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Ženska med frontama
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To je bilo v Rumuniji, tam
blizu, kjer se Putna izliva v Se-
ret —v vojnem letu 1917. V pr-
vi polovici avgusta so Rusi in
Rumuni na tisti fronti Avstrijce
pošteno zbili. Vojna črta se je
bila v omenjenem odseku sum-
ljivo upognila, zamajala se je
vesoljna rumunska fronta od
Karpatov do Črnega morja. Am-
pak nerodni, kakor so bili, Rusi
in Rumuni niso znali izrabiti za-
četnih uspehov- Avstrijci so do-
bili ojačenja in jih potisnili v
nekaj dnčh čez Seret. In potem
sta se obe armadi zakopali na
obalah reke. Prav idealna fron-
ta je bila to, morda bi se ne dala
primerjati z nobeno drugo v Ev-
ropi. Kmalu je moštvo napravi-
lo še dokaj udobna kritja, kjer
smo ostali približno do novega
leta, ko so sklenili tisto neumno
premirje, in nas poslali k Piavi.
Tam pa je bilo drugače, da, am-
pak ostanimo rajši pri Seretu.

Prav romantično je bilo ne-
kaj časa tam ob tisti šumeči vo-
di. Reka je bila precej deroča,
posebno v srednjem toku, na
obeh bregovih pa je bila zara-
sla z nizkim grmovjem. Ko je
po ofenzivi skoro docela potih-
nilo puškarjenje in regljanje
strojnih pušk, smo* lahko prav
mirno kartali na tratah pred
zakopi, čitali časnike, ki smo jih
še za čudo redno dobivali, si obi-
rali na solncu mrčes, še peli smo
polglasno- Če so nam prijatelji
od onkraj vode poslali časih po-
zdrav v obliki granate malega
kalibra, kar pa se je zgodilo bolj
redkoma, nas to ni dosti vzne-
mirjalo. Granata se največkrat
ni raztreščila, pogoltnila jo je
kaka mlakuža daleč za fronto.

Ponoči je bilo ob reki tako ti-1
ho, da smo se včasih sredi tega
molka spogledali: Kje smo? Ali
smo na fronti ali doma na vasi?
Legli smo včasih vrh okopov,
poslušali plivkanje vode pod se-
boj in se pogovarjali o domu.
Često smo slišali daleč, daleč
od onkraj Sereta kratek vrisk,
morda so kozaki plesali svoj
ples in ga spremljali z vzkliki.
Malokdaj je kdo v daljavi spro-
žil puško. Straže, ki so se v me-
sečnih nočeh vračale v zakope,
so pripovedovale, da so slišale
slavce.

Zdelo se nam je, da sta se obe
armadi sprijaznili z mislijo, da
je tako vojskovanje prijetno in
koristno. Seveda če bi ne bilo
pred nami sredi šumečega Se-
reta otoka Ležal je sredi reke,
skoro bliže nam kakor nasprot-
nikom. Bil je morda kilometer
dolg in zarasel z drevjem. Zdel
se nam je kakor neznana dežela.
Že od prvega dne smo gledali
nanj in čakali, kdaj se izmed
drevja pokaže rumunska kapa
ali kozaška kučma. Ampak nič
se ni ganilo na otoku, le kaka
vodna ptica se je spreletela nad

njim. Bili smo uverjeni, da ni na
njem človeka.

Dokler se ni začelo vzdolž vse
fronte šušljati, da je na otoku
živo človeško bitje, pomislite—-
da je na otoku ženska! Nekateri
so jo videli, kako je v mesečni
noči zajemala v senci gostega
grma iz Sereta vodo, drugi so
pripovedovali, da so jo opazili
podnevi, kako se je skrivala za
gostim drevjem. Da je črnolasa
in oblečena v modro krilo- In da
si kuha tanek, komaj viden
steber dima da se včasih dviga
iznad gošče. Fronta je šepetala
o ženski na otoku kakor o ne-
kem odkritju in skrivnosti. Spo-
četka je vedelo za novico le mo-
štvo. In kakor da doživlja ču-,
dež, je govorilo samo o tem. Da,
ženska! Ženska med frontama!

Kako so vojaki oprezovali iz-
za okopov, da bi ugledali le ko-
šček njenega krila, kako so se
v jasnih nočeh plazili do vode
in napenjali oči! In če je na
otoku veter nalahno zganil dre-
vo, ali je val pljusknil v vejo,
visečo nad vodo, da se je zazi-
bala, so jo že videli, čeprav le v
domišljiji. Moj Bog, koliko časa
že niso videli ženske! Sedaj jo
lahko vidijo. Pol rumunske fron-
te je takrat živelo od ženske
na otoku. Pol rumunske fronte
nam je zavidalo naš odsek pred
otokom Ne vem, ali je bilo res,
ampak govorili so, da so takrat
od drugih polkov v množicah
prosili za premestitev k našemu
polku. Pred nami je bila pač
ženska!

Skrivnost ni ostala dolgo last
fronte in frontnikov. Prišla je
na ušesa višjih oficirjev in sa-
mega generala. Prijazni, trebu- j
šasti, že nekoliko sivi general
z viržinko med zobmi se je ne-
kega dne pojavil v našem odse-
ku. Pomislite, general je prišel
med nas! Prav na nasip si je
upal, legel na trebuh in gledal
skozi dalnjogled na otok. Smeje
se je pogovarjal z oficirji in še
z vojaki je izmenjal nekaj pri-
jaznih besed. Kaj bo? smo se iz-
praševali. Ofenziva?Eh, ofenzi-
va! Žensko je prišel gledat! Še
general bi rad videl žensko.
Morda jo je pa videl. Daljno-
gled ima.

Ali veste, da ni ostalo pri ša-
lah. V temni noči sta priškripa-
la iz zaledja dva voza s čolnom.
Bil je prav močen, globok, z že-

I lezom obit čoln. Za dvajset mož.
Torej bo vendar ofenziva! Re-

kli so nam, da bo podjetje. Po-
velje je bilo, v eni naslednjih
noči zavzeti otok. Dvajset mož
menda zadostuje. Sicer je bilo
res. Zakaj bi ne zasedli otoka?
V strategičnem oziru bi nam
menda res lahko koristil. Bog
ve, kaj se še pripravlja. Bolje
drži ga, ko lovi ga. In sploh:
poveljstvo ne mara nobenih
skrivnosti, nobenih prikazni,

kar bi moštvo vznemirjalo. Re-
kli so nam tudi, da je povest o
ženski na otoku bajka, ampak
moštvo je* bilo slej ko prej pre-
pričano o nasprotnem. Prav je
imelo!

Podjetja naj bi se udeležili
sami prostovoljci, ki znajo tudi
veslati. Z izbiro pa je bil križ.
Nalogo je imel izvršiti drugi ba-
taljon. Ampak javil se je ves
bataljon, osem sto šestdeset mož.
To je bilo preveč, odločno pre-
več. Izbranih je bilo torej le
dvajset srečnikov, ki naj bi se
popeljali na otok, štirideset pa
naj bi jih čakalo za drugo in tre-
tjo vožnjo, če bi prva dvajsete-
rica ne zadoščala.

Komaj smo pričakali, da se je
mrak zgostil, in je bilo ukazano,
naj stopimo v čoln, ki je bil že
privezan ob vodi. V koledarju
je sicer kazalo polno luno, a nad
nami so potovali- oblaki. Le za
hip nas je včasih obsvetila me-
sečina. Nevaren se nam je zdel
ta naravni reflektor,, pa kdo bi
čakal ugodnejše prilike.

Zaplivkala je voda, ko smo
stopili v čoln in odveslali od bre-
ga. V začetku je šlo prav po sre-
či. Ampak veslači niso bili od
poklica. Ko smo dospeli v sredi-
no toka, je čoln zaplesal kakor
igrača. Držali smo se za rob v
strahu, da se prevrnemo. Vesla-
či so veslali vsak v svojo stran.
Čoln pa se je vrtel zmeraj hi-
treje, voda ga je zanašala zme-
raj niže. Zdajci se je izza obla-
kov prikazal mesec. Zaneslo nas
je že precej daleč na spodnji ko-
nec otoka. Veslajte, nerode ne-
rodne! je vzklikal narednik, ve-
slajte proti otoku! Bilo pa je že
prepozno. Nemogoče je bilo ve-
slati proti struji. Na nasprotnem
bregu je zaropotala strojnica.
Plink, plink, so pele krogle nad
nami. Strojnici so pomagale pu-
ške. Radovedno je prisluhnila i
fronta nočnemu nemiru. Naš
čoln pa so gnali valovi vedno
niže, dokler nismo po srečnem
naključju zapluli v mirnejšo
obrežno vodo in pristali. Poteg-
nili smo čoln v grmovje in se
vrnili k polku, kjer so nas spre-
jeli s smehom in porogom.

(Konec prihodnjič.)

Kampanja za otroško
bolnico

Clevelandske podružnice Slo-
venskega ameriške narodnega
sveta so začele s kampanjo za
nabiranje denarnih prispevkov
v sklad za otroško bolnico v Slo-
veniji. Prispevki se bodo pobi-
rali po okrožju posameznih po-
družnic. Te okraje bodo obiskali
zato določeni nabiralci in nabi-
ralke, kateri bodo imeli seboj
pooblastilo in nabiralne pole iz
urada SANSa. To je važno za
vsakega prispevatelja, ker ta
kampanja se bo vršila po pose-
bno začrtanem redu.

S postavitvijo te bolnice v
Sloveniji si bomo ameriški Slo-
venci zaslužili lep spomin, ki bo
obenem spomenik našega hu-
manitarnega sočutja do našiji
obubožanih rojakov in nedolž-
nih otrok, ki so postale žrtve
zadnje vojne. Ta zamisel je zelo
lepa in jo bo pozdravil vsak, ki
ima človekoljubje za lepo čed-
nost.

Vodstvo SANSa je določilo
vsoto $150,000 za zgradbo te bol-
nice v Sloveniji in po zadnjem
poročilu glavnega tajnika SAN-
Sa je dosedaj prišlo v ta sklad
nad $57,000. To je lep napredek
v tem kratkem času in ako se
bomo ameriški Slovenci resno
zavzeli v tej kampanji, se bo zla-
kha doseglo določeno vsoto do
koncem meseca maja.

V zvezi s skladom je bil na-
pravljen še drug važen zaklju-
ček. Pri nabiranju prispevkov
se bo vpisalo vsakega daroval-
ca na posebno listino in vsa ta
imena bodo potem poslana v
arhiv te bolnišnice v Sloveniji.
Darovalci so razdeljeni v tri vr-
ste: po SI,OOO ali več bodo za-
znamovani za ustanovitelje; od
SIOO do SI,OOO za častne člane
in od $5 do SIOO pa za, podporne
člane. Ta imena bodo v trajnem
spominu in brez dvoma bo mar-
sikateri bolnik prečital imena
darovalcev, ki so mu pripomo-
gli, da je dobil zdravniško oskr-
bo v bolnišnici, ki so jo zgradili
njegovi dobri rojaki iz daljne
Amerike.

Vsak, ki je bil v življenju pri-
klenjen vsled bolezni na bolni-
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ANDREJ GROMEJKO, drugi z leve, je sedaj zastopnik USSR v
varnostnem svetu združenih narodov. Tretji z leve je ameriški zastop-
nik Edvard Stettinius in četrti pa kitajski zastopnik Quo Tai-či. Prvi
z leve je tajnik združenih narodov Norvežan Trygve Lise.

blagodejno vplivajo na bolnika
obiski prijatelja, ko vidi, da se
nekdo zanima za njegovo usodo,
nesrečo in ko tak bolnik ozdra-
vi, si vse to obdrži v trajnem
spominu. To primero si lahko
vzamemo za vzgled ob času ko
se bomo pomišljali in odločeva-
li, ali bi dali ali ne in koliko bi
dali za zgradbo bolnice v Slo-
veniji.

Kdo naj daruje? Odgovor te-
mu bi moral biti, VSAK! Bole-
zen nima izbire, doleti vsakega
in ne vpraša kakšnega politič-
nega prepričanja je. Na tej pod-
lagi so zgrajene bolnišnice in na
tej podlagi se naj vrši tudi na-
biranje in prispevanje v sklad
bolnice v Sloveniji. Darujmo po
svojih močeh, premožnejši lahko
dajo več, saj bogastvo pride od
vseh in na račun vseh zemlja-
nov. Ko gre za tako važno člo-
vekoljubno stvar, tudi ne more-
mo biti preveč skopični in od-
primo naša srva na podlagi nuj-
ne potrebe za obstoj in poživet-
je slovenskega naroda v domo-
vini!

Dosedaj se je že več naših
organizacij priglasilo s tisočaki
v ustanovni sklad in od posa
meznikov je dosedaj samevala
v ustanovni družini zavedna ro-
jakinja Theresa Frank iz Cle-
velanda in upati je. da se nji
pridružijo še drugi. Zato rojaki
in rojakinje! Dosedaj smo ame-
riški Slovenci veliko darovali
za prvo pomoč ljudem v Jugo-
slaviji v obliki hrane, obleke,
obuvala in v denarju, s katerim
se je nakupilo razno blago. Zato
priskočimo in pomagajmo njim
tudi v zdravstvenem oziru in
darujmo v sklad za otroško bol-
nico v Sloveniji! Storili bomo
važno in hvalevredno delo.

Za podružnico št. 48 SANSa.
Louis Kafcrle.

Od starega
Milwaučana

Milwaukee, Wis. Kako bi
neki začel? Nekaterih starih ko-
renin se včasih prime misel, da
niso še popolnoma gnile in pri-
čno poganjati. Včasih nudijo
svetu cvetje in sad, včasih tr-
nje in ljuliko. Oboje koristi člo-
veštvu; trnje in ljubka dajeta
človeku delo, da se obeh znebi,
cvetje in sad sta mu pa v korist
in dobiček. Delo koristi člove-
škemu zdravju, korist pa no
saj veste koristi pa nič ne
škodujejo! Vsled tega, pa naj
stara korenina požene kar bo

to bo!
Tisti članek Katkin članek

o postu mi jebil zelo všeč. Prav-
zaprav vse njene spise rad či-
tam. Toda tisti muc pa ne gre
iz moje trde butice. V vsem mu-
covem vedenju, v vseh njegovih
dejanjih in nehanjih sem videl
toliko neodvisnosti in samostoj-
nosti, da sem bil v resnici vesel,
da beštija ne živi v današnjih
časih. Danes je tako samostojno
in odločno vedenje vendar ne-
kaj, kar nasprotuje vsej predpi-
sani in opevani demokraciji na-

Dr. John J. Zavertnik
PHYSICIAN and SURGEON

3724 WEST 26th STREET
• Tel. Crawford 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
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Zastopnik poljske republike v
varnostnem svetu združenih na-
rodov, Oskar Lange, je v imenu
svoje vlade dne 16. aprila v ome-
njeni ustanovi, ki ima svoje za-
sedanje v New Yorku obtožil fa-
šistično Španijo za nevarno sve-
tovnemu miru in predlagal, da
naj i druge dežele, ki so zasto-
pane v varnostnem svetu, pre-
trgajo z njo ekonomske zveze
ter diplomatične odnošaje. Ob-
dolžil jo je, da ima v svojih me-
jah več tisoč nemških znanstve-
nikov, ki nadaljujejo v labora-
torijih raziskavanja za izpopol-
nitev raznih orožij in za uposli-
tev atomske energije v vojne
namene.

Lange v svoji obtožbi fašisti-
čne Španije sicer ni dobil v za-
padnih demokracijah veliko opo-
re, a spravil pa je to vprašanje
na dnevni red, kar je že nekaj.

Diktator Franco taji, da se v
njegovi državi sploh kdo peča z
načrti za iznajdbo novih moril-
nih orožij. Ampak poljska vlada
mora pač imeti dokaze, čeprav
jih ji v Washingtonu in Lon-
donu podcenjujejo. O tem je na-
pisal zelo značilen članek kores-
pondent časniške agencije ONA,
David Schoenbrun, ki se glasi:

Španija je zelo marljivo na
delu, da si čim preje preskrbi
vse potrebne podrobnosti o fa-
brikaciji atomske bombe to
je izvedela Overseas News
Agency od Charlesa Mentona.
Delo se vrši na vrhu skalnate
stene v bližini vasi Portuguala-
te, ki leži 5 milj od mesta Bil-
bao in tvori naravno trdnjavo,
katero bi bilo izredno težko za-
vzeti, tako težek je pristop.

Charles Menton je že nedav-
no napisal članek (priobčila ga
je Overseas News Agency), v
katerem je bil Franco obtožen,
da se je zvezal z nemškimi mili-
taristi in.učenjaki, ter da skupaj
z njimi snuje načrte za zopetno
agresijo Evrope. Napad, ki bi
imel biti izveden z atomskim
orožjem. Zanimivo je, da je
poljska vlada uradno v svoji pri-
tožbi proti Francovemu režimu
na Španskem navedla skoraj
identično isto obtožbo.

Menton je psevdonim, za ka-
terim se skriva zelo visok fran-
coski uradnik, ki se je tekom
španske meščanske vojne boril
proti Francovim tolpam in 'ima
še danes najožje stike s podtal-
nim pokretom v Španiji, ki si
prizadeva izpodkopati režim ge-
neralissima Francisca Franca-
Menton je povedal, da mu je
kraj Portugalate dobro znan,
ker se je v teku španske meščan-
ske vojne boril v onem okraju
in se še vedno živo spominja te-
renskih težkoč te pokrajine. De-
jal je, da mu je posebno dobro
ostala v spominu bitka, ki je
trajala dva in pol tedna in se
je tam odigrala med lojalnimi
vladnimi četami in uporniki ge-
nerala Franca.

Menton pripoveduje, da leži
vas visoko na planoti, ki domi-
nira cesto iz mesta Bilbao v San-
tanderi. Naselje leži tako, da
tvori naravno utrjeno postojan-
ko, ki zapira vsa pota, po kate-
rih bi se mu bilo mogoče pri-
bližati.

Vsa pokrajina je izredno ne-
prijazna, nedostopna in pusta.
Redko naseljena in redko ob-
iskana, je zares idealno ležeča
za tovarno, ki bi se bavila s pro-
izvodnjo prepovedanega mate-
rijala.

V Mentonovem članku, kate-
rega je Overseas News Agency

ših slovenskih prerokov demo-
kracije! Ako bi bil Katkin mu-
cek danes živ in poznan, le ver-
jemite mi veliki preroki bi
se pričeli bojevati ž njim. Saj je
vendar bil diktator; če ne to pa
vsaj komunist ali pa sopotnik.
Le smejte se, če hočete; fakt pa
je, da danes v naših slovenskih
listih še tanjše dlake od mačjih
cepimo . . .

Pri našem Radotu, no saj ga
poznate. Obzorov urednik in ne
vam kaj še vse je, oi se rad po-
mudil, pa ni časa :n škoda je
muje. Omenim ga le zato, ker v
resnici obstoja nevarnost, da ga
ljudje pozabijo in to bi bilo v
resnici škoda.

Naš dobro poznani (znameniti
milwauški časnikar mi bo go-
tovo oprostil, če se poslužim
njegovega besednjaka) Julius
Heil, prejšnji governer Wiscon-
sina je oznanil širnej Ameriki,
da bo “ronal” za senatorja. Pra-
vi, da se je tam v Floridi silno
pozdravil in sedaj je zopet pri-
pravljen, da stopi v službo ljud-
stva. Vprašanje sedaj nastane:
ali je senat cirkus, ali je kaj
drugega? Ako je cirkus, kar pa
jaz ne verjamem, potem Heila
le pošljimo tja on je izvrsten
klovn!

V naši lepi Sloveniji je danes
vse komunistično! Od vseučilišč-
nega profesorja pa doli do šest-
letnega paglavca. Od advokata
do übogega arestanta, od sodni-
ka in adjunkta do pobožne tre-
tjerednice vse je krvavo rde-
če! Kaj bo. kaj bo s to pregrešno
deželo?! In rešitelji, oziroma re-
ševalci vse prekrasne v svobode
in nebeških idealov, kakor na
primer škof Rožman, novopeče-
ni učitelj ameriških Slovencev
Gabrovšek, in čudni patron Ra-
do so pa tako daleč od mile do-
movine! Kako bivši domovini
pomagati? Kako ji omogočiti ob-
stoj brez pomoči prej imenova-
nih velmož? Na dan z idejami
tisti, ki več veste kot pa pod-
pisani. France Puncer.

Človeške nature ni potrebno
spremeniti. Dajmo ji le priložnost.
—Rex Tugvvell.

NE ČAKAJTE,
da prejmete drugi ali
tretji opomin o
potečeni naročnini.
Obnovite jo čim
vam poteče. S tem
prihranite upravi na času
in stroških, ob enem pa
izvršite svojo obveznost
napram listu.

Poslušajte
vsako nedeljo prvo in naj-
starejšo jugoslovansko ra-
dio uro v Chicagu od 9. do
10. ure dopoldne, postaja

WGES, 1360 kilocycles.
Vodi jo George Marchan.
* 4 T ww W V
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Španija postala glavna trdnjava
za obnovitev fašizma v Evropi

objavila, je pisec pripovedoval,
da imajo Nemci še zdaj pod svo-
jo kontrolo pristanišče Solario,
ki je tudi sijajna skrivalnica in
ležeča na čisto zapuščenem in
malo obiskanem kraju. Razmere
so izredno ugodne za tajne se-
stanke podmornic. Solario pa
leži komaj 15 milj od vasi Por-
tugualate.

Menton je tudi povedal, da
mu je eden prvakov španskega
podtalnega pokreta, ki je bil ne-
davno prispel iz Španije v Pa-
riz, razkril mnogo podrobnosti
o španski atomski tovarni.

Vse ceste in pota do vasi Por-
tugualate so strogo zastražena,
Francovi policaji in žandarji sto-
je na vsakem križišču. Mnogo
je med njimi Nemcev. Vaščani
so povedali, da niso še nikdar
videli nobenih delavcev, ter da
vsi prihajajo ponoči, na skrivaj.
Ako je treba verjeti tej infor-
maciji, morajo vsi delavci ostati
za zidovji tovarne, v kateri do-
bivajo tudi vso svojo hrano. To-
varna je obdana vsenaokoli z
visokim zidovjem. <

Težko natovorjeni prevozni
avtomobili prihajajo in odhaja-
jo, da vaščani v Portugualate jih
nikdar ne morejo videti od bli-
zu, ker se nikdar ne ustavijo v
vasi. Poleg voznika sedi vedno
težko oborožen vojak. Omenje-
ni prvak španskega podtalnega
gibanja je dejal, da še ni nikjer
videl toliko policijskih sil na-
meščenih na tako malem ozem-
lju.

Menton je zvedel tudi, da po-
ročilo, katero je dobil, ni edino,
temveč, da je bila španska re-
publikanska vlada predsednika
Girala mnogo bolj podrobneje
obveščena o tem. Verjetno je,
da bo s časom tudi francoska
vlada uradno .dobila potrebne
informacije o tej zadevi, tako
da se jih bo mogla posluževati
v zasedanju varnostnega sveta
organizacije združenih narodov
proti Francovi Španiji.

Po vsem tem ni tako neute-
meljeno, ako poljska vlada trdi,
da je Francov režim na Špan-
skem grožnja proti mednarod-
nemu miru.

Seznam priredb
slovenskih organi-
zacij v Chicagu
Centralni odbor SANSa. Pri-

redba v korist namenom te ustano-
ve v nedeljo 12. maja v dvorani
SNPJ.

Društvo George VVashington št.
270 SNPJ. Slavnost 30-letnice
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.)

Iskati napake na drugih je lag-
Ije kakor videti svoje.
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