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Med. šest in trideset tisoči
padlih mož in žena v Julijski
krajini je bilo v Trstu 23. aprila
1944 ustreljenih in nato v ulici
Ghega obešenih 51 talcev, mla-
dih fantov in deklet. 51 mlado-
letnih ljudi.

Sredi Trst smo se 18. novem-
bra preteklega leta spominu
obešenih žrtev v ulici Ghega in
obenem vsem žrtvam, ki jih je
v pet in dvajsetih letih dala na
oltar svobode in demokracije
naša zasužnjena pokrajina, slo-
vesno poklonili.

Med talci iz ulice Ghega je
bilo pet žena. Ko sem mislila na
nijh, sem se spomnila vseh stra-
šnih ječ po Trstu, ki so leta in
leta požirale v svojo temno no-
tranjost tisoče in tisoče naših
žena in deklet. Dan za dnem so
se odpirala vrata celic pri jezu-
itih in v Coroneu, v katerih so
izginjale zavedne žene, iz Julij-
ske krajine. Med njimi sem bila
tudi jaz sama. V celicah ječe
Coroneo smo bile tako natlače-
ne, da nismo mogle niti sedeti
druga poleg druge. Ce smo se
hotele vsaj malo odpočiti, smo
se morale vrstiti druga za dru-
go. Ne morem vam dopovedati,
kako grozen občutek je, biti na
smrt truden, četudi nisi nič de-
lal! Tla naših celic so bila iz ce-
menta, toda me smo ležale na
njih brez odeje. Dan za dnem
smo morale hoditi k zasliševa-
nju v vilo v ulici Bellosguardo.
Ko smo šle tjakaj, smo bile še
zdrave in krepke, nazaj pa so
prišle mnoge vse podplute s
krvjo ali celo kar zmrcvarjene
od tepeža. Nekatere so imele
vse telo v ranah od sežiganja z
elektriko, druge so se vrnile z
izbuljenimi očmi in vse zabu-
hle. Mnoge niso mogle ne sedeti
ne ležati in ne stati od bolečin,
ker so se vrnile z izpahnjenimi
udi in nategnjenimi kitami. Naj-
bolj strašne so se vrnile tiste
žene, ki so jih zaprli v nalašč
za to pripravljene, meter dolge
in meter široke sobe, kjer so na-
nje naščuvali pse, ki so mučeni-
ce obgrizli. Takim ženam smo
jetnice pomagale, kolikoi' smo
sploh mogle. Imele smo dežur-
no službo. Po šest in šest smo se
vrstile in najbolj razmrcvarjeni
izmed jetnic smo držale odejo,
da ji ni bilo treba ležati na tr-
dih cementnih tleh.

Mnoge so umrle, mnoge pa so
tudi ostale pri življenju. Njiho-
va bolna telesa so še danes naj-
bolj zgovorni pričevalci proti
fašizmu in fašistom. Prav te že-
ne pa so tudi danes najbolj vne-
te borke ne le proti poznanim
in daleč naokoli proslulim faši-
stom, marveč tudi proti vsem
tistim, ki hočejo zakrinkano,
odeti v plašče prijateljstva, v
Primorju in Trstu znova prive-
sti na oblast fašizem in vse nje-
gove strahote.

Dne 24. aprila 1944. so se ka-
kor navadno odprla vrata zapo-
ra Coroneo. Iz petih celic so fa-
šisti poklicali pet izmučenih,
pretepenih žena. Videle smo,
kako so ponosno stopale, ko so
jih poklicali. One niso trepeta-
le, toda me smo se bale zanje,
kajti to, da so fašisti izbrali naj-
bolj pogumne, nam je dalo slu-

titi, da se pripravlja nekaj groz-
nega. Še isti dan je v ulici Ghe-
ga v Trstu bilo ustreljenih 51
talcev, med njimi vseh pet to-
varišic iz zapora Coroneo. Kma-
lu smo izvedele, da so vseh 51
mrtvih talcev morilci še obesili.
Kot da bi se bali, da bi jim mr-
tvi pobegnili, da bi oživeli in
izpričali njihova strašna po-

| četja.
Med talci iz ulice Ghega je

bila tudi mlada Zora Grmeko-
va iz Avberja, mladinska akti-
vistka za mesto Trst, med njimi
je bila Roza Bizjakova, neustra-
šena žena-borka, med njimi je
bila petindvajsetletna Marija
Turk, pravili smo ji Bolkova
Micka. Skupaj z dvema brato-
ma so jo ustrelil in obesili. Naj-
starejša izmed teh treh žrtev je
bila Micka, brat France, sekre-
tar za bivše okrožje Pivko, je
bil tri in dvajset let star, naj-
mlajši Joško, učiteljiščnik, pa
je bil še otrok, saj je štel komaj
šestnajst let. Prav ti mladi lju-
dje so še danes, po svoji smrti,
strašni pričevalci proti fašizmu,

[oni so, četudi mrtvi, večno živi
v zavesti in volji vsega prebi-
valstva Julijske krajine.

Jura.

OBISK
Poznal sem ga že od prej. Iz

let okupacije. Večkrat sem ga
bil srečal tista leta in vsakokrat

'sem ga vprašal:
Kaj počnete?

In vedno sem dobil natančno
isti odgovor:

Čakam.
Da, on je čakal. Samo čakal.

I Ni se udejstvoval ne tu ne tam
' in prispevka nisi iztisnil iz nje-
[ ga, če si se postavil na glavo.
J Kajti on je samo čakal. Naj dru-
gi delajo zanj.

No, zadnjič sem spet slišal o
njem. Da se nič kaj dobro ne
počuti v novem svetu. To da ni
zanj. Kajti tu je treba delati.

[ In da si spet želi starega sveta.
Obiskal sem ga. Kajti vedel

sem. da je eden izmed tistih, ki
jim ni prav, da je tako, kot je.
In bi radi, da bi bilo drugače.
Kakor že, da bi le prišlo nekaj
tretjega.

Potrkal sem.
Naprej!

In sem vstopil. Tam je sedel,
globoko pogreznjen v naslanjač,
kot bi se potapljal v njem. Po-
vedal sem mu, kako in kaj:

Slišal sem. da ste človek iz
starega sveta. Rad bi vas vpra-
šal to in ono.

Prosim! A sedite najprej.
Jaz sem demokrat. Da, mi smo

I demokrati. Zato ni treba, da sto-
I jite,’ če govorite z menoj.

In iz svojega globokega na-
slanjača mi je ponudil stol na
treh nogah, zelo majave kon-
strukcije. Sedel sem nanj, a v
hipu se je zdrobil na zobotreb-
ce in zato sem se vljudno za-
hvalil.

Hvala, rajše stojim.
Kakor vam drago. Mi smo

demokrati.
Vam smem staviti nekaj

vprašanj?
Prosim. A ne mudite me

predolgo. Ne utegnem.

Talci iz ulice Ghega

Nova "KUHARICA"
ZA AMERIŠKE SLOVENKE

“SLOVENSKO-AMERIŠKA KUHARICA”
Izdala MRS. IVANKA ZAKRAJŠEK

KNJIGA, KI JO JE VSAKA GOSPODINJA ŽELELA IMETI!

Poleg obilnega informativnega gradiva svoje stroke vsebuje
tudi okrog 1200 receptov za amerikanska in starokrajska, ozi-
roma evropska jedila. V njej je tudi ANGLEŠKI ODDELEK,
kjer so v angleščini podana pojasnila in recepti za take naše
jedilne posebnosti kot POTICE, ŠARKLJI, KRAPI, BUHTELJ-
NI, CMOKI itd. To bo našim tu rojenim kuharicam zelo
dobrodošlo in se jim ne bo težko navaditi pripraviti “speciali-
tete”, ki so jih vedno tako rade imele doma.

.Ker ameriške Slovenke do sedaj niso imele svoje KUHAR-
SKE KNJIGE, BO TA NOVA “KUHARICA” veliki večini naših
gospodinj in kuharic zelo dobrodošla.

Nova knjiga ima velikost 8x5% inče, obsega skoro 500
strani, (40 poglavij), ter je vezana v trde in močne plat-
nice. Tiskana na dobrem papirju, z vidnimi črkami.

Cena $5.00 s poštnino

NAROČILA SPREJEMA

PROLETAREC
2301 SO. LAWNDALE AVE., CHICAGO 23, ILL.
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Ste zelo zaposleni?
Zelo.
Kaj delate?
Čakam.
Je to zelo naporno?
Je. A mi se ne bojimo žr-

tev za našo stvar.
Že dolgo čakate?
Leto dni.
A med tem časom, dovo-

lite, je že minilo kako bi de-
jal nekaj terminov za izpre-

; membo.
Da. Mislim, pet. Termini

so prišli, a izpremembe ni bilo.
A kaj vi nato?
Postavili smo drug ter-

' min.
A dovolite, če ne vprašam

preveč: Od kod vam ti termini?
Nekaj časa me je molče gle-

dal, potem pa se je trudoma
dvignil iz svojega naslanjača,
mo popeljal k oknu in pokazal

1 na vrt:
Vidite travo na vrtu?
Da. Kaj je z njo?
Glejte, kadar potrebuje-

mo nov termin, poslušamo, ka-
ko trava rase in po tem skle-
pamo, kdaj bo prišlo do izpre-
membe.

Tedaj mi je kot blisk šinil
skozi možgane spomin na mla-
da leta. Ko sem bil majhen, so
mi neprestano zatrjevali: “Ta-
ko si neumen, da slišiš, kako
trava rase, in vidiš, kako plan-
ke žvižgajo.” Pa sem vprašal
kar tako v šali:

Ali nemara tudi gledate,
kako planke žvižgajo, in po tem
sklepate na izpremembo?

Presenečen me je pogledal in
začudeno vprašal:

Kdo pa vam je to pove-
dal?

A potlej me je brž odpravil:
| Končajva, gospod. Mudi
se mi.

Mudi? Kam?
Čakat.

Poslovil sem se torej. In ko
| sem mu segel v roko, sem mu,
kot se spodobi, pogledal v oči.

, Tedaj sem opazil, da nima gla-
! ve. To me je nekoliko presene-
tilo. Nemara, da je opazil mojo
zmedo, zakaj vprašal me je:

i Vam kaj ni prav?
Oprostite, toda ..

. brez
glave ste.

Kajpak! Čemu pa naj bi
jo nosil po svetu? Za čakanje
nam je potreben nasprotni del
telesa.

S temi besedami je spet z vi-
ška sedel v naslanjač in s tem
nazorno pokazal na del telesa,
ki ga ima v mislih.

Odšel sem. Nisem ga hotel
več motiti pri delu. Kajti videl
sem. da spet čaka.

Iz “Pavlihe”.

Podhranjeni otroci v nekem me-
stu v Evropi, kjer je beda doma,
zbrani pred šolskim odborom pri
stojnici, kjer jim dele mleko. Na-
rejeno je iz mlekovega praška, ki
ga pošilja tja Ameriški Rdeči križ.
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ATOMSKA BOMBA, sprožena pod morjem v Bikinu na Pacifiku, je vrgla kvišku ogromne količine
vode. Na obredju so vidni ostanki dreves in koč, ki so jih morali domačini zapustiti, da se jim ne bi dogo-
dilo kakor mnogim kozam, s katerimi je mornaričnopoveljstvo eksperimentiralo na ladjah, ki naj bi jih
potopila atomska sila.

GOSPODINJSTVO
ZELENJAD IN NAŠE
ZDRAVSTVO

Najčešči pregovor gospodinj
v današnjem času je brez dvo-
ma o prehrani. S pomočjo izku-
šenj in nasvetov pomagajo dru-
ga drugi. Na podlagi znanstve-
nih dognanj skušajo spraviti so-
dobno prehrano v sklad s po-
trebami našega telesa, to se
pravi, da z živili, ki so na razpo-
lago. dajejo telesu dovolj gradi-
va za rast, delo in presnavlja-
nje. Tudi pridelki domačega vr-
ta jim pri tem mnogo pomaga-
jo. Poleg tega, da vsebujejo hra-
nilne snovi, imajo mnogi izmed
njih tudi zdravilni učinek na
človeško telo, predvsem zaradi
vitaminov in rudninskih snovi,
ki jih vsebujejo.

Vitamini sami po sebi sicer
niso hranilne snovi, ki bi telo
hranile, ampak le nekaki regu-
latorji, oziroma pomožne snovi,
ki so nujno potrebne za pravil-
no rast telesa, za dovoljno dela-
zmožnost in presnavljanje vob-
če. Če jih v hrani primanjkuje,
se v telesu pojavijo bolezenski
znaki, ki nas opozarjajo, da je
treba izboljšanja oziroma spre-
membe. Razlikujemo jih več
vrst in jih zato zaznamujemo s
črkami A, B, C in še drugi.

Pomanjkanje vitamina A po-
vzroča sušenje očesne sluznice,
potreben je pa tudi za tvorbo
kosti, rast in za pravilno delo-
vanje maščobnih žlez.

Izmed pridelkov, ki jih daje
vrt. ga ima v precejšnji meri
vsa listnata zelenjava, pred-
vsem špinača pa tudi korenje
in paradižniki. Proti vročini je
še dovolj odporen.

Ako v hrani ni vitamina B se
pojavi živčno obolenje, ki se
imenuje beri-beri.

Vrt nam pomaga tudi v borbi
s tem sovražnikom s tem, da
nam rodi obilo graha, stročjega
fižol, redkve, korenja, paradiž-
nikov, solate in špinače, kar naj
uživamo čimveč v surovem sta-
nju.

Ljudje, ki uživajo dalje časa
i le konzervirano hrano, zbole
jza skorbutom, ki nastopa, kjer

1 ni vitamina C.
Solate, zelje, špinača, krompir

in kislo zelje pa übranijo tudi
temu sovražniku dostop v naše
telo.

In končno še vitamin D. Kjer
ga ni, so otroci krivih nog, slabo
razvitih kosti, imajo rahitis. Pa-
radižniki, zelje, sveže i kislo, kar
lahko uživamo v svežem stanju,
bodo pregnali tudi to bolezen.

Človekova hrana mora biti
tako sestavljena, da je preosta-
nek v našem telesu po presnav-
ljanju lužnat. Hrana, ki pride
v naše telo, se namreč izpremi-
nja, kot ostanek nastanejo v te-
lesu kisline in lužnine. Ako ki-
sline zaostajajo, obole ledice,
jetra itd. Rudninske snovi, ki
jih imajo obilo vsi ti vrtni pri-
delki, pa urejajo to razmerje
pravilno tako, da je v telesu več
lužnin kot kislin. Prav iz tega
razloga, ker ima rastlinska hra-
na veliko rudninskih snovi, jo
upravičeno priporočajo.

Nekateri pridelki iz naših vr-
tov pa učinkujejo na telo prav
zdravilno in blaže nekatere bo-
lezni.

Špinača in mangold vsebuje-
ta precej železa, apna in natri-
ja. Priporočata se malokrvnim

in slabokrvnim posebno zaradi
železa.

Prav izdatna je naslednja so-
lata: špinačo ali mangold sesek-
ljamo, dodamo sesekljano čebu-
lo in zabelimo z oljem, kisom
ali citroninim sokom.

Na isti način pripravimo so-
lato tudi iz koiorabic i čebule.
Vsebuje mnogo rudninskih sno-
vi in osvežuje kri.

Repa pospešuje izločevanje
urina in se priporoča pri bolez-
nih ledvic.

Karfijola ima veliko natrija
in pomaga pri presnavljanju iz-
ločevati razne kisline.

Česen, posebno surov, je či-
stilno sredstvo vsega telesa. Pri-
poročljiv je posebno tam. kjer
ni dovolj hrane. Neprijetni duh
omilimo, če poleg česna sesek-
ljamo malo peteršilja. Dodaja-
mo ga v razne jedi.

Kumare so poleg ugodnega
učinka, ki ga imajo na jetra,
želodec in čreva, še lepotno
sredstvo. Voda, ki se izcedi iz
naribanih nesoljenih kumar,
napravi kožo svežo in mehko.

Paradižniki ugodno vplivajo
na bolezni jeter.

Rumena podzemeljska kole-
raba, pripravljena kot redkvica
s kisom in oljem, čisti kri. že-
lodec in čreva.

Slabokrvni, bolni na ledvicah
in črevesju, bi morali pogosto
uživati rdečo peso.

Zelena čisti kri in se priporo-
ča pri ledvičnih boleznih.

Mnoge zdravilne učinke pri-
naša uživanje redkvice onim, ki
bolehajo na jetrih in mehurju.
Pospešujejo prebavo, zdravilno
vplivajo tudi pri prehladih.

Kislo zelje, posebno zeljnica.
! uničuje različne bakterije v je-

I trih, ledvicah, črevah in želod-

■ cu. Uživajmo ga, če le mogoče.
I surovega.

Krompir blaži starostne teža-
ve. Korenje je sličnega učinka
kot koleraba, zelo boga,to je na
vitaminih.

Pri kuhanju se drži nasled-
njih pravil:

1. Kuhaj samo nujno potre-
bni čas. —2. Če se le da, zele-
njavo pražimo ali dušimo. —3.
Vodo, v kateri zlenjavo kuha-
mo, porabimo za zalivanje juh
in različnih jedi.

Iz revije “Naša žena”.

Komentarji—-
(Nadaljevanje s 1. strani.)

zelo založeni. Posebno tajne ži-
dovske skupine, ki so vojaško
organizirane in izvežbane. An-
gleški vojaki stikujejo po vseh
kotih, nedavno pa so pogledali
v židovskem mestu Tel Aviv
tudi v sinagogo in res našli v
nji v skritih predelih cele zalo-
ge municije. Arabci so takih
najdb veseli, kajti čimmanj je
orožja v židovskih rokah, toliko
bolj so palestinski Arabci na
varnem.

V Jeruzalemu so se Angleži
maščevali nad prebivalstvom—-
posebno nad Židi s tem, da ni
smel skozi več dni nihče iz sta-'
novanj. Enako je bil kaznovan
Tel Aviv, ki ima 200,000 Židov.
Angleška vojaška oblast je iz-
dala to kazen vsled bombnega
napada na hotel v Jeruzalemu,
kjer je bil glavni stan angleških
oblasti. Okrog 100 oseb je bilo
übitih.

V zadnjih primarnih volitvah
v Montani jebil senator Wheel-
er poražen in za javnost je stvar t

pozabljena. Ne pa za unije že-
lezničarjev. Osem jih je podpi-
ralo Wheelerja in voditelja
dve pa njegovega tekmeca. Se-
daj je med njimi veliko prere-
kanja radi tega, kajti Wheeler
slovi za prijatelja železničarjev.
Unije CIO v Montani pa so agi-

I tirale na vso moč za Wheeler-
jevega nasprotnika, ki je nomi-
nacijo dobil. Na ta način bo te-
žko kdaj prišlo do kake delav-
ske stranke, ki bi imela tudi pri-
staše, ne samo ime.

■ Nemci so si med svojimi žrt-
j vami nabrali precej zlatega na-
kita, diamantov in biserov. Za-
vezniška (angleška) oblast v
Hamburgu je našla v neki ga-

[ raži 15 kovčegov, napolnjenih
z omenjeno robo. Tatvine se jim
torej niso obnesle, ne take ne

j take in bodo imeli radi njih gla-
[ vobol še mnogo let.

Delitev sveta v
dva nasprotna
si''bloka' '

(Nadaljevanje s 1. strani.)
Rusijo se je sedaj znova poka-
zalo v Parizu, ko je sovjetska,
oziroma jugoslovanska delegaci-
ja predlagala Albanijo v spre-
jem med Združene narode. Pro-
ti nji se 'je jezno oglasil pred-
sednik grške vlade Constantin
Tsaldaris. Grčija ima od nje ve-
liko tirjati, je dejal, ker Alba-
nija je Grčiji napovedala vojno
in poslala v njo mnogo svojih
čet. Byrnes je potegnil z gr-
škim delegatom in tako se je
pričel nov sporek.

Brez popuščanja ne gre
V enemu teh besednih spopa-

dov je Byrnes sovjetskemu blo-
ku dejal, da se je ameriška vla-
da naveličala popuščanja (Ru-
som) in je sedaj konec apizanja.

To naj bi pomenilo, da se bo
morala pokoriti sklepom večine,
ako ji ne bo hotela popustiti.
Zato nastopa Byrnes zelo samo-
lastno in včasi skoro izzivalno.

V Zed. državah jih je mnogo,
ki mu to taktiko odobravajo.
Smatrajo, da je bil Roosevelt
napram Rusiji preveč popust-
ljiv in enako tudi prejšnja dr-
žavna tajnika Hull in Stettinius.

V sporih z Rusijo drži angle-
ški vnanji minister Bevin skoro
v vsakem slučaju z Byrnesom.
Na tej konferenci ga je nasledil
Attlee, ker je Bevin obolel.

Morda bo ozračje kaj boljše

kadar bo mir z Italijo in drugi-
mi Hitlerjevimi satelitkami
sklenjen, ali pa se bo še poslab-
šalo, če se velesile rajše ne za-
vzamejo za sodelovanje kakor
so se med vojno.

XIII. redna konven-
cija SNPJ se pričela
z velikim zamahom

(Konec s J. strani.)
Ko so prišli v četrtek 8. avgu-

sta v Eveleth gl. odborniki, je
bil krasen, topel dan in zrak
čist kakor kristal. Toda v petek
je začelo deževati in v soboto je
zlezla temperatura že pod 50
stopinj. Potem se je vreme zno-
va popravilo.

Konvencija je bila v časopi-
sih po železnem okrožju in v
Duluthu veliko omenjena in no-
tice o nji so imeli tudi dnevniki
v Minneapolisu in St. 'Paulu.
Pripravljalni odbor je imel ve-
liko dela a je vse zadovoljivo
uredil in poskrbel, da so dobili
delegati in gosti stan, kar je ce-
lo v velikih mestih dandanes te-
žak problem, na postaji so bili
sprejeti z godbo, v načrtu je ve-
lika parada, piknik, banket in
razne druge aktivnosti.

Koliko bo sprememb v gl. od-
boru, ko je bilo to pisano, ni ni-
komur znano. Razen da je član
gl. nadzornega odseka Fred
Malgai iz La Salla (Peru) iz-
javil. da ne bo več kandidiral.
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RIBIČ NA FINSKEM s svežnjem
obleke, ki so jo poslali njemu in
drugim potrebnim ameriški Finci.

Kadar se spomnite svojcev v
starem kraju, pošljite jim lan-
ski in pa letošnji Ameriški dru-
žinski koledar! Stane letošnji
$1.65, lanski $1.50. Pošljite nam
naslov in vsoto, drugo izvršimo

ImenikzastopnikovPrjletarca
Kdor želi prevzeti zastopstvo za nabiranje naročnikov Prole*

tarcu, prodajati Am. družinski koledar brošure in knjige, naj piše
'jpravništvu, 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. Ilersich.
Waukegan-No. Chicago: Martin Jud-

nich.
INDIANA.

Indianapolis: Mary Stroj.

KANSAS.
Arma: Anton Shular.
Arcadia: John Shular.
We»t Mineral: John Marolt.

MICHIGAN.
Detroit-Dearborn John Zornik, Joe

Koršič, Joseph Klarich in John
Plachtar.

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

MISSOURI
St. Louis: John Spiller.

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

NFW JERSEY.
Elizabeth: Anjalia 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-

i vina.
Lisbon-Povver Point: Jacob Bergant.
Maple Heights: Frank Volkar.

J Powhatan 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 City: Anthony Drašler Jr.
Herminie: Anton Zornik.
Imperial: Frank Auguštin.
Johnstown in okolica: Frank Cve-

tan.
Latrobe: John tn Mary Fradel.
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 okaraj pa Frank Cve-
tan, Johnstovvn.

WASHINGTON.
Seattle. Lucas Debeljak.

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

WISCONSIN.
Milwaukee in West Allis: Louis Bar-

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

WYOMING.
Kemmerer in okolica: Anton Tratnik

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