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Kongressin kirjastossa luk-
kojen takana lepäävät Lin-
coln vainajan salaiset asiapa-
perit Amerikan sisällisodan
viimeisiltä ajoilta, jolloin
Lincolnilla oli paljon erimie-
lisyyttä kabinettinsa kanssa.
Lincoln vainajan poika Ro-

bert testamenttasi nämä salai-
set asiapaperit kongressin
kirjastolle sillä ymmärryksel-
lä, että paperien sisältöä ei
julkaista ennen heinäkuun 26
päivää vuonna 1947, koska
niissä on erikoisia tietoja.

Rauhankokousta lykätty
epämääräiseen aikaan
Vain neljän suurvallan ulko-

ministerit pitävät kokousta
Pariisissa. Eri mielisyydet
suurvaltojen kesken estävät
rauhansopimuksen laatimi-
sen.

Sota päättyi Europassa lä-
hes vuosi sitten, mutta rau-
hansopimuksen laatiminen ja
hyväksyminen on vielä teke-
mättä ja vaikeudet kuluneen
vuoden aikana ovat vain li-
sääntyneet. Amerikka uhrasi
noin 300,000 miestä ja $250
biljoonaa rahaa sodan voitta-
miseen, joka nyt vuoden ku-
luttua vihollisuuksien päätty-
misen jälkeen näyttää ikään-
kuin voittajat olisivat hävin-
neet.

Ei ole vielä otettu edes en-
simmäistä askelta rauhanso-
pimuksen laatimisessa, että
välirauhasta tulisi todellinen
rauha. Pariisiin kutsuttuun 21
valtakunnan rauhankokous
toukokuun 1 päiväksi, mutta
kutsut on peruutettu ja Parii-
siin ovat matkustaneet vain
Amerikan, Englannin, Venä-
jän ja Kiinan ulkoministerit.
Eivätkä ulkoministeritkään
neuvottele rauhansopimukses-
ta Saksan ja Japanin kanssa,
vaan akselimaitten seuraaji-
en, Italian, Bulgarian, Roma-
nian, Unkarin ja Suomen
kanssa. Ensimmäinen suur-
valtojen ulkoministerien ko-
kous pidettiin 8 kuukautta sit-
ten Lontoossa, mutta kokous
päättyi umpikujaan ja rau-

hanneuvottelut ovat olleet
seisahduksissa siitä asti.

Yhteentörmäykset ja eri-
mielisyydet johtuvat etupääs-
sä Venäjän halusta laajentaa
valtaansa ja vaikutuatansa ja
Amerikan ja Englannin pää-
töksestä estää sellainen laa-
jeneminen. Italian kanssa rau-
han solmiaminen on ollut suu-
rimpana kompastuksen koh-
tana.

Adrianmeren lounaisessa
kulmassa on Trieste niminen
satamakaupunki. Juvoslavian
nykyinen kommunistidiktaat-
tori Tito vaatii tätä kaupun-
kia Juvoslavialle, ja Venäjä
tietysti kannattaa tätä vaati-
musta. Mutta Amerikka ja
Englanti, joiden miehet ovat
vielä Triestessä, väittävät, et-
tä Trieste kuuluu luonnolli-
semmin Italialle, sillä kau-
pungin asukkaat ovat italia-
laisia. Tämän lisäksi Venäjä
vaatii holhoojan oikeuksia
Tripolitanian ja Eritrean siir-

tokunnissa Välimeren rannal-
la. Kreikan likellä Venäjä vaa-
tii tukikohtaa tai satamaa
Dodecanese saaristossa. Ja
Venäjä vaatii Italialta $3OO
miljoonaa sotakorvauksia ra-
hassa, mutta Amerikka vas-
tustaa sitä, sillä tämä raha
täytyisi tulla Amerikasta. Ve-
näjälle ehkä tarjotaan Italian
laivoja, mitä niitä on jälellä.
Ja kaiken lisäksi on huomat-
tavaa erimielisyyttä Italian
uutten rajojen suhteen Rans-
kan ja Itävallan kanssa.

Dardenellit ovat myös tu-
lenarka kysymys kokoukses-
sa. Venäjä haluaa tukikohtaa
Dardenellin salmessa, mutta
Englanti on hidas siihen suos-
tumaan.

Pariisissa kokoontuvilla nel-
jän suurvallan ulkoministe-
reillä on tärkeä tehtävä maa-
perän ' valmistamisessa rau-
hansopimuksen saavuttami-
sessa. Jos he epäonnistuvat
jakokouksen neuvottelut taas-
kin päättyvät umpikujaan, ja-
kautuu maailma kahteen suu-
reen aseistettuun leiriin ja
uusi sota uhkaa. Sitä eivät
suurvallat haluaisi ja sentäh-
den lähettävät ulkoministe-
rinsä tasoittamaan rosoista
tietä yhteisymmärryksen kuk-
kuloille.

o

Mussolinin ruumis
viety yöllä

Milanin kaupungin virkaili-
jat ilmoittavat, että Benito
Mussolinin ruumis varastet-
tiin tiistaita vasten yöllä hau-
dastaan. Havainnon tekivät
hautausmaan hoitajat tulles-
saan työhön aamulla.

Mussolinin ruumis haudat-
tiin köyhäin hautausmaahan
Milanissa viime vuoden huh-
tikuussa yhdessä jalkavai-
monsa Claretta Petaccin ja
viiden seuraajansa kanssa.

o
JAPANIN PRINSSI HA-
LUAA AMERIKKAAN

Japanin keisarin Hirohiton
nuorin veli prinssi Mikasa sa-
noo haluavansa tulla oppi-
laaksi johonkin Amerikan y-
liopistoon, jos Amerikan hal-
litus sen sallii. Hän lausui tä-
män mielipiteen teekutsuissa
kahdelle amerikkalaiselle sa-
nomalehtimiehelle, joi 1 o i n
hän ilmais ihalunsa tulla A-
merikkaan.

IRLANNILLA
KUUROT KORVAT

Irlannin hallitus ei ole lain-
kaan ottanut huomioon liitto-
valtojen vaatimusta, että Ir-
lannissa olevat 12 Saksan ja
Japanin diplomaattia olisi pa-
lautettava kotimaihinsa. Ky-
sessä olevat henkilöt ovat sel-
laisia, jotka sod&n aikana pa-
kenivat Saksasta ja Japanis-
ta Irlantiin.

Maanpaossa olevat diplo-
maatit eivät ole ottaneet huo-
mioon omankaan hallituksen-
sa vaatimuksia palata koti-
maahan.

o
Vandenberg on
taas kokelaana

Senaattori Arthur H. Van-
denberg, Grand Rapidsista,
Mich. on taaskin kokelaana se-
naattoriksi Michiganista. Hä-
nen hakemuksensa kokelaak-
si esitettiin tiistaina Michiga-
nin valtion sihteerin kontto-
rissa. Hakemuksessa oli 100,-
000 nimeä jokaisesta Michi-
ganin valtion kauntista.

Vandenberg on ollut senaat-
torina vuodesta 1928. Hän
lähti maanantaina Amerikan
valtiosihteeri Byrnesin kans-
sa Pariisiin neljän suurvallan
ulkoministerien kokoukseen.
Vandenberg meni mukana,
sillä hän on luotettu neuvon-
antaja kansainvälisissä asi-
oissa.

o
LEVOTTOMUUS JATKUU
PALESTIINASSA

Kolme ihmistä menetti hen-
kensä taaskin tiistai-illan le-
vottomuuksissa Tel Avivih
poliisiaseman luona tiistai-il-
tana. Yleinen lakkotilanne
maassa päättyi vain muuta-
mia päiviä sitten, kun britti-
läiset hallitusmiehet lupasi-
vat täyttää lakkoilevien vaa-
timukset palkan korotuksista
ja paremmista työoloista.

o
EMIL HURJA MUUTTA-
NUT PUOLUETTA

Suomalaisille tunnettu poli-
tiikko Emil Hurja on kääntä-
nyt poliittisen takkinsa re-
publikaaniset värit päällypuo-
lelle ja ilmoittaa olevansa ko-
kelaana republikaanisella ti-
ketillä kongressimie hek s i
Michiganin 12. vaalipiiristä.
Hän tuli tunnetuksi vuonna
1932, kun ennusti tarkasti
Rooseveltin voiton. Hänen sa-
notaan johtaneen paljon suo-
malaisia demokraatipuoluee-
seen.

o
MAAILMAN PISIN MIES
SUOMESSA

Maailman pisin mies tätä
nykyä on Suomessa asuva
Väinö Myllerinen. Hän on
kahdeksan jalkaa ja kolme
tuumaa pitkä. Mylleriselle on
tarjottu paikkaa maailman
suurimmassa sjrkuk s e s s a ,

mutta hän on toistaiseksi
päättänyt pysytellä kotoisilla
kunnailla Suomessa.

Iranin kysymys jäi kokouksen järjestykseen
Ylioikeuden tuomari
Stone kuollut

Amerikan ylioikeuden pää-
tuomari Harlan Stone kuoli
äkillisesti maanantaina. Hän
oli viimeinen niistä Rosevel-
tin ajan edellisistä ylioikeu-
den tuomareista, jotka Roose-
velt halusi säkätä liian van-
hoina miehinä ja siis ajastaan
jälessä olevina. Stone oli 73
vuoden ikäinen ja istui Ame-
rikan ylioikeuden tuomiois-
tuimella 21 vuotta. Arveluja
on lausuttu, että presidentti
Truman ehdottaa Stonen ti-
lalle apulaistuomaria Robert
Jacksonia, joka on istunut
tuomarinistuimella Saksassa,
kun Saksan sotarikollisia on
tutkittu ja tuomittu.

Michiganin kaivos-
lakko vielä sopimatta

Maanantaina Pittsburghis-
sa tehdyt yritykset saada so-
vitetuksi Ylä-Michiganin kai-
vostyöläisten lakko epäonnis-
tuivat. Johtavimmat CIO:n
virkamiehet pitivät kokousta
Cleveland Cliffs Iron Compa-
nian edustajien kanssa maa-
nantaina useita tuntia. CIO:n
edustajien joukossa oli itse
Philip Murray. Seuraava säh-
kösanoma lähetettiin paikal-
lisunioille: Tyydyttäviä tulok-
sia ei saatu tämän päivän ko-
kouksessa Cleveland Cliffs
yhtiön edustajan mr Brown-
in kanssa. Välttämätöntä, et-
tä lakkoa jatketaan edelleen-
kin. International järjestö lu-
paa moraalista ja aineellista
tukea työläisille, kunnes lak-
ko on voitettu. Union jäse-
net vaativat 18% sentin ko-
rotusta tuntipalkassa, mutta
kaivosyhtiö ei siihen suostu,
ellei hallitus anna yhtiön ko-
rottaa oorin hintaa.

VAATII HINTAKONTROL-
LIEN LOPETTAMISTA

Amerikan kauppakamari on
tehnyt vaatimuksen, että hal-
lituksen olisi lopetettava kaik-
ki hintakontrollit, paitsi huo-
neitten vuokrassa, ensi loka-
kuun loppuun mennessä.
Kauppakamarin taloustieteen
erikoistuntija tri Emerson
Schmidt sanoo hallituksen
taistelevan inflation oireita
vastaan, mutta ei sen todelli-
sia syitä.

ILOORDI HALIFAX
PALA A

ENGLANTIIN
Lord Halifax, joka tuli A-

merikkaan sodan alkuvuosina
Englannin erikoislähettinä ja
sen valtakunnan tunnetuim-
pana diplomaattina, pitää nyt
tehtävänsä suoritettuna, kun
sota on voitettu Amerikan a-
vulla, ja aikoo lähteä takaisin
kotiaan. Hän voi palata kotia
ja osoittaa, että hän on teh-
nyt sen tehtävän, mikä hä-
nelle uskottiin, ja se oli suuri
tehtävä, aivan ensiluokkai-
sesti. Hänet nimittäin lähe-
tettiin Amerikkaan osoitta-
maan Amerikalle, miten vält-
tämätöntä on, että Amerikka
tulee sotaan Englannin puo-
lelle ja Saksaa vastaan. Läh-
tiessään hän kehoitti Amerik-
kaa ja Englantia säilyttämään
sen läheisen yhteyden, mikä
näitten maiden välillä on val-
linnut kuluneitten sotavuo-
sien aikana.

o

Maailman) tuhoisin
kaivosonnettomuus
4 vuotta sitten

Tieto neljä vuotta sitten
Kiinassa japanilaisten miehi-
tysalueella tapahtuneesta kai-
vosonnettomuudesta on nyt
vasta annettu julkisuuteen.
Onnettomuus tapahtui umpi-
kaivoksessa huhtik. 26 p. 1942
ja menetti onnettomuudessa
1,549 kiinalaista henkensä.
Tapaus pidettiin salassa yksin
Japanin hallitukseltakin usei-
ta kuukausia.

Ainoa tähän verrattava kai-
vosonnettomuus tapahtui Pas
de Galaissa, Ranskassa vuon-
na 1906, jossa 1,100 kaivos-
miestä menetti henkensä, tie-
dotetaan liittolaisten pääma-
jasta Tokiossa.

o .

RANSKALAINEN NAINEN
SYNNYTTÄNYT

30:NNEN LAPSEN
Reuters uutistoimisto tie-

tää kertoa Pariisista viime
torstaina, että mrs Antoinette
Jaillon on synnyttänyt 30:n-
nen lapsen St. Quentinissa,
Sommen maakunnassa. Viisi-
toista lasta on elossa, vanhin
26 vuoden ikäinen.

Railway Express
työläiset uhkaavat
mennä lakkoon

Noin 65,000 Railway Ex-
press Agency’n työläistä uh-
kaa lakolla tämän viikon per-
jantaina, jos ei työläisten vaa-
timuksia täytetä. Union työ-
läisten keskuudessa on kulu-
neen viikon aikana toimitet-
tu äänestys, ja tulokset osoit-
tavat, että valtava enemmis-
tö on lakon kannalla.

Johtavimpana vaatimukse-
na on 16 sentin korotus tunti-
palkassa. Yhtiö on tarjonnut
10 sentin palkankorotusta,
mutta työläiset vaativat 16
senttiä, sillä muitten rauta-
tietyöläisten palkkaa talvella
korotettiin sillä summalla. U-
nion presidentti sanoi tiistai-
na, että Railway Express A-
gency on rautatieyhtiöitten o-
mistama, joten ei ole mitään
syytä tehdä eroitusta palkan-
korotuksessa eri osastojen
työläisten kesken.

UHKAAVATLAKOLLA
PUKUJEN MYYNNISSÄ

Miesten pukujen valmista-
jat uhkaavat, että jos OPA:n
taholta ei sallita nostaa rilies-
ten pukujen hintaa, niin teh-
tailijat seisauttavat kaikkien
pukujen lähetyksen toukok.
1 päivänä. Eräs suuri miesten
pukuliike, Richmond Bro-
thers, kuitenkin ilmoittaa, et-
tä liike aikoo ruveta “rikku-
riksi” ja myydä pukuja kuten
ennenkin.

o
NEUVOVAT SYÖMÄÄN
PERUNOITA

Hallituksen “rudkaeksper-
tit” neuvovat Amerikan e-
mäntiä käyttämään mahdol-
lisimman paljon perunoita tu-
levan kahden kukauden aika-
na, kun jauhoja ja leipää on
saatavissa vähemmän. Samoin
kehoittavat he ruuan valmis-
tajia käyttämään vihannek-
sia ja muita nopeasti pilaan-
tuvia ruokia, joita ei voida lä-
hettää merten taakse.
LENTÄVÄ SAIRAALA
SAAPUI

Viime sunnuntaina saapui
Honolulusta, Hawaiian saa-
rilta, San Franciscoon lento-
kone, jossa oli sata potilasta,
niistä 84 vuoteen omana ja 16
aivan ambulanssissa kuljetet-
tavaa. Palveluskunnan kans-
sa oli tasossa kaikkiaan 121
ihmistä.

| Amerikan menettely epäloo-
* gillista. sanoi Gromyko, jo-

ka kieltääntyy enää osallis-
tumasta keskusteluihin Ira-
nin kysymyksestä.

Venäjä hävisi pitkän ja kat-
keran taistelun Iranin kysy-
myksessä tiistaina turvalli-
suusneuvoston kokouksessa,
kun edustajat viimein äänes-
tivät 8-3, että kysymys jäte-
tään kokouksen pöytäkirjaan
toukokuun 6. päivään asti,
kunnes on kuultu, josko venä-
läiset sotajoukot ovat pois I-
ranista. Venäjän edustaja
Gromyko on vaatinut asian
poistamista kokouksen päivä-
järjestyksestä sillä syyllä, et-
tä Iran ja Venäjä ovat keske-
nään allekirjoittaneet sopi-
muksen, joten turvallisuus-
neuvostolla ei ole mitään te-
kemistä asian kanssa. Amerik-
ka on kuitenkin johtanut toi-
sia maita vaatimuksessa, että
asia on jätettävä kokouksen
päiväjärjestykseen, että asi-
asta voitaisiin keskustella, sil-
lä Iranin uskotaan allekirjoit-
taneen sopimuksen pakonalai-
sena.

Kun asiasta oli äänestetty
tiistain turvallisuusneuvoston
kokouksessa, ilmoitti Venäjän
edustaja kokoukselle, ettei
hän enää ota osaa keskuste-
luihin Iranin kysymyksestä.
Ranskan edustaja oli tehnyt
esityksen, että asia poistetaan
kokouksen päiväjärjestykses-
tä jättämällä se Yhtyneitten
kansojen yleisen sihteerin a-
siaksi, joka sitten tekisi re-
portin asiasta kokoukselle.
Kun puheenjohtaja, Egyptin
edustaja tri Pasha, pani eh-
dotuksen äänestykselle, nousi
vain kolme kättä sen puoles-
ta, Ranskan, Puolan ja Venä-
jän edustajan.

Päättäessään puolustuksen-
sa Gromyko sanoi Amerikan
edustajan menettelevän epä-
loogillisesti vaatiessaan asian
pitämistä kokouksen ohjel-
massa. Mutta Amerikan edus-
taja Stettinius vaati asian a-
voimeksi jättämistä ja sai
vaatimuksessaan neuvoston
suuren enemmistön kanna-
tuksen. *" «j*

Jos asia otetaan vielä ko-
kouksessa keskusteltavaksi, ei
Gromyko luultavasti tule nii-
hin istuntoihin.
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LEVITTÄKÄÄ AUTTAJAA?
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Kaksitoista kaivosmiestä kuo-
li onnettomuudessa McCoys-
sa, Va., kun kaivoksessa ta-
pahtui räjähdys. Kuvassa kes-

kellä miehet kantavat tove-
rin ruumista, kun äiti ja lapsi
katselee sivusta. Kaivoksessa
ei ollut kuin pieni joukko

miehiä, sillä kivihiilen kaiva-
jat ovat lakossa. Kuluneen
parinkymmenen vuoden ai-
kana on Amerikan kaivokset

tehty paljon turvallisemmik-
si työläisille, mutta vieläkin
kaivokset ovat vaarallisin ja
epäterveellisin työpaikka.


