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Vuoren huipulla Pohjois-
Austraalian rannikolla joukko
australialaisia naisia pitää vah-

tia ilmatorjuntavalon vieressä.
Valoilla ei ole tarvinnut etsiä
jäpsien pommitustasoja viime

vuotien aikana, mutta sodan al-
kuaikoina jäpsit tekivät lähes
sata pommitusretkeä maahan.

TAMMIK. 15 PÄIVÄ
TÄRKEÄ VEROPÄIVÄ

Tammikuun 15 päivä on tär-
keä päivä tuloveron maksajille
kolmesta syystä:

1. Silloin on viimeinen päivä,
kun on maksettava viimeinen
maksu vuoden 1944 veroarvos-
ta.

2. Siihen mennessä on tehtävä
korjattu arvio vuoden 1944 tulo-
veroista, jos näyttää siltä, että
viime talvena tehty arvio on lii-
an alhainen. Tätä uutta arviota
ei kuitenkaan tarvitse tehdä, el-
lei viime huhtikuussa tehty ar-
vio ole 20% liian alhainen.

3. Tammikuun 15 päivään
mennessä on tehtävä arvio vuo-
den 1944 tuloveroista kaikkien
tähän luokkaan kuuluvien. Far-
marien erikoisesti on otettava
tämä huomioonsa, sillä heidän
ei tarvinnut tehdä sellaista ar-
viota viime huhtikuussa.

Viimeinen päivä ylläolevia
tehtäviä varten oli ensin joulu-
kuun 15 päivä, mutta kongressi
jatkoi aikaa tammikuun 15 päi-
vään.

i

Joka maksaa kaikki vuoden
1944 tuloverot tammikuun 15
päivään mennessä, ei hänen tie-
tysti tarvitse suorittaa ylläole-
via määräyksiä.

Sisääntuloveroissa astuu tänä
vuonna voimaan muutoksia,
joiden mukaan yksinäiset mak-
savat enemmän, perheelliset vä-
hemmän.

Löyhää kotirintamaa haimaan kiristää
Amiraali Ramsay
kuollut

Brittiläinen amiraali Sir Ram-
say, joka johti miesten evuku-
ointia Dunkirkesta kesällä 1940
ja joka viime kesänä johti liit-
tolaisten laivastoa maihinnou-
sussa Ranskaan, kuoli tiistaina
lentorikossa ollessaan matkalla
Belgiaan. Hänen tasoaan eivät
saksalaiset ampuneet alas, vaan
se syöksyi pian sen jälkeen kun
oli noussut ilmaan Pariisin il-
makentältä.

Ramsay oli johtavin mies liit-
tolaisten meritaisteluja koske-
vissa toimenpiteissä. Hän oli
liittolaisten laivaston komentaja
kenr. Eisenhowerin esikunnassa
Lontoossa.

Von Rundstedt, tyypillinen
preussilainen sotaherra

4-F miehet teollisuus-
töihin tai taistelemaan?

Uudenvuodenpäivänä James
F. Byrnes, mobilisoinnin johta-
ja, esitti tiukennusta kotirinta-
man riveissä vaatinrfalla, että
4-F luokkaan kuuluvat sotaiäs-
sä olevat miehet värvätään sota-
teollisuuteen työhön taikka sit-
ten sotapalvelukseen. Toinen
kauaskantoinen esitys oli, että
Labor Boardille annetaan la-
kien määräämät oikeudet, jotka
voidaan maan oikeuksissa pan-
nä käytäntöön, ettei War Labor
Boardin tarvitsisi armeijan voi-
malla panna määräyksiään käy-
täntöön.

Muita ehdotuksia oli seuraa-
vasti: Pienten liikemiesten ra-
hallinen avustaminen, jos liike
on pitänyt sulkea sodan takia;
asuinrakennusten rakentajille
enemmän rahallista avustusta;
toimenpiteitä, että Amerikan
suuri kauppalaivasto voitaisiin
pitää liikkeellä sodan jälkeen;
työttömyysavustuksen laajen-
taminen.

Roosevelt on pääpiirteissään
hyväksynyt Byrnes suunnitel-
man. Monet hallituksen eri vi-
rastot eivät kuitenkaan ole eri-
koisemmin innostuneet esityk-
seen. War Labor Board antoi
ymmärtää ettei se ole antanut
hyväksymystänsä esitykselle Sa-
moin rahadepartmentti korosti
sitä, ettei siltä ole kysytty neu-
voa, kun on tehty muutosehdo-
tuksia veroihin. Kongressimie-
het olivat eri mieltä ehdotusten
suhteen, monet epäillen etu-
päässä 4-F miesten värväyksen
onnistumista sotateollisuustöi-
hin. Suurena pulmana on kysy-
mys, josko sotateollisuuteen
värvätylle miehelle maksettai-

Kaksi saksalaista va-
koilijaa saatu kiinni

Federaalihallituksen etsivät
poliisit pidättivät kaksi miestä
New Yorkin kaupungissa viime
vuoden lopussa. Toinen miehis-
tä on amerikalainen ja toinen
saksalainen, mutta molemmat
nousivat maihin kumilautalla
saksalaisesta vedenalai s e s t a
Mainen valtion rannikolla.

Etsivien päällikkö Hoover sa-
noi miesten kantavan mukanaan
$60,000 Amerikan rahassa, au-
tomaattisia pistooleja, kompas-
seja, kameraa, näkymätöntä
mustetta ja hyvän valikoiman
erilaisia väärennettyjä vapau-
tustodistuksia Amerikan meri-
väestä.

Tämä on Saksan ensimmäinen
yritys useampaan vuoteen saa-
da vakoilijoita maihin Ameri-
kassa. Edellinen yritys tehtiin
kesäkuussa 1942.

V
MANNERHEIM ERONNUT
ARMEIJAN JOHDOSTA

Presidentti Karl Gustaf Man-
nerheim, Suomen 77 vuoden
ikäinen presidentti, uudenvuo-
denpäivänä virallisesti erosi
Suomen armeijan johtajan toi-
mesta. Erotessaan hän kehoitti
Suomen kansaa yksimielisyy-
teen ja rauhallisuuteen maan
vaikean kriisin aikana.

y
MRYSKY RAIVONNUT

Talven ankarin myrsky ja
pakkanen raivosi koko keski- ja
idän valtioissa uudenvuoden
tullessa.

siin sotamiehen $50 kuukaus-
palkka vaiko tehdastyöläisen

kuukausipalkka.

Rundstedt ei kuitenkaan saapu-
nut kiitosta kuulemaan.

Hitler ei uskaltanut hyljätä
häntä, vaan kun Ranskan val-
loittamista suunniteltiin, kutsui
hän Rundstedtin johtamaan sitä.
Siinä tehtävässä hän onnistui
niin mainion hyvin, että Hitler
antoi hänelle kenttämarsalkan-
sauvan tunnustuksen osoituk-
seksi.

Mutta ei Rundstedt ole aina
voittanut. Hän kärsi ankaran
häviön etelä-Venäjällä venäläi-
sen Timoshenkon käsissä. Sen
jälkeen hän erosi aktiivisesta
johtajantoimesta levätäkseen ja
terveytyäkseen uudelleen.

Kun liittolaiset alkoivat val-
mistaa maihinnousua Europassa,
oli Hitlerin löydettävä kykenevä
mies johtamaan sotaa Europan
länsirintamalla. Rundstedt taas-
kin valittiin koko länsirintaman
komentajaksi. Rommel, uskolli-
nen natsipuolueen jäsen, valit-
tiin häntä seuraavaksi tällä rin-
tamalla. Nämä kaksi eivät kui-
tenkaan sopineet yhteen, vaan
riitelivät usein.

Rundstedtin tekemät varus-
tukset länsirintamalla eivät kui-
tenkaan olleet riittävän lujat.
Liittolaiset nousivat maihin ja
Saksan joukkojen oli peräänty-
minen pois Ranskasta. Hitler e-
roitti Rundstedtin länsirinta-
man komennosta kuukauden
kuluttua liittolaisten maihin-
noususta.

Joulukuun alussa hänet taas-
kin kutsuttiin länsirintaman yli-
komentajaksi, sillä Saksan sota-
toimet olivat epäonnistuneet.
Vanha Rundstedt — jo 69 vuo-
den ikäinen — otti taaskin krii-
tillisen rintaman johdon käsiin-
sä. Tällä kertaa oli ensimmäise-

— (Jatkoa sivulla 5)

Saksan suurimmat voitot täs-
sä sodassa ovat etupäässä von
Rundstedtin ansiota. Suurin hä-
nen johtamistaan sotaretkistä o-
li Ranskaa vastaan keväällä
1941, kun lujaksi ylistetty Rans-
kan armeija luhistui von Rund-
stedtin hyökkäysten edessä yh-
den kuukauden sisällä. Voitta-
mattomilta tuntuivat hänen
joukkonsa silloinkin, kun hän
johti Saksan armeijaa Venäjäl-
le. Kuluneitten viikkojen aika-
na on hän taaskin lisännyt ansi-
oittensa luetteloon eittämättö-
män voiton, kun hän salaisesti
kokosi joukkonsa amerikkalaisia
vastaan ja työnsi heidät takaisin
Belgian sisämaahan 50 mailia.
Tämä kuitenkin uskotaan ole-
van von Rundstedtin viimeinen
voitto.

Von Ringdstedt on lähtöisin
preussilaisesta aatelisperheestä,
joita on noin 250 Preussissa ja
joista on polveutunut Saksan
johtavimmat sotaherrat jo usei-
ta vuosisatoja. Hänen isänsä, i-
soisänsä ja isoisoisänsä olivat
saksalaisia upseereja. Hänet
määrättiin armeijan palveluk-
seen jo lapsuusvuosinaan. Jo 12 j
ikäisenä hänet lähetettiin sota- 1
kouluun. Viime maailmansodan'
alkaessa oli hän kapteeni arvol-
taan, vaan ylennettiin majurik-
si ja sitten valittiin yleisesikun-
nan jäseneksi erikoisten kyky-
jensä vuoksi. Hitlerin noustessa
valtakunnan kansleriksi v. 1933
oli Rundstedt jo kenraali arvol-
taan. Vaikka hän preussilaisena
aatelismiehenä halveksi natseja,
oivalsi Hitler hänen arvonsa ja
asetti hänen komentonsa alle
Puolaan hyökkäävän armeijan.
Kun Puolan armeija oli kukis-
tettu, kutsui Hitler kenraalit
luokseen kiittääkseen heitä.

47 KUOLI JUNA-
RIKOSSA

Viime vuoden pahin junarik-
ko tapahtui vuoden viimeisenä
päivänä lähellä Ogdenia, Uta-
hissa, kun Southern Pacificin
pikajunan toinen osa ajoi edellä
kulkevaan osaan. Rikossa sai
surmansa 47 ihmistä ja 81 louk-
kaantui. Kuolleitten joukossa oli
28 sotapalveluksessa olevaa.

Vasta kaksi päivää myöhem-
min päästiin tarkastamaan vii-
meistä makuuvaunua, jonka si-
sälle veturi syöksyi. Veturin
kuljettaja menetti henkensä,
mutta lämmitäjä jäi eloon.

Yhdestä perheestä kuoli kuu-
si jäsentä. Ne ovat mr ja mrs
Roy Porter ja heidän kaksi ty-
tärtään Sparksista, Nev., mrs
Porterin sisar ja hänen miehen-
sä.

Lähempiä selostuksia ei ole
annettu, luiksi juna ajoi edellä
kulkevaan junaan.

V
Amerikkalaisten mies-
hukka 628,441

Sota- ja laivastodepartment-
tien viime viikolla julkaiseman
raportin mukaan vauriomme
aseistetuissa joukoissa lisään-
tyivät kahden viikon aikana
päättyen jouluk. puoliväliin
65,973 miesmenetyksellä siis
hottaen miesvaurioittemme lu-
kumäärän yht. 628,441 mieheen
kaatuneissa, haavoittuneissa ja
kadoksiin tai vangeiksi joutu-
neissa.

— V
800,000 saksalaista
otettu vangiksi

Sotadepartmentti ilmoitt a a
vähintäänkin 13,273 saksalaista
otetun vangiksi saksalaisten ny-
kyisen hyökkäyksen aikana.
Sitten maihinnousun Norman-
dian rannikolla on kaikkian yli
800,000 saksalaista joutunut
vangiksi länsirintamalla. Aika-
määrä, jona nämä vangit on o-
tettu, on kesäkuun 6 päivästä
joulun aattoon asti.

Von Rundstedt antanut
lujia iskuja Pattonin
armeijalle

Kulunut viikko on ollut an-
karin viikko taistelujen puoles-
ta, mitä Amerikan armeijat ovat
tässä sbdassa kokeneet, sillä
kaikki voimat on pantu taiste-
luun pysäyttääkseen saksalai-
set, jotka jo yhdessä kohdassa
olivat 50 mailia Belgiassa. Sak-
salaisten eteneminen on pysäy-
tetty, ja monissa kohdissa on
heiltä jo valloitettu alueita ta-
kaisin, mutta vain ankaran tais-
telun perästä.

Kenr. Pattonin kolmas armei-
ja, jossa on panssaridivisioneja,
on kuluneen viikon aikana hyö-
kännyt tuimasti etelästä saksa-
laisten rintaman sivua vastaan.
Alkuvaiheissa hän sai saksalai-
set perääntymään lähes kym-
menen mailia, ja niin kavensi
saksalaisten rintaman vaaralli-
sen kapeaksi, mutta tämän vii-
kon alussa saksalaiset hyökkäsi-
vät lujasti kolmatta ja seitse-
mättä armeijaa vastaan ja aina-
kin muutamissa kohdissa pääsi-
vät etenemään muutamia mai-
leja. Nämä vastahyökkäykset
kuitenkin ovat tuntuvasti hei-
kompia kuin oli Rundstedtin
hyökkäys Belgian pullistumassa
ensimmäisellä viikolla. Kulu-
neen viikon aikana eivät Runds-
tedtin joukot ole enää voitta-
neet uutta aluetta.

Ilmataistelu on myöskin ollut
tuimaa kuluneen viikon aikana.
Saksa on lähettänyt yllättävän
suret määrät ilmalaivoja taiste-
luun. Menetykset ovat olleet
raskaat molemmin puolin, sillä
yhtenä päivänä Saksa menetti
yli 200 tasoa. Liittolaiset kui-
tenkin ovat aina säilyttäneet
ylivoimansa ilmassa.

Kuluneen viikon taistelut
osoittavat, etteivät Saksan voi-
mat ole vielä kaikki. On selvää,
että ennenkuin Saksa on luhis-
tunut, • on Amerikan tehtävä
suuret uhraukset. Amerikan ar-
meijat ovat tärkeimmissä pai-
koissa Saksan rintamalla. Ame-
rikkalaisia on myös puolta
enemmän kuin muita liittolai-
sia länsirintamalla. Ja on opitta-
va sellaisten kenraalien kuin
Rundstedtin kaikki kepposet,
ennenkuin voi menestyksellä
häntä vastaan taistella. Kalliis-
ta valloitettujen alueitten me-
netys Belgiassa oli yksi opetus
varovaisuudessa ja vihollisen
voimien tuntemisessa.

Taistelu jatkuu
Budapestissa

Venäläisten hallussa sanotaan
olevan jo 900 katuneliotä Buda-
pestin kaupunkia, jossa saarret-
tuna taistelee saksalais-unka-
rilainen varuskunta, joka tais-
telee linnoitetuissa rakennuk-
sissa ja kellareissa.

Unkarista tulleitten tietojen
mukaan Budapestissa on noin
100,000 saksalaista ja heidän
mukanan noin 30,000 unkari-
laista sotamiestä. Ranskasta tul-
leitten tietojen mukaan paavi
on pyytänyt molempia puolia
lopettamaan taistelut Budapes-
tissa, jotta vanha historiallinen
kaupunki säästyisi tuholta. Paa-
vin pyyntöön ei ole ainakaan
vielä vastattu.

2,000,000 PAKOLAISTA
Budapestista saapuneet pako-

laiset kertovat kaupungissa ole-
van 2,000,OOP pakolaista, joilla
ei ole ruokaa eikä vettä. Leipä-
annoksia ei ole annettu sitten
kuin viime viikolla.

V
Ryypiskellyt runsaasti

Churchillin sanotaan vakuut-
taneen eräänä päivänä matkus-
taessaan yksityisessä vaunus-
saan rautatiellä kerskaillen, et-
tä hän on juonut tuntuvan mää-
rän viinaa elämässään, ehkäpä
niin paljon, että se viina täyt-
täisi pari kolme tämän kokoista
vaunua. Kun matkustajatoverit
rupesivat epäilemään, määräsi
Churchill henkilön laskemaan,
miten paljon hän on elämässään
juonut. Laskujen mukaan on
Churchill elämässään juonut
niin paljon viinaa, että se täyt-
täisi ammeen, joka on puolet
matkustajavaunusta kooltaan.
Churchill kuitenkin moitti sitä
vähäksi ikäänsä nähden.

V
ARKKIPIISPA HALLITSEE

Kreikan kirkon arkkipiispa
on valittu maan tilapäiseksi hal-
litsijaksi, kunnes järjestys saa-
daan maahan.

V
Hitler piti puheen

Adolph Hitler, josta ei ole
| kuultu mitään sitten heinäkuun
20 päivä, piti puheen uudenvuo-
denpäivänä, jcJssa hän vakuutti,
että Saksa ei koskaan antaannu
ja että sota ei lopu ennen v«otta
1946, ellei Saksa voita sotaa en-
nen sitä. Hän myös uhkasi koti-
maassa kaikkia sellaisia,- jotka
estävät sodan voittamista.

Selittäessään miksi hän ei ole
useammin pitänyt puheitä, sa-
noi hänellä . olevan riittävästi
työtä sodan suunnittelemisessa
ja johtamisessa. Erikoisen
hyökkäyksen kohteena olivat
kansanvaltaiset maat ja juuta-
laiset, jotka Hitler sanoi olevan
Saksan todellisia vihollisia. Y-
leistä mielipidettä kansanvaltai-
sissa fnaissa johtavat juutalai-
set, Hitler sanoi, joista hän eri-
koisemmin mainitsi Amerikan
rahasihteerin Morgenthaun.

Hitlerin ääntä tuntevat kuun-
telijat ovat sitä mieltä, että ää-
ni oli Hitlerin ääni, joskaan ei
siinä enää ollut entistä pala-
vuutta ja intoa.

Monien patsaitten maassa,
Kreikassa, on virne aikoina ollut
myös elävjä “patsaita”, sillä ku-
vassa esiintyvät vartijat ovat
nousseet korkealle jalustalle.

Miehet ovat englantilaisia, jotka
ahdistettiin pois Kreikasta
vuonna 1942, mutta palasivat
sinne kaksi vuotta myöhemmin.

V

BO1 08 '* ■'

Ironvvood, Mich. tammik. 4 p. Jan. 4, 1945No. 1

Uusi kaulanauha on saapunut
kaukaiselle Tyynimeren taiste-
lurintamalle. Sen vastaanottaja
on merisotilas korp. Carrol Hes-
ter, Andersonista, Ind. Tarkas-
taessaan kaulanauhaa jää ma-
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riini siihen käsitykseen, että sen
lähettäjällä ei ole pienintäkään
käsitystä, mitä rintamalla pide-
tään, sillä näin moniväriset kau-
lanauhat eivät kuulu etuvarti-
oston pukimeen.

Voi. 40

Tuima taistelu käynnissä Belqiassa
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