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V slogi )e mod! 

Rusi so zapustili Rigo. 
RUSKO VRHOVNO POVELJNIŠTVO SE JE ODLOČILO, DA 

PREPUSTI RIGO NEMCEM. — SE NE MOREJO ZANAŠA- 
TI NA SVOJS VOJAŠTVO. — PUNTANJE VOJAKOV 

ŠE VEDNO NA DNEVNEM REDU. 

Moskva sedež nove vlade? 

Tudi Petrogradu preti nevarnost, da ga ne bodo Nemci zajeli. — U- 

soda ruskega bojnega brodovja v finskem zalivu zapečatena. 

Rusi so zapustili TJ igo, največje 
rusko pristanišče v Baltiškem 
morju iu jo ne bodo hranili pred 
nemško ofenzivo, s katero preti 
von Hindenburg v najkrajšem ča- 

su. Nemci se že dalj časa priprav- 
ljajo, da napadejo to pristanišče 
iz morja in na suhem. 

Usoda Rige je bila praktično 
zapečatena v soboto, ko so nem- 

ške čete v veliki ofenzivi prema- 
gali Ruse in premostili reko Dvi- 

no, južno od tega mesta in se za- 

čeli pomikati proti severu, ko hi- 
tro so se enkrat dobro ustanovili 
na desnem bregu Dvine. 

Nemške čete, nahajajoče se ju- 
gozapadno od Rige in ki prodira- 
jo naprej od Mitave, kakor tudi 
nemško brodovje, ki se nahaja v 

zalivu Rige pretijo z napadom od 
teh dveh strani, tako, da so se 

Rusi odločili, da ne branijo lega 
pristanišča in se rajše umaknejo 
na bližnje postojanke vzhodno in 

severovzhodno od Kise. 

Rezultati negotovi. 

Mogoče konečne militaristične 
posteljice so povsem negotove. — 

Desno krilo cele rusk- zapadne 
fronte se je opiralo f 

:v Hi«:e 
pri neki točki zap? Rige in 

7. zgubo te strateg o očke je 
težko prorokovati »goč strate- 

gieni razvoj položaja Veliko je 
seveda odvisno, kaj nameravajo 
Nen ei, kakor tudi (k! Števila čet, 
ki jih bodo imeli na razpolago na 

tej fronti. Prezgodaj je še, da bi 
se moglo vedeti, ako se bodo Nem- 

ci zadovoljili samo z zavzetjem te- 

ga velikega pristanišča in trgov- 
skega mesta, katerega so jim Rušil 

prostovoljno in brez A'sakega od- 

pora prepustili, ali pa bodo Nemci 
skušali zavrniti celo rusko fronto 

nazaj proti notranjščini dežele, 
kar bi dalo Nemcem priložnost, da 
po suhem in na morju pritisnejo 
proti Petrogragu in ga skušajo 
zavzeti. I 

Ri^a je okoli 360 milj oddalje- 
na «*1 Petrograda. Ruska uradna 

poročila omenjajo, da se je vrhov- 
no rusko poveljništvo odločilo za 

izpraznitev tega pristana zaradi 

negotovosti ruskih čet, ki so imele 
braniti to mesto. Kakor je bil slu- 

čaj v Galiciji in Rumuniji, ravno 

tako so tudi tukaj nekateri ruski 
polki zapustili svoje postojanke 
in se začeli umikati proti severu, 

ne da bi se ustavljali nemškemu 
navalu. Glasom ruskih poročil se 

sedaj naslanja ruska boj 11 črta 

na Bilderlingshof-Medem in Da- 

hlen. 
Na rusko romunski fronti v bli- 

žini Fokšani so Rusi odbili vse 

nemške napade. 
Moskva sedež vlade. 

Vladni krogi v Washingtonu ni- 
so bili prav nič vznemirjeni, ko so 

slišali, da so Rusi prostovoljno 
prepustili Rigo Nemcem in da se- 

daj preti nevarnost tudi Petrogra- 
du, kajti na to so bili že dolgo pri- 
pravljeni, ker so dobro vedeli, da 
Rusi ne bodo mogli vspešno bra- 
niti Rige, ako Nemci začno z ofen- 

zivo na tej fronti. 
Glavnemu mestu Rusije, Petro- 

gradu sedaj preti nevarnost in 

najbrž, da bodo sedež vlade pre- 
mestili v Moskvo, staro glavno 
mesto Rusije. To je nameravala 
storiti provizorična vlada že dolgo 

asa nazaj, največ zaradi tega, 
ker je Moskva centrala napred- 
nega elementa, ker je tradicijsko 
mesto in ob enem tudi središče 

velike države. Zavzetje Rige in 

Petrograda nima skoro nobenega 
utilitarističnega pomena, kajti s 

pomočjo nemške mornarice je bi- 
la za Nemce lahkota zavzeti oba 
ta mesta; poleg tega pa leži med 

K igo in Petrogradom nepregled- 
no močvirje in celo von Hinden- 
burg se je nekoč sam izrazil, da 
oba ta mesta lahko zavzame kedar 
hoče in da zavzetje teh mest ni- 

ma nobenega strategičnega pome- 
na, kot k večjem, da jim pride v 

roke veliko število municijskih to- 

varn. j ̂  

Zima prihaja na pomoč. 
Tn sedaj, ako Nemčija pošlje 

veliko armado v Rigo in Petro- 

grad mora računiti, da ikmalu na- 

stane huda zima v teh krajih in 

da ji bo jako težko skrbeti za te 

velike armade, kajti po morju ne 

plovejo nobeni pamiki zaradi le- 

du, po suhem jih bo pa težko za- 

lagati s provijantoni in za slučaj, 
da Nemčija ne potisne Rusov na- 

zaj na celi ruski fronti, potem 
preti tem armadam v Tvigi in Pe- 

trogradu ista nevarnost kakor je 
Napoleonu. Iz tega je razvidno, 
da zavzetje Rige in Petrograda bi 
imelo samo še nekak političen na- 

men ob enem bi pa ojačilo stališče 

nove ruske vlade in vojske, ker s 

tem bi se reakcijonarcem in pun- 

tarskini vojakom pokazalo, kaka 
nesmisel je, ako niso lojalni svoji 
vladi in če v slogi in odločnosti ne 

udarijo na skupnega sovraga. 

Iz laške fronte 
Rim. — Laške čete so zr»pet na- 

predovale v Brestoviški dolini, ju- 
žno od Goriee in odbile hude pro- 

tinapade na njihove novo pridob- 
ljene postojanke v tem okrožju. 
Xa skoro celi laski fronti je bil 

boj omejen na artiljerijo in krm- 

ljenje topov postaja večje na 

Krasn in v/hodno od Gorice. Šte- 
vilo jetnikov, ki so jih zajeli La- 

hi v solmto in nedeljo na julijski 
fronti znaša osem častnikov in 339 
mož. 

Avstrijci se nahajajo v slabem 
položaju. 

Velika Bajnšica planota je se- 

daj v laški posesti in le tu in tam 
se nahaja še kak avstrijski odde- 

lek, ki se ustavlja in ovira nadalj- 
ne prodii..nje laških čet, tako, da 

bode glavna avstrijska armada i- 

mela priložnost postaviti se v bran 

na ugodnejših pozicijah. Hudi bo- 

ji se vršijo okoli Tolmina in gore 
sv. Gabriela, ki ste še edini točki, 
od koder morejo Avstrijci zreti na 

slovensko Sočo. Laška artiljerija 
na Sabotini obstreljuje avstrijske 
pozicije na gori sv. Gabriela in je 
to trdnjavo praktično isolirala na 

vseh straneh, tako, da se bodo mo- 

rali Avstrijci vsak čas udati, ker 

v to jih bo prisilil glad. Celo so- 

vražnik hvali hrabrost avstrijske 
postojanke na tej gori in Kakor je 

povzeti iz laških poročil, zaganja 
general Cadorna bataljon za bata- 

ljonov svoje pehote proti avstrij- 
ski trdnjavi, toda vselej so vrže- 
ni nazaj ne da bi imeli kake uspe- 
he. — 

Avstrijske zgube v sedanji la- 
ški ofenzivi za zavzetje Trsta zna- 

šajo nekaj nad 125,000, med temi 

je 3,500 častnikov, tako se glasi 
laško poročilo. 

Laški letalci nad Dunajem. 

Včeraj so laški letalci prekani- 
li avstrijske obrambne baterije in 

vspešno poleteli nad avstrijsko 
glavno mesto Dunaj. Letalci so vr- 

gli nad mesto velikansko množino 
letakov, v katerem so naznanili 
položaj na laško-avstrijski fronti 
in tako skušali seznaniti dunajsko 
občinstvo o resničnem položaju na 

tej fronti. Vsi letalci so se vrnili 

nepoškodovani nazaj v svoje ta- 

bore. 

Bajoneti in 
kopita. 

DELAVSKI NEMIRI V SPRING- 
FIELDU. 

Springfield, HI. — Stavka pou- 

lienih-železničarjev v Springfieldu 
še ni končana, dasi so že večkrat 
razni listi poročali, da je bila 
stavka poravnana in da so zopet 
stari delavci na deln. 

To se je pokazalo včeraj ko je 
razkačena množica ljudstva priha- 
jala domov iz Bloomingtona, kjer 
se je vršilo veliko zborovanje de- 
lavcev in zapazila, da je družba, ki 

lasti poulično železnico v njihovi 
odsotnosti začela operirati s po-: 

močjo stavkolomilcev poulične 
kare. Ljudstvo je takoj ustavilo 

karo, zapovedalo potnikom in 

stavkolomilcem, da izpraznejo ka- 

ro, kar se je tudi zgodilo, v tistem 

trenutku pa pride zopet druga ka- 

ra, s katero so storili isto. Na to 

so pognali kare v tir, da so butni- 
le ena v drugo in se razbile. Dru- 

ge kare, ki so sledile, so se kma- 
lu znašle na kupu razvalin in v 

kratkem času je bilo na tem kupu 
pol tueata kar. 

Milica na pozorišče. 

V tem času se je nabrala veli- 
kanska množica ljudstva, ki je dr- 
vila proti uradom železniške druž- 
be in ki je grozila, da bo linčala 

glavnega upravitelja, ali vsaj tako 

pišejo meščanski listi, na kar ste 

bili poslani na lice mesta dve stot- 

niji miličarjev devetega polka, ki 

so 7. naiaknjenimi bajoneti razpr- 
šili veliko množico, ki se je zbra- 

la pred uradi kompanije in de- 

monstratirala ter protestirala pro- 

ti nečuvenem ravnanju s svojimi 
starimi uposljenci. Veliko de- 

monstrantov je bilo lahko ranje- 
nih in nad dvajset ljudi je bilo a- 

;ret i ranili. Policija se je ves čas dr- 

žala v ozadju in je prišla na lice 

mesta šele po tem ko je bil na- 

pravljen mir in red. 

Bo pomagalo? 
Jok Avstrijcev v Clevelandu. 

Nek slovenski časopis v Cleve- 
landu omenja, da je zadnji teden 

prišlo pred tamošnji vojni odbor 

nekaj nad 600 Avstrijcev, ki so 

prosili, da se jih oprosti vojaške 
službe, ker imajo očete, matere in 

brate v stari domovini in da se ne 

bi radi borili proti svojcem. Ta 

jok zaenkrat ne pomaga nič, ker 

kongres ni napravil nobene toza- 

devne izjeme in morali bodo slu- 

žiti, ako so sposobni za vojaško 
službo, vendar pa kakor slišimo, 
ne bo vlada poslala prejšnjih av- 

strijskih in nemških podanikov v 

frano. zakope, temveč jih bo po- 
rabila za druga dela. Seveda tudi 
to še ni gotovo, vendar mislimo pa 
si lahko na to možnost, ako se o 

tej želji Avstrijcev in Nemcev na- 

tančneje pouči naša flada. 
Iz drugih slovenskih naselbin ni 

bilo slišati do sedaj, da bi se Slo- 

venci upirali vojaški službi ali da 

bi jokali radi tega, ker bodo mo- 

rali v boj proti združenem so vra- 

gu svobode in demokracije. In če 

se ne motimo je*šlo tisoče jugoslo- 
vanskih fantov in mož prostovolj- 
no v zakope proti ciganski av- 

strijski vladi. Stališče Slovencev 

.je res težavno, vendar ako pomi- 
slimo, da bo vlada Združenih dr- 
žav poslala svoje vojaštvo na fran- 
cosko fronto in da se l>o odločilna 
bitka bila na zapadni fronti mo- 

goče še prej ko bode ameriška na- 

rodna armada dovolj izvežbana za 

fronto, je skoro izključeno, da bi 

se morali slovenski fantje v ame- 

riški armadi boriti proti svojim o- 

četom, bratom in sorodnikom. 

Požar v Jerome. 
Tz Jerome, Ariz. se poroča, da 

je nastal v tistem delil mesta, kjer 
stanujejo Slovenci in Spanci velik 

požar, ki je uničil nad trideset do- 
movanj. Kako je požar nastal je 
neznano. Pa vendar ni mogoče, da 

ne bi skušali kapitalisti na tak po- 
del način izpoditi še ostale stav- 

karje iz bakrenega okrožja? Mo- 

| goče je vse. 

Laške laži 
Nek čikaški nedeljski časopis je 

prinesel zemljevid, v katerem pri- 
naša del slovenske zemlje, katere- 
ga si namerava Italija pridobiti in 
za katere pokrajine trdijo Italija- 
ni, da je to laško ozemlje. Na pod- 
lagi tega zemljevida in trditve La-> 

hov, je vsa Gradiška, Istra s Tr- 

stom, del Koroške, tri četrtine 
Kranjske in oni del hrvaškega pri- 
morja, ki zavzema Reko obljude- 
na z Lahi in zato mora to ozemlje 
Italija osvoboditi izpod avstrijske 
monarhije in jo priklopiti svoji 
državi. Nikdo bolj ne ve kot rav- 

ne« Slovenci, da Lahi lažejo pred 
ostalim svetom, kajti to so slovan- 

ski kraji, kjer je le malo število 

polentarjev. Pomislite si predrz- 
nost Lahov ko zahtevajo Ljublja- 
no, Trebenj, Zatičino, Novomesto, 
Poljane in celo Kočevje iz stališča, 
da je večina prebivalstva laškega 
rodu. 

Mogoče si bo kedo mislil, da so 

to malenkosti, toda pomisliti je 
treba na to, da Italija hoče imeti 
te slovenske pokrajine in ker se 

boji, da ostale vlasti ne "tri dovoli- 
le aneksije, je začela že sedaj de- 

lati propagando med svetom in 

dokazovati, da so to italijanske 
pokrajine. Slovenci moramo proti 
temu kar najenergičnejše protes- 
tirati in pokazati in dokazati o- 

staliin narodom, da so laške trdit- 

ve neresnične. Priskočite tedaj na 

pomoč izvrševalnemu odboru Slov. 

Republ. Združenja, da bo mogel 
započeti s takojšnjim in energič- 
nim delovanjem. 

Za mir 

Nove volitve v Nemčiji. — Voja- 
štvo bo najbrž g-lasovalo. 

London. — Tz jako zanesljivih 
virov se poroča, da se ho pečal pri- 
hodnji nemški državni zbor samo 

s vprašanjem miru. Večina članov 

državnega zbora se je odločila, da 

zahteva od vlade, da navede naj- 
zadnje do božiča pogoje pod kate- 

rimi je Nemčija pripravljena skle- 

pati mir. Nemška vlada se je že iz- 

rekla, da je pripravljena poslati 
svoje zastopnike na mirovno kon- 

ferenco, ki se naj obdržava v Ha- 

£ii, Bernu ali pa Stockholmu. 
NVilsonov odgovor na papeževo 

noto je napravil dober vtis na po- 

litične kroge v Nemčiji in Matija 
Erzberger, vodja klerikalnega 
centroma v državnem zboru, ki 

misli, da ima za seboj večino po- 

slancev, bo najbrž pri prihodnjem 
zasedanju zahteval introdukcijo 
vlade, ki bo odgovorna državnemu 
zboru in da bo tudi predlagal splo- 
šno razoroženje. 

Nove volitve? 

Takoj po tem zasedanju, bo naj- 
brž državni zbor razpušcen in raz- 

pisane bodo nove splošne volitve. 
Jako zanimiva je izjava Dra. Da- 

vida, socialističnega vodje v dr- 

žavnem zboru, v kateri trdi, da i- 

ma državni zbor pravico in ustav- 

na sredstva, da izvrši svojo voljo, 
ker nobena vlada ne more nada- 

ljevati proti njegovemu veto. On 

pravi nadalje, da nove splošne vo- 

litve, katerih se bodo vdeležili tu- 

di vojaki na fronti, bodo natan- 

čno pokazale, kaka je želja naro- 

da. Prepričani smo, ako pride do 

ljudske volje, da si bo isto želelo 

miru, sosebno ako se da vojakom 
priložnost glasovanja. 

Predsednik AVilson, kakor je 
razvidno iz njegovega odgovora, 
je dal povod za nova pogajanja za 

mir in sedaj je vse odvisno od 

nemškega naroda. 

Sturmer umrl. 

Petrograd. — Boris Vladimiro- 
vič Sturmer, bivši ministrski 
predsednik in minister za zunanje 
zadeve je umrl v ruski ječi. Stur- 
mer je v zvezi s mnihom Razputi- 
nom in ministrom za notranje za- 

deve Protopovom tvoril takozva- 
no trojico "teme", ki je dala po- 
vod za rusko revolucijo proti reži- 

mu cara Nikolaja. Sturmer je bil 

intrigiral z nemško vlado in radi 
tega je bil tudi vržen v ječo, kjer 
je po daljši bolezni umrl. 

Pacifisti in oblasti. 
V 

Guverner Lowden je prepovedal zborovanje pacifistov v Chicago, 
111. — Milica poslana, da razprši zborovalvce in prepreči 

nemire. — Župan Thompson bo najbrž odstavljen. 

Guverner države Minnesota je 
prepovedal zborovanje mirovnih 
mukarjev v Minneapolisu, ki se bi 
imelo začeti zadnjo soboto. Vsako 
tako zborovanje je prepovedal v 

kateremkoli mestu države Minne- 
sota. Guverner iz North Dakote 
jim je nato brzojavno sporočil, da 

jim bo dal on zavetje v svoji dr- 
žavi, toda ljudstvo je reklo, da 
jih bo napodilo iz dežele, ako si 

upajo priti tja. Nato so pacifisti 
sklenili, da zborujejo v TTouston, 
Wis. pa ljudstvo je zopet reklo, 
da ne marajo, da bi se čast njiho- 
vega mesta omadeževala s takim 
nepatrijotičnim zborovanjem in 

zopet so bili na cedilu. 

Župan Thompson. 

Xc vedoč kaj bi storili, zbrali 
so se v mestu Chicago, dobro ve- 

doč, da je župan tega mesta pri- 
vrženec kajzerjev in da jim bo 
dal protekcijo, kar je Thompson 
tudi storil in jim dal povrhu tega 
še policijsko protekcijo. Zborova- 
nje se je pričelo in tudi sitnost za 

nekatere. To dejanje zaznamuje 
začetek konca vloge, katero igra 
eikaški župan William Hale 
Thompson. 

Patrijotične organizacije so br- 
z(»javile guvernerju države Illi- 

nois, zahtevajoč, da prepove zbo- 

rovanje pacifistov v Chicagi, na- 

kar je guverner Lovvden izdal ta- 

koj povelje, da se ne sme v drža- 

vi Illinois oMnžavati nobeno tako 
vladi sovražno zborovanje, med- 
tem ko je zopet chicaški župan re- 

kel pacifistom, da naj le naprej- 
zborujejo, ne oziraje se na to kaj 
reče Lowden. 

Nemiri. 

Med tem časom pa so pacifisti 
zborovati v West Side A udi toriju 
in obdelovali predsednika Wilso- 
na in vlado, kakor gloda pes pra- 
zno kost. Tn ljudstvo, ki se je za- 

čelo zbirati pred velikim poslop- 
jem je začelo postajati razkačeno 
in pričakovati je bilo vsak čas ve- 

likih nemirov. Razume se, da je 
bila vladna policija ves ta čas na 

rokah in tudi na delu. Vladno in 

državno kolo se je vrtelo počasi 
naprej in v teku par ur je drvel iz 

Springfielda proti Chicagu brzo- 

vlak napol jen z enim bataljonom 
infanterije pod poveljnikom Rus- 

sel, kateri je imel nalogo takoj 
razgnati pacifiste in vzdržati red. 
Razni polki v bližnji »trdnjavi 
Sheridan so bili z vsem priprav- 
ljeni oditi v Chicago in več polkov 
milice, ki so se nahajali v Chica- 

go, so dobili že povelja, da so ta- 

koj pripravljeni za vsak slučaj. 
Pacifisti so o tem zvedeli in na- 

stalo je veliko razburjenje v dvo- 

rani, izvzemši par govornikov so 

postali vsi ozkosrčni in zborova- 

nje je kmalu zaključilo z ncpo- 

voljnim vspehom. 
Ven s Thompsonom. 

Generalni adjutant Ifickinson 
so je nahajal v Chioagi in nekoli- 
ko časa jo vse zgledalo, da bo pro- 
glašeno vojno stanje za Chi- 
cago, ker pa so pacifisti le sprevi- 
deli, da ljudstvo ni žnjinii,, da se 

sploh zanje niso brigali do sedaj 
s kajzerjem čuvstvujoči Nemci, 
katerih je v Chicago okoli 300,000, 
so morali odnehati in zaključiti z 

zborovanjem, zahvaljujoč se žu- 

panu Thompsonu za njegovo na- 

klonjenost in policijsko protekci- 
jo, katero jim je dal. 

Župan Thompson je že od nek- 

daj zabavljal proti vladi in ne- 

spametno kritiziral predsednika 
"\Vilsona in celo administracijo. On 

je odprto stal na strani nemškega 
kajzerja, tako da se je že po celi 
Ameriki začelo govoriti o izdajal- 
skem početju našega župana. — 

Thompson se za vse to ni nič bri- 
gal, pa tudi vladne oblasti so bile 

jako strpne in prizanesljive. Toda 
sedaj je proti njemu naperjen ves 

vladni ustroj in v najkrajšem ča- 
su se pričakaju, da bo vlada stori- 

la drastične korake proti njemu. 
Nekateri časopisi prorokujejo, da 
bo v teku 48 ur interniran. 

Thompson je republikance, ka- 

terega so cikaški gostilničarji po- 
magali postaviti na krmilo mestne 

uprave. Iz hvaležnosti za njihovo 
podporo, da je postal župan Chi- 
cage, je dal zapreti vse gostilne v 

Chicago ob nedeljah in postopal je 
naj odločnejše proti vsakemu go- 
stilničarju, katerega je policija 
zalotila, da je točil na skrivaj ob 

nedeljah. 
Ž jpa n Thompson namerava 

kandidirati za senatorja in ker ve, 

da ne bo imel nobene opore od 
strani gostilničarjev, je začel iz- 
rabljati ta vojni položaj in raču- 
najoč na veliko število nemških 
volilcev je začel odprto kljubova- 
ti zvezni vladi in se potegovati za 

kajzerja. Toda tudi Nemci niso ta- 
ko neumni, da ne bi videli v kate- 
rem grmu tiči zajcc in mislimo, 
da je Thompson za enkrat zavozil 
v blato, iz katerega se bo težko 
izkopal. 

Mestni svet se danes bavi z re- 

solucijo, v kateri se poživlja čika- 
ske mestne očete, da odstavijo ne- 

patrijotičnega župana Thompsona. 

Protimirovno zborovanje. 

V četrtek se snide v Minneapo- 
lisu veliko zborovanje protipacifi- 
stov, ki bodo zastopali vse sloje 
prebivalstva. Namen, zborovanja 
je pomagati sedanji vladi za vspe- 
šno vodstvo in zaključ.itev te voj- 
ne. Na zborovanju bodo zastopane 
vse velike delavske organizacije v 

deželi, ki bodo javno priznale lo- 

jalnost predsedniku AVilsonu in 

njegovi administraciji. Tega zl>o- 

rovanja se bodo vdeležiLi razni do- 
broznani socijalisti, ki so izstopili 
iz socijalisti ene stranke zaradi na- 

sprotujočega si mnenja o miru in 

vojni. Med temi delegati najdemo 
imena sledečih socijalistov: John 
Spargo, Charles Ed\vard Russell, 
A. M. Simons, "VVilliam English 
Walling, Henry Slobodin, ]\T. L. 
Johnson in Lucien Sanial, ki je 
takorekoč oče ameriške socijalisti- 
čne stranke in ki je že 82 let star. 
Vsi ti kakor tudi razni delavski 

voditelji kot Gompers, Fitzpat- 
rick, Morris itd., ki takorekoč za- 

stopajo večino naprednega, delav- 
skega in radikalnega elementa, 
med katerem i so najbolj i soeijali- 
stični pisatelji, ekonomisti in so- 

cijalisti v deželi, so se izrazili, da 
bo izrekla ta prva konvencija A- 
merican Allianee for Labor and 
Democracy, da odobrava program 
vlade Združenih držav in da jo 
bode njihovo članstvo tudi podpi- 
ralo, dokler se bo držala sedanje- 
ga programa. 

Mobilizacija. 
Vse je pripravljeno za sprejem 

nove narodne armade v raz- 

na taborišča. 

Prvi oddelek velike narodne ar- 

made odhaja danes v razna tabo- 
rišča. K temu oddelku spada 35,- 
000 novincev, ki takorekoč tvorijo 
prednjo stražo narodne armade. 
Velika taborišča so dokončana in 
vse je pripravljeno za sprejem no- 

vih vojakov, ki bodo kmalu tvori- 
li hrbtenico velikega ameriškega 
naroda. Po vseh krajih Združenih 
držav so obdržavali včeraj patri- 
jotične shode, na katerih so po- 

zdravljali odhajajoče vojake in 

jim prirejali velike ovacije. Oni, 
kateri so prvi klicani k praporom 
imajo samo 24 ur časa urediti svo- 

je stvari in se zglasiti pri nabor- 
nih komisijah, katere bodo skrbe- 
le za njihovo vožnjo do taborišč. 
Ostanek prvega kontingenta 
200,000, odhaja v teku enega te- 

dna. To je bilo urejeno zaradi te- 

ga, da ne bo nobenih zmešnjav v 

taborišču in da bodo novinci tem 

lažje preskrbljeni z uniformami, 
stanovanjem in razdeljeni k raz-- 

nim polkom in divizijam. 


