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TAFT EDELLÄ OHION VAALEISSA
Ohion senaattori Robert A.

Taft oli kotivaltionsa äänes-
tyksessä edellä Harold E.
Stassenia, joka on voittanut
useat vaalit tänä kevännä. O-
hion vaalit pidettiin tiistaina,
jolloin valittiin 53 edustajaa
republikaanien kokoukseen.
Stassen yritti saada 23 näistä
edustajista puolelleen, loput
mennen Taftille ilman kilpai-
lua. Taft ennusti, että Stassen
mahdollisesti saa yhden edus-
tajan puolelleen, mutta keski-
viikkoon mennessä näytti, et-
tä Stassen saa ainakin yhdek-
sän edustajaa, joka olisi hä-
nelle melkoinen saavutus Taf-
tin omasta valtiosta.

Keskiviikkoaamuun m e n -

nessä vaalin tulokset ovat kui-
tenkin hyvin vaillinaiset, sillä
vain osa äänistä on laskettu
ja kilpailu on ollut tasapuo-
lista useissa piireissä. Vaali-
kamppailu Ohiossa on ollut
hyvin kiivasta näiden kahden
presdentin kokelaan välillä.
Äänestäjiä myöskin oli ehkä
ennakkomäärä.

Kolmessa muussa valtiossa
pidettiin vaalit tiistaina, nim.
Alabamassa, Floridassa ja In-
dianassa. Kaksi ensinmainit-
tua etelävaltiota ovat demo-
kraattipuolueen valtioita, jo-
republikaanien edustajia ei
valittu vaaleissa, vaan ne ni-
mitetään muuten. Samoin In-
dianassa valitaan edustajat
nimityksellä, ne ehkä mennen
Taftin puolelle Ohion naapu-
rivaltiona.

Viljan viennissä
saavutettu ennätys

Hallituksen taholta ilmoite-
taan, että viljan viennissä ul-
komaille on saavutettu huip-
puennätys, ja että viljan vien-
ti tämän satovuoden aikana
tulee olemaan kaikkien aiko-
jen suurin. Sen arvioidaan
kohoavan ainakin 7 miljoonaa
bushelia yli sen määrän, jon-
ka presidentti Truman asetti
viime syksynä.

Hallitusneuvosten ruokava-
liokunta arvioi viljan lähetys-
ten ulkomaille nousevan tänä
vuonna kaikkiaan 577 miljoo-
naan busheliin, vuosi päätty-
en ensi kesäkuun 30 p., mikä
olisi 21 milj. bushelia enem-
män kuin hallituksen aikai-
sempi arvio. Viime satovuote-
na lähetettiin viljaa noin 570
miljoonaa bushelia.

Osuustoiminta
amerikkalaistuu

Keskusosuuskunnan vuosi-
kokouksessa Superiossa, Wis.
päätettiin, että ensi vuosiko-
kouksessa ei enää pidetä suo-
menkielistä kokousta, vaan
kaikki keskustelu tapahtuu
englanninkielellä.

Kokouksessa käytiin pitkä
keskustelu, jossa Keskus-
osuuskunnan rakentajat, ns.
vanha-kaarti, osoittivat, että
johdon tarkoituksena vaaties-
saan suomenkielen pannaan
julistamista on tukkia suun
niiltä miehiltä ja naisilta, jot-
ka ovat rakentaneet keskus-
liikkeeseen kuuluvat osuus-
kaupat ja itse keskusliikkeen-
kin.

Lentokenttää
rakennetaan Japaniin

Noin 2,000 japanilaista nais-
ta ja saman verran miehiä on
rakentamassa Yhdysvaltain
suurinta lentokenttää Japa-
niin. Kenttä sijaitsee Misa-
wassa, noin 700 mailia Vladi-
vostokista, Venäjän suurim-
malta Tyynimeren satamalta.

Kenttä on niin suuri, että
Yhdysvaltain suurimmat pom-
mitustasot voivat sitä käyttää.

Senaattori Taylor
pidätettiin

Idahon senaattori Taylor,
joka onWallacen puolueen va-
rapresidentin kokelas, vangit-
tiin maanantaina Birmingha-
missa, Ala. “huonosta käyt-
täytymisestä”. Hän yritti pääs-
tä nuorten neekerien kokouk-
seen, rikkoen valtion eristys-
lakia, joka estää valkoisia me-
nemästä neekerien kokouk-
siin.

Esittä boonusta
värväyksen asemesta

Illinoisin senaattori Allen e-
sitti tiistaina, että maksetaan
boonusta vapaaehtoisesti sota-
palvelukseen yhtyville: $l,OOO
niille, jotka kirjoittautuvat
kahdeksi vuodeksi ja $1,500,
jotka kirjoittautuvat kolmek-
si vuodeksi. Hän uskoo, että
tämä innostaisi nuoria miehiä
yhtymään maan asevoimiin
ja lainlaatijakunta säästyisi
monista syytöksistä värväys-
lain säätämisessä.

“S| JOtN THf Hiv

“Äiti sanoo, ettei mulla
muuta virkaa ole kuin yhtyä
armeijaan.”

PIENIÄ UUTISIA
Lontoossa on alettu korjata

Clarence House rakennusta,
josta tulee prinsessa Elizabe-
thin ja prinssi Philipin uusi
koti. Rakennuksen korjaus
tulee maksamaan $200,000.

Sioux Fallsissa, S. Dak. il-
mestyi uudellainen lakko,
jota ei voitu lakoksi sanoa.
Kaupungin 75 sähkötyöläistä
“menivät kalaan”, kaikki yht-
aikaa.

Metodistikirkon 33:11 e piis-
palle nostettiin palkkaa $1,500
vuodessa. Heidän palkkansa
on nyt $9,000.

Minnesotan valtion tulot vä-
kijuomista huhtikuussa olivat
yli miljoonan dollaria. Olut-
veroina perittiin $247,292 ja
väkevämmistä juomista $755,-
506. Tulot olivat kaksi kertaa
suuremmat kuin maaliskuus-
sa.

Britannia aikoo ostaa Yh-
dysvalloista 80 miljoonaa pau-
naa tupakkaa.

Radio-ohjelman “What’s the
name of that song?” johtaja
Dudley Williamson kuoli ys-
tävänsä kotona Hollywoodis-
sa. Hän oli 45 vuotias.

Värväyslaki edistyy
Eduskunnan asevoimien ko-

mitea hyväksyi värväyslain
maanantaina äänimäärällä 28
ja 5. Ehdotetun lain mukaan
kaikkien 18 30 ikävuosissa
olevien miesten on rekisteröi-
tävä. 19—25 vuotisia vain
kutsutaan tällä kertaa ja hei-
dän tulisi palvella asevoimis-
sa kaksi vuotta. Veteraanit o-
vat kutsusta vapaat. Tarkoi-
tuksena on saada sotavoimat
2,000,000 miestä käsittäväksi
joukoksi.

23 KUOLI PYÖRREMYRSKYISSÄ
Uusia ketjukirjeitä
liikkeellä

Washingtonista ilmoitetaan,
että siellä on ilmestynyt uusi
laji ketujukirjeitä, jotka alka-
vat sanoilla: “Jumala, ole
meille armollinen tänä synk-
känä päivänä”. Kirje jatkuu
jonkunlaisena rukoukse n a ,

mutta päättyy uhkauksen ta-
paiseen varoitukseen, että jo-
kainen tyttö, joka kirjeen saa-
tuaan ei vain kirjoita 24 tut-
tavalleen sellaista kirjettä
kuolee 22 päivän kuluttua.

Ketjukirjeen alkuunpanijaa
ei tiedetä, mutta postihallitus
ei salli sen jatkumista syystä,
kun se sisältää uhkauksen.

Näissä ketjukirjeissä ei to-
dennäköisesti vaadita kirjeen
saaja lähettämään rahaa tai
nenäliinoja kirjeessä maini-
tuille henkilöille, kuten taval-
lisssa ketjukirjeissä.

/ . -

Uusia huhuja
Hitleristä

Venäjän miehitysaluee 1 t a
Saksasta tullut pakolainen
mrs Dora Mai vakuutteli, et-
tä hän on asunut Hitlerin
kanssa naapuruksena Venäjän
alueella sijaitsevassa Liegnit-
sen kaupungissa. Hän kertoi,
että Hitler on kasvattanut
partansa eri malliin ja esiin-
tyy joskus professorina ja jos-
kus Puolan armeijan upseeri-
na. Hitlerin olisi pitäneen pe-
rustaa uuden puolueen, jonka
nimikirjaimet ovat TPZ. Hän
asuu pienen, tummaverisen
naisen kanssa, joka ei ole Eva
Braun. Vaimo ei ollut koskaan
kysynyt mieheltä, josko hän
on Hitler, mutta hän vakuutti
asian olevan niin.

Pätevä syy
Tylerissa, Tex. muuan mrs

Harriet Wood tuotiin poliisi-
tuomarin eteen selostamaan,
miksi hän oli seisottanut au-
toaan liian kauan kaupungil-
la. Rouvalla oli niin pätevä
syy, että tuomari vaikeni, löi
vasaralla pöytään ja sanoi:
“Syytös peruutetaan”.
Rouva selosti, miten naisten
vaatekaupassa hän oli koet-
telut päälleen kureliiviä, jon-
ka kauppapalvelija solmi niin
lujasti kiinni, ettei rouva eh-

Maanantaina ja tiistaina
riehuneet pyörremyrskyt ete-
län kuudessa valtiossa ovat
surmanneet ainakin 23 ihmis-
tä ja noin 160 on havoittunut.

Viimeisin myrsky riehui
McKinneyssä, Texasissa, jossa
tuuli irroitti toisen kerroksen
kahden miljoonan dollarin
tekstiilimyllystä, heitti pois
paikoiltaan sairaalan ylimmän
kerroksen, puhalsi eräästä
koulusta pois katon ja tuhosi
noin 150 asuinrakennusta.

Aikaisemmin teki myrsky
tuhoaan Caneyssä, Okia., jos-
sa tuhoutui postitoimisto, te-
atteri ja useita liikerakennuk-
sia. Kauppalan asukkaat sai-
vat varoituksen myrskyn tu-
losta, joten ehtivät kellarei-
hinsa suojaan.

West Virginiassa aiheutti
myrsky yli miljoonan dollarin
vahingon. Kentuckyn valtios-
sa on ainakin viisi kuollut
myrskyn seurauksista. Myrs-
ky riehui myöskin Kansasin ja
Missourin valtioissa.

Julkaisujen myynti
kiellettiin

Detroitissa kauntin syyttä-
lakimies James McNally mää-
räsi viime viikolla 36 pilaku-
va julkaisua (foni-puukia) hä-
vitettäväksi myymälöistä. Ky-
symyksessä olevat julkaisut
oli tarkastettu ja todettu ole-
van sellaista laatua, että ne
rappeuttavat nuorison siveel-
lisyyttä, kun niissä kuvaillaan
rikoksia ja raakamaisia teko-
ja. Julkaisuja lukevat etupääs-
sä lapset.

2 kuoli
lento-onnettomuudessa

Calumetissa, Mich. sai kak-
si henkilöä surmansa ja yksi
loukkaantui, kun lentokoneen-
sa iski kentän “hangariin”.
Surmansa saaneet ovat tri Ro-
bert J. McClure, kirurgi ja sil-
mä spesialisti, ja Ed Schmaltz,
mekanikko. Robert Secor, yli-
oppilas, loukkaantui. Tasoa
ohjasi McClure. Onnettomuus
tapahtui, kun taso oli ilmaan
lähdössä ja aurinko nähtäväs-
ti sokaisi ohjaajan, niin ettei
huomannut rakennusta edes-
sään.

tinyt ajoissa siirtämään au-
toansa pois luvattomasta pai-
kasta.

Yhdistyneitten Kansojen päämajassa Lake Successissa, N.Y.
on juuri valmistunut uusi amatööri radioasema, K2UN, joka
toimii 1000-wattin voimalla. Radioasema välittää tietoja ja
henkilökohtaisia sanomia YK:n eri maakuntiin.

UUSIA LAKKOJA TULOSSA
Vapunpäivän vietto
oli rauhallinen

Työväestön kautta Europan
ja maailman viettäessä viime
lauantaina 59. vapunpäivää
juhlallisuuksissa kylläkin oli
selvästi kommunistinen leima,
mutta niissä ei tapahtunut e-
rittäin vakavia väkivaltaisia
levottomuuksia, paitsi Atenas-
sa, Kreikassa, jossa komujen
kätyri murhasi oikeusministe-
ri Ladosin.

Poliisivalvontaa kaikkialla
suurissa teollisuuskeskuksissa
oli tuntuvasti lisätty, joten
sen valossa ei odotettukaan
vakavia väkivaltaisuuksia.

Triestessä punaiset jo enna-
kolta uhkailivat rettelöitä,
mutta sielläkään ei lauantaina
sattunut suurempia mellakoi-
ta.

Miljoonia soviettilaisia oli
katujen vierustoilla Mosko-
vassa, vapun juhlinnanpääpai-
kassa, jossa juhlallisuuksia
korostettiin 20 tykin laukauk-
sella punatorilla. Moskovan
radiossa laajalletussa päivä-
käskyssään marsalkka Nikolai
Buchanin kehoitti venäläisiä
valmeuteen sisäisen taantu-
muksen vehkeilyä vastaan.

Länsi-Europan maissa pide-
tyissä vappu-juhlallisuuksis-
sa oltiin ilmeisesti yleensä vii-
leitä kommunistien juhlahu-
mulle.

143 matkusti Suomeen
Suomi-matkalle lähti New

Yorkista huhtik. 23 p. 143
henkilöä. Joukossa oli Suomi-
Opiston opettaja tri ja mrs
Uuras Saarnivaara sekä tyttä-
rensä Aila javiulunisti Ernest
Paananen.

Jatkuvista neuvottelui s t a
huolimatta tällä hetkellä
näyttää siltä, että ensi viikol-
la alkaa kaksi suurta lakkoa,
nim. rautatietyöläisten ja au-
toteollisuuden lakot.

Kolme rautatietyöläisten u-
nioa on päättänyt mennä lak-
koon toukok. 11 p., ellei siihen
mennessä ole päästy sovintoon
riidanalaisissa kysymyksissä.
Tähän lakkoon menisi noin
190,000 työläistä. Unio on hy-
lännyt sentin korotuksen
tuntipalkassa.

Chrysler autoyhtiön työläi-
set vaativat 30 sentin korotus-
ta tuntipalkassaan ja yhtiön
75,000 työläistä ovat asettaneet
toukok. 12 päivän lakon alka-
miseksi.

Kuusi viikkoa kestänyt li-
hanpakkaajien lakko on vielä
sopimatta. Unio sanoo 90,000
työläistä on vielä lakossa. Yh-
tiöt tarjosivat viime viikolla 9
sentin korotusta tuntipalkas-
sa ja ilmoitetaan muutamien
miesten palanneen työhön. U-
nio kuitenkin vaatii 29 sen-
tin korotusta.

Puhelintyöläisten lakon al-
kaminen siirtyi ainakin tois-
taiseksi, kun unio jatkoi työ-
sopimusta, että on enemmän
aikaa neuvotella uusista palk-
kavaatimuksista.

Gilbertissä, Minn. jatkuu o-
pettajien lakko, joka alkoi u-
seita viikkoja sitten, kun prin-
sipaali John Sekula eroitettiin
toimestaan. Viisi-miehi n e n
lautakunta on valittu tutki-
maan asiaa.

Karjankulettajien unio ää-
nesti tiistaina lakkoon menon
puolesta. Unioon kuuluu 400
työläistä. He vaativat 12 sent-
tiä lisää tuntipalkkaa.VANHUS ONNITTELEE KANSALLISKIRKKO KUNTAA RIEMUVUOTENAAN

Orismala, Suomi
Huhtik. 23 p. 1948

Jos tietäisitte minkälainen
kirjoittaja nyt alkaa teille
tietojansa piirtelemään, niin
voitte vaikka vähän nauraa.
Mutta sanon heti, että hiljaa,
lapset, nyt puhuu vanha pap-
pa, joka on syntynyt 4.7.1856,
siis jo yli 91 vuotta ja käsi va-
pisee, ettei tahdo enää "kirjai-
met tulla kunnollisia ja toi-
nen asia on, kun ei ole saanut
mitään opetusta. En tiedä mi-
tään lause opista, en ajatus-
merkeistä ja kaikista muista
merkeistä. Minä vain kirjoi-
tan niinkuin puhunkin. Niin,
joku voi sanoa, mitäs pappa
sitten tarkoittaa, kun ei ym-
märrä kirjoitusopin sääntöjä.
No. minä vastaan: Kirjoitta-
koon ne, jotka ovat saaneet
oppia, sääntöjen mukaan. Mi-
nä en viitsi enää sääntöjä ope-
tella, mutta minun asiani on

niin suuri, että se vielä ker-
ran tulee esille silloin, kun
kaikki tulee julki. Ajattele si-

nä, ihmislapsi, jos tämä mi-
nun heikko kirjelmäni paine-
taan Auttajan palstoille nii-
den luettavaksi, jotka sitä
lehteä tilaavat. Minulle sen on
tilannut jo kaksi vuotta eräs
uskonsisar. En olisi muuten
tiennyt, mikä suuri asia teillä
Amerikan suomalaisilla on ke-
säkuun ajalla, kun olette päät-
täneet viettää Amerikan suo-
malaisten Kansallisseurakun-
tien 50-vuotis riemujuhlaa. Ja
tämä on syy, minkä tähden
minä piirrän näitä rivejä. Voi
kalliit suomalaiset, ei moni-
kaan käsitä, kuinka kallis asia
on, että on sellaisen seurakun-
nan jäsen, jossa on puhtaana
kolmiyhteisen Jumalan meil-
le maan lapsille antamat ar-
mon välikappaleet, nim. Ju-
malan oma sana ja kalliit sak-
ramentit. Olen nyt seurannut
Auttaja lehden avulla teidän
kirkollista sielunhoitoan n e .

Minulle on niin äärettömän
kallis, että pidetään oppi-isäm-
me meille jättämä opin puh-

taus selkeänä ja väärentämät-
tömänä. Olen saanut sen ar-
mon, että olen ollut armon o-
mistuksessa 67 vuotta, johon
pääsin Pyhän Hengen avulla
Lutherin selitysten kautta.
Niin onko ihme, että minäkin
Jumalan Pojan verisovinnon
kautta uskon voimasta van-
hurskaana ja pyhänä Pyhän
Hengen avulla yhdyn teidän
riemujuhlaanne.

Voi kalliisti ostetut suoma-
laiset, minulla olisi niin vaka-
via sanoja teille sanottavana.
Minä olen niin lujilla siteillä
Amerikan suomalaisiin kuu-
luva, kun kaksi sisarta ja kol-
me veljeäni makaa Amerikan
mullassa odottaen ylösnouse-
misen aamua. Yksi veli vielä
elää Finlaysonin kontrilla
Minnesotassa. Hän elää vai-
monsa kanssa syntien anteeksi
uskomisen elämää ja silloin
on täältä lähtö ihanaa, silloin
sielu viedään enkelien riemu-
saatoin sinne paratiisin iha-
naan rauhaan, josta Aatami a-

jettiin synnin tähden pois.
Kun minä näitä asioita piir-

telen, niin minun ajatukseni
aina kiintyy enemmän ja e-
nemmän siihen kaikkein kal-
liimpaan, kun meille on toimi-
tettu niin kalliilla hinnalla iäi-
nen ilo ja toisaalta sen ylön-
katsojille iäinen itku. Oi kal-
lis sielu, Jumalan Pojan veren
hinta, jos et vielä ole ottanut
vaaria siitä, kuinka kallis on
armon aika, meille on jokai-
selle määrätty elämämme ja
se on Raamatun muuttumaton
totuus, että joka ei usko se
kadotetaan, mutta joka uskoo
Jumalan Poikaan, se elää ian-
kaikkisesti.

Oi kalliit ystävät, minulla
olisi kovin paljon paperille
pantäva, kun minä tiedän,
kuinka kauhea aika se oli siel-
lä suomalaisten keskuudessa,
kun ei ollut kirkkoja, ei pap-
peja. Nyt kun ajattelen, mitä
se halveksittu luterilainen
Kansalliskirkko on Jumalan
valtakunnan vainiolla kylvö-
orv^tÄift.'»* f» ’

työtä toimittanut, kuka voi
arvostella sen työn tulokset?
Ne on piirretty Karitsan elä-
mänkirjaan. Oi siunattu päi-
vä, kun kirjat avataan ja ne
julki luetaan. Oi siunattu sinä
uskovainen, jonka nimi on e-
lämänkirjassa. Ja te Kansa!
lisseurakuntien kylvömiehet,
ottakaa itsestänne vaari; teil-
le on uskottu Jumalan Pojan
verellä lunastettu taivaskel-
poiseksi pyhässä kasteessa
Kristuksen vanhurskaut e e n
puettu lauma. Oi, ne ovat liian
kalliita iäiseen itkuun.

Joo, kyllä teillä on oikeus
panna riemuvuoden pasuunat
soimaan ja soikoon ne niin,
että siihen yhtyy kaikki tai-
vaan pyhitetty joukko.

Minä mielelläni kirjoittai-
sin pitemmältä, mutta paperi
käy loppuun ja olkoon nyt
tämä näin teidän juhlastanne.

Jaakko Kujala,
Orismala, Peräkylä, V.l.

.
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HELSINGIN POLIISIVOIMAT HARJOITUKSISSA
Helsingin poliisivoimat oli-

vat huhtik. 26 p. vastaisena
yönä hälytysvalmiustilas s a ,

minkä tunnetuksi tuleminen
antoi aihetta monenlaisiin
huhuihin ja arveluihin.

Poliisikomentaja Erik Gab-
rielsson ilmoitti, että toimen-
piteen tarkoituksena on ollut
vain todeta, miten tehokkaasti
poliisilaitos voi tarpeen tullen
toimia. Hän vakuutti suorit-
taneensa hälytyksen omasta
aloitteestaan ilman ylempää
tullutta käskyä ja tiedoitta-
matta ennakolta alemmille
johtoportaille. Ulkonais esti
hälytys ei millään tavoin vai-
kuttanut illan ja yön katuku-
vaan. Vartiokonstaapelit te-
kivät kierroksensa tavanmu-
kaisessa vahvuudessaan. Vain
eräiden tärkeiden paikkojen
varamiehistöä lisättiin. Kysy-
myksessä oli poliisikomenta-
jan ilmoituksen mukaan lä-
hinnä eräänlainen poliisilai-

toksen sisäinen taktillinen
koe.

27 p:n suhteen poliisikomen-
taja ei asiaa tiedustellessa ha-
lunnut lausua ennakolta mi-
tään, mutta hälytystilaan o-
sallistui ensin puolet poliisi-
laitoksen miehistöstä ja seu-
raavana yönä toinen puoli. Hä-
lytysharjoituksia lienee tar-
koitus jatkaa toistaiseksi.

Lehdissä on hälytysvalmiu-
den yhteydessä mainittu, että
toimenpide johtui kommunis-
tien suunnittelemasta pääkau-
pungissa sijaitsevien asevaras-
tojen valtaamisesta. Suomen
kommunstipuolueen pääsih-
teeri V. Pessi on STT:lle il-
moittanut, että mainittu vih-
jaus on “mitä törkeintä pro-
vokaatiota, kommunis t i s t a
puoluetta vastaan”. Puolueen
taholta vaaditaan asian perin-
pohjaista tutkimista ja huhu-
jen levittäjäin saattamista e-
desvastuuseen.


