
cm « הױז, •*חןר א ס־שען, rm p אין
 »ר?אר,8 א-ידהרים לוםם, םרייער דער

 נראונדם, בײז־נאא און טעגים סװינגס,
 ייעס איחר און אצעפ, דעם װעגען דענקט

מײנם. דאס װ$ס שאחשטעהן
! שענקייטעז נאטירציכע די היינט

 באדען פאר טײך פראכטםאצער דער
 /6 די און שיפאעך 50 די זיך, ׳שיפען און

 פרא־ א דא אםיצו איז עם באדע־פלעצער.
 צערנען *ו “םיױוער ״צייף פעס־אנעי־ער

 און טרויפער רי פאר ׳פװימען. אייף
 פאראנען איז ׳טםיצהײט פו] ליעבהאבער

 און בויטער הויכע זיינע םיט װאר־ דער
 פויגעצ די םון געזאננ דער װענע;, ׳עםיאע

 ווא־ אױפענדע די פון מורמאען דאם און
 — אבנה־נעכט, ׳שטיאע די און סערע;.
! אאעם דעם װעגען נאך דענקט

 א-צט ׳טויז קאז עם װען 'וױרקאיך,
 ־’ארבי םאר עדן fJ אזא װערען נעדאכט

 ײעאט די אז םיםן בעםטער דער איז טער
 1אי װײםט די רעװאאוציאניזירט. װערט
 ׳טטארק זיכער דארף ױניאן םאכער דרעס

 אר־ די פאר׳שאפען פאר׳ן װערען נעאויבט
 פאר פיא־ז נרויםארטינען אזא בייטער

 רענעכט טען װאם סומע קאיינער אזא
 ד. 13.50 גאנצען אין בארד פאר דארט

s .באגרייפען, באויז דאם חאן איף װאך 
 1פי צײעק אז-דער זיך, דערטאן איך װען

 1א' יואאפעראציאז א'ז קאאאניע ױניטי די
 און םערנענינע; א איז עם פראפיט. ניט

 דיא דארט! זײן יזאנען צו פריװיאענױם
 װאם נאיקאיד, העכםט םיןי ׳שעץ אאײז

 נע־ האט װאס די פון איינער נין איןי
דארט. זײן צו נאיק דאס האט

װארם. א״ן נאף
 און אופט רײנע דערקװיקענרע, ד•

 HP עסע;, אוןינע׳שמאקע נוטע אטת די
 1SP סען מאכען. נעזונד אײנעם יעדען
 או־ד אנן בוחוו^ נייע אנ־טעפען דארט

 פארטצו־ װייטער םוט פרי׳שען באקומען
 באפר״אונג די פאר קאסןז דעם זעצען
קױש נאויב איף קאאם. אריײטער פון׳ם

 זומער ױני־טי דער אץ בארדערם &ע
באגײםטערט העכםט 25 לאקאל פוץ

 םיד וױאען, ,םיר
 גערעכט ןיק םוזען
 וחד צו די, צו אםילו

 אונז זיןי נאוסט *ס מען
 אונגערעכם״ ז״ן צו

וױאסאן. װאודראו

 ו<א חחזקתי בצדקתי
»). (איוב, אריח

 גערעכמיגקײם ם״ן אן
ד ח«י* #r\mm ויך יי

 ״ספאדטס פון איעבהאבער די םאעס;
 דעבא־ אײביגער דער טרויטער, דער און

 קורץ, — נאטור־פאחטער, דעד און טא:ט
 געפינען דא און קוטען אהער קאנען א?ע

 פאר־ זײערע פאר אוטגעבונג ריכטינע די
 טעפיפעראםענטען אײגענטריכע יטידענע,

פארלאנגען. אין
 :ייט געבעניטט איז הויז ױנימי די

 הײזער׳ צװעלף איהרע טעיות. סך א גאר
 אפענעם אן ארום גרופע א אין געבויט

 פארק. פארעסט אין זיך געפינען סקװער,
 מיט יציכטיג, און :רויס איז ציפיער יערער

 באציערם און באאײכטונג עיעקטרײטער
 סקרינס׳/ ״װינדאו סיט קאדפעטס, מיט
 קא־ װײכע כייט בעטען, סאניטארי כייט

 טא־ כייט טיטערס׳/ ״ראקינג און נאפעס
 באד־ציניערען יטראנקען, קאײדער כױוע

 :אך און װאסער, קאלטע און הײסע טיט
 זײ — באקװעטאיכקײטען, אנדערע סף א

 אויס־ אאע דא זײ צאל אין צופיעא זײנען
צורעכענען.
 בעט עס גאסט־ציטער! רער הייגם

 באיטרײבען. צו באזונדער ציפיער דעם זיף
 הויםט־צימער דעם אין זיף נעפינט דאס
 בא־ צװײ אין אפגעטײאט וױ איז און

 יטטעהט טײא אײן איץ טײאען. זונדערע
 צװײ־ אין׳ם און פיאנא גרױסארטיגע א

 סטרי־אפיס ^,רעדז א זיך געפינט טען
 ריכטיגער א יא, —־ אפיס, פאסט א און

 אאע מיט אפיס, פאסט סטײטס יונײטעד
 א איהר געפיגט ד# אױסיטטאטונגען.

 סא־ מיט ׳רום אײברערי באקװעמע גאנץ
 שרײב־טי־ טיט טיטערס, װײכע און פעס
ביכער, טיט יטרײבען, און אעזען פאר יטען

 אפלױ־ גענוג ר,ױם זיך קאנען קאלאניע ױניטי די םון באזוכעד ױ
 װאונדערשעהנעם דעם םון אומגעגונג גאנצער דער פון בען

 די װעגען מײנוננ העכםטע די אױם אױך דריקען — פלאץ.
דארט. גיט מען וואס עםענס געשמאקע '׳

PRICE 3 CENTS  “גױי פיר געיטפאק. או; גוט הינזכיטעז
̂ן עס אתי רןוים בען בעסער. זײן קי

 ר,ופט סאפער, געיטםאקען גוטען א :אך
 ל-א־ עיר״ ״אפען אן אין צוזאפע; זיך מען

 עאעחטרי׳טע די חוץ א װאו פע־פאוױאי^ן,
 יטטראהאען די אײך אויף פאלען ייעפפאעך

 און ארום און אבנה זיאבערגער דער פון
 פיעאע די פון פיאנטפוא *טפעקט ארום

פאוױאיאן. דעם ארום רינגאען װאס באופען
 איז עס רעדאקטאר, װערטער אי״זא,

 עס װאס איבערמריבען, א געװען ניט
 ״גערעיטיג־ די אין געיטריבען געװען איז

 גי- זוםער־הײם. אונזער װענען קײט״
 געװארען. דערזאגט :יט סך א גאך איז כער
 אייע איבערצײנעז זיך װעאען דעש אין

ע; װאס ׳ב*<<רדעיס אהין. קופען װ̂ע
. גרוס, פיט
פארבער, פענני
יטאר, אינא

קוזנעצאװ, אבראם
גינזבורג, קאאיא
. סװעטניק סערעה

New York, Friday, July 4, 1919 .1919 , דזשולײ טער4 דער פרײטאנ,  — : רעדאקט$ר פרײנד ווערטער
 װעגען ״גערעכטיגקײט״ אין אעזענדיג •1

 זופער פראנטפואער דער פון שענהײם דער
 ױניאן, וױיסטפאכער דער פון ױניטי־הײם

 נעטראכט: זיך מיר האבען ,25 צ^תאא
 ! טרײבעןיר,^ן.אג פען װאס מאאע ! עט

איבערטדינען. סך א אודאי
רעדאקטאר, פרײנד װערטער װעא,

 בארדערס עדיעטע די פון גרופע א מיר,
 צו~ פוזען הײם, זופעד ױניטי דער אין

 גע־ אי; געזינדיגט האבען םיר אז געבען,
 נע־ אזוי בעפאר האבען כײר װען דאנקעז,
 אויױ ^:געקומען זײנען מיר װען םראכט.

ייך האבען^ייר פאאץ, דעם  זא געזעהען, ̂ג
 גע־ איז ״נערעבטעקײט׳' די אין וױםיעא
 פיו *טעהניוײט די װעגען געװארען מריבעז

 פון איצעהנסעא ניט אפיאו איז פאאץ, דעם
!װירקאיכלןײט דער

אונטערנע־ ניט אפיאו זיך װיאען םיר
 פראנטפואען אפת דעם ♦טיאדערען צו מען

 טא־ אינזער פאר :יט איז דאס ®אאץ,
צורילר ניט אבער זיך קאנען מיר אאנט...

 זיכער ׳טוין איז זיעג דער װאו טימאר,
 אריבער• פײער דער זיך האט איצט און

װעסט. װײסער נעכאפט
 אין פאכער קאאוק די סטרײקען עס

 װעא־ פאדערונגען, אאע די פאר שיקאגא
 יארקער נױ די געיטטעאט האבען עס כע

 גע־ זיכער װעאען זײ און םאכער׳ קאאוק
וױנען.

 כיא״ די אז געהאאטען, עס האט דארט
 א אהן סעטאען זאאען נוםעזט^ורער

 אפ־ זײנען קאנפערעגצען פיעאע סטרײק.
 האט ענדע אם אבער געװארען, געהאאטען

אזיסכיעכען. געכיוזט דאף סטרײק דער
הא־ םאנופעחטיטורער יטיקאגאער יױ

 די דורך מציאה א האנדאען געװאאט כען
 אבער װאך־סיסטעם, דער פון אײנפיהרונג
 געכיאכט, יןאאר גי^ך זײ זזאם ^לעזינמןד

 ניט כיציאה קײן איהם בײ װעאען זײ אז
 װערט װאף־־סיסטעם די אז האנדאען,

 די םארבעסעדען צו אום אײנכעפיהרט
 האס שאעזינגער ארבײטער. די פון אאגע

̂ןטען־ א פון אױן מיניםום א געפאדערט  ב
 פיגי־ א פאר און ,,דאאעי 18 פון נעהערין

 דעם בײ און װאןי. א יאאער 32 יטער
 אפ־ םארהאנדאונגען די זיף האבען םונקט

געבראכען.
גאר־ עס קענען טאנופעקט״טורער די

 מאנ־ פון מאכער קלאוק די שיקאגא, פון מאכער קלאוס די סטרײק
 אױןש אויסזיכטען די טאראנטא. אין מאכער קלאוק די און טדעאל,

נלענצענדע. זײנען זיעג באלדיגען און גרױםען א
 קלאוק שיקאגא טעלעגראפירט: שיקאגא פון שלעזינגער ב.

 סטרײק ’דזשענעראל א אויןז ארױס זײנען מײקערס םקױרט און
 זיכער זיענ םאלשטענדיגער באגײסטערונג. העכסטער דער מיט
טעג. אײניגע אין

:טעלעגראםירט מאנטי־־עאל פון קאלדאםםקי
 אלע םױה. אוהר סו הײנט ערקלערט סטרײק דזשענעראל

 אין גלױגען שטארקער א באגײםטערונג. גרױסע פופט, שעפעך
זיעג. באלױגען א

:טעלעגראפירט מאנטרעאל, םון שובערט, י.
 םאלשטענדײ הײנט, אויםגעבראכען םטרײת דדטעגעראל

 פראמי־ די פון אונטערשריבען שוין אגרימענטס דיםציפלץ. גע
 זיעג באלדינער םאלשטענדיגער א מאנוםעקטשורער. נענטסטע

פאראלעמען.
 א אין געםאכט האט אנפאנג דעם שטונ־ די געשאאגען האט איצט און

 ױניאן מאכער קאארק די שעה מזאדיגער פאר^אאטע־ דעם םון באפרײאונג פון דע
 װאאד־ א װי זיף האט דאן יארק. נױ אין סװע־ פון ארבײט, שטיק pc סיסטעם נעם

 םאחצסרײט סטרײק־חשק דער פײער אר־ די צוױשען קנאה־שנאה פון טערײ,
טט שטעדט, םיעאע איבער װײמער פון כיאכער קאאוק די פאר גופא בײטטר  צוע̂ר

יאא־ אין באסטאן, אין איסט, דער אין קאנטרי. דעד

 I;־׳ באטןןך די אז אבער, האפט ער ען.Jםארדי
 מעחה םיעא פארדינען װעאען נעהערינס

 אז ניט, צוױיפעא קײן איז עס
 f געקרוינש קירצאיך גאר וועאען סטרײקס

 f שײ״ אין באסעס די ערםאאנ. מיס װערען
 אנדערש אז אײנזעהן, װעאען קאגא

 אונטעמעב&^! זיר װעאען זײ און זײז, ניט
 םא^ דער זײן געװיס אויך װעט דאסזעאבע

 זינמף^ די טאראנטא. און םאנטרעאא אין
 יטפראצט זיענ באצדיגען א אויף הײט

 םעצענושי^■ די פון װארט יעדען פון ארויס
 f גןן• איז זיעג א זיכערהײט.פון n מען.

 ׳$ באג״סטעתנג גרויסע די דויך ראנטירט
 שטעדט, דרײ אאע אין סטרײקער די פון
 ■ גאראנטירט איז זיעג םון זיכערהײט די

 די סיז שאםט1פ'היע פעהיגע די דורך
 v אין זיעג םון זיכערהײט די קאאוקםאכער,

 אצן■•׳■'׳ די הינטער װאס גאראנטירט,
 אינםרענע• מעכטיגע די שטעהט סטרײקס

 ' יד װאירקערס ןארםענט לײדיס יעאגאא
 ' -m פאראײנינםע גאנצע די דאן און ניאז

אמערי׳ןא. םון באװעגונג בײטער

יארלן נױ איץ ערקלאוקמאג דעגרײפע די צו אינהאלט־פארצײכױס
״גערעכטיגרץיט 25 נוםער

 ?אואקמא־ דעם פון זיג דער אז ׳איצט
איצט, פאא״טטענדיג, שױן איז כער־סטרײק

 — שעפער די אין ׳טויץ ארבײט איהר װען .
 געמיטאיכ־ און רוה מעהר פיעא םיט און

 איהר קענט פריהער, איז עס װען װי ׳קײם
 נאנצע די אפיטעצען נרינדאיך גאנץ אאײן

 ד/גם מיט זיעג. אײער פון נרויסקײט
 בע־ נאך עס איהר װעט צײם דער פון ייויף
 זײנען מיר װירקאיך, פאריטטעהן. סער

 איהר װעט װײטער, וואס אז איבערצײגט,
 אפיטא־ און װירדיגען קענען בעסער אאץ
 שטיאער דער פון גרױסקײט גאנצע די צען

 דעש םון טרײד, אײער אין רעװאא\ציע
ט איהר װען ביאײענט,  אין ארויס דינ
 דעש ביז ,1919 טען14 דעם ססרײק,

 און אסס׳ן פראטעקטיװ די װען טאפיענט,
 אסס׳ן, סאב־כיאניפעקטיטורערס די דאן

 אינדע־ די דאן און אסס׳ן דדטאבערס די
 אײע־ אאע נאבגעגעבען האבען פענדענטס

פאדערונגען. רע
 סאניע דעם אין איצט, געראדע אבער

 ;4נויט פאר מיר האאטע; זיעג פון רוײט
 פונק־ נױטיגע אײניגע אױף אנצעװײזעץ

 אפגעהיט ניט זאאען זײ אױב װעאכע, טען,
 אפ־ באדײטענד זיעג דעם קענען װערען,

 אונד פאי ניט עס נעהײט־דטע יטװאכען.
אויס. אונז הערט און גוט,

װע־ אננעוױזען כיוז אאץ פון פריה^ר
 גאר־ נאך איז אאײן אגריכיענט אן אז רען,

 אויב פײפער״, אװ סקרעפ ״אײ נייטט
 און נאכאעםינ איז בײדע די פוץ צד אײן

 אײ־ גרעסטער דער מיט אויח ניט פאסט
 דעי־ װעאכע רעכטע, אצע^ אויח פערזובט

איוזם. גיט אגריםענט
 די אז םיר, װײסען ערפאהרוננ םון
 גע־ װעניג גאגץ האבען אגרימענטס בעסטע
 די עקספאואטירען צו באסעס די שטערט

 װען נראד, העבסטען דעם אױף ארבײטער
 דעם םון געװען זיינען אאײן ארבײטער די

 עקספאוא־ אײכט זיך אאזט יוואס סארם,
טירען.
 ערשט איז אגרימענט גוטען א צו

 און ױניאךמאן. גוטער א נויטיג העכסט
 ניט ױדאן־מאן? גוטער א איז װעאכער

 און פארבאענדען זיך ■אאזט װאס דער,
 םאמענטאנעם א םון קאפ א םארדרעהען

 *ביםעלע זעהט װעאכער יגור םארטײל,
אין אײגכליק שטיקעאע א האט זױיטער,

 מא* דער אז פארשטעהט, און צוקונפם, די
 טייער איהם קען פארטײא מענטאנער

קאסטען.
 דעם אויט קאנקרעט. גאנץ זײן אאמיר
 ארבײםער קײן טאר אכדטא, אגרימענס,

 צאהל געװיסע א װי כיעהר, ארבײטען ניט
 צו צו .קומט נון, אװערטײם. שטונדען

 צו םאר אײך ׳טאאגט איז באס׳ דער אײך
 נסױן דער ׳טטונדען. פאר א נאך ארבײטען

 נאך פארדינען ניט װאס םאר :גרױם איז
 זיך װעט ױניאן די און דאלאר? פאר א

 קײן ניט דאר האט זי דערװיסען, ניט אױך
 װעםען און אױפצופאסען, אויגען טויזענד

 לואײנער אז דאך, און ? יטאדען עס קען
 אפיטװאכען באדײטענד קען פעהאשריט

 ם״ט זיעג. גאנצען אײער פאריטװעכען און
 אײעד איהר מאכט פעהליטריט דעם אט

 מאבט זיך סװעטיטאפ, א םאר וױדער יטאפ
 קלאוקםא־ אלטען דעם פאר װידער איהר
 פון צײט ביזי אין ניט װײס װאס כער,
 װאס און, אפרוה, קײן פרן און לעבען קײז
 ארבײטען אײער מיט ערגער, נאך איז

 לױט באיטטיטט, איז עס וױפיעל כיעהד
 די אװעק איהד נעהמט אגהיכיענט, רעם

 געװאלד מיט און אנדערע, פון ארבייט
 פון קאאטטעס די אין זײ איהר טרײבט

סװעט־יטאפ. אטאאיגען דעש
: בײיטפיעא צװײטען א נהעםט

 קריגען צו אויסגעפיהרט האט איהר
 אײעי פאר םיניםובדאױן יטעהנעם גאנץ א

 קען, םען װאך. א יטטונדען 44 םון ארבײט
 אײנעם, געגען האבען נארניט נאטירליך,

 וױ מעהר, אביםעל פארדינען װיא ער װעץ
 דאך( איז הוצאה די מיױמום־לוין. דער

 זאיז געםאהר די אבער נרויסע. אזא איצט
איבערטרײבוננ. דער אין

 • קלאור־ דעם םון זיענ דער איז נרוים
 ?װאס סטרייק, איצטיגען דעם דורך םאכער

 נ*ט$ מעניט, א וױ ארבײטעז, איצט קען ער
 אר־} דער בײ גיטכיה די זיך ארויסיאגענדיג

 װע־• צורונען •װעט אבער זיענ דער בײט.
 דערזעאבעד מיט אנגעהן װעם ער װען רען,

 עקס־ דערזעאבער מיט נ׳טםודיאגענײט,
 מים אלץ קרעען צו אום פרעס־יטנעאקײט,

 מיגיסום־ דער װי סעהר, דאלאר עטאיכע
 דאן' קלאוסמאכער דער וועט װאס לוין.

|K^ .. ? געװאונעז האבען
ר אז ואגען, צו נים מיינען םיר אר״ ת ' -:

 טאג א באס דעם געבען ניט זאא בייטער
 —־#באש דעם קומט ראס ארבײט. עהראיכע

 אנרימעגט אן קריגען. ער דארף דאס און
 א '. בײדע װען װירקען, און גיאטען נור קען

 דעד -וועט איהם. ערפיאען גאײך צדדים
 האלטען ניט זײט זײן פון ארבײטער
 אז ערװארטען, צו שװער איז אגריםענט,

m: דעד ייע האלטען. איהם זאא באס דער m 
 ' V םארי זײן אויט געבען, דארףי ארבײטער
m םאד ארבײם טאג עהראיכען אן ׳טפרעכען, u« 

 ואיתם טאר ער אבער וױידדט, עהראיכע אן
 םעחו/ קען, ער וױםיעא מעהר, געבען ניס

 אנגע^טרענגט״ אהן כוחות, זײנע װיפיעא
 JOV עראויבעז איבעריטפאנוננ, אהן קײט,

 די דורך קלאוידאינדוסםריע, די
הר, אין ענדערונגען גרויסע  איצט איז ̂א

 ר$ר גור ניט װעאכער אין אזא, געװארען
 אז אינטערעס, אן האט מאגופעקטימורער

 אױך; נור באיהעז, און עהזיסטייען, זאא זי
ארבייטער. דער

 ,א! פינײטער, א קלאוה־אםערײטאר, א
 אין ארבײטער אץ אירגענד אדער פרעסער,

 מא- מוז מאכט, קאאײדאינדוסטריע דער
 עס אעבען. בכבוד׳יגען א איהר אין כען
 די אז אינטערעס, זײן אויך דארום איז

 קױם, א האבען ״זאא קלאוק־איגדוסטריע
 v ■בא- פעסטער דער און באדען, פעסטען א

 ל) ר ר א פ ארבײט, עהראיכע איז דעז
 ארבײטער דער װאס װײדזש, די ן ע נ

 .אפנאחנן באס דעם װעאען ניט חריגט.
נארניט. פאר עפעס קריגען און

 ‘ציליעג צײט, דערזעאבער אין אבער
 מח װאוילזײן דעם צואיעב געזונד, אײער

 9m אוז םיטארבײטער, אנדערע אײערע
 זאא רןאאוק־אינדוםטריע די אז דעם איעב

 אסןר דעם צו צוריקהערען זיך ניט װידער
 • ' • סיײ טאר סװעטעריי, פון צױטטאנד איגען
 #מעחר דאאאד עמאיכע צוליעב ניט, נער

כוחות.* די איבער ארבײמעז
 K געאו*• האבענדיג אז נור, בארעכענס

 K פארדינענייג און כוחות די איבער בייט
 איהר האט מעהר, דאייא• פאר די שױן
 אײעי צואיעב אפגענארס. אלײן זיך
 I ; געדױעו#״ םוזען סעזאן דער װעט זיך גען

 |4געארב^ װאאט איהר װען װי װעניגער,
 אױם־ ארבייטעגדיגי מעניטאיך.

■ איריר םארלידט נ־חימ. ™ ־ ■1 י

העצלער

*טעהנהאלץ י•קאלאניע ױױטי דער װעגען
! ״גערעכטיגקײט די םרן רעדאקטאר

! הערר װערטהער
 פאר איז גאיקאיך איז סעניט א װען

 אויסצו־ פרײד זײן נויטיג גאנץ איהם
 אי־ זײן טיט־טעניטען. זײנע צו דריקען

 און צונג זײן אויז טאכט פרײד נעראיכע
 פאר א>טפלעקען צו איהם באצװינגט

 און איז, ער :איקאיך װי פרײנד זײנע
 הונדערם זעכצעהן זיר געפין איר װארום.

 בערג״, ״באויע די אױף הױןי, דער אין פוס
 פארק, פארעסט אין קאאאניע דער אין

 י ט י נ ו י רופט ניען װאס פא.,
, ז י ו  גאילר זעהר זעהר, בין איף און ה

 גע־ גאנץ א בין איך װי אזוי און איף!
 דורכ־• טיר זיף וױאט ורש ביער װעהנאיכער

 ״נעיענ־ די פון אעזער די טיט ״עכיועסען
 אור־ ךער פײט באקאנען זײ און טיגלױיט״

פרײד. טיין פון זאכע
 אנכערופען פלאץ דעם האנ איך

 קאײ־ קאאאניע א אין װײא ״יואאאניע״,
 װעא־ ביעניטען, אויף געװעהנאיף זיך בע;
 געכיייגיטאפטאיבע, דיןעאביגע, האבען כע

 באי־ רי באםיאנסענדיג אינטעיעשען,
 מע; דא, •טוין זיך נעפינען װאס דעים

 ױניטי דיזער דאס :ביאות זאגעץ איף
 פלאץ דער װערען צו באיטערט איז הויז
 א קאטעראדענשאפט, אטת׳ער אן פאר
 זײ װען װאס ארבײטער, יענע פאר הײם
 טרוי־ יטעפער, די אין יטקלאפען אוץ זיצען

 טאג פונ׳ם אנקומען דעם װענען זײ םען
ברידעראיכקײט. אלװעלטאיכער פו^אן
 דארט און הויז ױניםי די זעהן צו

 אז כיאכט װאכען פאר א פאדברענגען
 שטחד חיטק טעהר טיט נאף זאאט איוזר

 דא טאג. יענעם פון אנקוטען דאס צו בען
 בא־ און אוקסוס דעם האבען אידלר האנט

 די און שטאם דער פון סװעםליכקײט
 נ»םור. די םון שענקייטען װאונדערבארע

 םיזד רער צוזאםענטרעםזנן זיך האן רא
באגאבם׳נר חנר m ;ארבײם׳ור חנר

 זא טיר װעיען קורצען אין ! אהין
 אר־ און ארבײטער־מײדלעך דאס גען,

 געקענט גיט ײנםאא)ר האבען בײטס־פענער
 זײער פארברענגען פון טרויטען וופיאו

 פראכטפולען רײכען אזא אין וואקײשאן
 א קריגעז מען קען דארט ער״טט אלאץ.

 די פון אעבען גוטען דעם פון באגריעף
רײכע.
rטyצידער יעדער !פאר אײך אט 
 איהי ;באלײכטונג עאעקסדי-טע האט

 בעט, ציכטיגער װײכער, א אױןי זיך ליעגט
 אן טיט רום אופטיכער ישעהנעד א אין

 בעט אײער בעריא יאדפ עאעקטרייטען
 רום יעדע בוך. א זיך אעזט איהר *ון

 איהר װאו װאסער. קאלטע און דױיסע זזאט
 דײוא־ אויף איהר טרעט דיהר, א ?יך דט
 וױאענדיג ניט און קארפעטס, אױף גע\,

פיד האבען :געדאגלן א ארײן זיך כאפט
 א אין ערגע״ז פאיבלאנדזעט אםאל ניט

 טי־ זײנען פייאיאנער?... א פון יודלא
 דאס איז הײם? אונזער אין וױרקאיך
 אז םיז ימיה ײניטי זופיער די וױרקאיך

 דער פון אר:א:יזאציא:עז, ארבײמער
 1 ? ױניאן דרעסטאבער און וױיסט

M'■ רוכיס, די אין אינװעדג, באױז ניט און 
ם  איז אױמ נאטור פרײע די נרױסען, מ
 קאײ גרינע איהר זעהט דא שעהנער. גאך

 שמע־ באוטען, און אאנקעס שעהנע •עטס,
 ווארפט איהר :אר װאו ראזען, מנדיגע

 שפיגעאדיגער דער הײנם !באית
 די אעבען גאײך שיפאעך די םיט םײך

 שא־ געדיכטער, דער און קאטעדזשעס?
 אײך צו וױנקט װאם ײאאד, מענריגער

 קורץ, ? קעהר א זיך גיט איהר גאר «ואו
 אונ־ פאר ניט !צױבער*ביאד א איז ס9
שיאדערעןד צו כוו ^ר1

ײ עסען. ד*ס הוםס איצט *ו) שפי  די
m צו צוגעאאסט וײ(ען in רײנקײט 

r *ן׳ם *  vron om ן י m י

 קוראאנד. ב. און ראטשטײז א. — באסטאן
 בײ קאמיצע סטרײק דזשעגעיאל די <>. זײט

םינקעאשטײן. א. — איבײפ דער
 בעררייר ראזע — פרויען״װעלם די .7 זײט

 סעליע־ רעדעז ן טו קונסט די באינדער.
 איבערמאן. עאיאס — צאז)

 לןעאערפא; ב.—(ראמאן איג־געבארג .8 זײט
 איגאניזאציאגס און טרײד ראמאן. .9 זײט

 מענין. ה• — פיאגעז
נאטײז־בינייר. רעדאטטאר׳ם פון .10 זײס

 םאזד צו צורעדען װעמען דארף איף אויב
 װארענעו ^בער װאאט איך אהיץ. רען
 רעדזשיםםרירען צו זיך קאפעראדען אלע
 זױ דער דארט. זײן ^נען)ר צו צײט, אין

 םאהרען צו בעאנים איז חורץ איז מער
 אפת׳ פיעא! אזוי זײן זיכער װעאען אהין

 פלאץ דער גרוים, זעהר איז הױז ױניטי די
 אלע ניט און באשרענלוט, אבער דאף איז

 חאגען צו גאיק דאס האבען דאף װעאען׳
דאיט. זײן

גרום, ברידעראיכעז כייט
אײעה
שאמין גרינבערג• בענדז

 — אעזען צו צייטונגען אדן זשורנאלען
אײברערי. טאדערנע רענעאע א קורץ,

 איז ביאדעגס אאע פיט פי״אץ דעד
 איז אאעס אאײן! זיף פאר שטעטעא א

אהיז. קוניען װעאען װאס ;עסט די פאר גרײט
 איף קאן קאאאניע ױניטי די װעגען

 א װענען װי דענקען, ניט אנדעיש גאר
 נאר טראבט אאײן. זיך פאר שטעטער

 בא־ אאונדרי, פאדעדנע א דעם: װעגען
 אײנענע אז עאעקטריציטעט, דורף טריבעז

קי־ סאניטארע פאדערנע א בעקערײ,
ה־־אבל; רעלןאנסטרוקציןןנס .ת. ט ז

*י־ זעאדין. א
 — דזשולײ פעיםען צום .12 זײט

 (פעליעטאן) ליגקם? ̂דער רעכטס
 װאהאינער.

 13 זייט
דואין.

װאשיג אין ^ טזי,
ארבײטער

בארא א — דרעס פארביטענע די

 ר,אררם נײע דרוקען !עאאזט יעצט האט ױניאן דרעסכיאבער און װײסט די
 שאפ־־טשער־ יעדער אז װיכטיג איז עס שעפער. ז״יערע פון טשעראײטע די פאר
 װיכטיג איז טאן צו דאס אום קארד. אזא מיט באזארגען גאײך זיך זאר כיאן

 יר דער פון אפיס אין קומען זאאען טשעראײדי אדער שאפ־טשערמאן דער אז
בוך. ױניאן דעם מיטברענגען און ניאן

 ניט מעםבערם, מאגכע אז • פארגאנגענהײט דער אין פאסירט האט עס
 טשעײ די פון קארדם מיט באנוצט דאך זיך האבען טשעדאײטע, הײן זײענדינ

 ארויםגענעבען• dtmp נײע די יעצט װערעז םארמיידען צו דאס אום ^ײטע.
 אלי מעםבער. םון ממער אעזזזשער דער געפינען אויך זיך וועם עס װעאכע אויף

קארדכג דיזע מיט גאייך זיך באזארגט און פאדגעםט, גיט ״זא

ב — פאדערונגען
אעא. ק. דר. — ז׳ װאד א ׳גו

4 »

״• ■ עםועסען. קורצע .15 זייט
 יפ באצקיר — ליסםעדלאך זאן

• : דארוי•
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 באא׳שע- דעם אונטערזובט דואס קאטיםע

 אבער ענמדעקונג. אםת׳ע אן עס אח וױזט
ען איז  אזעל- אין װאס שואדיג אימיצער י
 מענשען, אויס מעז קלײבט קאםיטעס מג

 װאש׳ דאס, ניט ,אפילו וױיםען װעאבע
 אינטעליגענטער דורכשגיטליבער יעדער
? װײס מענש
י האט קאמיםע די י ײ^יי ז  געכאפט ײ

 האש און פינסטער, דער אין טאפט זי אז
 אין... באיצשעװיזם דעם זוכען אמגהויבעז

ט װעט איהר —  די אין — טרעםען ני
 גאר זי איז דא אבער סעטעלמענטס.
 אויפגעהוי־ זיף האט עס ארײנגעפאלען.

 געגען געװאלד־געשרײ אמת׳ער אן בען
 זײן װעט עס און ארבייט, גאנצע די אט

 דא־ די אז זאגען, צו איבערטרינעץ נארניט
 דיסקרע- פאאשטענדיג איז קאסיטע זיגע

 איצס דא האט זי װאס אאץ אין דיטירט.
 אײן גאר האט זי אז מען, זעהט געטאן,
 איז װאם אלעס פארלױמדען צז ציעא:

 פארדאנט ם׳גדסטען דעם אונטער נאר
 אנצו־ פשוט און פראגרעסױו, זײן צו פון

ם שרעק א יאגען ע ^ י ו עואם. א
 אי־ איז עולם דער װען נאטירליף,

 זיןי אאזט דאן טויט, אױף בעמעשראקען
 רײ־ זאגאר קען כיען אײניגעס. טאן שוין
 דע־ פון סקול, רענד די צומאכען פון דען

 אנדעיע נאןי און פארשיקען פארטירען,
 פרא־ גרויסע א נאןי איז עס אבער זאכעז,

 אזוי װירקאיך איז עולם דער אויב גע,
גאריש.
 פון ארױסנעשיקט מען האט װאף די

 #א און אגארכיסטען פרעטדע 30 אט;רילוא
ג  אומשטענ״ געעװהנציכע אונטער װ. ו

 טא;־ ארויסגערופען אפשר עס װאאט דען
 שיקט סאקע װאס פאר פראטעסט. כען
 נפשך, ממה מענשען? דיזע ארוים מען

 פארברע־ א אירגענד באגאנגען זײ האבען
ניט זײ מען שטעאט װאס םאר טו כען,

 אענ- םאגאם א אדער װאכעז םאר א *םים
 דאס- םארוײנען אצזא סענט איחר ער.4

 עקאנאםיזײ םעהר םים נור געלר, &לבע י־
מ  ניט דאס איז כוחות. אײערע םון ח

? פראקטימער ל9§י:■■
ר # '  װעט צײט דער םיט אז וױיםען, ^

ortw איז געפאהר די זײן. אזוי בםיאא 
 איז נאך זיצט טיעח צו אנפאנג. םון נור

ע כ ג  גע־ דעם םון גײסט דער ארבײטער «
 קען דאס .און שטיק־ארבײטער, וחנזענעם

 װאר־ אונזער דארום פארפיהרען. ;אמזם ־
 געפיהא א אין געגעבען װערט וועאכע *גונג, |

פרײנדשאפט. אםת׳ער םון
I דערםאנען מיר װיאען צואעצט און 
 העאדײ םוסטערהאםטע בראװע ־•וגזערע4?

 װעאכען פונקט, א נאר אן סעספער אמ
םארגעסען. אפשר יןענען ױי

אײנ־ א'ז װאךארבײט די אז איצט,
 קרי־ םיעאע םיעאע, גאר אז און נעםיחרט, י

 בײ קען סקײא, דעם װי מעהר, נאך גען
 װאס : געדאנק בײזער דער קומען מאנכען

 5דארי איך ? ױניאן די איצט מיר סױג5
םעהר. ניט איהר \

 ניט או;ז אױף קאאוקטאכער די זאאען
 זײ יטרײבען טיר װאס האבען, םאראיבעא

 זיײ עס אבער געדאנה. נארישען אזא צו
 פריהערײ די אין קאאוקמאכער געװען נען

 געדעגקט, אזױ האבען װעאכע צײטען, גע '
 סטריײז, געװאונענעם א נאך איבערהויפט

 נא,י זאאען עס אז ׳זײן דאך קען עס און
 אזעי־כע עטאיכע איבערגעבאיבען האבען

חכםים.
 זיר געפינען איצט אויך אז מעגאיך,
 װעםעז פאר ׳חכטים סארט אגאנדערער

פארט־ ניט איז ױניאן דעד פון םארפע די
 אז איצט, דערפאר און ׳גענוג געשריטען .

 זײ־׳ד מיט און פאראיבער, איז האמף חןר
n ז*י זײנען זיבער, זײ זײנען וױידזשעס 

 אא־ ױניאן דער איבער םאכען צו כערײט
עקספעריםענסען. איגטערעםאגטע

 םאסט מיר: זאגען אאע די צו אט
 האט אימר װאס וױיסט, איהר ן אויף %

 זײט טו פארדאנקען, צו ױניאן אײער
 איהר װאס אאעס, דאס אז וױסען, אױך
 זיכער, אאנג אזױ ׳נור איז געחראנען, חאס
 ױניאז, אי־יער האט איהר װי ׳אאנג אזױ
 איז םאאידאריטעט אײער װי אאננ, אזױ

 זי װעט קוים צוױיפעא. יעדען אויםער .
 אאעס, פארשוױנדט דאן שװאכער, װערען

 קאטה אין געװאונען. האט איהר װאס
 ניטא vh ארכײט און קאפיטאא צװישען

געוױנם. זיכערער א װי זאך, אזא
 היט ׳םאא וױ־אאע ׳איצט דערפאר

 פון שװאר״ךאפעא דעם װי ױניאן, אײער .
 האאט רײן, איהר האאט אויג. אײער
 ניט מעכטינ. איהר האאט גרויס, איהר

 װעט איהר װאס נאך, קאכיפף אײן יןא
 צונ״ץ אײך זי װעס אויספעכטעץ, םוזען

 זאא װאס זאן קײן ניט דעראאזם מוםען.
 אײערע אין אאעס טהוט אשװאכען, איהר ״

 נאך מאכען איכיער זאא װאס כוחות,
שוץ, אײער פעסטונג, אײער שטארקעד

איצט. ביז געװען איז «י װי
נרױ־ אײער כייט אייך נראטואירען סיר

 צו זיעג פון געהענדיג אזױ און זיעג, סען
 נאך פאזיציע אײז אײננעםען םון זיעג,

 וײ קומען, עגדאיך װעט אנדערער, דער .
 װען #צײט די זײן, ניט אנדעדש קןען עס

 אינ־ דער פון באאעבאס אײנציגע דער .
 ארבײ־ װעט װאס דעו/ זײן װעט דוסטריע

 קײן און ׳איד,ר פאר און איהר אין טען
 קאנטראאי־ אײנציגע די װען אנדערער;

 אינדוסטריע דעד איבער טאכט רענדע
ױניאן. אײער זיין װעט

True translation filed with tho 
Postmaster at New York City, on 
July 4, 1919, as required by the Act
ot Congress, approved Oct. 6th, 
1917, known as the “Trading with 
the Enemy Act.יי

 צו די געגען פראטעסט זײן אױסגעדריהמ
 פרידענס־באדינגונ־ ביטערע צו ׳טטרענגע,

 אז פראטעסט, זײן אין ערקילערם ער נען.
 אין וױיא דערםאר, אונםער שרײבם עיי

 אבי־װעילכער איז מאטענט איצטיגען דעם
 װאס צושטאנד, דעד װי בעסער, פרידען

 וױיס׳ ער געהערשם, איצט ביז ה$ט
 דער ניט איז םרידען איצטיגער דער אז

 ארויםכע־ ה&בען םענשען די װעכען אויױ
קוהט♦

 אבער זײנען זײט אנדערער רער םון
 םרידענס־ דעם פון הויפט־אויפטוער די

 זײער םיט צוםרידען זעהר דוקא אפטאך
אריםטו.

 פרײם־ פרא:צ\יזישער דער קלעטאגסא,
 אין רעדע א זײנער אין האט מיניסטער,

 דע־ פראנצויזישע די פון טיטעימבער דעם
 א אילס פרידען, דעם ערקאערט פוטאטען

 פרי־ כיאכ;*.; ״מ״ר פרידען. ״שטארקען״
 םיה־ טיר װי אופן, זעלבען דעם אױף דען
 איז ער שװאכקײטען״'. אהן כיאחטה: רען
 די םא,* געפאהר רי אז כײינונג, דער פון

 דער פון ג*סטראשעם האט װאס װעאט,
 אויף אױ סיאיטאריזם דײטשען פון זײט

 םראנק־ װאס 4or^»i א׳: באזיענט, אײביג
 די רעטען צו אום טה$ן נאר קאן רײןי

 אינעראי״ אן האבען צו זעהען איז װעיט׳
•1פרײע בען

ײ דער פון איז וױאסאן פיעזידעגט  מי
 גע- איז פרידענס־קאנפערענץ די אז נונג,
 סטײט־ א אין ערפאאג. גרױסער א װען

 פאראאזען האט ער אײדער זיינעם, םע:ט
 כאכדט אז ערקלערט, ער האט םראנקרײך,

 פרידעגם־באדינגוגנען די אז אטת, איז עם
 אבער הארטע, זוינען דײטשאאנד םאר
 דײטש- אז פארגעםען, ניט דאןי רארף מען

 אונרעי-ט, גרויסעז א באגאנגען האט לאנד
 װי מעהר ניט עס איז נאטיראיך, און

 אבער דערפאר, אײדען זאא זי אז רעכט,
 גע־ םרידען דער האט דײטשלאנד חוץ א

 װעא־ פעאקער, םיעאע צו פרײהײט בראכמ
 מינד־ דעם געהאט ניט םריהער האבען כע

 מיט םאא דער איז דאס װי שאנס, סטען
 טשעכא־סאא־ און ױגא־סאאװיען פויאען,

 אויט רעזואטאט, גרויסער א נאך װאקיען.
 איז פרירען דעם פון מײנונג, װיאסאן׳ס

 װעאט דער פון ארבײטער די װאס ׳דער
 רעכ־ פון טשארםער א •ער־ןראגעז האבען

 רע- גרויסע אנדערע םיעאע נאף און ׳סע
 פיז האט װעאט די װעאכע םון זואטאםען,

נעטרוימט. ניט רױינפאא איצט
אנבעטרעפט, דײשאאנד װידער ^אס

 טרויע״ װי ערגער׳ פיעא פיעא, דארט איז
 א פון באהערשט זײנען מאסען די ריג:

 װי .אזוי גאײכגיאטיגקײט, שרעקאיכער
 אפגעטוידט. זײ אין געװען װאאט אאעס

 אאעס טוט זײט איהר פון חגגיױוני די
 האפנונג, זײ אין ארײנצוגעבען םעגאיכע

 זײ אז געװאאט, זי װאאט איבדרהויפט
 אר־ דער צו צוריק נעהטען ?יף זאאען
 ניט זײ קענען גראדע דאס אבער בײט.

 איז אאגע די װאס? צו ניט. וױאען און
 קוים קען זי אז שוידעראיכע, אזא וױרלןאיך

 מענשען זײטיגעז א פון װערען באנר־פען
 פון אײנעד אאגע די שיאדערט אזוי —
בעראין. אין קארעספאנרענטען די

געשלאםען םריעדען
 צוױי דורך רײםשאאנד, האט ענדאיף

 שבת אעצטען שאוחים, פרינדענס איהרע
 פרידענס*באדינגונגען, די אונטערשריבען

 עאײעס די םון פארשםעהער די װעאנע
 צו איבריג איז עס אויסגעארבײט. האבען
 שפיגעא־ באריהמטען ךעם אין אז זאגען,

 מער־ צו געװען ניט איז װערסאיא אין זאא
 פון סימן א הארצאיכקײט, ביון סיטן א קען

 װעאכע די צוױשען דערגעהענםערונג א
 גע־ און באקעמפט ביטער אזוי זיף האבען
 װאס םאחט, דעם דורך פארקעים, האסט.

 צו געװארען געצװאונגען איז דײטשאאנד
 איהר איז פרידען, דעם אונטערשרײבען

 טויזענד זיכער עאײעס די צו איצט האס
 פון און װעךעס־איז, װי שטארקער, טאא

 װארט דעם פון זין אין.ריכםיגען פרידען א
 פאר־ אבער זײן. נים רעדע קײן גאר קען
 דײטשאאנד צװישען םאחטה די איז דעא
געענדיגט. דאך עאײעס־כיעכטע די און

 דער :אטיראיך, איז, דײטשאאנד פאר
 אונטערגע־ איז פרידען דעי װען ׳טא:

 םון טאכ א געװען געװארען, שריבען
 די פון אענדער די אין אויך אבעד טרויער.
 פרעהאאך. איבריגס געװען ניט איז זיעגער

 עוילם דער װײל דערפאו/ איז דאס צי
 אויסגע־ באגײסטעױנג גאנצע זײן האט
 װאפענ־ װען נאװעםבער, יעצטען נוצט

 געװארען, פראלןצאמיויט ן>יז שטי^שטאנד
 זיך האט מלחםיז די פארטיש װען און

 מײסטע די װײל דערםאד, צי געענליגט,
 געשלאסעגער דער אז םיחאעז, ביענשען
 םארטאלי־ א בלויז דערװײא איז פרידען

 אינהאאט, אטת־אעבעדיגען אן אהן טעט
 קײ־ האט פרידען דער װײא רערפאר, צי

 מענשען די װאס דאס, געבראכט ניט נעם
 װעאכד אזא םארגעשםעאט זיף האבען
 קען װער ברײננען, זיף מיט דארף פרידען

 אז איז, אבער פאקט דער װיסען? עס
 פרידענס־ די אױפגענוטען האט װעאט די

אײז־ליאאט. כשורה
 ענדײ געלואגט דא שױן װאאטעז טיר

 געשאאסענעם דעם װעגען נײעס די נען
 פאר האאטעז םיר אבער פרידעךאפםאף׳

 זאכע!, צװײ איבערצוגעבען דא נויטיג
 געשאאסע־ דעם כאראקטעריזירען װעאכע

 גיבען װעאכע און בעסטען, אם םרידען נעם
 צױ די אין אײנבאיק שטיקעאע א איינעם
קונפט.
 כי־ די װאס דאס איז זאן־ ערשטע די

 זיך האבען דעאעגאטעז פרידענס נעזישע
 דעם אונטער אונםערצושרײבעז ענםזאגט
 זעהר זיך םיהאט כינא אפטאך. םרידמנס

 עאאײס־דיפאאטאטעז. די פון נעקריװדעט
 כינעזישע גאנצע א איז אפמאך דעם אױט

 דער צו געװאדען איבערגעגעבעז פראװיגץ
 באזיץ, פולען איז ריכטעער פארװאלטוננ,

ײ באטרא-מ כינא יאםאז• םון  4אײ:םאך ז
 דער• און עאאײס, די פון פארראטען אלס
 םרידענס-דעלעגאטען איהרע האבען פאר
 אונטער אונטעדצושרײבען ענטזא.ט זיף

 װעס כיגא אויב פרידענס־אפטאף. דעם
 שטאנד־ איהר אױןי װײטער אויף באײבען
 אנשלי• ניט זי־ אויך װעט און פונחט,

 נאציאנען־ דער אן גרונד רעם אױף סען
 אז אנשטױסען, זיף שוין טען קען י:יע;׳

 כי:א זאא צוקונפט װײטער ניט דער אין
 די און דײטשלאנד טיט בונד א שאיסען

 און פעאקער, אונצופר־רענע איבריגע
 אל־ דאס צוריק אנפאננען זיף װעט «זױ
 צו געפיהרם האט װעאכעפ שפיעא׳ טע

טענשען־אויסשלאבטו:;. איצטיגער דער
 כאראקמעריזירט װאס זאך, צװײטע א

 גענעיאל װאס ׳דאס איז פרידען, דעם
 פרידענס־דעלעגא־ די םון אײנער סטאט,

 אונםער־ זיד האט זיד־אפדיקא פון םעז
 פרידענס־אפדאך, דעם אונטער געשריבען

ער האט צײט זעלבער דער אין אבער

פראצעם. צנם
 פאר־ טו דערװײא, געטאן גארנים האבען

 װערען? צו דעפארטירט זײ קוםט װאס
 טע־ מין אזא הערשט עס אז אבעה איצט
 א אויף קשיא א םורא. יעדער האט ראר,

 נאך אלײן־קעז פראטעסטירען דאס םעשה.
 און פארברעכען. אלס װערען באםראכט

 האט קאמיטע די אויב שװײגט. עואם דער
 געװיס זי האט דערגרײכען, געװאלם דאס

 טע[ קען לא:ג װי אבער ־אױסגעפיהרם, עס
^נז האלטען ? שרעק אין מענ
 יא שוין רײדען מיר אז אורחא, אגב

 איבערגע־ דא אאמיר טו באאשעװיזם, םון
 ענטדעקוננ, אינטערעסאנטע גאנץ א בען

 פון קאסיטע אונטערזוכענדע די װאס
 איז דאס און געכיאכט, האם באאשעװיזם

 :אר שטאטט באלשעװיזם דער אז נעטאיף,
 אנדערע און טראצקי ראס אטעריקא. פון

 ארי־ האבעץ סאציאליסטען אטעריקאנער
 און אפיעריקא פון תורה די בערנפבראכס

 קאנײ- די רוסלאנר. אין פארפיאנצט איהר
 דער אז אויסגעפונען, אויף האש טע

 ארגאני־ ראדיקאלע די פון ציעל עגדליכער
 פאר־ די אין זיף געפיגען װאס זאציעס,

 אײנצופיהרען איז שטאאםען, אײניגטע
 אױף דעכיאקראטיע״ ״אינדוסטריעלע אן

 רעגירונגם איצטיגער דער פון פלאץ רעם
 איז אויסצופיהרען ד$ס אוח און ׳פאר:יע

 װ$כענ};הר אנצוםאכען טאקטיק זײער
 אי; אונארדנונג טעהר װאש און םטרײקס

פראדוהצי*!, רער
 ענטדעהוגג גרעםערע א נ^ך ^בער

 טי־ א אויף װלאדעק גענ. געטאבט האט
 האט עס װאו אלדערמען, די םרץ טי:;

 א'ים־ פאריטלאג א װעגען געהאנדעאט זיף
 הדברות עשרת די װענד די אויף צוקריצען
 אינ־ $װ דעקאערײשאן דער טיט צוזאטען

ס.  ^ל־ מײסטע די אבער זײנען ד^ענדענ
 ‘,איטע׳ האבען צו דאגעגען. געװען רערניען

 יא וױ װערמער, אזעלכע אוינעז יי פאי
 רןײן ניט איז װ. ז. א. הנאף׳ אא תננוב,

 ^ר־ סאציאליסטישע די ביאנל. גרויכער
 האט דערםאר. דוקא געװען זײנען דערטען

 דער אין און רעדע, א געהאלטען װלאדעק
 אונטערשרײ־ די געזאגט, ער האט רעדע
 אינדע־ אװ דעלןעאערײש^ן דער פון בער

 ׳ני באאשעװיהעס. געװען זײנען פענדענס
 פײ דעם אויף װאם גיט, גאר שוין פרעגט

 אאדערפיען די אפגעטאן. זיך^ האט טינג
 סאציאליס־ די געבען בארײט געװען זײנץן

^י זאאען זײ אבי הוצאות, אויף טען  נ
אסעריקא. פארלאזען

 נאך מען דזאט באלשעוױזם דעש זיאי
געפוגען. ניט אל״ן

װעא־ אויף סקוא, רענד פון סײףי די
 פיעא אזוי געלעגט האט ק^טיטע -י כע

 אױם, עש זעהט אזוי האט, האפנונגען,
 שרעקאיכע די אײט. גוסע די אפגענארט

 ב^אשעװיסטישער א פין געהייטניסע
 פאר״ אזוי אלץ גאר זײנען האנספיראציע,

 דער אין פאר־אבט^גען וױ שאײערט,
 טשעק־ א געפונען טען האט געװיס צײט.

 אויד געלד׳ עפעס אויך סײף. אין בוף
 װעל־ אין מענשען, פארשידענע פין בריעף

 פאר־ פארשידענע :עטאנט װערען עס כע
 סאציאליזם, פון אגיםאציע די פאר שאענע
 םינדעסםע די ניט האט אלעס דאס אבער

 טעהר נאד און באאשעװיזם, נייט שײכות
 געװארען געמאכט ניט קײנביאל ס׳איז

 האט, סײף די ;עהײםניס. קײז דערפון
 גע־ שרעהאיכע די ארויסגעגעבען אסשא,

 פארשי־ פון טענשען פיעאע אז הײםניס,
 פאראינטע־ געװען זײנען קלאסען דענע

 אנתנ־ און היױואוד וױליאם אז רעסירט,
 עהראיכען אן קריגען זאאען װ. װ. א. רע

 געזאמעאט איז דערפאר אז ארן טרײעל,
איז א געױארען  עם ?אינגט איצט פאג־/׳

 פארברעכען. שרעקאיכמר א װי טאקי,
 הןוט געװארען, געטאן איז דאס װען אבער

 עםענט־ ברײטסטער דער אין פאסירם עם
צײט״שריפמען פיעלע אין איז ליבקײט,

פיר־ וױיסט דער פון ארכײטער די
 םרע־ האבען אױױי, און דזשײלואבסאן טע

 ׳שאפ דעם פון משעדאײדי די ?ענטירט
 נױ איהר פאר לאםע׳ן, טערי שװעססער

 א מיט ײניאן, דעי פאר אדבייט סער
 די באוטע;. מיט און האנר־בעג זיאבער

 טשערלײדי די דאס וזאםען ארבײטער
 אר־ גוםע די פארטזעצען וױיםער ימעט
ט ײ בעפאר. װי ג

ערץפפערימענט• איינבערעסאנטער «ז
 גרוײ דער ארן אײנםאוס דעם דאנס א

 דער פון טעטיגקײט אגיטאטארישער סער
 שאאט, ײןא װעט איענ ;#ךפארטיזען

 גאר איבערנעהםען באאד װעניגסםענס,
 איצט ביז זײנען װאט ארכײטען, פיעאע
 קאפי״ פרױואט פון מאנאפאא א נערוען
ן האט שטאאם דער װאס צו און טאא, י  ז

געטאדט.צוריהרען״ ;יט
ד»פאט« נארד גאגץ אץ w װאך די

----------------------- ------------- ״   W------ י -״ ‘־י ‘־ ‘— -_
ment Workers Union, Office, 31 Union Square, New York, N. Y. 
B. Sihlesinger, President; 8. Yanofsky, Editor; A. Baroff, Secretary- 
Treasurer; E. Lieberman, Business Manager._______________________
V o l. I . ,  N o . 25  F r id a y , J u ly  4 , 1919

Entered as Second Close matter January 25, 1919, at the Postqfflce at 
New York, N. Y״ under the Act of March 3, 1879. 

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in 
8octioa 1101 Act ot October l, »17, authorised on January 25, 1919

♦

?י * , * ■4 *v C3 ׳' f  A i ' , ■j f cMt e t ן י ! ^ • ׳ ^ 1 i f• * « * ־ ^ • ־ ’ ^ ־ ^ ־ ״ * * ■ * ־ •f ־ ' r ־ * * * ? & _

D tfr tM w p fe ענמשידשן זיף־ W w Ji 
 דער אײנפיהתננ. נײער דער פיז סטען

איבערנעהםען ב«אד דאתם רועט שטאאם
אען, אלע  אײגע־ אן האבען װעט :?עהל־̂ם

 געבען קענען אױך װעם און באנק, גע
םארםער. פארשידע;ע קרעדים

 געװארען נעשטימט איו דעם חוץ א
 ערציהונגס־ דער ענדערונג,איז אן פאר

 נײער א פון באשאםונג די פאר סיסטעם,
 גע״ נײע א םאר טעקסעס, פון סיםטעם

 נײעם גאנץ א פאר אוז ריכט־׳סיסםעם,
 דעד אז הײסם, דאס צײטועסעועזען,

 ציײ אײגענע זײנע האבעז זאא ט6שםא
מונגען.־

 וועם עהספערימענט דעם םון װאס
 עס זאגען. צו שוחור איז ארױסקוםען.

 זײנען עם ווער דעם אן םיעא זיןי װענ-ט
 שפיצע חןר אנ שםעחעז װאם םענשען די

 עס ראקאםא. נארד אין רענירונג דער םון
 פרי־ אז ניט, צוױיפעא קײז נאםיראיד איז

 זײנע אאע אנווענחגן װעט ,*ואם*קאפימאא
 ניט זאא עקספערימענט דער אז כוחות,

 זעהר א עס איז יעדענפאאס נאר געלינגען.
 ארשײנונג אינםמרעסאנטע און װיכםינע

 ברײנגען ?ען וחגאכע אעבע^ אונזער אין
פאאגען. װיכטיגע גאנץ זיך םיט
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די געגען אײראפא איין ארבײםער
רוסלאנד. אין פאליטיה עללײם

 איז פארטײ אײבאר די האם װאך די
 יעהר־ םע19 איהר אפגעהאאםען ענגלאנד

 די־ אץ סויםפארם. איז קאנםערענץ איכע
 באטיײ אויף זיד האבעז קאנםערענץ זער

 םון ארבײטער־־םארשטעהער פיצאע ליגט
 פון הויסמאן קאםיא װי אענדער, אנדערע
 שװעדען, םון בראנטינג ה. בעאגיעז,

 פראנ־ די און האאלאנד פון טרעלסםרא
 רעגא־ דזשאהו, סאציאאיסםען צויזישע

דעםאאין. און דעא
 םאגעס־ דער אויו« פונסטצז הויפס די

 אפשאפונג די מווען; זײנעז ארדנוגג
 די םאיכם, מיאיטער געצװאונגענער פון

 געג- געװיסענהאםטע אאצ פיז באפרײאונג
 םון דער~צײט אין מיאיטאריזם םיז נער

 זיןי ארײנםי^עז ניט דאס און םלחטה,
 האבען פונהםען די אאע רוסאאנד. אין

 דיסקוסיאז. היציגע ?עהר א ארויםגערופען
 וחנגען פונקט דער — אאץ םון מעהר

 אנגע־ האם קאנםערענץ די און רוסלאנד.
 םןד זי װעאכער איז רעזאאוציע א מען

 קאנגרעס טרײד־ױניאן דעם אויף דערם
 אום אהציאן, אינדוטםריעאע אן אנצונעמען

 אפצױ גירוננ5ר בריםישע די צװיננען צו
 טעטיגקײט םיאיטערישע יעדע שטעאען

 אנגענומען איז איינשםימע דוסאאנד. אין
 געצװאונ־ גענען רעזאאוציאן די נעװארעז

 באםרײ־ די םאר און מיאיטער־םאיכם גענע
ארעםמירטע. •אאיטישע אאע םון אונז

dv א געװארען אנגענומעז אויד איז 
 6 א םיז אײנםיהרומ די םאר רעזאאוציע
 אינ־ אלע אין ארבײטס־טאג שםונדיגען
דוסםריען.

 אלץ יארק נױ אין כװאליע סטרײק די
עעםער. און גרעםער

 נומער דעם אין סלאץ אנדער אז איי^
 םון םטרײה דעם איבער באריכםעט װערט

 װאהרשײנ־ נימ איז עם קעפםײהער. די
 דויעחגן. לאנג זאא סטריימ זײער אז ליך,
 אר־ טט צו זײנען העפמײהער, די זײ,

 הא־ העגען זאלען באסעם די אז גאניזירט,
 םארצי־ א דורך אויסצוםױזרען עפעס פען

 מים צוזאמען אבער סטרײק. פון הונג
 שוירם די אויך קאכא* אין ארוים זײנעז זײ

 אור־ םיעלע צואיעב זײנען וועאכע מאכער,
אפ, ערגער צײט לעצטער דער אין זאכען

 *רל1 דער אין ארבײטער אנדערע אלע ײי
 האבען םארזוכען אײניגע אינדוסטריע.

 די אין געמאכט םאכער שוירט די שוין
 זײער םארבעםערען צו יאהר פאר אעצםע
 ערםאלנ. הנאפעז א םיט גאר אבער לאנע,
 אםאל־ פון־חזר םײל א זײענדיג םאא, דאס

 מעהר זײן נעװיס זײ וחנלעז גאםײטעד,
 וואך די ארויס זײנען אויך ערפאאגרײך.

 סטרײק, דזשענעראל א אין קאםױ, איז
 אין יארס. נױ םון סאכער סיגארען אלע

 סי־ די םון מען האט יאהרען אעצטע די
 זײ געהערמ. װאס וועניג םאכער נארען
 אהן יאך, שווערען דעם נמםראגען האבען

 פראמעםמ, םון אויםדרו? וועלכען אירגענד
 םארגעסען, נאר האט וחגאם די אז אזױ,

 ױניאן. םאכ^ר םיגארען א דא איז עס אז
 נרויסע די האם אוים, זעהמ עס װי אבע̂י

 גרוי־ דער נעװיס אויך וױ סטריײדכוואליע,
 אויםנעטרײסעלט זײ אויך יקרות, סער
 אײן װי א<#, י.1שלא צאגנען זײער פיז

 זײ און קאמ», אין ארוים ?ײ זײנען סאן,
אלבײםס־רואך, ־שםונדיגע44 א פאדערען

 •רא־ 50 אויף װײדזשעס אין העכערוננ א
 און ױניאן, דער פון אגערהענונג וײ צעגט,

 הערצליכען• א אלע זײ וױנשעז סיר װ. ז*
גערעכמען און גדויסען זי^נר; « סוב כחל

1 Jו ׳;
iiiihwirifMb̂ Titin^ . ודו -iT

ler ־̂ ̂ 

גע״ האבען זײ אויםמערקזאםקײט, די גען . דעלעגאטען אוגזערע װאם ראאע די
 קאנ־ אעצםער דער אוי!* געשפיעאט האבען

 איז אװ״לייבאר, םעד. אם. די פון װענשאן
 יעדען םון אויפמערקזאםקײט די װײט

 ן אין אינםעתעשיאנאל׳ דער פון מעמבער
 ! קאנװענשאן די װאס װאכעז, צמײ די

 אינטער־ אונזער איז אנגעהאלטען, האט
 איבער׳ן געװאחגן באװאוסט נעשיאנאל

 באטײליגט זיןי האבען זײ לאנד. גאנצען
םראגע. װיכטיגער יעדער אין

 צו אלעס. ניט אגער נ^ד איז דאס
 צוגעגצבזןן אייד םוז אקטיװיטעט, זײעי

 מיש טאקט תןר קרעדיט, זײער צו װעי^ן
 א־נ־ די אנגעםיהרם האגען זײ ײע^סנן

 ק^ג־ דער אויף דזגבאטען טערעכאנטסטע
גיענשאן.

גע־ קאנװענשאן דער אויף זײנען עס
 ראדיקא^ען םון רעדנער גוטע היעאע װען

 אי־ ניט זײ האבען *;ײדער אבער פאיגעצ,
 דעם דורןי איז פונקט• צ,ם גערעדט מער

 צױ די םון רעספעהט דעם פארלארען
מלעי•
 י1אוי נעװאאט ניט זעהר װאצט איך

 םון קריםיקער א םון ראאע די נעמען זיך
 ״נמ־ האבען זױ דצלעגאםזנן. ראדיקאלע די

 י1אוי אויקצושטעהן גזןהאם גענוג באך״
 אײנפאןי װאצט עם און ראנװענשןיז, ךעד

 זיך זאצ איך אז םיר, פון הארצלאז געװע;
 אויף אבער זײ. אויף ארויםװארםען א.ײף
 סך א אין אז װיםען, אלע םוזעז פיעל אזוי

 נע־ באשליסע ראדיקאלע װאאטען י*עאע,
 װאאםען זײ װען װערען, געװאונען הענש

װערען. םארטײדיגם געהעריג
 בײשפיעא אײז צײגען כאויז װיא איף

 האט רײדען.װאס אין םאקטלאזיגקײט םון
 םיר אויב רוסלאנד, געטאז שאדען פיעא

 קאנ- םיז באשליםע די אז אננעםען, זאלען
 װערם, איז נים וועאכען האבען ווענשאן

 אינםעמאציאנאלע םון גאנג דעם םאר
י באציהוננען.

 דיסהױ איז נײשאנס אװ ליעג די ורען
 םון םרײנד די ה$בען '.עװאיצן, טילט

 א געםאכם האנווענשאן אוים׳ן אײדלאנד
 םוז גײשאנס אװ איעג די אז פארשצאג

 דיזער ד. נ א א ר י אי ארײגגעמען
 געװארען אונטערשםיצט איז םארשלאג

 ראדיקאצע די םון אײנער האט באלד און
 װיכ־ נימ דא איז נאמען דעלעגאטען(זײן

 גע־ האט און װארם דאס גענוםען טע)
 זיף אין םוז ניישאנם אװ ציעג די זאגט:

 (דער נאציאנען, ע צ א צנטהאלטען
 אפצאדיםכממ־ םון געשטורעםט האט האצ

 דא אז געזעהען, אלע האכען מיר טען).
 םאר־ א סאיײנגהײט. אײן נאר םעהאט
 םיט װאאט קאנוועגשאן די און שלא^

 אנגענומען באגײסטערונג גרעסטער דער
 געםײנט װאאם װאם אמענדםענט, דעם

 אר־ אםעריטאנער דער םון אויסדרוח אן
 םוו רוםלאנד אז באװעגונג, בײטער

 דער אין װערען ארײנגענומען ך י ו א
נײשאנס. אװ איעג

 ניט דעלעגאט דער אבער דאס האט
 צוגע־ ער האט דעם, אנשטאט און געטאן,

 זײנען אײרישע די — זאץ א נאף זעצט
 האם גאייןי און ספארמס, ביאיגע זעהר

 הא־ אלע און הוקען, צו אנגעםאנגען מען
 אלײן גע׳ר»רג׳עם האט ער אז געםיהלם בען
 צו ארויס איז ער װעלכער פאר זאןי די

גןעםפען.
 געקענט נימ שוין האם דעלעגאס דער

 געמאכט ניט םארשלאג קײן און רעדען
 עם װאאט ער װען און רוסלאנד, װעגען
 דורכגע־ אייד עי װאלט געםאכט, אפילו
אומשטענדען. די אונםער םאלען

 איײ איהם האם גאםפערס מעהר, נאד
 םא־ צו ער םײנט צי געםחןגם מאא גיגע
 נײשאנס אװ איעג די אז םארשצאנ, א כען
 נאציאנען, אלע אײנשליסען זיך אין זאא
 צוטומעאט, אזוי ג^זוען שויז איז ער נאר

 װאס געװאוםט ניט אײגםאך האט ער אז
 נאטירליף, איהם. צו נערעדם האם מצז
 נים זאןי קײן םען t»P פארשלאג א אהן

 םון םראגע די איז אזוי און דיםקוטירען
 איז ניישאנס אװ די^ציעג אין רוסאאנד

געווארען. איגנאריר׳ט גאגצען
 קרעדיט צום צוגעבען נאך םוז מען

 װאם פאקמ׳ דעם דעאעגײשאן, אונזער פון
 זײערע געהאלמען צו איםער האבען זײ

 זײ װעאכען צװעק אוים׳ן אסעז אויגעז
 װיםענדיג און עררייכען. געװאאם האבעז
 האבען געװאצכ^ האבען זײ װאס האאר,
 איג־ אן געהאם נאטייליד רעדעס זײערע
 ארױםגעצײגט אויף האבען וײ האלם.

 צו״ רעדעז, אין ענטוזיאזם נויטיגען דעם
 אלע דיזע אורזאכע. זעאבער רער ציעב

 געשאםען האבען גענוםען, צוואםען יואכען
 םאר אםםאםםערע אננעגעהםע זעהר א

ײ דעלצגאםצז. ״ונחנרע געקרא־* האמן \

 טאקע האבען און דעספעסט דעם קראגען
 םארצײפענען.םאזי־ צו םעצע אײנעע איז

רעזוצטאםען. מױחג
 פאדערונג אונ?ער ורעגען דעגאטע, די

 אין סטרײק א םון אינדארסםענט אן פאו
 שיסאגא, םון טרײד םאכער וױיסם דער
 אינטערצסאנט־ די םון אײנע געורען איז

 םאר״ האט זי תאנװענשאן. דער «1אוי סםע
 אפ־ די און זיצוננ גאנצע א כםעט נומען

 אינטצרנע־ אונזער װאס צאדיסםענםען
 גא־ האט ארײנגעכאפט, האט שיאנאל
 ימדען םון נשםה די דערקװיקם טיראיר
אונז. םון אײנעם
 בצײםען ניט אונז דארפט איהר און

 דאף נשםה די איז אלעםען גאך דערפאר.
 םאקע סענ םען אינסטרוםענט. צארסער א

 בא־ באצאהלטער א זײן מאל מאנכעם
 ־ א ב א גמזאגם (סישטײנס אםטער

 גיט אםילו קריגט םען ר, ע מ ל ח א צ
 און םארטאז זיין און םינימום), דעם

 די אבער האײניגסײטען, אין םארהאװעט
 גארט, זי איהריגע. דאס םאדערט נשםה

 אײנםאף זיך ם ס י י ר זי בײנקט, זי
 גײס״ נאןי םוקםעס, נאך אנערסענונג, נאף

 געאעגענהײם א נאד ערהויבונג, טיגער
 בעס־ דאס און שענסטע דאם אויסצונוצען

 װעזען אײער אין אײחןלםטע דאס און טע
צוםרידענשטעאוגג די און גאיק דעם םאר
םיטםענשעז. אײערע םון

* * ¥
 גרויסע א םיר םון געװען װאאט עם

 אזא אין יא שוין בין איןי ורען עואה,
 נים אײר זאל איד אז שםיםונ^ עתסטזגר

 דיזער פת jjnJjrn די פיז נצטעז ךי גענען
 זײ האבען אצעםען נאד ותרטער־שלאכט.

 צוזאםען מינוטען אמענעהמע פיעצע דאך
 ארוםגעשפא־ שםונדען סיעלע םארבראכט,

 ״באארד־װאק״׳ שעהנעם דעם איבער צירם
 געםיאאסאםירט און םיםי אטלאנםיק פון

 ערהא־ און שעהן איז וואם אלעם וועגען
 זײעחג געשעיט צוזאםען האמנן כען;

 צױ און <אטור שצהנצר דער פון קרעםטען
 בתײ זײנע םיט ים רױשענדען םון זאמען
 צבנה־ ציכטיגע די אין כװאליעס זעגדע
 זײע־ םאסע זאאעז װארום באװאכט. נעכט

 צוזא־ וועחגן םאראײביגט ניט נעםען רע
 אונזער םון העצדען איבריגע די םיט מען

? צײם
ו איןי ו  זײ ווער זאגען אלזא ם
 םאצי גוםע, yo't די — אײנם זײנען:

 שעהךםארסאפד דער — צוױי םרידמאן;
 דעי — דריי און !אדענשטײן םאפם מער

 ױניאן םאכער ריםערס די םון סעקרעםער
 ״םראיקע-. געבענשםע ־־ נאט א ,17 אאק.

m m m? יא א
 כזז א םיט אײנעם בעגשט גאט װען
 ״בענשם״ קראםמ רצדנער א םיט הדיכור,

 געפעהר־ םארט אזא םים גאײןי איהם ער
 צײטוג־ אעזעז צו — צײדענשאםט איכער

 צװישען נאםען זיםען זײן זוכען און גען
 זיד האב אין װאס שורות. טויזעגדער די

 צײטונגעךזױ דין פון אט אױסגעשטאנען
 דאם הײנם. װי דאם געחגנק איף כעניש!

 ארום דזשון, טען14 דעם שבת געװען איז
 פון ■אר א םריה. דער אין זײגער א 11

 געזעסען זײגען דעלעגאטען אונזערע
אויף געװארעםט זיך און ״ביעטש״ אוים׳ן
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 דערזעהען טיר האבעז יצוצלינג .pit דער
 זיף רערנעהנטערענריג םרויעדנעשטאצם א
 םרידםאז. ם»צי געווען איז דאם אונז. צו

 נע־ זי האם ארןנם רעכטען איהר אונטער
צייסוננ. א — האצטע]

— ציימונג? א פאר אידדאם װאם
נעםרענם. זי איף האב

: נעענטפערם זי האט
ניט. צײטוננ, א —
 םיר וי!ז*ל נעגעטען איהר אין האב

 זי האט ווײצןג א אויו» צײםוננ די נעבען
 איך עחצט נעםאז. שארגנינען םים דאם
 נאנצען א פארנעםם םרידםאן םאצי זעה!

 נעאאױ א נעײארען דאם איז פײדז׳צ.
 םאאי אי« דערװייאע ציימװס דער נאך

 «אר א און-איז םאךעװאונדען, וױיםער
 און צײםוננ א װײטער — מאעטער םינוט

 א װײטער — ארעם, אונטער׳ן װייטער
 גא־ און םרידםאן, מא<י םון באשרײבוננ

...1אי רענטםײז,
יע־ האבען חכרה די ניט. עוין שחגנט

 1םי צײטוננע; אצע אויםגעהויםט טאנ נעם
 דאס זיף האט אן דאן םון און מםןזט,

 צײםונ־ די םאר מאניע אזא *מעפאננעז
 נארענ־ ווען טאנ, געמיםען אײ( »ז נען,

 םרײע ר א ם נערערט האס ׳!וטיין
 איז םאנ א איהס איך האב איםינראציאן•

< ער׳צט ^נגעזעהען. נים אוינען די  א
t איהם אין־ האנ אווענד i 'x s i] ארונד ,
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- אײנפאל IK נעהעים ?D p t
 א און געקאימן טאנ(געבעד) צען

! נעלעזען נאנט
 נאגן די נאטירליך אייך װאלט איר

 איף אבער דערצןהלט, ניט נעשיכטע
 אױןי אט אויםנערענם זעהר יעצט
 ײן5א אםשר האב איך צ״ם. חנרה

 ײצייטומ. אויף דאצער צװײ א םפענט
 שופצאול גאנצען א אננעקציבען האב איר
 '־ ׳ ווען אז געהאםם האג און זיי םון

 בריוועצע דיזען שריינןן ײ״ד וועצ
 יחג־אינט אײנינע אינערגעבען אייר איר

 צײםוננןן געװיםע פון שטעאען םאנטע
 6S■ ru אויןי׳ אונז ווענעז און אגחגרע וועגען

 ג»ןי .iKe׳anuip צזם באצונ
5a ניט ם ע צ א דאד איןי סען n n 

 םאפע א*ך חאב אגנ און •.kp אויפ׳ן
 שריי• וואס קארעםפאנחמםזנן םיעצע זעהן
 חא״ צןיםונמן אגחנחנ װאם ד«ם בען
 ?'Jrn נצװים איז dkt געשריבען. שוין נען

J■.] צ״כםער. im
 נאנצק רעם אתים יעצט נעהם איןי

pk• ר אײנםאר איז םיר און םײנעם  פי
j< — אויגען די אין נעײארע! םטער m r 
lp נעהאם האם װאם ?אלום »ynj*p 
נױט׳ן נצוו*חמ אויםגצריםען איז נייעם

¥ 3דיי• איד יײו אלעםעז! םיט װארצעל  י
נאץ שמאםעם. נארג א םים צפנעשםעלט

 • גים ר*ט איז ! בא׳ננב׳עמ םיר. האם
? פארדרום
w ת*ט ווער אײד, םרענ איף p • »

KtK itenKK טיר אינםערעם אן האם
מן צווײ ווײם איןי ׳*■יצעמ א ער• — ז
נזד איז נאםען נארענשםײנם אז שםענם,

ד און חזרםאנם, דארטען ווען מ או װי
u םיר םיט איז װאט א״נציגער דער m
איו ער. וױינמר איז געווען רום אין טען

t ,10 צאקאצ םון ברידער אײף, בעם o*
א אייעחנן בײ איהם איחר דערזעהם םער

איחם גים אצימז, םיטיננ,
קיי^ אײר וחנצ איר ?עשענעם. די אין

םארמםען... ניט םובה רי םאצ ¥ ¥ ¥
 אויןו איו איםיגדיישאן פון םראגע די
 אינו די םון איינע געווען

 גי שוין תאט מען קאנװענשאן. בײם
 סךאגצ די הײסצ! גום בײם אט אט, טען
 גים ronp קײז אםילו װאצם האהן א און

 4גארצגשם^ ברודער נימ ווען געגעבען
 ,תאט װאס דעבאטע די געעםענט האט ער

 האלבען גאנצצן א םארנוםען נאכחער
m. טאני

 געװאוספ אאצ םיר האבען נאטיראיד
 #עהז חנם באזינען צו אונםעגציכקײם די

 גע• װצם עם פראגע. דיזער אויןי גןאונסיא
 אםעריקאג^ דער ביז צײם, לאנגצ א םען

» Tt םי| אויסװארצלען וועט ארבײםצר  ח
 אתה דער איז ער אז געדאיק,

 ד% ארבײםצר. אלװעלטליכען דעם פון
 רינ• א איז איםיגרײשאן םון באשרײנקונג

 אןך גאגצצר זײן םון סיים דער אין געאע
 םרײצ י1אוי אלץ נאר קותם ער ליסי.

 האאיסאליסט דער װי •ונקט איםיגרײשאן
 אין זצרים ער םרײד״. םרי״ אויף קותט

 איינ- אםעייק^ םון םירען צוגעםאכטע די
 לאי• הצמנרא פאר געאעגעגהײט א םאף

 אסעריתאגצד דעם פאר בענס־באדינטנגען
 צײס םתל נעםצז װעם עס יא, ארבײמער.

 I* אײנרעחנגיש דיזע ארויםצוקלאפען
געדאנה. זײן

 אי- דער םון מערקװירדיגסטע דאס
או פראגע, מיגרײשאן  אין םײטג^ םײז נ

 ניס דאס האם םאא דיזען װאס םאקט דער
 צװישאן דעבאםע א זײן צו אויסגעזעהען

 װי קאנםערװאםױחג און ראדיקאלען די
 ערװאר• מטויס האבען אײך םיז מאנכע

 דןך; די װאס דעם, םון אפגעזעהען טעט.
 •אליסי דצר געגען געװען זײנען דיקאלען

 אמעריקא םיז טיחנז די פארםאמנן םון
 קאנסערװאסױחנ די און יאהר, צװײ אוי^

 Dtp איז דעם, ר א ם געװען זײנען
 קאג• צװישען שלאכם קײן געװען גיט דאר

 איןי ווען ראדיקאלע. און סערװאטיװע
 םון אתומענםצן די איבצרגעבען אײד װעל

 דזנבאם^ דיזער םון פיטרען הויפט די
y װאס װערעז <ןלאר אײך פאר װקט k 
דעם. סיט םײן

 נזד איו װעלכער גארענשםײן, אוגזער
 גא־־א• דױער אין רעדנער מרשטער דער װעז

 איסיי פרײע ר א ם ג^רעדם האם
 םאר באדיגטגגצן, קײנע אהן גראציע

איםצר. םאר און םארגען, םאר און הײנט
ט דער װידער, םארעםעטה ח ױ נ ח  י

 ם9ײ ,19ײני .םיע־םעףס׳ רי םון
 רי פןן איינעם פאר פאררעכענם

 ?אנווצנשן םון חנלעגאםען האלםםע
 נערצן האס .“בוםטער .םאשין רער

 1• איסינראצח^ םרייע ן ע נ ע נ
, ט נ י י ן9ם ה ע ג ״ ר איו  און

 נעטרייםעצם איינםאך זיר האם ער
p n r, זו״ו ר9נ וועם טאםער 

שנעל אזױ ניט קןוננרעם אין
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 םיפאגראפיקאא דער פון םעק׳קואא
 ביין, אין ביז קאגמנרװאםײו א מי

 גע־ זיף וואאם עם װען אז מזאגם, 'ה#ם
 איםײ םון מנשרייגתוגג וועגען ויאגדעאט
 געוחנן ער וואאם איםער, אויף גױישאן

 געזעץ. אזא פון געגנער שםארהסםער דזנר
 פאאיםי, ?אונסיא׳ס עקז. חןר פאר *דאיז

־ א איז דאס וױיא דערפאר, :באױז ם ײ  צ
י  םיהאם ער און פימעא, ר ע ג י א י װ
 ריק^נסםרןוקשאן דער פון פאראױן* אק

 צורעבם םריהצר אפעריקא םוז •עריאדע,
 זי אײדער היים, אײגענע איהר מאכען
שטוב. איהר אין געסם איינאאדען מנחט

 ״באאשזד דער דאנהען. א דזשײמס
 רוזד פאר םאן. דער םיאםעא, פון וױק״
 גאג־ די שםיםונג, רעװאאוציאנערע נמנגם

 זיד האט געציםערס, האט תאנווענשאן מ
 *an וועגען אויסגעדריקם אזוי וױדער
פראנע:

 אונבאשרײנקםע געגען םאקע איז ער •*
 אײב כױם געײען איז ער *ײנװאנרערונג,

 םעסט״* ״איםערעסי דעם פאר אצבען און
 דער םאר ם׳הײםט איםיגראנםען, םאר

 אז ער, װיא אבער ט צ ע י ווייא*,
 פון םויערען די אםען באײבען ^ןאען עס

 ארבײ־ דער װײא אאעםען, םאר אםעריקא
 םעגאיכ־ א האבען װיא םיאםעא םון םער
 רוס־ םון גרוס אםת׳ן אץ הערען צו קײט
אײראאנד. און לאני

 םראגע די איז אאזא. זעהט איהר וױ
 מךי נים אאגעכױין, אין איבױגרײשאן יםון
 ק*ני- אדער ראדיקאאער םון פראגע א וחנן

סאאיסי. סערװאםװחןר
W » »

 וועגען דעבאטע דער םון ערעםנונג די
 ארצס־ ®אליםיישע די םון באפרײאונג דער

 גע־ געמאכם איז ילאנד דיזען אין ׳נױרמע
 האם ער *פילעזינגער. ברודער בײ ז%ז«רע

 זײן םיט אויפגעםאן נים גאר גאםירליד
 װערטה איז דעסװעגען פון *בער רעדע,

 געז^גט. עחי אן האם ער װאס לעזען צו‘
- רעדע: ךײע םון שםעאען מאנכע זײנען *ט

 בא־ דער םאר רעדען װיא ״איר
 ארעס־ אליטישע6 די פון םרײאונג

 אםגעזעהען ילאנד, דיזען אין םירםע
 םאנכע אז וױיס איןי װאס דעם, םון

 םאנכע איבערהויםם און דעלעגאםען
 וועאען פרעסע, דער םון פ^רשםעהער

 רעדען װאס יעניגע די אז זאגען,
 מענ־ דיזע םון באםרײאונג דער פאר
, \ טז  אםע־ לאיאאע קײן ניט זײנען .

ר־־האנער.
 א בין איך אז אםת, איז ״עם
 איף אז אמת, איז עס םאכער, קאןןוס

 איהר אבער איםיגארנט, אן בין
גע־ האב איןי אז װיסען, דןום כיעגט

 םון ארבײםער די פאר ארבײם מאן
 װי־ םיעל אזוי פונקט לאנד דיזעז
 אנ־ דא איז װאס אײנער יעדער סיעא

 באװעגונג דער אין בין איך וועזענד.
 דורןי און יאהר, 25 אעצטע די םאר
 אאעס גמטאז איןי האב צײט דער

 דער םאר געקעגם האב איף װאס
 םאן א אאס און באװעגונג, ארבײטער

 רעד באוועגונג ארבײםער דער םון
יעצט. איך

 גרונד הײן געפינען ניט קען ״איך
 דער םאונ. רעכטפארטיגונג קײן און

ניט זעה *יןי האנדלונג. קאםיטע׳ס
 ניט דא איז זאך קײן װארום אײן *

 דער גונסםען צו געװארען דערמאנט
 ארעס־ פאאיםי^ע ד• םון באםרײאונג

זאגאר, צאר רוסישער ךער טירםע.
 װען אכינעסםיעס. גענעבען אויך האט
 געהאם חתזנה האט ניסאאאי צאר
; אפנעסטיע אן געגעבען ער האם
 געבוײ איז טאכםער עריטטע זײ װען
אן געשענקט ער האם געװארען רע,

 נעהאט האט ער וױ אזוי אסנעסםיע; *
 אפ־ 5 געגעבען ער האט טעכםער 5

 אזוי װי אײן ניט זעה איף נעסםיעס.
 יעצט איז װעאכע ״אאגד אונזער

 םון שםופע העכסטער דער אױף
ענדע זיעגרײכ^ר דער צואיעב גאיה

 ערגער האנז״לען זאא מאחםה, דער פון •
 4?״ רוסאאגד םון -
גערעדמ. מאעכם גים ׳ ־ '

 ארײנ־ אויך זיך האם םרידכיאן םאאי ז
 האם זי שאאכם. דיזער אין מווארםען

 און אפעאירם געװײנם, געבעמען, נצבעך
 ס׳האם אבער נעםטראשעט, סאא גואנכעס

p p געהאלםען. נים זאך ipo ױי האט 
ארט. םון ריהחון געקענם גים ךאדםען

 אז געזאנם, אםיצו דא האבען םאנכע : י
 דיזער איבער נימ גאר רעדט םען יותן

 איד בעסער. םיעא גערוען וואאם !יאגןג
 סוד, הינטער־״די-מואיסען א געהאם האכ

m ײ ל א גאםיערס vtK j אן םאר 
 ײ ם י א א • םאר אםנעםםיע »צגצםייגער

. 0 t םים וחאאט עי *יז •וײזאגערס 
pmw מן ס צ ע פארשצאג א א

 דערםיםיננפװ
25 מסאל יוניאן והנסםאכערס און ודסם

mm* t\\n

 באארד עיזדמוםײו םונ׳פ זיצוננ א
 דרעסםאכער און וײיסם אײדיס דער פון

 מד אפנעהאאםען איז ,25 אאקאא ױגיאז,
 םעז24 דעם אווענד, דיענפטאג ווארעץ

 םע15 איסם 7 האוז, פיפעא׳ס אין ױני,
םשערכמן. — פער שרועסםער סםרים.

 דער םון ארבײםער די םת קאםיםע א
ר/ ערשײנם הא. דרעס אאנדאן א  עקז. פ
 געװיסע אויף זיך באיןאאגם און באארד

 נאכדעם םירםע. זײער פון האנדאוגגען
 אינ- פונ׳ם םענעדזשער רײזמןרג, בר. װי

 עקז. דעם גים דעםארםםענם, דעפענדענט
 וחנגען אינפארםאציע גענויע א באארד
 ערוועהאם רוערם אנגעאעגענהייט, דיעזער

 שוועסםער די פון באשםעהענד האפיםע א
 זײ אז קאהען, בר. און םינםץ קעיםעז,

 האנד־ רײזבערג בר. מים צוזאםען זאאען
םראגע. דיעזער איז אען

 *װאיתןער׳ס דער םון ביםע דער אױן*
 עקזעקױ דער בארױאיגם ױניאן״ דעפענס

 םין םומע די בײצושםײערען באארד טיװ
 בא־ דער םאר םאנד צום דאאאר הונדערט
געםאנגענע. פאאיםישע םון םרײאונג

 וואר־ םון ארבייםער די םון קאכױםמם
 דזשײ. דער םון און זוסםאן ענר שאפסיזי

 פאר׳ן ערשײנען קא. װײסם ראזענבאום
 בגוגע אנפראגען געװיסע םיט באארד ?גקז.

 םראגען די שעםער. באטרעםענדע ^יערע
 האםיםע, א צו אימגרגעגעבען וחנרען

 םואםאכט די נעגעבען ווערם עס וחןאכער
 וועט זי װי םראגען די אין האנדאעז צו

נויטיג. פאר געםינען
 זײן אריין שיהט םײםעאצװײג בױדער
 בעאםםער באצאהאםער אאס רעזיגנאציע

 חןזיגנאציע, זיק אין ױניאן. דער םון
 קראםט אין ארײן זאא בעט, ער וועאכע,

5 c nםײםעצ־ בר. ערלןאערם ׳ױאי טען 
נ, ד צו געהאם בדעה האט ער אז צװ̂י  ח

 עס אײדער נאד אםם זײן םיז זיננירען
 סםרײק, גענעראא דער אױסגעבראכען האט

 םרײנד נאהענםצ זײנע םון אײניגע אבער
 ױניאן דער פון אדמיניסםראציע דער אין

 צו דעראאזען נים דעםאאט איהם האבען
 ער־ — אבער איצט שרים. דעם מאמנז

 — טײטעאצײײג בר. װײטער קאעהרט
 םון זיך צוריקצוציהעז םרײ זיך ער פיהאם

 איבער איהם, איז עס װעאכען ׳אםט זײז
 וױיםער אומםעגאיר אורזאכען, געוױסע

 דריקט םייםעאצוױיג בר. אנצוהאאטען.
 צום דאנק םיעםסטען זײן אויס דערבײ

 וואס עהרע דער םאר באארד עקזעקוטױו
 דורך צוגעםײאם איהם האם באארד דער

 אאס סםרײה נאכ׳ז באאד איהם באשטימען
 און ױניאן. דער םון טשיעף־האױוײן

 — אםם זײן םון ארויסםרעטענדיג איצם,
 ער געהם — טייםעאצװײג ברודער זאגם

 ערנסםער םון געםיהא א מיט אוועק
 םיה־ און בעאסמע אאע צו םרײנדשאםם

א אהן און ארגאניזאציע, דער םון רער

 איז איז עס װעפען געגען הרירוחו שום
ױניאן. דער פרן אפיס

 בר. אײבער דיםהוסיע אענגערער א נאך
 פוג׳ם רוערם רעזיגגאציע םײנמגאצװײנ׳ס

 אויס־ קאכױםע א ערוועהאם באארד עהז.
 גזד א אויף םײםעאצװײג בר. צודרײיעז
 און דאנק יוניאן׳ס דער אופן העריגען

 בער־יא און טרײער זיין פאר אנערקענוגג
 פון אינםערעסען די אין ארבײם געבענער

 וחד האסיטע דער אין ארנאניזאציע. דער
 שעהנ־ זיאבערםאן, ברידער ערוועהאם רע;

װאםיאעװסקי. און אנםאניגי האאץ,
 חד םייםעאצוױע׳ם בר. םים וױ אזוי
 םון אםט דער וראקאנם באײבט זיגגירען

 עקז. דער ערוועהאם םשיעןיײןאוירגן,
 ברר םון באשםעהעגד קאסיםע א באארד

 שוועם־ און עסעגםעאד זיאבערםאן, דזור
 פאסענ־ א נאכצוזומנן הראגהארדכ^ םער
םריײגעווארענעם דעם םאר קאנדידאם דעז

M f
 אײ םולם םענעתשער אנםאניני, בר.

 םאר שאאגט דעפארםםענם, םאאיעני׳צצן
 םון םיהתגג דער אין ענדערונגען *יעיגע

n תאסיטע, גרױוענם דער ם\ן זיצועען 
 םעגאיכד בעםערע א געבען זאאען וועאכע

 צו ארבײטער איםאציעגישע די צו קײט
 ־גרי־ דער םון ווערען אויםגעהערם קמנען
 ווערט פארשאאג דער קאםיםע. ווענס

 האםיםע גרױוענס דער צו איבערגעגעבעז
 ווערט האםיםע די און באסראכםנוג, פאר

 רעקא־ איהרע צוצושםעאען אינסטרואירם
 ענ־ םארגעשאאגענע די וועגען םענדאציעס

 םונ׳ם זיצונג נעקסטעד דער צו דערונגען
באארד. עקז.

 אין ענדערונגען געװיסע םאר פאאז א
nדער םון םארוואאםונג איצםיגער ר 

 באארד עקז. צום צונעשםעאם ווערם ױניאן
 שאם־ איטאאיענישע םון האםיםע א םח

 דיעזען צו האבעז וועאכע טשעראייט,
 טען17 דעם םיטינג א אפגעהאאטען צוועה
 צו איבערגעגעבען ווערם פאאן דער ײני.
 אויפ־ איהם זאא זי אז ,7 םון קאםיטע דער

 דערנאך און באםראכםוגג, םאר געהםען
 עקזעקױ צום רעקאמעגדירען דעם וועגען

באארד. טײו
 םאאז דערמאנטען דעם םים צוזאםען

 שאם־םשעראײט איטאאיענישע די פון איז
 רעזאאוציע, א געװארען צוגעשיסט אױך
 זײער אויף געוואחנן אנגענוםען איז װאס

 רע־ דער אין ױני. טען17 פונ׳ם םיטינג
 שאפ־ איםאאיענישע די םון ווערם זאאוציע

 האא־ שעראיכע די םארדאםם םשעראײט
 אוטפאראנט־ גרופע געװיסער א םון טונכ

 אייני־ צװישען םוםעא־םאכמר ווארטאיכע
 איז ;ארגאניזאציע דער פון םעםבערס גע

 אר־־־ איםאאיענישע אאע פרן נאמען אינ׳ם
 אױס־ רעזאאוציע דער אין ווערט בײטער

 דער צו צוטרױען פאאשםענדיגער נעדריקם
פאד״ א או: ײניאן, דער פון פארוואאמונ:

 איבערגעגעבען זאא פראגע גאנצע די אז
 דארטען און קאונסיא עקז. צום ווערען
 ריב־ די אז געזעהן געווזןן שוין ער װאאם
 אזא ווערען. גענוסען זאא שםעאונג טי;ע

 נאף געקומען. גיט אבער איז פארשאאג
 שעהנע א (גראדע םיר זאגט מען מעהר,

 אאץ נאןי ײעם גאמפערס אז װײבעאע),
 אנ־ פיעאע פאר און דעבס׳ן פאר טרײען
װ. װ. א. דערע

 זאנענדינ, אכית דעם נים׳ וױים איןי
 פון האאט איך דעם. אויױ זאגען צו װאס

 וױכטיגע אזא אין דיפאאפיאטיע, אפעגע
 װירקאץיפאר איז גאטפערס אויב פראגע.

 ארעס־ פאאיטישע די פון באפרײאונג דער
 ארױסקוטעז געדארפם ער האט טירםע,

 זײן זאגען וועניגסםענס אט און אפען
 שוױײ זײן קאנווענשאן. דער פאר כױינונג

 גע־ ניט זיכער מאא דיזען איהם האט גען
 העגגען צו שיער דער איז וױפיעא פאטט.

 דאס עד קען יעדענפאאס אאביס?... די אין
 איף וועא יעצט, ^פיקסען״ טרײען נאך

* m wזײן. טוחא א^עס איהם
 םייעחנ מײן רױזעאע, טײערע מײן

 םון רעפארמערס די נים גאויב װײבעאע,
 ער װאס דאס װאדט. א ״פארווערםס׳״

 הײכײ־ א״ אאס םארגעשטעאם טיר האט
 םאיצה. באױז איז בחור״ אידישער שער,

 בין געווען, בין איןי ײעז הײם דער אין
 א נאר געווען, נים נאף בחור קײן איןי

 בײ יעצם אינגעאע. דארינקער קאײנינקער
 סף א סך, א שוײ איר 1בי ראנווענשאן דער

 דאך בין איך וױיא בחור, א פון װײמער
 וױיסען אאע מאן. םארהײראטער א שוין
דאס״ דאד

 צו געהאם ער האט װאס געװאלד,
ן װײבעא כױין יאהרען. מייגע  םיײ גאןי מ

גאנצזגז אץ איחר אן ה^ב יךא אז נען.

 ר.יבח א פון ראאע די שפ״עאען צו םרײט
 גזןהאט טיר צו ער האס װאס יעװאאד,

? םאיצה פארשאאםענער זײן טים
 רער פון םרעזשורעד דער טאבין,

 האט אײבאר אװ פעדערײשאז אטעײקאז
 גאםיגײשאן. ^שעדזנע״ א זעהר געקדאגע;

 נאטינירם איהפ האט װאס רעאעגאם דזני
 ם ע ד ס א א פארגעשטעאט איהם האט

ן ע ע צ נ ײ ן א ע װ י ס ע ר ג א ר  פ
ן ן * ם י ר א ע ז. ד ר, ־ ע ג א  ק
 שטארק טיר דאס האט נאםיראיך א. י ס

 אײנער כאטש זײז זאא געםאן. הנאה
דעדרוייאע.
 אז טסתטא שוין דאף װייסס איהר

 אא־ זײן אויף געװארען ערוועהאם איז ער
 איהר װאס זאך אײן אבער פאאץ, טען

 ם־ V ס א איז געזעהעז נים נאך האט
 האנדאונ־ םראגרעסױוע זײנע םון א ע פ

 שריי״ דא טאקע אײך איך װיא דאס גען.
 נחת און וױסען זאאט איהר כדי בען,

קאײבען.
 דער געװען איז מאבין ״גענאסע״

 דורד קאםימע ״אאא״ דער םון טשערטאן
 דורכ־ געדארפם דאס האבען האנט זײן

 ער האט געזעצע. םראגרעסױוע אאע געהן
*?אקאך. םארם אזא פארגעשאאגען אוגז

\m v װעט וואס אתאניזאציאז 
 גע־ אגיםירען שריםםאיד אדער מינדאיך,

 ארגאניזאציאן םון םארםע יעצםיגע די גען
 איי״ אװ םעדערײשאן אמעריקאן ־ער אין

ן באר ה ר א ע ג ד נ ו ם י י ה ם ו ג  
ן ו ם ם ע . ד ז ק  זאצ #נסיא א ק ע

 טד װי — .“טשארטער איהר פאראירען
? פראגרעס אזא אײןי פעאם

 אז זײן ס׳קען גענוג. זײז שוין זאא
 שרייבען-מז» נאןי עטוראס אײןי זאצ איך

גאיקציך, און נצזונס סיר זײם װײא

 ארד־ צוריסשםעאעז העאםען אוץ קרעםטען
ארגאניזאצמג דער אין אײגיגקײם און נוע

 אײנ־ דריקט באארד עקזעקוםױו דער
 דער םים צוםרידענהײמ זײן אוים שטיכיג

 באשאיסט ״ און רעזאאוצי^ דאזעער
 איטאאיענישע די באדאנקען צו עםענםאיך
 דער צו אאיאאיםעם זײער םאר מעםבערם

ארגאניזאציע.
 אי״ דעם עטאבאירען וועגען פראגע די

 באזונדער א אין ברענטש טאאיענישען
 קא־ דער צו איבערגעגעבען ווערט אאקאא
 אינפטרוק־ םיט אאהאאען, איבער םיטע
 רעקאםעג־ זײערע ארײנצוברענגען ציעס

 שפע־ נים םראגע דער אט וועגען דאציעס
 פוג׳ם זיצונג נעקסטער דער צו װי םער
באארד. עקז.

 אױםנאהמע באגריםונגס וואריםע א
 געגעבען באארד עקזעקוטױו םונ׳ם וחגרט

ײחנן/ דעם צו ה ״ו  וועא־י וױנםשעװסקי, ב
 אײ־ פון צוריקנעקוםען אאננ נים איז כער

 באגרײ דער אויןי ענםםערענדיג ראפא.
 די אויםנעדריקט ״זײדע״ דער האט םונג

 ער װעאכער םיט םיםיע, די אז םײטנג,
 פון דעאעגאםען אנדערע די םים צוזאםען

 זײנען האנגרעס אידישען אםעריקאנער
 מעג אײראםא, סײן נמווארען געשיהט

 ער־ אן אאס װערען באםראכט רעכט םיט
 ״זײדע״ דער םאאגרײרדורכגעםיהרטזג

 ארגאניזיר״ די םון גרוס א אפ אויך גיט
 אײראפע• די אין ארבײטערשאםטען טע

 אויס־ דארט טוען וועאכע אענדער, אישזג
 קוםענדער דער םאר ארבײם געצייכענטזג
 איבער ארבײטער־תאאס םונ׳ם באםרײאונג

וועאט. <אנצער דער
^ ם ר געשאא• זיצונג די זיך האט חו

סעק. שעהנהאלץ, י. םען.

 כאנוא־ עסזאםינער̂ס
ױניאן נושלערם דערס,

82 לאסאל
 םאראיבער. שוין איז םטריײן דער
 בא־ אכיאא נאר האבען ױניאנס אונזערע

 גערוםען רעכט מיט קענען זײ או וױזען
 אידישער דער םון אנםיהרער די װערען:

 אין האבען םיר באוחןגוננ. ארבײםער
 אנדערע ײאס דאם געװאונען סםרײק אײן

 םאא םיער געדארםט דארויף װאאטען
 ארבײם װאך שטונדען; 44 שםרײקעז.
 אנשטענדיגען אן ארכײמ; שםיק אנשםאט

 אפשאפונג די און וױידזשעס אײ פקייא
 4 זײנען שעםער, (סקעב) קאײנע די םון

 בא־ זאא אײנע יעדע ווען װעאכע זאכען׳
 פאר אישו אאס װערען געשמעאט זונדער

 געהײסען עס װאאט סטרײה, גענעראא א
 האבען אבער םיר נעוױנס. גרײסער א

 אײן טיט — בחיפזון געטאכט אאעס
סטרײק.

 אין איז ער רוי װיכטיג זיענ, דיזער
 פון פרעסםיזש דעם פאר באדייםונג זײן

 זעא־ דער אין אונז דאיױ ױניאן, אונזער
 אאעס אז פאר׳שיכור׳ן, ניט צײט בעי
 און סטרײק מיט׳ן געװארען געװאונען א״ז

 ! נײן געענדיגט. א'ז ארבײט אונזער
 אויסגראבען מיר דארםען יעצט ערשם

 1א ארויסװײזעז און םרעגטשעס שמארקע
 באפעסטיגען צו םעםיגקײט אינטעגסיװע

 נאענצענ־ דיזען אין האבען םיר װאס אאעס
געװאונען. קאטף דען

ײ * *
 מען װען נאר נים גרויס איז זלעג דער

 אאע םאר גאנצען אאס איהם באטראכט
 מעץ װען אויף אבער צוזאפיען, אאקאאס
 באזוג־ אאקאא יעדען פאר איהם צוטייאם

 אא־ האײנע די געװאונען האבען עס דער•
 אאקאאם. גרויםע די װי גוט אזוי קאאס
 דעם פראםארציע. זײן אויט אאקאא יעיער

 גע־ םראפארציאנעא האט זי̂ע גרעסםען
 אאקאא, נײער א .82 אאקאא אוגזער האט
 סמרײה םאר׳ז ער האט ^ײאד. ואו יונג
 דארמ און דא באדייטונג. חײן געהאם נים

 עקזאטינערם די שעפער מאנכע אין זײנען
 אךגאניזירט. . בעררען בושאערס די און

 װען דאם געטראםען אםט האט עס אבער
 םאעגט אאקאא אונזער פון אםיסער דער

 וחד בתים בעאי םיט םארהאנדאען קומען
 מעכד אונזערע םון אינםערעסען די גען

 אפ־ מאנוםעקטשורער דער זיף ואא בערס,
 האט איהר ױניאן! א מיר אוין רוםען:

 צו געגונ ניט םרעזשורי אײער אין דאד
סאאארי... נעקסםע אײער באצאהאען

 איז אוגשטענדען _ אזעאכע אונטער
 נ-ט ווען און ארבײטען צו אױכגעקומען

 ־־י ם.*ן מנטשאאסעגהײם די און כיוט די
 אא־ אונזער םדן אםיסערם יעםאאםדיגע

 ארבײם ןופפערװיציגע די םפעציעא קאא,
 שעהג־ בר. עקכדםענעדזשער אונזער םון

 ״צאגאצ אמזער אז םעג*יך איז בער^
צום חגרצויגען גים נאנצזנן אין

מנצסיו

 סצןווק• ^םםאנער די טון דער *
 דאנער• צעצטעז פאצקאם. v* מאבער
 סטרײמ אין ארויס •w םריח׳וײנען שםאג

 גע־ אדכײטער די שױן זײנעז םאגסאנ און
 ארבײט. דער צו צדרמן ?יעגרײכע נאנגעץ

 דזשאינט וואס״אונזער םאחנרונגען, די
 נאב־ זײנען ^ורויסגעשטעצט, ח*מ באארד

 מאנופעקטשו- די «ח געוואחנז געגעבען
 אונ־ איז מאנםערענצעז אײניגע נאד רערם,

t מערהאנדצומען.
 איז סטרײס דיעזען םוז געשיכטע די

 ער- דעם װאס דעם, םיט מערהוױרדיג
 ױניאן די חאט באסטאז אין מאיצ שםען

 מאנופעסטשו־ א מיט האנדלעז געדארםט
 צעצטער דער אין אםאסיאײשאן.־ רערס

 מא־ די האבען סטרײק, ערב סאםע מינוט,
 אז אנאנםירט, פצוצצונג נוםעקטשורערם

 אסא־ אן איו ארגאניזירט זיר האבען זײ
י אז W סיאיישאן  ױנ־ םאראאמען׳די ̂ז

 ארגא־ !ײער מיט ם^רוזאנדצען זאל יאן
נידאציאן

̂ש&ען דעם אן ויך פאמט וואס תשוציע עו
 געװען איז סםמיס דער גצזאנט, װי

 אין י1קאם* לער אבער צאגגעו/ סײ\ נים
 קא־! פאחפיעדמנע די שוועחגה א געומנן

 נאכט. און טאנ געארבײט האבען מיטעס
 ויר רײסען בתים בעצי אינדעפענדענט די

 שוין האבען ז*י סעטצען. צו פריהער אצע
 זיך וױצען ז״ אז. זאגען, ארײמעשיקט

 אסאםיאײשאן, אז איז םאראײניגען אויר
 ביזנעס. ױניאן׳ט דער ניט איז דאס אבער
 קומען זײ מוזען ארבײט, װיצען זײ אויב

ױניאן. דער צו
 פון װױדזש־סחײצ נײער דער איז דאס

:(מינימום) ארבײטער די
דאצאר. 40 — קאטערס קאאוק

דאצאר. 38 — חאטערס םקוירט
־דאאאר.40 — פרעםערס קאאוק ״
,דאאאר.37 — פרעסערס אונטער *

. ?^דאלאר. — פרעסערס סקוירט
דאלאר.,; 45 — אפרײמארס *^אוק

דאצ. 43 — אפרײטארס סיןוירט־דרעם
דאא. 28 —שנײדער׳ און בייסמערס
דאאא^. 35 —י פינישערם

דאאאר. 20 — נעהערם באסאן
 װײ־ אזעילכע שוין קריגען װאס די אצע
 װע־ געהעכערט זאםארט דארםען דזשעס,

 1זי םארםאיכטעז בתים בעאי ׳די רען.
 די פאר ארבײטער די צאודצען צו װײט^ד

 דורך אויס פאי!ען װאס טובים^ דרײ.יום
גלט. קאנטראי«ט דער װען צײט דער

n אױך זיך םארםאיכטען בתים בעלי 
 אװער־ םאר דאםעצט־געצאחאם צאהצען צו

 ערצויבט ניט וועט אװערטײם יןײן • טײם.
 םעג־ װאצט עס ײעז צײט, א איז װערען

 רעבײמאר נאך אנצרשטעלצן נצײצז ציך
 רעגעצער אין ארבײט די אױפםאכען און

צײט.
 דא ערװארטעט באארד דזשאינט דער

 םוץ שאעזינגער פרעזידענט מינוט. יעדער
 אפגע• װערט אגרימענט דער יארס. נױ

 שצעזינגער ברודעד וואנעז ביז האאטען
 און באסטאן אין זײן פערזענציך װעט

חתיםה. זײן ארויסאענען
 פון טשערלייטע די זײנען םאצגענדע

:יןאמיטעס פארשיעדענע די
 ססרײק טשערמאן װהייט, דזשײקאב

קאםיטע.

 דער פון טשערםאן פצאשנער, דזש.
.האא־חאמיטע.

 פייזעט דער פון משערמאן פאזען, דזש.
קאםיטע.-

 אר־ דער פון טשערםאן גרינבערג, ל.
קאמיטע. נאניזײשאן

 םזן טשערמאן קוראאנד, בענדזשאמין
• קאםיטע. אאא דער

 פרעס דער פון טשערמאן ראטהשטײן,
קאםיטע.

 אינ־ דער פון טשערמאן הערשקאװיץ,
קאמיטע. פארמײשאן

קורלאנד, ב. ראמשטײן, א. .*
קאמיטע. פרעס

זײדםאן סאול פון

 יאנבעצאנגט װאס וױיט אזױ
קאאױןםאכער.

 י אויך אבער איז באאטימאר אין
 D װעאכער איז אינדוסטרי, גרויסע
 אין דארט און באשעםטיגט, זײנעז

 ארגאגיזאציאז. םון סיסן קײז נישטא
 ארום באאטיטאר אין זיך געפינען

 נדי ארבײטען װאס םרויען טויזענד צעהן
 באאוזעם מידי דרעסעס, װײסטען/

 - זײעדע פארךיענסטען די און גודס, װהײט
 אױצרן האב איך -װי יןאיינע. זעהר זײנען

 אין^ק װאס צײט קורצער דער אין געםונען
 וױײ^ גרעסטע די זײנען געװען, דארט בין

 פאר װאד א דאאאר IS ביז 15 פון רזשעס
f ארבײט; װאך א שטונדען 52 און 50 m 
 f ארי װאם ד; פאר זײנען פארדיענסטען זע

 ארבײטער וואך די שטיק. פון בייטען
 אונזער װעניגער. נאו פארדיענען

 םא<'«ד אײגיגע שױן האט מערנעשאנעא
K ארבײטער דיעזע פארזוך א םאכט i y 

 דעדװײאצ זיך האט עס און גאניזירען
■0א'|. ,גאד אײנגעגעבען. נישט | 

 אנצופיחרצן^ אינטערנעשאנעצ די דענקט
 אין קאםפײן ארגאניזאציאנס נייעם א

 gaffe אז האםען ם'י און שטאדט דיעזער
 און מאכער האאוה די םון היאף דער

R זײנען װעאכע טײאארם, אײריס m iu 
 י די• וחגס, ארכאגיזירט, פראצענט הונדערט

 njN מימ װערען געקרוינט קאםפײן זער
W■'£ י םאאג• m

עט־ רעפרע^ענטירט
 שע־ באסטאנער די ם>ן צװאנציג און איכע
 די םון עטאיכע אדייננעהצזענדיג — פער,

 רע־ דער ‘׳ טרײד\ איין ^עפמר נרעסערע
 לזאנםערענ־ װי נאכלעם אז איז׳ זואםאט

 אםגע־ זײגען צדדים:בײדע צוױשען צען
 הא־ טעג, עטאיכע םאר געװארען האאטעז

זיד געמוזט םאנוםעקטשורערם רי בען
*  t  .  •  •  •4 i

בויגען.
איז 1אי סטרייס חגר  ארויס־ באסטאן'
 סײ םריה, ח^נערשטאג געװארצז טגרוםען

 םון סײ איז שעפער אסאסיאײשאז די םון
 ארביײ אאע שעפער. אינדעםעגדעננר די

 ארויס־ האבען האאוק־שעפער דיי םון טער
 העדלןווא־ די !מאן אײן װי נעמארשירט

 וואשיננטאז אין ױניאן דער םיז דערס
 די געװארען. געפאקט נצײך איזי םטריט

 אי־ אויםגעםאסט האבען װאס קאםיטעם,
^  ״כמי״׳. נעװאדען זייאמ סמי*ײו, בצי

 אויםדיכטיגהײט ידער פון צײכעז א אאס
 םאר־ פשוט זײ חאבעז סטרייהער, די פון

 און ױניאז דער םון אםים דעם פאײצט
 דער- זײנען עס ד{וס. זדעחג באצאהלט

 באגײסםערענדע זעהר םארגעקומען כײ
סצענען.
 אנגע־ זײנען צײט זעאבעך דער אין
 דער צװישען קאנםערענצען די גאנגען
 אסא־ מאגוםעקםשורערם דער און ױניאן

 געצויגען שוין זיר האבען זײ סיאײשאן.
 הא־ מאנוםעקטשורערס די צײט. װאך »

 געדונ־ זיך און נעברעיןעאט אאץ זיך בען.

 נאכ־ זײ האבען סוף כא סוף אבער נען.
נעגעבען.
 סטרײקער די זיך האבען םריה שבת

 טעמ־ טרימאנט גרויסען אין פארזאמעאט
 די װאו םיטיננ, דזשענעראא א אויױ פעא

 דעם רעפארטעט קאנפערענץײןאמיכמנ־האם
 איז װאוט א װען ױניאן. דער םון זיעג

 דעם *ראטיםיצירען צו געװארען גענומען
 דער איז קאמיטע ךער פון סעטעאמענט

 די אײנשטיסיג. דורכגעגאנגעז באשאוס
 גרזיס. גװאאדיג געװען איז כאגײסטערונג

 רײ־ ערשטע די שוין זײנען פריה מאנטאג
 זיעג־ געגאנגען סטךײהערס די םון הען

ארבײם. דער צו צוריק רײך
 ־אונזער פון טעז-)פונר די זײנען אט
:זיעג גרויסען

װאך. ־שטונדיגע44 א )1
װאכעז־ארבײט^ )2
סקײצ ־־ ׳װײדזש ‘מינימום א )3

» פאר טעטיגקייט די ײנון| ײאדארב
 אגגעי• אויר װערם אינדוסטרי קאאוק דער

אין עס און שטעדט אנדערע אין םיהרט
דעה בעפאר אז האפע; צו

ף מיר װעאען םאראיבער זײן װעט זאן  ך
 וואונחנרביד דעם מיט םרעהען קענען אאע
 אינטערנעשאנמל״ אונזער םון זיעג רען

 םרן.ײאד־ארןיימ אײנפיהרען דאס פאר
 אינדוםנך סוט און קאאוין גאנצער דער אין
 לןאאוק• הענעדע. און אמעריסא אין רי

 W* !שטעדט אנדערע אאע םון םאכער
 אײרי געאענענהײט בעסטע די יעצט האם

 ארבײטס־באדימחד סענשאיכע צוםיהרען
 א זןןן זאא יװאס טרײדס, אײערע איז געז

 באייעגיגג♦ ארבײטער דער םאר שטאאץ
 ויןןן|ז נעאעגענהײט. די ניט פאראאזט

, !זיעג צום קאמפף

 ־ דער פון רעזאלוציאן דאנר, א
א״הרען-י צו ױניאן װײסטמאבער

W, בעאמטען א
■ י

 טיי- ברודער מיט צוזאםענהאנג אין
 kooM זײן םון רעזיגנירען טעאצװײג׳ס

 r מא• װײסט דער שון חאוירק טשיעף אאס
 v איו װאס קאמיטע, די האט ױניאן, כער

 r באארד עקז. םון׳ם געװארען ערװעהאט
 טיי• בר. צו אויסצודריקען ױניאן דער פון

 & אנערהענוננ און דאנק דעם יטעאצוױיג
 t טרײער.און זײן פאר באארד עקז. פון׳ם

 אינטזגחד די אין ארבײט איבערגעבענער
 *׳נ״ד איינשטיםיג יוניאן, דער פון סען

: רעזאאוציע פאאנענדע נומען
 Iײעלמד£ טײטעיצװײג׳ בר. װי אזוי

 .אלס אמט זײן םון הײנט רעזיגנירט
 גאנצןןר^ דער דורף האט קאוירק. טשיעף

 v םארבונדען-םימ געװען איז ער װאס צײט
 םון •1א טאג ערשטען םון׳ם ױניאן, דער

 אײי" או{• געטרײ היינט, ביז געבורט איהר
 ן פון אינטערעסען' די געדיענט בערגעבען

^ תםיז/ האט און ארגאניזאציע, דער ן  אז
 p אנגעװע;דעט. אומשטענדען אאע אוגטער

 אין.^ן ענערגיע^ און פעהיגקײט גאנצע זײן
און, ױניאן׳ דער פאר ארבײט זיין

 מיט אנהויבענדיג זי,1 אזוי.
| ױניאז,״אאם דער פאר טעטיגקיים שטער \ 

 ױטאן•*־ אקטיװער אונבאצאהאטער אן
 האט.נא|י-^ ער װען צײט דער אין מעטבער,

 אאס — דערנאף און שאפ, אין געארבייט
̂  אאס׳בא־ טעמבער; .באארד עקזעקוטיװ

 % דעפארמ־ אסאסיאײשאן אין׳ם אמטער
 םין\ כיענעדזשעד אסיסטענט ארס כיענט;
 i אלט אעצטענס, און, דעפארטכיענט; יענעם

 r:.■ רע• צר אטט װעאכען םון טשיעף־קאוירק
 &יברוד האט אצ'נד, זמגײמ

 זײן ערפיאט שטעמ־ינ צוױיג
 בע אדים׳ן ארגאניזאציע דער

.. אופן. פואסטען׳

 או קאטיטע די באשאיסט
ס צו  ג דעם טײטעאצוױיג ב

 בא; עחזעקוטמו ם)פון דויערען
 פו רעזיגנירען איצטיגען זײן

 צו עפענטאיך איהם אץ ניאז;
פיעל־׳ױיטעער-און ;זױן פאר

 אין אז אײט׳ ױניאן קײז בושאערס און
 אונזערע, װי אינדוסטרי גרויסער אזא

 חונדערט אײניגע ארום נאף װאאגערען.זיף
 ה#ט רוף אונזער ־װעאכע עקזאטינערס,

 ניט נאןי איז ^דער עררײכט ניט נ$ף
 הערצער,:אוז זײערע אין ארײגגעדרונגען

 די פון היאםע די מיט אז האפען׳ טיר
 אין געאיננען אונז שאפ־טשעראײטע/וועט

 האבעז-אונ־ צו צײןונפט נ^הענטער דער
 ^רנאני־ םר^צענט הונדערט אאיזאא זער

זירט.

 אנגע־ זיף האבען מיד װי נאכדעם ײארען
 אבער באארד. דזישאינט דעם אן שאאסען

 הא־ אנרימענט, אפיציעאיאין זײענדיג ניט
 מעגציכ־ ברײטע די געהאט ניט םיר בען

 ניט האבעז מיר םיעא. אויפצוטאן קײט
 װי־ זאצ באם א אז םקײצ, קײן געהאט

 ױ־ יעדער .צאהאק. ער מוז דאס אז סען
 ״פײטען ארײן געדארםט האט טאן ניאן
 הא־ מיר דאצער. יעדען פאר ״בטעצ״ זײן
 אפגע־ ניט ארבײטי אונזער אבער בען

 גערױ אוז נעװעהט נאכאנאנך און שטעצם
 .טשער־ די צו אפעצירט האבעך מיר םען;

 םון• כיעמבערט אהטױוע די צו און יײטע
 גע־ אונז האבען צאתאצס^װעצכע אגדערע
 צוזאמען אונז איז נאןי אזוי און האצפען

 םון אנערקענוגג נר5אםיציעצ דעו־ טיט
 גע־ אויד איךאג^יטענם צאקאצ אונזער
 ^באדײ־ ארגאניזירט האבען צו אונגען

 פאך/ אונזער פון' פראצעגט טענדען
 רעקאנ־ די אונז בײ זיף פאנגט יעצט

 מיר װען צײט די פעריאדע. םטראקשאן
 פארפעסטיגען און איבערבזיען דארםען
 אוטער צוקוגפם. דער פאר צאקאצ אונזער

 ®אענער אױס יעצט ארבײמ באארד עקי:
 בע־ םארשידענע פון איעםיזזרוגג די פאר

 םון םראגע די פאדהאגךצען םיר געפימס♦
 טאן צו אום םענשען א אגשטעאען

 װיײ מיר ארבײט. ‘אדנא:יזאצ'א;ס פעהר
אז ס 1זײנע נאך םק. י עקזאמינערס אצע |

יואי, טען8 דעם דינם^אג נעקסטען
 אונזער האבען טיר װעצען אבענד אוהר 7

 נאך׳ן פיעכיבער־מיטינג גרויסען ערשטען
 אויסקינפ־ טעהרערע סטך*ק. דזשענעראא

 אנוזערע אין איהר׳'געפינען װעט טע
‘אנאנסען.

 אלע באדאנקען םיר וױאק צואעצט
 םון און באארד דזשאינט םון אפיסערס

 אקמײוע די און ״אינםערנעשיאנאצ״/ דער
 אזױיגוט יאקאא -אונזער םון טעטבערם

 אויף און אאיואאס אנרערע די פון די װי
 פארגאגגענע די פאד שאפ־טשעראײטע די

אר האבען זײ ױאס ארבײט  געטאן אונז פ
 האפען כייר װאס צוהינפ^יגע די םאר און
טהא;. װעאען זײ אז

כיענעדזשער אשפיז, י. ם«
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קאםימע. םיקעט די

 קא״ פמןעט די איז וױיסען, אלע װי 1■
 אײנע סטדײיו דזשענעדאל א אין סיטע

 ;יט אױב קאםיטעען, װיכטיגסטע די פון
 אױוי קאמיטע װיכטיגסטע סאמע די סצקע

 פון׳ם ערסאלג דער בארוהט עס ^וזןאכער
 ארבייט שװערע די װײסען אאע םטריילן.

 עיל און קאטיטע דער אױױ םאלט עס וואס
W ,דדטענעראא דער פוץ שרײמננדיג ױשר 

P'nofr ,ק#טי־ פיקעט די האט קאטיטע 
 די עריטטען. צום קוטען געדארפט

 װערען באצײכענט קאן קאמיטע •יהעט
 באשי־ די גװארדיע״, ״רוימע די אלס

 אין װי• אבער,אזוי םטריײז. םון׳ם צערין
 אנדעריט געגאנגען איעס איז סטרײק דעם

 דעם פון סדר גאנצער דער אפאא, װי
 זיך האט אנאנדערער, געװיעז איז ס&רייק

 אז עס אז געכיאכט, אזוי מםילא שױן
 פון פריהער יטרײבען צו אויםגעקומען אונז

 םארהלענערט דאס חאםיטעען. אנדערע די
 פון וױכטיגקייט די ניט האר א אויף אבער

 ;סטרייק רעם אין קאמיטע םיקעט דער
 די קרענעד האר איץ אױף ייט מאכט ראס

 פארץנטװארטאיכע און שװערע גרויסע,
 אפילו קאםיטע, פיקעט דער פון ארבײט

 האט װעאכער סטרײק, איצטיגע[ דעם אין
כא־ רוהיגען און שטיאען אזא נעטראנען

ראקטער.;
 :סוד א דערצעהרען אייך אאפיר און .

 שטי־ היינטיגען דעם אין אז שײ:ט, אונז
 קא־ פיקעט די האט סטרײק רוהיגען לען,

 װי איבײט פעהר געהאט באדת מיטע
 װע־ כייר װי סטרייק, םארכיטערטען א אין

אנוױיזען. באאד דאס
 זײן זיך ער פעג סטרײק, יעדער אין

 רי דאך מוזען געאאסען, װי און רוהיג וױ
 םען װארים געפיקעם. װערען שעפער

 די אז פאראאזען, ניט כיאא קײן זיך ^אן
 פארזוןי א מאכען ניט װעאען בתים פעאי

 װעאעז זיי אױב סקעבס, *רױפצונעכיען
 אםיאו װען דערטאפען, איז ניט װאו נור ?ײ

 שעפער די רוהיגער. א איז סטרײק דער
 און װערען, געדױט געכיוזט א^זא, חאבען,
 די ככיעט א*ז ססרײק דעם אין גראדע
 דע־ טאן צו אויםגעפאאען ארבײט נאנצע
 אנדערע די אין װי ניעהר קאמיטע, פיקעט

: װארום אט און סטרײקס.
 פיהאט פארביטערט איז סםרייק א װען

 יעדער און יטארפער סך א לואטױ דער זץ־י
 ארײד פעהר דעם אין װעדט סטרײקער
 די פון םארביטערטקײט די נעצויגען.

Dאגופערlטור,טyא< ארויס רופט ר :y:y־; 
 אר־ די צװי״טיען פארביטערטקײט זײטיגע
 קאפף־ דעם פאריטארפם דאס און בײטער
 דייסטרײקער. םון ןyרײה די אין געפיהא

 *y: זאנסט די דאס ׳א*ז רעזואטאט דער
yz^nyn ,טעטיג^ :יט די ױניאן־אײטע 

 ־yט אוטיעטענדען y3^yrs nyô*: װעיען
 yטאק קאפף אין איײן דך װאדפ^ און טיג

 גאנץ דאן jyny: זײ ![לעבע און אײב םיט
yEy די ןyטyפירן םרײוױאיג '̂P -̂L'D,̂ און 

jyt'ni אפ־ גרויס און העאדישקײט אדויס 
®ערװיאיגקײט.

 די געװ^ איז •,yz•̂ אנדעריגז גא:ץ
א־ זyאיצטיג cyi אין שטיםוננ ^ אונד  װ

 בתיס בעאי די סט־־׳יק. קאאוקביאכ^י רען
fy^n געצײגט ניט אנפאנג בײם גאײך 

̂ו־ זײ װען װידעריטטאנד. גרויסיפן קײן  ה
 רyד פון רוף אױפ׳ן אז אײנגעזעהען, נור

̂עי־ און װיסט םעדyט, א~ע זיי:עז ױניאן  א
 גע־ גוט גאגץ שױן זײ האבען נעװארען,

 סטרײד, דער יטױן איז זײ פץי־ אז מאוסט,
 קאאוקפא־ די גוט ;y;^p זײ םאראארען.

̂ yc^: די ױניאן, קאאוקםאכער די צער,
 גוט גאנץ יטוין װײסילן זײ און נעשאנאא

 ־pאו̂קי די נור װיבאאד דאס פריהער, פון
 די אין איײן זײנען מאכער

 פון פופטyרגyאיב ;y:^n זײ נור וױבאאד
 ;ypyv, סטרײק-האאס, די אי; רyeyש די
 אד־ רyד צו צוריקקערען ניט שױן זיך %'

 וועט נטyאגרימ נײער א סײדען בײט,
 זײ װערען. געשאאסעז ױניאן דער נדמ

 שאא־ דאס ׳inyty:;''K גאייך־ *אזא ^אבען
 ברענ׳ ניט װעט ױניאן רyר מיט דך מנן
 דעם םעטאען ניט װעם און נוצען זןײן וען

 א געםינען בעםער דארף מען און סטרײק ,
 הומען צו װי אױסצוגאײמנן, זיך װי מעג

 געהאט האבען זייי סעטעאמענט. א
םארבימעוטעו גרױסען, oyi דך אר6

-------ג , ■ ■ ■»■
 גע־ הײנט ביז האט ער װאס ארבײט חןר
 אמאניזאציע. אונזער פאר טאן

p*:;, ; , .שעהנהאאץ; י. זיאבערמאן; ה 
.’ײאסיאעווסק• י. ;,אנטאגינ א. ,

^ י ^׳ טע• םי א דיס

 װאס אאלךאוט םyד ,1916 יאהר שון קאסױ
 מערק־ דער און oz^oy: דאן האבען זײ

 האט װאס סטריײן העאדישער װירדיגער,
 בא־ גוט האבען זײ און םאאגט,yנאכג דאן

 עס ערװארטען. קאנען זײ װאק גריפען
ר איז ע ב ^  נײט,<ואט װאוגדער קײן גאר ד

 געוײ^ז אאט נאך איז סטרײק רyד אײדער
^ װאך אײז ײנ  גרײט שוין בתים בעאי די ז
 מיט זyארהאנדאונגD אנםאנגעז צו זyגעװ
 אי« *טאום-באדינגונג^. ויעבען ױניאן דער
 שאום־פאר־ געפיהרט שױן ורלרען קוים

 װא־ ״א דאסישוין דאך הײסט האנדאונגמן
פענ״טטיאשטאגד׳/

 ןyנדyטיאופ y^yrn רyאונט תורץ,
ט זיך עואם גרױסער רyד האט הי ^  ג
 מען װען אפיאו :,y't כײט׳ן זיכער גאנץ
אנשטרעננע;. ניט סך קיין דערבײ זיך װעט

 װאס :געטראכט זיך זyהאב y.מאנכ און
 די |yr׳yp'3 רהויפטyאיב גאר jŷ דארף

 וױי־ רyקט•טורyמאנום די װען ״טעפ^־/
iyr און ? װידערשטאנד קײן ארויס ניט 
 ניט גאר אפשר זעהט, איהר װי איז, עס

tynya פי אזויyגרוי־ די אויסער׳ן א
iyo:i« lŷ סטרײקער yo^o םע r̂ די 

םיהיען. אזוי זy;דyאופיטט
yi.̂ גענyשטאב ראא ^ ב  דזיטע־ די א

yj^ שטאנד־ אזא האט קאםיטע, סטרײק 
ט פונקט  טאקע, אפת אננעמען. רןא;טyג ד

oy פ^רהאנדלונג אן געהעןyא װענען ן 
 ורעט שאום רyד רyאײדי אבער שלוש,
 דארף װער^ ןyשלאסyג פארמאלניע גאגץ

 י•yד אויױ זײן קריגס־םאשין גאנצע די
 דאך זץ־ ;yo קאן טאג^ר װארים, װאך.

 מוזען פארהאנדלונגען די און אײניגען גיט
 דער דאך ד*חי אפגעבראכען, װעדען

 מיט נאך ן,yרyװ צטyזyארטגc סטדי''ק
nyo*, און קראפט y*ny:y װי ^ ה רי  ד־• פ

?iveyt ד האבעןyריבyצײט גאנצע די ר 
 איז רוב דאס און רעןyװ oyp'ey: געמוזט

 צו זyאויסגעפאא סטרײק, דעם אין דאס,
 קא• טyטיק דער ןyכאנצ אין טאקע טאן,
גופא. (1נײט

̂ן, כיסתפא דאך איהר טyװ  װאש פדעגי
 א ערװעהאט ורערט iyi װאס צו הײסט,
oyp'a די פיקעט^ צו ניט אויב קאטיטע 

ער?Eyש
 אז מיינען, באויז רyאב װעט דאס

 פא״כ״ די טיט באיןץנט :יט זײט אידזר
קאטימע. םיקעט רyד פון טעז

 קאמיטע פ״קעט די אז זאגעז, לאפיר
 נקטyד רזאז.ys רטyהונד פון באשםעהט

 פיקעטילן קאג^ פעגשען 100 אז איהד,
 כאפט װאס סמרײק, א אין רyEyש אלע

 די ר?yארבײט טױז^ד פערציג אױם
 אויפ־ איהר רyאונט האט yקאפיט םיקעט

 ז• און רyפyש די פון זyפ'קעט דעם זיכט
^ן די זאגעץ, צו אזוי איז, ױיז ױ  סופע
 ״y: ארבײט. פיקעט רy:אנצ דער פון

״זײן״ רyארבײט דערyי טyפיק
 פיהעט דער פון רyדyפיטגאי די און יסאפ

 jyDyp'E דאס אז אויױ פאסען קאטיטע 1
 מיט־ די װערען. ג^אן העריגyג װי זאל

 זייניען קאמיטע oyp'B דער פון רyגא'ד
 גרוי־ די ןyקאםאנדיר דואס רעזyאפיצ' די

fi vdילןyט•ארמעy װאס סטרייקער, די םון 
 ד• םון ארױםגעשיקט טאג ןyדyי רטyװ

 jyv, און ״טעפער. די ןyעטPפ' צו האיס
 פארשארםטער א ;yry: איז סטרײק דיער

 גאנ׳ץ טאן דאס סטרײיןער די םלעגען
גערן.

 אין נעדוען דאס א*ז רyאב אזוי ;יט
 אופד די רyאו:ט סטרײק. איצטיגען םyד

 ־y^:; רyה‘פר lyz^n מיר וױ שטענד^
lyzt̂ וריזעז, n סטרײקער די :iy^:y דעם 

 lyz^n yאyפי און אייכט, גאנץ סטרײק
 jyoyp's ניט גאר דאדף טען אז גיעטײנט,

 האט, קאמי־טע טyפ'לו די ^y»y^ די
 ■yi ניט אונגyשט אזא זיך, הטyטט,פאר

 געטוזט זיך ה^ט זי און iyzny3 קאנט
 גאנ־ אין ^eyr סך א און ײיז נלטריח

 סטרײק oyi אין ם^עמען. אאײז זיעז
 די טאן דארםטyג רעזyיציcא די האבען

 רי און סאאדאטען פראסטע םון ארבײט
 הא־ קאמיטע oyp'B רyד פון מיטגאידער

םאײסיג. גאנץ געטאן דאס בען
װאס. נאד היינט,

 אפ־ זיינען םטרײ? איצטינען אין<עם
 ״חא־ ?אנענאנטע אאע געװארען געשטעלט

 דעף םון eoyi דער שעפער״ אמרײשאן
 פי־ געזאאט האט װער און איגדוסטריע,

 מכאוםר׳שט־ די אױח ר?yשעפ יענע קעטע[
 האט שאפ?עס יענע םון ארבײטער דיגע
 פאראאזען, נע?אנט גיט ױכער דאן זיך םען
 אײגעםימער די אלײן ײ1 זײען ־־־־*

אויף זיר פיען m? וױ םו ש^ןסעס, םו|<ך

 אר־ װיכטיגער אזא טיט פאראאדען זײ
? בײט

ס״ די אנ ש ^י אפ א ק  געםוזט האבען ״
yiyii; געEיקyפי־ דער םון דורכאויס ט 

 די אויך yritfyTDip און קאמיט^ טyק
 די וועאכע בײ שאפקעס, האײנע גאר

 אנצו־ װײטער ניט זיך אוינט טסרײ?ער
 מיט דאך קאן ױניאן די װארים ן,yהאאט

 שע־ די אין װײא ז,yטאyס ניט װי סײ זיי
 מא־ צאהא נויטיגע די ניטא זײנען רyם

y:,r,; ד װיyשרײבט אגרימענט נײער ר 
oy .ס נאכ׳ן פארyטyאטyט  די םיט נ

 קאע־ די האבען אסאסיאײשאנס, צוױי
:yרy ג שעפערyםארגיע־ װערען דארפט 

 שאפ־ yקאײנ די פון ארבײטער די סיערט,
 שעפער רעyסyגר די אין py^ ;ן?זײנ קעס
 זאא עס װער זyגעבאיב ניט איז oy און

 םyד דורף אין ן.yטypפי סyשאפק יענע
*ayf פיק די האטyד אין קאמיטע טyם 

 איר־ אין װי ארבײט מעהר האטyג סטרײק
yiװ נדyא.־*־ די און סטרײה. אנדער אכען 

 גרעסטי^ן מיט׳ן ןyװארyג טאןyג איז בייט
אופן. זyסטyב אויפ׳ן פאײס,

 סענע־ ,־yT בראסאאו, דזש. ברודער
 םון טשערםאן און 35 אאקאא פון דזשער

 אונ־ געארבײט האט ?אםיט/ג פיסעט ךער
y^און רמידאיך y r^y rc^n ברוד אױךyר 

 ױניאן קאטיפיס דער םון סארגאאיס טאחס
 רyרעטpסע רyנערגישy רyד ,10 אאקאא

 אר־yג האבען זײ לאםיטע. פיקעט רyד ג/רץ
 אין װאויא פאר׳ן נאכט און טאג בײט

 זײ ?וםט oy און סטרײק דשם פון זyסטyב
ט. אyפי ^ ר  זיך האט בראסאאו רyברוד ק

 ‘טשע־ רדעאאעאי אן זײן צו ארויסגעוױזע[
דפון מאן 'yקאטיט ׳פיקעט רy קומט עס ן או 

ט סף א איהם ^ ר  רyטישpטא זײן פאר ק
םיהרוג. סיסטעטאטישער און

oy םארשטyרע־ סך א דאס זיך, הט?
 לוא־ פיקעם גאנצער רyד אויך קומט דיט

ט^  צאהא אין גרויס צו איז װעאכע מי
ז.yרמאהנyד צו זyטyאא דא

קאםיטע. ל^א די

 קא־ פיקעט רyד פון דטyר םען וױלן
 לאא די זינען אויפ׳ן אדויח קוטט yטיט

 איז קאמיטע^ ביירע צוױשען קאטיט״ע.
טyגאה א יאר ןyפארא: שײכות. yנ
 קאמיטע לאא דער םרן אויםגאבע די

 די אין פא־רטראטען שטיננדיג זײן צו איז
 רטyװ רypסטרײ א פאיצ אין דאס קאורטס,

ט װערט רy און סטירטyאר כ א ^  א־ז ג
ע אלע ןyקריג רy זאא לואורט, כ י ^  ט

 אפט אזוי נאך רטyװ װער און היאף.
 פי־ nyi פון רyםיטגאיד די װי ארעסטירט

 דאס דאך זײנען װעלכע קאםיטע, קעט
דױטי״? ״פיקעט אויף רוב

 אומ* אן איז ארעסטען אהן סטרײק א
yz^:ys .אורזא־ סך א דא זײנען עס ז^ך j 

 yo^ | זײן זאא פאאיצײ די װארום כען
 ן אויף וױ בתים, ^'yz די פון זײט רyד אויף
 | ypy£' אין און ארבײטער פוןידי זײט דער
 דעי־ פ»ר ןyסטyאר מאכטyג װערען yפעא

 געניגע:־ א אהן האײניגהײט, רyמינדעסט
 ןyרyװ yסטירטyאר די אורזאכע. דער

 זוכט םען און רyריכט א פאר פארגעםיהרט
 אום זײ געגען y:»^p א oyEy אויס שױן

 זיי זyװער רוב דאס באשטראםען. צו זײ
עד א און אטyג מיט □!ושטראפט ט^י  מי

 דא רyאיט איז yקאײ'ט אאא רyד פון
 cyi פאד אײנצוצאהאען פאאץ אױם׳ן

 װי און געאט־שטראף. די זyסטירטyאר
 גע־• yקאםיט די האט איבער, או:ז גיט םען
^ Dy דאס טאן c y z ניט קײנעם זאא 

 מי־ א אדעסט אונטער זײן צו ןyוםpאױס
 א געמוזט. דאם האט ער װי רyאעננ נוט

 אי־ איז yלואמיט אאא רyד פון דyםיטנאי
w פלאץ אויפ׳ן סער w i ד איןyנױטיג^־ ר 

 פארשטע־ קוים קאנט׳זיך איהר און צײט.
 נוי־ װאס דעם פאר םײנט דאס װאס אעז

 מײנט, דאס װאס ; היאח אזא איז זיר סיגס
 צױ א קאורט אין ארײן פיהרט טען װען

 רy און רypסטרײ שרא?ענעם
Q*" אן דארט vm ,כיעגשען oy:''K, װאס 

 אונד גאפצער רyד מיט ב^קאנט נוט איז
 אין ןnyאנצוג רױ גענוי וױיס און געבונב

 דעהטט רyסט'רטyאר רyד פעל^ אזעאכע
»t באאד ^jy^n בארױ א'ן הײמישער 

 עד װאס ווירקונג גוטע די האט דאס היגט.
 םיעהר ענטם״ערע-ז ז,yרײד רזהיגער ?אן

 װאס פראנען די אױוי ריכטער דעם זאכציך
ע און איהם שטעאט םען ^  פרײ װערען פי

 שטראף, ורעאכען אירגענד אהן געאאזען
 רyד פון ארבײט טיכמיגער דער דאנק א

קאפימע. אאא
גאנ־ *ין כאשטעהט ?אם:טע אאא ךי *

 זײנען הערצװײג און שנײד ברידער די
אסיםטענטס.' הױפט זײגע

 דעײ םיט איז אעפ?אוױטש ברודער
 עי פריהער. םון שוין בא?אנט ארבײט

 אאא רyד פון טשערמאן דער געװען איז
 1916 פון סטוײיק דעם אין• אויך קאטיטע

 א ארבײט דער אי[ ער האט פאאגאיף און
 עױ אז זאגען קאן מעץ ערפאהרונג. סך

 ספעציאאיזירט. דעם אין זיך האט
גא;״ די און אעפקאװיטש פרודער

 סטרײק דעם אין האבען תאמיטע אאו ציע
 זײער און אויםגעצײכעוט גוט זעהר זיך

 גא;־ דער םון אנערקענט װערט ארבײט
ױניאן. צער

•— # •

^ קוכיט קרעדיט װײגיגעד ניט ש ט ^ די
y« די פון רyכײטגאיד די אין אײט iy ij 

 ראאyנyדזש רyד פון סאבקאײיטעס
p 'noo .גא:ץ קאז מען קאטיטןנ
 זyzהא זײ פון אאע דאס זאגען, דרײסט

ארט. |yoDzyp אױפ׳ן אויסגעצײכענט זיך
 -^yװ פון קאטיטע, האאא דער װעגען

 ״yפר װײס אונזער האאפערין, ברודער רyכ
ר אוץ נטyזיד שע ^  איז ,9 אאקאא פון מזגנ

 ןyשריבyג שוייז מיר האב^ טשערמאן,
 cyi פון װאך צװײטער רyד א^יח גאײך

 שוין האב^ מיר סטרײ?. װאונדערבארען
^ן ברודער װי אנגעװיזען דעמאאט פ א *  ה

 ברױ ר,yרעטpyס ארבײטסזאםער זײן און
 האפ^ ,23 אאקאא םון בראדפיעאד רyד
:D»ny אויג אוים׳ן 'iyny ,יעדיען האא 

 קאנען מיר םטרײקער. זyדyי און שאפ
וכען  ר'זyהאאפ רyברוד דאס אמאא, נאך ̂ז

 קרינ־ רyאבynyד קוטט yקאמיט זײן אוץ
^ yרyאנד די װאס דיט ט מי א ק

ט זנך האט רyװײניג ניט ^ כ ^י ג ס ױ  א
 פ.ץ טשערמאן רyד פײנבעמ, י. ברודער

 ־ אײנצ רyאונז און קאסיטע רyרעדנ רyד
:y ',פאסא שװעםטער װײס־פרעזידענטין 

 קא־ דער םון ריזy^רעטyD די ,ir^p מ.
 האט yאמיטp די װאס oyi חוץ א מיטע.

: ^r c ^ y צוגyשטyרעדנ/אטyיד אין ר 
^ yאא פאר האאס טינג מי ס א  די האט מ

 קא:״ רײהע א אראנזשירט אויך קאטיטע
 גאנץ מיט אונטערהאאטונגען, און רטעןyצ
zאדײטענדy מוזיקא־ דער םון הינסטאער 

 י־י און װעאט. דראםאטישער און רyאיש
 גאנ״ו צײטענװײז זיך זyהאב סטרײקער

 טyו1 ?אהן פאני שװעםטער אםוזירט. גוט
 יyאכyװ אין ארטיסעא אן שרײבען אאײן

 ױ- רyגאנצ רyד פון זyנאט אין װעט, זי
 װאפ רyינסםאp אאע די באדאנקען ניאן,

 די אין זיך באטײאיגט פרײװיאיג האבעז
םטרײ?־האאס. די אין רטעזyקאנצ אאע

 ם:־ן רפאזyטש דער אאנג^־/ א. ברודער
 Tyo רyד קאםיטע, שטאט אויםערען רyד
 ־yג האט באארד דזשאינט דעם םון רyטyר

 שװעד גאנץ זײן זאא qy סטyב זײן טאן
 טשורעדpyמאנופ װעאכען נדyאירג פאר

 קאונטרי־ א אין שאפ א אױפצומאכ^
^zypo lyz^o צו שטאט ^ z־ ^ zרודyי 

 ?רי• צו טוםyאופ באװיזען האט רyאאנג
yz| ״‘ארט די פון מיטארבײטערשאםט די 
:y ספ םאראײנ^, ראדיקאאעyציyדי א 

 דאס רינג. ארבײטער םון׳ם ברענטשעס
 צו ניט געהאאפען סך א זיכער האט
^ קאאוק סקעב נעזyפyאויפ ןyאאז  י1ש
פראװינץ. רyד אין

 ניט זיך האט ארבײט רyאבyדערז אין
yװײנ rברוד אויסגעצײכענט רyקאט־ פ. ר 

 קאםלער פרודער דזשוירזי. נױ א״ן רyל
 עי דזשוירזי. נױ אין באקאנט גוט איז

 אץ אמט זעאבען דןם האטyג אויך האט
oyi ,גרויס לעצטעןyאון װײסט ז n־ty 
 בא־ גוט איהם איז oy און סטרײלו רyמאכ

 װאו דזשוירזי, נױ איז רyצyפל אאע קאנט
 תy אן אין לויפען מאנופע?טשורער די

 ברו־ ל.yב־שאפyסלן א אויםצועפענען צרה
yi<“ ,ד מיט קאטאערyפדן מיטװירהוננ ר 

zרודyנוארק, ,21 לאקאא םון ברוק, מאקס ר
 נוד האפען זײ װאס אלעס woyj האבען

^y: ניט און איבעל םyד lyzyz ל)אנטyג ^ 
iyt אנפלאדען זיך דזשוירזי נױ אין EypD־ 

 םטיײס. oyi פון צײט דער אין שאפקעס
 אר־ רעyשװ נאנץ א נאםירליך, איז, דאס

 געװארען woy: א*ז דאס אבער בײט,
 wyבדיד די און םלײס ןyמDגרע פיט׳ן

 םyד אין yאנ^ןר די און ברוה קאטלער,
 קרע־ וױיניגער ניט קוטט אפיס דזשוירזיער

 אנדערע םון ״טשיעפס״ yאל די וױ דיט,
pאמיטy.ס •

> צו באויז באײבט שאוס צדם ^ אג ז
 איבער־• yz^y«? האט װא^ ױניאן א דאס

 ̂,בײם איהר אין םוער פעהיגע ארן כעבענע
 פיה״ אזעלכע‘, זײן. שטאלץ וױר?ייץ .םמג
 דעי ברפה'£אר א וײנעז םגער און רער

is,•1ג»וועגנמ ארכיינמר  s k i % . /,

M -

M i
כעדריין(כלמדער).

שעי דער ת5« סח>גי ®יעדגע־ » <י
םראגעדיע. וומםיליען הייםער

«t גיממ־ אײבינ »ז סוד״ אייבינער 
מן earn רעטעני׳) נעאייזנמ ײ  בא־ די גי
^ ריחםגמ  האט וואס ײי^ס־טראנעדי

 אווענט זונםאג ה״נטינען נעענרינט זיף
 ם־8הוי םונ׳ם טויט םראני׳מז דעם מים

 וויאקינס, דר• &ראנעדיע, תר םיז וזעצד
 בםטםארד5זע< נאנאנגעז האם װעאכער

רו ײ ןי ומנממ ׳  נע־ אין זיין אין יי
n גיי םימאיז^ אין סאדאריזאן, r.
 א װילקינס, ק»מ װא<טער .דאשםאר

 םאן א »ר«ם, באוואוםטער'נרױןצינער
 שטי־ א |ib נאםען א מיט יאחר״ 67 םיז

 םארםעגליכעז און בכבור׳ינען גוםען, יצען,
 דעס םרײטאנ, סאואנסאנ^ איז םענמען׳

סוגען דומורי א םון יוני״ םמן27  נע־ ̂נ
 סארד «ן <&ו(ע חןר אויף מו^ךיג װאחש

 באװאוםטזי־ האבעז םאר נראד, ערשטען
ײן4«רםאדתט גינ ב, ז  פון םרוז א וױי

o y ta זן ער.'. וואס יאחרען די* 
 ^ײגטינעך חייסג^ דאס ארינ^ םע< םיער

ם דיעגססאנ״. M מ M ״סאם^דער 
 טאל *ום »ן**ט םאר/מויט׳ער
 אזז גזס־יכם םאד׳ן וועחנז סאדג<נראכם

ײן אויסחעחמ o טויט־אורםי</אזן ז n 
 געטויםעט געזעץ םונ׳ם זאא ער pm טאנ

רך יועחנז  םיט אבער מצימסראזיתנס יי
לי o 29 זונטאג פרימער, טענ *ו nנמן 
i אןחגנ^ אין אזײמר אכם יוני״ n 

n סאר׳כמואט׳ער m  b in  iv e u n אין 
מ נוד 1יי5א ה*ט און חענד אײנענע זיי

m  M a m  3 2 2 JUSSu* ,0?*0
ו אויסוממע[ י אין שטריס א םיט ז

 אײנןן מע<מ «ון בריעי, דרײ בען
נעװעזענעם א «װ אדרעםירט נעװען
o.■1”איז,ז n  t'K .o w n ברי 

 וױפי «ום ווילקינס דד. mמ
 אוםע ?דוצוסיז איז ער מאלךאז

in גיט יתאט ער H v u n a גיט

ר נא־ איז ער יייון
 רײ
איז
n m
'19
*
IS
 ט
<נעז o n  traMio x ,םאר פאר^כעז 

&ז  פאר׳םטפט,מומד און וע׳םי»*ט איז (
jn ; פא־ ךי אין ■דאםעסטירם עי און 

ס tww אזיסדריקען טעסײפסטא  נאנ• ח
m גאווײ־ ער וועיכען זײנעם, «ראמס 

אונעהרציף. און אוגלאגיפ אצם כענט
■ , I....I1.. 1..: . .,I. ■ • ־!■....r'-a.T-VTB׳ י

 בא־ חס־ יחןצמן םאר מארד, רער
 «ד םאר׳םשפט א*ז דאקטאר ער&רט
 פון באװייזען די צוים — איז יוארימ,

i n גאנאננעז — אנקצאנע g h fn jtt 
:אופן jn»»>»o אויא

o 27 צוריפ, וודפים פיער סיט nמ» 
 דאס־ איז אווענט, 1אי שועם סעברואר,

 מתיטען םחי וײן ׳,סיט װיצסינם טאר
 א ס999 נאר און. וזיזיט״ א «ז אחײם

 האט ווייג״ און סאז pnemra פרינער״
 *יםער דאם םארצאזט וױצקינס מיסזןס

 הויז. פון .ארויםגעחן מנצאזט זיר 1אי י
 האטער א נעכאפם דאן םא(-חאט איחר
 איחר, נאןי באצד ארויסיןוםענדיג און׳
 איחר זוויז םון pforu< יי אייײ עה האט

 זזאםער טיס׳ן קצע■ עסציכע חטיצאמט
מר׳ן  איז םרױ די וועצבע םון ק^ם, אי

n טוים. אוםגןפאצ׳מ nמג ײן1«  יג^ז
 יבצוט, ^ײןי א יייז ײכ»0.־ * ציג׳מ פריי
 וואס ער וואס הינים באגרײפעט־יג ,און
 גע־ וױציןזנם דר. זיר חאם אפגעטןז, דא

ס נאהענטע די או <ױ«ן צאוט מי  און מ
 חא«ן im« *ז טואצד, א נ׳ןמאנט
o׳’אוז«י. םרױ זיין נאפאצען n u p iJ.

רו אגער״ ־.; ט גאגצער < יו  גא־ פון מי
 םון אױספאחפומען די יתןצכ* וױימז.

p» אײנ״ןצמיזםעו די n w ro n ^ n  r, 
i;וועצכע אוגטעי־ n ♦׳נאגאג- םאלד׳׳אי 

 אמ *־ויסנעבחוכנ^ ג«וו*חנז׳.'תאבען ממ,
 חאצטוכג 1אוםשארשטעגרצימ m יוחי

Ti pb. ליין, וױצקינס* onoip ווי i n 
p. נאנאנגען נ׳גתאט םאודיאיז n rw

x n tin . Bm j n .  m. נ_*יגןננ*
ד ח ך מ n ?יי w rt, אז o n טאח־ o n

 *pm נאר אנדערער, קיין ניט באנאננעז
 נעזאנט, ו(י, און. אצײן. װיצסינס םאו־,

1 obbױיזמ י1 אגגענוטען זיימודי י  גאו
witftort i <ון' n, מנ און מ חי  א?ם1א

o׳ n  prw 'pJW jw n ״מוצ־ ־אורסײצ 
a דיג , "J. , י >

b n מ  םאיד די jWmp אין זייג
rn סזן p  ,b n  twm 1י1בם'םטא5זע און 

w v Pb,• מד טיעפינר .דאזיגעו צ םי # ' 
j»?jm וואט om nw *’w

tnlW נעימגט frtf. עז־ טיז וואם איז 
m יחןט את 1קצא גיט ׳פײנעפ 1םא

b ■ >■'<* ■ינ ׳

 נןימ;ט דאו־ט חאט אוויגס
iw״n  tw ױי p *ו 'W אוןn 

 nut «ו וואסןהאט:מבראכם ציים. אצט׳נ
ר מ די חו׳  if טראנעדיון מו

 *זעאכע »םוזר<
 בי ,חאט איז.אוגטמיחײם זופט■

 דעממעו־ די איבען־ פון ס
> ג׳מענט גיט תיי  מפדייםען פיין זיי|ן
in 1«איב  im n  w p ג׳ד גיט אויו 

o jpp ײ i זיינען op ווײצ 4ז n i ’p i ” p 
im גיט ps, און p»p ^װאם םזזצומיו v־ . 
f און נױט »ן ארויס ם׳זז iw n — אוחוי. 

— •ojpio װאס ניט׳!  p n ן ך זי  האם -
jPB סארט ii»0 ’ n «  o p in w j גי♦;»ו?צ־ 

ps ,אוםמטעג־ אז?צכע 1אונג» מענ׳שען 
f . אוא חמ;,  p n p ir io 

מ וו?ם און איז דאס <וי ציינ  ז1סי א נ
opya ױ  ־,no א ח»־וױיצ נאד איו op ו

iP אזוי װי o o w iB rjp p io r o n טד 
n  op jp i^ p.אין נ?צונמס איז וויצטינס ־ 

p «ו ■ריזאן 'io r  o n  lPm p, װ?צ* םיט 
ip jp o אוד זעצנסטםאוד באנאגנץן איז 

 װעכטער. זײנע םון נאז סאמע דער טער
np t> די n o n אנ?די^1וױצסינס־ס 

pc אין אײנג?חיצט איו סוןי, כיז אטזויג 
ipup א 'o ,װ מחײמניסpצn ׳מויז װעט 

i פאר ?יינמאצ טסתמא n ניט װעצם
jnpii opnpjBMB.

True ׳׳ translation filed with the  
Postmaster at New York Ofcr. on 
July 4, 1919r«f required h r the Act 
ef Congress,£ approred Oct 6th* 

as- the “Tr*Trading with1617, known

ע פ ײ עז אנ פ א ען י פי א ד אי ן ם p אי » p» 
ען ב ם s ם א ר «ג ע ipiK פ כ טלי ם רי  • ק

ן ע חי ע און פ ג ר. ױנ ע ל מ שי ל־ עו
 ױ סארעא איז האט גאװאוסט, זױ

n צײט 9*/ס9ל v o r בא־ י1 אויסנעצענט 
w «wp» אונ־ פין צאנד דאם ײ?ן1באפ 

ipo יאפאז׳ס n r און ifp pn’npipnip 
n׳*o דעי הע:נ'נקײט.8אונא אמאצינע 

ipr»tpaipir ס׳פאר־ חאט״ חמירומ 
ln זיך, ׳פטעהם ip n n  dim גיט ),oppovp 

 צי םעע1א »ן נעשיקט אהין תאט זי און
tP P 'o enn די t in און נאװפנ^ ינעי 

 יא־ גאפ?סטמ«ן אוז צוריסשטעצן« ט1דא
n• ■אז׳ם, i s o n, אנצפת^״ ײדר. Ai

I fj il

m.,.
y סאלדאטעז ,אנעזימפ t 

*״ ip״ w a m טע״  אוד
opnpups i״ ip )»or. זיי 

 אויוי פאנראטפז טיט חויבעז
 נעישאסעז באפעצקערתנ, נער
in נעפעצ?ז, זיי p גיט
___ ___ י1 םאסענװײז ם1םי

ip i ײ אוז  op װיפיעצ נעפיינינט ז
נעצאזט• זיך

 די האבען כפוזדחיגחמ אלס
 די אויססמציבמ חוטעז
ח איחח (פיא סםעז b וײנ׳ u n 

P ניםא). B i’WPJ p r im  n: 
ײנ?ז «’ די םון ז ■ *tpip תטיי 

 m «ו 1PBPDHB אצס נעװארעז
r> ^ n  ip j b ’pw, זייממ אי«ט און 

i י1 n f )  jpoonp ip » n fp . די 
in » 'P( די פון ip tp j« » r 

p n fn p i חויפט־אנםױי** י1 אצס 
ip i’ B i f i  i n ײאונגס1נאם 

ײ •און f אויסנ??צינ?ז זײנען ו t 
t 1פ» שעיו-צעזאזצ m זיח m 

מד״. ״ו
 י1 האב?ן פצאץ איין איז

 אי ?ריסטציכ? י1 יבען1צונוי»עם
:ip אין i ,און סירכען p o fn 
:lp r i’ p n  tn :i* p• איןאןאנו־עו 
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 *phgD זיך ואצעז םיך, 1איח פאױפטעחט

 גצויו איו iPip:־eo ף inp,tt« טיט םען
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i n. שטוםע •הױכער אזא סוו צײם א אין jp o fittL, אוות משיםה iP ’P i n א̂י

ip  t f ואצ t n m ,און חױך op וועצעז T t 
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טשערםאן א אז נעפיהדט זיך האט שאפט
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prtptt ip m ’» i? f t tm i f  o« t ײ op ו
k  .ip:ppipm אפשד ותם עוצם נרויםעל 
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ap ם איז ס. ני תן און r« איז צזפט די «ל  דו ו

dccpdp■ דאכם P ,4איי נעשלוננצן װאלםט דז וױ דיר
מד : ײאצד אין נעח איך וױ שםוכדעז, •יייינ P׳* אי

ת ד םאצ, און מ  נעה איך װאו א װמנ, דער אײלען. p טת יי
.» T* ־- י י2װײס איז
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ת כין «יד anpn jjp ; aapaa a « %ן ׳יי r mrta .ויןי
 אזױ ;ga tm גוס וואונדעדבאר וזאצד. איז opgn האק א ײי

 דיד .pgn חןר פת הלי• די אס*ל םים און — םײ?יציד שטיצ״
*r קצאיט עם וױ הןרםם ח אז זיד, דאכס  rm n aga .וואצד 

r® rmפוצ n ay v oap n ,םרײד־ Dgn אין apa ס  נסמנסהיי
 -gn נים גארנײפם םרארפס ח .mao aptnyan/g דא איז
am פזן «ן i, ניט, אפיצז איחם זזםזםם ח apag װי bomb 

m פדעחלױ p ,גאוואוסטזיח tg מד םי tpaaga tm אי

agn — f  ogn איד 
נזמאנגצן. *היים

m i ,tv oagt ף*רײ-5אתי םעגליד נישמ*
tpa. נים װאלםען זײ און tfippPJ גע־ 

מן םיר וועחנן^ דרוקס  דאריבער ga גי
 זײנען וועלכע םאקםען, איינינע נ*ר *ן

 נזײײ^חמע אונםער pnapun ןנוגמגועלם
 זײנען oyn מרזאנעז, ®ת אפידיױויםס

jnrpJM םון ארעםטירט נעווען «צײן Br
poo און בונטארע, פארדעכטינע אלם 

מ צ מ  trip-[ באפרײם עפעמער זיינע] ו
p i, דער אונטער געווארען געמםעלט און 

 br םיצימער. יאיאנעזיסמן פת אױפזיכט
:פאתט׳מ די ןייכמ

 ױננע נרופע א איז פלאץ אײן .אין
 און נעווארען ארעםטירט י#»צ־מײדצאך

 וואו געםעננניש, אין געווארען סארשפארם
ao קצײ־ די ארונטערנענוםען זײ בײ האם 
 יאפאנע־ הו״לע אין מצאזען זײ און דזר

 זײנען האצנ־נאתעט, אזוי, סיםאנעם. זימע
 זי«ען צו געצװאוננען נעווען מײדלאר די
 די םיט דיצען, די אויף נ&בם נאנצע די

 יעדעם און זיך, היגםער פארבוינען םים
 םארבײנע־ זיינען וועכטער די וועז סאצ

 נעמוזט זיך מיירצאך די האבען גאנגען
 םון אײנע אויב םארנײנען. טי®* זײ םאר

 אײנגעשלאםען זיצענרינ איז םיידצאר די
 :ע־ אויםגעוועסם װעכטער די םיז זי איז

 דורך ארער קאפ אץ זעץ א דוו־ו װארעז
. לײב. איבער׳ן ׳פםיטץ א

 אחד זײנען פלאטץ אנדער אן .»יז
 שארנעסיהרם גאקעטערהייד שרויען ירטע6 '

 בעאםטע, יאפאנעזישע די פאו נעװארען
 זײ אז אױםרײד, אונםער׳ן ה^בען, זחנלכע
 באלײ־ פאדהער, » או־ױ םרויען די געהטען

 אוים׳ן פרויען שוצלאזע ארייםע, די דינם
אוםן״ שערליכםסתן

א___ . ja r u פטודענט־ הריםטצינע ױנגע
 פאם־- בעלי־גית׳ישע סון תינחנר קעס,

 טאבט־ יאפאנעזישע די פון זײנען ציצ^
 שטע- קארעאנער נעװיםען א אין ה*בער,

 נעװארען געשטעםפעלם אםיציעל טעל,
 איבערגקלאזם און פראםםיטוטקעם אלט

 באנעוד הפתרות׳דינער דער צ< נעווארען
 בע־ יאפאנעזישע נידךיגערע די םון םונג

םאלדאםען.״ פראסטע און אטטע
 ?אנע םוז קארעםפאנרענץ ראזיגע די -

 אט אז סאםערקוגנ, רער םיט זיך שליסם
 זייכע! םאהטען אנגעגעבענע עםליכע די

 די ניט אויך און אײנצינע די ניט וױיט
 נרוטאציםע• בעסטיאלישע די פון צרגםםע

 ,םאצדאטשי־ יאפאנעזישע די װאם טען,
 די נענען באנאננען איז קאחגא איז נא״

 *נדערע די םיידלאך. און פרויען דארכדנע
 די, םון שענדליכער נאר זײנען םאסםען

 זײ און איגעתענעמן, דא זײנען װאס
p»p עפענטליכקײם דער אין חנריבער 

 ווערען. חןרצעהלט נים
 נענען האנרלונגען דאזינע די אט י•

 1םו אויסשלאבםוננען סיירלאך, און םרוימ
 םון םארװיםטוננ די און מענשען, סאסמן,
 פארנעקומען ז״נען קירכזן, את הייזצר

 אין דערםער און שטעטלאף םוםצעהז אין
 יאפא־ םון קאמאנדע דער אתטער קארצא

מיליטער. געזישען
 ציװי־ כלוטר׳שם די עם םיוורם אזוי
קארעא... אין ארדנוננ איין יאפאן ציזירםע

ע. קראנמ בת «יד - יי ו גי מי מ יי  אוועיד בין יײמ «
סון דיחחנך זיןי נזוקזןנם ניס יית גי| *יז *•■ייייס

p>^  x m ס ױ . JIJ8I םיי! «| •ו
M R -̂ ■^-״* • ״ » ׳ • * %;.י « 'f■ 5׳® * ' .y • . -- - . _ ־ ״

•T ק pnyrun par.® ג
נים. op זויים איד T פראנק pups כי| צאגנ װי

In איהר האם אוינען, די נמםזננם ה«ב איןי נאר װי אכער

־־ (פאוםועצונג).
 ױז שרייב־םי׳■ דעם אין זוך איף אויא״ זין חױנ ײיזי

הױז• Dip פארלאז
מ צו dp .punpopn pim נ poi'ii בוימיר׳ שצאםען

 T» ײעי ניכצז אין שצאפען. ניט pp אײנער אין־ נאר חױו^
 Mf »1 שצאנם מםאצ, וױ מײן, נצויען » איינשצאפ^. אויך
 opi באחמט צPBהײ א םיט האט פראסם אוועגד די ; שנײ
 npn םארבײ npj איך פים. די אזכט?ר הנאיןט רp און שגײ

ױיסמ א םטאסחן.  T* פארזוארםזמ זי האט ב?רעז־םוטצר ו
 םעאםער איז tpציבppנ זיך וואצם זי װי אפס?ל, די איב?ר
אתיםנ?ריםען הארץ םײן פון נים זיך האם ששש... ארײן.

bodpp n  opn «rr jn p — ת םים אוםװאר־ dpb• יי
מ » .^ p הצצ* םעםםונמן, פארגיכםצן t* ב• m p  Dpi 
BRi&״p a«jp שיק און מצה •bit הילזי. דיין ,

d פױןי  p3’wwb*m Dpi״pt .מצעמן כין *יןי > אױגצז 
 טיס םארי, ac6n די popipa איז פיונססצר בײם ;באט אק

v« ט־ויםצ »  p?»RB דער r a p האם און נאז popspa. איך 
 הערען, צו אננענעזזם pnpi איז םיר 1או שםיל pap9fa ביז
מר וזי םי ס סיר ptaro רצדס אי  צייט נאנצע די נאס, זײן םי

ן םיי• pap» בצױז  א אין אויסנעפצאצס כיט שיעו־ האב *י
 זדאצס זי אתקט.װי נאס, צויבט מארי ווי anarvn גצצזנבמצר.

 אק זא־ייננרצננמ נעװאצט צוירנצזאגמן prnp םים.די איוזם
^ און ננאד 1» איםיםומ א הנ  נד־ םיק פאר pops איהם דס

ד. «נ
“ btpbv רײן ?וים— •PWO אן די זיד a p

— a p  — werwerwo צױם — זיך. ביי מםראכם איןי 
פברים. די פון איסי פתים ipnypg װיצצן זיין

— md'w s d. — ײ נעםראכמ וױך ה#ב זיד• נ
 איהם מיק און חולה ארזגסען ן אוים בדיק דײן tuw ־־־־־־

_ הילר• וײק
וויחנר בין איך האדמז. ן אױם ןוס גווחח איז סיר

ג׳ר א קאפ םײן איז אויױ בציצט — בעםער, נאך —
י אײנהאצם^. רpננpצ זיך איד מעל — דאנס,

- ? פשוט אווי איז dp n$ נצויבען, װאלט ווער
 םארמאזי איז צום״שצײא רעוואצווער דעם צו צײנ איך

.fpj'w די
 איהם צײג *יןי זיך. םארהאצס חגוואצווע־ דער ! טיס

 צו צו tbp זיר ריהרם אםאצ םיט שצייף. צום צו װידער
 ■נים״םון טרוחןרימ אום־יידאם 1זי w איף אקסזמ, םיץ
םיר. איב?ר ויו שאהצלם וואנרערער גציקציכען דעם

 מר םורםצצט — םיינער, בחדער םײגער, ברודער —
 צײנע־ םיס׳ן דראה?נדיג םיטנעפיהצ, םיט און םיר צו צארט

 פון tPרpוuא דאם װי )אכצ} ערנערצ גיבען op — : םינג?ר
p& אהן »ד, ־.amp איז יאהר-זעפעננניש רpםי װייב. א m 

 דאם — סיינער, בתדער םרײחײם, אהן היםצצ, אוזן צוםם,
ערנ?ר. אונפארנצײכציך איז

— npa אצדי צו pou צו צענ און איף שריי — ! יאהר 
 ווארםט וואנדערער דער אב?ר חארצעז. צום רעװאצווער דעם
 תוים tp pאיד האנד. חןר םאר םיך כאפט און םיר אויף זיר

אטםען.
 צוזאםמ קצײב איהם, םיט nnpp איך — ! אפ צאז —

םרײ. איז האנד םײן אח ריהר, אײן נאר קרעפטען, צ?צםע די
! אפ צאז —

אויםנצכאפט. זיך האנ אין
 pbrd םערקישער חןר אויוי געלענע! *צץ נאד נין איר

נעציםצרם. גאנצצן 1אי איז
rp אבער p ציפמו/ אין נעשםאנצ; איז pאננעסאן איז ר 

 ער Mfp אוים׳ן הוט גרויםפן א םים פאצםא װארזמען א אין
 כינןזישע קצייגינקע, גננ׳י׳*? םיט פנים b*n א גצחאם האם

 די גענוםצן •יאנ«״ רpד בײ jpa»orpa איז ער אוימצ?ר.
און,שסיצ זי באדזאצםעז האנד, דער אין וואזע גרינצ ?צײנ?

.paapapaD’n#
 ער ווי געהעדנ^ האב איף •1אייפג?שפרונמ גין איד

טיר. רי םארםאכס םארזיכםיג האט
 נעווען איו דאם ציםער. אין |p«pa טיץp איז וואם נאר

 \pvpi איז דאס יא, גצח דער חםט ipo װאם ארב״םער, דער
וואועלע. דאס צונע׳גנב׳עט האט ער ! ער

װאוצ די׳ : פיאנא דער אויוי נעטאז הוק א האב איד
'b םיר זיך op האט אפשר ! נצווצן ניט איז d̂ ' pj ? 
"  מר ר*ב איד געשצאם?ן. נים דאסאצס שוין כין איד ׳1י

 צוױי־ דצם און איננעבארג וועג?ן אײנ?ם חצוטות, צװיי זעהן
כאםש ג?וואוםם, קלאר איו האב דאס הײצ. דער װענען םעז

jaaio pupa אצץ איז םארי poppa נצמם־יר איז ציכט בײ 
ן ר בין פי לז  בא־ זיך אויפגצכאפט ip איינבעשלאפצן מ

pan. שוין איך בק איצם pupa •אויםמד בין איו נצזמט 
p av ar און poupa איד «נט». ויך pnpa pa גצזונם p r 

*j r תאט סיר און גיימ?באחןנצר » זזי »t נ*װ*צט .paan 
 אנהוי־ געווא^ם האב איך וחמ אמם״hco ראס איז נראר אבאר

ן o נמו אין ה^ב ׳מ w n .םרוים ו#גױ*רבאדער א זינגען 
y< גמטמרם און הארץ סיק באחאחאס תאט t .זמנעז

ilP ^  dp. ן בון אין י הן םודה• ז im מ p ד םיד  נ
נעוויסען• Dip םאטערס

— n p  n p i נלח דאר נאס^ן o tp  — f עםיץ
נע&רענס•
ד *יך ה^ב — ! װאזא n צדגזו׳נגב׳עם הןום ער — מ « I . .ו■ ״ ״-. ןף*רימ.1
צומ׳גגב׳צם! ניס נאחגײפס brsi ער f צומן׳ננב׳עט —
— n אין האנ — ? עם צייקצגםם p n rpap-m■ איזי

מן א שםארק אזוי האב ▼ םים נעגאן נ p האנר ז m אגים
pm paouw איז וואס נצח, םון ra• קגי. די agn op w זיד — _ י ד \ תאבו אד — איננאר• דדייםיג תאס האנד םײן אז אויסגעדאכם,
up* וואס ̂t אן נאוחנ[ םודה dxk ם ײמג ומנר נאר. אר צ

*T יייו׳ *T אן הימאן ריך וואל מ אנו ־וואםם רז m א<ד» ^נ
זרױיםעז. א םאדזאנען עם

ta p פיז pnpa םרויזגר דמר pa .ווינםער
?pp שנײ, םיט אננצפיצט ogn נצװארםעז היםעצ דצר 
p םארםרארעז pa״i בױטצר די וו«צד, «ױא׳ן ig n w זיי־ איז 

m  .p ipnpa P« .צבנה רזיסע א נצאז anpa ,ביי איז אייוי 
agp תיטצ .א הריכם pt 1 היםעצ. נרויען איבזס־׳ן« aapa 

ip t m הנאיןם, שני' חנר אײז. בצויצז פון הייצצז אויזי *תנציך 
«p שםצז. יצזנן3 װאצד® p»p זאד Bapnpa מצט די ניג^ זיד> 

אױגען. די אנײדט
 און געבעצ די ײדך־ jpBnpaaw 6חיינ זיו agn pt די

ו  פאר־ דצר םרײד. פאר אויפנעצזיבבהח agn טאצ ־untaaa ת
pa STDjra פריהציננ pgn די ציםערצן נצסאכט t p. 

י *am apippa agn «יך י מדאכנ^ זיך agn_nn« 4ײ י
םײזןו־צ, םרעהציזי א וױ

ק אין *י ױ •pm םיד פאר געשםאנעז איז װאם pngM וי

jpcupaagag !זײנע ; הוס זײ agn זייסס pnpa ,וזי ײיים 
' ^ ~ י םפהצ.

pt אוטנציקציכער t o  aga pagarpa r«  r p o. וױ 
pm aagpa agn t• איןי ביז הצסציד k  agn. pngtp a ogn 

T .אנשרייצן. א<וי איהם « pa amga I aga tm anro  m 
jgBgm| אי אױך jpagiwa ססהסא np. n ro B

pn —• ויר agn — ,pm יר« an  agn agn — R g a a 
an װעצ *ייד * איינפאצ׳מ נזנקענם  4 ga o»a a w g i  a n 

Jgt f ת a^ptgn aga ag נאר םיר  praganga dp aogn

tg איד pa ^נצאז וױ תרכזיכמי 
ago •זײ םין a»p*mnpa pt יך אח* agn הי : נ?םדאכם

apaam א !פריהצינג apa אמ מןךציו ^i, פעצ־ צאכענדער? 
g 4tt P סױנ^ in p ^  g צאנקןג צאכענדינע g 1הירטי, agn 

nga eupnp םויצ ra די jpapna 8צאכ אח b pjp װי pt n, 
— tm op Dgn eg .םרױזציננ >

מ די Jpppi לצדערנ? oga tgapttg agn אקי  שםײ הוי
p־u Dga tgapug ,)pppor opa jpdupi וחנצ, r און הים?צ * Jr f [ ־? ■ . ־־

tPuggnanag•
 ײי ײיז׳ Dga pptpjtpm agn |paagarpia*m וױ

jpagn {paagarpxpm אויסנעמהן n שםאצען jm אײכ־  ׳
מ '«ײ צצד׳; הי־ דיק?.שנײאינ? 8םי באדעקם pmpt זיי״

»apanpc n  ju p זיינ?ז tpnpt .שײארץ n 't 'a י' און 
o t'u n g t — aapo און n צוצאפען. — ריגערשאפם 

~ *n-agn t* זײ צוריפמהאצםעז. ניט agn»ען־pווgצט
tg jpan אנדעד ong דך. פאר piy איז איינזאם צז ga. איך 

agn ט זײ צוריקגעהאלמע;. ני
םארוױ־ .םיר.8םי בציבעזpנ את םארי אצםע n כצויז .

6 anm pg o'pp,זיצם יכעצ t' א װי קעטעריצ, איהר אין 
p jgeggp הענדצערין pg גאם. קאצנתו־ א n 1אי הוקם 

הופ  apa םון ^כם נעצזמ Dga g-aagt פאצט נאכט בײ סרי
שנײ אויפ׳ן קיך

pg tm ago p כדט׳ן rig  aw זיד שצצפם פאלםא. ןיין 
a rt mag ^גצז

 אייי ap טראנם epap נעםינעז. נים חה קייין ייך TPP ®ר
j w iip» pn ײנצםם? dv tm  man .ניט

patpaga מים׳ן tpnraa נעה pg ■pg וואצד V* .p'ag 
am a ציה איד אסייםנצ. n  ■gag אױפ׳ן am .jppgt 

tUgm צען ויך*« vug{■צ יבp« ^p̂ g ,יננען? apag וױ »ag 
am פע» pga יגנען צו סויצ? tm « ,םין האצט לאכען apap 

.am צ^;:יי*א י«ס ײ*ם4זסי*8טײ:.'

 וועגען. פמקםען אינםערעסאנםע
®תיעז•

apa פאדצאננט יאדק נױ שטאאט 
 npanpo די םאר נױרסעס 2,500 איצם
 װעצצן װאס שטטאט־האםפיטעצער, בײע
 800 ארים וועיען. נעעפענם ניכען איז

 ד♦ אין אנגעשמעי־ט הײנט זימען נוידםצס
 שסעהען װאם האספיטעלער, םארשידענע

 די איז אייפזיכם. שטאאט׳ס אונםער׳ן
 װערען tpaptp:ווזגלען האספיסזצעד נײע

 װאס מיידצאר, םאר .טריוניננ^ורספן
 אצע פראםעםימ. נוירם די ערצערנעז וי'צ?ז

oײaצg,ווזד דורכגעטאכמ חאבען װאס ד 
 ווערען האי־סקוצ, יאהר איין ניגסםענס
pwupjjg אויף pra .קורםען

a «םaשpaםינטp שעצpגgaםון םע— «a'ngapum  pa t ,םאז. — Pgn מורם?צ » איר 
tgapr םײר?צ, צוס agn agn םארצירעוועם ppgt n-.] איך 

dp scnprpt p t agn איהי tptgt• ׳
— pm ,tpaagawn pg pago ,אוי אוי agn — l 

aga aapag'nt p t םײד?צ jpnn (papne panat tm נעפא־ 
>•tppgt n  g»m |p

— pm ,אוי, אױ — apnipr p t  |pagn איברינע, אצצ 
aapnpta'm jpagn pg וױ שנעצ, אזוי a' עצםםטע agn אוים־

• - * f i l' \  .  ! ■ k y t e B j i B B געומנרמ.
wp װאס סיגד tm ארונפמד־ איז אױם׳ן געועסאן 
אוממנע- ״זיך האם כאב א : םרומנ דעד אינםער מקהאמז
קײק^ס.

)unptaaga (פאצגט

איטאצי?נישען אינ׳ם tg מצדעם, ירוים
napa p סצײב?ן «>רצאםענם rr 'g  p t 
pg p are 1«גינ g tpjr'aawa''ag ד»

.rta'patgoiP'tat age BPP'gagTPt,  
-agg איט»לי?נישע 'a פא טױצ * penal g 
צאממט־סיסנ^ידער pagar tPt"t סאר־
cgn צ1זן  app'gag gtg tg-^mopapapa 
-pn tPeupitg pg tpigJrpiaga apri

נצייכ־ אלנעם'ינ?ר םון  jnanga n  •|pa 
אי־ אין וחזרט  jpnat ago uiraapaga 

gציgציםםײ ס אצ■ פח נעשםיזם סאציען  
פון׳ש םיםגציח»־  pivoPatgaa און pr 

^  • V,: JננpםgצagR

p r  jpagn Dgn jpagger 'a צו 
rta'patgD םעחןראל דעם  oa^'Dmsa

p* איצם qrp't אםענחמנם, g  pnnppn 
tpaggar n ת פענסיצװייניא  -gogo י

-gn agga rupaip n  pg .aaptwa 
jpa װ?צען — DPnagmp aapn — אד  נ

apt ptaggar papapai n jw  pipp g 
-agt jwpaatpag a n  aanranaga tpa

n צױפמ, -  anpi ם •מיצד־פרטםי  *ז׳
pg eapaatpog די tpaggea npantgo

*a m m m

iet»4?י

H a m > ייי י*°*ז H j  □ 2 I קעללערמאן H 1' II א , 3 ע ג
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נ א ם ו י.
■ H



סײל Mp tut ,*mowcan אויםגאנום׳ס
w n ארםאצג. תימתן א םים

 נע־ ניט up זיך ה^בען באסעם די
 1פי ױיט רער פון אנפאצ אזא אויןי רינם
 אײנענ־ די pan a און, מניאן. דער

 חר די אויו חאנג אוםמםענדען. טיםצימ
 יער אויי מםעצען דא זיף נעטוזט נירונג

 מר די דאם אזױ ימיאן, דער םון זײס
 7PJ גיט נרירה אגדער יקיין האבען סעם
נאכצוגעבעז• וױ האם

 זעהט op^n אבצן, גאכנעבען זייער
 ג׳ד דעם טיט צכתחיצח נעווען אייז אױם,
 אוםטטענדען די כאר ווי פאצד, אז דאנק,
 ,ipanivpniv אצעם ענחמ־ען, ויף וועצען

 די אין וױ זײן ז$צ אצעס אז זעהן און
 אױי װירקציר, און צײנמן. גןמע אצטע
 נעענריגט, זיןי האט םצחםח די װי שנעצ

 IPium אנגעמויבען באםעם־ די חאנען
 זיי ipdip איצט און צוריק, אוין« אצעם
 םארשיםעצטזג אצטצ, ■* די טיט ,ארוים
 ױניאךםיח־ ipjpj יוגיאן, ipjpj •סענות

 אינמעצינענטער א| אירנעגד וועצכע רער.
 זיד •לואצט יארק נױ אין םאנופעקםעורער

 1זײ פון ארויםצוברענמןן. גאר נע׳שעהפמ
 |נוריס«ונעוױ• זיי מײנען דערטים םויצ.

 די ■אזיציעם. םארצארענע זײערע נען
 םון ױניאן װאירימרם נארטענט צײריעם

 נייט ענטטאאםען אבער איז טלימאאנד
 וןר pjpjuinpj די «♦ בצײגען נאר^וו
 נײ«ג םיעצע נעװינען צו נאר זיציעם,

 װאיר־ גארטענם צײדיעם די ,dphp אין
 אלעס, אז בא׳פצאםען, האט ױגיאן סערם

 נע־ האבען הצאוסמאכער רי װאס אצעס,
 ניו 1אי קעטפםע■ זײערע דורןי װאונען

 זא־ װ. ז. א. באצטיםאר נאפטאן, יארק,
 די נעניםען און האבען באצי־ אויד צען

 אבער, סצױוצאנד. םון סצאוסםאבער
 קציװצענ־ די• םון כארא?טער דעס צױט
 האבען םיר װי מאנופעסטמורערם, דער

n אזױ דא איהם ip ריבטיג אבער PD־ ' 
 קאטפ^ א אהן «ז זיכער, עם איז צירט,

dpii ניט דארט מען jvdipo'ik ipjpp.

» טון זיים דער אױ% זײן סאצ דאס  ד
,« באסעע די סוך ניט און ױני

 נאד עם ׳»p אוםטטעגדען ױ אונםער
 םעאדאציםםיטזנ די אז זיין, נים אנחגרט
 םאל דאט וחנצען קצי\וצאבד אין באםעס

 און םיציאנען, זײערע »צע העצםען ניט
 מאצח נרעסטע רי כאפען ניכער וועצען זײ
 האט זואס דאם, פאר ׳פטאנד זייער אין

 װאצטע; אפגעצעבם. צאנג צאנ^ שוין
 אןײ נעוועז ניט ?ציװצאנד פון באסעם די

 נע־ אצײן זײ וואצטען צוריפגעטטאנען.
onp ,וױ סמי אנחגר תיק אז אייגועחן 

 ז״ערע אצע tut «ײ םאה דורכפאצ א
 אכעג •מעגציו• ניט נאר אמ .איחנאלען״

 זײנןק «ײ גיט. דערוױיצ אם זעוזען זײ
 םון *ibdp דער. אחאט pjm זײ בצינד.

 מא־ time קצאופםאר^ר פצױוצאניעכ די
 ?צאויןטאכער וי װאחם זעהענדינ. כען
 איין טוין וועצען זײ ווען ?ציזוצאנד, פוז

״ tpftnv,*iiDDp אין ארויסגעחז םאצ  ז
אויפנענען, ?ײנםאצ איוום  ער כיז ניט'
 פאצטטעגי א םיט ענדינען ניט זיך \ועט

 און ױניאן, זייער און זײ םאר זיענ דינעז
 עט־ די םאר נידערצאגע זיכערער םיט^א

 נרויםע בצינדע אייגנע׳צפארטע, ציכע
?צאמדםאנופע?ט׳פורער^

onrap אםת׳ע גאר נעצד, קיין ניט זיך 
 טיר ציעצבאװאוםםזײן. נאנײםםערונ^

 ואט כאטסתיםען, צו צעצטע .די ןיינ׳ק
 כא־ פון. פצאותײט און כאנײטםערוננ

 אין ראצע גרויעס א ׳שייעצען מאוםטזײן
 אפציי־ vn< ווער .אכער ; ibdkp יערען
 מאםעריעצע םון וױבטיגקײט די קענען

 פיחחנן עם זױ ,ntnap אוא אץ םיםצען
? ארבײטאר די

 באגייס־ וױ זײן םטריײמר דער טעג
 אןם אבער ציעצבאװאוםט, װי און טערם

 הפחוו^ צכצ חאבען, *V םוז ,tvnaopp או
 !יי־ די און זין טאר נרויט טטיימצ א

 iff IPP םעזזצם, דאם jjm און גינוג
 צאננ WDDP tun װיצען בעםטען םיט׳ן

 פון רעוואצוציעם אפיצו אנחאצטעןו גיט
 גרוײ א אין א■ חעננען םעציווס־ נאנצע

 עם ברויט וויטיעצ י־עם, פון גואד םען
 רעוואצוציא־ ?עם«םענדע דנ פאר דא איז

 ppkd זעהם רןװאצוציע וי און נעחע.
 ברויט פעהצט עם ווען טוואר, זעהר אוים
 איו p סאצדאטעז. איהרע פאר נעטנ

dp, םוז dp אםת מעהר נאך זײן דאף 
!םטריי? א פון פאצ dpi אין

op דער אז איצט, אן אונו, טײנט 
 נ?ענ־ איז קצאוקטאנו»~םטרײ? גרוים?ר

 אדגיי־ י?דער דאס »ט, אצוי און דינט,
w גאנץ װיר?ציד פארדי?נט pjnpr 

y טראג? דאזיג? די מוז וױידממם, i 
P*ahi o>fov| ויכםינםטער דער אצם> 

Dpra אױא an* שאנ?ם*ארתוננ tiD יע־ 
 שנעצ אױך טא?ע דארןי און צאקאצ. דען

.1ויערע ?נטטידאן
 60 װאצט אונז, dp ׳פיינט איצט,

 "|P נעווען ניט אופן בשום װאך א סענט
 איצ־ די בײ צאחצ?ן. צו דיום pa*m צו

 ארבײטער רער וועט פארדינםם?ן טינע
 דא־ די ׳פטאר? רסpדrבאזו פיהצ?ן ניט
pjn ױניאן, חגר *ו אאצאחצוננ p^pu 
 unpjnpr א או פארוואצפ« איחם טאט
 ד?ם אחח .1צ?בע ןpרpציכrנpם און

 צאהאענ־ אז װצחןן, פארנעסען ניט דארף
 צאחצוננ, װעכ?נםציכע חעכערע א דיג
 נאר נים, טובח קײן dpj״p דאר ?ר טוט
 איז ױניאז י רער איז ג?צד .דאם «יך.

 םא־ א ipdip tio^p ,tpp dp Tim וײנט,
opu dp jpu ,dipo טטאר^ איתם. 

IPDip• צונת טטארק
 איינעי רpיpי )Pit :נאר נטpכpבאר

 דױם ס?נט 60 צאחצט צא?אצ jpnp’ אין
 װאו יצדצ אז ,jpj״d bp װעט וואו, א

 רpרײב ווערען אינטערנצטאגאל די וועט
 ווענינםםענם/ דא<אר, טויז?נד 26 םים
 ה?צפם די »ז ,jpcnp^ זאצ?ן טיר אױנ

 אויוי irnwpua זאצ סצנטינצ 60 די פון
uPB'ti־jpdd»>id p, אבעי איז דאס 

 1*ײטז| אין װאריס װאתחפײגציד. גים
 אוים־ צויפ?גדצ די זייגאן hhp*id פון

 נpם םען אןן נרויסע, pip כיט נאבען
 זאצ פאנד פאר׳ן אז ,iponppa דארום

^ ^צייב  ד«וי ענד1טוי 36 װאו יצדע איב
 אינטצר־ די װאצט יאחר איין אין צאר.

 םיט־ צאחצ די anjpDnppp נצטאנאצ,
 נעהאט םויז?נד, Dרpחונד אצס רpדpנצי

 טויזעד 75 און טיציאן א פון pdid א
 יאחר עםציכע פון םטך חגס אין דאצאר.

אינט?רג^א• דער םון vdkp די <ואצט

ירווסןוו ■ IPODnx זאל װעלכער םראסט,

 איצט די םיטוױרמוט׳סח רpד
prw3 \V)tv ,prTPp P iw r t 

 n םאר און ?קאנאםי׳פ, װ?צט
 א די אויסנ?ארבײט זיי וואב?ן

 ווו ווצצט, דצר פון ארנאניזאצת
 אײו אוי* װערען אויפגצחאצטצן

t >jpd, ד דורדpאאראייגי;אעו ר

̂גט  דצם,נאכ־ אןן סאי — יצאן אין,ו
ip ’P אציי זיין איז סאי און טואסט* 

 jp —<« פעצת?ר די : *ײגpרpזv טימער
*’jp>p דארא r dp'3pdd ראצ׳ג חויפט די 

o {ויט ,DiPDwruk דארוי׳ אט?רי?י n 
 רײפ• איחרצ,אצ? מונטצענםרידען ׳«צאז
P3D3 o םון תןגט די און רpםים n’ ̂

 : חרך ,1אנ»^גנ? רpוויד זאצ «ר טראסט,
 אונסארנ?םוננ?ז, ■רימאט? פינאנסיףמ

 אמ»ײ* <\)i^"P3'DPt| יי»ינ^סםדי?צע
w אױס׳ד.ן?ס ;און Dp i( ^זידארפ, 

 t ־unp נרויםצן א — טי«צ א םאניציויתן
 r איםטט׳ןנר̂ו • ײ וױ £צײנ?ס, א

ipipid d — אןןחר פון npfiw po ׳ ױגסנד 
ip>po»ppw.PD דאר פון די?;סט אין «י 

'dpopu ,jp ’>h pp5pd אויפנאכע חייאט 
d p i אא• איצטינ? די זײןיאויםצװןןןצםצן 

 ־ ;o>pi ךאר אויןי ארנאניזאזיע ציטיטע
I dbר,וpרטpu’pרpאנד אין ̂ודער, 'P  DPDP 

 IPpnnpDTja *ו ז/ין dph אויפגאכע
 אין IPU13P1K3 סטריי? אױפ׳צטאנדצז,

 ז״ן,טיטנצ'י?ר tP^P' װאם צענדצר, אצע
'^jpp דער_ענגצקי?ר כדי' צי?נ, דער פון

True translation filed witli the 
Postmaster at Mew York City, on 
July 4, 1919, as required by the Act 
of Congiese, approved . Oct 6th, 
1017, known as the “Trading with 
the Enemy Act*’

 און tPianpj פאראציזירט לאטאסטראפץ
»jpj פאצניז i אראציזירם• fjnipipi דזי 

 םאצנ־ אוז, באציהוננען געזעצ׳פאפםציכע
 «ד ipnpj»’p>iDUn א טיר האבצן ליה

 וײנאן םאסען נײיםע די וזייצ טםאנד,
 אזוי צדטאז. ניטװאם האמח און הוננצרמ

 Dpi מאנעז עוצם׳ם דעם װי אבער ׳ןונעצ
ארוחי•3 זיר רp dpi לוערען, אנגעפיצט

Subscription price paid In advance, $1 per year.
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Entered aa Second Clan• matter January IS, tits, at the PoatoOce at New
York, N. Y.. under the Act of March 3, 1879.
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Act of October 3, 1917, authorised on January 35» 1919

ען ען ק ט די ם ל ע ען װ ר ה ע ק ם  :צום או
ען ם ל . i א

 רpאנpריpאם די פון םײנונג דער צויט
 שאאיםא־ ,אינדוםםרי »ח םינאנםיםטען

ipj" װעצם די זיך װאצט djpppj צורילד 
nppרPאזוי צוטטאנר ,נארמאצען״ א צו ז 

 IPPnsDD די אױןי קויםענם די ווי ׳שנ?צ
p>pn| ויך אנחויב?ז ipSps’n גסד די און 

 ipnp•־n זיראנחויבען ןpצpו רעדער טין
 אזוי יװי איז, יזײ םאר ■ראבצעם רי«זויאט

 אין אינדוכטרי?ן די אנצופאננ<! •מידער
 «ױ פאראציזירם זיינמן pצכpו א^ןריהא,

 םצזזםח? רער פון צײט דער אין װארען
 גרעם־ די םװ ו<ײנער װאנדערציו, םרענס

pd זיך חאט באגסירען, אטעריסאנ?ר 
 אײראפעאיעפר רער »ז אויםנעדריסט,

 ארכײטען, צו וױצינ צװאר איו ארכײטער
 ט,”נחpנpצpנ ניט׳די חאט np ניט נמהר

 כאנלי• רpאנpאםערי דער װי t>v)v אזוי
 וצא־ אנדערע און ער װאט טראםט, רען

 די געבען איחם ןpצpו נרינרעז, צו נעװען
 DPI ארבייםען, צו װיחןר נ?צענענחײט

 טאן. צו דאם צופרידען זײן ארבייטער דער
 ,tpjpi די־ארפײם** װי טנ?צ אזוי און
 זיין זײ |p?pi ארצייט?!, אנחױמן ׳־נאר

 אין אינעז יײ זאצ DP פאתוטען ציםיעצ
נאריטסײטען, pצכpאז ב»נ?הן צו זינען

רעװאצוציעם. מאנען צו װי
m איז בציס װאנדערציום םר. p כא־ 

 םארי רpאיב ניט ער און ראהט?ריםטיש
 פון כציס ךעם נוט ז?הר העצטניםםעםינ

 םא• דער אין ןpDנpםpצp צופרידענ? אצ?
 אוםרוחינ׳■ דער אויף נעזעצטאפט רpרנpד

 ״דער אויןי פאר איצט סוםט װאס הײט
d>p i. איז זײ פײ ■ראנצץס חויפט די 

 די אינדוםטרי?. דער פון אראנצץם א
טצווםח דער צוציעב זײ;?ז אינדוםםרימ

 םינאנםירען אונתרע פון םעחרםםע די .
 זיך JPJP3P3 טאאיטאכ?ן אינדוםטרת און

^ די סיט פצױז טר ם דו  םאלסארען אינ
 אימאר^לן וײ אח f&{ רpד דער פון

 til װירקוננ •םיכאצאגימן די איננאנצען
 נו1חם״> דער פון' און בכצצ םאווםח דער

 פארגר?םו»י■ דטי אױןי פפרט רעו^צוציע
 פאצקט־ PD»rii די פון אוסרוחינסייט רpם

 «פ־1פאטר רעװאצמי? רוםישע די פאםעז.
ipo ,ווי ם?חר (ים אויך אוים, וױיזט זיי 

iPDipiDjpirm א s ןון אינציד?נט 
̂דPT גרויםער דער  ף און pטואפbאטאpצ

jpmpinp, חיײ װאריפיימיה׳אז^וסר 
 אויך ותט צייט דער פו[ איינםצוס צענדער

באזייטינען. םאקטאר דעם אם
dp אז זיך, פארזומעחט pp ipo| סיין 
nupD ניט nאפpאון ײאנדערציו׳ן .או ז 

t זיײ פארװאם נציינ?ן זײן f w v\ ניט זיד 
 ױינ׳צענםװערטח איז dp 3אוי פראנע רי
 אצ• דער צו אוטסעחרען זיף זאצ Dצpו די
 זיכער op װאצט זײ םאר ארדנוננ. רpט

 װאצט דאס װײצ װינ׳צענםווערםח, נ׳»וען
 פאצ• רpד איז צאזטpרנpאיפ װידער «ײ

,חערשאפט. רpeאנאםי׳pp <טםענדינ?ר
:׳צטעצען דארזי םען own’ םראגע די

 ארפײ־ די דאס װיצ?ן ? מענציך dp איו
 אױןי — t אױפ און ? ערצויג^ טער

אוםן? װעצכע;
 די מארגאנס, די װאנדערציום, די

 •jnpv די און ראטטיצדס די דױױדסאנס,
 אינט?רנא• אנרערע PDרpחונד אדער ציג?

 און םינאנםיירען און באנקיר?ן ציאנאצע
p irn 1 אאציסיטצPPJP1 t”ppnpi, 

 די ipi טענציך, r איז dp m אויס, זעחט
 גאנצ?ו ד?ר no ?צאס?ן רpגטיםpאי•נ

 IP>pi און עארא״ניגט j״t'tp>p< צטpו
 אנ׳ןוטרעג־ p r י א א ר p n א סאנען

טpוp■צאנpגDויK טוין חאנ«ז זײ גונג.

 אין קלאמךםאנוטןוקםשורערם די '~־
;f .•קלױולאנד •׳

 זײנען הער«ער מענ׳טציכען חום אין
 א האבעז וועצכע ארנאנען, סאנבע דא

 צײטען, פארהיסטאריטע די pn םאצ,
 פאר טעםיגקיים נויטיגע א אויסגעפיזזרם

.IPDjpo פון אעבען און ג?דײהען דאט
 פאצ־ די דורף אפער, צײט דער סיס *

 דעם אין אומענדערוננען שםעגדינ?
 אויס* דורןי״זײ! ,lpבpצ ארט טענשציכען

jpnp< 3 ?אכ^ן, זיך*i»p, ,םצאנ־ זײען 
 1P3P< דאם אויפנענען זײן דורך צען,

 זיר םאר בוי?ז דורך ם?צד, פרײען אוים׳(
פאר־ אײנםיהרויננאםון די דורך זוײ«?ר,’'
. pjjnp’D און סאציאצע •o’?V״pb ,*אינ 

 אט פון טעםינהיים רי איז יסוציאנען.6•ט
 אוכנוי• 1Pאיננאנצ נעװארען יארנאגען ׳די י
 װאס געבציבען ניט זײ פאר איז dp םי^ ׳

 אימער נאף זײ זײנען דאך אבץר טאן, או
 1וא אתאניזס. צינעוצנשמ dpi pit *דא
 ניס ipjpp זײ 3אוי צייט, צו צײט סח

 זיי םאכען נוטעם, opap איחם םאר טאן,
 ניטא איז dp דאס אזױ, םראבעצ, איחם
אויםצו׳ןונײחןן ווי פרירח, אנדער קײן

 ױניאן. אײנענע אן זײ פאר בויען רייני
 פאר־ צו װאו האצ, א lpnpj זײ װעצען ז״

 ,די iP3Pt «ױ jpjpn זײ ײד. זאםצען
 אויס־ זאצען זײ װעםען עצה, ריכסינע
”jnp אצס ?צ״בען t ,די און בעאסטע 

 א חאב^ אי ipjpp pרpזײ ארבײםער
 ניט םענט קײן זײ זאצ dp אי און ױניאז

 צויט געבויט ױניאן, אזא םים ?אסטען.
 pro npn באםעט די ipj״t פצאן, רעם

 און נאהענטע, נאנץ אין זײן צו וםזוםן
 זײ או אזוי באציהוננ?ן, אינטימע זאגאר
 נייע די זאגאר זײן d״pd ipjpp זאצןז
 זײ בארנייניננ״. טיװppאצp, פון סצוה

 םון אפזאנען גיט חציצח, זיןי, ז,צעpו
ײ^ זיף און אמאצ lpרpאויםה  א דורכר

 אר־ רי פון npnpocnoD דעם םיט םאצ
 זיי האבען װאם אבער םון,שאפ, נייםער

f< ןpװיצד־םרעםד א מיט טאן צו v m,\ 
 ער או ורעטענציע, רpד םיט ?ומם װאם

? ױניאן » פון םארשטעהער דער איז
 ?לאו<דםאנופ?יד ps*9ep pצכptא אט

?צױוצאנד. נאף פארםאגט טשורערם
 ניט דעסטװענען פון אבער חאט דאם

 װאיר* נארםענט צײדיעס רpד נעשטערט
dtpp פאטען צו ?ציװצאנד פון ױגיאן 
 םיט באסעס די װארצצען. פעםטע וארט

tײpרp םויטע אצטע nupD ד האנ«ן« 
 צװי־ נאכפאצגערשאםט pimjp א םונען

 j’ljppip .גיט ?צאוסםאכער. ־ די שען
 די פון שרײנדציכ?י'ם נאנצער דער אויוי

 ארבײטער pרp”ז פאר פויען צו באסץט
 אין זיי זײנען ױניאנס, אייטמע pער”ז

 רpד צו צונעשםאנען טױזענדע די
 1אי ױניאן ?פאכער1?צא ״סרעפדער״
 צװײג שםאר?ע א אט װעצכע ?ציװצאגד,

 <אר- ציידים ״אינטערנעשאנאצ רער םון
 דאס ,P' ױניאז״. װאיר?ערם מענט

 דאזיגע -די דאס איז, םעכקװירדינע
 שװוך צאצג?, גאף זײנען ״םאראײגערם״

vcbdpp pn נpװארpאין חײםיש נאנץ ז 
 װידער עס האצט איצט און סציװצאנד.

 נרוי־ א אויםברעכען זאצ dp אז רערביי,
 דער ביידע, די אט צװישען ?אפםןי םער

 מאנו־ pii^p די און יוניא! קצאו?םאכער
פע?טשורערם.

 איב?רג?ג?פ^ ?ורצען אין דא זאצ
 םון קאטפו» רעם פון געשיכטע די װערען

?צױוצאנד. איז אינטערנעשאנאצ דער
^'p נרויםען dpi נאןי dd די םון 

ױ אין ?צאו?מאכער  ,1910 אין יאר? נ
 ?צאו?־םאנופעהטשױ 'ארקער נױ די װען

 און אונםערנענענען, זיך האבען רערם
 dpi ױניאן דער מיט נעשצאםען האכען

 אינ־ די האט ,“״פראטאסאצ נאריהםטען
 אויןי אויג איהר נעװארםען טערנעשאנאצ

 צװי־ און יאר?, נױ אויםער שטעדט םיעצע
 םיט קצױוצאנד נעװען אויד איז זיי 1ש«

 ?צאו?־םאנים??־ אצט־מארישע א־הרע
 :באשצאסען האבאן װעצבע משורערם,

 אראפ, קאפ מיט׳ן געהן יארק נױ פענ
 :אונזערעע דאם בײ בצײבען אבער מיר
 l״p םון זעהן איז הערען כיט װיצען מיר

ױניאן.
 עטציכע נעדויערט האט ?אמפף דער

 די םון אײנער נעווען איז ער מאנאטען.
 אינטערנעשאנאצ די װאס העפטינסםע,

 נעקאםט האט ער אנגעפיהרט. װען האט
 דאצארט טויזעכדע צעהניצינע שװערע

 מאנופ??* די סיציאנען און ױניאן דער
 זיך ער האם נעענדי;ט און טשורערם,

םאנום?קםשורערם. די פון זי«ג א מיט
 מאנום?קםשורערס די האפען אודאי

 אי־ אויוי האבץן זײ אז נ?םיינם, שוין
 נעםאכם האכען זײ *ב?ר' .djpmpj ם?י

 קציוד אי? ױניאז די jiipo גרויסמ א
 IIUJKJPJJ* איו זי נעבציכען. איז צאנר
 אר־ נרינדציכ^ר און שםיצ?ר איהר םיס

 װ>חא־ איז «י פיז נאניזאציאניארכיים,
H*upt־iP ׳•p-woe, א י סיס נראדע און 
אטאצ ־un'ii ױניאז די האט צוריק יארד

 עתםטע אן סארדיבם װאם פראגע, א
.כאטראכמונג.

׳*D״pj'03PTPt> רpנום צ?צטעז אין
 ארםי־ אן נשואחט נטציכטpDpםאר איז
 גרוי• די איגונר פינ??צשטײן צ, פון ?עצ
po האט, רעציזאי־קאםיטע די צרוח^װאס 

opnpj ,אויס־ איצט נאר חאם אםשר, און 
 IPDjnjppt נאר־װאס דעם אין צושטעחן

 אין 4יארי גױ אין םםרײ? ?צאו?מאכער
ippnip חד די א) ארטיפ?צ, דער זאגט 

 װיצען ipddps איהר םיט י־?אםיםע1ציע
 נענוי■ זיך חאפ?ן וושצכע די, צםעןpה צו

 נעהאט ניט פשום האם היצף. אין טינט
piî י.ד<ע i ^צסמיסמודטי די SP TT t• 

 איז נעװארען, נעזאמעצט איז װאם פאנה
 און האצס די אויזי םארבחיכט,ג?װארען

p זאכען, נויטינ? pרpאנד *לע אויוי ii■? 
P3 זיף. םיט ברעננט סםרײט א p״j 

 אזױ, ,ipupt ניט IPJH? פאנדס pרpאנד
iPDippj ip די ipu דאס jut w n o D 

 כאשםיטטע די חאט חיצוי, םארצאנגען
 צו ײאס נעהאט ?וים PDאםיpןי־pציpר

IP3PJ• ■ =־'
 פאר־ <ואט צאנץ, א ניט דאם איז
 באטראכםוננ טיםםט־ערנםםע די דיענט

jnאצ סון jyp jjn  p און pi'iDPJ ױניא(־ 
? מיטנצידער

ipd דארןי IPPJjnyj, מאצ דאס אז 
 קצאוטםאכ?ר די פון סטרייט דער׳ האט
 א גאנצץן אין נ?חי?רט יאר? גױ אין

 האבען אויו דאחד ipo װאכמ. יאר
 די סםרײפזןאבען םאר׳ו אז זינען, אין

 איי־ אונ?ארבײט נארצואס קצאוסמאכ?ר
opt זייערע פוןyoon ,ו• און סעזאנען

 פארדינט ?ז3הא npD»3־w םײםם?
jnpr m װירסציו pi .נעצד dp דא־ איז 

װאט ׳די פון צאחצ די או פצאר, רום

 ?ז3צײ3 זאצען איםפ?ריאליסםען צויזיש?
ח?רטער. p«אציטיש די

 מ |p>porjv דארפ?ן dpii אט?רי?א י
 pr'PDipn* די אט .פאי( מאטעריאצ?ן

 איו־אײרא«א oנpחשטp װײצ םיטצען״
 נעװאחס, ׳•אראריםסיי ??אנאמיש אזוי
 זויינסיחר?! צוריפ ^ציין ניט ipp, זי דאס

 און, לױרטאאפט, ?אויטאציםטישע די
 אייראאא ץין ױנענד די איז צװ״ט?נס,

 דאר• די Dfi ,tinpuPJ שיט?ר אזוי שױן
םצײש־ נעוונ ניט חאס׳« רpנדpצ טיגע

 ארםײ אינדוסטריעצע א; םאר םאט^אצ ׳
 דאס .”םיציםעריש?,ארט א פאר אויך און

 אײראיוד דן אויפ Dim זאנען, או םיינט
5 רpנדpצ איש? pdh« ip^ i אנחאאטען 

 נויםיג וײנען װאם ארמייען, איצםינע די
 ואציטי־ איצטיגע די אױםצוחאצטען אױןי

pr ,נענונ חאנען ניט זיי װעצען ארדנוננ 
 אינ• pרpזײ אױםצוצענען צורי? ארכײםער
 רײר איז װעצכ? אםעריןןא, רוסטרי?ן.

 אין סיי און טאטעריאצ םענשען אין םיי
f דארוי םאטעריעצ^רייכאיםער, f i'n n 

 ראט?װ?ן צו כדי ivscy די «ײ צושטעצ^
 ראט?* צו אדער ;אנארניע,1פו צמpװ די

וטישע די■ װען ארדנוננ. הא«יטאצ̂י
 jno>p א inpt אצוא’ איז אישו די

 צװײ חוייטזעכציך איןט איז אישו די
 איי• די אױפ ארכייט. און ?אאיםאצ שען

 TPjj’>pj װירסציד זאצ זPDצאp נענטום
 זײ ipjpp יצאן, ̂-עם אט דורכצופייחרען

op דא| בצויז טאן;pii| זײ p>pu| •אייג 
ip^ 'd די ipjjiirsob pjiinpnnD צװי־ 

ארבײט. און תאאיטאצ שען
“ip זאך אזא ארבײטער די וועצ?ז

ן| , ? לויבען ; :
 צו pפראנ שװערע א זעהר איז דאם

 iinpt ̂יר װעט־ט דאס |.pnPDDJp־n«׳
 חויפטזעכציך זייטי^ אנדערע, םון פיעצ
 *p«ראפצ און 1אםישע,אוםש«עט־ע1??א
 דארפ?ן װעט צײט יי װעצכע אויוי טען,

, ענטפער. א| נעבע;
 ײ3 ארבײטער די האגען ציעצJפאטע
i»j’dj”d טאכט די םאצשטענדינ טאנ xt 

 4j^py- אןן פאציטישע אצע םאכען בטצ
ipopp'sםיש h  p די פון K״npoujpj 

 1אי* צו זײן רינJצעpו1 נימ אבער הצאסען,
 אצ< אין אן ,IP3PJ1P |po no טיםיםטיש

 iDJpn ארכײס?ר די איז ipwjpj נעםײן
׳ גיט נאך «ין tv^sJs״vKj>yo:'K dpi אין

^ ןאיהר אין סיי ,juvj רײף ^ פאציטי
מ איהיי 1א' םײ ש מי א נאװאוס ^ג *^ y י 'WBwlMVrllLSn *-Wh

,noKp א זײן dp dpii םאצ ראם און
 װאיר־ DJpנארט צײדיעס די װ?צפען פון

 א אצס ארוים?ו,םען dpii ױניאז ?עדם
 אמת, איז -op .jnpjpM םאצשט?נדיג?

 טא»פ??טשור?רס pompa ?םציכע די או
ipjhj גאף dpjib און רײך אזוי dpjib 

 םיט װי פצינד און שג׳טpp׳pאײנג אווי
P3’>dp יאחר pmv, ורען dp אוים־ האט 

pJפראכpד דארט זpנרױס?ר ערשט?ר ר 
bobp,̂ א• די זיף האט דערפאר אבער? 

pj טצאוםאכ?ר די םון זייט דער אויןי 
 PDP3*̂ צום רטpדJעעJ שטארק שטאר?,

•1ר?
די-ױנ־ איז צוריס יאחר עםציכע מיט

 ז?הר װיר?ציר iviipj דJצױוצאp אין יאן
 אי :הי«יכטען pאצ אין שװאך ;שװאך

 אר• podi^j די גײםםיג. אי םאםעריעצ
 פאו־ גיט האבען קצװוצאנד 1אי ג»טער

 זײ?ר tie d״pj'D3'ii pצJאJ די ןpJשטא
 ■pnPDjm די קא^פף. ?ן1דאםאצםדי

 זעתר ואן שױן כאםש אצײן, שאנאצ
 צו אבער איד-זי רגיש,PJP און שטאר?

 ■עריא־ רpד אין ipiipj דאך צײט יצנער
 רשטp האם זי ^חײם. ? איהר םון דצ

 גאך א-ז זי אבער װאשסען, אין נצחאצטצ!
 אױסנצװאססצן. גאנצצן אין ipiipj גיס

 אנד?* rJKj א jpnpj צײט די איז אויף
 צן1נצשטא איו■ אצJשאpרגpאינט די רע.

 י.1-?אמפ נרויסצן איהר אין אציין נםעט
 חאט אװצנוננ3“ײטו»3אר צעJאJ די

 װע־ נאך נעחאצפ?!. «אס ווענינ איהר
 זועצ־ װעצט,׳ אויםערציכע vvjkj די ניג?ר

P3 או נצהםJטpדעם ר Jדי אםען UJPDP 
.jjij'io ציבצ

 ייניאן די :אזא ע1צא די איז איצט
 אר־ pj'oipo א איז נוםא ?צױוצאמ־ אין

 ארכײ־ .ציעצפ^ואוםטצ םון pנאגיזאצי
ט, האט צײט די- װעםען טער, ^ צ צ  ג

 זײ פאר איז dp טיטינ װי װיכטיג, װי
ױניאן. זייער

שטע־ מניאן דער םון שפיצע דער אן
 ?עטםער, אויםפרופירטע PJערםאהרע הען
עצע און פערצשטײן ם. װי  אנדערע, ̂ם

 *pj ניט יאהרע[ אצע די האבען װעצכע
 -pj זיד און טיטט pj'PJ״k ״|p רוהם

 דעם פאר םארברײטען אײן אין האצטעז
 נעװאוסט, האבען זײ װעצכער. קאםפוי,

 ?ױ מוזען שםעטער; אדער םריהער װעט,
סען,

 טים איז אצײן אצJשאpתpאינט די
 דײד 1אי 15יאהח די םון י1צוי םpד

^npj pdbopp pjpopddpjd’w איהמג
ארבײטער־ םטע1מעכםי די םון אײכ? רען
 dpii זי און ד,Jצא אין םpאניזאציJאר

 ארײג־ זיך כחות איהחן אצע מימ געװים
 םpאין■ד וױ ױ,8קאמ חןם אי| 1װארם?
p און יארק נױ אי| ?אטיו• p̂ijk .שטעדם

 איז יאחרען די pb צויוי דעם םיט
 itnpYJp נרויס? א נאר ipoippj אויך

 עס און םײנונג, ?ם?נטציכפר ו*פר אין
^ ־•oteDjnjio דפר ניטא נאר איז י ײ צ

 ארנא־ ^צשאפטציכען דעם טיט
 םיט װאס זעצנע, דאס פאר ?וםם ניזס
ס. |P3^rjpo אײ«ףןצנעם דעם ^ו ר  א
 ,IPJjnjnjy אצע אױף ruppip׳ ניט

 ■pjj^' אצטע, iKin׳prrf דאד כצײפמ
pjpdpi ,װ פארמעןpשוין האבען צכע 

 בארעכ־ און זין יןןדען םארצאיען <א»
1 J .jju'dײ ipjHt עזעצשאםט״1 םארם א 

 פאראורזאכט װעצכער ,DpnjyaB ציכ?ר
 אום און, ,JJדוJטציJע שטארקע א טאצ א

 גע־ ipjpp זאצ dpjkj^ ':צ?ר1ס דער
 א^ o’j אױס אפט קוטם װערען, רעטעט
m pi א טאכען צו װי >P3^ jh אפע־

npr| פרוד?ר־?רי?נ, צום טוןי א םאנען 
 אוו• ,ompnpj װ״צע א םאר האט װאם
 וױרפצין האנען גאסעס די אויפ דאס

DConpj זיך די חאבען , רעם, אויוי 
 אוא אפיצו װען נאי .o'wjpj שטארק

 *JPHJDP רpד אויוי װאצט pip^DtPT םין
 dp װאצט נעמארען, ipoupjjd d'j שאן
 ן.pBאצnpJ j'jpii נאכץ באסעס די ראך

 צ. אװ פ. א. די אז נצויב?ן, צו שװער
 *3PPD א p־up נױ אין נעװארען װאצט

tiojvjh באסעם. די פאר
 בא• די זיין, ניט ואצ דאס װי נאר,

 אור־ רpדJא אן רpאד אזא צוציעב סעם,
 חשבון. טעות-אין א dsbopj האבען זאכע,
 ■*PP pצpיB 1שוי |pj’ip כאריכטעז■ צױט

 םעטצען צו םארטיג םאטפעסטשורערם
 נאר־ צװײםצען טיר ױניאן. דער טיט
 רp3צpז דער צו <ועצ?ן פאצד אז :יס,

 און ^pnjo אצע ippip ישJהעpא'ינז
 חא• װעט ױניאן d־ipp״d*bpp די אויף
 טיטגצי- 'איהרע פאר אויםגעפאכטץן בען
W וועצכע ,ivjjuĵ’3 אצע רער  ipji'i 

 נרוים׳מ םpד אין שריט א נאר שריט״ א
a רמם•םארשpםארװ n  iib ארJאJיt*יר 

ipd, דpנJPpדpארבײטער. ז

 הינ־ רער אין װערען iddpj ipiid «ואם
 דאם אז גליימט/ ניט דען איז זיפט.

םריהער? װאם װערען נ?טאן זאצ

םטרײה. אין קאפעגםאכער דיראציע
ר  *BP די פון pראצ־םטרײpJpדזש ת

ip3boj»b א פאר װאף־ארגײט׳ פאר 
 א םאר װאף, ארפײטם *שטו^\נ?ר44

 א איז װײדזשעס םון ם?ײצ םינימום
 יארס. נױ אין איבערראשונ! שטי?עצע

 ױג* onppi'D־BPP די װײצ אר,Dרpד ניט
 דא• די צו גאף 1^עוא?םע ניט איז יאן

pjh ראדיpאצp ,^נרא־ דאם םאדערונג 
pn .דאך איז ױכיאן סעפ־מײסער די גיט 
 ראדי־ או»ער םון איינע אצס טJאpפא

 אר־ אידישער דער אין ארד1אװאנ ?אצען
̂ור ,JונJPר־באװpײט3  ־BPP די 'U אזוי כ

 עט־ pצטpצ די פאר האט יו^אן םיי?ער
 אויס־ iPJjnpipB איהרע pאצ יאמד ציכע

 IPs האט *,iBDKP א אהן כטעט !עםיהרט
djpdpj ,װזד טאצ דאס אויף אז !צויבען 

 םאר־ *מאטםע?טשורערם8?ע די צען
 ויד ■עוצה i״p ניט איז עם אז שטער,!,

Jאון םאבען, צו אריש ipd נאכ־ דארוי 
ivdpj דעם•פארצאJארפײטער, די םון נ 
Di't'JKjn.# נוט אזוי ipjur װאם

פאםירם. o'J האט צעצטע דאם אבער
 טשו־ppופJ־םאBעp די האבען םאצ דאם

 נאכ־ פועצ׳עז זיך ביי djpppj ניט רערס
 .IPJjnpisD ראדיהאצע אזעצכע עבען•1צו

 עבראנ?ן1אױם האט ^ibokp דער און
םרײטאנ. צעצטען

 ע■־.P PאנצJ די אז זיך, הטpפארשט
 פאצשטענ־ איז pn^pj אין אימ־וםטריע

6 jh,בצײבען װעט זי און אראציזירם 
 Bpp■ די ביז צושטאס־ ןעצבען דעם אין

 IP3PJ38J ניט ^pn כאנושעקטשורערם
|.pjjnn8D אצע

pp dp| ,האבען באםעס די אז זײן 
האבען ז״ װײצ קאמפוי, צום דערצאזען

 ?צאויד דער אין opnjpBB םין אזא ..
 איי־ פאר זיף םיט שםעצען ־•איס״וםטךיע

pj't צױר אין ?צאו?־םא»פ??טשוררער? 
 ?צאו?־םאטםעקטשו־ די ijnnpi1! צאנד.

 פאצםיםאה פאםטאן, יאר?. נױ פון רער
 -פיעצע פיעצע, און ,dpj'DJ'D ׳וױטאגא,

 װיים אזױ שױן tpj"f שטעדט pרpאנד
 o'jiBJ זײ צט8ם עם ז8 םארנןךפריטען,

 שטעצען צו ?1עדא1 ער1מאד דער אײן
 טיטינ־ די |1א ק״ט1װיכטי די םראנע אין

 כעת ארבייטער; םאר i*fiji»-8 pd קײט
 איבעראצ po קצאוק־טאטפעלוטשורער די

 די אז ט,JצערעPJ שױן דציף1ע האבען
 פאר־ ipjpp זאצען באסעס די װען צייט,

•JH83 ארנײטער יעדען מיט האנדצען
 *j”P 1שױ ם1א אײעה, שױן איז דער *

 18 |1א ,IPoip iv צורי? ניט סעהר םאצ
8 ipjpiiםיט םארהאט־צען זײ מױען צץ 

 פארשטעהער די מיט ה. ד» מניאן, דער
 כא• איז װאס |י,8ז 8 ארנייטער, די •םת

 ״קאצעקטיװ אםען1 דעם npojib ?אנט
 pjij'i8 דא בערI.,8עJ”ז פאתײניגג״,

 װעצ־ ?ציװצא^ אין םאנופעקטשורערם
P3 םון נעצאזען האט ציים די IPDJ’n, 
 pc ײיםען iv אז ניט הייבען װעצכע און
זאכען. “p״j״ צע8 די

*JעJ8עשטJB8 רpJד8ס זײער אין זײ״ . ־
A ,קיין נים זצהען קײט DPQU 18’ 8 םת’Ji 

ארנײטער די ■סאר

 -pj ניט האט וזיצןי, פארצאננט חאבצן
mpr p 'P pn djpp ,דאך |1א גתיסע 

 1PJ«pj ויך pD'D8P*־iP^pn די חאט
 אט חאט זי צ«צ. שװצרצר זצהר 8 אין

D יר1א י1חיצ פיטצצצ׳נצפאדצרםצ דאט 'j 
P3Pt djpppj.| ע• שױן װאצט טו-װאט> 

jpw ,|Pii דpזיף װאצט ססרײק ר •pvn 
p |1א םארצױנ?!, ציןי ii| די PVJ8J אר־ 

ppo 8 צט8י1סטרײ??רD ipdippjדpרlP 
pip d»j חיצוי״ Jאר PP8D -םטרײ?־בע 

? OD'OPJ
 lצשטײppJפי צ. pd ארםי??צ דער

 עם תםP38ni8 pj’D3n,| 811 די אן דט
י אזיי• איי  •pj ניט האט ט?8ז־?8ױני י

 ם?הר, האבען ניט ipp |1א מעהר, האט
 1י8 האבען רpדp1צJניאז־םיט1י די װיםיעצ

 די װאם דמם, די .DנpצpJנ”אר איהר
 רצירpבpצ |PJ״t צאהצען, רpדpציJטיט

 דעם פח צייפ?ן־טײצ דער |1א קציין.
pj'D די י1י1א pph* נ?הם נעצר 'U ױנ־ 

 עם איז פן1א 8)8 אױוי ;פ?ן8|־אױםנ8י
tjkj די י8 טירציד,8נ ’pdkp ' 18'JI זאצ 
pnpj8D. > א ז?הר, |1א זעהר זיין

־8י11א די װײצ אר,Dרpד PP8D 1אי
 איז ?צארע, 818 איז איב?צ דעם שון כע

ט דער צו ךםואה די אייד ^י א ר ? 8 
 -j'nn נעצד מעהר מח dp :תצארע זעהר

Jעצpי118 םע.8־ק18ני1' די 1אי 1װערע נט 
op ts אי זייז זאצ jupj י־1צ צע8' פאר

U» ,|P38JD’1K pnjpD| 0 איP אף1 זאצ 
 א פאי jupj װאך י?דע איבערבצײב?ן

nB08p־nJ8D, אײן אין האצט?ן זאצ ײאם 
8 ,ipdpkiiדער װען 18 י1צ DJPD8D 

 jupj דינ1פאצשטע יײן ער זאצ יצטם^
ipspj ipjpp iv די ׳ npBDbpp פאצ־ יי

HWm pj’b’irjnjpDr ■׳׳
 גצפיגען זיןי |p?pn ׳op י8 םצנציןי.

AirrUJte,!P3ppt8 jupj־ ip>pn P3>pn

 -dp חיבשע פון כאשטעהן Djpppj נאצ
 גיט װאצטען װעצכע דאצאר, טיציאן צינע

Jזינער איחר אר d3sdpj צייט ד?ר אין 
 גאר ,D'rnp יעדען א'ן pn םטר״ק טון

 םעגציכסייט א ipdpjpj איחר ץואצטען
 ־3Pft ד?ר פון tPJjionpnpDjm פאר

ipod םון יבטיג?ײט,1ו P11צכp זי ip“ 
pDino.; צו אפיצו גיט איצט ןיף צױפט

איצט, איז זי וױ צא^ די װירקציד,
 די |1א ,pDnpjpun pip ניט אזא איז

 די חרף זײן djpppj ױאצט וי װי צאמ^
jbjdjp p̂ ,^נלענ־ אזא א'ז אגשטרצנ 

pijpv, צ8 טיס צ1פ אזויpנױיסןן רציי 
 יאם זיןי. דאכט אומ אז טעגציכפייטען,

 npDJ־K רpד פח Bרשיpמעםב נרוים? די
pJנאצ8ש pp| נארניט p'P iv ipdip א״ 

 ייייס, PJםײpצג8 די אז באשצום, ועך
 םוז איצט, ביז נ?צאהצט האם זי װאס
d'j פי 8 נארo1עצ onpspnpj p1וערע, 

 ה?צפי׳גז, װעגינ־װאם dpii מאט עםמאם,
8Jםארדאפ?צט גצייו םוז ר jpnpii טיט 

 ־,*11V די 18 באשצוס, באשטיםטען דעם
so טאר דױט די סון העצפם pj D'j* 

 linpn |P3'5ppj .|id און ווערען ריהרם
 דער םון נד80?אטפפטל גמיםער ד?ו אצט

, :־•,•; אימוונתאמאנאל^ .ן . ,
 םון 1צײdohb 8 -קנר רחא.1א אגפ

 אין ב*ן פאנר pd, wpddupp 8(8 דעו
 פ?סטשױ1-םאצ דן. '1הצצפצ טעצע אפטע

 די םח d"pjid3pypj) ײמט.אײנזעהן.די•
 גרוי' א «*אז1אז פאדערזננצ^“«1נ1ארפיי

 ־pn פאדטיד?! tpjpp זאצ טאר*קאם««
r,•• •1P«־
*dp DPtv iuRspBv, jipi8 ipnnB 'יע-1 1

 שנײדער־ די פון זיעג נרױםער א
ארבײטער.

 lיגעJארנעD רpרpנדnפא א איז עם
^פארצײכ iv נז1א םאר ?1 dpi צעצט?ן 

 ים*1א אטאצנאמײטצד, רער pd יםםו1א
ipjnp iv jnjpnn't א שנײתוי די םאר 

 גזוד1א פארנצגינצן דער מיני^ם־צױן.
 װאס דצרפאר, נתים נדצרט1באז איז רער

dpjib פון האט אינטצרנצשאגאצ די וױ 
 צע־ dpi נצצצרצנס אםאצגאמײטעד דצר
 םיטנציד^■ אצע פאר םאהערען iv סאן
 נ-1*שט44 א צא?אצט ע1םארשידצ רי סון

pjn ,אמאצ־ די תאט אזױ ארבײטם־װאר 
 רער םון צצםאן איהר גצכאפט גאםײטצד

 אויף און גצםאדצרט |1א אינטצרנצשאנאצ
iv Din'DPJDMK באשטימטען א ?רינען 

 שנײדצר. ?צאסען אצצ טאר .םיניםום־צױן
 די |ib pj"K ןpJרpצ DPJ'D'iupjpj אזא

punj8 וירהציר איז\ obspn 1א ײ-יפטיג| 
 אונ־ אין צרשײטננ ערםרצחצנדע אן איז

npD” 3“m npi־r-  . .jjupiiM3 .

 D’j 18 יפען1ה זײ
 ל8ז ארפײטצר דצר ם8ײ iv אייגצױצףן, י

 DDip 11א .18ייני א «י IPnpnpJ י8«
 -J1' דצר po פארשםצחער א זיי iv ן8י
 זײ 'אזו^זוי נשט?צ,8 או זײ סאפצן ,18’
ט8נ 1צטצ8ײ  א םאר ט8ײ ט,01א11נע תי

 רשטצ״8ױני«ףפ א איז ם8י traps םין
 -pi't 3אוי 1PY0JPDU18, 18 זײ

npD"3mnn וױצ?ן d8hdp זײ, טון pp• 
מ  iv ipdip אציתי ארבײטצר ר* ד8י נ
 D8ii מיא׳נז• ייי ם8ײ יײ׳ יאגצז איז יײ׳

 ? םאויטטצהצר מיט |8ייני א ייי דאדםעו
 Hpn p 8שו ארפײסער די װיצצן יאן

*ps DnjrfilPDppDijMD רי זיינאן ני#ן,1

דעם^ פון ?אײםאצ שצאגצן iv נצהאפט
 סינו. ױגיאז ??פםײסצר דצר pa פכסוף

 iv ^ארע, אפצר איו צ. אוו ם. א. ד?ר
 א פײ גאר dp האצט שצים־םזצ, זייצר
 .דצל 1פ| ?אנװענשאן ךער אויוי שצוט.

פ אי( צ«' (ו8 ם. א. ^ א צ ט  < איז \ טיטי א
pqupjj8| ;1-צ;ציצ<1צ81רצ א נצװארען.

י ; י ' , י

j
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in גינםזנז n  w ipe םמז די םאלי מאי
pm סלאסען. איימגטיםער די

מן a װענעז pran םיר ו n ארבײםער 
om5n, בריי־ דעםזעצמןן אין ־סיר חנדען 

pt iptpo, יי^מעז חס־מ סיר ווי an־ 
מן אין סצאם. קוואינמוציסםיסען  זין «

VM ארבײנמר אײנהייםלימ ?יין גיטא 
 איינ־ r'P ניטא איז dp <ױ opiib װעצט,

 די אין וועאט. ?אאיטאציסטיסןן 'הײםציכע
 גןאזונרערע tp זײגיט ײעצם׳ון ביידע

 טאםיתעען. און ריכםונג׳מ סטראמען,
 אינרױוידוע<« באװנחס־ע דא וײנען עם
 אײנער יעדער אינטערעםען, ipbiii |1א

 עתאנאםיטע באסמיםטע זיינע אבער האט
 אינטע־ םבום נעוױםע! א |1א נחננעצעןי

 1פי בוצם bb איהם םײצען װעצכע רעםען,
 באזוגדערע די םאבען און איבעריגע די

ipbiti צו צײם 8 אוץי נוםא איהם אין 
 םכםוכים אינערליכע ז״ערע סארנעםען

 םאראײנינען 1צ און צױיסטיגסייםען און
 אצנעםײנע זײערע פארםײדינען צו זיך

אינםערעםען.
• • _

דער איצם שטעהט הינזיכם דער .אין
 nypnyor סך א מצאס יםטימער5קא*ימא

 סצאם* ארבײםער דעם םון פאראייניגם
 םך א ארײנגעבראכם ה*ט סצחםה די

 צװײ םכסובים און צװיםטיגקייםען םאהר
 ארבײמצר אינמערנאציאגאצ^ דעם עען
 אינמער־ חגם צװי^וען װי קצאס, y אצס

 קצאס. א אילם יטאציסט8קא נאציאנאצען
 איז ״איגטערנאציאנאצ״ צװײטער רער

 און אונטערגעגאעצן םצחםה דער צוציעב
אױםכעשטאמנז זײנען פצאץ pn אויןי

ן דדזשולאי po jn ד r n ךיס w ^ד זימ ר ן ו  א
jp נמגמ וױ nny ים אױפ׳ז «יצ m n p 

ע tm$e ד עד ס ױוארמ }j3fpo מ  זיי׳ י
 דעהאצסא, pnuno א םיס קציידאד דזנגע

i׳ n ס איויר י p איז ט n w אזזי cm cor 
^ ד חנ ס uoyn ?p ד וױ מווי ן תו ן ג

38*נגעימ jnjn מרײאןי אױ^ ם^צנוננעז
v אויס דוײקאן װאס .רעדנער, גענען דעם

־—״י— - ־ ^ *׳*— ״־־■* •* ■ ״ •a* ■ * -^ ־ ■ - —■—^ ־ -—־ * * m ־ ־u* ־

op םאיכם די איז pc רעײאצ־ צו םאלק
הפקר־עאכם. גענען םירען

י •

 די מױן איו מסיםזנרקע אזא ןומנר י
jn m m דעם אס prt^^gan דאטר, 

 דעס פאר געסאכם זי opn מ^נס
 פארשוחד opn #ד< םון היײלינםום זױעלאן

מ איבעדטראםצן און מן ײ  קארדינאמ ז
מי ינציאען ■ו  םדים. pw טדיס יעחק א

 דעםאקראסי־ p» טרײחײם צז תוי דער
 אויס־ אן מותודען איז אידעאליזם שען
װ  פמסטער־ אק רעאקזױאנערען פאד ױ

 po םאראייבינוננ די ■רעדיכען צו צינמ
 ■אליטימע י״ז אונגלײכדױיכמז סןוציאקזג

 חשוליי, םזמ־סער ד?ר שארם^נתנעז.
 פארודאנרעי׳ט איז עחאלוזיע, חז חנ דזגד

השציויניזם. חנ א איז געווארען
 שניי־ Tip איחוגיצ די איז יאהר דעם
 װעט םאצה pe םרייחיים די דענד?ר.

 jrupr טו pB pnpn אראטצאםירט
 חל־ די לייענען װעם pro ■צאטםארמע;

ojn jr>nntf>p רי צו אזיםרוןי נרױםען 
 אונ־ tPDin און םרייהיים ליעבמ װאם

ציים מלנער דער אי] און טעח־דיהוננ;
k i ^  k k k k  >  b  I  a » t * * < <^ » ן » < ן ■ ^ ■ k k a *  ■  ■ a  a n  k k i k  k i  k i k k מן מ  ppnu pa םארםיח»־ םויזענרער ו

 *fp און םורםעס די אין מםאכנחנז װארם
פןומעזען וועלען ווןוס דײ אק ;זעמאםעץ

k M ^ k ^ A k k M M k k k k k t e ■  k k B I k can נעהערען דןותוטענם םדיידױיטס tf 
 צו זוכט װ*ט םיסםעם^ ■אאיםיעןן דעם

לאגד. pa פרײהיים די פארטואצדינען
 אק פלפסעגם^ז פ^ורמדצריטעגע די

nSutitfi ivimti אדבייבאנד דער ^ ־ ^ י ־ ײ ׳ ־ ר ^ ▼ W n p t i F ■  w r p  t l

 V 1אוי דדצולײ םערמע( דעם פײערעז
 אי) נעוואלט האגען זיי אופן. ■#סענדע]

 סעכםי־ א םים אתיססוםען ט*נ יענעם
 אונטערדרישננען גענען bdpbipb נען

 נעוואלט האבמ זײ ומען.1ל8אר&6 און•
 Tp« 8 אצס םטרייס נצגערא< א רופען
 איז װאט אונרעכם, דעם ^גענען םעםם

 די םון םיעלע tpipi נעװארען באנאננען
 ארבײםער ת jib pm קינדער ארבײטעה

n די אבר פרײנד. n p tp ^r אליםיט־■ 
 דעד pb ארנאויזאציע פלענמאטישע
 Dip Dip ארבייםערשאםט אמעריסאנער

מע ניט  צח»סי- איוזר אהן pא מרלן
 n האב׳מ ניט םײערוננ אזא ipp מונג

װירסונכ נויםינע
t איז צייט די אז האםען. לאםיר p . 

מט דזשוציי פערט®־ רער pm ה?נ^ ו

ר «י  רא־ אלם pmpnpa באטראנם ציים י
a זאנאר pm דיקאל n t'y f tp n.די ־ 

 זיינען דעהצאראציע רער םון פארפאםער
 «ן נײסם דעם םים אגגעטםעקט נעזוען

ר jm• םראנצויזישער זז h p ilT iy fP 
 צו םאתעננער דער •pmpa pm וו?לכע

anמװאלוצת. פדאגצזתישער נחיםער ־ 
 אםערי־ ־an pb ־otspb אאליםישע די

דע־ דזנר אין |P3ip רעוואלוציע קאגעו
■“ - * י ״ *■ ־ ׳ ' *' י ־' ־~!‘ ׳‘‘*־‘י ־ י "̂י n׳ ' *י' * ' ־ י ’“,י

 די נעםרימז ipaip PBftm אוחאכען,-
 אםעריקא אין חאלאגיסטוס צגנלישע

 םוםער־לאנד, זייער ipjpi אויפצושנמהן
 w נעזוכט tP3«p זיי ;בריטאניע גרוים

 רעווא־ זײער בצוד נים רעכםפערםינען
 איןאל• p י * ו לa ו ז p ר נאר לוציע.

 און שײאל נעװען ניט זיינע; זײ נעםײן.
 נעזוכם נים האבען זיי ?מוװיניסםיש.

 ,npjMP’־a»8 לם8 זיןי םאר פרײהײם
 )8 חמסעז, .םיר םענשען. לם8 גאר
 און םריי ipti3pi pram iptjpd %7ל

וױנקעל־שטײן חס־ וױז ד*ט — “גלייך
ar»M pbל.8ר8ם לער8צי8ס ־“

 חמ־ pB ®ארםײדינער מאדערנע די
 סאציאלע םון אח־נוע עקזיםםידענחס־

pm אר־6 איז אונגצײכהײט עקאנ^םישע 
ן וחמ־ניט שהצאפוע, י m* דעם םיט י p 

 אםעריפאניזט. pc ברונד־ארינציי נעז
 םייטשזןן פאליםיסער אוץ היםםאריקער

 ־8B בלויז סײנט Dip w ■שם׳לע;, און
 *IP8PP ווענען im ; נלײכהײם ליםישע
 םראנע ?ײז נאר Dip גצײכהײם םישער

 דזטזטערסאן, <pm 8 זײן נעקענם ניט
Dip דע^אראציע, ־an pa םחבר דע־

״־י ׳י • . )jm arn n p(
pmpi v גרייט וד * o f 139» pm די 

 די pmn m גדױס »זױ גמבײח^
^m ttxng חמ־. אױמ׳ן pm איבעד 

jfO ריזימר דער ipoiT i װ^ס po איק
M M k M k t k k  f t  k k — k k » > . . k  tan געזעהעז גיט םען oyn איחראז עק

ip איז צוױיט׳מ, u p n אין an■ אפםען 
 די •1ב»לי לופם צאנגער און גרויםער א

o n  pb pprpp מילח m an pm זעל־ די 
Dip jn 808 די»  ומל־ »מ«ולינס״ ל'

t כע » Jioip באריהסם >PM *HP D38op 
מר ־an pa צייט לער  *ייראמור גריי

 לענג די פיס 1JO0O געװעז איז n םלחםזע
ס 126 אח ^ די »  איז dim איכטצ} אח די
8 ipmippi 500 לאנגער pb ,ppmii ס » 
d בריינס די Die 40 pm לענג •די ip pm 

d דיריזשאבעל, ־an tpnvs איז ip Dip 
 עקסקורםיעם inpMin זײגע נעםאכם
«»ריז. tut י*רק ניו צװישען

 איז באיצו] pa מרימר דער,ריזינער
m m מסטיגט8ב שטריס םים at נרויםע 

 ר«ג8םם8•ל ־an a*w רינגען אײזערנע
tipsn *an pm אויי• נען8גע׳»ם איז ari־ 

t חאנען םענשען אז אזוי, •לאטםארסע l 
 ארײגנעח^ און ארויסגעהן צייכט <ןןג«

pn ר יײנען צוריח און מ  יצאכד דעד אי
 מ»ציײ ציװיל אי ארוםנענאננען םארםע

 PM נעאםגמ אי סרויעז און נמנער דעגמ
 נצאגצינצ און שײנענדע pm נאדיענמר
oupnm^

 I— דירישאנעצ דער •8 נעהט װמן —
am .8 גאצדסםיט םר ana מר־ 8 נעטאן

װיכםינםםער סאכחג *an איו םאצ̂ג נעם
k A ^ k A j k k k k ^ ^ k A M ^ k k  k & k c i k  k k k^  ip□ אכמנריהא. אין טאנ ^מאבעלנאר

ph םייער־ און געפיצחנר פון ם#ג א 
 לעמד סוגדסים די nip נים הרעמרם.

n  pn הרעקעחם וייערע םים אויערען — 
 אראםײ די םון אויך נעטאן וחגרם עס

 בוד לעצםע די פןוציםישענם. נענםםםע
 זײ ,trurwnp 1הי' םימ ניט ויף צעומן
 םים nip םײערווער^ םים גים שיםען

 איז dip — םראזעךשימריי םראזזנן.
n םייערזננ ןוםיציעצעד דער םיז נשמה 

 אםעדי־ דער ווען תשוצײ. םערםען םון
 רעדע׳ א כאארקטעריזירען - וױצ קאנער

 ״םצאם געםאכטען םיט פוצ איז וו.אס
 גארנישכדםיי־ הויכע און פאםאס פאצשען

ד זײז גים ער געפינם םראזען, נעגדע  מ
 דמזו־ אװ ,,םןןורמז וױ אויםדריק סעתגן

 מנה^ אזא «ױ\ איז עם *ראםארי״/ צײ
 אםיציעצער דער אין הויכגצשכמצםע די

 פון ערװאדםעט םען אז וױיםעז, ומצם
 וועצמ חנז־־עז, גראנדיעז־קציעעגדצ זײ

 דערמד אח זאמן״ גים ^רנישט זןוצזןן
 ודײסם זװצם •אטוײןוםישער םיםציכער,

 הערען ןװ םצוה א איז ס*נ דעם אין אז
םניד. א עפעס

 םזבים, יםים #*יוױעצזג אצע אח װי
 גרעסםא די דזשדצײ פערםעז tan ווערם

 .אוי־ דער צו ג^עמנז אויםסערהזאםקיים
 גרונד די אוץ #זײם פ^רםעצזנר םערצימנר,
 סא־ דער גרונד־פוײנןױמז, די אירזאמנז,

 איגגאנצען כםעם זתזתז פארװ^ס, כמנ
רט. ^רי אי

7WMF PnjP pD JPPn 091 TO JnlW 
w רױימד, tt נעהאגגען איו a n מןי 

ײפ, מטעד צעג^ר אצא pm ו
pm צייכמ yp p n a זיך םיט תײכעד וזיצ 
פ p םיםשצזמ^מ ני p סו רי  קצײדער. וו

any* אן העמרע ױ אין מ p צופנג פי n* 
ר װאלמנ  HP איו פגיהם״ דירחמאםמ מ
ד פאצס, מ רי  צר קאספאניע ךי oyn מ

. *py j שצןא• װאריסא די oy געגרײט
p v n s מן ױ םו ד iw ע נ ח ת  מ

שפאצי פאר חדכנאנג א pmp אח טיסק
M m  M k M f e A M i  k k k k k k k k ^ M k ^ ■— - pn, די פאר מנטנ בריים י וו ן חן  P» מ

 האםנן שםוצמ די pa רױמגם די אונםער
שצאס׳ש צזם ו8צ»ר«ינ די pn*mn ייד

oyn irumd ױ אק געםראנען זי p n rw# 
n\ אויפץ  t o  j6v םינגער a  am me 

Dsyt pto iu p v i *yp oyn ,אפיצו its 
ך איחרו ו ^ נ ו ע ) ײמן ^  pnau אױך ו

flU V M ai און דיסאנםאצאה סים dip 
n pya pyi ,p ס,ע ײסספ צ,«« n ^ ra r 

bmpd אזצצכע שטעגויינ jnmp קצײד־ 
ד צאך. מ  םד א מים איז dip וױ אזױ פ
 ,pnpan באשסעםינם גים זימנרתײם צער

 can װעגען מןסער םיד וועצען דארימר
t ני© r r n.

oyn— ,סײדעלע סאכסםו! — ayn
k k a ^ k k k k  k t k  * k k i M l k l k k  M k M t a l ^ k k k k  k k ^ kאזימץ םיט געםחמט ^לדסםים םר״

i k k i k k k M ■  A M  k k  ^ k A A k k  A  k k k  k M a M A k M k t U i* m •jv ער ijfliinjn t Oipi 
m זייז איז אח p נע־ 8 גמן8דורכנמל איז 

m P*tn צו װײם ער Dip זי a ip איחם 
 מד ר jr נ יע זינם טתיםגערזמן.

 געםרוים צודיפ, יןוהר עםציכע םיט שיכםע,
n איהם p’P ניט, ט8םי pm איצםער a ip 
n איז ער >8 איבעחױימז, מװ^צם זיר 

 • וחמ אויטץ ריריזשאכעצ, אױם׳ן טאקע
י*ריז. קיק

 פאר דאט איז ײאס נאר, סיר זןא —
 ד*ם צוציעב רפםם8י ח Dip ביזנעם, 8

p vnt pnnip״j י»ריז ? — d ip יעגע 
 ־ צו־ גצעו8ג איהר םיט זיצמגדמ נעפרזנט,

שםוצ. אויס׳ז »)ײס”בר שםאצצענער
 קורמז איז איחר האט נאצדסםים םר.

כמ די אימרכענעמן »י e מ׳ p  pm עט־
 4SQ8J רעם אוגטער׳סםראנעז םאצ ציכמ .

pb .סיט איחר גיבענדיג םאצאםאן, סר 
mנאבצו נעצענענהיים 8 ועם ine ,זיד 
 *ansrn װייצ ניט. איהם גצויבם זי אויב
 וחד דורכנעפיחרם נים .דיעצ״ דער װעם
 Dip ע־ א« זײן, חױפר איוס זי וועט רען,

 *ם8געכ88אר זיך Dip pm <נץנארם8 זי
טיים״. .נוד א האבעז צו ■אריו הייז

in איך זןוצ ם8ײ איז — p, אוינ 
 יזױ Dip — ? דיר אוין* םחןגען וועם םען
באתחינם. אביםעצ שוין נעפרענט נע

 אותקנעפאתמח נין איד אי ^8' —
טעכ. ■אר 8 אויף שיקאנא קיין

m גיט ביםם דו Dpi י,8׳» 8— m 
האטטו שסשאװ. םייערע 8אז :דינער צו

איז ב*צד  jum i אין tmp די proun 
m אױסגעוואיא׳ש iso 8 איז at p a n  
w p w n pm n וױיסען  rn  שווארמן 8 
8 אין ניסעצ  ■ j r a n n  dSpiw u  T t
M M M f l  k k A M M M k A A k  M k A k k A A k A k  k k k k  - - - - - - - - - - - - - - ----\wvw #ק <ת זײם הוינ ע ומרסענדיג פג

A A f t M M i  M M  A M k k A t M k  M M A  ■»—--- ^ ^ k k k ר אדן גרעסנזער דער םים איהם אױפ ע  חי
 א וחןצכע אױןו העפציכהיים, ציכםכמר

פעהע. &ר איז טעגפ
 אויוי געקױןם oyn נפצדסםיס םד. אח

pm .rm> •an מנ זײנע  ה*ממ צייעז טזו
 אוםצופוײדעמ a ז א |vupv^mfM זיך
 קאר״ *an אױוי גרימאס^ קאודיזנע און
m מז m זיי m אצ׳ל אױםנערעמנם

B k k  A  k k k k k  k k k k k  k k k ^ k k ^ ^ k k k k  a  a mזזןצמ tjv to ^םאכיליג m> pro נים 
pmp, או pro נים םױצ אין וײ זןוצ pngp 

מ^  Doip םאכצים תייםײמ די צו נאר מנ
or נינג ana* מען ז*צ וואם pm ,np 

pm jii7] pm r a  pro ער bTPb o o  Dip 
tat oyn מ״ u צי8 י p ,אימד־זװטײעז 

o t ניס איהם זאצ pr«p אונםער׳ן אזױ 
pnrafn. די k r״prr’t prr גד־ נים איחם

■A k  A k k  k k ^ k ^ k  A 4 M A  k k k k M A  k ^ k k k ^ k k  נזד ער oyn Tin ןמנער נעווען, פעלזח
 “f oya סעלער, יעדען םים וױ פיהלנ^
 מפיתצ חור ■8 זיד רמט אוים, צייױגם

pa וױ וױינמר, איז מייגמר צ׳ו8 התמס־
M M A M k A i  k ^ A  A ^ A  A A A k A Aפרן רעכער די פריהמר jrry o r

כ׳ז ר נז מ ס כ ר מ אי נאצד־ םר. איז .

an די  ,t p• צײבחנרי, צמ»ו, קם* 
w upip j^ro, « ב»רמר m a מ־ 

w  m  era. .זו prr»m  pN דיזועגם *P 
 מ־ וױדעד pm pr$asr די pc רוימנם די

pm צװײ פאר נצנמ ברייס חרכגאנג א 
.prr«D

pn m גאצדססים םר. ain  u p ׳•סוצ 
«pn wm *b נאך u tun ביצזןם d ip pm 
 pa ormtu די דװך jmomomma דך

u p  m xam u ■an תהן, ער די וױ מ
x 1זײנ« נאדינער m ^ n a m ד מ  ־an אי

c פצאםפארםע״ m נזר 4י<שרצנ»ויס
n e ס u סי p  u p a m ra u  pm ja m  n

ip  *pt נעסיהצם s צוממריי m a a  pm 
v נרױסע • pm ,prup 8 ניי וױ נונ^ r 

m v m  v a n. . וױיסיס־ אכיסעצ tw ip
^ i_« !׳»?!מיים מלנ אוני  רזנ״ «ווינטערנאציאנ^ח, רריטצ ײ1»

 tmpD8o אין אײנער צינהער, 8 *יז טעי
 םױד װעצכע בערז, אין צװייטער דער און
pn אפענעם ייז זיו צװישען אז h g n ’n

צענדער. עטציכע אין קריענ
*

 דעם נאך האבען סאייטאציםטען די
 זייס זייער אויוי praip זײ ונאם םארצוג

 ■אציםי־ איז ערסאהרוננ יצהרינע צאנג 8
 װעהרענד איכטריגען, און הערשאפט שע
 1אי <וענ זײן טאפט קצאם ארבייסער דער
פינםםער. רער

 ־8J8PP נעװיםע m זיינען עם בער8
 יאציםישע הײנע װעצבע נעזעצען, םישע

 ניט mvp אינטרינען און םאניױצאציעס
די אויןי ענםםער חנר און םארבייגעחן,

8 lie a id ם ס v ציי צ pm ציי  דמייצס
prj’^e צאן.88עי אן pm צוצים• u p 

 באדיעגער די ענדערוכ^ אן באםערקס ןר
B'im מ, אצאססארמצ דער  ייד. דוכט ויינז

p r ia e m אױזי pm ס ארם ר די םי ם׳זו  יני
pm צום  .m jv ii אך p ד ru p ד זץ• «ײ  מ

o p n אן m ס ױ אזוי, pm זיי ײ ו p ו tfp 
PM .prpJM 90ר8008צ8 די Dip P*$M

pn pm .prwtg ־pat זיך o -u  oprao 
u p .נאצדםםיט סר an 18 ,prJuoenMB־ 

u דיריזשאמצ p טוןארג^ נעריוזרם ויך 
u p  op וױדעד ןיך Tanפיי־ 8 ס,ער 

ipb,«־ pm די t u  ,*unpr *ומצנ tp 
poip joow i u p ייך pnmaruM רד 

pmrvp pm prp .ונהם זיר■ m נאנ־ רי 
onor pt וואצם m m *רעדצאך. 8או at 

an■ 8 צייט זעצבער u pגעזתקצן וױ צעם 
 pat 8 ־man רעמנר, pm איוע^ אונמער

p m w »aT8B . ponrawk  pw p mo 
. an pa אונםיס־  pm atmצגסױיטו ־ 

oip זיד prman בצויתיים די po ־a■ 
 dpbp im דערפ־הצכ^ *ar imp •צדצים

r  u p איהנ^ את נעםאן קצעם ar pm*

 יע־זענ־ וױ oupniM *kipd אויםנקזעהן
^יכקיינג

— iwnr pm סיניס oriM, ,סיד — 
u p איניפארם די otpbojppj ם  די םי

ס סיי ס ם ת ם און מ ־8צ8די m po העפציניןיי

 ־PU^IP* די T« וועדנעז >־npo נאר •
tpo סון an־ arrahip־ MpnpoM םיט 
opr צזיץ• on pb• ,וועצ־ חוסצאראציע 
 נאו־ •ניט oip םאצפ Wp 8 צויםעט, כעי

 שצעכ־ mm 8 חסואצםיחח צו רעכם 8
um־ avampr״ up־ dp פציכם זײן איז 
^ צו װסצסי מ די דע  ®־יןצעהתננ דןוזי

ipp םען p ir שנר און םײםשען גיס> 
 איז עחןצעהתננ יסזינעו־ חןר צויס צזס.

 8 נאר פארברעכען 8 ניס צוציע8יעײ 8
 DT'rJMOTMn זוי )גו פציכס.׳ הײצינע

bib pro םיט נעראנק תי־אםפצנעם Tjn 
? מאראל •אליםישער אםיציעלער

ĵ די bp’tbt אםע־ אין עצעסענטען 
 םיט נאנוצס איםער זיד האבען ריקא

anסצאראציע * אונא^הזמנינשײםט ־^ 
אײ זייערע פיז jjitotpbodp א אצם

ד «־ תאס איימק PB שסוצ. pn אויף  נ
pan ,היםמצ po אונסען פון w oip* גיד 

opr pan ^יו u p  pm גאו־ אצעם. איז po 
rru ױך oip ציים צו צייט r 8 נעתחן 

jnnm r ,פיננמצע u p  pm איז m m
b tptm ״pt ■ana ,t •די עראילאז
נזד ?יך jnyn דיריזשאבעל פון שוזןפען

 דנ־ די איז אזוי סדר־־מרעםאניזנ, חנר
n tr» ^ p די אינרעמגדצני^ אוו TP- 

־an א־נאפהעעינהײם, pa קלעהרוננ
B B A M B k A k C c k k k  A A k B k A M k M A B  k k  A  A k k k k  k k k k kצענטער po אציםישען אמעריקאנעם■ 

no■. װי ■ונקט און tpt דװ־כסניסצי־ 
 pa סעכאניש rrun די ו*נט איר כזס־

mm m ניט זיד סיטערט m ,אינהאצם 
 מיכ־. opr pa prm̂־ oip איז Tm אזיי

 די |ia oipouup היםםארישעז םינםסען
 צעחך 8 בצויז שםאאםעז םאראײנינטע

I8B PI'O'O 8 jn if o80־^TPT I'M 0PD 
מאנ pro'ru opr po פײעחנג
 איגרעיענ־ *װ דשקצעתישסז די ױאט

 םסתםא. צעזעו־ ־an ווײםם איז, חןנם
 ,oipoiwp היסטארישער רער איז ראס

 פאחויינינסע זײ עחזלעהו־ם וועצכער
מצבסנדפםעד־ םרייע 8 אצס מםאאםען

^ k ^ A k A A l A A k  A ^ A | k ^ A  M k k k U B A k  A a a a | b  *ונ^פהעננינ- די אבער מרינה. דמע|
 ם.8י וױ םעהר איז הײטם־דעסצאראציע

 הויכע נו־זיסע, פון אזיסלחי) |8 איז זי
אין זיינזמ ס8ײ באגריפעז pb אידעפצען,

to. גאצחפםים ipuiimBy tm ענד 
מ u •צוצים pm טו־ינ^ צי p ויר tpt־ 
n פצינמריי 8 ומס־ם  pk, ”TJ»” B pm 

p  DOTpc'nM»סנגפהויבען «׳ Mr*־m : 
 jt$m pm אצ־זסבאת־!״ 1»אצ־א־באח־

T t IPap אגנעזעיבען tpaior pm pr^m 
I8MP11• .» ארײנג*גנ opr צר

pm ניס Tporrpoim ■an ן םײצ« 
opt ,ותצמר באצון u p 8 סיט ווי Tmt

181811 OPT OPPTPJIt, צט8ײ OJPPP2 IPO 
pro im ,iPTPiitr ם tpt 8 מפינ 'im T t 

i t  i  pb wn. & בחד די orm און ־«
A a a a ^ ^ A k k A  ^ m A A  ^ A ^ k  k ^ u A ^ k ^ ^ k k k A A  A k k k  A k k k̂ורמע פון גען  נעצויגעז ויך oyn ■?אסם

 PM גאת״ןצ. ביוץ jn״ ptojptmb א
an i ■נים םים׳ן t־ **w o rn נע־ זײנען 

pm אויסמשמעצם p u n t, צײכנמ pm 
u י1אוי ׳פטילעז באהװזסע p  pro P3*pn

ם פ א  n m שנעצ pm אגנצפיצט  pt פ ה חנ ו  
prup po 'n ביסצעבװייו p tm n  m םים

A B A A k o C i k a  a a  ■ k A A i A A  A k A k k A  ■ a  *  a  k - - - - - - - - - גאלדסכױם. םר. זאסען דעם פארװמןם-
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A  k  A k * B k A 4 k k k  A A k A  ^ k A A  A A A A k — T ■ירדץים t  u p איהם ^e n n o m 

onm  o c n  pro im ביי dpt .ח  tp נאס׳
inp ran  pm p rrm  *r oiPBPPionM u p

po ip r m  m בוסײזןנןר די m o rm  Pm
p ru n 'פאו־בי n ,שסוצזח mm o pippi 

ך און פאסאדפירעז די :געשריעז הוי
 איז הו גאצםכױט! םאיער םר. —

? גאצםמים םאיער םר.
k A k A k  A ^ k  A A A A D a ^  A ^ k k k  A 4 A 8  גאלי מר. oyn — * וױלםםו וואום —

געםרצגם. בײז םםים
ם *ױהר— ײ  מען ? גאצדםכױם םר. ז

ta*' כעם n  t» T .םעצעםאן
 אויפגעשםאנען, איז ^צדסםיט םר.

to 70צי© p* אריינבענאננפן  opr pa
imצצסאסא־  ontBcnuB u p  |m  |8C* 

®aך ־ pnan tm u 8* די זי p  .tt סצײן 
ru rn r .בײ צינמװשצ pm װסנס tm גע־ 

pm שנצצ, א p o p p o *  pm, ביי an־ 
ojmo Tpumt איו r  po m iPUMnn־■■

A M  A  A  A M k  A A A  k A A A  a  A  A A  A k  A  k A A A A  A A A k k  £ a T זעהעז m$ געל.8 t איז oy שפיגעה דעם 
oyn וױיצ געקעגם, גים כמן oyi גזד איז 
 שםויב^ Ftiyono א xt כמנהר וחןן
ת &ח שימפצ. א צז וױ ײ  פון זײםמן נ

ר דיקפ צוױי נעווען ויימח שפמפצ ה  מ
 TPyc זײ אין prop oyn אזעצמג ״צאך

 איז Din קצענער. אניסעצ *yp #נר»&פן
 סעצעפא{. םארשסארקסער * דער געוחנן

( oyn די פון אײגער r a n אויפנעטםעז 
 oyn — צוזייכמר דער און קצאנגא(• די

מד $ובער סלאנגען. וײ איבפרמנגעבען דיי
A A A A A  k  A  k k  A  A  A  A a A  k A A A k  A A  B k k A k k Aמיים  אזרי געוחגז איז זײ פון יעדען פון הי

oyn po  ty jonywrinns געדארםמ נים 
t כציל דעם צולעגען i ,גים און איינעם 

 זי־ פשום נאור צוױיכמנן, צזם אױעו ועס
pn צ אין מ  און .prom און רעדען tv פ
 יעגעם פון סײצ א pntn איז שפינאצ ,דעד

:oyn oyn jomnmmm איז איבערגענוםעז 
געשםאלםעז, אזן שםראצען די צזמדפסעצט

m m A  m -  — - ^ ^ M ^ k A A A  k A k A A l ^ ^ ^ ^ k ר מנםס tycam א וױ מ  שסעלם און יי
 oyn איז גאשידאכען. pm קיצאנמנז צו
 ד. #ty&yoycy>yD דער ממען י א
M| סננ ױנ  pM ציכם pramVTPsm ויינ

און װיים ip5״o םריזצגםער mm קצאבבוק

־ •t  i 'c ' im ש prou 8 צאנם  u tn v i  opap u באװײז, א אצס »ח חןאצעו p חײנ ריppbo iptpii otp« bpi ווי m ־ײחייסס® 
צ םוב. יום ײ חו  וײ ספגצץן #בעו־ מ

ptpoopb םצת a n  pm riM onnr m 
צווױזג8ו1הרע חנ נחיסען

שע  צײט דער po בצעםען8«ר עהפנפסי
שטיםען מוזען ומצען  pc dtip dpt בא

dpt קלאם. ארב״טער

? ריושפבצצ
—thm' mim זײ• יו<1א m'n Dip 

אך יס1א T'o נעהס שאװ. אביםעל נ  שס
pniPI 11KOOO POII M DPBP.

i b i אייר איצטער o  8 •8T״Tjnp 
װ. א ס מ t איז צעםעצ tptp' ס p t  8 OTm 

ו־עצ.
T צדסםיס8נ םר. t obh מיכטיג8פ 

opvpidim, וױ tp צ8ז jpsun mio, או 
T8iTjn ;iPTpmpoitM onm optt pro
A k k k  A A k A A  A  A A k  A k k k k  k A A A  k  ^ k k  ^ k A k  k * k  ■  k  moyn ך ער  צום צונערוקט נעהענטער זי

m p מעצען איהר צ8י ער װי ס^ינעצ, u p 
no,־ m| ,צ םי ם ס ־ צדינ?ן1ס 8 סי סיי  ס

ipopdpi : כעצ

propitBP'ro *rm — : צײג HP to/
D'm op onpt 'tip... ײי

im u p  n■ ןיאיהם PN imopi pip  m
A k  A A  * A A M  • k k A  A A k  a a a  k k k  A  A A A  M ^ A k  ^ A ^ ^ A k k ^ Aגעםיהל. זיק םארשםאנען oyn את עסען 

 צײדעממםס, אלגעםימע אן געווען די בײ
pm אין oy הינזיכם דעם oyn איהם זי 

csy^yfi .רחםנות א ״נעבאך, םיטגעםיהצט 
 חורםען דארןי ער oyn בױמ ;איהם אוי־זי

I?* v ־ אפקוםען״
 ײ וױ געזעהן, oyn גאצדסםים םר.

oyn אויםגעהויבען שםײכעצ א סיס זיך
fjm איד.ר oyn ,ony אנגענ^שעז oyn חענ״ 

צ  ױר oyn אםןוצ םיס און #םיר םון מ
 וױ םוםאן, א מים באדעקט שפיגעצ דמד

 גיס שפינעצ דער םיצך שיםערע זעהו
 nyj גמשטאצםען איז^ שסראהימן איבער

̂וצס,  oyp>yc to זױםעראצ אין ווען דאכ
 ^איחננע׳• זית נ#ר רױ און פינסנמר.

oyn אינעױימיג אוץ סיר די געעםעגס oyn
k k A k  A > k 8 k A k  A  A k A  A A k k  a M a  A k A ^ k k A  A k  k - ^ k k k  ^ ^ k ^ k Aדי יענצם פון ליכם רי אדײנמנדיסעז  ן

םעלעםאטא״פפן דער וועצכען ין1א #י4םא
jpupt ,potapi T t upn ד i די ד h o r.

'tpt טינע ipt נים tbi חײצינ האצטען זײ 
Hfl,־ OrnPPTMB, ײ» OPT IPDPirTMB 

אם׳סײקאניום. |p׳noM po נײםס

ו זיי כעז י m דרעײןן, t» tv ז ijw r דדעחעז׳ 
tp ווס«ימנר *הז n rn ן ן «לץ ױ י !8 י " 

וײסג
w םלחבי^ ד« »ין m ,אויסגזך ת»& אוים 
ײ שניפהנז  םענש- דער ביי און ווצל■ הני ג

פ חײא ר נאר ני פן פ פפי די נ*ר ני
n גאנצע a n חצדץ, בלוםנעדע גאנצע דאס »ון 

ד םיר דדצחען סארו. חפלמנז • *ויד ®•י  זי
ר, מ ציי ליגקפ נאר — אלץ »ון י

ז »ון.צס י .קראגקחײ®. *נאפעקעגחנ 1» י
 יראװען װ*ס סעק״ען, *זעלכע י»ראן

רד דיענם■ גא#ז^ וײעוי  אין זיר דויעחען יי
 אזוי אז םען, ז»נפ םאנץ. סשוגע/עס »

ד נעם® *יעעוי m שנעל ך און דדעחעז זי  זי
ד ארײנארבײמען י דעם דיי ען א 1י עז  מליגי

ן ביסלעכוױיז געםען עקסםאז, ףי  ד• בײ ■ו
 גלי־ צלצ »וג©ערםפנ*$ן, פים רי אנדעחנ

ד נעםען דער ײ בײ זי  מנוויול־־ »ין ווצריען ז
ד און סיעס ל צלע. »לע« זיר דרעחען מ

ײי 1*י » '*T וועלפד איגםעער דער םים 
ליגקג^ נאד באוועגונג

 »ין%ײו עס »«n #םצן ז»ג« אגנעתויבזנן,
 נעײפרזו םצגליד »יז דןןר■ און רוסלצנד

##אס: »ז»
םלםד: קליעאמןםעלדיגען » םען «רעג#

חרז זײנם וואס •יפעל, ר׳ — אי
־ לינקזגר. א ־

? לינקעי י — , ט ע ד * — . מ
ד װײס — ׳ I מןכער געח■ !וואס ײ
ספייאלימדרעװפלוציא־ לינקער • —

 רזפ- «ון אסיפמקצן געגוסען זיך װעלפ גאניע
לאנד.

# ווי עס חאם  1*רא אדוערד א»ד»ע » םי
 ״םאדי«חנן די m ־tmp חאלבען • געחפקפ

*ו ײ ײב «י ר ד« גיי קפחמנר, די ניי ״ײי  מי
 o;yt איילו, »ין עגייטיפנער די כײ ײסען,

ײ םען, ^חנה •ישגינוייען, די ג ד צנגל פן  •י
 דחנתען אלע און •םצײקאנער. »י| ליענער

^ גאד זיד לעק
ד ח»בען כמעזער די ױן ר• ײי פ ײי מ

עי די יען  1קא אין אזא פװיגדצלפ עס און י
ײצי •ון לי«קם. נאך י־רעחעניפ ז

 און פיאמל. אין און װיניאעג- אין און
. גי®? וואו —

יז• י און יצלקער ילע, מי« י ו ז  גאן• י
ן שימכסםעז םיא׳ז םזןחר  י— יצלקעד •לע יו
יאראל. פ»לק םימ׳ן

װײ&חד/ מאס און למקם. נפך *יח« עם
לינקער. »לץ

מן •ירעק םעז אמעלס ארםעאום און ל  פי
 ױר &ו .ק«ע• :יויישאדי^*םען גרויםע םים

• י ®!״1י ^ 1י  פרי«*שפעחן און שרימ פיי
אמצז; און ארתוגגם^חיפןר חאלאען זיד וו

רעכםס! נ*ך
Djpttp מויםען א זוי ומנל•® עם און

 •fo דער 1אי זיד םען שסו•® לעקם ן0ו
פיי. *יפליספייחנר ר ײ מ

ד P* ®לײק שצר ח  סאציאליספיפזד יײז
^ •עדעראציצ. נ י  «צן קדיכפ ייד, חעי® ל

ד ^ אין ײי אנ תי סו ד
 קל•״ *ונויוי״ ו«ד שפוינאנן םןנעצז און
צ יי״יז זיד םערזנן עז  װאר־ יײײאקז׳ איז יי

® *ײײפקן, חןם אײסןר אזם •צן  ,•••־•11«̂*
r נער w|' ײפק ײ T זשמנ אגדאפ׳ יײ| * t 

 ייען מו סויםמח אײן א*ן ליגזת ילצ זיעלעז
גיי״ צואאאיבא* to •לייאז ױס^ללכזןם ײז

^ ^ ײ י -IwTO ג  צי־ןןגד m וחןר :
ם םאכם ^ מ ג ו א ־ - ^ ד ס רי ^ ס ק ע

 א אויםגעשניםזגן יועלפ אונזעי בײ עם ח^פ
חצלבעןםארך?

פ אזמי׳צער ײ:פ עס :געזי^נפ •סאל חן * 
 װיצ־ בײזער » זיצא חיסזנל אין §? איחם,
 וועלס פונזער מי® זיך אאיעלפ וועל^ער לעג,

 די ער ל^זם איחר. םים o»wr םןןכפ און
 צײפ שםיקעל » *אר םענאחײם די און וועלם
 זמלפמנז זײ ווען אין וועג םיפ״וײעד געדזן
ױ  ילוצלונג נזנםם דדך, אפיקעל v ײיוי *י
 דדעח » גים און װיצלינג חיםליאעד דער
 גצ־ אלםע די און *וריק אוין• רעדעל ד*ס

^ן חויבם איכםע ^ ײ...1אוי זי  איבער־ ס־ג
אוי*^ ױן ק^רםען די עס, חייסם געםיאפ,

קין י גיי
תן יפד: װ^ס# איחר  *ר*נפ םלאך דער ו

 זינדי־גןיר דער צו נאסח גיײגצגארענע די
הז גצניצ די איחר סים צר לעחננפ ערד,  תו
 והניפ קינד ד#ס ווען *בעד Jitaan fm און

< דער איחם דזנללאמם געב^רלז,  #נעל » םל
 •אר־ נשמח די ארן אויבעראמער דער אין

 אג״ אלץ זדד דעי אוין■ םוז אזן »לין נעסם
ד מ  אויבער־ pjn דאסמײ... »ון לארנצן חוי
* צו אײער איז חכםות pm װיצען אפענ׳פ  מי
* #פעחן.

 אמאל אלע וימאן םיר דצדסי®: םײן דיי
i ®לפ יייסמ און גצוחןן ױנג n r w; יר» 

מ ע  קלוג זײגןע און געווען נאריפ אמאל זי
 מייתי נער :פײעאפ אסדק »ין .ייי געדיאחנז.

זקנתי. גס
? אסאל וײנען סיר און ו א  גזנזמז לינק פ

מן און א «r די ח fDיצוואלוציצ ̂נ TO 
 TO איי *רוםזנר א װי סיגוס^ יעדע ײצי*מ®

»-וי *י ם ?עדע ײ  וױר און םשמ/״ען. טינו
מד און געװען. אגפמיססמנן זײגצן  סיגדי

ײסמ ליסםעז ד און געווען.: םיד ו ל  »*ק?ג מ
 קאםײ דעם אײגאיחרען ג?װ*לפ סיר ת^בזנז

 אנאי־ ציזגר סן^יאליםאישע n אןן גיזם
^ פי ס ן און ןרו־נוסנ כי ^ ז ס א י ו  םאקז ח

אי״ז ײיײצ י׳אזן די

TO אנ« g y r o ג און ויבזמ אי מ  ז^נעז• זי
 ‘וײנען סיר און גערחנן יונג זיעזנן םיר
 גזנײדז נאריא זיײצץ םיד נעדד^רזגן. עלטעד

 האכעו םיר געײפרצן. קלוג זײנען סיר און
חז און חכממ  אייגענפדם און סלעחנגפ תו

 TO אויפגזנבריפג םך א ארן באקוסען.
 חגרגדייכלז דוזגסס דו r»n ראי׳ם״, ױר »

 סינדיקאליזם, ^חן אבזורכיזם, ^חן *יעל דיין
iny זאכזמ• אלזג די *חן ע̂סב^פב

 TOT וויזלינג דער ך&סך ■לוצלדגג ן1י
 די פפאב^געאאי געםין. ׳מןזס א אויבען
 אויבצל- דזװ־ אין געפ^ן •יק » ;מרפהנן

ײד תאלמז » גאפ»ן אגיפ » לי■; פמער  ם
חאי: חערם איחו• — און

A  A A A  k A M A k  . A  ^ ^ k ^ k k A ^ A cfn די — פאונ״ס^ן ןרץ םזןץ j  noon ן 
n מען וואס תות^ די  jByry ftpa eyn גרויצ 

yn.- מ וואם T ס t eyn ;ם אכגאלאכפ  בי־ ךן
קי סזןל א ^ מ לז ן ijq ^,נ  oyn ®פ חן סי
 ,nnyyag צזם צדדיק to ^נגעקליבעז- םיח

ק ח מד Tjn «ר מ י0 באלדי |>»$ רעוואלו- »ל
to fm ?,®וי fm ציע״  TO אגמויבג 

» און Tl •y סי t oyn איםימס cry n  opo 
TO• iT עס t קצז fm  T» ■nm לינקס 

ײ to םעדײ (TO לינקם^ און למקס און סןז

T איו עס און y y y yay n«y.
ך T* י^זיל — rTO יי t » |p  — T 

 .Tj»«rf oyn און דזיעהען. ניפײוילענדיג
fm .איץ שמלעד y« שיױ ײד •*ד ידזניי 
T ארן וויהמגל-וומםנ א װי t'S 'T O n m 

א אזוי, jgr* אין ayey יעס ty ?וים איך נ

True translation filed with the 
Postmaster at New York City, on 
July 4, 1919, as required by the Act
of Congress, approved Oct. 6 th,. 
1917, known as the “Trading with 
the Enemy Act.',

 «ון כלל דעז־ איז oyr ny — מןכםס! דיג
גזנזעאליכקײפ. און *רדנוגג

מי םחגפעז ד אין ילו9א װען יײסעז״ א ח
 ליעבענדער *רדנונג־ און !עזעאליעבענדעז•

 םען און כלל דעם םען יארגעםה דײפדילאנד
 און שואםאן זי/«א אויץ דדןי דעם פארלירם

 אנדערע יעדע *יז נייסםיגצ די םT•ארלי מען
« און גלײכגעײיכפ ,dboft Bywr, םלן גים 

 iTO און לינקם כםח־ — לינקס אזפאר א זיך
— לינקער. און לינקער
 זאך קײן םים צייפען חײנםיגע קען םען

ן זײן. Tyo?« ניט ו  אי*םיגער tft אין י
 סםו־ײקם און םאוגעח *ונ#רדנונג, ױן יײ■
ערד Tpoit ®ז זײן, ערוב נים אײך *יד וזעל
 אוייגע־ נים nyn און ■*רםםו־ייקס ניפ ד^ם

nny אויב דקנתען. *ו זיך חעוימ n  »? Tyny 
 די־עחם זי ty זיבעו/ איד בין #לץ, נ^ך זיד
 iny לינקג^ &ך כםדר — לינקם ג*ך זיך

Tyntnt לינקנ^ נןא־
 דעו־ אויו fm איתי״: eyn םיםן א װײל

לינקס. y$i ויך יממזפ ײצליי
eyn ל איחר א  p*«B בראנקס אין בעזעחן »

y® מ־זוייסע, די  oyn םײזאוד, חנ׳עומייגע *נ
TO ■®חנ יי ענ ר סי ^ל ת״ - a מזנז 1םי m 
 IgOys שפצנדיב װייל .ו^לסירענדע״, ןײ

# T* זיי דרעתען אסענדיג %ײ״  ■־yp y סי
■ שװינךלצסדאוי אוייי ^ ty יני y t  t o 

oyn ײן א ײ יי om» מייל ,T* י r »  *דער «
myoפ ״ TTO. זייצד םי

 זןןגט ,oyr cy — ליננןס? ^Ty חןכםס
פרןזגע. די איגט איז איחר,

 איז פרײגד, y באגעגענם פריינד א ry אוץ
Tjn עליכם״ ״אלום דעד און ״בדודי-חבא״ 

ד? א nyiy רזןכפער y :y;y־iB די קז לינ
ט דו אז און ס ענ : ^  װילד־ oyi אין ב
 אויגען די אין זײ קוקסםו םענאען, *חןםדע

 זײ זײנען רעםעגיא: ךז niyeyo דיך און
Tjny y®o?T ?ליגקע

ל דעחויחלספ ךו אז און  זיך אויןי ^
y זיך װײז® בליק, װילד־^עמדען th ,אויס 

Tjn ty פ בליק ע T װי 'l אין ארײן Foyo n 
 אגײדפ און lyiryn דײן און ®יע״ענישען י
,; Bryr אויס y יסזגע: בלוםיגע tjtooft y 

y Tyry לינקער ?
4 ז oyr ®y — ? לינקס Tyry ^כ® % י  י

to רי איצם  yiyri אלע MfTt.גען
ע, די ^י װיליו ן געועץ oyr צי ו  TTy די י

ג  סו ״קיעי כלל: y אויסגעםראכם tyiyn נונ
װ שיפ!״ י ^ — »Tjny *חיים nyi m :יאכפס 
ד ®ייו קעז חנבפס״ זיד חוזלפ ttif1 אז און  יי

 ײרעקליכספע די ןrלױyTנ®yק ליציס®
 עניפ1פפו גד־עספמד דעד אין און *םאבס״

ן ו ^גונג און אײלעניא י א  ד#נ- XV געח® אוי
nw באלונ^ ■y i^y ג#פ, קען rsyoym  ;rty״ 

^ן rny סען, ס־ו ק לי תג ײן, — א  אין שעחן, •
lo im y
ס ל אפעג״ I רעכפס אלץ רעכםס! זיד ^

 שמו? אין געזעכדען איז o'oonpys םר. ^
פ *יח ו ן פו  פארצאשען זיך oyn פצחױם נ
 oyn ,y^ytoj^ פצעפסריישע איינזױנע ד׳י

yr oyn י1אוי מברעגם,און jk ווײצע tm 
im ynn y i עו םינםםעד. אבםאלום  ןנ

 שפינעל חנר דך oyn ton נאך באילד
*o r*  toppo פין באלײכסען Tt ק, אל

צינקעז־. נאך
• , ל«צװיק?83 8

 ייסעל. לאנ» — I ליגקזי 8 םיי »ז«ו
tv ?אנארביסס
״ לינ־ 81̂ לינמי־, 1נ* ײידער? .1נ

t '»  M  UM ■ מיי ן-30*ר« am לי tpo tm סנייד■ ײנ לעולנדע  ויייא :ורז״וס  
תזי־ יצססלא 1ײ םייז־• ה*לבזז  t  8 !« י" 



ר מי מ ױי r»* נ m מ*י * } * % » * ?*
 בױרא&*ז אלײן. ס*טנן5בױד מיס יטאקא

 װעםען םון געװאדען אטאקירט שױן איז1
 ^רעזידענט דער אבער אלײן, וױלט *יהר
 לןײ״ צו צוגעהערט ניט מ*א PP זיך ח$ם
 זײן פון פיהרער קײז צו ניט אפילו נעם,

 איצטער ער.זיר װעט פארםײ. אײגענער
 קער־ ארבײטער גרויסער דער צו צוהערען

. " ? פערשאפט .
 קען בויראסאנען װעגען םארערוננ די
 יא זאלען ארבײטער די אז זײן גיאדע

 די אין *טענשען אײניגע אױספיהרען.
 מײ־ דער זיינען קרייזען הױכע גאר גאר,
 לאנג ניט שױן װעט בױראסאן אז גונג

 צוםיעא שוין אםט. זײן אין פארבלײבען
i איז נרויס צו און n געגען פראטעסט 

ט אבער ׳איהם  פאר פאדערונג דער פי
 די זיך םאכען װײנען אײכטע און ביער

 צום באויז מיר, דוכט ױניאנס, ארבײטער
נארען.

גי־ אין װירקאיך װעט בױראסאן אױב
 זיך זאלען אםט, זײן פון ארונטער כען
 דאס אז אײנרײדען ניט ארבײטער די נאר
 װעט פדאטעסט זײער ארבײט. זײער איז

 ײעט עס ׳דעם צו מיטהעלשע; אויך אםשר
 געבראכען האט װאס שטרוי די זײן אפשר

 גאנצע די אבער רוחעז, קעמעל׳ס דעם
 גע־ פריהער םון דארטען שױן איז מעשוז

 װי מעהר געטאן האט בוירלסאן \וען.
 צוזאטען בעאמטע רעגירונגס אנדערע אלע

 איצ־ דער םון אויגען די םאושװארצען צו
 גאנ־ דאס און אדמיניס^ראציע. טיגער

 איהם. געגען אויפגעבראכט איז פאאק צע
 אינטערעסען קליינע און גרויםע אנדערע

 שוין האבען כאראהטערע פארשידענע פרן
 פון ארונטערזעצונג די געפאדערט אאנג

תי אלבערט  זיך קען עס און בױרלסאן סי
 ארבײטער, די פון פאדערונג די אז מאכען,

 זאא פאדערונגען אנדערע די צו צוגעזעצט
וױרקונג. געוױנשטע די האבען

| מולעארואסקיי• ויון 8װיכ»יגק״ פיגער ן ן §
ן לעזער, די ו ^ גנאין אוגז איפ עס י גי ן  זו

i פארואסעי דעי יראגראם װעלכעג אונםער t| |
 סיד )2 אונפער. *יך א^ייבפ ארםיקעל דעם

זאלןןן םיר װאס ^ועלאשען גיפ נ^ר חאנען
 םראכעל דער ^ראםאן״. ע:ין דעם איז ט»ן
ײם װי ,6גי װײסען םיר דןןס איז,  זו

 1־ ״אונ« זיד דוכט מ^ל םאנכעס געלײענט. װערמ
 גמועץ אין ארויס ען8װאי םיר אז

 געקענט װןןלטען מיר װעלכע ײדז׳»עס,8 *װיי
 אדעף לעזע־אזםאןי, אנדערע אויף וארנוצעז

^ ;עקעגט גוש ג#:ץ וזאלמען מיר װעלכע  .איו
-וון די דאס ♦זזוי, שנן^רען, עז אנ סג  דער אוי
 פארקלעי־ באדײטענד געקעכם װאלטען צײטוכג

 ־ ײעלען חעכסנדײאיאײנליד ווערעך נעיט
ר| נעקסטע די אין באשלוס * צו קומען מיר א » 

פ געװיס װעלען סמיר װא װעגען װאכען׳ י  ‘נ
 :<1לןך אונזערע לאזען צו װיסען פארפעחלען

ײן.|: מעגליך זועט עס װי שנעל אזוי )3 זער.  ו
ע א אין קוםען צו עי  '׳ פארכי;* אוךשנערע זינ

יא מיט דו:; '  - יעויי! געװיס םיר װעלען ׳א28י
! פון בריעוי װענענמליכען א ד^נען צו • ל א  ד

 ’ דער אין ואשירונגען וויכםיגסטע די איבער
 און״י פאסט עס איז איצם ארבײם• ®יז װעלט

 n םיט באנוצען זיך םוזען םיר און מעגליה
 *ײםונגעז, חי^ע די אין טעלעגיאמען קזרצע

י; דערגעחן זעלםען קען מעז װעלכע פון  ן
p יע, )4 פן>י. קופט דארט װאס ם^לק׳ p o 
| בערלין׳ »ין איז ער געחערט, ח#בען ) ו  א

|1 װעםען פיעלע׳ די פון איינער איז ער >>ז  ן
 גוישיג פאר גל^אלםען ה^ש רעגירונג נײע

 דאס )5 ריגעל. און חינטער חאלםען צו
 לי *ו״ גיטא אלץ גאד איז געלט אײעקגעשיקטע

ריק.
ר? װיצען ’)1 — פרײנד. | װיצעלמ עס ג̂ז

 | אלעס ײען ציי:; לעצטעי דער אין ניט זיך
 קןףין מנדעדע #י׳ נלוטיג־ערנסט. ^זוי איז
,איאץ עס נען ו  ניט טאקי ד^ד זײנעז ג

:פאס$ן.:- דעמזעלבען אין ױא, לויט באשאפען

 rw םאיםיגקײם, K םיט מיםןלע K קגי
ט  Dwrrjj ױ D«n ת»נט רעכםער דער סי
נענעסעץ. און מיסעלע םון לעפעל א ̂,©ימ

 דער םים אעפעא דעם םױצ צוס סח«ענדיג1|
 וױדזנר עס זי חאם םאיסמתײמ מדיכםער

םום, םען וױ עיםעא, אין אויסגעגאםען
 האט Din אפקיוזאען. עסעס װיא מען ווען

 װאם זעהז, מנסער זאא ער כדי געמאז, ?י
 ער חאט םאםענט דעם אק !in איז. דאס

ם ענ חן מ  חאם ער ^ועאמנן שטמאױ, דעם ׳
ס ױן םארזוכם ד  האאב א וױ םעהר ע

> יאחר.
 זעחר געווארען איו גאאוסיםט םר.

 צום געםאז צמז א ד%ז האט ער אושיורויג
געכאפם, זיד ער האם דא אבער שייגעא,

«t איגעתהג^ זיך ער האט נאריש, איו עס 
מר  שוין ער ד״אם דעם אויוי סומען .ר1םע א

 זײנע איבער נעװען איז עס געמנט. נים
געשריען! גוואאד *וצוזעווז. דאס בומות

 באדאנהט \איהר האס גאאדסםיט םר.
 אז דערםאנט, איהר האם םי̂ח דער פאר
 טעאזןםא־ דעם םאר דא משארדזשעם סען

 זײנעז עס אז םינום, א דאאאר א ^טאםאן
 אז און םינוט 20 א אודאי ארימנר שױן

 חנרנאך •אריו. םון אפרוםען זי וחנם ער
 אין ארויםגענאנגען ג^זעגענט, זיך ער חאט

שטוא. ויץ אויף זיך געזעצט און דחיםען
 י1אױ געזעסען בײז איז גאאתוםים .סר.

!עסאזנרם, כעם םים חאם אוך זײןשםוא
 חאט אאםדינג וחנאנס םאדנע א איז עס אז

 * דיוײזשאבעא, א אויםגעם^וכט: םמן
 וואם איז ע^יאאן, אז נמ£עםאם*םאז,

 עאעיד םיז אוא אױםצוקאערען און ? ניט
 װײער־ דעם ך1* סענען זאא סען אז #מריה

 אין שטשאװ ביסעא א איבערשממן ס0
דער ״זײ״ חאט דעם אויןי — םלעשעל, א

 רעד#קטאר דעם צװ^שען
לעזער. »וךד'

אן ב• פון ם  צושטאנד איצטיגען דעם פאר װארטאיךמיי
 דער איז אונצופרידענהײט סאציאאער פון

דזשענעראא.״ פאסטטאסטער איצטיגער
 דע־ דערזעאבער זאגט אביסעא װײטער

 בויראסאן אז לואנגרעסטאן מאקראטישער
 פאבאיק א פעאױר.אאס גרעסטער ״דער איז

 פראדױ האט אאנד דאס װאס אפישיאא
 אײ־ דער פון מענשען װען און צירט."
 פאר- אזוי, שוין זא;ען פארטײ גענער

 פאאיטישע וואס שוין דאך איהר שטעהט
 דא־ װעט עס איהם. װעגען זאנען געגנער

 בוירא־ װען שטוינען צום זײן ניס גאר דום
 מוזען גיבען אין גאר וױרקאיך װעט סאן

אטט. הויכען זײן פאראאזען
 דעם מיט אבער אח אנדערש גאנץ
 גע־ װענען ארבײטער די פון פאראאננ
 שוין טען הערט דעם װעגען טרענקע.

 אפיציעאע די אין דבורים אנדערע גאנץ
 סך, א זעחד שרייען ערשטענס, קרײזען.

 עראויבט דא זיך האבען ארבייטער די אז
 פי־ קײן ניט האבען זײ װעאכער צו זאך א

 לאנד פון טאיאריטעט די רעכט. צעל
 םאר איז זי אז געצײגט דײטליך האם

 װאס םםײטס 48 די פון פראהיבישאן.
 פאראײניגטע אונזערע אץ האבען מיר

 גוט סטײסס 45 האכען.שױן שטאאטעז
 אמענדמענט פראהיבישאן דעם געהײסען

 אויך איז עס קאנסטיםוציאן. דער צו
 דירעקטען קײן ניט האם װאס זאך א

 םיט וױ כיעהר ארבייטער די טיט שײכות
 באפעלקעדונג. דער פון טײלען די.אנדערע

 צװײטענס, אײנס. נוכיער איהר האט דאס
 זײ־ אלײן ארבײטער די גאר, זײ זאגען

פראנע. דיזער אױף אײניג ניט װײט נען

ץ זאלען עס  טענע״ בוזנעס י*פע*#נעי3 זי
 עלעקטעם זאלען בעסטע די אדער דזשערס,

 איה- װאס ׳ניט פארששעחען םיר ?״ װערען
 ״!י^פןףאא• װןרש דעם אונטער *ןןרעשעחט

 ^זעלבע געחאט װען ד$ן מיר חאבען נעל״.
 זײ״ V ביזנעס־מענעדז^ערס פראפעסיאנעלע

ט :ען  װײסנד קלאוקטאכער, ג?װעזענע ?זלע :י
 ה^בען V װ. אז. און ײ. אז. און םאכער

 גע• א דורכגעבאכש ״סר^פעש^נעלס״ די אש
 די אש װעיען צו אום אוגיװערסישעש, װיכען

י ‘1 איצם זײ;ען זײ ײאס נראפעסיאנעלע,  םי
עען אן ^גפאגג פון ׳יבען גל  גע״ זײ זי

 זײ* זײ װײל ביעעס־סענעד׳אערס, די װארען
 אײעי־ טיש »ז ׳?ײן קען עס בעקשע. די נען

 *C7 אי-חי• םײגש פראגע אייער און, כריװעל
ז אבעי וױכםעעס, גאנץ װאם  װ^ס דעס׳ »

 :י^ ט^לק יקײן םיר קענען ערייבט, איהי
 י8קל ־עניז דעם ניש םאכש איחר יעיגעחן.

 פריץ # ;אר זײגען װעלכע מיר, נענוג׳
װילש פ^רשטעחן. עס זאלען ענין, דעם אין

n גמ» * o\ ויי וו׳נן «וי<ו ניט־תומנדיג True translation Iliad with tho 
Postmaster at New York City, on 
July 4, 1919, as rtaaired by the Act 
of Congress, approved get 6th, 
1917, known ns the **Trading with 
the Enemy Act*9

 בױריי־ ^םםסאסנתר ®ון ארונמערזעצתג
 1םי געשינסזג דיזעאביגע אױך אי? 1סא

vnrm ים1וזאפ m איים םאמגז «ו איהם 
tn fn iv וױדסליך אאר םאמר IxMjfHr 

ײנ׳ג ס»נד<ומ«ן  1דער וזאט בױרצםןןן ז
 לאנד דיזעז אק ■רעםע פרימ דערמטיתט

 *ײ־ אװ מעמריײ»אן אםעריקאן די און
 נענעז נעז^נט ניט װארם סײן האט באר
o n װעאכער נמנש א ;טאדם עתםטען 
 1« אויםאסראס *ן איז בויר<םןון ;דעם
 אימענד האלםען *ו או#*אםענד איו

 1םי םיחרער רע«וב<ײן. א אין אםט וחנ^מן
ר ניבען א<ײן דעםאסראכמז די ע ז א ו * 

p נחנםטער דער איז tft דעםא־ דער אויןי 
ר אדםיניםטראציע. קראםימער מ  ניט א

 חאגדאונ־ נעסעחרציכע װירשציד ריזע םאר
 ל., אװ ם. א. די איהם םארדאמט זיינן נען

 באנעחםוננ שאעכ^ןר זײז םאר זאנדערן
 בא־ ם«ז איחם. אונםער ארבייטער %די *ו

 בא־ נמז װי אזוי נאויז איהם חעםםט
 נאם. שצעכטען א ־ נזנוועהנציך סעמוט

tvo םאדערם tun tie זאא ער ■חנזיחגגט 
 «ונקם אםט, זײן םון ארוכטערזזמממ איחם

 אמתס־ •רױואטער א אין וואאט םעז וױ
 ארוננמר־ ב*ם דעם םון גע^ותרט טרת

 םארטאן שאעכטען עססטרא אן *רזעצען
 גרוים הייז םואעראינםזןנחמם. אדער

 נײעס j»H־u ״|p אויך אח װינטיגקײם
נישטא. Dm אין איז

 דער זאכעז, צײײ דיזע אבץר אויב י
 חוט אוז •ראהיבישאן \vm ■ראטעםט
 בױד^םצנעז, אתנםער־צרתמן פאדעחנן

מז מ שײן י  ־מיכםינ- צרױגמ מםצורא גיט
 אבער דאם איז אדבײםער, די -פאר סײם
n ועחר « o r מ  און ■אאיטישענם די נו

 דער־ סרייזען. אםיציעאע די אלנעמייז אין
 אוים־ auk װאשיננםאז דאם חאט פאד

 װע־ רײדען איין אין חאאט אוז נענאפס
דעם. גען

 ,םאחםח דער נענען פראטעםט דער
 יןראםט אין םרעט וחנ<כ# פראחיבישא!*,

 נעװען איז דזשואײ^ ערשסען דעם אריין
 חא* אז«ס רעמנט םען גרױסער. א זעתר
 אן פאראד יענעם אין כאםייאיגט זיך מן
 חדי םענ׳מן. םויזענד חונחןרם םיז ערך
 ו די םון נעװאחמ נעחאאטען זײינעז ד«ם
m o■ פח o n ו אויוי ביצדיננ. קעייםאל 
!אננרעסp חגר זיןי קען ■ראטעסט אזא

v שםארפ ואס ואלצז f t m. אימרתוייט 
 קאננרעם־ נענונ םאראנען זיינען עם װען

ט זוע&מ זואט <ייגמ  Dip דעראאמן ני
p m n  n. פון װערחו נרױםע די 

 םארק^ענע־ אפי<ו װערם פראמעםם ד־יזעז
 אננענו־ װערם עם Dipi דעם דודך גערט
, ן ם *י « ט, *י ^sbjn סי מ ח  רי אז אונ

ד אהאגזשירט איז נעשיכםע נאנצע ן ו  מו
ר םח רען » ק אי ר אינםעחנםטם״ די. מ  א

ט או  ד♦ פארטראםץן נזנותן דארםען איז פ
מ רג תאניזי  *םע־ פון ארכײטער׳פאםט *

 אויםדריס־ נעזןוגט וזאט נאםפערם ריקא.
D ער »ז <יה im רי פון אוכמן חנם אין 
ר םון ארבײטער סיאיןון דרײ  *װ x א. חנ

5. im א נ . אן נ ^ן  איז חאירין״ נא ביער ס
o געשיכםע• אונזער אין נייעם א אויך m 

 לתנרי<.~ אולסיטאטים, אן װי Dip סאיננט
 ארתטעז־צר םארערוננ, צװייטע די
ר איז DDK זיין ון0 בוירצםאנען זעצען א  י
אד סצגסאציאגאצצ א אודאי און אודאי  ז

 איז ערשנמנם, פאציסישעגס. די פאר
Dip ;נע־ אונזער אין נײשם א נאר אצ״ 

 ז*צ קאנותנ׳צאן ארבײטער אן אז שינםע,
unm yo םיניסםער, א ארונטער־צרמצען 

D םון םיםגליד א 'ojm ’tm i a m קאגי־ 
מן װייסט צװײטענס, געם. W נ k,ip 

 Dm פח אויער om אפט האט גאםפערס
o■ דער או פרעזיחןנט, w ’im זיד װיצ 

ם  אר־ ארגאניזירםע די םיט אײנרײםען ני
ח איז אאעס 1נשטא חאט ער «ו בײטער,  זי

ס אג ח צו ס מ א S ס S S H S . g £ g אי פ

 גע־ סאננחנס דער האם װאו צעצםש
 די צו אויםנמרקזאםפײמ םך א שאנמנן

 אמעריקא־ נײס ארבייכמר. אתאניזירנה
 צו זשלטענהײם אןא איז תאננחגס נעס

ypiyv\ ■אויםםערק־ עמיהשלע א כאסר 
 װארפט עס אז ארנײטער די צו זאםיןײמ

 ט»עציעלע די אוינען. די אין שטארק זיך
 נעקומע! אפשר איו אויפםערשזאםקײט

 אםעריקאז ךי .װןום om דװך טיי^װײז
 נעחאל־ דאן האם צײב*ר ̂ןןן פעדערײשאן

 חןר אײניגע און שצנומנשצן איהר מען
 נייעם. ע«עס דארטען ערײארםעט בען

 וואשיננכאון איז םעהרטטענטײלם אבער
 ספעצי־ צװײ אויױ אויםערקזאם געיי^רעז

 ארביי־ אתאנידרםע די םון אסטשן פישע
 א* פ גרױסער א פוז זײנען בײדע םער.׳

 איבער און װיכםינהײט ר ע v סיי י ל
om אנדערעס אלעס איבער װי מעהר 

 אויפםערהזאנד די צוגעצדינען זײ חאבצן
סרייזען. אםיציעאע אונתרע קייטיפון

 חןר :נעװען זײנען זאנעז צוױי די
 דער און פראהיבי׳צצז נענען פראטעסט

 ■אםטמאםטשר םאדעחןן צו בא׳טצום
ארונטערזןצעז. בוירצ^ן׳ם

־im אין זיינען ארבײםער די. פאר .
jm ײירפציכקײטחייםט םען אז און ? נ»**חצען גיס a״m מז א • ניירצסאז האט זאר ערשסע דיגאנץ םיז ז ןעי  פאר־ ער אז נעזאגט מ1#ה נ^וטפערס מ

 זיין אין ארבײטער מיאי^ון דריי די םרעט
 איז געטרענקע, א״כטע פאר פארערוננ

 קאנגרעםטאן א״ן אדת. ניט ■שוט דאס
 ױניאן א האט װ^ס װיינינע נאר די פון

 1פי קופער מר. פאקעט, זיי; אין ביכעל
 אנערקענטער דער םון איינער ^הייא,

 נרופע די קאננרעם, פון נרופ״ ״א״באר
 פון ארדערם נעװעהנאיך נעהטט װעאכע

 ארויםנע־ ׳פארוי א'ז א., ^יו פ. א. דער
״ פאר נאמפערס׳ן גענען טראטען  ׳מטע־ 1ז

 און אאנעםײן אין פראהיבי׳פא; נענען אוננ
 דעם פון טרעפ די אויױ רעדע זײן פאר

 האט ער ספעציעא. ביאדינג קעפיט^א
 ניט פריידינען אין גאםפערס׳ן באשואדינט

 אאנד, דעם םון נעזעצע די אוים־צו־פאאגען
״ן אויןי נעװיכט ספעציעאע און^געאײנם  ז

 פארטרעטער אאם ערפאהרוננ אײנענער
 ארב״טער אאע ניט אז ארבייטער, םון

 געבען זיי און פראהיבישאן, נענען זיינעז
 םון ביםעא א באויז םאוזוכען צו דא א׳הם

םעדיצין... איינענעם זיין
שריי־ דעם פון מיינוננ פערזענאיכע די

 אויםפיה־ ניט נ#*ר װעאען זײ אז איז, בער
 אעכעראיך שרעהאיך זיך מאכען און דען
 באװענוננ נרויסע א טאכען זײער מיט
 םארא־ זיינען עם װעהרענד זאך אזא פאר
 װאס זאכען װיכטינערע אונצעהאינע נעז
זאנענאכ־ דער אץ אז םאר׳טװײנען. זײ

י פרעגט ט, פריינד, ארבײטער א} חי ױ  ו
d p i  jr r t טר. בגונע חאנדאען איצםער ער 

d «ז1בױרצמ p i נןןבנעבעז ער om פאר־ 
 ארממער־ און א. אװ פ. ». im «ת צאננ

tp tp בויראםאנען *ijM s p i im •אכחאצ 
ק «מז  צװמנ• גיט זוד פח פאאיסי אצנמ זי
tm םיכד די פארםײדינעז און הײנעם צו 

ײן פון נאיח^•  ? םאםיאיע פאאימײפער ז
tP איצם ביו איז װיאסאן פרעזידענם m 

ײן אין םערשוירדיג jn ז iro r די פױס o p t 
p איהם. םיט שטעחן i| טיט־ גאבינעט א 

 נעוואחח אטאסירס איםיצשן פון איז נאיד
 צו נעסוטען סאא אאש ■רעזידענם דער איז
ײן d םארטיידינונג• ז ip שוין איז Dmw 
m סים פאא דער m npp פת םיםנצידער 
nm איז עס קאבינשמ. דעם p פאא חןר

 עי 1ײ/ צײי*׳ יאחר םי:ז נאך ניויאהטער.
ך מען האט ,אאשעריק אין דא, געװען איז  גן

 (•ip און איח&, אוין״ ח^ד ׳סטארקער א חאט
 גע• װעניג־װאס זיר הןןש אוגזערע פון נער

83 װי :איז עצח אונזער איחם. מיש חנרש
 בלוי ;עןעחען האבען מיר )3 איחם. פון

 וו% מאיגינג״. ״:\ר דעם שון :ומעי אײן
 ון9 אזאיוע גיזנץ מ ער פיחרט אויס, ועהט עב

 א-*י• רא ראיש זיינען אויך ראו.6׳נ װיציגע
.Si.־B־9p געלונגענע גאנץ ניגע

עקזיסשיד® צענזור די ־— םרידמאן. ב.
« אויב שטרענגקײט, גאנצער איהר אין ג*ו  ני

גאר  פריל די אין װי פ#רם, ערגערער אן אין ז̂ן
 *&. די אז איז, פאקט דער צייטען. חעריגע

 לעצם^ די געװארען פאיחאלטען איז ."v א.
 צוקונומ, דער אגבעשרעשט װאם װאכען. דריי

̂ל״ קײן גיט אויר אויסזיכטען די זײנזןן  גן
 ווזך װעט חימעל דער ביז טאלגליך, און דענע,

 ערװאר• :יט איחר קענט אויסגעלײטערם, רען
 פארנעמען זיר זאל צײטונג אונזער אז טען,
 איחר עטערען קענען װעלכע פראגען, מיט

 צײםומ^ א א^ס ערעײנונג. רעגעלמעםיגער
 די• צו אויפגאנע די אלץ פון מעדזר חןןט װאס
 אין ארנײטער טויזענד חונדערט איבער גען

 זיד זי קען קעמיפע, טאג־טעגליכע זײערע
לוקסוס... אזא פארגינען ניט

 האבזנן, :יט דאיפש איהר — זובראװ. ב•
 אונזערע אין דעם. פאר סוםע גרויסע קײן
טעעק״בור א אױיסנעמען איחר קענש כענק

ײ ויעוי ותרםה. עם5לײ9 ד מ  גע־ די פון צארן דעם דך געגען װעקטג
 דעם דורך לאנד דעם פון לײטע שעפטס

 פארסעל די םארקריפעלט האס ער װאס
 פאר־ בוירלסאז זיך האם דאן פאסט;

 לאנד דעם פון פאבלישעוס די מיט <זריגט
 דעם באשאםען האט ער װאס דעם דורך
 אל־ אז םאכט װעלכעס סיסטעם׳/ ״זאן

 צאה־ דארפען זאלען צײטשריפ^גן ערלײ
 פאס־ פאר פרײזען גרעסערע פיעל לען

 שנאה די זיך צו ערוועקען מיט׳ן טײדזשנ
 זיך מענש א םאכט אלײן פרעסע דער םון

 פרעסע די טױט. פאליטיש כמעט אלײן:
אן איז  מאכט שטארקסטע די הדעות לכל ד
 טעלעפאן און טעלעגראף די לאנד. אין

 האט רעגירונג די װעלכע בײ האטפאניעם,
 גע־ זײערע צוגענומען‘ בוירלסאנען דורך

 קײן ניט אויך זיכער איהם זײנען שעפטען
 בױרלסאן םװאס דע דורף םרײנד. גזטע
 געפרײדיגט צײט לענגערע א שוין האט

 טעלעםאנען אױו* אײנענטום רעגירונג׳ס
 סענא־ דאך איהם האט טעלעגראפען און

 ״סאציאליםט״. א אננערופען שערמאן טאר
 אי־ בױרלסאנען אין האבען ארבײטער די

 דער איז שונא ערגסטען דעם געזעהן מער
 איז צײט רעגירוניג. אסעריקאנער
 פאסט־ אלס אמט דעם אין ארײנגעקומען

 און יןעריערס ל^טער די זײנען פאסטער
 אונ־ מעהר בעאמטע פאסם אנדערע אלע

 פרײ איז עס װען זײגען זײ װי צופרידען
 געבעז געגען ער איז נאר ניט געװען. הער

 ארבײ^עד די פארבעסערונגען . אײניגע
 עלעםענסא־ דעם געגען אפילו איז ער נאר
 אר־ צו זיך ארבײטער די פון רעכט רען

 םרעזײ אונטער רעגירונג די גאניזירען.
 דעםארט־ אלע אין האט װילסאן דענם

 ״קא־ םון רעכט דאס אנערקןגנט טענטס
 בוירלסא; אבער בארגעינינג׳/ לעקטיװ

 דעם. פרן געגנער א אלץ נאך געבליבען איז
 כעס אין סעהר זײנען רעפובליקאנער די

 אנדערע אלע אויף װי בוירלסאנען אויף
 װען װאס דערפאר מיטגלידער קאבינעט

 געדארםט עפעס האט פרעזידענט דער
 מד ער האט קאנגועס אין דורכפיהרען

 אננערופען איז ער בוירלסאנען. שיקט
 ״לאביאיסט״ דער עפענטליך,אלס געװארען

 מעוזרסטע די אדמיניסטראציע. דער םון
 סע־ אוז קאנגרעסלײטע דעכיאקראטישע

 דיסחרעדי־ ער אז אוין, שרײען נאטארען
 אלע פארטײ. דעםאקראטישע די טירט

 אויב בױרלסאנען. געגעץ אלזא, זײנען,
 ארונטערזעצען וױרהליך איהם װעט טען

 ערװארמען, צו גיכער איז »אס ארעד,
 אטט, דין פין רעזיגנירען װעט ער אויב
 יוירקונג גרײסע די זיין ניט דאס װעט

ארבײטער. ארגאניזירטע די פון
 דעטא״ א אליין גאלױועז, לואנגרעסמאן

 פון פאא־* דעם אויןש געזאגט האט הראט,
 םאלגענדעס: קאנגרעס

 בשעת פיעסע דער אױף צענזורע דיי1 *
 פון פדײזזייט ידי ענםזאגצז דאס מלחטזז,
 אונפארצײליכע 'אנדעדע און ריייעו■

עב מ א ױדי ^ בעאסטע, טישעי1»וטאגןר ס

 אז און נים? ער צאחלט ;כמלעםאםאפאן
fm באצאהלען חײםען מעז וחגם וסוריז 

 םעלעםא־ דעם םאר םינוט א דאלאר דדײ
 1ם^ ? באצאחלען נים ער וועט — טאםאן

בלאטע, איז געלט ? געלט דעז דןמולעוועט
 חנם אויוי גודס/ ״ריעל די ניב אגי

 ?א<סט דו אז ערסינדער, אך דאד ביסטו
אויסצוטתוכ• זאך גחיסע א ערמזיגחנן.

 דען םען שײןט ? סלײניגקײט אזא טאן \
 ? «אסט פארטעא דורך «עה<*ך אײן ניט

 אז א?ױ, םאכען ניט מען זאל פארװאס
v ?אא םען w\ שיקען o n יעיועל זעלבען 

o תרך > n און — פױלאמעס ? וױיצרלעס 
~אל דאטס !

ו ̂ירמ ״p ר ן װ א נ ר ע ג  איע
 קלינגט עס וױיניג. גאנץ אםת׳ן דאר אין

o m םון געםאכט חוזק \ױ in* גרויסער 
 וחון אםמרימו, אין באוחוגונג ארנייסער

o נאד n טחנל אזױ געווען איז עס װי 
 אמיױײ גאיןעםםען, צו זאכען װיכסיגע
in צו דגםמען n o o '^ n n א •CD jron 

 אמע־ חאסנן וחןלכע זאכען — זײ, געגען
 טאאע איעיגע אין און פו״חײס די ריחרס

 — ארבײסמר די פון סאםע דאם
 ארבײםער די חאבען זאכמן אלע דיזע

 ניט פיאץ קײן אפילו און ארא*געשלתגע'ן
 צו וײ בײ נעםט מען ווען נאר ;נעםאן

 א ו-עדםיז םען םאכט םשקח גלעזעא דאס
in דאס כדם באוועגוננ. גאנצע n ^ t די

 ן כאיתאם א ארמוניזירם וואלמ װאאטרױ<<
 אזא אי| וג או. א. דײםשען די גאגאן

 זײ איך וואלם צושסאנד םאראידישטען
מ םאר געחאלםען ױ און סאגאטען עטלי  ת

̂יד  צונעשטדקעוועט; צזרימ זײ איד וואלט ג
 באגאסעך זײ שטימעל, באװאוסטע דאם
 םאחןריס־• צורימ זײ און טױוי־־וואסער םים

 וױסענ- איצמ, אז זיבעד, בין איד טעלט.
 װאל״ פאנראמעז, פון טעם דעם אלײן דינ
 שוין איחח אויוי •«נר*םען סײו זײן םען

 ׳Wnp די געםאבט. ס י נ םעחר
 נוד איחר יןעגם ברי^*, טײנא גמנשחײט,

nםא nתרןי לעז n jm rת ׳ ע ט  ‘קלע•. ני
 ‘װי עדעל, װי םײז, וױ זעחן, וועם אי.חר

in איצט opn דייסש*אנד חוםאן n i> 
 ןיעל די ̂ויחר וחנלען אונקט ם v ד אין
o אין דין. םקנא םעגען גער n ונסט• 

 ,~m טלחסח. די געוואתען י ז . חאט
 מיי? םאראליש, סעחד םארלירט זיעמר

 יn םאטערימל. באזיןננטער דער פיעל
ד חוצפח׳דיג שם*לץ, ווערם זיעגער נ ^ 

 םיט װי געשלעגען זוכט און חאמריש,
 שטיל. װערט באזיענסער m ליכט.

1קאסעראדשאפט־ ןזענשאיה חכנעח׳די^

agflom oaact

 געגען דעמאנםטראציע ״ארבײטער״ טער
 גע־ אפגעהאלטען איז װאס םראהיבישאן,

 געװען זײנען װאשינגטאן, אין װארען
 אינטע־ ״ליקאר די פארטראטען שסארק

 אםלײיןענען ניט קען דאס — רעסטס״
 אר־ די פון פרײנד בעסטער דער אפילו

בײטער.

M0K60B0CB090606090B0» C«
 װאס םאכל א שכינח, חנר ן1ם טעחןײט

ם איז pgo אזױ ניט וױי rw ערדישע װי 
 םײדעא־ רױם א פון fenp א און אײדמרים
 מיאיאן 20—15 די וואלט איך ם״למן*.

o אויסגעזאגט נשםות ױננע n טען5א 
o טאר םלחטוו^ סאכם עס וחנר אםת, w 

n םיעל אזוי וועםען םאר און w r t o טענ־ 
 צעהנדליג פאר אצע וועתן שעדלעבענס

 און—צײס־ m פאר אויסגעלאשען יאחר
ig r in אויםגע?לערםע די וײ איך װאלם 
in נשטות, n i םמנש״ אין ארײמעהויכט 

 ארונםערגעשי?ט ױי און ?עריערס ליכע
i אוחי י?.1צו n װעלט. ערדישער

 איך i שפאס א נעווען אט1 וואלט אױ,
v לאגגע, די פאו• זיך שסעל n w v n m 

i םון זnחא די פח 1•גיט'ע n ,וועלם 
אױוי באוױיז א זיך געבען •לוצלינג וחנן
i n םע,1אויםגע^ע נײמ, םיליאן 20 ערר

 מענשען ענטשלאסענע באװאוסםזיניגע,
ײ געבען אח  זײנען וואס 1״םא :א ז

 יואס 1םא ? בען1געשםא אנוםעלטען כױר,
i אתז איהו• האט n׳r a׳o n  ? DP אטת 
o אוגז, ז^גם n אםת* o צוליעב שוין ! n 
ײ1ש די אױםצונעבען כדאי איז אלײן  י

in און אםעםיע1'בער*« n i גאט. א
 װאלט נאט, א געווען וואלט איך וחנן

̂ד גע־ וחנלט m פיז ?ריסםעז אלע ®ה א
 פאגראםען אה; וױ אזוי און \.m*' םאכם

 קריםסליכע די הען אידעךחאם אהז אח
 די t« ײאאםימ ,irn’ocrtw נים ומצם

 און ■אגישמירם סריסםצן פאראידישטע
do«HP ס׳אנײנחן: אײלט פארפאצנם און

True translation Hied with the 
Postmaster at New York Cltjr, on 

. July 4, 191■, as required by the Act 
of Concreas, approved Oct. *th, 

1017, known as the "Trading* w ifi
’’.the Enemy Act

jp i תן װאצט איך עו ט! k נ א  ה״■ ג
p קאנםוצמס, צינעד i( ך  IPWi װאצם אי

אט, א  *1אוי כאטש שעה, » י1אוי כןןם׳ש ג
I א v n

 טציאה אוא ניט ס׳איז אז וױים, איך
 חאבעז מענשען מיציינע נאם. א וײן צו

 נתי־ חאבען נעםער נדויםש זארנען, קצײנש
 אזא טראנעז דארןי וואם נאט »זארנען. סע

 די אןיף ערד״יןןנעצ אזא נ׳סיי) מיימער,
o ניטא איו *צייצעם p i זײ). צו נמנא 

iw פח «ןמר , * p ioom ן וויצם  םיר זי
n p i ,איצם im  ip i חמירען םון דושאב 

p( ניט סײנםאצ גאד איז ותצט די ip i 
ip אןױ i r, א י1אוי זײן p n ip סצד א װייצ 

 דר אח בצימן אצע םים חטצכים, םצכי
tmw סיין אונםער ערדציטערנישען אןן 

מסשצה.
p i( װאצט נאט, א נעומן ווןוצם איך 

 אנםצא־ כצ ס״רם זיך, פארשםעהט איה
אין  jib;וױמדוױיס חיםןצ, זימטען מן;

j עץ םתקצגעם זײן םים עדן ׳גן עויןױשען 
^ חן i ח m p  H, הדויים עץ ביטצ^ען 

מ אןן1  שלאננען. םיליע־םיליאסען ויי
r i m מן מנ Tt;Ti«מ«צס חיכמצ. זי

יאעםלדןןרף פאן באנקיער פון

 טיםטערלאך אריםע די איבער
 ליסטערלאך, און לענדלארדם די זיצען
 קאפ דעם אויפהויכען ניט זײ לאזען

 אפ. הערינג די װי זײ שינדען און
 פאו דאם — געשװאלענע בייכער

 װעה און אך אז אוי, הבתים, בעל
 צעהנערלאך בלוטיגע די כאפען

טענערלאך. ארימע די םון

 רענט, דעט מיט אזוי נים אונז רײםט טא
 װענט, צוריס׳נע די איכער בעםער פיקםט יאון
 שבנים׳לאך גוטע זײן װעלען מיר און
״ !זאך קײן פאדערען ניט טעהר און

o איז ליד w n םען אז נאט icpapre 
lu אןן גיט. איחם o irn,

jp i ןןאצס איד jp im ו^צטי נאט, א 
ר צו איד מ p די שוכא, נעכםיגען אונ f־J

 טענערלאך, די פון געדולד די ם׳פלאצט
 צעהנערלאך, נײע — רעיז נײער א

״ םײקעלע און חײקעלע און
רענט־פטרײקעלעי אין ארוים געהען

דיםפאזעםעלאך, ארײן זײ שיקט םען
 נעםעלאך די אץ ארוים זײ װארפט םען
— טו־לעט׳עלאך די ארוים הענגט םען
עטעלאך. חנה׳ס, די ארײן ס׳םופען און

ע מנ א מיקט דײטשצאנד, בר שתז  א ארונם
ח, מי  יענטעלאך און םשה׳לאך אריםע די:םדייםטען אווי איחו־ זאצ ןןאס ײ

 טענעםענטעלאך, ברודנע די אין זיצען
 םילינגעל, שװארצינקען דעם אונטער

- פריהלינגעל. שעהנעש דעם א־ן
װענטעלאך, די פון שםיקער די ם׳פאלען

 רענםעלאך די נאך מען רײזט רייזען דאך
קראנעלאך, די פון ניט נעהט װאסער קיץ
װאנעלאך. די זײנען צובראנען און

חאסט| !נערםאניצ פתי זיך, גצ־ײסט
 רעדסמ דו װי ותנינער, סך » םארצאחמ
 Y- קאיתר חאסס׳םאיצאמךא זידאיין.

 חאם» רעיובליפ. א נעיואונען חאסםו
 :חאסםר -y• וושאנדהשרשאשט די פארצארען
ר חעדשאפס די נעןןאתען מ  חײמעלאך פינםטערע די אין.iu אי

 שלםה׳לאך, םשה׳לאך, זיך זיצען
 בעקעלמר. בלײכינקע טיט הונג׳ריגע

 i;. רעקאלאו• »הן הויזעלעך, «הן בארװעםע,
דײמאנר־שטײגדעלמך, םראנען לענדלארדם די

צײחגדעל* די כױם הארט־ברױט בײםען זײ און
 לעגדיארדלמך שלעכטע זײן זאל אײך !אױ

k• !...ביינדעלמך צוטדיקענ«ע זײערע פאר

 שואס פאר jut <ױתן,
צןןיןמז^א fw־ חנוד, ד

p®9?ip■ i n או־ ^מגעשױםען וואלם
9 a  . . . . .  .•<  1  J  I  i k * ׳ i-‘ .־’־ * > • . < i

a 4 M h 4 A m  -  i S f i M A m a M n b B■ ־ m m  4  4 | , |  , l i i l A a a A  געשסויט זיי אין און מינער פמוינישע
•im  ,tm rtt אויןדאינער W vi,* * •♦

 אױמעתסען׳ װאקם סשעכ^דסלאוואה .דשר
»fpH דזןר 'בערד״ ימא-סלאװממ *לייש

ו ן ז ז ו׳ ו ט׳ אי  ז
1lift יונגעדהײד

 לענדלארדלאך און ליטטערש די צ,־ זאגען עם
 :םענדערלאך און מאטעלאך בלײכע די

 פאבריקעלע אין אײך פאר םראצעװען ״םיר
שםיקעלע• א ברױט קױמ זזןןבען ״און

מ- זיינצן פרייגהיאו) י
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ן _____ 6חונדער * בלויז *
חו ד»ד«ם נא»ירליו, י**»סעז,1« אי

« קיעסאל ז$ל ב#גק וין ײן ני  װעגעעל ז
I טיגע די  די איץ• ם#כם זאנסם סוםע, נוי

דער אפצאהל. מאגאםליכען א באצאחלען
 אין באשטעחט משעק־בון־ א פון •*חיייל

ט אפילו זעגם איהר װען ויעם,  ביז־ קײז ני
היםען ניט זיך דארפט איחר דאס ־מסםאן,

 גע־ אייערע אלע און םענט, אר3 אײערע
 צאחלען איחר קענט אויסגאבען *ועחנליכע

«p .טשעקס
5m!.: .אםעריקען די האט אודאי — בערטא 

 רעזיך א אגגענוםען לײבאל אװ •עדער״שדן
 די ®ון רעכט פאליצמזשע גל״כע פאר לזטיע $

ען *ווי  גע־ װאלםיזי ו^לואי מענער. די מיט §|
t הינזיכ־ אגדערע אלן ■ראגרעסיװ אזוי וזען 

 פרוי׳ב דער טון תינזיכט דער אין װי סען,
 גיט קײנער װאלם רעכטע, פאליטישע גל״כע
איז, פאקט דעי גראבובלען. צו װאס געחאט

 רענ־ נאליטישע גלײבע פון פרט דעם *ין אז ׳'•
פעדע־ אגזעריקען די איז פיוי דער םאר ®ע

 סאסע אין ;עװען אימער ליײאי־ אװ רײשאן ,
 פון פאל א ניט עם איז איהי מיט פראגם.

 װי איינזעהעגיש, ערשנדנים־לאגגעדיגער אן
 פאליטי־ אנדערע מיםטיעלע פאל דקר,׳ איז דאס

 סאר־ אלערליי פון ארגאניזאציעס און שעגס
* איהר ^ט2 *נ:*לא װאס מען.  צו שט^״̂ו

 װײ• מיר װי וױיט אזוי איז, ניגער־פראגע, '־
 געפאסט איז עס װאס כאל ערשטע דאס םעץ,

 באזונדערע א פאר רעזאלוציק א געיואיעז
 ניגער-אר־ די איגאניזירען צו #נשטרענגונ;

 ווע־ מוזגעזאגט צײט דערזעלבער צו נײטער.
 ניט קייגםאל חאם ל. אװ פ א. די אז רען,

 צװי־ אוגםערשייד לןיין געםאכט ®חעארעם״נז
 אםעריקאנעי דער אין ראסע און ראסע אען

גופא. כאפעלקערוגג ״
 דעם אנבאטרע^ם װאס - לאסקער. ב.

 דעם ערקלערען צו ױניאנס פיעלע *ון מו«»לוס
 אדץ מוגי געבען פאר סטרײק א דזמוליי מען4

 .t א• די קען טרײעל, צװײםען א כיללינגס
זײן ׳נזםערען אדער פארװערען ניט ל. או\

,nn 'teiM L,;; ןײגעז אלײז ױ:יא;ס די אויג 
א. די באעלוס. דעמזעלבען בײ איםער נאך

 זיך קען פרינצי^ען, איחרע לויט ל., אװ .1
 אין אנגעלעכענחײט, אן אין עןrאריעםי ניט

 תאנדלען׳ צו פרײ איז ױניאן יעדע װעלכער ־
 איחר װי ׳גיט דאױם איז עם וױל. זי װי ־1

 װאס פעדערײעאן, דער סון עולד די םזינט,
 די יר.1כ־א אויפ׳ן נלײבען ̂ויעט בא׳צלוס מןר

 אין געבונדען, גארגיט דורך זײגען ױניאנס .
 וױ חאנדלען׳ פריחער, װי איצט, קע:ען ?ײ
 דערפאי און :עסטען. אם איז עס דענקען ײ

 מאנבע אין אז ׳זײן םעגליף זעזזר קען נזאקי \\
סטרײקעז. יע ױניאנס מאנכע װעלען ׳ימעדט

 אין סטרײק װאר^ײנליכען א ערװארט סען ; •
̂ך דייי זיעען אזעלכע חןטראיט. ,  אנו־עייע *-

 פון גונסטען צו ^טארק ןי.יגען װאס ׳*םעדמ
װאחדטײנליך, :יט איז עס אבער םטרײק, א

זײן זאל מוני פאר סםרײק־באװעגונג די אז
__#m ,̂וי אלגעטיין ערװארטעט עם תאט טען -

,f אויס־ גוטע דא זײנען עס אז ׳איז טאקט דער 
טען  אויספיח־ דאך זאל רעגירונג די אז ׳ל/זיכ

A מונ• פאר םרײעל צװײטען א קריכען צו רען 
 ציי־ די אין באריכט א לויט ביללינגס. ^?און

! i ,יצטאיל גא:ץ רעגירונג די ארבײט טונגען 
 שע^יגקײט רי אט װעט געװיס איז דעם׳ פאר *}

 באדײטענד רעגירננג, דער פון זײט דער לי׳פון
̂י• פון סםרײק דעם #•*װאכען  יי־׳ מ»נכער ג

 אומ*, א:דער^׳ אוגטער װ#לם, װעלנע ני^ן,
 בלײבעי צו פאיפעחלט נים ;עװים פזטענדעז

בא׳ןזלוס. איהר צו םדײ
 אײך מעגליבקץט י ד געהאם :יט — ם. י.

 ניש איז עס או«ב װאך... לעצטע זעהן *ו .
j•‘'. עס־־טסתמא זיד וזעט ׳חיזק א אויפ באשערם 

;^פזוכעז•
מי־' זא^ען װאנען פון )1 גרינפעלד ה.
טראנס־, איז דעבם װאי־ו-ט אורזאכע, די װיסען

 ר־ װ אין פריזאן דעם פון געװארען ®ערירט ׳»
 זי־ פדיזאץ? אטיאנטא דעם איז דז׳גיניא ־;
 ;עװען איז ד*רט װײל דערפאי״ ניט כער %

 ער װעט אטלאנטא איז א־ז אומעדי;, איהם
 נ. א. מי^ פ^ו־זוײלען צו עטונדע א ׳ח^בען

 ‘דעד יפון שעהן צו גאי־ געװען װאלם ר$ס
 א באהאנדלען צו גרויסםוציג אזוי רעגירוננ

 עס, אז אננעהמען, דאױם מען מוז געגנעי.
ען ^ינ  די* אבער אורזאכען, װיכטיגערע געװען |
 חע:ען מיי און שטאאטס־געהײמניס, א ויינען

 גע־ :יט אויסר^גפטע קײן דעם װעגען *ײך
מן.1 ן ב. א. פון )2 ,ין ^  לעצ־ ;עהאט םיר ה
 שזיז זיך קלײבם עי־ גױסען. עטליכע טענס .1

ד ל מ ^ אײין. װעג אין |
 װי גענראן, אלעס׳ )1 — חאצדאװסקי. •1

 מיר אבער ׳יע )2 געװאונשען. ח#ט יחר1|
 ערלויבנים די :אי געהאט איהם פון ן

מעג־ ציײמונג.' דער אין עס אינעיזעצען
געלעבט, איצט ךויןלט לאנדאן דזשעק װען /

ט ל  אמיסצד״ עס ערלויבם אויך אונז ער ^
 די אין עס איז אבער איןים ביך. א *ין גען
ן ןענם ו  װעלען זײ און פאבליש^ר, זייגע ו

&vft ,עװים W שגן,.; דעם פאר  אן^רויקע^
ogf ף.י ײ » ןי  ייען גאן»הלע^ גי# קען «.
^נער. קענען ;ור ;יכעי1עסן סיר װ*£צען עס

’ שמעי־ זיך איז בוך *ײטליכערען א ן.—4

m* אזוי עי

 48גי איחר׳מוינט «ז — מוונעלעס. מ•
ן י  װארום און ניט. םיר *װײולען דעם י

 ^װעסםער אײערע װינשען גים איחר זאלט
 װין־ פאר די צײט שזןחנע א פארברעעען *ו

אין שאפ פון אװעק זײן װעלען זײ װאס כען,

 *י< זייעי ײן איז קאנ«רי,
ם| ײ • זײנען סיר אבער ח ר גי ע ד םיי• •יג
 אײ^ע #ויסגעדריק* חאפז *יחו אז נזנג^
 חאבען זײ װי *עחן, אזוי גע־מיחלמז שעזזנן

י חאבען באזוגדערס טארדיזגנם. עס  V םי
 געדיכמ. אײער װעגען *וױיפעל שטארקען

— זשאליאק״ א וי% *פרײ שריעט: איחוי

ױו קױ » ײז ת
מןן טיער אי^ אין י« •ר ײ ט ז  ו1אסאל םי

 #^^ו»-געזוגד אײקו מםער ןני גיט נ»ן,
מר «יעל עס \ועלינן זיי ^ינדליד.  װיר• בע

גע״ײמנעם. דעם װי און דיגען

u

ד ע לי םנ םי

װ ר י ו עז ם ר ע ם ס סי
ft

 נעשאנאל שאבליק ױ אז דערצעהלען, ניט קײנעם םעהר דארוז מען
* ־־ אין באנקען זיכערםטע און שטארקסטע די פון אײנע איז בענר,

 .יעד אץ דעפאדטאר אידישער יעדער איבעדצײגט איז דעם אץ
יארק. נװ גרײטער פון קװאךטאל דישען

 םארשטעהן און וױסען זאל דעםאזיטאר ׳ יעדער אז אבער, וױלען מיר
 םון און פעלזען־שטארק אזױ איז באנק נעשאנעל םאבליק לי ם ו ר א װ

ע איהר םון קראםט די שעפט זיי וואנען ט ו ל א ס ב ־ א ר ע כ י ז

 שיצענדע די און אויכער־חשגחה די איז קראםם ריעזינער דאזיגער דער פןן דער;קװאל
 פאבליק די װעלכע אונטער שטאאטען, פעראײניגטע די פון רעגיערונג דער םון פליעגעל

זיך. געפינט באנק נעשאנאל

 םיםטעם״. רעזוירװ ״פעדעראל דער פון מיטגליעד א איז באנק נעשאנאל םאכליק ידי
 רעניערוננ דער םון אויפזיכט שטענדיגער דער אונטער שטעוזט באנק די אז ימײנט, דאם
 שטאאטען םעראײניגטע די פון רעגיערונג די אז און שטאאטען, פעראײניגטע די פון

 שטעםפעל איהר;דעם לײגטיאויף און ב»נק דער םון פעלזען־שטארקײט די אנעיקענט
 דעפאזיטאר םאר׳ן איז װאם עפעם, נאך אבער םײנט דאס זיכערהײם. אבםאלוטער פון
באדײטונג. גרעסטער דער פון

 םאל קײן קוםט םיםטעם׳/ רעזוירװ ״פעדעראל דער פון מיטגליעד א איז װעלכע נאנר״ א
 שטעהט סיםטעם״ רעזוירװ ״פעדעראל די קעש. אין קורץ זײן צו לאנע א אין ניט

נאוטם איהרע געלמ םזוםן אץ פארװאנדלען צו גולליט אימער איז און באנק דער הינםער
_ • ■•־, . װ. ז. און (װעקםלען)

. ״ ו « ■ . . i

 רעזוירװ ,פעדעראל דער צו בעלאנגט װעלכע לאנק, א פון יחום גרויםער דער איז דאם
 איי• םאר באנק נעשאנעל פאבליק די םאכט װעלכע קראפט, די איז דאם און שיםטעם״

לאנד. אין באנקען זיכערסטע און שטארקםטע די פןן נע
V H ־ . • • 1 ' י: .

דער אין דעםאזייטער א װערען צו דיי'געלעגענהײט יעדען גיט דזשולײ םאנאט דער
• זיכערםטער. אוך שטארקסטער דער פאר בעטראכט ער װעלכע באנק

# , י • ‘י - י ' # ׳ ‘ י .
באנק נעשאנאל פאבליק דער אין דעפאזיטאר א װערט !נעלעגענהײט די אוים נוצט

j די I

נאנק קאסםאפאליטאן
)1906 אץ (געטשארטערט

בראנקס עװענין׳ װעסטשעסםער m אןן עװענױ פראםפעקם
«

מסאסיאײשאן. בײנקערם אמעריקען און אםאסיאײשאן בײגקערם םטײט פון מעםבער יארק. נװ אװ םמײם און סיטי פון דעפאזיטאריע

 ער• האבען זײ אז אנאנםירען צו םערגעניגען דאס האבען באנק קאםמאםאליטאן דער םון דירעקטארס אװ באארד די
װאיר•' םאשעל בעקאנטער דער ראבינםאן, ג. לעאנארד מר. באנק קאםטאפאליטאן דער םץ םרעזידענט אלס וועהלט

םינאנציער. און עקאנאמיםט קער, ״

-ג,ארר3רעא_______:__
 םון פרעזידענט נײער דער ראבינםאן, נ. לעאנארד

 אלע צו בעקאנט גוט איז באגק, קאםמאפאלי־טאן דער
 לעצטע די םאר איז ער וױיל אמעױקאנער און אידען

 אםט און עםענטליכקײט דער םאר נעשטאנען יאהר *ו
 גרעםטע ױ אין געװארען געשױבען איהם װענען איז

מעגעזעס. און צייטונגען
 אוניװער־ הארווארד פון גראתאירטער א איז ער
 נעװען יאהר 12 אמ ער סקוהל. לאא יארק ניז און זיטעט

 אײד ולטשוראל)אנריר דזשואיש דער מיט םערבונדען
 .טענעדזשעה דזשענעראל אלס יאהר צעהן םאםײעטי,

 קרעדיט םארמערם ״חשואיש די אײננעםיהרט האט .ער
 און פארטער״ אידישער ״דער זשורנאל דעם יוניאנם׳/

זעוזר טהוט װעלכע דעפארטמענט עױוקיישאנאל אן

 ״םעדעױישאן די־ געגױנדעט אױך האט ער אױ^ םיעל
אמעױקא״. אץ םארמערם דזשואיש אװ

 םעלד דעם אויח סםעציעל אױםטהואוננען, זײנע
 אנערקע־ די געקראגען איהם פאר האבען קרעדיט, םון

 בעױהמט געװארען איז ער און לאנד, גאנצען םון נונג
 געהאלםען האט ער פינאנציער. און עקאנאמיסט אלס

 און םטײט םאר׳ן ביל קרעדיט פארם די אױסארבײטען
 דער םון ער איז דאן קאנגו־עע םטײטס ױנײטעד םארץ

 םון םרעזידענט אלם געװארען אפאינטעט רעגיערונג
 מים- בײנק. לענד פעדעראל דיםטריקט ערשטען דעם
 וױכ־ ןעהר א םון םערםאסער דער איז ראבינםאן טער

 אקטױױטים אגוײקולטשוראל ״טהי איבער װערק טיגען
אטעריקא״. אץ דזשוס טהי אװ

 אידען אלע צו ראבינםאן מיםטער םון לײפטוננען און דיענסטע ױ יעצט אםערירט באנר, קאםמאפאליטאן די •
 פער־ םובליקום דעם קענען און זיכער זײנען דירעקטארם אװ באאדד די בראנקם. דער םון ספעציעל יארק, נױ פון

 קלוגען א נור באנקיער, פעהיגער א נור ניט געםינען יארק נױ םון אידען די װעלען ראבניסאן איךמיםטעו אז זיכערען
פרײנד. אטת׳ען אן און ראטהגעבער ערםאהרענעם

טעגליד, וױ אםט אזוי באנק ^סמאפאליטאן די בעזוכען צו געלאדען פרײנדליד און העםליכםט זײנען אלע
 און לײםטוננען, בעםטע די יעדען פערזיכערען מיר םראבלעמען. םינאנציעלע זײערע זיד מיט מיטצוברענגען און

 דער םון ארגאניזאציאן נאנצע די און ראבינםאן מיסטער - דיענםטע. און אינטערעםע פערזענליכע איבערגעגעבענע
 אונטערשיעד אהנע אינטערעםען, םעחענליכע אײערע צו אטענדען צו םערטיג שטעהען באנק אםמאםאליטאן)ר

זײנען. זײ קלײן וױ אדער נרױס וױ
L דירעקטארם אוו באארד דער םון נאמען אים

• j

 י ;פרעזידענט װײם שטײנעו־, העראלד פהןזידענם; וױים סידאו, פיל.
םענדמלםאן. אײזיס מיללער; םאורים ;נריפױ כ. פראנצים

• j , i [ • נ ' i p י <׳ . I . j' r i * \
 דעפאזיטארע איהרע דיענען צו םערטיג שטעחט באנק האסמאפאלי־טאן דער שון דעםארטמענט קאמױרשאל די *
 יעדען םון גערעכענט װערט אינטערעסט און םיױױננכג פאר םראצענט םיער צאהלט דעפארטמענט םפעשעל די

 אינטע־ ציהען װעלען דזשולאי םופצעהנטען ביזץ װערען געמאכט װעלען װאם דעפאזיטם מאנאט. םון ערשטען
. חשולאי. ערשטען םון רעםען

 מאכען קענט איהר װאו געבענד, אײגענער אײער איו אקאונטם סייוױנג אײערע עםענט !בראנקם די םון אידען
בעקװעהם. אײר איז וואס צײט יערער צו בעלד ארױסציהען אדער דעםאזיטס אײערע

803 Prospect Ave., Bronx 830 Westchester Avenue.•  •
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 לגכ״ ױן ווידי״ע *נדערע ייעלע אויד װי

 ו^ורנאלען און ביכער *״םוגגען, ל'**ע
די אין געדרוקם װערען

4JP פױנטיננ אפ־טױדײט
יארק נין סט. קאנעל 195

%רענקלין. 5425 םעלעפאן

! ם ל א פ א ל
g P 'lfc ,
*TttiJ-a t&Hi&aרי צו מאכען באקאנם ד# וגיאען פיר 

 אצע םון מענעדזשע^ס און ־סעקרעטערע
 יארק, נױ םון לאקאלם אינטערנעשאנאצ

 בא• די דאם קאנםרים, די םון װי נוט אזוי
 זײערע איז םעםינסײם דער ווענען ריכטען

 נעדרוקם ה#בען װיצען זיי 6װא צאקאצם,
 ה$ד םיר םוזען נוםער״ לױפענחנן דעם אין
 דינ־ װי שמטער ניס רעדאקציע איז נען

 י1אוי אויך זיד באציהט זעלבע דאם םטאנ.
 און בריעי-מרייבער הארעםפאנדענםען,

װײםער. אזוי

7787 םטײװעסאנט טעלעםאן
2441 גרעםערםי מעאעפאן

 םרעס לענארד די

ג סטריט, מטע איםט 42

אפמישען און אפטאמעטריסט
215 East Broadway 

1709 Pitkin Ave., Brooklyn
100 Lenox Avenuo 

895 Prospect Ave.f Bronxמיטינג מעמבער גענעראל
װערען אםגעהאלטען װעט י־וניאן, אונזער םון

 חשר סען8 דעם אכענד, אוהר 7.30 דיקנססאג
סםױם םע4 איסם 62 אין ,1919 לאי,

אבפיהר־מיטעל םאפולערער דער פון מעמבער יעדער װאס
 אח וױםען דארןש 23 לאקאל

 קךאנקען װעגען נעדענ?ען
בענעפיט. ־

םעא־ קראנק װערם איהר ווען 1
 איסט 231 אםיס, אין גאײך זיך חנט

 ריכםײ אײער אן גים םטריט. םע14
 וואו רום און םאאר דעם אדרעס, גצן

 װאוינט איהר אױב װאוינט. איהר
n אין ip,ױע• ביי נ*םען רעם אן גיט ־־ 
װאוינט. איהר כמנן

 בוך ױניאן אייער גאייך שיהט .2
 דורך ארער יעכאנדען סיט $םיס אין

אעםער. רעדזשיסטרירםען א
 א אין זיך געםינם איהר װען .3

 םון נאםען רעם אן גיט חאםפיטאא
 ארויס קוםם איהר װען האספיטאא.

 דער פון אםיס אין גאײך זיך םעאדעט
ױניאן.
 דעם פון זיך רעכענט צײט די .4
 גע־ אםיציעא זיך האט איהר װאם ט*נ

 איבערגענעבען און אםיס אין ם^לדען
בוך. ױניאן אײער
 טוז בענעםיט קריגעז צו אום .5
i n ביי װער^ עתזאםיגירט קראגקער 
דאקםאר. מניאן חנם

 אנדערע םון אםעסטען חײנע .6
 לא־י סון םערטיםיסייטס ד*קםױרים,

 פאזײ וועאען םאראיינען אדער דזשען
װערען. אנערקענט נישט טיװ

 נישם אינעז ווע^כע קראנקע .7
 װערען ^קזאםינירט דארםען במט אין
 זיו דארםען איז אםיס, דאהטאר׳ס »יז

 אםיס אין װאך אין מ*ל 3 םעאדען
ױניאן* םזן

 בא־ בצויז זײנען בענעםיט צו .8
אײנגע־ ה#בען װעלכע די רעכםיגט

מא״ אײן םאר אסװינציגסטען
 גע־ זיך האט זי אדער ער בעפאר נאט

קראנק. םאלדען
 ריקשטענדינ זײט איהר װען .9

 פאר־ אייהר װערט ^ונאטען, 3 איבער
גוט^טעהענד. נישט םאר חנכענט
 בעגעםים װאך ער^טע די .10
טען10 אוים׳ן געצאהאט װערט

n 7 יעדע רעגויצער װאכעז איבריגע

 קײן ניט ענטהאלט עם ׳ענדע ביז אנפאנג פון געשםאק איז
 זיכערהײמ םיט געבען דאס קען מען און שטאפעז, שעדליכע

כײבעלע. קלענשטע די צו אפילו
 אונ־ םון ארבײט און אױפגאבען וױיטערע די באשפרעכען צו

 זיכער און םעסט ארנאניזאציאן אונזער טאכען צו ױניאן, זער
מעמבערס. אונזערע פון נוצען בעםטע די פאר

!שאפ־טשערלײטע בױדער
 האט ױניאן אונזער װאס מיטינג מעפיבער גרויסער ערשטער דער איז עס

 אונזערע אז זעדזן צו געבעטען דארום זײט איהר סטרײק. גענעראל דעם זינט
 אטענ* צו װערען געװעהנט זאלעז אײט, ױניאז נײע נאך זײנען װעלכע מעפבערס

מיםינגס. מעכיבער אונזערע רעגואאר דען

סטארס. דראג אאע אין באקש. א סענט 50 און 25),10

איבער ריםארםעם

גרוס ברידעראיכען מיט

מענעדזשער אשפיז,סעק, ראזענבלאט, ל.
 נאװערנמענט סטײטם װנײטעד די פון דעפאזיטאױ

, יארק ניו אװ סיטי און םמײט
םאנד סייורנגם פאםטאל םטײםס װנײמעד

פון ארגאניזאציעס און שוהאען פינסקער אלע פון פאראײניגונג א
א פאר דרײװ א איצט כיאכם יארק,

זיץ דארט װעלען אלע — סיזאן זען
פון נענעבעז

פאשעליסט פיפלעס יאננ 13 און i םױרקעלס
א״נצ־גע די

 מאמעס, און טאטעס געפײניגטע און פאראומגליהםע טיעו* אונזערע ראטעווען צו
הײם. אלמער אונזער פון ברידער און שװעםטעי

 םאר־ דעם הערט געםינען, ניט זיך זאלט איהר װאו !לאנדסלײט פינסקער
 Hu שטעלט אפ. זיך רוםט און בלוט און םלײש אונזער םרן רוף צװײםעלםען

אײך װעט װעלכע ארנאניזאציע, אונזער מיט פערבינדונג אין גאיץ־
רעדנער. און איטעראטור אינםארמאציע,

 ן שםעט צו װערט עם אײדער פינסק ראטעװעט !פינםקער
 מאכט קאמיטעם. און טימיננען קאנםערענצען, ארגאניזירט

 שא־ צו טעגליכע אלעס טוט קאלעקשאנס. הױדצו־הױז פון
םאנר. דאלאר מיליאן םערטעל דעם פען

אכטונגםםאל,

יארק נױ פון מייל ד5 צוריק, און מאונטײנם בעער נרײט צו
סטימער פראבטפולען דעם אויןש

״םיריאוס״ מענעדזשער װאנדער, ח.

נאכמ־טאנ 2.30 אום דאח םט. ײארקעמ םארצאיען ױעט

.1919 דזשולא/ וטען2 דעם שבת,
 $1.00 שיח בײם סענט. 85 טיקעטס: רעפרעשמענטס. און דענסינג
םענט. 75 — םעהר אדער 50 װאם-קויפען ארגאניזאציאנען םאר

סטריט. גרענד 255 אין און סטרים הענרי 180,אין באקומען צו

בענערס און בעדזשעם
 נר. .1 ט. און סאם״עםיס ױניאנס, מאר

;p ארכײם. ױניאן םםריקטלי
יארק נױ םטרים. קליגטאן 134

פרעזידענט. שאםער, אברהש
| טרעדעיחגר. מאםליאנםקי, ה. צ.

 אונזער צו דירעקט װערען אררעס־רט זאאען *נפראנעז און בריעף אלע
:פחןזירענט

A . S H O M fiR  200  E a st  B ro a d w a y , N ew  Y o rk .

צום ױערעז נעשיקט זאלען פאנד דאלאר סיליאן פערטעל דעם פאר נעלדער
:רעליעף דזשאינט פינםקער פון טרעזשורער

Z. H . M A S L 1 A N S K Y  278 E a s t  B r o a d w a y , N ew  Y o rk .

צייטוננען. די דורך און רעסטים רורך װערען קװיםירט װעילען נעלדער אצע

, 1  A. DELBON
שערם. שארםט און •יקםט

m עװענױ, טע6 484־90 b  
יארק. נױ 1

םםריט. םע30 און טע29 *װי׳שע:
האכען איהר מוזפ זאכען 4

װאסײשאן אײמר פװ האבעו צו הנאה אום
 און םרישע גוטע, געגענד, שעהנע ׳לופט געזונטע גוטע,

 געזעל־ אנגענעהמע און באקאנטע עםענס, געשמאקע
שאפט.

 םאהרט איהר װען האבען צו זיכער א־־הר זײנט אלעס דאס
באקאנטען אײער צו װאקיישאן איי־ער אױח »

 4ק> פרינטינג טשאטהאם
בראדוױי איםט 2

עסטיםיים. אונזער קריגט
THE STATE BANK
376-378 GRAND ST., NEW YORK

 געגענד..די מאונטײן העכםטע און שעהנסטע אין זיך געםינט םאאץ דער
y אאע מיט אײנגעםיקסט זיינען קאסעדזשעס אין הויז iiy iip ,איםפרואװםענטס 

 און טשיקענס קיה אײגענע סטײש$ן, פוז גאנג מינוטען 10 באויז זיך געםינט
 װעדזשע־ און אײער םאײש, םיאכיגע, ראס גאנצען אין סופאײט װאס גארטען

 אםױד םיעאע שעןי. עקספערט אן םין געקאכט װערען עסענס די טײכעאם.
 ביי םױזיק האסינא, ביאיארד און פוא האא, דענס םישינג, און בײטהיננ מעגטס,

וג ז. א. לײברערי, קאורט, טעניס מאהלצײטען, די
 פראפ־ מענעדזשינג דער גאראנטירט צוםריעדענהייט םאאשטענדיגע פאר
צו אדרעסירט אײנצעאהײםען םעהר םאר עללגער. א. ׳ויײעםןןר,

A. ELLNER, FERND.VLE, SULLIVAN COUNTY, BOX B.

 מעכד נײע םון אררעסען אאע אויך װי אדרעסען די אין ענדערונגען אצע
 ספעציעלע די אויף רעהארד־דעפארטמענט צום װערען צוגעשיהט זאלען בערם

אײך. צו צװעשײןט ווערען וועאכע סאיפם,
» ' ׳ ־ # . * . , A *

 געװןך זײן *נגענען אבער איהר םוזט אררעס םעםבער׳ם א ענחנרענדע
 אוםזיםטע םארםײדען צו כרי נויטיג איז ד*ם אדרעם. אאטען זענעם

מ^ האנטראא בעםערען א האבען צו כדי אויך און אונז םאר און איױ םאר  אי
נ םענעדזמ®•• ליבערמאן, עליאם מײאיגנ״ליסט. אונזער

 װניאן־סאאםעראטיזו די
מיײעסאס

ױניאן װ. נ. ל. א. 35 לאסאל
אױםשליסליך טערקויפט

B R A N C H E S :
100 Essex Street, New York 5th Avenue and 115th St., N. Y,

158th Street, Union and W es Chester Aves., Bronx, N. Y.
Graham Ave. and Varet Street, Pitkin Ave., Cor. Stone Are.

Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.

״גערעכטיגקײט לעיער
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n כ׳אעמ) כרײיעי^ r  rn  w ,ס m די

הזר םיר rr ז*:עז;' למגען אױך ז*ימז נײר
X די־ואמנל א טרעזשורי אונזער אין בען I 

נען קצנען ד*ס וױ דאלער, מיאיאן א  ̂ז
 סיד וחנאען פיאייכט און ױניאגם, אנדערע

 ױגיאנס, יענע וױ »וױ *ונקס קענען, אױן־
סטרייקס. אדזן םאדצרוננען געוױנען
 פון אפשאפונ: די אז אבער, גאױב איך

 ;ע:מן אינז װעאען אםיסעס אאקאאע די
 מאטע- געזוינעז װעאען מיר זאכען, ביידע
 װא^ט איך סאראאיש. םעהר נאך און ריעא

 דעס וועגען שרײכען םעהל געקענט געװען
 איז דאס צי ניט וױיס איך אבער ענין,

 עש ,T* גאויב וױיםער נױטװעגדיג.
 ײעאכע אײניגע, נעפינען געװיס זיך װעאען
 װעאעז און יאאן דיזען געגען זײן װעאען
 ״גערעבטי;• דער אין שרײבען אויך זיכער

 אױסצי־ האבען צייט איך װעא דאן קײט״,
ניש. דא דערזאג איך װאס דאס בעסעחנן
 אונזערע אאע אז אז האםען, װיא איך
 דעם אױף שטעאען דאס װעאען לאתאאס

 דיסקוטירען. צום אדדנונג טאגעס
גרוס, ברודער מיט

,ן י נ v מ ה.
.35 אאקאא מעםבער

 סײ• ווילמז, *םיראפטײ ער
 געחנכם זײן םרזען
 וחד צו די, צו אםיאו

ו גאוסט עס מען י  אונז ז
״ן צו  אונגערעכט*. ז

װיאסאן. .װאודדאו

 ומ• החזסתי בצדמתי
ױב, אראח •). כ״ז״ (י

 געסנכאיגקײ• סיין אן
ד חילם  *jnmir ייד יי

 ני■ אימר וועל און
לייעז.

)9 זײם פון (שאוס
 קצן אאעס אפ;סעס. באזונדערע האאטצן

 דעש בײ װערען געטעגדעט דארןי און
שאינט באארד. יז
ױס? קאאעתטען אנבאאאנגט װאס ד

 דעס דוך װערען געטאן זיכער קעז דאס
m. ,זזאט דגמונד ברודער וױ באארד 
 אנבא־ װאס אנגעצײגט. דעפיאאט דאם

 דעש מדאגען װאס קאכיפאײנטס פון ?אנגס
 צאנקערײען אינעראיכע םון כאראקטער

 אדם ״ביז אטשא, וױ, ברענטש, יעדען פון
 די עקזיסטירען וחגאען דעם אױה אחברו׳/

קאטיטעס. זײערע אאע מיט עהזעיווטיװעס
 דאס װעאען םיר װען דאן, נור און

 רעכט סים קענען מיר וועאען אײנםיהרען,
 ניט און ױניאן, אײז האכען םיר אז זאגען,

אי  מ*י־ עררײכען, אלײן דאס מיר ײעאען נ
 נעאמ, סך א עפארען דעם דורך וועאען

 םאר־ אין דאאאדס טויזענדע צעחנראיגע
 האבען מיר װעאען יאהר, אײניגע פון אויף
 האאבעז א ארום טרעדטורעס, אונזערע אין

 \ועט דאס און געאט, בארעס דאאער מיאיאן
דאן װעאען םיר זאגען. צו םיעא האבען

באקאנטםאכונג וױכטיגע
ײנט איהר  בײטען צו אױפנעפאדערט ז

 קײנע •טבת. דיזעז קארדס יזניאן אײערע
 ביז ׳װערעז נעביטען נישט װעאען פארדס

 װערען♦ באצאהאט װעאען טעקסעס אלע
 אױםגע* זײנען יטאפ־ט״טעראײטע די

 זא־ מיטגאידער אאע אז זעהן צו פאדערט
 האבעז װאכען 2 נעכסטע די אין אען

 נײע די אהן געכיטען. רןארדס זײערע
 ארביי• צו עראויבט זײן גיט װעט קאריס

. יטאפ. ױניאן קײן אין טען

באארד דזעאינט נײער דער ׳ י |!-
g l j: זײן נוהג זיך מיר םאעגען געװעהנאיך

 אײז װעז פרעסע אוגזער אין ערײבען צו
j i נײער א און ארױס געהט באארד דדפאינט 
M מיר דענקען מאא הײנטינס ארײן. קוםט 

ם, ױ ק  אא־ דער טאן. דאס דארפען מיר צי |||'
 םאאשםענדיג האט באארד דדטאינט טער

M אז האפעז םיר און פאיכט זײן ערפיאט 
|  דאסזעאביגע. פונקט טאן װעט נײער דער |

ך א ד  א כאטיט זאגען מיר װעאען אבער ^
ווערטער. •אר |
|J; װערען באצײכענט קען סיזאן אעצמער 
 הי־ דער אין בוכ״טטאבען גאאדענע מיט • ’ *׳:
M געמײג־ די ױגיאן. אונזער םון םטאריע 
W חבר׳^טאפט די ארבײט, גוטע עאפטאיכע 

מעס־ באארד דזיטאינט אעצםע די צוױמען
M קענען דערםון רעזואטאט דער און בערס 

 אונ־ אאע איבערטראפען האט זאגען, םיר ־ ־
 רעזוא־ בעסטען דעם ערװארםונגען. זערע .י
 ארביײ די געפיהאט האבען דערפון םאט ~

 יטע־ די אין געארבייט האבען ׳װעאכע םער?״.■'׳
 סקוירס די דאס םיהאען ספעציעא און ;פער

סי־ דעם יעצט םינײטען ועאכע

PRICE 3 CENTSN ew  Y o rk , i f r id a y , J u ly  l i ,  I9ii> , דזשולײ טער11 דער פרײטאג,

 געפא־ ׳טלעזינגער האט דעם חוץ א
 מא׳טינעריע, א םון עםאבלירונג די דערט

 נויטיגע־אר״ די אױספיהרען זאא װעלכע
 װאט םראגען, םא^טידענע די אין כײט

 זאל סכסוף יעדער אז אזוי פאר, יןומען
 גאנצע אױף פארציהען דארפען ניט זיד

כיאנאטען.
 גערעכטער? זײן קען װאס זיך דאכט

 םאר* די מיט צוזאםען רעפעריס די אבער
 טאנוםעקט׳טורער קאאוק דער פון ׳טטעהער

 םאראאנגט, האבען קאײואאנד, םיז אסס׳ז
 ארביײ די זיף מוזען אאץ פון פריהער ־אז

 וױיא ארבייט, דער צו צוריקקעהרען טער
 נעטארם גארניט האבען ארכײטער די

 באסעס די אי, סטרײק. אין ארױסגעוזן
 די ׳זײ אודאי װאאטען שואדיג? זײנען

 אפגערעכענט, זײ םיט ׳טױן זיף רעפעריס,
 װען נאר און װ. ז. א. זײ איגידסידיסצי

 צו צוריקסעהרעז זיף װעאען ארבײטער די
 דאן רעפעריס די װעאען ארבײט, דער

טאן. סאן מען װאס זעהען
ערקאערט, ענטמידען האט יטאעזינגער

 ; געשעהען ניט קײנםאא װעט דאס אז
 זאף־ אזא פאדעיען ניט גאר קאן ער אז

 ׳טוין האבען זיי אז ארבײטער; די םון
עס אז און געדואדעט, און געאיטען געגוג

 געקומען :אף איז עס ,אי־ידער איצט
 די צוױ׳טען קאנפאיקט אאגעטײנעם אן צו

 סאנופעקטשו־ חאאוק איז טאכער קלאוק
 טעאיע־ װען איצט, האױואאנד; אין רער
 םרײ זיסער דער דארט נאף העריטט טײט
 דאך אינדוסטריע, קאאוש דער אין רע;
 גאר יטוין עס קאכט טיפענייט דער אין

 םראגע א נאר איז עס אז אזױ, גװאאדיג,
 װעניג־ אזוי — *שטונדען, אדער טאג פון

 קאכע־ די אט װען—אױס עס זעהט סטענס
 ארויסרײסען זיף װעט ברענעניש און ני־ט
אױבעדפאעכע. די אויף סיפענייט רער פון

 עס זיף האט ׳טטארק באזאנדערס
 א אויוי דינסטאנ אעצטען *רויסגעוױזען

 קאםיטע, רעגירונגס דער םאר פארהער
 האט בײקער קריגס־סצקחוטער װעאכע

 אעצטען פון צײט דער אין אױסערװעהאט
 אז כונה, דער מיט קאיװאאנד אין סטרײק

 דער צװימען סכסוכים פאריןוטענדע אאע
 גע־ זאאען טאנוםעקטשורער און ױניאן

 װעניגסטענס םרידאיף, װערען סעטעאט
געענדיגט. ױין װעט טאחכיה די כיז

דא, ׳טטאטגעםונען האט שארהער דער
 יאר־ נױ דער םון קאאב אין יארק ניו אין

ט דער פון אסס׳ז. באר קער  דער פון די
 ׳טאע־ כ. געװעז זײנען אינטערנע״שיאנאא

 וױיס־ •עדאמטײן, ט. פרעזידענט; זינגער,
 אינטערנע״פיאנאא דער םון פרעזידענט

 יױ טאכער קאאוק דער פון קאםיטע א און
 דער פון זײט דער פון קאיװאאנד. אין ניאז

 קאיװאאגד םון אסס׳ן טאנופעחט^ירער
 סאיװאאנ־ דער םון בערעז די געװען זיינען

 םר. באעק, טר. אינדוסטריע: קאאוק דער
 םרענקעא. םר. אאיער׳ ז״ער און פרינץ

 טעדז^אר רעפעריס, די געװען זײנען דאן
 אײניגע און טעקאין םר. און ראבינסאן

. פרעסע דער םון פאר״שטעהער
 אן וױרקאיןי געװע; איז פא-העױ דער
 עס האט געחײסען סאגטער.vא•;טער

 ער האט אבער אטת׳ען דער אין פאיך^ר.
 ביטערע א אין אוכיגעװאנדעאט באאד ז*ף

 זײט דער פון רעפעריס די געגען אגחאאגע
פארשטעהער. ױניאן ,ד פין

 און רעדע; זײנע אין ״ןןאעזיגגער ב.
 אז קא*ר, גאנץ געטאכט האט ענטפעיס

ט יאבעץ רעפעריס די  זײער געטא; ד
 זײ האבען אפט אז אזעאכע; אאס ם^יכט,

 גאר־ ענט״צײדוננען, זײערע איױסגעגעבען
 אר־ דעש טיט זיף צואזםענרעדענדינ ניט

 ענט־ זײערע זיינען אפט אז כײטער־צד;
 וױ ׳נאכדעם טאנאטען געקוטען יפײדוננעז

 זיי פאר זײנען סכסוכים פאױשידעגע די
 סײסטע די אין אז נעױארען; םאמעאײגט

 גע־ געװען טעהר זײ זײנען עגט״שײױנגען
 טאגופעקט״טו־ די פון זײט די אוין• נײנט

 ארבייטער; די פין זײט די או*ױ וױ ׳רער
 ענטישיײ די װאו פעאע, די אין דאס א-ן

 גונ־ צו עטװאס נעװען ^ױן זײנען דינכען
 באסעס די האבען ארכײםער, די פון סטען

 רע־ די און אױסכעפאאגט ניט ייעוט זי
ט נעטאכט זיף האבען פעייס  זעהענדיג :י

חערענדינ. :יט א-ז
 דרײ פאר איצט קוטען חאױואאנד אין

 נאר פעקטאריס, קאאול) אין סשר״קס
 םאאנען זאאען באסעס די ןאז דעם, פאר

חנפעריס. די םון עננדשײדונגען די
 פאחפטעחער אאס שאעזינגער, ב. און

 דארום תאט דער;אינסערג^שיאנאא׳ םיז
n געשאדעסש  pc ,זײ אױב רעפעריס 

 זייער און אזעלכע, »אס נאד, זיף האאםעז
 מיט געענדיגט נים נאף ?יף חאט םונקציע

״ אז מאחםח, חןר ®ון ענדע דעד  זאאען ז
 וױריואי־ די איכער ערקונדיגען זיך <אײד

 און ססריײוס, דר״ די pc אירזאכען כע
tr אויכ tm  Mt ,אור־ די אז אױסנעפמצן 
*נגעגעבעז, וחןרט זי וױ איז זאכע

 נעדואד דער צו גרענעץ א אויף דא איז
ארבײטער. דעם םון

 ראבינסאן מעדז׳שאר און באעק םר.
 פאא, א דערםון םאכען פרובירט האבען

 דער םון פרעזידענט דער װעאכען אין
 אר־ םון זיף עגטזאגט אינטערנעשיאנאא

 גאײך האט שאעזינגער אבער ביטרײ׳שאן.
 ישפיז, דעם אוםגעקעהרט עטעא אוים׳ן

 אינטערנעשיא־ די אז באוױזען, האט ער
 ענטזאגט ניט קײנמאא נאר ניט האט נאא
 אײ עס האס נאר ארביטריישאז, םון זיך

 צױ זעהי געװיס איז ער געפאדערט. מער
 אזוי געװארען איז באעק מר. װאס םרידען

 אר־ פון אנהענגער הײסער אזא פאוצאיננ
 פיעא, א פון עס איז ער אבער ביטריישאן,

 בא־ עס קען ער און צײט; אענגערער םיעא
 ארבײ אן אין גאויבט ער נאר וױיזען,

אדכיטדירט, וזאפ טרײשאן,
זאגענא:־ דער זיך האם דערמיס און

געשאאסען. םארהער סער
כיעג־ זעהר און זעהר דארום איז עס

 אאנג־ער־ דער קוכיען זאא איצט אז ׳איף
 די םון סםרייק דדפענעראא װארטעטער

 םון אבער קאױואאנד. אין טאכער יואאוק
 אױסגעזעהן, עס האט זײט אנדערער דער

 ניט זעהר און זעהר װיאען באסעס די אז
כאטיע און סטרײק. א צו איצט דעראאזען

מ געענדיגט זיד האט םארהער דער  - מי
m װעאען זײ אז זיק, קעז גארניט, *  W 

 : ftf שאוס, צום קומען םינוט אעצטער דער
אי האבען פאחטםעהער ארבײטער די  •׳ ג

 P זעחן עס װעאען זײ און טענות, ^*טאדי«ע
 I פארםיײ אופן אזא אויף און מאכען גוט
סטרײק. דעם רען

 ־ן סאר דא נאך ^אנס אײן איז דערפאר
 • קאאוק־ס*״ דער פון אײזונג פרידאיכע א

 נים טאקע אבער חאױואאנד. אין טואציע
 ״זײגען שאנסען 99 יטאנס. אײן וױ םעחה

 , אויסברעםנן באאד װעט סטרײק דער אז
 י זיינען קאױואאנד אין כיאכער קאאוק די און

פארבערײטעט. פאאישטענדיג

 בע־ סטרײקענדע די םון קאםיטע א דעט
 פינאנציעא, העאםען צו זײ ארבײטער ר,ער
 מעמבערם אונזערע אםעאירען אויך און
 אײבע^. ױניאן מיט-דעם ברויט קויפען צו
 רעכטו־ע׳נ־ יעדען םון פאיכט די איז עס

 נור ברויט עסעז צו טאז ױניאן ענדען)ר
 אונזזזרע װער, װער, אײבעא. ױניאן מיט׳ן

 הײסט װאס װיסען דארפען קאאוסמאכער
 קאנדי־ ניט־ױניאן אוגטער איבײטען צו

 קײן זײן נויטיג נישט װעט עס און ^אנס
 זאאען זײ אז זײ םאר אפיעאס עקסטרא

 געטאכט װערט װעאכע ברויט די נור עסען
קאנדײשאג^ ױגיא; אוגטעב

 מאכער
זאן.

 פיז פיהרעריעאפט. גומע די דאנק א
 סיט באארד דזשאינט אעצטען אונזער $

 צואיעב בראיט, אםדור םרײנד אונזער
ך  סעזאן דיזען פון םארדיגסםעז די וועאכע |

 געײאיעז, םארדאפעאט װי גוט אזױ זײגען
v מיי סיזאנס. אנדערע כייט פארגאײך אץ 
M סקוירט אין װײדזשעס געזעהן חאבען 

דורב־ אין געװען ?ײגען ^עאכע .
ט * ־, ד  מאנ־ און װאך א דאאאר 60 איבער ?

 הונ־ איבער ביז 80 פון געםאכט האבען כע
 זײנען דעם חוץ א יװאך. א דאאאר דערט

M עס װעאכע סיזאן, אעצטען רעפארמען 1 םיעאע געװארען געםאכט #וניאן דער אין 
 אויסצײ פאאץ צוםיעא פארנוטען װאאט • ^י

יוא־ די זײנען סיזאן אעצטען רעכעגען.
|  ;געיװארעז געהעכערט וױידזשעס םצדס ^
J pױניפארם א געװארען אײננעפיהרט איז עס 
 װעאכער םינישען, און פרעסען פאר •דײז ^
 װאונדערבא־ א אױף דורכגעפיהרט וערט1 ^

 בא־ איז גא״יך. ישעפער אאע אין אוםן חגן
 אפצויטטעאען זיך יװערטה איז זונדעיס

 פרײזען אז בא׳שאוס, אעצטען דעם אױף
f אויטסײד םון װערען געסעטעאט ?אלען ׳ 

 עש באזונדער. <עאפ יעדען אין שאםיטעס
A איז דאם אז באםעדקען, צו ווערטה איז 

װעאכע באשאוסעז כעסטע די pd ־יי״
גע־ װען האט באארד ח׳פאינט אונזער

 איב־ םיעאע אפ ?&אפט װעאכער pH מ*כט, %
%i- ײען איצט ביז טרײד. אוגזער אין לען 

 פאעגט פרײזען סעטאען צו געקומען n* עס
M' גאדטענט דערזאעבער װערען נעל*טעאט 
 םיט צװײטען pc ביאיגער ׳&אפ אײן אין ^

אױך. דאאאר 2 םיט אםאא איץ דאאאר 1
 אין נעװארען. אפגעיטאפט דאס איז יעצט *
 פרײז־ ארויפ;עישילוט זוערען יעאפ יעדען -
M■ ,אין עיפאהרונג האבען װעאכע קאמיטעס 
v1־ jגאנצען דעם םיט. צוזאמען און אײן יער 

 זאא םען אז פרײזען, זײ סעטאען שאפ
 זײנע־ םרײזען די און פארדינעז קענעז ^

 ־,׳שעפע אאע אין װײנינער ארער סעחרי׳
 פון באגריסט הארצאיף װערט דאס גלײך.

 דאם טרײד. האאוק אין ארבײטער י^דען %;׳
 טא־ די pc יטטיםונ; די באוױזען האמ %'■

vo J~,\ דעם צוריקנעװיזען האבען װעאכע 
קט1̂ •ונ . pc װעאכעד באאדד, דזיצאינט די 

 םעט־ ^עדען טעקסען ;עװאאט ני׳טט האט .
 רעקאניע:־ די אױף סענט 50 מיט כער

 דירעקטאדס באאדר־׳אח די pc דיישאן
 האבען מעטבערס די װאס נרונד דעם אויןי '

איע־ יאה־־. דיזען טעקסעס צופיעא געדואט
M,'' מינ  סקוירט קאאוקטאסגר, די האבען מטי

באיפאא־ קאטערס און םדעסערס מאכער,
 זיך טעקסען צו םיטינגען זײעדע בײ סען

M■ איבייט װאונדערבארע דיזע סענט 50 .םיט 
דורכצופיהרען. «

 דערטאנען צו װערטה אױך איז 6ע
 איײ אונזער פאר דאאאד pc 5 טעיןס דעם ־-:

 װאונדערבאד איז װעאכער הױז,
 צו־ אאעס דאם געװארען. !ןץרכגעפיהרט

m װעאכען אין שפיגעא גוטער א איז זוומען 
 װעט באארד דדשאינט צוקונפטיגע אדמער ’

 גוטע די פארטזעצען און קוסען ^־אײםען
 געמרײ און גוט אזוי איז װעאכע ארבײט,

^רכגעפיהרט  סיזאן. אעצטען געװארען ||;
 דעיטא־ צו ווערטה א*ז װארט אײן נאך י:%

 דעם פון ארביים גוטע די איז דאס pn נען
 םדײנר באארד, דזשאינט די pc טשערםאן ; ן

p־ p fo. םיםינגען די געםיהרט האט ער 
 אינטעחד זיך האם און אױקגמןייכענט &

o r a םראגען אלע סים pc 4ױגיא דער

 קארדם נײע דרוקען געאאזט יעצט’ האט ױניאן דרעסמאכער און װײסט די
 שאפ־טשער־ יעדער אז װיכטיג איז עס שעפער. זײערע פון טשעראײטע די פאר
 וױכטינ איז טאן צו דאס אום חארד. אזא מיט באזארגען נאײך זיך זאא טאן

 יױ דער םון אפים אין קומען זאאען טשעראײדי אדער שאפ־טשערמאן דער אז
בוך. ױניאן דעם מיטברעננען און ניאן

מן אז פארנאננצנהימז' דער אין פאסירט ה^ט עם  ניט כיעםמורס, סאנ
 טשער־ די פון קארדס מיט באנוצם דאך זיך האבען טשעראײטע, קײן זײענדיג

 ארויםגענעבען, קארדם נײע די יעצט װערעז פארמײדען צו דאם אום אייטע.
 אא־ מעמבער. םון נומער אעדזשעב דער געםינען אויך זיך װעט עס װעאכע אוי*

הארדס. דיזע מים גאײך זיך באזארגט און פאדגעסט, ניט ׳זא

דערװי• פרעס, צום געהן מיר איידער
 קאיװלאנו^ אין אאגע די אז ׳זיף מיר סען

 די־ ־ס.אײסנעאײסער בארי'טצנד ויף חאט
 pfi פאראאנג דעם אױף האבען רעפעריס

 טשערמאן אאס אײנגעאאדען, ױניאן דער
 וחנט װעאכער םעק, דזשאדזש זײערען,

 חלױד איז זײן טאנטאג נעכסטען שױן
ד די האט תנאי דעם אױף נאר יאנד.  י

 אר• די צוריקצושיקען אײנגעשטיטט ניאן
 דזשאדדמ מיט שעפער. די אין בײטער

ײ| ^כער טעז קען טשעדמאן אאס םעק  ז
ארביטרײשאן. ריכטיגער א כײט

אויפםערקזאש! טשערלי״טע, שאפ
 אנער־ נישט װעאען פרייזעז קײנע

 געסע־ נישט װערען זײ ביז װערען קענט
 איהר ױניאן. דער pc קאםיטע א פון טעאט
 אז זעהן צו אויפגעפאדערט דארום זײנט

 אא־ צו סעטאען פרײזען צו קומט עס װען
 א און ױניאן דער פון אפיס אין וױסען זען

 טאד סײנער װערען. געשיקט װעט קאמיטע
 אאע ביז ארבײט דער צו זעצען נישט זיך

 שאפ אײער אין טרײד פון ברענטשעס
פרײזען. די געסעטעאט נישט האבען

!אכט אין דאס נעכיט
ו/ ע ו א ב י י נ א.

װ.. נ. א. א. ,2 א. סעק.

לעבען צו זיך גרײטען מאכער וױיסט פילאדעלפיער
טאב גוטען א

 דזשולײ סעו26 דעם שבוז, פיר
פארס נראװ מײפעל אץ

אהרל״בעז’ וטען2 רעם ביי

ארבײט דער ביי־ צוריק באארד דזשאינט דער
 ערקאערט איז עס װען טאטענט דעם אץ

 אין סטרײק דזשענעראא דער געװארען
 האט יארק, נױ פון אינדוסטרי יןאאוין דער

 דער פונקציאנירען צו אויפגעהערט
 איז טאכט גאנצע די און באארד דזשאינט

 דער פון הענד די אין איבערגעגאנגען
 איז דאס קאטיטע. סטרײק דזשענעראא

טאי. טען14 דעם דינסטאג געװען
 טען1 דעם אבענד, דינססאג אעצטען

 הױז׳ אפערא סענטראא אין א־ז רזשואי/
 גע־ אםגעהאאטען סטריט, טער67 דער אץ

 פון טיטינג ר ע ט צ ע א דעד װארען
 אױזי קאטיטע, סטרײק דזשענעראא דער

 אינ־ קאאוק דער אין סטרײק דעי װעאכען
 דער־ אפיציעא איז יארר, ניך פון דוסטרי
געענדיגט. געװארען קאערט
 פון טשערטא; דער פײנבערג, י.

 טשער־ רער געװע■ איז באאיד, דזשאינט
 ברױ א,ץ טיטינג דעש פון טאן
 כיאריס ברודער אויף p» פײנבערג, דער

 פון טעגעדזשער דזשענעראא דער זיגטאן,
 נעחאאטען האבען ב^ארד, דזשאינט דעם

 אין בא־אנקענדי:, רעדען, באגײסמעדטע
 אאע די ױני^ן, גאנצער דער פון נאטע;

 דזשענעיאא גרױסער דער pc מיטגאידער
 טיכטיגער זײער פאר קאטיטע סטרײח
 דער סטרײק. פון׳ם פאראױף אין ארבײט
 געװארען ערקאערט *פיציעא איז סטרײר,

 דער פון מ׳טגיידער די ps געעגדיגט
 אויפ־ זיינעז קאמיטע סטרייק ד^ענעראא
 װײט וױ איצטער געװארען געפאדערט

 PH ארבײטער די דאס װירקען צו טעגאיןי
 געװינ־ אאע די ^פדױטען ז#אען שעפער די

 סטרײה דעם דורך האבען זײ װאס סען
נעװאונען.

 איז מיטיגג דעם אױןי שטיםונג די
 אאע און געהױבענע גאנץ א געװען ככאל

 העכסם געםיחאט זיך חאבען אנוועזצנדע
o r .טוב׳דינ

 דזשע־ דער פון אױפאעזונג דער םיט
^ ע  םאכט די געהט קאםיטע- סטרײס נ
 צו־ איבער •י אױטאמאטיש איחדע

pn ט צום ש^נ  פון צייט אין באארד. דז
 ־Dm באארד דזשאינט דער איז םרידען

 סטרײס תשענעראל די װאס זעלבינע,
jro'otfp צײם אין איז pc .קריעג

 חנר וסטp נאכםיםאג שבת דעם
ד דזש^יגט ר ^ r נ t און צוזאםמן וױזתר

 װי ױניאן, די פארװאאטען אנפאנגען װעט
פרידען. םון צײט אין איטער דאס טוט ער

 געענ״ פאאשטענדיג איז סטריײן דער
 חונדערט פאר א דא נאך זײנען עס דיגט.

 הײן ניט נאך האבען װעאכע ארבייטער
 די זיינען דאס ארבײט. דער צו םאעצער

 מיט שאפקעס, קאײגע די פון ארבײטער
 דעם אויט ׳ניט קאן ױניאן די ײעאכע

 יענע אין װײא סעטאען, אנריטענט נײעם
 כיאשי־ צאהא נױטיגע די ניטא איז שעפער

 דער םון באקוטען ארבײטעי דיזע נען.
 זײ און סטרײק־בענעפיט רעגאען ױניאן
 װע־ זײ װאנען ביז באלןופיען דאס װעאען

 םארגרעסער־ די אין ארבײט קריגען אען
שעםער. טע

 זײנען ױניאן דער אין אפיסעס די
 און אײנגעשטעאט צוריק אאע װידער שוין

 דעם בעפאר װי צוריק ארבײט אאעס
- סטרייק  בא־ נייע די אויט :אטיראיף, ־

 דער אינדוסםרי. דער אין דינגונגען
 אײ וױדער אאזא׳ געטט, באארד דזשאינט

 דער איבער קאנטראא פואען דעם בער
. ױגיאן.

 דזשאינט פון׳ם מיטינג ערשטער דער
 זיכער װעט נאכמיטאג שבת דעש באארד

 א און אינטערעסאנטער אן זעחר זײן
םײעראיכער. נא;ץ

 שוין האט װאך דער פון םאראויוי איז
 מיטינג ערשטען זײן אפגעהאאטען אױןי
 דער םון דירעקטארס אװ באארד דער

 דארט זייינען עס און ױניאן מאכער קאאוס
 רײהע גאגצע א געװארען אויסגעארבײם

 בעס־ און װאויל םאר׳ן םארשאאגען, נײע
 יױ סיךדער אעבען וױיטערעז םון׳ם טען

 װערען, פארגעבראכס װעאעז װעאכע ני*ז,
 פון םיסינג אױם׳ן שבת דעם שוין טאסע

 םארשאא־ די pc ביאנכע באארד. דזשאינט
 מא־ צו װי דעם, װעגען זיד באציהעז גען
 גפװאונע־ נאף׳ן איצטער ױניאן, די כען
 זיכערער איז םעסטער םיעא קאמף, נעם
 בע־ װ?ן אירגענד געוועז דאס איז זי װי

 דער אז פראגע, סײן Nh עס און םןור.
 £ארשאא- אאע די װעט באאדד דזשאינט

אננעמען.* און הײסעז גוט גען
 דזשאינם דעם נאי? וױנשען פױר
 ואנ״ן ױי\ בוונײאונג.פח זיץ צו באארד

 ־ שטעאט ־ * ײעאכעד ארבײט, װיכטעער
 מעבטײ חנר סון רודער בײם וױדער זיך
pitf̂ גצר p אוחר םיט ױניאן, םאכער

אינה^לט־םארצײכניס

טהאט שעהנע א
- ײאד די י-. זײט  י. ש -
 r., אין יאסיררנגען אינטעיעסאנטע .3 זײט

 םערעאשםײן. מ. - קליװלאנד
 גײען דעם פון באדײטונג גלויסע די .4 זײט

אן' קיאוקטאכע; דער פון אגרימענט fיוני e
P— זיםקינד. מאריס — שיקאגא אין I 
• (פעליעםאן) רעדען פון קונסט די -p i 

איבערמאן. עאיאס
ײט ^ זײן דאיפען פאנטאזיעס אויך .5 ז ״ • ך א  פ

 בובװאאר. נ. — נינפטיג
ײז און האמעי ». זײט M פרויען״ײעלם ז j f e 

ר דר• ת ס ^ גענעיאל דער אוריע. א ק;; טייי ס
׳י עטעחמ טאיאנטא איז קראוקטאכער די מין

 אוסט־ םירמע דער םון ארבײטער די
 סט. טע27 װעסט 118 איפשיץ, און בעמ

 געפרא־ נאכמיטאג שבת אעצטען האבען
 סעטעאםענט דעם אכבוד דינער א װעט

 א געװען איז דינער דער שאפ. זײער פון
 צוזא־ ארבי\טער, די און שעהנער גאנץ
 פאר־ גוט האבען בתים בעאי די מיט מען

 די־ צום נאכטיטאנ. גאנצען דעם בראכט
 ברו״ געװארען אײננעאאדען אויר איז נער
 םון טענעדזשער דער פריזאטט, ס. דער

 דער פון דעפארטטענט דרעס א*ן סקוירט
ױניאן. טאכער קאאוק

 אר־ די פון אײנער האט דינער בײם
 װײנבעדג, ברודער שאפ, דעם אין בײטער

 געטאנט ז^א עס פארשאאג א געטאנס
 מאחטדן־ די פאר קאאעקשאן א ־וערען)

 האט דאס און ׳יש זײט יענער פון קדבגות
 האט פירטע די דאייער. 38 איײגגעבראבט

 איבעמעגעבען אין דאאער 12 דערקענט
דאא. 50 פאר טשעח א דעאיעו* פיפאס צום

 וױיפם טויזענדער די פח נאר נישט טוב ױפ א איטער איז טא, דיעזער
 איז עס נענד.1י פיאאדעאםיער גאנצער דער פון אױך נאד דרעסגײיקערס, און

םריהעריגע. א^ע אריבערשטײגען װעט יאהר דיעזער דאס עױוארטען צו אבער

 א האבען צו פארבערײטונגען אלע מאבט לןאםיטע די
םערגעניגען. אױסערנעװעהנליכען פון טאג

 אנ־ און דענס מײפאל א װערען דורבגעפיהרט װעט עס
טענצערינפ פראפעשיאנעל םון טענץ קלאסישע דעדע

 הױז ױניטי דער פון דירעקטארין עדױקײשאנעל די .
 װניטי די מיט פארבערײטונגען םארשיעדענע אױך מאכט

 פאד־ אױך וױ םיקױק, דיזען פיד סודפרײז א פאד מיידלעך
%סםארטס. און ־גײמם אנדערע שיעדענע

 אאע בײ און ױניאן דער פון אפיס אין טיקעטס טיט באזארנען זיך חעז טען
טשעראײדיעס.

 ײונ• פון דע«ארטכע:ט רעקארד דער .8 זײט
מינסאוו. נ- מ• — ‘אינטערנעשאנא־ זער

̂קמל יוגיאן׳ טיילאיס לײדיס די .9 זײם  לי
אינכעבאיג היאםמאן. ה. — 80
יועיערמאן. ב. —

ײט  ביבעל. :^טיץ י־עדאלטא-ס פון .10 ז
ײט  ביכלןןך יוניאן מיט קאנכרעסלײט .11 ז

ײםאן. ב. — קזףיענע אין  מ
ײט  — :^גין דר. געגען קיאגעס די .12 ז

 -יי :יעליעמאז) « .װאקײשיה״ גאאגץ. א•
רואהאינער. א.
ײט אי א. — דרעס פאי־ביטענע די .13 ז  ב

ראדואין.
ײפ ״וזאבע די .14 זײט  •עד. אם. פוןדער ז

װןן• » גו. פאםער^גץ. נ. - לײיןןר
אעא. ה• דר. —

װעלם די .15 זײט  בצדרי<ד ראזע — ורויעך
 י«םועםע קייצע באינדער.

 ארי י. ־— ליעז־ד־ .1» זײט
ן םיטיגג באאיד 1םױו י  י ו

 * .שעהנהאא״ו. י.
ט  טון בירגערי װערש .17 די

מי — 19 און 18 זיימלז ײ • 
« •ון ברױועל » צ.0 ?יים

!פילאדעלפיא!פילאדעלםיא
 שול־ אלע באצאהלטן און קאדד ױניאן אײער בײטען צו אױפגעםאדערט דיט איהר •

 בא־ נישט וועלען טעקסעס אלע ביז װערען נעביטען נישט װעלען קארדם קײנע דען.
 און טעקס מוױ ׳ו50$ טעקס, אינטערנעשיאנעל טעקס, הױז טײנט דאס װערען. צאהלט

- • י טעקס. סאניטארױם

 ער־ נישט װעט געביטען קארדס דיעדע האבען נישט װעלען װעלכע יעניגע די אלע
שאפ. ױניאן קײן אין ארבײטען צו זײן לױבט

 ידו צו בערעכטעט נישט זײנען דיוס דאלאר ז אייבער שולדיג זײנען וועלכע ועניגע ידי
בענעפיט. םיק

שױפטלד. װערען געמאכט מוזען בענעםיט םיק פאר מעלדונגען •אלע
ארדער בײ

ן װ י א מ & ז ד ד ר « « ח ר ו א י י מ ו ת » ר י ו ח ר ח מ ד א י ױ ו ו י ײ ? י עי װ m ס יי f א in

 •וים*ו»*י־ ב«וםעם די *ווויבנעז ז» יילעו
א ת י ״׳י  דיז אוז ב*מאיסע, א״נענע י

ױ ססרייתער די יײנאעז  «ר אוםימח^ן י
םרי־ נים *מר ׳•עיער, זיץערע ייץ ייח
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