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Slovenski izseljenci 
(Geografski pregled predvojnega stanja) 

Pričujoča študija o slovenskem izseljevanju je nastajala v letih 
1939/40 po dolgotrajnem in pogosto brezuspešnem iskanju po-

ti ebnih podatkov. Ker so se razmere med drugo svetovno vojno 
in po n je j bistveno izpremenile, naj bi se — po zamisli prof. Melika 
—• slika dopolnila s podatki iz povojnih let tako, da bi prikazovala 
današnje stanje, to se pravi, današnjo geografsko razprostranje-
nost slovenskih naselbin po svetu in sedanje socialne razmere med 
našimi izseljenci. Toda za tako dopolnitev bi bilo znova treba 
začeti iskati podatke in to zamudno delo bi se ne dalo opraviti v 
doglednem času. 

Zato objavljam pričujočo študijo, ki prikazuje naše izselje-
vanje po stanju izpred desetih let, torej neposredno pred drugo 
svetovno vojno. Čeprav zbrani podatki ne morejo nuditi popolne 
slike, vendar predstavljajo največ, kar se je dalo doseči in zbrati. 
Vsi poizkusi, da bi se dokopali do izčrpnejših statističnih virov, 
so ostali brez uspeha, kajt i pokazalo se je, da takih virov sploh ni. 
Delo, ki je opravljeno, bodi osnova za nadaljnje prizadevanje in 
pobuda tudi za rojake onstran Atlantika, da pričujočo študijo 
dopolnijo, oziroma nadaljujejo s prikazom današnje situacije. 

V naslednem prikazujem — kolikor je to mogoče — geograf-
sko razprostranjenost slovenskih naselbin v svetu in deloma so-
cialne razmere med slovenskimi izseljenci. Pri tem sem izločila 
iz prvotne razprave zgodovino izseljevanja in potek naselitve v 
»novem kraju«, pa tudi poglavje o slovenskih organizacijah in 
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društvenem oziroma prosvetnem delu med slovenskimi izseljenci, 
smatrajoč, da bi to moglo biti predmet druge študije. Tudi ne 
nameravam govoriti o vzrokih slovenskega izseljevanja, kajt i o 
tem je bilo že dokaj napisanega in smatram, da so te stvari že 
znane. 

Hotela sem prikazati, k j e po svetu so bili pred drugo svetovno 
vojno raztreseni naši l judje in koliko jih je bilo v posameznih 
krajih. Pri tem sem naletela na ovire, ki so bile včasih nepremost-
ljive. Izseljenska služba namreč ni bila niti doma niti v tujini toliko 
organizirana, da bi mogla postreči s potrebnimi podatki. 

Uradne statistike onih držav, kjer naši izseljenci žive, nam 
ne odgovore na vprašanje, k je naši l judje prebivajo in koliko jih 
je, ker vse beležijo priseljence po državljanstvu in ne po narod-
nosti, ne po materinem jeziku. Iz teh statistik ne izvemo niti šte-
vila Slovencev, ki tam žive, niti števila priseljenih Jugoslovanov. 
Kajti mnogi izseljenci so zaradi raznih ugodnosti menjali držav-
ljansko pripadnost in s tem uradno prenehali v tujini obstajati kot 
Jugoslovani. Če bi že po razmerju med srbskimi, hrvatskimi in 
slovenskimi ter makedonskimi izseljenci iz števila Jugoslovanov, 
k i jih uradna statistika beleži, hoteli dobiti neko približno število 
Slovencev, bi ta številka še daleč ne bila pravilna. To pa ne samo 
zato, ker so mnogi že menjali državljanstvo, ampak tudi zato, ker 
so mnogi slovenski izseljenci po rodu iz pokrajin, ki so po prvi 
svetovni vojni pripadle Italiji in Avstriji. Tako je n. pr. zlasti šte-
vilo slovenskih izseljencev iz Slovenskega Primorja v Južni Ame-
riki znatno, pa v uradnih statistikah docela nezaznavno, ker so 
šteli vse te izseljence med italijanske državljane. Ta pot torej ne 
vodi do nikakšnega rezultata. 

Naša domača statistika je beležila izseljevanje šele od 1. 1921. 
dalje in nam tudi ne daje odgovora, saj vemo, da je bilo pred 
vojno, v prvem desetletju tega stoletja, izseljevanje največje. Stare 
avstrijske statistike pa nam tudi ne povedo ničesar, ker ne bele-
žijo izseljencèv po narodnosti. Ker je bilo pred vojno izseljevanje 
usmerjeno po večini v Ameriko, bi morda našli zadovoljive po-
datke v imigracijski statistiki Združenih držav. Toda tudi tam 
jih ne najdemo, ker le-te beležijo priseljence sicer po narodnosti, 
a štejejo Hrvate in Slovence v skupno rubriko. 

Ker so se vsa prizadevanja, da bi mogla najt i zaželene po-
datke v uradnih statističnih virih, izkazala kot brezuspešna, sem 
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poizkusila na drug način. Obrnila sem se na naše izseljenske oblasti 
v posameznih državah, k jer prebivajo slovenski izseljenci. Toda 
niti konzularne oblasti niti izseljenski komisariati niso imeli pre-
gleda o številu slovenskih izseljencev v državi. Konzulati so vodili 
evidenco le o številu jugoslovanskih državljanov, teh pa je povsod 
znatno manj ko izseljencev. Pa tudi izseljenski komisariati — kjer 
so obstajali — niso imeli pregleda o številu slovenskih izseljencev, 
ki se pogosto niti niso javili komisariatu, če ga v kakršnikoli za-
devi niso potrebovali. Tudi raztresenost slovenskega življa je v 
nekaterih državah tolikšna, da maloštevilnim uslužbencem komi-
sariata res ni bilo mogoče napraviti pregleda, k je vse Slovenci žive 
in koliko jih je. 

Ostala je še zadnja možnost: poizvedeti za podatke pri izse-
ljenskih organizacijah in izseljencih samih. Toda tudi po tej za-
sebni poti ne pridemo daleč. Vkljub številnim dopisom izseljen-
skim organizacijam in vodilnim osebam, ki med izseljenci žive, 
se nisem dokopala do vseh potrebnih podatkov. Številna pisma so 
ostala brez odgovora, velik del odgovorov, ki sem jih prejela, ni 
bil izčrpen in zadovoljiv. Izkazalo se je namreč, da ima le malokdo 
jasno sliko, tako o številu kot o razprostranjenosti slovenskih iz-
seljencev v poedinih državah. Celo naše velike izseljenske orga-
nizacije in njihovi predstavniki včasih niso vedeli povedati nič 
točnega. 

Končno sem skušala zbrati podatke o organiziranih slovenskih 
izseljencih in iz razmerja med člani organizacij in onimi, ki niso 
včlanjeni, sklepati na število Slovencev v poedinih krajih. Tudi 
to se mi ni v celoti posrečilo. Organizacije (zlasti severnoameri-
ške) postrežejo sicer rade s številom vseh svojih članov, toda 
nikakor nisem mogla sestaviti statistike članstva po poedinih po-
družnicah, ki so raztresene širom Z D A in ostalih držav. Ustre-
zajoče podatke sem namreč prejela samo od ene velikih organizacij, 
ostale so mi poslale aH nezadovoljive odgovore ali sploh nobenih. 
Ko sem po precejšnem trudu in ponovnih prošnjah zbrala nekaj 
gradiva, so se podatki iz raznih virov včasih tako razlikovali med 
seboj, da ni bilo mogoče presoditi, katera številka je zanesljivejša, 
ker nisem imela nikakega kriterija za tako presojo. N a j navedem 
samo en zgled: v edini znani mi knjižici o naši emigraciji v 
Nemčiji, ki jo je napisal B. Deželic (21), navaja avtor, da prebiva 
v Hambornu 1127 naših izseljencev, po nekiih drugih podatkih, ki 
sem jih prejela iz Westfalije, bi jih bilo tam 2000; če potuješ po 
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industrijskem predelu, ti v Düsseldorfs poreko, di živi v Наш-
bornu 600 Slovencev in ko prideš v mesto samo, ti Slovenci tam 
zatrjujejo, da jih je 12000. Mislim, da primer dovolj pove, dodam 
ti a j le to, da ni edini. 

Iz vsega povedanega je razvidno, da je bilo delo res težavno 
in da zato nikakor ni bilo mogoče sestaviti popolne slike o slo-
venskem izseljenstvu. Pričujoča študija skuša podati vsa j to, kar 
se mi je po precejšnjem trudu posrečilo zbrati in kar je vendar 
že čas, da otmemo pozabi. Čim dalje, tem teže bo namreč zasle-
dovati slovensko izseljenstvo, ker stari izseljenci izumirajo, mla-
dina pa se hitro asimilira. 

* « * 

Slovensko izseljevanje, ki se je v glavnem začelo v sredi 19. sto-
letja, je bilo prvotno usmerjeno predvsem v Z D A in le v manjši 
meri v Brazilijo. Oni pa, ki niso zmogli potnih stroškov za izse-
litev preko morja, so odhajali v industrijske predele bivše avstro-
ogrske monarhije, zlasti na Srednje in Zgornje Štajersko. Koncem 
stoletja najdemo večje skupine izseljenih primorskih Slovencev 
v Egiptu. Teda j zaidejo prvi slovenski izseljenci tudi v Westfalijo, 
odkoder se v začetku stoletja selijo nekateri na Nizozemsko. Teda j 
začne rasti tudi število naših izseljencev v Argentini. V letih ne-
posredno pred prvo svetovno vojno se obseg in intenziteta ne 
zmanjšata mnogo, šele vojna zajezi tok naših ljudi v tujino, zlasti 
preko oceana. Dočim je bila naša emigracija v avstrijskih časih 
pretežno prekomorska, je postala po prvi svetovni vojni v glavnem 
le kontinentalna, to se pravi, da se je pot preko oceana v Z D A 
skoro zaprla in da so si slovenski izseljenci začeli iskati delo po 
evropskih industrijskih državah. To velja predvsem za osvobojeno 
Slovenijo. Primorski Slovenci pa so se v velikem številu izselje 
vali v Argentino in Brazilijo. V zahodnoevropskih rudnikih, v 
Westfaliji, Franciji, Belgiji in na Nizozemskem, so naši l judje 
poprijeti za naj tež ja dela v rovih in težki industriji, kamor pod-
jetja niso mogla privabiti domačih delavcev. 

V naslednjih poglavjih si bomo po vrsti ogledali slovenske 
naselbine v ZDA," v Kanadi, v Nemčiji, v Franciji, v Belgiji, na 
Nizozemskem, v Argentini, Braziliji in v Egiptu ter razmere med 
našimi izseljenci v času okoli leta 1940. 

Vsekakor bi bilo nujno potrebno narisati nekaj kart, ki bi 
prikazovale geografsko razprostranjenost krajev, kjer žive skupine 
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slovenskih izseljencev po svetu. Toda za tako delo ni bilo mogoče 
dobiti potrebnih statističnih podatkov. Zato ponazorujem s po-
sebno karto le slovenske naselbine v zahodni Evropi, medtem ko 
drugi dve priloženi karti prikazujeta razprostranjenost slovenskih 
društev v ZDA. 

Ker se je izkazalo, da statistični viri ne dajo pregleda . slo-
venskih naselbin, sem bila prisiljena izkoristiti drugo možnost: 
narisati karto, ki prikazuje društva slovenskih izseljencev širom 
ZDA, vendar, iz preje navedenih razlogov, neupoštevajoč število 
članov, ki jih društva zajemajo. Tudi karta slovenskih društev 
je dokaj dober prikaz geografske razprostranjenosti Slovencev v 
Združenih državah. Kaj t i povsod, k jer se je naselilo le nekaj večje 
število slovenskih priseljencev, so le-ti osnovali svoje podporno 
društvo (prim, karti 2. in 3. v prilogi med str. 32 in 33). 

Vendar tudi ta slika ni docela točna in popolna, kajti člani 
teh slovenskih društev niso bili samo Slovenci, ampak tudi Hrvatje, 
Srbi in drugi Slovani, zlasti še v krajih, kjer le-ti niso imeli svojih 
društev. Pravtako pa so tudi mnogi Slovenci bili včlanjeni v hrvat-
skih in drugih slovanskih društvih. Končno je treba še pripomniti, 
da vsota števila članov vseh društev ne predstavlja dejanskega 
števila organiziranih Slovencev tudi zato, ker so nekateri včlanjeni 
v več društvih, da so pač ob potrebi deležni večje podpore. Vsa 
ta društva so namreč podporne organizacije, pravzaprav zavaro-
valne družbe, ki svoje člane zavarujejo za življenje, bolezen, ne-
sreče, poškodbe, operacije, nekatere imajo uvedeno tudi starostno 
zavarovanje, obenem pa delajo tudi prosvetno. 

Iz karte je razvidno, kako zelo so bila slovenska društva v 
Z D A razširjena, saj je bilo v njih organiziranih dosti več kot 
polovica vseh naših tamkajšnjih izseljencev. Po mnenju nekaterih 
naših izseljencev, ki imajo o društvenem življenju ameriških pri-
seljencev precej pregleda (Frank Zaitz in drugi), so slovenski iz-
seljenci najbolje organizirani med vsemi priseljenimi narodnostmi. 

Slovenska društva so raztresena po vseh državah ZDA. Naj-
demo jih na skrajnem zapadu ob Pacifičnem oceanu prav tako 
kot ob Atlantskem na vzhodu, mnogo jih je v Minnesoti na skraj-
nem severu blizu kanadske meje, pa tudi na jugu, v Floridi, je 
slovensko društvo. Pripomniti je treba le, da nekaj krajev, v ka-
terih so obstajala slovenska društva, radi nj ih neznatnosti na karti 
ni bilo mogoče lokalizirati. 
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A. Naše prekomorsko izseljenstvo 

Slovenski izseljenci v Z D A 

V vseh časih slovenskega naseljevanja v Z D A se je največ 
izseljencev ustavljajo v industrijsko močno razvitih vzhodnih dr-
žavah. To dejstvo je povsem naravno že zato, ker so bile te po-
krajine evropskim priseljencem najbližje, obenem pa bogate na 
rudah, mogle so jim nuditi dovolj zaslužka. Največj i del naših 
izseljencev se je vsa leta ustavljal v Pennsylvaniji, zlasti v njenem 
jugozapadnem delu in v državah Illinois in Ohio. Slovenske na-
selbine v teh treh državah so postajale vedno večje in številnejše, 
ker so novi priseljenci imeli tod že svoje znance in sorodnike, ki 
so jih vabili preko oceana in jih sprejemali v »novem kraju«. V 
novo nastajajočih krajih so kmalu in lahko dobili delo v številnih 
industrijskih podjetjih. 

Katere so slovenske naselbine v Z D A in kolikšne so, pa je 
le težko ugotoviti. Nobena uradna statistika jih ne beleži in nikjer 
ni moči dobiti količkaj izčrpne in točne slike. Sicer državna sta-
tistika navaja podatke o prebivalstvu posameznih krajev, a loči 
jih le po državljanstvu in beleži torej Jugoslovane skupaj. V tabe-
lah o materinem jeziku so pa podatki pomanjkljivi, da ni mogoče 
ugotoviti, koliko je v kraju Slovencev. Statistika objavlja namreč 
samo število prebivalcev s slovenskim materinim jezikom v mestih 
z več kot 25.000 prebivalci in še to samo onih, ki so rojeni izven 
ZDA. S tem zajame seveda le del Slovencev, ki v teh mestih 
prebivajo, o onih rojakih, ki žive v krajih z manj kot 25.000 pre-
bivalci, pa ne pove ničesar. In vendar vemo, da velik del naših 
izseljencev živi tudi po manjših krajih, kjer spričo svoje relativne 
in ponekod celo absolutne večine pomenjajo močan faktor. 

Izven dvoma je dejstvo, da je število naših naselbin največje 
v P e n n s y l v a n i j i , kjer živi največ naših izseljencev. Saj se je 
tu v desetletju 1900—1910 ustavljalo kar 42% vseh slovenskih in 
hrvatskih priseljencev. Velika večina teh naselbin leži v jugoza-
hodnem kotu države, kjer so veliki premogovniki in industrijski 
obrati. Te slovenske naselbine pa so večinoma majhne in blizu 
druga drugi. Po številu Slovencev, ki v teh krajih prebivajo, ne 
dosegajo velikih kolonij v drugih državah ZDA. Po Mladineovih 
računih prebiva v Pennsylvaniji 60.328 Slovencev in sicer 27.450 
priseljencev in 32.878 njihovih otrok (9). Pennsylvania torej po 
številu Slovencev daleko prekaša vse ostale države, kar je spričo 
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njene močno razvite industrije, ki je omogočala zaposlitev veli-
kemu številu prebivalstva, spričo ogromnega rudnega bogastva in 
številnih premogovnikov, docela razumljivo. Uradna ameriška sta-
tistika zaznamuje v 1. 1910 v Pensylvaniji 44.635 ljudi sloven-
skega materinega jezika rojenih izven ZDA. V 1. 1920 jih šteje 
17.210 in 1. 1930 samo še 10.677. Število v domovini rojenih prise-
ljencev torej močno pada, narašča pa število druge generacije, ki 
je pa že močno amerikanizirana. 

Največja slovenska naselbina v Pennsylvaniji je v Pittsburgu, 
industrijskem mestu na jugozahodLi države. Statistika navaja, da 
živi tu 661 izven Z D A rojenih Slovencev. Ti bi predstavljali komaj 
tisočino mestnega prebivalstva. Ali število pittsburških Slovencev 
je znatno višje, saj je po mestu mnogo slovenskih kolonij, katerih 
števila ne poznajo niti tamkajšnj i naši izseljenci, ki so mi o tem 
poročali. 

Večje slovenske naselbine so še v mestih Johnstownu, vzhodno 
od Pittsburga, Forest Citvju v severovzhodnem kotu države, Ca-
nonsburgu (jugozap. od PittsbLirga) in Steeltonu, manjšem mestu 
blizu Harritsburga. 

Navedem naj še nekaj številk o velikosti teh slovenskih na-
selbin, ki se mi jih je posrečilo zbrati na ta način, da sem iz po-
ročil o imovinskem stanju poedinih podružnic, ki so v teh poro-
čilih označene le s številkami, ugotovila, k j e se te podružnice na-
ha ja jo in koliko je članov dotične organizacije v kraju. Če bi dobila 
poročila vseh društev in če bi mogla ugotoviti za vse podružnice 
kraj, v katerem obstajajo, bi bila ta slika popolnejša od vseh osta-
lih podatkov. Toda posrečilo se mi je zbrati le poročila največjih 
centralnih organizacij in niti pri teh nisem mogla prav vsem šte-
vilkam društev določiti kraja, kjer obstajajo. 

Kako malo povedo številčne navedbe uradne statistike, priča 
že primer Pittsburga. Dočim beleži statistika 661 Slovencev po 
materinem jeziku, so združevale 3 slovenske organizacije v tem 
mestu 2.025 članov ne vštevši mladinskih odsekov. V Canons-
burgu je bilo v slovenskih društvih 772, v Forest Cityju 1212, v 
Johnstownu 522 in Steeltonu 600 odraslih članov brez mladinskih 
odsekov. (Številke so iz leta 1939 in pomen j a jo le člane največjih 
organizacij, ker za ostale nisem dobila podatkov.) 

Števila slovenskih naselbin v Pennsylvaniji ni mogoče niti 
približno točno določiti, kar velja pač za vse države ZDA. Zdi ser 

da prebivajo Slovenci malodane po vseh pennsylvanskih krajih. 
Večje naselbine so gotovo tam, kjer je več slovenskih društev. 
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Krajev, v katerih deluje vsaj eno slovensko društvo, je v tej državi 
177, torej brez dvoma toliko in še več je tudi slovenskih naselbin. 
Kot sem že omenila, so slovenske kolonije po veliki večini v jugo-
zahodnem kotu države, okoli Pittsburga. Nj ihovo razporejenost 
prikazuje priložena karta.1 

Poleg Pennsylvanije je največ Slovencev v O h i u . Mladineo 
računa, da jih živi tu 47.214 in sicer 24.266 priseljenih in 22.948 
rojenih v ZDA. (9, cenitev za 1. 1920). Uradna statistika je v 1.1930. 
naštela le 17.487 ljudi slovenskega materinskega jezika rojenih 
izven ZDA. Slovenske naselbine v Ohiu so po veliki večini v seve-
rovzhodnem delu države, okoli Clevelanda in vzhodno odtod do 
državne meje. Ker so slovenske naselbine v Pennsylvaniji veči-
noma v njenem jugozahodnem kotu, se stikajo z onimi v Ohiu in 
tvorijo malodane strnjen pas slovenskih kolonij. T o je predel, kjer 
prebiva največ slovenskih Amerikancev. Po uradni ameriški sta-
tistiki se je v desetletju 1900/01—1908/9 ustavilo v državi Ohio 
10,4% vseh slovenskih in hrvatskih priseljencev. 

Največj i slovenski ameriški center, kulturno in društveno sre-
dišče ameriških Slovencev, je Cleveland. Kar pomenja Sloveniji 
Ljubljana, to je ameriški Sloveniji Cleveland. Saj mu naši rojaki 
tudi pravijo »ameriška Ljubljana«. 

V 1. 1912 je bilo v Clevelandu že okoli 25.000 Slovencev. Ta 
številka se do danes ni mnogo izpremenila. Sicer trde nekateri 
clevelandski Slovenci, da jih je v mestu 40.000, toda to bo preti-
rano, meni Frank Zaitz,2 dober poznavalec naših razmer v Ame-
riki. Po njegovi sodbi je živela 1. 1939 v Clevelandu okoli 28.000 
Slovencev, kar bo — kot se zdi — zelo blizu resnici. V Čapkovi 
knjigi (13, str. 625) najdemo v tabelah podatek, da je bilo (po 
uradni statistiki) 1. 1920 v mestu Clevelandu 24.804 prebivalcev s 
slovenskim materinskim jezikom. Uradna statistika iz 1. 1930 be-
leži v Clevelandu samo 12.302 prebivalcev (izven Z D A rojenih) 
s slovenskim materinskim jezikom. Da je v mestu mnogo več Slo-
vencev, kot jih beleži zadnja statistika, priča že dejstvo, da je 
bilo samo v društvih štirih velikih podpornih organizacij včlanje-
nih 10.843 članov, ne vštevši mladine, ki je včlanjena v mladinskih 

1 Na karti radi pomanjkanja topografskih 'kar t v velikem merilu ni bilo 
mogoče označiti v državi Pennsylvaniji naslednjih naselbin: Beams, Belula, Betle-
hem, Black Oack, Blair Station, Bon Air, Broundale, Continental, Export, Fitz 
Henry, Grays Landing, Hutchinson, Hysota, Lincoln Hill, Parsons, Reitz, Royal, 
Steelton, Sygan, White Valley in York Run. 

2 Pismo z dne 3. maja 1939. 
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odsekih teh društev. Razen podpornih društev, ki jih je v Cleve-
landu 99 (podružnice velikih podpornih organizacij), pa je v mestu 
še 56 samostojnih društev, torej skupaj 155 slovenskih društev. 
Mesto pa ni samo društveno, ampak tudi kulturno središče ame-
riških Slovencev. Tu izhajajo njihovi dnevniki in časopisi, tu imajo 
svoje šole, narodne domove, knjižnice, tiskarne in denarne zavode. 
V Clevelandu najdemo spomenike zaslužnih Slovencev (Cankar) 
in celo jugoslovansko šolo moderne likovne umetnosti je vodil 
Slovenec. Kako strnjeno so se Slovenci naselili v Clevelandu, priča 
dejstvo, da se del mesta imenuje »Ribnica« in drugi del »Žužem-
berk«, pač po izvoru prebivalstva. 

Toda ne le v mestu samem, ampak tudi v njegovi okolici so 
večje slovenske naselbine. Tako zlasti v manjšem mestu Euclid, 
ki leži severovzhodno od Clevelanda, pa v mestu Lorain, ležečem 
zapadno odtod ob obali Eriejskega jezera ter v Akronu in Barber-
tonu, ki sta na jugu Clevelanda. 

Koliko je v poedinih naselbinah Slovencev, je težko reči; ker 
ni o tem nobenih zanesljivih podatkov. Uradna statistika beleži, 
da je bilo v 1. 1930 v Akronu 653 izven Z D A rojenih prebivalcev 
s slovenskim materinim jezikom, dočim jih je 1. 1920. zabeležila 
985; v Lorainu so jih našteli 1. 1930. 466, L 1920. pa še 202. O 
Euclidu in Barbertonu ni podatkov, ker imata obe mesti man j kot 
po 25.000 prebivalcev. Te številke pa seveda ne predstavljajo 
števila Slovencev v kraju, kajt i le-to je brezdvoma znatno višje. 
Saj je n. pr. v Lorainu samo v treh naših podpornih organizacijah 
včlanjenih 573 odraslih članov, v Barbertonu pa 877. 

Omenili smo že, da je največ slovenskih naselbin v severo-
vzhodnem kotu države, največje so ob obali Eriejskega jezera ali 
v njegovi bližini. Število krajev, kjer prebivajo naši izseljenci, je 
v Ohiu mnogo manjše kot v Pennsvlvaniji. Koliko je takih na-
selbin, seveda ni moči točno povedati, sklepamo pa, da je skoro 
v vsakem kraju, kjer živi več Slovencev skupaj, tudi slovensko 
društvo. Krajev, v katerih posluje po eno ali več društev, pa je v 
državi 58, na jmanj toliko, gotovo pa še več, je v Ohiu naselij, v 
katerih je znatna slovenska kolonija. Razporeditev naselij pona-
zoruje karta. V celoti je v državi Ohio 226 podpornih in 79 ostalih 
društev.3 

- Na karti niso označene naslednje naselbine: Belleville, Clairwood, Fair-
point, Plum Run, Power Point, Shadyside, Warranville Heights, West Park in 
Willard. 
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Južno od Pennsylvanie in Ohia leži država Z a p a d n a V i r -
g i n i j a , katere severni del se vriva med Pennsylvanijo in Ohio. 
V Zapadni Virginiji sicer ni velikih slovenskih naselbin, so pa 
precej številne. Kraji, v katerih žive Slovenci, so raztreseni, kar 
je razvidno s karte, po vsej državi. Naselbin, v katerih obstajajo 
slovenska društva, je v vsej državi trideset, najgostejše so v se-
vernem delu. Večinoma' obstaja v naselbini le po eno naše pod-
porno društvo, v osmih naselbinah sta po dve, v Thomasu jih je 
pet.4 

Znatno pa je število slovenskih naselbin v I I l i n o i s u , 
državi, ki leži zapadno od Ohia ob Michiganskem jezeru in sega 
ob Mississippiju na jug do točke, kjer se vanj steka Ohio. Kraji, 
v katerih so večje slovenske naselbine, se nahajajo po vsej državi, 
nj ih vrsta je skoro nepretrgana. V loku, upognjenem proti zahodu, 
segajo od skrajne severne državne meje ob jezeru preko vse države 
prav na jug, kar je s karte dobro razvidno. 

V že omenjenem desetletju 1900—1910 se je 12,8% hrvatskih 
in slovenskih priseljencev ustavljalo v tej državi: Mladineo računa, 
da živi v državi Illinois okoli 26.000 Slovencev (9). 

Največja slovenska središča so na severovzhodu države ob 
obali Michiganskega jezera, kjer leži tudi Chicago, ki je poleg 
Clevelanda najpomembnejše središče ameriških Slovencev. 

Sredi 19. stoletja je bil Chicago zbirališče onih Slovencev, ki 
niso bili tovarniški delavci, marveč krošnjarji , ki so prihajali sem 
nakupovat blago, da so ga potem razprodajah po Illinoisu in so-
sednih državah. Industrija je bila takrat šele v razvoju in slovenski 
priseljenci so se lotevali trgovine in rokodelstva. Med priseljenimi 
Slovenci je bilo več rokodelcev kot nekvalificiranih industrijskih 
delavcev. Ko se je naselbina večala, je postajala vedno bolj dru-
štveno in kulturno središče slovenskega življa, kar je ostala do 
danes. V mestu je bilo 1. 1939. 58 slovenskih društev, štirje slo-
venski domovi, tu sta izhajala dva slovenska dnevnika, dva ted-
nika in dva mesečnika, tu je bil glavni urad Prosvetne matice, slo-
venske kulturne socialistične organizacije (200 društev z 18.000 
člani), ki je dotedaj razdelila med svoje člane 35.000 večinoma 
slovenskih knjig in brošur. 

Koliko je danes v Chicagu Slovencev? Uradna statistika po-
roča, da je bilo 1. 1930. tu še 3603 izven Z D A rojenih, slovensko 

4 Na karti niso označene naslednje naselbine: Amherstdale, Dakota, Far-
mington, Hall, Hollidays Cove, Lewisville, Triadelphia, Weirton. 
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•govorečih prebivalcev, v 1. 1920. pa jih je zabeležila 7.417. Brez 
dvoma so številke mnogo prènizke, saj je bilo 1. 1939. samo v štirih 
največjih slovenskih podpornih organizacijah včlanjenih 3895 od-
raslih članov. Frank Zaitz5 sodi, da jih živi v vsem mestu nad 
14.000, kar je gotovo še najbliže resnici. 

Iz povedanega sledi, da je Chicago veliko slovensko središče 
t a k o v kulturnem kot v društvenem in političnem oziru in za 
Clevelandom največja slovenska ameriška naselbina. 

V bližini Chicaga leže še druge slovenske naselbine, najvaž-
nejše med njimi so Waukegan, Joliet, Lemont, La Salle in Cicero-
town. 

V Jolietu, ki je danes poleg Chicaga največja slovenska na-
selbina v državi, živi okoli 6000 Slovencev (po cenitvi J. Zavertnika, 
podatek iz 1. 1925., prim. 14). Prvotni slovenski priseljenci so bili 
v tem mestu večinoma Belokranjci, ki so sprva delali po tovarnah, 
pozneje pa so se osamosvojili. V Jolietu je 15 slovenskih društev. 

Večja slovenska naselbina je tudi v Waukegami, ki leži se-
verno od Chicaga ob obali Michiganskega jezera. V mestu je 24 
slovenskih društev, med temi 11 podpornih. Koliko je v kraju Slo-
vencev, nisem mogla potevedeti. Uradna statistika navaja 522 
slovensko govorečih, izven Z D A rojenih. Številka je seveda mnogo 
prenizka in ne pove dosti. Saj je že v dveh slovenskih organiza-
cijah, ki imata tu šest društev, včlanjenih 1496 članov, ne vštevši 
mladinske odseke. 

V mestu La Salle, ki leži zapadno od Jolieta, je bilo 1. 1939. 18 
slovenskih društev. V desetih društvih, o. katerih sem dobila po-
datke, je včlanjenih 1016 članov. Večja slovenska naselbina je 
tudi Lemont pri Chicagu. Nekako sredi države leži mesto Spring-
field, kjer je sedem slovenskih društev. 

To so največje slovenske naselbine v Illinoisu, kjer živi po 
Mladineovih (9) računih okoli 26.000 Slovencev (14.000 tam rojenih 
in 12.000 priseljenih), več kot polovica teh samo v Chicagu (14.000), 
ostali pa po drugih slovenskih naselbinah, ki jih je v državi 66, če 
štejemo samo one, k jer obstaja slovensko društvo. V Illinoisu je 
188 slovenskih podpornih in 33 ostalih društev.6 

V državah Pennsylvaniji, Ohio in Illinois so se Slovenci na-
seljevali v največji meri, zato so slovenske naselbine v teh državah 

5 Pismo z dne 3. maja 1939. 
6 Na karti niso označene naslednje naselbine: Bryant, Coello, Ezra, He-

gewich, Nason, Pullman. 
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vse do danes najštevilnejše. Tod se je v desetletju 1900—1910, k o 
je bilo naše izseljevanje v Z D A najmočnejše, ustavljalo 65,5% 
slovenskih in hrvatskih priseljencev. Razen v omenjene tri države 
je Slovence vleklo zlasti na sever v države ob velikih jezerih, v 
Michigan, Minnesota in Wisconsin, kjer so našli delo v novo na-
stajajočih rudnikih in industrijskih podjetjh. 

Na severu meji na Illinois država W i s c o n s i n , kjer so 
večje slovenske naselbine na jugu, ob obali Michiganskega jezera. 
Tu leži severno od Chica'ga in Waukegana mesto Milwaukee, naj-
večje slovensko središče v državi in eden najpomembnejših slo-
venskih centrov v Z D A sploh. Milwaukee je največje mesto v 
državi, važno pristanišče in tržišče ob jezeru. Koliko je v mestu 
Slovencev, nisem mogla ugotoviti. Podatki, ki sem jih dobila, si 
namreč zelo nasprotujejo. Zavertnik pravi (14, str. 528), da cenijo 
Slovence na 8000, z okolico vred na 9000. Predstavniki slovenskih 
izseljencev, ki so bili poleti 1938. 1. na obisku v Sloveniji, so mi 
zatrjevali, da živi v Milwaukee-ju okoli 25.000 Slovencev in da je 
to za Clevelandom največja slovenska naselbina v Ameriki. Uradna 
ameriška statistika pa beleži v 1. 1920. 4170 Slovencev, 1. 1930. pa 
samo 2767. (To so le oni prebivalci s slovenskim materinim jezi-
kom, ki so rojeni izven ZDA.) Iz števila članov slovenskih društev 
tudi ne moremo sklepati na število vseh, ker nisem mogla zbrati 
podatkov o vseh društvih. Slovenskih društev je v mestu 28, po-
datke pa sem dobila samo o 12 podpornih društvih, ki združujejo 
1729 članov. 

Še najbližja dejanskemu stanju bo številka 8000, saj računa 
Mladineo (9), da biva v vsej državi Wisconsin okoli 12.000' naših 
izseljencev in brez dvoma jih živi precej več kot polovica v Mil-
waukee-ju, kaj t i slovenske naselbine v tej državi niso številne, 
zlasti ne večje. 

V neposredni bližini mesta Milwaukee, na njegovem jugoza-
hodnem koncu leži kraj West Allis, kjer je tudi večja slovenska na-
selbina. Uradna statistika je tu naštela še 663 izven Z D A rojenih 
Slovencev. V petih slovenskih društvih je včlanjenih 875 izseljencev. 
Vseh slovenskih društev v kraju je devet. 

Severno od Milwaukee leži ob obali Sheboygan, ki je druga 
največja naselbina naših izseljencev v državi. Po poklicu so bili 
prvotni naseljenci v tem mestu povečini delavci v tovarnah. Slo-
venskih društev je v Sheboyganu 12. Zavertnik sodi, da je v mestu 
nad 2200 Slovencev (14, str. 533). 
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Ostale, manjše slovenske naselbine se naha ja jo na severu 
države, že blizu Gornjega jezera. Sredi Wisconsina je mesto 
Willard, kjer imajo slovenski izseljenci svoj društveni dom in svoja 
društva. Vseh krajev s slovenskimi društvi je v državi 17. Toliko in 
gotovo še več je v državi slovenskih naselbin. Razvidne so s karte 
slovenskih društev v ZDA, vrisana pa ni naselbina Tippecanoe. 

N a severozapadu meji na Wisconsin država M i n n e s o t a , 
kjer živi po Mladineovih računih okoli 16.000 slovenskih izseljen-
cev. Slovenske naselbine se nahajajo tod na skrajnem severu 
države, že blizu kanadske meje. Prvotni naseljenci so se lotili kme-
tovanja, ker za rudnike, ki danes tam obratujejo, takrat še niso 
vedeli. Zemljišča so dobili po zelo nizkih cenah, veliko naseljencev 
celo zastonj. Te farme so danes med najboljšimi v državi. Naselili 
so se blizu St. Clouda, kjer so z velikim trudom ustanovili lepi 
slovenski naselbini Broaokway in Albani. Prve slovenske nasel-
bine so nastale nekako v sredini države, a dobra tretjina države na 
severu je dolgo časa ostala skoraj nedotaknjena. Sčasoma so po-
sekali les, a nihče ni vedel, da je zemlja zelo pripravna za kme-
tijstvo. Ko pa so začeli obratovati železni rudniki v mestu Tower 
in v bližnjem Ely-ju, so tudi Slovenci postali rudarji. Začeli so 
obdelovati majhne vrtove okoli svojih hiš in kmalu se je izkazala 
velika rodovitnost te zemlje. Vendar se za obdelovanje niso mnogo 
menili, ker so rudniki nudili boljši in hitrejši zaslužek. 

Koncem stoletja so našli nove zaklade rude v takozvanem 
»Messabi Range« (na severu države, zapadno od Gornjega jezera).' 
Tu je naseljevanje hitro naraščalo, nastale so cvetoče slovenske 
naselbine v mestih Virginia, Aurora, Biwabik, Gilbert, Eveleth, 
Chisholm, Hibbing, Buhl, Nashwauk in Coleraine. (Vse razen 
zadnje so obstajale še 1. 1940.) 

Blizu teh naselbin je zemlja zelo pripravna za kmetijstvo, zato 
so se tudi naši rojaki v marsikaterem mestu hitro oprijeli obdelo-
vanja zemlje, sprva seveda v malem, ker so rudarske družbe in 
špekulantje kmalu pokupili vse ozemlje v bližini. Slovenci so močno 
silili v rudnike, ki so jim nudili mesečno plačo, kmetovanje pa je 
dajalo le tvegan zaslužek. 

Okoli 1. 1907. je vlada v severni Minnesoti ponudila dvanajst 
štirijaških milj zemlje za naseljevanje. Te ponudbe so se poslužili 
tudi Slovenci. To je bila zemlja severno od mest Virginia, Chisholm 
in Hibbing in je bila v času, ko so jo »odprli«, oddaljena 40 do 60 

7 Podatki po članku L. Brozicha v »Narodni vestnik« 22. II. 1912. 

T 
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milj od vsake civilizirane naselbine. Rojake, ki so si tukaj izbrali 
zemljo, lahko primerjamo prvim pionirjem, ki so prodirali v divji 
amerikanski severozapad, kaj t i to, kar so morali pretrpeti, se težko 
opiše. Čuditi se moramo vztrajnosti marsikatere družine, ki se je 
podala v goščave po 40 milj daleč in sicer z otroki in vsem imetjem; 
potov ali cest ni bilo, potovati so morali po gozdovih več dni, 
predno so prišli do cilja. Na teh državnih zemljiščih se nahaja 
danes v mali okolici nad sedemdeset slovenskih družin. Pozneje 
je država zgradila do njih pota in tudi železnice. Zemljišča, na 
katerih so se naselili naši rojaki, so med naj rodovitne jšimi v 
državi. 

Tako poroča Brozich, ki je sam bil med pionirji v severni 
Minnesoti. Navedla sem skoro ves njegov članek, ker nam poučno 
prikazuje razmere v dobi, ko so se ustanavljale slovenske ameriške 
naselbine. Poročilu dostavlja Trunk (12, str. 387): »Dokler zakon 
še ni zabranjeval pogodbenih delavcev, so agent j e vodili množice 
tja, k jer so rabili žilave roke, v jame, v rudnike, v gozdove, v to-
pilnice, k plavžem in predvsem v tovarne. Kjer koli se je pojavila 
živahna obrt, je kar mrgolelo slovenskih delavcev, torej najprej na 
»Eastu«, posebno v Pennsylvaniji, potem na srednjem »Westu« in 
nazadnje povsod, kjerkoli so v Z D A premogovniki in rudniki.. 
Kljub temu se je precej naseljencev zanimalo tudi za farmarstvo. 
Tudi mnogo Slovencev je prišlo zaradi farm v Ameriko, tako n. pr. 
Gorenjci, ki so ustanovili naselbino Broaikway, Minn., dasi so naj-
prej delali v gozdovih. 

Kdor je prišel v Ameriko z namenom, da tu ostane, je šel 
najprej za trdim, a dobro plačanim delom in ko si je nekaj prislužil, 
si je preskrbel farmo. Tako so večinoma delali starejši slovenski 
farmarji.« 

Če mo se pomudili pri teh poročilih, smo storili to zato, ker 
nam slikajo prilike, v katerih so živeli in delali prvi slovenski na-
seljenci in v katerih so se ustanavljale slovenske naselbine ne samo 
v Minnesoti, ampak na podoben, če ne enak način po vseh ZDA. 

Slovenske naselbine, ki jih navaja Brozich iz 1. 1912., so še 
danes največje v Minnesoti. To so kraji, na severu države, kjer 
so bogati železni rudniki, ki dajejo delo malodane vsem na-
seljencem. 

Odkri t je železne rude je dalo severni Minnesoti velik pomen. 
2e gozd sam je predstavljal veliko bogastvo, ko pa so odkrili železno 
rudo, je bilo treba mnogo delavcev za najnapornejša dela. Možje in 
fantje so prihajali sem najprej posamič, potem v skupinah in nato 
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v množicah, s seboj pa so jemali žene m dekleta, piše Zaitz,8 in 
nadal juje: »Ni je velike pokrajine v Zedinjenih državah, ki bi 
v tem naseljevanju dobila tako slovensko lice, kakor železno 
okrožje v Minnesoti. Nit i zapadna Pennsylvanija ni izjema. Ce-
nijo, da se je priselilo v te kraje do svetovne vojne nad 25.000 
Slovencev, skupaj s tukaj rojenimi štejejo kakih 35.000 duš. Ne-
kateri uradniki društev domnevajo, da je Slovencev in drugih Ju-
goslovanov v severni Minnesoti približno sto tisoč, kar pa je 
pretirano. 

Četudi jih ni toliko, vendar je dejstvo, da so jugoslovanski 
delavci, zaposleni v železnih rudnikih, spravili na površje več 
železne rude, kot delavci katerekoli druge narodnosti. Med Jugo-
slovani pa so Slovenci najštevilnejši. Tudi Hrvatov je mnogo, 
malo pa je Srbov in Makedoncev. Po količini izkopane rude je 
Minnesota na prvem mestu v Združenih državah. 

Slovensko farmarsko naselje Broackway pri mestu Duluth je, 
če ne najstarejša pa med najstarejšimi slovenskimi naselbinami 
v ZDA. Tu naseljeni Slovenci niso šli na delo v tovarne in rudnike 
kot je to storila večina, ki je hotela hitro čimveč zaslužiti in se 
vrniti v domovino. Pač pa so takoj ob svojem prihodu vzeli tako-
zvani »homestead«, t. j. dbbili so od države brezplačno v posest 
kos zemlje, neobdelan svet, puščo in gozd in so se obvezali, da 
bodo vsako leto skrčili, očistili in obdelali določeno površino te 
zemlje. Delo je bilo silno težko, združeno z ogromnimi težavami 
in žrtvami. Broackway in druge naselbine, ki so v tej dobi začele 
nastajati, pa ne leže v severni Minnesoti, ka j t i ta je bila takrat še 
docela neposeljen in nepoznan gozdni predel.9 Da nove priseljence 
na splošno ni mikalo na farme, je vzrok zelo težko delo in malo 
dohodkov v času, ko kmetije še niso bile urejene. Broackway je še 
danes slovenska naselbina, kjer se poučuje v državni ljudski šoli 
slovenščina, kar je v Z D A edinstven primer. Zato se je tu sloven-
ščina ohranila tudi še v drugem in t ret jem rodu. Tudi severno od 
mesta Dulutha najdemo Slovence na farmah. Okrog vsake nasel-
bine v severni Minnesoti je povprečno kak ducat farmarjev naše 
narodnosti. 

V Gheenu, blizu kanadske meje, je bilo pred dobrimi 35 leti 
nad petdeset slovenskih farmarjev. Tudi okrog St. Paula, k jer je 

8 Ameriški družinski koledar, 1935, str. 139, 140. 
s Podatki po članku Broackway — slovenska kmečka naselbina v Ameriki. 

Slovenec 13. okt. 1940, in članku Fr. Zaitza: »O naših l judeh v severni Minne-
soti«. Ameriški družinski koledar 1935, str. 162. 

2 
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bil na kmetijski šoli Slovenec Jager, učitelj čebelarstva, se je precej 
rojakov naselilo na farme. Izmed slovenskih farmskih naselbin je 
Greaney med najbolj znanimi. 

Slovenske naselbine v Minnesoti so pomembne prav zato, ker 
se nahaja jo v manjših krajih, kjer pridejo Slovenci močno do 
izraza, saj predstavljajo ponekod četrtino, tretj ino ali celo polo-
vico vseh mestnih prebivalcev in so zato člani raznih zastopstev. 
Ker imajo v nekaterih krajih, če že ne absolutno, pa marsikje 
relativno večino, so se povzpeli do pomembnejših Služb in vidnej-
ših mest (župani, sodniki, šolski nadzorniki, živinozdravniki itd.). 

Najpomembnejša slovenska naselbina v Minnesoti je Elv, 
rudarski kraj v bližini kanadske meje. Neka j časa je imel Ely 
povsem slovensko lice. Okoli 1. 1910. je bilo tu že kakih 1600 
Slovencev. Danes je mesto med glavnimi slovenskimi središči v 
ZDA. Med prebivalci Ely-ja prevladujejo Slovenci, ki delajo 
večinama v rudnikih. 

Naselbina Ely je nekakšno »glavno mesto« minnesotskih Slo-
vencev. Tukajšnja ruda je po kakovosti najboljša v vsem železnem 
okrožju. V Elyju, ki ima okoli 6000 prebivalcev, je po mnenju Ant. 
Zbašnika kakih 3400 Slovencev. V mestnih službah je okrog 200 
Slovencev, toda delo so si morali deliti tako, da je bil zaposlen 
vsak le deset dni v mesecu. Istotako so si ga delili v rudnikih. 
Slovenskih trgovcev je bilo 19 in gostilničarjev približno toliko. V 
okolici je kakih 30 slovenskih farm. Izmed teh je šest zelo obsež-
nih. Slovenska naselbina v Elvju ni manjša kot je bila, a sedaj 
imajo že večino tu rojeni.1" 

Največja slovenska naselbina v železnem okrožju pa je Eveleth. 
Prebivalcev ima nad 7000, s predmestji nad 9000, od teh je po 
cenitvah odbornikov jugoslovanskih društev približno 4000 Slo-
vencev, Hrvatov in Srbov pa nekaj nad 500. Jugoslovani so torej 
v večini, toda Slovenci tu nimajo tolikšnega vpliva in pomena v 
javnem življenju kot v Elyju. Prvotno so bili evelethski Slovenci 
izključno rudarji, pozneje se je priselilo nekaj obrtnikov, nekateri 
pa so se oprijeli trgovine ali gostilniške obrti. Tu so bili Slovenci 
člani mestnega odbora, trgovci, obrtniki in gostilničarji, med Slo-
venci najdemo zdravnika, odvetnika itd. Slovencev, ki imajo v 
okolici mesta svoje farme, je nad 150, toda le okrog 50 družin živi 
na njih, drugi pa stanujejo v mestu, odkoder se poleti vozijo ob-
delovat svojo zemljo. Ostale večje slovenske naselbine v državi, 

10 Podatki Fr. Zaitz-a — Ameriški družinski koledar za 1. 1935, str. 154—155. 
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ki so razvidne s karte slovenskih društev, se nahajajo vse blizu 
skupaj, v rudarskem predelu na severu okoli Eveletha. Te so zlasti: 
Aurora, malo zahodno od n je ležeči Gilbert, kjer živi nad 950 
Slovencev, ki so zaposleni v rudnikih in pri javnih delih (slovenskih 
farmarjev je osem) in bližnja Virginia. Malo bolj proti zahodu je 
vrsta krajev, v katerih so slovenske naselbine. To so: Buhl, Chis-
holm, Hibbing, Kitzville, Keewatin, Noshwauk in še nekateri 
manjši kraji. Večja slovenska naselbina je v Chisholmu, kjer je 
med 8600 prebivalci nad 2000 Jugoslovanov. Največ med njimi je 
Slovencev, ki delajo v rudnikih, Slovenci so tu tudi trgovci, obrt-
niki i,n gostilničarji, trgovina z železnino je skoro izključno slo-
venska. V kraju sta celo dva slovenska zobozdravnika. 

Blizu Chisholma je naselbina farmarjev Balkan Township. 
Večinoma so Slovenci, ki jim pa prekratka poletna doba otežkoča 
delo. 

Krajev, v katerih se nahaja jo slovenska društva, je v Minne-
soti 24, od" teh jih je 16 v rudarskem predelu okoli Ely-j a in 
Chisholma. 

Večja slovenska naselbina je še v kraju New Duluth, v bližini 
Dulutha. Slovencev je v Duluthu okrog 1500, vseh Jugoslovanov 
pa približno 5000, navalja Zaitz (42, za 1. 1935.) in dostavlja, da 
se mu zdi številka previsoka, pač pa ceni Slovence in Hrvate na 
3000. Zaposleni so v jeklarni, v tovarni cementa in drugod. Zaitz 
navaja, da je tod osem slovenskih društev, v Mladineovem Na-
rodnem adresar ju (11) jih je označenih le šest in to štiri v New 
Duluthu in dve v Duluthu. 

Slovenska društva imajo največ članov v krajih Ely (v štirih 
največjih organizacijah, za katere sem dobila podatke, je včla-
njenih 1224 članov, v Evelethu 1174 članov, v Chisholmu 1342 
članov, v Gilbertu 531 članov in v Aurori 457 članov). 

Ob Velikih jezerih na severu leži tudi država M i c h i g a n , 
kjer prebiva po Mladineovih računih okoli 8500 Slovencev. Sloven-
ske naselbine na skrajnem severu države, okoli bakrenih rudnikov, 
so med najstarejšimi naselbinami naših izseljencev v Ameriki. 
Naha j a jo se na ozkem polotoku, ki štrli v Gornje jezero in leže v 
isti zemljepisni širini kot rudarske naselbine okoli železnih rud-
nikov v sosedni Minnesoti. Največja slovenska naselbina je tu 
Calumet, kamor so prihajali zlasti Dolenjci. L. 1903. je bilo v Ca-
lumetu okoli 2000 slovenskih izseljencev, deset let pozneje pa že 
5000. V tem letu je bila v rudnikih stavka in po n je j je število 
slovenskih naseljencev močno upadlo, tako, da jih ceni Zavertnik 

2* 
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(14, str. 361) v letu 1925. le še na okoli 3000. Danes jih je še mnogo 
manj, ker so rudnik opustili in so se naši l judje izselili iz tega 
predela. V bližini mesta so še nekatere manjše slovenske nasel-
bine, ki so razvidne s karte slovenskih društev v ZDA. 

Največja slovenska naselbina je v največjem mestu države, 
v Detroitu, kjer je ogromna industrija avtomobilov, ki zaposluje 
tudi večino slovenskih priseljencev. Slovenska naselbina v De-
troitu je seveda mnogo mlajša od calumeške, ker se je tu indu-
strija mnogo pozneje razvila. Še 1. 1913. je bilo v mestu le malo 
Slovencev, večina je prišla v mesto po 1. 1915., ko se je razmahnila 
industrija avtomobilov. Zavertnik (14, str. 363) sodi, da je bilo v 
1. 1925. v Detroitu okoli 2000 slovenskih izseljencev, ki so bili po 
večini delavci v Fordovih tovarnah. Številka 10.000, k i jo navajajo 
nekateri ameriški Slovenci, se mi zdi precej pretirana in neverjetna. 

Ostale slovenske naselbine v Michiganu so mnogo mlajše od 
obeh opisanih. Raztresene so po vsej državi, največ jih je na 
skrajnem severu med Michiganskim in Gornj im jezerom, kar je 
razvidno s karte slovenskih društev. 

Vseh slovenskih naselbin v Michiganu in sicer takih, kjer ob-
s ta ja jo slovenska društva, je po številu sedemnajst. 

Južno od tod leži med državama Ohio in Illinois država 1 n-
d i a n a , v kateri računa Mladineo, da živi okoli 5000 Slovencev. 
Največje mesto v državi je Indianapolis, k jer je tudi največja 
slovenska naselbina. Okoli l. 1910. je bilo v mestu kakih 800 naših 
rojakov, ki so bili zaposleni večinoma v livarni. Še sedaj je mnogo 
slovenskih izseljencev železolivarjev. Vse ostale slovenske nasel-
bine v državi so mnogo manjše in raztresene zlasti po njenem se-
vernem in zahodnem delu. Več skupaj jih je zahodno od glavnega 
mesta, že v bližini meje, okoli mesta Terre Haute. Število onih 
slovenskih naselbin, v katerih obstaja slovensko društvo, znaša v 
Indiani trinajst. 

Preden se ozremo po slovenskih naselbinah v zapadnih drža-
vah ZDA, poglejmo še v dve državi na skrajnem vzhodu, kjer so 
nekatere večje slovenske kolonije. To sta državi N e w Y o r k 
in N e w J e r s e y . V državi New York živi največ Slovencev 
v istoimenskem glavnem mestu države. Mladineo (9. str. 17) ra-
čuna, da živi v vsej državi okoli 18.000 Slovencev, vendar se zdi, 
da bo številka za današnje s tanje previsoka. Mnogi slovenski na-
seljenci, ki so prišli v New York, so ostali tu le po nekaj let, 
nakar so se selili dalje proti zahodu. Precej se jih je doselilo iz 
okolice Črnomlja in iz kamniškega okraja, zlasti mnogo iz okolice 
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Domžal, tako da je nastalo v New Yorku »pravo domžalsko slàm-
nikarstvo«, kot poroča Berniik (33, str. 245—254). Okoli 1. 1910. 
je bilo v mestu kakih 1500 Slovencev, v 1. 1920. jih uradna stati-
stika beleži 10.571, a 1. 1930. samo 2039 (obe statistični navedbi se 
nanašata na izven Z D A rojene s slovenskim maternim jezikom). 
Društveniai statistika pa tu docela odpove, ker jih je le majhen 
del organiziranih. 

Večji slovenski naselbini v državi New York sta v krajih Little 
Falls, mestu, ki leži sredi države in v mestu Gowanda v jugoza-
hodnem delu, v bližini Eriejskega jezera. Vse Ovstale naselbine v 
državi New York so manjše in imajo le po eno ali dve slovenski 
društvi, le v Cooperstownu so tri. Vseh krajev, kjer obstaja slo-
vensko društvo, je v državi le osem. Števlo slovenskih naselbin je 
ver jetno znatno večje, ka j t i tod so naši izseljenci le malo organi-
zirani. 

Južno od tod leži ob Atlantskem, oceanu država N e w J e r -
s e y , ki meji na zahodu na Pennsylvanijo, Tu je število sloven-
skih naselbin dokajšnje, vendar so to manjše kolonije, k je r so 
Slovenci malodane neorganizirani. V vsej državi obstajata le dve 
slovenski podporni društvi in to v mestih Elizabeth in Manville. 
Večje slovenske naselbine tod ni, marveč so naši naseljenci v raz-
nih krajih države. Mladineo (9) računa, da jih živi v New Jerseyu 
okoli 8.000. Uradna statistika iz 1. 1930. beleži v državi 25 mest 
s preko 25.000 prebivalci, v katerih prebivajo slovensko govoreči, 
izven Z D A rojeni priseljenci. Toda v enajstih krajih so našteli 
man j ko po 10 takih rojakov. Še največ jih po teh podatkih živi 
v mestu Hoboken, kjer beleži statistika 202 slovenska priseljenca. 
Kot je razvidno s karte slovenskih naselbin leže le-te v državi 
New Jersey ob njeni severovzhodni obali, v bližini New York a. 

S tem smo v glavnem pregledali slovenske naselbine v onih 
vzhodnih zveznih državah, k jer so največje in najštevilnejše. Spo-
znali smo, da so se naši izseljenci naseljevali v veliki meri v drža-
vah na severovzhodu ZDA, zlasti v onih ob velikih jezerih, kjer 
je razvita ogromna industrija, ki je skupaj z velikimi rudniki pri-
vlačila veliko množino delovne sile. Ker so bile te države evrop-
skim priseljencem najbližje, je razumljivo, da so se v velikih mno-
žicah ustavljali vprav v njih in se tod stalno naselili. Toda mnogi 
izmed njih so se na vzhodu ustavili le začasno, dokler se niso v 
novih razmerah razgledali in si nekaj prislužili za nadaljnjo pot. 
Potem so jo mahnili dalje proti zapadu, v države, ki so vabile 
nove priseljence zlasti s svojim rudnim bogastvom. Ko so se začeli 
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širiti glasovi o kalifornijskem zlatu in velikih rudnih bogastvih v 
Coloradu, so se tudi slovenski izseljenci napotili proti zahodu, 
hoteč, če že ne obogateti, pa vsaj dobro zaslužiti. 

V C o l o r a d u najdemo prve slovenske naseljence zaposlene 
v zlatih rudnikih okoli Leadvilla in kmalu nato v rudnikih srebra 
pri Aspenu in Crested Butte. 

V Coloradu je 26 naselbin s slovenskimi društvi. Podrobno 
nam jih opisuje Frank Zaitz v članku »Obiski v Coloradu« (42, za 
1. 1934, str. 134—169), k jer pripoveduje: »Slovence najdete povsod, 
tudi v najbolj izoliranih krajih z najslabšimi prometnimi sredstvi. 
Mnogi izmed njih pa niso več Slovenci. Slovenskih naselbin v bli-
žini ni, slovenskih časopisov ne čitajo, marsikdo je zavrgel tudi 
svoje slovensko ime in si vzel kaj ameriškega za svoj priimek, 
da tako zakrije svoj neameriški izvor. 

Večjih slovenskih naselbin v Coloradu je komaj pol ducata. 
V teh in v nekaterih manjših še uspevajo podporna društva, rojaki 
čitajo slovenske liste, prirejajo zabave, tu in tam vprizore celo 
igio. Vkljub vsemu slovenske naselbine v Coloradu izginjajo, de-
loma zaradi izselitve mnogih Slovencev, ki se razgubljajo v male 
kraje in velika mesta, nekaj pa zaradi upehanosti rojakov, ki so 
že ostareli. Medtem ko so nekatere naselbine na osrednjem zapadu 
in vzhodu pridobivale na številu zaradi priseljevanja iz premogov-
niških revirjev in iz železnega okrožja v Minnesoti, se coloradske 
polagoma redčijo. Slovencev v njih sicer ni manj in nekatere so 
po številu oseb celo večje kot pred leti. Toda to so otroci sloven-
skih staršev, ki jih ne druži s slovenskimi utanovami in s Slovenci 
ničesar razen staršev. Ko ta vez odneha, je tudi konec njihovega 
slovenstva. So izjeme, a jih je malo. V večjih slovenskih nasel-
binah se s sinovi in hčerami Slovencev lahko pomenite v jeziku 
njihovih mater, a vkljub temu jim je to tuja govorica.« 

Največja slovenska naselbina v Coloradu in obenem ena naj-
starejših je v Pueblu, drugem največjem mestu v državi, ležečem 
ob Arkansasu in ob veliki prekocelinski železnici. Prvi slovenski 
priseljenci so bili tudi tu Belokranjci. Zaposleni so bili skoro vsi v 
topilnicah in v jeklarni, kjer je bilo delo zelo naporno. 

Zaitz (42, za 1. 1934, str. 136) piše, da je »naseljevanje Sloven-
cev v Pueblo doseglo svoj višek v 1. 1907. V tej dobi je štela naša 
naselbina 3500 iz starega kraja priseljenih Slovencev. V naslednjih 
par letih se jih je precej izselilo, ker so topilnice rude v Pueblu 
popolnoma prenehale. Nekateri so šli iskat delo v rudnike in topil-
nice v drugih mestih, kakih 300 pa se je vrnilo v stari kraj.« 
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Zaitz (42, za 1. 1934, str. 140 d.) pravi v svojem članku, da je 
Pueblo edina naselbina na zapadu, ki je res imela in še ima kul-
turna društva. Pueblo je skoroda pionirska naselbina na polju slo-
venskega tiska. Vsekakor so se slovenski listi razvili v njem prej 
kot n. pr. v Chicagu ali celo v Clevelandu. 

Slovenci pridejo v mestu močno do izraza, ker je kraj manjši. 
V njem je precej slovenskih trgovcev, obrtnikov, gostilničarjev, 
pa tudi zdravnikov, odvetnikov itd. »Te poklice in vodstva pod-
jetij imajo večinoma tu rojeni Slovenci«, pravi Zaitz (42, za 1. 1934, 
str. 142), ki dalje ugotavlja, da so se naši priseljenci bavili tudi s 
politiko, bili že večkrat zastopani v mestnem svetu, kamor so bili 
slovenski rojaki izvoljeni že pred tridesetimi leti. 

Druga večja slovenska naselbina v Coloradu je v mestu Den-
ver, največjem v državi. Globeville, današnje denversko pred-
mestje, je že stara slovenska naselbina. Odborniki društev do-
mnevajo, da je v Globevillu in drugod v Denverju vsega skupaj 
okoli 2000 Slovencev. Več jih ni bilo nikoli. Zaposleni so po večini 
v klavnicah, v topilnici rude, pri železnici in nekateri v pisarnah. 
Okoli leta 1940 je bilo tu kakih 25 slovenskih trgovcev. Delavnih 
slovenskih kulturnih društev, kot v Pueblu, slovenska naselbina 
v Denverju ni nikoli imela. Ko je bil Globeville še samostojna 
občina, je bil eno leto njen župan Slovenec; odkar je pa pridružena 
glavnemu mestu, Denverju, je število naših rojakov izgubilo prej-
šnjo relativno pomembnost. 

Zapadno od Denverja leži visoko v osrčju gorovja mesto Lead-
ville, kjer si je že tisoče Slovencev v rudnikih služilo svoj kruh 
in kjer je še danes znatna slovenska naselbina. Ko je bil obrat 
na višku, je bilo tod 110 rudnikov in 16 topilnic, danes je samo 
še ena topilnica. Stari naseljenci trdijo, da so bili prvi Slovenci 
v tem najviše ležečem mestu (3050 m) v dobi, ko še ni bilo rud-
nikov in so se zbirali tu le iskalci zlata. V letih 1890—1900 so bili 
Slovenci poleg Amerikancev najštevilnejša narodnostna skupina v 
Leadvillu in to so ostali do danes. Še vedno jih živi tu okoli 1000, 
vendar prevladujejo med njimi že v Ameriki rojeni Slovenci, ki 
govore angleško. Leadvillski Slovenci so vedno živeli sami zase, 
v slovenske časopise niso pisali, tudi v političnem oziru se niso 
uveljavljali, ker so zaradi izoliranosti kraja tudi sami živeli svoje 
posebno življenje. 

Večja slovenska naselbina je tudi v mestu Canon City, ki leži 
41 milj zapadno od Puebla. Tu in v okolici živi okoli 450 Sloven-
cev, ki delajo v premogovnikih in na kmetijah. Neka j Slovencev 
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ima svoje premogovnike. Sedem slovenskih podpornih društev, ki 
so v kraju, združuje 332 članov. 

Večje število slovenskih naselbin leži na jugu države, ob že-
leznici, ki vodi iz Puebla na jug v državo New Mexico. Sem so 
hodili slovenski izseljenci na delo v premogovnike, okrog katerih 
so nastale številne naše naselbine. Največe med njimi so Trinidad, 
Walsenburg in Aguilar. V Trinidadu živi sedaj še okoli 400 naših 
rojakov. Delajo v premogovnikih, mnogi so se zaradi opuščanja 
rovov že izselili. Slovenska naselbina v Walsenburgu šteje sedaj 
kakih 190 Slovencev, kaj t i mnogi so se izselili. Tudi v Aguilarju, 
ki je staro rudarsko selišče, živi še sedaj nekaj slovenskih izse-
ljencev. 

Nekatere večje naše naselbine leže še v gorovju. Te so: Aspen, 
Crested Butte, Salida in že blizu zahodne meje ležeče mesto Pa-
lisade. V Aspenu so Slovenci nakopali precej srebrne rude, sedaj 
pa jih je le še kakih 200 (42, za 1. 1934, str. 165). Crested Butte 
je stara slovenska naselbina. Leta 1940 je bilo v kraju okoli 330 
Slovencev, ki so delali v premogovnikih. V mestu Palisade je živelo 
kakih 175 Slovencev, ki so delali pozimi v premogovnikih. 

V Coloradu najdemo tudi slovenske farmarje v okolici Den-
verja in Puebla, pa tudi v južnem Coloradu in delno v planinah 
okoli Leadvilla. Lahko bi bilo njih število mnogo večje, toda v 
času, ko je zvezna vlada dajala zemljo zastonj v obdelovanje, se 
Slovenci za to niso dosti zmenili, ker so vsi tiščali v rudnike in 
topilnice, hoteč hitro in čim več prihraniti, da se kmalu vrnejo v 
stari kraj,. 

N a koncu svojega članka o slovenskih naselbinah v Coloradu 
pravi Zaitz (42, za 1. 1934, str. 169): »Nobena slovenska naselbina 
v Coloradu nima pogojev povečati svojega udejstvovanja na dru-
štvenem in kulturnem polju, kakor jih imajo nekatere na vzhodu . . . 
Slovenske naselbine v Coloradu so bile in zdaj izginjajo druga za 
drugo.« Po Mladineovih računih (9) je bilo L 1925. v Coloradu 
okoli 6.000 Slovencev, verjetno se je ta številka v zadnjih letih 
do danes precej znižala. 

Na vzhodu meji Colorado na zvezno državo K a n s a s , na 
zahodu pa na U t a h . V obeh državah so nastale manjše sloven-
ske naselbine okoli premogovnikov in rudnikov. V Kansasu leži 
premogovni revir v skrajnem jugozahodnem kotu države, tod so 
nastale tudi slovenske naselbine. Prva Slovenca sta prišla v pre-
mogovni revir v Kansasu iz nemških premogovnikov. Kmalu j e 
nastala mala slovenska naselbina v Litchfieldu, vzhodno od Fron-
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tenaca, ki je bila prva naša naselbina v Kansasu sploh. Danes je 
na tem mestu le še neka j farm. 

Nekako središče naših naselbin v Kansasu je Frontenac, k jer 
so bili Slovenci med prvimi naseljenci sploh. Kraj leži na jugo-
vzhodu države, že blizu njene meje. V mestu, ki je včasih imelo 
4000 prebivalcev, danes pa niti polovico tega, živi še okoli 200 
Slovencev. 

V bližini Frontenaca leže skoro vse slovenske naselbine v 
državi Kansas, tako Yale, k jer prebiva v kraju in v okolici še kakih 
250 rojakov, Mineral, ki je bila pred leti med največjimi našimi 
naselbinami, danes pa živi v n je j le okoli 100 Slovencev, Fleming, 
k jer je včasih živelo mnogo naših izseljencev, sedaj pa le še kakih 
100, Breezy Hill, ki je s 150 Slovenci tudi samo še senca nekdanje 
naselbine, Franklin, sedaj največja in najbolj kompaktna sloven-
ska naselbina z 250 Slovenci, Edson, ki šteje z okolico vred okoli 
150 Slovencev, Arma, ki ima vštevši okolico še par sto naših ro-
jakov in druge še manjše slovenske naselbine v bližini naštetih. 

Največja naša naselbina v Kansasu pa ni v premogovnem 
revirju, ampak v Kansas Cityju, velikem mestu, ki leži deloma 
v Kansasu, deloma pa že onstran reke Missouri, onstran meje, v 
državi Missouri. Pretežni del slovenske naselbine v Kansas Cityju 
je na kansaški strani mesta. Večina Slovencev v Kansas Cityju 
je doma z Dolenjskega. Naseljeni so dokaj kompaktno. Statistika 
ljudskega štet ja 1930 navaja, da živi v okraju Wyandotte, v ka-
terem je Kansas City, okrog 1000 Slovencev, vštevši tu rojene 
njihove otroke. 

Mladineo računa (9), da "je bilo 1. 1925. v državi Kansas okoli 
3.500 Slovencev. Po podatkih ljudskega štetja iz 1920. lahko izra-
čunamo, da je bilo tedaj v premogovnem okrožju 2297 slovenskih 
priseljencev (okraja Crawford in Cherokee). V tem številu niso 
vključeni otroci priseljencev, rojeni v Ameriki. Ljudsko štetje 
1. 1930. izkazuje samo še 1297 priseljenih Slovencev, v Ameriki 
rojenih otrok slovenskih staršev pa 1893. Statistika izkazuje tudi 
v drugih krajih po nekaj Slovencev, ki so raztreseni po farmah 
in raznih obratih. 

Slovenci v Kansasu so si kmalu začeli kupovati zemljo od 
farmarjev in si postavljati svoje domove. Značilno je, da se nikdar 
niso marali naselili v mestih, ampak vedno čim bliže rovu, da 
jim delo ni bilo daleč. Ko pa je bil rov opuščen, je taka hišica 
izgubila ves svoj pomen. Skoro v vsakem kraju, kjer je nekoč bil 
rov, je videti osamljene hišice, ostanke nekdanje naselbine. 
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Nad dve tretjini naših priseljencev je pred prihodom v Kansas 
delalo v premogovnih revirjih stare Avstrije in Nemčije. Zato so 
se v Ameriki poženili večinoma z nemškimi dekleti, zlasti v prvi 
dobi, ko slovenskih v Kansasu še ni bilo. V zadnjem času je pre-
cej narastlo število slovenskih farmarjev zaradi nazadovanja pre-
mogovne industrije. Z n jo izginjajo tudi živahne slovenske nasel-
bine v Kansasu, le na društvenih prireditvah je videti skupine 
postarnih Slovencev, ki se menijo o »dobrih starih časih«. V ce-
loti je v državi še 20 naselbin, v kateri obstaja slovensko pod-
porno društvo.11 

Zahodno od Colorada leži država U t a h , kjer so nastale 
manjše slovenske naselbine visoko v gorovju. Tod imajo Slovenci 
dve središči: okoli Salt Lake Citvja in Velikega Slanega jezera 
žive oni, ki delajo v topilnicah in kovinskih rudnikih, jugovzhodno 
odtod pa je nastala druga skupina slovenskih naselbin okoli Hel-
perja, k jer žive slovenski premogarji. Oboji so živeli v zelo težkih 
razmerah, kajt i delo je bilo skrajno naporno in nezdravo. 

»Država Utah ni bila za Slovence nikoli tolikega pomena kot 
Minnesota, Colorado, Ohio, Pennsylvanij a ali Illinois. Prve slo-
venske naselbine so nastale v krajih, kjer so obratovale topilnice 
rude. V rudnike in premogovnike so prišli Slovenci šele desetletje 
pozneje«, poroča Zaitz (42, za 1. 1936, str. 126—165) in nadaljuje: 
»V Utahu je danes še kakih dvajset slovenskih naselbin. Veči-
noma so majhne. Krajev, k je r je le par sWenskih družin ali posa-
meznikov, je mnogo. Slovenske naselbine v državi Utah se v niče-
mer ne morejo primerjati kolonijam naših rojakov v Pennsylva-
nij i, Ohiu, Illinoisu, Wisconsinu, Minnesoti itd. Slovenskih domov 
in zabavnih klubov, kakor jih imajo naši premogarji v zapadni 
Pennsylvaniji, tukaj ni. Velike prireditve so prav redka stvar. Za 
prosvetno delo so naselbine v splošnem premajhne, prebivalci pa 
tako nestalni, da so se selili vsakih par mesecev. Winterquarters 
in Scofield sta bili edini slovenski naselbini v Utahu, ki sta po-
skušali s prosvetnimi društvi. 

Krajev, v katerih obsta ja jo slovenska podporna društva, je v 
državi štirinajst. Toda nobeno teh društev ni dovolj močno, da 
bi moglo poleg svojih zavarovalninskih nalog vršiti tudi prosvetno 
in družabno delo med našimi izseljenci. Nekatera imajo sicer sto 

11 Te in vse ostale podatke o naših ljudeh v Kansasu sem črpala iz članka 
Antona Shularja: »Dežela solnčnih rož«; 42, za 1. 1937., str. 124—159. 

Na karti niso označene naslednje naselbine: Filler, Fleming, Jacksonville in 
Neroburg. 
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in več članov, a raztreseni so daleč naokrog, zato se društvenega 
življenja ne udeležujejo. 

Najbol j znane in razmeroma še največje slovenske naselbine 
v Utahu so: Murray, kjer je okoli 1. 1910 živelo več sto naših 
rojakov, danes pa jih je le še kakih 150, ki delajo deloma v topil-
nici rude, deloma se pečajo s f armar stvom; Midvale, ki leži v 
bližini, ima sedaj manj slovenskih naseljecev kot Murray; Toole, 
jugozapadno odtod, k jer je sedaj le še 16 slovenskih družin in 
Bingham Canyon, kjer so naši l judje zaposleni v bakrenih rudni-
kih. Vse te naselbine leže blizu skupaj, v bližini mesta Salt Lake 
City, nai jugovzhodu Velikega Slanega jezera. 

Druga skupina slovenskih naselbin se nahaja v velikem pre-
mogovnem revirju, katerega središče je Helper. Danes živi v so-
seščini Helper j a nad tisoč Slovencev, ki delajo v premogovnikih 
zlasti pozimi, ker v poletju le malo ali nič ne obratujejo. V Hel-
per ju samem in njegovi okolici živi okrog 60 slovenskih družin: 
precej je tudi samskih. 

Malo južno od Helperja leži Price, kjer je okoli 70 Slovencev. 
V bližini je precej malih slovenskih naselbin, od katerih sta znani 
zlasti Winterquarters in Scofield, ki sta bila nekoč med največ-
jimi v državi. V Winterquartersu so 1. 1928. delo v rudniku po-
polnoma ustavili, odtlej je slovenska naselbina, ki je štela 82 dru-
žin, vedno manjša. Tudi naselbina Scofield je manjša kakor je 
bila pred leti. L. 1939 je štela le še 350 prebivalcev, med njimi 
sedem slovenskih družin. V Neoli, farmski naselbini, ki je odda-
ljena sto jnilj od mesta Price, ima farme šest Slovencev. Slovenski 
farmarji so kupili posestva od Indijancev, pusto s plevelom pre-
raščeno zemljo. Pečajo se največ z živinorejo in mlekarstvom. 

V celoti je sedaj v državi Utah štirinajst krajev, v katerih 
še obstajajo slovenska društva. V desetih izmed teh je le po eno 
podporno društvo, v Murrayu, Spring Glenu in Toole-u sta po 
dve, v Helperju pa tri. Ena naša naselbina, kjer obstaja slovensko 
društvo, na karti ni vrisana. Mladineo računa (9), da je živelo v 
LItahu 1. 1925. okoli 1000 Slovencev. Zaitz pa ugotavlja, da jih živi 
v Helperju in okoliških krajih nad tisoč, v Murrayu 150 in nekaj 
po ostalih naselbinah, tako da bi bila Mladineova številka malo 
prenizka. 

V državi W y o m i n g , ki meji na jugu na Colorado in Utah, 
je število slovenskih naselbin prav majhno. Nahaja jo se v jugo-
zahodnem delu države. Največja naša naselbina je v kraju Rock 
.Springs, pa v mestih Kemmerer (blizu Diamondvilla) in Superior. 
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Vseh krajev, kjer obstajajo naša društva, je v državi enajst. So 
pa to le manjši kraji. Mladineo računa (9), da je živelo 1. 1925. 
v državi okoli 1500 Slovencev. 

Severno od tod leži ob kanadski meji država M o n t a n a . 
Danes so Slovenci naseljeni križem države, a največ jih živi na 
jugovzhodu v gorovju, okoli bakrenih in železnih rudnikov, k jer 
so nastale tudi večje slovenske naselbine. Mladineo računa število 
naših rojakov v Montani na kakih 4300, Zavertnik pravi (14, str. 
388), da jih oficielna statistika ceni na 4000 in dostavlja, da je 
številka prenizka. 

Največja slovenska naselbina v državi je Butte, mestu, ki je 
nastalo v bližini bogatih bakrenih rudnikov. Tudi slovenski na-
seljenci, ki se selijo sem že od 1. 1885., delajo po večini v teh 
rudnikih. V mestu je živelo okoli 1. 1910. kakih 1000 Slovencev 
(12, str. 503), uradna statistika beleži 1. 1930. v mestu 198 prise-
ljencev, ki niso rojeni v ZDA. Število Slovencev je v mestu go-
tovo znatno višje, saj je v petih društvih, o katerih sem dobila 
podatke, včlanjenih 516 članov, vseh naših društev pa je 9. 

Večje slovenske naselbine so še v Anacondi, East Heleni in 
Great Fallsu. Anaconda, ki leži v gorovju zahodno od Butte je 
bila nekdaj velika slovenska naselbina, kjer je okoli 1500 Sloven-
cev delalo v topilnicah rude, sedaj pa jih je vedno manj. 

East Helena (severovzhodno od Butte) ima velike topilnice, 
v katerih je zaposlen večji del slovenskih priseljencev. Tudi v 
Great Fallsu delajo Slovenci v topilnicah, nekateri tudi v rudnikih. 
Preko sto članov imajo slovenska društva še v krajih Klein in 
Roundup. Vseh krajev s slovenskimi društvi je v državi deset12 

Ob Pacifičnem oceanu so številnejše slovenske naselbine zla-
sti v Kaliforniji in Washingtonu, dočim se v državo Oregon Slo-
venci niso selili v večji meri. 

V K a l i f o r n i j o so se začeli seliti Slovenci zlasti v času, 
ko so vesti o kalifornijskem zlatu našle pot tudi med naše ljudi. 
Najstarejša in danes največja slovenska naselb'na je v San Fran-
ciscu. Slovenci so zaposleni v tovarnah in drugod. Statistika iz 
1. 1930 beleži v San Franciscu 1483 priseljenih Slovencev, ne vštevši 
njihovih otrok. Večja slovenska naselbina je tudi v mestu Los 
Angeles, k jer po podatkih uradne statistike iz 1. 1930. živi 1660 
izven Z D A rojenih Slovencev. Slovenske naselbine so še v mestih 
Oakland pri San Franciscu, k jer po navedbah statistike prebiva 

12 Na karti ni označena naselbina Carpenter Craek. 
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589 slovenskih priseljencev, Sacramento, kjer jih je 458, San Jose 
(127), Fresno (111) in drugih. Vseh krajev s slovenskimi društvi 
je v državi osem. Mladineo računa (9), da živi v Kaliforniji (1925) 
okoli 9800 Slovencev, Zavertnik pravi (14, str. 268), da so pri urad-
nem štetju 1. 1920. našteli 6500, v tabelah, ki jih v svoji knjigi 
priobčuje Čapek (13, str. 630—636), je po štetju iz 1. 1920 v Kali-
forniji 8208 prebivalcev s slovenskim materinskim jezikom. Sta-
tistika iz 1. 1930. (uradna) pa beleži v državi 7295 na tujem rojenih 
s slovenskim materinskim jezikom. Ker druga generacija pri tem 
ni všteta, se vendar zdi, da bo Mladineova številka še najbližja 
resničnemu stanju. 

V državi W a s h i n g t o n , ki leži na skrajnem severozapadu, 
so nastale slovenske naselbine v krajih ob zalivu pod otokom Van-
couver, kjer so veliki premogovniki in vzhodno odtod tudi v bli-
žini premogovnikov. Mladineo računa, da živi v državi okoli 4000 
Slovencev, uradna statistika beleži ob štetju 1. 1920. 3445 prebi-
valcev s slovenskim materinskim jezikom, 1. 1930, pa le še 2157, 
a samo prve generacije. 

Slovenci v Washingtonu delajo v premogovnikih in gozdovih, 
mnogo je med njih farmarjev. Večje naše naselbine so Black 
Diamond, k jer je velik premogovnik. Cle Enum, kjer naši rojaki 
tudi delajo v premogovniku; Enumclaw in Krain, ki je največja 
naselbina slovenskih farmarjev v Washingtonu. Ko je bilo nase-
ljenih že precej farmarjev, je mestna oblast dovolila, da sme prvi 
slovenski naseljenec, ki je bil »pionir«, dati naselbini ime. Tako 
je dobil kraj ime Krain. 

S tem smo pregledali slovenske naselbine v krajih širom Zdru-
ženih držav, v kolikor so nam to dopuščali pomanjkljivi in 
nezadostni podatki, ki so nam na razpolago. Videli smo, da so 
najštevilnejše in tudi največje slovenske naselbine v mestih na 
vzhodu in severovzhodu ZDA, v krajih, k je r se je zelo razmahnila 
moderna industrija. Največ naših naselbin je v Pennsylvaniji, 
k j e r znaša njih število preko 170, če štejemo samo one kraje, kjer 
obsta ja jo slovenska društva, število vseh krajev, kjer žive Slovenci, 
je seveda znatno višje. Preko 50 naselbin s slovenskimi društvi je 
v državah Illinois (66) in Ohio (58). Od 20—50 naselbin z našimi 
društvi je v štirih državah, in sicer v Zapadni Virginiji (30), Co-
loradu (26), Minnesoti (24) in Kansasu (20). V osmih državah 
znaša število naselbin od 10—20, te države so: Wisconsin (17). 
Michigan (17), Utah in Washington (po 14), Indiana (13), Wyo-
ming in Iowa (po 11) in Montana (10). V državah New York in 
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Kalifornija je po osem krajev, v katerih obstajajo slovenska dru-
štva, v New Mexicu jih je pet, drugod pa manj kot pet. Držav, 
v katerih je manj kot pet naših društev, je v Z D A 14, 16 pa je 
takih, kjer sploh ni slovenskega društva. 

Seveda je ta pregled slovenskih naselbin pomanjklj iv in ne-
izčrpen, vendar točnejše slike ni mogoče podati, ker niti izseljenci 
sami, niti katerakoli oblast ni imela o tem podrobnega pregleda. 
Saj žive Slovenci razkropljeni po vsem velikem državnem terito-
riju in pogosto niti ne vedo drug za drugega, čeprav žive blizu 
skupaj. Zato prikazuje ta pregled le površno sliko, ki sem si jo 
mogla ustvariti na osnovi podatkov, ki se mi jih je posrečilo 
zbrati. 

V Z D A so naši l judje po veliki večini — zlasti starejši — 
zaposleni v tovarnah in rudnikih. Nekateri so se oprijeli kmeto-
vanja, zlasti v Wisconsinu in na severozapadu Z D A ter si ponekod 
ustvarili res vzorne farme. Nekateri so si ustanovili razna pod-
jetja. Seveda je marsikaj propadlo, ker ni bilo dovolj razumno 
začeto in upravljano. Z D A so edine države, k jer so bili slovenski 
izseljenci zastopani tudi med obrtniki in trgovci, v javnih službah 
in svobodnih poklicih. Širom Z D A najdemo slovenske gostilni-
čarje,trgovce in obrtnike vseh vrst. 

V Mladineovem adresarju (11) moremo najti Slovence prav v 
vseh poklicih. V vseh državah delujejo slovenski učitelji in du-
hovniki, precej je slovenskih zdravnikov in odvetnikov. Slovenci 
so tu sodniki in šolniki. 

Ker sestavljajo v nekaterih krajih — zlasti v Minnesoti — 
Slovenci večino prebivalstva mest, drugod pa tretjino ali četrtino, 
so zastopani tudi v občinskih zastopstvih. Ker imajo ponekod tudi 
relativno večino, najdemo več mest s slovenskimi župani. 

Uradna statistika Z D A beleži za 1. 1930. samo še 77.671 Slo-
vencev, rojenih izven Združenih držav. Zato moremo na osnovi 
te statistike, ki navaja deloma tudi poklic prebivalcev, govoriti o 
p o k l i c n i s e s t a v i onega dela Slovencev, ki so se preselili v 
ZDA, torej le o p r v i i z s e l j e n s k i g e n e r a c i j i . O drugi, 
ki je tam rojena, nisem mogla dobiti nikakršnih zadevnih podatkov. 

Izmed 77.671 Slovencev, ki so se rodili izven Z D A pa so 1.1930. 
tam živeli, je 52.981 ali 68,2% označenih pod rubriko »Urban«, kar 
pomeni, da so živeli v mestih, delali v raznih obratih, industriji, 
javnih in zasebnih službah, se ukvarjali s trgovino in obrtjo. Tvo-
rili so pol odstotka vseh izven Z D A rojenih belih prebivalcev 
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držav, ki se preživljajo na enak način. Med njimi je bilo 31.395 
moških in 21.586 ženskih. 

Z ruralno-farmarskim delom se je preživljalo 5692 Slovencev 
ali 7,3%. Tudi ti predstavljajo pol odstotka vseh na enak način 
zaposlenih izven Z D A rojenih belopoltih prebivalcev ZDA. Tudi 
tu je razmerje med moškimi in ženami 3 :2, kot v prejšnji kate-
goriji. (3365 : 2327). 

Končno beleži statistika še nefarmarsko prebivalstvo izven 
večjih mest. Med njimi je 18.998 Slovencev, t. j. 24,4%. Ti pred-
stavljajo 1,2% vseh izven Z D A rojenih, pa tam živečih belopoltih 
poljedelcev. Pri te j rubriki opazimo, da je razmerje med moškimi 
in ženskami močno drugačno ko v prvih dveh kategorijah. Mož 
je 12.229, žena pa 6769. Iz tega sledi, da je živelo od industrije in 
raznih služb mnogo več Slovenk kot od dela v poljedelstvu. 

Podrobnejše poklicne statistike nisem mogla izslediti. Mladi-
neo navaja v svojem adresarju (11) jugoslovanske učitelje, zdrav-
nike, duhovnike in odvetnike ter mnogovrstne druge poklice po 
imenu in številu, a ne loči jih po narodnosti. Iz imena samega pa 
ni mogoče točno določiti, kdo je Slovenec in kdo ne. 

Slovenci imajo v Z D A tudi svoja hranilna in posojilna dru-
štva in dve svoji banki. 

Iz tabele, ki jo navaja Čapek (13, str. 42), razberemo, da je 
imelo svoje lastne domove 25,3% onih Slovencev, ki so se v Z D A 
priselili ali pa bili v Ameriki rojeni od neslovenskih, očetov. 

Sprva so bile stanovanjske razmere med Slovenci v Z D A zelo 
nepovoljne in nezdrave. N e samo zato, ker so si iskali stanovanja 
v revnih mestnih četrtih in si jih slabo uredili in opremili. Važnejši 
problem je bil v tem, da se je med revne izseljence srednje in jugo-
vzhodne Evrope vgnezdil sistem podnajemnikov in vzdrževanje 
ljudi na hrani in stanovanju. To je povzročalo veliko stanovanjsko 
preobljudenost in pogosto tudi razpad slovenskih družin. Neredko 
se je zgodilo, da je žena s podnajemnikom odšla in zapustila možu 
kopico otrok, ki jih je kmalu osvojila ulica in jih oblikovala po 
svoje. 

Kot poroča Čapek (13, str. 32), je komisija ugotovila, da je 
stanovanjska preobljudenost pri domačinih mnogo manjša kot pri 
priseljencih. Najvišj i odstotek preobljudenosti v stanovanjih je 
med vsemi priseljenimi narodnostmi komisija ugotovila pri Slo-
vencih: 172 oseb na 100 prostorov. Najbol j zdrave razmere vla-
dajo v tem oziru med priseljenimi Švedi: 93 oseb na 100 prostorov. 
Dalje je komisija izračunala, da je 37,9% slovenskih gospodinjstev 
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vzdrževalo ljudi na hrani in prenočišču, (litavskih 70,3%, nemških 
9,5%). 

Velika je razlika med prvo, priseljeno in drugo, v Ameriki 
rojeno generacijo. Dočim so bili izseljenci iz domovine v Z D A 
večinoma le delavci in rudarji, krčmarji in krošnjarji , kmet je in 
manjš i trgovci, je druga, v Ameriki zrasla in ameriške šole obisku-
joča generacija mnogo bolj trgovsko usmerjena in se zelo hitro 
raznaroduje. 

Slovenski izseljenci v Kanadi 

Slovenske naselbine v Kanadi so nastale v glavnem v dobi od 
1. 1924—1930., to je v času, ko so se naši l judje naseljevali tod, 
ker v Združene države niso več mogli. Po domnevah poznavalcev 
naših naselbin v Kanadi je bilo tam v 1. 1939. še okoli 6000 Slo-
vencev. V tem številu niso všteti primorski Slovenci, ki pa številke 
bistveno ne izpremene, saj so se ti selili večinoma v Južno Ame-
riko. V 1. 1930. se naše izseljevanje v Kanado zaključi, ker se 
njene meje zaradi brezposelnosti doseljencem zapro (16. VIII. 1930). 

S karto slovenskih društev v Severni Ameriki ne dobimo prave 
slike o slovenskih naselbinah v Kanadi, ker je društveno in kul-
turno življenje med našimi izseljenci tu zelo malo razgibano. Žive 
raztreseni po širni pokrajini, stiki med njimi so le prav rahli. 
Kompaktno naseljenih kolonij v Kanadi ni, zato so slovenska 
društva tod le redka. Organizacije slovenskih izseljencev v Ka-
nadi so podružnice velikih zavarovalnih družb, ki obstajajo v 
Združenih državah. Vsega skupaj je v Kanadi 15 podpornih dru-
štev, pa niti teh nisem mogla vseh vrisati, ker nisem mogla 
ugotoviti zemljepisne lege krajev (Flin-Flon, Manitoba in Schu-
maker v Ontariu). 

Slovenski naseljenci v Kanadi so zaposleni večji del kot ru-
darji, saj dela v zlatih rudnikih provinc Ontaria, Quebeca in 
Alberte 4—5 tisoč slovenskih rudarjev. Ko so prihajali prvi Slo-
venci iz Z D A v Kanado, so si tu kupili farme in se lotili polje-
delstva. Mnogi še danes domujejo na farmah, ki so si jih ob pri-
hodu kupili. Nekateri pa so že ob prihodu dobili delo v rudnikih 
Britske Kolumbije, vendar slovenske naselbine kot Trail, Canmore 
in Alberta niso stalne, ker je obrat v rudnikih nestanoviten. Oni 
pa, ki so odpuščeni z dela, se izselijo iz naselbine. 

V Ontariu je blizu Port Arthura zaposlenih precej Slovencev 
v gozdovih. Pozimi dobro zaslužijo, poleti pa je delo zelo težko 
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(komarji, mrčes). Največ naših rojakov dela v zlatih rudnikih tudi 
v Manitobi, k jer so naseljeni daleč proti Arktiku. Tudi v Britsko 
Kolumbijo so hodili po srečo Slovenci iz Združenih držav. Tu so 
zlati rudniki prvotno obljubljali visoke plače, pozneje pa je ta 
zlati sijaj ugasnil kot na Alaski, v Kaliforniji in Coloradu. Danes 
mnogi tod delajo v gozdovih, nekateri pa še vedno v rudnikih. 

Precej Slovencev ima lastne farme. Prvotno so bili rudarji ; 
ko so si nekaj prihranili, so kupili farmo in sedaj pridelujejo zlasti 
grozdje in sadje. Zemlja je rodovitna in precej zaslužijo. Tako je 
v bližini Hamiltona v južnem Ontariu nastala slovenska farmska 
naselbina v Beamsvillu, k je r je okoli 15 naših družin. Toda malo 
Slovencev služi na farmah. V 1. 1936. jih je bilo v vsej Kanadi le 
kakih 10. Ostali delavci so na farmah ostali le toliko časa, da so si s 
pomočjo znanih rojakov utrli pot v mesto. V mestih je tudi precej 
slovenskih rokodelcev. V Saskatchewanu sta le dva slovenska 
farmarja. 

Življenje Slovencev v Kanadi je težko in trdo. Najbol j so bili 
iskani dobri poljedelski delavci. Delo v tovarni je bilo težko dobiti, 
ker so imeli prednost Angleži in Francozi. Delo v tovarnah in rud-
nikih je slabo plačano. V premogovnikih (v Alberti) zaslužijo še 
manj kot oni v zlatih rudnikih, delo pa je težje. Slovenski nase-
ljenci so raztepeni širom Kanade, njih življenje je trda borba za 
kruh. 

Ker s karte slovenskih društev v Severni Ameriki niso razvidne 
slovenske naelbine v Kanadi, jih v naslednjem podrobneje na-
vajam. Največ jih je v provincah Ontario, Britska Kolumbija in 
Alberta. 

O n t a r i o . Mnogo Slovencev dela v zlatih rudnikih v krajih: 
Kirkland Lake, Tknmans v jugozapadnem delu province, že blizu 
province Quebec, Schumacker in Sudbury, ki sta v severnem delu 
Ont aria. Tudi v okolici Fort Williamsa in Pot Arthur a ob velikem 
Gorenjem jezeru je precej Slovencev zaposlenih v gozdovih (23, 
str. 75—76). Razen tega jih precej živi v mestih Toronto, Hamilton 
(v bližini Beamsville, kjer so slovenski farmarji), Windsor, Port 
Arthur ter nekaj v krajih Weiland, Ford City, Leyack, Kapuslasing, 
Creighton Mine, Garson Mine, Sarnia (24, str. 196), S i Marie, Port 
Colborne. 

Razen v Ontariu je precej Slovencev v B r i t s k i K o l u m -
b i j i , najzapadnejši kanadski provinci. Tu žive Slovenci v na-
slednjih krajih: Vancouver, Nanaimo, Fernie, Blackburn, Princeton, 
Premier, Anyoux, Corbin (23 str. 75—76). Razen teh najvažnejših 
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naselbin žive Slovenci tudi v kraj ih: Chemainus, Cassady, Britannia 
Beack, Cranbrook, Kimberley, Sount Sloean, Trail, Rossland, Aleu-
by, Porteau, Granit Falls, Ocean Falls, Ladner, Invermere, Straw-
bery, Powel River, Swift Creek, Kampbell River. 

V provinci A l b e r t a je prilično Slovencev. Zaposleni so v 
premogovnikih. Glavni premogovni revirji, k j e r delajo naši l judje, 
so: Canmore, Coleman, Nordegg, Mountain Park (23, str. 75—76). 
Precej jih živi tudi v mestu Edmonton. Manjše slovenske kolonije 
so v Calgary, Wayne, Robb, Edson, Mercoal, Drumheller. 

Tudi v M a n i t o b i daleč proti Arktiku so naši ljudje. N e k a j 
jih živi v Winnipegu in Še 600 milj severno odtod je v Flin Flonu 
in okoli Sheridona precej naših rojakov, ki kopljejo zlato rudo. 

V provinci Q u e b e c živi precej Slovencev v Montrealu, v 
Noranda Mayne in Raynu. 

Pa tudi po rudniških revirjih N o v e Š k o t s k e ob Atlant-
skem oceanu je precej Slovencev v Sydneyu, Springfieldu, N e w 
Waterfordu. 

N a j m a n j je Slovencev v provinci S a s k a t c h e w a n , ki je 
poljedelska in živinorejska pokrajina, Tu jih le nekaj na farmah 
v bližini Regine. Pričujoči pregled je sestavljen na osnovi mate-
riala, ki je mogel biti doslej zbran, pravi Grado (24, str. 196). Go-
tovo so še naselja, o katerih nimamo podatkov, mnogo naših ljudi 
je raztresenih po farmah. 

Slovenski izseljenci v Argentini 

Slovensko izseljevanje v Argentino je predvsem iz časa po 
prvi svetovni vojni in se je začelo v velikem obsegu šele 1. 1924. 
Tedaj so se v Argentino v veliki meri začeli izseljevati Slovenci 
iz Slovenskega Primorja, da se rešijo fašističnega nasilja in najdejo 
primeren zaslužek za rešitev doma, ki je bil prezadolžen. V devetih 
letih (1926—1934) se je po podatkih italijanske državne statistike 
izselilo iz slovenskega dela »Julijske krajine« v Argentino 10989 
oseb. 

Toda tudi teh 11.000 izseljencev, ki jih beleži uradna statistika, 
ne predstavlja prave številke. Mnogo se jih je namreč izselilo brez 
vednosti oblasti in brez dovoljenja, ki bi ga jim fašistična oblast 
ne dala. Poznavalci razmer trdijo, da se je izselilo še enkrat toliko 
ljudi, kot jih beleži državna statistika. Tudi iz Argentine so mi 
sporočili, da tam vsi računajo (pismo iz 1. 1939), da prebiva v državi 
okoli 22.000 primorskih Slovencev tako, da je živelo v Argentini 
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okoli 1. 1940 kakih 25.000 Slovencev. Na žalost tega izseljevanja 
ni mogoče v podrobnosti pregledati, ker so uradne argentinske sta-
tistike beležile naše rojake z onstran takratne meje kot italijanske 
državljane in jih niso ločile od Italijanov. Tudi naše oblasti v Ar-
gentini, kot poslaništvo, konzulati in izseljeniški komisariati niso 
imeli o njih nikakršnega pregleda in so o njih le malo vedeli. 

»Polovica vseh Slovencev, ki živijo v Argentini, prebiva v 
Buenos Airesu in bližnji okolici. Okoli 1. 1930. je bilo slovensko 
središče na Paternalu, mestnem delu Buenosa Airesa. Kakih 5000 
Slovencev je tedaj križalo paternalske ceste. Ob nedeljah in na 
večer je bil ves Paternal slovenski in vsi trgovci so se naučili tudi 
v slovenščini prodajati. Kaša še danes tod nima drugega imena 
in hren tudi ne. Rasle so po Paternalu slovenske gostilne, pele 
harmonike. Vse je bilo slovensko, z nelepimi razvadami vred, kajt i 
vino je bilo po ceni, dela in zaslužka obilo« (28, st. 44—47). 

»Taki so bili slovenski početki v Buenos Airesu, na Paternalu. 
Se danes, ko je vse to že zgodovina in ko prebiva v tem mestnem 
delu samo še kakih 300 Slovencev, se vsi naši spominjajo nekda-
njega slovenskega življenja, ki je tu odmevalo. Tu so se pač mimo-
grede skoro vsi ustavljali, živeli morda nekaj mesecev ali tudi let. 
Skoro vsak pa je moral misliti dalje in začeli so nakupovati stav-
bišča ob robu rastočega mesta, kjer je bilo ceneje. Paternal se 
prazni, Slovenci si postavljajo lastne strehe drugod. Največ Slo-
vencev je sedaj v okraju Villa Devoto, kjer je že več kot 300 slo- * 
venskih domov. N a Saavedri jih je 50, okrog Marije v Lurdu, po 
naseljih, ki so sedaj že skoro cela mesta kot Caseros, San Martin, 
Tropezon, Lynch, Progreso je gotovo spet čez 100 slovenskih do-
mov. Ob Saavedri je Florida, kamor se je zateklo več stotin Slo-
vencev. Drugi so šli na ono stran, kjer so Matadores, klavnice, koder 
je raztresenih mnogo slovenskih hiš. Nekateri so hiteli dalje v 
Villa Lugano, koder so nekje naselili skoraj kompaktno del ulice 
prav tako kot na Saavedri. Tako se je slovenska množica razlezla 
na vse strani po milijonskem mestu. Paternal pa je ostal v zgodo-
vini, kot pesem v spominu na naše izseljenstvo v tej deželi. Le 
nekaj rojakov si je pomagalo do lastnih hiš na Paternalu, gostilne 
so se izpraznile, tod so ostali le še slovenski krojači in čevljarji. 

Drugo izhodišče slovenskega življenja je Avellaneda. Upravno 
ta del mesta sicer ne spada pod Buenos Aires, dejansko pa je z 
Buenosom docela strnjen, ker tvori kompaktno naselbino, ločeno 
od glavnega mesta le po reki, ki je nagosto premostena. 

3 ' 
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Tu so velike klavnice, ogromna skladišča za prekomorsko trgo-
vino, mnoge tovarne za olje, emajlirano posodo, steklo. Tu je tudi 
mnogo Slovencev z vseh strani. Toda slovenski živelj se je kar 
porazgubil, ne da bi se ustvarila kalka skupnost. Ostali so le bolj 

> v zvezi s Paternalom, v kolikor se sploh niso odtujili. Pač pa se je 
na Avellanedi koncentriralo Prekmurje in če danes govorimo o 
Slovencih v Avellanedi, mislimo na Prekmurce, ki tvorijo tu jedro, 
čeprav ni drugih Slovencev tudi tu nič manj po številu, le da ne 
predstavljajo nikake skupnosti. Ker je bilo tu blizu dela za tisoče 
rok in so stanovanja bila in so še danes dosti cenejša, čeprav malo 
udobna, so se tu naselili mirni in potrpežljivi Prekmurci, ki še 
danes vzt ra ja jo v babilonski zmešnjavi vseh narodov sveta in v 
težkem industrijskem ozračju. Kakor so se Primorci razseljevali 
po deželi iz Paternala, tako so se. Prekmurci zatekli najprej na 
Avellanedo, potem ko so prišli iz Montevidea, kajt i prvi prekmur-
ski val se je ustavil v Urugvaju in od tam iskal poti dalje na jug. 
Na Avellanedi so iskali dela skoro vsi, odtod so si skušali poma-
gati na boljše. Težišče pa je ostalo še vedno na Avellanedi. V ob-
močju Avellanede je kakih 1500 Slovencev, razstresenih daleč na-
okoli. Blizu središča jih je kakih 500, od teh polovica Prekmurcev. 

Po vsej Argentini so se razbežali Slovenci. Komaj polovico bi 
jih mogli izslediti, drugi so ostali brez zveze s slovensko skupnostjo. 
Naš te jmo kraje, kjer so naši naseljeni v večjem številu. 

V Buenos Airesu in okolici jih živi okoli 10.000. V tem je všteta 
tudi Avellaneda. V Ros ari u in okolici je 1000 Slovencev, ogromna 
večina v mestu, nekaj izven mesta pri poljskem delu. V Cordobi 
in okolici jih živi 500. Delajo v tovarnah, največ v kamnolomih. 
Bahia Bianca ima 100 Slovencev. V Lomi Negri jih je 50, največ 
v cementni tovarni. V Tandilu delajo v kamnolomih, v Mar del 
Plata so zidarji. V Rio Negro jih je raztresenih okoli 1000, največ 
živijo od sadjarstva, nekaj v petrolejski industriji; večinoma so 
Vipavci. V Chacu je 500 Slovencev, so kmetje in oglarji. V Men-
dozi živi okoli 300 Slovencev, toda nikjer kompaktno v večjem šte-
vilu. So poljski delavci, le redko lastniki. Precej je vinogradnikov 
(San Rafael). V Berissi, industrijskem mestecu, 60 km od Buenos 
Airesa, je 300 Slovencev. Delajo v mesnicah. V Comodoro Riva-
davia živi kakih 200 Slovencev, ki so zaposleni v petrolejski indu-
striji. Okoli 50 Slovencev je naseljenih v Cinco Saltos, v Neu-
quenu. Precej jih je v Plaza Huincul, kjer se razvija petrolejska 
industrija. Stotina rojakov živi v okolici La Plate, posebno v Tolosi 
jih je lepo število. 
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Ostali tisoči so razkropljeni po širni deželi in so večinoma že 
izgubili vsak stik s slovensko skupnostjo. Večina naših ljudi je 
zaposlena v tovarnah. Delajo v tovarniških obratih v mestih Bue-
nos Aires, Rosariu, Cordobi, zaposleni so v kamnolomih in cement-
nih tovarnah. Okoli Rio Negra in v Mendozi so Slovenci raztre-
seni kot kmetje, drugod so oglarji in vinogradniki ali pa delajo 
\ petrolejski industriji in v mesnicah. 

Le redki Slovenci so samostojni podjetniki. Okoli 50 je v Bue-
nos Airesu slovenskih trgovin, približno toliko tudi še drugod. Urad-
nikov je prav malo (50). Vsi pa žive »iz rok v usta«. Okoli 1000 
je v celi državi slovenskih lastnikov dioma, skromnih hišic s tremi, 
največ štirimi prostori. Kakih 400 je slovenskih hiš na ozemlju 
Buenos Airesa, okoli 200 v njegovi neposredni bližini. V Rosariu 
ima okoli 100 Slovencev svoje domove, v Cordobi pa kakih 50. 

V ekonomskem pogledu se še najbolje godi onim, ki bivajo 
v Rio Negru, kjer imajo nekateri prav lepa posestva in žive največ 
od sadjarstva« (po 28, str. 44—49). 

Slovenski izseljenci v Braziliji 

Naše izseljevanje v to deželo je že staro. Že proti koncu prej-
šnjega stoletja je bilo precejšnje. Takrat je namreč Brazilija na 
stežaj odprla vrata vsem doseljencem, jim nudila razne ugodnosti 
in celo pošiljala v naše kraje agente, ki so obljubljali izseljencem 
vse mogoče bogastvo. V tej dobi je odšlo v Brazilijo na tisoče in 
tisoče naših ljudi, a tam jih je čakalo veliko razočaranje. 

Prve slovenske izseljence so poslali krčit pragozdove. Ko so 
bili neprodirni gozdovi izkrčeni, so začeli na njih saditi fižol in 
koruzo. Veliko je bilo razočaranje naših ljudi, katerih težko delo 
je bilo zelo slabo plačano, tako da je le malokdo mogel toliko 
prihraniti, da se je mogel vrniti domov ali preseliti v ZDA. 

Pozneje — po prvi svetovni vojni — je večina slovenskih bra-
zilskih izseljencev (skoro sami Primorci) odhajala v notranjost 
države k delu na kavinih nasadih, kamor so dobivali iz pristanišča 
prosto vožnjo. Le malo jih je odšlo v pragozdove in na farme, 
težko so se privajali na zelo hudo delo in kdor je le mogel, si je 
poiskal lažjega v tovarnah in raznih podjetjih. 

Delo na polju in v gozdu se je dolgo časa še najbolj izplačalo. 
Še vedno se največ naših ljudi peča z delom na polju, nekaj z 
obrtjo, drugi pa so delavci, stavbeniki, zidarji in zidarski pomoč-
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niki, velika večina dela zelo težko in si komaj zasluži dovolj vsak-
danjega kruha. 

V 1. 1937. je bilo v državi S. Paulo, kjer živi ogromna večina 
naših izseljencev, po uradni brazilski statistiki 93,36% jugoslovan-
skih izseljencev, zaposlenih v poljedelstvu. 

Ko je Slovensko Primorje pripadlo Italiji, so se zavedni Pri-
morci začeli v veliki meri izseljevati v Brazilijo. Kolikšno je bilo 
to izseljevanje, ne moremo zasledovati, ker ni nikakršnih pravih 
statističnih podatkov. Italijanska uradna statistika navaja mnogo 
prenizke številke (za 1. 1926—1934 let 436 oseb), kajt i naši l judje 
so se izseljevali brez vednosti oblasti in brez njihovega dovoljenja. 
Pa tudi vsa prizadevanja, da bi iz Brazilije dobila kaj več uporabnih 
podatkov, so ostala skoro brez uspeha. Le malokdo mi je odgovoril, 
pa še to le približno. Zdi se, da niti oni naši izseljenci v Braziliji, 
ki so vendar nekoliko razgledani, nimajo prave slike o slovenskem 
življu v Braziliji. Še najbolj pravilna se zdi Hladnikova cenitev 
naših ljudi v Braziliji, ko pravi: »V splošnem se sodi, da je v Bra-
ziliji kakih 5000 Slovencev.« 

Tudi o slovenskih naselbinah v Braziliji nisem mogla dobiti 
natančnejših podatkov. Ogromna večina naših ljudi prebiva v 
državi S. Paulo, ki je najnaprednejša krajina brazilske zveze. Po-
lovica vseh Slovencev živi v glavnem mestu te krajine, v S. Paulu 
in njegovi okolici. Neka j jih je tudi v brazilski prestolici Rio de 
Janeiro ter v južnih državah zveze Rio Grande do Sul, Sta-Cata-
rina in Parana. 

Prvotno so se skoro vsi naši priseljenci selili v notranjost Bra-
zilije, na kavine nasade. Le malo jih je odšlo v pragozdove, malo 
se jih je privadilo težkega gozdnega dela in dela na farmah, večina 
se je vrnila v mesta in si poiskala lažje delo po tovarnah in trgov-
skih podjetj ih. Delo na polju in v gozdovih se je sicer edino izpla-
čalo, ker je dobil naseljenec kompleks zemlje v pragozdu v brez-
plačno uporabo za 7—9 let. Toda to delo je bilo silno težko in je 
zahtevalo nekaj kapitala. 

Kriza, ki je nastopila zaradi nadprodukcije kave, je prisilila 
tudi naše delavce, da so začeli zapuščati kavine nasade in plan-
taže in prihajali v mesta iskat posla (22, str. 55). 

Naši rojaki v Braziliji so bili prepuščeni kar sami sebi. Tu 
ni bilo nikakršnega zastopnika niti honorarnega konzula. Brez 
slovenskih učiteljev in brez društev, ki so včasih obstajala, a 
pozneje razpadla zaradi nesloge, so tu živeli naši rojaki v veliki 



I 

SLOVENSKI IZSELJENCI 3 9 

zapuščenosti. Slovenskih listov in knjig v Braziliji niso izdajali, 
le malo je dospelo do njih slovenskega čtiva iz domovine ali iz 
sosednje Argentine. Živeli so pač raztreseni po farmah, mnogi 
so bili lastniki teh farm, odrezani od sveta in le malo stikov jih 
je vezalo med seboj. 

Slovenski izseljenci v Egiptu 

V Egiptu je le malo slovenskih družin in prav tako malo mo-
ških naseljencev. Sem so se izseljevala po veliki večini primorska 
dekleta, ki so hodila služit. Velika večina deklet služi po mestih. 
Kar pa je moških, so zidarji, šoferji, nekaj je tudi uradnikov pri 
raznih evropskih bankah. 

Slovencev in Slovenk iz Jugoslavije je bilo v Egiptu le malo 
in še to so le priletne, ker mlajše ne morejo priti zaradi strogih 
zahtev. 

V Egiptu je prebivalo 1. 1940 okoli 7.000 Slovencev. Največ jih 
je živelo v Aleksandri ji: 4.500. Približno 80% teh naseljencev je 
Goričanov iz Gorice, Bilj, Mirne, Ajdovščine, Tolmina. Veliko jih 
je bilo tudi s Krasa in Trsta. Druga večja naselbina je bil Kairo, 
k jer je živelo kakih 1500 Slovencev. Okoli 500 jih je prebivalo v 
Port Saidu, ostalih 500 pa v Suezu, Tanti, Kahr el Zagatu in Go-
renjem Egiptu. 

B. Celinsko izseljevanje 

Slovenski izseljenci v Avstriji 

Že zelo zgodaj so se naši l judje izseljevali v srednje- in zgornje-
štajerske industrijske predele in kmalu je to izseljevanje doseglo 
velik obseg. Iz statistik, ki so bile objavljene, ni mogoče ugotoviti 
niti velikosti teh selitev, niti razporejenosti slovenskih naselbin v 
štajerskih industrijskih predelih. Vendar je iz njih razvidno, da so 
se Slovenci naseljevali zlasti v Gradcu in njegovi okolici, v Brucku, 
Judenburgu ter v sodnih okrajih Leoben in Voitsberg, manj pa v 
okrajih Hartberg, Weiz in Feldbach v vzhodni Štajerski, nekaj pa 
se jih je izselilo tudi v severozapadno Štajersko. Ti izseljenci niso 
bili zaposleni v poljedelstvu, ampak v industriji in javnih službah. 
Povsod so se Slovenci v nemškem okolju hitro asimilirali in izgi-
njali. Vsi dosegljivi podatki o izseljevanju Slovencev v Avstrijo 
in o njihovih naselbinah v tej državi so neuporabni in zato o teh 
naših izseljencih nimamo nobene prave slike. 
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Slovenski izseljenci v Nemčiji 

Poleg industrijskih predelov na severnem Štajerskem je naj-
starejše slovensko izseljeniško ozemlje v Evropi rensko-westfalska 
pokrajina, kamor so se začeli Slovenci izseljevati že koncem prejš-
njega stoletja. V glavnem so odhajali v Westfalijo revnejši pre-
bivalci Štajerske in Kranjske. Premožnejši so se v veliki meri selili 
čez ocean, oni pa, ki niso imeli dovolj sredstev za dolgo pot preko 
morja, so se izseljevali najprej v industrijske predele Gornje Šta-
jerske, pozneje pa v Westfalijo, v mesta, kjer so še danes naseljeni. 
Le prav malo se jih je razselilo po ostali Nemčiji. Nezaposlene ru-
darje in delavce iz Trbovelj, Hrastnika in Zagorja so plačani 
agentje odpeljevali v skupinah in posamezno v rensko-westfalske 
rudnike, da tam vrše najtežja dela (21, str. 8—10). 

Nobena predvojna statistika ne prikazuje pravega številčnega 
stanja naše emigracije. Deželic sodi, da je bilo pred prvo svetovno 
vojno v rensko-westfalski pokrajini okoli 70.000 Jugoslovanov, po 
večini Slovencev, ker so se Hrvatje in Srbi sem le malo selili. Pre-
sijii težke industrije in propagandi je uspelo, da se je v razmeroma 
kratkem času raznarodil velik del našega življa. 

Po prvi svetovni vojni so cenili, da je v Westfaliji 40.000 Slo-
vencev, pa so mnogi zaradi težkega dela in nezaposlenosti zapu-
stili Nemčijo in si poiskali delo v Franciji, Holandiji in Belgiji. 
Zlasti gospodarske krize so močno zredčile vrste slovenskih West-
falcev. 

Število primorskih Slovencev je v Westfaliji tako nizko, da ni 
vredno omenjanja. 

Nikakor se mi ni posrečilo ugotoviti, koliko Slovencev živi v 
Westfaliji. Z nemškimi uradnimi statistikami si nisem mogla po-
magati, ker te beležijo le jugoslovanske državljane, ki prebivajo v 
Nemčiji. Znano pa je, da je večina naših izseljencev prestopila 
zaradi raznih ugodnosti v nemško državljanstvo. Ob ljudskem 
štetju 16. jun. 1933. je bilo v Nemčiji — po podatkih uradne sta-
tistike — 17.258 jugoslovanskih državljanov, od teh 7534 v renski 
provinci in 6190 v provinci Westfaliji. Vsi ostali so že postali 
nemški državljani in jih statistika šteje med Nemce. Jugoslovan-
ske oblasti so štele v Nemčiji okoli 25.000 jugoslovanskih držav-
ljanov. Razlika med nemško uradno statistiko in našo, ki znaša 
okoli 8000, je imela svoj vzrok v dejstvu, da so mnogi prestopili v 
nemško državljanstvo, za odpust iz jugoslovanskega pa niso prosili 
in so bili takorekoč državljani obeh držav. 
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Brez dvoma pa živi v Westfalij i mnogo več Slovencev, kakor 
so jih navajali uradni zapisi. Pogosto se je pisalo in govorilo o 
40.000 Slovencih v Westfaliji. Biti pa moramo pri tem previdni. 
Okoli 40.000 je bilo v resnici v Westfaliji vseh onih, ki so izšli od 
slovenskih staršev. 

Sprva so se Slovenci naselili zlasti okoli Duisburga, kjer so 
našli zaposlitev v premogovnikih. Počasi in postopno pa so se raz-
selili tudi drugam in so v prvem desetletju živeli razkropljeni že 
po vsem premogovnem revirju Porurja. Še danes so naseljeni po 
raznih industrijskih kraj ih okrog Essena, dočim drugod po Nem-
čiji ni bilo in še danes ni večjih slovenskih naselbin. V Westfaliji 
je bilo okoli 60 slovenskih naselbin, med njimi so največje Ham-
born, Meerbeck, Gladbeck, Dortmund, Gelsenkirchen, Essen, 
Hochheide, Gerthe, Wanne, Osterfeld, Bottrop itd. Koliko živi v 
poedinih naselbinah slovenskih izseljencev, je zelo težko določiti. 
Saj niti sami, niti naše oblasti niso imele o tem toenejšega pregleda. 
Vsi podatki, ki sem jih našla odnosno prejela, si med seboj tako 
zelo nasprotujejo in so razlike med njimi tolikšne, da si ni mogoče 
ustvariti prave slike. Ker mnogi ne govore več slovensko niti doma 
(številne družine so narodnostno mešane) in ne čutijo več zveze z 
domovino, s katero nimajo nikakršnih stikov, je včasih res težko 
oceniti število slovenskih prebivalcev v poedinih naselbinah. Treba 
bi bilo pač mnogo podrobnega dela na mestu, da bi mogli ugotoviti, 
koliko je raztresenih naših ljudi po westfalskih industrijskih kra-
jih. Prejela sem pa statistiko o številu naših družin na Westfalskem 
In v Porurju, kar sem poizkusila prikazati s priloženo karto. N a 
osnovi teh podatkov in nekaterih sporočil, ki sem jih prejela, so-
dim, da je bilo število Slovencev v največjih naših naselbinah pri-
bližno naslednje: 

Hamborn 2000 Essen 300 Recklinghausen 200 
Meerbeck 1500 Gerthe 300 Suderwich 150 
Gladbeck 900 Wanne 300 Schonnenberg 120 
Solingen 500 Bottrop 300 Mengede 110 
Dortmund 500 Holthausen 280 Habinghorst 110 
Osterfeld 350 Wehofen 260 Buer-Hassel 110 
Hochheide 300 Gelsenkirchen 250 Buer-Erle 110 
Lintfort 300 Oberhaüsen 250 Marl 100 

Erkenschwick 230 Schönebeck 100 

Ostali žive v velikih naselbinah industrijskega predela, raz-
treseni po velikih kolonijah okoli tovarn in rudnikov. Ponovno n a j 
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poudarim, da gornje številke predstavljajo le približne vrednosti, 
kajti točnih podatkov nisem mogla dobiti, čeprav sem prosila za 
nje pri vseh onih, ki bi jih mogli imeti. 

V Westfaliji so naši ljudje vsi le rudarji, ki opravljajo po rovih 
najtežja dela, ona, katerih nemški delavci niso hoteli delati. Razen 
tega so nekateri Slovenci našli zaslužek v podjetj ih in tovarnah, 
ki jih je na tem gosto naseljenem prostoru mnogo. 

Kot že omenjeno, so bili naši rudarji zaposleni pri najtežjih 
delih v vlažnih zelo nizkih rovih, pogosto so morali delati celo leže 
na tleh, ponekod v vodi. Delo je bilo zelo težko, često čez 1000 m 
globoko pod zemljo, pri visoki temperaturi, v premogovem prahu. 
Med vsemi narodnostmi so Jugoslovani še najdalj vzdržali. Bili so 
odporni in zato iskani delavci. Razumljivo pa je, da so pogosto 
zboleli za tuberkulozo, dobili revmatizem in niso učakali starosti. 
Slabo zdravstveno stanje se je očitovalo na potomstvu, ki je bilo 
pogosto zelo slabotno. Zaradi krize je bilo nekaj naših izseljencev 
odpuščenih z dela. Nemčija je začela imigracijo v Westfalijo ome-
jevati in ni dovolila tujcem naselitve brez predhodnega zasigura-
nega dela. Seveda ni veljalo to za sezonske delavce, ki so bili Nem-
čiji še potrebni, ker so domačini raje delali v industriji, kjer so bili 
mnogo bolje plačani. Organizacije westfalskih Slovencev, ki so 
bile včasih zelo močne, so v letih med obema vojnama vidno raz-
padale. Le slovenske knjige, ki so krožile med njimi, so še radi 
brali in si jih izposojali. 

Slovenski izseljenci v Franciji 

Ko so po prvi svetovni vojni Z D A zaprle vrata doseljencem, 
je postalo slovensko izseljevanje predvsem kontinentalno. Eden 
izmed njegovih glavnih ciljev je postala Francija, naša nova 
»Amerika«, bogata na kapitalu in prirodnem bogastvu, ki pa ji je 
primanjkovalo delovnih sil, zlasti zaradi ogromnih izgub prebival-
stva v vojni. Tako francosko poljedelstvo kakor industrija sta po 
vojni v toliki meri pogrešala delovne sile, da jima ni zadoščala 
spontana imigracija iz sosednih držav, marveč je bilo treba organi-
zirati sistematsko doseljevanje iz dežel, od koder se dotlej v Fran-
cijo sploh niso izseljevali, to je, zlasti iz novo nastalih slovanskih 
držav: Češkoslovaške, Poljske in Jugoslavije. 

V 1. 1925. dobi francosko društvo »Société générale d'imiigra-
tion« koncesijo od jugoslovanskega ministrstva socialne politike, 
da more v Jugoslaviji najemati poljedelske delavce za Francijo. Ta 
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koncesija se je v 1. 1926. razširila tudi na rudarje in industrijske 
delavce. 

Tisoči slovenskih izseljencev se v tem času naseljujejo v indu-
strijskih in rudarskih krajih vzhodne Lorene in Pas-de-Calais-ja 
ter v departementih Moselle, Meurthe-et-Moselle in Nord. Selijo 
se sem iz domovine in iz Westfalije, ki jo zajame gospodarska 
kriza. 

Stanje slovenskega izseljeništva v Franciji je razvidno iz po-
ročila, ki ga je v 1. 1929. izdelal jugoslovanski izseljeniški komisar 
v Parizu. Referat se nanaša na omenjeno leto. Tedaj je bilo v 
Franciji okoli 7000 primorskih Slovencev in čez 16.000 iz jugoslo-
vanske Slovenije, največ pa jih je bilo v naslednjih predelih: 

Merlebach in okolica . . 6599 Slovencev, od tega 1800 iz Slov. Prim. 
Aumetz in okolica . . . 2829 
Pas de Calais, Nord . . . 6855 
Dep. Loire in Puy-de-

Dome 2574 
Dep. Nièvre in Saône-et-

Loire 2370 
Kolonija Nancy-Kembs 133 
Dep. Tarn, Gard . . . . 460 
Pariz in okolica, cca. . .,2000 

skupaj 23.820 Slovencev 

V naslednjih letih to število še narašča, a od 1. 1932. dalje se 
selijo v Francijo predvsem poljedelski sezonski delavci, le redki 
so rudarj i in industrijski delavci. Število sezonskih izseljencev 
stalno narašča. Opazno je dejstvo, da je vsako leto večje število 
izseljencev od števila onih, ki se jeseni vračajo., To pomenja, da 
se nekaj sezonskih delavcev ne vrne, marveč da ostajajo v Fran-
ciji in s tem postanejo pravi, t. j. stalni izseljenci. To izseljevanje 
moremo zasledovati s pomočjo uradnih statistik. Iz njih sledi, da 
je v dobi pred drugo svetovno vojno bilo v Franciji okoli 23.000 
Slovencev iz osvobojene Slovenije in 11.000 primorskih Slovencev, 
torej je znašalo skupno število Slovencev v Franciji 34.000. Tako 
visokega števila slovenskega življa seveda ne beleži nobena stati-
stika, niti nobena izseljenska oblast, kajti vedno in povsod so pri-
morski Slovenci šteti med Italijane, ker so pač italijanski držav-
ljani; francoske statistike pa popisujejo tujce le po državljanstvu 
in ne po narodnosti. 

„ „ 1100 „ ,, 
,, ,, 150 ,, ,, 

„ „ 2000 „ „ 

„ „ 2000 „ „ 
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Slovenci so v Franciji raztreseni po vsej deželi. Večje sloven-
ske naselbine se nahaja jo v industrijskih in rudarskih okrajih 
severovzhodne in severozapadne Francije. Največ naših ljudi živi, 
kot sem že omenila, v departementih Pas-de-Calais in Nord, Mo-
selle, Meurthe-et-Moselle. V teh departementih prebiva polovica 
ali še več naših izseljencev v Franciji. V teh industrijskih predelih 
in rudarskih revirjih so ponekod Slovenci precej kompaktno na-
seljeni. 

Največ je naše izseljensko ozemlje v Franciji je pokrajina Pas-
de-Calais, kjer je živelo pred drugo svetovno vojno okoli 4000 Slo-
vencev, ki so večji del rudarji v premogovnikih. N a splošno opazu-
jemo, da so se slovenski izseljenci držali industrijskih predelov 
in da so bile največje slovenske kolonije v okolici rudarskih re-
virjev. Vkljub temu, da se je število naših rudarjev proti koncu 
četrtega decenija precej znižalo, je bilo tod precej večjih sloven-
skih naselbin. Glavne so bile naslednje: 

I 

V dep. P a s - d e - C a l a i s : 

Lens-Liévin z okolico . . . . 1000 Slovencev 
Sallaumines z okolico . . . . 900 „ 
Bruay en Artois 500 „ 
Wingles z okolico 210 „ 
Dourge in okolica 100 „ 
Vendin-le-Vieil 280 
raztresenih 250 „ 

skupaj . . . 3240 Slovencev 

Nekaj jih živi v krajih Noyelles s/Lens, Mericourt, Meurchin, 
Divion, Gohelle-Loos. 

V sosednjem dep. N o r d so sledeči kraji, kjer žive naši rojaki: 

Douai in okolica 300 Slovencev 
Aniche in okolica 200 
Lille, Tourcoing, Roubais . . . 150 „ 
Gravelines . 40 „ 
raztresenih 250 „ 

skupaj . . . 940 Slovencev 

V 1. 1929. je bilo po poročilu izseljenskega komisarja v Parizu 
v teh dveh okrajih 6855 Slovencev. V zadnjih letih pred drugo sve-
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tovno vojno jih je precej izgubilo delo v rudnikih in so se izselili 
v druge kraje. 

Razen v teh dveh okrajih živi mnogo slovenskih izseljencev 
tudi v severovzhodni Franciji, v vzhodni Loreni med trdnjavo 
Metz in luksemburško ter belgijsko mejo, k jer so med Metzom in 
francosko-'saarsko mejo številni premogovniki. Tod so znatna slo-
venska naselja zlasti okoli Merlebacha. V Merlebachu in bližnji 
okolici je živelo 1. 1939. na desnem bregu Moselle še okoli 3000 Slo-
vencev, dočim jih je bilo 1.1929. čez 4000. Večje slovenske kolonije 
v tem predelu so: 

Merlebach-Freming 1000 slovenskih izseljencev 
Jeanne d'Arc 230 (med njimi 35 Primorcev) 
Kreutzwald 430 (med njimi 50 Primorcev) 
Stiring-Hapsterdick 500 
Carling-L'Hopital (kolonija 

Aspenhubel) 100 

Ostalih 750 je raztresenih po sosed-
njih naseljih, tako zlasti v Petite Roselle, Forbach, Bening, St. Fon-
taine, Lauterbach, Haargarten, Teterchen. 

Tudi zapadno odtod, v okolici Aumetza, živi precej Slovencev, 
ki so zaposleni večinoma v železnih rudnikih. V vseh teh slovenskih 
kolonijah prebiva ob francosko-luksemburški in belgijski meji okoli 
1500 Slovencev, med katerimi jih je kakih 1000 iz Slovenskega 
Primorja. 

Naše naselbine v tem predelu so: 
delavci družinski člani skupaj 

Aumetz , 130 180 310 
Tucquegnieux 110 140 250 
Giraumont 50 60 110 
Audun le Tiche 60 45 105 
Bouligny 35 50 85 
Moutiers 50 50 100 
Ste Marie aux Chênes 30 50 80 
Crusnes 25 35 60 
Piennes 15 40 55 
Algrange 15 25 40 
Boulange 10 20 30 

(Nadaljevanje na str. 46) 
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delavci družinski člani skupaj 

Volmerange 
Hettange 
Villerupt 
La Mourière 
Mancieulles 
Knutange 
Amneville 
Esch 
Mont Bouvillers 

15 
15 
6 

15 
10 
10 
5 

10 
3 

18 
18 
20 
10 
20 
20 
15 
10 
5 

33 
33 
26 
25 
30 
30 
20 
20 
8 

skupaj 619 831 1450 

Večino Slovencev, ki delajo v železnih rudnikih, tvorijo pri-
morski Slovenci. Nekatere izmed naštetih kolonij so docela pri-
morske, n. pr. Moutiers, Algrange, Volmerange les Mines, Piennes, 
La Mourière, Audun le Tiche. Skoro povsod so Primorci v večini, 
povsod pa tvorijo znaten del prebivalstva. 

V 1. 1929. so bile vse te kolonije znatno večje, saj je takrat 
živelo tod okoli 3000 naših rojakov, ki so se pozneje, ko ni bilo 
v rudnikih več za vse dovolj dela, razselili v druge predele države 
ali pa so se vrnili domov. 

Poleg naštetih slovenskih kolonij je še nekaj manjših od na-
vedenih v dep. Loire in Puy de Dome, kjer žive slovenski rudarji 
v Ricamarie (po podatkih iz 1. 1929.: 56), Le Chambon (145), 
Brassau les Mines (373). (Številke v oklepajih pomenijo le one 
Slovence, ki so jugoslovanski državljani, razen teh pa je prebivalo 
v 1. 1929. tod še okoli 2000 Primorcev.) 

Tudi v dep. Nièvre in Saône et Loire je nekaj znatnejših naših 
naselbin. V prvem je slovenska kolonija v La Machine, (kjer je 
bilo 1. 1929. okoli 150 Slovencev), v drugem pa v rudarskem kraju 
Montceau les Mines in v Creusot. 

V okraju Bas Rhin so Slovenci v Einsisheimu (75), Ste. Marie 
aux Mines (26); v okraju Haut Rhin pa v Wittelsheimu (32). Razen 
tega delajo Slovenci v Grand'Combe (département Gard) in v 
Mines de Carmaux. 

Gotovo je še precej večjih in manjših slovenskih naselbin raz-
tresenih po državi, o katerih pa ni bilo mogoče dobiti nobenih 
podatkov. Niti izseljenski komisariat v Parizu, niti naša domača 
oblastva namreč niso imela točnega pregleda in evidence, kod vse 
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naši rojaki žive in delajo. Iz francoske uradne statistike tudi ni bilo 
mogoče dobiti vpogleda v to, ker te statistike beležijo vse jugoslo-
vanske priseljence skupaj in jih ne ločijo po narodnosti. 

Za to se mi je posrečilo sestaviti točnejšo sliko le za večje slo-
venske naselbine, kjer so delovali slovenski učitelji in duhovniki, 
na katere sem se mogla obrniti in ki so mi postregli z zaželenimi 
podatki. Tudi naši konzulati v Franciji mi niso mogli dati zadovo-
ljivih podatkov, ker so se zanimali le za jugoslovanske državljane; 
znano pa je, da so naši izseljenci v precejšnji meri prestopali v 
francosko državljanstvo, da si s tem pridobe nekatere pravice, ki 
jih kot tujci ne bi uživali. 

Končno naj še pripomnim, da točne slike naših naselbin v 
Franciji najbrže ne bo mogoče nikoli podati, ker živi tam precej 
naših ljudi, ki se našim oblastem sploh niso javili in so s slovensko 
skupnostjo v tujini izgubili vsak stik. Zlasti velja to še za izseljence 
zadnjih let, ki so bili zaposleni kot poljedelski delavci in raztreseni 
po vsej držalvi. Dokler so bili namreč zaposleni v rudnikih in indu-
striji, so mogle nastajati tudi večje slovenske kolonije v istem 
kraju in po več skupaj v bližini. Kasneje se to ni dogajalo več v 
toliki meri kot v prvih letih našega izseljevanja v Francijo in zato 
je bilo vedno teže podajati pregled slovenskih naselbin. 

Velika večina naših izseljencev v Franciji je zaposlena v rud-
nikih in premogovnikih zlasti severne Francije, ostali so gozdni in 
poljedelski delavci. Tudi na severozapadu države, v Pas-de-Calais 
so opravljali slovenski izseljenci najtežja dela, ki so jih domačini 
odklanjali, ker so raje uživali brezposelno podporo kot da bi se 
mučili pri težkem delu v jami. Le malo Slovencev je bilo tod zapo-
slenih v tovarnah, skoro vsi so delali v rudnikih. Dekleta so delala 
deloma pri rudokopih, deloma so služila po mestih. 

Naši izseljenci so le redko v drugih poklicih. V Pas-de-Calaisu 
je kakih 10 slovenskih trgovcev in okoli 20 slovenskih gostilničar-
jev, a to je tudi vse, kar ne dela v industriji. 

Dočim Slovenci v Pas-de-Calaisu in okoli Merlebacha delajo v 
premogovnikih, so slovenski naseljenci v Aumetzu in okolici ru-
darji v železnih rudnikih. Prvi so biil po veliki večini že pred pri-
hodom v Francijo rudarji, slednji pa so bili, preden so prišli na 
delo v železne rudnike, kmetje. 

Poljedelski delavci, ki so predstavljali proti štiridesetim letom 
že močan element med našimi izseljenci v Franciji, so vkljub slalbši 
plači pošiljali domov več denarja kot rudarji, ki so bili bolje 
plačani. Res je sicer, da so bili mnogo bolj navezani na domovino 
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kot rudarji, ki so se v Franciji stalno naselili in deloma niso imeli 
z domačimi kraji nobenega stika več. 

Naši izseljenci so si osnovali številne organizacije, podporne 
in kulturne, pa tudi športne in šahovske. Mnoga teh društev so 
razpadla, nekatera med njimi pa so žela splošno priznanje na 
koncertih pevskih zborov in pri gledaliških predstavah. 

Slovenska mladina je v Franciji govorila med seboj že po 
večini francosko. Slovensko je sicer še znala, ker se tega nauči 
pri starših, ki se francoskemu jeziku težko privadijo. Najzaved-
nejši so gotovo Primorci, ki so svoje otroke sami učili slovenščine. 
Nekateri izseljenci pa, ki so se preselili v Francijo iz Westfalije, 
govore še vedno z otroki nemško. Nemščine so se hitro priučili, 
francoščina jim pa ostaja tuja, čeprav bivajo v Franciji že več kot 
deset let. Ta mladina, ki sliši doma nemščino, v šoli pa francoščino, 
slovenske govorice seveda ne more več znati. 

Francoske oblasti so vabile naše ljudi, naj svoje otroke dado 
naturalizirati in jim v ta namen tudi dajale podpore. Mnogo naših 
otrok se je tako pofrancozilo, zlasti, ker so bile s tem združene 
nekatere ugodnosti. Vendar se otroci, ki so obiskovali slovenski 
pouk, zavedajo, da so Jugoslovani, in čeprav se pofrancoziljo, so 
vendar slovensko in jugoslovansko orientirani. Odrasli izseljenci 
pa so se počutili v Franciji vedno na tujem. Mnogi so imeli tesne 
stike z domačimi in pošiljali v domovino lepe vsote. Ko bi bile 
takrat razmere v Jugoslaviji ugodnejše, bi se mnogi radi vrnili. 

Slovenski izseljenci na Nizozemskem 

Pred prvo svetovno vojno je bilo na Nizozemskem le kakih 50 
slovenskih družin, ki so se priselile iz Nemčije. Vsi ostali naši 
izseljenci so se priselili v državo v 1. 1925—1930, ko se je začela 
eksploatacija limburških premogovnikov. V, 1. 1929. je bilo na Ni-
zozemskem okoli 4000 Slovencev, v januarju 1939 pa le še okoli 
2000 Jugoslovanov, med njimi 99% Slovencev. Razen teh je bilo 
v tem času na Nizozemskem še 300 slovenskih izseljencev, ki so 
bili nemški in italijanski državljani in sicer 240 primorskih Slo-
vencev iz goriške pokrajine in 60 Korošcev. Tako moremo s pre-
cejšnjo točnostjo sklepati, da je bilo okoli 1. 1940 na Nizozemskem 
nekaj čez 2000 Slovencev. Od 1. 1930 se je namreč število naših 
rudarjev v tej državi stalno manjšalo zaradi gospodarske krize. 
Po tem letu izseljevanje na Nizozemsko preneha, pač pa se iz 
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nizozemskih rudnikov naši rudarji selijo v Francijo, Belgijo in na-
zaj domov; v 1. 1932 pa jih je precej odšlo tudi v Sovjetsko zvezo. 

Vsi naši izseljenci so živeli 1. 1940 v nizozemskem delu pro-
vince Limburg, v skrajnem južnovzhodnem kotu države, ob bel-
gijski in nemški meji, na prostoru premera največ 20 km, kjer so 
veliki premogovniki. Tu so bile sledeče večje slovenske naselbine: 

Evsden 
Heerlen (Heerlerheide) 
Lutterade (Geleen, Lindenheuves, 

Sittard) 
Brunssum (Rumpen) 
Hoensbroek 
Chevremont (Kerkrade) 
Eygelshoven (Waubach) 
Nieuwenhagen 
Maastricht (niso rudarji, ampak 

delavci v tovarnah) 

Vsi ostali izseljenci (okoli 600) so raztreseni po raznih občinah 
v rudniškem revirju, ne da bi tvorili kako večjo skupno naselbino. 

Poleg teh naših rojakov, prebiva v zgornjem delu države okoli 
30—50 slovenskih deklet, ki služijo v večjih mestih kot služkinje. 
Večina ima starše v Nemčiji, v Porurju, odkoder so prišle na 
Nizozemsko skupaj z nemškimi dekleti, ki so bile kot služkinje 
tudi na dobrem glasu. 

V vseh slovenskih naselbinah so poslovala tudi društva slo-
venskih rudarjev, ki so delovala predvsem prosvetno. Mladina, ki 
se je slovenščini zelo odtujila, tudi za naša društva ni več imela 
smisla in društva so okoli 1. 1940 že hirala.13 

Tudi na Nizozemskem so naši rojaki po veliki večini rudarji, 
le malo jih dela v tovarnah (Maastricht). Delo v rovih je tudi tu 
zelo naporno in izčrpa slednjo silo. Rudarji, ki so preje delali v 
Belgiji in Nemčiji, pripovedujejo, da je delo v nizozemskih rovih 
najtežje. Tu so najbolj mokri rovi v vsej Evropi. Premogovni sloji 
niso ponekod debeli niti 1 m, tako, da je treba kopati samo leže, 
ponekod 900 m globoko. Nesreče so pogoste vkljub vsem varnost-
nim uredbam. Vsi rudarj i se kmalu izčrpajo in zgodaj postarajo. 

13 Podatke o naših naselbinah na Nizozemskem mi je poslal Rudolf Selič, 
tajnik društva sv. Barbare iz Hoensbroeka, ki je bil sam rudar. 
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Žive pa precej dobro, ker so dobro plačani. Mnogi so precej pri-
štedili, pošiljali so denar v domovino, kjer so kupovali majhna 
posestva in hišice. 

Zelo slabo je preskrbljeno za one, ki postanejo za delo nespo-
sobni. Predno priznajo rudarja za dela nezmožnega, mora biti že 
popolnoma izčrpan. Pokojnina pa, ki jo prejema potem, je tako 
malenkostna, da onemogli z družino nikakor ne more izhajati, ker 
je življenjski standard previsok. Zato so bili naši izseljenci, ki so 
jih upokojili, prisiljeni, da so se vrnili v domovino, kjer jim je 
valutna diferenca omogočala nekoliko lažje življenje. Domačini — 
Nizozemci prejemajo na starost podpore, ki jih tujci ne morejo 
dobiti in zato se njim godi bolje ko tujerodcem. 

Slovenski izseljenci v Belgiji 

Tu so se Slovenci začeli naseljevati šele po prvi svetovni vojni, 
ko je pojenjala prekooceanska emigracija. Prvi Slovenci so pri-
hajali v Belgijo iz West fai i je, kasneje pa so se selili t ja tudi Slo-
venci iz Francije. Glavno naseljevanje je trajalo od 1. 1923 do 1929. 

Slovenskega izseljevanja v Belgijo ne moremo točneje zasle-
dovati, ker nam primanjkujejo potrebni statistični podatki. Sta-
tistika jugoslovanskega izseljenskega komisariata vsebuje namreč 
podatke šele od leta 1929. dalje in torej glavnega izseljevanja ne 
zajame. 

Iz Slovenskega Primorja je le malo ljudi odhajalo na delo v 
Belgijo. 

Koliko je bilo v Belgiji Slovencev pred drugo svetovno vojno? 
Običajno se je navajala številka 6000, ki pa je bila precej previsoka. 
Toliko in še nekaj več je bilo tam Slovencev v letih 1929—1931. 
Pozneje pa se je njih število zelo znižalo. Po statistiki belgijskega 
centralnega statističnega urada z dne 30. junija 1936. je bilo v Bel-
giji 5555 naših državljanov. Od tega Slovencev 50—60%, kot sodijo 
poznavalci razmer. Po poročilih, ki sem jih prejela iz Belgije, sodim, 
da je bilo 1. 1939. tam samo še okoli 2500 Slovencev. Med njimi je 
bilo le 5—10% primorskih Slovencev. 

Večina naših izseljencev prebiva v severovzhodnem kotu 
države, v provincah Limburg in Liège. Tu so veliki premogovniki, 
ki so jih šele po prvi vojni začeli izkoriščati. Zlasti v Limburgu so 
Slovenci precej kompaktno naseljeni v kolonijah, ki so nastale v 
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bližini šesterih novih rudnikov. Tod so večje slovenske naselbine 
v sledečih krajih: 
Waterschei okoli 300 Slovencev (okoli 100 slovenskih družin) 

Precej jih je raztresenih po rudnikih v okolici Liège-a (Lüt-
tich), v Seraingu pri Liège-u ter okoli Charleroi-ja v srednji Belgiji, 
k jer so zaposleni v železarski industriji. Tu dela okoli 50 naših 
rudarjev. V okolici Monsa (Bergena) je tudi precej Slovencev. 
Tako v krajih: Framerier, La Bouverier, Patarages (okrog 60). V 
vsej tej pokrajini je preko sto malih rudnikov, koder delajo naši 
ljudje. Tod žive zelo raztreseni in nimajo med seboj skoro nobenih 
stikov. 

Slovenci v Belgiji so skoro vsi rudarji v premogovnikih. Le 
malo jih dela v tovarnah. Majhen odstotek se bavi z obrtjo, nekaj 
več je gostilničarjev. V Eysdenu n. pr. je bilo 1. 1938 16 slovenskih 
gostiln. Neka j je tudi slovenskih uradnikov. 

Razmere v Belgiji so bile na splošno mnogo slabše kot na 
Nizozemskem, stanovanja slabo urejena, socialno skrbstvo neza-
dostno. Delo v rudnikih je bilo težko; pogosto 600—700 m globoko 
pod zemljOi-

Ker stara Jugoslavija ni sklenila z Belgijo delavske in pokoj-
ninske pogodbe, ki bi lahko izboljšala položaj naših izseljencev, 
so bili le-ti pogosto zapostavljeni in prikrajšam pri raznih pod-
porah in zavarovanjih. Mnogi bi se hoteli vrniti domov, pa jim 
predaprilska Jugoslavija ni oskrbela primernega dela, zato so pač 
ostajali v tujini in tam izginjali. Ljubezen do domovine je ginevala. 

Razen v navedenih državah prebivajo manjše skupine Slo-
vencev, še posebno pa posamezniki, tudi drugje, tako zlasti v 
Avstraliji, pa v Novi Zelandiji in v še nekaterih južnoameriških 
državah. Za vse te nisem mogla, čeprav sem poizkusila vse mogoče, 
dobiti niti približnih, a kamoli zanesljivih podatkov. Tako je mo-
rala ostati študija nepopolna tudi s te strani. 

i it it 

Pričujoča študija o slovenskem izseljevanju je nastala v 1. 
1940. Dolgotrajno zbiranje podatkov je bilo zelo otežkočeno, ker 
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nobene uradne statistike niso nudile zadovoljivih podatkov in niti 
uradi doma, niti v tujini niso imeli pregleda o tem, kje se slovenski 
izseljenci nahaja jo in koliko jih je. Zbrano gradivo je zato le neka 
še daleč ne popolna slika, ki skuša — kolikor mogoče — prikazati 
geografsko razprostranjenost slovenskih naselbin v svetu in število 
slovenskih izseljencev v poedinih krajih, mestoma pa tudi socialne 
razmere med njimi. 

Največ Slovencev se je izselilo v Združene države Severne 
Amerike, kjer jih je živelo okoli 1. 1940. približno 250.000. Največ 
jih je bilo v industrijskih državah na vzhodu, predvsem v Penn-
sylvaniji, Ohiu in Illinaisu. Tu so slovenske naselbine najštevil-
nejše. To prikazuje tudi priložena karta, ki kaže razporejenost 
slovenskih društev širom ZDA. Na drug način namreč, spričo po-
manjkanja statističnih podatkov, ni mogoče prikazati razširjenosti 
slovenskih naselbin v ZDA. V Pennsylvaniji živi okoli 65.000 
Slovencev, v Ohiu 47.000 in v Illinoisu 26.000. Največji središči 
ameriških Slovencev sta Cleveland (28.000) in Chicago (14.000). 
Precejšnje število jih je tudi v državi Indiana (5000). Večji del 
naših ljudi v teh državah se preživlja z delom v tovarnah in 
rudnikih. 

Tudi po vseh ostalih zveznih državah so se razselili Slovenci, 
ki so se, poleg omenjenih držav, naselili zlasti na gosto okoli že-
leznih rudnikov v severni Minnesoti, k je r jih je prebivalo okoli 
16.000, pa v državi Wisconsin, kjer so se mnogi oprijeli kmetovanja 
in ustvarili vzorne farme. V vsej državi Wisconsin je prebivalo 
1. 1940. okoli 12.000 Slovencev, največ v slovenskem središču Mil-
waukee (8000). V severni Minnesoti slovenske naselbine sicer niso 
številčno tako močne, kot v drugih državah, so pa pomembne zato, 
ker so tod Slovenci v razmeroma majhnih mestih (Ely, Eveleth) v 
večini in pr ihajajo močno do izraza. Tudi v državi Michigan je 
število slovenskih izseljencev znatno (8500), še največ jih živi od 
njih v Detroitu (2000). 

Kot je razvidno s karte, so Slovenci krenili tudi proti zapadu 
in se v večji meri naselili zlasti v državah Colorado (preko 6000), 
Wyoming (1500), Montani (4300), Utahu (1500), Kaliforniji (9800) 
in državi Washington (4000). Skoro vsi ti naši izseljenci so ali 
rudarji ali pa industrijski delavci. Društveno življenje in prosvetno 
delo je med njimi zlasti v vzhodnih državah zelo raizgibano. Seveda, 
druga, to je v Ameriki rojena generacija, le malo razume sloven-
ščine. Nikjer v svetu izven domovine se Slovenci niso gospodarsko 
in tudi kulturno tako uveljavili kot v ZDA. 
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Razen v Z D A obstajajo slovenske naselbine tudi v Kanadi, 
k jer je živelo okoli 6000 naših izseljencev. Njihove naselbine so 
raztresene po vseh provincah, največ jih je v provincah Ontario, 
Britska Kolumbija in Alberta. Delajo v rudnikih in gozdovih. 

Dočim je naše izseljevanje v Severno Ameriko že staro, se je 
med obema vojnama začelo mnogo primorskih Slovencev seliti v 
Argentino in Brazilijo. Okoli 1. 1940. je živelo v Argentini okoli 
25.000 Slovencev; polovica od njih je prebivala v Buenos Airesu 
in bližnji okolici. Ostali so bili raztreseni po državi (Rosario, Cor-
doba, Mendoza, Rio Negro in drugod). Zaposleni so bili večinoma 
kot delavci, nekateri tudi pri poljskem delu. V Braziliji, k jer je 
živelo kakih 5000 Slovencev, so bile razmere med njimi zelo ne-
povoljne. Polovica naših brazilskih izseljencev je živela v drâaivi 
S. Paulo v istoimenskem glavnem mestu. 

Tudi v Egipt so se selili primorski Slovenci in sicer zlasti go-
riška dekleta, ki so hodila t j a za služkinje. Okoli 1. 1940. je živelo 
tam približno 7000 Slovencev, od teh v Aleksandriji 4500 in v 
Kairu 1500. 

Razen industrijskih predelov zgornje in srednje Štajerske, 
kamor so se naši l judje že zgodaj izseljevali, je Westfali ja najsta-
rejše slovensko izseljendško ozemlje v Evropi. Tu so Slovenci po-
prijeli za naj težja dela v rovih in tovarnah, ki jih domačini niso 
hoteli opravljati. Po prvi svetovni vojni so cenili, da je v West-
faliji slovenskih izseljencev okoli 40.000. Med obema vojnama so 
se zaradi gospodarskih kriz mnogi izselili in se je število znatno 
znižalo. Največ naših ljudi živi okoli Hamborna Meerbecka in 
Gladbecka. 

Po prvi svetovni vojni je postala Francija naša nova »Ame-
rika«. Že leta 1929. je bilo v Franciji okoli 23.000 Slovencev, pred 
drugo svetovno vojno pa celo 34.000. Največ jih je bilo v indu-
strijskih departementih severovzhodne in severozapadne Francije: 
Pas de Calais, Nord, Moselle, Meurthe e t Moselle, k jer je prebi-
valo več od polovice naših v Franciji, ostali so bili raztreseni po 
državi. Skoro vsi so bili zaposleni kot delavci najnižjih kategorij, 
pri težkih in najtežjih delih v rovih in tovarnah le malo je bilo 
med njimi poljedelskih in gozdnih delavcev. 

N a Nizozemskem so se naši izseljenci naselili v skrajnem 
jugovzhodnem kotu države, v provinci Limburg, okoli velikih pre-
mogovnikov. Tu je živelo 1. 1940. nekaj čez 2000 Slovencev, ki so 
bili po večini rudarji, le malo je bilo industrijskih delavcev. Tudi 
v Belgiji, kjer se je število naših izseljencev đo 1. 1940. znižalo na 



54 SLAVA LIPOGLAVSEK - RAKOVEC: 

2500, so bili naseljeni predvsem v provincah Limburg in Liège v 
severovzhodnem delu države. Zaposleni so bili po večini kot ru-
darji v premogovnikih. 

Dokaj naših ljudi je odšlo tudi v druge dele sveta, zlasti v 
Avstralijo, pa v Novo Zelandijo, vendar o njih številu in o njih 
življenju ni bilo mogoče dobiti niti približnh podatkov. 

* sfc Л 

Pregled o našem izseljeništvu, ki ga je skušala podati naša 
študija, nam je pokazal, v kako velikem številu so morali naši 
l judje v dobi kapitalističnega reda zapuščati svojo zemljo in si 
iskati trdega kruha v tujini. Doba industrializacije in modernega 
prometa je že v avstro-ogrski dobi sprožila močan odtok izseljen-
cev z našega podeželja, zlasti iz vrst malega kmeta in agrarnega 
proletariata vobče; saj jim družbeni red in zaostali gospodarski 
razvoj doma nista dopustila niti najjskromnejšega obstanka. Z 
nastankom stare Jugoslavije se stvar ni bistveno spremenila. 
Ne vzdržnost gospodarskih in socialnih razmer na podeželju se je 
še stopnjevala. Odtok slovenske delovne sile v druge pokrajine 
Jugoslavije ni mogel zajeti vseh Slovencev, ki jim doma ni bilo 
obstoja. Zato se je nadaljevalo in krepilo izseljevanje predvsem 
na evropski zapad. Protiljudski režimi niso hoteli in znali zaposliti 
vseh naših ljudi doma, še več, brigali se niso niti za to, da bi izse-
ljencem vsaj olajšali stališče v tujini s tem, da bi izseljenstvo 
organizirali, da bi sklepali delavske pogodbe s prizadetimi državami 
ali da bi izseljencem omogočili čim prej vrnitev. Saj o njih sploh 
niso vodili prave evidence. Narodno osvobodilna borba in družbe-
na revolucija pomenita tudi v tem pogledu korenit prelom. Polni 
razvoj proizvajalnih sil, ki ga vede s seboj gradnja socialističnega 
gospodarstva, je omogočil zaposlitev in dostojno življenje vsakemu 
državljanu ter s tem na mah odpravil vsako potrebo za izseljeva-
njem. Še več, nova Jugoslavija in njena delavna razgibanost sta 
priklicali nazaj domov že lepo število izseljencev, ki z vsemi 
svojimi silami prispevajo k izgradnji svoje socialistične domovine. 

Pripomba uredništva 
Ko je bil Geografski vestnik že v tisku, smo šele dobili možnost pr imerjat i 

podatke, navedene v razpravi tov. Lipoglavšek-Rakovec, z novejšimi, povojnimi 
cenitvami. V Ameriškem družinskem koledarju za 1. 1946., Chicago, je priobčil 
J. N. Rogelj članek »Koliko nas je«, k je r pripoveduje, da so na seji Združenega 
odbora jugoslovanskih Američanov, ki se je vršila 20. oktobra 1945, ocenili, da 
živi v Z D A 250.000 Slovencev, t eda j še prav toliko, kolikor jih je ugotovila tov. 
Lipoglavšek-Rakovec za 1. 1939., kar pa je po avtor jevem mnenju le približna šte-
vilka. Ko avtor nato kritično ocenjuje to številko, ugotovi, da je vseh članov 
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petih največj ih slovenskih podpornih organizacij le 156.418 in še od teh jih je 
mnogo članov dveh ali več organizacij. Delež neorganiziranih je t eda j velik in 
povsem upravičeno omenja avtor, da čaka organizacijo ameriških Jugoslovanov 
še veliko dela. Po opisu premoženjskega s tanja teh organizacij zakl jučuje avtor 
članek s pozivom na zbiranje materiala o številu in organiziranosti ameriških 
Slovencev ter apelira za čim živahnejšo povezavo s staro domovino. 
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Emigration of Slovenes 

(Summary) 

The present paper on the Slovene emigration problem was wri t ten in the 
year 1940. T h e compilation of data was a wearsome task since no official sta-
tistics,. either at home or abroad, could yield any conclusive data on, or give a 
comprehensive survey of the number of Slovene emigrants and their present 
abode. T h e compiled material, therefore, is necessarily but an incomplete picture 
of the geographical distribution of Slovene sett lements abroad, the number of 
Slovene emigrants in various countries, and the economic conditions in which 
these emigrants live. 

By far the greatest number of Slovene emigrants founded their new homes 
in the United States where in 1940 about a quarter of a million of theni were 
to be found. There was an especially strong influx to the industrial Eastern 
states mainly to Pennsylvania, Ohio and Illinois where Slovene sett lements are 
most numerous as it can be seen f rom map representing the distribution of 
Slovene societies and fraternities all over the States, since, owing to incomplete 
statistics, there is no other way by which to show the distribution of Slovene 
sett lements in U. S. A. There are about 65.000 Slovenes in Pennsylvania, 47.000 
in Ohio and 26.000 in Illinois. The greatest centers of American Slovenes are 
Cleveland (28.000) and Chicago (14.000). A considerable number of them is to 
be found in Indiana (5000). The greater par t of our people in these states earn 
their living by working in factories and mines. Yet not only in the above men-
tioned states but elsewhere in the United States too, Slovene emigrants are to 
be found especially in the iron districts of Nor thern Minnesota (16.000) and in 
Wisconsin where many successfully went in for farming. There were in 1940 
about 12.000 Slovenes in the state of Wisconsin of whom 8000 resided in Mil-
waukee. True, in the northern par t of Minnesota Slovene set t lements are not 
numerous but being comparatively small towns (Ely, Eveleth) with a mainly 
Slovene population their Slovene character is much stressed. In Michigan the 
number of Slovene emigrants is considerable too (8500); about 2000 of them 
live in Detroit only. 

On hand of the map we can see that the Slovenes also pushed on west-
ward and settled mainly in Colorado (6000), Wyoming (1500), Montana (4300), 
Utah (1500), California (9800) and Washington (4000). Nearly all these emi-
grants are either miners or industrial workers. Cultural and social life is espe-
cially vigorous in the East. True, the second — American-born — generation 
understands and speaks but little Slovene. Nowhere beyond the boundaries of 
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their native country had the Slovenes succeded in making themselves more eco-
nomically independent and culturally conspicuous than in U. S. 

Beside those in the U. S. A. there are many Slovene settlements in Canada 
where about 6000 of our emigrants had found their new homes. These settlements 
are scattered ali over the country but mainly in the provinces of Ontario, British 

•Columbia and Alberta where our emigrants became miners and lumbermen. 
While emigration to North America goes back for many a decade the drift 

of Littoral Slovenes toward the Shores of Argentina and Brazil began in the 
interval between the two Great World Wars. About the year 1940 there lived 
in Argentina about 25.000 Slovenes half of whom resided in Buenos Aires, and 
near surroundings, while the other half was scattered all over the country (Ro-
sario, Cordoba, Mendoza, Rio Negro). They earned their living mainly as indu-
strial workers and farmhands. In Brazil there lived about 5000 Slovenes but in 
rather strait circumstances. About one half of our emigrants lived in San Paulo. 

Egypt too is a country to which Slovenes, especially girls from the Littoral, 
emigrated; the latter working as cooks and maidservants. In 1940 there lived in 
Egypt about 7000 Slovenes (4500 in Alexandria and the rest in Cairo). 

Beside the industrial provinces of Upper and Middle Styria to which our 
people began to emigrate a long time back, Westphalia is one of the oldest 
Slovene emigrant countries in Europe. Here the Slovenes took up that work in 
factories and pits which the natives considered too hard for themselves. It was 
estimated that after the World War I there lived laibout 40.000 Slovene emigrants 
in Westphalia. But in the time between the two World Wars depression had 
forced many of them to leave Westphalia so that the number of those who re-
mained sank considerably. Most of our people live in the outskirts of Hamborn, 
Meerbeck and Gladbeck. 

Af ter the World War I France became our new »America«. In 1929 already 
there lived in France about 23.000 Slovenes and before the outbreak of World 
War II as many as 34.000. Most of them lived in the industrial regions of North-
east and North-west France: Pas de Calais, Nord Moselle, Meurthe et Moselle 
where more than half of our people living in France were to be found, while 
the other were scattered all over the country. Almost all of these people were 
laborers employed in the heaviest work in mines and factories while but a few 
were farmhands or lumbermen. 

In the Netherlands our emigrants had settled in the extreme south-east of 
the country: in the neighbourhood of big Limburg coalmines. In 1940 more than 
2000 Slovenes were working here ; the bulk of them in the pits and the rest 
in factories. 

But in Belgium too, where till 1940 the number of our people sank to 
2500, the Slovenes emigrants lived mainly in the provinces of Limburg and 
Liège. They earned their livelyhood as miners in coalpits. 

Yet many of our people emigrated also to other parts of the world espe-
cially to Australia, New Zealand etc. but even approximate data or reports on 
their life are not available. 

A survey of our emigration problem, which to give is the aim of the pre-
sent paper, shows in what great numbers our people were forced in the Capitalist 
Era to leave their native country and seek bread abroad. The vigorous develop-
ment of industry and traffic released, in the time of Austro-Hungary, a strong 
outflow of emigrants from our rural regions, especially from the ranks of our 
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small farmers and rural proletariat whom the social order and backward econo-
mic situation at home could not provide with the most common necessaries. But 
not even after the foundation of former Yougoslavia did the economic and social 
situation basically change; on the contrary it became almost unsupportable. The 
drift of Slovene labor to other regions of Yugoslavia could not embrace all those 
Slovenes who had no chance to make a living at home. Thus emigration, espe-
cially to western Europe, became an urgent necessity and continued for many 
years to come. Regimes who estranged themselves from the broad masses were 
neither able nor willing to give employment to all people at home; moreover, 
they did not even care to relieve their distressful position abroad by trying to 
organize emigration and make labor contracts with the states concerned; neither 
did they provide for an early repatriation of emigrants for they payed no 
attention to the emigration problem. But the National Liberation War and 
the social revolution have brought about far reaching changes also in this 
respect. The vigorous development of production following in the wake of 
socialistic economy and giving each single man a chance to find work and to live 
a life worthy of a socialist citizen, had at one blow done away with the emigra-
tion problem. Moreover, new Yugoslavia, with her production in full swing, 
has called back home many emigrants who on their part do their best to contri-
bute to the benefit of their socialist native country. 

Slava Lipoglavšek 


