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Glas iz Bele krajine
Nimam veliko ožjih sorodni-

kov. In skoro se me je že pola-
ščala bojazen, da čakam zaman
glasu od njih. Ob Kolpi na vi-
niški strani, to je na hrvaško-
slovenski meji, jih biva nekaj,
nekaj pa blizu kočevsko-sloven-
ske meje. Tam, kakor tu, so se
vršili hudi boji. In tako se je bi-
lo bati, da jih je, nepripravlje-
ne, dobil tuji in domači fašisti-
čni val podse in jih zdrobil. Da
bi se dali ujeti na domobranske
liipanice, ne, ta misel me ni be-
gala. Skrbelo me je le za njih
življenje.

Danes je prišlo pismo in od-
valil se je kamen.

Ko je bila pisemska poštna
zveza zopet otvorjena, je bila
baš tiste dni najina hčerka do-
ma na dopustu pred odhodom
v Nemčijo. Pisali smo takoj vsi
trije. Ali Elica je imela več sre-
če od naju dveh. Njeno pismo je
zlezlo prvo skozi menda zato,
ker je bilo krajše —in tu je
odgovor.

(V pojasnilo: Jože Fortun je
mož moje nečakinje, ali Elicine
sestrične Mimi; teta, ki jo ome-
nja, je moja sestra; ujec Mate
pa je moj brat.)

Pismo je bilo pisano 7. sep-
tembra, 1945. oddano na pošto
v Črnomlju, cenzurirano v Bel-
gradu, ni pa bilo odprto v Itali-
ji, četudi je laški cenzor pritis-
nil rdeč pečat OFFICIO CEN-
SURA MILITARE POSTA
ESTERA (Urad vojne cenzure

inozemska pošta). Glasi se
dobesedno:

Draga Elica:
Z veseljem odgovarjam na

Tvoje drago nam pisemce, ki je
dolgo hodilo, slednjič pa le pri-
šlo ter nam naredilo nekaj vese-
lja. Lepo je od Tebe, da nisi po-
zabila svojih rojakov in sorod-
nikov v revni, toda vseskozi par-
tizanski in zavedni Beli krajini.
Tudi meni in Mimi si prišla do-
stikrat na misel, toda oba sva
bila mišljenja, da so se vezi med
nami pretrgale. In vendar sc
niso!

Kako sem vesel, da si tudi Ti
spoznala, kje je mesto vsakega
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USTANAVLJANJE KRŠČANSKE
INTERNACIONALE

V Rimu snujejo prvič v zgodovini katoliške cerkve zvezo
krščanskih cerkva za boj psoti ateizmu in za negovanje miru po
svetu Poročevalec Hearstove novinske agencije INS Michael
Chinigo pravi v depeši iz Rima, datirana 6. decembra, da je to
vatikanski projekt.

Običajno je doslej katoliška cerkev svoje službenike učila,
da so vse druge cerkve krivoverske in da edino rimska cerkev
je zveličavna.

Nova zveza ali krščanska internacionala pod pokrovitelj-
stvom Rima si je dala ime “Unitas.” Načeljuje ji katoliški duhov-
nik Charles Boyer direktor biblijskega instituta v Gregorijanski
univerzi v Rimu Na prvem ali ustavnem sestanku, ki se je
vršil \ vili Lancellotti, je bil določen za tajnika duhovnik don
Peni Omenjeni poročevalec pravi o njemu, da se je nedavno
vrnil v Rim iz ruskega ujetništva. On je imel tudi pozdravni
govor Navzoči so bili glasom iste vesti zastopniki pravoslavne
m protestantske cerkve, in pa da so bili deležni papeževega bla-
goslova Pravoslavne v Jugoslaviji je zastopal Dubak Miomir
—kdorkoli to je Baje je član jugoslovanskega svečeniškega
tribunala, če kaj takega tam sploh obstoji. Miomir je v ognjevi-
tem govoru apeliral na vse krščanske cerkve v edinstvo za Boga,
ker le skupno bodo zmožne odbijati bogotajce ter zavirati brez-
boštvo Navzoč je bil tudi direktor angleške svetopisemske dru-
žbe. zastopnik YMCA v Italiji, babtistični pastor Manfredo Ron-
chi, evangeljski pastor Perezz, dva višja pravoslavna duhovnika
iz Ukrajine (?) in mnogo drugih.

Jasno je. da če se internacionalo krščanskih cerkva pod po-
kroviteljstvom Pija XII. res snuje, kot trdi omenjeni poročevalec,
je tudi njen namen povsem očiten. To je le novo sredstvo v
boju proti Sovjetski uniji ter njenemu pravoslavju. In pa proti
<ocializmu po svetu. Prav gotovo pravoslavna cerkev iz Ukraji-
ne. Rusije in drugih sovjetskih dežel v UNITAsu ne bo zasto-
pana. *

Niti ni verjetno, da se bi protestantske cerkve kot take ho-
tele družiti z Rimom. Nastale so v razkolih z Rimom, ki še niso
pozabljeni. Nekaj posameznih duhovnikov raznih cerkva—ve-
činoma beguncev in pa izobčencev, bo sicer zmerom na razpo-
lago za karkoli. Ampak Unitas s takimi svečeniki ne bo postala
ne krščanska in ne internacionala.

ALI BO ANGLIJA PRIČELA NOVO
VNANJO POLITIKO—IN KDAJ?

Ko je delavska stranka prevzela vlado, je dobila zunanjo po-
litiko zavoženo na vseh koncih in krajih, diskreditirano med li-
beralnim svetom, zasovraženo med kolonijalnimi ljudstvi.

Na znotraj je podelovala bankrotirano gospodarstvo, grmadodolgov in pa na kupe zahtev angleškega delavstva za dvig življen-
skega standarda in za uvedbo socialne zaščite, ki bo res zaščita
dejansko, ne samo v obljubah in na papirju.

Ni igrača iz nereda, ki je posledica skrahiranega angleškega
kapitalizma, vojne in napačne vnanje ter imperialistične politi-ke. ustvariti red in idealno urejeno državo. Ampak kjer je vo-lja. se težave premaga. Ne sicer preko noči, ampak vlada, ki ima
cilje ter ve kaj hoče, jih bo dosegla.

V tem listu ob zmagi delavske stranke nismo vriskali opti-
mizma. Kajti če človek ve, da Anglija živi od imperializma žedolge generacijo, si pac ne more predstaviti, kako bi bilo mogočetako uredbo preosnoviti v idealno socialistično urejeno gospo-darstvo.

...
?St ‘; k ' S° Pričakovali preveč—ki so mislili, da zadostujedali deželi le novo vlado z delavskim programom, pa bo postaladelavska, so se prvi zdrznili in kritizirajo, ker se stvari ne razvi-jajo tako kot so oni pričakovali, pač pa še vedno po tokih staregaangleškega imperializma. &

Edgar Ansel Mowrer. ki je smatran za veščaka v poznava-
nju mednarodnega položaja, tajne diplomacije in državniškihintrig saj je bil poročevalec v mnogih krajih po svetu, pisalCCCJT skus

K
enj . v iz°biliu sabo-je pripravljen poča-kati, da Attlee in Bevin dobita cas za zaobrnitev angleške poli-vdri/o °Stl °.®evin“ Pravi, da je v svojem nedavnem go-voru o položaju veliko zinil, m če bo tudi delal tako kot je go-voril, sme svet upati, da se bo izmotal iz sedanjih zagozd. Ako ni?°J°v i a

2a Baleri’°'8aleri ’°' kot namigavajo nekateri, tedaj je v poli-tiki Velike Britanije res pričakovati spremembe.
J P

Koliko bi to pomenilo, je treba samo pogledati v nolitikotorijske stranke, ki je bila skoro zdržema na krmilu od leta 1918do poletja 1945. Nikoli m bila dežela slabše krmarjena kot v ome-njenem razdobju pravi Mowrer. Nato izvaja, 'kako je ta go-spoda, nekateri izmed nje “s plemenitimi nameni ” podoirMaMussolinija m Hitlerja. Franka v Španiji in Schuschnigga v aIstri), grškega Metaxa in Pilsudskega na Poljskem. Dajala jepotuho Italiji proti Franciji in komurkoli proti Sovjetski unii.Ista gospoda je storila vse v svoji moči
Nemčije in za nedotakljivost angleškega imperializma
anda ŽS: Ev?o“ miniStra Bri ’

lige narodov. Ko sta Hitler in Mussolini
pi dvignila do viška, so se toriji odločili na stroške CehosLovaVke

KATKA ZUPANČIČ:

Mir..
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NOBENA STAVKA NE BI BILA IZGUGLJENA, ako se bi družbe zanašale ne samo na policijsko in
sodno zaščito, ampak še posebno na skebe. Ako bi družbe vedele, da neglede kako dolgo imajo delavce
izprte, skebal ne bo nihče, pa bi sploh ne bilo dolgotrajnih stavk. Gornje je prizor iz nedavne stavke pri
Montgomery Ward Co. v Chicagu, ko stavkarji kri nad tistimi dekleti in moškimi, ki so šli delati vzlic
stavki in prodrli piketno linijo s policijsko

IVEBI
zavednega Slovenca in Sloven-
ke, ter stopila v vrste bojevni-
kov proti izrodkom človeštva,
proti fašističnim zverinam!

Tudi jaz sem pomagal s svo-
jimi skromnimi silami naši bor-
bi takoj od začetka; dobavljal
sem orožje, hrano in denar na-
šim partizanom. Radi tega so
me fašisti odgnali v zapor, ka-
sneje na Rab, ker dokazati mi
niso mogli, vendar sem jim bil
sumljiv. Oktobra 1941 sem bil
od kvesture v Ljubljani določen
za kandidata smrti, vendar se je
neki fašistični podoficir poteg-
nil zame, da se to ni izvršilo. Za-
četkom avgusta 1942 so me zo-
pet zaprli samo mene iz cele
vasi. Konec septembra 1943 sem
prišel domov z Rabsko brigado,
iz katere sem dobil odpustnico
radi prevzema poslov sekretar-
ja okraja Vinica Po izvršenem
združenju okrajev sem postal
predsednik okraja Črnomelj, ki
obsega tudi metliški predel. De-
la imam dosti, volje mi ne manj-
ka. čeprav Mimi in družina te-
žko čakajo, da se po tako dol-
gem času vrnem med nje.

Toda ni še čas za to. Zmagali
smo na bojnem, zmagati mora-
mo tudi na gospodarskem in po-
litičnem polju. Treba je držati
oblast ljudstva trdo v rokah,
ker je drago plačana. Reakcija
se je potuhnila, toda ni še vrgla
orožja iz rok. Moramo biti na
straži in paziti na gadja gnezda.
Vatikan et kompanija težko gle-
dajo napredek in razvoj držav,
ki so se otresle raznih diktator-
skih režimov.

Zdaj imam mnogo dela s pri-
pravami za volitve. Ko prejmeš
to pisemce, bodo verjetno že iz-
vršene, če bo tako dolgo hodilo,
kot je Tvoje k nam.

Mi in naši sorodniki, to je
Tvoja teta, smo zdravi po nekaj,
tudi Tinka in Angela na Sinjem
vrhu. Ujec Mate se jezglasil pri
meni te dni; je tudi srečno pre-
živel vojno.

Na Tvojo opombo glede poši-
Ijatve obleke Ti sporočam, da
bi nam bilo zelo ustreženo, ker
so tukaj težave glede tega, ko
je vse razbito in uničeno. To,

apizati Hitlerja in ob enem izključili Sovjetsko unijo iz evropske-ga koncerna.
si človek vse to predoči, mu je jasno, da naciji nisobili edini krivci za povzročitev vojne v Evropi.

i-
K s*3brem se torijem—ali njihovemu medvojnemu vodi-telju Winstonu Churchillu lahko pripiše tri stvari. Zavzeli so seza Etiopijo, Franciji so predlagali tesno zvezo (federalno unijo)z ..,g I >lo ’ sklenili so ostati v vojni z Nemčijo tudi po kapitula-

ciji Francije. Slednje dvoje je predvsem Churchillova zasluga,
v j? reakcionarno, nedemokratično, skoz in skoz imperialisti-
čno politiko bivših torijskih vlad mora delavska vlada izvršitipopo no prelom, ako hoče, da si bo ohranila ne le ime v zgodo-vini ampak da bo koristila svetu in civilizaciji. Mowrer smatra.a se znaki za tak prelom pojavljajo, polagoma sicer, a gotovo’

osedanji znaki sicer še niso vzpodbudni, Bevin ni storil za pre-om s staro politiko še nič dramatičnega, ampak tudi ako boA™^t Va -?ta V nOV red razv°jno ’ bo izvršil svoje poslanstvo,
na niAa™

aCe J I
Jak° slab°' In bil ° Praviln<>, ko je Churchilluna njegove kritike odvrnil, da je polomija njegov otrok.

zn qnlnfnA d
ki

ima m°? igrati v svetovnem razvoju za mir in
znala dovoli ellko vl°g°- Da-li se bo delavska stranka
no od nie na a°a sv °je£a velik ega poslanstva, je odvis-
• d nje, pa tudi od drugih faktorjev doma in po svetu, nadkaterimi nima ona kontrole

kar pride skozi UNRRA in Rde-
či križ, je kaplja v ogenj. Pro-
met je nemogoč spričo uničenih
železnic. Sploh je promet ena
najtežjih nalog, ki jih moramo
rešiti.

Pozdravljam v imenu vseh
Tvojih sorodnikov Katko, Jape-
ta, posebno pa Tebe. Zdravo!
Jože Fortun, predsednik okraj-
nega izvršnega odbora, Črno-

melj.

ZAHVALA K USPEHU
SANSOVE PRIREDBE

Chicago, 111. Prireditev
skupnih podružnic SANSa, ki se
je vršila 18. novembra v dvo-
rani SNPJ, je bila uspešna, bo-
disi v moralnem in materialnem
oziru.

Dvorana je bila polna in pro-
gram, pri katerem so sodelovali
mladinski krožek “Perfect Cir-
cle” št. 26 SNPJ in pevski zbor
Slovenske pevske zveze, se je
pričel točno od določenem času.
S kratkimi, toda jedrnatimi go-
vori so nastopili Anton Krapenc,
predsednik centralnega odbora
SANSovih podružnic, ki je od-
prl program; Etbin Kristan,
predsednik SANSa, Mirko G.
Kuhel, tajnika SANSa, in naš
znani Joško Oven, ki je apeliral
za prispevke v pomoč našemu
narodu v stari domovini.

Predvajane so bile slike o gro-
zovitostih nemških taborišč in
osvoboditev Belgrada. po juna-
ški sovjetski in partizanski ar-
madi. Glavni govornik je bil se-
veda dr. Slavko Zore, svetnik
pri jugoslovanskem poslaništvu
v Washingtonu, ki je v lepih in
poljudnih besedah orisal boje
jugoslovanskih ljudstev proti
naci-fašisticnim krvolokom in
domačim izdajalcem od leta
1941 pa vse do končne zmage
in osvoboditve.

Prispevki za pomoč našemu
narodu v stari domovini, ki so
se nabirali ob tej priliki, zna-
šajo lepo vsoto $7lO in vsem
darovalcem izrekamo iskreno za-
hvalo.

Zahvaljujemo pa se tudi vsem
imenovanim govornikom za njih
trud, posebno dr. Zoretu, ki je
za to priredbo prišel iz Wash-
ingtona, Mr. Verhovniku, mla-
dinskemu direktorju SNPJ, ki
je slike predstavljal, mladinske-
mu krožku št. 26 SNPJ, pevske-
mu zboru Slovenske ženske zve-
ze v Chicagu in pevskemu zbo-
ru “France Prešeren”. Dalje
iskrena hvala vsem delavcem in
delavkam, ki so se trudili, da je
prireditev tako lepo izpadla,
vsem oglaševalcem in sploh
vsem in vsakemu, ki je na kate-
rikoli način pomagal do uspeha
te prireditve.

Za Centralni odbor podružnic
SANSa v Chicagu,

Frank Smith, tajnik.

Akcija za nabiranje
starega papirja uspela

Odbor, ki je vodil v Chicagu
v zadnjih dveh letih kampanjo
za zbiranje starega papirja, je
Šdobil zanj v zadnjih dveh le-
tih $111,131.71. Po odbitku stro-
škov je ostalo $89,108.45. Ves ta
znesek je bil izročen v čikaški
Community and War Fund za
razdelitev v dobrodelne na-
mene.

JOŠKO OVEN:

RAZGOVORI
Novic zadnje čase ne primanj-

kuje. Volitve v Avstriji, progla-
sitev republike v Jugoslaviji,
podržavljenje bančnega sistema
v Franciji, brez da bi omenjal
volitve v Braziliji, Hurleyjeva
odkritja o komunističnih zaro-
kah v našem državnem depart-
nentu, polom konference med
delom in kapitalom v Washing-
;onu itd.

Lahko bi tudi omenil delo re-
akcije ne samo pri nas, kjer stal-
no narašča ampak tudi pri
južnih sosedih, kjer je že od ne-
kdaj utaborjena.

Rezultat predsedniških voli-
tev v Braziliji ne bo veliko po-
kazal. Vargas je spreten lisjak,
čeprav je sedaj začasno v oza-
dju. V Argentini je položaj ne-
spremenjen, s katoliško hierar-
hijo odločno na Peronovi strani.
Kot je pisal odlični katoliški
list: ‘ Kadar so naši interesi v
nevarnosti, je naša dolžnost, da
posežemo v politično borbo.”
Cerkev se bori v Argentini ne
samo za svojo vero, katera ni v
nobeni nevarnosti, ampak proti
ločitvi cerkve od države in pa
za svoj real estate, ki je ogro-
men. Cerkvena veleposestva bi
prišla morda v nevarnost, če pri-
dejo napredni elementi na povr-
šje. Ali diktatura ni samo v Ar-
gentini. V sosednem Paraguaju
so razmere naravnost neznosne.
Tisoče delavcev in intelegence
je v ječah.

Pri nas je delavski položaj
čimdalje bolj zamotan. Arogant-
nost delodajalcev, neodločnost
in pristranost vlade, dela situa-
cijo zarnotanejšo od dneva do
dneva. Poziv predsednika Tru-
mana zbornici, da naj napravi
zakone, kateri bi stavke omejili,
je bila od naših državnikov z
veseljem sprejet. Njim je za
sprejemanje protidelavskih po-i
stav vedno dobro došel. Ali or-
ganizirano delavstvo je pa dru-
gega mnenja. Vse kaže, da smo
na pragu resnega boja.

Bivši ameriški poslanik na
Kitajskem je ravno o pravem
času prišel na pozorišče. Njego-
va odkritja, saj kot izgloda se-
daj, so se obrnila kakor avstral-
ski ‘ bumerang” ravno nasprot-
no od tam kamor so bila name-
njena. Prisilila pa so državni
department in našega državne-
ga tajnika, da bodo morali po-
vedati javno, kakšni so naši ci-
lji na Kitajskem. Najboljše jih
je dne 2. dec. pojasnil neki ra-
dio komentator iz San Franci-
sca, rekoč: “S padcem Japonske
smo izgubili na vzhodu ogromen
trg. Tega mora sedaj nadome-
stiti Kitajska. In Čiang-Kajše-
kova vlada je edina legalna vla-
da. katero priznavamo. Radi te-
ga je potrebno ji nakloniti vso
legalno in drugo pomoč.” S tem
je vse povedano.

Proglasitev republikanske for-
me vlade v Jugoslaviji ni izne-
nadiia nikogar. Vsakdo, kateri
je sledil junaški borbi jugoslo-
vanskih narodov je vedel, da je
nekdanja kraljevina mrtva.
Mislim, da je to že davno razu-
mel tudi Peter. Intrige se bodo
seveda nadaljevale; intrige od
korita odstavljene čaršije, raz-
nih kolaboratorjev in cerkvenih
mogotcev, katerih je strah pred
revolucionarno bodočnostjo
in pa spletke skupin reakcionar-
ne manjšine, katera je živela na
žuljih naroda skozi desetletja.
Mi slovenski delavci v Ameriki
pozdravljamo to mlado, dinami-
čno državo.

Nekaj o knjigah
Zadnje čase se je pojavila na

knjižnem trgu cela kopica važ-
nih knjig. Kdor se zanima za ki-
tajsko vprašanje, mu svetujem
prvovrstno delo o tem silno pe-
rečem predmetu. In to je Gun-
ther Steinova knjiga “Challengeos Red China”. Je zelo obširna,
informativna ter nepristranska.
Gunther Stein je prebil več kot
štirinajst let kot časnikarski po-
ročevalec v Aziji. V poletju in
jeseni leta 1944 je bil v Jenanu,
kjer jeproučeval kitajske sovje-
te. Knjiga stane $3.50. Več o nji
enkrat pozneje.

Louis Adamičeva knjiga “A
Nation os Nations” govori sama
zase. Gotovo, da to še ni kom-
pletno delo in da bo pisatelj o
tem predmetu še nadaljeval. V
teh časih, ko rasna in razredna
sovraštva stalno rastejo, so knji-
ge kot je Adamičeva “A Nationos Nations” neprecenljive, po-

sebno še danes, ko je anglo-sak-
sonska mitična bajka o narod-
nem karakterju Amerike zrasla
skoro do neba.

Citateljem Proletarca jo pri-
poročam, ne zato, ker je pisatelj
naš rojak, ampak ker je ta knji-
ga za vsakega človeka, kateri
hoče poznati svojo novo domo-

jvino, potrebna. Naročite si jo iz
Proletarčeve knjigarne. Stane
$3.50.

Tretjo knjigo, katero sem pre-
čital z največjim veseljem, je
Konstantin Simonova ‘ Days &

Nights”. To je monumentalno
delo časnikarskega poročevalca,
kateri je sam preživel tiste dne-
ve in noči v gorečem Stalingra-
du, kjer se je odločila Hitlerje-
va usoda. Knjiga ni propagandi-
stična. Čas: od septembra do
sredi decembra. Kraj: Tri sta-
novanjske hiše spremenjene v
trdnjave. Prostor: Nekaj sto
čevljev od Volge. Kdor prečita
to knjigo bo razumel zakaj niso
mogli Nemci postati gospodarji

! mesta, čeprav je bilo skoro nji-
hovo. Tu je akcija, žrtve in ju-
naštvo, katero presega vse, kar
je človeškega. To je knjiga, ka-

! tero ne odložiš predno je ne boš
i prečital. Stane $2.75.

Četrta delo je knjiga znanega
I pisatelja Maurice Hindusa “The
i Cossacks.” Snov knjige je delo-
ima pregled kozaške zgodovine
od zaporoške republike pa do
konca civilne vojne leta 1922.
Temu sledi opis borbe Donskih
in Kubanskih kozakov v sedanji

vojni. Zelo zanimiv je
' tudi opis Hindusovega potova-
nja v Kubanskem in Donskem

i ozemlju leta 1944. Knjiga se z
! veliko lahkoto čita in stane $3.
Kogar zanimajo kozaški boji mu
priporočam dela slovitega so-
vjetskega pisatelja Mihaela So-
kolova: “Tiho teče Don”, in
“Don se izliva v morje”. Dobite
jih v ljudskih knjižnicah.

Naše gibanje
Bližamo se novemu letu. Da

to leto ne bo ravno leto miru in
blagostanja nam prerokujejo in-
dustrialne borbe. Važno bo tudi
radi kongresnih volitev. Vse to
nam jasno pripoveduje, da je
nam naše delavsko časopisje po-
trebne jše kot kdaj prej. Med
slovenskimi delavci orje ledino

i že več kot štirideset let naš so-
cialističen list Proletarec, na ka-

| terega smo lahko ponosni. Ali
to še ni dovolj. V tem letu, ka-
tero prihaja, moramo podvojiti
naše sile, da dvignemo naš list
na največjo moralno in finan-
čno podlago v njegovi zgodovi-
ni. To lahko napravimo, če gre-
mo vsi na delo.

Nabiranje obleke
Na seji naše podružnice SAN-

Sa je bilo sklenjeno, da se gre
z vso silo na delo za zbiranje
obleke in drugih potrebščin za
staro domovino. Ker je bilo od-
boru nemogoče dobiti za to pri-
pravnih prostorov, je naprosilo
naš Delavski center za začasne
prostore. Prosi se vse naše roja-
ke, naj pridejo na pomoč. Zima
je tukaj in potreba v domovini
je velika.

Kupujte Victory bande!

To!e mi ne gre
v glavo ?

Le čemu se ne bi člani eksc-
kutive AFL rajše brigali za de-
mokratiziranje mnogih svojih
miij, namesto da se gnjavijo s
pomanjkanjem demokracije v
deželah, ki so pod sovjetsko sfe-
ro, to mi nikakor no gre V glavo!
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