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Musi Bűtimaa 
®«nfiin fuomcttficlinfn sanomalehti Amerikassa. Umestytz kahdesti 

wiikoSka, itiía Tüötaina ja Perjantaina, New Aork Mills'wfv. Mina. 
4 

Tilausqinnat A^YswalloiSsa: 
ftofo touosile ta $2.75 
Kuoli touojifeiia .... ... 1.50 
Kolmelta kuukaudelta 

Evomecv ja Canada»»: 

Koko touciifma 
fhtoli wuoftlerta —• « 
Kolmelta kuukaudelta — 

Uuden Kotimaan ilmoitus hinaat: 
^alufaan-tieío- ia ojotieiUnoiiuf* 

set $1.25 kerta, kolme kertaa $3.00. 
75 - Nimenmuutos- ja amioero-ilmoituf-

i set $1.50 kerta, 3 kertaa $3.75. Kih
lan S- ia wihkimä-il.noitukset $2.00 

Wielä sananen Un de» Kotimaan HS-

f.y ' /. • »•? tateille, «-• . 

Eväs lehtemme ystätoa Gak-
lesta. Pohjois-Dakotasta, kysyn jos-
ko aniaiumme hänelle luwan ícrüta 
wapaehtoisia lahjoituksia uuden yi-
kapainokoneemme hankkimisesta job-
hitoten ylimääräisten kustannusten 

! peittaniiseen. Meillä ei tietystikään 

!S-" SAÄ^«: »WW °l° mitäHn Mä 
7*S;!$1.00, pitemmittä 3 fentiw saneita. 
1.00 Syntymäilmoitukset $1.50. Kirjeen. 

Kuaučto6at rooi lähettää iofo xo^j waihw. jo 
Hmoncofröet ino toi ttttfuutettóía «ia. 3 fertaa $3.00 Ku^Imo, 
ticieeafä űtuiticcíía: tui;et pienen ristin za yhden roarsyn 
vrzeesia oturocet a. ! Ean§|a $2.75 ja ison ristm ia yhden 

llttfi Äotinm* 

New Keck Mills, Minn. 

wärsnn kanssa $0.25 ja jokaisesta 
lisäwärsustä tci • kiito slauseesta 50c. 
lisämaksua. Kaikki muut tilapäiset 

Julkaisija: 
Kansa» Ääni Kustannusyhtiö 

I°I,.°k«nw-i!h°S.zwh°,Esinn-Z^^ m 40c 

Baud's Kv to, Waraestmie», Hialmar kerralta. Pitempiaikaisista 
Laine, Kirjuri: Matt Johnson, tG*j ilmoitufsiSta alennusta sopimuksen 

lmoiwkset 50c. palstawurnalta kerta 
ilmoitettuina, 45c palstatuunialta 
kun fame: ilmoitus lulka'staan kaksi 

hastvnhoita.ia; Jacob Wirranniemi. 

Dalmer Kertoimen, Liikkeenhoitaja. 
Toiwo Hiltunen, Toimittaja. 

T'lc?aja. joka muuttaa osoitteensa, 
llmoitiofoon sekä e n ti ien että uuden 
»soitteen, siten tulee osoitteen muutos 
tehbifiii ncDcimntm ja roacmtirtrnin. 

Kalkki lehdelle tulemat kirjeet on 

HfcetMtätoät osoitteella: 

Itusi Kotimaa, 

New Ac r! Mills, Minn. 

Puhelin 93 

Entered ae eeeond lílaes matter at the 
yost office at New York Mills, Minn., 
elder the Act o< March 3. 187V. 

mukaan. 
kaikista tilapäisiä ilmmwksis-

ta tulisi tahon seurata mukana. 
Huom.! Jlmo:wst?n pitää olla 

konttorissamme totiutciStäaii lauan
taina ehtiäkseen tiistain numeroon ja 
toiinwistään keLkiwiikkona ehtiäkseen 
perjaraain numeroon. 

THE AIM OF THE AMERICAN 
NEWSPAPERS PRINTED IN 

FOREIGN LANGUAGES. 
To heip preserve the ideals and 

sacred traditions of this, our adopted 
country, the United States of Amer
ica. To revere its !a vd and inspire 
others to respect ami obey them. To 
•trive uucoasingiy to quicken the 
public's ser.se of civic duty. In all 
ways to aid in making this country 
«"eater and better titan we found 

-«»•»•ffrytiga 

— 5en ioíibiivhi- että lehtemme toimiston toimihenkilöistä on mää-
ajifi suuri pikapalnokone asetetaan!rärty määrä naisia ja onkin nyky-
paikoillecu kirjnpainoösamme-^ jäbään toimiston wirkakunnan zou-
tonnhn painokoneemme muutetaan Okossa naisedustajia 15 kansallisuu-
Sficjraiibriann, emme nioi tällä to ii- desta. 

f olin julkaista enempää f uin tämä» j Toimiston ohjesäännöissä on m-
«umeron lliitto Kotimaata. Stfjtcrn 

jos joku ystäwistämme tahtoo täi 
laisia wapaehtoisia lahjoituksia ke
rätä ja mielellämme julkaisemme ti-
lityksen tällaisista keräyksistä leh 
dcssämme mainiten lahjoittajien ni

met ja lahjoitetun summan suuruu-

den. 

Omasta puolestamme olemme jo 

ennen esittäneet ja tahtoisimme edel-
íevníiu painostaa sitä, että ystä 
Miinune woisiwat parhaiten, awtks^ 
raa meitä näiden kustannusten suo-
rittamises'a, jos kaikki ne, joilla on 

Amerikan osuustoimintaliikkeen ter* 

wehdys Tuomeen. # 

Étiemen kuluttaja in Keskusosuus^ 
funnatt 6:des warsi?iainen edustaja
kokous pidettiin ke'ak. 28 p. Tam
pereella ja oli tuossa kokouksessa 

170.197 kuulijalle. Liikkeenhoidol-
linen neutoonta käsitti 62 neuwonta 
tapausta. Tlintarkastus suoritettiin. 
104 osuuskaupassa' toimihenkilöitä 
«välitettiin osuuskaupoille 108; o-
suuskauppakursseille pidettiin luen
toja ja annettiin opetusta yhteensä 

läsnä lähes 400 henkilöä. Kokonko . . . 
; ,r„ ^ ... . - oe ~ 44o tuntia; kustannustoiminta kant
ille e itetty en ultdmaieten k es kus-
järjestöjen terwehdnslirjelmien jou-
lossa Herätti erikoista hnotnmto Ä-
merikan Osuustoimintalilton rer-
webdyskirjelmä, joka kuuluu seuraa-
wasti: 

"Hywät osuustoimintatowerit! 
Me haluamme teitä kiittää lämpi

mästi ystäwällisestä kutsustanne lä
hettää Amerikan Ahdyswaltain O-

ti yli 30,000 kpl. erilaisia owuskau 
pallina julkaisuja sekä in-eita kym
meniä tuhansia lentolehtisiä; toi-
mintawälineitä mnytiin Yli 1 milj. 
markan arwosta; .Euluttajain lehden 
leroifki oli 46,500 wuosikertaa. 

Tehden näiden numeroiden toa 
lossa selkoa K. K:n eri tehtäwistä sa 
suoritetusta työstä sekä tulcmarsinv 
den Pyrkimyksistä puhuiű toielä tulit-

tieto kuinka paljon tahdotte näitä 
waalijulistuksia • lewitettäwäkssnlie 
za me lähetämme teille pyntämänne 
määrän seuraaNx-kssa postissa. 

U t t f i  K o t i m a a ,  

New Dork Mills, Minn. 

Nykyinen knrs3ir,_m« Pibalžis. 
tykíills SUOMJESJr ^ 

Postin kaulia ja 

sähköteit&e on 

U lHínttísoíassa. 

I menoiltaan mWrS-ty. että fciffi fai->fa rbi5tl,,micIiil,n poIiitä 
we fenrnawo mimcto ilmeStmt ^ hMin arooimia k» 
bclla foHcríía paiuettnna [a hiota, ,-tí|e ja ja tahtoo toimisto 
läktci» luoimntc paremmin kmn en- ^äten käytännöllisesti sotveltaa niitä 

snnstvimintaliiton edustajia liitton-!^^ K. Km wuoMertomnksessa jul-
ne 6:nirnt edustajakokoilkseen i^'fQi§tujan numeroiden perusteella 
osuustukkilkauppanne wuosikokouk- |^r)Pn mielenkiintoiseen ilmiöön, et-
seen. Me walitamme, että suuri wä- rá ' ^distysniielinen osuuskaupvaliike 
Hmatfc tekee meille mahdottomaksi 0n hjiimc trniorma toiminut kaikissa 
ulia kokouksesianrte edustettuna, , suíiteissit woimakkaaniinin ja parens 

,.T 0 h, t..Wht1h, 4ltwHM:n -ra me makuutamme, että olemme ^ htípffi(I tuottatoamtnin kuin 

ä ct»toke,; ^ 

Ä SLS Sttomaiaisilk Mmm 
juuri päättyiiytkään niin ystäwäm- ntettegtysta. 
mc wo'siwat awilstaa meitä, jos lä-, e; 0f€ meidän maassamme 

bettaisiwat wrwden tai Puolenwuo- kehittynyt siinä määrin, että Lehtemme kirjapainossa m pai 

*en *':? t?".U-\ien n^; silla olisi osoitettawa samanlaisia' ^ettu ylläolewalla otsikolla warns-
merkitään teidän hywakienne tilau.- saawutuksia kum Suomessa. Osuus.'^ lehden siwun kokoinen lento-
maksun jatkoksi snta saakka knm ti- kauppatoiminta on wielä lapsuus, lehtinen, joba sisältää farmer-Labor 
lansaikamie Päättyy, loteit Je tulee sudessaan meillä, mutta te on san.'puok,«n ftitoCTttööruTehdioffamt 
oinani hywäksenne, mutta tällä ker- ^ elämänhaluinen lapsi. Meillä Magnus Johnsonin waalitaistelu. 
taa !suoriteitl«a auttaisi meitä il- on noin 3,500 kulutusosuuskuntaa, ̂ ^.n-iaateiulistu?sen suoinen^iMenä. 
w°» toaifcuriitta fuonttammn pii- jorSto yh«-en« on 750,000 jäfento.; 2Sma j„Ii8tuS álsommin jul-
N0koneen waihtamisesta ja ylöspane- Nämä osuuskunnat otnctt erilaisia, x^Ztu Uudessa Kotimaassa, mutta 
luisesta johtuneet ylimääräiset me- käsittäen sekatawarakanppoja, leip0' Alemme siitä' ottaneet jälkipainok 

moita. meisereitä, eläwienkuwien fen jrt tässä lentolehtisessä on myös-
teaattereita, wakuuiuslaiwksia, luoi- Iin Mogmis Johnsonin ja Tri Hea 
tr laitoksia, wieläpä Puhelin-, woi- ^ Soipsteadin kuwat. 

kehoittaisimme'man ja walonhankintaryhmm. En-j Tarkotuksemme on saada tntäwaa-
^ nenkaikkea on huomattavasti edis- lijulistusta lewitemksi mahdollisiin-
tvttn osuustoiminnallisessa walis- műn iaajQlre suomalaisten kesknu 
tuksessa. Ahä useammat osuuskun- tecn Miilnesotassa sellaisillakin paif-
nnt vhtumät osnustoimi'.'.taliittoon, fáninlla, joihin Uitit Kotimaa ei 

y 

:ta 

not. Kaikista tällaisista tilausma5 

suista lähetetään heti kuitti samoin 
suin muistakin maksuista. 

Uusia tilnilksia 
! myöskin kaikkien niiden hankkimaan, 

joille tämä kansan liike on sydämen-
ana. Ja joilla olisi Maroja niin ku-

liikkeen kannattaja Möisi ostaakoko maata kas:ttawaan wa- lmVá suuremmassa määräÄä. Nii

nen 

ie 
r nittnv. lehden nloo innnnöliitcsti Qatieita jotka asetetliin paämääräk-
rlman mitäiiti toiitoiitntiiii. si kansainwälistä työjärjestöä pe-

— Kateuden lähde on joko ymmar-
ryksen puute tai sydämen pahuus. 

riistettäessä rmthansopimuksen sol-
miamisen yhteydessä. Tässä, lnetel-
tiin joukko periaatteita soita taik-
kien teolliftmsyhtymien olisi koetet 

— Se jolla ei ole ketään ystäwia ta toa soweltaa, mikäli olosuhteet 
on wieras maailmassa. | Myöntämät: seitsemäs näistä peri-

0- . . ! aatteista edellyttää, että miehellä ia 

— Se. joka m, fiittäm-ttön ja ¥«« »«« "vmmaemim 
halla falfitiee fiäneltc cioitetun hy».^°stä famct ijajfa. 

wyyden, on walmis kaikkiin muihin 

kin rikoksiin. 

ien 
myöskin osakkeita tähän kansan liik-
keeseen. Osakkeiden hinta on $25 ja 
maksun saatuamm? lähetämme osake-
paperit. Suurin osa osakkeista on 
tähän asti myyty New Dork Millsin 
ja ympäristön edisiiysmiÄrsill? 
maanwilielijoille, mutta koska tä-
mä lehiiliike on laajemmalle alalle 
waikuttawa kansanliike niin edisty?-
mieliset kaikkialla olisiwak oikeutetut 
ja welwolliseikin olemaan osakkeen-
omistajinakin mukana tässä liikkees

sä. 

Senjälkeen kuin ensiksi julkaisim-
me ystäwillenime kehoituksen awns-

Wiimeiset tiedot henkilökunnan ko-
koonpanosta osoittamat, että toimis» 
tossa on toimessa 160 naista ja 185. .. 

.. .. ... . . ^ .ee. „5,..-^.„.^tuksen antamisesta taman uuden pm-
— Jos ou't ystawan worttannt^ unesta. Kaikkiaan on edustettuna, ., . . 

.. .. .. f i«o , ir uskoneen Wai!,wkaupan totcitttami-
nnn Prda hanta ystawanasi stidamel- -8 kamaa, ne 1.» maalta, l^den lipmm(r c.on(ip, 
lilcUä hrofcninbolla, sillä et niin^duStaima on ttatlia, ««at - wmie .a-n-et t»w-.l>»w m... 

lõnbii toista iofa tulisi Ie!- Britannia, SxtnSta, Ranska. Sollan.j'°°wmm tilm.Stm uudiswksia ja 
oi»thM »nrm |it't|iarmttlaitf[m. STOutta tiiinö teail). 

teiseksi kuin enttnen oli. , ^ 1 ' ..... ' ^Sweits-^^kanPPa waatii meiltä parintuhan- tamme teille fuuria mielenknntoam-'wavaasti jaettawaksi jokaiselle, joka 
n ® '  .  l '  n e n  d o l l a r i n  y l i m ä ä r ä - i s i ä  maksu ja !me ja parhainta onnenioiwotuksiam- haluaa tällaista jakamistyötä tehdä. 

Iivtusjäriestõön. : tä on useita tuollaisia paikkaknntia 
Liitto seuraa walppaalla mielen- xauta-alueella ja mi:uallakin. Mnt-

riinnolila iilkomaisten towcriemme ta ^^isella noilla Paikkakunnilla on 
saamutuksia. Me pidämme mieles- myöskin Uuden Kotimaan lukijoita 
sämme, että meidän liikkeemme on ^ maanwiljelijäin ja työläisten 
nuori ja että meillä on paljon ^opit- edistysmielisen liikkeen ystäwiä. 
tawaa Europan osuuskanppamiehil-' Näillä lehtemme ja liikkeemme 
tä. Me olemme sangen ylpeitä todellisilla ystäwillä olisi nyt tilai-
csuttskauppaliikkeen saawutuksista suus tehdä huomaiiawaa herätys-
teidän maassanne, foska me oletttute työtä lemittämällä tätä lentolehtis-
'idoiut Suomen osuuskauvpawäkeen tä sellaisille kansalaisillemme, jotka 
toweruuden siteillä. Me olemme si- eitoät wielä ole Farmer-Labor pito-
tri mieltä, etfá wälittämättä politiik- lueeseen tutustuneet lähemmin. Täs-
kojen suunnitelmista poliittisen kan- i;'i julistuksessa Farmer-Labor Pito-
scniiliiton luomiseksi osnnskauvpalu- lueen elidokas tekee Perinpohjaisesti 
ke paraikaa luo todellista elämää selwää mainituu puolueen tarko-
taloudellista koko maailman kulutta- tuksista ja tehtäwistä Minnesotassa 
iain liittoa liikewoiton, riis lännän jn jokaisen ai kaansa seuraajiaan kan 
ja wääryyden häwittämiseksi. i salaisen olisi tutustuttama tämän 

Amerikan fiilutusosuuskuntien ni- puolueen ohjelmaan. 
messä terwebdimme teitä ja wakuu-z Me lähetämme tätä julistusta 

Maalaiswäestä ).')>>dyswalloissa 
to. 19207 

Ka uppu departementti ilmoittaa, 
että neljännentoista sensuksen mu
kaan asui Uhdyswalloissa tammi-
kuun 1 p. 1920 maaseuduilla far-
miasukkaina 31,614,269 henkeä eli 
29.9 prosenttia maan koko tväestös-
tä. Tähän summaan on silloin 
tuettu pienten kaupunkien, kauppa
loiden ja kaiwantoalueiden piirissä 
asumat puutarha- ja hedelmäwiljeli-
iät, jotka eitoät ole aitoon warsinai-
lesti yksinomaan mac^uvrljeljöit-ä, 
mutta jotka kumminkin saawat Pää
asiallisen elantonsa maasta. Tähän 
tcäciStöon on myöskin luettu ne maa-
työläiset, jotka tekemät työtä maa
tiloilla, ja heidän perheensä. Maikka 
riroät Tie itse omistakaan maata. 

Wcississipin waltiossa asuu suurin 
Prosenttimäärä asukkaista maalla. 
71 prosenttia. Mode Jslandissa 
Pienin, 2,5 Prosenttia. Mhdessä-
toista waltiossa asuu enemmän 
kuin Puolet mailla, nimittäin Mk-
sissipissä, Arkansasissa, South Caro-
lmassa, North Dakotastsa, North 
CarFinaO'a, Georgiassa, Alaba
massa, South Dakotassa, Tennes-
seessä, Kenttlckyssä ja Oklahomassa 
Pohjoisissa itäisissä walttoissa asuu 
ylimalkaan mähimmän maanwiljeli-
joiitä, samoin Tynnenmeren ranni
kon pohjoisissa waltioisi'a. 

Maaseuduilla, ottaen lnkunn pir-
knkaiipnngit, pienet tehdasvmkat. ta 
kaiwantoseudnt pienten kauppalain ten. 

!? »i"te# »auvmikin. »mväristSil-, #at| tl,„S|-a ^ 
ia, asuu íuolüt ?)6b„6toaltmn tofo'mi6in afctummc. rjWfi; 

-;aest0éta, mutta «arftnats^i k«.^á järtten NM»-NW, tuolia. z,j. 
I I í> A1 Vt I e\ # k4tt« ,«*» ««X Í 

tiä lienee hywä paiífv tastisui^alic! 
. . , ... ^ ,Ba tässähän on edesia iti mű, j^sia 

Äuurtn osa maalaisia on Tero*',* A ... .• 0 ,^r„ „ ' „ laarnnte kalaa sarpim-".'!. Cmiat! 

-«-T T l - mem »»» 
' il J 'VT"1 kvll.n. nm, alku,.N tö5$S..5n!-
"" 16,164. Miichigams^a asuu 

2 C 8 I I i  

. myömme pankki-osoitnS 
sia (shekkejä) markoissa ylläuiai-
aitun kurssia jälkeen ja erikoi*^ 
kolmen prosentin korkoa vetäiil 
matkustajien shekkejä dollareii-
sa, jotka Suomessa Juna.itt'ta** 
siellä voimassa-oleva 1 dollaril 
kurssin jälkeen. 

Lahetj'sku lut rah a läh 
postin kautta on 15c. stimmilts 
alle $20.00: sitä suurem milte 
summilta mitään kaluja ei peritik 

Lähetyskulut sähkö teitse o» 
$3.56 kaikilta summilta. 

Kaikki lähetykset osoite taa* 
postin kautta, jos siUikösanum&lá-
hetystä ei erikoisesti pyydetä. 

Osoittakaa lähetyksenne tm-
taauottajan ja lähettäjän osoii 
teellä varnsrettuna osoittoellai 

Foreign Department 

First 
Bank, 

Hancock :: Mich. 
—• Perustettu v, 1874 — 

Varat yli tz".000,000.0« 
Kirjoittakaa Suomeksi; meillÄ 

dh kuusi suomalaista liikkees
sämme. 

— Kuuntele mitä wikamiehesi sa-! 
nowat. He arwostelewat ankarasti' Korkeimmassa asemsssa tpőtoi 
ja näkemät vienimmänkin raiskan'mi ston naisista ott Miss Sophie ̂ ^istus ta. 
silmässäsi. Mutta älä kauhistu jos ̂ Sanger, joka on tärkeän sosialilain-' 
he hiukan liikaakin mielestäsi sinua säädäntätoimiston johtaja ja joka 

arwostelewat. Pane käsi sydämelle 

läheisessä tulewaisuudessa, joten me 

wielä tarwitseisimine ystäwiemmcj 

^ ja kysy ja kuule sen wastausta. 

Towerilliisesti terwehti^en: 
J. P. Varbasse. 

Hallintoneuwoston pitheenj." 

Mimten ebeTTaferrofusfo Tampe-

Knn ilmoitatte meille kuinka palson 
näitä julistuksia luulette woimanne 
jakaa paikkakunnallanne niin lähe-
tämme niitä teille ilmaiseksi mainit-
semanne määrän. 

Nyt on aika tehdä äänestäjille 

Painokoneemme asetetaan paikoil-

nykyään toimii "tutkimusdiwrsioo- kwi kirjapainossamme tällä ioiikol 
nait" mäliaikaisena päällikkönä tuot»,la ja ensi numero lehteämme paine-
sinarsen päällikön, tri .Robat Meckc^ taan jo tuolla uudella nopealla ko
rin ollessa wirkamatkalla 5wsk'- neella. Sitä odottaessanne toimikaa-

Europassa. Walistnsosastossa hoi- pas kaikkialla hiukan tämän yhteisen jenttmut erikoisesti neuwontatyõn :a puolestamme walmistaneer siihen 
taa yhteyttä naisjärjestön kanssa asian hymäksi ja me saam'me pion'csuuskauppain tarwitsemien toimis- tilaisuuden. Nyt Maan Pitäisi kul 

sisältyy, neiti Martha Mnndt ja suurta to- tämän kansan liikkeen woimakkaakii tojen ja liikewälineiden hankinnan lakin paikkakunnalla löytyä joku 

Aatteelli- henkilö, joka ottaisi näitä julistuksia 
kansalaistemme kes 

reen kokouksessa esitetystä Suomen tunnetuksi s^armer-Labor puolueen 
K. K:n muosikertomuksesta kämi sev'periaatteet ja tarkotukset. Painat 

Naiset kansainwälisessä työtoimis- rtn oue^a mirrcrnarraiia «e»r.' w,.u vuvvtu^iuum: juuuuuu^tnilTe, että K. K:n toiminta on laa- tamalla tämän julistuksen olemme 

^ tossa. 

Kuten lienee tunnettua, 
siihen Versaillesin rauhansopimuksen i nekirsoitus-, pikakirjoitus- ja mo- ja Maikutuswaltaiseksi edistysmieli- ja walmistuksen alalla. 

osaan, joka koskee kansainwälistä niswsosastoa naisjohtaja, madam? syyden edustajaksi kansallisuutemme nen neuMontatyö käsitti Miime toi ton* lewittääkseen 
työtonnisloa määräyksiä stirä, etta Lawerriere 

Katsauksia 
Theodore Äoesewelt presidenttinä 

ollessaan tapasi joskus puyua 
"isosta kepistään", jollä hän piti 
Uppiniskaisia kurissa. Ja muut pu-

kesiuudessa tässä maassa. inc kaikkiaan 596 puhetilaisuutta kuuteen. Antakaa siis meille heti 

sillä ainoastaan uhkauskin sen käy- toisiinsa. Jos se Moitaisiin tehdä,! Jos Harding todella seuraisi Noo-hywin tyytywäinen niihin wauho'-
täntöön panemisesta saattoi hiilipä-, min silloinhan kaikki olisikin hnwin ; 'emeltin esimerkkiä niin siitä olisi liin liywiin aikoihin, jotka mallit s i 
rčrortit silloin wapisemaan kauhusta. Katsokaamme mitä eroawaisuutta'nytkin seurauksena rauha ja kiwihiil-.wat hänen nuoruudessaan. 

Verratessamme tätä Roosctvel-
tin rohkeaa ja onnistun utt,a Plus-

näillä kahdella menettelyllä on. jtä, eikä sota ja hiilipula. . Mutta j Johonkin aikaan miehuutensa al-
Roosewelt sanoi hiilikaimosten Rooseweltia sanottiinkin „edistyS-^kuajoilla hänen aiwonsa jähmettyi 

sauSta . 1902 ja Hardingin hidasta omistajille seuraawasti: Pankaa mieliseksi" ja hän olikin sitä suures- wät ja mitä edistystä tahansa sen 
pelkurimaista esiintymistä nykyisen Lakkolaiset työhön entisillä palkoilla | sa määrässä werrattuna nykyisiin jälkeen on tapahtunut niin se on 

hu-wat paljonkin tuosta samaisesta hiililakon lopettamiseksi meidän täy-.Kaimattakaa kimihiiltä. Sillä aikia „wanhan kaartin" eturitoin santa- wanhoilliselle kauhistus. Jos hän 
isosta kepistä" tbig stick). Ia kui-stoy tosiaankin sanoa, että ero se on kuin he työskentelevät minä t ilen leihin. sattui saamaan lääketieteellisen kas-

tenkm, tahtomatta puhua kuolleis^ presidentillä ja PreiidentiTäkin. Ku-,Puolueettoman komissioonin kautta 
la muuta kuiu hywää, tuo Roose-j ten muistamme í>rcübeitttí Harding tutkimaan molempien riitapuolten 
Welti n iso keppi oli useimmassa ta--! „tehoitti" hiiliparooneja panemaan wäitteet. Mutta pääasia on se. etta ia wanhoilliwudesw. Sopisipa siis halweksiwasti puhua siitä mitä hän 
paukssssa ainoastaan isoja sanoja. ̂ kaiNxrntonsa käyntiin. - | niintä lakkolaiset meneront ttzöhön kerran ottaa wastataksoen kysymyk-, suwaitsee kutsua „basilliteoriakst" 

tvatuksen ennenkuin bakteriologinen 

Me puhumme usein ^vanhoillisista tiede kehittyi niin hän ei Moi kollin 

Harmoin hän tuota keppiään todella 
käytti käytännössä. 

Siitäpä syystä monet pttimätkin 
hanta pöyhkcilijänä eli plusfarina 

Ktin kaikki evunion hiilenkaiwajat,heti ja tuottamat ensi talwena tar- seeni Mika on Manhoillineu? Teen Ja luonnonparannus ja muut toti 
otoat nyt työssä niin tämä "kehoitus" 
on sama kuin kehoitus murskaamaan 
lüilenkaiwaiain unto — luvan s litt-

njinkuin amerikalainen sanoo. Jaitohallttuksen sotawoiman käyttämi-
hän el)kä olikin pöyhkeilijä tawallaa»^ iestä lakkolaina wastaan juuri sil-
ja rakasti, suurläänistä Prthetta,'loin kun hiilikaiMostenomistajat omat 
Wariinkin omaa pnbenaau — mut-! hätoiämaisillään tämän taistelun 
ta yhden kerron hän todenteolla hei»l Presidentti on aitvan oikeassa sano-
tutti tuota isoa keppiään; > cSsaan, että kemian hyminwointi ja 
. Milloin se oli? Se oli 20 wuotta kansallinen tttrwallisnus owat tär-
Me. Silloin oli myöskin hiili lakko keämviä kuin työtaistelut. Mutta ei. 
|a silloin Roosewelt antoi hiilikai-! ale olemassa mitään takeita, ei ole 
wosten omistajille kuulunan julis^ alemassa mitään mahdollisuuita, 
tuksensa, että elleiwät he pane hiili* että lakonrikkojien käyttäminen sota-
kaiwantoja käyntiin niin liittohalli-!mäen turwissa tuottaisi kiwihiiltä 
-tus tulee ottamaan haltuunsa j? riittämässä määrässä. Se tuottaa 
käyttämään hiilikaiwantoza za myy-painoasiaan wihaa ja Merisiä yhteen-
määri kimihiiltä? j törmäyksiä. 

j Tuossa • tapauksessa Roosewelttni Jotkut presidentti Hardingin kan-
^isokepvi" oli siis hallituksen omi senati ai at o toot verranneet hänen 
tusoikens! Tietystikään NoosewÄt | nettelyään Rooseveltin menettelyyn^ 
^ koskaan pannut sitä käytäntöön ^hiilipulan aikana 1902. Mutta nät* 

muttet se ei ollut tarpeellistakaan^ tä kahta menettelyä ei woida toerrata 

1 i'-u* 

Mittawan kimihiilen. Ellette te sitä! sen tässä käyttäen auktoriteettinani meaikaisimmat parannuskeinot omat 
tee niin tämä hallitus tulee otto* j Henry Fordin „Dearborn Jndepen- hänelle toil li oppia. Jos hän tooisi 
maan haltuunsa hiilikaimannot ja dent"-julkaisua, jossa äsken tähän kokonaan poistaa tuntoaistinsa n iin 
30 päiwän sisällä miltä tulen myy-i kysymykseen wastattiin koko nase- hän yhtähywin nimittäisi „teorioik-
mään kimihiiltä. 

Ja miehet mcnttoät työhön. Roo-
semelttn sominto-komissiooni antoi 
ratkaisun sillä aikaa kuin miehet 
työskenteliwät ja tämä ratkaisu oli 
tyydyttätoä molemmille Puolin. Tä
mä sai aikaan rauhan kotoanhiilen 
alueilla moniksi muosiksi. Not preji 
dentit Harding sanoo kai waste n onus-
ta iille: Menkää takaisin kaiwannoil-
lenne. Awatkaa ne niillä työläisillä 
mitä tooitte löytää. Murskatkaa intr
ot. Minun sotilaani ie eri waltioi-
den sotilaat tuíetoat suojelemaan 
teidän lakonrikkojianne. 

Tämä .Hardingin menettely et tu
le tuottamaan, kimiliiiltä. toaan se 
tulee saamaan aikaan sodan, joka tn-
lee kestämään touosi^.. 

Masti. jfi" kirjoituskoneet, automobiilit, la-
"Wanhoillinen" — aina hän on tomakoneet, lentokoneet ja langatto 

ollut olemassa — sodan jälkeen ja man lennättimen; sillä näitä keksin-
ennen sitä, Rooman Mallan aikana töjä ei ollut hänen nuoruudessaan, 
ja jo wanhana kiwiaikakautena. Je§| MtarMtaa ja epätoiwoisesti koet 
hänet olisi jätetty alalleen niin hän tea toanhoillinen ylläpitää ajatus-
wieläkin sytyttäisi tttlen Hankaamal- tcnsa oikeutta ja Moidakseen tehdä 
la wastakkain kahta puukappaletta tämän hän 'jättää huomioon otto 
tai iskemällä viikiweä rautaan —' matta suuren osan siitä mitä on opit-
jos hän olisi päässyt edistymään ttt senjälkeen kirin hän Mielä Moi 
niinkään pitkälle, sillä se ei ollut oppia jotakin. Poliittisesti Manhoil 
mikään Manboillinen, joka ensimäi- linen on kokonaan toisenlainen kuin 
sen ferrnn tSkt kitoella roudasta tnl- wcinhoillinen muussa elämässä. Hän 
ta. 1 !tietää mikä on hyMä asia kun hän 

Hänen — toanhoillisen — silmät sen näkee ja hän ei anna sm litoah 

otoat kaikesta päättäen hänen päänsä taa käsistään. 
takapuolella, sillä hän tatoallisesti Hän tietää hytoin, että on parem 
paljon mieluummin katselee men- pi olla renkaan sisällä kuin ulkovuo-
neisyyttä kuin wlewaisuutta^ ollen leita jq hän wihaa kaikkia niitä 

eespäin toaan. P.ns tieltä te o-

meillä ainoastaan kolme kymmenet-' 
ta oisaa kansoituksesta. 

cli 

maata miljeletoää wäesiöä 848,710, 
Minml'otassa 897,181, Wisconsinis-
sa 920,037, Wasbingtonissa 283,-
382, Oregonissa 214,021, North 
Dakotassa r,94,500, South Dako-
iossa 362,221. Nämä owat suurint-
pia suomalaisten maantoiljelystoal-
ti otto. 

Neljässätoista Maltiossa oli maan-
wiljelyslväestön luku yli miljoona ' °uttcn etsintään, 

mutta niihin eitoät kuuluneet Neto ^ön. 
Dorkin ja Pennsyltoanian toalt?ot.' ^uIi 

toaikka niiden asukasluku muuten on 
suurin. 

Näin toirkkoi nuori onnellinen toai' 
MO. 

Mies ivastasi omaa onnenlM:.> 
änsä: "Ehkä alkuun päästään! 
Luoja taimahinen työmme siunat

koon. Tuohon rantaan lask-mdum 
me, siinä leioähdämme — sitten t -
mintaan." 

Oli keMct, jolloin nuoret tuli toot 

kylmään metsi 5> 

Muinameu tarina. 
Kulkee Pitkin toefiäetä nuori mies 

toiercllänsä toastawihitty wo into. 

Minne on matka nuorten kulli-
jäin? 

syys. Järtoi oli anta-'i t 
saaliistansa paljon ja kaskimaalla 
nuokkuili ohraa ja palanen oli jo 
naurismaana. 

Illan tullen nuori pari syüd-''-
sään tnrwsinajaIsa katselitoat teit
tensä tuloksia. 

51htUi silniä silmään — huoman 
mies waimon silmässä ilon toälkkeci: 

Paljon, paljon vhdesiiä saatoutim-Kauas, kauas, tuonne metsän, 

järtoen poikki suoraan kohti pohjan- me! sanoi miöhen katse. 

maita — toiljamaita. I Mutta enempää me yritämme to:2' 
Kauas, sinne, minne eitoät ihmis- Ia! 

äänet kuulu, eitoät laula karjan- j Kutt elonsyys heille toiimcin fott* 
kellot, eimätkä »sortajat osaa. 

Kauas sinne, jossa meifärtöänct 
sortumatta huokutoat. 

Kulkee nuori, mies kanssa totoe-
rinsa juuri silloin, kun fctoätpurot 
solisten jo laulaa. 

He kulkemat yhdessä eespäin kohti 
kohtaloansa. Liekö se. julma? Mut-

liikkeitä joiden tarkoituksena on an-
taa myöskin tamallisille ihmisille t'-
lanuuksia. Hän on toahmasti sitä 

ti, olitoat tooimat kaikki poissa ja 
tertoeys. 

Mutta onpa heillä koti järtoi» 
rannalla, pellot pitkät sen ympä
rillä, karjankellot kilkkamat tuolta 
toaaran takaa ja lahden toisella puo
len oma po'ka iskee kortoen kimp
puun nuorikkonsa kanssa. 

antaneet tietää, että senra<no.rn ker
roit tlmesttiessäni täällä alakerrassa 

ensi Miikalla se „Uden Kotimaan" 
mieltä, että hartoojen etuoikeus ott | uusi suuri pikari nokene on käynnis-

sä. Ilolla tertoehdin tätä suurein-
moista parannusta lehdessämme. 
Minulle on kerrottu kninka silloin 
kun edistysmieliset nmaiitr;Iieti;(4 

parempi kuin tasapuoliset oikeudet 
kaikille, sillä hän sattuu olemaan 
yksi noista Harmoista. 

Suoraan sanottuna hän luopi kat-

seensa leiwän tovilla Ptiällystettyyn^ kolme touotta fitrc ottitoat Uuden 

puoleen. Kotimaan käsiinsä lehden konttorissa 
Mahdollisestt on ihmisluonteen ei ollirt edes telefoonia. Banha tjan. 

mukaista, etta ihminen joka on stm- ikuinen gasoliini-insi loksutti erääs'ä 
tynyt hopea tai kultalusikka suuZ-, nurkassa käytteen ma n haa painoko» 
scan, wastnstaa sen pois ottamista, .netta ja muita kirjapainokoneita. He-
moisinaan ja tässä Ford tarkóit-,ti kun lehti jentni edistysmielisten 
taa kai itseään on olemassa ih-!maawilselijäin käsiin laitettiin kont-
minen, jolla olisi tilaisuus nauttia tortitt telefooni. Vanha toi kuroi toa 
kaikista ewoikeuksista, mutta \ofa, gofoltmi-htsi on pantu pois käytän-
päättäwäisestt antautuu jakamaan uöstä ja nyt käymät kaikki koneet 
kohtalonsa niiden kanssa, jotka eitoät(sähfömoottomllö. Ja nyt tulee 
ole niin onnellisia. Sellainen mies ̂ „Uudelle Kotimaalle" samanlainen 
on lentänyt todellisen onnellisuuden pikapoinokone kuin on toisillakin use-

lahteen. kamman kerran wiikosia iln?eStt)toillZ 

Mntta toonhoiHrset eitoät jc^billä! Tämän pitäisi saada jokai-

foSFaott Mm-irrä. »e uuden OXhnoan dM-än innoä. 
warmoia suta, etta hänen „paatear-' . .. . . . .. . 

. . . 1 , r.^0 tttmaan ja toimimaan entista t'vr» 
kisiaan on 1 otatit totkaa tat fttie( ' 
että „hänellä on jotakin Mám.», mokka-tnmin lehtemme h»wö?st bank-
W-anhoillinen, niin poliittisella kuin, kimalla uusia tilauksia, ostamalla 

liikealallakin, samalla kuin l>äne!lä^ osakkeen tähän känsän sanomalehti-

ott ollut älyä htrtootö oma leipä n- liikkeeseen ja millä muulla tatoallH 

sä, ei ole koskaan saatouttanut sitä xukin tooisi ja Halutti st awustaa täti 
l-aj-mwa elämänfdiiftiStö. iofa kt*'#w#S a(ioa. m w toimim». 
taa ihmisen ilomielin auttamaan 

heikompaa weljeänsa. 
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Yläkerran isännät otoat minulle 

aika, olkaamme fiis walweilla ja ta> 

mtkanmtme. 
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