
NO. 49 JOULUKUUN 7P. DEC. 7, 1950 VOL. 45

LÄHES SIS BILJOONAA LISÄÄ
SOTATÄRPEISIIN
Rauhan rajaksi Kore-
assa esitetty 38:tta
leveysastetta

Intian, Filippiinien saarten
ja 11 muun Aasian ja Keski-
Idän maitten edustajat YK: n
kokouksessa ovat tehneet esi-
tyksen, että 38. leveysaste ase-
tettaisiin uudestaan rajaksi
Pohjois-Koreassa. Intian edus-
taja antoi esityksen New Yor-
kissa oleville Kiinan kommu-
nistihallituks e n läheteille.
Amerikan ja Britannian edus-
tajat eivät ole vielä ilmaisseet
mieltänsä, paitsi muutamat
henkilöt epävirallisesti. Bri-
tannian taholta kannatetaan
esitystä, mutta Amerikka ei
ole erikoisemmin siihen innos-
tunut koska se olisi oikeastaan
häviön tunnustaminen Korean
sodassa.

Britan ni a n pääministeri
Attlee on pitänyt neuvotteluja
presidentti Trumanin kanssa.
Hän tuli presidentin puheille
tarkoituksella saada sovinto
aikaan Korean sodassa, “vaik-
ka millä hinnalla”. Tämä on
luultavasti Britannian halli-
tusmiesten esitys, että Ame-
rikka antaisi niin paljon perik-
si, että tyytyisi entiseen ra-
jaan.

Kun Korean kommunistit
oli ajettu pois Etelä-Koreasta,
oli silloin huomattavassa mi-
tassa sellaista mieltä, aivan
korkeimmalla tasolla hallitus-
miesten kesken, että Ameri-
kan on turha lähteä Pohjois-
Koreaan, koska se on Ameri-
kalle arvoton maa. Mutta nii-
hin aikoihin, kun Pohjois-Ko-
rean kommunistit pakenivat
Amerikan joukkojenedellä, ei
kukaan halunnut kovin ää-
neekkäästi esittää, että Ame-
rikan joukot pysähtyisivät 38.
leveysasteelle.

Korean sodassa vaaditaan
taistelujen päättämistä tämän
viikon perjantaina. Tokiossa
vieraileva Harold Stassen on
alunperin tehnyt esityksen sil-
lä vaatimuksella, että joskom-
munistit eivät lopeta hyök-
käyksiä perjantain a, niin
Amerikka on silloinoikeutettu
käyttämään kaikkia käsillä
olevia sota-aseita, joihin tie-
tysti kuuluu atomipommi.

Tällä kertaa voitolliset Kii-
nan kommunistit eivät ole tar-
kemmin mieltään ilmaisseet.
Peipingin radiossa on vain teh-
ty vaatimus, että YK: n sota-
joukot on ajettava pois Ko-
reasta.

YLEINEN SOTAHAR-
JOITUS VOIMAAN
KIINASSA

Kiinan kommunistit ovat
julistaneetKorean sodan “elä-
män ja kuoleman taisteluksi”,
joka vaatii kaikkien nuorten
miesten harjoittamisen taiste-
luun, aina seitsemästätoista
25: teen ikävuoteen. Tällainen
julistus Peipingin radiossa
murskasi viimeisetkin toiveet,
että Kiinan sotajoukot vetäy-
tyisivät pois Koreasta vapaa-
ehtoisesti. Julistuksessa seli-
tettiin kaikkien nuorten mies-
ten harjoittamisen olevan
välttämättömän, koska YK: n
joukot eivät poistu Koreasta,
ennenkuin ovat kärsineet
murskaavan tappion.

Julistuksessa selitettiin:
“Viimeisimmät voitot Koreas-
sa ovat selvästi kääntäneet so-
dan kulun uuteen vaiheeseen,
jossa imperialistiset hyökkää-
jät ovat menettäneet otteensa.
Hyökkääjien tulisi oppia hä-
viöistään ja käsittää, että Kii-
nan kansa on tullut auttamaan
Korean kansaa tarmolla ja
päättäväisyydellä”

Laajallus päätettiin monta
kertaa toistuvalla ' kehotuk-
sella toverei lie murskata
hyökkääjien sotamahti ja ajaa
heidät pois Koreasta.

Presidentti Truman on lä-
hettänyt käskyn kongressin jä-
senille luovuttaa “aivan vii-
vyttelemättä” $17,850,000 lisää
varoja Amerikan sotakoneis-
ton rakentamiseen sodan lo-
pullista voittamista/ varten
Koriassa ja ma h d ollisten
hyökkäysten varalta muissa
osissa maailmaa. Anotuista va-
roista lähes $l7 biljoonaa käy-
tettäisiin armeijan, sotalaivas-
ton ja ilmavoimien vahvista-
miseenv Noin biljoona dolla-
ria käytettäisiin atomivoiman
kehittämiseen.

Samaan aikaan ilmoitettiin
armeijan johdon taholta, että
helmikuun aikana on kutsutta-
va sotapalvelukseen 50,000
miestä. Tämän määrän kans-
sa kutsuttujen luku sotapal-
velukseen syyskuun 1. päiväs-
tä alkaen nousee 300,000: teen.
Nykyään on kaikissa Ameri-
kan sotavoimissa 2,225,000
miestä. Tarkoituksena on ollut
2,800,000 miestä käsittävät so-
tavoimat ensi kesäkuun lop-
puun mennessä, mutta viime
viikkojen tapahtumat luulta-
vasti vaativat vieläkin suu-
remman armeijan kokoamis-
ta.

Atomivoiman kehittämiseen
käytettävä biljoona dollaria
käytettäisiin uuden atomiteh-
taan rakentamiseen. Paikkaa
ei ole vielä tarkemmin ilmoi-
tettu, mutta arvellaan, että
tehdas rakennetaan Kentuc-
kyn valtioon.

Ensi kesäkuun lopussa päät-
tyvän hallituksen tilivuoden
aikana käytetään sotatarkoi-
tuksiin yli $4O biljoonaa. Tä-
mä summa on noin puolet toi-
sen maailmansodan kalleim-
masta vuodesta, 1945, jolloin
sota maksoi yhtenä vuotena
$BO biljoonaa. Silloin oli aseis-
sa yli 12 miljoonaa miestä ja
naista.

Amerikkalaisten
perääntyminen
Koreassa jatkuu

Monet amerikkalaiset sota-
miehet kulkevat näinä päivinä
samoja teitä, joita kulkivat
muutamia viikkoja sitten. On
kuitenkin pari heitä masenta-
vaa erotusta. Ensiksikin he
kulkevat nyt aivan toiseen il-
mansuuntaan, ja he pakenevat
taisteluissa hävinneinä. Muu-
tamia viikkoja sitten samat so-
tajoukot kulkivat voitollisina
Mandshurian rajaa kohti.
Kenr. MacArthur vakuutteli,
että pojat syövät kiitospäivä-
kalkkunansa Tokiossa ja jou-
luateriansa kotona.

SUOMEN JA UNKARIN
KAUPPASOPIMUS

Suomen ja Unkarin välillä
Budapestissä käytyjen neuvot-
telujen tuloksena allekirjoi-
tettiin marraskuun 25 pnä ta-
varanvaihtosopimus 1.1. 1951-
31.12. 1951 väliseksi ajaksi.
Suomen viennin edellytetään
sovittujen kiintiöiden puitteis-
sa nousevan n. 2,6 miljoonaan
dollariin ja tuonnin n. 2,8 milj.
dollariin. Sopimuksen mukaan
ovat Suomen tä r keimmät
vientitavarat selluloosa, puu-
hioke, sanomalehtipaperi, eri-
laiset paperituotteet, kaivos-
puu, ratapölkyt, erilaiset puu-
teokset japuutalot sekä koneet
ja laitteet.

29-ikäineiTisöäiti
Mrs Lucietta Jacquier, Pau-

zerissa, Ranskassa vietti 15
hääpäiväänsä iloiten samalla
siitäkin, kun pääsi isoäidin kir-
joihin. Hänen 15-ikäinen tyt-
tärensä, joka jo vajaa vuosi
sitten meni naimisiin, sai en-
simmäisen lapsensa. Mrs Jac-
quier itse on vasta 29-ikäinen,
on mennyt naimisiin 14-ikäise-
nä ja hänellä on 12 lasta.

Britannian pääminis-
teri oli ihmeissään

A
Britannian pääministerin se-

litetään olleen ihmeissään,
kun hän Washingtoniin saa-
vuttuaan kuuli, millainen on
todellinen tilanne Korean rin-
tamalla. Yliesikunnan päällik-
kö, kenr. Omar Bradley teki
selkoa Britannian pääministe-
rille viimeisimmistä vaiheista
Koreassa, missä liittolaiset pe-
rääntyvät nopeasti.

Tiistaina piti Attlee neuvot-
teluja presidentti Trumanin
kanssa presidentin laivassa
Williamsburgissa. Laiva oli
ankkuroituna Potomac-joessa
ja uskotaan Trumanin ja Att-
leen päättäneen pitää neuvot-
teluja laivassa, koska se on
paikka, mihin asiattomien on
vaikea päästä. Uutismiehiä ei
laskettu kokoukseen.

Trumanin ja Attleen sano-
taan sopineen ensimmäisessä
neuvottelussaan maanantaina,
että Amerikka ja Britannia
toimivat yhdessä nykyisessä
pingoittuneessa maailman ti-
lanteessa. Neuvottelun alaise-
na oli myöskin länsi-Europan
puolustus. Vahvistamattomat
tiedot kertovat, etä Attlee pian
kohtaa Intian lähettiä Wash-
ingtonissa ja esittää, että Intia
ryhtyisi sovittelemaan Korean
sotaa.

SUOMEN PRESIDENT-
TI 80-VUOTIAS

Suomen presidentin J. K.
Paasikiven 80-vuotispäivä vii-
me viikolla muodostui monin
tavoin juhlapäiväksisekä pää-
kaupungissa että maaseudulla.
Koko maan kouluissa oli lupa-
päivä ja yleisen juhlaliputuk-
sen lisäksi olivat myös useat
liikkeet koristaneet ikkunan-
sa presidentinkunniaksi. Kuk-
kalaitteita, addresseja, yleis-
ten ja yksityisten onnitteluja
sekä sähkeitä saapui tulvimal-
la pitkin päivää.

Eduskunnan puhemiehistö,
valtioneuvoston jäsenet, puo-
lustusvoimien ylin johto sekä
korkeimman oikeuden ja kor-
keamman ha 1 linto-oikeuden
edustajat kävivät onnittele-
massa valtion päämiestä.

SUOMEN VARAT
USA :ssa VAPAUTETTU

Washington, D.C. Yhdys-
valtain ylilakimies McGrath
ilmoitti torstaina, että kaikki
ne Suomen Yhdysvalloissa ole-
vat varat, jotka “jäädytettiin”
tässä maassa viime maailman-
sodan aikana ja sen johdosta,
on nyt täysin vapautettu. Ul-
komaalaisten tässä maassa vii-
me sodan aikana olleet kym-
menien ystävällisten maiden
kansalaisten ja hallitusten va-
rat jäädytettiin v. 1941 niin
ettei niitä saanut kukaan käyt-

— ja sillä tavalla tahdot-
tiin turvata niitä joutumasta
asianomaisille maille vihollis-
ten hallitusten kynsiin ja käyt-
töön.

Ulkomaalaiset velvoi-
tetaan rekisteröimään

U. S. ylilakimies J. Howard
McGrath tiedoittaa, että jokai-
sen ulkomaalaisenon annetta-
va osoitteensa Washingtonissa
siirtolais- jakansallistuttamis-
virastoon. Ellei kysyntää nou-
dateta, joudutaan syytteeseen.
Ulkomaalaisten, sen parempi,
mitä pikemmin, on lähetettä-
vä nimensä ja osoitteensa hal-
litusvirastolle Washingtonissa
seuraavalla osoitteella: Com-
missioner of Immigration and
Naturalization, Washington,
D.C.

Lähestyvän joulujuhlan

terveiset kaikille lehden

lukijoille. Antakoon

joulun sanoma meille

tarvittavaa luottamusta

ja rohkeutta.

Suurvoittojen vero
hyväksytty
kongressissa

Aivan valtavalla enemmis-
töllä hyväksyttiin kongressin
alahuoneessa tällä viikolla
suurvoittojen vero, jonka pi-
täisi tuottaman tehtailijoilta
ja yhdistyksiltä noin $4,600,-
000,000 lisävaroja hallituksen
tyhjiin kassoihin. Verotus hy-
väksyttiin 378 äänellä sen puo-
lesta javain 20 vastaan.

Niinkuin verolaki nyt hy-
väksyttiin, on se taannehtiva
heinäkuun 1 päivään tätä
vuotta, mikä merkitsee, että
kaikista suurista voitoista on
maksettava ylimääräinen vero
vielä nykyisten tuloverojen li-
säksi. Jos senaatti hyväksyy
nyt alahuoneen vahvistaman
lain, on suuria tuloja nautti-
vien yksilöitten ja yhdistys-
ten maksettava 75r/ veroa tu-
loista, jotka lankeavat liiallis-
ten voittojen luokkaan. Nor-
maalivoitot lakiesityksessä se-
litetään olevan 85 'v keskimää-
räisistä voitoista vuosina 1946-
1949. Republikaanit esittivät
vain veroa ylimääräisille
voitoille, mutta eivät saaneet
esitykselleen kannatusta.

Presidentti Truman esitti tä-
tä uutta veroa suurille voitoil-
le pian Korean sodan syttymi-
sen jälkeen. Hän sanoi tämän
uuden veron olevan oikeute-
tun sentähden, että kuluneena
kahtena vuotena teollisuuden
voitot ovat olleet suuremmat
kilin milloinkaan ennen.

KAISER-FRAZERILLE
UUSI HALLITUKSEN
LAINA

Liittohallitu ks e n Recon-
struction Finance virasto on
myöntänyt Kaiser-Frazer yh-
tiölle $25 miljoonan lainan, et-
tä yhtiön suuri Willow Run
tehdas Detroitissa pidettäisiin
toiminnassa siltä varalta, että
tehtaassa on uudestaan alotet-
tava sotakoneiston valmista-
minen.

Henry J. Kaiser kykeni alot-
taman autojen valmistamisen
mainitulta hallituksen viras-
tolta saamillaan lainoilla.

Varasti rahoja,
jakeli lahjoja ystäville

64 vuoden ikäinen mrs Emi-
ly Meiser tuomittiin Jones-
boron, Ark., oikeudessa kuu-
deksi kuukaudeksi vankeu-
teen, kun oli 18 vuoden kulues-
sa varastanut $25,000 varoja
pankista, jossa työskenteli.
Mrs Meiser tunnettiin hyväsy-
dämisenä ihmisenä, jonka us-
kottiin lahjoittavan kaiken
palkkansa ystäville jatarvitse-
ville. Kun kävi selväksi, että
“hyväsydäminen’ mrs Meiser
oli varastanut rahat pankista,
sanoi tuomari: “Minun on vai-
kea tuomita tällaista ihmistä,
jonka kaikki tuntevat monien
lahjojen antajana, mutta hä-
nen rikoksensa on siksi vaka-
vaa laatua, ettei häntä voi va-
pauttaa”.

Stalinin sanotaan
olevan osittain ihan
invaliidin

Lontoossa ilme s t y vässä
“Evening Star” lehdessä jul-
kaistiin erään länsimaiden ha-
vainnoitsijan antamana tieto-
na, että Neuvostoliiton val-
tionjohtaja Joe Stalin onkin
ollut pitkät ajat hoidettavana
eräässä Mustanmeren .ranni-
kon parantolassa, mutta ku-
kaan ei kuulosta tietävän, mi-
kä häntä vaivaa, eikä Venäjän
kansalle ole sanottu, että hän
on ollut niin kauan pois Krem-
linistä.

Rosvot saatiin kiinni
Kuusi rosvoa Chicagosta

saatiin kiinni Tenneseen val-
tiossa, kun olivat ryöstäneet
$lO,OOO eräästä uhkapeliluolas-
ta Mississippin valtiossa. Ros-
vot pääsivät vain 25 mailia ros-
vouksen paikalta, kun heidän
autonsa löydettiin. Rosvoilla
kyllä oli lujat aseet, mutta kun
näkivät mahdottoman tilansa
puolustaa itseäsnsä antaantui-
vat he vapaaehtoisesti.

Rosvot menivät uhkapeli-
luolaan ja siellä ryöstivät pe-
laajat ja sitten pakenivat ra-
hojen ja juveelien kanssa.

KIINAN SODAN PÄATIÄfIp TÄR-
KEIN YK:N NEUVOTTELUISSA
McCARTHY VAATII
TRUMANIN EROTTA-
MISTA

Wisconsinin senaattori Mc-
Carthy on tehnyt uuden hyök-
käyksen hallitusta vastaan,
varsinkin presidentti Truma-
nia, että jos presidentti ei suos-
tu ottaman Kiinan kansalli-
sen hallituksen joukhpja For-
mosan saarelta avuksi Korean
sodassa, olisi kongressin ero-
tettava hänet presidentin vi-
rasta.

Kansallisten joukkojen yli-
komentaja, kenr. Chiang Kai-
shek on tarjonnut joukkonsa
taisteluihin Korean jaKiinan
kommunisteja vastaan, mutta
on tarjous hyljätty, koska kan-
sallisten osallistuminen Ko-
rean sotaan asettaisi uuden
vaikeuden sovittelujen eteen
sodan päättämiseksi.

Sen McCarthy sanoo halli-
tuksen suosivan Kiinan kom-
munisteja ja johtaneen Ame-
rikan sotaan Kiinan kanssa
tahdittomalla menettelyllään.

Chiang Kai-shekin armeija
Formosan saarella käsittää
noin 350,000 miestä.

SUOMEN-MOSKOVAN
NEUVOTTELUT
LOPPUVAIHEESSA

Moskov as s a suomalaiset
neuvottelijat ovat tehneet pal-
jon hankintasopimuksia, joi-
den kehityssuunnitelmat laa-
dittiin jo kesäkuussa suurten
kauppasopimus-neuvottelujen
yhteydessä, lausui ulkominis-
teriön kauppapoliittisen osas-
ton päällikkö, ministeri Johan
Nykopp palauttuaan marras-
kuun 28 pnä Moskovasta. Han-
kintasopimuksia on vielä muu-
tamia jäljellä. On luonnollista,
että syksyn kuluessa käydyis-
säneuvotteluissa on päästy
määrättyihin tuloksiin, koska
tavaratoimitusten on edelly-
tetty alkavan vuoden 1951
alussa.

Toisaalta saadun tiedon mu-
kaan eräät Moskovassa olevis-
ta suomalaisista neuvotteli-
joista ovat tällä viikolla pe-
ruuttaneet kotimaassa käyn-
tinsä. Tästä on tehty se johto-
päätös, että neuvottelut ovat
päättymässä.

ANTIHISTAMIINI
TEHOTONTA

Antihistamiini, uusi ameri-
kalainen lääkeainevilustumis-
sairauksia vastaan, on saanut
aikaan suoranaisen romahduk-
sen Ruotsin suorittamissa ko-
keiluissa, joita tri Bergquist
on toimittanut Arbogan len-
totehtaassa. Noin 600 yhtiön
palveluksessa olevaa henkilöä
valittiin koekaniineiksi. Näis-
tä joka toinen potilas sai an-
tihistamiinia ja joka toinen
pillerin, joka ei sisältänyt min-
käänlaista lääkettä. Siinä ryh-
mässä, jossa potilaat olivat
saaneet lääkeannoksensa 12
tunnin kuluessa sairausoirci-
den ilmaannuttua, oli lääk-
keettömällä pillerillä parantu-
neiden lukumäärä suurempi
kuin . antihistamiinia nautti-
neiden.

YHÄTI LAKKOJA
SUOMESSA

Suomessa eivät lakot näytä
loppuvan, vaikka kuinka yri-
tetään. Suomen Elintarvike-
työläisten liitto on hylännyt
työnantajain esityksen javäli-
tysmies on nyt asialla.

Kiinan sodan päättäminen
tavalla, joka olisi kunniallinen
molemmille riitapuolille, on
näinäpäivinä YK: n kokousten
polttavin kysymys. On kuiten-
kin syytä peljätä, että sellaisia
rauhanehtoja ei löydy, jotka
olisivat Amerikalle kunnialli-
set ja samalla kertaa Kiinan
kommunisteja tyydyttävät.

Kaikkein enimmän puhu-
taan YK: n kokoussaleissa rau-
hoitetusta alueesta Korean ja
Mandshurian rajalla. Ameri-
kan taholta ei tätä sovittelua
ole vastustettu, vaan on esitet-
ty rauhoitettua aluetta, eli nk.
puskurivaltiota kahta puolen
rajaa. Tämä keino kuitenkin
on kärsinyt kovan iskun Kii-
nan kommunistien tultua Ko-
reaan. On syytä uskoa, että he
eivät sieltä enää lähde pois.

Ja vaikea ratkaistava on
Formosan saaren pulma. Kii-
nan kommunistit haluaisivat
ottaa saaren haltuunsa ja ah-
distaa Chiang Kai-shekin so-
tajoukot sieltä pois. Mutta
Amerikka on luvannut suojel-
la Formosan saarta hyökkäyk-
siltä jaon asettanut sotalaivo-
jansa sen rannikoille. Ameri-
kan olisi jätettävä Chiang Kai-
shekki joukkoineen kommu-
nistien armoille. Saarella on
yli 300,000 kiinalaista sota-
miestä, jotka taistelivat koti-
maassaan kommunisteja vas-
taan. Kiinan kommunisteja
tuntevat henkilötWashington-
issa ovat sitä mieltä, että kom-
munistit eivät tällä kertaa an-
na hitustakaan periksi Aasias-
sa.

TULVAT VALLOIL-
LAAN OHIO-JOEN
LAAKSOSSA

Tuhannet Ohio-joen laakson
asukkaat ovat joutuneet pake-
nemaan kodeistaan tällä vii-
kolla, kun tulvivan joen vedet
ovat nousseet yli joen äyräit-
ten. Kiitospäivän jälkeen rai-
vonnut lumipyry jätti tavallis-
ta paksumman lumen jokivar-
silla. Lumi on viime päivinä
sulanut nopeasti.

Tulvaveden odotetaan laske-
van, sillä uusi lumipyry tuli
Ohioon ja useihin Idän valtioi-
hin tämän viikon alussa. Mo-
nin paikoin satoi 10 tuumaa li-
sää lunta.

Vaikka tulvavedet eivät vie-
lä ole peittäneet laajempia
asutusseutuja, ovat tuhannet
asukkaat kuitenkin paenneet
kodeistaan, kun vesi joessa
nousi noin viisi tuumaa joka
tunti viime maanantaina.

Trumanin uutis-sih-
teeri kuoli äkillisesti

Charles E. Ross, 65 vuoden
ikäinen presidentti Trumanin
uutis-sihteri kuoli äkillisesti
sydänhalvaukseen työpöytän-
sä ääressä valkoisessa talossa
Washingt<pnissa tiistaina. Ross
oli presidentti Trumanin kas-
vikumpp an i Independence,
Missourista, ja oli presidentin
ja hänen puolisonsa läheinen
ystävä.

Hän palveli St. Louisissa il-
mestyvän Post Dispatch leh-
den uutismiehenä kymmeniä
vuosia ja voitti Pulitzer pal-
kinnon v. 1931. Kaikki maan
huomatuimmat uu t ismiehet
tunsivat hänet henkilökohtai-
sesti ja pitivät hänestä virka-
toverina, joka tunsi uutismie-
hen toimen vaikeudet.

Ross oli juuri päättänyt
haastattelun uutis miesten
kanssa, kun kuolema kohtasi.


