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Nurenberški lijak.
Napredujemo, ljudje božji,

napredujemo. Justica v Niiren-
'-ergu je naposled dognala ne-
kaj novega! Čujte in strmite:
odkrila je vzroke za nacijskimi
zločinstvi!

Vsak človek količkaj zdrave-
ga razuma je lahko takoj pre-
gledal nacijsko igro, ves njih pe-
plensko začrtani in izvajani pro-
gram. Ne tako glave, ki tvorijo
niirenberški sodni zbor. Njihova
prirojena jim pamet je namreč
manj svobodna od naše.

Nam, vidite, je lahko. Nas ne
ovira ne zakonsko rimsko, ne
kakšno drugo pravo, nabrano v
kladovnicah plesnivih zvezkov

in knjig. Za sodni zbor je pa
drugače: Ravnati se mora po
pravu, po postavah in paragra-
fih.

Nazifašističnemu zverinstvu
primera pa zgodovina

človeštva doslej še ni poznala,
zato ga sodstvo vseh preteklih
cob in časov ni moglo vkleščiti
v p.iragraf, da bi sodnik lahko
pckož l nanj svoj prst: Tako in
t ko —po tem in tem zakonu
po pa agrafu tem in tem . . .

In so v Niirenbergu velike te-
žave. Sodili bi radi pravično in
tako, da bo postavi zadoščeno,
tozadevne postave, oziroma ka-
zenskega paragrafa za te vrste
hudodelstev pa še ni. In so tako-
rokoč brez vsakega zaslona, ko
strmi ves svet nanje. Strmi in
čaka in copota z nogami.

Mi, jaz in ti, bi z nacijsko ‘eli-
to’ obračunali že pred meseci.
Nas bi pričevanja krvnikov, ki
so nekoč prisegali na laž, in ki
jim je bila laž modrost vseh mo-
drosti, ne zanimala toliko, da bi
jim zaradi njih podaljšali življe-
nje, najmanj pa, da bi nam nji-
hova pričevanja služila za kakr-
šen koli kažipot. Prihranili bi
velikanske vsote, ki jih za ta
proces troše in jih obrnili v bolj-
še namene. Nikakor ne bi več
pitali in zdravili raznih histerič-
nih Hessov, da bi se nam v za-
hvalo rogali in posmehovali v
obraz. Kajti imeli bi v mislih
one tisoče gladnih nedolžnih
ust, ki bodo po krivdi teh krv-
nikov še to zimo za vselej one-
mela . . .

In prav gotovo jim ne bi ka-
zali štiri ure trajajočih filmov,
štiriurne tečne paše za njihovo
slavohlepnost “No, in kaj je s
tem narobe?” je vzkliknil
Schacht, ko je gledal filmirano
nacijsko slavo. Ko so kazali fil-
mirane grozote koncentracij-
skih taborišč, je taisti Schacht
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KAJ JE S ŠPANIJO IN FRANCOM ?
Iz Pariza je bilo poročano, da je francoska vlada namignila

ameriški in angleški vladi prelom s Francom. Je res čudno, kako
se “zapadna demokracija” boji vreči tega zadnjega Hitlerjevega
in Mussolinijevega zaveznika.

Boji pa se zato, ker smatra, da španska republika ne bo ka-
pitalistična, dočim Francov režim je. Samo zaradi tega ga pod-
piramo. Snujemo z njim ugodne trgovske pogodbe in mu dajemo
posojila.

Vatikanu je to zelo všeč. Kajti Španija pod Francom je zad-
ja'važna klerikalna država na svetu. Če se spet spremeni v repu-
liko, bo hierarhija ob veleposestva in Vatikan ob politično in fi-
ančno zaslombo. Ni čudno, da je newyorški nadškof Spellman
ako navdušen za Franca. In ker ima v državnem oddelku prili-

čen vpliv, je skoro gotovo, da Truman španske republike ne bo
podprl. Le v Mehiki ji pomagajo, pa sedaj nekaj v Franciji in nad
sto angleških delavskih poslancev se je zgenilo zanjo. Pa ne izda
dosti. Franco ve, da ima zaslombo v hierarhiji in med kapitalisti,
pa se poredno smeje vsem, ki mu pripovedujejo, da naj vladne
najeti odloži in jih izroči tistim, ki so za demokracijo v Španiji.

MOGOČEN TRUST, KI MU NE BO KONCA
Ena največjih korporacij na svetu—oziroma največja, je bila

<mška firma I. G. Farbenindustrie. Svoje omrežje je imela po
vsem svetu. Najmogočnejše ameriške korporacije med njim

a. dard Oil, in pa DuPontova kemična industrija, sta bili njeni
uvoznici. Enako slične korporacije v Angliji in na Japonskem

S pomočjo I. G. Farbenindustrie ter njenih zaveznic v Ame-
ki se je Hitlerjev “tretji” rajh lahko nagloma oborožil in kapi-
ul.sti v Nemčiji, v Franciji, na Anglešem in tukaj, na Japonskem

drugje, pa so bogateli.
Zavezniško vrhovno poveljstvo je ta nemški trust razpustilo

Ju m..0g0 njegovih lovarn uničilo. Toda se ga sedaj spet obnav-
a. Pomagajo mu ameriški industrialni magnati in tudi v Anglij

močne prijatelje.
Zanimivo je, koliko naših kongresnikov in senatorjev je imel
acijski kartel na svoji strani. Ko so vpili proti vojni, so v res-
delovali le za zmago Hitlerja riad Evropo in nad svetom, ne-

loc, da so v službi sovražnika svoje dežele. Nekateri so morda
deli, ker so bili plačani za izdajsko delo, a veliko je bilo naiv-
žov, ki jih je slepila propaganda za “mir”.

V Niirenbergu teh zločincev ni pred sodnim stolom. Je ču-
dno, a resnično, da so nemški industrialci iz kriminalne liste iz-
vzeti, čeprav so baš oni posadili Hitlerja na tron in mu dali de-
arja kolikor ga je hotel in potreboval za svoj zločinski sistem.

SVET GLADUJE - POMAGAJMO MU!
Prerokujejo, da bo to zimo pomrlo milijone ljudi od lakote

n mraza. To so taki ljudje, ki nimajo v odločevanju o vojni no-
bene besede. Ko jo državniki napovedo, morajo vanjo le navadni
ljudje, ali delati kjerkoli jim je ukazano. In posledice vojne tudi
le oni trpe.

UNRRA se jih je domislila, a pravijo, da je njena pomoč le
kot kaplja v ogenj. Vsi, ki so imeli te mesece priložnost obiskati
Evropo in Azijo, kličejo, pomagajmo Kajti tam je lakota zares.
Vsak grižljaj, ki si ga pritrgamo, je tam dar, je sredstvo, ki va-
ruje življenja.

SPET OBETAJO "TRETJO" STRANKO
Kancelar čikaške univerze (University os Chicago) Robert

M. Hutchins je v svojem govoru dne 1. decembra pred odborom
narodnega političnega odbora (CIO) dejal, da si je predsednik
Truman napolnil svoje urade z “malimi politišni” in si ne obeta
od njegove administracije nič dobrega za deželo.

Na istem shodu je govoril notranji tajnik Harold Ickes, ki je
idarjal po republikancih, ker pač kot član Trumanovega kabi-
neta po demokratih ne sme mahati. A Ickes prav gotovo ve, da
niso demokrati, ki skupno z republikanci kontrolirajo zvezni kon-gres, nič boljši. Ne upa pa povedati resnico, da je “new deal”
povsem bankrotiral in da nimajo progresivci od demokratske
stranke ničesar pričakovati, razen nazadnjaštvo.

Nekateri politični mojstri v CIO študirajo možnosti za usta-novitev tretje stranke. S Trumanom to vedo ne bo nič.Philip Murray je to javno izpovedal. Kaj, če bi se na primer od-ločila sedanji trgovski tajnik Henry Wallace in pa notranji tajnik
Harold Ickes za ločitev od demokratske stranke in za ustano-
vitev nove, zares ljudske politične organizacije? Oba imata ta
nasvet v uvidu in je možno, da se bosta odločila za prelom z de-mokratsko stranko. Ampak ker nista radikalca, in ker ne veru-
jeta v socialistični program, pač pa le v socialno pravičnost podkapitalizmam, bi stranka pod njunim vodstvom bila le nekako
posnemanje nekdanjega LaFollettovega progresivnega gibanja.

To med maso ne bi vleklo.
Ampak tudi na radikalni strani za enkrat še ni dobrih iz-giedov. Norman Thomas je na shodu v Columbusu dne 12 de-cembra dejal, da je še pripravljen biti kandidat za predsednika'vir United Press), ampak ne na listi socialistične stranke ker

je sama zase premajhna. Zato se njen odbor trudi združiti v ce-loto ostanke raznih drugih naprednih skupin. N. pr„ v tej koali-
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PRIZOR IZ URADA V NEW YORKU, kjer veterani vprašujejo za stanovanja. Oženili so se, ali pa že
imajo žene in otroke in sedaj bi radi malih sob v reden dom. Pa jih ne morejo dobiti. In izgleda, da se
nihče posebno ne briga za ta problem. V vojni se je produciralo kakor za stavo. A čim smo v “miru”, pa
se nam nikamor ne mudi.

kazal filmu hrbet, kajti ta paša
ni bila tako zabavna, ne tako
sladka in vzpodbudna, kot ona
prej omenjena, katero bi mi ni-
kdar ne kazali. Tudi ne bi imeli
več časa zanjo, kajti mi bi glav-
ni proces že završili.

Ampak mi nismo pravniki.
Poklicni pravniki cede polžje
sline, tudi če imajo na razpola-
go prccedente in na podlagi teh
kovane postave in paragrafe,
likar kadar jim vsega tega

manjka.
In tako so šele zdaj dognali

odgovore na velike Zakaje . ..
Fdd Johnson jih je navedel v

Č kaškem “Sunu” z dne 13. dec.
t. 1. Nam niso nič novega. Mi
'emo, zakaj so Nemci nesrečne
užnje priganjali in naganjali z
'.elom tako, da so ti od izčrpa-
osti cepali in umirali.
Vemo, zakaj so razganjali

družine, ločili može od žena.
Vemo, zakaj so jim prepove-

ovali hoditi v cerkev.
Vemo, zakaj so s smrtjo kaz-

.ovali splošno občevanje med
'oškirni in ženskimi zasužnjen-
:, dočim ni bilo za njihove
leinriche in Kunigunde nobe-

r.ih moralnih meja.
Vemo tudi, v kakšne namene

o služila koncentracijska tabo-
rišča.

In vemo, zakaj so lovili in
ugrabljali deco, kolikor je niso
na mestu übili.

In tudi to vemo, katere naro-
de so najbolj zatirali in zakaj.

Mnogim Angležem
pobijanje v Aziji
neprijetno

Mnogo poslancev angleške de-
lavske stranke je z vlado zelo
nezadovoljnih, ker se je angle-
ška armada zapletla v vojno na
Javi, dasi Java sploh ni angle-
ška, temveč je bila nizozemska
kolonija. Uradno pa sta prote-
stirali proti angleški intervenci-
ji neodvisna delavska in komu-
nistična stranka. A vlada doka-
zuje, da je obvezana delati to
kar dela na Javi, in to menda
vsled tajne pogodbe, ki jo je
sklenila prejšnja vlada z Nizo-
zemsko. In vrh tega se gre za in-
terese angleškega kapitala na
Javi in v ostali Indoneziji.

Rusija hoče postati največja
pridelovalna bombaža

Eden načrtov za povojno re-
konstrukcijo Sovjetske unije do-
loča, da mora postati največja
pridelovalka bombažni na svetu.
Sedaj so Zed. države na prvem
mestu.

ciji naj bi bili glasom omenjenega poročila ostanki progresivnestranke v Wisconsinu, farmarske-delavske stranke v Minnesoti,
michiganske Commonwealth Party in raznih drugih grupic. Ker
so vse le male sekte ostanki takorekoč, iz te moke ne bo kruha.

Edini, ki lahko ‘‘tretjo’ stranko res ustanove, so voditelji
unij CIO. In zdi se, da to tudi nameravajo. Truman jih je raz-
očaral in spoznali so, da so svoj milijon v zadnji predsedniški
kampanji vrgli proč. Čimbolj uvidevajo, da je greh služiti v poli-
iki kapitalizmu in v industriji pa se bojevati z vidika mezdnih

vprašanj proti njemu. Ako spoznajo, da se jim bo treba odločitiza socializem, pa bo dobro. In tedaj to ne bo “tretja” stranka am-pak druga. Kajti demokratska in republikanska sta eno, ker sta
obe za sedanji ekonomski red in obe za ohranitev sistema izko-riščanja.

SLAVNOSTNI BANKET
NAŠE ZADRUGE LEPO
USPEL

VVaukegan, 111. Dne 10. no-
vembra je imela naša zadruga
slavnostno prireditev z banke-
tom v proslavitev njene petin-
dvajsetletnice. Daši pozno, naj
na pratko poročam o nji.

Banket je imenitno uspel. Bi-
lo je navzočih 525 gostov, na ga-
leriji pa je bilo še kakih 250
ljudi; mislim, da je štela vsa av-
dijenca kakih 800 oseb. Vse je
šlo gladko izpod rok. Glavni go-
vornik Louis Warbington je re-
kel, da tudi on obhaja 25-letni-
co, odkar je pristopil v prvo sku-
pino, kar je danes Ohio Farm
Bureau. Je imeniten govornik.
Zelo prijetno ga je poslušati,
ker vpleta dosti humorja v svoj
govor. Veliko so pripomogli k
programu Fraunfelderji, ki so
prinesli svojo zadružno idejo še
iz Švice s seboj. Oče družine je
ne samo dober muzikant in pe-
vec, ampak tudi dober govor-
nik. Navajal je, da potom sve-
tovnih zadružnih organizacij bi
nam bilo mogoče preprečiti na-
daljne vojne in pomagati demo-
kratizirati ves svet. Tudi War-
bington je poudarjal, da samo
mi kar nas je zbranih skupaj na

anketu imamo moč, ako se za-
vzamemo, da lahko predrugači-
mo razmere narodov in sveta.
Malo dalekosežno rečeno, pa
vseeno se je dobro slišalo. —A.

TISKOVNI SKLAD
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XXVI. IZKAZ
La Salle, 111. Leo Zevnik 75c.
Chicago, 111. Rudolph Hribar sl.

(Izročil Frank Zaitz.)
Willoughby, O. John Prudich $2.
Denver, Colo. Anton F. žagar

$7; John Faidiga $2. skupaj $9.
Pueblo, Colo. Ludwig Yoxey

$4.50.
Berwyn, 111. John Gornik sl.
Gallup, N. Mex. Mary Marinšek

SI.OO.
Moon Run, Pa. Po ST. George

Smrekar in Louis Uhernik, skupaj
$2. (Poslal Jacob Ambrozich.)

Brownton, W. Va. Frank Kle-
menc $3.60; Frank Kavčič 50c, sku-
paj $4.10.

Chisholm, Minn. Frank Klun
$2.25.

Springfield, 111. Julia Krmel $5:
Julia Filipič sl, skupaj $6.

Bridgeport, O. Joseph Snoy 75c.
Red Lodge, Mont. Kaytan Erz-

nožnik 75c.
Girard, O. John Rovan sl. Po-

slal John Kosin.)
Rochester. Mich. Milan Kokano-

vich $7.00.
Waukegan, 111. Po $1: Anna Mah-

nich in Jacob Mesec, skupaj $2.
Cleveland, O. Leo Poljšak $5;

po $1: Frank Majcen in John Bo-
zich, skupaj $7. (Poslal John Kre-
bel.)

Racine, Wis. John Pucely sl.
Rock Springs, Wyo. Frank Re-

mitz 61c.
Arma, Kans. Martin Gorenc sl.

(Poslal Anton Shular.)
Chicago, 111. A. H. Skubic $2.
Cleveland, O. Neimenovan $5.
Elizabeth, N. j. Andrew Spro-

gar 30c.
Miami, Fla. Joseph Jereb $5.50.
Oakland, Calif. Anton Tomšič

75c.
Skupaj $68.26. prejšnji izkaz

$1,132.95, skupaj $1,261.21.

Moder je tisti oče, ki pozna
svojega lastnega otroka.

—Shakespeare.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
O konferenci 'zunanjih mini-

strov velike trojice, katera se je
začela ta teden v Moskvi, je pre-
cej optimizma. Da imajo za raz-
pravo veliko predmetov in to
zelo nujnih, o tem ni govora.
Balkan, Japonska, Iran, mirov-
na pogodba z Jtalijo, vprašanje
kontrole nad Avstrijo in Nem-
čijo, Kitajska ter kontrola nad
domskim oboroževanjem; vse

< jim bo dalo dela za tri kon-
rencc. Upajmo, da bodo uspe-
bolje kot so zadnjič v Lon-

■onu.
Za nas tu domače božično ge-

'o “Mir ljudem na zemlji, ka-
eri so dobre volje” ne bo veli-
o pomenilo. Kajti politično in
dustrialno polje je v zelo raz-

burkanem stanju. Na politič-
:cm polju je že vse razdeljeno
a boj v prihodnjem letu; rezul-
at: preiskava Pcarl Harborja

ter Hurleyjeve obdolžitve. Obo-
je je kajpada fiasko, ali v poli-
tičnem boju niso nobene obdol-
žitve in osumljenja preuma-
zana. In volitve v prihodnjem
letu bodo odločilne. Gre se kdo
bo kontroliral zbornico. Le ško-
da, ker je ameriško delavstvo
politično tako šibko.

Na industrialnem polju se je
boj šele pričel. Tudi tukaj je de-
lavstvo v bolj slabem položaju.
Finančno se kajpada ne more
primerjati z ogromnim kapita-
lom, s katerim razpolaga vele-
industrija. Nji se s pričetkom
rekonstrukcije prav nič ne mu-
di. Tu je seveda več vzrokov.
Eden je odprava gotovih dav-
kov v prihodnjem letu, kateri
so silno ugodni za korporacije,
ter drugo je pa moralna odgo-
vornost glede rekonstrukcije,
katero bodo ti mogotci zvrnili
na stavkujoče delavstvo. Inter-
vencija predsednika Trumana
je položaj še poslabšala, in kot
izgleda, bodo prihodnji meseci
precej nemirni. Stavka jeklar-
skih delavcev, katera je skoro
neizogibna, skupaj s stavko av-
tomobilskih delavcev bo napra-
vila v vsakdanjem življenju
Amerike silno vrzel.

Po svetu
Zadnje čase so naši meščanski

listi in revije vendarle priznali,
da tudi z našim vojaštvom v
Evropi ni vse v redu. Časnikar-
ski poročevalec Joe Weston ima
v reviji “Lise” daljši članek pod
Imenom: The “Gl’s in Le Hav-
re”, kateri ni prav nič laskav za
naše vojaštvo. Vse to kaže, da je
disciplino zelo težko uveljaviti,
kadar je velika skupina voja-
štva brez posebnega dela. In to
velja za vse armade.

V Nuerenbergu je precej ži-
vahno zadnje čase. Sodna raz-
prava nacijskih zločincev se na-
daljuje že četrti teden, in kot
izgleda, bo trajala še dolgo. Me-
sto Nuerenberg, katero je pre-
cej razdrto, je čez noč postalo
Meka časnikarjev in drugih ra-
dovednih ljudi. Sploh se je
vprašanje Nemčije zadnji čas
zopet povrnilo na prvo mesto.
Ju,Jz Zed. držav je bila že cela
kopica ljudi, takozvanih izve-
dencev poslanih za preučevanje
socialnega in ekonomskega živ-
ljenja Nemčije. Eden izmed teh
je čikaški odvetnik Laird Bell.
On je trdno prepričan, da če se
naše akcije v Nemčiji ne izbolj-
šajo pomeni novo vojno. Po
njegovem mnenju bi bilo najbo-
lje pustiti Nemce same zase ter
odpoklicati* vojaštvo domov
češ, njih porušena mesta so
Nemcem dovolj v dokaz, da se
vojna ne izplača. Glede Rusije
je mnenja, da je vsako govorje-
nje za oborožen spor med njo
in Ameriko nesmiselno. In če še
kakšna druga dežela v Evropi
želi ruski državni sistem zase,
je to njena stvar. In nam ni tre-
ba zato začeti nobene nove
vojne.

O Jugoslaviji se zelo malo pi-
še zadnje čase. Od kar je bila
proklamirana za republiko se
skoro ne sliši besede o nji. Sko-
ro gotovo se bo o tem razprav-
ljalo ta teden v Moskvi. Glede
Španije bomo slišali v kratkem.
Kajti nemogoče je, da bi tako-
zvane demokratične države tr-
pele to fašistično rak-rano na te-
lesu Evrope.

Ta zima bo tragična za Evro-
po. Na tisoče ljudi bo pomrlo,
če že ne za lakoto pa od mra-
za. Med tem ko politiki razprav-
ljajo o malenkostnih predmetih,
čakajo velika vprašanja od ka-

terih odvisi življenje Evrope.
Med tem se širijo sumnje, laži
itd., kar dela celotno sliko še
emnejšo. V ozadju je cerkve-

na oligarhija, propadli kralji,
kateri nikdar ne izgube upanja
a izgubljeni prestolček, ter fa-

šistična svojat izdajalcev, kateri
ž : ve v tujini in upajo na čas, za
povrnitev v domovino. Ne, sli-
<a ni lepa, ali prerojena Evropa
o bo preživela.

Pri nas
Neki čikaški dnevnik jo cbja-

zil poročilo iz Londona o silnem
zločinskem valu, kateri se je po-
javil ob zaključku predzadnjega
tedna. Londonski listi dolže teh
zločinov največ naše ameriške
dezerterje. Od zadnjo sobote pa
do nedelje sta bila dva roparska
napada ter tri tatvine, kar je ne-
kaj ogromnega za London.

Ta čikaški dnevnik ima ko-
mentar, češ, če je to zločinski
val. poslušajte kaj se je zgodilo
pri nas v Chicagu v teh dveh
dnevih: Pet übojev, 28 tatvin,
26 ulomov, 10 roparskih napa-
dov, 57 navadnih tatvin, 63
ukradenih avtomobilov, eno po-
izkušeno posilstvo, eno posilstvo
ter pobeg po povoženju z avto-
mobilom.

Vse to kaže, da v Chicagu ne
spimo. Samo bojim se, da nam
ta sloves ne bo delal časti. •

Naše gibanje
Kot pravijo je dramska pred-

stava kluba št. 1 JSZ v nedeljo
9. dec. sijajno izpadla. Jaz jo žal
nisem videl. Bil sem oba dneva
na potu.

V soboto 8. dec. je imela
SANSova podružnica v Wauke-
ganu priredbo v pomoč Jugo-
slovanskemu relifu, kjer so se
kazale slike o nemških grozodej-
stvih ter osvoboditev Beograda.
Ker se tega sestanka tajnik Ku-
hel ni mogel udeležiti, sem ga
moral nadomestiti jaz. Priredba
je bila zelo uspešna, s polno dvo-
rano ter $650 nabranega na
priredbi. V nedeljo 9. dec. se je
isto vršilo v Milwaukeeju, z na-
bito dvorano, ter je bilo Ucirova-
nega čez SBOO, kar je lepa vsota.
Na obeh priredbah so slike na-
pravile na navzoče silen vtis.
Priznanje je treba dati mlade-
mu Mike Vernovniku za izvr-
stno delo pri kazanju slik in
njegovo dobro voljo za delo.
Upajmo, da se slovenske kolo-
nije, katere še niso videle teh
slik —in kjer je delo za večje
prispevke še mogoče, kmalu
oglasijo. Vsak krajcar je nujno
potreben za naše bojevnike v
domovini.

Na teh dveh sestankih sem
imel priliko govoriti s precej-
šnjem številom naših rojakov,
kateri so prejeli pisma iz domo-
vine. Brez izjeme vsa ta pi-
sma potrjujejo isto kar smo ve-
dno trdili mi —in ravno to je
'kar bi nam moglo dati še več na-
vdušenja za delo. Zato naj bo
naše geslo v bodočem letu: Vso
pomoč našim v domovini. Vso
pomoč naši socialistični zvezi,
katere člani so napravili ogrom-
nega dela v tem smislu. Ter vso
pomoč našemu listu Proletarcu,

(Konec na 3. strani.)

Tole mi ne gre
v glavo?

KB

Ako je ameriška vlada res za
demokracijo, čemu toliko poma-
ga Vatikanu in španskemu dik-
tatorju Francu, ki oba delujeta
za fašizem, to mi nikakor ne gre
v glavo.
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