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Priznanje za
patriofično delo

Naš častni predsednik Louis
Adamič je dobil za Božič od taj-
ništva zveznega zakladniškega
urada naslednje pismo, katere-
ga vsebina ne rabi našega po-
sebnega komentarja. Bodo li ko-
mentirali o uradnem priznanju
in zahvali za direktno pomoč pri
prodaji sto sedemdeset milijo-
nov dolarjev vojnih bondov tu-
di Adamičevi slovenski nasprot-
niki, ki so ga baš radi vprašanja
kupovanja vojnih bondov hoteli
pred javnostjo diskreditirati
pred tremi leti?
Dear Mr. Adamič:

In these last fcw days os mine at
the Treasury I want you to know
that the work you have done to-
ward making the War Finance
Campaign a success is stili remem
bered and deeply appreciated.
When the War Bond drive got
under way four years ago, I doubt
that any os us realized the size this
undertaking wou 1 d eventually
reach. Now 85 million Americans
are. as you know, shareholders in
their Government. This couldn’t
have been vvithout the unselfish
support os the writers os America.

The talks you have made at Book
and Authcr Rallies and the manu-
seripts you have give have directly
hclped us to seli over 5170,000,000
in War Bonds. The things you have
said werc even more important.
The messages you have vvritten for
the various drives have created the
favorable climate in vvhich our
campaign has been conductcd. I
think it vzill interest vou to know
that this material has been assem-
bled in the Treasury's historical
rccords os the campaign.

I also want you to knovv how
grateful I am to you personally for
the part you have helped me to
play in this Creative side os the
Trcasury’s wartime program..

Christmas Greetings and ali os
the best for 1946.

Faithfully,
•(Signed) Julian Street, Jr.

Consultant
Office os the Secretary. |

Prihodnja številka Adamiče-
ve publikacije T & T izide sredi
januarja. Vsebovala bo število
zelo važnih člankov, ki bodo
prava senzacija za vse one, ki
zasledujejo starokopitno ameri-
ško zunanjo politiko glede Bal-
kana in novih vlad v balkanskih
državah. Seznanili nas bodo z
osebami, ki zastopajo Ameriko
na Balkanu in kojih poročila dr-
žavnemu departmentu tvorijo
podlago za ameriške politične
smernice glede teh dežel. Inte-
resantno je tudi poročilo člana)
britanskega parlamenta, ki se je
za časa volitev mudil v Jugosla-
viji, in je svoje vtise izrazil v
angleškem tisku v Londonu.
SANS bo razdelil le omejeno
število iztisov te publikacije.
Kdor si zaželi zagotoviti to šte-
vilko, naj piše na: T & T, Mil-
ford, New Jersey. (Naročnina je
$1 na leto.)

Amerika priznala
jugoslovansko
republiko

Ameriški državni department
je obvestil jugoslovanskega ve-
leposlanika Simiča dne 22. de-
cembra, da ameriška vlada ura-’
dno priznava rezultat novem- ;
berskih volitev in uradni zaklju-;
ček skupščine, ki je 29. novem- i
bra proglasila Jugoslavijo za Fe-
derativno ljudsko republiko.
Daši je to priznanje bilo priča-
kovano. vendar zveni v pojasni-
lu, ki ga je časnikarskim poro-
čevalcem podal državni podtaj-
nik Acheson, neka zadržanost in
omahovanje ter opozorilo, češ,
fantje, glejte kako se boste za-
držali. Toda tudi to je bilo pri-
čakovano. Kajti uradniki v dr-
žavnem departmentu, ki so se
pečali z zadevami v Jugoslaviji,
niso nikoli imeli kake simpatije
do Osvobodilne fronte, partiza-
nov in njihovega vodje maršala
Tita, temveč so do zadnjega tre-
nutka upali in se na vse kriplje
trudili, da se osvobodilni politi-
čni pokret zlepa ali zgrda poru-
ši, narod demoralizira in spravi
v zmešnjavo ter da bi se na ta
način odprla pot za povratek
stare garde na vodilna mesta
nove države. To je bil njihov
glavni namen in načrt za povoj-
no Jugoslavijo in svoje politi-
čne in vojaške zastopnike,-ki so
jih pošiljali v Jugoslavijo, so v

tem duhu tudi izvežbali. Ti
uradniki niso samo prezirali ob-
ljube in zagotovila, ki jih je bor-
benim narodom dajal pokojni
Roosevelt, temveč so dejansko
postopali ravno narobe. To je
narod v Jugoslaviji kmalu opa-
zil, in dasi je radostno spreje-
mal v svojo sredo zavezniške vo-
jaške misije (opazovalce) in vo-
jaško pomoč, je imel gluha uše-
sa za. nasvete glede političnih
problemov in vprašanj.

Jugoslovanski narodi so si
hoteli v svoji borbi proti sovra-
žniku priboriti svobodo in de-
mokracijo. Tolmačili so si pa de-
mokracijo po svoje. O bodoči
usodi svoje domovine naj odlo-
čajo oni, ki so se za domovino
borili. Narod naj vodi oni, ki jih
narod sam postavi in izbere za
svoje voditelje. Oportunistov ne
marajo več. Tisti, ki so naspro-
tovali novemu redu in so iz svo-
jega sovraštva do osvobodilnega
gibanja rajši služili sovražniku
in tako postali narodne izdajice.
tisti nimajo pravice pri odloče-
vanju o bodoči ureditvi nove dr-
žave. Kdor je vstopil v sovraž-
nikovo službo, je stavil na teht-
nico samega sebe in svoje pre-
moženje, in ker je tehtnica po-
tegnila na stran pravice, pošte-
nosti in narodne zavesti, se je z
njim postopalo tako kot s so-
vražnikom, kot z izdajico, in pla-
čati je moral svojo zasluženo ka-
zen. Slovenski in drugi jugoslo-
vanski narodi so sodili vsakega
po enaki meri, gospod ali kmet,
bogatin ali siromak, škof ali čev-
ljar. vojak ali pastir—vsak je
bil odgovoren kot človek, kot
Slovenec, kot Jugoslovan. Nova
Jugoslavija ni hrepenela samo
po politični demokraciji, kajti
zavedala se je, da je človek u-
pravičen do več nego pravice
glasovanja in izvolitve. Človek
naj ima pravico tudi do pošte-
nega življenja, do poštene izo-
brazbe, do poštenega zaslužka

kar je bilo dozdaj premno-
gim odrekano. Taka naj bi bila
demokracija za Jugoslavijo.

Ameriški uradniki v držav-
nem departmentu so menda
smatrali, da bi taka demokracija
za večno zaprla pot svojim pri-
jateljem pri jugoslovanski vladi
v Londonu in onim doma; taka
demokracija bi bila prelevičar-
ska komunistična! Popolno-
ma so pozabili, da tudi naša
ameriška demokracija rabi iz-
popolnitve, da je preveč po-
vezana z— dolarji.

Kljub vsemu prizadevanju,
da bi ti ljudje pomaknili tok ča-
sa v nasprotno smer, jih je nji-
hova politika glede Balkana vo-
dila od ene polomije do druge,
izgubili so na vsaki točki: Mi-
hajlovič, Nedič, Fotič, Šubašič,
Peter vse je zletelo.

Svojo zavoženo politiko da-
nes skrivajo za očitke o Jugo-
slovanski demokraciji in obra-
čajo javno pozornost na senco,
ki so jo deloma povzročili sami
s svojim fanatičnim ščitenjem
onih, katere so jugoslovanski
narodi že davno zavrgli in raz-
svojili.

Res je težko priznati tako ve-
liko izgubljeno igro. Še težje pa
jo je prikrivati za izgovore, ki
slonijo na poročilih zastopni-
kov, namenoma poslanih v Ju-
goslavijo, da bi dosegli in rešili
saj nekaj tistega, kar je stara
garda pustila doma pred svojim
umikom v inozemstvo.

☆

S pripoznanjem nove jugoslo-
vanske republikanske vlade se
bodo menda odpravile tudi ra-
zne potežkoče diplomatičnega,
trgovskega in gospodarskega
značaja, ki so delale veliko za-
preke pri obnovi Jugoslavije in
pri graditvi normalnosti. Ame-
rika bo imela priliko imeti do-
bre trgovske zveze z Jugoslavi-
jo in prodati ogromne količine
potrebščin, ki v ameriških skla-
diščih čakajo na ugodni trg.
Sklenjene bodo trgovske pogod-
be in dovovljen denarni kredit
z Import-Export banko, ki bo
omogočal potrebne nakupitve.
Napravljene bodo olajšave za
potovanje v Jugoslavijo in iz
Jugoslavije v Ameriko in se vz-
postavili prijateljski stiki med
našo novo in staro domovino, ki
smo jih vsa ta leta tako težko
pogrešali.

Odprta bo tudi pot Slovencem
in drugim Jugoslovanom, da bo-

'do lahko prišli v Ameriko na

obisk in nam odprto povedali
vse, kar bi mi radi še zvedeli o
dogodkih v stari domovini. (Se-
danji jugoslovanski uradni za-
stopniki v Ameriki so tukaj po
svojih uradnih poslih in se v
smislu diplomatičnih omejitev
ne morejo spuščati v politična
vprašanja, radi katerih se ame-
riški Jugoslovani delijo v raz-
lične tabore.)

In končno se pričakuje, da bo-
do tudi nasprotniki nove Jugo-
slavije polagoma utihnili in se
oprijeli koristnejšega dela. Ju-
goslovanskim narodom naj bi
raje pomagali, da se nekoliko
opomorejo in jim je zopet nu-
dena prilika za normalno življe-

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

Nedavno je revija Nation po-
vabila v New York predsednika
odbora angleške delavske stran-
ke Harolda Laskija, ki je vzbu-
dil vsled svojih smelih besed v
tisku in v radiu veliko pozor-
nosti.

O svojih vtisih je napisal za
časniško agencijo ONA, na ka-
tero je naročen tudi naš list, sle-
deči članek:

Kratki teden dni v Ameriki
je malo, toda želel bi navzlic te-
mu povedati svoje vtise, ker se
mi vidijo važni. Ako primerjam
obe deželi, upoštevam, da je Bri-
tanija mala in kompaktna, enot-
na in homogena, dočim je Ame-
rika velik kontinent, na kate-
rem se zamorejo v nekaterih
predelih razviti in zasidrati ide-
je, ki v drugih delih dežele ni-
majo nobenega vpliva.

Življenje v Ameriki je leta
1945 precej drugačno kot je bilo
leta 1939, ko sem jo zadnjič vi-
del. Pogled na življenje je še
bolj različen od našega kot je
bil. Amerika še vedno išče pot
nazaj v razmere iz leta 1939, do-
čim smo mi spoznali, kako ne-,
preklicno so se časi spremenili, j
Amerika se silovito zaveda svo-
je mednarodne naloge in svoje
sile, dočim je nam le jasno, ko-
liko naporov imamo pred seboj,
če hočemo obnoviti svojo lastno.
Amerika je živ dokaz, da je mo-
goče, da je dežela tehnično re-
volucionarna, socialno pa kon-
servativna.

Britanija nadaljuje in gradi
svoj New Deal. Amerika stremi
za tem, da bi se čim hitreje in
čim popolneje iznebila svojega.
Na Angleškem sploh ne poznam
nobene struje ali skupine, ki bi
bila delavstvu tako sovražna
kot so podjetniški krogi Ame-
rike.

Amerika je jasno spoznala in
izprevidela, da izolacionizem ni-
ma nobenega smisla več. Toda
to spoznanje spremlja globoka
sovražnost napram Angliji in
Sovjetski uniji, da navedem le
dva slučaja, dva namreč, ki sta
v naj popolnejšem protislovju z
vsako željo, da se ustvari trajen
mir. Največ naprednega čuta
sem našel med prvaki delavstva,
posebno pri CIO, toda tudi tu
sem našel, da jepokret, ki bi po-
treboval toliko sloge in enotno-
sti nastopa, deljen radi osebnih
in organizacijskih razlik.

| Kot Angležu, katerega naj-
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VOJNE SLIKE SO IZ LISTOV IZGINILE in namesto njih so prišle slike z industrijalnega bojišča
Gornja je z Lancasterja, Pa., iz bojtev med policijo in stavkarji Conestoga Transportation Co.

nje, kajti med staro in novo Ju-
goslavijo je zgrajena tako ogro-
mna stena, da bi se le blazneži
še upali zaletavati vanjo v upa-
nju. da jo poderejo. Vsi ti si bo-
do razbili svoje lobanje. Kajti
to utrdbo varuje 90' > jugoslo-
vanskega naroda in nad 1.700,-
000 izgubljenih žrtev, ki so pa-
dle v borbi za tako Jugoslavijo,
kakršno je zgradila Osvobodil-
na fronta. Te žrtve niso padle
zato, da bi se v Jugoslaviji po-
vrnile stare razmere. Slovenci
in drtigi Jugoslovani so za ve-
dno pokazali vrata suženjski
preteklosti.

Mirko G. Kuhel, tajnik.

HAROLD LASKI O SVOJIH
VTISIH V ZED. DRŽAVAH

globje intelektualno nasprot-
stvo s Churchillom ne more ovi-
rati, da ne bi spoštoval v njem
velikega narodnega vodje, mi jc
bilo posebno mučno videti kako
globoko in še vedno živo je so-
vraštvo napram pokojnemu
Franklinu Rooseveltu. Zares,
človek ima občutek, da je stran-
karstvo padlo globoko pod nivo
iz leta 1939, ali 1919.

Zdelo se mi je tudi, da se
Amcrikanci najmanj toliko boje
svoje velikanske materijalne si-
le kot se je zavedajo. Zanimivo
je bilo, kako prepričani so, da
bodo opeharjeni v vseh diplo-
matičnih pogajanjih. Tudi to je
bilo zanimivo, kako preproste so
misli in s koliko lahkoto zame-
nja Amerikanec dobre namene
z dobrimi deli. Povsod sem na-
letel na velikansko ogorčenje
radi Bevinovega stališča v vpra-
šanju Palestine nikjer pa ni-
sem našel pripravljenosti, da naj
bi Amerika sama tudi sprejela
v svoje naročje nekaj teh ne-
srečnikov, ki so ostali brez do-
movine.

Amerika se boji anti-semitiz-
i ma. Boji se militantne katoliške
i cerkve. Zdi se mi, da je res, da
je ameriška katoliška cerkev
mnogo tesneje združena z Vati-
kanom kot kdajkoli prej v zgo-
dovini. Amerika se tudi boji
vseh radikalnih idej, in ta njen
strah se utegne raztegniti v ne-
kaj ravno tako grdega kakor je
bila “rdeča histerija” iz leta
1920.

Malo je znakov, da se Ameri-
ka pripravlja na one spremem-
be sistema in idej, ki bi bile
tako potrebne danes. Še je najti
povsod ono znano srčno pleme-
nitost in strast za poizkuse, ter
večno iskanje in nemir. In ven-
dar dvomim, da-li so prvaki pod-
jetništva in politike spoznali
globoki pomen Rooseveltove do-
be. Mislim, da niso izprevideli
kako globoko je spremenila
■ljudske mase velika vzgoja
Rooseveltova, ta prevzgoja na-
roda, ki je eden največjih nje-

: govih uspehov. Mislim, da jim
ni jasno, kako izrabljene in ob-
nošene so funkcije gospodarske-
ga sistema, katerega bi radi vsi-

[ lili svetu vsepovsod svetu, ki
jih je prerastel. Še vedno veru-
jejo v ono Ameriko, ki je neha-

. la živeti ob smrti Theodora in
no Franklina Roosevelta.

Prihodnjih pet let bo zanimi-

vih. To bodo kritična leta za
Ameriko. Velik prerok bi mo-
ral biti oni, ki bi znal povedati,
kaj bodo prinesla s seboj.

Amerika in Balkan
KAKO NAJ DELUJEMO?

Že več mesecev, pravzaprav
že od prvega dne po zaključeni
vojski, je pričela reakcija vseh
barv • delovati na tem, da pre-
preči narodom ostvarenje tistih
pravic, za katere so se tako po-
žrtvovalno borili proti fašizmu.
Reakcija zmagovitih dežel je
šla v vojno z določenim ciljem,
da uniči svojega nasprotnika, ki
si je bil zadal nalogo, da pre-
vzame oblast v svetu sam .. .

torej, da vzame oblast reakciji,
ki je imela v tem pogledu dru-
gačne cilje. Narodi so šli v voj-
no, da isto izvojujejo, ter da po-
tem ohranijo svoje demokratske
pridobitve. In dokler je trajala
vojna, jereakcija skupno z ljud-
stvi vodila boj proti enemu de-
lu fašizma, toda svrhe so se kri-
žale in iz tega se je, naravno,
izcimilo današnje trenje, ki nam
kaže svojo pravo podobo v krva-
vem obračunavanju v Indonezi-
ji, Grški, Indo-Kini itd. Drugo
se kaže to obračunavanje v vo-
litvah in drugih demokratskih
ustanovah, po demokratičnih
metodah. Kjerkoli je narodom
uspelo, da so se postavili reak-
ciji po robu potom demokratič-
nih metod, tam izgublja tla.
Kjer pa je reakciji uspelo, da
je nastopila proti ljudstvu s kr-
vavo borbo, tam vidimo, da se
ljudstvo hrabro upira in brani
svoje pravice, četudi za ceno ve-
likih žrtev.

Sile reakcije so strnile skupaj
vse svoje moči v prizadevanju,
da odvzamejo balkanskim naro-
dom to, kar so si priborili tekom
osvobodilne borbe. Toda osvo-
bodilna borba balkanskih naro-
dov je uničila vse zapreke, ki so
v prošlosti paralizirale napredek

—v interesu reakcije iz bor-
be pa je vzniknila sloga in brat-
stvo balkanskih narodov. V pro-
šlosti je reakcija vedno kazala
s prstom na Balkan, češ, da je
balkansko ljudstvo tisto, ki neti
vojne požare. V resnici so bili
zunanji interesi, ki so drezali po
Balkanu in netili vojne s po-
močjo domače reakcije, ki je
tlačila ljudstvo. Sedaj pa, ko so
balkanska ljudstva odločno vze-
la oblast v svoje roke, ter poka-
zala, da jo mislijo tudi držati,
je reakcija složna v zahtevi, da
se vzpostavi stari red, neglede
ako se pri tem negira vse prin-
cipe demokracije.

Vlada ljudstva na Balkanu pa
pomeni mir v svetu, da, zelo
krepko oporišče svetovnega mi-

ru. To vprašanje, da li bodo mo-
gli balkanski narodi udejstviti
priricipe za katere so se borili
vsi miroljubni narodi sveta, ali
pa bodo zopet prišle na oblast
diskreditirane klike in ekspo-
nenti nasprotnih interesov, za-
vzema danes mednarodni zna-
čaj. Dogodki zadnjih mesecev
kažejo baš to, kar smo mi vedno
naglašali: da je mir le eden in
edinstven za ves svet. Radi tega
morajo biti tudi sile, ki se bore
za ohranitev miru, tesno pove-
zane in močne, da bo tako čut)
njih glas povsodi, kjerkoli bi se
znala pojaviti grožnja proti
miru.

Sovražniki svobodnih ljud-
stev, ti neprijatelji miru, spel
pričenjajo s svojim peklenskim
delom proti balkanskim naro-
dom. Sedaj se poslužujejo sred-
stva. da bi prikazali svetu laž-
njivo sliko položaja v balkan-
skih deželah , ter tako ustvarili
prepad med balkanskimi ljud-
stvi in ostalimi miroljubnimi
narodi sveta.

Naša dolžnost je, da sc proti
temu nesramnemu delovanju
borimo z onim orožjem, ki je
prineslo zmago nad razbojni-
škim fašizmom—sobratom vam-
pirske reakcije. To orožje je
resnica.

Združeni odbor južnoslovan-
skih Amerikancev je v decem-
berski izdaji svojega rednega
“Bulletina” prinesel članke, v
katerih so dobro predočeni ra-
zni problemi Balkana. Članki
krijejo skoro vse važne tekoče
dogodke, kot: volitve v Jugosla-
viji, vzroke anti-Titove propa-
gande v nekem delu ameriškega
tiska, tragedijo Grške, preporod
Bolgarske, napore Jugoslova-
nov, Bolgarov in Albancev za
rekonstrukcijo njihovih dežel,
pregled razvoja stvari v Albani-
ji, vprašanje Trsta, delo UNR-
RA-a v Jugoslaviji, itd., itd. Na-
šim javnim delavcem, a poseb-
no vsakemu našemu človeku in
Amerikancu. kateremu ni de-
mokracija prazna reč, bo poseb
no ugajal članek izpod peresa
našega pisatelja Adamiča “Why
Anti-Tito Propaganda in the
American Press”? V tem član-
ku Louis Adamič docela raz-
krinkuje laži in peklenske na-
mere reakcije.

Ves ta material oziroma gra-
divo, ki obsega 24 strani, more
služiti našim ‘organizacijam, čas-
nikarjem, dopisnikom in funk-
cionarjem. da spretno pobijajo
laži reakcije, služijo pa ti članki
tudi onim, ki sestavljajo govore
za zborovanja in shode ter seje
in prireditve. Sploh se lahko
obrnejo za nasvet k tej publika-
ciji ob vsaki priliki, ko je treba
potolči laži, ki jih reakcija sku-
ša sejati med narod. Gradivo je
tudi podano v tako okrajšani, a
vendar izredno informativni ob-
liki, da lahko služi kot vir po-
datkov in dejstev vsakemu na-
šemu aktivistu v njegovem de-
lovanju v korist demokracije in
pravičnega miru.

Opozarjamo tudi, da vsi ti
članki, izvzemši Adamičevega,
prihajajo izpod peres avtorjev,
ki niso južno-slovanskega pore-
kla, Nekateri so celo povzeti iz
tako konservativnih publikacij
kot je londonski ‘‘Ekonomist”.
Celo ta revija ni mogla mimo
krivice, ki se godi Jugoslaviji z
ozirom nudenja zavezniške po-
moči.

Tekoča številka “Bulletina”
ZOJSA je tako važna iz vidika
podatkov o današnjih proble-
mih miru, da bi jo moral nositi
s seboj slednji naš človek, ter jo
tudi ponovno prečitati. Moral
pa bi tudi pričeti razpravljati o
zadevah opisanih v “Bulletinu”
v krogu svojih prijateljev, kot
tudi med svojimi ameriškimi
prijatelji in znanci, da sc tako
pomaga širiti resnico in pobijati
laži med nami, med Amerikanci
in med drugimi narodnostmi.

Ker interesi ameriškega ljud-
stva zahtevajo, da se ohrani mir,
je spričo tega potrebno, da ame-
riški svet izve in spozna resni-
co, da so balkanski narodi bra-
nitelji miru, istega miru, za ka-
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terega se bori ameriški svet.
Usoda balkanskih narodov je
tesno povezana z usodo ameri-
škega ljudstva. Ako bi reakciji
uspelo, da zaneti vojni požar na
Balkanu, bodo morali ameriški
sinovi in hčere ponovno v krva-
vo morijo v Evropo . . .

Tekoča številka “Bulletina”
nam je prišla v roke baš ob za-
ključku leta, ki je bilo polno
plodnega dela, na katerega je
slednji naš človek lahko pono-
sen in na katerega ž zanosom
lahko pokažejo naše organizaci-
je. Ljudje na čelu odbora ZOJ-
Sa zaslužijo priznanje in pohva-
lo, ker so zmogli vse to delo
navzlic omejenim dohodkom in
sredstvom. Naše bodoče delo bo
moralo biti še bolj omejeno ako
ne bodo naši ljudje in naše or-
ganizacije delovale na tem, da
se Združenemu odboru omogoči
večja sredstva za njegovo delo-
vanje. Vedeti moramo, da od-
bor razpolaga le z onimi sred-
stvi, ki jih dobi od naroda.

Strniti moramo torej vse. svo-
je sile in nadaljevati z našim
delom ko dončne zmage.

Ker smo širili in branili res-
nico, smo zmagali v vojni.

Resnica je orožje, s katerim
bomo zmagali tudi v miru.

A. 1.

Židje v kolekti relifnega
sklada na prvem mestu

Na narodni konferenci židov-
skih relifnih organizacij dne 16.
decembra je bilo sklenjeno, da
je njihova kvota, ki jo mislijo
nabrati leta 1946, $103,304.000.
Ako se pomisli, da je Židov v
Zcd. državah okrog pet milijo-
nov, vštevši otroke, so si dolo-
čili zelo visoko kvoto. V letu
1945 so nabrali za židovski re-
lif $35,000,000.

Sklenili so, da se bo potro-
šilo od vsote, ki jo bodo zbirali
v letu 1946. $58,000,000 v po-
moč razlaščenim, brezdomskim
Židom v Evropi, $43,872,000 za
ekonomske izboljšave v pomoč
Židom v Palestini, in $1.082.025
v pomoč židovskim beguncem v
Zed. državah.

Velike zmote in velike resni-
ce potrebujejo samo za prvo ge-
neracijo dokazov.—Roda Roda.

I» sl 60 letih so Slovenci
porabili milijino ste-
klenic TRINEKJEVE-

maH GA GRENKEGA
VINA’

HHH Najvišje odlikovanje

H na sedmih mednarod-
nih razstavah.

Vsebuje 200 edinic Vi-
taminov BI na unčo.
Želodčno zdravilo
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