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"Večerja v Beli hiši"
Dne 13. januarja 1942 sta

Louis in Stella Adamič večer-
jala v Beli hiši s predsednikom;
Rooseveltom in njegovo sopro-
go ter premierjem Churchillom.
Bela hiša je bila tedaj osrednja
točka največje krize sveta, na
katero so se opirale najboljše
težnje stotine milijonov ljudi.

Rooseveltove je zanimala
Adamičeva knjiga “Two-Way
Pasage”, ki je izšla oktobra leta
1941. Zahtevala sta, da jo čita:
i Churchill, a sta ga.že naprej
opozorila, da mu gotovi deli ne
Ipodo všeč. ‘"Odpira pogled.” je
dejal FDR, “res odpira, pogled”

na povojni svet, na mir.
Da zabije v Churchillovo tr-

dovratno torijsko bučo točko
ali dve o Ameriki, je FDR za-
ključil porabiti Adamiča in nje-
govo knjigo. Posledica je bil po-
sebno izreden večer, poln vese-
lih šaljivih trenutkov ter skraj-
no resnih nadglasov. katerih
važnost se šele sedaj lahko pol-
no ocen ja.

Vojaški položaj v Evropi, Se-
verni Afriki ter na Pacifiku je
bil brez vsakega pretiranja
skrajno nevaren, toda zdelo se
je, da sedi FDR vrh sveta. Be-
sede polne hudomušnosti so mu
drdrale miljo na minuto in šči-
pale Churchilla, ki je v slabem
humorju vračal milo za drago.
Ozračje je pokalo od napetosti,
od samo po sebi umljivih med-
narodnih potežkoč.

Louis Adamič in njegova so-
proga sta bila uverjena, da zna
“prijateljstvo” z Rooseveltom in
Churchillom postati glavne zgo-
dovinske važnosti, in sta na-
pravila skrbne zapiske vsake
Rooseveltove in Churchillove
besede, izraza in kretnje; ravno
tako glede drugih gostov, obed-
-iega sporeda, o Fali,
tankočutnosti ozračja Bele hiše,
izvirajoče iz Rooseveltove tele-
sne nesposobnosti in vojne o
mnogih rečeh, o katerih se ni
moglo govoriti med vojno ali v
Rooseveltovi življenski dobi.

Sedaj pa je Louis Adamič na-
pisal “Dinner at the White
House”, morda svojo najboljšo,
najvažnejšo knjigo. Prvih osem
poglavij bo povzročilo precej
rahljanja in smeha; zadnjih šest
pa vključuje kratki pregled do
sedaj še malo razumevanih raz-
vojev, katere pisatelj deloma
pripisuje nesrečnemu odnošaju
med Rooseveltom in Churchil-
lom in ki se je raztegnil v po-
vojno dobo in so del sedanjega
nagibanja v tretjo svetovno
vojno.

Večerja v Beli hiši predstav-
lja dramatičen pogled od blizu
na personalno in suprapersonal-
no medigro med Rooseveltom in
Churchillom. Vključuje izkle-
sano sliko obeh mož in Eleanore
Rooseveltove, koje zgodovinska
vloga ne zna biti manjša od so-
progove. Podaja tragi-komičen
pogled na izvor ideje Združenih
narodov. Razpravlja o takih
vprašanjih kot:

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

Ali je FDR kedaj imel prili-
ko preprečiti Churchillove trdo-
glavne imperialistične namene
in razviti tako ameriško zuna-
njo politiko, koje glavni cilj bi
bil svetovni mir in ne ohranitev
blitanskega imperija s tvega-
njem vojne z Rusijo? Ali je
Churchill preslepil Roosevelta,
izkoriščajoč predsednikovo pe-
šanje?

Ali je neuspeh Rooseveltove
mednarodne politike (kot izgle-
da 1946) deloma zakrivila ožja
kolaboracija in nasveti Hopkin-
sa, Barucha, Leahyja? Napačno
mišljenje, da je Amerika anglo-
saksonska dežela? Pomanjkanje
v ameriškem ljudstvu politične
izkristalizacije, na katero je
Churchill računal že od počet-
ka in katero je še nadalje izko-
riščal po smrti svojega “prija-
telja”?

Kakšno vlogo jepri vsem tem
igrala Eleanor Roosevelt? Cor-
dell Hull? Wendel Willkie?

Je bil FDR velik mož? Ali je
bil res pravi demokratični vo-
dja ali le “plemič” iz Hyde Par-
ka? Žrtev svojega lastnega ne-
stalnega značaja? Ali žrtev
Churchillovega argumenta: Ali
to, ali pa da je namreč na
svetu v splošnem srednja pot
nemogoča, vsled tega je Ame-
rika morala ali podpirati brit-
ski imperij ali pa tvegati razgi-
bani e komunizma?

Kedaj je pričelo Roosevelto-
vo zdravje pešati? Zakaj je bil
prisiljen kandidirati za četrti
termin? Ali se naj njegova odo-
britev Trumana za podpredsed-
nika pripisuje temu hiranju?

Ali je FDR zložil vsa jajca
v košarico Združenih narodov z
namenom, da porazi Churchil-
love imperialistične namene s
tem, da ustanovi močno medna-
rodno organizacijo? Če bi živel
še nekaj časa, bi se li Združeni
narodi že od začetka bolje raz-
gibali?

V enem poglavju že proti
koncu knjige Adamič prvikrat
razodene pripoved o svoji bor-
bi, ki jo je vodil v Washingto-
nu v letih 1942-44 proti silam,
ki jih je zastopal Churchill in
njegovih 26.000 britskih agen-
tov, ki poslujejo v Ameriki; ki
jih je zastopal Fotič in drugi
reakcionarji. Tukaj L. Adamič
predloži korespondenco, ki jo
je imel z Rooseveltom.

Zadnje poglavje “Večerje v
Beli,hiši” je grafična slika teko-
čih domačih in mednarodnih za-
dreg ter naštevanje korakov, ki
jih mi Amerikanci, vključivši
jugoslovanske Amerikance, mo-

ramo podvzeti, da se svet s tre-
tjo svetovno vojno ne uniči.
Adamič priporoča program, ki
bi ga vsak treznomisleč Ameri-
kanec moral razmotrivati, sku-
šal zboljšati, pomagati ga spra-
viti v akcijo.

S svojo ponavadi globoko od-
kritosrčnostjo je Adamič spisal
času primerno, znamenito knji-
go, ki bo sigurno vplivala na
naše politično mišljenje v tež-

Nova "KUHARICA"
ZA AMERIŠKE SLOVENKE

“SLOVENSKO-AMERIŠKA KUHARICA”
Izdala MRS. IVANKA ZAKRAJŠEK

KNJIGA, KI JO JE VSAKA GOSPODINJA ŽELELA IMETI’

Poleg obilnega informativnega gradiva svoje stroke vsebuje
tudi okrog 1200 receptov za amerikanska in starokrajska, ozi-
roma evropska jedila. V njej je tudi ANGLEŠKI ODDELEK,
kjer so v angleščini podana pojasnila in recepti za take naše
jedilne posebnosti kot POTICE, ŠARKLJI, KRAPI, BUHTELJ-
NI, CMOKI itd. To bo našim tu rojenim kuharicam zelo

dobrodošlo in se jim ne bo težko navaditi pripraviti “speciali-
tete”, ki so jih vedno tako rade imele doma.

Ker ameriške Slovenke do sedaj niso imele svoje KUHAR-
SKE KNJIGE, BO TA NOVA “KUHARICA” veliki večini naših
gospodinj in kuharic zelo dobrodošla.

Nova knjiga ima velikost Bxs Va inče, obsega skoro 500
strani, (40 poglavij), ter je vezana v trde in močne plat-
nice. Tiskana na dobrem papirju, z vidnimi črkami.

Cena $5.00 s poštnino

NAROČILA SPREJEMA
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kih letih, ki so pred nami.
Knjiga izide 28. avgusta v iz-

daji Harper & Brothers in bo
naprodaj v vseh knjigarnah v
Ameriki. ($2.50.)'

Avtografirani iztisi se dobe
naravnost od pisatelja (L. Ada-
mič, Milford, N. J.)

Tajništvo SANSa knjigo zelo
priporoča, kajti imajoč v oza-
dju zgodovinsko važne epizode,
ki jih naš častni predsednik jav-
no razodeva, je bilo prikrojeno
vse važno SANSovo delo v do-
točni dobi.

SANS.

Upor malih dežel
proti nadvladi
velike četvorice

(Nadaljevanje s 1. strani.)

vem vojnem vzhičenju bila pr-
va poražena in podjarmljena,
pa bi sedaj rada eno italijansko
kolonijo ob svoji meji, ker le
tako bi prišla do morja, ki ji
pripada, *če bi imperialisti
prejšnjih dob ne odrezali ob-
režja.

Tržaško vprašanje
Daši je velika četvorica glede

Trsta že izvršila svoj sklep, je
ta izmed vseh sprejetih njenih
predlogov še najbolj omajan.
Vzrok je silen pritisk Italije na
Anglijo in Ameriko, naj ga spre-
menita, ker drugače zna baš od-
rek Trsta Italiji povzročiti vla-
dno krizo v nji. Dalje je v Zed.
državah organizirana silna kam-
panja ameriških Italijanov, ki
bombardirajo državni depart-
ment, senatni odsek za vnanje

zadeve in druge merodajne fak-
torje z apeli, da naj Trst in
sploh vso Julijsko Benečijo “re-
šijo pred “Titovim in ruskim
komunizmom”. V tem ščuvanju
veliko pomaga tudi katoliška
cerkev. x

Ampak tudi Jugoslavija ne
drži rok križem. Načelnik jugo-
slovanske delegacije Edvard
Kardelj se živo zanima za potek
razprav in njegova odločna za-
hteva je, da ne samo Trst tem-
več tudi Gorica s svojo okolico
mora pod Jugoslavijo. In ves ta
teritorij naj bo avtonomna re-
publika v federativni republi-
kanski Jugoslaviji.

Manuilskijev načrt
Glede tržaškega vprašanja se

je na konferenci oglasil ukra-
jinski delegat Dimitri Manuil-
ski, ki je dejal, da se Ukrajina
strinja z ukrepom velike četvo-
rice, to je, da postane Trst svo-
bodna luka pod pokrovitelj-
stvom združenih narodov, am-
pak je k temu navedel tudi po-
goje, ki so ugodni Jugoslaviji.
Dejal je, da naj spada neodvi-
sen Trst z zaledjem v jugoslo-
vansko carinsko unijo, da naj
bo v njemu veljavna jugoslo-
vanska valuta, in da naj Trst
zastopa v mednarodnih odnoša-
jih jugoslovansko vnanje mini-
strstvo.

To bi torej pomenilo isto, kot
če se bi Trst Jugoslaviji kar na-
ravnost pridružilo .

Ampak ameriški in angleški
delegati so prvi teden mirovne
konference “neuradno” rekli,
da je sklep glede Trsta že nare-
jen in se tega vprašanja “ne bo
več načelo”. Vendar pa bo o nje-

SLOVENSKI AMERIŠKI NARODNI SVET
Leto IV. štev. 54

RAČUN ZA MAJ IN JUNIJ 1946
Bilanca dne 30. aprila 1946:
Politični sklad SANSa ..... $ 11,086.34
Sklad mladinske bolnice 40,178.47
Račun relifne akcije 21.00
DOHODKI za politično akcijo $ 51,285.81
Podr. št.
6Ely, Minn $ 20.00
7Little Falls, N. Y. 12.60
8—West Nevvton, Pa 14.85
12—West Aliquippa, Pa. 11.75
15—Springfield, 111 14.00
20—Cleveland, Ohio .. 2.00
22Midway, Pa 20.00
23St. Louis, M0... 171.25
24Virden, Illinois . 4.29
33—Bridgeport, Ohio 1500
36—Waukegan, Illinois 42.00
41—Fontana, California 35.00

. 54—So. Chicago, Illinois 15.5*)
67—Los Angeles, California 11.00
78—Bridgeville, Ohio 4.00
91—Chisholm, Minnesota . 6.00
97—Newark, N. J 10.00

101—Greensburg, Pa 9.25
103—Witt, Illinois 25.50
104—Braddock, Pa 150.00
108—Detroit, Michigan 300.00
Zveza Kanadskih Slovencev, St. Catharines, Ont. 13.58
Društvo št. 707 SNPJ, Summit, 111., delež od pri-

reditve 26. maja 1946
... 80.65

Delež od predvajanja filmov, Luzerne, Pa 52.00
Razni manjši prispevki . 1.50

1,041.77
DOHODKI za relifno akcijo:
Glas Naroda, New York (poslali naročniki) 16.00
Progresivne Slovenke, Cleveland, Ohio 81.00
Joe Kaluža, Rixford, Pa. 10.00

107.00
Prejeto za sklad mladinske bolnice (seznam

št. 5,6, 7) „ 41,911.10

Skupaj $94.345.68

IZDATKI:
Najemnina urada $ 100.00
Razsvetljava 2.00
čiščenje oken 6.50
Uradne potrebščine 29.87
Plača tajnika (9 tednov) 267.30
Plača pomočnika (9 tednov) . 290.25
Poštnina 3.00
Telefon in telegrami 37.00
Brošure r 285.00
Tiskovine 12.75
T & T buletin 47.00
Stroški .delegacije v Washington, D) C 327.43
Seja Združenega odbora in ACYR 79.27
Shodi

. 20.00
Subvencija 2,000.00
časopisi, revije in knjige 12.73
Ekspres 1.00
Izredna pomoč 3.50
Naročnina 10.00

Skupaj izdatki iz političnega sklada -v $ 3,534.60
Bilanca v banki 6-30 ’46 (političnega fonda $ 8,582.13
Bilanca ročne blagajno 11.38 8,593.51
Bilanca relifnega računa 128.00
Sklad mladinske bolnice 82,089.57

$ 94,345.68

PREGLED:
Skupni dohodki za politično akcijo SANSa od

6. decembra 1942 do 30. junija 1946 $ 80,247.54
Skupna izplačila v isti dobi 71,654.03

Preostanek $ 8,593.51

$ 80,247.54

Skupni dohodki za pomožno akcijo od 1. oktobra
1944 do 30. junija 1946 . $119,628.25

Izplačano pomožni akciji 119,500.25

Preostanek 6-30 1946 ...$ 128.00

$119,628.25

Mirko G. Kuhel, tajnik Vincent Cainkar, blagajnik.
Chicago, 111., 26. julija 1946.

mu padla še marsikaka beseda,
tudi akp velika četvorica glede
Julijske Benečije vzttaja pri
svoji odločitvi.

Komentarji—-
(Nadaljevanje s 1. strani.)

jah, nima niti enega dnevnika,
z izjemo dveh komunističnih,
ki pa imata le majhno naklado.

Albanija je majhna dežela.
Ker je na važni zemljepisni to-
čki, so jo velike sile vedno zlo-
rabljale za žogo, posebno še med
in po prvi svetovni vojni. Nato
si jo je Italija vzela. Nova Alba-
nija želi osamosvojitve in pa
čimtesnejše ekonomsko sodelo-
vanje z Jugoslavijo. Vprašala je
za pristop v organizacijo Zdru-
ženih narodov. Ampak Grčija
protestira, prvič, ker hoče velik
del Albanije zase, in pa ker je
sedanja vlada v Tirani “komu-
nistična”. Grška vlada, seveda,
je rojalistična in levičarji so ji
trn v peti ne samo v Grčiji tem-
več tudi v Albaniji, Bolgariji in
povsod. Svet je pač čuden, na-
pet in ga bo težko urediti.

Irski predsednik de Valera se
je tudi odločil vprašati organi-
zacijo Združenih narodov za
pristop vanjo. Daši je bila Irska
med vojno nevtralna na tak na-
čin, da je bilo posebno Hitlerju
v korist, in četudi sta jo radi te-
ga zelo grajala Roosevelt in
Churchill, je Anglija sedaj ven-
dar zato, da se jo sprejme. Po-
teza je pravilna. Izolirane deže-
le bi pomenile le nevarnost za
mir.

V Genevi v Švici je bila pala-
ča pokojnega društva naradov
minuli teden uradno prepisana
na ime nove lige, ki ji sedaj
pravimo uradno Združeni naro-
di. Ceremonija ni bila sijajna,
kajti vsi, ki so pri prepisovanju
sodelovali, so se zavedali kak-
šne upe je človeštvo gojilo
v društvo narodov, in kako
razočarano je bilo, ker so se
vojne zdržema nadaljevale in
potem še poplava fašizma
po Evropi in za tem pa vojna,
ki je bila hujša od vseh doseda-

njih. Sedanji tajnik Združenih
narodov je ob sej priliki prene-
sitve lastninskih pravic priznal,
da človeštvo tudi v to novo tvor-
bo svetovne .organizacije nima
vere, ker ga je liga narodov raz-
očarala. Ampak če so se današ-
nji državniki iz skušenj svojih
prednikov kaj naučili, in iz zgo-
dovine, morda pa bo nova liga
(Z. N.) le izpolnila naloge, ki so
ji bile dane v Rooseveltovih
proglasih in na ustanovni kon-
ferenci v San Franciscu.

V Franciji se bavijo z vpraša-
njem, če ne bi bilo umestno na-
stopiti za odpravo črne borze s
smrtno kaznijo. Kajti živeža ni
zadosti za vse, pa ga gre veliko
na skrivaj tistim, ki plačajo
zanj neglede na ceno. Delavci
so vsled tega najbolj prizadeti,
bogataši pa, ki lahko plačajo,
nič, ker jim niti delati ni tre-
ba. V Sovjetski uniji so se smrt-
ne kazni proti črnotržnikom že
poslužili. V začetku avgusta pa
je bilo v Moskvi obsojenih ne-
kaj oseb, ker so vzeli podkupni-
ne, zato da so preskrbeli lju-
dem stanovanja, ki jih je sedaj
tudi v ruskih mestih silno težko
dobiti. Sedem moških in dve
ženski, ki so imeli opravka pri
oddajanju stanovanj in se dali
podkupiti, je prejelo skupno 62
let zapora. Take kazni v deže-
lah zapadne demokracije sicer
niso znane, ampak bi zalegle.

Kongresne preiskave proti
vojnim goljufom napolnjujejo
mnogo kolon v časopisju, ne pa
ječ. A bilo bi bolje slednje kot
prvo.

Katoliška cerkev uči, da le
vzgajanje mladine v katoliških
šolah je jamstvo, da ostane ne-
pokvarjena. Resnica je, da ta-
kega jamstva ni, kar dokazuje
statistika, ki pa je buržvazni
tisk ne publicira. Veliko mlado-
letnih zločincev je iz katoliških
šol, čeprav se otroke v njih uči,
kakor se jih v javnih šolah, da
naj nikar ne krenejo na kriva
pota.

V Londonu se vrši kongres
protestantskih cerkva, na kate-
rem so veliko razpravljali o mi-
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"Naša Avtomatična ELEKTRIČNA PEČ

začne kuhati med našo odsotnostjo!"

un izvrstno hrano, kadar kuhate z elek-
Privezana h kuhinji? Ne jaz! Pred triko Avtomatična kontrola meri

desetimi minutami se je začela ve- gorkoto tako natančno, da se bo hra-
čerja kuhati. .. kljub temu pa kem na skukaia perfektno vsakokrat,
vse popoldne na soncu. Ni čuda, da Vselej boste imeli natančno “brzino
sem tako navdušena o moji avtoma- gorkote”, ki jo želite. Ugibanje je
tičm električni peči!” izključeno.

Da, lahko je imeti “proste popol-
dneve” kadar kuhate z elektriko. Z Vse prednosti tega čistega, hlad-
avtomatično električno pečjo lahko nega in brezskrbnega načina kuha-
postavite pečenko ali vse kosilo v nJa so vaše—in vse samo za $2 na
peč .. . nastavite kontrolo, in poza- mesec. Oglejte si moderne elektri-
bite. Pa se greste lahko kopat, naku- čne Peči Pri vašem trgovcu ali v bliž-
povat ali igrati karte. Med vašo od- Edisonovi trgovini. Vprašajte za

• sotnostjo peč avtomatično začne ku- načrt brezplačne instalacije in brez-
hati vaš obed ob natančnem času, ki P lačne Postrežbe za električne peči
ste ga določili, in se sama ustavi! v Chicagu.

Ste lahko gotovi, da boste imeli *za povprečne čikaško družino.

COMMONWEALTH EDISON COMPANE MU

ru, in pa o židovskem vpraša-
nju, čeprav se Žide po veri ne
smatra za kristjane. Mnogi kon-
servativni pastorji in lajiki so
se znašali nad boljševizmom in
Rusijo, češ, da preti krščanstvu
največja nevarnost iz Moskve.
Ampak kje prazaprav je kaj kr-
ščanstva? Naravno, da kadar so
protestanti skupaj, se radi
ukvarjajo tudi s katoliško cer-
kvijo, od katere so se ločili in
bili čestokrat tudi v krvavem
boju z njo. Na konferenci v
Londonu so bili glede delova-
nja Vatikana zelo pesimistični.
Mir bo mogoč le, če bodo delale
protestantske in katoliška cer-
kev skupaj, so rekli, a sveta
stolica vodi glede miru samo-
stojno akcijo in svojo politiko.
Morda so protestantski svečeni-
ki mislili pri tem tudi na pod-
poro, ki jo je Vatikan dajal
Mussoliniju, Francu, Dolfussu
in drugim takim, ki jim je bilo
kaj malo za mir.

Švedska za trgovsko zvezo
z Rusijo

Daši so odnošaji med Šved-
sko in Sovjetsko unijo jako hla-
dni, sta vendarle obe deželi v
zavesti, da je bila Švedska med
vojno v Hitlerjevih šapah, če-
prav je hotela biti strogo ne-
vtralna. Sedaj pa lahko Šved-
ska usmeri veliko svojega tr-
govskega prometa v Sovjetsko
unijo in iz Stockholma je bilo
poročano, da je švedska vlada
pripravljena dati v ta namen
Rusiji 250 milijonov dolarjev
kredita za dobo pet let.

Vsekakor sta si ti dve deželi
tako blizu skupaj, in si lahko
ustvarita vzajemnost posebno
v trgovskih odnošajih toliko,
da bo obema v veliko korist.

V prirodi so snovi in sile, ka-
terih se Človek lahko posluži.
Denarja ni v prirodi. O tem je
vredno razmišljati. Etbin
Kristan.

Najcenejše blago na svetu
sta danes: človeško meso in člo-
veška kri.—Eugene V. Dcbs.
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