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Važno jetudi ponovno pouda-

riti, da bodo vsi prispevki za
sklad otroške bolnice res stood-
stotno porabljeni v ta namen.
Kor je bilo razglašeno, da se pri
zbiranju teh prispevkov ne sme
pozabiti tudi SANSovega uprav-
nega sklada, iz katerega se pla-
čujejo vsi stroški v zveži s to
kampanjo, je bilo v nekaterih
krajih razumljeno, da se bodo
upravni stroški plačevali iz !
sklada otroške bolnice- Nikakor
ne! SANSov upravni sklad je
dokončno ločen od drugih skla-
dov in v njega se stekajo le pri-
spevki za članarino, izrecno v ta
namen darovane vsote, dohodki
od priredb v korist politične ak-
cije in podobno. NaL opozorilo
glede dohodkov za upravo je to-
rej pomenilo, da pri kampanji
za zbiranje prispevkov za otro-
ško bolnico ne smemo pozabiti
upravnega fonda, ne smemo po-
zabiti plačevati svojo članarino,
vpisavati novih članov in v splo-
šnem gledati tudi za koristi
SANSa samega, ki vodi vse delo
in trpi vse stroške iz svojega
upravnega sklada. Ta fond nam
torej omogoča, da lahko vodimo
pomožno akcijo poleg politične
ter da resnično zajamčimo, da
gredo vsi drugi prispevki do
zadnjega centa v tisti namen,
za katerega so bili darovani.

In še nekaj. SANSova kampa-
nja za sklad otroške bolnice v
Sloveniji je popolnoma samo-
stojna in nezavisna od katere
druge kampanje, ali od kampa-
nje Ameriškega odbora za ju-
goslovansko pomoč. SANSova
kampanja je naša zadeva, iz-
ključno slovenska in izključno
za Slovence. Dokler ta kampa-
nja ni zaključena in naš cilj
uresničen, ne bomo aktivno de-
lovali pri drugih sličnih kampa-
njah. izvzemši pri splošni relif-
ni akciji. Vsled tega se naj po-

| šiljajo vsi prispevki za sklad
otroške bolnice v Sloveniji na-
ravnost na SANSov urad (3935
West 26th Street, Chicago 23,
Illinois) in vse denarne nakaz-
nice in čeki naj bodo izplačljivi
le na Slovenian American Na-
tional Council.

Zakaj sedaj naglašamo, da
zbiramo prispevke le za Slove-
nijo, ko smo pa nekaj mesecev
nazaj poudarjali potrebe cele
Jugoslavije brez razlike na
narodnost itd.? Odgovor je zelo
enostaven. Relifne potrebščine
so se pošiljale v Jugoslavijo za
razdelitev po Rdečem križu in
sicer po onih pokrajinah, ki so
bile najbolj od vojne in okupa-
cije prizadete in kjer je bila po-
treba za pomoč naj večja. Reveži
so vsi, ne samo Slovenci. Naše
pošiljke so bile za nujno, takoj-
šnjo pomoč. Vendar pa nismo
mogli pomagati vsem, niti ne iz-
vršiti tistega dela, za kar je bila
poklicana UNRRA. Čim je UN-
RRA pričela pošiljati v Jugosla-
vijo svoje ogromne zaloge relif-
nih potrebščin, so oblasti ugo-
tovile, da bi bilo večje koristi za
Jugoslavijo, če ameriški Jugo-
slovani koncentrirajo svojo po-
možno akcijo na kak projekt, ka-
terega Jugoslavija sama ne mo-
re postaviti v sedanjih razme-
rah, kar bi pa lahko storili Ame-

| rikanci. In iz tega razloga jo
Ameriški odbor za jugoslovan-

! sko pomoč osvojil načrt, ki pred-
videva financiranje večjega šte-
vila klinik, laboratorijev, deč-
jih domov itd. In iz istega raz-
loga je meseca januarja ekseku-
tiva SANSa osvojila načrt za
zbiranje prispevkov za sloven-
sko bolnico. Očividno je, da o
kaki “jugoslovanski bolnici” ni
misliti ter da bo uspeh take
kampanje najboljši in stroški
najnižji, če razvijemo tako kam-
panjo v glavnem med Slovenci
v Ameriki za Slovence v Jugo-
slaviji. Ameriški odbor pa lahko
pomaga drugim delom Jugosla-
vije, ki so tudi potrebni sanato-
rijev in klinik, za katere pa ne
zbira prispevkov kaka narod-
nosna skupina.
NAŠE PRIREDITVE V APRILU

V soboto 6. aprila je nastopil
SANSov tajnik Kuhel na kon-
certu in banketu lokalnega od-
bora Sveta kanadskih južnih
Slovanov v St. Catharines, Ont
Udeležba je bila velika in zbra-
na je bila znatna vsota v fond
bolnice, ki ga zbira omenjena
organizacija v Kanadi. Govoril
je tudi Martin Krašič, gl. blagaj-
nik HBZ, gl. odbornik Vrbanac
ter tajnik Sveta kanadskih Sr-
bov Voj in Grbič. Zadnjo ne-
deljo so bile predstavljane slike
iz stare domovine v Jugoslovan-
skem narodnem domu, Ely,
Minn., pod pokroviteljstvom po-
družnice št. 6 SANSa-

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

V skladu otroške
bolnice nad $53,000

Kampanja za zbiranje pri-
spevkov v sklad otroške bolnice,
za Slovenijo je v polnem teku.
Daši se je agitacija pričela šele
1. aprila, je bila dosežena prva
tretjina kvote $150.000 že do
konca marca Dva velika mese-
ca sta april in maj in pričakuje
se, da bo do tedaj dosežena žp
druga tretjina postavljene kvo-
te. SANS pričakuje največ od-
ziva od slovenskih podpornih,
kulturnih in gospodarskih usta-
nov tor seveda tudi od imovitej-
ših posameznikov, zlasti onih,
ki so si uredili lepše in udobnej-
še življenje v Ameriki v glav-
nem s poslovanjem z našimi
ameriškimi rojaki. Zanašamo se
tudi na naše preproste delavce
in delavke, ki tvorijo hrbtenico
vsakemu našemu naprednemu
prizadevanju, ki so že večkrat
in največ prispevali za našo po-
litično in pomožno akcijo in ki
se bodo ponovno odzvali apelu
za finančno podporo tega važ-
nega, ' potrebnega in človeko-
ljubnega projekta.

Zelo nehvaležno od nas bi bi-
lo, če ne bi izrekli posebno pri-
znanje onim našim rojakom v
vseh slovenskih naselbinah, ki
jih najdemo na vsaki prireditvi,
na vsakem sestanku, kjer se zbi-
ra denar za pomoč našim bra-
tom in sestram v stari domovini.
Njihova imena so ponovno in
ponovno označena v naših se-
znamih. njihovi prispevki zdaj
za eno, zdaj za drugo stvar so
glavni vir vse podpore, ki jo mi
slovenski izseljenci v Ameriki
po svoji skromnosti moremo nu-
diti svoji stari domovini. V žlic
večkratnim slabim razmeram,
kljub slabemu zaslužku in ve-
liki potrebi v lastnih hišah se ti
rojaki in rojakinje vselej odzo-
vejo in po svoji moči pomagajo.
Kadar obiščete kako prireditev
in se zopet snidete s temi ljud-
mi, sežite jim v roke in jih to-
plo pozdravite.

V našem tretjem seznamu pri-
spevkov. ki krije štiritedensko
dobo med 8 marcom in 4. apri-
lom. zaznamujemo v skladu
otroške bolnice $49,461 55.
vključivši znesek $17,000, ki so
ga obljubile SNPJ. ABZ in JRZ
in katerega prejmemo, čim se
bo pričela bolnišnica graditi.
Nadaljni prispevki v enem te-
dnu do 11. aprila so znašali $3,-
748.00 in dvignili sklad do zne-
ska $53,100.75.

Tudi naši rojaki v sosednji
Kanadi, katere naš SANS radi
razlike v državljanstvu ne more
uradno zastopati, so se pridru-
žili naši kampanji in bodo pro-
stovoljno zbirali prispevke v ta
namen. Društvo “Novo mesto”
št 12 Vzajemne podporne zveze
Bled, s sedežem v St. Cathari-
nes., Ont., je zaključilo postati
ustanovni član našega fonda in
zbrati SI,OOO ($l,lOO v kanadski
valuti). To svojo obljubo so po-
trdidi dne 6. aprila, ko se je med
njimi mudil po opravkih glavni
tajnik SANSa in so mu izročili
že nabrano vsoto $720 (SBOO ka-
nadske valute). Če pomislimo,
da se nahaja v označenem me-
stu in okolici le okrog 70 sloven-

skih družin in nekaj samcev, ki
se bavijo v glavnem s sadjar-
stvom, je ta njihov zaključek res
nekaj velikega in plemenitega.
Marsikateri večji slovenski na-
selbini, v Zcd državah ta odziv
lahko služi za vzgled. Poleg tega
pa kanadski Slovenci tudi sode-
lujejo v Svetu kanadskih južnih
Slovanov v skupni kampanji za
bolnišnico, ki jo bodo pomagali
zgraditi v Jugoslaviji. Sodi se,
da je v Kanadi le okrog 3,000
slovenskih priseljencev. V pri-
meri s trditvijo, da je v Zcd. dr-
žavah do 250,000 slovenskih
Amerikancev, ki imajo nad 1000
raznih društev, zborov, klubov,
narodnih domov in podobnih
ustanov, pač lahko lažje cenimo
požrtvovanje naših sosedov v
Kanadi, obenem pa se sami za-
vedamo, da še nismo storili svo-
je moralne dolžnosti napram
svojim dragim v stari domovini
v tisti meri, ki jo nam naše to-
hko večje število v Ameriki na-
rekuje.
V BOLJŠE RAZUMEVANJE

Ko je eksekutiva SANSa za-
ključila, da bo začela zbirati
sklad za zgraditev bolnišnice v
Sloveniji, so nekateri naši rojaki
dobili vtis, da bomo tako bolniš-
nico tudi sami zgradili. Kaj ta-
kega bi bilo nemogoče, oziroma
bi bilo povezano s takim stroški
in delom, da bi določena kvota
pod nobenimi pogoji ne odgo-
varjala potrebi Omenjeno bol-
nišnico bo zgradila slovenska
vlada sama s pomočjo denarja,
ki ga bomo mi zbrali v ta sklad.
Bolnišnica bo last slovenske re-
publike, torej slovenskega naro-
da. ki bo sam moral precej pri-
spevati v obliki primerne zem-
lje in gradiva.'arhitektov in dru-
gih veščakov itd. Tudi značaj
bolnišnice ni bil dokončno dolo-
čen in to vprašanje je prepušče-
no državnim oblastem. Na pod-
lagi informacij, ki smo jih dobili
od drja. Neubauerja, pa smo
imeli v prvi vrsti v mislih bol-
nišnico za tuberkulozne otroke,
v kateri bi se lahko uporabljali
tudi klinični aparati, katere je
Sloveniji podaril JPO-SS. Vse-
kakor na je SANS prepustil kon-
čno odločitev zadevnim obla-
stem in ministrstvu za zdravje
pri slovenski vladi.

Za $150.000 bi bilo mogoče
postaviti precejšnji sanatorij za

: jetične otroke, nikakor pa ne
' kake splošne bolnice z najmo-
dernejšo opremo in laboratori-
jem Uradni zaključek pa dolo-
ča. da se bo presežek denarja
nad kvoto $150,000 porabil za
opremo, nikakor pa ne jamči,
da bomo preskrbeli vso opremo.
Naš zaključek določa nekaj, kar
lahko slovenski Amerikanci v
primernem času izvedemo, ne
pa kaj takega, kar bi radi izve-
dli, pa ne moremo. Prepričani
smo. da bomo v najkrajšem ča-
su zbrali vsoto $150.000 in jo
tudi prekoračili. Vse nekaj dru-
gega pa bi bilo, če bi hoteli zgra-
diti bolnišnico za pol ali en mi-
lijon dolarjev, pa te vsote ne bi
mogli zbrati. In iz tega vzroka
se je SANS obrnil na slovensko
vlado za informacije, nasvete in
navodila ter ji obenem sporočil
naše mnenje, da se bomo tako
obojestransko razumeli.

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.
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jevega zofa grofa Chiana za str-;
moglavljenje “dučeja”. Mpšeta- ■renjc se je vršilo suozi vatikan-1
sko diplomacijo in nji gre pred-
vsem zato, da Italija ostane pod
vplivom katoliške cerkve in da
ji v ta namen Amerika in An-

I glija čimveč pomagata- To je
; edin izhod, ki jo bo obvaroval
“komunizma”. O. po svetu se

| bodo dogodile letos in naslednja
leta še zelo “zanimive”, zgodo-

-1 vinsko velike stvari. Kapitali-
zem in imperializem pojemata.
Kapitalizem je zares mogočen

: samo še v Zed. državah- Drugod
zatonjuje. Nekaj drugega ga
mora naslediti in o tem se gre.

Mirovne pogodbe
za zaveznike
najtrši oreh

(Nadaljevanje s 1. strani.) v

| nacija popolnoma navezana na
Rusijo. Vsled tega jo v Wash-
ingtonu smatrajo za komunisti-
čno, ki predstavlja le manjšino
bolgarskega naroda. Vlada v So-
fiji pa trdi, da je narod z njo in

j tako se ta spor vleče in tudi v
Parizu ne bo poravnan.

Vprašanje trgovine in prometa

V Londonu in Washingtonu
so nad Rusijo zelo nezadovoljni
radi načina, po katerem uve-
ljavlja svojo kontrolo nad go-
spodarstvom Madžarske, Bolga-
rijo in Rumunije- Byrnes zahte-
va, da naj bi te dežele imele
svobodo trgovati s komurkoli
namesto da bi bile podložne so-
vjetski ekonomiji.

Na Ogrskem je vsled sovjet-
ske trgovske agresivnosti zelo
prizadet ameriški, angleški in
francoski kapital. Namen Rusi-
je je, da se ga naj Ogrska iznebi
in oljne vrelce, železnice in in-
dustrijo pa upravlja skupno z
njo. Vsaka naj bi imela v nji
polovico deleža. Enako politiko
vodi Moskva v Rumuniji, kjer
so najbolj prizadeti Angleži, ki
so kontrolirali in operirali ta-
mošnje oljne vrelce in plovbo.

Ako zavlada nad temi deže-
lami ruski gospodarski vpliv, in
pa političen ob enem, in vrh te-

- Prihodnjo nedeljo (21-. aprila)
popoldne priredi SANSova po-
stojanka št. 108 v Detroitu pe-
stro prireditev z igro in drugimi
točkami. Vrši se v Delavskem
Domu na Livernois cesti. V ime-
nu SANSa govori njegov drugi
podpredsednik in gl. tajnik S. N-
P. J. Fred A. Vider.

28. aprila popoldne se vrši vj
Harvvicku, Pa-, javni shod in
predvajanje filmov pod pokro-
viteljstvom Feleracije društev
SNPJ za zapadno Pennsylvani-
jo. Nastopi kot govornik tajnik
SANSa Kuhel in domači goVor-;
niki.

Vse te prireditve se vršijo vi
prid sklada otroške bolnice za
Slovenijo.

Mirko G. Kuhel, tajnik.

Konienlarp«*
(Konec z 2. strani)

lucije postaja dan za dnem
čilejša. Ameriška propaganda ji
sedaj nagaja pod pretvezo kam-
panje v bran Draže Mihajloviča.
anglo-ameriška pa skupno radi
jugoslovanskih zahtev za pri-1
druženje Primorja s Trstom Ju-
goslaviji. Z njo molče soglaša
Francija. Vlada v Moskvi ni do-
sedaj še nobenkrat diplomatično
rekla, da podpira jugoslovanske
zahteve. Podpira pa jih vseskozi
moralno. A najodločnejše pa se
je za pravice do slovensko-hrva-
škega Primorja zavzela Jugosla-
vija sama. Namreč današnja Ju-
goslavija. Zato so ji angleški in
ameriški propagandisti dali ko-
munistični pečat še s toliko več-
jim poudarkom- Češ, saj ji Trsta
že zato ne smemo dati, ker je
komunistična! Ali tako nekako
razumejo to stvar tisti Slovenci
in Hrvati v Ameriki, ki pravijo,
da bi zavezniki Trst Jugoslaviji
sicer naklonili, toda ker je “ko-
munistična” in pa dekla Rusije,
ga bo spet dobila Italija. Resni-
ca je. da sta angleška in ameri-
šla vlada imela glede Italije in
vprašanje njenih mej ter Trsta
že dokaj močan sporazum še v
času, ko je kardinal (takrat le
nadškof) Spellman hodil v Rim
in nedvomno pomagal pridobiti
kralja Emanuela ter Mussolini -

ga se socializacija, se bo gospo-
darska sila sovjetskega sistema
razširila do zapada Evrope, po-
sebno ako se pomisli, da so tudi
Jugoslavija, Čehoslovaška in
Poljska pod sovjetsko sfero
vpliva.

Za internacionalizacijo plovbe !
po Donavi

Stališče ameriške in angleške
vlade je, da ne bi smela nobena
država imeti mgnopol nad go-
spodarstvom druge dežele, a Mo-
skva pa sklepa pogodbe po svo-
je. nemeneč se za proteste- Pra-
vi, da je bila angleška in ame-
riška gospodarska politika zme-
rom sebična in nima radi tega
Rusiji ničesar očitati. Kajti Ru-
rija ne stremi imeti gospodar-
skih zvez in sodelovanja s svo-
jimi sosedami v namenu, da jih
bi izkoriščala, pač pa, da si bodo
vzajemno koristile druga drugi.

Ravno tako je Rusija nasprot-
na anglo-ameriški zahtevi, da
naj bo plovba po Donavi pod
mednarodno kontrolo. Dežele,
skozi katere teče Donava, so v
ruski sferi vpliva, zato je Mo-
skva še toliko bolj nasprotna
predlogu za internacionalizira-
nje te za promet tako važne
reke.

Pogodba z Italijo nujna
Najbolj nujna je pogodba z

Italijo, a tudi tu si niso priza-
dete dežele edine, kakšna naj bo.
Zaradi vprašanja Trsta vlada ob
meji Jugoslavije in Italije ve-
lika napetost, ki jo še posebno
poostruje neprijateljsko zadrža-
nje ameriških in angleških oku-
pacijskih čet napram jugoslo-
vanski armadi. Reporterji, ki so
o položaju tam poučeni, pravi-
jo, da je treba poveljništvu na
obeh straneh veliko previdnosti
ter hladnega presojanja, ako ho-
čejo preprečiti incidente, ki bi
utegnili dovesti do težkih po-
sledic.

Navadnemu človeku se bi
zdelo, da ni vzroka, čemu ne bi
mogli zavezniki priti do spora-
zuma, kakšne mirovne pogodbe
naj sprejmejo s poraženimi de-
želami. Ampak je med njimi to-
liko nasprotujočih si interesov,
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A Northern Illinois 4-H Club Member and Her Prize-winning Hereford Steer

CHICAGO AND NORTHERN ILLINOIS
... CENTER 0F AN

AGRICULTURAL EMPIRE
3 ILO je neizogibno, da Chicago postane svetovno središče pre-
hrane. Tu v severnem Illinoisu se producira en bilijon dolarjev
vrednosti pridelkov hrane letno. Tu je uposlenih sto tisoč ljudi
samo v tej industriji.

Štirideset odstotkov ameriških kmetijskih pridelkov v dolarski
vrednosti se producira v—ali v prekonočnem prevozu—severne-

ga Illinoisa. Tako je postala Chicaga največje pripravljalno in

*

The Chicago Stockyards is the
largest single live animal market in the uorld.

hrano založno središče, kot tudi največje tržišče
z živo živino na svetu. Pridelki rodovitne gornje
Mssissippi planjave in goveje živine zapadnih
ranžev se naravno razvija v glavno narodno pre-
vozno središče, kar ustvarja tukaj glavno točko
v procesiranju prehrane eno ameriških najvaž-
nejših in največjih industrij.

Ker je srednji zapad narodna žitnica, je Chi-
caga in severni fclinois velikansko razdelitveno
središče žita, čikaška trgovska zbornica obra-
tuje 86 odstotkov vse narodne trgovine s pšenico,
koruzo, ovsom, ržjo, ječmenom in soy fižolom
bodočnostjo —in je največji trg te vrste na
svetu.

Z njenim idealnim ekonomskim ravnotežjem
med trgovino in kmetijstvom, je ta okraj v res-
nici srce svetovnega bogastva v notranjosti de-
žele.

Enake naravne prednosti, ki so prispevale nje
važnosti procesiranju prehrane, so pomagale
zgraditi njeno vodstvo v industriji, transportaciji
in trgovini. Nobeno drugo središče na svetu ne
daje take lahke dosege do velikih trgov. Nobeno
drugo razpečevalno sredstvo ne nudi takega eko-
nomskega prihranka na času in daljavi v poslugi
naroda.

To je le nekaj dognanj, čemu je ta okraj
dobro pripravljen za nadaljno periodo industrij-
skega napredka. Ako vi nameravate ustanovitev
ali povečanje kake industrije, tedaj je prednost
tega različnega ograja vredna vaše splošne pre-
iskave. Mi vam bomo z veseljem postregli z vsemi
podrobnostmi in faktičnimi pojasnili. Ta posluga
je brezplačna.

This is the eighth os a series os advertisements on the industrial, agricultural and residential advantages os Chicago and Northern Illinois.
For more information, communicate uith the

TERRITORIAL INFORMATION DEPARTMENT
Marquette Building—l4o South Dearborn Street, Chicago 3, Illinois—Phone RANdolph 1617

COMMONWEALTH EDISON COMPANY . PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS
NVESTERN UNITED GAS AND ELECTRIC COMPANY • ILLINOIS NORTHERN UTILITIES COMPANY

da jih dosedaj še nikakor niso
mogli usoglasiti in ne izgleda,
da bodo imeli kaj več sreče že v
bližnji bodočnosti.

Seznam priredb
slovenskih organi-
zacij v Chicagu
“Nada” št. 102 SNPJ. “Baby

shower” v pomoč otrokom v Jugo-
slaviji v četrtek 18. aprila v dvo-
rani SNPJ.

Pevski zbor “Prešeren”. Kon-
cert v nedeljo 28. aprila v dvorani
SNPJ.

Centralni odbor SANSa. Pri-
redba v korist namenom te ustano-
Ive v nedeljo 12. maja v dvoran*
■ SNPJ.

Društvo George Washington št.
270 SNPJ. Slavnost 30-ietnice
društva v soboto 25. maja.

Društvo Summit št. 707 SNPJ.—
V nedeljo 26. maja zabava in pred-
vajanje filmskih slik iz Jugosla-
vije,

Društvo “Delavec” št. 8 SNPJ
priredi v nedeljo 2. junija v Hrvat-
skem domu, 9818 Commercial Ave.
veselico v pozdrav in v korist fan-
tom, ki so se vrnili iz armade in
mornarice. Zabava se prične ob
3. popoldne.

Pev. zbor France Prešeren.
Piknik v nedeljo 28. julija pri Ke-
glu v Willow Springsu.

“Pioneer" št. 599 SNPJ. Pik-
nik v soboto 3. avgusta v Pilsen
parku, 26th st. & Albany Ave.

Organizacije v Chicagu in oko-
lici, ki žele imeti svoje priredbe oz-
načene v tem seznamu, naj nam
sporoče podatke, enako tudi po-
pravke v slučaju pomot.)

Na Poljskem velike zmede
Poljska je vsled vojne trpela

dalj kot druge okupirane deže-
le vsled premikanja velikih ru-
skih armad preko njenega ozem-
lja. Vrh tega je dežela v procesu
socialne in politične revolucije,
ki pa se ne vrši tako gladko ka-
kor v Jugoslaviji. Politični umo-
ri so zelo pogosti. Predsednik
poljske zveze za rasno toleranco
dr. Adolf Breman poroča, da je
bilo od 1. januarja lansko leto
pa do sedaj umorjenih na Polj-
skem nad 7,000 ljudi, med njimi
zelo mnogo Židov-
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