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Aus* NotLmzm 
Jinctt sanomalehti ««erika-s». Ilmestyy ?ahde-ti 

Tiistaina ja Perjautama, New Aor? ShlWiSse, SKtmi. 

Uude» Kotimaan ilmoitushinnat: 
Halutaan-tieto- ja ofoiieilmottuT-

set Z1.25 kerta, kolme kertaa $3.00. 
Nimenmuutos- ja otobero-Umoihtf-
set $1.50 kerta, 3 kertaa $8.75. Kih-
laus» ia roi&funä-ilmottuf et $2.00. 

, ̂ . Kittoslause-ilmoitukset: alin hinta 
»vuosikerta ! $1.00, pitemm-Itä 3 senttiä sanana. 

aelta kuukaudelta .... 100 j Syntymäilmoitukset $1.50. Shrieen-

HauSraJat »oi lähettää ioio pos. waihto. ia 

at AhdySwalloiSs»: 
rta $2.75 

i^erta 1^0 
kuukaudelta .T5 

tointen ja Eanadaan: 
vuosikerta — $3.75 

.unoneuorbenna tai vcrluutetuSsa 
Klteessä osoitteella: 

Uusi Sotimaa 

Reto Aork Mills, Minn. 

Julkaisija: 
•nnfnn »rint öltűíflttnUÖUliílŐ 

kerta, 3 kertoa $3.00. Kuolonilmoi 
tuklet pienen ristin ja yhden wärsyn 
kanssa $2.75 ja Non ristin ja t)bbcn 
wärsyn kanssa $3.25 jo_ jokaisessa 
lisöwärsystä td fittovloufeceta 50c. 
lisämakua. Kai5?i muut tila tűül vt 
ilmoitukset 50c. pai*iatvinnolta kerta 
ilmoitettuina, 45c öaletatuuinulta 

hastonhoitaja; Jacob Wirronmaa. 

gaimer fktttovnen, Liikkeenhoitaja. 

Toiwo Hiltunen, Toimittaja. 

MUkttGU. 
SíaifíSta ttlapaisistä ilmoituksis 

to mhar seurata mukana. 
Huom. l Ilmoitusten Pitää olla 

fourtonSiinune viimeistään lanan» 

Esittääksemme asian prosenteissz 
me huomaamme, että w. 1800 oli 
mainitun roaltion -maatiloista 57.1 
prosenttia velkavapaata ja 42.9 
prosenttia maatiloista oli veloista 
kiinnitetty kun taas to. 1920 valtion 
maatiloista oli wain 38 prosenttia 
í velkavapaata ja 62 prosenttia niis
tä oli meloista kiinnitetty. 

Tällä tavalla rahapääoma kietoo 
maaiüidiíieli^iciTfiu pauloihinsa h 
imee voittonsa siitä. Kuta pitem» 
mälle pääoma keskittyy, sitä riippu
vaisemmaksi maanviljelijät tulevat 
suurpääomasta jet sitä rasittavam-
lnaksi käy nykyinen yhteiskuntajar-
jesielmä heillekin. 

o 
Individualismi (yksilöllisyys) Hui-

pussaan. 

FaMer-Lavor puolueen teh 
ii Minnesotassa 

Kuwe?»öon«ehdskas Mapnus Johnsonin kirjallinen periaate- ja ohje! 

maselitys, jonka hän esitti vaalitaistelun awajchlsjuchlassa 

,.h Alexandriassa, Minn., heinäkuun 1 p. 192*2. 

(Jatkoa.) i tanasta Miimeapolisiin. 5iahtihin-
Farmer»Labor puolue tässä roat= n at muille maanv^jeltMtuottcklle 

tiossa on vinoa puolue, joka ebns*i omat suhteellisesti yhtä kohtuutro 
laa pmoáttptia. edistystä ja raken- man korkeat. Minä lupaudun toi 
tawia uudistuksia. Toiset puolueet! munaan Esch-Cummius lain ku 
melkein samalla tavalla kukin edus-j moamisea aifaattíaamtseffi ja rahti-
tamat puoluenmiiä, a ii stumni suutta j l' into jen alentamiseksi yleensä, 

erikoiseduille ja virkapaikkojen t-v srl, suurenlmoiset rikkaudet, jot E 
tooütvienústs,Nimi Farmer-Labor 
Puolue ei ole täysin tyydyttävä. Se 
on enemmäi kuin maanniiljeliiäin 
puolue, enemmän kuin työläisten 
Puolue. Se en kaikkien eteenpäin 

Tiloaja, joka muuttaa osoitteensa, 
ilmoittakoon sekä entisen että uuden 
•joitte m, siten tulee osoitteen muutos ^erjaritQin numeroon, 
tehdyksi uopeummn ia Marntimimn 

tain.;' ei) ti it! jent tiistain numeroon ift 
viimeistään keski viikkona ehtiäkseen 

Wiimeisten Miikkojen ajalla on 
amerikalaisissa lehdissä julaistu lu 
kemcittomia ?)!oskowan kirjeenmaih 
tejiett arwailuja ia toiniituskirjoi 
tufficn kirjoittajien yrityksiä ku- . . ., . . , . , 

• fr ...... f rt • * . ir: ... «« kat owlen ia emswsimel.sten Mies-
toat{I<t mitä siilmn tapahtui ' . . .;t , r , „ 

waltio omistaa mais'a, metsissä, 
järwissä, wesiwoimassa ja rauta--
oorissa, tulisi jailyitää, kehittää ja 
suojella yksityiseltä riistännältä. 

Profiteeraus tässä maassa ?atkuu 

Kaikki lehdelle tulemat kirjeet on 
lthetettüwät osoitteella: 

Uusi Kotimaa, 
New York Mills. Minn. 

Puhelin 98 

Änttred a» Kecnnd cl&se rnatUT at the 
poet c ffiet' at New York Milifl, Mian., 

»der the Act of March 3, 187i. 

THE AIM OF THE AMERICAN 
NEWSPAPERS PRINTED IN 

FOREIGN LANGUAGES. 
To help preserve the idea!a and 

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

najaltn, jos sairaana olewa Lemn, w , . , ... 
' rv * • --s, >kaupungeissa ta: sonneilla, tot tnoS-

kuolemaan. Jokainen nitó-i. „»»u» 
... .. . , , . » 'fenneuoctpa kasillaan ta: aitoon* 

ta, melkem poikkeuksetta, tulee sel- r r. r.,, T , 
. .... . . 0 

1 laan. Se on uhta paljon liikealoil-
laneen lobtopaatoflecn, etta jos X5e- Y .. T . 

. r.T, . . , ... Ia tyoskeirtelcwien, ammatti- )a liite-
n in kuolisi, silloin Wenaza Tõutut t . ' ... 
Y; .. ' *. _ T, .0 imiesten puolue kuin se on mtoen 
brrwittawan kaaoksen maltaan. Mi-.'--. r . ,, f ... ...... 

. ' , „ ... !vuolue, mtka thoofentelemat kalil
ta ie et pitkaa«i aikaan kmeuisi non» r.... ... ^ r ilaan. Se on mtmen nnhen puolue, 
semaan. Í jotka wastustawat erikoisetu ia 

teil ja naisten puolue, asukootpa he ^dclleeii, kuten wiikko iii te a^ajhinci 
ionissa tullitariffilaki-esitykjen yht^y' 
desjÄ annetut todistukset osottawa^. 
truropaloincn kello, joka maksoi ensi-
iuäiselle ostajalle Eurovassa 94 
senttiä, myydään jälleenmyyntiini 
teissä tässä maassa $03.Ua! Hel
mistä walmiotettu rahakukkaro, jo
ta mafiaa Europassa 12 senttiä, 

9iem N vi k Herald julkaisi onciStori johtoa po litiikassa. ̂ liiyydäan täällä $9:llä. Toisia esiuei-
kuun 20 päirnänä erikviskirjeenwaih- farméi-Labor puolueen ehdokkaana myydään täällä minkin korkealla 
taiansa Moskowasta lähettämän sev kuwernöõriksi minä lupaudun, josjkmn 2,000 prosentin liikewoitollo 
lostuksen Leninin sairaudesta ja Öa-' tuíei, kuwernõõriksi, käyttämään f av I Maailmansodassa taistelleet sotilaat 
nen syrjään joutumisensa muhdollis'-s^x^ fen waikutuswallin. iota tooiit!oU)ci hywin ansainneet sen rahat'o c 
ta seuratiksista maan politiikkaan.!Mttäii, edistääkseni koko kansan!waukien, joka heille äänestettiin täi 

ylimääräisessä Tarkistettuaan kaikkia mahdollisuuk- ^íeiétb ii osta linmintoointia ia erikoisesti 

Zen merkki on sammutettu 
iun kenelläkään ihmisellä ei 
mahdoll t unitta to i meentul o o n 
mäsja ilman työskentelemättä 
t.hteisfiiinnin tviimc^entu^lokn, 
miruDűinnikíi ja edistyksetsi. 

o 
-- Ainoastaan politifoiincn fansan 

fófW «°wi W^funnm, mallaa,tröi[1 ,5l|to BrfH ,„at6n 

iutf,n fanlanmalloffi: m-bhfounaa,, ^ jm,edinren i6mi„m fmltöt„n. 
harinanimnattoman ja siitä Malit- 0 

iiimátíóinán kansa;', keskuudessa on Rahapääoman toaíta mnantuiíjcíi= ^^^^iään joukot puoleltaan. Äa^ 
snkki pulie puutteesta, kurjuudesta,! jäin Yli. i rimmäisten woitolle Pä.Uendises''i jen alentaminen. Baltion 

kärsimyksistä, turhanpäiiväista Iöc.j UhdysMltain sfniusmportetSic jtoa§ _ leenroaiötaja ennustaa mah- n?uodostawat ainoastaan werrattan, 

pott)siä., tyhjää fimponta, joka m-' o;t paljon tosiasioita, jos wain on|^0^^0 W°f°n la ehta Ruma» pienen oiatt niistä weroista, i°^3j teiden paikallinen kon 
mnnkin kanssa ja uusia sisäisiä taiS- kansalaiset suorittamat. Wniiin| ̂ offacmt- ja mbnitä 

on maanMilielijäin ia työläisten f o 

ta saataisiin woimaan maltiossamme 
liikatnlojm toetotusTaki sotilaiden 
korwauk'en suurimman osan suorit^ 

.... ..r ,,tv» -itämiseksi. Tämä asettaisi suurimman 
wit^ee, kuluttaa wähemmän kuin woitolle ainakin hetkellisesti^cmat työläiset eroittaa waltion pallosán verotaakastamme sinne mihin 
nen pitäisi, pyiyäkseen tasa-arwoisena ^ska heillä on Trotskin kaltaisia!káksesta. Kaikilta maition palmse kuuluisi — niiden harteille, jot-
immsyyden weljeydessä. Hänellä oit (xywnkkäitä * jobtajia kun tmi maltil-- juukses sa työskentelewiltä on waa-jka otoot parhaiten kykenewät sen kan« 

'•Vö. r pum- Osilla aineksilla, Maikka heillä onkin j jnttama tätisi pai mä n työ aitoati taitamaan. Jos tuollainen wc ro pidet-
suuria kykyjä., ei ole voimakkaita'^,^ kuin yksityistenkin palweluk--' täisiin nyt perustuslakiwastais^na, 
persoonallisuuksia, jotka kttkeneisiwät sesía työskenteleviltä. niin niinä kannattaisin sellaisen pe-

Kaikkein tärkein kysymys on wero- ̂ rustuslnkimuutoksen alistamista. 

na käytetty peloittamaan lakkolaisia 
ja jo rta maan työläisiä. Tässä maas-
ia waltion poliisilaitos merkitsee mi-
litarismia, suuria kustannuksia ja 
työläisten Määrää pelottelemista. 
Kaikista näistä syistä minä was-
tustan tuota laitosta, Maikkakin mi-! 
nä kannatan ja tulen esittämään 
täydellisintä yhteistoimintaa eri 
paikkakuntien Poliisi- ja järjestys-
wirkailijain wälillä valtiossamme 
tartotuksella estää, saada selville 
ia rangaisto rikoksia. 

Kansan kehitys riippuu meidän 
mavailkiiemme perustuksista. Kakit 
tärkeiiitä tekijää kansan kaswatu! 
s es sa ovat yleiset koulut ja yleiset 
saiiomalehdct. ^isvpintaincn, tahal 
Unen vääristely, totuuden salaaini 
nen ja wäärintulkitseminen sanoma-
lehdistön taholta on ylsi tämän väi-
väii suurimmista vaaroista. To
dellisten amerikalaisten welwalu-
juus oit käyttää kaikkea maikutus-
valtaansa tämän epäkobdaii. poisti* 
miseksi julkisesta elämästämme. 

Minä kannatan maltiomme koulu-
laitosten pitämistä ajanniukaisessa 
kunnossa ja niiden kehittämistä tu
levaisuuden kehityksen mukaisesi. 
Koululaitosten valvomiseen nähsen 
meidän valtiomme koulut on pidet-
tämä maamme parhaimpien cpetus.-
laitosten tasalla. 

Minä kannatan oikeudemniikaista 
työwäenlaiulaadintaa. Minun toi-. 
niintäni lainlaatijana todistaa ui. 
niän. Meidän kansakuntamme tule-
n-a hyvinvointi riippuu siitä, että 
kaikille tuottavan työn tekijöille teh
dään oikeutta. Lakien täytyy suojel
la työläisiä järjestnneen pääoman 
sorrolta, jota se on harjoittanut men
neisyydessä. Sellaisia lakeja minä 
kannatan jokaisessa tilaisuudessa. 

Minä kannatan suurten sisäjär-
vien ja St. Lawrence joen välille 
suunniteltua vesitietä kulzetusliike 
teen kustannusten alentajana jfi tu
len edistämään tätä ftmnnit-ííí'O : 
kaikilla laillisilla keinoilla. 

Samalla kuin käsitän, että on 
mahdotonta heti toteuttaa f 

Nykyinen kizmimme Eah*!Shs. 
«yksille 8U0MB/*H 

Postin kautta ja 
sähköteitse on 

Myös myörnme pankki-osoitat 

sia (shekkfgä) markoissa ylläjna!« 
D.itun. kurssin jälkoon ja erikois!*, 

kolmen prosentin korkoa veiävil 
matkiistajien shekkejä dollare:#-

sa, jotka Suomessa lunastptaai» 

siellä voiinassa-olevcn u ./Jaxis 
kurssin jälkeen. 

Lahetyski.ilit rahalahetykail!# 
postin kautta ;»n 15c. summ 11 
alle $20.00, sitä suurein mii f* 
summilta m:'"an kuluja ei penti. 

Lähetyskulut n.i hkötoitse oi 
$3.56 kaikitta summilta. 

Kaikki lähetykset o*oitetaaa 
postin kautta, j<>a sähkõsanomidS-i 
hetystä ei erikoisesti pyydetä. 

Osoittakaa nne 
taanottajan ja. Liliatüjim wni* 
teellä vanistettuna CKv.ittwlUi 

Foreign Department 

First National 
Bank. 

Harieock 

noiítúfí fa;ificit ajattelukykyisten iy.,kärsivällisyyttä kaivaa 
Niisteu m: eita. j; j eitä. Ne sisältävät 

ne eiille 
kertomuksia 

— Liikunto-voima 
edistysl.ikkeessä ei tule 

taisteluista ja elämän vaikeuksista 

teluita, jotka edelleen pahmtaisiva 
Wenäiän sisäistä kaaosta. 

Los Angeles Timesin äskeisessä 
toimitnskirjotuksessa kuvaillaan sitä 
hirvittävää asemaa, mihin Wenajá 
jcntnisi, jos Lenin sattuisi nyt kuo
len? aan. „Niiden 150 milj. ihmi
sen joukossa", selittää lehti, „jotka 
kaikki luuloteltiin vapautetun ja 
tehdyn tasa-arvoisiksi tämän suun-

osattavat, eitä^uattoman kokeilun kantta, ei ole yh-
v. 1890 Wisconsinizi valtiossa oli tään sellaista joka kykem'i ottamaan 

- PWmAW» puhella kiifai,-!78'67! weloikta wavaato wikkauft. «e «eljä «miofto. 
»toti.,,, mo, Sciaä-i*»»"»11 1900 niitä oti 77,490,'jotta on ftotctig »wl-U.Md». 

4 puä sanoi vre^identti ^^,..1 vuonna 191.0 niiden luku oli 72.-, wittamnecu m loufiomuodoshmtten 

nyfnaitaiassa ^ omiettomuuisista. Maautoiljvli-
. . . .. t ,r Irfc fon^i-••|n ajomaQ f0sfen>Qf numerot enin. 

m"fa «,r« toimita, n tohuiala.: fml-11$m8ort(.i4ia mieImfiinkliMte 

.«o,Ha «la otísuSiéhmmön, c, tűtoaHa oj(lttattat m Vro|eS,,,, 
,mpp»Iá,-w o,fa ,aarna»h,o.ijo„fű ,auttíl mQantoil]ie,iiäl „m a5, 

feiUicn ta,toin, tómon tói- tccI(a joutu1mi juutpKoman llrim„ 
toän ja huomisen päivän hälinä on ! icen, vaikka näennäisesti säilyttä-
roain gmeetätt totojen Hurjaa torn*. wötfill Wroaifm efcmania 

Va, u'tfEušta itiffiiü ekfllttn raii'i Sctiiiiéíaauct'ot o j oti: 
Ijaütsena kuten tähti taiwaallc 

o 

nutti 4 pnä, sanoi 
ding naapureilleen ja 

•V;cr-
941 ja vuonna 1920 enää vain Z7,-'järjestämiseen sen tilaile, ovat ke 

..... r f VY . 177o hittäneet — yhden nietzeheläisen vii-
--- n ata oli koolla noin toriu mn--; l.r .. „ 1 

mentäviisi inhatta - että perus.! ^issa numeronsa on huomioon'hmmn. 
ruitefie ja söiidettyja lakeja, iotia1 r'tcf:aroo w-lÄtomicn nrOatilo|ct | «<"Sia mofcmmiSfa entoaa,, ata-
HiemmiStö kanmAa oivat 6i,toäfi>iIulIm" »i-n-n-min-n. Ei -des w„o-ws, o.ta k°s° Wcna,an «iWW« 
r.eet, on pantama ioimcen. bfn 1900 «äoimainen fiiääatamincn lv-, »»de» há°.w, ^>» 

Sangen k-piw« oppia Saarnata*cfe todellinen. Se johtun yleisestä w kuole-, ftllom kmtt, luhiAuu 

«einSl. 4 W8 - m.ifta muina „aJmoetiloRn liiääntflmiieStä maltioSia. <«lwnm m <mrmmiont«kl.m ml 
laitó Iita mäkin smpi tuulla nimel-! ̂ °la'!om!en maatilojen lukumäärä ta leWto» mbnmtaausnria lonka 
««»Sn Säälittää ncvrnS iftmifet iot.i »«laMftiii maatiloihin wal,a«,a owat wicla luuret tyo.-i,§ 

1 itäbixn lisääntyi sinäkin Ivuotena. ioukot kaikissa maissa — ia ennen 

nicrci; jnfa tekisi inon lain tehokkaaksi. 

Kokemus osottaa, että Muraitio 
kontrolli on te-

.lydnttävämpi kutti 
kontrolli. Jos tulen vali-

^ tuksi niin minä kannatan kumotta 

e» 
n 

— i'vr.ísti ttu V. IS.*4 
Varat yli 

Kirjoittakaa Suomaksi - rn»;il!S 
on kuusi hv ,:y o laista Likk< ^>-
sämme. 

!:• !«isel!> tnliblvvvot; 

poi fat te ii mmm kuviufUriM 
naitu lujinpia ja mahivu.n,:;; 
«en räfähdijvi;1 'uivri-ii nuot.:i». 
foicia Hiekkasad!', jo fr. 

laaf?oii Pohjan. A?i'n i ii • sr. 
»alitut, l i V HiiiiüUivr. f r-

' fll; 

-XUf' 

t'V 
'li' 

niin-

valtion 
dit liian raskaasti veroitettu 
Kaupunkien teollisuudet ovat mno-.--: Brooks Coleman lain jo 
fin liian raskaasti verotettuja.. fűnnűton katu raitioteiden kon-

viiielp5'! jromn jcKeen lnoviittamista kun-
niillä Paikkakun

nilla, soissa ne toimivat. 

I Minä kannatan nykyis 
I omistaman jauhomyllyn Iaajeina-

Käyttämätiöminä olevat 

maat ia keinottelijain omistamat i nzllishallitnksille 
tyhjät kaupunkien Totit eivät ele' 
riittävästi verotettuja. Ne ihmis?*,. OY>. .. , 

.=, , . Mina kannatan nnkynen valtion 
jutka omistamat tantan valtion1 • ' 
lantamnltaa sisältävät maat, ar= . r„ „ r , .. 

mistä )ofa kuluttajien etta tuottaiien 
saitsevat vuosittain nettotuloin CO 
—80 miljoonaa dollaria. Me ve-
roitamme nykyisin näitä tuloja noin 
5 prosenttia. Jos tiilen valituksi 

UittTui.ir.'iui iüitííiVtiui <;;iie»' 
us Kínacn,. Miy'N ;e joutui, V.h 

tiíveinicíiíUü ttiiuU ränäpai-i>i:n! 
ta.u Cj f ti iin -J-j tietoa . 

niitä asioita, joita olen tässä lanhuM . ... .. . .. .. .. ! v<amiivOtit1.1? 
nosiam esittänyt, noma a|tat o-nUj,,,.^ n,.moífü. 
kuitenkin niitä, joita niinä konnar-v, j rj ,njn" 
ja tulenko valituksi tai en, se ai ' ii;n{a 

hilu tekemään mitään eroitusta mi-! :r.-> , . ' 
..r. cy«. , r . .. itnnann titninua 

nuun nafibo,. 3«,na tulon ,atfa,uaa,;;mhfuh;n 

lainomfum m,obcs.afm ta^.j rl,p;,„rt 

lelua miden neriaatteiden pitoíeíta. . cí - . . v' • i, .» t, - .-.8^ jvi-fiiv painuen itiuivn nuhana pv 
lotta oikeat I Hntoafihtt. I ... ... , n. v 

i j rifin mailia eta ule. Vh- far;uiin,>r 
hr.noanm,; n-iyu. 

iitíta:ufet íupatüwf 
tniu.'i í'Vcráli'on i: 

Katn..i'?i rafauü on innri 
'v[)i(UT:r Mi,, foi'oa-.x 

>öi)ih.'i uiu: •. ítV.M 

etujen kannalta. P. Dak. valtion o-
mistaman jauhomyl. suorittamat ko
feiini ovat olleet artoaantattontafit 

niin tulen koettamaan saada nämä «*<*« ^"«f- M-WS» oma m,,l. 
rauiaooriita hankitut liikewoitot w-.!^ 'ua", rnttdroa8t' iMlentac 

roitctufsi kaksinkert-iieSti nykyisen -a lnaykna ol.n tehwwä fen kone,s. 
koetan aientaa toilWiiS-!60011 '? to"Imc",m- crtä !- w!iji 

Liiemman tarkoitustaan ivastaovaksi. 
Minä mnöskin suosin sitä suunnitel-
maa, e:tä valtio hankkisi itselleen 

uskontunnustuksessa, vaan sensijaan 
yhä burjemmalla ilolla paukutta-
mat käsiään jollekin, joka pystyy 
„Piittaamaan" lainrikkomusten pc» 
iissä. Ja nämä „piitiaajat" taval
lisesti palkitaan raballisestikin uh
kapelissään siveellisyyttä ja maan-
hallintoa vastaan, silla pelissä kec-
tvneet voittorahat — keinoista Hur-
iiniatta — pesee heidän fyntinsä 
maailman silmissä. 

O 

maatan, roeran aienraa muieuuie 
sä olevan maan ja kotien veroja ja 
koetan kohottaa veroja viljelemät-
töinälle maalle ja tyhjille kaupun-
ginloieille. 

Stämän waltion ammattipoltíi-
koitsijat ovat antaneet vähiin hue--
tui ora maanviljelyksen kehittämisel
le ja ko-operatiivisten yritysten 
edistämiselle. Minä olen ollut 
multamrmcrina viimeiset 30 vuot
ta ia viimeiset 10 vnotta waltion 
suurimman koopvratiivisen yrityk-

sikään 
fa'niin vähän panevat arvoa en-, t . VV , . , „ ._>.. ,ir . . 
fimäiicllt tääfapeakelle Slmetitan Naiden 30 touoben aralla 6f«dW <->»« IUUN 'tse, rot-

maatilojen luku va.tiossa useilla ta ovat edistäneet suurunfsien pal-
tuhansilla, joka tekee nämä numerot velemista ja kasvattaneet pyhimys-
v.eläkin traagillisemmiksi kuin mil- kehää Leninin pään ympärille. 
ia ne eniinäfeinältii tuntulvkkt. | Seitin on epäilemättä lahjakas ]<;_ ,(,n varapresidenttinä. Mina kan 

Samalla aikaa kun veloista va- kyvykäs mies — paljon selvänäkin*j natan järje^telniäklistä tutk.m ^ta 
paat maatilat vähenivät, veloista f^mft ja rebellisempikin kuin hänen tämän valtion maanviljelijäin ja 
kiinnitettyjen luku lisääntyi huimaa-(hallitustoverinsa. Mutta wenä-^ ko-opevatiivisten yritysten mahdol-
vasti. Wuonna 1890 niitä oli.65,.' laisten kommunistien viime vuoti-'lisuuksista ja jos tulen valituksi niin 
242, vuonna 1900 niiden luku oli set perääntymiset, joita johtamassa tulen kannattamaan ja esittämään 
65,589, vuonna 1910 77,129 ia on ollnt Lenin itse, o soitavat, että. sellaista lainlaadintaa, joka parhai-
vuonna 1920 niiden litku oli 94,» yhteiskunnalliset voimat muovaile*^ ten edistää maanviljelystä ja k o» 
258. vat häntä eikä hän niitä. Siksipä,'operatiivista toimintaa tässä Val

ii T- "Ein kenenkään tarvitse ollcj Welallisten maatilojen luvun li-, Lenin sairautensa tähden joutuu tiossa. Waltiomme niinkutsutut u* 
löyhä", sanotaan, "onhan tilaisuuk-! sääntmnisen johdosta voi joku op. kokoiman syrjään tai kuolee, joku operatiiviset lait ovat laatineet sel-
fict kaikkialla töihin ja rikaswmiseen.Itimisti kuitenkin sanoa, että maotilo». toinen, ehkä vähemmän lahjakas, laiset miehet, jotka eivät olleet vi». 
kin". j jen kiinnityksien suuruus dollareissa Leniniä radikaalisempi tai maltilli.; vittömästi myötätuntoisia^ ko-opera-

Tuolbnsia tiKiviisaita jaaritteli»!ja senteissä aleni, vaikka niiden lu-' sempi mies ottaa hänen paikkansa; intoiselle liikkeelle. Nämä lait kai* 
joita on keskuudessamme, liiank'n!ku lisääntyikin. Maanwiljel. oroat,!b Wenäjän yhteiskunna^nen keh - paaivat tarkistamista ja korjau>-ia> __ ... . , 

' kulkee iokonainmdessaan samo.! nwnessa suhteessa. Sam» on totw da wanmk,,, ellamna Wuos.na I» . 
UKorr htfifrmi. iatka koSle. loin VÜM luokitetaan alenlpiin luoV 

Waltion tulisi ylläpitää kiksi 
tnollaista elevaattoria tarkotuksella 
rajoittaa niitä liikevoittoja, joita 

Yhden terminaali^elevaattorin Min
neapolisissa ja XnlntiV^ia joko ra--
kennnttamalla sellaisen-tai vuokraa-
maila. Mitään elemaattoria ei tarvis 
ta St Paulissa siitä syystä, että (?* 
quiti) Co-operative Erehangen nyt 
o mietoina elevaattori tarjoaa kaikkea 
tarpeellista Palvelusta tuottajille 
tällä paikkakunnalla. Tämän clt 
vaattorin kautta St. Paulissa saa
vutetut kokemukset o soitavat, että 
niinä vuodenaikoina, iolloin alein 
pien luokkien viljalajit täyttämät 
markkinat, tnottaiille voidaan saas 
tää niinkin Paljon kitin $500 van 
nun lasiin kohti yksinkertaisesti ien 
kautta, että vilja puhdistetaan, kui-, 

Lukimnoitamatta *au^-

Tuki vuoren purkaukset. 

SBrimecifatsien tutkimusten kant
ta on saatu tarkempaa selkoa tuli
vuorten purfaukiistcr ja njidon mer
kityksestä. Sen kautta on tulin 
huomaamaan, että ihmiskunta on 
kiitollisuuden velassa tulivuori li:. 
Cn yleisesti luultu, että tulivuori 
on ihmisen, vihollinen, mutta nyt 
jo tiedetään, että se on ihmisen pa-
ra s ystävä. Nyt jo oletetaan, että 
tUVi iitíümtoria olisi, ei olisi myös
kään valtameriä, ilman valtameriä 
ii olisi carbon dioksidea, ja ilman 
sitä ei ihmiselämä ole mahdollinen. 

W. 1912 tapahtui eräs maailman 
suurimpia tulivuoren räjähdyksiä 
Mi. Katmain tulivuoressa Alaskas
sa. Waikka sitä ei silloin tiedetty-
kään, tunsi jokainen yhdysvaltain 
asukas sen vaikutuksen. Wuoden 
1912 kesä oli kylmä ja kostea, mikä 
johtui siitä, että purkauksen kantta 
lensi ilmaan tavattomat määrät tuTv 
f a joka kaikaii auringonsäteiden 
vaikutuksen. Tuo tuhka levisi no
peasti ympäri koko maailman. 9)f* 
sintiä Pilvettömässä Saharan erä
maassa täyttyi ilmQ tuosta tuhkas
ta. Oletetaan, että jos olisi topah 
tunut toinen rajähdvs heti perään, 
olisi maapallolle syntynyt uusi jää-

valaan t n. e. 
Si. Pauiia ovat kaikki terminal!-
elevaattorit yksityisien henkilöiden^ 
ja korporatsiooni en käsissä ja nämä 
suunnattomat voitot joutuvat hei-
dän käsiinsä. Tuottajien kärsimiä 
vahingoita tuskin voidaan arvioi-

paljon.. Rikkiviisaita, sentakia etiäi hän väittää, iällä ajalla maksaneet ty-

tietäisi ja ymmärtäisi. Jnuri hei.' 1920. Enfiksimainittuna 

f,'jr' 
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_ 1 apina-silososien isjlia - kiinnitysten keskinkertainen suuruus 
ptjfyy w^millinen edistys niin hi^ oli $2,116 ja viimeksi mainittuna 
iyna, heidänlaistensa ylmiie.! vnOena $4,072. Keskiarvoisen 

- lifen itsekkäisyhden takia on köyhiä,^ kiinnitysvelan suuruus täten koho» 
^niníetta, siweellisiä ja ruumiillisia si 924 prosentilla. Tätä velkojen 
Vaimoja kärsiviä seassamme. ^ lisääntymistä vastaan on kuitenkin 

V Sillä mitä ovat nuo „tilaisun-^ otettava huomioon maan arvon f o» 
het", jos sellaisia sattuisikin sella;^ hoamnien 65.5 prosentilla, mutia 
4elle, jolla on aikaa ja tilaisuutta jälkeen to., 1920 maiden arvo on 

','ttiiiä valita. Ei muuta fuitt jonkun, taas alentunut, kiinnitykset ovat kas 

tototein;»ättä määrää BKeiSfunnan fet,i.|tö>Dää menettelytavaa tankkien !ci, yksityisten omistamat etoaattori; 
tästä, lfl|a„ sitä JallitiiC („unnatto- tatoalliSten luottolaitosten lautta -'slowat tuotta,tite- Mmm, 
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jjiän, myös-kin tiloisuukfia 
Kiistämistä vnelä .kSOenunvkii- |tt ole kyennyt maksamaan kiinnitys 

^Lasta"swS Mwänä> kaikki tee0<«m^\. 

ii 

irtat p?rsoonattockat voimat, joita, avustaa 
yksilötnhdolla eikä rnbmätahdolla. 
kaan ei voida komennella ja muut-; 
taa. Msilö f nilakin voi vaikuttaa 
hetkellisiin politillisiin tilmtteisiin, 
mutta yhteiskunnallista kehitnsta 
hän .ei kykene muovailemaan. Si?-
s'vä minkään kansakunnan kehitty-
mhtcnr tai taantuminen et ole jon
kun yksilön elämästä tai kuolemasta 
riippuvainen. Jos niin olisi, itf* 
loin ihmiskunta olisi io aikoja 
päättänyt, maallisen vmlluksensa.-
R—ja. 4':,* 

AV t' - *' 

maanviljelvs-toimiNtaa. tääkseni tällainen rajoitus olisi se
kä halpahintaista että vaikuttavaa. 
Se on jo osottautunút menestykset 
liseksi (Tanadasfa. 

Nykyiset korot tavallisille f anni tai 
noille ovai paljon korkeammat Tuti 
ne korot, joita muilla liikealoilla; 
toimivat henkilöt suorittavat. Mi-j Minä ehdottomasti vastustan 
nä lupaudun tekemään kaikkeni fao- valtion kousiaapelilaitoksen tai P.>-
dakseni -aikaan, riittävärnpää, nope->lnsilaltok?en perustamista. Kokemuk-
onibaa ja edullisempaa luottoa, set toisissa valtioissa. Huomatta-
maaiiviljelijöille. . ' - j jwimmin Penniyln>aniassa, osoita 

Nykyiset rahtihinnat maauvW-' Wat, että tuollaiset laitokset eivät 
lys^iotteille ovat suorastaan tnr- Lähennä rikoksia eivätkä auta lain 
niiota - tuottavia ja kohtuuttomia. ! rikkojien kiinnisaamisessa ja tuo 
Mottoa 40 senttiä bushelilta la-jwiisemiscssa. Toiseltapuolen valtion 
hettää niftm eräiltä paikoin Mon. I poliisilaitosta tässä maassa on oi 

Katmain hirvittävää purkausta 
ci havaittu sentähden, että se ta-
pahtui niin tavattoman kaukana. 
Jos se olisi tapahtunut New hor
kissa Manhattan saarella, olisi ilma 
aina Kalliovuoriin makka tullut 
myrkytetyksi wlikimihöyryllä. Pur
kauksen ääni olisi kulkenut kaikuna 
halki keskivaltioidcn aivan kuin Hir
muinen tykkituli. Koko alueen alat* 
nen Hudson virta olisi muuttunut 
suunnattomaksi haudaksi, jossa vain 
muutamat rauniot olisivat jääneet 

»MMM HMttäyiMOMvity?. 

^stä. ,V. . ::<r > > 
Onneksi Katmain purkaus tatio?v 

maantieteen wtkijoiUe erinomaisen 
tilaisuuden tieteellisesti tehdä ha-
toainnoita tulivuorten purkausten 
waikutuksesta ja ilmiöistä ilman 
ihrnisfurjuuden Mben liittymistä 
Katmain kylä oli silloin aitbo-na 
iillä asukkaat olivat kaikki menneet 

kesäkalastukselleen. ' 
Katmain yvrpärM oNva «Tue, 

joka on suurempi' fnift Vuoli Dela* 

nxrreit toaltio^k^ Peittyi, jalan patj 

Aukoissa, joiden kantra kieh-? ra 
höyry purkontuif ylös. n äke.? tuumt-
tornait kauniita fitevnhn,i*;tä in. '* > 
tukfia. jotka vaiíiíí fi'v M märtiriä : 
ja laadultaan, Siellä n'.tee iy.rrr.t» 
tain kirkasta Míertm,;,;* trlifhvi 
tuhkakasoja, sotka uel?i. mu s n isinä 
ja Dunmiiva, ja puhd.isla iva If e-ia 
siliFact, joka ihanana mä ift oy. 

Woi keittää r n-'lausa räiden i.r-
koista sihisciväsiä Böyryvjc. Si^uä 
on luonnollinen kylpylcimmikko, tv tf i 

toisessa Päässä on iutuna vesi ; c 
toisessa kylmä. Lähellä o*: nmä 
kin järvi, jossa oit 30 tianunn ;:t t-
t a i s i a  r an tn ja ,  jo tka  t a r t tuva t  ír-

kenkaltoiseen syöttiin; on muõskiü 
pnrokoski, jossa lohet hyppckivat ja 
josta niitä saa oíritmclía milloin 
Voain haluttaa lohen lihaa. 

Tänne tulee vielä tulevaisuude -
sa kansallispuisto, jonka iuuntuitet-
sa voittaa ainoastaan 3)tiiotDstonei£ 
puisto. Siellä li ytyy vielä paljon 
muuta merkillisiä, joka fntliittää 
lmomioia. Drt putoava intor*, 
missä ei tarvita nmi okuva ui iv nett a. 
vaan fonogrmt, ottamaan rekordiiu 
sen jgmyätoän äänet:, mikä siitä altti' 
omaa kuuluu. Snnremmoisei metsät 
tulevat tarjoamaan Tavi olan asuk
kaille erinomaisen asuintilan. Li-
s-isiöllä. oleva Novaniptan tulivuo
ri on alituisen lioyryn peitossa. 

Kun hallituksen maantieteen iiett 
seuran tutkijakunta saapui dmkalle, 
et siellä ollut käynyt vielä yhtään 
n-alkeaa ihmistä ennen heitä. Mut
ia sinne on helppo pääsy, silla 50 
mailin päässä on syvä ja vitka sa
tama, johon on hclhpo laskea aluk
sensa. Seutu ott luonnon ihana ja 
tulee se vastaisuudessa olemaan 
matkailijoin kulkusentu murenmoi. 
sine naköincen ja forneuksineen. 

^8H| 

Pai»et«« sanomalebtipaperO ne» 
'i dellee» kahttäminev 

MMson. Wis. — Lähe? tzksikol. 
masosa Päivittäin käytetystä 7,000 
tonnin painopapcri-määrasiä woi> 
daan säästää ja Painaa uudelleen 
metsatnotteiden kaboraiorin iininoZ. 
ri Sidney D. SBelííin keksimän pro. 
sesnn avulla. Kokcilusa on tehty 
usean vuoden <ljan ia käntetauti 
vrosessissa eräänlaista vulkaanista 
iuMac, jota Wyomingissa tcüvatamk 
suurissa määrin. 
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