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Kiinan hallitus repeilee
Kiinan kansallisen hallituk-

sen rippeet näyttävät repeile-
vän aina pienimmiksi palasik-
si, sillä Kiinasta tulevat tiedot
kertovat, että Chiang Kai-she-
kin johtavimmat hallitusmie-
het riitelevät katkerasti kes-
kenään. Virkaatekevä presi-
dentti Li Chung-Jen on saapu-
nut Hongkongiin Ja sanotaan
hänen lopullisesti eronneen
Chiang Kai-shekistä. Mihin
tämä virkaatekevä presidentti
nyt menee, sitä ei ole ilmoitet-
tu. Jotkut arvelevat, että hän
muodostaa keskitien puolueen
oikeistolaisen Chiang Kai-she-
kin ja kommunistien välillä ja
rupeaa taistelemaan molem-
pia vastaan. Toiset arvelevat,
että hän tulee Amerikkaan. Se
onkin hyvin mahdollista, sillä
Chiang Kai-shekin suvun jäse-
nillä ja yleensä hänen halli-
tuksensa johtavimmillahenki-
löillä on suuret sijoitukset
Amerikassa, joita he eivät ole
käyttäneet, vaikka maa on jou-
tunut heidän vihollistensa kä-
siin.

Komunistit ovat murtaneet
kansallisten joukkojen vasta-
rinnan ja lopulliset siivoustyöt
näyttävät olevan vain jälellä

Kiinassa. iStten Kiinin 450 mil-
joonaa ihmistä on kommunis-
tien ja siis Kremlin herrojen
määräysten alla. Monet kyllä
uskovat, ettei Kiinaa voi ku-
kaan kauan hallita mutta kun
•kommunistit valloittavat, pa-
nevat he käytäntöön lujan
diktatuurin, jossa hallituksen
vastustajille ei osoiteta mitään
armoa eikä kenellekään sallita
arvostelun vapautta. Ja kom-
munistien diktatuurin sarvet
ulottuvat sekä yhteiskunnan
että yksityisen kansalaisen
elämän jokaisen sopukkaan,
aina uskontoon asti.

SAUNA-SANA WEBSTERIN

SANAKIRJASSA

Tänä vuonna ilmestyneessä
uudessa painoksessa Websterin
sanakirjaa on suomalainen sa-
na “sauna*’. Se selitetään pai-
kaksi, jossa otetaan höyryä
heittämällä vettä kuumille ki-
ville ja sitten kylpijä vihtoo
itseänsä joko siiterin tai koi-
vun oksilla. Ei enää tarvitse
puhua saunasta “bathhouse’-
na”, vaan se on nyt englannin-
kielelläkin sauna, ja sanan
käyttöön oikeuttaa niin vahva
auktooriteetti kuin on mainit-
tu sanakirja.

Demokraatti Byrnes
1 1
leimasi Trumanin oh-i
jelman sosialismiksi

Entinen valtiosihteeri ja
| tunnettu New Dealeri, Byrnes,
maanantai-iltana pitämässään

'puheessa etelävaltioitten ku-
| vernööreille vakuutti Truma-
nin ohjelman johtavan sosia-
listiseen valtioon ja poliisi val-
taan, selittäen tämän tapahtu-

man hiipivällä tavalla. Byrnes
sanoi hallituksen johtomiesten
joukossa olevan ryhmän “vaa-
rallisia ja itsekkäitä miehiä,
jotka rakastavat valtaa tuh-
lata muitten ihmisten varoja”.

• Byrnes oli ennen ylioikeu-
en tuomarina, mutta president-
ti Truman kutsui hänet kabi-
netin jäseneksi v. 1945. Samal-
la kertaa Byrnes toimi puolu-
een koossapitävänä. Puhees-
taan päättäen on Byrnes kyl-
lästynyt Trumanin joukkoon
ja siirtynyt puoluelinjan oi-
keiston puolelle.

Puheessaan kuvernööreille
Byrnes teki julkisen vaatimuk-
sen, että yksilöjen oikeudet on
säilytettävä ja hallituksen va-
rojen haaskaminen lopetetta-
va. Kuvernöörejä hän kehoitti
muodostamaan kärkijoukon
näitten vaatimusten tekemi-
sessä Washingtonissa. Hän sa-
noi: “Älkööt kuvernöörit men-
kö Washingtoniin (hattu kädes-
sä vaan päässä”,

j tilanteen tuntijat
ovat sitä mieltä, ettäByrnes on
pahasti riitaantunutTrumanin

i kanssa japiti hyökkäyspuheen
I häntä vastaan Etelässä, missä

j demokraatit eivät ole Truma-
nin hyviä kannattajia.

KOMMUNISTIEN VETOO-
MUS HYLJÄTTY YLIOI-
KEUDESSA

Amerikan ylioikeus maa-
nantaina hylkäsi maasta ka-
ranneen kommunistin, Ger-
hard Eislerin vetoomuksen,
kun hänet tuomittiin syyllisek-
si kongresin halveksimisesta
ja sai vuoden vankeustuomion
ja tuhannen dollarin sakon.
Hän oli takauksella irti ja pää-
si pakenemaan maasta viime
kesänä puolalaisessa laivassa.
Nyt hän toimii itä-Europan
kommunis tien propaganda-
päällikkönä. Ylioikeus hyl-
käsi vetoomuksen sentähden,
etä Eisler'on paennut, maasta
eikä nähtävästi enää milloin-
kaan palaja Amerikkaan.

Presidenf Born in Salt-Box
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AMERIKAN KONSULI KII-
NASSA VANKINA

Kiinan kommunistit pidätti-
, vät Amerikan konsulin, Angus

j Wardin, viime viikon lopulla
, eivätkä ole laskeneet häntä va-
i pauteen Amerikan valtiode-
partmentin vaatimuksista huo-
lima t<ta. Kommunistihallitus
on tehnyt useita syytöksiä

| konsuli Wardia vastaan, jotka
.'kaikki kuitenkin uskotaan ole-

! van tekemällä tehtyjä syytök-
siä. Amerikan valtiodepart-
mentti on tehnyt asiasta aivan

I maailman laajuisen propagan-
da-aseen ryhtymällä kehoitta-
maan maan kansakuntia vaa-

i timaan konsuli Wardin va-
pauttamista aivan heti. Kehoi-
tus eri kansakunnille tehtiin
Voice of America laajalluksen
välityksellä, jokaon Amerikan
virallinen kansainvälinen ly-
hytaaltoradio.

Muutamilla tahoilla on teh-
ty jo esitys, että Ward vapau-
tettaisiin voimakeinoin, mutta
valtiosihteeri Acheson on tie-
tysti hyljännyt sellaisen esi-
tyksen.

MAAILMAN VAHVIN JÄÄN-
MURTAJA VALMISTEILLA
SUOMESSA

1 “Jääkarhun” ja “Voiman”
Neuvostoliitolle luovuttamisen
yhteydessä muodostui Suo-
men jäänmurtajakaartin ras-
kaammantyyppisten alusten
kohdalla paha aukko, jokaolisi
talvimerenkulun häiriintymät-
tömän jatkumisen kannalta
välttämättömästi täytettävä.
Jo vuoden ’47 alussa ryhdyt-
tiinkin toimenpiteisiin uuden
jäänsärkijänaikaansaamiseksi.
Viime vuoden kesäkuussa teh-
tiin sopimus Hietalahden te-
lakan kanssa uuden särkijän
rakentamiseksi ja nyt ovat
suunnitelmat kiteytyneet sille

[ asteelle, että rakennustyöt voi-
! daan Värtsilän Hietalahden te-
lakalla aloittaa heti vuoden
vaihteen jälkeen. Aluksen säh-
kökoneet valmistaa Strömberg
ja kuusi pää-diesel-moottoria
sekä 3 apudieseliä on tilattu
Ruotsista.

Aluksen rakennuspiirustuk-
set ovat jo suurin piirtein val-
miina, joskin eräiden yksityis-
kohtien lopullinen muoto on
vielä avoinna. Niinpä esimer-
kiksi alkuperäisiin rakennus-
suunnitelmiin sisältyi laivan
varustaminen kolmella potku-
rilla, mutta nyt onkin päätetty,
että laiva saa kaikkiaan 4 pot-
kuria, joista kaksi keulaan ja
toiset kaksi perään.

METSÄSTÄJÄ AMMUTTIIN
COVINGTONISSA, MICH.

August Hill, 41-v., Covingto-
nista, sai surmansa ollessaan
metsästämässä peuroja Covin-
gtonissa viime torstaina. Hill
ja toverinsa Oscar Niemelä,
48-v. olivat kävelemässä ylös
mäkeä, kun Niemelän jalat
luistivat lumessa ja hän kaa-
tui, pyssy laueten vahingossa
ja luoti sattuen Hiiliin.

PIENIÄ A-POMMEJA
VALMISTETAAN

Lontoon eräs sanomalehti
kertoo, että Amerikka on val-
mistanut pientä kokoa a-pom-
meja, joita voidaan käyttää
rintamalla hyvillä tuloksilla.
Lehti selittää näitä pommeja
oflevan riittävä määrä, että
länsi-Europan rajat ovat tur-
vatut hyökkääjiä vastaan.

SUOMESSA TYÖTTÖMYYS
TULEE OLEMAAN VIIME-
VUOTISTA PAHEMPI

Ministeri Huunonen on poh-
tinut työt tömyyskysymystä
huomauttaen mm., että tänä
vuonna tulee työttömyys ole-
maan vieläkin pahempi kuin
viime vuonna. Tämä johtuu
osittain siitä, että metsätyöt
vähenevät entisestään. Tukki-
puiden hakkumäärä pysynee
suunnilleen ennallaan, mutta
pinotarvarain vähenee n. 20
prosentilla. Näin tulee hak-
kuutyövoiman vähennys ole-
maan n. 10.000 ja ajotyövoi-
man 5.000 miestä. Syksyllä vie-
raillut halla aiheuttaa kat.o-
alueilla entistä suuremman
työntarpeen, samoin rakennus-
toiminnan tyrehtyminen maa-
seudulla.

Jo viime vuonna työttymyy-
den painopiste oli maaseudul-
la ja tänä vuonna se tulee ole-
maan siellä entistä enemmän.
Vaikeimpana esiintyy työttö-
myys Oulun, Rovaniemen ja

| Joensuun työvoimapiirien alu-
eilla. Jo tällä hetkellä on maas-
isa työttömiä n. 20.000.

| Ennenkuin valtio ryhtyy
suunnitelman s a mukaisiin
t y ö t t ö myydentorjuntatoi-
menpiteisiin, on kuntien vel-

| vollisuus ensisijaisesti ryhtyä
i'järjestelemään asiaa. Kun
useat kunnat ovat laiminlyö-

| neet tämän velvollisuutensa,
I huomautti ministeri, että asia
' olisi nopeasti korjattava, ettei
'tämän vuoksi tapahdu viivy-
tyksiä valtion toimenpiteissä.

Panamassa veriset
mellakat ;

Keski-Amerikan pienessä
Panama valtakunnassa oli
puoliviikon aikana kaksi presi-
denttiä ja verisiä yhteentör-
mäyksiä tapahtui pääkaupun-
gissa. Poliisilaitos erotti viras-
ta presidenttiDaniel Ohanisin,
mutta erotettu presidentti sai
eduskunnan kannatuksen. Kun
eduskunnan jäsenet rupesivat
tiistai-iltana johtamaan presi-
denttiä takaisin presidentin
linnaan, alkoivat poliisit am-
pua. Kymmenen ihmistä sai
vammoja.

Maassa ei ole muita aseistet-
tuja joukkoja paitsi poliisit,
jotka ovat tehneet yrityksen
kaapata vallan käsiinsä. Polii-
sien valitsema presidentti on
ilmoittanut aikomuksensa pi-
tää presidentin viran eduskun-
nan vastustuksesta huolimat-
ta.

NAIS-METSÄSTÄJÄ SAA-
-1 NUT SURMANSA

Mrs Oladys Troendle, Pon-
| tiacista, Mich., sai jonkun toi-
se metsästäjän ampuman kuu-
lan kaulaansa ollessaan peuro-
jen metsästyksessä lähellä
Houghton Lakea, Michiganis-
sa. Neljä hänen mukanaan hi-
lutta miestä olivat nähneet
jonkun metsästäjän tapauksen
jälkeen kiirehtivän autolla pa-

I koon, ja valtion poliisin toi-
mesta on joku flinttiläinen

I mies pidätetty kuulusteluja
varten.

$l,lOO PUUJALASSA
John Najarian kuoli viime

pyhänä Birghamtonissa, N. Y.
Kun ruumis vietiin hautaan-
toimistoon ja siellä irroitettiin
miehen puujalka, löytyi sen si-
sältä $l,lOO, josta ei hänen vai-
monsakaan tiennyt mitään.
Najarian, joka oli vanhuuden
päiviään vietävä ruokatavara-
kauppias, oli nähtävästi pan-
nut rahat puujalkaansa “sade-
päivän” varalta. Siellä rahat
säilyivät kuolemaan asti puo-

| lisonsa käytettäväksi.

11 kuollut, 24 louk-
kaantunut Wisconsin-
in metsästyksessä

Wisconsinissa on lauantai-
aamusta alkaen kuollut 11
miestä ja 24 loukkaantunut
peuran metsästyksessä. Met-
sästys alkoi viime lauantaina
ja päättyi keskiviikkoiltana.
Vahva lumi pohjoisvaltiossa
on kuitenkin tehnyt metsäs-
tyksen vaikeaksi ja sanotaan
saaliin olevan verrattain pie-
nen ensimmäisen päivän jäl-
keen.

Michiganin peuranmetsäs-
tys kestää tämän kuukauden
loppuun. Viime viikolla oli se
täydessä vauhdissa, ja metsäs-
täjiä on aivan lukemattomat
tuhannet. Mutta tällä viikolla
oli jo aika hilajista metsissä,
sillä ainakin näillä seuduilla
on lunta siksi paljon, että met-
sästys alkaa olla raskasta.
Michiganissa on jo 14 kuollut
metsästysretkillä.

Hiilenkaivajien vaati-
mukset vielä sopi-
matta

John L. Lewisin johtamien
hiilenkaivaj ien vaatimukset
ovat edelleenkin sopimatta, ja
kuukauden loppu lähestyy,
jolloin Lewis taaskin kutsuu
hiilenkaivajat pois työstä, jos
ei uutta sopimusta ole saatu ai-
kaan. Hiilikaivosten omista-
jien-'kesken on levinnyt huhu-
ja, että muutamat yhtiöt ovat
jo valmiit sopimaan erimieli-
syydet Lewisin ehdoilla, mut-
ta mitään varmuutta ei vielä
ole, onko yhtiöitä, jotka olisi-
vat tarjonneet rauhaa Lewisin
ehdoilla.

KIITOSPÄIVÄLLE UUSI
MERKITYSI

Kiitospäivälle on United
Mine Wor.kers Union eräs jul-
kaisus antanut nyt uuden mer-
kityksen. Lehdessä selitetään,
että kun pilgrimit tulivat Mas-
sa nvaltioon, perustivat he
kommunistisen yhteiskunnan,
jossa oli tavarain yhteys, mut-
ta kun monet laiskat rupesivat
elämään toisten työllä, hylkä-
sivät nämä siirtolaiset kom-
munistisen järjestyksensä ja
perustivat Amerikankapitalis-
tisen, jota perustamista he sit-
ten juhlivat kiitospäivänä, ja
niin kiitospäivä oikeastaan on
kapitalistisen Amerikan yh-
teiskunnan perustamispäivä.
Historia kuitenkin kertoo, että
nämä siirtolaiset kiittivät Ju-
malaa, kun vuoden sata oli sik-
si hyvä, että oli ruokaa talven
varalta.

Kenraali Montgo-
mery vierailee
Amerikassa

Viime sodan aikana kuului-
suutta saavuttanut brittiläinen
kenraali Montgomery on saa-
punut Yhdysvaltoihin vierai-
lulle. HetiAmerikkaan saavut-
tuaan alkoi hän neuvottelut
puolustusihteeri Johnsonin ja
kahden amerikkalaisen ken-
raalin kanssa. Neuvottelun ai-
heena on länsi-Buropan puo-
lustaminen sodan sattuessa.

Montgomery on kutsuttu
neuvotteluihin, sillä hänen ko-

jkemustensa viime sodan aika-
na Hitlerin joukkojen kanssa
uskotaan olevan suuresta mer-

! kityksestä 'länsi-Europan puo-
lustuksen ka r t oittamisessa.
Kenr. Montgomery oli aivan
ensimmäinen pidät tämään
Hitlerin joukot toisessa maä-

(ilmansodassa. Sen hän teki Af-
rikan erämaassa, kun Hitlerin
joukot olivat valloittamisil-
laan koko pohjois-Afrikan.
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CHICAGO—Brucie Horek cautiously shakes hands above witfa
"ia barldnff dog from France, aftermeeting the swashbuckling Pusa H
t kxrta from Italy. It ali happened at the Old World Toy Falr hdd
if Mihail Field and Company as a preview of imported toys for
&rlstmas. A parade of toys from many European countrles wa»

1 ntroduced to enchanted youngsters along Field’s Candy Cane Lm
| * Vineont Gottschalk, the barker.

66 IKÄINEN MIES TYTTÖ-

SEN MURHAAJANA
Viime lauantaina paljastui

Los Angelessa inhottavassa
kaameudessaan vertaansa vail-
la oleva julma murha, jonka
kohteeksi dii joutunut 6-vuo-
tias pikkutyttönen. Tyttönen
oli mennyt kadun vastakkai-
sella puolella olevaan taloon
tapaamaan siellä asuvaa leik-
kikumppaliaan, mutta joutui-
kin leikkikuimppalinsa isoisän
raakojen käsien ja eläimellis-
ten himojen saaliiksi. Mies, jo-
ka on jo 66 ikäinen, on poliisil-
le tunnustanut lyöneensä tyt-
tösen kuoliaaksi, kun tyttönen
on taistellut häntä vastaan
hänen yrittäessään tehdä hä-
nelle siveetöntä väkivaltaa. Sa-
malla on mies tunnustanut vii-
meisen kymmenen vuoden ai-
kana harjoittaneensa aivan
kuin ainjnatjkseen. lasten rais-
kaamisia. Viimeksikin viime
huhtikuussa tehneensä väki-
valtaa 10-vuotiaalle tyttöselle.
Nyt lienee hänen uransa kui-
tenkin ‘loppuun hiihdetty ja
päättynee mahdollisesti sähkö-
tuoliin tai hirsipuuhun.

KAHVIN PUUTETTA EI OLE

Hallituksen kauppadepart-
mentin taholta nyt selitetään,
ettei Amerikassa ole mitään
kahvinpuutetta, eikä sitä ole
näkyvissäkään. Departmentin
taholta kuitenkin julkaistiin
3,500 sanaa pitkä selitys, jossa
fensiksi vakuutettiin, että kah-
vivarastot eivät vähene siitä
missä ne nykyään ovat. Sitten
selitetään, että Brasilian kah-
vituotanto on viime vuosien
aikana laskenut ja sentähden
luultavasti hinta on noussut.
Ja kolmanneksi vakuutetaan,
että hinnat eivät laske. Uskot-
tavasti kahvi tulee maksa-
maan noin 70 senttiä pauna
ehkäpä useita vuosia, mutta
sitä voi ostaa suuremmatkin
varastot taaksensa. Hinta nou-
si etupäässä sentähden, että
kahvia ostettiin aivan ahmi-
malla, kun vihjailtiin puut-
teesta ja nostettiin hintaa. •

KUULUISA PIISPA MAN-
NING KUOLLUT

New York Episkopalisen
kirkon täysinpalvellut piispa,
kuuluisa past. William TANARUS. Man-
ning, kuoli New Yorkissa per-
jantaina 83 vuoden ikäisenä.
Hän oli ollut heikkona sairaa-
na toista viikkoa. Piispa Man-
ning sai huomiota osakseen
niiden 23 vuoden aikana, jona
hän palveli New Yorkin hiip-
pakunnan piispana. Hänet ni-
mitettiin siihen toimeen vuon-
na 1921 ja hän palveli vuoteen
1944. Piispa Manning taisteli
avioeroja vastaan ja väitti, et-
tei ollut luvallista mennä uu-
delleen avioliittoon, kun ker-
ran oli ottanut avioeron. Hänet
tunettiin myös kieltolain puol-
tajana.

Väittävät löytäneensä
täydellisen parannus-

lääkkeen yskälle
Kaksi lääkäriä vakuuttaa

keksinee ns ä yskänlääkkeen,
joka täydellisesti parantaa ys-
kän ja myöskin estää yskän
tulemisen. Lää kär i t ovat
Charles C. Sweet, Sing Simg
vankilan lääkäri, ja tri Joseph
Armino, hänen neuvonanta-
jansa. Sellaisen varauksen lää-
kärit kuitenkin tekivät, että
lääke on annettava, ennenkuin
yksä on päässyt kahta vuoro-
kautta pidemmälle. Sen jäl-
keen ei lääke enää tehoa.

Lääke on ollut kokeilun alai-
sena Sing Sing vankilassa sekä
eräässä luostarissa. Kokeilut
osoittavat, että 182 henkilöä
200;sta välttyi yskältä vuoden
kuluessa, kun heille annettiin
uutta yskänlääkettä, joka tun-
netaan nimellä neohetramine.

Monet lääkärit kuitenkin
ovat vielä epäilevällä mielellä,
selittäen kokeilujen tapahtu-
van liian ihanteellisessa ympä-
ristössä yskän parantamiselle,
nim. vankilassa ja luostarissa.
Joka tapauksessa näyttää var-
malta, että on nyt keksitty eh-
kä yhtä hyvä lääke kuin terva
ja sauna.

Washer Kept
In Cabinet
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A vvashing machine often de-
tracts from the appearance of the
rcom in which it is kept, espe-
cially if that room is the kitchen.
For that reason, American Build-
er magazine suggests conceallng
the washer in a cabinet.

The cabinet door illustrated
above is hinged so that it can be
Dpencd and pushed out of the
ivay when the washing machine
Isin use. The top is hinged at the
oaek so that it can be lifted and
jushed back against the wail.

When the washer is not in use,
he top becomes a handy workinf
ounter. *
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