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Fond mladinske
bolnice raste

Skoraj verjetno ni, kako hi-
tro in učinkovito so se odzvali
naši sočutni rojaki in rojakinje,
čim je bilo razglašeno v nekate-
rih listih, da je Slovenski ame-
riški narodni svet ustanovil
fond za zbiranje prispevkov za
izgraditev mladinske bolnice v
Sloveniji. Daši do danes še ni
bila pričeta nobena posebna
kampanja v ta namen (načrt je
bil sprejet šele na seji gl. odbo-
ra SANSa 9. marca), že dnevno
prihajajo večji in manjši pri-
spevki od mnogih podružnic,
društev, organizacij in posamez-
nikov, ki z velikim veseljem in
navdušenjem pozdravljajo to
idejo.

Ko je dr.. Neubauer jemal
slovo od naših izvršnih odborni-
kov na SANSovi seji 26. janu-
arja, najbrž ni pričakoval, da bo
par ur kasneje eksekutiva ures-
ničila njegovo priporočilo za
koncentriranje naše relifne ak-
cije v prid kakega projekta, ki
bo imel trajno vrednost za slo-
venski narod. Obenem pa tudi
mi nismo pričakovali, da bi se
ta ideja koj tajna iskrica spon-
tano vnela in zaplamtela ter za-
jela ves tisti velik del sloven-
skih Amerikancev. ki so razu-
meli in pravilno ocenili junaško
osvobodilno vojsko slovenskega
naroda ter nudili v njegovih te-
žkih dneh moralno in materi-
jalno podporo.

V dobrih štirih tednih je go-
tovina v fondu za mladinsko
bolnico v Sloveniji narastla na
$21.461,55, in ako k tej vsoti
prištejemo še SIO,OOO. katero
vsoto je določil gl. odbor Slo-
venske narodne podporne jed-
nute za ta dobrodelni namen, ter
znesek $5,000, ki ga je za mla-
dinsko bolnico določil gl. odbor
Ameriške bratske zveze, in
$3.000 od likvidacije imovine
Jugoslovanskega republičanske-
ga združenja, tedaj je danes
fond vreden $39.461.55. Vse to
je bilo doseženo v teh kratkih
štirih tednih brez kake posebne
kampanje. Ob času pisanja teh
vrstic naš gl. odbor še ni določil
minimalne kvote, ki jo v ta na-
men mislimo zbrati pod okri-
ljem SANSa, mišljenje pa pre-
vladuje. da bi’ta kvota ne smela
biti manj kot STO PETDESET
TISOČ DOLARJEV. In če bo ta
kvota sprejeta, tedaj smo prvih
25že dosegli. O končnem re-
zultatu nimamo nobenega dvo-
ma.

Dasiravno je SANS politična
organizacija, proti kateri imajo
nekateri rojaki svoje osebne na-
pačne predsodke ali pa so te
predsodke zasejali novi, svobo-
dni federativni ljudski republi-
ki Jugoslaviji politično nasprot-
ni ljudje in priveski reakcije, ki
so noč in dan na delu, da one-
mogočijo koncentrirano in ko-
lektivno delo ameriških Sloven-
cev v .prid svojih bratov in se-
ster v stari domovini, je fond za
mladinsko bolnico v Sloveniji
popolnoma nepolitičnega in ne-
pristranskega značaja. Vsakdo,
ki pošteno misli in veruje, da
bomo z izgradnjo bolnišnice
svoji stari domovini res najlo-

žje pomagali, da se zacelijo glo-
boke rane sovražne okupacije,
osvobodilne borbe in ljudske re-
volucije proti staremu sistemu,
lahko brezskrbno pomaga gra-
diti ta fond in si je lahko svest,
da bo ves nabrani denar porab-
ljen izključno le v ta namen.

Žal nam je, da nekateri slo-
venski listi v Ameriki niso ob-
javili našega naznanila. Zakaj
ga niso, nimamo odgovora mi.
Če je njihovim urednikom in
lastnikom res mar srečnejša bo-
dočnost slovenskega naroda, če
res verujejo v moč večine in v
pravičnost demokracije, tedaj
je napočil čas, da saj pri nepri-
stranskih in nepolitičnih akci-
jah sodelujejo in pomagajo za
skupno stvar, ki jo dolgujemo
preziranemu in izkoriščanemu
slovenskemu narodu, kateremu
ob uri svoje zmage preti nevar-
nost, da bi zopet ne bil združen
pod eno streho, v svoji državi,
v federaciji republik drugih na-
rodov Jugoslavije.

Ob tem času, deset mesecev
po osvoboditvi Slovenije, štiri
mesece po ljudskih volitvah, en
mesec in pol po sprejetju nove
ustave, ki je še bolj popolna in
še bolj demokratična nego so
ustave zapadnih demokracij, bi
ne smelo biti med nami človeka,
človeka Amerikanca, ki bi zani-
kal slovensgemu narodu pravi-
co do njegovih krvavo priborje-
nih pridobitev. Niti bi ne smelo
biti med nami enega, ki bi zani-
kal Sloveniji pravico do zdravja
njene mladine, do zdravja nje-
nega bodočega ljudstva.

Pri graditvi fonda za mladin-
sko bolnico v Sloveniji lahko de-
lamo skupaj prav vsi. Kdor brez
poštenih fizičnih vzrokov ugo-
varja, ni prijatelj slovenskega
naroda.

Mirko G. Kuhel, tajnik.

Nekaj drobiža
Chicago, 111. Dne prvega

marca t. 1. je papež Pij XII. ob
priliki ustoličenja novih kardi-
nalov pozdravil tudi vse Ame-
rikance in jim podelil svoj že-
gen.

Ob čitanju kardinalskih sve-
čanosti v Rimu sem se spomnil
starega Irca, s katerim sva pred
okrog 35 leti delala skupaj v pe-
kariji. Bil je humorist in kvante
je uganjal. Pripovedoval mi je,
kako so on in njegovi prijatelji
skupno potovali v Ameriko.
Med njimi je bila tudi zelo pri-
letna Irka. Nekega večera so se-
deli na krovu in se zalivali z ir-
sko “viško”, ki so jo imeli v iz-
obilju s sabo. Bili so zelo dobro
razpoloženi tisti večer in naga-
jali stari irski ženici z zagoto-
vilom. da ker je ta ladja tako si-
lovito počasna, se bo morje prej
posušilo predno bo dospela v
Boston. Stara ženica se je nare-
dila, kot da so jo smrtno pre-
strašili —in verjeli so. da so jo,
pa je šla k ograji ladjinega kro-
va, in jim rekla, vidite, vsaka
kaplja lahko nekaj pomaga. In
tajo je opravila svojo malo po-
trebo za napolnitev “usihajoče-
ga” morja.

☆

V Vatikanu se je pred par te-
dni vršil konklave ali po demo-

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

I NAROČITE
AMERIŠKI DRUŽINSKI

KOLEDAR
SVOJCEM V STAREM KRAJI

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.

kratično rečeno konvencija no-
vih in starih konzulov rimske
cerkve, ki jim pravijo kardinali.
Ker sveta stolica ne verjame v
demokracijo, so cerkveni princi
inače kardinali, imenovani od
cerkvenega vrhovnega pogla-
varja, kot so imenovani tudi
knezoškofi in drugi titulirani
gospodje od kardinalov pa do
škofov. Namreč uključivši ško-
fov. In vsi ti cerkveni princi,
knezoškofi itd. imajo potem
moč imenovati v svojem pod-
ročju druge za kanonike, pod-
škofe, monsignorje, župnike itd.
V rimski cerkvi torej ni nobene
demokracije, in njeni troni, od
papeževega pa do vključivši
škofovskih so še vedno sprem-
ljani s srednjeveškim pompom.

Ob ustoličenju novih kardi-
nalov sem videl v čikaških li-
stih slike teh ceremonij. Solze
so mi zalivale oči, ko sem jih
opazoval. Novi princi cerkve—-
eden bolj suh od drugega in vsi
v raztrganih capah .. . kot se
pravim namestnikom Božjega
Sina spodobi...

☆

Med tem časom, ko je imel
ves svet zreti na ceremonije v
Rimu, bodisi iz pobožnosti ali
pa vsled gole radovednosti, so v
Kanadi prišli na ded ruskemu
špijonskemu omrežju, ki je sku-
šalo uloviti skrivnosti izdelova-
nja atomske bombe. Ampak tu-
di to odkritje ni bilo nobena no-
vost, kot niso bile novost cere-
monije v Rimu.

Zadnji tedni februarja so bili
posvečeni kampanji bratske lju-
bezni. Poudarila sta jo posebno
senator Vandenberg iz Michiga-
na in pa naš državni tajnik Byr-
nes.

Se vam ne zdi, da je že zadnji
čas, da ju pošljemo nazaj v šolo?

Ves ta diplomatični manever
je bil dobro zasnovan že med
vojno. In kdo ni slep, lahko vse
to vidi. Danes ni vprašanje, kdaj
bo demokracija postala “svet-
nica”, kajti predno se to zgodi,
se bo morala šele roditi. Kajti
demokracija ni to, če moram jaz
garati in moj gospodar pa živeti
od znoja drugih. Demokracija
bo šele ko ne bo masi toliko
skrbeti za vsakdanji kruh, kate-
rega ji sedaj v imenu demokra-
cije, zapadne civilizacije in kr-
ščanstva odjeda mala skupina,
ki poseduje bogastva.

NAZAJ IZ VOJNE
Vsled pomanjkanja gotovih

snovi smo se odločili, da za ča-
sa vojne bo bolje prenehati iz-
delovanje, nego poceniti ta naš
product TRINERJEV LINI-
-

AMPAK SEDAJ se te snovi
zopet lahko dobe in tako je naš
stari preizkušeni in zanesljiv

TRINER'S LINIMENT
zopet priporočan kot zunanja
pomoč sitnostim radi nevralgi-
je, okorelosti vratu vsled prepi-
hov, pretegnjenja mišic in manj-
ših zvinjenosti.

Na prodaj je pri vaših lekar-
narjih in v večjih trgovinah,
narejen pri Joseph Triner kor-
poraciji, izdelovateljih

Trinerjevega
grenkega vina
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ŽIDJE NA POLJSKEM se tudi po porazu Nemčije med Poljaki niso več počutili doma, kajti antise-
mitizem, razplamten vsled Hitlerjeve propagande in tugobne vojne, je trajal dalje. Pa so se Židje na
Poljskem zavzeli za prehod iz Poljske preko Nemčije v ameriško okupacijsko zono, od kjer bi šli bodisi v
Palestino, ali pa v Ameriko, če jim bo dopuščeno. Gornja slika jih predstavlja, ko se vozijo iz Poljske v
nove begunske logarje v odprtih vagonih.

Vsa svetovna zgodovina pri-
ča, da so se podjarmljeni narodi
in pa izkoriščani sloji v svojih
deželah ob vsaki ugodni priliki
zavzeli za svobodo. Izgleda, da
se naš zunanji tajnik Byrnes te-
ga ne zaveda. Zato je žalostno,
da Rusiji direktno grozi, med
tem ko z drugim očesom nič ne
vidi, dasi bi moral videti v vse
strani. Ti kosmati komunisti do-
bivajo pristaše med kolonialni-
mi ljudstvi zato, da bi jih poma-
gali osvoboditi, a vlade demo-
kratičnih imperialističnih dežel
pa upornike, ki zahtevajo svo-
bodo, šiloma pošiljajo na “dru-
gi svet”.
"Angleška in ameriška vlada

sedaj Rusiji očitata agresivnost.
Ampak kdo pa danes najbolj
tlači podjarmljena ljudstva?
Mar se Rusiji upirajo? Naj bo
ona agresivna ali ne, nihče ji ne
more očitati, da gazi po brez-
pravnih ljudstvih, ki bi se rada

otresla izkoriščevalcev. Ali mo-
re Churchill to trditi o svoji de-
želi, kateri se Indija, Indonezi-
ja in razna druga ljudstva pod
njenim jarmom že toliko let ši-
loma in pa pasivno upirajo? In
kaj pa dogodki v Egiptu?

Priznam, da je Rusija agre-
sivna, toda v onih krajih, kjer o
kaki demokraciji še ni nobene-
ga sledu. Zato ne morem angle-
ških imperialistov nikakor ra-
zumeti, čemu protektirajo de-
mokracijo tam kjer sploh še ni-
koli eksistirala ni. To bi bila
uganka celo za Solomona.

☆

Priznam, da gre evolucija po
svojih potih. Nekoč so kralji,
cesarji in kajzerji rožljali s sab-
ljami. Nato jih je nasledil slam-
nati “duče”, ki je svetu pretil s
svojimi tri milijone bajonetov.
In danes pa se preteče obnaša s
svojim miganjem z atomsko

bombo anglosaška demokracija.
☆

Mnogi ameriški učenjaki, ki
•so to bombo iznašli, in pa drugi
humanitarci v tej deželi, med
katerimi jo tudi mnogo cerkve-
nih ljudi seveda največ iz
protestantskih vrst, se zgražajo
nad to nevarno igro z atomsko
bombo in svare, da se človeštvo
igra z uničenjem samega sebe.

Kar se mene osebno tiče, se
smrti ne bojim. Skozi svoje živ-
ljenje sem se po svojih močeh
bojeval za realno demokracijo.
To sem delal tudi med vojno in
pomagam kar morem i danes.

☆
Zdelo se mi je dvomljivo v

namigavanjih, da je Truman po-
vabil sem Churchilla na obisk
že pred šestimi meseci zgolj da
se tu odpočije. A dne 5. marca
pa se je izkazalo, čemu je bivši
premier Velike Britanije tu in
tudi čemu ga je Truman pova-
bil sem in ga predstavil. To je

, bil nedvomno dogovorjen diplo-
I matični manever.

Poleg blaga za moške obleke
primanjkuje tudi belih srajc.
Kljub temu se veliko delavcev
postavlja, da imajo na razpola-
go mnogo srajc. Ob enem riski-
rajo v špekulacijah z delnicami,
zemljišči in z drugimi takimi
kupčijami, ko najložje dobiš le

1 “mačka v Žaklju”, svojo zadnjo
' srajco. Benjamin Franklin je
dejal: “If man emties his purse
into his head, no one can take it
from him.” Ampak koliko pa je
takih ljudi, ki se bi znali ravnati
po tem pravilu!

☆ ;

Druga rečenica, ki pa nima
trdnih tal: “Zaupajmo v Boga,
pa naj atomska industrija obra-
tuje magari noč in dan.”

☆

“Kam neki bo svet zagazil?
Izgleda, da v svoj konec.”

Ako je bila cena govejega
mesa kdaj višja kakor sedaj, je
to moralo biti v onem času, ko
je krava luno preskočila.—Olin

i Miller.
• •
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modernim električnim štedilnikom daste lahko takoj slovo
staromodnim kuharskim metodam. Najnovejši način kuhanja z vsemi delo-
hranilnimi pripomočki jutrašnjega dne so vaši danes.

Ženske po vsej deželi so se zavzele za električni način kuhanja, ker to je
čisto, brezskrbno, hitro in ekonomično.

Kadar kuhate z elektriko je prevroča kuhinja ter lisasto črni lonci in
ponve stvar preteklosti. Moderni električni štedilniki so tako avtomatični, da
se vaša jedila pričnejo kuhati ko ste vi od doma.

Zakaj se ne odločite še danes vživati jutrajšnjega načina kuhanja, s
hitrim modernim električnim štedilnikom? Kmalu bodo na razstavi pri vaših
trgovcih in v vaši bližnji Edison prodajalni.
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COMMONWEALTH EDISON COMPANT

Če vas zanima, da Nemčija
danes samo to obžaluje, da je
Vojno izgubila in ako vsa zani-
majo pojasnila o njenih name-
rah in naklepih v bodoče, pošlji-
te dopisnico na Society for the
Prevention os World War 111,
515 Madison Ave., New York
22, N. Y., od kjer boste preje-
mali pamflete o tej stvari.

☆

Čemu bi se starejši ljudje se-
daj še zanimali za prosperiteto?
Živčno smo »večinoma uničeni in
mnogi tudi finančno pri kraju,
ali pa že na kraju. Pravijo, da
šo naši predniki skrbeli za nas.
Kaj imamo od tega?

Toda ne obupati, fantje! Pre-
stali smo vse človeško gorje in
j tem je bilo veliko nečloveške-
ga. Bodimo veseli, da življenje
ni šlo mimo nas neopaženo, kaj-
ti bili smo v njemu. Ako nas ča-
ka koncem konca le smrt, kaj
zato! Saj se to zgodi vsakemu
enkrat v življenju.

John Chamazar.

KDO JE JOSEPH
"BROWN"?

Naročnik iz Springfielda, 111.,
nam piše o prejetih izvodih
Ameriškega družinskega kole-
darja, in ob enem omenja, čemu
ne pojasniti, kdo je pisec, ki se
pod svojimi dopisi v Prosveti
podpisuje z “Joseph Brown”.

Pred leti je živel v okolici
Springfielda, kjer je urejeval
eselpistični list “Socialistična
Zarja”, ki je bil tiskan v Cleve-
landu. Joseph se je takrat pisal
Erjavec, pozneje pa je začel s
farmarstvom in si ime spreme-
nil v Brown. Svoje eselpistične
nazore sedaj ponuja v dopisih v
Prosveti.

Ta Joseph Brown ali Erjavec
ni bil aktiven v nobenem slo-
venskem društvu in v nobeni
naši akciji. Ko je bil vprašan,
da-li bi bil pri volji kupiti del-
nico Slovenskega narodnega do-
ma v Springfieldu, je odgovoril,
da če bi jo kupil, bi to zanj po-
menilo kakor da si bi obesil ka-
men na vrat.

Pisec iz Springfielda omenja
te stvari zato, da ne bi kdo mi-
slil, kakšna veličina je ta Jo-
seph “Brown”, ki sedaj stresa
svoje eselpistične modrosti v li-
stu, v katerega ni nikoli veroval
in v svojem listu pa ni imel do-
bre besede ne za naše organiza-
cije in ne njihna društva ter
klube, dasi so med našim ljud-
stvom v tej deželi res zgradile
veliko dobrega, dočim se nima
njegovo gibanje z ničemer po-
našati.

KONVENCIJA DRUŠTVA
ZA INDUSTRIALNO
OBNOVO JUGOSLAVIJE

Detroit, Mich.—V tukajšnjem
Leland hotelu se bo 30. in 31.
marca vršila prva splošna ali na-
rodna konvencija Društva za in-
dustrialno obnovo Jugoslavije
(American Association for Re-
construction os Yugoslavia, Inc.)

Namen te organizacije je Ju-
goslaviji pomagati v pospeševa-
nju industrijskih in obrtnih de-
lavnic.

Kdor želi o pripravah za to
zborovanje in o namenih gori
omenjene organizacije več po-
jasnil, ali si najeti za časa kon-
vencije sobo v hotelu, naj se
obrne na tajnico Mary Dabich,
18636 Hull, Detroit 3, Mich.

Francija snuje novo
kolonijalno politiko

V francoski ustavodajni skup-
ščini se pripravlja debata o ko-
lonijalnem problemu, ki utegne
biti velikanske važnosti- Odbor
ustavodajne skupščine za pre-
komorske pokrajine je pripra-
vil besedilo za ustanovitev ta-
kozvane francoske unije, to je,
francoskega commonwealtha, v
katerem bi uživali vsi člani po-
polno enakopravnost. Dramati-
čni razvoj zunanje političnih in
drugih dogodkov, pred vsem
težkoče, ki so nastale v prehra-
ni, so potisnile to velevažno za-
devo nekoliko v ozadje, tako da
ji svetovna javnost ni posvetila
toliko pažnje kot zasluži.

Ako pride do tega, da ustavo-
dajna skupščina odobri namera-
vano besedilo, bodo postali vsi
prebivalci prekomorskih fran-
coskih kolonijalnih posestev
pravi francoski državljani, kar
bo dovedlo do izredno zanimi-
vih zapletljajev na primer v
Indokini, kjer zahteva prebival-
stvo popolno neodvisnost od
Francije.
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