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Áilerická federace práce proti somdmiímii zákazu
Nájed na tiskárnu Sinn Feinistfi v Dublině

Náčelnici americkó federace

práce odsuzují vládni akci

ve velká stávce uhlokopů

SOUD NAŘÍDIL

ODVOLANÍ ROZ-

KAZU K STÁVCE

Stávka je portišením zá

kotia o válečné kontro-

le palivu

Ilidiaiiiipolis Ind l' litlnpiidii
rušení siávkovního rozkau v

1 Tt v: ) i c vík nsholku kterého od puliioeí dneProhlašují krok vlády za "tak autokratický žc až

zaráK lulnkou inyil" Prohlášení vydáno
po dlouhé schůzi v kapitolu

III října více jak 10000(1 unío

vých iihlokopíí je na zahálce bylo
nařízeno siulím A II Andersoneiu
ve federálním okrskovém soudu

zdejším v sobolu Mond připustil
pravdivost náhledu odboru Seiie

M' Nlyky % jmy nu liilini vy M" r i 1 1 1 uu'' 1 l vi zvxwWilsliiutfloii li (' 10 listopn
du Považujíc tt U i vlády ve vy

chilli MMIlIllíllO zákllU pflltl SIllV- - ního uávbiduího že jedná se o

porušení federálního zákona o váklljieíttl lllintiiňll! n "Ink
liž KlirÚŽÍ liďddlll

j fJ J% ' S I A f 11 fU I eeiie kontrole hnfrav ii a na bva n

mysl" výkonná fintu A ifiťriťkt

J' liilí hi líídy Mi'H Mimi ii

llM'"!lnílli jsllll V lM'll"M'('l''- tl
driivť pníťi v iiliii(n'iíli

1'rftcovnl pudiiiinky uiilokupii v

ptmlcdnl dolu liyly římliu' Cldo-kopov- í

tnsl o liyli oiIUhiIhií ii mV

Nlťdlďiii toho vydřliili to-

lik niiy nudili hltiNiip žili m pří
loiruiífd) vysnkýdi t ř vSin-l- i i- -

souéasní prohlásil že slávka jn n

oliko nezákonnou nýbrž žc za da

KjKjtiA— m-n- i mm n n imnm n p mi

Nájezd uiiKlli'kyh vojňkň n dublínskýcli pol i fint fi na tiskárnu Hinn Iúňnmtfi v DubliniS kdo pod

vratná literatura je tiňtfnn vidkí množství literatury připravení k uiHtribucl bylo hkonfinkovuno

V ZATÝKÁNI RA-DIKAL-
O

SE STA- -

President naučil
se podpisovat také

ných pomíríi blíží se vvložcué re-

belií

1'níoví vfnbd iiechlijí lí vzdo-rova- tl

sondu -- - a nebylo žiďiíbo
naztiaéeuí že mají takovédio úmy-

slu — nemohou nío jiného uílnít
nežil zahájili kroky k zakoníení
velké stávky Soudní rozkaz je
tak stylísován Že neodvolání stáv-k- y

anebo jakékoliv souhliisní slo-v- o

íí akce smiřující k "pomáha-
ní a podněcování" trvání stávky
uíiiiílo by iiieli přestupníky ou
dního zákazu a mohli by býlí ob-víni-

ní

nevážními í k soudu
ak rozkaz soudu zní unioví

vňdeí musí se shromáždit] zde v

LE POKRAČUJE levou rukou

VOtllícil pnlf'l'1) Ti-nt- lícili iKiMlý

Hfflv a lonlni po HticiiitelnřjHÍm

vedly uhlokopy kf nlnvcc n

I"' nyní je prňvo k trtu nl ň vt-r- jim

npírňiio

n koiu'c puk nu proliliiHiiji' že

nkci vhidy v ti'-l- iležilosfi Jrhl

nitopri1viii'iiou a nipriivcdlivoii a

lnul" míjÍHlťt ífiiiiiílimtn vScml díl-nik-

i vSemi svoliodn milujícími
Američany Oliřaiiií f('to u{

dovolit zíizcní a udržovínf

wÍNinly klení poruSiijit nu mol ní'

federace pníce praví v !ru1ili'iM'

ní vdaném po seli lízl ítyrl liiuli-ii-

trvající )v stávku uhlokopň je

oprň nínii slibuje slávce veške-

rou pomne oťpiiiMiviiiu' prňcc n

žúdií tnkí pomoc a schvální! pro
ni od Široké americké veřejnosti
ltiida zahájila fcVoJ zasedání

vtViii n II liniliiu' odpolední když

}í f členové na ryohlo byli # v A

ni ti provolání vyzniiéujíef její
stanovisko bedliví bylo přehled--iiiit-

ii přepsáno Nniiiiiclciii flom-persc-

předsedou a l'Vrink Mor

risom-- lnji'iiiiiílťi'111 této 01'írnni-mic- c

Hadu v tomto prohlášení

podává přehled vyjednávání Uta-r- é

vedlo k stávce v iihlodolrch

prohlašujíc téměř v první vité že

"úředníci sdružení iililukopfi uči-

nili vše iu bylo v jejich NÍIi'icli

jihy loibrňiiijí velkému Jndustiiál- -

Washington I) ('„ 10 lisfopn
du - President Wllviii db sdih'

Přes 500 udánlivých ra
dikálů zatčeno bylo v

New Yorku

Rozpory mezi Cechy

a Němci ve Vídni

Vídeň 10 IlNlopmlit ~ loj"
mezi iiřiitcckýiii ii échkým živlem

v líakotiskil projevují m puznovii

nejoHtřejMÍiii ZpfíHobcui v ohorii

Hkriht ví ("'chÍ kteří fvoíí znnéiií

velikou 'a vlivnou íást obyvatel
fitvji staví svou iníroilnoHf mul aví

obíaiiNtví vzdor tomu h jsou fu

koimkýiní óbcaiiy a požadují
íintí éi'tdýeh jazykových

ní osohiíího líkařo De (Iraysona
finueil se tiodpisovali také levou

rukou a následkem foho nemá žádWashiiijílou P ('„ 10 lístopa
du - idiájcní vheobeciiého křl fiých ublíží a vyřizováním naléha

vých záležitostí jež jsou před nížiíckého Inžciií jiňti radikálním

xlíklad Kirrtvi'dlnoHl a Hvoliody—

Ahy oliiiovcnn hýlu diívcrn v nnSc

íimliliicc a vňJloiNl k hOlldiíiil je
nutno ahy fculu Houdoí ňlui hyl

pondělí vypracovat! zrušení stiv
kovtíího rozkazu předložití jJ o
10 hodíni dofiofcdní v ňterý aoud- -

ho předkládány Tato schopno!přiitřhoviileňiii kteří jsou pro ná

prokázala se pro nřho velkou výcílné svržení vlády zřbw-ric- í odho-

n( pni kv' dítky- V psrledtY rspnivedbumli za :Hplii}irice
i Andmonoví k sehviíetií a ko
cm fí hodiny větrní téhož dna

hnilou v jelo nomoěi ('resident
iiauíll w podpisovali levou rukoudobí berou hvÍ díl i Z VrtVjliýeb

Skol a vychovávají je v Mkých (io fí kdy íiihIo noatížen byl kř přísliisni nvídorníní rmú být] jíž
ri cest jednotlivým odhoíkám

odvolán „ „

Váný nedoHtalfk

novinového papíru

pi'iřtíhovnlccké ňrnibivuy mílo za

náslelek Ziilíciií témiř 000 tri užil

a žen v iiiíjezdeeli províídetiýfdi v

pátek a Noliolu v eedí řadí míst

školách ahy vylioyíli zákonu o íetní v praví ruee následkem stá-

lého psaní l5íhem'rokii je nucen
povintiím vyníování Nyní vyílo
na jevo že lvto "áknly" jíoii připojili svftj pod píi na 15000 do- -

ortfftnínace nblokopfl Telegramy'
povolávající distríktní předsedy
iirde a élcny výkonní rady ft mzdo-víh- o

výboru ke sehfizí v tomto rnž
kíjmcjitu a tisíee lidí židá o jidio
iniforaf ustavičné Ne válce bylo

zitlirnujv v to i národní kapitol
Více jak 200 ze zaf íetiýeh ju ve

vabípro di'[iortii'i a bylo ozná-

meno z oilhiiru spravcdlnoNfí že

odbor práce budu požádán o de-

stí v pondílí byly rcMímy mmnožství podpisfi zvýšeno n tak se

níkolik hodin po vydmí rozkazustalo že president íasto musel po
sudího AfiWsona

porlaci váeidi eiziiieň kleří se po přáli odpočinku praví ruce V

ffch intervalech president uííl ne Vftdcl unie iihíokofiň odeořell

mnohdy kiiiňrny kdň díl i clilap

ci 11 dívky i kolem a ícnIií

přelíánají ale fiokud bylo

zJíhIího žádní vyníování hc ne

provádí NVprtHeUtví mezi fVeliy

a UílkuSiiliy propuká iieiiMtále Ví

deúský fisk tvrdí žo (''eitliy zú-

myslní nedodržují hvfij konlrakf

s Vídní vzhledem k dodávce uhlí

a že íchká vláda podporuje líni

zpňříobeiri nároky vídeňských (V

cli ň

komentovali soudní rozkaz a odbýpodpísovíiti levou rukou a osvojil
vali novinářské korresnondentvsi v tom takovou zručnost y ny-

ní se iodrÍHiijn levou nikou bez enom pokrčením ramen (' Ú

Arnes příruíí íícneťálního návlad

Cliií-iiíf- III II) lislopadu
Dodiivktt novinového papíru hýlu
ohiiiczťiin tdíicaKskím íaNrtpihfiui
do i' míry projevovííuy jwm

'(hť ohavy před iicdiiNfatkitm pa-

píru llClIojlh! li k lllílcŽilc UH])ih
dárnoNli Chicatro Trilione klení

hýla nucena 0lmi17il i uvííj denní
linl na iriect dví Hlránky rad!
hvÍ'iii ohliiHOViileiruti ahy zruitíi-l- i

Mvoji" oldáiky V redakéiiíin
éhíilkll prohlioílije Že popfrtvkn po
110 víno vím papíru je o LTi procent
vliií iieJ! zÍHoha a ceny v dfthlml-k-

toho jdou znovu do Juívrnliié

vyŇo Vf)ílilí'deiii k príloinnýui po
niírní iiízkíni cfiiím ohláSek ne
ní možno iMnfann fimojilHu vy

jakýchkoliv obtíží
ního který ti souu zastával vládu

dileji na radikální činnosti rří
nájezdech v Newarku a Trentou
N í federální zříenci zmocnili

% maleriálii na vyrábíní bomb a

souíiiHiié přišli na líplnou dílnu pe
iiízokazň a níeo padílaných pft-iií-

z

Témíř f rí knždíiu nájezdu
vládní zřízenci nalezli velké tuno-žs- t

ví radikální literatury
Nájezdy tylo 'byly hlavní řízí

ny proti odhoíkám linii! ruskýeh
diliiíkň o kteří iirvní zmínka u- -

irohbísil pak Ž rozkaz souduProtistávkovní mluví sám za sebe

opatření není v že Washinjton il ('„ JO lístopii- -

lu ítozkaz řederilního sudíholezniční osnovéSovětská vláda
se ássi udrží

Andersona ňředníkftm unie uhio-kop- ft

aby odvolali slávkovní rw
knz byl přijal dílníekýmí vftdej

Washíniílon P '„ 10 listopa
du — Odepřev pojati nrotmfá vkó- -

se zřejmým překvapením wdof
mílí za to že otázka stávky vzata

tlelavill IieilIZC Ki vfiv riMlotnuv- - vní opatření do trvalého projra-mi- i

železničního tfiezístifní obchoncdoNfatek novinňM(íÍio papíru
hyl zavinili nijakými omnipolu- -

)Udc od sondu a vyřízena mimo
soudní

cemí flnelio monopolem dulo hy
se zikouodiírHtvíiii ncoli lomu za

Soudní rozhodnutí bylo ale pří
ato bez jakéhokoliv posuzovaní

éiiiína byla za senátního vyíidřo-vún- í

ocelářská stávky (''lenoví lí-

to unie jsou radikálníjsí než samí

bolševici dle prohlášení generál-

ního návbuliiíbo Palriiera a naivní
víříli že jsou s lo provést! ve Spo-

jených Státech převrat I'almer

Inkí oznámil že Adolf Hehnabel

hlavu líchlo ruských díliiíkň byl

zňtíen před deníi i
dny a ceká na

svou deporliieí nit Kllís Islande-"- !

Peter Hiaiikí který se sial jeho

dní výbor domu zástupců doho-

tovil V sobolu veéeť ŽeleZliíín!

předlohu jež předložena bude li

uvážení domu zásfujicrt v uteťý

Přijeti télo předlohy je v zámíru
koncem tohoto týdne jak sdílí I

domu zánfupefi rejniblikinský
vřidee Mondcll Vfíerní zasedání

v předpokladu y nhlokopové bu
dou Oiiílní v tiráeí V lihlodofueh
ne pozdí ji než ve étvrf"k tohoto

kročili Ve hkuleínoxli ale plí
tomiiá niliiacc zavinína hyla

Miiahaini o Mtiíxenf ee

uy papíru v iiiíihiIonIÍ 'níuledkem
íelioi! knfíitMlihfi' uedhují ínveslo
valí kapitil v pnpíriiňeli Krisj

týdne PndiliAeti? íiředníkn unío

iiíinii zápasu" Nejostřeji! slova

k ndsutiení vládní akci ponecha-

la si rada až nu liitiií'1 svého pro-lilií'f-

V prolilifení lniiilo m jinivl b
v kiiiivi-iic- i klirá jtriiliíisilrt Miv-ki- t

iihIzíiIh km SIÍHO ili'!c(iit ň

r(lO(KXl iihlfkopu Vy

zniii'nji krátil víwlinv sllJíiKisli

nu priicnviif p(iliiiínky v imliiNfrli

kli'r iililnkopuvi' wiinží h niiprii
vili í ji vkoti liinfrucK iMo knn-vciii-

liv Iv pi'iivíI'liiv
mi v hory v koiifcr'i)i'í iililoknpň
h iiiiijiti li ilnl ii a pn tf jnk pro-1iIihiii-

pniví "niiKt vlilila nitro

t ilu n pn?ií'litli n Hoinlní zikn"
Tlilo akci oiiiiniij' iu''iilíi'ní

iiiri'lníkft AiiM'1'ii'M fťthmec pni-- (

m pOTufiťní prňv uhlokopfl
nití m ů(h' vylilinlovřli xllvknjí-
t't tlili llIlV IIIIIHCII Nit poflvolili O'

tleprViiím jím Nlívkovnl podpory
' folio ilfivodit U'h o odvoli-

li! motidnflio xikan rMtnfhn v

Miliofii v
'

IndiiinnpolK tak "fllv
doílii k oliiiovfní dňvřry v irinfiln

ci iuhÍ yfiiH' ii ťiciy pro Hondy"
"Dli vSťcii fitkl foludo připit-d-

MivIim iililokopil jť iirhJ
iiimi" pokrnřnjf Ni1 v foifito pro-Idň-n- í

"Hcliwilnji-ni- jí "tio'
pVVf'diTiií o npmvfdlnoNlt vřidli-lilokopf- t

HlilMijffiH' Mlílokopftm

plnou piidponi Anirťíi kí' fidiru'i
pcňci ii oliriicfiiii' m k drliidďiiii h

oliřwnřini #! niiíí "inř nly po

hkylilí pomoc n iícIiviIciií ninžfiiii

kďíí milriijí e v fomfo zňpUMii"

íifvcvfw ikon nu ziklndí kl"

ii'lio vlidi ondii(' sitikroríld l

pijnf iďy
' vfňlioval Ué nu

ddníky tvrdí v fomfo jiroldá'
áiTií tt jdn pouklí prof í

0ll(iřij( N(' II "nípl'HVitdlíVOW
vAZ-- í dělník lim nln Ž í

vft(M ivolody iiiiloviiý in Amcrifi-iiftm- "

I''olili4'iif fdo liyio přiji-f- o

ln ňřňufl Wíllííímit (Iwim
nlilokopfi lf

vSíí-lin- l ONfflfof ífíirf ňiVdnlcí Aiiií''

íií'k' fnhrnvf firi'' M'1í príforn
nl

V proliMibnf vyknou rdy A

wiřríiiké MflrMc p Ar % pM
vUw praví I iňmhlQÍrt uhtíiko-př- i

j fřinohtm n)izpftčřifljíf #

kUrkoliv JínA Tifo wh!'kopovA

Uť'MÍ UÁh Žijí v krjin'1) hfdft

vnnych kd mílo pífífofí k

poledník iňu ťivofu a AKv4 —

ffďkop j fitolíko přípraven o

IdiMlodárnohf nliiřMnílio fcv&lu h

trnitý vťhiťh #J t o npoMm

uldokopň žc nemají v ňmyslu polomu zásfnpcd budou se koniifí v
stavili se prof) vbídí bylo tu 'w

násliipeciii rov níž byl znlíeii a uiUi týdnu ukáže li m toho tnifuifiže hýli íeleiio jenom hoHiiodár
unie liepocliy bílí také deporjo

obecné přijalo jako naznaéení je
jích stanoviska k soudnímu roz
kazu -

iionIÍ Tríhiine profo radí k

polely papíru

V (ih'in'wh kruzích odboru

spravedlností tnh se za o y unioVýhrada v mírové
ví vfideí odvolají sttvkwní roz

noit Pohro volná orbit race )

vím rad podobných o

ním jež utvořeny byly bíhem vál-

ky veána byla do předlohy ja-

ko základnu pro dílničkou sekcí

Stanoví se tu ale pokuty pro že

lezníc klecí provedou výfuku

fiorusiijící kontrakt a pro unie

které whvilí stávku jež známe
loila by ponížení kontraktu

kaz v pondílí na vé whfizí v íu

líauapidís Aktu jící předwda li

smlouvě byla při-

jata senátem

Winddiiřflon' í ('„ 10

V(liřnla za (ííeh-- ochrany

nie nhlokopři tHWthtti y idrobí

Iondýii 10 lihtopudii - Hovit

nká forma vlády přežije avoje I vňr-c- e

iol4evlky pojiívadž ji' to for-

ma správy nejlépe vyhovující po-

třebám Kiixka dle (irohlásciií V-

ěry Oiínihovííoví profesorky (m

iholojfíe na univerMití v lVfrohra-dé-

která dlí tu joko delegátku na

konferencí v zájmu boje proti lilu

du Má za lo že holíevlei hyb by

smefení za liíkolik tnísíeň po zru-Sen- í

Idokády spojenci Vrojinhkň

opatřciií nic jiného napomáhají

bolševikům aby udrželi líusko v

železném spáru praví IV Ojích

noviíová která Žílu v JVtrobrudí

)it níkolik iníhíeří za bolícvickího

režimu Víří že ruský lid sám

zbavil by se heuína a Trockého

kdyby byl náležití vyživován 11

kdyby bylo mu dovoleno ahy za

ujil norindtií hospodářský život

Vsí-ebn- y frakci za takových okol

noxtí by povstaly kdežto dnen nu-

ceny jsou Jdwlfiorovatí Trockého

()jrauovléová proVvíLa tiAblfif h
fudniíí sva dobtidí' IVirohra-d- n

Mio artoitda j vítíinoii ar-m- á

don 4fatojeík& a skuttviaých

bojovníku je velíca málo Ruský

lid jakkoliv aoní nadin pro bob

áevíky } jtíti víea profj Judmi

íovi Kolíakoví a Dfiiíkínoví k-- rí

považuja za sloupy starko r

žímii a podezřívá i ehtijí ob

iiovítí earíam

se rozhodnutí soudu a Ví0beet'
mít se za to že nhfokopoví v r6 tím
lo práce jak bode jín U lwUi--príva národa vyMfoupítí ze Kvuzn
nařízenonárodři hyla přjjulu wnílciu Hpo

Xprivy z nbeíuýeh hM mMjelicli fitÁfft v sobol 11 h kladným
énjí y v sfávk'vní sífua?j nedo
slo k Žiídoé vífíí mhií' íLÍUhYtí

lilisováiiím VMceb irpiiblíkSiihkýeb
wnifnrň a žemfi demokratů Ife

ván
N-- York N V„ 10 listopadu-- -

(''edcráliií státní a uiíifskí é

orgány spojily se v prová-díii- í

více jak sediiwb"ílí tiájezdi!
na vfidre nidíkálň v Manhattaint

lírooklynu a j!ronii v důsled-

ku foho více jak zafícnýeh

přivedeno bylo na hlavní policej-

ní stanicí k výslechu Nájezdy ty-

to byly řízeny íiiskovým státním

výborem povířeiiýni vyícf hnitu
rozsahu radíkalísioii ve stálé

odboru spravedlností

sfitní ((ardíslí Miítní a místítí
detektivové a policisti při nájez
d#s-- fíehfo spolupracovali
Ncjvítíí poítf osob ztíi} byl

v síní na východní Yh nlií ftd-ku-

1W oooh dopravě oo byla m

políeejtií 1'fltiiej V Brooklyoi
rrrov#Va byl H on fřWt
fflínt k'1' vli- - jak lidí bylo
uif-m- Maží m tanými mHi
m tak "Biar Jím" Latkín vlW

irského délrtHva V výníaehu

zafnýeh # pokrajuje NíktitH

jaoij propiiítírd jíní tfutnnm v

vazbí do daléího vy istřo vlní

imfitfiW dolí (rMmllí žVýaWií

fížby v nékterýeh uidiMt MkiJi
v Abíbam a Západní Virgínií

Velká úmrtnost
nemluvňat ve Vídní

Vídali 10 liittopsdo Nemluv
éiafa zmírají v 'Afah focfcch v

rfiznýťb waďřskýcíj ťifulc{h a n

moeníflVh va Vídoí pkUA)(tfi t

p!obo iH'íSiatkii paliva Hi mu-if- i

ir a dítí zmírijí na ulh
nhX4Vm bla-f- %á bídoi po
Mtt-ftf- m dlnlfvřt jví im
foý nrkoj h fNBiwwu ržíro'j
hrozí vížn ntbzp#éí rrťh —

Tafo fakt hyla jin ajjo-ekoi- j
komisí pro ři hrady j ♦

yrHtti do Paříž aby o vící yt
dala rprkvy

v křížM IhUiú proti "Mm

[mblíkíiiským vidcftiii jlttfým nvo

jí vílíínoii podařilo porazítí
váeehny návrhy umífnjíd k zmlr
nAnl ffo výhrady a prorazili a ná-

vrhem tak )k byl mchv4lri vý

borm pro zahraniční z4U2íioti
rTonní hlaxování bylo V) proti
35 n rozhodnm oznámen za

rmmufilo H ot v fí
10 oAz"n je rozdílen ff proti 11

in ffWm ítrriáeí výhrad kteří

vácehny přijaty bu

my xhak a }mym mmfMfm
inni'ftffl4 kfr4 Ytnwmwfl fei
važojí M mhuírki bylo
m v řoíooleh dvh Myl (rf-- v

fhtMnS pMd fcdriižoí
tntfikh fíiktrft lMo zk4za(
j V v víaiftoí 4tú í joýeH umldou podobnou vífííiioii jako prv


