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VENÄJÄ TEHNYT OMAN
RAUHANTARJOUKSEN

Venäjän ulkoministeri Vi-
shinski ja hänen hännysmie-
hensä tekivät tämän viikon
alussa 7 kohtaa käsittävän rau-
hantarjouksen Yhdistyneitten
Kansakunt ie n kokouksessa.
Rauhantarjoukse ss a tehtiin
vaatimus taistelun päättämi-
sestä aivan viivyttelemättä
Koreassa. Tämä merkitsisi, et-
teivät amerikkalaiset saa astua
38. leveysasteen poikki Kore-
assa.

Amerikan edustaja, Warren
Austin, kuitenkin heti hylkäsi
Vishinskin tarjouksen. Vishin- j
ski vaati, että kaikki YK: n so- |
tajoukot siirrettäis ii n pois |
Pohjois-Koreasta, ennenkuin
siellä pidetään vaalia, ja Ve- I
näjän ja kommunisti-Kiinan,
edustajat tulisivat sitten vaa- 1
lin valvojiksi. Amerikan edus- |
taja selitti, ettei sellaista ole
ikinä kuultukaan, että hyök- ;
kääjät, jotka ovat sodassa hä- j
vinneet, kuitenkin heti häviön-
sä päälle tulevat vaalien vai- t
vojiksi.

Mikäli vapaat vaalit ovatky-
symyksessä, Amerikan edusta-
ja Austin huomautti, että Ve-'
näjä lupaisi vapaat vaalit Itä-
Saksassa, mutta kun vaali pi- l
dettiin, oli listalla vain yksi
puolue. Ei äänestäjällä ollut
valinnan varaa. Sai vain panna
puumerkkinsä puolueen valit-
seman kokelaan nimen koh-
dalle.

FORDIN LESKI
KUOLLUT

Henry Fordin vainajan leski
kuoli viime viikolla, Detroitis-
sa, 84 vuoden ikäisenä. Kun al-
kuperäinen Henry Ford kuoli
v. 1947, hänen puolisonsa otti
nimellisesti haltuunsa koko
Fordin jättiläismäisen teolli-
suusvaltakunnan, koska hei-
dän ainoa poikansa Edsel kuoli
jo v. 1943. 18 vuoden ikäise-
nä hän tapasi Heikkinsä, joka
hurmasi häntä aivan alusta al-
kaen. Vasta 22 vuoden ikäisenä
solmittiin avioliitto, 62 vuot-
ta sitten. Hän kattoi ensimmäi-
sien gasoliinin Fordin mootto-
riin, kun Heikki lähti ensim-
mäiselle “Tin Lizziellä” kokei-
lemaan. Fordin valtakunnan
ohjaksiin nyt jää yksin pojan-
poika Henry Ford toinen.

Hoover sanoo sabo-
taasin lisääntyneen

Liittohallituksen salapoliisi-
laitoksen ylijohtaja J. Edgar
Hoover ilmoittaa, että tutkit-
tavana olevien sabotaasita-
pausten lukumäärä on lisään-
tynyt 60 prosentilla sitten, kun
sota alkoi Koreassa.

Hoover sanoo, että viime hei-
näkuun aikana, 4,219 epäiltyä
sabotaasitapausta tuli FBI: n
huomioon, jotavastoin heinä-
kuussa 1949 tämänlaatuisia ta-
pauksia oli vain 1,643, eikä
niissäkään kaikissa ollut sabo-
taasi kysymyksessä.

FBI: n ylijohtaja sanoi, että
natsien ja fascistien harjoitta-
ma sabotaasia oli hyvin vähäis-
tä, verrattuna nykyiseen vaa-
raan, sillä kommunisteja ja
niiden ystäviä on maassamme
paljon enemmän kuin oli nat-
seja ja fascisteja.

Maan teollisuuden on
asetettava sotatarpeet
ensimmäiselle tilalle

Verrattain laajakantoinen
etuoikeuksien ohjelma on pan-
itu alulle maan teollisuuden
tuotteita rajoittamaan sellai-
sella tavalla, että sotajoukot
saisivat tarpeensa ensiksi ja si-
viiliväki vasta sitten, jos sille
on jotakin antamista. Hallitus
on perustanut uuden viraston,
joka nyt tunnetaan nimeltä
National Production Authority

' ja on jotakuinkin samanlainen
1 laitos kuin toisen maailmanso-

-1 dan aikainen* War Production
Board. Ääni on Eesaun ääni, I
mutta kädet ovat Jaakobinkä-
det. :

Ohjelman nimelliseksi toi- 1
meenpanijaksi on jätetty itse
maan teollisuuden johtomie-
het, mutta hallituksen virkai-
lijat katselevat sivusta ja tie-
tysti puuttuvat asiaan niin
pian kuin katsovat tarpeelli-
seksi. Viimeisin vaatimus on
kohdistettu sellaisiin teolli-
suuden omistajiin, jotka eivät
haluaisi ruveta valmistamaan
sotatarpeita sentähden, että
siviilitarpeitten tuotanto jät-
tää heille suuremmat voitot.
Tästä lähtien on siis maan teol-
lisuuden valmistettava ensiksi
‘kaikki tilaukset, mitkä saavat i
sotahallitukselta. Vasta sitten
saa tehdä tarpeita siviiliväelle,
jos on aikaa ja miesvoimaa.

.

Tuomari ei pitänyt
lautakunnan
päätöksestä

Kun vaimonsa murhasta
syytetty William M. Largen.
Williamsonissa, W. Va., vapau-
tettiin, ei tuomari Charles W.
Ferguson lainkaan ollut samaa
mieltä lautakunnan kanssa.
Tuomari sanoin: “Kyllä ih-
mishenki on halpaa Mingo
kauntissa. Niin kauan kuin on
tällaisia lautakuntia, ei sovi
odottaa, että murhat vähenisi-
vät.”

Syytetty ampui vaimonsa vii-
me toukokuussa, kun tämä uh-
kasi miestään pistoolilla. Sil-
minnäkijää ei ollut.

Truman vahvistanut
4,366 lakiesitystä

Presidenttinä ollessaan on
Truman ehtinyt allekirjoitta-
maan kaikkiaan 4,366 lakiesi-
tystä, mutta on kieltääntynyt
vahvistamasta 224, joista kon-
gressi on vahvistanut 8 presi-
dentin kiellosta huolimatta.
Niistä johtavin oli kommunis-
tien toimintaa rajoittava laki,
jonka kongressi hyväksyi val-
tavalla äänten enemmistöllä
Trumanin vastustuksesta huo-
limatta.

Truman otti vastaan presi-
dentin viran huhtikuun 12 p.
1945.
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Past. H. P. Esala

Ironwood Zion Kansallisseu-
rakunnan kirkko, missä pastori
H. P. Esala asetetaan virkaan
seurakunnan papiksi ensi py-
hänä.

Julmuutta harjoitettu
Koreassa

Ajaessaan takaa Korean
kommunisteja, totesivat Etelä-
Korean sotajoukot, miten kom-
munistit olivat tappaneet 700
siviilihenki 1ö ä Yangpyongin
kaupungissa, noin 35 mailia
itään Seoulista. Surmaaminen
oli tapahtunut polttamalla,
ampumalla ja painetilla. Ame-
rikkalainen upseeri, eversti
Francis Gillette, lupaa lähet-
tää varmat todistukset hirmu-
työstä valokuvina Yhdistyneit-
ten Kansakuntien kokoukselle.

Silminäkijät sanovat jouk-
komurhan tapahtuneen maini-
tussa kaupungissa syyskuun
23. ja 29. päivän välisellä ajal-
la. Uhrien joukossa oli poliise-
ja sekä oikeistolaisen nuoriso-
yhdistyksen jäseniä. Lahtaajat
olivat kommunistien sotajouk-
kojen upseeria ja puolueen
johtohenkilöitä.

Eräässä toisessa kaupungis-
sa, Mokpossa, kommunistit
surmasivat 500 ihmistä, ennen-
kuin pakenivat palavasta kau-
pungista.

Vankilatuomiot sin-
koilevat Itä-Saksassa

( Tämän viikon alussa tuomit-
sivat kommunistien pystyttä-
mät “oikeuslaitokset” Itä-Sak-
sassa 21 henkilöä vankeuteen,
kaikki syytettynä vehkeilystä
länsimaitten kanssa. Heidät
julistettiin valtion vihollisiksi,
jotka ovat menettäneet oikeu- j
tensa olla vapaallaj alalla.

Tämän lokakuun 15. päivänä ,
on Itä-Saksassa vaalit, ja oi- |
keusministeri on antanut uka-
sin piirituomareille, että näi-
den on harjoitettava suurem-
paa valpautta, etteivät sabo-
taasin harjoittajat saisi tur-
mella äänestystä. Useat syyte-
tyistä tunnustivat puhuneensa
Venäjän systeemiä vastaan, ja
se tietysti on kuolemansynti
kommunistimaissa.

Tiistaina tuotiin yhdeksän
russellilaiseen uskonsuuntaan
kuuluvaa henkilöä oikeuteen,
myöskin syytettynä vaarallisi-
na henkilöinä yhteiskunnalle.
Heidän tuomiotaan ei ole vielä
langetettu.

Britannian kulta ja
dollarit lisääntyvät

Britannian rahaministeri se-
littää saarivaltakunnan kulta-
ja dollarivarastojenkasvaneen
noin puolella sen jälkeen, kun
punnan arvoa laskettiin vuosi
sitten. Kuluneen kolmen kuu-
kauden aikana esim. kulta- ja
Amerikan dollari-reservit li-
ääntyivät noin $334 miljoonal-
la.

Suomen porvalliset
edustakuntaryhmät
päministerin neuvot-
telussa

Pääministeri Kekkonen on
neuvotellut por v a r illisten
eduskuntaryhmien valtuutet-
tujen kanssa eräistä talousky-
symyksistä. Niistä on annettu
seuraava virallinen tiedonan-
i,
to.

STT: n saaman tiedon mu-
kaan pääministeri kosketteli
sitä vakavaa tilannetta, joka
on uhkaamassa taloudellisella
alalla. Hän korosti erityisesti,
ettäon keksittävä jokinratkai-
su, koska koko talouselämä uh-
kaa muuten joutua sekasor-
toiseen tilaan. Hän esitti vetoo-
muksen, että porvarilliset puo-
lueet ryhtyisivät keskenään
lähempään yhteistoimintaan
nimenomaan taiousrintamalla.

Keskustelun aikana todet-
tiin oltavan yksimielisiä siitä,
että ajan kohtaisten taloudel-
listen ongelmien on saatava
terveelle pohjalle perustuva
'ratkaisu. Tämän kysymyksen
käsittelyä jatketaan porvaril-
lisissa eduskuntaryhmissä.

Suomalainen lääkäri
saa huomiota kan-
sainvälisessä kon-
gressissa

Plastikkakirurg ia n alalla,
jolla Englanti on tällä hetkellä
johtavassa asemassa, on laajo-
jen kansainvälisten lääkäri-
piirien käsityksen mukaan tri
Atso Soivio uudella alahuuli-
puutosten rekonstruktiomene-
telmälään ratkaissut yhden
plastiikkakirurgian vaikeista
kysymyksistä. Tohtori Soivion
ns. “suomalainen menetelmän”
mukaan saadaan kasvaimen
taikka tapaturman johdosta
tuhoutuneen alahuulen tilalle
konstruoituun uuteen huuleen
vapaa reuna, joka sekä toimin-
nallisesti että kosmeettisesti
muistuttaa normaalia huulta
enemmänkuin minkään muun
aikaisemmin käytetyn mene-
telmän mukaan tehtyn. Bue-
nos Airesissa elokuun 1-5 päi-
vinä pidetyissä Kansainväli-
sessä Kirurgikolleegin 7. vuo-
sikokouksessa tohtori Soivio
selosti arvovaltaiselle lääkäri-

kunnalle ihon siirtoon perustu-
van menetelmän yksityiskoh-
tia leikkausnäyttein ja sai va-
rauksettoman tunnustuksen-
ratkaisustaan. Mainittakoon,
että kongressissa oli n. 1200
osanottajaa eri puolilta maa-
palloa.
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New Link of Pennsylvania
Turnpike Soon to Be Opened

A favorite dream of both High-
way engineers and motorista
a transcontincntal superspeedway
itrctching unbroken from Maine
to California will come a step
nearer realization early this fall
with the opening of a new 100»
mile link to the famous Pennsyl-
vania Turnpike, that will push
this artery from its eastern ter-
minus near Harrisburg to a point
just outside of Philadelphia.

The most popular stretch of
road in America, the Pennsyl-
vania Turnpike is a wide ribbon
of concrete and stcel that slices
through 160 miles of ruggcd
mountain country. It has no traffic
lights, no intersections, and the
speed limit is 70 miles an hour.
Motorista using both the turnpike
and the extension will savean es-
timated three to seven hours of
travel time on the 260-mile trip
betwcen Philadelphia and Pitts-
burgh.

Latein 1951 they will be able to
travel one-eightb of the distance
across the nation without stop-
ping for a single traffic light. By
that time, a new 67-mile western
extension will carry the Turnpike
from Irwin, near Pittsburgh, to
the Ohio border, near Peters-
burg. At the same time, plan-
ning, if not the actual pick and
ihovel work, has already been
eompleted to extend the highwav
right across Ohio.

So successful is the Turnpike

Shaded portion (right, above) is new 100-mile extension.

One of 7 high-speed Gulf stations, especially designed for the new Turnpike

that 17 other States are either
or have passed legisla-

tion to build similar superhigh-
ways. New Jersey has a 118-mile
toll road in the works while
Maine, New Hampshire, Connecti-
cut and New York are already
operating turnpikes.

Thus a national “dream high*
way” is gradually bccoming a
wide-awake rcality.

Most motorista have found that
the convenience of traveling on

‘the Pennsylvania Turnpike, far
Outweighs the paying of small
toi Is. Then* are no iny walkers, no
traffic jams to jangle norves, and
curves cun tn u.. nw. hvjt rlack-
ening speed. f ;x’mum grades are
only 3 per «•< i. l rt i . a rise of
3 feet m e i ie

Servtce ■ i f < i the new
100-noie * . ...e been de-

sign» din i .i. f».- iiustling at
a ia>t i i« •»• vbe seven

stations, built and operated by the
Gulf Oil Corporation. Each will
have separate high-speed pumps
and fueling lanes for trucks. Pas-
senger cars will have their own
Service area so that motorista
don’t have to wait while trucks
are being refueled. Parking willbe a pleasure because of large,
spacious areas that save motorista
from jockeying cars into position.
Lubrication bays, fueling lanes,
pumps and rest rooms will be
modern and convenient as the
highway itself. |

Each station will have its fftvnair-conditioned restaurant, built
by Gulf and subleased to theHoward Johnson Company. Any-
thing from packaged chewing
gum to a full-course dinner wifl
be available. Ali in ali, it’s a super-
highway and a super setup for
motorists—and some day it may
be operating coast to coast.

Puolustukseen kulu-
tettavan dollarin arvo
laskenut

Korean sodan syttymisen
jälkeen usein tehtiin sekä hal-
lituksen virallisissa piireissä
että kansan keskuudessa kysy-
mys: Mihin on kulutettu maan
puolustusvarat? Tällaisen ky-
symyksen tekeminen johtui
puolustusohjelma n suurista
kustannuksista toisen maail-
mansodan jälkeisinä vuosina.
Viiden vuoden välirauhan ai-
kana, toisesta maailmansodas-
ta Korean sodan syttymiseen,
kulutti Amerikka yli $9O bil-
joonaa sotatarpeisiin, niin että
jokaisen miehen, naisen ja lap-
sen kohdalle sotatarpeet mak-
soivat $lOO v. 1949.

Johtavin syy, miksi $9O bil-
joonalla voitiin pitää kunnossa
vain 10 divisoonaa käsittävä
armeija, oli se, että mainitus-
ta summasta käytettiin $42 bil-
joonaa toisen maailmansodan
lopettamiseen jakustannusten
maksamiseen. Todellisuudessa
vain puolet käytettiin maan
puolustusohjelmaan.

Puolustusvoi m i e n suurin
kustannus olivat sotajoukko-
jen jokapäiväiset tarvikkeet.
Noin 40 centtiä jokaisesta dol-
larista tarvittiin sotamiesten
ruokaan, vaatetukseen, kulje-
tukseen ja palkkaan. Ja nämä
kustannukset ovat kohonneet
tuntuvasti kuluneen viiden
vuoden aikana. Toisen maail-
mansodan alussa voitiin vaa-
tettaa ja aseistaa rekryytti
$122:11a. Nyt tämä kustannus
on $377. Yhden sotamiehen
vuosikustannukset nyt ovat
$5,300, noin neljä kertaa suu-
remmat kuin toisen maailman-
sodan alussa.

Kun sotajoukkojen “juokse-
vat” kustannukset oli makset-
tu, jäi puolustusdollarista vain
18 centtiä tankkien, tykkien,
laivojen, lentokoneitten sekä
muitten aseitten ostamiseen.
Ja aseitten hinnat ovat koho-

•neet niin tuntuvasti, ettei jä-
lelläolevilla dollareilla voinut
enää ostaa riittäviä aseita.
Esim. B-17 pommitustaso mak-

HUHUJA KIINALAISTEN SOTAJOUK
SKOJEN TULOSTA KOREAAN
soi $300,000, mutta uusi B-36
maksaa $4 miljoonaa. Keveä

i tankki maksoi toisen maail-
mansodan aikana $25,000, mut-
ta nyt maksaa $175,000, sillä
uusi tankki on paljon parem-
min varustettu.

Puolustusohjelman suurin
haaskaus oli toisen maailman-
sodan päätyttyä, kun sota-
aseet hävitettiin, joita oli 128: -

lie divisioonalle.

KORPILAKKOSUL-
KENUT FORDIN
TEHTAAT

j Lähes 3,000 Ford tehtaan
työläistä Detroitin tehtaan

i teräsmyllyssä julisti lakon tä-
män viikon alussa vähittäin
sulkien kaikki Fordin tehtaat.
Union presidentti tuomitsi te-
räsmyllyssä työskentelevien
lakkolaisten teon, koska luva-
ton lakko “vaarantaa noin 65,-

( 000 miehen kansanvaltaisia ja
taloudellisia oikeuksia”.

i Lakko alkoi, kun puolueeton
sovittelija päätti, että teräs-
myllyn työläiset eivät ole oi-
keutetut perimään yliajan
palkkataksaa lauantailta, jos
lauantain työn kuuluu 40 tun-
nin työviikkoon.

Tri Bunche sai
Nobelin palkinnon

Vuoden 1950 Nobelin rau-
hanpalkinto annettiin tohtori
Ralph Bunchelle, joka toimi
1948 ja 1949 Yht. Kansakuntien
sovittelijana Palestiinassa juu-
talaisten ja arabialaisten kes-
keisessä ristiriidassa. Ehdok-
kaina rauhanpalkinnon saami-
seen oli 27 henkilöä,
heidän joukossaan mm. presi-
dentti Truman, pääministeri
Nehru ja kenraali Marshall.
Tohtori Bunche on ensimmäi-
nen neekeri, jolle on annettu
Nobelin palkinto ja häntä pi-
detään sen saamiseen erittäin
ansioittuneena.

Palkinto luovutetaan tohto-
ri-Bunchelle joulukuun 10 pnä
Oslossa.

, Vahvistamatt omat tiedot
kertovat Kiinan kommunisti-
joukkojen tulleen toveriensa
avuksi Pohjois-Koreaan. Tämä
kuitenkin on vahvistamaton
tieto, eikä ole vielä mitään sel-
laisia seikkoja tiedossa, mitkä
vahvistaisivat tämän uutisen.
Formosan saarelta tuleva uu-
tinen kuitenkin kertoo, että
Kiinan kommuhistien neljäs
armeija on marssinut rajan
poikki Koreaan, Antungin
kaupunkiin.

Yksi seikka, mikä antaa täl-
le vahvistamattomalle uutisel-
le pohjaa, on Kiinan kommu-
nistihallituksen ulkoministe-
rin vakuutus pitämässään pu-
heessa viime sunnuntaina, et-
tä Kiina ei aio seista sivusta-
katselijana, kun toverien so-
tajoukot Koreassa pirstotaan.

Sotaherrat Idässä kuitenkin
ovat sitä mieltä, että uutinen
on perätön, sillä he uskovat,

J ettei ole mahdollista siirtää
! suurempia sotajoukkoja Ko-
I rean rajalle ja varsinkin yli
rajan javälttää Amerikan len-
tokoneitten .harjoittaman ase-
matiedusteluh.

• Vaara kuitenkin on tarjona,
että Kiinan kommunistit puut-
tuvat sotaan. Etelä-Korean
joukot ovat marssineet noin 30
mailia Pohjois-Koreaan, eivät-
kä ole tähän mennessä kohdan-
neet lujempaa vastarintaa. On
kuitenkin syytä uskoa, että
Pohjois-Korean kommunistit
pian asettuvat vastarintaan,
kun saavat Etelä-Koreassa
pirstotut joukkonsa uudestaan
kokoon.

Siirretyt majavat
viihtyvät hyvin Lapin
jokien varsilla

Suomessa leviää toinenkin
metsäneläin toistaiseksi koko-
naan rauhoitettuna Virginia-
peurojen lisäksi. Eläin on ma-
java, joka satakunta vuotta sit-
ten hävisi maastamme suku-
puuttoon.


