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Marines Shop on Taka Banare
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Amerikalaiset mariinit ovat
ostamassa japanilaista tavaraa
Taka Banare saarella juuri saa-

auilla yenin ja senin rahoilla.
Taka Banare on noin 6 mailia
Okinawan saarelta.

Uutisia ja ajatuksia niistä
PRESIDENTTI KOETUKSELLA

HARRY S. TRUMAN, joka ei tahtonut joutua presidentiksi,
vaan joka kuitenkin on joutunut siihen virkaan, on hämmästyttä-
nyt ihailijoitaan ja tyydyttänyt myöskin vastapuolueensa seuraa-
jia viimeisten kolmen kuukauden aikana, jolloin hän on toiminut
presidenttinä. Onpa hänen nimensäkin hämmästyttävä, sillä
vaikka hänellä on keskinimen kirjaimena ‘S.’, ei hänellä kuiten-
kaan ole keskinimeä. Äitinsä piti tästä kirjaimesta, joten hän ni-
mitti poikansa Harry S. Nyt hän on sellaisella koetuksel-
la, että monen miehen ei ollenkaan huvittaisi olla hänen saappais-
saan. Hän on nimittäin neuvotteluissa kahden miehen kanssa, jot-
ka ovat tunnettuja taitavuudestaan diplomaattisissa asioissa. Yksi
on kouluutettu mies aristokraattien joukoista, toinen on sellainen,
joka auttaa itseään ja “mahdollisesti” selostaa asiaa jälkeenpäin.
Pres. Truman on miltei tuntematon diplomaattisissa asioissa, mut-
ta hän nytkin voi hämmästyttää kansansa, sillä hän on viisaasti
suorasanainen, joka on Stalinille miellyttävä seikka. Hän on myös
käytökseltään hienotapainen ja hänellä on “terävä järki sametti
tupessa”, joka on Churchillille mieluinen. Joka tapauksessa hän
on “keskellä seisova” mies ja tarvitsee hän kaiken neuvon ja a-
vun, mitä 100 mukanaan matkustanutta eksperttiä voivat hänelle
antaa, pitääkseen puolensa neuvotteluissa. Hän voi sieltä palata
maailman huomatuimpana miehenä, tai palata vararikkona
ja kaikkien ihmisten hylkäämänä. Amerikalaisina toivomme
parasta. Tämä kokous on ehkä kaikkien tärkein, mitä on näihin
saakka pidetty, sillä siellä päätetään tulevaisuussuunnitelmista,
jotka koskevat kaikkia ihmisiä.
JUONTI LISÄÄNTYNYT

MAAILMAN RIKKAIMMASSA maassa kulutetaan suuret
summat vuosittain alkoholipitoisiin juomiin. Kansallisen naisten
kristillisen raittiusseuran presidentti mrs D. Leigh Colvin ilmoit-
taa, että suuren Amerikan kohmelo oli kaksi kertaa niin suuri ja
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• kolme kertaa kalliimpi viime

vuonna kuin mitä se oli v. 1934,
jolloin kieltolaki oli juuri peruu-
tettu. Tällä ajalla on kulutettu
21,690,100,000 gallonaa väkijuo-
mia, joka on tullut maksamaan
$44,109,000,000. Viime vuonna ku-
lutettiin 2,735,000,000 gallonaa,
tai noin 20% gallonaa jokaista
miestä, naista ja lasta kohden.

Yhdysvaltain väkijuomalasku viime vuonna oli $38.20 jokaista
henkeä päälle, tai yhteensä $7,100,000,000. Tähän summaan ei tie-
tenkään ole luettu muuta kuin väkijuomien todellinen ostohinta,
eikä siis siihen lukeudu ihmishenkien menetykset, rikokset, tapa-
turmat, taudit, työkyvyttömyydet tai muut juopottelusta joh-
tuneet kulungit

Oluen juonti on lisääntynyt noin kolmannella osalla. Sitä vii-
me vuonna nieleskeltiin 2,480,000,000 gallonaa, tämän hinta ollen
$2,915,000,000. Viinin kulutus on kolminkertaistunut. Viime vuon-
na käytettiin sitä 90,000,000 gallonaa ja kulutettiin siihen $325,-
000,000. Kovempien juomien kulutus myös on kolminkertaistunut
11 vuoden aikana. Niihin kulutettiin viime vuonna $3,860,000,000
ja juotiin niitä 165,000,000 gallonaa. Yhdysvalloista on vielä noin
neljännesosa kuivaa aluetta, tai kieltolain kannalla.
SAKSALAISTEN KOULUKYSYMYS

SAKSALAISET ÄIDIT huokailevat, “Voi kun me toivomme
koulujen pian avautuvan”. Lapset sitävastoin nauttivat elämäs-
tään vapaina opettajista ja osalta vanhemmistaankin, sillä isä on
työssä kaupunkien jälleenrakentamisessa ja äiti seisoo pitkissä jo-
notusriveissä ruokakauppojen edessä. Tämä asia ei kuitenkaan tee
lapsille mitään hyvää, vaikka ei siitä vielä ole muodostunut vaa-
ranalaista kysymystä. Voi mennä ensi vuoden alkupuolelle en-
nenkuin pienemmät lapset pääsevät kouluun, nim. 6-10 vuotiaat.
Sitten kun heidät on saatu koulutielle, voidaan alkaa suunnitte-
lemaan korkeimpien koulujen ja yliopistojen avaamista.

Koulujen avaaminen ei ole mikään pieni asia. Esim. Mynkke-
nissä, jossa ennen sotaa oli 120 koulurakennusta, ainoastaan 2 tai
3 on säilynyt eheänä. 24 näistä voidaan korjata, mutta loput ovat
tykkänään tuhottu. Tässä kaupungissa on 23,000 lasta 6 ja 10 ikä-
vuoden välillä. Opettajista myös on kova puute, samoin kuin kai-
kista läksykirjoista, jotka täytyy uudelleen kirjoittaa, sillä nat-
sihallituksen käyttämiä kirjoja ei voida käyttää, jos on aikomus
poistaa lapsista natsismin käsitykset, jotka on juurrutettu syvälle
kaikkiin yli 10 vuoden ikäisiin lapsiin. J.
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Amerikalaiset apteekkarin a-
pulaiset antavat apua haavoit-
tuneille okinawalaisille lapsille.

Lääkärejä ei ole riittävästi huo-
lehtimaan kaikista haavoittu-
neista ja apua tarvitsevaisista.

SUOMEN MAKSUT
VENÄJÄLLE SUURET

Vuorineuvos Lauri Kivinen
teki äskettäin selkoa niistä
summista, joita Suomi on jo pa-
kotettu suorittamaan Neuvos-
toliitolle. Hän sanoi:

“Korvausmaksu sopimuksen
mukaan täytyy Suomen suorit-
taa Neuvosto-Venäjälle 300 mil-
joonan amerikalaisen kultadol-
larin arvosta tavaroita sen hin-
nan mukaan, joka tavaroista
maksettiin v. 1938. Tuosta mää-
rästä täytyy Suomen toimittaa
Venäjälle laivoja ja erilaisia ko-
neita 200 miljoonan dollarin ar-
vosta ja lisäksi metsätuotteita
ja paperia 100 miljoonan dolla-
rin arvosta. Toukokuun loppuun
saakka olimme tavaroita toimit-
taneet 26,250,000 kultadollarin
arvosta.”

Korvausmaksuajan ehdot o-
vat kovin ankarat ja raskaat,
sanoi vuorineuvos Kivinen.
Mutta Suomi koettaa täyttää
ehdot, niin tunnottomat kuin
ne ovatkin. Saamme jonkinlai-
sen kuvan tilanteesta, kun tie-
dämme, että Suomen on pakko
rakentaa 454 uuttaa laivaa ja
luovuttaa ne Sovietille.

Sen yhteydessä tuottaa hy-
vää tunnetta se, että Suomi saa
itse sokeria Ruotsista ja silavaa
Tanskasta.

V
Suurperheisiäkin isiä
maan asevoimissa

Yhdysvaltain sotalaivastossa
palvelee ensimmäisen luokan
merimies Roman L. Springer
Winonasta, Minn., joka on 14
lapsen isä. Lapsista on 11 ala-
ikäistä ja saavat mrs Springer
ja lapset elatusapua hallituk-
selta 280 dollaria kuukaudessa.
Kolme lasta, 2 poika ja yksi ty-
tär, on maamme aseellisissa voi-
missa.

postiosasto tiedot-
taa, että suuriperheisin armei-
jassa oleva mies on Wilbert L.
Fleury Port Huronista, Mich.
Hänellä on 13 alaikäistä lasta.
Eläkettä vaimonsa ja lapset
saavat sotadepartmentilta kaik-
kiaan $354 kuukaudessa.

Lapsi jätetty paperi-
pussissa metsään

Noin 6 viikon ikäinen poika-
lapsi löydettiin paperipussiin a-
setettuna ja peitteeseen käärit-
tynä metsäseudusta, likellä kau-
punkia. Lapsi löydettiin likeltä
Whitemarsh County Clubia,
Philadelphiassa. James Fulton
oli nähnyt naisen kantavan
käärön metsään. Hän palasi il-
man kääröä, joten asia ilmoitet-
tiin viranomaisille.

Suuren kolmen kokous alkanut
Ensimmäinen suuren kolmi-

kon kokous pidettiin tiistaina il-
tapäivällä. Kokouksen alkami-
nen myöhästyi päivän, kun Sta-
lin ei ehtinyt Potsdamiin aika-
naan. Pres Truman valittiin pu-
heenjohtajaksi kokouksen ajak-
si. Ensimmäinen kokous kesti
vain puolitoista tuntia, jossa
laadittiin kokouksen ohjelmaa
ja vaihdettiin muutamia mieli-
piteitä esille tulevista asioista.
Japanin sodan arvellaan olevan
johtavana kysymyksenä ko-
kouksessa. Päätettiin, että kol-
men maan ulkoasiain sihteerit
pitävät kokouksia, joissa varus-
tavat kokouksen toimintaa. Ko-
kous itsessään tulee olemaan sa-
lainen, sillä voimakas viholli-
nen on vielä kukistettava, joten
ei sovi kaikkia asioita antaa jul-
kisuuteen ennen aikaansa.

Useita asioita tulee esille,
mutta tärkeimpänä pidettiin
kysymystä, josko Stalin muut-
taa ohjelmaansa Japanin sotaa
kohtaan; pysytteleekö hän si-
vussa, kuten näihin saakka, vai
ryhtyykö hän tarmokkaaseen
sodankäyntiin liittolaisenamme?

Virallista tiedotusta ei ole an-
nettu kokouksen ohjelmasta,
mutta pidetään, että tärkeimpi-
nä asioina ovat:

1. Venäjän suunnittelut ja tar-
koitus Japanin sotaa kohtaan.

2. Saksan miehitysohjelman
yhtenäistyttäminen.

3. Saksalle tehtävät sotakor-
vausvaatimukset: josko rahas-
sa, tavarassa tai miesvoimassa.
Venäjän sanotaan vaativan Sak-
salta 4,000,000 miestä rakenta-
maan uudelleen Venäjällä tu-
hottuja kaupunkeja./

4. Aluevaatimusten ratkaisu,
joka koskee Ranskaa, Jugosla-
viaa, Puolaa, Bulgariaa y.m.

5. Venäjän ja Englannin väli-
nen sovittelu keski-idän öljykai-
vojen alueesta, tähän liittyen
myöskin Arabia-Juutalais kysy-
mys Palestiinassa.

6. Venäjän aluevaatimukset
Turkille ja Dardanellien varus-
tukset.

7. Austrian hallituksen uu-
delleen järjestys. Venäjän siel-
lä muodostamaa hallitusta ei o-
le Englanti eikä Yhdysvallat
hyväksyneet.

Maanantaina pres. Truman ja
pääministeri Churchill tarkas-
tivat Berlinin raunioita, joista
Truman sanoi, “En ole koskaan
nähyt sellaista tuhoa. En tiedä,
ovatko he mitään oppineet sii-
tä.”

Japanin teollisuusalue tulen vallassa
Hitler ollut taasen liikkeellä

Yhdysvaltain valtiodepa r t -

mentti on alkanut ottamaan sel-
koa tiedotuksesta, että Adolf
Hitler ja Eva Braun ova saaneet
turvapaikan Argentinassa. Yh-
dysvaltain lähetykselle Beunos
Airessissa annettiin määräys
tutkia asiaa. Chicago Times leh-
dessä oli hiljattain artikkeli,
jossa sanottiin, että Adolf ja E-
va ovat asumassa Saksan omis-
tamalla suurella Patogonia
maatilalla, joka on jossain Ar-
gentinssa. Heidän olisi pitänyt
saapua maihin eräällä asumat-
tomalla kohdalla saksalaisesta
vedenlaisesta. Argentinan halli-
tus on kyllä vakuutellut, että
siellä ei anneta sotapakolaisille
turvapaikkaa.

Ranskan Brazzaville radio il-
moitti tiistai-iltana, että Adolf
ja Eva ovat paenneet Queen

Presidentin virkakautta
halutaan rajoittaa

Edustajahuoneen republikaa-
nien johtaja Joseph Martin
Massachusettsista on edelleen
sitä mieltä, ilmoitetaan Wash-
ingtonista, että olisi hyväksyt-
tävä perustuslain muutosehdo-
tus, joka rajoittaisi presidentin
virassaoloajan kahdeksi virka-
kaudeksi.

Yhdysvaltain 33 presidentistä
165 vuoden ajalla vain yksitois-
ta on valittu kahdeksi virkakau-
deksi, nim. Washington, Jeffer-
son, Madison, Monroe, Jackson,
Lincoln, Grant, Cleveland, Mc-
Kinley, Wilson ja Frankiin D.
Roosevelt (neljästi). Theodore
Rooseveltia ja Calvin Coolidgea
ei valittu kahdesti, sillä he tuli-
vat presidenteiksi varapresi-
denttinä ollessaan ja valittiin
yhden kerran tuon jälkeen.

Seitsemässä valtiossa on rajoi-
tettu kuvernöörin virkakausi.

V
102 sotilasta teloitettu
nykyisen sodan aikana

Yhdysvaltain armeijassa on
teloitettu nykyisen sodan aika-
na 102 sotilasta. 101 heistä ha-
vaittiin syylliseksi murhaan tai
raiskaukseen. Yksi tuomittiin
kuolemaan karkaamisesta tais-
telussa. Sellaisia kuolemantuo-
mioita on annettu kaikkiaan
200, jotka on muutettu vankeus-
rangaistuksiksi, joita on an-
nettu paljon, sillä nykyisin
tiedotetaan kaikkiaan 33,519
sotilasta olevan vankilassa.
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Maude saarelle etelänavalla.
Tällainen uutinen oli eteläame-
rikalaisessa lehdessä “La Criti-
ca”. Siinä selostettiin, että edel-
lämainitut laskettiin maihin en-
tiselle saksalaisten etelänavan
tutkijain asemalle. Uutisessa
mainittiin vielä, että heidät
laskettiin sinne vedenalaisesta
U-530, joka antautui Argentii-
nan viranomaisille viimeviikol-
la. Ehkä tätäkin uutista tullaan
tutkimaan.

V
Lakot jatkuvat;
toisia aletaan

Tiistaina oli Yhdysvalloissa
vielä 40,000 lakossa. New Yor-
kissa sovittiin maanantaina sa-
nomalehti ajajäin lakko, joten
miljoonat kaupunkilaiset saavat
taas lukea uutisia maailman ta-
pahtumista. Tähän lakkoon o-
sallistui 1,700 miestä ja koski
lakko 14 päivälehteä. Maanan-
taina oli maassa 36,000 miestä
lakossa, tiistaina oli niitä 41,-
716.

Suomen markan
arvo on alhainen
Niukat säännöstelyt voimassa
ravinto-tarpeissa

Suomesta saapuneissa tiedon-
annoissa rahan arvosta sano-
taan m.m. seuraavaa:

“Rahalla ei ole mitään ar-
voa.”

Kuvaavana esimerkkinä ra-
hanarvon putoamisesta Suo-
messa antaa uusitut palkkasuh-
teet. Ennen sotaa palvelijain
palkat Helsingissä vaihtelivat
250-400 markkaan kuussa. Nyt
on siellä keskinkertainen palve-
lijain palkka 2,000 markkaa
kuussa ylöspidon ja muiden li-
sättyjen etujen lisäksi.

Voin pistemäärä on
laskettu 16:sta

OPA määräsi lauantaina voin
pistemäärää alennettavaksi 8:11a
pisteellä eli 24:sta 16:sta pistee-
seen paunalle astuen voimaan
heti.

Alennus on voimassa ainakin
siihen asti, kun voin tuotanto on
korkeimmillaan eli kesäkuu-
kausien ajan. N.k. farmivoin eli
kotona valmistetun voin piste-
määrä jää edelleenkin 12:sta.

Suomeen tehdyistä rahalähe-
tyksistä maksetaan 74 markkaa
dollarista. Ennen sotaa oli 42
markkaa dollarin arvoinen, jo-
ten markan arvo on huomatta-
vasti pienentynyt.

“Eikä elintaso ole ollut niin
alhainen jälkeen vuoden 1918,
eikä silloin ollut niin kallista
kuin nyt,” sanotaan sieltä tul-
leessa tiedonannossa.

Elämän niukkuudesta antaa
käsityksen seuraavat säännös-
telyt Suomessa:

Sokeria saa 2Vz palaa päiväs-
sä eli puoli kiloa kuutta viikkoa
kohti. Maitoa saa 10:nnen osan
litraa päivässä, eli yhden desi-
litran; leipää 2Vz grammaa päi-
vässä tai viljatuotteita vastaa-
vasti, lihaa nyrkin kokoisen pa-
lan kuussa ja neljänneskiloa
voita ja neljänneskiloa marga-
riinia kuussa. Kun muuta rasva»
ei saa, niin arvaa siitä kuinka
niukaksi käy keittäminen. Peru-
noita kun ei ole, niin on viime
aikoina annettu niiden tilalle
herneitä. Kaiken tämän keskel-
lä ihminen harvoin tuntee it-
sensä kylläiseksi, eli tyydyttä-
västi ravituksi aterian jälkeen.

Barbara Hutton hakee
eroa kolmannen kerran

Barbara Hutton, Woolworth-
in 40 miljoonan dollarin peri-
jätär hakee jo kolmatta kertaa
eroa. Hänen ensimmäinen mie-
hensä oli Georgian prinssi, A-
lexis Midivani, jonka kanssa pe-
rijätär avioitui Unkariassa 19-
33 ja kahden vuoden kuluttua
erosivat. 24 tuntia eron jälkeen
avioitui Hutton, kreivi Hauk-
witx Reventlown kanssa ja ero-
si hänestä 1838. Nykyisen mie-
hensä kanssa on Hutton avioi-
tunut heinäkuussa 1942. Hänen
nimensä on Cary Grant, näyt-
telijä.

V
Viettivät 75. hää-
päiväänsä

Hopkinsissa, Mo. viettivät mr
ja mrs Edward Wolfers 75. hää-
päiväänsä tiistaina. Isäntä on
j? 6 vuoden ikäinen ja vaimonsa
90 vuotias. He ovat kauppalan
ensimmäisiä asukkaita. Satoja
ihmisiä kävi onnittelemassa ti-
manttihäitään viettäneitä.

‘‘Lentokoneet ja laivasto pom-
mitti Tokion läheistä rannikkoa

Liittolaisten sotalaivat pom-
mittivat Japanin tärkeintä teol-
lisuus-aluetta tiistaina. Pommi-
tus oli uhkarohkea ja tulinen,
kun sotalaivat tähtäsivät 16
tuumaiset tykkinsä ainoastaan
80 mailia pohjoiseen Tokiosta.
Juuri ennen laivaston tulitusta
noin 2,000 amerikalaista ja brit-
tiläistä lentokonetta pudottivat
pommeja Tokioon ja muualle
Japanin kotisaarella.

Tiistain pommitus alkoi kun
500 Superfort tasoa lähti mat-
kalle Japania kohti, joita seura-
si 1500 amerikalaista ja britti-
läistä pienempää lentokonetta.
Sitten laivasto lähti liikkeelle,
johtajana ollen sotalaiva lowa,
arkailematta purjehtien lähel-
le Japanin suurinta saarta ja
lähettivät tuhansia tonneja kuu-
lia Hitachin kaupunkiin. Ami-
raali Nimitz aikaisemman pom-
mituksen jälkeen antoi selvästi
tietää, että pommitusten tarkoi-
tuksena on pehmittää saaria
maihinnousua varten.

Tulituksen kohteena tiistaina
olivat myös Sukegawan ja Ta-
kahagin kaupungit. Pommite-
tulla 20 mailin rannikolla asuu
noin puoli miljoonaa ihmistä.
Sanomalehtimiehet sanoivat, et-
tä laivat ampuivat noin 25 ton-
nia kuulia minuutissa.

Ennemmin amerikalaiset len-
tokoneet ja laivat olivat pom-
mittaneet muita saaria. Lauan-
tain tällainen hyökkäys maksoi
Japanille 128 alusta ja 92 lento-
konetta. Tällöin tuhottiin yli
100,000 asukkaan kaupunki
Hokkaido saarella. Pommituk-
sen kohteena olivat Muroran
sotatehtaat, Nipponin ja Wa-
nishin terästehtaat, sulattimot
ja gasoliinisäiliöt, jotka kaikki
tuhoutuivat, kun 1000 tonnia
tykinkuulia laskettiin niitä,koh-
ti. Tähän pommitukseen otti o-
saa jättiläis-sotalaivat Missou-
ri, lowa ja Wisconsin, ja suuri
määrä pienempiä sotalaivoja.

Japseilta ei ollut sanotta-
vaa vastarintaa näiden pommi-
tusten aikana. Heidän menetyk-
sensä ovat olleet suuret. Viikon
jamassa menettivät he 374 alus-
ta, 120 veturia ja 82 lentoko-
netta. Heidän teollisuutensa on
kärsinyt ankaria iskuja.

Japanin sanomalehti Domei
tunnustaa tilanteen olevan va-
kavan, mutta lausui, että heidän
joukkonsa ovat valmiit ja odot-
tavat soveliasta aikaa “tuhotak-
semme vihollisen yhdellä is-
kulla”.
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Korpraali John Sydlowski

näyttelee muistoesineitä Tyyni-
mereltä. Hänellä on japanilai-
nen lakki päässään ja tarkaste-
lee hän jäpseiltä saatua pyssyä.

Kumppaninaan on Iwo ja Jima,
kaksi possua, jotka hän myös
“valloitti” Iwo Jiman taistelus-
sa.


