin Opiston laa
jeneminen Opistolle, on kuitenkin 
otettava samalla kertaa huo 
inioon, olisiko se kaikissa tapauk
sissa edullista sosialistiselle liik
keelle. Jos Opisto täydytään laa
jentaa siten, että se tuottaa järjes
tölle kustannuksia, joita se ei ole 
halukas kantamaan, niin Opiston 
laajennus muuttuu järjestön va
hingoksi ja ennen pitkää koituu 
Opistonkin vahingoksi. Tässä ta 
pauksessa kvantitatiivinen muu

tos toisi mukanaan epäedullisen 
kvalitatiivisen muutoksen.

Se tapa, millä johtokunnan, ta. 
oikeammin sanoen Sirolan tahol
ta on ryhdytty tätä laajennusta 
hommaamaan, on omiaan, kun se 
tulee tajutuksi, ja se tuiee, kun 
maksaminen tulee järjestön nis-- 
koille, herättämään pahaa verta 
Opistoa kohtaan. Se tapa on hie
no salakuletus. Lisäksi väärien 
numeroiden esittäminen. Ellen 
väärin muista, velvoitti viimeinen 
Opiston yhtiökokous (katso tar
kemmin pöytäkirjaa) johtokunnan 
asettamaan laajennuskysymyk 
sen yteisääneslykselie. Olen aja 
nut tätä kantaa tiukasti johtokun
nan joka kokouksessa, missä laa 
jennuksesta on keskusteltu ja sa 
maila ollut hiljoilleen nyt laskenta 
mistä väsiaan. Mutta viime joh
tokunnan kokouksesta olin töitten 
vuoksi aamupäivän poissa. Liito 
ajalla oli otettu (tarkoitukselle 
vaiko muuten vaan) esityslistalle 
ensimmäisiksi asioiksi Opiston 
laajennus. Kun päivällisen jäl
keen menin kokoukseen, oli asic. 
jo äänestykseen saakka valmis 
En siis voinut onkä tahtonutkaan 
asiaan enää puuttua. A,atielin et 
tä onhan minulla muita tehtäviä 
Äänestyksessä ratkesi asia niin, 
että johtokunta päätti kutsua yl • 
määräisen yhtiökokouksen’aa.en- 
nuakysymyksestä päättämään. Si
ten sivuutettiin viime yhtiökokous 
sen päätös (muistaakseni Bomanin 
esittämä). Luonnollisesti ei yl. 
määräiseen yhtiökokoukseen v* 
tulla kuin tästä lähitienoilta vä
keä. Opistolaiset ovat myöskin 
suureksi osaksi läsnä. Tuloksen 
sgättaa jo edeltäpäin arvata. 
Laajennus päätetään Täällä soi
tetaan, järjestö saa maksaa viu
lut Mutta tehkoönpä ylimääräi
nen yhtiökokous minkä päätök
sen tahansa, se ei sido järjestöä 
sillä järjestö on päättänyt toisin.

Johtokunnalla ei olo ollut oikeut
ta sitä rikkoa eikä ylimääräisellä 
yhtiökokouksella ole oikeutta sitä 
ri-kkoa.

Sitten niissä laskelmissa, joisse 
todistetaan, miten opistolla asu
vilta on tullut voittoa, mutta uiko 
na asuvilta on saatu tappiot:, 
vuokraan nähden, ei olo ollen 
kaan otettu huomioon, et. (Jpis- 
.on rakennukset kuluvat, kuluva 
oka vuosi vähintäin 1,000 dolla
rilla. Kun otetaan huomioon, ette 
Dpisto on käynnissä vain kuuder 
<uun ajan, niin kuluminen kuta 
lein oppilasta kohden on dollareis
sa noin 13 dollaria vuodossa. Kui. 
näin lasketaan, niin pal.o; kohan 
siitä tulee, ei voittoa, vaan tappio 
ta Opistolla asuville-iin. Kulum. 
.sen ei ole laskettu suinkaan liiat 
korkeaksi, asuinrakennus maksac 
(ilman maata) noin 20,000 a koit 
tierakennus, joka sekin oppilai
den vuoksi kuluu, noin 7,0j0. Jo 
nämä hökkelit kestävät 30 vuotta 
niin syön vaikka mitä. Litä paits 
täytyy näitä joka vuosi korjata 
oka sekin on laskettava c apiloi
den asuntokustannusten lisäksi. 
Ainoastaan siinä tapauksessa, et
tä lisärakennukseen tarvittava 
pääoma saataisi kootuksi siten 
ottä siitä ei tarvitseisi maksaa 
korkoa, voisi lisärakennus luottaa 
jonkun prosentin keksi voittoa 
Olen tämänkin sotkan esittäny 
johtokunnalle ja teki se vaikutuk
sensa, mutta näkyy unohtuneen.

Asiain näin ollen ehdottaisin 
että ottaisit nämä seikat lehdessä 
puheeksi, nimittäin, että vaatisi, 
yleisäänostykselle asettamista ja 
vähän koiini. it niitä numeroita 
Tietysti pidät salassa, että olet 
näitä tietoja saanut minulta ja 
yleensä, että olet keneltunaan nu 
tä saanut. Omasta puolestani puu
tun tähän asiaan jollekin sanalla 
Työiniehessä Saisin aihetta sii-! 
hen, jos vitsailisit, että taloustie

teon opettajat eivät olo tarkista
neet, pitävätkö johtokunn in !< is
kelmät paikkansa. Muassa ! :• 
pau'ksessa on minun sangen vai
kea, kuten voit arvata, päästä ai 
kuun. Minua vähän säälittää joh 
tokunta. Se on ollut sangen kiltt
iä parhaansa puuhaava, joten ni:- 
nulla ei ole mitään sitä vastaan ei
kä opistoakaan, mutta asian luon 
ne on sellainen, että on edullista 
antaa pieni selkäsauna, jotta vält
tyisivät isommasta, joka seurais 
jos tätä latua mennään, mitä s-./ 
on lähtenyt menemään.

A. Rissanen.
Hancock, Mich. 20 p. kesäk. 1913 
F. J. Syrjälä,

K. toveri:
Luin tänään Raivaajasta erää . 

kirjoituksen, jossa lopusta tulin 
siihen käsitykseen, että sinuha 
olisi tarkoitus leimata minut jon
kinlaiseksi am mattipolit iloitsijak
si. Siihen tulin siitä, että oi kit- 
joituksen lopussa kysymys josta,n 
yksityisen kirjeenvaihdon julka.- 
semisesta. Olen näet kirjoittani" 
sinulle pari kirjettä Opistosta. Ie , 
tarkoituksenasi on käyttää näitä, 
niin minulla ei ole mitään sitä va v 
taan, jos luulet siitä järjestöllem
me etua olevan. Mutta ennen 
kuin niitä käytät, niin punnitse 
kaksi kertaa pääsi ympäri, ha
luatko saada järjestömme ennes
tään hajalla oleva joukko vielä
kin hajanaisemmaksi ja intohi
moille vapaa temmellyskenttä,

• .rypi rakennammeko siitä eheän ko
konaisuuden. Se mitä Opistosta 
hiilen sinulle sanonut on tarkoitta- 
,mit täyttä totta ja sanontani on 
(tulos niistä havainnoista, joita 
olen tehnyt. Viimeisen kirjeen' 
'johdosta odotin sinun puuttuva 
asiaan, mutta kun et puuttunut, 
niin puutuin itse Työmiehessä 
kuten kaiketi muistat. Minä en 
tarvitse mitään niistä peruuttaa 
sillä siinäkään en puhunut opis
ton vastustamisesta, vaan siitä ta
vasta, millä laajennusta ajettiin jc 
siitä ajasta, millä se tuli esille. 
Opiston laajennuspäätöksestä pu
huessani (lainattu myöskin Rai
vaajaan) esiintyi osiksi sama kan- 
,a. Ne epäkohdat, mitä esitin tois
ia kevännä, tulivat korjatuiksi, 
liin tilit kuin muutkin ja tarpec: 
;ullen voin pakottaa Opiston joi; 
okunnan julkaisemaan tutkijako- 

miteansa lausunnon, joka joka 
suhteessa vahvistaa sen, mitä kir 
jeessäni olin sinulle esittänyt.

Jos minä olen Negauncen jutus
sa sinun kanssasi toista mieltä j' 
toistakin muistakin kysymyksistä, 
siin ota oppia, jos huomaat oleva- 
si väärässä, niin teen minäkin 
Äinun tarkoitukseni on yhdistä 
ärjestö ja se yhdistyy. Jos sinu" 
'arkoituksesi on hajoittaa, niin pa- 
len vastaan. Miten vaan. Mutta 
lerättää vanhat riidat esille pel
kässä kostonhalussa, tai ajattele
mattomuudessa ja käyttää siinä 
väärin persoonallista luottamus- 
a, ei minun ajatukseni mukaan 
ite viisasta. Siis kerta vielä, pun
nitse asiaa. Minä tulen yhä edo;

epäkohtien korjaukseen, joihin 
minulla yksin oi voimia riitä, vaik
kakin hyvin olen osannut aavis
taa, että se saattaa minun persoo
nalleni jolloinkin olki epäedulli - 
ta. Sen, minkä viime kevännä il
moitin sinulle kirjeessä, ilmoitin 
toverikunnan pyykkikokouksessa 
satasen oppilaan läsnäollessa 
pannen Sirolan vastuunalaiseksi, 
josta hyvästä Sirola sanoi ylös 
persoonallisen ystävyytensä jo 
ylös sanottuna se.näkyy pysyvän. 
Mutta olivatpa minun välini Siro
lan tai Laukin tai sinun kanssasi 
minkälaiset tahansa, uhkaapa mi
nua sieltä mikä talrm a, ei tule 
horjuttamaan minua esittäessäni 
mielipiteitäni lehdossa sen mukai
sesti, kuin oikeaksi -katson.

Toverillisesti Aku Rissanen,
MOSES HAULIN "RIKKAUDET" 

POHDITTAVANA
F. J. Syrjälä,

•Hyvä veli:
Jos tuossa vähän pistäs. — 

Kyllähän ^e näkyy olevan liiaksi
kin totta sc- sota'koululaisten ma- 
sinamaisuus. Näkyvät meinaa- 
van runnata kaikki pois tieltänsä. 
Pitäisi niille sanoa raskaimman 
i aikoen, mutta siihen tuo minulta
kin on jäänyt, kun tällä puolella 
toistaiseksi on heidän vaikutuk
sensa aivan mitätön. Sirola kyl
iä lienee afkonut ottaa Työkan
sankin ja minut hampaisiinsa ja 
siinä tarkoituksessa aloitti hienos
ti polemiikilla kirjoitustani vas
taan Työkansan Kalenterissa.Mut
ta kaikeksi onnettomuudeksi en 
minä ny! tällä kertaa voinut ottaa 
hammaslelutarjousta vastaan, 
itun olen väliaikaisena liikkeen
hoitajana - - tähän vietävän liik
keeseen ksn ei rupea saamaan 
liikkeenhoitajaa mistään. Tässä 
jobissa ollessa taas ei jouda mi
hinkään sivutöihin. Olen kyliä 
kuullut että keskipiirissä pidetään 
aikamoista sotaa minuakin vas
taan, mutta eihän tuo ole vielä 
kovin julkiseksi tullut. Pääasialli
sesti kuuluvat ratsastavan sillä 
etten minä välitä puolueesta ja 
puolueen palveluksesta, kun olen 
niin rikas, ottä omistan useampia 
taloja, ajelen automobiilillä ja ra
haa on kuin roskaa. Ykslnpä Siro- 
'akin kuuluu tuota vätystelyä ker
tailevan minusta puheiksi sattua .- 
:a Muuten kerrassaan ihmeelli
nen juttu tuo minun rikkauteni jut
tu. Minulla oli Ty 'kansaan tullei
nani yksityisiä velkoja yhdelle ja 
toiselle yli kaksituhätta dollarin. 
Olen ne maksanut jokseenkin tar
roin; maksanut siten, että olen 
keinotellut luon velan kapitalis
teilta ja maksanut köyhille tove
reille. Mutta enhän ole saanut 
näitä velkoja siirrettyä kapita- 
listeille ilman etten olisi ottanut 

kiinteää omaisuutta” nimiini, 
jonka varjolla sitten olen voinut 
kapitalisteilta rahoja saada Valko
oni maksuksi. Eik-a sitä omaisuut
takaan sentään niin huikeasti ole 
kuin no siellä Yhdysvalloissa tie
tävät. Neljänkymmenen eekkerin 
larini ' m uulla on, ja "kämppä” 
kaupungissa (onnen oli talo, nyteenkin käyttämään persoonalli:,- 

ta kirjeenvaihtoa a unani niide. -1 (Jatkoa 13. sivulla)

H erä ttä jiä
Yiurivi vasemmalta: A. H. Mäkelä, Etu Salin. A. F Tanner: alarivi; 

A. K. Usonius, Ida Rasanen, Alex Halonen ja Moses Malit
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P Ö Y T Ä L A A T IK O T ...
( Jatkoa 17. sivulta)

vain kämppä). Automobiilia ci 
vielä ole, mutta pitänee tuo sekin 
hankkia, koska kuitenkin uskovat 
minulla sellaisenkin olevan. Ra 
haa sitte - -  sitä minulla on mel
kein jokaiseen Port Arthurin pank
kiin maksettavia vekseleitii. Siina 
se rikkaus. Mutta taitoahan tuo 
olla jyväksikin, että uskovat ri.:- 
'kautaeni. Muuten ei olisi ollcn- 
kaarfihme vaikka minä olisin kiin
tynyt rikastumiseen ja hankkinut 
omaisuutta, sillä sen minä kyllä 
voin myöntää, että mahdollisuuk
sia olisi ollut, jos en olisi muusta 
piitannut kuin rikastumisesta. 
Vielä neljä vuotta sitte näin akkoi- 
neni nälkää, olimme aivan ki: 
jaimellisesti syömättä parakin e: 
otteeseen Toronto.ua ollessamme.

Voipa olla mahdollista, että 
käynkin siellä idän valtioissa syk 
symmällä. Olen aikonut sitten, 
kun saisivat tähän liikkeenhoita
jan, tehdä noin kuukauden "vir- 
kistysmatkan."

Kaapro kyllä on minua houku
tellut käymään Sointulassa, ja vä
hän olen hänelle lupaillutkin, 
mutta liike taas vaatisi idässä 
käymään, sillä Länsi-Canadan 
matka ei tuota nykyään mitään. 
Olen ajatellut, että ehkä siellä 
idässä saisi hiukan Työkansalle 
rahaa. Jos olisivat uteliaita katso
maan vanhaa tuttavaansa ja sa
malla ulkomaan elävää, ehkä 
maksaisivat vartin sisäänpääsyä 
ja samalla voisi tyrkyttää lehtiä. 
Liike on pirun tiukalla. Pieni tilaa- 
jamäärä päivälehdellä aiheuttaa 
suurenlaisen tappion, eikä sopisi 
perääntyä (lehteä supistamaan 
ruveta) kun on kerran leikkiin läh
tenyt. Nyt kyllä on menoja pie
nennetty tuntuvasti. Toimitus on 
vähennetty neljään mieheen ja 
muualtakin on vähennetty, koko 
talosta kaikkiaan kuusi henkilöä. 
Jos liike rupeaa tällä uudella jär
jestyksellä workkimaan, vähen
tää se menoja vuodessa 5,750 
dollarilla. Ja se olisi hyvä jos vuo
denkin tällä järjestyksellä menisi. 
Mutta yhtäkaikki asema on kireä. 
Se Oravaisen välys vei tätä lii

kettä hyvänlaisesti alaspäin Ole-’ 
siis mainaillut, olisiko tuo aivan 
mahdottomuus sieltä idästä noin 
kuukauden matkalla puristaa tu
hatkunta dollaria sellaista "il
maista rahaa", josta ei tarvitseisi 
ainakaan velkakirjoja antaa. Ta i
ta voisit sanoa arvoisan mielip- 
teesi. Tietysti sellaista matkaa oli
si Raivaajassa ankarasti puhvat- 
tciva jos mielii siitä mitään tulla. 
Kyllä pitäisin itse huolen puhvaa- 
misesta, kun vain lehdessä tila, 
saisin. Olen kdksinyt sitä varten 
erityisen puhvausjärjestelmänkin

jos niin kuin tuloksia tulisi. Kyl 
lähän yhdysvaltalaiset saisivat 
panna vielä jonkun verran likoon 
Työkansan hyväksi, sillä se on a;- 
van kaikkien vaatimuksien y.i 
käypää, se uhraus jota canada- 
laiset toverit Työkansan pystyssä- 
pitämiseksi osottavat. He tajuavat 
mikä merkitys sillä on jos Työ
kansan liike kykenee esiintymään 
niin voimakkaasti, että Canadaan 
eivät kykene ainakaan pikkupor
varit suomalaista lehteä perusta
maan, jonka he varmasti olisivat 
jo parina viimeisenä vuotena teh
neet, jos olisi ollut mahdollista 
pikkutinoilla kilpailla Työkansan 
liikkeen kanssa. Mutta canada- 
laisille tovereille yksin on tämä 
ponnistelu vähän ylivoimaista 
erittäinkin tänä vuotena, kun yli 
Canadan on huono raha-aika. 
Osastot eivät kykene panemaar 
suurempia summia osakkeita vas 
taan. Mutta kuitenkin vielä pari 
vuotta täytyy meidän kyetä saa. 
maan kasaan liikkeen tuotiams 
useampiin tuhansiin nouseva tap
pio, ja sitte minun laskujeni mu
kaan tämän liikkeen pitäisi ruve 
ta kannattamaan hyvinkin, niin 
hyvin, ettei sillä puolella ole pu
hettakaan sellaisista dollarivoi- 
toista kuin me tulemme niittä 
mään.

Mutta johan sitä tässä kerraksi 
onkin.

Velj. M. Hahl.
P. S. — Antoipa se Nuorteva 

vihdoinkin niille Toverin "vasi
koille" kuka käski.

TILATKAA R A I V A A J A

NUORTEVA SELITTÄÄ 
SUUNTAJUTTUA

Astoria, 1914.
(Lähempi päivänmäärä puuttuu)
J. F. Syrjälä:

Hyvä toveri: Sain tänään
sähkösanoman, iossa pyydetään 
Säkenien toimittajaksi. Se tuli 
vain lisäämään päättämättömyyt
täni täältä pois lähtemiseen näh
den. Pan viikkoa sitten sain Moo
sekselta kovat kehotukset tulla 
.anne, ja viime viikolla sekä kir
jeillä, että sähkösanomilla kello
tettiin hakemaan Opiston opetta
jan paikkaa, johon ei kuulemma 
ole hakijoita, niin ettei. Opisto tu 
kin pääsee työskentelyn alkuun 
Sen lisäksi on minulle taas tehty 
tarjous ryhtyä erään englantiiai 
sen lehden toimittajaksi. Ja usko 
pois, täällä ei tee mieli olla. Luu
len, että elämäni hauskin päivä 
tulee olemaan se, jolloin saan 
kää.ntää selkäni tälle kirotulle 
hulluinhuoneello, tietäen, että ei 
tarvitse tänne enää palata. Mutts
..... no niin, siinä sitten tulevat ne
kaikki "mutat". Ensin täytynee 
saada täällä aikaan jonkinlainen 
ihmiseilinen järjestys. Tällä ovat 
asiat ihan hullulla kannalla. Oi
kein raivostuttaa ajatellessa .sitä 
tuhoa, mikä täällä on tehty ko;- 
men neljän kuukauden aikana. 
Toverin tilaajamäärä, joka viime 
vuonna suunnattomilla ponnistuk
silla saatiin korotetuksi viiteen tu
hanteen ja joka varmasti lupain 
jäädä pysäväiseksi, on nyt alentu
nut takaisin siihen, missä se oli 
lehden kolmipäiväisenä ollessa, 
— noin 3,800, piirimrne, jossa 
näytti muodostuvan jonkinlainen 
eheys ja luokkatietoinen suhtau
tuminen liikkeeseemme ja, joka 
johdonmukaisesti ohjattuna leh
den kautta varmaankin olisi pääs
syt suurempaan järjestäytyrni 
seen ja varmuuteen — se on nyt 
myös hajalla. — Voisihan tästä 
kaikesta ajatella että piruako se 
sinulle kuuluu ja niin ajattelisir; 
jos todellakin piirin enemmistö o.i- 
si tällaisella kannalla. Olisihan se 
hyvä opetus tälle piirille antaa 
sen kipeä tuossa humpuukissa o:- 
kein kyllästymiseensä saakka

Mutta tosiasia on jonkun verran
to un. Piirin enemmistö ei ole tä
män humpuukin takana' ja pian 
mc tilillä olemme selvillä vesillä

__  ,'0 '

Parhaat onnitteluritme

RAIVAAJALLE
joka nyt täyttää

KULTAVUOTENSA!

TOWNSENDIN FARMARIYHDISTYS
T O W N S E N D , M A S SA C H U SE T T S

No niin Pääasia nyt kuitenkin 
en, ettei noin kuukauden kuluttua 
lentävät näinä varpuset täältä 
pois. ja sulloin täytyy minun olio 
täällä jäljestämässä Toveri uudel
leen tolalle. Tänne tietysti taus 
täyiyy ottaa uus,ia toimittajia, har- 
joituttua ne toimeensa jne. Sen li
siksi on minulla täällä juuri te
keillä suuri ryntäys Toverin tiiaa 
.anlöarän ko;iottamisek.;i ja muu 
ta sellaista, joka vähän parantai- 
u son sekamelskan seurauksia, 
jota täällä on synnytetty. Mutta 
asia ei ole täilä vielä selvä. Piirin 
enemmistö on kylläkin ehdotto
masti Toverin entisen kannan 
puolella, mutta tässä rähäkässa 
ovat I. W. W:n agentit saaneet 
sen verran tuulta siipiensä alle 
että ratkaisunkin jälkeen -tulevai 
vielä tekemään hajoitus-työtä, 
etenkin kuin heillä näyttävät ole
van piirin molemmat organisee- 
raajat käytettävissä. Tässä kai
kessa tarvitaan vahtikoirapalve- 
lustani. Se kyllä vie minusta vii
meisetkin hermojen jäännökset, 
mutta sille ei nyt voi mitään ja 
onhan minussa täällä lännellä ke
hittynyt sellaista häikilerrtätto- 
myyttä jota ilman täällä ei pärjää 
missään -peräsinpaikassa.

Voisihan tuon kaiken joku toi 
nenikin tehdä ja minä ruskon, että 
piirimme luokkatietoiflön työväki 
kyllä pitää varansa, rOUttla en tie 
da täilä kertaa ketään/ joka sen 
verran panisi nahkansa likoon 
kuin täällä täytyy tehejöt ja  silloin 
ei auta muu kuin jäädä. Olen saa 
nut ympäri piirin tovereilta keho 
luksia olemaan niin kauvan kuin 
tämä kaikki selviää ja johtokun
nan jäsenetkin y.m. ovat pyytä
neet olemaan edes sen verran 
Niin, että kaiken tämäpt perusteet 
la minä en voi vastata) myöntä
västi tuohon Säkenien toimittaja- 
juttuun. Minun tekisi miali sanoa 
siilien jaa ja amen. Se on juur 
sellaista työtä, joka minua miel
lyttäisi. Se olisi työtä, joka ei oli
si sellaista hetken hoputushom 
maa kuin on lehtiyö ja saatuani 
tuon sähkösanoman olen haaveil
lut monenlaisia "skiimiä" siitä, mi
ten Säkenet saataisiin oikein en
siluokan sosialistiseksi aiikäkausi- 
lehdeksi. Se olisi minusta laitet
tava teknillisesti aivan toisellai- 
seksi kuin se nyt on. Kaunokirjal
lisuus pois ja sen sijaan valpasta 
maan asioitten seuraamista, tek
nillisesti siihen tapaan kuin teh
dään International Socialist Re- 
viev/ssa. Kuukausittain pirteä 
kiöriokatsaus, kronikka maailman 
menosta, lyhyitä uutjfeia kansain
välisestä liikkeestä, periaatteelli
sia kirjoituksia ja väittelyjä. Kuvia 
voitaisiin vuokrata juuri tuosta 
samasta Reviev/istä, tietysti kir
joittamalla niihin kuuluvat artik
kelit s.s. järjestön käsityksien
mukaan.

Kuules nyt, hyvä veli. Minä 
teen täällä yhden ehdotuksen, ei 
suinkaan hyväksyttäväksi tai hy
lättäväksi, vaan harkittavaksi, ja 
edelleen suunniteltavaksi kirjeen
vaihdon kautta, sillä eihän tällä 
asialla ole auttamatonta kiirettä. 
Luulen, että tuonne marraskuu
hun mennessä voi hyvällä omalla
tunnolla lähteä täältä pois ja sil
loin olisi ehkä mahdollista jär
jestää asiat sopivalla tervalla. Tu
lisin Säkenien toimitjpjäksi, var
sinaisesti, ja sen ohella kai ker- 
kiäisi kirjoittaa Raivaajaan pals
tan pari päivässä tahi- alakerran 
silloin tällöin. Syy:.kuun ja rner 
raukuun numerot toimittaisin tääl
lä siilien uskoon, minkä (ässä olen 
ajatejlut, ikään kuiA--näytteeksi 
-.iitä millaiseksi meingtäpn saada 
lehti. Marraskuussa läntisin mal
kaan, jonka varrella poikkeaisin 
!-:ai.,kiin tien varrella qjpy-kn osas
toihin • siihen menisi ehkä puo- 
ttoista kuukautta, —- ja toimisin 

niissä Säkenien levittämiseksi.

Se Työväen Opiston juttu saat- 
.aa kehittyä kiperäksi asiaksi, jo
ita tulee osoittamaan kuinka hata
rille perusteilla Opisto itse asias
sa on olemassaoloonsa nähden 
Sirola lähtee Suomeen ja Laukki 
Haatajan kanssa jäänevät sinne 
melkein y.tsin. En usko, että sinne 
on hakenut ketään. Alanne kos
lattanne rinne saada, mutta on u > 
ko että hän lähtee. Minä olen ky 1- 
.är.in lähettänyt kieltävän vas
tauksen. Saa nähdä, miten käy 
koko opi non alkamiseen nähden

On tässä jutustelemisessammo 
vähän hullunkurista se, että me 
nyt olemme ikäänkuin samassa 
kelkassa tuohon "suuntakysy- 
n ukseen" nähden, huolimatta sii
li Duluthin rähäkustä. Enkä minä 
vieläkään huomaa, että silloin oli
sin esittänyt muuta kuin mitä käy- 
.an:iässä olen joutunut täällä nou 
jättämään. Panin kampoihin si
nun silloi tta puhettasi vastaan ju 
panen vieläkin, jos nimittäin yhä 
edelleen käsitän sen sillä tavalla 
kuin silloin käsitin. Sinä puhuit, et
tä töinä kumouksellinen nousu 
Amerikassa on vain keinotekoi
sesti syntynyttä ja et^i meidän 
sosialisteina ei tarvitse tehdä mi
tään uniois.-ia jyrkemmän luokka- 
hengen synnyttämiseksi, vaan 

kokemuksen koulu" itsestään O l i 

jaa työväenliikkeen örV--alle to

lalle. Ymmärrän nyt, että tarkoitit 
tuolla "kumouksen hengellä" sitä 
luokkatiedotonta hosumista, josta 
tämä rdhäkkämme täällä on niin 
mainiona näytteenä, mutta silloin 
käsitin sinut toisin. Minun käsityk
seni Amerikan oloista, ja se on 
vain varmentunut taajoilla mat
koillani — on se, että nyt eletään 
täällä sitä murroskautta, joka -ka
pitalistisen kuristuksen ja myöhäi
sen sosialistisen heräämisen yh
teisöllä voimalla myllertää työ
väenluokan pystyyn, osittain 
lamalla 'tavalla kuin se teki Suo
nessa suurlakon jälkeen. Siksi ku- 
mous-henkeä on kenitettävä eik.. 
nlaspainettava, mutta kehitettävä 
niin, että se epämääräisen, tiedot
toman hosumisen puitteisssa siir
tyy vakavaan tietoiseen työhön. 
I.W.W. on taalla pelaamassa jok
eenkin samanlaista roolia kuin 
punakaaritlaisuus" Suomessa 

Mutta taloudellisen järjestymisen 
voimalla on sosialistipuoluekin 
voimistettava ja siten, että -puolue 
ohjaa tätä taloudellista järjesty
mistä pois sekä tuosta taantumuk
sellisesta gompersilaisuudesta ja 
sen tuhansista ilmiöistä kuin 
myöskin tuon huutavan I.W.W:- 
läishumpuukin pyörteistä. Silloin
kin oli minulla sama a/jatus, mutta 
sen myönnän, että se ei ollut tur
peeksi selvennyt, — siitä yksin
kertaisesta syystä, että siihen 
mennessä olin nähnyt vielä niin 
kovin vähän tätä Amerikkaa ja 
sen meininkejä. I.W.W:stä oli mi
nulla jo silloin sama käsitys kuin 
nyt, olin tavannut sitä täällä län
nellä ihan yllin kyllin jo siihen 
mennessä. Mutta en ollut silloin 
vielä tarkemmin tutustunut Ame
rikan 'historiaan ja etenkin- sen 
työväenliikkeen historiaan, enkä 
tullut lähempään kosketukseen 
edistyksellisen unionistiliikkeen 
kansssa, niin kuin sen jälkeen 
olen tehnyt. — Myöskin olen yhä 
edelleen sitä mieltä, että Ameri
kan sosialistipuolueen johtopii
reissä on tuntuvasti oikeistolais- 
pikkuporvaril-lista henkeä, joka 
on- karsittava pois. Vaan sitä ei 
karsi pois ani-kään muu kuin yhä 
lähempi vaikutusvalta järjesty
neen suurteollisuuden työväestön

kanssa toisin sanoen työväen
liikkeen saattaminen siilien, mis
sä se muuallakin on, taloudellis
ten järjestöjen ja sosialistipuo
lueen yhteistoimintaan kaikis i 
suhteissa. Yksi seikka on mi 
nulle kylläkin selvinnyt kirkkaak
si tiedoksi. Ja se on se, että juuri 
tuo i.w.w Iäisyys on pahinta taan
tumuksellisuutta tässä maassa 
So on sitä monella tavalla. En
sinnäkin sen vuoksi, että se ar
vostellessaan sekä sosialistipuo- 
lueessa että unioir.sa ilmenevää 
vanhoillisuutta valchtelee niin pi
rusti, että se toiselta puolen pa 
kottaa oikaisuihin, jotka antavat 
aihetta luulla, että puolustetaan 
itse tuota vanhoillisuutta, josta 
kuitenkaan ei ole kysymystä. Tei
niä valehteleminen tekee myö: 
sen, että heitä on vaikea uskoa 
silloinkin kun he puhuvat totta ja 
tämä on paras turva kaikille 
"kräftäreille" ja muille taantu 
muksellisille, sillä he voivat sitä 
suuremmassa turvassa jatkaa pe 
liään ja selittää todellisetkin syy 
tökset vain valheiksi. Toinen seik
ka on se, että se "periaatg" johon 
I. V/ Win käytännöllinen toimin
ta perustuu on — sabotaasistaan 
mainitsematta — ihan väärä ja 
tappioihin sekä sitä seuraavaan 
taantumukseen johtava: Ne eivä 
voi järjestää työläisiä laajoihin 
iärjestöihin. Taloudelliseen järjes
täytymiseen liittyvät joukot suu 
reksi osaksi eivät käsitä liikettään 
vain yhteiskunnallisen muutoksen 
aikaansaamista varten muodoille 
tuksi, vaan tahtovat oloihin pa 
rannuksia. Näitä ei kuitenkaan 
saada vähääkään aikaa pysyväi 
siksi ilman vissejä "kompromissi! 
ta" näyttäviä menettelytapoja 
kuten “check-off-system", “closec 
shop", “trade-agreement" y. m 
sellaista. Myös taistelutervoissa on 
kaikki tämä otettava huomioon 
Mutta ottaa ulos kapitalisteilta 
sen, minkä sillä kertaa voi saada 
ja sitten varustautua väliaikana 
uuteen hyökkäykseen, ei ole 
kompromissia, vaan käytännöl 
listä luokkataistelua, jonka kes 
täessä, kun se luokkatietoisest 
johdetaan, hetkellisten etujen1 
vuoksi järjestöön tulevat työläise

tulevat lietoisik. i hekin ja tulevat 
ymmärtämään koko työväenliik
keen sen koko laajuudessa. läjäin 
ollen IWW liiton Iraa ivallanku- 
rnous sellaisenaan on mahdoton 
taktiikkana taloudellisessa järjes
tymisessä ja sen ta tolutavat eh
dottomasti taantumukselliset. 
Tässäpä rupesin oikein saarnaile
maan. Se johtui ,iitä, että par
aikaa valmistan artikkelisarjaa, 
joissa vertaan Patersonin lakkoa 
esim Kuparisaaren lakkoon ja 
joudun silloin vetämään edellä
mainittuja johtopääte k \n

Kirjoitappas nyt, mitä tuosta eh
dotuksesta tuumit. Sanon vielä 
kerran, että itse puolestani ha
luan itään, näkemään vilkaarn- 
paa teollisuuselämää, enemmän 
Amerikkaa. Täällä henkisesti ja 
ruu-miillisestikin kuihdun. Siellä 
voisin enemmein touhuta. Siellä 
on saksalaisia ja ryssiä ja ruotsa
laisia ja vaikka mitä ja New Ycr 
kikin lähellä Olisi enemmän liik
kumisen varaa. Ja pääsisi pois 
tästä vahtikoirapalveluksesta, jos
sa olen ollut toista vuotta ja jos
sa olen pakottunut panemaan 
nahkani parkkiin, niin että minus
sa ei enää ole pienintäkään ih- 
misellisyyden jälkeä jäljellä.

Sano puolestani tov. Colemanin 
leskelle terveisiä ja osanottoni hä
nen suruunsa. Oli se ihmeellistä 
että nuori mies noin pian sortui. 
Muistan hänet hyvin, ■ .olinhan 
siellä yötäkin.

Sano terveisiä muillekin.
Santeri Nuorteva.

NUORTEVAN TOIMINTA SUO
MEN "PUNAISEN" HALLITUK

SEN EDUSTAJANA
(Kirjeestä puuttuu päivämäärä, 

mutta todennäköisesti se on lähe
tetty Washingtonista maaliskuun 
aikana v. 1918).
F. J. Syrjälä,

K. V: — Sain tänä aamuna säh
kösanoman Sirolalta. Se oli jo tul
lut lauantaina. Se on ilmeisesti ty
pistetty sensorien kourissa ja sen 
sisällöstä päättäen minunkin säh
kösanomani on typistetty. Muis
tathan että minä toissa lauantai
na sähkötin Himottaen että olen jo 

(Jatkoa 22. sivulla)
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sekä KIITTÄÄ suuriarvoisesta työstä!

MANDI ja OSKAR LAIVO 

MR. ja MRS. ELW00D JOHNSON 

HILMA, LAURI ja AATU BOMAN 

SAIMI ia ANTTI HACKMAN 

WILHO ia LILJA TORISTOJA

OSKARI ja MRS. MÄKI 

WIL JAM LAASANEN 

SAIMA ja OLAVI VAINIO 

AXEL ja MRS. MESIÄINEN 

HILMA ja V. E. SALO

Ashburnham, Mass.
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Sirkka ja Otto Manninen 
Ida ja Edward Salonen 
Lempi ja Martti Niemi 
Maria Kinnunen 
Lydia Engberg
Fanni ja Otto Granroth ja perhe 
Amanda Ekholm 
Elli Sorjanen 
Olga ja Henry 
Ida Lammi 
Lempi Iloisten 
Kari, Maritta, Irene ja 

Reino Mannerheimo 
Helmi ia Ivar Mäki 
Lydia Kollanus 
Aino Ituotsala 
Siiri ja Viki Salonen

Arnold, Eric, Aino ja 
Unto Savolainen

TAUNTON:

Minnie ja Hjalmar Rivers

DEDHAM:

Mary Kunelius

BOSTON:

Saimi Kainu

WALPOLE:

E’sa Nybom
Alma Eklund
Hilma ia Matti Hannula
Aino Waltonen
Muinie ia August N.elsen
Hilda Kivi
Hilda Roth
II L a ja Harry Koski
Donna-Jean, Cynthia,

Priscilla ja Ahti Aho 
Arlene, Violet ja Auvo Aho 
Ann Marie, Alice, Arthur,

Alli ja Aul s Aho 
Aino ja Ville Aho 
Anna ja Sulo Salomaa ja perhe 
Hilda Murtomäki 
Niko Kivi
Liisa ja Walter Holma 

lllellä ja August Rannikko

Norwood, Mass. m
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valtaa, diktatuuria ia orjuutta vastaan 
sekä pitävän meidät tietoisina maail
man tapahtumista !

, v*-\

Abingtonin, Mass., 
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A. S. K. L:n Cape Ann Osasto
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Victor Annala:

Muistelmia asiamiesmatkoilta
Kun Raivaaja perustettiin, ei Gnrd- 

nerissa vielii ollut työväenyhdistystä, 
joten Raivaajan toimituksen ja talou- 
ddnhoitajan tehtävänä oli huolehtia 
Gardneriin asiamiestoiinen järjestä
misestä. Asiamiestehtävää suoritti 
Onni Suuronen, siihen saakka kun 
työväenyhdistys perustettiin ja sen 
perustavassa kokouksessa ci toimen 
uudelleen järjestäminen tullut kysy
mykseen, kun yhdistyksessä oli huo
mattava joukko jäseniä, jotka olivat 
sinä kannalla, etlä Raivaajan perus
taminen oli tarpeetonta, kun meillä 
kerta oli työväenasiaa ajava lehti, 
Työmies. Seuraavissa kokouksissa kui
tenkin hyväksyttiin lopulta päätös, 
että Raivaaja on perustetun yhdistyk
sen äänenkannattaja. Asiamiehen toi
mi jäi vielä edelleenkin Onni Suuro
sen huoltoon, joka sitä hoiti siihen 
saakka kun lähti Suomeen.

Suurosen jätettyä asiamiestoimen 
kävivät muutamat yksilöllisesti pyrki
mässä asiamiestoimeen, mutta silloi
nen liikkeenhoitaja, V. Haataja, ei 
luovuttanut tointa yksilölle, vaan 
esitti, että tästäedes asiamiehet valit
see työväenyhdistys. Tämänluontoi- 
nen esitys johtui monista syistä. Kun 
työväenyhdistysten huoleksi jäi asia
miesten valinta, niin tuli valvottua, 
että asiamies teki työn kunnolla ja 
toisdksi, että työväenyhdistykset otti
vat vastuulleen tilityspuolen, sillä ko
kemus oli osoittanut, että asiamiehil
tä pakkasi jäämään tilausrahat lähet
tämättä liikkeen konttoriin. Mutta 
kun työväenyhdistyksien valitsemien 
asiamiesten oli tehtävä selvä tiliase
mastaan yhdistyksien kokouksille, 
niin ellei sitä tehty, niin asiamies 
joutui siihen, että hänet joko pidätet
tiin toimesta taikka ainakin selvyys 
tilityksistä täytyi tehdä. Näin vakau
tui se menetelmä, että Raivaajan asia- 
miestoimi tuli välittömästi työväen
yhdistyksen tarkkailun alaiseksi.

Raivaajan asiamiestoimi ei ollut 
vieläkään ratkaistu lopullisesti. Kun 
työväenyhdistys perustettiin, niin se 
liiityi “Imatra-Liittoon" ja jäsenistön 
suuri osa oli tiukasti sillä kannalla, 
että pysymme sen yhteydessä, koska 
tuossa liitossa oli vähän “sekotusta” 
työväenliikkeestä ja ennenkaikkea sii
tä henki voimakas kansallisen liik
keen tuntu. Raivaaja oli asennoitunut 
puolustamaan tiukasti sitä, että jo pe
rustetut ja vasta perustettavat osas
tot on liitettävä Amerikan sosialisti- 
puolueeseen ja erottava kansallisista 
ryhmistä. Taaskin tuli Raivaajan asia- 
miestoimi ja Raivaajan työväenyhdis-

Victor Annala
Amerikan Suomalaisen Kansanvallan 

Liiton sihteeri.
tyksen äänenkannattajana oleminen 
kiistanalaiseksi, mutta kuitenkin näis
tä selvittiin ja tuli kiistämättömäksi ja 
pysyväksi päätökseksi, että Raivaaja 
on meidän lehtemme ja sitä on luet» 
tava.

Eräässä kokouksessa valittiin tämän 
kirjoittaja Raivaajan ja toistenkin 
työväenlehtien asiamieheksi. Tästä 
tehtävästä muistelen tässä eräitä ko
hokohtia, joita sattui siellä ja täällä. 
Käsiteltävänä oli työväenliikkeen ole
massa olon oikeus, lehden sisältö ja 
monet muut maan ja taivaan välillä 
tapahtuneet asiat. Jos Canadan rans
kalaiset, puolalaiset ja monet muut
kin siirtolaiskansallisuudet täyttivät 
vuokraamansa taikka omistamansa 
huoneiston suurella asukasmäärällä, 
niin emme me suomalaiset olleet sii
nä jälessä näistä toisista siirtolais- 
kansoista. Me vuokrasimme huoneis
ton ja siihen sijoitettiin asukkaita 
niin paljon, että jokaista huonetta 
kohti oli keittiö lukuunotettuna vä
hintäin neljä ihmistä. Asuttiin huo
neet niin täytettynä, että saimme 
eräälle talolle, joka oli suomalaisten 
asuttama, vieraskieliseltä väestöltä 
pilkkanimen “Beehive” — mehiläis
pesää nimi tarkoittaa.

Kun asuntoyksikköjä pysytettiin, 
niin täälläkin pakkasivat luokkarajat 
tulemaan esille. Vanhasta maasta oli 
joutunut tänne siirtymään tulokkai
den poikia ja tyttäriäkin ja ne vähän 
niinkuin sivusivat niitä toisia siirto
laisia, jotka olivat olleet Suomessa 
renkiiniehinä ja piikalikkoina ja toi
set kulkeneet “tukki-savotoissa”.

Täälläkin ne pyrkivät asumaan, mikä
li se oli mahdollista eri ryhmissä. 
Kun asiamies sattui osumaan sellai
seen vanhan maan talollisten asun
toon, niin sosialismi asetettiin sellai
seen valoon, eitä ei kunnon ihminen 
voi sellaista suvaita, eikä suinkaan 
niiden lehteä lukea. Tuomioita ladel
tiin sellaisin sanoin, etlei painokone 
niitä läpäise. Siirryttiin toiseen ta
loon. Huoneessa, jota sanotaan “istu- 
maininneeksi" asusti noin kuusi, taik
ka vieläkin enemmän miehiä. Keskel
lä lattiaa oli astia johon piti syleksiä, 
mutta sattui joskus laukaus lentä
mään yli, taikka ei kantavuus ollut 
riittävän voimakas ja se liitkiihti lat
tialle. Siinä ei nähty mitään pahaa, se 
kuului päiväjärjestykseen. Kun asia
mies oli esitellyt asiansa ja tarjosi ta
varaansa ostettavaksi, niin eräs mies
— sanokaamme häntä nyt Aapeliksi
— vilkas joka ei ensinkään tuntunut 
savolaiselta vaan tuntui, että hänessä 
oli hyvä annos karjalaista alkulähdet
tä sanoi, etlä satuitpa nuorimies “oi- 
keesecn paikkaan”. On tässä miehiä, 
jotka eivät ole pakoilemassa hirven- 
ampumista eikä lapsenruokkoa, vaan 
ollaan pakoilemassa Suomen talon 
jussin keltaista silakkaa ja kuoriperu- 
noita. “Tässä kun on iltapuhteella ju
tutti! yhdestä jos toisestakin asiasta, 
niin aina on puuttunut tietoväline, 
josta jutulle olisi saatavissa selitystä 
ja vakavaa perää, ehkäpä tuo sinun 
lehtesi toisi jotakin sellaista tähän 
porukkaan mikä meiltä puuttuu.” An- 
taapas sitä tulla vaikka nyt vuosi 
aluksi, selitti Aapeli! Porukasta kerät
tiin varat, joilla lehti maksettiin ja 
rahoja luovuttivat kaikki paitsi Ville, 
joka nurkassa äänetönnä kuulusteli 
juttua. Aapeli julisti, että “sie Ville 
et tule saaaan tästä porukan lehdestä 
uutisia ja tietoja mitä siinä lieneekin, 
kun et porukkaan ryhtynyt”. Nyt ot
taa Ville puheenvuoron ja haastaa, 
että “en ole aikonutkaan teidän po
rukka lehdestä uutisia ja tietoja lai
nailla, paneppa poika minullekin tu
lemaan sitä lehteäs vuodeksi”. Kun 
iltaa siinä istuttiin ja juteltiin, niin 
tulos oli se, että lehteä tilattiin, lehti 
jokaista kahta miestä kohden, sillä 
katsoivat pojat tultavan toimeen aina
kin toistaiseksi. Samanlaisia tapauk
sia jatkui asiamiespoluilla lukematto
mia-ifiit^äriä. Näiden kanssa, jotka sa
noivat jolevansa oikeita “roletaaria” 
sioftä jjtynhasta maasta ei tullut mak- 
siitt* saannissa milloinkaan mitään vai
keuksia, mutta ne, jotka eivät olleet

iesten” tuttavia, niin niiltä

pakkasi olemaan vaikeuksia maksun 
saamisessa. Mutta ei menestykset kui
tenkaan ylittäneet silli mitä asiamies- 
palkkiona saatiin. Kirjallisuuden 
myynti oli yksi osa asiamiehen lelliä- 
västii, joka nyl on jäänyt sivuasiaksi. 
Asiamiehellä oli vaikeutena se. että 
liikkeemme alkuaikoina ei saanut 
kirjallisuutta markkinoille riittäväs
sä määrässä. Aina kun asiamies poik 
kesi taloon, niin siellä sukeutui kes
kustelua siitä, etlä onkos sinulla sei 
laista ja sellaista kirjaa. Kirjallisiin 
den menekistä voin mainita Iässä esi
merkin: Oli New Ilampshiren ja Ver- 
montin alueen kesäjuhla Ncwportissa 
ja kun minut oli sinne pyydetty puhu
maan, niin ajattelin, että voisihan 
siellä myydä muutaman kirjan sa
malla matkalla ja varasin kirjoja k >h- 
tuullisen matkalaukun täyden ja kun 
palasin siltä matkalla, niin olin ne 
kaikki myynyt ja menekki olisi ollut 
vieläkin suurempi, jos ei tavara olisi 
loppunut kesken.

Asiamiehenä tulin huomaamaan, 
että tietokirjallisuuden menekki al
koi olla huomattava, kun alettiin jau
haa “suuntajuttuja". Kaikki, jotka 
olivat valinneet asennoitumisensa ha
lusivat saada sitä alaa käsittelevää 
kirjallisuutta. »Kirjojen myynti oli ai
koinaan huomattava, ostettiin valtio- 
ja talousoppia käsittelevää kirjalli
suutta suuret määrät. Olen nyt jäl
keenpäin huomioinut, että ihmiset, 
joille myin noita kirjoja, ikävä kyllä 
eivät ole jaksaneet niitä lukea. Lukc- 
mattomuus selviää kun joutuu keskus
teluun heidän kanssaan.

Jos olisi joku jolla olisi aikaa ja 
olisi tilaa julkaista asiamiesten koke
muksia matkoiltaan, sautt|isiin kuulla 
hauskoja juttuja ja räiskyvää huu
moria. Näillä matikoilla on asiamies 
mitattu ja arvioitu joka taholta ja 
onhan se asiamieskin tehnyt voitavan
sa, silloin kun se on joutunut paik
kaan, jossa arviointeja ei ole säälien 
käsitelty, niin on vastaus pitänyt olla 
valmiina.

:

Kevähän  tuuli
Oi, kevähän tuuli hellä, 
miks’ et saavu luoksemme?
Sä rauhoa rintaan toisit, 
pois ajaisit murheemme.

On talven ankara valta 
mielet mustaksi murjonut, 
se murheita, huolia kovia 
on eteemme tarjonnut.

Hengitä hiljaa, hellästi, 
sä tuulonen kevähän; 
tuo toiveet uudet, puhtahat 
työnorjan elämähän . . .

1905. Toivo Antinpoika
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P Ö Y T Ä L A A T IK O T .. .
(Jatkoa 18. sivulta)

toimessa ja olla iteipiirikokous 
kauttani pyytää ilmoittaa ter
vehdyksensä. Sirolan nyt lähotet- 
ly sähkösanoma kuuluu "Your 
teleqram received No cablegram 
from Eastern District convention. 
Best Wishes. Sirola.” Nähtävästi 
olivat typistäneet sähkösanoma
ni, niin että se tuli kuulumaan 
niinkuin itäpiirin kokous olisi sa
nomia lähettänyt. Joka tapaukses
sa oli hyvä tietää, että ho tielävu! 
minun olevan loimessa. T,etenkin 
hän lähetti joitain ohjeita, mut
ta nepä on katkaistu pois.

Tänään olen ollut neuvotteluis
sa ilooveän kanssa. Hän suhtau
tuu hyvin sympaattisesti itse pää
kysymykseen, nim., että viljan 
toimitetaan suomalaisille ja näyt
ti pitävän hyvin käytännöllisenä 
ehdotustani Ruotsiin perustelta
vasta komiteasta. Minä painostin 
sitä, että huolimatta saksalaisten 
hommista sitä viljaa lähetettäisiin 
valmiiksi Suomeen oven eteen, 
sillä jos niin hullusti kävisikin, et
tä Suomen herrat saisivat junk- 
kerivallan Suomeen, niin eipä ny
kyaikana mikään ole niin vanna, 
etteikö asema muutu siihen men
nessä kun vilja sinne saapuu. 
Huomiseen mennessä hän tutkii 
esittämääni kirjeellistä ehdotusta 
tässä suhteessa ja kyselee muit
ten hallitusherrajen mieltä.....Sat
tui niin hauskasti, että juuri kuin 
olin poislähdössä konttorista tuli
sinne se Valkeapää......  juuri kun
oli ehditty puhua Suomen herro
jen vehkeilystä Saksan kanssa ja 
täkäläisten edustajain siinä suh
teessa kaksirfaainaisesta roolista. 
Muuten on asia sillä lailla, että 
‘Ignatius ei vielä ole saanut yh
tään mitään viljaa, epämääräisen 
lupauksen vaan. Koko täällä olon
sa aikana nuo herrat eivät ole 
saaneet aikaan itse asiassa yh
tään mitään ja on jotensakin sel
vää, että heidän kanssaan eivät 
täkäläiset virkamiehet antaudu 
mihinkään tekemisiin. Sen Val
keapään tapasin muuten viime 
sunnuntaina New Yorkin osaston 
talolla.Hän istui hartaasti kuule
massa minun puhettani ja kovas
ti taputti käsiään, kun minä oikein 
parkitsin Suomen herrojen nah
kaa ja puhuin täällä olevien edus
tajain typeristä esiintymisestä 
Pa ":a Jaa' Vojen turvissa. Pau
kutti käsiään siiloinkin kun Suo 
men työväen tasavallan kunniak
si paukutettiin. Oikea suomalai
nen nappikeinottelija ja opportu

nist:. j -.suv.so. sä keskustelussa

haukkuu Ignatiustakin. En tiedä 
mitä roolia hän oikein yrittää pe
lata, mutia olen antanut hänen 
selvästi ymmärtää, etlä meitä hän 
ei veda nenästä Hän kovasti ha
luaa keskustella minun kanssani, 
mutia vielä en ole antanut hänel
le siihen pitempää tilaisuutta 
Kaippa jonakin hetkenä otan hu
nni syynättäväkseni.

Olen käyttänyt Hillquitia 'Suo
men tasavallan lainopillisena 
neuvonantajana” edelleenkin, ja 
hänestä onkin ollut paljon apua 
kirjelmien suunnittelemia es. as.
Hänellä on kyllä mielestäni liian 
laajat toimintasuunnitelmat, aina
kin niin kuin asema nyt on. Hän 
tahtoo, että hankkisimme "publi
city agenfin,” perustaisimme toi
sen viraston New Yorkiin ja toi
sen tänne y.in.s. mutta siitä lä
hemmin suullisesti kun tulen sin
ne. Sen lähetin lähettäminen Suo
meen tahi Ruotsiin lienee kuiten
kin aivan välttämätön ja kiireelli
sesti toimitettava tehtävä. Et vielä 
ole sanonut, mitä siitä arvelet. Mi
nä tahtoisin tietää mielipidettä
si mahdollisimman pian, ja kenen 
luulisit sopivaksi. Voisiko Usenius 
lähteä?

Hilquit on sitä mieltä, että mi
nun pitäisi nyl virallisesti ilmoit
tautua Suomen hallituksen edus
tajaksi ja vaatia tunnustusta, se
kä karkkia oikeuksia mitä ulko
maan lähettiläälle tulee. Minä 
olen ollut siinä vähän eri mieltä 
ja osalta epäröivällä kannalla, 
etenkin kun minulla ei ole ollut ni
menomaista määräystä Suomen 
hallitukselta tähän suuntaan. Mi
nä en tiedä edes sitäkään,' tahto
vatko he että minä vaatisin "tun
nustusta" siinä merkityksessä, 
missä vanha diplomatia asian kä
sittää. Mitä valtuuteen tulee, niin 
Hillquit sanoo, että se tosiasia, et- 
t. minulle on hallitus virallisesti 
tarjonnut edustuksen ja että minä 
olen sen virdllisesti vastaanotta
nut, riittää ja jos ne panevat ky
symyksen alaiseksi valtuuden, 
niin olisi heille sanottava, että ky
sykööt konsulinsa kautta Suomes
ta, tahi antakoot minulle vapaa: 
ja taatun oikeuden saada sähkö
sanomia ja lähettää niitä. Sillä lail
la, sanoo hän, pakotetaan heidä* 
virallisesti suhtautumaan puoleen 
tahi toiseen:

Mitä tulee virastojen perusta
miseen y.m., niin ei ainekaan tois 
täiseksi minä siinä suhteessa en 
tee mitään enempää kuin olen 
tehnyt. O'.en täällä jakanut pieniä 
konttoria C-YiTin kirjeenvaihtajan 
Tcddin kansia ja käyttänyt hän! i

palkattuna sihteerinäni kirjeen- 
vaihdo.au y.m Jok i tapauksessa 
tulen kotiin lauantaiksi tahi v i 
rneistään sunnuntaiksi ja suulli
sesti teen selkoa sekä kuulon mie
lipidettänne Minulla nyl on kah
den sivuvoiman kautta käynnissä 
paino.itu ta vältiodepartementtiin 
siihen suuntaan, että minulle 
myönnettäisiin varjna oikeus lä
hettää perusteellinen raportti Suo
meen kaikesta,.ja pyytää heitä 
siirtämään tunne v tr t, k t an 
lamaan tarkempia ohjeita Itse 
pyydän sitä virallisesti. Ticdon- 
antotoim.is.ton herra anoi, että 
kyllä voi olla oiemt:; ;a iti uhdolli- 
suus, että sellaiset tiedonannot 
voisivat mennä heidän kauttaan. 
Uhkaava saksalaisten hyökkäys 
tekee kuitenkin mahdolliseksi sen, 
että kaapeli Suomeen Tukholma..- 
la katkaistaan. Sillä varalta luul
tavasti tulen lähettämään sähkö
sanoman pormestari Palin.'.jornan 
kautta pyytäen häntä toimitta
maan sen perille ja minulle vas
tauksen.

Kun huomenna saan lopullisen 
vastauksen Hooverilta vilja-asias
sa, niin lähetän kaikille lehdille 
julkaistavan tiedonannon, jossa 
ilmoitan asemasta ja mitä on teh
ty ja mitä voi kohtuudella odot
taa.

Terveisiä kaikille. — Santeri.
P. S. — Hausea en saanutkaan 

tavata New Yorkissa. Hänet oli 
kutsuttu Wilsonin luo. Nyt laa; 
yritän tavata hänet.

In M emoriam 
of

A nna Alina Korpi
(Kuoli Worcesterissa elokuussa 

1954.)
Talvi on val'kopuvunsaan, 
tuuli itkien vaikertaa.
Puun lehdet tuulessa katkeaa, 
ihmisen ikävöidessä ystävää
Kevät tuepi kukkaset, 
synnyttää muistot — rakkahat. 
Lämmin tuuli siveltää, 
hellyyttä taas tarjoaa.
Katoo suru — ikävyys, 
muistuu mieleen ystävyys.
Kiitän sua kaikesta,
•kunnioittaa tahdon muistoa!

Lahja Maria.

KUSTI NENOSEN MUISTOLLE
Kir. IhanneliittoJ^ouiun oppilaasi.
Lapsuutesi oli surullinen, 
huutolaisena kalvoit miehuuteen. 
Et rilli kehitystä vailla ollut, 
rivissä soi-et miesten parhaitten.

Peabody Fihnisti W orkingmen s Association “Taimi”,
67 T r emonf  S f P  e a b o d y, a s s.
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“Taim en  muis to ja”
GEORGS W. LAAKSO

Suomalainen Työväenyhdistys “Taimi” pmuistettiin 
1903. Hummasta oli puhuttu jo ennen ja keska yhdistyksen tarve tuntui 
huutavalta, kaksikymmentä (20) henkilöä kokoontui John Asikais n asuntona 
sanottuna päivänä tarkoituksella perustaa yhdistys. Ho päättivät sarastaa 
yhdistyksen ja yhtyä Imatraliittocn. Järjestysnumeroksesi! he sa'vat ro. 17.

Perustavassa kokouksessa oli läsnä Otto Lahti, Ellen .PentPä Martha 
Laatu, Hanna Luomajoki, John P. Kangas, K. S Sal.n non, VVii i-ö Hein i, 
M ai -. Aaltonen, Victor Tuominen, A. V/. Hakanen, Mathilda Asikain n. Olga 
Mäki, J. Nurmi, John Aaltonen. John Pauliin, Herbert Helin, Oscar Grönroos, 
Alma Suominen, Eenokki Tikkanen ja John Asikainen.

Jäsenyys vähitellen nousi kunnes se jo vuotena 1903 oli siinä 37 jäsentä. 
Hiljakkoin Erocpasta tulleet Suomalaiset omas'val sjsia!lst.is:a ajaiuks a ia 
moittivat Imatran puolueettomuutta seura csella, että “Taim ” ' alkaisi 
yhteytensä Imatraan. 190ö perustettiin S. S. Osasto, johon enemm s ö vhdis- 
tyksen jäseniä myös yhtyi. 1907 valittiin kolmihenkinen “Trutiisit”, 
joka teki tali n kurpan, ostaen entisen Salunan, Tremont ja Webs: .v katujen 
kulmasta, kokoushuoneeksi. Tämä rakennus paloi vuonna 1914.

Yhdistys laillistettiin helmikuun 21 p:nä 1914. Nimeksi tuli “P'abody 
Finnish Workingmen’s Association “Taimi”, Inc.” Laillistajat olivat Wäinö 
Wiljamaa, puheenjohtaja; Ingrid Wilson, kirjuri; Oscar Grönroos, Gustaf 
Johnson, John Sassall, Adam Halonen, Johannes Rantakangas, Matti K (liho
nen, Anton Hjelm, Anton Rantanen ja Kalle Salo. Uusi haali valmistui 1915. 
Toiminta vilkastui, jäsenistö nousi yli 150. Sivujärjestöinä oli voimistelu- 
seura “Ponnistus”, soittokunta “Kotka”, orkesteri, näytelmäseura, “taulu- 
kööri”, ja muita sivutoimintoja kuten Ihanncliitto, Sunnuntaikoulu j n.e.

Häiritsevää ainesta aina tämän tästä “pakkasi” jäsenistöön ja siinä oli 
tekemistä karsia ne pois. S. S. Osaston jäsenetkin olivat saaneet jo 
tarpeeksi Amerikan suomalaisten politikoinnista, joten jälkeen 1935 osasto 
lopetettiin kokonaan ja yhdistys on sen jälkeen toiminut itsenäisenä mukau
tuen amerikkalaiseen elämään. Sen jälkeen hermooni, eli hyvä sopu on 
vallinnut. Toiminta on kohdistettu hyväntekeväisyyteen ja jäsenten valis
tamiseen ja raittiuden tavoittamiseen, kuten perussäännöissä määrätään.

Tulipalo vieraili uudessakin haalissa kahdesti, 1933 ja 1943. Kustan
nukset kuitenkin nousivat yli jäsenistön maksukyvyn, joten katsottiin par
haaksi myydä haali vuonna 1947. Uudet omistajat, vmioiirtärn asemamme, 
ovat. suostuneet siilien, että saamme edelleen käyttää sitä päämajanamme 
jos haluamme.

Aikoinaan loimintu oli hyvin, hyvin vilkasta ja haali oli käytännössä 
joka ilta. Jonkunlaiset harjoitukset, esiintymiset eli illamal ottivat paik
kansa vuorollaan. Uhraukset ja nautinnot toimihenkilöille olivat suuren
moiset.

Voimisteluseura “Ponnistus” oli hyvin elinvoimainen aikoinaan. Uusi 
innostus tuli aina kun johto muuttui. Johtajina toimivat Tuominen. Karl 
Julin. Anton Hjelm, Einar Jokinen, Gustaf Johnson, Kalle Störlström ja 
viimeksi monivuotisena George W. Laakso ja mahdollisesti muitakin. “Pon
nistus” aikoinaan kuului liittoon ja viorailuesityksiä eli kilpailuja käytiin 
»puitten seurojen kesken, kuten Quincyn, Rockporlliin, Fitchburgiin, 

‘ay nai allin, Gardneriin ja ne sieltä tänne ja .usealle muulle paikkakunnalle. 
*nna 1932 oli “Ponnistuksessa” 97 jäsentä. Sen jälkeen ärsyttävä aines 
"tsi johtajaa niin paljon, että hän erosi. Sen jälkeen seura vähitellen 

olemattomiin.

T yöväenyhd is tys  “T a im i”

Peabodyn Työväenyhdistys Taimen johtokunta. —  Yiärtvi vasemmalta: 
Walter Forström, Otto W. Koskinen, Karl A. Kari-a, Matti Carlson, Emil 
Mäenpää; alarivi Väinö Wiljamaa, rahastonhoitaja, Aino Sipilä, kirjuri,

Matti Kolhonsn, presidentti ja George W. Laakso, r&hastonkirjuri.

Kuvan ottamisen jälkeen ovat Wiljamaa ja Koskinen kuolleet ja heidän 
tilalleen johtokuntaan on nimitetty Saimi Karra ja Hilja Koskinen, 

iotika puuttuvat kuvasta.

Nä.vttämötoiminta oli vilkasta vuosia >u vuos'a. Johtajma aikoinaan l >i- ■■■' ...... 'c'v,Qin. v n »  Vai-, Tnn<»|i Fiionen, Onni Keto, Hannes
Siira, Edward Tuominen, Yrjö Siro ja Wäinö Wiljamaa. Myöhemmin, vars n- 
..... . j..m.wu.,n.ui,au a Aana johiujuu toimivat yksi .ia toinenkin, kuten Erhard
s- Tr->c ir>kin<'-' ’ohn S-ivall. Karl »n Smer Ka>ra. Vera"'- Laakso ja George 
W. Laakso. Paljon aikaa ja enurteiaa kuluttivat muutkin näytelmäseuran 
jäsenet, kuten Fisa Wiljamaa, Svante Lilia, Walter Furst Him Vuo Sipilä, 
Otto W. Koskinen, Helmi Sioman, Otto Rein, Lempi Forsström, Aino Sassall, 
Edward Wilson. Sandra Halonen ia kymmeniä muita. Monivuotisena kuis- 

“!p” 'oil” ' j r , . P a i t . i  unra e-:,vksiii liirnoireisuja tehtiin
Quinciin, Bostoniin, Lanesvilleen, Ilockporltiin, Maynardiin, Ashbyyn, 

“•e ;•> i r n d u lo l l i s e s l i  m n il I '-P i n n.T'k'kakunnille. Useasti
näiltä ulkopaikkakunnilla taas vuorostaan niitten näytelmä* eurat esittivät 
meille heidän taidettaan.

Soittokunta “Kotka” oli alusta asti toimelias ja monta poikaa opetettiin 
soittamaan jonkunlaista torvea. Vasta haalin myynnin jälkeen sen toiminta 
alkoi tekemään loppuansa. Soittokunnan johtajina toimivat Oscar Grönroos, 
Jooseppi Miettinen. Valle Semberg, Kalle Rosenthal. John P. Kangas, August 
Kangas, Anton Hjelm, Fred Mononen, Vihtori Frändilä, Alex Raymond. Emil 
Luomala, Kalle Kurin, H. Tirronen, Välinä ja sitten pitkät ajat Wäinö Wilja- 
maa. Vuosia soittokunta soitteli tanssimusiikkia, anioi konserneja, otti osaa 
paikallisiin kulkueisiin sekä kutsun saatuaan suomalaisiin kcsäjuhlakul- 
kueisiin lalu muihin ohjelmatilaisuuksiin.

Jazz aikakauden aikana perustettiin orkesteri, joka soitteli tanssimusiik
kia. Theodore Okker soitti hanuria. Joskus orkesterin jäsenet menivät 
hänelle avuksi, jolloin sitä nimitettiin Okkerin orkesteriksi.

Kunnon Työläinen, Suomen maan, 
Tuli tvötä k e'tamaan 
Tänne uuteen kotimaahan.
M'<>b'iä, nais a, perheitä tuli; 
Tyttöjä, poikia, kotiutui.
Niistä tovereita ilmaantui.

Yhte’nui oli Suomen kirlL 
KaPa n- n oli Suomen mieli. 
Vaikeuksia löytyi uuden maan,
T ki in'Vli valittelemaan,
K- 'kempf'da vaihtamaan,
Sydän kurkussa ikävöimään.

Pikkuisen Suomea istuttaaksecn, 
Tänne P abodyn perukkaan 
P rusletii n Työväen “Taimi”. 
Siedä puhuttiin kotikieltä.
Iloa, nautintoa, sai sieltä 
Ikävä haihtui, auttoi mieltä.

“Taimi”, oma työläisten 
Oppipuuksi Suomalaisten.
Siitäpä syntyi innostus, 
Voimisteluseura “Ponnistus”.
Siitä “Kotka” soittokunta,
Siitä utopialaista unta.

Siel’ Suomen kieltä murtamaan, 
Suomen kaipuuta peittämään; 
Kappaleita näyttelemään,
Suomen taidetta katsomaan. 
Suomen musiikkia soittamaan, 
Jalalla kauniisti tanssimaan.

Sune ajatuksia vaihtamaan, 
Suomen lauluja laulamaan 
Surujansa valittamaan.
Opin sanaa kuuntelemaan 
Reippaasti voimistelemaan 
Terveydeksi urheilemaan.

S et’ lanoja uu-Ja rop'nm: n, 
Valicto! uks i tul nti aari,
K-m-rTi seksi curTn
t Tä Men p”!m;a limt!>m;—n, 
Työläisien oikeuks'a omaamaan. 
Raittiutta tavoittamaan
UaaiiRe Sunin k s’ lakeina.'n, 
if r n sk'u ' s *a liat- uraan 
Aidaan tilantee n “Ra vaajaan”, 
i ehte.m omaan 'vö'ii:s n,
Ilkuin. n "Stävii hiljun-m, 
km. rikan .- u .malatsten

H ijallpen kasvo! “Te ini”.
Pi-idä haava a sairasti, 
Hedelmäpuuksi kth'ttj i.
Nauttia sai siit’ suomal.Vren 
Vanhaa Suomea muistellen.
Nyt hiin on amerikkalainen.
Nuoret ei puuta hoida,
Nauttineet ovat hedelmöitä. 
Unhoittaneet ovat “Taimen”, 
Hakevat parempia untimia,
Suuria amerikkalaisia.
"Taimi", puu, itkevä hiljaa.
Suomen siirtolaisten kuoltua,
Voi Suomen kieli unohtua,
Ajan luuli "Taimen” kaataa.
Ei jän monta muistelemaan, 
kovia kokemuksiakaan,
Ei edes ilon hgtkiäkäiin.
Työt on tehty, naisen, mielien, 
Suomen mielen, Suomen kielen. 
Uusi polvi on kasvanut,
Aivan amerikkalaiseksi.
Niin muuttuu maailma tiili, 
"Taimen" hyvä tahto jälkeen jää.

Kirjoittanut.
G o o r g e W. L a a k s o.

Venäjän hyökättyä Suomeen vuonna 1939, Peabodyn senaikainen majuri 
Joseph B. O’Keefe pyysi George W. Laakson muodostamaan Peabody 
Finnish Relief Commitleen. Avukseen siihen hän sai Wäinö Wiljumaan ia 
Svante Liljan. Koko “Taimen" jäsenyys sekä suuri kannattajajoukko antoi 
tälle komitealle kannatuksensa ia avustus toimitettiin llooverin komitean 
kautta Suomeen. Myöhemmin Help Finland in kaulia. Yksityisesti “Tai
men” jäsenet auttoivat sukulaisiaan Suomeen runsaasti.

“Taimi” on aina antanut tukunsa Raivaajalle ja on kiitollinen Raivaa
jalle siitä avusta, mitä sieltä on saatu julkisuuden puolesta kaikille Taimen 
ja sen alajärjestöjen hommille.

"Taimi" toivottaa Raivaajalle vielä pitkää ikää!
Puolesta: Ge o r g e  W. L a a k s o.
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Newport, N. H.
MuUtokatkelmia 50-vuotiitaipaleelta

Raivaajan lukijat pitävät arvossa 
lehtensä, joka 50 v. on piiiviilohtcnii 
palvellut kansalaisiamme koko maata 
käsittävässä laajuudessa. Ei yksin 
täällä vaan synnyinmaassamme Suo 
messa, on Raivaaja haluttu, varsinkin 
kuluneina sotavuosina, jolloin kan 
sainväliset suhteet olivat kiinnosta
vimpia Suomessa.

Raivaaja on saanut kannattajia ja lu 
kijofta myös niissä piireissä, joissa ai
koinaan melkein vihattiin sitä jopa 
Sen lukijoitakin. Raivaaja on ollut oh
jaaja työväenliikkeen valistustyössä 
ja suomalaisen kulttuurin ylläpidossa. 
Onnittelemina siis äänenkannatta 
jaamme 50 vuotisena tienraivaajana 
työläisten ja kansalaistemme tarpeita 
tyydyttäneenä sanomalehtenii. Koska 
tässä numerossa jokainen kirjoituk
sessaan koskettelee Raivaajan histo
riaa, Jätän sen tehtävän toisille.

Johtakaamme mieliin kuluneen 50 
vuoden ajoilta A.S.K.Liiton Nctvpor- 
tin osaston toimintaa, jossa ohjaajana 
on ollut Raivaaja.

Puolisataa vuotta sitten löytyi mie
hiä, jotka antoivat lähtökohdan työ
väen, toiminnalle täällä. Silloinen 
raittius- ja auttaja seurat eivät tyy
dyttäneet yhä lisääntyvän nuoren siir
tolaisväestön toiminta haluja. Perus
tettiin sosialistiosasto järjestön sään
töjen alaisena. Raivaaja joka tällöin 
aikoi ilmestyä, oli periaatteellisena 
ohjaajana. Huolimatta taloudellisesta 
puutteesta innostus toimintaan oli 
suuri ja lisää voimia saapui Suomes
ta.

Ensimmäinen asiamies Raivaajalle 
Oli Otto Hill. Osastomme perustamis- 
ajoilta asiatietoja on antanut Conrad 
Starr, joka myös oli yhdistyksen pe
rustavia jäseniä ja vielä 73-vuotiaana 
toimii osastossa järjestäjänä — tyy
pillinen toimitsija veteraani. Frank 
Taimi, 74-vuotias, nykyinen Raivaajan 
asiamies, joka yli 34 vuotta on palvel
lut Raivaajan ystäviä ympäristössäm
me säästämättä jalkavaivojaan.

Yhdistyksen alkuvaiheessa toimi
paikkana käytettiin kylässä saatavissa 
olevia huoneistoja. Sotamieshaali, jo
ta suomalaiset kutsuivat Ritirati haa-

50:n vuoden perästä

Suomalaisen Sosialistijärjcstön perustava kokous Hibbingissä, Minn., v. 1906

Irksi, oli yksi sellaisista. Rakennuk
sen nimi johtui sen rappeutuneisuu
desta ratisevinc lattioinecn. Toiminta 
jatkui, jäsenistö lisääntyi, kokouksia 
pidettiin. Ensimmäinen näytelmä oli 
“Murtuneita”. Puutteellisissa oloissa 
toiminta tuntui hankalalta. Syntyi 
ajatus oman toimipaikan hankkimi
sesta. Suunnittelusta tuli tosi v. 1911, 
morketin lisäksi persoonalainoja han
kittiin ja saatiin oma talo. Rakennus 
ajoilta kiertää vieläkin jäsenistön 
muistoissa kaskuina monta hauskaa 
jos vakavaakin tapausta. Omassa ta
lossa toiminta sai uuden valoisamman 
luonteen. Uusia tovereita siirtyi syn
nyinmaasta jotka jo olivat seuranneet 
työväenliikettä ja sen eri tehtävissä 
toimineet.

Parhaana aikana yhdistyksessämme 
oli jäseniä 130. Eri toimihaaroja pait
si johtokuntaa oli valistustyökomitca, 
huvitoimikunta, näytelmäseura, soit
tokunta, orkesteri, sekä mies- ja nais
kuoro, ompelu- ja voimisteluseura. 
Myöhemmin alkoi uuden polven kehi
tysvaiheet. Sunnuntaikoulun avulla 
opetettiin äidinkieltä lapsille, jotka 
varttuneempana, nuorten kerhossa

toimivat yhdistyksen alaisena ryhmä-
i.
Nuorten yhteistoiminta kuitenkin 

päättyi lyhyeen. Kouluvuosien jäl
keen, kun itse kullekin muodostui 
omakohtainen toimeentulon hankinta, 
ei paikkakunnalla löytynyt monelle
kaan tyydyttävää ansiotyötä. Näin on 
nuorisomme hajonnut taloudellisista 
syistä ja sulautunut amerikkalaiseen 
väestöön eri puolilla maata.

Rivit harvenevat
Tässä on vaan lyhyt ylikatsaus paik

kakunnan suomalaisen työväenyhdis
tyksen historiaan. Talo on velaton. 
Kymmenkunta vuotta sitten poltettiin 
morketti. Uhrauksia tehtiin, satukin 
dollaria henkilöä kohden, joista And
rew Kosken mukana voisi mainita 
useita.

Viime vuosina on käynyt rasitta
vaksi yhä uusiintuvat talomme kor
jaustyöt, joita ennen tehtiin talkoo
töinä. Yhdistyksen jäsenet ovat elä
mänsä ehtoopuolen väkeä — suuri 
määrä jo poistunut ijäisyyteen. Uutta 
voimaa ei tule vanhasta kotimaastam
me. Jälkipolvi on kulkenut maailmal

le. Nämä ovat syitä lyön ja toimin- 
lan heikkouteen.

Tällä en tahdo sanoa, että toimin- 
iamme vielä olisi häviämässä. Päin- 
/astoin usein kangasteli! ajatuksissa 
tällaisen tilaisuuden järjestely, joka 
nnostaisi suurta yleisöä. Näytelmiä, 
oita ennen kyettiin esittämään, em- 
ne ole nähneet vuosiin. Tämän vuo
len aikana uskon, että saamme, sel
laisen toimeen.

Lopuiksi, samalla kun onnittelcmme 
Raivaajaa Kultavuotenaan, toivomme 
ien vielä kauan ilmestyvän ja tuovan 
tietoja jokaiseen suomalaiseen kotiin.

—VV. M.

NORTH EAST, MD.

NORTH EAST, MARYLANDin

K A I K U
johon kuuluu M arylandin  ja D elaw aren suom a
laisia farm are ita  ja joka kuoro toimii itsenäisellä 

pohjalla. P e ru s te t tu  toukokuussa 1950.

SUOMALAISEN KULTTUURIN NIMESSÄ

TERVEHDIMME 50-VUOTIASTA

RA IVAAJAA !

Laulajat, jotka nyt ovet kuorossa:

Joh ta ja , / .  N E S T O R  M Ä K I

SOPRANOT:

Helmi Kataja 
Hilja Ericson 
Mary Herman 
Aili Sten 
Lydia Niemi 
Sanelma Taikka

A L T T O :

Matilda Wigrcn 
Ida Hyökki 
Hilja Mäki
Sanelma Tarkka

B A S SO :

William Pollari 
Risto

TENORI :

Arne Tarkka 
Arnold Sten

K A U A N  E L Ä K Ö Ö N  R A I V A A J A !

“Kaikukoon ny t  laulu m aam m e niin kuin  
Ukko J y r i s e e ----------- ”

sä, samoin se on ollut näihin päiviin 
saakka.

Tätä “Joutsen lauluani" kirjoittaes
sani käy mieleni apeaksi muistellcssa- 
ni tovereita ja ystäviäni, jotka olitte 
suosiollisia toiminnalleni, samoin 
Raivaajan toimihenkilöille, jotka ovat 
olleet suosiollisia minulle näiden vuo
sikymmenien aikana. Nyt painan vii
meisen pisteen Raivaajan palstoille 
nimeni jälkeen. Kiitos kaikille ystä
vyydestänne!

Hilja Malin.

San Francisco, Calif.
Muistelmiani
muutamista Raivaajan hyväksi työs- 
kcnnelleistä työmuurahaisista 48 vuo
den ajalla.

Kuvaannollisesti sanoen, oli vielä 
toinen jalkani Ellis-saarclla kun Rai
vaajan asiamies, Heikki Karhu, tar
josi Raiv. tilausta v. 1906. Vuosi myö
hemmin jouduin tilausasiamicstcn 
pyörteisiin Brooklynin S.S. Osastossa. 
Siellä Mikko Pehkonen ja Herman 
Immonen olivat Raivaajan eturivin 
asiamiehiä, heillä oli tieto siitä, mitä 
kansanvaltainen sanomalehti tulee 
merkitsemään työväenliikkeessä.

Ensimmäisen tilauksen sain Hanna 
Sorvari Milloriltä New Yorkissa. 
Kaikki Raivaajan lukijat tuntevat 
Hannan uutisten kirjoittajana parilta 
eri paikkakunnalla. Hän on työsken
nellyt yhtämittaa sitten 1908 Raivaa
jan eteen. Raivaajan “riemuvuosina” 
014—-18, kun meillä oli nuoruuden 

voimia ja iloa innostuimme ottamaan 
tilauksia 10 vuodeksi kerrallaan. 
Muistoissani elävät “voima-asiamie- 
het” Senja ja Tedi Wiitala ja Justus 
Niemi, joka voitti ainoan Raivaajan 
iltaman asiamiespalkinnon $100 kir

jallisuudessa. Ne olivat arvokkaita 
tieteellisiä kirjoja eikä mitään “Geno- 
veeva”-vihkosia. “Säkeniä”, kuukausi
julkaisu, joka “hallavuotena" muutet
tiin nimelle “Nykyaika” ja se kor
vasi ne monet kymmenvuoden tilauk
set “Säkenille”.

Jokaisella oli halua työskennellä 
Raivaajan eteen sillä meillä oli mie
hiä, joiden kädessä meidän nuorten 
siirtolaisten sanomalehti oli turvassa, 
F. J. Syrjälä, Yrjö Mäkelä, Henry Pu
ranen ja monta muuta kunnon miestä 
ennen ja jälkeen heidän.

Liikkeenhoitaja John Suominen ei 
ottanut “wooden nickless” keneltä
kään kun oli Raivaajan hyöty kysees-

Kaikkea liikkeestä 
omasta

(Tämä on värkätty siihen aikaan kun 
Saiman “parkki" oli juuri ostettu ja 
Jacob Raiala — jo vainaja — kasvatti 
siellä perunoita ja kaalia. Hänellä oli 
hevonen ja lehmä, ja viimeksi mainit
tu ammunnallaan kiusallisesti häiritsi 
“piknikeissä" suoritettua ohjelmaa.)
Paljonpa olisi harmia, 
jos ei osi tätä farmia, 
osuuskauppaa, rengasta, ruokalaa, 
ei saisi ruokaa, ci juotavaa.
Mut’ kun on farmi, on fonia, 
järvellä tehdään “monia"; 
hevosella poliot äestetään,
'ehmällä kupletit säestetään.
Ia Innosta saadaan makkaraa 
ja ruokalasta muut' sapuskaa, 
Maitorenkahasta liiliä — 
mut’ valli’ ollaan autobiiliä.
Neljäpä on maidon ajurii 
ja yksi heistä on Majuri 
ja yksi rahojen “falttari” — 
sellainen on piimä alttari.
Jos nälkä vatsaasi kurnailee, 
niin älä muualla nftrvaile, 
mene vaan ruokalaan sisälle, 
siellä on ruokaa niin monelle.
los kaikki Innosta ostaisi * 
lorvarein "torit” pian postaisi,
'nto saisi palimi haaroja, 

i ‘ikä olisi enää vaaroja.
Ies joku teistä viettäisi häät, 
niin kermat, leivät, kaalinpääl 
kun ostaa omasta puodista, 
h puutu iin nuorten kodista.
los joku teistä menee naimisiin 
min Raivaajasta saa “laisingin” . . 
Kaikki siis liikkeestä omasta, 
vieläpä helliinkin, jos onnestaa . .

K a r I !t ti n n e.

LÄÄKETTÄ ONNETTOMASTI 
RAKASTUNEILLE

Monacon ruhtinaskunnassa, Etelä- 
Ranskassa, pidätettiin äskettäin hra 
Blanchair, joka on myynyt 700 ra
siallista lemmenhuolivoidctta. Hän on 
väittänyt voiteen haihduttavan kai
kenlaiset lemmenhuolct, jos sillä voi
telee otsansa aamuin ja illoin.

701. rasia osoittautui kohtalokkaak
si. Hän myi sen “onnettomasti rakas
tuneelle” etsivälle, joka ei kuitenkaan 
vapautunut huolistaan. Seurauksena 
oli, että hra Blanchair joutui marssi
maan putkaan.

Viisikymmentä vuotia historiassa 
on lyhyt, mutta ihmiselämässä pitkä 
aika. Näin perästäpiiin katsottuna se 
on vain puolivuosisatainen taival mat 
kaa mikä on kuljettu jos minkälnis 
Ien maisemien lävitse. Sen varrella on 
saattanut löytyä kauniita maisemia, 
viljeltyjä maita, järviä, puroja, iha
nia näköaloja, joihin kun vielä liit
tyy rakkaiden muistojen jättämä vai
kutus, ei helposti sa pois mielestä. 
Mutta tuo matkii on saattanut myös 
kulkea läpi rumien korpien ja autioi
den aavikoiden, joissa ei ole mitään 
mieleenjiiäpHä, vallankin jos kulkijan 
matkaa on johtanut hämärperäiset 
haaveet eikä mieli ole kiintynyt mi
hinkään ympärillä ■ tapahtuneeseen. 
\mcrikan suomalainen työväenliike 
on kulkenut vaiherikkaiden leiden 
kautta tehden uutterasti työtä heilut
taen tiedon ja valistuksen aseita, ju
listamalla työn säilymisen sanomaa 
ja työntekijän oikeutta ja arvoa, jon
ka karkeat kädet kaiken valmistaa. 
KWn mc nyt tänä päivänä katselemme 
sitä työtä, mitä se on tehnyt ja mitä 
sillä on saavutettu, niin kaikista suu
rista riidoista, taisteluista ja erimieli
syyksistä huolimatta sillä on yhteis
kunnallisiin oloihin verrattuna suuri 
merkitys, mitä ilman korpi vielä kas
vaisi karusammalta ja siksi tänä päi
vänä meidän kumaraisilla hartioilla 
on tieto siitä, että työ on suoritettu 
kunniallisesti. Annettakoon tunnus
tus jokaiselle joka on jotain tehnyt 
edistääkseen työväenliikkeen’ asiaa, 
suruksemme on historiaamme mer
kitty tapahtumia, mitkä eivät ole kun
niaksi vaan häpeäksi työväenliikkeen 
asialle.

Me vietämme Raivaajan kulta
vuotta ja juhlimme tuon 50 vuotta 
täyttäneen sanomalehden syntymäpäi
vää ja laulamme “Happy Birthday” 
sille. Samalla meidän on muistettava 
että kaikissa riidoissa ja taisteluissa 
Raivaaja ei ole koskaan poikennut 
pois siltä tieltä, minkä sille sen pe
rustajat viitoittivat, asettaen sen pal
velemaan kansanvaltaisen työväen
liikkeen asiaa sosialidcmokratttiscnn 
liikkeenä. Juuri siksi tälle miehen 
ikään päässeelle lehdelle olemme vel-

kapiiät hankkimaan tilauksia ja hike 
maan sitä ja tilaamaan sen jokaiseen 
kotiin muistamalla sen asian, että el
lei Raivaaja olisi pysynyt uskollisena 
meidän asiallemme, mikä olisikaan 
tänii päivänä tilanne nykyisen sijasta. 
Me, vanhempi polvi, joka nyt nautim
me niistä saavutuksista joidenka puo
lesta tämä lehti on puhunut ja korot
tanut äänensä. (Mainillepa vain huo
mioon monet perheet, joista huoltaja 
on poistunut luonnolain määräykses
tä; lapset eivät joudu mieron tielle, 
koska niitii turvaa yhteiskunnalliset 
turvalait. Ja otetaanpa huomioon 
kaikki parannukset mistä tänä päivä
nä saadaan nauttia. Näiden kaikkien 
puolesta on Raivaaja tuhlannut tu
hansia palstojaan, ja näissä suurissa 
maailmaa mullistavissa muutoksissa 
on Raivaaja suorittanut suuren työn. 
Raivaaja on kasvattanut lukijoitaan 
rehellisinä suomalaisina kunnioitta
maan tämän maan lakeja ja olemaan 
uskollisia amerikkalaisia, kylvänyt si
vistyksen ja kulttuurin siemeniä kan
salaistemme sydämiin, jonka kylvön 
todistajina ovat tuhannet sivistyksen 
ja kulttuurin kunniaksi toimeenpan
nut juhlahetkct työväestön asian puo
lesta. Raivaaja esim. silloin kun syn
nyinmaamme joutui raa'an vihollis
joukon repimänä maahan lyödyksi, 
asettui ensimmäisten joukossa sanoin 
ja töin sitomaan noiden onnettomina 
kärsimään joutuneitten haavoja, ke- 
hoittamaan jokaista kunnon kansa
laista tulemaan avuksi, ci ainoastaan 
suomalaisia mutta kaikenkiclisiä, lä
hettäen puhujia selostamaan asiaa. 
Raivaaja on ollut ensimmäinen silloin, 
kun on kotimaastamme ollut jotain 
arvokasta tänne antamaan palstatilaa 
niiden auttamiseksi ja tunnetuksite- 
kemiseksi. Näitä kaikkia muistellessa 
nyt 50 vuoden kuluttua huomaamme, 
että sellainen lehti todella on säilyttä
misen arvoinen. Vaikka paljon on 
tehty, niin paljon vielä on tehtävää 
ja siihen tarvitaan kaikkien voimat. 
Liittykäämme siis tukemaan tätä leh
teä, joka palvelee kaikkien etuja si
vistys- ja taisteluvälineenä, kauniim
man tulevaisuuden saavuttamiseksi.

—E.

Onni t t e l u t
V

R A I V A A J A L L E
50 - vuotispäivän johdosta!

KANSANVALLAN LIITON NORTH EASTIN OSASTO 

taivoa, että R A I V A A J A N  50 vuotta vanha runko 

voisi seisoa suorana aita kuin salohcnka, jonka oksiin 

ei harventaen kirves ylety.

Sen kehtolaulun sanat, jo ta  sille “lapsena” 

laulettiin, on k irjo ite ttu

Suomen kansan eläm änkirjaan, kuorosovitus 

h ak a ttu  kärsim ysten kirveellä pohjolan 

pakkaset, tuu le t ja tu iskut kestävään 

Suomen gran iit tiin ; harjo ite ttu  kuoroksi, 

jonka sävelvyöryt jo kuullaan saloscudun 

äärim m äisessä mökissäkin.

A. S. K. L:n North Eastin Osasto.
N orth  East, Md.
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