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katoliška nestrpnost. 

Nekateri katoliški duhovni oko- 

li Panamskega prekopa se nikakor 

ne morejo vkloniti civilnim posta- 
vam, ki se tičejo porok. Oni še. ve- 

dno mislijo, da je duhoven tudi se- 

daj najvišji uradnikov deželi in da 

se mora njegovim zapovedim vse 

klaniati. Nedavno tega je bilo pri- 
občeno v Panama Star and He- 

rald o vsebini neke brzojavke iz 

okrožja Aquadulce, katero sta pre- 

jela vladna justična tajnika od E. 

Pedresehi, alkada iz Aquadulce in 

•v kateri ju obvešča da je katoliški 

duhoven David Martinez v javni 
pridigi svetoval mladim dekletom 
iz Aquadulee da pobegnejo iz roj- 
stne hiše in rajše žive v prostitu- 
ciji z možmi, kot pa da bi privolile 
v civilne poroke, zatrjujoč da je 
prostitucija manjši greh kot pa ci- 

vilna poroka. Alkad je izjavil v 

svoji brzojavki, da je pridiga du- 

hovna Martineza povzročila veli- 

ko ogorčenje med prebivalstvom 
Aguadulce> ki je zahtevalo od du- 

hovna, da prekliče svojo pridigo 
iii izjavo. Alkad jc nadalje vpra- 

šal državnega tajnika za pojasnila 
kaj naj stori, da zadosti užaljene- 
mu prebivalstvu in da prepreči na-1 
silno postopanje proti duhovnu, 
ker ljudje smatrajo njegov govor 
za razžaljenje in največji insult. 

Ljudje v tem kraju dežele sma- 

trajo civilne poroke za ceneje in 

združene z manjšimi sitnostmi, ka- 
kor pa so cerkvene poroke in med 

tem ko je njihova dolžnost kot ka- 

tolikov, da se poleg civilne poro- 

ke, poročijo še enkrat v cerkvi, to 

slednjo večkrat zanemarijo ali pa 

opustijo, radi česar seveda trpi 4u-1 
hovnikova in cerkvena malha. — 

To je golo dejstvo, ki ga ne mo- 

re izpodbiti noben Father Zakraj- 
šek, to je zopet en dokt«, na kak 

način cerkev noče pripoznati ci- 

vilne oblasti nad seboj in hoče z| 
vso silo pokazati pred svetom, da 
so cerkvene postave nad civilnimi 

postavami, da se mora pred prvimi 
vse klanjati. 

In kdor ^ čital naš članek v j 
zadnji izdaji Glas Svobode pod na- 

slovom "Ne temere" — lahko 

sprevidi, da je Rim že začel odprt 
boj proti ameriškim civilnim po- 

stavam tičočim se porok. 
Kar se je zgocmo ou raiumiMvcm 

prekopu to se bo kmalu začelo do- 

dajati tudi v Združenih državah, 

kajti rimska duhovščina je nestrp- 
na. Pri njej pridejo v pošte v v pr- 

vi vrsti zapovedi, ki pridejo iz Va- 

tikana, vse druge državne posta- 
ve pa pridejo za temi, ako niso v 

nasprotju s kanoničnim pravom. 
Če so pa v nasprotju s kanoničnim 

pravom, potem pa iste naravnost 

prezirajo. 
Sicer pa, bodočnost bo pokazala. 

Toliko pa vemo, da je vatikan na- 

povedal odprt boj oblastim te de- 

žele s svojimi novimi odredbami 
gjede cerkvenih porok 

Ali vam je vera še kedaj pomo- 

gla do boljšega življenja, to je če 

niste katoliški graftar? Ali vam je 
pripomogla do boljše vzgoje in 

večjega duševnega napredka? 

Nič ni tako sladko in ljubeznji- 
vo na svetu, kot čeden in zdrav 

otrok in nobena stvar na svetu ni 

bolj krasna kot lep otrok, vendar 
na otroke, ki so že pri rojstvu ob- 

sojeni na trpljenje in mizerijo mo- 

ra človek gledati z obžalovanjem 
in pomilovanjem. 

PO NJIH DELU, JIH SODITE! 

Prava božja istina! reče brat 

Hrvat. Po delu sodimo človeka, ne 

po njegovih prednikih in naslovih. 
Glas Svobode stoji pred sloven- 

sko ameriško javnostjo šestnajst 
let — Slovenski zavedni delavec, 
ki tvori skoro izključno naročnike 
na Glas Svobode, je porota, ki teh- 
ta zasluge in delo tega lista. Pra- 

vorek slovenskega delavca je ja- 
sen — Glas Svobode je delavski 

list naprednega mišljenja, ki biča 
laž in krivico in zagovarja resnico 
in pravico, in zato zasluži yso pod- 
poro od strani zavednega sloven- 

jskega delavca. Čas je pokazal tc^ 
ker a ko ne bi slovenski zavedni 
delavci podpirali Glas Svobode, i- 

sti ne bi mogel vršiti svojega pro- 

grama šestnajst dolgih let — od 

svojega početka. 
Zavedni delavci pa kažejo svojo 

vdanost napram svojemu časopis- 
ju na ta način, da ga čitajo in pod- 
pirajo z naročnino. 

Naši apeli na zavedno delavstvo 
niso padli na gluha ušesa. Mnogo 
se jih je odzvalo in poravnalo svo- 

jo zaostalo naročnino, jih je pa še 

nekaj, ki tega še aiiso storili iz e- 

nega ali druzega vzroka Za te pa 

upamo, ako so zavedni delavci, da 

bodo to storili v najkrajšem času 

ali vsaj pred zaključkom tega leta. 
S tem nam bodo prihranili mnogo 

posla ob enem pa bodemo vstanu 

preraeuniti, ako bodemo vstanu še 

naprej obdržati naročnino kakor 

je sedaj, ali bomo morali isto zvi- 
sati. 

Rojaki morajo razumevati, da 
naš položaj ni najboljši in naju- 
godnejši in da je vse naše delo od- 
visno od slovenskih zavednih in 

naprednih delavcev, na katerih e- 

dino pomoč moremo in smemo ra- 

čuniti. 
Nadalje bi prosili tudi naše c. 

zastopnike in naročnike, da v 

tej .sezoni podarijo vsaj par ur 

prostega časa in ga posvetijo za a- 

gitaeijo za list in nabiranje novih 
naročnikov. Ravno sedaj je naju- 
godnejši čas, ko vsak ve, da je na- 

ročnina še pri $2.50 za celo leto in 
ko je lahko gotov, da bo prejemal 
list celo prihodnje leto za teh 250 
centov. 

V tem času ko se prijatelji radi 
spominjajo svojih znancev in sta- 

rega prijateljstva, spomnite se va- 

šega starega prijatelja in zvestega 
boritelja za vaše pravice in kori- 
sti s tem, da se naročite na Glas 
Svobode ali pa mu pridobite ka- 

kega novega naročnika. 

NAPREDOVANJE SVOBODNE 
MISLI. 

Že pred več tisoč leti so bili lju- 
dje, ki so raje živeli v pomanjka- 
nju — da, ki so raje smrt pretrpe- 
li, kakor pa da bi zatajili svoje 
prepričanje. 

Ti so bili seveda vedno v manj- 
šini, podli bojazljivi, leni in ne- 

marni, ki so hoteli vedno živeti na 

stroške dragih, pa v večini. Tako 
.je tudi v prirodi: mnogo je kam- 
nov, toda ta malo je diamantov. 

Pred 2500 leti je sodil Kseuo- 
fon, da je stvar že toliko razbi- 
stril, da mora vera v vraže, reli- 

gija in praznoverje kmalu izginiti. 
Epikurus, Lukrecij in drugi ve- 

liki svobodomiselci starega veka, 
so prekašali na razumu za devetin- 
devetdeset odstotkov sedanje vse- 

učiliške profesorje. 
Giordano Bruno, ki je živel 2000 

let po Ksenofonu, je bil še popol- 
noma osamljeai Taval je iz dežele 
v deželo, da bi našel prijatelje in 

somišljenike. Celo dozdevni svo- 

bodomiselci so se pokazali neza- 

nesljive. Umrl je zapuščen nasilne 

smrti za svoje prepričanje. 
Thomas Paine, ki je deloval 

dvesto let pozneje, je umrl popol- 
noma osamljen in brez prijateljev. 
Bil je popolnoma zapuščen, iz člo- 
veške družbe izobčen in celo doz- 
devni svobodomiselci so ga očrnje- 
vali, tako, da je preživel zadnje 
dni svojega življen kakor izpostav- 
ljeni gobavec. Nek stari zamorec 

je bil edini pogrebec, ki je sledil 
polomljenemu vozu, na katerem 
so peljali njegovo truplo k večne- 
mu počitku. 

Pred nami leži razglas angiesKo- 
ameriškega svobodomiselca F. Ab- 

bot-a, katerega je objavil pisec v 

takratnem svcbcdomiselnem časo- 

pisu <<Index,>. Takratne njegove 
besede so na mestu tudi v sedanji 
dobi, čeprav je poteklo od tedaj že 

petinštirideset let. 
Jedro tega spisa je: "V združe- 

nju je moč". Pričetkom svojega 
dela pravi: "Ljudstvo je narod 

ponižnih sužnjev in dolžnost vseh 

ljudi z zdravim razumom je, da se 

takoj združijo in rešijo ljudstvo 
pred duševno sužn ostjo". 

Mnogo svobodomiselnih društev 
ni imelo dosedaj nikakega določe- 
nega in praktičnega cilja. Dočim 

obljublja cerkev človeštvu dom 
nad oblaki, za kar pa zahteva do- 
bro plačilo in gospodstvo nad tem 

grešnim svetom, dočim obeta cer- 

kev plačilo v nebesih, se svobodo- 
miselci zadovole večinoma s tem, 
da so se otresli praznoverstva in 

da jim ta sleparija ne more ško-j 
dovati. To liaziranje pa je popol- 
noma napačno in vsak svobodo-j 
miselc bi moral gledati, da strga' 
tudi svojega sočloveka iz ostrih j 
krempljev temnega praznoverja, j 
in energično delo na temelju zdra- 

vega razuma, bi moralo biti vzeto 

v program vsakega svobodomisel- 
nega društva. 

Abbot navaja nadalje sledeči 
program svobodomiselnim dru- 
štvom : 

"Naše prepričanje je, da je o- 

grožena varnost naših republikan* 
skih institucij; naše najsvetejše 
človeške pravice so bile prizadete 
po veri potom države in da je vsled 
tega ogrožena verska svoboda, na- 

daljni obstoj svobodnih javnih sol 
in blagor naše cele dežele. Vsled j 
teh dejstev smo se mi, podpisani, j 
združili za realizacijo in določili 
naslednje odredbe: 1. Ime: Libe- 
ralna liga; 2. Smoter: Praktična 
vpeljava zahtev liberalizma; 3. 
Sredstva: Krajevna zborovanja, 
predavanje, nagovori, konvencije, 
razširjanje svobodomiselnega ča- 

sopisja in literature in vseh dru- 

gih miroljubnih in pravno pripo- 
znanih sredstev." 

Abbot je umrl, ne da bi videl, 
svoj načrt uresničen. Njegove za- 

hteve pa so danes ravnotako, ali 
morda še bolj potrebne, kakor so 

bile tedaj. 

Nevrjetno 
Jezusa se smatra za nezmotlji- 

vega učitelja, za boga, 'ki si je na- 

vzel človeško podobo in obliko. In 

ravno ta lažnjiva in neumna mi- 

sel, daje največjo moč novemu te-, 

stamentu. Brez tega bi bil ta tes- 

tament brez vsake veljave in po- 
mena. Povedati pa je treba, da V 

zgodovini človeštva še ni bilo ne- 

zmotljivega učenika, da ni ne Je- 
zus in tudi papež Benedikt nezmoj 
tljiv. Motiti se je človeško, pravi 
star rim. pregovor. 1 n ker je papež 
človek, tak kot kateri drugi, je to- 

raj zmotljiv. Saj to je dejansko 
bilo že neštetokrat dokazano, da 

so rimski papeži zmotljivi. Zgodo- 
vina nam pripoveduje o takih koz- 

lih, ki so jih vstrelili rimski pape-f 
ži, da ni nobenega dvoma o tem, 
da ne bi bili papeži nezmotljivi. Pa 

tudi Jezus je bil zmotljiv. Saj za 

to nam jasno priča od "boga nav- 

dahnjena" biblija. Treba je isto 
samo •citati in zraven malo misliti. 
Mi vsi, ki imamo toliko pameti, da 

verujemo v to kar vidimo in ve- 

mo, da je možno in resnica, smo 

prepričani, da kristjani čitajo bi- 

blijo in vse verujejo kar je tam 

zapisano, zato ker zraven ne mi-' 
slijo, kedar čitajo« 

Poznamo ljudi, ki verujejo vse 

kar je v bibliji in vsako besedo, 
katero je baje Jezus izustil, toda 

čtivo v bibliji pa ni vselej resnič- 
no, zato bi moral človek vrjeti sa- 

mo ono, kar je po človeškem ra- 

zumu možno, da je resnično, drugo 
pa bi moral zavrniti kot. neresnicb 
ali pa smatrati samo za legendo. 

Človek, ki hoče citati biblijo in 

jo razumevati, se bi moral odločiti, 
da iz biblije sprejme samo ono* 

kar je resnično in da bo zavrgel 
vse drugo. Za danes zadovoljimo 
se s tem, da prem o tri m o del eden 

in dvajsetega poglavja po Matev- 
žu in sicer od 17 do 22 vrste. V 

tem poglavju se čita: 
"Ter jih pusti m oaicie iz mesui 

v Betanijo, in tu prenoči. Zjutraj 
pa vračajoč se v mesto, postane 
lačen. In ugledavši kraj poti eno 

smokvo, pride k njej, in ničesar ne 

najde na njej. razen samo listje; 
in jej reče: Nikoli več naj ne bo 

na tebi sadu na vekomaj. In vi- 
de vši to učenci, začudijo se, govo- 
reč : Kako precej je usahnila smor 

kva! Jezus pa odgovori in jim re- 

če. Resnično vam pravim: Če ima- 
te vero in ne dvomite, ne boste sto- 

rili TEGA samo smokvi, nego če 
tudi rečete tej gori: Vzdigni se, in 
vrzi se v morje! zgodilo se bo." 

In zopet v istem poglavju, pre- 

cej za tem pa stoji zapisano: "In 

vse, karkoli v molitvi prosite, če 

verujete, boste prejeli." 
Bolj nevrjetnega čtiva v litera- 

turi še nismo opazili. Kako naj 

vzamemo te besede Jezusove? Ali 

naj smatramo iste za popolno res- 

nico, ali pa za velikansko neum- 

nost. Odgovor krščanske cerkve 
je: Ker je Jezus izrekel te besede, 
zakaj bi iste smatrali za neum- 

nost ? In, zakaj pa naj mi smatra- 

mo te besede za neumnost in ne- 

smisel, zato so v resnici neumnost, 
ker ono, kar pripoveduje Matevž, 
je velika laž in se ni nikoli zgodi- 
lo. Je naravno nemogoče. 

Razumeti je treba, da je te bese- 
de vtaknil v Jezusova usta pisec 
evangelija po Matevžu. In to je ko- 

ren, do katerega moremo poseči, 
kar pa ni še noben dokaz, da je 
Jezus v resnici tako govoril. Če pa 

je v resnici Jezus tako govoril, ka- 
kor piše neznani pisec evangelij?? 
po Matevžu, potem pa mora pri- 
znati vsak pameten in razsoden 

človek, da je bil Jezus navaden no- 

rec. 
Samo pomisilte: Kje je vstanu 

olovek s par besedami premakniti 
celo goro in jo vreči v morje! Ali 
ni ena največjih neumnosti? In 

potem pravi Jezus: Vse karkoli 
boste prosili v molitvi, če veruje- 
te, boste prejeli." Poznamo veli- 
ko vernikov, ki v resnici verujejo- 
v moč molitve in ves krščanski 

humbug, ki vsak dan prosijo boga 
za vsakdanji kruh, pa vseeno stra- 

dajo in gladu umirajo. 
Kje je logika, kje razum? 
"In vse, karkoli v molitvi pro- 

site, če verujete, boste prejeli," je 
višek biblične fantazije in laži. — 

Dokazov za to ni treba nobenih, 
ker o tem se je že vsak prepričal, 
da ni tako. In ne oziraje se na to, 
kedo je napravil to izjavo, pa naj 
bo tisti Jezus, Bog ali sveti duh, 
ista je lažnjiva. Z molitvijo ne bo- 
ste dosegli ničesar, človek pa naj 
bi vrjel v sledečo resnico: Skušnja 
je višja oblast kot pa je Jezus. 

Brez vsakega dvoma je, da vsak 
mož in žena, vsak starec in otrok, 
kedar moli, tudi veruje v to kar 
moli in prosi. Brez vsakega dvoma 

je, da na milijone ljudi vsaki dan 
moli in se priporočava bogu in 
svetnikom in da milijone molitev 
iz hrepenečih src pada na gluha 
ušesa. 

iiazujii in zdrava pamet pravi- 
ta človeku, kaj naj veruje in v 

kaj naj ne veruje. 
Jezus ni varen učitelj. On je ja- 

ko malo vedel, poleg- tega pa je 
bil neznansko babjeveren. Tudi ni 

bil božanski; bil je ignoramus in 

ignoranca pa je največje tolažilo 
v veri in molitvi. Vse versko uče- 

nje je neznansko nezanesljivo. — 

Verski svet je nepristen. Njeni 
značaji nimajo ne značaja in tudi 
ne telesa, In kar obstoja samo v 

veri, v resnici ne obstoji. 
In če vzamete vse štiri evange- 

lije, jih dobro proučite, boste vi- 
deli in se prepričali, da v njih se| 
ne razpravlja o nobeni pametni 
stvari ali predmetu. Po pravici po- 
vedano, svet ne bi prav nič zgu- 
bil ali pogrešal, »ko bi se ves no- 

vi testament popolnoma zgubil. 
Vera. zahteva od ljudi več časa 

In prostora, kakor pa je vredna, 
kajti šole so napravile, da so cer- 

kve popolnoma nepotrebne. Jav- 

ni, ljudski učitelj je vzel mesto 

duhovnika; vera je spravila vero 

na absurdnost. Tn sedaj je se samo 

ne veda in ignoranca, ki se opri- 
jemlje križa. In koncem konca, 
kjer je svetlo, tam se ne godijo 
več nobeni čudeži., tam ni ue vic, 
ne hocus pokuša, ne boga iz testa 
in nobenih drugih svetih humbu- 

gov. 

ZAKAJ JE AMERICAN ASSOCIA- 

TION O F FOREIGN LANGUAGE 
NEWSPAPERS, Inc. PRVIČ V ZGO- 

DOVINI ODOBRILA NUXATED 

IRON. 
Po skrbni in obsežni preiskavi smo 

pronašli, da je Nuxated Iron zdravilo za 

ljudsko dobro. Pozdravili smo njegovo 
objavo v oglaševalnih predalih ameriš- 

kih inozemskih časnikov. Mi verujemo, 
da bi morali vsi eitatelji inozemskih ča- 

sopisov vedeti o tem zdravilu, ki je pre- 

jelo najvišjo priporočilo. 
Na.ša poizvedovanja so dosledno do- 

gnala, da je dal Nuxated Iron najboljše 
rezultate. Veliko število zdravnikov i- 

stega sedaj rabijo pri zdravljenju, med 
temi mnogi zdravniki, ki so bili prej 
člani senata Združenih držav in poslan- 
ske zbornice, dobroznani atleti, politi- 
karji in razni voditelji vsakovrstnih po- 
klicev in življenja priporočajo Nuxated 

Iron, pod svojem podpisom in izjavlja- 
jo, da je jako dobro zdravilo. 

Vsi č.itatelji inozemskih časopisov bo- 

do storili pametno, ako pazijo na obja- 
ve Nuxated Irona v teh časopisih, ker 
smo trdno prepričani, da bodo s tem, da 
se z istim seznanijo in pouče o rabi 
Nuxated Iron, pridobili za svoje telo 
novo moč, silo in vzdržnost. 

AMERICAN ASSOCIATIUJN ur 

FOREIGN LANGUAGE 
NEWSPAPERS, Inc. 

LOUIS N. HAMMERLING, 
Predsednik. 

A, M. WERTSCH, tajnik. 

PAIN -EXPELLER . 
je postal domača beseda v vsaki slovenski družini 
radi neprekosljivega čina pri tolikih Dolečinah in 

-f-j nadlogah. 
» seciajne razmere so nas primoralc, povišati ceno na 

| 35 in 65 centov za steklenico, ako hočemo, cla ostane 
| iste kakovosti in da enako učinkuje. 
| S tem imate jamstvo, cla staro, dobro sredstvo z isto 
« močjo tudi dobite. Nikar se dajte premotiti z nižjo 
| • ceno ničvrednih ponaredb. 
[j Stari, pravi .Pain-Expeller dobete le v zavitku kot js 
i tu naslikan. Pri kupovanju pazite na sidro znamko, | na besedo Loxol in na naše ime. 
| Pravi Pain-Expeller je dobiti v vseh uglednih lekar- 
ni nah in naravnost od nas. Steklenica za 650. je ko- 

ristneja kot pa za 350. ker oblega več kot dvakrat 
A 1 ! t 

F. AD. RICHTER CO, 
74-SO Washington Street, New York 

ENA USTA IN DVA UŠESA. 

Poslušaj dvakrat, predno enkrat 
zineš! To je star pregovor in zdi 
se nam, da je popolnoma namestu, 
kajti tudi slepa narava, ki je ja- 
ko modra je najbrž tako hotela, 
kajti ako bi bila njena želja, da je 
ravno narobe bi človeku ne ustva- 
rila enih ust in dveh ušes. 

Kaj ne to je res čudno, vendar 
v tem tiči velika modrost, o kateri 
bi bilo dobro večkrat razmišljati. 
Xikoli ne pozabite, da skušnja je 
najboljša učiteljica in da so bili 
skoro vsi pregovori narejeni na 

podlagi dolgih skušenj. 
Zato vedno prej pomislite kar 

rečete in nastavite oba ušesa pred- 
no enkrat zinete. Kedar imate pri- 
liko kaj slišati, tedaj nastavite ra- 

dovoljna usesa, poslušajte in mol- 
čite. Kar brzdajte svojo zgovor- 

ljivost, ko ste v druščini, ker če- 
sto se pripeti, da človek rad začne 
žlobodrati v druščini in povedati 
svojim soljudem vse kar ve in zna, 
dasiravno veliko ne zna in dasirav- 
110 mu je mogoče predmet pogovo- 
ra popolnoma neznan. V takih slu- 

čajih navadno človek napravi iz 
sebe "pojaca" in se osmeši pred 
druščino. 

In če ste že v druščini, ki noče 

govoriti, potem pa je vaša dolž- 

nost, da stavite inteligentna vpra- 

šanja, na katera boste vedno do^ 
bili odgovor in pojasnilo. Kaj ta- 

kega pa vam ne bo v škodo, tem- 

več povečalo bo. vašo znanost. Člo- 
vek dostikrat plača veliko in viso- 
ki) ceno, ko hoče zadostiti svoji 
nbčiniurnosti, posebno če se to 

zgodi v druščini nepoznanih ljudi. 
Tisti, s katerim govorite o kaki 

stvari mogoče trikrat več ve o 

njej, kakor si vi mislite in zato je 
najboljše, da mu date priložnost, 
da on prvi pove svoje mišljenje in 

da še le za njim vi govorite in od- 
govarjate. 

Mnogokrat človek zgubi najlep- 
še prilike, da bi se nečesa priučil 
od pametnih ljudi, ko med časom 

kedar drugi pametno govore, on 

"tulita", kako bi tudi on kaj pa- 
metnega povedal. 

Zapomnite si za vselej — dva 
ušesa in ena usta — so bila ustvar- 

jena z gotovini namenom. 

DELAVSKE DRUŽINE IN 0- 
TROCI MILIJONARJEV. 

Varuhi pet-letnega Jean Ste\v- 
art-a smatrajo znesek letnih 

$18,000 kot dovolj veliko vsoto za 

njegovo vzdrževanje. 
Po censusu leta 1914. znašajo 

povprečni dohodki vsakega indu- 

strijskega delavca letnih $580.00. 
Ker so pri tem vštete tudi plače 
delavk in mladoletnih otrok, zato 

je samoposebi razumljivo, da so 

povprečni dohodki odraščenih de- 

lavcev večji. Toda. če bi ti dohod- 

ki znašali celo $900 na leto, kar se 

pa redko zgodi, tedaj bi se še ven- 

dar za vzdrževanje onega otroka 

dvajsetkrat več izdalo, kakor ima 
na razpolago dobro situirana de- 
lavska družina. Ali, z drugimi be- 

sedami povedano: za to pet-letno 
dete se izda toliko denarja, koli- 

kor ga je na razpolago dvajsetim 
delavskim družinam, ki imajo sku- 

pno 40 ali 50 otrok. Kdo med vami 

je, ki se ne bi čudil sedanjemu 
družabnemu redu, ki producira ta- 

ko sijajne razmere?! 
Mož, ki se celo svoje življenje 

trudi producirati bogatstvo za 

druge,, prejme za to za vzdrževa- 

nje samegasebe, svoje družine in 

za vzgojo svojih otrok toliko, ko- 

likor porabi pet-letno milijonarje- 
vo dete, ki ne zna producirati dru- 

gega kakor umazano perilo, v o- 

semnajstih dneh. In v tej deželi je 
na milijone družin, ki se morajc 
preživeti z manj kakor $900 letnih 
dohodkov^ in nekatere teh družir 
so celo precej številne. 

Ampak tako mora biti, sicer b 

padel sedanji moderni svet s svo 

jih tečajev, socijalni red bi se ža- 
lostno razsul, morala bi izgubila 
svoj temelj, vera bi izumrla^ civi- 
lizacija bi se izpremenila zopet v 

barbarizem in človek bi brezupno 
zapadel propasti. 

Ali mora biti zares tako? Nika- 
kor. Toda ostalo bo tako dotlej, 
dokler bodo delavske mase s tem 

zadovoljne. Če hočemo, da bo ta 

absurdni red naredil prostor zdra- 
vemu, boljemu redu, ko ne bo vee 

pijavk in krvosesov, tedaj so de- 
lavci tisti, ki imajo uvesti to iz- 

premembo. In čeprav je res, da se 

taka izprememba ne more doseči 
v enem dnevu, vendar ni nič ma- 

nja resnica, da se ne bo doseglo 
prav ničesar, če se ne bo nikdar 
naredil začetek. Prvi pogoj za do- 
sego boljih delavskih razmer pa 
je, da spoštuje delavstvo sebe in 
svoje delo, da opusti hlapčevstvo 
in da se združi v boju, da si pribo- 
ri ekonomska sredstva družbe in 
da jih obrne v dobrobit vsega člo- 
veštva. 

Ena stvar je gotova: V rimo- 
katolicizmu ni prav nič američan- 
skega. V romanizmu je vse auto- 
kratično. V romanizmu ni prav nič 
demokratičnega, kajti tam vlada 
samo eirčlovek in ta človek je du- 
hoven. 

Čist zrak je svetejši kot pa či- 
sta vera. 

RADA BI ZVEDELA za naslov 
moje matere Marijana Benedick. 
Ako je kateremu rojaku znan nje 
naslov je prošen, da mi ga javi ali 

naj se pa sama oglasi na naslov: 
Nelie Benedick, R. 1 Box 63, Nay- 
lor, Mo. (11-14) 

DR. LORENZ, 
Jaz sem edini slovenski specijalist moških 

bolezni v Pittsburghu, I'a. 
l 

URADNE URE: V pondeljek, sredo in peteKod 
9. v jutro do 5. popoldan. V torek, četrtek in so 

boto od 9. v jutro do 8. zvečer. Ob nedeljah do 2 

pop. Skoz pošto ne uradujem. Pridi osebno 

Ne pozabi imenu in naslova. 

Dr. Lorenz 
644 Penn Ave. Pittsburgh, Pa. 

ZASTONJ 
krasni stenski koledar za leto 

1918 
z vsakim naročilom od $1.00 ali 

| več zdravil iz svetovno znane 

lekarne 

PARTOS 
v New Yorku. 

Partola, za čistenje krvi in 

želodca ter nered, stolieo. .$1.00 
Parto-Cough, zoper kašelj in 

prehlajenje $1.00' 
Rumatin, (prašek) Parto-Pain, 

zoper revmatizem in kosto- 
! bolj $2.00 

Liro, zoper glavobolj $1.00 
Parto-Glory, za jačanje krvi 

in živčni organizem $1.00 
Partolin, zoper izpadanje las $1.00 
Parto-Bisquits, zoper nečisto 

in pokvarjeno kri .$4.00* 
i Nadalje zdravila za vse notra- 

nje in zunanje, kakor tudi tajne- 
bolezni. 

Knjigo "Pot k zdravju" pošlje- 
mo zastonj in poštnine prosto. 

Pisma naslavljajte na; 

160 — 2nd Ave. New Tork, N. Yi. 
i 


