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Powerful New Air Bomb Scourges Our Enemies
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Kuvassa esitetään 11 tonnin
“tulivuoripommi”. Ylemp ä n ä
näytetään vertailun vuoksi 6
tonnin “maanjäristyspommi ”

,

jolla brittiläiset upottivat sak-

salaisen sotalaivan Tirpitzin. J
Ainoa pommitustaso, joka voi;
kuljettaa näitä 11 tonnin pom-
mia on erikoisesti rakennettu
brittiläinen 4-koneen Lancas-

ter pommitustaso. Tällaisilla
pommeilla tullaan pehmittä-
mään Japanin linnoituksia ai-
van pian.

V

Jäpsien itsemurhapommitus lisääntyy
Tason ohjaaja kuolee,
vaikka ei taso osuisi-
kaan maaliin

Japani on ruvennut harjoitta-
maan nk. itsemurhapommitusta
ilmasta viimeisenä keinona es-
tääkseen amerikalaiset nouse-
masta maihin Japanin kotisaa-
rilla. Lisääntyvässä määrässä
amerikalaiset sotalaivat kärsi-
vät vauriota, kun japanilaiset
tasot putoilevat laivojen kansil-
le ja rysähtävät laivojen kyl-
keen. Ja Amerikan laivaston
mieshukka kohoaa tuntuvasti.

Nyt kysellään, josko Japani
on keksinyt niin tehokkaan tor-
juntamuodon, että voi sen avul-
la estää vihollisen maihintulon.
Sotaherrat ovat varmoja, ettei
mikään enää estä amgrikalais-
ten maihinnousua Japanissa,
joskin itsemurhapommitus lisää
mieshukkaamme.

Sodan alussa japanilaiset
pommitustasojen ohjaajat toisi-
naan yrittivät hävittää amerika-
laisia sotalaivoja pudottamalla
tasonsa pommeineen laivan kan-
nelle. Mutta nyt Japani on ru-
vennut kehittämään tätä itse-
murhapommitusta erikois e n a
sotataitona.

Ensi japanilaiset käyttivät
vain vanhoja tasoja tällaista
pommitusta varten. Nyt kui-

tenkin sanotaan japanilaisten
tehdasten Aasian mennermaalla
valmistavan nopeita tasoja, jot-
ka on erikoisesti tehty itsemur-
hapommitusta varten. Tason
keulassa on 2240 paunaa voimal-
lista räjähdysainetta Ohjaajan
istuin on vähän taampana, mutta
kuitenkin niin likellä keulaa, et-
tä hän hyvin näkee maalin.
Hyökkäys tehdään tavallisesti
verrattain alhaalta ja yöllä. Ta-
sossa oleva lataus räjähtää niin
pian kun tason siipi tai jokin
muu osa koskettaa lujaa esinet-
tä.

Japanilla on erikoiset pestaa-
jat, jotka kehoittavat miehiä
yhtymään itsemurha joukkoihin.
Nämä ohjaajat opetetaan usko-
maan, että kuolemattomuus on
taattua, jos onnistuu hävittä-
mään tarkoitetun vihollisen esi-
neen. Ohjaajalle annetaan kuu-
den kuukauden kurssi ja sen
jälkeen kolmen kuukauden lo-
ma, ennenkuin tekee viimeisen
lentomatkansa.

Ohjaaja lukitaan tasoonsa, ei-
kä hänelle anneta laskuvarjoa.
Ilmailukentällä olevat miehet
seisovat rivissä ja tekevät kun-
niaa, kun itsemurhan valinnut
ohjaaja lähtee matkaan. Niin
pian kuin taso on maasta irti,
putoavat sen pyörät, joten maa-

hän laskeminen ei ole mahdol-
lista panosta räjäyttämättä.
Vaikka taso ei pääsisikään vi-
hollisen laivan luo, on ohjaajan
kuolema varma. Japanilai-
nen sana itsemurhapommituk-
selle on “kamikaze”, taivaaseen
liiteleminen.

Japanilaiset kerskaavat itse-
murhapommituksen suure st a
menestyksestä. Amerikan lai-
vaston taholta ei ole ilmoitettu,
miten suurta vahinkoa viholli-
nen on tehnyt tämän toivotto-
muutta osoittavan pommituksen
kautta, mutta kuukauden aika-
na Okinawan taistelussa laivas-
ton mieshukka oli suurempi
kuin joukkojen maalla. Suhde
on aina ennen ollut päinvastoin.

Itsemurhapommitus tuott a a
amerikalaisille uusia vaikeuk-
sia, mutta ne vaikeudet ovat
vain hetkellisiä. Tehokas vasta-
toimenpide sanotaan jo kehite-
tyn tätä pommitusta vastaan.

V
Itävallan entinen
kansleri murhattu

Kurt Schuschnigg, joka oli I-
tävallan valtakunnankanslerina
ennen nykyistä sotaa, sanotaan
murhatun natsien käden kaut-
ta. Entisen. Saksan rahaministe-
rin Hjalmer Schachtin sanotaan
olevan Dachaun keskitysleiril-
lä, vapautettujen amerikalais-
ten sotavankien todistuksen mu-
kaan.

Schuschnigg, joka on ollut
Hitlerin vankina,vuodesta 1938,
sanotaan hirtetyn huhtik. 15
p:nä. Schacht sanotaan vangitun
viime heinäkuussa sen jälkeen,
kun Hitleriä vastaan tehty mur-
hayritys epäonnistui.
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Pojat ovat antaneet harvinai-
sen nimen “hotellilleen” jossa-
kin Tyynen meren saarella. Ei
hotellissa ole nykyajan muka-
vuuksia, vaan kirjeet kirjoite-

taan ja työt tehdään vanhanai-
kaisen lyhdyn valossa. Lämmi-
tyslaitosta ei “hotellissa” kui-
tenkaan tarvita.

Raju taistelu käynnissä Berliinissä
Okinawan taistelu
maksanut Japanille
jo sata laivaa

Japanin menetykset taiste-
luissa ilmassa ja merellä ame-
rikalaisten valtaustoimissa Oki-
navvan ympäristöllä olivat hy-
vin raskaat, jäpsit menettäen sa-
ta laivaa sekä 2,567 lentokonet-
taan maaliskuun 18 päivän ja
huhtikuun 19 päivän välisenä
aikana. Yhdysvaltain laivasto-
voimat samana aikana menetti-
vät ainoastaan 15 pientä laivaa,
ilmoitti amrl. Nimitz viikon ja-
massa.

Vihollisen laivamenetyksiin
lukeutui m.m. 45,000 tonnin
suurtaistelulaiva Yamato, kaksi
risteilijää, viisi hävittäjää, viisi
niiden saattajalaivaa, 33 kulje-
tuslaivaa, 54 pienempää alusta
ja suuren määrän torpeedove-
neitä ja muita pieniä aluksia.

V
0

«Ensin saksalaiset,
sitten kapitalistit»

Amerikalainen sotakirjeen-
vaihtaja Walter TANARUS. Ridder ker-
too kohtauksesta, joka hänellä!
oli Pariisissa erään venäläisen
sotilaan kanssa jossakin kahvi-
lassa. Sotilas oli tahtonut Rid-
deriltä tietää oliko hän kapita-
lismivastainen kirjoittaja, mutta
ennenkuin kirjeenvaihtaja oli
ehtinyt vastata, oli venäläinen
lausunut: “Ensin saksalaiset!”
ja vetäen etusormensa kurk-
kunsa poikki, lisännyt: “Sitten
kapitalistit!” Sotilas oli sano-
nut, ettei hän tiennyt mitään
erotusta hyvien ja pahojen sak-
salaisten välillä. Hänellä tuntui
olevan liioitellut käsitykset
Earl Browderin asemasta ja vai-
kutusvallasta Yhdysvalloiss a.
Herbert Hooverista ei hän pitä-
nyt eikä pääministeri Churchil-
lista, eikä hän ollut koskaan
kuullut mitään Thomas E. Dew-
eysta. Presidentti Rooseveltista
hän sanoi pitävänsä ja samoin
mrs Rooseveltista ja ennusti,
että kapitalistinen järjestelmä
päin kukistuu.

V
Amerika menettänyt
7,859 miestä Okinawassa

Guamista ilmoitettiin viikon-
lopulla, että tähän asti tunnet-
tu mieshukka Okinawassa on
7,857, joista 1,467 surmansa saa-
nutta. Kaatuneiden japanilais-
ten lukumäärä arvioidaan ylit-
tävän 10,000.

Kaksi venäläistä
armeijaa kaupungissa
Hitlerin umpivarustus Bava-
riassa Pattonin hyökkäyksen
kohteena
/

Europan sota on virnein saa-
vuttanut huippukohtansa, sillä
tuimat taistelut ovat nyt käyn-
nissä natsien pääkaupungissa,
josta Goering vakuutteli muu-
tamia vuosia sitten, että sinne
eivät pääse edes vihollisen ta-
sotkaan. Kaksi venäläistä ar-
meijaa on yhtynyt Berliinissä
ja molemmat nyt taistelevat ka-
tu kadulta saksalaisten pääkau-
pungissa.

Berliinin sanotaan olevan tu-
lessa ja runsaasti toisen puolen
jo venäläisten käsissä. Kaupun-
ki on jotakuinkin lujasti saar-
rettu, sillä vain kymmenkunta
mailia on renkaasta vielä sul-
kematta. Aivan lyhyessä ajassa
uskotaan Berliinin olevan koko-
naan venäläisten saartaman.

Hitlerin sanotaan olevan Ber-
liinin rintamalla kehoittaen
joukkojansa taistelemaan kuo-
lemaan asti, ettei puna-peto
saisi saastuttaa isänmaan pää-
kaupunkia.

Pattonin kolmas armeija
suuntaa kulkuansa Hitlerin um-
pivarustuksia kohti Bavarian
vuoristossa. Samaan suuntaan
kulkee Amerikan seitsemäs ar-
meija. Englantilaiset ja kana-
dalaiset puhdistavat saksalaisia
Hollannista ja Pohjanmeren
rannalta Saksasta. Brittiläinen
toinen armeija juuri hyökkää
Bremenin ja Hampurin satama-
kaupunkeihin.

Amerikalaisten ja venäläisten
sanotaan tullen yhteen muuta-
mia kymmeniä mailia Berliinis-
tä etelään, joskaan ei uutinen
ole vielä saanut virallista vah-
vistusta.

Amerikan yhdeksäs armeija
on parikymmentä mailia Ber-
liinistä länteen. Sen sanotaan
saapuneen Berliiniin perjantai-
na, huhtik. 13 p:nä, mutta Stali-
nin vaatimuksesta ja Krimin
kokouksen päätöksen mukaan,
että Berliini kuuluu Venäjän
vaikutuspiiriin, amerikalais e t
perääntyivät.

Vaikka Saksan asema on ai-
van toivoton, ei Saksa kuiten-
kaan ole anonut rauhaa. Hitler
ja hänen joukkonsa ei voi men-
nä pyytämään rauhaa, sillä he
ovat kuolematuomion alla, eikä
ole ketään muuta maassa, joka
voisi hallituksen nimessä mennä
hieromaan rauhaa.

San Franciscon kokous avattu
Venäjällä on kolme
ääntä, Englannin val-
takunnalla kuusi
Amerikan äänimäärä on
vielä epävarma

Kuuluisa San Franciscon ko-
kous avattiin virallisesti keski-
viikkona, ja edustettuna oli 46
maata. Kokouksen ensimmäise-
nä lupauksena oli vakuutus, et-
tä kansainväliset erimielisyydet
on sovittava oikeuden ja kan-
sainvälisten lakien mukaan.

Jo useita viikkoja levotto-
muutta herättänyt kysymys
suurvaltojen äänimäärästä oli
esillä ennen kokousta pidetyssä
suurvaltojen . ulkominister i e n
kokouksessa. Venäjä haluaa kol-
me ääntä, ja se on nähtävästi
sille luvattu Krimin kokoukses-
sa viime talvena. Mutta kun
Roosevelt sen ilmoitti, niin he-
rätti se paljon ankaraa arvoste-

lua. SoVitellakseen asiaa ilmoit-
ti Roosevelt, että Amerika tyy-
tyisi yhteen ääneen, siten saa-
dakseen Venäjänkin tyytymään
yhteen, mutta niin ei kuiten-
kaan tapahtunut. Venäjä vaati
kolmea ääntä, ja Englannin val-
takunnan edustajat kannattavat
vaatimusta, sillä India, Austraa-
lia, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrik-
ka ja Kanada haluavat äänestää
omiin nimiinsä eikä yhtenä
joukkona. Amerikan valtiosih-
teeri Stettinius ei halunnut lau-
sua mielipidettään asiasta, siten
osoittaen, että hän on nähtäväs-
ti suostunut Molotovin vaati-
mukseen.

Amerikan äänimäärästä ei
vielä ole virallista ilmoitusta,
mutta Krimin kokouksen pää-
töksen mukaisesti on sillä oi-
keus käyttää kolme ääntä, jota
oikeutta tullaan nähtävästi
käyttämään. Amerikan hallitus-

miehet ovat sitä mieltä Englan-
ninvaltäkunnan alusmaitten ää-
nestämisestä, että niillä on oi-
keus äänestää yksikköinä, koska
ovat toimissaan itsenäisiä maita.

Kokous avattiin viralliseti
keskiviikkoiltana, kun presi-
dentti Truman piti edustajille
radion kautta puheen Washing-
tonista. Ensimmäinen edustajien
kokous pidetään torstaina.

Kokouksella on ensimmäisenä
pulmallisena kysymyksenä Puo-
lan edustus, sillä Englanti ja A-
merika vastustavat Stalinin
nukkehallituksen edustajien hy-
väksymistä, ellei Puolan halli-
tukseen ensi hyväksytä muita-
kin, eikä yksin Stalinin valitse-
mia henkilöitä. Molotov oli
Washingtonissa viikon alkupäi-
vinä neuvottelemassa asiasta
Stettiniuksen ja Edenin kans-
sa, mutta ei asiassa ole nähtä-
västi päästy yksimielisyyteen.

Amerikan mieshukka j
lähenee mijoonaa
Paasikivi muodostanut,
uuden kokoomus-
hallituksen

Washingtonista ilmoitetaan,
että siellä tämän kuun 16 päivä-
nä saadun radiotiedon mukaan
Suomeen on muodostettu uusi
hallitus tämän kuun 9 päivänä
eduskunnalle eroilmoituksena
antaneen hallituksen . tilalle.
Uusi hallitus on syntynyt sen
jälkeen käytyjen eri puolueiden
neuvottelujen tuloksena ja on
se kokoonpanoltaan kokoomus-
hallitus eli suunnilleen saman-
lainen kun aikaisempikin halli-'
tus.

Päämiinsterinä uudessa halli-
tuksessa on edelleenkin Juho
Kustaa Paasikivi ja kuusi enti-
sen hallituksen jäsentä tulevat
uudessa hallituksessa hoitamaan
samoja tehtäviä kuin edellises-
säkin hallituksessa ja edellisen
hallituksen maanviljelysminis-
teri Victor Luukko tulee uudes-
sa hallituksessa saamaan uu-
den, Evakuoimis- ja Jälleenasu-
tusministerin salkun. Entisille
paikoilleen tulevat jäämään
seuraavat: ulkoministeriksi Carl
J. Enckell; oikeusministeriksi
Urho Kalevi Kekkonen; rahami-
niseriksi tohtori John Helo;
kauppa- ja teollisuusministerik-
si Aake Hendrik Gartz; kulje-
tusministeriksi ilman erikoista
salkkua Mauno Pekkala. Näiden
lisäksi sisäministeriksi Yrjö
Leino; puolustusministeri ks i
Onni Hiltunen; maatalousminis-
teriksi Kalle Theodor Jutila; so-
sialimisteriksi Eino Kilpi; ope-
tusministeriksi M. Palmgren; ul-
koministerin apulaiseksi Rein-
holt Konstantin Svento; raha-
ministerin apulaiseksi Sakari E.
Tuomioja ja sosialiministerin a-
pulaiseksi M. Janhunen.

V
MURHAYRITYS MUSSOLI-
NIA Vastaan

Ranskan uutistoimiston saa-
man tiedon mukaan Italian ra-
jalta Mussolinin henkeä vastaan
oli viikonjamassa tehty murha-
yritys asettamalla kaksi pom-
mia hänen huoneustoonsa Villa
Milanossa. Pommit räjähtivät-
kin surmaten kaksi henkivarti-
jaa, mutta Mussolini oli silloin
poissa kotoa.
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Ensi pyhän aikana alkaa ka-
lastus monissa valtioissa. Sen
jälkeen on monen miehen kir-
kollisuus kokonaan vaimon ni-
missä.

Sotasihteeri Stimson ilmoitti
viime viikolla, että Reinin yli
menossa maaliskuussa kaatui ja
haavoittui 47,023 amerikalista
sotilasta. Stimson sanoi, että
vaikka tämä oli enemmän kuin
ilmoitettu mieshukkamme oli
helmikuussa, jolloin kaatuneita,
haavoittuneita ja kadoksiin jou-
tuneita oli 34,468, oli se vähem-
män kuin minään muuna kuu-
kautena sitten lokakuun.
, Maaliskuussa sai 6,214 ameri-
kalaista sotilasta surmansa, 35,-
443 haavoittui ja 5,366 joutui
kadoksiin. Sitten maihinnousu-
päivän Stimson sanoi amerika-
laisten maajoukkojen mieshu-
kan olleen 473,215 maaliskuun
loppuun mennessä. Surmansa
saaneita oli ollut 79,795, haa-
voittuneita 334,919 ja kadoksiin
joutuneita 58,501.

Sotasihteeri ilmaisi, että ar-
meijan mieshukka kaikilla rin-
tamilla on huhtik. 7 päivän lop-
puun mennessä 813,870, mikäli
siihen saakka oli laskettu. Sota-
laivaston mieshukka on 98,608,
joten kokonaismieshukka sitten
sodan alkamisen on 912,478. Sit-
ten edellisen viikon tiedotuksen
lisäys on 13,088.

V
Bolognan kaupunki
vallattu Italiassa

Amerikalainen 5. armeija ja
brittiläinen 8. armeija kaappa-
sivat viikon jamassa Bolognan
pohjois-Italiassa, joka kaupun-
ki on portti Po-joen laaksoon.
Tätä liittolaisten loistavaa voit-
toa voidaan hyvin pitää alkuna
lopulliselle voitolle Italiassa.
Vastarinta loppukirissä natsien
taholta oli heikkoa, joten koko
kaupunki siirtyi liittolaisille
nopeassa tahdissa.

Amerikalainen 5. armeija,
jonka etunenässä ajoi kolonna
jeep-autoja, kulki läpi tuon
vanhan yliopistokaupungin vi-
hollisen sitä kulkua häiritse-
mättä, sitten edeten laajalle Po-
joen tasangolle takaa-ajaen epä-
järjestyksessä pakenevia natsi-
joukkoja. Liittolaisten joukko-
jen tullessa Bolognan kirkon-
kellot soivat niille tervetuloa
vapauttajina natsien kiusalli-
sesta miehityksestä. Bolognan
valtaus nyt antaa liittolaisille
kontrollin koko Po-tansangon
eteläalueeseen.

V
Ilmapommitukset
tuhonneet 60,000
Britanniassa

Ilmapommitukset Britannias-
sa ovat surmanneet kaikkiaan
60,585 siviilihenkilöä ja 86,175
on saanut siihen määrin vaikei-
ta vammoja, että joutuivat, saa-
maan sairaalahoitoa. Näiden ti-
lastojen arveli kotiasiain
teeri Morrison olevan mahdol-
lisesti lopullisia. Brittiläiset ei-
vät nimittäin ole kuulleet sak-
salaisten ilmapommien räjäh-
telyä viimeisen kolmen viikon
aikana.

Saksalaisten V-pommeja ei
ole pudotettu Britannian saaril-
le sen jälkeen kun liittolaiset
katkaisivat rautatieyhte yd e t
Hollannissa ja canadalaiset ar-
meijat ovt vallanneet pommi-
lavan toisensa jälkeen.

Britannian saarten kansa tun-
tee suurta huojennusta elämäsi
sä, kun pommitukset viimein
päättyvät.


