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MESTARI ASTIAIN PESUA
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Chicago. Amerikassa on kaikellaisia .kilpailuja. Täällä

pidettiin hiljattain astiainpesuikilpailu, jolloin voittajana
suoriutui mrs Hedy Marich, joka esitetään Ikuvassa käsi 'ko-
rotettuna voitonmerkiksi. Palkkioiksi hän sai televisio-setin
j«a säästöbondin. Kilpailua 'kesti vain kolme minuuttia, ja jo-
ka siinä ajassa ehti pestä eniten astioita, sai voiton, Jokai-
sesta rikotulta astiasta /vähennettiin aina yksi 'pesty astia.

LUNTA JA TULVIA 'POHJOLASSA’
20 tuumaa luuta satanut

Kesää ei näytä tulevan tän-
ne pohjolaan. Maanantaina
alkanut 'lumisade jatkui vielä
keskiviikkona, jolla ajalla on

lunta tullut paikoin 20 tuu-
maa. Duluthisisa oli koulut
suljettuina tiistaina. Sivutiet
paikoin olivat läpipääsemät-
tömiä, sillä ne olivat osalta
pehmenneet keväisten ilmo-
jen seurauksesta viime vii-
kolla, etrtä lumiauroja ei voi-
tu asettaa toimeen, sillä ne
olisivat uponneet sinne.

Farmarien 'kevättyöt ovat
myöhästyneet ainakin kolme
viikkoa, joten ensi kesän sa-
dosta ei ole suuria toiveita.

Austraalian väkiluku
lisääntynyt suuresti

Samaan aikaan kun Aus-
traliassa vallitsee taloudelli-
nen hyvinvointi, lisääntyy
myöskin maan asukasluku no-
peasti. Viime vuoden aikana
saapui maahan 233,000 ulko-
maalaista ja näistä jäi 167,000
pysyväisesti asumaan. Sivu-
mennen mainittakoon, että
niistä, jotka v. 1949 aikana saa-
puivat Austraaliaan siirtolai-
sina, s.o. pysyväisinä asukkai-
na, oli 1,403Yhdysvaltain kan-
salaista. Englannista saapui
viime vuoden aikana noin 68,-
794 pysyvää asukasta, eli 41
prosenttia koko siirtolaismää-
rästä.

Muista maista saapui eteläi-
selle mannermaalle viime vuo-
den aikana noin 98,900 asukas-
ta eli 51 prosenttia kokonais-
määrästä.

Austraaliaan on viime vuosi-
na saapunut kaikenlaisia työ-
läisiä, sekä ammattitaitoa
omaavia että ammattitaidotto-
mia. Ammattitaitoisia työläi-
siä saapui 24,263, kalastajia ja J

Tulvat jatkuvat

Tulvat ovat valloillaan E-
telä- ja Pohjois-Daikotassa,
Minnesotassa ja Kanadan Ma-
nitobassa. Suurimmat tulvat
ovat Pohjois-Daikotassa ja
Minnesotassa, missä on pitä-
nyt siirtää satoja asukkaita
pois kodeistaan alhaisilla
mailla, 'kun Red Riverin ve-
det ovat kohonneet niin kor-
kealle, ettei niitä ole nähty
sellaisella korkeudella mies-
muistiin. Tulvan käsiin on
joutunut Crodkstonin kau-
punki, josita on ruvettu siirtä-
mään asukkaita pois. Crooks-
tonin väkiluku on 15,000. Jäät
murtivat tammen noin 30
mailia pohjoiseen Crookston-
ista viikon alussa ja lähtivät
kulkemaan kaupunkia kohti
veden paljouden kanssa. Noin
500 ihmistä oli jo jättänyt
kaupungin pyhä-iltana, kun
alkoi käydä varmaksi, että o-
l'okaupungissa on vaarallista.
Minnesotassa ja Pohjois-Da-
kotassaon noin 13,000 asukas-
ta joutunut pakenemaan ko-
deistaan.

Flöodwoodin alueella tul-
vavedet ovat nousseet korke-
alle, Floodw'öodin kauppala
on 'jo osittain veden alla ja
virkailijat sanovat, että en-
nenkuulumaton tulvattanne
on odotettavissa, kun jäät ir-
tautuvat joen yläpäässä. Sa-
toja lehmiä joutui tällä vii-
kolla dlemaan lumisateessa
tulva-alueella ilman ’ suojaa.
15 tuumaa lunlta satoi tällä a-
lueella.

metsästäjiä 12,720, mekanik-
koja 10,022, 10,000 tavallista
työläistä, 6,593 konttorityöläis-
tä ja yleensä kauppa-alan työ-
läistä, ilmoittaa hallituksen
siirtolaisvirasto. Yleisenä il-
miönä näyttää myöskin olevan
se, että miehiä saapuu huomat-
tavasti enemmän kuin naisia.

SUOMI TEKEE MYÖNNYTYKSIÄ VENÄJÄLLE
Suomen hallitus teki joita-

kin päiviä sitten päätöksen,
jonka mukaan molemmat vii-
me heinäkuussa Neuvostolii-
tosta Suomeen paenneet viro-
laiset luovutetaan Neuvosto-
liitolle. Toinen pidätetty ase-
matarkastaja Arttur Löoke,
luovutettiinkiin jo huhtikuun
16 pnä, kun sensijaan toinen,
kapteeni Herman Treial on
parhaillaan sai raalahoidossa
ja luovutetaan myöhemmin.

Luovutus on tapahtunut
rauhansopimuksen 9. artiklan
mukaisesti. Sen johdosta, että
kummankaan nimi ei esiinny
ulkoministeri Gromykon sota-
rikollisia koskevassa muistion
luettelossa, huomautetaan vi-

ralliselta taholta, että täällä
suoritetut tutkimukset ovat

todenneet sanottujen henkilöi-
den kuuluvan luovutettaviin.

Treial oli Peipusjärven ran-
päällikö ja

taisteli virolaisten vapaaeh-
toisten johtajana viime sodas-
sa Neuvostoliittoa vastaan
Olhavan luona. Löoke taas oli
erään virolaisen maaseutuase-
man tarkastaja ja paikkakun-
nan suojeluskunnan päällik-
kö.

Viranomaiset ovat myös pa-
lauttaneet kuluvan huhtikuun
2. pnä Neuvostoliitolle kaksi
Gromykon muistiossa mainit-
tua neuvostokansalaista, Lep-
päsen ja Jepoletovin entisinä
sotavankeina. Neljän muistios-
sa mainitun ja pidätetyn koh-
talo on vielä ratkaisematta, ja
he ovpt edelleen pidätettyinä.

TRUMAN VASTASI McCARTHYN SYYTÖKSIIN
$50,000 palkinto
lentävästä lautasesta

Texasin valtion maanvilje-
lysnäyttelyn johtokunta on lu-
vannut $50,000 pakinnon hen-
kilölle, joka tuo ensimmäisen
planeettien välisen lentävän
lautasen valtion maanviljelys-
kentän parkkiin Dallasiin ensi
lokakuun 1. päivään mennessä.
Tarjous on rajoitettu planeet-
tien väliseen lautaseen, sillä
jos sellainen löytyisi, olisi sen
arvo monta kertaa $50,000. Jos
joku tuo sinne Amerikan sota-
laivaston, lentovoimien tai ar-
meijan valmistaman lentävän
lautasen, ei siitä enää makseta
palkintoa.

Pari viikkoa sitten tunnettu
amerikkalainen vi i k kolehti
vakuutti, että lentäviä lautasia
on nähty ja että niitä valmis-
taa Amerikan sotalaivasto. Uu-
tinen kuitenkin hyljättiin pe-
rättömänä laivaston taholta.

VAIN RANGAISTUS
ESTÄÄ MURHASTA

Nykyään näyttää olevan
muodikasta tunnustaa, että on
ennen ratsasteltu kommunis-
tien anturoilla. Niitten jouk-
koon on yhtynyt Ashlandin,
Wis., Daily Press lehden toi-
mittaja John Chapple, joka on
lähettänyt sähkösanoman Wa-
shingtoniin selittäen, että vain
rangaistuksen pelko estää
kommun ist i t murhaamasta
sen. McCarthyn ja katolisen
professorin Budenzin. Takkin-
sa punapuolen sisälle kääntä-
nyt toimittaja Chapple va-
kuuttaa mainittujen miesten
“taistelevan urh o o llisesti”
kommunismiä vastaan.

Sähkösanomassaan Chapple
sanoi: “Minun mielestäni ai-
noa seikka, mikä suojelee Bud-
enzin ja McCarthyn elämää,
on käsitys kommunistien ri-
veissä, että jos he murhaavat
nämä miehet, kiihottaa se
amerikkalaiset vieläkin innok-
kaampaan toimintaa kommu-
nismin hävittämiseksi Ame-
rikasta ja koko maailmasta.”

Sähkösanomassaan Chapple
nyt tunnusti, miten hän pari-
kymmentä vuotta sitten va-
roillaan kannatti Daily Work-
er lehteä ja miten hänelle tar-
jottiin lehden toimittajankin
tehtävä.

Jet-tasoa kokeillaan
Jettasot nähtävästi tulevat

pian käytäntöön yleisessä mat-
kustuksessa. Tällä viikolla ko-
keiltiin jet-tasoa matkalla
Lontoosta Kairoon Egyptiin.
Matka on 2,000 mailia, jonka
taso lentää pysähtymättä täy-
dellä kuormalla. Matkan tar-
koituksena on tarkoin kokeil-
la, miten taso toimii ja millais-
ta kyytiä sillä saa. Nämä jet
matkustustasot kulkevat kes-
kimäärin noin 400 mailin tun-
tinopeudella.

Avioliitto oli laiton; palk-
ka maksettava naiselle

Burbank, Californiassa mrs
Stockton sai tietää, että hänen
avioliittonsa Stocktonin kans-
sa ei olekaan laillinen. Vaimol-
la oli terävä rahallinen aisti,
sillä hän heti vaati $25,000 mie-
heltä selittäen olleensa hänen
kirjanpitäjänään ja taloutensa
hoitajana 8 vuotta, josta $25,-
000 eiole lainkaan liikaa palk-
kaa.

Presidentti Truman, joka ei
ole lainkaan tunnettu sanojen-
sa punnitsemisesta, oli maa-
nantai-iltana pitämässään pu-
heessaan lakimiesten illallisil-
la halveksuvalla ja väheksy-
vällä mielellä kommunistien
vaikutusvallasta Amerikassa.
Truman väheksyi ja.halveksi
kommunistien vaikut usta
Amerikassa ja pyyhkäisi lau-
dalta hänen ohjelmansa arvos-
telijat väärinä isänmaanystä-
vinä ja todellisina taantumuk-
sellisina.

Wisconsinin*-senaattori Mc-
Carthy vastasi heti vakuut-
taen, ett% on vaikea ymmärtää,
miten Amerikan presidentti
voi olla niin piittamaton suu-
rimmasta vaarasta, mikä on
milloinkaan maatamme uhan-
nut.

Trumanin puhe laajallettiin
suurten radioketjujen välityk-
sellä. Sen. McCarthy on pyytä-
nyt ketjuja luovuttamaan hä-
nelle sama määrä aikaa vasta-
takseen Trumanin jättämään
vaikutukseen, että McCarthy
tek.ee syytöksiä valtiodepart-
menttia vastaan pelkästi po-
liittisista syistä.

PU H ELINTYÖLÄISTEN
LAKKO PERUUTETTU

Puhelintyöläisten lakko on
peruutettu epämääräiseksi a-
jaksi, kun union presidentti
Joseph Beirne määräsi union
204,000 jäsentä jatkamaan
työntekoa, sanoen, että sovin-
toonpääsy näyttää oleva lä-
hellä riidanalaisissa kysymyk-
sissä. Lakon piti alkaa kello 6
keskiviikko-aamuna. Muuta-
mia paikallisia lakikoja oli jo
käynnissä, mutta uskottiin
osapuilta kaikkien työläisten
palaavan töihinsä peruutus-
määräyksen jälkeen.

Chrysler-yhilön lakko jatkuu

Chrysler-yhtiön lakkoa on
kestänyt jo 93 päivää ja hal-
lituksen Sovittelijat sanovat
neuvottelujen olevan toivot-
tomasti umpikujassa. Yhtiön
melkein 100,000 työläistä vaa-
tivat vanhuuseläkettä $lOO
kuukaudessa. Eläke on hy-
väksytty yhtiön taholta, eri-
mielisyys johtuen varojen
kartuttamisesta eläkekassaan.

Senaatissa hyväksyttiin
212 lakiesitystä

Maanantaina senaatissa vah-
vistettiin lakiesityksiä niin no-
peassa tahdissa, että sellaista
vauhtia ei ole vielä ennen
kuultu senaatin toiminnassa.
Vaalit ovat tulossa ja senaatto-
rien pitää pian päästä kotia
korjailemaan niitä aitoja, joi-
den päällä itse istuvat kaikissa
riidanalaisissa kysymyksissä.
Maanantaina siis senaatin is-
tunnossa vahvistettiin 212 la-
kiesitystä ja 28 hyljättiin. Täl-
lainen vauhti on mahdollista
sellaistenesitysten kanssa, jot-
ka hyväksytään yksimielisesti.
Kun lakiesityksen nimi lue-
taan ja jos ei kukaan huuda sii-
hen päälle, että hän vastustaa,
niin on esitys hyväksytty. Mo-
net esityksistä olivat vähem-
mästä merkityksestä, esim. yh-
teenkin esitykseen lisättiin
vain sana “tai”. *

Lausui varoituksen
sanoja toimittajille

Amerikan sanomaleh tien
toimittajat ovat juur?' pitä-
neet vuosikokouksensa Wash-
ingtönin kaupungissa. Toi-
mestaan eroava presidentti
lausui varoituksen sanoja,
niinkuin Yanhat virasta erka-
nevat miehet tavallisesti te-
kevät. Hän sanoi toimittajien
yhdistyksen jäsenille, että
heidän biisi huolella vaanit-
tava vapaata lehdistöä Ame-
rikassa. Hyvällä syyllä hän
lausuikin varoituksen, sillä
maailmassa ei enää ble mon-
takaan maata, missä sanoma-
lehdet voivat sanoa, mitä tar-
peelliseksi ajattelevat. Ja A-
merikankin sanomalehdistöä
vastaan on tehty syytöksiä,
että se on ilmoittajien armoil-
la eikä uskalla sellaisia lai-
toksia Oilienkaan arvostella,
jotka ilmoittavat lehdessä.

Kokouksessa piti puheen
presidentti Truman, joka ei
tietysti ole erikoisemmin in-
nostunut lehdistön painova-
pauteen, sillä sitä vapautta
ovat sanomalehdet käyttä-
neet, noin 85 pros. vahvasti,
Trumania vastaan. Truman
piti kokoukselle puheen ul-
komaan politiikasta, sillä sii-
tä ovat sekä pdlitikoitsijat et-
tä sanomalehdet monessa eri
leirissä.

Tyttö ampui dyna-

miitti-laatikkoa
Joyce Murphy, 15 vuoden

ikäinen tyttö Bessemeristä,
Mich., lähti viime sunnuntaina
metsään harjoittamaan ampu-
mista. Tien varrella hän näki
laatikon ja päätti ampua muu-
taman reijän laatikkoon. Mut-
ta laatikossa olikin dynamiit-
tia, joka räjähti jatyttö sai va-
kavia vammoja räjähdyksen
kautta. Hän on sairaalassa hoi-
dettavana, sillä hän sai sisäisiä
vammoja, kylkilu it a meni
poikki javasen käsivarsi louk-
kaantui pahasti. Tapahtuman
paikalla oli muitakin henkilöi-
tä, jotka kuitenkin pelastui-
vat vammoilta. Auto vanhin-
goittui pahasti, sillä lentävät
kivet rikkoivat auton lasit toi-
selta puolelta ja tekivät reikiä
auton rapasuojiin.

Rautatielakkoa lykätty
Neljää rautatietä vastaan

kohdistettu Diesel veturien
kuljettajien lakko on lykätty
kaksi viikkoa. Lakon piti alka-
man tämän viikon keskiviik-
koaamuna. Lykkäyksen tar-
koituksena on antaa neuvotte-
lijoille lisää aikaa. Koska la-
kon lykkääminen ilmoitettiin
union taholta, ovat monet sitä
mieltä, että unio on voittovar-
ma ja sentähden ei pidä kii-
rettä. Union taholta vaaditaan
toisen miehen asettamista Die-
sel vetureihin.

DDT ei ole vaarallista
Sääskein sikiämistä estävän

yhdistyksen toimesta vakuute-
taan, että DDT ei ole ihmisille
vaarallista, ellei sitä nautita
suuressa mitassa. Yhdistyksen
julkaisussa “Mosquito News”
vakuutetaan, että DDT on jok-
seenkin vahingotonta koske-
tuksen kautta nahkaan tai
hengitettynä. Julkaisussa se-
litetään ,että DDT on myrkyl-
listä vain siinä tapauksessa, et-
tä sitä nautitaan sisäisesti, siis
niinkuin muutkin myrkyt.

VENÄJÄ El KORVAA AMERIKAN
LENTOKONEEN ALAS AMPUMISTA
Budenzin tekemiä
syytöksiä tutkitaan

Senaatin komitea tutkii vie-
läkin prof. Budenzin tekemiä
syytöksiä Owen Lattimorea
vastaan. Budenz vakuutti ko-
mitean kokouksessa, että sil-
loin, kun hänen takkinsa pu-
napuoli oli päälläpäin ja hän
kuului ko m munistipuoluee-
seen, pidettiin Owen Lattimo-
rea puolueen salaisena jäse-
nenä. Kokouksessa oli tiistaina
paikalla vain Budenz, Latti-
more ja McCarthy ja pyydet-
tiin Budenzia tarkemmin mää-
rittelemään paikkoja, hetkiä
ja päiviä.

Senaattori McCarthyn syy-
tökset ovat keskittyneet tähän
yhteen henkilöön. Hän aluksi
teki rajun syytöksen, että val-
tiodepartmentin palvelukses-
sa on 57 jäsenkorttia taskus-
saan kantavaa puolueen salais-
ta jäsentä. Ei hän ole vielä voi-
nut todistaa tätä syytöstä yh-
täkään henkilöä vastaan.

Teräsyhtiöitä syyte-
tään kartelleista

Kolmea amerikkalaista te-
räsyhtiötä vastaan on tehty
syytöksiä vehkeilystä natsien
kanssa ennen toista maailman-
sotaa. Demokraattinen kon-
gressimies Emanuel Cellar on
antanut kongressille asiakirjo-
ja, jotka osoittivat, miten Re-
public Steel, United States
Steel ja Bethlehem Steel teki-
vät salaisia sopimuksia Saksan
teräsyhtiöitten kanssa.

Teräsyhtiöt eivät ole vielä
ainakaan vastausta laatineet,
vaan ovat sanoneet syytösten
olevan perättömiä. Ensimmäi-
sen maailmansodan jälkeen
syntyi suuri skandaali, kun tu-
li julkisuuteenkirja, jossakak-
si yliopiston professoria osoit-
ti, miten terästrustit pikem-
min syöttivät sodan liekkejä
kuin sammuttivat niitä.

Y. K. MsfvUÖTIAS
Tällä viikolla on Yhdisty-

neitten Kansakuntien järjestö
viisivuotias. Sen syntymä oli
suuri ja juhlallinenhetki maa-
ilmassa, sillä uskottiin, että

1 sen kautta kaikki sotamels-
keessä tahratut saappaat pol-
tetaan. Viisivuotiaana on YK
heikko ja voimaton. Ne suur-
vallat, joiden piti toimiman
yhteisymmärryksessä, ovatkin
lähteneet omille teilleen. Pie-
nen Norjan Trygve Lie, jär-
jestön sihteeri, yrittää pitää
viisivuotiasta hengissä, mutta
pulssi heikkenee. YK sikisi
Rooseveltin jaStalinin tahdos-
ta.

Venäjä viiime viilkon lapus-
sa antoi kielteisen vastauk-
sen Yhdysvaltain vaatimuk-
seen, jossa Venäjä velvoitet-
tiin suorittamaan 'korvauksen
USA:n lentbkoneen “Priva-
teer” alasampumisesta Itäme-
rellä ja 10 lentäjän hengestä.
Venäjä nootissaan jälleen int-
ti, että ik.o. amerikkalainen
lentokone oli pommitustaso,
eikä aseistamaton patrullita-
so, ja että amerikkalaisesta
tasosta ammuttiin ensin.

Nootissa USA:n lähettilääl-
le, min. Alan Kirkille Venä-
jän ulkoministeri Andrei Vi-
shinski selitti ja väitti, että
tuhottu amerikkalainen len-
tokone yritti valokuvata Neu-
vostoliiton rannikkotukikoh-
tia Latviassa. Venäjän nootis-
sa leimataan Yhdysvaltain
korvausvaatimus tökerö ks i
samoin kuin USA:n vaatimus
venäläisten lentomiesten va-
roittamisesta olemaan tark-
koja, ettei sellaista tuhota-
pausta satu tulevaisuudessa.

Moskovan nootin sisältö
laajallettiin Moskovan radion
kautta ja merkittiin Lontoos-
sa. Siinä sanottiin m.m.: “Sen
jälkeen, kun amerikkalaises-
ta lentokoneesta avattiin tuli
venäläisiä tasoja vastaan, täy-
tyi jälkimainittujen vastata
tulitukseen, jolloin amerikka-
lainen lentokone kääntyi me-
ren ylle ja katosi näkymättö-
miin.”

HAINAN SAARI KOM-
MUNISTIEN HALTUUN

Hainanin saarelta tuleva tie-
to sanoo kaikkien kansallisen
hallituksen johtavien henki-
löitten lähteneen pois Haina-
nin saarelta. Kommunistien
sanotaan jo ottaneen saaren
pääkaupungin haltuunsa. Kan-
sallisen hallituksen johtomie-
het Hainan saarella ovat va-
kuutelleet, että kommunistit
eivät voi valloittaa saarta,
mutta Chiang Kai-shekin hal-
litus on luhistunut eikä sen lä-
hettämät tiedonannot ole luo-
tettavia. Saarta sanotaan val-
loittavan noin 15,000 kommu-
nistien sotamiestä, joita vas-
tassa on 60,000 kansallisen hal-
lituksen sotilasta, joilla ei ole
riittäviä aseita. Viime perjan-
taina vielä Chiang Kai-shekin
hallitus vakuutti murskaan-
neensa kommunistien ryn-
täykset. Eilen aamuna ei saa-
rella enää sanota olevan juuri
lainkaan taisteluja käynnissä,
vaan kommunistit marssivat
saarella mielensä mukaan.

VENÄJÄ NÄYTTÄÄ VOIMIAAN ITÄ-EUROPASSA
Venäjän sanotaan näyttele-

vän voimiansa Itä-Europan
rajoilla. Washingtonin diplo-
maatit ovat sitä mieltä, että
tämä on allikunäytelmä Euro-
pan 'kylmän sodan uudessa
vaiheessa. Venäläiset joukot
liikehtivät Itä-Eulapassa ai-
na Vähästä Aasiasta Baltian
meren rannoille asti, missä
amerikkalainen taso ja sen
10 miestä ammuttiin mereen
viime viikoilla. Venäjän johto-
miehet ovat tehneet uuden
vaatimuksen Tuhkille, että
Dardenellit on luovutettava
Venäjän kontrolliin alle. Ja
vaatimuksen sanotaan tulleen
täydellisenä yllätyksenä A-
merikan valtiodepartmentil-

le. Tsekkoslovakiassa ja Puo-
lassa ovat puoilueet ryhtyneet
erikoisemmin ankaralla ta-
valla 'hyökkäämään Ameri-
kan 'kansainvälistä , radiolaa-
jalllusta vastaan.

Kongressin jäsenet ovat
nämä seikat huomioineet ja
on tehty vaatimuksia, että
Venäjä olisi tuotava Yhdisty-"
neitten Kansakuntien järjes-
tön tutkittavaksi. Senaatti on
äänestänyt aivan yksimieli-
sesti antaa kuolemanjälkeiset
kunniamitalit jokaiselle niille
10 miehelle, jotka painuivat
Baltian-mereen viime viikol-
la, kun heidän tasonsa am-
muttiin alas.


