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Pomožna akcija med
Slovenci napreduje

Dasiravno se zadnje čase ne
vrši posebna kampanja za zbira-
nje finančnih prispevkov v ko-
rist pomožne akcije (radi 8. voj-
nega posojila in Community
War fonda take kampanje niso
imele uradnega značaja), so se
naše podružnice, podpirajoča
društva in dobrodelni posamez-
niki vseeno spomnili potrebe in
pomanjkanja v stari domovini
ter potom raznih prireditev,
shodov in kolekt nabrali in po-
slali v SANSov urad $8,505.68
od 1. novembra do 20. decem-
bra. Prvi trije tedni v decem-
bru so prinesli $5,043*30 v ta
plemenit namen. Skupni pri-
spevki za pomožno akcijo, ki so
bili poslani do dotičnega dne v
naš urad, znašajo $110,759.43.

Na tem mestu bomo omenili
le največje vsote, ki so nam bile
poslane, ne moremo pa radi

'omejenega prostora vključiti
imena posameznih darovalcev,
ki so nam bila poslana zaeno z
denarjem. Uradnikom podruž-
nic, društev in drugih organiza-
cij priporočamo, da sami sesta-
vijo svoja poročila in jih odpo-
šljejo listom za priobčitev.

V tej dobi smo prejeli od po-
družnice št. 1, Detroit. Mich..
$1,144. Po $650 sta poslali po-
družnici št. 36. Waukegan, 111.,
ter št. 50, Denver, Colo. Podruž-
nica št. 39 v Clevelandu je pri-
spevala SSOO in enaki vsoti po-
družnica št. 48 v Collinwoodu
ter Progresivne Slovenke. Po-
družnica št. 33 v Bridgeportu,
Ohio, je poslala dva zneska v
skupni vsoti $323.25, štev. 53.
Johnstovvn, Pa., pa $240. Za Mil-
waukee je kreditirana vsota
$258.23. kar pa ne vključuje
prispevkov, ki so bili nabrani na
shodu dne 9. decembra. Podruž-
nica št. 30 v Sharonu, Pa., je
prispevala SIOO, št. 12 v West
Aliquippi, pa $53.05.

Centralni odbor podružnic
SANSa v Clevelandu je izročil
nadaljno vsoto SBOO, Centralni
odbor podružnic v Chicagu pa
$7lO.

Zavedni rojak Joseph Janesh '
iz Neelyvilla, Mo., je pričel agi-
tirati med ondotnimi rojaki in

drugimi somišljeniki ter nabral
lepo vsoto s2ll. Postojanka JPO
v Coverdalu, Pa., je prispevala
za pomožno akcijo SIOO. Ameri-
ška-Slovenska Zveza iz Sheboy-
gana pa SSO.

Istrski družabni klub v So.
Chicagu se je pridružil daro-
valcem z zneskom S7O; enako
vsoto je klub poklonil tudi za
SANSovo politično delovanje.

Manjša darila v skupni vsoti
$97 so poslale tudi sledeče po-
družnice: št. 18, Sheboygan, št.
24, Virden, 111., št. 90, Kirkland
Lake, Kanada, št. 91, Chisholm,
Minn., št. 94 Hostetter, Pa., št.
96, Auburn, 111., in* št. 97, Ne-
wark, N. J.

Federacija SNPJ za West-
moreland County, Pa., je daro-
vala SSO in enako vsoto tudi kro-
žek št. 10 SNPJ, Salem, O. Dru-
štvo št. 476 iz Salerna je daro-
valo iz blagajne $25. Društvo št.
237 SNPJ. Conncaut, 0., je zbra-
lo za relifno akcijo SANSa $49,
prireditev društva št. 50 SNPJ,
Clinton, Ind.. pa je prinesla či-
stega $98.05. Društvo št. 398
SNPJ,š Brownsville, Pa., je da
rovalo iz društvene blagajne
$25, na društveni veselici pa so
darovali posamezniki $26. torej
skupaj prejeto ssl. Društvo št.
240 SNPJ. Bentleyville, Pa., se
je spomnilo stare domovine z
zneskom S2O, pri št. 256, Benld,
111., pa je bilo nabrano S3B. Dru-
štvo št. 91 SNPJ, Johnstown,
Pa., je darovalo $5, št. 266 SNPJ
Muskegon Heights, Mich.. $6, št.
388 SNPJ, Pursglove. W. Va.,
pa sl4. Hvalevredno bi bilo, da
bi se na isti način pokazala še
druga podporna društva bodisi
pri SNPJ ali drugih podpornih
organizacijah.

Posamezniki, ki so poslali svo-
je prispevke naravnost v nas

i urad, so bili iz Chicaga sledeči:
Minka Alesh $25. po $lO John
Borše in Betty J. Sears (Sajo-
vic); po $5 Louis Beniger in Leo
in Alma Gratchner, z Berwyna,
111., Jacob Zupan, iz Hudsona,
Wyo., John Pinter ter Jack Te-
sovnik iz Roundupa, Mont. John
Dekleva in Math Karnelj, So-
merset, Colo., sta prispevala po
$lO vsak. Prispevki od drugih
posameznikov so znašali $4.25.

Omenjeno naj bo še enkrat,

Iz SANSovega urada
3935 W. 26th St, Chicago 23, ILL.
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Ni treba, da bi se mladič f ~r-^— ,

navadil pomežikovati radi
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slabe razsvetljave sedaj, j
ko jc dovolj žarnic na . f |' I
razpolago. : ll |
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Zamen
tudi prevelike ali premajhne
žarnice za nove, ki Vam bodo
dajale dobro, zadostno
razsvetljavo —po vsej hiši.
Donite žarnice, kjer jih

// manjka. Imejte nekaj
odvisnih na rokah. Samo
pokličite RANdolph 1200.

/ \ Pripeljali Vam bomo na dom
I \ t/\ vse nove žarnice, ki jih želite.
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•-| \> Poslužite se našega
f J '*T V liberalnega načina izmenjave

/ \\
’■ z Vedite, da vsem našim

V / \ odjemalcem brezplačno
obnovimo navadne izgorele
žarnice, ki so zaznamovane
“Property os C. E. Co.”

or “Renewal Service”.

Razsvetlite svoj dom, ki bo
varnejši, če bo več luči. / ~~7~ 7
Udenite novo žarnico v vašo /
obedno sobo, v shrambo, na Xstapnjišča v podstrešje, klet, in s
imejte jih vedno nekaj na

_

7

“razpolago”.
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da .smo od postojanke št. 4 JPO-
SS, Shcboygan, Wis., prejeli
znesek SIOOO za takojšnjo po/
moč Jugoslaviji. O tem smo si-
cer že poročali v novembru, to-
da so nekateri zainteresirane!
poročilo prezrli.

Vsem zgoraj omenjenim, ka-
kor tudi posameznikom in orga-
nizacijam. ki so pomagali zbrati
omenjeno vsote, se na tem, me-
stu prisrčno zahvaljujemo. Da-
siravno je to poročilo dokaz ak-
tivnosti ameriških Slovencev
za pomožno akcijo, 'vendar na-
brane vsote niti malo ne zado-
stujejo veliki potrebi nesrečnih
ljudi v stari domovini. Medtem
ko nekateri neprestano žrtvuje-
jo in prispevajo v ta fond ob
vsaki priliki, je med nami še
premnogo takih, ki kažejo le
umetno sočustvo in govorijo o
veliki potrebi, osebno pa ne sto-
rijo ničesar. Taka moralna pod-
pora ne bo nasitila niti enega
lačnega želodca niti ne oblekla
enega golega telesa.

Očividci, ki prihajajo iz Ju-
goslavije, pač ne širijo kake po-
litične propagande, ko omenja-
jo, da je stanje naroda v domo-
vini skrajno obupno, da so lju-
dje lačni in goli, da v gotovih
krajih v daljavi 150 milj ni niti
enega sela ali poslopja, da se
elani družine skrivajo pred tuj-
ci, ker nimajo niti cunje, da bi
si z njo pokrili svojo nagoto.

Sedaj deli največ pomoči UN-
RRA, koje relif jugoslovanske-
mu ljudstvu do konca tega me-
seca bo predstavljal ogromno
vsoto pet sto milijonov dolarjev
vrednosti. V primeri s tem so
naši prispevki kot kapljica vode
v morju. Vendar pa od ameri-
ških Jugoslovanov prejeto blago
navdaja narod z zavestjo, da
jih rojaki v tujini niso pozabili,
in jih bodri in vzpodbuja, da še
z večjo vnemo gradijo in obnav-
ljajo svojo porušeno domovino
in si postavljajo nov dom za
svojo srečnejšo bodočnost.

Poglejmo si globoko v oči,
raziščimo si svojo dušo in srce,
potem se pa vprašajmo: Ali sem
jaz storil svojo dolžnost?

Naš politični fond
Slovenski ameriški narodni

svet je bil ustanovljen v prvi
vrsti, da vodi politično akcijo v
prid Slovenije in Jugoslavije
med ameriškimi Slovenci; relif-
no delo je njegova sekundarna
naloga. Nekateri med nami se
zanimajo le za prvo, drugi le za
drugo. Vendar brez političnega
delovanja ne bi bilo, oziroma bi
bilo zelo malo relifnega. Ogro-
mni del relifnega dela vršijo na-
še postojanke in politično nam
naklonjene organizacije, dru-
štva in posamezniki, ki pripe-
vajo tudi v politični fond. Iz
tega fonda se krijejo vsi naši
stroški v zvezi z relifno akcijo,
tako da gredo vsi relifni pri-
spevki prijeti v SANSov urad
100' < za pomožno akcijo. V raz-
nih naselbinah se vršijo shodi,
predvajajo se filmi, prirejajo se
veselice in predstave. V mnogih
slučajih pa odgovorni odborniki
pozabijo, da je mnogo stroškov
plačanih iz našega političnega
fonda, in odločijo, da gre ves
preostanek od prireditve za po-
možno akcijo. SANS pa mora
plačati stroške filmov, stroške
govornikov, voditi kampanjo
itd., vse na račun političnega

fonda. Pravilno bi bilo, da sc v
takih slučajih že naprej odloči
gotova vsota tudi za politični
fond. Denar, na primer, ki jc
darovan ali nakolektan za po-
možno akcijo, naj’ bo porabljen
izključno v ta namen za re-
lif; od računane vstopnine in
drugega čistega dobička pa naj
gre gotova vsota za stroške
SANSovega delovanja, v politi-
čni fond. Le na ta način bo mo-
goče držati ravnovesje med obe-
ma akcijama in ju nadalje vr-
šiti.

Naše prihodnje
prireditve

Predvajanje filma "Osvobodi-
tev Belgrada” pod pokrovitelj-
stvom SANSa se vrši v januar-
ju in februarju v naslednjih na-
selbinah:

Nedelja 6. januarja EXPORT,
Pa. Društvo št. 317 SNPJ.

Sobota 19. jan. ST. LOUIS,
Mo. Podružnica št. 23 SANS.

Nedelja 27. januarja PITTS-
BURGH. Pa. Federacija SNPJ
in SANSove podružnice v zapa-
dni Pennsylvaniji.

Nedelja 3. februarja BROOK-
LYN, N. Y. Skupne SANSove
podružnice.

Nedelja 24. febr. SPRING-
FIELD. 111. Podružnica št. 15
SANS.

Naselbine, ki žele videti o-
menjeni film, se naj obrnejo na
naš urad za nadaljne informa-
cije.

Ob zaključku leta
Tajništvo SANSa se prisrčno

zahvaljuje številnim prijate-
ljem in znancem za lepa božična
voščila in pozdrave. Ni nam bilo
mogoče na vsa posamezno odgo-
voriti in se zahvaliti. Bodite si
vsi svesti, da hvaležno cenimo
izraze vaše iskrenosti in zaupa-
nja. Obenem želimo VESELE
PRAZNIKE in SREČNO NOVO
LETO vsem prijateljem, odbor-
nikom in podpirateljem SANSa,
kakor tudi vsem onim, ki so po-
tom naše organizacije pomagali
moralno in materialno svobod-
nemu slovenskemu narodu v
njegovi veličastni borbi za svo-
bodo in srečnejšo bodočnost!

Stojimo na pragu novega le-
ta in pred nami se odpirajo vra-
ta k novemu delu. Prepričani
smo, da bo leto 1946 eno naj-
važnejših za slovenski narod, to-
rej tudi najvažnejše za članstvo
našega SANSa. Sklenjen bo mir
med bivšimi sovražnimi dežela-
mi, sklenjene bodo pogodbe in
določeni pogoji za bodoče so-
žitje narodov sveta, postavljene
bodo meje, ki bodo delale okvir
nam priljubljene rojstne domo-
vine.

V novem letu bo odločeno, bo
li ves slovenski narod prebiva)
skupno pod eno streho, skupaj
v svoji federalni državi, ali bo
še vedno ločen in raztresen in
razcepljen pod tuje države, ka-
mor so ga vedno potiskali mogo-
čni tujci. Mi mu želimo popol-
no rešitev iz suženjstva, popol-
no združitev v eno skupno dr-
žavo. V letu 1946 si naj sežejo
v bratske roke Trst in Gorica in
Korotan in zeleni Štajer z osta-
limi deli prelepe Slovenije in si
za večno zapojejo svojo narodno
pobratimijo.

Mirko G. Kuhel, tajnik.

KOMENTARJI■ .
(Nadaljevanje s 1. strani.)

težim ter s tem za popolno iz-
brisanje slovenskega naroda z
zemljevida.

Turčija je prišla v položaj, v
katerem se zaveda, da je prišel
čas, ko hoče Sovjetska unija .z
njo obračunati. Daši je moder-
na Turčija nastala proti volji za-
padne demokracije in s pomoč-
jo Sovjetske unije, ki ji je v do-
bi po prvi svetovni vojni edina
pomagala, jevzlic temu spet pri-
šla pod takozvano angleško sfe-
ro. Angleži so uvideli, da njih-
na bojna mornarica Turčije ni
mogla premagati, nato niso mo-
gli preprečiti revolucije v Tur-
čiji, ki je pomedla s sultanom
in z njegovo starokopitnostjo.
In potem, ko so Grčiji “dovoli-
li” zaplesti se v vojno proti no-
vi turški republiki in bili oboji
tepeni, Grki na bojiščih, Angle-
ži diplomatično so se (Angle-
ži) lotili svoje stare metode
Dogajati-se z gospodarjem, ki
je postal gospodar, pa naj bo že
tako ali tako. S tem je prišel
vpliv Sovjetske unije na Tur-
škem v ozadje, kar sicer ni bo-
'elo, dokler ni nastala vojna.
Oziroma, dokler ni Hitler udaril
v Rusijo. Turčija se je oklicala
za nevtralno in Rusiji zaprla
Dardanele, ki so vrata v njeno
črno morje. Tega ji ne bo da-
našnja Moskva nikdar odpusti-
la, kot bi ji tudi carska Rusija
te. Ampak sedanja je bila mo-
derni, revolucionarni Turčiji
tot Ata-turkom (Kemal pašo)
ta j v pomoč, dočim ji carji niso
bili. Pa se sedanja Rusija na vse
o spominja in od turške vlade v
Ankari zahteva kar tako, za-
enkrat le po stranskih potih, da
je treba stare račune spraviti v

red . . .

Molotov in njegova žena sta
dne 20. decembra priredila na-
šemu državnemu tajniku Byr-
nesu ter angleškemu tajniku
vnanjih zadev Ernestu Bevinu
v palači Spiridonovka svečan
banket. A zjutraj istega dne so
moskovski listi prominentno ob
javili apel dveh učenjakov gru-
zinske univerze za popravitev
krivice, ki jo je Turčija storila
Gružiji (Georgiji), rojstni deželi
Josipa Stalina. Učenjaka, ki sta
znanstvenikom znana tudi v
drugih univerzah po svetu, sicer
svojega rojaka Stalina niti o-
menila nista. Pač pa, da je Tur-
čija v času krvave borbe v Ru-
siji po prvi svetovni vojni izra-
bila priložnost in ukradla veliko
gružijskih krajev ob morju ter
s tem Gružijo raztelesila na dvo-
je. Sedaj pa da naj pridejo tisti
kraji nazaj tisti deželi, kateri
spadajo, torej sovjetski federa-
tivni republiki Gružiji. Ko sta
se Byrnes in Bevin zvečer tiste-
ga dne preoblačila za na ban-
ket pri Molotovu, sta se bržkone
jezila, češ, kako more človek
jesti, ko pa ti jo takle zvijačen
mustafar zagode povsem nepri-
čakovano! Pa ni bilo nepričako-
vano. le treščeno je bilo v mo-
mentu, ko si take poteze Byrnes
in Bevin nista pričakovala. Dej-
stvo je, da se gre za oljna polja
in za oljna pristanišča, ki jih bi
pod firmo Turčije Velika Brita-
nija rada rešila zase, a USSR.
posebno pa njena podružna Gru-
žija pa smatrata, da spadata nji-
ma. Turki so v stiski in tako je
na konferenci velike trojice v
Moskvi vzlic obilici vodke in ka-
viarja vseeno več srda in spletk
kot karkoli drugega.

Gruzija (ali Georgija, kot se
jo označuje v angleškem tisku)
je bila že pod carji napredna de-
žela. Socialdemokrati v nji pa
so se dali premotiti angleškemu

imperializmu, pa francoskemu
in ameriškemu, ter dobro hote
oklicali svojo deželo za demo-
kratično neodvisno republiko.
A oljne vrelce bi kajpada pose-
dovali vnanji kapitalisti. To je
šlo, dokler si ni Leni« opomo-
gel. in dokler ni Trocki, ki je se-
daj v šolskih knjigah v vseh re-
publikah Sovjetske unije sma-
trali za izdajalca, zgradil osnov-
ne temelje za rdečo armado. Pod
njeno silo je postala Gružija ali
Georgija spet del ruske, ali po
novem, sovjetske državne
tvorbe. Stalinu, ki je iz Gružije,
je bilo veliko na tem. da se to
zgodi, in mu je uspelo. Tam ne-
kod so tudi počitniški kraji, kjer
je bil nekaj mesecev Stalin na
oddihu, in po vrnitvi pa prire-
dil Byrnesu in Bevinu lep’spre-
jem. A ob enem je v svojem ti-
sku povedal, kaj in kako misli
opraviti s Turčijo. Niso to pri-
jetne zadeve za nikogar. Ampak
ker možje, ki vladajo, sveta še
vedno smatrajo zrelim za ure-
ditev po načelih vzajemnosti, pa
se vsled tega kosajo posamezne
dežele med sabo in z vsemi dru-
gimi, kako bi druga drugo oci-
ganile. Ob onem s tem neguje-
jo vse stare vzroke, radi katerih
so se vojne dogajale v prošlosti,
in zaeno ustvarjajo nove, če-
prav v isti sapi govore tudi o
miru in o organizaciji združe-
nih narodov, ki pa je doslej le
Še komaj nekako' društvo za raz-
govore in debate.

Števen Warnick (Štefan Vran-
čič, Hrvat po rodu), ki izdaja v
Chicagu tednik “Jugoslovanski
Glasnik”, je dejal poročevalcu
čikaške Tribune, da so njegovi
ljudje oboževali Tita do pribli-
žno poldrugega leta, namreč do-
kler niso spoznali, da je on le
ruski agent. Warnick je bil ne-
koč navdušen “kraljevaš” in de-
sna roka konzulu Kolombatovi-
ču. poleg nekega Slovenca, ki
je bil še bolj pretkan in zajemal
kolikor so mu pač dovolili bodi-
si napredni, kraljevaški ali pa
klerikalni ljudje, in si ob enem
zmerom pomagal kam h koritu.
Tudi sedaj je ob njemu in ka-
kor Warnick, tako tudi on ruje
proti federativni jugoslovanski
republiki. Škoda, ker se mora
ljudski denar zapravljati pod
masko demokracije v tako pror
tidemokratične namene.

Kralj Peter se v Angliji še to-
goti, da “mojega” ljudstva Titu
ne bo prepustil. “Mojemu ljud-
stvu sem jaz z njegovim odobre-
njem ustaven kralj,” pravi Pe-
ter. “in ostal mu bom zvest.” To
je po Petrovem mnenju edina
prava demokracija. Naj bo k te-
mu dodano, da ga je nedemokra-
tična Titova ustavodajna skup-
ščina pripravila ob več kot pol
milijona dolarjev dohodkov, ki
jih je prejemal iz žepov jugo-
slovanskih delavcev in kmetov.

Edgar Anscl Movvrer. ki je ne
le v ameriškem, ampak tudi v
svetovnem tisku priznan žur-
nalist, se je ob naključju tudi
zapletel v “Titovo Jugoslavijo”.
V svoji koloni v Chicago Sunu
z dne 18. dec., ki jo objavlja ob
enem v raznih drugih listih, pra-
vi med drugim: V roke mi je
prišel zelo neobičajen doku-
ment.. Rečeno je, da je to del
poročila, ki ga je pripravil Srb
Dragi Nikolitch, kateri je po
dveh mesecih sodelovanja s Ti-
tom pobegnil iz Beograda v- ino-
zemstvo. Ta del poročila, ki sem
ga prevedel iz Nikolitcheve
francoščine v angleščino, trdi,
da se nanaša na dobesedni go-
vor srbskega demokratskega vo-
ditelja Milana Grola v obraz Jo-
sipu Brozu-Titu. • Grol je Titu
dejal med drugim: “Primoran
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sem vsled tvojih diktatorskih
komunističnih početij, izstopiti
iz tvoje vlade. Tako mislijo tudi
mnogi drugi, ki sodelujejo s ta-
bo. pa si ti ne upajo tega pove-
dati v obraz. .

. Ker nismo za-
biti, smo vedeli, da je bil tvoj
cilj komunistična diktatura.
Ampak vzlic temu smo sc od-
ločili delati s tabo v veri, da si
dovzeten za kompromise, s ka-
kršnimi bi naši deželi skupno
največ koristili. Ampak vsaka
stvar ima meje. Nič več ne mo-
remo prenašati dejstva, da nam
vsak trenotek greniš ’ avstva kot
možem, kot demokratom. Kot
Srbom in kot Jugoslovanom. Za-
bil si si v glavo, da si nadčlo-
vek. firer (imenoval ga je tako
z nemško besedo', pred katerim
mora vsakdo obledeti ... Vedno
smo razumeli, da ti manjka iz-
obrazbe, ampak tega nismo sma-
trali za zadosten vzrok, čemu bi
nam ti ne smel vladati. Kar je
slabše, tebi popolnoma manjka
smisel za politično razumeva-
nje in za državništvo. Ne razu-
meš drugega jezika kot jezik
nasilnosti .

.
. 2!adušil si vso na-

šo zgodovino. Jugoslavija je v
tvojih očeh začela obstojati šele
tisti dan, ko si se ti vrnil vanjo
kot ruski državljan iz Moskve
in se postavil na čelo dežele.
Srbsko edinstvo. za katerega se
je naše ljudstvo borilo stoletja,
je bilo zatrto. In Srbi pa so (v

federativni Jugoslaviji) razde-
ljeni med pet avtonomnih kra-
jin. Tako, kot jaz mislim, misli-
jo vsi v Jugoslaviji, razen 50,000
do 70,000 komunistov v nji . . .
Tvoj režim je izmed vseh v zgo-
dovini najbolj obsovražen. .. .
Padel boš, ker vse kar počneš,
greši proti svetovni moralnosti.
Ne zanašaj se preveč na naklo-
njenost sil, ki so sedaj s tabo.
Celo Moskva se nekega dne la-
hko odloči zahtevati od tebe ra-
čun za tvoja dejanja . . . Kajti
ti si vzrok, čemu je nastalo med
Jugoslovani do Rusije neizmer-
no sovraštvo, torej do dežele, ki
so jo Jugoslovani doslej imeli
zmerom najbolj v čislih. Torej
kličem ti, da se predrugačiš,
kajti to ti je zadnja priložnost
. . . .” Mowrer dodaja k te-
mu: “Očividno je, da ako veli-
ko Jugoslovanov misli enako
kakor Milan Grol, ali kot on tr-
di, da mislijo v nji, tedaj se tam
lahko zgodi karkoli.” To se pra-
vi, civilna vojna, atentati, pa še
kdove kaj! Ampak če je Milan
Grol Titu v obraz res tako go-
voril. in ostal živ. je že to važen
dogodek. In prav tako važen je,
da je odšel s stenografiranim
Grolovim govorom v inozemstvo
njegov tovariš Nikolitch. In va-
žno je izmed vrstic posebno tole
dognati: Grol ovija svoja demo-
kratična gesla v tarnanja, da so
Srbi razdeljeni med pet avto-
nomnih dežel, in s tem se je iz-
dal, da ni demokrat, ampak da
sanja o Veliki Srbiji, torej o ta-
ki Jugoslaviji, kakor je bila pod
Pašičem, Aleksandrom in nju-
nimi nasledniki.
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