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WALLACE PERUSTI UUDEN PUOLUEEN
Entinen Italian
kuningas kuollut
gfflittario Emanuel, Italian enti-
ajl 'kuningas, joka on vallastaan
■Hfcumisensa jälkeen elänyt Alex-
andriassa, Egytissä, kuoli sunnun-
taina maanpakolaisena 78 vuoden
ikäisenä, keuhkokuumeen murta-
mana. Hän oli 20 vuoden ajan
Mussolinin ‘‘yes”-miehenä. Hän
luopui v. 1946 valtaistuimestaan,
jota hän oli pitänyt vuodesta 1900.
Hänen loppunsa tuli sairaalassa,
jossa hän oli hoidettavana muuta-
mia päiviä keuhikokuumepotilaa-
na. -

Entisen kuninkaan kuolinvuo-
teen ääressä oli lopun tullessa hä-
nen puolisonsa Elena. Pariskun-
nan poika Umberto, joka asuu
Lissabonissa, Portugalissa, kutsut-
tiin sieltä auttamaan isänsä hau-
tauksen järjestämistä. Umberto
seurasi isäänsä kuninkuudessa tä-
män luovuttua vallasta, mutta
Umberton oltua kuninkaana kuu-
kauden ajan Italiassa äänestettiin
kuningasvalta lopetetuksi.

Ei ole luultavaa, että entinen
kuningas vietäisiin kotimaahan
haudattavaksi, siÖä sekä kunin-
gas että prinssi Umberto määrät-
tiin eliniäkseen maanpakoon ja
heidän pmaisuutensa pakkoluovu-
tettttn Taltiolle.HR
Rahtimaksuja taaskin
nostettu

Hallituksen virasto Interstate
Commerce Commission antoi tiis-
taina rautateille luvan korottaa
rahtimaksuja maan rautateillä 10
prosentilla. Tämä on jo toinen
rahtimaksujen korotus viime lo-
kakuun 1 päivästä, jolloin rauta-
teille myönnettiin jo 10 prosentin
korotus. Rautatiet vielä vaativat
oikeutta korottaa rahtimaksuja 10
pros. lisää ja sitten pitää rahti-
maksut 30 pros. korkeammalla ta#
solia kuin olivat ennen viime lo-
kakuun 1 päivää.

Tiistaina myönnetty korotus
tuottaa rautateille yli biljoonan
dollaria vuodessa enemmän tulo-
ja. Korkeammat taksat astuvat
voimaan ensi maanantaina ja luul-
tavasti korottavat elintarvikkei-
MH| hirttoja, varsinkin ruokatava-

B o
huorin tie vapauteen

Meksikossa kuusi vankia kauan
mietti, miten päästä Samalayucan
vankilasta pakoon. Kim ei mi-
tään käytännöllistä keinoa löyty-
nyt, päättivät vangit kokeilla, ei-
kö joku vankilan seinä kaatuisi.
Ja seinä kaatui ensimmäisellä
yrityksellä, joten eteen avautui
avoin tie vapauteen.

nuori mltfc, ei se malto
■lfft JlMkse kuin vanha öljy trak-

. .. Kjasmaa» ,>: ■

Eivät kuvassa esitetyt "vangit 1 '

marssi vankilan aitauksessa, vaan
miehet vaativat sellaisten vankien

I vapauttamista, jotka omantunnon
| vuoksi kieltääntyivät sotapalve-
-1 luksesta. Mielenosoitus suoritetaan

presidentin talon edessä Washing-
tonissa. Presidentti vapautti 1500
sellaista vankia jouluksi*

ROMANIAN KUNINGAS
Kuningas Mihai I joutui maa-

nantaina luopumaan kruunustaan
kommunistihallituksensa painos-
tuksesta. Heti ikommunistihallitus
julisti maan “kansanvaltaiseksi
tasavallaksi” ja eduskunta ko-
koontui vahvistamaan julistuksen.
Kuningas palasi juuri ennen jou-
lua matkalta ulkomaille, jolla
matkalla hän myös osallistui Eng-
lannin prinsessa Elizabethin häi-
hin marraskuun 20 p. Hänen ker-
rotaan palanneen kotimaahan tar-
koituksella saada hallituksen hy-
väksymys avioliitolle Tanskan
prinsessa Annan kanssa.

Vaikka Mihai on vasta 26 vuo-
den ikäinen, on hän jo kaksi ker-
taa noussut Romanian valtaistui-
melle, ensimmäisen kerran, kun
hän oli vasta kuuden vuoden ikäi-
nen. Silloin hänen isänsä kuningas
Carol luopui kruunusta jalkavai-
monsa Lupescun rakkauden lu-
moissa. Carol kuitenkin väliaikai-
sesti katui rakkauttaan ja teki
“parannuksen” ja palasi valtais-
tuimelle. Mutta kun natsit saivat
vallan käsiinsä toisen maailman-
sodan aikana, pakeni Carol taas-
kin ulkomaille ja nyt asuu taaskin
madami Lupescun kanssa Meksi-
kossa. Isänsä paettua maasta nou-
si Mihai valtaistuimelle v. 1943 ja
nimellisesti hallitsi maata, kunnes
kommunistit ahdistivat hänetkin
maanpakoon.

Mihai oli viimeinen kuningas
Venäjän käskyvallan alla olevissa
itä-Europan maissa. Vain Kreikan
kuningas Paulus vielä istuu hor-
juvalla valtaistuimellaan Balka-
ninmaissa. Romania on nyt täysin
vajonnut Venäjän vaikutuspiiriin.

Verta vuodatetaan
✓

Palestiinassa
Tiistaina tapahtui verisiä mella-

koita Haitan satamakaupungissa,
jossa 47 ihmistä menetti henken-
sä yhtenä päivänä yhteentörmäyk-
sissä juutalaisten ja arabialaisten
kanssa. Mellakat, ovat jatkuneet
siitä lähtien, kun Yhdistyneitten
Kansakuntien järjestö päätti ja-
kaa Palestiinan kahdeksi valtiok-
si, arabialaiseksi ja juutalaiseksi.
Arabialaiset ovat tyytymättömiä
päätökseen ja aikovat tehdä vas-
tarintaa kaikin keinoin.

Tähän mennessä on jo Keski-
Idässä surmattu 600 ihmistä tap-
peluissa Palestiinan jakamisesta.

LUOPUI KRUUNUSTA

Vähemmän viljaa
viinaksiin

Maanviljelyssihteeri Anderson
ilmoittaa rajoittaneensa viljan an-
non viinatehtaille tammikuun ai-
kana noin puoleen siitä, mitä vii-
nan valmistajat käyttivät kulu-
neen vuoden viimeisen seitsemän
kuukauden aikana kuukausittain.
Mutta viljamäärä viinaan tammi-
kuussa on vieläkin huikean suuri,
sillä rajoituksen puitteissa voi vie-
lä keittää viinaa niin paljon kuin
suinkin tippuu 2,450,000 bushelis-
ta. Viime vuonna käytettiin keski-
määrin viisi miljoonaa bushelia
kuukausittain.

Kongressin johtajat sanovat ai-
kovansa jatkaa rajoituksia, kun
kongressi kokoontuu tammikuus-
sa.

Maan viinavarat sanotaan ole-
van niin suuret, ettei väliäkään,
vaikka viljaa rajoitetaan, sillä e-
nempää ei kuitenkaan saisi kau-
paksi kuin rajoitusten puitteissa
saadusta viljasta voi valmistaa.

Republikaanit iloitsevat
Kautta maan republikaanipuo-

lueen johtajat selostavat, miten
demokraatipuolue on nyt rikki-
näinen ja miehuusvoimansa me-
nettänyt puolue. 110 on niin suuri
kuin kuusitoista vuotta kestäneen
demokraativallan vaittamis estä
voikin olla ennen vaaleja.

Demokraatipuolueen johtomie-
het vaikenevat, ja vain harvat se-
lostavat, miten Wallacen eroami-
nen puolueesta on demokraati-
puolueen todellinen voitto. Ja
kommunisteilla on nyt kokelas,
jota voivat aivan hyvällä mielellä
kannattaa. Onhan Wallace heidän
isänmaansa hyvä puolustaja.

Paperin hinta
taaskin nousi

Vuoden alussa sanomalehtipa-
perin hintaa korotettiin taaskin $6

tonnia kohden, joten sen hinta on
nyt korkeammalla kuin milloin-
kaan ennen ja kaksi kertaa kor-
keammalla kuin .)li sodan edellä.

Kirkko tuli täyteen
joka aamu

Pienessä Neoshon, Mo. kaupun-
gissa lakimies Wayne Slankard
muutamien ystäviensä kanssa ha-
lusi antaa joulun juhlimiselle e-
nernmän merkitystä. He päättivät
pitää hartausheitken miehille pai-
kallisessa Fresbyberian kirkossa
joka aamu klo 7:15. He toivoivat
noin 50 miestä hartauteen. Mutta
ensimmäisenä .aamuna tuli 275 ja
sen jälkeen oli kirkko ahdaten
täynnä miehiä joka aamu, noin
350 miestä. Jouluna lakimies Slan-
kard sanoi: ‘‘Tätä on vaikea selit-
tää, mutta tällä joululla on Neos-
hossa jotenkuten enemmän merki-
tystä kuin yhdelläkään edellisellä
muistissamme”.

25,000 vaunulastia
sotatavaraa
Suomesta Venäjälle

“Vaasa” kertoo:
,

Rauhanso-
pimuksen mukaan on Suomen
vuoden kuluessa luovutettava hal-
lussaan oleva sotatavaran liika-
määrä, jota ei tarvita rauhansopi-
muksen 13 artiklassa Suomelle
sallittujen maavoimien, sotalai-
vaston ja ilmavoimien käyttöön.
Vaasan saaman tiedon mukaan on
tämän sotamateriaalin luovutta-
minen nyt tulossa ajankohtaiseksi
siitä syystä, että Suomea ei hy-
väksytty Yhdistyneisiin Kansa-
kuntiin jäseneksi, jolloin YK olisi
saattanut asettaa puolustusvoimia
koskevia uusia velvoitteita. Kim
Suomella sodan aikana oli taiste-
luvälineitä usean sadantuhannen
vahvuisia puolustusvoimia varten
ja kun Suomi rauhansopimuksen
mukaan saa pitää vain vähän yli
40,000 miehen suuruisia puolus-
tusvoimia, tulee sotatavaran liika-
määriä luovutettavaksi melkoises-
ti. Kuuleman mukaan luovutet-
tavien taisteluvälineiden kuljetta-
miseen tarvittaisiin 25,000 rauta-
tievaunua. Suomen taholta pyrit-
tänee luovutukset suorittamaan a-
jankohtana, jolloin niiden kulje-
tukset vähimmin haittaisivat esi-
merkiksi rautateittemme kausi-
luontoisia siviilikuljetuksia. Tä-
män mukaan kuljetusten pitäisi
alkaa puolen vuoden kuluessa.

Entinen varapresidentti on päät-
tänyt ryhtyä presidentin koke-
laaksi tämän vuoden vaaleissa.

Henry Wallace, Rooseveltin
halituksen kolmannen virkakau-
den varapresidentti, ilmoitti maa-
nantai-iltana Chicagossa pitä-
mässään puheessa aikomuksensa
ryhtyä tavoittelemaan Amerikan
presidentin virkaa. Hän sanoi:
“Pyrin itsenäisenä kokelaana Yh-
dysvaltain presidentiksi vuonna
1948”. Aivan samoihin aikoihin
ilmoitettiin New Yorkista, että
Wallace on eronnut vaaleanpunai-
sen New Republic viikkolehden
päätoimittajan tehtävistä.

Wallace sanoi puheessaan: “Tä-
nään on edessämme suurempi
vaara kuin milloinkaan ennen on
kohdannut ihmiskuntaa. Se vaara
voidaan välttää uusien poliittisten
rajojen käymisellä, mikä vaatii
uuden puolueen perustamista. Sii-
nä tarkoituksessa ilmoitan olevani
itsenäinen kokelas presidentiksi.”

Yleisen sotapalveluksen Wallace
vakuutti olevan ensimmäisen rat-
kaisevan askeleen fasismia kohti.
Hän vannoi puolueensa taistele-
van kaikkia kongressimiehiä vas-
taan, jotka puolustavat yleistä so-
tapalvelusta. Hän selosti, miten
tuhannet ihmiset ovat kehoitta-
neet häntä ryhtymään tähän tais-
teluun.

Koiraa* puolue Amerikassa ei
hle vielä koskaan onnistunut va-
litsemaan omaa presidenittiään.
Eikä ole syytä uskoa, että Wal-
laeekaan siinä onnistuu. Mutta
useamman kerran on kolmas puo-
lue voinut viedä mukanaan hä-
viöön sen puolueen, josta erosi,
kuten Theodore Roosevelt laski
Wilsonin presidentiksi v. 1912, kun
Roosevelt erosi republikaaneista
ja itse hävitessä hävitti myös
Taftin.

Henry Wallace on 59-vuotias
entinen republikaani, joka kuiten-
kin jo v. 1928 kannatti Alf. Smith-
iä ja sitten v. 1932 Rooseveltiä.
Hän oli Rooseveltin kabinetissa
ensimmäiset kaksi virkakautta
,maanviljelyssihteerinä ja saavutti

■siinä tehtävässä kuuluisuutta tuo-
mitsemalla kuusi miljoonaa sikaa
kuolemaan, koska maassa oli
sianlihaa yli tarpeitten. Sen jäl-
keen hän oli hallituksen kauppa-
sihteerinä, kunnes pres. Truman
eroitti hänet, kun Wallace vas-
tusti jyrkkää menettelyä Venäjää
kohtaan.

Wallace käyttää valttinaan vaa-
litaistelussa sotavalmistuk s i e n
vastustamista ja luottaa kanna-
tukseen pasifistien, kommunistien
ja melkein-kommunistien taholta.

Kapina kiihtyy Kreikassa
Kreikan armeijan ja kommu-

nistien sissijoukkojen välinen
taistelu jatkuu luoteis-Kreikassa
samalla, kun Ateenan hallitus jou-
duttaa suunnitelmia kommunisti-
puolueen laittomaksi julistamisek-
si.

Yhteentörmäys tapahtui jo lau-
antaina hallituksen joukkojen ja
sissien välillä. Kapinalliset käyt-
tävät tykistöä, jolla koettavat es-
tää lisäjoukkojen pääsyn halli-
tuksen varuskuntaa vahvista-
maan Konitsan alueella.

Ateenan hallitus ilmoitti, että
joukkoja on vahvistettu juuri
Konitsan alueella ja että sisseiltä
on saatu vangittua yksi täiikeä
johtaja.

Mutta pääministeri Sophoulis
valitti Amerikan edustajalle, että
sisseillä on parempi tykistö kuin
hallituksen joukoilla, jotka sen
vuoksi tarvitsevat apua.


