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2020-80-15
Izgled sudnice u New Yorku Hrvatskoj Desetorki od 16 veljače do 15 svibnja 1982.

From: postmaster@outlook.com <postmaster@outlook.com>
Sent: Saturday, August 15, 2020 7:44 PM
To: divab3@gmail <divab3@gmail>
Subject:
Undeliverable: Izgled sudnice u New Yorku Hrvatskoj Desetorki od 16 veljače do 15 svibnja 1982.
Delivery has failed to these recipients or groups:
divab3@gmail
The format of the email address isn't correct. A correct address looks like this: someone@example.com.
Please check the recipient's email address and try to resend the message.
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IZGLED SUDNICE U NEW YORKU HRVATSKOJ DESETORKI OD 16 VELJAČE
DO 15 SVIBNJA 1982.

Kao povijesni dokument donosim skicu sudnice, raspored optuženih Hrvata i njihovih odvjetnika,
državnih tužitelja, porote i ostalih je napravio moj odvjetnik Dennis Roberts. Iako je sve mutno, nečitljivo
a pošto imam original i služim se naočalima i povećalom, nastojat ću hrvatskom općinstvu ovo prepisati
točno kako gore izgleda na ovoj priloženoj skici. Počet ću s vrha.
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1. slika s lijeva odvjetnik Mire Biošića Robert Blossner, do njega odvjetnik Mile Bobana Dennis
Robrets.

2. Slika sudkinje Hrvatske Desetorke Constance Baker Motley.
3. S desna pdvjetnik Mile Markića Jeffrey Rabin, ima na glavi sprave za slušanje glazbe, do njega je

javni tužitelj Stuart Baskin koji u drži u lijevoj ruki fascikl, do njega drugi javni tužitelj Paul
Shechtman.

4. Krunski svjedok Ante Ćaran. "Za usoimenu i dugo sjećanjae" ovu sliku mi je dao Ante Ćaran na
dan svojeg odlaska iz Pariza za New York u srijedu 13 lipnja 1962.

5. Na lijevu stranu je stol gdje su sjedili tumači Božo Subianov i Božo Lubanov, oba ruskog
podrijetla.

6. Na zidu američka zastava.
7. Stol sutkinje Conctance baker Motley.
8. Stolica sa koje su pozvani svjedoci svjedočili.
9. Pred stolom sutkinje je sudski službenik.
10. Ispred stolice za svjedočenje je sudska daktilografkinja koja sve zapisiva što se govori.
11. Stol sudskih službenika, detektiva, FBI itd.
12. Drugi stol je stol tužitelja gdje se vide FBI, Paul Shechtmen i Stuart Baskin.
13. Na lijevu stranu stolova se vide kolica za poslugu raznog i potrebnog materijala.
14. Na desnu stranu je porota. Prva dva reda je 12 porotnika a treći red je 6 pomoćnih porotnika.
15. Iza porotnika se vidi državna lista optuženih hrvata.
16. Podij, mjesto s kojegu su državni odvjetnici i odvjetnici obrane govorili i svoje stavove iznosili.
17. Dva stola za optužene:
18. (1) Ante Ljubas i njegov odvjetnik Martin Light, (2) Mile Markić i Jeffrey Rabin, (3) Ranko

Primorac i Jacob Evseroff, (4) Anđelko Jakić i Joel Aurnou, (5) Vinko Logarušić i Raymond S.
Sussman, (kasnije je Vinko Logarušić pozvao svojeg bivšeg odvjetnika iz Clevelanda da dođe
pomoći g. Sussmanu) (6) Ivan Mišetić i Michael Monico, (7) Milan Bagarić i Ira
London, (8) Miro Biošić i Robert Blossner, (9) Mile Boban, Dennis Roberts i Jim Bachan,
odvjetnici, (10) Drago Sudar i Roger Adler.

19. Ako se dobro zagledate vidjeti ćete riječ "RAIL" što znači "OGRADA". Otvor je nekih jedan
metra gdje se je nalazila kapija. Kroz tu kapiju su ulazili samo sudsko osoblje, odvjetnici i
optuženici koji su se branili sa slobode. To su bili: (1) Milan Bagarić, (2) Vinko
Logarušić, (3) Miro Biošić, (4) Anđelko Jakić, (5) Mile Boban.

20. Iza stolice za svjedočenje vidjet ćete riječ "DOOR" što znači "VRATA". Kroz ta vrata je ulazila
sudkinja, porota i optuženi Hrvati koji se nisu branili sa slobode, a to su bili: (1) Ante
Ljubas, (2) Mile Markić, (3) Ivan Mišetić, (4) Ranko Primorac i (5) Drago Sudar.

21. Do vrata na desno se vidi druga lista javnih tužitelja s imenima optuženih Hrvata.

Evo, smatrao sam ovo potrebnim podijeliti sa Hrvatima kako bi se upoznali da se je na ovom mjestu, uz
optužene Hrvate kao "teroriste", najviše se je spominjalo ime Hrvatska kao imenica i kao pridjev.
Posjedujem cijeli sudski zapisnik od nekih desetak tisuća stranica koji to mogu potvrditi.

Danas je subota, Velike Gospe Blagdan 15 kolovoza 2020.

Mile Boban, Otporaš.


