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“Izdani,” je rekla Atena, ko

jezaslišala zunaj sumljivo vrša-
nje. Pogledala je skozi lino. Pro-
ti kozolcu so se plazili Nemci,
okrog 50 po številu. Že od daleč
so klicali: “Predajte se! Nima
smisla! Predaja!”

Atena je sprevidela, da bi z
borbo ne prišli nikamor. Navide-
zno naj bi se predali. “Toda čim
boš spodaj” je rekla tovarišu,
ki je bil ves bled, “vrzi vanje
bombo”

“Na mene.” je rekla čez čas,
“se lahko zanesete. Borila se
bom. Toda bomba je tako nero-
dno eksplodirala, da je ranila
tovariša. Takrat je nastal v so-
vražnem taboru preplah. Atena
je izkoristila priliko, skočila je
na pod in začela borbo.

Med Nemci je završalo zma-
goslavje. Na Ateno je bila raz-
pisana nagrada 250,000 Mark in
še dopust bi dobili vojaki, če b)
jo vjeli. Hoteli so jo dobiti živo.
Stala je na podu, oči so ji žarele
od sovraštva, mirno je pristavi-
la puško in streljala brez za-
klona-

Potem ko je začutila, da ji
municija zmanjkuje, je zavpila
nazaj v kozolec: “Tovariša v
borbo! V borbo!”

Okrog nje je švigalo morje
krogel.

Skočila je na tla. Za hip je
sklonila pogled. Na trdem snegu
se je blestela zlata ura in nož.

“Ne boste me! Tako poceni
ne!” ji je preblisnilo misli. Ta-
krat sta še tovariša skočila na
pod. poskakala čez vozove in si
utrla pot skozi obroč v hosto.
Oči vseh Švabov so bile uprte
v Ateno. Skočila je naprej na
čistino in v hipu je bila tesno
obkrožena od vojakov. Stala je
sredi zaprtega kroga, bosa na
trdem mrazu, toda kri ji je pla-
la, lica so ji bila v ognju Repe-
tirala je in streljala v zaprt
krog. Pred njo so Nemci omah-
nili vznak. Krog se je odprl in
v istem trenutku je zbežala na-
prej po čistini proti gozdu. Za
njo so Nemci divje streljali. Sa-
mo za trenutek se je Atena sklo-
nila, samo za hip se je zavedla
rane. Samo za trenutek je ob-
stala kot soha, potem se je zno-
va pognala v beg. Še naprej je
streljala, še naprej je bežala,
vse dokler ni prišla v hosto. Tam
se je zgrudila. Ostali so ji samo
štirje metki- Sladka utrujenost
in zbitost sta ji legli na senca.
S silo se je zadržala, da ni oma-
hnila v spanec. Morala je pre-
križati Nemcem sled. Stopala je
po trdem, izlizanem snegu, po
katerem so puščali iz hribov v
dolino debla. Bila je utrujena
do smrti, toda pognala se je na
noge in odšla do kmetije na sa-
mem. Ostala je tam v svinjaku
pod kupom listja. Ko jo Nemci
niso mogli najti, so odšli, Atena
pa se je odpravila ponovno na
pot. Ranjena in izčrpana je zmo-
gla čisto kratko pot komaj v
dveh dneh. Visoko na Mozirskih
planinah je zapadel visok sneg
S tovariši, ki jih je srečala, je
ostala brez ognja, brez jedi in
brez odej.

Toda glas o Atenini zmagi na
kozolcu je vršal med Nemci, še
bolj pa po vseh domačijah Sa-
vinjske doline, po Menini pla-
nini, po Mozirskih planinah.
Čez nekaj dni jo je iztaknil La-
do. Prinesel ji je polno klobas,
mesa, potice, krofov. “Klobase
so dali Žganjarjevi! Pa da si le
ostala pri življenju,” so rekli.

“Krofe pa so scvrli Medenovi
zate Aneta! Zate!”

Oči so se mu smejale, prsi so
se mu širile od ponosa.

“Da. Aneta, ti si nam prava
sestra!”

Zgradili so bunker, prignali
so si vola, kmetje so jim dali ži-
veža. Kmalu so bili izdani. Nad
nje, ki jih je bilo komaj dva-
najst, je prihrumelo okrog 500
Nemcev Takrat so se umaknili
na Koroško. Kot politična de-
lavka je prišla Atena v saleško-
mislinjsko okrožje, od tam pa v
poverjeništvo OF odbora za Vz-
hodno Štajersko.

Med tem sta ji padla oba bra-

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.

Danes se je Letonja Ela iz
Braslovč, Atena, že precej umi-
rila. Samo tu pa tam, kadar se
spomni očeta, ki so ga ustrelili
v mariborski jetnišnici, kadar
se spomni mačehe, ki je vzela
od vsega hudega konec v Au-
schwitzu, kadar se spomni, da
so gestapovci uničili šest družin
iz njenega sorodstva, postane
spet nemirna, in njene svetle,
dobre, mehke oči zagorijo v žgo-
čem sovraštvu. Takrat se ji sto-
ži po puški, stoži se ji po brzo-
strelki. Strah pred Ateno je pre-
vzemal Nemce in Madžare.

Ko je okupator'udrl v sloven-
sko zemljo, je bila še skoraj
otrok dekle komaj šestnaj-
stih let. Že prvi dan po kapitu-
laciji je odšel v partizane brat
Jože, elektromonter, komaj me-
sec dni pozneje je vzela noč
mlajšega brata. Atena je poma-
gala prvim partizanom, ker so
bili sinovi svoje zemlje, ker so
bili najboljši med najboljšimi.
Skrivoma jim je pomagala- Pri-
hajali so v gozd za hišo, priha-
jali so v hlev in za skedenj. Ela
je točila gostom vino, prepevala
in šalila se je z njimi. Kadar je
vedela, da bodo prišli, je odšla v
kaščo, vzela klobas, kruha in
vina in odšla v skedenj.

“Toda zdaj nas je že dosti j
več,” je rekel brat Lado, “mo- '
rala boš pritegniti tudi druge.” i

Ela je takoj razumela. Lotila
se je tega dela z vso ljubeznijo.
Hodila je od hiše do hiše, tolma-
čila in prigovarjala: ‘ Za naše
iz hoste!”

“Za naše!” je vršalo preko
svetlih domačij. Vse do takrat,
ko so hišo obkrožili gestapovci
in sta ob dveh vogalih stali
strojnici, je Ela izvršila že ogro-
mno delo. “Vsi, vsi!”se je na-
duto drl nemški gestapovec.

Mačehina otroka sta jokala in
se neprestano držala materine-
ga krila-

“Hitreje!” je zasikal skozi vr-
sto stisnjenih zob.

Oče je bil ves pobit. Hodil je
po hiši, mislil je in mislil, in
vendar ni mogel storiti nič pa-
metnega. Gledal je izpod čela
Elo, zaslutil je njeno tesnobo in
ji prigovarjaje dejal:

“Ela, ostani! Ne zbeži!”
Onkraj hiše, onkraj hleva je

gozd sveže zelenel, nebo je bilo
svetlo, toplo in od hriba je vel
mehak veter.

“Ne zbeži!" ji je dejal še en-
krat zaskrbljeno. “Kaj vse bi
bilo potem z nami!”

Dvakrat je že skoraj klonila,
dvakrat se ji je zdelo, da ne mo-
re oditi. Potem je pogledala sko-
zi okno na hosto kraj hiše, sli-
šala je žuborenje potoka. Svo-
boda! Takrat se je odločila.

“Hitreje! Vsak čas gremo!”
Pritekla je razgretih lic do

prizidka pred hišo, si obuvala
pred Nemcem nogavice in čev-
lje-

Vzravnala se je, pogledala v

njegov obraz in nedolžno vpra-
šala: “Lahko grem po nogavič-
nike?”

“Lahko. Samo hitro!”
Stekla je za hlev, preko sve-

že mehke prsti v gozd. Spustili
so za njo rafal, toda takrat jo je
že vzela hosta. Tam se je za tre-
nutek oddahnila.

Cula je še surovo priganjanje
Nemcev, čula je brezupen, hre-
šček jok otrok, toda Ela je čepe-
la za štorom in za nič na svetu
se ne bi pridružila izgnancem.

Dva dni in dve noči se je po-
tikala po hosti. Zaradi izdajstva
je postala nezaupljiva. Nemci
so jo zasledovali s psi. Toda Ela
je že prej s tem računala, zme-
šala jim je sled

Takrat so v Sv. Andražu zve-
deli zanjo partizani. Prišli so po
njo. Tedaj je pričela Atena ju-
naško pot svojega partizanstva.
Dali so ji pištolo. Morala se je
naučiti ciljati v grčo. Toda z vsa-
kim dnem je bolj hrepenela po
puški.

Ko je prišla večja skupina
partizanov iz Zasavja, je prosi-
la: “Puško! Dajte mi puško!”

“Ni mogoče!” ji je rekel ko-
mandant. “Puške manjkajo še
drugim borcem- Za nekaj časa
pa lahko čuvaš tole.”

Takrt so bili na Menini pla-
nini. Živeli so v zatišju, kuhali
krompir in lovili rake. Iznenada
je završalo med tovariši: “Šva-
bi!”

Za trenutek so onemeli, po-
tem so se spustili v tek.

Toda Atena je ostala hladne
krvi. Bila je čuvarka puške.
Skočila je pred šotor, vzela na-
hrbtnik in sanitetno torbico ter
poleg svoje še štiri druge puške.

“Beži! Atena! Beži!” so še za-
vpili, toda Atena ni mogla be-
žati. Puške so jo vlekle v tlom.
Zadaj je čutila krdelo Nemcev
Toda vendar, puške mora rešiti.
Puške so edino njihovo boga-
stvo.

V zaklonu jo je pričakoval to-
, variš, razdelila sta si breme in

( hitela naprej po klancih in glo-
belih. da sta končno dohitela to-

t variše.
i Atena je bila upehana in pre-

znojena, lica so ji živo žarela.
Atena je bila ta hip prvič pono-

. sna na samo sebe.”
i “Lahko dobim zdaj puško?”

je vprašala z nestrpnim glasom.
Takrat ji je komandant odbil,
toda čez nekaj dni sta jo ji dva

i tovariša prinesla. Bila je dobra
jugoslovanska karabinka in na

. kopitu je bila vrezana zvezda.
V vsakem kraku zvezde je bila
po ena črka njenega imena:
Atena

Od takrat naprej je imela
Atena puško in od takrat se ni
strašila nobenih borb.

i V januarju 1943. leta se je
Atena z dvema tovarišema, ki
še nista bila nikoli v odprti bit-
ki, zarila v seno na kozolcu, da
bi se pregreli, da bi se odpočili.
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V FLORIDO prihajajo navadno le bolj imoviti ljudje, in pa taki, ki jim strežejo. A pred nekaj tedni
se je dogodilo, da je prišla tja barka z begunci iz Estonije, ki so ob prihodu sem rekli, da jih ne veseli živeti
pod sovjetsko vlado. Nedvomno so to ljudje, ki so bili navajeni živeti od dela drugih. Tako tudi izgledajo,
kot priča gornja slika. Simpatij so dobili v naši deželi nič koliko in ni se jim bati, da bodo “deportirani”.
Kajti dobili so od bogataških tamilij toliko ponudb v pomoč, da ne bodo za svoje preživljanje nikoli v
stiski.

ta. Takrat se je nebo spustilo
težko nad njo. Srce ji je trepe-
talo od žalosti, njene misli so
bile pekoče in boleče; svetle to-
ple oči so bile prežete z jedko,
morečo skrbjo.

Vendar se je kmalu iztrgala
iz najtežje žalosti in pobitosti.
Stisnila je zobe, napela je miši-
ce in vsa je bila spet ponovno
vzplapolala v ognju sovraštva.
Tiste dni ji je slednje vlakence
njenega telesa prevzela žgoča
sla po maščevanju in borbi-

V letu 1944. se je odpravila v
Prekmurje orat ledino, vzbuditi
tudi tam narodni odpor. Odšla
je s Slavo in s Črtom in z drugi-
mi. Morali so čez mejo, čez tem-
no, svinčeno, deročo Muro. Po
dva in dva jih je čolnar prepe-
ljal na drugi breg. Potem so mo-
rali prebresti še rokave Mure.
Drugi dan so v Nedeljici že ime-
li sestanek s kmeti. Atena je or-
ganizirala politično gibanje, ho-
dila od sestanka na sestanek, or-
ganizirala prve prekmurske par-
tizanske skupine. Gestapovci so
takoj javili Madžarom njen pri-
hod v Prekmurje. To pot so
Madžari razpisali nanjo nagra-
do.

Vsak otrok, vsak kmet, vsaka
kmetica jo je poznala,

“Atena!”
“Atena, ta se ne da kar tako!”
V Brezovici so bili izdani. Po-

gledala je skozi okno in videla
majhne, čokate Madžare, ki so
jurišali od jablane do jablane.

“Ne damo se!” je zaklicala
štirim tovarišem, ki so bili z
njo. “Sprejmemo borbo!’ Vzela
je rusko brzostrelko, stopila za
hišna vrata in spustila rafal-
Vrata so se namah sesula. Na
dvorišču je omahnil Madžar, ki
ga je smrtno zadela. Stopila je
na vrata, na piano.V tistem hipu
je brzostrelka odpovedala. Sko-
čila je na stran, popravila brzo-
strelko in skočila čez hodnik za
hlev. Na široki ravnini v grab-
nu. nad katerim so se dvigali
visoki, ponosni topoli, je zagle-
dala vrsto Madžarov. Ni mogla
najti zaklona. Postavila se je in
stoje streljala. Madžar, ki je stal
za najbližnjo jablano, je vstre-
lil v drevo kos skorje ji je
ranil lice. Kljub lepljivi krvi se
je divje borila dalje. Dobila je
strel v trebuh, lasten revolver,
ki ga je imela ob pasu, se ji je
sprožil in ji ranil nogo

Tedaj je začela vpiti na dru-
ge: “Dajte bombo! dajte revol-
ver!’ Glas ji je bil ves pijan od
maščevanja in polne ustnice so
ji živo rdele.

Takrat so se opogumili tudi
drugi tovariši, ki niso bili še ni-
koli v borbi. Priborili so si pre-
hod skozi prvi obroč. Za cesto
so morali prebresti vodo do pa-
su. Tam se je šele zgrudila. Od
tam naprej so jo prenašali tova-
riši iz hiše v hišo. Atena je tre-
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(Except Wed., Sat. and Sun.)
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nutek za trenutkom padala v
omedlevico. Potem, ko se je iz-
lizala iz prve nevarnosti, so mo-
rali že spet znova prevzeti bor-
bo. Pri umiku so morali gaziti
po preplavljeni Lendavi. Na Go-
ričkem si je ob zakurjeni pečici
odtajala noge- Imela je strašne
ozebline, ki so jo žgale bolj kot
vse rane. Noge so se ji zmehu-
rile, rane od ozeblin in špliter-
jev so se ji ognojile.

In spet hajka, spet bosa z ra-
njenimi nogami po trdem, zmr-
zlem snegu, spet beg, spet bor-
ba, spet zmaga.

☆

Takrat, ko so rdečearmejci
osvobodili Prekmurje, prvi ko-
šček naše slovenske zemlje, so
kmečki očanci, so kmečka dekle-
ta hodila k Rusom: “Da bi po-
znali Ateno! Ta vam je parti-
zanka! Ta vam je junakinja!”

Ko je prišla Atena med nje,
I so jo dvignili na roke, jo poljub-
ljali, ji stiskali roke in jo gla-
dili po svetlih laseh. Toda v Ate-
ni je bilo polno tihe skromnosti.
Oči so se ji zarosile in ustnice
so ji zatrepetale.

“Kaj jaz, kaj mi! Največji de-
lež pri naši svobodi imate vi,
naši rdečearmejci!”

Ustanovitev gospodarske fakultete
na univerzi v Ljubljani

Vlada Ljudske republike Slo-
venije je izdala uredbo o usta-
novitvi gospodarske fakultete v
Ljubljani. S tem je rešeno pere-
če vprašanje višjega gospodar-
skega študija za vzgojo gospo-
darsko in politično izšolanega
kadra, ki bo sposoben voditi in
izvrševati velike gospodarske in
politične naloge v bližnji dobi
gospodarskega razvoja in po-
leta.

Zahteva po gospodarski fakul-
teti se je pojavila že kmalu po
prvi svetovni vojni, ni pa našla
pravega odmeva- Znova je oži-
vela po pravkar končani vojni,
ko se je pojavilo vprašanje, kje
naj dokončajo svoje študije šte-
vilni slovenski slušatelji gospo-
darskih ved, ki so pred vojno
študirali na gospodarskih viso-
kih šolah v Zagrebu in Beogra-
du in sedaj nimajo možnosti
tam nadaljevati študija. Ustano-
vili so iniviativni odbor, ki si je
nadel nalogo, zbrati vse študen-
te gospodarske stroke, ki so mo-
rali zaradi vojne prekiniti štu-
dij, in odstraniti vse ovire za
nadaljevanje študija. Iniciativ-
ni odbor je stopil v stike s pred-
stavniki slovenske ljudske obla-
sti, kjer je našel potrebno razu-
mevanje. Že v kratkem času po
ustanovitvi inciativnega odbora
se je prijavilo 50 slušateljev go-
spodarskih ved. ki niso mogli
dokončati študija, in nad 300 ab-
solventov gimnazij in trgovskih
akademij, ki so se nameravali
posvetiti študiju gospodarskih
ved. Verjetno pa se bo v novo
fakulteto vpisalo še mnogo več
dijakov, kajti že pred vojno je
na gospodarskih šolah v Zagre-
bu in Beogradu študiralo okoli
300 slovenskih dijakov, v ino-
zemstvu pa kakir 50.

Današnje razmere v novi dr-
žavi pa Sloveniji narekujejo še
večjo skrb za vzgojo gospodar-
sko in politično izšolanih ka-
drov, ker bodo potrebe gospo-
darskih strokovnjakov v bodo-
čem razvoju gospodarstva izre-
dno velike. Tega se dobro zave-
da tudi mladina, ki se za ta štu-
dij bolj zanima kakor kdaj koli
prej.

Glede oblike in organizacij-
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ske povezanosti z drugim viso-
kim šolstvom v Sloveniji so bili
iznešeni razni predlogi. Nekate-
ri so predlagali, da bi visoka šo-
la delovala v okviru pravne fa-
kultete, drugi, da se ustanovi
posebna fakulteta, nekateri pa
so želeli, da bi se ustanovila po-
vsem samostojna visoka šola Na
sestankih in anketah so bila ta
vprašanja precej razčiščena. Za-
misel, da se omogoči slovenskim
dijakom gospodarski študij, je
zmagovito prodrla ne samo po
prizadevanju samih dijakov,
temveč tudi zaradi tega, ker je
ta zahteva življensko utemelje-
na tako v naši sedanjosti kakor
tudi v bodočnosti.

Uredba vlade ljudske republi-
ke Slovenije določa, da se na
univerzi v Ljubljani ustanovi
gospodarska fakulteta, za kate-
ro veljajo določbe začasne ured-
be vlade LRS o univerzitetnih
oblastvih in učnem osebju.

Ljudje brez hrbtenice
171 ljudi, ki so se prostovolj-
no udinjali okupatorju za
policijsko službo
Ljubljana. 14. julija. V ne-

kdanjih škofovih zavodih v Št.
Vidu je pod predsedstvom sod-
nika dr. Andreja Lasiča sodilo
sodišče za Slovensko narodno
čast 171 osebam iz raznih stanov
in poklicev, zvečine mlajšim
ljudem, katere je javni tožilec
dr. Samo Dostal obtožil, da so
zakrivili kaznjiva dejanja po čl.
2. zakona o kaznovanju zločinov
in prestopkov zoper slovensko
narodno čast. Zagrešili so jih s
tem, da so upravno sodelovali z
okupatorjem, ko so stopili v nje-
gov policijski sestav in oprav-
ljali službo na mestu, ki je bilo
za okupatorja posebno važno. S
tem so okupatorja razbremenili,
da je mogel svoje ljudi poslati
na druga mesta, v glavnem na
fronto, obenem pa so s takšnim
zadržanjem škodovali ugledu in
časti slovenskega naroda in sla-

bili njegovo odpornost. Javni
tožilec je zahteval kaznovanje
vseh po čl. 3. imenovanega za-
kona.

Še nam je dobro v spominu,
da se je zlasti lani ob mobiliza-
ciji v vrste slovenskih “domo-
brancev” mnogo mlajših ljudi
izognilo tej mobilizaciji na ta
način, da so se prostovoljno pri-
javili v policijsko službo. Mno-
go kmečkih fantov, posestniških
sinov je bilo med njimi, pa tudi
precej šolanih, juristov in po-
dobnih. Zlasti kmečki fantje, ki •
so se s pobegom v prestolnico
izognili mobilizaciji v partizan-
sko vojsko, so kaj energično po-
stopali proti ljubljanskim “škri-
cem”, ki da dajejo “potuho par-
tizanom in OF”. Večina obto-
žencev iz pestre skupine 171 pa
je bilo takšnih, ki iz kakršnih
koli razlogov niso našli boljšega
izhoda iz stiske, v katero nas je
spravilo početje okupatorjev.
Sami v sebi niso našli dovolj no-
tranje sile, da bi se iz svoje
osebne zagate rešili z vstopom v
vrste borcev ali vsaj na način,
da ne bi bila s tem prizadeta nji-
hova osebna in naša skupna na-
rodna čast. Nekateri iz skupine
teh 171 obtožencev so bili celo
simpatizerji OF, a niso bili do-
volj močni, da bi sledili njene-
mu pozivu, naj se ne vdinjajo
okupatorju. Iskali so izhoda iz
zagate ali v “domobrancih”, to-
rej z orožjem proti lastnemu
bratu, ki se bori za svobodo svo-
jega naroda, ali pa v policijski
službi. S tem pa so občutno raz-
bremenili smrtnega sovražnika
našega naroda in oblatili narod-
no čast.

Zdaj, pred sodniki so vsi ti
številni obtoženci skesani pri-
znavali, da se vsaj zdaj zaveda-
jo svoje krivde. Prepozno sicer,
da ne bi zaslužili primerne ka-
zni: sodišče za narodno čast jih
je z izjemo tistih, ki so bili opro-
ščeni ne sicer krivde, a vendar
kazni, ker so dokazali, da so tu-
di v svojstvu policijskih name-
ščencev opravili svojo narod-
no dolžnost, obsodilo vse na la-
hko prisilno delo od pol do ene-

, ga leta in an izgubo častnih dr-
žavljanskih pravic od 1 do 3
let ali pa le na izgubo častnih
pravic. Kot obtežilno je pri ne-
katerih bilo upoštevano, da so
bili intelektualci, torej ljudje
ki so mogli razumeti teže svoje-
ga ravnanja.

Prepozno je bilo spoznanje
zmote in krivde, da ne bi bili
kaznovani. Ni pa prepozno spo-
znanje, da morejo svoj greh v
bodoče popraviti. Najbolje je to
spoznal tisti izmed obtožencev,
ki se je iskreno pokesal svojega
ravnanja in je izjavil, da spesa-
no sprejema kazen, ki mu jo bo
naložilo sodišče za narodno čast,
po odsluženi kazni pa se bo po-
trudil s poštenim delom popra-
viti krivico.

Državni tožilec si je glede
vseh obtožencev pridržal pravi-
co nadaljnega pregona, če bi se
naknadno izkazalo, da je kateri
izmed njih zagrešil še kakšno
kaznivo dejanje, ki sedaj še ni
znano.

Veliki misleci imajo namene,
drugi le želje.—VVashington Irving.

SLOVENE RECORDS
10-inch records 79c COD, plus

postage
B-001 Ringelspil, polka

Vesela vdova, polka
B-002 Židana marela, polka

Zeleni hribi, valček
Toni Omerzo orchestra

C-411 Priljubljena polka
Po polj sva se sprehajala,

valček, Kusar’s orchestra
C-1120 Beer Barrel polka

Helena polka—Emilia p.
Sula’s Musette Orchestra

V-23025 Po jezeru bliz Triglava
Oh, oh ura že bije

V-23026 Jurin Benko vzemi Lenko
Pobič sem star šele 18 let

V-23027 Pa kaj to more biti
Mene pa glava boli

V-23028 Mlinar, narodna pesem
Vsi so prihajali

Mirko Jelačin, tenor
12-inch records §1.25 COD, plus

postage
V-73001 Zlata poroka, del. I.

Zlata poroka, del 11.
V-73002 Kadar imajo vsi Jožeti

god
Botrinja, Christ. party

“Adria” in Hojer Trio
Write for free catalogue os ali new

to
PALANDECH‘S

536 S, Clark St. Chicago 5, 111.
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£ PO ZMERNIH CENAH SE VEDNO !’
fr OBRNITE NA UNIJSKO TISKARNO !I

j ADRIA PRINTING CO.
fr Tet. MOHAWK 4707 J I
l 1838 N. HALSTED ST. CHICAGO 14, ILL H
fr PROLETAREC SE TISKA PRI NAS !!
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