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Ko so nedavno bivšega vo-
dilnega demokratskega politika
v Nev/ Yorku, ki je bil pred ne-
kaj meseci poslan od predsed-
nika ‘'neuradno” v Rim in Mo-
skvo. v namenu, da ju pobota,
vprašali, kako zdaj izgleda nje-
gova misija, je dejal, da je “v
Moskvi mrzlo”.

Reporterji so hoteli vedeti, na
kak način to misli. Ali je tam
mrzlo zaradi mraza, ali pa tudi
kar se njegove misije tiče. In je
odgovoril, da je tam ledeno v
obeh ozirih.

Ne sme se pozabiti, da je se-
daj organizirana katoliška cer-
kev glavna agentura v propa-
gandi zoper Sovjetsko unijo,
glavna proti slovanstvu, ki je v
večini pravoslavne vere in pa
proti “komunizmu”, to se pravi,
proti socialni revoluciji, ki jo bi
Vatikan rad ustavil, pa ji niti
doma, z vsem svojim aparatom,
ne more zaustaviti poti.

Kaj mislijo o sedanji politiki
Vatikana drugi? Donald Bell, ki
piše za žurnalistično agencijo |
ONA, pravi v svojem članku p
tem sledeče:

Vprašanje, ali naj ima papež!
tudi nekaj besede pri sklepanju!
miru, je bilo prvič na razpravi
o priliki konference v Jalti. Ta- j
krat je glasom govoric v diplo-
matičnih krogih Stalin sam kon-
čal zadevo s tem, da je na krat-
ko vprašal, koliko divizij ima
papež na razpolago za zasedbo
poraženih dežel.

Toda navzlic temu je treba
priznati, da je težko ignorirati
Vatikan kot silo v svetu. Stran-
ke, ki se opirajo na program ka-
toliških doktrin, so bile na novo
ustanovljene v najrazličnejših
deželah Evrope. Dolga vrsta za-
hodno in centralno evropskih
dežel je v večini ali pa deloma
katoliška. Nobenega dvoma ne
more biti o tem, da je papeževo
stališče našlo vsaj nekaj odme-
va v vseh teh deželah, prav kot
na primer tudi tukaj v Zcd. dr-
žavah.

V zadnjih tednih je Vatikan!
začel postavljati nove smernice 1
svoji politiki. Dokler je bila sko-
ro vsa Evropa v oblasti fašizma
ni mogel storiti mnogo. Papež je
čutil, da je nekako ujetnik na-
cistov, obenem pa so bili na ko-,
cki ogromni materialni interesi
cerkve. Vsled tega se Vatikan
ni drznil nastopiti preveč odlo-
čno napram tedanjim gospodar-
jem Evrope. Toda zdaj, ko je fa-
šizem poražen, se čuti Vatikan
zopet svobodnega, da ostro na- j
stopi proti totalitarstvut?) in po-
skuša pridobiti na političnem
vplivu s tem, da daje svojim lju-
dem stroga navodila glede poli-
tičnih načel-

Najbolj pomembna poteza je
bilo imenovanje novih kardina-
lov, pri čemer je papež nazna-
nil, da namerava prelomiti sto-
letno tradicijo glede italijanske
večine v zboru kardinalov.

Skozi stoletja so imeli Itali-
jani večino v tem zboru. Pred
temi imenovanji minulega de-
cembra je štel zbor kardinalov
38 članov, od katerih je bilo 24
Italijanov. Zdaj pa si bo stalo
nasproti 28 italijanskih in 42
neitalijanskih kardinalov.

S tem svojim korakom je na-
glasil papež mednarodni značaj
katoliške cerkve. Naglasil je
tudi važnost zahodne poloble,
kajti države severne in južne
Amerike so dobile večje število
kardinalskih sedežev kot do-
zdaj. Morda bi bilo bolj pravil-
no reči, da je papež naglaševal
s tem važnost zahodnega sveta.
Papež se zaveda, da je Italija
neizmerno izgubila kot politična
sila, da je postala slabotna drža-
va in da je celo njena neodvis-
nost ogrožena. Rim je torej pre-
nehal biti politični center veli-
ke sile.

Papež pa si prizadeva, da vr-
ne Rimu nekaj tega mednarod-
nega pomena ter mu vlije novih
sil. Katolicizem se kot duhovna
sila vojne ni udeležil in zatega-
delj tudi ni mogel biti prema-
gan. Toda nikdo ne more pre-
zreti dejstva, da je bilo mnogo
katoliških držav kruto udarje-
nih v tej vojni. Trdnjave kato-
licizma so bile Italija, Avstrija,
Poljska, Madžarska. Francija in
Španija- Vse so trpele —in no-
bena izmed članic velike trojice
ne predstavlja katoliške dežele.

Vatikan skuša torej prenesti
težišče na nevlralne dežele in
kjer le mogoče, na zmagoslaven
način. Največje vprašanje v va-
tikanski politiki v preteklem le-
tu je bilo vprašanje odnošajev s
sovjeti. Mnogo je bilo prizade-
vanja, da se ustvari modus vi-
vendi med Vatikanom in So-
vjetsko unijo. Prvi korak v ta
namen 'so celo napravili Rusi
sami, ko jeStalin pozval ameri-
škega poljskega župnika Orle-
manskega v Moskvo in mu dal
zagotovilo, da sovjetske oblasti
nikakor ne bodo preganjale ka-
toličanov v svojih okupacijskih
predelih. Toda pokazalo se je,
da je vse zastonj, in da name-
rava Vatikan vztrajati na svo-
jem stališču, ter da vsaj začasno
ni nobenega upanja na umiritev
odnošajev med Sovjetsko unijo
in Vatikanom.

Svetovna situacija, ki izvira
iz tega je polna nevarnosti in ne-
gotovosti. Vse države brez izje-
me torej tudi Sovjetska unija

priznavajo versko svobodo le
pod pogojem in v predpostavki,
da bodo privrženci dotične vere
lojalno izpolnjevali svoje dol-
žnosti napram državi. Ako So-
vjetska unija in socialistična
Poljska ne morejo računati na
to lojalnost, bo posledica, da se
bo protiverska oziroma proti-
cerkvena propaganda podvojila

—a to bo ustvarilo nezdrave
razmere.

Konferenca v Moskvi je od-
stranila nevarne zapreke v od-
nošajih zaveznikov. Tudi to
vprašanje verskih odnošajev je
treba razčistiti. Upati je, da bo
papež to sprevidel in krenil na
nova pota.

V VOJNI V JUGOSLAVIJI
BILO VELIKO BARBARSTEV

Edmond, Okla.—Frank Kna-
fels je prejel iz Maribora v Slo-1
veniji pismo, datirano 8. novem-
bra 1945, ki ga mu je poslala
Anica Rupert. V njemu pravi
med drugim:

“Dragi stric in teta! Minilo jej
že pet let, od kar smo prejeli
vaše zadnje pismo, pa tudi Vi od
nas, namreč od Toneta, mojega
brata, katerega na žalost ni več
med nami. Moram Vam pač spo-
ročiti žalostno vest, kakor je tu- !
di njegov konec bil žalosten-
Übili so ga domači izdajalci, ta-
kozvani belogardisti ali fašisti.
Strašno so ga mučili štiri ure,
predno je smel umreti. Živemu
so podžgali, glavo mu zaobrnili
in nazadnje s hlodom zmečkali.
Tako smrt on ni zaslužil. Bil je
predober človek. On je bil celi
naš ata, nikomur ni storil nič
hudega.”

Nato pismo opisuje, kako so
živeli prej pri njih v Bosni, ka-
ko so se vsi skupaj borili za ob-
stanek in kako je njen brat več-
krat po par mesecih bivanja pri
njih odšel ali v sanatorij, ali v
bolnico, ali pa domov. Avtorica
pisma nato pripoveduje, da so
morali iz Bosne bežati in prišli
v Maribor, a njen brat ni mogel
za njimi, ker so med tem Nemci
mejo zelo strogo začrtali.

Dalje pravi: “V tej vojni smo
silno trpeli. Bili smo bombardi-
rani iz dveh stanovanj (nedvom-
no misli, da so jim bila poruše-
na), tako da danes zopet nič ni-
mamo. Treba je začeti vse
znova.

“Življenske prilike so silno
slabe, ker je vojna pustila tod
strašne posledice. Draginja je
velika, cene stalno naraščajo,
plače pa v teh okolščinah ni z
daleč ne zadoščajo- Delavec v
tem položaju strašno težko živi,
ker vzlic strogim regulacijam
živilskega trga družine s svo-
jim zaslužkom ne more vzdrže-
vati.” (Tu ima gotovo v mislih
črno borzo, kjer so cene veliko
višje kot pa so dopuščene do-
stropne cene.) “Moj mož dela na
pošti, a z njegovo plačo ne mo-
remo izhajati. Otrokom je treba
kupiti kaj za obleči, zima je tu-
kaj, mi pa še goli in bosi. Ko bi
mu dali saj vso plačo, bi se še
kako shajalo.” (Torej je nekako
tako kot tukaj, da ti vzamejo od
zaslužka za davek in zavaroval-
nine, a tu so vsaj prodajalne za-
ložene!) “Da se ta situacija že
enkrat uredi,-bo že bolje; vsaj
upamo tako.

“Blagor se stric Vam tam kjer

Sveta Stoika si skuša pomagati
iz težav z- "novo linijo"

Vatikan prvič v položaju, da ni na svetu
nobene katoliške velesile. Poteza z
novimi kardinali ima povsem političen značaj
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VELIKA MESTA se ukvarjajo s problemom, kako pospešiti avtni

promet. Kajti sedaj, ko bo avtov spet čezdalje več na cestah, povzročajo
marsikje gnječo in nezgode. Gornje je slika ulice v New Vorku, kjer je
dovoljeno voziti samo v eno stran in noben avto ne sme ustaviti ob cesti.

ste. Vi pač ne veste, kako je hu-
do in kaj je vojna in kaj je po-
manjkanje . . . Kaj pa Ti, stric,
ne mislite nikdar priti nas ob-
iskat? Le okorajžite se enkrat,
da vidite doma Knafelčevo mla-
do generacijo. Samo Toneta ne
boste več našli- Njega so farji
spravili s tega sveta. Ampak ti-
sti far šmihelski, ko je mene s
prižnice šimfal, tisti je pa le pla-
čal s svojo glavo. Prav mu je!”

To je iz pisma Knafelsove ne-
čakinje Anice in prav gotovo ni
prijetno. Posledice vojnih gro-
zot se bodo tam še dolgo let po-
znale in spomin na prestano tr-
plenje bo živel ne le z vso sta-
rejšo, temveč tudi z najmlajšo
generacijo.

PISMO O RAZMERAH V
STAREM KRAJU KOT SO

Chicago, 111. Louis Zorko
je prejel pismo od svojega strica
Antona Janca iz vasi Planina na
Dolenjskem, ki mu je bilo posla-
no po zračni pošti, a je potovalo
nad štiri mesece, torej toliko ča-
sa, da bi se lahko kretalo precej-
krat, če bi bilo poslano po leta-
lu kot je bilo plačano, okrog vse-
ga sveta in še bi ga naslovljenec
prejel mnogo prej v roke.

Anton Janc je odšel zadnjič
iz Amerike v depresiji leta 1930
in enkrat pa je od tu odpotoval
nekaj let prej in se znova vrnil.
Živel je v Triadelphiji, W. Va.,
in bil tam član kluba naše Jugo-
slovanske socialistične zveze in
pa društva SNPJ.

Pismo, kot omenjeno, potu-
joče nad štiri mesece, datirano
v Planini 25. avgusta in bilo v
več krajih v rokah cenzorjev,
tako tudi v Italiji, se v izčrpku
glasi:

“Dragi Luis! Ravno danes
sem prejel tvoje pismo, pisano
26. junija 1945, in ti sporočam,
da če ne bi tako dolgo potovalo,
me ne bi našlo doma- Prišel sem
domov iz pregnanstva namreč z
vso družino šele pred par dnevi.
Kakor vidim iz tvojega pismp,
ti ni znano, kaj so Nemci počeli
z nami. Naj ti to torej na krat-
ko opišem. Bilo je leta 1941 dne
4. novembra, ko smo imeli že
vse pridelke pospravljene. In
pridejo vojaki v hišo. Povedali
so nam, da smo določeni v inter-
nacijo in se naj čimbolj naglo
pripravimo na odhod. Dali so
mi dve uri časa in v teh dveh
urah smo nekaj zasilnih stvari
“popokali” skupaj za na pot,
kamor bo že držala. Odpeljali so
nas v erfurtski lager v Nemčiji.

Ampak to ne samo mene in
mojo družino, temveč i druge
vaščane. Izselili so vse krško po-
lje, mesto Krško, pa gori do Ko-
stanjevice in doli do Save, Škoc-
jana, kar je kranjske strani;
Štajersko da po Brežic in Bizelj-
sko tam do Sotle. Izgnanih je bi-
lo iz teh krajev okrog 80,000
Slovencev. Doma smo morali
pustiti vse, kar je kdo imel, v
“zameno” pa smo dobili delo v
nemških fabrikah in batine od
lager-firerjev- Jaz sem pustil
doma 80 hektarov vina, težke
vole, dve kravi, 10 svinj in pa
vse pridelke in vse orodje. Ko
pa sem se po osvoboditvi iz nem-
škega lagerja vrnil domov, ni-
sem dobil drugega kot gole ste-
ne. Nobene posode, nobenega
orodja ni bilo v hiši. Nobene mi-

ze, ne stola, ne ključavnice, pa
jih sploh treba ni bilo, ker notri
je bilo prazno in večino vrat so
potrgali in odnesli, ali pa kurili
z njimi. Tako je bilo tudi z okni.
Sploh vse uničeno. Po njivah,
ko smo se vtnili, je rastel osat;
po vinogradih kopinke; trte, ko-
likor je še živih, ležijo navzkriž
med strhnelimi koli. Tako, da je
za obupati. Sedaj (ko je bilo to
pisano, op. u.) dobimo na upanje
nekaj hrane, pa prav slabo; ku-
piti pa nimamo s čem, ker jaz
sem vložil pred vojno ves denar
v blago; kupil sem si (trtne) ga-
lice za dve leti, soli, obleke in
drugo. Kar smo še imeli denar-
ja so nam Nemci zamenjali dvaj-
set dinarjev za eno marko. Se-
daj pa zamenjujejo (jugoslovan-
ska vlada) marke nazaj za di-
narje lOO mark za 60 dinar-
jev- S tem smo ob ves denar in
vse drugo premoženje. Ostala
je nam le opustošena zemlja,
kajti nje niso mogli odnesti. V
naši vasi sta pogorela Solnce in
Jože Grozina. Solnce in žena sta
umrla v Nemčiji. Domov je pri-
šel samo sin.

V Nemčiji je nas rešila ameri-
ška armada. Vso čast ji! Z nami
so ameriški vojaki občevali ka-
kor z brati. Dali so nam hrane
in prostost. Rekli so nam, da nas
bodo oskrbeli tudi z obleko. A
ko jeprišla, so nas poslali na pot
domov in obljubili, da nam bo-
do blago tja poslali. Ko to pišem
(28. avgusta) ga še nismo pre-
jeli. Upam, da boste tam po-
vprašali, kaj je s tistim ameri-
škim blagom, ki je bilo nam na-
menjeno-

Tu sta krški in brežiški okraj
najbolj prizadeta. Drugje, če je
pogorela ena vas, je druga cela,
tukaj so pa vse uničene.

Vem, da te bo zanimalo, kaj
so Nemci nameravali s temi na-
šimi kraji. Ko so nas izgnali
brez vsega, so naselili sem nem-
ške Kočevarje, dalje Nemce iz
Besarabije in Bolgarije. Ampak
ne da bi delali kakor smo mi. V
vsako vas so jih poslali le dolo-
čeno število, kar pa je Sloven-
cev ostalo, so jim morali delati,
drugim, izgnanim, pa so Nemci
pojedli kar so morali izgnanci
pustiti. Ti pritepeni Nemci niso
hoteli delati, za drva pa so ra-
bili naše sode, vozove in sploh
vse, kar je bilo lesenega. Kar
niso pokurili, prodali ali pa od-
nesli, so sežgali. Ko smo se vr-
nili iz jetništva, ni bilo nikjer
nič.

Pisal bi ti tudi kako smo ži-
veli v Nemčiji, a to je cel roman
in to pismo je že itak dolgo, to-
rej o življenju v izgnanstvu več
drugič.”

V ostalem delu pisma pripo-
veduje Anton Janc o svojih vti-
sih, ki jih je dobil ob vrnitvi o
novi jugoslovanski vladi in pa o
neredu, ki je bil takrat nedvom-
no velik sdj so nemške čete
šele nekaj prej odšle, oziroma
zbežale in ni bilo nikjer nobene
prave urejene oblasti več. Janc
pravi, da v teh okolščinah ni bi-
lo niti doma vse tako kot bi se
od poštenih oblasti pričakovalo,
a je izrazil upanje, da čim se de-
žela uredi, da bo boljše- Jančevo
pismo je šlo skozi jugoslovan-
sko cenzuro, kar pomeni, da ga
vzlic precej strogemu kritizira-
nju takratnih razmer jugoslo-
vanski cenzorji niso vrgli v koš,

ampak ga pustili §kozi takšno
kot je bilo napisane.

Sploh je to pismo eno izmed
najboljših, ker pove brez ovin-
kpv to kar avtor misli. In cen-
zura mu je dala to pravico. Pi-
smo ima tudi žig italijanske in
zavezniške vojaške cenzure.

VESELJE OB VRNITVI
SINOV

Linden, N. J. Leto 1945 je
zatonjeno, voščila so pozablje-
la in svet dela ter trpi dalje.
Doživeli smo v minulem letu ve-
Hkanske dogodke, tako velike,
Ja jih na milijone ljudi ni mo-
jlo pravilno pojmovati- Pred-
vsem, bilo je konec vojne. Stra-
šne grozote so bile izvršene v
nji.

Pa je prišlo do kapitulacije
sovražnika in naši fantje se po-
vračajo domov. Mnogi zdravi,
nekateri uničeni fizično in du-
ševno.

Srečni so svidenja veseli, dru-
gi vidijo pred sabo le svoje po-
habljene ude in uničene nade.
$ - ☆

Tony Tomšič iz Oaklanda pi-
še, da sta se mu vrnila nazaj z
bojišč oba sina. In ob enem po-
udarja, da čeprav on ne sme
piti, ima v svoji kleti na razpo-
lago dovolj ruj nega (vinca). Ta-
ka reč je dobra pri hiši. Tam je
to lahko, ker raste trta menda
vsenaokrog po “zlati” ali pa po
“solnčni” Kaliforniji.

-Tam, kjer smo mi doma, je
bilo Vedno dosti grozdja, vina
in žganja, čeprav je kaj druge-
ga manjkalo. Naša vinska gora
je bila v zorečih solnčnih dneh
vedno obložena z grozdjem. Za-
to je bilo v Semiču, kar se tega
tiče, jako lepo. Saj veste, Semič
je v Belokrajini-

Slovenija je v vojni veliko
trpela —v resnici strašno hu-
dega je prestala in morda tudi
njeni vinogradi in njene kleti.
Brat je brata izdajal. A so ven-
dar zmagali tisti, ki so se borili
proti okupatorjem. Res so preli-
vali kri po krivdi izdajalcev. In
še celo cerkve so slednjim po-
magale, sedaj pa tarnajo. Nam-
reč duhovniki v njihnem imenu.
Takrat jim ni bilo nič proti übi-
janju, sedaj pa očitajo silo ti-

' stim, ki jo niso začeli, namesto
da bi krivdo zvrnili na firerja
in dučeja, katerim so služili.

Ampak partizani so le zma-
gali. Tudi dva moja mlada ne-
čaka sta služila pri njih in pa-
dla za svojo domovino. Čast
njima!

Prej sem omenila, da se vo-
jaki vračajo. Ko sem to pisala

3l. — sta mi brzo-
javila dva sinova ,eden iz San
Francisca, drugi iz Seattla,
Wash., da sta se z bojišč v Aziji
srečno vrnila- Naš mlajši pa je
še na Japonskem. On je na Pa-
cifiku že tri leta, od kar služi
v mornarici. Mnogo noči sem
prečula v skrbeh, da-li se vrne-
jo. Tri leta sem se bala zanje
in zmerom nanje mislila.

Agnes Pasarich.

IZ AVTNEGA MESTA
Detroit, Mich. Odbor na-

šega kluba za to leto je sledeči:
Anna Klarich, tajnica-blagajni-
ca; Math Urbas, zapisnikar; An-
ton Anžiček, organizator. Nad-
zornici za pregledovanje knjig

| sta Mary Potochnik in Julia
Menton. Zastopnika kluba pri
SND sta Rudolf Potochnik in
Martin Menton. Zastopnik klu-
ba pri SDD je Anton Anžiček.
Knjižničar je Joseph Menton. V
pevskem zboru “Svoboda” je
klubov zastopnik Rudolf Potoč-
nik-

Naš klub ima sedaj malo čla-
nov in tudi priredb nima kakor
nekoč. Toda se še močno drži.
Tako je lani tudi iz svoje bla-
gajne pomagal, ne le z aktiv-
nostmi svojih članov. Od kar je
nastal SANS, mu je ta klub pri-
speval iz svoje blagajne nad
SIOO, kar je s strani male orga-
nizacije' mnogo, za ruski relif je
dhl $31.80, plačuje vsako leto
članarino Prosvetni matici in da
je vse to mogoče, gre zasluga
članstvu, oziroma vsem tistim,
ki prispevajo prostovoljno v
blagajno.

N. pr. s. Benedict. Ker na seje
ne utegne, pa pravi, bom z dese-
takom pomagal in ga odda v klu-
bovo blagajno. V letu 1945 je to
dvakrat storil. Hvala ti, Peter,
z željo, da boš dobro uspeval tu-
di v bodoče-

☆

V letu 1945 sta nam premi-
nula dva dobra člana. John Ber-
lisg v maju in Leo Junko pa v
decembru. Ker sta oba bila zelo

delavna in vršila važne vloge v
naših aktivnostih, ju ne bo mo-
goče nadomestiti. Ostaneta nam
za zmerom v častnem spominu.

☆

Ameriški družinski koledar
boste letos v Detroitu dobili, ka-
dar ga prejmemo, pri našem
znanem agitatorju Josipu Kor-
sichu. Pojdite mu na roko, da
se bo vse izvode razpečalo.

Sedaj pa hvala članom in čla-
nicam, ker so mi šli v času mo-
jega tajnikovanja tako lepo na
roko.

Sodelujmo z novo tajnico ko-
likor najboljše zmoremo, na so-
mišljenike pa apeliram, pristo-
pite v klub, da tako z vašimi
močmi dobi svoje nekdanje živ-
ljenje. Math Urbas.

V SPOMIN MARY
SVETLIKOVI

Chicago, 111. Začudil sem
se, ko sem čul, da so Mary Svet-
lik odpeljali v bolnišnico in da
je nevarno bolna. Zdelo se mi
je, da ni bilo še dolgo tega, ko
sem jo videl v Blue Island Ave.
kari poulične železnice, kjer
sem jo že tolikokrat srečal. De-
lala je v zgradbi železnice Bur-
lington pri postaji Union vsak
dan od štirih popoldne pa včasih
do 11. zvečer in dalj, kolikor je
bilo pač dela. Jaz pa sem se ob
poznih večernih urah vračal z
dela v tiskarni. Pa jo vidim v
gnječi med deseto zvečer in
do ene ponoči je na karah ome-
njene proge vedno gnječa. V ti-
stih par urah se ženske vračajo
iz “downtowna”, kjer čistijo po-
de in sploh kar treba, z dela do-
mov in govore o vsem mogočem.
Brni kakor v panju. A med nji-
mi sedi ženska s Prosveto v ro-
ki in bere. Bil je v klopi ravno
prostor in prisedem: “Halo Ma-
ry! Bereš, bereš?” “Da, saj
drugače nimam časa. Tudi Pro-
letarca imam s sabo, pa sem ga
brala na delo grede.”

Ko sva dospela po 26. cesti do
Lawndale Ave., bilo je čez pol-
noč, je lilo kakor iz škafa. Do
doma ji je bilo nad dva bloka.
“Kako boš prišla domov v tej
plohi,” sem vprašal tjavendan,
ker blok pozneje sem imel jaz
isto nalogo.

“O. imam Tribuno s sabo, sem
jo pobrala v uradu, pa si bom
glavo pokrila z njo.” Gledal sem
jo in mislil, kako je ljudem uso-
jeno delati za vsakdanji kruh v
vsakem vremenu, in ure za de-
lavnik pa ti drugi odločijo. De-
lala je za omenjeno družbo 17
let.

Mrs. Mary Svetlik je bila ob
svoji smrti stara 60 let. Zbolela
je težko lanskega septembra. V
Ameriko je prišla leta 1910. Z
možem Tomom Svetlikom sta se
preselila v Chicago iz pennsyl-
vanskih premogovniških kemp
leta 1928 iz Avelle. Veliko sta
poskusila radi stavk, radi kriz
in brezposelnosti in imela sta
šest otrok. Eno leto sta posku-
sila v Clevelandu, šla nazaj med
premogarje in ker tam dela ni
bilo, sta prišla omenjenega leta
v Chicago in si tu dobila zaslu-
žek. Mrs. Svetlik je bila roje-
na v vasi Račevo pri Sv. treh
kraljih na Notranjskem. Bila je
napredna, delavna ženska. Bila
je članica kluba št. 1 JSZ, dru-
štva Pioneers SNPJ in društva
Liberty Bell ABZ. V našem ura-
du se je oglasila, kadar je pri-
šla plačevati vstopnice, ali na-
ročnino. Vselej se je prijatelj-
sko nasmehnila, kajti bila je za-
res prikupne narave, da jo je
vsakdo, ki jo je poznal, spošto-
val in rad videl.

Pogreb se je vršil 2. januarja
na Woodlawn, kjer je bila upe-
peljena, kakor je želela. Vodil
ga je pogrebnik Louis Zefran.
V kapeli sta govorila ob njeni
krsti John Gottlieb od društva
ABZ in Donald J. Lotrich od
društva SNPJ. v kapeli na po-
kopališču pa Chas. Pogorelec v

imenu kluba JSZ in John Rak
od SNPJ.

Imela je vencev v pogrebni-
kovi kapeli vse naokrog in ob
zadnjem slovesu je bilo v nji
polno prijateljev in prijateljic
Svetlikove družine.

Tako je šla iz naših vrst spet
ena rojakinja, doma iz starega
kraja, ki se bolj in bolj redčijo.
Delala je vse življenje in se po-
slovila od vseh z zavestjo, da je
za otroke storila vse kar delav-
ska mati zmore, in da je bila ob
enem z dušo in srcem tudi v na-
šem delavskem in društvenem
gibanju. Časten ji spomin! So-
progu Tomu, otrokom in sorod-
nikom iskreno sočutje. —Z.

S SEJE KLUBA ŠT. 1 JSZ
Chicago, 111.— Na letni seji

kluba št. 1 JSZ dne 28. decem-
brav SDC so navzoči razprav-
ljali o raznih zadevah in podana
so bila poročila tajnika in odse-
kov. Dne 30. novembra je klu-
bova blagajna znašala -$177.80.
Ob enem poseduje klub večino
delnic Slovenskega delavskega
centra- Vsi klubovi člani so u-
pravičeni te delnice zastopati na
občnih zborih SDC. Prihodnji
občni zbor se vrši dne 31«. janu-
arja.

V razpravi glede naše minule
dramske priredbe je bilo izra-
žano mnenje, da je bila prema-
ilo oglašana, kar je vzrok, da
udeležba ni bila večja.

Društvo “Sloga” št. 16 SNPJ
v Milvvaukeeju vabi, da bi na
njihni slavnosti ponovili igro

i “Hiša gospoda Harringtona”
Bilo je predlagano in sprejeto,
da se odzovemo.

Klub ostane v Prosvetni ma-
tici z isto članarino kot dose-
daj, namreč po $2.50 na mesec.

Razpravljalo se je tudi o re-
lifni akciji, namreč o sedanjem

I zbiranju obleke v pomoč našim
ljudem v starem kraju. Bilo je
odobreno, da se da dvorano v

! Centru v ta namen dva tedna
' brezplačno nida pomagamo.

Odbor kluba za to leto je sle-
deči: Chas- Pogorelec, tajnik
blagajnik; Angela Zaitz, zapis-
nikarica. Nadzorni odbor: Fred
A. Vider, Filip Godina in Fran-
ces Rak.

Dramski odsek: Milan Med
vešek, Joško Oven, John Rak.
Louis Zorko in Frank Zaitz.

Prosvetni odsek: Louis Beni-
ger, F. A. Vider in F. Zaitz.

Knjižničar Chas. Pogorelec.
Organizator Frank Zaitz in

John Turk za North Side.
Zastopnika v združenem od

boru jugoslovanskih Amerikan
cev sta Milan Medvešek in Fran-
ces Vider.

Angela Zaitz, zapisnikarica

Atomska "energija"
zaposluje mnogo delavcev

Med vojno je bilo v laborato-
rijih in v delavnicah za produ-
ciranje atomskih bomb zapo-
slenih v tej deželi nad 70,000
delavcev. Sedaj jih je 70,000, a
njihno število bo znižano na 35
tisoč. Toliko delavcev bo nam-
reč pri produciranju “atomske
energije”, oziroma atomskih
bomb, stalno uposlenih tudi v
“mirnem času”.
«•4444444444444
$ PRISTOPAJTE K J
J SLOVENSKI NARODNI ?
* PODPORNI JEDNOTI 1
t. NAROČITE Sl DNEVNIK *

J “PROSVETA” j
■F Stane ta celo leto $6.00,
j! pol leta $3.00 <

j Ustanavljajte nova društva. +

♦ Deset članov(ic) je treba za ?
a novo društvo. Naslov za list in 4
t za tajništvo je: 1
Ž 2657 S. Lawndale Ave. 4
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ARE YOU’ IN NEED OF |
$lOOO - - $2OOO - - $3OOO I

TO AVOID THE SALE OF YOUR PROPERTY
“" I

Write or telephone

D. L.. KRUEGER I
s ?, m

111 WEST WASHINGTON STREET
Central 5225
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