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-4000 miestä lähnee harjoi-
tuksille eteläisen napapiirin
seudulla talven ajaksi. Ret-
ken johtajaksi on valittu va-
ra-amiraali Richard E. Byrd,
jonka kuva on vasem. Ret-
kikuntaan osallistuu:'' miehiä
armeijasta, ilmavoimista ja

meriväestä ja miehet matkus-
tavat 13 laivalla. Talven aika-
na siellä on kesä ja lämpö-

mittari nousee toisinaan niin
korkealle, että aurinko on su-

lattava. Vara-amiraali Byrd
on tehnyt kaksi matkaa ete-

länavan seudulle ja on ku-
vattuna sellaisessakin puki-
neessa, mitä hän siellä käytti.

Retken tarkoituksena on

lähemmin tutkia seutua lai-
vaston tukikohdan rakenta-
mista varten sinne.

Vandenbergin valta suuri
maailman politiikassa
Puolueensa loistava voitta kohotti hänet strateegiseen
asemaan maailman politiikassa. Hänen sanallaan on nyt
enemmän painoa kuin valtiosihteeri Byrnesin.

Michiganista kotoisin oleva senaattori Vandenberg on ol-
lut huomattu henkilö Amerikan sisäpolitiikassa lähes 20 vuot-
ta, mutta republikaanipuolueen voitto viime vaaleissa kohotti
hänen mainettaan enemmän kuin kaikki hänen omat ponnis-
telunsa vuosikymmenien kuluessa poliittisella työvainiol-
laan. Hänen kykynsä on tunnettu jo monia vuosia, sillä pre-
sidentti Roosevelt vainaja valitsi hänet edustajaksi Yhdisty-
neitten kansakuntien kokoukseen San Franciscoon, ja valtio-
sihteeri Byrnes nimitti hänet johtaviimaksi neuvonantajak-
seen Europan rauhankokouksiin. Kykyjensä lisäksi hän omaa
laajaa kokemusta, sillä hän on ollut senaattorina vuodesta
1928.

Vandenberg on kotoisin köyhästä kodista. Koulusivis-
tyksensä rajoittuu korkeakouluun ja yhteen vuoteen yliopis-
tossa. Sen jälkeen hän ryhtyi reportterin toimeen Grand Ra-
pidsin, Mich. Herald-lehteen. Hän nousi nopeasti lehden pal-
veluksessa ja muutaman vuoden kuluttua valittiin lehden
toimituskirjoitusten kirjoittajaksi. Työaseina hänellä oli van-
ha kirjoituskone, Raamattu ja sanakirja. Niiden avulla hän
kirjoitti kukkaisella kielellä toimituskirjoituksia, jotka pian
saivat osakseen laajaa huomiota. Säästäväisyydellään hän
pian kykeni ostamaan osakkeita lehteen ja viimein pääsi leh-
den vastaavaksi toimittajaksi.

Poliittisissa piireissä hän tuli pian tunnetuksi henkilönä,
joka pitää vaikuttavia puheita ja liikenjiehenä, joka omaa
konservatiiviset periaatteet. Vuonna 1928 hänet nimitettiin
senaattoriksi täyttämään keskeneräisen virkakauden. Silloin
hän näki edessään avoimen oven maailman suurpolitiikkaan
ja niin hän myi osuutensa sanomalehteen, josta hänen sano-
taan saaneen $500,000. ,

Senaatissa hän usein arvosteli heti ensimmäisinä vuosi-
naan Hooverin ohjelmaa. Rooseveltin tultua valkoisen ta-
lon asukkaaksi Vandenbergista tuli presidentin henkilökoh-
tainen ystävä, joka usein vieraili Rooseveltin kodissa. Mutta
kun hän samalla kertaa jyrkästi vastusti Rooseveltin monia
esityksiä, eivät monet pääkaupungin huomatut politiikot voi-
neet ymmärtää sitä. Mutta Roosevelt ihaili Vandenbergin ys-
tävällistä luonnetta ja selvää ajatuksenjuoksua.

Kun Roosevelt rupesi vähitellen valmistamaan Amerik-
kaa sotaa varten, oli Vandenberg eristäytymispolitiikan joh-
tavimpia henkilöitä. Ennen Pearl Harborin onnettomuutta
hän vastusti puolueettomuuslakien poistamista, asepalvelus-
ta ja laina-vuokra-apua ystävällisille valtakunnille. Mutta
Pearl Harborin aamuna hänessä tapahtui täydellinen käan-*
tymys. Hän tuli siihen uskoon, että sotaa ja rauhaa ei voi e-
rottaa toisistaan. Siitä lähtien hän on suorittanut huomattua
osaa Amerikan ulkopolitiikassa.

Hänen ulkopolitiikassaan on tärkeänä kohtana lainojen
antaminen sellaisille maille, jotka ovat Amerikalle ystäväl-
lisiä ja joiden taloudellisen aseman vahvistaminen tukee
maailman rauhaa, missä Amerikka on rauhan haltijana. Hari
on sitä mieltä, että ilman ulkomaille annettuja lamoja ei Yh-
distyneitten kansakuntien järjestö * voi menestyä. Hän oli
esim. vahvasti sitä mieltä, että Englannille on annettava suu-

ri laina, vaikka senaattori Taft Ohiosta vastusti sen antamis-
ta. Pian on ratkaistavana kysymys, jfsko Ranskalle annetaan
$5OO miljoonan laina. Ja luistavasti Venäjä myös pyytää lai-
naa ennen pitkää. Silloin asetetaan koetuksen alle Vanden-
bergin valta, sillä monet johtavat republikaanit vastustavat
lainan antamista Ranskalle, jossa kommunistit -ovat aivan

vaikutusvaltaisin puolue, ja Venäjälle, missä kommunistit o-

vat kiistattomina hallitsijoina.
Venäjää kohtaan hän on harjoittanut jäykkääpolitiikkaa.

Hän on julkisesti arvostellut Venäjän politiikkaa ja juuri sen
vuoksi sai marraskuun alussa pidetyissä vaaleissa suuremman

äänimäärän kuin milloinkaan ennen. Atomipommin salaisuu-
den hän haluaisi jakaamuitten maitten kanssa niin pian kuin
on tarjolla takeet, ettei §itä joku valtakunta käytä väärin.
Pienille valtakunnille hän haluaisi antaa enemmän oikeuksia
ia sananvaltaa maailman rauhan rakentamisessa. Hän sanoi:
“Rauhan rakentaminen ei ole suurvaltojen yksinoikeus”. Sak-
sasta hän haluaisi tehdä yhden valtakunnan, mutta kuitenkin
hävittää sieltä natsismin ja militarismin.

Yorkin piispa
ehdottaa kirkon erot-
tamista valtiosta

Tri Cyril F. Carbett, Yorkin
arkkipiispa, ehdottaa, että
Englannin anglikaaninen val-
tiokirkko, Church of England,
erotetaan valtiosta siksi, kos-
ka nykyisestä parlamentista
puuttuu kirkollinen edustus.

Tri Garbett sanoi kirkon o-
levan epävarmassa asemassa,
lisäten, että parlamentin ala-
huoneella ei ole aikaa, eikä
ehkä haluakaan lainata huo-
miota kirkollisiin asioihin,
suosittaen että koetettaisiin
löytää menetelmä, jonka mu-
kaan kirkon valtiosta erotta-
miselle saataisiin kuninkaan
hyväksyminen ilman väitte-
lyä parlamentissa.

Englannin valtiokirkko ei
ole sitä samassa merkitykses-
sä kuin valtiokirkot ovat u-
seimmissa muissa maissa. Se
on jollakin tavalla protestan-
tismin ja katolisuuden väli-
muoto; ja huolimatta asemas-
taan valtiokirkkona on se pit-
kiä aikoja ollut tunnettu va-
paamielisyydestään. Tämä e-
dellä mainittu 'piispan esittä-
mä suunnitelma on puoles-
taan poikkeuksellinen, sillä
harvemmin tavataan valtio-
kirkon johtajia vaikuttamas-
sa kirkon valtiosta erottami-
seksi.

Suurin lentokone
maailmassa

Lockhead Aircraft Compa-
nyn rakentama 92 tonnia pai-
nava maailman suurin lento-
kone teki Burbankissa, Calif.,
ensimmäisen koelennon, joka
onnistui hyvin.

Tähän transportti-lentoko-
neeseen mahtuu 180 matkus-
tajaa jatulee se Yhdysvaltain
sotalaivastolle. Sitä on ra-
kennettu vuodesta 1942 läh-
tien, sen käyttövoimana on
neljä 3,000 hevosvoimaista
moottoria. Lockhead Cos. on jo
ennen rakentanut 81 tonnia
painavan sisarlentokoneen, ja
nämä kaksi konetta yhdessä
tulevat maksamaan $27,000,-
000.

Tämän lentokoneen siipien
pituus on yhteensä 189 jalkaa.-
Se on tehty kokonaan metal-
lista, saavuttaa 300 mailin
tuntinopeuden ja voi lentää
maahan laskeutumatta 6,000
mailia.

Oikeus kielsi lakon julistamisen
8-henkinen perhe
vanAdladsa - kotonaan

Mr ja mrs Charlie Hamil-
ton ja heidän kuusi lastaan a-
settuivat asumaan vankilaan
Webster Cityssä, lowassa, ja
tekivät vankilasta toistaiseksi
oman kotinsa. Perhe oli saa-
nut häätökäskyn talosta, mis-
sä olivat asuneet, ja kun ei
muuta taloa ollut vuokratta-
vissa, niin heidän oli mentävä
vankilan vartijan puheille.

Sheriffi E. R. Learin oli
myöskin annettava häätökäs-
ky, sillä vankilassa oli yksi
vanki, jonka hän lähetti naa-
purikylän vankilaan ja sitten
avasi kaikki vankilan ovet ja
antoi kaikki vankilan välineet
ja mukavuudet Hamiltonin
perheen käytettäväksi, kun-
nes löytävät itselleen asuin-
talon.

Sotilaille maksettu
$313,000,000 henki-
vakuutusta

Institute of Life Insuran-
ce ilmoittaa Yhdysvaltain
armeijan ja laivaston mie-
histöistä henkensä menet-
täneiden jälkeläisille makse-
tun $313,000,000 henkiva-
kuutuksina. Eneimmäisitje n
yhdeksän kuukauden aikana
tänä vuonna on henkivakuu-
tuksina maksettu $23,000,
000.

I Suomalainen
Massan lain-

laatijakuntaan |
Ensimmäisen kerran Massa-

chusettsin historiassa on suo-
malaissukuinen henkilö va-
littu valtion lainlaatijakun-
taan. Valituksi tullut on Jaak-
ko Hakala West Boylstonista.
Hänet valittiin republikaa-
nien vaalilistalla. Hakala on
syntynyt Nurmossa ja tullut
poikasena vanhempiensa mu-
kana tähän maahan. Hän on
ammatiltaan maitoliik k e e n
harjoittaja. Hän on ollut ai-
kaisemmin kunnallis- y.m. y-
leisissä toimissa.

SOKERIN HINTAA
NOSTETTU

Kuolemaisillaan oleva OPA
salli tiistaina sokerin hinnan
korottamisen puolella sentillä
paunaa kohti. Tämä hinnan
korotus lisäisi sokerin kasvat-
tajien ja valmistajien tuloja
noin $5O miljoonalla, jonka
summan uskotaan auttavan
sokerin lisääntymistä markki-
noille.

Hinnan korottaminen oli jo
toinen kahden kuukauden ai-
kana, ja sanottiin sen olevan
tarpeellisen, että voitaisiin
kilvoitella hintojen kanssa
Kuuban säären sokerin ostos-

Suomen uutisia
Viime huhtikuussa tehtiin'

englantilaisen Timber Con-
trolin kanssa sopimus saha-
tavaran toimittamisesta En-
glantiin kuluvan vuoden ai-
kana. Silloin sovittu määrä
oli 60,000 stdia ja myytiin
ise suhteellisen nopeasti täy-
teen. Sopimuksesta neuvotel-
taessa lausuttiin englanti-
laisten taholta toivomus, et-
tä Suomi myöhemmin voisi
varata Englantiin jonkin li-
sämäärän sahatavaraa, kun
enlantilaiset sittemmin lupa*
sivat meille elintärkeitä raa-
ka-aineita mm.sotakorvaus-
teollisuuttamme varen, luvat-
tiin äskettäin Suomen tahol-
ta vastasuorituksena toimit-
taa 40,000 stdia sahatavaraa.
Se on tark oite 11 u, sikäli
kuin olosuhteet sen sallivat,
laivattavaksi vielä tämän
vuoden aikana.

* * •

Kauppa- ja teollisuusminis-
teri Uuno Takki ja ulkoasi-
ainministeri Reinhold Svento
matkustavat lähipäivinä
Moskovaan Suomen ja Neu-
vostoliiton väli siin kauppa-
neuvotteluihin. Ministeri Ta-
kin antamien tietojen mu-
kaan on nyt suunitteilla suu-
rin tähänastinen kauppasopi-
mus Neuvostoliiton ja Suo-
men välillä.

Nyt aiotaan sopia tavaran-
vaihdosta koko ensi vuodeksi
ja tarkoituksena on kehittää
kauppavaihto ensi vuonna
niin vilkkaaksi, että sekä
tuonti että vienti nousisivat
yli 30 miljoonan dollarin ar-
voisiksi. Sopimuksen suurin
erä Neuvostoliiton puolelta
koskee leipäviljaa, suurim-
man yksityisen erän Suomas-
ta Neuvostoliittoon muodos-
tanevat taas puutalot.

Merenkulkuhallituksen nyt-
temmin valmistuneen tilas-
ton mukaan saapui maaham-
me kuluvan vuoden tammi-
heinäkuun aikana yhteensä
1,634 alusta ja lähti vastaa-
vana aikana ulkomaille yh-
teensä 1,828 alusta. Samaan
aikaan viime vuonna saapui
maahamme ulkomailta 663
alusta ja lähti ulkomaille
692 alusta. Verrattuna viime
vuoden vastaavaan aikaan on
merenku 1 k u satamissamme
siis kuluvan vuoden ensim-
mäisen puoliskon aikana kas-
vanut moninkerroin

* *

Suomi-Seura järjesti jäse-
nilleen ja asianharrastajille
esitelmätilaisuuden Yliopis-
ton pienessä juhlasalissa
maanantaina t.k. 4 pnä, saa-
puen siihen noin 200 henkeä.
Seuran puhenjohtaja pro f.
Matti Jalava avasi tilaisuu-
den, korostaen Amerikan
suomalaisten elämän tunte-
muksen tarpeellisuutta sekä
seuran pirissä että massam-
me yleensäkin. Ryhmä Hei-
sin g i n Työväenyhdistyksen
sekakuoron jäseniä säveltäjä
Kalervo Tuukkasen johdolla
juhlisti tilaisuutta taidokkain,
ja kauniin lauluin. Tilaisuus
den pääasiana oli viime
kautena Amerikassa retkeil*
leen prof. V. A. Heiskasen
esitelmä vaikutelmistaan ja
huomioistaan Amerikan suo-
malaisten parissa, missä pu-
hu j a suurella lämmöllä ja
arvonannolla sekä rikkaalla
asiallisuudella kuvaili Ame-
rikan suomalaista elämää
etenkin myöhemmissä ilmi-
öissään. Kuulijat olivat kai-
kista esityksistä kiitollisia.

Past. J. W. Heikkinen
menee Suomeen

Luther an World Federatio-
nin puolesta, sen “Amerikan
komitean” esimies tri A. R.
Wentz ja tri R. Long, sihtee-
ri, nimittivät .New Yorkissa
marrask. 11 päivänä pastori
J. W. Heikkisen erikoislähe-
tiksi Suomeen yhden vuoden
ajaksi. Hänen tehtäväänsä
kuuluu neuvotella Suomen
kirkon johtomiesten kanssa
sen rahaston käyttämisestä ja
sijoittamisesta, jota par’aikaa
Luther an World Actionin toi-
mesta kootaan. Suomelle on
luvattu miljoona dollaria.
Myöskin on tutustuttava kir-
kolliseen tilanteeseen, varsin-
kin sen viimeisimmässä jäl-
leenrakentamistyössä kautta
maan. Samalla toivotaan lä-
heisempien suhteiden kehit-
tämistä Suomen kirkon ja A-
merikan luterilaisten välillä.
Past. Heikkinen jatkaa luku-
jaan Princetonissa siihen
saakka kunnes matkavalmis-
tukset ovat järjestyksessä, mi-
kä voi ottaa muutaman kuu-
kauden.

Past. Heikkinen on Suomi-
Synodin pappeja.

Autot surmanneet
tänä vuonna 24,000

Chicagosta ilmoittaa Kan-
sallinen turvallisuusneuvosto
(National Safety Council), et-
tä autotapaturmissa on tämän
vuoden 9 ensimmäisen kuu-
kauden aikana menettänyt
henkensä kaikkiaan 24,000
henkilöä. Lukumäärä on noin
30% suurempi kuin vastaa-
vana aikana viime vuonna,
mutta kuitenkin 13% pienem-
pi kuin vastaavana aikana v.
1941.

Mainitun neuvoston tiedoi-
tuksessa sanotaan autorikko-
jen ja niistä johtuneiden hen-
gen menetyksien lisääntyneen
maaseuduilla syyskuun lop-
puun mennessä täpä vuonna
48% verrattuna samaan ai-
kaan v. 1945. Kaupungeissa
sensijaan lisääntyivät auto-
tapaturmista johtuneet kuole-
mantapaukset ainoastaan 6%.

Pehmeän kivihiilen kaivajien
johtaja John L. Lewis vai-
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kenee, kun kaivosmiehet
jättävät työpaikkansa.
Armeija on valmiina
pilämään järjestystä, jos

lakko syntyy.

Lähes 100,000 pehmeän ki-
vihiilen kaivajaa jätti työnsä
jo eilen iltaan mennessä
noin viidennes kaikista Ame-
rikan pehmeän kivihiilen kai-
vajista ja armeijan jouk-
koja valmistettiin pitämään
järjestystä, jos lakko syntyy
ia kehittyy kiihkeäksi. Uh-
kaavasta lakosta voi kehittyä
mitä vakavin taistelu halli-
tuksen ja Lewisin johtamien
kaivosmiesten kesken.

John L. Lewis on vaiennut
sen jälkeen, kun oikeus viime
viikolla julisti kaivosmiesten
työsopimuksen olevan voi-
massa ensi kevääseen asti, jo-
ten Lewisilla ei ole oikeutta
päättää sitä kesken vuotta.
Kaivokset ovat hallituksen
käsissä, joten työsopimuksen
rikkominen olisi sopimuksen
rikkomista hallituksen kans-
sa. Lewis ei kuitenkaan ole
sanallakaan ilmaissut mieli-
pidettään oikeuden päätökses-
tä, jonka mukaan hän saattaa
joutua vankeuteen, jos rikkoo
sopimuksen. Hän on ilmoitta-
nut hallitukselle, että kaivos-
miesten työsopimus hallituk-
sen kanssa päättyy marrask.
20 päivänä.

Lewisin vaietessa kaivos-
miehet jättivät työpaikkansa
suurin joukoin, sillä Lewis
nähtävästi vaikenemisellaan
antaa kaivosmiehille viittauk-
sen mennä lakkoon. Hallituk-
sen johtomiehet presidentistä
lähtien ovat sitä mieltä, että
Lewisin a ei ole oikeutta rik-
koa työsopimusta hallituksen
kanssa.

Idän valtioissa jo tehdään
valmisteluja sähkövoi m a n
käyttämisen vähentäm i s t ä
varten, sillä suuri osa säh-
köstä “jauhetaan” höyryvoi-
malla.

o

Kannattakaa niitä liikkaltä.
Jotka Ilmoittavat Auttajassa.
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Kreikkalainen perhe Korin-
tossa avaa Amerikasta tullut-
ta pakettia, sillä eivät varsin
kaikki Amerikasta lähetetyt
paketit mene Suomeen. Krei-
kan kansa on kärsinyt enem-
män nälkää kuin ehkä mikään
toinen maa. Amerikassa toi-

miva Kreikan avustusjärjestö
suunnittelee laajaa avustusta,
sillä järjestön tarkoituksena
on ruokkia ja vaatettaa 375,-
000 sotaorpoa ja tarjota päi-
vällinen kahdelle miljoonalle
koululapselle.,


