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Kralj Peter 11. se je po Ti-
tivem nedavnem govoru, v ka-
terem se je izjavil za republi-
kansko obliko federativne Ju-
goslavije, tako razjezil, da je
odslovil svoje tri regente, ki
“vladajo” Jugoslavijo v njego-
vem imenu. Tito je dejal, da mu
to ne povzroča nikakršnih skr-
bi. Kajti vse je bilo v naprej
urejeno. Samo da bo vse legal-
no, pa bo dobro, je rekel Chur-
chill v onih dneh, ko je Hitler
še lomastil po Evropi. In Peter
bo kraljevsko čast legalno izgu-
bil, če se zapadne velesile ne
bodo le preveč potegovale za
take sorte red in mir na Balka-
nu, kakršnega so tam imeli do
te vojne.

V Romuniji se muči za ohra-
nitev prestola Petrov bratranec
kralj Michael. In kot Peter, je,
naravno, tudi on za demokraci-
jo, ki mu jo ogroža ministrski
predsednik Peter Groza. In ta
Peter je za Mihaela in njegovo
žlahto res “groza”. Pa ga je od-
slovil. A Groza Mihaelu ni ho-
tel poljubiti rok in se zahvaliti
za službo, pač pa prihajal dalje
na “šiht”. Končno se je kralj
pritožil Trumanu. S tem je brž-
kone zapasel svoj tron, kajti
Moskva je bližje Bukarešti ka-
kor pa Washington.

VVinston Churchill sedi sedaj
v angleškem parlamentu v klo-
pi opozicije, ki jo v Angliji po
stari tradiciji imenujejo “opo-
zicija njegovega veličanstva”.
Kajti obe stranki sta po tem
starem pravilu kraljevi: ena. ki
vlada “v njegovem imenu”,
druga pa, ki ji nasprotuje “v
njegovem imenu”. In tako je
načelnik te opozicije, bivši pre-
mier Winston Churchill, v par-
lamentu dne 16. avgusta izja-
vil, da Evropa je še v nevarno-
sti —in sicer ji preti rdeča ne-
varnost. Ni pa mu padlo v gla-
vo, da so jo povzročili toriji s
svojo razredno politiko in s svo-
jimi intrigami proti Rusiji in
za preprečenje socialnih preo-
bratov v drugih evropskih de-
želah.

Atomska bomba je na podla-
gi podatkov, ki jih je objavila
japonska vlada, celo silnejša v
svojih učinkih kot pa so ji od
kraja pripisovali. Winston Chur-
chill je vedel o prizadevanjih,
da se jo iznajde, od vsega za-
četka. V Nemčiji so se trudili
prehiteti vse druge Hitlerjevi
veščaki, v Zed. državah pa a-
meriški in angleški. Zmagali so
slednji. In Churchill je v par-
lamentu 16. avgusta dejal, da
sta dve atomski bombi, ki sta
bili vrženi na Japonsko, prihra-
nile življenje enemu milijonu
yankijcv in četrt milijona An-
gležem. Ti dve bombi sta übili
okrog sto tisoč Japoncev in po-
rušili dve mesti. Par sto tisoč je
bilo ranjenih in vsi pa so ob
streho.

V Nevv Vorku je precejšnja
skupina odličnih protestant-
skih duhovnikov obsodila atom-
sko bombo, če bi to kaj pome-
nilo. V svoji izjavi so zelo pri-
jeli predsednika Trumana in
n je gov kabinet, češ, da se z bar-
barskimi dejanji ne bo prišlo v
civilizacijo. Vatikanski list Os-
servatore Romano je obsodil to
iznajdbo takoj po napadu na
Hirošimo in tudi mnogi drugi
odličniki ter časopisi so se zgra-
žali. Ampak ako je Churchill
v pravem, sta ti dve bombi le
skrajšali vojno in pripomogle
zaveznikom v zmago.

Maršal Petain, ki je bil spo-
znan krivim veleizdaje in obso-
jen v smrt, potem pa pomilo-ščen na dosmrtno “ječo”, bo
preživel ostale dni svojega živ-
ljenja v vili. Star je 89 let.
Krivde ni hotel priznati, ker
bržkone res veruje, da ni niče-
sar zakrivil. Trdil je, da je vsakkorak, ki ga je storil, bil v ko-
rist Francije, zato se tudi za-
govarjati ni hotel. Vzeta pamu je maršalska čast in pa ci-vilne svobodščine. Ali kar se
postrežbe tiče, pa bo imel od-slej boljšo kot kdaj prej. V očehmnogih Francozov je on še ve-
dno junak zmage pri Verdunu,čeprav mnogi, ki so pričali pro-
ti njemu, trdijo, da tista zmaga
proti Hindenburgovi armadi ni

bila njegova zasluga. .

Razprave proti izdajalcem so
za evropske državnike, pa tudi
za mnoge vodilne ameriške po-
litike, zelo nadležna stvar. Tudi
če niso bili kvizlingi, a poma-
gali so mnogi vendarle Hitler-
ju Mussoliniju, Francu v Špa-
niji, de Valeru na Irskem, ja-
ponskim militaristom in splet-
karili proti tistim, ki so propa-
girali vzajemno varnost naro-
dov. Ko je pričal proti Petainu
Leon Blum, je dejal: “Sebe ne
branim, ne otepam se zmot in
napak, ko govorim proti temu
človeku.” Kajti ni ga vodilnega
politika v Franclji, ki ne bi bil
prav nič kriv njenega Nečastne-
ga poraza in posledic poraza, iz
katerih se bo šele čez mnogo let
in le s težavo izmotala. In mor-
da nidkar več toliko, da bi po-
stala velesila, v kakršno se je
razvila po prejšnji svetovni voj-
ni, pa je svojo vlogo zapasla z
apizanji. Glavni krivec temu je
njen posedujoči sloj, ki se s po-
močjo svetovne reakcije zopet
rine v ospredje.

V San Franciscu si mnogi še
zdravijo rane, ki so jih dobili v
“proslavljanju” zmage nad Ja-
ponsko. Dva, skoro tri dni so
razgrajali. Spraznili so žganjar-
ne kar na svojo roko, se prete-
pali s komurkoli in v tem “na-
vdušenju” übili nad ducat lju-
di, plenili trgovine, kot so poro-
čali listi in radio in nato se po-
mirili. S tem je vojne konec tu-
di v San Franciscu. In pa zapo-
slenosti ter visokih vojnih za-
služkov.

Predsednik Truman se je ob
naznanilu japonske kapitulaci-
je tako navdušil, da jeproglasil
kar dva dni za praznik in s pla-
čo z “overtime” za vladne uslu-
žbence. To je bilo 15. in 16. av-
gusta. Posebno duhovniki so mu
zamerili, češ, mar bi bil poslal
ljudi s primerno pridigo v hram
božji, namesto v rajanje na uli-
co in v pivnice ter v pretepe.
Predsednik ni slabo mislil, a si
je predstavil, naj imajo ljudje
po zmagi nekaj veselja. Ko so
se streznili, jim je določil ne-
deljo 19. avgusta za dan, v ka-
terem se naj v cerkvah zahva-
lijo za zmago in mir. In res so
bile mnogo bolj polne kot obi-
čajno. Kajti mnogi so prišli
moliti za one svojce, ki jih ne
bo več nazaj.

General Franco, ki je po pad-
cu Mussolinija in Hitlerja ostal
vodilni fašistični diktator v
Evropi, je še v sedlu. In ko se je
sešel novi angleški parlament,
je v njemu bivši premier Win-
ston Churchill dne 16. avgusta
apeliral na novo angleško vla-
do. naj se v politiki napram
Španiji ne prenagli. Češ, Franco
je nam (Angliji) sedaj prijatelj-
ski. Ako ga vržemo, ga bo na-
sledila kdo ve kakšna kombina-
cija. Pri tem je mislil to, kot so
toriji mislili takrat, ko se je
Franco odločil za strmoglavlje-
nje republike. Gre se za inte-
rese posedujočih, ne za koristi
množic in ne za demokracijo.

Kitajski komunisti so v ame-
riškem in v ostalem svetovnem
tisku pogosto omenjani. Joško
Oven jih je pred letom v svoji
koloni dobro opisal. Načelnikkitajske vlade v Čungkingu,
generalisimo Čiang-Kai-šek jim
je nedavno zapretil, da so jim
dnevi šteti. In res se za enkrat
zdi, da se jim ne obeta nič do-brega. Kitajski komunisti ne
predstavljajo industrialnega re-
volucionarnega gibanja, ampak
le aF’ arrii P°kret > k i stremi iz-
boljšati življenjske razmere ki-
tajskih kmetov. Te sploh nisoživljenjske ampak mizerne v
vsakem oziru. Ameriška vlada
bi storila najboljše ako Čaing-Kai-šeku dopove, da se v demo-
kracijo ne pride z bojem proti
komunistom”, ampak s social-no zaščito.

Chicago Tribune pravi v edi-
torialu z dne 18. avgusta, da jebil življenski standard v Rusijido te vojne trideset odstotkovslabši kot pa pod carji, čudno,kako to, da je ta tako podhra-
njeni narod vzdržal toliko ba-
tin v tej vojni in se boril velikoveč kot 30 odstotkov boljše, ka-kor se je v prvi svetovni vojnipod carjem?
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VOJNE NESREČE se bodo še dolgo dogajale. Na gornji sliki je
vojak Frederic Hensel star 26 let, iz Kentuckyja, ki je stopil na Oki-
nawi na japonsko mino, že ko je bilo vojne konec. Odbila mu je noge
•n roke. Z njim je njegova žena. Kako se počutita, si je lahko pred-
stavljati.

V Potsdamu je predsednik
Truman dejal, da Zed. države
nočejo iz minule vojne nobenih
teritorijalnih pridobitev, ne ka-
kih odškodnin. Resnica je, da
niso zahtevale širom sveta še
nikoli toliko kakor sedaj. Paci-
fik naj postane naše morje sko-
zi du japonskega obrežja in ba-
ze želimo za ladje in letala kri-
žem sveta. Vsled zmage jih ame-
riška vlada lahko zahteva in jih
bo tudi dobila. In s tem vred
tudi velike odgovornosti. Od
slednjega je največ odvisno, ali
bomo imeli mir, ali le premirje.

Kongresnik Biemiller ne-
kdanji militantni socialist— se-
daj politik demokratske stran-
ke v Milwaukeeju, je bil na turi
delegacije kongresnikov, na ka-
teri je prepotoval nad 21 tisoč
milj. Ko se je vrnil, je dejal,
da morajo Zed. države dobiti na
Pacifiku vsa važna oporišča, če
si hočemo zavarovati obrežje.
Včasi ni govoril tako. Dobro,
dobimo si baze! Ampak saj smo
jih imeli tudi prej! Pa je vojna
vzlic temu nastala, ker so bili
vzroki zanjo. Baze same na sebi
ne odpravijo vzrokov, kajti v
ta namen je treba drugačnih
baz, kot pa jih sedaj Biemiller
propagira.

O usodi Hirohita so v Pots-
damu, kot poroča Chicago Tri-
bune z dne 18. avgusta v necen-
zuriranem članku, veliko raz-
motrivali. Stalin je bil zato, da
se cesarja z njegovim dvorom
vred likvidira. Sicer ni mislil te
likvidacije tako kakor je bila
izvršena v prejšnji vojni nad
carjem in njegovo družino, a
vendar so se njegovemu pred-
logu ameriški in angleški za-
stopniki uprli. Cesar torej osta-
ne. Morda začasno, morda ga
mislijo pristaši starega reda zo-
pet utrditi. Ako se zgodi sled-
nje, potem lahko pričakujemo,
da se zgodi to, kar je preroko-
val nedavno sam Hirohito: “Po-
dati smo se morali vsled ameri-
ške industrialne in tehnične
premoči,” je dejal, “a poraženi
nismo. Mi bomo nadaljevali po
začrtanih potih.”

De Gaulle je bil minuli teden
na obisku pri Trumanu in Byr-
nesu. Govorili so o potrebah
Francije, ki je v pomanjkanju,
pa tudi o politiki in takih rečeh,
kot je vprašanje Indo-Kine, ki
je bila do te vojne francoska
kolonija. Sedaj so jo imeli Ja-
ponci. Kdo bo njen posestnik v
bodoče? Kitajci pravijo, da spa-
da njim, kar je resnica. In pa
seveda še bolj tistemu prebi-
valstvu, ki tam živi. A Fran-
cozi zahtevajo to veliko deželo
nazaj —in dobiti jo morejo le.
ako jim to privoli Amerika in
Velika Britanija. Imperializem
bo torej nadaljevan, morda nič
manj, ali pa še bolj kot je bil
po prvi svetovni vojni.

Izgube Nove Zelandije
Izgube Nove Zelandije so

znašale v tej vojni 33,015 mož;
izmed teh je bilo 4,130 übitih,drugi so bili ali ranjeni pogre,-
šani ali pa ujeti.

KAKTUS PIŠE
(Nadaljevanje na 3. strani.)

Iz vnanjih in notranjih. Pa so
planili po njemu “kulturono-
sci” iz dobe jamskega človeka,

češ narod je “podivjal”
treba ga je stlačiti nazaj na bo-
žja pota. Ampak cerkev je v teh
prepehavanjih pokazala, da ji
ni za ljudi, ampak le za svoje
posvetne interese. Za najbolj
izdajalsko pa se je pokazala, ko
je s svojimi škofi, župniki itd.

ščuvala Slovence proti Sloven-
cem. Rekla je, da se bori za
vero. A tista vera, za kakršno
se ona tepe, je tlačila Slovence
tisoč let in si še prizadeva, da
jih obdrži v zasužnjenju. Tej
črni družbi ni bilo še nikdar za
narod, ampak samo za svoje
udobje. ■ Pri volji je polovico
ljudi pomoriti, ako si more dru-
go polovico obdržati sebi v ko-
rist. Ali pa jo prodati Italija-
nom. A tudi to bo plačano po
zasluženju...

Slovencem v Sloveniji pa pri-
poročam, da če že nikakor ne
morejo biti brez papeža, naj si
dobe saj Slovenca, da jim bo
“papež”...

☆
V raznih listih beremo, kako

nekateri slovenski duhovniki v
Ameriki ščujejo ljudi na upor
proti vsemu, kar je partizanske-
ga. Kaj je namen takega boja
proti avtonomni Sloveniji in fe-
derativni jugoslovanski repu-
bliki?

Tudi s tem vprašanjem bodo
morali ljudje tam sami opraviti.

Ako se bi slovenski duhovni-
ki, ki žive od žuljev slovenskih
delavcev, zavedali človeškega
dostojanstva, bi delali v dobro-
bit ljudi in vodili narod po po-
tih, ki vodijo njemu v korist.
Ampak čp tega niso zmožni, če-
mu jih narod sploh živi? Kaj
store slovenski duhovniki za
Slovence v Ameriki? Slovenska
fara v Pueblu je ena izmed o-
nih, ki ni v dobrobit naroda še
ničesar storila.

☆
Požar moritve in uničevanja

je pojenjal in bo polagoma uga-
snil. Trud delavčevih rok, ki je
bil vložen v delo skozi dobrih
dvajset let pred vojno, je sedaj
podrtija. Še se kadi iz razvalin,
a ljudje pa se že pripravljajo
na novo klanje, na novo vojno,

nove rope m progone.
Koliko besed je bilo v letih

minule vojne izgovorjenih po
nepotrebnem mrzlih, trdih
in grozečih. Kako navdušeni so
bili nekateri za močne armade
izurjenih vojakov! Kako vse
po kajzersko je dišalo takšno
govorjenje! Nalašč so te ogovo-
rili, samo da so imeli priliko po-
vedati, kako veliki sanjači smo.
Nič ni pomagalo, ako si se tu pa
tam izrazil, da se vsaka živa
stvar brani, predno je uničena
od napadalca. Nič ni pomagalo,
ako smo zagovarjali načelo, da
ideje so močnejše kot topovi.

Ob sklenitvi pogodbe med
Sovjeti in Nemčijo mi je rekel
eden izmed social-demokratov:
“Pazi, da ne prideš za omrežje.”
Taka in slična mnenja so še da-
nes med ljudmi.

Ko je bil vojni spor med Ru-
sijo in Finsko, mi je nekdo za-
pretil da ako ne bom nehal
pisati v Prosveto me bodo pri
silili v to.

Dolgo sem premišljeval, kaj
naj bi to pomenilo. Domislil
sem se, da je smatral Finsko za
svojo ljubico, Sovjete pa za ro-
parje in übijalce. In vendar,
ves svet je lahko vedel, da je
bila Mannerheimova Finska le
prednja straža Hitlerjeve Nem-
čije.

☆
Zadosti! V ponos nam je, da

nismo hoteli preklinjati Rusije
ves čas od oktoberske revoluci-
je sem; in v ponos nam je, da
smo učenci Marksovega socia-
lizma prešli preko onega, ki so
nam ga ponujali zavajalci. In
v ponos nam je lahko tudi to,
da smo kot delavci pravilno za-
popadli borbo slovenskega na-
roda ža njegov obstanek in svo-
bodo. ne v panslavizmu, ampak
pod okriljem slovanske Rusije.

Kaktus.

V vojnem času poroke
jako narasle

Od pričetka vstopa te dežele
v vojno pa do letošnjega 1. ju-
lija je bilo glasom podatkov
števnega urada v tej deželi 5,-
477,000 porok ali veliko več kot
še kdaj v zgodovini te dežele v
tolikšnem času.

Važna objava
Ob svojem povratku iz štirilet-

ne vojne službe, dve od teh on-
stran oceana, sem našel precejšnje
spremembe, ki so se dogodile za
časa moje odsotnosti. Dve najvaž-
nejši sta bile v mojem podjetju.

Naš proizvod, TRINERJEVO
GRENKO VINO je ves ta čas uži-
valo izredno popularnost in pro-
daja istega me je temeljito izne-
nadila. Za to se imam zahvaliti
brezštevilnim tisočem naših zado-
voljnih odjemalcev.

Edina nezadovoljnost je bila ta,
da so se stroški proizvodnje izdat-
no povečali. Znašel sem se pred
dvema alternativama, prva da po-
slabšam kvaliteto, druga pa da zvi-
šam ceno in na ta način ohranim
visoki standard kvalitete.

Prepričan sem, da se bodo naši
odjemalci strinjali z mojim odlo-
kom za povišane cene za 25c na
steklenici ali približno en cent na
povžitek.

Moj dragi pokojni oče Joseph
Triner st., iznajditelj TRINERJE-
VEGA GRENKEGA VINA, in jaz
sva si bila vedno edina v tem, da
mora vsebovati naše želodčno zdra-
vilo in lahko odvajalno sredstvo
najboljše zdravilne snovi, ki jih
vsebujejo stara vina.

Tem potom se iskreno zahvalju-
jem našim tisočerim odjemalcem
za nihovo lojalno podporo in jih
zagotavljam, da bo naš prdizvod
vedno najboljši, ki ga morete do-
biti na trgu.

Iskreno Vaš,
COL. JOSEPH TRINER

President
Jospeh Triner Corporation.
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Klobuk doli pred
Okaškimi grorerisli
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Mi pozdravljamo groceriste..,. te ne- Mi pozdravljamo groceriste za njiho-
opevane junake vojne... ljudi, ki so vo trdo de10... za njihove dolge ure
delali z znižanimi močmi in s pomanj- ...za njih pojmovanje v očigled raz-
kljivimi zalogami. nim potežkočam.

Hvalevredno je bilo njihovo delo ... .
..Mi pozrdavljamo groceriste za njih

pri štetju pojntov in uspešnem drža- , , . .
.....dobro delo ...njih dobro voljo ...njih

nju odmerkov... ki so tako potrpež-
razigranost ...za dobro opravljeno

Ijivo stregli svojim odjemalcem ...kar , . ..

delo. Upamo, da vam mir prinese sko-
je držalo Ameriško domačo fronto .v ..

.ra|snp povratek v normalne razmere,
tako uspešno.
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Mcadow Gold Fobd l*rodurds
razvažalci
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