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MENIH ANDRAS KUH (na desni) je bil velik sovražnik Židov.
Ko so nastale na Ogrskem nacijske protižidovske postave, je ta menih
poskrbel, da je bilo v Budimpešti 94 Židov umorjenih. V nji je bil ne-
davno tudi sojen. Na sliki na levi je dekle, ki je bila priča tistemu do-
godku in je sedaj na obravnavi v Budapešti pričala proti njemu. Bil
je obsojen v smrt, cerkev pa ga je med tem izobčila. Iz slike je raz-
vidno, da mu ni bilo žal njegovega dejanja.

Politična kriza
v Evropi in
drugje narašča

O BODOČNOSTI NEMČIJE ŠE NIČ SPORAZUMA.
NEVARNA UHLADITEV ODNOŠAJEV MED ZED.
DRŽAVAM! IN SOVJ. UNIJO. - SPLETKE, KI
RAZDRUŽUJEJO EVROPO IN VES SVET

Čezdalje bolj je razvidno, da
je bila smrt predsednika Roose-
velta za ves svet ogromna izgu-
ba. Kajti načeljeval je deželi,ki
je najbogatejša, najboljše indu-
strializirana in militaristično
najmočnejša. In zato je za ves
svet silno važno, kdo je na kr-
milu take države.

Omajani odnoša ji
Ena izmed največjih Roose-

veltovih zaslug je bila ustvari-
tev dobrih odnošajev s Sovjet-
sko unijo. Predno je bil izvoljen,
naša vlada Sovjetske unije sploh
priznati ni hotela. On je to kvar-
no zmoto odpravil, čeprav se je
s tem domačim reakcionarjem
silovito zameril. Roosevelt ni
Rusije take kot je samo
priznal, ampak ji je ob obletni-
cah njene revolucije celo česti-
tal. čeprav ga je ameriški torij-
ski tisk vsled tega še bolj napa-
dal.

Od kar je umrl, so se v Mo-
skvi bali, da ameriška vlada brž-
kone ne bo več tako prisrčna do
njo. Daši je bil naš državni de-
partment tudi pod Rooseveltom
zelo reakcionaren, mu vendar
ni dopustil spletkariti proti Ru-
siji. A odslej so se odnošaji med
Washingtonom in Moskvo zelo
ohladili in nevarnost je, da se
bosta začeli ti dve vladi narav-
nost sovražiti druga drugo.

Krivda na obeh straneh
Krivda seveda ni samo v

Washingtonu. Po Rooseveltovi
smrti so v Moskvi vse preveč
pokazali, da nimajo v našo vla-
do nič zaupanja in s tem so dali
priložnost tistim politikom v na-
ši deželi, ki so nezaupanje pod-
pihovali v namenu, da zrušijo
slogo, ki jo je Roosevelt gradil.
In sedaj še atomska bomba, ki
je že itak neprisrčne odnošaje
še bolj ohladila. Nikomur ne
more biti skrito, da se tu čim-
dalje bolj naravnost deluje za
vojno z Rusijo. Ne sicer v vladi
sami, ampak med tistimi krogi,
ki smatrajo, da kapitalizem ne
more biti varen, dokler bo ob-
stojala Sovjetska unija. Vse in-
trige, ki jih uganja tukajšnja
in evropska reakcija, se vrše s
tega stališča. Koliko je temu
kriva tudi sovjetska vnanja po-
litika, je vprašanje nazorov. A
tudi 'mnogi prijatelji Rusije
smatrajo, da je Moskva parkrat
pokazala preveč trme, kar je u-
trdilo vvashingtonsko in london-

sko “trmo”, in pa da na medna-
rodnih konferencah ni pokazala
še nobenkrat prave volje za ra-
zumevanje in sodelovanje. Ne-
dvomno se te taktike Moskva
drži zato, ker ne zaupa kapita-
lističnemu svetu.

Neurejenost v Evropi
Največ škode ima vsled tega

nesporazuma med velesilami
Evropa. Glede bodočnosti Nem-
čije so še vedno brez načrta. To
pomeni negotovost ne samo za-
njo, temveč za vse dežele, ki so
bile ekonomsko privezane na-
njo.

O Rusiji se je zelo razširila tr-
ditev, da v Nemčiji pleni, in da
so njeni vojaki navadni tolova-
ji in barbari. To, da niso sami
angeli, je gotovo. Saj se marsi-
kaj piše tudi o angleških, ame-
riških in francoskih vojakih. In
stara resnica je, da po vojni na-
stane takozvani val zločinov, ki
ga ni lahko ustaviti.

Nemčija je sedaj razdeljena v
upravo med štiri dežele in v
vsakem delu je uprava druga-
čna. Rusi Američanom in An-
gležem očitajo, da so napram
nacijem vse preveč prijazni in
da imajo še vedno mnogo hitler-
jevcev na važnih mestih. A ame-
riški in angleški krogi pa širijo

(Konec na 5. strani.)

Minuli teden ie bilo v dnev-
nem tisku poročano, da se John
L. Lewis resno ukvarja s ponud-
bami za ustanovitev še ene zve-
ze delavskih unij. Glavni pred-
log je baje prišel od unije tele-
fonskih nameščencev, ki šteje
okrog četrt milijona članov. Se-
daj je “samostojna” in mnogi
so jo smatrali, ali pa jo še sma-
trajo za “kompanijsko unijo.”

Poleg te je še mnogo drugih
takozvanih neodvisnih unij, ki
nočejo v AFL in ne v CIO, a so
sedaj, ko sc vrši takozvana kon-
ferenca zastopnikov delavstva
in korporacij uvidele, da niso
upoštevane in da jih pri zvezni
vladi sploh ne poznajo.

Trdijo, da je v “neodvisnih”
unijah okrog tri milijone čla-
nov, nevštevši unijo premogar-
jev, kateri načel juje John L.

Ako je kdo dvomil, s kom je
slovenska publika v Chicagu,
se je v nedeljo 18. novembra v
dvorani SNPJ prepričal, da je
s Slovenskim narodnim svetom
bolj kot še kdaj od kar je bil
ustanovljen.

Spored sam sicer ni bil kaka
posebna stvar, ampak načelnost
je dobila priznanje. Govoril je
na kratko predsednik centralne-
ga odbora SANSovih podružnic
Anton Krapenc, bile so predva-
janefilmske slike iz Jugoslavije
in pa o nacijskih zločinih v tabo-
riščih tretjega rajha, nastopili
so pevski zbor Prešeren, zbor
Slovenske ženske zveze in mla-
dinski krožek SNPJ, govoril je
Etbin Kristan, Mirko Kuhel in
Joško Oven pa je napravil apel
za prispevke v Sansov sklad.
Kolekta je znašala nad sedem

Levvis. Veliko teh unij je bilo
prvotno ustanovljeno od kom-
panij samih in pod njihno kon-
trolo. Postava jim tega več ne
dovoljuje, pa so postale saj teo-
retično samostojne.

Ako res pride do ustanovitve
še ene zveze delavskih unij, bo
to le nov dokaz nezrelosti ame-
riškega delavstva, ker ne zapo-
pade, da mu je bodočnost le v
enotnosti, ne pa da si bi kup
unij nagajalo druga drugi in po-
življale člane v stavke ne za vi-
šje plače, ampak vsled jurisdik-
cijskih sporov.

Vsega skupaj je v tej deželi
okrog šestnajst milijonov orga-
niziranih delavcev. V AFL jih
je približno šest milijonov, v
CIO nekaj manj, drugi so v bra-
tovščinah železničarjev, v UMW
ter v raznih drugih nepridruže-
nih unijah. Glasom podatkov

AMERIŠKI ŠKOFJE ZA "STROGO
POLITIKO" PROTI SOVJ. RUSIJI

Na konferenci ameriških katoliških nadškofov
in škofov, ki načeljujejo svoji organizaciji National
Catholic Welfare Council, so mnogo govorili pose-
bno o Poljski, Slovaški, Hrvaški in Sloveniji. Rekli
so, da je v teh deželah zavladal komunistični teror,
ki ga ščiti Sovjetska unija s svojo oboroženo silo.
Domenili so se, da je treba proti temu kaj ukreniti.
Pa so odobrili sedanjo "strogo" ameriško vnanjo
politiko proti Sovjetski uniji in zahtevali, da mora
postati še ostrejša.

To, kar so v omenjenih deželah zagovarjali, je
klerofašizem. Škofje v vseh omenjenih deželah so
pomagali v času okupacije Hitlerju. Na Slovaškem
je prevzela takratno vlado duhovščina in naravno—-
po skrahiranju tretjega rajha so monsignorji zbe-
žali. Tako se je zgodilo na Hrvaškem, kjer je duhov-
ščina podpirala kvizlinga Paveliča, in na Sloven-
skem, kjer je ljubljanski škof pozival verni narod v
borbo za Hitlerja pod geslom, da se gre zoper ko-
munizem. z

Katoliški škofje in nadškof je so na svoji konfe-
renci v VVashingtonu ta dejstva vedeli. Morda so si
med sabo priznali, da je hierarhija vseh teh dežel,
pa v Italiji, Nemčiji in v Avstriji storila silovito na-
pako, ker je stavila vse na Hitlerja in na fašizem.
Toda javno pa so odobrili staro politiko Vatikana,
ki podpira najčrnejšo reakcijo in je vsled tega svojo
igro izgubil. Vero so cerkveni politiki izrabili v prid
borbe za ohranitev starega reda, za utrditev faši-
zma in za večanje cerkvenih bogastev. Ko sta Hitler
in Mussolini padla, so se zrušile tudi njune lutkar-
ske vlade v Zagrebu, v Bratislavi, Pragi, v Ljubljani
itd., in ker jih je tvorila glavnem duhovščina, je na-
ravno, da je cerkev v teh deželah vsled svoje zgre-
šene politike zelo prizadeta. Kajti osvobodilna gi-
banja so ji vzela veleposestva in jih razdelila med
ljudi, katerim po vsej pravici spadajo. In ob enem
so klerikalizmu vzela politično moč. Ameriški nad-
škof je vedo, da se verske nauke tam še lahko ozna-
njuje, ampak morajo biti res nauki, ne pa sredstvo
za varanje in izžemanje naroda. In tudi če postane
naša vlada napram Rusiji še "strožja" kot je, kleri-
kalizem v Sloveniji, na Hrvaškem in Slovaškem, pa
tudi na Poljskem je doigral.

PRIREDITEV SANSOVIH PODRUŽNIC
V CHICAGU BILA VELIK USPEH

sto dolarjev, ves prebitek pa bo.
kot so rekli tisti, ki so imeli o-
pravka s tem, precej nad tiso-
čak.

Glavni govornik je bil dr.
Slavko Zore, svetnik pri jugo-
slovanskem poslaništvu v Wash-
ingtonu. On je šel skozi borbo,
bil je častnik v partizanski ar-
madi in ima silno vero v novo
Jugoslavijo, ki se je 11. novem-
bra s plebiscitom odločila od-
praviti monarhijo in uvesti v
državo tako uredbo, ki bo v ko-
rist narodu, ne raznim Petrom,
knezom Pavlom in knjeginjam
ter princezam, in ne tistim, ki
sedaj od zunaj spletkarijo, da bi
Angleži in Američani udarili
tja.

V Jugoslaviji je bila vojna od
napada nanjo pa do zadnjega
dne, ko je Nemčija kapitulirala

Čemu treba še eno zvezo delavskih unij?
zvezne vlade imajo nad 383 mi-
lijonov dolarjev dohodkov na
leto, večinoma seveda na člana-
rini. To je velika ekonomska si-
la. In če bi bilo vseh teh 16 mi-
lijonov delavcev v eni unijski
zvezi, in bi pridobili medse še
druge delavec, katerih je mili-
jone, ki niso organizirani, pa bi
sc na konferenci, kakršna se se-
daj vrši v Washingtonu, lahko
z industrialnimi magnati dru-
gače spogledali.

Tudi politično bi bilo ameri-
ško delavstvo ogromen' faktor,
ne samo v svoji deželi, temveč
v svetovnem obsegu, ako bi ne-
halo s taktiko nagrajevanja
“prijateljev”. Kaj je zalegla vsa
velika, res močna in ob enem
draga politična kampanja CIO,
ko pa danes lahko vse delavstvo
uvidi, da je v kongresu in večini

Zvezni kongres na
socialne zakone
čisto pozabil

Že dolgo je tega, ko je Tru-
man sedanjemu kongresu pred-
ložil načrt za ekonomsko preos-
ncvo dežele, za izboljšave v so-
cialnem zavarovanju, za več
podpore brezposelnim in za
sprejetje zakona, ki bi vladi na-
lagal, naj se pripravi z velikimi
javnimi deli čim bi se videlo, da
privatna industrija ne bo mogla
uposliti vseh tistih milijonov de-
lavcev, ki so bili najeti v vojni
industriji.

Toda vzlic obilici govorjenja
je kongres v vseh teh vpraša-
ni jh še vedno lam kakor je bil
ob svoji izvolitvi pred enim le-
tom. Predsednikovi predlogi so
v raznih odsekih vsi razmrcvar-
jeni, ali pa pozabljeni. In to, kar
naj bi zbornica na polju social-
ne zakonodaje koncem konca
sprejela, so le besede. Ogromen
stanovanjski problem je le pred-
met debate v tisku a kar pa se
zakonodaj tiče, smatrajo, da to
spada “privatni iniciativi”. Je
sicer nekaj načrtov, ki naj bi po-
menili, da se tudi zvezna vlada
in na vlade posameznih držav
brigajo zato, a vsi so tako spi-
sani, da naj bi korist od njih
imeli zemljiški prekupci, kon-
traktorji in banke.

Vsa velika obetanja pokojne-
ga Roosevelta, ki je prerokoval,
kako zelo sc bomo v tej in v dru-
gih deželah brigali za koristi
“malega človeka”, so torej pa-
dla v vodo. In ameriško gospo-
darstvo gre v enake toke kakor
po prejšnji vojni. In vse se tako
zdi, da bodo tudi posledice ena-
ko pogubne. Ameriški svet je na
“zadnjo depresijo” že zelo po-
zabil, pa ne ve, da se lahko spet
ponovi.

KONFERENCA PROSVETNE
MATICE V WAUKEGANU

V nedeljo 25. novembra ob
10. dop. bo v Waukeganu v Slo-
venskem narodnem domu kon-
ferenca Prosvetne matice in J.
S. Z. Tajnik krajevne organiza-
cije Anton Garden bo poročal o
njenem delu, podana bodo poro- j
čila iz naselbin, o delu pri na-
ših publikacijah (Chas. Pogore-
lec) in pa o naših splošnih ak-
tivnostih z ozirom na sedanji
položaj tu in po svetu.

in nato je še trajala, ker so se
čete hrvaških, srbskih in slo-
venskih kvizlingov pomikale iz
nje v nadi, da se rešijo pod okri-
lje Angležev in Američanov v
avstrijskih krajih, ali pa v Ita-
liji.

Dr. Zore je dejal, da je na eni
strani narod, na drugi pa njego-
vi izdajalci in pa taki, ki so vs-
led propada starega režima in
starega reda, ki je bil skoz in
skoz diktatorski in protiljudski,
vse izgubili. Ta narod, ki se je'
tam boril proti okupatorju in s
kvizlingi, sedaj gradi. Obnavlja
mostove, železnice in ceste, po-
pravlja hiše in dela si nove, kjer
so bile požgane. To je narod, ki
hoče živeti z delom in imeti tudi
sadove od svojega dela.

drugih legislatur brez “prijate-
ljev”? Prihodnje leto, ko bodo
kongresne volitve, bodo seveda
spet vsi znova postali “delavski
prijatelji” in unijski voditelji
bodo agitirali zanje kakor ob
vsakih volitvah. A nekaj se v
unijah vendarle svetlika, poseb-
no v CIO. In morda je to vzrok,
čemu se delajo poskusi za še eno
linijsko zvezo z Levvisom na če-
lu. CIO je industrialnim magna-
tom najbolj v napotje, pa je
verjetno, da so oni za predlogom
za ustanovitev še ene “močne”
unijske zveze. Vedo, da se jim
razdruženega delavstva ni bati.
Žal, da unijski voditelji tega ne
razumejo. Saj vendar vidijo, da
ima ameriški bizniški svet samo
eno trgovsko komoro in samo
eno zvezo industrialcev! Čemu
bi delavstvo ne imelo samo ene
unije?!

KOMENTARJI |
Predsednik Truman se je zelo

zameril babtistom v Texasu, ker
je rekel, da popije tu pa tam ne-
kaj žganja in da igra poker.
“Noben dober babtist ne uživa
žgane pijače in tudi kart ne pri-
me v roke.” Na svoji konvenciji
so soglasno odobrili predlog, da
se Trumana ne sme imenovati
za nobenega častnega doktorja
babtističnih visokih šol in da se;
ga sploh ne sme smatrati za do-
brega vernika. To pomeni, da je
še vseeno na boljšem, kot pa je
bil pokojni Roosevelt, po kate-
hem mlatijo kot da ga še ni bilo
večjega zločinca v zgodovini.
Hudi pa so nanj zato, ker se je
z Nemčijo in Japonsko spustil
v vojno.

Anton Šubelj je imel v minu-
lem tednu v newyorških listih
precej kolon in tudi drugod po
nekaj vrstic. Radi njega, ali saj
tako se bi dalo sklepati, je sto-
pil njemu v bran ves pev-
ski zbor newyorške opere, ki
šteje 94 članov. In Šubelj, kot
običajno, je zmagal. On je v
'zboru zastopnik unije, a nesreča
je, da kot še marsikje, tako se
tudi tam tepeti za članarino dve
uniji.

Atomska bomba je dobila na
sestanku med Trumanom, Att-
leejern in kanadskim premier-
jem Kingom precej pozornosti.
Morda kot tu že prej večkrat
rečeno, vsled “živčne” vojne
proti Rusiji. A izgleda, da ta boj
proti nji pojema. Stalin se nika-
kor noče oglasiti, Molotov je za
spravo in istotako tudi Truman,
Attlee, general Eisenhovver in
mnogi drugi veljaki. Torej se
hujskačem, ki pravijo, da bo
vojna končana šele s porazom
USSR, nada ne bo uresničila. Mi
potrebujemo mir, Rusija še bolj.

Škof Rožman se zvija. Ne ve,
kako bi opravičil svoje podpira-
nje Hitlerja, prej Mussolinija,
Paveliča in pa fašizma v splo-
mu“ je udaril in po papeževih
dne 10. nov. prinaša njegove po-

SOCIALISTI EVROPSKIH DEŽEL
ZA SOLIDARNOST DELAVSTVA

l*o volitvah v Franciji jestari socialistični voditelj
Leon Blum dejal, da je sodelovanje vseh treh glav-
nih strank (socialistične, komunistične in nove repu-
blikanske enote) za preporod njihne dežele neob-
hodno potrebno. In komunisti pravijo, da če že z
buržvaznimi strankami ne bi bilo mogoče delati
skupaj, morata saj obe delavski stranki stati soli-
darno druga ob drugi.

To se v evorpskih deželah vrši. V Avstriji delata
skupno, v Nemčiji, v kolikor sta obnovljeni in dovo-
ljeni od okupacijskih oblasti, na Ogrskem, na Če-
škem, v Italiji itd.

Na Poljskem so socialisti in komunisti glavni
faktor v vladi. Le nekaj "zamejcev" v Londonu in
v New Yorku še rogovili. Pa v Rimu in v Parizu je
krdelo beguncev, ki zidajo vse svoje upe na vero,
da pride do vojne z Rusijo, katera bo tepena po-
sebno sedaj ko imamo atomsko bombo —in potem
se vrnejo in si zgrade "demokratične" vlade po
svojem okusu.

V Rimu je poleg slovenskih in hrvaških klerikal-
cev tudi par srbskih in drugih bivših jugoslovanskih
šitev demokracije v Jugoslaviji. Toda iz poročil ne-
site demokracije v Jugoslaviji. Toda iz poročil ne-
pristranskih poročevalcev in iz pisem naših ljudi v
starem kraju je razvidno, da je narod tam složen in
da se dobro zaveda, kako ogromno delo ima pred
sabo. In ljudstvo gradi, da obnovi, kar mu je bilo
porušenega in da si svoje gospodarstvo uredi sebi
v korist.

Ni lahko graditi, posebno ne, ko je treba delati
takorekoč iz nič. Vse laglje je spletkariti iz Rima.
Tudi ni lahko premostiti starih strankarskih strasti,
nitii ni lahko pozabiti starega bratomornega boja,
toda ako ljudstvo Evrope hoče iz lakote in podrtij,
mora biti enotno za enoten namen, kot jerekel Leon
Bium. In ta solidarnost je v vseh deželah na konti-
nentu že zelo dobro demonstrirana, vzlic intrigam
reakcije, ki se napenja pod raznimi gesli spraviti
svet v prošlost, katera se več ne povrne.

zdrave in pa “blagoslov”. Kajti
ko se enkrat oblečeš v škofovski
plašč, imaš še nekak poseben
privilegij oddajati blagoslove.
Rožmanu se namera vzlic temu
rji posrečila. Priznal je, da je
imel odločevati edino med Tito-
vim komunizmom in cerkvijo.
Pa je bil za cerkev in s tem za
Hitlerja.

Med vrsticami Rožmanovega
pisma, datirano 13. oktobra in
objavljeno v “Am. d.” dne 10.
novembra, je razvidno, da je
stavil na napačnega konja. Ne
oroti fašizmu, proti “komuni-
zmu” je udaril po papeževih na-
vodilih in zato jezdaj brez ško-
fije in brez službe. Ker gospodu
škofu nočemo delati nikakršne
krivice, naj tu objavimo njego-
vo omenjeno pismo v celoti. Po-
slano je bilo newburškemu no-
vičarju kanoniku Omanu v Cle-
veland. Glasi se (namreč kakor
objavljeno v “A. d.” v origina-
lu; da-i je bilo v Omanovi pi-
sarni kaj “cenzurirano”, ne ve-
mo): ‘

Po dolgih letih, ki so nam prine-
sla premnogo bridkosti pa tudi
mnogo tolažbe, se mi nudi prilož-
nost, da Vam pošljem pozdrav in
blagoslov. Upam, da bo pismo pri-
šlo srečno v Vaše roke, naj ga an-
gel varuh spremlja.

Razumem, da imajo Slovenci o
nas duhovnikih v domovini slabo
mnenje, češ, da smo v tej usodni
uri stali proti svojemu ljudstvu na
strani njegovih sovražnikov. Take
vesti ste dobivali o nas, mi pa ni-
smo imeli nobene možnosti sporo-
čati k vam resnične vesti. Po svoji
vesti kot duhovnik in vse dni svo-
jega življenja odločen in ponosen
Slovenec, zavedajoč se svoje odgo-
vornosti pred vsevednim Bogom,
ki me bo nekoč sodil, izjavljam:

Komunistična partija v Jugosla-
viji je porabila željo, ki je živela v
vseh naših srcih, osvoboditi se oku-
patorja in njegovega terorja, da bi
izvedla politično in socialno revo-
lucijo in prišla na oblast. V ta na-
men je organizirala osvobodilno
fronto. Na podlagi enciklike Pija

(Konec na 5. strani.)


