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Sytyttävän, innostavan ja katkeran taistelun 40-vuotismuisto

KUPARISAAREN LAKKO

Lakkolaisten juhlakulkue

Hiukan yli neljäkymmentä vuol
ta sitten maan kaikki tiedonanto- 
laitokset olivat 'kiihkeässä toimin
nassa toinen tointaan järkyttä- 
vämpien uutisten levittämiseksi 
Ylä-Michiganin kuparinkaivayien 
sitkeästä lakkotaistelusta. Suoma
laisille sosialisteille, joiden järjes
tö silloin eleli loistokauttaan, lak
ko tuli yllätyksenä, eikä Lännen 
Kaivosmiesten Liiton — lakkoa 
johtavan järjestön — taholtakaan 
oltu suunniteltu lakkautumista 
vielä heinäk. 23 pnä v. 1913, joi 
loin se kuitenkin alkoi. Kuparisaa- 
si oli heikosti järjestynyt ja suo
malaisten keskuudessa sitä pi
dettiin "pimeiden" paikkakuntien 
luettelossa.

Yleensä vanhoilliseksi tunnettu
jen työläisten joukkonousulla oli 
tavaton herättävä ja voimistutta
va vaikutus ei Ainoastaan paikal
liseen asujamistoon, vaan koko 
Amerikan suomalaiseen työväen
liikkeeseen sen vuoksi, että lak
kolaisista niin suuri mäiärä oli 
suomalaisia. Suomalaisen sosia- 
listiijärjestön vaikutus ja jäsen
määrä lisääntyi lakon johdosta 
maan kaikissa osissa. Luokka
taistelun opit ja käsitykset lujit
tuivat, innostus ja toimintahaiu 
joutui ikäänkuin uusiin käytän
nöllisen toiminnan vaiheisiin. Jär
jestö tunsi lalkon omakseen ja sen 
toimitsijat, lehdet ja laitokset, huo
limatta jo silloin pursuavista 
suuntaerimielisyyksistä, jotka sit
ten johtivat v. 1914 hajaannuk
seen, toimivat vilpittömällä antau
muksella lakkolaisten hyväksi. 
Jokaisessa osastossp puhuttiin 
Kuparisaaren lakosta ja lakkolai 
sille kerättiin avustusta Bostonista 
San Franciscoon — kaikkialla 
missä suomalaisia asusti.

Tämän taistelun yleiset vaihee. 
on selitetty Amerikan Suomalai
sen Työväenliikkeen historiassa, 
mutta sen suuren historiallisen 
merkityksen vuoksi en syytä vie
lä lähemmin muistella sitä.

Raivaajan palstoille ilmestyi 
"ennustus" siitä, että "jotakin on 
tuleva' kun kuparikomppanioiden 
puolesta oli Quincyssa ryhdytty 
miesten värväykseen Kuparisaa 
relle. Toinen tärkeä ennustus oli 
Calumet & Heclan, alueen johta- 
vimman kupariyhtiön osakkeiden, 
lasku 16:11a "pointilla" New Yor
kin pörssissä.

Hetimiten sen jälkeen saatiin 
lennätintielo: Lakko on alkanut; 
kaikki alueen johtavat 20 kupari 
kaivantoa suljettu; komppanian 
vohtimiehet kapuioineet lakkolai
sia,muuten jär,e!;.yo nyväl

Heti alussa leimautuneiden lu
kumäärä oli siinä 30,000 va. loilla, 
joista LKLm silloin kuului noin vh 
desosa. Elokuun alkupuolella lak
kolaisista oli yli 5,000 suomalai r 
ta. Kaikkiaan lakon johdosta työt- 
t idäksi joutui noin 23,000 työläis
td. Taistelevien rivo.iin 1:liity
.;u: ippapnlv elijoi ta, olutpan im o
iy..; i a a cri.n i. : l.c i.iuill et k. in
olo';!:: ty.iskonto:ovid Yk; in pu
koud*1 j.,j acv/ cc iciV'. keun
lehvät laiton sen vuak si. S t • -t
nev/-yo: kiloisen yksityisen ::c! et
poliisilaitoksen pv ;sy l ehot e i 
vat lapsia tiellä 1lätyyttäneet.

Yhtiöiden tutin;utua etu'lemi nen,
ra,oton voiioniii :no, ha ’'nils mu.-
tornien työn,ehta jiori käytös, pij-
net palkat, tappava urakinuiyj-
järjestelmä ja lopuksi y.iden mie
lien porakoneen käytäntöön ot
taminen olivat joukkojen nousun 
'■yynä. Alueen kupur.i.i.vunnOi. 
olivat silloin hyvin a n to ja , tuo; 
tanto oli sen vuoksi tuhoisaa, mui
ta sen sijaan kuin muualla mak

settiin 513.50 päivässä, Kuparisaa- 
rella oli käytännössä urakkajärj es
teissä, jonka alaisena — virallisil
le tutkijoille esitettyjen todistusten 
mukaan — miehet saivat kuukau
den työstä vain $34.00. Joskus se 
saattoi nousta yli $50.00, jopc 
$59.00:een asti, mutta oli myös ta 
pauksia, jolloin kaivosmies, teh
tyään työtä 27 päivää oli joutunu. 
yhtiölle $7.25 velkaan.

Tavallisen tavan mukaan umo 
olisi ollut valmis sopimaan työ- 
ja palkkakysymyksistä yhtiöiden 
kanssa. Se pyysi neuvottelua. Jat
kuvasti tarjouduttiin sovinnon te 
koon kompromissiperustalla, mut
ta alusta alkaen yhtiöiden johta
jat röyhkeästi kieltäytyivät siitä 
Paikalliset hallintoviranomaiset 
olisivat olleet valmiit välittäjiksi. 
Michiganin valtion kuvernöörin ja 
sittemmin liittohallituksen välitys; 
ja sovintoesitykset hylättiin Ikupa- 
riherrojen puolesta työläisiä hal
veksivilla lausunnoilla.

Rikkurien värväys ja niiden 
suojeleminen

Kuukausia ennen lakon alka
mista oli yhtiöiden puolesta ryh 
dytty toimenpiteisiin lakonrikku- 
rien haalimiseksi. Aina Rooseveltin 
hallituskauteen asti saattoivat 
suuret korporatiot, erikoisesti ras
kaiden teollisuuksien aloilla yllä
pitää omat aseelliset kaartinsa 
omaisuutensa suojelemiseksi ja 
niskoitelevien työläisten kurissa
pitämiseksi. Urkintaa, työstä erot
tamista ja väkivaltaa ’käytettiin 
järjestäytymisen estämiseksi jo 
lakot murskattiin johtajien vangit
semisella, työläisten asunnoistaan 
häätämisellä, paikkakunnalta 
karkoittamisella >ja rikkureita nii
den tilalle värväämisellä. Maassa 
oli useita suuria yksityisiä salapo- 
liisilaitoksia, jotka avustiva 
komppanioita "vartioiden" kou 
luuttamisessa ja pyssyhurttier. 
värväyksessä. Kaikki suuret työn- 
teettäjäyhtymät jouduttuaan työ 
iäistensä kanssa vaikeuksiir 
kääntyivät niiden puoleen apuc 
saadakseen

Näin teki myöskin Calumet & 
Hecla ja muut kuparikaivosyh 
iiöt. Kolme suurta New Yorkiss: 
päämajaansa pitävää salapoliisi- 
yhtymää — V/enjdeil & Mahon. 
Ascher ja Pinkerton — saivat kan
nattavaa liikettä kupariherrojer: 
palveluksessa. Näiden toimesta 
värvättiin rikkureita Idän suur
kaupunkien köyhien kortteleistc 
a slummeista. Siihen kelpasiva 
kaikenlaiset hulttiot, pienet rikolli
set ja kaikki yhteiskunnan murjo 
mat epäilyttävät karakterit. Mil 
waukeesta ilmoitettiin kerrankin 
että kaupungin läpi kulki juna 
onka joidenkin vaunujen ikkuna 
oli peitetty ja jossa kahteen osaar 
aettuna oli noin satakunta er. 
kansallisuuksiin kuuluvaa rikku
ria. Tavallisesti niitä kuljetettu, 
olnoissä vaunuissa ja erään Le. 
.an kun uria Hancokista Calum-. 
tiin päästäkseen joutui tien jyske 
nousun vupk h hiljentämää' 

i vauhtiaan, joutuivat vaunujen ik 
kanat kivityksen alaiseksi, joslc 
-.yntvi tavaton melu ja lakkolai. 
•en ahdistaminen.

Id in kaupungeissa rikkureiks 
värväytyvien oli allekirjoiteitav: 
-euraava sitoumus:

"Minä täten sitoudun mene 
! maan Michiganin kuparialueelle 
kaivo stöihin tietäen että siellä on 
lakko, jonka on julistanut L. K 

i Liitto.
“Minä tulen työskentelemään 

Calumet <S Hecla yhtiölle, tai joil

lekin sen alayhtiöistä kontrahti- 
mainarina $2.75 päiväpalkalla.

"Ruoka ja asunto maksaa 22.00 
dollaria kuukaudessa. Rautatie 
maksu suoritetaan, mutta minä tä- 
ien sitoudu^ siihen, että tuo sum
ma pidätetään paiLastani ensim
mäisen kolmen kuukauden aika
na, yksi kolmasosa kuukausittain. 
Pysyvä työpaikka taataan, jos 
työskentely on tyydyttävä."

"Työnhaluisten" suojelemiseksi 
oli myöskin alueelle kutsuttava 
valtion sotaväki "Täytyi kutsua 
paikalle -ratsu- ja jalkaväkeä suo- 
olemaan työhön meneviä työläi
siä,” selittivät yhtiön edustaja, 
avoimesti. Toinen lisäsi, eitä eri
koistoimenpiteisiin on täytynyt 
ryhtyä "rikkurien suojelemiseksi 
naisten hyökkäyksiltä." Kupari- 
herrat esittivät vaatimuksensa so
taväen paikalle kutsumiseksi en
sin kauntien viranomaisille, en
nen kaikkea sheriffeille. Kewee
naw kauntin sheriffi Hepting kiel
täytyi siitä ija sittemmin selitti 
kuinka häntä oli painostettu sii
hen, mutta koska "'järjestyksen 
ylläpitämiseksi niitä ei tarvittu, 
niin jätin vaatimukset huomioon 
ottamatta," lausui hän. Mutta 
Houghton kauntin sheriffi Cruse 
oli toista maata. Hän, joka järjes
telmällisesti jahti lakkolaisten jah- 
tausta, esitti Michiganin kuver
nöörille, W. N. Ferris’ille vaati
muksen sotaväen lähetyksestä ja 
niin heti Idkon alussa alueelle 
saapui tavallisen aseistuksen 
ohella kenttätykeillä ija räjähdys- 
oom-meilla varustettuna kaksi ja 
puoli tuhatta miestä käsittävä 
ratsu- ja jalkaväkijoukko.

Läkkoalue tuli siis saamaan 
moninkertaisen järjestyksenvalvo- 
ajoukon. Valtion sotaväki, komp
panioiden poliisit, eli pyssyhurtat, 
caupunkien ja kauntien järjestyk- 
renvalvojat ja kaikkien niiden 
ohella kauntien sheriffit vannot
tivat ylimääräisiä apulaissheriffe
jä, joita tavallisesti sanottiin depu- 
teksi ija joita lakon kiivaimmillaan 
ollen oli kaikkiaan yli kaksi tu
hatta.

järjestyneitä työläisiä, kansa
laisoikeuksien ja vapauksien säi
lyttämiseksi ei tätä nelijäkertaista 
vartiostoa tarvittu, sillä lakkoko- 
kouksissa ja kulkueissa, joihin toi
sinaan osallistui kymmenenkin 
tuhatta henkilöä, vallitsi hyvä jär
jestys. Säännöllisissä lakkokul- 
kueissa oli usein 7,000 miestä, ei
kä niiden taholta loukattu ketään. 
Lakkolaiset vaativat heti alussa 
kuvernööriä erikoismääräyksellä 
sulkemaan kapakat lakon ajaksi, 
mutta sitä ei tehty. Siitä huolimat
ta työläisten keskuudessa pidet
tiin jatkuvasti yllä juopotteluvas 
laista agitatiota.

Lakkolaisten terrorisointi
Kohtuuttomia voittoja kiskova! 

taivosten omistajat, joista suurin 
osa kuului Idän johtaviin liike 
miesryhmittymiin, onnistuivat 
erinomaisesti lujan "järjestysvoi- 
man" 'käyttämisessä lakkolaisten 
ja heidän kannattajiensa, koko 
alueen asukkaiden enemmistön 
terrorisoimisessa. Toisin ajoin lak- 
koseuduilla aseelliset hurtat piti
vät sellaista "järjestystä", ettei pi- 
neän tullen naiset ;a laoset uskal

taneet liikkua kaduilla. Ihmisiä 
pidätettiin, nuuskittiin ja tutkittiin 
missä sattui. Työläiseltä näyttävä 
asukas sai aina liikkua varovai
sesti.

Lakkolaisten pieksämiset ja pa
hoinpitelyt yhtä hyvin kuin vangii- 
semisetkin olivat kireimpinä aikoi
na miltei jokapäiväisiä uutisia. 
Joulukuun alkupuolella deput.t jo 
heitä tukevat "allianselaiset' pc 
nivat" täydellisen a,ojahdin toi 
meen South Rangella. Sieltä tuo- 
tuotiin39lakkolaista pidetettynäja 
miltei jokaiseen asuntoon ulottu
vassa kotitarkastuksessa "löyde
tyt" 23 "kivääriä," jotka kuiten
kin olivat aivan tavallisia metsäs- 
iyspyssyjä. Umon toimitsijoita pi
dätettiin lakkaamatta ja usein 
vaadittiin tuhannenkin dollarin 
takaus niiden vapauttamiseksi.

Väkivaltaiset hyökkäykset ja 
murhat (kuuluivat myöskin "jär
jestyksen" hoitajien ohjelmaan. 
South Rangen konttoriin hyökät
tiin ja siellä olevat välineet ryös
tettiin. Painesdalessa hurtat am 
puivat kaksi englantilaista veljes
tä kuoliaaksi vuoteellaan ja .See- 
bervillessä, erääseen kroatilai- 
seen majataloon hyökkäsi hurtta- 
,oukko käyttäen ampuma-aseita 
vapaasti, josta seurauksena oli 
kahden työläisen kuolema ja use - 
den haavoittuminen. Eräs farma
rin pieni tyttö joutui toisten lasten 
kanssa marjassa ollessan hurttien 
uhriksi. Lännen Kaivosmiesten 
Liiton -presidenttiä, Charles H. 
Moyeria, ammuttiin päähän ja ol
kapäähän. Sen jälkeen hänet kos
toksi siitä, että kaivostyöläiset 
kieltäytyivät vastaanottamasta 
Calumetin jouluillan murhenäy
telmässä surmaantuneiden omai
sille yhtiöiden tarjoamaa "avus
tusta," hänet ryöstettiin asunnos
taan ja väkivalloin kuljetettiin Chi
cagoon menevään junaan. Mut
ta sheriffi ei "sattunut" jälkeen
päin suoritetuissa kuulusteluissa 
"tietämään mitään" koko tapah 
tumasta.

Hyvää tukea kupariherrat sai
vat myöskin valtion korkeimman 
oikeuden julistamasta uhkakielto- 
päätöksestä. Yhtiöt esittivät pai
kalliselle piirioikeudelle useita 
anomuksia estetuomion (injunc
tion) saamiseksi lakkolaisten ko
kouksia, kulkueita ja lakkovah- 
din järjestämistä vastaan. Libe
raalisuudestaan tunnettu tuoma: 
Patrick H. O'Brien vihdoin suostui 
antamaan ennakkopäätöksen, 
jonka perusteella sheriffi saattoi 
henkilöä näkemättä pidättää hä
net ja mqärätä oikeuden kuulus 
teltavaksi. Mutta kun sitten tois
tasataa lakkolaista oli tällä tavoin 
tuotu tuomittavaksi tuomari O' 
Brien vapautti heidät ja kumosi 
aikaisemman estetuomionsa, kos
ka, kuten hän selitti, sen kautta ei 
"olosuhteita voitu tarkoftuksen- 
mukaisesti rauhoittaa."

Se ei kuitenkaan auttanut lai 
kolaisia. Sillä valtion korkein oi
keus, jonne yhtiöt asian vetosivat, 
julisti voimaan estetuomion, jolla 
lakkolaisilta riistettiin miltei kaik
ki siviilivapaudet. Sen mukaan 
lakkolainen ei saanut edes puhua 
rikkureille. Mutta siitä huolimat
ta lokko kesti ja kuparia ei saatu 
nousemaan kaivannosta kuin a i

van mitätön määrä. Lakko murtui 
vasta kevä.kesällä v. 1914 avus
tuksen puutteen ja suurten tyc- 
läisjoukkajen alueelta pois muu. 
tamisen johdosta. Kuparialue e. 
sen jälkeen ko. saan enää ole voi 
nut nousta entiseen vi.kkauteen- 
sa.

Joulunaalon murhenäytelmä
Joulunaattona v. 1913 oli Lär. 

nen Kaivosmiesten Liiton järjes
tämään joulujuhlaan italialaiste,. 
haaliin, Calumetissa, kokoontu
nut noin 700 -henkilöä, joista aina
kin neljäsosa oli lapsia. Lapset 
suorittivat ohjelmaa, lauloivat ja 
leikkivät. Heidät järjestettiin ri 
veihin, joiden ohi ku.ki joulupuk
ki jakaen joululahjoja — ei ar
vottomia helyjä, vaan etupäässä 
talvea varten.

luuri kuin lapset täten oliva 
erillään vanhemmistaan ja kun ti
laisuuden mukainen reipas miei. 
;a ilo oli korkeimmillaan, hyökkä 
si saliin hyvin puettu parraka;. 
mies, rinnassaan kantaen seutu 
runnon liikemiesten lakon murs
kaamiseksi järjestämän "Citizen. 
Alliancen” merkkinappia ja pääs
ti kaamean huudon: "Tulipalo! 
Kertomuksen mukaan eräs nai
nen koetti pidättää miestä, joi...- 
oli hieman silmille vedetty hy.- 
keennahkahattu, mutta tämä riuh 
lasi itsensä irti ja poistui nopeast. 
kenenkään saamatta tilaisuutt 
häntä tarkemmin nähdä. Aivar. 
kuten salatusta suunnitelmast,. 
kaupungin tulipalohälyytysvisse- 
lit, millä alliancelaisia tavallisest 
kutsuttiin koolle, alkoivat heti ul
voa.

Lasten ilo muuttui sydäntä sär
keväksi huudoksi ja pakokau 
huksi. Vanhemmat juoksivat ha 
[ääntyneinä koettaen löytää lap 
sensa, mikä.vain joillekin onnistui 
fotkut koettivat pysähdyttää pa
kenevia, mutta joutuivat pakev- 
kauhuisten jalkoihin. Eräs nainen 
koetti pianonsoitolla tyynnyttää 
mieliä ja eräs toinen asettui laval
le laulamaan samassa tarkoitu.: 
sessa, mutta kaikki oli turhaa.

Toisessa kerroksessa olevaan 
haaliin johti verraten kapea rap
pukäytävä, jonka alapäässä ka
dulle johtavat ovet avautuivat si 
säänpäin. Seurauksena oli että 
ensimmäiseksi rappujen alapää
hän ehtineet eivät enää pakokau- 
huisten painon vuoksi saaneet 
ovea auki ja he siis joutuivat jäl
keen tulevien jalkoihin. Porras- 
käytävään pailaantuneet tukeh- 
iuivat ja ruhjoutuivat kuoliaaksi. 
Näin iloinen joulujuhla muuttui 
kaameaksi murhenäytelmäksi. 
Todennäköisesti komppanioiden 
asialla olevä lakkolaisten viholii 
nen oli katalalla teollaan aiheutin 
nut 55 lapsen, 13 aikuisen naisen 
ja 5 miehen ennenaikaisen kuole 
man.

Kuolleiden lukumäärä kokona1 
suudessaan nousi 82:eon, niistä 
oli suomalaisia 48.

Union puolesta ryhdyttiin kaik 
kiin mahdollisiin toimenpiteisiin 
provokatorisen teon selville saa
miseksi ja rikollisten, joiden ta
kana todennäköisesti olivat yhtiö: 
den sormet, rankaisemiseksi. Työ
mies teki myöskin voitavansa asi
assa ja juuri sen vuoksi joutui erit
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täin vihattuun asemaan. Eräs Työ
miehen toimituskuntaan kuuluva 
oli union nuoren chicagolaisen 
lakimiehen, Mr. Christiansonin 
oppaana keräämässä todistuksia 
Calumetista ja ympäristön kylistä 
kuolleiden omaisilta. Näitä käy
tettiin kuolemansyitä tutkivan lau 
takunnan kuulustelussa, jossa lak
kolaisten pääasiallisena asianaja
jana oli coloradolainen ent. tuo
mari Hilton ja yhtiöitä puolu. 1 
kaksi Calumet & Heclan nuorta 
lakimiestä.

Kuolleiden omaisten kertomul-e 
set ja heidän kodeissaan tarjolla 
oleva näky oli kaamea, ikuise 
luolista haihtumaion. Monissa t - 

loissa äiti makasi paareiLa kai. 
den ja kolmen lapsensa kans... 
isän yrittäessä kertoa, minkä kyy
neliltä saattoi syvästä onnette 
muudestaan. Monissakaan te. 
pauksissa he eivät voineet antaa

liidän muuta selitystä murhe
näytelmästä kuin mitä yleises: 
tiedettiin. Kaikki olivat kuitenki. 
omassa mielessään vakuutetu 
siitä, että "pyssyhurttien kynne' 
olivat pelissä."

Mitä valallisct todistukset 
osoittivat?

Toimitetuissa tutkimuksissa tu
li valollisten todistusten kautta 
osoitetuksi muun ohella seurau- 
vaa:

1. Lähemmin tuntemattomiste 
lähteistä tarjottiin kuolleiden 
omaisille huomattavia rahasum 
mia, että ne eivät puhuisi "järjes
tysvaltaa vastaan ja että huomio 
tulisi pois kiinnitetyksi kaikista 
hurttien järjestämistä hirmutöistä

2. Lapsista janoisista muodos
tui porttikäytävän alapäähän 
noin neljä jalkaa korkea kasa 
nähtävästi siksi, että jotakin oi 
pudotettu tai sysätty ulos virtaa 
vien naisten ja lasten tielle.

3. Pari miestä oli alhaalla yrit
tänyt purkaa ihmiskasaa ja jos h-: 
olisivat saaneet sitä jatkaa, mah 
dollisesti ketään ei olisi kuollut, 
mutta paikalle jostakin tuntemat
tomasta syystä heti saapunee! 
deputit käyttivät väkivaltaaajaak- 
seen pelastajjat pois.

4. Deputit eivät ryhtyneet pai- 
laantuneita pelastamaan alhaalta 
käsin, vaan ylhäältä, joka meikit 
si paineen lisääntymistä alhaalla 
ja pakollista tukehtumista ja ruh- 
joontumista.

5. Miestä, joka alhaalla koetr 
huutaa ettei tulipaloa olekaan, 
deputit iskivät kapulalla.

6 Haalisin muuan deouti oli

vääntänyt viisi- tai kuusivuotisen 
lapsen niskat nurin.

7. Deputit ja Citizens Alliancen 
nappia kantavat herrat olivat al
haalla ilkkuneet ja pyöritelleel 
laKiaaan, enca n.iden puolesta hä
täilty pelastustyöhön ryhtymiseksi 
ikkunoiden kautta.

Työmiestä uhattiin Jatkuvasti
Järjestön sanomalehdet Työ

mies, Raivaaja ja Toveri omis
tautuivat suuren toiste.u . v ili-

seuraajiksi ,a ien kannatta- 
j Londe: u livut . n hdostet 

tukuttain uusia tilaajia ja niiden 
vaikutus tunnustettiin laa.c :a

Tv ; Ulaa.omäärä 
tkon ai'k

koko historiansa aikai • - nel
ien 13,000. Silloin 'iyernie -v!t voi
tava sosialistir.er lehti, ...a oli 
yhdeksän toimittajaa!: . Ra vaa
ja oli myöskin niinä c n :i huo
mattavasti kohottanut va-kutuis
taan. Vuoden 1913 toukokuussa 
sen tilaajamäärä eli kohonnut en
nätysmäärään — kahde.ciaantu- 
hanteeni

t yömies ilmestyen iakkekeskuk- 
. .sa, Hancockissa, M . joutui 

koko lakon ajan olemaan j.aivos- 
yhtiöiden ja pyssyhurttien silmä- 
tikkuna. Välittömästi jouluillan 
katastrofin jälkeen, jonka i~Ldos- 
ta Työmies purevasti arvosteli jär
jestyksen valvojien ja pyssyhurt
tien käytöstä, tapahtuivat eräiden 
Työmiehen henkilöiden vangitse
miset. Hurtat selittivät heillä ole
van "oikeuden" pidättää 20 hen
kilöä muka "kapinan vllyttämi- 
sestä." Kaikkiaan pidätettiin tois
takymmentä henkilöä, joilta useil
ta vaadittiin tuhannen dollarin ta
kaus vapauteen laskemisen eh
doksi. Koko liike ja sen toimihuo- 
neistot Kansankoti-rakennuksessa, 
jossa myöskin oli paikallisen uni
on päämaja ja suuri haali, jossa 
lakkolaiset säännöllisesti pitivät 
kokouksiaan, oli asetettu "järjes
tysvallan" tarkan vartioinnin alai
seksi. Pidätettyjä uhkailtiin kuri
tuksella, vankilalla ia maastakar
koituksella, mutta kun hei'ä vas
taan ei voitu esittää mitään todel
lista syytä lakien likkoiriisesta, 
niin oikeusviranomaisten täytyi 
heidät tuotapikaa vapauttaa.

Vangitsemiset tapahtuivat lau- 
antai-iltana. Silloin arveltiin maa
nantain lehden jäävein ilmesty
mättä ja sen johde la julkaistiin 
maanantain aamuna pieni, neljäs
osa sanomalehden kokoa käsittä
vä lentolehtinen, jossa kehoitottiin 
iukjakuntau lähettämään protes
tinsa valtion kuvernöörille ja vaa
timaan nänelta toimenpiteitä ter
rorin lopettamiseksi ja sana- ja 
kokoontumisvapauden palautta
miseksi.

Mutta lelut ei kujienkaan jää 
n vt ilmestymättä.

Maanantaina
ryomieue-tu sank ’letti n Ro.m a
alle:

"Maanantain Ty : e tyi
kuten ennenkin. Uv a . ••• /the
n siä o' ole tali"'

Jo aikai temn s : t, rilli-
to.in .‘to . J. f . .r ’• ,’t-

‘rimät - Muuloet

Valtion sotaväki Calumetissa. — Taustalla Calumet & Heclan kaivannot.

tiön rakennuksen .. my.-r.ki.n 
Työmiehen toimita!- i J. i, :uimi
seksi. K arosia h' i mido n  
.livot hurttajohta at uunnitelleet 
vliattavaa aseellista ::v ikkäv -Fr 

I Työmiestä vu taan, mutta -—us 
kattoin a oli siinäkin leirissä - -  
valppaat union to.n: tsijat olivat 
■uarieet : yv issä salaisuudessa 
annetun tiedon suunnitelmasta. 
Seurauksena oli puolustustoimen
piteisiin ryhtymnen. Siinä toimit
uinkin tavaili, ta porinnohjaisem- 

(Jatkuu 32. sivulla.)
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OSKARI TOKOI:

KAHDEN
Sosialidemokratian |ca korumuiKis:'r*«i 'j n 21 bI pi

VÄLISSÄ
.Ujouden selvittelyä

Kapitalistinen taloujärjestolmä .ja 
sille rakentuva porvarillinen maail
mankatsomus on tällä kertaa kahden 
suuren vaaran välissä. Toiselta nuo
len sitä tuhkaa väkivaltaisen ja koko 
maailman vallankumoukseen pyrki
vä kommunismin vaara ja toiselta 
puolen “hiipivän sosialismin" vaara.

Tämä vaara, sellaisena kuin por
varilliset sanomaldhdct sitä kuvaa
vat, muistuttaa maailmankuulun 
seikkailijan “Paroni My hausen” 
kokemuksia joutuessaan krototiilin 
ja leijonan väliin. Metsästä hyökkäsi 
julma ja saaliinhimoincn leijona kun 
taas toiselta puolen virrasta nousi 
yhtä saaliinhimoincn krokotiili, joten 
valittavaksi vain jäi kummanko niel
täväksi tahtoo antautua. Parooni 
Mychausen pelastui sillä ovelalla 
tempulla, että ratkaisevalla silmän
räpäyksellä äkkiä heittäytyi sivuun 
ja leijona hyökkäsi päänsä suoraan 
krokotiilin kitaan, jolloin Mynchau- 
sen sapelillaan loikkasi leijonan kau
lan poikki ja työnsi pään krokotiilin 
kurkkuun ja niin pelastui molemmil
ta.

Kapitalistinen talousjärjestelmä ja 
porvarillinen maailma on todella 
tällaisten vaarojen välissä, jonka te
kee pahemmaksi se, että porvaristo 
ei ole yhtä nopea kuin parooni 
Mynchausen vaan neuvoton ja se
kaannuksissa kykenemättä ottamaan

mitään ratkaisevaa nakelin. Suurim
man erehdyksensä se tekee samnn- 
laisluttamalla kansanvaltaisen so
sialismin eli sosialidemokratian ja 
aseelliseen ja väkivaltaiseen vallan
kumoukseen nojautuvan kommunis
min.

Asian iei.ee pulmalliscmmaksi se
kä myöskin ratkaisua viivyttäväksi 
se kun maailman työväen keskuu
dessa ei olla täysin selvillä väkival
taisen kommunismin ja kansanval
ta; en sosialidemokratian perusteki
jöistä ja luonteesta vaan ollaan tai
puvaiset yhdessä porvariston kanssa 
uskomaan että ne lopullisilta pää
määriltään ovat samat, mutta pyrki
vät kulkemaan hiukan eristeitä, .la 
tämä on yksi niitä pääasiallisimipia 
syitä, jotka johtavat jotkut .sosialistit
kin toimimaan näiden kahden eri 
leiriin joutuneiden työläisryhmien 
yhteiseksi hyväksi, jopa yhtccnliii- 
tymiscenkin.

Laajoissa piireissä ei myöskään ol
la täysin selvillä yhteiskunnallisen 
ja taloudellisen vallankumouksen 
luonteesta vaan ollaan taipuvaiset 
uskomaan, että vallankumousta on 
vain se missä toimitaan väkivalloin. 
Vieläkin uskotaan, eitti porvarillises
sa järjestelmässä vallitsevien epä
kohtien poistaminen ei voi johtaa 
sosialistiseen yhteiskuntaan, vaan 
niiden avulla jatketaan porvarillisen

M

v hteisl; linnan elinikää. Tällaisilla 
uudistuksilla ja pikkuparannuksillo, 
kuten Erfurdin ohjelmassakin vielä 
sanotaan “vähitellen poistetaan yh
teiskunnassa vallitsevia epäkohtia, 
mutta perustus (se tahtoo sanoa por- 
varivalta) jaa entiselleen. Sosialistit 
eivät tosin vastusta näitä pikkupa- 
rannuksiakann, mutta ne eivät saa 
eksyttää köyhälistöä pois sillä val
lankumouksen tieltä, jolla sosialisti
nen yhteiskuntajärjestelmä lopulli
sesti toteutetaan.’’

m v iit < i tueksi koinmunU- 
i ‘ Venäi än  kommunistisen 

i r im, inka siellä yhdellä 
.1 ha it!i porvarillisen 

iin i Ia Li perustuksen 
i a sadelle o kalistisolle jiir- 

, v teinä! e.
11 • • s . n,a todet la voimakas jo-
i l . al.ii , jonka pelon vallassa 

kk., ko . porvarillinen maailma ja 
.. mi Laikutuksensa myöskin työ-

■ a o ko.tkir'des a. Moni saattaa jou-
■ , , lihon . äsitykseon, että komrntt- 
ni.rin, n vallankumous voi toteuttaa 
, i vii n a a n  lai t  a se n  sosialistisen 
yittc’ k;mlajnrjesiyk.xon, jota mekin
n n n pihin. ’e t  pääll iäni ä i j ämme.

Mutta kommunistien vallanku
mous Venäjällä ja sen esimerkit ei
vät kammoksuin niinkään paljon 
porvaristoa kuin sosialidemokraattis
ta työväkeä, sen takia, että kom
munistit tässä vallankumouksessa ja 
myöhät .•lumissakin vallankumouk- 

■■■■;. m e ivä t  hävittäneet porvaril
lista yhteiskuntaa, vaan ne perus
ti. .set j.iille sosialistisien yhteiskun- 
l:ij;itjostelmii vain voi rakentua ja 
menestyä.

•S i-iati tisen yhteiskunta- ja ta
lo: äarjestolmän kulmakivinä ovat 
vapaudi t, j lista erikoisesti mainitaan 

itys-, kokoontumis-, sanan- ja 
painovapaus sekä omantunnon ja 
u-kunnon vapaus: Tasa-arvoisuus

• ilun, ellii jokainen kansalainen on 
tasa-a: voinen o keudön edessä ja 
!a.sa-ar, .inen ottamaan osaa yfliteis- 
!• tumallisten olojen järjestämiseen 

■k:. hallintaan kansan hyväksi ja 
kansan kautta. Perustus tällaiselle 
kansanvaltaiselle k tilitykselle oli 
la an tiu Venäjälläkin maaliskuun 
vallnnk mouksessa, jossa tsaarihalli- 
tus kukistettiin ja kansa 'hankki it- 
- olleen yleisen ja yhtäläisen ääni
oikeuden sekä edustusoikeuden, ja 
yleensä kaikki ne vapaudet, jotka 
antamat kansalle mahdollisuuden 
kehittää olojaan ja tasottaa tietä kes- 
tiiivällo sosialistiselle yhteiskuntajär
jestelmälle,

Kommunistit myöhemmin toi
meenpanemassaan lokakuun vallan
kumouksessa, joka todellisuudessa oli 
vallankaappaus ta iikka paremminkin 
sanoen vastavallankumous, eivät an
taneet Venäjän kansalle mitään uusia 
vapauksin vaan tuhosivat ne vapau
det, jotka se juuri taimeenipanemas- 
saan vallankumouksessa oli hankki
nut ja joita kommunistitkin olivat 
alussa ilmoittaneet kannattavansa. 
He tunnustivat alussa myöskin ylei
sen ja yhtäläisen äänioikeuden, mut
ta kun sitten vaaleissa kärsivät tap
pion, vetosivat he yhteiskunnallisista 
oloista tietämättömiin sotajoukkoi
hin, niiden avulla toimeenpanivat 
aseellisen vallankaappauksen, j ui is

iin ivaaj:m henkilö un’;. ■ 1012
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RAI VAAJ AA
50-vuotispäivän johdosta!

N6W PORTIN OSASTON JÄSEN IÄ  JA  K A N N A TTA JIA

R A I V A A J A L L E  O M I S T E T T U
Kirj. We . i d l a  Ka i n u

Usein vuodet mennehet muistojen mielikin palaa,
Ne kuvat tapahtumain niin kirkkaina mieliimme valaa,
Niinpä syntymäs’ muisto puolen vuosisadan taakse se viene,
Jos ikää kellä ei nyt tarpeeksi liene,
Ei alkuvaiheitas muistaa hän voisi,
Sen vanhus, mi silloin nuori — meille tarinoisi.

Ei syntymääsi suosineet olosuhteet ajan vakaan,
Ei ensiaskeleittes’ polku ollut tasoitettu tasaan,
Vastamaahan vastassasi ties’ usein kulkemistaan kulki, 
Vastarinnat monet usein tahtoa sen sulki,
Mut’ toivehesi nuo mik’ jalompaa ei uisi,
Päämääräsi, aatteet monet — paremmin ei toteutua voisi.

Suunta luo mik’ jähtiessäs viitoitettiin aivan,
Oppaaksemme valistuksen tiellä se maksanut on vaivan,
Sitä kulkenut olet tarkoin ja poikennut et koskaan suunnastasi

siltä,
Avara on vapaa maailmankatsomuskin millä,
Seurannut ain’ olet uuden ajan tapaa,
Mut’ säilynyt on sama aina kanta — mink' omaksuit tuo vita vakaa.

Niin kaivattu olet Raivaajamme aina meille,
Sua noitaa joi;’ ystäväsi kotihinsa, teille,
Kun perheenisä tjöstä kotiin palaa väsyneenä milloin,
Unhoittaapi rasitukset seurassasi illoin,
Alisi' tilanteita maailman seurata nyt voisi,
Mielin valppain, ellei Raivaaja — niitä eri maista toisi.
Myös perheenäiti kesken askareiden seurallasi vajoo,
Katse kiintyy nime. n tultuun, johon usein hän myös kajoo.
Tuo vanha y-Llvämme varmaan on just’ vuosiin ei ole mitään

kuultu,
Oti'unohduksiin painuneen jo luultu,
Kain enli.iihin i : intoihin aatos kulkea nyt voisi,
Kotiuskareihin liiti käypi, mut laulu — helähdellen soipi.
•Sun saapumisöis out taa vanhus yksinäinen parhain, *
Mi ystäviisi liittyi jo. nuoruudessaan ani varhain,
Luo \ ...liivien kankaisiinkin seurassas’ hän tehdä voipi retket,
Ja viiltää monet muistorikkaat hetket 
Näin viihtyisiksi lialle vanhuusvuodet suo,
Tää lehti, RAIVAAJA, jonka omaksensa tuntee —

kansa katajainen tuo.

K A U A N  ELÄKÖÖN R A I V A A J A !
K a n s a n v a l l a n  in vapauden puol us taja!

A.S.K.L:N NEWPORT!?!, I.H , OSASTO

tivnl yleisellä äänioikeudella vali’un 
eduskunnan hajoitetuksi ja voimaan 
saattoivat ‘iköyhälistön diktatuurin".

Historiat kertovat, että väkivaltai
sia vallankumouksia, jotika ovat täh- 
diinnect suurempiin vapauksiin ja 
joita on aluksi saavutettukin, on aina 
seurannut vastavallankumous ja 
taantumus. Mutta koskaan ennen ei 
tunneta tapausta, jolloin vastaval
lankumous olisi seurannut niin äkkiä 
ja odottamatta säkä salakavalalla ta
valla kuin Venäjän kommunistien 
toimeenpanema vastavallankumous 
oli.

On meikille pantava, että vasta
vallankumoukselliset ja taantumuk
selliset valtaan päästyään ovat kaik
kein ensimmäisinä käyneet niiden 
vapauksien kimppuun, joita kansa 
on ehtinyt itselleen hankkia. Niin 
tekivät myöskin kommunistiset val
lankaappaajat Venäjällä. Kaikkein 
ensimmäisenä he lakkauttivat yleisen 
ja yhtäläisen äänioikeuden, sekä ha- 
joittivat sen avulla valitun eduskun
nan. He tuhosivat myöskin kaikki 
kansalaisvapaudet, kuten yhdisty
mis-, kokoontumis-, sanan ja paino
vapauden sekä uskonnon ja oman
tunnon vapaudet. Tässä kansalaisten 
itselleen hankkimien oikeuksien ja 
vapauksien tuhoamisessa he menivät 
pitemmälle kuin kukaan edeltäjänsä. 
Kommunistit eivät tyytyneet näiden 
kansalaisoikeuksien ja vapauksien 
tuhoamiseen, vaan he suorastaan 
prostituoivat ne ja alistivat omien 
intohimojensa alaisiksi. Maailman 
historia ei tässä suhteessa tunne 
mitään sitä vastaavaa häpcälliscin- 
pää tekoa. Ja tätä he julistavat ih
misille korkeimpana ihanteena.

Kun on kysymys kommunismista 
ja sosialismista sellaisena kuin me 
sosialidemokraatit sen käsitämme ja 
sitä ajamme, niin ei voi olla toisilleen 
niin vastakkaista aatesuuntaa ja 
ryhmittymää kuin kommunistit ja 
sosialidemokraatit. O.i ihmeteltävää 
miten jotkut saattavat vieläkin nila 
siinä käsityksessä, että näiden vä
lillä olisi olemassa kosketuskohtia ja 
ovitteli/m&hdollisuuksia, kuten v.ir- 

siid in Englannin Työväenroioluien 
niin kuteututrvasemmistolniset väil
lä.': t. 13$-n sijaan porvarillisen maa
liman jji kommunistien välillä on 
pationkin yhtäläisyyttä sillä eiväthän 
porvaritkaan välttämättä tarvitse 
yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta ja 
heille kansalaisvapaudetkin oral 
suhteellinen käsite.

Vielä muutama sana vallanku
mouksesta ja sen merkityksestä. Sa
na “vallankumous”, useimpien mie
lissä on saanut romanttisen käsitteen, 
johon sisältyy jotkin ylevää ja san
karillista ja joka todella sellaisena 
on ihmisiin vaikuttava ja kokoava
kin. Käsitetään, että vallankumous 
on jokin hetkellinen ilmiö, joka ta
pausten painostamana ikään kuin 
purkautuu ja sitten taas sammuu. 
Tässä romanttisen vallankumouksen 
ihailussa, johon kommunistit usein 
menestyksellä vetoavat, unohdetaan 
se tosiasia, että maailmassa, luon
nossa, tuotantomuodoissa, omistus
oikeudessa ja yhteiskunnallisen ja 
taloudellisen elämän kuikilla aloilla 
vallankumous jatkuu joka päivä. 
Siinäkin kyllä on tuka-askeleitu, joi
ta voisi kutsua vaikka vastavallan
kumouksiksi mutta ne menevät mei
dän silmiemme ohi melkein huomaa
matta tavallisina jokapäiväisinä 
asioina.

Ottakaamme esimerkiksi yleinen 
ja yhtäläinen äänioikeus, joka vasta 
viimeisen sukupolven aikana on 
saavutettu ja toisissa maissa vieläkin 
on epätäydellinen, on suurin vallan
kumouksellinen ilmiö ja muutos, mi
tä historia tuntee. Ne harvat, jotka 
sitä ennen pitivät valtaa käsissään, 
ovat tulleet pahoitetuiksi jakamaan 
valtaansa niiden kanssa, joilla tätä 
valtaa ei ennen ollut. Sen seuraukse
na kansaneduskunnat ovat tulleet 
korkeimman vallan haltijoiksi, aluksi 
rajoitetummalla vallalla mutta nyt jo 
kaikissa kansanvaltaisissa maissa 
täydellisellä vallalla.

Tällaisia vallankumouksia on ta
pahtunut historian aikaisempinakin 
vuosina, joilla on ollut ratkaiseva 
vaikutus koko myöhempään kehityk
seen, Voisimme niistä luetella monia 
ja useita sellaisiakin, joilla omistus
oikeuden perustuksiakin on muu
tettu.

Mutia esittääksemme nykyisessä 
elämässä joka päivä tapahtuvia val
lankumouksellisia muutoksia, viit
taan vain työväen järjestöjen ai

kaansaannoksiin työväenjärjestöjen

ja teollru.rlrn hasjophija.n .alisiin 
työsoiiimuk i S:' s u ■\ kun vie- 
lii parö;y:ii:n n‘n \ 10'.' , ." ‘ ri l.eolli- 
silUdenhnrjoittaja oli itsevaltias, :.<• 
tnniipiiLvänä on ain kumppani työ
läillensä kanssa, jonka valta monel
la tavalla on rajoitettu. Teollisuuden 
harjuilta jäin valta tehtaassaan on 
vain nimellinen, jota valtaa hiin ei 
voi ylittää ilman työliiistensä suos
tumusta. Näissä sopimuksissa teolli
suuden harjoittaja, kuten . esim. 
autoteollisuudessa, suostuu luovutta
maan osan liikevoitoistaan työläisille 
säännöllisten palkankorotusten muo
dossa. Lisiiksi teollisuuden harjoit
taja on velvollinen huolehtimaan 
myöskin työläistensä turvallisuudes
ta, sekä huollosta tapaturmien, sai
rauden ja vanhuuden tullen, vieläpä 
työttömyydenkin aikana. Voimaan- 
saatettu yhteiskunnallinen turvalaki, 
joka kehitettynä turvaa ihmiselle 
huolettoman elämän ja kohtuullisen 
toimeentulon kehdosta hautaan asti, 
on luonteeltaan vallankumoukselli
nen, jota tuskin vielä neljännesvuo
sisataa sitten rohkeimmatkaan so
sialististen aatteiden ajajat uskalsi
vat odottaa.

Ja missä on se aikoinaan itsestään 
selvänä pidetty kapitalistinen omis
tusoikeus? Sekin on yhtä ehdollinen 
kuin kaikki muukin. Sellaista ehdo
tonta omistusoikeutta', joka oli voi
massa vielä puolivuosisataa sitten, ei 
myöskään ole olemassa. Omistusoi
keuskin on jo säännöstelty monilla 
eri tavoilla ja yleensä periaatteena 
on jo se, että omistusoikeuden tulee 
olla sopusoinnussa yhteiskunnan ke
hityksen ja tarpeiden kanssa. Jos 
omistusoikeus joutuu ristiriitaan yh
teiskunnan etujen ’kanssa, sitä on 
muutettava ja voidaan jo takavari- 
k liilakin. Tärkeintä tässäkin on se, 
että lainsäädäntö on kansan ja kan
san valitsemien edustajain käsissä, 
j'ö a voiv: ! muuttaa lakeja yhteis
kunnan edun mukaisiksi. Tärkein 
un söi laeista on verotusoikeus. 
.von;;,e:si, pa.’ainentti, osavaltioiden 
ainlantijakunnut, ykäinpä kunnaLlis- 

hnldnn.tkln yhteiskunnallisten tar-
, Ien tv;, lyö.i.öiseksi ja menojen
nit. i. i. ovat oikeutetut verot-

• • i ...... a l ansalaisia omaisuu-
- 1 ’ okaan asteittain yienevästi

'■ tä rikl aat maksavat suhteelli- 
■ ■ ti e nemmä.i kuin vähävaraiset. 
Koe’., kooinpa jokin, olkoon kuinka 

as j.i mahtava p naita tahansa, 
j j ä t t ä ä  veron a maksamatta tai kiel

iä ;’> i niitä maksamasta, pian huo
maa kuka on todellinen omistaja.

Me elämme sellaisen yhteiskun
nallisen ja varsinkin taloudellisen 
vallankumufiksen aikakautta, mikä 
joka päivä avua uusia mahdollisuuk
sia ja tasoittaa tietä sosialistista yh
teiskuntaa kohti. Ihmiskunta on it
selleen kehittänyt sellaisia arvoja ja 
v iinanlähtcitä, jotka eivät enää so
vellu kenenkään yksityisen, ei edes 
y isityisen kansan ja valtion omai
suudeksi vaan on tultava koko ih
miskunnan yhteiseksi omaisuudeksi 
ja yhteisesti hallittavaksi. Haluaisin 
vain kysyä miksi tätä yhteiskunnal
lisin ja taloudellista järjestelmää 
sitten kutsutaan?

Kommunismilla ja sosialidemokra
tialla ei ole yhtymäkohtia. Niiden 
tiet erosivat silloin kuin kommunis
tit valloittivat Venäjiin valtakunnan 
ja kohottivat valtaan "köyhälistön 
diktatuurin". Kommunismin tie on 
väkivallan ja vääryyden, se on vasta
vallankumouksen tie, jossa tarkoitus 
ei pyhitä keinoa vaan keinot ovat 
muodostuneet päämääriksi Ja tarkoi
tuksiksi sitävastoin kuin sosialide
mokratian tie on kansanvaltaisen ke
hityksen tie, mutta samalla talou
dellisesti verettömiin vallankumouk
sen kehityksen tie, mikä johtua ulos 
nykyisestä kaa uksesta rauhaan, ta
loudelliseen hyvinvointiin ja ihmis
kunnan onneen.

NAISINSi.Noo ItE.l A T A RV ITÄ.
Yhdysvaltain työministeriö on 

settäin julkaisemassaan tiedonan 
■aan lausunut toivomuksen, että 
ammut nai.-et valitsisivat leknilli 
alun elämänurakseen. Ministeriö i 

lauttaa, että naisilla olisi Iällä ai 
erinomaiset mahdollisuudet, sillä 
tarjousten 'iikumäärään verrat! 
v uluusi uvieu insinöörien liikun 
rä o:i liian pieni. Yhdysvalloissa 
'ällä heikolla n. li.liOO naisinsinöi 
j; n. .1.000 teknikkoa tai intiu'n 
laavan!;,ison teknillisen pätevyy 
* ai ammattitaidon omaavaa nai 
Teknillisen alan työntekijäin kt 
naisilla;;, lisiä on 12 pros naisia.

r
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MURTO BOTTLED GAS CO.
KAASU ON PARASTA

ruoanlaittoon — veden kuumentamiseen  — 
lämmittämiseen 

— HALVAT HINNAT ! —
Laitte iden  paikoilleen asentam ista. 

HELLOJA * JÄÄHDYTYSKAAPPEJA  * KUUMAN VEDEN  
TANKKEJA * JÄÄDYTTÄJIÄ * PESUKONEITA * LAMMI- 

TYSLA ITTEITA  * A. R. WOOD HAUDOTTAJIA 
* JAMESW AY BROODERS.

Tel. Greenville 191 -22.
Rt. Jct. 124 and 31 at the Texaco Sta. Mason, N. H.

Syksy
(Kirj. H. Lavanli)

Kuivan kaislan kahisee jo lakastunut lehti, 
syksy luu li puhaltaa, on pääsky mennyt pois, 
pimeydessä, öiden ylle vieraaksi mi ehti, 
muuttolinnut, suvenlinnut, viihtyäkö vois. \
Sairastavoin kukkain ummut eivät enää aukee, 
yöhalla kutoo niiden ylle hyytäväisen verhon.
Näin suvihaävcet haaveksitut raunioiksi raukee, 
ne kiitävät pois kiimihtaen kintereillä perhon.
Ja itseltäni kysyn mä: myös haihtuuko se hukkaan 
mä jota sydänlämmölliini vaalinut oon vain, 
mit’ toivonut oon. rakastunut, ikävöinyt kukkaan, 
se onko niinkuin haihtuvainen suviunelmain?
Sammuvatko myöskin tähdet, niiden ikivalo, 
enteileekö synkkä syksy maailmankin uhkaa, 
lakastuuko, mit’ on luonut ihmisaatos jalo, 
jäljellekö jäävä on vain tuhoa ja tuhkaa?
Ei, ci! Lailla auringon mua lämmittävi usko, 
se, jota kohti ammoisin jo aatokseni sous’.
Se petä ei, se syömmeni on armas aamurusko, 
min' koittoa päin sieluni ain’ sivillensä nous’.
Saa sorretuille oikeus, se uskoni on vakaa, 
se kotkan siivin korkeuksiin alhost’ ajan vie, 
uus aika nousee pitkienkin pimennoiden takaa 
ja silloin ysksyn synkkä takka keventyä lie.
Toht. N. R. av Ursinin suorasanaisen käännöksen mukaan

J U S S I  RAITIO.

Suomesta Canadan
Raivaajan kultavuotta viettäessäm- 

me sopinee muistella niitä oloja, mi
tä me siirtolaisina tänne saapuneet 
entisinä aikoina saimme havaita ja 
nähdä. Silloin kuin näiden rivien kir
joittaja saapui Canadaan ilmestyi

siellä sosialistinen lehti Työkansa ja 
pilalehti Viikäleuka. Kaupungissa, jo
hon asetuin oli silloin osuuskaupan 
ohella raittiusseuran talo ja työväen
talo. Raittiusseuran toiminta oli van
hoillisuuteen piintynyt, mutta työ
väentalossa oli reipas toiminta. Soit
tokuntaan kuului 30—40 soittajaa. 
Siellä tanssittiin ja järjestettiin oh
jelmallisia iltamia. Näyttämötöiminta 
oli hyvin vilkasta. Viileä kesä oli tälle 
toiminnalle parempi kuin kylmä tal

vi. Toiseksi kesällä pojat olivat kau
pungissa sen sijaan, kuin ne talveksi 
painuivat erämaihin metsätöihin.

Jo elokuun aikoina alkoivat pojat 
katsella "humanist" “shippiä” Algo- 
malinjalle, jossa oli monia suuria 
“kämppiä” odottamassa nuoria, rote
via miehiä metsänhakkuuseen. Kun 
Algoma-"tipolta” lähdettiin oli Pek
kojen ja Jussien määrä pysähtyä jol
lekin "linjan” varrella olevalle pysä
kille. Jos annettiin määräys mennä 
“80:'llc mailille”, niin se merkitsi si
tä, että oli jäätävä jossakin metsän 
poukamassa junasta, jossa puun kyl
keen oli naulattu lauta, johon oli kir
joitettu: “Mail 80”.

Siinä pojat katselivat ympärilleen, 
rennojmmat ja huumorintajuisimmat 
pistivät lauluksi. “Lännen lokari” sai 
siten havainnollistuttaa todellista 
käytäntöä. Yleisille “lokareille” mak
settiin tavallisesti $25. kuukaudessa 
johon kuului myös “kämppä-poordi”. 
Paperipuu- ja halkokämpillä työ suo
ritettiin urakkajärjcstelmän alaisena. 
Paperipuiden katkaisemisesta suori
tettiin $1.25 koordilta ja kovanpuun 
haloista $2.00. Mutta samaan maksuun 
täytyi raivata tie pinolta pinolle, niin 
että hevosmiehet saattoivat ne vai
keuksitta ajaa pois. Kuukauden ruoka 
maksoi urakkatyötä tekevälle $30.00 
kuukaudessa ja sen järjesti kämpän 
omistaja. Kun urakkamaksu oli näin 
pieni, niin monesti kävi siten, että 
mies, varsinkin jos metsä oli harvaa 
ja huonoa, joutui isännälle velkaan 
kuukauden raadettuaan. Silloin hänen 
selitettiin joutuneen “mahastaan kiin
ni”. Hyvin onnistuivat ne, jotka saat
toivat kuukauden kuluttua saada 
omaksi hyväkseen parikymmentä dol
laria.

Kaupungeissa ammattitöissä mak
settiin miehille 25 senttiä tunnilta ja 
sdkatöissä päiväpalkka oli $1.50. Kun 
“poorditaloissa” asunto ja ruoka mak
soi vain noin $20.00 kuukaudessa, niin 
työläisten toimeentulo oli sittenkin 
parempi ja elämä monipuolisempaa 
kuin metsäkämpillä.

Näinä aikoina laajentui työväen
liikkeen kannattajajoukko huomatta
valla tavalla. Vasta siirtolaisinakin 
maahan saapuneet käsittivät sen, että 
työmiehellä täytyy olla joitakin oi
keuksia ja että ihminen on oikeutettu 
saamaan muutakin kuin yksitoikkois-

Onnittelemme

RAIVAAJAA
5 0 -vuot i s  ju h lassaan

I "

KIITÄMME SIITÄ SUURESTA TYÖSTÄ,  JONKA SE ON 

SUORITTANUT OSUUSTOIMINNAN EDISTÄJÄNÄ AME

RIKAN SUOMALAISTEN KESKUUDESSA!

FARMERS CO-OPERATIVE TRADING ASSOCIATION
of New Ipswich, N H.

t

JO H T O K U N T A :

E m il  Koivula

Unto Viitanen

A rm as  A. Aijala

Frank Raitanen,  puheenjohtaja

Lillian Raitanen,  kirjuri

John Siren

H en ry  Pihlajaviita

Wäinö Mäki,  varajäsen »

Jenny Kohlhepp,  rahastonhoitaja

ta raadantaa nälkäpalkalln. Sosialisti
sen liikkeen vaikutuksesta laajentui 
myöskin unionistinen liike. Seurauk
sena oli, että myöskin kuuluisa Algo- 
ma linja, mikä niihin asti oli "unel
missaan nukkunut", alkoi liikehtiä. 
Metsärunnaricn ylimielinen komento 
ja puutteelliset olot levittivät tyyty
mättömyyttä, mikä johti katkeriin 
laikkotaistelulhin. Mukaan tuli ns. ra
dikaalisen työväenlliikfreen edustajia 
ja ajan vallitsevien käsitysten mukaan

monet kuvittelivat, että lyöntoettäjiä 
vastaan on taisteltava äärimmäisen 
jyrkillä menetelmillä. Siinii mahdolli
sesti jotkut suorittivat tekoja ja esit
tivät käsityksiä, jotka olivat puolus 
lamattomia ja sopimattomia.

Suomalainen sosialistinen liike ja 
sen äänenkannattaja Työkansa ci kui
tenkaan milloinkaan horjahtanut näil
le "äkkijyrkille” ja sopimattomille 
suuntauksille. Ja olot ovatkin sittem
min paljon muuttuneet niin (Kanadas

sa kuin täälläkin. Järjestymättömien 
joukkoliikkeiden tilan ovat ottaneet 
tahdikkaasti ja taktillisestl oikein ja 
tarkoituksenmukaisesti toimivat työ
väestön taloudelliset järjestöt — 
uniot, joista CIO on ulottanut toimin
tansa myöskin ammatittomien työ
läisten aloille ja saavuttanut huomat
tavia tuloksia. — Eetu.

Tilaa Raivaaja!

AINA TILANTEEN TASALLA
Jilhlakutsut. Pari toisilleen vieras

ta herraa joutuvat sattumalta vaih
tamaan jonlkin sanan. Yhtäkkiä toi
nen heistä osoittaa lähelläolevaa 
daamia ja kysyy:

— Kuka tuo naisrumilus on?
— Hän on rouvani!
— Niinkö — Anteeksi, saanko esi

tellä — olen tuomari Kukkola, eri
koisala avioerot!

Yhdymme onnitteluihin

V U O T T A
täyttäneelle

RAIVAAJALLE
ja  sen lukijakut

Tänään siis juhlii RAIVAAJA 

50. ikävuottaan —

Olet yhtä nuori ja reipas 

kuin olit juhliessas' 10. vuottas'

Olet yhtä tervetullut kotiimme r 

kuin olit nuorenakin —

Siis tervetuloa kotiimme.1 

Soi kutsu juhlien.

SUOMALAISEN KANSANVALLAN LIITON 
MILFORDIN. N. H.. OSASTO

Hilja ja M at t i  K o k ko  
H elm i  ja Samuel Karnis  
Jennie ja Hjalmar Hanninen  
H elm i  ja John Ollikainen

'■«f

Senja Karnis  
Jennie Paini  
O tto  E. Hasu

Milford, N. H.
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Miten Esasta tuli Raivaajan lukijaj
Muistelmia lehtemme levityksen alkuaikaisista vaikeuksista

•L
Kun tämän kirjoittaja syksyllä v. 

1005 saapui Suomesta Maynardiin, 
olivat sosialistisen liikkeen herättä
vät mainingit jo ulottuneet tähän pie
neen, rauhalliseen Amerikan Villa- 
komppanian miltei täydellisesti hal
litsemaan ja holhoamaan kylään. Oli
han paikkakunnan asukkaiden toi
meentulo riippuvainen villakomppa- 
nian omistamasta, paikkakunnan ai
noasta suuremmasta työpaikasta. Se 
antoi elämisen mahdollisuudet miltei 
kdko kylän väestölle ja niin ollen se 
saattoi esiintyä myöskin väestön aat- 
telliscna holhoojana.

Sosialistiosasto oli silloin jo perus
tettu ja siihen kuului muutamia kym
meniä jäseniä. Se tuntui “uudelta”, 
jbpa epäilyttävältä ja sen vuoksi 
paikkakunnan suomalaisten yhteispy- 
ijntöjä johdettiin vanhoilliseen suun- 
tfcan. Sattui kuitenkin tapauksia, jotka 
järkyttivät aatteellisen elämän pois 
‘(tasapainosta". Ensimmäisenä sellai
sena tapauksena sattui kuin Matti 
Kurikan ilmoitettiin tulevan Maynar
diin puhumaan. Pieni haali oli täytty
nyt uteliaasta yleistöstä, mutta kylän 
järjestysvallan edustajat tulivat ja se

Kirj. Alfred Torppa

littiviit, että heille annetun tiedon 
mukaan Kurikka esittää kauheita op
peja, joiden mukaan papit, ja kirkot 
olisi hävitettävä ja että avioliiton pe
rustaksi olisi asetettava vapaa rak
kaus ja sen vuoksi he estivät Kurikan 
puhumasta suomenkielellä. Kun eng
lantia ei osattu, jäi puhe pitämättä.

Miten Raivaajan perustaminen 
vastaan otettiin?

Hiljaisia ja rauhallisia vanhoillis
ten touhuja tuli kuitenkin paljon 
enemmän häiritsemään Raivaajan pe
rustaminen ja sen levittäminen May? 
nardiin. Nyt tuli “totinen koetus” mi
tä tehdään tälle sosialistiselle lehdel
le, jolla oli postioikeudet ja jota ei 
sen vuoksi voinut estää paikkakunnal
le saapumasta. Käsiteltiin selvästi et
tei sille virkavalta, eikä komppania 
voi mitään.

Muita keinoja olisi koetettava löy
tää Raivaajan levenemisen estämisek
si, sillä "heti alkuunsa se on pysähdy
tettävä”, kuten vanhoilliset tuumaili
vat. Yhtenä keinona uuden lehden 
levikin tukahduttamiseksi käytettiin 
paikallisten asunto-olojen ominaista

tiukkuutta. Kuten sanottu, villakomp- 
pania oli ainoa suurempi työnantaja 
kylässä; se omisti myöskin satoja 
asuntotaloja, noin puolet koko kylän 
kiinteiinistöstä. Asuntotaloja, “haus- 
seja”, se vuokrasi työläisillocn. Kun 
paikkakunnalla vallitsi ankara asunto
pula, niin jokainen, joka sai vuokral
la komppanialta viisi tai kuusi huo
netta käsittävän talon, käsitti itsensä 
ei ainoastaan onnistuneeksi, mutta 
myöskin komentavaksi isännäksi ja 
otti taloonsa alivuokralaisia, "ruuma- 
reita” niin paljon kuin mahdollista — 
joskus kuudesta kymmeneen asti, 
riippuen hänen oman perheensä suu
ruudesta ja huoneiden, tai oikeam
min nukkumatilojen lukumäärästä. 
Asunto-olojen tiukkuutta hyväkseen 
käyttäen saattoi isäntä esiintyä vuok
ralaistaan kohtaan melko paljon ko
mentavana “poosuna”. Oli oltava isän
nän mieliksi sillä eihän kukaan ha 
lunnut jäädä suojattomaksi.

Yleisesti vanhoilliset talonomista 
jät, tai vuokraajat, turvautuivat Rai 
vaajan levityksen estämiseksi kahteen 
keinoon: Ensiksi kiellettiin Raivaajan 
tilaaminen talon osoitteella ja toisek

Mm

Alfred Tonppa,
Maynard, Mass.

si määrättiin ettei “ruumarit” saa 
tuoda lehteä, eikä lukea sitä muualla 
kuin omassa huoneessaan. Kaikille 
talon haltijaväkeen kuuluville oli an
nettu tiukka käsky näiden määräys
ten noudattamiseksi.

Tällaisen muistelman piiriin sopi
nee kertomus erään keskipohjanmaa- 
laisen — sanokaamme häntä Esaksi 
— isännöiminen "ruumareittensa” 
aatteellisten harrastusten “Oikeaan” 
johtamiseksi. Hän oli komppanialta 
vuokraamaansa taloon oman perheen
sä ohella, johon kuului myöskin aika

miespoika, sijoittanut suhteellisen 
määrän alivuokralaisia. Tavallisesti 
talon isännät tahtoivat määrätä mitä 
sanomalehtiä ja minkälaista kirjalli
suutta “alustalaiset" saivat tilata ja 
käyttää. Pohjan Tahti ja Siirtolainen 
oli isäntäväen suosiossa. Joissakin ta 
pauksissa isännät, joiden hallussa oli 
postikonttorin lokero, postipaksi jo 
postia noutaessaan siivilöivät postin, 
tai antoivat postikonttorin viranomai
sille määräyksen esim. siitä, ettei Rai
vaajaa saa heidän lokeroonsa pistää. 
Näissä oloissa monikin jätti lehden 
tilaamatta siihen asti kun ehti saada 
vapaammat asunto-olot. Näin tapahtui 
sitäkin suuremmalla syyllä, kun talo
jen omistajien ja muidenkin nöyrii- 
niskaisimpien taholta huomauteltiin 
myöskin siitä, että Raivaajan tilaami
nen saattaa merkitä työpaikan mene
tystä, kuten epäilemättä monilla paik
kakunnilla ja monissa tapauksissa oli
kin asian laita.

Raivaaja oli "alakerrasta karkoitettu"
Mutta Esa-isäntä, johon jo olemme 

tutustuneet, ei ollut niin äärimmäi
nen, että olisi kieltänyt Raivaajan tu
lon postilaatikkoonsa. Siihen tuli .kak
si Raivaajaa hänen asukkaittensa ti
laamina. Mutta hän antoi tiukan mää
räyksen siitä ettei kyseellistä lehteä 
saanut tuoda, eikä lukea huoneiston 
alakerrassa, jossa keitto- ja paistin- 
uuni antoi asukkaille tarpeellisen 
lämmön talvellakin, mikä mukavuus 
kokonaan puuttui miesten huoneista 
yläkerrassa. Sanomattakin on selvä, 
että olskelu kylmissä huoneissa ra-

PARHAIMMAT ONNITTELUT

■ *

vuotiaalle
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R A I V A A J A L L E

P o rt  Chesterin O saston jäsenistöä.

PORT C H E S T E R I N  A . S . K . L N  O S A S T O
P o rt  Chester, N. Y. *

joittui nukkumisen ohella välttämät
tömyyteen ja että sellainen ajanviete 
kuin lukeminen oli niissä .sangen vai 
keau. Isännän jyrkkä päätös lehden 
lukcmi.skiello.sta alakerrassa pysyi 
voimassa, vaikka oma poikakin kuu
lui Raivaajan tilaajiin ja lukijoihin.*!

Kun lehteä täten ahdisteltiin useim 
pien muidenkin asuntojen omistajien 
a yleensä vanhoillisten taholta niin 

oli selvä, etlii sille tilauksien hankki
minen ja lehtiyhtiön osakkeiden 
myynti oli vaikeaa Vaikka Esa yleen ; 
sii oli kohtelias, jopa pidetty .seura
ni es, niin vanhoillisten katsomusten-, 
sa kannustamina hiin heitti kaikki 
hyväksyttävät seurustelutavat syrjään 
kun osaston kirjallisuuskomilean 
edustaja tuli hänelle lehtiä ja kirjoja 
kauppaamaan. Kirouksilla ja uhkauk
silla hän kielii kirjallisuusasioitsijan 
levittämästä “saastaisia" kirjoja hä
nen pöydälleen, manasi Raivaajaa ja 
pakotti asioiksi jän poistumaan talos
taan.

Tämänlaatuisen vastustuksen edes
sä täytyi Raivaajan ensimmäisten le
vittäjien toimia Muynardissa, mikä 
todennäköisesti suurin piirtein oli 
asian laita monilla muillakin paikka
kunnilla.

Kaikista vanhoillisuudelle luon 
teenomaisista ennakkoluuloistaan 
huolimatta kysymyksessä oleva Esa 
oli kuitenkin tiedonhaluinen. Hän lu
ki koko tarkasti tilaamansa Pohjan 
TuTiden ja Siirtolaisen ja niiden ohel
la hän harrasti uskonnollista kirjalli
suutta.

Varkainlukijasta vakinainen tilaaja
Kuten jo mainittiin Esan aikamies

poika, joka loisen edistysmielisen 
nuoren miehen kanssa asui yläkerras
sa, oli Raivaajan tilaaja, vaikka talvi
sin kylmässä huoneessa sen lukemi
nen olikin hankalaa. Poika kuului 
myöskin jäsenenä osastoon. Kun pojat 
talvisin osaston tilaisuuksista palat
tuaan pistäytyivät ennen omaan huo
neeseensa menoa keittiöön lämmitte
lemään, jatkoivat he keskustelua osas
ton ja yleensä työväenliikkeen asiois
ta. Nuoret miehet pohtivat myöskin 
Raivaajaa koskevia asioita. Isännän 
makuuhuone sijaitsi keittiön vieressä, 
johon johtavan oven läpi Esa usein 
saattoi kuulla poikien keskustelut ja 
väittelyt silloin, kun nuorten miesten 
kesken saattoi ilmaantua jotakin eri 
miclisyyttä aatteellisista asioista. Saa
tettiin myöskin huomata, että tarkoi
tuksellisesti isäntä oli jättänyt oven 
hiukan raolleen paremmin kuullak
seen mitä pojat puhuivat. Ensi aikoi
na isäntä teki tämän tarkoituksella 
voidakseen paremmin vastustaa 
“uuden aatteen voittoa” ja osoittaak
seen pojille, ettei “lapsista ole laula
jiksi”.

Alussa nuorten miesten keskustelu 
johti usein “ukon sekaantumiseen”, 
jolloig tavallisesti syntyi kiivas aat
teellinen yhteenotto. Pojat käyttivät 
väittelyssä hyväkseen Raivaajasta 
saamiaan väitteitä ja osoittivat ukon 
olettamukset väärinkäsityksiksi ja 
erehdyksiksi. Yhä useammin tuli väi- 
teltäväksi eri lehtien sisällön arvo ja 
paremmuus. Mahdollisesti nämä väit
telyt eivät aina pysyneet sata prosent
tisesti asiassakaan, mutta niillä oli 
kuitenkin se merkitys, että ukko Esan 
piintyneissä käsityksissä alkoi tapah
tua horjumista. Häntä alkoi vaivata 
uteliaisuus: halu päästä tietämään mi
tä siinä Raivaajassa oikeastaan mah
toi olla, jonka perusteella pojat saat
toivat tehdä hänelle tuntemattomia 
väitteitä.

Hän halusi päästä selville mitä 
Raivaajassa on sellaista, jota hänen 
tilaamissaan lehdisä ei ollut. Esa ha-' 
lusi myöskin tietää onko paljon pu
hutulla sosialistisella työväenliikkeel
lä sittenkin jotakin todellista tarjot
tavana kansan hyvinvoinnin edistämi
seksi. Näitä tuumia hautoillen isäntä 
päätti salan, poikien tietämättä tutus
tua Raivaajan sisältöön. Hän oli pis
täytynyt poikien poissa ollessa heidän 
huoneeseensa ja lukenut Raivaajaa, 
mutta pian pojat huomasivat ukon 
kujeet Erään kerran tapahtui sitten, 
että pojat yllättivät ukon heidän huo
neessaan lehteä lukemassa, jota leh
den tilaajat eivät suinkaan pitäneet 
pahana. Päinvastoin he antoivat isä- 
papalle luvan lukea lehteä niin paljon 
kuin haluaa, vieläpä kehoittivat häntä 
ottamaan lehden alakertaan, lämpi
miin huoneisiin, jossa on mukavampi 
syventyä sen sisältöön.
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TURKULAINEN IVAR A. GLEN 

(Ylen)
entinen telinevoimistelija, luki Rai
vaajaa jo vuonna 1906 Turun Työ
väenyhdistyksen lukutuvassa. Kun 
hän vuonna 1007 tuli Suomesta 
Fitchburgiin yhtyi hän V. ja U. Seu
ra Reippaan jäsenyyteen. Vuonna 
1915 muutti hän pois Fitehburgista. 
Kuvassa hän on 65-vuotias ja on 
yhä edelleen urheilun ja voimistelun 
harrastaja, sekä katkeamaton Rai
vaajan tilaaja ja lukija. — Nykyisin 
hän on Finnish American Athletic 
Clubin jäsen Brooklynissa, Conn.

'Sivumennen sanottuna hän on 
myöskin isovanihemipain isä, koska 
hänellä on lastenlastenlapsia. Siis 
harvinaisuus tavallaan hänkin.

Porvarilehdet pois — työväenlehti 
tilalle

Täten oli Raivaajalle valloitettu 
Esan “linnoitus”. Lehti sai olo-oikeu
den myöskin alakerrassa ja seuraa- 
vassa vaiheessa tuli kina siitä kuka 
lehden ensimmäiseksi sai luettavak
seen. Työstä tultaessa jokainen olisi 
halunnut lehden saada ensimmäisek
si käsiinsä. Ukolta kului paljon tupak
kaa kiihkeästi odotellessa poikien me
noa kokouksiinsa, että lehti jäisi yk
sin hänen luettavakseen. Pian kuiten
kin “aatteellinen mullistus” johti sii
hen, että Esasta, joka oli ollut Rai
vaajan kiihkeä vastustaja, tuli sen 
puolustaja, osaston vakinainen kan
nattaja ja kun jokainen tarvitsee 
“aivan oman lehden”, niin ukko myös 
tilaisi itsellensä Raivaajan. Hän tila
si lehteä koko elämänsä ajan.

Näiden rivien kirjoittaja sai tehtä
väkseen Esan talossa tapahtuneen 
aatteellisen uudestimuodostumisen 
johdosta ilmoittaa Pohjan Tähdelle 
ja Siirtolaiselle, ettei niiden enää tu
lisi lehteään lähettää kysessä olevaan 
taloon.

Sittemmin osastolla ei ollut mitään 
leisempää tilaisuutta, jossa Esa vai
moineen ei olisi ollut mukana. Hänes
tä osasto sai mitä uskollisimman kan
nattajan ja Maynardin osasto nimitti
kin sittemmin Esan emäntineen osas
ton kunniajäseneksi.

Tässä on kerrottu vain yksi esi
merkki siitä kuinka sosialismi-sana
kin Raivaajan perustamisen aikana 
kainmoksutti siirtolaisina tänne saa
puneita, vanhoillisen kasvatuksen 
saaneita työläisiä ja kuinka työväen
liikkeen hyväksi tehty valistustyö, 
missä lehdcllämme on ollut merkitse
vin osuus, on ollut voittoisa. Raivaaja 
varttui ja vahvistui sosialistisen liik
keen edistymisen mukana siihen va
kavaraisuuteen, missä se nyt talou
dellisesti on. Aatteellisesti Raivaaja 
on kaikissa vaiheissa pysynyt kutsu
mukselleen uskollisena ja saavuttanut 
voittoja normaalisen työväenliikkeen, 
sosialidemokratian puolustajana. Tä
män toteaminen on nyt kultavuoden 
juhlien aikima ilahduttava meille kai
kille, jotka olemme olleet mukana 
vastuksien ja vaikeuksien keskellä
kin. Olkaamme tyytyväiset siitä, että 
lehtemme seisoo horjumattomana 
edistyvän työväenliikkeen kalliolla ja 
toimikaamme edelleenkin asiamme 
voittoon luottaen sen hyväksi.

K ansanvallan Liiton New Yorkin osaston ja 
M anhattan in  Suomalaisten Työläisten  Edistys 

yhdistyksen joh tokunna t v. 1 0
Ylärivi, vasemmalta: Otto Tikkanen, Alex Norona,  Hei! . Lume,  Emi! 

Hellman ja Victor Berg. Toinen rivi: A t o Sa’n,i, Simon Moilanen 
Sandra Puranen, Siiri Kant iva, Fanny 'Piltti, Ray Hedman ja Erkki Rania 
Alarivi: Mikko William Bruun, Mikko Lyytikäinen, Wilho Hedman ia 
Helmi Moilanen.
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CONGRATULATIONS

t o w n s
MEN 'S end BOY'S 

W E A R
Featuring

Dotanj' and Clipper Craft 
Clothes -- Manhattan Shirts ■ 

Nunn -- Bush & Edgerton 
SHOES

154 Main Street, 
Hackensack, N. J.
Tel. Di - 2-0189

F itchburg in  T yöväenyhdistys Saim an jo h to 
kunnan, valistustyökom itean  ja ravin to lato im i- 

kunnan jäsenet v. 1950
YläriY vascmmaltii: Kalle Vikstcdt, Eero Dovellan, :l;rk Pesonen. I.yyl 

E. Laakso, Lauri Hällfors. David Kill'd ja Henry Puranen. Keskimmäinen 
livi: Siimes 1’. Sa’.minen, J. Gustav Laakso, Maria Kamppuri. Ida Uskela 
Eero Boman ja El as Lammi. Alarivi: Emma Niveian, Mary Pumpuin 
Soli* Piltti non, .loin Heikkinen, Tyyne Hällfors ja Aino Dovellan.

Peter Kiihf.önen, 
Portland* Ore.
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G. ja So jh:a Wuti..a, 
Cleveland, Ohio
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SsEST WISHES 10R 
CONTINUED SUCCESS

BANS! OF BOGOTA
Member of Federal Reserve and Federal Deposit 

Insurance Co—~orat on Systems

53 W. F o rt Lee Rd., Bogota, N. J.
N E X T  T O  T H E  P O S T  O F F IC E  

Tel. H u -7 -51O 0

Mik.co Lyytikäinen, 
New: York, N. Y.

Matti Mäki,
New Ipswich, N. H.

CONGRATULATIONS

C O  W E N ' S
STATIONERY —  BOOKS —  

GIFTS
478 Cedar Lane, Teaneck, N. J. 

Tel. Te - 6 - 3564

CONGRATULATIONS

BOGOTA BAKERY
67 W. Main St., —  Bogota, N. J. 

Tel. Di - 2-0092

CONGRATULATIONS

H I G G I N S
Groceries —  Free Delivery 

72— 74 W. Main St. Bogota, N. J.

CONGRATULATIONS  
M AIN  CLEANERS and DYERS

“For Those Who Care” 
PROMP DELIVERY  

62 W. Main St. Bogota, N. J.
Tel. Di - 2-5585

Vivienne Ross Winter, Prop.

in.. •; * ■*s*~TM**T ■K-iuV’*

New Y orkin  T yöväenyhdistyksen  joh tokun ta
v. 1917

Vasemmalta: J. Viitanen, A. Norena, O. Honkanen, Teodor Wiitala, J. Lind
roos, Aug. Kannel ja Wilho Hedman.

CONGRATULATIONS

Elm Delicatessen
186 Elm Avenue, Bogota, N. J. 

Tel. Hu - 7-9828

CONGRATULATIONS 
THRIFTY CUT RATE 

DRUG STORE 
PRISCRIPTIONS

Sidney Ramer & Harry H. Susser 
Registered Pharmasists 

479 Cedar Lane, Teaneck, N. J. 
Tel. Te - 6 • 4680

CONGRATULATIONS 
P. NAPOLI AN D  SONS 

JEW ELERS
209 Anderson Ave., Clifton, N. J. 
208 Main St., Fort Lee, N. J.
454 Cedar Lane Teaneck, N. J.

Tel. Te - 6 -1656

CONGRATULATIONS

NYDIA D. MONTI
STATIONERY

Fort Lee Rd. BOGOTA, N. J.

PISARAT

Tip, tip, tip tippuvat 
pienel kastepisarat 
ylä lukinseittien 
aamukasteisien.
Hehkuu puna auringon, 
aamu kirkas tullut on. 
Luonnossa on sunnuntai, 
päivä onnekkain.
Tip, tip, tip tippuvat 
onnen pienet pisarat 
sieluun aamunkirkkaäseen 
luona niittyjen.
On kuin sois kellojen 
ääni hiljaa hyväillen.
Niin ne 'hiljaa tippuvat 
pienet pisarat.

A. Vasankari.

PUHUI LIIANKIN HYVIN
Mies lisäsi huutokaupassa . jatku

vasti tarjouksiaan papukaijasta, joka 
lopuksi joutui hänelle melkoisesta 
hinnasta. Suorittaessaan maksua 
mies kysyi myyjäitä:

— Osaako tämä papukaija todel
lakin puhua?

Ennen kuin myyjä ennätti vastata 
lausahti papukaija: — Kenenkä sinä 
sitten luulet kilpailleen kanssasi?

Brooklyn, N.Y.
Muistelmia. — 50 vuotta maailman 

historiassa ei ole kovin pitkä aika, 
mutta ihmisen elämässä sillä ajalla 
ehtii tapahtua ratkaisevia asioita. 
Muistelen tässä lähinnä niitä aikoja 
jolloin tämä lehti, joka nyt viettää 
50-vuotista syntymäpäiväänsä, perus
tettiin. Minäkin olin Fitchburgissa 
tehden perustamisen aikana, vaan 
nuoren ikäni vuoksi en tietystikään 
voinut paljoa vaikuttaa mihinkään 
asiaan, vaan olinhan rikka rokassa. 
Juuri Suomesta tulleena ei myöskään 
vielä ollut käsitystä mitä täällä oi
keastaan “pitäisi tehdä”.

Muistan hyvin kuinka olisin halun
nut ostaa Raivaajan osakkeen, mutta 
varoja siihen ci ollut. Ensin olin työs
sä kehruumyllyssä, jossa maksettiin 
palkkaa neljä dollaria viikolla. Siitä 
ei voinut karttua ylijäämiä. <'itten yri
tin olla palveluspaikassa, mutta pa
haksi onneksi jouduin niin kauas, että 
haalilla käydessä piti aina käyttää 
katuvaunua ja kun palkka oli vain 
kaksi dollaria viikossa, niin katuvau- 
mikustannukset tekivät siihen jo huo
mattavan loven.'

Nuorella tytöllä, jolla ei ollut suku
laisia, ci ollut paljon muuta meno- 
paikkaa kuin osaston haali. Sen vuok
si meille haalielämä muodostui rak
kaaksi — siitä tuli meille toinen koti.

Sittemmin jouduin lännelle, toisten 
sanomalehtien levikkipiiriin, joita 
siellä oli luettava ja kannatettava. 
Noin kolmckymmcntäviisi vuotta sit-
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ten palasin jälleen itään, Raivaajan 
levikkipiiriin. Raivaajan arvon tulin 
paremmin ymmärtämään vasta nyt, 
kun olin laajemmin tutustunut tähän 
maahan. Nyt vanhempana me vasta 
täydellisemmin ymmärrämme mikä 
merkitys johonmukaisesti työväenlii
kettä edustavalla lehdellä, sellaisella 
kuin Raivaajalla on.

Paljon olemme näiden vuosikymme
nien kuluessa toimineet Raivaajan 
hyväksi. Usein olemme liikkeelle läh
teneet. Suuren levikin olemme yhtei
sin voimin sille hankkineet. Vaikka 
nyt fyysilliset voimamme ovatkin hei
kentyneet ei meillä ole tarkoitusta 
luopua ponnistuksislamme. Me jat
kamme työtämme. Tässä mielessä me 
karkin liitymme toivottamaan Raivaa
jalle parhainta onnellista syntymä
päivää ja reipasta toimintaa aatteem
me soihdun ylläpitämiseksi.

—Lydia Nylander.

KUITATTU
Kaksi ystävystä keskustelivat ja 

toinen valitti, että hänestä oli tullut 
parhaan naapurinsa kanssa vihamie
het.

— Mitkä teidän valinne on niin 
viilentänyt?

— Aluksi hän lähetti minulle öljy- 
kannun, jonka mukana oli kirjoitus: 
“It tr hon leikkuu koneeseesi, kun alat 
käyttää sitä kello (i aamulla.”

— Entä sitten? Etkö noudattanut 
neuvoa?

— Nu, minä lähetin sen takaisin ja 
kirjoitin mukaan: “Kurkkuusi, kun 
älat laulaa kello 11 illalla.”

Yhte is työssä  kansan  
tuki

Kiri. NIKU NOUSIO

Vierähtänyt on vuotten virta 
aallokkohon ajan meren, 
käännähtänyt aatteen arkki 
kymmenvuosin luettuna 
clonkirjan kiintimissii, 
arkistoissa aherruksen.
Väsynyt myös varsi moni 
köyhän kasken kaadannassa, 
raadannassa uran uuden; 
uinahtanut usee silmä 
uudisviljan viipyessä, 
hedmän heikon orastaissa 
köyhän kaskessa karussa . . .

Niin on alussa aherreltu 
vainioilla aatteen uuden 
kuin on köyhän kaskimailla, 
koiven kyntäjän kylillä.

Mutta köyhän salosarka 
vaivoin viersi Viljoansa 
uurtajille uudispellon, 
vaikka hikihelmin heilui 
eestä elämänsä ehdon 
vaivan väki väsymättä, 
s ila kylmä kyrmyniska, 
hailanhcnki huurrehuuli 
epäuskon erämailta 
kulki usein uudismaalla 
tihutöillään turtumassa 
luottamusta vaivan väen 
kasken karun kasvannastu, 
Siitosista köyhän saran . . .

Mutta into irrolleli, 
tieto, taito taivutteli 
väkeä vähävaraista 
\ htoishyvän sarakkeille, 
o'.' luhun osattomien.

Jopa ka kui kuski köyhän, 
v.M-rtlvät viljapellot 
v muni valtavan vaoissa, 
sarakkeissa saavutusten . . .

Multa muista, mielees paina 
su kulkija elon korven,
(itä juhlat juoheummut, 
soitot vieläkin soreemmat 
n.miahtavut .sataluvuin 

tuntuhissa tuhansissa, 
kun sä yhdyt, ymmärrät: 
Yhteistyössä kansan luki. 
puolto puulleen puremilla, 
yhteistyöstä yksin nousee 
aika uusi, unelmoitu-!

Congratulations to .
“R A I V A A J A ”

BOGOTA NATIONAL BANK
Member of Federal Reserve and Federal Deposit 

Insurance Corporation Systems 
Corner of E. Main Street & Palisade Avenue, 

BOGOTA, N. J.
Tel. Hu - 7-0311

* CONGRATULATIONS

ELM FRESH FARM PRODUCE
T r y  o u r

Fresh Fruit and Vegetables —  Fresh Daily
320 ELM AVE., Off W. MAIN ST., BOGOTA, N. J.

390 Main St.

CONGRATULATIONS

H O B B Y  ( . A N D
TOYS THAT LAST 

VISIT (H R SPACIOUS SHOP
Tel. Hu - 7-6123 Hackensack, N. J.

CONGRATULATIONS

L A R R Y  W.  K U U S E L A
LEAL ESTATE - INSURANCE 

1 OCO '  ein.’tk Ro< cl Tel. Te - 7-7072 Teaneck, N. J.

CONGRATULATIONS

ENCKS FLOWERS
WE CROW o u r  o v ;n

253 E. Fo I n  R'l. Tel. Te - 6 - 1276 Teaneck, N. J.
Greeiihotue located at U 5 1’ort Lee Rd. Teaneck

CONGRATULATIONS

FOREST TAVERN
66 E. FOREST AVE., WEST ENGLEWOOD, N. J.

Tel. Te - 7 -9848
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N. R. af Ursinin syntymästä 100 vuotta

— *

'Hänen päämääränsä oliva! 
laajat ja korkeat Tietojen ja aat
teiden vuoren hän tahtoi vieriltä i 
tänne ja -so.) laelle pystyttää työ
väenliikkeen taivaita ja maita 
hallit ' v t i . jtekunn tn."

Lähes paiikymmentä vuotta sit
ten tarkemmin sanoen 7 pnä 
toukokuuta 1936 kuoli Hä
meenlinnassa Sos.-dein. Puolueen 
kunniavanhus toht. Nik; Robert 
Ursin 87. vuoden k aitiona. Hänen 
-yntyminostään on viime vuonna 
kulunut 100 vuotta ja vaikka hän 
viettikin Hämeenlinnassa vain 
vanhuutensa päiviä kymmenisen 
vuotta, elm hän siitä huolimatta 
lulla täällä siksi tutunomaiseksi, 
että muutamat piirteet hänen elä
mäntyöstään työväenluokan suu
rena opettajana ovat varmaankin 
tervetullutta luettavaa ei yksin 
nuorisolle, van myös vanhem
malle työväestölle.

Kunniavanhuksemme "Ukko 
Ursinin" synnyinkaupunkina oli 
Kuopio, viimeisenä kaupunkina 
Hämeenlinna ja pääasiallisimpa- 
na toimintakaupunkina Turku, 
mutta siitä huolimatta hän oi: 
Suomen työläisten tuntema kaik
kialla. Häntä olisi vierasperäises
tä nimestään ja aatelisarvostaan 
päättäen luullut myös synnyltään 
vierasperäiseksi, mutta kyllä hän 
polveutui suoraan Suomen kan
sasta, sen talonpoikaiskerroksis- 
ta. Alku-isä cJi Karhu-niminen 
karjalainen talonpoika, jonka poi
ka perustaen nahkuriliikkeen Vii
puriin muutti nimensä Björniksi. 
(Björn Karhu). Hänen poikansa 
taas lukiessaan papiksi kirkollisti 
nimensä latinalaiseksi us-päättei- 
seksi (Ursinius) ja hänen poikan
sa taas joka luki lääkäriksi, ly
hensi nimen Ursin Scsi (Ursin 
Karhu-nimen latinalainen vasti- 
:o). Niin että se nimi, jonka omis
taja}. >i myös kunniavanhuksem
me Kuopiossa sata vuotta sitten 
tuli, oli alunperin aitoa suoma
lakia syntyperää. Ja vaikka Nils 
Robert kasvoikin ruotsinkielisessä 
ja aristokraattisessa kodissa, tuli 
hänestä hyvä suomalainen ja vie
lä parempi sosialisti, työväenluo
kan opettaja ja edelläkävijä.

Liittyessään Turun wrigthtiläis- 
henkiseen työväenyhdistykseen 
Intoinasi hän itsessään suuria vu- 
oaamiohsiä aatteita huolimatta 
siitä, että hänen leipäaskartelun-
sa latina- ja kreikankielien leh

tori olivat niin kaukana ho
r. en yksityisistä harrastuksistaan 
Vapaamielisyys kehittyi vähite! 
ien sosialismiksi ja jopa rauhall-
s. oksi luok.kataisteluaatteck.ii niin, 
:ttä hän jo 1896, toisessa työväen
yhdistysten cduslajakokouk os,.; i 
ramperoella, esitti oman itsenä1 
,en työväenpuolueen perustamis 
ta. Esitystä ei valiokunta kuiten
kaan päästänyt kokoukseen saak
ka, vaikka sitä oli kannattanut 
paitsi Turkua, nolja muutakin työ
väenyhdistystä. Samassa ko
kouksessa taisteli hän urheasti ää 
r.ioikeusasteikon alentamista yh
teen ääneen, joka tulikin kokouk
sen päätökseksi ja josta seurasi 
silloisen työväenliikkeen "isän", 
v. Wrightin ero.

Ursin joutui vihatuksi Turussa 
ja yhdistykseen kuuluvat porvari 
panivat toimeen suoranaisen ajo
jahdin häntä kohtaan. Hänet oi. 
ainakin saatava pois Turun Ty:n 
puheenjohtajatoimesta. Porvarei
ta liittyi lukuisasti yhdistykseen 
niin, että vuosikokoukseen eivät 
kaikki mahtuneetkaan. Mutta ajo 
jahti kuivi tyhjiin, sillä he saivat 
vain 84 ääntä, työväen ts. Ursinin 
kannattajain saadessa 488 ääntä 
Kostoakin seurasi. Säästöpankki 
lakkautti yhdistyksen lastentar
halle antamansa avun ja suos
tui antamaan luentovaroja vain 
sillä ehdolla että Ursin luopuu pu
heenjohtajan toimesta. Samanlai
sen ehdon pani valtuustokin apu
rahoihin nähden. Mutta työväki 
luopui ennen rahoista kuin Ursi- 
nistaan.

Sitten jo perustettiinkin oma 
työväenpuolue ja Ursinista teh
tiin sen puheenjohtaja. Vaikka 
Ursin olikin lahjakas, paljon luke
nut ja suuri 'opettaja, niin käy
tännöllinen toiminta oli hänellä 
outoa. Niinpä hän ei pitkälti jak
sanut olla puolueen puheenjohta
jana, vaikka puoluetoimikunta hä
nen tähtensä juuri Turkuun si- 
oitettiinkin.

V:n 1907 erlsimmäisessä vaa
leissa valittiin hänet eduskuntaan 
ja siellä ensimmäiseksi varapuhe
mieheksi, mutta siitä huolimatta 
hän, kuten eräs aikalaisensa sa
noo, käytännöllispoliittisissa kysy
myksissä tuskin oli ryhmänsä joh
taja. Se olikin ainoa kerta, jolloin 
hänet eduskuntaan valittiin. Aa- 
tclismiehcfoä oli hän sukunsc 
edustajana säätyvaltiopäiviliä

kaikkiaan 6 on kertoa vuosina 
'891 1906. SieiLf hern I m.m
ehdotuksen äänioikeuden .ov'.'- 
luttamise ;ta kaikille ty miehil! •
V 1905 teki hän esityk .on uun'.as
teikon kokonaan poistamisesta 
porvarisäädyn vaalei a ;u ehdi- 
.uksen naispalvelijoin aseman pa
rantamisesta. Ne eivät päässee', 
juuri esittäjää pitemmälle, sillä 
hän kertoi itse,’ että säädyn jäsen 
Leo Mechelin oli hänestä mm 
oräällp venäläiselle kirjailijalle 
antanut arvolauseen merkitykse
tön kansanyllyttäjä. j i ama kan
ta oli koko komeansa säädy.- h.

Puolueen perustavassa kokouk
sessa oii hän kaikki kaikessa, jo 
tervehdyspuheessaan hän käy', 
teemana Morrison mahtavaa ru
noa: "Käyttäkäätte tarkoin aika, 
os te riistää, sortaa aiotte, silla 

loppu lähestyy." Hän teki puo- 
iueohjelmaehdotuksenkln kuului 
.an Erfurtin ohjelman mukaa:: 
Hän hommasi puoluejohtaja H 
Brantingin Ruotsista syntyvän 
puolueen "kummiksi" ja muuten
kin hän kokouksen puheenjohta
jana saavutti huomattavan tun
nustuksen. Mutta mihinkään seu- 
raavaan puoluekokoukseen ei 
hän lainkaan osallistunut, lähettc- 
li vain onnittelusähkeitä. Kunnal
liseen elämään otti hän osaa Tu
russa ollen mm. suurlakon jälkei
senä aikana valtuuston jäsenenä 
;a vaikutti huomattavalla tavalla 
useiden tärkeiden sosiaalisten 'ky
symysten sekä alkuunpanijana 
että kehittäjänä. Terveydellisistä 
syistä oli hänen näistä tehtävistä 
erottava.
1 Puolueemme ensimmäinen kun
niajäsen, kunniavanhus, oli työ
väenluokan alkutoiminnan herät
täjä, sen uskon vahvistaja ja kun 
työväestö aina oli tottunut kun
nioittamaan viisaampiaan ja sa
nottakoon vielä, että erityisesti 
oppineita, niin tämä vaikutti, että 
häntä uskottiin, härytä kunnioi
tettiin ja ennen kaikkea tiedettiin, 
että hänellä on lämmin sydän 
kaikkia heikkoja ja vähäväkisiä 
kohtaan, vaikka hän itse olikin 
herrasmies ja oppinut. Vaikka 
hän kuten yllä jo mainittiin, ei ol
lut erikoistunut käyiännöllispoliit- 
iiseen toimintaan, oli hän erikois
tunut sen sijaan opetukseen. Hän 
ei lukuisassa kirjallisessa tuotan
nossaan pysähtynyt siihen tai tä
hän ajankohtaan, siihen tai tähän 
erikoiskysymykseen, vaan hän 
tiesi olevan hyötyä ja sivistyksen 
lisää kaikelle kansalle, mutta eri
koisesti rakkaalle työväenluokal
leen.

(Jatkuu 31. Sivulla)
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N. R. af Ursinin syntymästä , . .
(Jatkoa 30. Sivulta)

On varsin vaikeata ryhtyä so- 
lostelemaan koko hänen kirjallis
ta tuotantoaan, mutta erityisesti 
on huomautettava siitä, mikä vai
kutus on ollut hänen vuosisatam
me vaihteen molemmin puolin kir
joittamalla "Työ väen kysy my k-
siä"-sarjalla. Niissä käsiteltiin so
sialismin kehitystä koko työväen 
piirissä ja syitä, jotka tätä kehitys
tä auttoivat. Vannaan monelle 
särkyi tässä pähkinöitä, joita itse 
ei ollut aikaisemmin pystynyt rik
ki puremaan. "Työväenkysymys 
Suomessa” on myöskin sangen 
tärkeä, ja valistava teos, josta 
varmaan moni, mm. tämän kirjoit
taja, vuosisadan ensi vuosina sai 
paljon uskonvahvistusta sosialis
milleen. Sitten "Suomen työväen
liikkeen historiallinen katsaus, 
joka tosin päättyy vuoteen -15 ja 
joka on useilta kohdiltaan vajava- 
kin, mutta kuitenkin oli se ensim
mäinen niinkin tyhjentävää laa
tua oleva historiallinen opas 
maamme työläisille "Tulevaisuut
ta 'kohti," "Testamenttini Suomen 
työväelle," "Pohja", "Proletariaat- 
teita," Matkamuistelmia ja selos
tuksia ulkomaiden työväenliik
keestä, mm. "Saksan sosialide
mokratia" sisältyi hänen tuotan- 
tooonsa. Niinikään on hän julkais
sut vuosina 1904—05 "Koitar”- ni
miset albuumit, joissa on pää
asiassa käännöksiä ulkomaisesta 
sosialistisesta tuotannosta ja jois
ta viimemainitussa julkaistiin en
si kerran suomeksi hänen itsensä 
kääntämänä "Kommunistinen Ma
nifesti.” Venäjältä palattuaan hän 
vielä viimeisellä vuosikymmenel
lään kirjoitti 1926 Työväen Kalen
teriin "Eppure simuove” (Se pyö
rii sittenkin), elävän kuvauksen 
siitä, miten uskonnot maailman 
alusta ihmisten tekeminä ovat 
kuin automaattisesti siirtyneet ny
kyoloja vastaaviksi ja miten sen 
rinnalla taloudellinen kehityskin 
on hirmuvaltojen ajoilta siirtynyt 
demokratiaa kohti ja miten köy
hälistö sen suojissa tulee löytä
mään paikan auringossa. Kolmea 
vuotta ennen kuolemaansa v.1933 
kirjoitti hän viimeisen teoksensa 
"Valistusaineksia Suomen työ
väelle," joka myöskin on yksi hä
nen henkevästä tuotannostaan 
sosialismin valistussaralla. Tie
teellinen kirjallisuus on luku erik
seen.

Hänellä ei liene varsin laajaa 
tuttavapiiriä sosialistien kansain
välisten politiikkojen keskuudes
sa mutta sitä suurempi tieteellis
ten ulkomaalaisten suurmiesten 
parissa varsinkin sosiaalisella 
alalla ja on hän kutsuttu jäsen ja 
kunniajäsen useisssa arvovaltai
sissa kansainvälisissä yhdistyK- 
sissä.

On kuitenkin lopuksi mainittava 
sessa pienessä välähdysmäisessä 
muistelmassa1 päästää lukijoita 
edes osapuoleenkaan hänen e!ä- 
m|änmitttaisista •suurannoksistaar. 
selville, sillä no ovat niin iaajai 
ja monitahtiset.
■ On kuitenkin lopksi mainittava 

että ennen v:n 1918 kansalaisso
dan päättymistä oli hänelle vih
jailtu jotain kostosta, vaikkakaan 
hän ei ollut ainakaan vuosikym
meniin ottanut osaa käytännölli
seen puoluetyöhön, joten hän — 
eikä syyttä siirtyi tuhansien mui
den mukana Venäjälle. Venäjäl
lä kohdeltiin häntä sangen hyvin 
ja. hän sai siellä tieteellisiä opetus
töitäkin. Heikot silmät pakottiva1 
hänet suurella vaivalla matkusta
maan Ruijaan ja Tukholman kaut
ta Suomeen, josssa heti joutui 
syytteeseen valtiopetoksesta ja 
sai IV2 vuoden tuomion, jonka 
ylioikeus sentään vähensi puo
lella vuodella, joten se tuli ehdon
alaiseksi. Siten 70-vuotias vanhus 
pääsi joutumasta vankilakurjuu- 
teen. Hänet julistettiin menettä
neeksi virkansa Turun lyseossa ja 
minkäänlaista eläkettä ei annet
tu .ennenkuin Tannerin hallituk
sen opetusministeri Julius Ailio v. 
1923 sellaisen hänelle järjesti, jo 
ten kunniavanhuksemme pääsi 
Viettämään vanhuutensa päivät 
hälkää näkemättä.

Kun ajattelemme kunniavan
huksemme asemaa koulumiehe 
nä ja työväenluokasta kaukana 
kasvaneena, niin kyllä hän sosia
lidemokraattina ja osan elämäs
tään työväenluokan hyväksi ja 
opastamiseksi uhranneena oi 
suoranainen harvinaisuus. Iäs
tään huolimatta hän kaiken lisäk 
si oli harras nuorison ystävä, kir- 
joitteli paljon nuorisomme lehteen 
ja oli kufmiapuhujana mm. nuo 
nsoliittomme ensimmäisessä liit 
tojuhlassa täällä Hämeenlinnassa 
v. 1927. Suuri onni maamme työ 
väenluokalle, että sillä on ollut 
sellaisia nostajia ja opettajia 
Heitä kannattaa muistella.

HYVÄSTI
Kaikki loppuu kerran, 
tudkin jäävä on 
muisto usvan lainen, 
risti kalmiston
Kerran vuoro aina 
sanan hyvästi.
Kaiken repii, rikkoo, 
muuttaa muistoksi.

A V.
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A. S. K. LIITON 
BERKELEYN OSASTON

o n n it te lu t

R A IV A A JA L L E
ja sen 50-vuotistoiminnan saavutuksille

O sa yleisöä ja osaston jäseniä V appujuhlilla  v. 1954.

HILMA ja IKE SIPONMAA 
AINO ja VICTOR JALO 
HANNA ja JOHN HESSELGREN 
AUNE ja WILLIAN RANTA 
KAARINA, ARNE, BILLY 

ja LAILA LAINE 
MATTI ja KATRI SALO 
HILMA MÄKI 
HELMI ja MATTI NIVELL 
ELLA ja JACK ELD 
AIMO, SYLVIA ja DICKIE HIETA

IRJA ja TAUNO AHONEN
NAEMI RAEVAARA
ELLEN RINNE
ROOSA SALO
MARY ja SAM LATVA
ELVI ja KAARLO LAHTI
FRANCES M. FOLGER
HILJA ja TOINI LAINE
WILMA ja WILLIAM KANKAALA
ELLEN ja GEORGE STARR
MIMMI WILKMAN

HILJA MARIA LAAKSO 

AINO ja EMIL KALLIO 

VENDLA MÖRK,

TYYNE AHMAN 

MARTHA KORHONEN 

HELMI ja ARVID NELSON 

LYYDIA ia VÄINÖ 

AARNIOKOSKI 

NAEMI ja PAUL LAHTI 

SANNI PULKKANEN

S. K. Liiton BERKELEYN Osaston
•  • • ct> •  •  • •jäsenet ja ystävät

Barkeley, California
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K U P A R IS A A R E N  . .  .
(Jatkoa 25. sivuta)
min. Lc.:kolai3ista muodc . . 
puolustusjoukko, jonon tauuta: ■ ; 
Lurocpau maiden arin. .;oi.v.a ' 
kouiuiUKsensa uaanoila ampuin. .*
asedon käyttäjiä, ni.a.u......
tegiser.t: tuikeis.in paik.;oih n ;. 
lossa ja sen ympäristön ru>. un. 
stssa. Miehiä oli vart.o.masca ta- [ 
lon katolla ja ikkunoissa. Kaiken j 
todennäköisyyden mukaan hyök- 
t.a/ö.a munii, teheet olivat myös. 
km saaneet tiedon puolu lustoi- 
menp.tei.itä ,a- mahdollisesti su
in syystä suunniteltu hyökkäys 
uuiikoji KaiKekf.i onne.c.i kama
la verenvuodatus siten tuli este
tyksi.

Eräissä piireissä on joskus pu
huttu sula, että Työmiestä näinä 
aikoina toimitettiin asemiesten 
Suojeluksen alaisena. Siinä on 
niin paljon perää, että toimituk 
cc-i ii.s. "isossa huoneessa' oii 
useita pyssyjä ja että ainakin 
erä d.rn loimitta ien pöydällä ki.- 
j oi'us k aneen vieressä oli revolve- 
: i. Mutta suuresti epäiltävää on 
ettei heistä, jotka suurelta enem
mistöltä olivat verraten nuoria, 
/mpuma-aseiden käyttöön koko 
naan tottumattomia miehiä, olisi 
ollut näiden aseiden käyttäjiksi 
puolustustarkoituksessakaan.

Kaikki katalat suunnitelmat, 
laillisesti ja laittomasti punotut 
juonet Työmiehen ilmestymisen 
estämiseksi siis raukesivat.
”Järje3tysmiesten" kammottavia 

todistuksia
Vuoden 1913 lopulla alkoivat 

kaivostenomistajat -Huomata, ettei 
työläisiä voitu houkutella työhön 
narraamalla, eikä myöskään vei 
kivaltaa käyttäen. Valtion viran
omaisten, etenkin kuvernöörin 
puolesta ilmaistiin vaatimuksia 
terrorin lopettamisesta Kuparisaa- 
’•ella. Seurauksena oli suuriauta 
kunnan tutkimus lainrikkomusten 
johdosta.

Muuan Ascherin pyssyhurtta, 
nimeltään James Brady, kertoi to
distuksessaan seuraavaa:
- "Saapuessani Mohawkiin (kylä 
Calumetin pohjoispuolella) varus
tettiin minut 38 kaliberin revolve
rilla ja kapulalla ja määrättiin 
ulos tarkastukselle. Edelleen mää
rättiin, että jos lakkolaiset sanovat 
jotakin, tulee lyödä niiltä kintut 
poikki tai ampua missä heitä vain 
näemme. Minä näin vahtimiesten 
pieksävän lakkolaisia, miehiä, 
heidän naisiaan ja lapsiaan kapu
loilla ja milloin heillä ei ollut ka
pulaa, käyttivät he revolveriansa 
ja pyssyjensä periä. Lakkolaiset 
ja kulkueissa olevat eivät tehneet 
mitään sellaista, jonka takia hei
tä olisi pitänyt kapuloida, sillä ne 
käyttäytyivät rauhallisesti ja kuu
liaisesti. Yhtenä iltana määräsi 
Mr. Ed. Dyer viisi vahtimiestä kul
kemaan lakkolaisten asuntojen si
vu ja ampumaan herättääkseen 
heidät ylös ja synnyttääkseen me! 
lakan, että työ keräisi pitemmä! 
le, sillä oli kerrottu, ettei tämä työ 
kestäisi enää pitkää aikaa. Ko 
mentajinamme olevat upseeri' 
määräsivät meidät menemäär 
rautatielle, ulkopuolelle yhtiön 
aluetta ja pieksämään siellä lak
kolaisia missä vain näkisimme 
heitä."

m -

nmt

m
L ännen  K aivosm iesliiton o rgan iseeraajia  

K uparisaarella  lakon aikana
Yluriv.llä vasemmalta kolmas suomalainen Victor Branäcr, kuudes 

mvös.dn suoma ainen Helmer Mikko ja seitsemäs C. E. Hietala.
;.i Assherin sainpoliisila.- 

pa.veh.a, I0...1 L. burns

olimme 
ia 'i tä  
i-.

saaneet mää- 
ha.uittaa ick- 

1 kulKueda ;a m.elenosoi'- 
... hiiriä olen monia -kc:- 

mieiiiä, nais a ,a .ap 
a p:o.;i-i.äva.i ta unesi nuin 15 
1 : kO naivia n/ppäävun aho,en 
n tae ja uo.isevau panoon asein 

oltuja vahto.a ja lakonsäncijöitä, 
o Lea ajoivat ratsulievooilla ja .ol
io olisivat a,aneet he.dat kumoon 
os eivä. olisi onn.stunoot pako* 
lomaan".

"Tä rtyi 'aided liikkeei'e ja saa 
Ja jotakin alulle", selitti Richard 
Maher tod otuksessaan ja kerto1 
minkälaisia määräyksiä kasteen 
Gleason ia luutnantti Flynn olivat 
keille antaneet:

"Meidän pysyvä komentomme 
oli ampua ensimmäinen mies, jc- 
:a tulee näkyviin tiellä, joka kul
ki läheltä yhtiön omaisuutta. Mei- 
Jän olisi pitänyt ampua jokaista, 
oka kulki tietä myöten ja meidän 
tehtävänämme oli estää jokainen 
kulkemasta tiellä, vaikka ihmis
hengen uhalla. Meidän annettiin 
ymmärtää, että me saimme men
nä niin pitkälle 'kuin halusimme 
ja ettei sheriffi meitä häiritseisi."

Lakonrikkureista eräs todistaja 
kertoi:

"Lakonsärkijöiltä vaadittiin pas- 
;i tai lupa voidakseen poistua 
yhtiöiden alueilta ja heitä vahdit
tiin yötä päivää, etteivät pääsisi 
yhtiöiden alueilta, tai ettei ku
kaan saisi olla heidän kanssaar 
minkäänlaisessa kosketuksessa."

Lakkolaisten avustaminen
Kun presidentti Moyer haavoi 

lettuna ja karkoitettuna pääs. 
Chicagoon, järjestivät ammatilli
sesti järjestyneet työläiset yhdes
sä sosialistien kanssa yhden suu
rimman protestikokouksen, mitä 
oli nähty tämän mdjoor.akaupun- 
gin historiassa. Siihen osallistui 
noin puolitoistasataatuhatta 'hen
kilöä esittämään vastalauseensa 
Kuparialueella vallitsevaa terro
ria vastaan. Lännen Kaivosmies 
ten Liiton rahavarat 'hupenivat 
miltei tyhjiin lakon avustuksen 
tahdosta ja American Federadion 
of Laborin keskusjärjestöt ja pai
kalliset uniot osallistuivat avue 
tustoimintaan. Maan työväenliik
keen johtavimpia miehiä vierail 
lakkoalueella ja pitivät puheita 
siellä. Sosialistipuolue, joka sil
loin oli voimakkaimmillaan, teki

SPRINGFIELDIN T.Y. TOIVO
O N N I T T E L E E

K U L T A V U O T T A A N  JU H L IV A A  

R A I V A A J A A  !

Springfield, M ass. <

SPRINGFIELDIN SUOMALAINEN
NAISYHDISTYS

GKNITTELEE
K U LT A  V U O TT A  AM JU H L IV A .\

R A V A A J A / . !

Springfield, M::s

voitavanpa avu tuk :en kerääni 
seksi ja herättäksoon A meri ken- 
kansan ymmärtämään olojen ne 
rinkurisuuden.

IvlK .iiyu un valtion v iranona 
1II3 ja ilidy.valtani halhiukselL 

a...teltan iuKernCtttam a  vasta.au 
eitä ja mitä vaad tt.ai to.nunlaa. 

.yöl.i.ste o ,;euk-.e.i euo.ue.a.n 
seksi.

Tunnettu sosiaim,tilien kirjailija 
Upton Sinclair, lähetti lakon c 
ioeta Yhdysvaltain presidentille 
näin kuuluvan veiooinu.jc ,e.u

"Kunnioitettava presidentti
V/oodrow V/ilson:
Presidentti Moyeria vastaa, 

harjoitettu väkivaltaisuus tcrjoac 
verrattoman tilaisuuden todista-..

.ran työläisille josko 'Uud<- 
la Vapaudella on minkäänlaista 
merkitystä heihin nähden. Armei
jan ylikomentajana on Teidän va: 
lassonne määrätä armeijan up 
söereita saattamaan president! 
Moyer takaisin lakkoalueeile jc 
vartioimaan häntä siellä yötä jc, 
päivää. Sen tapainen vastaus kai
voksia omistaville rikoksenteki 
joille Michiganissa on suorastaan 
välttämätön nykyisten olosuhtei
den vallitessa."

Järjestyneen työväestön ylei
sestä painostuksesta oli myöskin 
tuloksia. Kongressi oli jo sitä en 
nen joutunut sekaantumaan 
maassa vallitseviin teollisuusoloi 
hin ja työn ja pääoman keskinö' 
sistä suhteista johtuviin kireisiin 
taisteluihin. Myöskin Kuparisaa 
ren lakkoalueeile kongressit 
edustajahuone lähetti tutkijako- 
miteansa ja vaikka sen valaiseva 
asiakirjat jäivätkin arkistoihin, e: 
kä tulokset päässeet sanottavasti- 
kaan vaikuttamaan taistelun kul
kuun, koitui siitä kuitenkin Ameri
kan työväenluokan ja koko kan
san herättämiseksi oivallista pro 
paganda-aihetta, millä monier. 
muiden samanlaisten paljasta
vien tutkimusten ohella oli ome 
vaikutuksensa siihen, että täällc 
vihdoin 30-luvulla päästiin valtiol
liseen järjestelmään, jossa työ
väen unioilla on lailliset toiminta- 
oikeudet.

Kuten jo on mainittu, suomalai- 
et edistysmieliset ja valistunee 

työläiset toimivat erikoisella in 
nostuksella lakkolaisten avusta 
miseksi.

Suomalaisen Sosialistijärjestön 
Itäpiirin piirikomitean lakkoavus 
tuskehoituksesssa, julkaistu Rai 
vaajassa jouluk. 30 pnä sanotaan 
mm.:

"Nyt on osastojen ryhdyttävä 
viikosta viikkoon entistä tarmok
kaammin keräämään varoja lak
kolaisille, sillä niin kauan kuir 
lakkolaisille varataan elämisen 
välineitä riittävästi,'tulevat he py
symään miehuullisesti taistelu.-;- 
laon. Kaikki muut keräykset on 
Iällä hetkellä katsotttava toisar
voiseksi ja voimat keskitettävä tä
hän asiaan."

Paitsi suomalaisten suhteellisen 
suuri osuus lakkolaisten luku- 
näärässä, suomalaisia innostuta 
avustustyöhön sen ) hteydessä 
sievä mahdollisuus sosialistisen 
eropagandan harjoitukseen ju 
nonien suomalaisten union johto 
ien ja lakkotoimitsijoiden jatku 
ra työskentely. Lakon johtajista 
on ensimmäiselle tilalle asetetta
va nyt jo edesmennyt vaikuttava 
ouhuja ja toimitsija John Välimä
ki, joka yhdessä LKL:n varapresi
dentti Mahonyn kans ;a oli aloitta
nut paikallisunioider. oerustarni- 
sen Kuparialueelle. Hä ien 'rikol
lisuutensa ja rohkeutensa hakee 
vertoja työväenluokan enitaisteli- 
oid-en ensimmäisistä riveistä. 
Kunnioitettaviin suomalaisiin la- 
koniohtajiin kuuluvat myöskin 
Frank Aaltonen, Helmer W. Mik
ko, C E Hietala ia Victor Bran- 
drr. S S J virstani:;' ‘i - » p n ; j 
mgcnneoraaua lähetetliin lakko-

alue^"e ja ennen kaikkea ne toi- 
■ 1 vai maan eii osissa pitäen pu- 

. ., ta ja keräten avustus-
I- 'akkolaisillo.

Vc ihollliston suhtautuminen 
lakkoon

Laivaajassa julkaistiin papis
ta,1 leegioon r.uhtautumista kuvaa 
va suuraavu uutinen:

1 lancoJk, jouluk. 17 pnä. — 
User . a Ku puna,uccn amerikka- 
.uisio a kin.o.s.-a papit saarnas.- 
vat viime sunnuntaina lakkoase- 
, iu ..a ,u iicii„c, 0 ..VG1 lakkolaisio 
va.Jaa.i. Kaivosy.ntioiden lehde 
seioskvat laajasti naita saarnoja 
a uma.sivat tyytyväisyytensä nu
hin.

Maanantaina laati Kupari- 
ilueen Iviut.iodisti-Lplscopalisen 
.. „u.i papisto päätöslauselman 

„.,.L:n tuomitsemiseksi ja se jul- 
. a: tiili suurena numc.ona Min- 
.. j Gazettasca. Lausunnossa ker- 
a.aan kaivosyntio.den ja “kansa- 

.atakoraitaa 1 edustajien väitteitä 
1 1 1 ,a sanallakaan oi v.itala eder 

/ 1 ... 1. Y iwGii ,a ju...ec.
.n jona ;aivos/.iaot ovat k,e 

^yi/;iObi iiou ro.ieia.aa^ta työläin 
jn sä  ka issa. Li teiltä rata myös 
aa  1 a. vähenin sanaa  kaivusyi 
o:den toiminnasta haaliessaa. 
luooi.e v/uJctci;- -t»«a..jn pyss> 
i.en.a, jO.s.a monet ovat se.vi 
airtoja ja ammattimutnaaj.a.

Tämä uutinen kuvastaa m yö. 
:in Suonii-oynodin ,a yleensä suo 
salaisen johtavan papiston aser. 
loitu-mista. Suom.-opnton v.rk  ̂
.unia ja kaikki pikkuporvarillisc 
ansahismielisyydeliään ylväste 

evät "paremmat ihmiset" linjoit- 
uivat yhtiöiden puolelle. Niistä 
iittyi monia Citizens Allianceen 

,a apulaisdeputeiksi, jotka tekivä 
kaikkensa lakon murtamiseksi 
Näiden keskuudesta kaivosyhtiö 
paikkasivat erikoisorganiseeraa 
jia liikkeelle "työnhaluisten” kai
vantoihin värväämiseksi. Erään- 
ainen "liikemiesklubi" oli myös 
yhtiöiden puolesta järjestetty ja se 
palkkasi eri kansallisuuksien kes 
cuudesta näitä "takaisin työhön' 
dlhoittajia. Tämän klubin väitet- 
uin myöskin käyttäneen muuta
ma tuhansia dollareita sanoma- 
ehtien yhtiöille suosiolliseksi os 
amiseksi. Päivälehti, joka silloir 
lrnestyi Calumetissa, koetti alus 
:a esiintyä puolueettomana apu- 
toimittaja Alarik Knuutin ansios 
ia, kulon väitettiin; mutta Ameri
kan Suometar ja Siirtolainen ei
vät milloinkaan horjahtaneet oma- 
laatuiseitaan "kristillissiveellisel
lä" katsantokannaltaan kun kysy
myksessä olivat kuparinicaivuja 
,a heidän isäntänsä. Järjestynei
den työläisten vastustuksellaan 
.uomalaiset pikkuporvarilliset pii
at vetivät päälleen unohtumatto
man häpeän.

Vielä lakon jälkeen nämä hä
peällisesti käyttäytyneet vanhoil- 
isten suomalaisten johtajat muo
dostivat Anti-Sosialistiliiton ja jäi- 
koivat lakontehneiden työläisten 
manausta ja karkoittamista alu
eelta.

Apostoli-lutherilaiset (laestadio- 
iaiset) seurakunnat ja niiden pa
pit muodostivat kuitenkin kirkol
lisen väestön keskuudesssa miel
lyttävän poikkeuksen. Eräskir. 
iaestadiolainen pastori heti lakon 
alussa saarnassaan kehoitti seu- 
akuntalaisiaan liittymään unioon 
a toiset seurasivat esimerkkiä. 
Nämä virallisen pappissäädyr 
katsantokannoista poik I t e a v a !  
saarnaajat tuomitsivat komppa
nioiden hävyttömän pelin ja selit
tivät sotaväen alueelle kutsumi
sen tarpeettomaksi. Laestadio- 
laiset farmarit avustivat* lakkolai
sia jatkuvasti ja ne toivat järjen 
telmällisesti ruokatarpeita "unior 
kauppoihin," joista niitä jaettiii 
apua tarvitseville.

Keskivaltioisssa niinä aikoina 
vallitsikin melko yleisenä se kä 
litys, eitä laestadiolaisuus sopi 
sarhaiten "työmiehen uskonnok 
•■i" ja "virallisten" kirkkokuntien 
byrokraattisten ja koppavien kir
jon herrojen rinnalla laestadio 
laiset saarnaajat olivat paremmin 
kansan suosiossa.

Kun paikkakuntien pikkuporva
rillinen väestö yleensä oli organi
soitu lakkolaisia vastustamaan jc 
kun lakkolaisille tuli lakon ja: 
kuessa vaikeuksia ruokatavara 
laskujensa suorituksessa, kielsivä 
kauppojen omistajat heiltä luoton 
Joissakin tapauksissa kauppias o 
niin täyttynyt "hengellä' ettei hä 
halunnutkaan lakkolaisille myy 
dä ruokatavaraa. Tämän iohdo 
ta lakon alkuvaiheissa ty.iiäista: 
oli itse perustettava ruokala varo 
den jakelupaikat. N. s. "nnio 
kauppoja" syntyi lckkokvliir

r
*  -■?!

Suurimmat sellaiset oiiv ;t Hän 
.kissa ja Calumetissa. Ensin:., 
nitusta kehittyikin Sitten e. aa. 
Ien vaihteiden kautta pail. .... . 
aan osuuskauppa, puna i.a.li . 
uoma.ai on j.. ,:.J j 1 -.»aisa..a.

Millä mielellä "la.,, m im.u...ei 
'ylevät kanualdispurit" n Lii,, 
kauppoihin suhtautuivat käy sa 
ville seuraavasta LaiL.nuii.i li,: . 
:aupari tio.iG,aue ,ouiu,-i. t l ,,.1 
lähetetystä näin kuuluvasta i.. 
jeestä:

"Ellette sulo kirot!,ia etoo:isin- 
J‘l tunnin kuluessa, tunnon so rc 
jähdyltämäun ilmaan, 'lo s n c 
b -s olette aiheuttaneet selkkauk 
iia tässä yiiteiskunna.;..air.-me jc 
kyllin kauan. Lähtekää täältä jc. 
grotun suKkelaan. Me emme ha- 
.ua teitä läliä paikkakunnalla.

"Jos ei tätä määräystä noudate- 
.a, tulee jotain hirmuista tapan- 
uniaan teille.

Citizens Alliance."
Eräiden suomalaistan liikemies

ten kunniaksi on kuitenkin maim 
iava, että lie tekivät , srhaan 
kovan puristuksen ala.sonak.n p 
lääksesn yllä tasapuolista sun ten 
tumista asiakkaisiinsa Er.koise.. 
hancockilaiston liikemiesten, Hen 
-y Sakarin ja Isaac Lehdon 01- 
keudentunnon esille tuemme.:.. 
on mainittava, että he erään ke- 
ran, jolloin John Välimäki oli pidä
tetty South Rangella, allekirjom. 
vat tuhannen dollarin takaukso 
Välimäen vapauItämiseksi.

Kuparisaarcn laliolla oli oma 
nerkilvknomä myöskin maa.: 

ammatillisesti järjestyneen työ 
väestön toimintaan ia sen oraan'-

m

m

j

• .  .  »f ,  ,

T oim itsijavetcraam  perheineen
Wurrcaissn, C äins-a, asuva Axel 1’cnn, luinen vaimonsa Hilda, pojat 

Toivo A., L' 10 W. ja tytär Lei i M. Mr. Penn "il tilannut Raivaajaa sen 
o »sir. iäisestä numero-ta aiki .u ja to minut lelitcmmc sekä muiden 
suomal. työväenlcö.tien asiamircenä ei, tiaista jura aikoina Cinio-Penn- 
sylvania-alueetla et nkin T.vJigäfisrä, Pa , l ayette Ciityssii, Pa., Daisy- 
tr.wnissa, Oii o ja mutaakin p .iiikakunnilla. Mr. Perm 0:1 toiminut myöskin 
Wa a enin osaston c ’iniiisissä luottaniusti''.itävissä.

John Välimäki

-aaaen
:jl

actorisim muoto..un 
vosmiosten Liitto oli roippadia o 
teillään menestynyt ja jo.ita.nu 
etenkin vuoristovaltioissr-a monta 
katkeria taisteluita, mutta Kupar.- 
saaren lakon jälkeen sen kukois
tus kuihtui. 1. W. V/„ jo^a niinä ai
koina oii johtanut eräitä perusteol
lisuuksien järjestymättömien työ 
iäisten lakkeja, suuntasi tavano
maisen, repivän arvostelunsa L. 
K. L:aa ja kaikkia olemassa olevia 
ammattijärjestöjä vastaan ja on 
nistui Buttessa ja joillakin muita 
kaivosseuduilla syrjäy Hämää.. 
Lännen Kaivosmiesten Liiton. "In 
dustrialistit" harjoittivat ankaran 
arvostelua hävittyjen lakkojen 
johdosta ja sen jälkeen LKL e: 
enää voinut johtaa mitään suu
rempaa taistelua. Sen vaikutus 
alkoi laskea ja sittemmin kommu
nismiin kallistuvat toimitsijat pe
rivät järjestön rippeet ja järjesti
vät sen uudella nimellä.

Historialliselta kannalta kuiten
kin LKL:n tarmokkaan yritteliäi
syyden, teollisuuk attain järjestä- 
misrnuodon ja kaikki sen hyvät 
ominaisuudet siirtyivät perintönä 
ClOdle, jolla sittemmin suosituim
pien olosuhteiden vallitessa on ol
lut loistava menestys. — E. S.

T IL A A  R A IV A A JA !

O N N I T T E L U M M E  
R A I V A A J A L L E !

M ary ja John K. Leino,
Garberville, Calif.

SAN FRANCISCO, CALIF.

O N N I T T E L U  TERVE Y D Y K S E M M E  

V I I S I K Y M M E N V U O T I A A L L E

RAIVAAJALLE
joka on ollut johtotähtenä suomältsiselie si i rtoväel le 

Amerikan kansanvaltaiseen yhteiskunta»

Dr. ja Mrs. W illiam  H ill ( In a  A nderson) ja
pojat Je iierey  ja Charles

6536 Eastlawn St., Oakland, Calif.
Mrs. Jen n y  Anderson,

6536 Eastlawn St., Oakland, Calif.
Mrs. L em p i Finnila,

1940 Vallejo St., apt. 3. San Erän.
Mr. Paul Brooks,

535 Taylor St., apt. 3, San Erän.
Mr. ja Mrs. Kalle R a n ta n en ,

10>/2 Beaver St., San Erän.
Mrs. E m m a  Helle,

909 Page St., apt. II, San Erän.
Mrs. K atharine Mäki,

150 Page St., San Erän.
Mr. ja Mrs. W illiam  Järvelä,

269 Sadowa St., San Fran.
Mr. ja Mrs. Jalmar Perttula,

676 Teresita Blvd., San Fran.
Mr. ja Mrs. Vaino Torri ja

lapset Tuula, Mauri ia Bobby,
195 Chenery St., San Fran.

Mr. ja Mrs. W illiam  Malin,
131 Pioche St., San Fran.

PI LSNER MfH
C m ista jn t

Mr. ja Mrs. E sko  Koivunen,
2:15 Church SL, San Erän.
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h, I .  . .L o  ta.?L..: .:.'.iii. LlC J.feiKÄL'

H ilja  M a  in ,
131 P ooli > St.. San Eron. -4 

OUaa vastaan Raivaaj 1 tilauksia ja ilmoituksia.
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