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$ seje izvršnega
odseka SANSa

V soboto 7. septembra se jo
vršila v Chicagu redna seja
ekrekutive SANSa- Seje so se
udeležili predsednik Kristan,
prvi podpredsednik Rogelj, dru-
gi podpredsednik Vider, tajnik
Kuhel, blagajnik Cainkar, za-
pisnikar Zupan tor odborniki
Jurjovcc, Krapenc in Zaitz.
Oprostila sta se odbornika Leo
Kušlan in Albina Novak ter
častni predsednik L. Adamič,
rastna podpredsednica M. Pri-
land in častni odbornik dr.

Kern.
Kor so zaradi raznih konven-

cij in polletnih sej glavnih od-
borov naših bratskih organiza-
cij ter drugih zadržkov redne
ejc eksekutivc niso obdržavale,
e je ta seja imela baviti z raz-

nimi zadevami in jih rešiti.
Zaključeno je bilo, da se vrši

prihodnja soja SANSovih odse-
kov iglavnega odbora) v Chica-
gu v soboto 12. oktobra. Ekse-
kutiva bo priporočala gl- odbo-
ru, da skliče drugo redno kon-
vencijo SANSa enkrat prihod-
njo pomlad. Med tem časom pa
se bo vršila akcija za razgibanje
in povečanje naše organizacije
ter pritegniti k SANSovcmu gi-
banju še večje število naših ro-
jakov. društev in organizacij, ki
se zanimajo za politično akcijo,
It r poživeti nekatere podružni-
ce, ki so se zadnje čase nekam
pomrtvile. Razne kampanje za
materialno pomoč Sloveniji in
Jugoslaviji, kakor tudi kampa-
nj ; za otroško bolnišnico, so že
del j časa monopolizirale našo
politično akcijo ter skrčilo do-
lu.dkr za politično delo, za ka-
terega je bil SANS v prvi vrsti
ustanovljen.

Eksekutiva SANSa uvideva
potrebo za nadaljni obstoj in
(‘lovanje Združenega odbora

južnoslovanskih Amerika nc e v
ZOJSA ) ter bo istega še nada-
Ije finančno podpiral, dokler
c »do finančna sredstva dovolje-
vala.

Na apel Tiskovnega urada pri
predsedstvu vlade Ljudske re-
publike Slovenije za denarno
podporo Tiskovnemu skladu za
Primorsko in Koroško, je izvrš-
ni odbor odobril iz upravnega
sklada vsoto SSOO, ki se naj ta-
koj odpošlje v Ljubljano, po za-
ključku SANSove kampanje za
otroško bolnišnico v Sloveniji
pa bo SANS zbiral prispevke za
Tiskovni sklad tudi od članstva
in podružnic ter izven organi-
zacije. Na prošnjo Državnega
filmskega podjetja, oddelek za
Slovenijo, bo SANS skušal na-
bavljati za omenjeno podjetje
filmske trakove v zameno za iz-
gotovljene filme. V Jugoslaviji
je veliko pomanjkanje filmske-
ga traku in to je tudi razlog, da
je v Ameriko težko dobiti no-
vejših filmov iz Slovenije.

Ameriškemu slovanskemu
kongresu je bila odobrena vso-
ta $250, predsednik Kristan in

tajnik Kuhel pa sta bila izvo-
ljena, da zastopata SANS na pri-
hodnjem kongresu, ki se bo vr-
šil v New Yorku 20., 21- in 22.
septembra. Pričakuje se, da bo-
do na ta kongres poslale svoje
zastopnike tudi večje SANSove
podružnice ter društva, organi-
zacije in skupine, zlasti one iz
vzhodnih delov Zed. držav.

Seja je nadalje odločila, da si
SANS nabavi 150 izvodov Ada-
mičeve nove knjige “Dinner at
the White House” (Večerja v
Beli hiši) ter da tajništvo iste
razpošlje glavnim odbornikom
in podružnicam. Delo SANSa je
zelo povezano s predmeti, ki jih
pisatelj obdeluje v tej zanimivi
knjigi. Po čitanju tega svojstve-
nega .Adamičevega dela bo mar-
sikateremu bolj razumljivo, za-
kaj je bila politična akcija ZOJ-
SA in SANSa tako krvavo po-
trebna in zakaj je potrebna še
nadalje.

Razpravljalo se je tudi glede
otroške bolnišnice v Sloveniji,
za katero se je ob času seje že
nabralo $132.621- Izražena je
bila želja, da se kampanja za
dosego kvote $150,000 zaključi
še tekom septembra. Pismo od
tajništva slovenske vlade, ki se
v imenu slovenskega naroda za-
hvaljuje SANSu in ameriškim
Slovencem za velikodušno dari-
lo. je bilo z odobravanjem vzeto
na znanje. Ker pa je umevno,
da vsled raznih zadržkov in do-
končnega načrta nameravane
otroške bolnišnice v Sloveniji
no bo mogoče še nekaj časa de-
narja poslati v staro domovino,
je seja zaključila, da se nabrana
gotovina obrestonosno vloži v
zvezne bonde, hranilna društva
s federalnim jamstvom ter na
bančno hranilno vlogo. Vse take
vloge je mogoče nemudoma dvi-
gniti, prinašale pa bodo do do-
tičnega časa primerne obresti,
ki bodo seveda pripisane skladu
otroške bolnišnice. Seja je tudi
določila poroštvo za tajnika in
blagajnika, in sicer po $5,000
za vsakega.

Centralni odbor SANSovih
podružnic v Chicagu se je obr-
nil na eksekutivo, da povzame
potrebne korake, da se razne
prošnje in apeli za pomoč, ki pri-
hajajo iz stare domovine na ra-
zne posameznike in organizaci-
je, polagajo le skozi SANS, ki
je poklican, da služi kot neka
posredovalnica med nami in sta-
ro domovino. Tajništvo je še
prčd prejemom tega pisma pod-
vzelo potrebne korake, da se vse
podobne zadeve koordinirajo in
osredotočijo, sicer bi nastale
prevelike zmešnjave. Oblastem
v Jugoslaviji je bilo nasvetova-
no. da se v vseh slučajih obrača-
jo na SANS, prejemnikom takih
pisem in apelov v Ameriki pa
se priporoča, da svojim kores-
pondentom v stari domovini
svetujejo isto Razvidno je, da
so se nove oblasti zlasti v Slove-
niji z veliko vnemo in navduše-
njem poprijele dela za obnovo
in vzpostavitev normalnosti. Ve-

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

Nova "KUHARKA"
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 nase
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 Bxsl/2 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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pčitia uradnikov so mladi ljudje
brez posebnih izkušenj, ki se
obračajo za pomoč na vsakega'
ko jega naslov jim pride pod ro-
ke. Koordinacija in enotna ak-
cija v predlaganju takih apelov
in pisem pa bo mnogo bolj us-
pešna, obenem pa bo prihranila
njim samim mnogo dragocenega
časa in nepotrebnega dela.

Seja se je bavila tudi s prito-
žbami glede kradnje zalog in pa-
ketov v Trstu. Potom raznih za-
sebnih pisem in poročil v ljub-
ljanskih listih je ugotovljeno,
da je bilo v Trstu ukradenih ve-

i liko število paketov, ki so jih
! naši ljudje poslali svojim sorod-

i nikom v Jugoslavijo. Tega so

■ baje največ krive zavezniške
vojaške oblasti, ki brezbrižno
dopuščajo, da se tatvine vršijo
celo ob belem dnevu in pred
očmi civilne policije. Mnogo pa-
ketov je bilo tudi odprtih in del
vsebine je izginil. Prizadete ose-
be so radi teh dogodljajev silno
razburjene, in seveda upraviče-
no, ter pričakujejo, da bi SANS
podvzel kakšAe korake pri ame-
riških oblasteh, da se take ne-
rodnosti v bodočnosti ukinejo.

O predmetu se je razvila ob-
širna razprava in prevladovalo
je mnenje, da vzlic verjetnosti o

resničnosti takih razmer v raz-
burkanem .Trstu, je SANSu se-
daj radi pomanjkanja temeljitih
dokazov nemogoče vložiti pri-
tožbo bodisi pri poštnem, držav-
nem ali vojnim departmentom
ameriške vlade- Izkušnje so po-
kazale, da oblasti novinarskih
vesti ne jemljejo resno in se na-
vadno opirajo le na izjave in po-
ročila svojih lastnih organov,
češ, da skušajo vse podobne ne-
rednosti odstraniti ter da so za-
devna poročila iz drugih virov
pretirana z namenom, da diskre-
ditirajo zavezniške vojaške ob-
lasti ter s tem polagajo temelje
za nadaljno upiranje in nesode-
lovanje prebivalstva, ki je baje
pod vplivom jugoslovanske pro-
pagande v sosednji coni B. Na-
ša seja je zaključila, da bo po-
svečala zadevi vso svojo pozor-
nost ter storila protestne kora-
ke, čim imamo na rokah teme-
ljite slučaje in dokaze.

Istočasno je seja razmotrivala
o sovražnih postopkih zavezni-
ških vojaških oblasti v zoni A
napram Jugoslaviji naklonje-
nim elementom, ki so podvrženi
zapostavljanju od strani anglo-
ameriške vojaške uprave in še
večjemu preganjanju nego pod
staro fašistično Italijo. Slovenci
v Primorju so ogorčeni, ker za-
vezniki teptajo po demokratič-
nih pravicah slovenskega naro-
da v Primorju ter javno prote-
žirajo fašiste in neofašiste, ki
ob vsaki priliki izkoristijo polo-
žaj v prid nadaljevanja poitali-
jančevanja slovenskega ozem-
lja in slovenskega prebivalstva.
Ker ima SANS o tem položaju
precej utemeljene dokaze, je
eksekutiva zaključila podvzeti
protestne korake proti oblasti,
ki dopušča tako postopanje v
sporni coni A. Vsekakor so Ju-
goslovani v Primorju s svojim
ogromnim doprinosom za zavez-
niško stvar zaslužili vse druga-
čno priznanje, postopanje in
ravnanje, nego ga pa uživajo
pod ‘‘zavezniško kontrolo”.

Naša mladina na delu za
otroško bolnišnico

V tej koloni sem že nedavno
omenil, da se tudi tu rojena mla-
dina zanima za deželo svojih
očetov in mater in skuša po svo-
ji priliki pomagati svojim krv-
nim bratom in sestram v Slove-
niji. Zanimanje za otroško bol-
nišnico v Sloveniji, za katero
vodimo kampanjo in zbiramo
sredstva že pretežno večino te-
ga leta, je našlo potezen odmev
tudi med člani mladinskega
krožka ‘‘Perfect Circle” SNPJ
v Chicagu. Krožek je prispeval
v ta sklad že iz svoje blagajne
ter lansko leto priredil veselico
v prilog SANSove pomožne ak-
cije za staro domovino- Enako
so že priskočili na pomoč mlad,
krožki SNPJ v Sharonu, Straba-
nu, Pa., Salernu in Power Poin-
tu, 0., itd. Tozadevno iniciativo
je sprožil predvsem brat Mihael
Vrhovnik, mladinski direktor
SNPJ, ki je v svojih člankih v
mesečniku “Voice os the Youth”
in v Prosveti, kakor tudi ob raz-
nih prireditvah, ko je v prid
SANSa predvajal filme iz stare
domovine, vzbudil veliko zani-
manja med tu rojeno mladino
in jo navdušil za to humanitar-
no akcijo.

Čikaški krožek prireja v so-
boto 28. septembra posebno pri-
reditev in veselico v prid sklada
otroške bolnišnice v Sloveniji.
Vršila se bo v dvorani SNPJ, ki

jo je izvršni odbor dovolil krož-
ku v ta namen brezplačno. Pre-
pričani smo, da bo program, ki
si ga je zamislila sestra Anne
Sanneman, voditeljica krožka,
povsem zanimiv in vztrežen in
bo povlekel v dvorano obilo ob-
činstva. Godbo bo nudil orke-
ster Franka Kovačiča iz S- Chi-
caga, govoril pa bo brat Filip
Godina, upravitelj jednotinih
publikacij.

Druge prireditve v Chicagu
V soboto 5. oktobra priredi

podružnica št. 54 v So. Chicagu
veselico in ples v prid politične
akcije SANSa. Vrši se v dvora-
ni I. O. S. na 101. cesti in
Ewing Ave. To bo po dolgem
času prva prireditev te vrste v
omenjenem južnem delu Chica-
ga in je vredna obilnega poseta
od strani občinstva. Za ples bo
sviral Gomilarjev trio.

Komaj tri tedne kasneje pa
prireja v dvorani SNPJ Central-
ni odbor SANSovih podružnic v
Chicagu podobno veselico in tu-
di ta prebitek je namenjen po-
litični akciji. Čikažani bodo to-
rej imeli veliko prilike za dobro
zabavo, obenem pa bodo pod-
prli politično akcijo SANSa in
s svojim posetom nudili našim
zavednim delavcem moralno
podporo in vzpodbudo za na-
daljno delovanje v prid Ameri-
ke in stare domovine.

Mirko G- Kuhel, tajnik.

Jugoslovanski dan
v Pilzen parku

Chicago, 111. V nedeljo 1.
decembra se bo vršila v Pilzen
parku proslava prve obletnice
ustanovitve jugoslovanske fede-
rativne republike. Za glavnega
govornika je povabljen jugoslo-
vanski ambassador v Washing-
tonu Sava Kosanovič.

Predsednik centralnega odbo-
ra za to slavnost je Geo. M. Opu-
hič in tajnik pa Frank Zornjak.
Naslov slednjega je 5606 Natch-
ez Ave., Chicago 28, 111.

Pišite po novo knjigo “Slo-
vensko-ameriška kuharica” v
Prolctarčevo knjigarno. Cena
$5.00. Naročite si jo še danes.

Zamotanost vnanje
politike naše vlade
ni jamstvo za mir

(Nadaljevanje s 1. strani.)
prestidžu jebila v Beli hiši stor-
jena in Wallacev govor je bil
razglašen po vsem svetu.

Očividno je, da jih je v demo-
kratski stranki precej vplivnih
osebnosti, ki ne vidijo radi, da
bi nad Rusijo vihteli pest močne
roke. Posebno nc, ker se seda-
nji spori med zapadnimi silami
in Sovj. unijo vrše največ zara-
di imperialističnih interesov bri-
tanskega cerstva, s katerim smo
v zvezi.
Napori za militaristično zvezo

med nami in Anglijo
Nobena skrivnost ni, da je

ameriška vnanja politika že ta-
ko globoko spojena z angleško,
da bi jo bilo od nje mogoče le s
težavo ločiti. In spojena z njo
ni šele sedaj, pač pa je le še trd-
nejša, kakor je bila v prvi sve-
tovni vojni in potem v drugi.

V Moskvi označujejo to spo-
jitev za “anglo-ameriški blok”,
ki je naperjen proti Sovj. uniji
in cilj mu je nadvlada nad sve-
tom.

Ko je Truman peljal meseca
marca t. 1. VVinstona Churchilla
v malo naselje Fulton, Mo., kjer
mu je s svojo prisotnostjo po-
magal dramatizirati apel za voj-
no zvezo Zed. držav z Veliko
Britanijo proti “železnemu za-
storu” ki se razteza od Stettina
do Trsta”, so v Moskvi razume-
li, za kaj gre, in razumeli so vsi
tisti Američani, ki se zanimajo
še za kaj drugega kakor za šport
in vsakdanji kruh. Kajti Chur-
chillov govor jim je bil dokaz,
da je taka zveza tajno že osno-
vana in da se jo le še izpopolnu-
je. Sicer ni javna in je ni na pa-
pirju. Ampak obstoja vzlic
temu.

Poročevalec dnevnika Chica-
go Tribune, Chesly Manly v
Washingtonu, poroča v depeši z
dne 15. septembra, da je angle-
ški vrhovni poveljnik feldmar-
šal Viscount Montgomerv pri-
šel zato na obisk v Ameriko, da
se vojaški in mornarični vešča-

ki temboljše domenijo za koor-
diniranje ameriške izi britanske
vojne sile v slučaju, da nastane
vojna s sovjetskim blokom.

Montgomery je bil zelo pom-
pozno sprejet. Je gost načelnika
ameriškega generalnega štaba
generala Eisenhowerja. Bil je
seveda tudi pri Trumanu, naj-
več pa je na konferencah z vi-
sokimi ameriškimi armadnimi
in mornaričnimi častniki. Slič-
nih sestankov je bilo že precej
tudi v Kanadi in v Londonu.

Ta kombinacija ima vojaške
in mornarične baze po vsem sve-
tu—tudi krog in krog Rusije,
posebno na Atlantiku skozi do
severnega tečaja, na Pacifiku,
na Kitajskem, Japonskem, v
Koreji in v Sredozemlju.

Tak položaj Moskvi ne dela
veselja in je naravno, da je ner-
vozna in da se tudi Sovj. unija
pripravlja na vojno.

Ali je Trst le pretveza za
napetost?

Za en vzrok svoje politike
močne roke proti Rusiji navaja
naš državni tajnik Byrnes trža-
ško vprašanje. Hotel je Primor-
je na vsak način ohraniti za Ita-
lijo in se bi mu to tudi posre-
čilo, če bi se po minuli vojni vr-
nila čaršija v Beograd s svojim
Petrom na čelu. A vlado so pre-
vzeli energični ljudje, ki vedo
kaj hočejo in vedo, da to kar za-
htevajo, spada po pravici njim.

To so skušali dokazati naši in
angleški ter drugim delegacijam
aglo-saškega bloka z dokumen-
ti, s statistikami in z zdravo
logiko.

Minuli teden je to storil tudi
Molotov v 75 minut dolgem go-
voru. Predočeval je, da ima
Trst, ako se ga ne dodeli Jugo-
slaviji, bodočnost le, ako posta-
ne politično avtonomen, gospo-
darsko pa najtesneje povezan z
Jugoslavijo. Navedel je v ta na-
men deset točk. Reporterji ame-
riškega in drugega tiska so pri-
znali, da so bili njegovi argu-
menti prepričevalni ampak

ampak Trst ne sme priti v
ekonomski in politični objem
Jugoslavije.

V naši in angleški diplomaciji
torej odločuje, kar sc tržaškega
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ga središča je več kot 75 bližnjih
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nim tržiščem v svojih mejah.

Skupni dohodek ljudi v Chicagu in severnem delu Ta družba je tudi potreben del
Illinoisa dosega milijarde dolarjev. Ta dohodek se od- Chicaga in ima veliko zaupanje v
raža v trgovanju na drobno v vsoti $3,580,000,000, kar pred- bodočnost Chicaga. Geslo tega ogla-
stavlja drugo največje tržišče na drobno na svetu. Tukaj so sa je slično enemu izmed serij ogla-
tudi tri največje trgovine na svetu, ki pošiljajo blago po s°v, ki so priobčeni v revijah in
pošti, in največja od teh strži za milijardo dolarjev letno. časopisih po vsej deželi. Vsebuje
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vprašanja tiče ne logika, ne
dobrobit mesta, ampak politika
z imperialističnimi motivi tako-
zvanega anglo-ameriškega blo-
ka.

Ako bi se mogla mirovna kon-
ferenca v Parizu otresti teh hib
ter sumničenj in si začela iskre-
no zaupati, pa bi res dobili mir.
Tako pa se govori čezdalje več
o novi vojni in vedno manj o
miru.

KOMENTARJI
(Konec s 1. strani.)

žni, ker so jim zgradili ceste,
moderne stavbe, jezove, in pu-
stili veliko avtov ter drugih
strojev sploh bi na podlagi
tega morala Etiopija Italiji pla-
čati vojno odškodnino.

Mikhall Lenun, ki komentira
dogodke v moskovskem radiu,
je svoji avdijenci dejal, da so
umešavanja ameriške vlade v
evropske zadeve največja za-
preka miru. Pojasnil je, da ni
proti ameriškemu sodelovanju v
evropskih problemih, toda mora
biti enakopravno z drugimi de-
želami. A namesto tega Zed. dr-
žave podpirajo le reakcijo vse-
povsod in to je, kar ovira raz-
mah demokracije po svetu in za-
stavlja pot napredku. Torej zna-
jo tudi v Moskvi dobro očitati,
ne samo razni Kaltenborni.

Bolgarski kralj Simeon se je
po plebiscitu poslovil z dvora
tor se preselil s svojo materjo,
ki je hči italijanskega ekskra-
Ija. k tastu v Egipt. Vlada v So-
fiji mu je dala za dvorno šaro
$20,000 v tujih (dobrih) valu-
tah, kar bo že za začetek. Potem
pa si bo pomagal z ostalimi vlo-
gami, ki mu jih je njegov po-
kojni oče gotovo preskrbel. Kaj-
ti mladi kralj in mati sta vzela
s sabo v Egipt tudi 15 služabni-
kov in služkinj, kar prilično sta-
ne. V času njihnega odhoda so
v Sofiji praznovali zmago repu-
blike in konec monarhije, ki je
bila vedno le zlo za Bolgarijo.

Ignoranca je prekletstvo od
Bega. Znanje je perot, ki te po-
nese v nebesa. Shakespeare.

Vsa zgodovina je laž. Sir
Robert Walpole.
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