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Uradno glaailo je "Glaa Svobode", 2656 8. Crawford Ave., Chicago, I1L 

Večji Glas Svobode. 
■ 

* 

Odločili sjiio se, da počne kmalu po Novem letu list Glas Svobo- 

de izhajati po trikrat na teden, namesto dvakrat kot doslej. Stro- 

ški s trikratno izdajo bodo izdatnejše večji, ampak 'našim naročni- 

kom bo vstreženo, ker to je njihova želja, da list pogosteje prihaja. 

Mi bi najrajše izdajali Glas Svobode vsak dara, če bi bilo to mogoče, 

vendar s tem še ni rečeno, da eventuelilo ne pride do toga, da bo Glas 

Svobode izhajal dnevno. Odvisno bo vse največ od tega koliko nam 

bodo pomagali pri agitaciji naši sotrudniki in somišljeniki. 
Ko smo pričeli z agitacijo za večji CJlas Svobode, nadejali smo se 

mnogo večjega uspeha, kot pa se je izkazalo, ampak, da bodo vsi tisti, 

ki so agitirali in nam poslali novf 'naročnike imeli popolno zaupanje 
v naše obljube, bomo, ko hitro nam poteče sedanja zaloga papirja, 

pričeli izdajati Glas Svobode po trikrat na teden. S tem hočemo tu- 

di pokazati, da se ne šalimo, ampak da imamo resničen namen razši- 

riti list in dati naročnikom najmanj dvakratno vrednost za njihov 
denar. 

S tem da bo list začel izhajati trikrat na teden z gotovim ciljem 
pred očmi, da napravimo iz njega v najkrajši dobi dnevnik, bo tudi 

agitacija za Glas Svobode'toliko lažja. Naši zastopniki in prijatelji 
bodo imeli lepšo priliko pridobivati mu novih naročnikov, ker v«ak 

bo lahko takoj videl, da je naročnina v primeri z drugimi listi ja- 
ko nizka. 

^ 

Omenimo naj, da cene naročnini ne bomo zvišali, kot edino za 

tiste kraje, kjer bo potrebno, lepit i poštne znamke, kot je na primer 
Chieago, Cainada in stari kraj. 

Naročnina torej ostane pri starem: za Zdr. države za celo leto 

$3.50, za pol leta $2.00; za Chieago, Canado in Evropo pa $5.00 za 

celo leto in $3.00 za £ol leta. 
Kot smo omenili že prej, število novih naročnikov, ki smo jih 

prejeli v tej kampanji ni zadostno in še daleko ne krije izrednih stro- 

škov, ki bodo zvezani s povečanim izdajanjem lista in zato apeliramo 
'na vse naše naročnike, da nam gredo na roke in skušajo dobiti vsak 

vsaj enega novega naročnika. Sedaj ko veste, da list gotovo prične 
izhajati po trikrat na teden in po stari, nizki ceni, Vam bo agitacija 
veliko lažja. Pojdite še danes do svojega prijatelja in nagovorite 
ga, da se naroči na Glas Svobode. 

Za vsako celoletno novo naročnino, ali za dve pol-letni naročni- 

ni Vam damo nagrado 
f 

• v 

100,000 sovjetskih rabljev. 

Pri tej priliki naj omenimo tudi, da smo začeli uvajati nov sis- 
tem z ^ književanjem. naročnine. Poleg vsakega naslova bomo pri- 
pisali tudi do kedaj ima naročnik plačan list, tako da bo sleherni ve- 

del. do kedaj ima list plačan ali kedaj mu je naročnina potekla. Za 

nekatere naselbine je ta sistem že upeljan, za ostale pa ga upel jetrno 
v najkrajšem času. Če je poleg Vašega naslova recimo št. 12-31-22, 
to pomeni, da je Vasa naročnina plačana do 31. decembra 1922. Pr- 
va številka pomenja mesec, druga dan in tretja letnico. 

VALUTA LJUBEZNI. 

Marka pada, pada— Avstrijska 
krona pada, pada, pada Dinar 
je padal, rastel, padal, zdaj raste, 
raste. Le eena moških raste ne- 

vzdržno. Od konca leta 1914. raste 

•njih cena brez prestanka, raste, 
raste 

Včasih smo se za ljubice borili, 
med sabo sovražili, celo pretepali. 
Tekma med moškimi za ženske je 
bila navadno tajna, a vedno hnda. 
Vse svoje talente smo napregali, 
da bi ženskam bolj imfponirali in 
da bi konkurente temeljiteje iz- 
podrinili. Skrbno smo se brili, ce- 

sto strigli, se desetkrat na da'n po- 
česali, vsaj trikrat ismili; pred iz- 
ložbami smo postajali ter izbirali' 
kravate in ovratnike, hlače smo si 

dajali likati z "noblesno gubo", 
čevlje smo svetili, da so metali ču- 
dovite reflekse itd. 

Huda je bi1« ta borba za žensko 
srce, a za marsikoga tudi zdrava. 
Zaradi konkurence si je ta in oni 
zaeel celo zobe redno snaiiti, noh- 
te ^iftitT ;n striči, noge in^vati ter 

se kopati! Zakaj "lep" je hotel 
biti vsakdo. 

In duhovit, zanimiv, zabaven. 
Zato smo čitali Herneja, Myrzo, 
Safyja, Lenaua, Prešerna, Jenka, 
Koljcova, Puškina Kajti našim 
idealom je moralo impo*uirati, ako 
smo jim vsakih deset minut iztre- 
sli čustven, poetičen citat. In iska- 
li sano aforizmov stikali .po 

" Ju- 
gend", <'Sim^plicissimus',, eelo po 
"Fliegende Blaetter" za duhovi- 
tostmi 

Lepa, zdrava, koristna je bila ta 
borba za žensko ljubezen. Nekdaj! 
Po 1. 1914. se je ta tekma nehala. 
Popolnoma, ali vsaj skoro popol- 
noma. 

Zakaj moška valuta raste, raste, 
raste Ženska valuta pa pada, 
^ada Razmerje se je obrnilo: 

'danes d;vja tekma med ženskami 
za moške, ki si dajo dvoriti, ki se 

da.io loviti in — ah! — tako redko 
tudi ujeti. Veash smo ljubili in 
snubili iz ljubezni — danes so pre- 
mnogi moški špekulant je. prozai- 
čni "kupčevalei, trdosrem* meš«tar- 
ji. Kaj jih brisrajo verzi in aforiz- 
mi: le "zdrava" valuta j'm je na 

misli. 
Težki časi za ženstvo. Poezija, 

čustva, ideali So le še v posmeh. 

"Kdo ima več in kdo da več?" se 

glasi na ženitni borzi. Surova 
brezsrčna doba! Ženska gracija. 
čednostnost, bistroumnost, skrom- 
nost, gospodinjska spretnost, bla- 

gosrcnost vse to so lastnosti, ki 

so včasih mikale, navduševale in 

privezovale nas; dandanes ne ian- 

ponirajo moškim zakonskim kan- 

didatom \ec. Zato pa so dandane 
zrelejši in idealne j ši možje žen- 

skam simpatičnejši, 'nego ciničn: 
mladi zajci. Zato se toliko mlad h 

in starejših lepih in dobrih deklet 

pomoži z možmi, ki stoje že v viso- 

kem poletju ali celo v zgodnji je- 
seni svojega življenja. Mladi zaje; 
— "foreliči" jih naziva neka lepa 
slovenska gospa — pa so najrajši 
domači prijatelji iai sotrudniki \ 

zakonskih trikotih. Ne ženijo se 

starajo se v cinizmu in kaotičnean 

ironiziranju zakonskega "jarma' 
ter ostanejo pa« — stari, smešni 
samci. "Foreliči", zakonski para- 

siti, se naglo izpremrnjajo v okor- 
ne krape in plesnive, lene some. 

Kateri možje so najboljši? Baje 
so moški, ki žive največ z očmi, 
najmanj zanesljivi, najlažje prido- 
bi j Ivi, a najmanj zvesti. Toda ti 

ženske vsaj vidijo in jih cenijo. Ti 

opazijo vsak nov klobuk, vsake 
nove rokavice, vsak 'nov kostim 
ter povedo, jim je li všeč. In žen- 

ske imajo rade, da jih vidiš, opa- 
zuješ, kritiku ješ. Rajše imajo, da 

jih spretno, taktno grajaš, nego da 

jih ignoriraš. 
in eKa ločena gospa mi jt- z, uni- 

čenjem pripovedovala: "In pred- 
vsem: saj me ni nikoli niti dobro 

pogledal! Nikdar ni niti pohvalil 
niti pograjal moje toalete Niko- 

li ni opazil, da sem lepa, mlada 
Kaj bi s tak;im topim slepcem!" 

Drugi moški vidijo izvestne žen- 

ske vedno take. kakršne so bilo 
nekdaj. Pravnic jih ne briga, kak- 

šne so danes. Ti so /najboljši. Nji- 
hova žena je bila nekdaj vitka in 

krasna; njena slika živi v njih du- 
ši večno, dasi je ženska morda da- 

nes že zelo okrogla in že davne 

prav nič več krasna. Tem topin 
zakoncem je torej njih slepota vii 

trajne sreče in temelj njih neo- 

majne zvestobe. 
Ločena gospa torej nima popol 

noina prav, ko poudarja kot neod 

pu«tl ji v greh " predvsem" slepote 
'svojega ibivšega moža. Večkrat. st 

najbolj "slepi" možje 'biseri. Tc 

so možje resnične noblese in zna- 

čajuosti, ki prezirajo zunanjost,, t 
vidijo le notranjost, porabljajo na 

luščino, a ljubijo jedro. Duševne 
.•zaposleni in velikopotezni možje 
, cesto dolgo niti ne opazijo, da jc 
I njih žena od nog do glave čist( 
nova. Vidijo le njene oči, njer 
smeh, čutijo 'njen božajoči glas ir 
se kopljejo v topli ikopeli njem 
ljubezni. Ko pa končno opazijo m 

svojih ženah zunanje izpremembe 
jih te morda celo žalijo ali vsa; 

motijo. Sele navaditi se morajc 
novega klobuka, novega plašča 
nove toalete""ia svoji ženki. 

Ako se zato ženka vendarle to 

•goti na moža, je krivična in plit 
ka. 

Možje, Ki se izzivijajo z očmi, st 

torej vendarle neprijetnejši lju 
binici, eestilci aH zakoni, ncgt 

"slepci". Ker njih oči ne vidijo 1< 

dobrega kroja, okusne barve, naj 
'novejšega modnega okusa, sika 
harmonije med osebo in toaleto — 

torej resnične ali talmi elegance 
— njih oči opažajo tudi vsako slu 
čajno bledoto, vsako razpoko ust 

nic, vsako -gubico okoli oči, vsakt 
vrasko na sencih, vsak siv las t 

frizuri ter vsak nedositatek na o 

butvi, na rokavici, na boi Zelc 

neprijetne so te oči. Ne dajo si 

varati. Če so vrhutega še duševne 
kritični ter zahtevajo popoln« 
harmonije med žensko zunanjost 
jo in notranjostjo, med formo in 

idejo, postanejo lahko celo nepri- 
jetni. Saj niso nikoli zadovoljni 
zato nestalni, izbirčni, neznosni. — 

Ker vedno so razočarani. 
Zelo moški možje so veliki žen- 

skarji; moški ki ženske ignorira- 
jo, so nemoški. Moda trdf prav 
nasprotno; a kdor to trdi, laže sa- 

memu sebi ali pa je sam nemoški. 
('emu sta imela Don Jutan in Casa- 
nova toliko uspehov pri ženskah 1 
Ker fcta bila moška moža, mehka in 
nasilna, nežna, bistra, poguiima in 

nesebična, sanjarja, veseljaka in 
melanholik^. sužnja in t;rana v e^i 

Jn bila sta "topa slepca", 
rnV^°r sitn* ner^a^n. iščoča le 
^p r'r> 7^ lupi"*1'"*. 

Današnji moški imajo prevelike 
nr-j, n, p^^ajhno srce. Vča^rh smo 

imeli veliko srce. a naše oči so bile 

slepe. Zato smo se lahko zaljubili 

Slovenski sokolski dom v Dolnjem Logatcu. 

Rojaki! Morda ni še znano vsa- 

komur, da je bil Logatec poltret- 
je leto v rokah zločinskih Italija- 
nov. Koliko je Logatec v omenje- 
nem času prestal, se ne da popisa- 
ti. Karkoli je bilo kulturnega in 

naprednega, so vse Lahi uničili m 

razdejali. Ali prišel pa je čas, ko 
so morali laski lopovi pobrati šila 
in kopita, ali to pa samo z ozem- 

lja treh kilometrov, ter imajo v 

Gornjem Logatcu na Kalcih zase- 

ciene še tri hiše. 
Ker je laška sodrga tik pred 

vrati, je bilo potrebno, nujno po- 
trebno zgraditi trdnjavo naših 
slovenskih svetinj, ki ščiti in pod- 
žiga slovensko zavednost od rndji 
do roda. 

Zastrantegavso plemeniti ljudje 
sklenili postaviti "Sokolski dom" 
in te ideje se je razen klerikalcev 
seveda oprijelo vse ljudstvo z naj- 
večjim navdušenjem. Bilo je veso- 

iii lahko ženili, hi bili cimo srečni. 
Svet in življenje ■pa sta se izpre- 
■m&nila. Ko pada valuta, padajo i 

de&li. V dobi v se občega vcrižni- 

stva, spekulantstva, bezanja za 

bogastvom m razkošja se love in 

■poročajo železne blagajne ril se 

, kričijo milijoni. Le močni, po- 

,* nosni ipacaji so ostali starokopit- 
ni- ne prodajajo se m ne kupujejo. 
Gj*edo za sreem — za duševno har- 

rnionijo ter si utsvarjajo resnično 
srečo. Junaki so ti novi neirn oviti 

patri: bore se za obstanek, a nik- 

dar jih ne peče vest in nikoli jih ni 

samih pred seboj sram. Vse, ka? 

, imajo, si pridobivajo s poštenim 
! delom in so ponosni, da niso 'niko- 

mur dolžni hvaležnosti. V borbi sr 

lc,utrdi njih vez in le poglobi njih 
sreea. Morda pa se železne blagaj- 
ne prav tako naglo in nemastno iz- 

j praznijo, kakor so še nenadoma 

, 'napolnile. hi sledila bodo razora 
ranja, mržnje, škandali, ločitve 

Svet in življenje se izpremenihi 
vnovič. 

Takrat bo *zopet itaiko kakor je 
bilo nekdaj: ženska valuta bo ra- 

i ftla in moški bodo tekmovali z*1 

■ j ljubezen dobrih, blagih, pametnih 
žensk. Takrat bo valuta ljubezni 

j zdrava, zlata! 
David. 

ZUNANJOST ČLOVEKA IN 
NJEGOV ZNAČAJ. 

Dr. Edmoud Loeard, ravnatelj 
1 laboratorija tehnične policije v 

Jjyo'nii, beleži nekoliko zanimivih 

podatkov o ocenjevanju ljudi po 

njihovi zunanjosti. Najprej potr- 
juje staro resnico, da so oči cesto 

zrcalo duše; zato priporoča, pri 
preiskovanju človeka posvetiti pr-j 
vo pažnjo njegovim očem. V zeni- 
ci ljudskega "očesa se zrcalijo vse 

nianse človeških občutkov: imrž- 

nja, ljubosumnost, jeza, lokavost, 
nezaUpnost, simpatija, nežnost, lju 
bav, strast itd. Manjše važnosfi je 
boja, oblika in velikost oči, kajti 
njih pravi izraz je le v onem pla- 
inenčku, ki žari v^ zenici. Kdor ga 

prikriva, je ali slabič ali pa hina-j 
vec. Zato angleški stariši in uči-, 
tel ji učijo de vojke in dečke, n? 

gledajo vsakemu človeku ravno v 

oči. — Pri na^s pa še vedno velja 
zastalo pravico, da je znak dobre 
vzgojo tudi v tem, da devojke in 
žene pri razgovoru 7 moškim obra- 
ča^ p^eled v tla. Da, celo mno^j 
možje imajo nelepo navado, da 
med opazil j C vi •SVfip 
čevlje ali karkoli da le ne motrijo 
svojega sogovornika v o^i osobito. 
ako je starejši rn cdo imenitnej- 
šega stanu. Tako vedenje bi naše-1, 

Ije gledati, kako so celo ponoči 1 

kopali stavbin temelj ter dovažali : 

gromoz. 
Sokolski odbor je zgradbo poye: 

ril "Slovenski -gradbeni in indu- 

strijski družbi "Slograd" v Ljub- 
ljani, ki bo dogotovila veličastno 
zgradbo še letos.. 

Gornja slika nam predočuje 
stavbo seve v pomanjšani obliki, 
in njena dejanska velikost in ob- 
sežnost je naslednja: 

Stavbina dolgost in širjava je v 

metrih -06.35x24.80. — Notranji 
prostori so: Telovadnica 10x20 
m, glediški oder 7x10 m, čitalnica 
6.5x5 m. Polegtega je zborovalna 
soiba, kuhinja, kopalna soba in p< 

dve garderobi za moške in ženske. 
Vse je dobro preudarjeno in pri 
pravno. 

Cena stavbišču je preračunjenr 
pri-bližno na 3 milijone kron. Po- 

m. IZKAZ 

o pHspeVkih za Sokolski Dom \ j 
Ded. Logatcu, Jugoslavia: 

Mr. A ve in August, Clffcago, 111...' 
$1.00. 

Jore Matt, \Venona, 111., $1.00.! 
Dttištvo "Zvezda", št. 52, S. N.j 

Pr JVt V Broughton, Pa. $10.00. 
Prispevki članstva društva "-Sa- 

vimska dolina", št. 123, S. S. P. Z., 
v Detroit, Mieh.: J. Falle 25e; J 

Lemuth, 50c; J. Hostnik, 25c; J. 

Kraly, 25e; Deržič, 18c; Philip 
Kliček, 25c; T. Belkin, 10c; And. 

Grum, 25e; Logaean 25e; J. Si? 
ter, 15e; Jos. G rum, $1.00; Mati 

Zugle, 23e; Jos. Hren, 25e; J. Sa 

danovieh, 25e; Fr. Cigale, 25c; J 

Selišnik, 10e; J. Klamnik, 25c; F. 

Strmšek, 25e; Jos. Au'bel, lOe. — 

Skupaj $5.18; (18c je bilo odbitih 
za pošto), torej $5.00. 

Skupaj III. izkaz „$17.00 
Že izkazano 51.05, 

Skupaj $68.05 

Upravništvo 
"Glas Svobode"| 

ga ■človeka na Angleškem zelo sla 
bo označilo. Ravno tako čudne p 

so tudi manire onih, ki med raz- 

govorom s pogledom iščejo navdi 

hnjenja po nebu ali po stropu. 
Zelo značilna so tudi usta. Na 

manjši migljaj usten lahko izdr 

človekov značaj, dvignjeni pa ra- 

dost. Debelejše ustnice označuje 
►jo občutljivo nrav, tanke pa ostro- 

umnost. Tudi smeh je izboren tol- 
mač iskrenosti, lahko pa tudi pre 
drznosti, gluposti in hlinjenja. 1 

vendar je današnji moderni človek 

sposoben, da vestno prikriva svo- 

je občutke m da svojemu licu ter 

celo očem daje popolnoma drag iz 
raz nego bi ga po svojem dušev- 
nem razpoloženju in značaju m« 

ral imeti. Sicer je pa vendar m 

človeku še ena stvar, ki ga najbo 
lje označuje, a ji posvečajo 
manj pozornosti: to je uho. ČVvc1 
T>o«elrio žena. ki ima T>ovešene r 

hlje, je zahrbtna in opa*na 

no se ie treba čuvati onih. 
nS^sa Vri a jo na vrhu ra^rjono r 

bliko trikota. Po Da^win" "po-me 

nja. to degeneraeijo č^veške V"' 
ir« TiovrRtAk k opičiiin prad^ 

dom. Tudi hoia isrra velika in ^ar 

no vlosro pri razpoznavanju 1 i v1 ■ 

skih značajev. Značarna je fvJ' 
ffestrkula^iia: ako pazljivo mot^V 
kake?a človeka, lahko iz edino 
njegove geste zaključite, kakšen 
je njegov poklic in kakšne so nje 
g ove navade. j 

Irobne načrte si lahko ogledate v 

lasem upravništvu. 
Sedanje razmere v Dolnjem Lo- 

gatcu bi prav težko omogočile po- 
kriti velikanske stavbine izdatke. 
Zato apeliramo na vsa svobodomi- 
selna in napredna društva pa ena- 

ko tudi na vsakega posameznika 
in vsako posameznico, naj poma- 
ga vsak po svojih močeh z denar- 
nimi prispevki pokriti veoto 

treh milijonov kron. 

Prispevke spojema naše uprav- 
ništvo, ki bo priobčilo v "Glasu 
Svobode'' imena tseh darovalcev 
in darovalk in darovane zneske 
ter tako javno potrdilo prejem ti- 

stega denarja. O Novem letu pa bo 
naibrani denar odposlalo odiboru 
"Sokola'' v Doljnem Logatcu v 

Jugoslaviji. 
Upravništvo 

"Glasa Svobode". 

STRUPENE KAČE. 

Doslej se je splošno domnevalo, 
da je Afrika na fprvem mestu, kar 
se tiče vrst in nevarnosti kač. Se- 
daj pa je ugotovljeno, da se naj- 
bolj nevarne kače 'nahajajo v Juž- 
ni Ameriki. Kot najopaznejša so 

smatra tako zvana "surukodhi", 
kakor jo naziv a jo tamošnji prebi- 
vali in kar pomeni "gospodarica 
grmovja." 'Surukuku je dolga tri 
do štiri metre in je prekrita z go- 
stimi rumenimi luskinami. Kotgar 
ugrizne, umrje v hipu. Posebnost 
te kače pa je njen žvižg. Zab-r^iz- 

ga ostro in glasno. Če jo zaslišijo 
prebivalci, zbežijo kakor brez gla- 
ve. — Druga zelo opasna kača je 
"apagafoko", kar pomeni "ljubi- 
teljica ognja". Ime je umestno, 
ker ta kača Ijuibi o gen j v Popotar- 
ki, ki prenočujejo v tamošnj -h 

pragozdih in ne pogasijo ognja, jo 
večkrat zjutraj najdejo zvito med 
tlečim ogljem. Ogenj ji nikakor ne 

škoduje, zato se domneva, da nič- 
na ikoža vsebuje posebno snov, sli- 
čno azbestu, ki jo varuje pred 
vplivom ognja. 
-i— 1— 

I ** Vsak slovenski delavec 1 
| in napredno misleč človek j 
I bi moral brati "Glas Svo- | 
| bode" in se *nanj naročiti. | 

tj. S. GOVERljfMENT SPODNJE 
PERILO. ,| 

• 

* 

2,500,000 kosov popolnoma 110- • 

vega volnenega vojaškega perila 
smo nakupili od vlade, da ga na- 

ravnost prodamo ljudem po 75c 
komad. Navadna cena je $2.50 kos. 
Vse velikosti — srajce od 34 do 
46, spodnje hlače od 30—44. Poš- 
ljemo pravo velikost. Plačajte pis- 
monoši, ko prinese blago aH pa po- 
šljite poštno nakaznico, če Vam 
blago ni po vol ji* Vam takoj vrne- 

mo deaiar. Dept. 24 The Pilgrim 
Woolen Co., 1476 Broadway, New 
York, N. Y. (Adv.) 

SIROMAKOV ZDRAVNIK 
TISOČI OZDRAVIJO. 

Iz vseh delov sveta dobivam pisma od 
ljudi, v katerih mi pišejo kako jim je 
pomagal Bolgarski krvni čaj. 

Ta čaj je siramakov zdravnik, ker i- 
stega je lahko pripraviti in ne stane ve- 

liko. 
Isti pomaga slabi prebavi, želodcu, 

jetram, obistim, in ^e dober za druge 
drevesne bolezni. Če ga pijete vročega, 
t>o pregnal prehlad in nevarnost pljuč- 
nice, influence in drugih bolezni. 

Bolg rski krvni čaj se dobi v lekar- 
aah vsepovsod aH po posti 1 velika ška- 
ilja za $1.25, ali 3 za $3.15 ali 6 za 

fc5.25. Naslovite: H. H. Von Schlick, 
Predsednik, Marvel Products Compaaj, 
JO Marvel Building, Pittsburgh, Pa. 


