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Kakšni interesi delujejo, da
se prepad med “zapadem” ir
“vzhodom” veča? Oziroma med
Sovjetsko unijo na eni strani in
za pa d ni m kapitalizmom na
drugi?

Člankar Owen Lattimore, ki
piše za časniško agencijo ONA,
je podal o prepadu med zapad-
nimi silami in Sovjetsko unijo
sledečo sliko:

Navzlic temu, da sem poslov-
no povezan z Azijo.in da jo ne-
primerno bolje poznam kot Ev-
ropo, so se mi misli in pozor-
nost v teh zadnjih mesecih ne-
prestano obračale k Evropi, ko
da me poseben magnet vleče
tja. Radi tega mi ni težko uvi-
deti, kako izključno posvečajo
vsi oni, ki Evropo zares pozna-
jo, svoje zanimanje dogodkom,
ki se odvijajo na tem starem
kontinentu.

In vendar—Azija je najmanj
tolike važnosti kot Evropa, in
morda na daljšo bodočnost celo
mnogo važnejša.

Ko sem čital govor vnanjega
ministra Byrnesa v Stutgartu,
mi je prišlo na um, kako ozko
je obrisan pojm tekmovanja
med Vzhodom in Zapadom. Da-
nes govori tako, kot da bi mi-
slili. da je vzhod le Rusija, vse
drugo, Balkan, Nemčija itd., pa
zahod. Včasih smo pojmovali to
vse drugače zahodna je bila
Anglija. Britanija in Amerika,
vzhod pa Azija.

Iz Rusije čujemo zdaj že me-
sece in mesece sliko, katero nam
daje rusko časopisje in ruski
radio, sliko Evrope, v kateri si
veliko število narodov prizade-
va obnoviti svoje gospodarstvo
in se popolnoma iznebiti fašiz-
ma in njegovih izrastkov. V oza-
dju se nam kaže ogabnega kapi-
talista. ki je prepričan, da je le
atomska bomba lek za vse bo-
lezni.

Z naše strani smo si tudi
prizadevali podati sliko, ki je
drugačna, a je ravnotako preti-
rana. Ta nam kaže Rusijo kako
brezvestno prestavlja kot ša-
hovske figure različne satelit-
ske narode, dočim smo le mi za-
ščitniki onih narodov, katerih
želja je, da si ohranijo demokra-
tične režime.

Ruska propaganda je brez
učinka v Ameriki. Ameriška
propaganda pa se odbija od Ru-
sov kot bob ob steno. Toda
ko sem čital Byrnesov govor,
mi je prišlo na um, da bi bilo
umestno dognati, kakšen bi bil
učinek tega govora na azijske
ljudi. Da navedem le nekaj točk,
katerim so ljudstva na Daljnem
vzhodu nedvomno posvetila pre-
cej pozornosti.

1. Byrnes pravi, da sta mir
in blagostanje nedeljiva.

2. Dalje pravi,, da je bil cilj
potsdamskega sporazuma, da se
prepreči ustanovitev neodgo-

vorne centralne oblasti nad na-
rodom.

3. Nadaljevali bomo napore
denacifikacije, trdi minister
Byrnes. Toda vojaki in tudi
uradniki tujih dežel vseeno ni-
so najboljši čuvarji demokraci-
je nekega drugega naroda.

4. Končno je tudi dejal, da
nočemo, da bi postala Nemčija
satelit neke druge dežele, ter da
bi živela pod diktaturo, doma-
čo ali tujo.

Te besede bodo imele čuden
in jako nezaželjen odmev v azi-
jatskih deželah. Ako sta mir in
blagostanje nedeljiva, ali ne ve-
lja to tudi za Indonezijo, kjer so
Britanci s pomočjo našega lend-
lease orožja tako dolgo držali
pristanišča, dokler se ni izkrca-
lo dovolj nizozemskih vojakov,
katere smo tudi mi opremili?
Nizozemci bodo zdaj kmalu do-
volj mogočni v deželi, da bodo
mogli, kot pravijo, “politično”
urediti položaj ... z narodom,
ki se je junaško boril, da se
osvobodi tujih gospodarjev, ka-
tere črti in sovraži.

Ako nočemo, da bi narod pri-
šel pod oblast neodgovorne vla-
de. zakaj to ne velja tudi za Fi-
lipince?

Ako res verujemo, da tuji vo-
jaki niso najboljše jamstvo za
demokracijo neke druge deže-
le, kako bodo Japonci, ali pa ce-
lo general MacArthur mislili o
tem?

In ako nočemo, da postane
Nemčija satelit in da bi zdiho-
vala pod diktatorsko oblastjo,
zakaj smo potem na Kitajskem
ravnokar predali ogromne koli-
čine bistveno važnih predmetov
iz svojih zalog vladi, ki jih po-
trebuje za nadaljevanje svoje
vojne, katero vodi radi tega,
ker noče sprejeti vladnega si-
stema, ki bi bil odvisen od vo-
lje naroda?

Često se je že pokazalo, da ena
slabost našega State departmen-
ta je to. da strokovnjaki za azij-
ske dežele nimajo ničesar pove-
dati, kadar gre za izjave, ki se
posredno tičejo tudi Azije.
Strokovnjaki za Evropo imajo
mnogo več vpliva. Dobro bi bilo,
da odobre važne govore za Ev-
ropo tudi azijski strokovnjaki.
Odmev v Aziji bo najbrže ta,
da bo vedno več ljudi prepriča-
nih, da je treba podpreti Rusijo

radi njih lastne svobode.

Iz Kansasa
“Pa kako vraga, da smo se

naselili ravno v tej peklenski
Sahari, ko je vendar v Ameriki
dosti lepših in prijetnejših kra-
jev,” smo jamrali spet minulo
poletje v Kansasu. Cela dva me-
seca <julija in avgusta) je sonce
palilo kot za stavo in tempera-
tura dosegala dan za dnem od
100 do 112 stopinj in v celem

tem času je le parkrat padlo ne-
kaj mokrote, ki je pa takoj prvi
dan izhlapela, da se ni poznalo
če je sploh padel kak dež. Ža-
lostno je zgledala suha in požga-
na pokrajina, res prava Sahara.

Čudili smo se, ko je radijski
komentator pripovedoval, da se
nam obeta ogromen pridelek ko-
ruze. Kje zlodja? Kar poglej na
prvi kos 40 akrov koruze! Saj se
je popolnoma posušila za časa.
ko bi imela.delat storže!

No, dežela je velika, pa ni po-
vsok enaka ujima in suša. Ko
smo se meseca avgusta vozili
proti Minnesoti, smo takoj 100
milj severno proti Kansas City-
ju videli veliko razliko v po-
krajini. V jugovzhodnem Kan-
sasu vse suho in od sonca po-
žgano, tukaj pa zeleno polje, le-
pi vrtovi in bogato obetajoča
koruza. Imeli so parkrat dež, ki
ni dosegel nas na jugu in to je
naredilo veliko razliko.

Da, če bi bili mi Slovenci pri-
šli v Ameriko kmetovat, bi so
pač ne bili naselili v Kansasu.
Zvedeli smo, da se tamkaj kop-
lje ‘ta črni” in tja je nas vleklo.
‘‘V par letih prihraniš kupček
dolarjev in potem hajd spet na-
zaj v stari kraj.” Ko je pa “ta
črnega” zmanjkalo in še prej,;
ko je majna obratovala poleti le
polovico časa in včasih nič, je
marsikateri rojak kupil ali pa
vzel v najem kos zemlje, kjer se
je mučil poleti in gledal v nebo
“kdaj bo dalo dež” in rešilo nje-
gove poljske pridelke, da ne bo
vse delo popolnoma zaman. Po-
zimi, ko ni bilo nujnega dela na
polju, se je pa mučil v majni.

Pozneje so se v večjem števi-
lu oprijeli farmarstva. “Kje pa
boš na starost iskal delo ali pa
farmo? Tukaj je ložje, ko po-
znaš že vsak kot in kos zemlje.” |
Ampak ti kraji so neprikladni
za farmarstvo. Izkušeni farmar-
ji pravijo, da moraš obdelovati
saj 300 akrov zemlje, da se ti iz-
plača in da imaš obstanek, ker
moraš računati na eno dobro le-
tino, ki naj nadomesti dve suhi.

Druge narodnosti, ki se peča-
jo s farmarstvom od početka na-
selitve v tej deželi, so šle v dru-
ge kraje, kjer je zemlja res pri-i
kladna za poljedelstvo, kot je
lowa. južni Illinois in podobni
kraji.

Pa da se vrnem spet na pot
v Minnesoto. Vozna zveza sever-
no od Kansas Citvja je bolj sla-
ba. Proti Minneapolisu-St. Pau-
lu (“twin city”) vozi le železnica
Rock Island. ki obratuje po tri
vlake na dan v vsako smer.
Medtem ko je doma sonce neus-
miljeno pripekalo, je na poti
proti Des Moinesu, lowa, deže-
valo kot za stavo. Železniška
proga se vleče skozi lepe farme
in povsod se opaža, da je to bo-
gata farmarska zemlja. Posebno
lepo je izgledala koruza; po paš-

Iz SANSovega urada
3935 W. 26th St., Chicago 23, ILL.

Prepad med vzhodom in zapadom ne
le v Evropi temveč toda v Aziji

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 8x514 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
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2301 SO. LAVVNDAI.E AVE., CHICAGO 23, ILL.
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LAKOTA NA KITAJSKEM. Slika predstavlja tovorni voz relifne agencije UNRRA. Z njega se je
raztreslo po tleh nekaj riža in otroci so bili takoj na mestu, da ga poberejo.

nikih se pa pase lepo rejena ži-
vina. Vsi znaki imovitih farmar-
jev.

Skozi na potu proti Minnea-
polisu se opaža sama ravnina,
katere sem do grla sit že v Kan-
sasu. Vendar je tukaj lepši po-
gled, ker so farme jako bogate.
Dalje od tu proti severu Min-
nesote pa se že opaža iglasto
drevje. Krasen pogled na smre-
kove gozdove, jsaj za mene, ko
doma le s težavo držim pri živ-
ljenju par cipres. Lepa pokraji-
na je tudi od Minneapolisa proti
Duluthu. Lepe farme vsepovsod,
dasi se tu in tam opaža tudi
močvirje, dom za komarje. Od
Dulutha proti Evelethu se pa
opaža, da je tamkaj še mrzlej-
ša klima in kraj neprikladen za
poljedelstvo, razun za živinore-
jo, oves, pomladno pšenico in
take pridelke.

Kako smo se imeli v Evelethu
je seveda spet druga zgodba. Mi-
slim pa, da je velika večina de-
legatov odnesla seboj lepe spo-
mine na prijetni kraj in prija-
zne ljudi. Največja razlika od
drugih konvencij, kar sem se
jih udeležil, je pa bila ta. da smo
se med odmorom uvrstili v dol-
go vrsto na požirek vode. Je
to tudi eden izmed vzrokov, da
je bila konvencija končana v
šestih dneh. Anton Shular.

Tudi Poljska bo
še imela težave
radi novih mej

(Konec s J. strani.)
tičnih, kajti vsa znana dejstva
so kazala v nasprotno smer.

Okolnosti, ki so spremljale
Molotove izjavo, nam povedo, da
ni šlo le za taktično potezo. Iz-
java je dolga, skrbno izklesana
in je videti v vsakem pogledu
resna in dobro premišljena
objavlja sovjetsko politiko na
dolgo razdobje.

Drugačno postopanje s strani
ruske vlade bi bilo težko razum-
ljivo. Ako bi se bili želeli zve-
zati z nemškimi nacionalisti, za-
kaj bi biii potem podrli in uni-
čili oba sloja, ki sta bila nosite-
Ija tega nacionalizma, namreč
junkerje in industrialce, kate-
rim so odvzeli sovjeti posestva
in tovarne, ter tako gospodar-
sko izpodkopali temelj njihove
sile in njihovega vpliva.

Upoštevati je treba tudi, da
so privolili v izselitev Nemcev
iz ozemelj predanih Poljakom,
da so sami premestili Poljake iz-
za Curzonove linije in nasveto-
vali poljski vladi, naj te svoje
ljudi nastani v Šleziji. Pozneje
so pomagali poljski vladi izvesti
plebiscit o vprašanju zahodne
poljske meje in celo prepustili
poljski upravi plovbo na reki
Odri. Da je ta korak sovjetske

vlade ostal tako malo opažen, in
da se jetako malo pisalo o njem
je značilno.

Vprašanje je seveda, da-li se
je minister Byrnes tudi varal
glede sovjetskih namer v Nem-
čiji. Splošno je prevladovalo
mnenje, da je bil namen Byrne-
sovega govora v Stutgartu ta,
da povabi nemške nacionaliste
na našo stran raditega, ker se
je bal zveze teh nemških ele-
mentov s Sovjetsko unijo. Zdaj

! pa je jasno, da smo ponudili ro-
.ko nemškim nacionalistom, ne
da bi nas bila Rusija s svojo po-
litiko k temu prisilila.

Poudarjali smo da nima-
mo v rokah sredstev, da izpol-

’ nimo nade, katere je govor v
Stuttgartu vzbudil v srcih Nem-
cev. Izročiti to bogato ozemlje
Nemcem nazaj bi bilo mogoče
le, ako bi bili pripravljeni poda-
ti se v vojno s Sovjetsko unijo,
da iztrgamo iz njenih rok te kra-

| je in jih poklonimo Nemcem.
Toda posledica tega govora je

tudi to, da smo zedinili ves polj-
ski narod proti sebi. Vznemirili
smo narod Čehoslovaške, ki se
ničesar ne boji tako zelo kot ob-
novitve nemške sile. Ako bi
Nemčija zopet postala gospodar
Šlezije, bi bila Čehoslovaška zo-
pet objeta od Nemcev skoro z
vseh strani.

Govor Henryja Wallacea o
naši zunanji politiki, ki je tako
senzacionalno naletel v različ-
nih krogih na ostro kritiko, češ.
da je v bistvu predlagal le to,
da popolnoma prepustimo So-
vjetsski uniji vso vzhodno Ev-
ropo, je našo javnost resno opo-
zoril na realnost. Obenem je la-
hko sprevidela, da se to tiče
pred vsem tudi Poljske.

Toda ako bi hoteli nadaljevati
politično smer, ki je bila naka-
zana v govoru vnanjega mini-
stra Byrnesa meseca septembra
v Stuttgartu, nas bo naše stali-
šče v zadevi poljske vzhodne
meje spravilo v največje na-
sprotstvo z vsemi narodi vzho-
dne Evrope. Anglo - ameriški
blok bi izgubil prav vse simpa-
tije teh ljudstev.

Res je. da so poljski nacio-
nalisti odločno proti komuni-
zmu. Toda ravno tako res je tu-
di. da hočejo Šlezijo zase. A ja-
sno jim je vsem brez izjeme, da
se nikdar ne bi mogli übraniti
napadov obnovljenega nemške-
ga nacionalizma, kateremu bi
mi pomagali zopet na noge, ako
ne postanejo trajni, trdni in za-
nesljivi zavezniki svojega vz-
hodnega soseda, Sovj. unije.

G. Byrnes, ki se bori proti ru-
skemu vplivu v teh krajih, ute-
gne prisiliti ves poljski narod,
da brez izjeme išče zaslombo pri
Sovjetski uniji.

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

ITALIJA IN JUGOSLAVIJA NAJ Sš BI
SAM! NAŠLE POT V SPORAZUM

Že mnogokrat je bilo iz Pari-
za. iz Rima in Beograda, pa tudi
iz Trsta poročano, da se zastop-
niki Jugoslavije in Italije med
sabo neuradno pomenjkujejo,
kako bi lahko rešili primorsko
vprašanje med sabo brez u-
mešavanja anglo-ameriške sile.
Kajti Italija in Jugoslavija bo-
sta morali živeti druga tik dru-
ge in bo le njima v korist, če se
sporazumeta za sožitje tako, da
bo njima v korist, ne pa visoki
politiki kake tuje imperialisti-
čne države.

Od kraja so posebno italijan-
ski liberalci svetovali, da naj se
Beograd in Rim med sabo pobo-
tata, pa bo velik del problema
mirovne konference rešen. Toda
jugoslovanski krogi v Parizu ne-
uradno omenjajo, da je tak spo-
razum za enkrat nemogoč, ker
je sedanja italijanska vlada, ka-
teri načeljuje Alcide de Gaspe-
ri, le lutka orodje v rokah
anglo-ameriške diplomacije. In
anglosaški blok pač noče, da bi
prišlo med Italijo in Jugoslavi-
jo do “pretesne zveze”.

Za sporazum med Italijo in
Jugoslavijo govori mnogo argu-
mentov. Prvič, obe sta si sosedi,
med obema je bila že prej mo-
čna trgovina, obe sta v marsi-
čem navezani druga na drugo
in v interesu obeh je, da se ne
bi dali najemati za žogo v korist
imperialističnih sil —v tem
slučaju anglo-ameriškega bloka.
Do minule vojne sta bili obe go-
spodarsko podvrženi v prvi vr-
sti Hitlerjevi Nemčiji in v dru-
gi pa kapitalizmu Velike Brita-
nije. Francije in Zed. držav, ki
je imel v njima glavno besedo
v rudarstvu, v financah in med-
narodnem prometu.

Italijani v Trstu velika ve-
čina tržaškega prebivalstva
je za prijateljski sporazum med
Italijo in Jugoslavijo. Enako jih
je veliko v Italiji sami, ki bi

raj še sožitje z Jugoslavijo kot
pa da bi morali živeti z njo v
napetih odnošajih.

Ampak, kot že rečeno, da-
našnja italijanska vlada ni sa-
mostojna, čeprav so v nji tudi
socialisti in komunisti. Prevla-
dujejo v nji tisti, ki lahko poka-
žejo, češ, vzrok, da v Italiji mi
jemo, da obnavljamo v nji indu-
strijo, obrate itd., je pomoč, ki
jo nam nudi Velika Britanija,
oosebno pa. Zed. države. Kaj bi
vam mogla Jugoslavija dati?

Lesa veliko, morda žita čez le-
to ali dve, Rusija pa nam vsled
slabih zvez ne bi mogla biti nič
v pomoč.

K takemu tolmačenju položa-
ja veliko prispeva tudi Vatikan,
ki poseduje v Italiji in v drugih
katoliških, pa tudi v nekaterih
protestantskih deželah, najmo-
gočnejši propagandni aparat. A
nihče ne bo vzlic temu mogel
zanikati resnice, da bi bilo do-
bro za Italijo, če bi začela z Ju-
goslavijo živeti vzajemno name-
sto kot skregana soseda.

KOMENTARJI
(Nadaljevanje s 1. strani.)

tam bratili z “radikalci”, ko pa
se tukaj še nikoli niso temveč se
vedno borili proti njim. Saj ce-
lo zahtevajo, da naj se iz vlad-
nih uradov pomeče tudi nava-
dne progresivce in liberalce. In
iti sta morala bivši notranji taj-
nik Ickes in trgovski tajnik
Wallace. In reakcija obeh strank
je orila veselja, ko sta bila “vr-
žena na cesto.”

Kardinal Samuel Stritch je na
konvenciji Poljske katoliške
unije v Chicagu zelo ostro oštel
Tita, ker je dopustil aretirati
zagrebškega nadškofa Alojzija
Stepinaca. “Pretreslo me je, ko
sem dobil poročilo o tem novem
napadu na katoliško duhovščino
in cerkev v Jugoslaviji,” je re-
kel kardinal Stritch in dodal,
kako ga boli, ker se duhovščino
in nune sedaj toliko preganja
Ampak kardinal je pozabil do-
dati, da je nadškof Stepinac te-
sno sodeloval z rabljem Paveli-
čem in mu pomagal, ter da je
pomagal v boju proti novi Ju-
goslaviji še tudi potem, ko je
“poglavnik” iz nje pobegnil z
okupatorji vred

Jos. Broz-Tlto je poročeval-
cem tujega tiska v Beogradu po-
jasnil. da nadškof Stepinac m
bil obtožen zato ker je duhov-
nik, pač pa zaradi svojih težkih
prestopkov proti narodu, kate-
remu bi moral služiti “Cerkev
v Jugoslaviji ni preganjana ne
vera zatirana, je dejal Tito Ob-
ravnava proti Stepinacu se je
pričela minuli pondeljek Poro-
čevalci domačega in tujezem-
skega tiska imajo nanjo svobo-
dep dostop in lahko v svoje li-
ste prosto porečajo, kakor so iz
obravnave proti Mihajloviču

Imenik zastopnikov Proletarca
Kdor želi prevzeti zastopstvo za nabiranje naročnikov Prole-

tarcu, prodajati Am. družinski koledar brošure in knjige, naj piše
ipravništvu, ki bo poslalo potrebne listine in informacije.

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

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

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.
West Mineral: John Marolt.

MICHIGAN.
Detroit-Dcarborn John Zornik, Joe

Koršič, Joseph Klarich in John
Plachtar.

MINNESOTA.
Buhi: Max Martz.
Chisholrr: Frank Klun.
Duluth: John Kobi.
El>. Jchn Teran in Jacob Kunstelj.

MISSOURI
St. Louis: John Spiller.

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

UFW JERSEY.

Elizabeth: Amalia Oblak.

NEW MEXICO
Gallup: Mary in Jcnnic 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 m Andrej Kr-

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

PENNSYLVANIA.

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

čelj, Vinko Peternel m Marko
Tekavc.

Export: Jcs. Britz.
Forest City: Anthony Drašler Jr.
Herminie: Anton Zornik.
Imperial: Frank Auguštin.
Johnstown in okolica: Frank Cve-

tan.
Latrobe: John !n Mary Kradel.
Houston: Louis Britz.

jLibrary: Nick Triller.
Meadovvlands: Martin Bajc.
Park Hill * Conemaugh: Frank Pod-

boju
Sharon: Joseph Cvelbar.

I 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, Johr>stown.

WASHIN’GTON.
Seattle. Lucas Debeljak.

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

WISCONSIN.
Milvvaukee in VVest Allis: Louis Bar-

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

WYOMING.
Kemmerer in okolica: Anton. Tratnik

in John H. Kržišnik.
. Rock Spr ings: Frank Remitz.
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