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121,008 uuno SOTILASTA KOMMU-
NISTEILLA KOREAN RINTAMALLA
Kuparinvajaus Suo-
messa tänä vuonna
10,000 tonnia

Kuaripula on Suomessa täl-
lä hetkellä huhtava koko
maassa voitaisiin käyttää tä-
män vuoden aikana noin 18.000
kuparitonnia, mutta sotakor-
vauksien jakauppasopimusten
vuoksi kotimaan kulutukseen
on mahdollisuus varata ai-
noastaan noin 8,400 tonnia.
Näin kertoi vuorineuvos Eero
Mäkinen, joka samalla valaisia
puutteiden taustaa sekä niitä
toimenpiteitä, joihin Outo-
kumpu Oy:ssä on ryhdytty ti-
lanteen helpottamiseksi.

Sotakorvaukset nielevät ku-
parintuotannostamme kuluva-
na vuonna 2,000-2,5000 tonnia.
Neuvostoliiton kanssa solmit-
tu kauppasopimus 4,000 ton-
nia sekä muut kauppasopi-
mukset noin 3,500 kupariton-
nia. Siviilikäyttöön jää määrä
mikä, lohdutukseksi sanottu-
na, on yhtä suuri kuin oli tar-
peemme ennen sotia. Tällaisiin
lukuihin ei monikaan Euro-
pan maa suhteellisesti lasket-
tuna tällä hetkellä pääse. Ti-
lanne Suomessa on kuitenkin
niin huono, että maaseudun
sähköistämiskysymykse n k i n
ratkaiseminen on muodostu-
nut hyvin vaikeaksi, ja kupa-
ripulasta johtuennoin 600 per-
hettä eri puolilla maata on jää-
nyt ilman sähkövalaistusta.

16 KUOLI LENTO-
RIKOSSA

Sioux City, la. Viime vii-
kon lopussa kohtasi Mid-Con-
tinent Airlines yhtiön suurta
DC-3 lentolinjuria onnetto-
muus, jossa ilmoitettiin saa-
neen surmansa 16 henkilöä.
Kuolleiden joukossa olivat ta-
son pääohjaaja sekä hänen
apuohjaajansa. Onnettomuus
tapahtui lentokoneen valmis-
tuessa tekemään alaslaskua.
Silminnäkijät kertoivat, että
näkeväisyys oli tavallisen hy-
vä, mutta äkkiä puhkesi sakea
lumipyry, joka sumensi näke-
väisyyden ja tällöin tapahtui
koneen maahantörmäys. Len-
tokone oli tulossa etelästä
päin. Kahdeksan tasossa olleis-
ta selviytyi hengissä vauriosta
ja yleensä vähin vammoin.

Tämä oli jotoinen Mid-Con-
tinent linjan lentokonetta koh-
dannut onnettomuus viime
viikon aikana. Viime tiistaina
linjan taso syttyi palamaan
Tulsassa, Okia., mutta tasossa
olleet pääsivät ajoissa ulos pa-
lamaan syttyneestä koneesta
ja vain kuusi matkustajaa
vammoittui niin, että joutui-
vat menemään sairaalaan hoi-
toa saamaan.

Chiropractori haastoi
sairaalani johtokun-
nan oikeuteen

Chiropractori M. E. Ging-
rich, Iromvoodista, haastoi vii-
me viikon lopulla Grand View
sairaalan johtokunnan oikeu-
teen syyttäen sairaalaa tehtä-
viensä tahallisesti laiminlyön-
nistä. Syytös sai alkunsa, kun
chiropractori Gingrich vei po-
tilaan Grand View sairaalaan,
missä potilasta ei otettu vas-
taan, ellei häntä luovuteta
jonkun Grand View sairaalas-
sa toimivan lääkärin hoitoon.
Chiropractori Gingrich vei po-
tilaansa Runstromin sairaa-
laan Ironvvoodissa.

Sairaalat kieltääntyvät otta-
masta vastaan potilaita chiro-
practorien hoitamina, mutta
viime vuonna tapahtuneen Mi-
chiganin valtion uuden lain
tulkinnan nojalla chiropracto-
rit ovat oikeutetut tuomaan
potilaita yleisiin sairaaloihin
ja hoitamaan heitä siellä jos
sairaalan palveluskunta ei me-

ne lakkoon, kuten teki Grand
Viewssa.

Liittolaisten päämajasta To-
kiosta tulevassa varoituksessa
sanotaan kommunistien tuo-
neen noin 120,000 uutta mies-
tä rintamalle tarkoituksella
tehdä lujan hyökkäyksen liit-
tolaisten joukkoja vastaan. Li-
säysten kanssa lasketaan kom-
munisteilla olevan noin puoli
miljoonaa miestä aseissa Ko-
reassa.

Juuri samaan aikaan kuin
tuli varoitus kommunistien
uusista voimista, liittolaiset
kuitenkin työnsivät kommu-
nisteja takaisin lähemmäksi
Pohjois-Korean rajaa. Muuta-
min paikoin ovat liittolaiset jo
lähellä rajaa. Kuluneen viikon
aikana ei ole tosin käyty suu-
ria taisteluja, mutta liittolai-
set ovat kuitenkin kulkeneet
eteenpäin, joskin hitaasti.

Suurempaa hyökkäystä on
odotettu jokolmatta kuukaut-
ta, mutta on se vieläkin tule-
matta, luultavasti sen tähden,
että liittolaisten ylivoimaiset
lentovoimat ovat estäneet kii-
nalaiset pitämästä muonitus-
linjansa eheinä.

Kenr. MacArthur on varma,
että kiinalaiset eivät enää voi
koota niin suuria joukkojaKo-
rean rintamalle, että voisivat
ahdistaa liittolaiset sieltä pois.
Kenr. Ridgwayn johdolla on
-liittolaisten joukot luotu
eheiksi ja kovalla iskuvoimal-
la varustetuiksi joukoiksi, joi-
ta kiinalaiset eivät voi ajaa
pois Koreasta.

Kiinalaisten joukoilla sano-
taan olevan uusia tankkeja,
jotka ovat Venäjällä valmis-
tettuja. Kiinalaisilla ei itsel-
lään olekaan tehtaita, missä
voisivat valmistaa tankkeja.

Amerikan mieshukka Ko-
reassa viimeisimpien laskujen
mukaan on noin 52,000 miestä.
Tähän lukuun kuuluvat kuol-
leet, vangeiksi joutuneet ja
henkensä menettäneet. Kuol-
leitten luku on noin 9,000, haa-
voittuneitten 32,000 ja kadok-
sissa olevien 10,000. Kadoksis-
sa olevien luku on etupäässä
sotavangeiksi joutuneita.

PRESIDENTIN VAIMO
VARAPRESIDENTIKSI

Argenti in a n presidentin
Juan Peronin puoliso, Eva
Peron, tulee olemaan varapre-
sidentin kokelaana puolisonsa
rinnalla v. 1952. Eva vakuutti
pari viikkoa sitten, että on
vain yksi mies, joka voi pelas-
taa Argentinan hunningolle
joutumasta, nim. presidentti
Peron.

Viime vuonna Peronin tah-
don mukaan toimiva Argenti-
nan eduskunta teki muutoksen
maan peruslaissa, että presi-
dentti voi olla virassa useam-
man kuiri yhden kuuden-vuo-
den virkakauden.

Ensi vuoden vaalissa on Ar-
gentiinan naisilla oikeus ää-
nestää ensimmäisen kerran.

FBI pidättää 12,000
sodan syttyessä

FBI: n johtaja, J. Edgar Hoo-

ver, on selittänyt senaatin ko-
mitealle, että hänen johtaman-
sa poliisilaitos on valmis pidät-
tämään 12,000 kommunistia
sodan syttyessä. Hoover sanoi
kommunistien olevan tavallis-
ta varovaisempia estääkseen
FBI poliisit pääsemästä puo-
lueen jäsenyyteen. Kommu-
nistien selitettiin suurin piir-
tein toimivan salaisesti, mutta
FBI: 11a kuitenkin on tarkat
tiedot puolueen toiminnasta ja
jäsenistä.

Hoover anoi 26 miljoonaa
dollaria lisävaroja laitoksensa
lisääntyneitten kustannusten
peittämiseen.

Body Temperature Of 64 Degrees
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CHICAGO, ILL. A 23-year-old woman Mrs. Dorothy Mae Stevens,
(in bed), found frozen stiff, is still alive despite the fact that her body
temperature, when she was brought into the hospital, was but 64
degrees. Her condition on arrival was described as “similar to rigor
mortis.” Dr. May Ann Silverman cheeks a 12-inch special thermometer,
as Dr. Norman Sherman, (center), and nurse Charlotte Harbrecht
look on. The reading is possibly the lowest ever recorded on the human
body.

Leipävilja Suomessa
turvattu satoon
saakka

Leipävil jaostot ulkomailta
ovat tähän saakka onnistuneet
verrattain hyvin. Helmikuun
loppuun mennessä oli ostettu
leipäviljaa kaikkiaan 268,000
tonnia. Näin ollen leipävilja-
tarpeet on turvattu ensi satoon
saakka. Kotimaista viljaa on
saatu tavallista vähemmän.

Eniten tuodaan leipäviljaa
Neuvostoliitosta: 165,000 ton-
nia vehnää, 40,000 tonnia ruis-
ta ja 10,000 tonnia kauraa ja
maissia. Kauran saaminen on
ollut tärkeätä sen vuoksi, että
kauransuurimoista on valin-
nut maassa ankara pula. Kau-
ramäärä ei tosin riitä koko
suurimotarv että tyydyttä-
mään, koska kulutus on n. 20,-
000 tonnia vuodessa. Muista
maista on viljaa ostettu seu-
raavasti: Austraaliasta 18,000
tonnia vehnää, Argentiinasta
10,000 tonnia ruista, Ranskas-
ta 10,000 tonnia vehnää ja Ka-
nadasta ja USA:sta yhteensä
5,000 tonnia ruista. Kotimaisen
viljan heikko tarjonta johtuu
siitä, että Suomessa on melko
yleisesti alettu syöttää viljaa
ja leipäviljaakin eläimille. Ni-
menomaan Pohjois-Suomen
metsätyömailla on yleisesti
alettu käyttää ruistakin hevos-
ten ruuaksi. Siemenviljan tur-
vaamiseksi on valtioneuvosto
päättänyt tuottaa maahan tul-
livapaasti 2 milj. kg siemenvil-
jaa ja miljoona kg siemenoh-
raa.

18-VUOTIAAT
SOTAVÄKEEN

Maanantaina senaatin istun-
nossa toimitetussa äänestyk-
sessä, että kutsuttaisiin vain
18 Vz vuoden ikäiset sotapalve-
lukseen, kävi ilmi, että senaat-
torit kannattavat 18-vuotiait-
ten kutsumista sotapalveluk-
seen. Senaattorit hylkäsivät
esityksen tuntuvalla enemmis-
töllä. Esityksen hylkääminen
on selvä osoitus, mitä senaatto-
rit ja kongressin jäsenet aiko-
vat tehdä. Senaattorit myös-
kin kannattivat palvelusajan
jatkamista 21 kuukaudesta
täyteen kahteen vuoteen.

Ehkä jotällä viikolla äänes-
tetään senaatissa 18-vuotiait-
ten kutsumisesta sotapalve-
lukseen. Maanantaina tapah-
tuneen äänestyksen perusteel-
la on selvää, että 18-vuotiaat
kutsutaan sotapalvelukseen.

Neljän suuren neu-
vottelut alotettu

Suurvalto je n neuvottelut
pantiin alulle Pariisissa maa-
nantaina. Neuvotteluihin osal-
listuivat Amerikan, Englan-
nin, Ranskan jaVenäjän edus-
tajat ja valmistivat maaperää
ulkoministerien neuvotteluja
varten. Muutamat neuvotte-
luihin osallistuvat henkilöt
arvelevat, että Venäjä tekee
yllättäviä esityksiä rauhanso-
pimuksista Kiinan ja Europan
maitten kanssa.

Joka tapauksessa on neuvot-
teluissa monta pulmallista
asiaa esillä. Länsimaat teke-
vät syytöksiä Venäjää vastaan,
että se on syypää nykyisen
maailman vaaralliseen tilan-
teeseen. Ja länsimaitten edus-
tajien on katsottava eteensä,
etteivät kommunistit tee ko-
kouksesta uutta propaganda-
asetta. Venäjän taholta aio-
taan kokouksessa neuvotella
vain länsi-Saksan aseistami-
sesta ja tehdä syytöksiä, että
Hitlerismi on vironnut eloon
uudestaan länsi -Saksassa.
Länsimaitten edustajat halua-
vat neuvotella lopullisista
rauhanehdoista Saksalle ja
Itävallalle ja yleensä Europan
kysymyksistä. Muutamat asiaa
tarkemmin tuntevat valtio-
miehet ovat sitä mieltä, että
neuvottelut päättyvät umpi-
kujaan samaan tapaan kuin
länsimaitten ja Venäjän väli-
set ulkoministerien neuvotte-
lut ovat ennenkin päättyneet.

GENERAL MOTORSIN
VOITOT MAAILMAN
REKORDI

Tämän viikon alussa Gener-
al Motors yhtiö ilmoitti puh-
taan voiton v. 1950 olleen vä-
hän yli 834 miljoonan dolla-
rin. Tämä on suurin voitto, mi-
tä millään ytiöllä on milloin-
kaan ollut maailman historias-
sa.

General Motors myi autoja
yli seitsemän biljoonan dolla-
rin arvosta v. 1950-. Tämä oli
rauhanvuosien ennätys. Yleis-
ten osinkojen tuottamat voitot
olivat $9.35 v. 1950. Tämä on
kaksi dollaria enemmän kuin
v. 1949.

Veroja maksoi yhtiö noin
puolitoista biljoonaa dollaria
v. 1950, ja palkkoihin meni lä-
hes kaksi biljoonaa dollaria.
Autoja jatrokeja valmistettiin
vuoden aikana vähän yli kol-
men miljoonan.

MacARTHUR ARVELEE
KOREAN SODAN
PÄÄTTYVÄN UMPI-
KUJAAN

Ellei hänelle anneta tuntu-
vasti lisää varustuksia ja laa-
jempia oikeuksia hyökkäysten
tekemisessä, sanoo kenr. Mac-
Arthur, niin on aivan mahdol-
lista, että Korean sota päättyy
sellaiseen pattiasentoon, missä
se voi viipyä vaikkapa vuosi-
kausia. Käydessään eilen rin-
tamalla MacArthur tuli siihen
päätökseen, että kommunistit
eivät voi tahtoansa toteuttaa
Koreassa. Toiselta puolen on
kuitenkin pidettävä mielessä,
että jos YK jatkaa rajoitusten
asettamista sodan käynnille
Koreassa, ei taisteluissa voi ta-
pahtua mitään ratkaisevaa.

Kenr. MacArthur selitti rin-
tamalta palattuaan, että kun
kommunistit etenevät, käy
heidän asemansa vaikeam-
maksi, ja kun liittolaiset ete-
nevät käy heille aivan samoin.
Tämän hän selitti johtuvan
pidemmistä muonistusreiteis-
tä, kun joukot etenevät.

. Mitä MacArthur tarkoitti,
kun hän vaati rajoitusten
poistamista hyök k ä y sten
suunnitelmisessa ja toteutta-
misesa, arvellaan olevan oi-
keuden anomista YK: lta pom-
mittaa Mandshuriassa olevia
Kiinan kommunistien tuki-
kohtia. Tätä on MacArthur jo
useamman kerran esittänyt ai-
noana keinona päättää Korean
sota.

Hannah yhtiön presi-
dentti selittää syväve-

sitien tarpeellisuuden
Hanna yhtiö tekee laajoja

valmistuksia Kanadan Labra-
dorissa alottaakseen siellä rau-
tamalmin kaivamisen. Yhtiön
presidentti George E. Hum-
phrey selitti kongressin komi-
tean kokouksessa tällä viikol-
la, että St. Lawrence joen sy-
ventäminen on aivan välttä-
mättömyys lähitulevaisuudes-
sa, sillä rautamalmi vähenee
Yhdysvalloista niin nopeasti,
että Amerikan on turvaudut-
tava Labradorin suurin rauta-
malmivarasto ihi n. Malmin
kuljettami ne n Labradorista
Amerikan sulimoihin kuiten-
kin olisi ylen kallista, jos ei St.
Lawrence jokea syvennetä, se-
litti Humphrey. CIO on jo an-
tanut täyden kannatuksensa
syventämiselle.

Hanna yhtiön presidentti se-
litti, että Minnesotan rauta-
malmivarastot ovat huvenneet
niin nopeasti, että siellä on jäl-
jellä vain 10 vuoden varastot,

jos kaivamista jatketaan sa-
malla vauhdilla, millä on kai-
vettu kuluneet 10 vuotta.

Hanna yhtiö suunnittelee
tuoda 10 miljoonaa tonnia mal-
mia Kanadan Labradorista
Yhdysvaltoihin vuosittain.

SAN FRANCISCOSSA
JUHLITTIIN

Tuhat mariinia palasi San
Franciscoon maanantai-aamu-
na Korean rintamalta. Tämä
oli ensimmäisen mariini-divi-
sioonan miesvoimaa, jotka
ovat osallistuneet lujiin taiste-
luihin Koreassa ja tulivat ko-
timaahansa sankareina. Nämä
miehet ovat niitä, jotka va-
pauttivat itsensä saarrokses-
ta Changinissa viime joulu-
kuussa. Kaupungissa oli niin
suuret juhlallisuudet kuin ta-
pasi olla toisen maailmanso-
dan jälkeen, kun voitolliset
jenkit saapuivat kotimaahan.

UNIOJEN El SAA PUUTTUA
PUOLUSTUSOHJELMAAN
PALESTIINAAN SAA-
PUVAT SIIRTOLAISET
KIRJAVAA JOUKKOA

Kuluneen kolmen vuoden
aikana on Palestiinaan saapu-
nut noin puoli miljoonaa siir-
tolaista sekä Europasta että
Aasiasta, ja tulevan kahden
vuoden aikana odotetaan saa-
puvaksi noin puoli miljoonaa
lisää. Siirtolaiset leikillisesti
sanovatkin, että Israelin pala-
jamista on odotettu 2,000 vuot-
ta ja sen piti nyt tapahtua.

Kaikki juutalaiset ovat ter-
vetulleita Palestiinaan, mutta
eivät läheskään kaikki voi
täyttää niitä vaatimuksia, joi-
ta karuun Palestiinaan saapu-
valta siirtolaiselta vaaditaan.
Elintaso on alhainen jamaasta
puuttuu usein aivan alkeelli-
simmat elintarpeet. Asuinpai-
kat ovat tavallisesti vain telt-
toja, joissa ei ole lattioita, ja
ruoka on vieläkin huonompaa
kuin oli siirtolaisten entisessä
kotimaassa.

Suurinta vaikeutta tuottaa
l

se seikka, että itämaalaiset
juutalaiset eivät lainkaan sovi
yhteen Europasta saapuvien
siirtolaisten kanssa. Heidän
elämäntapansa ovat niin perin
erilaiset, etteivät he voi lain-
kaan toisiansa ymmärtää. Ai-
noana yhdyssiteenä ovat lap-
set, joilla kaikilla on yhteinen
koulu. Mutta koulutkin ovat
syvän erimielisyyden syynä,
sillä itämaalaiset juutalaiset
pelkäävät europalaisia tapoja
ja päin vastoin. Mitään yh-
teenkuuluvaisuuden tunnetta
ei uskota syntyvän, ennenkuin
siirtolaispolvi on siirtynyt
hautaan ja tulevat polvet on
yhteisissä kouluissa kasvatet-
tu ymmärtämään toisiansa!

IRANIN PÄÄMINIS-

TERI MURHATTIIN
Eilen aamuna Iranin päämi-

nisteri Ali Razmara joutui
murhaajan kuulan kohteeksi
ollessaan muhamettilaisten
uskonnollisissa menoissa pää-
kaupu ngi s s a Teheranissa,

i Erään uskonnollisen lahkon
j jäsen ampui kaksi luotia pää-

I ministerin päähän. Pääminis-
terille kerrotaan annetun va-
roituksen, mutta hän ei pitä-
nyt uhkaa vaarallisena.

Kolme lahkon jäsentä pidä-
tettiin, kun he yrittivät tehdä

j itsemurhan, mutta ei ole vie-
I lä tietoa, oliko murhamies pi-
dätettyjen joukossa.

Presidentti Truman jaAme-
rikan puolustusohjelman yli-
johtaja, Charles E. Wilson,
ovat päättäneet, ettei mikään
järjestö eikä ryhmä saa puut-
tua puolustusohjelmaan taval-
la, mikä estäisi ohjelman to-
teuttamista tarmokkaasti ja
viivytyksittä. Wilson piti tiis-
taina neuvottelua presidentti
Trumanin kanssa presidentin
kesäasunnolla Key West, Flo-
ridassa. Neuvottelusta palat-
tuaan Wilson sanoi sekä presi-
dentin että itsensä olevan ym-
mällä, miksi uniot ovat nosta-
neet niin suuren hälinän.

Uniojen edustajat marssivat
ulos puolustusohjelman neu-
vostoista viime viikolla. Hei-
dät oli kutsuttu ylimmäisten
toimikuntien kokouksiin neu-
voa antavina, epävirallisina
jäseninä .Kun hallituksen ta-
holta ruvettiin rajoittelemaan
palkkoja, nousivat uniojen
edustajat pa 1 k karajoittelua
vastaan paitsi niin korkealla
tasolla, että mobilisoinnin joh-
tajat eivät sellaiseen “kontrol-
lointiin” voineet suostua.

Suomalaiset lapset

niittäneet mainetta
Tunnettu intialainen viikko-

lehti “Shankars Weekly” jär-
jesti viime syksynä lapsille
suuren kansainvälisen maa-
laus- ja kirjoituskilpailun, jo-
hon otti osaa yli 5,000 lasta eri
puolilta maailmaa. Parhaim-
mat kirjoitukset julkaistiin
“Shankars Weeklyn” erikoi-
sessa jouluksi ilmestyneessä
lasten numerossa ja tammi-
kuussa olivat parhaimmat las-
ten maalaukset näytteillä New
Delhin näyttelyhallissa. Pre-
sidentti Prasad kunnioitti läs-
näolollaan näyttelyä, jonka
avasi pääministeri Nehrun ty-
tär, rouva Indira Gandhi.

Suomalaisten lasten lähettä-
mistä maalauksista oli näyt-
telyyn hyväksytty kymmenen,
joista mainittakoon 13-vuoti-
aan helsinkiläisen Kate Jo-
hanssonin “Talvi Suomessa”
ja 17-vuotiaan helsinkiläisen
Anja Keurulaisen “Hiihtävä
tyttö”, jotka molemmat saivat
erikoispalkinnon, sekä 14-vuo-
tiaan turkulaisen Seija Säppi-
sen “Mäenlaskijat” ja 16-vuo-
tiaan helsinkiläisen Pirkko
Itäahon “Tanssiva pari” (suo-
malaisissa kansallispuvuissa).

New Tire For Military Vehicles

AKRON Hore’s what the well-dressed military vehicle will wear
this year. These new "high flotation” tires, among the first to roll off
B. F. Goodrich Production lines here, are designed to help keep military
vehicles from bogging down in mud or sand.

Features are low pressure operation and a Special tread, outgrowth
of wartime experience with tires designed for desert Service. With air
pressure lowered, the high flotation tire presents a broader base at
ground contact than does the convcntionai military truck tire. When
air pressure is increased to normal the tire performs on paved roads
like conventional military tires.


