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Mellakoita Intiassa
Intian muhamettilaisten
johtaja kuollut

Intian muhamettilaisen vai
tion, Pakistanin johtaja, Ali
Jinnah, kuoli äkillisesti sy-
dänhalvaukseen viime lauan-
tai-iltana 71 vuoden ikäisenä.
Ali Jinnah kohosi huomat-
tuun asemaansa Intian valtiol-
lisessa elämässä sen jälkeen,
kun maa sai itsenäisyytensä
ja halkaistiin kahdeksi • valti-
oksi, muhamettilainen ja hin-
dulainen.

Jinnah oli ruumiiltaan mel-
keinpä yhtä heikko kuin oli
kuuluisa Ghandi, joka kuiten-
kin oli useita vuosia Jinnah
vanhempi, kun hänet murhat-
tiin. Ammatiltaan oli Jinnah
lakimies, ja oli saanut koulu-
tuksensa Englannissa. Hän oli
muhamettilaisten liiton johto-
mies, vaikka ei hän ollut oi-
keaoppinen muhamettilainen
ja usein riiteli rajusti Ghan-
din kanssa, joka oli hindulai-
nen. «Jinnah oli upporikas ja
toimi Pakistanin valtion ku-
vernööri-kenraalina elokuun
15 päivästä viime vuonna, jol-
loin tästä osasta Intiaa teh-
tiin itsensähallitseva Englan-
nin valtakunnan alusmaa,
jolla on samat oikeudet kuin
esimerkiksi Kanadalla.

Neuvottelujen aikana Intian
itsenäisyydestä Jinnah pai-
nosti lakkaamatta sitä seik-
kaa, että Intiassa voi rauha
säilyä; ellei siitä tehdä kahta
maata, muhamettilaisten ja
hindulaisten omat valtiot. Ja
hän voitti vaatimuksensa, sil-
lä elok. 15 p. 1947 tehtiin en-
tisestä Intiasta kaksi valtiota,
jotka nyt tunnetaan nimillä
Intia ja Pakistan.
Sotajoukot liikkeellä

Mutta sotajoukot jo mars-
sivat Intiassa. Riita on Hyde-
rabadin maakunnan päältä,
jonka asukkaat ovat suurim-
maksi osaksi hinduja, mutta
hallitsija on muhamettilai-
nen. Koko maakunta on hin-
dumaakuntien ympäröimä ja
nämä maakunnat vaativat tä-
täkin maakuntaa haltuunsa.
Hindujen sotamiehet ovat
marssineet Hyderabadin maa-
kuntaan kolmelta ilmansuun-
nalta ja painuneet jo lähelle
200 mailia rajojen sisälle.

Tilanne Intiassa on kehitty-
nyt joniin vakavaksi, että In-
tian valtion pääkaupungissa
New Delhissä on julistettu hä-
tätila Hyderabadin maakun-
nassa vallitsevan sodan vuok-
si. Hätätilan julistaminen se-
litetään valmistustoimen p i -

teeksi koko maata käsittävää
sotaa varten hindujen ja mu-
hamettilaisten kesken.

HERMAN LAMPELA, Ash-
tabulasta, joutui viime perjan-
tai-iltana auton alle ja kuoli
heti. Hautaus toimitettiin tiis-
taina. Mr Lampela oli past. E.
Lampelan isä.

fIEQJUgMOTJQgHII .
•

1

k ilM

Merten takaiset
pommittajat «hyök-
käävät» Amerikkaan

Amerikan kansalle aiotaan
osoittaa tämän viikon lopussa,
miten helppo asia on tämän
mantereen pommittami n e n
nykypäivän pommitustasoilla
sekä Aasiasta että Europasta.
50 uusinta B-29 jättiläistasoa
tulee lauantaina lentokentiltä
kauko-idästä ja Europasta A-
merikkaan, sekä länsi- että i-
tärannikolle osoittaakse e n ,

miten yksinkertainen tehtävä
on merten poikki lentäminen
nykyajan pommitustasoil 1 a .

Pisin matka tulee olemaan Ja-
panista Minneapoliin, noin 5,-
600 mailia. Tämän havainnol-
lisen vaaran todistus toimite-
taan lauantaina sentähden,
että se on ilmavoimien päivä

Air Force Day.

Syyttävät venäläisiä
salahankkeesta
Brittiläisten lupakirjalla toi-

mivat sanomalehdet Berliinis-
sä selostavat, että Venäjän
johtomiehet tekevät valmiste-
luja kaapatakseen vallan kä-
siinsä Berliinissä. Sanomaleh-
dissä selostetaan, miten kom-
munistien iskujoukkoja on
valmistettu määrättyä päivää
varten pian Berliinin kaupun-
ginvaalien jälkeen marras-
kuussa. Vallankaappaus sit-
ten tapahtuisi järjestyksen
säilyttämisen tekosyyllä, kun
ensin on saatu aikaan mah-
dollisimman paljon epäjärjes-
tystä. Sanomalehdissä seloste-
taan, että kommunistit yrittä-
vät kaikin keinoin saada epä-
järjestystä aikaan Berliinissä
voidakseen järjestyksen luoji-
na sitten ottaa vallan käsiinsä.
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Koira palannut kotiin
400 mailin
matkan takaa

Chicago. Skippy, pieni
terrierikoira, kulki 400 mailin
matkan tuntemattomia taipa-
leita kotiinsa ja isäntänsä
luokse tänne. L. Albertsen kä-
väsi sukulaistensa luona Loui-
sassa, Ky., jätti koiransa sinne
ajatuksella ottaa se mukaansa
seuraavalla kerralla. Tapauk-
sesta oli kulunut 39 vuoro-
kautta, kun Albertsen kuuli
tutun haukunnan oven takaa.
Sisälle pupahti laihtunut vä-
synyt, mutta kotiinpääsystään
sanomattomasti iloinen Skip-
py-

Saksan lentokenttää
suurennetaan

Amerikkalaisten miehitys-
joukkojen ylikomentaja Ber-
liinissä selostaa, miten lento-
liikennettä Berliiniin aiotaan
laajentaa tämän syksyn ku-
luessa. Kenraali Clay ilmoitti,
että Templehofer lentokent-
tää Berliinissä laajennetaan,
sillä lisää lentokoneita asete-
taan kuljettamaan tarpeita
Berliiniin. Ja kenraali Clay
sitten lisäsi ilmoitukseensa,
ettei ole mitään syytä peljätä,
että sota on aivan kynnyksel-
lä. Ja hän myös selitti, ettei
Amerikalla ole mitään aiko-
musta poistui Berliinistä,
vaikka Venäjä on sitä kehot-
tanut.

US:n farmarien varat
vuoden alussp 122 bilj.

Maatalousvjiraston viikon-
jamassa antaman lausunnon
mukaan maan farmarien va-
rat nousivat tämän vuoden a-
lussa yht. 122 biljoonaan dol-
lariin, mikä oli 12 bilj. dolla-
ria enemmän kuin viime vuo-
den alussa. Farmien kiintei-
mistöjen arvo oli tämän vuo-
den alussa 63 bilj. dollaria ol-
tuaan vuotta aiemmin 58 bilj.

Farmiväestön muut varat
osoittavat, että farmareilla oli
vuoden alussa pankkitalletuk-
sia ja hallituksen bondeja yh-
teensä noin 22 bilj. dollarin
arvosta, ylittäen se määrä 1
bilj. dollarilla viime vuoden
alussa olleen vastaavan mää-
rän.

Varojen lisääntymisen sano-
taan johtuneen farmituottei-
den hintojen kohoamisesta ja
tuotannon lisäämisestä.

AFL:n Green vastasi
Stassenille

AFL:n presidentti William
Green on vastannut Stassenin
puheeseen, jonka Stassen piti
Detroitissa viime viikolla. Pu-
heessaan Stassen selosti, että
työläiset ovat saaneet mitä
parhaimmat kontrahdit sen
jälkeen, kun Taft-Hartley la-
ki astui voimaan, joka osoit-
taa, että laki ei ole sellainen
kuin miksi union johtomiehet
sen leimaavat. Mutta Green
selostaa, että Taft-Hartley
lailla ei ole mitään tekemistä
työläisille edullisten työsopi-
musten saannissa, vaan että
ne on saatu Taft-Hartley lais-
ta huolimatta eikä suinkaan
sen turvissa.

Hallitus puuttunut
satamatyöläisten
lakkoon

Länsirannikon satamatyö-
läisten lakossa on hallitus
puuttunut asiaan ja päättänyt
ruveta lastaamaan laivoja,
jotka kuljettavat sotatarpeita
ulkomaille. Lakossa olevat
miehet olisivat kyllä suostu-
neet lastaamaan armeijan lai-
voja, mutta laivojen omistajat
kieltääntyivät ottamasta mie-
hiä työhön, ennenkuin union
johtajat ovat allekirjoittaneet
valan, etteivät kuulu kommu-
nisteihin. Armeijan ylisihtee-
ri Kenneth Royal ilmoitti, et-
tä armeija itse lastaa laivat,
palkaten tarpeellisia siviili-
henkilöitä, mutta kaikilta
vaadi*''"*' uskollisuusvala ja
palkka on se, mikä maksettiin
laivanlastaajille ennen lakon
alkamista.

Yli kaksi miljoonaa
on täysin lojaalista

Hallituksen etsivä poliisi,
FBI, ilmoittaa, että sen jäl-
keen, kun federaalihallituksen
palveluksessa olevien lojaali-
suutta ryhdyttiin tarkista-
maan, on 2,110,521 palveluk-
sessa olevan lojaalisuus kai-
ken epäilyksen yläpuolella,
eikä heidän lojaalisuutensa
suhteen ole tarpeellista toi-
mittaa mitään yksityiskoh-
taista tarkastusta.

Kaikkiaan 6,344 täydellistä
tarkastusta on aloitettu, jois-
ta 5,421 eli 86 prosenttia on
suoritettu loppuun.

s2i/2 milj. presidentin
vaaleihin

Kongressin julkaise m i e n
laskelmien mukaan ovat kol-
me politiikkapuoluetta jo ku-
luttaneet kaksi ja puoli mil-
joonaa dollaria yksin presi-
dentinvaaleihin, mutta yksin
demokraatipuolue on voinut
maksaa laskunsa käteisellä ra-
halla, Tähän mennessä demo-
kraatit ovat ‘ käyttäneet suu-
rimman määrän varoja presi-
dentinvaaleja varten, seuraa-
vana Wallacen puolue ja sit-
ten republikaanit.

MIESTAPPO
HURLEYSSÄ

Tiistaita vasten yöllä löy-
dettiin Frank Niemczykin ruu-
mis eräältä kujalta (alleyltä)
Hurleyssä. Niemczyk oli läh-
tenyt kotoaan, Pewabic ka-
dulta Ironwoodista, maanan-
tai-iltapäivällä ruokatarp e i -

den ostoon. Kun häntä ei kuu-
lunut kotia illallisen aikana,
vaimonsa ilmoitti poliiseille.
Hurleyn poliisit löysivät mie-
hen vähän jälkeen puolenyön,
kasvot verissä kuolleena istu-
vassa asennossa, ruokatarpeet
vieressään.

Kuolemansyiden tarkastus
tiistaina totesi, että mies oli
pieksetty, vaan että kuoleman
aiheutti pääasiassa heikko sy-
dän.

Kauntin yleinen syyttäjä B.
A. Larson ilmoittaa, että mies-
tapof.ta epäiltynä on vangittu
Joseph Deßosia. Syytetty on
asunut Niemczykin kodissa
kahden lapsensa kanssa.

Niska meni poikki
Jokainen hyvä baseballpn

peluri tekee lujan yrityksen
lyödä pallon aidan yli ja saa-
da niinsanottu home run. Ja
lujan yrityksen teki maanan-
taina Clevelandissa Don
Black, Cleveland Intiaanien
syöttäjä (pitcher), joka yritti
lyödä palloa niin hanakasti,
että yrityksessä meni niska
poikki. Hän on nyt sairaalassa
ja seuraavana yönä oli tajuil-
laan vain muutaman hetken.

YHDISTYNEITTEN
KANSAKUNTIEN
KOKOUS ALKAA

Ensi maanantaina alkaa Yh-
distyneitten Kansakun tien
kokous, jossa nähtävästi ke-
hittyy säkenöivä asia Italian
alusmaista Afrikassa. Englan-
ti ja Amerikka ovat jo päättä-
neet esittää kokoukselle, että
1 tidän nykyinen asemansa
Libyan maakunnassa anne-
taan olla häiritsemättä. Mutta
se asema on sellainen, jota Ve-
näjä ei rauhallisesti katsele,
sillä Amerikalla on Libyassa
Superfort pommitustaso j e n
lentokenttä. Libyaa nykyään
hallitsee englantilais-amerik-
kalainen sotilasneuvosto. Ve-
näjä on jo esittänyt, että kaik-
ki sodanedelliset Italian alus-
maat palautettaisiin takaisin
Italialle, mutta länsimaitten
viranomaiset ovat jo aivan
yksimielisesti ilmoittaneet o-
levansa sitä Vastaan.
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Saksalaisia aletaan
päästää Yhdysval-
toihin

Yhdysvaltain ‘ valtioviras-
tosta ilmoitettiin tällä viikol-
la, että USA valmistelee siir-
tolaisportt iens a avaamista
jälleen saksalaisille siirtolai-
sille, joita ei ole laskettu
maahan seitsemään vuoteen.
Ensimmäinen joukko siirto-
laisia Saksasta käsittäen
kvootan perusteella lähes 26,-
000 henkilöä vuodessa, tul-
laan piakkoin valitsemaan
länsiliittolaisten miehitysa-
lueilta Saksasta sekä osalta
Itävallasta.

Valtioviraston toimihenki-
löt , ilmoittivat, että tähän
maahan pyrkivien saksalais-
ten rekisteröinti saattaa al-
kaa jo tämän kuun aikana,
jota varten on jo painettu 2
milj. lomaketta. Suurimman
ryhmän Saksasta tähän maa-
han pyrkijöistä odotetaan
muodostavan n.s. kodittomat,
jotka ovat sodan jaloissa jou-
tuneet vaille pysyväistä ko-
tia, heitä ollen yht. noin 800,-
000.

Suomen uutisia
Viiden milj. dollarin
laina puuvillan osta-
miseksi USAista

Ulkoasiainministeriön Wa-
shingtonista saaman ilmoi-
tuksen mukaan neuvottelut
amerikkalaisen Eximbankin
kanssa puuvillaluoton myön-
tämisestä ovat johtaneet suo-
tuisaan tulokseen ja sanottu
pankki on myöntänyt Suomel-
le viiden miljoonan dollarin
suuruisen luoton puuvillan os-
tamiseksi Yhdysvalloista.

Tässä yhteydessä STT on
tiedustellut ulkoaisiainminis-
teri öitä missä vaiheessa
muut luottoneuvottelut ovat,
ja saanut seuraavan vastauk-
sen:

Julkisuudessa on esitetty
tietoja, joiden mukaan Suomi
olisi saanut Kansainväliseltä
Jälleenrakennuspankilta lu-
pauksen 40 miljoonan dolla-
rin suuruisen lainan myön-
tämisestä. Nämä tiedot ovat
kuitenkin aivan ennenaikai-
sia, sillä tähän asti Kansain-
välinen pankki ei ole ottanut
kantaa Suomen lainanpyyn-
töön, vaan on tästä tarkoi-
tuksena neuvotella sanotun
pankin 27 pnä kuluvaa kuuta
hallituksen aikana aloitettiin.

alkavan vuosikokouksen yh-
teydessä. Samalla on myös
tarkoituksena jatkaa niitä
luottoneuvotteluja Eximban-
kin kanssa, jota jo edellisen

Suomen lehtejä
asetettu syytteeseen

Neljää viidestä Suomen
maalaisliittolaisesta lehdestä
uhkaa syytös ja rangaisutoi-
menpide sen johdosta kun
niissä vihjattiin Venäjän kom-
munistipuolueen johtomiehen
kenraalieversti A. A. Zhdan-
ovin kuolemanuutisen yhtey-
dessä murhan mahdollisuu-
desta. Yksi lehdistä on jo
asetettu syytteeseen siitä
asiasta.

Kysymyksessä olevat leh-
det julkaisivat Tukholmasta
saamiensa tietojen perusteel-
la otaksumuksen, että ‘“Sta-
linilla on voinut olla jotakin
tekemistä Zhdanovin’ kuole-
man yhteydessä”. Toimitta-
jia, jotka julkaisivat lehdis-
sään mainitun otaksuman
Zhdanovin kuolemasta, uh-
kaa ainakin neljän kuukau-
den vankeusrangaistus. Uu-
tisen julkaisemisen uskotaan
myös vaarantavan Suomen
suhteita ulkovaltoihin.
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Tässä on piirustus uusista ra-
kennuksista, jotka rakenne-
New Yorkin kaupunkiin Yh-
distyneitten Kansojen pääma-
jaksi. Rakennustyöt alkavat
näinä päivinä perustuksen

kaivamisella 39 kerroksista
rakennusta varten (oik.) Yh-
dysvallat ovat lainanneet $65
miljoonaa tätä rakennusta
varten, joka valmistuu vuon-
na 1950.

VAALIEN TULOKSIA
REPUBLIKAANIT
VOITTIVAT MAINESSA

“Kuten Maine menee, niin
menee koko maa”, ja jos tässä
tunnuslauseessa on perää, voi-
vat republikaanit hengittää
helpommin, sillä jokainen
huomatumpi republikaanien
kokelas voitti siellä pidetyissä
vaaleissa viime maanantaina.
Republikaanien naiskokelas
senaattoriksi, mrs Smith, sai
niin suuren äänimäärän, ettei-
vät republikaanit itsekään us-
kaltaneet sitä toivoa. Nyt voi-
vat maan republikaanit käyt-
tää Mainen valtion voittojaan
vakuutuksena, että he var-
masti voittavat marraskuun
vaaleissa, joskaan ei aivan
yhtä loistavasti kuin maanan-
taina Mainen valtiossa.

Prcsidentinkokelas Dewey
on lähettänyt onnittelut mrs
Smithille, joka tuli valituksi
maan ensimmäiseksi nais-
senaattoriksi.

VAALIEN
ENNUSTAJIA
LISÄÄNTYY

Vaalien ennustajat ovat ru-
venneet tekemään oikein yli-
aikaa. Ovatpa jo muutamat
republikaanien ennustajat nä-
kevinään itselleen voiton esi-
merkiksi Tennesseen valtios-
sa, missä republikaanit voit-
tivat viime kerran v:na 1928.
Republikaanien ennusta jät
ovat aivan varmoja, että De-
wey voittaa loistavasti.

Demokraatien puolelta on
yhtynyt profeettojen jouk-
maanviljelyssihteeri Clinton
Anderson, joka ennustaa noin
60 miljoonaa ihmistä äänestä-
vän ensi marraskuun vaaleis-
sa ja että siinä äänten paljou-
desii Truman pitää puolensa
ja j’ «. edelleenkin Amerikan
presidentiksi. Ja maanvilje-
lyssihteeri Anderson lisää en-
nustukseensa syytöksen, että
herrasfarmari Dewey ei ole
ensinkään innostunut farma-
rien vaikeuksiin.

Englannin parlamentti
koolla

N
Englannin parlamentti ko-

koontui tiistaina pitämään ko-
kousta. Mutta kokouksen päi-
väkirjassa oli vain yksi asia
esillä, nim. loordien vallan ra-
joittaminen. Mutta siinä var-
maan onkin keskustelua yh-
delle parlamentin istunnolle,
sillä loordit eivät vähällä val-
lastaan luovu, ja sosialistihal-
litus toiselta puolen pitää tä-
tä sopivana tilaisuutena ropsia
kannattimet pois loordien iki-
vanhojen palatsien alta.

Vakava iunarikko
Koreassa

35 amerikkalaista sotilasta
kuoli ja 80 loukkaantui juna-
rikossa Koreassa tiistai-iltana,
kun korealainen juna ajoi py-
sähtyneen sotilasjunan päälle.
Rikossa kuoli myös yksi ko-
realainen ja 45 loukkaantui.
Onnettomuus oli pahimpia,
mitä on tapahtunut Koreassa.

Seitsemässä valtiossa pidet-
tiin tiistaina nimitysvaalit ja
tulokset olivat kutakuinkin
ennustusten mukaiset. Michi-
ganissa oli ehkä ainut seikka,
että ennustukset pettivät, kun
republikaaninen kongre s s i -

mies Bartel Jonkman hävisi
Gerald Fordille.

Minnesotan kuvernööri Lu-
ther Youngdahlillä oli kova
taistelu saada nimitys uudel-
leen, mutta viimeiset tulokset
näyttävät hänen menevän e-
delle vastustajaansa, valtion
tilintarkastajaa Stafford Kin-
gia.

Idän valtioissa, Massachu-
setts, New Hampshire ja Ver-
mont, tulokset olivat, kuten
odotettiin, joskin kaksi ensin
mainittua saivat enemmän re-
publikaanien ääniä kuin en-
nustettiin.

Samoin Washingtonissa ja
Coloradossa entiset virkailijat
pitivät puolensa.
Kongressimieslaisielu

Michiganin 12:ta piirissä oli
kova taistelu kongressimies-
kokelaitten välillä. John B.
Bennett tuli uudelleen nimi-
tetyksi republikaanien koke-
laaksi, voittaen Emil Hurjan.
Demokraatilistalla. kokelaina
oli John Sabol ja Gene Saari.
Lehtemme painoon mennessä
tulokset ovat epätäydelliset,
sillä kolmesta kauntista ei ole
vielä saatu tuloksia ja voitto
riippuu viimeisten äänten las-
kusta, sillä tähän asti saadut
tulokset ovat tasapuoliset,
tulokset ovat tasapuoliset,
Saari ollen jonkun verran e-
dellä.

Ei sovintoa Italian
alusmaista

Italian alusmaitten hallitse-
misesta päätetään Yhdisty-
neitten Kansakuntien kokouk-
sessa, joka alkaa ensi viikolla
Pariisissa, sillä neljän suur-
vallan ulkoministerien edus-
tajat eivät päässeet alkuun-
kaan keskusteluissa. Italian
rauhansopimuksessa määritel-
tiin, että neljän suurvallan ul-
koministereillä on vuosi aikaa
sopia Italian alusmaitten koh-
talosta Afrikassa, mutta jos
eivät siinä ajassa pääse sovin-
toon, on asia jätettävä Yhdis-
tyneitten Kansakuntien jär-
jestön päätettäväksi. Venäjä
nyt esittää alusmaitten palaut-
tamista Italialle, vaikka vuosi
sitten jyrkästi vastusti sel-
laista esitystä. Mutta Amerik-
ka, Englanti ja Ranska eivät
suostu alusmaitten palautta-
miseen.

Tehtaan vahtimiehet
lakossa

Kahdeksan tehdasta on sul-
jettu Detroitissa sentähden,
että 170 tehtaan vartijaa on
lakossa Briggs tehtaalla. Var-
tijat lakkoutuivat viime vii-
kolla ja tehtaan työläiset kiel-
tääntyvät menemästä varti-
jain pikettilinjan läpi. Brigg-
sin tehtaassa valmistetut osat
ovat sulkeneet seitsemän
muuta tehdasta.


