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Temni oblaki nad Evropo. 
ANGLEŠKE BOJNE LADJE NA POTU V BOSPOR. 

JUGOSLAVIJA IN BOLGARIJA MOBILIZIRA? 

MUSSOLINI ZA RESNO DELO. 

Malta, 28. dec. — Kadi nezadovoljivih poročil z mirovne konfe- 

rence v Lausainii so dobiie ladje angleškega sredozemksega brodov- 

ja, med drugimi vojne ladje Iran Duke, Marlborough in Ajax, lah- 

ka križarka Coneord in večje število rušil cev, povelje takoj odpluti 

v Carigrad. Danes popoldne ob štirih se morajo podati na pot. Dro- 

bovje je prišlo v tukajšnjo luko 23. decembra in bi imelo ostati tu 

tri tedne. 
Carigrad, 28. dec. — Zadnja poročila pravijo, da Grška ojačuje 

svoje armado in da Jugoslavija in Bolgarija mobilizirajo. 

Lausanne, 28. dec. — Današnja seja komisije za pravice tujcev 

v Turčiji se je zaključila, ne da 'bi se dosegel kak uspeh. Nekateri 

zavezniški zastopniki so izjavili, da je mogoče nadalje razpravljati oi 

tej stvari šele ko dobilo turški delegatje nova navodila iz Angore. 

Lord Curzon je izjavil, da se nahaja konferenca na križpotju, in 

da Anglija odklanja, da bi se še nadalje pogajala o mosulskih petro- 

lejskih poljih. Temu nasproti stoji izjava Izmet paše, <ki pravi, da 

je turški narod pripravljen se poslužiti vseh sil, da se pribori domo- 

vini nazaj Mosul. Ta nasprotja je skoro popolnoma nemogoče iz- 

ravnati, vsled tega vlada na konferenci silna poparjenost in skrb. 

Krvavi boji v Italiji. 
Rim, 29. dec. — V mnogih italijanskih mestih je prišlo med bo- 

žičnimi prazniki do krvavih bojev med fašisti in komunisti. 

"Mir" v Egiptu. 
Kairo, 28. dec. — Pravdnik dr. Newby Robson je bil danes tu u- 

streljem. Morilec je neki egiptovski efendi. To je štirinajsti na- 

pad na Angine v tem letu. 

Mussolini zahteva odločitve. 
* 

Pariz, 28. dec. — Italijanski ministerski predsednik Mussolini je 

danes v pogovoru z angleškim in francoskim poslanikom izrekel že- 

iio, da se >mu zagotovi, da bo konferenca ministerskih predsednikov 
v Parizu dne 2. januarja končno vendar rešila vprašanje odškodnin. 

Jser^je radi notranje političnih razmer tako zaposlen, da bi ne mogel 

potovati v Pariz, če se mu 'ne da tega za^vtovila. 
Angleški zastopnik v odškodninski komisiji, Bradbury, ki je 

predvčeranjem predlagal, da se imenuje Nemčijo leno pri pošiljanju 
150,000 brzojavnih drogov, je odpotoval v London, da se posvetuje 
z neoficijekiim amerikanskim opazovalcem Boydenom. Italija in 

Belgijasoglašati z Francijo, da*se foiiicareju pravica zasesti rur- 

hrsko ozemlje. Vendar se odprto priznava, da je pravi vzrok vseh 

nesporazumov angleško-francoska needinost; vse je odvisno od sta- 

lišča, ki ga bo zavzel angleški ministerski predsednik Law napram 

zahtevam Poineareja. Poincare zahteva med drugim, da se zasežejo 

nemški državni gozdovi, da se na ta način za jamči dobavljanje lesa. 

r Berlin, 28. dec. — Nemška vlada izjavlja, da se je stavila zahte- 

va po lesu šele v januarju in da je bilo vsled tega nemogoče pripra- 
viti zahtevane količine lesa, ker se les izsekava samo med zimskimi 

meseci. Pripravljena je, poslati zahtevano množino do 31. marca. 

Nemška industrija se pritožuje, da mora kupovati v inozemstvu les- 

ni materijal za zidavo hiš. 

Nemci sodelujejo pri pisanju vojne zgodovine. 
Berlin, 28. dec. — Imenovan je bil odbor šesterih nemških uče- 

njakov, ki bodo sodelovali pri izdelavi gospodarske in socijalne zgo- 

dovine svetovne vojne, v kar je pustil parnegie veliko ustanovo. 
Mam 

Harding za Nemce. 

"VVashington, D. C., 28. dec. — Predsednik Harding je podpisal 
predlogo, po kateri se podaljšuje za eno leto doba, v kateri morajo 

Nemci in Avstrijci zahtevati svoje med vojno zaplenjeno premoženje. 

Vojni dolgovi. 
Pariz, 28. dec. — Minister za kolonije, Sarraut, povdarja, da ne 

bo Francija prodala cniti pedi svoje zemlje v svrho zmanjšanja svo- 

jih vojnih dolgov. Zadnje čase so bila namreč taka poročila razšir- 

jena po časopisih. 
London, 28. dec. — Vsi angleški časopisi se strinjajo z načrtom 

.bankirja Otto Kahna, po katerem se naj bi raztegnila doba za po- 

vračilo angleških vojnih dolgov na Ameriko na 47 let in obenem se 

zmanjšala obrestna mera. Takojšnje izplačilo ibi pomenilo katastro- 

fo za Evropo, ki bi jo morala tudi Amerika težko občutiti, pravijo 
časopisi. 

Bombe v Dublinu. 
Dublin, 28. dec. — Trije republikanski častniki tvorijo sodišče, 

ki neprenehoma zboruje in določa, kateri člani vlade ali drugi nepri- 
jetni nasprotniki se naj ubijejo, ter dajejo okrožnim poveljstvom na- 

vodila glede usmreenjp. Sorodnikom in znancem obsojenih je dovo- 

ljeno da smejo predložiti dokaze, po katerih bi se lahko izrekla opro- 

stilna sodba. 
V neki ulici je bila danes vržena bomba na nek vojaški avtomo- 

bil, v katerem se je vozilo več častnikov. Neka mimoidoča žena je 
bila ranjena. Napadalca so častniki na begu ranili s krogi jo v gla- 
vo in ga ujeli. i 

Eamon d#1 Valera izjavlja, da prepušča svojo stvar v rešitev par- 
lamentu in republikanskemu vrhovnemu sodišču. 

Razkol je čimdalje večji. Posebno žene se nahajajo med prista- 
ši de \ alere; colo žene raznih članov vlade. Cele garnizije narodnih 
čet so bite na sumljiv način brez kakega strela ujete od upornikov. 

NAZNANILO. 

V torek po Novem letu list radi praznikov ne bo 
izšel. Cenjeni naročniki ne bodo vsled tega ničesar iz- 

gubili. ker se bo zamujeno naknadno nadomestilo. 
Proseč, da se to upošteva, želi srečno Novo leto vsem 

naročnikom, bralcem in oglaševalcem 

UPRAVNIŠTVO GLASA SVOBODE. 

Srečno Novo Leto, 
Še par dni in poslovilo se bo staro leto — nasto- 

pilo bo Novo leto. Ljudje bodo praznovali noč med 

starim in Novim letom v razsvetljenih, šumnih dvo- 

ranah. Nepopisljiv ropot in šum bo pozdravil pri- 
hod Novega leta. Na ta način smo praznovali ta 

dan pred enim letom, tako bomo čez eno, dve, bogve 
koliko let. 

Ljudje želijo drug drugemu vse mogcče. Ča- 

sopisi v dolgih člankih popisujejo bedo ali pa uspehe 
starega leta in napravljajo imenitne načrte za pri- 
hodnjo leto. -Pametno in potrebno je seveda kakor 

za posameznika tako za narod, da naredi vsak na- 

tančno bilanco in da si v naprej začrta jasno pot v 

prihodnjem letu. 
To je vse leto in hvalevredno. A ka.j, ko mine 

komaj par tednov, mogoče samo par dni pa zopet 
tavamo po isti poti kakor doslej. 

Skleni, da boš pravičen sam sebi, svojemu bliž- 

njemu, svojemu narodu, človeštvu. Zavedaj se,' da 

je človeški napredek silno počasen in da je nemogo- 
če kar v trenotku doseči vse on© cilje, ki jih komaj 
rahlo čutimo v naših srcih. Od nas vseh je odvisen 

napredek, zato je tudi dolžnost nas vseh, da zastavi- 
mo vse naše moči v dosego naših ciljev. 

Pravijo, da čas beži. Ne, čas stoji, je nepremak- 
ljiv in neskončen kakor večnost. Bežimo mi. Iz zi- 
belke tečemo v grob. "Kratka je pot, včasih vesela 

in gladka, a večkrat vijugasta in skalnata. Ob naši 

poti je silen kip, brez določnih oblik. Nekateri gre 
mimo, ne da bi se vanj ogledal, drugi pograbi kladi- 
vo in skuša razbiti nejasne forme kipa, a tretji se 

ustavi ob kipu, zasuka rokave in začne delati vztraj- 
no, neumorno. 

Človeštvo je ta kip. Ti potuješ ob tem Kipu ten 

par let, ki so ti namenjena. Ti ne moreš dovršiti 
vsegu dela, nobeden ne more sam, a ti, v skupnem 
delu z milijoni sopotnikov, lahko doprineseš svoj del 
k izvršitvi teg-a kipa, k izpopolnitvi človeštva. 

Zavihaj si rokave, začni z, delom. Prični pri se- 

bi. Otresi s sebe vse predsodke, odpri široko vrata 

tvojega razuma znanosti in kulturi. Priložnosti i- 
maš dovolj: dobre knjige, dobri časopisi so ti na 

razpolago. Sezi po njih, ker oni ti bodo kazali pot, 
ti bodo dali v roko kladivo, da boš tudi ti eden de- 
lavcev — boriteljev. Sad tvojega dela boš užival 

sam, uživali g*a bodo tvoji otroci, uživalo gu bodo na- 

ši potomci čez tisoče in milijone let. 
Srečno Novo leto! 

UREDNIŠTVO GLASA SVOBODE. 

VIHAR NA ATLANTSKEM 
OCEANU. 

Veliki parniki mnogo pretrpeli. — 

Štiri manjše ladje najbr- 
že izgubljene. 

V torek je prišlo v newyorško 
luko štirinajst ladij, na katerih so 

se jasno poznali sledovi prestane- 
ga 'boja z razburkanimi valovi. 
Kapitani so poročali o hudem, dol- 

gotrajnem boju z orkani, ki so pre- 
metavali silno vodovje.' 

Velikanski nov parnik Caronia 
je pristal v Halifaxu, ker je v vi- 

harju neprestano se moral umikati 

proti severu. Manchuria in La Sa- 
voie sta naznanila dvodnevno za 

mudo. Tretji parnik je sporočil 
brezžičnim potom, da ne bo mogel 
dospeti v New York, četudi je sre- 

čno prestal najhujše. 
Tudi poročila iz Queesla'nda in 

Plymoutha potrjujejo vesti o stra- 

hovitih viharjih. Vse ladje, ki so 

tam pristale, so si mora.le pribori- 
ti svojo pot skozi silne viharje. 

Cel t ic in Carmania sta priplula 
v torek v prejšnjo luko s polom- 
ljenimi rešilnimi čolni in raznimi 
deli, ki so nad glavnim krovom. 
Kapitan Nove Columlbije, ki je pri- 
šla istega dne, je poročal, da je 
prejel signale za pomoč od treh 
ladij, ki so se po njegovem mne- 

nju breizdvomno izgubil«. 
Po brzojavu iz St Vinceriut na 

Cape Verde, da je tja pribežal an- 

gleški parnik Palma s polomljeni- 
mi stroji, se da sklepati, da je se- 

gal vihar daleč proti jugu. 
Središče je bilo kakih 1,000 milj 
proč od evropske ofbale. Kapitani 
pravijo, da so v tisti daljavi nale- 
teli na viharje in so se morali bo- 
riti ž njimi do 500 milj pred ame- 

riško obalo. 
Vse ladje, ki so priplule v torek 

v New York, so tovorni parniki 
Povel jniški mostovi ma nekaterih 
izmed njih so močno poškodovani 

in deloma odtrgani; ravnotako so 

skoro vsi mali čolni na njihovih 
krovih poškodovani. 

V torek bi morali prispeti Lor< 
Byron, Eastem City, in York Ca« 
tle, toda o nobenem ni aiikakega 
glasu. V sredo bi moral ipriplut 
President Monroe, a se ve kje 
je. 

Stari mornarji, ki so vajeni ne- 

mirnega morja, trdijo enoglasno 
da še niso doživeli takih viharjev 
kakor so bili ti zadnjih štirinajs 
dni. 

Angleški parnik Meaiominee j 3 

pripeljal seboj kapitana in moštv< 
škunerja Gordon Fudge, ki so bil 
rešeni gotove smrti. Menominee je 
naletel na škmier 3000 milj pred 
ameriško obalo. Mali čoln se je vr- 

tel v silnem viharju, z raztrgan' 
mi jadri in polomljenim krmilom. 
Oba rešilna čolna sta bila razbita. 
Kapitan in lastnik, E. O. FucLge, 
je reikel, da se je boril z razdraže- 
nimi valovi celih štirinajst dni. 

ZNANSTVENIKI ZA DARWI- 
NOVO TEORIJO. 

Obsojajo poskuse, da se spravi iz 
šol nauk o evoluciji. 

Cambridge, Mass. — Ta torek' 
so tu zborovali znanstveniki zdru- 
ženi v Ameriški zvezi za napredek 
znanosti. * Pri tem zborovanju so 

sprejeli resolucijo;, v kateri izjav- 
ljajo, da ni nobena znanstvena te- 

orija bolj močno podprta s popol- 
noma preizkušenimi dokazi, 'kakor 

je teorija o orga/nični evoluciji. V 

resoluciji pravijo, da bi bil vsak 

zakon, ki (bi omejeval učenje evo- 

lucije, temeljita 'napaka. 
Resolucija omenja poskuse v 

mnogih državah, da se spravi iz 

•ljudskih šol nauk o evoluciji. Pra- 
vi tudi, da ne odgovarjajo resnici 
razna poročila v časopisju, da so 

se vodilni, znanstveniki izjavili 

'Klanovski' vihar v Louisiani 
VOJAŠKE ČETE PATRULJIRAJO PO ULICAH. — DETEKTIVI 

NA DELU. — DVA "KLANOVCA" IMENOVALA 
45 UDELEŽENCEV UMORA. 

K anovski župan aretiran. 

Bastrop, La., 28. dec. — Mala občina je nad vse mere razburje- 
na. Ljudje so v dveh taborih: klanovci in protiklanovci; srednje 
poti ni. Ce bi ne .bilo številnih vojaških čet, bi gotovo že izbruhnil 
krvav boj. 

Zgodovina je precej enostavna im v tukajšnjih krajih navadna. 
Neko noč so kukluxklanovci odvedli Silmore Watts Danielsa, Thomas 
F. Richardsa in še tri druge. Na prva dva so imeli posebno piko. 
One (tri so slekli in jih ibičali, a prva dva so odpeljali neznano kam. 
Tako so izpovedali oni trije. 

Vsaka sled po ornima dvema je popolnoma izginila. Nekega dne 
pa so dobila oblastva poročilo, da ee preiščejo bližnje jezero Cooper, 
ju 'najdejo. Takoj so bile okoli jezera razpostavljene močne vojaške 
straže rn iskanje se je pričelo. A vse iskanje je bilo zastonj. Neko 
lioc pa so vojaki culi močno ekspložijo na jezeru La Fourche, ki je 
oddaljeno dvajset milj. Naslednje jutro po eksploziji je 'bilo telefo- 
ni ran o kapitanu Gooperju, da sta bili vrženi na obrežje jezera dve 

trupli. Kapitan je takoj razpostavil straže okoli jezera, nakar se je 
pričela nadalnja preiskava. Izkazalo se je, da st^ trupli 'brez glav. 
Trupli sta bili povezani z železno žico in sta bili brezdvomno obteženi 
s kamni, ki jih je razstrel)b& dinamita pretrgala in tako spravila tru- 

pli na dan. 
Detektivi so nemudoma zaceli iskati nepoznance, ki so povzročili 

strašno eksplozijo. Po mnenju oficijelnih krogov so hoteli 'zločinci s 

to eksplozijo uničiti dokaze za njih zločin. 
Governer Parker je vzel sam v svoje roke vso preiskavo. (Šte- 

vilni detektivi preiskujejo med prebivalci in iščejo krivce. Po ce- 

stah patrudjirajo močne patrulje; na mestni hiši stoje strojnice. — 

Zgleda kakor bi se nahajalo mesto v obsednem stanju. 

.Aretacije. i 

Takoj ob začetku preiskave so aretirali žerifskega deputija Bur- 
lictta na obtožbo umora. Kasneje so aretirali v Balitimori dr. B. M. 
McKoina, bivšega župana v Mer Rougu na enako obtožbo. Dr. Mc- 
Koin je bil kapitan v klanovski organizaciji, kateri je pristopil le- 
ta 1921. 

Klanovci so izvršili od maja meseca dalje atiri umore ob meji 
Arkansasa. 

V Wilmettu, Ark., je zakrinkana jjfhal odvedla farmarja E. L. 
Gillisa in ga ustrelila. Njegovo truplo so sežgali na grmadi. 

Ne dolgo pozneje je navalila velikanska tolpa klanovcev na oli- 
na 'polja, da prežejie od tam vse tiste, ki niso k lan ovc em všeč. J. G. 
Woods se jim je postavil v bran, nakar so vsi planili nanj in cela to- 
ča krogelj je preluknjala .njegovo telo. 

Prva izpoved. 

Dva osumljenca sta izpovedala, da je bilo pričujočih pri umorih 
zadnjega avgusta petinštirideset oseb. Osebama, ki sta podpisali 
gornji izjavi, se je zagotovila imuniteta. Držijo jih skrite, dokler ne 

nastopita kot priči jpri zaslišavanjh v januarju. Govori se, da bodo 
nekateri ali pa vsi izmed navedenih aretirani prodno se začne sodno 
postopanje. » 

Izjave ne bodo objavljene prej kot pred sodiščem. Državni u- 

radniki niso hoteli govorov o teh izpovedbah niti potrditi niti zanikati. 
Eno znamenje, da namerava vlada storiti v kratkem odločilne 

korake, je današnje povelje, da mora biti vojaštvo vsak trenutek pri- 
pravljeno. 

Vsi osumljenci so neprestano pod nadzorstvom državnih detekti- 
vov. Nobenih težkoč ne .bo, ako treba enega ali drugega aretirati. * 

Governer vodi cel proces. 

New Orleans, 28. dec. — Danes so sedeli okoli mize, na kateri so 
ležale podpisane izpovedbe dveh članov Ku Klux Klana, ki sta bila 
pričujoča pri umoru v avgustu mesecu, governor John M. Parker, ge- 
neralni pravdnih A. V. Coco in štirje zastopniki justičnoga depart- 
menta v "VVashingtonu. 

Današnja konferenca je bila skoro ravno tako taj-na in skrivnost- 
na, kakor zborovanje Manovcev v avgustovi noči, 'ko so. ujeli Watt 
Danielsa in Tom Richardsa, jih mučili, ubili in vrgli v jezero. 

Naloga konference je bila določiti vse potrobno za javno sodno 
razpravo, ki se začne 5. januarja. Obadva, ki sta podpisala omenje- 
ne izjave, se nahajata pod stalno vojaško stražo. Imena se niso ob- 
javila in ibilo (bi tudi nečloveško jih imenovati, ker to bi pomenilo g<>- 
tovo smrt. Pri sodni preiskavi nastopita kot priči, nakar bodeta lah- 
ko izginila, ker jim je obljubljena nedotakljivost s strani sodišč. 

proti teoriji o evoluciji, češ da jc 
samo ugibanje. 

Evolucija je podprta z dokazi. 

Govoreč o znanstvenih dokazih 
za evolucijo rastlin, živali in \ju- 
di, pravi resolucija, da ni 'najmanj- 
šega povoda, da bi se moglo trdi- 
ti, da so ti dokazi samo ugibanje. 
"Dokazi za evolucijo so dovoljini, 

da prepričajo vsakega znanstveni- 
ka na svetu. Teorija o evoluciji je 
eden ajbolj močnih virov za do- 

bro, kolikor jih do sedaj pozna- 
mo. S tem, da se hoče omejiti uče- 
nje te teorije, se vzame prostout u- 

čenja in preiskovanja, kar je nad 
vse važno za ves naipredek; taka 
omejitev bi imela za posledico, da 
onemogoči naipredek znanosti in 
človeške blaginje/' 

AMERIŠKI KONZULAT V ME- 
HIKI POGOREL. 

V pondeljek je ogenj Uničil po- 
slopje ameriškega 'konzulata v Ju- 
arezu, Mehika. Gašenje je ibilo tež- 
ko radi pomanjkanja vode. Vsi do- 
kumenti so bili k sreči zaprti v že- 
lezni blagajni in so ostali nepoško- 
dovani. 

Zbor je opoLnomočen, da lahko 
izdaja formalne izjave v imenu 
zveze. 

Ta zbor je šestinšestdeseto leftno 
zborovanje te zveze. Harvardska 
univerza in Massachusetts Insti- 
tute -of Technology sta istočasno 
povabila zvezo v Cambridge. Pri- 
sotnih je bilo 3,000 delegatov, ki 
so zastopali vsa različna polja zna- 
nosti in vede. 


