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Kuvassa oleva perhe palaa
Alaskasta, mihin matkustivat
kuusi vuotta sitten, kun Alas-
kaa pidettiin “luvattuna maa-

na” siirtolaisille. Perhe on
Paul Satkon perhe Arkansasin
valtiosta. Kolme lasta on vie-
lä Alaskassa odottamassa mat-

karahoja. Alaskan maa-
kuume päättyi samoin kuin
lukemattomat muutkin sellai-
set “kuumeet” ovat päätty-
neet.

PYÖRREMYRSKY ISKI
DETROITIA, WINDSORIA
20 ihmisiä kuoli ja 120 louk-
kaantui, kun odottamaton
pyörremyrsky teki monien
satojen tuhansien dollarin
vahingon.

Kaksoiskaupungit Detroit
ja Windsor, joiden välillä on
vain joki, tunsivat pyörre-
myrskyn ,ankaria iskuja maa-
nantai-iltana. Vahinko ja ih-
mishukka olisi ollut lukemat-
toman suuri, ellei pahin myrs-
ky kiertänyt tiheimmin asut-
tuja kaupunkien keskuksia.
Detroitin puolella myrsky is-
ki River Rougen kaupungin-
osaan, missä on suuri Fordin
autotehdas, joka kuitenkin jäi
eheäksi. Pahin myrsky Kana-
dan puolella oli noin 25 mailia
länteen Windsorista.

Ainakin 20 ihmistä tiede-
tään menettäneensä henken-
sä ja pitkästi toistasataa on
loukkaantunut. Myrskyn te-
kemä vahinko omaisuudelle
nousee satoihin tuhansiin. Pie-
ni Sandwich kauppala Kana-
dan puolella kärsi eniten
myrskyn käsissä, sillä kaup-
pala meni maan tasalle ja 15
ihmistä menetti henkensä.
Toinen pieni kylä, joka kärsi
suurta vahinkoa, on Ojibway
Kanadan puolella.

Tuulen voima oli siksi suu-
ri. että se otti mukaansa rah-
tivaunujakin rautatiellä ja
nosteli suuria rakennuksia
aivan eheänä ilmaan. Muuta-
mat silminnäkijät vakuutta-
vat nähneensä ihmisruumiita-
kin lentelevän ilmassa.

Sairaaloissa Windsorissa ja
Detroitissa oli kiire koko maa-
nantai-yön, mutta mitään
tungosta ei tullut, sillä louk-

kaantuneitten luku ei ollut
niirf suuri, että se olisi tuot-
tanut mitään vaikeutta niin
suuren kaupungin kuin Det-
roitin sairaaloille. Windsorin
puolella kuitenkin oli vai-
keutta loukkaantuneitten hoi-
tamisen kanssa, sillä sähkö-
voima oli katkennut ja sai-
raalat olivat pimeät.

o

HURJA HÄVISI
NOIN 900 ÄÄNELLÄ

Viimeisimpien ja jota-

kuinkin täydellisten las-
kelmien mukaan Emil
Hurja, suomalainen ko-
kelas kongressimieheksi
Michiganin 12. vaalipiiris-
tä, hävisi nimitysvaaleis-
sa noin 900 äänellä, jonka
määrän hän oli Bennet-
iistä jälessä. Hurja voitti
viidessä kauniissa, Goge-
bic, Houghton, Baraga,
Keweenaw ja Ontonagon
kaunteissa, mutta hävisi
kolmessa kauniissa siksi
tuntuvalla äänimäärällä,
ettei saanut nipiitysiä.

o
SAI $115,000 VAHINGON-
KORVAUSTA VÄÄRÄN
TUOMION KÄRSIMISESTÄ

Albanyssä, New Yorkissa
asuva Bertram M. Campbella
sai korvausta $115,000 kun oli
kärsinyt linnatuomion vää-
rien todistusten nojalla. Va-
hingonkorvausjuttu nostettiin
New Yorkin valtiota vastaan
erikoisluvalla kuvernööri De-
weyn pyydettyä valtion lain-
laatijakunnan oikeuttamaan
vahingonkorvaushakemuksen.
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Unkarin pääministeri Nagy
on saapunut Washingtoniin
tarkoituksella saada lainan
Yhdysvalloilta lievittääkseen
maansa ahdinkotilaa. Venäjän

armeijat ovat vieläkin Unka-
rissa, ja se seikka tekee maan
taloudellisen aseman tukalak-
si.

o

KYLÄ ON LIIAN
PIENI

Ranaallin, Minnesotan, pie-
nen kylän asukkaat eivät pi-
täneet siitä, että Northern
Pacificin pikajuna lennätti 80
mailin nopeudella heidän ky-
länsä läpi, ikäänkuin antaen
kaikille kylän asukkaille ym-
märtää, ettei heidän kylänsä
vuoksi kannata edes vauhtia
hiljentää. Kylän asukkaat te-
kivät valituksen valtion rau-
tatiekommissionille ja vaati-
vat, että junan olisi hiljen-
nettävä vauhti kylän kohdal-
la 50 mailiin. Mutta kommis-
sioni ei suostunut kylän asu-
kasten vaatimuksiin ja niin
Northern Pacificin pikajuna
taaskin nostaa kylän tomun
ilmaan 80 mailin nopeudella.

o
Atomipommi murskaa
150 jalkaa kalliota

Eversti Leslie E. Simon, A-
berdeenin laboratorion tireh-
tööri, selittää, että kun Biki-
nin atomipommitus on suori-
tettu, “voimme saada tietoon
miten korkealla atomipommin
tulee . räjäyttää voidakseen
murskata kalliota eli kiveä
150-200 jalkaa vahvasti.

Tämän mukaan ei turvaa
löydy atomipommien tuholta
vielä 200 jalkaa syvällä ole-
vassa kallioluolass a.

Aikaisemmin oletettiin sy-
vien maanalaisten luolien tai
kaivausten voivan tarjota tur-
vaa atomipommeilta, mutta
nyt oletetaan turvallisuus sel-
laisissakin suojissa epävar-
maksi.

o
Lupaa haudata
atomipommin, jos

Yhdistyneitten kansakun-
tien atomivoiman hallitse-
mista tutkivan komitean ko-
kouksessa Amerikan edustaja
teki tarjouksen, että jos maa-
ilman taholta taataan* ettei
atomipommia käytetä kos-
kaan sodan tarkoituksiin, niin
Amerikka on valmis hävittä-
mään kaikki sen hallussa ole-
vat pommit, joita eräs kon-
gressimies hiljattain sanoi o-
levan 1500. Edustaja sanoi,
että niin kauan kuin luotet-
tavat turvallisuustoimenpi-
teet ei ole taattu eri valtakun-
tien taholta, aikoo Amerikka
pitää atomipommin omanaan
ja tietysti valmistaa niitä
riittävä määrä.

o
VON PAPEN PUHUI
LIIAN PITKÄÄN

Von Papen, natsien johta-
vin kansainvälisen politiikan
tuntija, tuotiin maanantaina
sotarikollisten oikeuteen Nu-
renbergissa. Siellä Von Papen
alkoi puhua niin taajaan ja
pitkään, että kuunneltuaan
häntä kokonaisen tunnin,
englantilainen tuomari Law-
rence keskeytti ja sanoi: “Tä-
män kaiken olemme kuuleet
jo moneen kertaan”.

MELLAKOITA KÄYNNISSÄ PALESTIINASSA
Ainakin 18 ihmisiä menetti
henkensä mielenosoituksissa
tiistaina. Neljä brittiläistä
sotamiestä kidnapattiin.

Mellakat Palestiinassa levi-
sivät nopeasti maanantaina ja
tiistaina, kun yhteentörmäyk-
siä tapahtui Palestiinan teror-
rijoukkojen jabrittiläisten so-
tilaitten välillä. Tiistai-iltana
juutalaiset joukot hyökkäsi-
vät sisälle brittiläisten upsee-
rien klubihuoneeseen ja kan-
toivat sieltä mukanaan neljä
miestä, joita vielä keskiviik-
kona etsittiin. Tämän viikon
kuluessa on jo 18 ihmistä me-
nettänyt henkensä näissä yh-
teentörmäyksissä.

Levoton mieli vallitsi kaik-
kialla Palestiinassa ja terrori-
joukot ovat polttaneet rauta-
tierakennuksia Haifassa ja
räjäytelleet rautateitten sil-
toja. Brittiläiset joukot ovat
ottaneet käytäntöön panssa-
roidut autot. Tel Avivin kau-
pungin brittiläiset sotajoukot
ovat ottaneet huostaansa ja
Jerusalemissa ovat useat kau-
punginosat tarkan katsannon
alaisina. Kaksi brittiläistä up-
seeria sai vaarallisia haavoja,
kun taxi-autolla matkustavat
terroristit pysäyttivät auton-
sa ja ampuivat useita lau-
kauksia ja sitten lähtivät aja-
maan.

Mielenosoituksia pidettiin
tiistaina Palestiinan kaduilla
niiden juutalaisten muistolle,
jotka kuolivat maanantai-il-
lan yhteentörmäyksissä brit-
tiläisten sotamiesten kanssa.
Mellakat alkoivat Palestiinas-
sa pian sen jälkeen, kun Suur-
Britannian ulkoministeri Be-
vin ilmoitti viime viikon lo-
pussa, ettei Englanti voi tällä
kertaa sijoittaa toista divisio-
nan sotamiehiä Palestiinaan.

Levottomuus Palestiinassa
alkoi ilmetä sen jälkeen, kun
Amerikka ja Englanti ilmoit-
ti aikomuksenaan viedä 100,-
000 juutalaista Europasta Pa-
lestiinaan. Sitä arabialaiset
jyrkästi vastustavat, joten
yhteentörmäykset alunperin
tapahtuivat juutalaisten ja a-
rabialaisten välillä, mutta
kun brittiläiset sotajoukot
menivät rauhantekijöiksi, ru-
pesivat juutalaiset hyökkää-
mään heitäkin vastaan, sillä
eiväthän Palestiinan juutalai-
set rakasta brittiläisiä aivan
vilpittömällä rakkaudella.

o

Kanadan parlamentin
jäsen syyllinen

Fred Rose, kanadalainen
kommunisti jäsen parlamen-
tissa, on tuomittu syylliseksi
sotasalaisuuksien välittämi-
sestä ulkomaille, ja voi saada
seitsemän vuoden vankila-
tuomion. Lautakunnalta ku-
lui ainoastan puoli tuntia,
kun se teki asiassa päätöksen,
että Rose on syyllinen. Halli-
tuksen taholta kolme viikkoa
kestäneessä tutkistelussa tuo-
tiin selvät ja varmat todis-
tukset, että Rose on välittä-
nyt tieteellisiä ja muita sota-
salaisuuksia Venäjälle sodan
aikana. Häntä vastaan teh-
dään vielä syksyllä neljä
muuta syytöstä. Rose oli van-
kilassa vuonna 1931 muista
rikoksista. Vuonna 1943 hän
pääsi parlamentin jäseneksi
ja sodan loppuvuosina välitti
tietoja Venäjän lähetystölle
Ottawassa.

Arabialaiset vaativat
U.S. pois Palestiinasta

Arabian liitto on laatinut
vaativassa äänilajissa kirjoi-
tetun pyynnön, että “Ameri-
kan on viipymättä jäätävä
syrjään Palestiinan kysymyk-
sestä”. Samalla on annettu
määräys Palestiinan arabia-
laisten poliittisille puolueille,
että heidän on 24 tunnin sisäl-
lä muodostettava rintamansa
yhtenäiseksi Palestiinan ky-
symyksessä. Ellei näin tehdä,
tulee liitto hajoittamaan nis-
kuroivat puolueet.

Arabialaiset sanovat, että
Amerikalla ei ole mitään te-
kemistä eikä mitään osuutta
Palestiinan asioihin, vaan
kiikkuu se mukana kolmante-
na pyöränä kärryissä. Ara-
bialaiset suostuvat keskuste-
lemaan asioista brittiläisten
kanssa, mutta eivät laske juu-
talaisia samaan pöytään.

o

Sokeria vähennetty
leipureilta

Sokeria vähennettiin viikon
lopulla leipureila Amerikassa
14 pros. siinä toivossa, että
leipurit ovat pakotetut leipo-
maan enemmän leipää ja vä-
hemmän makeita leivoksia.
Ja samalla kertaa ilmoitet-
tiin OPA:n taholta, että soke-
rin hinta pian nousee viiden-
nes osa senttiä pauna. Sokeri-
merkki 10 astuu-voimaan hei-
näkuun 1 päivä ja pysyy voi-
massa lokakuun loppuun. Sil"
lä saa viisi paunaa. Samoin
merkki n:o 9 on voimassa lo-
kakuun loppuun ja sillä saa
myöskin 5 paunaa.

o
Lehti syyttää
o’Konskia epä-
rehellisyydestä

Viime sunnuntain Milwau-
kee Journal lehti teki suora-
sanaisia syytöksiä kongressi-
mies o’Konskia vastaan toi-
mituskirjoituksessa, että O-
Konski on pitänyt palkkalis-
talla sellaisia henkilöitä, jot-
ka eivät ole tehneet mitään
toimessaan, josta ovat saaneet
palkan. Toimituskirjoitukses-
sa myös tehdään syytös, että
o’Konskin sisääntulovero)en
maksut eivät ole läheskään
selvät. OTConski on kongres-
simies, joka edustaa pohjois-
Wisconsinia.

o
UUSIA AUTOJA SEISOO
ULKONA

Annistonissa, Alaba m a n
valtiossa on armeijan varas-
topaikalla 250 autoa, jotka o-
vat seisoneet ulkona pölkky-
jen päällä yli kolme vuotta.
Ne ovat uusia autoja, mutta
ei niitä ole käytetty eikä nii-
tä myöskään ole myyty siltä
varalta, että jos armeija ehkä
tarvitsisi niitä.

o
KENR. MIHAILOVIC
TEKI TUNNUSTUKSEN

Kenraali Mihailovic on tun-
nustanut oikeudessa Belgra-
dissa Jugoslaviassa, että hän
oli kosketuksissa vihollisen
johtajien kanssa komentaes-
saan Jugoslavian isänmaan
joukkoja taistelussa natseja
vastaan. Ja todistukseksi tuo-
tiin hänen omalla kädellään
kirjoittama kirje, jossa Mi-
hailovic oli kirjoittanut: “Ita-
lialaiset ovat auttaneet mei-
tä hyvin”.

TASO SYÖKSYI
MAAHAN;

53 JÄI ELOON
Suuri Pan-American mat-

kusta jataso syöksyi maahan
tiistai-iltana Connecticu ti n
valtiossa, mutta kaikki tasos-
sa olevat matkustavat ja ta-
son konemiehet, kaikkiaan 53,
jäivät eloon. Yksi tason moot-
toreista pääsi irti ja putosi
maahan ja tason toinen siipi
syttyi tuleen, mutta ohjaaja
sai tason maahan niin taita-
vasti, ettei kukaan loukkaan-
tunut. Tason rattaita ei enää
saanut irti, mutta siitä huoli-
matta ohjaaja sai pudotetuk-
si Vason niin taitavalla taval-
la, että matkustajat vain tun-
sivat tavallista kovemman ry-
säyksen, kun pohja iski maa-
han.

o

Lakkorintamalla
hiljaista

Amerikan teollisuusrinta-
malla on kaikki verrattain
rauhallista tällä kertaa. Mi-
tään suurempia lakkoja ei ole
käynnissä ja tehtailijat ovat
siinä toivossa, että ainakin
ensi kevääseen tehtaat saavat
nyt toimia verrattain rauhal-
lisesti. Allis Chalmersin ja
Casen maanviljelyskonetel\-
taat kuitenkin ovat vieläkin
seisauksissa ja uskotaan, että
hallitus ottaa ne haltuunsa,
sillä maanviljelyskoneitten
puute alkaa olla tuntuva.

o •

SILKKIÄ SAAPUU
JAPANISTA,

Japanista on viime päivinä
tuotu Amerikkaan 5,370 punt-
tia raakaa silkkiä, joka myy-
dään näinä päivinä hallituk-
sen asetusten mukaan. Silkin
uskotaan nyt nopeasti lisään-
tyvän, sillä japanilaisten on
nyt tehtävä Amerikalle silk-
kiä, tahtoi tai ei. Pian pitäisi
jokaisen amerikkalaisen käy-
dä silkissä, kun monta miljoo-
naa japanilaista pakkotyöläis-
tä sitä meille valmistaa.

Gromyko hylkäsi
| neuvoston esityksen

Venäjän edustaja Gsomy-
ko hylkäsi tiistai-iltana Yh-
distyneitten kansakuntien tur-
vallisuusneuvoston esityksen,
että Espanjan hallituksen boi-
kottaminen siirrettäisiin Yh-
distyneitten kansakuntien y-
leisen kokouksen käsiteltä-
väksi ensi syksyn kokouksel-
le. Yhdeksän maan edustajat
äänestivät kysymyksen siir-
tämisen puolesta 51 valtakun-
nan yleiselle kokoukselle,
mutta Gromyko äänesti esi-
tystä vastaan ja Belgian edus-
taja kieltääntyi äänestämästä.

Venäjä vaatii suhteitten
katkaisemista Espanjan ny-
kyisen hallituksen kanssa ai-
van viivyttelemättä ja Fran-
con hallituksen boikoteeraus-
ta kaikkien Yhdistyneitten
kansakuntien taholta. Eng-
lanti ja Amerikka ovat sitä
mieltä, että asia ei ole niin
kiireellistä laatua, että rat-
kaisu olisi välttämätön tällä
hetkellä.

Turvallisuusneuvoston sään-
töjen mukaan viisi suurvaltaa
on oikeutettu käyttämään
niinsanottua kielto-oikeuttaan
ja siinä tapauksessa ei neu-
vosto voi tehdä päätöstä. Gro-
muko selosti, että kieltooikeu-
den käyttäminen kysymyk-
sessä ei vahingoita Yhdisty-
neitten kansakuntien järjes-
töä, mutta toimettomuus
Francon suhteen asettaisi vaa-
ran alaiseksi koko järjestön
toiminnan.

o
Juveelivarkaat viety
tuomittavaksi

Puolentoista miljoonan dol-
larin juveelien varkaat Sak-
sasta Hessen sukukunnan lin-
nasta on viety takaisin Sak-
saan vastaamaan teostaan. Ar-
meijan päämajasta Frankfur-
tista ilmoitettiin, että kapt.
Durant ja hänen vaimonsa se-
kä majuri David Wateon tuo-
daan viivyttelemättä oikeu-
teen ja tuomitaan ennen elo-
kuun 1 päivää.
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Kaljupäiset miehet ovat ko-
koontuneet protesteeraamaan
hintojen korotusta tukan leik-
kauksesta. Miehet ovat ajel-
leet päänsä ja sitten tulleet

parturinliikkeen eteen näyt-
tämään partureille “pitkääne-
nää”, kun ei tarvitse leikkaut-
taa tukkaa useampaan kuu-
kauteen.


