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Vain kuusi ihmistä joutui
sairaalaan, kun salama iski
skuvassa olevaan siltaan Co-

llumbus, Ohiossa. Salama iski
klo 6 ill., kun silta oli täynnä

[kotejaan kohti matkustavaa

kansaa kaupungin liikekes-
kuksesta. Suuri osa sillan si-
vusta putosi jokeen.

Lähes 3 milj. ryntää yliopistoihin
Asuntopula koulukaupungeis-
sa. kalliit koulumaksut ja
korkeat elinkustannukset
eivät estä hakijoita.

Syyskuussa alettavat lukun-
sa Amerikan yliopistoissa ja
collegeissa lähes kolme mil-
joonaa oppilasta, mikä on
suurin määrä, mitä on koskaan
ollut Amerikan yliopistoissa,
onpa suurin määrä, mitä on
milloinkaan ollut yhden val-
takunnan korkeammissa oppi-
laitoksissa samana lukukau-
tena. Ja oppilaat on ahdattava
tilaan, joka on tarkoitettu
noin 1,600,000 oppilaalle.

Vaikka oppilaat tietävät, et-
tä asuinpaikat ovat huonot ja
ahtaat, pitävät he kuitenkin
itseään onnellisina, että ovatl
lainkaan päässeet yliopistoon,
sillä jokseenkin jokaiseen kor-
keampaan oppilaitokseen on
enemmän hakijoita kuin on
tilaa. Minnesotan valtion yli-
opisto jo viime vuonna hylkä-
si 13,700 hakemusta tilan
puutteessa ja luultavasti tänä
syksynä hylkää vieläkin e-
nemmän hakemuksia. Hake-
mukset keskivaltioitten yli-
opistoihin ovat ensi sijassa ko-
tivaltioista, mutta niiden li-
säksi on suuri määrä hake-
muksia idän valtioista, missä
korkeampia oppilaitoksia ei
ole riittävästi.

Sisäänpääsyvaatimukset o-
vat jyrkät, kun hakijoita on
enemmän kuin on tilaa. Ja so-
taveteraanit ovat osoittautu-
neet harvinaisen eteviksi op-
pilaiksi ja hyviksi kilvoitteli-
joiksi opintiellä. Heillä myös

> V.

Partiopoikain kokouksessa
Moissonissa, Ranskassa ame-
rikkalaiset pojat asettivat
uurnan tuntemattoman soti-
laan haudalle Pariisissa. Maa
tuotiin vapauden patsaan juu-
relta New Yorkista.

on muutamia etuoikeuksia,
joten monet uudet hakijat jää-
vät häviölle veteraanien kans-
sa. Koulumaksut ovat nousseet
jokseenkin puolella. Muuta-
missa suurissa yliopistoissa on
vuoden koulumaksu jo $5OO.
Sen lisäksi on maksettava vie-
lä useita erikoistaksoja ja noin
$6O kuussa ruuasta ja huo-
neesta. Ja huoneita on siksi
vaikea löytää, että oppilaan
on matkustettava koulukau-
punkiin noin viikkoa ennen
koulun alkamista etsimään
itselleen huonetta. Naimisissa
olevan oppilaan, jolla on lap-
sia, on melkein mahdoton löy-
tää asuinpaikkaa. Perheen on
asuttava jossakin muualla ei-
kä koulukaupungissa.

Luokkahuoneet ovat suuria
kuin Detroitin autotehtaat ja
opetus on yhtä konemaista. O-
pettajat toisinaan opettavat
niin suuria luokkia erikoisissa
koulusaleissa, että opettajan
onkäytettävä kovaäänistä saa-
dakseen äänensä kuulumaan
salin kaikissa nurkissa. Ja o-
pettajista on huomattavaa
puutetta, sillä maan teollisuus
maksaa erikoisilla kyvyillä
varustetuille henkilöille suu-
rempaa palkkaa kuin koulut.

Koulut ovat anoneet kon-
gressilta rahallista apua laa-
jentaakseen rakennuksiaan,
mutta kongressin viime istun-
nossa pyyntö haudattiin ko-
mitean kokousten pöytäkir-
joihin. Kongressi myönsi yli-
opistoille $3,000,000 tilapäisiä
luokkahuoneita varten. Sota-
tarpeisiin luovutettiin toista-
kymmentä biljoonaa dollaria.

Oolleget ja yliopistot eivät
ole jaksaneet kulkea ajan vaa-
timusten mukana. Sodan edel-
lisinä köyhinä vuosina ei tar-
vinnut rakentaa sillä oppilai-
ta oli vähän varojen puuttues-
sa kansalta. Sodan aikana ei
voinut rakentaa, mutta oppi-
laita on nyt enemmän kuin
milloinkaan ennen, joten tilan
puute on pusertava.

Amerikkalaiset jäävät
talveksi Italiaan

I Livornosta, Italiasta, ilmoi-
tetaan, että amerikalainen
miehitysarmeija, mikäli sitä
on vielä jälellä, valmistau-
tuu jäämään Italiaan talvek-
si. Italian kanssa tehdyn
rauhansopimuksen mukaan
miehitysvoimien on poistut-
tava tuosta maasta 90 päi-
vää sen jälkeen kun sopimus
on vahvistettu. Amerika ja
Britannia ovat sopimuksen

*jo vahvistaneet, mutta tois-
taiseksi on tietämätöntä,
milloin Venäjä sen vahvis-

| taa.

PERHEIDEN ELINKUS-
TANNUKSET KOHONNEET

Työdepartmentin tilastovi-
raston tiedotuksen mukaan
ovat perheiden elinkustannuk-
set kohonneet 20.7 prosentil-
la 34 :ssä kaupungissa viirnei-
-15 kuukauden aikana.

Suomen uutisia
Ruotsissa vielä 6,000 Suomen
lasta

Ruotsissa on vielä n. 6,000
n.s. komitealasta, joiden ko-
tiuttamisesta ei ole tehty
tarkempaa päätöstä. Kesän
kuluessa oli Suomen lasten
avustamiskomitean tarkoi-
tuksena yhteisymmärrykses-
sä suomalaisten viranomais-
ten kanssa kotiuttaa n. 4,-
000 lasta. Sitä varten vuok-
rattiin hl. Regin, jonka piti
heinäkuussa viedä Suomeen
yhteensä 3,500 lasta 500 lap-
sen ryhmissä, minkä lisäksi
oli tarkoitus rautateitse lä-
hettä 500 lasta. Kun Reginin
kuljetukset aloitettiin, saapui
määrävuoroille kuitenkin ai-
noastaan 200-250 lasta. Va-
rojen puutteessa komitean
on ollut pakko lopettaa nämä
kuljetukset eikä mitään lo-
pullista suunnitelmaa liene
nykyisin olemassa siitä, mi-
ten jäljellä olevat lapset saa-
daan palautetuksi Suomeen.

Samanaikaisesti kun las-
ten kotiuttaminen aloitettiin
keväällä, on Ruotsin viran-
omaisille jätetty entistä run-
saammin ruotsalaisten kas-
vattivanhempien tekemiä a-
doptoimisanomuksia. Tuhat-
kunta näistä anomuksista
on jo hyväksytty, mutta ai-
nakin sama määrä odottaa
vielä käsittelyä. Näiden las-
ten lukumäärä ei sisälly e-
dellä mainittuun 6,000 :een
Ruotsissa olevaan komitea-
lapseen.

* * *

Kaivopuiston tapahtuma e-
delleen selvittämättä

Nyt on jo kulunut yli kol-
me kuukautta Kaivopuistos-
sa Itäisen Puistotien varrel-
la olevaa Neuvostoliiton lä-
hetystötaloa vastaan tehdys-
tä tuhopolttoyritykses t ä.
Valtiollisen poliisin ja Hel-
singin rikospoliisin miehet
ovat lähes kolmen kuukau-
den ajan tehneet tarkkaa ja

tunnollista työtä tihutyön te-
kijän selville saamiseksii,
mutta turhaan. Sisäasiainmi-
nisteriön lupaama 500,000
markan palkkio on aiheut-
tanut koko joukon ilmianto-
ja, mutta mikään niistä ei

ole johtanut tulokseen eikä
oikean henkilön pidätykseen.
Asiaa tutkivilla viranomaisil-
la ei ole toistaiseksi mitään
tiettyä johtolankaa, jota seu-
raamalla olisi toiveita saada
selvitetyksi tämä'hämäräpe-
räinen tuhopolttoyritys, joka
tähän asti on pysynyt täy-
dellisenä mysteerionä.

* * *

Koneellinen pellonraivaus li-
sääntynyt Suomessa

Kuluvan kesän aikana on
eri puolilla Suomea suoritet-
tu koneellista pellonraivaus-
ta. Näistä alueista valtion o-
mistamat alueet käsittävät
n. 90%. Pellonraivaus OY:n
puolesta suoritetaan varsi-
nainen koneellinen raivaus-
työ. Tavoitteeksi astetaan
6,500 hehtaarin suuruisen a-
lueen raivaaminen. Raivaus-
tavoitteestasaavutetaan 80%'
riippuen, jos syksy on kuiva.
Vajaus johtuu siitä, että uu-
sia koneita ei ole saatu tar-
peeksi. Työt sujuvat muuten
hyvin, mutta sopivista uusis-
ta kyntömäistä on jonkin
verran puutetta. Varsinai-
seen raivaustyöhön pystyt-
tiin ryhtymään vasta juhan-
nuksen jälkeen, koska ai-
noastaan maan pintakerros
oli vapautunut roudasta. Vii-
me vuonna tulokset olivat
50-70% tämänvuotisia tulok-
sia huonommat.

* * *

Hentusen lehti Totuuden
Torvi lakkautettu

Oikeusministeriö on anta-
nut määräyksen Totuuden
Torven lakkauttamisesta se-
kä määräsi samalla poliisi-
viranomaiset takavariko i -

maan lehden 13. numeron.
Lehden lakkauttaminen joh-
tuu siitä, että sen päätoi-
mittaja ja kustantaja Er-
nesti Hentunen oli sanotussa
numerossa olleessa kirjoituk-
sessa Porkkalan alueen kaut-
takulkuliikenteestä käyttä-
nyt sopimatonta kieltä Neu-
vos toi ittoa vastaan. Valpon
miehet ovat käyneet Hentu-
sen luona ‘ tavanomaisella
“vierailulla”. Oikeusminis-
terinä on kommunisti Eino
Pekkala.

U.S:n -Venäjän suhteet huononevat
Sotatarpeita jo vie-
dään Europaan

Valtiovirasto ilmoittaa, että
enemmän kuin 50,000 tonnia
kipeimmin tarvittavia sota-
tarpeita on jo matkalla Kreik-
kaan osana Kreikan avustus-
ohjelmasta. 12 armeijan kul-
jetuslaivaa lähti itärannikon
satamista ennen elokuun puo-
liväliä, vieden kuorma-autoja,
ruokatarpeita ja muita varus-
teita kaikkiaan yli 20,000 ton-
nia. Viime viikolla lähetettiin
noin 30,000 tonnia. Näiden lä-
hetysten yhteinen arvo on n.
18 miljoona dollaria. Kuorma-
autoja, ambulansseja, ammus-
vaunuja y.m. ajoneuvoja on
näissä laivauksissa kaikkiaan
1,000 sekä 120 tonnia varaosia.

Elokuun lopulla saapuvat
Amerikaan kreikkalaiset mie-
histöt ottaakseen haltuunsa
kuusi laivastonKreikalle luo-
vuttamaa 176 jalan patrulli-
venettä.

550 Japanilaista nei-
tosta vihitty Amerika-
laisten kanssa

Viikonjamassa ilmoitettiin
Yokohamasta, Japanista, et-
tä japanilaisilla neitosilla oli
kiire päästä naimisiin ame-
rikalaisten sotilasten kanssa
ennen sen määräajan päät-
tymistä, joka myöntää ame-
rikalaisille sotilaille oikeu-
den tuoda ulkomaalaisen vai-
monsa mukanaan Ameri-
kaan. Tällainen armonaika
on ollut voimassa kuukau-
den päivät. Aivan viime
tuntien aikana vihittiin Ame-
rikan konsulaatissa 75 pari-
kuntaa. Vihittäviä saapui
konsulaattiin virtanaan ja
kiirettä oli. Suurin osa vihit-
tävistä oli Amerikassa syn-
tyneitä japanilaisia sotilaita,
mutta oli sentään 30 Valkois-
takin, jotka hankkivat itsel-
leen japanilaisen vaimon.
Sitten kesäk. 22 päivän, jol-
loin lupa-aika astui voimaan,
on noin 550 japanilaista nei-
tosta vihitty amerikalaisten
sotilaitten kanssa.

Augustana-Synodi
muuttaa nimensä

Augustan-Synodin 88:nnes-
sa kirkolliskokouksessa Kan-
sas Cityssä päätettiin kirkko-
kunnan nimeen tehdä muutos,
niin että se tulisi olemaan
Augustana Evangelical Luth-
eran Churah. Samalla päätet-
tiin tehdä laajakantoisia
muutoksia kirkkok u n n a n
säännöissä. Tullakseen lain-
voimaisiksi, on nämä päätök-
set ratifioitava ensi vuoden
kirkolliskokouksessa. Lisäksi
päätettiin, että kirkkokunnan
esimiehen virkamerkkinä tu-
lee olemaan rinnalla kannet-
tava risti. Tri P. O. Bersell va-
littiin uudelleen esimieheksi
neljänneksi nelivuotiskaudek-
si. Tri Oscar A. Benson Chi-
cagosta valittiin uudelleen
varaesimieheksi.

“MARCH OF DIMES”
KERÄYS TUOTTI YLI 7
MILJ. DOLLARIA

New Yorkista ilmoitetaan,
että viime tammikuussa toi-
mitettu “March of Dimes”-
keräys kansallisen lapsihal-
vaussäätiön ja sen 2,719 ala-
osaston hyväksi tuotti kaik-
kiaan 17,987,000 dollaria eli
noin 2 miljoonaa dollaria e-
nemmän kuin vuonna 1946.

Ruokapula jatkuu
Englannissa

Englannin työväenhallitus
on päättänyt edelleen rajoit-
taa ruokatarpeiden tuontia
Amerikasta, koska Englannin
pankin dollarivaluutta vähe-
nee arveluttavasti Amerikas-
ta saadun lainan tullessa lop-
puunkäytetyksi. Rahaministe-
ri Hugh Dalton ilmoittaa, että
Englanti tulee ostamaan ruo-
ka- ja vaatetarpeita vain sikä-
li kuin maan tulot sallivat.
Vain niistä maista, jotka hy-
väksyvät maksuksi hopeapun-
tia, tullaan ostoja tekemään.
Dalton vetosi radiopuheessaan
kansaan, kehoittaen sitä kas-
vattamaan elintarpeita ny-
kyistä runsaammassa määräs-
sä ja elämään säästäväisem-
min kunnes maan vienti saa-
daan tasapainoon tuonnin
kanssa.

Taft-Hartley työlaki
on nyt voimassa

Taft-Hartleyn uusi työsuh-
delaki astui voimaan viime
perjantaina. Yleisö, työnanta-
jat ja myös työntekijät saa-
vat nyt tilaisuuden ottaa itse
selville, onko laki merkitsevä
uutta parempien työsuhteiden
aikakautta vai onko se johta-
va entistä suurempiin risti-
riitoihin.

Työväenjohtajat ovat tähän
asti katkerasti arvostelleet
lakia, jotavastoin työnantajat
toivovat, että se saisi jotakin
hyvää aikaan. Suurimpana
vastattavana kysymyksenä
on, mitä on tapahtuva, jos
suuret uniot, pääasiallisesti
Cio-järjestöön kuuluvat, nou-
dattavat päätöstään, että eivät
ota huomioon lain vaatimuk-
sia.

POWER-YHITÖN UUSIA
VARAPRESIDENTTEJÄ

Kaksi uutta varapresident-
tiä ja toimeenpanevan vara-
presidentin niinittä min e n
Lake Superior District Power
yhtiön palvelukseen Gogebic
alueella ja Pohjois-Wisconsi-
nissa ilmoitettiin eilen. Toi-
meenpanevaksi varapresiden-
tiksi nimitettiin G. A. Donald,
Ashlandista. Uudet varapresi-
dentit ovat Walter L. Larson,
Ashland ja M. E. Juhl, Iron-
wood. M. H. Kirby, Park Fall-
sista, siirtyy Ironwoodiin; E.
L. Allman Rib Lakeltä Park
Fallsiin; E. L. Nelson Melle-
nistä Rib Lakelle jaLawrence
Bruegl Rib Lakeltä Melleniin.

\ Jo kaksi vuotta
i neuvottelut Venäjän edusta-
jien kanssa eivät ole tuotta-
neet tuloksia. Siihen johto-
päätökseen ovat tulleet kaup-
kasihteeri Harriman ja kon-
gressin kirjaston toimittama
yhteenveto neuvotteluista .

Kauppasihteeri on julkisesti
nimittänyt Venäjän suurim-
maksi vaaraksi maailman rau-
halle. Kongressin kirjaston
toimittama tutkimus ei ole
tuonut esiin mitään uutta, sil-
lä tutkimuksen toimittaneet
henkilöt vain sanovat, että Ve-
näjällä on päämääränä maail-
man johtaminen kommunisti-
seen valtiojärjestelmään. Tut-
kimusta pyysi Texasin senaat-
tori Tom Connally. Sekä halli-
tuksen jäsen että kongressin
velvoittama komitea ovat nyt
lausuneet mielipiteensä Venä-
jästä.

Toiminnassa on selvästi näh-
täviä merkkejä, ettäAmerikan
hallitusmiehet eivät enää toi-
vo yhteisymmärrystä Venäjän
kanssa. Siitä yhtenä merkki-
nä on se, että Kreikkaan on
ruvettu lähettämään sotatar-
peita ja luultavasti pian lähe-
tetään sotamiehiä tarpeitten
perässä pitämään järjestystä
maassa, missä kommunistit
lietsovat vallankumousta ja
satulassa oleva hallitus on ko-
konaan kykenemätön toimeen-
sa.

Japanissa valmistellaan rau-
hansopimusta, mutta ilman
Venäjää. Amerikka ei nähtä-
västi halua Venäjän sekaan-
tuvan Japanin asioihin, koska
ei ole voitu luoda minkään-
laista yhteisymmärrystä toi-
mintatavoissa.

Tilanne Balkanin maissa
kärjentyi huomattavasti viime
viikolla. Kreikan hallitus ku-
kistui lauantaina, kun Jugos-
lavian ja Bulgarian kommu-
nisti-sissit kokosivat suurem-
pia joukkoja Kreikan rajalle.
Amerikan edustaja Yhdisty-
neitten Kansakuntien koko-
uksessa on tehnyt syytökset
Bulgariaa, Jugoslaviaa ja Al-
baniaa vastaan aseellisten yh-
teentörmäysten lietsomisesta
Kreikassa. *<-*j

Venäjän edustajat ovat vie-
lä mukana Yhdistyneitten
Kansakuntien neuvotteluissa,
mutta monet asioita lähem-
min seuraavat sanomalehti-
kirjeenvaihtajat, jotka ovat
kokouksissa mukana, arvele-
vat, että Gromyko joukkoi-
neen kävelee ulos kokoukses-
ta viimeisen kerran minä päi-
vänä tahansä.,
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Javalaiset naiset istuvat
kudlleen lapsen ääressä (pei-
ton alla takana) ja odottavat
kuolonkärryn saapumista hoi-

lantilaisten satamasta Prio-
kissa. Kuolemankärry on ja-
valaisten tekemä symboli niis-
tä kärsimyksistä, joita koke-

vat hollantilaisten tähden.
Kuolemankärryille koot aan
nälkään kuolleet lapset ka-
duilta ja teiltä.


