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Taft-Hartley laki ei kaatunut
Truman ja hänen demakraa-

tinsa kokivat ankarimman hä-
.viönsä kongressissa tiistai-ilta-
na, kun etelän demokraatit ja
republikaanit yhdessä onnis-
tuivat kokoamaan mukaansa
riittävän suuren määrän ääniä
ikumota Trumanin demokraat-
tien esityksen Taft-Hartley
lain kumoamisesta. Kongressi-
mies Wood, demokraatti Geor-
gian valtiosta teki esityksen,
että Taft-Hartley laki jätetään
voimaan joksenkin eheänä,
joskin nimi muutettaisiin. Eri-
koisen epämiellyttävä kohta
kongressimies Woodin uudessa
työlaissa on 80 päivän jäähdy-
tysaika, sen jälkeen,kun on ai-
komus lakosta ilmoitettu, en-
nenkuin lakkoa voipanna käy-
täntöön. Äänestys tiistai-il-
tana oli koeäänestys, jossa 146
republikaania ja 71 demo-
kraattia äänesti Woodin esi-
tyksen puolesta, ja 180 demo-
kraattia ja 2 republikaania si-
tä vastaan.

Lopullista dii virallista ää-
nestystä ei voitu tiistai-iltana
vielä toimittaa, sillä eräs kon-
gressmies teki vaatimuksen,
että uusi lakiesitys on painet-
tava kirjasena, ennenkuin sii-
tä virallisesti äänestetään. Tä-
mä oikeus on kongressin jäse-
nillä, kun on kysymyksessä la-
kiesitys, johon keskustelujen
aikana on tehty useita muu-
toksia. Painattamisessa kuluu
ehkä vuorokausi, joten viralli-
nen Woods työlain vahvista-
minen luultavasti tapahtuu
vasta viikon loppupäivinä.

Uuteen työlakiin nähtävästi
jäävät siis 80 päivän odotusai-
ka, ennenkuin voidaan mennä
lakkoon, kommunistivastaisen
valan allekirjoittaminen union
johtajien ja yhtiöitten johto-
henkilöitten taholta ja julistai-
si “suljetun työpaikan” laitto-
maksi, nim. sellaisen, missä
vain union jäsenet voivat olla
työssä. Nämä ovatkin Taft-
Hartley lain kärkevimmät
kohdat uniojen johtajille.

Presidentti Trumanille ja
hänen seuraajilleen, joita on
ilmestynyt aika runsaasti sen
jälkeen 'kun hän voitti vaalit,
oli tämä mitä ankarin tappio.
Truman uskottavasti voitti vii-
me syksyn vaaleissa sentäh-
den, että hän lupasi kumofa
Taft-Hartley työlain. Truma-
nin vaalilupaukset ovat vielä
kaikki täyttämättä, ja tiistai-
illan äänestyksestä päättäen
ne jäävät kaikki täyttämättä.

AMERIKKA TUOMIT-
TIIN MOSKOVAN VA-
PUNPÄIVÄJUHLISSA
Kunniamitaleilla kuormitet-

ty Venäjän uusi puolustusmi-
nisteri, marsalkka Alexander
Vasilevsky, piti puheen Mos-
kovan vapunpäiväjuhlissa, jos-
sa hän selitti kansajoukoille,
miten Amerikan “taantumuk-
selliset joukot lietsovat kol-
matta maailmansotaa Venäjää
vastaan”. Hän myöskin teki
hyökkäyksiä Pohjois-Atlantin
liittoa vastaan. Juhlallisuudet
pidettiin Red Squaressa, missä
Stalin, politburon ja muitten
johtavien puoluemiesten ym-
päröimänä, katseli sotilaallista
paraatia.

Länsimaissa ei sotilaallisia
paraateja vappuna pidetty,
mutta komunistit ja kansan-
valtaiset ainekset törmäsivät
yhteen. Pariisissa eri ryhmien
puhujat tekivät ankaria hyök-
käyksiä toisiansa kohtaan.
Lontoossa tapahtui yhteentör-
mäys, kun pieni ryhmä kom-
munisteja yritti pitää poliittis-
ta paraatia poliisien kiellosta
huolimatta.

Ehkä Titon Jugoslaviassa
singaute Itiin katkerimmat
hyökkäykset, vieläpä oikealle
ja vasemmalle, kun Titon kom-
munistit hyökkäsivät sekä ko-
miformia että länsirpaita vas-
taan. Punaiset viirit liehuivat
Belgradissa ja tietysti Titon
kuvia oli kaikkialla, yksikin
kaksi rakennuksen kerrosta
korkea. Muissa kommunisti-
maissa oli ihailun esineenä
Stalinin kuva.

Vapunpäivä määrättiin vie-
tettäväksi työläisten yhtenäi-
syyden juhlapäivänä vuonna
1889 Pariisissa pidetyssä sosia-
listien toisessa kansainvälises-
sä kongressissa.

Packardin hintaa
halvennettu
Myöskin Packard on yhty-

nyt muitten autoyhtiöitten ri-
veihin hinnan halventamises-
sa, kun ilmoitti maanantaina
halventaneensa hintoja sadas-
ta kahteen ja puoleen sataan
dollariin, joten Packard Club
Sedän nyt maksaa $2,224.00 ja
Super Touring Sedän $2,633.00.
Ja Packard vakuuttaa, että sen
uusi Ultramatic kytkin eli
“clutch” on parhain, mitä on
vielä autoihin asetettu, tietysti
kilvoitellen Buickin 'kanssa, jo-
ta myydään siinä olevan Hy-
dramatic kytkimen ansiosta.

'[ii ,~rt>nMnic Rccovety

This gleaming, elrrtric povverrd train li as tieni added ta t!.."
w*r-damaged transportation* system of the Nethcrlands as tlie
f' uit of a loan from the International Bank for Reconstruetion
and Development, a Specialized Agency of the United Nalions.
Fhe Bank haa been concentrating Its loans on loug-term proj-
ects. whlch will contribute to over-all economic development.

Ensimmäinen taistelu
käyty Shanghain kau-
pungin päältä
Kiinan kansallisen hallituk-

sen ja kommunistien sotajou-
kot ovat taistelleet ensimmäi-
sen taistelunsa Shanghain kau-
pungin läheisyydessä, ja kan-

[ Salliset joukot väittävät voit-

taneensa taistelun. Hallituksen
'päämajasta lähetetyn tiedon
mukaan sen armeijat pidätti-
vät ja työnsivät takaisin voi-
makkaan kommunistien hyök-
käyksen noin 30 mailia länteen
Shanghaista. Taistelu käytiin
pyhäiltana. Kommunistit jou-
tuivat perääntymään noin 5
maillia epäonnistuneen yrityk-
sensä perästä.

Taistelu käytiin Kunshanin
kauppalan päältä, jonka kaut-
ta kulkee rautatie etelä-Kii-
naan. Kylä joutui kommunis-
tien joukkojenraskaan tykki-
tulituksen kohteeksi jaon jok-
seenkin kokonaan hävitetty.

Shanghaista tulevat sanoma-
lehtimiehet kert ovat, että
kommunistit voivat valloittaa
kaupungin millä hetekllä ha-
luavat. Poliittiset ja taloudel-
liset asiat vain ovat kysymyk-
sessä Shanghain valtaamises-
sa, eikä suinkaan sotilaalliset,
selittää eräs johtavauutismies.
Kommunistit eivät pidä kiiret-
tä kaupungin vai taamisen
kanssa, sillä kaupungissa vielä
vallitsee epäjärjestys ja levo-
ton mielentilan kansan kes-
kuudessa. Sama henkilö on sitä
mieltä, että käskyä tämän suu-
ren satamakaupungin valtauk-
seen ei punajoukoilJe anneta
vielä kahteen viikkoon. Kau-
pungin kuuden miljoonan ih-
misen ruokkiminen on ehkä
suurin pulma, sillä kaupungis-
ta sanotaan puuttuvan ruoka-
tarpeet, niinkuin sieltä on mel-
kein aina puuttunut.

Muualla Kiinassa ei tilanne
ole erikoisen valoisa kansalli-
sille sotajoukoille. Vaikka ,he
onnistuiva t k i n pidättämään
tämän yhden kommunistien
hyökkäyksen, niin Shanghai
on kutakuinkin tarkoin saar-
rettu kaupunki, jonkakommu-
nistit melkein varmasti otta-
vat haltuunsa minä päivänä
hyvänsä. Suuri Hangchown
kaupunki, noin 125 mailia lou-
naaseen Shanghaista, on kan-
sallisten joukkojen hylkäämä.
Tämän suurkaupungin sortu-
minen kommunistien käsiin,
katkoo kaikki yhteydet Shang-
haista etelä-Kiinaan. Kan-
salliset joukot kyllä ovat voi-
miensa mukaan varustaneet
Shanghain ja nähtävästi aikoi-
vat puolustaa kaupunkia sit-
keästi, mutta Kiinan sota-asi-
oita tuntevat henkilöt selittä-
vät yrityksen turhaksi.
Kommunistit painuvat etelään

Kiinan kansallinen hallitus
tunnustaa, että kommunistien
joukot painuvat etelä-Kiinaa
kohti. Tunnustuksen mukaan
'kommunistit ovat kuluneen
parin viikon aikana painuneet
noin 175 mai/lia Kiinan tär-
keimmille alueille. Viimeisim-
mät hyökkäykset ovat katkais-
seet rautatieyhteyden Hang-
chown ja Cantonin välillä.
Kansallisten sota joukkojen
vastarinta on murtunut jota-
kuinkin kaikilla rintamilla, jo-
ten kommunistit voivat val-
loittaa alaa jokseenkin mielen-
sä mukaan.

Greyhound yhtiön

lakko jatkuu
Greyhound bussiyhtiön lak-

ko jatkuu edelleen. Lakiko al-
koi viime viikolla torstaina
vasten yöllä, joskin ajurit sai-
vat ajaa bussinsa linjan pää-
hän, mutta torstai-aamupäi-
vällä kaikki bussit Olivat sei-
sauksissa. Greyhound yhtiön
bussit ajavat 10,000 mailin reit-
tiä keskilännellä. Yhtiön 1,-
300 työläistä on lakossa, vaa-
tien suurempaa palkkaa. Aju-
rit, jotka nyt saavat 6 senttiä
maililta, vaativat 6 1/;» senttiä.
Yhtiö on'luvannut 6.35 senttiä,
vaan eivät ole suostuneet
siitä nostamaan.

Vuokraa saa korottaa
Tiistaina sai va t talojen

omistajat hallituksen myöntä-
män luvan korottaa vuokraa.
Uuden lain mukaan, jonka
kongressi laati viime kuussa,
on talonomistajalla oikeus saa-
da sellaisen vuokran talostaan,
että hänelle jää 20-30% talon
ylläpitoa varten sekä muihin
satunnaisiin ku s tannuksiin.
Mutta ennenkuin vuokraa on
lupa korottaa, on talonomista-
jan osoitettava paikallisen
vuokrakontrollitoimiston pääl-
likölle, että korotus on tarpeen.
Liittohallituksen johtomiesse-
littää, eitä läheskään kaikki
talonomistajat eivät saa lupaa
vuokran korotukseen.

Monet talousekspertit ovat
sitä mieltä, että vuokrakon-
trolllia ei enää tarvittaisi, sillä
ahtain asuntopula on sivuutet-
tu.

MUSSOLININ SIELUN
PUOLESTA RUKOILTU
Kun viime viikolla oli kulu-

nut neljä vuotta Italian surul-
lisen kuuluisan johtajan sodan
aikaisen Benito Mussolinin
kuolemasta, niin eräässä Roo-
man katollisessa kirkossa pan-
tiin toimeksi julkinen sielu-
messu hänen puolestaan, joka
dii vasta ensimmäinen sitten,
kun hän on kuollut. Samanai-
kaisesti joukko deputteja esit-
ti vaatimuksenaan oikeusvi-
rastolle, että Mussolinin mur-
haajat pidätettäisiin ja heidät
tuotaisiin oikeuden eteen vas-
taamaan tekemästään murhas-
ta.

Tapaukset tulivat välikoh-
tauksena, jotka eivät jääneet
suinkaan huomioimatta. Kun
sanomaleh tien raporttereita
oli kokoontunut mainitun kir-
kon edustalle valokuvatakseen
Mussolinin sielua kiirastulesta
messuamasta tulevaa väkeä,
niin he eivät sitä sallineet.
Kirkon edessä puhkesi ankara
nyrkkisade, jossa Mussolinin
hengen tuullen puhallellessa
satoi nyrkkejä yhtenä romina-
na sanomalehtimiesten päihin
ja vihuri vei heiltä valoku-
vauskoneet ja kiskoi filmit
kappaleiksi. He kantavat nyt
toistaiseksi mustiasilmiä uusi-
na muistutuksina Italian suur-
ajasta, jolloin heidän suuri joh-
tajansa, Mussolini, anteli nyrk-
kejä kenelle vain ennätti ja
tarvitsi antaakin, yleensä kai-
kille, jotka vain asettautuivat
esteeksi hänen ja Hitlerin val-
lan laajennussuunnitelmille.

20 salapoliisia oli
neitosen jälillä
Wäshingtonissa oikeudessa

oleva 27 vuoden ikäinen Ju-
dith Coplin, jota syytetään

; hallituksen salaisten asiakir-
! jojen välittämisestä Venäjän
agentille, sai maa nantaina
kuulla, etteivät hänen retken-
sä suinkaan olleet salattuja, et-
tä jo viime tammikuusta läh-
tien FBI poliisit seurasivat jo-
kaista hänen matkaansa. Eräs-
kin poliisi selitti oikeudessa
miten heitä oli kuusi etsivää
Pennsylvanian rautatieasemal-
la New Yorkissa viime tammi-
kuun 14. päivänä, kun miss
Coplin saapui sinne. Ja sitten
yksi poliisi toisensa jälkeen
nousi oikeudessa selittämään,
miten he seurasivat neitosta
halki kaupungin, kunnes hän
kohtasi venäläisen agentin Gu-
bitdhevin. Kaikkiaan oli 20 et-
sivää seuraamassa miss Cop-
linia eri aikoina. Hänet ja
venäläinen Gubitchev vangit-
tiin New Yorkissa maalisk. 4 p.

Työttömyyttä palkka-
riitojen vuoksi
Palkankorotusten tehdessä

neljättä kierroistaan, joskinhi-
taassa tahdissa, on noin 60,000
työmiestä työtönnä keskilän-
nen, etelän ja idän valtioissa.
Suurin osa miehistä on työtön-
nä sentähden, ettäBendix Avi-
ation tehtaalla South Bend,
Indianassa, on lakko, ja koska
tehdas valmistaa tarpeellisia
osia useille autotehtaille, ovat
autotehtaat joutuneet vähen-
tämään työmiehiä.

Huomatuin palkkariita idäs-
sä on Singer ompeluskoneteh-
taalla Elizabeth, N. J., missä
työläiset jättivät työpaikkan-
sa palkkariidan seurauksena.
Idässä On useita muitakin pie-
nempiä palkkariitoja, mutta
mitään suurempaa lakkoa ei
ole tällä kertaa käynnissä.

Neljäs palkankorotuskierros
ei nähtävästi pääse vauhtiin,
sillä työttömyyttä alkaa ilme-
tä, ja se seikka katkaisee kär-
jen union johtomiesten neu-
vottelluilta. Useissa tapauksis-
sa ovat uniojen johtomiehet
kieltäneet miehiä tekemästä
palkankorotusvaatimuksia täl-
lä kertaa.

Viime sodan aseet
vanhentuneet
Senaattori, joka tuntee ato-

mivoiman ma h d ollisuuksia
tarkemmin kuin ehkä yksi-
kään loinen senaattori Wash-
ingtonissa, selittää, että viime
sodan aseet ovat vanhanaikai-
sia ja että niitä on turha lähet-
tää Europaan. Hän on senaatin
atomienergiakom ite a n pu-
heenjohtaja, senaattori McMa-
hon. Hän on sitä mieltä, että
atomivoima on siksi perusteel-
lisesti mullistanut 'sodankäyn-
nin, ettei tykkejä eikä tankke-
jä enää voida hyödyllisesti
käyttää. Ei hän kuitenkaan ke-
hoita lähettämään atomipom-
meja Pohjois-Atlantin liittoon
kuuluville länsi-Europan mail-
le.

Senaattori McMahon myön-
tää, että tankkien ja tykkien
puolesta kyllä voidaan ko-
kouksissa esittää sitovalta
kuulostavia väitöksiä, mutta ei
hän jaksa niitä uskoa atomi-
voiman rajattomien mahdolli-
suuksien valossa.

Here’s Good Driving News

DETROIT—Here*B a new adjustable seat cushion that spells good-
driving news. It eliminates slump, sag and over-the-dashboard peer.
This new aid to extra-short or extra-heavy drivers is Select-O-Seat,
designed by L. A. Young Spring and Wire Corp., engineers here. Itprovides places tn the seat aprings for inserting extra coil-spring
aegtnenta to compensate for extra weight. The fill-in job can be done
in a few rainutes by the car dealer’s Service men.

b Several makea of 1949 cara carry this new-type cushion as regular
equipment. Aa faetory-inatalled, the cushion should satisfy most car
buyera, but additianal coil aprings for adjustment can be had from
the dealer.

F* Upper left picture showa couple aitting on a Select-O-Seat before
proper adjustment for tbeir weights. The man sinks deep in thecushion, throwing his lighter companion off balance. Upper right showa
the pienaani effect whea extra aprings have been inserted—and equi-
librium cestored. Note that the neaa of the “dnver” has been raiaed
up to the vhite line indicating proper beight for full view of the road.
In the kmer picture a Service man showshow extra coil springs, each
Jacketed in cloth, are eaaily inserted from the boitom of tiu seat with-
out disturbing the upholstry.

Saako palkan
31 vuoden odotuksesta
Saako mies palkan sotahalli-

tukselta odotettuaan käskyä
sotapalvelukseen 31 vuotta sen
jälkeen, kun hänet virallisesti
hyväksyttiin? Siihen kysy-
mykseen on armeijan johto-
miesten vastattava, sillä Ken-
tuckyn vai ti o n senaattori
Chapman selostaa, että sellai-
nen asia on tuotu hänelle.
Ovvensboroska, Ky., nimittäen
eräs mies yhtyi sotaväkeen
elokuussa 1918. Hänet hyväk-
syttiin jakäskettiin mennä ko-
tia odottamaan määräystä,
minne mennä. Ja mies odottaa
vieläkin.

Hänet siishyväksyttiin sota-
väkeen 31 vuotta sitten, ja siis
armeijan asetusten mukaan
pantiin armeijan palkkalistal-
le. Kutsua ei tullut ei myös-
kään ainoatakaan shekkiä. Pi-
tääkö armeijan maksaa nyt hä-
nellä palkan 31 vuoden odo-
tuksen ajalta ja sitten viralli-
sesti vapauttaa hänet sotapal-
veluksesta?

Kaksoset syntyivät kah-
dessa sairaalassa kah-
dessa eri kaupungissa

24 vuoden ikäi ne n mrs
Charles Putney, Ashvillestä,
Ohio, synnytti maanantaina
kaksoset. Synnytykset olivat
siinä suhteessa poikkeukselli-
set, että lapset syntyivät kum-
pikin eri sairaalassa ja eri kau-
pungissa ja lepäilevät vielä eri
sairaaloissa. Ensimmäinen tyt-
tö syntyi Circlevillen sairaa-
lassa klo 4:05 iltapäivällä. Toi-
nen tyttö syntyi klo 9:30 illalla
Wlhite Cross sairaalassa, Co-
lumbus, Ohio, kolmekymmen-
tä mailia ensimmäisen lapsen
syntymäkylä st ä. Vanhempi
tyttö lepäilee lapsenkaapissa
Circlevillessä ja nuorempi tyt-
tö äitinsä kanssa Columbuk-
sessa. Lääkäri selitti, että
äiti siirrettiin toiseen sairaa-
laan toista synnytystä varten,
koska siellä oli tarvittavat vä-
lineet.

SHANGHAIN KANSA
KOKENUT MONTA
PETTYMYSTÄ
Suurimman osan kaupungin

kansasta sanotaan ottavan
kommunistien sotajoukot vas-
taan ilman vastarintaa, sillä
kuluneen 15 vuoden aikana on
Shanghain kansa kä r sinyt
monta katkeraa pettymystä.
Vuonna 1937 kaupunki joutui
japanilaistenkäsiin, jotka sil-
loin olivat vallötusretkellään
Kiinassa. Ensimmäisinä vuosi-
na japanilaisten mestarien a-
laisina kaupungissa vallitsi
järjestys ja vapaus, ja japani-
laiset käytääntyivät moitteet-
tomasti. Mutta kaupungin ase-
ma japanilaisten alla kävi pal-
jon huonommaksi 3:nen maail-
mansodan sytyttyä, varsinkin
sen jälkeen, kun Japani lähti
sotaan Amerikkaa vastaan.
Shanghain kansa odotti vapau-
tusta Kiinan kansallisen halli-
tuksen taholta. Se vapautus tu-
li, ja Europan vallat menetti-
vät ne erikoisoikeutensa, jois-
ta olivat sata vuotta nauttineet
Shanghain satamassa. Petty-
mys vapautuksen suhteen kui-
tenkin oli syvä, sdllä Kiinan
kansallisen hallituksen politii-
kot ja kenraalit käyttäytyivät
paljon röyhkeämmästi omia
kansalaisiaan kohtaan kuin
olivat "käyttäytyneet japanilai-
set edes sodan aikana. Chiang
Kai-Shekin joukot olivat kyke-
nemättömät pitämään järjes-
tystä, ja epärehellisyys halli-
tusmiesten ja sotaherrojen toi-
minnassa oli ilmeistäkaikkial-
la. Kaupungin kaduilla ei us-
kaltanut yöllä kävellä, ja ruo-
kaa ei kansalla ollut. Shang-
hain kansa on suurin piirtein
Isitä mieltä, että vaikka kuka
tulisi kaupungin herraksi, niin
ei kansan asema kuitenkaan
voi pahemmaksi käydä^

Kaupungin kuusi miljoonaa
ihmistä odottaa valoisempaa
päivää, mutta luultavasti ei si-
tä vieläkään saa. He ovat odot-
taneet sitä jomonta kertaa ku-
luneen 5,000 vuoden aikana,
mutta ei ole mitään syytä us-
koa, että heidän asemansa
kommunistien kautta paranee.


