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Suurten yhtiöitten voitot aikojen suurimmat
$6 biljoonaa Europan
avustukseen

Presidentti Trumanin Europan-
apukomitea esitti viikonjamassa
raporttinsa Europan avustamises-
ta Marshallin suunnitelman puit-
teissa, arvioiden siihen tarvitta-
van ensi kalenterivuoden aikana
vähintään noin 5 biljoonaa 750
miljoonaa dollaria. Tuosta sum-
masta tulisi olemaan noin 3 bil-
joonan dollarin määrä suoranai-
sia lahjoituksia, joita ei saataisi
velanmaksuina takaisin ollen-
kaan.

Mainitun komitean kauan odo-
tettu raportti ilmeisesti muodos-
tuu pääperusteeksi pres. Truma-
nin esitykselle 16 ystävällisen
Europan vallan avustamisesta,
josta kekusteltiin kesällä Parii-
sissa, neuvottelujen ytimenä ollen
Marshallin avustus-suunnitelma,
joka vuorostaan kytkeytyisi asian-
omaiseen taloudelliseen apuun ja
yhteistoimintaan toistensa sekä
avunantajan Yhdysvaltain kanssa.

Harrimanin johtama komitea
ilmoitti presidentille, että jos kon-
gressi toimii nopeasti, ensimmäi-
sen Europan avustusvuoden
myönnytyket nousevat ainakin 6
biljoonaan dollariin, joka saadaan
täällä käsillä olevista ulkomaa-
avustusrahastoista.

Reuther valittiin
autotyöläisteni
presidentiksi

United Auto Workers union jä-
senet vuotuisessa kokouksessaan
valitsivat Walter Reutherin pre-
sidentikseen toiseksi virkakau-
deksi. Reuther, joka on 40 vuotias,
on suuremmassa suosiossa nyt
kuin ensimmäisen virkakautensa
alussa. Hän suosii Taflt-Hartley
työlain vaatimusta, että paikallis-
ten uniojen virkailijain on van-
nottava, että eivät ole kommunis-
teja. Hänellä on myöskin CIO:n
presidentin Philip Murray ‘‘siu-
naus” osanaan.

Häntä vastaan presidentin vaa-
leissa oli kaksi tuntematonta, jot-
ka olivat kokelaina itsenäisinä,
nim. John DeVito ja Eddie Mur-
phy. Vasemmistopuolue ei asetta-
nut kokelasta lainkaan Reutheria
vastaan, tunnustaen, että häntä
on miltei mahdoton voittaa.

Union kokouksessa annettiin
Reutherille 16 minuuttia kestävä
mielenosoitus paraatien ja soitto-
kunnan kanssa, kun hän sai nimi-
tyksen uudeksi virkakaudeksi.

Eksperttiäkin
parempi

St. Louisissa salapoliisi Russel
Schroeder saapui tarkastamaan
rosvouksen jälkejä. Hän laski vä-
lineensä pöydälle, niiden joukossa
ollen sormenpään merkkien ku-
vauksen välineet. Mutta kun hän
olisi välineitään tarvinnut, oli ne
joku varastanut.
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Oppaan toimittajakuollut
Kalle Ruuttila, 58 vuoden ikäi-

nen Calumetissa ilmestyvän laes-
tadiolais te n “heidemanilaisten”
lehden toimittaja kuoli viime sun-
nuntaina kotonaan Lauriumissa,
Miah. Hän toimi Oppaan toimit-
tajana vuodesta 1931. Ennen sitä
hän oli laestadiolaisten kaikkia
ryhmiä palvelevan Valvoja-leh-
den liikkeenhoitajana.
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Kanoja saapuu Harry Truma-
nille Washingtoniin, kun kanan-
kasvattajat protesteerasivat Tru-
manin julistamaa kananlihatonta
torstaita vastaan lähettämällä ka-

nojaan Trumanin ruokittavaksi.
Kanat lähetettiin Pelastusarmei-
jalle ja sotaveteraanien sairaa-
laan. Ja kananlihattomat torstait
myös lopetettiin.

150 ARMENIALAISTA PALASI KOTIMAAHAN
Viime viikolla 150 armenialais-

ta, joista suurin osa oli asunut
Yhdysvalloissa siirtolaisina kulu-
neet 30 vuotta, lähti takaisin koti-
maahansa, vaikka se onkin nyt osa
Venäjästä. Heille oli vakuutettu,
että Venäjän systeemin alaisina
heillä on paremmat mahdollisuu-
det kotimaassaan Armeniassa kuin
Amerikassa. Venäjä kuljetti va-
paasti $60,000 arvosta heidän ta-
varaansa ja monet veivät muka-
naan autoja, jääkaappeja ja mui-
ta hyviä välineitä Amerikasta.

Kaikki 150 olivat luopuneet A-
merikan kansalaisoikeuk s i s t a ,

vaikka monet lähtiessään luulivat,
että tie on auki takaisin Amerik-
kaan, jos ei Venäjän alamaisuus
huvita. He olivat tietenkin pa-
hemman kerran erehtyneet.

Lähtiessään kotimaahansa siir-
tolaiset vakuuttivat: “Lähdemme
Yhdysvalloista omasta vapaasta
tahdostamme ja tunnemme syvää
kiitollisuutta. Amerikan kansan-
valtaiset laitokset tarjosivat meil-
le tilaisuuden alottaa elämä uu-
destaan.”

Moskovan radio kuitenkin se-
litti asian toisin: “Yhdysvalloissa
asuvat armenialaiset ovat luokka-
rajoitusten ja työttömyyden uh-
reja ja elämässään pettyneitä”.

Mitähän sanottavaa heille olisi
ollut niillä suomalaisilla, jotka
ovat Venäjän-matkan tehneet,
sinne tavaransa jättäneet ja sieltä
suuren vaivan kautta pakoon
päässeet?

Ei vanhuus mieltä
anna vain käyntiä
hidastaa

Lontoossa asuva James Fergu-
son on 93 vuoden ikäinen. Hän on
viettänyt elämästään 45 vuotta
vankilassa, sillä on hän koko elä-
mänsä hrajoittanut murtovar-
kautta. Viime viikolla hän kui-
tenkin ilmoitti lopettavansa am-
mattinsa. Hän selosti: “En enää
voi juosta niinkuin ennen. Olen
käynyt kankeaksi ja kompastun
liian helposti.”

Ylensyöminen
lyhentää elinikää

Jo kauan uskomuksena ollut a-
jatus, että sellainen ihminen, jo-
ka pikemmin näkee vähän nälkää
kuin syö itsensä lihavaksi, elää
vanhemmaksi, on hiljakkoin saa-
nut tieteellistä tukea. Minnesotan
valtion yliopiston fysiologian pro-
fessori Maurice B. Visscher on ku-
luneen kahden vuoden aikana ko-
keillut 144 hiiren kanssa. Puolet
hiiristä syötettiin hyvin, mutta
toisen puolen annettiin aina näh-
dä pientä nälkää.

Nälkää nähneet hiiret olivat
pienempiä kooltaan, mutta paljon
vilkkaampia, sitkeimpiä, niissä oli
vähemmän syöpää ja elivät paljon
kauemman. Hyvin syötetyt hiiret
elivät korkeintaan puolitoista
vuotta, mutta laihat hiiret elivät
pitkästi yli kahden vuoden.

Huomiota herätti se seikka, että
laihat hiiret olivat vähemmän he-
delmällisiä kuin lihavat, mutta
niin pian kuin laihoja ruvettiin
vahvemmin ruokkimaan, kävivät
ne vieläkin hedelmällisemmiksi
kuin lihavat. Ja kun lihavat hiiret
olivat jo liian vanhoja lisäänty-
mään, lainat hiiret lisääntyivät
vanhoillaan vielä nopeammin
kuin lihavat olivat lisääntyneet
parhaimpina nuoruutensa päivinä,
jos nimittäin laihoja ruvettiin hy-
vin ruokkimaan.

VANHA FORDIN BÄÄNTÖ
MUUTETTU

33 vuotta Fordin tehtaissa voi-
massa ollut sääntö, ettei työläisten
ole lupa tupakoida työmaallaan,
on nyt muutettu, kuusi kuukautta
vanhan Fordin kuoleman jälkeen.
Vain naiset konttoreissa on kiel-
letty tupakoimasta.

UUSI YLIOPI8TOKUR88I!
New York yliopisto nyt tarjoaa

aivan uuden kurssin, nim. haju-
aistin kehittämisen. Kurssi on tar-
koitettu tuleville hajuvesien val-
mistajille, Heille opetetaan se
mullistava totuus, ettei ihminen
haista nenällään vaan aivoillaan!

Yhdysvallat auttanut
Europaa noin 20 bilj.
sodan päättymisen

Ne hallituksen viranomaiset,
jotka suunnitelevat Euroopan a-
ivustuksen jatkamista, ovat jul-
kaisseet viime lauantaina kon-
gressille esitettävät arviolaskel-
mat, joista käy selville, että jo
tähän mennessä Yhdysvallat ovat
kaataneet dollareita ulkomaiden
avustamiseen 19 ja 20 biljoonan
sitten sodan päätyttyä.

Kongressin yhteisen komitean
puheenjohtaja demokraattinen se-
naattori Harry F. Byrd ilmoitti,
että komitea ei ole ottanut laskui-
hin niitä biljoonia, joita on suun-
niteltu Euroopan avustamiseksi
Marshallin suunnitelman pohjalla.

Tämä virginialainen senaattori
Byrd ei ilmaissut mitään selven-
nystä siihen pulmaan, miten pal-
jon tämä maa voi kuluttaa varo-
jaan ulkomaiden avustamiseen
saattamatta vaaraan oman maan
talouselämää. Mutta korkeissa a-
semissa olevat viranomaiset, jot-
ka ovat myöntäneet olevansa huo-
lestuneita tämän ulkomaita kos-
kevan avustuksen siitä puolesta,
ovat saaneet jonkunlaista lievitys-
tä huoleensa toisista lähteistä.

Nämä toiset lähteet taikka toi-
siin lähteisiin nojaavat tiedot tu-
levat presidentin taloudellisen
neuvoston asiantuntijoilta, joiden
kerrotaan ilmoittaneen presidentti
Trumanille, että Marshallin suun-
nitelma itseasiassa paremminkin
auttaa kuin heikentää Amerikan
hyvinvoinnin vakiintumista.
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Kulku Porkkalan
kautta määritelty
tarkasti

Marraskuun 3 pnä aloitettiin
matkalippujen myynti Porkkalan
alueen läpi kulkeviin juniin. Toi-
sen luokan lippu Helsingistä Tur-
kuun maksaa tätä tietä 540 mk ja
3. luokan 270 mk. Vastaavat hin-
nat Hyvinkään kautta ovat 700 ja
350 ipk.

Venäläiset ovat antaneet tar-
kat määräykset Porkkalan ju-
nissa matkustaville: mukana ei
saa olla minkäänlaisia aseita, ei
tuli- eikä teräaseita, kiellettyjä
ovat myös raketit, elävät kyyhky-
set, räjähdysaineet, kaasut, mi-
tättömäksi tehdyt arvopaperit, ul-
komaalaiset arpasetelit, ooppiumi
ja ooppiumipiiput, Neuvostoliit-
toa halventavat kuvat ja paino-
tuotteet sekä pornograafiset tuot-
teet. Matkustajavaunujen ovet
suljetaan sisäpuolelta, WC:ssä
saa käydä, mutta ei siirtyä vau-
nusta toiseen muulloin kuin on-
nettomuutapauksessa. Valaistus;
toimii, mutta lämmitys ei puolen-
toistatunnin aikana, sillä venä-
läisissä vetureissa ei ole höyry-
lämmitystä. Matkatavarat tar-
kastetaan kahdesti, ei kuitenkaan
käsissä kannettavia tavaroita.
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Kahvin puute
loppunee Suomessa

Saadun tiedon mukaan Kolum-
bia on myöntänyt Suomelle 5
milj. dollarin luoton kahvin ostoa
varten. Neuvotteluja käytiin lo-
kakuussa Kolumbian pääkaupun-
gissa Botogassa. Luoton turvin
voidaan maahan hankkia 8 milj.
kiloa kolumbialaista kahvia. Lai-
vaukset aloitettaneen lähitulevai-
suudessa.

Kuluvan vuoden ensimmäisen
9 kuukauden aikana useitten suur-
ten teollisuusyhtiöitten voitot oli-
vat suurimmat, mitä ovat milloin-
kaan ennen tehneet. Niistä johta-
vin on United States Steel yhtiö,
jonka presidentti, Irving S. Olds,
selosti viime viikolla, miten yh-
tiön puhtaat voitot tämän vuoden
ensimmäisenä 9 kuukautena ovat
yli $97 miljoonaa, mikä summa on
69 pros. suurempi kuin vastaava-
na aikana viime vuonna. Ja voitot
olisivat oikeastaan vieläkin suu-
remmat noin $2O miljoonaa, mut-
ta omaisuuden arvoa on laskettu
tavallista enemmän.

General Motors yhtiön voitot
ovat vieläkin suuremmat, sillä
yhtiön presidentin julkaisemien
tilien mukaan yhtiön puhdas voit-
to tämän vuoden ensimmäisen 9
kuukauden aikana on yli $213
miljoonaa, siis 1300 pros. suurem-
mat kuin vastaavana aikana
vuonna 1946. Ja omaisuuden ar-
voa on laskettu $l7 miljoonaa e-
nemmän kuin edellisinä vuosina.

Monet yhtiöt vähän häveten
julkaisevat tilinsä, mutta Union
Oil yhtiön presidentti puolusti
suurten voittojen tarpeellisuutta
selostamalla, etteivät osakkeen-
omistajat luota yhtiöön, ellei se
voi osoittaa suurta liikevoittoa.
Union Oil yhtiön puhdas voitto
tämän vuoden ensimmäisen 9 kuu-
kauden aikana on lähes $l4 mil-
joonaa, jotavastoin viime vuonna
vastaavana aikana voitot olivat
$6,624,352. Mutta yhtiön presi-
dentti Reese Taylor vakuutti, et-
teivät voitot ole vielä riittävän
suuret.

Yhtiöitten presidentit myös se-
littivät, etteivät viimeisimmät
palkankorotukset ole vielä tileissä
täysin huomattavissa. Korostettiin
myös sitä seikkaa, että palkat
nousevat taaskin ensi talven ai-
kana, joten todelliset voitot silloin
pienenevät. Mutta tähän saakka
ovat yhtiöt joka palkankorotuksen
jälkeen nostaneet tuotteittensa
hintoja vastaavalla prosenttimää-
rällä, jopa monessa tapauksessa
paljon suuremmallakin.

Konsuli Aaltio
määrätty
vapautettavaksi

Suurta huomiota herättänyt val-
tiollisen poliisin entistä päälikköä,
varatuomari Hanno Kunnasta y.
m. vastaan nostettu syyte oli mar-
raskuun 1 pnä vimeisen kerran e-
sillä Turun hovioikeudessa. Asian
käsittely akoi klo il ja oli se jäl-
leen salainen. Klo 18 käsittely
päätettiin ja hovioikeus tulee ta-
vanmukaisessa järjestyks e s s ä
myöhemmin antamaan jutussa
tuomionsa. Antamalla välipäätök-
sellä hovioikeus määräsi varatuo-
mari Hanno Kunnaksen, konsuli
Eino Aaltion ja teknikko Helge
Rannilan laskettavaksi vapaalle
jalalle. Teknikko Rudolf Sallinanomus päästä vapaaksi sen si-jaan hylättiin.

Aaltio toimi ennen sotaa Suo-men konsulina Duluthissa yli kah-
deksan vuotta.

22,000 laivojen-
rakennustyöläistä
lopettanut lakkonsa

Bethlehem laivojenrakennusyh-tiön 136 päivää jatkunut lakkoAtlantin rannikolla ilmoiteitaanpäättyneen ja ovat lakossaolleet22,000 työläistä päättäneet palatatakaisin työhönsä.


