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Presidentti .ruman ehdotti rajoitettua säännöstelyä
Englannin kirkon kokous
kannattaa sukupuoli-
opetusta

Lontoo. Kun eräs Englannin
kirkon naisedustaja oli alustanut
viime viikon lopulla kirkollisen
neuvoston kokouksessa kysymys-
tä siitä, että tulisiko lapsille ja
nuorille antaa oikeata tieteellistä
valistusta sukupuoliasioissa, ja

“kirkolla tulisi olla
selkärankaa ja rohkeutta sanoa
totuus nuorille niistä asioista”, ko-
kous otti asiaa harkittuaan myön-
teisen kannan siihen.

Kirkkokokous sitten hyväksyi
ponsilauselman, jossa papistoa
kehoitetaan antamaan korkeassa
kutsumuksessaan etusijan kristil-
liselle sukupuoliopetukselle, va-
listukselle avioliittoon aikoville ja
ohjaukselle aviopuolisojen vai-
keuksissa liitossaan. “Myöskin pa-
peille tulisi antaa pätevää ope-
tusta sukupuoliasioissa”, sano-
taan ponsilauselmassa. Norwichin
piispa lausui kokoukselle, että “a-
-vioeron saannin helppous on tu-
honnut ne edellytykset, mitkä ovat
kristillisen avioliiton perusteina”.

“Epäilen vähän, ettemme ole
antaneet kasvatuksessa lapsille ja
nuorille oikeita käsityksiä suku-
puoliasioista ja avioliiton pyhyy-
destä ja merkityksestä kansakun-
nalle”.

Suuri hiirenpesä
tuhoutunut

Mainen valtion metsäpaloissa
lokakuussa tuhoutui ehkä maail-
man suurin hiirenpesä, sillä Bar
Harborissa oli tiedemiesten koko-
elma täysirotuisia hiiriä, 90,000
kaikkiaan. Hiiriä oli koottu mo-
nia vuosia ja niitä käytettiin lää-
ketieteellisissä kokeiluissa syö-
pää, lapsihalyausta ja muita sel-
laisia tauteja tutkiessa. Pesästä
lähetettiin viime vuonna 350,000
hiirtä eri maailman osiin tiede-
miehille kokeiluja varten. Hiirten
joukossa oli valkoisia, keltaisia,
ruskeita, mustia, lyhythäntäisiä ja
pitkähäntäisiä hiiriä.

Tiedemiehet ovat vahingosta
viisastuneet, sillä uusi hiirenpesä
aiotaan sijoittaa tulenkestävään
rakennukseen. Noin vuoden ku-
luttua toivotaan kokoelman taas
olevan yhtä runsaan kuin se oli
ennen tulipaloa.

Vaatii vuokralaisilta
laosia

Poikkeuksena nykyaikaisuudes-
desta on eräs talon omistaja Gun-
der Rasmussen’ Portlandissa, Me.
Hän on tullut siihen tulokseen,
että perheet, joissa on lapsia, ovat
sittenkin parhaita vuokralaisia.
Hänellä on sanotussa kaupungis-
sa suuri asuntolarakennus, “a-
-partment”. Ja hän ei ota asuk-
kaiksi muita kuin sellaisia perhei-
tä, joilla on lapsia. Hän sanoo ko-
keneensa, että ne ovat parhaita
vuokralaisia. Äidit ovat kotona,
isät ovat vastuunalaisuuden tun-
toisia. He maksavat vuokransa ai-
na säännöllisesti. Ja'että seuraa-
vassa “apartmentissa” ei moitita
lapsen itkua, kun itselläkin on
lapsia.

Ollapa enempi sellaisia talon-
omistajia!
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•Kissa ja koira pelastivat talon
asukkaat kaasumyrkytyks estä
Brooklynissä, N.Y., kun tulivat
herättämään talon isännän. Ra-
kennuksessa asui 28 ihmistä ja

kaikki pelastuivat. Kuvassa ole-
valle naiselle annetaan happea
kissan ja koiran seuratessa toimi-
tusta.

PARIISISSA LEVOTONTA
Pariisin poliisit ryhtyivät tiis-

taina erikoisiin toimenpiteisiin
estääkseen virne viikolla Marseil-
lessa tapahtuneitten verilöylyjen
toistumisen Pariisissa, kun kom-
munisteja hylkivä kenr. Charles
de Gaullen veli Pierre asetettiin
virkaan kaupungin majuriksi.
Pierre de Gaulle voitti loistavasti
viime kuussa pidetyissä kaupun-
ginvaaleissa, joissa kommunistien
kontrolloima Pariisin kaupungin-
hallitus sysättiin pois virasta.

Viime viikolla Marseillen kau-
pungissa asetettiin pormestariksi
Michel Carlini, de Gaullen kom-
munistivastaisen puolueen jäsen.
Juhlallisuuksissa tapahtui mella-
koita, joissa uusi pormestari sai
vammoja ja verta vuodatettiin.
Kaupunginhallitus oli ollut kom-
munistien käsissä.

Kenr. de Gaullen kommunisti-
vastaisen puolueen kokelaat voit-
tivat kaikissa johtavimmissa
Ranskan kaupungeissa lokakuus-
sa pidetyissä vaaleissa. Amerikan
valtiomiehet pitävät de Gaullen
puolueen voittoa todistuksena, et-
tä Ranskan kansa ei halua halli-
tuselimiä, jotka saavat toiminta-
ohjeensa Moskovasta.

Kiinassa vaalit
Kiinassa valmistaudutaan suo-

rittamaan ensimmäiset yleiset
vaalit tällä viikolla. Vaaleissa va-
litaan 3,044 jäsentä käsittävä kan-
salliskokous, joka on valitseva
Kiinan ensimmäisen presidentin
ja varapresidentin. Edeltäpäin pi-
detään varmana, että Tshiang
Kai-Shekin puolue Kuomintang
voittaa.

MIEHET TUNTEKOOT
ARVONSA

Maywoodissa, N.J. mrs Carol
Kaufman soitti hermostuneena po-
liiseille ja selosti, miten sekä ta-
lon isäntä että auto ovat kadon-
neet. Kun poliisit lupasivat heti
ryhtyä molempien etsintään, se-
losti mrs Kaufman, että vain au-
to olisi löydettävä.

Riita peuran päältä
johti murha-
yritykseen

Donald Wolfe, 35 vuoden ikäi-
nen peuranmetsästäjä, lepää vaa-
rallisesti haavoitettuna Minnea-
polin sairaalassa maattuaan met-
sässä viime lauantai-yönä 15 tun-
tia haavoissaan, jotka sai kun tun-
tematon metsästäjä tahallisesti
ampui häntä rintaan kaksi kertaa.
Wolfe oli juuri ampunut peuran
ja puhdisti sitä, kun tuntematon
metsästäjä tuli ja vaati peuraa.
Wolfe ei suostunut sitä antamaan,
joten mies ampui ihäntä kaksi
kertaa. Ampuja jätti uhrinsa ma-
kaamaan verihaavoihinsa ja pa-
keni.

OMAN AATTEENSA UHRI
Farimontissa, Minn. James Ste-

wart pyrki kauppalan rauhantuo-
mariksi sellaisen politiikan edus-
tajana, että juopuneita ajuria oli-
si sakotettava mahdollisimman
raskaasti, mutta itse joutui oikeu-
teen juopuneena autolla ajamises-
ta ja sai $lOO sakon.

VALISTUNEITA OVAT

VALITSIJAT
Schuylkill Havenin, Penn. kaup-

palassa oli republiikaanitiketillä
kokelaana eräs John McHarty
kauppalan valtuuston jäseneksi.
Hän voitti vaaleissa, mutta vaa-
lien jälkeen selveni, ettei sellaista
miestä ole olemassakaan.

RUKOUS VASTATTIIN
Harrismith, South Afrikassa,

joukko ihmisiä kokoontui rukoi-
lemaan sadetta. Ennenkuin ko-
kousta alotettiin, puhkesi niin
vahva sade, ettei ulkona pidettä-
vää rukouskokousta voitukaan pi-
tää.

Kansan tulot
aikoien suurimmat

USA:n kauppadepartmentin vii-
me viikon jamassa antaman rapor-
tin mukaan kansakunnan tuloista
syyskuun aikana ne ylittivät
kaikki entiset ennätykset yhden
kuukauden osalle. Persoonalliset
tulot syyskuussa nousivat 4 bilj.
dollaria korkeammalle kuin vii-
me elokuussa, tosiaankin korke-
ammalle kuin sotavuoden 1945
parhaina alkukuukausina, ollen
ne yhteensä 17£ bilj. dollaria.

Persoonalliset tulot käsittävät
tulot palkoista (tunti- ja kuukau-
si-), tulot liiketoiminnasta, far-
mituotteista, voitto-osingoista, ko-
roista ja talonomistajille vuokris-
ta jne. Jos jokaisena 12 kuukaute-
na tänä vuonna olisivat kansan
persoonalliset tulot 17£ bilj. dol-
laria kuukaudessa, niin se merkit-
sisi tälle vuodelle kaikkiaan 210
biljoonaa 300 miljoonaa dollaria
yksityistuloina.

Radiokuuntelijat jär-
jestäytyvät Suomessa

Marraskuun alussa perustetun
radiokuuntelijain keskusjärjestön
taholta annettujen tietojen mu-
kaan on paikallisten kuuntelija-
järjestöjen perustaminen maan e-
ri puolilla hyvässä vauhdissa. Tä-
hän mennessä ovat ainakin Mik-
kelin, Tampereen, Kotkan ja Jo-
ensuun radiokuuntelijat järjesty-
neet omaksi yhdistykseksi ja Hel-
sinkiin saapuneitten tietojen mu-
kaan on toistakymmentä muuta
yhdistystä parhaillaan perusteilla.
Marraskuun puolivälissä pidetään
Helsingissä Suomen Radiokuun-
telijat r. y:n perustavan kokouk-
sen jatkokokous, johon osallistu-
vat myös maaseutuyhdistysten e-
dustajat. Tällöin valitaan keskus-
järjestön johtohenkilöt ja pääte-
tään lähiajan toimintasuunnitel-
mista väliaikaisen toimikunnan
laatimien esitysten pohjalla.

Paikallisten yhdistysten perus-
tavissa kokouksissa ovat radio-
kuuntelijat puolue- ja harrastus-
piireistä riippumatta osoittaneet
erittäin vilkasta mielenkiintoa
kuuntelijajärjestön tarkoituspe-
riä kohtaan. Etualalla on keskus-
teluissa tietenkin ollut yleisradion
ohjelma, jonka suhteen toivotaan
kuuntelijain mielipiteen vastai-
suudessa tulevan uuden järjestön
välityksellä nykyistä paremmin
huomioonotetuksi.

Teollisuustuotanto
Yhdysv. 5 kertaa suu-
rempi kuin Ranskassa

Niin on selittänyt Jene Patron-
niminen ranskalainen sanomaleh-
ti, jonka henkilökohtainen edusta-
ja on vartavasten ollut tutkimas-
sa Amerikan teollisuutta. Hän on
perehtynyt täällä moneen eri
teollisuuden haaraan, kuten säh-
kötarpeitten, teräksen, tekstiilin,
kannutuksen, lasin, koneitten,
työkalujen, rakennustarpeitten ja
vaaiteteollisuuden alaan.

“Koneet eivät ole Amerikassa
paremmat kuin meilläkään, sa-
noo sanotun lehden edustaja
“mutta niiden käyttötapa ja jär-
jestys on parempi, joka tekee työn
5 kertaa joutuisammaksi. Esimer-
kiksi kannutustehdas voi tuottaa
samalla työvoimalla 300 kannua
samassa ajassa, jossa meillä voi-
daan saada vain 60.”

Kongressin ylä- ja alahuoneelle
pitämässään puheessa tiistaina
presidentti Truman ehdotti rajoi-
tettua hintojen ja palkkojen kon-
trolloimista ja rajoitettua kulu-
tustavaran säännöstelyä keinona
estää inflation vaaran kotimaassa
lähettäessämme apua ulkomaille.
Inflatiota rajoittavan ohjelmansa
hän oli jakanut 10:neen pykä-
lään, joista hän itsekin tunnusti,
että ne ovat “kovakouraisia me-
nettelytapoja”. Presidenttiä aplo-
deerattiin raikuvin hyväntahdon
osoituksin, kun hän saapui kon-
gressin kokoussaliin.

Presidentti Truman teroitti va-
paaehtoisen inflatiota estävän
taistelun tärkeyttä, mutta kuiten-
kin esitti lainlaadintaa, joka kon-
trolloisi palkkoja ja hintoja sekä
säännöstelisi sellaisia elintarvik-
keita, mitkä vaikuttavat tavaran
hinnan kohoamisessa. Hän esitti
laipion asettamista sellaisten ta-
varain hinnalle, joita välttämät-
tömästi tarvitaan, mutta joiden
hinnat ovat kohonneet kohtuutto-
massa mitassa kuluneen vuoden
aikana. Palkkoja olisi myöskin
rajoitettava sellaisissa teollisuuk-
sissa, joiden tuotteiden korkeat
hinnat suoranaisesti kohottavat e-
linkustannuksia. Vuokrakontrol-
lien säilyttämistä ja lujittamista
presidentti myöskin piti tarpeel-
lisena ja välttämättömänä.

Yleismaailmallista tilan ne 11 a
kosketellessa Truman pyysi kon-
gressia luovuttamaan $597 mil-
joonaa apua Ranskalle, Italialle ja
Itävallalle tämän talven aikana.
Avustuksen antaminen, hän selos-
ti, on mahdollista vain siinä ta-
pauksessa, että kasvava inflation
vaara voidaan seisauttaa.

Ylimääräiseen istuntoon * kut-
sutun kongressin tehtävänä on
hyväksyä tai hyljätä presidentin
ehdotukset ja yleisesti visko-
taan, että kongressi hylkää sään-
nöstelyn ja palkkarajoitukset. Re-
publikaanit eivät halua säännös-
telyä ja työväen ammattijärjestö-
jä edustavat kongressimiehet eivät
uskalla äänestää palkkarajoiitusten
puolesta, vaikkapa pitäisivätkin
niitä tarpeellisina. On syytä us-
koa, että inflatio jatkaa ylöspäin
kulkevaa kiertuettaan vielä kon-
gressin ylimääräisen istunnonkin
päätyttyä.

Turvepehkua, kiviä
Suomesta Ameriikaan

Turvepehkun vientiä suunnitel-
laan saamamme tiedon mukaan
parhaillaan Suomesta Amerik-
kaan, jossa sitä käytettäisiin maan
parannukseen sekä golf ja tennis-
kenttien rakentamiseen. Turve-
pehkusta saattaisi muodostua
melkoinen vientiartikkeli, sillä
ennen sotaa Amerikka tuotti sitä
ulkomailta, pääasiassa Saksasta ja
Hollannista, yli miljoonan dolla-
rin arvosta vuodessa. Vastikään
on Suomesta tehty uusi myynti-
tarjous. Jo viime talvena Ame-
rikkaan lähetettiin täältä 100 paa-
lin näytelähetys. Suomesta vie-
dään Amerikkaan myös kiviä,
jotka painavat melkoisesti, mutta
ottavat vähän tilaa. Kun taas tur-
vepehku painaa vähän, mutta ot-
taa paljon tilaa, voitaisiin sitä
mainiosti kuljettaa laivoilla sa-
manaikaisesti kivilastien kanssa.
Turvepehkutoimituksista Amerik-
kaan kilpailee Suomen kanssa
Ruotsi, joka voi myydä turvepeh-
kua hintaan (fob) $l.lO paalilta,
kun taas suomalaisten tehtaiden

* olisi saatava $l.lO paalilta.


