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Ikäraja ehkä poistetaan eläkelaista
Hallituksen jäsenet ovat il-

maisseet käsityksensä, että So-
cial Security laista olisi koko-
naan poistettava ikärajoitus,
niin että tarpeessa olevat kan-
salaiset, iästä välittämättä,
voisivat nauttia Social Securi-
tyn hyötyjä. Presidentti Tru-
man on määrännyt eksperttin-
sä latimaan sellaista uusittua
Sdcial Security lakiesitystä,
joka olisi laskettu tällaiselle
perustalle.

Nykyisin liittohallitus mak-
saa osan avustuksesta jokai-
sessa valtiossa, mutta liitto-
hallituksen apua saa vain 65
ikävuotta täyttäneille, alaikäi-
sille lapsille ja sokeille. Liit-
tohallituksen Social Security
päällikkö, Oscar Eweing, selit-
ti lainlaatijoille viikon alussa,
että puutteessa olevien ihmis-
ten olisi saatava yleistä apua,
vaikka eivätkuulukaan johon-
kin yllämainitusta kolmesta
ryhmästä. Ja mrs Eweing se-
litti, että valtioille olisi annet-
tava apua sen mukan, miten
paljon ne tarvitsevat, toisin
sanoen, sellaisen valtion, jolla
on pienet tulot, olisi saatava
enemmän liittohallituksen
avustusta tarvitseville.

Ei ole vielä tarkemmin se-
litetty, miten presidentti Tru-
man ja hänen kabinettinsa ai-
kovat laajennetun Social Se-
curity ohjelman toteuttaa, ja
varsinkin rahastaa, mutta näi-
tä yksityiskohtia hallituksen
ekspertit juuri tutkivat ja val-
mistelevat kongressille esitet-
täväksi. Jo tämän kuun lopus-
sa alotetaan komitean kuulus-
telut uuden Social Security
asetuksen suhteen ja silloin on
koko ohjelma tarkoin selitet-
tävä ja saatettava julkisuu-
teen.

Tämä avustusohjelma So-
cial Securityssa otetaan ensin
komitean kokouksessa tutkit-
tavaksi helmikuun 28. päivä-
nä. Sen jälkeen neuvotellaan
taksojen korottamisesta ja oh-
jelman laajentamisesta, että
sen suojiin suljettaisiin suu-
rempi määrä ansiotyöläisiä.

Painotyömiehet
jatkavat taistelua

Painotyöläiset ovat jo 11
miljoonan dollarin edestä tais-
telleet Taft-Hartley lakia vas-
tan ja aikovat vieläkin tais-
teluansa jatkaa. Union johdon
taholta on lähetetty vaatimus
senaatin komitealle, että Taft-
Hartley laki on aivan viivytte-
lemättä työnnettävä pesään.
Suljetun sapan kielto on pisin
piikki painotyöläisten lihassa.

TULVAT TULOSSA
ETELÄVALTIOKIN

Vahvat lumikinokset ja vii-
me päivien raskaat sateet kes-
kivaltioissa uhkaavat hukut-
taa etelävaltioiden alhaiset
alueet. Kansasin valtiossa on
jo kaksi jokea noussut yli äy-
räittensä, ja Blue River sa-
massa valtiossa on jäitä täyn-
nä, joten vesi on jo peittänyt
jokivarren alhaiset alueet.

Kentuckyn valtiossa tulva
peitti pienen Hopkinvillen
kauppalan 12 jalkaa syvään
veden alle. 75 perhettä on jou-
tunut lähtemään kodeistaan
tässä kylässä, jota uhkaa tuli-
palo tulvien keskellä, sillä
kauppalassa on kaasusäiliöitä,
jotka saattavat ruveta vuota-
maan millä hetkellä hyvänsä
veden seulomina. Ja sateet
keskilännen valtioissa luulta-
vasti nostavat sekä Ohion että
Missourin joet yli äyräittensä.

Lännellä sanotaan taivasten
selvinneen ja tiet alkavat pian
olla auki. Lännen valtioihin
on lähetetty suuret määrät
armeijan lumiauroja, jotka
ovat saaneet valtatiet välttä-
vään kuntoon. Pohjois-Dako-
taan lähetetään lisää lumiau-
roja, sillä siellä tiet tukkeu-
tuivat taaskin viime pyhän ai-
kan, ehkäpä jo kymmennen
kerran tänä vuonna.

HYVÄ YSTÄVÄ OLIKIN
VAKOILIJA

Anna Louise Strong, papin
tytär Seattlesta, Wash., on ol-
lut innokas kommunistipuolu-
een jäsen. Hän meni Venä-
jälle jo vuonna 1921 ja rupesi
siellä aktiivisesti kannatta-
maan kommunistipuoluetta.
Hän kirjoitti heti kirjankin
nimeltä “Vaihdoin maailmaa”,
jossa lfirjassa hän tarkoin pe-
rusteli uskonsa syitä kommu-
nismin paremmuuteen. Ve-
näjällä hän meni avioliittoon
puolueen kommissaarin kans-
sa ja asui tämän miehen kans-
sa vuoteen 1942, kunnes mies
kuoli. Mrs Strong perusti Mos-
kovassa ensimmäisen englan-
ninkielisen päivälehden ja
kirjoitti monta kirjaa, joissa
hän ylisti Venäjän systeemiä.

Mrs Strong on nyt 64 Vuo-

den ikäinen ja on häntä vas-
tan tehty syytös, että hän on
vakoilija. Hänet on vangittu
ja ennen pitkää toivoo vielä
toisen kerratn vaihtavansa
maailmaa, tällä kertaa var-
maankin viimeisen kerran,
kun odottaa pääsyä takaisin
Amerikkaan.

Englantilainen Austin Motor yhtiö on juurituonut näyt-

teille Amerikkaan uuden autonsa. Vaikka auto on pieni, ön
se kuitenkin varustetu moottorilla, joka kuljettaa tätä 2,900
paunaa painavaa autoa vaikkapa 90 mailin tuntinopeudella.
Mutta autokuluttaa gasoliinia gallonan jokaiselle 22 mailille,
mikä pidetään liian suurena kultuksena nain kevealle au-
tolle Sisustus on nahasta ja tuulilasi on yhdestä palasta,

niin asetettu, että ohjaaja näkee molemmat etupyörien suo-
jukset. Englannin autoteollisuus yrittää saada autoilleen
markkinan Amerikassa, mutta tähän saakka ovat englnnti-

laiset autot olleet joko •'kelvottoman” pieniä tai sitten ylen

kalliita loistoautoja.

Kardinaali olisi
saanut lähteä maasta

Budapestista ilmoitta kom-
munistihallituk sen johtavin
henkilö, että kardinaali Mind-
szenty olisi saanut lähteä Un-
karista, ennenkuin hänet van-
gittiin ja että tarjouksesta il-
moitettiin paavi lie. Mutta
paavin .sanotaan hyljänneen
tar joukse n. Kommunistien
johtomies selittää, että paavil-
le lähetettiin viralliset ilmoi-
tukset kaikista syytöksistä,
jotka oli nähty tarpeelliseksi
tehdä kardinaalia vastaan.

Selityksen teki kommunis-
tien äänenkannattajan toirtiit-
taja Josef Revai, joka selitti
kommunistien kokoukselle, et-
tä paavi on syypää siihen, että
Unkarin hallituksen oli van-
gittava kardinaalin ja vietävä
hänet oikeuteen.

14 miljoonaa työorjaa
Venäjällä

Amerikka ja Englanti ovat
päättäneet ruveta lähemin tut-
kimaan, miten paljon Venä-
jällä on nykyään orjatyöläisiä.
Amerikka on tehnyt esityksen
Yhdistyneitten Kansakuntien
järjestölle, että olisi valittava
toimikunta, joka tutkisi syy-
töksiä, että Venäjällä on kah-
deksasta neljääntoista miljoo-
naan orjatyöläisiä. Ja Britan-
nian uskotaan kannattavan
Amerikan esitystä.

Asia tuli esille, kun Ameri-
kan edustaja YK:n turvalli-
suusneuvo stos s a, Willard
Thorpe, selitti neuvostolle
maanantaina, että Venäjällä
on laajoissa mittakaavoissa
käytännössä orja työ, joka
poistettiin Europas t a sata
vuotta sitten. Ja edustaja
Thorpe selittää, että kun Ve-
näjällä asiaa niin tarkoin sala-
taan, täytyy siellä olla jotakin
salattavaa.

Eino Leinolle puuha-
taan muistopatsasta

Eilen ratkaistiin Eino Lei-
non Seuran, Suomen Kulttuu-
rirahaston ja Kustannusosa-
keyhtiö Otavan julistamaan
Eino Leinon patsaan aatekil-
pailun tulos.

Palkintolautaku nt a totesi
luonnosten taiteellisen tason,
mutta katsoi sen vuoksi, ettei
se voinut määrätä viiden par-
haan keskinäistä arvojärjes-
tystä, koska ne kukin tyylis-
sään edustavat korkeata ta-
soa. Palkintolautakunta päät-
ti yksimielisesti jakaa käytet-
tävissä olevan summan vii-
teen 40.000 mkn suuruiseen
palkintoon, jotka annettiin
seuraaville nimimerkeille: n:o
13, n:o 14, n:o 19, nro 25 ja nro
26. Kun kirjekuoret avattiin,
todettiin palkintojen jakaan-
tuneen seuraaville henkilöille
mainittuina nimimerkkiensä
mukaisessa järjestyksessä:ku-
vanveistäjä Lauri Leppänen
ja arkkitehti Yrjö Lindgren,
Suomen Akatemian jäsen,
prof. Wäinö Aaltonen (avus-
tajina Irma jaMatti Aaltonen)
kuvanveistäjä Emil Filen ja
Arkkitehti Arttu Brumme,
kuvanveistäjä Mauno Oitti-
nen.

Palkintolautakunta päätti
sen lisäksi esittää kilpailun
järjestäjille, että viiden par-
haan luonnoksen tekijäin kes-
ken toimeenpantaisiin uusin-
takilpailu.

ITÄVALLAN RAUHANSOPIMUS
JÄÄ ALLEKIRJOITTAMATTA

Philadelphiassa kulku-
laitosten ajurit lakossa.

Kulkulaitosten ajurit Phi-
ladelphiassa menivät lakkoon
viime viikon perjantaina. Ja
tiistai-aamuna menivät vielä
taxi-autojen ajurit lakkoon,
noin 3,500 yhteensä, joten
kaupungin kuljetuslaitokset
ovat aivan täysin seisauksissa.
11,000 kaupungin raitiovaunu-
jen, linja-autojen, maanalais-
ten ja ilmaratavaunujen aju-
ria meni lakkoon viime per-
jantaina,kun ei heidän vaati-
mustaan 25 sentin korotukses-
ta tuntipalkassa täytetty. Noin
kolme miljoonaa ihmistäkäyt-
tää yleisiä kuljetuslaitoksia
Philadelphiassa joka päivä.
Käytettävänä nyt ovat ainoas-
taan henkilöautot ja sitten ju-
nat sellaisille, jotka asuvat
kaupungin ulkopuolella.

Neuvotteluja on pidetty
union johtomiesten ja kulje-
tuslaitosten yhtiöitten kesken
jokseenkin katkeamatta siitä
lähtien, kun lakko alkoi. Lak-
vaatimustaan 17 senttiin, mut-
ta yhtiöt ovat pitäneet kiinni
yhtiöät ovat pitäneet kiinni
alkuperäisestä tarjouksestaan
korottaa palkkaa vain kolmel-
la sentillä **tonnissa. Yhtiöt
väittävät, että voimassa ole-
vat taksat eivät salli suurem-
paa palkankorotusta.
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ISHPEMINGIN POIKA
VOITTI SUOMALAISET

Olympialaisiin osallistunut
mäenlaskija Joe Perrault, Ish-
pemingistä, voitti ensimmäi-
sen tilan mäenlaskussa Iron-
woodissa viime sunnuntaina.
Suomalaiset mestarit Leo
Laakso ja Matti Pietikäinen
jäivät toiselle ja kolmannelle
tilalle. Perrault sai 152 pistet-
tä ja hyppäsi kahdessa laskus-
sa 214 ja 213 jalkaa. Seuraava
oli Leo Laakso, joka hyppäsi
202 ja 212 jalkaa ja sai 150 pis-
tettä. Ironwoodin suksimäen
rekordi on 216, maailmanmes-
tarin norjalaisen Torklen te-
kemä. Mäenlaskuun osallistui
maailman parhaita mäenlaski-
joita jakatsojia oli noin 5,000.

Perrault, Laakso, Pietikäi-
nen ja monet muut maailman
ekspertit mäenlaskussa osal-
listuvat kilpailuihin Ishpemin-
gissä ensi pyhänä.

Verosta neuvotellaan
presidentin talossa

Presidentti kutsui viikon
alussa puheilleen henkilöt,
jotka laativat uusia veroase-
tuksia hallituksen tutkittavak-
si ja vahvistettavaksi. Kaksi
asiaa on esillä: Social Securi-
ty lain laajentaminen ja tie-
tysti taksojen kohottaminen
samalla kertaa kuin luovutuk-
siakin suurennetaan, jatoinen
tärkeä kysymys on tulovero-
jenkohottaminen keskiluokal-
le ja yläluokalle.

Social Security epäilemättä
laajennetaan, mutta verojen
kohottamisesta keskiluokalle
ja maan äveriäimmälle luo-
kalle on vaalien kannalta kat-
sottuna arka kysymys ja sen-
tähden monet kongressimie-
het ja senaattorit eivät ole in-
nostuneet verojen korottami-
seen.

Neljän suurvallan neuvotte-
lut Itävallan rauhansopimuk-
sesta on tähdätty etupäässä
keinoihin saada Venäjä luo-
pumaan muutamista vaati-
muksistaan Itävaltaan näh-
den. Kokoukseen osallistuvat
Amerikan, Englannin, Rans-
kan ja Venäjän edustajat, ja
on tämä jo viides yritys pääs-
tä yksimielisyyteen Itävallan
rauhasta.

Venäjä haluaa Itävallalta
öljyä ja sitten 150 miljoonaa
dollaria sotakorvauksia, Ame-
rikan rahassa. Amerikka eh-
dottaa, että Venäjä ottaisi itä-
valtalaista tavaraa Amerikan
rahan asemesta. Länsimaitten
edustajat selittävät, että sota-
korvausten maksaminen Ame-
rikan rahassa on aivan sama
kuin jos Amerikka maksaisi
sotakorvaukset, ikäänkuin
Amerikka olisi sotinut Venä-
jää vastaan ja hävinnyt. Ja
Amerikan taholta vaaditaan,
että Itävallalle olisi annetta-
va vähintään kaksi vuotta ai-
kaa ,ennenkuin ruvetaan vaa-
timaan sotakorvausten mak-
samista, sillä maa ei ole tällä
kertaa sellaisessa taloudelli-
sessa asemassa, että se kykeni-
si maksamaan sotakorvauksia.

Venäläisetkö löysivät
etelänavan?

Venäjän maantieteellinen
seura nyt selittää, että kaksi
venäläistä tutkijaa löysivät
etelänavan alueen. Ja heti
päälle selitetään, että mitään
rajoja siellä ei Venäjä hyväk-
sy, ellei Venäjä ole niitä aset-
tamassa. Ja tämän uuden sa-
laisuuden ilmoittamisen yh-
teydessä tietysti heti tuomi-
taan Amerikan toimenpiteet
etelänavan asioita järjestelles-
sä. *— Kaipa maailman maan-
tieteen erikoistuntijat vähän
nostavat silmäkulmiaan kuul-
lessaan tämän uusimman pal-
jastuksen. Tässä asiassa ovat
nimittäin tiedemiehet aivan
yksimielisiä, että ensimmäi-
nen etelänavan seudun tutki-
ja oli norjalainen Amundsen,
joka saapui etelänavalle joulu-
kuussa 1911, ja englantilainen
Scott saapui sinne seuraavana
vuonna.

Tsekkiläisiä vakoilijoita
oikeudessa

Amerikan armeija on haas-
tanut 20 tsekkiläistä oikeuteen
syytettynä vakoilusta. Miehet
tuodaan oikeuteen Amerikan
vyöhykkeelle Saksassa. En-
simmiäsen miehen tutkiminen
alotettiin eilen. Kaksi oikeu-
den istuntoa sanotaan pidet-
tävän suljettuna “Yhdysvalto-
jen turvallisuuden vuoksi”.

Tsekkoslovak ias d a ovat
kommunistit tuominneet yh-
den kenraaleistaan elinkauti-
seen vankeuteen vakoilusta
syytettynä. Hänen sanotaan
lähettäneen salaisia tietoja
brittiläisille. Ja Praahassa
komunistien pääministeri An-
tonin Zapotockv on lakannut
ilmestymästä yleisissä toimis-
sa, vaikka ei hän olekaan sai-
ras. Joka pääministerin toi-
miston vähempi jäsen allekir-
joittaa viralliset asiakirjat vir-
kaatekevänä pääministerinä.
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Maankaivu on alotettu New Yorkin kaupungissa pysy-
vää Yhdistyneitten Kansakuntien kotia varten. Konttorira-
kennuksen urakkasopimus on jo vahvistettu ja tulee raken-
nus maksamaan yli $23 miljoonaa. Rakennukseen tulee 39
kerrosta ja varataan sinne toimistot kaikkien maailman kan-
sakuntien edustajille.

VAKOILURENGAS PAUASTUNUT JAPANISSA
KREIKAN SISSIT
HYLÄNNEET TITON

Kreikasta tulevat tiedot
kertovat, että Kreikan kom-i

i
munistipuolue on katkaissut
suhteet Jugoslavian kommu-
nistien kanssa. Tämä tietysti
merkitsee, että Kreikan kom-
munistipuolueessa toimitetaan
puhdistusta sellaisista ainek-
sista, jotka eivät kulje luoti-
suoraan Moskovan asettamaa
puoluelinjaa. Komunistien sis-
sijoukkojen johtaja kenr.
Markos erotettiin toimestaan
jo viime viikolla ja uskotaan
erotuksen johtuvan siitä, että
Markos oli suosiollinen Titon
hallitusta kohtaan.

Kreikan sissijoukkojen tila
on nyt käynyt tukalaksi, kun
Tito lopetti avun jakannatuk-
sen nähtyään, että Kreikan
sissit saavat ohjeensa Mosko-
vasta. Kreikan kommunistien
johtajaksi on valittu vanha
Stalinin ystävä, joka onpiilos-
kellut viranomaisilta jo yli 20
vuotta etelä-Europ ass a.
Puhdistuksen sissien riveissä
sanotan toimitetun tarkoituk-
sella valloittaa koko Kreikan
niemimaa tämän vuoden ku-
luessa. Niin ovat sissit kers-
kailleet radio-laajalluksissaan.
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Bensiinin säännöstely
pohjoimaissa loppuu

Tukholma, 7.2. (STT-TT>
Suomessa samoinkuin muissa-
kin pohjoismaissa lopettaneen
bensiinin säännöstely tämäfn
vuoden alkupuoliskolla.

Bensiinin lisäerä maksaisi
nimittäin ainoastaan noin 40
miljoonaa markkaa ulkomai-
sena valuuttana, kun taas
säännöstelykoneiston ylläpitä-
minen tulee 10kertaa kalliim-
maksi. Nämä tiedot antoi poh-
joismaisten moottorijärjesto-
jen pysyvän komitean pu-
heenjohtaja Einar Lagrelius
palattuaan komitean Oslossa
pitämästä kokouksesta. Siellä
päätettiin puoltaa bensiinin
säännöstelyn kumoamista kai-
kissa neljässä maassa.

Kankaat ja jalkineet
pistevapaiksi

Kaikki kankaat, paitsi täys-
puuvillaiset, on kansanhuolto-
ministeriön päätöksellä va-
pautettu pistesäännöstelystä.
Samoin on vapautettu kaikki
tekstiilituotteet, joihin ei ole
käytetty täyspuuvillakankai-
ta, sekä trikoo- ja neuletuot-
teet sukkia lukuunottamatta.
Vapautuspäätös koskee myös-
kin jalkineita sekä nahka- ja
kumitarvikkeita eräitä nahka-
laatuja lukuunottamatta.

Tämän päätöksen yhteydes-
sä on myöskin kaikki vaate-
tuskortin erikoiskupongit
poistettu käytännöstä ja ny-
kyään käytännössä oleva pis-
tesarja mitätöity. Uudet pis-
teet astuvat voimaan tänään.

Amerikan armeijan taholta
ilmoitetaan suuren kommu-
nistien vakoilurenkaan paljas-
tamisesta Japanissa ja Euro-
passa, niin laajan, että entis-
ten vakiolurenkaitten toimin-
ta on pientä tämän rinnalla.
Vakoilijain sanotaan kuljetta-
neen kaikki tiedot Japanin so-
tatoimista Venäjälle jo monta
vuotta ennen toisen maail-
mansodan puhkeamista. Joh-
dossa sanotaan ollen saksalai-
sen kommunistin, joka mat-
kusteli saksalaisena sanoma-
lehtimiehenä japetti sekä sak-
salaiset että japanilaiset. Ja
vakoilijain johtavia henkilöi-
tä oli eräs amerikkalainen nai-
nen, Agnes Smelly, joka oli 12
vuotta Kiinassa sanomalehti-
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kirjeenvaihta jana. Nainen
kieltää milloinkaan olleensa
Venäjän vakoilijana ja sanoo
armeijan syytöstä ilkeäksi val-
heeksi vatien armeijaa pe-
ruuttamaan sen. Nainen selit-
tää, että tiedot on saatu epä-
luotettavista sodanedellisistä
japanilaistensalapoliisien asia-
kirjoista, joihin ei suinkaan
voi luottaa. Hän selittää, että
kaikki, jotka ennen sotaa oli-
vat myötämielisiä Kiinalle,
leimattiin Japanissa vakoili-
joiksi.

Armeijan taholta vakuute-
taan, että vakoilijat olivat te-
hokkaita ja kuljettivat tietoja
Venäjälle asioista, joita ei olisi
voitu muuten tietää. Esim.
Moskovassa tiettiin etukäteen,
että Saksa hyökkää Venäjälle
kesäkuussa 1941. Ja samat va-
koilijat veivät tiedot Mosköv
vaan, että Japani hyökkää
Amerikkaa vastaan syksyllä
1941, mutta ei Venäjää vas-
taan. Japanissa rengas paljas-
tui sodan aikana, kun japani-

-1 lainen nainen tunnusti ja il-
| moitti toisia. Renkaan 20 joh-
tavinta henkilöä hirtettiin Ja-
panin hallituksen toimesta

1 sodan aikana. Amerikan ar-
meijan taholta selitetään, että
yksi henkilöistä, jotka hylkä-
sivät vakoilurenkaan ja rupe-
sivat ilmoittelemaan viran-
omaisille, on

,
nyt johtavin

kommunisti Japanissa.

Mr Nelsonin
liiketoimet

Mr Henry Nelsonin lupaus
300.000 mk:n palkkiosta sille
henkilölle, joka voi todistaa
hänen lahjapaketti- ja autolä-
hetystoimenpiteitään vastaan
on uutisena julkaistu myös tä-
käläisissä lehdissä. Täkäläinen
poliisi kuitenkin huomauttaa,
että mr Nelson voisi lähettää
300.000 mk Helsingin poliisi-
laitokselle, sillä täällä on to-
distettu sotovasti hänen hui-
jauksensa.

Washingtonissa si j aitseva
Suomen lähetystö lienee äs-
kettäin saanut ulkoministeri-
östä mr Nelsonin liiketoimia
koskevan, selon, jonka poh-
jalla sen pitäisi ottaa yhteys
New Yorkfci poliisiin.


