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Dočim se je javnost v minulih
tednih najbolj zanimala za mi-
rovno konferenco v Parizu, kjer
so razpravljali vprašanje Itali-
je, Trsta in Balkana, je prezrla
svetovnemu miru veliko nevar-
nost —in sicer povečano nape-
tost radi tekme za oblast nad
Srednjim vzhodom. Ves ta del
sveta je postal sodček smodnika,
o katerem nihče ne ve, kdaj švi-
gne v zrak.

Homatije v Palestini so seve-
da le zunanji znak prave nevar-
nosti, ki obstoji v tem, da se je
odločila Velika Britanija, ki sa-
ma nima več zadosti notranje
sile, da bi z lastnimi sredstvi in
na miren način vladala svoje
ogromno carstvo, seči po naj sta-
rejših in najbrutalnejših sred-
stvih kolonijalnih gospodarjev

—po nasilju in ‘sejanju notra-
njih razdorov v deželah, v ka-
terih se hoče na vsak način ob-
držati na oblasti.

Običajno je čuti mnenje v
javnosti, da si prizadevajo An-
gleži le, da bi ohranili svojo naj-
važnejšo pot, ki jezanje življen-
skega pomena, iz Britanije v In-
dijo preko Srednjega vzhoda.
Toda to je le deloma res, kajti
Anglija hoče danes, ko se dviga-
jo že vsi pokorni in odvisni na-
rodi ko so kolonijalnim car-
stvom že začeli zvoniti zadnji
zvonovi še povečati svoje car-
stvo in si podjarmiti še novih
narodov.

Še v dobi prve svetovne voj-
ne Angleži nikakor niso bili vla-
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Čemu gledati le v daljave, dočim se
nam je doma nakupičilo problemov ?

Znani radio komentarec Gabriel Heatter je v svojih izvaja-
njih v sredo 2. oktobra dejal ameriški publiki, da jo znova svari
pred inflacijo, ki je že na pohodu in bo razsula ekonomijo te de-
žele, ako se ne zgane in prisili merodajne kroge, da jo ustavijo.
Ta radio komentarec ni naš ideal. Organiziranemu delavstvu v
svojih govorih, ki jih radijsko omrežje raznaša po vsi deželi, ni
naklonjen.Toda njegov boj proti inflaciji in njegova prizadeva-
nja, da se ljudstvo pravočasno zave katastrofalne nevarnosti, ki
mu preti, je na mestu.

Dejal je med drugim, da naj se ameriška publika neha toliko
brigati za Italijo in Trst in pogleda rajše, kaj se godi okrog nje.

Dve družini na vsakih pet sta vsled nezadostnih dohodkov
že sedaj v pomanjkanju. Ljudje, ki so odvisni od penzij in pri-
hrankov največ pridejo tu v poštev seveda stari ljudje, so še
posebno prizadeti. A naš tisk, naša vlada, naši poslanci in drdgi
merodajni krogi, ki vladajo deželo, pa govorančijo zgolj o naši
vnanji politiki in zaverovali so se v mnenje, da prihaja vse zlo iz
Rusije, torej bodimo “tough” z njo in če potrebno, pošljimo nad
Moskvo atomske bombe. To ne govore kaki brezpomembneži v
salumh, ampak poslaniki, predsednik Ameriške legije, kateremu
je mandat sedaj potekel, admirali in pa razni hujskači v službi
monopolskega tiska.

Za domače potrebe ne, te med tako gospodo ne zaslužijo
brige' Nam je le za “visoko politiko”!

Toda kaj nam pomaga še tako učinkovita vnanja politika mo-
čne roke in železne pesti, če pa gre doma vse narobe’

Optimisti se nadejajo, da bo po novemberskih volitvah vse
boljše. A bodo prav tako razočarani, kakor so bili nad sedanjim
kongresom. Ameriško ljudstvo se pač še ni naučilo resnice, da z
glasovanjem za stranki, ki sta krivi vsega nepokoja in zla, s siste-
mom vred, ki ga ščitita in branita po svetu, ne more spremeniti
sedanjih razmer, razen na slabše. Na boljše ne!

Ampak tudi tukajšnji kapitalizem je zaslepljen. Dočim se
meriški posedujoči, vladajoči krog trudi ohraniti Evropo. Kitaj-
sko in Japonsko privilegijem, to je, kapitalizmu, pa doma prihaja
v nevarnost. Kadar spet pride polom, morda takrat ne bo nobe-
nega Roosevelta, da bi ga rešil .kakor ga je v “zadnji” krizi.

’ Konec obravnave v Nuerenbergu, njen
pomen, njene hibe in- dvojna mera...

Izrek sodišča v Nuerenbergu—v tem bivšem središču nacij-
skih slavnosti—pomeni po tolmačenju mednarodnih pravnikov
nov mednarodni zakon: namreč da je napadalna ali agresivna
vojna po internacionalnem pravu v bodoče zločin nad napadenim
ljudstvom, zločin nad civilizacijo in zločin nad humanitarnostjo.
Za napadalko se smatra državo, ki vpade v drugo deželo ne da bi
bila provocirana; invadira jo iz osvojevalnih, roparskih namenov.

Takih vojen je bilo v zgodovini že nič koliko. Vprizarjale so
jih tudi tiste države, ki so imele v sodnem tribunalu v Nueren-
bergu vodstvo in odločujočo besedo. A sedaj so prišle na stopnjo,
s katere smatrajo, da so agresivne vojne hudodelstvo, zato se
mora tiste, ki so jo povzročili, kaznovati. Seveda, ako so poraženi.
Če so zmagovalci, tedaj je moč njihova in justico si potem oni
lahko tolmačijo kakor njim prija.

V tem slučaju je bil tretji rajh, ki je v svojem pohlepu—za-
vladati vsepovsod—bil usodno tepen, kar je dobro za svet.

Enajst nacijskih glavarjev je dobilo smrtno kazen. Sodišče je
odločilo, naj jim bo življenje vzeto na najbolj poniževalen način

z zanjkami okrog vratu. Obsojenci so vprašali če že morajc
biti pokončani, naj se jih rajše postavi pred strelce namesto na

vešala.
Kar se javnosti tiče, to ne dela razlike. Dela pa jo za zgodovi-

narje, za obsojence in za njihne svojce.
Enajst nacijskih zločincev je torej svoje pogubno delo skon-

čalo in jih je konec. Nekateri so si vzeli življenje sami.
Ampak vse to ne bo poklicalo nazaj v življenje stotisoče ir

milijone nacijskih žrtev. Trpljenja, ki so ga ljudstva prestala
v koncentracijskih kempah in izven njih, ne bo mogoče nikdar iz
brisati . In vzelo bo generacije, predno bo popravljeno razdejanje
ki so ga povzročili v svoji naduti pijanosti in pohlepu po vladi nac
svetom “nadljudje”, ki so sedaj, ko so zločini že storjeni, obsojen
v svoj pasji konec.

Koliko boljše bi bilo, če bi v Nuerenbergu visoki sodniki ka;
storili kaj zelo izdatnega, da se bi taki zločini nad človeštvom
sploh več dogoditi ne bi mogli, namesto krivce kaznovati šele kč
so grozote “kulturnih” naddivjakov že do kraja izvršene!

Ne, s tem se v Nuerenbergu niso pečali. Rekli so le, da tisti
ki povzročijo napadalne vojne, bodo v bodoče kaznovani se-
veda, če oni ne zmagajo.

Medtem, ko. so visoki sodniki zavezniških sil opravili svoje
delo, pa valovi po svetu glas o novi vojni nevarnosti. Govore o nj
v visokih krogih v Washingtonu in drugod v tej deželi, kjer sme
o nji najglasnejši, in s strahom jo omenjajo v Parizu in drugje
po svetu.

Kje so vsa tista obetanja, da čim nacijski krvoloki in japonsk
militaristi padejo nastane doba dolgotrajnega miru in na sve
bodo legle v najlepši obliki štiri svobodščine in nad njimi pa bo'
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V BOMBAJU V INDIJI so se nedavno vršili izgredi, v katerih je bilo v bitkah med hindi in musli-
mani več sto ljudi übitih in ranjenih. Gornje je slika, ko vlomilci beže iz trgovin čim se jim je bližala
policija. Veliko prodajalen je bilo v Izgredih izropanih in porušenih.

TEKMA ZA NADVLADO V SREDOZEMLJU
ZELO OPASNA SVETOVNEMU MIRU

Anglija ni bila vedno gospodarica Srednjega
vzhoda. Tri sile odstranjene v prvi svetovni
vojni, dve v drugi. Anglo-ameriška kooperacija

Piše Donald Bell
dajoča sila na Srednjem vzhodu
—tam je bilo otomansko carstvo
in ruski vpliv je bil mogočen,
posebno v Perziji, kjer je na
mnogih mestih segal skoro do
Perzijskega zaliva. Povrh tega
so bili na Srednjem vzhodu ja-
ko vplivni tudi Nemci in celo
Italijani. Francoski vpliv je bil
odločujoč v libanonskih deželah
in v Siriji.

Prva svetovna vojna je pre-
gnala iz Srednjega vzhoda Tur-
čijo, Nemčijo in Rusijo. Druga
svetovna vojna je omogočila An-
gležem, da zasedejo italijanske
kolonije, katerih zdaj nočejo ni-
komur več prepustiti. Francija
pa je ogromno izgubila na vpli-
vu in tudi na dejanskih posto-
jankah .

Angležem je torej uspelo, da
v razmeroma kratki dobi pože-
nejo ven iz teh predelov vse
svoje tekmece. Toda zdaj, ko so
to dosegli, ko imajo v rokah to
strategično tako neizmerno va-
žno in denarno in gospodarsko
tako bogato ozemlje, radi ležišč
petroleja, morajo uvidevati, da
so vojaško preslabotni, da bi to
točko tudi sigurno branili. Vsled
tega so ponudili Zed. državam
mesto manjšega partnerja za
ceno podpore v denarju in doba-
vah orožja.

V zadnjih mesecih je bilo vča-
sih nekaj govora o “mirni likvi-
daciji” britanskega carstva, češ,
da bo delavska vlada opustila
kolonijalne ideje angleških tori-
jev. Slišali smo o velikodušnih

angel varuh atlantski čarter . . .
Ker so vojni zločinci pokončani, čemu treba med zavezniki

toliko vpitja o neizbežni novi vojni?
Ali pa so se morda sodniki v Nuerenbergu zmotili? Morda so

pozabili obsoditi v smrt vzroke, radi katerih nastajajo vojne . . .

Še nekaj z nuerenberške obravnave
Trije nacijski vojni zločinci so bili oproščeni krivde in opro-

ščeni.
V Franciji so osupnili. V Berlinu so se vršile demonstracije

proti temu odloku.
In levičarsko časopisje v Parizu in drugje je po tem senza-

cionalnem izreku sodišča poudarilo, da “vrana vrani oči ne iz-
kljuje ...”

Oproščen je nemški “finančni genij”, velebankir Hjalmar
Schacht, lisičji diplomat Franz von Papen in radio propagandist
Hans Fritzsche.

Vsi trije so ne samo zvesto služili Hitlerju in nacizmu temveč
majo za jamčenje nacizma in njegove posledice PRAV TOLIKO
ZASLUG, ali pa “krivde”, če hočete, kakor tistih enajst nacijev,
d so bili obsojeni v smrt.

Bankir Schacht jeres finančni genij, ki je znal Hitlerju pri-
lobiti finančnih sredstev za oboroževanje in vojno, in za podpi-
anje njegove trgovine z inozemstvom. Schacht je seveda genij

z smislu kapitalističnega bankarstva.
Z inozemskimi bankirji je imel ne samo zveze, ampak tudi

ajne trgovske dogovore, koval je z njimi mednarodne kartele in
' New Yorku, v Londonu in v Parizu je imel med svojimi mogoč-
limi sovrstniki prijatelje do konca.

Kaj je takim ljudem mar, koliko ljudi pogine in koliko po-
;ube prinašajo vojne! Njim je v mislih izkoriščanje in profiti,
drugih ciljev nimajo.

Franz von Papen jelomil kopja za Hitlerja v Turčiji, v Italiji
n kjer že jepotreboval njegovo zvijačno, dinamično diplomatično
pretnost. Ampak je oproščen. Naravno, tudi o njemu pravijo v
3arizu in drugje, da so ga pred sodniki v Nuerenbergu oteli nje-
govi prijatelji —ki jih ima v zavezniških deželah. Isto velja o
propagandistu Fritzscheju, dasi je on izmed oproščenih res menda
;e najmanjši zločinec.

Tudi ako je zavezniško sodišče imelo kake vzroke oprostiti te
ljudi javnost tega ne verjame in se čudi čemu dvojna mera?

ponudbah Indiji in Egiptu. Da-
nes je že jasno, da niti Indijcem
niti Egipčanom ne bo uspelo, da
se sami s svojimi lastnimi silami
znebe britanske nadvlade.

V obeh deželah so pogajanja
zastala. Indija je nemočna radi
stoletnega razdora med hindu
in muslimani. Med vsemi deže-
lami, v katerih se je nastanila
Anglija, so njeni interesi naj-
bolj ogroženi v Perziji, kjer je
nastalo revolucionarno gibanje
proti trdi pesti Anglo-iranske
petrolejske družbe.

Ko so Angleži uvideli, da jim
sredstva orijentalske diplomaci-
je ne pomagajo več, se sklenili
uporabljati silo. Odkrito so izja-
vili, da se varnostni svet zedi-
njenih narodov, ki jeporabil to-
liko časa in naporov v zavrača-
nju ruskega vmešavanja v iran-
ske zadeve, nikakor ne sme bri-
gati za to, da se pripravljajo na
zopetno vojaško okupacijo ju-
žno-iranskih petrolejskih ležišč.

Že pred meseci, ko še ni bilo
nobenih stavk v petrolejskih
vrelcih Anglo-iranske družbe,
mi jebilo povedano, da bodo šli
Angleži nazaj v Perzijo.

Tudi koraki angleške politike
v Eritreji, Somalilandu, na oto-
ku Cipru, ki je grški po narod-
nosti in željah prebivalstva, Pa-
lestini in Libiji, niso potrebni
radi ruskega prodiranja v Sre-
dozemlje. To je Angležem le iz-
govor za širjenje njihovega car-
stva.

Žrtve tuberkuloze
v Chicagu

V Chicagu pobere jetika vsa-
ko leto kakih 2,000 življenj.
Zdravstveni krogi trdijo, da ako
bi se hotelo mesto za ta problem
bolj brigati, bi bile žrtve veliko
manjše.
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JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Eno najžalostnejših poglavij

zgodovine, od kar je bil pred
osmimi leti podpisan monakov-
ski pakt, je brez dvoma povrni-
tev fašističnega kralja Jurija
nazaj na grški prestol. Kakor
takrat, so tudi danes krstne bo-
tre tega dejanja demokratične
dežele. Edina razlika je, da so
monakovsko pogodbo podpisale
Anglija in Francija —in grško
pa Anglija ter Zed. države. Obo-
je je bilo izvršeno, da se ustavi
“preteči val komunizma”.

Keith Wheeler, kateri piše v
čikaški dnevnik “Times”, poro-
ča o položaju tistih, kateri se
upajo pomagati borcem v go-
rovju za grško svobodo. Pravi:
“Našli smo jih sedeče in stoječe
v prenapolnjenem Lamia lager-
ju. Tam so v hrezupju čakali na
povelja žandarjev, kateri so jih
stražili s puškami in brzostrel-
kami. Ko sem jih videl, sem za-
čutil fizični udarec, češ, to
so ljudje, kateri so tako nevar-
ni politični zločinci, da jih mo-
ra desničarska rojalistična
grška vlada pognati v enoletno
pregnanstvo!

Bilo jih je nekako osemdeset,
vsi kmetje, v razcapanih oble-
kah, domačega izdelka, ali iz-
gledali so utrjeni od dela in si-
romaštva, katero je dedščina
najrevnejših v tej revni deželi.
Od teh jih je bilo samo nekaj,
kateri so bili med 20 in 40 let
starosti in še teh je bilo polovi-
ca žensk. Ena je bila slepa, pet-
desetletna ženska. Pokazali so
nam eno, katera je bila več kot
šest mesecev noseča. Med njimi
je bilo nekaj starcev v bližini
devetdeset let. In ni ti bilo tre-
ba posebne modrosti uganiti, da
je bilo med njimi veliko žensk,
katere so bile že davno ba-
bice.

Torej to so sovražniki sedanje
Grčije? .

Vprašali smo jih, ko so se dre-
njali okrog nas s prosečimi očmi
in z groznim zakaj so
tukaj, čakajoč deportacije in
kakšni so njih zločini?

Ta odgovor bi bil lahko že
napovedan in ni potreboval no-
bene verifikacije. Še celo žan-
darji so priznali, da je bil njih
edini greh ta, da so bili osum-
ljeni dajanja hrane svojim si-
novom in možem, kateri so zbe-
žali v gorovje pred rojalističnim
maščevanjem. Žandarmerija na-
zivlja te begunce za “bandite’ 1,
in rojalisti pa jih označujejo za
revolucionarje. Te obtožbe so

ali pa niso resnične.
V tem slučaju je izgledalo, da

ti ljudje, kateri so bili po komi-
teju za ljudsko varnost obsojeni
v pregnanstvo, niso zakrivili no-
benega zločina. To so priznali
vsi. “Ali nam boste pomagali?
Amerika je velika in pravična.
Pomagajte nam!” Je prosila
starka v črni raztrgani obleki.
Solze so polzele in drsale po nje-
nem zgubanem licu ..

.” Tako
Keith Wheeler. Članek se še na-
daljuje. Ali to je dovolj. Da, ve-
lika in pravična Amerika
starka menda ni videla ameri-
ške “drednautke”, zasidrane v
bližini Aten .. .

V Nuerenbergu so dokončali,
ali bolje, dokončali bodo, ko se
bo cvet ostudnega nacizma za-
gugal na vislicah. S tem še ni
rečeno, da je s to obsodbo konec
nacizma. Kdor to misli, se bo
zelo prevaral. Simpatičarjev in
prijateljev nacizma je še na -mi-
lijone.

V Jugoslaviji je bil pred sod-
nim stolom nadškof Stepinac.
Obtožen je sodelovanja s Paveli-
čevimi “ustaši” in z okupator-
jem. Kot brzojavljajo poroče-
valci, kateri poslušajo obravna-
vo, je Stepinacov zagovor zelo
enostaven. Na obtožna vpraša-
nja je navadno odgovarjal: “Ne
odgovorim.” Ali pa :“Moja vest
je čista. Če mislite, da sem kriv

obsodite me!” Sodnik je dal
privesti v dvorano polkovnika
Erika Lisaka, kateri je znan v
celi Hrvatski kot največji vojni
zločinec, ter ga vprašal: “Ali je
vaša vest čista?” Lisak je odgo-
voril: “Da, moja vest je čista!”
To je pripravilo vso dvorano v
glasen smeh.

Naš čikaški kardinal Stritch
je v nedeljo 29. sept, na konven-
ciji Poljske katoliške jednote
omenil nedolžnost in mučenje
zagrebškega nadškofa po Tito-

vih komunistih, kateri baje ho-
čejo uničiti sveto katoliško vero
v Jugoslaviji. Ali kot izgleda,
bodo naši katoličani precej v za-
dregi, predno bo ta proces po-
vsem gotov. Ker pa je sveti oče
napovedal križarsko vojno brez-
božnemu komunizmu, v katere-
ga kajpada spadajo vsi tisti, ka-
teri se ne strinjajo s papežem,
ne bo nobeden dober katolik
verjel, kakšne grehe je storil in
doprinesel ta njih sveti služab-
nik v Zagrebu. Zato je, kar se
njih tiče, žc danes mučenik, pa
naj bodo njegovi grehi še tako
veliki.

Tukaj v tej deželi razsajajo
poleg poljskih reakcionarnih ka-
tolikov še posebno katoliški Irci.
Če bi bilo po njihovem, bi uda-
rili že jutri po teh brezvercih.
Le škoda, ker je že davno mini-
la tista slavna doba križarskih
vojn, ko so s križem in mečem
širili sveto vero. Kot na primer
tisti nemški kralj, kateri sc je
zaobljubil, da pelje svoje križar-
je proti nevernikom v sveto de-
želo. Ali ko je spoznal težave
dolgega pota, si je mislil: Kaj bi
hodil na tako dolgo in nevarno
pot. ko imam nevernike pred
pragom tukaj na Baltiku! Pa se
je napotil na križarsko vojiio
proti paganskim slovanskim 86-
dričem in lutiškim Srbom. Z
ognjem in mečem so delili sveto
vero našim pradedom. Vsa naša
zgodovina je bila suženjstvo in
trpljenje. In danes, ko jevendar
nastala nova doba v naših rojst-
nih krajih že zopet komaj ča-
kajo, da jo zadušijo. Ali to pot
so se prevarali.

Naše gibanje
V petek 27. sept, je imela pre-

davanje v našem soc. klubu št. 1
Mrs. Mary Celarec iz Waukega-
na, ki se jepred nekaj tedni po-
vrnila iz Jugoslavije. V svojep
govoru in pa v odgovarjanju na
vprašanja jepovedala res veliko
zanimivega. Da se naši 1 ljudje v
resnici zanimajo, je pokazala
polna dvorana. Med drugim ‘je
omenila, da je, kar se vere tiče,
tam popolna svoboda, z razliko,
da je cerkev sedaj ločena od‘ dr-
žave, ko je na primer v tej de-
želi. Govornica je zelo navduše-
na za novo Jugoslavijo iri
gromen napredek, katereg'a so
napravili v tem kratkem času
Omenila je delo mladine, kate-
ra prostovoljno gradi porušene
železnice ter obnavlja razbite
ceste in razstreljene mostove.
Dejala je, da je Jugoslavija edi-
na dežela v Evropi, kjer ni črne
borze. Letina je bila (razen v ti-
stih krajih, kjer je uničila pri-
delke huda suša ali pa toča) zelo
dobra. Torej kar se hrane tiče,
so se že izrinili iz krize. Manjka
pa jim tekstilnih potrebščin
to je oblek in pa obuval. Ome-
nila je, da ješe priporočljivo po-
žiljati svojcem pakete v domo-
vino, ker zamaše marsikako vr-
zel. Poslušalci so bili z njenim
predavanjem zelo zadovoljni.

Znanost je pot, na kateri išče-
mo relativno resnico s pomočjo
objektivnih zakonov.

'

-——.—

Tole mi ne gre
v glavo ?

Kako je mogoče, da ZMANJ-
KA mesa in drugih potrebščin
v tej deželi baš najbolj takrat,
ko agrikulturni department sta-
tistično poroča, da nismo imeli
še nikoli TOLIKO glav klavne
živine, in da pridelki še niso bili
NIKDAR VIŠJI kakor baš le-
tos, to mi nikakor ne gre v
glavo!
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