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Sota ilmi liekissä Pyhässä Maassa
Tomupilvet pyörivät tank-

kien ja marssivien sotajoukko-
jen perässä Palestiinassa ja
raskaitten tykkien jyrinä täyt-
ti ilman pienissä kylissä, kun
juutalaiset ja arabialaiset uu-
destaan tarttuivat aseisiin rat-
kaistakseen ikivanhan riidan
Jerusalemin herruudesta. Vii-
me päivien taistelut ovat olleet
etupäässä Jerusalemin ympä-
rillä, missä sodan ensimmäiset
vaiheet suoritettiin toista kuu-
kautta sitten, ennenkuin väli-
rauha julistettiin. Jerusalemin
vanhan kaupungin osa jäi ara-
bialaisten haltuun, kun het-
kellinen rauha tuli, mutta nyt
juutalaiset syytävät sinne kra-
naatteja ja pommeja. Mutta
arabialaiset dvat kaupungin
muurien sisällä'vahvistetuis-
sa asemissa eivätkä suinkaan
lähde sieltä ennenkuin viimei-
nenkin suoja on murtunut.

Yhdistyneitten Kansakun-
tien lähettämä sovittelija krei-
vi Bernadotte -on palannut
New Yorkiin täysin epäonnis-
tuneelta matkaltaan rauhan
rakentajana juutalaisten ja a-
rabialaisten kesken. New Yor-
kiin saavuttuaan viikon alus-
sa hän selosti, miten välirau-
hasta oli juutalaisille se hyö-
ty, että he ehtivät vahvista-
maan asemaansa ja tuomaani
uusia voimia ja aseita taiste-i
lurintamalle. Juuri tämän
vuoksi arabialaiset kieltään-
tyivät jatkamasta välirauhaa.
Sovittelijalla ei ollut mitään
varmaa ehdotusta tehtävänä j
Turvallisuusneuvostolle. Hän
vain vakuutti, että rauhan ai- i
kaansaaminen Palestiina s s a!
riippuu kokonaan neuvoston
toimenpiteistä.

Arabialaisten takana on
seitsemän arabialaista valtio-
ta, ja Palestiinan sodan johto-
miehenä on Transjordanin
valtion kuningas Abdullah, jo- j
ka kuvittelee salamasodalla
lopettaa juutalaisten vasta-!
rinnan aivan alkuunsa. Ara-'
bialaisten sotavoimat ovat ra-
joitetut, eivätkä eri valtiot ole
halukkaita käyttämään kaik-
kia sotavoimiaan juutalaisia
'vastaan, sillä keskinäinen ka-|
teus arabialaisten johtomies-
ten kesken velvoittaa heitä pi-
tämään sotajoukkojaan kun-
nossa. Brittiläiset ovat suosiol-
lisia arabialaiselle maailmalle, 1
sillä brittiläisten öljy on jok-
seenkin kokonan arabialaisten
maan kamarassa. 1

Juutalaisilla on tukena juu-
talaisten myötätunto eri osis-
sa maailmaa, jossa on noin 16
miljoonaa juutalaista. Varsin-
kin Amerikan juutalaiset an-
tavat varoja taisteluun ja Eu-
ropan kodittomat juutalaiset
miehet vahvistavat sotajouk-
kojen rivejä Palestiinassa.

Vuoteen alla 3 päivää
Jos joku on vuoteessa kolme

päivää, niin se ei suinkaan ole
mikään uutinen, mutta kun 83
vuoden ikäinen leskivaimo
Philadelphiassa oli sängyn al-
la kolme vuorokautta, niin se
on pikemmin harvinaista. Hän
oli mennyt sängyn alle, ei hän
muista minkä vuoksi, ja sänky
romahti hänen pällensä janiin
hän jäi sinne kunnes naapurit
kolmen vuorokauden kulut-
tua huomasivat, että talossa ei
ole liikehtimistä. Naapurit ta-
pasivat vanhuksen jo tajutto-
massa tilassa, mutta sairaalas-
sa hän kuitenkin virkosi.
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Muurarien
tuntipalkka $3.20

Valtion työriitojen sovitte-
luviraston johtajan Theodore
W. Kheelin antaman päätök-
sen mukaan muurarien palkat
New Yorkin kaupungissa ovat
$3.20 tunnilta, ja työaika seit-
semän tuntia päivässä. Jos
työnantajat kiireellisen työn
takia teettävät ylityötä, niin
palkka on seitsemältä tunnilta
$3.20 ja ylimääräiseltä tunnil-
ta kaksinkertainen. Entinc
palkka oli $2.75 tunnilta.

Gromyko lähtee kotia
Venäjän apulaisulkoasiain-

ministeri Gromyko lähtee täl-
lä viikolla kotimaahansa. Hän
on herättänyt paljon huonoa
mieltä Venäjää kohtaan käyt-
tämällä suurvalloille sallittua
kielto-oikeutta Yhdistyneitten
Kansakuntien kokoukse s s a .

Kun kaikki vallat ovat äänes-
täneet asian puolesta, joka on
Venäjälle epämieluinen, niin
sitten Gromyko on pannut a-
sian pöydän alle käyttämällä
suurvalloille sallittua kielto-
oikeutta. Jos joku suurvallois-
ta äänestää asiaa vastaan, niin
se murskaa koko äänestyksen.
Tällainen pykälä tuli Yhdisty-
neitten kansakuntien sääntöi-
hin Molotovin tahdosta.
Mutta Gromyko ei tietysti o-
masta alotteestaan käyttänyt
tätä kieltovaltaa hän sai
kaikissa tärkeissä asioissa oh-
jeet Kremlistä. Gromykon sa-
notaan pitäneen olostaan New
Yorkissa ja työstään Yhdisty-
neitten Kansakuntien järjes-
tössä.

Elintaso alhainen,
asunnot ahtaat
Neuvostoliitossa

Elintaso Venäjällä on ko-
honnut hiljalleen, mutta on
vielä paljon jälessä sodanedel-
lisistä ajoista. Vaatetta, lihaa
ja karjantuoletta on vähem-
män kuin v. 1938, samalla kuin
väkiluku on kasvanut 27 mil-
joonalla. Mutta asunto-olot o-
vat kurjemmat kuin milloin-
kan aikaisemmin. Sodassa sa-
notaan tuhotun 4,700,000 asun-
toa. Asunnotta jäi 25 miljoo-
naa. Vain 10 miljoonalle on
varattu asuntoja, loput elävät
sullottuina mikä minnekin.

Ruokaa ja mukavuuksia, jo-
pa ylellisyyksiä on yllin kyllin
saatavana, mutta hinnat ovat
hirmuiset. Nelisilinteri n e n
Moskovich auto maksaa $l,-
125, eli työläisen puolentoista
vuoden ansiot. Taannoisessa
rahanuusinnassa pyyhittiin lä-
hes kokonaan pois pankkeihin
karttuneet säästöt.

Stassen yliopistort
presidentiksi

Harold Stassen, joka kovasti
halusi päästä republikaanien
presidentinkokelaaksi, mutta
epäonnistui, on saanut tar-
jouksen Pennsylvanian val-
tion yliopistolta sen presiden-
tiksi. Stassen ei kuitenkaan o-
le vielä ilmoittanut, josko hän
aikoo ottaa tarjouksen vas-
taan. Kenraali Eisenhower,
joka ei halunnut ruveta presi-
dentinkokelaaksi, on suuren

1 Columbia yliopiston presi-
* dentti New Yorkin kaupungis-
I sa.

DEMOKRAATIT KOKOUSTAYAT
Barkley varapresidentin
kokelaaksi.

Demokraatien nimityskoko-
uksessa on ainakin yksi asia
varma, että senaattori Alben
Barkley Kentuckyn valtiosta
tulee puolueen varapresiden-
tin kokelaaksi. Barkley sai
meluavan suosionosoituksen o-
sakseen kokouksen avajaispäi-
vänä, kun puheessaan hyök-
käsi terävästi ja monisanaises-
ti republikaanista kongressia
vastaan. Raikuva suosionosoi-
tus kokoussalissa kesti 28 mi-
nuuttia, kun 70 vuoden ikäi-
nen senaattori Barkley tunsi
itsensä poliittisen toimintansa
huippukohdassa. Truman on
antanut suostu muksensa
Barkleyn nimitykselle, joskin
vastahakoisesti, sillä hän olisi
halunnut miestä idän teolli-
suuskeskuksesta saadakseen e-
nemmän tukea puolueelle.

Demokraatien kokous oli
hämmästyttävän innok a s t a
huolimatta monista repeämis-

veissä tapahtunut viime ai-
tä, joita on demokraatien ri-
koina. Radikaalinen puoli, joi-
ta johtaa Henry Wallace, on
alottanut uuden puolueen ko-
konaan. “Uuden Jaon” kan-
nattajia johtaa Leon Hender-
son, ja he olisivat halunneet
kokelaakseen ylioikeuden tuo-
maria, Douglasia, joka kuiten-
kin kieltäytyi kokeluudesta.
Etelän taantumukselliset de-
mokraatit uhkaavat lähteä ko-
kouksesta, jos Truman tulee
nimitetyksi. He aikovat pitää
oman kokouksensa ja valita
oman kokelaansa. Näin hajoi-
lee 16 vuotta kestänyt poliit-
tinen mahti, jonka pres. Roo-
sevelt sai muodostettua.

Mikään ei kuitenkaan lai-
mentanut demokraattien voi-
tonvarmuutta ensi syksyn
vaaleissa. Edustajat kuitenkin
näyttivät toivovan, että Roo-
seveltin kaltaista miestä nyt
tarvittaisiip. Aina kun Roose-
veltin nimeä mainittiin, raikui
salissa valtava suosionosoitus.

BERLIINISSÄ ON PUUTETTA
Autoilija oli hyvä
salapoliisi

Denis Breen, Farmingtonis-
sa, Minn. meni ostoksille Min-
neapoliin. Hän jätti autonsa
kadun laitaan, mutta ei "hnuis-
tanutkaan lukita oveja. Au-
tonsa luokseen palattuaan hän
huomasi, että autosta oli va-
rastettu sinne jätetyt tavarat.
Mr Breen ei puhunut mitään,
vaan lähti kotia, mutta tuli
seuraavana päivänä uudes-
taan Minneapoliin, parkkasi
autonsa samaan paikkaan, jät-
ti ovet lukitsematta ja sitten
rupesi sopivalta paikalta vah-
tailemaan. Ennen pitkää tuli-
kin mies, joka alkoi kokoilla
tavaroita autosta, mutta jou-
tuikin lain valvojien käsiin,
missä sai maksaa sakot ja pa-
lauttaa kaikki tavarat.

Metsäpalo Isle Royal
saarella

Viime lauantaina salaman
sytyttämä tulipalo Isle Royal
saarella Superior-järvellä on
tehnyt suurta vahinkoa. Noin
tuhannen eekkeriä saaren
metsämaita on jo palanut,
vaikka tulen sammuttajia on
viety suuret joukot saarelle.

Uhkaa Fordia lakolla
Autotyöläisten union johto-

mies Walther Reuther on va-
roittanut Ford yhtiötä, että
uusi työsopimus on saatava
voimaan tämän viikon torstai-
hin mennessä, taikka sitten
hän julistaa lakon tehtaassa,
jossa on 108,000 autotyöläistä.
Reuther on itse osallistunut
neuvotteluihin sen jälkeen,
kun neuvottelut joutuivat um-
pikujaan.

Liian suuri
lautamieheksi

Key West, Floridassa Ru-
pert Knowles vapautettiin lau-
takunnasta, ei sentähden, ettei
hän olisi muuten ollut sove-
lias, mutta hänen ruumiinsa
istuva osa ei sopinut yhteen-
kään tuoliin koko oikeussalis-
sa, sillä Knowles painaa 368
paunaa.

Jo kuukauden saarroksissa
olleesta länsimaitten miehit-
tämästä osasta Berliiniä ru-
peavat elintarvikkeet loppu-
maan. Länsimaitten johtomie-
het ilmaisevat , tyytymättö-
myyttä nykyiseen järjestyk-
seen, kun ruvettiin noin kolme
viikkoa sitten kuljettamaan e-
lintarvikkeita ilmateitse 'Ber-
liiniin. Lentokoneet eivät voi
kuljettaa riittävää määrää
ruokaa ja muita tarpeita kau-
punkiin.

Brittiläisten miehitysjouk-
kojen ylipäällikkö Robertson
on viime päivinä ollut Lon-
toossa, missä hän on selosta-
nut, että tarvitaan noin kolme
kertaa enemmän lentokoneita,
jos aiotaan pitää länsimaitten
alueella asuvat ihmiset Ber-
liinissä ravittuna. Miten pal-
jontasoja on käytännössä ruo-
katavaran kuljetuksessa Ber-
liiniin, sitä ei ole ilmoitettu.
Mutta lisää tasoja on pantu
palvelukseen, sillä kuluneen
viikon aikana on yksistään A-
merikasta viety 54 suurta ta-
soa Saksaan. Ja uutta maihin-
laskurataa rakennetaan suu-
rella kiireellä Templehof ilma-
kentällä Berliinissä.

Venäläiset ovat vain kiris-
täneet saartoa länsimaitten
protesteista huolimatta, sillä
kuorma- ja henkilöautojen
passit on julistettu kelvotto-
miksi matkustusta varten Ber-
linin rajojen ulkopuolelle. Nyt
ei kukaan voi matkustaa au-
tolla kaupungin rajojen ulko-
puolelle.

John L. Lewis taaskin
I

oikeudessa
Pehmeän kivihiilen kaiva-

jien ylipäällikkö John L. Le-
wis marssi taaskin tiistaina oi-
keussaliin tuomari Goldsbo-
roughin eteen selostamaan, et-
tä hän on oikeassa ja kaivos-
yhtiöt väärässä. Lakossa on
tällä kertaa 40,000 kivihiilen
kaivajaa, jotka hallitus on
määrännyt takaisin työhön.

Lewis lakimiehineen väit-
tää oikeudessa, että Taft-
Hartley lain rajoitukset ovat
lakivastaisia.

LIHAN HINTA
YHÄ NOUSEE

Viime päivinä toimitettu li-
han hintojen tutkiminen osoit-
taa, että hinnat ovat kuluneen
kahden viikon aikana kohon-
neet noin 3 senttiä pauna. Ja
laskelmien mukaan hinta vie-
läkin kohoaa. Hintojen kohoa-
misen sanotaan johtuvan ra-
joitetuista lihavarastoista ja
tavattoman suuresta kysyn-
nästä. Sianliha Chicagossa
tällä viikolla oli yli $3O sata
paunaa elävänä, mikä on kaik-
kein korkein hinta, mitä on
milloinkaan maksettu sianli-
hasta Chicagon markkinoilla.

Korkeimmat hinnat ovat
Miami, Floridassa, missä lam-
paanliha maksaa $1.50 pauna
ja T-bone paisti $1.25 pauna.
Sitä seuraava kallein paikka
on Kansas City, vaikka siellä
on suuret teurastuslaitokset.

Hintojen ei uskota laskevan
ainakaan ennen syyskuun lop-
pua, jolloin karjankasvattajat
tuovat lihakarjan laitumilta
markkinoille.

RAHAN JAKAMISESSA
VAIKEUTTA

Europan 16 Marshallin a-
vustusohjelmaan osallistuvaa
valtiota on viimeinkin päät-
tänyt itse jakaa Amerikalta
sadut lahjarahat, joskin vasta-
hakoisesti. Avustukseen osal-
listuvat valtiot halusivat, että
Amerikka jakaisi avustusra-
hat, mutta kun Amerikka ei
halunnut niin arkaan tehtä-
vään ryhtyä, oli lahjan vas-
taanottajien itse toimitettava
rahojen jakaminen.

Tämä on vain yksi niistä
monista pulmista, joitaon koh-
dattu Marshallin avustusoh-
jelman toteuttamisessa Euro-
passa. Toinen pulma on il-
mennyt, kun avustukseen o-
sallistuvat maat eivät ole pyy-
täneet Amerikalta lainoja,
vaikka avustusohjelman mu-
kaan 20/? saadusta avusta oli-
si lainattava, että 80% saatai-
siin lahjana.

Nunnat poistavat
kaapunsa

Katolisen kirkon nunnille
on annettu oikeus esiintyä si-
viilipuvuissa toimiessaan o-
pettajina kouluissa. Luvan an-
toi arkkipiispa, kun Pohjois-
Dakotan äänestäjät kielsivät
opettajat valtion kouluissa, jos
heillä on uskonnollinen vaa-
tetus. Jos nuryia on puettu si-
viilipukuun ja muuten omis-
taa opetustoimessa tarvittavat
pätevyysvaatimukset, hän voi
tietysti opettaa valtion kou-
luissa, sillä uskonto ei saa olla
esteenä yleisen viran toimi-
tukseen.

o
Korkeat palkat
inflation syynä

Tehtailijain yhdistys Ame-
rikassa on tullut siihen johto-
päätökseen, että palkankoro-
tukset eivät ole auttaneet A-
merikan työläisiä, vaan päin-
vastoin palkankorotukset ovat
jouduttaneet inflatiota.

POJAT OVAT POIKIA
Yarmouthissa, Englannissa

pojat rehentelivät oikeudessa,
kun heiltä kysyttiin, mitä ovat
tehneet 64 vartille jääkermaa,
jonka varastivat edellisenä il-
tana. Yksi neljästä pojasta va-
kuutti tuomarille: Me söimme
sen.
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Gunnar Hägglöf, Ruotsin e-
dustaja Yhdistyneissä Kansa-
kunnissa, matkusti lomalle
Ruotsiin vaimonsa ja poikan-

sa kanssa. Matka tapahtui
Ruotsin Amerikan linjan
moottorilaivalla “Gripsholm”.

o

YLEINEN LAKKO RANSKASSA
Demokraatien
kokous päättynyt

Demokraatien kokous päät-
tyi keskiviikko-iltana. Keski-
viikkona oli esillä sellaisia asi-
oita kuin Trumanin siviilioi-
keus ohjelma, jota eteläval-
tiot ankarasti vastustavat.
Jonkinlainen kompromiisi on
saatu aikaan tässä asiassa.
Pres. Truman oli myös läsnä
keskiviikon istunnossa. Keski-
viikko-iltana toimitettiin myös
äänestykset presidentin ja va-
rapresidentin koke laista.
Miltei kaikki muut kokelaat
olivat perääntyneet, jälellä ol-
len vain Truman presidentik-
si ja Barkley varapresidentik-
si.

Ostivat koulun
verorästistä

Detroitin koululautakunta
osti v. 1941 erään tontin, jo-
hon rakensivat $150,000 mak-
savan koulun. Tonttia ei kui-
tenkaan muistetu poistaa ve-
rokirjoista. V. 1944 tontti ase-
tettiin myytäväksi verorästis-
tä ia kolme miestä maksoivat
siitä vaaditun summan tietä-
mättä, että tontilla oli sanottu
rakennus. Asia meni oikeu-
teen ja tiistaina piirituomari
määräsi koululautakun n a n
maksamaan rahat takaisin
miehille. Mutta miehet eivät
halua rahojaan takaisin, he
haluavat pitää omaisuutensa
ja ovat vedonneet asian ylem-
pään oikeuteen.

KommunistMohtaiaa
m S

airrruttu
Italian kommunistijohtajaa

Palmiro Togliattia ammuttiin
tiistaina, kun hän oli poistu-
massa Italian parlamenttita-
losta, jossa hän oli osallistunut
kokoukseen. Neljä kuulaa am-
muttiin häntä kohden, joista
kolme osui Togliattiin, kaksi
mennen kyljestä läpi ja yksi
osuen hänen rintaan sydämen
alapuolelle. Hänen ilmoitetaan
olevan vakavassa tilassa. Po-
liisit ottivat ampujan kiinni
heti, hän ollen 25 vuotias laki-

Siviilihallinnon toimihenki-
löt ovat julistaneet yleisen lo-
kon Ranskassa ja jättäneet
työpaikkansa. Epäjärjestys on
vallalla maassa, sillä jokseen-
kin kaikki yleiset palvelulai-
tokset ovat seisauksissa. Pan-
kit on suljettu, veroja ei peri-
tä, ilmojen ennustajat eivät
ennusta, lentokoneet eivät
lennä, oikeustalot on suljettu,
eipä edes hallituksen arpajai-
siakaan voida pitää.

Lakko alkoi, kun rahaminis-
teriön palveluksessa olevat
henkilöt rauhallisesti jäivät
pois työstä viime viikolla vaa-
tiessaan parempaa palkkaa.
Lakko ei ollut kommunistien
lietsoma, mutta on saanut
suurta myötätuntoa osakseen,
että noin 200,000 on jo lakos-
sa. Ja noin miljoona lisää us-
kotaan yhtyvän lakkoon, sillä
yleinen äänestys on toimitet-
tu postihallituksen, puhelin ja
lennätintyöläisten kesken.
Mutta hallituksen jäsenet
kieltääntyvät taipumasta ra-
haministeriön palveluksessa o-
levien työläisten vaatimuksiin.

Arkaluontoinen asia
Savannah’n, Georgian kau-

pungin virkailijoilla oli arka
asia ilmoitettavana. Kalastajat
nimittäin kaivoivat matoja
väärästä paikasta, ja ei autta-
nut muu kuin tehdä virallisen
ilmoituksen, että kalastajien
ei saa hakea onkimatojaan
kaupungin hautausmaalta.

Kuka on byrokraatti
Kentuckyn senaattori Bark-

ley selitti maanantai-iltana
demokraatien kokouksen ava-
jaispuheessa, että byrokraatti
(virkavaltainen mies) on de-
mokraatti, jolla on virka, jota
joku republikaani haluaa. Tä-
mä johtui siitä, kun republi-
kaanit ovat moittineet demo-
kraatien virkavaltaisuutta.

oppilas nimeltä Antonio Di
Durazzo, joka oli tullut Roo-
maan kolme päivää aikaisem-
min Sisiliasta.

VENÄJÄ PAINOSTAA IRANIA
Iranista, Keski-Idästä tule-

vat tiedot kertovat, että Venä-
jä lisää painostusta saadak-
seen suljetuksi öljyrikkaan I-
ranin vaikutuspiiriinsä. Iranin
pääkaupungissa olevat ulko-
maalaiset selostavat, että Ve-
näjä aikoo asettaa sotamiehiä
Iraniin syyllä, että ne ovat
tarpeellisia Venäjän turvalli-
suuden kannalta. Ja viime ai-
koina on Venäjä kiihottanut
propagandaansa Iranin halli-

tusta vastaan. Syytökset ovat
että AmoxiJcka levittää vaiku-
tusvaltaansa Iranin politiik-
kaan ja talouteen. Ja Venäjän
ja Iranin rajalla on tapahtunut
useita pienempiä yhteentör-
mäyksiä, kun kommunistit
Venäjältä ovat laittomasti y-
rittäneet mennä Iraniin. I-
rani ennen tunnettiin nimellä
Persia, ja siellä on se Tehera-
nin kaupunki, jossa väsynyt
Roosevelt teki arveluttavia
kauppoja Stalinin kanssa.


