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KIMALAISET OSALLISTUIVAT TAIS-
TELUUN KOREASSA

Viime päivinä ovat kiinalai-
set joukot peittelemättömästi
osallistuneet Korean sotaan ja
tehneet huomattavilla voimil-
la hyökkäyksiä Yhdistyneitten
Kansakuntien joukkoja vas-
taan yhdessä pohjoiskorealais-
ten kanssa. Tiistai-aamuna ta-
pahtui ensimmäinen ilmatais-
telu venäläisten jet-tasojen ja
amerikkalaisten lentovoimien
kesken. Yhtäkään tasoa ei
kummaltakaan puolelta pu-
donnut, vaikka amerikkalaiset
väittivät osanneensa venäläi-
siä tasoja useamman kerran.
Venäläisten tasot olivat uu-
simpia jet-tasoja, jotka kulke-
vat 600 mailin tuntinopeudel-
la. Ilmataistelu tapahtui Ko-
rean puolella lähellä Mand-
shuiran rajaa.

Rintamalla on kuluneen pa-
rin päivän aikana ollut hiljais-
ta, mutta tämän uskotaan ole-
van tyyntä myrskyn edellä.
Kommunistit ovat jo ilmoitta-
neet, ettei heillä ole mitään ai-
komusta perääntyä. Tämä va-
roitus on lähetetty Peipingistä,
Moskovasta ja Pohjois-Kore-
asta. Moskova selittää Korean
sodan olevan Amerikan ja
Englannin alottaman hyök-
käys-sodan rauhallista Poh-
jois-Koreaa vastaan, hyök-
käysten lopullisena tarkoituk-
sena ollen kolmannen maail-
mansodan alottaminen. Tä-
män vuoksi Venäjä sanoo ole-
vansa asemassa, missä ei ole
valinnan varaa, vaan on aseis-
tuttava kaikin voimin. Venä-
jän johtavimmat sotilashenki-
löt ovat jo selittäneet Venäjän
kansalle, että sotaa varten on
varustauduttava kaikin voi-
min. Ilmoitus tehtiin Mosko-
vassa vallankumouksen 33.
vuosijuhlana tiistaina.

Kiinan kommunistit ovat
myöskin ilmoittaneet olevansa
osaveljinä Korean sodassa lop-
puun asti. Peipingin radio tun-
nusti, että Kiinan sotilaita on
Pohjois-Koreassa auttamassa
“hyökkääjien hävittämisessä”.

Kenr. MacArthur haluaisi jo
ruveta pommittamaan Mand-
shurian asemia, mutta sitä ei
hän voi tehdä, ennenkuin on
saanut Yhdistyneitten Kansa-
kuntien suostumuksen. Asias-
ta ruvettiin keskustelemaan
YK: n kokouksessa keskiviik-
kona. Tähän mennessä sano-
taan kuusi kiinalaista divisioo- (
naa kulkeneen Yalu-joen poik- ,
ki Mandshuriasta Koreaan.

Kiinan puuttuminen Korean
sotaan on nyt aivan selvä. Tä-.
mä kuitenkin tuo mukanaan
mitä vakavimmat seuraukset
maailman rauhalle, sillä Kii-:

POJAN KUVIA POLII-
SILTA SUKULAISILLE

St. Joseph, Missourissa, asu-
va nainen soti poliisitoimiston
kirjurille pyytäen poikansa
kuvia, sillä äiti oli kuullut,
että poliisit ovat valokuvan-
neet poikaa. Äiti halusi tusi-
nan valokuvia, että voisi lä-
hettää niitä sukulaisilleen. Ei
hän nähtävästi käsittänyt,
minkä tähden poliisit asiak-
kaitansa valokuvaavat.

MacArthur Gets
Mctl.tl

WAKE ISLAND Preaident
Truman congratulatea General
Douglas MacArthur and admires
Medal of Merit he haa just pra>
aented to the far eastern suprema
commander. The general alao ra-
ceived hia fourth Diatinguished
Service Croas from the preaident
during their conference at thia tinjr
Pacific ialand.

nan kommunistien ei uskota
ryhtyneen taisteluun ilman
Moskovarj suostumusta yhtään
enempää kuin Korean kom-
munistit lähtivät sotapoluille
ilman Kremlin pomojen suos-
tumusta. Kenr. MacArthur on
ilmoittanut YK: n johtomiehil-
le, että seuraavat neljä kohtaa
ovat sietämättömät: 1) Poh-
jois-Korean sotajoukot voitet-
tiin. 2) Edessä ovat nyt uudet
sotavoimat, vieraan valtakun-
nan, jotka toimivat nykyisen
taistelu-alueen ulkopuolella.
3) On olemassa vihollisella
suuret reservit, ja näitten re-
servien käyttäminen on mitä
vakavin kansainvälinen kysy-
mys. 4) Nykyinen YK: n teh-
tävä on hävittää nykyiset sota-
joukot Pohjois-Koreassa.
Kenr. MacArthurin lähettämä
selitys YK: n johtomiehille jät-
tää selvästi ymmärrettäväksi,
että Kiinan kommunistit ovat
tulleet toveriensa apuun Poh-
jois-Koreassa, mutta tällä ker-
taa ei MacArthur voi lähettää
sotajoukkoja rajan poikki Kii-
naan.

MacArthur päätti selityk-
sensä YK: n johtomiehille va-
kavalla varoituksella, että hän
on nyt siinä asemassa, missä
hänen olisi taisteltava Kiinan
lukemattomia miljoonia vas-
taan, ja YK: n on päätettävä
mitä tehdään.

SUOMALAISET KOM-
MUNISTIT SAANEET
KUULUISUUTTA

Suuri Mihvaukee Journal
lehti julkaisi viime sunnun-
tain numerossa noin kolme
palstaa pitkän selityksen suo-
malaisten kommunistien lehti-
toimista Superiorissa, Wis.
Tiistaina Duluthin News-Tri-
bune lehti painoi pääkohdat
samasta kirjoituksesta. Iron-
wood myöskin sai kuuluisuut-
ta kirjoitusten kautta sen täh-
den, että suomalaisten kom-
munistien lehden, Työmiehen,
liikkeenhoitaja on Ernest Kos-
ki, entinen ironwoodilainen.
National Coop kaupan liik-
keenhoitaja. Milvvaukeen lehti
sanoo, että Ernest Koski oli
woodissa vakuuttanut, että
hän on kommunisti ja on yl-
peä siitä.

Kuten suomalaisten keskuu-
dessa on jo vuosikymmeniä
tiedetty, on Työmiehen toimis-
to ollut suomalaisten kommu-
nistien keskuspaikka pohjois-
valtioissa.

REPUBLIKAANIT
OVAT VOITOLLA
MICHIGANISSA
i Vaikka äänten laskeminen
ei vielä ollut päättynyt, näytti
varmalta, että kaikki Michi-
ganin valtion johtavimmat vi-
rat jäävät republikaaneille.
Valtion kuvernööri G. Men-
nen Williams, demokraatien
kokelas ja monen miljoonan
omistaja, hävisi. Republikaa-
nien kokelas, entinen kuver-
nööri Harry Kelly, pääsi edel-
le jo pari tuntia äänestyksen
päättymisen jälkeen tiistai-il-
tana, ja pysyi edellä. Hänen
enemmistönsä kuitenkin oli
pienempi kuin toisten valtion
republikaanisten kokelaitten.

Senaatissa nyt enem-
män republikaaneja

Jotakuinkin lopullisten tu-
losten mukaan senaatissa on
nyt viisi uutta republikaania,
joten demokraateilla on niin
pieni enemmistö senaatissa, et-
tei se enää ole juuri missään
asiassa varma. Demokraateilla
on nyt senaatissa 49 jäsentä ja
republikaaneilla 47. Vaikka
demokraateilla on vielä enem-
mistö, on se kuitenkin niin
rajoitettu, ettei se riitä äänes-
tyksessä muissa kysymyksissä
paitsi sellaisissa, jotka koske-
vat jokaista puolueen jäsentä,
ja sellaisia kysymyksiä on
vain harvoin ratkaistavana.

Indo-China War Map
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Kartassa esitetään Indo-Kiinan sota-aluetta, missä kom-
munistien sissit Kiinan rajalla ovat ahdistaneet ranskalaisia
sotajoukkoja ja ovat onnistuneet ahdistamaan ranskalaiset
pois kaupungeista, joitten nimien alla kartassa on musta viiva.
Ranskalaiset ovat menettäneet noin 2,000 miestä.

Miljoonan dollaria
Taftin hävittämiseen

Uniot ja New Deal järjestöt
ovat kuluttaneet noin miljoo-
nan dollaria nykyisessä vaali-
taistelussa sen. Taftin hävittä-
miseen. Sen lisäksi on kulutet-
tu lukemattomia tuhansia tun-
teja työtä ja aikaa vaalilehtis-
ten jakamisessa. Johtavimmat
ryhmät-ovat CIO: n Political
Action Committee ja AFL:n
League for Political Action.
Kaiken tämän kustannuksen
ja työn ensitärkeänä tarkoi-
tuksena oli hävittää vaalissa
sellaiset kongressimiehet, jot-
ka äänestivät Taft-Hartley
lain puolesta. Heistä johtavin
tietysti on Ohion senaattori
Robert Taft. Hänen vaalitais-
teluaan seurattiin mielenkiin-
nolla aina Moskovaa myöten.

Lakitieteellisissä kysymyk-
sissä myönnetään senaattori
Taftin olevan teräväjärkisim-
män miehen Washingtonissa.
Eikä ole vielä tarkemmin seli-
tetty mikä juuri on vikana
Taft-Hartley laissa. Se on kyl-
lä leimattu orjatyön laiksi,
mutta ei tarkemmin osoiteta,
missä suhteessa.

TRUMAN PALASI KII-
REESTI WASHING-
TONIIN

Vaalipäivänä oli presidentti
Truman kotikylässään, Inde-
pendence, Missourissa, mutta
heti äänestyksen jälkeen hän
lähti lentoteitse takaisin Wa-
shingtoniin, sillä Korean so-

dan uusi käänne on asettanut
monta vaikeaa ratkaisua pre-
sidentin eteen. Muutamat se-

naattorit ovat sitä mieltä, että
presidentti mahdollisesti kut-
suu kongressin jäsenet istun-
toon aivan pian vaalien jäl-
keen, koska on vaara tarjona,
että sota leviää Kiinaan. Eräs
senaattori on lausunut jo sel-
laisen mielipiteen, että Venä-
jä johtaa itiinan sotimaan
Amerikan kanssa, mutta ei it-
se suoraan osallistu tähän so-
taan.

Tullivapaat lahja-
paketit Suomeen

Postimestareille Yhdysval-
loissa ja Kanadassa on tullut
Suomesta ilmoitus, joka sisäl-
tää erinäisiä muutoksia kos-
kien tullivapaita lahjapakette-
ja, joitatäältä lähetetään Suo-
meen: /

Suomen tulliviranomaiset
päästävät tullivapaasti lahja-
paketit, painoon jaarvoon kat-
somatta, jotka sisältävät ai-
noastaan käytettyjä vaatteita,
käytettyjä vuodevaatteita ja
pöytäliinoja, kuitenkin vain
sen määrän, mitä vastaanotta-
jan perheen katsotaan tarvit-
sevan. Edelleen:

Lahjapaketit, jotka sisältä-
vät ainoastaan seuraavia artik-
keleita, päästetään tulliva-
paasti, kun paketti ei ylitä 22
paunaa ja ei ole arvoltaan
3,000 Smk korkeampi: Ne saa-
vat sisältää ruokatarvikkeita:
kahvia 4 paunaan asti, kaakao-
ta 2 paunaan 3 uns. ja teetä
8% unssiin, tupakkaa 3Ms uns-
siin; pienen määrän vaatteita,
saippuaa, partaveitsen teriä
(uusia tai käytetyitä), ei kui-
tenkaan myytäviksi.

Lähetyksistä, jotka ylittä-
vät sanotun määrän, tullaan
perimään tullia y.m. maksuja,
jotka ovat säännön mukaisia
Suomessa.

KANADAN JOUKOT
VALMIIT KOREAN
SOTAAN

Kanadan erikoinen armeija
YK: n sotajoukkoja varten, on
nyt jotakuinkin valmis osal-
listumaan Korean sotaan. Ja
12 miljoonaa ihmistä käsittä-
vällä Kanadalla on paljon
osallistumista, kun on taistel-
tava Kiinan 450 miljoonaa vas-
taan. Kanadassa oli jo paljon
mielenkuohuntaa sentähden,
että Korean sota näytti päät-
tyneen eikä ollut, mihin pan-
na ne 10,000 miestä, jotka val-
mistivat itseänsä Korean so-
taa varten. Kaksi bataljoonaa
on jo täysin valmis menemään
Koreaan. Niistä vakuutetaan,
että bataljoonat ovat täysin
valmiit rintamalle.

Kiinalle on myyty
kuparia Amerikasta

Senaatin komitealle, joka
tutkii missä määrin ja minkä-
laisia sodankäynnille tärkeitä
metalleja on täältä salakulje-
tettu erinäisille rautaverhon
takaisille maille, osoitettiin,
että Yhdysvalloista on viety
kuparia Kiinan kommunisteil-
le. Tämä kuparin kuljettami-
nen ei ole tapahtunut ihan suo-
raviivaisesti. Sitä on viety en-
sin laivoilla muihin maihin,
mm. Japaniin, josta se on sit-
ten kuljetettu Kiinaan. Täten
on kierretty sitä hallinnollis-
ta määräystä, jolla on kielletty
kuparin ja muidenkin sotatar-
koituksiin käytettävien metal-
lien vienti niihin maihin, jot-
ka käsitetään Yhdysvaltain vi-
hollisiksi.

Eräs tutkijakomitean jäsen
lausui, puhuessaan kuparin
salakuljettamisesta kiinalaisil-
le, että sikäläiset kommunistit
ovat olleet paljon ovelampia
kuin Yhdysvaltain hallituksen
virkamiehet, jotka eivät ole
kyenneet estämään tällaista
sotatarpeiden k u 1 jettamista.
“Voi käydä niin”, lausui edel-
lämainitsemamme tutkijako-
mitean jäsen, “että jonakin
päivänä saamme sen kuparin,
mitä tästä maasta on viety
Kiinaan, takaisi n kuulien
muodossa”.

Taft voitti Ohiossa,
Dewey New Yorkissa

Vaikka CIO jaAFL panivat
ehkä miljoonan dollaria se-
naattori Taftin hävittämiseen,
voitti hän kuitenkin suurella
enemmistöllä. Kaikki vaalitu-
lokset eivät vielä lehtemme
painoon mennessä olleet lo-
pulliset, mutta Taft oli noin
200,000 ääntäedellä demokraa-
tipuolueen kokelaasta.

Uniot yrittivät saada Taftin
häviämään, sillä hän laati
Taft-Hartley Labor lain, jota
uniot pitävät orjatyölakina.

New Yorkin valtion republi-
kaanisen kuvernöörin voitto
oli vieläkin loistavampi kuin
senaattori Taftin Ohiossa. De-
wey sai noin puoli miljoonaa
ääntä enemmän kuin demo-
kraatinen kuvernöörinkokelas
Walter Lynch.

Marshall-apu Britan-
nialle päättyy

Marshall-avustus Brintan-
nialle voi päättyä piakkoin, sa-
noo avustushallinnon johtaja
William C. Foster.

Britannia on saanut $2,711,-
153,000 Yhdysvalloilta Mars-
hall-avustuksena sitten huhti-
kuun 3 p:n, 1948, jolloin ohjel-
ma otettiin käytäntöön.

Foster sanoi, että Britannial-
la on nyt kyllin paljon kultaa
ja dollareita, joten se voi os-
taa tavaraa Yhdysvalloista.

Jos Britannian taloudellinen
tila muuttuu ja nähdään, että
apua jälleen tarvitaan, Foster
selitti, Yhdysvallat antaa li-
sää.

James Roosevelt
häviää vaaleissa

Viimeisimpien tietojen mu-
kaan Californiasta, James
Roosevelt, demokraatien ko-
kelas Californian kuvernöö-
riksi, häviää aivan valtavalla
enemmistöllä. Viimeisimpien
tietojen mukaan oli republi-
kaanien kokelaalla, kuvernöö-
ri Earl Warrenilla kaksi kertaa
niin paljon ääniä kuin James
Rooseveltillä.

SUURET ILMAVOIMAT LIIKKEELLÄ
KOREAN TAISTELUISSA
Clay epäilee N.-Venä-
jän valmeutta sotaan

Kenraali Lucius D. Clay, en-
tinen USA: n sotilaskuvernöö-
ri Saksassa, sanoi tällä viikol-
la puheessaan ulkomaakaupan
kansallisessa konventionissa,
ettei hän usko Venäjän olevan
valmis ryhtymään sotaan. Hän
sanoi sen seikan, ettei Venäjä
ole jo tähän mennessä tehnyt
sotilaallista otetta, osoittavan
sitä, ettei se ole valmis soti-
maan.

“Tämän johdosta”, lisäsi
kenraali Clay, “Yhdysvalloilla
on vielä muutama vuosi aikaa
kerätä sotilaallista voimaa
niin paljon, että Venäjä tulee
toteamaan, ettei hyökkäyssota
tule mitenkään kannatta-
maan”.

Kenraali Clay sanoi toden-
neensa, että se amerikkalainen
taloudellinen ja sotilaallinen
avustus, mitä on annettu maa-
ilman vapaille kansoille, on
suuresti auttanut kommunis-
tien laajennushommien pysäh-
dyttämistä ja estänyt uusien
diktatuurivaltioiden perusta-
mista. Clay jatkoi:

“Kun vapaat kansat saavat
kehitetyksi terveen järjestel-
män keskinäiselle tavarain-
vaihdolle ja vakautetuksi ta-
loutensa, niin sitten ei ole enää
mitään pelättävää kommunis-
min taholta missään muodos-
sa.”

Suomalaisia metalli-
miehiä Ruotsin teol-
lisuudessa

Ruotsissa lienee tällä haavaa
lähes 20,000 suomalaista. Suu-
rin osa näistä metsä- tai maa-
talousalan palveluksessa kuin
myös palvelusalalla. Mutta
saapuneitten tietojen mukaan
on jonkun verran yli 1.000 suo-
malaista sijoittautunut Ruot-
siin metalliteollisuuden palve-
lukseen. Suomen metalliteol-
lisuuden lakko ei ole tätä lu-
kua lisännyt, sillä tämä määrä
on ollut ainakin elokuusta läh-
tien.

Suomi saa Calmette-
lahoratorion?

Saamamme tiedon mukaan
Kansainvälinen tuberkuloosi-
kampanja (International Tu-
berculosis Campaign) on il-
moittanut lahjoittavansa Suo-
melle Calmette-rokotetta val-
mistavan täydellisen laborato-
rion laitteet javarusteet, kun-
han järjestö ensin saa tietää,
minkälainen huoneisto ja mi-
hin yhteyten laboratorio on
suunniteltu perustettavaksi.

Afrikan uraniumikaivok-
sien osakkeita USA :han

Lontoosta tulleissa uutisissa
kerrottiin Afrikan uraniumi-
kaivosten 700,000 osakkeen
siirtymise st ä amerikalaisiin
käsiin. Afrikan uraniumikai-
vokset sijaitsevat Belgian
Congosää. Ne ovat rikkaita ja
niistä on uraniumi helposti
saatavissa. On luultavaa, että
sitä aletaan tuottamaan sieltä
Yhdysvaltoihin.

Pres. Paasikivi mat-
kusti Kustaa V:n
hautajaisiin

Tasavallan presidentti J. K.
Paasikivi matkusti 8 pnä mar-
raskuuta Tukholmaan ollak-
seen läsnä kuningas Kustaa
V:n hautajaisissa. Matkalla
seurasi tasavallan presidenttiä
ulkoasiainministeri Gartz.

Noin 600 pommitustasoa kä-
sittävät ilmavoimat ovat kulu-
neen vuorokauden aikana
pommittaneet punaisten ase-
mia Pohjois-Koreassa. Tämä
on suurin pommitus, mitä on
vielä tapahtunut Korean so-
dassa. Lentokoneitten ohjaa-
jille annettiin varoitus, että
pommit pitää jokatapauksessa
pudottaa Jalu-joen eteläpuo-
lelle, sillä Yhdistyneitten Kan-
sakuntien joukot yrittävät py-
syä pois Mandshuriasta, mistä
punajoukot ovat jo tulleet to-
veriensa avuksi Koreassa.

Taistelut rintamalla ovat
kuluneen parin päivän aikana
olleet jotakuinkin seisauksis-
sa.

Mandshurian puolelta kui-
tenkin ammuttiin Amerikan
pommitusta so j a Antungin
kaupungin kohdalla. Muuta-
mia päiviä sitten tuli tästä
kaupungista venäläisiä jet-ta-
soja, jotka ensimmäisen ker-
ran osallistuivat taisteluun,
nähtävästi etupäässä kokeil-
laakseen, miten jet-tasot te-
hoavat taistelussa.

Atomiprofessori per-
heineen kadonnut
Helsingissä

Helsingissä on kadonnut
tunnettu atomiprofessori Pon-
tecorvo perheineen. Tapaus on
herättänyt suurta kohua kaut-
ta maailman. Asiasta on annet-
tu seuraavia tietoja:

Prof. Pontecorvo, joka on
työskennellyt Englannissa ja
Kanadassa atomitutkijana, on
saapunut Suomeen syysk. 2 p.
perheineen Ruotsista. On to-
dettu, että hän on Aeron bus-
seilla saapunut Aeron matka-
toimiston edustalle Malmin
lentokentältä, mutta sittem-
min kadonnut maan alle. Tä-
mä passi on Suomen passivi-
ranomaisten hallussa, sillä sii-
hen ei oltu haettu maahantu-
loviisumia. Passia ei kuiten-
kaan ole haettu takaisin.

Prof. Pontecorvon arvoitus
on toistaiseksi selvittämättä.
Tapauksen johdosta on tehty
mm. eduskuntakysely.

SUURI KORVAUS
JUTTU READERS
DIGESTILLE

New York, marrask. Ala-
baman valtion kuvernööri on
nostanut $5,000,000 suuruisen
oikeusjutun Dell Publishing
yhtiötä vastaan, joka julkaisee
Readers Digest-nimistä julkai-
sua. Kunnianloukkausjuttu on
nostettuviime lokakuussa jul-
kaistun “Devil’s Island”-nimi-
sen kirjoituksen johdosta.

Doctors Register
for Draft

BALTIMORE, MD. Dr. John
V. WoytowoU, a dentiat, and Dr. E.
Irvin Neaerke (center), a veteri-
narian, are regiatering for the doc-
tor’a draft at Selectlve Service
headquarteTa. Capt. Katharina
Kindervatter ia giving. the doctora
aome information.


