
PROLETAREC

A. TOLSTOJ: KRESOVI

as PRIPOVEDNI DE L v
govih čudovitih knjig. Zdaj gre
k luči njegove ustvarjalnosti
proletariat sveta tisti, za ka-
tere je prižgal kresove pred šti-
ridesetimi leti.

Ko sem gledal, kako hodi med
smrekami in grebe s palico sku-
paj suho listje, sem pomislil:
prijetno, vzvišeno, pošteno mo-
ra biti pri srcu tega velikega
moža in velikega umetnika.

TISKOVNI SKLAD
PROLETARCA

IX. IZKAZ
CALIFORNIA

Fontana: John Rodman sl.
Oakland: Anton Tomšič $2.

ILLINOIS
Belleville: Simon Trojar $2.
Chicago: John Potokar $2.
Norris: Ignac Hresčič Sl.

INDIANA
Indianapolis: L. Sasek $2.
Winamac: John Kruzick sl.

MICHIGAN
Detroit: Jos. Koss sl. (Poslal J.

Koršič.)
Traunik: Jerrv Rant 50c.

OHIO
Cleveland: John Krebcl $5.06;

P. Valenčič $2, Maggie Tancek sl.
(Poslal J. Krebel.) F. Barbič sl, F.
Hribar sl.

Noble: John Pollock $2.
PENNSVLVANIA

Herminie: A. Berti $2, F Mihevc
sl, F. Vrček sl, Mrs. A. Antončič
50c, Neimenovan 50c, skupaj $5.
(Poslal A. Zornik.)

Imperial: Martin Gorenc sl. (Iz-

ročil A. Tomšič.)
Johnstown: Frank Meden sl.

(Poslal F. Cvetan.)
Sharon: Anton Bogolin sl. (Iz-

ročil A. Tomšič.)
Pueblo, Colo.: L. Malenšek $2.25,

L. Yoxey sl. (Poslal L. Malenšek.)

Arcadia, Kans. John Kunstelj sl.
John Shular sl. (Poslal J. Shular.)

Edmond, Okla. Frank Knafels
$1.50.

Oregon City, Ore. Marija Kme-
tic sl.

Mvton. Utah. Geo. Sheffrar
$2.85.

IVillard, Wis. Mike Krultz sl.
Eveleth, Minn. Nabrano ob pri-

liki konvencije SNPJ $221.00. Pri-
spevali so; A. Grum $6. Po $5: F.
Malgai, J. in U. Ambrozich, E.
Tomšič, J. Spiller, F. Zaitz. D. Lo-
trich, K. Krainz, M. Petrovich, J.
Culkar, J. Durn. Po $2: M. Vrhov-
nik, J. Podlipnik, A. Garden, F.
Vratarich, A. Zbasnik, F. Lotrich,

iJ. Potokar, F. Groser, L. Cassol,
M. Shappeck. Simpatičar, F. A. Vi-
der. J. Klancher. Po $1: F. Pišek,
L. Werdinek. A. Shular, F. šuštar-

■ šič, M. Slobodnik, S. Murn, M. Biz-
jak. F. Gorenc, A. Bogolin, V. Polc,
J. Jeran, P. Godina, J. Gerl, F. Pu-
cel, G. Sumina, M. Penich, H. Zor-
man, M. Mazon, J. Kvartich, J.
Omerza, J. Dolenc, G. Uljan, J.
Matusich, J. Jurkovich, J. Malo-
vrh, L. Medvešek, J. Jež, J. Baloh,
J. Žigman, J. Dolinar, A. ravneh,
F. Menart, J. Just, F. Modic, Chas.
Klancher, M. Prus, B. Strovas, M.
Kumer, F. Vranichar, M. Cankar.
R. Firm, J. Petrich, F. Kavčič, J.
Bratkovich, M. Krusic, T. Vidrich.
A. Vidrich, A. Trojar, M. Kuhel,
J. Hrvatin, C. Medved, C. Zarnik,
J. Pajdakovič, R. Potočnik. L. Am-
brožič. J. Barich, J. Radelj, F. Pi-
pan, M. Ludvik, F. Mlakar, A.
Cvetkovich, L. Gradišek, M. Ma-
lenšek, M. Turk, J. Kobi, J. Simon,
J. Musich, F. Augustin, F. Kress,
Dr. Arch, A. Trbovec, M. Miklič,
A. Krapenc, R. Doak, C. Bizjak, J.
Peternel, V. Cainkar, A. Cizej, P.
Geshell, M. Somrak, M. Suglich,
M. Udovich, A. Opeka, R. Rožance,
J. Zorman, F. Sasek, Mrs. G. Su-
mina, E. Culkar. F. Polšak, J. Ro-
gelj, A. Vavpotich, J. Kocjan, V.
Arh. J. Korsich, J. Vale, J. Gabre-
nja, F. Kegel, Večni popotnik, F.
Podboj, J. Skuk, J. Olip, L. Mako-
vec, A. Stigl, M. Medvešek, A.
Simčič, J. Lazar, A. Zornik, L. Ka-
ferle, J. Močnik. B. Novak, J. Trat-
nik, F. Medved, R. Lisch, L. Cham -
pa, A. Gantar, J. Hrvatin, M. Za-
krajšek, C. Zarnick, P. Kerze, F.
Rezek, F. Gradišek, J. Tancck, Max
Kumer, C. Samanich, F. Jacobv,
R. Travnik, J. Brgach, A. Spiller.
M. Pasovec, A. Shular, F. Pechnik.
F. Kolenc, F. Matko, J. Rimač, A.
Vukovich, M. Korach, A. Božič,
F. Udovich, J. Fifolt. (Nabiralca

Edward Tomšič in John Spiller s
pomočjo Ray Travnika, F. Lotri-
cha in Joe Culkarja. Svoto izročila
Angela Zaitz.)

Skupaj $265.16, prejšnji izkaz
$730.76, skupaj $995.92.

Poslušajte
vsako nedeljo prvo in naj-
starejšo jugoslovansko ra-
dio uro v Chicagu od 9. do
10. ure dopoldne, postaja

WGES, 1360 kilocycles.
Vodi jo George Marchan.

Fizični napori, nagla hoja mi
je prepovedana. Njegovo srce
je že tako preobremenjeno z
vsakodnevnim delom. Ob petih
popoldne se Aleksej Maksimo-
vič navadno napoti v park, kjer
hodi med smrekami vzravnan,
koščen, ramen, v sivem
•suknjiču, v pestri tatarski čepi-
ci. Njegovi viseči brki so mrki.

Aleksej Maksimovič hodi ob
palici, pokašljuje, zbira vejice,
suhljad, grebe z nogo, skupaj
storže, suho listje. Po vsem par-
ku ima zbrane take kupčke suh-
ljadi.

Večer je topel. Na gredicah
i so se odprli in zaduhteli beli
, cvetovi; tobaka. Za reko Mo-
' skvo, na livadah ni videti me-
gle. Povešenih brkov usmeri
Aleksej Maksimovič počasi ko-

;rake tj-’a, kjer ima zbrane kup-
čke suhljadi. Zakuri ogenj. Na-
mršenih obrvi gleda, kako švi-
gajo plameni iskre se dvi-
gajo škozi drgetajoče liste v
noč, iz sivkasto modrih oči mu
odseva veliko zadovoljstvo.

Ko stoji tako med rdečkasti-
mi debli, se morda spominja
onih drugih kresov, ki jih je bil
zažgal pred štiridesetimi leti na
bregovih Volge. Njegovi kre-
sovi so obsijali obrise bližajoče
se re\ olucijske vihre. Od pla-
menov njegovih kresov je pre-
strašeno odskočilo zlobno, noč-
nih prikazni pijano, vekovno
rusko meščanstvo. Poplah nje-
govih' kresov je zdramil speče
sile punta. Iskre so se raznesle
po vsej prostrani Rusiji. Pre-

. skočile so meje in razvnele du-
hove z napovedjo velikih dogod-
kov. neogibnih pretresov.

Izredno važno je razumeti,
zakaj se je vse to zgodilo, zakaj
se je v 90-tih letih pojavil Gor-
ki. Zakaj je neznani sodelavec

Šamanske gazete”. Jegudiil
Hlamida s kratko, toda že boga-
to preteklostjo ognjevitega pro-
letarca v kratkem času zavla-
dal mislim milijonskih množic.
Njegovo ime je zaslovelo po
vsem svetu.

Devetdeseta leta so prinesla
nagel dvig v rasti kapitalizma,
obenem pa tudi v rasti proleta-
riata. Rusiji je naenkrat postalo
tesno in zatohlo v črni carski
paradni uniformi.

Do revolucije, do 1905. leta,
je bilo še deset let poti. Bili so
še čehovski časi. Junaki čehov-
skih povesti so onemoglo in de-
likatno prikrivali praznoto s
smehljaji in sanjarili o nekak-
šnem lepem življenju, ki bo mo-
ralo nekoč pasti z neba.

Življenje se je dušilo v me-
ščanskem dimu. Revolucijski
poskusi narodovoljcev so bili že
davno zatrti. Malomeščanu se
je zdelo nemogoče, nedoseglji-
vo strmoglavljenje carskega
mračnjaštva. Toda to se je sa-
mo zdelo. Nekdo je moral ne-
ogibno priti in vzklikniti: “člo-
vek. zdrami se iz težkih sanj!”
Prišel je Gorki s prvimi povest-
mi. Prižgal je v nočni stepi kres

uin stari cigan Makar Čudra je
jel pripovedovati o veliki lju-
bezni in velikem ponosu. Gorki
je odvedel čitalca iz mesteca,
smrdečega po postnih blincih,
na morsko obalo pod vroče son-
?e ter mu pokazal svobodne in
silne ljudi s svobodnimi, silnimi
strastmi.

Po krivem ga imenujejo ne-
kateri romantik. Ne romanti-
zem. temveč širok zamah rok
človeka, ki je odprl pogled na
čudovito raznovrstnost in pol-
nokrvnost življenja. Spomnimo
se, da je bil začetek prve pet-
letke sprejet na zapadu pa
tudi pri nas po nekaterih kot
romantična utopija. Potepuh iz
prvih povesti Gorkega, ki filo-
zofira o kresu, o tem, da “člo-
vek zveni ponosno” se je
morda res zdel neverjeten, to-
da spregovoriti zdaj s komso-
molcem, z delavcem iz sovhoza,
prav tako v stepi, ob ognju '
pa vam pove, da je človek res
postal ponosen. da_je razmahnil
preosnovo vsega sveta —in te-

!ga nočnega pogovora ne boste
1 imenovali romantika.

Pred štiridesetimi leti je spre-
i govoril Gorki z dotlej neznanim i
I mogočnim in samozavestnim 1
glasom. To je bil glas proletar-
ca, glas tiste kulture, ki pride
čez štirideset let.

Povedal je to. kar so ljudske
1 množice hotele zaslišati: “Člo-
vek. zveni ponosno”, človek,

“ dvigni glavo iz praznote me-
‘ ščanskega brezčasovja, spoznaj

v sebi voljo do ustvarjanja, ki
■ nikoli ne ugasne.”

Napisal je pesem o burjevest-
niku in človeku, ki je bil dvig-

, nil glavo iz blata. Zadišalo je po
j vihri in svobodi. Poklical je člo-

- veka k stepnemu kresu, da bi
: v švigajočih plamenih začutil v
1 i sebi prekipevajočo silo, da do
- ’ kraja razbije morečo okostene-
- | lost 90-tih let.

Njegov potepuh je samo za-
. 1 časni odhod iz buržoazno me-
) j ščanskega mesta, iz mračne ku-

laške vasi je Gorki pozival Iju-
a di, naj v stepah, ob kresovih
, zbero in preštejejo sile. Nikoli
- ni bil nasprotnik kulture in me-
a sta, kakor Lev Tolstoj. Resni-
i '‘no kulturo je postavljal iznad

/sega na svetu, toda med člo-
, /ekom in kulturo je stal me-
) ičan Kostilov z motnimi in zlob-
- limi dčmi, z volčjimi čeljustmi.
- Z ostudnim gobcem je zapiral
s oot k višinam brezrazredne kul-
- ture. In Gorki ga je pahnil proč.

Umetniška očarljivost Gorke-
ga je v tem. da je spregovoril z

- glasom človeka od znotraj živ-
i Ijenja, z glasom resničnega pro-
> letarca. z glasom “nižinskega”
? človeka. Gorki se ni naslajal
- nad življenjem, toda ljubil je
1 življenje kakor ljubi proletarec

- znoj delovnega napora.
Zgodilo se je tisto, kar je bilo

- treba pričakovati: začelo se je
veliko romanje k prižganim

- kresovom Gorkega. Veter dveh
5 revolucij je obračal strani nje-
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ŽIDOVSKO VPRAŠANJE je sedaj navidezno težje kot pa še kdaj
v modernih časih. VVinston Churchill je predlagal, da če Zed. države
nočejo prevzeti za ta problem več odgovornosti, je za Anglijo najboljše,
da odpove svoj protektorat nad Palestino. To bi lahko pomenilo ne-
varnost za vseh par sto tisoč Židov v.nji, ker Arabci so v večini. In
položaj v arabskih deželah je vsled židovskega pritiska za prepustitev
več naseljencev v sveto deželo jako napet. Na sliki je dr. Chaim VVeitz-
man, s svojo ženo. On je predsednik Zionističnega kongresa, ki deluje,
da se Palestino prizna za neodvisno židovsko državo. To vprašanje bo
delalo Angliji in Zed. državam še veliko preglavic, antisemiti pa se ra-
dujejo, češ, bili ste v vojni s Hitlerjem in ga nabili, sedaj pa niti sami
ne veste kam z Židi, če jih Arabci ne puste v njim že v drugič “ob-
ljubljeno deželo”.

O tržaškem škofu
The New York Times je obja-

vil 15. avgusta depešo iz Beo-
grada, v kateri je poročano, da
se je v Ljubljani pričela obrav-
nava proti pobeglemu ljubljan-
skemu nadškofu Gregoriju Rož-
manu v sredo 21. avgusta. Škof
Rožman je obtožen veleizdaje
in kolaboracije s sovražnikom
proti slovenskemu narodu. Ob-
ravnava se bo vršila kljub dej-
stvu, da škof ne bo navzoč. Na-
haja se v begunskem taborišču
v Avstriji. Verjetno je tudi, da
bo obtožen tudi zagrebški nad-
škof Alojzij Stepinac. ki je bil
tesno povezan z Ante Paveli-
čem in njegovimi ustaši, kakor
tudi sarajevski škof Šarič, ki se
je bratil s fašisti in drugimi so-
vražniki jugoslovanskega ljud-
stva.

Javnosti je že deloma znano
fašistično početje goriškega ško-
fa Margotlija, ki je dosledno iz-
vajal Musolinijev program za
ugonobitev slovenskega jezika
na Goriškem in ki je izkoristil
svoj visoki cerkveni položaj za
maščevanje nad onimi zavedni-
mi Slovenci, ki niso sledili ško-
fovi besedi. “Primorski dnev-
nik” pa je 4., 5.. 6. in 7. junija
tega leta objavi] serijo člankov
izpod peresa Franceta Škerlja,
iz katerih je razvidno, da tudi
tržaški škof Santin ni zaostajal
daleč za svojim kolegom Mar-
gottijem ter da še danes, ko je
Trst pod zavezniško okupacijo
in bi ne smelo biti blatenja slo-
venskega jezika, izrablja svojo
oblast proti Slovencem in slo-
venskim duhovnikom. Škerljevi
članki se glase:

T -

“Pred kratkim so me zanesli
opravki v Trst, kjer sem imel
priliko govoriti ne le s stanov-
skimi tovariši, marveč tudi s
preprostimi verniki v mestu sa-
mem. Ko smo načeli razgovor o
škofu, so se vsi soglasno du-
hovniki in lajiki strinjali v
sodbi, da je tržaški škof ne sa-
mo pri Slovencih in Hrvatih,
ampak tudi pri večini Italijanov
(razen fašistih in njihovih paj-
dašev) tako kompromitiran, da
je veri in cerkvi v škodo.

V tem in naslednjih člankih
bom prikazal škofovo delova-
nje, kar zadeva njegovo narod-
nostno politiko. Niti zdaleka ni-
mam namena dotikati se njego-
ve stanovske časti in oblasti,
temmanj njegovo cerkveno delo
soditi, cenini ali kritizirati. Za to
nisem poklican in mi je tako
vtikanje zoprno. To je naloga
višje cerkvene hierarhije. Kar
mi pa kot Slovenca zanima, je
njegova narodnostna politika v
dobi njegovega škofovanja. Ta
pa je podvržena javni kritiki.

Iz pogovorov, ki sem jih imel
s tržaškimi sobrati, sem posnel,

Dr. John J. Zavertnik
PHYSICIAN and SURGEON j
3724 WEST 26th STREET

Tel. Crawford 2212
OFFICE HOURS:

1:30 to 4 P M.
(Except Wed., Sat. and Sun.)

6:30 to 8:30 P. M.
(Except Wed., Sat. and Sun.)
Res. 2219 So. Ridgeway Ave. I

Tel. Crawford 8440
If na ansvver Call

Austin 5700

da škof dr. Santin svoje fašisti-
čne duševnosti ni spremenil. Le
kjer je nastopila višja, zunanja
sila, tam je kaj popustil. Iz last-
nega notranjega prepričanja pa
ni kar nič opustil. Ostal je zvest
besedi, ki jo je dal Mussoliniju
v smislu konkordata.

Naj navedem nekaj dejstev.
Sredi preteklega stoletja so za-
čeli tržaški škofje izdajati me-
sečnik “Folium ecclesiasticum”.
Ker je bil list namenjen sloven-
skim, italijanskim in hrvatskim
duhovnikom v tržaški škofiji,
so ga vsi škofi urejali v latinšči-
ni. Ta jezik razumejo vsi du-
hovniki in je bila latinska izda-
ja najcenejša. Če bi hoteli ško-
fje izdajati list samo v enem je-

-1 ziku. v slovenskem, italijan-
skem ali hrvatskem, bi se osta-
lim zamerili. Izdaja v treh jezi-
kih bi mnogo veljala. Izdajanje
mesečnika v latinščini pa je us-
trezalo vsem trem narodnostim
in bila je hkrati najcenejša.
Skoro 80 let je izhajal “Folium
ecclesiasticum”. Vsi škofje so ga
tiskali v latinščini. Prvi škof, ki
ga je pisal in ga piše izključno
v italijanščini, je msgr. Santin.
Mesečnik ima sedaj naslov
“Bolletino”. To se pravi poitali-
jančevanje tržaške škofije v du-
hu fašizma.

Poleg rega vsiljevanja in po-
italijančevanja pa je škof poka-
zal še eno svojih temnih stra-
ni' svojo brezobzirnost do sta-
rih duhovnikov. Duhovniki so
namreč bili prisiljeni naročiti
se na ta list, ki prinaša cerkve-
ne ukaze, škofijske predpise in
odloke. Vsak duhovnik jih mora
poznati. V škofiji pa so živeli
stari in še živijo stari, sivolasi
župniki, rojeni na Kranjskem
ali Štajerskem, ki živijo med
tukajšnjimi Slovenci ali Hrvati
3,4 ali celo 5 desetletij. Itali-
janščine se niso naučili, saj je v
polni meri tudi nikoli niso po-
trebovali. Ti reveži berejo “BoL
letine” s slovarjem v roki, da bi
razumeli ukaze lastnega škofa.

Čeravno je fašistični režim
propadel, čeravno so Mussolini-
ja že zdavnaj obesili in izhajajo
listi v vseh jezikih, je škof San-
tin ostal fašistični metodi poita-
lijančevanja škofije zvest. Ne-
nehno izdaja svoj italijanski
mesečnik in niti na misel mu ne
pride, da bi ga začel tiskati vsaj

—v latinščini. Ta ali oni du-
hovnik ga ježe celo prosil za to.
Zaman. “Comando io!”

11.
Naj navedem drug primer, ki

priča o zadržanju škofa Santina
spričo najdražjih čustev njego-
vih vernikov slovanske narod-
nosti.

Kakor je znano, je bil pred
Božičem 1941 v Trstu zname-
niti proces proti 70 slovanskim
obtožencem, češ, da so hoteli
zrušiti fašistovski režim. Sodi-
šče jih je obsodilo na skoro 1000
let ječe, petorico pa je obsodilo
na smrt. Nesrečniki so bili: Si-
mon Kos, Ivan Ivančič, Viktor
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Bobek, Ivan Vadnal ter Josip
Tomažič. 15. decembra jih je
velel Musolini pripeljati na Ob-
čine ter tam postreliti. Nato so
bili odpeljani neznano kam. Pet
družin je izgubilo svoje najbolj-
še sinove, pet slovenskih mater
ni vedelo za grobove svojih si-
nov. Minulo je leto 1942, 1943,
1944, 1945. Nihče ni znal za
usodo trupel nesrečnih Sloven-
cev. Končno je prišla vsa resni-
ca na dan. Prav po čudnem na-
ključju so majnika 1945 trupla
izsledili na nekem starem po-
kopališču v Severni Italiji.

Starši so sklenili prepeljati
zemske ostanke pokojnikov v
Trst, kar se je tudi zgodilo. Dne
28. oktobra 1945 je bil v Trstu
slovesen pogreb, kakršnega me- j
sto še ni učakalo. Na glavnem
trgu so krste z zemskimi ostan-
ki razpostavili, da bi se tam
opravili javni cerkveni obredi.
Mati Josipa Tomažiča je zapro-
sila tržaškega duhovnika in ka-
teheta Mateja Škabarja, naj bi
on, ki je bil družinski prijatelj,
opravil obrede. To je bil ganljiv
prizor. Ko so pogrebci prinesli
in položili krsto z ostanki Josi-
pa Tomažiča na tla, se je mati
iztrgala iz množice, pohitela h
krsti, pokleknila in jo polju-
bila. Ob tem prizoru so zadrh-
tela srca 50,000 pogrebcev, ki so
se zbrali na javnem trgu. Go-
spod Matej Škabar je ob asi-
stenci drugih duhovnikov po-
kropil krste in odmolil predpi-
sane obrede. Zbor je zapel ža-
lostinko “Žrtvam”, nakar se je
razvil žalni sprevod proti Ga-
ribaldijevemu trgu. Krste z mr-
liči so prepeljali v rojstne vasi,
zemske oscanke Josipa Tomaži-
ča pa k Sv. Ani.

Komu v vsem Trstu bi prišlo
na um, da bi se nad tem žalnim
obredom pohujšal? Kar je bilo
fašistov, so škripali od jeze in
sovraštva. Ena sama oseba se je
pohujšala: tržaški škof msgr. dr.
Anton Santin. Naslednjega dne
je poklical na škofijo duhovnika
Mateja Škabarja, ki je opravil
žalne obrede, ter ga tam zmer-
jal in napadal dolgo, dolgo časa.

Pretveze so lahko različne,
vendar je bistvo le eno: Pokoj-
niki so bili antifašisti in Slo-
venci!

111.
Ko sta se fašizem in nacizem

zrušila, se je škof Santin neko-
liko preplašil, vendar poguma
ni izgubil. Takrat je izdal pa-
rolo: Nil sine episcopo Niče-
sar brez škofa. Duhovniki niso
smeli ukreniti ničesar brez nje-
ga. Hrvatski duhovniki iz Istre
so se nameravali sestati v Pa-
zinu, da bi se tam izjavili za Ju-
goslavijo. Čim je izvedel škof,
je sestanek prepovedal, češ, da
se duhovniki ne smejo vtikava-
ti v politiko. Ako bi to prepove-
dal kak samotarski škof, ki bi
bil res zoper vsakršno posega-
nje duhovnikov v javne stvari,
bi človek tako prepoved razu-
mel.

Kaj pa je delal tisti škof, ki
je duhovnikom prepovedal vti-
kavati se v politiko? Takrat se
je mnogo govorilo o usodi Tr-
sta, ali bo italijanski ali jugo-
slovanski. V nekaj dneh je vse
mesto zvedelo, da bo msgr. San-
tin ustanovil triumvirat za ita-
lijanstvo Trsta. V njem so bili:
bivši fašistični podestat, bivši
fašistični prefekt in— on sam,
škof Santin. Istočasno pa je po-
šiljal po deželi propagatorje za
italijanstvo v osebi Don Marza-

I rija.
Škof se je torej smel postav-

ljati na čelo italijanske propa-
gande, italijanskim duhovnikom
je smel dajati vso podporo za
propagando. Slovenskim in hr-
vatskim duhovnikom pa je stro-
go prepovedal vtikati se v po-
litiko, češ, da je to stvar sveta
in da se zaradi tega duhovniki
ne smejo vmešavati vanjo.

Ali si morete predstavljati
večje hinavščine?

IV.
Objavljeno je že bilo obžalo-

vanja vredno dejstvo, da je tr-
žaški škof zavrnil prošnjo, da bi
se pri Novem sv. Antonu obha-
jala majniška pobožnost pod
imenom šmarnice. To se ni zgo-

dilo prvikrat. Že lansko leto je
šla deputacija slovenskih verni-
kov h cerkvenemu oblastvu z
enako prošnjo. Prošnja je bila
odbita.

Cerkveni oblastniki so se iz-
govarjali: “Saj imate šmarnice
v tej in tej cerkvi.” Deputaci-
ja pa je odgovorila: “Toda mi
smo iz druge župnije in bi radi
imeli šmarnice v lastni cerkvi.”

Odgovor je bil vedno negati-
ven. Nepoučen človek se bo si-
cer nad tem obnašanjem cer-
kvenega oblastnika zgrozil, ven-
dar ne zna pri tem soditi kako
globoko sta se škof in župnik
pregrešila. Ne gre tu samo za
greh narodnostne pravičnosti in
proti ljubezni do bližnjega. Škof
in župnik sta se pregrešila tudi
proti cerkvenemu pravu. Žup-
nik ne sme nikdar župljanom
reči: Pojdite v drugo župnijo.
Župljani imajo pravico, da so
postreženi v lastni župniji . . .

V cerkvi sv. Antona Novega
v Trstu so bile slovenske šmar-
niške pobožnosti že v dobi, ko
jih italijanski verniki še niso
obhajali, —v drugi polovici 19.
stoletja in sicer nepretrgoma do
fašizma ... In prišel je fašizem.
Z orožjem v roki so odpravili
slovensko službo božjo pri sv.
Antonu .. . Fašizem je propa-
del, Mussolinija so ustrelili in
obesili. Dokler je fašizem stra-
hoval ljudi, bi se škof lahko
vsaj kako izgovarjal. Zdaj tudi
tega izgovora ni. Edino, kar je
storil, je bilo: “Ne dovolim slo-
venske službe božje.”

Ali spada tak škof še v Trst?

AGITATORJI
NA DELU

Poročilo za 4 tedne od 26 julija
do 23. avgusta

John Krebel, Cleveland, O 33
Martin Judnich, Waukegan

111. (6 novih) 32
Angela Zaitz, Chicago, 111 22

(10 novih)
Frank Zaitz, Chicago, 111. 12
Chas. Pogorelec, Chicago, 111 10
Anton Zornik, zap. Penna 10

(3 nove)
Louis Malenšek, Pueblo, Colo 8
John Pečnik, Fontana, Calif 8
Louis Barborich. Milwaukee,

Wis. 8
Anton Udovich, La Salle, 111 8
Frank Cvetan, Johnstown, Pa 8
Frank Volkar, Maple Heights.

Ohio 5
Anton Tomšič, Oakland. Calif 4

(2 novi)
Frank Štih, Sheboygan, Wis. 4
Joseph Koršič, Detroit, Mich 4
John Shular, Arcadia, Kans 2

1 Minka Aiesh. Chicago, 111. 2
! Frank Hribar, Cleveland, O. 2

Skupaj 182 naročnin. Prejšnji
izkaz (4 tedne) 204 naročnine.

SLOVENE RECORDS
10-ineh records 79c COD, plus

postage
B-001 Ringelspil, polka

Vesela vdova, polka
B-002 Židana marela, polka

Zeleni hribi, valček
Toni Omerzo orchestra

C-411 Priljubljena polka
Po polj sva se sprehajala,

valček, Kusar’s orchestra
C-1120 Beer Barrel polka

Helena polka—Emilia p.
Sula’s Musette Orchestra

V-23025 Po jezeru bliz Triglava
Oh, oh ura že bije

V-23026 Jurin Benko vzemi Lenko
Pobič sem star šele 18 let

V-23027 Pa kaj to more biti
Mene pa glava boli

V-23028 Mlinar, narodna pesem
Vsi so prihajali

Mirko Jelačin, tenor
12-inch records $1.25 COD, plus

postage
V-73001 Zlata poroka, del. I.

Zlata poroka, del 11.
V-73002 Kadar imajo vsi Jožeti

god
Botrinja, Christ. party

“Adria” in Hojer Trio
Write for free catalogue os ali new

to
PALANDECH'S

536 St. Chicago 5, 111.

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