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Zvezna vlada preiskuje 
gibanje pacifistov, 

TAJNA POLICIJA JE VDRLA V URADE I. W. W. IN ZAPLE- 

NILA VSE IMETJE. — HAYWOOD JE PREPRIČAN, 
DA NE BODO NAŠLI NIČ OBTEŽILNEGA PRO- 

TI ORGANIZACIJI. 

Socijalistični listi zaplenjeni. 
Da se dožene kateri socijalistični listi so nasprotni vladi, je policija 

zaplenila vso korespondenco v glavnem socijalističnem ura- 

du, med temi tudi iz tise "Proletarca". 

Zvezni justični urad je začel z 

aktivno preiskavo gibanja Indu- 
strial AVorkers of the AVorld v 

zvezi s progermansko gonjo radi 

katere je ta organizacija obtožena 
in vsled cesar se je podtikalo tej 
organizaciji oziroma njenim čla- 

nom, da jih nemška vlada financi- 

ra, da delujejo proti vladi Zdru- 
žerih držav in da ovirajo kolikor 
se da produkcijo v deželi. Obtož- 
be naperjene proti članom oziro- 

ma organizaciji temeljijo na špi- 
jonskem zakonu, ki je bil nedavno 

sprejet od kongresa v Washingto- 
iiu. 

Zvezni justični urad je v sredo 
poslal svojo tajno policijo po celi 
deželi, da zapleni vso tiskovino, 
korespondenco in imetje uradov 
te organizacije, katero bode- po- 
tem preiskala in se prepričala, a- 

ko je res ta organizacija v zvezi 
z nemško vlado. 

Glavno vodstvo te preiskave i- 

ma svoj sedež v mestu Chicago, 
kjer je tudi sedež 1. \Y. W. orga- 

nizacije. Policija je vdrla v urade 
1. \Y. W. na Madison cesti in obo- 

rožena s sodnijskim poveljem je 
zaplenila vse premoženje organi- 
zacije toda ni napravila nobenih 
aretacij. 

Proti socijalistični stranki. 

Istočasno je zvezni justični u- 

rad začel s preiskavo proti Narod- 
ni socijalistični stranki in tajna 
policija je vdrla vonjihove glavne 
urade in tudi tam zaplenila vse 

tiskovine, korespondenco in imet- 

je. Ob enem pa je zvezna policija 
začela s preiskavo vseh socialisti- 
čnih časnikov, da tako pride v po- 
sest informacijam, ki bi vodile do 

zapora vladi nezvestih in nasprot- 
nih članov. 

Časniki zaplenjeni. 

Zvezni uradniki so prepovedali 
izdajo American Socialist in čas- 

nika Solidaritv, ki je glasilo l. W. 

AV. in zaplenili iztise vseh socia- 
lističnih časopisov, ki so last 

stranke, med temi tudi list " Pre- 

let arec" in "Radnička Straža". 
S tem pa še ni rečeno, da bodo 

"Vsi ti listi zaplenjeni in da ne bo- 

do smeli izhajati. To se je zgodilo 
zaradi tega. da vladni justieni od- 

delek pregleda vso pisavo teh li- 

stov od aprila pa do danes in se 

prepriča, ako je kateri izmed teh 

listov nasprotoval vladi, ee je pi- 
sal proti prisilni vojaški službi, re- 

gistraciji, proti vmešavanju viaae 

Združenih držav v to vojsko in 
" proti pošiljanju ameriških čet na 

francosko bojno polje ali izven 

meje Združenih držav; vobce, ako 

;je pisal sovražno proti vladi Zdru- 
ženih držav in se poganjal za 

Nemčijo. 
Proletarec bo prišel čist. 

Kdor je zasledoval pisavo slo- 

venskega socialističnega lista od 
časa ko je stopila vlada Združenih 
držav na prste pogodbolomni 
Nemčiji in od časa ko je Amerika 

napovedala ali bila prisiljena na- 

povedati vojno Nemčiji, mora pri- 
znati, da se Proletarec ni strinjal 
z onim delom socijalistične stran- 

ke, ki je potegnil z Bergerjem, 
temveč je ves čas odobraval to 

vojno iz ravno istega stališča, ka- 
kor jo odobrava Glas Svobode. — 

Cela stvar, ako bo Proletarec 

zaplenjen je odvisna od tega, ako 
bodo ljudje, ki bodo prestavljali 
vsebino Proletarca pošteni in pra- 

vilno prestavili njegove članke, ki 
niso v nobenem oziru sovražni vla-, 

di in ki tudi ne odobravajo stališ- 

ča katerega so zavzeli nemški na- 

cijonalni socijalisti. 
Ni pomoči. 

Kaj'»ličnega se pripeti lahko 
vsakemu v inozemskem jeziku pi- 
sanem časniku, kajti vlada ne ra- 

zume tujih jezikov in ako naperi 
preiskavo proti celi stranki, tedaj 
ne more delati izjeme, ne more na- 

prej svariti, da bo storila tak ko- 

rak, ker drugače ne bi prišla na 

sled stvarem, za katere se obtožen- 
ce sumniči, da so krivi. In tako 

se je zgodilo, da je zadela začas- 

no ta usoda tudi slovenski list, ki 

pa upamo, bo lahko pokazal in do- 

kazal svojo lojalnost ne samo prin- 
cipom pametnega socijalizma, 
temveč tudi vladi Zdr. držav. 

Avstrijani na sumu. 

Namignilo so je, da vlada zelo 

sumniči Avstrijane in ima že ve- 

liko listo imen precej vplivnih 
mož, rodom Avstrijcev, za katere 

se trdi, da vodijo avstrijsko pro- 
pagando v tej deželi, da nadalju- 
jejo delo iz Amerike odišlih av- 

strijskih in nemških konzulov in 

da je zvezna justična oblast za pe- 
tami tudi tem. Tz vsega tega je 
"a/- idiio, da je vlada postala p**av| 
resna in da namerava postopati1 
kar najstrožje proti vsakemu, ki 

se toliko spozabi, da živimo sedaj 
v vojnih časih in da se nahajamo 
na ameriških tleh in ne v Nemčiji 
ali Avstriji. Zato pa rojaki, hodite 

previdni in ne vtikajte svojih pr- 

stov vmes tam, kjer ni potrebno, 
rabite pamet in mislite trezno, a- 

ko nočete imeti nepotrebnih sitno- 

sti. Bodite lojalni deželi, ki vam 

daje zavetišče in zaščito, deželi, ki 

vas hrani in vam je naklonjena. 

Dva nemška lista zaplenjena. 
Poleg ostalih časopisov, katere 

je zaplenila zvezna jnstica sta tu- 

di nemška časopisa Chic.ago Ar- 
beiter Zeitung in Social Demokra- 
ten, ki sta odprto nasprotova- 
la vladi. Oba lista sta last so- 

e i j al ist ične st ra nk e. 

Osemurno delo za ženske. 

Denver, Colo. — Generalni pra- 
vnik Hubbard je razsodil, da žen- 

ske v tej državi ne smejo delati 
več kot osem ur v vseh tovarnah, 
trgovinah in mekaničnih poslovni- 
cah. Groat Western Sugar Co. je 
prosila delavskega komišnerja, da 

ji dovoli, da sinejo ženske zapo- 
sljene v njihovih napravah delati 
po 11 ur na dan. Družba je dobi- 
la gorenji odgovor. 

Trik delodajalcev. 

Zastopniki največjih industrij v 

deželi so se zbrali v Washingtonu 
z namenom, da pokličejo na kon- 
ferenco člane narodne obrane in 
delavske voditelje, na kateri naj 
bi se pregovorilo delavske vodite- 

lje, da dovolijo v takozvani "open 
shop" po vseh industrijah, to je 
onih, ki so priznale delavske or- 

ganizacije in onih, ki ne zaposlju- 
jejo linijskih delavcev. Njihov iz- 

govor za to je, da se pomaga do 

največje produkcije za vojno po- 
trebnih produktov. To vse lepo 
doni, ko bi se delavstvo moglo v 

resnici zanašati na iskrenost delo- 

dajalcev, toda kakor se je do se- 

daj pokazalo so kapitalisti patri- 
jotični največ radi tega, ker jim 
nese. Upati je, da bodo delavski 
voditelji stvar dobro premotrili 
predno se bodo odločili za eno ali 

drugo. 

Delitev Poljske 
Avstrijski cesar Kari, bo kralj 

poljski. — Poljska autonomija. 

Na podlagi poročil, ki so clošla 
iz Dunaja, so se centralne vlasti 
odločile, da si razdelijo med seboj 
rusko-poljske pokrajine. Nemčija 
bo vzela tisti del ruskega poljske- 
ga ozemlja, ki ji je potreben za iz- 

boljšanje svoje meje na vzhodu in 
ki so strategienega pomena za več- 
jo obiumbo pred navalom zuna- 

njih sovražnikov. Avstrija bo do- 

bila ostalih devet desetin in av- 

strijski cesar že izdeluje dekret, 
s katerim bo združil rusko Polj- 
sko z avstrijskim in s katerim bo 

proglasil to Združeno (?) Poljsko 
za kraljevino. Avstrijski cesar bo 

kralj poljski. _ 

Nova habsburška Poljska bo i- 

mela svoj parlament, toda njene 
zunanje zadeve, armado in finance 
bo kontrolirala Avstrija. Namen 
tc»a je, prisiliti takoj vse za vo- 

jake sposobne Poljake v okupira- 
ni ruski Poljski pod orožje in jih 
vtakniti pod avstrijsko komando. 

To je del avstrijskih obljub za 

razne autonomije raznim narodom 

pod avstrijsko krono. In kaj pa je 
taka antonomija? (V že boljše ne 

morejo dati, naj si obdržijo še to, 
vsaj Slovenci in Hrvati nema rajo 
take autonomije. 

NEKAJ LUCI O LOJALNOSTI 

V GLOBE, ARIZ. 

Tueson, Ariz. — Zvezna vlada 
bo naučila državljansko lojalno 
ligo o pravem pomenu besede lo- 

jalnost, ko hitro bo končalo zasli- 

šanje onih deportiranih stavkar- 

jev, ki se niso na povabilo zglasili 
pri nabornih komisijah za preiska- 
vo in ko se bo dognalo, da je ta 

"Loyalty Liga" zagrozila, da bo 
na mestu vstrelila vsakega depor- 
tiranega stavk arja, ki bi se vrnil 
nazaj v bakreno okrožje, radi če- 
sar se niso upali k naboru poklica- 
ni možje in mladeniči odzvati po- 
vabilu in zadostiti svoji dolžnosti. 

Bakreni interesi so se smejali v 

pesti, ko je iz "Loyalty Lige"pri- 
jaznih državljanov sestavljena ko- 

misija poklicala k naboru 476 de- 
portiranih stavkarjev in jim pre- 
tila z vojaško službo. Seveda na 

ta način bi se kapitalisti rešili že 

precejšnjega števila stavkarjev, 
toda stvar ni tako izpadla, kakor 
so računili, kajti še nekdo višji 
nad njimi je posegel vmes in za- 

čel celo stvar preiskovati. Sedaj 
se lahko stavk ar j i smejejo, še 

bolj se pa bodo smejali, ko bodo 

enkrat razpisani davki za pokrit- 
je sodnijskih stroškov, ki bodo na- 

stali vsled prosekucije stavkarjev, 
ki so zaprosili, da se jih ne zasliši 
in ne sodi v Gila kountiju temveč 
v popolnoma nepristranskem o- 

kraju, kjer si upajo dobiti več 

pravičnosti. In ko bodo enkrat 
prijavljeni ti sodnijski stroški bo- 

do šele državljani videli, kako so 

jih kapitalisti speljali na led in 

tedaj bomo lahko prešteli člane te 

lojalne lige na prstih ene roke. 

Stavkolomilcev ne morejo dobiti. 

Globe, Ariz. — Bakreni kralji 
ne morejo dobiti dovolj stavkolo- 
milcev, da bi razbili Globe Miners 
Unijo. Old Dominion rudnik je 
glede stavkoldmilcev tako varen, 

da stavkarji ne rabijo postaviti 
nobenih štrajkstraž, kajti ko hi- 

tro uposljijo stavkolomilce v tem 

rudniku, bo družba klicala Miners 
unijo da pošlje dovolj stavkarjev, 
da jih ven izkopljejo. Vest se širi 

po stavkarskem okrožju, da se je 
posrečilo bakrenim baronom dobi- 
ti OSEM stavkokazev v celem o- 

zemlju od Globe, Ariz. do Los An- 

geles, Cal. 

SVARILO. 

Tz Klein, Mont. smo prejeli od 

našega poročevalca sledeče: Ru- 

darji v tej okolici so že sedmi te- 

den na stavbi in še ni nobenega li- 

pa, da bi se stavka kaj kmalu po- 
ravnala. Kapitalisti so trdovratni, 
pa tudi delavci vstrajajo pri svo- 

jih zahtevah. Rojaki ne hodite v 

te kraje, da bi skebali! 

Narodna 
armada. 

Na spomlad bo štela narodna ar- 

mada nad dva milijona mož. 

Zvezni vojni tajnik Baker se je 
izjavil, ila bo štela narodna arma- 

da na spomlad dva milijona mož 
in da je že vse pripravljeno za 

vežbanje novih častnikov, ki bodo 

poveljevali bodoči armadi, ki bo 
štela pol milijona mož in katera 
bo iznovaeena še to zimo. 

Za vežbanje častnikov vzame 

najmanj tri mesece, toraj se sme 

pričakovati, da bodo začeli z no- 

vačenjem nadaljnih 500,000 mož v 

teku par mesecev. Ker je vse pre- 
skrbljeno za vežbanje ameriških, 
čet na francoski fronti, zato ne 

bo potrebno vežbati sedanjega 
kontingenta pol milijonov mož v 

ameriških taborih, temveč bodo 
isti odposlani na Francosko za na- 

daljne vežbanje, da tako napravi- 
jo prostor nadaljnim kontingen- 
tom. 

Tz \Yashingtona se tudi poroča, 
da je že vse preskrbljeno za od- 
hod državnih milic, ki so že v zve- 

zni službi in da so te čete popolno- 
ma preskrbljene z vsem potreb- 
nem. 

Nemčija, ki ni do sedaj polaga- 
la nobene važnosti na ameriško 
armado in se je celo norčevala iz 

nje, je odprla oči, ko prihajajo 
poročila o velikanskem številu 
najboljšega vojaštva, ki je dospe- 
lo že na francosko zemljo in o e- 

nergiji vlade Združenih držav, da 
v najkrajšem času postavi na boj- 
no fronto nekaj nad dva milijona 
dobro vežbanih čet. 

Operatorji se približujejo. 

AVilkersbarre, Pa. — Uradniki 
hehigh Coal družbe so poklicali 
»John AVhitea, predsednika United 
Mine Workers America in mu 

naznanili, da so pripravljeni poga- 
jati sc /. premogarsko organizaci- 
jo. Unijonisti pričakujejo, da se 

bodo konference za delavce vspeš- 
no zaključile in da postane celo 
antracitno premogovno polje uni- 
onizirano. V tem okrožju je pri- 
bližno sto tisoč premogarjev, ki še 

niso organizirani in družbe so sa- 

me sprevidele, da. ne kaže nobene 

druge poti kot priznati premogar- 
sko organizacijo in sc na ta način 

s pogodbo z delavci zavarovati 
pred raznimi stavkami, ki so bile 

do sedaj na dnevnem redu. 

Res čudno je. 

Poročila* zveznega oddelka za 

delo omenjajo, da se primemo 
produeira več premoga po številu 
mož v premogovnikih, kjer je u- 

postavljen osemurki delavnik kot 

pa po premogovnikih, kjer je dalj- 
ši delavnik. To je najboljši argu- 

ment proti trditvam premogovnih 
baronov, ki se potegujejo za dalj- 
ši dnevnik in ne marajo nič sliša- 

ti o premogarskih organizacijah. 

Premogarji so nezadovoljni. 

Denver, Colo. — Toliko opeva- 
na Rockefellerjeva "unija" se o- 

cividno i*uši, vkljub temu, da jo 
hočejo razni delavstvu sovražni 
časopisi kar najbolj podpreti. Da 

stoji ta Rockefellerjeva unija na 

tenkem ledu priča najbolj dejstvo, 
da so začeli delavci vposljeni pri 
Colo7'ado Fuel & Tron družbi med 

seboj cirkulirati prošnjo, jo pod- 
pisati in pasla t i na sina Rofkefel- 

lerjevega, proseč ga, da odstrani 
to unijo in prizna pravo delavsko 

organizacijo United Mine AVork- 
ers of America. 

OPOZARJAMO ROJAKE 

po južnem delu države Ohio, da 
jih v najkrajšem času obišče naš 

potovalni zastopnik Anton Janko- 

vič, ki je polnomočno pooblaščen 
pobirati naročnino za Glas Svobo- 
de in izdajati tozadevne pobotni- 
ce. V kratkem obišče tudi rojake 
po državi Pennsylvanija, zato pro- 
simo vse rojake, da. mu gredo na 

roko in če le mogoče pomagajo pri 
agitaciji, da bo imel tem večji 
vspeh. Uprav. Gl. Sv. 

Nemško brodovje v 

finskem zalivu. 
RUSI SE UMIKAJO V REDU IZ RIGE. — NEMCI PRODIRAJO 

V TREH VRSTAH. — KITAJSKA IN JAPONSKA BOSTE 
POSLALE SVOJE VOJAŠTVO NA POMOČ RUSIJI. 

Laška ofenziva nadaljuje. 
Gora sv. Gabriela je v rokah Italijanov. — Avstrijci protinapada j o 

laške postojanke pri Kostanjevici in obali Jadranskega morja. 

Iz Helsingforsa, Finskega se po- 

roča, da se je nemško brodovje po- 
kazalo v finskem zalivu in vse ka- 
že na to, da se brodovje1 priprav- 
lja za napad na ruske pomorske 
utrdbe Reval in Kronstadt. 

Nemško brodovje se je moralo 
izogniti ali pa očistiti zaliv Rige, 
ki je bil zavarovan z minami in" 
kakor vse sedaj izgleda bodo Nem- 
ci skušali pomagati svojim četam, 
ki operirajo na tej fronti iz mor- 

ja. Bombardiranje obrežja južno 
od Dernava daje povod za misel, 
da bodo Nemci skušali tam nekje 
izkrcati veliko armado, ki naj bo 

prodirala proti železniškem sredi- 
šču Val k. Tako prodiranje bi osa- 

milo Reval. 

Trojno prodiranje. 

Operacije na suheni vzhodno od 
Rige obstoje iz treh velikih ar- 

mad, ki prodirajo vsaka v svoji 
smeri z namenom, da razdružijo 
umikajoče se Ruse, ki so že pre- 
koračili reko Melupo. Strategisti 
so mnenja, da Nemci ne bodo ime- 
li tistega vspeha, kakoršnega si 

želijo in da bi mogli priti do Pe- 

trograda predno nastanejo jesen- 
ske plohe*- kajti te bodo znatno o- 

virale umikanje Rusov, pa tudi 

prodiranje Nemcev in morali bo- 

do obstati, poleg tega pa se tudi 
ne ve, kako močna je ruska arma- 

da, ki se sedaj umika prav redno 
in ovira prodiranje Nemcev, kar 

kaže, da je bil načrt za umikanje 
prav dobro izdelan in da nekaj 
posebnega tiči za tem prostovolj- 
nim umikanjem. Ves vspeh je se- 

daj odvisen, od tega, kako se bo- 

de vedla ruska umikajoča se ar- 

| mada. 

Lahi še vedno v ofenzivi. 

Včeraj je general Cadorna ob- 

vrševal svoj 70. rojstni dan in v 

proslavo te obletnice so laške čete 

napele vse moči, da so si osvojiie 
visoko goro sv. Gabriela. Nada- 

ljevanje laških ofenzivnih opera- 

cij je bilo zadnje dneve precej 
vspešno vkljub temu, da ro začeli 

Avstrijci z velikanskim ojačenjem 
pn.tinapadati v nadi, <la si prido- 
bijo nazaj veliko Bajnuico plano- 
to. Zajet.ie trdnjave na pori sv. 

Oabriela zavaruje Italijane na 

Bajnsiei in s tem preneha vsaka 
nevarnost od strani avstrijskega 
topničarstva, da bi še nadVgovalj 
laške pozicije pri Gorici ter dajo 
ob enem Lahom priložnost za 

vspešen napad na dr«igo veliko 

trdnjavo in strategično postojan- 
ko na gori sv. Danijela. Poleg te- 

ga pa bodo tudi avstrijske posto- 
janke v vipavski dolini v veliki 
nevarnosti,, ko hitro privlečejo 
Lahi svojo artiljerijo na goro sv. 

Gabriela. Avstrijci se bodo mora- 

li umakniti iz teh postojank, kar 

bo še bolj zasiguralo Lahe in nji- 
hove sedanje pozicije severno in | 
zapadno od te doline in na Bajn- 
šici. 

Velika bitka pred Gorico. 

Danes se vrši huda bitka v bli- 

žini Gorice, katera se še ni odlo- 

čila za nobeno stran. Laško po- 

velj ništvo poroča, da so v tej bit- 

ki zajeli 1,600 Avstrijcev. Avstrij- 
sko poveljništvo smatra kraško 
front o veliko večje važnosti, kot 

,pa je bila soškafronta, ker kra- 

ška fronta je ono poleno, ki je na 

poti Italijanom, da ne morejo u- 

dreti v Trst in zaradi tega je av- 

strijsko poveljništvo zbralo vse 

svoje spočinjene rezerve ob tej 
bojni črti. Včeraj so Avstrijci z 

vso energijo napadali laške po- 

stojanke od Konstanjevice- skoz 

doli do obali Jadranskega morja, 

toda imeli niso nobenih posebnih 
vspehov, ker tudi Cadorna je ne- 

kaj takega pričakoval in masiral 
svoje najboljše čete na tej fronti, 
ki so takoj začele protinapadati in 
tako prekrižale vse načrte avstrij- 
skega poveljnika. »Laško poveljni- 
ško nadkriljuje avstrijsko v tem, 
da ima prvo okoli 300 zračnih le- 
talcev, ki neprenehamo opazujejo 
vspehe in direktirajo ogenj laške 

artiljerije ter od časa do časa na- 

padajo avstrijske čete, ko se v o- 

zadju pripravljajo za napad. 
Brodovje zapečateno. 

Avstrijsko bojno brodovje, ki se^ 
nahaja v Poli je takorekoč zape-x 
čateno v svojem pristanu in si ne 

upa ven, ker od zunaj ga čaka mo- 

čno združeno laško in zavezniško 
brodovje. Laški letalci so zadnjo 
sredo poleteli nad Polo in vrgli 
nad pristanišče več tonov bomb. 

Iz zapadne fronte. 

\a celi zapadli i ali francosko- 

belgijski fronti ovira vse večje o- 

peraeije slabo vreme, vendar 
vkljub temu je artiljerija precej 
aktivna okoli Ypresa in na Aisne 
fronti. Francozi so poskusili z ma- 

limi infanterijskimi napadi na 

nemške postojanke na Califomia 
planoti, toda vspehov niso imeli 
nobenih. Artiljerija pred Verdu- 
nom je, začela energično obstrelja- 
vati nemške za kope, kar kaže, da 

nameravajo Francozi v kratkem 

zopet ponoviti ofenzivo. 

Nemci se umikajo. 
1 Iz Londona se poroča, da so bri- 
tiški opazovalci na belgijski fron- 
ti opazili velike požare zad za 

nemško črto v okolici mesta Lille. 
kar najbrž znači, da se nemški 
glavni stan pripravlja za velik/> 
umikanje na vamejša^tla. Znaki 

splošnega umikanja so isti, kakor 
so bili pred umikanjem nemške ar- 

made na Somme fronti zadnjo 
spomlad. 

Iz Švice se nadalje poroča, da 

so začeli Nemci pošiljati skoz Švi- 
co vso nerabno prebivalstvo nazaj 
na Francosko, da jim ne bo treba 
skrbet i za te ljudi in jih hraniti, 
ker hrane primanjkuje v Nemčiji. 
Tudi to dejstvo kaže na to, da se 

mislijo Nemci umakniti. 

Proti submarinom. ] 
Tovorni parniki, ki so dospeli v 

New York poročajo, da je nedolgo 
tega zapustilo angleško obal 22 to- 

vornih parnikov naenkrat in ki so 

sledili eden drugemu v razdalji 
pol milje. Komaj so ti parniki do- 

speli kakih trideset milj stran od 

irskega obrežja, jih je napadlo se- 

dem nemških potapljač, med kate- 
rimi se je vnela huda pomorska 
bitka. Štiri tovorni parniki so bili 

potopljeni in kapitani so gotovi, 
da je nefnška mornarnica zgubila 
najmanj tri potapljače. Vsi tovor- 

ni parniki so bili namenjeni za a- 

meriške pristane in so bili obo»*e. 

ženi. Ostali parniki so dospeli sre- 

čno v svoja pristanišča na ameri- 
ški obali. 

Kitajska na i>omoč Rusiji- 
Velika kitajska republika je 

sprevidela potrebo, da pomaga 
novi ruski republiki v vseh ozirili 
in jo varuje pred pohodom od 
strani nemškega imperijalizma. Tz 

zanesljivih virov se poroča, da je 
štiriindvajseti armad 11 i zbor, ki 

obstoji iz 15,000 izbranih mož iz 

severnih provinc mobiliziral in je 
pripravljen za takojšnji odhod na 
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omenja nadalje, da pošlje tudi Ja- 

ponska svoja ojaeenja na pomoč 
Rusom. 


