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Rumunski kralj Mihael ni bil
edmi izmed kraljev, ki je apeli-
ral na ameriško vlado, naj mu

pomaga ustvariti demokracijo v
njegovi deželi. Seveda s tem, da
bi Zcd. države pomagale odstra-
niti sedanjo vlado in demokra-
cijo pa izročile kralju v varstvo,
dasi mu je toliko zanjo kakor za
lanski sneg.

Mihaelov bratranec, übežni
kralj Peter v Londonu se je
na predsednika Trumana obr-
ni! s sličnim apelom že v začet-
ku minulega poletja. Tudi on s_'

boji za demokracijo v Jugosla-
viji, oziroma za bodočnost svo-
jega trona. Iz takratnih poročil
v listih je bilo razvidno, da je
Truman v svojem odgovoru po-
hvalil herojsko vlogo Jugoslavi-
je v minuli vojni in ,da bodo
Zcd. države pomagale demokra-
tičnim gibanjem, ne bodo pa se
umešava le v notranje razmere
kake dežele s podpiranjem ene
stranke proti drugi. Z obljubo
v Quebecu namreč, da se bo
kralj Peter vrnil na svoj dvor,
torej ne bo nič.

Dinastija Karadžoržev je bila
za Jugoslavijo silno drag luk-
sus Dočim je bila do prve sve-
tovne vojne, ko je živela samo
od Srbije, dokaj skromna in je
takratni kralj Peter (stari oče
sedanjega kralja) veljal za de-
mokrata, je pa njegov naslednik
kralj Aleksander na stroške ce-
le Jugoslavije začel uvajati na

dvor razkoštvo, graditi novo
kraljevsko palačo v Beogradu,
eno ' bližini Beograda in tretjo
za svoje poletno bivališče na
Bledu Medtem je za vsak slu-
ua, vlagal na svoje ime velike
vsote v inozemskih bankah, ta-
ko da bi bil Peter in njegovo
sorodstvo dovolj preskrbljeno,
ce bi moral v inozemstvo, kar
se je zgodilo.— Kralj Peter živi

Londonu razkošno kakor je v
Jugoslaviji, toda ne na stroške
vlog ki mu jih je v Angliji in
drugod preskrbel njegov dale-
ko\ idm oče, ampak zajema ves
čas tudi od kar je v übežništvu.
se vedno iz državne blagajne.
Poročevalec čikaške Tribune je

depeši iz Londona, datirana
% sept., dejal, da so nastale v
preživljanju Petra in njegove
žlahte precejšnje reforme. Pe-
trovi materi kraljici Mariji, ki
je prejemala $17,500 na mesec,
je jugoslovanska vlada po 1.
oktobru to “plačo” ukinila. Pe-
ter je prejemal SIO,OOO na me-
sec dva njegova brata vsak po
55.000 in vrh tega se je na stro-
ške državne blagajne trošilo še
za razne druge stvari Petrovega
dvora Toda tudi nova jugoslo-
vanska vlada teh dajatev še ne
bo ikinila, dokler se ne reši
vprašanje oblike vlade. Razlika
;e le da po 1. oktobru dobiva
vse te zneske Peter sam in je
od njega odvisno, koliko hoče
dat materi, bratoma, svoji ženi
n razne druge namene. Vse-
eno škoda je trošiti toliko de-
narja za družino, ki nima druge
zasluge” kot da je po smrti

Aleksandra “podedovala” Jugo-
slavijo. Taka izplačila so za de-
želo, v kateri mora na milijone
Petrovih “podanikov” živeti v
pomanjkanju in mnogi v bedi,
vse predrag špas, oziroma so
zločin, čeprav je “legalen”.

Čehcslovaška išče v Zed. dr-
žavah tri sto milijonov dolarjev
posojila, ki ji je bilo v mero-
dajnih uradih v Washingtonu
žc skoro odobreno, pa se je med
tem oglasil ameriški poslanik v
Pragi Lawrence Steinhardt s
svarilom, naj ameriška vlada z
izplačilom nekoliko počaka, češ,
treba je najprvo dognati, kako
daleč namerava čehoslovaška
vlada iti s svojim nacionalizira-
njtm industrije, rudnikov in
drugih privatnih bogastev. Kaj-
ti Američani verujemo v “sve-
tost privatne svojine”, torej ne
hi bilo prav, če bi tujim deže-
lam s svojimi posojili pomagali
pogaziti to največje načelo pri-
vatnega kapitalizma.

Na Japonskem je v službi
ekonomskega svetovalca pri ge
neralu MacArthurju polkovnik
R. C. Kramer, ki je bil pred
vojno smrtni sovražnik Roose-
veltove vnanje in notranje po-
litike in aktiven v “America
First”. Pravi, da ko se vrne, se
bo staremu svojemu gibanju
znova pridružil. Ni čudno, ako
Rusija tako odločno zahteva, da
naj imajo na Japonskem besedo
tudi druge zavezniške države,
ne samo MacArthur v imenu
ameriške vlade!

Kdo ščiti zločince? V Londo-
nu posluje komisija združenih
narodov, ki raziskuje, kdo so
vojni zločinci in kaj storiti z
njimi. Jugoslovanski delegat v
nji je Radomir Živkovič. On je
dejal, da so vojni zločinci pomo-
rili v Jugoslaviji nad milijon
ljudi, požigali in ropali, a zavez-
niki (Angleži in Američani) vz-
lic temu niso izročili Jugoslavi-
ji še niti enega vojnega krimi-
nalca, čeprav jih zahteva. Kaj-
ne. tudi to je demokracija! Ju-
goslovani bi tiste ljudi obsodili
v smrt, pod anglo-ameriško za-
ščito pa žive v udobju, večino-
ma v Italiji, drugi na Bavar-
skem in Koroškem.

Ameriški časopisi med sabo
zelo tekmujejo, kdo bo prvi do-
bil oziroma kupil razna zaupna
pisma bivših osiščnih veljakov
ali pa njihne dnevne zapiske.
Tako je zaupnik enega ameri-
škega časniškega sindikata ku-
pil dnevne notice bivšega Mus-
solinijevega zeta grofa Ciana, ki
so vzbudile v javnosti veliko za-
nimanja in med mnogimi zavez-
niškimi državniki pa strah, češ,
kaj, ako bo mož povedal vse
skrivnosti naših odnošajev z du-
čejem in njegovim fašizmom!
Celo Sumner Welles se je moral
otepati! Potem so prišli na vrsto
Goeringovi zapiski. Minuli te-
den pa je začel Hearstov tisk ob-
javljati Mussolinijeva pisma. V
času objavljanja so take stvari
senzacija, a zgodovinarjem, ka-
terim se nikamor ne mudi, pa
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Nekoliko podatkov, ki ste jih pričakovali o bodočih
električnih ledenicah . . .

Krasota! .. . Bliščeči chrom
n plastična oprema, notranj-
ščina izdelka, na katerem se ne
pozna noben madež.
Zmrzovanje!. . . Zlednjevalni
»ddelek za hlajenje jestvin za

bodočo uporabo.
Prostornost!... da shrani la-
hko velike kose mesa, buče . . .
■n prostor še ostaja. Police na-
stavite poljubno.

Brzina!... Nobene potrebe za
vlačenje tac z ledom . . . niti jih
ni treba držati pod pipo, da od-

tali ledene kocke.
Aktivnost! . . . Znanstveno zmr-
zovanje in kontrola soparice
vam bo nudila dovolj hladu za
zmrzovalni kompartment.

Varčnast . . . Deluje z zelo
nizkim električnim tokom.

Pazite, čakajte’. . . ter plani-
rajte. Moderne električne lede-
nice vsebujejo vse zgorajšnje
udobnosti, in še več drugih je
v načrtu in izdelavi. Oglejte si
jih . . . kmahj. In medtem, ku-
pujte Victory bonde.
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AMERIŠKI JETNIKI v japonskih logarjih so imeli strašne čase.
Glad, bolezni, golazen, mučenja in zaničevanje. Edina vera jim je bila
v nepremagljivost Zed. držav. Bomo že rešeni nekega dne—tako so si
pravili z dneva vdan. Mnogi so med tem vsled podhranjenja in mu-
čenja umrli, močnejši so vztrajali in doživeli dan svobode in pa pot v
bolnišnico, kjer jim je bilo poinagano k okrevanju in nazaj v normalno
življenje. Gornje je slika, ko se je našim jetnikom v japonskih tabori-
ščih pošiljalo potrebščine s pomočjo parašutov.

so materija!, iz katerega si pri-
zadevajo izluščiti pravo resni-
co. Kaj šele bo, kadar bo kdo iz-
taknil Hitlerjevo zaupno kores-
pondenco in jo prodal za v tisk?
In pa kako zanimiva bi bila
Rooseveltova pisma, če bi sme-
la v tisk!

Tyler G. Kent, star 34 let,
doma iz Virginije, je bil pred
vstopom Zed. držav v vojno
klerk v ameriškem poslaništvu
v Londonu, kjer je razreševal
šifre (code). S šiframi, ki so
znane le najzaupne j šim ljudem
pri vsaki vladi, in vsaka ima
svoje znamke za tajno pisavo,
lahko rečeš, da ti je mati umr-
la. A v šifrah to lahko pomeni,
“pomoč se bliža”. Ta ameriški
klerk je baje po “naključju”
prišel v razmerje z Rusinjo, ki
je delovala za “bele” (carske)
Ruse in imela “baje” zveze s
Hitlerjem. Pa ji je Kent pove-
dal, da je iz šifer dognal, kako
Roosevelt Churchillu obljublja
vstop Amerike v vojno. To je
bilo okrog leto dni pred japon-
skim napadom na Pearl Harbor.
Da-li se je tisti Rusinji posreči-
lo poslati Hitlerju Kentove raz-
vozljane šifre ali ne, ni dokaza-
no. Angleži trdijo, da je to po-
skušala, pa so Kenta aretirali,
ga z dovoljenjem ameriške vla-
de leta 1940 prignali pred svoje
sodišče, ga spoznali krivim in
obsodili na cedem let zapora
Njegova mati v Ameriki se je
zavzela zanj in pridobila na svo-
jo stran precej kongresnikov
in senatorjev, češ, vi ste bili
zmerom zoper Roosevelta, daj-
te mojega sina osvoboditi, pozo-
vite ga pred kongresno komisi-
jo, da vam pove, kar ve, ker on
veliko ve, pa bo ljudstvo izpre-
videlo, kdo je kriv v tej stvari!
Torej je možno, da se bo tajno
delovanje pokojnega Roosevelta
pralo v kongresu, kar bo sicer
zanimivo, a ne dobro za pomir-
jenje živcev ameriškega ljud-
stva.

Delavski tajnik Schvvellen-
bach je dejal, da je najboljši
prijatelj delavstva tisti, ki si
mu upa povedati, da si samo se-
je seme svojega razdejanja. Ni
slabo povedal, ampak v mislih
je imel povsem nekaj drugega
kot pa pokojni Eugene Victor
Debs, ki je slično poudarjal.

V Italiji leži cele kupe pisem
iz Jugoslavije, ne da bi se kdo
kaj posebno žuril, da se jih bi
poslalo naprej. Pisec te kolone
je prejel dva. Oba sta potovala
okrog dva meseca, oba sta bila
odprta v Italiji in potem znova
zaprta s papirnatim limanim
trakom italijanske cenzure.
Vest o kupih pisem iz Jugosla-
vije, ki leže v Italiji, je prinesel
v Ameriko jugoslovanski urad-
nik, ki se je na poti sem tam
potrudil dognati, kaj Italijani
počno z jugoslovansko pošto.
Bilo bi dobro in potrebno, da se
bi jugoslovanska vlada in njena
poslaništva v Washingtonu, Ri-
mu in Londonu zavzela za to
stvar. Kaj pa Italijane brigajo
pisma Jugoslovanov, ki so na-
slovljena v Ameriko, ne pa v
Italijo?

Neki slovenski list v Ljublja-
ni je priobčil članek o podpori,
ki so jo dali ameriški Slovenci
osvobodilnemu (partizanskemu)
gibanju in pravi, da je bil prvi
v teh vrstah urednik Prosvete
Ivan Molek. Tu sodijo, da je
tisti članek napisal Mile Klop-
čič. V njemu je bila priobčena
tudi Molekova slika. To pome-
ni, da so tam o delu SANSa in
njegovih ljudeh zelo slabo po-
učeni in pa da so še brez pravih
zvez z ameriškimi Slovenci. Kaj
pa je delal ZOJSA, da ni ljudi
v starem kraju podučil, kakšna
so tukaj trenja in kdo je kdo
na eni ali drugi strani bojev za
demokracijo in take reči?

Liga katoliških Slovencev ni
bila usteanovljena proti niko-
mur, je rekel njen glavni in vo-
dilni odbornik Joseph Zalar. Pa
se je zmotil, bržkone vedoma.
Kajti ustanovljena je bila za
boj proti sedanji jugoslovanski
vladi in zoper Sansa in Zojsa.
Za ta boj je bilo mobilizirano
tudi “Glasilo KSKJ”, kar je bi-
lo pričakovati. Ali se urednik
Ivan Zupan s tem strinja ali ne.
ni povedano. A zdi se, da se je
naveličal in gre po vetru, kakr-
šen piha v njegovih vrstah.

Ivan Butkovič se je pred te-
dni odločil za popolen prelom
s komunisti okrog Narodnega
Glasnika. Izstopil je s svojo
skupino iz Hrvatskog Narodnog
Viječa in ustanovil Hrvatski Sa-
vez, v katerem je temelj Hrvat-;
ska Bratska Zajednica. Imajo
tudi svoje posebno glasilo,
“Američki Hrvat”, ki ga ureju-
je Milan Petrak. Navdušujejo
se za dr. Vladimirja Mačka in
proti Titu. Ni verjetno, da bodo
ameriški Hrvati uspeli v teh
naporih kaj boljše kot so ame-
riški Poljaki, ki jih je baje šest
milijonov. Pognali so se v boj
proti poljski vladi v Varšavi ne
samo s svojo silo, ampak s pod-
poro vsega organiziranega kle-
rikalizma v Ameriki, pa kaj so
dosegli?

V “konsulti” (posvetovalnem
parlamentu) v Rimu se je ogla-
sila ženska—prva ženska v zgo-

| dovini italijanskega parlamen-
tarizma —in rekla, da bi žen
ske ne vodile Italije morda nič
boljše kot so jo moški zavozili,
a očitali jim je, da pade vsa
krivda za njen padec na moške.
“Me ne stremimo prevzeti vod-
stvo nad našo državo,” je rekla,
“ampak če bi ga prevzele, bi
prav gotovo ne mogle napraviti
iz nje večje polomijade, kot ste
jo vi.”

URADNO IME JE
"VOJNA ŠT. II."

Ameriška vlada se je odločila
z odobritvijo predsednika Tru-
mana minuli svetovni oboroženi
konflikt uradno označevati za
“World War II.”

Priporočila, da se je bi ozna-
čevalo za “šestletno vojno”, ker
je v Evropi trajala šest let, ni-
so obveljala.

Dobre vojne še nikoli ni bilo
jin ne slabega miru. Fraklin.

Nekaj o ntinistrih, ki sc na
sestanku v Londonu reševali svet

Napisal OONALD BELL za ONA
Ako hočemo pravilno soditi o

tem kar se je dogodilo v Lon-
donu, je treba pogledati neko-
liko tudi na ozadje vnanjih mi-
nistrov, ki so se zbrali tam.
Ameriški vnanji minister Byr-
nes je bil zdaj šele na svoji
tretji veliki konferenci. Po se-
stanku v Potsdamu je imel ko-
maj kratek mesec dni časa, da
se posveti nujnim potrebam re-
organizacije svojega minister-
stva ki ni lahka stvar —in
že je moral na pot v London, na
neizmerno važno konferenco
petih vnanjih ministrov.

Precej sličen je slučaj njego-
vega britanskega kolega, Be-
vina, ki je imel morda 6 ali 7
tednov na razpolago, da se po-
sveti nalogi izdelati popolnoma
novo britansko vnanjo politiko
V tej dobi je imel jako malo
časa, da se razgovarja z mini-
sterskim predsednikom Attlee-
jem, ki je bil ves čas skrajno
zaposlen z nujnimi domačimi
problemi. To je najbrž vzrok,
da je bil Bevin primoran tesno
slediti že ustanovljenim linijam
konservativne vnanje politike.
Ko so Zed. države preklicale
Lend-lease, je moral posvetiti
ves svoj čas temu vitalno važ-
nemu vprašanju glede vseh
drugih pa se je moral popolno-
ma zanesti na to, kar mu je
predložil stari urad na Dow-
ning Streetu posebno glede

[mirovne pogodbe z Italijo in za
Balkan, kjer je moral hote ali
jnehote, sprejeti naziranje tori-
jev.

Francoski vnanji minister
( George Bidault pa je že preko
leto dni na svojem mestu in je
poleg tega tudi kot kontinental-
ni Evropejec poznavalec vseh
iteh problemov.

Isto velja za sovjetskega vna-
njega komisarja Molotova, ki je
prebrisan strokovnjak za vse
'predele Evrope, o katerih so
razpravljali v Londonu.

Ne smemo torej biti presene-
čeni, da sta ravno Bidault in
Molotov predložila konferenci'par novih problemov, ter tako
potek razgovorov obrnila v no-
vo smer.

Prvi je nastopil Bidault. V
tistem pomenku je govoril ge-
neral de Gaulle v prilog zahod-
no-evropskega bloka. Namera-
val je s tem povzročiti pri Ru-
sih nekaj zmešnjave in nervoz-
nosti a pri Angležih prijetno
presenečenje. Ta korak ni bil
posebno spretno izveden v po-
gledu trenutka, ki je bil izbran
za to. Nikakor ni v zvezi s pro-
gramom londonske konference,
in tudi ni obvezen za Francijo,
ker je de Gaullejeva vlada še
vedno provizorična. Francija
pač skuša spraviti na razpravo
londonske konference vpraša-
nje zahodne nemške meje. Fran-
cija ni dovolj močna, da bi mo-
gla spremeniti program konfe-
rence in se je radi tega skušala
opreti na Anglijo. Čisto mogoče
je, da bodo zahodni zavezniki
in tudi Rusi vsaj do neke mere
ugodili Francozom. Jasno pa je,
da sedanja francoska vlada ne
more zgraditi bloka zahodnih
držav. Francoski korak je torej
bluff, ki pa ni edini v Lon-
donu.

Rusi so tudi storili korake, s
katerimi skušajo izboljšati svo-
jo pozicijo. Deloma neuradno,
deloma uradno so namignili, da
se zanimajo za italijanske kolo-
nije. Ruske zahteve niso neu-
pravičene. Ako je sprejet sistem
mednarodnega varuštva za ko-
lonije, ni nobenega vzroka, da
bi ostala Rusija izključena. To-
da jasno je tudi, da je Rdeče
morje za Rusijo le malega po-
mena, obenem pa skrajno ne-
prijetna točka za Anglijo. Iz ru-
skega stališča je to najlepša pri-
lika za pobotanje.

Jugoslovani hočejo Trst. Ako
se Rusi odpovedo svojim zahte-
vam glede baze v Rdečem mor-
ju, bo morda dobil maršal Tito
Trst in Julijsko krajino. Brita-
nija in Amerika silno obsojati
politične režime na Bolgar-
skem, v Rumuniji in na Madžar-
skem, Rusi pa imajo kar naj-
strožje pomisleke proti vladi v
Grčiji. Tu zahtevajo politično
svobodo, ali pa da postanejo

! prejšnje italijanske kolonije
i svobodne in, ako ne, da so ude-
leženi v njih administraciji. Tu-
di tu je pobotanje mogoče.

Spori na londonski konferen-
ci, ki groze zastaviti njeno po-
slovanje, niso resnični spori,

temveč poskusi, ki se tičejo iz- j
boljševanja pozicij prizadetih'
sil. Byrnes in Bevin nista mo-
gla biti pripravljena na vse,
kar se je zvrnilo na njihovo mi-
zo toda tudi njima je jasno, •
da vse zahteve niso dobesedne.

Zabava Družabnega
kluba

Chicago. IH. To soboto 13.
oktobra bo domača zabava
Družabnega kluba Slovenske-
ga centra. Vsi člani so bili pis-
meno povabljeni na to veselico.
Ako kdo vabila ni prejel, naj
mu bo to v naznanilo. Vsi do-
brodošli. Postrežba’„ bo prvo-
vrstna. ker vojne je konec in
ni več tolikšne stiske dobiti po-
trebščine kakor prej.

Naš družabni klub, ki je v
angleščini inkorporiran pod
znamko Slovene Center Social
Club, ima sedaj nad tri sto čla-
nov s plačano članarino, ali
točno rečeno, 316.

Na zabavi v soboto ne bomo
le peli, jedli in pili, ampak tudi
plesali. Igrali bodo Možinovi
(Možina trio), torej bo sijajno!

Gornje števiV elanov družab-
nega kluba vključuje le tiste,
ki imajo članarino za to leto pla-
čano. Pridite tudi drugi in jo
poravnajte tajniku Johnu Ra-
ku, ali pa Luku Groserju na tej
zabavi.-—PO.

Priredba Sansovih
podružnic

Chicago, 111. Podružnica
Slovenskega narodnega sveta v
tem mestu bodo imele skupno
prireditev v nedeljo 18. novem-
bra v dvorani SNPJ s pestrim
programom. Prosimo vse druge
slovenske organizacije, da ne
bi prirejale na omenjeni datum
nikakih svojih zabav temveč
sodelovale za boljši uspeh te
priredbe. Več o sporedu pozne-
je.

Za centralni odbor podružnic
SANSa,

Frank Smith, tajnik.

Kriza Anglije,
ki jo bo Attlee
težko zmagal

(Nadaljevanje s 1. strani.)

še mogla skobacati kako navz-(
gor, da se bi lahko smatrala s
svojimi dominjoni Zed. drža-
vam in Sovjetski uniji enako-
vrednim. to je vprašanje za no-
vi režim.

Kaj z reformami?
V volilni kampanji je delav-

ska stranka obljubljala široko-1
potezni program socializacije
premogovnikov, velike industri-
je in transporta. Njena obeta-
nja so mikavna, ljudstvo ne si-
cer v bedi, a vendar v pomanj-
kanju. Churchill je govoril le v j
vojni terminologiji, pa se je de-
lavska stranka po volitvah na
svoje lastno začudenje znašla v
vladi in sedaj je zanjo problem,
kako obljube tudi izpolniti.

Komaj se je dobro ustanovi-
la. ji je naš predsednik Truman
ukinil “lend lease”. To je bil
udarec še posebno zato, ker so
takoj sušnili glasovi, da je to
storil zato, ker je hotel s tem
angleškim volilcem dokazati, da
bi mi pomagali Angliji še v na-
dalje le pod Churchillom, ne bo-
mo pa podpirali “socializma” v
nji. Truman je nato sicer izja-
vil, de se mi ne vmešavamo v
angleške notranje zadeve in v
njeno notranjo politiko, a uda-
rec je bil storjen in v Washing-
tonu se še vrše pogajanja za po-
sojilo Angliji, ki naj bi nadome-
stilo prejšnji “lend-lease”.

Nesreča je, da volilci izroče
državo v roke kaki delavski
stranki šele kadar je bankroti-
rana, v pomanjkanju,.ali pora-
žena v vojni in razbita... Zato de-
lavsko stranka ne bo mogla de-
lati čudežev, posebno pa je za-
njo nevarno, ako se bo preveč
udinjala za deklo ameriški vna-
nji politiki in bo pri tem izgu-
bila še tisto malo samostojnosti,
kolikor jo je imela do poraza
torijev.

Z obetano socializacijo se še
ni pričelo. Ampak bo izvedena,
dasi je ljudstvo v Angliji že iz-
prcvidelo, da je bilo v kampa-
nji vse preveč optimistično.

Teža vnanjih vprašanj
Poleg notranjih se mora nova

vlada ukvarjati s celo kopico
vnanjih vprašanj. N. pr. s Pale-
stino, ki jo zahtevajo Židje za
popolnoma svojo državo, a arab-
ska liga pa.grozi z revolto, ako
se priseljevanje Židov v njihno
pradavno deželo ne ustavi. An-
glija je pokroviteljica nad Pa-
lestino od prve svetovne vojne
dalje. In že takrat jo je oblju-
bila Židom. Toda odpor Arab-
cev jo je oplašil, pa je omejila
naseljevanje in se s tem Židom
silovito zamerila.

Delavska stranka je pred vo-
litvami Židom Palestino oblju-
bila, a sedaj, ko ima vlado v
svojih rokah, pa je spoznala, da
se ji je zareklo.

Truman se umešal
Ko je nedavno posegel v to

sršenovo gnezdo še predsednik
Truman s priporočilom, da naj
Anglija prepusti v Palestino na-
daljnih sto tisoč Židov iz Evro-
pe, ki so še vedno v koncentra-
cijskih taborih v Nemčiji (naj-
več pod ameriško zaščito), je
Attlee baje zaupno odgovoril,
da-li Truman tudi pripravljen
posoditi ameriško armado v po-
moč Angliji, ako se bi takemu
naseljevanju Arabci šiloma upr-
li, kar zmerom prete. In je Tru-
man menda odgovoril, da ne.
To angleško delavsko vlado še
posebno jezi, češ, čemu morali-
ziraš, ako nočeš prevzeti nika-
kršne odgovornosti?!
Kaj s kolonijalnim vprašanjem?

Druga zelo pereča reč za an-
gleško delavsko vlado je kolo-
nijalno vprašanje. Ako je za
svobodo, potem bi morala po-
magati ljudstvom v nizozemski
vzhodni Indiji in Into-Kitajski
in sploh povsod, pred vsem pa
v Indiji. A dogaja se, da angle-
ške čete pobijajo upornike v ni-
zozemski vzhodni Indiji, v Indo-
Kini in drugje, kjer se potegu-
jejo za svobodo.

Uporniki namreč poznajo sa-
mo imperialistično Anglijo, ne
pa dobrih namenov sedanje an-
gleške vlade. In prav gotovo je,
da Enest Bevin do sedaj ni še
ničesar storil v dokaz, da misli
politiko voditi drugače kot jo je
Anthony Eden. Razlika je le, da
je Eden “rafiniran” diplomat,
dočim je Bevin iz delavske šole,
kjer se ljudje le “kregajo”. Na
konferenci velike petorice si
prav gotovo ni ustvaril svetov-
nega slovesa.

Jugoslavija lahko postane
dežela blagostanja

Poročevalec čikaških “Daily
News” William Stoneman raz-
laga da imajo dežele v vzhodni
Evropi, posebno Jugoslavija, to-
liko prirodnih bogastev, in pa
plodne zemlje, da si lahko ta-
mošnje ljudstvo ustvari blago-
stanje v tolikšni meri, kot ga
imamo v Zed. državah. Ampak
kajpada tista bogastva je treba
uposliti ljudstvu v prid, podvi-
gniti zemljedelstvo in se pobri-
gati ob enem za prometna sred-
stva in vse drugo, kar pomeni
pot v boljši življenski standard.

Opravičevanja se vrše samo
na račun tistega, česar se ni
spremenilo. Disraeli.

Boljše je ponositi, kot pa pu-
stiti, da bi strohnelo.—Cumber-
land.
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POSLUŠAJTE
vsako nedeljo prvo in naj-
starejšo jugoslovansko ra«
dio uro v Chicagu od 9. do
10. ure dopoldne, postaja
Vodi io Georae Marchan.
WGES, 1360 kilocycles.

5


