
NO. 30 IRONWOOD, MICH., HEINÄK. 22 P. JULY 22, 1948 VOL. 43

Etelän demokraateilla omat kokelaansa
Thurmond ja Wright
kokelaina

Kapinalliset etelävaltioitten
demokraatit, jotka eivät voi-
neet hyväksyä presidentti
Trumanin esittämiä siviilioi-
keuksen laajennuksia neeke-
reille, ovat pitäneet oman ni-
mityskokouksensa ja siellä va-
linneet itselleen presidentin-
kokelaan. Kokelaitten valinta
ei vielä ole täysin virallinen,
sillä virallinen nimityskokous
pidetään vasta lokakuun 1 päi-
vänä, taaskin Birminghamissa,
Alamaman valtiossa.
valitsijamiehet lupaavat vi-
rallisesti nimittää neekeriä or-
juuttaville etelävaltioille sopi-
van kokelaan. Valitsijamiehet
on jo sidottu suurin piirtein
äänestämään South Carolinan
valtion kuvernööriä J. Ström
Thurmondia presidentinkoke-
laaksi ja Mississippin valtion
kuvernööriä Fielding Wrightiä
varapresidentiksi.

Lauantaina päättynyt koko-
us Birminghamissa oli laadul-
taan organiseeraava, sillä ko-
kouksessa päätettiin perustaa
uusi puolue. Nyt on uuden
Trumania vastaan kapinoitse-
van puolueen kiireellisesti
ryhdyttävä toimintaan saa-
dakseen politiikkakoneistonsa
kuntoon ensi syksyn vaaleja
varten. Niin laajaa suunnitel-
maa varten kuin presidentin-
vaalia, on etelävaltion demo-
kraatisella kapinajoukolla ra-
joitettu määrä aikaa.

Varsinaisten demokraatien,
nimittäin Trumanin kannat-
tajien piirissä uskotaan, ettei
etelävaltioitten demokraateil-
la ole sen enempää mahdolli-
suutta vaaleisa kuin Wallacen-
kaan puolueella, Varsinaiset
demokraatit ennustavat vain
pari etelävaltiota seuraavan
uutta puoluetta.

Demokraatipuolue on «nyt
jakautunutkolmeen joukkoon,
vakinaiset demokraatit, jotka
kannattavat Trumania, vasem-
mistolaiset, jotka kannattavat
Henry Wallacea ja oikeistolai-
set, jotka vastustavat Truma-
nia neekeri-ohjelmansa vuok-
si. Wallace ei suinkaan ole eri
mieltä Trumanin kanssa etelä-
valtioitten neekerikysymyk-
sessä, mutta Wallace pitää, et-
tä Truman on kallistunut liian
kauas kapitalistiseen suuntaan
politiikassa.

Italian kommunisti-
päällikkö paranee

Palmiro Togliatti, joka jou-
tui murhayrityksen kohteeksi
viime viikolla, on ruvennut
toipumaan saamistaan ampu-
mahaavoista jaon joruvennut
antamaan ohjeita puolueensa
etuvartiostolle. Vasta maanan-
taina hänen vaimonsa ilmoitti
hänelle, miten Italian kommu-
nistit ovat johtanee* terrori-
kampanjaa johtajansa murha-
yrityksen protestina. Togliat-
tin vaimq itsekin on johtavim-
pia Italian kommunisteja.

Italian sisäministeriön teke-
män ilmoituksen mukaan
kommunistien terrorikampan-
ja on päättynyt ja kaikki on

rauhallista maassa. Levotto-
muuksien aikana 20 ihmistä
menetti henkensä viattomina
uhreina. Henkensä menettä-
neiden joukossa oli useita po-
liiseja, jotka järjestystä val-
voessaan joutuivatkommunis-
tien uhreiksi.

PALESTIINAN SOTA
IATKUU EDELLEEN

Vaikka juutalaiset ja ara-
bialaiset molemmin lupasivat,
että lopettavat sotimisen vii-
me sunnuntaina, niin taistelut
kuitenkin ovat olleet käynnis-
sä koko viikon. Juutalaiset
väittävät arabialaisten rikko-
neen välirauhan, kun Irakin
ja Syyrian valtioitten sotajou-
kot tekivät uudet hyökkäyk-
set maanantaina Galileassa. \
Juutalaiset ovat myöskin tart-
tuneet aseisiin, joten taistelut
ovat taaskin käynnissä, noin
12 tuntia kestäneen välirauhan
perästä.

Arabialaiset asettivat vaati-
via ehtoja välirauhaan ja
muutamat valtiot eivät lain-
kaan suosineet uutta välirau-
haa. Irakin valtion pääminis-
teri erosi toimestaan, kun toi-
set arabialaiset valtiot painos-
tivat häntä hyväksymään vä-
lirauhan.

Kenr. Pershing haudat-
tu suurin juhlamenoin

Viime viikolla pitkän sai-
rauden jälkeen kuollut kenr.
Pershing haudattiin maanan-
taina Arlingtonin kansalliseen
hautausmaahan Washingtonis-
sa erikoisin juhlallisuuksin.
Ruumis kannettiin kapitolira-
kennukselta, missä se oli le-
vännyt lauantaista lähtien,
hautausmaalle. Kenr. Pershing
oli itse valinnut hautansa pai-
kan useita vuosia sitten sellai-
seen kohtaan hautausmaassa,
missä hän on sotatoveriensa
ympäröimänä.

Ensimmäisen maailmanso-
dan aikana kenraali Pershing
oli amerikkalaisten joukkojen
ylikomentaja Europassa. Hän
neuvoi liittolaisia alistamaan
saksalaiset ehdottoman rauhan
alle mutta hänen neuvoansa ei
seurattu, joskin se myöhem-
min havaittiin oikeaksi.

Likvidointi käynnissä
Tsekkoslovakiassa

Tsekkoslovakian kommunis-
tit ovat panneet toimeksi
maan poliittisen puhdistuksen
tarkoituksella likvidee rata
kaikki kommunistivastais e t
ainekset. Pyhäiltana hallitus
virallisesti ilmoitti, että 79
henkilöä on pidätetty ja ovat
syytteessä salahankkeesta hal-
litusta vastaan Amerikan a-
genttien johdolla.Pidätettyjen
joukossa sanotaan olevan usei-
ta katolisen kirkon pappeja,
jotka ovat osoittaneet sitkeää
vastarintaa kommunisteja vas-
taan.

TONAVAN KOKOUS BELGRAADISSA
Amerikasta on lähtenyt noin

20 virallista edustajaa Belgra-
diin, missä neuvotellaan hei-
näkuun 30 päivästä alkaen
Tonavan virran avaamisesta
kaikkien maitten liikenteelle.
Tämä on ensimmäinen kokous,
missä Venäjällä ja sen alus-
mailla on äänten enemmis-
tö kokouksessa puolellaan.
Länsimailla on vain kolme
ääntä, joita vastaan Venäjällä
on 6. Kokous on kutsuttu sen-
tähden, että Amerikka vaatii
Tonavan virran avaamista va-
paata kulkua varten kaikille
maille. Viime sodan päätyttyä
Venäjä sulki Tonavan virran

kohdalta, mistä alkaa Venäjän
miehitysalue. Silloin estettiin
liikenteen liikkumisen itä-Eu-
ropasta Saksaan ja Itävaltaan.

Kokous näyttää verrattain
toivottomalta, sillä Venäjän e-
dustajat eivät suinkaan tule
kokoukseen sovittelev as s a
mielessä nykyisen tilanteen
vallitessa. Mutta kokoukseen
osallistujat ovat kuitenkin
lähteneet Belgradiin mielen-
kiinnolla, sillä siellä he saavat
itse nähdä, josko Tito on to-
della riitautunut Stalinin
kanssa, vai onko se vain näy-
teikkunan koristamista.
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Kuvassa esitetään Japanin
valtakunnan menneitä kun-
nian päiviä, jolloin keisari Hi-
rohito oli puoli jumala ja so-

taherrat lupasivat hänelle Aa-
sian yliherruuden, vieläpä A-
merikankin. Hirohito istuu
vieläkin keisarin valtaistui-

mella, mutta hävitty sota jät-
ti hänet valtaistuimelle vain
voittajan armosta.

BERLIININ SAARTO
LOPULLINEN

Berliinistä tulevat tiedot
kertovat, että venäläiset repi-
vät pois länsi-Saksasta Berlii-
niin johtavaa rautatietä ja siis
ovat lopullisesti päättäneet ah-
distaa länsimaat pois Berlii-
nistä. Ilmoitus herätti huo-
mattavaa jännitystä länsi-
maitten pääkaupungeissa, sil-
lä oli toivottu, että asiassa
päästäisiin sovintoon.

Truman käsittää
muulin potkun
ponnen

Vain Missourista tuleva pre-
sidentti voi käsittää, miten ki-
peästi se käy, kun muuli pot-
kaisee. Noin 30 vuotta sitten
William Reese, Birminghamis-
ta, Alabamasta, sai potkun pit-
käkorvaiselta muulilta, joka
kuului Amerikan hallituksel-
le. Potku oli siksi iskevä, että
William päätti toimittaa va-
hingonkorvausvaatimuks e n .

Nyt presidentti Truman, jonka
poliittinen muuli on jo pot-
kaissut häntä kaksi kertaa, on
allekirjoittanut erikoisen asia-
paperin, joka oikeuttaa Wil-
liam Reesen saamaan $3,500
Setä Sämin muulin potkusta.

JAPANIN TOJO TUOMITSI ATOMIPOMMIN
On kulunut kolme vuotta

siitä, kun maailmassa laukais-
tiin ensimmäinen atomipom-
mi. Se tapahtui New Mexicon
valtiossa, missä tiedemiehet
ensimmäisen kerran kokeili-
vat pommia. On juuri annettu

julkisuuteen Japanin sodan-
aikaisen päämiehen pääminis-
teri Tojon mielipide atomi-
pommin käytöstä Japania vas-
taan. Tojo kirjoitti mielipi-
teensä juuri ennen kuin yritti
tehdä itsemurhan pari vuotta
sitten. Kirjeessä Tojo lausui
mielipiteensä ensiksi liittoval-
loille. Hän sanoi: “Voitto on
teidän pelkän voiman avulla:
ei voittonne ole oikeuden ja
hyveitten ansiosta. Atomipom-
min käyttö oli raakamainen
kansanvallan ihanteen petos.”
Tojo myös pahoitteli sitä, että
Japanilla ei ollut riittävästi
voimia voittaakseen sodan.
Sanoissaan Japanin kansalle

'hän vakuutti, että liittovallat
ovat alottaneet sodan, ja ke-
hoitti kansaa alistumaan kär-
sivällisesti kohtaloonsa, sillä
‘taivaan valkeus vielä kerran
loistaa päällemme”. Japanin
nuoria miehiä hän kehoitti
pysymään uskollisina maan
ikivanhoille perinteille. •

RANSKASSA ON EPÄJÄRJESTYS
Vanportin kaupunkia
alettu puhdistaa

Lähes kaksi kuukautta sen
jälkeen, kun Vanportin, Ore-
gonin kaupunki joutui mur-
tuneen padon uhriksi, on kau-
punkia ruvettu puhdistamaan
veden jättämästä roskasta.
Kaupungin tilalla on nyt vain
rakennuksien raunioita. Ruu-
miita ei kuitenkaan ole rau-
nioista enää löydetty.

Vanportin kaupunki joutui
tulvan uhriksi sentähden, että
hallituksen rakentamat padot
Columbia-virrassa olivat epä-
luotettavia, savesta tehtyjä
patoja, jotka kyllä kestivät
siihen asti, kunnes vesi rupesi
juoksemaan patojen ylitse ja
virutti ne mukanaan.

Suuria pommitustaso-
ja viety Englantiin

Viime päivinä on Amerikas-
ta kuljetettu Englantiin 60
suurinta ja aivan viimeisintä
tekoa B-29 pommitustasoa,
oita käytetään lentoharjoituk-
sissa Saksassa. Tasot on viety
laivassa Englannin saarille ja
kootaan siellä.

Pääministeri Schuma n i n
johtama kokoomushal 1 i t u s
Ranskassa on kukistunut, sil-
lä pääministeri ei saanut riit-
tävää kannatusta budjetille,
jossa oli 40 miljoonaa dollaria
enemmän sotavarustuk s i i n
kuin sosialistit jakommunistit
halusivat luovuttaa. Erimieli-
syyden johdosta viisi sosialis-
tista kabinetin jäsentä erosi,
mikä synnytti kriisin hallituk-
sessa.

Maan presidentti Auriol pi-
tää neuvotteluja eri puolueit-
ten kanssa pannakseen kokoon
uuden hallituksen, johon on
pyrkijöitä monista eri puolu-
eista. Kommunistit vaativat
salkkuja uudessa kabinetissa,
jossa heillä ei ole ollut sanan-
valtaa sen jälkeen, kun Schu-
man perusti uuden hallituksen
viime marraskuussa. Tilan-
netta tuntevat henkilöt usko-
vat kriisistä kehittyvän rat-
kaisevan taistelun kommunis-
tien ja oikeiston johtajanken-
raali De Gaullen joukkojen
kesken. De Gaulle on lausunut
mielipiteensä, että nyt on hä-
nellä otollinen aika ottaa hal-
litus käsiinsä, mutta hän ha-
luaisi tehdä sen parlamentaa-
risin keinoin. Mutta kommu-
nistit eivät suosista hyväksy
kenr. De Gaullea maan johto-
mieheksi.

Riita eduskunnassa syntyi,
kun pääministeri Schuman
kieltäytyi hyväksymästä so-
sialistien ja kommunistien
vaatimaa vähennystä sotakus-
tannuksiin. Sosialistit ja ra-
dikaaliset sosialistit vaativat
40 miljoonan dollarin vähen-
nystä sotakustannuksiin. Kun
pääministeri ei siihen suostu-
nut, jätti viisi eturivissä istu-
vaa sosialistista kabinetin jä-
sentä paikkansa ja meni tove-
riensa joukkoon osoituksena,
että he eroavat kabinetista.
Äänestyksessä 297 äänesti vä-
hennyksen puolesta, 214 vas-
taan ja 76 kieltääntyi äänestä-
mästä.

Vasemmistojoukot eivät ha-
lua vaaleja tällä kertaa, sillä
he pelkäävät kenr. De Gaullen
saavan vallan käsiinpä. Kan-
san riveissä uskotaan olevan
paljon tyytymättömyyttä va
semmiston toimenpiteisiin.

VENÄJÄ ON LUVANNUT MYYDA
RUOKATAVARAA BERLIINILÄISILLE

Länsivaltioitten protestiin
Berliinin saartoa vastaan on
Venäjä vastannut tarjouksel-
la myydä ruokaa länsivaltojen
alueella oleville berliiniläisil-
le, jos ostavat ruokatarpeita
Venäjän miehitysalueellakäy-
tännössä olevalla rahalla. Ve-
näjän sanotaan luvanneen
tuoda noin 100,000 tonnia ruo-
kaa Berliiniin.

Länsivaltioitten johtomiehet
eivät kuitenkaan kiirehdi tar-
jousta hyväksymään, sillä tar-
koituksena venäläisillä usko-
taan olevan vain syyn poista-
misen päältään Berliinin saar-
tamisessa, jonka johdosta kau-
pungin asukkaat ovat kohot-
taneet äänensä jyrisevässä
protestissa, kun ruokaa ei saa
riittävästi Amerikan alueelta,
ja Venäjä ei anna ruokaa län-
simaitten alueella olevalle
kansalle.

Nisua ja muuta ruokatava-
raa on asetettu tarjolle ruoka-
tavarakaupoissa Venäjän alu-
eella Berliinissä. Venäjän vir-
kamiehet ovat ilmoittaneet,
että länsimaitten osalla kau-
punkia asuvat ihmiset saavat
tulla ostamaan ruokaa Venä-
jän alueelta, jos ostavat Venä-

jän hyväksymillä markoilla.
Tähän asti on itä-Berliinissä
ollut ankara puute ruuasta,
joten tarjous tulkitaan länsi*
maitten johtopaikoissa pelk-
känä poliittisena mestaritemp-
puna voittaa berliiniläisten
suosio puolelleen. Useat länsi-
maitten johtomiehet ovat jo
lausuneet epäilyksiä, että tus-
kin Venäjä kykenee varusta-
maan lupaamaansa ruokaa
Berliiniin. Länsimaitten vi-
ranomaiset Saksassa ovat huo-
mauttaneet, että Venäjällä on
velkaa 75,000 tonnia ruokaa
berliiniläisille, jonka ruoka-
määrän lupasivat vuosina 1946
ja 1947 vaihtotavarana rau-
dasta, teräksestä, auton ku-
meista ja muista taipeista. Ve-
näläiset saivat tavaransa, mut-
ta ruokaa ei ole vielä tuotu. Ja
sen lisäksi huomauttavat län-
simaitten virkailijat, .miten
Venäjä lupasi kolmannen osan
viljaa yhteispanokseen Sak-
san ruokkimista varten, mutta
lupaus on vielä täyttämättä.
Näiden seikkojen uskotaan o-
soittavan, ettei Venäjä kykene
tuomaan 100,000 tonnia ruo-
kaa Berliiniin, ja jos kykenee,
niin sittenhän on selvää, ettei-
sen lupauksiin saa luottaa.

KONGRESSI KUTSUTTU UUTEEN ISTUNTOON
HELP FINLAND,
INC:n UUTISIA

Palasia Amerikan suoma-
laisten Suomessa olevan kum-
mikoulun lähettämästä kir-
jeestä.

Vimpeli, Vinninkoulu,
Heinäk. 1 p.1948.

Help Finland, Inc.:
• Pyydämme lausua koulum-
me opettajien, oppilaiden ja
lasten vanhempien puolesta
sydämelliset kiitoksemme siitä
suurenmoisesta lahjalähetyk-
sestä, jonka huhtikuussa saim-
me vastaanottaa. Emme olisi
osanneet sellaista koskaan u-
neksiakaan. Tuo päivä on pai-
nunut meidän mieleemme
lähtemättömästi ikuisiksi a-
joiksi. Olen jo 18 vuotta ollut
opettajana tällä koululla, mut-
ta sellaista iloa emmevielä en-
nen ole kokeneet. Ilonkyyne-
leet nousivat silmiini, kun
katselin tuota lasten rajatonta
iloa ja ajattelin kaikkia niitä
tuntemattomia ihmisiä, joilla
on niin suuri rakkaus lähim-
mäisiin, että ovat noin paljon
uhranneet ja vaivaa nähneet.
Lennättäköön lämmin kesä-
tuuli yhtä lämpimät kiitok-
semme yli Amerikan mante-
reen kaikille, jotka ovat meitä
muistaneet. Jumala palkitkoon
suuren rakkautenne.

Kuinka suuresta merkityk-
sestä tuo avustus meille oli-
kaan, sillä vaate- ja jalkinepu-
la on ollut aivan huutava. Mo-
net ovat joutuneet olemaan
pitkät ajat pois koulusta jalki-
neiden puutteessa. Koetimme
jakaa lahjatavarat mahdolli-
simman tasapuolisesti jokai-
selle. Kaikki olivat kiitollisia
ja iloisia. Riemusta säteilivät
lasten kasvot, kun vanhat ryy-
syt vaihdettiin ihaniin Ame-
rikan vaatteisiin. Kaikki oli
kuin satua. Jokaisesta tytöstä
tuli kuin prinsessa ja pojasta
prinssi. Kaikki halusivat kiit-
tää omakohtaisesti ja sen he
saivatkin tehdä. Varmaankin
sinne on jo saapunut nippu
mitä erilaisimpia kirjeitä, jot-
ka panimme laivapostissa.
Lahjavaatteisiin olivat lahjoit-
tajat kätkeneet myös omia o-
soitteitaan ja niin moni poika
jatyttö on saanut kirjeenvaih-
totoverin. Vielä useampi toi-
voisi sellaisen saavansa.

Kesäloma on taas alkanut ja
lapsukaiset keräävät uusia
voimia taas alkavaa lukukaut-
ta varten. Kesän alku on tääl-
lä ollut hyvin kylmää ja sa-
teista, mutta nyt tuntuu jo

Presidentti Truman on kut-
sunut kongressin ylimääräi-
seen istuntoon alkaen ensi vii-
kolla löytääkseen keinoja hin-
tojen kontrolloimiseen. Tru-
manin uskotaan pyytävän
kongressilta valtaa asettaa uu-
destaan voimaan hintakon-
trollit useissa ruokatavaroissa.

Ylimääräinen istunto on
kutsuttu alkavaksi ensi maa-
nantaina, mutta Truman pitää
puheensa luultavasti vasta
tiistain istunnossa. Puheen us-
kotaan olevan suurin piirtein
saman, minkä Truman piti ot-
taessaan vastaan demokraa-
tien presidentinkokeluuden.
Republikaanien ei kuitenkaan
uskota hyväksyvän hintakon-
trolleja, sillä he uskovat sen
johtavan uudestaan OPA jär-
jestelmään.

Ei ole vielä ilmoitettu, josko
Truman selostaa kongressille
ja samalla kertaa kansalle
maailman nykyisen tilanteen
vakavuutta. Useat kongressi-
miehet ovat kuitenkin sitä
mieltä, että presidentin olisi
selostettava, mikä on nykyi-
nen tilanne Venäjään nähden.

Syyttävät Amerikkaa
murhayrityksestä

Italian kommunistien vir-
kaatekevä johtomies syyttää
Amerikkaa Italian kommunis-
tipäällikön ampumisesta. Kak-
si sivua pitkä kirjoitus kom-
munistien lehdessä selostaa,
miten amerikkalaiset halusi-
vat poistaa Togliattin tieltään,
sillä he tietävät, että hän on
ainoa mies, joka voi estää Ita-
lian yhtymästä länsimaitten
kanssa sotaan Venäjää vas-
taan.

Uusia hävitysaseita
kokeillaan

Havvaiin saarilla ilmestyväs-
sä sanomalehdessä kerrotaan,
että amerikkalainen suuri so-
talaiva Nevada asetetaan maa-
liksi kokeiltaessa uusia lai-
vaston hävitys-välineitä Tyy-
nellä merellä. Kokeilujen pi-
täisi tapahtuman ensi maanan-
taina. Sanomalehtimiehet ja
muut siviilihenkilöt kielletään
saapumasta kokeilupaikalle.

lämpenevän. Siellä on var-
maan paljon lämpimämpää
kuin meillä täällä. Vuodentulo
näyttää sentään lupaavalta
täälläkin ja sehän on suuresta
merkityksestä.

B. L., koulun opettaja.


