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Zastopniki Rdečega
križa

Meseca decembra je prispela*
v Ameriko delegacija jugoslo-
vanskege Rdečega križa. Tvori-
jo jo dr. Robert Neubaur, načel-
nik medicinskega oddelka, nje-
gova pomočnica ga. Nada Krai-
gherjeva ter poročnik Gojko
Ratkovič. Prva dva sta Sloven-
ca, poročnik je pa Srb iz Hrvat-
ske, ki se je udeležil partizan-
skih bojev tudi v naši Sloveniji
Dr. Neubuar je bil do okupaci-
je načelnik največjega sloven-
skega zdravilišča za pljučne bo-
lezni, znanega sanatorija na Gol-
niku pod Tržičem na Gorenj-
skem. Med okupacijo so ga na-
cisti aretirali in odpeljali v kon-
centracijsko taborišče v Nemči-
jo. Ko so ga izpustili, se je vrnil
v Slovenijo kot “ne nevaren”
zdravnik in kot tak je nadzoro-
val na zasedenem ozemlju zbi-
ranje in pošiljanje zdravniških
in medicinskih potrebščin skozi
sovražnikove linije. Vežbal in
treniral je tudi bolničarke, ki so
nato na skrivnem odhajale “v
hosto”-

Kako tajno je bilo delovanje
partizanov in ilegalnih delavcev
Osvobodilne fronte, dokazuje
dejstvo, da dr. Neubaur sam ni
vedel, da so tudi njegovi lastni
otroci bili aktivni v osvobodil-
nem gibanju. Najstarejša hčer-
ka je bila aktivna že nad eno
leto, predno je zvedel o tem.
Drugo hčerko so Nemci aretira-
li in jo mučili. Eden izmed nje-
govih sinov je služil pri partiza-
nih kot vojak, najmlajši pa jim
je pomagal ves čas vojne.

Leta 1944 je dr. Neubaur od-
šel v gozdove, da skrbi za ra-
njence v skritih bolnišnicah. Tu-
kaj je imel priliko videti in ob-
čutiti vso tragedijo ranjencev in
bolnikov, katerim radi pomanj-
kanja zdravil, instrumentov in

potrebščin ni bilo mogoče nu-
diti drugega kot najprimitivne j-
šo pomoč. Šele ko so Amerikan-
ci pričeli spuščati s padali ome-
jene količine zdravil in potreb-
ščin leta 1944, se je ta žalosten
položaj nekoliko izboljšal. Ker
je primanjkovalo anestezije, je
služil za uspavalno sredstvo al-
kohol, kadar ga je sploh kaj bi-
lo. Največkrat pa je za aneste-
zijo služila partizanska pesem
ranjenih tovarišev. Ko so Ame-
rikanci pričeli odvažati ranjen-
ce v Italijo koncem leta 1944, so
drja. Neubaurja poslale jugoslo-
vanske oblasti v Bari kot polno-
močnega zastopnika Rdečega
križa-

Dr. Neubaur nerad govori o
teh žalostnih spominih. Mnenja
je, da so se ljudje že naveličali
tega poslušati. Vendar pa so to
fakti, katere je nemogoče pre-
zreti.

Obiski po naselbinah
Delegacija Rdečega križa Ju-

goslavije se bo mudila v Ameri-
ki nekako šest mesecev. V tem
času bo obiskala vse glavne na-
selbine, kjer prebivajo ameriški
Jugoslovani. Večje prireditve so
se že vršile v Clevelandu in v
okolici Pitsburgha in Johnstow-
na. Te dni pa se bo delegacija
mudila v Illinoisu in Michiganu

Dne 23. januarja bo priredi-
tev v Sheboyganu, 24. in 25. ja-
nuarja pa v Milvvaukeeju, Wis.

V petek 25. januarja priredi
recepcijo v počast drju. Neu-
baurju Čikaški odbor Ameriške-
ga komiteja za jugoslovansko
pomoč. Vrši se v hotelu Hamil-
ton, 20 S. Dearborn St., in sode-
luje tudi SANS. Navzočih bo
mnogo čikaških zdravnikov in
drugih oseb, ki se zanimajo za
potrebe Jugoslavije. Upati je.
da bodo Slovenci dobro zasto-
pani.

V Detroitu in okolici se bo de-

legacija mudila 27., 28. in 29.'
januarja, za St. Louis pa so do- [
ločeni 2., 3. in 4- februar. Gfe.
Nada Kraigher in poročnik Rat-
kovič posetita Kansas City 5.,
6. in 7. februarja, dr. Neubaur
pa se vrne v Chicago. V petek
8. februarja se vrši v dvorani;
SNPJ pod avspicijo SANSa pri-
reditev za čikaške Slovence. Dr.
Neubaur bo govoril o potrebah
Jugoslavije in se posebno dotak-
nil položaja v Sloveniji. Pred-
vajani bodo tudi najnovejši fil-
mi iz Slovenije. Rojake v Chi-
cagu opozarjamo na ta dan in
jih vabimo na obilni poset-

V soboto 9. februarja bo br.
Neubaur gost Jugoslovanov v
Waukeganu. Zvečer se vrši v
Slovenskem narodnem domu ve-
lika prireditev.

Rdeči križ skrbi za vojne si-
rote. vojne invalide, za interni
ranče, izgnance, vojne ujetnike,

Iz SANSovega urada
3935 W. 26th St, Chicago 23, ILL.

ti Iva j \

i Bi p
I

Ne dovolite, da bi vas slaba luč ovirala pri igranju.
Finih, novih žarnic je zdaj dovolj na razpolago
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Poslužite se našega liberalnega načina izmenjave

Vsem našim odjemalcem brezplačno obnavljamo vse /
izgorele žarnice, ki so zaznamovane “Property os C. /

E. Co.” ali “Renewal Service.” /

Razsvetlite svoj dom, da bo varnejši in prijet- 4—— —■nejši. Rabite jih dovolj vsepovsod, v obedni sobi, v
shrambi, na stopnišču, v kleti in podstrešju.
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DELEGACIJA JUGOSLOVANSKEGA RDEČEGA KRIŽA se mudi sedaj v Ameriki, da pridobi svoji
deželi čimveč pomoči. Na gornji sliki so z leve na desno dr. Robert Neubar, Jojce Balokovič, Zlatko Balo-
kovič, Nada Kraigher in Cajo Ratkovič.

' za svojec padlih talcev, za vse
slovenske in jugoslovanske lju-
di v stiski. Odgovoren je tudi za
razdeljevanje relifnih potreb-
ščin, ki jih pošiljamo iz Ameri-
ke in ima številne druge člove-
koljubne naloge za ohranitev

; življenske sile slovenskega in
jugoslovanskih narodov. Tega
se moramo zavedati tudi mi v
Ameriki in po svoji zmožnosti
priskočiti Rdečemu križu na po-
moč. Sprejmite naše goste iz
stare domovine z odprtimi roka-
mi in jim pomagajte, da bo nji-
hova humanitarna misija mate-
rialno koristila revčkom v stari
domovini’

Shod SNPJ in SANSa
v Pittsburghu

V nedeljo 27. januarja prire-
jajo javni shod Federacija dru-

i štev SNPJ za zapadno Pennsyl-
vanijo, Federacije angleško po-
slujočih društev SNPJ ter SAN-
Sove podružnice iz tamošnje
okolice. Prireditev se vrši v Slo-
venskem narodnem domu na 57.
cesti in Butler St. ob 3. popol-
dne- Glavni govornik bo dr.
Slavke Zorc, svetnik pri jugo-
slovanski ambasadi v Washing-
tonu, katerega prepričevalne in
učinkovite besede o osvobobilni

, borbi slovenskega naroda bo pr-
vikrat imela slišati tudi zapadna
Pennsylvanija. Dr. Zore je silno

j zaposlen s svojim uradnim de-
lom, toda se je vzlic temu potru-
dil in se vabilu odzval. Drugi
važni govornik bo naš poznani
rojak Joško Oven iz Chicaga, ki
bo zastopal SANS. Kazani bodo
tudi zvočni filmi iz partizanskih
borb. Našim rojakom se torej
nudi izredna prilika videti in
slišati resnico o herojski borbi
malega naroda, naroda hlapcev
! sedaj junakov.

Zanimive slike
iz Zagreba

V Zagrebu je pričel izhajati
lansko jesen Ilustrovani Vijest-
nik, ki je bogato okrašen z za-
nimivimi slikami v bakrotisku
(rotogravure) in poln kulturne-
ga gradiva. S članki ali pesmi-
cami so zastopani najboljši knji-
ževniki in kulturni borci anti-
fašističnega hrvatskega naroda.
Pa tudi Slovenci so zastopani v
prevodih in slikah. Med slikami
pa je tu in tam opaziti katero,
ki je vredna tudi naše pozorno-
sti in razmišljanja.

Ena teh slik kaže prizor na
dan novega leta 1944. Zagrebški
nadškof Stepinac, avtor famoz-
nega pastirskega lista, ki nosi
pod njegovim imenom še šest-
najst podpisov drugih jugoslo-
vanskih škofov in je polno ob-
tožb proti Titovi vladi, podaja
roko in vošči srečno novo leto
največjemu zločincu hrvaškega
naroda izdajalcu Paveliču- V

'ozadju stojijo drugi prelati-
Ena druga slika kaže “fran-

jovca” Margetiča, hrvatskega
frančiškana, pri množičnem pre-
krščevanju srbskih otrok. Neka-
teri hrvatski katoliški duhovni-
ki so prisilno katolicirali pravo-
slavne Srbe v Hrvatski in na ta
način večali sovraštvo med ka-
toliškimi Hrvati in pravoslavni-
mi Srbi, ki je privedlo te dve
skupini do bratomornega boja,
v katerem je bilo poklanih in
pomorjenih na sto in sto tisoče
Srbov in Hrvatov. Mnogo takih
fanatičnih “franjovcev” je tudi

sodelovalo aktivno med Ustaši
in Paveličevimi domobranci
proti jugoslovanski oosvobodilni
vojski ter za Hitlerja in Musso-
linija. Po osvoboditvi je bilo
mnogo teh izdajalskih morilcev
polovljenih, postavljeno na za-
tožno klop in obsojenih. Ker so
imeli duhovniške obleke, je re-
akcija izkoristila priliko in za-
gnala krik: Partizani morijo du-
hovnike, preganjajo vero! Res-
nično pa so oblasti ravnale z nji-
mi še bolj milo nego z navadni-
mi zločinci in mnogi še danes
rogovilijo in ruvarijo proti vla-
di, ki jim je dala svobodo, kate-
ro danes na ta način izkoriščajo.

Važna med slikami je tudi fo-
tografija Franja Pirca, koman-
danta jugoslovanske zrakoplov-
be. Ameriški časnikarji niso pre-
več natančni, naj bo eden Peter
ali Pavel, kadar se gre za očrni-
tev Titovega re‘žima. In tako je
“razkrinkala” Dorothy Thomp-
son v svoji propagandi proti
spremembam, ki so se izvršile v
Jugoslaviji, da je komandant ju-
goslovanske zračne sile bivši
Paveličev oficir Dragutin Pirc.
Ameriški Slovenci najbrž malo
poznamo bodisi Franja ali Dra-
gotina Pirca, vemo pa, da Peter
ali Pavel nista eden in isti. Ves,
navadne slike so včasih zelo po-
menljive in informativne.

Poljski poslanik
o Slovencih

V času svojega obiska v Slo-
veniji, je poljski veleposlanik
Jan Karol Wende imel dolg po-
govor tudi z zastopniki sloven-
skega tiska. Med drugim je re-
kel: “Preko slovenskega tiska
bi želel izreči slovenskemu na-
rodu najprisrčnejše in najtop-
lejše pozdrave v imenu poljske
vlade in poljskega naroda.

V zgodovini smo imeli skup-
nega okupatorja v času prve
svetovne vojne- Pa tudi v tej
vojni smo imeli istega okupa-
torja. Poljski narod so vezale s
slovenskim narodom v preteklo-
sti čvrste kulturne vezi in upam,
da bo sedanja nova demokrati-
čna Poljska te tradicionalne zve-
ze še bolj utrdila in poglobila
gospodarsko, politično in kul-
turno.

Slišal sem mnogo o vaši lepi
domovini. Žal, nisem imel do-
slej prilike, da bi si vašo deželo
ogledal. Danes sem imel srečo
in videl sem, da je vaša dežela
mnogo lepša kakor pa sem si jo
predstavljal iz literature in pri-
povedovanja. Videl sem nekate-
re vaše tovarne, videl sem sta-
novanja vaših delavcev, ki sode-
lujejo pri obnovi Slovenije.
Prepričan sem, da bo slovenski
narod v najbližnji bodočnosti za-
vzel v družini slovanskih naro-
dov takšno mesto, kakoršno je
za njega primerno glede na nje-
govo borbo proti okupatorju in
njegovo junaštvo, ki je služilo
kot primer drugim slovanskim
narodom. Rekel vam bom vse.
česar ne morem povedati dru-
gače, z enim samim stavkom:'
Če bi ne bil Poljak, bi želel biti
Slovenec.”

Mirko G. Kuhe], tajnik.

Čikaški budžet
Proračun čikaškega mesta za

tekoče leto znaša $203,269,529
eli več kot še kdaj v zgodovini.

KOMENTARJI
(Nadaljevanje s 1. strani.)

cija in fašizem imata pač vsak
svoje muhe.

V republiki Haiti so imeli
pred par tedni “revolucijo”, v
kateri je bil predsednik Elie Le-
scot strmoglavljen in je pobeg-
nil v Quebec, kjer pravi, da se
med kanadskimi Francozi poču-
ti kakor doma. Tam je tudi ne-
kaj drugih Haitčanov, ki übeg-
lemu predsedniku pravijo, da je
bandit in tat. To velja za večino
predsednikov latinske Amerike.

Senatni odsek, ki se ukvarja
z delavskimi in industrialnimi
zadevami, ima pred sabo pred-
logo za zvišanje minimalne me-
zde s 40 na 65c. Slednjo mini-
malno vsoto je priporočil kon-
gresu predsednik Truman, a
mnogi poslanci in senatorji so
mnenja, da je previsoka. Sma-
trajo. da bo 55c na uro minimal-
ne plače zadosti, a nekaterim—-
posebno južnjaškim senatorjem,
se zdi i to preveč.

William Z. Foster je prvi po-
jskusil poraziti jeklarski trust s

' stavko. Ni uspel. In AFL s ta-
kratnim predsednikom Gomper-
som na čelu mu ni želela zmage.
Žrtev je bilo delavstvo, posebno
tisti, ki so jih trustjani dali na
črno listo- Med njimi je bilo tu-
di nekaj Slovencev, ki so se po-
tem skozi leta zaman trudili, da
bi dobili kje kako stalno delo.

I Njihna imena na črni listi so ga
| jim preprečevala. Sedaj je na-
čelnik stavke unije jeklarskih
delavcev Philip Murray. To je
največji industrialni konflikt,
kar se jih je še kdaj dogodilo v
tej deželi. 750,000 jeklarskih de-
lavcev se je spoprijelo z jeklar-
skim trustom in s korporacija-
mi, ki spadajo v takozvani
“Little Steel”. Ena posledic te
borbe bo več smisla v unijah za
delavsko politično akcijo. To je
silno draga šola, ampak ameri-
ško delavstvo se razredne za-
vednosti nerado uči in zato pla-
čuje kazen za svojo zmoto.

Charles de Gaulle je za pre-
porod Francije veliko storil, a
bi lahko še več, ako bi bil manj
siten in nataknjen. Pa se je pre-
oiral s komunisti in socialisti to-
liko časa, da je bilo tega vsem
prizadetim preveč in umakniti
se je moral kajpada de Gaulle.
Zahteval je veliko armado. So-
cialistična in komunistična
stranka sta mnenja, da je Fran-
cija sedaj ne potrebuje. Tisti de-
nar, namesto za militarizem,
naj vlada raj še potroši v kake
koristne stvari. Ampak milita-
ristu jeto resnico težko dopove-
dati.

Zvezna vlada ima po vojnih
naredbah pravico prevzeti ka-
terokoli industrijo v svoje pod-
ročje čim smatra, da je to v ko-
rist dežele. Ampak prevzemala
jih je le v slučaju stavk in tudi
sedaj se ukvarja s prevzemi ob-
ratov le, kadar se unija z delo-
dajalci ne more pobotati. Čemu
ne rajše prevzeti veleindustrije
v vladno področje za stalno? Za-
kaj bi puščali par velebankir-
jem in direktorjem kontrolirati
po svoji mili volji tako velike
obrate kot je n. pr. jeklarska,
motorna in klavniška industri-
ja?

V Nemčiji so minulo nedeljo
v malih občinah v ameriški oku-
pacijski zoni volili župane in ob:

činske odbore. Prav posebnega
navdušenja za te volitve ni bilo,
čeprav jih Nemčija ni imela že
13 let. To je razumljivo, kajti
Nemci, ki so bili pod Hitlerjem
naučeni misliti, da so izvoljeno
ljudstvo—in nadljudje ob enem,
morajo sedaj plesati kakor jim
drugi godejo.

Male tatove obešamo; veliki
pa drug drugega izpuščajo. —■Roda Roda.

Usoda resnic je, da se rodijo
od ženijev-velikanov, razširjajo
jih pa nerodneži.—Roda Roda.

Modrost je konsekvenca
pamet pa kompromis. Roda
Roda.

Nada Kraigher nas obišče
Detroit, Mich. —•Jugoslovan-

ske žene prirede družabni večer
na čast delegatinje jugoslovan-
skega Rdečega križa poroč-
nice Nade Kraigher v torek 29
januarja ob polosmih zvečer v
Slovenskem narodnem domu
na 17157 John R.

Poročnica Nada Kraigher, pr-
va Slovenka-partizanka, ki je
nedavno prišla iz starega kraja,
bo povedala marsikaj o jugo-
slovanski deci, njenem juna-
škem trpljenju med borbo za
svobodo in silnem pomanjkanju
tudi sedaj po zmagi nad bru-
talnem fašizmom. Tisoče in ti-
soče malčkov je ostalo brez oče-
tov in mater, brez svojcev. Te
male sirote so odvisne za svoj
življenski obstanek največ od
dobrosrčnega ženstva. Pridite
lost naroda, ki ga danes spo-
/se detroitske in okoliške zaved-
ne žene in dekleta, ter prinesi-
te nekaj živil za te üboge jugo-
slovanske otroke, katerih očkov
in mamic kosti trohnijo po jugo-
slovanskih gozdovih. Žrtvovali
so življenja v borbi za svobodo
svoje domovine in boljšo bodoč-
štuje in ceni ves pošteni svet.

Lia Menton.
Delegacija jugoslovanske-
ga Rdečega križa
v Detroitu

Ameriški odbor jugoslovan-
ske odpomoči vabi vse Jugoslo-
vane na shod v nedeljo 27. ja-
nuarja ob dveh popoldne v Ro-
munsko dvorano Russell-
Farnsworth. ' Naši rojaki, dr.
Robert Neubauer, ga Nada

1 Kraigher (oba Slovenca) in Ga-
jo Radkovič delegatje jugoslo-
vanskega Rdečega križa, so
pred kratkem prišli iz stare do-
movine. Povedal bodo marsikaj
zanimivega in pretresljivega o
borbenih, življenskih in zdrav-
stvenih problemih Slovenije in
Jugoslavije. Poleg govorov de-
legatov jugoslovanskega Rdeče-
ga križa bo tudi predvajanje
filmov prinešenih iz Jugoslavi-

i je oz. Slovenije.
Skrbimo, da bodo naši dragi

gostje odnesli najboljše vtise iz
Detroita. Več o programu bo
objavljeno preko radio stanice
WJBK v soboto 26. januarja ob

! 6:30 P. M. in v nedeljo 27. ja-
! nuarja preko WJLB ob 10:30 a.
m. Vstopnine ni, prosite se pa,
če prinesete s seboj živila za se-
stradano jugoslovansko deco in
tako pomagate rešiti vsaj eno
siroto prerane smrti.

Lia Menton. +

ZASTOPNIKI JUG. RDEČE-
GA KRIŽA NAS OBIŠČEJO

; Mihvaukee, Wis. V petek
25. januarja nas obiščejo v So.
Side Turn Hall zastopniki Ju-
goslovanskega rdečega križa.
Spored se prične ob 7:30 zvečer.
Vstopnina je prosta. Ako bo
mogoče vse do časa urediti, bo-
do predvajane tudi filmske sli-
ke iz Jugoslavije. Vsa priredi-
tev se vrši pod avspicijo odbo-
ra Južnoslovanskih Amerikan-
cev.
ROSE ALPNER PREMINULA

| Mihvaukee, Wis. Dne 18.
januarja je tu preminula Rose
Alpner, žena znanega Leonarda
Alpnerja, dolgoletnega člana

i “Napreja” in drugih naprednih
organizacij. Zadnjih šest mese-
cev so obratovali Alpner’s Re-
sort pri Tichigan Lake.

Pokojnica, ki je bila stara 50
let, zapušča moža, tri sinove,
hčer, pet vnukov in več dru-
gih sorodnikov. Civilni pogreb

j še je vršil iz Ermenčevega po-
grebnega zavoda na Arlington

; pokopališče.
Alpnerjevi so pred leti živeli

dolgo v La Sallu, 111. V Mil-
waukee so se naselili pred 18

j leti. Blag spomin dobri ženi. So-
rodnikom naše sožalje. N.

Kako lepo je biti slavljen:
z besedami ti tega nihče ne popiše.
Stojiš ko spomenik na trgu javnem,
in vsaka svinja si lahko ob tebe

rilec briše.—Roda Roda.

Točne ljudi zasleduje preklet-
stvo: morajo vedno na netočne ča-
kati.—Roda Roda.

I ZA LIČNE TISKOVINE VSEH VRST J
| PO ZMERNIH CENAH SE VEDNO i
| OBRNITE NA UNIJSKO TISKARNO X

| ADRIA PRINTING CO.
| Tel. MOHAWK 4707 f

| 1838 N. HALSTED ST. CHICAGO 14# ILL |
| PROLETAREC SE TISKA PRI NAS |

5


