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tikaswatas» 

pres. routoan 

Helsingissa, helmikuun 10 pnä teittemme lujiitnhxm yhteisten Pyr-

1922. 

Kotikaswawsyhdistyksen puolesta: 

Ester Stohlberg, Bertel Nyberg, 

puheenj. siht. 

Suomen presidentin puolison kirje 

?hnvrifuu suomalaisille. 

ftmystcri ja yhten'en Lyön kantta. 

Teitä lämpimästi terwehtien 
Ester Stohlberg. 

Presidentin puoliso, routed Ester 
kirjoittaman H'*; Stohlberg. on Suomen Kotikastoa° 

kettelee lähemmin tnät^bisMien presidentti ja sen war 

Philadelphian maailManaäytteki), 
»vuonna 192ti. 

Suomikin mukaan? 

Aikaisemmin in enitnnidtf huomi' _ 
ota herättämiä maailmannäyttely!» > ^in säästänytkin juurelle DieiiõiL" 
ta oli fe, mitä to. 1876 pidettiin ̂ "in se on toisessa hintaluettelossa 

1 pnffohtoimitettu takaisin.. Tulos on 

Miten hywään, tulos olisi aiwan 
sama, se olisi rahamiesten kanaali 
sittenkin, se paltoeleisi rahamiesten 
etuja ainoastaan. Onko esimerkiksi 
Panaman kanaali nostanut nisun 
hintaa eli uttnfään muun hyödyk
keen hintaa, joka syntyy työn faut-

tc ja jofa tulee eli menee Panaman 

kanaman kautta. Jos se olisi jossa 

4 ifi"i™CB .""""l" 5 lämä" ^WtofcWm, k°..Mngisi° Simm-!»» 
' vbd'etyk- tcimuinaStc hm, m ftrjoitta- fQn j|feniHf (ii S aiman sama. se on sí tiekin ai , ! Illil IIII IltIM milli IL « 1 11,'J.IUU LU : I k I : t ' ' ' ' 

1 vn . jnvt Amerikan suonmlaisille erikoisen Nyt watnnslaptuu ta»* 
Ia^LnH.oicIim tn , kirien, ionia tassa laamme luiim» ;uni, wnenmn íoitnem faman »t- Meillä maanwiljeüjöillä ja mmlla 

senäiiyydeu 1 oO=n)uoíiöjuí)íafii maa- ̂  työtätekettnlla ei ole muuta tcitooa 

. ilmannäyttelyyn jolla pyritään tocit-- *UIn ir^1 kansainwälisen rabawallan 
Ahteisen iiöninnnnime nimessä!ä- tamaait kaikki tähän astiset saawu ^lt^», se raatelee kuin kotka. Malta 

aa suuresti haitannut se ta 

tei f tillin nopeasti ole tooi» 

«ajo auttalvini toimiin. Vaan 

owt usein pitkäksi aikaa jää 

tvaarannlaisiin oloihin, onnetko 

«abiksi itselleen ja yhteiskunnnlle. 
Piia f ai t pimfli 5 ?amm cf i n on iao 

jemman wastaanoitolaitoksen .tarwe 

cííuf fanon aikaa tu iihiMn, Kau-
tmnqin ainoa kaswatuölautakk.iian 
«lainen wastaanottokoti on osoitta-

Amerika» svvmalaisille: 

I Hetan Teille tervehdykseni walihasta ^kset. 
kotimastonne. 

Suomalainen kuntonne ja sitkey 

pois ylioikeuden tuomareilta ?a 

ben kokoomiskohdan sen wastustajil-
le, paljon armcIuttatDcinm-aiii kuin 
walkoisten keitraaltcti asestetut lev 
rit. MaanwUjelijät eiwät tooi pysyä 

iiionäisinii niin kauan kuin asettawot 
:>ksityis-etunsu> etusijalle kokonaisuus 

desta Maaria pitämättä, työwäesto 
lkaupunge'.ssn ei tooi pystiä itsenäisenä 

lakkotaisieluilla "sortajiansa" was-

taan, myönti-kMlPpa kapitali steillz 

vian tekee mnTemPaht itsenäisyydestä 

lopuit, ja rauhallijesta inaanwiljeli 

ju m yhteiskunnallisesta toallanku 

moirksestn Piankin jouduraan w?ri 

seen työläisien waNaukumoukseen 

Ktiwykkäiinmät johtajat ymmartäwat 
oseinan sdtoästi ja heidän aiwcnsa 

otoat lakkaamattomusti työssä kei' 

nojen soweVuttamisessa juuri tuon 

nral'dollinen, että "maa on lailla mään. Kolme saitaa johiomiestä sa' . 

laadittatoa" eikä diktaattoreilla, ii>( toat käskyn poistua "wirasioistaar" 

junkisioom-tuomareilla ja kuritus- ja komiteoistaan (neuwostoista', 

uhin fi toi Ha, mestauksista puhumatta- neutoon mennä "töihin" tehtaissa. 
kaan. Waikkn epäilenkin, että länsnna 

Kl-lten tunnettua, on Philadelpy? 

teinte on raitoannut Teille ctrtookkami 
a Amerikan wapauden kehto. Siel-

tähän itscnäisyyo julistettiin, jieila 

muilta rahawallan edustajilta ja,sysymy?fen onnelliseksi ratkaisuksi. 

r°Mi toatte telan»! PoliiiMesti kuten tafouícffiltóti. 
•mm fiiMannuMnnte oTif. m°«n. ^ diw,m zg.näjä., toalicnfumoui. 

ieitatot, tain »aidti ímhllc .bmw- t[,lewoiil,uä irtoytä jisäiftÄi ja sijan uuden mantereen kailsnlaisteu , — . 
- ~ ... •• "Wlett'W d8rag|| tOT|Äint- Suotettatoien ti-! 

Tuotetietojen »ulaan o,i oldn. nisu-^ jörjeltiioita ja fimeetlifcTtä 
tesrMnkSfe. $aimc fuifemot merten 11)äfjl)ttjin fct)Än „jj piiäkaupimgin ulkonaisesti» rairtiaStc. ®e menee 
poitki yhä rohkaisewammat sanomat 

lastoawasta sitvistylsestä ia aineell! . 
asemassa, kunnes walmistui erityi-

rakennettu «ui riittämättömiksi. Tilanahtauden! rrT"'" 'f -V LV7 "Si * lesti pääkaupungiksi 
_ ,r, . , , J v . . -sesta maurastunnsesta samalla kurn ,H, ... , 
wuoksi ?e ci nleeina ole wmuut was-!. . . , Washington. 
. ' ,, .. - , „v;fiutnnnc todistukiet heimonhtendesta m 
taancítaű muita kiim siwceiincc-tti. . .... : (r bei leeni irt ori Philadelphia K-
. . , „ ... v ' ija muuttumattomasta yanmaan 
iatm:nmon)!Q lapsia, loita tonnile*s _ . ,. .... . _ , 
. , / . , T r - X r .. . . ' rakkaudestanne, teiset otoat 

- l a a n  f a u p i m q m  u n i m u i r t o r o t b m  i i * . . .  . _  ,  
- _ . t„,.. . ... iia nimstomme, ininat otoat 
TOvtoatu«raitofi!Vij. Mmpa t kf . , - , — - -

ril . , , . I Ponmstuksemme ta yhdessä olemme Y.., . 0 W.T. 
tittatoma cieicat torvrtf:n1 ... . lohev 2 miljoonaa. 4.eí6tuiueciV. 

Iriemuinneet maamme toaimmtmv - \ , . . .  V  u u d e n  a l a l l a  i e  o n  A m e n k a n  e n  n n -
lesta. Abtei?esti o m meidän r--., ... , nujo&fam 

bushelin kastoatushinta $2.27 ja 

Bctin derin tuotant aku stannzi^set 

$14. Ulkomaisille tuotteille olisi sou* 
'oirtft rrrnnÁfirt fnniríiiStudi nitrt "»!' 

Pohjaltaan jollei keskustelu toapauita 

ic järkeenmenewää Politillista toi-
unnta-toapaiitta pian luowuteva kan-

Kommn nisti -Puoluoi'ssn itsessnnn n en peritte wapaudcsta siuitm ;u-
ott jo huomattawin merkkejä Yhä ri silloin kun atooin riim oli kahd. 
kaswawasta toirkowaklasta. jota it-' pohjaltaan tooslaffaiicn käutnkf. n. 

sekin kutsumat "portoarilliseksi". Ia toälilln yi:tetsfiminciamä*tä, niin P--

?e on toisilla sanailla samaa kuin dän sen kuitenkin '.vapauden puhtaan 

puolueen hätoiö. Lenin itsekin on'periaatteen ainoana Pohjana, jolla 
esittänyt joitakin käytännöllisiä me 'wallcmhimoa tooiMan pitää "űíh'i-:-
nettelytapojo tätä uutta mätäpaisetta sa." 

wastaan neutoosto eläinässä. Pie

tarissa on tapana lähettää maaieu-

du!le sellaiset tnöläiset. jotka cfuittci-
Sdüi halua uudistaa tuttatouutenja 
liikemetoodieii kanssa, saadakseen siel-
lii ieiineellisempää kosketusta ela-

Valistunut n» f< ami e S 
suosii aii,a niitä liiki eita, 

jotka ilrvioiücínat 
tludesse ffutiittföise. 

Lesta turt 

»^z.at saaneet jäädä jatkamaan tiv- i 
iti elämäänsä sopiman iurtoarr- t-u; , .. **.*» TV ' mainen. 

, ' ... , , . kennettaira nmos tulewzi uutemme 
vnuttees,a. 9)I>b:siiik|en laste-i .a 

.. , ... . motemmi 
nuorison him:ak]i omivtama toasiiuni' • T. r, ,r 

. ,Idien nhteisharrastuk iamme. i ^ 
hnomatni! ~ ... jo tm n Philadelphiansa 

eentw iai.a ojennan teifle ta- mm,rto nra„„ fe „„ 
nad1! käteni yli merten ja maitten Tn^ra,u 

flsiä alotteiSm huolimatta f-nuoi-.. .. | Walmistettawaa maailmannäytte 

nrweluttaiua. Lyhyt aikainen si-oi 

tus ennen warünai-een hoitopa 

antokustannukset owat tässä, maas-

Keinotekoinen kastelu olisi 

saatatoa käyntiin missä ; 

sodan uhatessa, ja min kauan kuin 

kansalais-sodMinen henki tuollaisis-

™.wtt T1T.Í" fnliifin ie on tarpeellista h mat) 
sn kiiyoituksissa esiintyä, täytyn di k-

Plum Blossom Jauhoja. 
Kun näitä jauhoja käytetään tawallisuuden mukaan ja Ivipoelfa far 

tetäan hywää zästin, niin se tekee Icitoán, joka Tohon-r täydellisesti, ntuit» 

ei paisu irralleen siivuilta. Leimassa on kultanen n:skea loivtarnv r i.- -

xieitoatt s isu osa on hieno, sileä jet silkkinen taikinan bajaantuc- sa ra;awvi'. 
Leiwos ei hajoa leikntessa, mutta pysyy eheänä. Leipc on fenunv . 
koista, tuoksu tuore ja kiihoittatoa muistuttaen nisun iuokúrn 
hywin ja pysyy tuoreena ja mehewänä useita päitoiä. 

Maautoil jeli jät, olkaa hywü ja muistnka-.r. että mc maksamme 5 jer.:. 

Premiumin bushelilta hytoästä nisusta jauhattamista warteu myllrsiui" 

me ia te saatte mieläkin suuremman palkkion kuu tuotte nisunne rnaihtcv-.: 

sen - ihoihin. 

<ttoíaüo6 o?: niinikään 

liiati pieneksi. Timvattomien pieti* 

ton last,'n tila on monista yfiitni-! 

Monella | 

maansa, ̂ ensi-

kanaaleista. 

taas ulkomaat eiwät tahtoisi 
j raaffaa tuotteistamme työkiistan-
1 latshmtojo niin tooimme ottaa lepoa 

.ettawa nmos hiltiMDuiitenmte rimm(lt weturitehtaat. Ei missään iomto ' Si.ttPn tnn^\,,f.nttnfZ t«kmrin, mjunkhwom-iwmno,n ta M V Mii!,-
etitnniipuoiiie^ii Imitlaen ja toil- nitn paljon fotutofumu» * '* iangaistusDankilan olla tooimassa. * dtniCFS IjfRlil V'O» 

A. A. Fuglie, Liikkeenhoitaja. New Aork Mills, Mu.-, 

tahdotteko auttaa meitä e7iw»™^ ,»,m»n«t *1 "»-»-si ..iiáin 8»"»-

«. ""»» '»tó °iá íaswamaa t»l- s „aijoonaa dollaria. Penujylwani.-!m tmVt~ S"ll,!ian,t 

Zosiazll-wollankumoukselliset Wenä -
iällä toieliifin turtoautuwat 'Puuf^ 

koonsa" Pyli ti Ili íena aseena, jota op 
piwat käyttämään ia harmittelin?.,' 

tsaari:-troll au aikoina. Menshewik!?! 

foan lähettämistä on käynyt J^6 ^"uten jaa kastoa- atl maU;0 n>örQD fcman tnt-rran ja 

tomaksi järjestää, kun ei sitä toarter'-. ' Nuonso^wnme rnp- M^ystoaltain hallitus on luwannut 
ja fuitenki': IU?,t ^mnnnmu; tuletvaiftius. M e. Im kannatusta. Euurcmni öisiin toimen 

on tätä nykyä knmmeniä tuhansia ptteifiiit on rnhdrity koko kaupun-
ole hoitoloissa ti liro, 

H?ntyh PÄikattpuugissamme pelkas 
tään «?wiottamia lapsia wuonttain i0U0t^m^ ̂ ,t0: 10löjn gin laittamiseksi juhla-asuun -täyt* 

naiti 400, joista monet knnkausimää.' tl 1 C lt^lIeen /f telyä »varten. Suuien sillan rakeii 
riäkin saamat odottaa sopiivan sijoi 1 aU* Um? l^S .. arwaamattomta taminen Telatoare-joen ylt on n!et 
iijafd jtoanriotta. tahdotteko olla mukana ;a tulee tuo silta näyttelyn ajak kusta. 

Meillä ei lii uin ole sellaista iär 

iestää, jonka pääasiallisena ja ínin-Mi 
»omaisena tehiäwänä oiif; k.slvitii;o 
ieli.ta toartcii tarwittawien laSwatu S 
fotien hankkiminen jo hifeiniticn. Fit-

kaikissa rahawallan kontnollecraa^ 
maissa moninkertaisen hin

nan kai ki sta tebdastuottei sta, mntta * 

se tapahtuu tih&istyneeii fcmmntiwLi

sen rahatoallan kautta' nykyään. 
Näillä ylläoletoilla etoästyksillä me 

olemme täältä Pobjois-Dakotasta 

lähettäneet Washingtoniin Ladd'in, 

Sinclairin ia ^razier-n. Me tip-

, otoat olleet paljon wiisaainpia 

toerrattomasti uskollisempia periaa.' 

teilleen ja ihanteilleen sosialismista 

ja tulee tuo silta näyttelyn ajak-
peva»tamuvia näitä ícptúaumoja elä- sj walmistumaan. Se on snurempi ... , .... ..... .. rf„ 
numo i, isänmaalle? j maf,totoamtli Iuili mitt5i„ Wcn) »mnme etia be ntont mfe 

•iania wnodcn ali:j;a on maalioin- g)0rfm fuuluitiäta iilloiSta. !' "rra J1' 
„ t „. ,, , .. x... , V.ss't itKiltiotsm lähetätte tamanluv-
Kaupiinki en toakuutettn, etta kuk- .. . ,... ... ..... 

N a iuiehia myöskin maori va af au
ni e pen.sieihi n li maan ulottuma 
iäriesto huolehtimaau kodittomien fanfnf ottamat osti a l.i 

Ä „{• , ... ' '„" lasten 'ijoitnkiesta dnwiin maalais- fVin nänth?'mm Enalanti toalmiste-ien on eumerkikn Tanskasta, louia ^ , "mi »'-uuiuiuji,. vncjiumi .vmuiuit 
»»aw.**. tvi. . - ... „ 'koteihin. KaswatuskotiYhdistns on .fPC fi:urer«- r •: ' " 
?a«toatuskotiyhdis-taktet za niiden yih,, . 

runfitn. 

..Kaiken maailman tnöläitct, liit-
olastoa sitä war „ . .vr. . f . 

*",MVU '"'"iíaatouttaitut kannawstq. laajois'a pii- ten Pluladelnbia toi wc o woiwania • n' a Cl 1 e mu;I*6 

teenliittyma, nun suurella menestykö .r J .... . , ltn* +,4l,,a0lW,ű T O i i l u  roowaiiiti nienetettäwanä fuhi kahleenne mut 
Mlä »» toiminut ebenSmaimttni,,, rač"' ^ "i,b"3'Qa .10Jc;m« -W «»' j«. f0f, mllJiL moite tZZ-" 
.pakohtien »oiStmnHdfi. Meillä on f >°I't°tmA»n toumhenfllo na a.k. k»,Man. jossa rooibaan tafenta-, 

n maamme waltiolliset pnouteei ;a entistä enemmän sopusointua ;a Mä tarkoirtÄvn toiminta yhä vi\'i 

leen hajanaista ja puutteellista. 

Tämän tuntien owat eräät iaStur; 

ffuozelua harrastamat henkilöt Ta 

lainalla n Presidentin vu>eln'on ja 

Kauli,hallituksen lastensuojeluosas 

ton päällikön aloitteesta ryhtl'ne.'t 

ffuunnittclemaaii lasteusuojelutoi 

Piiara. 

j kaikki ahteiskuntaluokat. Se on siis keskinäistä ymmärtämistä". ! 

! syntynyt sotoinnon merkeissä porina. | Eiköhän olisi nmtä Suomentin 

Erillisten ja sosialistien yhteistoimin-'íahoíía n>htt)ä smmniteinioftn omaa 

nan perustuksella Niinikään otoat osastoa tähän maailmannäyttelyyn?^ 

Ien uskonnolliset näkökannat nhtyneet Siinä olisi kansallemme aiman eri-' 

sitä kannattamaan. Ohjelma on tqinen tilaisuus itsensä tunnetuksi 

suppea ja seltoa, mutta fäfittää sa- tekemiseen. Suomalaisethan olitoat 

Kiivauksia iUcnäiäliä 

(Silminnäkijän kertomus.) 

Minnalle wr»eellm>, !°--taa«ttolm ^°"°.'"^mmän Puolen unfncjan eníimoiíet, jotka tobiMetnSti alkoi-

Luowa työ. 

(Jatkoa.) 

Maautoiljelijät eiwät luoton 

toksen aikaansaamista Helsingin kau-! lasten suojelusto. toat toiljelemään sitä ivaltiota, tuaastansa. jolle omat asettuneet ma 

Se lmrfii näet eri ostin maata pe- Pennsyltoamaa, jonka huomattatoin paaehtoisesti kuten työläiset kaupun-punkini ja kastoatiiskoteja hankkiman 

eÄvnstawan 1 ja walwowan 
znuodostamista koko 

Mutta ilman laajoje 

? ^rlc5i5 to?Vmrf! saatuaan ' siirretään kastoatustopsikst myösikin on. että suomalainen asu- nustaijikin sen 

siweellisenä yütcisknnta-elämän mu> 
tona, mutta nekin rajoittatoat faipiic 
lismin toastustamisensa "n ark 
puimi'een taekussa", prorcstcihir.i 
waliiuksiiii ja kielteiseen ariuost ' . 
luun hallinto-piiolueesta. Jos boi j 
shemikit, joide'i hal!into-Puolue tn; \ 
lommunistine:!. oNiatkin fiitoaiti. | 
mattomia. kuten uskonkiihkoiset kes j 
kiusalla, ja tukkimat etiiiittjinäiin | 
pikkn-tyranneina, niin on totta fcfü-j 
että wastapuolueet otoat olleet oiri;i 

toinia ja wälinpitämättömiä. Vfhtv.v j 
na aikoina ia maarozen uhatessa •.•! 

mastustus puoluein, jos mieli ow 

taa itsensä kansan luottamusta a1.-j 

saitsewaksi, saatoutettatoa se osoif a • 

malla epääinättömästi ja kouraa, i 

tuntumalla tatoalla että joittenkin tri i 

in en Yi teitten hytoäkiyminen ja ie. f. ! 

ieufiii toisten hylkääminen toi cd i f n -1 

loksiin, joita he toitootoat. 

Ranlnillisien olojen palattua tooi 

Pi diktatuuri hallinto tulla fiebett.i-
iväksi ja koko'.ma n lakkautetutsi, 'iilä 

silloin on se tehtäwänsä tefinnt, ce 
rv n ttrYVnifri/i n n 4- F-t HÍ4vt í í Á^-ííovt #»í .> ry* '•> >i 

i 

Farmers & Mertfm nts 
State Bank, 

MMW TOKIL MILLS, MIUM. 

Ylennetty yiäcm* js vmrarsjQMto $81,080.08. 

Ykii rankiinpis parkkiliikkeiti äioI-ima 
Coimtyw»", M»ktikir,me 5 prosentin koron iäš»te-

tsMetnksietA. 

Virkailijat: 

Presidentti *•— A. J Situ 

Var»-prea. •— E. A. Eonsu 
Kassori — A. E. Anderson 
Apnlais-kessori H. F. Wood 
Kirjanpitäjä — Neiti Vien0 E. Aarni 

r-
e 
y 

ti 

»í 

I 

Pitämiseksi kieltäytymisiä nm», a 
omakseen. Mutta • 

AevtykseM toimia. Klln nyt yksityiskoteihin maata mi!- tus ulottui tästä siirtolasta nytyi- jos hallitukselle Wenäiällä annetaan yhteistoiminnasta» jokaisen ryhin.'.i 

M.ste.uissa on päästy n iin pitfä.Ie,; jelemän wäestõn keskuuteen. Sellai. sen Philadelphian alueelle asti jo rehellinen tilaisuus uudelleen kun- ^°Jan ^ans,^n' 
<ttä suunnittelut näyttämät tooi toa. = (ji§fa aloissa kasmaneina heistä toi- ennen kuin William Penn nnn- toott panna maan teollisuudet, ja ttl«. ' ̂ istunta e ainan pl.i 

toteutua, taitoomme että yrityksemme^,^ tertoeitä ia tyytytoäisiä kun- kaupungin perusti. Silloin oli siel- kopuoliset. häiriöt lakkaamat, niin^^lle sonausmista tomtit kcwtm-

«ietaan myötätunnolla wavtaan. ^non kansalaisia. j la linnasuojakkeita, joideu nimenä on jo Venäjän teolli'uuden johto- am]' Jn 

Ahdiswkien johtokunnan muodo?^ Käännyn täten Teidän, suomalais.- oli m. m. Korsholm. Vasa ja Tor- kn'ymns ratk-ckstu fa kuri tehtaissa ^ °....lJ!!!mum^.l"ctl )a 

iatodt, paitsi allekirtoitt«neita ieu»: ten toeljienune ja sisartemme puo^ nio. Ja ivanhin nimi kartoissa sil= saatoutettu niin hytoäksi kuin sen .c ömn.ar aa^ uopnu i' atii 

raatoai henkilöt Vapaaherra Adolf leen siihen luottaen, että Teiltä saam- lä paikalla, missä nykyinen Phila- vuoliksi ratoituilla työläisillä tooipi a a^ aan apaue, oiiesti. 

von Bonsdorff, toarapuheeniohtasa,! m? pyrkimnksilleimne myötätuntoa h delphia, oli „Sauno", jota ei muu- matouttaa. Sinitooimifia hajoite- °*a lano"' ct 0 ,me c ,1Ina ^a!" 

pankinjohtaja Väinö Laur ala, ra- (atoustusta. Vanhan emämaamme ten tooi tone selittää kuin suomen-- tuista armeitVsta ja. opetetuista rf>U ̂ rr ̂  qU° "U* °'!" 
bastonhoitaja, ylitirehtööri Einar lapset otoat Teille rakkaat kuin omat kielen atoulla. uusista työläisistä kaikilla nykyai-

Röök, neiti Paula af Heurlin, vro- tulewanuuden toimeenne. Lyökaöm. ' William Penn itse todistaa, että kai sen sitoistrmeen ihmiselämän toaa 

f es sori Arthur Hjelt, ylitarkastaja, me käsi fäteheit nuoren poltoemrnr hänen tulonsa aikana asui niillä seu- ti tn il ia aloilla maikeuskin pitää ih 
5?anri Kuoppamäki, rentoa Katri^hymäksi. Miten se tulee tapahtu- dutn melkein yksinomaan ruotsala:- minä hyödyllisessä työssä, yliteiskun 

Ritatonori, routoa Eine Ryömä, kou- .maan, se olkoon oma asianne. Roh- No ja suomalaisia. ni-n poltoeluksessa, toähenee ja pois 

lnneutoos J. H. Tunkelo. neiti Mii-!kenen uskoa, että mielellänne olette Tuletoa moaillnannäytteln siis tutt. HyN>ällä ja runsaalla ratoin 

na Sillanpää sekä warajäseninä rou- mukana uutta Suomea kuomassa,' on seudulla, minkä toifieitrfseri ja nolla työläisille tehtaissa tämä li 

iva Aini Elfwinss, rouwa MaiSvN jo^ta fe olette osana ja jonne. ehkä historian suomal-aiset otoat alulle sääntynyt fnotooinia tuottaa enem 

^rkko ja routoa Leppälä. ! lapsenne kerran haluamat palata. i Panneet. Sopitoalla osanotolla näyt- mäu. maaiitoiljelijä iaopi tartoeka . . . ^ 

yhdistyksen kanslia sijaitsee! Suomi on ylpeä siitä, että sen Po- telyyn Suomi tooi kiinnittää huomi- lunsa koko kansa, toapaatia näistä °"-C '01 annce Ut.. 

^redrikink. 14, huoneusto 6 ja on, sat ja tyttäret kauraisessa Lännessä ota ja ansaita tunnustusta. ! elämän elinelitoisista ja muutoin 1" u l'UU6 ; 

ten opetustensa jähmettyneistä mlv 
doista huolimatta on tiima puoli-e 

kuitenkin. Leninin taidokkaalla joh

dolla. osoittantmmt niin sovitoa'si 
toenäläiseen uskonnolliseentunnemaa-

ilmaan, että sen arivostelijat Wenä 
jälläkin Pii f f na toat Leninin "komv 

lomissejä". Leni ii in sowittelua käo 

omoinnQ klo 2—4 ip. Puhelinnu 

?nero ilmoitetaan myöhemmin. 

jouiko-henki", ciia 

muut moimasanat kapitalismin fans--

TILAUSLIPPU. 
KAOTAÄ HAKI KUSTANNUS-YHTIÖ, 

*#w York Mills, Minn. 

Mvötmwuraa $ U. Kotimaan ......^.....~.raotik«rraxi 

tili-^eTtiisksiikst, joka on iäht tettävi oeoittceila t 

I  i i '  " f  

tuottamat toa nhalle emämaMeen' Epäilemättä tulisimat Ame rik a n rattoosi utta toista? huolista, mu.?a . a„ ... . ^ 
kunniaa ja toimoo keskinäisten si- suomalaiset tooimakkaasti auttamaan tmmdessa eläen pian o| unhottanut 1° '0t>.ie^.a"n ifl ",n 

mäemme pyrtmwksiS emm. oitóton kapitÄiörnin kirot, uužcmmmi. ei-
peruslamiseksi. Nyt jo heidän kes- kemnman, sitoeellisemmäu sitoistyk 

t'i'.idessaan on asiasta ollut puhetta sen siunauksissa. 

Postikonttori... 

E « t a e ii Boxi, 

Valtio 

•liMMMAa 

v:*tt Mainitkaa onko tilaus uusi eli undistns, 

«tela tOsMlipmi voi lähettU lyijykyniin täytettyni. 

Neljä touotta, joka aika on toiela Mutta toaihtokaupan uudistumia 

lismille ei tietenkään enää kukaan 

ühteiskuuta-elämässä müöituä. Kon. 
munisti-hallintoa Wenäiällä on toa! 
kea fortoatiT millään muulla, minun 

n iyttelnyn tooi tuntua Pitkältä, mut- sella otoat toaaransa. jos etuusakn 

ra jos mieli kunnollista 

saada, kuluu se ... , . ...... , ...... ,. .. 
.-Nii. Asia olisi ainakin nyt utcttaroa tamaionta fiytoää jokaiselle. Mutta,imc !j'a' ;

lLvt T^' ei eeu nsianii 

lall'eeksi, jotta ehdittäisiin lopulta joi esim. Moskowa joutuisi kiusaus mna5 111(11 0 nini^ Puo ucisia 

innollista osanottoa Tvökaln sen maahantuonti, rmttaíie* i'tieíe^ttit, iillä toähäit or. nim it n. n-

ehkä liiankin nope- toeturista alkaen, on epäilemättä ja-j10 ^^.a aokeroii^ ia wÄaa-

kända ínmnosta toimeen. 
•V vi tingin Sanomissa 

Akseli Rauhanheimo. 

seen omassa erikoisessa toostoinkäy 

. misessään jä päättäisi hiottaa tebbas 

?anish, N. Tak. 

tatoaroita ulkomailta, jpita Veini-

ialläkin tehdään, niin sa-attaa koko 

Venäjä, esimerkiksi noudattaen jou-

Me luemme toisinaan sanoma- titer mitä kurritnpien seurausten uh-

lebdistä kummallisia kertonniksia riksi. Jos Menaiän kansa antaa 

Mars tähden kanaaleista, mutta kotimaisen teollisuutensa lainautua 

tn e emme täällä myöskään käsitä ja panee i tiensä riippuwaiseksi uiko 

oikein senaattoi McCuiuberin kanaa- maisten tatoarain ttionnista. niin 

1'chommia. Olisiko tarkoitus ensin menettää se pian itsenäisen Proleta-

raleittaa järtoi tänne Pohjois-Dako- riaattinsa, joka nytkään ei ole liian 

taan, josta saisi onkia ..iilimatoja", lukuisa, mutta joille nykyisen Halli* 

ja sitte siitä kanaali Mexicon lah- tuksen toatta on perustettu. Kapita-

teen, toa ike Michiganin, Viseonji- listinen chi oikeuksien myöntäinis-

niit ja Minnesotan jisäjärtoistä At=- kauppa tekee toakatoan murroksen un-

lantin meteen. kyisen hallituksen Periaatteisiin, uu* 
. 1 V Ai i. . V . 

Toisaalta nykyinen kurinpito kon: 

munisti puolueessa on toaikea t)Uä 

pitää ajanoloon taikka sen yhtenäi-

syys, sillä sen omassa keskuudessa 

ilmenee jo terätoästi eroatoia pm-

kimyksiä, joista puolueen toalistu^ 

neet johtomiehet otoat huolissaan. 

Ainoa toitoo heillä on kastoatuksen 

ja opetuksen. Maikkapa hidaskin, e-

distys, joka takaa että edustukselli' 

nen hallinto kerran Venäjälläkin on 

I I 

f Farmarit huomatkaa! t 
$ 
§ St. LOUIS ja Itasea kaunteissa vakuuttakaa omaisuuteane 

tulipalon varalta hvvin hiotetussa Suomi Maanviljelijäin kes

kinäisessä PalovakuutusybtiősRii, 'Suomi Farmers Mutual Fire 

Insurance to.) Wawuia, Minn. 

Kirjurin ostiite: Emil Kantto, Box 118 

k i 
Osuustoimintaopas I 

I % 
Käsikirja Amerikan suomalaista osnuStmmlntawakea toarten, ^ 

i 
Lraihmt S e to eri Alanne. %• 

i V 
Käsittää 224 siwua tatoallista kirjat of oa. Periaatteellisia i ^ 

käytännöllisiä tietoja ja ohjeita osuustoimintatoäelle, marswki '. | 
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toimitsijoille ja johtokuntien jäsenille. H 

Hinta paperikansissa 75 senttiä: kotoissa kansissa $100 £ 

Postin kautta tilattuna on 5 senttiä iiiteiiätoä postiniaksu.'. suo- ^ 
? 

ritukseksi. — Tilataan osoitteella: 

S 
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£ 
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SALAISET I 
PyytäkSä lúiikelcírja No. I* 

Ainoastaan miehille. I 
P. Ä. LIONELL CO., SuperlWÍ Wis. 

Juuri saapunut 

juuria 
assascscig^: 

kauniissa kotfts&sa. Qifaeftta perheratanaittfat 

Hiota $12.50 ja $15.00 fef& expre«sik»lá 

UUSI KOTIMAA, N" 
•i# 

. •'<e s •< S-''f . \ , V. ,,>y i,7"1 '' >«) 
" **X'f «v •.'.it' 1 ».<f 3* ííÍvjC.v.1. fit*»' 

r'i ifritfiliiMrr"" 

X 1 ; , . 1 I > ( , * i « « * • ' ' . , ' J - i , „ ; ! _ ' . , . . _ ^ ^ ^ " , . 1 . .. » » t . 1 
( A Í ' I ' 

\ A»^irK' >' ,'i'4 K. ..'c*. k ''"kwji K < »* 4*%. ÍÍ 

\  r  '  V i V  a V V V  '  .  %l ' i  ' 1 "  •  i  ; i  V  ' ^ S i  'A '•' "w-'- •' * *' -,4 *'1 rr-t--?A •- " •. w - rf# — M M M 


