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V tem listu je bilo pred par
tedni poroeano o gromnih krad-
li jah, ki jih uganjajo “uzmovi-
či” v Trstu. To poglavje je na-
glasil načelnik UNRRA, bivši
ncwyorški župan Fiorello La
Guardia, ki je bil v to misijo
imenovan vsled svojega slovesa
o ncpristranosti.

Tako se je tudi oglasil na vso
moč proti tatvinam v Trstu,
članka? agencije ONA, Peter
Furst, poroča o tem sledeče:

Generalni ravnatelj UNRRA,
g. Fiorello La Guardia, je ne-
davno podal ostro izjavo proti
tatvinam, ki onemogočujejo do-
stavljanje nekaterih unrrainih
pošiljate v. Različni Visoki za-
vezniški uradniki so to obtožbo
odločno zavrnili toda trije
največjih prekupčevalcev na tr-
žaškem črnem trgu so potrdili,
da je obtožba upravičena in po-
polnoma utemeljena-

Vsi trije —in to so pač mo-
žje ki “vedo” priznavajo, da
je bilo ukradenega blaga v vred-
nosti stotisočev dolarjev v teku
zadnjih mesecev, blaga, ki je
bilo namenjeno v Čehoskovaško,
Avstrijo in Jugoslavijo.

Razgovore s temi prekupče-
valci črnega trga sem imel na
eni izmed ladij, katere uporab-
ljajo tihotapci v teh krajih, ko
prevažajo svoje blago iz prista-
nišča v pristanišče. Carlo Car-
lazzi, ki jo specialist za “zlato”
in star tržaški igralec, mi je po-
vedal. da je pokradenega naj-
manj 50.00 kilogramov sladkor-
ja v teku zadnjih par tednov
v vrednosti najmanj 25 milijo-
nov lir.

To bi pomenilo po uradnem

stavniki dežel, katerim je name-
njeno.

Ruizi jo dejal, da je najbolj
dobičkonosni in edini res prak-
tični način ta, da se podkupi po-
licijo, vlakovodje in druge že-
lezničarje. Strojevodja dobi ba-
je približno *od 30,000 do 100,-
000 lir, po vrednosti blaga, ka-
terega nameravajo tatovi odne-
sti. Vlak se potem nekje na pro-
gi, kjer je posebno samotno,
ustavi, tatovi zlezejo na vozove
in opravijo svoj posel. Blago na-
vadno baje takoj na mestu pre-
lože na tovorne avtomobile.

“Civilna policija se ne udele-
žuje tatvine aktivno,” je dejal.
Vse. kar se od nje zahteva, je to,
da zapre oči, gleda drugam ali
preiskuje nekaj drugega- Na ta
način se obogate razmeroma
brez nevarnosti in na izredno
lahek način.”

Vsi trije črni borzijanci so si
bili edini v tem, da bi bile tatvi-
ne v luki sami, kjer stražijo
ameriške čete, prenevarne. To-
da zunaj na progi, kjer jih ni, |
tam je stvar “lahka”.

Skupni znesek teh tatvin je
težko oceniti, toda dejali so mi,
da zagotovo presega 50,000,000
lir na mesec kar bi odgovar-
jalo 200,000 dolarjem.

Tatovi gredo na svoje delo iz
poželjenja po denarju in se ne
ozirajo na politične implikacije, i
trde ti izvedenci. Primerne va-
gone si izberejo že pri tovorje-
nju, in sicer so mi povedali tu-
kajšnji uradniki UNRRAe, da
imajo tatovi svoje “zaupnike”
v luki, ki pri nalaganju označijo
s kredo one vagone, katere bi
bilo vredno okrasti.

Tatvine reli snih pošiljatev v
Trstu —in kako so nastale

tečaju približno za 100.000 do-
larjev blaga.

Carlazzi je dejal, da je bilo
pokradenega toliko sladkorja v
zadnjih tednih, da je cena na
črnem trgu padla, in je napove-
dal, da bodo tatvine sladkorja
za nekaj časa ponehale, dokler
se cena zopet ne dvigne.

Trenotno se prodaja sladkor
na tržaškem črnem trgu po 500
lir kg. dočim je bila cena pred
dvema mesecema še 900 do 1000
lir. V Veroni ali Turinu pa pla-
čujejo sladkor še danes po naj-
manj 1.300 lir za kilogram.

Drugi tihotapec in črni borzi-
janec . ki si je nadel ime Ruizi,
in tretji, ki pravi, da se imenuje
Vasulich, sta se najprej skrbno
prepričala, da nisem v zvezi s
policijo, nakar sta tudi rade vo-
lje govorila. Vsi trije pa so mi
ponavljali, da mi dajejo te po-
datke le radi tega, ker sami niso
“udeleženi”.

Vsi trije so zatrjevali, da je
tatvin kriva italijanska civilna
policija in nekaj železniških na-
stavljenccv- Priznali so. da sc
vrše tatvine v ogromnem, na-
ravnost giganticnem obsegu, ter
da bi bila edino le zavezniška
vojaška oblast sposobna, da jih
zatre, in sicer s tem, da bi skr-
bela za oboroženo spremstvo
vseh transportov unrrainega
blaga.

Trenotno stražijo ameriški vo-
jaki blago le dokler so nahaja v
pristanišču. Čim je odvedeno iz
luke, prevzame varstvo tako-
zvana civilna policija za “Ve-
nezio Giulio”, ki je potem odgo-
vorna za blago na prevozu iz
Trsta do jugoslovanske meje.
Tam prevzamejo blago pred-

Čemu toliko vojaštva
tujih dežel v tujih
državah

Zed. države imajo vojaštvo
na Kitajskem, v raznih deželah
v Evropi, v Panami, Koreji, na
Japonskem itd.

To, da ga imajo v premaga-
nih državah, je razumljivo. To-
da čemu ga treba imeti v deže-
lah. ki so bile naše zaveznice in
niso v nevarnosti napadov?

Isto velja glede Anglije, ki
ima okrog 50.00 mož na Grškem, I
oziroma jih je imela-

Sovj. unija ima sedaj voja-
štvo zgolj v premaganih deže-
lah in na Poljskem ter nekaj v
Jugoslaviji. Anglija pa ga ima
tudi v takih državah, ki so bile
nevtralne, n. pr. v Mali Aziji
in drugod v Sredozemlju, zato,
ker se ji gre za protektiranje
oljnih polj.

Na seji sveta varnostnega
koncila združenih narodov v
New Yorku je Gromejko v ime-
nu Sovj. unijo predlagal, da naj
vsaka prizadetih dežel točno po-
ve, koliko vojaštva ima v tujini.
Toda stvar so potem nekako
zmešetarili, ker je bilo k njego-
vemu predlogu dodano, da naj
vsaka država tudi pove, koliko
vojaštva ima ne samo v tujih,
ampak i v prijateljskih ter v po-

praženih deželah. To bi pomeni-
lo, naj Sovi, unija označi, koliko
ima vojaštva npr. na Poljskem.

Bilo bi dobro, če se bi čete
vseh dežel umaknile iz drugih,
ker bi to pripomoglo k pospe-
šen ju poti v normalne odnošaje.

NARO< ITE
AMERIŠKI DRUŽINSKI

KOLEDAR

SVOJCEM V
STAREM KRAJU

I Stane $1.65 s poštnino vred. Pošljite nam
točen naslov in vsoto, drugo izvršimo mi.

PROLETAREC, 2301 So. Lanwdale Ave.
CHICAGO 23, ILL

FRANCE SLOKAN
Pred dnevi je srbski narod

slavil štiriletnico svoje narodne
vstaje, ki je bila začetek zma-
govitega osvobodilnega boja.
Tudi Slovenci bi smeli upravi-
čeno slaviti znamenita poglav-
ja častnega boja za svobodo,
zlasti še, ker smo šele v tem bo-
ju postali pravi narod in ker
smo prvič v svoji zgodovini za-
čeli odločati zavestno in tvorno o
svoji narodni usodi. Naša osvo-
bodilna fronta je bila ustanov-
ljena kmalu po sovražnikovi za-
sedbi Slovenije in čez nekaj me-
secev so se najboljši sinovi na-
šega naroda že bojevali, se voja-
ško organizirali ter utrjevali
vero ljudstva v zmago pravice.
Naj se torej ob tej priliki spom-
nimo ene najznamenitejših ob-
letnic našega osvobodilnega bo-
ja, nastanka jedra partizanstva
v ljubljanski okolici; iz tega je-
dra se je sčasoma razvila prava
vojska, ki so iz nje izšli najbolj-
ši bojevniki. Začetniki našega
partizanstva so bili najboljši,si-
novi delavskega razreda, zave-
dni bojevniki za delavske pra-
vice, izvrstni organizatorji in
značajni ter požrtvovalni delav-
ci na področju delavskega poli-
tičnega, strokovnega in prosvet-
nega gibanja.

Okupator je začel . . .

Mirno smemo trditi, da že od
nekdaj v dobrunjski in poljski
občini živi najzavednejše naše
delavstvo. Vasi teh občin, ki
imajo predmestni delavski zna-
čaj. so dale največ partizanov in
najbrž tudi največ žrtev za našo
svobodo. Domači izdajalci so po-
skrbeli. da je okupator bil kma-
lu poučen, da živi v teh vaseh
napredno delavstvo in da nje-
govi organizatorji uživajo velik
ugled. Ko je odšla italijanska
divizija “Ro” iz vasi na vzhodu
Ljubljane, so jo nadomestili fa-
šisti, ki so takoj začeli prega-
njati napredno delavstvo. Prve
mesece po italijanski zasedbi
Italijani niso še v množicah za-
pirali naših ljudi le dobrunj-
ska občina je bila izjema. Po
zaslugi komandirja orožniške
postaje v Vevčah, izdajalca Su-
šnika pozneje je prejel zaslu-
ženo plačilo so fašisti prijeli
okrog 60 delavcev iz Zadvora,
Sostrega in Dobrunj. Divjali so,
ko so se prepričali, da jim niso
padli v roke prav tisti, ki so bili
na izdajalčevem spisku posebno
debelo podčrtani: Jože Mojškrc,
Fr. Kocjančič (Stari), Tone Trat-
nik in Jernej Gašperšič. Sle-
hernega zaprtega delavca so pe-
stili, naj bi izdal, kje sta Moj-
škrc in Kocjančič. Toda fašisti
so se pošteno zmotili, če so mi-
slili, da bodo naleteli med are-
tiranci na izdajalce.

13. julij v Dobrunjah
Fašisti so pobrali naše ljudi v

dobrunjski občini v noči med
12. in 13. julijem 1941. Trinaj-
stega julija popoldne se je pa
sestalo po navodilu Jožeta Moj-
škrca 20 tovarišev in ustanovili
so prvo partizansko taborišče v
ljubljanski okolici na Molni-
ku. To je bilo seveda mogoče le,
ker so bile vse priprave že kon-
čane, saj je bilo treba zbrati
orožje, strelivo itd. V diviziji
“Re”, pred prihodom fašistov,
je bilo precej Primorcev, ki so
se pomenili s prebivalstvom v
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BREZDOMNI ŽIDJE, ki sc na vse viže mučijo, da se bi iznebili taborišč v Evropi in si enkrat spet
pošteno oddahnili. Par tisoč se jih je skušalo utihotapiti na starih pomorskih škatljah v Palestino, a an-
gleške križarke ne spe. Pa so übežne Žide pognale na otok Ciprus (Cyprus) na Sredozemskem morju, kjer
pravijo, da trpe, kakor so v koncentracijskih taborih pod Hitlerjem. Gornje je slika iz omenjenega otoka.

ŽRTEV JOŽETA MOJSKRCA,
PESNIKA-BORCA

Kako je pred štirimi leti v Dobrunjah
nastalo jedro partizanstva

slovenščini. Napovedali so, da
prihajajo za njimi fašisti, ki bo-
do prav tako divjali nad našim
prebivalstvom, kakor so 20 let
na Primorskem. Naši delavci so
sprevideli, kaj jim nalaga dolž-
nost, ter so se začeli že tedaj
pripravljati na neizprosen boj s
sovražnikom. Že sam začetek
našega partizanstva nosi pečat
edinstvenega junaštva in silne
vere v zmago pravice. Delavci
se niso pomišljali niti trenutka

njihova pot je bila jasna:
pred njimi je bil samo boj za
svobodo, ki je edina vredna naj-
več jih žrtev.

Prva naloga tega jedra parti-
zanstva je bila, da pritegnejo
čim več tovarišev iz Ljubljane
in okolice. V začetku avgusta so
se tovarišem na Molniku pridru-
žili preizkušeni bojevniki iz
španske civilne vojne, med nji-
mi nekateri, ki so zdaj njihova
imena splošno znana, n. pr. Lju-
bo Šercer, Daki, dalje Tone
Špan, Matko (Hrvat) in drugi.
Že sredi avgusta je bila sestav-
ljena prva četa, ki je odšla na
Krim, kjer je ustanovila šolsko
taborišče pod vodstvom Ljube
Šercerja. Na Molniku je ostalo
še 15 tovarišev, ki so imeli na-
logo. da nadalje zbirajo ter or-
ganizirajo partizanske oddelke.

Prvi napad
Že naslednji dan P° odhodu

prve čete na Krim, so Italijani
prvič v Sloveniji napadli parti-
zane. Bili so poučeni, da sc skri-
va v gozdovih več tisoč partiza-
nov, zato so obkolili gričevje s
celo vojsko; bilo jih je okrog
6000 do 7000 nasproti desetorlci
partizanov. Preplavili so vse
gozdne steze in jase. Do tabori-
šča je vodila dovolj očitna sled.
Borec, ki je preživel to prvo ne-
navadno italijansko ofenzivo in
pozneje še neštete strašne boje,
je živo pripovedoval, kako se je
prebijal iz obroča obkolitve.
Čim se je izmuznil skozi eno čr-
to, jepo nekaj skokih naletel na
drugo skupino Italijanov, ki so
s puškami na “gotov” prežali na
sleherni grm. Medtem ko so Ita-
lijani tako junaško prodirali, so
že poročali o stotinah mrtvih in
ranjenih partizanov. V resnici
se je ta ofenziva končala tako,
da ni noben partizanov dobil
niti praske in da Italijani niso
odkrili taborišče ker se mu
pač niso upali približati

Koliko je ostalo živih?
Izmed prvih 20 partizanov,

začetnikov partizanstva v ljub-
ljanski okolici, so samo trije do-
čakali osvoboditev kot partiza-
ni. Večina jih je padla, nekateri
so pa pogrešani. Njihova imena
pač zaslužijo, da jih zapišemo:
Miha Berčič, Stane Keber in
Franc Kocjančič. Mnogi najbolj-
ši, ki bi zdaj njihove sposobno-
sti svobodna domovina tako po-
trebovala kot izvrstne organi-
zatorje ter neumorne delavce, 1
so zapečatili s krvjo svojo lju-
bezen do svobode, bodisi, da so
padli v boju ali kot talci, odnos-
no so jih izmučile belogardisti-
čne zveri. Mojškrc. Trtnik, Gaš-
peršič .. . Sleherni izmed njih
bi zaslužil, da bi se jih spomi-
njali pri vseh obletnicah osvo-
bodilnega boja. Sejali so seme.|
ki je pozneje tako živo vzklilo,
položili so temelje za veličastni
boj in ostali brezimni z drugimi
najboljšimi sinovi slovenskega

I naroda. Gašperšič je bil prvi ba-
taljonski poveljnik na Dolenj-
skem. Trtnik je deloval potem
kot organizator partizanstva na
Dolenjskem. In Mojškrc .. .

Organizator in borec
Ime Jožeta Mojškrca je bilo

znano po vsej Sloveniji že pred
vojno. Na vseh delavskih odrih
so igrali njegove “Rdeče rože”.
Naše časopisje po osvoboditvi ni
še pisalo o tem izredno delav-
nem, nadarjenem in požrtvoval-
nem delavcu. Podrobnejše živ-
Ijenjepisne podatke bi bilo še
treba zbrati, posebej bi bilo tre-
ba oceniti njegovo leposlovno
delo in objaviti še neobjavljene
stvaritve. Tov. Fr. Kocjančič je
bil njegov najožji sodelavec
hkrati s Tonetom Trtnikom. Za-
četek zglednega, marljivega pro-
svetnega, strokovnega ter poli-
tičnega delovanja delavstva v
poljski in dobrunjski občini, ki
sta dali največ partizanov, sega
v leto 1926. Tedaj so se neke ne-
delje prvič sestali Mojškrc, Trt-
nik in Kocjančič ter sklenili, da
se bodo z vso vnemo oprijeli or-
ganizacijskega, strokovnega in
prosvet. dela med delavstvom.
Od sklepov so prešli k dejanjem.
Delo so si smotreno razdelili.
Ustanovili so “Svobodo”, pro-
svetno društvo, ki ni imelo ob
ustanovitvi nobenih sredstev ne
prostorov. Ta podružnica delav-
ske prosvetne organizacije se je
kmalu razvila v eno najmočnej-
ših; imela je pevski zbor, godbo,
knjižnico, dramatski, športni in
šahovski odsek. Hkrati so orga-
nizatorji utrjevali politično za-
vest delavstva. Kako uspešno je
bilo vse to delo, se je izkazalo
v letih osvobodilnega boja: polj-
ska občina je dala leta 1942.
700, dobrunjska pa 300 do 400
partizanov.

Delavski pisatelj in pesnik
Mojškrc se je s svojo naravno

nadarjenostjo brez srednješol-
ske izobrazbe razvil v dobrega
dramatika in pesnika. Bil je ti-
skarniški delavec, torej iz stro-
ke, ki je vedno prednjačila s
strokovno organizacijo in pro-
svetnim delom. Toda Mojškrc je
bil prosvetni in politični dela-
vec, ki je daleč presegal svoje
tovariše. Njegova delavnost je
bila brezprimerna. Tovariši, ki
ga poznajo, se vprašujejo, ali je
sploh kdaj utegnil spati sle-
herno uro si ga našel pri delu za
delavske pravice v organizaci-
jah ali pri pisanju. Kljub izre-
dni zaposlenosti v organizacij-
skem delu se je razvil v drama-
tika in pesnika. “Rdeče rože” so
bile v tistih časih simbol delav-
skega hrepenenja po lepi pri-
hodnosti. Napisal je še več iger I
in drugih del, n. pr.: “Razkrin-
kana morala”, “Borba za kruh”, j
“Stari in mladi” itd. Treba bo
še dvigniti njegove rokopise iz
njegovega bunkerja . . . Tam je
najbrž vsaj osnutek dobro za-
mišljene drame in mnogo pesmi,
ki jih je Mojškrc izredno mar-,
Ijivo pisal zadnji čas.

Tako so umirali . .
.

Čeprav je bil bolan, je Moj-
škrc šel leta 1942. k partizanom.
Bil je v raznih krajih na Dolenj-
skem do jeseni istega leta, do-
kler ni šel na zadnjo pot. Ko bi
naj bil opravil neko nalogo so-
razmerno blizu doma, je hotel
mimogrede videti svojo družino.
Pod Javorjem so ga obstrelili
belogardisti, ga prijeli ter mu
rano surovo povezali s praprot-
jo, nakar so ga odvedli na po-
stojanko na Polico. Tam so ga
prepoznali, nakar so ga zverin-
sko mučili in končno ustrelili.
Umrl je kot mučenik in kot bo-

rec stisnjenih ustnic, v zave-
sti. da umira za delavsko stvar,
kakor je zanjo vedno delal. Ko
je njegov edini še živeči tovariš
in prijatelj, pripovedoval to, mu
je čeprav je' prekaljen borec

zadrhtel glas. “Napiši, tova-
riš, da hočem vse življenje ča-
stiti njegov spomin s tem, da
bom skušal slediti njegovemu
zgledu pri vsem mojem delu.
Slava tovarišu Mojškrcu!” Po-
tem je pripovedoval, kako je
Mojškrčev delodajalec Čeč na-
stavil Mojškrcu nož na vrat ne-
kaj let pred vojno: Ultimativno
je zahteval, naj Mojškrc v 24.
urah opusti vse organizacijsko
delovanje, sicer bo izročen poli-
ciji kot sovražnik obstoječega
reda . . . Tako je bilo v časih, ko
je delavstvo potrebovalo orga-
nizatorje ter voditelje Mojškr-
čevega kova. Zdaj v tiskarni, v
kateri je delal, izhaja “Ljudska
pravica”, kar je sad tudi Moj-
škrčeve žrtve.

Počastimo še spomin tovari-
šev Toneta Trtnika in Jerneja
Gašperšiča! Tone Trtnik je bil
doma iz Zadvora. Bil je eden
najboljših delavskih organiza-
torjev. Dal je svoje življenje za
stvar kot delavski borec in kot
prvi partizan izmed prvih ti-
stih dvajsetih tovarišev, ki so
prvi prijeli za orožje. Tudi nje-

■ gova žena je izkrvavela za svo-
bodo. Umrla je kot mučenica in
je pokopana pri Sv. Urhu, ki bo
večno obtoževal gnusne domače
izdajalce. Jernej Gašperšič je
bil po nekaj mesecih partizan-
stva na Dolenjskem prijet v
Ljubljani in padel je med talci
za Natlačena. Naj bodo te vr-
stice skromna počastitev naših
prvih partizanov —v priznanje
živim in cvet na grob mrtvim.

Škandalov bo še
veliko

Čimbolj je bilo med vojno ob-
Ijubovano, da ne bo goljufij na
vladne stroške, bolj očitno po-
staja, da so se dogodile celo več-
je, kakor pa so se pod Wilsono-
vo administracijo v prvi sve-
tovni vojni-

Tako na primer je bilo v kon-
gresnih preiskovalnih odborih
pritirano na dan, kako po nepo-
trebnem se je zapravilo ljudske
milijone za graditev takozvane-
ga Canol oil projekta v Kanadi.
Stal je več deset milijonov do-
larjev ne da bi bil kdaj v upo-
rabi. Ko so začeli v kongresu
sumiti, da je s stvarjo nekaj na-

robe, so povabili na zaslišanje
admirala Kinga, ki je načeljeval
tistim gradbenim delom. A je
odgovoril vsakokrat, da ne more
ničesar pojasniti, ker bi s tem
izdal vojaške tajnosti. Sedaj voj-
ne ni več, a se še enako izgovar-
ja. Bržkone je vsa stvar pod to
krinko le njegova privatna taj-
nost, in pa tistih kontraktorjev.
ki so dobili milijone za delo,
kakršno ni našim vojnim napo-
rom nič pomagalo.

(ruh v Rusiji še po
odmerkih

Kruh v Sov j. uniji se bo še
delilo po odmerkih do prihod-
njega poletja. Daši ima USSR
mnogo krajev, ki so prirodne žit-
nice, je pridelek letos zmanjšala
suša, pa tudi obdelovanje ni še
doseglo predvojne višine. Veli-
ko zemlje je še opustošene, pro-
met ni še normalen, manjkalo jo
semena in gnojil, ter strojev in
tudi delavcev-

Ddkrivanje grobišč
Včasi so ljudje odkrivali nove

dežele. Sedaj pa grobišča, v ka-
terih je bilo tajno zakopanih na
tisoče žrtev. Eno poslednjih ta-
kih odkritij je bilo v okolici me-
sta Riese v Nemčiji. Bila so skr-
bno zakrita. 208.000 trupel je v
njih, večinoma ruski vojni ujet-
niki, ki so jih naciji uničili in
zakopali.

Kvizlingi plačujejo
Nemci in njihni podrepniki do

leta 1945 najbrže niso pričako-
vali, da pride nekega dne do ve-
ljave narod, ki so ga mučjli. A
se je le dogodilo. Nekdaj mogo-
čni gestapovski komandant Her-
man Rossener, medvojni šef
ljubljanske policije Lovro Ha-
cin in poveljnik domobrancev
Leon Rupnik so bili v Ljubljani
obsojeni v smrt. Več drugih
Krivcev je dobilo zaporne kazni.
Ampak obravnav ni še konec

NE ČAKAJTE,
da prejmete drugi ali
tretji opomin o
potečeni naročnini.
Obnovite jo čim
vam poteče. S tem
prihranite upravi na času
in stroških, ob enem pa
izvršite svojo obveznost
naoram listu.

Imenik zastopnikov 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.

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

COLORADO.
Crested Butte: Ant. Slobodnik.
Pueblo: Louis Malenšek.
Walsenburg in okolica: Edward

Tomšič.
ILLINOIS.

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

La Salle in okolica: Anton Udcvich
in Leo Zevnik.

Springfield: Joseph Ovca in John
Goršek.

Virden: Fr. Ilcrsich.
Waukegan No. Chicago: Martin Jud-

nich.

INDIANA.
Indianapolis: Mary Stroj.

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

MICHIGAN.
Detroit-Dcarborn John Zornik, Joe

Koršič,. Joseph Klarich in John
Plachtar.

MINNESOTA.
Buhi: Max Martz.
Chisholn?: Frank Klun.
Duluth: John Kobi.
Ely : John Teran in Jacob Kunstelj.

MISSOURI
St. Louis: John Spiller.

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

NFW JERSEY.
Elizabeth: Amalia Oblak.

NEW MEXICO
Gallup: Mary in Jennie Marinšek.

NEW YORK.
Gowanda. James Dekleva.

OHIO.
Akron-Barberton: Mike Kopach.

Bridgeport in okolica: John Vitez.
Cleveland: John Krebel, Anton

Jankovich In Frank Hribar.
Fairport Harbor: Lovrenc Bajc.
Girard: John Kosin in Andrew Kr-

vina.
Lisbon-Power Point: Jacob Bergant.
Maple Heights: Frank Volkar.
Povvhatan Point, O.: John Guzel.
Warren: Joseph Jež.

PENNSYLVANIA.

Aliquippa: Geo. Smrekar.
Avella: Frank Bregar.
Carmichaels: Anton Zupančič.
Crafton-Moon Run: Jennie Jerala.
Canonsburg-Strabane: John Ter-

čelj, Vinko Peternel in Marko
Tekavc.

Export: Jos. Britz.
Forest Cily: Anthony Drašler Jr.

! Herminie: Anton Zornik.
Imperial: Frank Auguštin.
Johnstown in okolica: Frank Cve-

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

hoy.
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 pa Frank Cve-
tan, Johnstown.

WASHINGTON.
Seattle. Lucas Debeljak.

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

WISCONSIN.
Milvvaukee in West Allis: Louis Bar-

borich.
Sheboygan: Frank Stih.
VVillard: Matt Malnar.

WYOMING.
Kemmerer in okolica: Anton Tratnik

in John H. Kržišnik.
| Rock Springs: Frank Remitz.
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