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Kiinan sotilaat ovat menes-
tyksellä taistelleet pohjois-Bur-
massa ja viimein rikkoneet 32

kuukautta kestäneen Burman
tien poikki-olon. Joka rakennus
jokaisessa kylässä on huolelli-

sesti tarkastettava, ettei sinne
jäisi piilottelevia jäpsiä, jotka
saattavattehdä suurta vahinkoa.

Japanin laivastoa taasen isketty
15 laivaa vaurioitui ja
475 lentotasoa hävitetty

t

Japanin vähenevä merivoima
sai tämän viikon alussa taaskin
kovap iskun, kun suuret ameri-
kalaiset laivueet purjehtivat ja-
panilaisten kotisaarten lähei-
syyteen sodan mitä uhkaroh-
keimmassa hyökkäyksessä ja
vaurioittivat ainakin 15 jäpsien
laivaa, joista kaksi oli suurta
sotalaivaa. Ilmoituksessa hyök-
käyksestä ei mainita, että olisi
laivastojen välissä tapahtunut
yhteentörmäystä, joten usko-
taan jäpsien laivaston paen-
neen.

Japanin ilmavoimat osallis-
tuivat taisteluun, mutta huo-
noilla tuloksilla, sillä amerika-
laisten taistelutasot ja laivojen
ilmatorjuntatuli pudotti 475 ta-
soa mereen.

Amiraali Nimitzin ilmoituk-
sen mukaan eivät amerikalaiset
menettäneet yhtäkään laivaa.
Joitakin kyllä vahingoitettiin,
mutta jokaisen laivan sanotaan
palaavan satamaan omin voi-
min.

Hyökkäys tehtiin vesillä, jot-
ka ovat aivan Japanin emä-
saarten rannoilla. Amerikan lai-
vaston johtajat uskovat, että
Japanin laivaston mahti on
murrettu, eikä sillä ole enää
muuta mahdollisuutta kuin pii-
lotella vihollisen voiman edessä.

Japanilla oli maailman kol-
mas suurin laivasto sodan edel-
lä. Englanti oli ensimmäisellä
tilalla, Amerika toisella ja Ja-
pani kolmannella. Tämän sodan
jälkeen uskotaan Amerikalla
olevan suurempi sotalaivasto
kuin koko maailmalla yhteensä.

Venäläiset eroittaneet
Preussin Saksasta

Viikon alussa Lontoon kautta
tulleen tiedon mukaan venäläi-
set joukot tunkeutuivat viikon-
jamassa Itämerelle uudessa
kohdassa, nim. Danzigin ja
Gdynian välisellä alueella, si-
ten erottaen toisistaan mainit-
tujen kaupunkien natsipuolus-
tajat.

Venäläisten iskujoukkojen il-
moitetaan sunnuntaina kaapan-
neen natseilta tärkeän Itämeren
sataman Kolbergin Pommerissa,
itäpohjoiseen Stettinistä, 13 päi-
vää kestäneen piirityksen jäl-
keen, jonka aikana tuo linnoitet-
tu kaupunki on pahasti tärvel-
tynyt pommeistapa tulipaloista.
Venäläiset ilmoittavat natsien
viimeistenkin puolustajien rip-
peiden tulleen joko tuhotuksi
tai vangeiksi kaapatuiksi. Kol-
bergin normaalinen väkiluku on
33,200 henkeä.

V
ENEMPI KUIN LESKEN
ROPO LAIVASTOLLE

Presidentti Roosevelt on eh-
dottanut kongressille, että tä-
män vuoden aikana lohkaistai-
siin hallituksen varoista yli $23
biljoonaa laivastolle. Amerikal-
la on tarkoitus säilyttää tämän
sodan aikana saama yliherruus
maailman merillä.

Samoin on Amerikalla jo
man suurin kauppalaivasto» Ja-
panin merivoima tietysti hävi-
tetään olemattomiin, niinkuin
on tehty jo Saksan ja Italian
merivoimille.

53,000 asukasta
palannut takaisin
pohjois-Suomeen

Suomen sisäasiainministeriön
osalta saatujen tietojen mu-
kaan evakuoitiin Pohjois-Suo-
mesta kaikkiaan
70,000 henkilöä ja Ruotsiin 55,-
000 henkilöä. Näistä on palau-
tettu nyt kotiseudulleen 53,000
henkilöä, nimittäin Etelä-Suo-
mesta 36,000 ja Ruotsista 17,500
henkilöä.

Ruotsiin evakuoitiin kaikki-
aan . kokonaisuudessaan Tornio,
Alatornio, Ylitornio, Karunki,
Turtola, Kolari, Kittilä, Kemi,
Rovaniemi, Ranua, Muonio ja
Enontekiö. Näistä on nyt pa-
lautettu kokonaisuudessaan seu-
raavien kuntien väestöt: Tornio,
Alatornio, Ylitornio, Karunki
ja Kemin kaupunki. Kemistä on
vielä noin 200 asukasta Ruotsis-
sa. Oulun läänin alueelta on ko-
konaan palautettu seuraavien
kuntien väestö: Kuhmo, Risti-
järvi, Hyrynsalmi, Puolanka ja
Pudasjärvi. Taivalkoskelta on
vielä palauttamatta noin 100
asukasta. Kuusamoon on palau-
tettu 1,130 ja Suomussalmelle
5,730 henkilöä.

V
KAIKKI KOULUT SULJETTU
JAPANISSA

Tokion radio ilmoitti sunnun-
taina, että kaikki koulut Japa-
nissa on suljettava vuoden a-
jaksi. Niiden oppilaat ja opetta-
jat asetetaan sota- ja ruokatuo-
tantotyöhön. Määräys astuu voi-
maan huhtikuun 1 p.
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Skotlantilaiset sotilaat kulke-
vat joen poikki Burmassa. Mie-
het ovat 36. divisionan miehiä,
jotka tämän viikon alussa val-
loittivat Mogokin, kuuluisan ja-

lokivien kaupungin Burmassa.
Skotlantilaisilla on säkkipilli
aina mukanaan, olivatpa he
Burmassa tai Edinburghissa, o-
man maansa pääkaupungissa.

Noin 50 kommunistia
pääsi Suomen eduskuntaan
Konservatiivien maalaisliitto,

on kolmannella tilalla.
Sosialidemokraattinen puolue

on saanut 5,877 äänen enmmis-
tön “demokraattisen kansan-
puolueen” n.k. “uudesta kom-
munistipuolueesta”, jota vii-
meksimainittua venäläinen sa-
nomahlehdistö oli määrätty
kannattamaan, tiedotti Suomen
radio ilmoittaessaan epätäydel-
liset tulokset lauantaina ja sun-
nuntaina toimitetusta parla-
menttivaalista.

Kaikkiaan oli 1,369,200 ääntä
laskettu annetuista 1,800,000 ää-
nestä ja näiden laskujen mu-
kaan nousi sosialidemokraatti-
sen puolueen saama äänimäärä
334,838 ja demokraattisen kan-
sanpuolueen 328,961. Maalais-
liitto on kolmannella tilalla,
nousten sen saama äänimäärä
epätäydellisten tulosten ollessa
sisällä 197,000.

Äärimmäinen vasemmis t o
saavutti tuntuvan vaalivoiton
heti ensi yrityksellä Suomen e-
duskuntavaaleissa voittamalla
noin 50 edustajapaikkaa maltil-

listen ja sosialidemokraattien
menettäessä vastaavassa mää-
rässä edustajapaikkoja. ’

Vaali selitetään voitoksi pää-
ministeri Juho Kustaa Paasiki-
velle, jonka vetoomus uusien e-
dustajien valitsemiseksi edus-
kuntaan näyttää vaikuttaneen
syvemmin kuin mitä odotettiin.

Vaalin tulos antoi m.m. iskun
venäläisvastaisille aineksille en-
tisen valtapuolueen, sosialide-
mokraattien järjestölle, jota on
johtanut Väinö Tanner. Epätäy-
dellisten tulosten perusteella
tulee mainitun puolueen edus-
tus supistumaan entisestä 85:sta
noin 50:teen edustajaan.

Annetuista 1,800,000 äänestä
on saatu lasketuksi 1,500,000.
Lasketusta äänimäärästä saivat
sosialidemokraatit ja uusi de-
mokraattinen kansanpuo lue
sunnilleen yhtä paljon. Yhdis-
tyneinä tulee sosioliademo-
kraateilla ja uudella vasemmis-
tolaispuolueella olemaan vähän
yli 100 paikkaa eduskunnan
200:sta paikasta.

Saksalaiset joukot ahdistettu pois Saarin alueelta
New Yorkin majuri
uhmaa hallitusta

New Yorkin majuri Fiorello
La Guardia ilmoitti radiopu-
heessaan sunnuntai-iltana, ettäl
juomaloiden ja huvipaikkojen
aukipitoa oli jatkettu yhdellä
tunnilla eli klo 1 saakka yöllä,
mikä aiheutti suurta iloa kapa-
koitsijoiden keskuudessa kautta
kaupungin. Tämä näyttää kui-
tenkin olleen vastoin sotamobi-
lisation johtajan Byrnesin äs-
keistä määräystä, että maini-
tunkaltaiset paikat on suljetta-
va klo 12 illalla. Byrnesin on nyt
lievennettävä määräystään* tai
ryhdyttävä toimenpiteisiin New
Yorkin kaupunkia vastaan.

V
Windsorin herttua
eronnut toimestaan

Bahama-saarilta ilmoitetaan,
että Windsorin herttua, Eng-
lannin entinen kuinngas, oli
ilmoittanut eroavansa saarien
kuvernöörin toimesta, jossa hän
on ollut yli neljä ja puoli vuot-
ta.

Tieto herttuan erosta sano-
taan tulleen Nassaussa täydel-
lisenä yllätyksenä. Siitä ilmoi-
tettiin ensin Lontoosta, minkä
jälkeen herttua kutsui luokseen
virkakuntansa jäsenet ja saari-
siirtokunnan johtajat ja il-
moitti heille eroamisestaan.
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Toukokuuratkaiseva
Europan taistelussa

Sodan loppua ennustelevat
sotaherrat ja kotona keinotuolis-
sa keikuttelevat “sotaekspertit”
ovat sitä mieltä, että toukokuus-
sa ratkaistaan Europan seulan
kohtalo. Nykyiset taistelut ovat
vain valmisteluja viimeistä tais-
telua varten, joka käydään tou-
kokuun aikana. Kun valmiste-
lun alla oleva viimeinen ryn-
nistys pääsee vauhtiin, niin us-
kotaan Europan sodan sitten
pian päättyvän.

V
Presidentti ja mrs Roosevelt

viettivät viime lauantaina Val-
koisessa Talossa avioliittoon
menonsa 40:ttä vuosipäivää kai-
kessa hiljaisuudessa.

IWO JIMAN SAARI
VALLOITETTU

Amiraali Nimitz on ilmoitta-
nut, että Iwo Jiman saaren val-
loitus on nyt suoritettu ja vi-
hollisen vastarinta on päätty-
nyt, pieniä ryhmiä ja tunneleis-
sa piilottelevia jäpsiä lukuun-
ottamatta, jotka eivät enää voi
tehdä järjestettyä vastarintaa.

Pienen Iwo saaren valloitus
maksoi Amerikalle yli neljä-
tuhatta miestä kaatuneissa. Sen
lisäksi on yli 15,000 haavoittu-
nut. Japanilaisten sanotaan me-
nettäneen 21,000 kaatuneissa,
mikä kuitenkin lienee liioitte-
lua, sillä ennemmin on useaan
kertaan ilmoitettu, että saarella
on noin 20,000 jäpsiä.

Brittiläiset valloittaneet
Mandalay’n Burmassa

Mandalay, Burman toinen
suurin kaupunki, joutui tämän
viikon alussa brittiläisten
siin. Sen saaminen oli siksi suu-
ri asia, että Englannin kuningas
lähetti onnittelut amiraali
Mountbattenille.

Kaupunki valloitettiin, kun
brittiläiset ja intialaiset sotilaat
mursivat jäpsien viimeisen
Fort Dufferin linnoituksen.

Samoin ovat brittiläiset val-
loittaneet Mogokin, maailman
timanttikaupungin, joka on
noin 65 mailia luoteisiin Man-
dalaysta.

Miten Europan sodan päät-
tyminen vaikuttaa työoloihin

Vaikka johtomeisten taholta
uskotetaan, että sotateollisuus
pysyy nykyisessä huippukoh-
dassaan vielä kauan sen jäl-
keen, kun Saksa on luhistunut,
niin ei sitä sovi uskoa täytenä
totena. Yksi sota ei vaadi koko
Amerikan teollisuuden tuotan-
toa. Sen lisäksi Europan rinta-
malla on rajattomat määrät so-
tatarpeita, jotka siirretään Tyy-
nelle merelle niin pian kuin
Saksa on polvillaan.

Sotateollisuus lasketaan pie-
nenevän noin 36% kuuden kuu-
kauden perästä sen jälkeen kun
Europan taistelu on päättynyt.
Sodan kustannukset laskevat
$6l biljoonasta $43 biljoonaan.

Kuuden kuukauden kuluessa
noin* 3,000,(A)0 työjäistä siirre-
tään sotateollisuudesta rauhan-
ajan teollisuuteen, jos työtä on
saatavissa. Noin 2,000,000 arvel-
laan olevan työtönnä kuusi kuu-
kautta sen kun Hitler

Amerikkalaisia ei hau-
data Saksan alueelle

Belgiasta viime keskiviikkona i
tulleen tiedonannon mukaan ei
amerikalaista sotilasta haudata
Saksan multiin. Suurin sotilas-
hautausmaa länsirintamal 1 a,
mahdollisesti suurin mitä on
vielä koskaan rakennettu ame-
rikalaisia sotilaita varten meren
takana, sijaitsee vihreällä, kum-
puisella rinteellä noin kuuden
mailin päässä Achenista, joka
oli ensimmäinen liittolaisten kä-
siin joutunut saksalainen kau-
punki. Sitten syyskuun 7 p:n
on tälle laidunmaalle ilmennyt
ristejä rivi rivin perästä useiden
tuhansien amerikalaisten hauta-
kummuille. Siellä on myöskin
138 kuollutta muista liittolaisiin
kuuluvista kansallisuuksista ja
8,883 saksalaisen hautaa.

V
SELLAINEN SE ON
AMERIKKALAINEN

Ennen sotaa amerikalainen
söi vuodessa 132 paunaa lihaa
ja kalaa, joka on jo koko pal-
jon yhtä ihmistä kohti. Mutta
kun lihaa ruvettiin säännöste-
lemään, niin amerikalaiset al-
koivat peljätä, että sitä ei nyt
saa kylliksi, ja niin he alkoivat
syödä lihaa ahmimalla. Sodan
aikana jokainen amerikalainen
on syönyt 151 paunaa lihaa ja
kalaa vuodessa. Ei ihmekään, et-
tei ole lihaa kaupoissa.

V
Kevät alkoi virallisesti tiis-

taina, joskin ilmojen puolesta
jo pari viikkoa sitten.

on hirttänyt itsensä tai piilout-
tanut itsensä.

Ilmatasojen tuo.tanto putoaa
noin 23% kuuden kuukauden
sisällä Europan sodan jälkeen.
Tuotanto putoaa $l6 miljoonas-
ta $l2 miljoonaan.

Laivojen rakentaminen tulee
vähenemään kaikkein nopeam-
min, sillä kuuden kuukauden
kuluttua Europan sodan päät-
tymisen jälkeen ei Amerikassa
enää rakenneta kuin noin 40%
siitä, mitä nykyään. Tavaralai-
vojen rakentaminen rajoitetaan
hyvin vähään, mutta sotalaivoja
vielä tehdään niin kaun kuin
Japanin sota kestää.

Mutta jos Japanin sota päät-
tyisi seuraavan kuuden kuu-
kuukauden aikana, niin rau-
hanajan perustalle pääseminen
olisi mitä vaikeinta Amerikan
teollisuudelle, sillä suurin osa
työläisistä olisi monia kuukau-
sia työtönnä, kun teollisuutta
muutetaan rauhan tarpeita
tuottamaan. Joka tapauksessa
on Amerikan teollisuuden kor-
keimmat vaatimukset sivuutet-
tu. Ja Amerikan teollisuus on
antanut aivan ratkaisevan kään-
teen tälle sodalle.

Yksi Säksan armeija
Reinin' länsirannoilla

Amerikan seitsemäs ja kol-
mas armeija tulivat yhteen
Saarin alueella Reinin virran
länsirannalla järjestety s s ä
hyökkäyksessä, joka lopetti
jotakuinkin, kaiken saksalaisten
vastarinnan Reinin virran län-
sipuolella- Monet saksalaiset
historialliset kaupungit, kuten
Worms, Säarbuecken ja muut
joutuivat amerikalaisten käsiin.

Kahden armeijan yhtymäkoh-
ta oli nof&l2 mailia länteen
Kaiserslauternista. Kolmas ar-
meija, joka kulki tämän kaupun-
gin läpi, on nyt Mainzin kau-
pungissa Reinin varrella.

Saarbruecken, joka on Saarin
alueen teollisuuskeskuksen pää-
kaupunki, on nyt Amerikan
seitsemännen armeijan hallus-
sa. KaVlpungin väkiluku on
noin 135,000.

Seitsemännen ja kolmannen
armeijan nopea eteneminen
saartoi suuret joukot saksalai-
sia seitsemännen armeijan soti-
laita, jotka jäivät renkaaseen.
Osa Saksan ensimmäisestä ar-
meijassa myös jäi saarroksiin.
Nämä' kaksi armeijaa ovatkin
ainoat, mitä Saksalla on enää
ollut Reinin virran länsiran-
noilla. Pakenevat saksalaiset o-
livat pommituksen alla viholli-
sen tasojen kautta.

Saarbrueckenin ja Zweibru-
eckenin luhistuminen osoittaa,
että saksalaiset joutuvat pian
vetämään vimeisetkin joukkon-
sa pois Saarin alueelta. Ja pe-
rääntyessä. saksalaisten mene-
tykset ovat suuret, sillä takaa
ajava vihollinen tulee nopeam-
min kuin tokeneva voi kulkea,
ja pommitus ilmasta on viime
viikkojen aikana ollut ankaraa*.

Hitler jStkaa toivotonna so-
taansa, sillä hän tietää, ettei hän
voi saada rauhaa vihollistensa
kanssa. Estääkseen liittolaiset
saamasta Saksasta sotakorvauk-
sia, hän hävittää maan mitä pa-
himpaan kuntoon. Hävitetystä
maasta ei voi periä sotakor-
vauksia.

Sharing Polish Rations
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Tämä puolalainen sotilas
ruokkii belgialaista tyttöä vähiN*
lä ruokavaroillaan. Ehkä soti-

las on isä, jolla on lapsia koto-
na, ja sentähden tuntee erikois-
ta hellyyttä lapsia kohtaan.


