
No. 24 Ironwood, Mich., kesäk. 12 p.—June 12, 1947 Voi. 42

ffl\,*>Jlfjs!h x^iaS»BMßH^eäi?c.-.^3^ :̂: ! V ':w! :̂ x '®>'' ’’’s fffifcyiflilliMmh^^Sl^il" <* X 'i lii

Vanha sanonta politiikkojen
kyvystä “pelata palloa”, saa
uuden merkityksen kuvassa
esiintyvien kongressimiesten
käydessä pelaamaan pesäpal-

loa Washingtonissa, D.C. Nä-
mä republikaanit Minneso-
tan Harold Hagen tuomarina,
Wisconsinin Glen Davis “ket-
saajana”, ja Californian Char-

les K. Fletcher mailamiehenä
harjoittelevat esiintyäk-

seen pelissä demokraatien yh-
deksikköä vastaan.

Arvostelee Taftin
talouspolitiikkaa

Presidentti Truman arvos-
teli ankarasti Ohion republi-
kaanisen senaattorin Taftin
talouspolitiikkaa, lausuen:

“Pitenrynän ajan päälle tu-
lisi sellainen ohjelma tuhoa-
maan sekä hyvinvoinnin että
voitot.” Samalla ilmoitti pre-
sidentti nimittäneensä Neb-
raskan entisen kuvernöörin
Dwight Griswoldin sen ame-
rikkalaisen lähetystön johta-
jaksi, joka tulee huolehti-
maan Kreikalle ja Turkille
myönnetyn $400,000,000 avus-
tuksen jakamisesta ja käytös-
tä.

Myöskin nimitti presidentti
Richard F. Alienin huolehti-
maan ja johtamaan $350,000,-
000 avustusohjelmaa Europan
muissa maissa.

KIRKOLLINEN KOKOUS
JÄRVIENPÄÄSSÄ

Ev. Lutherilaisen kirkon
Pohjois-Minnesotan piiri ja
sanotun piirin Naisten lähe-
tysliitto pitää kokoustaan
Superiorin Concordia Luther-
an-kirkossa. Kokouksessa on
tuhannen osanottajaa.

Presidentin Canadan-
matka

Presidentti Truman mat-
kusti viikon alussa Cana-
daan. Hän viipyy siellä kol-
me päivää. Keskiviikkona
hän puhui Canadan parla-
mentille. Presidentin puheen
aiheena oli läntisen pallon-
puoliskon sotalaitoksen yhte-
näistäminen.

Hänen toimestaan lähtee
myöskin sotalaivue vieraile-
maan Etelä-Amerikan mais-
sa poiketen Chilen jja Perun
satamiin.

Valtiosihteerin puhe
Valtiosihteeri George C.

Marshall, puhuessaan Harvar-
din 296:ssa päättäjäisjuhlassa
Cambridgessa, jossa hänelle
annettiin lakitieteen kunnia-
tohtorin arvo, kosketteli hie-
man peitetysti Neuvostoliittoa
sanoessaan, että mikä tahansa
maa, joka juonittelee toisten
maiden elpymistä vastaan,
koettaen ihmisten kärsimyk-
sillä hankkia poliittisia tai
muita etuja, saa olla varma
vastarinnan kohtaamise st a
Yhdysvaltain taholta.

Suomen uutisia
Viljo Heino ylivoimainen.

Viljo Heino •''"oli kesäk. 1
pnä Lahdessa juostujen mur-
tomaamestaruuskilp a i 1 u -

jemme suurin nimiä Ylivoi-
maisesti hän hallitsi ja voitti
päämatkan. Yllätysten sarja
sävytti nämä tasoltaan hy-
vät ja osanottajamäärältään
kaikkien aikojen suurimmat
tämän alan kisat (96 juoksi
maaliin). Suurin yllättäjä oli
Heino itse. Hän saapui en-
simmäiseltä kierrokselta kol-
mantena, oltuaan sitä ennen
jo välillä lähes 100 m muita
edellä. Epäiltiin jo radan pa-
himman mäen tyrmäyssuori-
tusta, mutta sitten saatiin-
kin tietää, että maailmanen-
näysmiehemme oli juossut
harhan ja siten tilapäises-
ti menettänyt johtoaseman-
sa. Pian hän olikin jälleen
kärjessä jätti muut taas 50
m ja lasketteli sitten maa-
liin kenenkään pystymättä
vaarantamaan 'hänen rauhal-
lista loppumatkaansa. Salo-
mon Könönen oli varma kak-
konen.

* * *

Ruotsissa olevien suomalais-
ten lasten palautus.

4,000 suomalaista lasta pa-
lautetaan nyt heinäkuun ku-
luessa kotimaahan Ruotsista.
Tämä on viimeinen suuri
Suomen lasten avustuskomi-
tean ja Ruotsin viranomais-
ten järjestämä lasten palau-
tus Ruotsista.

Loput Ruotsissa olleista
suomalaisista lapsista jäävät
sinne toistaiseksi ja heidän
palauttamisensa jää ruotsa-
laisten kasvatusvanhempien
ja lasten väliseksi asiaksi.

Tämän lisiksi on Ruotsissa
nykyisin nöin 1,500 sairasta
suomalaistat; lasta, joita jat-
kuvasti hoidetaan siellä.

* * *

Rautamalmia löydetty ent.
Suomen l^arjälasta.

Moskova, 1,6. (STT-Reu-
ter) Venäläiset geologit ovat
löytäneet rikkaita rautamal-
miesiintymiä Karjalan tasa-
vallan länsiosasta, alueelta,
joka aikaisemmin kuului
Suomelle. Viranomaiset suun-
nitelevat parhaillaan toimen-
piteitä löytöjen käyttämisek-
si.

* * *

Suomen kauppasopimus Jugo-
slavian kanssa.

Helsingissä on käyty kau-
pallisia neuvotteluja Suomen
ja Jugoslavian kesken. Neu-
vottelut, jotka ovat tapahtu-
neet ystävällisessä hengessä
on saatettu päätökseen v.k.
28 pnä, jolloin allekirjoiteta
tiin maksusopimus ja kau-
pallinen sopimus.

Sopimusten mukaan Jugo-
slavia toimittaa Suomen kro-
mimalmia ja muita metalleja,
kovaa puuta, tupakkaa, kui-
vattuja ' hedelmiä, parkitu-
suutteita, lääkeraaka-aineita
ja muita tavaroita. Suomi
toimittaa Jugoslaviaan mm.
selluloosaa, erilaisia paperei-
ta ja muita puunjalosteita
sekä koneita.

* * *

Suomen kirjailijaliitto 50-
vuotias.

Suomen Kirjailijaliiton pe-
rustamisesta oli toukok. 22
pnä tullut kuluneeksi 50
vuotta. Tapausta juhlittiin

(Jatkoa sivulla 3)

Haluaa yhdistynyttä
Eurooppaa

Valtiosihteeri Marshall ke-
hoitti Yhdysvaltain kongres-
sia ilmaisemaan Amerikan
suosivan Euroopan Yhdysval-
tojen muodostamista. Yhdys-
vallat haluavat Eurooppaa, jo-
ka ei ole alituisessa taistelussa
itseään vastaan, ja joka olisi
parempi sitä Eurooppaa, jon-
ka sijan se ottaa.
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Elukoita ilmalaivassa
Että pienempiä elukoita

kuljetetaan ilmalaivassa ei
liene enään ollenkaan tava-
tonta. Äskettäin kuletettiin
Carnation farmeilta, Was-
hingtonin valtiossa, 5 siitos-
sonnia junalla Barnes lento-
kentälle, Westfieldiin, Mass.,
ja sieltä lentokoneilla Itali-
aan, missä karjakanta on so-
dan johdosta huvennut vä-
hiin. Ennemmin on Carna-
tion yhtiö kulettanut rotu-
hiehoja lentoteitse etelä-A-
-merikaan. t

KULLAKIN ON OMAT
KONSTINSA

Mrs Mary Jane Taylor,
Red Mund, Wis., vietti per-
jantaina 105:ttä syntymä-
päiväänsä selittäen tervey-
tensä ja pitkän ikänsä joh-
tuvan suurelta osalta siitä,
että hän ottaa “lumikylpy-
jä’\ kieriskelee lumessa, mil-
loin sellaiseen on mahdolli-
suutta.

sokerin
0

SÄÄNNÖSTELY
Kongressin edustajahuo-

neen komitea hyväksyi lain,
joka lopettaa sokerin säännös-
telyn kotitarvetta varten.
Laki ei koske hintarajoitus-
ta eikä sokerin käyttöä teol-
lisuudessa. Lakiehdotuksen
uskotaan läpäisevän alahuo-
neessa muutaman päivän si-
sällä.

PRESIDENTTI TRUMAN
KANSAS CITYSSÄ

Presidentti Truman, joka
oli puhujana ensimmäisen
maailmansodan veteraanien
kokouksessa Kansas Cityssä,
matkusti lentoteitse takaisin
Washingtoniin, pysähtyen vä-
lillä tapaamassa sairaudesta
toipuvaa vanhaa äitiään Pre-
sidentti kertoi äitinsä alkavan
voida hyvin. \

VENÄJÄ LÖYTÄÄ
KARJALASSA RAUTAA

Venäläiset geologit ovat
löytäneet, ilmoitetaan Mos-
kovasta, rikkaita rautamal-
miesiintymiä Karjalan tasa-
vallan länsiosasta, alueelta,
joka aikaisemmin kuului
Suomelle. Viranomaiset suun-
nitelevat parhaillaan toimen-
piteitä löytöjen käyttämisek-
si.

00RILAIVA HUKKUI
SUPERIORILLA

12 menetti henkensä var-
hain keskiviikko-aamuna, jol-
loin oorilla lastattu rahtilai-
va Emperor ajoi kiveen Su-
perior-j arvella ja upposi.

Laivan naiskokki saatiin
ylös, mutta ll:sta laivan
väestöön kuuluvan ruumiit,
niiden joukossa myöskin
kahden naisen, ovat vielä ka-
teissa.

Yhdysvaltain rannikkovar-
tioston pelastusvene toi 21
laivalta pelastettua Fort Wil-
liamiin.

Emperorin normaalimiehis-
töön kuului 35, mutta kaksi
näistä oli jäänyt pois Port
Arthurissa, Ont., kun laiva
lähti Ashtabulaan, Ohioon,
tiistai-iltana.

BULLIT SYYTTÄÄ
VENÄJÄÄ

Wm C. Bullit, entinen A-
merikan lähetti Venäjälle,
sanoi, että Venäjä ja sen
puoltajavaltiot hyökkäävät
Amerikan kimppuun “heti,
kun pitävät itsensä siihen
kyllin voimakkaina”. Uusi 5-
vuotissuunnitelma on kohdis-
tettu tehostamaan Venäjän
sotakuntoa. Stalin kannatta-
jineen on kaikkien vapaiden
kansojen vihollinen, mutta
nykyään ei suinkaan kykene
hyökkäykseen, johon olisi ha-
lukas, mutta Venäjällä on
aina Yhdysvalloissa vakoo-
jansa ja kätyrinsä sekä työ-
väen yhdistyksissä, että
myöskin hallituksen viras-
toissa Washingtonissa.

Ilmaliikenne Helsinkiin
New Yorkin ja Helsingin

välinen säännöllinen ilmalii-
kenne alkaa kesäk. 21 p. Ta-
sot lähtevät New Yorkista
tiistaisin, torstaisin ja lauan-
taisin klo 3 päivällä ja saa-
puvat Helsinkiin toisen päi-
vän aamuna, klo 9:40. —Hel-
singistä lähtevät tasot maa-
nantaisin, torstaisin ja lauan-
taisin klo 10:30 aamulla ja
saapuvat New Yorkiin 22V2
tuntia myöhemmin.

Senaatti hyväksyi
Kolmensadan milj. dollarin

votuisen menoerän, jonka
tarkoitus on auttaa Amerii-
kan kouluja kykeneviksi an-
tamaan yli maan samanlai-
sen kasvatuksen. Eräs se-
naatin komitean jäsenistä
vastusti lain sitä kohtaa, jo-
ka oikeuttaa valtiot myöntä-
mään avustusta tästä rahas-
tosta myöskin yksityisluon-
toisille kirkkokouluille. Pienin
avustus tästä rahastosta on
$5 vuodessa lasta kohti.

KIRKKO MÄELLÄ
Rocklandin isät ja town-

shipin valtuusto ovat päät-
täneet rakentaa kylän sata-
vuotisjuhlaan muistomerkiksi
kuusi jalkaa korkean pie-
noiskuvan paikkakunnan van-
hasta kirkosta, joka on van-
hin kirkko Yläniemekkeellä.
Sunnuntaina, heinäk. 6 p.
vietetään juhlan vakavin oh-
jelma tämän kirkon ympä-
rillä.

o
JAPANIN KAUPPA

Valtio- ja sotaviranomaiset
ilmoittavat, että japanilaiset
saavat ryhtyä yksityisiin
kauppasuhteisiin Amerikan
kanssa elok. 15 p.

Kongressin kesäloma
Kongressin kesälomalle ha-

jaantuessa on sen republi-
kaanisilla johtajilla päänvai-
vaivana, että presidentti sai-
si, kongressin hajaannuttua
hallita maata 5 kuukautta
mielensä mukaan. Presiden-
tillä on valta kutsua kong-
ressi istuntoon loma-aj alla-
kin, milloin hän niin haluaa,
mutta nyt ajattelevat repub-
likaani johtajat keinoa, joka
antaisi, tarpeen tullen, myös-
kin heille tämän oikeuden.
He pitävät, että varsinaisiin
lainlaadinnallisiin tehtäviin ei
kongressi enään tällä istun-
tokaudella ryhdy, ja heille
antaisi aijottu loma tilai-
suutta vaalitaisteluun, kulle-
kin piirissään, mutta asiassa
on kun onkin ylempänä mai-
nittu huolestuttava niksi.

Uusi työlaki hyväk-
sytty kongressissa

Kongressin molemmat huo-
neet ovat hyväksyneet työ-
suhdekin ja lähettäneet sen
Valkoiseen Taloon presidentti
Trumanin allekirjoitettavaksi.
Laki hyväksyttiin niin ylivoi-
maisesti, että se voi tulla laik-
si, vaikka presidentti, kuten
eräillä tahoilla arvellaan, sen
eittoaisikin. Laki hyväksyt-
tiin 379 äänellä 79 vastaan.
Se on suuresti uniovastainen
ja tekee näiden toiminnan
vaikeaksi ja epävarmaksi.
Työläiset jyrkästi vastustavat
lakia ja toivovat sen eittoa-
mista.

Matkusti äidin luo
hautajaisiin

Mike Stratas, Martins Fer-
rystä, 0., oli luullut 34 vuotta
äitinsä kuolleeksi, kunnes
muutama kuukausi sitte sai,
uusia tiedusteluja tehtyään,
tietää hänen elävän Kreetas-
sa. Hän matkusti lentoteitse
tapaamaan vanhusta, mutta
sai tiedon, että äiti olikin juu-
ri kuollut ja matkasta tuli
hautajaismatka.

o

Wallacen kannattaja
hävisi vaalissa

Olympiasta, Wash., tulee
tieto, että Charles Savage, jo-
ta entinen varapresidentti
Wallace kannatti, hävisi vaa-
lissa, kun Washingtonin val-
tion kolmas piiri valitsi kon-
gressiin hänen republikaani-
sen, Trumanin ulkomaapoli-
tiikkaa kannattavan, vastus-
tajansa. Wallace itse puhui
Savagen puolesta. Entinen
kongressimies, jonka tilalle
Savagen vastustaja, Russell
W. Mach valittiin, oli myöskin
republikaani.

o ■ - -

JAPANILAINENKENRAALI
HIRTETTIIN

Kenraaliluutn. Masao Baba,
joka 37. jap. armeijan komen-
tajana määräsi v. 1945 van-
gitsemilleen brittiläisille ja
australialaisille sotila i 1 1 e
kuoleman marssin Borneossa,
tuomittiin äsken kuolemaan
sotaoikeudessa Sydney ss ä ,

Australiassa.

PAKENIVAT
VANKILASTA

Kahdeksan Yhdysvaltain
sotilasta murtautui ulos
Mannhoimin sotilasvankilas-
ta viime pyhänä. Kaksi heis-
tä saatiin kiinni maanantai-
na, mutta 6 on vielä karku-
teillä ja heitä etsimässä on
ilmalaivoja ja enemmän kuin
tuhannen miestä.

Lakon uhka Briggsin
tehtailla

United Autoworkers union
toimeenpaneva komitea uh-
kaa kutsua lakkoon
Manufacturing yhtiön 20,-
000:tta työläistä Detroitissa,
ellei palkkasopimusta saada
aikaan. Yhtymällä on 8 teh-
dasta, joiden sulkeminen he-
ti vaikuttaisi Chrysler Cor-
porationin ja Packard Motor
yhtiön tuotantoon, joiden au-
tojen päällyskojut valmiste-
taan Brigss-yhtiön tehtaissa.
Neuvottelu käy parhaillaan
lakon välttämiseksi.

ROSVOUS YRITYS
Victor Smith, 29, Caledo-

niassa, Wisc., oli paikallisen
luterilaisen seurakunnan ra-
hastonhoitaja. Naamioituros-
vo tuli vaatimaan hänen 26-
vuotiaan vaimonsa ilmaise-
maan rahojen säilytyspaikan.
Kun nainen ei ilmaissut, löi
rosvo hänet pistoolin perällä
tainnoksiin ja sitoi hänet
vieden hänen käsilaukussaan
olleet $lO. Rosvo pakeni,
mutta rahat, $4OO, jäivät
saamatta. Nainen tuotiin toi-
pumaan sairaalaan Milwau-
keeseen.

PARANTAJA
EPÄONNISTUI

Nk. “uskolla parantaja”,
Avak, jonka Krikos Arake-
lian tuotti Persiasta palat-
silleen Palm Springissä pa-
rantamaan hänen 37-vuotias-
ta poikaansa, joka kaatuva-
taudin ja halvauksen otteis-
sa on sairastanut 5-vuotiaas-
ta saakka, epäonnistui koko-
naan. Mitään toipumisen
merkkejä ei sairaassa ha-
vaittu. Eräät tuhansista, joi-
ta oli kokoontunut apua saa-
maan, sanoivat voivansa pa-
remmin, mutta mitään ih-
meparannuksia ei tapahtu-
nut.

KUOLI TAPATURMAAN
Lauantaina kuoli entinen

ironwoodilainen, Louis Sis-
koski, tapaturmaisesti Chica-
gossa katuvaunun häneen is-
kiessä. Hänen vaimonsa kuo-
li täällä neljä vuotta sitte.
Lapsia jää 11. Ruumis tuo-
daan Ironwoodiin haudatta-
vaksi.

TARJOO VAPAITA
PERUNOITA

Yhdysvaltain maatalousvi-
rasto kehoitti yleisöä ja var-
sinkin hyväntekeväisyys-lai-
toksia hankkimaan osansa kä-
sillä olevasta perunayli jää-
mästä aivan vapaasti. Maini-
tun viraston on ollut tänä
keväänä hävitettävä 11,500
bushelia varhaisia perunoita,
joille ei ole ollut ostajia.

Suomen ja Pohjois-
Amerikani välinen
liikenne vilkastuu

Suomen ja Pohjois-Ameri-
kan välisessä liikenteessä on
kulunut toukokuu muodostu-
nut ennätykselliseksi, kertoo
apulaisjohtaja W. Törnroth
Laivattu määrä tältä kuulta
nousee n. 43,000 tonniin. Saa-
tujen ennakkotietojen mu-
kaan kesäkuu kuitenkin lyö
tämänkin ennätyksen. Jos
kaikki sujuu odotusten mu-
kaan, päästänee viennissä täl-
löin n. 55,000 tonniin ja kaikki
ne varastoylijäämät, jotka
jääsulku aiheutti vientiteolli-
suudelle, saataisiin kesä- ja
heinäkuun vaihteesdpn men-
nesä tyhjennetyiksi.

O rr
Leikkaus verenpai-
neen vähentämiseksi

Fresnolainen lääkäri, Cali-
forniassa, tri Goerge H. Scia-
roni on kokeillut verenjuok-
sun aivostoon muuttavia leik-
kauksia korkeaa verenpainoa
sairastavissa. Leikkaus avaa
tukkeutuneita tiehykkeitä ja
vähentää verenpainoa, tuoden
aivoihin lisää happeunutta,
kirkasta verta, näin vähentä-
en halvauksen vaaraa ja hal-
vauksen vaikutuksia. Hä-
nen asiaa selostava artikkelin-
sa julaistaan lääkärien am-
mattilehdessä ensi vuoden a-
lussa.

ERWINKYLÄN 4-H
DULUTHISSA

91 Erwinkylän 4-H klubin
jäsentä teki matkan Dulut-
hiin tiistaina tarkastamaan
paikkakunnan merkillisyyk-
siä. Paikallinen sanomalehti-
paino, laivakanava, ilmasil-
ta, Enger Memorial-tähtitor-
ni, Duluthin eläintarka ja
maanviljelijäin Superiorissa
oleva vilja-elevaattori maini-
taan niiden nähtävyyksien
joukossa, joita nuoret tar-
kastavat.

. ,r.rmrr -,y.T

Hgis V. flran «F#,'*

Yksi mies kuoli ja monet
matkustajat saivat pahaa pöl-
lyä, kun yhdeksän New York
Central-tien Buffalo-Chicagon
pikajunan vaunua suistui ra*

dalta yhteentörmäyksessä Hu-
ronicsa, 0., ja vaunujen ka-
sautuessa kaatuneen veturin
päälle Veturin kuljettaja,
James Williams, sai surmansa.


