
DOPISI. 
Cleveland, 0. 

Ker se dopisniki i/, naše nasel- 
bine prav pridno oglašujejo v na- 

šem Glas Svobode, posebno pa po- 

potnik iz Montane s kaktusom v 

pentlji in pa gospa Franees Pen- 

ko, ki se s pater Skaziieni dobro 

praskata med seboj, zato ga hočem 
tudi jaz malo poščegetati, kjer ga 

najbolj srbi. 
Pater Skazi nazivlja poštene de- 

lavske slovenske žene za navadne 

vlačuge in prostitutke, ne da bi za 

to imel najmanjše podlage. In ker 

tako nesramno postopa proti žen- 

skam, potem on najbrž sodi A*se o- 

stale žene po tem kar mu v spo- 
vednici povedo verne ovčice, ki 

mu razlagajo celo tiste skrivnosti, 
katere se bi sramovale povedati 
pred svojem možem. No, in ako so 

slovenske žene in matere vlačuge, 
zakaj je pa potem zakon in še celo 
sveti zakon, ako nima nobenega 
pomena; saj so bile vendar skoro 

vse te žene, katere 011 nazivlja za 

vlačuge poročene v rimski cerkvi 
in od slovenskih duhovnov. Zdi se 

mi, da je zakon pri duhovnih naj- 
več zaradi tega upeljan za sveti 
zakrament, da si oni tem lažje pol- 
nijo svoje žepe, drugo jim je pa 

španska vas. 

Skazi ju ne gre v glavo, najbrž i- 

ma slonovo lobanjo, zakaj se bi 

slovenske žene branile velikega 
števila otrok, ko vendar kapitali- 
sti potrebujejo toliko sužnjev in 

ko je največji blagoslov za vsake- 

ga rimskega duhovna, ako imajo 
njihovi farani kar največ otrok, 
ker od tega vendar žanjejo, kakor 

je bilo razvidno od one male do- 

godbice v zadnjem Glas Svobode, 
ko je ruski pop delal račun z mla- 
dim ženinom. Skazi nima nobene 

dejanske prakse in zato mu bi pri- 
poročala, da vsaj za nekaj mese- 

cev stopi na mesto krušnega očeta, 
ki služi po par dolarjev na dan in 
mora zalagati po šest in sedem la- 

čnih ust in oblačiti ravno toliko 
raztrganih otrok, katere od časa 
do časa obišče ta ali ona bolezen 
in ko bo imel te skušnje potem pa 

naj pride na dan in nam pove o 

svojih skušnjah. Stavim vse, da bi 
bil Skazi prvi, ki bi začel oboževa- 
ti gospo Margareto Sanger in ce- 

lo iz prižnice propagiral omejitev 
porodov. 

Zato žene in možje, nikar vse ne 

dajte speljati na led od takega 
človeka, ki niti ne ve kaj je za- 

konska sreča, k| ni nikoli počutil 
očetovske ljubezni in sploh ne ve, 

kakega pomena je vsakemu pošte- 
nemu očetu in materi beseda 0- 

TROK. Možje in žene, zakaj ne bi 
bili zadovoljni z dvema ali tremi 
zdravimi in veselimi otroki, ki 
vam bodo v veselje in pomoč na 

stara leta ter hvaležni, da ste jih 
tako dobro vzgojili in jim u gladil i 
pot življenja in preprečili večje 
število istih, ki vam bi bili le v ža- 
lost in na potil drugim, radi kate- 
rih bi vi in vaši ostali otroci mo- 

rali celo življenje trpeti in stra- 

dati in eden drugemu trgati hra- 
no od ust. To je razlika med na- 

šim naprednim mnenjem in mne- 

njem slovenskega patra, ki mu je 
j rokleto mar, kako se mora mučiti 
krušni oče, da preživi čim največ- 
je število malih sužnjev, od kate- 
rih imajo dobičke samo rimska 
cerkev in kapitalisti. Zato žene in 

možje le pamet in ne redite suž- 

njev za kapitaliste in rimske lenu- 

he, za katere nimajo nobene lepe 
besede k večjem zapor m sviučen- 

ke, ako se predrzne j o štrajkati za 

boljše življenje. Dosti žalostno je 
dejstvo, da je še toliko slepih be- 

dakov, ki nočejo prav nič samo- 

stojno misliti in se zanašajo samo 

na boga, da bo že vse preskrbel in 

pomagal, če je tako njegova sveta 

volja. Čudež je pa to, da boga ni 
bila zadnje čase prav nič več taka 

volja in da je svojo pomoč odrekel 
svojim otrokom — ljudem. Bog 
človeka eelo zapusti v največji 
revščini in se ga noče tako več 

usmiliti, kakor se je judovskega 
ropajočega ljudstva, katerega je 
Mojzes peljal v obljubljeno deže- 
lo. Takrat ga je bila še volja po- 

magati ljudem, vsaj tako nam 

pripoveduje biblija, kajti ko je 
Mojzes peljal Izraelce skoz pušča- 
vo niso imeli kaj jesti in bog je 
hotel, da so jim pečene ptice lete- 

le v usta, samo zijati jim je bilo 

treba in mana je padala. Tn ko ni 

bilo vode, se je Mojzes obrnil k 

bogu in ga prosil pomoči in vel« k i 

•bog z malo začetnico, je zaukazal 

Mojzesu, da udari enkrat po skali 
in voda bo potekla in ker ni Moj- 
zes preveč zaupal Jebovu, je but- 
nil trikrat ob skalo, zato je veliki 

bog kaznil ves judovski rod, da 
nikoli ne dospe v obljubljeno de- 

želo, ker je ni bilo nikjer. Lepo se 

je prevari j i vi Mojzes izrezal od 

svojih obljub. Razume se, da to so 

vse izmišljene bajke, ker bog v 

resnici ni nikoli nobenemu člove- 

ku pomagal, ker njega ni nikjer 
kot samo še v možganih nezaved- 

nega ljudstva. In duhovni izkoriš- 

čajo nezavedne mase, se redijo in 

živijo udobno ter na skrivaj po- 

smehujejo nevednežem. I11 ker 
sem vse to sprevidela jaz več ne 

verujem v rimski verski humbug, 
ter sem zgubila še tisto malo ve- 

re, ki sem jo imela. 

Tukaj navedeni par resničnih 

dogodljajev, ki jasno kažejo, ka- 

ko praznoverni so še nekateri naši 

ljudje. Bilo je pred desetimi leti 
in zgodilo se je v fari Dobernič, 
vas Korito na Dolenjskem, kjer je 
živelo prav vraževerno dekle, ki 

se je omočilo na malo kmetijo, 
kjer so imeli par volov, tele in 

kravo. Kadi obilega dela z otroci 
in na polju je ostajala krava več- 
krat v hlevu in začela je kumrati, 
pa tudi mleka ni več toliko daja- 
la, kakor prej ko je bila rejena in 

imela dovolj piče. Vraževerna že- 

niva je začela sumničiti svoje so- 

sedinje, da odjemljejo kravi mle- 

ko in na tihem je mislila, da so 

vse sosedinje, katerih krave so do- 

bro molzle eoperniee. Razume se, 

da je kmalu nastal prepir in ker 

tudi to ni nič pomagalo je šla k 

spovedi in celo stvar natvezila na 

spovednikova ušesa, na kar ji je 
spovednik svetoval, da naj da kra- 

vi prvo jutro ko jo bo šla molzti 
dosti krme in potem naj vzame 

poročni prstan in skoz istega kra- 

vo pomolze in pomagalo bo. Tn po- 

tekli so dnevi in krava ni nič bo- 

lje molzla, zato je nastal zopet 
prepir med sosedami in nesrečna 
žena se je šla zopet potožit svoje- 
mu duševnemu pastirju. In kaj ji 
nasvetuje župnik? Vsa-ko jutro 
naj zgodaj vstane in kravo dobro 
nakrmi i 11 potem naj stopi za vra- 

ta, vzeme v roke gnojne vile ali 
sekiro in tam Inirno stoji po eno 

ih% in kar najprvo pride naspro- 

ti, potem naj bo to podgana, žaba 
ali mačka, naj mahoma ubije in s 

tem odvzame vso moč copernici. 
In tako ker ni bilo ne mačke, ne 

krote in ne podgane se je naš lo- 

vec z gnojnimi vilami kmalu na- 

veličal čakati eoperniee in ker je 
kravo dobro krmila, je začela tudi 

bolje molzti. 
Drug dogodek se je vrsii v vasi 

Rel>er. Tam je živelo že bolj pri- 
letno vaško dekle, ki je vsaki dan 
hodilo trieetrt ure daleč k maši. 
Nekako sredi pota stoji križ na 

razpotju in spodaj je mala dolini- 
ca in malo stran od tam je pa zo- 

pet razpotje in nekaj korakov 
stran od tega kraja je pri neki 

priliki zaslišala nekak piš in ko se 

je približala razpotju je zaslišala 
hrešeanje, pred njo pa se je vali- 
la blazini podobna črna senca in 

dekle prestrašeno pride do cerkve 
in pove spovedniku kaj je videla. 
Far pa ji je rekel, da je bil to hu- 
dobni duh neke mrhe, ki je tam 

pokopana. Ljudje si lahko mislijo, 
kako mr h o je mislil ta brumni du- 
hoven. 

hi tretji dogodek se je vršil v 

vasi Korta, kjer je samotaril nek 

prileten samec, ki je bil veseljak 
>n šaijivec, da mu ni bilo para da- 

leč naokoli. Kad je hodil na lov in 

nekoč se mu je posrečilo ujeti mla- 

do lisico, katera se je kmalu udo- 
mačila in bila prijazna kot pes. Ta 

šaljivec pa je navezal lisici kravji 
zvonec na vrat, tako, da je lažje 
nanjo pazil. Ko je lisica dorastla, 
se ji je zazdelo, da je svoboda 

boljša kot jetništvo in pokurila je 
v bližnji gozd, zraven katerega je 
stala visoka vinska gora. Kaki 

dve dobri uri hoda je bilo na tej 
gori precejšnje število kočarjev in 

med temi je bil tudi zakonski par 

brez otrok. Ko ni bilo nekega ve- 

čera žene doma čez noč in ko so 

enkrat ljudje odšli iz vinogradov 
ter nastala nočna tišina, sedi naš 

znanec sam doma v koči in kmalu 
zasliši glas čudnega brenkljanja, 
ki se mu čimdalje hitreje bliža. 0- 

na lisica, ki je ušla samcu je šla 

mimo hiše in se tam ustavila ter 

iskala živeža, zato je pa zvonec 

prav glasno pel in ubogi revež v 

koči je zavel upiti na pomoč, po- 
tem ko ni križanje in molitev ho- 

tela odgnati hudiča od koče. V ve- 

likem strahu je skoro prišel ob pa- 
met in ko so ljudje prišli na po- 

moč, so ga našli ko je preklinjal 
boga in rotil sina Davidovega, da 

ga varuje pred hudičem, ki je pri- 
šel ponj. Babjevemi človek je bil 
tako nespameten, da je šel precej 
drugi dan pravit v bližnjo vas kaj 

se je zgodilo preteklo noč in to si 
lahko mislite, kako se je norčeval iz 

njega naš šaljivi samec, kateremu 

je lisica ušla z kravjim zvoncem, 

ki je prizadejala toliko strahu te- 

mu nesrečnemu kočarju. 
In h koncu naj omenim samo še 

to. Kadi nezaupnosti Mojzesa, se 

jerazkačilbognad izraelskim ljud- 
stvom, katero ni nikoli videlo ob- 

ljubljene dežele, toraj je ista še 

nekje na svetu. Rimska duhovšči- 
na, kot namestniki živega boga na 

zemlji bi morali vedeti, kje je ta 

obljubljena dežela. Jaz bi toraj 
predlagala, da Skazi vzame pali- 
co in pelje vse proletarce v to de- 

želo, kjer se cedi mleko in med. 
In ko tja pridemo bomo verovali v 

njega in njegovega boga in osla- 
rije. J. P. 

ZAKONSKA MENJAVA. 

Celo modri Skazimir ne bi mo- 

gel bolje in pametneje razsoditi 
med tema dvema zakonskima pa- 

roma. Toda predaleč smo posegli, 
pričnimo raj še pri začetku in ne 

pri koncil. 
Navadno se pripeti, kedar se po- 

ročen mož zaljubi v poročeno že- 

no svojega soseda, da nastane ve- 

lik prepir in često konča drama s 

streljanjem. 
In zopet ikedar poročena žena 

začne ljubiti moža druge poročene 
žene, morda celo njene sosede, te- 

daj si navadno skočijo v lase in 

psovk ni ne konca, ne kraja. Toda 

vsega tega ni bilo tukaj, v malem 
mestecu Havre, Mont. 

K« je gospa W. T. Turcotte, že- 

na dobroznanega odvetnika v lla- 

vre, spoznala v dnu svojega srca, 

da ljubi moža gospe Jordan bolj 
kot svojega moža, ni skušala skri- 

vati svoje velike ljubezni. 
Tega ni tudi prikrivala gospa 

Jordan, ko je spoznala, da ljubi 
moža svoje nasprotnice, gospe 

Turcotte. 
Pa tudi gospoci i uiTuiie m 

skrival svoje ljubezni napram go- 

spej Jordan in celo gospod Jordan 
je bil precej odprt, ko je začel lju- 
biti gospo Turcotte. To vam je bi- 
la zmešnjava, ki bi bila lahko po- 

vzročila tak škandal, da bi bili na- 

polnili vse časopisje vTfeželi s raz- 

nim čtivom. Toda do vsega tega ni 

prišlo. Eden ljubimcev je bil od- 

vetnik in drugi pa ugleden trgo- 
vec in kot taka sta prišla skupaj 
in povedala eden drugemu svoje 
srčne bolečine, o katerih ste že 

prej vedele njihove boljše ali slab- 

še polovice, kakor že eden vzame. 

No, in na tem sestanku sta se do- 

govorila, da obe stranki stopite 
pred sodnijo in zaprosite za raz- 

poroke in potem izmenjate svoje 
boljše polovice med seboj. Dogo- 
vorjeno sklenjeno, kajti oba moža 
sta bila pripravljena izmenjati že- 

ne, toda bala sta se, kaj porečeti 
ženski. Ker pa je Amor ugladil 
njuno pot pri njihovih boljših po- 

lovicah, zato nista imela nobenih 

neprilik, ko sta stopila pred nje in 

jima razodela svojo pogodbo. 
Šli so vsi štirje pred sodnijo in 

sivolasi sodnik je rad privolil v 

ločitev zakona. Razloženi pari so 

se zadovoljno vrnili na svoj dom 

in zopet sestali na posvetovanje, 
kjer je bilo določeno, da namesto 

pušk in samokresov odidejo vsi 

skupaj k pridigarju, ki razvozla 
zamotano štreno in da vsakemu 

svoje, po želji magnetičnih src. — 

Dobrosrčni pridigar, ki vedno rad 

zasluži kake cente je z odprtima 
rokama sprejel iniovite člane svo- 

je fare, meneč si, sedaj bo pa zo- 

pet nekaj zaslužka. Ni se motil, 
toda če bi si kedo mislil, da ga 
bodo prosili njegovega blagoslova 
in da zaveže gospo Turcotte s go- 

spodom Jordanom in Jordanovo 
— •! 

gospo z gospodom lurcoue, ui un 

prej padel vznak, kot pa si mogel 
kaj takega predstavljati. Vzelo 

pa ni dolgo da so ga prepričali, 
da se ne šalijo in ceremonija je 
bila kmalu pri kraju. Novo poro- 
čeni pari so stali eden drugemu za 

pričo, nagradili starega pridigar- 
ja velikodušno in šli proti domu. 

Med potoiu pa jim pridejo na 

misel tudi otroki, glede katerih 

prej niso ničesar ukrenili. Vsak 

pa jei imel dvoje otrok, po enega 
dečka in eno deklico. Tukaj bi i- 

mel veliko posla modri Skazimir, 
toda stavimo vse, da ne bi mogel 
tako pravično razsoditi, kakor je 
nekoč razsodil židovski Salomon, 
še manj pa tako, da bi bile stran- 
ke popolnoma zadovoljne. 

Dogovorili so se, da nova gospa 
Jordan vzame svojega dečka in 

dečka njene sosedinje, a oija pre- 

pusti novej gospej Turcott svojo 
deklico, tako je imela slednja dve 

deklici, s čemur sta bila oba go- 

»jjuuci sujjruga pujjuiiiumo, /.auu- 

voljna. Vsak par je imel po enega 
svojih otrok in otroci so tudi po- 
polnoma zadovoljni s to odredbo. 

Ali mislite, da je Skazi tako 
"kunšten" da bi mogel tako pa- 
metno razvozljati to zakonsko 
štreno v popolno zadovoljstvo 
vseh prizadetih? 

Nesporazumljenje. 
Kmetica: Prosim, gospod dok- 

tor, da bi prišli še danes k nam. 

Moj mož je obolel. Na eni strani 
ga tako trga, da kar kriči. 

Zdravnik: Na kateri strani pa 
ga trga. 

Kmetica: Na tisti strani, kjer 
stoji omara. 

VABILO NA PLESNO 
VESELICO 

katero priredi 

Društ. št. 142 S. S. P. Z. 
v White Val1ey, Pa. 

dne 22. septembra 1917 

v slovenski dvorani v Whitc 
Valley. 

Pričetek veselice bo ob 7. uri zv. 

Vstopnina $1.00. 

Igrala bode izvrstna hrvaška 
tamburaška godba društva Sloge 
k Svobodi iz Willniardinga, zato- 

raj vabimo vsa tukajšnja društva, 
kakor tudi ona iz sosednje okolice 
ter posamezne rojake in rojakinje 
in brate Hrvate, da sc vdeležijo 
naše veselice in pridejo poslušat 
hrvaške tamburaše, ker jih v tu- 

kajšnji naselbini še nismo slišali. 
Posebnost pri prigrizku bode 

pečeni prašiček in zraven tega še 
več drugih tečnih reči. Toraj pri- 
dite gotovo vsi, da bo zabava čim 
večja. 

Na svidenje na veselici 22. sep- 
tembra ! 
7-18 ODBOR. 

LOUIS VANA, 
Izdelovalec 

sodovice, mineralne vode in dru- 

gih neopojnih pijač. 
1835-37 Pisk 8t. Tel. Garal 1405 

Ali ste že ustanovili postajo 
Zveze Slov. Svobodomiselcev? — 

Sest članov je potrebno za usta- 

novitev postaje. 

STALNO DELO ZA 100-Low Coal 

SLOVENSKIH PREMOGARJEV. 
pri premogovnikih Heverly Coal Družbe, v Heverly, Pa.; 
kjer so varni premogovniki, dobre plače, nobenih delavski 
sitnosti ali stavk. Dobre hiše po nizki najemnini in poseb- 
ne ugodnosti za boarding bose. Samski delavci dobijo do- 

bro hrano in stanovanje pri slovenskih družinah. Premog' 
je od 3 do 3 in pol čevljev debel in mi plačamo po $1.25 od 

tone. Cerkve, šole, dobro podnebje. Pridite pripravljeni za 

delo po P. !R. R. Zglasite se pri Superintendent of HEVER- 
LY COAL CO., Coalport, Pa. ali pa pišite Mr. Frank Zala, 
805 House Bldg'., Pittsburgh, Pa. 

IZŠLA JE KNJIGA 

MONIZEM 
Zbirka svobodomiselnih naukov v dveh raz- 

pravah in sicer: 

I. Evangelij svobodomiselca. 
II. Kako so nastale vere. 

To velezanimivo znanstveno razpravo tičočo se svobodne 
misli bi moral citati vsak rojak, vsaka rojakinja. Vsak slo- 
venski svobodomiselc in socijalist bi moral imeti to knjigo 
v hiši, morala bi biti v vsaki slovenski čitalnici, socialistič- 
nem klubu in drugih kulturnih društvih. 

Cena 35c poštnine prosto. 
Naroči se: ERAZEM GORSHE, 

4964 Pearl St., Denver, Coloi 

In pri: GLAS SVOBODE, 

2656-58 So. Crawford Ave., Chicago, lil. 

Naznanilo našim čitateljem! 
Vse časopisje, tiskano v tujih jezikih v Ameriki, ki je naklonjeno in lojalno ameriški 

vladi, se je združilo, da pričnejo nabirati potrebni denar, s katerim se kupi božično darilo na- 

šim ameriškim fantom in možem na francoski fronti. Ti možje in fantje se borijo za naše 

pravice, za naše domove in svobodo. Mi jim hočemo preskrbeti nekaj veselih ur s tem, da 

jim pošljemo tobaka za pipo, cigare in cigarete. 

Ali hočete pomagati? 
Ali hočete pomagati ameriškim vojakom z malim darom? Uredništvo "Glas Svobo- 

de" je pripravljeno nabirati prostovoljne doneske v prid ameriških vojakov. Noben denar 

ni premajhen, noben denar prevelik, vse je hvaležno sprejeto. Vsi darovi morajo biti pri nas 

do 12. novembra, da se pravočasno oddajo. Za božič dobi vsak vojak na fronti darilo od nas. 

Potrdilo vašega daru 
dobite od vojakov samih na fronti. V vsakem paketu tobaka bo vojna dopisnica, in potom na- 

šega lista bodete dobili potrdilo od srečnega vojaka za prejem tobaka naravnost iz fronte. 

Slovenci, na delo. Glejmo da ne bodemo zadnji. Čehi, Poljaki in Slovaki silno agitirajo. — 

Dajmo tudi mi. 

Slovenska društva. 
Na svojih sejah zberite moža, ki naj nabira prostovoljne doneske. Izročite denar 

v našem uredništvu. Rojaki po hišah, nabirajte med seboj, spomnite se naših vojakov na 

fronti. Pomnite, noben dar ni premajhen, noben prevelik. 

Rojaki, poslužite se tega kupona, kadar prinesete darove: 

Datum 

UREDNIK "GLAS SVOBODE" 

2656 So. Crawford Ave., Chicago, IU. 

Priloženo dobite moje darilo $ za božične darove naših voja- 

kov na fronti. 

Ime 

Naslov 

icr OPOMBA: Nobenih darov se ne sprejme po 12. novembru, 1917. ta 


