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Zaključek gl. odbora
SANSa glede bolnice

Polletna seja gl. odbora Slo-
venskega ameriškega narodnega
sveta se je vršila v soboto 9.
marca 1946 v Gratchnerjevi
dvorani, 2653 S. Lawndale Ave.,
Chicago, 111. Trajala je ves dan.
Navzoči so bili—od eksekutive:
predsednik Kristan, prvi pod-
predsednik Rogelj, drugi pod-
predsednik Vider, tajnik Kuhel,
blagajnik Cainkar, zapisnikar
Zupan, odborniki Jurjovec, Kra-
penc in Zaitz; od nadzornega
odbora: predsednik Železnikar,
nadzornica Zakrajšek in nadzor-
nik Zavertnik; od širšega odbo-
ra: sestre Erjavec, Speck,
Krainz in Kušar ter bratje Klu-
ne, Pollock. Stonič, Zbašnik in
Zorc. Seje se je udeležila tudi
tajnica Združenega odbora ju-
žnoslovanskih Amerikancev se-
stra Anne S. Traven iz New
Yorka, ki je poročala o zaklju-
čkih konference jugoslovanskih
predstavnikov v New Yorku
2. marca, kjer radi nepredvide-
nih zaprek SANS ni bil zasto-
pan, ter o seji eksekutive Ame-
riškega odbora za jugoslovansko
pomoč dne 4. marca.

Daljša poročila o poslovanju
SANSa sta podala predsednik
Kristan ter tajnik Kuhel, kraj-
ša pa drugi odborniki. Po skup-
nem kosilu so bile predvajane
slike, posnete ob priliki prve
konvencije SANSa v Clevelan- 1
du leta 1944, ter zvočni silm 1
“Ljubljana pozdravlja osvobo-
ditelje.”

Na popoldanski seji, ki je tra-
jala do 6:30 je bil glavni pred-
met relifna akcija ter razprava
in zaključki glede fonda mla-
dinske bolnice, ki jebil ustanov-
ljen na seji eksekutive dne 26.
januarja 1946. Posebni odbor,
sestoječ iz bratov Roglja, Kuhe-
Ija, Cainkarja, Krapenca in Že-
leznikarja, je predložil svoje
priporočilo o zadevni akciji in'
to poročilo je bilo z dvema do-
datkoma soglasno odobreno in
sprejeto. Glasom tega ukrepa
seje gl. odbora, je določeno:

Minimalna kvota za zgradi-
tev mladinske bolnice v Slove-
niji znaša $150,000 in ta vsota
bo zbrana pod pogojem, da vla-
da Slovenije zajamči dejansko
ustanovitev take ustanove v
čimbolj moderni obliki, kot si
jo mi tukaj zamišljamo. Naša
akcija ima človekoljuben na-
men, zato nc želimo drtigega kot
zagotovitve od tam. da bo sode-
lovanje obojestransko.

Označena vsota $150,000 se
naj čimprej nabere in prekorači
in s presežkom financira naba-
va opreme, potrebnih aparatov
in laboratorija, tako da SANS
ne bo samo financiral zgraditev
primernega poslopja, temveč tu-
di vseh drugih pritiklin,da bo
bolnišnica popolna in uporabna.

Cim bodo vladne oblasti pred-
ložile zadovoljiv načrt in dolo-
čile kraj ter končni značaj te
bolnišnice, se naj graditev pri-
čne in denar na razpolago odpo-
šilja.

Sestavi se naj seznam prispe-
vateljev, v katerem naj dobijo
posamezni darovalci zasluženo
priznanje, in sicer:

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

ime ustanovnega člana v slu-
čaju vseh organizacij in posa-
meznikov, ki prispevajo v sklad
mladinske bolnice SI,OOO ali več,
in to po veličini prispevka;

ime častnega člana vse orga-
nizacije in posamezniki, ki pri-
spevajo SIOO ali več, a manj ne-
go tisoč dolarjev;

ime podpornega člana vsi oni,
ki darujejo nižje vsote, a ne
manj kot $5.00

Pri kampanji za to bolnico, ki
jo bo vodil upravni urad SANSa
s pomočjo krajevnih podružnic
in odbornikov, se ima naglašati
tudi potreba prispevkov v SAN-
Sov upravni sklad, iz katerega
se bodo plačali vsi stroški te
kampanje.

Kampanja za zbiranje pri-
spevkov v sklad mladinske bol-
nice nima političnega značaja,
radi tega se naj vanjo pritegne-
jo vse panoge slovenskega živ-
lja v Ameriki, katerim je pri
srcu blagor naše stare domovi-
ne.

Sklad za mladinsko bolnico v
Sloveniji, ki se ga zbira med na-
šim narodom, ostane v varstvu
SANSa in v njegovi blagajni
pod poroštvom SANSovega taj-
nika in blagajnika, dokler nc
bo vsota oddana v nabrani na-
men na popolnoma zanesljivo
mesto.

Pri izvajanju tega programa
naj SANS predvsem upošteva
svete, priporočila in želje slo-
venskih državnih oblasti ter vsa-
ko morebitno nesoglasje tako
uredi, da bo končni rezultat naj-
uspešnejši in najkoristnejši svo-
jemu namen.

Nadalje je zaključeno, da
SANS sodeluje v splošni pomo-
žni akciji z American Commit-
tee for Yugoslav Relief, kakor
doslej, dokler glavni odbor
SANSa ne sklene drugače.

Na seji darovano
$5,200 za bolnico

Ponovni dokaz, s kakim na-
vdušenjem je naše članstvo
sprejelo sklep o ustanovitvi
sklada za mladinsko bolnišnico,
so prispevki, ki so jih naši gl.
odborniki izročili v imenu svo-
jih organizacij takoj po seji.
Prvi je bil John Pollock. blagaj-
nik podružnice št. 39, Cleveland,
0., ki je v imenu svoje postojan-
ke izročil ček za $3,000, obenem
pa še S3OO za upravo SANSa.
Sledil je ček od tajnika podruž-
nice št. 48, tudi iz Clevelanda,
brata Durna, v znesku SI,OOO.
Glavni tajnik Ameriške bratske
zveze Anton Zbašnik je izročil
znesek SI,OOO. prvi obrok skup-
ne vsote $5,000. ki jo je oblju-
bila ta bratska organizacija. Se-
stra Katy Krainz iz Detroita je
v imenu podružnice št. 1 izroči-
la S2OO za bolnico in SIOO za
upravo. V prvem znesku je
vsota SIOO, ki jo je ona pokloni-
la v ta sklad v spomin svojemu
sinu kapitanu Johnu Krainzu,
ki je padel na Filipinih.

Sestra Josie Zakrajšek je v
imenu Progresivnih Slovenk iz
Clevelanda izročila ček za $3,-
200 za otroško hrano.

Tako je bilo na seji izročeno
$5,200 za mladinsko bolnico,
$3,200 za pomožno akcijo ter

NAROČITE
AMERIŠKI DRUŽINSKI

KOLEDAR
SVOJCEM C7 STAREM KRAJE

k

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.

* '

S4OO za politično akcijo SANSa.

Ker je Ameriški odbor za ju-
goslovansko pomoč zaključil po-
večati svoj odbor in je SANS
dobil pravico do treh nadaljnih
odbornikov (sedanji odborniki
so Adamič kot sopredsednik,
Kuhel kot blagajnik ter Videi’
kot nadzornik), so bili izvoljeni
za nova mesta bratje Rogelj, Za-
vertnik in Mutz. Ker se zadnja
dva nahajata v New Yorku, bo-
sta lahko zastopala SANS na te-
denskih sejah administrativne-
ga odbora.

TISKOVNI SKLAD
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111. IZKAZ
Elizabeth, N. J. Amalija Oblak

SI.OO.
W. Aliguippa, Pa. George Smre-

kar 75c.
Geneva, O. Jerry Urbas 50c.
Barton, O. Joseph Skoff S.IOO.
Cleveland, O. John Ušeničnik

$2; po $1: Louis Lamut, Louis Lov-
ko in Frank Močnik, skupaj $5.
(Poslal John Krebelj.)

La Salle, 111. Leo Zevnik $1.50.
Gurnee, 111. John Mesec 80c.
Chicago, 111. Po $2: -Filip Godina,

Fred A. Vider in Milan Medvešek; j
Leopold Wcssel sl, skupaj $7.

Fontana, Calif-... Anton Richtar
50c.

W. Mineral, Kans. John Marolt
$1.75; Frank Lesjak 50c, skupaj
$2.25. (Poslal John Marolt.)

Sudbury, Ont., Canada. Albin
Kocjan 50c.

Gowanda, N. Y. James Dekleva
$2.50.

Rains, Utah. Anton Kump 50c.
Arina, Kans. Anton Shular $1;

Chas. Vorina (Edison) 50c, skupaj
$1.50. (Poslal Anton Shular.)

Cleveland, O. Klub št. 49 JSZ
$25; Mat Petrovich $5; skupaj S3O.

Bellaire, O. Louis Pavlinich sl.
Rock Springs, Wyo. Frank Re-

mitz $1.36; Frank Grum sl, skupaj
$2.36. (Poslal Frank Remitz.)

Enon Vallev, Pa. Anton Cvetan
50c.

Youngstown, O. John Petrich sl.
Chicago, 111. Andrew Grum, Jr.,

Detroit, $25; John Spillar, St. Louis
$7; Josephine Močnik, Cleveland,
$5; John Olip, Clarendon Hills, $2;
Frank Vratarich, Luzerne, $1.50;
Frank Barbič. Cleveland, sl, sku-
paj $41.50. (Prejel na seji gl. od-
bora SNPJ Frank Zaitz.)

Thomas, W. Va. Blas Paušek sl.
(Poslal L. Werdinek.)

Richwood, W. Va. Louis Prelaz
$2.00.

Gallup, N. Mex. Julia Novak- $2.
(Poslala Mary Marinšek.)

Coverdale, Pa. Federacija SNPJ
zap. Penne S2O; nabrano med za-
stopniki društev $33, skupaj $53.
(Poslal Anton čipčič.)

Detroit, Midi. Joseph Mcnton $5;
Frank Kuhovski $2; Martin Men-
ton sl. skupaj SB. (Poslal Joseph
Koršič.)

Springfield, 111. John Ocepek $2.
Frank Zattich 50c, skupaj $2.50.
(Poslal Joseph Ovca.)

Milvvaukee, Wis. Frank Maroh
50c. (Poslal L. Barborich.)

Diamondville, Wyo. Po $1: Frank
Barlič in Joe Bastel; po 50c: Mary
Turk in John Kompare, skupaj $3.
(Poslal Anton Tratnik.)

Livingston, 111. John Widmar
60c.

VVaukegan, 111. Prijateljica lista
$3.00.

Berwyn, 111. Frank Molan 50c.
Herminie, Pa. Po 50c: John Res-

nik (Hostettcr) in Jacob Oblak
(Dilliner), skupaj sl. (Poslal An-
ton Zornik.)

Cleveland, O. John Zalar SI.OO.
(Poslal Felix Strumbelj.)

Fairport Harbor, Ohio. Lovrenc
Bajc $3.80.

Cleveland, O. Po $1: Mary Zavrl
in Frank žagar; Stanlcy Dolenc
50c, skupaj $2.50. (Poslal Anton
Jankovich.)

Oakland, Calif. John Teršinar
$1; Albert Hrast 50c, skupaj $1.50.
(Poslal Anton Tomšič.)

Ely, Minn. Matt Praprotnik $3.
Skupaj $190.56, prejšnji izkaz

$146.51, skupaj $337.07.

Dr. John J. Zavertnik
PHYSICIAN and SURGEON
3724 WEST 26th STREET

Tel. Cravvford 2212
OFFICE HOURS:

1:30 to 4 P. M.
(Except Wed., Sat. and Sun.)

6:30 to 8:30 P. M.
(Except Wed., Sat. and Sun.)
Res. 2219 So. Ridgeway Ave.

Tel. Crawford 8440
If na answer Call

Austin 5700
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Tajništvo SANSa izreka glo-
boko zahvalo bratu Leonu. Grat-
čhnerju in njegovi soprogi, ker
sta brezplačno dovolila celo-
dnevno uporabo dvorane za se-
jo ji. odbora, kakor tudi za vso
drugo postrežbo gl. odbornikom
SANSa. Hvaležni smo zlasti za-
to, ker je novi gospodar odklo-
nil vsako poplačilo in je celo od-
klonil najem dvorane drugim
strankam, ki rade plačajo večjo
odškodnino..

Naše prireditve
v marcu

Skoraj je ni sobote in nedelje,
da bi se ne vršila po ena ali več
prireditev v korist pomožne ak-
cije in SANSovega sklada za
mladinsko bolnico po raznih na-
selbinah. Radi omejenega pro-
stora, ki je SANSu na razpola-
go, ni mogoče teh prireditev
oglašati v tej koloni celotno.
Včasih nimamo zadosti informa-
cij, včasih pa nam sploh sporo-
čene niso, dokler ne čitamo do-
pisov. Tudi filmov iz stare do-
movine in govornikov ne more-
mo preskrbeti ob vsaki taki pri-
liki. Skušamo pa vstreči kadar-
koli je mogoče.

#Ta mesec bodo predvajani fil-
mi in se vršijo shodi v okolici
Jc,hnstcwna, Pa., in sicer:v so-
boto 23. marca v Homer Cityju;
v nedeljo 24. marca ob 2. popol-
dne v Hrvaški dvorani v Dunlo,
ob 8. zvečer pa v dvorani sv.
Alojzija v Conemaughu; v pon-
deljek 25. marca ob 8. zvečer v
Slovenskem delavskem domu v
Moxhamu. Na vseh štirih sho-
dih govori gl. tajnik SANSa Ku-
hel.

V nedeljo 31. marca zvečer
bodo predvajani filmi v Sloven-
skem narodnem domu v Sharo-
nu, Pa. Govoril bo prvi podpred-
sednik SANSa Janko Rogelj.

Mirko G. Kuhel, tajnik.

Veteranov mnogo
brezposelnih

Iz poročila merodajnega vlad-
nega urada je razvidno, da je
do 2- februarja dobivalo brez-
poselnostno podporo že 962,800
veteranov.

Jugoslavija na delu
za moderniziranje
poljedelstva

(Nadaljevanje s 1. strani.)
selil v Ameriko. Tu je šele spo-
znal kaj je garanje in kakšno
bogastvo je prodal tujcu za sle-
po ceno.

Ko je postala Jugoslavija Hit-
lerjeva domena, se je Vojvodi-
na še bolj spreminjala v nemški
življenski prostor. Prej so Nem-
ci domačinom za zemljo saj kaj
malega plačali, sedaj so jim jo
enostavno vzeli!

Ko je Hitlerjev tretji raj h za-
čel propadati, so Nemci v Voj-
vodini uvideli, da je njihnega
“življcnskega prostora” na tem
kraju Evrope konec in pobeg-
nili. S sabo so odvedli tudi vso
živino, stroje, žito in kar dru-
gega so še sploh mogli vzeti,
drugo pa so po možnosti uničili.
Tako je lansko pomlad postala
Vojvodina napol opustošena in
nova vlada je preudarjala, kaj
storiti, da se polja pravočasno
poseje. Pa ni bilo konj, ne vo-
lov, ne traktorjev, ne semen in
ne zadosti kmetov, kajti prej-
šnji namreč Nemci in njihni
koloboratorji so odšli, novih pa
se ne more v deželi z razdrto
transportacijo poslati iz enega,
kraja v drugega preko noči.

Prva zasilna pomoč
O teh zagatah, ki so pomenile

ali pridelek žita, ali pa pomanj-
kanje kruha v Jugoslaviji, je bi-
la obveščena UNRRA s klicem
za čimhitrejše pošiljke potreb-
ščin, kajti če ne pridejo, bo to
katastrofa za deželo. UNRRA je
nato poslala mnogo traktorjev
in semen, toda ne toliko kot se
jih je potrebovalo. Vrh tega
mnogi s traktorji sploh ravnati
niso znali, pa plugov 'je manj-
kalo. In bencina. Vlada je zače-
la s propagando, da bi šli v Voj-
vodino po nekaj dni kmetom na
pomoč mestni prebivalci, a eks-
periment se ni obnesel, ker člo-
vek, v mestu vzgojen in več ali
manj pomehkužen ne zmore tr-
dega kmetovega dela, pa sku-
šenj nima. Nato je prišla še su-

ša, o kateri pravijo, da je bila
lani v Vojvodini hujša kot še
kdaj prej.
Tudi primitivni kmetje slaba

pomoč
V tem času je vlada napravi-

la načrt za izselitev kakih dve
do tri tisoč kmetov v Vojvodino
in v druge plodovite kraje v Ju-
goslaviji iz tistih predelov, v
katerih že od pamtiveka žive v
mizeriji. Njivice imajo majhne,
so vse med kamenjem, promet-
no sredstvo so jim osli, in nji-
hna glavna imovina je nekaj
ovac in koz.

Ti ljudje se v Vojvodini niso
mogli znajti, niti niso navajeni
dela, ki ga je tam treba oprav-
ljati dan za dnem, vrh tega so
tja prišli tudi s svojimi nesani-
tarnimi navadami in zanesli le-
gar. S starimi primitivnimi ljud-
mi torej ne bo nič, zato se je
vlada odločila toliko energičnej-
še vzgajati mladino Seljakov, da
jo navduši za mehaniko, za ko-
lektivno obdelovanje kmetij in
za zadružništvo. To bo vzelo
časa. Več o tem v prihodnji šte-
vilki.

Napetost med Grčijo
in Bolgarijo

Dočim se je sedanja jugoslo-
vanska vlada s povojno Bolga-
rijo zlahka pobotala, je pa raz-
merje med Grčijo in Bolgarijo
ravno narobe. Kakor je Bolga-
rija, dokler je bila pod vlado
kralja Borisa in pronemške vo-
jaške kaste, napadla Jugoslavi-
jo, tako je bila v vojni tudi proti
Grčiji, čeprav ji je ni napove-
dala.

Novi bolgarski režim se opira
v vnanji in v ekonomski politiki
popolnoma ob Sovjetsko unijo.
Bolgariji je ob zatonjevanju
nemške militaristične sile napo-
vedala vojno Rusija in njena
armada je pripomogla, da je bil
stari režim strmoglavljen, dina-
stija vržena med staro šaro in
ustanovljena nova vlada, v ka-
teri dominirajo komunisti in
drugi pristaši prijateljstva in
zveze z Rusijo. Angleška in ame-
riška vlada z novim bolgarskim
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režimom nista zadovoljna, češ,
da je premalo reprezentativen
in vsled tega nedemokratičen.
Zahtevali sta, da naj se pokliče
v bolgarsko vlado predstavnike
vseh glavnih ljudskih strank v
Bolgariji, ki niso sodelovale z
naciji.

Ta spor še traja. Radi njega
je bolgarska vlada volitve v no-
vo sobranje (parlament) odloži-
la, a Anglije in Amerike tudi s
spremembami svojega volilnega
reda ni zadovoljila. Vrh tega je
v Bolgariji zelo močnih nekaj ta-
kih politikov, ki bi rajše, da bi
prišla Bolgarija pod angleško
namesto pod rusko sfero vpliva.

Drugo sporno vprašanje so za-
hteve Grčije za več reparacij, ki
jih je baje Bolgarija v pogodbi
za premirje obljubila, ni pa še
izpolnila svoje obveznosti.

S tem vprašanjem se peča za-
vezniški kontrolni svet v Bolga-
riji, ki ima svoj sedež v Zofiji.
Grčija trdi, da ji Bolgarija še ni
poslala vseh količin hrane, ki
jih je obljubila v pogodbi, a bol-
garska vlada trdi, da je izvršila
Bolgarija vse pogoje premirja.
Grki s svojo zahtevo izredno
pritiskajo, ker je v Grčiji lako-
ta, a Bolgari vztrajajo, da so ji
dali v živilih vse kar so bili ob-
vezani dati, več pa ne morejo.

V teh trenjih v kontrolni ko-
misiji podpira angleški delegat
zahteve Grkov, sovjetski dele-
gat pa zagovarja stališče bolgar-
ske vlade. In tako se taka neso-
glasja nadaljujejo med zavez-
niki vsepovsod.

"SLOVENSKI DOM"
VABI NA VESELICO

Chicago, 111. Društvo Slo-
venski dom št. 86 SNPJ priredi
v soboto 23. marca zvečer veli-
ko domačo zabavo, ki se bo vr-
šila v Aldine Hall, 911 Armitage
Avenue.

Ker pade datum redne seje
podružnice SANSa št. 2 ravno
na ta večer, je preložena in se
bo vršila teden pozneje, to je
30. marca v istem prostoru. Več
o vsem se bomo pomenili to so-
boto na veselici. Pridite vsi, kaj-
ti zabave in vsega drugega bo v
izobilju. J. T.
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