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Must  Kot imaa  
«meLtyy kahdesti wiikoSsa, joka 
Vistai ja Perjmrtai. Tilaushinnat 

«wat: 

Habcs Sotima»» 

Halutaan tido- ja osá<lmoituk 
fet nty kerta, kolme kertaa 3 25. 4 

Ntmennmutos- za anrioeio-ilmcitui-
fet 75ö kerta, kolme ícrtfitt $1.75 . r - . • :r~. 

taan siitä, että se on omistanut itsel

lensä Nonpartisan Liiton ohjelmasta 

tonniweron. Se ainakin on jo Maan-

roiljeliiäirt Liiton asia, että se pa-
koitti repubulikaanipuolueen otta

maa it sellaisen, askeleen terästrustia 

wastaan. Se moi olla ja onkin 
waan sotajuoni, jolla koetetaan licit* 

!^rric?nir>at^io» ja uairna-ilinoitukset 

«°r° vmoükerw $2-751 $L(K) fctta, folme tcr.taa$á ^v®if)-
Puoli ttttoiiierta l.60jh-.u.s. ja i»u)t"«ű'^i.noUu^et vi---

Soimelta timiimtoto -••••-- 50 fadtiä.l®6 p°!«a niiden mmnwiMW» sil 
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Tilausrahat moi 
postinioneyorderino tai 
sa kirjeessä osoitteella: 

Uusi K siimaa 
Mso Aor? Mills. Minn. 

Kaikki »'.uut lähettää joko itjämafiua. 
toaiuuleM- ^päiict llmo.misct 50# msltlil» 

maita kerta ilmoitettuina, 45^ pali> 
tati:amalta kun sama ilmaitus jul* 
kaistaan kaksi kertaa perättiin ja 

Julkaisija: 
Kansa» Ääni Knsta«n«SyWS. 

A. I. Siren, Üiikkeenho'.mja. 

Toimitus: 
Ba?toama ;X. B. Lähde, 

Toimo Hiltunen. 

tuksi kyntämään Nonpartisan Liiton 

mastkoilla, kun o rt riistänyt palkin 

40<MimmviIta kolmelta kerralta. Pi- Liiton platformusta. 
ten.piaikaiststa ilmoituksista alen- Mläolemista Minnesotan republi-
nusta sopimuksen mutaan. kaanisen keskuskomitean toimenpi-

Kaikista tilapäisistä ilmoituksista teiltä näkyy, että Minnesotan suur-
tulisi rahan seurata mukana. 

selwästi huomattawissa Amerikassa 
kuin tänä päiwänä. r*/ 

SDälloin ennen kuin nyt, tootdaan 

hywin kysyä, owat useiden satojen, 
w 

jopa useiden tuhansien prosenttien 
liikewoitot hyödyt.isistä elämän tar= 

peivta kiskotw yleensä kuluttajilta ja 

hymäksytty oikeutettuina tuoiitoina 

amerikalaisessa liike-elämässä? 

ssä 
ttä 

laillisuus, 
ylei -

neet. Kaikessa tapauksessa on tässä! sön edut owat tärkeimmät, niinkuin 

republikaanipuolue ml hit pakoitc- j liikennelaitoksissa, ruokatarpeiden ja» 

kamisessa ja luonnonrikkauksien käyt' 

tämiicssä, keinottelu ja monopoli on 

tehtäwä hallinnollisen holhouksen 
alaiseksi, jonka kautta kaikkien oikeu

det taataan; eikä ainoastaan nii-

Tilaaja, joka muuttaa osoitteet-ia, 
tinoiftafoon sekä entisen itiö ituiVH1-
orovhven, siten tulee osoitteen muutos 
tcüdyüsi nopeimmin ja toanivnuiuTL 

Katkki toimitukselle htlenxit kirjeet 
M»at lähetetlawät osoitteella: 

Uusi Kotimaa 
New Dork Mills, Mnn. 
Puhelin 98. 

PhxtTed 68 second olftw metier At the 
post office at New Ts ork Mi lil, Minil., 
under the Act of March 3, 1878. 

Huorn.! Ilmoitusten pitää olla 
konttorissamme wiimeistäSn lanan-
taina eluiäkssen''tiistain nun im-on 
ja wiimeistWp kesk'mniktona shtza..-
seen perjantain nueroon. ^ 

THE AIM OF THE AMERTCAH 
newspapers PRTSTED III 

FOREIGN LANGlíAtiES. 
To help pieserve th* itiaal* eai 

Mered traditions of this, cut adopted 
countsy. the Unitéi States of Amer
ica. To revei $ its laws an inspire 
others to respect and obey them. To 
strive uflceasiMglT to quicken the 
public's sense of civic duty, hi all 
»ays to a.-! in making thia countiy 
greater And better touni 
it. 

— íl'íics, joka on onnellinen ko-1 rautaiiematl'aa ensin New Dorkiin 
tonaan, on aina hytoä ihminen ja ^ ja fitte wasta laiwassa, waan saa 
kunnon kansalainen. astua laimacm Duli.thissa ja siitä 

o matkustaa suoraan Suomen ränni-

' — Uuii kirkollinen liike, joka nyt' kolle. Paljon enempi silloin teh-

on alkanut Amerikassa nimellä „In-;  bääu wierailumatkoja Enropaan 

tei-Ccburch World Movements Cant- j kun nuo muutokset roälillä imi Pois. 

pmgn". että kaikki kirkolliset liik-!Ia paljon helpommaksi tulee silte 

keet yhouiotään, on saanut erittäin | iamara» lähetys Europan ja ?fme» 

juurta rahallista kannatusta, siilä | rifan länsiosien mä Iillä, kun tawa-

Wappuna sills liikkeelle merkittiin j ra saadaan suoraan laiwalla inlet* 

rahaa kerätyksi 90 miljoonaa bollo-; taa. 
—o ria. 

Sisäjärwet yhdistetään toaitamcrcn 
kanssa. 

The Great Lakes-Zt. Lawrence 

Tide Water Association on suuren 

yrityksen takana, josta tulee ,angen 

tärkeä apu kaikille, jotka harjoitia-

Maavwiljelijäin Liitto tuottanut 
päänwaiwan Minnesvian 

potitikoitsijoille. 

Tuo kaksi wuotta Tiite wielä niin 
halweksittu Maanwiljelijäin Pnolu-

j eetoTi Liitto Minnesotassa on nyt 
j ni irt toauraftimuj ja köcttiit tooimaí» 

.hi 

tet.S°mŰlítfl  • .» j liseksr. :cí# V5^nsssw»V repvbMaa: 
^tikoiisijoilla on ollut ja 

kuumu laseaia ^ a ai . ' - : ün wieläkin paljon päänwaiwaa m:-
ia oit fen arkomut^na awata kulku-1 ' rv , . ja un 1UI U 1 I £en nuo nialt'on tütrot saa-

! täisiin füiíijtctyíksi Mnniesctan re» 
I publikaamsille kokelaille. Kun re-
publikaanien toalttoit keskuskomitea 
huomasi mikä toaara heidän puo

luettaan uhkaa Maanwiljelijain Lii

ton puolelta, piti fe konferenssin St. 

Paulissa, jossa keskusteltiin ja pää

tettiin mihin toimenpiteisiin olisi 

ryhdhttawä, että saataisi yksimieli-

sesti kannatetuksi sellainen republi-

kaannu'n kuwernöorin kokelas Min

nesotassa, joka kykenee pelastamaan 

republikaanisen waltiokoneiston jou-

tumasta Nonpartisan Liiton fokil

taan. 

Siinä republikaanien waltion kes-

kuskomiteassa päätettiin 8 p. touko

kuilta pitää foniüentfjiooni St. Pau

lissa, johon tulee kokoon kusinkin 

a aalipiiristä lähetetyt lähettiläät. 

Tämän konwentsioonin tuli laaria 

republikaanisen puolueen ohjelman 

ja nimittää republikaaniset kokelaat 

kaikkiin waltion Mirkoihin Minneso-

tassa. 

Tämä menettely katsottiin ainoaksi 
paltaaksi keinoksi, jolla Moid aan 

Maanwiljelijain ja Työläisten Liit-

toa tässä nyt aUawassa Vaalitais
telussa toaltusiaa. / 

Nepublikaanipnolueella oli ntonta 

pyrkijää kuwernöörikokelaaksi, mutta 
nykyinen Minnesotan waltion audi
tori, Jacob A. O. Preuss, Hennepin 
kauniista, nimitettiin kuwernööriko-

pa.tat aijotaait auttaa lusseilla, jot- kelaaksi. Waraki'wernööriksi Louis 
F ű owat 32 jalkaa sywät ja 800 jal- Collins, myöskin Hennepin kaun-

foa pitkät, joka tekee iäinän kulku- tista. Waltion kirjuriksi Mike Holm, 

ivätilän 25 jalkaa sywäksi. Siihen Roseau kauniista: waltion lakimie
heksi entinen, Clifford Hilton. Liter 
Tail iauntista: rahastonhoitajaksi 

Henry Rivers, Kanabee kauntista: 

rautatiekomissioneeriksi Ole B. P. 

Jacobson, Otter Tail kauniista; yli

oikeuden tuomariksi Hower B. Di-

bell. St. Louis kauniista. 

yllämainitut el-dokkaat tulewat 

esiintyniään primalywaaleissa Non

partisan Liiton kannattamia ehdok

kaita toastaait. 

Mutta mitä kuwernöörin chdokkai-
siiri tulee, niin näyttää, että nimi
tystä tulewat tawoittelemaan useat 

nuiutkin wirkakiihkoiset republikaa 

nit kuin auditori Preuss. 

Näin ollen tulee ankara taistelu 

Nonpartisan Liiton ehdokkaasta tri 

Henry Shipsteadia ja muita Liiton 

ehdokkaita wastaan. 
Että Minnesotan republikaanit tu

lewat koettamaan parastansa Maan-

wiljelijäm Liittoa wastaan. Huoma» 

tie suurilta sisäjärwiltä Yli maail 
mau. 

Ne waltiot, jotka tähän yhdistyk

seen kuulumat, siialtäwät Pohjois^ 
Amerikan mantereen sydämen. Niis

sä on kolmasosa koko Pohjois-Ame-

rikan pinta-alasta ja asukasluwusta 

U tnottawai enempi kuin puolet ko
ko NHMwaltain maanwiljelystuot-

teivía paitsi pumpulia ja tupakkaa. 
Tätä wlljawaa seutua on tähän 

asti suuresti estänyt h-aifca tatoa» 

ran kuljetus satama-kanpunkerhin. 

Siksi on jo wuosia tumnattu yh

distää sisäjärwet Atlannin meren 
fans sa. Sisäjärwien kautta lähete-

tään wuosittain noin 15 miljoonaa 

sonnia nisuja, sen lisäksi muitta toil-

jaa, lihaa, metallia sekä teollisuus-

tuotteita. Rautateitä pitkin on wai-

loata ja hidasta tämä kuljetus ja 

on siinä monet lastaukset ja pur-
Taukset. Paljon on jo iästä työstä 

tehty walmistustõitä. Ensin Bbdys-
wallat ia Canada . kuluttavat 32 
miljoonaa dollaria saadakseen knl-
?nwäylän Snperior-järweslä Huron 
järiocen. Ja niyöhemmin he kulut-
titoat taas 16 miljoonaa päästäk

seen Hnron-järwestä Erie järween. 
Catiada nyt parhaillaan kuluttaa 
50—75 miljoonaa jatkaakseen wäy-

lärt Ontario järween. Jälellä ole-

Wat esteet owat puiouíset' St. Law-
rence wirrassa, jotka owat sellai
set ettet niitä woi kulkea Nämä 

liikkeet tulewat koettamaan kaikken

sa tämän kesän ja htletoan syksyn 

Maaleissa mitä kamalalla Politiikat-

la ja rahalla too ib aan toimeen saa-

da. Puolueetonta Liittoa wastaan 

taistellessaan. 

Ka rännin lisäksi yritetään käyttää 
wielä malheellista Maanwiljelijain 
Liiton mustaamista antamalla sille 
kaikrllaisia nimityksiä, niin koettaen 

tehdä Minnesotan Moanwiljelijäin 
ja Työläisten Liiton sosialistiseksi ia 

jos miksi, että saataisi tämä nuori 
kaman parasta tarkoittama yritys 

hywin kamnwttawaksi ja epäsuosioon. 

Rahainiestetl palkkaamat sunontaleh-

det tekemät kaikkensa nyt mustatak-

seen Puolueetonta Liittoa, sitä kan

nattamia sanomalehtiä ja jopa ort 

sellainen sitomalainenkin lehti — 

Saimoja on sen nimi — eitä se per

soonallisesti on ryhtynyt mustaa

maan allmnerkittyä Uuden Kotimaan? 

toimituksessa. 

Mutia niistä ei meidän sowi olla 

nriilääiifäiään, waan sitä ponteinani-

masti toimia, sillä aina on kaikilla 

hnwillä pyrinnöillä ollut wastusta 

jattsa. Ei siis i'Hmc, jos Ntaanwil-

jeli jäi n Liittoa toasiuc-tetacm, joka 

tahtoo, että nekin siäsitoat toapaat 

oikeutensa, jotka owat koko1 kansan 

elättäjät. Jos Minnesotan. *maärt= 

miljelijät ja työmiehet owat yksimie

liset tämän fcfjärt maaleissa, niin 

me saamme kokelaamme wirkoihin. 

Kun siis humnaamme, mitä anka

ria keinoja ja ponnistuksia meitä 

mastossa on, niin sitä suurempaa yk

simielisyyttä on nyt Minnesotan 

mcianmiljelijäin ia työläisten Liiton 
käyttäminen. Siis, ponnistusta 
waan! 

J. W. L. 

'lasketaan menewän 125 miljoonaa, 
zoka vn perin pieni summa siihen 

Hyötyyn katsoen minkä se tuottaa.. 

Tämä yritys ei tuota mitään ra-

sallisia cifä insinööritoaifeufsia, ai-

IWvtnan sopimus Mdyowaltain ja 

Canadan wälillä. !Ja tämä sopi-

mits on jo suunniteltukin ja tullee 

p\an suostutuksi näiden toaitafun-

tien hallituksen wäiillä. 
Melkoisen siiuri wa?tustus tälle 

yritykselle on itäwaltiöiden ja sata» 

makaupunkien puolelta, jotka pelkää 

jueuettäwänsa liikkeensä, jos suora 

tie tulee sisäjärwiltä toaltamcrcllc. 
Mutta tuskin tuo Pieni osa maasta 

.Hstää koko wallakunnan tärkeän 

' hnödyn. KtiN tämä kulknwäylä wal-
Uiisiuu, niin silloin rooimme teh-

M\ paljon mähemmäfiä waitoaíla ja 
'Wäbentmällä rahalla mieroilumat-

' fen Pohjols'Enropassa. Ei Wrwtt-
se en ään tehdä tuota waiwaloista 

Puolueeton arwostelu Nonpartisan 
Liitosta. 

Edward P. Co^tigan, Colorados

ta, joka on Ubdyswaltain tariffiko-
mtssiennin jäsen, antoi äsken haas

tattelun Nonpartisan Liitosta ja sen 

toiminnasta. 'Hänen mielipiteitään 

tiedusteltiin siksi, että hän on yksi 

hitomaiuimpiű niistä wovaarnielisis-

tä miehistä, joita presidentti Wilson 

on nimittänyt hallituksen toimiin. 

Hätien lausuntonsa on tosiaankin 
lniornattawa puolueeton arwostelu 

Maanwiljelijäin Puolueettomasta 
Liitosta ja se on seuraama: 

SBov tustusta P o h jois-Dakotan 
Noni)artisan Liitolle luonnollisesti 
ilmaisemat ne henkilöt, joilla on ot

soa mäitiää, etiä kaikki se mikä on 

olemassa on oikeaa ja eitä miehen 

armo mitataan sen mukaan kuinka 

paljon hän kykenee hankkimaan la

man maailman hywyyksiä. 
Pohjaltaan kuitenkin sm#? enem

mistö amerikalaisista owat ylitä 

mieltä Abraham Lincolnin kanssa 

siinä, että yhteiskunta on ennen kaik-

kea siweellisesti metmoitettu edistys-

mielisesti parauiamoait kaikkien ih
misten olo ja kaikkialla. Ne, jotka 

omai tällä kannalla, katselemat kan

san liikettä pohjoislännellä kaikkein 
mielenkiintoisimpana ja tärkeimpänä 

hallinnollisena kokeiluna, jota he tot-

moisimai johdettaman niin tebok-! saakka 

den, jotka rakentamat toimin-

tansa ainoastaan sattumalle eikä joi-

lekin artoükfaalle työlle, omaksi ja 

kanssaihmistensä hyminmoinniksi. 

Ainoastaan pitkällisen kä:itännöl-

lisen kokeilun kautta moidaan päästä 

selmille siitä kuinka pitkälle hallituf-

sen olisi ntentämä ojotiaafseeix miten 

parhaWiunat tulokset saadaan kaikille 

asianomaisille. Naiden pitkäaikais

ten kokeilujen kuluessa tapahtuu pa

kostakin erehdyksiä ja erilaisten me
nettelytapojen ja järjestelmien me-

neStyStä motbaan lperrata lopullista 

arwostelua tehdessy. Tällaisissa lxil-

linnollisissa kokeiluissa ei pitäisi 

summittaisesti - tuomita ihmisä, jot-

ka omat kärsineet 'toisten erehdyksis

tä, jos he itse sattuisiwat toisinaan 
tekemään erehdyksiä. 

Mikään ei - kuitenkaan ole war-
mempaa kuin että jokainen yritys, 

lonka tar kotus on saada aikaan suu

rempaa tilaisuuksien tasaWolisuntia, 

tulee saamaan o Í af Í e on. "f o h tn 111 o. t í a 
katkeruutta ja että sitä wastaan. tul

laan taistelemaan kaikilla niillä kei-

noilla, joita on hallussa, jot-

fat omat tehneet moiittija ja aikomat 

niitä edelleen lisätä mäheminän on

nellisten ja tnrmattomien yhteiskun

nan jäsenien kustannuksella. 

Olosuht^t omilla kynniksilläinme 

osottaiuat .futttfa selmästi tätä was 

tustusta on obotcttamissa. Jos on 

olettia^siT initään yhtä asiaa, jossa 

me kaikki olemme yksimielisiä, niin se 

o ti, että lapsilla pitäisi olla tasapno 

linel^ tilaisuus tässä maailmassa. Ja 

kuinkin yritystä lain kautta ehkäis
tä pilolnstamatonta lapsityön teettä 

mistä pohjoisessa niinkuin etelässä-

kin wastustetaan tänä päiwänä yhtä 

jyrkästi »niiben puolelta, jotka siitä 

i hyötymät., kuin mustien orjuutta 

puolustettiin sen sukupolmen ajalla, 

joka cli 1800 lumuit edellä. 

Aliinaksemme yhden ainoan esi

merkin: Huolimatta äkäisistä, julki

sista mastalcmfeiííű, jotka omat pe

rustuneet kysymyksessä olemien las

ten todistettuihin ruumiillisiin, hen^ 

kisiin ja siweellisittj wanrioihin, kan-

san liikkeille , mäliupitämätiöiität 

lainlaatijakunnat Coloradossa omat 

sallineet useita mttosia täydellisesti 

turmiollisten lapsityöolojen saada 

aikaan tuhoisia seurauksicmn sokeri-
rnoko-miljelyksillä. ..... 

Samalla tamalla toisissa »valtiois

sa pusketaan naisten hywi.nvointia 

tarkoittamia lakeja, eíeériptiin was tus

tusta maétaattyj^a on järjestetty ja 

wacustetw yhtä Ijpasti' luin saksa

laisten rintamat meidän hyokkääwiä 
armeijoita wastaan olimat maruste-
tui syksyllä 1918. Mitä tulee mie

hiä ivastaan kohdistumiin määryyk-

siin niiti nte olemme nähneet niiden 
poistamista toaí-tusteítamaii kerta 
toisen Perään aina haudan partaalle 

saakka maanmtljelijöttä, työläisiä ja 

fulttítajta wastaan kohdistetuissa 
rauhattomuuksissa. 

Ott otaksnttawaa, että Nonparti

san Liiton kannattajat kästttäwät kai
ken tämän. He epäilemättä tietämät 
melko paljon heidän mastustajiensa 

älyktaisyydestä. Suurin osa siitä 

mactustuksesta, joka heitä tähän 

o n kohdannut, tulee jatku» 

Wieraskielisen sanom«llehdistsv 

.. puolesta. 

Professori Rasmus B. Anderson, 

Ahdyswaltain entinen lähettiläs 

Tanskasta, joka on norjalaista suku

juurta, lausuu eräässä wisconsinilai-

sessa lehdessä juiaistussa haastatte
lussaan seuraamaa: 

„Minun maatimattoman mielipi

teeni mukaan on Ahbysmalloille suu

reksi simistykselliseksi amuksi se, että 

m e olemme monikielinen fania. Hen

kilö, joka ojaa ainoastaan yhtä kiel

tä, asuu huoneessa, jossa on ainoas
taan yksi akkuna, näkee ainoastaan 

yhdelle suunnalle.. Monikielisellä 

kansalla on monta ikkunaa jokaiselle 

neljälle suunnalle ja moi se nähdä 

mitä maailman eri osissa tapahtuu. 

Suuri runoilija ja ajattelija Götye 

oli epäilemättä oikeassa sanoessaan, 

että mies, joka ei osaa muita kieliä, 

ei tiedä mitään omastaan. 

„Joku aika sitten esitti senaattori 

King Ihdysmaltain senaatissa laki 

ehdotuksen, jonka mukaan kaikilta 

muilta julkaisuilta, makasiineilta 

y. m. mierailla kielillä painetuilta 

painotuotteilta olisi riistettämä toi

sen luokan postióikeus. Tuo laki-
ehdotus lähetettiin kahden lukemisen 

jälkeen komiteaan. Jos. se hymäk-

sytään, tappaisi se kaikki muut sano 

iltalehdet täSsä maassa, paitsi eng-

laninkieliset. Wierast'ieliset julkaisut 

täytyisi silloin lähettää yfsitijisinä 

kääreittä yhden sentin postimerkillä, 

mitä kustannusta ci yksikään sano

malehti kestäisi. 

„ Minä ett lainkaan moi hymäk 

syä sitä hysteeristä kiiboitnSta ulko 

maalaissyntyisiä ja heidän jälkeläi

siä än triastaan, jota tässä maassa 

nykyään harjoitetaan. Tilasto osoit 

taa epäämättömästi, että ulkontaa 

laissymyiset eiinät suinkaan ole mä 

hemtnän uskollisia iätä maata fob 

taan kuin maassa syntyneetkään 

Tässä maassa jitiaistaan noin .1,500 

miemskielistä sanoinalcbteä ja mala

si uti a, . joibett yhteinen lemenemis-

määrä tekee noin 8,000,000. Niitä 

painetaan 23 eri kielellä ja lemtä 

mät ne kaikkiin maltioihin. Niitä 

eiwät itte ainoastaan ulkotnaolais-
(nntyifet, waan myöskin heidän täs

sä maassa syntyneet lapsensa. Nai oi ä 

lehdistä on ainoastaan mä Itäinen osa 

sosialistista ja radikaalisia ja on 

niiden kunkin tilMamgäxä stMeeUi-

scsii mähäinen. ; 

„Tämän maan äärimmäinen^ radi

kaalinen sanomalehdistö painetaan 

cttglttmititficlelÍQ ja on sillä miljoo

nia lukijoita. Kansasissa julkaistun 

Appeal to Reason lehden painoksen 

*j -

kaasti ja päättämä isesti, että se o sot

taisi koko maalle niitä mahdollisuuk

sia se sisältää yleisen hywinwoinnin 
edistämiseksi. 

Me, jotka emme ole ollut mukana 

tuossa liikkeessä, emme tiedä muuta 

kuin kertomuksista kuinka suurella 
eittämättömällä menestyksellä Poh-

jois-Dakota on käsitellyt waltion 

omistamaa jauhomyllyä, myrskywa-

kuntusiaan, waltion wiljanluokitte-

lulakiaan, malticpaiikfiaan, tai hiili-

kaimaniojensa käyttämisiä' Weiseksi 
hyödyksi hätätilanteessa. 

Me tiedämme kuitenkin, että mo-

^tct luoteltamat todistukset puhuwat 

wilpittömällä ylistyksellä toaltiohal-

linnon saawutuksista. Jos he owat 

oikeassa niin Liiton kannattajilla on 

käsissään mitä parhain todistus kan-

san hallittiksen armosta werrattnna 

entiseen huolettomuuden järjestel

mään, joitko Paheet, tuhlaaminen, 
uhkapeli, profiieerans ja sydämettö-

ntyys, eimät ole koskaan olleet itiin 

E, 

maan, maikka heidän julkinen hallin

totoimintansa olisi mailia ainoata

kaan mirhettä, jota tuskin moidaan 
odottaa. 

Heidän ohjelmansa häiritsee ket-
«ottelijoita ja monopolisteja, jotka 

ennen saiwat rauhassa kukoistaa, 

mutta joiden toimintaa nyt rajoite

taan, ja lukemattomat mihamieliiet 

armostelijat, jotka itsekkäästi omat 

osallisena samassa pelissä, haluaisi-

mat tämän Ausatun ja heränneen 

Yleisön aikaansaaman järjestelmän 
muutoksen epäonnistuman., 

Ott ioiwottamaa, että tätä Poh-

jois-Takotan suunnitelmaa tasapuoli" 

iesti kokeiltaisiin. Länsi mielä suu
ressa määrin kuulee ja tottelee enti

sen raimaajahengen elähyttämää joh

toa. Länsi on siis sopima alue näil
le ^kokeiluille. Se ei pelkää itttji a 

aatteita niin kanan kutu ne lupaa

mat parempaa ja oikevdettmukaisem-

paa järjestystä»kuin fef jonka tilalle 

niitä esitetään. 

tta", niin käsittää helposti, millaisia 

opettajia koululaitoksemme uuden la 

kiehbotuksen mukaan moi saada. 

Uuden lakiehdotuksen mukaan woi 

myöskin kirkollismittisterinä olla pa

kana, juutalainen tai muhamettilai

nen ja hoitaa tässä ominatsuudes-

saan luiherilaisen kansankirkkomme 

„ylintä hallitusta koko maassa" 

Turhaan monet uskonnonwapansko-

mitean jäsenet, kirkolliskokous ja 

korkein oikeus koettiwat tässäkin saa 

da äätänjä kuulumille. 

Kttn Ruotsissa äskettäin lukion* 
opettaja Olsson, joka ainoastaan 

..sanoi" mielenlaadultansa olemansa 

pakana, waikka hän ulkonaisesti oli

kin Ruotsin maltiofirfon jäsen, tuli 

kirkollismiliisteriksi, herätti tapan? 

siellä suuren paheksitm^fen myrskyn. 

Hymäksyykö meidän kansamme pe-

rnstuslain luentoisefsi latkii enbotuf-

sen, joka siirtää tällaiseni mahboííi-
snnden todellisuuden piiriin^ — 

Tuskinpa. 

Olemme tahtoneet peittelemättä 

tuoda ilmi ne kohdat uskonnonwa-

pauslakiehbotuksesta , jotka mielen-

Iestämme kipi'tmmin faipoisitoat oi

kaisua eduskunnan puolelta. 

Mutta itse pääasiaa, uskonnonwa-

pauslakia, pidämme luonnollisesti 

sekä Periaatteen että käytännön kan

nalta katsoen wiiltiämättömänä uu 
Meluisena, joka aikoja sitten olisi ol
lut toteutettama. Vkyöskin pidäm

me oikeatta sitä lakiehdotuksen tileistä 

kantaa, että kaikki uskonnolliset yh

dyskunnat tulemat tasa-armoi siksi 

toistensa kanssa. Ja tässä snbtees-

sa on lakiehdotuksessa monta lnitoää 
puolta, 

Jos siis asetettaisiin maiitiamok-

letmne joko nykyinen tilanne tahi eh

dotettu uskonnonmapanslaki, niin 

en^pimättä maliiscisinmte jälkimäi

sen. 
Sillä kristinuskon oleimtfieer, 

kuuluu mopatts ja mapauteen pyrki' 

ntinen. Meidän Mestarimme et tah

tonut pakoiiiaa ketään seuraamaan 

häntä: emme siis mekään ulkonaisen 

lain moimalfa saa hänen maitokun

tansa aiiaa asiaa." . 

Xykyi.iec kumimme r?.tiu'i 

tyksille SUOMEEN 

Postin kautta ja 
sähköteitse on 

ÍS 

Myös niyörame pankki-osoituk-
sia (shekkejä) markoissa ylläniai-
nitun kurssin jälkeen ja eriko isi 
kolmen prosentin korkoa vetäviä 
matkustajien shekkejä dollt>reii#u 
sa, jotka Suomessa lur»aste laan 
siellä V oim assa-olevan «iollarin 
kurssin jälkeen. 

Lähetyskululi rahaiähetyks ide 
postin kautta on 15c. summille 
alle $20.00; sitä su aremmilta euzn-
milta mitään kuluja ei pirit6. 

Lähetyskulut ähköteitse o» 
$3.50 kaikiit.a summilta. 

Kaikki lähetykset oaoitr-taat» 
postin kautta, jos säbkosnnoro*-
lähetyst.ä ei erikoisesti pyydetä. 

Osoittakaa lähetyksenne vas
taanottajan ja lähettäjän osoit
teella varustettuna osoitteella: 

Foreign Department 

sanotaan olewan yli miljoonan. 

Luonnollisesti ei moi kieltää, etteikö 

nőiben wallankumonksellisten julkai
sujen toimituksissa työskenteleisi siel

lä täällä ulkomaalaisiakin. Ncm 

,iji;rkirt lainsäätäjäkunta menette f. 
kieltäessään 5 sosialistiselta jäsenel

tänsä edustusoikeuden samanlaisen 

hysteerisen kiihoituksen waikut!ama-

tta". 

Uskvnwapaus. 

Suomen . usko nmapauslaki-ehdo-

tnksesta kirjoittaa Kotimaa: 

„Uskonwavauslaki-ebdotus ott ra 
fejtnettu täydellisen uskonnonwapau-

den pobjalle mi eläpä siinä määrässä, 

että ott katsottu mahdolliseksi eräissä 

inyteissa asettaa kirkkomme miltei 

epäedullisempaan asemaan kuin 

esim. mihinkään kirkkoon fttiuitmoi-

í otit at. Täinän rajattoman wapau-

deit suosiminen on mennyt niin pit

källe, että esim. tuontanumirfaan 

moi tulla nimitetyksi „pakana", mu

hamettilainen tai juutalainen huoli

matta liitä että koko meidän lainsää

däntömme rakentuu kristinuskon ja 

kristillisen periaatteiden pohja!!?. 

Turhaan kirkolliskokous ja monet 

Korkeimman.Oikeuden jäsenet tästä 

tekimät huomautuksiansa. Vapau

den nimessä poistettiin kaikki rajoi-

tukset. Sillä Suomessa ei uskonto-

kuntaan kuuluminen tai kuulumatto-

muus saa roaihtttaa mitään kansa

laisen oikeuksiin olla mirka- tai pai-

Melusniieliettä maassa. 

Kaksi rajoitusta tälle oikeudelle 

on kaikesta huolimatta kuitenkin ase

tettu: 

1. Lutherilaisen kirkon mitassa ci 

saa olla henkilö, joka ei kuulu tähän 
kirkkoon taikka erillään olemaan 

emankelis-lutherilaiseen yhdyskun

taan ja 

2. tällainen henkilö ei saa antaa 
emankelis-ltitherilaista uskonnonope

tusta maan oppilaitoksissa. 

Edellinen näistä rajoituksista on 

kuitenkin kokonaan mailla käytännöl

listä merkitystä. Sillä sanomatta

kin on felmää, että lutherilaineit kan

sankirkko on oikeutettu itse määrää

mään kutka saawat olla sen miroissa, 
kntka eimät. Tällainen oikeus ott 

usfouttonmapaus lakiehdotuksenkin 

mukaan kaikilla uskontokunnilla. 

Jet kun esim. kansakoulu- tai alku-

koulun opettajana moi olla „paka-

Ottoja Kansamme kes-

>' Meuahga, 

Mr. John Kinnunen, Caliimetts-

ta, Minn. toierailee täällä. Aiko
nee muuttoa tänne farmariksi lähi

tule! maisuudessa. Termeruloa maan! 

Mr ja Mrs Frank Johnson Mill-

ststa wierailewat täällä, tuttawis-

saan. 

Elämläökärimme Hannes Hela 
rakentaa paroillaan konttoria talon
sa rinnalle. 

Andrew Smith palasi katsomasta 
farmimai ta New Dorkin waltiossa, 

wiime miikolía. Oli jokseenkin nä
kemiinsä tyytywäinen. 

Israel Junes on erittäin hymällä 
tuulcla tätä nykyä ja ornpa syytä

kin, silla emäntänsä lahjoitti hänelle 

mankan pojan miime wiikon tors

taina. 

Win. Alajoki pitää rippifottlita 

Ap. Luth. kirkossa lapsille kaupun

gissa tällä miiko Ha. Ripille laske

taan ensi pyhänä. 

äh. 

— Perustettu v. 1874. — 
Varat yli $3,000,000.00 

Kirjoittakaa Suomeksi; meillä 
on kuusi suomalaista liikkeee-
xihrime. 

apuanne wrwitsee. siliä nfsi lämmin 
fäbeii puristus ja terweybps on tul-

taa kalliimpi niloin fun olemme 

yStämien ja amun taipeessa 

Erik Saari on myös sairavtanut 

jäscnretmiatisttiia toista nmoltn. 
Kuulojen mukaan on hän nyt kuu
mi Ha lähteille. 

Niin, kuulkaa nyt Tastin isännät 
ja emänr.ä: utiafaapa ja kirjoittakaa 
joskus Uuden Kotimaan palstoille. 
Kyllä teilläkin on kai wanhoja tut-

tarni a maailmalla, . jotka haluaisi-

mat kuullat;teidänkin elämästä. 
Farmarin emäntä. 

Tast, Oregon. 

Koska karhutkin omat tulleet ulos 

pesistään, nitu minäkin heräsin kuin 
unesta, kun täältä ci näe mitään 

uutisia sanomalehtien palstoilla, 
niin minä nyt koitan antaa jotain 

tietoa. Täällä on paljon suomalai

sia farmareita, kaikki omissa tou-

huissaan. Joku tekee juustoa, enin 

osa lähettää kermaa Portiandiin. 

Melkein, joka talossa on kermaneroit-

töja, separaattori Kyllä sitä ker

maa menee ulos täältä o ikeen mon

ta kuormaa miikossa. 
Täällä mallitsee kauniit ilmat sen 

suhteen kuin taimikonin sf a. Hedel
mäpuut kukkimat ja mansikat on 

pian kypsiä, on ainakin hymä toimo, 

että saadaan pian keekin kanssa 

mansikoita. 
Kylmöjä on tehty. Helmikuussa 

kylmettiin jo kauraa ja sitä kylmön-

tekoa on sitten piisannut tähän asti. 

Nyt on tämäitfinfonirin miehet enin 

osa tukki kämpillä kuin on hymni 
palkat Ne, jotka omat fotona, mai-

tnistelewat itseään kalastusta war-
ten Niin täällä ort lohen kalastus 

jok? kesä; kalamiehet teketoät tuhan

sia dollareita kesässä. 
Tuo armoton lentsu se riehui 

täälläkin. Helmikuussa melkein jo 

ka talossa oli sairaita. Kaikki muut 

seimcsi siitä täydellisesti paitsi rnr 
Wiklund, yksi pätsän. Siihen tuli 
unitauti, hän on nyt Portlandilt 

hosptialissa huonossa tilassa, Oiarb 

Samarian bospitalissa. Käykääpä, 

kansalaiset, katsomassa tanssamelie-

äntte kun on tilaisuus ja -ojentakaa 

auttama kätenne sille joka .teidän 

Suömi, Min». 

Rakas „Minä", Susijänvi, Minn. 
Josko ihminen on lähtpjsin elämän 

alkusolusta. Jumalasta, toi likoeläi-

mestä muodostuneena apinanana, 

puussa kiipeillessään huomannut 

kehnoutensa apinana on alkanut elää 

ihmisenä, kuten Engell sanoo. Niin 

kaikessa tapauksessa on käynyt siten, 

eitä jokainen ihminen ci ole taa* 

nut yhtä terämää järjen juoksua. 

Joko siinä on Jumalan käsittämä-
tön miisaus toaikuttamasia, ettei 
luonnon lahjot ole jakautuneet ta

san, tai on apina esi-isätmue puista 

pmoillessaan saaimt täräyksiä aimot 

hinta ja siitä on periytynyt meihin 

jälkeläisiin tyhmiäkin sekaan. Me. 

jotka kuulumme siihen tybmentpään 
perikuntaan hirnumme, että mii-

saanimat antaisi meille anteeksi. 

Olen tärkeillyt sen tonniwerokysn-

myksen kanssa siitä asti., kun siitä on 
alettu puhumaan, enkä toieläkään 

osaa sitä ratkaista kaikille edullisella 
tamalla, olkoon sen motnmanpaitija-

ita N. P L. eli mikä manha tai uusi 

puolue tahansa. Te sen ratkaisitte 
parilla kynän piirrolla. Sieppasitte 

7 miljoonan tulot ja alensitte merot 

40 sentivä 5 senttiin eekkeriltä. Se 

kyllä oli juuremmotsia. Mutta te 

saitte minulle Paänmaimaa ielityk-

seliänne. Se kun ei ollut kyllin yk

sinkertainen meikäläiselle. Te sa
noitte että: „Tonnimeroitns on toi-

ncn ja toinen on paikallisweroitus". 

Niin olen minäkin aitta ymmärtä

nyt, ja siinä se „mutta" eteen tulee
kin. Se toinen mer o itu s — oatkal-

littett — yksinkertaisuudessaan on 
seuraama. Veroiltoja - Paikalli

nen — mcroiiiaa kaiken omaisuuden, 

kiinteän ja irtaimen. $ ohmin toi-
raitomaiset malmi stoa fuíuttfiarwt-
onsa, koulumirauomaiset, kauntinwi-
ranomatfet ja waltion miranomaiiet, 
ja sitten noiden meuoarmioiden pe

rusteella tasoitetaan tocro kaiken 

omaisuuden luiiille, mikä on tocroi-

tettu. Tämä on niin selmää, että 

hitaampikin iärkt sen käsittää. Mut

ta sitten tulee se toinen — tontti-
mero — mikä ett teille itiin yksinker

tainen kuin Aapinen ja minulle mt-
saa mielä armo'r|an folifnkfemtefin 

jälkeen. Oletan sen tonnimeron 

olemat! tämän suuntaisen. Säiliön 

asiamies pitää ta:>kim jokaisesta lan

nista mikä lähetetään ulos, ja niistä 

pitää maksaa waltiolle mero. TäsU 

on nyt waltion eikä paikallisien mir* 

kailijain asiamies eli weroittaja. 

m 
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