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BERLIININ UKKO PÄÄTTYNYT
Berlin. Rautatietyöläiset,

jotka ovat olleet lakossa 37
päivää, ovat suostuneet niille
esitettyihin ehtoihin ja palasi-
vat työhön tiistaiaamuna.

Työläiset suostuivat palaa-
maan työhön sen jälkeen, kun
Britannian, Ranskan ja Yh-
dysvaltain komentajat olivat
ilmoittaneet niille, että Berlin-
in hallitus kieltäytyy maksa-
masta työ 11 ömyysavustusta
tästä lähtien.

Ehtoihin kuuluu työläisten
palkan maksaminen lännen
markoilla, jota ne olivatkin
vaatineet. Tätä ennen palkka
oli maksettu Venäjän markoil-
la. Venäjä on vakuuttanut, et-
tei se ryhdy minkäänlaisiin
kostotoimenpiteisiin lakkolai-
sia vastaan.

Tri Ernest Reuter, länsi-
Berlinin pormestari, sanoo us-
kovansa, että rautatieliikenne
on jälleen normaalinen tämän
viikon loppuun mennessä. Sit-
ten taas voidaan kuljettaa tar-
vikkeita länsi vyöhykkeeltä
Berliniin rautateitse. Lakon ai-
kana länsivallat ovat jatka-
neet kuljetusta lentokoneilla
ja maanteitse.

UUDEN KIINAN
TUNNUSTAMISTA
VASTUSTETAAN

Edellyttäen sitä, että Kii-
nan uuden kommunistihalli-
tuksen tunnustaminen ja sii-
hen diplomaattisten suhteitten
määrääminen voisi tulla esil-
le jossain lähitulevaisuudessa
on joukko senaattoreita nous-
sut viime viikolla jo etukätei-
seen taisteluun sitä vastaan.
He ovat pitäneet tulisia puhei-
ta senaatissa ja kirjoittaneet
kirjeen presidentti Trumanil-
le, jonka on allekirjoittanut 21
senaattoria, joista 16 republii-
kia ja 5 demokraattia.

Vouhotusta Vandenberg.
Sen aa 11 or i Vandenberg,

(Rep. Mich.) piti senaattorien
touhua ennenaikaisena vouho-
tuksena tarpeettomana hyp-
päämisenä ennenkuin oja tu-
lee. Hän vakuutti, että niin
suuri Ulkopoliittinen ote kuin
Kiinan uuden hallituksen tun-
nustaminen tullaan varmaan-
kin valtioviraston taholta alis-
tamaan ensin senaatin harkin-
nan alaiseksi. Mutta että hä-
nen luullakseen suhteitten
määräämisestä uuteen Kii-
naan ei ole vielä mitään ky-
settäkään.

Kolmoismurha
Port Arthurissa, Kan.

Port Arthurin perheoikeu-
den tuomari B. J. McKitrick ja
mrs William Gray (mr ja mrs
L. A. Mäen tytär Irene) me-
nettivät* henkensä klo 10:15
kesäk. 21 p. Port Arthurin
perheoikeuden salissa, kun
viimemainitun erossa asuva
puoliso William Gray ampui
heidät ja heti sen jälkeen teki
itsemurhan ampuen kaksi luo-
tia rintaansa. Kun poliisit saa-
puivat ampumapaikalle, kai-
kissa kolmessa oli vielä elon-
merkkejä, vaan kaikki kuoli-
vat pian sairaalaan saapumi-
sen jälkeen.

Mr Gray oli vastaamassa oi-
keudessa siitä, ettei ollut mak-
sanut määrät ty ä avustusta
vaimolleen ja kolmelle lapsel-
leen, jolloin oikeuden käyn-
nin keskellä hän otti taskus-
taan .32 kaliberin revolverin
ja ampui sillä ensin vaimonsa
ja sitten tuomari McKitrickin,
jonka jälkeen hän ampui kuu-
lan oikeusvirkailijaa Arnold
Southernia kohden, vaan kuu-
la meni hänen ottkapäänsä yli
ja hän juoksi ulos. Sen jälkeen
mr Gray ampui kuulan rin-
taansa jakoetti ampua toisen-
kin kuulan rintaansa, vaan re-
volveri oli tyhjä, jonka jäl-
keen hän latasi revolverinsa ja
ampui toisen kuulan rintaan-
sa ja kaatui lattialle.

Mr Gray oli vähällä ampua
oman lakimiehensä S. H. Da-
visin ja oli juuri vetämäisi-1-
lään liipasimesta, kun huoma-
si erehdyksensä ja käski Da-
visin kiireesti poistumaan ta-
pahtumapaikalta, jonka hän
tietenkin juoksujalassa teki-
kin.

Konkursseja tavallista
runsaammin

Olojen normalisoitua odotet-
tua nopeammin ovat useat yri-
tykset joutuneet rahoitusvai-
keuksiin ja tämän vuoksi on
konkurssianomuk si e n luku
huomattavasti noussut. Yksin-
omaan Helsingissä on n. 300
konlkurssianom usta odotta-
massa oikeuskäsittelyä. Tä-
män vuoksi aiotaan perustaa
ylimääräinen jaosto raastu-
vanoikeuden yhteyteen käsit-
telemään yksinomaan kon-
kurssinanomuk s i a. Lieneekö
tämä hyvän vai huonon ajan
merkki? Taitaa olla liikaa Suo-
messa liikemiehiä.
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The prairie schooner, the airplane and that rugged servant of
modem-day transport, the truck-trailer, are ioined in today s Oppor-
tunity Savings Bond Drive, representing the century between tne
gold rush of 1849 and the Treasury Bond campaign of 1949. Prairie
achooners took the '49’erg west to Califomia when gold was foun<L
but the airplane brought the old pioneer wagons to a netarork of
eities where, mounted on Fruehauf trailera, powered by International
truck-tractora, they are serving as a point-of-aale for Sarings Bon da
Here isone of the 30 wagons mounted on a trailer with the plane
In the background—another example of how air transport and motor
transport are being linked to perform a multitude of hauling Job»
requiring both utmost speed and utmost flexibility.

Vanhin Amerikan suo-
malainen sanomalehti-
mies, A. Riippa, kuollut

New Yorkin Uutisten pää-
toimittaja Antero Riippa, kuo-
li tk. 23 p. Methodisti-sairaa-
lassa ja haudattiin maanantai-
na, tk. 27 p., evank. luterilai-
sesta kirkosta.

Riippa, pitkäaikaisin suoma-
lainen sanomalehtimies Ame-
dikassa, syntyi Kälviällä, Suo-
messa, helmik. 16 p. 1866, saa-
pui tähän maahan v:na 1893 ja
liittyi samana! vuonna Siirto-
laisen toimitukseen, Päiväleh-
den toimitukse ss a 1914-19,
Suomen Tiedonantotoimistos-
sa 1919-20, kirjakauppiaana
1920-25, liittyen viimemainittu-
na vuotena New Yorkin Uutis-
ten toimitukseen, jossa toimi
kuolemaansa saakka. Valk.
Ristin II luokan ritarimerkki
1925.

Edesme nn.y 11 ä muistele-
maan jäi 3 tytärtä, 1 poika ja
lasten lapsia sekä yksi veli Ca-
liforniassa ja yksi Suomessa.

Edgar Hoover ollut
virassaan 25 vuotta

Näinä päivinä täyttyy 25
vuotta siitä, kun maamme yli-
tuomari Harlan F. Stone va-
litsi Edgar Hooverin FBI-jär-
jeston johtajaksi. Sitä ennen
tunnettiin Hooveria verrattain
vähä. Hän silloin oli vasta 29
vuoden ikäinen. Yleisön tahol-
ta tiedusteltiin: “Kuka on Ed-
gar Hoover”. Kuluneen 25
vuoden aikana on Hooverin ni-
mi tullut kuuluisaksi. Hän on
kiertänyt oikeuden nuottaan
sellaisia rikosmaailman kuu-
iluusuuksia kuin esim. “Kone-
pyssy Kelly”, “Lapsi-kasvod-
nen Nelson”, “Kaunispoika
Floyd” ja maankauhu Dillin-
ger.

Viimeaikoina on puhuttu,
että mr Hoover aikoo erota
virastaan, mutta puheet ehkä
ovat ilman pohjaa.

Syyttävät Berliinin
johtajia rangaistuksista

Saksan ra u t atietyöläisten
johtajat ovat tehneet syytök-
siä, että venäläiset ovat jo har-
joittaneet rangaistustoimenpi-
teitä lakossa olleita rautatie-
työläisiä vastaan erottamalla
heti 25 työmiestä ja että 110
on määrätty siirtymään Venä-
jän alueelle Berliinissä tai
mene 11 äv ä t työpaikkansa.
Union jdhtajat Heinz Brach
selittää, että nämä toimenpi-
teet ovat selvästi sopimuksen
rikkomista, jonka mukaan mi-
tään rangaistustoimenpiteitä
ei ole lupa harjoittaa.

Lapsi putosi viiden-
nestäkerroksesta ohi-
kulkijan syliin

Detroitissa sattui sillä taval-
la, että 24-vuotias Blake Frey
erään hotellin ohi kulkiessaan
sattui huomaamaan, että kak-
sivuotias poikalapsi Michael
Patricia roi kk u i käsistään
hotellin viidennen kerroksen
akkunan penkillä. Nuorimies
kehoitti läsnäolijoita hake-
maan jotakin vilttiä ottaak-
seen lapsen vastaan, mutta en-
nenkuin se ehdittiin tuoda
päästi lapsi otteensa ja putosi
Freyn syliin. Lapsukainen va-
kavasti loukkautui, mutta on
paranemaan päin sairaalassa.
Jollei Frey ollut alla vastaan-
ottamassa häntä, olisi hän ol-
lut kuoleman oma.

o———

Venäläiset “kehittyivät”
jo kauan ennen
Darvvinia

Lontoo. Eräs Moskovan
sanomalehti on julkaissut uu-
tisen, jossa luetellaan lisää ve-
näläisten “saavutuksia”. Ai-
kaisemmin on Venäjällä väi-
tetty, että venäläiset olivat en-
simmäiset keksimään radion,
kuvaradioinnin, automobiilin,
lentokoneen, puhelimen, säh-
kövalon j.n.e. Nyt venäläiset
väittävät, että he “tunsivat”
n.k. Darwinin kehitysteorian
jo kauan ennen Darwinia ja
että se oli kaikkien venäläis-
ten keskusteluaiheena ennen-
kuin Darwip julkaisi teoksen-
sa Lontoossa marraskuussa
1859. Niinkuin tiedetään, Dar-
winin teorian mukaan ihmi-
nen on kehittynyt alhaisem-
mista eläimistä, tai suoremmin
sanottuna apinasta. Venäläi-
set siis ovat ensimmäiset, jot-
ka kehittyivät apinasta
omien väitöstensä mukaan.

M. U.

KIINALAISTYTTÖJEN
MYYNTI ORJIKSI

Singapore. Malajin halli-
tus on edelleen pulassa, miten
saada rajoitetuksi ja ekhäpä
tyyten lopetetuksi kiinalaisten
tyttöjen myynti orjiksi Singa-
poren rikkaille kiinalaisille.
Nämä tytöt joutuvat palkat-
tomiksi työläisiksi ostajiensa
kodeissa ja ovat varsin halut-
tuja nyt, kun palvelusväen
palkat ovat korkeat.

Orjien välittäjät ostavat tyt-
töjä pilähinnalla, 4—5 dollaril-
la, myyden ne sitten hinnoilla,
jotkavaihtelevat 300-5000 dol-
lariin.

LESKEN PETKUTTAJA SAATU KINNI
Chicago, 111. Sigmund Z.

Engel, 73-vuotias kansanvälis-
sestikin tunnettu petkuttaja,
joka äskeisin veijasi leskinai-
selta mrs Reseda Corriganilta
täällä $8,7000, jonka nainen
nosti tililtään pankista ja an-
toi Engelille, saatiin viime vii-
kon lopussa kiinni eräässä
matkalaukku puodissa ja van-
gittiin. Engel suullisesti tun-
nusti petkuttaneensa 45-vuoti-
aalta mrs Corriganilta maini-
tun summan.

Valtionlakiemiehen poliisi-
mies, kers. Nick Disteldorf
vangitsi Engelin ja vei hänet
poliisiase ma 11 e kuulustelua
varten. Mrs Corrigan on jo
kirjannut miestä vastaan syyt-
teen petkutuspelin harjoitta-
misesta.

Vaatii 25 tuhannen
hyvitystä pakinoitsijalta

Washington, D. C. Wash-
ingtoninlainen san omalehti-
mies ja radiokommentaattori
Drew Pearson on nostanut
$250,000 kunnialoukkausjutun
Hearstin lehtien pakinoitsijaa
Westbrook Pegleriä vastaan.
Pegler kirjoitti pakinassaan
Pearsonin aiheuttaneen enti-
sen U. S. laivastosihteeri For-
restalin itsemurhan. Tuom-
moisesta loukkauksesta on to-
siaan jo syytä louikkausjuttu
nostaakin, siitäkin huolimatta,
vaikka niistä on sittenkin vai-
kea saada tuomiota.

KOMMUNISMIA
PERATAAN YLI-
OPISTOSTA

Sen johdosta, että yliopisto-
jen opettajakuntiinkin on yhä
lisääntyvästi alettu solutta-
maan kommunismisiä voimia
tekemään määrätietoista myy-
rän työtä isänmaallisuusperus-
tuksen murtamiseksi yliopilas-
nuorison jalkojen alta, on Ca-
lifornian valtio säätänyt pe-
rustuslakiinsa sivusäännön, jo-
ka vaatii kaikki yliopiston
opettajat ja professorit anta-
maan valällisen vakuutuksen
siitä, että he eivät kuulu kom-
munistijärjestöihin tai kanna-
ta kommunismioppia. Lain no-
jalla tullaan vaatimaan noin
4,000 valtion yliopiston moniin
eri tiedekuntiin kuuluvilta
opettajilta japrofessoreilta us-
kollisuusvala.

Eräs huomattu professori,
professori Hildebrand Berke-
leyn 'yliopistossa on noussut
kiivaasti lakia vastustamaan.
Hän uhkaa ottaa lakimiehen
ja panna vasta laaditun lain
koetukselle, josko se on perus-
tuslaillinenkaan. Valtion pe-
rustuslaissa nimittäin sano-
taan, että “mitään valaa ei ole
vaadittava, paitsi uskollisuus-
vala valtion palveluskunnal-
ta”. Vala, jonka uusi perustus-
lain sivusääntö vaatii on va-
paasti suomennettuna seuraa-
va: “Minä vilpittömästi van-
non (eli vakuutan) kännättä-
väni Yhdysvaltain perustusla-
kia ja Californian valtion pe-
rustuslakia ja että minä en ole
kommunistipuolueen jäsen.”

Californian valtion yliopis-
tolla on aikomus panna k.o.
lain nojalla mukaan soluttau-
tuneet kommunistit niin ah-
taalle, että heidän on 'joko luo-
vuttava kommunismista, tai
sitten virastaan yliopiston tie-
dekuntien opettajina. Monet
muutkin yliopistot ovat jo
“polttaneet” kommunisti-opet-
tajia.

USKONTOSOTA
JYLLÄÄ MYÖSKIN
ROMANIASSA

Saatujen tietojen mukaan
Romaniassa on vangittu kuu-
si piispaa, jotka ovat joutu-
neet kidutettaviksi vankilois-
sa. Tarkoituksena on piispojen
taivuttaminen siihen rinta-
maan, joka kommunistien joh-
dolla taistelee paavia vastaan.
Jos piispat saataisiin muutta-
maan mielensä ja yhtymään
“kommunistis i i n oikeauskoi-
siin”, niin silloin kirkollisen
toiminnan kontro 11 i ilman
muuta siirtyisi kommunisteil-
le. Toiminta on luonteeltaan
samaa kuin se on Puolassa,
Tshekkoslovakiassa, Unkaris-
sa ja venäläisten hallitsemas-
sa Gälitsiassa.

LIBERALIT VOITTI-
VAT KANADASSA

Torontosta viime tiistai-ilta-
na tulleen tiedon mukaan li-
beralipuolueen kokelas päämi-
nisteriksi, Louis St. Laurent,
voitti äskeisessä äänestykses-
sä niin repäsevästfi, että se
muistuttaa Rooseveltin voit-
toa Yhdysvalloissa vuonna
1936.

Past. W. Kukkonen
Suomeen

S.s. kirkkokunnan kotilähe-
tystyön johtaja pastori W.
Kukkonen on sanoutunut irti
toimestaan mennäkseen jatka-
maan opintojaan Suomessa.
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Pikku Tapani Rovaniemeltä näyttää olevan elämäänsä
tyytyväinen, sillä vaikka hän neljän siskonsa kanssa on kär-
sinyt paljon nälkää, on hän ulkoapäin saapuneen ruoka-avun
kautta vahvistunut ja ruvennut kasvamaan. Tällaisten lasten
avustusta jatketaan ja lahjoituksia voi lähettää os. CARE, 50
Broad St., New York, N. Y.

KOMMUNISTIEN KUULUSTELU
Viimeisetkin Amerikka-
laiset pois Koreasta

Eilen viimeisetkin Ameri-
kan sotajoukot kokosivat tar-
peensa ja astuivat laivaan Ko-
reassa palatakseen kotimaa-
hansa. Vain sota-asioissa neu-
voa antavia henkilöitä jäi vie-
lä paikoilleen, noin 500 yh-
teensä. He jäivät myöskin an-
tamaan opetusta Korean sota-
joukoille amerikkalaisessa so-
tataktiikassa.

Korealaisten sanotaan ole-
van. vähän huolestuneita sen
johdosta, että amerikkalaiset
lähtivät pois, sillä kommunis-
tit hallitsevat pohjois-Koreaa,
joten on uskottavaa, että he
panevat propagandansa käyn-
tiin ja yrittävät valloittaa
myöskin etelä-Korean, joka oli
tähän asti Amerikan miehitys-
joukkojen miehittämä. Peljä-
tään, että varsinkin rajalla tu-
lee nyt tapahtumaan monia
yhteentörmäyksiä kommunis-
tien ja etelä-korealaisten vä-
lillä. Pohjois-Korean kommu-
nistit ovat siinä suhteessa vah-
vassa asemassa, että heidän aa-
te- ja asetoverinsa ovat juuri
raijan takana Kiinassa.

ASBESTOSTA LÖY-
DETTY POHJOISESSA

Kirkland Lakelta tiedote-
taan, että Munro twp:ssä on
löydetty asbestosta ja että

Co. aikoo ru-
veta siellä kehittämään asbes-
tosteollisuutta. Nyt ilmoite-
taan jo paikalle määrätyn lä-
hetettäväksi tarpeistoa kai-
voksen aloittamikseksi.

Mathesonissa, noin puolivä-
lissä Kirkland Laken ja Tim-
minsin välillä sanotaan löyde-
tyn rikkaat asbestosalueet,
jonka uskotaan merkitsevän
uutta kehityskautta pohjoisen
elämässä. Toinen löytö on teh-
ty noin 20 mailia itään Kirk-
land Lakelta. Ontarion maa-
kuntahallituksessa on vahvis-
tettu nämä löydöt ja Johns-
Manville Co:n mielenkiinto
niihin.

RAEMYSKY
Etelä-Minnesotassa, St. Pau-

lissa ja Minneapolissa sekä lä-
hiseudulla, öli viime lauantai-
na, ankara vesi- ja raesade.
Kaksoiskaupunkien kadut tal-
vehtivat niin, että liikenne
kaupungeissa pysähtyi. Raju
tuuli kaatoi paljon puita katu-
jen varsilla ja rakeet särkivät
lasit sadoista ikkunoista. Ra-
keet olivat tavattoman suuria.

New York Kommunistien
tutkinto New Yorkissa on
merkillisen pitkäveteistä. On
jo kulunut kaksi vuotta siitä,
kun hallituksen suurlautakun-
ta aloitti tutkinnon Amerikan
kommunistien toiminnan suh-
teen, jonka seurauksena oli,
että yksitoista tunnettua kom-
munisti-liikkeen johtohenki-
löä määrättiin tutkittaviksi, ja
heitä on sitte tutkittu. Tätä
asiaa lähemmin tuntevat hen-
kilöt arvelevat, että kuluu vie-
lä ainakin toiset kaksi vuotta
ennenkuin tulokset tiedetään
ja uskottavasti sen jälkeen
juilu Siirtyy maamme ylioi-
keuteen. Tämäkin oikeus-
juttu sinänsä osoittaa, kuinka
paljon oikeuksia on tämän
maan kansalaisella ja asuk-
kaalla itsensä puolustukseen.
Ei kaikissa muissa maissa ole
sellaisia puolustusoikeuksia.

Oikeuskuulustelu s s a on
syyttäjän puolelta koetettu
osoittaa, että Amerikassa toi-
mivat kommunistit saavat oh-
jeet ja määräykset Moskovas-
ta, jakommunistien tpiminnan
tarkoituksena on väkivallalla
kukistaa maamme hallitus-
muoto ja saattaa tämä maa
kommunisti-diktatorivallan al-
le.

Tietysti puolustajan taholta
väitetään toisin ja koetetaan
väitteitä todistaa. Eräs kuulus-
telua läheltä seurannut hen-
kilö sanoo, että kommunisteja
vastaan jo esitetyt todistukset •

osoittavat, että kommunismi
on käärme Amerikan ruohi-
kossa.
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Kongressin toiminta
hitaanlaista

Washington. Senaattori
Tydings, Marylandista, varoit-
ti, että kongressin ehkä täytyy
jatkaa istuntojaan aina syys-
kuun alkuun. Samalla tämä
teräväkielinen kongressimies
nimitti nykyisen kongressin
“hitaammmaksi”, mitä hän on
nähnyt 22 vuoden aikana ja
moitti tämän johtuvan senaat-
torien “neljän j-a viiden tunnin
kestävistä propagandapuheis-
ta”.

Haastattelussaan kuitenkin
sanoi toiminnan käyvän ri-
peämmäksi tämän kuukauden
loppupuolella, kun parveke-
yleisön ja reportterien luku
vähenee kesän kuumuuden ja
lomien taikia. Ja aina kuin par-
vekeyleisö on vähälukuinen ja
paikalla on vain muutamia
reporttereja, käy toiminta se-
naatissakin paljon ripeämmin,
päätteli senaattori fydings.


