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SANS nabral za
pomožno akcijo
$103,804.75

Komaj pred dobrim letom je
bil organiziran skupni relifni
fond Amerikancev južnoslovan-
skega porekla, da pomaga zbira-
ti denarne in materialne pri-
spevke za takojšnjo pomoč na-
rodom v Jugoslaviji. Zvezne ob-
lasti so mu nadele dolgo in kon-
fuzno ime War Relief Fund os
Americans os South Slavic Des-
cent (WRFASSD), toda največ-
krat smo referirali nanj kot “Re-i
lifna akcija Združenega odbo-
ra”. Tej novi pomožni akciji se
jetakoj od začetka pridružil tu-
di SANS, ki je med svojimi čla-
ni in podružnicami pomagal zbi-
rati finančne prispevke ter da-
rove v blagu za takojšnjo po-
moč najpotrebnejšim v Jugo-
slaviji.

Prvi finančni prispevek nam
je poslala 10. oktobra lanskega
leta naša agilna podružnica št.
33, Bridgeport, Ohio. Pridružile
so se ji druge, apel za takojšnjo
pomoč je podprla večina posto-
jank JPO-SS, velika večina na-1ših podpornih organizacij, dru-
štev ter posameznikov. Ko za-
ključujemo prvo leto našega
prizadevanja za čim večjo ma-
terialno pomoč Jugoslaviji, nam
kažejo številke naslednje rezul-
tate:

Finančni prispevki za relifno
akcijo potom SANSa znašajo
$103,804.75 do 7. nov. 1945. Na-
ši Slovenci so nadalje prispevali
do $20,000 v gotovini, katera
vsota ni šla skozi SANSov urad,
temveč je bilap oslana narav-
nost na blagajništvo v New
York. Istočasno so naši ameriški
Slovenci nabrali nad sto ton raz-
ličnega materiala obleke, pe-
rila, odej, čevljev, raznovrstne
hrane, mila, medikalij in drugih
skrajno potrebnih stvari, kar je
vse bilo odposlano v Jugoslavi-
jo ter tam tudi prejeto. Nabra-
lo blago predstavlja ocenjeno
vrednost nad $200.000. Poleg
tega so Slovenci prispevali za
pomožno akcijo WRFSSD tudi
potom skupnih jugoslovanskih
odborov po raznih naselbinah,
in to v denarju in blagu. Naša
kolektivna prizadevanja na re-
lifne mpolju torej znašajo naj-
manj $350.000 vrednosti.

Do 30. septembra je WRFSSD
nabral v gotovini $722,617.56, v
blagu pa $686.325.46, torej v
skupni vrednosti $1,408,942.98
v enajstih mesecih. Pošiljke po-
slanega blaga predstavljajo
vrednost $1.001.749.84, od kate-
re vsote je bilo v oktobru posla-
no za $390.670.82. Če primerja-
mo te številke s prispevki ame-
riških Slovencev, tedaj lahko u-
gotovimo, da predstavlja slo-
venski delež nabrane in odpo-
slane podpore 25% od celotne
vrednosti.

Daši SANS radi drugih kam-
panj ni vodil posebne kampanje
za relifno akcijo, smo v zadnjih
osmih tednih vseeno prejeli v
gotovini $7,574.35 za našo skup-
no pomožno akcijo.

<Op. u.—Seznam posameznih
prispevateljev smo morali zara-
di pomanjkanja prostora opu-
stiti.)

Vsem podružnicam SANSa,

| postojankam JPO-SS in posa-
meznikom izrekamo na tem me-
stu za poslane prispevke iskreno
zahvalo.

V istem času so naše podruž-
nice, podporna društva in posa-
mezniki prispevali za politično
akcijo SANSa $2,036.39. Če u-
poštevamo dejstvo, da SANS

' podpira Združeni odbor v zne-
sku po SIOOO na mesec, tedaj
zgoraj prejeti prispevki še od

! daleč ne zadostujejo za kritje
vseh SANSovih izdatkov. Segati
je treba v rezervo. Na naše po-

i družnice in posamezne člane to-
; rej apeliramo, da imajo v mislih
tudi našo politično akcijo, ki je
še vedno neobhodno potrebna.
Za svojo lastno upravo so SAN-
Sovi stroški zelo nizki, ker je
veliko našega dela opravljenega
brez vsakega plačila. ImAmo pa
redne administracijske stroške,
ter našo obligacijo napram Zdr.
odboru, ki dela v glavnem med
ameriško javnostjo, vsled česal'
je neobhodno potrebno, da so ti
stroški kriti iz rednih dohodkov
ter da se naša rezerva ohrani
za nujne nepredvidene stroške
v bodočnosti.

V čast in ponos vsakemu za-
vednemu Slovencu in Slovenki
v Ameriki bi moralo biti, da je
ob najtežji uri slovenskega na-
roda aktivno pomagal organiza-
ciji, ki je v Ameriki vodila bor-
bo proti reakciji za pravo poli-
tično in gospodarsko svobodo
svoje stare domovine. To velja
zlasti onim našim priseljencem
i npriseljenkam v Zed. državah,
katerih očetje in matere, bratje
in sestre, sinovi ali hčere, ali
drugi sorodniki in prijatelji so
se borili v vrstah narodne osvo-
bodilne vojske, ali pa so doma
pomagali svojim borcem za svo-
bodo, in ki sedaj opisujejo do-
godivščine svojcem v Ameriko.
Vsi ti zavedni Slovenci in Slo-
venke lahko opravičeno priča-
kujejo, da sočuvstvujejo z njimi
tudi njihovi ameriški rojaki in
prijatelji. Večjega razočaranja
bi ne bilo, kakor če bi zvedeli,
da so ti njihovi sorodniki stali
brezbrižno ob strani, v zlati sre-
dini, ali celo nasprotovali Slo-
venskemu ameriškemu narodne-
mu svetu. Radi tega ponovno
vabimo vse nečlane SANSa, da
se mu pridružijo. Na ostale ape-
liramo. da poravnajo svojo čla-
narino.

V Ameriki bi ne smelo biti
Slovenca ali Slovenke, ki bi nč
bil član naše organizacije. Poli-
tično podnebje se je vendar že
toliko zvedrilo, da bi že skoraj
vsak slepec lahko “videl”, kako
visoko na nebu se blesti zvezda
DANICA.' Zvezda svobodne Slo-
venije v demokratični, federa-
tivni republiki Jugoslaviji!

Prireditev SANSa
v Chicagu

V nedeljo 18. novembra ima-
jo skupne podružnice SANSa v
Chicagou svojo običajno pollet-
no prireditev. Vrši se v avdito-
riju SNPJ, 2657 So. Lawndale
Ave., pričenši ob 3. popoldne.
Na programu bodo premikajoče
zvočne slike o osvobojenju vz-
hodne Jugoslavije ter nekaj fil-
mov iz Nemčije. Na programu
bo tudi nastop pevskega zbora
France Prešeren in zbora Slo
venske ženske zveze iz Chicaga,

Iz SANSovega urada .
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- poleg drugih točk. Kot glavni
govornik pa nastopi b.ivšr parti-
zanski podpolkovnik in sedanji
svetnik pri jugoslovanski amba-
sadi v Washingtonu, dr. Slavko
Zore. S tem se nudi čikažanom
prilika, da slišijo besede o svoji
rojstni domovini iz ust človeka,
ki se je aktivno boril med slo-
venskimi borci za svobodo Slo-
venije. Prepričani bodite, da vas
ta govornik no bo razočaral.

Dan pred to prireditvijo, to je
j v soboto 17. novembra, pa se
vrši v Chicagu redna seja izvrš-

| nega odbora SANSa, katere se
i bosta po možnosti, udeležila tudi
dr. Zore in naš častni predsed-

■ nik Louis Adamič, ki bo po svo-
jih poslih istočasno v Chicagu.
Predvajanje filmav

V prihodnjih štirih tednih
bodo zaporedoma predvajani

i zvočni filmi o nemških grozodej-
stvih v koncentracijskih tabori-
ščih, ali zvočni film o osvobodit-

i vi Beograda, ali oba, v nasled-
njih naselbinah:

Nedelja 18. nov. v Chicagu,
skupne podružnice SANSa. Go-
vori dr. Zore.

Nedelja 25. nov. v Denverju,
podružnica št. 50 SANSa. Go-
vory Anthony Jeršin.

Nedelja 2. dec. v La Sallu, po-
družnica št. 49 SANSa. Govori
Mirko Kuhel.

Sobota 8. dec. v Waukeganu,
lokalni odbor.

Nedelja 9. dec. v Milwaukee-
ju, lokalni odbor.

Sobota 19. januarja 1946 v
St. Lousu, podružnica štev. 23
SANSa.

Podružnice, ki bi želele ka-
zati katerega teh filmov v svoji
naselbini, se naj obrnejo za po-
jasnila na SANSov urad.
Ob volitvah v
Jugoslaviji

Zadnjo nedeljo so se vršile po
vsej Jugoslaviji narodne volit-
ve za zvezne poslance in sena-
torje za ustavodajno skupščino.
Ko pišemo te besede, se volit-
ve še niso vršile. Trdno smo pre-
pričani. da bodo te volitve svo-
boden izraz mišljenja in prepri-
čanja ogromne večine sloven-
skega naroda in drugih narodov
Jugoslavije. Nasprotne stranke,
zavedajoč se ogromnega poraza
na volišču, so zadnji trenutek u-
maknile listo svojih kandidatov
ter tako nudile priliko narodni
reakciji, da že naprej tuli in vpi-
je o ‘nedemokratičnih volitvah’.
Vsekakor pa bodo te volitve naj-
bolj svobodne, najbolj demokra-
tične in najbolj vsenarodne, kar
jih je bilo kdaj v Jugoslaviji.
Izdajalci svojega naroda so iz-

, gubili pravico do glasovanja in
do izvolitev. Politične stranke,
ki so bife naklonjene fašizmu
in odpirate vrata nemški peti
koloni, ki se je že pred invazijo
vgnezdila in zategla v Jugosla-
viji, nimajo pravice do politič-
nega izražanja. Odločevali bodo
oni, ki so se borili za svojo do-
movino, ki so trpeli, ki so jo os-
vobodili. Reakcija je izgubila

( svoje pravo. Drugačne volitve
' bi bile farsa.

Mirko G. Kuhel, tajnik.

Ljudska naivnost je ogromna.
Pripravljena je sprejeti za res-
nico vse, kar ji natvezijo “veliki
ljudje”.

Tri generacije
zdravja in zadovoljstva

Skozi generacije je skrben oče da-
jal nasvete svojemu sinu iz šole
svojih izkušenj. Skoro 60 let, ali tri
generacije, so Slovani uspešno ra-
bili, dobro priporočeno TRINER-
JEVO GRENKO VINO z VITAMI-
NI 81, ki je okusno in lahko odva-
jalno sredstvo. Pospeši začasno
olajšanje glavobola, ki je posledica
zapeke. Rabite ga po navodilih. Po-
skusite to izredno zdravilo, pripo-
ročite ga ostalim v družini in svo-
jim prijateljem. Dobite ga v vseh
lekarnah in drugih trgovinah.

Joseph Triner Corporation
4053 VV. Fillmore St., Chicago

24, 111.

KOMENTARJI
(Nadaljevanje s 1. strani.)

kanja demokracije v Jugoslavi-
ji. Enako igro uganjajo o sporih
in izstopih iz čehoslovaške, polj-
ske in bolgarske vlade. A ko je
v Grčiji demisionirala vsa vla-
da in je bilo novo te s težavo se-
staviti, pa ni bilo v‘angloameri-
škem tisku nobenega vpitja
temveč te golo poročanje no-
vice.

Ohijski governer Lausche je
v svoji službi v Columbusu raz-
očaral mnog? unijske voditelje,
posebno CIO, ker so oni najbolj
agitirali zanj. List avtne unije
CIO v Ohiu ‘Ammunition” pra-
vi v svoji oktoberski številki, da
Lausche unijskim delavcem, ki
so zanj agitirali in glasovali, sla-
bo izkazuje svojo hvaležnost.
Prijema ga, ker je tako laskavo
nastopil v radiu z Eddijcm Ri-
ekenbackerjem. Eddie je nam-
reč smrten sovražnik linijskega
delavstva. Njun pomenek je bil
oddan po radio omrežju širom
dežele. Unijam CIO se je zame-
ril tudi vsled svoje pretnje v
zadnji stavki delavcev v tovar-
nah gumija v Akronu, češ, da
jih bo “draftal” (primoral) v de-
lo. Odbor politične akcije CIO,
ki je trošil novce v kampanji za
izvolitev Lauscheta, je za eno
skušnjo bogatejši. Nesmiselno
je agitirati za take kandidate,
ki.so ti najbolj prijatelji te ka-
dar iščejo glasove, potem pa se
družijo z ljudmi a la Ricken-
backer, Kaltenborn itd.

“Naš Frank” je “razočaral”
tudi precej Slovencev. Ene. ker
niso dobili pričakovanih služb,
in pa tiste, ki so mislili, da bo
imel Lausche še kje drugje do-
bro besedo za slovenstvo kot pri
sv. Vidu. V “Komentarjih” smo
predstavili Franceta že v prvih
županskih volitvah, v katerih je
kandidiral, za to kar je po svoji
naturi in prepričanju, pa smo
prejeli nekaj svaril, da ga sodi-
mo zgrešeno in da za list med
rojaki v Clevelandu to ni do-
bro.

Že mnogi Američani konser-
vativnih nazorov so se pri zve-
zni vladi zavzeli za “Titovo” Ju-
goslavijo. Marsikateri izmed
njeh je že javno grajal UNRRA.
ker zapostavlja Jugoslavijo, kaj-
ti pomoč, ki jo ji daje, je v pri-
meri s tisto, ki jo dobiva Grčija,
neznatna. Ampak governer Lau-
sche, dasi Američan “os Slove-
nian descent” tega še ni storil,
vzlic urgiranju. Kajti on ver-
jame o sedanji Jugoslaviji tisto
kar mu povedo gospodje iz cle-
velandskih slovenskih župnij.
In ort je na vsak način proti te-
mu. da se bi podpiralo vlado, “ki
preganja in mori duhovnike ter
pleni cerkveno imovino.” Pa tu-
di ne zanima se menda kdove
kaj za rojstno deželo svojih star-
šev. “Brigajmo se te za Ameri-
ko.” je rekel v neki deputaciji
odličnih Slovencev, ki so bili
pred vladnimi uradniki v Wash-
ingtonu, njegov tajnik.

Sedem milijonov dolarjev, in
to v gotovini, ki jih ni nihče ho-
tel priznati za svojo imovino! To
poroča UP iz Londona 8. nov. V
vlaku, ki vozi med Parizom in
Bernom, se je to dogodilo. Eden
potnikov je bežal iz Francije s
tem denarjem, da ga spravi na
varno v Švici. V Franciji bi ga

mu novi režim zaplenil, kajti
•kdo ve, pokakih potih si je na-
grabil toliko denarja! Tri mili-
jone j,e bilo v ameriških bankov-
cih, štiri milijone pa v angle-
ških. Na švicarski meji so prišli
v vlak francoski carinski urad-
niki, da eni preiščejo prtljago
in drugi pa koliko denarja ima
kdo pri sebi. Vse je bilo v redu,
dokler ni eden carinarjev iztak-
nil pod sedežem skrit zavoj, ga
razvil in strmel z drugimi cari-
narji in potniki vred. “Čegav je
ta denar?” je vprašal. Nihče,
prav nihče so ni hotel oglasiti,
najmanj pa seveda tisti, ki ga je
skušal odnesti na varno. Kajti
vedel je, da mu bo itak ves za-
plenjen, in če se še oglasi, ga
bodo odvedli nazaj v Pariz in
zaprli. Veliko takih tihotapstev
pa se posreči, zato pa je v Ame-
riki, v Angliji in v Švici največ
takih beguncev, ki so z denar-
jem dokaj dobro založeni. Mor-
da je bil v istem vlaku še kdo,
ki je imel slično “zalogo” s sa-
bo, ne da bi jo carinarji mogli
iztakniti.

V depeši iz Rima je bilo v ne-
katerih ameriških listih poroča-
jo, da zvezni senator Claude
Pepper iz Floride, ki je na poto-
vanju po Evropi, od Titove vla-
de ni dobil dovoljenja za obisk
v Jugoslavijo. Vest je bila iz-
mišljena. Kajti Pepper je bil
tam in v Beogradu pogoščen ter
v dolgem pomenku ne samo s
1 itom, ampak tudi s srbskim
opozicionalcem Milanom Gro-
lom ter drugimi važnimi oseb-
nostmi.

Idalccio Prieto, ki je bil v
španski republikanski vladi mi-
nister narodne obrambe, je v
kortezu v zamejstvu (španske-
mu republikanskemu parlamen-
tu, ki ima svoj sedež v glavnem
mestu mehiške-republike) dejal,
da vlade demokratičnih sil oči-
vidno ne mislijo prekiniti diplo-
matičnih odnošajev z diktator-
jem Francom in da bi bilo vsa-
ko nadaljno upanje v to iluzija.
Prieto velja za desničarskega
socialista, zato vsled njegove
zmernosti njegove besede toliko
več veljajo. Španski republi-
kanci se torej ne zanimajo, kaj
bo z demokracijo n. pr. na Bal-
kanu, ampak toliko več vprašu-
jejo, kaj je z demokracijo v vla-
dah demokratičnih dežel? Čemu
neki se v Waghingtonu in Lon-
donu toliko dušajo v prid demo-
kracije na Poljskem, v Bolgari-
ji in Rumuniji, pa v Jugoslaviji,
a nič pa ne store zanjo v Špani-
ji? “Njihove besede so eno. a de-
janja pa drugo,” je dejal Prieto.
‘Ljudstvo teh dežel je za pre-

lom s Frankom, a vlade pa ne,”
je dostavil. Izmed velesil je Ru-
sija edina, ki jo odločno za za-
vržen je španskega fašizma. In
ona je edina, ki nima s Francovo
vlado nikakršnih diplomatičnih
temveč samo sovražne odnošaje.

Senator Wheeler iz Montane
je dejal, da kdor označuje Jugo-
slavijo, Bolgarijo in Rumunijo
za demokratične dežele, izreka
“gorostasno šalo”. Ampak nad
pomanjkanjem demokracije v
njih se ne pritožuje šele od kar
so v njih ruske namesto Hitler-
jevih čet. Dokler je po Evropi
Hitler lomastil, in dokler ni bilo
napada na Pearl Harbor, je se-
nator Wheeler z drugimi izola-
cionisti in “America firsterji”
storil vse kar je zmogel, v sena-
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tu in drugje, da bi ta dežela ne
mignila 1 niti s 'prstom v bran
demokracije ter podjarmljenih
ljudstev v Evropi. Torej ima tu-
di on dvojno mero. Ni bil za boj
proti Hitlerju, je pa za boj s
Stalinom.

Chicago Tribune je list, v ka-
terega se zateče vsakdo, ki ima
kaj “važnega” povedati, n. pr. o
terorju v Jugoslaviji. Odprt je
velesrbski propagandi in propa-
gandi übežnih hrvatskih ter slo-
venskih katoliških škofov. Kaj
ti škofje so nekaj! Njim se iz-
plača dati prostor, če imaš na-
men grizti državo, ki si priza-
deva izvleči se iz vojnih podrtij
in razvalin starega reda ter pri-
četi novo življenje. V uredni-
štvu čikaške Tribune dobro ve-
do. da so übežni jugoslovanski
škofje službovali na Hrvatskem
in v Bosni kvizlingu Havenču in
Hitlerju, prej pa tudi Mussoli-
niju, in slovenska višja hierar-
hija pod škofom Rožmanom na
čelu pa od kraja Mussolinju in
potem Hitlerju. To niso več ško-
fje, to so izdajalci, in samo vsled
tega imajo slavo vest. Zavedajo
se zločina, ki so ga storili nad
narodom —in samo zato so zbe-
žali.

Sovjetska unija
in USA zelo v
nesoglasjih

(Nadaljevanje s 1. strani.)
led tega, ker se hoče s Truma-
nom in pa kanadskim premier-
jem Kingom dogovoriti glede
“usode” atmoske bombe, in
predvsem pa o odnošajih s So-
vjetsko unijo.

• Molotov je v svojem govoru
7. nov. dejal, dajeRusija za mir
po vsem svetu, a ob enem pa je
poudaril, da ona mir drugače
razume kot pa zapadne države
(s tem je mislil predvsem An-
glijo in Zed. države). Temeljni
vzrok spora med Anglijo in Ru-
sijo je Sredozemlje, vštevši Bal-
kan. In Rusija ima v tej tekmi
prvenstvo, ker obljublja naro-
dom svobodo, dočim je angleški
imperializem zmerom slonel te
na privilegiranih slojih.

Dočim Anglija želi ohraniti
Sredozemsko morje za svoje je-
zero. pa se Rusiji odreka istoča-

sno celo svoboden izhod iz Črne-
ga morja, je povsem umevno,
da se tu krešejo med sabo inte-
resi dveh dežel, ki nimata nič
skupnega med sabo, vendar ži-
vita vsa dolga desetletja več ali
manj v prijateljskih odnošajih.
Tako bo tudi v bodoče.

Strah bogatašev
Eden največjih predsodkov

proti Rusiji tega se ne sme
pozabiti je njena temeljita
odprava privatne svojine.

Ne jezi jih to, da je v Jugosla-
viji Tito krmar vlade. Hudo jim
je, ker posega po privatnih po-
sestvih in jih deli med kmete.
In bankirje pa, ker je podržavil
rudnike in industrijska podvzet-
ja, ki so bila prej last večinoma
tujih kapitalistov.

Samo zato je toliko borbe pro-
ti “Titovi” Jugoslaviji. Ako bi
ostala pod Petrom, pa bi bilo
vse dobro.

Ker pa je na čelu ten dežel
USSR, s svojim kolektivnim go-
spodarstvom, se posedujoči slo-
ji boje, da se ta “bolezen” lahko
razširi celo v Zed. države. Zato
toliko vpitja, vika in krika, da
zdaj, ko imamo atomske bom-
be, naj udarimo še v Rusijo. Pa
so v Washingtonu med drugimi
na vladnih mestih tudi previdni
ljudje in zato se nam ni bati, da
bo tretja svetovna vojna vzlic
spopadom na Kitajskem še tako
kmalu prišla.

Ako bi delavci s takim veseljem
podprli delavski tisk, kakor podpi-
rajo zavajaino časopisje, bi bilo ka-
pitalizma kmalu konec.

Relifni paketi v Jugoslavijo
Pošiljamo razne pakete od 5 do 11
funtov po ceni, vključivši poštnino

od $2.85 do SIO.OO
Our $5.00 Package Contains:

1 Can Armour Star Trcdl
14 Ib. Ceylon Orange Pekoe Tea

1 Ib. Highest Grade Colombia-Bo-
gota Roasted Coffee

2 Boxes Dehvdrated Solo Rice Soup
1-14 Ib. Box Hershey’s or Baker’s

Cocoa—l Chocolate Bar
1 Bar Oliv-110 Toilet Soap
2 Spools 6 Cord White & Black

Machine Thread
2 Spools Strong Button Thread

White & Black
1 Package English Needles. Assort.
6 Pairs Shoe Laces-Black & Brown
Pišite po navodila in cenike na

našega Jugoslov. zastopnika:
PALANDECH 8R05...

536 So. Clark St., Chicago 5, 111.
ali naravnost na nas:

SOKOL & COMPANY ,

241 East Illinois St., Chicago 11, 111.

Imenikzastopnikov Proletarca
Kdor želi prevzeti zastopstvo za nabiranje naročnikov Prole-

tarcu, prodajati Am. družinski koledar brošure in knjige, naj piše
upravništvu, ki bo poslalo potrebne listine in informacije. Na tu
priobčene zastopnike apeliramo, naj skušajo ob vsaki ugodni pri-
liki pridobivati naročnike temu listu. Pravzaprav je dolžnost vsa-
kega slovenskega zavednega delavca agitirati za svoje glasilo
Proletarec.

Ako je ime kakega zastopnika v sledečem seznamu izpuščeno,
naj nam sporoči pa bomo imenik radevolje popravili.

CALIFORNIA.
Fontana: John Pečnik.
Oakland- Anton Tomšič.
Los Angeles: Frank Novak.
San Francisco: A. Leksan. *

COLORADO.
Crested Butte: Ant. Slobodnik.
Pueblo: Ludvig- Yoxey.
Walsenburg in okolica: Edvvard

Tomšič.
ILLINOIS.

Chicago in okolica: Frank Bizjak,
Joseph Oblak, Chas. Pogorelec,

Peter Verhovnik, Frank Zaitz in
Frank S. Tavchar.
La Salle in okolica: Anton Udovich

in Leo Zevnik.
Springfield: Joseph Ovca in John

Goršek.
Virden: Fr. Ilersich.
VVaukegan-No. Chicago: Martin Jud-

nich.
INDIANA.

Indianapolis: Mary Stroj.

KANSAS.
Arma: Anton Shular.
Arcadia: John Shular.
West Mineral: John Marolt.

MICHIGAN.
Detroit-Dearborn: John Zornik, Leo

Junko Sr., Joseph Klarich in John
Plachtar.

MINNESOTA.
Buhi: Max Martz.
Chisholrr : Frank Klun.
Dulutk: John Kobi.
Ely,- Jchn Teran in Jacob Kunstelj.

MJSSOURI
St. Louis: John. Spiller.

MONTANA.
Butte: Anton Zugel.
East Helena: Joseph luThelieh.
Red Lodge: K. Erznožnik.

NFW jERSEV.

Elizabeth: Araalia Oblak.
NEW MEXICO

Gallup: Mary in Jennie Marinšek.

NEW YORK.
Gowanda. James Dekleva.

OHIO.
Akron-Barberton: Mike Kopach. j

i Bridgeport in okolica: Joseph Snoy m
j John Vitez.
Cleveland: John Krebel, Anton

Jankovich in Frank Hribar.
I Fairport Harbor: Lovrenc Bajc.

: Girard: John Kosin in Andrew Kr-
vina.

. Lisbon-Power Point: Jacob Bergant.

I Maple Heights: Frank Volkar.
Powhatan Point, O.: John Guzel.
Warren: Joseph Jež.

PENNSYLVANIA.
Aliquippa: Geo. Smrekar.
Avella: Frank Bregar.
Craf ton-Moon Run: Jennie Jerala.
Canonsburg-Strabane: John Ter-

čelj, Vinko Peternel in Marko
Tekavc.

Export: Jcs. Britz.
Forest Ciiy: Anihony Drašler Jr.
Point Marion: Tony Zupančič.
Herminie: Anton Zornik.
Imperial: Frank Auguštin.
Johnstovvn in okolica: Andrew Vi-

drich, Ilija Bubalo in Frank Cve-
tan.

Latrobe: John tn Mary Fradel.
Houston: Louis Britz.
Library: Nick Triller.
Meadowlands: Martin Bajc.
Park Hill - Conemaugh: Frank Pod-

hoy.
Rcw: Anton Stopar.
Sharon: Joseph Cvelbar.
Potovalna zastopnika za Proletarca,

Ameriški družinski koledar in Maj-
ski Glas za zapadno Penno Anton
Zornik, Herminie, za Cambria
in Somerset okraj psi Frank Cve-
tan, Johnstown.

WASHINGTQN.
Seattle. Lucas Debeljak.

WEST VIRGINIA.
Elm Grove: Frank Kosem.
Star City: Lawrence Selak.
Thomas-. Lenhart Werdinek.

V/ISCONSIN.
Milwaukee in West Allis: Louis Bar-

borich.
Sheboyg»an: Frank Stih.
Willard: Mike Krultz in Matt Mal-

nar.
WYOMING.

; Kemmerer in okolica: Anton Tratnik
in John H. Kržišnik.

i Rock Springs: Frank Remitz.
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