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Poročila iz raznih front. 
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Ženeva. — Muktar Bej, eden 

turških delegatov, poslanih v Švi- 

co na bernsko konferenco za izme- 

njavo jetnikov, je vprašal Cari- 

grad, da se mu da polna moč, da 

se sme pogajati z britiškimi dele- 

gati glede samostojnega miru. 

Boji v Mezopotamiji. 
London. — Gen. Falkenhavn je 

začel s svojo dolgo pričakovano 
protiofcmivo proti Angležem v 

Mezopotamiji. Turško uradno po- 

ročilo prejeto danes omenja o zma- 

gi otomanskih čet severno od Bag- 

dada. Isto pravi, da se je armada 

generala Marshala začela umikati 

in da je že prekoračila Dialo in 

Edkem reko in da ji so za petami. 
V zvezi s tem se militaristični 

izvedenci strinjajo, da je velika 

armada, katero je mobiliziral gen. 

Falkenhavn v Allepo udarila na 

Angleže v nadi, da zopet zavzame 

Bagdad. 
Sedanje bitke se najbrž vršijo 

kakih osemdeset ali devetdeset 

milj severno od Bagdada, kajti 7. 

novembra so se britiske čete naha- 

jale kakih 85 milj severno od Bag- 
dada ob reki Tigris in od tedaj so 

napredovali še kakih deset milj 
severno proti Režah in so bili te- 

daj kakih 125 milj južno od svoje- 
ga cilja, Mosula. Par dnij pred 
smrtjo generala Maude, so se u- 

niaknile britiške čete iz severne 

strani Tekrita. 

Velika bitka na labki fronti. 

Laški glavni stan poroča: Tret- 

ja bitka na severni fronti, ki se 

vrši na dvanajst milj dolgi črti, se 

je včeraj razvila, potem ko so so- 

vražniki en celi dan in noč bom- 

bardirali naše postojanke. Bojno 
prizorišče se je raztezalo od Be- 

rette do gore Spinoncia, vštevši 

Col Del Orso in goro Solarolo. Ra- 

čuni se, da je več kot 30,000 Av- 

strijcev napadalo Beretto z name- 

nom, da izključijo goro Grappo in 

tako doniinirajo Berreta dolino od 

vzhodne strani. Istočasno pa je pe- 
ta nemška divizija napadala Spi- 
noncijo. 

Protinapadi so nam konečno pri- 
^ nesli nazaj dve ali tri visoke točke 
\ na Beretti, katere so zajeli Av- 

strijci in danes se vršijo novi na- 

padi. da iz vi jemo iz avstrijskih 
rok še ostale postojanke. 

Vreme ugodno za sovražnika. 

Zgleda, kakor da so vremenski 
bogovi naklonjeni sovražniku, kaj- 
ti vkljub temu da sem in tam malo 

sneži so gorski prelazi še vedno 
odprti. Xa Beretti ni skoro nobe- 

nega snega. 
Medtem ko je večina tega mne- 

nja, da bo sovražnik poskušal na 

vse kriplje doseči nižave predno 
nastane zimsko vreme, prevladuje 
vendar med veščaki ideja, da tega 
ne bo mogel doseči, kajti napravil 
je že tri velike poskuse, toda vse- 

lej brez vsakega Vspeha. Deževno 

vreme, ki je preplovilo reke, bo 

najbrž prisililo Avstro-Nemfee, da 

prekinejo s svojo ofenzivo in se u- 

taborijo za zimo. 

Amerikanci v ognju. 
Več ameriških železničnih inže- 

nirjev je bilo ubitih v nekem me- 

stu zad za britiško črto, ko je pa- 
dla med nje neka nemška zračna 

bomba. Podrobnosti še niso znane. 

Sedaj je dovoljeno objaviti, da 

je padla nČka nemška bomba na u- 

lico v nekem mestu, skoz katerega 
5»o šle ameriške čete. Drobci bom- 

be so razbili okna na neki hiši, v 

kateri so bili oficirji, ki pa so sre- 

čno utekli hudim poškodbam, če- 

ravno je bomba padla jako blizu 
njih. Dva ameriška vojaka sta li- 

ni rla v neki bolnišnici vsled zado- 
bljenih ran. 

Kritiške čete so zgodaj danes u- 

stavile kronprinc Ruprehtov dolgo 
pripravljeni poskus, da prebije 
britiško črto okoli Bulleoourta. — 

Huda bitka se še vedno vrši, toda 

ko gre to poročilo naprej, zgleda 
da se je Nemcem posrečilo zavzeti 
samo nekaj jardov britiškega oze- 

mlja. Napad je bil eden najhujših, 
katerega so morali Angleži prene- 
sti v tenT okrožju. Za ta napad so 

Nemci spravili kar največ možno 
število topov in moštva v tem kra- 

ju. 
Kronprinc Rupreht ie natančno 

izdelal in pripravil načrt, da s tem 

napadom prebije Bvngovo črto. — 

Nemški cilji so bili precej daleč 

za poistojankami, katere so zavzeli 
Bavarske najboljše čete so rano 

sredo jutro napadle v velikih raa- 

| sah, pri katerem jim je pomagala 
' velika dobro koncentrirana nem- 

ška artiljerija. Nemško prodira- 
nje pa je zaustavljeno in pridobili 
so si samo nekaj prednjih briti- 
ških pozicij. 

Delavske vesti 

Ženski izprevodniki. 
Xew York, N. Y. — Vsled "po- 

manjkanja moških delavnih moči" 
si poizkuša tukajšnja Interbo- 
rough Trollev družba pomagati s 

tem, da nastavlja na mesto moških 
izprevodnikov ženske. Prvič so 

ženske ceneje, a drugič niso orga- 
nizirane. Poleg tega pfrje sedanj 
situacija zelo ugodna, kajti v zna- 

menju patriotizma je sedaj lahko 
dobiti cenejše delavske moči. 

Sedaj je v New Yorku že 18 žen- 
skih izprevodnikov, ki opravljajo 
službo na Broadvvavu in na drugih 
mestoiih črtah. 

Stavka kuharjev in pekov. 
■New York, N Y. — Veliko kon- 

fuzijo in zamudo so izzvali v sobo- 
to v Childs restavracijah kuharji 
in peki. ki so zaštrajkali, ker za-, 

htevajo povišane plače. Prizadeti, 
so bili vsi C-hildovi restavranti, 
ker v vsakem posameznem restav- 

rantu je zaštrajkalo 5 do 6 na- 

stavljencev. Postrežkinje in bla- 

gajničarke se niso pridružile stav- 

karjem, temveč so stregle gostom. 
New York, N. Y. — Da bi po- 

magali sta v kuj očim kuharjem in 

pekom Childovih restavracij dobi- 
ti stavko, je 50,000 restavracij- 

I skih nastavljencev v New Yorku 

sklenilo, napovedati generalno 
stavko. Generalni organizator 
Goldberg se je pogajal v četrtek z 

Edvardom Flore, predsednikom 
Mednarodne Zveze hotelskih in 

restavracijskih nastavljencev in 

pričakuje se, da bo kmalu razgla- 
šena generalna stavka. 

Stavka iz simpatije. 

Forth Smith, Ark. — Vsled sim- 

patije, ki jo ima delavstvo s tele- 

grafisti Southwestern Telephone 
Co., ki so že dvainpol meseca na 

št raj ku, se je razvila tukaj sploš- 
na stavka. Zastavkali so peki, stav- 

ljeni delavci, zidarji, kleparji, iz- 
delovalci smodk in drugi. 

Stavkarski nemiri v Argentini j i. 
Buenos Aires, Argentini j a. — 

Vsled štrajkarskih nemirov, ki so 

se pojavili v tem mestu, je pozva- 
la vlada v mesto vojaške čete, ki 
bodo za vsak slučaj pripravljene. 

Ker je ustavljeno delo v veli- 
kih ameriških klavnicah in lede- 

nicah, je zaostalo mnogo pošilja- 
tev mesa, ki so bile pripravljene 
za ententine zaveznike. Vodstva 
klavnic nočejo obravnavati z vodi- 
telji stavke, če slednji ne izklju- 
čijo iz svoje srede ljudi, ki so po- 
znani kot anarhisti. Prišlo ie že do 
krvavih spopadov med štrajkarji 
in policijo. 

Civilna vojna v Rusiji. 
True translation filed with the Post-master at Chicago, 111., December 14th, 

1917, as required by the Act of October6th 1917. 

London. — Z ozirom na potek 
civilne vojne v Rusiji so dospela 
danes nasprotujoča si poročila. Na 

podlagi informacije, ki je prišla 
skoz od Boljševikov kontrolirane 
urade, je bila ustaja kozakov za- 

dušena in general Korniloff, eden 

njihovih glavnih vodij, pa ranjen 
v bitki, ki se je vršila blizu Bielgo- 
roda. 

Prejšnja poročila so omenjala, 
da so bile čete Boljševikov prema- 
gane. Brzojavke so po vsebini na- 

sprotujoče in edino v čeni se stri- 

njajo je to, da se bitka še vrši. 

Kozaki niso vspešni. 
Poročilo o porazu kozakov in da 

je bil Korniloff ranjen prihaja v 

brzojavki iz Petro&rada na Daily 
Maii ki še dostavlja, da je mogo- 
če., da bodo ekstremisti zajeli Ro- 

stov ob Donu. Vse kaže namreč 
na to, da bo vstaja kozakov zadu- 

šena in da se bodo pridružili Bolj- 
ševikom. 

Poročilo, ki je bilo oddano v Pe- 

tro«radu zadnji torek omenja, da 

so Boljševiki napadli čete genera- 
la Kornilova, da je general Kale- 

din skušal poslati pomoč Kornilo- 
vu, toda to se mu ni posrečilo, ker 

so železniški vslužbenci bili proti 
temu, da bi Kadelin poslal kaka 

ojačenia Kornilofu. Prvotna ideja 
generala Ivaledina, da odreže do- 

voz potrebščin v Moskvo in Petro- 
! grad, kakor tudi, da kozaki pre- 

trgajo zvezo Sibirije z ostalo Ru- 

sijo, se je izjalovila 
Kontrola nact sKupscmo. 

Petrograjski dopisnik Timesa 

pravi, da bodo skušali Boljševiki 
prisiliti bodočo skupščino podvre- 
či pod svojo oblast. 

Mihael I. Terescenko, minister 
za zunanje zadeve pod Kerenski- 
jevo vlado in drugi ministri, ki so 

internirani v trdnjavi sv. Petra in 

Pavla so poslali po poveljniku tr- 

dnjave na predsednika skupščine 
poročilo., s katerem predajo svoje 
madate skupščini. V poročilu po- 

vdarjajo, da so storili svojo dolž- 

j nost in da so vsled tega videli po- 
! trebo, da se ne bratijo z ljudmi, ki 

so se polastili oblasti in privedli 
deželo do propada. 

Vlada Boljševikov je izdala de- 
kret, s katerim sse ukazuje zapor 
in aretacija kakor tudi obravnava 

pred revolucionarnimi tribunali 
vseh vodij ustavne demokratične 
stranke, ki so pomagali pri novi 

revoluciji. 
Kodanj. — Aenim so zoper na- 

stali v Petrogradu kot rezultat 
protirevolucije, katero so začeli 
kozaki pod vodstvom generalov 
Kornilova in Kaledina. Tu prejete 
današnje informacije omenjajo, 
da je prišlo do pouličnih bojev in 

da so Boljševiki postavili strojne 
puške na strehe poslopij ob Nev- 

sky Prospect, da tako obvladujejo 
to najbolj važno ulico v ruskem 

glavnem mestu. 
Pomorščak Krylenko, vrhovni 

poveljnik Boljševikov odteguje če- 

te iz fronte, kar je najbrž dalo 
povod za poročilo, da so Rusi za- 

čeli demobilizirati. 
Nemčija in Avstrija, tako se po- 

roča, ste vročile svoje mirovne po- 

I soje v roke ruskih komisarjev, za 

katere se meni, da o njih že raz- 

motrivajo. Govori se, da se nahaja 
med temi pogoji zagotovilo od 
strani nemške vlade, da bo ista 

podpirala vlado Boljševikov v Pe- 

trogradu proti domačim sovražni- 
kom. 

Strah pred ruskim delavstvom. 

Washington, D C. — Možnost, 
da bodo ruski kmetje preplovili 
Nemčijo in iskali tam dela, kar bi 

znatno povečalo moč, ki stoji zad 
za nemškimi armadami, se je rabi- 

lo danes za temelj apela, da se vpo-1 
klice ameriško delavstvo v Združe-1 
nih državah za javno službeno re- 

zervo. 

Nasprotujoče poročilo. 
Poročilo od zastopnika "Pošte" 

zanikuje zmago Boljševikov in 

pravi, da je Korniloff pregnaksvo- 
jega sovražnika in se bo kmalu 
združil s generalom Kaledinom 
pri Novem Čerkasku. On nadalje 
pravi, da je imel Korniloff okoli 
3000 mož, ki tvorijo, takozvano 
"divjo divizijo" kavalirjev sv. 

Jurija in nekaj bataljonov smrtne 

armade. Korniloff je razdelil svo- 

jo armado na dva oddelka, ko hi- 
tro je naletel na čete Boljševikov, 
enega je poslal naprej po vlaku, 
kateremu so takoj sledili ̂ ol j še vi- 
ki, kVso takoj zavpili med svet, da 
so zmagali. Med tem je pa general 
Korniloff razpostavil svojo glav-1 
no četo tako da je vjcl Boljševike 
s svojo artiljerijo. Nekateri njego- 
vi nasprotniki so bežali, drugi se 

podali in tretji pa so pristopili k 
rdeči straži Kornilove armade. 0- 
stale Boljševike so obkolili in z 

njimi drastično postopali. Pol tu- 

eata generalov, ki so ubegnili s 

Korniloffom so dospeli na svoje 
mesto v Kaukazu. 

Isti korespondent prorokuje, da 
bodo Rusi na vse zadnje zopet na- 

stopili odločno proti Nemcem. 

Razne vesti. 

Aretovana bandita po revolver- 
skem boju. 

V četrtek je aretovala policija 
dva lopova, ki sta napadla v North 
Shore Laundry v Chicago, Tli., 
blagajničarko pralnice in štiri 

druge moške. Aretovana sta bila 
šele po vročem boju s policijo. 
Eden roparjev je najbrž ranjen. 

Roparja sta \\stopila v pralnico 
kmalu po šestih zvečer in blagajni- 
čarka, ki je ravno štela dnevne do- 

hodke, se jim je prijazno nasmeh- 
ljala, mislec, da ima pred seboj 
dva odjemalca. Njen smehljaj pa 
se je kmalu izpremenil v strah, ko 
sta bandita potegnila samokrese in 
zahtevala denar. Roparja sta po- 

spravila denar, ki je ležal pred 
blagajniearko, nato je stopil eden 
roparjev k blagajni, in še iz njej 
pobral ostanek. Vsega skupaj sta 

odnesla $250. 
Preden sta dospela v to pralni- 

co, sta oropala že nekaj ljudi, in 

jim pobrala v skupnem znesku 
$•416.00. 

Umor. 

Včeraj se je pripetil v italijan- 
skem delu mesta Chicago tekom 
štirih mesecev petnajsti umor. Na 

Miltori Ave je bil namreč ustre- 

ljen italijanski podjetnik Charles 
Imordini. 

Moža sta zadela od štirih stre- 

lov,, ki so bili nanj izstreljeni, dva. 

Cesta je bila popolnoma prazna, 
ko se je primeril umor. Šele streli 
so privabili prebivalce na cesto. 

Pri umorjencu so našli orožni 
lisj, kateri mu je dovolil nositi o- 

rOžje v varstvo svojega življenja. 
Pisma, katera so našli pri njem, 
bodo prestavili, da bodo dognali, 
so-li to pisma navadnega značaja, 
ali mogoče grozilna pisma "Črne 
roke'\ 

Nevarnost stavke v St. Paulu. 
Washington. — Vsa prizadeva- 

nja delavskih voditeljev iz Minne- 
sote, ki si prizadevajo pregovoriti 
zvezne oblasti, da bi vmes posegle 
in preprečile stavko 40,000 delav- 
cev, ki je napovedana za v četr- 

tek, so bila dozdaj brezvspešna. 
Niti vojni niti delavski urad ni iz- 

dal nikake odločilne odredbe. S 

pogajanji se bo nadaljevalo jutri. 

PREDSEDNIK WILSON JE S SVOJO PROKLAMACIJO PRO- 

GLASIL VSE AVSTRO-OGRSKE SLOVANE ZA PRIJATE- 
LJE ZDRUŽENIH DRŽAV. 

Slovenci bodimo hvaležni. 
Vlada Združenih držav nam je dala svoboščine, kakoršnjih je bi- 

lo težko pričakovati v tem vojnem času. — Delo za- 

stopnikov naroda. 

True translation filed with the Post-maater at Chicago, 111., December llth, 
1917, as required by the Act of October Gth 1917. 

Kolike važnosti je slovensko ča- 

sopisje za naše rojake je razvidno 

h tega, da se isti,, ako imajo do- 

bi obit slovenskega delavca in svo- 

jih naročnikov, takoj potegnejo za 

njihovo korist. 
Ko hitro se je zvedelo, da bode 

vlada Združenih držav napovedala 
vojno stanje med Avstro-Ogrsko 
in Združenimi državami, je bil 
Glas Svobode prvi slovenski list, 
ki je naznanil vladi in vladnim u- 

radnikom, kako stališče zavzemajo 
ameriški Slovenci v tej vojni. Br- 

zojave, ki smo jih poslali na višje 
vladne uradnike, kakor tudi naša 
odprta izjava v listu samem, kate- 

ro smo natisnili v angleškem je- 
ziku in katero smo potem poslali 
zopet na uplivne poslance in sena- 

torje v Washingtonu in vladne u- 

radnike, je seznanila te gospode z 

golim dejstvom: Namreč, da smo 

mi Slovenci proti habsburški mo- 

narhiji že od nekdaj, da vidimo v 

porazu Avstrijske-Ogrske našo e- 

dino rešitev in svobodo. Konse- 

kvemtno smo Slovenci prijazni ti- 

stim narodom, ki se borijo proti 
germanskim vlastem. 

Slovensko Republičansko Zdru- 

ženje je tudi poslalo svoje poslani- 
ke v Washington z istim namenom. 

In tako so storili tudi ostali av- 

strijski slovanski narodi, ki se bo- 

re za svojo neodvisnost. Vspeh je 
bil naravnost velikanski. 

I Vsi slovanski narodi, ki so pod 
avstrijsko-ogrsko vlado so prizna- 
ni za prijatelje Združenih držav in 

ostalih naših zaveznikov. 

Poročilo iz Washingtona. 

Avstrijci in Ogri v Združenih 
državah imajo pravico stanovati in 

delati v prepovedanih zonah, ki 

so zaprte nemškim sovražnikom 
dežele, tako dolgo dokler ostanejo 
zvesti in prijazni Združenim drža- 
vam, tako se glasi odstavek v pro- 
klamaciji predsednika "VVilsona, v 

kateri danes izjavlja, da obstoji 
vojno stanje z avstrijsko-ogrskim 
cesarstvom 

Avstrijsko^ogrski podložniki ne 

bodo rabili registrirati na policij- 
skih uradih in pri poštah, kakor 

morajo to storiti nemški podaniki, 
sovražniki dežele. 

Seveda predsednik svari vse po- 
danike dvojne monarhije, da se 

vedejo mirno in vzdržijo zločinov 

napram javni varnosti in da ne na- 

sprotujejo tej deželi ali pa da bi 

na katerikoli način pomagali so- 

vražniku dežele. 

Nadaljna določba proklamacije. 
"Tako dolgo dokler se ravnajo 

po postavah dežele, se jih naj ne 

ovira v njihovem mirnem delova- 

nju, obrti in poslu in naj se jih 
smatra ravno tako, kakor vse osta- 

le mirne in po postavah živeče ose- 

be, izvzemši restrikcij, ki bi bile 

potrebne za njihovo lastno varnost 

in varnost Združenih držav." 

Slovani so proti monarhiji. 

Sklep, da Se postavi avstrijsko- 
ogrske sovražnike dežele v.drugi 
razred, ki se razlikuje od onih 
nemških sovražnikov dežele, teme- 

lji na dveh razlogih: 
Prvič: Tisoče Čehov, Poljakov, 

Slovakov in ostalih Jugoslovanov, 
ki so po imenu avstro-(^grski pod- 
ložniki, so dejansko sovražniki 

dvojne monarhije in se protivijo 
vsaki oblasti nad njimi. 

In da bi ce smatralo te tisoče 
naši vladi zvestih ljudi za sovraž- 

nike dežele, enako z nemškimi so- 

vražniki, se je zdelo predsedniku 
nepravično in neopravičeno. 

Drugič, ako se bi smatralo te 

ljudi za deželi sovražne in se jih 
bi postavilo pod restrikcije, bi to 

jako neugodno vplivalo na premo- 
govnike, rudnike, jeklarne, klav- 
nice in druge velike industrije v 

Združenih državah, v katerih so ti 

ljudje zaposljeni. 

Rojdki bodite pametni. 
Ta predsednikova proklamacija 

je le začasna in se jo lahko vsaki 
čas prekliče, sosebno, ako se poka- 
že, da so Avstrijci in Ogri, to je 
podložniki tega cesarstva izrablja- 
li ta velikodušni privilegij, katere- 
ga jim je dala vlada. 

Opozarjamo toraj vse naše roja- 
ke, posebno tiste 4'trmoglave Av- 

strijske", katerim je še vedno Av- 

strija in Nemčija in autokracija 
pri srcu, da se vendar enkrat spa- 

metujejo in mirujejo, da ne bo za- 

radi njihovega neumnega čina mo- 

ral trpeti ves slovanski narod v A- 
meriki 

Naša lojalnost nam je to prinesla. 
Vlada je izvedela in se prepri- 

čala, da so slovanski avstro-ogrsk^ 
podložniki na mnogo načinov že 

pokazali.svojo lojalnost napram 
Združenim državam, sosebno s 

svojim zvestim delom v industri- 
jah, organizacijo deželi prijaznih 
društev in komitejev in z aktualno 
službo v armadi Združenih držav. 
Za sedaj toraj so vsi slovanski pre- 
bivalci v Združenih državah, ki so 

še morda podložniki Avstro-Ogr- 
ske, prosti vsakih restrikcij, ki se 

tičejo nemških inozemskih sovraž- 
nikov ; oni bodo s-meli stanovati in 
delati v prepovedanih zonah in po- 
tovati po deželi brez vsakih ovir. 
Samo tisti, ki so nevarni in deželi 
sovražni bodo zaprti, ako se jih 
vjame. 
Svetovni ministrski predsednik. 
London. —Nova Evropa, list, ki 

se bavi samo z inozemsko politiko, 
je v svoji diskuziji o Wilsonovi 
poslanici in Lloyd Georgu, rekel: 

" Tisti, ki so mu (Lloyd George- 
ju) dali pred devetimi meseci na- 

slov ministrskega predsednika E- 

vrope, bi bili danes prvi, ki bi pri- 
trdili, da je odstopil od te časti v 

prid enega, ki ni Evropejec. Poli- 
tično vodstvo se je preneslo iz 

Londona v Washington.,> 
S tem je hotel povedati, da 

Washington je odločujoči politični 
faktor in da bo Washington nare- 

koval kaj se sme in kaj se ne sme 

storiti. In po vsej pravici se lahko 

reče, da Združene države bodo od- 
ločilen faktor v tej vojni. Od njih 
je vse ležeče, zato ni nič več kot 

prav, da ima AVashington tudi 
glavno besedo. 

Ženski pismonoši. * 

V južnem delu mesta Chicage se 

je pojavilo v četrtek prvikrat se- 

dem ženskih pismonošev. Po izjavi 
poštnih uradnikov so se te ženske 
prvi dan svojega službovanja do- 
bro izkazale. 

Če se bo poizkus s temi ženska- 
mi tekom prihodnjih dveh tednov 

obnesel, tedaj bo nastavila poštna 
uprava še več 'žensk in deklic v 

poštno službo. S kakimi občutki 
bodo moški pismonoši neki pozdra- 
vili svoje nove in mnogo ceneje 
tovarišice? 


