
Reisiä Untisia >N< 

na CanadaSsa, kuitenkin, seuraukse
na syytöksen alaisesta toiminnasta 
Omahassa, Nebraskassa. 

Norris vastustaa tuhlaavaista wir-
fcuto asettamista. 

Washington.— Ei yhtään 'senttiä 
yleisistä varoista senaattori Harbin-
flin totrfamt asettamiseksi WaVeaan 
Koloon! 

Tämä on senaattori Norrisin, Nsd 
roskan edistysmielisen republikaanin 
lausunto. 

Norris näkee maan huokaawan 
raskaan verotaakan alla, sen moon* 
torljelyPiett lannistttvan rahan vä
hyyden tähden, sen maanviljelys-
tuotteiinm arwon vähemteen $6,000-
000,000, ja sen tehtaiden sulkeutu-
wan koska ihmisillä kotona ja ulko
mailla ci ole enää rahaa millä os
taa. Hän näkee maanviljelijäin ja 
miljoonien työttömien työläisien ja 
heidän perheittensä kurjuudessa va
roituksen uudelle hallitttksolle aset
taa esimerkin yksinkertaisesta säästä» 
väisyydestä ja artooFfaifimbcSta, et-
fret ?ansa ymmärrä son taipuivaisuut-
ta puolustaa rikkautta jo waltaa. 

..Hallitus ei ole sellaisessa raha!--
IlseAsa tilassa, että se voisi tilata yh
tään senttiä presidentin virkaan aset-
läntiselle torni vuonna," hän sanoi. 
„Kongressin tttlisi kieltäytyä myön
tämästä tvaltiotulojen käyttämistä 
tarpeettomalle komeudelle kun se ei 

Hiiliv oittoilijai» voito»kiskontsa 
hallitukselta. 

Washington.— Senaatin lo-mt-
bealle, joka tutkii hiilen korkeaa hin
taa wiime vuonna, tiedotettiin sen 
jatkettua kuulusteluaan tänään että 
samaan aitaan kun kaiwostoimisto 
osti hiiltä neljällä dollarilla seitse
mällä kymmenellä sentillä tonni Na-
tional Coal Associationin kanssa tcch-
dyn jsopimuksen Milkaan, josta ei tar-
tnintuit maksaa mitään välityskor-
wausta, osti sotavirasto hiiltä mak-
facu siitä enemmän kuin seitsemän 
dollaria tonnilta eversti D. 93. 
Wentzin, Associationin presidentin 
kautta. 

Kaivostoin:i5toa ?o8?evckn lau
sunnon autot komitean puheenjohtaja 
Calder Neto Dorkista Wentzin todis
taessa tekemistään palweluksistv so-
tavirastolle viime kesän ja syksyn 
hníipuíon aikana. 

$31,000 välityspalkkiota. 
Wentz sanoi ostaneensa ja anta

neensa svtavirastolle 70,000 tonnia 
hiiltä totihan enemmällä kuin seitse-
möllä dollarilla tonni, josta hän oli 
'saanut komissionilta suunnalleen seit
semänkymmentä tuhatta dollaria. 

sista, näyttäen, että tänä wuonna ir
taimen «maisuuden tocrot ovat mo
nessa tapauksessa puolella vähenne-
tyt. 
Tämä <rn melkoinen pula niille hen-

miseSsa. Eri kauppaneuwostot ovat 
kehittyneet tästä tilanteesta, kunnes 
on mahdollista tehdä kauppaa nisun 
tulewilka hinnoilla ja muulla keinot-
tekemisellä. Näitä tapoja seurataan 

kiloille, jotka nielivät vastustajieit missä ostaja eli myyjä ei ole koskaan 
»valheet Pohjois Dakotasta mennet- omistanut eikä koskaan odota omista-
syydessä. Nämä petetyt ihmiset o- wansa yhtään bttshelia nisua. Tämä 
vot odottaneet, että heidän weronsa on weikan lyömistä josko nisun hinta 
tehdään taasen kaksinkertaiseksi tänä tulevaisuudessa tulee olemaan kor-
touonna. WÄstustajilla on nyt kiire keampi eli halvempi. 
yrittäessään selittää valheita» 
he kmlppasivat. 

joita Shm muistetaan että monella wil-

haa vuoden 1921 viljaa varten ja 
tehdä lainansa maksettavaksi yli tu
levan talven maaliskuuhun eli huh
tikuuhun asti vuonna 1922 jos 
mahdollista. Tämä tekee mahdolli
seksi pidättää meidän osamme 1921 
viljasta ja myydä (ett myöhemmällä 
vuoden aikana. 

RaHavoimilla on tapa tehdä lot-
nansa maksettavaksi tuotanto vuoden 
ajan lopulla. Tehkää osan niistä 
maksettavaksi osto vuodenajan Ij« 

ja yhtiöllä on edustajia suurilla ni- pulla. 
flksityisinä me «mne toot onnistua 

tässä. Täntä on pula kauntin ??ar-
Weroti lanne tässä valtiossa on sun kasvatus alueilla maailmassa ja 

täydellisenä vastaikcch taita siihen mitä että ne saavat sähkösanoma raportte-
se on nniisso. valtioissa, joissa jokai- ja maailman nisu varaston kannas- j mi Neuvosto Liitolle. Jos yhdis-
sessa on suuri Lisäys veroissa nahtä- ta, voidaan helposti nähdä miten > tyneet maanviljelijät ottaisivat tch-

Häiten sopimuksensa olisi sallinut 
tnoi saada vahoja joita kipeästi tar- ^nert õstoa 275,000 tonnia lisää 
tottaan kaikkein tüäiitä:uuttömäinnml-
le ihmisyyden imltoeliifsclle mitä so 
ylläpitää. 

„Silti tulee mahdollisesti ole
maan erityinen myönnytys valtio-
tulojen käyttämiseksi sitä varten, ja 
sen lisäksi viidenkymmenen dollarin 
eli suurempi uhraus Pension raken

nuksen tyhjentämisestä ja käyttämises 
ta virkaan--asetus tanssia varten. 
Tämä tarkoittaa, että suuri määrä 
hallituksen kirjureita saa olla jouti
laana noin kolme viikkoa sillä ajalla 
f uin rakennusta järjestetään tanssia 
varten ja sitten palautetaan normaa
li kuntoonsa. Tanssi on yksityinen 
hanke, josta paikallinen •huvifomitea 
saa $25 tiketistä rajoittamattomasta 
määrästä tikettiä mitä myydään, 
korkeilla hinnoilla. Hotellit myyvät 
huoneita sodallakin dollarilla päi* 
wässä. 

„Satoja tuhansia boITarafa ylci-
siä varoja ttchlataan tuomalla ar
meija ja laivasto sotajoukkoja tänne 
juhlakulkua varten kaikista osista Ah 
iwštoattoja ja sen alusmaista," lisäsi 
Norrid. 

Žegionon johtaja määrännyt aseman 
luopumaan hnökkäyksestä Liittoa, 

vastaa» 
Salina, Kan. — Robert I Burns, 

Racinesta, Wis., Jack Bryantin 
Northwest Warriors johtajan enti
nen toveri, saapui tänne järjestä
mään Perustuslaillista puolustus
liittoa, joka tulee taistelemaan vas-
taan A. C. Tovnleya ja Puolueeton
ta Liittoa. Amerikan Légionon Sali-
Itää aseman sijasta. Legioonan mää--
räsi luopumaan hyökkäyksestään Puo 
Iueetonta Liittoa vastaan F. W. 
Galbraith, yleinen johtaja. 

ÍUtrns sanoi ajavansa Puolueetto
man Liiton ulos Kansasista, jos hän 
saisi riittävästi avustusta. Liike-, 
miehet ja valtiomiehet, jotka vas
tustavat fnaantoiljetijäin yhdistys
kö, tulevat kustantamaan uuden Lii
ton. 

Burnsin yrityksiä ajaa ulos. 
timamnuitiiiiit tulee vastustamaan 
yksi Pershmgin sadasta urhosta, kap-
teeni E^eorge H. Mallon, Minneapo
lis ta, joka saapui tänne eilen aloit
taakseen puhujan matkan Puolueet
toman Liiton puolesta. 

Julistuksen, että Salina abeina 
Amerikan Legioonasta ei tule cnään 
Ottamaan osaa virallisesti poliitilli-
tecu taisteluun Puolueetonta Liittoa 
vastaan tdfi Oscar A Kitterman, joh 
tasa. Hiin f aitoi saa&ccnsa mänräyf-
sen yleiseltä johtajalta, että paikalli
nen ff'írna lopettaisi toimintansa 
Puolueetonta Liittoa vastaan, jonka 
Galbraittt viittasi olcwan poliitM-
fett järjestyksen. 

yleinen johtaja sanoi, että Legi-
oomm säännöt kieltävät sitä ott-i-
«taan osaa politiikkaan. 
Sotilaa tsähköittivät useita päiviä ai 
foa Galbraithille, vetäen hänen huo* 
ntiotansa Salina aseman poliitiliseen 
'toimintaan ja kehoittaen, että han 
amerikkalaistuttaisi sen. 

Nobert I. Burns ensiksi tuli huo
mio nalai seksi Pohjois-läntten soturi-
«t kanssa?un hänen todistettiin Miy 
tieapotin poliisioikeudessa olevan yh
den monesta „soturista," jotka ryös
tivät Modern kirjapuodin Miimea-
polisso. Bryant, joko vongittiin ryös 
töretken yhteydessä, vältti tuomion. 
Entisen PohjoiS-5ännen soturien M-
Hajan janotaan nyt oliwan pakolaisi 

Hiltä ja ansaita välityspalkkiota 
vielä $101,000, mutta hän oli kiel-
täytynyt tekemästä sitä alenevien hi n 
tojcit vuoksi. 

Senaattori Edge New Jerseystä, 
sanoi todistajille että hänen menette-
Í tm síi „olt ollut sangen rehellistä hal
litusta kohtaan, paljon parempi, kuin 
mitä teidän sopimuksenne olisi vaati-
nut." 

Senaattori Kenyon Jovasta toi 
esille yhden seikan osoittaen että 
syys?. 25 ja 27 p. oli Waikins hiili-
yhtiö myynyt seitsemän vaunua hi il-
ta tavirastolle, josta oti maksettu 
$9.25 tonnilta. • 

Kuuden dollari» voitto tonnilta.. 
• Tämä yhtiö ilmoitti syyskuun kai-

woskustannusten olleen $3.25 ton
nilta. „Mitä tuli tästä kuuden dol
larin voitosta? Kuka sai sen? Ei
kö se ole teidän mielestänne enem
män kuin kohtuullista voittoa? ky
syi Keityon. 

Ewersti Wentz vastasi hänen vas-
tuuitalaisuutensa loppuneen saatuaan 
hiileni morffiiioille vallitsevilla hin
noilla, mutta sanoi että mainittu 
voitto „oli suurempi kuin mitä jjätt 
olisi sallinut hänen kontrollinsa alai
sissa kaivoksissa." 

vänä. j hyötyä tiedosta maailman nisu va-
Nyt yleisesti tiedetään, että Mon-' rastosta käytetään ostamisessa ja 

tana on noin $1,500,000 „huonosti" ^myymisessä melkein varmuudella fii
ja, että sen verotasoja täytyy suu- tä, että ,,ihe lyövät vetoa varmassa 
resti nostaa niin, että suu ti vajaus osiossa." 
saadaan täytetyksi jo, että valtion j Yhdysvallat tuottavat tavallises-
pankki voidaan asettaa takaisin raha ti vähän enempi kuin 800,000.000 
pohjalle. Nykyään sen työmiesten bushelio nisua vuotuisesti ja kuluttaa 
sanotaan kauppaavan Paikka tobis- j lifintäärin 600,000,000 busl>el'.a 
tnksiansa diskontolla. Maalin jälkeen' muassa ja siemenessä. Nykyisten 
se on avonaisesti myöntänyt, että morkkina olosuhteiden aikana, mitä 
kummankin, Minnesotan ja Etelä toot yksityinen maanviljelijä vaikut-
'iMotan täytyi) raskaasti nostaa toe» taa hintoihin eli viljan jakamiseen? 
rajansa cli myös joutua häwiöön Ei mitään! - -
kustannuksissa. Tarkoittaako sitten wälttämättö-

Kotfo tiimiin ajon Pohjois Dokota mösti, että meidän yksityisinä täytyy 
vn maksatmt menonsa täydellisesti ja luopua eli edelleenkin ottaa wastaan 
tocro komissioneri Wollacc'n vekor-!mitä meille tarjotaan? Ei millään 
dit näyttävät, että toaiffa kolmen yl- J tavalla! Ensimäisessä tilassa enern-
läniainitun toaltion täytyy maksaa e-, mistö meistä ei tooisi luopua vaik-
nentpi veroja, Pohjois Dakota todel- ka me tahtoisimmekin. 

A. C. ANDERSON 
Ruumiitten hautaaja, ja lupakirjalla] varustettu pal-

•ameeraaja. 

New York Mills, Minn. 
Puhelin puotiin No. 94 Asuntoon No. 35. 

la Vähentää verojansa. 
Seuraamat laskut Näyttävät koik-

fi verot, jotka olivat koottavat vuo
delle 1919 jo 1920 kahdestakymme-

Mitä Canada on tehnyt? 
Toisessa tilassa, kokemus nisun 

myymisessä Cänadassa ja muun ta
varan myymisessä Mdystvalloissa 

nestä kauntista ja, koska nämät faun | on osoittanut, että kasvattajat voi
tit ovat laajalti haioitetut yli vai- ^ vat .määrätä, kohtuullisuuden mu
tton, nämät summat ovat yhtä hq- j kaan, mitä tavormt myyntihinta pU 
wä luettelo osoittamaan kokonaisen täisi olla. 
väheitnyksen veroissa Pohjois Doko-
tassa. 
Cass kauntt, (1919) $277,179.13; 
1920 $213,250.94. Adams, $31,-
761.75; $19,695.54. Barnes, $151,-
792.32; $115,690.31. Billings, 
$17,683.48; $14,453. Foster, $50,-

Otaksukaomme, nyt, että jokaisella 
meistä, maanviljelijöinä, on 1,000 
bushelio nisua myytävänä joka syk'y. 
Se on niin pieni osa kahdeksasta sa
dasta bushelista, joko kasvatetaan 
yhdysvalloissa, että sitä ei voi vai
voin nähdä. Jos, kuitenkin, 100 

591.63; $38/534.51. Golden Valley, meistä yksityisinä yhdistyy ja paitent-
$29,748.26; 20,871.18. Grand me nisumme samaan varastofiuonce-
Forks, $175,092.03; $13,040.76. seen ja pidämme sen siellä, meillä on 
Griggs, $64,898.19; $49,996.92. niin paljon, että sen voi kelp osti näh 
Logan, $34,674.60; 26,955.69. Mc- dä. Jos sitten me yhdistämme vil-

Nolan kertoo naisille Waltion Ne n 
woston hyödystä työmiehille. 

Minneapolis. —Syitä, minjfätäij* 
den viime legislatuurissa valittiin 
erityinen komitea, tulee 'suosittamaan 
vuoden 1921 legi s laituri Ke teolli-
suuskomissioonia työmiesten korva
uslain hoitamiseksi selitti puhuja W. 
I. Nolon, Nais Äänestäjien Liiton 
edessä hotelli Radisonissa. 

Mrs. ja Mr. Nolon, ja E. G Hall, 
valtion työmiesten liito itpresidcntit, 
joka pidettiin kulta huoneessa jo jos-

<fa oli läsnä 150 vierasta. 
Parempi työmiehille. 

„Teollislluskomissiooni on parem
pi työmiehelle kuin valtion vakuu
tusrahalta," ioäitti Mr. Nolan. 

„Ott kolme tärkeää asiaa mietittä
vinä," 'hän sanoi: 

„1. Työmies ott oikeutettu sao-
Tttoart niinpoljon hyötyä kuin hän 
voisi saada Tain alla. * 

„2. Hänen pitäisi sooda palkkanso 
tarkasti ja oikealla ajalla. 

„3. Woltiolla tulisi olla riittävä 
koneisto tookimttamaan, että työläis 
fet saavat kaiken mitä he ovat oiko» 
utetnt saamaan, ilnton että heidän 
tähtyy taistella oikeudessa seit puo
lesta. / 

„Nämät kolme asiaa voidaan hanf 
kia 6ciponjÄ^tsti komissioonin Tuin 
valtion vakuutusrahaston kautta." 

.Henry, $79,496.80; $56,492.29. Mc 
Jntoeh, $41865.86; $29,602.09. 
Mercer, $35,254.39; $27,781.69. 
Morton, $88,455.34; $67,376.03. 
Mountrail, $50,516.17; $39,282.01. 
Oliver, $22,084.14; $16,976.05. 
Rantsey, $100,043.65; $77,514.05. 
Richland, $153,457.72; $117,630.94 
Slope, $23,041.07; $17,477.51. 
Stark, $54,099.75; $43,238.27. 
Steele, $59,277.75; $45,746.23. 

Pohjois Dakotan maanviljelijät 
ja liikemiehet saavat kiittää Puolu
eettoman Liiton toimintaa tästä ve
rojensa halvenuksesta, sillä se on liit
to, joka ott katsonut perään, että toe» 
toitus on tullut tasa arvoinen ja 
somalla myös pienempi. Ennen ovat 
keinottelijat voineet kätkeä veroitus- la hinnoilla. Ne otoat keinottelijoita 
tansa, nyt ei itiin ole käynytkään! suuressa määrässä. 

nonpartisan Ditoit 
Ovainiolta 

Pnotueettoman Liiton työalalta. 
Pohjois Dakotan verot otoat haipu

neet, vaikka toisten valtioiden 
*• on lisääntynyt. 

Kymmenen vuoden perästä vuo
tuisista lisäyksistä veroissa, vuoden 
1920 ilmoitukset tänä vuonna to
distavat miellyttävän hämmästyksen 
Pohjois Dakotan veronmaksajille. 
Tämä m erittäinkin totta Fargon 
veronmaksajista tänä vuonna. Mo
tti on tullut Eourver-Nevs lehden 
konttoriin kuluneen viikon eli kym
menen päivän sisällä vertauksilla 
vuoden 1919 ja 1920 vero ilmoituk-

jamme vielä enempi niin, että ei ai
noastaan kaikki nisu kauniissa ja 
valtiossa ote pidätetty tällä tavalla, 
mutta myös käikki nistl yhdeksässä joh 
tavassa nisu valtiossa, meillä ott 
hallussamme kaikki nisu mitä kasva-
fetoatt. 

Mifä, sitten, olisi maan „nisu-va
rastojen" *ik$? Niillä pitää olla 
jonkun Wetrran nisua vähintäänkin 
millä keinotella. Tuoda sisään nisua 
Conodosta? Tuskin, kun Canadan^ 
nisu farmareilla on jo tällainen nisun! 
myynti käytännössä. j 

Ulkomailta sitten? Ei. Kauppa-
oikeustot eitoät ole erittäin innostu
neet hankkimaan Mdystoaltain osta
jille nisua mahdollisimman haltooil-

täväkseen tämän kysymyksen ratkai
semisen, jonkunlaista pikaista awus-
tusta voittoisiin odottaa. 

Hätä Kansasissa. 

„Mikä ott hätä Kansasissa?" ky 
syi eräs Courier-Nevs lehden lukija 
yli puhelimen. „Tuleeko jiclla ole 
moan vaali pian?" 

Ei. Tuleva vaali Kansasissa on 
vuonna 1922. Koko hätä Kansasis
sa, sentähden, johtuu vanhojen vr#r* 
ti o m ie s ten pelosta siitä mitä voi ta
pahtua vuonna 1922. 

A. C. Tovnley meni Kansasiin ai
noastaan muutaman järjestäjän 
kanssa. Tähän saakka Kansas on ol
lut suljettuna Liittoa vastaan. Suur 
liikkeen opin leviti elemi nen ja fol)-
tuullinen määrä maanviljelysvaral 
lisimtta teki mahdottomaksi Liitolle 
saada jalansijaa. 

Mutta tmtutamien kuluneiden kuu
kausien aikana suurliike on täydelli
sesti tuhonnut kaiken opin mitä se on 
tuhlaavaisesti levittänyt Liittoa 
vastaan, kuten se on melkein ttihon-
nut maanroiljcTiiäin varallisuuden. 
Sentähden Liitto nyt löytää aukon. 
Ja suurliikkeen edut nyt huutavat 
korkealle tammalle Liiton „epälojcct-
lisuutta" vastaan ja yrittävät jär
jestää estääkseen Liiton saamasta ja
lansijaa Kansasissa. 

Suur liikkeellä aitta ott helppo kei
no jonka kautta pitää Liitto ulkona 
kaikista valtioista. Mr. Totoni 
kertoi Kansasille mikä se on. Se on 
ainoastaan lakien tekeminen joita 
maanviljelijät vaativat. Suurliike 
on ollut täydellisessä kontrollissa 
Kaivosissa ja Nhdysvolloissa. 
ci ole tehnyt mitään maanviljelijäin 
'bywäksi. Suurliike toi tämän nykyi 
sen ratkaisctoan hetken maanviljeli
jäin Päätie. Suurliike palautti kei-
nottelemisen. Suurliike Poista ta-
f miksen kohtuullisista Hinnoista. 
Suurliike kielii maanviljelijäin nti* 
teiset varastohuoneet ja Pää elevaat
torit. Suurliike kieltäytyi antama?-
ta lainoja maanviljelijöille ja sulki 
farmi laitta pankit. Suurliike nosti 
rautatierahdit 35 prosenttia juuri 
ffutt kaikki muut Hinnat laskeutuivat. 
Suurliike vielä nylkee maanviljeli
jöitä teräksellä. Hiilellä ja kaikella 

.mitä heidän täytyy ostaa. Suurliike 
. sulkee tefitaita idässä, Heittäen miljoo-
1 n'ta työttömäksi, rajoittaen Vielä c-
j nentpi markkinaa maanviljelijäin 

5% korko 
maksetaan 

jalle pan
nuista tal
letuksista. 

HIUAISET LIIKETOVERIT 

Maanriljelijfit, jotka antavat tänne rahal
liset ja liiketehtävänsä, löytävät täältä 
osaaottavaista ymmärrystä ja käytännöl
listä apua. 

Sillä yli 17 vuotta me olemme palvelleet 
hiljaisina liikekumppaneina lukemattomille 
maanviljelijöille tällä seudulla. 

Eikä ole suinkaan mikään salaisuus että 
nämät liikekumppamiudet ovat olleet hyö
dylliset kaikille, jotka ovat niitä nauttineet. 

FIRST STATE BANK 
NEW YORK MILLSISSÄ, MHfif. 

Pääoma ja liikevoitto $30,000. 

Farmers & Merchants 

State Bank, 
NEW YORK MILLS, MINN. 

laatuun, voan täytyy heidän maksaa J Myllyt eivät ole tavallisesti keinot-
samassa suhteessa fuitt mamtvilj^Ii- teli joita: ne vaativat tasaista viljan 
jätkin. I virtaamista heidäit kiville koko kulu-

Pohjois Dakotan maanviljelijät ^ van vuoden ajalla. Koska kauppa-
sanovat että yksistään tuo tasainen | oikeustot otoat ainoat lähteet, josta 
ja samalla halvempi vero korvaa! nisua voidaan saada suurissa trtäö-
tttottcett kertaan sen touofintaf knt mi- j rissä, niiltä ne ostavat. 
kä menee jäsemnaksoksi Puolueetto- j Ovatko myllyt innostuneet viljan 
maan Liittoon, puhumattakaan mitä j sisä äntuottaini seen? Ne eivät ole! 
on hyötyä siitä fun viljan punnitut- Ne ovat innostuneet jauhamaan ni-
sessa maksetaan myös roskista ja 
raesateett vakuuws ja monet muut 
edut saadaan Liiton mukana. 

suo jauhoiksi. 
.... Maanviljelijältä myllyyn. 
Miksi sitten emme myy nisuamme 

suoraan myllyille, sivuuttaen välit' i Sillä on täysi voima tehdä tuitt. 

tuotteille. 

Ja silti, santa suurliike, joka teki 
kaikki nämä rikokset, ja rosvosi yksis
tään Kansasin maanviljelijöitä sa
toja miljoonia dollareita tämän vuo
den viljassa, nyt heittää yhden puus
kan urhoollista suuttumusta toisensa 
perään sentähden kun A. C. Tovnley 
ottaa $18 jokaiselta Kansasin maan
viljelijältä. Jos suurliike luulee tä
män olevan niin suuren synnin, mik
si ei 'se lopeta olosuhteita joita was-
taán moantoiljelijät valittatoat? 

Maanviljelijäin täytyy päästä eroon täjät jo kauppaoikeusko!? 
kcinotteletoistä välittäjistä saadak-, 

seen rehellistä kohtelua. 
Nykyiset olosuhteet, joitten alla 

me myymme meidän nisusatoamme, 
otoat kehittyneet suurimmassa mää
rässä kahden syyn tähden, jotka otoat, 
meidän pieni osanotto keinoihin ni
sun jakamiseksi ostajille (myllyille jo 
ulkomaiden markkinoille) ja vuoden 
nisutoaraston vieminen markkinalle 
kahden eli kolmen kuukauden ajan si
sällä. 

Sen seikan tähden, että me, tuotta
jina, olemme antaneet vähän huo
miota viljan myymiseen, toiset joilla 
on hytoin vähän, jos ollenkaan, osaa 
tuotantoon, 'ovat astuneet aukkoon 
tuottajan ja kulttttajan välille. Nä
mät yhdistykset otoat nähneet helpok
si fontroTleerota täydellisesti toiljatt 
jakamista, koska suurin osa vuoden 
tuloista annetaan, heille muutaman 
toiikon sisällä. 

On silminnähtävä sentähden, että 
yhdistykset toimien tuottajien ja ku
luttajien toälillä (yhteiskunnan kutsu 
mot välittäjät) niittäisivät suurta 
võitva. 1 Tämä tilanne on annettu 
kehittyä ottoon suhteettomaksi pavve-
luiseen, joka tehdään tuotteiden jako-

„Sitä ei voida tehdä"!—?? . 
Päinvastoin sitä tekee suuri osa 

Canadan nisun kasvattajista ja nel
jänkymmenen kahdeksan sentin puh-
taalla voitolla bushelio kohden vuo
den 1919 viljalle. 

SBoidOanko sellainen järjestys ke
hittää lyhyessä ojassa? Ei, mutta 
on jo tehty alku neljällä tuhannella 
kuudella sadalla maanviljelijäin yh
teistoiminta ekvaattorilla M>dys-
valloissa. 4 

„Seitsemäntoista Tomitea" meidän 
Amerikan Farmi Neuvosto Liitosta 
tarjoaa selostuksen meidän nisun 
myyntipulassa. Tutkikaa sitä! 

Onko mitään, jota voitaisiin teh
dä ttlanteen auttamiseksi heti vuoden 
1921 viljan'myymisessä? 

On suuri asia, jonka me faStoath-
jat voimme tehdä. Me voimme es
tää jossakin määrässä markkinan tun 
kernistä jakamalla meidän viljaamme 
elevaattoreille. 

Mutta meillä täytyy olla rahaa, 
millä maksaa meidän viljalainoja ja 
vuodenajan kustannuksia. 

Mitä pankkiirit f anovat? 
Antakoot niitten meistä, joitten 

täytyy, ja jotka voivat lainat* rt* 

Kukaan et estä sitä. Se voi tehdä 
Puolueettoman Liiton Kansasissa v-
1922 pilaksi. Mutta se ei voi teh
dä sitä ainoastaan järjestämällä Lii
ton työmiesten ajamista ulos Kan
iosista. 

Se Mdystoaltain ylioikeuden pää

tös pifäen työläisiä syyllisinä toisen 
luokan boiikotnksesto Clayton lain al
la on yksi, joitko ei pitäisi innostut
taa työläisiä yksistään. Samaa Päät
telemistä jota oikeus käytti tässä a* 
siassa Voitaisiin käyttää maanvilje
lijäin tuomitsemiseksi yhteisestä kaup
paamisesta. 

Näitä seikkoja ott juuri viitannut 
ulos I. D. Miller, neuvonantaja 
Maanviljelijäin Liitolle, Maanvil
jelijäin Kohtuullisuus liiton kon-
wentsionissa St. Louisissa, yrityk
siä vielä tehdään uskottamiseksi 
maanviljelijöille ja työläisille, että 
heidän pyrintöjänsä' vastustetaan. 
Tosi asia on, että ne ovat alkuperäi
sesi samat. Maanviljelijät jo työ-
Iäiset ovat koksi suurta tuottavaa 
luokkaa, ne ovat samoin kaksi suurin
ta kuluttavaa luokkaa. Mikä vähin-
goittaa yhtä, vahingoittaa toista: 
mikä hyödyttää yhtä, hyödyttää tois-
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Ylennetty pääoma ja vararahasto $36,000.00. 

Yksi vankimpia pankkiliikkeitA aiotussa "Clover 
Countyssa". Maksamme 5 prosentin koron säästö-

talletuksista. 

Virkailijat: 

Presidentti — A. J. Sitz 
Vara-pres. — E. A. Eousu 
Kassori — A. E. Anderson 
Apulais-kassori — H. P. Wood 
Kirjanpitäjä — Neiti Vieno E. Aarni 

Storage Battery 
Palvelus. 

Olkaa varma, että tarkastutatte jo korjautatte storage batteryn outo» 
nobiilissänne tänä talvena. Meillä on uusimmat jo parhaimmat 6at-
eryn tarkasws laitokset ja voimme sanoa tarkoin mitä vikaa teidän 
atterysso on, josko se torvitfeq uv^istomista eli korjaamista. . 

Me erityisesti uttdiStamme jo korjaamme niita talveksi kohtuullisella 
innolla. 

Antokoo meidän huolehtia teidän battery vioista jo säästäkää toai-
oaa ja kiusausta wlevoisuudesso. SIjESúÉ i&ild&jli i.Nw, 

Sebeka Garage. 
Me myymme Ford automobiileja ja Fordson Träkiörejä. 

i »".v t'i Ä',;.'4 Ejfit 
'i:i* 'u • 

Lakimies O. A. Wuolle, L. L. B. 
ATTORNEY AT LAW. 

609—610 Hobart Bldg. 
Puhelin: Karney 2114. 

682 Market Str. SAN FRANCISCO, CAL. 

Jokainen loki rajoittaen työläisten 

vapautta rajoittaa maonviljelijäin 

vapautta. Jokoinen oikeuden pää

tös kieltäen työläisiltä heidän oikeuk

siansa kieltää maanviljelijäin oikeuk-

sia myös.. Ainoa keino, jonka kautta 

maanviijelijät jo työläiset voivat 

suojella vapautta, joka on aina ollut 

'heidän tässä meidän Mü^Isannne *n 
Risomalla yhdessä.. . .. 

f ' * . . t ', I' -' * I » 1,4 tjJf.h-, 
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S A L A I S E T  
Miehen taudit, 

m. k- TnsksiHeet vncxHt., Verenmyrhyt»!... 
SunoTSodot a. ovst wliW'j )• hinta ilmoitatte 

It rjB.-is» No. 1. . 
joke »»pe» 
kttiltillo suoni 
miehille, jotlr# 
iitft pyytärBt 
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LIGNBLL CO 
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