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Austrijci se umikajo. 
LAHI SO ZAVZELI DOBRO UTRJENE AVSTRIJSKE POSTO- 

JANKE NA SOŠKI FRONTI IN SEDAJ SE PRIPRAVLJAJO 
ZA NAPAD NA TRDNJAVO HERMADO IN MAVHINJE. 

Revolucija v Austriji. 
AVSTRIJSKI CESAR SE NAHAJA NA LAŠKI FRONTI, SKUŠA- 

"OČ REŠITI AVSTRIJO HUDEGA PORAZA. 

fti.ii. — Potem ko se je vojaštvo 
laške armade dobro utaborilo na 

Svet: gori je začel general Cador- 
^a napadati razne manjše avstrij- 

pozicije, da tako obkoli 3,000 
.jev visok grič, ki tvori eno 

največjih in silne jših trdnjav, ki 
branijo Trst. To trdnjavo sedaj 
obstreljujejo jz suhega in morja 
In Jsakor se poroča se poslužujejo 
angleški monitorji, ki pomagajo 
pri bombardiranju novih topov, ki 

prekašajo vse najnovejše izume. 
Laško m angleško brodovje je 
pred mestom vkljub temu, da je 
■zaliv ves zavarovan z minami, ka- 
tere pa so angleški monitorji od- 

stranili. Avstrijsko brodovje, ki se 

nahaja v pristanu si ne upa na 

odprlo morje in je takorekoč za- 

blok rano v pristanu. 
Proti gori sv. Gabriela. 

Tstv>»"asno se pomikajo laške čete 

proti bavniški cesti, ogrožajoč av- 

strijske postojanke in trdnjavo na 

«ror sv. Gabriela, ki leži južno od 

svete gore. Vojaški izvedenci trdi- 
jo, da imajo Italijani šp precej na- 

p.»i*]iesra dela pred seboj predno 
1 odo -los;]i zavzeti vse trdnjave, 
ki branijo Trst. Največje pregla- 
vice jim bo delala trdnjava Her- 

mada in zato pa pridejo trdnjave 
v Mavhinjah. 

Avstrijci se umikajo. 

atrijska morala je strta. Pr« 
mairani Avstrijci se umikajo proti 

Bajnšici, kjer se sedaj vrši huda 
bitka, ki zna biti usodepolna- za 

Avstrijo. Avstrijske zgube se ceni 
na 300,000, med temi so Lahi zaje- 
li nad 23,000 jetnikov. Dvanajsta 
divizija znana tudi kot iiželezna 

divizija" je popolnoma vničena. 

Lahi so prekoračili Sočo na štiri- 

najstih krajih v bližini Svete grorc 
in poleg «rori omenjenih jetnikov 
so zajeli velikansko množino voj- 

nega materijala, 75 velikih topov, 
velikansko število konj, motorjev, 
eno nepoškodovano letalo in veli- 
ko množino f-trojnih pušk. Nekate- 
re topove so že zaceli obračati pro- 
ti Avstrijeei»i. 

Revolucija v Avstriji. 

Iz Švice "Drihajajo vesti, da pre- 
ti Avstriji panika. Laške zmage 
ol) Soči so povzročile tak strah na 

Dunaju, da je cesar v nagi ost i od- 

šel na fronto in izvršil radikalne 

premembc v vrhovnem poveljni- 
štvu, da tako prepreči popolen po- 
raz avstrijskega orožja. Avstrij- 
sko časopisje si niti ne upa popisa- 
ti sedanjega položaja. 

Še niso dobro zatrli ustaje na| 
i Češkem, že prihajajo glasovi iz 

Sedmograške, da se je tudi tam 

ljudstvo uprlo zaradi neke vladne 

odredbe, ki je določevala prodajo 
poljskih pridelkov. Natančnosti o 

tej ustaji, kakor tudi o oni na Če- 
škem se ne more dobiti, kajti te 
•Ive deželi ste popolnoma izolirani 
odosta^ga sveta. 

Položaj v Avstriji je tak, da se 

je bati splošne revolucije in da je 
precej resen je razvidno iz tega, 
da še sedaj ni prišlo do tajne e- 

konomične konferencemed Av- 

strijo in Nemčijo, dasi bi se ista 

| morala vršiti že pred dobrim ted- 
nom. 

Ljudstvo ie postalo tudi razbur- 
jeno radi'tega, kit >.<. um jt* oblju- 
bilo, da bo v najkrajšem času skle- 

njen mir, sedaj pa se je izvedelo, 
da se zavezniki ne morejo ozirati 
na papeževe ponudbe in da o ka- 
kem častnem miru ni niti misliti. 
Po vrhu vsega tega pa je Italija 
premagala Avstrijce in jih žene 

pred seboj, kar kaže, da Avstrija 
ne more dolgo ostati pod nemško 
nadvlado in da se mora rešiti na 

i ta ali drug način. 

Rusi odbijajo 
Nemce. 

Toliko bobnana nemška ofenziva 

proti Rigi in PetrogTadu je 
končala brez vseh vspehov. 

Petro grad. — Čete, ki branijo 
ruske postojanke pri Oginskem 
prekopu, kakih sedem milj od trd- 

njave Pinsk, so dale nove upe za 

zboljšanje ruskega položaja z iz- 
bor-no obrambo pred nemškimi na- 

paifi, katere so vse odbile. Nova 

ueirSska ofenziva na Riga fronti je 
C-ala ne da bi Nemci dosegli 
e važne postojanke. Nemške 
ade so bile pripravljene za od- 

n napad, ker njihovi častniki 
im zagotavljali, da se Rusi ne 

^ ustavljali, temveč žareli umi- 
kakor se je to zgodilo v Ga- 

i. Nasprotno pa so zopet ru- 

)oveljniki seznanili svoje voja- 
s položajem in kaj preti celi 

i armadi, vladi in narodu, ako 

se ne postavijo v bran m odbijejo 
nemške napade in tako je prišlo, 
da so Rusi odbili najhujše navale 
nemških armad in popolnoma za- 

ustavili oemško ofenzivo. Predli o 

je začela nemška infanterija z na- 

padom, je artiljerija vprizorila ta- 

ko kanonado da bi že sama na se- 

bi preplašila sovražnika, toda 
Nemci so sprevideli, da Rusi niso 

jivci. Morala se je vrnila v 

•armado, začeli so napadati 
Le čete in kmalu so si prido- 
izaj vse postojanke, ki so 

ubili prve dneve ofenzive. 
Kaukazu so ruske čete pog- 

beg razne turške oddelke, 
• ačeli napadati ruske posto- 

ma tej fronti ste obe stran- 

| časa mirovali in sedaj ste 

gibati, ko hitro so začele no- 

|ati hladnejše. 

Francozi v 
. 

Ofenzivi. 

10,000 Nemcev zajetih pred Ver- 
dunom. — Nemcem gTe jako 

slaba. 

Pariz. — Na fronti okoli Aisne 
reke in pred Verdunom so se zad- 

nje dneve vršile zopet velike bit- 

ke, v katerih je nemški kronprinc 
vprizoril silne protinapade, da si 

osvoji zgubljene postojanke in s 

katerimi ni imel prav nobenih u- 

spehov. 
Francoski vojni urad je zopet 

poročal, da so sinoči zajeli nadalj- 
nih 1,430 Nemcev, kar prinaša 
skupno število jetnikov nad 10,000 
mož in častnikov v teku enega do- 
brega tedna. Okoli gričev severno 

od Aisne reke je nemški kronprinc 
koncentriral velikansko množino 
topov in vnela se je dvodnevna 
bitka, v kateri so zmagali Franco- 
zi in zajeli Beaumont in Mofatovo 
farmo. 

Nemci so postali clesperatni, ali 
pa je nemški kronprinc znorel. TJ- 
videvajoč, da Francozi izganjajo 
Nemce iz vseh strategičnih posto- 
jank, da so si pridobili grič Mrt- 

veca moža, kakor tudi grič št. 304 
in da postaja morala nemških čet 
čim dalje slabeja je začel poga- 
njati svoje ljudi v gotovo smrt, 
zato so tudi nemške zgube narav- 

nost velikanske, vkljub temu, da 
nemška poročila maloovažujejo 
velike pridobitve francoskih čet 

pred Verdunom in ob Aisne. 
Nek Avstrijski diplomat, ki se 

nahaja v bviei se je izrazil: "Le 
Mor t Home est Francais mails il 
se peut bien que 1'home mort soit 
allemand (Grič Mrtvega moža je 
francoski, vse je pa mogoče, da 
bo resnični mrtvi mož Nemec.) \ I 

Važna Izjava. 
NOVA ZAVAROVALNINSKA PREDLOGA BO ODSTRANILA 

SEDANJI SISTEM PFNZIJONIRANJA, 

AVashington, D. C. — Predsed- 
nik Wilson je izjavil, da ni namen 

vlade Združenih držav poklicati 
pod zastave tistih mož, ki imajo 
žene, otroke in od njihovega za- 

služka odvisne stariše, kajti Zdru- 
žene države ne marajo pahniti na 

milijone žen, otrok in starčkov v 

nepotrebno bedo in pomanjkanje. 
Nadalje je tudi izjavil, da morajo 
naborni odbori in oproščevalne ko- 

misije paziti na to, da se ne bodo 
skušali odtegniti vojaški službi ti- 
sti možje in mladeniči, katerih 
družine niso odvisne od njihovega 
zaslužka. Kolikor je znano nam, 
so se komisije začele ravnati po 

želji predsednikovi in marsikateri 
oženjeni mož, ki je bil potrjen je 
z radostjo prejel obvestilo od ko- 

misije, da mu za enkrat ne bo tre- 

ba iti v francoske zakope. Se večje 
veselje pa je zavladalo pri otro- 

kih, ženah in stariših. 

Sistem penzijoniranja zavrnjen. 
Razne zavarovaliliriske družbe 

in urade iskajoči politikarji nas- 

protujejo zavarovalninski vojni in 
odškodninski predlogi, ki se sedaj 
nahaja in katero je pomagalo iz- 

delati delavstvo s pomočjo zvezne- 

ga blagajnika McAdoo. Zavaro- 
valninske družbe nasprotujejo tej 
predlogi iz vzroka, ker se vlada 

vmešuje v njihov biznes in ker jim 
bo odpadel precejšen delež dobič- j 
kov. Brezvestni politikarji pa na- 

sprotujejo tej predlogi, ker stari 
sistem penzijoniranja, jim je dal 
v roke bie pri volitvah in je bil še 

vedno dobro sredstvo za pridobi- 
vanje glasov. 

Kaj določuje ta predloga? 

Po sedanjih postavah dobiva 
prostak v armadi Združenih držav 
za službovanje v inozemstvu $33 
na mesec. Ako ima ženo in dvoje 
otrok, mora dati tem od svoje pla- 
če najmanj $15.00 mesečno. Vlada 

pa sedaj želi to popraviti tako, da 
bo njegova družina prejela naj- 
manj $32.50, kar bi pomenilo, da 

vojak dobi $47.50 mesečne plače. 
Sove, oče, ako tako želi dovoli, da 

se od njegovega prebitka da nje- 
govi družini še gotova svota. Ca 

je pa več otrok, potem pa doda 
vlada še za vsakega nakladnega o- 

troka po $5.00 na mesec, nikoli pa 

m,- sme celotna svota v podporo 
družini presegati $au.uu na mesec. 

/ t slučaj, da se vojak tako poško- 
duje, da ni več sposoben za nobe- 
no delo, tedaj dobi od $40 do $75 
na mesec, kakor veliko ima druži- 
no. Za poškodbe in drugo zopet 
skrbi vlada za vojaka in mu daje 
zdravniško pomoč in postrežbo. — 

Vsak vojak so lahko zavaruje za 

svotc od $1,000 do $10,000 in sicer 

za letno pristojbino po $8 za 

$1,000; druge zavarovalninske 
stroške trpi vlada. 

Preracunjeno je, da bi taka od- 
redba stala vlado okoli $700,000,- 
000 letno ali povprečno osem od- 

stotkov od vojnega dovolila za ce- 

loletne vojne stroške. V primeri je 
to malenkostna svota, če pomisli- 
mo, da bo na ta način odstranjeno 
veliko gorje in pomanjkanje med 

narodom, posebno pa pri onih, ka- 

erih očetje se nahajajo na fronti. 

.STR.AH PRED PAGAN1ZM0M. 

Kansas City, Kans. — Amerika 
drvi proti paganizuiu, tako sodijo 
na konvenciji American Federa- 

tion of Catholic Societics. Ta ka- 

toliška zveza nam daje sledečo sli- 

ko sedanje človeške družbe: 

"Pravica več ne vlada; pravič- 
nost hitro «ineva \ redu ni; dom je 
v nevarnosti: čednost, javna in 

privatna, pada; materijalizem pri- 
haja na površje; slaba in zla pro- 
paganda jrre nemoteno naprej; 
verska, indiferenca predominira." 

Tej zvezi katoliških društev se 

še vedno sline cede po srednjem 
veku; napredek jim je .bruno v o- 

čeh in oni se ne bodo nikdar spri- 
jaznili z idejo, da njihova coklja 
11 o bo nikoli popolnoma zavrla 
kolesa napredka. 

Tisoče brez dela v Ohio. 

Državni odsek narodne obrane 

je objavil, da je v državi Oliio na 

tisoče delavcev, ki so brez dela. 
V državi jc 21 državnih delavskih 
a »en t ur, katere morajo prosilcem 
zastonj preskrbeti dčlo, toda 
v kljub temu jim ne morejo dobiti 

primernih prostorov. In kapitalisti 
vpijejo, da pri manj kuj e,m°ških 
delavcev ter da so prisiljeni upo- 
slovati ženske na njihova mesta. 

To jc zopet dokaz, da se gre kapi- 
talistom samo za to, da držijo pla- 
čo delavstvu na najnižji stopinji. 

Zakaj so vrgli Liebknechta v ječo. 

Sedaj se je šele izvedelo zakaj 
so vrgli Liebknechta v ječo, kjer 
je revež tako oslabel, da je postal 
živ skeleton. Meseca maja 1916 je 
011 izdal nial letak, v katerem je 
jasno povedal javnosti, da so to 

vojno započeli nemški vladarji v 

interesu militarizma, junkerstva 
in krpitalizma. 

Krompir bo ceneji. 

"\Yashington, D. C. — Zvezni po- 
1 jedeljski urad prorokuje, da bo- 
do znatno padle cene krompirju, 
kajti letošnja letina je i iravnost 
velikanska. — Povprečno bodo a- 

meriški farmarji pridelali letos 

pol bilijona bušljev krompirja; 
pridelek lanskega leta je bil ko- 

maj 285,000,000 bušljev in oni iz 
leta 1915 pa 360,000,000 bušljev. 

MORAJO PRIZNATI UNIJE. 

01yinpia, Wash. — Nek državni 
nradnik II. L. Hughes je v svojem 
govoru izjavil, z ozirom na gibanje 
I. \V. \\\, da so delodajalci sami 
krivi, ako ni industrijelnega miru 
v deželi, kajti tako dolgo, dokler 
bodo nasprotovali organizaciji de- 
lavcev v linije in ne bodo hoteli 

priznati njihovih organizacij, se 

ne morejo vspešno pogajati z de- 
lavci in poravnati svojih sporov 

pravično za obe stranki. Nadalje 
je tudi izjavil, da bodo morali les- 
ni baroni priznati ta načela. 

Zdi se nam, da ie ta uradnik go- 
voril preveč odprto in da bomo 

kmalu slišali, da je zgubil svoje 
delo. Kapitalisti ne marajo takih 
uradnikov v vladnih in državnih 
službah, čeprav se potegujejo za 

pravico. 

Stavka končana. 

Chicaška Tribune omenja, da je 
končala stavka v Nokomis, 111., in 

da se jutri vrne na delo okoli 1200 

premogarjev. Vse velike majne bo- 
do postale zopet aktivne. 

Veliko bogastvo in vojna. 

Ehiladelphia, Pa. — Bivši gu- 

verner drž. Masachusetts, AValsh 
je v svojem govoru hiral nemško 
autokracijo in potem zavil besede 
tako, da je zadel tudi živce ameri- 
ških autokratov s sledečimi bese- 

idami: "Vse premoženje kakega 
Morgana ali Rockefellerja ni vre- 

dno niti enega mladega ameriške- 

ga življenja in jaz rečem, da ta 

kriza zahteva pravico, da se kon- 

skriptuje bogastvo ravno tako ka- 
kor naša mladina." 

Zagovornik. 
Velik zagovornik Jugoslovan- 

ske federativne republike je hr- 
vaški list Novi Hrvat, ki izhaja v 

Xe\v Torku. Tudi Radnička Stra- 
ža je povedala v jedrnatih bese- 
dah, kako misli hrvaški narod o 

krfski deklaraciji. Hrvati so za 

republiko, nočejo pa slišati o ka- 
kem velikem srbskem kraljestvu. 

Premogarska stavka v Šleziji. 
Kodanj. — Vsled premogarskih 

stavk v Sleziji se je znižala nem- 

ška produkcija premoga v-zad- 
njem mesecu za več kot en milijon 
tonov. Stavka še ni končana. 

Na pomoč Rusom. 
MIR JE NEMOGOČ, AKO NE PADE AUTOKRACIJA, TAKO SE 

BO IZRAZIL PREDSEDNIK WILSON V ODGOVORU NA PA- 
PEŽEVO MIROVNO NOTO. 

Mir je nemogoč, ako ne pade au- 

tokracija, tako bo odgovoril pred- 
sednik Wilson papežu Benediktu 
na njegovo mirovno poslanico. Iz 

Washingtona se poroča, da bo 
vlada Združenih držav zavrnila 
mirovne ponudbe rimskega pape- 
ža, ker v njegovi poslanici ni ni- 

kjer omenjena potreba za odstra- 
nitev nemške autokracije. 

Istočasno z namigavanjem, da 
bo predsednik Wilson odposlal 
svoj odgovor papežu v teku ene- 

ga tedna, je državni departinent 
objavil pozdravno brzojavko, ka- 
tero je poslal predsednik \ViLson 
velikemu svetu ruskega naroda, ki 

sedaj zboruje v Moskvi. Sledeče 

je besedilo brzojavke: 
"Predsedniku Narodne skupšči- 

ne v Moskvi, Rusija: 
Usojam si poslati članom velike- 

ga sveta, ki sedaj zboruje v Mosk- 

vi, Rusija srčne pozdrave njihovih 
prijateljev, ljudstva Združenih dr- 
žav in izraziti njegovo popolno 
zaupnost v konečno zmago idea- 
lov demokracije in samovlade nad 
vsemi sovražniki znotraj in zunaj, 
in zagotoviti vas znova, da hoče 
naše ljudstvo dati vsako materi- 

jelno in moralno pomoč ruski vla- 
di za dosego skupnih ciljev, pri 
katerih sta ta dva naroda nesebič- 
no združena. — Woodrow Wil- 
son." 

Vladni krogi so mnenja, da je 
ta predsednikov pozdrav ravno v 

tem kritičnem času velikanskega 
pomena, posebno še z ozirom na 

to, da je v "VVashingtonu občno 
znano, da jo ruska vlada že spo- 
ročila zaveznikom, da so papeževi 
pogoji nesprejemljivi, da je ruski 
narod zavrnil vsak mir na podlagi 
pogojev označenih v papeževi noti 
in da so razni ruski vplivni časo- 

pisi naravnost kritizirali vatikan- 
sko politiko in se izrazili, da je 
imela pri tem roke vmes Avstrija 
in morda tudi Nemčija. 

Ameriška vlada bo zavrnila pa- 

peževe pogoje, tako pravijo naši 

diplomati, na.fveč zaradi tega, ker 
če bi bil sklenjen tak mir, kakor- 
šnjega si želita papež in Avstrija, 
potem še vedno ostane na krmilu 
autokraeija in mali narodi bodo 
še nadalje ječali pod jarmom raz- 

nih despotov in večjih narodov. 
To je pa proti načelu Amerike in 

Rusije. 

Liga in anarhisti 

"Loyalty" liga se ne zmeni za po- 
stave dežele in ustavo. — Kr- 

šijo tudi državno konsti- 
tucijo. 

AVashington, I). C. — John 
Murav, član tipografske linije in 
H. G. Rigg iz Globe, Ariz. se sedaj 
nahajata v Washingtonu, da kot 

zastopnika Arizona State Federa- 
tion ol' Labor seznanita American 
Federation of Labor o nesramnem 

in vsega obsojanja vrednem po- 

četju takozvane Loyalty 1 ijre v ba- 
kreueni okrožju države Arizona. 

Ta dva delavska zastopnika sta 

popolnoma nepristransko popisala 
cel položaj v Arizoni, kakor tudi 

podala jasno sliko štrajka in iz 

njihovega popisa je sedaj popolno- 
ma razvidno, da se je delavstvu 
zgodila največja krivica. Delavci 
so se ves čas vedli povsem dostoj- 
no in vse upitje je bilo umetno u- 

prizorjeno od kapitalistov in meš- 
čanskega časopisja^jpoleg tega pa 

je kapitalizmu služila brezpogoj- 
no ta lojalna liga, ki ne pozna no- 

benih postav in ustavnih garancij 
in ki je bila največ kriva, da je bi- 
lo 1,150 članov 1. W. W. šiloma 

odpeljanih iz svojih stanovanj, od 
družin in brez vsakih sredstev ter 

potem eksportiranih iz države. Ta 

liga je bil tisti faktor, ki je zavr- 

nil delavske 'zastopnike, da jiiso 

smeli na lice mesta, da bi se na 

lastne oči prepričali, kedo je za- 

krivil nered itd. V ozadju vsega 

tega pa je Phelps-Dodge korpora- 
cija katero kontrolirajo Iiockefel- 

lerjevi interesi. 

Novi čini anarhije. 

V Globe, Ar iz., je stalo 42 čla- 

nov Miners unije na štrajkstraži 
na okrajni cesti, na kan jih je Loy- 
alty 1 ijra napadla in aretirala ter 

obtožila, da so delali nered. Med 
aretiranei so bili vsi uradniki uni- 

je, izvzemši zapisnikarja Kiggsa, 
ki se nahaja v Washingtonu in 

vsak je bil postavljen pod $1,000 
varščine. Njihove obravnave pri-1 
dejo naprej v septembru in ako se 

delavstvo ne zgane in zažene-uaj- 
energičnejši protest, bodo poslani) 
v ječe. Komitej, ki se nahaja v 

\Vashingtonu pravi, da ima 

Phelps-Dodge korporacija izdela- 

ne načrte, da na ta ali drug način 

spravi voditelje delavcev' za omre- 

žje in jih tako postavi na črno li- 

sto, da* so kriminali. 
Sedaj šele bodemo začeli pola- 

goma slišati tudi dinigo plat zvo- 

na, ki bo odkrila vse nasilje brez- 
vestnih kapitalistov. 
Švici se pletejo čudne reči, ki bo- 
do najbrž usodepolim za varnost 

Avstrijske monarhije. 

Rudar, stavka 
v Butte, Morit. 

Ako se ne uda j o kapitalisti, bo 
vlada podržavila rudnike. 

\i treba misliti, da je rudarska 
stavka v Butte, Mont. ponehala 
čeprav je začelo meščansko časo- 

pisje pisati, da je bila stavka raz- 

bita in da so se v velikih množicah 

j delavci po\; nili \ podzemski pe 
kel. Rudarji v tem bogatem ba- 

krenem okrožju so še na stavki in 
so danes ravno tako odločni, ka- 
kor so bili prvi dan stavke. Umor 

njihovega voditelja jih je še bolj 
utrdil v slogi in edinstvu, da se ne 

povrnejo na delo, dokler bakreni 
baroni ne privolijo v njihove pra- 
vične zahteve. Edino par importi- 
ranih stavkolomilcev, katere stra- 

žijo najneznačajnejši gunmeni de- 
lajo goi i na griču. 

i 
Gospodična Rankin v Butte. 

Zadnji teden je obiskala to ba- 
kreno okrožje gospodična Rankin, 
k^ngreskinja tega okrožja in na 

shodu, na katerem je ona govori- 
la je bila tolika množica, da zgo- 
dovina države Montane še ne po- 
mne tako velike vdeležbe. Nekaj 
nad dvanajst tisoč ljudi jo je pri- 
šlo poslušat. V svojem govoru je 
gospodična Rankin izjavila, da so 

zahteve rudarjev po vsem. pravič- 
ne, da je sistem "rastline: karte" 

jako krivičen in da ako ne bo ho- 
tela Anaconda Copper družba prr>, 
ducirati bakra v Butte, ga bo pro- 
dueirala vlada Ždruženih držav. 

Okrožni sodnik Lynch. 
Tej govornici je sledil okrožni 

sodnik Lynch, katerega je pokli- 
cal odbor tega shoda, da prosto- 

! voljno izjavi, kaj 011 misli o tej 
stavki. Ta odkritosrčen sodnik, ki 

je v svojih mladih letih delal nc- 

| kaj nad sedem let v rudniku, se je 
izjavil, da je/ta stavka ena naj- 
in i rnejših in naj rednejših, kar jih 
011 pomni hi da so delavci popol- 
noma opravičeni do vsega kar za- 

htevajo od bogate družbe. 
Kakor stoje stvari sedaj v 

Butte, zgleda, da bo kongres vsak 
čas zapovedal, da se uvede stroga 
preiskava v tem okrožju in če bo 
ta preiskava nepristranska, kar je 
vsaj upati z ozirom na to da go- 

spodama Kankin ne bo dopustila, 
da bi se uganjal kak favoritizem, 
potem je zmaga na strani stavkar- 
jev. 

NAŠ POTOVALNI ZASTOPNIK 
Anton »Tankovic sedaj potuje zo- 

pet po naselbinah v Ohio in se 

kmalu zopet poda proti vzhodu v 

Pennsvlvanijo. Rojakom ga liajto- 
pleje priporočamo. 


