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PREDSEDNIK TRUMAN je v službi načelnika najmogočnejše
države na svetu v tako veliki zmedi, da ne ve, kje se ga glava drži. Tako
zatrjujejo časnikarji, ki imajo z njim opravka vsak teden. Pa si vzame
čas, da gre tu pa tam na oddih in poljubi na ljubo tej ali oni materi
kakega otroka. Gornje je eden izmed takih prizorov. Truman in otrok
se neprijetno počutita.

Obravnava proti
vojnim zločincem
v Nuerenbergu

HITLERJEVI DALEKOSEŽNI NAČRTI, KI JIH
ZAPADNE SILE NISO HOTELE VIDETI. -
"L-dolf blazneža dobro igral. -
PROSEKUTORJI NE BODO POVEDALI VSEGA

V starodavnem Nuerembergu
v Nemčiji se vrši obravnava
proti dvajsetim nacijem, ki jih
vodilne zavezniške sile smatra-
jo za glavne vojne zločince. Sa-
mo dvajset jih je. Nekaj zločin-
cev nižje stopnje je bilo že so-
jenih. nekatere izmed njih so ob-
sodili v smrt, in še precej pa jih
čaka obravnave.

Počasen proces
Pred no so se zavezniki spora-

zumeli. kakšno sodišče si naj os-
nujejo za obravnavo proti vodil-
nim nacijskim tolovajem, je vze-
lo dolge mesece, kajti posveto-
vali so se o tem še predno je bila
vojna končana. Glavno besedo
vseskozi imajo ameriški in an-
gleški prosekutorji. Načelnik so-
dišča je Anglež Lord Chief Jus-
tice Geoffrey Lawrence. Glavni
ameriški prosekutor je član zve-
znega vrhovnega sodišča Robert
H. Jackom Njegova asistanta sta
Sidney S. Alderman, ki je bil tu
pravni svetnik neke železniške
družbe, in Thomas Dodd. Pride-
Ijcna jim je velika skupina dru-
gih pravnikov in raznih vešča-
kov v sodnih zadevah. Pomožni
pravnik major gen. William J.
Donovan je že odstopil (27. no-
vembra*. Angleška časniška
agencija Reuthers pravi, da se
je Donovan poslovil zato, ker je
nezadovoljen z načinom obrav-
nave.

O Aldermanu pravijo, da bere
dolga Hitlerjeva pisma in druge
dokumente silno suhoparno in
poročevalec radio sistema Co-
lumbia je dejal, da so poročeval-
ci dobili vtis kot da ta ameriški
advokat (Alderman) sploh ne
razume pomena tega kar čita. Je

CHICAGO
Vprizoritev veseloigre v treh

dejanjih

"Hiša gospoda
Harringtona"

V NEDELJO 9. DECEMBRA

v Dvorani SNPJ.

pač v glavnem “Corporation law-
yer”, ki se ne razume na medna-
rodno politiko in njene intrige.

Vseeno, obravnava je v teku,
a obtoženci menda še sedaj ne
verjamejo, da se gre zares za
njihna življenja.

Rusi nezadostno zainteresirani
Že ko se je to sodišče snovalo,

je sovjetska vlada pokazala zelo
malo volje sodelovati zraven.
Justico namreč razume ona pre-
cej drugače kot pa Anglija in
Zed. države. Sovjetski sodni si-
stem ne veruje v dlakocepstvo
in v razne “tehnikalije”, ampak
Je v vprašanje, si kriv ali nisi.
A končno je le prišla zraven. V
Nueremberg je prišel pogledat
znani boljševiški prosekutor Vi-
šinski. sedaj podkomisar za vna-
nje zadeve, ki je na obravnavi
proti Žanovjevu in tovarišem z
obtežilnim materijalom izposlo-
val smrtno kazen zanje.

Predsedujoči sodnik je bil o-
pozorjen, da naj ga predstavi, a
ni vedel njegovega imena, do-

(Konec na 5. strani.)

Konferenca zastopnikov unij
in ravnateljev industrije je kon-
čala tako kot smo rekli na tem
mestu, da se bo, ko se je dne 5.
novembra pričela. Namreč, da
se bo razšla brez konstruktivne-
ga sporazuma, ker boj med raz-
redi se bo nadaljeval, dokler bo-
do obstajali. Bili so skupaj v
VVashingtonu štiri tedne pred-
stavniki AFL, CIO, UMW in pa
Ameriške trgovske komore ter
Zveze industrialcev.

Zastopniki kapitala so pred
vsem argumentirali, da naj uni-
je nehajo s stavkami, češ, to za-
vlačuje rekonstrukcijo. Philip
Murray od CIO je dejal, da če
stavk nočemo, je treba odpravi-
ti vzroke. In je predlagal, naj se
razpravlja ter sklepa o proble-
mu mezde. Po vojni je zaslužek
povprečnega delavca jako padel
in na stotisoče jih je že, ki ga

Dne 29. novembra je poroče-
valec radio družbe Columbia
Broadcasting poročal iz Nemči-
je, kako silno se je v ameriški
in angleški zoni razpasla črna
borza (“black market”) in da so
v slučaju, o katerem je govoril,
prizadeti največ Američani
in Angleži. Ne zato, ker kupu-
jejo na črni borzi, ampak ker
prodajajo tisto blago, ki ga po-
šilja tja bednemu ljudstvu v

HUJSKANJA PROTI RUSIJI IN
INTERVENCIJE NISO POT V MIR

Celo med navadnimi vojaki je šel glas, da ko
opravimo s Hitlerjem, bomo na Rusijo udarili in po-
tem šele bo mir. Roosevelt jepobijal to propagando
in uspelo mu je, da sta ti dve deželi, razen v času
pakta med Hitlerjem in Stalinom,zelo dobro izha-
jali. Ko jo je Hitler napadel, je bil Roosevelt med
prvimi z izjavo, da bo Sovjetska unija deležna ame-
riške materijalne pomoči, dasi naša dežela tedaj še
ni bila v vojni.

Mnogi ameriški in angleški politiki niso bili
Rooseveltovega mnenja. Javno so izražali željo, da
bi Nemčija in Rusija druga drugo izkrvaveli. Kajti
ne sme se nikoli prezreti dejstva, da so zapadne
sile ob Hitlerjevem oboroževanju toliko mižale radi
tega, ker so smatrale, da se pripravlja za udar le
proti vzhodu. Mar ni njegovo gibanje nastalo v zna-
menju gesla, da je Nemčija poklicana zajeziti ko-
munizem? (Namreč Rusijo.j

Ob koncu vojne se je res dogodilo, da je bila
Rusija izmed zmagovitih velikih dežel najbolj upe-
hana in njene izgube so v primeri z drugimi tudi
v primeri z nemškimi največje, bodisi v življenjih
in materijalno.

Ko je Nemčija kapitulirala, in potem še Japon-
ska, bi moral na temelju zavezniških proglasov za-
vladati mir, ki bi bil trajen.

Samo idealisti, ki plavajo v oblakih, so lahko
verjeli, da se to res dogodi. Je nemogoče, dokler
bodo po svetu prevladovale imperialistične težnje
in pa sistem, ki temelji na izkoriščanju delovne mase
in malih ter velikih dežel, kot sta n. pr. Kitajska in
Indija, za privatni profit.

Na veliko začudenje anglo-ameriškegd imperia-
lizma se je tudi Sovjetska unija podala v napore za
ekspanzijo. Pravi, da ji je to potrebno za varnost in
za ščitenje njenih gospodarskih interesov.

Senator Johnson iz Colorada je v zbornici zahte-
val od vlade, naj deluje za mir odločno, preudarno
in z zalogo atomskih bomb. Svoj govor je indirektno
naslovil Rusiji. Senator Wheeler iz Montane je udri-
hal štiri ure proti jalovi vnanji politiki zvezne vlade
in proti ruski in angleški agresivnosti. Bivši ame-
riški poslanik pri kitajski vladi general Patrick J.
Hurley je lopnil po State departmentu, češ, da splet-
kari med kolonijalnim in komunističnim imperializ-
mom, namesto da bi v Aziji zastopal ameriške in-
terese.

A vendar, na Kitajskem smo mi podvzeli inter-
vencijo. Na Javi in v Indokini Angleži. Rusi indirekt-
no v Mandžuriji in Perziji. Ozračje je napeto in ni ga
še državnika, ki bi bil dovoli močan zavreti voz, ka-
teri nas pelje v tretjo svetovno vojno.

ČRNA BORZA NAJVEČJE RAKETIRSTVO
ZA IZRABLJANJE BEDNIH V EVROPI

pomoč UNRRA. Ker je bilo pri-
tožb o tem čezdalje več, so višji
uradniki UNRRA uvedli preis-
kavo in posledica je, da je bilo
600 ljudi, ki trgujejo z lakoto,
aretiranih, “večinoma Američa-
nov in Angležev”, kot že ome-
njeno. V Moskvi imajo sedaj
priložnost, da z očitki vračajo,
kajti tudi Ruse v Nemčiji so za-
lotili v “kšeftu” črne borze. Kr-
šilci so večinoma naši in angle-

Industrialni magnati kažejo tudi vladi fige
sploh nimajo več. Zastopniki
kapitala so predlog odbili, in na
svoj način sta jim pritrdila Wm.
Grecn in J. L. Levvis, ker nista
mogla skriti sovraštva do CIO.

Medtem ko so tako štiri te-
dne tratili čas, da “odvrnejo”
val stavk, je nastal štrajk v to-
varnah korporacije General Mo-
tors. Unija je storila vse, da bi
pridobila vodstvo korporacije v
sporazum. Podpredsednik unije
avtnih delavcev (CIO) Walter
Reuther, ki je ob enem načelnik
avtnih delavcev pri G. M., je v
imenu odbora dejal korporaciji:
“Dobro, ako res ne morete zvi-
šati plače 30 odstotkov ne da bi
ob enem podražili avte, prepri-
čajte nas s tem, da skupno, z
merodajnimi vladnimi uradniki
vred, pogledamo v vaše knji-
ge.” Ravnateljstvo G. M. je od-
govorili), da svojih knjig ne da-

je nikomur v upogled, niti del-
ničarjem ne.

Dejstvo je, da je napravila G.
M. Corp. med vojno ogromne
dobičke, in dejstvo je, da ako bo
stavka trajala magari leto, bodo
delničarji vseeno deležni divi-
dend in ravnatelji plač, ki zna-
šajo od tri sto tisoč do več ko pol
milijona dolarjev na leto. Divi-
dende in plače jim bo plačevala
vlada iz posebne rezerve, ki je
bila korporacijam v korist dana
na stran vsako leto od davka.
Namen teh in drugih industrial-
nih magnatov je übiti unije, v
prvi vrsti CIO. Ko je delavski
posredovalni urad povabil v
VVashington predsednika te naj-
večje avtne družbe na svetu, C.
E. VVilsona, je deje, da ker je
zaposlen, ga ne bo. Šele na pri-
tisk vlade se je udal in obljubil
poslati tja podpredsednika dru-

Stroški vlade v
inozemstvu 59 in
pol milijarde

Tajnik trgovskega departmen-
ta Henry Wallece je poročal, da
znašajo stroški Zed. držav sko-
zi zadnjih pet let v inozemstvu
59 in pol milijarde dolarjev, ali
sedem milijard več kot pa so
znašali vsi stroški Zed. držav v
prvi svetovni vojni. Od tega od-
pade čez 42 milijard na “lend-
leasne” dajatve, povrnitve pod
isto označbo (lend-lease) pa zna-
šajo skoro vse od Anglije.
$5,600.000,000. Ostale milijarde
tej deželi ne bodo nikoli vrnje-
ne, ker se smatra, da so bile za-
veznikom dane v pomoč v sku-
pni vojni proti sovražniku.

Za nevojaške stvari je ameri-
ška vlada potrošila v zadnjih
petih letih v inozemstvu ne-
vštevši lend-lease, $13,045,000,-
000. Za plače našim vojakom in
mornarjem v inozemstvu se je
izdalo nad šest milijard.

Latinska Amerika je dobila v
tej dobi za potrebščine, ki smo
jih kupili od nje, dve in pol mili-
jardi dolarjev in nad pol mi-
jarde ima dobiti za še nedostav-
Ijena naročila. Dasi je naša vla-
da z Argentino že par let napol
skregana, smo vseeno naročili
od nje raznega blaga za $123,
000,000. Velika naročila so dobi-
la od nas v prošlih 5. letih na
račun vojne posebno dominjoni
Velike Britanije, v prvi vrsti
Kanada, ki je prejela $538,000,-
000, največ za aluminij in ladje.

To je bila torej v vseh ozirih
silno draga vojna. In stroški z
njo bodo trajali še več generacij,
ee pa med tem zagazimo v novo
vojno, se lahko sprijaznimo s
nepolnim bankrotom in polo-
mom vsega sveta.

PREDSTAVA V CHICAGU
To nedeljo 9. dec. ob 3. pop.

vprizori dramski odsek kluba št.
1 JSZ veseloigro “Hiša gospoda
Harringtona”. Vršila se bo v
dvorani SNPJ.

ški vojaki in aretirance bodo na-
domestili z drugimi odpuščeni-
mi vojaki.

(Dan pozneje je bilo po istem
radiu pojasnjeno, da je bilo po-
ročilo o šeststo aretirancih to-
čno. toda to niso bili angleški in
ameriški bivši vojaki, ampak ve-
činoma bivši prisilni delavci, ki
jih je v minulih tednih uposlila
UNRRA. Sedaj pa jih nadome-
šča z našimi in angleškimi od-
puščenimi vojaki.)

Nedavno se je v ameriški jav-
nosti razglasilo, da mnogi naši
vojaki v Nemčiji pošiljajo do-
mov najmanj še enkrat toliko
denarja kot znašajo njihne pla-
če. Kje ga dobe? Prodajajo od-
viške na črni borzi za tak denar,
ki ga lahko izmenjajo v dolar-
je, pa je dobiček. Ameriška vo-
jaška oblast in tudi vlada je ob-
ljubila, da se bo temu storilo
konec.

Ni še pozabljeno, kako so
ameriški častniki in vojaki, ki
so imeli v področju ameriška

na 5. strani.)

žbe. Še bolj arogantno pa nasto-
pajo ravnatelji Montgomery
Ward Co.

Ko se je konferenca “za od-
pravo stavk” razhajala, je de-
lavstvo jeklarske unije okrog
700,000 jih je odglasovalo, da
gre v stavko, če mu kompanije
ne zvišajo mezde. Jeklarski
♦rust ie dvignil prott zahtevi de-
lavcev kampanjo v tisku. Dnev-
nikom po vsi deželi je dal po
celo stran oglasa v ta namen. To
veliko stane in unija taki agita-
ciji ni kos, ker ne razpolaga z
milijoni za oglašanje.

Delavci v klavniški industriji
so pripravljeni na boj in tako
širom dežele. Delodajalci tudi.
Smo torej zares že v starih
“normalnih ’ časih. Ampak kaj
pa z vse sorte obljubami, ki so
jih bili delavci deležni med voj-
no in posebno v lanski volilni
kampanji?

|KOMEjf.ARJII
Balkan je postal za kronane!

glave in za dvorjane zelo “neob-1
ljubljena” dežela. Samo rumun-i
ski kralj se še drži, a tudi on j
menda le radi tega, ker se vča-
si obrne na ameriško in angle-
ško vlado, naj ga ščitita pred
predsednikom vlade Petrom
Grozo ter mu pomagata spre-
meniti Rumunijo v “demokra-
tično” državo . . . Premier Groza
je torej za Mihaela res “groza”.

Peter 11., ki je Mihaelov bra-
tranec, je nedvomno čutil, da bo
kraljevsko službo izgubil in z
njo vred tisočake, ki jih sedaj /
nič več ne bo. A kot poroča an-
gleška časniška agencija Reu-
ters iz Londona, je Peter po-
jamral, da je “suh” in mu bo te-
žko živeti. Odločil se je pustiti
razkošni hotel, kjer je bil nje-
gov “zamejni dvor” in se prese-
liti z ženo kam na deželo, kjer
ni vse tako drago. Ni verjetno,
da je Peter “brok”, kajti preje-
mati tolikšne vsote na mesec kot
jih je on, in vrh tega imeti še
kraljevski luksus plačan ne-
kaj si je menda ja dal na stran
. . . In poročila o njegovih vlo-
gah v Švici, v New Yorku in v!
Londonu menda niso bila vsa iz-
mišljena. Ob enem je sklenil na-
pisati knjigo, da razkrinka Tita.
Sicer je ne bo napisal on, ampak
kdo drugi v njegovem imenu.
Nadejajo se od nje velikega do-
bička.

Zog, ki so ga zavezniki poslali
po prejšnji vojni Albaniji za
kralja, je ogoljufal Mussolinija
in njegovo Italijo za cel milijon.
Pa ga je menda že prilično po-
trošil. Pred tedni je tipal v Lon-
donu, kako bi bilo, če bi ga po-
slali nazaj v Albanijo, da jo de-
mokratizira in očisti komuni-
stov. Pa mu niso nikjer odprli
vrat.

Grški kralj George se zelo to-
goti nad Bevinom, ker ga je pu-
stil na cedilu in Churchillovo!
politiko v Grčiji okrenil proti
rojalistom. “Dogovor z regen-
tom glede bodočnosti Grčije in
vprašanja monarhije me nič več>
ne veže,” je jezno dejal. Med-
tem se je v Grčiji osnovala nova
vlada, o kateri pravijo, da je li-
beralna. Saj kralj George se je
dušah da ni v nji nobenega mo- 1

NEKAJ POJASNIL 0 AMERIŠKEM
DRUŽINSKEM KOLEDARJU

Ničesar ni bolj neprijetno kot se opravičevati
radi zamud. Koledar za letošnje leto je izšel lani
šele 18. dec. Namreč dobili smo ga omenjeni dan iz
knjigoveznice.

Letos smo se trudili, da bi izšel preje, toda okol-
ščine so take, da nam namere ni bilo mogoče izve-
sti. Koledar je v delu, a dogotovljen še ni. Primanj-
kuje nam pomoči v uradu in tudi v tiskarni je mo-
goče izvršiti z danimi močmi le toliko dela in ne več.
Ista velja tudi za knjigoveznico.

Kar se tiče vsebine koledarja, bo sijajna. Med
sotrudniki je zastopan z daljšim spisom Etbin Kri-
stan, ki je napisal vanj krasno povest. Dalje so za-
stopani s prispevki naši znani stari in novi sotrud-
niki Anton Garden, Katka Zupančič, Anton Slabe,
Marya Omahen-Mohar, John Žigman, Anton Shu-
lar, Joško Oven, Fred A. Vider, Frank Česen, Joseph
Chesarek, Janko N. Rogelj, John Goršek, Janko
Zega, Albina L. Furlan in par drugih.

Zanimivi so v letniku 1946 spisi iz starega kraja,
nanašajoči se na osvobodilno borbo, med drugimi
daljši spis o podtalnih tiskarnah, iz katerih so širili
med narod protifaistični tisk ter ga obveščali o par-
tizanski fronti.

Zelo lepe so pesmi Toneta Seliškarja, ki so tudi
bile napisane v borbi za osvoboditev naroda.

In naravno knjiga bo fino ilustrirana.
Ako nam bi bilo mogoče dobiti koga začasno v

urad, kot smo ga za izredna dela dobili prejšnja
leta, in če ne bi bilo toliko drugih zaprek, ki se jih
lahko pripisuje na rovaš ne še končanih vojnih raz-
mer in čezmerni zaposlenosti vseh naših aktivnih
ljudi, ne bi bilo treba tega opravičevanja. Ampak
zagotavljamo vse, da bo i ta letnik Am. družinske-
ga koledarja knjiga, na katero boste lahko z nami
vred ponosni.

I narhista. Morda je tudi George
| že prilično “suh”. In vsi ti übe-
jžni kralji in kraljički ter drugi
j dvorjani, ki so dobili po pobegu
zavetje v Angliji, čutijo, da jim
sedanja angleška vlada ne bo
stregla kot jim je torijska vlada.

Bolgarija bi se tudi že oklica-
la za republiko, če ne bi imela
homatij z ameriško vlado, ki ji
zameri njen način volitev in
njeno tolmačenje demokracije.
Toda regent je v Bolgariji že
dolgo ničla, mladi prestolona-
slednik pa je še otrok in nič ne

/ve, da je kralj, kraljica-vdova,
hči italijanskega kralja, živi sa-
ma zase namreč, ne vtika se
v stvari, ki je ne smejo nič več
brigati in novi režim zida svojo
bodočnost na Rusijo, kot je bilo
že dolgo v naprej preračunano.
Dinastija Saxe-Coburg, ki so jo
zapadne sile poslale leta 1887
bolgarskemu ljudstvu na vrat,
je skončala. Ferdinand je pred
prejšnjo vojno še nekaj pomenil
v svetu in med monarhi. Ker je
vojno izgubil, je šel preživeti
svoje zadnje dni domov v Nem-
čijo, krono pa pustil sinu Bori-

I su. Kakor njegov oče, je tudi
Boris napravil usodno napako,
da se je zvezal z Nemci. Umrl
je nagloma predno je mogel do-
umeti, da je on zadnji kralj Bol-
garije.

“Am. domovina’’ je dobila “iz-
virno poročilo iz Ljubljane” in
ga priobčila v dveh številkah za
uvodnik z naslovom “Naša do-
movina v slabem ekonomskem
položaju.” Mar ji je bilo treba

; “izvirnega poročila” za ugoto-
vitev te resnice? Kje v Evropi
pa je danes dežela, ki ne bi bila
enako ali pa v še slabšem “eko-
nomskem položaju”, kot je Ju-
goslavija? Dalje, “Am. domo-
vina” se je včasi ponašala, da
veliko stori za vzgajanje ljudi
v ameriške državljane in učila
je, da je sedaj naša domovina
Amerika. Pa je zgrešila svoj
lastni nauk.

Nevvburški kanonik se zgraža
>nad urednikom “Glasila KSKJ”,
Zupanom, ker nekaj časa ni
hotel priobčiti “pastirskega

: pisma” jugoslovanskih škofov.
Kdo bi si mislil, da bo Ivan po-

(Konec na 5. strani.)


