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upan. Ali jebil tudi njegov glas
tak? Šiman si je začel izpraše-
vati vest. Starka je takrat sede-
la med dvema policajema ob pe-
či in se ni smela ganiti. Njuni
klici so povzročili velikansko
razburjenje med roparsko pa-
truljo. Kakor bi se bila podrla
streha nad glavami. Komandant
je skakal in začel vpiti nad vo-
jaki, ti pa so se začeli znašati
nad materjo in nad sinom, jima
groziti in mašiti usta, kakor bi
znoreli. Šele čez dolgo so se spet
toliko pomirili, da so mogli na-
daljevati svoje zločinsko delo.

Naloženi vozovi so že stali v
vrsti pred hišo in sedaj se je ne-
kaj vojakov zakadilo v hlev po
živino. In ko da bi žival slutila,
da se je nad hišo zrušila nesre-
ča, je začela žalostno mukati. Ko
so jo gonili iz hleva, se je nekaj
živali vojakoma iztrgalo iz rok
in potem begalo po sadovnjaku.

Naposled je cela kolona že
stala pripravljena na odhod;
spredaj par naloženih vozov, za-
daj tista živina, ki so jo vojaki
mogli poloviti. Ob straneh so
stali vojaki z nasajenimi bajo-
neti, ko da bi bilo kolono treba
varovati.

Tedaj je napravil komandant
kazenske kolone veliko napako,
ker je ukazal privesti mater iz
hiše, ne da bi prej dal odstraniti
sina z dvorišča. Bil je že pijan,
ker so v shrambi našli par ste-
klenic črničevca, katerega je
mož nad vse ljubil.

Mati in sin sta se videla. Ma-
teri se je zdelo, da vidi v sino-
vih očeh polno solz, ko gleda za
njo. drugače pa ji je bilo zelo
prav, ker je pogumno stal po-
konci kakor junak. Sinu se je
zdelo, da stopa mati zelo težko,
a se mu je vzlic temu zdela lepa,
ta njegova stara, zgarana mati,
ko je šla čez dvorišče. Šele, ko
je mati zaklicala sinu:

“Šiman!”
In šele, ko je sin odgovoril:
“Mati!”
Šele takrat je komandant spo-

znal svojo napako in je ukazal
odpeljati sina za hlev. Toda bilo
je že prepozno, mati in sin sta
se videla. Videla sta se ravno v
hipu, ko je obema bila potrebna
njuna medsebojna ljubezen, da
sta postala močna v najtežjem
trenutku življenja, ki je že sto-
letja teklo na Coklarjevem
domu.

Mati je šla s trdimi koraki h
koloni, a sin se je oddahnil, ko
so ga prislonili na drugi strani
za hlevski zid. Tam izza dvori-
šča so doneli kriki, nato se je po-

i javil komandant za hlevom. Za-
bodel je v Šimna svoje krvave
oči in hripavo rekel:

“Ali veš, izdajalec , da boš
crknil?”

Šiman je ostal nepremičen.
Takoj je spoznal po izgovorje-
nem glasu, da govori komandant
resnico, ker je bil glas skrajno
mrzel in sovražen. Tudi to je do-
bro vedel, da velja ta koman-
dant za najokrutnejšo zverino v
vsem okraju in da je že veliko
ljudi lastnoročno poslal na oni
svet. Na hitro je še pomislil, ali
ne bo dal življenja prepoceni in
ali se izplača taka smrt. In ko je
pretehtal ceno, si je z zadošče-
njem priznal, da ne bo umrl za-
stonj. Nato je mnogo odločneje
zadihal.

Komandant se je še enkrat za-
drl:

“Ali veš, da boš crknil?”
“Vem,” je tedaj spregovoril

Coklarjev Šiman, ki se je do-
mislil nekaj zagonetnega. “Iz-
polnite mi še eno željo, preden
umrjem.”

“Kaj bi še rad?” ga je vprašal
komandant nekoliko osupel.

“Eno cigareto bi še rad po-
kadil pred smrtjo,” je dejal Ši-
man z vdanim glasom.

“Ho-ho, to pa lahko dobiš,” se
je zakrohotal komandant s su-
rovim glasom in mu pomolil ci-
gareto, katero je prej že prižgal.
Čez nekaj časa je še dejal: “Na-
pravi hitro, ker se nam mudi.”

Šiman je z zvezanimi rokami
prijel za cigareto in jo dvignil
k ustom. Počasi in mirno je vle-
kel dim vase. Gledal je po sa-
njaku, ki se je s svojimi stote-
dovnjaku. Gledal je po sadov-

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.

Kakor vsako jutro, tako je
Coklarjev Šiman tudi to jutro
zgodaj vstal in se lotil dela. Bilo
je poletje in za delo je bil sam
pri hiši, kajti mati mu je bila
že čez sedemdeset let in je še
komaj zmagovala hišno delo. Na
Štajerskem se je že svetil dan,
vsak hip se bo pokazala rdeča
sončna krogla izza hribov in za-
gorela nad pokrajino. Tu pri
Coklarju pa je bilo še mračno,
zadnji ostanki mraka so se to-
pili v svitu in jutranji rosi.

Šiman je pogledal okrog hiše.
“Mati še ležijo,” je pomislil.

‘ Naj počijejo, saj so reva,” si
je potem zamrmral in stopil pro-
ti hlevu s počasnimi koraki.

Pri hiši jebilo dovolj hudo za
oba, za sina in za mater. Dežela
je bila že tri leta zasedena od
Nemcev in pritisk okupacije je
bil vedno hujši. Ko bi ne bilo
matere pri hiši, bi Šiman že dav-
no zapustil dom in odšel v goro.
Tako pa je odlagal zaradi ma-
tere.

Ko je prišel do hleva, pa je
nenadoma zagledal pred seboj
postavo Esesovca, ki je prišel
okrog ogla. Samo za hip je Ši-
man zastrmel v nemškega voja-
ka pred seboj, potem je odlo-
čno pogledal na desno. Toda tam
je zagledal že drugega Esesovca,
ki se je bližal izza stoga drvi. Na-
to je Šiman hitro pogledal na le-
vo, srce mu je skočilo, ali tudi
od leve strani je bila pot zaprta,
ker sta nenadoma stala tam dva
nemška fašista. Šimanu je srce
padlo tako težko navzdol in roki
sta se mu pobesili z rameni vred:
bil je obkoljen in nobenega iz-
hoda ni bilo več. Nikdar ni mi-
slil, da ga bodo dobili, sedaj pa
so ga presenetili.

Njegova zadrega je trajala le
hip, toda nemški vojaki so jo
opazili in tisti, ki je prišel izza
hleva, je zavpil grozeče:

“Roke kvišku, svinja!”
Šiman, ki je imel na sebi le

hlače in srajco, še ni utegnil iz-
polniti povelja, ko so vojaki že
pristopili tesno k njemu in ga
prijeli za roke ter mu jih zve-
zali. Ko je bil že zvezan, se je
prikazal izza ogla sam koman-
dant esesovske policije. Pristopil
je čisto tesno pred Šimana Cok-
larja. mu pomolil stisnjeno pest
pred nos in zasikal s sovražnim
glasom:

“Je pa le prišla tudi tvoja ura,
svinjar!”

Šiman je molčal in strmel, na-
enkrat je bilo dvorišče polno po-
licije, zunaj na cesti je videl ko-
nje. ki so bili vpreženi v vozove,
na katerih so sedeli vojaki, ka-
kor hlapci, ki gredo na polje.
Takoj je razumel, kaj to pome-
ni: Prišli so. da ga bodo izropali,
kakor so to storili drugod.

Straža je postopala z njim ze-
lo surovo in neprizanesljivo. Ko-
mandant je še vedno režal vanj:

“Dolgo si igral, svinja bandit-
ska, zdaj si odigral!”

Neki drugi policaj se je zadrl
vanj:

“Kje imaš ključe od mesa?”
Zdaj se je začelo. Šiman je ve-

lel, da je policija predvsem div-
;a na svinjetino in slanino. Gru-
•a policajev se je zagnala v hišo,
id koder se je kmalu začulo po-
kanje in reskanje omar in
;krinj. Potem se je slišal mate-
rin krik, ki je bila medtem že
vstala.

“Drži gobec; kurba stara!” je
odgovoril nato surov glas iz hiše.

Šiman se je zganil in se zve-
zan hotel zagnati proti hiši.

“Stoj, ali te pa ustrelim!” Po-
icaj mu je pomolil pištolo pod
nos.

“To je moja mati,” je zavpil
siman in se skušal izviti iz pe-
di, ki so ga držale. Seveda je bil
ijegov trud zaman, ker je bil
zklenjen. Pritisnili so ga nazaj
k hlevski steni in trije možje so
*a tesno obstopili.

V hiši so sedaj gospodarili vo-
jaki kakor se je jim je zdelo.
Kmalu se je na pragu pojavil
vojak, ki je z nožem obrezoval
veliko suho gnjat, drugi vojak
oa se je pokazal z zelenim vr-
čem, iz katerega so zapovrstjo
pili. Ropanje je bilo v polnem
razmahu. Komandant se je iz-
gubil v hišo, od koder se je za-
čul njegov zapovedujoči glas:

“Ne uničevati, na vozove, na
vozove!”

Ko so vojaki natešili svoj
glad, so začeli nalagati živež na
vozove. Dva sta privlekla naj-
prej veliko dežo, polno zabele,
iz hiše in sta jozakotalila na voz.
Drugi vojaki so nosili vreče in
jih nalagali tja. Ko je bil ta voz
poln, so začeli nalagati na dru-
gega. Na tega je šla pijača. V
kleti je bilo še pet polovnjakov
sadjevca, ki je bil pri Coklarju
znano imeniten. Sedaj so trije
sodi drug za drugim romali iz
kleti. Nekateri vojaki so začeli
nakladati seno. Na policiji so
imeli konje in so potrebovali
krmo. Med delom so vojaki ves
čas črepah iz velikega vrča, ki
je krožil od rok do rok.

Šiman je gledal vse to in se
držal mrko. Uničevalo se je bla-
go. ki je bilo pridelano z žulji in
zdaj so ga žrli ljudje, ki jih je
sovražil. Njegova usoda je bila
zapečatena. Gotovo ga je kdo iz-
dal. Pri njem je bila že dolgo
časa partizanska baza. V naglici
bi se rad domislil kakega deja-
nja, k,i bi ga posebno obteževa-
lo. Ali misli so se mu začele me-
šati, ko je videl razdejanje pred
seboj. Matere niso pustili na
spregled iz hiše, ker je koman-
dand zapovedal, da se mati in
sin ne smeta videti. Kdo ve, kak-
šne namene ima policija? V tej
duševni tesnobi si je naenkrat
zaželel videti mater in zato je
na ves glas zaklical proti hiši:

“Mati!”
Iz hiše se je takoj odzval ma-

terin glas: “Šiman!”
Nič drugega kakor samo ta

klic, pritisnjen ob hlevski zid.
je bil pomirjen. Materin glas je
bil močan, veder, čisto nič ob-
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NI NOBENE RAZLIKE, kdo je zmagal v volitvah 5. novembra.
Stavkarje so pretepali prej, jih sedaj in jih bodo še bolj kadar spet pri-
demo v “Hoovrovo” prosperiteto. Gornje je slika iz stavke filmskih
igralcev v Hollywoodu. Nad 400 igralskega osebja je bila v akciji. In
pribilžno toliko tudi policajev. Iz zgornje slike je razvidno, da so bili
najmanj štirje policaji proti enemu stavkarju.

rimi drevesi razprostiral za hle-
vom. Vejam se je že poznalo, da
so bogato obložene s sadom. Če
bi v tem trenutku tudi mislil na
to, kar so gledale njegove oči, bi
mu kot kmetu gotovo postalo
hudo pri srcu, toda njegova bit
je bila že vsa odsotna od tega le-
pega pogleda. Njegove misli so
vrtale nekje drugej .. . Tik na
njegovi desni strani je bil zložen
kup suhe praproti, ki je bila tam
že od lanske jeseni. Ta suhi stog
je segal gori do parne, ki je bila
na koncu še natlačena s slamo
skoraj doli do praproti. Proti
hlevu je pihljal oster jutranji
vetrič in zibal s posameznimi
stebli. Šimanovi možgani so se
bolestno zapičili v to podobo . . .
Kako ga je že poklicala malo
prej mati . . .? In kake so bile pri
tem njene oči?

Medtem se je naredil na kon-
cu njegove cigarete velik, žareč
ogelj. Komandant je bil s hrb-
tom obrnjen od njega. Tista dva,
ki sta ga stražila, sta zijala ne-
kam proti sadovnjaku. Brez pre-
misleka je tedaj Šiman puhnil
tlečo cigareto v stog praproti.
Nato se jetopo naslonil na zid in
čakal. Straža ni opazila njego-
vega dejanja.

Mladi gospodar na Coklarje-
vini je nekaj trenutkov srepo
strmel v stog s praprotjo, toda

samo z enim očesom. Precej ča-
sa ogenj ni hotel prijeti, potem
pa se je najprej nekaj pokadilo
in koj nato je že siknil plamen
iz stoga. Ogenj je zaprasketal.

Ta tenki glas je komandanta
vzdramil. Ko se je obrnil, je vi-
del. da stog gori.

“Svinjar banditski!” je zaklel
strupeno, ker prvi hip ni vedel,
ali bi se zakadil v Šimna ali pa
v ogenj. Toda ogenj je medtem
že zajel vso stran stoga in je se-
gal že visoko pod slamnati svod.
Tedaj je zagrabil pištolo in
ustrelil proti kmetu. Ko se je
Šiman Coklar zgrudil zadet v
srce, jekomandant zarjul še zad-
njo kletev: “Pes” . . .

Potem je vtaknil pištolo v
nožnico. Nato so vsi trije esesov-
ci urno odskočili od morišča, ker
je bil že zadnji čas, kajti praprot
je zagorela že s celim plame-
nom in slama nad njo se je bila
že vnela.

Esesovska kolona je urno zbe-
žala z dvorišča, ker je bilo vse
hlevsko poslopje naenkrat v og-
nju. Mater so morali pehati, ker
je le s trudom zapuščala dom,
kjer je živela sedemdeset let.
Šele potem, ko je komandant za-
vpil nad njo:

“Pes je sam zažgal!” je mati
stopila krepkeje na svojo sveto
zemljo.

KDO SO RES NASPROTNIKI PRAVE
REŠITVE TRŽAŠKEGA VPRAŠANJA? •

V francoski reviji “Regards”
je napisal o vprašanju “Trsta”
G. Milhaud sledeči članek, ki ga
ponatiskujemo iz “Primorskega
dnevnika:

Vprašanje Trsta je eno najkoč-
ljivejših vprašanj v sedanjih
mednarodnih prilikah. Rešeno
mora biti z bližnjo mirovno po-
godbo z Italijo.

Julijska krajina, naseljena že
od 8. stoletja s Slovenci in Hrva-
ti, je živela rh"lno pod tujim go-
spodstvom, bodisi germanskim,
ali pa italijanskim.

Pod avstrijsko oblastjo je po-
stalo tržaško pristanišče glavni
izhod na morje ogromnemu za-
ledju srednja in jugovzhodne
Evrope. V tem obdobju so mo-
rali tako Italijani kot Slovenci
prenašati oblast avstrijskega go-
spodarja.

Leta 1919., ob koncu prve sve-
tovne vojne, so dali Trst Italiji
in v teku 20 let so morali Slo-
venci in Hrvati prenašati naj-
bolj okrutno preganjanje Mus-
solonijevih “črnih srajc”.

Dr. John J. Zavertnik
PHYSICIAN and SURGEON
3724 TVEST 26th STREET

Tel. Crawford 2212
OFFICE HOURS:

1:30 to 4 P. M.
(Except Wed.. Sat. and Sun.)

6:30 to 8:30 P. M.
(Except Wed., Sat. and Sun.)
Res. 2219 So. Ridgeway Ave.

Tel. Cravvford 8440
If n® ansvver Call

Austin 5700

Italijanski fašisti so ukinili
slovenske šole in časopise ter
silili duhovništvo, da v cerkvah
opusti slovenski jezik. Slovence
so nameravali potujčiti in tako
poitalijančiti pokrajino. Z nasil-
nimi umetnimi sredstvi so nasta-
nili v samem mestu Trstu nad
stotisoč svojih rojakov.

Po osvoboditvi
Kaj se je zgodilo po razsulu

italijanskega fašizma? L. 1943.
je za nekaj dni prevzel v svoje
roke mestno upravo ljudski od-
bor. Toda Nemci so kmalu za-
ključili delo odbora ter njegove
člane deportirali v Dachau.

Pod pritiskom nemškega škor-
nja so se znašli Slovenci in na-
predni tržaški Italijani in zdru-
žili proti okupatorju. Slovenci so
žrtvovali za stvar narodne osvo-
boditve 42.800 mrtvih. Ob času
nemškega razpada in ob priho-
du osvobodilnih čet maršala Ti-
ta je prevzel oblast v mestu Pri-
morski osvobodilni odbor.

Toda ravno v Trstu, so se sre-
čale britanske čete, ki so preko-
račile Italijo, z Jugoslovansko
armado. Tako je prišlo do voja-
škega dogovora junija 1945., ki
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je določil Morganovo demarka-
cijsko črto. Ta je razdelila Ju-
lijsko krajino v dve coni, ki sta
bili podvrženi kontroli zavezni-
ških čet v coni A, in jugoslovan-
skih v coni B.

Hud položaj
V Trstu se je ustoličila zavez-

niška vojaška vlada, ki je sprva
pustila na svojem mestu Julij-
ski osvobodilni odbor s predsed-
nikom Italijanom Pogassijem in
Slovencem Štoko. Ker pa je za-
hteval Osvobodilni svet priklju-
čitev Trsta k Jugoslaviji, so an-
gleški vojaki prevzeli upravo v
svoje roke ter postavili v ospre-
dje italijanski CLN pod predsed-
stvom Fonde, ki sodeluje s pol-
kovnikom Bovvmanom, ameri-
škim šefom zavezniške vlade.

Tako je Trst postal središče
reakcionarjev in fašistov, pribe-
žališče vojnih zločincev, ustaških
oficirjev in drugih krvnih zlo-
čincev italijanskega in jugoslo-
vanskih narodov. Fašisti so celo
organizirali v Trstu pod zaščito
tuje policije manifestcijo za ob-
letnico osvojitve tega mesta po
italijanskih imperialistih. In
končno dokazujejo vesti, ki smo !
jih dobili iz Julijske krajine, da
je položaj delavskih mas te po-
krajine težak. Brezposelnost še
vedno raste.

Edini izhod
Gre se za to, da podpisniki mi-

rovnih pogodb ne ponove krivice
versajske pogodbe: pravična re-
šitev tržaškega problema je od-
visna od določitve italijansko-
jugoslovanske meje. Zato bo tre-
ba ločiti tri stvari: zaledje, me-
sto in pristanišče.

Jasno je, da spada Trst med
mesta, ki morajo deliti usodo
svojega zaledja, od katerega so
odvisna glede sirovin, delavskih
rezerv, pa tudi prometnih zvez.
To zaledje je ozemlje s kom-
paktno naseljenim sslovanskim
prebivalstvom.

Trst more in mora biti fede-
ralna edinica jugoslovanske re-
publike, ki jamči vsem svojim
državljanom demokratski razvoj
brez vsakih zaprek. Kakor osta-
le federalne edinice v Jugosla-
ciji, bi Trst imel svojo ustavo,
svojo parlamentarno vlado in
vrhovno sodišče, ki jamči spošto-
vanje ljudske volje.

Italijansko, slovensko in hrva-
ško ljudstvo Trsta ježe manife-
stiralo svojo voljo v tem smislu.

Kar se tiče tržaškega prista-
nišča, ki mora ostati naravno
pristanišče vsega južnega dela
srednje Evrope (Avstrije, Čeho-
slovaške, Madžarske), kakor tu-
di jugovzhodne Evrope (Ukra-
jine in Poljske), je jugoslovan-
ska teza internacionalizacije
njegovih bazenov najpamet-
nejša.

Močni argumenti
Italija, ki jo uradno podpira

Anglija, utemeljuje svojo tezo,
po kateri naj bi bil Trst italijan-
ski, z dozdevno italijansko veči-
no. ki jo je v Trstu ustvaril faši-
zem. Toda če upoštevamo Trst
skupaj z zaledjem, ki je z njim
gospodarsko povezano, ne dobi-
mo samo velike večine Jugoslo-
vanov, ampak opazimo tudi, da
Italijani, ki živijo v tej pokraji-
ni. ne le da niso v večini, temveč
so celo tudi njihovi lastni inte-
resi enaki interesom slovanskih
someščanov.

Trst je pod italijansko okupa-
cijo životaril. Zadostuje le nekaj
številk: leta 1913. je dosegel po-
morski promet 3,400,000 ton. Le-
ta 1934., ko je Italija vladala
že 16 let, jepadel promet na dva
milijona 200 tisoč ton.

Angleški tisk sam ugotavlja,
če bi Trst ostal italijanski, da bi
ostalo določeno število Sloven-
cev pod gospodstvom naroda, ki
je pokazal, da ni sposoben vla-
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dati manjšinam. To jetudi eden
najmočnejših argumentov, ki so
jih navedli Jugoslovani. Ven-
dar Angleži kljub temu podpira-
jo Italijane v njihovem odporu
proti jugoslovanskim zahtevam.

Oni seveda pozabljajo omeni-
ti, da so samo najbolj reakcio- u
narni italijanski krogi najbolj
protijugoslovanski, da pa hoče
italijansko ljudstvo v Trstu tvo-
riti del svobodne Jugoslovanske '

republike
Da se stvar natančneje določi,

bo morda zadostovalo, če po
Magnienu omenimo, da so na ne-
ofašističnem kongresu gibanja
“Uomo qualunque”, ki se je vr-
šil v Milanu, zagovarjali reak-
cionarno in imperialistično tezo,
naj ostanejo Trst, Istra in vse ,

ostalo Slovensko Primorje v me-
jah iz leta 1919.

Ali bodo Anglija in Zed. dr-
žave še dolgo podpirali stvar, ki
se ne da braniti, kakor stvar re-
akcije v Grčiji, Španiji ali Tr- ’

stu?
Želeli bi, da ne. -

TISKOVNI SKLAD
PROLETARCA

XIII. IZKAZ
PENNSYLVANIA:

Moon Run: Nabrano na konfe-
renci JSZ in Prosvetne matice v
Bridgeville 27. okt. s3l; dr. št. 89
SNPJ (Midway) sl, Anton Cipčič
od prejšnje kolekte sl, skupaj $34.
(Poslal Jacob Ambrozich.)

Latrobe: Mary E. Fradel nabrala
na seji Fed. SNPJ za okraj West-
moreland sl7. Prispevali so: Andy
Bertelj $2; po $1: Mary Matko, L.
Bregar, Josephine Klobuchar, Mary
škoda, Matt Marovich, Mr. in Mrs.
Šlibar, Frank Zupančič, John Fra-
del, Frank Medved, Alex Škerlj,
Anton Zornik, Frank Šuštar, Frank
Omejc in Mary E. Fradel; po 50c:
Jos. Klun in Matt Drop.

Export: Federacija SNPJ za
okraj Westmoreland $lO. (Poslal
Alex Škerlj, blagajnik.)

Sharon: Jos. Cvelbar $2.90, Jos.
| Steklačič sl. (Poslal J. Cvelbar.)

Herminie: Anton Zornik poslal
i $2.50. Prispevali so: A. Chatez,
Pittsburgh sl, Jos. Juvan, West
Newton sl, J. Oražen, Banning
50c.

Johnstown: Frank Meden 50c
Ray Travnik (Detroit) sl. (Poslal
F. Cvetan.)

Crosby: John Kandare 25c.
OHIO

Cleveland: Frank Černe $2, An-
ton Jankovich 25c. (Poslal A. Jan-
kovich.)

Willoughby: John Prudich $2.
(Izročil L. Zorko.)

Barton: Mr. in Mrs. Joe Skoff $2,
John Vitez sl. (Poslal J. Vitez.)

Lisbon: Jacob Bergant $2.
Martins Ferry: Johanna Rebol

SI.OO.
ILLINOIS

Chicago: Thos. Svetlik sl, Steve
Malnarich sl, Jos. Slogar sl.

Clarendon Hills: Steve Vidmayer •
SI.OO.

La Salle: Leo Zevnik $2.25.
Springfield: John Goršek sl,

John Ocepek sl.
VVaukegan: A. Kobal 50c, Martin

Judnich 25c. ,

WISCONSIN J

Milwaukee: Mike Košin $3. (Iz-
ročil Jacob Rožič.)

Racine: John Pucely $1.25.
Sheboygan: Frank Štih 75c.
Santa Ynez, Calif.: M. J. Reading ’

$2.00.
Pueblo, Colo.: Louis Korošec $2,

John Stonich $1
Detroit, Mich.: Janko Zornik $2,

Lawrence Sluga sl.
Washington, D. C.: Annie Bester

$2.00.
Carolina, W. Va.: Josef Torkar

SI.OO.
Arma, Kansas: John Kocjan 50c,

Luka šetina 25c.
Coopertown, N. Y.: Adolf Krisch ‘

$2.00. i
• Gowanda, N. Y.: Jim Dekleva 75 ‘

centov.
Skupaj $107.90, prejšnji izkaz

$1,204.96, skupaj $1,312.86.

| PRVA SLOVENSKA PRALNICA t
Parkview Laundry Co.:

| 1727-1731 W. 21 st Street CHICAGO 8, ILL. |
i Fina postrežba uene zmerne Delo jamčeno |
1 TELEFONI: CANAL 7172—7173 T

S ZA LIČNE TISKOVINE VSEH VRST <

■Z PO ZMERNIH CENAH SE VEDNO <

J OBRNITE NA UNIJSKO TISKARNO S

| ADRIA PRINTING CO. |
< Tel. MOHAWK 4707, J-
•: 1838 N. HALSTED ST. CHICAGO 14, ILL. £
•: PROLETAREC SE TISKA PRI NAS £

s
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