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ENAJSTI DECEMBER
Dne 23. oktobra 1918 je padel

Ivan Cankar vznak po stopni-
cah na Kongresnem trgu 5 in si
je pobil črepinjo na zatilju.
Rohrmanovi na Sv. Petra cesti
28 so ga vzeli v bolniško oskr-
bo in tam je 29. oktobra zjutraj
nenadoma padel v nezavest in
zapadal vsake četrt ure silovi-
tim božjastnim navalom z mo-
čno eyanozo, s peno na ustih in
splošnimi krči po vsem telesu.
Na kirurgičnem oddelku (pri-
marija doktorja Stojca) v bol-
nišnici mu je po lumbalni punk-
cij in odtoku neke količine hrb-
tenične tekočine hitro odleglo;
zavest se mu je vrnila, krči so
izostali in stanje se mu je tako
izboljšalo, da se je že 18. no-
vembra lahko vrnil iz bolnišni-
ce k Rohrmanovim. A že teden
dni pozneje 23. novembra
je dobil vročino in gangraenoz-
no vnetje pljuč, bil je iznova
prepeljan v bolnišnico na inter-
ni oddelek (primarija doktorja
Jenka), kjer je težkemu obole-
nju radi srčne oslabelosti pod-
legel 11. decembra 1918.

Ob 27. obletnici njegove smr-
ti se vsi presunjeni spominjamo
velikega pokojnika, nenado-
mestljivega pisatelja, propoved-
nika socialne tvornosti, čarov-
nika slovenske pisane besede.
In še posebno pomenljiva je ob-
letnica, ki jo to pot obhajamo
zaradi okolnosti, da imamo ko-
maj za seboj drugo svetovno
vojno on pa nas je bil zapu-
stil tik po končani prvi svetov-
ni vojni. Živeti v času med obe-
ma vojnama, v času.težkih, brid-
kih, nepričakovanih, nazadnja-
ških in nasilniških preizkušenj
v neki zlagano osvobojeni Jugo-
slaviji bi mu skoraj ne bili pri-
voščili; vendar kakšna ško-
da, da ni doživel naše današnje,
res svobodne Jugoslavije, ki je
imel zanjo v svojem duhu za-
snovan že skoraj ves koncept!

Kadar hočem pisati o Ivanu
Cankarju in jemljem po vrsti
njegova zbrana dela v roke, bi
raje kar naprej le listal, listal,
bral in bral in tisočkrat raje uži-
val lepoto in razkošje njegovih
tekstov, kakor pa pisal svoje
zmazke. Med prebiranjem in
požiranjem njegovih spisov ri-
šem črte ob straneh, debele in
zelo debele, enojne in dvojne,
češ: to si zapomni, pozabljivec!
Pa si iz same požrešnosti poza-
bim zabeležiti, kje sem začrta-
val važne Cankarjeve stavke in
odstavke —in ker se mudi, mu-
di, jih več ne najdem, čeprav
je že največja sila, ko že stavec
čaka. Ko pa zastavim pero, me
vseeno obletava ena sama mi-
sel: Kaj bi negavil s svojo ne-
bogljeno besedo, ko imaš na mi-
zi poleg sebe dvajset debelih
zvezkov, ki so vsi polni najbolj
dragocenih Cankarjevih misli v
najlepši njegovi slovenščini, v
najbolj udarnih, najbolj silovi-
tih. najbolj izklesanih njegovih
stavkih najlepši spomenik
njemu samemu' Kaj bi mnogo
rogovilil s svojo neokretno in

poniglavo, prav nič resnično be-
sedo? Odpri debeli zvezek, pa ti
bo zapel na uho brneči zvon
njegove besede, njegovega sme-
ha in joka, njegove togote. On
sam je že napisal, kar je v tem-
le hipu sedem in dvajset let
po njegovi smrti najprimer-
nejše in tisočkrat lepše, kakor
bi bilo tvoje blebetanje. In sem
tudi to pot odprl, našel in bral:

“Legenda je švabska, pravi-
jo. Po mojem pa je vzklila iz tal
doline šentflorjanske. Ta edina
rodi rastline take sorte.

Jezus je hodil po svetu, pri-
šel je tudi k nam. Kraji so bili
tako bogati, da se je sam začu-
dil; kakor da jih je bil čisto po-
nevedoma ustvaril. Šel je, šel je
po cesarski cesti; njegovo srce
je bilo tako zvrha polno ljube-
zni, da je gledalo in iskalo, kam
bi dalo svoj blagor.

Na kantonu kraj cesarske ce-
ste je sedel človek in je bridko
jokal.

Jezus je stopil k njemu in ga
milo vprašal:

“Kaj ti je, mož, da tako brid-
ko jokaš?’’

Človek je zmajal z glavo, ni
pogledal, nič odgovoril.

Jezus pa se je nagnil k njemu
in je rekel nadalje:

“Povej, kar je, da ti morem
pomagati!”

Človek je rekel v svoje mo-
kre dlani:

“Meni ni pomoči ne na zem-
lji, ne v nebesih!”

Jezus se je zgrozil in rekel:
“Jaz sem Jezus, tvoj Bog!

Kdo si?”
Zaihtel je človek in odgovo-

ril:
“Slovenec sem!”
Takrat se je Jezus sam bridko

razjokal in je šel dalje po svoji
poti.

Ta zgodba se je vršila, ko je
hodil Jezus po cesarski cesti;
resnica je, da hodi še zmerom.

Nekoč sem se pomenkoval s
tovariši, kako bi pač bilo z na-
mi, če bi velik potres razmaknil
zemljo. Koj so bili obrazi hudo
resni in žalostni. Nisem se toli-
ko začudil obrazom, bolj bese-
dam. Vsi so rabili v svojih stav-
kih trpežno obliko, druge niso
poznali. “Kaj bodo z nami
napravili?” “Kaj nam je so-
jeno?” “Kdo nam bo gospo-
daril?” Prav nikomur pa ni
seglo v misel, da bi rekel “bo-
mo” namesto “bodo”. Z mnogo-
terimi križi in nadlogami je Bog
obsenčil slovenske ljudi, napu-
ha pa jim ni dal. Janez Trdina,
ta Slovenec do konca nohtu, je
zaradi ponižnosti nesramno pri-
strigel svojo najlepšo bajko. Vs-
led golega spoštovanja do Jane-
za Trdine sem to bajko spet
ustanovil, kakor se spodobi .. .”

Nato pripoveduje Cankar baj-
ko o tujem graščaku, ki je za
šalo upijanil kmetiškega fanta
Matjaža, ga preoblekel v žido
in žamet in ga položil na gospo-
sko posteljo in vse tako uredil,
da bo Matjaž, ko se bo zbudil,
mislil, da je on graščak. Pa se
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je Matjaž res zbudil kot graščak
j z imenom Anzelj, poklical valp-
ta k sebi in odredil:

“Jaz, Anzelj, graščak te gra-
ščine, sem se enkrat za vselej
spokoril, se odpovedal vsem po-
svetnim izkušnjam ter pojdem
v klošter. Grad in kar je notri

I in zraven, zapišem tistim, kate-
rih je: kmetom, ki sem jih te-
pel. Zasuči pero, valpet, uda-
ri pečat!” Kmetje so zijali
nastežaj, nazadnje pa so zavpili
vprek: “Bodi Matija naš gra-
ščak in kralj!”

Matjaž, ki je take besede sli-
šal, se je neznano razhudil:

“Prekleti koštruni! Enega psa
ste imeli, da bi lajal nad vami,
že blekečete za drugim! Ko-
štrun je koštrun! Zajahal je
konja ter jezdil na hrvaško
stran.

Tako se je Ivan Cankar hu-
doval in zgražal nad hlapčev-
skimi rojaki. In vendar je bila
neomajna vera v njem:

“V naših srcih je zapisano, v
evangeliju, da vstajenje pride,
ker mora priti. Pa bodi še več
bičanja in ponižanja, bodi pot
na Golgoto še tako strma in
strašna uprimo oči v solnce:
naše veliko jutro je blizu, v lica
nam diha rosna zarja njegova.”

“Kajti kolikor tisočev jih je
padlo na bojiščih, kolikor tiso-
čev jih je umrlo doma od vsega
hudega: ostalo jih bo še do-
volj, da se zgodi, o čemer sem
trdno in verno prepričan: na
tem ogromnem pokopališču, na
teh od solz in krvi bogato po-
gnojenih tleh si bodo zgradili
sinovi in vnuki svetlejši, lepši
dom, ki si ga bodo uredili po
svoji iz trpljenja vzkipeli volji,
po svojem, v novih spoznanjih
dozorelem razumu!”

“Na meni, na mojih plečih,
na plečih delavca - proletarca
sloni bodočnost slovenskega na-
roda. naroda proletarca!”

“Mi. kar nas je. mi vsi smo te
misli, da je naš edini cilj, da do-

I sežemo jugoslovansko republi-
ko.”

“Brez Trsta, brez morja bi bi-
la svobodna, samostojna, demo-
kratična Jugoslavija nemogo-
ča.- ’

(Konec prihodnjič.)

Zapadne sile ter
Sov/, unija dva
različna svetova

(Nadaljevanje s 1. strani.)
pa Žide v Palestini in drugje,
ker delavska stranka napram
njim ni držala svoje obljube. Ni
vzelo dolgo, pa so se začeli ne-
miri v Palestini, v Egiptu in v
Indiji, v Indoneziji pa borba za
neodvisnost, v katero je posegla
Anglija z oboroženo silo, da jo
zaduši v korist svojega in ho-
landskega imperializma. Enako
je nastopila v Indokini v prid
Francije. Višinski se je na kon-
ferenci združenih narodov za-
vzel za zahteve indonezijskega
ljudstva, napadal je angleško
promonarhistično politiko v Gr-
čiji in pomagal zastopnikom Si-
rije in Lebanona v zahtevah,
da naj angleška in francoska
okupacijska armada čimprej
odideta.

Mirovna pogodba z Italijo
Veliko nesoglasja dela tudi

kovanje mirovne pogodbe z Ita-
lijo. Sestavljajo jo zastopniki
Anglije, Zed. držav, Francije in
Sovjetske unije. Tendenca An-
gležev in Američanov je ohra-
niti Italijo staremu redu in ob-
varovati privilegije s tem, da se
nudi Italiji čimveč koncesij in
pa da se z njo postopa kot da
sploh ni bila v vojni proti nam.
Rusija temu nasprotuje. Franci-
ja se je pridružila Američanom
in Angležem in tako je Rusija
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VNANJI MINISTRI VELIKE TROJICE. Eri est Bevin, Vjačeslav Molotov in načelnik našega dr-
žavnega departmenta Byrnes se nič kaj ne vzamejo med sabo. Zdi se celo, da se v svojih nazorih glede
miru in reševanja raznih spornih zadev celo bolj in bolj oddaljujejo. Namesto Molotova je na nedavni
ustanovni konferenci organizacije združenih narodov načeljeval sovjetski delegaciji podkomisar Višinski,
ki je imel z Bevinom ostre spopade. Vzlic temu je Bevin v parlamentu dne 21. feb. dejal, da so ugibanja
o vojni nevarnosti med USSR in Anglijo brez podlage, kajti nobenega vzroka ni, čemu ne bi mogle po-
godbe za dvajsetletno prijateljstvo med njima takoj podalšati na 50 let. Toda dnevnika “Pravda” in
“Izvestja” napram Bevinu nista pokazala toliko spravljivosti.

v komisiji za sklenitev mirovne I
pogodbe z Italijo ostala osam-
ljena.

Atomska bomba
K vzrokom za nesoglasja med

zapadnimi silami in Sovj. unijo
je došteti še atomsko bombo. Ko
je kanadska vlada bušnila v
svet z odkritjem sovjetske špi-
jonaže v Kanadi, da izve za
skrivnosti atomske energije, so
v Moskvi označili kanadski vik
in krik za “novo sovražno pote-
zo” proti Rusiji. Rekli so, da
je kanadski premier Mackenzie
King podvzel te korake zato, da
odvrne pozornost svetovne jav-
nosti od angleških zlodejstev v
Indoneziji, od nemirov v Indiji
in od drugih perečih problemov.

Leon BI um za spravo
Vsi, katerim je resno za mir

vedo, da je treba odnošaje med 1
zapadnimi silami in USSR spra-
viti v red, če se hoče preprečiti 1
novo vojno katastrofo. Raditega
je francoski socialistični vodi-
telj Leon Blum predlagal angle-j
škemu premierju Clementu Att-
leeju, da bi šla v Moskvo kon-
ferirati s Stalinom in Moloto-'
vom, kar pa je Attlee odklonil

češ, da ne pričakuje od take-
ga poseta nobenih koristi.

Neki ameriški kongresnik pa
svetuje, naj bi se sešla Truman
in Stalin sama in se domenila,
kako ustvariti pogoje za mir po
svetu. Kajti Anglija ne bi zmo-j
gla napram Rusi ji ničesar, ako!
ji Zed. države ne bi pomagale.

Anchibald Sinclair, ki je bil
minister v Churchillovi koalicij-:
ski vladi, pa svetuje, naj angle-
ška vlada povabi Stalina v Lon-
don, kjer bo deležen navduše-
nega sprejema. Potem pa naj se
snideta s Churchillom, ker samo
on je zmožen govoriti tako od-
ločno, da ga bo Stalin razumel
in uvidel pri čem je.

Žal, da ni sedaj v ameriški
vladi nikogar, ki bi mogel po-
sredovati tako učinkovito kot je
zmogel Jo pokojni Roosevelt. Ni
ga državnika v nobeni sedanji
vladi, ki bi ga mogel nadome-
stiti.

Angleški toriji drezajo
Daši so angleški toriji sedaj

manjšinska stranka, imajo na
angleško vnanjo politiko ogro-
men vpliv in diplomatski aparat
britanskega imperija je še ve-
dno njihovega kova. Nekaj teh
torijev je to zimo na počitnicah
v Floridi, med njimi Churchill,
Leslie Hore-Belisha in Lady
Astor. Vsi trije so mnenja, da
se bo v Rusijo “najhitreje pri-
šlo” in se jo pripravilo k “ra-
zumevanju”, ako se Anglija in
Amerika združita v skupno silo.

V Rimu pa je Pij XII. poskr-
bel, da je bilo ustoličenje novih
kardinalov ob onem demonstra-
cija proti imperializmu in tiran-
stvu seveda tako, da je bilo
vsakemu očitno, da imajo Ru-
sijo v mislih.

Ako premotrimo sedanji po-
ložaj do dna, postane še nekaj
drugega očitno: In to je, da je v
ozadju vseh homatij kapitalisti-
čni sistem, ki se boji socializma |
in zato mu je Sovjetska unija
trn v peti.

1
STE PETICIJE ŽE VRNILI?

Združeni odbor južnoslovan-
skih Amerikancev je že mnogo
tednov tega razposlal peticije
v prid nabiranja podpisov, ki
naj bi podprli zahtevo Jugoslo-
vanov po pridružen ju njihnih !
krajev Jugoslaviji, ki so jih za-
vezniki dali po prvi svetovni
vojni Italiji v nagrado.

Vrnite te peticije, ako jih še
niste, nemudoma Združenemu
odboru na naslov, kot je nave-
den v pismu, v katerem ste jih
prejeli.

KOMENTARJI
(Nadaljevanje s 1. strani.)

goslavije. Nedič je dejal, da ga
je podpiral z nemško odobritvi-
jo. V svoji izpovedi razlaga, ka-
ko je obiskal Hitlerja in kako je
“sirar” kričal nad njim, da bo
uničil ves srbski narod, ako se
bo uporniško obnašal. “Sto srb-
skih talcev za enega übitega
Nemca je premilostno,” mu je
dejal Hitler, “zato jih bo v bo-
doče übitih tisoč za vsakega
Nemca.” Nedič je v izpovedi
priznal, da je 1. 1941 ustanovil
srbsko vlado po nemškem na-
vodilu in da so tvorili njegove
prve oborožene oddelke Mihaj-
lovičevi četniki, ki so prestopili
v njegov tabor. Oktobra 1941 je
Mihajlovič poslal k Nediču tri
nemške agente, med njimi ne-
kega profesorja slovanskih jezi-
kov z graške univerze, da se do-
menijo za skupen boj proti par-
tizanom in za ustvaritev “reda
in mira” v Srbiji. V ta namen
je Mihajlovič sporočil, da potre-
buje podpore v denarju in mu-
niciji. Nedič je z odobritvijo
Nemcev pristal plačevati Mihaj-
loviču za vzdrževanje njegovih
čet 100,000.000 dinarjev na me-
sec in ga oskrbeti z orožjem.’
Vse to zakulisno delovanje se je
vršilo na podlagi Nedičeve izpo-
vedi z vednostjo kralja Petra in
ob enem z njegovo odobritvijo
Ko so o tem izvedeli zavezniki
(Američani in Angleži), so zače-
li podpirati Tita in njegove par-
tizane. V času bitke za osvobo-
ditev Beograda je kvizling Ne-
dič pobegnil v Nemčijo pod Hit-
lerjevo varstvo. Po okupaciji
Bavarske ga je dobila v Mona-

| kovu v pest ameriška armada in
: ga letošnjega januarja poslala v
Beograd.Tu je bil Nedič izpra-
ševan in povedal tudi o svojih
zvezah z Mihajlovičem. Ker je
vedel, da bo na obravnavi, ki se
je pripravljala proti njemu, ob-

! sojen v smrt, si je sam vzel živ-
i Ijenje.

Mihajlovičevi agenti na Du-
naju so označili Nedičevo izpo-
ved o zvezah med četniki in
njim ter Nemci za neresnično.
Mihajlovič, ki tabori s svojimi
četami sedaj nekje v srbskih šu-

! mah, je zaveznikom že pred me-
seči sporočil, da ako izroče Ne-

| diča Titovi vladi, ga bo primo-
rala oblatiti četniško vrhovno
poveljstvo (Mihajloviča). Toda
Mihajlovič je priznal, da se je
nekaj njegovih častnikov res
“spremenilo” v izdajalce in so
prestopili k Nediču. Zanikal pa
je, da bi on imel kdaj s kvizlin-
škim vodjem (Nedičem) “direk-
tne kontatke”. Naj se sedaj pe-
re kakorkoli, dokazano je, da se
je boril “rajše preti partiza-
nom” kot pa proti okupatorjem.

Prečitajte v tej številki v
SANSovi koloni na 5. strani
članek Lojzeta Kraigherja. On
je po poklicu zdravnik, v pro-
stem času pisatelj in velik po-
znavalec kulturnih delavcev
slovenskega naroda, posebno
pokojnega Ivana Cankarja.

IZ JOHNSTOWNA, PA.
Tu smo imeli stavko jeklar-

skih delavcev, da je skoro vse
; počivalo. Ljudstvo je v napeto-
sti in v negotovosti. Hitler je
prerokoval, da bo njegov naci-
zem vladal nad Nemčijo in nad
svetom najmanj tisoč let. In kje
je danes? Nemčija nič ne ve,
kaj bo z njo drugo leto in na-
slednja leta.

Tudi ameriško ljudstvo ne ve,
ali bomo dobili ekonomsko kri-
zo ali prosperiteto. Ali bo cene
mogoče zajeziti ali ne.

Spremembe bodo to je go-
tovo. Ne vemo pa, ali bodo na
dobro, ali na slabo.

Naši fantje vojaki so se veči-
noma vrnili in uvideli, da so pri-
šli v negotove razmere, v kate-
rih nikoli ne veš, kaj še vse pri-
de. To jim ne dela veselja, pa
se je naše Slovensko bratsko
podporno samostojno društvo
“Moxham” odločilo prirediti
njim in nam vsem drugim v za-
bavo veselico, ki se bo vršila v
soboto 2. marca. Torej pridite
vsi, ki držite na pustne dobrote
in ne boste se kesali.

Fr. Zupan, tajnik.

Članom izvršnega,
nadzornega, širšega in
častnega odbora SANSa:

V smislu zaključka eksekuti-
ve Slovenskega ameriškega na-
rodnega sveta se vrši polletna
seja članov vseh omenjenih od-
borov v soboto 9. marca 1946 v
Gratchnerjevi dvorani, 2653 So.
Lawndale Ave., Chicago, 111.
Zborovanji se prične ob 9:30
dopoldne.

Na seji bodo podana poročila
o šestmesečnem poslovanju za
dobo končavši se 28. februarja
ter vsa druga poročila, ki se na-
našajo na delo naše organiza-
cije.

Celokupni odbor bo tudi do-
ločil minimalno kvoto za fond
mladinske bolnice, za katerega
se sedaj nabira denar.

Vljudno ste vabljeni na ude-
ležitev.

Vse odbornike prosimo, da si
sami preskrbijo stanovanje. Vsi
oni, ki se vsled enega ali druge-
ga vzroka seje ne bi mogli ude-
ležiti, nas blagovolite obvestiti.
To je važno, ker bo servirano
skupno kosilo in večerja.

Za eksekutivo SANSa,
Mirko G. Kuhel, tajnik.

POŠILJANJE PAKETOV
V JUGOSLAVIJO

Delegat jugoslovanske vlade
za zadeve Rdečega križa ozna-
nja: Vsi, ki pošiljajo iz Zed. dr-
žav pakete svojcem v Jugosla-
vijo, naj jih označijo na vidnem
mestu in razločno s črkami
GLV, ki pomenijo znamko, da
je paket prost carine. Ampak
poleg omenjenih treh črk (GLV)
je treba na paketu napisati tudi
besedi GIFT POKLON.

To označbo zahtevajo jugo-
slovanske carinske oblasti, da si
prihranijo sebi delo in prejem-
nikom pa stroške in izgubo časa.

Paketi, ki niso tako zaznamo-
vani, so podvrženi carini, pa če-
prav so dar. Kajti to, da so dar,
je treba napisati nanje, kot gori
pojasnjeno.

"SLAVIJA" VABI
Chicago. To soboto 2. mar-

ca bo v dvorani SNPJ veselica
društva Slavija št. 1 SNPJ.
Vstopnina je samo 35c. Igral bo
Možinov - Udovichev orkester.
Pridite vsi, .katerim je res za
prijetno zabavo v domači dru-
žbi. •

Skrbi so obresti na težave,
predno jim poteče rok. lnge.

Vsa zgodovina je laž. Sir
Robert Walpole.

Story without Words...
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t/,v/\ Vtaknite nove žarnice, kjer
2» • J

. k Jih ni, in nadomestite izgorele
žarnice s primerno močnimi,
svetlimi, novimi. Imejte nekaj

1 J “odvisnih” na rokah.

BRIGKTEN UP e,
VOUR HOME p

Remember Our Liberal
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Renewal Policy
• Standard burned-out light bulbs (rnarked

——* “P. s. ofN. I.” or “Renewal Service”)
in 25 to 200 watt sizes,may be exchanged
tor new bulbs without charge; others
at a slight renewal charge. Bring your

PUBLIC SERVICE COMPANY Pub' ,c

Practically ali sizes os new lightOF NORTHERN ILLINOIS bulbs are now available at your Public
Service store or light bulb agency.
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