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Ranskan sota-invaliidit ovat
ryhtyneet istumalakkoon Pa-
riisin kaduilla vaatiessaan

suurempaa eläkettä hallituk-|
seita. Istuvassa asennossa toi-
mitettuja mielenosoituksia on|

kautta maan. Muutamissa
kaupungeissa on tapahtunut
myös mellakoita.

Sodasta puhuttu liian paljon
Sitä mieltä on entinen
valtiosihteeri

Entinen valtiosihteeri Byr-
nes on sitä mieltä, että rauhan
esteenä olevat vaikeudet ovat
kyllä voitettavissa, mutta niin
Yhdysvalloissa kuin Venäjäl-
läkin puhutaan liian paljon
sodasta ja liian vähän rauhas-
ta.

Kummankaan maan kansa
ei halua sotaa ja vain ajatte-
lemattomat johtajat voivat
aiheutttaa uuden sodan puh-
keamisen. Saavuttaaksemme
todellinen ja kestävä rauha,
on liittolaisten neuvoteltava
keskenään tasavertaisina ja
vältettävä kaikilta puolilta
liiallisia vaatimuksia.

Variety Club Internationa-
lin järjestämässä tilaisuudes-
sa pitämässään puheessa, ve-
tosi Byrnes niin Venäjän kuin
Yhdysvaltainkin käsitykseen,
ettei kumpikaan voi tiukasti
sanella rauhanehtoja ja että
rauhaa koskevissa neuvotte-
luissa ei ole tilaa “ota tai jätä”
katsantokannalle.

Tämä on ensimmäinen mr
Byrnesin ulkomaaohjelmaa
koskeva lausunto sen jälkeen,
kun hän kuluvan vuoden a-
lussa luovutti toimensa ken-
raali George C. Marshallille.

Sanoessaan, että suurvallat
eivät saisi olla liian itsepäisiä
lausunnoissaan, huomautti mr
Byrnes, että “tässä epätäydel-
lisyyksien maailmassa ei ole
mitään täydellistä rauhaa,”
vedoten samalla Yhdysvaltain
kansaan, ettei se vaatisi mi-
tään täydellisyyttä.

Kehoittaessaan liittolaisval-
toja neuvottelemaan keske-
nään tasavertaisina, lausui mr
Byrnes: “Heidän ei silti tar-
vitse uhrata varsinaisia peri-
aatteitaan, mutta heidän on

järkevästi kyettävä päättä-
mään, mitkä ovat periaatteel-
lisia kysymyksiä ja mitkä taas
ovat ohjelmakysymyksiä.”

Oman persoonallisen kat-
santokantansa supisti mr
Byrnes seuraaviin lauseisiin:
“Jos sota syttyisi, ei se saa al-
kuaan sen johdosta, että kan-
sa tahtoisi sotaa, vaan yksin-
kertaisesti siitä syystä, että
maailman hallitusten kontrol-
lissa olevat miehet ovat kyke-

Presidentin äiti
vähän vahvistunut

Pres. Truman vietti sun-
nuntain äitinsä sairasvuoteen
luona ja on siellä vieläkin,
mutta näyttää, että 94-vuo-
tiaan vanhuksen voimat vie-
lä vahvistuvat. Presidentti
virkkoi: “Äitini istui luona-
ni silloin, kun tarvitsin hän-
tä, joten nyt vastavuoroises-
ti viivyn hänen sairasvuo-
teensa ääressä. Milloin hy-
vänsä hän herää ja haluaa
puhella kanssani, tahdon sil-
loin olla läsnä.
Vanha mrs Truman on vii-

me päivinä nukkunut paljon
ja joka kerta herättyään
kutsunut poikaansa luokseen
puhelemaan.

Lunta satoi pohjois-
valtioissa

Tiistai-iltana satoi lunta
Minnesotassa, Wisconsinissa
ja Kanadan Manitobassa, toi-
sin paikoin aivan maan val-
koiseksi. Monin paikoin pu-
tosi mittari 22:teen. Ilmojen
ennustajat sanovat, että tä-
nään ja perjantaina on ta-
vallista kylmempää, joskaan
ei enää ennusteta uutta lu-
mipyryä.

THE JERK ?
_

nemättömiä tehtäviinsä.
“Mutta en kuitenkaan usko,

että on olemassa niin vara-
rikkoutuneita valtiomiehiä. Ja
minä edelleen väitän, että yh-
teenotto ei ole mitenkään
välttämätön. Päinvastoin olen
siinä uskossa, että me voimme
tehdä rauhan javoimme myös
ylläpitää sen. Käsitän kyllä
olevan paljon vaikeuksia,
mutta me voimme kyllä voit-
taa edessäolevät vaikeudet.”

Suomen uutisia
Suuri väärinkäytösjuttu Ro-
vasniemellä.

Viime helmikuun 22 p. pi-
dätti Rovaniemen rikospoliisi
siirtoväen Rovaniemen huol-
toaseman päällikön luutn.
Veikko Kangasniemen epäil-
tynä syylliseksi siirtoväen ja
sen tavarain paluukuljetuk-
sissa tapahtuneisiin väärin-
käytöksiin.

Laajaksi paisuneen jutun
tutkiminen on annettu Lapin
läänin rikospoliisikeskuksen
huoleksi, joka tähän mennes-
sä on kuulustellut Kangas-
niemen ohella autonkuljetta-
jia, siirtoväkeä ym. Tutki-
muksissa on selvinnyt, että
siirtoväen ja heidän irtai-
mistonsa paluukuljetuksista,
joiden kustannukset suorit-
taa valtio, on peritty näen-
näisistä kuljetuksista satoja-
tuhansia markkoja, ja rahti-
kustannuksia, joita todelli-
suudessa ei ole ollut olemas-
sakaan, mm. eräässä tapauk-
sessa valtiota laskutettu 30,-
000 ja toisessa tapauksessa
40,000 markalla jne. Monis-
sa tapauksissa on merkitty
kuljetetuksi tavaramääriä,
joita todellisuudessa ei ole
liikuteltu mihinkään. Jutus-
ta paisuu laajimpia väärin-
käytös juttuja, mitä milloin-
kaan tällä alalla on ollut.

Luutn. Kangasniemi on
nyt julistettu vangituksi ja
juttu häntä vastaan tulee lä-
hiaikoina esille Rovaniemen
kauppalan välikäräjillä.

* * *

Kaatuneitten muistopäivä.

T.k. 18 päivä oli koko Suo-
messa omistettu sodissa kaa-
tuneiden muistolle. Valta-
kunnan liput kautta maan
laskettiin saloissaan surua-
sentoon «klo 10 ja ne olivat
niissä klo 14 saakka. Kun-
niakäyntejä sankarihaudoilla
seppelten laskuineen suori-
tettiin lukuisilla paikkakun-
nilla, ja pitkin päivää kävi-
vät kaatuneiden omaiset rak-
kaittensä haudoillia viettä-
mässä hiljaisen tuokion. Hel-
singissä pidettiin lisäksi y-
leisvaltakunnallinen kaatu-
neitten muistojuhla.

* * *

New Yorkin-Helsingin lento-
linja avattaneen kesäk. 1 pnä.

American Overseas Air-
linesin tarkoituksena oli a-
lunperin avata liikenne New
Yorkin- Helsingin linjalla jo
tk. 15 pnä, mutta eräiden
järjestelyjen johdosta avaa-
minen on viivästynyt. Uuden
Suomen kirjeenvaihtajan a-
merikkalaisen lentoyhtiön ta-
holta saamien tietojen mu-
kaan on kuitenkin hyviä toi-
veita siitä, että liikenne voi-
daan sensijaan avata kesäk.
1 pnä. Liikenne tapahtuu
Tukholmasta Helsinkiin eikä
Poriin, kuten eräissä aikai-
semmissa tiedoissa oli otak-
suttu, ja sitä välittävät DC
3-koneet, jollaisilla myös
koelennot Malmin kentälle
on suoritettu. Kysymyksessä
on 3 tai 4 vuoroa viikossa.

Sen jälkeen kun amerikka-
lainen Lentoyhtiö sai liiken-
nöimisluvan Suomen virano-
maisilta liikenne Suomeen
voidaan aloittaa heti kun
yhtiö on saanut suoritetuksi
loppuun kaikki valmistelunsa
uutta linjaa varten. Valmis-
telut ovat yksinomaan tek-
nillistä laatua.

* * *

N. Y. Times painetaan suo-
malaiselle sanomalehtipape-
rille.

New York Times, joka ai-
na on ollut tunnettu erino-
maisten ja luotettavien uutis-
tensa lisäksi myös hyvästä
paperistaan ja painoteknilli-
sesta asustaan, ilmestyy
muutaman päivän päästä en-
simmäistä kertaa pitkän his-
toriansa aikana suomalaiselle
paperille painettuna. Times
on käyttänyt tähän asti ka-
nadalaista, uusseelantilaista
ja englantilaista paperia.
Timesin paperintuntijat va-
kuuttavat, että suomalainen
paperi on huomattavasti pa-
rempaa kuin mainittujen
maiden sanomalehtipaperilaa-
dut.

Täällä parhaillaan vierai-
leva suomalainen sanomaleh-
timiesretki kunta tutustuu
huomenna Timesin toimita-
loon ja erityisesti Timesin
latomoon ja painopuoleen.

Nälkäisten luku lisääntyy Europassa
CIO:n MURRAY
JÄYKISTYNYT

CIO:n kommunistien edes-
sä kahta puolen ontuva
OIO:n presidentti Philip-Mur-
ray on viimeinkin ottanut
jyrkemmän kannan vallan-
kumouksellisia uniojen johta-
jia kohtaan. CIO:n jöhta-
kunta äänesti vahvalla en-
nemistöllä, että kommunistit
on pantava pois union johta-
vista asemista. Silloin Philip
Murray sai rohkeutta sano-
maan: “Jokainen mies, joka
menee työpaikkaan näennäi-
sesti työläisten edustajana,
mutta käyttää aikansa kom-
munisti-aatteiden lietsomises-
sa, on maansa petturi. Olen
väsynyt kommunistien puo-
lustamiseen ja kuuntelemaan,
kun johtokunta heitä puolus-
taa. Aika on saapunut, että
heidät on potkittava pois,
missä ikinä heitä löytynee-
kin.*’

Amerikassa samalla kertaa
poltetaan perunoita, että
hinta pysyisi korkealla.

Hamburgissa, Saksassa kun-
nolliset kansalaiset tarkaste-
levat valloitusjohtajien ros-
kakannuja löytääkseen niistä
ruokaa. Kissat ovat hävinneet
kaupungista jotakuinkinkoko-
naan, sillä kissanraadot liote-
taan kuoritussa maidossa ja
vedessä 8 tuntia, että ne peh-
menisivät syötäväksi. Ja por-
ton palkka on kaksi leivänpa-
lasta. Essenissä on päivän
ruoka-annos 1550 kaloriaa,
mutta monet saavat vähem-
män kuin tuhannen. Se mer-
kitsee kaksi leivänpalasta päi-
vässä ja vähän jonkinlaista
lientä.

Mustanpörssin salattuja va-
rastoja toisinaan löytyy, kuten
Munchenin läheltä poliisit
löysivät 2 tonnia perunoita,
700 munaa, vasikan ja lehmän
lihat, 15 tonnia nisuja, tonnin
kivihiiltä, 1200 gallonaa ben-
siiniä, 20 paria housuja ym.

Suuret määrät ruokatavaraa
Europaan on tuotava Ameri-
kasta. Vaikka Europan pitäi-
si olla itsensä elättävä ruuan
tuotannossa, niin ei se kuiten-
kaan vielä läheskään tuota
riittävästi. Syynä siihen on e-
tupäässä huono järjestys Sak-
sassa. Suurimman heikkouden
sanotaan olevan amerikkalais-
ten ja brittiläisten vaatimuk-
sen, että Saksan maanviljeli-
jäin on tuotava kaikki tuot-
teensa markkinoille hallituk-
sen määräämillä hinnoilla.
Maanviljelijät myyvät tuntu-
van osan tuotteistaan mus-
taanpörssiin saadakseen itsel-
leen enemmän käyttövaroja.

Mutta kun Europassa kärsi-
tään nälkää, niin Amerikassa
poltetaan perunoita, että hin-
nat pysyisivät korkealla. Ja
Europan kommunistit levittä-
vät kuvia Europassa Ameri-
kan perunakasoista, jotka va-
lellaan gasoliinilla ja polte-
taan. Kuviin lisätään selostus,
että Amerikka ei voi kelvata
maailman kansojen johtajak-
si, sillä sen kapitalistinen jär-
jestelmä ei välitä muitten ih-
misten kurjuudesta,- kun vain
Amerikan tavaralla on kor-
keat hinnat ja voitot suuret.

Vuonna 1946 Amerikan hal-
litus hävitti 22,000,000 bushe-
lia perunoita. Etelävaltioitten
perunain polttaminen on jo
alotettu. Hallitus ostaa liiat
perunat ja kun ei niillä ole
kysyntää, nini ne hävitetään.

Miksi ei niitä käytetä? Vii-
me vuonna sanottiin tilan
puuttuvan laivoista ja sentäh-
den ei niitä voitu lähettää Eu-
ropaan. Tämän kevään peru-
nojen polttaminen selitetään
seuraavilla syillä: Etelävalti-
oitten farmareilla on hyvät
laitumet eivätkä siis tarvitse
perunoita karjan ruuaksi. Pe-
runoita ei voida kuivata, kun
etelävaltioissa ei ole kuivaus-
laitoksia. Rahtimaksut ovat
niin kalliit, ettei perunoita
kannata lähettää pohjoisvalti-
oihin kuivattavaksi. Europaan
ei uusia perunoita voi kuljet-
taa, sillä niissä on liian paljon
vettä ja kuori liian ohut. Pe-
runat pilaantuisivat matkalla.

Selvin keino: tehdä peru-
noista polttorovio ja hallitus
maksaa perunat.

o
LEVITTÄKÄÄ AUTTAJAA!

U.S. puuttunee lynk-
kauksiin
Yhdysvaltain ylilakimies

Tom Clark on vaatinut pai-
kallisia oikeuslaitoksia tais-
telemaan laittomuuksi vas-
taan oikeuden jaossa. Hän
uhkasi, että U. S. oikeusde-
partmentti voi nostaa oi-
keusjutun niitä oikeuden
väärinkäyttöjä vastaan, joita
nähtiin taas South Caroli-
nassakin. Siellä paikallinen
valkoisten miesten jury las-
ki vapaalle jalalle lynkkaa-
jat, jotka olivat jo tunnus-
taneet syyllisyytensä neeke-
rin murhaamiseen.

Clark puhui Kansasin la-
kimiesyhdistyksen illanvie -

tossa, kun hän lupasi katsoa,
että oikeutta jaetaan tässä
maassa kaikille, olivatpa he
valkoisia tai mustia.

o
Suomen luotto on
edelleenkin hyvä

Niitten maitten, jotka ei-
vät ole suorittaneet maksu-
jaan hallituksen takaamille
bondeilleen Yhdysvalloissa,
täytyy järjestää uudelleen
luottokysynnyksensä ja laino-
jen suorituksensa.

Suomi on huolehtinut suo-
rituksistaan ja on samalla
linjalla Ranskan, Belgian ja
Norjan kanssa, joilla kaikil-
la, vaikka ovatkin sodassa
kärsineitä maita, on entinen
hyvä nimensä ja ovat ne siis
oikeutettuja anomaan dolla-
rilainoja suoritusasennettaan
uudelleen järjestämättä.

MORMOONEILLE
LÄHETYSASEMA
SUOMEEN

Sait Lake Citystä, Utahis-
ta ilmoitetaan, että viimeis-
ten päivien pyhittäjäin kirk-
ko on perustanut mormoo-
nien lähetysaseman Suomeen
ja nimittänyt sen johtajaksi
Henry A. Matis-nimisen mie-
hen Chicagosta.

Aiemmin on mormoonien
toiminta, mikäli sitä Suomes-
sa on ollut, johdettu Ruotsis-
sa olevalta mormoonien lähe-
tysasemalta. Suomessa on
tähän asti kaksi mormoonien
haaraosastoa, toinen Helsin-
gissä ja toinen Turussa.

Saksalla oli keino-
tekoista verinestettä

S a ksalaiset tiedemiehet,
jotka on tuotu tähän maa-
han suorittamaan erinäisiä
tieteellisiä töitä, sanoivat vii-
me viikonjamassa Amerikan
kemisteille täällä, että saksa-
laiset tiedemiehet tuottivat
viime sodan aikana synteet-
tistä eli keinotekoista veri-
plasmaa kalkkikiven ja kok-
sin mineraaleista. Tämän
keinotekoisen plasman, jota
käytettiin oikean veriplas-
man korvikkeena, saksalaiset
tiedemiehet vakuuttivat pe-
lastaneen tuhansien natsiso-
tilaiden hengen, kun sitä
käytettin verensiirroissa ja
vaikeiden verihaavojen ja
taistelun järkytysten hoidos-
sa.

Saksalaiset kertoivat ame-
rikalaisille kemisteille, että
tuota keinotekoista plasmaa
käytettiin noin 300,000 ta-
pauksessa noin 40,000 haa-
voittuneen sotilaan hoidossa
nestemäiseksi muodostettuna,
jolloin sitä annettiin pisto-
jen avulla potilaille verisuo-
niin. (Amerikassa valmistet-
tiin plasmaa sodan aikana
lahjaverestä, jota saatiin
miljoonilta verenlahjoittaj il-
ta.)

o
16-vuotias poika
surmasi neljä

Imlay Cityssä tapahtui
kaamea murha, kun 16 vuo-
den ikäinen poikanen, Oliver
Terpening, tunnusti ampu-
neensa 14 vuoden ikäisen to-
verinsa, Stanley Smithin, ja
sitten heti ampui Stanleyn
kolme siskoa. Murha tapah-
tui maanantaina Imlay Ci-
tyssä, Mich.

Kun valtion poliisi kysyi
pojalta, miksi hän toverinsa
murhasi, niin poika vastasi,
että hän vain halusi nähdä
jonkun kuolevan. Poika on
pidätettynä ja häntä syyte-
tään murhasta.

o
NIKKARIT MENIVÄT
LAKKOON DULUTHISSA

250 nikkaria meni lakkoon
Duluthissa tiistai - aamuna,
kun nikkarit ja rakennusu-
rakoitsijat eivät päässeet yk-
simielisyyteen työehdois ta.
Kysymyksessä ei ollut palk-
ka, vaan muut työehdot.
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Kymmenen vuotta • sitten

valmistui kuvassa esiintyvä
Golden Gate silta San Fran-
ciscossa. Ennenkuin siltaa ra-
kennettiin, epäilijät sanoivat,
ettei sitä voida rakentaa, ja

jos se voitaisiinkin rakentaa,
niin se maksaisi $ll2 miljoo-
naa. Silta rakennöhiin }a se
maksoi $35 miljoonaa. Sillan
kaari (span) on 4200 jalkaa
pitkä.


