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Pozor, Slovenci
v Chicagu!

V petek 8- februarja obišče
slovensko naselbino na zapadni
strani Chicaga dr. Robert Neu-
bauer, načelnik zdravniške sek-
cije Rdečega križa Jugoslavije.
Predaval bo o današnjem polo-
žaju v Jugoslaviji in nam podal
pretresljivo sliko o silnem trp-
ljenju in neizmernem junaštvu
naših bratov in sester v stari do-
movini, o junaštvu slovenskih
fantov in deklet, slovenske že-
ne, matere in očeta, slovenske
mladine ne samo v borbi pro-
ti krutemu sovražniku na boj-
nih poljanah, v slovenskih go-
zdovih in gorah, v koncentracij-
skih taboriščih Italije, Nemčije
in na Poljskem, kot talci ne-
dolžne žrtve postreljeni od
zločinskih napadalcev in doma-
čih izdajic, temveč tudi v
borbi proti pomanjkanju, proti
bolezni, proti vremenskim ele-
mentom, v borbi za ohranitev
življenj tisočim in tisočim ra-
njenim borcem v primitivnih
kotlinah-bolnišnicah slovenskih
gozdov .. . To tragično, a ob-
enem veličastno zgodbo izza bo-
jev za svobodo in boljšo bodoč-
nost slovenskega naroda boste
slišali iz ust našega rojaka, ki je
na lastni koži preizkusil grozote
internacije v Nemčiji; ki je dan
za dnem tvegal svoje in svoje
družine življenje, ko je kot
zdravnik-ilegalni delavec poma-
gal vtihotapiti skozi sovražne
črte najnujnejšo hrano, zdravi-
la in zdravniške potrebščine za
ranjence in bolnike v partizan-
skih skrivališčih; je kot vojaški
zdravnik izkoristil vso svojo
profesionalno vedo, izkušnje in
iznajdljivost in skoraj brez vsa-
kih zdravniških instrumentov
in potrebščin pomagal svojim
kolegom in koleginjam reševati
življenja naših bratov in sester,
tistih, ki so bili pripravljeni
umreti za svobodo svojega na-
roda.

O vsem tem bo dr. Neubauer
predaval v avditoriju SNPJ,
2657 So. Lawndale Ave., pričen-
ši ob 8. zvečer.

Obenem bo v Chicagu prvi-
krat predvajan zvočni film
LJUBLJANA POZDRAVLJA
OSVOBOJENJE in prvi povoj-
ni film Državnega filmskega
podjetja Slovenije "Vrba”. Vi-
deli in slišali boste ljubljanske
množice s kakim navdušenjem
pozdravljajo svojo osvobodilno
vojsko, svojo novo vlado, prva-
ke prerojene Slovenije Otona
Župančiča, predsednika vlade
Kidriča, predsednika slovenske-
ga parlamenta Jožeta Vidmarja,
ministra zvezne vlade Kocbeka
in končno tresoči glas narodne-
ga pisatelja, starčka-duhovnika
Franca S- Finžgarja.

V soboto 9. februarja se pre-
davanje in predvajanje filma
ponovi v Slovenskem narodnem
domu v Waukeganu.

Oba večera se prične program
točno ob 8. uri.

S seje eksekutive
SANSa

V soboto 2G. januarja se je
vršila redna seja izvrševalnega
odbora SANSa, katere so se

udeležili: predsednik Kristan,
prvi podpredsednik Rogelj, dru-
gi podpredsednik Vider, tajnik
Kuhel. blagajnik Cainkar, za-
pisnikar Zupan, odborova člana
Krapenc in Zaitz ter članica No-
vak.

Seje se je udeltžil tudi dr. Ro-
ber Neubauer, načelnik delega-
cije jugoslovanskega Rdečega
križa ter kanadski rojak Jože
šerjak, član nadzornega odbora
Sveta Južnih Slovanov v Ka-
nadi.

Podana so bila obširna poro-
čila, katera bo javnost lahko či-
tala v zapisniku, ki bo priobčen
v naših listih.

Zaključeno je bilo, da se vrši
polletna seja glavnega odbora
SANSa (eksekutive, nadzorne-
ga, širšega in častnega odbora)
v Chicagu dne 9. marca t. 1.

Med najvažnejše zaključke te
seje spada soglasno sprejeti
predlog, da SANS prekine zbi-
rati finančne prispevke za po-
možno akcijo ter da koncentrira
vse svoje sile za zgraditev fonda
za mladinsko bolnico v Slove-
niji. Slovenski narod je hvale-
žen za vsako pomoč, ki jo je pre-
jel od nas skozi našo relifno ak-
cijo, vendar pa želi, kot je po-
jasnil dr. Neubauer, da bi v bo-
doče zbirali sredstva za tak traj-
ni projekt kot je mladinska bol-
nica, sanatorij za tuberkulozne,
dečji dom in podobno, česar na-
rod v domovini sam še mnogo
let ne bo mogel za vse potrebe
zgraditi. Tako poslopje bi bilo
obenem tudi trajni spomenik za
delo, ki so ga zavedni in osvo-
bodilni borbi naklonjeni ameri-
ški Slovenci izvršili v korist
svoje stare domovine. (Glej po-
sebno naznanilo v tej številki o
ustanovitvi fonda za mladinsko
bolnico v Sloveniji.)

Ob priliki letnega zborovanja
Sveta južnih Slovanov v Kana-
di dne 16. in 17. februarja v To-
rontu. bo Slovenski ameriški na-
rodni svet zastopan po svojem
predsedniku Etbinu Kristanu.

Amer, slovanskemu kongresu
je bila odobrena letna podpora
v znesku S2OO. Če se uresniči
namen Združenega odbora, da
bi se to poletje istočasno in v
istem kraju vršile konvencije
hrvaškega, srbskega, bolgarske-
ga, macedonskega ter sloven-
skega narodnega sveta, drugi
dan pa bi se vršil novi jugoslo-
vanski kongres v Ameriki, bo
SANS v tem pokretu aktivno
sodeloval.

V zadnjih dveh mesecih so bi-
le ustanovljene nove podružni-
ce v Gallupu, New Mexico (št.
107) in na zapadni strani De-
troita (št. 108), kjer je na usta-
novni seji pristopilo 62 novih
članov in članic- V Gallupu je le
malo število Slovencev, toda so
večinoma vsi naprednega mi-
šljenja in so se že pred ustano-
vitvijo SANSove podružnice u-
dejstvovali na političnem in re-
lifnem polju v korist Slovenije
in Jugoslavije. V Detroitu je bi-
la ustanovljena prva SANSova
podružnica, ki je bila in še je
naša velika opora. Toda že prva
seja nove postojanke je pokaza-
la, da zapadna stran Detroita
nikakor ne bo zoastajala. Poleg
letne članarine po $2 od vsake-
ga člana je predsednik Jože Ko-

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

NAROČITE

AMERIŠKI DRUŽINSKI
KOLEDAR

svojcem v starem kraju.

Stane $1.65 s poštnino vred. Pošljite nam
točen naslov in vsoto, drugo izvršimo mi.

Letošnjega koledarja mora v stari kraj
najmanj tisoč izvodov!

Ljudje tam ga bodo veseli, ker je njim
posvečen.

tar doložil po $1 za vsakega iz
svojega žepa. To je pač lep
zgled, ki je vreden posnemanja
in naše beležke. Tajniku Modi-
cu se obeta mnogo požrtvoval-
nega dela, našim v stari domo-
vini pa večje koristi.

Kje bo ustanovljena podruž-
nica št. 109?

Jugoslovani na
svetovnem pozorišču

Daši se v reakcionarnih listih
Amerike in Anglije še vedno
vodi najbolj zahrbtna kampanja
proti Jugoslaviji (in proti dru-
gim slovanskim državam), dobi-
vajo jugoslovanski predstavniki
na konferenci Združenih naro-
dov čezdalje večji prestiž in pro-
minenco. Dr. Stojan Gavrilovič,
tajnik ministrstva za zunanje

i zadeve, je bil izvoljen za načel-
nika mednarodne komisije, ki je
v Zed. državah iskala primerno
mesto za bodočo prestolico in
dom Združenih narodov. Jugo-
slovanski veleposlanik v Wash-
ingtonu Stanoje Simič je bil
eden izmed treh glavnih kandi-
datov za najvažnej,o pozicijo v
organizaciji Združenih narodov

za tajništvo. Daši ni bil izvo-
ljen, je značaj njegove močne
kandidature dokazal, da vidijo
zastopniki Združenih narodov v
Titovi vladi vse nekaj drugega
kot pa bi reakcionarni lisjaki
radi svetu predstavili novo Ju-
goslavijo- Jugoslavija je tudi do-
bila važno mesto v odboru za so-
cialne in ekonomske zadeve ter
na odboru za kontrolo atomske
energije.

Na prvem zasedanju Združe-
nih narodov je po dvorani zopet
donel mogočni glas podpredsed-
nika jugoslovanske zvezne vla-
de Edvarda Kardelja, ki je opo-
zoril vse zastopnike na pravi-
čne zahteve Jugoslavije glede
ureditve bodočih mej med Ju-
goslavijo in Italijo. Kardelj je
bil nekaj dni pred volitvami o-
periran v Ljubljani na vnetem
žolčniku in se je v neverjetnem
času “izlizal”. Poleg Kardelja,
Simiča in Gavriloviča zastopajo
Jugoslavijo na konferenci mini-
ster Kosanovič in londonski ve-
leposlanik Leontič.

Zavezniški komisiji, ki sestav-
lja mirovno pogodbo za Italijo,
je Jugoslavija predložila svoje
končne zahteve glede novih me-
ja. Jugoslavija zahteva vse
ozemlje vzhodno od črte Pon-
tabl-Terčent-Čedad-Krmin-Tržič
in Grad. Vse zaledje (sedanja
italijanska Koroška, Rezija, Be-
neška Slovenija, Slovensko Pri-
morje in slovenska Istra) naj bi
pripadalo slovenski republiki,
ostala Istra pa hrvaški republi-
ki. Tržaška luka naj bi postala
mednarodno pristanišče z naj-
boljšimi pogoji za prost prevoz
blaga preko jugoslovanskega
ozemlja, mesto Trst pa bi po-
stalo samostojna federalna re-
publika s svojim lastnim parla-
mentom in z sorazmernim za-
stopstvom v zvezni skupščini v
Beogradu.

Jugoslavija je javno poveda-
la, da pod drugačnimi pogoji ne
sprejme italijanske mirovne po-
godbe- Zavezniška komisija je
pričela ugotavljati etično (na-
rodnostno) mejo med Italijo in
Jugoslavijo v začetku tega me-
seca. Komisija, sestoječa iz 20
članov, je odpotovala na lice
mesta.

Glavna nasprotnica jugoslo-
vanskim zahtevam je Anglija,
katero do gotove meje podpira
tudi Amerika, medtem ko ima
Jugoslavija glavno oporo v So-
vjetski zvezi. Stališče Kitajske,
kateri je Rusija zadnje čase da-
la precej koncesij v Mandžuriji,
kakor tudi stališče Francije pod
novim predsedništvom, ob
času pisanja teh vrstic še ni po-
znano.
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VOJNI LADJI “IOWA” IN “MISSOURI” predno sta dospeli v tokijski zaliv. Na slednji so pred-stavniki japonskega cesarja dne 2. sept, podpisali kapitulacijo, in s tem je Hirohito uradno priznal da jevojno izgubil.

V glavnem pa je borba za Trst
in juoslovanske pokrajine pod
Italijo borba med britanskim
imperializmom in prodiranjem
slovanstva proti zapadu; njuno
križišče je severni Jadran s Tr-
stom na čelu. Slovenija je po-
novno postala igralna figura v
mednarodni šahovi igri, v kate-
ri sta se spoprijela stari mojster
Anglež in mladi orjak Slovan za
evropsko prvenstvo.

Dosedanja angleška zunanja
politika je pokazala, da se bri-
tanski imperialisti, brez razlike
na ideologično porazdeljenost
bivše in sedanje vlade, niso v
zadnji vojni veliko naučili.

Mirko G. Kuhel, tajnik.

O STAVKI JEKLARSKIH
DELAVCEV

Pueblo, Colo. Ko to pišem,
je stavka jeklarskih delavcev v
polnem zamahu. Predno bodo te
vrstice objavljene, bo morda že
poravnana. Pueblska jeklarna
počiva. Nobenega obrata ni v
njej. Nihče ne sili vanjo, da bi
hotel kaj producirati. Jeklarna
ima tri vhode. Pri vseh so unij-
ske straže dan in noč. Ni verjet-
no, da bo ta kompanija poskusi-
la obratovati z neunijskimi de-
lavci- Kdor želi kaj takega je se-
bičnež ali pa ignorant. V tej
stavki je prizadeta vsa jeklar-
ska industrija v Zed. državah
in na tej podlagi se bo boj tudi
izravnal.

V tem boju med kapitani in
hlapci se ne gre za priznanje
unije temveč za večji kos kru-
ha, ali, kot nekateri unijski vo-
ditelji poudarjajo, za ameriški
življenski standard. Dobi se pa
tudi govornik, ki uvideva po-
men gigantičnega boja med de-
lom in kapitalom. Ta boj je
rekli bi mirna revolucija v
naših državah; je to predhodna
doba v čas, ko bo delavec lasto-
val sredstva produkcije vseh do-
brin, ki jih potrebuje človeška
družba.

Človek se globoko oddahne,
ko sliši, sempatam, govorni-
ka: “Zdaj vidimo, koliko zastop-
nikov imamo v kongresu. Ali ni
že čas, da izvolimo jeklarski de-
lavci zastopnike izmed nas iz
našega “rank and file”, da nas
be reprezentirali v poslanski
zbornici, v senatu in legislatu-
rah, ne pa take, kot jih imamo
sedaj, razne “filibusterje”.

Sedanja unija jeklarskih de-
lavcev (CIO) ne bo utrpela po-
raz kot ga je pred petindvajseti-
mi leti, ko je bila unija razprše-
na kot pena iz milnice. V seda-
nji borbi bo pridobila. To se
zgodi, ker zida na znanju, da
mora postati tudi politično mo-
čna, tako močna, da bo lahko
pokazala pot in vzgled ostalemu
ameriškemu delavstvu. Kajti iz-
hod si mora najti, če hoče, da

pridemo v dobo “malega člove-
ka”. Sedaj se bori le za boro ek-
sistenco, a cilj je, da bo i on
mali človek deležen produk-
tov v zadostni meri in socialne
zaščite od rojstva do groba- Da
bo tudi on ta pozabljeni člo-
vek imel delež od ogromnih
dobičkov ne pa kot je sedaj,
ko imajo le lenuhi iz vrhnje pla-
sti vso pravico jemati in si svoja
ogromna bogastva še bolj kupi-
čiti. Delavni masi pa povzroča-
jo revščino in večno skrb za ob-
stanek.

Slovenci v Puebli smo saj
mislil sem, da smo vsi v uniji
CIO. Pa ni tako. Jih je še veli-
ko, ki niso v uniji. Kaj naj bi bil
vzrok? Je-li strahopetnost, ali
ponižnost, ali oboie?

Tisti, ki še niste v uniji, je
boljše, da to storite, namreč da
čimprej stopite vanjo. S tem ni-
mate zgubiti ničesar. Lahko pa
pomagate, da se za skupnost ve-
liko pridobi!

Človek delavec, vprašaj se,
kam spadaš? Ali med lenuhe
vrhnje plasti ali med ogromno
večino delavnih ljudi? Spoznaj
samega sebe. Sezi po znanju, in
ko ga dosežeš, ne boš klecnil ko-
len pred nikomur. Ante.

Zgodovinska anekdota
Ko so nesrečnega angleške-

ga kralja Karla I. na ukaz par-
lamenta odpeljali v ječo, je de-
jal kralj spremljevalcem: “Mi-
slim, da nimam nikomur druge-
mu polagati račune za svoje de-
lo, kakor samemu Bogu.”
“Saj mi baš mislimo,” je odgo-
voril eden od sodnikov, “da vas
pošljemo k njemu, da mu boste
lahko položili račune.”
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Komentarji
(Nadaljevanje s 1. strani.)

•čunajo, da štejejo Mihajloviče-
ve čete kakih 35,000 mož, am-
pak na pomlad bodo narasle na
okrog 75,000 mož.

Edino v razdejanih krajih
kot v Bosni, Črni gori, v raznih
krajih Slovenije in v Liki na
Hrvatskem se lahko reče, da je
partizansko gibanje definitivno
popularno. Bilo je v teh krajih,
kjer se je dogodilo proti okupa-
torjem največ odpora in so
Nemci uganjali najnasilnejše
reprisalije.

V Srbiji, ki je pod okupacijo
izmed vseh krajev Jugoslavije
najmanj trpela, pa se zdi, da je
ljudstvo z Mihajlovičem. Srbiji
je bilo razdejanje prihranjeno,
ker so se četniki borili rajše pro-
ti partizanom kot pa zoper Nem-
ce. Svoje postopanje so opravi-
čevali, da je njihov glavni so-
vražnik komunizem in da bodo
Nemce itak že zavezniki sami
premagali.

Glede Hrvatske pravi, da je
ljudstvo še z Vladkom Mačkom,,
a v Sloveniji pa Titov režim ni
toliko nepopularen kot v drugih
krajih. Vzrok je tržaška zmeš-
njava in pa ker Titova propa-
ganda trdi, da zavezniki na Pri-
morskem zatirajo Slovence- In
pa da ne puste, da se bi Primor-
ska pridružila Jugoslaviji.

“Zrno”, ki ga je White v po-
ročilih iz Jugoslavije našel, je
njegovo priznanje, da so se čet-
niki borili rajše proti partiza-
nom kakor proti Nemcem- Tudi
je pravilno rečeno, da Angleži
in Američani vsled svojega po-
stopanja na Primorskem v Slo-
veniji ne morejo biti priljub-
ljeni. Ampak drugače pa White
o razmerah tam pretirava, kar
mu je povedal Anton Garden v
“Daily News” jako dobro.

Resničnost pregovorov
Rana ura zlata ura. Ni vse

zlato, kar se sveti.
Vrč hodi tako dolgo k vod-

njaku, da se razbije. Črepinje
prinesejo srečo.

Ljubezen gre skozi želodec.
Želodec je laže zadovoljiti ka-
kor oči.

Kdor molči, devet jih ukroti.

Kdor jezik “špara”, kruha stra-
da.

Lenoba je začetek vseh pre-
greh. Vsak začetek je težak

Kdor hitro da, dvakrat da.
Hiti počasi!

Dober prijatelj in pa star de-
nar sta veliko vredna. Denar oči
oslepi.

VSAKDANJE LAŽI
Brivec: Takoj ste na vrsti, go-

spod!
Prodajalec: To blago vam la-

hko priporočam, ker sam nosim
tako perilo.

Zobozdravnik: Niti čutili ne
boste . . .

Urad: V nekaj dnevih dobite
točen odgovor.

Napovedovalec v radiu: Zdaj
sledi zabavna igra.

Mlad mož: Še nikdar nisem
nobene tako ljubil kakor tebe-

Natakar: Da, popolnoma sve-
že, pravkar pečeno.

Zagovornik: Če bi ne bil po-
polnoma prepričan o njegovi ne-
dolžnosti, bi me sploh ne bilo
tu.

Zakonec: Važno sejo smo
imeli.

Vremenska postaja: Za praz-
nike se obeta milo in suho vre-
me.

Prijateljica: Kako izvrstno ti
; pristo ja ta klobuk!

Založnik: Vašega dela ne mo-
remo sprejeti, čeprav je sijajno,
ker ..

.

Prodajalec rib: Danes zjutraj
ujete garantiram!

Gospodinja: Kako me veseli,
da ste prišla! Tako rada bi vam
kaj ponudila, pa . . .

TALENT
Župan mesta Altone je neke-

ga dne obiskal intendanta mest-
nega gledališča, da vidi sposob-
nosti novo angažiranih igralcev.

Po nastopu nekega igralca, ki
se je odlikoval v visoki postavi
in močnem glasu, je dejal žu-
pan: “Ta vendar nič ne zna!”

Intendant mu odvrne: “Kaj
hočete? Mož ima postavo- Ima
organ. Če bi znal še igrati, bi ga
ne mogli plačati.

Borca se spozna po njegovi ideji:
kdo je heroj in kdo fanatik? —Roda
Roda.

Imenikzastopnikov Proletarca
Kdor želi prevzeti zastopstvo za nabiranje naročnikov Prole-

tarcu, prodajati Am. družinski koledar brošure in knjige, naj piše
upravništvu, ki bo poslalo potrebne listine in informacije. Na tu

priobčene zastopnike apeliramo, naj skušajo ob vsaki ugodni pri-
liki pridobivati naročnike temu listu. Pravzaprav je dolžnost vsa-
kega slovenskega zavednega delavca agitirati za svoje glasilo
Proletarec.

Ako je ime kakega zastopnika v sledečem seznamu izpuščeno,
naj nam sporoči pa bomo imenik radevolje popravili.

CALIFORNIA.
Fontana: John Pečnik.
Oakland*. Anton Tomšič.
Los Angeles: Frank Novak.
San Francisco: A. Leksan.

COLORADO.
Crested Butte: Ant. Slobodnik.
Pueblo: Ludvig Yoxey.
Walsenburg in okolica: Edward

Tomšič.

ILLINOIS.
Chicago in okolica: Frank Bizjak,

Joseph Oblak, Chas. Pogorelec,
Petere Verhovnik in Frank Zaitz.

La Salle in okolica: Anton Udovich
in Leo Zevnik.

Springfield: Joseph Ovca in John
Goršek.

Virden: Fr. Ilersich.
Waukegan-No. Chicago: Martin Jud-

nich.
INDIANA.

Indianapolis: Mary Stroj.

KANSAS.
Arma: Anton Shular.
Arcadia: John Shular.
West Mineral: John Marolt.

MICHIGAN.
Detroit-Dearborn John Zornik, Joe

Koršič, Joseph Klarich in John
Plachtar.

MINNESOTA.
Buhi: Max Martz.
Chisholnr: Frank Klun.
Duluth: John Kobi.
Ely : John Teran in Jacob Kunstelj.

MISSOURI
St. Louis: John Spiller.

MONTANA.
Butte: Anton Zugel.
East Helena: Joseph Mihelieb.
Red Lodge: K. Erznožnik.

NEW JERSEY.
Elizabeth: Amalia Oblak.

NEW MEXICO
Gallup: Mary in Jennie Marinšek.

NEW YORK.
Govvanda. James Dekleva.

OHIO.

Akron-Barberton: Mike Kopach.

Bridgeport in okolica: Joseph Snoy m
John Vitez.

Cleveland: John Krebel, Anton
Jankovich in Frank Hribar.

Fairport Harbor: Lovrenc Bajc.
Girard: John Kosin in Andrevv Kr-

vina.
Lisbon-Power Point: Jacob Bergant.
Maple Heights: Frank Volkar.
Powhatan Point, O.: John Guzel.
Warren: Joseph Jež.

PENNSYLVANIA.
Aliquippa: Geo. Smrekar.
Avella: Frank Bregar.
Carmichaels: Anton Zupančič.
Crafton-Moon Run: Jennie Jerala.
Canonsburg-Strabane: John Ter-

čelj, Vinko Peternel in Marko
Tekavc.

Export: Jos. Britz.
Forest Cily: Anthony Drašler Jr.
Herminie: Anton Zornik.
Imperial: Frank Auguštin.
Johnstown in okolica: Frank Cve-

tan.
Latrobe: John tn Mary Fradel.
Houston: Louis Britz.
Library: Nick Triller.
Meadowlands: Martin Bajc.
Park Hill - Conemaugh: Frank Pod-

hoy.
Sharon: Joseph Cvelbar.
Potovalna zastopnika za Proletarca,

Ameriški družinski koledar in Maj-
ski Glas za zapadno Penno Anton
Zornik, Herminie, za Cambria
in Somerset okraj pa Frank Cve-
tan, Johnstown.

WASHINGTON.
Seattle. Lucas Debeljak.

WEST VIRGINIA.
Elm Grove: Frank Kosem.
Star City: Lawrence Selak.
Thomat: Lenhart

WISCONSIN.
Milwaukee in West Allis: Louis Bar-

borieh.
Sheboygan: Frank Stih.
Willard: Matt Malnar.

WYOMING.
Kemmerer in okolica: Anton Tratnik

in John H. Kržišnik.
Rock Spriugs: Frank Remitz.
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