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11 toliški partizan in ti si njegov
! morilec, samo zato, ker ni ho-

■ tel zapustiti svojih tovarišev-
partizanov. Še enkrat ti povem:
sramota, da si župnik!”

Vojni kurat, katoliški duhov-
nik dr. Peter Križaj je bil ka-
plan cerkve in morišča pri Sve-
tem Urhu. Bil je tudi sodnik

i “črne roke”. Cinično je nago-
varjal neko ženo' pred usmrtit-
vijo: “Dušo ti še lahko rešim,

. življenja pa nič več.”
Franc Cerkovnik, duhovnik iz

Št. Jerneja, je bil desna roka
največjega zločinca vseh teh, ki
so danes pred sodbo v Ljublja-

I ni. množičnega morilca Roma-
na.

Duhovnik Šavor a, bivši
upravnik Vajeniškega doma v
Ljubljani, je prav tako med ob-
toženci. Še se spominjamo, kak-
šna močna narodna osvobodilna
postojanka je bil v začetku Va-
jeniški dom. Še se spominjamo,
kako so ponoči fantje odpirali

, okna in prepevali Marzeljezo,
da jo je bilo čuti daleč po oku-
pirani Ljubljani. Potem je pe-
sem utihnila. Šavora je zbral
listo osvobodilnega gibanja med
vajenci. Šavora jih je pretepal
v kleti Vajeniškega doma, on
jih je postavljal na cesto in jav-
ljal okupatorjevi policiji.

Vsi ti duhovniki so iz šole
| profesorja Ehrlicha in kranj-

' skega dekana Škrbca, za kate-
rega je lastna mati rekla, da bi
ga umorila, preden je postal
zločinec, če bi vedela, kakšen
bo.

Žena iz Grosuplja govori ob-
tožencu na razpravi: “Zdaj ti
povem: ko si dal blokirati našo
vas in prišel delat preiskavo v
našo hišo, sem v njej skrivala
svojega moža-partizana! In ku-
hala sem za osem partizanov! ,

Jaz in vsi smo delali zanje. Zdaj
ti lahko povem! Ti si mi umo-
ril hčerko! Še nisem našla nje-
nega groba in še ga iščem po-
vsod. Toda zdaj ti vsaj lahko
povem!”

Še in še prihajajo priče, naj- !
več kmečki ljudje, in vsi imamo
občutek, da so se tu. v sodni
dvorani, pred obrazom tistih. ■pred katerimi so se nekoč tre-
sli, pred tistimi, kateri so jim
nasilno urejali življenje na sve-
tu in po smrti, kateri so podlo
zlorabljali vero, ti ljudje prvič
sprostili. Nekaj veličastnega je
v tej sprostitvi. Tu šele do kon-
ca spoznamo, kako pravično je,
da je Cerkev ločena od države.
Po dveh tisočletjih si upajo lju-
dje prvič povedati oblastnikom
in duhovnikom, če so zločinci.!
da so zločinci.

In ni samo v Ljubljani tako. ',
V Sarajevti je sodilo ljudstvo

požigalca in klavca Sarajevske-
ga Polja, ustaša Jožo Madjara.

V črnogorski Podgorici je ob-
sojen požigalec partizanskih hiš
in morilec stotin partizanskih
družin, oficir Nikola Popovič.
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DUNAJČANI v krušni liniji ča-

kajo živeža v relifneni uradu.

ASTA ŽNIDARŠIČ:
Prišli so pred ljudsko sodbo...

(To je članek iz revije “Naša
žena”, iz leta 1946, ki izhaja v
Sloveniji. Priča kako težka je
bila borba in kako dolgo bo še
vzelo, predno se duhovi umiri-
jo in narod postane enotna
duša.)

Morili so lastne ljudi. Sloven-
ci Slovence. Ovajali so nas oku-
patorju. Zaradi njih smo trpeli
po ječah, zaradi njih smo bili
mučeni in zaradi njih so naši
talci padali, so bile onečaščene
naše žene, zaklani nedolžni otro- !
ci. Italijani so sami priznali: j
“Mi se nismo spoznali v tej de-
želi. Če ne bi imeli zanesljivih j
Slovencev, se ne bi znali obr- '
niti v Ljubljani in na deželi, ne
bi vedeli, koga naj umorimo,
koga zapremo, koga pošljemo v
internacijo."

Da so bili ti izdajalci samo i
najhujši zločinci in nič druge- ,
ga. govore njihova dejanja d.o- ■volj jasno. Tista usmiljenka, se- j
stra Antonija, ki je na infekcij-
skem oddelku ljubljanske bol- ,
nisnice dala otroku preveliko >
količino morfija, da je mali
umrl in rekla: “Saj te ni škoda, j
saj si partizanski otrok" si ;
lahko poda roko z ustaši, ki so |
za proslavo Paveličevega rojst-
nega dne zaklali tisoč otrok. Ti i
ljudje so übijali zato, ker so se i
bali, da jim prosvetljeno ljud-
stvo ne iztrga iz rok oblasti. To- |
da to je bilo tudi übijanje žara- !
di übijanja, naslada nad muče-
njem samim. Pobudniki tega in
morilci so danes pred ljudsko
sodbo. Ali smemo te. ki na pri-
mer danes sede na zatožni klopi
v Ljubljani, po vsem, kar so !
storili, šc imenovati ljudi?

Zločince gleda in posluša vj
dvorani in na ulicah preko zvoč-
nikov sto in sto ljudi, ki so po
sreči ušli njihovi morilski roki.
Tu so interniranke in interni-!
ranči, tu je zbrana vsa tista
Ljubljana, ki je v štirih letih
šla skozi njihove mučilnice, tu
so svojci onih, ki jih po krivdi
izdajalcev ne bomo nikdar več '
videli. Moramo se spominjati
Raba, Dachaua, Mathausna,
Ravvensbrriicka, Auschwitza in <
nevidnih grobov naših ljudi. Na <
obrazih poslušalcev ni izraza
veselja nad maščevanjem. Le :
neko zadoščenje, da se tisto, kar
je bilo, ne bo moglo nikdar več '
zgoditi, da je končno zmagala :
pravica. Zločincu Mehletu je na :
razpravi ena njegovih žrtev, ki ’
je po Mehletovi krivdi zdaj <
popoln invalid, rekla: "Saj bi ti <
dal klofuto, pa mi je pod čast.” 1

Ljudje so spoznali, da je vsa- <
ko usmiljenje in odpuščanje i
greh tam, kjer bi bil zaradi te- <
ga ogrožen obstoj in razvoj člo-
veške družbe. Včasih, ko slišijo
podrobnosti zločinov, jim pre- |
blisne obraze izraz gnusa in sve- <
te jeze.

Poslušamo Metličanko, mater | <
umorjenega partizana. Govori j
kot priča proti Alfonzu Klemen- <
čiču. proštu, duhovniku križev-
skega reda. Govori s ponosnim,
dvignjenim glasom:

‘‘Trikrat te je oni gospod na
kolenih prosil, ko si z domo-
branci gnal mojega sina na mo- I
rišče! Izpustite ga. ti je rekel, |
nedolžnega boste übili! Ti ga '
nisi izpustil. Mučil si ga in na j
koncu umoril. Takoj po umoru ;
si šel z domobranci v farovž, se
spominjaš, takoj po umoru in
vso noč ste popivali. Taki, pija-
ni, ste šli zjutraj v cerkev. Tak,
pijanB si daroval mašo, si se ob-
hajal. In kaj si govoril domo-|
brancem na prižnici: Le tako,
fantje! Le tako naprej! Sramo-
ta. da si župnik! Sramota, da si
človek. Moj sin je bil pošten ka-

PIKNIK
v korist Proletarca
V SOBOTO, DNE 20. JULIJA
pri Keglu v Willow Springsu

VSTOPNINA PROSTA

Dobra godba Jedače in pijače bo v izobilju
—. PRIDITE !

Povabite prijatelje in znance s sabo!

V Smolensku so prav te dni
obsodili krvoloke, ki so vršili
zločine in grozodejstva nad so-
vjetskim civilnim prebival-
stvom.

In končno v Niirnbergu. Tam
sede na obtožni klopi tisti, za-
radi katerih je pol sveta eno sa-
mo pokopališče. Tisti, ki so jim
bili ljudje samo del surovin za
milo, objekti eksperimentiranja
z vrsto novega orožja; nekaj,
kar je koristno za nacistična
vojnovažna podjetja, dokler mo-
re delati in se nato usmrti ter
pritrdi njegova številka druge-

Zadnja pomlad \

Kljub vsemu je segla pomlad
tudi čez žice, nabite s strujo vi-
soke napetosti. Marec in april
sta bila nenavadno lepa, čisto
drugačna kakor pa prejšnje le-
to. Takrat je še besno tulil veter
po lagerskih cestah in krog blo-
kov ter vrtinčil snežinke, lan-
sko leto pa je že toplo sijalo
sonce na izmučeno taborišče.
Pozimi smo se bali dolgega po-
stajanja na zbornem trgu pri
apelih in kadar smo čakali na
odhod za delo. Zdaj smo se pa
voljno predali poživljajoči to-
ploti in si želeli samo, da bi nas
pustili čim dalj časa na miru.
To so bili edini trenutki miru v
taborišču. Tako jasno imam še
pred očmi sliko: stali smo tam
v dolgih kolonah, več kot deset
tisoč ljudi po pet in pet v vrsti,
ter čakali na povelje za odhod
iz taborišča. Včasih ni bilo kaj
v redu, morda je kdo manjkal,
da se število ni ujemalo, in ta-
krat se je naše čakanje zavleklo
včasih za celo uro ali več. To so
bili prijetni trenutki za izmuče-
ne ljudi. Suhi, bledi in oblečeni
v smešne taboriščne cunje smo
stali na ogromnem trgu in se
spokojno greli na soncu, ki nas
je prevzemalo, da nam je šu-
melo v ušesih in smo bili kakor
pijani ali omotični. Kako čudni [
smo bili v tej jasni sončni luči.
Stal sem sredi tovarišev, ki sem
jih vsak dan videl, ki sem jih
poznal morda že prej doma, ki
sem z njimi spal in delal, isto
mislil in isto čutil. In nikoli ni-
sem tako jasno opazil, kako so
se izpremenili, kako so postali
upadli in zgarani, kakor v tak-
šnih urah postajanja na soncu
na zbornem trgu. Sonce je žar-
ko osvetlilo vso to človeško rev-
ščino in bedo. Bledi, shujšani
obrazi so postali še bolj bledi in
ličnice v upadlih licih so še bolj
izstopile. Na umazanih capah
so se pokazali še tisti madeži in
luknje, ki jih drugače nismo
opazili. S priprtimi očmi smo
uživali zlato sonce, ki nam je
ogrevalo hrbte. Boječe smo
spremljali z očmi vsak oblaček,
ki se je približal na svoji poti
čez nebo sončni obli.

Nekatere je sonce tako pre-
vzelo, da so jim odpovedale ote-
kle vodenične noge, tako da so
jih morali sosedje podpreti, ali
pa so sedli na stare vojaške me-
nažke, ki so jih nosili privezane
za pasom. To je bilo prepoveda-
no. SS-ovci in kapoti tega niso
smeli videti, drugače je odurno
vreščanje prekinilo sončno tiši-

| no in tih pogovor ujetnikov.
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ŽIDOVSKO VPRAŠANJE je sedaj poleg mirovnih pogodb eno najtežjih v Evropi. Na Poljskem so

se dogodili koncem junija proti njim izgredi, v katerih je bilo okrog 50 Židov übitih in mnogo ranjenih.
Sedanja poljska vlada se trudi iztrebiti antisemitizem, toda dežela je y gospodarskem razsulu in srd kle-
rikalno vzgojene mase kipi proti judom. Bo vzelo še še dokaj časa, predno bo po svetu zares zavladala
rasna in verska toleranca.

mu z enako usodo na prsih.
Nešteto mater kliče danes

vsem tem in nešteto otrok. Kli-
čejo v Smolensk. v Sarajevo, v
Podgorico, v Ljubljano:

“Kje so naši otroci! Kam ste
dali naše matere! Duhovniki,
kje je ostala vaša vera? Kam ste
zapravili svojo vest! Nikdar več
vam ne moremo dati prilike, da
bi počenjali spet to, kar ste v
teh letih vi, zločinci, naredili.

To bi bil zločin nas samih,
zločin proti pravici, zločin nad
bodočimi rodovi in nad spomi-
ne mnaših nedolžnih žrtev!”

r Dachauu
Pred bloki vsajeni topoli so

tudi že začenjali zeleneti, toda
to nas ni razveselilo. Ti topoli
so bili del taborišča samega, v
taborišču pa pomlad in življe-
nje. katerega je oznanjala, ni-
sta mogla uspevati. Ti topoli so
bili jetniki kakor mi sami. Mo-
rali bi rasti kje zunaj ob cestah
ali ob vodi, prosti, predani ve-
trovom in daljavam. Tu so bili
postavljeni v vrste v enako od-
merjenih razdaljah, prešteti in
izkoriščani zato, da so maskirali
mrtvaško lice taborišča.

Pomlad, prava pomlad je bi-
la le tam zunaj. Oznanjal jo je
topel veter, ki je vel s polj krog
taborišča, oznanjalo jo je mo-
dro nebo in uporne želje, ki so
se budile v srcu. S hrepenenjem
smo opazovali letalo v zraku.

Na povelje smo odkorakali
skozi široki taboriščni vhod na
delo v bližnje delavnice. S stro-
go odmerjenim korakom in z
očmi uprtimi v hrbet prednika
smo morali korakati od tabori-
šča do barak, v katerih so bile
nameščene delavnice, toda kljub
temu smo videli vso lepoto raz-
cvetajočega se drevja in zelene-
čih trat, zasajenih okrog kasarn.
Ob poti so rasle med travo cvet-
lice. Včasih se je kdo naglo ozrl
okrog sebe in se pripognil ter
utrgal drobno cvetko. Nekoč mi
je neki stari Francoz ves blažen 1

kazal drobno belo marjetico, ki
jo je bil tako na skrivaj utrgal.
Spet in spet si jo je nesel k drh-

i tečim ustnicam, kakor da jo
hoče poljubiti. Morda mu je po
dolgem času zopet razodela, da
je na svetu še kaj drugega, ka-
kor pa trpljenje, lakota, tifus in
smrt.

Včasih nam je veter prinesel
vonj iz vojaške pekarne. Po
vsem taborišču je zadišalo po
svežem kruhu. Kako smo vpijali
ta vonj vase. “Samo enkrat v
življenju bi se še rad najedel
svežega kruha,” je rekel star
kmet nekje z Dolenjskega. Tri
tedne pozneje je umrl od osla-
belosti.

Čudovit je bil ta vonj po sve-
žem kruhu, mešal se je z vonja-
vo cvetočega drevja in od son-
ca razgrete zemlje ter budil v
človeku na pol übito voljo do
življenja.

Ko smo opoldne na poti v ta-
borišče prevzeti od sonca in ve-
dri korakali čez zborni trg, kjer
ni bilo trave, ker so vso sproti
poteptali in pojedli sestradani
transport?; smo navadno sre-
čavali vozove, ki so vozili mrli-
če v krematorij.

Dva, trije vozovi, zvrhano na-
loženi z mrtvimi tovariši in po-
kriti s plahtami, izpod katerih
se je tu pa tam prikazala posu-
šena, izsušena noga. Vsakdo je
molče vzel čepico z glave. Ta-
krat jih je umiralo povprečno
po 150 na dan od tifusa in la-
kote . . . Vedeli smo to, lahko bi
si bili izračunali, kdaj bomo sa-
mi na vrsti. Toda tega nismo
računali. Saj je bila pomlad, ki
je prinašala svobodo zadnja
dachauska pomlad. F. Jeza v
Slovenskem poročevalcu.

Veliko novih hiš
Zvezni stanovanjski urad po-

roča, da je bilo v prvi polovici
tega leta pričetih, ali pa že do-
grajenih 406,000 novih stano-
vanj. Cilj je v tem in prihod-
njem letu dogotoviti do dva mi-
lijona novih stanovanjskih hiš.

A AROČITE
AMERIŠKI DRUŽINSKI

KOLEDAR

SVOJCEM V
STAREM KRAJU
Stane $1.65 s poštnino vred. Pošljite nam
točen naslov in vsoto, drugo izvršimo mi.

PROLETAREC, 2301 So. Lanwdale Ave.
CHICAGO 23, ILL.

BEVIN IN ANGLEŠKA ZUNANJA POLITIKA
Napisal za ONA Donald Bell

Amerika najtesnejše sodelovali
v perzijski zadevi, se je incident
v tej deželi vendar končal vse

i drugače kot nameravano. Bri-
tanska pozicija na Balkanu se
tudi ni izboljšala. In posojilo, za
katero je Bevin žrtvoval toliko
trgovskih ugodnosti, bo Anglija

■ koncem konca drago plačala.
■ Vnanji minister Ernest Bevin je
■ moral ponovno poudarjati, d.a
- ne obstoja nikak anglo-ameriški
■ blok—a to pomenja le, da Ame-

. rika ni pripravljena v vseh slu-
■ čajih slediti smernicam angle-
i ške zunanje politike.

V Evropi je oblikovanje ta-
, kozvanega zahodnega bloka, ki

j je poglavitni cilj britanske zu-
l nanje politike, še vedno v obla-

kih. Poglavitne zapreke—vpra-
■ šanje Porurja, nesporazum gle-
i de španske zadeve in sovraž-
t nost francoskih komunistov
> so še vedno tu. Bevinu ni uspe-
i lo spraviti s pota nobene.

V zadevah britanskega car-
• stva je mogoče, da bo dosegel
-v Indiji nekaj, toda nikakor ne

. toliko, kot je pričakoval. V sre-
• dozemskih vprašanjih pa mu ni
' šlo po volji.
i Ako hočemo biti popolnoma
i odkritosrčni, je treba priznati,

’ da je žela angleška zunanja po-
- litika tudi že pred Bevinovim
■ nastopom malo uspehov. Kar pa

ga obtožuje in obtežuje, je to,
da je skoro povsod ostal zvest

i ravno onim smernicam, katere
je prejel od svojih prednikov
in ki so se bile že prej izkazale
kot neprimerne položaju.

Med tem ko je Velika Brita-
nija v svoji notranji politiki
brez dvoma ena najbolj progre-
sivnih dežel na svetu, je ravno
tako brezdvomno pod Bevino-
vim vodstvom postala na po-
lju zunanje politike ena najbolj
reakcionarnih sil na svetu.

Slabost in do neke mere, izo-
lacija Velike Britanije na med-
narodnem polju je nedvomno
posledica dejstva, da smatrajo
njeni vodilni državniki, da je
njena socialno demokratična us-
merjenost zgolj zadeva doma-
če in notranje politike.

Ko je Bevin prevzel lani an-
gleško zunanje ministrstvo, je
izjavil eden njegovih najbližjih
tovarišev, da bo postal ali eden
največjih angleških državnikov
ali pa najbolj ponesrečen mini-
ster, ki je sploh kdaj vodil an-
gleški zunanji urad.

Na nedavni konvenciji delav-
ske stranke je poročal na nje-
nem kongresu o svojem poslo-
vanju in je žel mnogo hvale
kar pa je oddaljenim opazoval-
cem precej težko razumljivo.
Kot državnik se je pokazal ma-
lo uspešnega. Njegova zunanja
politika se je popolnoma izne-
verila socialističnim načelom,
in le malo je stvari, za katere
mu more biti angleški narod
hvaležen.

Ob nastopu njegovega urado-
vanja je socialistična Anglija
še gojila upanje, da bo postala
most med Ameriko in Sovjetsko
unijo. Takrat se je mislilo, da
se začenja doba ozkega sodelo-
vanja velikih treh velesil, ter
da bo Velika Britanija igrala—-
in uživala—vlogo posredovalca.
Govora je bilo o sklepu pogod-
be s Francijo, a od Zed. držav
je imela Britanija dobiti veliko
posojilo, da pomaga zopet na
noge svoji industriji. Francov
režim na Španskem je bil obso-
jen na smrt, intervencija na Gr-
škem se je imela končati, a v
Palestini bo zavladal mir
tako so računali. Britanija bo
ponudila Indiji samostojnost in
bo na vsem svetu postala vzgled
svobodoljubnega in naprednega
ljudstva.

To so bila pričakovanja in
upanja. A koliko jih je bilo u-
resničenih? Razdor med Brita-
nijo in Rusijo se je poglobil.
Morda, da to ni izključno Bevi-
nova krivda, toda če se je odlo-
čil, da bo njegova politika na-
pram Rusiji trda, bi si bil mo-
ral pridobiti drugje toliko pri-
jateljev kot le mogoče. Posve-
til pa je vse svoje napore le
prijateljstvu z Zed. državami—-
in še tu je bil le deloma uspe-
šen.

Čeravno sta Britanija in

HELP WAM LH
FIRST CLASS MEN

CABINET ROOM FOREMAN
MACHINE ROOM FOREMAN

MACHINE SET-UP MAN
Write stating age, experience and
expected pay.—Every inquiry will

be answered promptly

Electronics Laboratories
HARBOR SPRINGS, MICH.

Aviation Opportunities
National Aviation Company

offers accounting Positions to

TYPIST
Able to use Calculator for Inter-

esting work in a glamorous
business

AIR ASSOCIATES INC.
MUNICIPAL AIRPORT

5301) West 63rd Street

GIRLS-WOMEN
Get set now on a steady job with
a firm who offers you “security”
Immediate openings for experien-
ced needle operators Full or
part time. 5 day week, 40 hrs.
Over time, if desired, with time

and Va half over 40 hours
Top salaries Paid vacations

Working conditions god

RED HEAD BRAND CO.
4311 Belmont Ave.
Phone: Avenue 6500

M AIDS
If you are looking for a permanent
position with security and good
pay, and are interested in working
48 hrs per week, apply Manager’s

Office, Room 203
HOTEL BELMONT, 3172 Sheridan

PORTERS
Steady work. $5.50 per day. Time
and half overtime over 8 hours.—
Good working conditions—2 meals

Apply after 1 P. M.
IVANHOE RESTAURANT

3000 N. Clark St. Clark St. Ent.

MAID FOR GENERAL HOUSE-
WORK AND PLAIN COOKING

3 Adults. One Child 10 years
Goo or stay nights

$30.00 weekly.
EUCLID 827

Wanted
GIRLS OR WOMEN

as sausage makers. Steady job.
Good pay. Apply immediately

MEAT INDUSTRIES SUPPLIES
4432 South Ashland Ave.

ARMATURE WINDERS
AC and DC

Pay above the scale
Good working conditions

Steady Job

Mills Electric Co.
4726 Calumet Avenue

HAMMOND, IND.
Sheffield 3114

ALTERATION HELP & FITTERS
Highest wages—Pleasant working

conditions—Steady employment
HULL & HULL DRESS SHOP

66 East Madison Street

STENOGRAPHER
40-hour week Steady

position
(Air conditioned Office)

THOMAS J. DEE
1900 West Kinzie

COOK
for small family—3 grown-ups.
Must be fully experienced and

bring recommendations
High Pay

1540 LAKE SHORE DRIVE
Tel. Superior 2893

WE NEED SCRUB WOMEN
Also General Hospital Help

Good Pay Meals
LITTLE COMPANY OF MARY

HOSPITAL
2800 West 95th Street

Beverly 8610

GLASS CUTTER
All Around Cutter

HETTMER MIRROR CORP.
3130 South Wr abash Ave.

Victory 2633

.

GENERAL OFFICE CLERK
Must know typing. Steady work.
5 days. 40 hours week. Paid vaca-

tion. Chance for advancement
NATIONAL BANK BOOK CO.

209 South Jefferson
Call: Andover 1180 —Miss Stump

GIRL FOR
GENERAL OFFICE WORK

No experience necessary. Steady.
Good pay to start. Pleasant

working conditions
Call. MR. STOLTZ

Calumet 4610

Kadar se spomnite svojcev v
starem kraju, pošljite jim lan-
ski in pa letošnji Ameriški dru-
žinski koledar! Stane letošnji
$1.65, lanski $1.50. Pošljite nam
naslov in vsoto, drugo izvršimo
mi.
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