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Susi Botlmaa 
Da» Hi» sUomelMelweu sanomalehti Amerikassa Ilmestyy kahdesti 

•liiloSfOf joka Tiistaina ja Perjantaina, New Aork 92i0^ilftf äRtnn. 

TilanShiunat KhdySwalloiSsa: 
•ofo vuosikerta » $2.75 
Puoli touostkerta —.... 1-50 
toimelta kuukaudetta —... .75 

Suomen» ja Cauadaaa; 

ttofo touosi kerta 
Puoli muojtferia 

Uuden Kotimaan ilmoitushinnat: 
Halutaan-tieto- ja osoiteilmoiwk-

set $1.25 kerta, kolme kertaa $3.00. 
Nimenmuutos, ja atoioero-ilmoituf-
set $1.50 kerta. 3 kertaa $3.75. Kih-
laus. ia wihkimä-ilmoitulset $2.00. 

•—••• o'nn • ^iitoélauíe-ilmoitufíeí: alin hmm 
< nn i $1.00, pitemmiUä 3 senttiä sanalta. 

Siolmetta kuukaudelta 1.00; Syntymäilmoitukset $1.50. Kirjeen-

»W»«q-t »oi Mieltää j°k° t.06-1 w°iht°. 
tai makuutetussa kerta, 3 kertaa S>o.UO. smotonumu timoneyorderina 

firjsessä osoitteella: 

Uusi Kotimaa 

New York Mills, Minn. 

Julkaisija: 
Kansa» Ääni Kustannusyhtiö 

Jvhtokunta: Chaö. Ma, esimies; 
yannes 5teto, tvara-esimies; Z)almer 
Lk^rwonen, kirjuri; Jacob Nurmi, 

rahastonhoitaja; J. W. Fräki. 

Halmer Karwonen. Liikkeenhoitaja. 

Toitoo Hiltunen, Toimittaja. 

íila-aja, joka muuttaa osoitteensa, 
ilmoittakoon sekä entisen eitä uuden 
peitteen, siten tulee osoitteen muutos 
kehdnksi nopeimmin ja roanmmmm. 

Kaikki lehdelle tulemat kirjeet <M 

Uihetettäwät osoitteella: 

Uusi Kotimaa, 

New York Mills, Minn. 
Puhelin 98 

Entered as second class matter at the 
post office at New York Mills, Minn., 
ender the Act of March 3, IS", V. 

tukset pienen ristin ja yhden märsyn 
kanssa $2.75 ja ison ristin ja yhden 
toärirm kanssa £3.25 ja jokaisesta 
lisäroärmc-tä td fiUošIauscešia 50c. 
lisämaksua. Kai5ki muut tilapäiset 
ilmoitukset 50c. palstak-umalta kerta 
ilmoitettuina, 45c paistatuuinaita 
fun sama ilmoitus julkaistaan kaksi 
kertaa peräkkäin jo 40c. tuumalta 
kolmelta kerralta. Pitempiaikaisista 
ilmoituksista alennusta "sopimuksen 
mu f can. . 

Kaikista tilapäisistä ilmottuksts 
ta tulisi rohan seurata mukana. 

Huont.I Ilmoitusten pitää olla 
konttorissamme roiimeistään Iauan 
taina ehnäkseen tiistain numeroon ja 
riimeistään keskiwiikkona ehtiäkseen 
perjantain numeroon. 

THE AIM OF THE AMERICAN 
NEWSPAPERS PRINTED IN 

FOREIGN LANGUAGES. 
To help preserve the ideals and 

sacred traditions of this, our adopted 
country, the United'States of Amer
ica. To revere itd laws and inspire 
others to respect and obey them. To 
strive unceasingly to quicken the 
public's sense of civic duty. In all 
ways to aid in making this country 
greater and better than we found 
it. * 

-- £u parempi seista turmassa 
Inzween toah maila kalliolla kuin o iv 

liukkaalla ja hauraalla jäällä. 
o 

Liiallinen menestyksen halu tn-
hi.o usein omat tarkoituksensa sa
moinkuin huima fumtiaithimo, joka 
Uijppnnti yrittää, mutta nurinniskoin 
fuivtuu. kuten Shakespeare lausuu. 

V.'ienot ihmiset tefetoät httolen-
si. ^nmiitkertaisiksi katsellen eteen, si-
lv..i!:evit ia taakseen. Huolet kastoa-

t lioVvrtvti, ioo :ii:!ä^rupeaa Í) au
tonaan. 

esiintymisestä asemissaan tai toi 
missään. 

Mutta tässä taPanfieSja meillä o 
lift syytä iloita sekä suomalaisina et 
ta edistysmielisinä: Otter Tail 
käitutilt Nonpartisan Liiton koit 
maitsiooni asetti yhdeksi ehdokkaaksi 
iainlaatijakuntaan tästä kauniista 
kansalaisemme John H. Mursun 
New A ork Mills'istä. Otter Tai 
kauntista toalitaan lainlaatijakun 
taan kaikkiaan neljä edustajaa, joien 
Mr. Mursulla on hytoä mahdolli 
suus tulla malituksi. Mr. Mmi 
on tämän lehden lukijoille tunnettu 
lehtemme wäliaikaisena toimittajana 
miime wuoden alkupuoliskolla. Hän 

~ Waikeu!sien tieltä karkaaminen j on tunnettu Otter Tail fenti 
fi ?)t)öi)t)tä mitään; ne tatooittatoatjtissa, on syntynyt jo kaswanut tää f 
teidät kuitenkin. Katsokaa niitä roh-^ isänsä ollen tunnettu saarnaaja 

silmiin, ja usein ne häipy- John Mnrsu-toainaja. Mr. Mursu 

on toiminut maanwiljelyksessä isän 
sn maatilalla nuoruudestaan, liike 
miehenä New ?)ork Millsissä, ollut 
kauppalamme kirjurina ja nautti m; 
aina suosiota kansalaistemme keskuu 
dessa rehellisenä ja toilpittömänä 
kansanmiehenä. Mr. Murju on 
myöskin tunnettu toiskielisten kes 
kundessa kautta koko Taajan kanit-
timme ollen paljon liikkunut kauIi
tissämme liikemiehenä ja muissa y-
leisissä toimissaan. 

•r 
Mr. Mursu on ollut Nonpartisan 

Liiton edistysmielisen ohjelman kan-
nattajana alunpitäen, joten edistys-
mieliset maatttoii jeli jät tooi toat luot 
taa hätien olewan warman ja lno-
tettatoan edustajansa tultuaan wali
tuksi én)imiiiienä suomalaisena Min
nesotan lainlaatijakuntaan, kuten 
warmasti uskomme tapahtnwan, jos 

teaóit 
ti iät. 

- Elämä on niin monimutkaista. 
niin täynnä muutoksia ja siinä tun-
tumat niin monet ulkonaiset waiku-
tukset, ettemme tooi toimeakaan toält-
„tr mämme toaihteluita ja mafiinkoja. 
V -— n —• 

Knsimäinen suowalainen Minnesotan 
lainlaatijaknutaan. 

Milloin taliansa joku suomalain 
syntyinen mies tai nainen saawnttaa! 
Imomottatoamntoii aseman tässä 
maassa olemme me suomalaiset yl
peydellä nostaneet rintaamme, sillä 
weri on wettä sakeampi, meissä kai-
kissa ott enemmän tai wähemmän 
nii »kutsuttua kansallisnnstnnnetta. 
joka saattaa meidät erikoisesti in
nostumaan omaan kansallisuuteemme 
fimlmuieit menestyksestä. Meillä e 
di^ömielisillä ei ole to iin jofata-j kansalaisemme yksimielisesti kannat-
vankseS'a ollnt snytä iloita näitä tcuvnt Mr. Murtua tulemissa toon

ini o matta toi a asenna saatonttaneiden 

Katsauksia 
'Silloin kun se „Texasin f uit me" 

rmiooft suomalaistenkin kesknndessa 
kiihkeitninillöän sitä puhuttiin pal
lon hymiiä niistä Rio Granden laa k 
son olosuhteista ja erikoisesti ylis-
tettiin siellä harjoitettua kaalitoilje-
lystä, kuinka siinä oli paljon sisäl
lä Kun tuota „Texasin fmunctto" 
iiinvtti^n yritetään lietsoa ainakin 
jtnlinfin seuduin kaikenlaisilla feinq-
tekot siilit ylistelyillä, niin ei liene 
Hoissa paikaltaan, jos esittäisi hin-
5an tosiasioita sieltä. Eräs ystätoa
ni on lähettänyt Mercedessa, Tex. 
ilmestymän l>aikallisen lehden „Mer-
<Tdes Tri&uwn" maali sk. 1 p rltä, 
iossa annetaan tietoja kaalien hin
noista, mitä niistä saawat niiden 

leissa. 

Ministeri Ritatvnoren murhan joh-
dosta. 

Helsingissä on tapahtunut järkyt-
tämä ivaltiollinen murha jota tuskin 
laattaa pitää muuna kuin äärim
milleen kLrjistymen kiihoituksen 
tuloksena. , 

Olemme siis saapuneet siihen, jol-
loin waltiolliseen taisteluun, myös-
tin eräiden oikeistopiirien taholta, 
täytetään murha-aseita. Tällainen 
merkkitapaus on, ei ainoastaan sy
lvan siwoellisen lmvkeemiiksen i.l-
maus, maan on se isänmaan yhteisen 
edun kannalta niin pelottama, että 
tällaiselle tielle antautuminen saat 
raa spmalía merkitä kansalliseen peri 
latoon luisumisen alkua. 

Tämän kaamean tapaukseen jör-
kyttäminä tuntee maalaisliiton e 
duskuntaryhmä torien ilmaista an-
korait wastolouseensa sitä kiihoitnsta 
mastoon, jota toisinajatteíetoia koh
taan maassa harjoitetaan. Me käsi
tämme, että ministeri Ritawuori or 
kaatunut taistelurintamalla kansan-
toaíían Puolesta, yrittäessään somit
taa jyrkkiä yhteiskunnan wastakohtia. 
Kurjan salamurhaajan luoti sattui 
tässä jalosti ajattelemaan» mieheen, 
joka makoumuksensa trtufacm keskus-
politiikkaa edustaen tyli siten nh-
laamaan henkensä sowiwksen Pue-

lesta. 
Helsinki, helmik.-15 pnä 1922. 
Maalaisliiton Eduskuntaryhmä. 

' o 

Aika rientää. 

Aika rientää.... 
Taasen on se fitouuftamtt yhden 

totittaroälitt loppumattomalla taipa 

leellaon. 

Aluton ja loputon on ikuisuus 
Näiden kahden äärettömyyden wä-
lilla taiwaltaa aika tohti) as ti kutti 
tuhansin tulisin ratsuin. 

On jotain toäriftjäämäii kaamea
ta tässä ajan ainaisessa kulussa. 

Koko olewaisuus on ajan määrä-
ystoallan alaista. — Mikäpä ei tai
telei si ajan antamia käskyjä? 

Ihminen, kehitys, kulttuuri, yh
teiskuntamuodot, kaikki toyörytoät ne 
ajan kera totnhassa tanssissa eteen
päin — kadotakseen ja jättääfreen 
Vaikkansa uusille tekijöille ja arivoil 
le, joita aika olemattomuuksien kai 
köistä toierittelee esille. 

Ihminen, katso: aika rientää... 
Wai« hetken totitoyttää se silmäisi 

edessä nähtätoyyttä, jota sanotoan 
elämäksi, oletoaiseksi olemiseksi kao-
den näkymättömän äärettömyyden 
toälillä. Mutta silti odottaa se si
nulta paljoa. 

Se ei toa in odota — se maatii. 
Se toaatii stuttn jättöinään jälkee

si merkkejä siitä, että olet ollut ole
massa ja olet saanut kaikkiuden käs
kystä tuokiohetkeksi „artrtoit" tttuo 
dostna „olemattomasta" olemaksi ja 
että olet elänyt. 

Se toaatii sinun Piirtelemään ni 
mesi tilikirjoihinsa mahdollisimman 
huomattatoin kirjasimin. 

Se toaatii sinnlta pttcita, joista 
jälkeesi tuletoat oletoaisen elämät 
johtajat tietämät sinun olleen ib mi 
sen. 

Elämä on kirítt suuri ohdake- ja 
nokko s v elto. 

Lnkemattomot kit Eijat sät^kewät 
jalkansa okaisiin. 

Irrotella ohdakkeita juuriltaan - -
ykiin toi yhtynein too imin — mitä 
pä enempää saattoni toaatia oiko... 

tukkukauppiailta k aa? ia $fi0--$70 
tonni, itrnytoät sitä kulnttaiille $160 
—$200 tonni. Jos siis otaksutaan, 
että kuluttaja maksaa kaalitonnista 
esim. $l(i0, niin jakaantuu kalutta 
jan maksama hinta seuraatoasti: 
jälleenmyyjä ottaa $100 tonnilta 
n^olittäessään kaalin tukknkauppiaol-
ta kuluttajalle: tukkukauppias ottaa 
$41.01 kaalin kuljettamisesta ja la-
jittelennsesta- rautatie ottaa $10.10 
kaalin kuljetuksesta Houstoniin: jäU-
Yhtiö ottaa $2.29 tonnista jäähdy» 
tysmaunn kustannuksia, joten $6 jää 
fovlDattaiallc, joka kyltoää. hoitaa, 
kastelee ja korjaa kaalin ja kuljettaa 
sen rpntatictoaunuun, puhumattakaan 
mitään toeroista, joita fiärett täytys 
maksaa maastaan, jossa fastoattaa 
kaalin. 

Edelleen lehti artoelee, että jäi* 
l^'nmnyjien ottama, $100 liiketooitto 
foalitimttista on iuofastaan ryöstä 

Cittela kansamme 
kt*«fl(k$ta 

Winloch Wash. 

AfMoisa Uuden. Kotimaan toimi
tus ja sen laaja lukijakunta. Siion 
piirtää jonkun sanan kuulumisia 
tältäkin paikkakunnalta, sillä en cl: 
nähnyt yhtään kertaa toielä mitään 
uutisia tältä paikkakunnalta, toaikia 
tämä on koko iso suomalainen sarmi-
kontri ja täältä on ensimäiset suo 
nialaiset jo olleet lähes kaksikym-
ntentä touotta. Täällä tätä nykyä 
en toistasataa suomalaista ntaatv 
toiijelijää toaitt ei näytä kellään ole
man aikaa lehteen kirjoitella uutista 
paikkakunnalta. Mitta Päätin antaa 
muunkin maailman tietää, että n n 
niitä suomalaisia täälläkin. Ja 
tämä onkin koko hytointooipaa seu 
tua ja tämä on tullut kuuluisani 
nyt toiiittc touosina suuresta kanan 
kosivatnksesta sillä tämä pitäijj olla 
toinen Amerikassa viuréinmista ka
nan kaKtoatnsseudiiista. Kun taa 
joskus asemalla kun on munien lä-
hetyspäiivä, ttiitt luulee, että ei 
muualla enään tartoitse kattoja kas 
toattaa kuin täältä lähetetään niin 
paljon munia kaupaksi. Su oin ala i 
set omat etunenässä kanan hoidossa 
sillä täällä on paljon suomalaisia, 
joittenka kanalannta on 1,000 ja sii 
tä ylöspäin. Ja täällä on suoma
laisilla joitakin isoja fanatttnunatit 
haudotuslaitoksia, joissa tulee mon
ta tuhatta kanaitpoikaa toiikossa ja 
kanalmoneita on niin pitkiä, että ei 
tahdo nähdä Päästä Päähän yhdellä 
katsomisella. Ja taitamat niillä 
tehdä koko hytoän elämänkin, koska 
kaikki kanankaswOittajat näyttämät 
toaitt lihoman. 

Ai ion hiukan mainita ybteispy-
rinnöistä. Täällä on kyllä kansan 
talo, joka kuuluu kaikille suomalai-
sille lukuunottamatta mihin Pnolnei 
hitt ne kuuluivat. Ja ei täällä 
puolueita olekaan muuta kuin joka 
henkilö ajaa omaa persoonallista 
ehtaan eikä toisten edusta Perusta 
mitään. Joskus kyllä pidetään tl* 
tautia kansantalon yiläpitämijeftt, 
toaan osanotto on ollut niihinkin 
huoZonpnoleista.. Lieneekö sateiset 
ilmat toaan mikä syynä, toaan muis 
takaa tulla oikein joukolla haalii le 
Huhtikuun 15 päitoa, sillä silloin 
tulee olemaan oikein hauska iii mi-
U'ietto. Lauluseura antaa silloin 
hanskan ohjelmoiItaman sa näyte-
tään näytöskappale nimeltä „Mus
talainen". Siitä kerääuttitoät toorat 
käytetään pianon maksamiseksi Haa-
tille. Siis silloin kaikki mukaan. 

Eikä muuta tällä kertoa, toaani.,iu [iui 

jo? toimitus antaa lutoan niin ehkä, 
tulen toisenkin. A?e. 

Puolelle tässä kaalibisneksessä. Stl 
iä kaalin kasimttaja on sijoittani 
liikkeessensä, maahansa h. m. mer 
rattain huontattalvan pädvtrtcttt, hän 

Lawler, Mitttt. 

Iokapäimäiset elämänhuolet ca 
unhoitettu hetkeksi ja turhat ala-
ortooiset lunnit ott saanut palttua 
sillä äatolerilaiset on antautuneet 
kiihkeään ja tarmokkaaseen urftti-
itnttt, sillä me tiedämme, että aino
astaan tertveessä ruumiissa tooi a-
sna terme järki. Näin toimiteen 
aikaan ott hiihtourheilu saanut kaik
kein korkeimman innostuksen ja o-
janoton paikkakunnallamme. Nai» 
setiin on ottanut osaa kilpailuun ja 
onpa jo Kettle Riveriiäisetkin sen 

ra n ne ci meidän esimerkkiä toimeen 
panemalla hikhtokilpailut maalisk 
11 päitoä, joissa meidänkin urhei
lijat oli edustettuna tuoden kaksi 
palkintoa Lamleriinkin. Koska ei 
nutut ole maininneet Uudessa Koti
maassa niistä Law!erin Pisnesmies-
ten toimeenpanemista hiihtokilpat-
luista, jotka oli t. k. 5 päitoä 10 
mailin matkalla miehet ja 2 maitia 
naisille. Märustä kelistä huoli
matta kolmestatoista miehestä 7 
hiihti määränsä loppuun. Palkin-
toina jaettiin miehille 50 dollaria 
jakautuen seuraatoasti: l:n p. 20 
dollaria, 2:tt 15 doll., 3:s 10 doll., 
ja 4:jä3 5 doll. 

Seuraama näyttää tulokset nais
ten 2 mailin matkalla: Fanni Kuu
sio aika 22 minuuttia, 22 sek., Fiina 
Kangas 23 m., 55 sec., 3:mas Ai
li Gustasson 26 m. 2 sick. 

Miesten aika 10 mailin matkalla 
Matti Jänkä 1 t. 23 m., 50 s., 
2men Jack Elola 1 t., 26 in., 50 f., 
3 :mas Lenard Williams 1 t., 27 
m., 35 sek., 3 :mas Frank Salmi 1 
t., 27 m., 40 sek. 

Asiaan osanoton touoksi sopinee 
mainita siitä suunnattomasta ter
mán käytöstä mitä näiden hiihtojen 
edellisenä piiitoäitä oli käytetty kun 
4 kauppaliikettä oli .myynyt loppuun 
tertoatoarastonsa, että piti sähköttää 
lisää tertoaa Aitkenista Jos olisi 
Petäjämetsiä jäänyt palamatta, niin 
rupeaisin heti keittämään tertoaa en-
si taltoeksi, sillä kysyntä tulee oi:-
maan suuri, toaan mitta joka en ol^ 
pisneskade, niin esitän teille Menalv 
aalaifet kun teiltä on petäjämetjät 
ia kun ette tooi enään toiinookoan 
keittää, kun olette saanut kaikki keit-
täjät linnaan,että rupeatte malmista-
maan tertoaa. .Kyllä Latolerilaiset 
sen kuluttaa suksiinsa, sillä tertoa ci 
ole toaarallistajitä esi-isämme käyt' 
titoäi lääkkeenä ja climät toanhakfi. 
^Ia minä olen itsekin kokenut sen mc-
tpfiinin toaifutusta. Wiiine toiikolla 
menin naapuriin ja toalittelitt ys
kääni, niin naapuri sanoi heti, että 
turhaa sitä sairastelee, kun on kerta 
tepsitoää lääkettä. Niin hän otti 
tertoakaynun ja kaasi knumavn toe-
teen ja ttiitt minä Mainiti ii. Sane-
wan, ettei tertoa mieltä käännä, 
toaan ftjíKi se oli minulta toähäilä 
f ääntää, ei se ole mitään siirappi-
ntehua. Mutta minunhan piti sa
malla mainita niistä toittn ei iistä 
suurista hiihtokilpailuista, jotka toi-
mmtpani farmers Clubi Latolerin 
pohjoiskontrilla. Hiihto oli järjes
tetty kolmeen, sarjaan ollen nousema 
sukupoltoi edustettuna nimittäin poi
kaset alle 16 touodett. Ne Pidettiin 
12 Päitoä maalisk. neljännen järtoen 
jäällä. Kansaa oli kokoontunut n sei* 
iän satoihin nousetoa joukko kaiken 

Kaikki katseli jännitetyin 
mielin urheilun kulkua, melkein kai
killa oli sukset kulkutoälinecnä. Ke
li sattui taaskin olentoon huono ja 
totooton tuuli teki koittaa, toaan 
siitä huolimatta naisemme ja mie
hemme Ponnisteli suomalaisen sitkey
dellä. Seuraatoassa näette tulokset 
naisten 1% mailin matkalla: 1 :n 
p. Mrs. Nenonen, aika 20 m., 45 
s., 2:n p Aili Gustasson 21 m., 02 
sec., 3:n p. Mrs Pursi 21 m., 06 
sek., 4 :jäs p Linda Bakka 22 m., 
05 sek. 

Poikaset .1 % mailin matka: 1 p. 
ITutto Rosbacka, aika 16 nt., 53 scf 
2.tien p. Aarno Parkki 1-7 in., 50 

jec„ 3 :utas p. Urho Rosbacka 13 
m., 14 s., 4:jäS p. Ensti Maiiala 
i9 m., 16 f. Nuorin ja innokkain 
hiihtäjä oli Eero Egman,majaan yh^ 
deksän touotias, aika 19 m., 22 sec. 
Hänen jälessään pojat kohta tar rv 
nette. Miesten matka 5 mailia :i .v 

p Frank Salmi, aika 38 nt., 25 i. 
2:n P. L. Williams, 38 nt., 40 s, 
3 :s p. Matti Jänkä 41 tn., 30 s. 
4:jäs P. Matt Molander 41 m., 
35 s. 

Samaksi tllakfi oli järjestetty '1-
tamat Pitkäsen farmille, jossa 
muun ohjelman ohella jaettiin pal-
ktnnot. Latolerista oli suuri joukko 
kansalaisi^, joista kolme esitti ohjcl-
maakin, josta haluamme lausua kit 
toisemme heille yhteisymmärrykset 
tänne meidän toasta alkatoaa k!u 
hiomme kohtaan, sillä sehän on tű
mön ajan kysymys, että farmarit ja 
työläiset alkamat yhteistooimin tms 
telnun nykyistä armotonta riisto-
järjestelmää toastaan, fen näkymät 
tnemntistö Latolerin farmareista ja 
työläisistä huomaaman. P. 

fiinä, että nykyinen kilpailulle ia 
t rajoittamattomalle yksilölliselle yrit

teliäisyydelle perustutoa järjestelmä 
muutetaan sellaiseksi, että tuotan 

antautuu myöskin suureen toahitt- *00 harjoitetaan silmälläpitäen kan 
1. *+ C m w . irti f Ml i.! _ ' *•« . *-• 

gon maaraon kadon y. m. suhteen 
-a ivarnrastifitt hän suorittaa suu 
rimtnatt työn malmistaessaan kaa 

rasüxtttaiat j» mitä toalikädet kuin ___ _ 

ntyövktn mitä taas kuluttajat niistä j inistä ja myöskin tukkukauppiaan ot-

"u,rilTlmt' mimcrotetit- toma $41.61 Iiitocoitto (»mrilta on 
iitä töniä lehti: 

* Paikalliset kaalinkastoattajat saa-
tikit Ml-AlleniSsa $6 tonnilta. Rah-
-h?maksu Houstoniin, Ter. on $10.70 
tonnilta. Jäälchytnstoaunumaksu on 
$229 tonni. Siis Houstoniin saa-
pr»essamt maksaa tonni kaalia $18.* 
flfi Houst.m?ssa mak-aa lajiteltu ja 
wallsotw kaali tukkukauppiailla $60 
•—•$70 tonni. $41.61—$51.61 on 
tufiulauppiaon liiketooitto ja kaalin 
kasttwlemis. ja lajittelu-ku'tanimk ^ 

eoäilomättä aitoon liian kohtimton. 
Myöskin rautatien rahtihinta on- ii;» 
on korkea. Maikkakin tämä lehti ar
toelee, että se ei ole niin kohtuuton 
kuin toisien wälittäjien nylkemä, 
ivoitto. 

Luonnollisestikin wälittäjien wc it 
f o tällein s ta tuotteista, jotka cu>,t 
alttiita Pilaantumiselle, täytyy oi 
uatrcmpi kuin vilaantumattomis: a 
tuotteista saamansa toottto, mutta 
oi watt seltoää on. että tuottaja sir 

li n kulutta jan ruokapöydällä käytct-
lätoäksi. 

51llämainittu lehti toet^xt Hous
tonin wkkukaupvtaislin, että liidän 
olisi omantnnnon mnkaisesti kat'ot-
tatoa perään, että kaaliskaswcittajat^ 
faifinx3t paremman, kunnan tuotteet 
tatm. Mutta mitta luulen, että 
kaalinkaswattajien on turhaa odot
taa mitään apua tällaisista toeioc» 
"Nlksists. Nykyisen liikejärjestelmän 
tixillitesta toälittäjät eitoät katso 
tuottajien tai kuluttajien etuja, 
toaan omiaan. 

Ainoa keitto tuottajille Texasissa 
samoinkuin muuallakin on ryhtyä 
järjestämään keskinäisiä ko-operotii^ 
torrta liikkeitään, jotka too isi mat toi
mittaa heidän tuotteensa ilman wa
ll käsiä tai niin Harmojen toälifäjien 
kautta kuin mahdollista kuluttajille. 
Eikä ainoastaan riitä se, että titoi-i 
tn j at järjesiytoät näihin ko-operctii 

ai jestäydyttätoä myöskin itsenäiseni^ 
< eliittiseen toimittteaii yhdessä katk-
•v.vtt edistysmielisten kuluttajien 

fet. Jälleenmyyjät, jotka oStatoatjtekin joutuu kaikkein huonommalle 
kea ja atrushista yhteistoiminnal 
leen. Sillä Iopulimen pelastus on 

sait yleistä hytointoointia eikä yksi 
köiden liiketooitto ja. 

Nonpartisan'Liiton ja toisten c 
distysmielisten ' järjestöjen todelli
nen tarkoitus onkin juuri saada ai-

faait sellaisia nntuteksia ja uudistuk 
sm lakeihin, että tällainen kansan 
tileistä hytointoointia tarkoittama 
järjestelmä saataisiin aikaan. 2if. 
itpä ei kansalla, tuottajilla enempää 
luin kuluttajillakaan, pitäisi olla 
mitään Pci jättämää ja toas tus tetta-
Maa näissä liikkeissä, toaan olisi Hei
dän entistä enemmän ryhdyttätoä tu-
titč-tiimacn niihin ja kannattamaan 
niitä. Tämä -Terafitt kaalinkasto.it-
tajien kohtalo on yksi uuf: todistus 
ja Makuutus tällaisen edistysmieli

sen taloudellisen ja poliittisen toi
minnan oikeudellifuudesta. 

Toinen Uuden Kotimaan luki ia 
Pohjois-Takotasta on lähetti nnt 

leikkauksen Faraosta ikMestytoäötä 

Nonpartisan Liiton lehdestä „Eon-
rier Newsista", jossa ' kirjoittikin sa 

Wing, No. Dak. 

Koska joukko yksilöitä Jacob 
Siirtolan johdolla otoat alkaneet 
seulontaan paikkakuntamme yhteis 
pyrintöjä ja muitakin rientoja tä 
mäti lehden palstoilla, jonka saman 
hyökkäyksen esineeksi näyttää tämä 
meidän N. P. L. naisten klubi j ott 
tujteeu critoan ilman. syytä, niin 
päätimme toähän . selostaa sen toi-
mimtasta, sen perustantisesta aina 
tähän asti. Aletsen naisten ääni-
oikeuden astuessa tooitnaan tässä 
toaltiossa, ttiitt perustettiin The 
Ncti «il Federation of Wotnens 
Nonpartisan Clubs, jonka Päämaja 
tuli olemaan Fargossa, No. Dat. 
Tämän päämajan kantta saatiin 
puhujia ja järjestäjiä ja kirjallisuut
ta fBfjcstää pienempiä pai kalli s klu
bé ja, jotkae tunnettiin Non-Partisan 
League Womens Clubin niinellä. 
Tarkoitus oli selostaa poliittista ja 
taloudellista tilannetta ja opastaa 

! myös tuntemaan toaltiotiedettä ja 
suhtautumistaan tttletoaiiiin toaalei-
liin ja toirkaan pyrkijöihin nähden. 

Saatuamme tartoittatoat paperit 
päämajasta Farmosta niin kokson 
ttti joukko naisia Pienelle koulu 
huoneelle perustamaan Paikallisjär 
iestää, tilapäinen puheenjohtaja 
Mrs. Fred Josephson kutsui kokouk
sen alkaneeksi ja, seuraatoat toirkai-
Iijat malittiin: Puheenjohtajani 
Mrs. Fred Josephson, toarapuheen-
johtajaksi Mrs. Nestor Rutanen, 
kassööriksi ja pöytäkirjuriksi Mrs. 
Elmer Josephson. Warsinaiset kuu
kausikokoukset Päätettiin pitää joka 
kuukauden Viimeinen torstai ja eri-
koiskokouksia tarpeen waatiessa. 
Kokouksia pidettiin ja niiden yhtey
teen katettiin kahwipöytä, josta oli 
tuloja kohtuullisesti, joten seuras
samme oli toaroja, että uskallettitu 
jo keskustella, että mitä piillä teh
dään ja jäsenluku joka kokouksessa 
aina isoni, niin esitettiin ja kanna
tettiin, että perustetaan „Baby 
Bor" eli pienten lasten kassa. Sii
hen ostettiin täydellinen toaatekerta, 
useampia „settejä". Tarkoitus oli 
että niitä toanhetnpia, joita kohtaa 
„onnellinen sattuma", mennään 
joukolla onnittelemaan ja samalla 
katetaan kahtoipöytä perheen kunniak
si, jonne tartoittatoat toarat toi e it
sekukin mennessään samalla jätetään 

Nykyinen kurasimme ; 
tykeille SUOMUN 

Postin kautta jai 
sähköteitse on 

Smk 46:00 
Dollarilta 

Myös myömme pankki osoiteS 
sia (shekkejä) markoissa yiiäaml» 
nitun kurssin jälkeen ja erikoiei^ 
kolmen prosentin korkoa Tettr® 
matkustajien shekkejä dollarel». 
sa, jotka Suomessa lunaet^taae 
siellä voimassa-olevan dollajtin 
kurssin jälkeen. 

Lähetyskulut rahal&hetykiilli 
postin kautta on 15c. suianiillg 
alle $20.00; sitä suuremmilta mato 
miltä mitään kuluja ei peritä, 

Lähetyskulut eähköteitee m 
$3.56 kaikilta summilta. 

Kaikki lähetykset osoitetaa® 
postin kautta, jos sähkösanoma!#» 
hetystä ei erikoisesti pvvdetš. 

Osoittakaa lähetyksenne vae* 
taanotta.jan ja lähettäjän oeoitk 
teellä varustettuna osoitteella i 

Foreign Department 

toisiin liikkeisiin, toaan hoidan on mtnton Liiton jäsen armc§tei:e 
Zomnleyn ,.wallanta'"apaino-suunni -
tcimaa". Tämä kirjoittaja sanoo 
tuon suunnitelman hänestä kuules-

tSsa -saadakseen toaltiotoallalta tun fatran samanlaiselta kuin kertonut5 

«rtä kun käärme tuli Aadamin ja 
Crcnxm luo paratiisissa ja sanoi toit-

tnemainitulle tarjotessaan kielletyn 
puun Ijedelniää: „Jumala tietää, 
että iona päitoä n ä te syötte siitä, 
ankenewat silmänne ja te tulette 
niinkuin Jumala tietämään hytoä n 
jet pahan." Tämä tarjous näyttikin 
Hytoältä Eetoalle, mutta pian tuli 
häit Huomaamaan ttilleettia petetysi. 

Tämä kirjoittaja selittää mallan 
tai apai no -- Í mtmti teTman * oleman sa
manlaisen turmiollisen hedelmän 
ainakin Pohjois-Täkotassa, jossa 
Liitto tooi seista outilla jaloillaan. 
Syin otaksuu, että jonkinlainen tier 
totie tovisi olla allright poliittisessa 
toiminnassa sellaisissa waltiotssa 
nnsiä Liitto ei toielä ole niin tooi-
moka-5 kuin Pohjais-Dakotasfa. Joi 
itelfä jätettäisiin Liiton toastusta 
jien huoleksi toteuttaa Liiton ohjel
maa seuraamat kaksi touotta niin 
kirjoittaia on tnanna, että he ha-
iDittäisiiuät won ohjelman niin ve-
rinpohjin kuin suinkin tooi simat Ja 
jos Liiton toastustaiten kannattaa 
kerran kuluttaa miljoonia saadakseen 
pitää wallan Pohjois-Dakotassa niin, 
miksi ei tnaattmiijeiijäin kannattaisi 
yrittää kaikkensa taistellakseen heitä 
wastaan, sillä onhan näkitn, että nä
mä Wall kadun kätyrit eitoät kos
kaan tee mitään sellaista, joka louk
kaisi heidän ja heidän isäntiensä c» 

tuja. 
„Mitä hyötyä siitä on, jos lehmä, 

lypsää fititoin, kun se potkasee maito-1 

kiulun kuntoon", artoelee tämä kir
joittaja Mr. Townleyn toiminnasta 

tässä suhteessa. „Juudas oli hy
toä niin kanan kuin hän petti mes
tarinsa, ja kun mestari paljcrstt hä
nen menettelynsä niin hän meni ja 
hirtti itsensä", hän jatkaa ja kehoii-
taa Totonleyta ja muita, jotka otoat 
menettänet luvttamtfkiensa Laiton 
toimintakokyyn, noudattamaan Pie
tarin esimerkkiä, joka meni pois ja 
itki katkeravti ia palasi takaisin utt 
destasyntyneenä. 

Kirjoittaja on aitoan oikmssa sa 
noessaan, että nykyinen aifa tartrit 
fee miehiä, joilla ott puhdas sydän, 
seltoä järki, luja luottamus oikeuden 
tooittoon, joita toirkavoikkojen edut 

eitoät tooi kukistaa, jotka omaamat 
mielipiteitä ja lujaa tahtoa, jotka 
eitoät malüettele, jotka uskaltamat 
seisoa järkähtämättä kairfanwillitsi 
joitä nxistcan ja tuomita bei dan ka
malat lupauksensa sellaisiksi mitä rt: 
todellisuudessa otoat. 

Minä puolestani ett osaa tähän 
fanoa muuta kitin Amen Tosiaan
kin me tartoilfentme tällaisia rohkeita 
ja pelkääntattörniä miehiä jolttaiik-
fcimne, olkoonpa fitte tämänkin toal-
f antafapain o - suunnitelman tarkat., s 
mikä tahansa. Mutta samalla ket 
taa älkäämme katkeroittako mieltäni 
me liiaksi tällaisilla aitoilla, sillä 
jos ne kerran eitoät saa kansan kan-i 
natusta, niinkuin ainakin P oh joi s-
Dakotassa näyttää asianlaita 0X2* 

wan, trim eitoät ne mvöskään itiin 
suurta wahinEoa saa aikaan. 

First National 
Bank, 

Hancock :: Mich. 
—- Perustetta •. 1874 —, 

Varat yli $3,000,000.«i 
Kirjoittakaa Suomeksi; meilll 

on kuusi suomalaista liikkees
sämme. 

laatikollinen waatteita jvurautyiolem
ia uudelle kansalaiselle, joka on tul
lut tähän taistelujen maailmaan. 
Tällaisia jonkkotoietailuita olemme 

tehneet fmtfi menneen mitodvit ku
luessa. 

Ja sitten fuit takaisin kutsunta 
toaulitt 1 vaaran mahdollisuus alk- i 
suurenemaan, niin päämajamme lä
hetti pyynnön kaikille pai kalliSseu-
roille. että kohdistaa toimi ntanft» 
aittcellisteit marojett hankkimiseksi 
takaisin fiitsimta toaalin tociralta. 
Seuran rahoilla ostettiin toaabtta 
ja ahkerat naisenime alkoitoat neulo-
maan ja tekemään käsitöitä myyjät», 
siä toartett, jotka Päätettiin pitäit 
tvukokunssol erään amerikalaisqn 
farmitalolla, johon tilaisuuteen 
saatiin hywiä mies- ja naisptthttji^ 
muun muassa meidän silloinen fat* 
"mari kntoemööri Lynn I. Frazier. 
Käsitöiden myynnin ohelkt oli bäS-
ketti en myyntiä jo tarjoilua ja soi
tannosta piti huolen meidän f uoma» 
lainen tortoifoittokunta tunnetulla 
taidollaan, joka on useissa feitra» 
iltamissa ja ohjelmakokonksissa an
tanut soitantoa toapaasti, josta hoil» 
le kiitokset seuran puolesta. Sano» 
tusta piknekistä oli tuloja pari fataa 
dolforia. 

Kesän ja syksyn kuluessa pidettiin 
useampia illantoiettoja ja ptknekkeK 
ja myyjäisiä, joista kaikki tulot ii» 
hetettiin ' Pohjoisiako tan toaaftra-
hostoon, joita oli noin nelisen sataa 
dollaria. Kaikissa juhlissamme o* 
osanotto ollut tyydyttämän hytoi. 
Olemme pitäneet juhliamme haaPI-
la ja verhehuoneissa. Menneen 
toundeit loppupuoliskolla oli iäjen-
lukumme noin 40 maksawaa jäsentä. 

Viimeisissä fatfauksisjbra oR 
minkutsuttu „ painotoi rlZe-NihoIai-
uen" tehimt ilkeän sotkun siinä ib 
sassa, jossa lainasin kohdan t)I;oikeu
den tuomarin Clarkén puheesta New 
dorkin lbkimiehtllc äskettäin. K08-
ka tuo kohta mielestäni oli siktrfiti 
tärkeä jitlfoifm sen tässä uudelleen: 

„Wenäjän kohtalo waroittan mei
tä, että meidän olomcrösaoletoa yh
teiskunta järjestys, niin lujalta fttrn 
se näyttääkin, ei ehkä kestä f atom, 
maikka sitä Pönkitettäisiin suurilla 
armeijoilla, ellcimät suuret kansan
joukot, toista lopullisesti fmtenfrsi 
kaikki hallitukset omat riivptm^ijia. 
ei ieitoät nämä suuret kanjait joukot 
jaa tasapuolista osaa siitä hytoi n* 
tooinnista ja turwallisuudesta, joit» 
jokaisen hallituffint toelrooilisinvs e-
lifi hankkia niille, jotka sen alaisi
na elämät." 

Tartto laustmto nmistuttaa sitä 
toanhaa määritelmää oikean halli-
ht f sen karkotuksesta, joka tuon mää-
rifeltnän mukaan on: hankkia mah-
dollisinmum suurta Hytointoointia 
mahdollisimman suurelle osalle fan* 
iasta. Ntikyifm meidän hallitukiem» 
nte hankkii hywinwointia muuta-
nalle Harmoille samalla aikaa k»» 
fcttfan suuri enemmistä körfii pim-
tetter, jopa kurjuuttakin. Paljo» 
mnuto?fta ja parannuksia olisi stt» 
sactctra aikaan halliwksessamme. 

... „ : . .. SS?, f 
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