
Siwu Uusi Kotimaa, Tiistaina, Marraskuun 28 p. 1922. 

kotimaa 
^»h»« fsomtnficlmtit jsuomalehti Amerikassa. M«e»ttztz kahdesti 

Massa, joka Tnstaina ja Perjantaina, New Dor? MllLiOs», Miv». 

Tilavshiuuat UhdyswalloiSsa: 
h muojifettű $2.76 

i«'Ji rnuofiferíű —. 

a- Mettä on kehotettu Professori Elmer N. Forsberg.! yhteydessä foods jonkinlaisia vihan- Satapmwäinen oppijakso. | 
itfUbmatSfot ttchova hvHmaulttmaan I liri- E. Saastamoinen. ineksia. | Sadassa eri paikkakunnassa Mm-! 
lukijoillamme, että Kifi toivottavaa,^ Harborin Mattsoni ja Mairportin! SBiima vuosien aikana on tomaat-^nesotassa tullaan pitämään yhden 
että jokainen henkvlä, joka ftn voilSÄarRoo rtchaa wvihtmnassa, firj.itt voittamtt alaa rmvinwmme yhtey-- päiwim oppijaksoja, joissa opetetaan| 
tchöä, vaihtaisi pian maksettavaksi! Kalle Potti. ! dessä "estävänä jet suojelevana ruo-! aineita, jotka Kuluvat maatilan! 
lankeavat sota-säästömerkkinsä Ra-! Sttarta> mm, fuj. V A. Kosken-.kana" (suojelevat ruoat ovat niitä,! liikkeenhoidon alalle. Tuotantohin ' 

! joita käyttämättä moi syntyä ja ke- tojen tutkiminen eri nraatila-liikkei-
Uuden Kotimaan ilmoitushinnat: 

Halittaan-tteto- ja osoiteilmoituk' ihastoviraston säästötodisttcksiin. So-^ niemi. 
t.50 ,et $1.26 fertci, kolme kenaa $3.00. j tafäästömcrffieit runsas ostaminen j Niinkuin kotona 

avioero-ilmortuk-
Antti; hittyä sellaiset taudit kuin keripiA kannalta katsottuna tulee ole° 

; ximcninuutos asukkaat1 Tiittanen. rimUfl kmifciidettd osoitti, etta taman maan 
et $1.50 kerta, 3 kertaa $3.75, Kiy ®*i)»iecs j« (fc-eutibtiott: 

touoltter 
Séoít touoiiferti 
Hlmeltc 
|<4i«aj8r(iW moi iöfcdiaä' jdko pua 

fi, ripuli j. n. e.) Tomaattimehua! maan yksi tärkeimpiä aineita, joita j 
tullaan opettamaan. i 

jtoneyorberjm tűt wáutstu^sc: j ^7% írtaa $3 oö' 
ffeessä otmtteeHa: 

, Itsfi Kotimaa 
stev Kork Mills. Win»» 

-#• 

iüöiyto- ja ncipufilmoitu'h'fl $1.25 ^sottainvat He, että sodan aikana o« 
- • ~ ™ Kuolonümo:- ; 

LJríí ?• * "*!•' •'* ttfrs— toSrthn! säästämistaiw ei ollut ainoaS-tukist pienen ristm ia Yhden varsyn ^ , 
fraSii $2 75 ja ilon ittira jo yhden! wan Mummnen. ®eto-|<MStomirf. 
tuärinn kanssa $3.25 jc jokaisesta i kien ostajat ovat nähneet, että f>j 

lisiä tietoja, muun muassa suurta 
suosiota saavuttaneet ilmatiedot. Ka-
lenteri valmistun ennen marras-

töärv-in kanssa £125 jc jokaisesta! kien ostajat ovat nähneet, että si- j kirun loppua 
Wwärsystä id kiitoslauseesta 50c. Í jo iltamansa $20.50 on kasvanut j tamme tekemään tilauksensa ajoissa, 
lisämaksua. Kaikki münt tilapäiset j loitbe^ia vuodessa $25:ecn ja suu-! sillä painos on rajoitettu. Hinta 
ilmoitukset 50c. paUiatvvnioUa kerta •. rcm;)>j|n sinnniUn sen mu>kaan minkä--ainoastaan 50 senttiä. Woidaau ti-

k"ut°: Chas. Kuha, Esimies^^n^^ .^^^^werran kukin á merkkejä asti ^ta osottá Uusi Kotimaa 
Keto, Waraes.mles; Hjalmar, fertaQ fc 40c. tuumalta j He voisivat nyt taaöa s-manlmieNjYork Mills, Mmn. 

kolmelta kerralta. "Pi^empiaikolsista! liiävksen, kuu sijoittaisivat säästö» 
ilmoitukststa alennusta sopimuksen! meMinsä uudelleen Rahastoviras-
mukaan. ...... ! tou säästotodistuksiin. Korko kas-

f n tulisi rahan seurata mukana. . t t ' ru . 
Ilmoitusten Pitää olio jfoeierhtna puoíttoit af ittam. 

Julkaisija: 
tenfo» Äcni Kustannusyhtiö 

-Johtokunta 
KlnneS 
Mne, Kirjuri: Matt Johnson, ia* 
HtéionHoiíaja;. Jacob Wirranniemi. 

•.timer Karvonen, MikkeenhMaja 

f- „«a* Hiltunen Toimittaja 

- joka muuttaa osoitteensa. 

Hykyinen kurssimme RaiutJak* 
lykailk 8Ü0MEEH 

Postin kautta je I 
sähköieitse on 

Smk 35:00 
Dollarilta 

Kanojen liikunto ja muniminen. ; Myös myömme patik)ci-osoit«> 
Z^dl)svaltvin nmanvi'ljelysde-1 sis (shekki-jä) ronrkoiss» jUabim 

kuudennen ikäwuotensa> woidaau | parttementti on kokeillut kanojen i nitun kurssin jälkeen ja erikoiiv* 
niíHe syöttää run-iaasti ja aivan i hoidon alalla myöskul sitä, että on • kolmen prosentin, korkoa vetätil 
rajattomasti kaikkia vihannÄsia,! Pidetty kanat sisällä huoneissaan f o* j matkustajien shekkejä dollarcit 

Kehoitamme lulijoi- paitsi ei kaalinpäita, furÖitje jajfo ttmodet; ympäri, -öitá varten oli j ga> jotka Suomessa lunasteta st» 
koontia. • Aivan nuorille lapsille valittu o O Rhode !ZÄand Red ka- j hiellä Toiiua^ivolevac dollar _t 

naa jdt oO teci'Iícíű öcjjöom foncict,, kurssin jälkf/CQa 
kaikki nuoria kanoja. Niitä ruokit-! lähetyskulut rahalähetyksiin 
tiin hyvin, vaihdettiin ruokia ja p^y^in kautta on I5e. suiniuili; MW 

tulee vihamtekset keittää ja fiimiiöt 
dä. 

Erityisen paljon arvokasta vi-

Nämä 

hannesainetta Iicttuu toetecn, jossa | annettiin rtMíc mahboUNvnurtmt Pa- ^ $20.00; sitä suuremioxiu 
vihanneksia ke.tetään. Tiw niistä > ra?ta. Vcutta tulokset eivät olleet i^)Tllim|m mitään kuluja ei peritt1 

Miksi on syötävä kasviksia. ^s liuonnut aine vähentää niiden'suotuisat. Kolmen vuoden Meilutj Lähetyskulut sähköteitse 
Tri H. M. Biggs, New A orkin ioal» j rotD'niíoarvo% ellei vettä köytetä I tuottivat alina samat tulokset —|^3.r>6 kaikilta snmmilta. 

• tton terweyeskcmlissiomr:. jmnbskin, esimerkiksi liemenä taikka! muniminen huononi nopeasti ja huo-j ^ikk! lähetykset osoiteta» 
Aina viime •aikoihin saakka ei ole Kastikkeena. Jos vihannekset keite-jMattawasti. !postin kautta, jot eähkösanoimU* 

^e>i Hornit kestivät tämän tvan- hetystä ei erikoisesti pyy.! e ta. 
!keudeil paljoa parem-n n kuin Rhodes osoittakaa lähetyksenne vh 

vjtofmnine yhtetzdeSsii. Eivät edes!paljon mineraaliaitveksia. !Island kanat, mutta eivät edes -e«* |tsa.nott.ajao ja lähettäjän osoii 

ionttorisfämmc eitmdštöän laullN- l MstötodUturjet ewot «apait, liit-jtäyün foltósti käsitetty wchreMcNiWa híi)r»Sfö fen sijaan dtä_ne| 
matakoon sekä entisen eitä uuden i töinc ehtiäfieen tiistain ttutmoon ja !tovaltion Wlowsroista .ja myöskin lehtikasvien arvoa jokapäiväisen heitettäisiin vedessä, niin säästetään| 
seiitcen.jiseit tuke oioiiteen muutoé ; ^'mäSiSiin íe^toUfíűíia 1 feifista valtioiden ja paikallisista 
chdyksi nepeimmm M warmumnm. | p^jantaw numeroon. ! veroista paitsi pesänselvitys- ja pe»! ravintoaineiden erikoistunti'jat ole j Sodan aikana kchoitettiin meitä ^Hornit munineet sen vertaa, että varustettuna osoitteella 

Ne »W t°°wt S». M W« mmm aitckwmi»!«!«»«» liha» käyttämällä fcnltä oliji fannattomit »itää ammÄik.! 
printed in foreign languages. I dlisvaltain hallituksen luotolla ja käsittä met. Me fyitii käsitimme asmiasta herneitä ja papiiija. Pa- seen. Keskimäärin alem mnnantulo 

aavistaen, että vihannekset oNvati muissa ja herneissä on enemmän Akanaa kohden 98—108 munaan petettävät osoitteella: 
f U«|i Kstim»», 

> <tew Gork miU Miim. 

Puhe im 98 

To help preserve the ideals »ml! ovat varma säästämiskeino. Te 
sacred traditions of this, our adoptedi ... , r-irtP+Xj*»»»*# 
«•„„try. tl,e Unitcl States of Amerra.. | mc"tte n,lt Imchtaa pl-^aa-tom-rk 
To revere its laws and inspire others1 finriC cbeCíftTnűiUíttlxihilt 

^ hyviä syödä ja terveydellemme san-! protvwia kuin muissa vihanneksis- touotta kohden, vaikta tavallisella! 
gen tävkertä, mutta vasta sen jäl-!sa ja siten niitä moi käyttää hyvin' farmilla ilman erikoishoiv-za, jos! 

aifea 
Sintered as second class matter at the 

pcXit office at New York Mills, Minu.' 
Oíljder the Act of March 3, 1879. than we found it. 

tahansa. 
Ainoastaan elämän ja maail^vastuunalaisiin poliittisiin virkoi-

map tuntemattomuus ja päättävät-jhiw Sen johdosta, että tämän lau-
syyden pintté johtaa ihmisen katon 
teen 

sunnon selitettäisiin johtuvan siitä. 

— Siirlokansan Kalenteri on vai-
mustuma:sillaan. Teoksen vaihtele-

että hän joutui tappiolle waaleissa,!-^ak»ta ja run j aasta sisällöstä voim-
sanoo "täti" Alice, että hän foht>ts !inc í° mainita seuraavat kirjoiblkset. 

Foreign Departure oi 

First Natioiia? 
Bazik, 

Hancock :: Mich 
— Perustetta V. 1874 — 

fit »vihanneksissa, huomattiin kuinka! kalan taikka munien asemesta. Kah^j huoneeseen sulettuina aika fitjvin, j Varat yli $.'>,000,000.0 
BleeMsia ja välttämättömiä ne oli-jdefsan unssia kitoriwita herneitä,!muita alkoivat keväällä vähentää' Kirjoittakaa Suomeksi; meil! 
wat rawilüomme yhteydessä. Monet;vihreiM, vastaa neljännes Paunaa!miniantuloa ja kesällä se loppui^ kuugj suomalaista liikkeet 
kyllä syövät vihanneksia, mutta he Maa. nuifcht tykkänään. Myöskin oli 
eivät s^ö niitä kyllin riittävästi. 
Waikka vihannekset eivät olekaan 

WihanmMsta puutmu rasva, huomattavissa palioa korkoMipi 
I samme. 

©fffi seatetaan niihin voita- taikka j kuolevaisuus niiden kanojen kesken, l keuhl'otaudiid ihmisissä. Se tarttu 

"k- Ahne on ylenkatsottu | taa' iiämü"<irim>Šietui"" iifeensä"'fa-!NMi tavaNisia Menietu ja tietooniin halpoja työvoiman aájina raswavhaa taikka kyljystä. Tämä ci^jotka^ olivat huoneisiinsa sulettuina, jettiin vanhmnpi.n imtmhnt ja 
etfe Hän kaiken rikkautensa kanssa naisiin. osastoja: kuin viljatumat, ovat ne kummin-^amm ainoastaan makua, " • * 

-Ot-cft köyhä eikä ole oppinut sitä hy-; 
tenä muinaisuutta, että tehdä töifm j 
onnelliseksi. 

-r PäivÄehdessä kirjoittaa eräs 
I , 
S firjeertivaihtaja kongressimies Larso-

Kirkollinen Kalenteri vuodel-! niu Uudelleen valitsemisesta seuraa-» 

'Kunstnmlssa syntyneen koMr<Hsi-

osastoia: 
Katsalls vuoden vaiheisiin yhdys

valloissa, kirj. A. Lundqvist. 
Amerikan snomakvisille, kirj. Suo-

mci: presidenti» puoLfo Esther 
Stchlberg. 

Suomen kanWou'lu uudistamts? 
vaiheessaan, kirj. Aukusti Salo. 

le 1023 on ilmestynyt Suom. SM. i waa: 
Kustannusliikkeen kustantamana ja' 
sisältää runsaasti hyödyllistä luke^ . , 
mistä ftrtolUjai tt)«» aluftc}.. «äncSiirual 
iöiiuViiSia mainiMocn fnontitfaiici M«m wir.ja!fdi Sauan!jma0. 
««ifimen ciitvlmä aineelta: >M.!k«ms-. «-Mäpa muutamat elimet 

«ttliitf 

ím hűlventpia kuin hedelmät. Ja. lisää nrideu ravintoarvoa. 

Tämän mukaan täytyy ?anojeön> > noastaan harvinaisesti niihin, jotl 
jos tahdotaan saada hyvä mmm-1 ovat alle vuoden ijässä. 

kun ylinmlkaisesti säästäväisyyttä! Talven arkana. joToin tuoreita^tulo, saada liikkua paljon ulkoil-i Tautiset lumut ensin tulevat Ir! 
täytyy ltfctmptcn nontvttaa, ovat hedelmiä ja vihanneksia on vaikea! massa, missä ne saavat tehdä työtä | jäisiksi ja seisovat, useasti, yhdell 
tuoreet vihannekset silloin edMisem- saada, tulisi käyttää kuivattiiw- taiko ja hengittää raitista ilmaa'. Mitäänijalatla erossa toisista linnuista, pu, 
pia kuin tuoreet Hedelmät. ka kamuttettuja hedelmiä ta.kka vi-^varmaa määrää kanojen Pihamaille|u.toen alla eu vedettynä iayeib» 

Samalla tavaäa kuin ttioreet he- Hanneksia. ' (et ole, mutta yleinen sääntö on .se,!ruumista ja ne tavallisesti hcitVV 
delmÄ estävät tuoreet vihannekset-j Parhaillaan tutkitaan kuinka pal-!että sitä parempi mitä suurempi onjtonr in ónt; ien. Ne laihtumat ja ei-

American vapauden HDv, kirj.ikin taudin fmttymistä, joka tunne-1 j^n vihannekset ja hedelmät menet- > liikunta-ala. Missä on pieni 

Suomalaisia koskevien lähteiden 

lii-!toiit moi enää seisoa ja heltta tulet 

jtõdtu TitwESS^thmerrnti, jofa johtuu ^Mvät ravintoarvoaan kannu tettaes-! kunta-ala, siellä. on paras köyttää j hyvin vaaleaksi eli valkeaksi. N< 
l punaisten verisolujen puutteesta| sa taikka kuivattaessa säilytystä kaksiosaista alaa, josta toinen on! voivat sentään elää viikkoja |er 

tyy kuvia ompeluseuroista, kuorois-iiűvay^ ^it,seerasikin Larsonia, ää- toon, kirj. xs. 25-
ta, seurakuntajnhlista, pappiloista,! estivät monet farmarit kuitenkin j Laulu kesaPäiväM lwnnos^ 
kirkoista j. n. e. Kalenterissa on|^ani" ckväna kongressimichonä jZirj. Hannes EleniuS. 

220 sivua. 

etevän i i 
Weri on vettä sakeampi ja niinpä! Pysyykö FteftoktSf Smettkasl®» 

! sentään monet kansaKisnusasiankiu kirj. N. E. N. 
TuutulauiA» rnno, kirj. Siat — Mice Robertson, Oklailiomasta,. tähden Larsonia äänestivät. Tähän 

joka on aizioa naisedustaja nykyisesi äänestykseen kuitenkin liittyy eras i Heikka. 
sä Mdysvaltain kongressissa, mutta toivomus ja se >on tämä: "Suule i Professori Clemens 9lt^mí. 
joutui tappiolle äskeisissä vaaleissa,^kansan ääntä." Emme sitä epäile-1 Kirje, kirj. Hilkka ^inne. 
on nyt antanut lausunnon, että nai- kään ettei miehemme ytttmäriäväiie-! Amerikan suomalaista kuwaaWtb 
set eivät ole vielä kypsyneet toimii nä ja ajan virtauksia . seuraavana!^ kirj. A. 33. H. 
maan sellaisissa korkeissa edustaja- tulisikin tekemään sen mitä kansan j säästämi-iesM, kiE E. 
toimissa kuin kongressiednstajaua. syvien rivien nostamiselle olisi tar-^Downing, suam. Ä. R. 
Hän kchoittaa naisia tutustumaan veellista ia välttämätöntäkin. Sil-
poliittiseen toimintaan alusta alka-^lä sieltähän se on meidän konqressi-
en ja käyitämään äänioikeuttaan jauuiehemmekin kohonnut. Jonkunlai-
sitten kun ovat Päässeet paremmin j fclla kansallisella ylpeydellä voimme 
tutusttunaau politiittaan niin vni-^siis edelleenkiir sanoa, että onpa 

varten. 

Maatalouden 
alatta 

joutilaatta siilo in kuin toisessa ovat j jatkeen kuin emin huomataan olevcu. 
kmiet. J kipeitä. 

j .— ; Niin pian kuin karjassa tutomn 
I Joka maatilalla Pitäisi olla jää-!taan kanoja, jctka ovat huono:.?.' 
1 varasto, joka kestäisi koko kesän.^terlveydessä, heti pitäisi tappaa mun 

Kaikissa vihanneksissa on arvokkai 
ta mineralicKneita, joita tarvitaan 
veren pysyttämiseksi asianomaisessa 
kunnossa ja kaivattamaan ja uudis-^ 
tamaan luustoa ja lihaskudoksia.! Rchumaissi syksyruvkana. 
Niillä johtuu usein siitä, ettei ole Rehumarssi, joka on leikattu siM varasto kuumalla kesällä on suuri 

ollut riittävästi vihanneksia edelli- loin kuin se on vielä viheriää, on ̂ lo. 
sen aterian yhteydessä. Erityisesti ^ mainittu Hyiränii karjan ruokana j ~ ™ ~ 
tämä koskee lapsia. Aterioiden va-!hiljaisella syksullä ja aikaisin tai-! Ke»hkota«ti siipikarjassa. 

Pienen jäähuoneen rakentaminen ja!tantta ja tarkastaa sisustat seuraa 
j jään leikkaaunneu ori pieni tys tal-'vien ohjeiden mukaan. Kanat, joifi4 

I tuella, jolloin aikaa on paljon. Jää-! ovat kuolleet pitäisi tarkastaa'. 
Tarkastaessa kuollutta eli tav.'' 

tua kanaa katiotacm kaikkia sisueli 
iniä. Maksassa löydetään valke!t. 

linen syöminen ja kalvava nälän-1 vella, varsinkin jos se on seisonut 

pilkkuja, joista jotkut voivat oltv 

Keuhkotauti on kaikista vaaralli- 'j sormetipään kokoisia, mutta tavaili' 

|.tumic ei milloinkaan ole niin huo-! lyhteissä leikkuun jälkeen. Rehn- i sin siipikarjatauti, josta on tieto j 3; ff »ti nuppineulan Pään eli nisuja 
1 - ... gg Bil-!vän kokoisia, jos kanansa on keu'i 

Suontalaineit nramrrrrtkya/ 

Nuorison kutsumus fin S* SÉ-
Lähde. 

llskonta ja wowäenWy»nys, Mj 

NXE he Pyrkiä korkeampiin virkoihin.! siellä edes yksi S i: o nti- \ ylityitte n i ̂  

H ! mattcMissa siinä määrin niiden kes-j maissia pitäisi nyt ruveta syöttä-! Ilykyaikoina, ilmoittaa 
.' i ken. xotka syövät runsaasti heM-j mää itt, sillä jc» sitä säilytetään ke-! lings, Minnesotan maanviljelys- > kotauti. Nämä pilkut voivat mii >•-

;-!jnta ja syövät niitä sääiinöllisestt. vääseen asti, se menettää snittén o-jop;ston Minlääkäri. Tätä tautia ^ olla vähän harmahtawan^'li kellal? 
Kaikki syövät joka päivä ja meZ- san ravinnostaan. ! löydetään joka paikassa ja se ai-j tavan valkean väriziä. ^ov suolia ^ 

keiupä joka ateria perunoita keitet- Rehumaissia on paras syöttää he-^heuttaz jättiläishuktia joka wuosi..!sa myös löotyy harmahtavan n..i! 
tunä, paistettuna., taikka jollain ivosille ja liha^eläimille ulkona. Lyp-! Keuhkotauti on tarttuva ja se ie-^ keitä osia. sitte ek ole kysymyspä, et!< 
muulla tavalla laitetttlna, inutta y-!sylehmät ovat niin arat kylmälle, ^ veäa pikaisesti sen jälkeen kuin fe; oiito tauti keuhkoissa. 
limÄkaisesti meidän ttüisi sen sijaan ! että niitä ei saisi laskea ulos syö- .saapi alnn karjassa. Siipikarjan s Tantia ei voi parantaa, ^oo kar 

on jokseenkin! ja on Pieni Paras menettelytapa oi Hä r sanoo naisten oleivan bantun, mies Amerikan Mchtav^n tasaval-Z SÖhB-m iMmmtáM :W »uotta syödä enemmän vtham«ksia. Mei-.mään mulchoin kuin lämpymillä keuhkotaudin' basilli . . 
Misia ja sen kautta sopimattomia! lan kongressissa."'. j sitten, kirj. Jalmari Fhittfc >dän tulisi joka Päivä ja joka aterian! tyyneMä Päivillä. . .samanlainen kuin se joka aiheuttaa. lopettaa toto mr.an ia mraa un, 

Katsauksia 
!tarnu vaan vallaikkumoukseen joil i jä 2 P. Tuo TwmíeHeit kirjollnsikaan. Kun Työmies on viimeaikoi-j "-Merfiöitteti ilntžo ästeipKsti vaa-jtmett maanviljelijäin ja fonpirnfien |«ettu, kuten Z*t<jx\n Maaa. ^ 
! lakin muilla keinoilla, joista keinoin! oli sävyltään jotenkin samanlainen Ma, hyväksyttyään kommunisti set Osissa oli radikaalinen aalto Län-^ palkkatyöläisten välAlä. Siihen-«lahtaa olla en samta ,e. tektinu 
!ta he eitoöt itseWn ole hriefa pääs-'kuin St. Pciním vazchan kaartin! teoriat, koettanut uskottaa lukijovl-inellä. ÄcutesM kolmessa valtiossa'.määrään kuin tätä jaffuit tämän ra-'MM! fuutoa.futa etukäteen törtem 

Wa?«tMWun jÄkKN mtto fodé-!fcet selviAe, vaan riitelevät .keske-jPi-onoer Press lehden kirjoitus, joka! leen, eM tällainen toiminta on mah-. oli tärkeä opetus sosialisteille. Nä-^dikaalisutrden -aallon' pMväileksi j mm. 
to päästä selvi-lle mitä vaaliin-lnään. ' ' jsulkaistiin Hiiden Kotimaan toutnc|bútmúa ja turhaa, niin olchan luon-^vä valtiot ovat Minnesota, Wa->tulemisesta on 'wviä toiweita." .j Oerran kttlvm Mmsesia lauua^ 
lok'et opettavat ja mitä vaalitais-! Ei M Mut ^N«Mh ^ että he'numerossa. Seuraaivat -otteet Työ ^nollista, että sitä sapettaa ja kiukut-! shiklgton ja Wisconsin. Kahdessa j Näemme M, että on iso ero ve-sa, joka tehtiin faHbcMct tunnissa 
iö% yleensä on opettanut Ja lä-eivät välittäneet mitään wmLitais-! michen kirjotuksesta oMawat mitä j tm fe, että tuo toiminta osottaa me.-ensmnminitttssa valtiossa olt sosia-inäläismalliieen vallankumonkseen Olin tvierniínnassa eräällä muts 
ttf-Hmi on aivan luonnoM^ta sillä telusta, lukuunottamatta muutamia siellä ajswlls-m edistysmieliSten! nestymisen mahdMisuuksia. Slkst listiPuckue vuosia ollut oikeaoppi- uskovan kommimistin ia amerikalat.^farmilla, josia ei ollut saunaa. Ker 
kansanvaltaisessa yhteiskunnassa y-varotuksia, joita be toMtcn edellä^pmchista: !Pitää Työmichen kaikilla keinoin Y-!suuden kirouksen alaisena. Useita^seen poliittiseen toimintaan luotta- roin farmarille nnten oltu naimrt 
leiset vaalit ovat ait»a tärkeät ja i.e julkaisivat TyÄmebessä varoittaen! 'M-adiksM ten fcfMteil fesfeu- jrUtää maalata ed stysmickisten toi-vuosia riideltiin pnolueen jäsenten wan sosialistin wAiW. Kommums. 
antava usein paljmÄm käytännAli-'talutusnuorassaan kulkevia maen-jdessa on nykyään aikammsw touhua ininta mahd^lli'simman mustilla vä-Keskuudessa marxilaisten selitysten.ti ei näe mitään hyvää esim. maan-

reillä. Ja kuten ylläolevasta nä-zPäältä Nämä riidat olivat mo-^viljelijäin ja työläisten yhfeniih>5-
kyy se Myttää aheoit samoja halpa-jnessa suhteessa saman-laisia kuin teo- j sä poliittisessa toiminnassa, mutta hunnin erääseen tyh>jäan ulfotottjjatii' 
m niisiä jo 'UunpimäHiäisiä solvauksia logiset väittelyt Nämä riidat sosialisti antaa sille sentään koko j ia löimme uunin paistmpesän tay 

•— lihapadoille.... Sekoilette ^a» j kuin vankan kaartin lehdet, että e=, diivat niin väsyttäneet Minnesotan ^ suuren tunnustuksen. 3a ovatpa forteen kivemnrckutoita. Kun nun 
NOO ei kmmattavansa f ohuitta Htto,! ditztysmielisten politikottsijain ainoa! siihen aikaan kuin me yhdyimme > sialistit joissakin paikoin suorastaan' sitten lämmitettiin kyllin kuumaksi. 

siä opehiksia. Tässä lehdessä on;wiljÄMtä ja työläisiä ei luotta- Heidin moraalinsa on se, cttä 
saada nostaa omien osMeidensa Sr-
voa, päästä maineeseen, wÄtson ja 

pian tehtävän saunan eräällä P( 
jois-Michigauin farmikontrilla. Ni'n 
pä kannoimmekin vanhan kyökii' 

waalitui.'osten johdosta jo puhuttu! maan Farnier-Labor puolueeseen tai 
pallonkin ja minäkin vinne kat'auf-muilla nimillä esiintyviin edistyS-
sisfani tein joitakin huomioita eräis-'mielisiin poliittisiin lnKeisin. 
tä' ilmiöistä viime vaaleissa. j Mutta vaalien jälkeen näyttää 
' Tällä -kerralla tekisi mieleni lmi-''Työmies ottaneen oikein urakakseen i luetta imetä. Han asettuu.' bchityk-j pyrkimys on virkapaikat — lihapa-nmaitznan sotaan, että imenet hylkä-

fiiöt jonkun sanan suomalaisten' saada talutusnuorassaan kulkevat sen kaimalle, odottamaan wSltiq|i -ti-;botÍ Tämän yhteydessä voi mui5-= jsttoät puolueen. 
kvmmtmistiemme suhtautumisesta • siihen käsitykseen, että maanviljeli- ̂ lanne on kypsä sellaisen -puoitiefcttjtoa vanhaa viisasta lausuntoa. ̂ Sitten kirjo.ttaja 4flÉto . aivan 
Mimeiseen vnalitaisteluun. Kuten!jäin ja -työläisten itsenäinen poliitti-^peritstmniieNe, että kansa rchMs si'j"^äriMlckisYyM kahwawat toisen-! luonnollisena, että ne sonalisttt, jot 

iitimethra Iiteillä ei ole enää mi-^nen toiminta ei ole miNään merki-z tä Perustamaam jsKoin häM^ 
tään poliittista sosial!stista liikettä tyksestä ja että ne voitot, jotta ftia» nowsMi. rWe«d wsw kWsrachh 

joWMttckn Minnesotassa eikä Dakotoissakaan. !wutetttin Minnesotassa, Pohjois-
Entisestä sosialistipuo'lueesta, joka ^ Da^otaSftr, ÄftScöttfirttsW.' Y. m. eli* 
esim. Mnnosotassa t.áNvuosina s^i Wat aivan merkityksettomiZ. 8|u-

fotfef kommuniÄtt, jotka ovat ke-!joka oli varns-tettn sÄtraavalla 2«iwattfodlí#• SürtiÉeBbi* MiStK täOA 
TÜ&iltyneet TyõmW-lchben ympnrií-! Pdtstai sella otsikoAa: "Politiwitfi.! jcchtml? > 
I f . '  K u t e n  tiGetMft nämä konmm-ijat kalasbannaan scmwassa vedessä.*! Gs' Wttm MiKkertMeM 
«^Stit eiwät hymUsy enM sosvjrf^i Tuossa kirjottbksessa 'Työmies' K-\étik n8mt- «MlUÄviffS '.UttfatoUÉ M 
Wátettaksan Mni. AisconfmiM,Kostaa LaFottetten tz. 'Ül dtä ÄtaanMjeMi« D 
iossa feEáitteh Mela 'on. Komitut-! edistysmielisten neuwattelua, joka«läisten psliWyen/ ^WMW'suWa 
Wsttt eivät luota poliittiseen to win- pidetään Washittgtonissa jouluk.. 1-1 wai menestyä ja., saaha jotlckin-ai-

yhtyneet kanuattaniaank'n Farmer-^ niin siitä saatiin sei lat irt löylyt. t't=— 

Labor liikettä. |tä smmoéaíut iähtttoirt kerraljeen 
Meidän olisi hyvä pitää mieles- iMutta tictosti ei tuollaisessa sau 

janune tämäkin opetus äskeisestä! nasta saa tuhlata löylyä nlinkmin jt 
ka edelleen luottavat poliittiseen toi- vaalitaistelusta, sillä meidän on ol- juutalainen, jo-fa kerran oli jou 

. -V,t . ' mintsan) äänestävät Farmer-Labor tava selvillä kuka ott meidän fan§-1 tttrtut suomalaiseen jmmoon. Kun 
tee eifceäft lolteafet." ^ 'MMbeMn ^ Mmm-!puolueen ehdokkaita Minnesotassa, [emme Í9 $0., limitä ivastaan. !juwÄaisesta oli loyty tuntunut lu> 

Tofioat^irt MMä Mk M M««s-^.Ws'.v, w»Mä vatlyMisöen pnolel- kuten he tekevätkin, huolimatta Tyc* ' ; , ( \ san kuncknalta, nim oli hän kysyi? 
ta Työmichen lmckMnõiSta.^ WÄivenjN on tullut tavaksi leimata faiifij miehen sisunpiáuksista. »' ' 'V< ' ! suomalaiselta kumppaliltaau . mncr. 

Ua Oneel lauisml eMieen kitjotuk-. Oskari Tähdelle, Eagle Riveristä,!voisi sitä jäälidyttäa. 
DissSÄn se«raavas, joia on kokotiaart ZMs. minmt sn lcmsuttÄva kiitokset^ "Wiskaa kyLntiiä lóctia, Iitoillc.*', 
toista mitä Työmies arvelee täs^ähutsustaan tulla kylpemään häueNi^ Lomalainen neuvomD. , #,/2' 

e»gkáimnckM- i««UOMeliMn ia tMÄste-n PÄiit-tmdesfa saunassaan. Elämän wan'j ^„y^toinen oli tehntií ft>õta fo^r 
M^WMMchbiKsa oti aStmaJtifeBa toWbutústa: IrcHa olen joutunut Mpemään mó-;fettt)ii< mutta Mjuen oli hän juvssiü 
iÉÉti MMtt IfojoW wcka alij -MW tétet vMkaaÄsen aallon j vessakin Mmassä, sillä tapatit onj^ sammHts! ' 

Mjoitta»üt Bsmes OaM, Yksi efce-
MmpK smeMaLcksm soswttVt-ja. 
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LBmMä täna wuonn» smtrempin meimä Myyttäkin saunaan", Mett j ^ ^ ^ fewoia.fi n 
toiveita sisältäväksi kuin mikään toi-veli Oskari ehkä tietää. Mutta enj^^^ $o8 pR f^iptarm. 

Tuosja kirjoituksessaan hän lausui imen samantainen aalto menneisyy- koskaan ole kylpenyt sellaisessa »au-i 
m. WL seuraavaa: i tz' !dessä, on yhteistoiminta työtäteke«,nassa, jota on toitji vuotta rakett-j ,,V. v ' 
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