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Za Koroška smo se borili...

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

Po bataljonu je zašumelo:
“Treba bo čez Dravo, tudi tam
so naši ljudje, ki jim moramo
pomagati, tudi njim moramo
prinesti svobodo, ki jo že dolgo
let pričakujejo.” Bližal se jo dan
slovesa, treba bo nastopiti pot
na Koroško.

Svete so nam bile besede: Ko-
roška. Rožna dolina, Gospa sve-
ta .. . Sklenili smo, da se bomo
borili za brate, ki so nas dolgo
klicali preko meje in smo sli-
šali njihove •obupne klice, razu-
mevali njihovo bol. Trgalo se
nam je srce ob misli, da naši
zasužnjeni bratje na Koroškem
toliko trpijo, čakali smo dne
in ta dan je prišel.

Temna je bila noč, tipali smo
in iskali poti skozi drn in strn,
pritipali smo se do Dravo . . .
Pritajeno je šumela voda
morda je kateremu izmed tova-
rišev za hip vztrepetalo srce,
stisnil jo zobe in molče sedel v
čoln. Ko je poslednjikrat prispel
čoln do obrežja, smo naročili
veslaču pozdrave za naše drage.
Spogledali smo se in molče
stisnili roke bili smo med
prvimi borci za Koroško .. .

Pred nami se je odprl nov svet,
trda borba, težko delo pri-
pravljeni smo bili na vse.

Težak je bil začetek. Utirali
smo si pot v srca Korošcev, ka-
kor nit se je pletla vez med nji-
mi in nami. Naš prvi in največji
uspeh je bil: pridobili smo si
njihovo zaupanje. Potožili so
nam svoje gorje iz dolgoletnega
zatiranja in si želeli le eno, da
bi z nami zadihali svobodno v
skupni domovini.

Odjeknilo je po gmajnah, pu-
ška je spregovorila tudi na Ko-
roškem. Kdo bo močnejši? Toda
fašizem bo premagan, mora pro-
pasti.' Naša borba je huda,
polna trpljenja, a veličastna.

Zmagati mora pravica, po vseh
deželah na svetu, tudi na Koro-
škem. Toliko mladega življenja
počiva po njenih planinah in
gmajnah! •

Oni dan sem srečala na ulici
tovarišico iz Rožne doline. Do-
bro sem se je spominjala še izza
borb na Koroškem. Njihov dom
je tako gostoljubno zmeraj spre-
jel partizano in sami so imeli
Jva sina v partizanih. Pa kakor
jo bila srečna, ko mi je po dol-
gom času spet stiskala roko, ta-
ko mi je z vso žalostjo hitela
pripovedovati, kako so spet ne-
srečni, koliko morajo spet trpe-
ti. Saj je toliko Slovencev na
Koroškem zaprtih, niti v pesmi
niti v besedi ne smejo izraziti
tega, kar mislijo in čutijo, ne
mojo povedati na glas svoje ve-

like, boleče misli, da hočejo k
Titovi Jugoslaviji!

Še po cerkvah zabranjujejo
slovensko petje in slovenske pri-
dige! V občinskih odborih iz-
podrivajo Slovence in se povsod
silijo v ospredje nemčurji in
“Heimatschutzi”, ki prav tako
sovražijo nas Slovence kot na-
cisti. Mnogo nacistov se je pre-
levilo v razne druge stranke, ki
naj bi bile “demokratične”, ven-
dar pa sovraštvo do Slovencev
in naših teženj ni prav nič omi-
ljeno.

Nisem vedela, kaj naj ji re-
čem v tolažbo na njene besede,
ki jih je izpovedala kakor gren-
ko bolečino.

“Pridite zopet k nrfim, pridite
spet na Koroško, stopite v Ro-
žno dolino, kakor takrat, ko ste
se borili, dro!”

“Saj pridemo, saj bomo pri-
šli! Šfi bomo na božjo pot in
spet stopili na tisto našo sveto
zemljo . . .”

“Ampak, ko boste prišli
ostanite za zmeraj!”
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Zora, koroška partizanka.
(Slov, poroč. 11. sept, 1945.)

Brunova mama
Če se spustiš od Sv. Ane nad

Tržičem po hribu navzdol, opa-
ziš med skalami in smrečjem
majhno, prijazno hišico. Tako
je skrita, da jotežko najdeš. Ce-j
lo pred belogardističnimi zlo-
činci je bila nekaj časa varna.

Nam partizanom je bila
zmeraj topel in prijazen dom. I
Kadar je šel partizan mimo, ga i
je privabila ljubeznivost te hi-
šice na požirek hladne studenč-
nice ali na skodelico mleka in
kruha. Za najbolj utrujenega pa;
je bila v mali sobici pripravlje-
na postelja.

V tej skromni hiši prebiva
“naša mama”, kakor smo jo mi
nazivali. Njen sin in hčerka sta
bila partizana, mlajši sin, za
vojsko nesposoben, pa je ostal
doma in pridno vršil službo ku-
rirja.

Kadar jo prišel sin za kratek
čas domov, je bila naša mama
neizmerno vesela, nič manj pa
se ni razveselila tudi drugih par-
tizanov, ki jih je hotela kar vse
imeti za svoje sinove. Saj jih je
tolikokrat tako materinsko po-
stregla, čeprav s skromnim
grižljajem, ampak kar je dala,
je dala od srca. Nikdar ni niti
za hip ustavljala svojega sina,
kadar se je podajal na
pot, in hčerki ni branila, ko je
hodila po nevarnih potih mimo
belogardističnih postojank in
nosila važna pisma. Svojega ma-
lega, bolehnega sina je še sama
poslala na pot, kadar je šlo za
usodo partizanov. Večkrat je
sama stradala, da je prihranila
kruh za svoje otroke parti-
zane.

Dobra in hrabra je bila Bru-
nova mama. Kadar je bilo treba
kaj žrtvovati, ni pomislila na
morebitne posledice, saj se tudi
takrat ni pomišljala, ko je do-
movina klicala njene otroke v
borbo.

Zaradi poostrenega oprezanja
in nadziranja domačih izdajal-
cev pa nam žal ni bilo mogoče
več obiskovati našo dobro ma-
mo. Pa smo se pogovarjali in

Chicago in Severni Illinois JE TRZIME
lil NIMA VELIKOSTI IN PAKA PO

RAZNOVRSTNOSTI
To okrožje ima kakih pet milijonov prebivalcev.

V Chicagu in Severnem Illinoisu nista samo ena ali dve glavni vrsti
industrije, ampak vse polno različnih vrst. Razen tega je to okrožje sve-
tovni trg za poljedelstvo in trgovino. Ti činitelji nudijo gospodarsko rav-
notežje, ki pomaga izenačiti naraščanje in pojemanje pri prodaji.

Kaj pomeni industrijska raznoličnost?

V Chicagu in Severnem Illinoisu je 10,000 proizvajalnih tovarn. Iz-
deluje vse od traktorjev pa do zobne, paste, od brusov pa do opreme za
X-žarke—-celotna letna proizvodnja je celo pred vojno znašala 4 H bilijo-
na dolarjev. 86% vseh vrst ameriške industrije je zastopanih v tem kraju.

Zakaj sta Chicago in Severni Illinois tako važna v poljedelstvu Zedi-
njenih držav?

Zato, ker to okrožje leži na sredi bogate poljedelske doline srednjega
zapada, brez dvoma največjega živež pridelujočega kraja na. svetu. To je
pa spet napravilo Chicago in Severni Illinois posebno pomembno središče
za pripravo in razpečavanje živil.

Tukaj je tudi kraj, ki ustvarja strahovito kupno silo sam zase—blago
in postrežbo za življenje, kar tukaj živeči ljudje potrebujejo in morajo
imeti.

Kaj pomeni strahovita kupna sila?

To pomeni n. pr., da so letni dohodki ljudstva v tem okrožju letos do-
segli 7H bilijona dolarjev, ti dohodki pa seveda odsevajo v kupni sili,
kupna sila pa je ustvarila prodajo na drobno, ki je v Chicagu in Sever-
nem Illinoisu znašala nad 2 bilijona dolarjev v 1943. Razen tega je Chi-
caga središče trgovine na debelo nadaljni 5’4 bilijonov dolarski trg.
Eno samo poslopje Merchandise Mart privabi 400,000 kupcev na

leto. To je nekaj vzrokov, zakaj je Chicago po celi Ameriki znana kot
“Veliko centralno tržišče”.

Kaj vse to pomeni za vas?

Pomeni, da če nameravate začeti ali razširiti kako industrijo, ki bi
imela koristi, če bi imela dostop do trga, ki mu ni para ne po velikosti ne
po raznoličnosti, potem Chicago in Severni Illinois zaslužita, da tu do
kraja preiščete vse možnosti. Veselilo nas bo, če Vam moremo pomagati
pri proučevanju tega okrožja in njegovih priložnosti za industrijo po
vojni.

Industrije v tem okrožju imajo te nenavadne prednosti
Železniško središče Zedinjenih držav Svetovno letalsko pristanišče
Zveze po notranjih vodah Zemljepisno središče prebivalstva Zed. drž.

Veliko finančno središče Veliki osrednji trg Središče za pride-
lavo in pripravo živil Vodstvo v železni in jeklarski proizvodnji
Dober sloves glede delavskih odnošajev 2,500,00 kilowatov sile

Ogromna skladišča premoga Polno gasolina in olja Dobra vlada
Dobro življenje

To je četrti v seriji oglasov o industrijskih, poljedelskih in stanovanjskih pred-
nostih v Chicagu in Severnem Illinoisu. Če hočete več zvedeti, se obrnite na
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greli pri njeni topli peči samo še
v mislih.

I Do osvoboditve je nismo vi-
deli več. Zadnjič pa sem jo sre-
čala na nekem zborovanju. Ob-
lečena je bila v črno. Nisem je
spraševala zakaj, vedela pa sem,
da je morala izgubiti enega svo-
jih najdražjih. Tiha bolest je
bila zapisana v njenih očeh in
vendar je nekaj ponosnega si-
jalo iz njenega obraza. Še bolj
drobna in suha se mi je 'zdela
kot nekdaj.

“Pridite zopet gori pogledat
v našo bajto," nas je z vso pri-
srčnostjo vabila. “Takrat sem

j zmeraj čakala in mislila na vas,
ko vas ni bilo več k meni. Pa saj

i ;em razumela: Ni bilo mogoče!
No pa zdaj pridite, naša vrata
so, zmeraj odprta . . .”

Saj bomo prišli, naša dobra
mama, zagotovo pridemo v tisti
skriti, tihi domek in v spominih
bomo doživljali tiste grenke in
lepe partizanske dni.

Mileva Petrovičeva.
(Slov, poroč. dne 11. sept.)

Dr. Mirko Pokorn
13. septembra 1945 je bil v

Ljubljani pogreb dr. Mirka Po-
korna, partizanskega zdravnika,
ki je padel pred tremi leti kot
žrtev italijanskih imperialistič-
nih morilcev.

Po zlomu predaprilske Jugo-
slavije je pribežal pred Nemci
iz Konjic v takoimenovano
Ljubljansko pokrajino. Težka je
bila ta pot. Izgubil je skoraj vse
in skrbeti je moral za številno
družino. Nastanil se je v Do-
brem polju, kjer se je takoj po-
vezal s partizanskim sobranjem
ter začel z vso družino sodelo-
vati v borbi proti okupatorju.
Pogumno so vzdrževali zvezo,
prenašali gradivo za partizane
in jih zdravili. Pred italijanski-
mi fašističnimi rablji se je u-
maknil v osvobojene Struge. Na-
to v Stari log.

Avgusta, pred tremi leti, je
prihrumela čez osvobojeno
ozemlje italijanska ofenziva.
Vso družino, razen žene, so mu
zajeli okupatorji in odgnali übo-
ge otroke v internacijo. Z ženo
sta se le skrivala okrog Kunča,
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nato sta se naselila v Šumberku.
Ženo in njega je skrbelo, kaj

je z otročički.’ Nobene vesti ni-
sta imela od njih. Vendar nista
postala malodušna. Vedela sta,
da veliki cilji zahtevajo velike
žrtve. Hudo je, če starši objoku-
jejo otroke. Toda, če tudi to mo-
ra biti, naj bo. Vedela sta, da
pot našega naroda gre naprej
do svobode, četudi 'to pot tlaku-
jemo s svojo krvjo.

Še vedno jima je bils prva
misel pomagati partizanom. 13.
septembra 1. 1942, dan predeni
je mislil nastopiti službo v voj-
ski, je dr. šel zdravit
partizane Jurčetove čete. Bili
so v bližini vasice Rdeči kamen.

Italijanska vojska so je prav
listi dan zagnala v napad na par-
tizansko bolnišnico. Večina te-
žkih ranjencev so je rešila, dva
najtežja pa so zločinsko übili in
bolnišnico požgali. V bližini
Rdečega kamna so übili tudi dr.
Pokorna in se nato še podpisali
na pusto in okajene ruševino zi-
dov vasice.

Italijanski imperialistični zlo-
činci so šli z Rdečega kamna.
Zapodili smo jih iz našo prelepe
Slovenijo.

Dragega tovariša Pokorna pa
so čez tri leta svobodni ljudje
položili v svobodno zemljo, za
katere osvoboditev je žrtvoval
svoje življenje.

Po Slov, poroč. z dne 13. sept

KOMENTARJI
(Nadaljevanje s 1. gtrani.)

XI. “Divini Redemptoris” o brez-
božnem komunizmu smo spoznali,
da je to naj večja nevarnost, ki je
kdaj grozila slovenskemu ljudstvu.
Naša pastirska dolžnost je bila, da
smo svarili pred to nevarnostjo in
jo skušali preprečiti. Z vso goreč-
nostjo smo skušali poglobiti ver-
sko življenje ljudstva in moram
reči, ne brez uspehov, hvala Bogu
in Mariji Pomagaj’ Da smo imeli
prav, dokazuje sedanje stanje v do-
movini, kjer vlada čisti in pravi
komunizem, kar jasno spričuje te-
žke razmere, o katerih govori sku-
pno pastirsko pismo jugoslovanskih
škofov. Boga prosim, da bi tam v
Vaši veliki in svobodni domovini
bili obvarovani pred zlom brezbož-
nega komunizma, ki ima sto krink,
pod katerimi zna skrivati svoje zle
namene in varati verne ljudi ta-
ko pravi papež Pij XI v imenovani
encikliki.

Molimo drug za drugega! Po-
zdrav in blagoslov!

Gregorij Rožman. 1. r.
13. X) 4945.

Nobene skrivalnice ni treba.
Kanonik Oman je spustil s tem
pismom škofa Rožmana mačka
iz Žaklja. Prvič, ker ni res, da
duhovščina v Sloveniji ni imela
priložnosti pošiljati sem svoje
propagande—le vprašajte Fran-
ca Snoja, ali pa Miho Kreka, ali

’ pa patra Ambrožiča. Saj je pri-
hajalo po cele vreče pošte iz
Slovenije, seveda skozi vatikan-

| sko pošto, ampak vzlic temu se
škof Rožman izgovarja, da smo
čuli sem le nasprotno plat zvo-
na. In škofov izgovor na Pija
XI., češ, bodimo proti komuni-
stom, bo tu malo zalegel. Tam
pa nič. Saj ljudje niso slepi, pa
tudi ako so analfabeti. V hud-
dih dneh le pridejo h pameti.

Katoliška cerkev je bila naj-
večja veleposestnica na Sloven-
skem in Hrvaškem. Sedaj je u-
knjižena kot splošna ljudska po-
sest. Torej kar bo dohodkov
od nje, jih bodo deležni dninar-
ji, ki so reveži, in ne več škofje,
prošti in korarji, in ne baroni
ter grofje.

Franc Snoj je rekel nekje v'
Sloveniji poročevalcu dnevnika
“Cleveland Press”, da so vsi Slo-.
venci ponosni na governerja!
Lauscheta. Namreč v Sloveniji
da so vsi ponosni nanj. Ne izgle-
da pa, da to velja tudi za vse
Slovence v Ohiu.

Sovjetska unija ima mnogo
tehnikov. Toliko, da jih je iz-
med njih že pri lično prišlo v slu-
žbo k nam v Zed. države. Zato
je nesmiselno, če ji bi pretili z
atomskimi bombami, vzlic nje-
ni trmoglavosti. Če se moreta
kolektivizem in kapitalizem uso-
glasiti, dobro. A najbrž nikakor
ne moreta skupaj orati. Oziro-
ma jima je nemogoče.

Vjačeslav Molotov ne bo pro-
padel. Rekli so, da ga Stalin mi-
sli poslati na v Sibi-
rijo. Ampak njegov govor 6. no-
vembra je bil jako dosleden, |
Kot je bil Attleejev pred kon-
gresniki v Washingtonu. Oba!
sta izšla iz življenske šole in oba
sta se učila več od ljudi kot od
profesorjev.

Izgredi v Bukarešti za “de-
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mokracijo” pred dvorno palačo
niso uspeli. Ameriški tisk jih je
sicer obširno razglašal, a ame- !
riška javnost ve, da rumunska
dinastija in demokracija nista
nič v sorodu. Ampak je vendar-
le čudno, kakow to, da se mi to-
liko navdušujemo za dinastije,
čeprav imamo republikansko ob-
liko vlade! Menda samo zaradi
tega, ker smo za kapitalizem ve-
liko bolj kot pa za karkoli dru-
gega na svetu.

V naši armadi v Gorici in v
Trstu je nekaj “kaplanov” in pa

I Članov “inteligenčne službe”, ki;
pridno poročajo v ameriški tisk
proti Titu. Češ, da je diktatorski
itd. Eden izmed njih se je po-
trudil poslati v glavne dnevni-
ke pastirsko pismo škofov. Kot
la so škofje sploh kaka avtori-
teta o razglabljanju demokraci-
jo. Ampak tisti, ki so sc borili
zanjo, tisti pa jo razumejo. (No
škofje!) Zato so tudi zmagali.

Demokracija v novi Jugosla-
viji menda ni po našem kopitu
in morda tudi volitve niso bile
tako, v katerih se bi kandidati
zmerjali kakor smo tukaj nava-
jeni. Ampak vršile so se. Jugo-
slavija je izvolila konstituanto,
katero glavna naloga je odpra-
viti monarhijo. Izvoljena je bila
tudi zbornica narodov, po naše
nekakšen sonat —v katerem
dominirajo intelektualci. Peter
v* Londonu študira, kaj naj on
napravi. Če bi imel korajžo, bi
šel v Srbijo, “v gore in šume”,
kjer bi lahko pričel s civilno
vojno. Slovenci v Ljubljani pra-
vijo, da je ne bo. In med Srbi v
Srbiji je tudi razvidno, da*jih
ne mika vanjo. A v Pitsburghu
pa so na vso moč zanjo.

i Pozabljivost ali kar že je vz-
rok. da tisti, ki se sedaj toliko
navdušujejo za demokracijo v
Jugoslaviji, niso storili ničesar
zanjo, dokler je gazil po nji kralj
Aleksander, knez Pavle, dr. Ko-
rošec in razni drugi politični ter
militaristični veljaki.

j
Ameriški vojaki se v evrop-

sskih mestih z domačini nič kaj
dobro ne razumejo. Pa tudi o nji-
hovem ugledu ne prihajajo sem
nič kaj dobra poročila. Posilstev

j po kakih 100 na teden, tatvin,
ropov in ulomov pa toliko, da je
"škandal”. A običajno imamo
naj raj še slabo besedo le o ru-
skih vojakih. Kot da so samo oni
ljudje, drugi pa no nad- 1
ljudje, gentlemani in krščanski,,
kakor jih obrneš.

Listi v Parizu so se zavzeli go-
voriti odkrito, kaj mislijo o na-
ših vojakih. Na kratko, udeleže-
ni so v vse sorte raketirskih
čijah, vsako Francozinjo sma-
trajo za prostitutko in Francoze
pa za umazan, ignoranten narod.
Ni prijetno, ko človek pomisli,;
da se tako razmerje med naši-I
mi četami in Francozi zares
uveljavlja.

Socialisti v Evropi imajo se-
daj vse priložnosti uveljaviti
svoje zahteve in svoj program.
Ampak ne drugače, kot če so se
kaj naučili iz svojih skušenj
med in po prejšnji svetovni voj-
ni. Isto velja za komuniste.

Ruski in ameriški vojaki v
Berlinu se ne vidijo radi. Kadar
se spopadejo, pade navadno ru-
ski vojak, ker nima pištole takoj
pri rokah. Sploh sta se ameriško
in rusko vojno poveljstvo odlo-
čila, da naj se naši in sovjetski
vojaki čimmanj srečavajo. Ali
je vzrok tem mržnjam med nji-
mi propaganda, ali pa le kaki
rasni predsodki, tega psihologi
še niso dognali.

Z relifom se po svetu veliko
spletkari. N. pr. na Poljskem.
Ameriške poljske relifne skupi-
ne v Zed. državah drže baje o-
gromne zaloge živil, ki gnijejo,
in blaga, ki ga razjedajo molji,
zato, ker se ne strinjajo s polj-
sko “komunistično” vlado.

Na Javi ne gre gladko in An-
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gliji je hudo, ker mora tam po-
bijati na ljubo Nizozemcem do-
mačine. Churchill je sklenil ta-
ko pogodbo in sedanja vlada se
smatra moralno obvezanim da
jo drži. Ampak kaj pa s tistimi
vse sorte svobodščinami, ki smo
fih svetu vsevprek obljubovali?

Politična kriza
v Evropi in
drugje narašča

(Nadaljevanje s 1. strani. 'i

v svet vesti in očitke, da Rusi v
svojem okupiranem delu Nem-
čije uposlujejo samo komuniste
in dovoljujejo v časopisju samo
komunistično propagando. A
vendar jo bila sovjetska vlada
prva, ki je v Nemčiji dovolila
obnovitev delavskih unij in pa
obnovitev protifašističnih
strank.

Nesoglasja glede Nemčije bo-
do ostala, dokler se ameriška,
angleška, sovjetska in francoska
vlada ne zsedinijo, kaj sploh ho-
čejo z njo. In naravno, Moskva
ni zato, da se bi obnovila v ka-
pitalizem in militarizem, a pri-
staši starega reda pa niso zato,
da se jo bi spremenilo v sociali-
stično državo.

Zaviranje socializacije
Ameriški kapitalizem vslcd

tega ni le zoper ruski boljševi-
zem, ampak gleda z zgražanjem
tudi načrte za socializacijo in-
dustrije in bank v Franciji, v
Angliji, v Čehoslovaški, v Jugo-
slaviji itd.

Stari ameriški finančnik in
zaupni svetovalec Trumana in
več drugih bivših naših predsed-
nikov, Bernard M. Baruch, je
nedavno zvezni vladi in kon-
gresu dejal, da ne dajati posojil
državam, ki mislijo uvajati “so-
cializem” z našim denarjem.

Znano je, da ko je bilo že do-
menjeno, da damo posojilo če-

| hoslovaški, je ameriški poslanik
iz Prage svetoval, naj z njim
počaka, da bomo videli, kako da-
leč misli sedanja češka vlada iz-
vesti socializacijo. In ameriška
trgovska in finančna komisija
je dala v Beogradu razumeti, da
posojil in kreditov iz Amerike
ne bo, ako se bo v Jugoslaviji
komunizem uvajalo. In v An-
gliji ne bodo pozabili, kako de-

j monstrativno jepredsednik Tru-
man preklical lend-leasne da-
jatve čim je bilo oznanjeno, da
je torijska stranka s Churchill-
om na čelu temeljito poražena.

Dva sistema v navzkrižju
V tem listu znova in znova

poudarjamo, da se v teh sporih
ne gre med demokracijo in dik-
taturo, čeprav toliko pišejo o
tem, ampak med dvema eko-
nomskima sistemoma. Ameriški
kapitalistični sloj je razredno
zaveden, je silovito bogat in in-
terese ima križem sveta. Zato
mu ne more biti vseeno, kadar
prihajajo iz Anglije, Francije
itd. glasovi o socializaciji. In
smatra, da ne bi bilo glasov za-
njo, če ne bi bilo Rusije, ki je
privatno svojino in izkoriščanje
za privatni profit popolnoma od-
pravila.

Toda v Evropi je ljudstvo spo-
znalo, da s starim ekonomskim
sistemom ne bo mogla več na-
prej. Tisti, ki so tam še posest-
niki bogastev, so načrtom za po-
državljenje kajpada ne le na-
sprotni pač pa sovražni in v bo-
ju proti “komunizmu” se obra-
čajo za podporo v Zed. države.
Klerikalizem je v tej borbi pro-
ti Rusiji po vsem svetu najbolj
glasan in odprt. Toda če noče-
mo, da Evropa zaide v popolno
ekonomsko polomijado, v lako-
to in kaos, je tudi za ameriški
kapitalizem boljše, če socialne-
ga razvoja v nji ne bo zadrža-
val nego ji pustil, da se čimprej
reorganizira po socialističnih
načelih.

SOKOL'S NAROČILA PO PAKETNI POŠTI
ZA JUGOSLAVIJO

Sedaj pošiljamo božična darila v Jugoslavijo
Cene $2.85 in več, vštevši poštnino

Pišite za cene in druge informacije na naše zastopnike

PALANDECH BROTHERS
53« SOUTH CLARK STREET, CHICAGO 5. ILL.

ali naravnost na nas
SOKOL & COMPANV

241 E. ILLINOIS STREET, CHICAGO 11, ILL.

(Dolgoletni dobavljači jugoslovanskih produktov)
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