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Filmi v Springfieldu
V nedeljo 24 februarja ob 2.

popoldne bodo predvajani v
Springfieldu, 111., zvočni filmi
iz starega kraja. Rojaki iz on-
dotne okolice bodo imeli priliko
videti prizore iz življenja jugo-
slovanskih beguncev v tabori-
šču El Shat, prihod rdeče arma-
de v Bolgarijo, borbo partizan-
ske in ruske vojske za osvobo-
ditev Beograda in zmagoslavni
pohod po vzhičenem mestu- Isto-
časno bo predvajan prvi sloven-
ski zvočni film v Ameriki
‘‘Ljubljana pozdravlja osvobo-
ditelje” in kulturni film “Vr-
ba”. Slike bo predvajal brat Mi-
chael Vrhovnik, mladinski di-
rektor SNPJ, v imenu SANSa
pa bo govoril glavni tajnik te
organizacije Mirko Kuhel. Pri-
reditev se bo vršila v dvorani
Slovenskega delavskega doma
na 11. cesti.

$12,000 v fondu za
mladinsko bolnico

Komaj so listi objavili zaklju-
ček SANSa. da se ustanovi fond
za mladinsko bolnico v Slove-
niji/ so se naši ameriški rojaki
takoj odzvali in takoj prvi te-
den po tem važnem naznanilu
beleži ta fond že dvanajst tisoč
dolarjev. Razvidno je, da so na-
ši ljudje to idejo z velikim za-
dovoljstvom pozdravili in takoj
manifestirali svojo pripravlje-
nost, da čim prej uresničijo
SANSovo prizadevanje postavi-
ti v naši stari domovini trajni
spomenik, ki bo materialno ko-
ristil slovenskemu narodu, ob-
enem pa živo pričal, da smo se
slovenski naseljenci v Ameriki
zavedali velike potrebe junaške
Slovenije in ji priskočili na po-
moč takrat, ko je take pomoči
potrebovala.

Kot ponavadi, je tudi ob tej
priliki slovenski Cleveland prvi
dvignil zastavo. Jože Okoren,
blagajnik Centralnega odbora,
nam je 8. februarja poslal sku-
pin znesek $3,650.09 Ta znesek
jc bil nabran za časa obiska de-
legacije Rdečega križa Jugosla-
vije v Clevelandu. V tem odbo-
ru sodelujejo SANSove podruž-
nice št. 39. 48 in 106 ter Progre-
sivne Slovenke-

Istočasno je brat Okoren pri-
ložil ček za SI,OOO, katerega je
prispevala za mladinsko bolni-
co naša zavedna slovenska žena
Fho. Rose Frank iz Collinvvooda.
Mrs. Frank je ček izročila taj-
niku podružnice št. 106 v Eucli-
du bratu Franku Česnu ob na-
vzočnosti brata Johna Pollocka.
blagajnika podružnice št. 39.

S čekom je poslal brat Oko-
ren naslednje pismo, ki ga je
napisala sestra Frank: “Prilože-
no Vam pošiljam ček za SI,OOO
z željo, da bi bil to prvi prispe-
vek za sklad nameravane MLA-
DINSKE BOLNIŠNICE v Slo-
veniji. Ta dar ni prvi niti zadnji
za slovenske siromake, ki so se
tako pogumno in odločno borili
za njih svobodo in lepšo bodoč-
nost jugoslovanskih narodov.
Nisem bogata, toda imam čute-
če srce in slovansko zavest- Mo-
ja iskrena želja je: kot Primor-
ka, da se priključi Trst materi
Jugoslaviji. SANS je v tem po-

gledu že mnogo storil in upam,
da bo še več.”

Napisali bi prazne besede, če
bi na tem mestu označili našo
zahvalo sestri Frank za ta ple-
menit in pomemben dar. Hva-
ležni ji bodo slovenski malčki,
dečki in deklice, ki bodo radi
tega prispevka imeli priliko pri-
ti do svojega zdravja- Hvaležni
ji bodo njihovi očetje in mate-
re, hvaležen ji bo ves slovenski
narod in ponosen bo, ker se je
v, oddaljeni Ameriki našla slo-
venska žena, ki je znala ceniti
pomen in potrebo mladinske
bolnišnice in je po svoji zmož-
nosti prispevala njen delež.

Na prireditvi podružnice št.
25 SANSa v Chicagu 8. febru-
arja je bilo darovano $935 v
sklad mladinske bolnice, v spod-
njih prostorih dvorane pa je bi-
lo iztrženo zadosti okrepčila,-da
bo čisti prebitek nad SIOOO. Be-
sede dr. Neubauerja, ki je eno
uro in 20 minut govoril o raz-
merah v Jugoslaviji, so padle
na rodovitna tla. Naši stari
znanci v Chicagu, ki jih najde-
mo v naši sredi kadarkoli gre za
kako dobro in napredno stvar,
so zopet globoko posegli v svoje
žepe in prispevali omenjeno
vsoto. Brat Paul Berger je po-
ložil v zalepko SIOO in enako
vsoto je darovala neka druga
naša članica, ki pa ne želi publi-
citete.

V soboto 9- februarja je dr.
Neubauer nastopil v Slov, na-
rodnem domu v Waukeganu,
111., kjer so prispevki za fond
mladinske bolnice znašali SIOOO
Tako nam poroča tajnik posto-
janke SANSa brat Joseph Zorc.

Poleg omenjenih vsot smo
prejeli manjše darove in pri-
spevke tudi od raznih posamez-
nikov in društev. Prihodnji te-
den bomo pričeli objavljati vse
prejete darove, kakor tudi vsa
sporočena imena darovalcev, ki
so prispevali $5 ali več dolarjev.

V fond mladinske bolnice so
na zaključek eksekutive vklju-
čeni tudi vsi prispevki za pomo-
žno akcijo, prejeti po 1. janu-
arju 1946. In tako je v tem fon-
du ob pisanju teh besedi (13.
februarja) že nad $12,000.

Adamič v Centralni
Ameriki

Iz Guatemala City v Central-
ni Ameriki se je oglasil SANS-
ov častni predsednik, ki je že ob
Božiču odpotoval na jug na do-
brozaslužene in potrebne počit-
nice. Tudi on pozdravlja zaklju-
ček SANSa glede fonda za mla-
dinsko bolnico.

Pred dobrim tednom je Zveza
ameriških knjižničarjev objavi-
la imena petdesetih knjig, ki so
izšle leta 1945 in jih Zveza sma-
tra za najvrednejše- Med temi
je tudi Adamičeva “A Nation os
Nations.”

Adamič omenja, da je šele po
, svojem prihodu v Guatemalo
spoznal potrebo za daljši oddih.
Vzlic temu pa posveča vso po-
zornost političnemu razvoju
Amerike in Jugoslavije- Dne 2.
marca bo govoril v učnem zavo-
du Escuela Agricola v državi
Honduras. Prepričani smo la-
hko, da tudi ob tej priliki ne bo
pozabil Jugoslavije in njenega

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

I NAROČITE
AMERIŠKI DRUŽINSKI

KOLEDAR
SVOJUEM 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.

doprinosa v borbi proti reakci-
ji in fašizmu.
Nekoliko pojasnila

V SANSov urad smo prejeli
prošnje iz nekaterih večjih slo-
venskih naselbin, da bi predva-
jali filme iz stare domovine, ob-
enem pa da bi nastopil kateri od
delegacije jugoslovanskegaRde-
čega križa. Nekatere slovenske
naselbine so se počutile zapo-
stavljene, ker niso bile vključe-
ne v seznam nastopov te dele-
gacije.

Pojasniti moramo, da je tur-
nejo delegacije jugoslovanskega
Rdečega križa sestavil Ameriški
odbor za jugoslovansko pomoč
v New Yorku. Namen jebil skli-
cati javne shode le v glavnih
centrih ameriških Jugoslova-
nov. Čas ni dopuščal, da bi dele-
gacija obiskala vse naselbine.
Informirani pa smo, da delega-
ciji rok za obisk Amerike pote-
če koncem marca in se bo drugi
mesec vrnila v Jugoslavijo. Do
tedaj pa ima nastopiti še v več-
jih naselbinah v državah Wash-
ington in California in končno
v Kanadi

To naj blagovolijo upoštevati
vse naselbine, ki so se ali ki se
mislijo obrniti na SANS s pro-
šnjo, da jim preskrbi govornika
izmed članov te delegacije. Fil-
mi iz stare domovine pa so na
razpolago vsem naselbinam, ki
bi jih želele kazati. Do konca
marca so razen male izjeme vsi
datumi že oddani. Kdorkoli jih
želi za kasnejšo dobo, se naj obr-
ne pismeno na SANSov urad-

Kampanja za
Jugoslovanske otroke

Kampanja za otroško hrano
za Jugoslavijo pod vodstvom
Ameriškega odbora za jugoslo-
vansko pomoč je v polnem raz-
mahu. To kampanjo je uradno
odprla mrs. Elcanore Roosevelt
pred svojim odhodom na konfe-
renco Združenih narodov v Lon-
don. Namen te kampanje je
zbrati čimveč konzervirane hra-
ne, zlasti mleka v prašku, pše-
ničnega zdroba (sarina), čokola-
de in drugih dehidriranih živil,
ki jih danes Jugoslaviji pri-
manjkuje, ki pa so vitalnega
pomena za otroško življenje.

Če bi vsak jugoslovanski
otrok dobil po en liter mleka
na dan, kar bi bilo manj nego
normalno, tedaj bi Jugoslavija
potrebovala 150,000 železniških
vozov mleka. Ker pa je sovraž-
nik ali odpeljal ali pa doma uni-
čil nad 75G goveje živine, je
razvidno, kako malo mleka bo
na razpolago, če ne pride pomoč
od drugod. Mleko v likvidni ob-
liki se pokvari. Misliti je le o
dehidriranem mleku, mleku v
prašku, ki vsebuje iste snovi kot
sveže mleko, je pa lažje za pre-
voz in za razdeljevanje. Isto
velja za drugo otroško hrano v
prašku- Odbor sprejema tudi
konzervirano hrano (canned ba-
by food), .toda priporoča ono v
prašku. Ena konzerva zadostuje
za enega otroka za enkrat. Ko-
liko konzerv bi se rabilo, da bi
zadostovale za vse! Konzervira-
na hrana se v mnogih slučajih
tudi rada pokvari.

Naša dolžnost je, da tudi v
tem oziru pomagamo, zbiramo

HOLLYWOOD in Los Angeles slovita ne samo zaradi njune film-
ske industrije, temveč tudi vsled velike razuzdanosti in bordelske obrti.
Dekle na tej sliki 22-letna Jeanne Cooney, je oblastim izpovedala, da
so jo brezvestneži izvabili v Los Angeles z obljubo filmske karijere
a v resnici so jo hoteli spraviti v zloglasno hišo. Pravi, da tako spravijo
vanje na stotine lepih deklet, vse z obljubami, da bodo postale igralke
v filmih. Upton Sinclair je o tem že pred leti napisal precejšnje po-
glavje in tudi že precej preiskav, škandalov in obravnav je bilo. A
omenjeni dve mesti nadaljujeta po starem, menda ker je to njuna stara
navada.

otroško hrano v prašku in jo
pošiljamo na naslov: American
Committee for Vugoslav Relief,
Warehouse, 161 Perry Street.
New York, N- Y.

Polletna seja glavnega
oodbora SANSa

Polletna seja izvrševalnega,
širšega, nadzornega in častnega
odbora SANSa se bo vršila v
soboto 9. marca 1946 v Gratch-
nerjevi dvorani (prej Berger),
2653 So. Lawndale Ave., Chi-
cago, Illinois, pričenši ob 9:30
dopoldne.

Vsi člani in članice omenje-
nih odborov so vabljeni na pol-
noštevilno udeležbo.

Mirko G. Kuhel. tajnik.

Raznoterosti
Bridgeport, O- Nekaterim

se morda čudno zdi, ker se tako
poredkoma oglašam. A kdor bi
se nahajal v položaju v kakr-
šnem sem jaz, bi sploh pustil
vse aktivnosti. Meni so sploh
prepovedane, ampak človek je
čudna stvar, ker ko se enkrat
uživiš v gibanje, ki ti je pri
srcu, ti je težko postati pasiven,
dokler menda očisto ne omagaš.

V Prosveti v obligatni števil-
ki sem čital opombo, kako ču-
dno je, da so znanstveniki izna-
šli atomsko bombo, dočim Jože-
tovega želodca ne morejo ozdra-
viti. K temu moram reči, da so
6. februarja, ko sem bil štiri dni
v bolnici na preiskavi, tudi to
pronašli- Ne bom razkladal o
tem, ker vsak ima svoje težave,
kot jih imam jaz že toliko let.
Naj samo menim, da so me zdra-
vili za bolezen, ki je sploh ni-
sem imel. To je pokazala ome-
njena preiskava, jaz pa sem vsa
ta leta trpel fizično in finančno.
Mogoče bo pomoč, a vzelo bo
časa.

Zelo me vprašujejo radi Dru-
žinskega koledarja. Tolažim jih,
da bo pa toliko boljši, ker je po-
zen.

Knjige Prosvetne matice smo
prejeli in so šle takoj izpod rok-

Kar se tiče naročnikov Pro-
letarca, stare dobro držimo, ko-
likor pa se dobi novih, kmalu
skopne iz seznama.

Pri klubu smo (?) aktivni v
kolikor v danih razmerah mo-
remo biti. V članstvu za nove
pa je tudi pokošeno, kakor za
naročnike. Mogoče, ali ne? Ven-
dar, kar nas je, gre vse delo v
korist dobrih reči in idej. Čez
mesec dni bo dvajset let, od kar
sem tajnik in blagajnik kluba
Postal sem to pet mesecev po
ustanovitvi- Zadnja leta se ote-
pam, da bi tajništvo pustil
mogoče bi klub potem boljše us-
peval. Pa pravijo, da tisti, ki se-
daj ne pristopijo, bi pa potem
dobili kak drug vzrok. Tako vo-
dim tajništvo v naprej.

Tukaj bo društvo št. 13 SNPJ
imelo v soboto večer drugega
marca priredbo, na kateri bodo
predvajani zvočni (govoreči) fil-
mi-iz osvobodilne borbe v Jugo-
slaviji. Potem pa bo plesna in
domača zabava.

Ker je treba našemu bedne-
mu narodu tudi materijalno po-
magati. bo polovico prebitka da-
nega v ta namen, polovico pa
društveni blagajni, iz katere se
tudi vedno pomaga dobrim stva-
rem-

Ker skoro gotovo ne bo ni-
kjer drugje v tem kraju prilike,'
da bi videli na platnu prizore iz
jugoslovanske osvobodilne voj-
ske, ki je šla skozi težko borbo,
da se osvobodi izpod fašizma in
nacizma, ;ato ste vabljeni iz
tukajšnjih krajev, da pridete v
soboto 2. marca v društveno
dvorano na Boydsville. Povabi-
te s sabo tudi mladino, kajti
film spremlja besedilo v angle-
ščini, pa ga bo vsled tega tudi
ona lahko razumela.

Dalje vabim društva v teh
krajih, da gotovo pošljejo za-
stopnike ,na sejo

.

podružnice
SANSa št. 33, ki bo v nedeljo
3. marca- Poleg drugih točk bo
na dnevnem redu volitev odbo-
ra za to leto. Letno sejo te po-
stojanko smo morali preložiti
naj prvo na februar, pa se nam
je zdelo, da je udeležba premaj-
hna. da bi mogli izvoliti odbor.
Zato smo volitve prestavili na
3. marca. Joseph Snoy.

PODRUŽNICA SANSA ŠT. 2
DOBILA NOV STAN

Chicago. HI. Naši podruž-
nici Sansa št. 2 na north side.
ki je bila dolgo v težkočah za
prostor imela ga je najprvo
v Flainerjevi dvorani se je
končno le posrečilo dobiti pri-
meren stan. Na razpolago je
dobila Aldine dvorano in to po
zmerni ceni. Tu se bodo odslej
vršile naše redne seje.

Vršile se bodo, ravno tako kot
dosedaj. vsako četrto soboto
zvečer ob 8. uri, v novem pro-
storu (Aldine Hall), v spodnji
dvorani na 911 Armitage Ave-
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... MEDNARODNO TRŽIŠČE Evropo, Južno Ameriko, Afriko
in v Bližnji vzhod. Z železnica-

Chicaao in Severni Illinois ima že prirejene ...

mi je pa ta pokrajina zvezana z
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vsemi večjimi morskimi lukami v tej deželi in Kanadi.lastnosti za izdelovanje m razpečevanje in
.

. i x i /.v«- Chikasko okrožje in Severni Illinois daje priliko raz-
je Zato priznano kot mednarodno sredisce. širjenja vašega businesa z dosego svetovnih tržišč. Tu

boste našli strokovno vodilo v vodstvu izvoza in uvozaLeta že vodi osrednji zapad v produkciji in izvozu bla- od agencij, ki nudijo tovrstno postrežbo kot banke
ga. Chicago in Severni Illinois je osišče narodovega s tujezemskimi oddelki, mednarodnimi pošiljatelji
prebivalstva, industrije, surovin, transportacije in po- blaga, skupine izvoznih upraviteljev, svetovalce za tu-
Ijedelstva—nudi priložnost za uvoz in izvoz. Točasno jezemske trgovine, zastopnike transportacij, tujezem-
več kakor petina od 10.000 izdelovalnih tvrdk v Chi- ske konzule, carinske uradnike, trgovske zbornice za
cagi in Severnem Illinoisu proizvaja za tujezemski tujezemske trgovske posle, itd.
trg, proizvajajoč raznovrstno blago, ustrezajoč skoro

.

vsaki zahtevi, kateregakoli deja-sveta. Kakršnekoli načrte že imate, če pripravljate načrte,
da bi dosegli osrednje države za vaše trgovine, ali pa

Deset tisoč milj vodne plovbe v zaledjih služi tej po- tujezemske trge, Chicago in Severni Illinois vam nudi
krajini. Transatlantski parniki lahko pridejo direktno bolj učinkovito razpečevanje vašim odjemalcem, ka-
v Chicago in v druge luke michiganskega jezera, skozi kor katerakoli druga industrijska pokrajina.
St. Lawrence zaliva in skozi Velika jezera. Vodna
plovba iz Illinoisa spaja direktno z mehiškim zalivom. Mi bomo vam radi pomagali v zaupnem in stvar-
Sedanji razvoji v zračnem prometu dajejo Chicagi nem proučevanju možnosti v tej pokrajini v zadevah,
važnost središčne postaje mednarodnega značaja, od ki se tičejo vaše industrije. Ta postrežba je brezplačna.

This is the sixth osa series os advertisements on the industrial, agricniturai ana residentiai advantagesos Chicago and Northern Illinois. For more Information, communicate with the
TERRITORIAL INFORMATION DEPARTMENT

Marquette Building—l4o South Dearborn Street, Chicago 3, Illinois—Phone RANaotph 1617
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V soboto 4- maja priredimo
veselico ravno tam. Ves prebi-
tek gre v sklad za otroško bol-
nico v Sloveniji, ki jo namera-
vajo ustanoviti s svojimi pris-
pevki ameriški Slovenci pod o-
kriljem SANSa.

Torej na svidenje v soboto 23.
februarja na sejo, po seji pa bo-
mo imeli malo zabave.

John Turk, tajnik.

"Hiša gospoda Harring-
tona" v Milwaukeeju

V nedeljo 24. marca bo v Mil-
waukeeju na slavnosti 40-letni-
ce društva št. 16 SNPJ vprizor-
jena sijajna veseloigra v treh
dejanjih “Hiša gospoda Har-
ringtona.”

Gotovo se bodo milwauški in
okoliški rojaki in rojakinje od-
zvali vabilu društva “Sloga” št.
16 SNPJ ter se udeležili njego-
ve jubilejne priredbe v največ-
jem številu. Ob enem pa se
imenitno zabavali in se smeja-
li, ko bodo sledili prizorom, ki
se vrste drug za drugim v “Hi-
ši gospoda Harringtona.”

Z armado njegovega
veličanstva Petra
ne bo nič

Jugoslovanska vlada se je v
jzačetku februarja pritožila ame-

| riškemu vrhovnemu poveljstvu
i v Nemčiji, ker je oborožilo tiste
jugoslovanske begunce in bivše
jetnike, ki se še vedno navdušu-

i jejo za Petra in Mihajloviča.
, Svojim oboroženim oddelkom so
dali ime “armija njegovega ve-
ličanstva kralja Petra II.” Dne
13. feb. je bilo iz Frankfurta na
Nemškem poročano, da je ame-
riška vojaška oblast odredila
razorožitev sedmih jugoslovan-
skih oddelkov. Ob enem je bilo
Beogradu pojasnjeno, da se je
čete rabilo za straženje nem-
ških jetnikov.

Močna trgovska mornarica
Zed. države so izgubile v voj-

ni vsled sovražnikove akcije
750 trgovinskih ladij, pa jih
imajo vzlic temu štirikrat več
kot pa leta 1939.
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