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Ta teden bodo minila tri leta,
odkar je bil ustanovljen v Cle-
velandu na Narodnem kongresu
slovenskih Amerikancev Slo-
venski ameriški narodni svet. V
tem razdobju se je marsikaj
spremenilo. Zavezniki so strmo-
glavili oholi fašizem, barbarski
nacizem in japonski militarizem
in sklenili s premaganim sovra-
gom premirje. Razdejane deže-
le se polagoma obnavljajo, in-
terniranci in ujetniki, kolikor
jih ni poginilo po koncentracij-
skih taboriščih, se vračajo na
svoje porušene domove, naši
fantje in dekleta se vračajo iz
vojske . . . Povojno stanje je tu.

SANS jevso to dobo vršil svo-
je predpisane dolžnosti, katere
so mu bile naložene na Narod-
nem kongresu—za končno zma-
go Amerike in njenih zavezni-
kov ter za zmago narodov Jugo-
slavije v njihovi borbi za svo-
bodo, samoodločbo, novo državo
in novo domovino. Daši smo ob
času sprejemanja naših resolu-
cij 5. in 6. decembra 1942 bili
zastrti v oblačje lažnjivih infor-
macij. smo sprejeli jasen in ra-
zumljiv program, ki je vseboval
vse panoge političnega in relif-
nega dela v korist naše stare do-
movine Slovenije in slovenske-
ga naroda. Naš program, ki je
bil tako jasno začrtan v spreje-
tih resolucijah,.je vključeval ne
samo aspiracije ameriških Slo-
vencev napram svoji rojstni de-
želi in domovini naših očetov in
pradedov, temveč je te aspira-
cije istovetil s stoletnimi želja-
mi slovenskega naroda za svo-
jo narodno svobodo, za svojo
kulturno svobodo, za svojo poli-
tično in ekonomsko svobodo v
skupni državi vseh miroljubnih
Jugoslovanov in južnih Slova-
nov.

Štiriletna osvobodilna borba
narodov Jugoslavije, med kate-
rimi so igrali tako veličastno in
herojsko vlogo Slovenci, je pri-
nesla končno zmago ljudskim
množicam. Narodi Jugoslavije
so si pod čudovitim vodstvom
maršala Tita kljub vsem zapre-
kam in potežkočam, kljub vse-
mu trpljenju in neizmernim
žrtvam, kljub nasprotovanju in
kljubovanju protinarodnih in
izkoriščevalnih elementov do-
ma. v tujini ali v zavezniških ta-
borih. zgradili novo državo, de-
mokratično federativno republi-
kansko Jugoslavijo, ki je posta-

la kri in meso komaj pred 'nekaj
dnevi. Svobodno volitve, demo-
kratične volitve, volitve borcev,
mpž in žena, volitve osvoboje-
nega naroda po vseh delih Jugo-
slavije, so jasno pokazale in do-
kazale voljo in željo preproste-
ga ljudstva. 6.725,049 Jugoslo-
vanov in Jugoslovank je mo-
gočno spregovorilo in pritisnilo
pečat odobritve svoji Narodni
osvobodilni fronti. 707,422 gla-
sov je bilo oddanih proti. Sku-
paj se jevolitev udeležilo 7,432,-
471 volilcev, največje število v
zgodovini Jugoslovanov. Prvi-
krat je volila jugoslovanska že-
na, prvikrat jugoslovanski vo-
jak. Volitve so bile svobodne,
mirne, zgledne za deželo, ki ji je
inozemstvo nadelo priimek: bal-
kanska smodnišnica. Mlada Ju-
goslavija, ki je vzklila na ruše-
vinah bivše umetne, nebratske.
neljudske Jugoslavije, je poka-
zala vsemu svetu svoja načela o
demokraciji z volitvami kot je
pokazala svojo junaško neustra-
šenost v borbi proti okupator-
jem.

Ena glavnih točk SANSovega
programa je dosežena po treh
letih napornega, a koristnega
dela. Niso pa še dosežene druge
točke.

Slovenija še vedno ni celotno
združena. Slovenci še vedno tr-
pijo v Trstu in ob Soči, nad nji-
mi še vedno gospodarijo bivši
fašisti in gestapovci, sedaj v slu-
žbi zaveznikov. Slovenija je še
vedno porušena, lačna in gola,
dasi delajo vsi ljudje s podvoje-
no silo in z nepopisnim navdu-
šenjem. Dokler vprašanje meja
niso razrešena in dokler narod
doma potrebuje tuje pomoči, do-
tlej tudi SANSovo delo ne bo
končano.

SANS še ni popolna organiza-
cija. še vedno ni dovolj kom-
paktno in močno organiziran.
Tudi v tem nas čaka še velika
naloga. Naše podružnice je tre-
ba poživeti in povečati, naše de-
lo po raznih naselbinah je tre-
ba razširiti in priključiti v našo
sredo tudi one ljudi, o katerih
mislimo, da bi morali biti SAN-
Sovi člani. Naše organizatori-
čno delo mora zajeti vse nasel-
bine v Ameriki, kjer se nahaja-
jo zavedni Amerikanci sloven-
skega porekla in njihova mla-
dina. Vse te je treba povezati v
naše osrčje, da postanemo še
bolj reprezentativni in s tem
tudi bolj efektivni.

Ob SANSovi triletnici si mo-
ramo pošteno zavihati rokave.

Iz SANSovega urada
3935 W. 26th St., Chicago 23, ILL.
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Veseloigra v treh dejanjih •

V NEDELJO 9. DECEMBRA 1945 j
v dvorani SNPJ, 2657 South Lawndale Avenue •
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WILLIAM HARRINGTON Charles Pogorelec •

GOSPA HARRINGTONOVA Minka Alesh Z
GRACE HARRINGTON, hči

.... Frances Vider J
ROKSI HARRINGTON Ann Medvešek •

BILL CALDWELL Anton Andres •

I ONY ANDERSON Milan Medvešek •

MARY BAXTER Dorothv Sodnik •

, Režiser MILAN MEDVEŠEK •

Suflerka ANGELA ZAITZ PHILIP GODINA, masker •
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MED POLJAKI in pa sovjetsko okupacijsko armado na Poljskem
ne gre vse gladko. Nedvomno so bila mnoga poročila o napetosti med
njimi pretirana, a res je, da se v takih razmerah in v položaju, ko je
vse iz reda in težav brez konca in kraja, spori neizogibni. Poljska je
podpisala pakt zavezništva s Sovjetsko unijo še ko vojna ni bila kon-
čana, toda že skoro vsa Poljska je bila osvobojena. Takrat so si zago-
vili drug drugemu prijateljstvo, na eni strani Stalin v imenu USSR,
na drugi člani poljske vlade, ki so na vrhnji sliki.

zbuditi zanimanje za našo akti-
vo s pridobivanjem novih čla-
nov in z ustanavljanjem novih
podružnica Posebna dolžnost za
vršitev tega dela na vse načine
pripada našim aktivnim članom,
zlasti še našim odbornikom in
podružničnim uradnikom. Po-
sebno one podružnice, ki so zad-
nje čase kraljmatjašile, se naj
bi prebudile in zopet vršile ti-
sto delo v korist Slovencev v
Ameriki in stari domovini, kate-
rega je slovenski narod v Ame-
riki s takim navdušenjem pre-
vzel nase na kongresu pred tre-
mi leti v Clevelandu.

SANS JE POSLAL ČESTITKE
TITU, SLOVENSKI VLADI IN

PREDSEDNIKU AVNOJA
Na redni seji izvrševalnega

odbora SANSa dne 17. novem-
bra v Chicagu, je bilo soglasno
zaključeno, da se pošljejo ob pri-
liki velike zmage Osvobodilne
fronte pri volitvah čestitke mar-
šalu Titu, predsedniku federa-
tivne vlade Jugoslavije, pred-
sedniku Slovenske narodne vla-
de Borisu Kidriču ter predsed-
niku provizorične skupščine dr.
Ivanu Ribarju.

(Besedilo čestitk, ki so bile
poslane po kablju s podpisom
Sansovega predsednika Etbina
Kristana in tajnika Mirko Ku-
hla vsled pomanjkanja prostora
nismo mogli priobčiti.—Ur)

Kako so glasovali
razni kraji Jugo-
slavije

TANJUG (telegrafična agen-
tura novic Jugoslavije) poroča
končne rezultate volitev v raz-
nih delih Jugoslavije.

Ljubljana, ki ima 73.698 vo-
livnih upravičencev v svojem
okrožju, je imela odziv 97.8 G
vseh volilcev. Od teh je po od-
stotkih glasovalo za Osvobodil-
no fronto 93' , za opozicijo pa
7';.

Srbija, vključivši Beograd, je
glasovala 85.27 za OF, 14.73

pa proti.
Makedonija je oddala 96.05 za

OF. proti pa 3.95%.
Bosna in Hercegovina: za Os-

vobodilno fronto in njene kan-
didate 95.16' < , za opozicijo brez
kandidatske liste pa 4.84%.

V Črni gori je bil rezultat 98
odst, v prid OF. Nekaj okrajev
je glasovalo 100 G za Osvobodil-
no fronto.

Skupaj je v Jugoslaviji glaso-
valo 7.432.471 volilcev in volilk
in sicer je bilo oddanih 6,725,-
049 glasov za kandidate Osvobo-
dilne fronte, proti njim pa 707,-
422 glasov.

Mirko G. Kuhel. tajnik.

POIZVEDBA
Rada bi izvedela za naslov

mojega sorodnika Rudolfa Blat-
nika; je vdovec, star okrog 50
let. doma iz vasi Lepata, fara
Hinje pri Žužemberku na Do-
lenjskem. Po domače Dalinčev
Rudolf. Pred dvanajstimi leti je
živel pri svojem bratu Franku
v Newburghu v Clevelandu.
Pred par leti ga je neki rojak
iz Clevelanda videl v Pennsyl-
vaniji.

Ako kdo rojakov bere te vr-
stice, ki ga pozna, naj mu to
sporoči, ali pa meni njegov na-
slov. Če bi pa slučajno on sam
bral to notico, naj se oglasi pri
meni osebno ali pa piše, ker
imam iz starega kraja zelo va-
žne novice zanj.

Mrs. Josephine Jazbec, 7305
Myron Ave., Cleveland, O.

KOMENTARJI
(Nadaljevanje s 1. strani.)

stal tako pogumen in drzen na
starost! Morda pa si sedaj nekaj
samostojnosti v urejevanju lag-

I Ije privošči kot pa dokler je bil
naraščaj še ves doma. Iz bev-

skanja proti Zupanu v ekstrem-
no klerikalnih duhovniških in
lajiških krogih je sklepati, da
Zupan razvoj Jugoslavije pra-
vilno motri in da simpatizira’ z
narodom, ki bi rad, da ne pride
več v nekdanje mizerne razme-
re. Seveda, sedaj so skrajno sla-
be, ampak kriva je vojna. Toda
ljudje, ki so prijeli za krmilo,
so ljudstvu oznanili, da bo v bo-
doče pridelovalo zase in ne več
za armado trotov.

Ivan Zupan je bil na rešetu
zaradi svoje naklonjenosti osvo-
bodilnemu gibanju v starem kra-
ju in SANSa že dolgo. Pikali so
ga na sejah gl. odbora KSKJ, na
sejah nekaterih društev, v Am.
domovini in osebno. Je v letih,
nič kaj dobrega zdravja, sinovi
so se mu vrnili iz armade in mož
je resigniral iz službe. S. 1. ja-
nuarjem dobi “Glasilo KSKJ’’
novega urednika.

Liston M. Oak, ki je eden iz-
med urednikov New Leadra v
New Yorku, si ne more kaj, da
ne bi v skoro vsako številko
spravil kaj obrekljivega, kar naj
bi smešilo “Titovo Jugoslavijo”.
Norčuje se iz zadnjih volitev v
Titovi deželi in pravi, da če se
je šlo res med monarhizmom in
republiko, “rajše Petra kadar-
koli kot pa Tita.” Sedaj si Petra
lahko vzame, ker je brez službe,
dasi je priobčil zanj in čaršijski
golazni v prid že mnogo propa-
gande.

Zagrizeno urejevan list za-
struplja. Namreč zastruplja ta-
ke čitatelje, ki stvari, ki jih be-
rejo, ne morejo toliko prebaviti,
da bi bili v stanju misliti zra-
ven s svojo pametjo, pač pa
sprejemajo vase sovraštvo in
hujskanje kot evangelij. Slede
mu ne da bi kaj vpraševali in se
togote s tistim papirjem vred,
ki so ga brali. Papir potrpi, ker
ne čuti. Možgani ne morejo, pa
se gnjavijo.

Chicago Tribune velja za ene-
ga najbolj zagrizenih dnevnikov
v Ameriki. Izhaja v nadmilijon-
ski nakladi in na njegovo gra-
divo so naročeni mnogi dnevni-
ki po deželi. Specializira v pro-
pagandi proti Rusiji, komuniz-
mu in Veliki Britaniji. Vendar
pa Chicago Tribune ne more ni-
kogar zastrupiti toliko kot čita-
telje zastruplja prej omenjeni
list, ki specializira s hujskanjem
zoper vse, kar kaj diši po So-
vjetski uniji, in se cinično sme-

j je socialistom na Češkem, v Ita-
| liji, v Franciji, v Belgiji itd., ker
| nočejb po njegovem vzgledu sle-
Ipo udrihati po mustafarju v
Kremlinu. Zastrupljal je tudi
Coughlinov list, in zastrupljajo
razna sedanja fašistična glasila.
Chicago Tribune priobči često-
krat tudi drugo plat zvona, in to
pomaga, da ne more biti toliko
škodljiv kot pa so tisti listi, ki
izhajajo edino radi hujskanja
proti gotovi stvari. Zastrupljali
so, kar je bilo v njih moči, tudi
komunistični listi, posebno do
znane “čistke” in obravnav v
Moskvi in še do junija 1941. Na-
to so postali zmernejši. Toda če
se bo propaganda in intrigira-
nje za zanetitev vojne proti Ru-
siji nadaljevala kot se, bomo
spet videli dervištvo tudi na oni
strani.

Mussolini ni umrl brez “opo-
roke”. Nalepljajo jo skrivoma
po rimskih stenah in v drugih

italijanskih mestih.,“Ako se me-
ni kaj zgodi, je naslednik Guido
Buffarini-Guidi (bil je tudi on
že obsojen, v smrt in ustreljen.)
Če bo njemu nemogoče nadalje-
vati, ga nasledi Paolo Zerbini.
Poskrbel sem za- sklad 60,000,-
000 lir in zaupniki vedo kje je.
Določen je za nadaljevanje so-
cialnega fašizma. (Tako je Mus-
solini prekrstil fašistično znam-
ko, od kar je bil v Rimu vržen
iz vlade.) Drugi njegov nasled-
nik, Paolo Zerbini, ki ga ome-
nja, je bil fašistični governer
mesta Rim, V viharnih dneh je
pobegnil neznano kam. Dejstvo
je, da “socialni fašizem” ruje
dalje in David Anderson poro-
ča iz Rima v čikaškem “Sumi”,

. da bogati sloj gleda ta pojav z
I veliko naklonjenostjo.

Dučejev poslednji manifest
fašistom govori o možnostih
vojne zapadnih sil z Rusijo, in
če se dogodi, jim pravi, morate
pomagati prvim. Dalje “Italija
ne bo še dolgo zrela za republi-
ko. zato obvarujte savojsko di-
nastijo, ki je simbol stare itali-
janske in rimljanske slave. Ako
bodo socialisti in komunisti de-
lali sithosti, jih ne bo težko naj-
ti. So v službi Rusije in plačuje
jih s švicarskimi franki. Proti
poskusom za uvedbo demokra-
cije v Italiji je treba napeti vse
sile. Kar Italija potrebuje, je
stoletje socialnega fašizma.”
Itd. Da-li je manifest res nje-
gov, vedo le zaupniki. Ampak
jezik je ves njegov in duh v ma-
nifestu popolnoma fašističen
Njegovim pristašem mora uga-
jati. drugače ne bi riskirali koze
s tem, da ga lepijo po stenaii m
potiskajo pod duri.

Uvodnik v New Leadrn z dne
24. novembra razpravlja o zad-
njih županskih volitvah v New
Yorku in prijema LaGuardije-
vega županskega kandidata
Newbolda Morrisa, češ, saj je
fin človek, toda le čemu se je
vrgel v kampanjo, ko je vendar
vedel, da ne more biti izvoljen!”
Omenjeni list je agitiral za kan-
didata republikanske stranke,
ki je bil označen ob enem tudi
na listi takozvane liberalne
stranke. Zanjo se ogreva New
Leader, David Dubinskv in ne-
kaj takozvanih socialdemokra-
tov (ne vsi!). Na drugi strani je
delavska stranka s komunisti
vred podpirala kandidata demo-
kratske stranke. Slednji je zma-
gal —in bi bil zmagal tudi brez
glasov, ki jih je dobil na listi
Hillmanove delavske stranke.
A kar je interesantno je to: Ne-
koč je New Leader, ko je bil pod
Jamesom Onealom še socialisti-
čni list in glasilo socialistične
stranke, pobijal najbolj tisti ar-
gument, s katerim so napredne
volilce najbolj plašili. Namreč,
“saj vemo, da je socialistični
kandidat dober, morda najbolji,
ampak čemu boš vrgel svoj glas
proč, ko vendar veš, da ne bo iz-
voljen! Glasuj za tega in tega,
ker ta bo izvoljen in tudi ni na-
pačen človek.” S takimi časopi-
si in s takimi voditelji, ki jih
hvali N. L., delavskega gibanja
v tej deželi nikoli ne bo. K sre-
či pa so brez pristašev, kajti ma-

I sa rajše sledi tistim, o katerih
čuti, da niso dvoobrazni. Če
ima opraviti z reakcionarjem,
rajše vidi, da pride mednjo brez
“liberalne” maske.

Črna borza največje rake-
tirstvo za izrabljanje
bednih v Evropi

(Nadaljevanje s 1. strani.)
skladišča živil in blaga v Fran-
ciji, in pa prevažanje, po cele
troke raznih stvari “obrnili” na

! črno borzo. Vzelo je dolgo, pre-
-1 dno se je vojaški oblasti posre-
i čilo temu storiti konec, oziroma
vsaj omejiti tatvine. Nekaj čast-
nikov je bilo obsojenih na dolge
zaporne kazni, še več pa voja-
kov. Govori se, da so nekateri
izmed njih le žrtev častnikov, s
katerimi so delili denar in blago

I kradli po njihnih navodilih, ali
da so nalašč “mižali”, na obrav-
navi pa so se delali nedolžne in
užaljene.

V Neaplu v Italiji so prišli
ameriški troki, naloženi z bla-
gom, v tolikšno nevarnost pred
napadalci (Italijani), da so jim
morali oboroženo varstvo potro-
jiti. A tudi nekaj naših vojakov
v Italiji je zapeljal pohlep po
dobičkih, ki jih človek, ki ima
kaj prodati, lahko naredi na čr-
ni borzi. Škodo v vsakem sluča-
ju pa imajo najbednejši. Poseb-
no, ako živila, ki so jim name-
njena od UNRRA, brezvestneži
ukradejo in jih prodajajo za
drag denar onim, ki lahko pla-

Ičajo.

J ,

Obravnava proti
vojnim zločincem
v Nuerenbergu

(Nadaljevanje s 1. strani.)
kler ga mu ni nekdo zašepetal
v uho. .

Dvajset obtožencev
Za enkrat se je to sodišče pri-

pravilo za obravnavo le proti
dvajsetim glavnim obtožencem,
ki so bili Hitlerju najbližji in za
ogromne vojne zločine poleg
njega najbolj odgovorni.

Glavni obtoženec je Herman
Goering, ki se še vedno čudi, ka-
ko je bilo mogoče, da je padel s
pedestala, kajti Goering je v tre-
tjem rajhu veliko pomenil in z
z njim med drugimi nacijski vo-
dilni propagandist Goebbels, ki
je izvršil samomor rajše kot pa
da bi ga sodili “manjvredni” lju-
dje. Med obtoženci je tudi naj-
spretnejši nemški diplomat, ozi-
roma intrigant, Franz von Pa-
pen, Hitlerjev minister za vna-
nje zadeve Joachim von Ribben-
trop. Rudolph Hess in 16 drugih.

Vsled Aldermanovega mono-
tonega branja je neki dan obr-
nil vso pozornost nase Herman
Goering, ker je napravil nekaj
vpadov in pa ker ima teatralen
nastop. Sodnik ga je moral po-
zvati k redu. Najbolj pa je vse
skupaj potegnil Rudolf Hess,
namreč vse, razen ruske psihi-
jatre.

Simulirana blaznost
Ko je Rudolf Hess kmalu med

vojno prispel z letalom v Angli-
jo, je bila to svetovna senzaci-
ja. Ko je odšel iz Nemčije, je
bil on prvi za Hitlerjem in nje-
gova desna roka. Le čemu je tak
človek “pobegnil” v Anglijo, ki
je v vojni s Hitlerjem! Angleška
vlada je Hessa zaprla v vilo in
ga zastražila, a javno še sedaj ni
povedala, čemu je prišel tja. A
tajno se je kmalu po njegovem
prihodu šušljalo, da je podvzel
ta drastični korak ne vsled po-
bega pred firerjem, ampak da bi
angleško vlado pridobil za umik
iz vojne, v nagrado pa bi si ohra-
nila svoj imperij. Nemčija se ne
bi več umešavala vanj. A v za-
meno pa bi morala dati Hitlerju
proste roke na vzhodu, to je,
proti Rusiji. Churchill te ponud-
be ni hotel sprejeti, čeprav je
vedel, da bo odslej vsa peza
nemškega letalstva, ki jebilo te-
daj na višku, vržena na Anglijo.

Hess je po tej neuspeli misiji
začel večkrat hliniti znake du-
ševne nenormalnosti. Ljudje, ki
so imeli opravka z njim, so re-
kli, da bo zblaznil. Na obravnavi
v Nuerembergu je to res “sto-
ril”. Nobene stvari se ni mogel
spomniti. Ko so prosekutorji
brali obtožnice, je on bral knji-
go, često narobe obrnjeno, ali
pa štrlel topo predse.

Kaj torej storiti s tem vojnim
zločincem? Nu, naj psihiatri do-
ženejo, da-li spada v bolnišnico
ali kamor že. Pregledali so ga so-
vjetski psihiatri in kratkomalo
izjavili, da blaznost le simulira.
Angleški in ameriški se niso ho-
teli izreči tako naravnost, ampak
le po ovinkih namignili, da mor-
da res le.simulira, a možno je
tudi, da je res bolan. Njegov za-
govornik se je nato dušal pred
sodnikom, da se mora njegovega
klijenta izpustiti iz seznama ob-
tožencev, ker vsled svoje dušev-
ne nezmožnosti ne spada na ob-
ravnavo ampak v bolnico.

Hess napravil konec komediji
Dne 30. novembra je napravil

tej komediji konec na obravnavi
Hess sam z izjavo, da je duševne
hibe ves čas le simuliral, istota-
ko “živčno bolezen”. Ima prav
tako dober spomin kot zmerom,
je dejal, in da je popolnoma
zdrav ter pripravljen na obrav-
navo. dasi ne prizna veljavnost
tega sodišča.

Reporterji so hiteli k brzoja-
vom, da naznanijo to senzacijo,
sodnik je ves osupnjen obravna-
vo prekinil in Hessov zagovor-
nik pa se je vpraševal, kdo prav-
zaprav je blazen: ali on (zago-
vornik), ali njegov klijent! Hess
pa si je mislil: Imenitno sem jih
potegnil!

Ko so ga vprašali, čemu je to
storil, je dejal, da vsled poseb-
nih “taktičnih” razlogov. Več ni
hotel pojasniti.

Zanimiva razkritja
Pomožni ameriški prosekutor

Alderman je med drugim pre-
bral dolgo Hitlerjevo pismo, ki
doslej še ni bilo nikjer v javno-
sti. Našli so ga v državnih arhi-
vih. Norčuje se iz takratnega
angleškega in francoskega pre-
mierja Chamberlaina ter Dala-
dierja in pravi, da če bosta še
kdaj silila k njemu, ju bo sunil
v gobec in trebuh ter ju vrgel
po stopnicah.

Japonskega cesarja primerja
k bivšemu mevžastemu ruskemu
carju, in pa da so mu japonski
državniki rekli, da je vojna prej
ali slej z Zed. državami neizo-
gibna. Hitler jim je dejal, da bo
imel prednost tisti, ki bo prvi
udaril.

Za uničenje Poljske
General Brauchitsch mu je

dejal, da si upa Poljsko prema-
gati v dveh tednih. Dobro, kajti
če bi vojna z njo morala trajati
leto ali dve, je ne bi riskiral,
pravi Hitler v pismu.

Glede pakta s Stalinom pravi
v istem memorandumu, da vsa-
ka država take pogodbe drži le
dokler ji prija. Stalin se bo pak-
ta držal, dokler bo smatral, da
njemu koristi, ugotavlja Hitler.
Stalina je imel za bolnega, in
čim umre, bo Nemčija udarila v
Rusijo. Udarila je vseeno.

V pismu določno govori o na-
črtu za uničenje poljskega naro-
da in za naselitev Poljske z
Nemci. Tako bo Nemčija dobila
skupno mejo z Rusijo.

Glede masnega trebljenja Po-
ljakov je dejal, da ga to ne že-
nita. Saj je tudi Genghis Kan
moril na debelo poklal je mi-
lijone moških, žensk in otrok
pa ga zgodovina smatra le za ve-
likega graditelja države. Ker je
bilo pismo napisano še predno
se je vojna pričela, ga je prose-
kutor predložil v dokaz, da so
naciji kovali načrte za vojno že
dolgo in jih imeli napravljene
do najmanjše potankosti.

Obtoženci žele prič
Zagovorniki obtožencev so vz-

budili precej presenečenja s su-
gestijami, da bi bilo dobro po-
vabiti v bran svojih klijentov
priče tudi iz Anglije in Zed. dr-
žav. Imenovani so bili mnogi
ameriški izolacionisti, pa člani
angleškega “Clevedon Set”. In
namigavali so, da so vojni zlo-
činci tudi v zmagovitih deželah.
Obravnava bi bila lahko torej še
bolj zanimiva, če bi se pogledalo
za kulise iz onih dni, ko se je
Hitler histerično oboroževal,
rohnil in pretil, ne da bi zapa-
dne sile kaj ukrenile proti nje-
mu. Na podlagi versajske po-
godbe in statuta lige narodov bi
morale. Vendar pa daje obrav-
nava v Nuerembergu za zgodo-
vinarje zelo veliko važnega ma-
terijah. Današnja javnost pa se
zanjo zelo malo zanima.

Prebivalstvo Zed. držav
zelo naraslo

Iz števnega urada (Census
Bureau) poročajo, da imajo
Zed. države že nad 140 milijo-
nov prebivalcev. Po številu
ljudstva je torej to tretja na jve-
čja neodvisna dežela na svetu.
Na prvem mestu je Kitajska,
na drugem Sovjetska unija in
na tretjem Zed. države.
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POSLUŠAJTE
vsako nedeljo prvo in naj-
starejšo jugoslovansko ra-
dio uro v Chicagu od 9. dc
10. ure dopoldne, postaje
WGES, 1360 kilocycles.

Vodi io George Marchar

j "Highland Nursing Home" j
J Dom za bolnike in onemogle. Ako imate bolnika, ali stare *

• ljudi, kateri rabijo bolničarske oskrbe, se lahko obrnete •

• na naš dom. Bolničarke so na delu ponoči in podnevu. •

J DOBRA HRANA IN POSTREŽBA. J
• Cena od slučajev. •

• Kristina in Vincent Pugel •

! 3009 West Highland Blvd. Milwaukee 8, Wis. •

J Tel. WEST 6172 •
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