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Na zborovanju združenih na-11
rodov je ameriški delegat v od- i
boru za vprašanja varuštva vi
organizaciji združenih narodov,
Poster Dulles, izjavil, da ja <
Amerika proti temu, da bi Ju-
žnoafriška unija anektirala njej i
mandatirano ozemlje, jugozaho- <
dne Afrike. Dobila ga je v upra- !
vo po prvi svetovni vojni, se-
daj pa ga zahteva za svojo last.
Nobenega dvoma ne more biti v
tem. da je bil to hud udarec za :
maršala Smutsa, ker je pričako-
val, da bodo njegove zahteve 1
naletele na odpor le s strani So-
vjetske unije in Indije.

Zdaj, ko so Zed. države s svo-
jo ogromno težo nastopile proti |
tej zahtevi, je skoro gotovo, da
bo na zasedanju glavne skupšči- |
ne Južno-asriška unija pogorela
—kar bo spravilo maršala Smut- j
sa doma v jako neprijeten polo-I
žaj, kajti težko mu bo obrazlo-1
žiti svojim trdoglavim Burom. |
kako in zakaj je prišlo do tega.

Vedeti je treba, da goje Buri,
zdaj že skoro skozi dobo ene ge-
neracije nado. da jim bo uspelo
zgraditi na jugu Afrike veliko
carstvo, ki naj bi se raztezalo
daleč na sever njihovih sedanjih
meja in bi imeli vključevati tu-
di ozemlje južno-zahodne Af-
rike.

Kdor ne upošteva te burske
težnje, bo komaj mogel razu-
meti, zakaj se Južno-afriška uni-
ja tako poganja za tem ozem-
ljem. ki je sicer res ogromnega
obsega, a istočasno skoro popol-i
noma neobljudeno. Dežela je
večja kot Texas, a ima komaj
270.000 prebivalcev, od katerih
je le okrog 30,000 belokožcev. |

To dejstvo je samo po sebi
težko razumljivo, kajti klimati-
čne razmere so dokaj dobre in
Evropejcem ugodne. Preklet-
stvo, ki je zadelo to deželo, je
skoro popolno pomanjkanje
vode.

Domače prebivalstvo so črnci
rodu Herero in Hotentoti. Pred
prihodom Nemcev so živeli si-
romašno. a zadovoljno in so se
bavili pred vsem z živinorejo.
Nemci in njihov tedanji gover- 1
ner kolonije, oče vojnega zločin-
ca Goeringa. so jih začeli takoj
po svojem prihodu izganjati iz
vseh rodovitnejših krajev in so
jim celo prepovedali rediti živa-
li —v cilju, da pridobe na ta
način tam nastanjenim Nemcem
poceni delavce.

Tako so bili domačini polago-
ma pregnani iz vseh rodovitnej-
ših krajev in so postali pravi
sužnji svojih novih gospodarjev.
Ko je po prvi svetovni vojni Ju-
žno-afriška unija prevzela man-
dat nad tem ozemljem, ki ga je
prej imela Nemčija, je vsaj do
neke mere izboljšala razmere, v
katerih so živeli ti nesrečneži.
Njihov položaj je v splošnem
celo nekoliko boljši kot onih črn-
cev, ki žive v Južno-afriški uniji
sami, o katerih bi mogli reči, da
je najbolj zaostala dežela na
svetu v pogledu ravnanja z do-
mačim prebivalstvom.

V pogledu splošnega napred-
ka pa tudi v mandatiranem o-
zcmlju ni bilo storjenega niče-
sar. Južno-afriški predstavnik
je izjavil tozadevno leta 1930 v
društvu narodov v Ženevi, da je
vzgoja za črnce prepovedana,
ter da je sicer v redu, da posta-

nejo ‘boljši Herero’, a da zahod-
na kultura ne sme prodreti v
njihove vrste.

Ako bi bilo to ozemlje vklju-
čeno v Južno-afriško unijo, je
nedvomno, da bi črnci izgubili
ono malo pridobitev, katere so '
dobili po prvi svetovni vojni.
Kar imajo danes v pogledu ži-
vine, ne presega števila 70,000
glav, kar nikakor ni dovolj za
270,000 ljudi, ki se preživljajo
skoro izključno z živinorejo. Ob-
enem pa je,je tudi preveč za
one borne pašnike, ki so jim bili
prisojeni.

Iz vsega tega sledi, da Buri ne
morejo pričakovati, da bi obo-
gateli od tega ozemlja, tudi če
bi jim uspelo, da ga dobe v svo-
jo oblast. Toda Buri hočejo še
mnogo več kot le to pustinjo, ka-

: tere golota ne odbija njihove
poželjivosti.

V vojni proti Angliji se je bil
maršal Smuts boril proti Angle-
žem, ki so zmagali. Toda povoj-

, ni so Buri prevladali in so zase-
dli takorekoč ves južni del af-
riškega kontinenta. Zdaj upajo
vključiti v ozemlje Južno-afri-
ške unije poleg mandatiranega
ozemlja jugozahodne Afrike tu-
di angleški protektorat Bedžua-
nalanda, protektorat Basuto-
Swasi in angleški koloniji južne i
in severne Rhodezije.

Smuts je že v svoji mladosti
sanjal te imperialistične naka-
ne. Od takrat naprej pa se je
svet močno spremenil. Lahko se
zgodi, da današnji svet zavzame
napram stremljenju kolonijal-
nih ljudstev čisto drugačno sta-
lišče kot pa ga zavzemajo impe-
rialisti stare šole in starih tra-
dicij. ONA.

Haiipnski vojni
ujetniki še v
Jugoslaviji

Jugoslavija sicer ni zajela ve-
like italijanske armade, v času
ko je bil Mussolini strmoglav-
ljen, toda nekaj tisočev italijan-
skih vojakov ji je le padlo v
roke.

Sedanja italijanska vlada želi,
da bi jugoslovanska vlada te
ujetnike poslala nazaj v Italijo.
V ta namen je premier Alcide
de Gasperi poslal—oziroma sku-
šal poslati v Belgrad deputacijo,
ki naj bi izposlovala osvobodi-
tev teh jetnikov. Toda je de Ga-

j speri poročal, da deputacija ni
debija vize.

Druga vest iz Beograda pa
trdi, da jugoslovanska vlada že-
li rešiti vse sporne zadeve z Ita-
lijo hkrati, ne pa posamično.
Torej tudi vprašanje Trsta, Go-
rice, medsebojne trgovine, pro-
meta itd.

Nedavno so Se začela tozadev-
na pogajanja v tem smislu, naj-
prvo po ovinkih med Tagliatti-
jem ter Titom v Beogradu, po-
tem med jugoslovanskim vna-
njim ministrom Stanojem Simi-
čem ter ambasadorjem Savo Ko-
sanovičem na eni strani in med
zastopniki Italije na drugi. Sled-
nja preliminarna posvetovanja
so se vršila v New Yorku.

Začno so se nato pričela v
Beogradu in Rimu.

Ako se ugodnokončajo, bo do-
bro za bodočnost obeh dežel.

DONALD BELL:

JUŽNOAFRIŠKA UNIJA TER NJENE
IMPERIALISTIČNE AMBICIJE
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AMERIŠKEMU RDEČEMU KRIŽU je ostalo milijone paketov, s
katerimi je pomagal vojnim ujetnikom. Sedaj jih deli tistim v raznih
taborih v Nemčiji, v Avstriji itd., ki so brez domovine. In pa takim, ki
se v nje iz enega ali drugega vzroka nočejo vrniti. Večina so v teh pa-
ketih kondensirana živila in razne druge najnujnejše potrebščine. Naj-
slabše gre v teh taborih Židom. V Palestino jih ne puste,, in tudi drugam
so jim meje zaprte.

KOMENTARJI
(Konec s 1. strani.)

katoličana, je to bobnal po de-
želi ves meščanski in katoliški
tisk. Potem je Budenz dobil slu-
žbo na katoliški univerzi, v jav-
nosti pa je nekaj mesecev mol-
čal. Nedavno pa je začel s član-
ki v Hearstovih listih proti ko-
munizmu in ob enem odkril
“senzacionalno” dejstvo, da pra-
vi boss ameriške komunistične
stranke ni kak William Z. Fo-
ster pač pa tajni zaupnik komin-
terne Gerhard Eisler, ki je bil
v ta namen poslan sem iz Evro-
pe. Kongresni odsek za proti-
ameriške aktivnosti ga je pokli-
cal na zaslišanje in “tajni ame-
riški komunistični papež” Eisler
se je radevolje odzval. Toda ko
je prišel v Washington, so mu
povedali, da je odsek zaslišanje
odložil na prihodnje leto. Eisler,
ki bi rad to komedijo čimprej
končal, se je zgražal ter omenje-
nemu odseku dejal, da se z njim
ogabno igrajo. Prav lahko je
mogoče, da je Eisler res kak ko-
munistični zaupnik. Ampak to-
likšne moči, kot mu jo predpi-
suje Budenz, ne more imeti.

Spreobrnjeni Budenz je po
svojih dejanjih in nehanjih je-
zuit. A bil je take sorte tudi ta-
krat, ko se je še predstavljal za
komunista in bil uposlen pri ko-
munističnem glasilu.

Katoliška liga za nravnost je
ugotovila, da je le 39 odstotkov
filmskih slik takih, ki so vre-
dne, da jih dostojen človek ob-
išče. Druge so jo njenem mne-
nju morali škodljive, ali so le
navaden šund, ali pa naravnost
nemoralne. Toda so tudi drugi

priznani kritiki ki menijo,
da prihaja iz Hollywooda prav
malo takih filmov bodisi iz
etičnega kot z umetniškega sta-
lišča. ki bi bili vredni obiska.

Vjačeslav Molotov je zahte-
val, da naj ameriške in angleške
čete odidejo iz Trsta in ostalega
Primorja saj par tednov potem
ko bo uprava nacionaliziranega
mesta urejena. Ob enem je Byr-
nesu in Bevinu očital, da bi po-

Dve priljubljeni
(zdravili

* mi

že 61 let so tri generacije Slova-
nov uspešno rabile in prisrčno pri-
poročile

Trinerjevo grenko vino
z vitaminom B-l, ki ima vrednega
sovrstnika v

Trinerjevemu linimentu
TRINERJEV LINIMENT je zanes-
ljivo zdravilo proti krčem in lajša
bolečine ter neugodje v členih in
odpravlja občutke napetosti ter
utrujenosti. Je vedno bolj priljub-
ljen. kakor tudi TRINERJEVO
GRENKO VINO; slednji kot želod-
čno zdravilo in odvajalno sredstvo
z vitaminom B-l. Imejte ta dva za-
služna izdelka vedno na razpolago.
Naprodaj v vseh boljših lekarnah
ali pa pri

JOSEPH TRINER
CORPORATION

SLOVANSKO PODJETJE
JOSEPH TRINER, predsednik

4053 W. Fillmose St., Chicago, Hi.

daljšana prisotnost njunih čet
vplivala na izid volitev v Trstu

namreč da bi nadaljevanje
njunega umešavanja bilo v opo-
ro reakcionarjem v Trstu. Kajti
oni že ves čas zavezniške oku-
pacije mežikajo ljudstvu češ,
Američani in Angleži so na naši
strani in proti Slovencem in ita-
lijanskim komunistom. In je res,
da Washingtonu in Londonu m
vse eno, kdo zmaga. To se je po-
sebno pokazalo, ko sta obe vladi
izrazile svoje nezadovoljstvo z
izidom volitev v Bolgariji in Ru-
muniji.

Konni Zilliacus je eden tistih
delavskih poslancev v Angliji,
ki je na čelu opozicije proti Bc-
vinovi vnanji politiki. Dne 22.
nov. je dejal, da ker se že za-
hteva, da naj bo piovba po Do-
navi pod mednarodno kontrolo,
naj pride pod upravo združenih
narodov tudi Panamski prekop,
Dardanele in Sueški prekop, ter
ožina pri Gibraltarju. In res, če
naj se Donavo internacionalizi-
ra, čemu ne tudi omenjene tako
važne morske prehojle?

Italijanski monarhisti še niso
izgubili upanja, da se savojska
dinastija prej ali slej spet vrne
na prestol. V Genovi je bilo are-
tiranih 45 monarhistov, ki so ko-
vali načrt za atentat na provi-
zoričnega predsednika republi-
ke Enrico de Nicola. Med prije-
timi zarotniki je princ Giudo
Maria Galliccano, ki se ne more
sprijazniti z mislijo, da je dvo-
ru in aristokraciji v Italiji od-
zvonilo.

Umor vsled usmiljenja je v
Angliji kaznjiv s smrtjo. To je
uvidel 46-letni Gordon Richard
Lang, ki je umoril svojo 7-letno
hčer Jessie. Bila je bebec, hro-
ma in pokvečena. Taka bi ostala
do konca dni. Pa se je oče odlo-
čil, da ji stori konec, čeprav je
vedel, da bo radi tega bržkone
obsojen na vislice. In tako se je
tudi zgodilo. Lang je poslušal
smrtno obsodbo popolnoma mir-
no. Svojega dejanja ni obžalo-
val. Dejal je, da je otroka imel
rad in bi vse storil zanj, toda je
bil neozdravljiv. Predno je odprl
plin, s katerim je hčerko zadu-
šil, jo je poljubil in potem še par
trenotkov pozneje. Očeta lahko
reši vislic samo še kralj. Mnogo
ljudi Langu njegovega dejanja
nič ne zameri. Toda zakon pa je
neizprosen.

Chicago Tribune objavlja po-
ročila svojih reporterjev v Nem-
čiji o bedi med ljudstvom in o
podhranjenih otrocih, ki bole-
hajo, ter o prezebanju, ker ni
kuriva. Pravilno in lepo je, da
goji usmiljenje do ljudi, ki so v
revščini. Ni pa lepo, da ga goji
le do Nemcev, dočim ne piše o
gladujočih v “slovanskem blo-
ku” prav nič simpatično.

Poljski predsednik Bierut je
od duhovščine zahteval, da naj
neha zlorabljati prižnice za po-
litične govore proti vladi. Dejal
je, da s svojim ščuvanjem podi-
rajo most za dobre odnošaje med
cerkvijo in državo. Seveda, polj-
ska duhovščina ne bi počela te-
ga, ako bi bila sedanja vlada ta-
ka, kakršna je bila pred vojno.
Prejšnja je služila posedujoče-
mu sloju, cerkvi in drugim pri-
vilegijem, ljudstvo pa prepušča-
la revščini in ignoranci. Sedaj je
obratno —in naravno cerkev
s takim stanjem ni zadovoljna.
In boji se, da bo po prihodnjih
voiltvah zanjo še slabše.

Sovjetska unija je dobila iz
sovjetske okupacijske ’ cone v
Nemčiji precej znanstvenikov,
ki so veščaki v kemiji, inženr-
stvu itd., da svoje delo nadalju-
jejo v sovjetskih laboratorijih.
Mnogi naši Rusiji neprijazni re-
porterji trdijo, da so bili ti nem-
ški veščaki primorani v Rusijo.
Ampak veščaka se ne more pri-
morati, da bi delal, ker se lahko
le hlini, da dela, pa ne bi pri tem
ničesar izpopolnil. Primora se
lahko težaka vihteti lopato in
voziti samokolnico, a znanstve-
nke ne. .

Tudi Zed. države so dobile iz
Nemčije veliko veščakov, brž-

| kone mnogo več kakor Rusija.
Atomska bomba je v veliki meri
njihen uspeh. V minulih mese-
cih je prišlo v to deželo 300 na-
daljnih ntmških inženirjev, ke-
mikov in iznajditeljev in niko-
mur v Rusiji ne pride na misel
trditi, da smo jh sem šiloma pri-
vlekli.

Francoski socialisti ne bodo
vstopili v nobeno vlado, v kate-
ri ne bi bili tudi komunisti za-
stopani. Torej s koalicijo brez
komunistov, ki so najjačja stran-
ka, ne bo nič.

Samuel Goldwyn, ki je eden
glavnih magnatov v ameriški
filmski industriji, pravi, da se
je “studenec idej” v Hollywoodu
za ustvarjanje novih filmov “či-
sto posušil”. Zato so sedaj novi
filmi le posnemanje prejšnjih in
brez jedra. Ko so ga vprašali, če
tudi’ sebe prišteva med krivce,
je dejal, da se ne smatra za iz-
jemo. Morda so baš magnati naj-
več krivi, ker pri ustvarjanju
novih filmov ne mislijo na ideje
temveč na tak srebrni trak, ki
jim bi prinesel največ dobička.
Filmi z idejami pa dostikrat ne
privabijo dovolj avdijence.

Vprašanje veta je na konfe-
'rencah združenih narodov v
New Yorku zelo sporna točka.

I Še med vojno so se v veliki tro-
jici domenili, da ne bo noben

I sklep v nji veljaven, ako ne bo
soglasen. Pravico veta imata tu-
di Francija in Kitajska. Magari

| ako so štiri izmed teh dežel za
kak predlog, ena pa ne, je ne-
veljaven, ker ni soglasen. To
proceduro bi radi sedaj spreme-
nili, a ruska delegacija se upira,
ker ve, da bo skoro vedno v
manjšini. Dokler pa bo v veljavi
veto, se lahko z njim brani ta-
kih načrtov, s kakršnimi ne so-
glaša.

V dunajski univerzi je potre-

bna čistka. Nad, par tisoč socia-1
lističnih in komunističnih dija-
kov je opozorilo na to z demon-
stracijo. Mnogi dijaki so nacijil
in enako tudi precej profesor-
jev. In je res čudno, čemu tolik-
šna počasnost v trebljenju!

Volitve v Rumuniji
naši vladi niso
bile po volji

(Nadaljevanje s 1. strani.)
sploh ne priznala za veljavne in
s tem bi morala prekiniti tudi
diplomatične stike s koalicijsko

1vlado. To bi pomenilo, da Angli-
ja ne bi sklenila mirovne pogod-
be z Romunijo, ker no sklepa
pogodb z vladami, ki jih ne sma-
tra za veljavne.

Pritisk na Rumunijo bo torej
nadaljevan. Zed. države in po-
sebno Anglija, oziroma njihni
kapitalisti, so imeli v Rumuniji
precejšnje investicije. Rumun-
ski narodni viri, posebno oljna

; ležišča, so bili njihova posest. In-
vesticije pa so v socialnih pre-
uredbah največkrat glavna spor-
na stvar, ker se kapitalisti iz-
koriščanju bogastev v tujih de-
želah neradi odrečejo. To ve vsa-
ka država, n. pr. Mehiko, Argen-
tina, Jugoslavija, Rumunija
da, tudi Sovjetska unija!

Za vlado srednjega sloja
Kakor glede volitev v Rumu-

niji, tako so v Londonu in v
Washingtonu jezni tudi na re-
zultat bolgarskih volitev.

Kaj pravzaprav hočejo? Ame-
riški reporterji tolmačijo, da ako
bi v Rumuniji in prej v Bolgari-
ji zmagala opozicija, bi delova-
la za zgraditev kapitalizma
“srednjega razreda”.

To lahko pomeni, da bi ta raz-
red izkoriščal v malem, velika
industrija, rudniki in oljni vrel-
ci pa bi ostali pod kontrolo ka-
pitalizma velebogatašev v Ame-
riki in Angliji, namesto rumun-
skir groceristov in drugih štacu-
narjev ter malih bankirjev.

Kapitalizma srednjega razre-
da sploh ni. V Bolgariji o njemu
ni govora, ker je to povsem
agrarna dežela. Ako bo spora-
zum skupne fronte v Rumuniji
obveljal, bo bodoča vlada refor-
me v industriji in v poljedel-
stvu še bolj pospešila in “sred-
nji razred” bi polagoma nado-
meščale zadruge, kar se že vrši.

Lagljc r ; ic louovu napraviti
bogastvo, I.akor pa ga je zapra-
viti kot gentlcman.—Colton.
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a ko nimate v načrtu zadostnega žičevja, vaš I
razveseljiv novi dom bo staromoden pre- " Z ’

dno se boste vanj selili. Neprijetna podaljšava
žice, slaba razsvetljava in nezadostni priporno- \

čki “postarajo” tudi novo zgrajeno hišo. '1 m
Kadar govorite z vašim kontraktorjem o

novi hiši, ne pozabite si zagotoviti zadostno |
žičevje. Potem boste imeli dovolj priročnih vzmetov in ob-
kroženj, ki bodo zadostovali za vsa nova čudesa, ki jih nudi
elektrika. To pomeni konec zgorelim vzvodom in “prenatr-
panim ’ stikalom. V domu z modernim žičevjem boste imeli
dovolj vzvodov, da boste razsvetlili sobo predno vstopite.

Najboljši čas, da si preskrbite zadostno žičevje, je takrat,
ko zidate hišo . . . takrat je tudi najceneje. Zagotovite si, da
bo vaš dom opremljen z žico, ki vam bo nudila največ udob-
nosti in priročnosti. Vprašajte vašega kontraktorja, da vklju-
či zadostno žičevja.

btiDLCa CC?.VCCE COMPacjV er raOBSTUBRII ILLINOIS

PROSLAVA PRVE
OBLETNICE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE

Chicago. Skupne jugoslo-
vanske organizacije v Chicagu
in okolici bodo proslavile prvo
obletnico ustanovitve jugoslo-
vanske federativne republike v
nedeljo L decembra v Pilsen
parku, 3049 W. 26th St. Slav-
nost se bo vršila v paviljonu, ki
je velik, zelo modern prostor za
take priredbe.

Glavni govornik bo jugoslo-
vanski veleposlanik v Washing-
tonu Sava Kosanovič. Pozdrav-
ne govore bodo imeli predstav-
niki vseh jugoslovanskih naro-
dov in nastopili bodo tudi ame-
riški govorniki.

V koncertnem sporedu nasto-
pijo pevski zbori “France Preše-
ren”, “Zora” in “Matija Gubec”.
Dalje nastopi v glasbenem spo-
redu solist John Barič, ruska so-
pranistka Marčanko, ki jo bo
spremljal tamburaški zbor “Ru-
ža”, v duetu nastopita Slovenki
Aliče in Ange. ki ju bodo sprem-
ljali Frank Gradišek Jr., Tony
Omerza in Stanley Možina.

Po sporedu bo pripravljena za
goste okusna večerja. Plesalcem
pa bo igral tamburaški zbor
“Ruža”.

Program se prične ob 2:30 po-
poldne. Vstopnina je prosta. Ve-
čerja pa stane $1.25.

Vse naše ljudstvo je vabljeno
na to znamenito proslavo.

Pripravljalni odbor.

Demokrati v Chicagu
obetajo davke zvišati

Demokratska politična maši-
na v Chicaga je 5. novembra pr-
vič po mnogih letih doživela te-
žke udarce, ker so ji republikan-
ci vzeli mnogo mestnih služb.
Prihodnjo pomlad pa bodo v
tem mestu županske volitve. A
namesto da bi se preživeli “de-
mokrati” nanje pripravili, pa
obetajo nov davek namreč
davek na gledališke vstopnice
ter davek na vstopnice k šport-
nim zabavam. Oboje posebno
prvo, bo udarilo “navadnega”
človeka. Kajti kino je res usta-
nova. ki jo poseča do malega vse
ljudstvu. In lastniki teh gledišč
ljudstvo opozarjajo, da bo mo-
ralo vsak nadaljni davek na
vstopnice ono plačati, kakor
plačuje vse dosedanje davke.

Prva in najgrša izmed vseh go-
ljufij je varati samega sebe.
Bailev.
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