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Cktola ItimsameK 
keskuudesta 

4 5 Lakk Norden, So. Tak. 
;!!v Paikkakuntain t'irjeitten kirjoitta 
. ' jtxiii näkee ui cm fit o (ustel eroa 11 it 
' f oá au sillä, että muste 011 jäätoimt, 

,f. 'toi fimä särkynyt, jonka roitofjt citxHii 
• ^ ' lxi useammin kirjoittaa. Syy i: 
' /< j ( ra nünullakin, mutta ai matt toisen 
'y .'A' lainen. Minä tutmustan syyn oletvan 

,. V" ^ tiH6?}6 persoonassani, eikä kynässä 
V' í'i lütudFotteiétcmi ei ole harjaantunut 

.?' ' k»winkaan suureen totututtaan. 
. *her ja toimet, m:tä utaanroiiieltjä 

^ ' if. waükava wa«n maanwiljelijän 
•, , ' tv-őltiinenfiit joutuu käsittelemään, c-

i Yiicit siksi yksinkertaisia, etteiwät ne 
ole paljonkaan ajatuskykyä kehittä
neet. Jonkun yksitlkertaisen uutinu 

'» ftifläftn ivoi kirjoittaa, mutta aja 
tuksensa julki lausuminen jostakin 
tärkeämmästä yhteiskunnallisesta kn-

. ' ' "symytscstä on jo asia. joka toaatii c-
. v f irmmäti tarfkaatooifuutta panna jc 

iofcoit paperille tiiiit että se on i)h-
täpltäivä sen asian suhteen omaainan-
k ajatuksen kanssa. Maanwiljeliiat 
i'Uiat omistamallaan tahi wnokraa 
mallaan maalla toimimeta wäestöä. 

- i Liidän toimintansa, ajatuksensa ja 
in*r;utonsä rajoittumat pienelle a-
Ialic asuntonsa timptirille. Useinkin 
ITumiiiamät he kaiken woimansa ui", 
fan toimeentulonsa hankkimiseksi, toi 
jolla on jonkun werran warma toi-

"" lneentulo, hän haluaa edistyä yhä Pv 
jemmalle, antauwen wieläkin suu-
Tciitfitit ponnistuksiin, jonka johdos-
ta hunelle ei jää aikaa seurata maa* 
ilman tapahtumi.a. Seuraus tästä 

On henkisen puolen könlityminen ja 
ykä suurempi wälinpitäinättomyys 

hteiskunnallisiin kysymyksiin näh-
m. He omaamat ajatuf'eu, että 

kiillä minä tässä jotenkin pärjään, 
!;ommatkoot toiset mitä tahtoo. Tä-
mänlai'e?ta menettelystä seuraa ran-
paistus, joka on laadultaan talou-

Edellinen Siliten tiedäinme, on yh° 
ícisíuiiiinssa luokkia, jotka otoot ia* 
leudellisten tilanteiden synnyttä-
I rt iti. ja jotka haluamat hyötyä toi
sestaan. Etamme tässä nyt lute
in ioon a'noastaan kaksi luokkaa, 

.jotka omat Päätekijät: työtäteketvä 
li tokka, johon luullakseni suurin osc 
iitaatttr/iijelijoistäfin kuuluuna työn-
oniajaluoffa, joka cm kokoon 
.pantu faikeliaisista keinottelijoilta, 
futrhtcit siihen myöskin miljatruvti ja 
maantuilicítisfonetruvti. Kittet: sa
nottu maatamiljelenxin mäestön yrit-
teliäisyys kohdistuu ainoastaan o-
luaati persoonakohtaiseen elätnänsii 
liirwaamiseen, ollenkaan wälittnmät-
tä siitä mitä lainen Piirinsä nlkopno. 
lella tapahtuu. Tätä käyttämä» 
trustit hywäkseen. Liittoutunialla 
yhteen muodostamat he htjait rinta-
nian, omaten kaikki nmrkkinät, ntak-
saen niaanrniljelijälle mitä he iii 
iiMitseitHit atttaa, ja koneista was he 
ottamat mielensä mukaati, ollenkaan 
wälittämättä, josta tuo heidän kont-
rollinsa alla oleMa luokka kärsii mv 
li m tai nälkää, Kintenkaan ei maan-
luiLjclijötllä 0he yksilöinä ollen tr.<: 

tään iaitotialoita kaikkeen tuohon n-
rirtkuriiuuti^u. Waikka he kuiiifa ko
vasti pus/kewat ttiölä, niin taloiv 
dellinen /pärnarntuus F<iy siltikin yhä 
ichkaalv^mmaksi. Tämän kaiken huo 
Miittutiaii niaanmiljelijät pysähtyivät 
cijatt/lemaan, miStä johtuu tuo km k-
ft áiöryys. jota heitä kohtaan har-
jo/tewan. He huomamvat n ti tv.i 
iftríoira tekijöitä he omat yhteiskun-
tassa, miten tehokasta ja hyödyllic-

fö palweltista he suorittamat kas-
HXtttamalla kaiken rorniitttoit irittö 
vl'teiskunnassa íarroitaan, fnitenfaatt 
saamatta siitä kuin puolet seit todelli-
fcSta armosta jo joskus mätiemmiitv 
fin. y)(xi edelleen ajattelemistaan 
}a tirtfimitftoan jatkaen he huomaa-
ivat tämän kaiken johtuman siitä, et--| 
teimät ole tehokkaalla taivalla jär« 
?estyt?eet itseänsä puolustamaan, ei» 

^oätkä luota oinaan ilsenäiseen toi-
wintoansa etujensa puolesta taistel
lessaan, waan seit sijaan antamat 
läikkien trustien kätyreinä toimimain 
uTbtojfiinfa, „ Ii nmt ett miesten" toi
mia puolestaan in myydä heidät 
trusteille. 

Nyt, koska olemme huomanneet 
"syyt, joista johtuu tämä ituriufuri* 

suus. niin nyt meidän on asetuttama 
I 1.titti syttä poistamaan ia koriaa-

Iiunait tätä buottoa asemaamme. En 
, fimäiitett iehtäwä mi luoda silmäiK-

« litenneisyyteen. katsoa mitä tapoja 
meidän työllämme elämä luokka on 
käyttänyt, päästessään siihen ase-

* maan, jossa se Kinii piitttkinii ott. 
I • Se on heittänyt feskiuäiieit kilpailun 
•'4:. 'tois ja järjestvnnt yhteen, ei m noa s-
s,J\tcan kansallisesti, maan kansatnwä 

7 |ifesti. Meidän tchtämäiume cn 
»'ffSttyösfin järjestyä yhteen, aimatt ja-

iHoin f uin mastustfijammefin otoot 
I', • tehneet Nonpartiicrn Liitto on 

ntaantoiljeltjätn järjestö. Meidän 
,iiö on yhdyttäwä siilin. Jos fit-i 
t:ä on jotafin, joka ei meitä tyydy
tä, niin ei sekään saa olla esteenä 
yhtymiselle, toointmehan me käyttää 
suutamme ja sanomalehtien palstoja, 
joiden amulla mointme tuoda huo
maamamme epäkohdat päi toti n ma 
loon ja esittää parempia tilalle. Kun
niajäseneksi jos yhtyy järjestöön, ei 
se paljon merkitse, mutta siinä pitää 
loimia. Mitään parempaa emme 
saa jollemme toimi. Toisten toi
minta ei hyödytä meitä, ivaan mi
nun, sinun ja meidän yhteinen toi
minta tuottaa haluamiamme tuloksia. 

Jos ivähän mainitsen paikkakin: 
nan asioista sen tvähän mitä niistä 
tiedän. 

Talmi ott tamallista ankarampi. 
Lunta on toisin Paikoin lähes 1U 
jalkaa. Sairautta myöskin ott h n-
min paljon, johtuen ehkä kylmästä 
taimesta. Ahteispyrinnöt omat hu
ivi n surullisen makamia ja ilottomia 
Iloitseminenhan kuuluukin haudan
takaiseen elämään. Näytelminhän 
täällä sentään suomalaisia ^'ätiköku-
mia. huulenpa niitä käyneen katjo-
massa joka yhden, joka waan kyn
nelle kykeni. Iännitykiellä niitä kat-
sotkiin, osa yleisöstä innostui niin, 
että alkoimat ääneensä ajatella. 

Onhan täällä sentään suurtakin 
touhua, ainakin suuria puheita ja a-
jatuksia. Niitä kuulin eräässä liike-

huoneessa, johon sattumalta pistää rv 

ttyin. Siellä oli joukko miehiä kool-
la, jotka keskustelimat Suomen ky
symyksestä, pääasiana ollen rahan 
keräys Amerikait suomalaisen mäes-
íött keskuudessa, jolla tultaisiin 0-
musiamaait sitä yli maailman kitu-
l'.tisak'i tullutta, rakkautta ja rauhaa 
takashaivaa Suomen hallitusta, tais
tellessaan Wenäjän punapeikkoja 
pastaan, Armelimat, että jos laite
taan $5.00 miehestä, niin kyllä ne 
punikit sitten saamat selkäänsä. Toi* 
ivoit hommallenne onnea, mutta en 
yhtään tnenestystä.' 

Jälkeen tuon keräyksen, johon ci 
kukaan uskaltanut laittaa pohjara-
haa, alkoimat he perustamaan luku
tupaa ja kirjastoa. Mi hymitt itse-
tvaltiaau näköinen • mies, päänsä 
täytetty liikemiehen järjellä ia mat 
fania liikkeen tuottamilla herkuilla, 
teri selmää miten säälittä mää on 
nähdä miesten tuhlaaman rahansa 
pallohuenissa ja sitten saamat kärsiä 
siitä, joten olisi perustettama lititv 
tupa, johon saisimat mennä aikaansa 
kuluttamaatt ja iuttclcntaan. Kirjal
lisuutena käytettäisi uskonnollista 
kirjallisuutta. Paitsi jos tämä ei toe-
täisi pallon pelaajia puoleensa, itiin 
sitten laitettaisiin jotakin muutakin. 
Sitten tuli kysymys siihen tarroitta* 
mistä rahoista. Tuo samane,i mies 
lupasi Panna tuhannen dollaria jos 
toisetkin sen tekee. Huoneessa tuli 
haudon hiljaisuus ja hautajaiset ne 
todellakin oli. Siinä haudattiin se 
kirjaston vernstsmishanke. Tämä 
üts oli yhtä miehemää kuin se ra-
hankeräyskin oli Suonten hymäksi. 
Oman ajatukseni haluan lottoa tuo-
hoit kirjastoon nähden. Kirjasto 0-
1 iii mitä toiilttämättöntin olemassa, 
sen kantta me moitititte kehittää it
seämme. Hywät tieteelliset kirjastot 
emot siksi kalliita ostaa, ettei mitä 
yksilöitä paljonkaan moi laittaa, 
ututia yhdistynein toointin jc olisi 
mahdollista. Kirjastoa perusteissa 
täytyy noudattaa 

lasketella tuollaista moskaa yleisön 
iuettatoaksi jos pidätte itseänne Ie 
fuFfcn seuraajitta. Niinkuin sanoitte, 
ettei Jesus kumartanut sielun mihol-
lista minkään edestä. Mainittuan
ne emäseurakuntaa tietysti tarkoitat-
tc samaa kuin mmäkiit sitä l nkku-
noukait emäseurakuntaa, joka 0:1 
kaikkein juurin maailma sf a. 

Niin, nähkääs Jesus ei ollutkaan 
niin narrattama kuin jotkut saarna 
miehet. Ei tarmitse lumetta kuin 
flksi leipäsusi, niin silloin ott walmis 
liitfTunoufan seuraaja. Muistan 
Suomessa erään tuollaisen niin fut-
sutun saarnaajan, mutta siitä huoli
matta hän fulki ympäri saarnaten 
tueta . fetoeää etoankeliumta ja kun 
palasi kotiin saarnamatkoiltaan, niin 
käyttäytyi kotona aimatt kuin tíse 
manha Erkki. Nämä oli mat niitä 
usfon hedelmiä ja eihän tuo ole mi
tään outoa tässäkään maassa. On» 
han noita ilmiöitä huomattu täällä
kin. Raamattu sanoo, että usko on 
kuollut ilman töitä. Mutta minkä
laisia omat nuo työt, jotka johtumoi 
oikeasta uskosta? Omatko ne sel
laisia, että ihminen rooipi kähmeliaci 
toisen omaisuutta niin paljon kuin 
kerkiää ja on mahdollista, ettei jou
du maallisen lain kouriin. Tällaisia 
menettelyä on huomattu eräällä ta
holla oikein huomatuissa pylmäissä. 
Tästä ei tarmitse tämän tarkemmin 
selmää tehdä, sillä se on yleensä tun 

n t-i Ui asia, ettei muuta kuin Mg 

maan, toitte rt et ole mitään mälia^ 
maikka olisimat aina määryyttä teke
mässä. Silläpä Hill otaksuu, että 
kaikki muut omat farisealaisia, koska 
hänkin on huomannut että on jotain 
eroamaisuutta olemassa. Onko Hill 
huomannut sitä kohtaa raamatussa, 
lossa puhiltaan hengen ja uskon he
delmistä. Onko ne sellaisia kun o-
ien edellä' maininnut. 

Mitä tulee maallikkosaarnaajiin 
niin niissä on hymiäkin saartiantie-
f)iä, mutta itiin kutu olen jo edellä 
sanonut, että paljon on susia lanv 
masten maatteissa, jotka tuuditta
mat ihmsiä määrällä rauhalla. Hill 
sanoo myöskin, että aitta joskus noi
ta farisealaisia erehtyy heidänkin 
joukkoonsa, pappejakin. Niin, nali-
fääs niitä on letoinnyt jo kaikille 
eri suunnille, niitä on millien paka
nainkin keskuudessa. Siis saatte 
ollä kiitollisia, että tekin olette saa
neet sellaisia miehiä joukkoonne, jot-
ka tooimar antaa opetusta ja silmän 
moidetta, että tulette huomaamaan, 
että tekin olette syntisiä ihmisiä niin
kuin kaikki muutkin. Lopuksi toimon 
maan,että ei tästä lähtein tahrittaisi 
sanomalehtien palstoja moisilla ok
sennuksilla, sillä siitä ei ole muuta 
kuin mahtitkoa. Synnin tiimi. 

mihdoinkin „Syrjästä katsojan" kir-
loituksen 11. K. imrnnif. 3 p. nume
rossa, jossa hän m. m. mainitsee 
ioitiupuftn jakaneen lahjoja Ahlil
lamme. Tuohan torttua A. O. niin-
tuin hukkuiva oijenfortceit toiimeiic-
nä pelastuksen keinona koettaen 
tuolia ainoalla waan ikämö knilä 
tylsäpäisellä aseellaan lyödä „Astan-
tuntijaa" ja jopa oit iloonkin Puhkea 
massa, kun on wihdoinkin näfetvv 
nänsä Päitoän sarastusta no::rcit 
raskaitten welwollisuuksien Putwätt 
yön jälkeen. „Syrjästä katsojan' 
lirjoitus muodostuufin todella ov 
ivalliseksi iapamatolaöffeefsi A. 
O: Ile, kuitipahan nyt se mi in te ii teit 

fin kähikäärm^en muna watsasta'i 
Pakenisi tullessasi huomanneeksi suu 
ren pettymyksesi. Näet „Syrjästä 
fctsoja" on toain yleisen sananpar 
ien mukaan maininnut, että joulu 
pukki oli jakelemassa sekä lahjoja, et
tä makeisia ivaan todellisuudessa asia 
et niin ollutkaan. Lahjoja y. m. 0 
limat jakamassa Mr. Hjalmar Otson 
sekä neidit Lampi, Mattson ja Peter 
son ja ehkä mieLi muitakin, joitten 
nimeä cn tiedä. „Syrjästä katsoja" 
enemmän kun muutkaan eimäi ole 
nähneet tämän kummempaa joulu
pukkia. Jakajat esiitttyitoät nth.-an 
omassa mi mi s sään eikä minkäänlai 
sessa malemerhossa. Tämän, oi kai 
sittti merivoimiseksi moit maikkapa 
tehdä kyläilymatkan Holmes Cityyn-
Fin tiedusteluilta^ lienetotitky nsiot 

näin. Santalla furt olen ikämissö-
ni, että „Syrjästä katsoja" tuli täl
lä ajattelemattomuudellaan eli sa
noisinko tietämättömyydellään an* 
taiteeksi sinulle turhaa mcitoca, 
iloitsen kuitenkin, että turhamaisuu
tesi tuli tässäkin kohdassa oikein nä-
kymiin. Eiköhän tämä ole nyt kyl-
iin selmä.. E. B. Niemi. 

Thomson, Minn. 
Koska Brainerdin kirjeenmaihtaja 

nimimerkillä A. O. on wastmtkses-
scan „Asiantuntijalle" heidän mcv 
lisessään kynäsodassa Uuden Koti
maan helmikuun 14 p. numerossa 
kajonnut minuun persoonallisesti 
kitin myöskin Holmes Cityn seura
kuntaan tahtoen sekoittaa meidät 
tuohon halpamaiseen sepustukseensa 
olen paloiteltu puolestani kysele
mään häneltä mitä rauhaansa sopii. 

Omituista typeryyttä on tuo A. 
O:n soimaus, että „Asiantuntija-' 
olisi „romaanin" alottcinut. A. O. 
piti sen leikintekona, että kirkkoam-

mapaamieiinnjttä'jne kuulutti kauppahuoneena. Olen 
siksi Paljon, että kaikellaiset kirjat cmasta puolestani sitä 
tulee huomioon otetuksi. Kristilli
nen kirjallisuus tiklistään ei pysty 
sammuttamaan tiedonhaluisen tie
donjanoa. 

Manit moukka. 

Brush Prairie, Wash. 

En ole huomannut täältä Uudes
sa Kotimaassa kirjoitusta niin ajat 
telin pistää jonkun riwin. Ilmar 
011 täällä olleet koko lailla hymät 
werrattuna idän taimiin ja kesähän 
tuo jo taitaa pian tullakin. 

Oieit seurannut paikkakunnan kir
jeitä eri paikoilta ja huomannut, 
eitä tie on komin ristiriidassa teske 
nää n, tkämä kyllä. Missä on to; f a. 
että työläiset ^ sortaa ja halmeksti 
toinen toistaan ja mielii lehtien 
palstoilla? Ehkäpä • ajattelematto
muus ja elämän nurinkurisuus. 
Ajatelkaapa eikö meillä olisi tär
keämpiä tehtämiä kuin toistemme 
sortaminen. Olemmehan kaikki sa
man rahamahbin rautakouran pai
nostuksen alla ja santa riisto ja sor 
to koskee meitä kaikkia työläistä. 
Koettakaamme oppia ymmärtämään 
osioita oikeassa malossa ja taistele
maan oikeuksiemme puolesta. 1 Wel-
mollisttus on kasmattaa itsestämme 
rehellisiä, kunnon taisteloiiito. He
rätkäämme siitä ikuisuuden unesta 
aukomaan edes silmiämme, että 
ivaisimme huomata missä mikä ia 
miten se olisi korjattatoissa. Emme
hän sillä ntiiiiätt moita, jos toisiani 
me sorramme lehden palstoilla. Liit
tykäämme käsikädessä tosi ystäminä 
toisillemme poistamaan tätä riisto-
järicstclmpä. Olemmehan kaiken 
rikkauden luojia, miksemme nouie 
jo toaatimaan työmme tuloksia, 
emmekä aina tyydy muruihin, jotka 

herrojemme pöydältä. 
Älkäämme enää" olko armolla elä
jiä, maan toaatikaammc oikeutta. 
Pois kaikki ennakkoluulot ja sota
huutomme fűifufooit: „Kaikkien mai
den köofiäiistö liittykää yhteen'" 
Joukkona me mottomme, maan yksi
lönä sorrumme. E. H. 

Käytännöllinen jä Halpa 
Englantilais-Suomalainen ja Suomalais-Englantilaine» 

Sanakirja ja Lauseoppi 
1 ' ' ' 

Meillé on saapunut lähet^ yllämainittua Nielsen & Lundbeek 
Höyrylaiva-asioimiston ja Pankkiliikkeen kustantama 280 sivua kä-
sittüvää kielikirjaa, joka todellakin on erittäin käytännöllinen * 
ja hyödyllinen ja tulisi löytyä jokaisessa kodissa ja jokaisella yk- , 
sinäisellä henkilöllä, miehellä ja naisella. Paitsi, kaikki tärkeimmät 
samat käsittävä sanakirja on tämä kielikirja erikoisen hyödyllinen 
si^tt takia, että se käsittää Lauseopin, jossa molemmilla kielillä esite
tään (tavallisimmat keskustelut, jotka syntyvät erilaisia jokapäiväi
siä asioita toimitettaessa liike- ja yksityisissä asioissa. Ja tämä lau
seoppi on englanninkieltä taitamattomille siksi erittäin hyödylli
nen, että siinä neuvotaan myöskin ääntä minen sulkumerkkien välis
sä. Sitäpaitsi sisältyy tähän kirjaan molemmilla kielillä esitetyt 
tavallisimmat kysymykset kansalaisoikeuksia hakiessa. Samoin on 
siinä englannin ja suomenkielellä pykälä pykälältä vierettäin Yhdys
valtain perustuslaki, johon meidän kaikkien olisi tutustuttava. 

Tämä sanakirja on sidottu mitä hienoimpiin koviin korukansiin, ^ 
mutta siitä huolimatta on sen hinta 

/ 
Ainoastaan 50 senttiä. 

Postin kautta tilatessa on lisättävä 5 senttiä postimaksun peittä
miseksi. 

Tilatkaa osoitteella: 

Uusi Kotimaa, 

% . 

.'.'.k. \ ' % 
> ,̂ > 

-K 

New York Mills, Minn. 

\ 

te* 

Medina, N. D. 

Ajattelin taas piirtää jonkun ri
ivin Uuden Kotimaan palstoille,1 

maikka ei täällä ole paljon kirjoit^ 
toinista kun ei ole toisia suoma
laisia, joita tooisi sortaa ja armos-1 
telia niinkuin monenkin paikkakin!^ 
nan uutisissa näkymät kiriecnmathm-1 

jat tekemän, että panee ajattele-! 
maan, että taitaa ollakin parhain1 

kun on näin Yksin tttin ei tartoit? 
kenenkään kanssa riidellä. I 

Ilmat omat olleet täällä faiffcv.u j 
laisia, pyryä ja pakkasta, ja on sitä! 
luitta myöskin tullut oifein Por ! 
mooit mitalla toiimeaifoitta. Äint1 

ajaa tiellä niin pitää katsoa qkMnn:! 
kuin junankuljettaja rautatiellö, eita; 
jos sattuisi joku tuleinaan mastcai; | 
ntiit kati'00 Mrhaan paikan nti-iii| 
tooi syrjätä, fttä ei joudit töppöset 
tahnasta kohti. Kun tien kohta on1 

ajettu kotoafsi ja tien sitout omat 
pehmeät, niin on tie paifotelien 4 ia 

nil le ikäänkuin influeuza. koska kmo-'ftxta armosielukykyä omaaman heu"1, seutua oletoan olemassakaan. Minä 5 jalkaa korkeammalla, fun tuuli 
masin Tirjoitiiftert Plummerista. lilön ja litki iän täytynee sanoa, että | kaappasi tt siis tuon ruostuneen kti- 'on mietitit pehmeän lumen pois tien 
Minn., fosketelleit samaa asiaa. J hän on rehellisesti ja makamcvt: a-j nätti, j of a on ollut seinän raossa' simuilta. 

Alkulauseet tuossa kirjoituksessa siasta firioittanut, kun iitä .vastoin ainakin parikymmentä rouotto. 2itv| farmarit täällä omat hymii-ic 
kuuluu seuraamasti: ,,Edellyttääkö.O. on turmautunut fnifeliciiiiinipiirtclen, että ruoste pirise,' eikäpäjtoimeissa. että nyt tulee hyma touosi 
cnennuistö aina oikeudellisuutta, ku-jiteliottomiin ptlajutwihin ja lopuksi tuossa olekaan muuta futn pitelee 

ja antaa fnitän 

mieltä, etrii 
kirkko, joka on kauppa- ja markkma-
huoneeksi muuttunut, ei eniiiin an 
sai tse Herran huoneen nimeä. Waan 
kun kirkkomme Brainerdissa ei ole 
milloinkaan markkinahuoneena ollft 
eikä myöskään ole siellä rahattmaifo* 

Brantwvod, Wis. toi teit Pöytiä nähty, oli tuo syytös 
taaskin näyttää jotkut uskonnon nntä tlfcintä ja tärkeintä sapenvur* 

kiihkoilijat saaneet päähänpisto ti al^ kausta, tehty tahallisessa meikäläisiä 
f aa kiistelemään IL Kotimaan pals^ mustaamassa tarkoituksessa. Olemme 
toilla. Alfit lienee lähtösi n Brainer- seuranneet mielenkiinnolla '„Asian 
dista, Minn. Mutta nyt se näyttää tunti jatt" puolustusta tuollaista! mau sanan, koska ciroät näytä pa
lo letvinneen muillekin Paiffakun- menettelyä ivastaan ia ?okaisen oi-jrentntot kynäniekat muistaman tätä 

Dunbsr, Miun. 

Arrootsa Uusi Kotimaa, jos sitonet 

sijan palstoillasi näin ' toähäpätöi-

selle kirjeelle, itiin Piirrän muuta» 

tään maan kuin erämaassa ja luon-

nonhelmaSsa. 
Waan on täällä riehunut myöskin 

lemmentnyrsky, joka kietoi yhteen 
Mr. William Siltalan, ja Miss 
Selitti Lummin. Onneksi maan ol
koon! 

Mrs. Jonas Fort on tehnyt.Sak-
san reissun jä' tuonut sieltä íulíe5«| 
saan pari tiskaria miehelleen. Eikä! 
tuo ole kummakaan, sillä Mr. Fort 
itse on käynyt Ranskassa, maikkakin • 
pienemmillä saatoutuksilla. j 

Luminen on taimi näilläkin tie-
noin. Ei tahdo tiet Pysyä kunnossa,! 
maikka lumiauraa kulotetaan oikein| 
hemosmoimalla. Kyllä isojofelaincni 
onkin tanakkana auran ajossa. Mut-! 
ta tämän kirjoittajalla se ott totelä-1 
kin surkeampaa, kun et ole tietä eitä j 
polkua mökilleni. Taimella täytyy 
lentää ja kesällä uida pesälieen pääs-i 
täkseeit. En siltä ole kuitenkaan 
„krapit" epkä „simpukka". j 

Ehkäpä lopetan, loruni, että luki
jat ciroät kyllästy. Kirjoitan toiste 

lisää, jos tämä simuuttaa sen sitr 
keankuuluisan roskakorin. On kaksi 
fniniiieuiämttsi touotta fitte kun oka *" a ~ • 
kirjoittanut sanomalehteen. Clen( 

jo toattha ja käteni omat leiniset. |p 

Joimotau maan onnea «udelle .«le | PoHjois-Länneii Suomalainen : 
timaalle ja sen laajalle lttfijakumtal- ^ 

,c Ä palossa »Hut. i jz Pilettiliike 
Duluth, Minu. 

Korkein wallitsewa kurssi aiva maksctaa». 

Edustaa parhaita Waltameriliujoja matkustusta 

wartca. 

Aivastaa omaisianne Passileimaukse» 

Suomessa A m eritään matkustusta varten. 

Toiminta kirjeenwaihdoli a kauwempana asuwie» 

kanssa. 

Carl H. Salminen Agency 

Arvokkaita tieteellisiä 
ja uskonnollisia kirjoja' 

Tahtoisimme erikoisesti luktihaluisille ja itse-
kasvatukseefi luottaville kansalaisillemme suosittaa 
seuraavia varastossamme olevia arvokkaita teoksia: 
Amerikan Suomalaisten Historia, nidottuna .... 50c. 
Amenkan Suomalaisten Historia, sidottuna .... 75c. 
Raamatun Historia Amerikan suomal. nuorisoa 

varten, kirj. J. K. Nikander 60c. 
Martti Luther, kirj. J. K. Nikander $1.00 
Armisen ja Aaltion suomal.-engl. Sanakirja 1.25 
Suomalainen Virsikirja (uusi) ja evankeliumi

kirja : ; 1.50 
Valtiotiedon Opas 65 
Kuvaraamattu, suurta kokoa» hyvissä nahka

kansissa 12.50 
Kuvaraamattu, korukansissa 15.00 

Kaikki nämä kirjat ovat sidotut koviin kansiin 
ja lähetetään yllämainituilla hinnoilla postissa kaik
kialle. Tilatkaa osotteella: 

•  U U S I  K O T I M A A ,  

New York Mills, Minn. 

1 

V 
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Dulnth, MW». Box 453. 
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ten käsitti Wenäjän pnlkitt Synodin 
cifeaiisfoitteit kirkko?" Minä eit 
ainakaan ymmärrä, että mitä HU! 
tarkoittaa noilla lauseilla,' tarkoit
taako luin entistä Wenäjän katoli
laista kirkkoa taikka olisiko bolshe-
mikeillä firffpia. Kyllä mittä tnic-
Iitimmin uskoit, että kirjoittaja tar
koittaa bolshewikien kirkkoa, kosta 
häit kirjoituksensa lopussa lausun 
termehimfiemä Kristuksen mihollt 
sille. Minä huomaan, että Plum-
merin Hill pitää mainitsemiaan 
D^enäjän synodalaisia taikka bolsh? 
ivtkeja, ketä hän tarkoittaneekin, fa
riseuksina ja ulkokullattuina ja omaa 
joukkoaan sitä mastoin Iesnksen seu
raajina, mutta minä toaroitan iettä 

iuieläpä walheeseenkin fointat^ii mi
nua ja Holtnes Cityn icuratuntaa 
siitä mikä 011 kaikkea totuutta mailla, 
'itsensä onkin hän osoittanut siksi 
Jerusalemin sutktariksi, joka mania 
nlöS ja alas juoffemtellett on asial
leen puolustuksia etnnyt. Olisi fai 
itinä jo pitämät oHa fylläksi asti, että 
yhden seurakunnan mustasit, maan ei 
tietysti ollut ftnt piti lähteä, kuten 
muinoin juutalaiset apostoléi ta ma* 
hin^oittaakseen kaupunki kaupungilta 
kuljeksimaan, toielä toisinkin mustaa, 
maan. , 

Jos milloinkaan A. O. on PaafaN' 

sä feltniän juossut, nmt tuossa Hol
mes Cityn joitlupuffi'tartuasiu hän 
niin trfi. Hakiessaan lapamatosat-

ihmisyyden nimessä, että ei pidosta Uudesta Kotimaasta löysi ha» 

warresta f!tinti 
tehdä työtään. 

Ilmoista näkymät mmttfin alka
man fertomufsenja ja niin teen mi
näkin. Ilmat olitoot fmmtit Mita
lin pätmtä, maan sitten muuttuitoat 
kylmiksi. Näin lehdestä, että joilla^ 
ktn Paiffafumtiliii omat räystäät tip-
tm noet, mutta ei täällä sentään tee 
iitä kesälläkään, waikka mettä kyllä 
tippuu toisinaan räystäistä. 

Niin, täällä et ole mitään erityt* 
nä kiimita nykyään. MetMom 
mat omat pysähdyksiW. Mteispv^ 
rinnoistä en tiedä suuria. Cn tääl
lä kyllä ompeluseura, maan senkin 
tuulen menneen f ahtia eli, että puo
let owat kuitanntee. Ei täällä ole 
myöAkaan kirkkoa eiks pappia, ele* 

Farmarit huomatkaa! 
St. Louis ja Itasca kaunteissa vakuuttakaa omaisuutenne 

tulipalon varalta hyvin luotetussa Suomi Maanviljelijäin Üee-
kmäisessS Palovakuutusyhtiössä (Suomi Farmers Mutual Fire 
insurance Co.) Wawina, Minn. 

Kirjurin osoite: Emä Kantto, Box 118 

kun on näin kylmä taimi ja hyrnähän 
sitä on toiivossa elääkin. it un fittc 

mielä saataisiin nisulle ia muille k'n 
Miljalle korkeampi hinta Mutta \ 
jos ne siellä maanmiljelys-konfe-' - ^ . ——-T— •  • -
renéfieíafin w°in feõnxit iöafccnuw. m"°,T T™ • -r yriqkft» 
ia mtmten Wuhrirtaat niin milSl omia rt*, nuo toäfrfa-
,. 7.-77™' mm mun ft)(lii 1|ijlE toieIä ii(mät Mkeawat,!dcr 

ntcL Mlaistlla hommilla saadaan .... . . ... K s ' 
hitt ttse titiemat kokemaan ia farn-l „ . ...... „ ,• . * 

m . . * i . , Ehka lopetan talla kertoo ja kir
maan. Waan monet rarnrartt omat . ... .. ... .... 

loitan toiste ltsaa, zos tanta läpäisee 
aikaan. Tuollaiset maamiesten edus 
tajat sat ft potkia itiin pitkälle fuitt 
pippuri kaswaa ja panna parempia 
tilalle. \ 

Minun täytW kiittää Uuden Koti-
maan „Eskoa" niistä toalaiiemistc 
katsauksistaan, joissa Hän on anta
nut meille maloa nois'a tärkeissä a 
sioissa, sillä niitä on toielä sellaisia 
ibnnsiä, joilla on yhtä Huono ttiikc 
f uin kissan Pennulla, 

Menkää», ett 

niin fotoon pelon alla, että kun Iter-

rat heille uhkaamat, että ' jos anot 
nonparttsic itiin me forfloofaaninie 

jc emme eiT-äön aitta. Ia kun nuo 
pankkiirit ja muut mälikädet ja saa
listajat npita uhkaukjiaan antatoat 

yhtenään niin ci ole fimtma, jos 

mäfoäiietoirtctt farmari pcijäsh>yftn 

sensiturtn. ToiwocklN Htntsfaa ie-
möttä Uuden kotimaan toimituksel
le jo sen laajalle lukijakunnalle. 

C. S. Teppli. 

ei ole!Kyllä nt totinteifeen hengenmetoon-

maatt ja saakka kocttawat masbtstaa ja! 

SALAISET 
Plytftkiiä läkkektrja So. 1. 

Ainoastaan miehille. 
P. <t ilGNELL CO., Superior, Wt». 
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