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הזר םיר rr ז*:עז;' למגען אױך ז*ימז נײר
X די־ואמנל א טרעזשורי אונזער אין בען I 

 ז^נען קצנען ד*ס וױ דאלער, מיאיאן א
 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
•). כ״ז״ (יױב, אראח

 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 CENTSNew York, ifriday, July li , 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

 - מימ געענדיגט זיד האט םארהער דער
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,

ט ר ה פי ע כג ר ^ ;  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 
טעחד זיך האם און אױקגמןייכענט &  אינ

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
 י. ש -- ײאד די י-. זײט
 r., אין יאסיררנגען אינטעיעסאנטע .3 זײט

 םערעאשםײן. מ. - קליװלאנד
 גײען דעם פון באדײטונג גלויסע די .4 זײט

fיוניאן' קיאוקטאכע; דער פון אגרימענט e
P— זיםקינד. מאריס — שיקאגא אין I 
• (פעליעםאן) רעדען פון קונסט די -p i 

איבערמאן. עאיאס
 פאך•״^ זײן דאיפען פאנטאזיעס אויך .5 זײט

 בובװאאר. נ. — נינפטיג
M פרויען״ײעלם זײז און האמעי ». זײט j f e 

ק;;^ גענעיאל דער אוריע. אסתר דר• סטייי
׳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. —

טיץ י־עדאלטא-ס פון .10 זײט  ביבעל. ̂:
 ביכלןןך יוניאן מיט קאנכרעסלײט .11 זײט

 מײםאן. ב. — קזףיענע אין
 — :^גין דר. געגען קיאגעס די .12 זײט

 -יי :יעליעמאז) « .װאקײשיה״ גאאגץ. א•
רואהאינער. א.
 באי א. — דרעס פאי־ביטענע די .13 זײט

ראדואין.
 •עד. אם. פוןדער זײפ ״וזאבע די .14 זײט

װןן• » גו. פאםער^גץ. נ. - לײיןןר
אעא. ה• דר. —

 בצדרי<ד ראזע — ורויעךװעלם די .15 זײט
 י«םועםע קייצע באינדער.

 ארי י. ־— ליעז־ד־ .1» זײט
 י וין םיטיגג באאיד 1םױו

 * .שעהנהאא״ו. י.
 טון בירגערי װערש .17 דיט

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 י ע י װ m ס י f א i n

 •וים*ו»*י־ ב«וםעם די *ווויבנעז ז» יילעו
 דיז אוז ב*מאיסע, א״נענע י״׳ית יא

̂ן יױ ססרייתער די יײנאעז  «ר אוםימח
םרי־ נים *מר ׳•עיער, זיץערע ייץ ייח

. »4 Au: l ' ■4



t* J גען W עס עס ז*צ *זױ 
 איו עולם ענגלישער רער אז *בער, שײגט

א ווען דעם. פאר באגײםמערמ גארנימ
 האט קאטאנס אװ הויז די פון פעטבער
 װײס ער אויב לא, באנאר בײ געפרעגט

 ינערן באז$:דערס איז קײנער אז דעם, פון
 געבראכם זאל קײזער געװעזענער דער אז

 אויפ־ פראגע די איז לאנדאן, גאף װערען
אפלאדיס־ גרויסע מים געװארען גענוטען

פארלא־

jWD םגל דער אבער מאנספארשויז,
 p« א וױ ערץ*ןעלםען <ןאמ«אני*וועט

 *חגלען זײ װען םײדמך, זײ באנקעס.
 וועצ^ פארלאנגען, זײ װאס חריגען

 קא^ בחור איין דער װארים סטרייקען.
 י,0םײד טעלעםאן אלע צוזאגען ניט
 האכאן חתונח אלע זײ מיט ײעט ער

B זײן. ם&רנות אלעמען זײ װעט p^n 
 אםיצו װען אויםטאן בחור דער קאן
 קאמו די נים. גאר שעהנער? אזא איז

מיטלען. אלע אויס פרובירט

 לא- דער איבער קאנםראצ םוצמטע די םען
 םרי־ די חאבען שטעדט פיעלע אין נע.

 אי• םרײװיליג גאנץ אויםאריטים העריגע
 סאציא- די צו מאכט זײער בערגעגעבען

 אנארכיס״ און סינדיקאליסטעז ליםטען,
םען.

ןייי די אץ געלײענט האט םען ותן
 געהען טזיקים די װאס דעם, װעגען מונגען

 פשוט האט דזשולײ, סען4 חגם אויפטאן
 כדי געציטערט. אײנעם אױױ הויט די
 בא־ איז ערנסטער, גאף זאך די טאבען צו

 איז עס גאר װאו אז געװארען, שלאסען
 ציהען זיןי אױף קען װאס איהױז, דא

 א רעװאאוציאנערען, די פון צארן דעם
 גע־ צזױנס עפעס האבען זאצ װאס מענש,

 רע־ די הארצען צום ניט איז װאס טאן,
 אז קארט, א ׳ל,ירכע א װאלוציאגערען,

 אויף און װערען, געהיט זאל אלעס אלעס,
 :ענע־ א װערען געגעבען זאל אוםן אזא

װעלט־צושםערער. די צו ראל־שלאכט
 איז דזשולײ טען4 דעם װירקליןי און

 גע״ פיליץ גאנצע די פאאיצײ, גאנצע די
 געװארען םאביליזירט פיס, די אױח װען
 אלעס, אלעס, געשעהעניס. גרויסע די פאר
. קאמף גרױסען צום גרײט געװען איז

 געװארען גארניט איז עס אף, אבער
 רױ דער געװען איז עס !אאעם דעם פון

 אניאא איז װאס דזשואאי, םער4 היגסטער
 פײער־קרע־ קינדערשע װי ׳מעהר געװען.

 אוטזיסט עקספלאדירט, ניט האבען קערס
 געבראטען זיך פאאיצײ די האט נעבאף

 איז אופזיסט זון. טראפישער דער אונטער
 איהרע פיט םיאיץ די גרײט געיטםאנען

 קײן ׳װ. װ. א. קײז ביקסען; אנגעיאדענע
 זיף פון האט אנארכיסט קײן באאשעװי?,

 אונזער און ארױסגעאאזט, נים װארט א
 אינסטיטוציא־ איךןרע אי׳ע מיט אטעריקא

 זײ אזוי און גא:ץ אזױ געבאיבען איז נען
איכיער. װי כער,

פדע• גאנצע די אייגעגטאיך דאך האט
 הויפט־אױשמוערין די געװען איז װאס סע,
 געדארפט בלאף, משונה׳דיגען דעם פון
 אוי־ די אין עוילם דעם קוקען שעמען זיך

 פרע־ אונזער ניט אבער איחד חענט גען.
 דעט אז צוגעגעבען, טאקי האם זי סע.

פאםירט גארגיט האט דזשויצײ טען4

פערעלשטײן מ. פון

 איז פאריז, אין אויפטו דעם םון געגנער
 געגוג, װײט ניט זעהמן זיי װאס דאס,
 ערד; דער אויף צופיעא קוקען זײ דאה
 אינםע- די םון צופיעא טראכטען זײ דאס

 ניט זיף הערען און זײ, צו גאהענט רעסען
שכנים... זײערע פון שסיפען די צו צו

 ווער־ שעהנע אלץ דאס זײנען געוױס
 איז װיאםאז פרעזידענט װעאכע אויף טער׳

 זיכער האט ער מייסטער. אאס כאקאנט,
 דעם אפעריקא טון אװערךזי^ זײן דורך
 אבער פארלארען. ניט זײנעם הדבור כוח
 פראזען, אצגעטײנע ארץ דאס זײנען דאך

 די װאס דאס, אויף ניט ענטפערען װעאכע
 און פרידענס־אפ־אןי דעס פון געגנער

 ראדי־ די סײ ניישאנס, אװ איעג דער פון
 הא־ קאנסערװאטױוע, די פײ און קאאע

 דער װעט מסתפא נאר אויסצוזעצען. בעז
 זײנע מיט ארויסקוםען באאד פרעזידענט

 זיכער, איז אײנס ן. ע ט נ ע ם ו ג ר א
 פרעזי־ דער װעם ארבײט אײכטע קײן אז

 דעם דורכםיהרען א*ן האבען ניט דענט
 עס סענאט. דעם דורף פרידענס־אפפאף

 פרעזידענט דעי אז געטעאדעט, װערט
 איבער׳ן טור א פאכען צו בדעח האט
 װא־ עסציכע געדויערען זאא װאס ׳אא:ד

 פאאק, צום דירעקס אפעאירען און ׳כען
 פרא־ טאכען פאאק דעם דורף אזױ און

 און פרידענס־אפביאןי, דעם פאר פאגאנדא
 פון געגנער די צװינגען אופן אזא אויף

 אגצונעה־ סענאט אין םרידענס־אפביאף
 פון ארויס איז ער װי אזגי׳ איהם טען

פאריז. אין בעשעפער זייגע פון הענד די
געג־ די זיך האלטען אבער דערװײא

 זײער בײ איז װען־עס וױ פעסםער :ער
סרידענס־אפ־ דעם געגען געגנערשאםט

 8 צר גרײט זײנען םאכער קלאו? די
סםוײי?.

 וחד געאעזען װעאען צײאעז דיזע װען
jn,| טרײד קאאוק אין אאגע די װעט 
 געסע־ זײן װארשײנאיף ?אײגאאנד אין

 םא־ קאאוק די אדער הייסט, דאס מעאם,
 םען אדער סםרײח, אין זײז וועאען כער
 מיט אויסגאײמגן, זיך קאנםערירען, וועט

בתים. בקאי די
 די פאר קאיװאאנד אין שוין בין איר
 קען איןי אז דענק ^יר יאהר״ 5 אעצטע

 עס םאכער. חאאיק האײואאנדער חנם
 סעןגצעבם װאס w אויס, ווײזם

 פער־ איןי םען. אזגרנם םעהר אאץ אײנגער
 אז געדײנקס, ני© קײנםאא האג זענאיך

 אזױ זײן קענען קאאוה׳מאכער דדגע די
 איז עס װי סםרײק, א פאר באגײסםערט

יעצט. ם»א דער
 איז דא עולם אונזער פון געדאנק דזןר

 בי־ א און םײט, א געבעז צו אפגעםאכט,
 םאנוםעתטשורערס, היגע די פײם טערען

 אאע םאד אײנמאא דורכצוברעמןן און
 דער סאױואאנד. אין שעיער ײני*ז סאל
 סטרײק, א פאר שטארגן אזוי דא איו עואם

 זיף זאא אאנע די װען דאס םיהא, איןי אז
 געסע־ זאא עס אז אזױ, אויסדרעהען דא

 אנו־ װעם סםרײק, א אהן ווערען טעאט
דיסאפאינטעט. שטארק זײן עואם זער

 םאנוםעתטשורערס קאאוק היגע די
 געםיה־ די אויף געשפיעאט צדפיעא האבען

 אהט יעדער אין ארבײםער. זײערע פון יעז
 זיף• ש^עלס םאנוםעקטשורערס די פון

 אר״ די םון האנדאוננען די אין אפ יעצט
זיצען צײנער ►פארקריצםע טיט בײטער.

True translation filed with th• 
Postmaster at New York City, on 
July 11, 1919, as required by the Act 
of Congress, approved Oct. 6th, 
1917, known as the “Trading with 
the Enemy Act.,J

 אװ הויז דיזער־ סון טשערמאן דער
 די צו געזאגט האט רעפרעזענטעטױוס

 #םר אז ״קאנגרעסאײטע״ אנװעזענדע
 סםעוי א ענגײדושען צו װיאיג איז פרינץ

 ארבײטער די האבען און דאסטױדים םיט
 װע־ דאקטױרים די װאם און אונטערזוכט

 אונ־ װיאיג זיד פרינץ טר. איז זאנען לעז
באשאוס. זײער אונםער טערװארםען

 געסע״ געווארען ניט איז פראגע דיזע
 דארםען ״סאננרעסאײטע״ די נאר םעאט,

 סענטימענט דעם אױסגעםינען פריהער
דעם. ווענען ארבײטער די פון

 אונזער אױו* איחר זאגם װאם ״נו
 קאארק אונזערע אויוי איז קאױואאנד

 ׳גאנצע די נעהמען צו טרײען זײ ? קעפ
זיכער... אויף וועאם

פראנתײיך. אין סםרײק דזשענעראל
 האנפע־ דער םון באשאוס דעם אויט

 די האם ענגאאנד, סויטהפארט, אין רענץ
 אאנעםײנעי דער םיז ?אםיטע עקזעהוטיװ
 םראנחרייך איז פעחןראציע ארבײםער

 ווערט עס אז ערקאערוננ, אן ארוימעאאזען
 אר־ אינטערנאציאנאאע אן געפאאנעוועט

 טען21 דעם סאר דעםאנסםראציע בײמער
 װעט טאג דעם איז דאס אח דזשולײ,

 ארבײם גאנצזן די ווערעז א*געשטעאם
 איטאלעז^ און פראגקחיך גאנץ איבער

 איז: דעמאנסטראציע דער םיז ציעא חגר
 איגטער־ באוואפענמען םון אפשטעאונג די

 דעמא־ שנעאע די רוסאאנד, אין ןוענשאן
 צוריה־ דאס ארםײ, חנד פון ביאיזאציע

 קאנםטיםוציאנעאע אלע פון אויםריכםוננ
 םעהי און אטנזוסםיע, םולסטע די חנכם,

 שחנקאיכעז דעם נעגעז קרימג א ״אאץ םון
 געסאאנע־ אויך איז זעאבע דאס יקרות.

 װי אכער, איטאליעז, םאר געויארעז וועט
 דזשענעראא דער װעט אויס, זצהם 09

 םיעא אױסברעכען איטאליען אין םטרײק
•ריהער.

 1אי פארטײען אאע פון טענסען
טענט.

 דאס איז פרעסע ענגאישער דער םיט
 אױב צוױיפעא, אין שטארק איז זי זעלבע.

 טא־ צו שכא גרויסער א געװען איז עס
 אוןי בכאא פראצעס » װיאהעאם׳ן כען

לאנדאן. אין נאף בפרט
 װאס אין פרעגט: נאס םון םענש דער

 אויב באשואדיגען? װיאהעאם׳ן מען װעט
 טו באשואדיגוגג׳ ?רימינעאע א איז ראס

 םאראוים, פון שוין םען ערקאערט װארום
 ניט פאא קײן פאר װעט שטראף די אז

 א איז זינד זיין אויב טויט־שסראןז. זײן
 ברענ־ איהם טען װעם װי טו פאציטישע,

 זײנע זײן װעס װער ארן האאאנד? פון :עןי
 אנהאעגער? זײן זײן װעמ װער ריכסער?

 ײאכען װעט דאס װירקונג א פאר װאס
 ניט זאא עם װעאכער דייטשלאנד, אויף
 צט,יא קאוג עס איז אורטײל? דער זײן
 גע־ געשלאסען שוין איז פרידען דער אז

 פראגע, די אויפצועפענען װידער װארען,
 די פאר פאראנטװארטליך איז עס װער

? דלחטה
 םראגען אנדערע םיעלע און די אט
 צײטונגען ואדיקאלע די געשטעלט. װערען

 ״פארװערםסי/ דער װי דײט׳טלאנד, אין
 װעם פראצעס דעט דורף אז זעהען, צםשל,

 שוין טראכם םען וועםען װעגען װיצהעאם,
 װערען װידער דײטשלאנד, אין נארניט

 טארטי־ א װערען װעט פיגור, ־ װעאט א
 דעי העאפען שטארק קען דאס און רער,

 װעלכע ױנקערס, די רעאקציע. דײטשער
האבען שטום, געװען איצט ביז זײנען

J' צוריק־ שוין וױלסאן פרעזידענט
געקיםעז•

 אפעריקא איז צײט מאגאטען זעקס א
 זיײ פרעדדענט. א אד,ן פאקטיש נעויעז 4:

 אםערײ אז גלויבען, װאס מאנכע, דא נען י׳
 אג־ געאיטען. װאס װעניג דערםון חאט קא ^

m p iM אז כױינוננ, דער פון זײנען װידער 
 אז ;געאיטען שטאוײז גאר שוין האט

 גע־ דא װאלט װייסאן פרעזידענט וען1 :%־:
 פינסטעיע די געראזט ניט ער װאלט מען, '3

 -y אז צובושעװען, אזוי זיך רעאקציע %׳
̂ע באפרײט אאנג שוין £;״:װאלט  פאליםי־ א

 דער־ ניט װאאט ער אז געפאנגענע, |%שע
i \ גע־ העצעס כישונה׳דיגע אזעאכע צו לאזט 

ן ע ג  ניס װאאט מען און ״םאראינערס׳/ די ^
 איע פיס די טיט פרען אזוי נעטראטען * *־

:רעכטע קאגסטיט^צי^ןער־גאראנסירטע
 פאר־ פרײע פרײע־פרעסע,’ רעדע, םרײע §■
 עטװאס ;עװיס אויך װאיט עס זאםאומ. '״י
 געװײ די געגען געװארען אונטערנענופען י׳,

 אזא אויף און פראפיסירער, סענאאזע :*1■
 װיאסאניאנעײ אפת׳ע די טענה׳ן אוםן,

m דויך פאראארען פיעא אמעריקא שוין האט 
ן די ^  פא־ זעקס פאריז אין פארברענגען ן

גאטען. |
 איז גערעכט, איז בײדע די םוץ װער

פאר נעקסטע די זא;ען. צו איצט .שווער $<:
 די ברענגען געוױס אבער װעאען װאכעז *

מען פראגע. שװערער דעי איז ײדוגגעגטש
tw p ,װעט םרעזידענס דער װאס זעהן 
 זײ צוריקגעקוםען. שױן האבענדיג םאן,

W װיאסאניא־ די האבען רעכט װעאען כער
גאײך זיר װעט פרעזידענט דער אויב נער, <
 א*ז װאס ׳דאס אאעס מאכען גוט נעסען *
M' א־ן פרײהײט געגען געװאדען םארבראכען

אבװעזענהײט. זײן אין דעמאקראטיע
װיאסאניא• די אז האפען, אאסיר יע,

 1א' זיעגער די ארויסקומען װעאען גער *י״
ם ע ד  די אויט אבער, דערװײא װיכוח. ^

 צײםונגען, די אין באריכטען םארשײדענע : ^'
J גאײף זיף קענען זאא װיאסאן אז 

פון ארבײט נױסיגער דער צו געממען
 װאס ׳מיסט נאנצען דעם אויסרײניגען <

מא• אז הייסט, עס אננעיןאיבען. דך חאט .14
 פארשאונגען אינגאגצעז ער איז םענטאן

דעד אז װארנש, אײן און געדאנק איין םיז
דעט אננעפען גיכער װאס זאא &ענאט ...

םרידענס־אפםאך.
עיקי־. דער איהם פאר איצט איז דאס

:K און יזאײניגקײט. א איז איבערינע אאעס 
M דערוױיא אױף אאזען ער װעט נאטיראיך 

 זיך און איז, עס וױ אזיי, איבערינע אאעס
 אין כח גאנצען זײן מיט ארײנװארםען ׳י

 פרידענס־אפטאך דער פאר קאטפױ דעם
 צופיעי׳ נײשאגס. אװ איעג די פאר און

 אױספיהרוננ די פאר ג/גאפפערט ער האט
 עד :ײשאנס־אידעע,'אז אװ איעג דער סון ^
 אפ* וױיטערע אויף בארײט זײן ניט זאל £
I .14 זײנע אז יאקבי, זא;ט טעז פערס 

 אויפגעאם־ עי האם םרידענס־פרינציפען
קלעמענסא, בײ אױסצופיהדען כדי ׳סערט

אײנפאױשטאנע: ערקלעדען זיך זאא ער אז
 דאך איז נײשאנס. אװ איע; דער מיט אט

וױלסאז, פיעזידענט אז ניט, םראכע גײז
 מיט אױך אפפערען װעט נויטיג, אויב

 װעאען זײ אויב ״קאײניגקײטעז׳/ אנדערע
M" אייספיה־ די פאר ׳װע: אין שטעהן איהם 

פאא;. זײן פון רונג
 ײ^רעז צײיעז רי װען צײט דער אין

 זײן וױאסאז פרעזידענט האט נעשריכען,
m װעאכער אין סענאט, אין רעדע גרױסע 

t אנצען דעם פאיטײדיגען צו מײנט _ער; 
 ־1געהאי ניט נאך װערסאיא, פון אויפטו י־;•
 װאס זאנען, :יט דארום ר,ען טען טען. ■ י-
M' אױף טאכעז װעט זי אײנדדוק אן סאר 
 סעגאט אין :עגנער שםאײע פיעאע די 1%

 די װעאכען פון ״;״.׳?ןפטאך, פ־ דעם פון
דערװײא טײא. א זיא ̂יױ ״ליעג’1' '־
 רערע קורצע א געחאלטען ‘:יו׳ ע* האט \ :ן;
 האם עי װעאכער אין האא׳ קארנעניע אין |
j צופרידענהײט, נרױסע זײן אויסגעדדיקט 

אכיערי־ אין צוריק ענדאיף איז ער װאס -
|tT .געזאגט, ער האט אורחא אנב נאר קא 

גע־ פאאשטענדיג א איז פרידען דער אז
J וועא־ פרידעז, א איז דאס אז רע^טער׳ 

 אננעהאאטען נאר װעט ער אויב /1כ< ־
 אונ־ פון וועאט די פאךהיטען װעט װערעז, &
כאוס־פארגיסוננ. וױציגעױ |

 װעיטער פאר א אין אויד האט ער
m טרא־ דער אז םארשטעהען, צו נעגעבעז 
די כױט און הדיטיקער, סיט-זײנע בעא |

 י^נגליש באנפיעלד, טיסס

קלי אין פיהרערין׳ מער

 מ האט שטעדטעל אונוער
 ווארט, ראדיקאאען אםת׳ען

 ארכ ענגאישע די באנפיעאד,
 א אדרעםירס דא חאט רערין

 pr» ym אײנעם אין ארםארי, גרויס אין
שטאט. סון האאס נרעסטע

 האט אינסידענם שעהנער א
© איגםיחננם אן םיטינג, דיזען םיט  ו̂ו

# זײנ^ םיד פראגרעסיװ װי צײגט 1 
M אםיציעאע אונזערע ספעציעא p p p n 

ארבײםער־באוועטגג. נער
װ«ח» זיך ה^ט בראנםיעלר מים נ«

 יזןיןן אײנ*ר םענטדאא הינער דער *ו
 פ»ר|»יחד ז#צען זײ אז נעװ*לט און

M)״ ימינימ מיטי«, דעם »ר*נד»ירען r 
 pnyn זײ און ט»ן »ו נעהאט םורא »צײ|

 -ytxnttit( I'onpKsip צו טעלענר^ירם
 ג*נד ס»ן. Mr זאצעז זיי צו איחם רינ

 XWO&w נעאײלט ניט זיף האט ■ערם
ד םעדערײטןד די געקומע! ז״נען ו » 
 פ«ד חאנצן און הצױולאנר םון טשעס
 M1 כײ םיםינג. דעם אראנזשירט איהר

גאגץ *<ור א נעזאנם זי האט םיטיגנ

 דער און מײדלעך םעלעפאז אונזערע
שיקאגא• םון כחור שעהנער

 מאנוםעקטשורערם אונזערע נאר נים
 עס װי איז, גוםא קליװלאנד נאר אלייז,
 בחים בעלי אלע װאו שטאט א אוים, צײגם
ערשינרער. נעוואלדינע זיינען

 אין מיידלעך טעלעםאן אונזערע
 ארנאני־ ןוננעםאננען זיד האבען שםאדם

 אנגעםאננעז, נאר ניט הייםט, דאם זירען,
 א 1אי אויןי, ארנאניזירם ?יןי טאקע נאר
 סע־ הונדערם 14 זיך האבעז װאכעז •אר

 דער אן אננעשלאסען םײדלאך לעםאז
 םאר־ אננעשאננען האט מען אין ױניאן

 צו־ כעםערע ורענען רעדען אדן לאננען
 סםרײק א ווענען םאקע און שטענרע

אייד.

ױבםינע א אן ו ש ^ אנו ק
כאפרײ־ די פאר ליענ ״נ״שאנעל די

 רוםט פריזאנערם״ #אלים־שע די pc אוננ
 םאםעדהאנווענטאן א שיקאנא אין 1אײ
 טען28 אוז טען27 םען,26 טען,25 רעם םאר

םעפטעםבער.
 פר^- דעם אויף פונקטען הויפם די
טעלעםאן בעל די םון םענעדזשערם דידי אין אוםנעדולדינ ארבײטער די יעצם:צװײ זיינעז נראם .J ערהאלמינג און אויפריכטונג די װי זי און וחגרםער, שאדפעtvp זייערע אויפנעהױבעז וױדער איצם  סאקי פזנדדדאס? איהד ווײסט אמזד

 באװא־ אזוי זיך האט מען װײל דערפאר,
 פאליס, די ניט װען געהיט. אזױ רענט,

 רעװא־ א געװען זיכער װאלט מיליץ, די
 די אין געפלאצט װאאטעז באשבען אוציע,

 בא־ געװען װאאטען נאסען די הונדערטע.
 פארװאונדע־ און געטויטעםע מיט דעלט

 ױארנונ־ די און מיליץ די פאליס, די טע.
 געױען דאס זײנען די פרעסע, דער פון נען
 צױױ־ די געראטעװעט האבען װעאכע די,

 :פרעגען עואם דער קען אודאי, איזאציע.
 גערעטעט אונז האט איהר ריכטיג, נאנץ

 טען4 דעם געפאהר גרעסטער דער פון
 גערעטעט אונז האט װער אבער דזשולײ,

 דעם ׳טען5 דעם געפאהר דערזעאבער פון
 פאא־ די אין טעג? אנדערע די און טען6

 פאאיס די שוין דאך דך האט טעג נענדע
 ארבײט? געױעהנאיכער איהר צו נענוטען

 דער פרעגען הען הענען תירױו: דער איז
ױי פרעסע־באאפערס אונזערע נאר עואם,  ו
 שאינגט ער אז ניט, פרעגט ער אז סען,

 יעדען אפעטיט גרויסען מיט ארונטער
 זעאבםטפאר־ און, באאױ, יעדען אוטזין,

 שע־ איז עואם םין אזא פאר שטענדאיך,
גארישקײט. א דך מען

אױף הריכען אנגעםאנגען האבען יןאמג.נ אוו איעג די אז ערקאעיען/ זײ אף. טאנ דעם אויף װארט םען *ון שמפער  גירגער־ און פאאיטישע אכמריקאנער פון
 סרעסע סרײע רעדע, םרײע רעכטע, ליכע

פארזאםאונג. םרײע און
אאע, פון באפרײאונג באאדיגע די )2

 זײערע כײט װעאען זײ אז שרײען, און
 בעםה־ קײזער. זײער באשיצען קערפערס

 װיאהעאם׳ס און הינדענבורג האאװעג׳ טאן
 צו $נגעב$טען זיך ה^בען אאע — בנים

 פאאץ דעם אויף פראצעס צום זץי שטעאען
 װיא״ איז אופן אזא אױף װיאהעאם. פון

 גענעז.זײן טאא דאס און װידער, העאם
 דערפאר און ט^ג, פון העאד דער װיאען,
 עס אז םײגונג, דער פון פיעאע גאר זײנען
 די װעז זאד׳ גוטע זעהר א געװען װאאט

 ענטזאגט זיןי װאאט רענירונג האאענדישע
 װאאט דאס וױאהעאם. ארויסצואיפעין

 בעס־ דער אוםשטענדען די אונטער געװען
 אונאנגענעהטער זעהר א פון אויסװעג טער

אאגע.

אויןי. רעדט זי
| םיטיע דיזער םון טשערמאן דער

 רי פון סרעזידענמ דער איע, געוחנן איז
 ל v ברוונ״ םיס וױ נאכדעם םרײנמען. רײאװײ

 אויןי געםאכט און אפגערעדט האט פיעאד
- אײנדרוס, שטארקעז א עואם דעם
 חאם אסאאדירט, איהר האט כער

 אונזערזנר איע ברודער דיזער נאכהער
 אז דערצעחאט און אויםגעשטעאט

 האט און רעכטע... אייד האט טאא
I: איחי אויןי דעמפער א ארויםאײגען טרײט t 
 111| *וד1< ;סײן זינגעז דעם סיט און רעדע׳
 מיס צוגאנגען. עואם דער זיך איז טרי״

 אד9 א אדרעסירט נאך האט באנפיעאד
f אפגעפאהחנן נאכהער און מיטינגעז i t ' l l 
שיקאנא.

 ױניאן די אננעםאניגען האט מעץ װענט. די
 װארוי געה נאר ארויסצעײארפען, מײדאעף

 אננעפאנגען ױי מען האם אאעםען, ארוים
 א אראפגעבראכם רײדם, דושאי געבען
 װעאכע װארקערס, םעיר װעא מיט םטעח

 דערצעה־ סאנגעאעף, םארםאסט האבען
 דאר̂ו זײ םאד אז מײדאאף די אענדיג

 אין מעםבערס ווערען צו שאנדע א זײן
 זיף *ח אז י נ ו י ר א ב י י א א

 װעאכע סענשען, םיט צוזאמענקוסען
 דעם אזיף שפײען און טאבעקא קײען

 װען מעשױת. אזעאכע נאך און םאאר,
 װאס װײניג אויןי האבעז םיטאען דיזע

 געטאן נעהם א זיך מען האט געהאאםען,
 האט מען נעםאיף־, מיטעא, אעצטען צום

 בחור׳/ ״א שיקאגא םון אראפגעבראכט
 שענסטער דער איז זאגם, מען װעאכעה

 דאס האט מען אאנד, אין מאנספארשוין
 דאם רופט ער און אראפנעבראכס איהם
 פאר־ אײנציגװײז, מײדאאף די ארײן

 אײנ־ צו זײ טרײמ און זײ מיט כרײנגט
דער םון ר^זיגנירען זאאען זײ אז רײדען
ױניאז״

 אנצו־ אינטערעסאנט געװען איז מיר
 האב איף שיקאגא. םון בחור דיזעז קוקען
שעהנער א טאקע איז ער געזעוזן, איהם

סטדײק. א רופען װעט מען ווען
מיס־ ׳קעם קא*וק גרויסע אונזעחנ

 פאר א נאף און נױ, הערי באעק, טער
 זײע״ אז םיהאען אן שוין הײבען אזעאכע

 דיזעאבע ניט שױן זיינען איבײטער רע
 נאך טרײען זײ געװען. זײנען זײ װאס

 ספיטשעאעף/ זײ צו נאף גיבען אבער,
 ספיטשע־ װאונדעראיכע די אעקטשוראעף/

 די האבען װעאכע אעקטשוראעף און אעד
 יאהרען פיעא אזוי געהאאטען ארבײטער

 אונזערע מעהר װאס און פארשקאאםט.
 אאץ יעצט, ועדען קעפ קאאוק גרויסע

 די זײ געגען װערען םארביטערט כרעהר
 םון צויבער דער איז ארונטער ארבײטער.

״ספיםשעס/ דיזע
 קעפ די קרעדיט געבען אבער סוז מען

 זײ אז באסעס, סאאוק אונזערע פון
זייערם. טוען זײ און אפ ניט דאס שטעאט

 אונזערע באויז זעהט איהר װען יעס,
 אויױ אױזר דער?ענט מאנופעקטשורערס,

 נערװעז, זײנען זײ אז געזיכטער דיערע
 אא־ זײער זיי, מיט מעהר דער איז עפעס

 היפאתדיטסטװא פרן פאאיסי טע
 אויםגעגע־ ניט באסעם דיזע נאןי האבעז

 גאיטשען זײ אז אבער שוין זעהן זײ בען.
 שטויסען שטארהע פאר א שםױם, א זיןי.
 האנדאען אנםאנגען אדער װעאען זײ און

 ארונטער״ זיף װעאען זײ אדער אנדערש,
 דאן שוין זײ װעט חרטה קײן אז גאיטשען,

העאםען. ניט

 אוים־ די פאר ניט םארבאנד א איז שאנס
 זי פארקערט, נאר םרידעז, פון האאטונג

מאחטות. װײטערע צו םיהרען װעט
 דער געװארען באקאנט איז װאןי די

 פראנקרײף צװישען אפטאוי ספעציעאער
 אםעריקא װעאכען אין אשערירןא, און

 םיאיטערישע פואע פראנקרײף צו צו זאגט
 ער־ ניט װעט דײטשאאנד פאא אין היייױ,
 טען װאס אאעם, דעם פון עטװאם פידען
 אנבא־ אין צוזא;ען. געמאכט איהר האט

 אפטאף׳ ספעציעאען אזא פון םדאכט
 גאציאנעך דעי םון געגנער די טענה׳ץ

 בעשעפער די אז קאאר, דאף איז איעג,
 איהר פון האאטען גופא איעג דער פון

 דער װאס צו טו ניט, װען װעגיג. זעהר
 די דאף איז צוזאג? ספעציעאער דאזיגעי

 פעאע. אזעאכע פאר נאר באשאפען איעג
 ספעציעאען דעם פון װערט דעם חוץ א

 טאקי װעט אםעריקא או קאאר, אפדאך
 אאעראײ אין מ״שען שטארק זיך םוזען

 ר.ען דאס װאס סכסוכים׳ אײראפעאישע
 דאס מלחפה. צו אױך םיהרען אפט
 פרעזי־ דער װעט א;דערעס פיעאעס און

 איז עס און פארענטפערען. םוזען דענט
 זײן װעט פײט ידער אז צוױיםעל, קײן

 ארוים־ װעט עס װער אוז הײסער, א זעהר
 צו שװער איז דאס זיעגער, דער קוטען
איצט. זאגען

 װערכע אדמר פארםאאגט, װעיען װעלכע
 פאליטי־ םאר געפעננניס אין שוין זײנען

 טע־ אינדוםטריעלע פאר מײנוננען, שע
גלויבענס. רעליגיעזע אדער טיגקײטעץ

 םון פארשטעהער אײן לאדט ליעג די
 קאנזוענ־ דער צו ארגאניזאציעס אלערלײ

 לא־ א אירגענד אז ניט, גלױבט זי שאן.
 אויפטאן עםעס \v? קערפערשאםט יןאלע
 אנטײאמערי־ און רעאקציאנערע די נעגען

 ארויפ־ זיינען װעלכע פאליסיס, קאנישע
 קלײנע א פון עולם דעם אויױ געצװאונגען

 דער םון קאנטראל אין איז װעלכע גרופע,
 איז צוועק דעם צו מאכט. ^םעדעראל

 אר־ נאציאנאלע א געײארען ^וויפנעבויט
 יעדע אמאניזאציעם. פון גאניזאציע

 שיקען צו בארעכטינט איז ארגאניזאציע
 פאר דעלענאט אײז צו און דעלעגאט, אײן

 נאך שרײבען צו מעמבערס. 300 יעדע
 נוי־ דאס שיקען צו אויר און קרעדענשעלס

 אויסנאבען פארשײדענע אויח געלט טיגע
אדרעס: פאלגענדען אויף

J. Mahlone Barnes,
Room 25, 138 N. La Salle St.

Chicago, 111.

 נים ם«קע איז רעװאלוציע די און
געקדםעז•

 אטאא געװארען. װעלט םארקעהרטע א
 רעװאלוציאגע מנגע די זײן עס פלעגען

 בשורה די אנזאכען פלעגען װעלכע רען,
 דער רעװאאוציע. קומענדער דער פון

 קײנטאא אנזאגער די אבער האט עואם
 װײמער זיך האט ערגסט, גענוטען גיט

 און אי־בײט׳ טאג־טעגאיכע זײן געטאן
 איבער־ זיף געאאזט נים אוםז בשום האט

 עס זיימן צײטען אונזערע אין שרעקען.
 גרעסטע די דוקא םענשען, אנדערע גאר

 װעאכע רעװאאוציע, דער פון געגנער
 אט״ אט׳ אז אנזאנ־פן, אײן אין האאטען

 און ׳אט אט, קוטט. רעװאאוציע רי און
 די באאשעװיקעס, די אנארכיסטען, די
 טיט טאן װארף א זיף װעלען װ. װ. א.

 רעגירונג, די אויף נדאכם ;אנצער זײער
 גרינדען װעאען אין איהר, אומשטירצען

רוסאאנד. אין וױ פונקט סאװיעט׳ א
 אנ־ טעז האט רעװאאוציע דאזיגע רי

 עט־ אעצטע די פון משף דעם אין געזאגט
 אין ניגונים פארשידענע אויף װאכען איכע
 און פרעסע. אביעריחאנער גאנצער דער
 אננעזאגט גאאט אזוי כיען האט נאר ניט
 אנגעװיזען האט טען ױ• רעװאלוציע, די

 ;רוי־ די אט װען טאג, באשטישטען דעם
 נעמ־ פארקוטען, עס דארף רעװאלוציע סע

 ווען דאן, אט דזשולײ, טען4 דעם ליך׳
 פרעהט פאלק אטעריקאנער ;אנצע דאס
 רעװאאוציאךגעװאונע־ א אין איבער זיך
 פארקו״ עס דארח אונאבהענגיגהײט. נע

די שםיעבט װעאכע רעװאאוציע, די םען

 וױלען מוױ־לײםע אונזערע
H:*׳.-;וױידזשעס. בעםערע w

 ארױסי האבען ארבײטער קאר אונזעיע
 רמנכערונן א םאר םאדערונגען געיטטעיט

 זײ און שטונדע, דער אויף סענט 12 םון
 אויב אז װערטעה םאײנע איז זאגעז

^ זײ געהען ניט דאס קריגען י י ר ט  ס
גאיק. טיט זײן זאא אימאליען. אי{ לאגע קריטישע

 אין אאגע די איז באריכטען, אאע לויט
 מיי־ די קדיטישע. א װירקליך איטאאיען

 הא־ אוים, זעהט עס װי אונרוהען, סטע
 שרעקאיכען דעם אין װארצעא זייער כען

 לאזט אאץ םון פריהער דערפאר און יקרות
 פאר״ די אויױ צארן זײן עואם דער אויס

 צוברעכענ־ געשעפטען, קראטעז, שײדענ-ע
 ?וטט װאס אאעס, פאינדערענדיג און דיג

האנד. אונטער׳ן נאר איהם
 די אויך האבען צײט דערזעאבער אין

 הינטעײ־ פאאיטיש^ א שפײז-רײאטען
 %ד האבען פאעצער פיעאע אין נרונד.

 דעם אויט סאװעטען, געביאדעט רעבעאעז
 איבער־ האבען די און םוסטער, רוסישען
 פאאי־ גאנצע די דערװײא פאר גענומען

כיאכס. טישע
לײכט. אזוי ניט עס געהט נאטירליך,

 סאלדא־ שיקט זײט איהר פון רענירוננ די
 אנדערע אין און םלארענץ אין און טען,

 א־ן פארװאונדעט םיעאע זײנען פאעצער
געװארעץ. געםויט

 שםײז- אאע די פון רעזואטאט דער
 אלײן רעגירונג די דאס איז ראיאטען

 אמאניזאציעס ארבײטער די װאו דארט,
 מאכט, די פארכאפט ניט פריהער האבען

 אאגע־ אן פאר באפעדזל א ארויסגעאאזען
 עס פרײזען. פיז רעדוצירונג טײנע
 עואם דאס׳האם^דעם אז אבער, שײנט
 אעצטע די אױט און בארוהיגט, גיט װײט

 גא:ץ אז דערבײ, עס האאם טעלענו־א-עז,
 םאא״ די אין שטעהן באאד זאא *יטאאיעז

 די אין סטרײק. דזשענעראא א פון סען
 איז אז װעדט״יצוגעגעבען,* טעאעגראמזון

 אין באוונדערס יאעצער, פיעלע פיעאע,
סאציא״ די ד«אמן; צענטראלאיטאליען,

ז״ר׳נאד דינגען באסעס קעפםײקער די
 איז העפמאכער די פון סטרײה דער

 קעפםאנוםעקטשו־ די געענדעט. גיט גאך
 וועאען זײ אז איסער, נאך דענהעז רערס
 פרײזען, די פון אפדינגען עםעס הענעז
 ורעץ עס. זיך האנדעאט דעם וועגען װײא

 די אז איבערדענהען, זיך װעאען זײ
 זײע־ ארויסגעשטעאט האבען סטרניגןער

 זיך, דינגען צו אויף ניט פאדערונגען רע
 דער װעט קריגען, צו זײ טאקי נאר

געענדיגט. זײן סםרײק
 שױרט-םײחערם די םון סטרײק דער

 בא־ פיעאע צושטאנד. גוטען א אין איז
 איבע־ די געסעטעאט. שוין האבען סעס
נאכקומען. ײעלען ריגע

 דזשענעראל דער אויך איז אזוי
 סטרי״־ די סיגארמאבער. די םון סםרײק

 די איז דאס און פעםט, זיך האלטען קעד
זאך. הױפט

 העלד דער וױדער וױלהעלם
טאג. פדן

 געװארען באקאנט ערשט א*ז טעג די
 פאר׳' ״ביג רי אז דזשארדזש, לאאיד דורף

 האהענ־ וױלהעלם ,א. בעשלאסען׳ האבען
 רײטש־ פון קײזער ;עװעזענער צאלערן,

 לאנדאן נאך װערען ;עבראבט זאל לאגד,
 איטנערנאציאגאלען אן פאר ךארט, און

 פארענטפערען זיןי װידער ער זאל נעריכט,
 קענטיג איז עס וױ חטאיס. זײגע פאר
 םאר״ ״ביג די האבען באריכטען די פון
 פראגע׳ דער איבער דעבאטירט פיעל :יט
 פארקוניעז. זאל פראצעס וױלהעלם׳ס װאו
 אײנעם אויױ אז באהויםטעט, װערט עס
 זאל פאר״ ״ביג די פון טיטינגען די פון

 לצאיד פרײם־מיגיסטער עננלישער דער
 אימי־ איז״ געפרעגט: דיאבעז דזשארדזש

 גע׳כישפט זאל װילהעלם אז דאגענען, צער
 קײנער ױי אזוי און לאנדאן?״ איז לוערען

םארשטא־ עס איז געענטפעדט, ניט האט

ש^רטערן געהט בידערםאן פריגץ  ט
ידניאן. א

 ׳גיט בידערמאן פרינץ פירמא די
 ארבײטער״, ״די םאר צײטוגגעל א ארויס
 אײםעלם״. *פרינץ צײטוגנעל די הײסט

 צײטוננעל דיזער אין מיר לעזען װאך די
 דארם האבען ארבײטער ״די םאלגענדעס:

 גא״ דיזע האם אלזא גאװערנמענט, א
 רעפרעזענטעטיװס, אװ הויז א װערנמענט
 םון דירעקשאן דער אונטער נאטירלױ

 געװארען אםגעהאלטען איז פירמא. דער
 באשלא־ איז פאלגענדעס און מיטינג א

: געװארען םען
‘געװא אױפגעבראכט איז םראנע די

 בידערמאן פרינץ םון ארבײםער די אז רען
 םאר איז ניט עס װאס פארפירען דארםען

 ארויסנעהמען און ארגאניזאציאן אן
 דאס סטײט. פון טשארטער א דערםאר

 אויכד פון הײנער כדי װערען נעטאז דארף
 זאלען אונז), טען מײנט (דאס סײה
 אר־ די אז אויםװארםען הענען ניט פעהר

 דיזעל־ ארגאגיזירט. נים זײנען בײטער
 אױך האט רעפרעזענטעטיװם אװ הױז בע

 לעטער דעם םון פראגע די אריפגענוטען
 ױניאן װארקערס נארמענם ליידיס די װאס
 ארום ארבײםער די צו אױםנעטײלט האט
 יר די זאגט לעםער דיזען אין שאפ. דעם
 באנום דער ״אז ארבײםער, ךי צו ניאן

 אז קירצער, לעבען דעם טאכם סיסםעם
 ארבײ• דעם םאכט םיםטעם באנום דער
n*a לענעף. און געזונד זײן פאך^דען

פון ערפינדונג די זײמ אבגעלעבט פשוט האבען

אבפיהר־מיטעל זיכערער און נעשמאקער דער

 אפעםימ, דעם פערבעםערט םאגען, דעם רעגולירט עקם-לאקם
אײך מאבט און בלוט, דאס רייניבט נערװען, די שטארקט

מונטער. און פריש פיהלען ארבײט. אנערקענטע
 קאראנא, מײזעל׳ ג. םון ארבײטער די

 דעם סרעזענםירט האבען אײלענד, לאנג
 א םיט סמאאים אײב בר. טשןגרטאן שאפ

 אחגנטליכער זײן םאר װאטש גאלדענער
 אז האםען סיר האנדלונג. מאקםישער און
 זייץ םארטזעצען װײטזנר אריױ וועט ער

 די םון בעסטען און װאויל פאר׳ן ארבייט
 דער םאר אויך אוז שא* פון ארכײטער

יועאן. םאכער קלאוק אלגעמימעד
־• v,קאםימזג שאפ די •
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 קאאוה די װאם אגלימענט נײער דער
 געשאא־ האט שיקאגא םרן ױניאן סאכער

ע|  פאנוםעקטשולעלם קלאוק די םיט ם
 עפאכע נייע א עפענט אסיאײשאן

:#p באוחד אלבײטער אמעריקאנער דער 
 ניט לעװאאו^יע א אן םאנגט און נונג

| /  נאר אינדוסטריע, קאאוק דער אין *ר* |
 מעכא־ אינדוםטליעאעז גאנצען דעם אין

לאנד. םון גחם
 דער פון םיהרער קאנסערװאטיװע די ־׳/

 בא־ אײבאר, אװ םעדערײשאן וממנריסאן
 עי־ די געװען זײנען זײ אז זיף, ריחסען

 װעאכער געזעץ א .שמע*דולכצוםיהרען;
 ניט איז ארבײטם־קראפט אז אן ?צייגט

 מענש־ אעבעדיגע איז עס אז םחורה, קײן >
ט קען װאס םאײש, און באוט ';<יבע  ני

 מדרגה דער אױף װערען •אװעסגעשטעאט‘
 בא־ גיס דערםאר ר,ען און סחורה א ^םון

 טאטעריאל, רױהער וױ װערען •סראכס
 אין װערען םארװאנדעאט דארף ^חנאכע

 דאןי װערען. צו הארקויפט אום זאך א
 אין פרינציפ דעם אבעי־ זוכט םען חנן1

, ניט. עס מעז געםינט $$|בצן,
אגרי־ נײעש דעם אבער םען לעזם |<־׳

 װארםט מײהערס, קאאות די פון נמננט ?
*V פארוױלקאײ די אױגען די אין גאייןי 

 אלבייטס־ אז פרינציפ, דעם םון כונג 1
 נאר סחורה׳ קײן םעהר ניט איז ימראםט

 דעם םון און סחורה, א װי ■^׳'יאגותרש
 א זי קריגט ארױסגעהענדיג, *רינצי•

 אפשאצוננ. און אנערהענונג אגדער ג#נץ ׳
 םריהער ןזאבען מײקערס קאאוה די . ג•

 םון אםשאםונג די געםאדערט אאץ &אר
nqjy v 1םי אײגפיהרוגג די און מוורבײ 

װאו־ארבײט.
f f אין רעװאאוציע די אן זיך םאנגט דא 

 בעסער אדער אינדוסטליע, קאאװן |דער
ט, ' אנ  אעבען דעם אין לעװאאוציע די מז

 .מײהער. האאוק חןם םון
i איז רעװאאוציע די אז אמת, איז עס 

 עס אמת, איז עס םאאשטענדיג; ניט נאןי
 װעאכער קאמוניזם, דער ניט <אף איז

ט5: פ א  אין גאײכהײט פאאשטענדמע א *
 דעם אװעק אבער שטעאט עס ׳גאצאהאוגנ,

 ענערגי די און םאיײט און באוט די ״בען0|
 א העכערע, א אויף ארבײטער דעם £פון

 נעםינען מיר װען םדרגה םאראאי^ערע ^
 ״טטיק־ פון סיסטעם דעם אונטער איהם

ארבײט.
 זיד אנפאנגעז ׳ןען מײהער חאאוק דער

 אעבעדיגער א װי באטראכטען׳ אאײן ;
 װעאכער םון סחורה׳ א װי ניט און

 און אידטעניר אײגענער ד*ן אאײן איז צר
 אױפ׳ן ארויסיטטעאען אאײן זיך ^ךארף

אס^עךבאאק.
 דער פון םונדאמעגט דעי איז דאס
 װאס געבײדע, רעםובאיהאנישער גאנצער

 אינדוס־ פאר בױען כיײקערס סאאוק די
 װעאכען אויף און דעטאקראמיע טריעאע

אויף. האלט׳זץי אינדוסטריע זײער *
 פונדאפענט דיזען אװעקאײגענדיג

ט םײקערס קאאוק די נ^הען גע־ זײער פי
 פיני־ א אײן פיהרען אין װײטער ביידע %

 אוין פון פי-יפום א און צײט, שון סום
 פאף־ יעדער אין ארבײטער יעדען םאר

. ארבייט.
מײהערס, קיאוק די האבען א-צט ביז

 געהאט ניט ארבײטער, אנדערע םיעאע װי
ארבײטס־ דער פון מיגימום אטת׳ן קיין

K .צײט
 געארבײט האבען סײקערס קאאוק די

 אװער־ ׳טטונדען ס,י א מיט ^טונדען 49
to״o געארבײט זײ האבען סיזאן אין און 

 ארבײםער םיעאע אז אזוי גרענעץ, א אחן
 צװײ ארײנגעטאן װאף־צײט א אין חאבען
ארבײט. װאכען

 דער אז דערצו, געפיהרט האם דאס ^
 און צוגעװאוינט זיף האט מײקער קאאוח

 מיט םענש, א איז ער אז פארגעסען חאט
 כייט און ארבײטען, צו כוחות באגרענצטע
 רע־ דער אעבען. צו יאהרעז גאגחןנצטע

 ;עפיהרט האט סיסטעם אזא םון זואםאט
 האכען מײהערס סאאױן די ,אז ול^רצו

 דאק־ פאר פאציענטען סף א צוג^פטעאט
 סאנ״ און סאניטארױמס, םאר טוירים,

 גרעםטע די און האספיטאאס, פשאן
 אייוי א^ײז, זיד האבען זײ, םון אאוזא
 געגעבען און יאהרען די םארהירצט שנעל
 אנדערטײקער. צום געשעםטען םעהר

H די באגרענעצט אגרימענ נײער .דער 
 קאאוה דעם םון ארבײט דער םון

 װערט צײט רעגואע די נאר ניט םווסער.
שםונדען, 44 ןאויויי 49 םון צירט

 די נאר װײניגעד, װאף א שטונדען
 אז אזוי, באגרענעצט ווערט יטיים,

w צאחא געוױסצ א ארבײטען גאר
1• fc

 אווערטײם. קײן ארבײטען ניט גאר מען
 טען15 דעם און םאי טען1 דעם צװישען
 און נאװעפבער טען15 דעם און דזשואײ

 גיט םען טאר דעצעםבער, טען31 דעם
אװערטײם. קײן ארבײטען
געװא־ געמאכט זײנען געזעצע דיזע

 ערשטענס צװעק. דאפעאטען א פאר רען
 סײהערם קאאוק די פאװועהרען עס װעם

 קורצען א אין צײט צרפיעא ארבײטען צו
 װערען דעם דורך װעם סיזאן דער ג%ואן.

 װע־ מײקערס קאאוק םעוזר און אײנגער,
 סיזאן קירצערער א ארבײט. האבען אען

 קורצערען א אין ארבײטען שנעא מײנט
 זעאבסטפארשטענדאיד, און צײט םון מ״טר

 אנשטרענגען זיר מײקער קאאוק דער מוז
 א צו עס פיהרט דעם אויסער און כעהר׳

 פאנכע װאס ױניאן דער אין צױטטאנד
 אדער האבען פאנכע און צופיעא ארבײטען

װעניג. צו ארער ארבײט, קײן גאר
 און םטאביאיזירם באגרענצוגג דיזע

 אאע םאר האנדיציאנען די אוים גאײכט
מניאן. דער םון מיטגאידער

 דיזע םון וױכטעקײט און עצם דער
 בא־ םענשאיכע זייער קריגען רואס נײע

 דעם םון עס באטראכט םען װען דײטוננ
 םון ניט און שטאנרםונקט מענשאיכען

 שטאנד־ האנדעאס ?אםערציעאען דעם
 ארבײטס־ די פון באנרענצונג די פונקם.

 םאר־ דער און אװערטײם די םון און צײט
 מאנא־ געװיסע אין אװערטײם פון באט
 טײערער מאכט יאהה םון טעג און טען

 ארבײםס־קראפט — סחורה מענשאיכע די
 ארבײטס־ די ארויס שטעאט עס און

 פואםירעגדע אעבעדיגע א אאם תראפט
 געשטעאט װערט װעאכע םענשאיכתײט

 הע־ םראפיט, װי העכער געאד, ײי העכער
 באס, דעם םון אינטערעסען די װי כער

 עקסםאואטירען װײניגער קען װעאכער
 אר־ דער װאס דערםאר ארבייטער, דעם

 םאר צײט װעניגער ארבייט בײטער
איהם.

 גיט איבײטער אן צײט םעהר װאס
 גרע־ אאץ םעקטארי אדער שאפ אין או^וג

 עקספלואטא־ מעהר און צײט די איז סער
 אר־ נעגען װערען אננעװענדעט ען)ר ציע

* בײםער.
 ארבײטער אן צײט װײניגער װאס

 דיענט װײניגער אאץ שאפ אין םאדברענט
 עקספאואטאציע, םון מיטעא א אאס ער

 און מענש דער אן זיןי זעהט פעהר אאץ
 סחורה, די אן זיך זעהט װײניגער אאץ
 אונםער איז מײהער קאאוק דער װאס

אומשטעגדען. הײנטיגע
 םיט םעץ קען שטאנדפונקט דיזען פון

 קאאוק׳׳פײקערס די אז זאגען, ױכערדױיט
 םון ־* סיסטעם דעם אפשאפען העלסען

 אינדוסטריע זײער אין עקסםאואטאציע
 ױניאנס, אנדערע אאע װאס װענ א אויף

און פאריערס אמאאגאכױיטעד, די אויסער

 ניד שױן עס האבעז (זײ םייקצרס העפ
 איז נאכםאז אגפאעען שנעצ וועאען טאן)

 די םים רײהען די אין שטעאען זיך וועאען
אינדוםטריע. נאדעל דער םון ארבײטער

 סאאוק די םןו אגריםענט נײער דער
 בײ אפ ניט אבער זיןי שטעאט מײהערס

 עקם־ די באגרעניצען םון םדרגה דיזער
 .גאויבען םײקערם סאאוק די פצואטאציע.

 און דעםאקראםיע איגדוסטריעצע אין
 אין רעםובאיס א אײנצוםיהרען שטרעכען

 איבער זיעה די האבען זאאען זײ װאו שאפ
 זא־ זײ װעאכע אונטער באדינגוננען רי

ארבײטען. אען
 מענישעז, זײנען זײ אז באגרײםענדיג

 הײן ניט סעהר זײנען זײ אז םיהאעגדיג
 דעם ביז נעווען זײנען זײ װי סחורה,

 באפעסטיגען צו זײ זוכען אגריכיענט,
 אר־ די איבער נאר ניט רעכטע זײערע
 באטראכטען זײ װעאכע קראפם בײטס

 ביז וױ װיכטיגער און הײאיגער פאר
 דעם פאכענדיג האבען זײ נאר איצם,

 צוױי־ א געמוזט'מאכען שריט ערשטען
 איײ זײערע באפעםטיגען צו שריט טען

 םיט־ זײערע דורף דירעקט רעכטע גענע
 פרעםדע, זייטינע, דורף ניט און גאידער

 םארכײט־ אונפארטײאישע זאגענאנטע
אדזשאםטעגנס. און ארביטרײטארס אער,

 נע־ אײנגעפיהרט זײנעז דעם צואיעב
 די סעאאען צו קאםיטעס שאפ װארען

 דײ סקײא, מיניםום די אריבער פרײזעס
 א מיט אדער בתים בעאי די מיט רעקט

 הבית, בעא פון פארטרעטער דירעקטען
באזונדער. פאך און שאפ יעדען פאר

 מײקערם האאוק די האבען דעם מיט
 װעאכער םארװערטס, שריט א געכיאכט
 ארבײטער אנדערע אאע איבער שטײגט

 אנערקענונג זייער און ארגאניזאציאגען
 בעאי די םיט פארבינדונגען דירעקטע פון

 װע־ פארהאנדאונגען זײערע אין הכתים,
ארבײטס־קראםט. זײער פאר אוין דעם גען

סאנסערװא־ די װען צײט דער אין
 פראגרעסײוע מאנכע און ױניאנס טיװע

 םון םאראםאנעאיא גאנצע א האבען
 אר־ און מענעדזשערס דעפוטיס, משרתים,

 םײהערס קאאוק די ,האבען ביטרײטארם
 אװעלןגע־ םעדער שטריך^פון אײן םיט

 שװערער אאטער גאנצער דער מיט מאכט
 מע־ און ארביטרײשאן םון פאשינערי

 אויף אײנגעפיהרט האב־גן און דיאײשאן
 אינדוסטריע־ דירעקטע גראד, געװיסען א

 גע־ עס אויב אדער דעפאקראטיע, אע
 אקציאן דירעקטע בעסעו/ דאנכע פעאם

םעקטאריס. די אין
 װײדזש־ נײע די צו איצט קרמען מיר
סקײאס.
 אװעקגע־ האט אגױיםענט גײער דער
 הױ־ א אויף מײקערס קאאוק די שטעאט

 זײער םאר אנערקענונג פון םדרגה כער
 אין קײנמאא נאך זײנען זײ װי ארבייט,

איצט. ביז געשטאנען :יט געיטיכטע דער
 אינטערנע־ דער פון פארטרעטער די

 הא־ װארקערס גארםענט אײדיס שיאנאא
 מי־ הויכען א עסאבאירען צו געזוכט בען

 װענ א אפען אאזען געװאאמ און נימום
 שגעאער נאטיראיף זײנען װאס די פאר

און װערט אמת׳ן זײער אויט קריגען צו

^ דער tn חנרלאזען יגים ן ר נ ח מ ן ו ן  ז
 חסר םח jav י םאאעז זאא סאאועמר

ppדי־ ה^כצן זײ ב^ס. פון ספאואטאציע 
 דורכגעםיהרט םאאשםעגדיג פרינצי• זען

אוםז. בעסםצן אויפ׳ן
 אאגגזאםען דעם םאר םיניםום חנר

 אזא אײף םעסםגעשםעאט איז ארבײםצר
 וו*ס םײקער, * ?אאו? יעחגר אז הױד,
 ניט זאא ער ארביים רער םון םײא א םאר

 וױידזשעס אזעאכע ?ריגען וועט םאכען,
 אנשטענדײ אן םאכעז ?ענען וועט ער אז
 זײט אנדערער דער פון און אעבען, גען
 ?אםיט^ שאפ די געויואחנן געשאםען איז

 ארימגר ס?ײאס די סעםאען וועט װאם
 בא־ ארבײםער יעדען פאר םיניםומס׳ די

בתים. בעאי די מיט דירעקט זונדער
 אין אגריםענט נײעם דעם נעסענדיג

 גזך פײ?ערס ?אאו? די האבען גאנצען,
 אינדוס־ דער אין עםאכע נײע א שאפען

 א האבעז װעט וועאכע וועאם, טריעאער
 גאנ־ דער אױף װירשנג וױיט־געהענדע

אםעריקא. םון באװענונג ארבײטער צער
 ?אנסערװאטױוע די װעאכע תורה די
 איצט האבען׳ביז םיהרלר ױניאז םרײד

 װײדזשעס דעיס פעיר ״א געםרעדיגט,
 צױ ווערם סװאיר?/ דעי פעיר א פאר

 איינ״ די דורף זיף צוםאאט און בראכען
 שםונ־ 44 און װאך־ארבײם םון םיהרונג

 ארבײטס־םאג נארפאאער דער אאס דען
 נאד עס וױ מיניםום, הויכען אזא פיט

אומ?ןםענדען. הײנטיגע אונטער םעגאיןי
 אינדוס־ נאדעא דער פאר ױניאנס די
 ספעציעא, םײ?ערס ?אאו? די און טריע
 װאןײארבײם םון אײנפיהרונג דער מים
 הא־ ׳שטי?-ארבײם פון םאאץ דעם אויף
 אר־ םון םראגע די אװע?געשטעאט בען

 פא״ א אױף ארבײטס״אױן און בײטס״צײט
 אר־ דער באדען. םראגרעסיװען זיטױוען,
 ער װיםיעא איז, ער װאס וױיס בײטער
 דארף ער אאנג װי סעיםום, אאס ?ריגט

מיניםום. דיזען םארדײנען צו ארבײטצן
 אםערי?אן די װעאכע בײ אאזונג, די

 נע־ זי̂ך האט אײבאר אײ פעדערײשאן
 ארב״םס״טאנ׳ שטונדען 8 דער האאטען׳

 ווערט. און אינהאאט זײן םאראארען האם
 םיע־ א נײע, א iwippw איצם האט און

 םענשאיכערע א און וױכטיגערזן א םערע,
 דער םון ױניןןנס די דורך און באדײטוגג

 םעדעריישאן די איז נאדעא־אינדוסטריע
 פאר ארויסצוקוםעז ןנעצװאונגען נעװען

 44 ארבײמס־טאג, קורצען נײעם דעם
 ער־ געסוזט זיף האט און װאך א שםונדען
 אוים־ דער אױף װאןײארבײם פאר קאערען

 אינטערנעשיאנאא דער פון פאדערונג
 צו ױניאן, װארי^רס גארסענט אײדיס
 םײסערם ?אאו? שי?אגא׳ער די װעאכע

םײא״ א זײנעז און געהערען
הא־ מײסערם קאאוק שי?אנאער די

 הא״ ךײ באריהכמן. צו װאם םים זיך במן
 םעג^ זײ שטאאצירען, צו װאס פיט בען
 געםאן זיך האבען זײ גראטואירעז, זיך

 א װאס צײם שרצעסטער דער אין גוטעס
 םעגר די געהאט איז עס װען האט ױניאז

 מא־ א געשאםעז האבען זײ און איכחײם
 פון ױגיאנס טרײד אנדערע אאע פאר דעא

אאנד.

I

(פעליעםאז) רעדען פון סונסט די
ליבערםאן עליאם פון *שעהנע די פאר לעקציעם םעריע 8

רעדע־קוגסט.

— צוױי נומער לעסאז

קריטיק אדן אונטאלעראנץ
 האבען אעסאן ערשטען אונזער אין

 םון װינקעא־שטײן דער װי געזעהן פיר
 אבער פוזען מיר חוצםה. איז רעדנערײ

 זײ־ חוצפה אויסער אז ערקאעהרען, אפען
 יע־ װאס מעאות עטאיכצ נאך פאראן נען

 דאס באזיצען. םוז ״רררװאאוציאנער״ דער
 אונטא־ איז פראגראם אוים׳ן נעקסטע
אעראנץ.

געגענכעזעצ־ דאס איז אונטאאעראנץ
 טא״ איז װאס היינט טאאעראנץ. םון טע

 פרע־ אודאי אונז דאך איהר װעט אעראגץ
 ט^ואעראנץ ׳ז$«נט װערטער־בוף דער גען?
 אײ־ װען אז הײסט, ד#ס דואדונג. איז
 געגנער א מײנער איז ער און רעדט נער
 אויסהערען זנעדואדיג איהם איף פוז

 אנ׳ אן מײנער געווען װאאט ער װי טpונ8
 מײנע פון אנהענגער אז אדער העננער
 צױױאיזירטע זאגענאנטע די אידעען.

 אז אײגגאױבעניש, אן נעהאט ד^וט װעאט
 שוױײ צוױ״םער ךער דארוי אײנער, רעדט

 צוױיטער דער װען אבער דערםאר נען.
 דארםען עישפזןר דער װעט רעדען װעט

s שוױמען:
 םין ־אזא פאסט אײף, בעט *יןי אבער

 רררװאאוציא־ הײס־באוטיגען א םאר זאך
 יענער ווען שוױיגען חײסם װאם נער?
̂אט wr ניט? נצײף איר װןוס חןדט וו

^ד  נעפיהאען, אונטערדריקען הײסען י
 ניט פרײהײט,. פערזענאיכע דערשטיקען

 אינדױױדועאען דעם ענטוױקאען אאזען
 אין זאך אזא עראויבען צו ! גײסט

 אונטערדער יאהרהי־נדערט צװאנציגסטען
 אויס־ לואפיטאא־סטישער א םון פאסקע

 נידריגער איז טאאעראנץ — טראכטונג
 װעאכען אירגענד פון װערדע דער פון

 א געדײנקט! דערפאר רררעװאאוציאנער.
 אויפגע־ מוז טויט און אעבען אויף האפף
 רררעװאאוציאנער יעדען בײ װערען נומען
 ?ונסט אםת׳עד ד־ער םון געניסען װיא װאס

 יעדען .אונטערכרעכט שעהךרעדנערײ םון
 איהר װען װיאט׳ איהר װען רעדנער
 דערשטי?ט גאוכט,נאר. איהר װען פיוזאט,

 קײ• אונטער פרײהײטס־גײסט אײער ניט
 ברענטש־פי־ ?ײנע בײ אומשטענדען, נע

 םאר שאפ־פיטינגען, קײנע בײ טינגען,
 ל,ײן — ניט םאא לױין פאר ניט, קײנעש

 גאפער־ פאכט שרײט, ׳רעדט ניט. פאא
 אײך צי וײן װעפ װאויא אז און קוגגען

גײסט. אײער און
 זעהר א א; אן זיןי ם*ר שט-יסען דא

p װאש םר^באעם וױכטיגער p רעדנער 
 פאראויסצוזעחן.. םארפעהרען ניט םאר

 אנחנחן װען טאן מען זאא װאס נעמאיד,
 ריידען? פיטען איז אײך אונמערברעכען

 רעדנער א געווען װען זײם איחר אויב
 רעװא״ ?יין םאר ניט דאף/ איהר וױיסט

VI םיחאם עס וױ #געדאכס צוציאגער

 טו״ א װערט אמאא מיט װען פאסקודנע
 געדאנ?ען? אײערע צוםישט מען און םעא

 םאא? אזא אין טאן פען זאא װאס הײנט
 זײם רררעװאאוציאנער א —תירוץ דער איז

 שרע?ט טא איהל/ האט חוצפה איהר,
 אריבער זײ שרײט דעם, פאר ניט זיר
 זײ סוט קיין ניט האט איהר אױב און

 l"p ניט איהר זייט דאן אריבערצושרײען
 וואס גיט האבען םיר און רעװאאוציאנער

אײך% םיט רעדען צו
 װעגען געזאגט האכען מיר װאס און

 רעדנער א אױסהערען אין טאאעראנץ
 געגנער־ א עראױבען אין נוט אויך האאט

 איהר מוזט זאף אײן רעדען. צו רעדנער
םארהיטען םון אונצע אן געדיינקען:
 צו םונט א וױ בעסער איז קראנקהײט

^,npjKnp א הייאען  םיר דארםען װאס '
 גענערארנו־ זײגע און געמער א הערען

 גע״ די םארשטעהט (איהר פענטען
 ענכד איהם פרובירען נאכדזער און םאהר?)

 ניט גאר •גאייכער פיעא ניט איז *— םערען
 א נים דאס איז רעדען? איהם אאזען צו

 א' גוט! און אײנםאך שכא•? פשוט׳ער
 פעם־ די סוסעא, א װערען דאך קען עס

 מי״ דער ענםױשט, װערעז װעאען בערם
 ז. א. װערען, אפגעבראכען :אד יזען טינג

 דאם בעסער. נןיד סאקזן דאס איז — װ.
 רע״ אונזער באשײנפעראעףע צײגען װעם

 םאר־ שטעף/ ברעך, גײסט. װאאוציאנערען
 דער ארדגונג. עקיזסםירענדע יעדע ניכטע
 םון קאפ דעם אױף םאאען וועט םוםעא

 פארבאיײ סיר און אדפיניסטראציע דער
 גײסט. רעװאאוציאנערען אוגזער פיט בעז

? פארשטעהט איהר
1%א אריענעהםען םחם איחר ייצס
m -■ A*

* .>• י ׳

 אדער נאזױןונאלען * םיז ציים g את
k נעװעהנליד זיך טי^נען אוםנ^יק וועלם 

 סאטאם־ םורא׳דינע םון מצאכגעז *תם
 »סירם6 הןובען שױן ז«ואזן וו«ם םחים׳מ

מן איז דארםמז װ*ם ןודער  פאסירעז• ני
 *זעא־ אונגאויבליר װי סשונהדינ, וױ און
̂ולען קלאננען כע  י1זי נעםינען זיי[, ניט ז
 גלוי־ ײ«ם מענשען נןנונ צײם אזא אין
 פון ציים א אין פאריןערט, זיי• אין בעז

 ערפעדוניגען, אדער ענטדע^נגען נײע
 וחנרט נעכטען םון אוםםעגציכע דאט װען

 גע־ ווערען הײנט, םון װיד?ציכ?יים א
 נביאות םאנטאסםישע פארשידענע בוירען
 אום־ װירקציך דאס דעמרײכען װעגען

אונעררײכבארע. װיר^יר דאס פעגאיכע,
 די װי מעהר פאסעךפסיכאאאניע,' די

 בא־ אײנצעאנעם דעם פון פסיכאאאגיע
 פון אינערציע, פון אײגענשאפט די זיצט

 צושמאנד נעװ*סען א ־ אין פארבאײבען
 קראפט אויסעראיכע \k װי אאנג אזוי

 דאזיגען דעם פון ארוים נים זי שטױסט
 קראפמ איהר װערם אבער ?וים צו*&םאנד.

 פאסען־ די איז בײגעקופען אינערציע םון
 זאך, באװעגאיכע א זעהר פסיכאאאגיע

 יע־ אין קירעװען צו אײכט איז עס וחנאכע
ריכםונג דער

 און ערד־ציטעיניש׳ אן מאחמה, א
 ערפיג־ אן ענמדעקונג, אן פארחעהרט,

 די זײנען דאס — רעװאאוציע, א דונג,
 אי־ װאויגען װאס ?רע£טען אויםעראיכע

 פאיװאנד״ און אינערציע פאסען די בער
 פעאד א אין פסיכאאאגיע פאסען די אען
םענאיכהײטען. גװאאדיגע פון

 אויף אפשטעאען זיך מיר וױאען דא
 אייכטזין **טיםיסםזשען 4דעפ,איכטינע

פאסען. די פון גאײביג?ײם און
אי־ רײזעס אופקז ערפאאגרײכע די

 האבען אקעאן אטאאנםישעץ דעם בער
 םאג* און נביאות אאעראײ ארױסגעתפעז

 אופט־ פון צוחונפט דער װעגען טאזיעס
 באװיזען איז פיעא אזויי>אױב שוױפערײ.

 םעהר? נאד נישט פארװאס טא געװארען,
ט דען םען ײאאט  ניט צוריק יאהדען פי

 װאס אײנעם משוגענעם5א םאר באטראכט
 אין פעגאיף איז עס אז געגאױבט װאאט
 ? ים דעם אריבערצושװעבען טעג צװײ

 ׳װירקאיכ?ײט א הײנט איז דאס אויב און
 אז גאויבען ניט פען זאא װאס פאר טא
 באויז נעהמעז װעט צו?ונפט דער איז

 יארק נױ פון פאהרען צו שםונדען עטאיכע
 װעט טאנ אײן איז אז און אאניאן, נאןי
 האבען װעאט? די ארופרײזען קענען פען
 אז ערפאהרונג פון געאזןרנט גיט דען פיל
 פריהער זײנען ערםיגדונגען גרויסע א^ע

 נארישקײטען אאס געװארען באטדאבט
? חאופות פוסטע און

 :אטירליך, גאנץ איז דענקעז צו אזוי
 פארנינפטיג. איפער ניט איז עס $בער

דאד האט פענאיכהײטען םון וועאט די

 פוזען אונטאאעראנץ און חוצפה אז —
 באזונ־ ?ײנפאא און האנד אין האגד געיון
 רררעװאאױ פון זײאען די זײנען זײ דער.

 זײ- זײ רעדנערײ. און ערפאאג ציאנערען
 זײנען פיס די ײאס רעדנערײ פאר נעז

 זיף זײ אהן ?ערפער. פענשענס דעם פאר
 דעם ביז זײ פיט געריהרט. נים ארט פון
װעאמ. דער פון עק

 געייערנט האבען פיד אז גאויבען פיר
 שטרי־ פונדאפענםאלע די װעגען גענוג

 אז רעדנערײ, רעװאאוציאנערע םון כען
 צו אריבערגעהן ’ יעצמ שוין פעגען פיר
 האאט 6װא ארדנונג אאטע די װאם דאס
 סטראטע־ גערופען װאאט ווערען חרוב בײ

 קופט םטראטעניל,ע ווארט דאס גיקע.
 ׳יחוס פיאוםעז זעהר א פון ארוים אפיאו

 געשעפ־ םיאיטערישע םיט שפעהט ראס
 עתנאיכע און ־פאחפות שאאכםען. פען,

 צו זיך ניט פאטט געוױס און ביזנעס.
ט באנוצען  װארט העסאיכען מין אזא פי
 אז נאר צװע?ען, רעװאאוציאגע צואיעב

 ארונ* איהם מען נעפט גנב דעם דארף פען
 שפעהט וױדער דאם תאיה. דער פון טער

 לןאפפרא״ נאר לואפפראפיס, מיט אפיאו
 זא״ װאס אהין, האפפראפיס אהער, פיס
 ניט נעפינען פיר אז טאן אדד פייר רען
אי װארט בעסערעז קיין  איאופםרירען פ

? צװע? אונזער
 איז װאס 'סטראמעגיקע. געזאגם װי

 צו וױ יױטעא א איז דאס אזױנס? דאס
ט שאאכט א אײננצפען  נאר ׳נבורד. םיט ד

 אײך דאס װערם רעתערײ אין שכא. פיט
צט אפט גאנמ אנו  רעװאאוציא״ אין און ג

 זחגיעז באנוצמ דאס ?צן נערע׳רעדנערײ
 גאעג״ מיט אופן גאענצענדען ןעהד א אויװ

רעו^מאסען. צעגחג

בוכװאלה נ. פון

 םעגאיו איז ״אאעס נרענעצען. איהחנ
 םראזע׳ שעהנע א איז צײט*, אונזער איז

 אױבערםאעכאײ דצם צו אפעאירם װעאכע
 װיסענ• די גראדע אבער מענשען, כען

 װייסען ערםינדער די שאפטס־םענשען,
ט אז  אונזער אין מעגאיך איז אאעס ני

 ?ײנ־ וועאען זאהען געװיסע אז און צײט,
 נא״ זײנ^ך^דא עס ,זײן. םעגאיך ניט מאא

ױ ניט סצן מען װאם טור־געזעצעז ק  בי
 דער אז זיכער זײן אמשא׳ ,ivp מעז מעז.

 בא־ ?ענען ניט ?ײנמאא זיר וועם מענש
 איז עס נאהךוננ. אדער אופט אהן געהן

 ניט קײנפאא װעט פענש דער אז #ז'כער
א. םאאנעטען, פון גאנג דעם ענדערען

 צום ביז איז מען• ווען אפיאו אבער
 דער װעגען אפםיטיסטיש גראד העכסטען
 אין גאויבט טעז װען אפיאו צוקונפט,

 אונמעגאיכקײ־ אאע םון מעגליכקײט דער
 קײן או זינען, אין האבען םען' פיוז טען,
 און פאסירט׳ ניט קײנטאא האבען נםים

 באויז זײנען ערפינרונגען גרויסע אאע אז
 יער אין קייסעאעך סענסאציאנעאע די

 ענטװיקאונג. פון קײט מיהזאםער גרויסער
 גע־ געפיאכט נים איז ערםינדונג אײן קײן

 איז שוױכיערײ אופט אטאא. מיט װארען
 יאה־ מעגאיכקײט טעארעטישע א געװען

 געװארען איז זי איידער יאהרען און רען׳
 מיט האט ארכיםעד װען װירקאיכקײט. א

 זײן פארכיואירט צורײן יאהרען טיײזענדער
 און שװימען װעגען געזעץ באריטטען

שוין האט זינקען  דעם געאײגט דאן עד.
 די און שוױםערײ. אופט םון פונדאםענט

 מאטעמאטי? און פיזיק פון װיסענשאפט
 פון עגםװיקאוגנ אן מאבמעבנדת תאם

 ער־ םאדערנע איידער יאהרען טויזענרער
 מעגאיכ־ א געװארען זײנען פינדונגען

קײט.
 דצם פון כיוח דיסצ^פאינירטער דער

 ניט ׳ זיך אאזט װיסענשאפטסםאן
 אבעמאוי־ און םאגטאזיעס םרץ פיהרען
 דער אז זאגען צו ניט מײנט דאס בענס.

 טרוי־ ?ײן ניט איז װיסעגשאפטסמאן
 טעארעטיש איז טרוימען זײן אבעד פער.

 ׳ווערן זשוא זאגען. צו אזוי באגרינדעט,
 רײזעס פאנטאסטישע באשריבען האט

 םאנטאזיעס זײנע אבער ים, דעם אונטער
 אהן מעשױת בכא קײן געװען ניט זיינען

 זײנען דאס ממשות. א אהן און טאאק א
 װיספנשאפטס־ א םון םאנטאזיעס געװען

 דאס םאראױםגעזעהן האט וועאכער
 איז עס װעאכע שװעריגקײםען, געװיסע
 בײיגע־ אכיאא װעלען בײצוהוםען, םעגאיד

װערען. קוטען
 ״אעי־ דער אבער, מענש זײטיגער דער

 אאצדינג אז גאויבען צו גענויגט איז טען״
 טעכ־ פון געביט דעם אויף טעגאיף. איז

 ניט גאןי דאס איז ערפינדוגגען נישע
כיענשען זייך זאאען — געפעהראיך. אזוי

 פאױטי־ איהרע מיט װעאט אאטע די
 געגאויבט האט קאנסערװאטארען מעאטע

 אײנצורײדען, אונז נאןי געטרײעט און
 װע־י געװאונען מוז רעדנער־שאאכט א אז

 קאינגם דאס פאקטען. ארן א<>גיק דורף רען
 א איז אאגיק רעאקציאנער. זעהר אבער

 רויטע א״נזער װעאכע צו ז»ך, קאלטע צו
 צר קעגען זיך זאא באוט רררעװאאוציאנערע

 אאיערס פאר זיף פאסט אאגיק פאסען.
 אאגיק ה^ם אבער װאס טיניסטארען. און
 מיר האבען װאס און אוגז ביים טאן צו

 מיר ? איהר מיט טאן צו רעוואוציאנערען
 אבער האט אאגיה פרעטדע. גאנץ זײנעץ

 גע־ האט עואם דער קראפט. געװיסע א
 איבער־ געװארען זאגען׳ צו זא גאויבם,
 אין ירעדנער דעם •געפאאוט א.ץ צײגט
 טאבט זשע װי געראטען. ה^ט ער לואס
 זעאבען דעם דערגרײכען ז^א מען אז םען

̂הן צװעק  רעװאאוציאנערע און לאגיק *
̂ן אט טאקע און רעדנערײ?  אונז קוטט ד

 רררעװאאוציא־ אין סטראטעגיקע. היאר צו
^ ע  ענטדע־ צו אונז עראויבט רעדנערײ, נ

 ניט מען דארל סוד, דעם אײך באר קען
 קען אאגיק םון פצאץ דעם לאניק; קײן

קריטיח. פץ װערעז פארניםען
 גאנץ א אפיאו איז קריטיק ווארט דאס
 קאפיטאאיס־ די וױ כדעט איס אאטעס,

 ררעװאאױ אונזער נאר געעזא״טאפט, טישע
 ארעם. צו ד^ף איז שפראף ציאנערע

 דערפאר און װערםער םעהאען אונז
 אויסצובארגען נעצװאונגען מיר זײנען

 אייז געגנער. אונזער בײ װערטער די
 שנעא אזוי דא. כייר האבען אבער םרײסם

 די זײ-־אױס םון בארגען . מיר װי
 אויף איבער זײ מיר גיצעטעווען װערטער,

זײ ער?אערעז מיר און שטײנער אונזער

ra אײן םיט אז גאויבעז, m p סנע־ א םון 
 שטאט. א אויםבויען ?ענעז םען וועם פעא

 זעאבע די אכער ? עס שאדט וועמען
 אײכטזיניגער זעאבער דער גאויביג?ײט,

 בא״ אין אויר מעז באמער?ט אםטימיזם
 דא און ערשײנונגען, םאציאאע צו צוג

 װײא געפאהר. א פאר וױרקאיןי שטעהט
 אויף זיך פאראאזט מען װיםיעא אויף
 אפגעשװאכט װערט פיעא אזוי אויף נסים
 דער־ צו אום עפעס טאן צו װיאען דער

 מען װיםיעא אױל זאך. געײיסע א גרײכען
 אזוי אױף ניעגאיך׳ איז אאעס אז .גאויבם

 נא־ די מיט ניט זיןי מען רעבענט פיעא
 אזוי אויף און שטרויכאונגען טיראיכע

נאקען. און האאז טען ברעכט פיעא
 בײשפיעאע אאײן אונז ביי זעהץ מיר

 פאר־ און הפקר־אפטיטיזם מין אזא .םון
 פון באגײסטערט גאוייביגקייט. ניכטענדע

הא״ אײראפא, אין געשעהענישען •געװיסע

 אין גאויבעז ̂געטםען אסצריקצ
̂י צײםען משיח׳ם פון ציכקײט  טא

ײנט ה  און מארגען. אדער טאתי׳
 צו טא ?ומען, םארגען דארןי משיח

 «וץ אאננזאסע םים באדערען זיף
 ׳אױף עפעס טאקע טוען װעאםנ
 יאחרצן גאנצע םאדערען װעאכע
 צו אום יאהרען צעהגדאיגמ זאגאר
 א אױױ משיח־אומשםענדען שאםען

 מים צרה די ? אוםן סענשאםטאיכען
 םאג• ״קאנסיא״ און םאיגאעד לינח זערע

 פאנטאוי זײערע װאס איז טאזיארען
 (,V* פון געװארען אויפגערײצט זײגען

 זיי• סוחווו זײערע אבער פאסירונגען, סע
 דיסציפאיגױ װיסעגשאפטליף ניט נען

 םעגאימן^ דאס וואו פארשטעהן צו גענוג
ט אונניענליכע דאס און זיף ענדינט ױנ  ח

 וױ%ס*|ז^^ דרײסםע די פייט פארגיײכט אן. זיף
 ר . םון. פאענער םארנונפמיגע אבער קוחענדע

 :V- ד< 1זײנזו רעװאאוציאגערען, ראציאגאלע
 פאגטןןי^ סאציאלע אונזערע פון פלענער
 »£66וױטצנשאפ װערן׳ס זשוא וױ זיארען

|33 מים פארגאײף אין פאנםאזיעס כע | 
טעשױת.

1ליס|־ז8פ צום שסעלוננ 8 נעחמען װעט פעד. סטײם
סאםפײן. שמו

 פון פרעזידענט האלאנד/ ם. דזשײמס ,׳
 אײ־ אװ םעדערײשאן סטײט יאר? נױ דער

 אױםרוו* אן םארעפענטליכט האט באר,
 קאנװענשאן יעזזרליכער םעד56 דעד פאר
 װעט װעאכע פעדערײשאן, סטייט דער םון

 אויגוסט, טען26 דעם װערען אפגעהאלטען
 צװי־ סיראקױז. אנאנדאגא, האטעא אין
 שטע־ װאס פראנען, םארשײדענע די שען
 דא אויך איז טאגעסארדנונג, אוים׳ן העז
 לעדזשיסאײטיװ חןר פון באריכט. דער

לואכיטע.
 םעדערײשאן דער םון פארשטעהער די

 פאלי־ רעפובליקאנער די אז ערקאערעז,
 הער- די געװען זײנען װעלכען טישענס,

 זיך האבען יאהר, דיזען סטײט םון שער
 ארבײטער־שוץ די דורכצופיהרען ענטזאגט
 'גע־ רעקאמענדירט זײנען װאס געזעצע,

 קאםי־ געמײנשאםטליכער דער װארעןםון
 םרויען די און םעדערײשאן דער פון סיע

ארגאניזאציעס.
גע־ אבזיכטאיך ווערט קאנװענשאן די
 װע־ םרײמעריס פארטײ די אײדער רופען

זאאען דעלענאטען די כדי נעהאאטען, רען

 אדער אײנענטום געזעלשאפטליכע פאר
 קאנפיסקירען מיר װערטער, אנדעױנ אין
זײ*

אונ־ צו אומק^הרען זיןי יאמיר נאר
« •f אעסאן.' זער

נא־ זײן כיוז רררעװאלוציאנער יעדער
 באעצען צו װי אלע־טעטאדען מיט לואנם

 קרײ װארים װאפעףקריטיק. דעם מיט ױך
 בא־ קען זאגעז, אײך אונז ערלויבט ׳טיק

 און םארטײדיגונגס א אלס װערען נוצס
 קאנסערװא־ די אטאקירונגכדװאפע. אויף

 אויף דעם פיט באנוצט ז״ך האבען טארען
 םעהאערען. צוױיטענס דעם אנצוציעען

 דאס אט #אויסרענעגען פשוט פאעגען זײ
 ז. א. ניט׳ טויג זאך צװײמע א ׳ניט טויג

 ערקאערונ־ גאנצע מאכען פאענען זײ• װ...י
 כױײ זײער אויט טױגיניט עס װאדום נען

‘ אאגגוױיאלג שרעקליך איז דאס .נאר ׳נוננ • ז » י
 ט^םפעראמענט. ררר^ואאוציאנערן א םאר
 גינז טױנ דאס הײסט װאס ? אזוי ניט
 שנעא אזוי יא? טויג זאןי צװײטע א ־און
 צוגעבען זאאעז ררעװאאוציאנערען מיר !וױ
 סיר הע^פעז. דאן — יא טויג עפעס •אז

 רךעוזאלוציאן* פון םלאם דעם אעשען *דאך
 דוריצט דעם שטיאעז דאך םיר העלםען דאן
בע פון  ד< אײן שטיאעךםיר דא; — ר̂ז

שטיפע־פון  1 הײנם — אוגצוםלירענהײט '
 זיונען רעװאאוציאנערע; א םאר װאס
•: ׳ / . * r י ׳ ? כױר

,סמראםזנ״ א זײן מוז הריטי? אונזער

 | באשליסען צו מעגאיכקײט א האבען
 דיסבד די אין נעמען צו שטעלונג א םאר

 אסעסבצ*• קאנדידירעז עס װאו ריקטעז,
 יוועלכע־מס׳סענצט^רען און אײם

מ^ די שטיצען צו ענטזאגט זיך ײג  ארב
פראגראט. געזעצגעבונגס

האצענ^ מיר װײזט אויפרוף זײן אין
^|| געזעצנעבער די םון עואות די אויח אן «ין  ו

: זאגט און אלבאני/
 םרויען און מענער האבען ״איצט

 װעצצ|? צי איז פראגע די שטימרעכט.
 צדט, אסעםבלי דיזעייבע ערלויבען מיר

 ךי. האבען צו פערזאנען, עהנליכע אדער
 געזעצגעבצנח& .דער אין מאיאריטעס

 *1920 יאחר אין ׳סטײט פון קערפערשאפט
 שױן: האט קאונסיל עקזעקוטיװ אונזעל

 שטעלונג א נעסעז צו באשלאסען
 W.י אץ״ י קאנװענשאן די אין מענשעז, דיעזע

 ומי;|*| מענאיכקײט די האבען װעט סילאקױז
̂  אין םראגע, דער איבער ײארט איהר זאנען

 % אז צולאזען, מיר קענען צי באשטימען
 p־ שטעחנן װידעל זאלען שונאים אונזערע

וױנטער.״ קומענרעז דעם ארבײט דער אין
I
■. b:,s

 גר p'p ניטא ארונטעל. ביז קליטיק גישע
H ניטא שאעכט; איז אלעס — טעס # » p 

l.אונ^לעננד איז אלעס — אלענטאינקײט i 
^ ־— ציטרױען קײן גירא איף; !^ סיי ע  אל

 ערקלעהרונגען לױין ניטא מיסטלױען;
^ אונערקלעהרבאר. איז אלעס ו ו נ  : א

t םון װי בײסענדע א זײן טוז קריטיק ' i* 
 אפגע־• מוז װעג אין אלעס שלאנגען. טיגע

 m ער- ניט טאר שגערוננ ל«ײן ײפי״עז. ראממ
 װאם ררעװאאוציאגער יעדער װערן. אויבט

 רעדנעוי^ רלעװאאוציאנערעל א װערען לויא
|;»יוי» פאר טוז קריטיק אז געדענהען מוז | ' 

 טאר דאס אלײן. זיך פאר קונסט א װערען
© צוליעב קריט״ק א זלין ניט  אויסבעסעחנ

^ קריטיק א זײן ניט *טאר דאס א י  צ
 װזדוד מוז דאס נאר פעהאערען, צוױיטענס א

 פ9צואי קריטיק זעאבסט; זאכע די רען
^’פארגיכטונ^ צואיעב קריטיה קריטילו, • 
 קריטיק צושטערונג, צואיעב קריטילו

 נאטען אין׳ם יריטיק מיסטרויען, איעב
רעװאאוציאן. דער

 גי^סט דעם באנריפע; אירזר
ײט; דעש  געװארען איהר.דורכנעזאפט .ז

 t!gtov\ װעלכע קריטיק םרן םיט.אמעם
 pit. האסעךלאנד? פון נרענעץ :אויפ׳ן

 או און חוצפח נע.וג נ^ר איהל־האט
 זיןי תעגעז זיכער איהל װעט לעראנץ

 תל פו[ סטראטעגיקע דער טיט נוצען
איגחיי^ ער?לערען דועאען םיר װי

H V



מי קײנמן״ מרמ i א fןן»»ט w  i f f
אהײס,־ היםען ב*ים ו?אל& אריסעאוס וחןן

א הויז אין איחם ב'ײ זיף פארפיהרט
 וױיב׳ס זיין און זוהן זײן צוױשען קאכוף

ר טעלעבזאכום ליעבהאבער. ^  געפינט סו
 נעשלעגע װעאכען אין ׳זאא איז אױף זיך

 םארלאזען אבער הײסט ער פאר. לןוכזען
 װערטער: די מיט הויז דאס סומער זײן

 געשעם־ דיינע באזארג און זיןי צו ״געוז
 און װעב־שטול, די און שפין דעם טען,
 םאיײ זײן זאאען דינסטעז דײנע אז זעה,
 און מאן םאר׳ן פאסט שװערד דער סיג.

 T» װײא סיר, פאר אלץ װי פריהער
הויז״. אין הערש

 אאע גרעק דער האט גריכענלאנד אין
 אין סײ שעגקייט, די פארגעטערט םאל

 צייטען. שפעטערדיגע אין סײ האמערס,
 םיהרט העלעגא פרוי שעהנער דער צואיעב

 האמער טראיא. מיט םאחמה גריכענלאנד
 איע־ און שענקײט װענען םיעא ניט רעדט

 הע־ װען אזוי זי, באויז אייף צײגט ער בע,
 העאדען גריכישע די פאר ערשײנט לענא
 צו זיף אוינט שענהײט א ״פאר זײ זאגען

מלחסה״. םיהרען

 אדי״ £״ן. נים אויפבעפיתרם זיך בען
^ סעאום מ א בריינ־ געהײסען אלזא ח

קיכעדהױף נען  פעסטע די און צװימען'
 בייט׳ן דערשסאכען דארט זײ און כיױעח

 גרי־ בײם איז גרויזאםקײט אזא שװערד.
 איז ער נאסיראיבע. גאנץ א נעװען כען
 ג/ד ניט האט ער ציװיליזירט, געװען ניט

 פײניגונגס־כיע־ ציװיאיזירטע פון װאוסט
 צי־ :עווען ניט איז פרוי די אויף מאדען.‘

 אין גרויזאם געװען איז זי אויף וױאיזירט,
 אזוי כיענשען. פאדערנעם א םון אויגען די

 און פאן א קאיטעמנעסטרא דער׳הרג׳עט
 פאר־ נים אװעק, רוהיג איהם פון געהט

 צושלי־ ניס און אוינען זײנע כיאכענדיג
 יא אפיאו איז האפער פויא. זײן סענדיג

 איעבט ער פרױ. דער געגען אױפגעבראבט
 ער גרויזאם. זײן זאלען פרויען אז גיט,
 געגען אזוי ניט אױפגעבראכט אבער איז

 דער געגען װי גרױזאפיייײט, איהר
. כיטרעהײט

 די זיך באפערקט ץזאפער׳ן בײ שוין
 בא־ ניט נאןי איז זי פוןיםאן. הערשאפט

 לײגט זי געזעץ, פון באשיצט און גרינדעט
אײ־ 1קײ פרוי דער אױח ארויף ניט נאף

לוריע אסתר דר. פון

 עקזיס* גריכענלאנד אםאצעע דאס
ט ר טי  נאר יאהרען, טויזענדער ניט שױן ;'

i און םילאסאפיע ליטעראטור, גריכישע די 
אױבעך דעם אאץ נאך פארגעםען ק\גסט

 א קופען צו איהם שטערען װאס טען
 זײן געאאזען ער האט הײם דער אין הײם.
 לעצ־ די פרוי. זײן און טעכעמאכוס זוהן,

 ױנגע פיעאע רײף, און שעהן איז טע
 זײ האבען. חתונה איהר םיט וױלען לײט

 לאנגע א הויז אדיסעאוס אין זיף געפינען
 ניט לאזען און טרינקען און עסען צייט,

 אויף זײנען געטער די פרוי. זײן רוה צו
 קומען איהם העלפען און זײט אדיסעאוס

 גאט׳ס דעם אטהעגע, געטין די אהײם.
 האט טאכטער, אויגיגע ־ באוי צעאוס

 פא־ זײן באפרײען געהן צו טערעביאכוס
 געטין: די זאנט כיוטער זײן װעגען טער.

 צװײטע די פארלאנגט הארץ איהר ״אויב
 צו צוריקקעהרען זיך זי זאל פארל^בונג,

 פען װעט פאטער.*דארטען רײבען איהר
 זי װעט טען און חתונה, איהר פראװען

 פאר זיד פאסט עס וױ אויסקלײדען, רײך
םענשען״. אנגעזעהענע

 ״קײן צו פאעט דער גיט זיר םון און
 װינשענסװערטער בעסער, ניט איז זאך

 וױיב און פאן װען וױ ערד, דער אױף
 בא־ און ליעבע דורף פאראײגיגט זײנען

הױז״. אין ררדויג יעבאטעװען
 בא־ הײם, א יןוםט אדיסעאום װען

 האט זי קאאט. םרוי זײן איהם געגענט
 האט יאהר 20 פאר דערקענט, ניט איהם

 אן זיף הויבט ער װען געענדערט. זיך ער
 װעגען םארנאנדערפרט)גען איהר בײ

 זי דערקענט ׳הויז אין איינצעאהייטען
 איהם פאאט גאיתאיך׳ דאן איז זי איהם.
 םאר וױינט און האאו אוים׳ן ארויף

שמחה.

 גריכי- עאטסטע די צו געהערט האמער 5•
W .אדיסעע׳/ און ״איאיאדע זײן ®*עטען 

m איז וועאט־איטעראטור, דער פון •ערי די 
 טויזענד צװײ מיט אונגעפעהר §|§*חטיגען

M װערק דאס צוריר,. יאהר הונדערט זיבען 
t§ i? m גאר פאעטיש׳ באויז ניט װיכטיג 

 אדיסעע״ און ״איאיאדע היםטאריש. אױך |
 דאקו* אײנציגער דעי אײגענטאיף |יז1§ג1

^ |  צײט. יענער פון םענט |
S.•;^ פאר זײנען נאטור־ערשײנונגען די 

an i l lאונפאר־ געװען װעאט אפאאיגער ־־ 
 אויף םרובירט האט םען ^ן^ןזטענדאיף׳

f קאײ־ פארנאנדער צו אופנים סארשידענע 
װעאט. עחזיסטירענדער דער אין זיף בען
א באשאפען םען האט צװעח דיזעם צו

i פון גאט דעם : געטער פאסע נאנצע
i שענ־ פון מאחמה, פון ׳זון םון ׳«טורפ 
 ̂f•: מעז האט געטער דיזע פאר װ. ז. א. ״קײט 

 זײ םאעגט מען טעמפעלס׳ אויםגעבויט
אפפער. ברײנגען אויר * 3

 דיעזע שפיעאען װעלט האםער׳ס אין
 א — םרויען סײ מענער, סײ — טנטער

M דער אין אויך ראלע. װיכטיגע און נרויםע 
p אי־ אײךאײנציגער דער שפיעלט ביכעל 

ראאע. גרויסע א גאט
^ ל  געטער נריכישע די און איהם צוױשען . ־; |
 אונטערשיעד. גרויסער א זעהר אבער 1%»

ר מ  האט נאט אירישער אײךאײנצינער ₪|
 גע־ טענשאיבע קײן ניס גיבעא דאר ןיי«**יי1
 עסענדיג, נים אידןם זעהען פױר ־►#(מואט. 3
 םיה־ םיטינגען׳ האלטענדיג סרינסענדיג, י״/

מ ד ג ג ח  העכערער א איז ער םאחםות. ^
 ער וױא אייגעגשאפטען הויכע די ״*ייסט ^

 די םאאק. אידישען דעם צו יבעמעבען
 האמער׳ן בײ װידער געטער

 האסעץ געשטאלט, םענשאיכען א חאנען
ן ו א •  געבארען און חתונה האבען איעבען, ^

פאלא־ גרויסארטיגע אין וואחנען י•3|
מ "3  מענ־ םון װ., ז. א. םלחמות, .פיהרען#1:
 נע־ האפער׳ישע זיך אונטערשײדען \W * י?

ר ע ס | |  זײנען זײ װאס דעם, םיט בלויז ן
 אין טאטען. איבערנאטירליכע צו ועזזיג

 װע^ט האמערישער מיטאלאגישער חנר 3
 די אונטערשײדען צו שװער ?עהר איז ’',ן•;

מענ־ דעם פאנטאזיע׳ םון ווירקליכקײט
 קלאר אבעױ איז זאף אײן גאט. םון ®ען |

 אין סיי — װעלט האםערישער דער אין—
 מענשליכע די אין סײ מיטאלאדשע, וי

3  גרי־ דאס אפ זץי שפיגעלס וצשטאלטען 1
i f* צײט. יענער םון לעבען נישע

 אײ• אן איז פרויען־װעלט האטערס
 אזוי איז װעלכע װעלט, אננםיםליכע

 גריכישעד שםעטערדיגער דער םון ױיט111
 דער.גריכישעד ערד. פון הימעא װי ועאט11 3
 ספע־ טים געקוםען איז פייאטאן !יאאסאף 3

 האםער םרױ. דער פאר פאדערונגען ציעאע
M דער פאדערען. צו װאס ניט אבער האט 

 ניס, זאף קײן דא פעהאט פרוי נריכישער •3:
אונ־ װעגעז ניט. זי אונטערדריקט סײנעד

 דאן נאף איבערהויםט קען טערדריקונ; 3
פרי־ איז אעבען .דאס רײד קײן זיין ניט

M■ ,פאיןיטי־ קײן נים ערןזיסםייט /גס סיטױו 
. זי:ן. טארערנעם אין אעבען עעס |

 קײן :יט האט גרעק האמערישער דער
y d' אונטערדרי־ צו נויט יױין און אורזאכען 

w  *i\ ער בארירפניסע. נאטירליכע זיינע 
ד/ןד־• און נאטור, די װי פרידיטױו, |

ט יע;ער אין פאטיליע די א״ז פאר  צ״
 טען װען איבעדחױפט, צאהארײר, אזױ ‘3

פארעאטיע. רי אנבעטיאבט אין נעחמט
 אין זיהן 50 פדאם קעגיג דער האט אזוי •

 ער פארהײראט. זײנען אלע טעבטער. 12
ן  זײערע און זײ פאר אפארסטענטס בױט ׳4|

םאטיליעס. ?
 זײן פאראײביגט פאעט גרויסער א
 או:ז שאפט ער װאס דעם דװ־ןי ןןערק

 װעאכע ׳ציגע כאיאקטערציגע, טיפישע
 דער אויך איז ראס אײביג. צסזיסטירען

M■ פרעטד געשטאלטען. האדערישע םיט םאל 
M פון װײם געטער־װעאט, זײן אונז אח 

צײט, יענעי פון טנהגים די זיינען
 הא־ צו אונז ציהט דעסטוןעגען פון און י״

 שענקייט דער צואיעב באויז ניט סעוי׳ן,
p |פון םוזיק דער צואיעב ביאדער, ®ו 

 אויך איהם בײ געםינען יםיר שפראף. זײן י
 נא־ אזוי אונז זײנען װעאכע |ניאדער,

גריכי• דער בײשפיעא, א איז .אט ומגגם
 צװאנציג איז אדיסעאוס, העניג, שער

 צואיעב הײם זײן םון אבוועוענד יאחר
p i  M; םראיאנײ דער אין נעדזםען אנטײל 

ר 1 מ שווערימ^י־־ די צזאיצג און םאחםח, י

שטער עג גרויסער ער םפסאן ראבערט די — םטרײקערם. די פון זי  האט־ םי
ט פאני ען אלע נאך גי אן. דער פון פאדערונג  שעפער 28 נאך — ױני

ם געםעלדעט גלײך זיך האבען ג גרוים — סעמלען. צו נ רו ע ם ס ײ אג ^ 
שט שען הער ײקער! די צװי םטר

גערעכטיגסײט

טע סעטעלםעגם םי א  קינג אין ק
װארד האםעל. עד

 די האט פריה זײגער א 10 מאנטאג
איהר געעםענט קאםיטע סעטעאמעגט

 דער פון זיעג גרויסער ערשטער דער
 גענעראל דעם אין ױניאן מאכער קאאוק

אינדום־ סוט און יןאאוק דער אין סטרײס,
פאר־ איז ?ענעדע, טאראנטא, םון טריע

רום אין האטעא עדװארד העג איז אפים ױאי טען5 דעם שבת געװארען צײכענט הערשאפט די םעהאט האםער׳ן בײ
 סאמפאניע סיכיםסאן ראבערט די װען

 די נאמען אונטער׳ן באהאנט איז (װאס
 קאפפ.) םאנוםעקטשודינג מהאםפסאן

 פא־ אאע נאכצוגעבען אײננעוױליגט האט
 האבען ארבײםער די װאס דערונגען

 געםירט האט פירמא די ארויסגעשטעלט.
 א שױן ױניאז דער םיט םארהאנדלוגגען

 איז םיטאג־צײט ארום שבת און טעג פאר
אפמאך. דער געװארען אונטערגעשריבען

 די זײנען םריה זײגער א 10 מאנטאג
 אר־ דער צו צוריק געגאנגעז ארבײטער

העטפער. זיגרײכע אלס בייט

ארבײט. װאבען 48 א,ײ,ש גאראנטיע

 גע״ אנגעםאנגען זײנען עם װאו , ״דזשיע
 מים םעטעאמענטם סאמנן צו װארען

 ארײנגע־ האבען װאס םירסען יענע אאע
אפליקײשאנס. נעבען

ט זיכער זייעג א םי
 ששון הערשט ארבייטער די צװישען

 איבערצײנט איצט זייגען אאע ושטחה.
 מים ענדיגען זיף װעט סטרײק דער דאס

ױניאן. דער םאר זיעג גרויסען א
 םטרײק גענעדאל די האט פריה זונטאג ✓

 אר־ או; מיטינג א אפגעהאאטען קאםיטע
 קױ דער אויף ארבויט איהר גאנידרט

װאף. םענדער
 איז נאכםיטאג זײנער א 3 כיאנטאג
 מי־ עדשטער דער געװארען אפגעהאלטען

 בושאערס נײ־ארגאניזירטע די פון טינג
טרײד. דעש אין עקזאכיינערס און

געעגדיגט סטרײק מאנםרעאלער
 ױגיאן היגע די האט בייטא; יצבוז

 דאס ידיעה טעאעגראפישע א דערהאלטען
 אין ניאכער קאאוק די פון שטרײק דעי

 טא־ די געענדיגם. שױן איז ניאנטרעאא
 האט אססאסיאײשאן נופעקטשורערס

 קאנפערענצען פיהרען טעג עטאיכע נאןי
 אײנ־ ױניאן רער םון פארטרעטער כײט

 פאדע־ הויפט די נאכצוגעבען געוױאיגט
 שוין זיף קעהרען ארבײטער די און רוננען

ארבײט. דער צו אום
 הא- ױניאן דער םון בעאכיםע היגע רי-

 זײן נױםע װעט איצט דאס ערקאערט בען
 םארהיטען צו מיטאען ארע אנצונעהסען

 קאנען ניט זאא ארבײט טאראנטא׳ד אז
מאנטרעאא. אין װערען געטאכט

אפגעהאר־ זועט ,8.30 פריה, טאגטאג
 פון סאסענפארזאטלונג א ווערען טעז
 ױניאן דעם פון הױף אין סטרײקער אלע

האא.

 ארויס־ ױניאן די האט באװאוסט װי
 ״סלױיאס סארטען צװײעיאײ געשטעאט

 אזעיבע ־פאר ערשטענס װײדזשעס״. און
 ארבײט האבעץ ארבײטער די װאו שעפער

 צי*ט איבריגע די און סעזאן איץ באויז
 און אייריג אי־וטדרעהען זיןי זײ טוזען

 אזעינ'.! פאר סקייר ביאיגערען א עטװאס
 אדבײטע.־־' זײערע האלטען װאם פירטען

יאהד. גאנצע דאס
 האט קאטפאניע ס-כיפ^ז ראבערט די

 בא־ צו קאנטראקט א אונטערגעשריבען
 48 גאנצע ארבײטער איהרע שעפטינען

 ניט װעט זי פאל אין ׳יאד.ר אין װאכען
 בעאי־ יי װעאעז ארבײט קײן האבען

 שבירות זײערע באצאהיס קריגען טלאבות
סײ־װי־בײ.

 װאם ק^נדיציעס די זי*:ען פאא^ענדע
: נאכגעגעכען האט יז^טפאניע ־־י

פוז ארבײטען כיוזען אדבייטער

ײער א טס נ ײ ה װנד ע ץ. ג מפי ע ק
באױ, רופערם סאיררזשען־דזשענעראא

 העיט פאבאיק סטײםס יונײטעד דער פון
 פארשאאגען קירצאיך ײעט סוירװיס,

 נא־ פאר׳ן פראגראם א קאנגרעס פאר׳ן
 אין קאמפײן. געזונדהײטס ציאנאלען

 ארויםגעװײ זיך האט ״דרעפט״ פיז צײט
 מענער, די םון פראצענט 70 נאר אז זען,

 גע־ האבען געװארען, נערוםען זײנען װאס
 עס־ מיאיםערישען דעם אויסהאלטען קענט

 אז פאר, דאררם שאאגט באיו דר. זאמען.
 פאר־ צו עפעס טאן זלוזן זאא רעגיתנג די

 אונ״ פון נעזונדס-צושטאנד דעם בעםערען
באםעלקערוננ. זער

 געםינען פאענער באױ׳ם דר. צוױשען
 גע־ דאס באשיצען צו װי םארשאעגע, זיך

 קינדעת און םרויען ארבײטער ן1ם זונט
ה םארלאננט ער  קינדער, קצײנע אז איי

זא״ שוהאע, א אין נאך געזזען אײדעיץזײ

 82 פון באתוכיען װעאען אפיײטארס
 די זײנען דאס װאך. א דאאער 55 ביז

 בע־ טלאכות, בעאי גראדען פארשידענע
דאאעד. 40 ביז 37 פון פרעסערס כערע

דאאער. 28 אונטערײעסער
דאאער. 37 ביז 25 פון קאטערס

דאאער. 20 םיגישערס
דאא. 35 ביז 30 פון טאכער סעמפעא

 בא־ באקופען דארפען איבײטער די
טובים. ױם אעגאלע אלע פאר צאאט

 ראבעדט דער םיט סעטעאמעגט דער
 באטראכט דא װערם קאביפ. סיפפסאן

 דעם אין זיגען נרעסםע די פון אײנעם פאר
 אעצ־ פה םאיאויןז אין סטרייק. איצטיגען

 עטאיכע ארײנגעקומען זײנען װאןי םער
 גאכצונע־ םארלאנגט האבען וואס םירכוען,

 אכער האם יוניאן די םאדערונגען. די בען
 האענערע די םון אנפאנגען נעװאאט ניט

 די םון אײנע ווען אבער• איצס פירמעס.
 אײנגעװילעט, t האם םירםעם גדעסטע

 גרויסע ^נחגחנ דאס זיכער איז דאן
צ וועאין םירמעס ג א ך י ^  ; 4נ

m ‘ י. ; *I,■" :

אוים דער אונטער וחנרען געחאאטען ן : 
M i ,  w w t t רעגירונגס םיז ס  :

מ די  װײםם דער פון היים זומער ני
 איו 55 יצאיןאצ מאכער.יוניאן״ דרעם און

 ױני. טעןtan 15 ארום נעווארען נמנמנק
 ה*ם אפיציע^ דאם זאנען. אבער \w םען
o ײו הויז די m m דעם ערשם 
חמואײ. כמן4

 אױסנ<םא<«נן גואז־ע איז ט̂א חנר
 מר חאמז מענשעז סך א און פדײטאג,

 אתימופאתרען נעלזמענחייט ■ א האט
 זוג־ און טבת פרײטאג, טענ, דר̂י פאר

x • טא^
 ױניאן מאכעד װייטט די האט אגב,

 די גע^ענענחײם א נעבעז <ו באטצאגמן
 אזוי און טט׳ס־לײדים נמתריייט, טא•

 «« 26 יאפאל ,m םי«<יעחנר אסםױמ
 אוז afo דדײ די פאר pwt «םען האנען

ט האט«ײ גמן מנ חנ  טאר דאא. 6 ב<ויז מ
 |9תאב פיעאע -און באאח־, טענ דדײ די

און נעאענענהייט דער םיט באנוצם זיך

\fUj‘ ■ #*■ •• י. wBfai-׳.'•y ■ ׳ י-־  . ", ^ f “ *-פרײ pur׳
ג׳מד

חאט כאר חנר  *n 
^ אי די.סענמרמ

« 1זײנ« חי מו )» » ײי דעם גאויםער •1י
די יננע^אחןן, מאדען ׳יוניאן די האט ײנג  איבםער־ די א

א נ א מ ף {איןאלט 5נ י יארק ניו «  טי־ ז
מ ע ך<ד *ו םארטחממר ט ^ פ  עםע־ ער5א
VU און פאאץ װאונדערטעחמם דעם סין 
 נעװארען אייצעלאדען אויר זיזנען עם

 ארנײםער ־an «ון אנג«זעומגע;<מנטען
מנ װענ ר pa און נא  ?יטערארײאער מ

ר װע<גג דאם נעווען, איז חמולםאם ת
מ »  װאם בארדערס צאהל זזיבטע די ח

םען4 דעם בעפאר «לאץ אין נעיוען זיינען

 איפערזװנעבען ומס־טער געגוג אויס
 איחנא־ djtt עטיסוננ, כמרקווירדימ די

 4W כאםיײיממ. אםת ח» און <יזם
̂ימן נמינמאטעז  װאס נײםם בריחס־

 ואד אל׳נ׳ע5ו« כאחעדטט. *עסעז האם
 טווע־ די ײירטלימיים, י1 טארמםמן מן
n ̂ם די וואם *ייט  pא דורך סאגס וח

 זיך חאט עס »ת םאנ״װם איצטינען דעם
 אעבען םיר דאם איינדת^ דער נאסומען

 שעזעעזי םרייזנר, דער pא ײירפאיך טוין
 נןזעא־ םאציאאיםטיטער ױקוגםםינער

 דזרמע־■ אזוי מנווען זײנעז אלע ! טאםם
 נייםט םערהוזירדינןן ד«ם םיו־אם דדועעז

 װ< ׳דערםיחאט אצע ױך jwan ?םיר דאם
 א 1« בירנער תי םעגטען, פר״ע אםת

 <ע־ װאס מענטען וױ טאםוכע, פרייער
 םאוויאאיטםישעד יזןנער pk טוץ בען

 \ סעכ־ אזױ *יזןם עט וועלכער «י ארדטגג
 ןנטעןip געשטע די םון חערמר די טיג

 םארטנעטריםענע אונזעחג פון בנ<ל.און
 חארץ דאם ־י3בטת םאסען ארנייטער

 זיך האט עם שםחח, םון מם»נןוט1האם
̂ט ער־ אזױ צײכ̂נ אזוי נוט, אזוי מםיוז

 ■ טענמריגנ^
«ו«ר
 נצייר טמ

 א«ע«ו»ען
»נ • ב*ד חנר ז

ד האם עם אז חאב׳ןך  ארוסבא־ געװאלט יי
פון תושען און אלעס און אאעםען «ען

עןן דזטוליי עתסטרא די *ונעהוטמ גאך זי  
מ5«« די פאר בארדערם ע י םיר און ט  

נרויםען .גאנץ א נעהאט דאו־ט האבען
״ <* ־־' • h f  ja w  u x m אי1 

4 mאיב«ו--^יטי  m m ראוס. ״ L
 און םתימן, און מענער מעג׳אעז, מונחמט

ט איי עס ווי מ  אויד זײנעז אוסמצ^ם,׳ י
וױ,םענער. פרויען םעחר נעווצן רא

 איז עס ויאם אלעם איבערצונענעז
 דעם t'M &Q דייי יענע• םארגעפוםען

 דאר• איך וואאט «<יז וואונדערטןחצעם
 ,נערעכטינ־ יגאנצען' די םארנעחטען םען

 פאםען חורינןר טיך םוז איך סײם״.
יץ.5םעג ווי תורץ אזוי

ת: די ערטנמכס ריי
 ניז םארלאזען חאט וזאס טרײז די ׳׳׳׳•

אן1האלב »רום םרייטאנ, יארס  איז 10 ג
 כםעט איז םטראםבורנ נאך םריח רער
 טר די טיט םארנומעז 1נעװע נאנצען איז

 וחגא־ איז חױז. ױגיטי די גאף ריםטען
 דואנ ארײננעהלםען pa איך װאנאן כען
 באקאנטפ געםראפעז י אוטעטוס איך

 מאכער דרעס םאנער, וױיםט ■נים׳ער,
 מו־ײז די ײי אווי םאכער. קצאוט און
 טענ־ אײגעגע םון מווען פארנוםעז איז
vv,\ םיהאען געטטעז טויז זיד םעז האט 

 אנגעקוטעז איו םען אײדער נאד חײםיט,
 סטראסנורנ pא חויז. ױניטי דער אין

 צוזאטעננעטראםען זיך ץולט אונזער ה*ט
 פיאאדעצםיער די םת חןצזןגאציע א םיט

 דער און םאכער, סצאופ אח םאכער װייםט
נעװארען. נדצםער נאך איז עוצם

 יעגעם פון סאסםער״ ,מרײן חנר
 יע־ .זינט א( *ונענעבען, האט סטײטאן

 נאד ער חאט עפזסיטירט םטייטאן גער
 אזוי מאל אײן טיט נעהאט גיט םאצ קײז

 אין מ*א ערטטען ןװם און םענטען םיעא
 דארטעז נעמוזט מען חאט געשיכםע דער

 אריבער־ װאנאן עקםםרא אן צוטשעפען
 סטו־אםבורנ po עוצם tan צוםיהרען

 טייז םאהרם מען װאנען םון בו׳פקיצ, נאך
 איז דאס .באם״. גתיםען א סיט צו
i וױ Dip ססרט אנחנר אן n ̂׳ וויאם  איחי

^: pa האט א  דארםכ^איחר באס יענעס ^
ם״ און ׳*צע«ען, א ב ט דעד, מ צ  — אײד ט

 p<a חאגעז .נאםעם״ בייחג די כאטט
זיד אייף־ םאנען ב״דע : אײנענשאםט

טרײקצעז...
אויםען. איך pa דאס ניט אבער
 וואונ־ חןם םוז ׳*עתגהיים דער ווענען
 1אי צויבער דעם װע#ן «ליײ, דערבאחמ
 אנט*צעקט וואם גאטור דער פון רײכקייט

 ״Dip,נרויםער• חנר ווען אײר, םאי זיר
 ,נראונדם״׳ די אויןי ארו׳יןי אייד םיהרט

 דעתעהט אזהר הױזגאון ױניםי דער םיז
n דאם זיו םאר tn v נאנצע די םאצ 
 די ביצדימם, די־יראשטפוצע םוז קיים
 הויז נרויםער חןר אדום קאטעדתמס אצע

pa bm ״אם »r■ ,אי*ט איך ימצ םיסען
כים.מרײבמן־,

pa in א
באויז זיד

קייט '

נ״םי

mm־

ריבען.ײע־
ראצויצם ל.
טייערציכ־ ״דער

טטײ ער
י איז י יח י

pm )«ונטא:;

»c כזי^ פעתצט

 man• םאםמכט פורצעז א נ*טט פרייד.
 נשםזתציפז^יג־ אםח׳ע אן נעםיחצט םיר

 I צוזאטענאעבען אידעאצעז » פון קייט
 נעחאט סיר trap אווענט פדייםאנ

 אםוזאאמנ ומכםט■ או? ציסערארי׳פע א
 חיםעצ םרײען אונטער׳ן אונםעדחאלםונג

dpi חעכסט 4« נענעבעז אצעםעז וזאט 
 די ׳גענוס. נײסטינאן איז ןסםעםימען
מיט אויסנעטירייט נעװען איז יצאטפארם

 חויז ױניטי חנר טון טייסצעך אייניגע מ
trap אין טענץ שצאסיטע דורנמפיחרט 

אײ־ טװעםטער די כאםטױמעז. פאסיגג

ענטוןיאסטיט
׳<מיזארעז. ; : ^ • ^0■■ 

n i p^ מ’ דיי ״ עי מי  טפ
ען, מאגען געםט גע םונ ע  v. נענאפע ^ן

ד די פון רעדאקטא• חמ־ יאנאווםקי, ג׳ , 
ט״ םמהיי טעי באריחםטער דער חמ  אידי

ײמר  נאנאנטע די pa אט ,טצוס טר
מ ו־י קינםטיעמן, תינ  זמטדיסע דײטיפונ נ

ע .טיסס מדוו ײמר, י  psr טאקט«ר די ר
a r t  i וועצ־ רײנ׳ור, עטאגועצ באוואוסטעז 

r־ a  iw?־pn עוצס אידי׳פעז «ום נאתאנט 
מ זיינע דורך תעחמונ טז ען צו 1אונ  מג

 > פ*<פ\ םאר׳ן םארטטעצונמן הונםט
 כיט אווענם פרייטאנ Dip vtt טלום
i צו נעפיווצט n n• ער Dip גערעדט 

*j ײענעז אגער אוחננגג טכת r  o n־־

 א נעוזאצםען Dip יאנאװססי נענאםע ־
מ r זאכצי a n, וואס םאנכעם כאם׳פ און 

דער םון פארלויוי אין נעזאנט האט ער
ra n ניט איז o n  tra n w lttfm M
 באל׳צעוויטטי׳פער - D’«־op«r פון עוצם

או אי^ןנר אנשװאוננ,  אויפםעריד נאנץ ד
Dip אויםמחערם t* r  m a m מן ׳  «ר ו

d ip געעודיגם Dip ira n ער IPOIPM3 
a נרויסעז .tapav

םפע־ זיך Dan יאגאווםסי נענאסע
i וחסנען אסנעטטעצט *יעצ n -גױטיג 
a ומגען ;םאסעדאסציאן פח סײט n, 

טיג װי מ די אז *י^ «ם טי ריינ מא־ נ

pa m id  jn די אויך און סיציע m nirr 
IV p די נײםס, םיםס ניא«י«זע in n n

n נימנאםטיק u t  pa גײטם, יעחןנע — 
r a p< באנײסטערוננ נרוים ארויסגערוםעז 

 tw«״ oy םענץ. תצאםיטצ זייעת ^סומ
 עגיפטיטע און אומאריעע ip«m אויד

ן ו פ ז נ מ  ,האםא־ רוטיטע אונמר אויד ׳
״1 א. » ג י

 פיט די כאפעז ניטם צאםיר אנער .
 דעם צויט כטדר ג«תן איז ניויז די םאר

אײענט. פונ׳ם פראנראם
 בא׳חן׳טע און . באציעבטע די

 פאינטץ, סטוארט דזשוציעט טיטם
 צאמ יאחרעז זײט טוין ארבײט װעצכע

o חסוציויחמ «ו n גפדאנפ pa ױגיטי 
 אוכ־ pa םיטגציעדער די פאר ומויטממן

pe^n” p j njn ,נעםיחרט חאט ױניאנם 
o n ,זי און טטער pa נעווען odd ypaa 
pa ליעבציכער איחר !חיםעצ זיבעםעז 

 אדױםגע־ ־ מאצ דעם זיף חאט ׳פםײמצ
 װען איתענד װי גוצם׳ער נאך וו׳יזען

 ארונ־ צײכט נעסאנט האט pro נעפאר.
 די פנים ציעבציך איחר pa טערצעזע!

 באנײםטער־ די געםיחצען, םוג׳דינע ױם
 מיעוי נעברויזט חאט dpi טםיםוננ מע
װעםען חאט םאמער און נשמה. דער אין
o פון n עוצם o n  pa דאזמען ao* 

 ענטוזיאזם אביםעצ אויסגעפעחצט םענט
 ,Djtn זי נאפומען. נאײך oai םעז האט

 םוטער צערםציכע טטע, a וױ נעפיחצט,
 איחרע אצע פארזארנט שוין האט זי בעת

 צזד «ײ זעחט זי און ?ינדער, .גמציעבטע
פרײד. נחוגאון pa צופםום, אין מן

a נויסינ ניט איו עם i איבערצונע־
ג עחןםענוננם איהר נ«ן ח  איז עם ת

ע, הארציגע זעחר א נעװע) ד ^ מ םו טי  ט
o םאר פאסינ און צייטינ n ערהאבענעם 

 TW ייה םארשטעהם האט, זי טסםענט.
 נאנצע אונזער pa 25 צאפאצ כאנריסט

i טיט ױניאן וזינטעתעשאנאצ n װאונ־ 
d איםעניע, ד^רשעהנער pi 25 צאפאצ 

Dip די םון נענום פאר׳ן א״ננעשאםט זיך 
 זי־ װעצען זײ ומצבע דורך םיטנציעדער,

ת אוז בעםערע מערען מור ע5« םענ• ןו
u r• __

Dip זיר פראנראם־חאט םוזיפאצישע 
o פוז נעזאננ םים ^גנעפאננצן n מגײ 

 גע־ צחאמעננעשםעצם ra וואם כאר טי
tn«W כאם׳» כאר, חור בארדערס. די םון 

 oan אייצעניש, אין צזזאטעמעעטעצם
 באנציי־ פיאנא טיט נעוונמן, שעהן נאנץ
 און ציער״ ,ױגיםי םפעציןצע די טונג,
 רוס־ פרייער רער פון ציעד רוםישע ר»ם

 זיך tnan נעצעגענהייט רער בײ צאנר.
עוצם םונ׳ם פיעצע pa אויפנעשמעצם אצ«

bjjuiiM D’o im an ptaan''] 3*§ י
v י י ia פיאנא דער mm Dan מד נומ 

 אויר oan זי בעהצער. סיםס שפ״עצט
די םאר םװיפ פצאסישן די !מופיןצם •

 גע־ װערען dpi אונטעתעחםוננען אצע
 פאר׳ן אינסטיטיציעס נויעז ־וװ םאכט
o אוים דריפם ;ער ־- פאצק. n ,עדאנק) 

 פיײ״ בויט ptfa.םאצפ ראס וױבאצד דאס
 נרןד א אצץ אינסטיט»יעס, זיינמ יויציג
i m תן ת ע  ־an זײ װעצעז Dimi חי

צו אצעםען at אפעצירט ער pa «ן.
 יױ זײןןר אין איגטערעפ פוצוגז a נעוזנמז

דאכרהפ־ ami pn ׳נרטם pa ו״יו ניטי
ע ־י t ערפאצנ. נרעסעתון « אצץ נ

vddpv) Dai פראנראם אוים׳ז.p a 
a  tmm װאטאטיטע dd'd j)u » ru n 

 פאו- גאנאנסע inm די ויייכעו־, ומדוױג
 םארנע־ Daaaa םיעצ מיט Dip צעזערין,

i צעזעז n פיגספי׳ם im m ipo'n איין־ 
im»pa ת i נ n ,  .ysv ט ת ט״  איז ס

Diniirai pniM י-1 יענטאציטע1א טיט 
Man( םיםם און «■a  tmiM pm i r a n 
dpddmp. ארינטאצישען ta pa נעטאן

 םיט נאר ניט אצעמע^באצויבערט האט זי
m 'a םארצעזען פצאטימען)ia מיט אױך 
m ’a 1נראציעזע, ira n y v a m a, גע־ 

 אן־ װי אויסנעזעחן Dan וי טטאצט.
 חויז־ חםצך׳ם w פוז ימנינען אםוז׳ע
pm םארצעזוגנ n נעזיגד. » pa חעכסט 

נרוי־ א נעםאכט חאט זי און דראטאטיש
lailD  tPD. י-

u זיך Dan אזוי pa ו n ם1אמוזי עוצם 
נאכם. בײ זײגעו• א 12 ביז

 DD'D Dan ipdpkiium n צװיטען
 באנריםונגם איינינע םארנעצעזען פאינטץ

 פערזענציכ־ באקאנםע םון טעצעגראםען
 גע־, pna^)P»M זײנעז װעצכע קײסןן,
prop צו i n 'טמווח tw an, pa ס  ני

prow. געסאנס
i ־ סעהרעמער אוגזער n in n o, 

 טעצענראמע a׳ pa oan באראזי בריחס־
ia ) pm i » oan o m n a a  p iao r ניט 

Dan pa lU פאצפאס tyi ניט דאריבער 
חי טיסם עו־ קוכמן. געסאגט  טעצע־ m ײ
i צו נציפװאונש ױין נראםע r a i i )  m 

אונסערנעהמוננ.
 צי־ עציאס בתדוגר אויו אסזעצנע1

v 4בערםא ia ער ia*  a t'M םעג P am 
 בא־ זיר סומען נעסאנט גיט oan געוועז,

i טייליגע n  pa *׳two און dp'pmiv 
a .י באגמטומס־טעצעט־אםע

”Via iM באגו־יםונגם־מצעגדאמעו t 
m פ^־נעצעזען a tm מ םון  וױיגד 1אונ
v סעםועצ •רעזידענט ern aw n; םון

n. •ם aצגpa p •ח־ im «iun> at. זײ 
dm tM"t צו נאסאנם n װײםטטאכער

ד מ  u aan ײ װאס  ו  u n r o p a i 1 חי די י
own

״ m ■" Daurntna
inanmiD װע 

pa ס פ ײזוי מ  אי
urn ו סייך, צום» 

iPDMii װעמעס
 pm־w 1טײר ױניטי in אך,

 טפינפצ א װי טי׳נוי. און צאנג
 זפתט איהר װאס«ר. אס1 רוהינ

a י וואסעו־םעצדיאין ברײםעס 
װאוג א 1פי nnai לימז

m ... R p 9 m m
aioavi f tp %^ צימט־ינ a

it tw'ona i' ta געו־ינגעצם n -jw
זי מיט שטעצט

«יימ .1ביצ1נאטירציכען
ײאמײי^יםמ, א 1פא זיר

, jnm ddimim oan m*a pa, װי
nym a 1םאכע װײסט i»aan ר זיך* 
ײו tan •«ו גענאפט  פצאץ p'a pa '< 1ס

biaa און זיר, גמן a v ia פצאץ צױײםען 
n סען םאחרט  pa pna טיפצעף. גו־ינע 

 D< פאכט בציש, א װארפט איחר װאו
 זינגט pro צוססיגקייס. און צענען סיס

 p« ,UrtJt'i פאחשיערענ-״ג טייר *ביים
 און שװיםם pna צאבט, :קװיטשעמצםען

עו װי זיר שפיעצט מען pm m..צמו m• 
i|yw נישם v:ia גיט pro ,omoayMM

pa T>nna p a ,אצע ח״מ״פ T t mn'D 
ײ װי n i"0. זיר נ n  pa

oaiaiy) m חײנט 'a  oan וזי זעחן 
isd'Id צו מחט עס  tan pa ,עסחאצ 

p װאס a ס אזוי חי  dtpim' נמ א וױ נ
 וחר ivaa בעצער. םאכט tvo װאו האצ,

a o נען n ם*צ. צװייםען 
a n a r .'* ט אנ ך אפגעחאצטען pm נ ג

(IPO HI
« ijn אויןי <,yo'n יןא־ײעז אנ  װאם צ

סס עס־זאצ. piyoi'n זיר פינט י

mM.•1

p a
סײד םון pa צו, טײך *ום ותג אויפ׳ז

ו-י■

נױ אין ןחננטחנן, ױניטי די »יז :טעז
n r• ' י

tan nfer ,Damaeix via ^נאנצע 
n םאנ,  pmHmraa oan ײ מ-פ  “מצצי

rany .שסיםוגנ oy איו mm imiw 
i  a״.ipd ,אבער טאנ ean uhi נעםיחצם 

i ױ n  ? p n זיר נעפינם •צאץ vim 
a הויכמ m  pa pa •rata v ia  b ia 

ta m 1«|נרעס 'a  opeyi- ti'a a  m

p YipHo a pttaiam oan .ביים װינםעל 
fiaJ tap ia im  Di'D)a)a pk lyaaD 

 םאײ tmnai *צ׳*;! זין זאצען עס׳נז
in הצײסעז  pa צס1ע ean ג«פאצג 

fin  Din'DM aan ra)'ia dd'o 
pa אמנטער, בארנ pa פצאא in טיגג

in  tmi פוצס oan זיר owty)D'w
t'D'ia ײיימז Miao or oan ,tan.־ 

 Pa oy pm פיצז־, tnyr mm א ׳פסעצס
 יוי1י כמן oan traniM Jwmid שוין

m iany: ivrtyi n פיז ציכט,rovio 
iM ^יטס.״ in  n וײנעז )Irttery 

on  dtoViim iim. ivopm מצםיםיז
 אויםנעועחן aan ey ארויםצו. נמען1א

n  m זיץ. •ipoapo a pa ipvM, 
ipa in« 1ײכמoan 11 ייר ציײעו מ  t 
vs אצץ pa ipatm .אמסער״ן וזעכער 
r״ma^p in  t» t איז צננזז dmi ר» 
.iPa-iya'i* nba ta tmi

on  via םיטיננ tvaan צועחפם *aa 
oai IPoip פארטרזוטער ױ װארט pa 

 אינסעתד •an pa װניאנם צאהאצ די
 *M נע׳פישס אםיציעצ זיינןן ean שאנאצ

in  iv tnan טםחר. מגיסי )tanaa 
m oinp) man')״m ן םיטגציעחס־« 

on מניסי, in  tin ,>ypi'io װײסס 
iwao די 4ניא1י t in n״tM, ײי in 

ata "a pm m"DD נyצyגyנn”4נ dmi 
M'l'aio dp tmm an כאגריסוגנפ m 

tn• אבער םאנכע man יד1א Danyi 
-a»)ia tM'i'mrDO ,tyv'DPaia a 

oan o n  nn « . jja?r אצע די m 
dm Dim man im נעםמען *imi )mjw

ipd !אויםצזדריקע ijp't י*1«װם גײיםע 
PM D13MD1M imMM) in  DID D'MJPI

on »1 וײ׳מ־  tin Mnnmanaaמ  <י־1'
in  t'M oan ,oa>r mײ«ד11 ו׳אמועו־ 

pa many) D^nnaiiian trip  lyaao 
a האצאגי^ ,יװיםי Tt "t man 

n»"t oai Dyoa'JDian יר צאהאצ 
 ני־ DP'ayi typ't זײ yצכm1 פח ו'אנס,
jnaii, זאצומ mJyn נדט 25 צאקאצ 

n  p't pd'm la i Dmi oan oy>a אג־1ג 
myn ׳T'DJatiy «iony)iyD)ia י ו ז  ו

*ta typpi 1» pa ,prw'Di םיימן !ײ 
ia ,Doily oai זײ tnmi ױד ')W> o-  ׳

jyJyop׳a Pi>a״ T i yeiyoD")aa n 
n  man ,tn נלײר םארטחוםער.אצײז 

irony on  oaaoy( אנםאננ *an pa 
m חענציף!• )ia .fio'iay אײטנע *iy 

o נאנדם״ (יטי n* 36 צאהאצ ■ oan 
a m או־ױמעלס^ ar w סאול פאנד
im ru *an־ jpDnynyom 

yT)0־ii"0 ״ tni ײ ל1םי» 
on  tyothoma 

Dan iy pa D'ea ׳) 
ly jrm  yonait 

« וװלס | proa) pa 
ri:נסל.

ק פ ז . י . "Wf■
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t נימ םאצ p*p ovn ג*אדי t  prJycive 
tvonv) דעם אין אינטערעם נרזים א 

 ovn iv ד*ם און סצאץ וואוגדערשעהנעם
pretom, טיטינ, אויב u rn  iv סצאץ 

 םצאץ אזא װאס ערםאצנ דעם האכען זאצ
ovn iv דארוי  .prmn ױ  סאר־ נים אי

 געדאגה om צויבעז צו pivbr פזסזצם
pc אצמםײן. אין חײזער יוניםי

pc נױ *put עז  דעצענא־ proipv) ז״נ
 ,10 צא?. ױניאן, ourovp חגר םון *יןם

u סון n צאפ. •וניאן, םייקערם ר״נקאוט 
20, .o n  pc 48 צאסאצ איטאציעציטען, 
pc ר םייסערם דרעםי ם#יצת#)ם חנד  י

 םא־ האצ נאטאן דער םון ,00 צאמוצ ניאז,
ר  האםטום דער פון ,64 צאסאצ ױניאן, מ

 און .90 צאפאצ ױניאן, םאכער דחנס
ran ארויסנע׳טטעצט האט דעצעגאציע 
 ברוחגר נערעדט ovn oy רעתער. אײן

 ,10 צאסאצ םון #רעזידענט חנר צערצין,
 ברר ,48 צאסאצ םון טאםונאצי נרודער

im ,םענעחשער דער נרינמרנ po צ*ד 
 mm בעםטע די נאןי. pv נאך און 50 שאצ

 םארטרעטער דער נעהאצטען האט אבער
po 20 צ. ױניאן, םאכער רײנקאוט דער. 
iy ר זײער ראם ערקצערט נעםציןי האט  י

 איהר םון נעםעז צו האט'בא׳צצאסען ניאן
ivc nirtm o ױ־ דאצער הונדערט פינןי 

 ניט ערצויבט ציידער באנדס. ניטי
 mvi די ־איבערצונעבען דא פצ»ץ דער

דעצעיאטע אצע רי pc רעדען הארציגע
 חןצענאציעס נעקוםמן אויך זײנען עם

 םא־ װייםט דער פון םיצאדעצםיא. פון
 געסומען איז 15 צאסאצ ױניאן, כער

ivoovur ציטװאקאף pv בערנ־ ברודער 
 צאסאצ דעם םון םעקרעםער דער מםיין,

 סויר־ ױניטי םיצאדעצם. םון טמערטאן אוז
u םון באארד דזיעאינט דער קעצ. n 

 איז םיצאדעצםיא אין ױניאן סצאוהםאכער
 בעתי ׳מװעסטער דורך םארטראטעז נעײען
םטיין.
ov די דאם זאגען, צו איברינ איז 

nc tvoiumn תצפיאיצאפ tvayn ג<י

ײ סיס TBTpatevur;,(צש*|»׳נא^  י
ie םון. אויסנאםצ fm ftm im"מ  מאצ

m an ח < ון ת כ ל j זנזד דירעפם* 
 חנר איז םעםבער־־ליםםעז, זײערע ^יקט

מ נאנצפר ^י םי  פח (אדחנסען *יס&״ .
tm !םעבעח n ווערט צייטמג די וחוכמן 

 די םון געװארען ענסנוםען געמי<זט)
 חןאארגד חנתארד סוץ קארדס
m בצױז איז דאס םעגט. in ד ד׳מ־» 
 חנר םארנינתננען. אונמרע םון פאנג

 י׳יר *י « מטעצט ח»ארטםענם חמאחר
 ציס־ םוצ׳נ די דעפארםםנם פאבצי^ימואן

 •«* אױוי נמםמרם. גײע די פון טען
cm אוםז  trtjhi נײ-אריימ*קומענעם 

 אויוי ארױםגעשטעצט נאםעז םעםברעם
« םייציע דעם םיר צאזען אײד 4צי

| K  t'U D * T 8
ו ב א ם ר ע ל ל ע ? םינקאװ נ■ ם. םדן

םארםערםינמ חוי איז וחנצמד ארטיפעצ, אן פון  4ז
 אײנעע םים ,נעחננםיג^ײט״ חגר אין נען

 סעפיצ. דערועצמד אוגטזנר צורי^ יואמן
איג־ אונזןר «ח םעסנערם די *וין זיי»ז

 עסאגי דער םימ מפאנט םזגרנײ׳צאנאצ
ד דעם םון םונפ*יאנעז די אוז ציויוכנ,  ח
 וועצ־ םיםטעםע וי דעפארטםענט. קארד

 צוױעען געײאחנז אײננעםיהרם איז מ
 פאר׳צירענע די און דעפארטםענט ריזען

 אמ״נר צוזאםען מטעצמן וועצכע צאפאצם
 זועצכע אזא, איו ױניאן איגםערנעשאנאצ

 אר־ די .*אבציםיםי״ הײן ניט םאחנט
 םיר שטיצ. דער איז גצטאן װערט נייט

 די פון נאריכטען םאחפידעגע די קרינען
 וואכען, צװײ אצע פאטט דורך צאפאצם

 װאו דארם און מאגאט, יעדען ענרע אדער
 דעם נענעז אויםצוזעצעז װ*ס חאנען םיר

 1נעטא דאם װערט צאסאצ, יענעם אדער
 י1אוי איז אונו סארעםפאנדענץ. דורך
 רעסארדם די יןרעען צו געצוגנען אוםן *זא
 דער םוז צאפאצם אצע םיז נאריכטען און

 םון אויםנאםע דער סיט אינטעתעשאנאצ
 צאיןאצע צוציעב דאבען צעצטע די .3

 םיםטע־ זייערע ענדערען נעםוזט םםרײסס
 םארשפע־ פאצנציך זיר האבען און מען

 ׳צורות דיוע םון ורייבער6י דער גיט טינט.
 אוים־ רער םים איספארטירט איז וועצכער
 דעפארם־ דיזען פון םיחרוננ און בויאומ

 הא־ אפיםעם דז׳צענעראצ די <יט און מענט
 6 םון םעך א איז דאם ערווארטמט נען

 קרינען צו םעגציך זייז זאצ צייט טאנאט
 די ווענען אויסקיגםםע װיכטינע אצע דיזע

 יועצכע םעמבערס טױזענדע צעהנדצינע
פאר־ איגםערנעשאנאצ ריזינע אונזער

 רעפארטםענט דער
מר דער פון .צענזום״ » איצם  םענד נאנ

jjw(■*; : <■ :י •־ vםארעסענם־ ערװארםען.צו םיד ־,גערעי■- w n(
סנ די איז ;'״  ■ת־דעד ׳יית בײם ««צט«<»נ ײחע חאם םד

מד מי מ איי •■וי 2sv. ■;׳,*:•? ..<'%•׳ צ
 איעץבארנ׳ס םוםע־. איעןבארג׳ס זי . I n צעם אט

נ׳ךטטארבען. את םוםער
t נים זיר ה*ב איך o m h זיך. און.צייאםמבם איינהאצטןן 

ס ד*ס ד«ד איז מ׳ מ מ !מוםער איג
ם את א סי j », ?קא■ אימעבארנ׳ס נים ד׳ r ,דאם אד 

.pp איעעכןא־ג׳ס ד*ר אח
A, _______ -.........- ;י a___- ____________

j די און זיאים און.די םירמיאחכנימ w יאי אײנמוױימצם 

מר, אונםערגעצ#םט. האנעז טי

^ ׳ייימז• מטסעז יזאט ׳*ניי צ״כםער א
im בארג־ארא*. מוחנז איו וועג
 pow חןר דעיטרימען וויים חןר פח ויר חאט אםאצ .םיס

I ׳ נצאקמדקצאננ. טינער
m די m  unrp װײנען. צו ביםער אנגעהויבמז i

־ ויד און הענם די םיט אנים מייז םארדעקט האב איך  I מ
סינדןר. די וױ ווײגג^

 f ■vn נים םיו זאצ סײנער אז מםיצ, נצוױינט חאב
pn. \ יואפ אח, מװוײמ^ איד חאב אונאויםחערציר און ׳*יאצ r 

חר  ,אגיפ׳ן געײארקז םיר איז צייממר אצץ נעזויינם, תאב אינ מ
 I ■j”p pw׳ וועצ איו אז אויםנעדא?ם, זיר חאם םיר ;הארצען

:] . " וױינצן. אוי*מי׳מ נים םאצ
r .פאר p זקגינ^ די •ראצעסיאן; די נעצוינען ויך חאט . 

 :'| נץפאצען איז מכיי צייכטער א טרונע. די אוז .סינדער #יזטת,
jib .חיםעל

נצאק. רער נערוםען האט טאצ םונ׳ם און
n און מטאריזער אצץ נעװיינם, חאב איד איז iiW m lB V

» נעװײנם. אוז ווײנם . . * - » * » . . .

 פיצצ אזײ אדער באריכט, י«מם ציכמז
 וואמן. פאר rusoip די איז גמנציו, װי

 ײע־ עז3אנ«גא וועט באריכם דעם אין
םעם־ צאהצעגחנ דיום פח צאחצ די רען

 איגטערנזדצאנאצ אונזער וועצכע בערם
 yfir tirmnm די ̂ױם פארםאגם,

 איז םאר נע׳זצעכם, צצטער, זייעכי י»צס,
 אוג״נחנ אז ׳*ײנם, אונז נאציאנאצימעם.

 ומצעז םיםנצידער אקטיװע און אםיסעם
 אינ־ נענונ נעפינען באריכט דיזען אין

im צו םאטעריאצ טערעםאנטע r זיך 
 גרויםפײט דער איבער באגריוי פצארען א

 אינטעתמא־ אונזער פון טטארקײם איז
. ■ < . נ»צ.

 באריכט דעם פון טייצ עדצםער דע
 פון םעםבער׳ציפ דער טים up צו האם
 דער pp באארד דזמאיגט נויארתער דער

ױניאן. פצאוהםאכער

 נאציאנאציטעם׳וז «םצימ פוג סעממרם
;׳ .pmn אנוועזיגד זייממ
n« די r ג*ו«ד אײמעציינמט איז 

 כתדאר אי*»צי«י׳מן אונמר 1« חט
pane גערעדם וזאם •־ 4מאנגאוומא

 אר־ אידיעער אונזער .rppna אזא םאר
ר גאגייואר מ ײ רד כ א ת  חאזאנאו^ מ

a k s i mjnpi a*n פון יײנער יעחנר 
 ארטמכ־ זיי«רע אמיסנמו־אבט חאט זיי

tn ייז *«ר מעז n. אזוי»ms m rm- 
 *אזיי געזױסע » וױ חנם נאזי tw ציי/

ױ האבעז סעמבערפ  ר*• אק באםײצינט י
 נצװא־ ניײקען •ראמ די איז דעגאטע

ח אא׳פםיםתג w «ו ייס  מיאריטעט » י
mu tn נ׳מםיסט תאנ׳ע סעםמרס n 

מ . jpdjג
 דעם נעזוען איז סיטינו צוױיטער דער

p ם׳מ1 m, טעם־ צאוזצ נרויסע א וואו 
 וועד אויםדרופ ג«»ימזן חאנ«ז בערם

נזלד can ■»ו ױין זאצען בעאםטע זייארן
- • ■>..5* *<*"״■׳' ■׳י*,י י- סטען-טערםין.

igm חןם פאר אראנזאאסענםם ■ ftr 
 •pnv אזא אז נ«ײ*חק, <עמאבט זײנען

 זזןפס םים נעחאס חאבען מיר וױ עאן
ױחד נמז זץי זאל זװריק סאנאמןן >

 וועצכע םעםמנרם n pram װיםען גצייך
 און םוסאעא־ירט טראנםםערירט, ויערען.

 דית יוניאן. חנר pc אױסנזמצאםמ
 cm pc אתנטערגזמוםע! ווערען נעםעז

 נאםחוםענחג ךי און ציסם״ .נדיצניג
jvjvp קרינען גי׳*ט צייטונג די םעחר 
jm«D וױחנר וין מציסעז זיי W אז ־ 

 נוטמםעזזענד. imm אדעו יוניאן חט־
 .■#בציהיי• im וויםען טיר יאמנן אייר
i«r דעאארסגמנמ״ pram אר־ נייע די 

pc prem םעםבעדם אצםע די )pm זיי 
 אום וואהנוגנ) אצגמר זייער פון םזםען

 ניטש אפיס ■אסט pc זאצ צײםונג די
צוריס. prom געשײ*ט

 די ציים. םיעצ פאחגרט אצעם ראט
 א.־ז TVBAD זײן, נמזזנד זאצ«ן גממנערם

 «*י םוז ציימימ די אפט. מזזר טאקע
טאר םארצוםט ציים און אנהוסען אבער

עד־ Dtn געזאנס האם — אדנםעראײלען, זיך דארף Tא
 — א — א 1קוםע אהער נאצד װעצען זיי — םײדעצ כמרע

̂ םאםע. די ארזיסזװסראגעז
—prp די םוגתר די אנאאן ח*צ«ס נים איחר איר t  prp*t
— f# ז)ינד ומרמן ^חד איך װעל גמורגעניגען פױם #נערױס

im  up די םוגמר
im גאס pmn איז זאה דעד  pc םייחנצ׳ם prune. איך 

איהר. אויןי געקויןם חאנ
מםיי־ א אח oanen »יד חאג — דיר? pro חםט ווי —

צ ג«םאן. מ
! praiWBW אח םאםע די אוי, םערי, —
 טאר־ און םיר צו proipv* סארי״ נ*וואצם> גים וואצסםו —
 ארויםנעסורטעצם. איך וזאכ — ? װירם׳טאפם סייז ײאצט׳מ

חאב איך א'מתערממן. נים ־arc׳ סיד זיך תאם «צ סיין

 חר am pc אויפנאנע די איז עס
 נאר ניט האמגן צי חסאוטטעגט קארד

 םעםכערם די ווענען איינצעצחייטמן די
 אדד גא *אחצונ**ז, דױם .זייערע און

 שטיצע, שטראפעז, װענען אויםקינפטע
 וײנעז צאהאצט די װ. .tv א. בענעפיםס

 װי- ס1צאז אונז נעמארען אויסגעםאדערם
ת םען  אח ויעצקע קווארםאצ יעדעז ענ

 נעשטרזאםירט זײנען םעםבערם װיפיעצ
pm rm, נצײכעז ראם pram שםיצע 

 cm אויםער נענעפיםם. םארמידענע אזן
נוײ זיינמ אינפארםײשאנם דיוע :ואם

 '׳ am 1אי ניט סײנער װאוינם סנם^ןוםער. av פריחצינג.
• ײיי לי י 4ניי י ' . . . ‘K

 סארסאכט זײנען |m^ סיעצ צובראמן, — שויבןן די
נעםטען. זייערע זײ אויוי כוימ m>Piir אח

im טאתעחם: זוםער dv הערבסם. דער הוםט

באזונדער«ךםיצד יעחנן איבער סאגטראצ ר םים רעדט  באנײםםערוע זעצניגער ת
 זיי אויר דעצענאטען. יארהער נױ די ווי

 אם־ נענוג נעקאנט ניט פשוט זיך חאבען
פצאץ. פראכטפוצען סונ׳ם צויבעז
 מיטיננ om אויױ האט נעםט די סון

 אש. שצום םריינד װארט דאס נאסוםען
 אינטערעםאנ־ זעחר א נעהאצטען ח*ט ער
 ארויסנעװיזעז חאט אש חנר .mm םע
 איז שריינער בריציאכטענער א חוץ א אז
 האט ער םאצסס־רעדגער. נוטער א אויך ער

 שטורם. טיט עוצם דעם גענוםען •שוט '
ם ויך חאט ער ^ אוונ  אויף אפגעשטעצם ב

 אר* די צוױשען קוצטור םון סראנע דער
 דער װעגען נערעדט האט ער נײטער.

 צװישען ועצנסט־כיצדוגנ סון טיםיגקייט
 אויפנע■ האם און. ארבײטער־םאסען די

ט תו  א מאכען צו אנװעזענרע די טו
װאס צייט סרייע די סון נעברויך גוטען

n די אין און דיוזיג שטײ,  pc prem* 
m. זייגען ארנאנײזערם ^מתחצטע די 

רד א ת  םאננאװי־ pjmc אמ חאזאגאוי מ
»ר »צט און םא, »  «ד־ װיימי איז «פר

pmpp« o^rum ׳#יײמר חי־ pc די־ 
r .נע• ערזועחצם אויןי איז עם • צייצצן 

t גיחן א ײאײמ r o w w 18 באאדד pc 
באאסםע. אנדןדע איז םיטנציחמ־

pros am  mompur איו דמווצײ 
 tv* גייע די פאר אינסםאציײ»*ן געײען

אארי עקזעמוםױו וועחצטע  אפיסערס אי( נ
 די pram נעצ׳מעתײם דיזער ניי און

 געתאצנחט םעםכערס עתמשיםיװ אצטע
 זואס פציכםען די pram ,pnm פאםינע

tv זיו אוי<י געתסט כאארד עמזעתוסױו 
 פארםצד וױיםער אויםנעפאדערט וײ און

מ די זעצען ױגיאן. חסד טאר ארנייט נונ

 ײאצד אין שטעהס שםומער א ײינטער. im תוםט עם
im .שצאס

prow ov ,־ קצאיעז... תצאפען, םענשען
וזויז. cm איז ניט וואויגם קײגער

ח! — ני
ניס־ קיינעם עם ײעצ איך יאחר? im סאריבער איז ווי

 bp »יד .ותצ prraro אײךאײנציטח סייז נײו׳ ׳ רעו־צעחצוס.
 אט זם־ו^ םײן סזן pruivumvc איז iv חעץמנחצעז. גיט
im איד און 1פארגעם« אצץ אצ׳ז, האב איך .,יאמו ptran 
ע זאך קײז ׳יייז מ זיך האכ איך אז בצויז, וױיס איך ני  אצ1אי

 וױיס איד ראזירם, און אנגעטאז זאתםעצטמ אתטמשצצפט,
מ ג׳סעסען ינ1שטענ בין איד אז נצויז״  .וואם אנעו*, ביכער. 1אי

 4vevrwc איר תאב ואט ? נעכם י1 אין נעמאן איך האב
 און — ,prt’n. טיט בעעם א נאויטצן אין םארזזצט חאב איר

pip am איך ווי זייז, סרדה ויך איך l*t prp אויך p»t niio, 
 צאטפ. א נעבחננם נעכט י1 אין האט ציםעריז וױיםע י1 אין אז

 םייצ־ או םודח, אויך ייד 1בי איר ,נאכט. אצע ניט םייצםאצ.
 אײנ- <1א םענםםער ביים נעשםאנען איך נין נ«כם י1 אין םאצ

 ev נאבט. אצצ ניט איברינעים, ם.1נעווא און זיו נעקוקם
מן פרישע גידצםאנוח צײם צו צייט pic אםיצו זײנצז מג  אין מ

.tmvo’t וױיםע זײ
ז רעם, אין זײן םח־ה אויך דצױ,ar ייו. תען איד  am י

 גאגאא א און טאג גאנצען א האט מאי פיני־אידצװאגציגסמען
ם נאכט jn םיין אין ציכט א נענחמ v p ai «איר.״ אח• 1ציכ 

!1נײ
 TW1V אין בין איד «אײו. איז שפאצירם ניט האב איך

.anm נעדזאם נים צאננ1םא שום יױין הויז. סון או־ױם ניט
 “פיי םארמאבט״ נצװען איו הויז םון 1ײמאעם־טי1א די ־
ײן.1א גיט 1איר אין אי« נעו־

im אוז םארי אצבזער am אמ* נמחןבען איך תאב נצח 
̂ן אמטאד פןן1אתטעתצווא ריז חאבען זי' אח םמרויןציא

— 1 proסיד י1א j f i
 שוועס־ די אויוי גויחנו־, די אױו• tifovi pip א תאנ איד ׳

p איז ימי• n r איד חאב מזיכם jbum tvaon״ PBV..^ 
urrrm imפוצ ־ pc זיר חאט ^ימצומו• אצטוס oipnim ײ  נ

im ;1רײ סיר «p מז.. א ס . מ
im ױ נעעםעגט האם אצםע־ .to
1 אי׳ײז own ביסיג —

ר ׳  וױיסוס א pc cap א tnvtn T* חאט עגמנוננ im חי
npc* ס רוגו׳י^ א און  ײיט pnivt איז וואס ,mmc א tie «י
 אם1 אננעפיצט praapi nun איז זיגיס פיעצא העצט. םון

נפהוםם. נעםוחפעצג^- ה*נען זײ .1ציטע
:ס1אתיסנעחנ שטימע שוואכעז־ א םיס האט tpt איין

— ov י, צמם» ivtnv נימלחצו־. מוכאו־ •
— נעזאנט: אזוי האם חאו■ ווייםע סיס mpt p*v און

חאמח אצע און — געשסאמ׳ס, ױ איז trrio prrrni א םיס
teBBfea C aiOi a m jBitl ̂ * MNP די םים *וגעמאקעלס

omorve זיך האט ניזעצחעו־ סאכחד־ n n יײז־ am עוצנג 
m 0חא ptowm א pn ויך געשםעצם און ײן1א תאנמ אין בוך 

iia ציכם. אונמו-׳ן a  p t י^1שטענ ווי נצייר, נעײ׳ס איז 
 »1אוי נעזעםען זימו־ און oove איו פגיס כאוואקם׳זז «״ן או)

א ז״גע תינ ■ פצייצןם. נ
בצ״ז. 1זײ pmn איז תצאו־ אח יײז

ו אסoarevm 1 האס iv או; , י  אנגעהוימש האם ער און נ
 צוזא־ סיט wrw> im בײ pratocm pm*t to צימנצן. צו

זיר• א״ננעהערם און חענם כמננעצענםע
קאפיםצעך איעיגע נעצייזנם האס ניזעצחעו־ םאםער

pc pname n תהצים  povn orvnat: iv  oyn ivn m  pv 
n  im׳n  pram ,ivavrwoe !6 «ן המ־צימזייטעm היםצי־ 

1 \vvײך tvam pv 1גנא נתיספן נאט׳ס. opn iv  pm 
oivoim גאס׳ם tr u e  n  pv ivaro n  pravn p»VJ זיך־

prrnni.״v טיעןי
iv pm אנםשװינען איז (prsyn ,prmiiv א סים אצצ 

 pram אויגוס' אצעםענם jsvava א pract «ו אעעהויבען מאצ
 םארבצי־ וײמח punv גיזמצומו-׳ם ivovc בצויז פייכנ^ געווען

4VPHO pn
' ivovc גיזצצחוס־ im  n  pnaunn pv אזוי אוז םויטצר 

i און ײ־ 1אוי pv< ייד — נצזאגם: n  nvt צעצםען צזם נים

m זינעז pv זזאבען 1םי v(np n אממו־י? 
א זײנעז vצכJm צאסאצם,  וױנ־ ען1יע אין י

 צא־ יענע פון divd'bv די .1צאנ tie קעצ
 אםענ• tvno pv שא■ אין גייטען1א קאצם

tm זייערע צו cvיציעצv ח־ םציכםעז  יי
iv םרײע די c חאבעז. וײ ײאם שםונחון 
n ביז יואט װעצכע ^]יםטעם pv ivnv-

 װע־ ײעצכע jmvovo n און זיםטירט,
 צא־ mvomt יpv omijmvtjv 1 יעז

 נאנ־ pv כםעם ־,ravic זיי זײנען קאצם
 אצע י1 טראץ דאך אונבאסאגט. צעז
 1םי האגען ינסייטען1שװע jnrtsu און

 יעצט שוין לאם dvi צו אררייכט יאך
 tmn פון אפים משענעואצ im װײס

tmmarve טיז םעטטגר im ~.אינטע 
 צאפאצס די צוי׳ט איימעטייצם נע׳טאגאצ,

*p, ,םענד צאחצ י1 אויו װי צענסעו־ם 
aim 1 זײנעז װעצכע pv6 צעצםע י 

 אויס• ,tmvuvJ proiawnv מאנאט
tv .v om נעשצאםעז,' vcaano. .וו

im 1נצי  ojm םון חכצ םך tpemor און 
 *Pit V pnvn אויםצאהצזננען כענעסםים

vo םיסטעמאנױשע mum. ױעלען 1«י 
tmvcu v ri pc װיםיעצ נענוי װים׳ח 

pv OTcriecrm tvum aivccvo װא־ 
an, װיםיצצ oum ov urtfm *אוי«ע 

im צאהצט v om pv בענעםים, יענעם 
im װאם  t'v פראצעכט j^vo tvpatip 

 *Vn i*o .it .tv .v םעצע האנםאמפשאן
i סען  rv, וחגצצצ םעסחןםעחז, צאקאצע 

 pc אויסשיצען om םיט סאן צו האבען
.vtn אײגמחן יועצען נאריכםען n וױכ־ 

 ומצוס און pnvpm vtn סון טעקייט
iv i pv צו אטענחגן צוסונפט prt'i טײצ 

 חד nvpm am צו ינסטעןmv 1״t םון
4פ^?טציכ?ײנ םעהו־ םיט אארטמענט

 פ נאבעל דער
םאריערם

n סאריערם tmvn געכ^ 1איסע 
t״iv בעםט n  use אונגציפציכע vp־( 

 inv* avivnvnve am pv.סאםסטױוט.
pnvn ״  אנתשע־ צאם am נעשטיצט ו

 אצאהOart'io 1 םים םאניטארױס צעס
 האבען ,aiyaovo pv צאוזצ iv**t צויס

t״ p$n iv ” t tvom.
ov 1אי jvow i im v צו t״vip 

im  tvupiv ײ1היצ«דנעש ,i  tic 
 וייער י1אוי prouni װאס אוםנציפציטנ

pv ov tiv ,oopvt ניםא p*p זיי פצאץ 
n  tvavn ,tvovav(«iv. •אינטאתײשא 

 im םיט provtw ױניאז, oivnvc נאצ
 ביצחנן צו כאשצאמן נאארד תשאיכט

pv rnvovp v םאני־ אנײשאצאס צאס 
.amvo

im םיטינג v ביי  Qp דז׳טאינם 
 נע־ אפנשזאצטצן t*v 1«װעצכ באאח־,

tut ,pan tvo24 am atoojn -tmvn 
tvem'ix 1באצ זיך tmvnvt םאשצאטוח

 *ײט גצײמ• *art tut אלביינ^ un «ן
t»v נאשטיםט unSvt un.*n ,tmvuvi 

pv ,pjmv om tv u 600 כאאח־, #* i 
ioo יאצאר vp un pa tvovmv t*v־( 

 נעװא־ אסנאהאצסוח pv ומצכצ וחגנשאן
vatp*r.pv pn•

ivoo*o ,unirtmo tvovtpvo un 
v. ראתנםחאצ *viiv( Bimvnoc'iv tw 

tm •600 באצז n  prp’cmto’nv חוצאר 
 ואצ pro pv אנת׳מצאס, צאס p’p נצײו
בוימ. prow 1באצ

pv ov בא־ צייט ר^רתלבס- צו אױך 
t נעװאחגן שצאםוגן w  at pn*Umv at 

ur tv unovo p^BTiinaw גיײ מוצ 
a r  t” t tmv**or״iv r ו* am חײצינמ 

 ג«ץ v pv tv prem אח־םיר ״חני^
unrnp ײם* pv pnvn i*o ptfvn צאם 

 rnvovp v ovivo*>vo ׳ אנת׳מצאס
v סים , : t w (  am * ג i  v o נ v־ 

t v*( i*  o i r i » D״

up*t uroav om 4V tvt״ ii זײ
^ םיט אצט1נ  op**ioo im  tvavn **t*vpi האט שײכות  V(”>p p*p ניס 

•אבציפיישאן , om סיט ׳  o(voo.ivcvi 
auvooivcm״ ovovn ivonv חשנחה

T חאס אדםיניסםראציצ t א יי ײי  ou י
 ײtrnvi 1 באװייו אצס און ב«פז»טינם-

um j u n  im w אדעיניססראצמ v 
סרעזמורי v. סיסגלידערשאפק^ םזמזסזג

pc צעחj ךאצאױ םײמגד avtrw m  tiv 
אסי* י»מ1פצא צװײ

iik w p v  mamno*nv n פיחצם 
 ארביים זײזנר װאס can אױף ?זטאלץ

 חמולטא־ געווינשכמ n נצבראכס חאם
proipwo*iv «rt*« ov אנויאחצ טען״

m אונםער ארבייטזק צו vnr invt אוגד 
 pv oib om זײ tmvn IV• שטענרזן,

om םארצאחמ נים וױצצן tmvn pv 
 איינ• pv m*n jrputor v אויסגעוים
p ®ליסייימנ ^ p.

*ur«j im  *wo ivc onvor owr 
in n  v nvoiwnpv ןץיכםימ pv שוחד 

m ^מטציןד יראכצעםז unn*B(**v n 
44 v tic אי־בי״טס־זזאו, שטמחס v 

ז m תי m » pv ovm rm  pv וױכ־ 
מ u יײצ1 אױסמגמלוגגעז, i*no סי n 
 בעצי n םיס oivon(v urpirv’ צװי•

 unovoeve tVPi זיו ענליגם הנתים
 oDnv p»*«t euraovo mvtav און

urutemi im  p« oi'canvorvivc
u נאננ n  p» o**pv*ovo pv •יתיפז

oim צו ovo jnvtpv י מיצפו * vi* 
tv ,P« נאכפאצנעז זאצאז זיי ovn o n v 

u n  p v jy e v n v c  ovn 1«נסחענס u r 
n  i t  tvoip ,ocjip סיסינממ tvnvt tw 

ynצp^c די n v  iv*»t pv veewva jp*j 
ט om ניי  ivc וואחצ pc proem tiv 
im .ייניאן

(proopv לינסםאג to lS tan( תשר 
m צאי ia n  v tm aaoaor ojm סיטינג 
pv םאמס anvo ,1812 חאצ—nt vo5. 

 Un tta otvmnamvpm ײיפםינצ 'יאי
oatn)״ am v  mvn vivoipvtpv iv 

w i n  v pv ooip .pram '.אחצ» tp 
n  tv prom Mp Unovo un צןמאצ 

מ סיסימימ  ־m tvum |yo9vnv(av ײיי
tvooin prom pv pronv p נ«צא n r 

tm>vt om pv «v»vt pv .האצ
:!%nי . מ » ׳ י , ז # * * ■ צ

tvony(o*nv םון i* בvבתיס צי; ovi 
n זאצ צייט *iv> pv tmvn OKjnnvc 

pv ,tw צvזoa^vi pv ,im n  vok tv 
iv ענםװיסצוננ ( a vn(  nvc jiv oiv״

om oiv(vr איך.״ נאנצען, iv האס 
 םוםר־ v tvivr 1צ םארם¥הצט ניט אױך

 iv״r tv(’iimvc ovn vi':v' n מארט
 צמשצ, m ,tvuvr vodic pv צ״ט v«־״
pv נאק¥צ...8 שפיעצען'

t״mtn t אויפנ׳ר װארים נאנץ איז
.IV1V11V( tvou

vn v״(mm voivoo יר1א האט (*V 
nהאצ  iv iik  tvo׳mvv׳e ,װישנאק im 

(wnv(Vo. ivjvrvnv םונ׳ם pvovic־
tv טיװ ^ i'im םון im קצאוק יארסער נױ

tv'tv imvo.
unvi vonvn ■ נעהאא־ אויך האבען 

v tvo(״’(v די צונך,1םײ vrovo םיט־ 
 io| און קיצ1י10 ױניטי )׳ס1ם ער1¥נצ'

im מייסט iv( vd .ױגיאי tV(vn ov 
ivoavno n  oimw הצארא ,tvoivnt 

מני מ  IV( tiv םװיטצקי ,dvc ,ovo״o ו
V(’(” V•
im םיטינג ovn םיט ינם1נעענ זיך 

no oiv ovn om• איז iv םאמואנחןצט 
v pv pnvnM 1צ ,ח־ייװ״ IVB’ipivo 

 ournm vr^ov tiv נאנדס״ )יםי1,י
)i נאגד v 1אצא1 5 צו נאנדם  אױם׳ן tv״

•ivivnv) יםט1?1םא שטעצ •
 נוד oivoenvB צvאביס pv nnor י1

Dfcn ,tvivn םיצײ^, טיםם V11צכovn v 
 ov tVDvenv״)v o״mvv( umv אײי

.om זvצטvנv,ם »ov(nv 1»צא׳, rv אני־ 
צ  מד נים ovn זי P* pnvuv( pimp מ

ס ״ מנ (ivi'ivn ניט om שעהנעם 
 nnipuro om נים tiv םרײמאנ, אוחזנס

tvin 1םא םיטיננ im ,שנת צבנודציכם 
ײ u נאכם. נ n סיטינג *vat imv ovn 
*#op « םיטצ״ר־רעזאצוציןג

u n יסגו»ײ*1א זיר חאט זעםאג
 odivcinv® tv(*#*n, om םיט גענט

tvr*t ovn n אם4  |V3vao ovn pro

nv v״tvo .מאצ
ir  tvo o(*kvivb *n ivav״iva 

im  putni נים און סאצאניא ױניםי Vi־ 
tv) נאטש v װארט invt im tvivn 

unvn# ,וחגצכש־ םיס ארן או־בײט ••v 
n(V5V(ivv33״iv ov o״tvmvi pro 

tut ovo’ovp n די אצזג  pv tv(”t ovn 
 ?tvo iv dvcv tvoidvodv זיד האבעז

tnvi DBTViyi ovn m*v םיט mvovn 
 ציי־ imnn onv יפס1צ ov ציעבשאםט

 שיסצוןן yom( *i oavio tiv באװיטש
im צי זופ m  .tvtno *i יט11#צײבא 
rv 11 »צ imv* t*vינvpצ P*p pv זאד 
 אסtiv .unie 1׳ iv ניט איחם ivc איז

im m  ,jvom imn3 tiv yr^yi
נאר tm U׳V(0׳» כרודעו־ כעו־נאדצפי,

jnm(v
tiv פצײם זעצבען םיט׳ן tVO**3iv 

ivoovnr V.צvםי >0v*B אויף
 **t *ii ,tnvt DD1V1V3 ovn איהר

 *ov די אי| jrov**otrivD om צויםמ
 tva*iu (*•nmpuro om pv שםװדען׳

vrov^ די ivoovnr קצארא םיננ̂ד 
arm ,*pvo*no *dvs ,tvomo* סור 

tm '^ v(*̂ b,  ,*pvnvnv *uro ,ovo 
n inv* ivou u 1אי נאד׳ n  ,W״o 

•tvov( o(vomv mv**i דארט
jnvt oBunv( m*v ovn or*n םים 

 tev# vivo o**nanv(un*v* מעצמ•
tie onvor v i נאנץ t*v over t*3 nnc 

im 3 *־ייז׳ נאפט jvoavצונאנג ײם aitr
i*׳o(vn o*iv*3 סײצס |iv טיץי  it u 

tnvJ^vn זיד tm pnvs יחןםצעם i  it* 
U>3*v prc*r Tt inw wpi׳t סייו pv

V(PV11V 03V( IVC pv (VO **3 (VOdt־
.tmnvc

i  un**v* צײטוג tmnvcvav tv(” t 
tiv  tVMitV( tm ot(vov( tvo ovn 

ro iv » , tvo*ii( om״. o*iv ovn tvo.־ 
v(m v*nvc tv((itv) ציMi* tm ^mv 

 v *rid *ii ovpcvnv) האבען אצס און
n״nrnn ivr*o. •

•dv proipvnvc im 'ii tv(**t v i 
nv)״iv הארצינע ic״tie ,tv(Vto*i 
v11צכv אצi v(״.pnvnv( ivo*iv(o*o tv
ריי־ *)invn מיסס tm ׳יױנטץ סיסס ׳

ivnvivp Dm t'v ot(vov( tvsvn iV3 
ivdv םים נצײך k̂■ אלע ivsvn זיך

?ינרער. v(*oo^ *n םיהצטvנ
v ivnv( im*n rv  ,o(vnv (vont 

om pv tvidiv^ivp pv oivv(vp רײ־ 
tvs װעצכ¥ר ?אנצ^ט־זאצ tvnv( t*v
vnםון באצויכטען צ i* ,נרויסע vצDPV̂י־ 
vr צאמ<עז .

p. צאה ivnv( rv piyrmiv^ די
piVDVCivc *i ,tvocvn 3 סון vיך p*(* 

vn m*v odm• זי .1־צי¥דע1דע sivc 
mn *o*d* im  t*v tvr**p, םיס in*v 
ur3**ir iv«i* im  ,tvo נח o r־(** 

 V(*(**v tvtmvdvc ovn זי איז )׳ivב
mn*v tie ציv11 ^mvצכr(V( tv(**t v 

•tvjviiv( tvoovic'iv (*yivn 
t*v ,OPUTOV3 pir *ii ו1א צי  מ)

אנצר יז1צ3 1אפיצ צypא^םי t**v אין
3vn t v  ovn om artv tiv  tvo**i 

ivoa*n **n *i oivnv( tm tnvtv)*־yr 
Jn -t*v aro׳ov tm •runt ivo”3ivm 
ivn v t*v 1'ניס om tV3*ioiv3*vצאץ 

.j i v * t (  i v o * * 3 i v  promts* 
im צא׳י■ pv tnvr *itv rv ,יײד a ir 

iv ( ovn w * 3 i v  tv אסיצו p*p סאצ
*(0 tV((**13UJD It ,tlTo^n 0(VPVJ

tvr**pvn, ,m*v im v ,p*t o u r/ 
v u n n n  tio t v םך mo p m ^ ’iv

t v אציו, נעזצהן האג fe rn  OTbvc ovn ovn •באתי
”t ײ׳מ• גמו P מ סײן האס ז»ר ם או אצ׳ו רח־כנעלאוע;. ני BAaMAMdABAte AaM MBA|B̂ים I באםערקם. עס ה

cm ntr P*v t*v ארניתז3 יפ׳ן1א זיר חאט טאנ am 
 הצצ• םיט vom א pv dt(v־vi**i אי pv ium א באוזימן

vn *t -u*n vo*n® ו  איך Jit(« vt**i v tvmmvi *י
prumwit jvr*i **t nt ,tnvtt( mn ; ־איד tnverV( ps 
ovn ntOi p*o ; t o  t i  v t u i זיר prpvirw. זײ 

preovi tvmn ,סצאמן. תצאפען ‘imvmn rv  pm r p*o 
ovn nvn  p*o ,uroru אויסגפתערם it ,;איר הצאפע svn 

 j**p נ*ס mvo האכ Tv ,<**( .ovov om אײעססאצטעז
ovovt(**ov» oi# םים tm ,tvr(vo וחזצ #pi ניס סײנםאצ 

tunwvcv pn pram(* םיט tvrtvo v, אםיצו *(P*o o*o o 
ir*us ארצ?; #mvo pi 1 ניט היינםאצ pnjfl pv 

ium  u n , ניזאגם האם:
— tmvw ovn vom  *i — f  oi**uubm p*( iv  own 

ura*t — : ourc .ניט .
t»vn T rim זיר vo*or *i aivnun im*n פון am

i* ,סיסצעד vs it u*i T>pth rv ov* 
tmmdvii, סימ t»^vm סצײם v |iv־*

*1D1V1 [VO**31V OV 0**fUV3V(1V3
1» om un^(o*o v(V3vnV3*v j^v 
jdpyviyoav vr*»(v»n די ivmo 
f  4V03*ti*n mv סןוצנ-אין^  tv 'ivc



PE ■*SIOEP UnJVCfjpE'jyiiiyj װינ־
ס ■מ טעדצײט. מ ied*• ד*רס איו *

nor pwnrfc ■ v אויםנעזעהעי. w זיי־
 םון מגייחט פארמידענע צרײארפען נען

i n די »ו «ײי, ארכיגמתםור, מעגםםער 
עז׳  jjhvp iv?bi ,oibi tnv? מאס מנ׳י

pm זיי tv?’n, איעוא־ נאגץ א םיחמז 
IV3V? os& nfrnnut .tvs, און pm זײ 

qv?xnגעזע׳צ׳ןואםמ^ימס א ,פיחרען ?■y 
 איחר תאט וואחמנגען די זווץ א מן.

 א ואצ, dtvvjbp ■רעכםינען א ר*רם
d’Jvd־oiep׳,eitjeo e? מאס װאס, און 

 זיך dpip איחר *wive ײאם און ? נים
 איחר זײם םעחר און *mvo א?ץ ארום,

u ?םש?. איו, אט ערמםוינט. n ראןי־ 
 טון טיהו׳ם וואם דזרכגאנ^ באדעיןםער

 סאצ אין אז אזױ אנדערען. צום הויז אײן
po « רענען ei?.ן  םאר• ניס זיו ח?י?ח מ

iy* זיןי חנרטאנט איחר און רענענען,  IB 
 *pvi JJ’Pi.? אוטאטיע בעצאםי׳ם ײארד
 נע־ די אין אריץ ppip איחו־ .“װארד

 ארכי־ דער ווי ,onitt.in’E און נײדען,
 םינדםםער רער פון נעםראכנן האט טעהט

באיןותםציכ^יט

 ־bdpvbd םיגי va>vt« טאו pmpi מ
d?vp איעטים, באזונחנרען א Pftm 

jvj’dw איצסימ אונזערע deiv?”־! 
 אבער פו־אואאיש. צו אביםעל םםרײסם

”o דיזע איו• מחנכענט, p?’bo |או 
p’?« 0”p?vjd נים i n וואונרערגאר־ 

vpbdpvbo ivod? ? ,ד די אפשר איז  ח
 אינדוםמריע pie?p דער אין װאצוציע

 uu'jvn divot נרזיסע y■? די ■ איז
 שטײ א jVnyj איז וי מײ? װאוגחןרבאר,

?v? ■ אזוי איז םוח וועצכער dbdvdied 
? *זױ חננתען ו*

 ויי־ עם איזזר, יזא?ם ivd’iv אנ«*,
ivj אויא נסים סײן גיטא u n .וועצט 
ע י ו ר נ ־ *•ו y,j r די ע • ם ג ע י !  

 ט » ס ? ו ו v ר ר v ־ד ן v j י י ו
i i d ו ע ר ו ע ר א ג ר ע ד נ ו א  װ

ם נ . ג ו ם ײ ר ע ג ר א ט ם י י כ ר א . 
v ז י א ס א 11 j i b d v j d ’ i e*  

ײ ן y i א i י # ו » > י # » ן 8■ ו  ס
i ן א ? P י ד v i e d  P ן «א 
 ,B < א p י v ן י א ,p i א י ױ נ
j י א t ו א ?א ע י ם נ א ם ן י א

י ע ד צ ע א ר ע ד נ . א ט ד ע ט ש
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זײערע
 און שיקאגא אין םאכער ?לןזזק •

םאנטרעאל.
 מערס־ אין צעבען םיר װארהאםםינ,

 ערא־ םון צײטען אין צײטען, ודרדיגע
 גארניט צו װי אזוי האבען וועצכע ■ליינס.
 הינרער־ שװערע נרויםע צוױי די געסאנם

מ י רױם. און צײט : נ
 אנ* די איבער יאגט יאםירונג אײן ־ ־ ״

 דאס, או נעשװינדקײם, אזא םיט חס־ע
 ניי, אווי נעווען נ״עכטען עח»ט ^אם׳איז

זזײכט, איז אוננלויבליר, אזוי םדעםד,• אוױ
 וױדער שוין װארט םען און אלטענציר, .

 .וןיז װאם אזעצכעם, אויף נײעם, אויף
־/ נעװען. ניט מאל הײן נאך

.1םי סעמםע די םיט עס איז אזוי און
 גארמענט ציידים אינטערנעשיאנאל דער

 יאנט ■אםיחננ אײן ױניאן. װארסערם
 איו ■אםירוננ אײן אנדערע, די איבצר

 no באדײטוננםםולער וויכטינער, *חנסע־,
w■ חאט וי«צי« •אםירוננ, ויױסצר 

 שטוינען, אײך געסאכם נעכטעז ערשטע
 ניט צײט היין ■שום האט איהר או אווי

 אין האצט איהר אטהעם, Din א«צוציהעז
שטוינען. איין

 טון טעלענראמען אן סוםען אט
 אין אױסנעבראכען האכץן װאס םטרײסס
 איהר טאראגטא, און מאנטרעאצ שיקאנא,

 םייערדײ א שרייבען צו ערשט ויו קלייבט
»p שטעחן צו סטרײסער די צו צורוןי 

sovft רעל־ זײערע פאר סאלידאריש און 
vs. און םענשעז, אלם ארנײטער, אלם 
nvi, אינטערנע־■ דער פון פרעזידענט דוןר 

 יארפ נױ אין צוריש דא שוין איו שיאנאצ
 םטרזיקס די אז בשורח נליסציכער א פיט
 .נע־ זײנען מאנטדעאצ און שישאנא אין

 נצענצענדסטען אוים׳ן געױארען װאוגען
א'פן.

 ניט נארט ער אז טיסן, א חןונוןן טיר
 דעם דורןי אזוי ניט זיד, ניט און אונז גיט

 םארנעחסט װאם בלומען־שראנץ ־*<רויםמ
 איז װעצכער און דעסש, זזאצבעז א כמעם

םון געײארען צונעשישט דירעשט איחפ י
 פון נאר זינער, שישאנאער נליסליבע

 צײכט זיענ דער פנים; שםראהצענדען ןײן
 IV ׳װעו ארוים, אוינעז די פון איהם

 אצעם, אצעם, אויםרעכענען אן הויכט
נעװאונען. האבען ארבייטער די װאם

אציין, ויענ דער אזוי ניט איז Dvאוף
 עחפט זיעג. דעם םון שנעצסייט די וױ

 צום זיף־ נעסציבען צודיס װאןי » סים
 םאר־ אאעס שוין איז אט און ?אםןי,
איבער.

ש:על, עראפצייגם: םון צײט א וױרסליך
 אונ• איגער שװיםען ijn5vn װאנענרע «ד

 פון צייטוננ דער אונטער ארבייטער זערע
, jnv«t טיט םול ים, נרױםען דעם םיחרער 

 שטורםס.- עצעקטרישע און פאנעם *^רצ״
 אין ארייז זיי םאהרען נויטיג א<

 דורןי איהר שניידען און פאנעט, vokd די
 מען חײנם סען, טוז *.ivdvd א סיט ווי

 װאצ־ די איבער חויןי וזויד, אויוי ויו
djvp, געהט שאסןי דער אבער tv 1זײ אין 

 טעג דרײ צװײ איז — און םאכט, גאגצעי
 איו זיעג חןר דעתרייכם, איו דאס׳צאנד :

אי* בצײבט װאס סv»צ אוז םאצשטענדיג,

,-#>4

o בער n איו צושויער, םארוואונדערטען 
חוררײ. : שרייע! צו

 םחײצרע םציצזו, סיין ניט איו דאם , -
 װיףקציכ־ איצםיגע די איו דאם םר^יגד.

 צײט שורצער א בצזיז םיט װפצמ קי*ט,
 חןר וױדסלץי ivnvw^'ik וואצם צידיש

פאנ* איבערשפאנםער א פון יי^חקט
סיזי״•

 Vdsvp אצע די נאר״איב^ -,צעוולט
 אליין, זאנט און יאטאר זטען9צ םו׳ז

 *Jsm צטוואס כיט ווירסציך איו אויבדאם
tvn •oi זאצאן טיר tvbfavs sv

AkPiv VJ*Tumnp* אונזשרצ אלצ.
i_ ' r-ife•■•.-.♦• ■I_ • - וױיםם צ״דים n םטדייקען צוערשם י

אוים^וד וזאמן זײ יאמ, ניו אי| טײיואד
tyiVstrsBaVn i פאר׳צקשן־

 ארבײטס־ די פון םארזוו צעצםער דער
 snvt dv ױניאן. די צוצוברעכע) נעבער

 : באשצום םעםםער זיי*־ זײן צו אויה
 «ױױ• חאכצו וײ סײנםאל. אחןר איצט

vd די *רויםצוסומען האפען צו גריגדע 
 צווײמן או ,Dpvsmjn חאבשז זײ זינער.

 אלונם, ניט dvbv איו אציין ארבײגמר די
 sjvsvj חאט dv. װי םאצידאריש, .אזוי
 א אויסנצװאשטען dvbv איז dv אז וײן;

 <V’D איצט .וײ tvp וחוצכ^ סאונסיצ,
 די •W אלט8צוש וײט אײז .פון ן;vDצvח

 אנחד דער שון ארבײטער, די פון כוחות
 םון שײן א באטעם די nv ניט זייט חנר

 *VJ : װעצט דער פאר שרײען צו רעכט
i ויאצר, n באצשvװיDt העצםט דא, איז 

 בושע־ װאכעז 13 באשעטפען. איהס אוגז
 1VDU «דליר מצתםח. ביטערע די וחןט
 זיצען איצט ,או) אונטער באפצס די זיף
 ױי«ת 1אי םאכער װייםםען צײדיק די

 אר־ ש«עצד, היב גאגץ פארדיעגען שעפער.
 ױניאך פאצשטענדינע אונטער בײםען

 שוין םוו ivj״b אז אזוי, באדיננוננמ,
 צו ווענט vp״5j די אױוי שריכען שום8

jvj'dvi א איחס אוייוי iq 'jb.
ov divi ijm פרא־ חןר פון איצס

Vi זיך דרעהם וחגר דיסטשארחש? פון 
ivi'k א  agp פראנען, אגדערע אצע די 

 אנגענאננען זיינען 'עס■ וועצנע װענען
 װאס אצעס, י םכסוכיס? היצימ אזעצכע

 פארדינט. tvs דאם >ויז נאר, וױים מען
 בעם״ די אונטער און שעה|, פארדיגם כע;
vd םענשציכסטv דער םיז אוטשטענחנן 

• • .b”3ik
iv^yi i איז n צײם jjnvn אוים״ 

 ערפאצנ נרעםטען Djn םים געפאכטען
 װארשערס, גודס װהייט די פון קעםפע די

 ivb*i און קיםאנא .מעהערם,• רײנשאוט
 אין «divp”o ’ijn»»iMV און מײשערם

 אנדערע, די נאף איינע שנעצ, אזוי אצע
 ריכטינ ניטא ציים שײן אפיצו איו- עס אז

 נצענצענחג די אט מיט אנצופרעהען ויך
• י זינע.

u שומט אט און n שצאוש־ גחיסער 
 אמת־רעװאצו־ vזײנ םיט םםרייס טאכער

 םי־ ארבייט, װאך פארערוננען: צ^אנערע
 שאנטראצ א װײדזשעם, אװ םתייצ ניםום

 tvs און װ., ז. א. וו״ .ז. א ער.8שע די אײ
 צןאםןי• ביטערען גחיס^ א אויוי זיןי רינט
 צײן•8שרא *un פציהט שנעצ ניין, אבער

 זואצשענס, די איבער און• דורר םכרײפ,־
 שטר vp»idpv>v די אינצר און װרך

i איז רעםס׳ n מאכער שצאוש גרויםער 
.d?vdvdvj ו אויד איז כטרייס

 ײאונדערבארער דער 1 דא בצייבט
 פציהט iv גיין. ? I”צBראrp”םטר

 חןר און באצטיםאר באזונזט װי'םער.*ער
 זי«, א װירעד און באטטאז, דא; איז זיעג
DDVii i אין אװעש דאן זיד צאזט ער n, 
 אינרזשאנש־ פון שטאט דער שיקאגא, איז

 א װאו שטאט iin שאךדזשאדזשעם,
 וואונ״ אה״ און, פארברעכ^ איו םםרײס

iv דער i’k ,און טענ, .עםציכע וואונחגר 
 סרי־ ארבייטער די נעםעטעצם. איז אצעס

w; ,װינשען זײ \ואס אצעם, אצעט :
 טיני־ א ארבײםם־װאד, שםונדיגע 44 א

 איז ר8װצלב װייחשעס, סון סשײצ מום
 מאנכע םאר נרעםער אביםעצ נאד זאנאר

 אינדזסטרי^ שצאוש רער אין ארבײט׳ןר
יארש. נױ אין װי

ya>vi oir וואו טאנטרעאצ, אין 
 ויי־ ארבײטןןר די צוריק צאנג ^יט ערשם

 איי־ װארשײנציר, און, דורכנצםאצען, נעז
 וחד ,dpiiivj וײן וועצעז צײצען די חנך

>jv טיר i va^vm tnvn״ov טא־ פון 
ראנםא♦
 וואונ־ םװאםv יףרקליד ניט דאס איו

 די אין WnvB אודאי חנרנאתס?
d«pj'i די סטרײקס >vpw»pvbo צר םון 

 ארעם־ חונדצרמ פון ,b»p שפאצמענע
 נויט ביטצמר *an פון טאנ־טזנגלץי, טעז
מ סטרײמר׳ די םון ל ת  lvmpvi חאט ו
ivddjv הײן ווא«ח פון איז היםעצ, צוב

8
 שוין זײנען מניאנם די װען יא,

 זיד ב^סאם די האבען סטרײס, איז ארוים
 מד םאכם, א םיט d'jb אצ o*jb נעפונען

v^jm ;vi 1 גלייד זיו חאכען זױV1- 
 האבען זײ םאכםצאז. נענצציןי םיחצט

 װאם מאכט, די jvjvj אז אײגגצזעהען,
 ענטשצא־ אזוי און ארנאניזירט אזוי איז
tve, װאצט pmvi ov שטע־ צו םשוגעת א 
שנעצע די רערםאר און ואנץנץן זיף־ צצן

. JMV’I VD'lU
 נאך װערען דערםאנט אבער דא זאצ

tv ,שנעצען חגס העצפט װאס אומשטאנד 
א םון טציהען  ציין,8ערא ר v ז •ג \ ;

ov איז i n װאס אייראפא, פון וויגד 
 נע־ ijn איז dv םצינצעז. זײכע שםארשט

 צו ויך צײט די איז איצט ניט או םיהצ,
 א או ארבייטער. די םיט דיננען שםעצען

ם ivp וויחןרשטאגד גרייםער צ'  נאר ני
 איוזס נאר פרעשםען, זײנע שװאכען8א

 דאם און מאכעז, שםארשער invo נאך
 -DVf’i אונזער םון שנעצשייט די צרשצערם

> . . ) צונ•
 אונזע־ זייז, גיט זאצ דאם אנער װי

n >שםוינענדער א פאשט. א זײנ׳ןן זיענ 
 און אן נרויס איו װאם םאסט, א פאשט,

 שאנ־ זײנע ןזא נרעםער נאך און זיד, פאר
 שלאות די פאר בצויז ניט סעשווענצען

 אידישע די פאר בצויז ניט און םאכער,
 ארנײ־ די פאר גאר באװענונג, ארבייםער

אםעריקא. אין באװעגוננ טער
 אז ,ivp'i איז dv װי dpjib װארים

 אײנציגע די בצײבען נימ וועט עגנצאנר
 און לופט־שיםען, גרויסע פון באזיצעכין

 האבץן צענדער אנדערע וועצען באצד דאם
 װצלצן VP5jm שיםען, vצכv»ז dpjib׳

tvaviir ^1אי יםיס די איכ iV”i 
 זי־ אויך איז אזוי ברײט, און צעמ נאנצע

ivp, אז ov צאננ שײן נעהםצן ניט װעטv 
 נ*ײ«ונג ארבייטער נאנצע די און צײט,

צופם־םציהענדע. א ווערען װעט צאגד קון
*un פון ענדליר אויפהייבעז זיף וועט

 קצײנע vj'ivpem איהרע אצע םיט ,רד
 און װאצשענם די אין חויף אדערונגען,

 און פציח^ זי װעם װאצקענס ךי יבער
 צוםעצע, אוםנציסציכע אחן ארער «יט

דערגרײנןן. u dv» ׳ציעצ איהר ^בץר
 יאנ<ד8 די זיײנמ טאכער שצאוש די

pn פון un 1 םון צײט, נײערV”J un 
 jjsvii»p*t«JBBiv זי^ייכער שנעצער

 יי זיף■ פיהצען נצישציך און שטאצץ א^
 un אננעװיזען. איז װענ un יאנערען.8

 ווזד מיציאנען די און באטראטעז, איז װענ
נאבםאצנען... צען

 שטיק 8 נ»ך איז אם און
רענטום•

 ױניטי־ םון וואט נאר שוםען םיר ;׳'
 דרײ צױנאסט iviivj זײנןן םיר װאו תױו
 *IV םיי זיינען אצץ פון סמהר און טענ,

 איב^ דרײםםקײם, די איבער שטוינט
 הא־ װעצכע די, פון איבערמוטינשײם די

”iv־ װאדפען נעקאנט בען t אויוי אוינ 
 שטיק װאונדערבארע אזא אויף נוטס. אזא

 װירש־ ! 1אײצנ«ומע איחר איז וועצם,
 איבער־ יטיס טען jvp םוט אזא םיט ־ליר,

 וחןצט א tvs IVP 010 אזא םיט שוױםען.
אייננעהמעז.
איב^ באר^ א סאר אייף שטעצם

ijn דונדערט 16  iVP’k did פון םצעכע 
 אונדורכ־ נרויםען א סים bpyiM יס,

 םיי־ זיןי ציהט װאם װאצד. דריננצימן
o אין *וועי^ םײצצז אןן צען n וואצר 

 <רojn 3 אין .v*nvjv vp’Jtjvs די האט
^ צעהנדצינע פון ם51שםו מנ י  דאצזןרט טי

ױם דורכנ¥האשם,  jnntv דארם אויפנ^
מ אל ם ש ר א טינ  אויסמפוצס ,pn«pvi מנ

י וואס אצעס, ־סיט וײ  תאט צמײציזאציז י
uvJjf״D פאר dvi ^ תנינ א  די פון פ

ױ װיצצן װשצמ רייכז^ גאנץ ו  פון ivojn י
u n ן חיץ םערדצדישער» ^ ט ד א ס ש

<
ו ;

I

I
 מינדססער
■אײנוואוי־

ivj. און חײס נאצײכטת^ שצצקטרישצ 
 .ניצ־ .DDVBikp ,unvp ,ivoim שאצט

on* ניט וואס, און f י
 im,״PVf די צעהצשן אן הוינט איחר

 וײנען פיעצ אזוי םיעד, sum’איהר א̂ו
 שטרע־ vd’wvj א snvi איהר ויי.
vp ,איךםאר בארנ־אראא ^ י  אויגען א

 ש■'־ נתיסזס־ שעזנער, א ויןו ענטפצעסט
vj־>ivdb?j ,נעט װי אזוי וועצכער טײך 

 be ייר סיחצ איז שןם״ אייר.: בײ זיו
 שװיס און Dip, אדצר “אחןםם vמײנ אין

.“נוזיס אויןייטײן אניםע^
dv נאנצצ.השנינרײד, א ווורשציד איו

 ר8«נליש רײמר א נאר װאס נוםס, א
מר צארי, מל  ו*ין jw נעקראנעז האט ו
 הונדערטע װאס, סאר װײס נאט שענינ,

 אוםויסט צאנד אהער rtJvrio און
- -ivp ,omvbth ת ויך א  ן«ױא יזא .צןניפ

Djn ידי6חא שעגינרײך' >”DV’i ווייסט־ 
VP”Sױגיןאן יס Vdieuvj) אוי^ איהר 
 פארלאננען צו דחייסםקײט ךי נעהאט

 איצט. ! tvJippVJ oji אוזןהאט ,Djn נאד
מ די אנשטאט  ןואם \yrosvs די אק היי

 יטזצאוט יאחרעדלאנג קארט־ ויך האנ^
”ov iVJ איצט װאוילטסיון, אזוי i 'ציי־ ד 

 רארט ivj״i װאס טײפעחם, װײסם דיעס
 ער־ זײנםן איהר און בתצם, בעצי די

 גאר געםםײעט רײ האבען װי : שטוינט
 אוי־ סראצעטארישזל jnv,,t אײפצוחויב^

 סעהר נאר און רייכםוס! אזא צו נעז
 ווי באםצרשענדי^ זסישטוינט, איהר זײנט

 iy״t צו צוגעװאוינט ייר האבעז ויײ גיד
 DV ייר האבעז זײ גיר װי ראציע, נײער

 פארז v״J די .אונטער אשציטאטיזירם
, . העצטניםל־.

 דרין אונז פאי jjmv< זײנזק דאם -
 איי| איז װי invo אין טענ, גענום־רייכע

 זײעחנ כײ jviw זײנען םיר הינזיכט.
 פאראנשטאצטען, וײ וואם שאנצערםען,

 װצ־ איבזס*טרייב«דיג, גיט וױרקליו, און
 שיצםט־ בעסםע די אז ,tvJEi דא םיר צען

?iv שינםטצ^ינם און i״iviivj |VJ די 
ש די טאצ)ו'נטען. vנvג”א  װייסט־ צײד̂י

 אײנעס כײ iviivj ivJ״t םיר םײשוסיט.
vam םון i אײנדרופם־ די און םיטיננמ 

jjnjn vddp’’U< און םוצסמנן ’i ויינזע 
 זאנענאנ־ די jid געװארעז נצקאצטען נים
 'Jvyn פוז נאר־דושא אגערהענם^ טע

 נאך פוז און םרידםאן צצארא פון םייםעם:
 איהר .divp״d װײסט צײדיונס אנדצרע־

 און ,ארנוםענםירען. ריידעז, ויי הערם
 דארםזס די ינט.4ערשט ײנט1 איוזר

 *Djnp, אוים^ציכע שײז ניט װירפציך
 זײעחנ dJvpmidjv :־•piPEn ,זײ טען״.

 פיהצם iovd און invo אצץ און אײנענע־,
 א pnijiivj איו 'צ8אוטא די אי איהר,

םאהצ־ צוס הוםט dv יביז וױרשליצשײט,
!ו • ן צײט•

 אייעת טיש. צוס זיך זעצם איהך
 dv . jnoviD קיין ניט |vj״i םארווע^ס

i״R |VJ״jwvj מר הלײבט איחר |ן
^ אייזס־ פו} אויס מנ  אײכעט, vbiu איי
 םאצ־ ojn אדער טאג Djn זײן זאל וואס
 ולאזט איחר una ,unnao •up צייט
 IVE iVD'i5 װאט )די פת jwvhm זיף

 און שסייז־זאל 1אי קיו פון ארוס םציהען
 *iin צו אוס שיך, אין שפײז־זאצ םין

 ׳ הוננמײטג די פאר .שפײוי צאנגמ
 sv ו צוםרידצן. העכסס ז״נט איחצ־

 אזוי און. אוטאפיסםיש אוױ דא דאד איו
 צאזט באדיצנונג די — ivpe . רעאצ.
 אײמר װינשצז. צו אימריגעם םי^
pbip צוױיםצר א צוםיצצ<און אםאצ האט

ניט אן אײןי חױבם זאןי די און שורץ, צו
iv̂ צו vdvj• ׳

u n הא•: צײא« זײ םון שריימס־ f t? * 
m« נעםאכפ v כײ ר1אונפאפו<׳ » <ין  א

ם, VJ*'i פון  ׳ «זי וועצכעױיהאט שמי
 א ןיןי פאר tvoiivj צז צויבט

י1וײ אויזי יאון •אי-ציוג־ .

־ .

y

. «1 « « »u: »דאגח. אײער ני 
tn ענםםער ,חנםזצצכעז v tn  iv ovn 

^ זיעצ אויוי א  אק זיך נײ אןיב פרו
un םאר* אוא אויו זיו ע• ערלזיכם תיים 

פארצ^. דרייפאכער א פיז נענינען
'מאצ, VDitnV דאס שױןגים איז דאט '

ױ אפשניט. אזא האבען םיר וואס  זײ־ ט
jvj ברענענ־ א אין גצפאתחמ אײנטאצ 

iv n םון זום׳ס־־טאנ un .ארײכ• שאנטרי 
idvj םיר האנמ וואנא[, אין פוםומדינ

 שאפ־ גאכצע א און װאסער, קאצטע נעז
 פאר א קאפס. מיט-«אפירענע פוצ קעצע

 באם׳ס־קט םיר חאב׳ח שפעטער םינוםצן
 גאנ־ vjvdvp אין זיו שםופם אײנ׳ס־ זױ
 סינױ פאר א אין נאף קאפס. ורײ צע
»p צווײ«ס* א שוין האט d>»vv» e ויי 
 רוצען האצכען א טיט העשענעם נע

 אבער פראטעםטירם. tvsyn םיר ?אפם.
dv האצ־ 8 אין געהאצפע(. ניט האט 

סאסי* איינצינע היין איז שטונדע בער
bep vjvi נים iviivj און שרימז, צו 
 טיט. tvoytyj ivr״r ivrJjrs איינצצצנצ
 .dbep יי םיט dbeddvjje קעשענעס

 צוזא־ גאםזס־שם טיר האב^ איינעם בײ
ivd די םיט deep ^צױ די ארויםשםעש, 

 איו אונז את ,vjyrvp פח שונםט״
pnEiiVJ די פאר טרויע־יג וארקציד 
 IVdipvj זײנען' טיר pm צושונפט.

 ושױרזי,1! 1ני אין ie»׳*dd . צזפ
u איו n םיט םאן un צד , 

 אונז, ויךםיט רײמנדינ וזי איוי קינפם׳
tVJJEJVJiv וחס־טוס־: די טיט אונז צו 
 bep•? » אפשר איהר וויצט ,םיטםער,

״.IVJnp dv djvp איהר
 פון vjn’E די איו dv וןי tnvn׳ #1גײ

 תוםט פראשטיש אנער באדינוננ. איינענע
dv אזוי... ניט וױיט אויט ov שײנט 

 חינ• jnjnJE פיצצצ אין אויר אז אונז,
 <טל dv אז נעשארם, ניט ווטצט זיכטען

uutie mvo tvenvn. נאר .Dei איו
tei שצײגמשײט. א Djm dei נעװיט

ניכ ױניאן םים קאנגרעסרים
םייםאן. ג. פון

jnEnunjiEii dei tvde jjedje אז
איז. dv הי נוט, אזוי נעהט dv dei איז

v̂ יאך dv זיינעז ivdv>e נ^י e 
»BE1־V?1”S• ויאס ii״ivd ,צו ווי זיי 

IJnn'D, אזא ארתוננ איז חאצםצ! צו ווי 
V’JVS'E >צי װ ivi”bd 1אײ םיט <Ed 

 jnJjm םון אןן ,piriEB ים9תונד םינ%
pnnEDVJPViiE IJft”i VJ’Jim צר ניט 

םריחןנע.
dei אצעם •ןױרסציר 1אי unjiEii e.

u איז inVr אזןי און n ,וואונדער dv ie 
 םארדרוס, נים׳ס־סטזס־ ידגר י )ViiVJ וואצם

iv :vn ניט ו\#צט Din’tVJD’iE ivjvp 
pnim 6א' o>eh iv IJnv נעציטען 

?צײניגפײטען. צןציעב שםארס
 ddij נאנצע dei ie זיף, פארשטעחם .
 ןוזד םים ivieiivj dd’ipvj ערװייצ1 איז
 1נעצ וועניג אווי dpjibi <*ת נצלד• נינ
jie צײט iviivl iVJ”t י1 פאר .vj’O’ij 

ivjied״vjjid,| אןן dv אצעט מוז *vj 
 אונטער־ שטאצצע י1 אט אז ,ivuni טאן

 E צו I’Djjnjm Din’Dijn זאול ;עהמונג
j^ 1פוצע ?ED

 iVJ'DD'D e 1אונטע צײט, un מיט
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 זיז־ לויעז ?*ננרןם, *ים o9npmp זײ

ר מ *ocra ■יז **rat דיםס it זיי םאר מ
*P38| אר־ דיזער פון אינטןרעסען די* 

 אינגמד די מטמצעג װעצען זײ װען סוי.
 ס־בײסער ארלאניזירטע די פון חמען
 m דייער םוץ אינםעדעםען די םון חעכזנד

>r«*tr ,ארגױי» ppw ** זעדזד נעחן ניס 
 אז םאכט, דאס ®אאיסילס̂. *יז מײט
מ  ויי װאס דעם טראץ לײטע, ױניאן ד

 ײניאן זײערע םיט כסדר ןיך באתחמען
 • נ ̂ p ן י א ן & נ י י ז ביכצמך,
ס ע . ר ן ג י ל כ ע ז ט ו י ו • ה ע  ד

ן ץ מ ו ו ק ו ^ ר ס ע ד ־ • r ר א ב י  
 אױב ןדים, דער כױם * ר v נ א p י ל

 •*ליטײןם, אין געגת ל#נג נ*ר ו»מען וײ
 IV גאנצעז אין גאי זין (ײ פארגעםען

 די םיט םארבינדונגען אמאאיגע וײעדא
 אראםע- אימפאבע װעחוז ארן ארגיממר
*#^טמאגנם. םיאנעלע

 דךן חאבען צײם אזתםער דער *יז
 עתזאר םון םימניט וױיזען *ננעהדבען

 די ביי n •אליטימען orr‘ אין בונג
 אין װאס ד*ם *לבייסער. ןורגאגיוירטע

 אנגעהױ״ מוין זיך האט ■לעצער אײנזגע
 אײ ®ארטים״ ״לײבאר גרינדען בעז:צו

̂ן םיפן בעסםער, דער  עדװאכטען דיזען ג
 Tfim ארבײכמר די אז באוזאוםטזייז,

 םין באויז װערעז פארסראטען אטםוסט^ז
 פון גאר גיט ערװעחאט װערען וואס די

 ס י ו א ר ר ו ד ר * נ דדארבײטער,
ס א ר א ע ט י י ב ר ז א ו ױ א י ו א

. pap םר. ן ן  האמה ם י1ק
ן ווי . #אזױ געד״אנדעקט  באמולתנס מ

jgrm סיר prcrm אר?את אז p עמי^ײ 
tran* איד א און סענש כאר

 מית״־ןנן געםאכם זײנען מגים אבער
 tun קיאנאס און אחזם גערעז הלאגאם

 זיך מש דאסי אקסעד/פאר greeny אזא
מ זײ או 'ז|ךבערזײגען5ס קודם י י  אסת* ז
ori אח r tru י ד י ר  אמעדיקאנעד מ

 אי #איחח וװילימע די פאר ,אי איחןן
y םר♦ םאר 'p a p .את אונז פאר אציץ 
y כדי נױטינ, עם a ז«י ip ^אי וױסמ 
םארסחר צו כארעכסיגט איז באנק םר.

•*Bftk kfMBBBA b b b B». _גים. צי אידען, אמעריקאנעד אלע נתן 
 זאק םאן קדי — אידען ®יקי׳מ די פאד

ן די װיסזן,  on# כאםח זיי uecvn מ
 םד. «אדען. א <אר זײ בחזננס םען

 איחם כדי נויםי^ עס איז טאא באגיז׳«ן
is רײנמווןרמן  jw רנסכתר? in r p 

נ י ■ .״׳ jnJwnsm איז *ar או
מ די .jjnjn? ppm דןמ^זחאץי • 

ip קאםישמםזמ׳ רא^יעי m i זיימן׳מאר־ 
poyiD דײסםרימד־ דזשאינם דאר איין 

 וײן ודזח■ זזוקד דארפען »tdhmip עאן
jwm אזיסמפינזק און קלאמח די  can 

can pH מ זײגזגן  jjtptipסאראיגם א
 ןאד גאן1יjii&jtw 1 אדבייטאר, איריזמ די־

fv iropeno דזנר a r p m יסטדיביר ו 
ppr ^דאציאי איאצס דאר ךזזד ם״סעק 

p& דאדפען n n f# ןא pro א^י צו זאצ 
ופאדם. tronotx אתטעחוכוע ̂ז

ן מ י ט זיך ®יחרס י ױ, אויף ני אס וױ א
M b  bbb BABB »- B i i מ ,p^t זנו גאומנדס  ■ויל״אזג ױ װי אזו^ ני

ערוזאך צד חנכם א מהאם האמח אידען
pro*

ר היזמר דער אין מע ד a ■( אי a, זיי״
 אויכד pc ו־עפעשעז קייבמצ עו^צחגגען מנן

 אז איבעדנעמגבזנן* וזאס pro וזאו צאנה
 את בצנין^ דר. ®ארטחנטער, דאיײאר חנד

a אנצונעטןן מנײג© צופיעצ n -אױצי*
b b £ . b b > £ . b  b-b b * a  ^ bbm |  Ab b a  Mb b j b  b b a a b ^ a B B A ^ aאוםגלינולי דער אין שטאגדאונהס שען 

so •וילישזגר מגר p* נעטאלדען, האט מען 
T ח^ט באגץ דר* »ז t שטײ צו עכטזאגט

bbBBBbABBBM MBBAAABBta*ABMA.fc b b̂ bb מר נו^סמוזײרפט^גע אדדיזמנ זמנן  שריי
 ג»־ m צויט ער״ האס אויר ציםא. אץ

a םון הויפםוננ n אי־ אצםע: באקאננמן 
ט ,1דינ«זא •עקב מרײבןר ד״*ען  גמ־ ט
 קע־ אידיעע די ־פסיאע תיין מבען װאצט

.1מוצ« אירי׳ממ םון׳ דער
 אי־ ד• )ונמנקוכחט דא וײגאן נאכוזןר

מ מגןן די׳ ^ע םון *ייג  איי־ 1אי נופא. •וי
jruw די פח נעם u טענצינער רער «ן 

 אין ארוים געהט \ואס ,הײגס״, ןױיםונג
מ איז װאר׳ןא^ ח  אר־ אן א«געדרוהט מו

 רעדאיוטאר דעם יא*קאן, ה׳ פון ס-?על
 ויעזצבע װעצכען אין *ײסוננ, דער פון

 שאר־ גאנץ » אין געםאכט װערען הצאגזק
 די־םיי־ אוים דריקט יאאיןאן ח׳ סאן. «ן
 פארטרעטען ניס קאן באגין םר. אז נוננ

 אידמן״ אטעריקאגער די פוז מייגינג די
w 1 ברידער *םערי?«נער דיPJ4P ט  ני

ם האבען מיינ  שטיזע זייער 1נעבע *ו נן
 װי אוסן. »t» אוי<» און פארס »t» אין
אים1 דאן — «א אבער אויב באגין. דר.

M b B lB b  MMtBbBhMBBtk iBBbBABBA B t מי n ויןי באדאנימן — יאזקאן• ת  •ו
און ׳פםיצע די םאר נאנצען אין אידען שע

װיםען. ^יט איהר פון וויצען

ען איך װייז ^נין טר. אז חנרויף, אנ  *לם ב
ם דזנד פון םארםרעםער דער פיג מן  דים־ דז

jn סדיביראאן n $ tp ז ר אי  רעארעוןנ־ חן
ס אג  קאםיטמצמ^ ראכיזסי היגזנ אדע םון ס

ן פי ד׳ י ta אי n ס צ מ פי ן ,“רעציעזי , » 
סגז ארגאגיזאצח^ דער x' היי y n  O*

A M a k b ^ b i ib b bbbbbbrfb B *- —» M bC > i M bBBte BBM  נצווארען אזיטנעבויס תױאטועכמך אמ
אידיעע.אר״ דזינע די פון תיצזי דעד םיט

BBAta BbbibB ̂  ^  Abb b *B |M  Bbbmb^ ^ ^ ab BaABAAA.מ בײטער מא א וזאר יתיאנם םוײיד איד̂י
AB^B B ^  M  ̂ MB Bb bb b B ן  אין רעלי׳סי, !יפעילם tan אץ ppti א מ

awaanwar? *ויפ׳ן דאריבער זיימגן זײ
m  bbb Bbaa  A^B^bAbAMbAMb b ^ ^ ^ m b a  Bb b^ba^bדי אק םאראיננמדעםירם אומן ttopp

Ab B aB A  ^ aa BgMB^AB BB B M b b i l  A AA^B ^ ^ a^ afflf n 3 1# ו#1יRQF3״•itD JJ»3#3 u
ר *זוינס אאן^ איז,. װ*ם  ״פויא־־ תן

anp* ,באנין םר. וועלמז עטאנדפונתם״ 
 סיינוננ דער צױם אנמנוםען האמנן זאצ
 *ון און כצצ־םועד *יליאדאיד״פע די םון

tan תארעםפאנדענט ײא׳ע־ננםאמי־ tie 
.מאג׳ז

 “שםאנדיונפט ,פויצי׳ןײז tan צוים
 גיט האבען rvp^v• די w אוים, װײזם

 בצויז וױלען זײ פאנראמ^ן. t*’P מםאכס
P v 1 3 די אויסראםען H f 0 • י jr P. 

 באצ׳פןװיקעם. זײנען אידען םף » וױ *זוי
ס ן ׳ נ ר  איז עם אידןן. סד א םמז ה

 קאמי . ר מ r י ם י צ א פ » אצזא
 געגען פאםף גאציןונאלער פײן ניס איז

tan אזוינעם. »אם פאלק אידי׳פען

מז ײ ו e ו m p, איו aaaniy  d m  w*
a pn ירױ. » van r* rrm w ■»>

p״m ^ D tn w  f ,ט םד אצדסטי ן חאט נ ױ
p נעזזאונדערם, n  o n״D$tm «ד ■O

w קײן <ים ranr .*ר סח א **wrap די אנ
jn r ס תי yaw* גי n פ o  pnar» m* 
ס a* קאייד פהאכספילער » «ין ט r t tie

b < B b  b b k b A & b A M  B b B ib b A  %b  a a  a a m  H m  M M b b b if tb&  pit האלטונג איחר און jni$D לזגצטער
u n ro o זײניש tvnn מאימס־ אסצמן 

ipuim  ra jm nwe ר מ  cv* ריעצ ריי
פארצארעז. ביםעצ א זין־ תאט םייטניפ

 פראנ־ אויפ טנפרעגט ר״אט פרוי די
ט ,V חאט פארצאגנס, ער װאס צזיזיע  ני

 איגג־ ״ספיפ טמגטפערם און פאחפםאגען
 a ײכט5 טרױ די זיד האט tin <״»״.

 םיט גא׳פאנפןן איהם can «ט*ן, כױג
a ל מ טיי מז Dpap און ע םי jsu אי w i 

 אויד *תי, אנחס* t» ארייז איז באצד
מ » נאר נעפצײדעב^ פדאכטפוצ  און הוי

tPP3alw3 *rut איתם האט א
 עמ־ אױא נעםחןנם אזן עבדיכעצ פ מיט
J; םר. פארצאמם. ער װאם ציש, P jp 

 ניז v אח ער אז דערמתצם, האט םםיט
 P״'rni חײנט םאהרם ער t» יארפןר,

 V פויפזק נעװאצט װאצט און אהיים
פרוי. זייז םאר פצײד

 פאריז. אין )דא פרוי אייעד יויז —.
ר f p*»r 1ני אק ס־י

מ r? דך, jav'iix מדארס מ  Tjr/®
w i M W f l n , k b M b w A  m b b b  נא<« מ̂ײ mu חנמ»ר;ן»ם, דאד פון

j אח ססדט r m מן מו יוי  גיידך א י
liw איז uri VPJ׳an* 7 1* נעד,־און w i

מממן m ידזי־ HP פרדי«ז יזנמ •
9 יזנתדםאז. * ro »  opr דו  toaoM.ו

»P« יייז *יוייטק צדם איימד צונעכױנעז
iBABBA ABbB  M b^^^B B bb  wp* •T “* “ *״ מחװ׳ם שםיל בען

m an דעתדם — ton מזמדנ^ נים «ד 
 n» nnasn ?ייאד jib ra« נסדן אמד
יז־ *rot זײלין זײ nt תזמםי^ נזױחק

MBbbb BAB̂ b̂ b^^^bB^b^AA b ^ b-bab aaa• מר םדידאן ײ נו אדן ץווימאן. ץ סיס • ני
b , , ■ . י ----------------- bMAAAAb t e M i b b b b  ^ ^ ab  נשסיי פדסטער *an אק זיך nan רזנכווייז
p*npw m׳»wa« גאצדםםים םר. &ון

m זיך twr5an צעז«ח as a, ר מר ת
fb b a b" , ̂י״ ■׳ fcntbiŷ pA pS Tut( ̂רי»1 ''• .-4*־~* ׳■ S

bH |b^^M ft ^ b n b b b b  b b ^ b M b b b ̂ל© מנדמעד״ א וועמס, .  גמדס# אס ײ
n מםול רייךימן can אס אױפ יחק  w 

ר א ט ן איצטצר ווצצס זייס, וו מ מ  מ
Jp fp i'p ro ךי &frw m r u

^ ^AbB B Aa BABbI( A^u jb a a  Ab ס געװאוסם (יס can וועקגן האם ער ל̂ז
BM^b bU bfcbM  ^ a ^ ^ a  i ^b ^ b  ̂  aab|^ ^ ^ ^ a  יי ס7רזא אר סריזזאד. סאג איק כאס^

 3אוי ^צ זי אז אזױ, אראנמדדם צייכס
 ומ חײסען< נעקזןנם וזאצט אס ®ןנהרעז*

dw יארח קיח זי זדקט «ר  *w מ־ ו 
 דחנן סיגזם, דארמלמאי אין אןן אעסט,

ווןלם ןופפלידיעז, דארוי אאכאצ ו ירידי חאי

bBABbbWMB ־ * b b b B M b b i  ^ M b b b i b  tfeM gLM bA b b i b ני« ovn אײנאד ווממען אױוי םמוסר׳
III ■ b B ^A b ^ B i  ^a b  ^b b b ^b  Bb b ^A■ ■  זאןי. פארפאלאנע א צס tn* חןד^ קײן

o כמז p ד ט זי מן תעצמז. ני איז דאם י
b- baa a a ■b bMMM b b B  SbbiM M M bM M bbib b b  b m b a aםארםרעטער א ןובאר con jib אטערי 

 אױך פארםיעםיר א יוחאטוט, תאנער
 אסנדיקא pn אתױיםמי אידממ דיי פין
 אױמװ־ זױים חעכםנמ ױ איז ד»ן ~

a n  prtmpj דעם דצרמהז אח אנין
v׳־״ * *■* אסוו»

AÂ ^CBĝ gbKiî BB̂ Î' ' BWMkbi^^bb^^B '  ^ B ׳B BA—baB aLaaBA - — - איניעלע •וילי^יע זײ ^מזלערתגען ן
— B A b-bb AMA AOflbMftb B A A & A B B bbi bbbbA bbקיעאד^*. אין ®אלמ דורכאױס זיינען 

ן זײנען זיי װ*יצ ניט אידען רי שצאגט מ
A A . - B^B ^  A —■BB BB A M bbbiitbM  B A ||M ^ b b M J ^ * b W .  םעחד n ווייל עחמסצנס, כאמזעוײלןעס,

dob נ זיינמן אידען פויצישע v ע ג t 
tan ,מהר־ די בצױז נים בסיפעװיזם 
p באצזבאםי׳מ םםע m, נ#ר t o די 

s  twMnnmי ז yן t ' e s O  t 
סטסדזטדייםבא- ס איז Dan אידען.

b A A ̂  A aILaa Ba bBb Ĵ AB BBB Mb b  BBAa  B BA B bb ^BB ^B AAB B ^ lb iי ײײל זײײםענם^ פאקג^ חזר,»lPPKO 
 אידען « צ » שצס׳יז סן םארדען

מ1י סגצמרשיעד. אײן  פרר אצלמ, סן ג
yc יסכײסאאטפ און. r a n  ■ tm* אץ 

n o b םיט  נזך מים איז תסלין סן םלית ,
to בערד, נאלטן  d*dpi תצײמ *.anJ*p 

י זױיצ *ידמן, די ׳•ליינמן י»ה׳נז5•יי י
מן ײי ײ ------—*-— .t p ס*-ד—ו

 זײ .on-oan װיי«מ jppr^a■ די
ד צוינם m יי o w  i* o n a צד1ש די 
juvm סי*׳ן fa$a א זײ גיי איז דאם

A M ^ b iM M ^ b i a b B bAMOMbbbb B b̂ a |A M b b i^W bםאנגתק v37vii D'D| זיי tppm up 
ttfiv אטת׳ע ױיורמ iD i•
 אסעדי־ די to רעגירמנען עלייס די

תדנ תאגיש׳נ מן חמי ױ ס גראד גי  זןהר ני
p o o r י אי »קס..0■ י פ ס  זײ תאבעז ח

שע די נ׳מװואוננען  פארםישםער סיצי
 ,םשארטער א אונםערשרייבזןן פאריז א*ן
מ פיז מ ד o 0 “רןכט ס o a aגא־ 1« ־ 

 םאר־ »ן נצײכתײם פוצע די ראנטיתח
מע ח  אין סינסייםפסען נאוױאגאצע מי
T* פויצ^ז, tp rm, ד  דער־ אידען. «ן סי

ן װיצםאן פחמידזןגם can םאר ו ס צ ס  נ
a ײ  m o הסױסיע םפעצמצזג p״l 

ט פױלען nt בראש, מארנענטאו .03 סי
gAi-bMWort b » ־ ד פ פ ^ »tA ׳ ■■TOQrgrrt̂ bMf1 ■״״ v o .^ o ^ ■ — 1 1-W. V‘.---------------- מ די אזנסערזרכען א  trui* אויסץ ל
י ־ana 90 באגיז םר. אוינ 0« י

bA^A A^BA ab A A A A Â AAa  bbAB BB̂ B B ^B b bbA^AbB m e? ס נלױנע^ יא nmn tar ײאלט ד
ס אי T>oim םאדנפ, מו w> mat o 

o r .m o  *wd ^עם^בא־ הייסם װאצג 
ך אוטבאװאסטזיגינ *ana מאוםטזיניג  נ

אוםנע־ ם9ױא «ד און ליממ » נצזירט

enifow tworop סדאנמ םאצ w or 
pw« צענם פאפיר, א t b איתד פאר 

d סן ,pom אױפ׳ן p i1 םים׳ז ס איחר
A A ( L b |A b b b b b  b o l b m M M  i a M A M b i b  k b  b ' .  .  * a W b ib b f tb t ejm e  w t o  i n n ײ ג  טייטזלם תו

or סיטץ o u t גיט »r t״t ,וײט o p 
boip or to  jam  w o >  o n  pc

t סים, o  »0  p o  p• m ויין jw»n 
o n  pe jaam ס » ױי  t״r 10 זײט «

non פינמס, סייטסםוע טיטץ to  pn 
nt ,m *o סן m ^א איז יינ bap טר 

jn o n שמארמ tan,* װיים חאצז א סיט 
pt yram. nt וועצזס dp ויך «סש**ײט 

jro’t a ו ס ׳ ו ט ס ׳ ס וטסיםהייג^ !
חס סאכס וואס אך אי פ bJ איינ p3w d■ זי 

 נײרן טיט ■a וטר'שט9כ איוזם שםזיםט
or to  jouto p c  ,it poro ססענטםערט 

»t שמייבעצ, א סים *t יר9איימננמ 
 נים זי 9at- to גאהגיג^ יאר or םײגט

שפאם. » ppevotB tm נאר p»p זײז
pn שר״ם איז אפ אימם שסופט «י:

ציײ גים אבער דאס tpp איך אז — ••
nt ,r שצאנט dp חק. n  » t o  pb םון

. אוױוען. אן
dp nt tnv Dptt tpo J9U o p  o p
m נים j o  m ”JP.

 Da tpoupt חאט n tbit ,tpom ttr םחױב
 אנ־ tut 9nprn Dip פיעזסצאד, p9a וי

pon ױ. ײגי»ייטיס~9ק*.pn pm אי־,
»— a—ba — # â b b a  a a b a m ■  B b M i b U b  iM * 9 9  ib  M iM xan פון זיך זאל a n דעדוויסען i םעזזד 

 c9an וי נעם?חצם. ניס איהם יואצם
סקאנ־ pnpDP*a a נ«יד געטאנם איהם

b ^a^b  ^b b ^a  Ab*̂ k b b M H ib  m b  |b b tA  bbb ib^  סרש. ם״ם גזמזיכםע די זמן ״דאז וױ #דאל
op Dptt ?pn *m a  .tMBP9wr איחד 

״ .״mrnnton חמון
a aaa a M B M b b  ■MA B^^yA b^A iM flt^וױ אק ow «tr זועץ געדחנז, װאלס 

IPDPIP3 a׳?a״־a D?a״ roinr D’D די
דשטוצ. אױפ׳ן

Bb ab m m  IbAbbMAbA D t l b i M b A  BB BAB I M bמנדיג וחוי, און אין םארטיעמס זי
w»n pm חצינאת op or to־t איינ־ 9

B Bb M A bM I■  abA M b M bb H M k k M i l l l l% n ה*נים זזןס עד נצמלאמז. e a r  it
B M B M kA lO M b M m b  ba^̂ b bM M lM bbb^H M b_____BA B  זיעא טuroen oen אח נלשנארכקס

t א צרמנקזסעז אי? אס װײל מבנים, d  e 
אק oppranenn um« העפציך דיענער,
 .orenma9v pujsoreptppto■ מפציד

nan a? to כאהװעם גאצדםםים םר. זיד 
ס ט טגי o זיד ארייננעצענם pb סי n  pb 

ט ן'ב*?ומםער1א ברײסס שצא־ nr נ;
*עז•

p*p איז פאריז npta? jpoippj or 
o זײמס א שםא^ n  pb dptt .דריי םריזז 

iSDPtPJ pir Or tO OR3PBP tPUtDtP 
pp pm ,9psan pM m* ביי fr a r m e 

os p o  ro otopot ffbtor a. -ג«צד 
pc onnb c p סםיםה m o n o ro ביז־ 

8 jpjpOtj ro psprpp pn pm pm ,tan

or tm jajwenantt ear  ip tv jaaata
n ייק אדד דאחי r מדזאנלץ־. אארת

.̂aT a^AA a AAAA ^ABaABAB | a AA Wĵ B̂ B bBA Aba a^  װאלס די pm געוואן, זואלס עס גוס וױ אדן
OOP prortti א«ױ, זיך וואלם ער #איהם 

 מםו- כאסערסט, גים * מכדצימעדחייט,
 געוזאצט נ*ט bp וואצט זי איחר.** it לחס

o^eti pro m״5 i  ,pn אס זױ מױן מך 
מ ntt אן אח מ r איז אח •pמ im

,4^ד־םײם״ א מגעמח איחד ער װאצם
M B bM M  bbbbbbb^ Mb . a B aB a ■Abb Bb bb11 or nrאקם pmt3 pur .*^ראמ

 כױס א זזרמן ל׳ןדאצסס זזאס איחר *
m ! Dpon m !rantr 1 פימד m ז9הא

^a^ ^ ^ a^ ^ a b a  |M ^ b b  aa^aBm a  abb Baa a b â — erm הי jpmr קאא א rrem r /חאד 
 חאם ■יסקאכמתם אאד, א אח •עך. זױ

 -א ױיערעץ pc ;זעהזק געראדסס איהר
 *אגארען. נים אדיד זיך pro קע קוש

 גיס. ז?ך צאזט n װאס נאד, אח rnt די
זונע־ ?דזזר צו ־ױך עד האס אגוסעצכתז

- --------a ab. m b a M  bb  ab abM  BMAbbJk b t i  ■ b lb iw m bo * o  n r י   Dan ,tPB*? ~  b o  Bum

י iי י im*3 ד p o • י ל p ן י » n• 
t p 9 . ן ע ט י י נ ו א ס י ז א

nr פארטײ״ ,צײבאר די obit האט 
 אטעריהא אין געגרינרעט צעצטענס «יך
im ריכםינע די איו b װערט זי *י ניט״ 

pc Dirvep«a סזרזאנען ריכםעע די 
ס ח  נאנץ א נאטירציף אןז ראס — ניט א

 tie פרינזיפ דער אבער פואנק, אנדער
dpi ארבייטער דער נעזונטמר. א איז 
m ט  פאר־ זייז ניס מאצ t״p װעט און גי

 Dbn םענשעז דורך קאננרעס אין סראטען
 קאפיםאציםטישע סון ערװעהצט װערען

 פצאם־ חאפיטאציססיש? אוױי פאדמייעז,
 1ױי פערזאנמז דיזע אםיצי ipjpo סארטעז,

ד טיט אתםםראנע] זיך און T^irar װי  י
פאקעטס. זייערע אין ניכצעך ניאן■

M^mMuHwodBMM v י

y y  v ז ן
 אר־ אידימע די דמרם^נען pf^m סיד
 שוצ* pc מינדנד האמק וחנצכע יבײטער
m ,(x 14—7( עצמנד u r סאמס זיײ 
prsrs t מצאממדוײם א איצט t מ ח י  ו

 pw עחױזזזמ אידימע סאסיכע א סיבדאר
n עד־ארגײסעד ךי pm firm י

מן סיגדער ftw® סרײ זיינ rp 'tem  P ח א
ניסאיועין שיסע\ װאס אצטעחק, 9W סאר

tbifc., . •*■-■- JL״_ '׳ , ׳ ♦**׳a
B Aa B a AA AAA aaAB AAabA B a b Aa b b a b b  Ak B  BAA— BBa a ap o m סינדער m t o ,זדםעו־װאזינרני 

peorD די vi 1« *ײס p o m  urprar ל  קי
m pa o n ,?«1. ׳ o r״ pi* w e jo  m a t* 

o n a  jpov9p pb אויוי o n ־ייעד® oei9 
o o »e m a s a  to־m b  pc 9*o a  tp>3P

PBJPDPBOIfP PB D3nB*0 Dm 1PD31M
pa ,ip יב?9גי* צמהחס־אץ o ro r שפיזד 

 ל1”י1 אק iTTfr jm ד. א. מרײזח
o o ײם» ptסגנן ־ ל ם  pa tPa**«9 סי

n tj e c  T t povpreo p r n r
מ צי ע ר אראגטאמאט מ מד מ אידיי  

ת דיןז re י ru n  trp iftp און צימנחאמד 
ײ נ ו י  n  « rm *m ̂  _ _ אירי^אנר חנר ןץן  *__*♦ ^
D נעזמעגט tui p^3eR, pniir דינג ר־ מ  

ר דו װע־ ויג  m im e m i »זרםער־קלאמן 
ד נױבדגצן דעם באסוטיא או  p a p  IP

Bbb|b A|a  b bblwbbbbb^b ^̂ bBBb̂ A bbAb  â a a A A Bד די ערציהונג היזח ח — e  ju* טסרריכס 
a l l  p»e>pnrDU ױ אק גיסםראציע .
M M M M  B̂ B̂ ^  ̂ AAa  b B BB ■a a abb A b Bb IA B BB_a b A bBb B-A a.מי *ןהל די י  jhi ו מןוך א גי  pr^eroe
T ip o a a  a 1 0  tpoasp רי p a  o«p9a

dp n  pnre o n באסכטינם גאר איז 
n די  |is  um3m9wo*im באצשעוױסעס 
»n* די •a tna |PPM9a ■ PM נזסיכ̂נ

nm ױןי פארטײדימן צו מעגציבקײם 
t םיר o  jp9wi נים tponc פייז ra9p־ 

 רעגיתננ pr*9*m- יי סזסװאם יזשיו̂ו
י אוים נים שצאכט י  teia זעצמנן Dm ס

 .Dpp*npe׳9a3 p v י 9 י 1 פ די
pn •nai n םאר o ס,9ס» w סיב

op נעצמנען זאצ tP3*raimp3*b ס9װ? די 
tpm׳ די אז  tPtO’9ab ױז9ב tPona צו 

 די אז און o»*iipr9a3 om פאתיממז
 *ona ta m םעדזד an !יינען פאנראםען

o דרױן p  01$ pc ,פארניכנמנגס־פראזהגס 
r**« a m• יי יאז עז9װע an tpw»*9a 

 ממעז *tovp pa סיטצען p9a האנט.
9a3׳Dr*iow »נ־ם 1זיינ — ton tw

היים.
.— m*a oan בײ »on  pa t זדים 

a !נמצעפאםאפא ?
*K 0*SDi9a> .id  ean — jp —

pa oorcoar חסצאננס .map t«r
ie זיים —  *oa?״can — ,T9*T 

9 nיידי *jnjp3«VM oaanr איתם T o 
a םיר « map n  jnjpDpnpra jia 
.noD onja tv

ײז סי גאצדםם'ם םר. ra «י n  ,pne 
Din .Dr'vpiM b io  oan tPB pn 
acp9trc om t« ipora on |ptu» r*a־ 

a op  ,UMMO ,ײי־ד 9מיי גחיס׳ס dpi
*Mb tPUtfPBVMS *1 tpo B3V0 OTO*V 

ia  dipdt po*m tw  ort**9p| .ס ח ענ  צ
tpa*i tmpo*v t o  D3pn n 9 ניװחגזac־ 

Dip אר׳ג pe*׳ibpp9p **iiv o>3a שוו

Tree translation •led with the 
Poetmeater at Near Toil[ City, aa 
July 11. 1319, as required, by the Act 
of Congress, approved Oct 6th, 
U1T, kaown as the "Trading with 
the Enemy A ct‘*

k iPotppjM TO םע־  f*a צעזטענס 
d ,״םאנ״ pi tv װאשינגטאז pc צעט־אסע 
װאשימםאגער ^ װעצנער אין omifP־  
,opi9po צייםתנ im  Da פון ענט1פאנ  

?עפארם־ סטייס אמערייואגער  im  ז« 
».״  pc באריכט א בטהוםען  oan מענט 

מ פויצישע פאניאמ׳ . *i jpam כאנין
מן צזםפעצעך א 9אביסע חסווײצע ה ברי״ jnjruta פא? שעדציןי t*a װצצכ׳ס lie עטאיכע אייך םארשטעצען אינ׳ם

tP»P. 9ac v ia pa .B9m o n jp r סיר 
bim p aa  tm m| ם p*p tp גי tjib n ip 

צ םי א מפ t םי o  a n ,3 עננאאגד*pD b
t9*sv to  t ’ip o ic גים aP**tPDa pb. 

»ז pr*9*o n י  pa 9atp*a o n  t»9att 
n< אידעז  a9ait jpo .D9pm ac pntP*

m לויכטעז  wBd j*b  *i.
id. זיר האט גאצדסםיט T ia Dvvtpi 

ט p*b pc 9ntor א ײ i* 9 ז  pbיידי 
o ביי שטוצ ipd**«v 8 אויוי n צװײ־ 
o ביו װארטענדמ און זײט, םעוי n  ipo 

ק מ א תנ די מ ג עי אי ס ם ®  נאצד־ םד. םי
 ־1MB איוזם םיט *t תאט הױז, סמיס׳ם

מז זײםינען v פיחרם צי ס yn מ m m.
חם האט ד ם, אי סרענ 9 נז 0 or *its nt 

Ban j**a a ip o r or tan ,tmnacpi 
t*a tt  doth ניו a .a pop־.tt. די 

oorcojp ס tpp#*9 o* ייינ׳ n  pa m*a 
naa ט o געתראכען. ני n a כ ײ ם מ  8צ8ג

9ai *r nt ,n ta n oan זיד tPomtv םיס 
J3**poarpOR3Bna orooapn o n 

pbbp9 *ntv *i t* פצוןױם » m an 
Ban 9p j*bv  pa pa ,tpaa9iMB *tp9 

T9 בסויזאן n .םרם j3*oBi9ai '׳י: - 
1* 9**1* TO tv BPUPttPJ T t Bart•

b febbbbO M M bbb • & --^־ ר• נאלדסםיס^
a m  ■oan *i**9 *i Ba? r*a — »* 

 dpi? v tPtnp m*a? פאר וױצס
to  Ban —  j^. נאצדםםיט pa*

Ban pa oipcoap זיך aan jaenprm c 
ara oan Of אופנצצוםפערםמ און 5נראב 

ײדי״.9«
t * Ban ta i צײדי הוימנ די apron־ 

**tar sty .n .? J3’ooi9aa .Dio tv om 
pa ,9pa סארפיחרם tpspn onwnra a 

an^ װאט n  opm a imb .וױצ *o n 
TP חאם tt tpopapa o v a  *t פ־  סי

IPB *13 ,tpnpmoib tt  to  ip9pdv 
a  imb Dan jnpt 9ar טייז .mart n 

tpir .נאצדסםיט מחם tnpnm  oan 
3” »ova p»t*oacp9po pa t *1ם 

V wo oronr p*b pa oo »Brpaa**b 
in*a dp oan ,v ia oonpa ,ip3*vr 

 Dan פנים איהר און פארדראכמז שםארס
ו י A םיט imaraaa אננעחויבזז ז D 

o n a 1ב»י TB o n  Du v cnaB f t  oan 
Mat *r pa ,opm o;. עפז־עד n  nraptt 

p m n as m raorua T t,{ בפרס )M|

pb on ען.9פוי pb אט D3*iB3 cm, 
 aaBomaP- װא׳שיננםאנער im ז*גט

tPvaba pb PM3 .id  T t o9por ,cam 
i't o ״tjrr*9*tb שמאנדפונסט״ tw מי־ 

ta ,oip9p אײנעגט־ ז״נען פאגראמען די
י*צי־ a iaa ניט, jpoaiaa• ס״ז יך9

b̂ bbba bbb. a b b  M M M  h |M b M-S3 .״?pob**t a סים סויל דאם   o r a  
or -9 «ד ao a oepos ta זיך  i  m m  
man a D׳m*a o^ b pens 9asa dpb  
p*9a nr jn r m ט 9  צ n» paגי ז י מ

T זײ, פון אײנינע װױען o  *oe tP9nao 
 oan tP3pmp3*b און יין9א §עחאנעז ?י
 ip״t tcapn ippam ;w »נען1 ײן9א זײ

כאנגרעם■ אין סציבט אח ראצע

‘bWbbMbb A jM b^M b ■ibWb b i A A MbiAM  W bM lA  wMMMk■ ך איחר קענמ וןר ד if3MD l•* זי נ אי
bMb b b b  A bbb H a bid W g*|C b b 1  b MW Mb̂ ^Mb M bbh Mlfebffc דן ע חנר י ס א מיייז  ®ישד th ײן XW *י

nו w m^ חד און*« mspp צוריק ~m 
אזי חןוו ר דער מי ווזןוען װל מ י ל מ  אינל ו

m  .* ta r t\ מי *v »י  m m ד ד אייז י י «
a b b a a ^  bb^bsRMBHRb ammsw^  ’ daw B M b b^ a^awa I xfmm§ H U »IJP*ט#|ו'

צ — למאל יײלענד, קוגי »ין — עסען רי א  ןו
w •יז ל«ד m m w״peM ,יסי חיגמ, יןעץ 

ד9* אנדערע »ין פערד  1אי ®עלת »t »ון י
ה וויז אײלעמי קזני י ז מאס נ י א ז י ל ^  ו
רן חג צי י ױ סי ^  גןי־ »ו> זיימנז נ*פור ײי

 קענ• איחר אז »נחנרער, דער *ו אײנע תענ•
ן *א״ד י •מלכע *יז ®דימ״ײינמנז ים י

 דדןײעז און זיך. ידעהצז מ^ס ©סאד״קצם״
ס ״ײד מדאר ק״יקמס די איוי  מי* *םדג3 מי

r קוםס א*מר אזן ומוזיאמאזך, ד• m t קײן 
ן יארק נ*י  גןלײםהד* r ג«ער«1יממנלײך1וו י

w *  «  pn i*  p a  iye וענ׳•, זידאןוי •לי? 
איז , »«a» ■app m״p r ום» *V am a 

עו po*m isran *יז ך-ג1 איז מי׳  יפײעז9י
aowbp9* T O .ר גופע ססנבע אנב, און»

ײןז. עי *י׳י ײעו ׳י o י n  »  * v תי י ײו ״  ל
חי•• סי s*• a אייו ia9pp• TPP״* םז r t  f o*

p *ייז-םאמעל. פיוען ro* װי nm •״P* 
■ ײפעיסמיא  ׳*Vta TO |p9»t» op ״פײז י

ta e ppn w o n  o  m o  «pw .pro ז  ס
wrw*3 prat0 •■pn m o  o ן ײ ס »י

epn ep o  t o  .ip m *9*o a tram  o  *pn 
n״Tpjnrtfna a « ” * m o  ra .ipc נזךצ־ 

%*״,־׳ 'r:f^3£^ ׳ r> *מח»
ן ויײד V» אײב *וץ ואמ־ ק»וע1די

מרצ יוון דצרומס־ל׳וס•  !•וײזיור״ װיללצ *י
» זײדעם* לונאדרי^עז׳ארי׳ף םאמװ איחד מ

--   - ....................... -... b —— ... 1  Mלגע •יי^ יעעד׳ רפוןךא י מקסקו פןרעכ̂ז
f ו unmr» c ײײיי •י w« װ» ^r»rp% v־

מ *ריתעםיק יעז־ען vs װעם *זץ ע מי י ו ו  א •
••רזס־י ווע* ^ײדעםאן ווזן חוארווון«ער. ■אר

BÂ b̂B B A BA B jA .A b | (A UAA b B B  b^WblbAWחיזט  דעד ■ון עבזנרם, חײסם ודאס בער, § •י
 חיגדענ־ «ון •T’״ ־mr ®•נצען ײעמ בער

םי• זעחר £אג.. ווריו׳ן נעחן וועם בזרג י
M 1W ך וויחר^מג® און UP* אריבעו־כאיעז זי

 אײ־ קתי א»ן זזי גאל נרימנר דןר ®*א בש
ײ ו^ז יואי •<מר nt •יז לאני•  גנ׳חדג׳זנמ י

 װי חןלד, «וא «תק• ײיז איז״־ *jm ײצייען,
 IV* גאײירעז נזריאסעי מװי*ן ייילא איחר

v ײיז ••*0ד riwvfu *tm rm act ײז® 
- זאר אייןי ?יך קענ® א״מד יאן 1«רײנר «  ל

•V מן n*®*׳ *ים דעחאי r u  tt און

ײן, קען עס בעי םעות. א ח^ב איך ז  ן
ר: זיך דאנם אזוי  עלום; «»כען םען מעג מי
 םלג ;רעײצלוויעס סא«יילזנ מאכעז מען סעג
דען םןן  אין קולטוו״אזיטאנןםיע געבען א̂י

 •אגייא־ ג»א סאכען **ילי סען םעג ;#וילעז
^ ס^ן  אינעױ• װעלפ די ?יך םעג ;אידען אז

jnjtp| — זינען. אין ז*ך אײן ליעגם אונז 
״װאקייעןן*״ איז װןס און

 אין פארקןכפקײפ אתזער #ז רעכעז, איד
 איחד אויב *מװלזם, טין א r»n וזעקײ«צן

̂יסם־, ס ודןס זו  םיעש כזײנען און טײגפג דן
sn י:־ די זיד חנרזיזנקזוז אינז יוין #ז* 

 פאר־ nrttt פארו״מיגע, די ®ון סםינתםען
דורור^ חיספןרי׳יע

אדם ־ב- עראזסזער דזןד װי װײל
און מ ען א«ז — ה ח ^ן תן, מ  ער ttgn נזנוון

ד ד חי® װעקײאפו. גענומזנו כאלד יי  בא־ זי
מ דן. ײמ וזן דז פ ג אולקאארוגפעתע חן ^ 

ײן •ון ײ• ז  ג»ציע ויך חפ« דויע, » ז
ן גןמאלגערט  דיי װי געוזער® האפ גו^ז, אויו׳

פ a*n זינגען, •ויגמלןןך  חאנפ » געפזןן ני
 ליענזן r געפןייעלפ חאש ודאסער׳ קאלםי אין
• מדיג• דא» »ון חוח״ן סי עי #'ן ג  fjr »י

חיזנדנ
י ; ו אוי או^ חרי#זן אדס »  אלע בכלל ו
י  »מערי?א• די לםאל: אי«ױחג^מג<אען.י•

אינדיאנער. נער
האש ?אלומבו® ייײדער אז זןגמ״ סעד

 דעם יגןןן או אײערע אאר םעלקען ליאקןן^
ענז און געז^נדםען אמעריק»גי«ען  *יחם חיי

 איחר אוז צאז. דעי »וי^ *ליגג־אידלעבער 1•
iy u חן מ װי וואזגדער, כאש׳ס זן «ל ־ דיז ן  י

 צםליכע״אידײ יוויגגעלזנחגגם חןבעז ליאקזנז
 *יעאסמיא זיגנזע «ו אסיםילאםןמז עע

i »ון םגניצלא״ ניע ןאלסקא t תז רי * :א  •ני
מ װ ד -«סנוסע •®גראםען״״ קײז גע » |  ג

im •אנייח^, v rp ju רײחנן «n t געזינא !b. 
אן tpnjrw »יז זאס ו um.

the I«״ m q r  A«L ,

ג «י »יי אך «יי c איאד רדסלאגד. ייד^ן m 
 ואד קיםלן ד%יפ ®םיזיחנן. זזכער דןרמ ײד

ע, ?אג&ו דןיס^ ײאוגדןןר,  ס»* חנר ליעג» ס
n חני אוי^ מיםעל *'•ליסםיעעו r* די און 

מז WH עו־ד, ביל״אײי&*ייאג  ויני tic נ
ר װ״פן ^ ליאגא וייא, * י  »ין יי«למ v*3 א

i דער «  jvrm 1 •אדגנעען דעם «*ר l i t• 
t געספ, j f r ,םראיקי און לעגין געחש םען 
Aw pnw « יווי^ r מ ר v #דן u i « דיק#> 

ר םי* אנגע«םידא ע מיג לי ^ ג ײ  or ti* ז
f,u» וי&: ײו» #c r e קעי. די זיי ברעכען

תי ®אכמ׳מ ז iui ©לית •י לי ײ «י  מםר׳ן ג
מו איו מ א ®•י י ו י ץ נ ^ אן « ל י ״ מז נ  י

cn סקאנזאלכעל ן ארײגבאיען  n o׳A.tJ יזן

י און ו »ir קאנא « 9 »  *tun אײןד־ «ושי 
t t*  lO ^ w n• ,אר« p* .ד ינון לענז׳מר  ײ

cm  *cm ויך ײלעיען *ו װערעז סיאום «יײד 
י מ י י • ם• «יז« *,njr מ די מי ו  םעז :ו־יןד •י

וליחעז. חיינמ קען
י אוי^ ucp איתר  וונקש לד»ד«יוען ו

ו jymp ל*ימ אזוי  »1אוי וזי יאוייל קכר ן
t קוגל קיין יק»י *לעאען וואם ק»רם, ך« in 

ײן «דעד לעגד אן ראנןױוײ. ן  קעני ײמר ו
ך  דעי מי תויד «זוי אויאתויבןן ?» »ו*^ ןו

»ײזי און העססתילם. באמ חעמאאר
ני ע • ן ײ «י t ו i•  unru  t w i w r t ד ס־

nm »ון  &v מיײיגמנו *ויחר קענס•® 
מ״יוז• »ײ«ר / «,װז
י 1»י 1» י י •אחרש זעתם^ ם»קע: T•' י
r * r או » ײ מ מ מי. « !1

»י הי ייון י  וועל »ײעקי«תרען. »למ tem י
ד »יד עע איז *ולעגען כרײ« זי  ןיחלע, סי

מנ ת מי  ודצל און בראגקס ײמנרען * מ
«r די עםעז u ױ ר נ « ת ײמנן. ין  ועל-1 «ון אי

p ■איתר«ריג »#t לויז ®אנפיי  אירײפ די ג
 קױילמ ײך װעל T* ל.§ווון9*א דעם 1«

סןןו םײז ײן מן או  ררהען װעל 1אי »8װצג ג
ו י p י v m — 1:-װעקייאפנ• אממ׳ע ךי

«| *©עגדעע ײ ר
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n $$■ מעריסען• tiv tv tn in p t ר מו ײ  י
r- פארמיעדענע פון םעדערא*י*ן »איז v 

א א ^ג רנ r די ױניןוגם. מנ v 'P r tv i- 
ipoip d «ונאיל8מעו^ע׳ jv w ומר זיר* 

tpo א יעחריױ tv *ו, w n w — די 
iv b in tv P סין tppnpov i n םעדעדיײ 

*v tv« ,וואו אייגאר o n v ,tn n  dp־ 
i פון בןאםםע די גע^יבען n םערעריי־ 

*tv, חאו op ויעוען tpoupuv צמד* 
 וועחמ עם <ואו pv וציאנען5ח»א םיינ&

מן <י םג«  ױריםדײמיע פזן סכםוכים אוי
tp*nut די t&nP'tnvB י V inuitorv־ 

י t I ןגאצם.  אויםגעסאײ די װאס ארגײט, די און
 ווא־ פערערײשןון דער םון pooujn בענע
 די באגרענעצםע. » איז ס*ן, *ץ בען

 אצ־ »ן יהחנז8א| אץ בא׳שטעהט ארבײם
 lpolnnvfiv פ««*' אניםאציע נ«םײנע
 אאצי• א אוימוואיבען זזבען אין ארנײט,
 ארבייםער־נעזזמר צסונת וױרסוננ סי*ע
 אינטער־ אן םיטהעאםען אין און נעבוננ

 אר־ »! םים וחנדניט־גמן ױני|ן נעעאנאא
.09 סאדעדט יןןנע ווען גאנײזער,

^יי־ *וו םאדעו־י״סאז *אםעריסען די
 אײנענע סייז גיט םאסטיע האט כאר

 אנ־ ווערם עם וואם נאר, האם זי מאכט.'
ט םאכט, ע״6.דעצעגיר א נעחפען,  חו

 אינטערנע־ די וואט מאכמ. vt» הייםט
 ,חגאעני־ *ו איחר װיצינ tjrrn שאנאלם

tin,געבען. *ו ״
o איבער בתיס בעאי אםת׳זן די n 

 ארבײטער ארנאניזירצמ רי םון מיקזאצ
ײנןן אינ־ די זײ, אינטערנמאנאאם. די ז

 א. בענעסיטס nnאנ סטרייס*ב«נעםיט,
 איז תאט ןװויצ. פ. א. די mv וג ז.

nn ניט סאכט סום סײז ווירקציכסײט 
 on איז ארײגמי׳טען ניט זיך קעז און

 איגטערנע׳טאנאצ, tv איתענד סון לעב«ן
 tv ריחרט ײאס םראנע v rv on סײחח

tv יענע און אינטערנעיטאנאא אנדער 
 אריינ• די eintt w *יראטעסםירם

םע̂ױיי׳פאז. nn פיז םי*וצג
 אאיואאם, סאראן אםיאו זיינען עס
מז וועאכע o נאאאנ p n n ו* i n .ס. א 

ט קענען. ואעאכע ;אײבאר אװ  ארויס־ ני
 ניט װערם דאס כיז םטרייק א אין מחן

i «ן גוטנעחײסען n ,און םערעריימאן 
םםרייק־בענעפיט, ז״ער נאהוםעזיוועאנע

 עי־ *וין איו םטרײק *an ײי גאנדעם
o האעחרט p n n  ,tm p w סד־ חס־ סון 
tvn'in■ צא־ םעדעראאע סמלכ* אבער

?r
. .״ אוןסח םיי«רס װײסט

IVO v געוזאט «. va$ jd א. די האט וואם
I■■■■■■■■■■■ סטרײהס םים̂זיעזע ônitgl ̂נ«ר! 

tn'oo’tw DSto גאר oun, סיח וואו l»׳'m ארגיי־ די עט־' ■».»׳ לח̂וטח

m

 און פאראן, ניט איז אינטערנעשאנאא
־ «ײ tv קאײז, ז»ױ איי «אחא וייער » 

 אא־ אין .tnim איננארירט אײכט נעז
 פונקציעס די און טאכט די זיעען געטיי!

 מען באגרענעצם^ 'ג|עחט־ײ׳*אז in םון
אונבאדײטענרע. ;זאנען שען

 m 1פי ארטיידי»ר8 און פרײנד די
 און נוט ועחר ־דאם וױיםען א. אוי פ. א.
 װײזק וואס Jtotrut די nni זיינעז זײ
1’tin tv. אייוי ענטפוןר אאס m נא־ 

 פע־ די tv יאייס̂עז״ די פון שואדיטננ
 ו«יימן האנסערװאםױו. צו איז דמײ״פאן
tv ,tv ',t די inn”׳tve באםת חאט 

fftyt■ 1אי םאסט ווענינ tltp ,t tv •הייג 
 אינםער־ די פון ראדיקאאער וײן ניט נתוא

 װיצןן ovtt די tv :ײפא ׳געסאנאאם
tnpt די inw”«׳invpnrt tv דאר־ 
t»o ־נייםפן* tnvo tit אינםעתע־ רי 

in ש̂אאס v p n tn וועם במיאא און 
 אויף גאנמ o>v tv׳*”in»t די ׳אוין

VPHV1 t”t•> י
o>v •ענטםער^ױיו i n באמואדינוננ 

מז סאנסעמואטחם אין  V דין דאס זיר י
i פיז יינד1ם די נסת־ אתוםענט נוטער n 

tv n 'in r o. באםערמז ױי m v ,ניט 
r די u n* ר tv, פוז פמינ n ’in p o  i n 
tv םיט ly tun ס*נח t tttpn« נאײכ־ 

i״prtv>o3vo די אויף צייטינ n  t*  o 
t v n 'i n n — ■*אמת׳ע אױ w tn tr >»)1 p. . ■ 1■ ... ■ ז ,■MI' I . ■»« ■ Ml

awntti r> tmn ive גײ in פע־ 
tv tvnnn וײ tt̂vt סטרי̂י אין ארויס 

 ft םאר on jvn’tnw די ניט אה
tvopt opap, זמן tw»t m נעוחןן מוין 

.נזד t*' אויכיים נאג« רי ־ סטו־ײ̂ן אין
®mvttfj tv פון in איממו־נע״אנאי

 1םי .tv’Jt’ 01PPVVU נאועזענס יעם1אײ
in או־ביי• די חעחנן אינםעתע׳פאגאא 
imp די םון o?vpv> wns'nvB כײ

la
מ וזענמ חאגעז וײ אז אייך  

מנ איהר פארצ*חמ זײ ײ׳מ ו מד » »יי  
> ; v ^ . jDHnin מר װי
tpt תאט nrum non *art 

אידיעער או״ןו־ אין ארזיסמײיתז  >vov
תנ• מג מו

אםאאנאמ״םעד די  pi* ׳אמחט ov . i 
ר חיממ ױגי*ן »  oupi’vu uvtiv^P 

m פין !ייחען די אזיסער   mv' אימ  
,tnn ,ס׳מ כמן װײם וױ און  tvnnrtpo
.tnv>־H» &ני *ivn.**t. ttDin'ti ovft
די שטעהם ayp־ , inr ײײ א*צנמ רי און*  
אױ«י ױניפן טייקערם TO, o«t פון

ט n נעאעגענהײט^ 1יעיע ^ מ m אױד t»vn י1 אין וײ ו
ססצ״ יעדעד טטנ tnv^iVD p» | ״ _ און ״ w v t  t. - -
 האאט ד — tntni נעזפנט on יפא דים
 HT3V נויטיג• איז ז*ס tvu צאם; אין וײ

m ״t י חאבען פעחט־ײשןח tjpi טיט jt 
.O'pDp פאייגע

 נעײען א»י on pv,ivp גיט אוז ; :
 אויך איו זעאמ ד*ס םטרייסס.׳ ריוע אין

 אידי־ די ovti םטרייקס, אאע אק מו»ן
sv ה׳ונ־ נעפיחו־ס. חפנען אובייטער 

 און ,tnvttw tvon 1אי op װאס םטענס
«ov ״otpppj dv 1םא װערען, נעטאן 
t« פון tvn’inpp in שיסעז צו אין 

on ,פחנזיחמם ipiv .iPBPippo on 
tv !?םון אמאניח tv*«inn in ו» 

tn’ipoiVP mv tPPiPvmvo tPo>pn
r די םים v  ip d » ii .DPDV3 די TfiPD 

tv^” i א צאתיט  t«p מאן. ip 1אים*טנ
 אינ־ tv tPP'or אויוי *uvo אײנעגעס

to v 'W n p e א אין ido״ovn p ניט. ױ
1וני w יז

rv op גפנוג pnn* באויו pi«v״־
in אום נעז, *’ tv ױניפז־םאן *V̂ ו*ם 

 on tv ,tPtppin נאייר צוגעבען, נאײך
איכקײט.01ווי in אין Mtv ppvo ייז

in ױ»־וננ1נא v פאוי יו*ס  ovn 
ivo*tv'tv — םייז איר tvonv’tv an, 

 V •o« א. in פיז םיטצאיע! v *יז װאס
 ivt גיט f tvn’inttb in םיט — א.

ppvo ivj ,bOivt nop*o םם* כטפט 
ניט.1גא

 אונזערע בײשפיעא אאם נעהםט אט
«(p n .!ארבייטע tP3vn ov ויך 

o*ivpv צװײ געענדינם po’vu סםרײסס 
 mp'jjo'o — בייטער1א אידי׳שע פיז
איידיעס י1 פון — א• uv פ■ א. in 1פי

tn פון 9**טי 1םא א«יעא אן i n ■נא 
1 ip 5vtvrP«P0j’V ip tponoאי־ י

p rip i און אינטעתעשאנאצם tv די *v־ 
ע9איב י1 םון סטאס V* ח; rpjipoj'v

אסאצגאטײטש* וײ סײ jtpvo אטת :
 בעםעו־ ײאצםפז oipp״d־bpp די םײ און

 .tv״*inPD in *י 1?נאצאע טמואצס
vבpר ip3’a rv o n צוצ<?ג on, װײצ 

w א אין א1םו האבען «ײ ’O’ip צו *ײט 
tpoipn א *iv o איז tppn אין m 
̂'inv ,tv םיז פאו־סע '-oiv'Pttvav tv
 •oopo'in^ אאגעםיינעם on צואיענ
 vat tnroivo זײן tpצpװ w געפױזצ
 או- pripa’v די טיס אופן אן אימענד
 on ̂ציעב in״v — 1צאג פח 19בייט
 דװך tnv>ivD dpbp povn «ײ װאם

t״tnpo* ip אויס*ר tvn’ipiPD in. 
tpp 1א»צ״??נע איםיצער, on tv

̂פון די גאװימס piPD m- שדו*כ?״ס
Ttvn'i ײ«וצם in נעשאנאצ1איגסע אז 

 גע־ ןיו םאי• צוסט1םא װ*נינ utv טיס
 א., אװ x •v in אויסע! tnpo* קענט
am ף tftyit ?myppnpory- געװעז

\

 ip סאדנאננענווײט in איז נעװאזינם
jpdipvo »י,פח1ודצ םט*ות׳די in פע־ 

in״tvr ציים אין no כױט ? 'bp iptt 
אויוי ipDotp on אין in't ניס איו

פוזא־ אצײן דך ̂צ jwno .1צ*«ם? in jfipiv t״«t אפמצס pצכptא נאצס.
tnraivo אויס־ אוז אמײם סך א םיט 

 tPt״t twin ̂וצטאסען י1 און גאנמ
P'Yivan■ ipi*’ ipomv די.אכ־ טים

שטרעננו»ען.
 די םיט א»י on איז ivi ניט און

aiv pnrv״piJpt on .TPo אױך איו 
 צאנד. פון ארבייטע! piput* pאצ םיס
 jpp און װענינ inpt סוט tvnnnpo די

tvo rjpit mpt די 1פא opnn.
on י1 איו *P3vu זיים m tio

tiv tvn’inpo jvp’ipov .!נים צייבא

צןר » װאצט צי  jttno די tpipootp tpiv 
utv 1 צאננ אאגאםײטע0א  in םיז פאצ   
in אםאאנא־  lpo'tit tnpo* נעקענט 
ipon* onpo* popjtf י1 ווי םײסעה
pi* ip opu tn אזן ,tv*״inpD in 
איד m vtv ipootp on tpin פוײ־

jtjrm ipmpn 
*vb tpr’t op tporto’wt. ivb ovn ■. 
omJPPt $Vt צחפםאנד ipri tv ,tn 

װעאען o n  tpjam — tnpu  
.ppp’o iv  tn tpotp  pv

tnpt 1סי

t
ttMCK««weH»gg^ ^

׳ ו ח װ א נ א mmrnmmmmmmmmmmm
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True transratlon filed with the 
Postmaster at New York City, on 
July 11, 1919, as required by the Act 
of Congress, approved Oct, 6th, 
1017, known as the ״״Trading with 
the Enemy Act.*’

 *ו •רעזידענט אונזער באגריסעז פױר
 ווערסאיאעד דער סון צוריקקזםעז 1זײ

l 1סי און ׳*צום־פאבתק nצאמtp איחם 
צי•1חא םיעצ א עאיבם, *צום ציגען1חא א

tnpt װי ip תאט ip i o t ^ i n .ותאם
ip זייז o n p װיזים opu טסתםא t״t 

o אי! װאשיננטאז, 1אי n ציין־. אונז טוס 
jpotp אפא1אײ פון p o p n ’i״t •װא

(tvou'S, אץ דיײ סון אנטצויםען הייסט 
 א א'| איײגצױפ*! אין םאחמות *ײאנציג

iP'B און ipoorvtvitp. װאשיננ־ אין 
t n גצײד זיך *י ימט tnnpt tptio 

BivB tPavn״o«tjn־cp*otnb און 
in « v  -o n  tpoivuip סון -a ivn  i n

 ניט וױצ װאם ,ppoivippjr ר9ציפאני*
tpoit פין p״I n r  id t םיט אפיצו v 

tpv’O ,tr t א ס׳איו *n  i n  ivb jpm
פאו־טיי.. ױכציתאניש*ר

ipOpp •פאו pnpov* נעזונטער און 
ivb !*װאצט װיצסאנ׳ ,ip t n  ,tpupt 

 1אי נעטאכט זיר4ב« ipoenp t«t װאצס
i n סטײט איז אטאאנטא, שטאדט 

1 .v 'r n iv mאס Jrnn B.pv, ־יד־* 
 tnv טונמצ, inv ,Bivo* 9י*1אי ציבפ,

ipo tint tn ציאו־פם « o ט0לינם 
Divi אססצ V צ?א ijhv mpib װאר■ א* 

001P p n  1P3K ,.1PJP1 IPP 1&א mPt 
i n : ,  •tPo>pt* װאצט •o j n ' t n a  i r ^ tv 

»’1 r UB jpnnav oJvpm״*vo OPPt t 
iptPBivupto’iiv* גאטצינ*!  , i n n

 א םענסא'ן9קא tip מאכען צו ביים1א
Ditipvon םון און ivr;iip|' אן vpr'v* I * >w *: ־* - - 007,

o אין iv o r iptnp* i n ,סטצאנטפ 
tv o*’t 1*אאם tvo איז o’Mjpbpj, א 

tvo, ײ איו װאס i סאצ װ n  tn p t .פוזד 
ov inu tp iM n’t פיז m ־ םי ס ^ ך פ  ס

ip r טײ•1■א tpopv ip r tv i i n מאן
t’V 1פא יאחו־ 10 יוי1א אײננע׳טיאו־ט 

dpbp tpopioiprv זעץ.9םצחםודנ א 
11 o jn ’tpiv ip trv  t nנא־ אצט
 עפ?נטאיכע איחרע טיט אטצאנטא זוכט

 1איח אח יננם1ביצ pb״divo* ,19«צעצ
tpoonnvo^pu ,איו סםײט־יריזאן

in ?אצט11 1אפש ײייס ip פופעאיג 
on tnrin oivi סאפיאציםט אאם?ן 

 ip tiv •tpnv p«r אײניג די סיט
 ס1*צ יזt’v'o tv ,ojvoin rt *1 ײאאט
tpvrprnor̂o ivb tiv ימצט in אייוי

rnon>D tiv־t«p irtpo t'v op'OPiip
p״p tiv d״t אין ניטא פצאץ .ip trv 

 tv ,o»tPJ ■pt ip טאצט אפ*ר םדינח.
tpojtfv w חאט v oan סד iprtn 

1 unp’tn in tPtPt orij’tpt,אם*צ, ױ
זאצ . p*r׳bvu ivb ,optu םענאטאר

ס מ אין opvj איז poito אין ד«ײמ ח
OVJPO?

tv* v,א נצפגפן, ־ o n  iv r װיאםאן 
doip אנשטאם אטצאגסא ■באײכפז גימ 

װאשיגנטאן.

— vpnpov פננצאנ! און ipnvn גפשאא״ 
ipo פראנק־ םים אפםאף ן9צ9י9םפ* א 

*ז איתו־ גא*י**ז ip ייד1 » מ1 א נ ט*  ײ
' :i•'.י סננריי• P P P  ’ p : :* y v il

s נציסציכפ lT ’iW viB איצט וי?אין 
otpupw o ת f יי^נ פ t סי י p צ :ן  1י1נ

i.איז n ט י ט, p u rv tP«"iip איימד 
pt ,ח ביתפרי i זי א n ץ  ,ippn ניס_ג«

v מייצ, tv וױrוr1סי צ tPO''ii, ם * ויר ו

n פציבסעט1פא נים נײ*«ונס א» צי?ג 
tptpj inp̂io’o. pm'v tpp'rwi tp 

v pirn ג י י p i p *1בימ. v סיםן 
tp̂vo’v. ,1איח ovn י

 אי־אנ־ יm 1 1צאנ tprtn on אין
tiv tpn'W tprt ױ tppv̂ivu 19(1נצי, 

poip| איצט tpmiDipft privo ivb.״ 
tponvo ipo onrit dpbp ם׳פאר און 

 צט9ס'*ט tut t״a* םיט tponp כאפט
bv -איימנבאחנפן tiv ם׳נפהםם iprv 
*bin ם׳שיסט אוו פאחואאטונגעז pv 

oipo’P'o', 019ם׳פצאט און. on נא־ 
 אוים׳ז נישט זיך א*נט dpbp ? on טײט
 i,t 1*נײם1א איםאצתני** ױ » *בצ,
 איטאאיען װײצ אויםגעקאכט, אזוי נע;

orv םױכמ.״ ט1שם* די גי*ט pdi’b 
tpop tn ipo ipp ? אםיאו אח ipo tn

 זיף tpropj m איז ,tpjpp op זאא
 *vt ovn iptr’Div טאנ ip ווײנם נאך
 m.1tip n tW'P «ו tnriBip t”t 1*צ

up ײי n זאך vtדיז, ני*ט צ m 
 גיי• uv נ9צי י1 נים,.או 1םי jpipn װייצ
 אין pip«pj”iv tpr̂p יך1 זאא שאכס

 אין אררנוננ. ein םאכע! צו איסאציפן
 צי*נ יt'V 1 ןpoײnנpגpצpאננ איממ־ציכ?

 אוג־י *ova ויך. tPiro ip יב11כ» ני*ס
ipjvp̂3ian iPt צט9»ױיפ סענאט

.on t'V Pivo*
* * '* tn סיד on tpsn tPtP>pi■ tP3vn

1 |*1V1 Otpt P”100 “KIPjPjי tPO
jpoip ננצאגה אין* tiv T’lpanB 
tr>vo, אצס in iPtPt oopovib צוס* 

 תס־ אין puror’iv יtpapa tut 1 יםי1ס
 מיאםאז׳ם : oivtpj ויו םײ־ tpapi צאנה

14 irnpt tpoopitv in tP3”t tPUWiB 
Itri פיז ניט ינ1א אין vpavi”v ,i-> 

*1 p,איד יפצ*םאס?ן »t אי-9*«1אײ ־יי 
P B p* צ tiv •i P P ד*ס tut פאר 

 wivno ipiPDpu.* א9פי v !ױצסאנ׳פז
viv ,to f ■ ; {̂̂אםע; מיצםארס»- 

̂זצס ,איצט ?יך ipoopu in װי נ
urt vm ,ivovboiv’to־״iVtpp iP3,

nŝn v 01P3V1P ovn Dipt״*Vo ,T

0CB0PPP1 ip ovn 1POV3VO I1V1POW 
14 pru ivb ,ירינציפצן pv BBBopppt 

oprvioopj pv oipipi 1בי ovn ip 
nppivo* pr’t ip jpopiptipoiiv i't 

pv ipppt נאסיאכט t״t צאכט* ivb 
 irtVD in tn pv םאראאר*ן.

ip|Bdpp ipo אחיים איז iv tv tpoippt• 
1 OT'P ,IPOJ'OIDOIP |V pv iponioיך 

tv ,trnv up *וײג. tPBvit ״m •tP3v־ 
tro׳ tnv opos pv tppii p't וױסען, יײן 

vtv otplpt *םראנטצן אצ! oippoiv 
pv איבפמוצ ipbbopp איצס n בײ-1א 

ivb tpovo ן9$איח»וצ מיצםאן׳ם 
 חד ,owproDnpt גצײכהײס, >יחײס,1פ

p'ovH%o, ו?אבססגא*סימוע iv| אײבי־ 
t jpip'm |pa די jib tpoo’jvo’ivp אצ׳ן 

1* iftafc1אצ11א ײ?ן, i״n in tPO 
pv bvp PB iVn נאצ און ניפט ניםען 

.1איתאצפ וױצסאנ׳*פ Pi'tVI n אויןי
op inv מים ני*ט. הפצפט putv tv* 

*vi »i Tt tP3nvs o3vo*optp't inrnt 
on't tP̂vn’v P3'lnpn Wn־ Tin jpii 

&90 pv tpUj19צפ!
 הײנס osn v ovn איםיזמד יב1א
 י*ם11בא און נציסציה pv *סאצץ זייז זי

pn .owiupSb iptrv op rv 4rf t« 
1 mp'tv3 ovn ppimמצס,1 י roip 
נןוײסט״ ני*ס pom ovn 1”*ל על ,r ■J׳f T;
 ױצ* ס׳נזon botp 15 מארשאצ אי1צ *

pi) •!,,TPJVTB tio 0*hv אצפ PIPtJIV 
n pmhtצp1.נ»סo tnt rivB p'p tp

« «i *פצ1נ v  m 
 .n י B 1 צי

tV!7 נעקומען אאײם
iproiTn אײלס 

t tpsvn ,tvBPt״ 
tpn *ye

 ooip אוזײם
riP3'v* וײנעז
m m m
%  tn v n o וײ   
t P o w ’nv
אוועהגע

f 't n  pv;.M VB" יאיבערדיויפם ו^ווזחמ 
obn. נעיופז יואצס o ? n  .!pops 1«a 

1 tPoי -ptBv m v n iM  o*it v ttv n i 
tpjtSvmmv oppppj ,ooVp מגצי»י םאר׳ן

hS ■׳«. . Yc '■׳.״.

 םאר^לגאל
gגעקעגג ה#ס e:״

mamm

l>

in 1א>ח \m ׳מאשונג tf m  tim מיט נזף
 •יאנער/ א םון נעשיכטע ״די נאםען חנם
 חאט ױ ײעלכעז ביד, דאזיגען דעם אין

 יאהר א םיט צוריק עחטט איויסנעגעכעז
 קײן האבען מיר אויב ,1915 (אין פיער
 בא- פואע א דר. <יט ניט), טעות

 םון אעבען. אײגענעם איהר םון ערײבונג
 איוד ײען אז זיר, מיר דער*ױסען בוד דעם
 אריבערגע• איהר םיט זייגען עאםערען רע

 יאהי־ 66 םיט ענגאאנד, םון אהער קומען
 גע־ דרײ אאע זײ זײנען ,1853 איז צוריק,

 ניט האבען און עאענט, און נאקעט װען
 דאס נשםה. דער בײ פעני קײן םארמאגט

 מיט האבען זײ װאס’ארימקייט, ביסעא
 אוים׳ן איז הנים, דער םון געפיהרט זיף

 דעם אין געגאננען םאראארען אהער װענ
 זײער םיט געטראפען האט װאס אומגאיס

 זיף האלען אאײן זײ װעאכען םון שיף,
 סע אעכענס. די מיט געראטעװעט קױם
 דחקות, און נויט די אויסםאהאען זיך יןען
 איז פאמיאיע ארימער דער װעאכער אין
 קאײ־ די װען אעבען. צו אויסגעהוםען דא
 האט יאהר 9 געװארעז אאט איז אננא נע
 דעם איז אײנ^פאנען געמוזט מוין זיף זי

 פונדעסכד אידזר האט דאס חױנה. םון יאף
 און אערנען צו זיף געמטערט ניט װענען

 געװא־ אאט איז זי װען און ביארעז, זיף
 א םארנומען שוין זי האט יאהר 15 רען

דארף, א אין ׳שוא־אעהרערין א פון שטעאע
 עא־ איהרע װאו שטעטעא,' םון׳ם מײא 4

 יעה־ םופצעהן די געװאוינט. האכען טערן
 געהן טאג יעדען םאעגט אעהרעריז רינע

 און שואע דער צו הײם איהר פון צױפוס
 םארדינט זי האט אבער דערפאר צוריק.
 איז װעאכעס װאןי, א דאאער םיער גאנצע
 םאר געװארען באטראכט יאהרען יענע

 איבערוזױפט, שכירות׳ גאר־געהױבענע
געווען. איז זי װי מײדעא ױננ אזא םאר

 אםשר זיך האט אננא קאיינער דעד
 אכיאא װעט זי אז געגאױבט, גיט דעמאאט

פאאץ אנגעזעהענעם אזא

אר דעם צוױשען מ אק  רעד
לעזער. די און (כלינדער) בעדריק ראזע פיז

 סאפ־ באריהמטע שאא. ה. »ננ« דר.
 - אינ־ די פון אײנע א,ץ ךאדזשעט?ע

«םעריה»נער ,םערעםאנטסטע
 עלטער אין ש^או±ם פרױען,

יאהר. 72 פון
 טען2 דעם םיטװאןי, פאראכטאגען .

 אין איז אװענט, אין זײגער א 7 ױאי,
 דאק־ געשטארבען פענסיאװײניא, מאיאען,

 הויפט פון־די אײנע שאא, ה. אננא טאר
 סאם־ אמעריקאגער דער אין פיגורען
 איז זי װעאכער מיט באװעגונג, רעדזש
 35 אעצטע די פארבוגדען אםיציעא נעװען
ואהר.
 נעװען אאט איז פארשטארבענע די

 אעצ* דעם כמעט ביז איז און יאהר, 72
 אקטיװ נעװען אעבען איהר םון טאג טען
 װע־ אין באװעגונ^ םאםרעדזש דער אין

 האט זי ארגאניאזציע נאציאנאאער מענס
 פרעזידענט »אם געדיענט צײט אאנגע א

 עהרעךפרעזידענט. אאס שפעטער, און,
 דער <עװען איז באװעגונג דאזיגע די

 טעטיגסײט, 1איה םון ךױפט־צענטער
 דר. צעגטער. אײנציגער דער ניט אבער
 אנ־ אסטמוען גאנץ א גענומען האט שאא
 םארשידענע אנדערע סף א אין נאך טייא

 טעטיגקײטען. און באװעגונגען
 געװען איז שאא ה. אננא דאתטאר .
 זעחר א מיט פרוי ענערגישע זעאטען א

 םיהחד געבױרענע א נאטור; װאגענדער
 גיט איז םיסיע קײן אויםגאכ^ טײן רין.

 װאס צו און איהר; םאר שווער נעװעז^צו
 ניט זי, האט גענומען ניט זיך האט ןי

ײנן אויף אכטענדיג  עס שוחןדיגקײטען, ה
 *רםאאנרײכעז אן צו ביז דערםיהרט הטיד
םוף.

פױחס״ איחו־ פת לעמגן* גאגץ !ניהר
 איז עאטער, טיעפער איחר ביז ױגענד םער

 םארשידענ־ וײ םים איבערםיאט געוחגן
 אונטערגעםונ־ און שטרעבונגען ארטינסמע

 זיף אוי^ זי חאט םחי ױנגע אאס גאף נצן.
 גאנ־ פון׳ם אויפמעמןזאססײט מ געצויגען

 םון כאראקטעריסטמן אאס אאנד. צען
 װיאען פעםטען אויסעתעװעהנאיכעז איהר

 אונטערנעמונגס־גײםט םערסװירדיגען און
 םון עייזאד םאלגענדער דיענעז-דער קען

אעבען. איהר
 געהאט האט זי ווען ,1875 יאהר אין

 קא־ אאביאן םון גראדואירט װאס נאר
 שטודײ צו שאא אננא באשאיסט אעדזש,

 גע־ איז צװעה איהר פאסטאר. אויף רען
 םרױ די אז װעאט, דער װײזען צו וען1

 צו פאםענד און פעהיג אזוי פונקט איז
פאסטאר א םון שטעאע די פארנעהמען

 |i גזד עס איז אונאגגענעחם — בערג. ז.
 pv ני«\§ו צװײפעל קײן אויך איז עס װיס.

 אויסקו• װעמ גרו«ען און איעצעלנע פיעלע
 •אר• זיד דער ®ין-אמ לײיעז יי מעך«ט»רק

 Bpr. לינמ דעם אין אכער רעאקציע, אזירײטענדער
 חא״ םורא נים םען דמרן״ געאזיכמן דער פון

 װעלכע אירגענד חאכען זאל ד#ס אז כען,
 % עד״ די שלעבפמגן. צום וױרקונג דויערעגדע

| לאנגען דעם אין tg אוגז, לעמט סאחרונג | | : 
f יויס• רעאקציאנערע אזעלכע פיחרען לויןי e 

 m-* *אלג• •ראגרעס. ^םמרקערען g i^g *ו ברוכען
 באגעגע־,£:^ טוטיג נאר *ארצװייפלען, ניט ליך,
R רgג געדענקש אונןארםזידליכע. דאס גען .  tg■ 
̂רעס פון װעג דער  אזםרויכלוג• דורך איז נ̂ר
 סײ און אויסערליכע סײ עשערונגען און נען

 111 נוי• דעם געפינען װעט איחר און אינערלי?ע,
 «r- דאש,- בײ פעסט זיך לטעןgח צו כוח םיגען
אסת. פאר לטgח איחר װאס

 געװיפ איז cgi :יין, — םײערשטײן. מ•
M# אבער דא; זײנען רונען1װידעראז אםת. נים

 .־•jn5g:g דען האבען מיר — ?עזער. א
 ני^ «י װילען, מיר צי מוזען, םיר ברירח?

 קזך םיר צײטוגגען. די פון נײעס די נעמען
 ,nnyrn אײגענע אונזערע ip2ga רgנ זיך גען

 ז״ןאכזח, קענען און זײנען זײ וױ&יעל אויןי
 דאזיגע די tg און נים. װי£יעל אוין• און

nnyrn זיך *ויגלען eg װילזננ־ ניט גא:ץ 
די איבעד גינען מיר װי אופן מם איז דיג

 ^לו^ צום געקוטען זײנען מיר — ם. ז.
tg מיי• אוי«םערקז*שקײם װעניגער װאס םאתעהמען

 ײעבעז עסענםליכעז אכיע^קוןנע״ ם
 גע־ זי האט רערצו שטרעבונג אבערלא

 — װיאע̂ן דעם און דעמאאט, נאןי חאט
 ה. .אגנא דר זיף צ־קאערט דערמיט אױןי.

ערםאאג... נרויםער שאא׳ס

 ywng3 זײערע און זײאזענקען ײעלען
 טיאבץל דער ;עזינפזןןר. לץg ^ורינגערײען,

 מיי ®עחלנו זײ ײאש איז, טןגנמען די מיט
^ פאר חו« ם  אזוי זיך נעחםען זײ חו

 איחד tg לעבערליצקייט, זײעי אין ערנסט
 און ?ײ, ײעגען tרgװ g זאגען ig: trרgד
tסייגען ײ ®tg /pg װיכ״ און גרעסערע קײן 

 ערד־קוגעל. גא:«ען דעם אויף םענ׳»ען םיגערע
 די דאדום איז ניטא. ngi ײגעןt ,»»t וױ

n פאר םעדיצין בעםטע t pa ,»m קו• וועלען 
 איז ig? gtg אויב ®איאזטאנד, זײעי צו טען

,t tK ptts ח^־לען «ו מעגליך,  דעי״ יאלען ,
ערנעט. :יס ייt נעטם קײנער tg פיחלען,

 בינעו לעצטע די יע, — ביכער־אעזער.
ץעחי'^ענ&־װער&מ ייכעזt װעללם פון
 ?ייען אין t»t?a נים האט װאס אײגעם, פאר

נאגריז• טאקי װיל רgנ גע^ינםע, עעחגע די

. True translation filed with the 
Postmaster at New York City, on 
July 11, 1919, as required by the Act 
of CongresH, approved Oct. 6th, 
1917, khowu as the *‘Trading with 
the Enemy Act.’’

 ב#־ םרויען אםעריכןאנער *באקאנםע
 הונגעריגע די שםײז מיט זארגען

דײטשלאנד. אין קינדעד
 די אז מעאדונג, די קומט האאג פון

 טוערין, ־ כא$ אפעריקאנער באקאנטע
 דר. און שיקאגא, פון עדעטם, דדטע>ן

 האר־ םון פראפעסאר הענ״ירטאן, עאיס
 פאריז אין האבען אונױוערזיטעט, װארד

 הױ כיר. מיט באראטונג א אפנעהאאטען
 שפײז־דירעק־ אניעריקאנער דעם ווער,
 אײ־ אין איצט זיף געפינט װעיכער טאר,

 אייבער אויפזיכט די האט ער װאו ר^פא,
 שםײד אמעריקאנער פון פארטײלונג רעי

 אויסגעיזונגער־• די צװישען טראנספארטען
 בא־ דער אויף דענרער. אײראפעאישע טע

 די אז געװארען, באיעיאסען איז ראטונג
 װעלכע פרריען, אטעריקאנער דערטאנטע

 אפיערי- אן פו-ן פארטרעטערינס די דינען
 קינ־ פון רעטוננ דעד פאר פאנײ קאנער

 קײן ו^פפ^הרען גאײןי זאיען דער־יעבענס,
 פוץ צענטערס, עפענען דארט און בעריין
 *טפײז װעיען באז^רגט זאא עס װאנען

 דײטיט־ א־ן יוינדער הונגעריגע די באר
יאנד.

 האט זי אז ערקלערט, עדעטס טיס
 טוי־ דרײסיג פאנד׳ס דעם ריטות איהר אין

 אײנ־ װעט זי װעאיע פאר דאיער, זענר
 רא־ די אין יטפײזען נויטיגע די קויפען

 פון און ״טפײז־אטבארען, טערדאײעד
 די צװײטען פאנאגדעוײטיקען זײ ד^רטען

דײטיטאאנר. אין יטפײז־צענטערס
 איבער גיט — חורבן נרעסטען דעם ,
 געטאכט הונגער דער האט> — םעאדונג די

 דאר־ די אין קיגדער קלײנע די צוױיטען
 דאזײ די צענטערס. אינדוסטירעאע טיגע

 כיײס־ זייינען װעלכע ױנגעיקינדעי, נע
 סאל־ גע׳הרג׳עםע םון יתופיים טענטײצס

 אי; פליגען װי מסש דארט פאלען דאטען,
הערבםט.

 אז שרײבט, העטילטא^י עלים דר.
 בא־ זיף זי װעט דײטיטלאנד אין זײענדיג

 אוים־ גענוי געלעגענהײט דער םיט נוצען
 אין ארבײטער די פון לאנע די צוםארשען

 און צענטערם, אינדוסטריעלע ך^ורטיגע די
 איהרע אין דעס װעגען באריכטען װעט

סעלדונגען. װײטערע

לעצט די אר*טעחן1 און £ען

 וואס, צו אבער אױפגעטאן. עפעס טארל
 צו ?pptd דר. געםאהרען איז למיטל,
 װע־ לעקטשור א דזשארדזש ללאיד געבען

 םיסיע אזא אויוי ? קאאפעראטיװעז נען
 דיפלאפאטי־ ?לוגען א שיקען מען דארו?

 ,אבער שכל מיט און ט)טאל מיט קאפ, שען
 דער םיט פאעט פארטרױכיטען א נײטט

 און ידנד נײ־געבוירען א פון אוםשולד
 דארױ־מײדעל. נאא״װער א פון שכל דעם
 געפאהרען איז אײך, כ׳בעט װאס, צו און

ײדע׳/ אונזער  ער זאל לעבען לאנג ״ז
 פאר םאדארעװםהי׳ן םאכען צו אונז?

 ״זײדע״ דער װי איד א סאציאליסט•? א
 פרידענס־קאנ-פערענץ, דער ארום זיך האט

 קאפיטאליסטײטע טויזענדער די צװישען
 גע־ שאכער־מאכערער און אינטריגאנטען

 לייבעךגרוב. אין דניאל װי פיהלען טוזט
 ״פארװערטפ״ אין בריװעלאך ז-ינע פון

 ליעבען זײן דאנקס ער אז מען, דערקענט
 אהײמגעקומען בשיום איז ער װאס נאיזען,

 צו לצלן. רחטנא געספאילטער, קיין נישט
 האט װאפ צו ? געפאהרען ער איז װאם
? געשיקט איהם מען

 נא־ אזעלכע ונבן, חכם עם אידען, אױ,
 נ*שט פאלק קײן קען איהר, װי רישלױיטען

• ̂ !באגעהן

 1טלאםעיאננע זיך אין ױניאן׳/ נױרסעס
 לײ• אװ ‘פעדערײשאן ״אםעריקאן דעי אן

.‘באר׳
 פאו א איצט שוין צעהלט יודאן די

 ח כיעקסװעל, ראוז טיטגלירער. הונדערט
 דעו כייט ױניאן, דער םון סעקיעטערין

 טיטגלידעו/ אקטױוע צאהל א פון הילף
 אלן ארגאגיזירען צו ענערגײט ארבייטען

 אין נוירסעס ״טרעינד׳' פראקטיצירענדע
יארק. נױ גרײטער
 נײער דער פון צװעח באלדיגער דער

 שטונ־ אכט אן אײנצופיהרען א'ז ױניאן
 נוירס־פרא־ דער אין ארבײטס־טאג דיגען

 און האפפיטעלער די אין סאי פעסיע,
 אנשטאט פראקטילו, פדיװאטער אין סא•
 אר״ צװעלףי־״טטונדינען איצטיגדן דעט

 מיניטום׳• א באשטיטען און בײטס־טאנ;
 די געבען זאל װעלכער טאו., פעל פױײז,

 די צאכצוקוכיען כיענליכקײט א :ײרסעס
לעכענס־קאטםען. הויכע הײנטינע
 באלריגער דער ׳ו.עזאיט וױ איז, דאס

 דער ניט אבער ױניאן, דער פון צװעק
 גוט־ און בעםטער א דורף אײנציגער.

 די חאן ארגאנױאציע דיסציפליגירטער
 פיעל פיעל, געװינען נוירס־פראפעסיע

 אינטעליגענט זײנען :וירסעס די טעהר.
 דאריבעג און פאריטטעחן, צו דאס גענונ

 1הונדעמ םאר די פון באגייסטערונג די
זײער^ארגאניזאציע.״ פאר טיטגלי־יער

 דעו םאר באגײססערט באזונדערס
 מערי מיס איז ױניאן נוירסעס טרעינד

 היגען פון׳ם נראדואירטע א איןסעלראד/
 וײ פון אײנע און האספיטאל ישראל בית

 ױני^ז• דער פון םיטנלידער טעטיגסטע
 מיש שטאלצירט אקסעלראד מיס
 נוירסעס די ױאס פאקט, דעם
 •ואם־ ישראל בית ״איחר״ םון

 «נ«ד זיןי ערשטע די געװען זײנען פיטאל
 ?ימנו/ איו זי און ױניאן, דער א; שליסען

 מו א\ן ביז לאננ נעהםען ניט ס׳וועט אז
ט וועט יאומן  יגרווו אײן קײן זײז גי

̂וס נוירס גת  זײן ניט װעס װ
יוו מירםעס ״מרעתר חנד םון נליד

 אי־ גאראנטירטע די אז זיך, הערט עס
 פוילעז, אין קריגען םיר װ^ס דען־רעכט

 עקס־פרעזידעגט םארדאנקען צו מיר האבען
 !םעטע די זאלען לעבען לאנג טאפם.

 רײבען. צו נוט זיך איז טאם פעטען א א;
 :שעקספיר׳ן בײ זאגט צעזאר ײי אדער

 מא־ !זײן מיר ארום זאלען פעקע נאר
 זײ — נעםעהרליך • זײנעז מענשען גערע

 האא־ •זײ — שטײבעצ םאדנעם א האבעז
 און — זײגען זי• וױ גרעסער םאר זיר טעז

געםרױען. נישט וײ מען טאר דערפאר
 אין ארגאניזירמ נוירםעם ייארקער גױ
 *אםעריהאן דער אונטער ױױאן ־א

לײבאר׳״. א\ו פעדעריישאן
 האבען צוריס צײט הורצער א מיט

I נריײ םון נוירםעס •ראםעסיאנעלע די זיןי

 אומשעדליר אימער אויױ םאכען העלם
 ױנהערםום. זיך רוםט וואם שלאנג, דעם
 שלאנט שלאננ, א הדג״ענען ם׳וױצ m און
 אױפ׳ן נאר עה, אויפ׳ן נישט איהם םעז
P א B•

*1#.. g ך * . * ־? .-;־»׳ f ־ ;־ * % « T %■ :wPi'1 ‘*י'• 'יי . , ל'li,';, ״. ״יh י ׳ל* “
I f ־- :...!trade Î iff-iilitffr
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tia& sr ײן פ י  יאדיאםער דעם מי
 אחי געדאנק, אייער װע^ט ער אבער *לץ, ן

e *פם ג*ר און שםארק, זעחר *זויי*על, t n
ך אין $ר ע ארויס א״  דער פון געדאנקען ניי

 או:ז פרעהט עס וױכםיגקייט. ומןכםםער
ר ע ג א״ ג ו נ ״  דער אין קריטיק ךו איבער ם

נוםער. לעצםען סון *גערעכטיגקײט״
 אוגטער פאר האלטען מיר א.—ה פ.

 פערזענליך. ענטפערען צו אײך כבוד אונזער
מ  באםער־ באלײדיגענדע די צוליעב #זוי ני

 די צוליעב װי בריען*, אײער אין קונגען
 אײך םיר חאבען ערשטענס, ליגענס. •שוםע

ט קיי:ר$ל *ערזענליך  שריײ צו געבעטען ני
ט מיר האבען צװייפזעגס, ;בען  דערט*נש גי
 :*ך און באצ#ד.לו:ג, פון פראגע די גאר

$ו האט דריטזגנש, נרייז. א װעכיגער  כי :
 גע• איז װעלנער בייעף, אוגזער װארשײכליך

 אנפראגע. אן זײנע אויף עכטפער אן װען
צו־ ער ז^ל :געענטפערט האבען פיר און

גע־ או:ז װעט עס אויב ;פראבע # שיקען
א- עס איז עוזן. ז דאן מיר לען װע ■עלעז׳

׳4ארטיקי די װײל ט געפעלעז׳ ני ים : אונז
װי :אי־ י««- *%  M זיך פאי און אן זײגען

%
m

ײ , ט נאסען ז  א.*ן צייטונג. אונער פאי ;י
 ׳יזפיס. £יז געענטפעי־ט אייך נזען ה*ט ו)זזי
ט  ־־.,רעדאקט* פון אינסטי־וקצי#:ען די לוי
 װירק־ בזיר זיינען איצט ארן ׳;ס>יא־ איז ד#ש
 גע־ גיט האבען מיר װ^ס צופײדעןן ליך

 װאש בזענש, א 'ארטיר,לען. אײערע דרוקט
 .ױעלנע נזעשידז# אוישטראבטען גלאט קען

 נ*ט ג£װיש ט$ר אטת, דעם צו־װידער זיינען
ײן  פאיאנט־זאיט־ א אין מיטארבײטער קיין ו

 נז. אייך װעט ה^פעגטדיך צײטונג. לינע
 ער און אונזערען, ענטפער דעם איבערגעבען
ײן ערשטוינט העבסט וועם־געװים  איבע״ ז

אויפפיחרונ;. אײער
 נריעף לאנגען אײער פון ניק. ד- מ.
ט מיי־ ח$נען  אױיסגעטעז, ;עלענט גאיני

 אינטערעס װירקליכען א פון זיין זאל װ#ס
 און ױיניאן מעמ:ערש|*ון-אײער די פאר סײ
 אי:־ דער פון מע^גערשיפ גאנצע די פאר סײ

 גע- װןלט בריעף גאנצער דער טעיכעעאנע^
 ;ע׳ןזרי־ װא^ט ער װען בעסער, שיעל *ק^וגגעז

 זע:ט איהר אנאנדע״ען, פון בען:געװא־־עז
 א װי קי^ינגט עס און ׳בדני נוגע א דאך

 סעלף־ סאי־ט א זעלבסט־באריהמערײ, ביסעלע
ײגען מיר אדװערטײזיגג.  אײע״ א זיכער׳ ז

ען א געמאבט גראדע װא^ט בריעף ט ^ * ^  ׳
 דענקעץ, מיר און אײערע; אוין״ אײנדרוק

 װעט איבערלײגען, :אי־ זיך װעט איהר ווען
 גע־ האבען מיר א איינזעחען, אלײן איחר

 און אייך צוליעב סײ רעכט, ;אנץ חאנדעלט
אן׳ אײעי צוליעב סײ ני  אונטערדריקע:־ יו
װאי־־ט. :[s פרײחײט די 4,נ־א דאס דיג

. י• מ• ײן ט ט עס קענען סיר ס-י
 מא־ באשט־אפיס דעי װײל פארעפעגטליכעז,

 בײז, אל׳דאם פון אש אי:ז היט װאס רמליסט,
ד אין פגימח א געפונען געװיס װןןלט י י  א

 אונזע״ פון דאם ׳אמת איז עס ערצעחלונג.
 א דוקא ערצעהלונג אײער איז *םאנדפונקט

ע. ע ^לי א  דא־ איז ה׳צב^ מזסר איהר מ
 *־־פא דא האט פאמיליען*הײליגקײט די דאס
טע א נא;עחן פון מע:׳«עז צװײ חיט  ״גיוי

/ ד׳ ג  פא״עטעהט שילדעדונג, די אבער זי
 שטא:ד־ דעם פון ״רעאליכטיש״ צו איז איחר,

.,אונ•־;־ ן ,c ז:ר,ט3 ׳ ע ט י ה ־ ־ ׳  נזיר ;
ן זיך האבען י ו  און אפ^עבריחט, אײנטא:־ ע

ײן םוזען נויר שאיזישטי;. ז
װײש חי־ זע דאש יז א ידעי לי גליסס. ש.
ישגע־ א: י* י ״ י 0 ׳- ׳ —< •% ײ• ץ ו » <עדיכט. ײן ו א ז צ פון * ■ >

$ •M • י ״״ 1 קײ ט :אך :י מאנעז ן ג־־־אמע טע מןוטער
בט ;עדי אזא דארף r> %• דיבט.

* ־״ ־״• ני: איז עס בײד־. ו Nt זיד איז ן חאלטע
»i״ V-

? ..i *i־■ «• ׳̂׳4
ד׳ו: יטער >ו״בי t דער אז זאכען צו נוג

י■• י ר ►»־ יז א ועיען י ויעז V- ;ע דאי*,־* דאש :;■fWs&M
• 1 * * • ״• *••רי »%J * טילדערט ׳,גע ,־־ דאר דאש דער; ‘ M׳*

א*ן * י ךי t׳♦ >ln ײז וך *ע ז ♦טי־־א י ד מ,יז עגם, צװײט ‘/ft j*..- 1׳*
 :•ט :יטא איז גי־אמען אײערע אין שטארק.

ט און עיעטע דאס  דאש צוױיטע. דאס ;י
 ז־ - ך;ם פון װעייען נאזא־גט װעט אנדערע

, געס״סענעדשער.
 ־",״;ײת־אפי־יבפ; אײערע זעגיעא. אב.
ט ביירד. א האבען געקענט דאך חאבען  צו ;י

 .,קאנטר די אין :וײבער זײערע צו פאהרען
יט מען  איז :אטיי־דיך, V קדזל פון דען זײ נו
 ״חומאיעסקע״׳ אײעי• אין אטת טיאשען א דא

 א::ע־ אנדערש גא:*ן :אדאיפט האט זי ^בער
 א;־ עש ;זאט איהר װי אזוי װערען, שריבען

קט עס׳ קען געינזדיבען ט';;עדרו  וועיעז• :י
 זײ־ ערפאהרו;; אונזער לויט עטװאש. נאןך
ט מענער די נען ?לעגעיעי״טנאבש׳/ קײן ;י

דא 1 0 - • *% * י זיי Wy * * f * i Z* ;:ז
• %

'V זײ י »* װ װאם פרויען, פע
׳-ע*ו^ש ; ײ ז \0 יי̂ * V 1 * י '5-י־ קא;
סטע ׳# י״ ** % י די פאי־ האלטען זײ

m• 0 י ו ז ט רי *ד ז שעבזען א-ן ןעס׳
זײ• וי אז ׳י מענע אבעדיגע װו

ר ע ד ע י ל
אדלער. י. םון

דנען... אוים׳ן עטעל מיר קומט
 שטיבעל א שטעהט גארטען א אין

;ציגעל־קויםען א םים
 טרויבען, װאקםען גארטען דעם אין

פלױמען. בארען, עפעל,

 פלויםען, בארען, עפעל, װאקםען
;ארבעם־שויטען זיםע

 קוםען ארבעם־שױטען די נאך
פלויטען. אלטע פרעטדע

 שטיבעל, פאראן'א אייר איז דארט
לייזער. םשה דארט װאוינט

 — טאנטער זיץ אויף תםיד ער שרײמ
!בײזער א ער איז א><

 טאבםער, h הײםט עטעל לאה
;אויגען בלויע זי האט

 איהר האם היםעל אין זון די ם׳דאכט,
נעזויגען... זײ פון ליכט

 שלאפען, וױנטלןזך דרויםען, אין הײם
;הימלען די שטיל ם׳הענגען

 לײטער דעם פון שטאפלען די אױף
דריטלע... היהנער אלע

f *
 קזדש שבת ליעבער דער .פ׳וועבט
___ שעה׳ען; פרײדענס <ײנע
 נעםטען, די אין רוהען פײגעל

רוהען... םען דארף שכת

 נשםה מײן האט אי־נגעזאפט
שעה׳ען, *טטילע יענע

זינען אויפ׳ן ם׳םײדעל מיר קוסט
רוהען... ניט הארץ טײן װיל ,

 סארט, דעמזעלנען פון מעגער דא אויך נען
 װןןרום אויסכעריסען, װערען פרויען װעמעס

 מאנען א,ין גענוג נלאזען גיט זיך ?ענען זיי
ען״ דעם טיג אנשטעל. ״רינ

 צײש דערז^לבןי אין גוט. מ. בי .
ם «י ^ ם און ״ח. ס. וין אוג״ איבער איחם גי

זעטדעל... א װי
 גרויםער, דער שטאדט, דער.גרויער אין

געװארען. גרוי איך בין
 מדבר דער אין זעםדיל א װי

פארלארען... דא אין־ בין
v

. םדבר דער אין זעמדיל א װי
 געטראגען, װינס א ,פון

 שטורעם־וױנטען דא טיך האלטען
יאגען... אין נאר תמיד

 גאםען, די אין װאגעל איך און
 ענדע׳ קײן ציעל, קײן כ׳זעה
 לעבען גאנצע דאס אז כדר, ס׳דאכט

לעגענדע... א נאר איז

 אומפארשטענד־ ;א:*ן זײן אויף ענטפער זער
 וױיכט איהר בריען״. סילד־כערעדם, 'ל׳יבען,

ט ךא האבען מיר אז אטת, דעם דאך  די ני
שויד. מינדסטע

 רעגיי־ונג די :יין, בעדענפ־עלר. י•
ן זיך צאחלש י  איחרע מיט איבעד ג^־־גיט שו

 װירקלינע די טוען װעלבע די צו געהאלשען
 גע־ םעטע קריגען אבעי דערפא״י אי־נייט.
 זייע־ קריגען װעלכע קעפ, סאמע די ״איטען

ט שםעלען דע  פעהיגקײ* ןײערע צוליעב :י
ײנעז װעלכע ׳ר,ע:ט:יס און טען  א פדן *פט ז

 װיכ־ די דאס. אזוי, ׳;ראד גידערןגען *ג>);*ן
ע אויפכעשאן װערט איבײט ׳טיגע ײעי  ז

טע־ זײעד צלליעב אוגםערגעאידענשע,
ס. איס טיגקײש? נ ע ^ טי  די‘ ןזינען ^פש ^י

ט און טעהר ניט יםטעלען הוידבאצאהלטע  ני
ײינונג א װי װעגיגער, א ט די פא־■ ב ײ  אי:

 דער־ טאקי *ון לאטפײן. פאליטישען א אין
ײנען פאר  שטאאטכ־ איצטיגע מײפטע די ז

 א ג^י־ פון אײכפיחרונגען סאציאייכטישע
 איבייטער. דעם פא• נאטור צװײפעלהאפטער

 רעגײונגס־איבײטער דער איז א^עש דעם צום
 אר־ דער װי מעגש, פי־ײער װעניגער פיעל £

 גע־ סטרײק א ריװאט־ב*ס.3 א פאר בײטער
ען)  און געעצליכע א איז פרױואט־באס א ג

 געגען אבער סםרײק א זאך. ערלויבטע
אם e* װערם שגז̂ן r פארראש אלס ערקלערם

ן האט דאס װי רעגירונג, געגען י  בא׳ שו
ע אין סירט ײניג פעלע. א

 הײס, איז עס װען ^ראדע, ,^ערעץ. מ־
ײן מעז דאיף  װארים, פאיזיכטיג. דאפעלט ז
ס ^ ט אײנער קי;ן ן  היץ... פון ארויסרעדען ני

 איךזי װעסען ׳אלע די אט אז ׳זיך .דגי־טאנ^
 ׳דומל[*;פ פאי גרימצארן אײער אין עיקלעײט
ען פײגלינגע, און פייקערס ײנ ט דאך ז  א:;4' ני

 װעמען פאר כעטער, אײערע געװען צוריר,
ײנען אײך צו עהנליכע און איהר  געלעגעל ז

ײ פון געשעיט און פים די צו  גאנצע .די ז
ט m ^ןנרופענןיג ןוייערע. :הבמח  אזעל׳• מי

ע כע כ לי מ| ר ל^מען, ש ה אי טן ^ ד  מ^־י• ^ג
ם ו?י זיד ן ^וײנעי .ווןרי ן  דאי זיך |

^מ | ! י ע מ פאריא װאש #- ^ נ ^  •קס' סעז ג
f אורטײל, איצטיגען אײער אויף לייגען t 

 גיעיד דיזעלבע איז איהר ה#ש .י^יייקױלאנג
 עדקלעױנ:, 4אײע גאש. * אין װי גלויבש,'

ט אז ײנען אמ*ל מי  ״אראפגעפאלעך אייך ז
גאינלש.-' ערקלערם אויגען," די פון שו״ען די

-VI א*ז װאכען פון :פרעכען 1׳-«* <§אײנער
ט ;ײזי^ פונ־ש :י איהר זענט צט אי אז ׳ראיה

ײז :ז אויב און ? פריהעי־ װי פאיני^ענדעם׳
פרידזער ע:ט ז־ איהר אז ייז׳ ז ועם ו שלוס

לסי זע:ט און , פאכאשיקער דעי בלינ תז א ו
*< •* •A r דעם לוייט ?יין, עס ט זוע: אויך, אגצמ

ל^גישער. ג«נץ » ״תישר

ע צי ^י באאח• עקזעמומיװ םח׳ם א
 פאכעך דרעס און וױיסס אײדים דער םון

 דיגססאג ^®נעד»אלטען £5 **?אצןױני*ן,
הויז, DלBיB אין ױל/ םען1 דעם אבענד,

 אננא שװעסטער סט. טע15 איסם 7
כדעערםאן. — ?ראנהאךדם
 עק־י םוץ׳ם מעםבער קעטלער, קלארא

 אויסגעשלאסען װערט באאיה זעהוםױו
 די באזוכען ניט שאר באארד דעם פון

זיצונגען.
 פון קאםיטע א פון ביטע דער אויף

 500 װעםענס ױניאז, פיקערם רענ דער
 זי״ די ^וין סטרײק אין זײנען מעסבערס

 בײצו״• באשלאסען װערט װאך, בעטע
 פאף דאלער 50 פון םומע די ^טײערען

פיקערס. רעג סטרײקענדע די
 עריטײנט דז־טיאװאניטי ארםורא מר.

 דעם פארטרעםענדיג קאמיטע, א םיט
 לײבאר, אװ טטעםבער איטאליענישען^

 פאר־ צו שטרעבט װאס ארגאנײאציע אן
 צװײטען ױניאניזם טרײד דעם שפרײטען

 זײ און ארבײטער איטאליעני^ע אלע
 קער־ צענטראלע אײן אין פאראײניגע,־

 פאר״ די םון מוסטער דעם אויף פערשאפט
 די געװערקשאפטען. אידישע אײניגכע

 מעטבערם די אז ערשטענס, בעט קאסיטע
 צו זיף זײן ערלויבט זאל 25 לאקאל פון

 קערפער״ נײער דיזער מיט אםיליאירען
 לאקאל דער אז צוױיטענם, און׳ שאפט,

 אײגטריטס־קאסט דעם אײנצאהלען זאל
 זיך װעלען װאס מעפבערס, זײנע םיז

 טשעמ־ איטאליענישען דעם אן אגשליסען
 דיזער פון פלאן דער לײבאר. אװ בעי

 יאקארע די אז איז, קערפערשאפט נײער
 א צאהלען איהר זאלען ^רגאניזאציעס

 פון יעדען פאר װ^ר « סענט האלבען
 ןזכשלי זיך װעלזגץ װאס פעםבערס זײערע

העדפערשאפט. דיזער אן סען
 עם און דיסקוטירט ווערט פראגע די
 א באשטיכיט באארד עקז. פו;׳ם װערט

 דער פיט באקענען צו זיך גענױ קאםיטע
 בא־ א ארײנבר^נגען און םראגע י־אזיגער

 פון׳ם זיצונג נעקסטער דער צו ריכט
 ברי־ פון באשטעהט קאמיטע• די באארד.

אנטאניני. און קריװעלא הי׳ימען, דעי
 אײן לאדעט קאפיטע הויז ױניטי די

 אין גאטײליגען צו זיף ד.אארד עקז. דעם
 ױניטי דער פון ערעפנונג אפיציעלער דער

 דעם װערען געפײערט װעט װאס הויז,
ױלי. טען6 און טען5 טעץ,4

 אידד צו שטעלט קאמיטע גריװענס די
 פאר־ דעם װעגען רעקאפענדאציעס רע

 יעצ־ דער בײ אנטאניני בר. פון שלאג
 רע״ די באארד. עקז. םון׳ם זיצונג טער

גרױוענם די אז זײנען: קאמענדאציעס
 צװײ• יעדען זיצונג א האבען זאל ?אפיטע

 ספע־ ארבײט, דער נאך באלד שבת׳ טען
 איטא״ פון קלאגעס אויפצונעמען ציעא

 דיזע פאר אז און ; פעפבערס איענישע
 בא־ ניט זאל ?אמיטע דער םון זיצונגען

 סיסטעם. נעקסט־קארד די װערען נוצט
 ■דיסקוםירט װערען רעהאפענדאציעס די

אנגענוםען. און
 שריפט־ א צו שטעלט בר,-שעהנהאלץ

 צושטאנד דעם װעגען באריכט ליכען
 אײני־ מיט דעפארטפענט, פינאנץ אין׳ם

 רי בנוגע רעקאמענדאציעס װיכטיגע גע
 דעפארטפענט• פון׳ם אײננאפען װײטערע

 בא־ און אויפגענומען װערט באריכט דער
האנדעלט.

 רעזיג־ זײן ארײן שיקם אונקער בר.
 אין ארײז זאל בעט, ער װעלכע נאציע,
 רעזיגנא־ זײן ױלי. טען12 דעם קראפט

 איינשטײ באארד עקז. פון׳ם װערט ציע
צוריקגעװיזעז. פיג

 און פינאנס דער פון באריכט דער
 און אויפ׳גענוטען װערס יואמיםע רעל;עף

באהאנרעלט.
 רער אױף איז װאס קאפיטע ער1 צו

 נ^ב־ געװארען ערװעהלט זיצונג לעצטער
 אויפ׳ן קאנדיראט פאסענדען א צוזוכען

 עחז. פון׳מ װערט טשיעף־קלױרק׳ פון אפט
 צו מינטץ שװעסטער ערװעהלט - באארז*

 פצאמ דעם ק^פיטע דער אין פארנעדימען
 איז װעלכעי זילבעדטאן, ברידער פון

 קאפיטע די װאקײש^ן. זײן אױף איצט
 צוצושטע^ען אינסטרואירס ־אײןי װערט
 זיצינג נעהםסער דער י ׳צו לאריבט איהר
באארד. פיץ׳ם

מעלדעם׳ לאקאלס פ^גען קאכײםע די
 אבער איהריארבײט, פיט $ון געהט זי אז

 :ע־ ניט נאןי איז ארבײט איהר וױ אזוי
 קײז צושםעלען ניט ־נאןי זי ייעז ענדיגט
 בא-טליבם באאירד דער באריכט. גענויע]

̂י ^פצולצלען  .ל^בייי דער וועכעןי ׳םראצע ד
ײכ מעס ב  ;ארײנ״ װעט לאכײמע די ביז אי

באריכט. םילען איהר ברײנג־ען
^, י.' א ח נ ן עו ^סעק. ע

 העדיזאװו- — םאגסאג ::בר^גקס
 סאציא־ 3 בחננםע אידישען םון מערס

 עװ., װיצקינם 1330 — •ארטײ ציםטישע
.9 ביז 6 םון אבענד מאנטאג יעדען

 םון העחןװארטערס — דאנערשטאג
 באסטאן B,. 1167 ם. בראנקס לאקאל
 8 םון אבענד דאנערשטאג יעדעז ראװ/

אוהר. 10 ביז
 העדסװאר־ די אין װיליאםםבורג:

ד. 19־13 םון טערס  סאציאלסיטײ א.,
w ,מאנ־ יעדען עװ., גרעהעם 61 פארטײ 

 10 ביז 7 פון אבענד, םיטװאך און טאג
אוהר.

 בראנזװילער דעם אין :בראנזװיל
 סטריט, סעהמאן 229 לײםעאום, לײבאר

 6 םון אבענד, שבת און דיענסטאג יעדען
אוהר. 9 ביז

 דאכן נארם פון ®עדעױישאן
 פאראיעעען זיד װעט טא

םארטער^ די מיט

ד*ס ארביממד די פאר ערווערמנז צו
r ארנאניזיחנז צו חנכט t, שטונדײ 8 אן 

^ גען ־ ס ט ײ ב ר  9גלײ םיניטונדלױן, א א
 םחחןן, און טענער םאר שםימרעכם כע

 אינ• ערציהונגס םון דעםאקראטיזאציע
 און ביכער, םמקםט םרײע םטוציעס,

 ארבייי אלע םאר שטאאטס־םארזיכערונג
P: ״ טער.

 אתיסיי אױף זיף ד.אם קאנװענשאן די
 זא־ חובות ‘מלחמה די אז דאםיה געזאגט

 אויןי טעקסעס םון װערען געצאהלם לעז
 פע־ די ירושות. אין אײנקינםטע גרויםע

 ארבײםער די אז אויף׳ םאדערט דערײשאז
 חנגי• דער אין רעפרעזענטירט זײן זאלען

 אינטערגאציאנאלע אלע אין און רונג
קאנפערענצען.

געוועהנ־ זיך שםעלם ניט־בירגער דער
רגער א װערען צו אז םאר, ליך ז בי  אי

ס, ער שװער. זעהר ׳זעהר ױי  םוז ם;ס אז ו
ף ענטםערען הענען סע או װי  םראגען, גע

ך ער שםעלט  עקזא־ שווערער א :םאר זי
ױ׳ אזוי ו<ון !מען  זאכען שװערע צו ו

ך מען כאפט ט, זי ט ער װערט ני  קײן ני
ט ;בירגער ײנ ט םון אם ער ל א אנ  םא- צו מ

ען עס יאהר. צו יאהר פון נאט, ײנ  פא־ ז
שער דער אין ראן  םיעלע םיעלע, גאס אירי

ע צעהנדליגע ד ענ ױז שען, ט  װאל־ װאס םענ
 ןיי־ װאס און בירגער, װערען הענען טען
ט דאס נען ײ װײל ׳ני  אז מורא, האבען ז
שװער. איז עס

ן דער אין ת׳ מ ט איז א  צו שװער ני
בירגער. א װערען

ען קעץ קיינער מ קו א ב ט. װײ־ קײן ני צ
ר אין איז ער װען פײפ*רס, טע אי ײ- ל  מ

ף װי ניגער יאהר. פינ
ט קען מען ך קײן קרינען ני ע ז טי  סי

ײ װי פריהער פײפערס װ ם יאהר, צ אכדע  נ
םען האט מען װען סגענו שטע די ארוי  ער

ב פײפערס. ט איהר אוי ם ה ע שטע די נ  ער
הר װי באלד פײפערס ט אי ײ  גע־ אהער ז

מען, קט איהר קענט גו ױ די צו פונ  יאהר פינ
טע די קריגען ײ װ ײפערם. צ פ

ט איהר ײ האבען מוז װ ת צ  װאם עדו
 שװערען זאלען און בירגער, אלײז זײגעז

ײ אז ײך קענען ז ט, דער פאר א ײ  און צ
ט איהר אז ײנ ש םײנער א ז  מען און ׳מענ

ך קען ײ ײננעהמען א  דאזיגער דער אין אר
טי ײע ס א לניגטע ״די ם " פאראי ען. ט א א ט ש

ט איהר ײן םוז ט ז ט באקאג  אסע־ דער טי
אן, ריקאנער ש טו טי ס ^נ הר װען כדי ק  אי

אלט בירגער, א װערען װעט הר ז  װי־ אי
ײ און רעכטע, אײערע סען ם־ קענען ז  אוי

איז. געהעריג װי נוצען

שאז די װענ ט דער םון קאנ ײ ט  םע־ ס
אז ײ^ װ דער ה א א ב ײ  דאחאםא, נארד פדן ל

 לעצ״ געװארעז אפגעהאלםען איז װעלכען
א, אין וואןי טע מ א שלאסען האם ם  צו בא

ען ײנינ א אר ף פ ש זי טי ט פאלי  םאר־ די םי
ט. פון פערס ײ ט ס

 קאנ־ די װאס רעזאלוציע, דער אין
 ער?לערט װערט אנגענומען, האט װענשאן

ט די אז ײ ט  לײבאר אװ םעדערײשאן ס
עמען װעט פנ שען דעם אוי קאסף םאליטי

איבער ױסארפעס

m טױ דארפם איהר י ; m שיעתע! \ i
 בא־ זײן דארםט איהר אז אײך זאגט מען

 איהר חאנסטיטושאן. דער םיט קאנם
שורד רױין פאר האביזן מורא נים דארפט

אן די ש טו טי ס אנ דער־ ק  עקזאמען רען
 זין, םיהרט לאנד דאם אזוי װי צעהלט

 םיהרט עס װער געזעצע, די מאכט עס װער
ג ז. א. געזעצע די אוים  איבער לײענט ו

 איהר װעט מאל םאר א ושאז1קאנסטיכ די
 נאך שטודירט באקאנט. זײן איהר מיט

 װאס אנמװארסע; און םראגען די דע^צו
 קאנ־ דעד פין ארויסגענוםען האבען מיר

 לײכט זעהר װעט איהר און סטיטושאן
עקזאםען. דעם דורכגעהן
קײ־ נעוזםט מען אז ׳איז םאקט דער

 מען פארהער. הרײץ קיין אויף ניט נעם
 אדער צװײ בלויז קאנדידאט דעם שטעלט

 פארנינפטי- יעדער װעלכע פראגען, דרײ
 ענטםעו־ען.. ל^יכט זעהר קען מענש גער
 לאזט ריכטיג, ענטםערט יענער װען און
 ענט־ ניט קען ער װען דורך. איהם מען

 אנרערע אפט איהם מען שטעלט פערען,
 פרא־ יענע ענטפערם ער װען און פראגען,

דורך.- ער געהט נען
 האט צײלען דיעזע פון שרײבער דער

 אין האלב א און שטונדע א פארבראכט
 צװײ־ די ארויס גיט מען װאו קאורט, דעם
 צײט דיזער אין פײפערס. סיטיזען טע

 אפליקאנטען. 90 אטענדעט מען האט
 גע־ זײגען 88 דורכגעפאלעץ, זײנען צװײ

 האט ארום ארן ארום און בירגעו/ װארען
 א אוז שטונדע א בלויז געדויערט דאס

 עס, הײסט מעוטעז. 90 בלויז האלב.
 גיד עש אפליקאנט. אן פאי מינוט א

 עלזאמען. דער מינוט אײן אלזא דויערט
 א װערען צו מינוט אײן געדויערט עס

בירגער.
 צו װיכטיג נאר ניט אלזא איז עס
 צו גרינג אויך איז עס בירגער, א װערען
בירגער. א װערען
 אן ׳ליעג אײד נעטשוראליזײשאן די

 שוין עקזיסטירט װעלכע ארנאניזאציאן
 װערט װעלכע און צײט יאהר 10 איבער

 אי־ אמאניזירטער דער פון אױסנעהאלטען
 בעהיל- איז באװעגונג, ארבײטער דישער

 זיך װענדעט עס װער אײנעם יעדען פיג
 גע־ װעלכע ליעג, דער פון אפיסעס די אין

 שטארט. םון טײלען אלע אין זיו פינעז
 א'יך פאר װעט מען און געהן צו קוטט

 ערש־ די פאר אפליקײשאנס אויסטאנען
 װעט מען און פײפערס צװײטע איז טע

 האט איהר אויב ארויםהעלפען אויך אײך
 אפלײ ארײנגעגעבענע סיט שװעריגקײטען

קײשאנס.
:ליעג דער םון ^פיסעס די

ס הױפט  ביל־ ״םארװערטס״ :אפי
 אםען .14 רום בראדװײ, איסט 175 דינג,

 בײטאג 1 פון זונטאג, אויסער טאג יעדען
אבענד.. אוהר 9 ביז

בילדינג, רינג ארבײטער :הארלעם
 יערען אסען סטריט, טע103 איסט 143

 און אוהר 9 ביז 6 &יז אבענד, םיםװאך
 ביז 10 פון #םריח דער אין זונמאג ימיעז

J הי ^ אי שו כײ

 נאװערנמענט םטײטם ױנײטעד די םון דעפאזיטארי
 יארלו נױ אוו סיטי און סטײט

פאנד סײוױננס פאסטאל סטײטס ױנײטעד

THE STATE BANK
376-378 GRAND ST., NEW YORK

B R A N C H E S :

100 Essex Street, New York 5th Avenue and 115th St., N. Y

158th Street, Union and Weschestcr Aves., Bronx, N. Y.

Graham Ave. and Varet Street, Pitkin Ave., Cor. Stone Ave.
Brooklyn, N. Y.  ̂ Brooklyn, N. Y.



רעכענען צו זיךאו חױבט נעלד אײער ®מ

אן חשולאי וטען
פװ כרענםשעס ברױםע 3 די פון איואײנע אײןנײעםאסאונם עפמם איזזר זחןלמו אץ

סםײסס יונײםעד אוו נאנק ױ
*

נעלדז אײער גוון אינטערעםט םערדיענט באנק די װען שומט אײך װאס פראצענט דאם םערליערען איהר זאלם װאם פאר

אײו פאר ארנײםען ו&לאו אייעו־ זאל

ט ס ע ר ע ם נ

I

ספײםס ױנײםעד אזו טמק די .
 און דירעסםארעו איהרמ אטעויקא. אין כענגןס נו־עסםע און פארנעהםססע די פון אײנע איז

לייפ כיזנעס און םאנופעססשורערם םיליאנערען, פראםינמנססטע ױ זיינעו שערהאלדערס
ױ אין כעםרעפט פערטענען פעראײנינסער װעטעם יארה, נױ אין

דאלאר םידאנען הונחנרםע
 געשעםטםלײט, גרעםטע די פון טעהרערע זײנען בענקם 3 איהרע םון דעפאזיטארס מױזענדער צעהנדלעע די צוױשען און

עהרע און םערגענינען געוױסע א פיהלען װעלכע ארנאניזיישאנס, און ױניאנם נרעסטע די און מאנוםעקטשורערס רײכע
באנק. פראגרעסװוער דיזער מיט ביזנעם טאן צו

דזשולאיאן זםען פון זיו וענענעו אינםערעםט די און הײנפ דעפאזיפאר א וחןו־ס

סטײטם ױנײטעד אװ כאנק די
׳סטױט טע32 און עװענױ סע5

םםרים פןזםע און עװענױ מעדיסאןםםױס דעלענסי מ־זז

The BANK OF UNITED STATES
Madison A n . at 116th St.5th Avenue at 32nd St. 

NEW YORK

77-79 Delancey St.

i ‘ '■־* ;,Jreaae־ ■ ■€ 

E M

שעס בענערס און בעדז
כר. ■. ס. און סאםייעסיס ױניאנס, פאר

ארכײם. ױניאן םטריקםלי
יארק נױ םטריט. ־קלינטאן 134

~ i  A. DELBON
 שערם. שארפט און פיקםם

™ טע6 484*90 ^ עניו,  עוו
יארק. נװ

םםריט. סע30 און טע29 צווישע!

 4P און ■אטיואלנ םון ארביימער די
 צוזאםעננעכד האבען עװ. מעדיםאן 99

 % אן םון םרוי דער פ*ר דאאער 32 מעז
 <«־ איז װעלבער שאפ, זײער פון בײטער

 דעו םםרייפ. פון םארלויף 1אי ׳טטארנען
 און ראצער 32 נענעבען אייד האם באם

דאלער, 64 די נעקראנען האט אאםנה די

זײן דארט װעלען אלע — סיזאן דיזען אײנציגע די
םון נענץכ?; ־ " , ”

סאשעליסס פיפלעס יאנג 13 און ו םױרסעלס
 און םעקרעטערע םאר וױכטע

 אונזערע םון מענעדזשערס
-לאקאלם ESh׳ 'י !

 סון מעטבער יעדער װאם
 און וױסען דארח 23 לאתאל

קראנקען ורעגען נעדענקען
בענעפיט.

םע^״ הראנ? װערט איהר װען .1
 -איסט831 אםיס, אין גלײך זיר דעט

 ריכטײ אײער אן גיט םטריט. טע14
 װאו רום און םיצאר דעם אדרעס, נען

 װאויגט איהר אויב װאוינט. איהר
 דע־ בײ נ*םען דעם גיט בארד, אין
װאוינט. איהר םען

 בוך ױניאן אײער גלײך שיקט .2 •
 רורך אדער יעםאנרען מיט אפיס אין

לעטער. רעדז׳שיסטרירטען א
 א אין זיך געםינט איהר װען .3

 םון נאםען ועם אן גיט חאספיטאל
 ארויס קומט איהר ײעז האספיטאיצ.

 דער םון אפיס אין גלײך זיך מעלרעט
ױניאן.
 דעם פון זיך רעכענט צײט רי .4
 גע־ אםיציעל זיך האט איהר װאס טאג

 איבערגעגעבען און אפיס אין מאאדען
בוך. ױניאן א'יער
 טוז בענעםים קריגען צו אום .5
 ביי װערען עהזאמינירט יןראנקער דער
׳ ראקסאר. ױניאן רעם

אגדערע m אטעסטענ ײנעק .6

יארק נױ םון מײל ל5 צוריק, און מאונטײנס בעער גרײט צו
סטימער פראכטפולען דעם אױח

״םיריאום״
נאכםיטאג 2.30 אום דאה סט. םארקעט םארלאזען װעם

.1919 דזשולאי, טען12 דעם שבת,
 $1.00 ?&יח בײם םענט. 85 :טיקעטס רעפרעשמענטס. און דענסינע

םענט. 75 — םעהר ארער 50 הויםען װאס ארגאניזאציאנען םאר

סטריט. נרענד 255 אין און סטריט הענרי 180 אין באקומען צו

ען מיר ̂ו װ̂י י| צו מאכעו באקאנט ד  ד
 א^נ םון טענעדזשערס און סעקרעטערע

 ניי nc יצאהאלס אינםערנעשאנא^
 סדי,? די Dip קאנטריס, די םון װי גוט «זױ

 זײערע אין טעטיגקײט דער װעגען ריכטעז
 | געדרוקט האבען װייצען זײ װאס יצאהאיצס,

 | #•n טיר םוזען נומער, לױפענדען דעם אין
 • ’דיג״ וױ שפעטער ניט רעדאקציע איז כעז

 אױןי אויר זיר באציהט זעיצבע דאס סטאג.
 t׳׳ און בריעף־שרײבער קארעספאנדענטען,

װײטער. אזוי

ג נ ו ט י י צ ע ז י ר
• און אידישע אנדערע פיעלע אויך װי ״ ^ I 

 $ זשורנאלןןן•־ און ביכער צײפוגגען, לייפע
די אין געדרוקם װערען

viitp םרעטינג אפ־טױדײט
יארקןן נין סט• קאנעל 195

סרענהלין. 5425 סעלעםאן_____

 און םרישע גוטע, געגענד, שעהנע לוםט, געזונטע ׳נוטע
 געזעל־ אנגענעהמע און באקאנטע עםענס, געשמאקע

שאפט.
 פאחרט איחר װען האבען צו זיכער איהר זײנט אלעם דאם

באקאנטען אײער צו װאקײשאן אײער אױח

2441 גרעמערסי טעלעפאן
 פרעם לענארד די

נ.-* םטריט, טע23 איםט 42
 לא• םון סערטיםיקײטס ראקטוירים,

 םאזײ װעצען פאראײנען אדער דזשען
װערען. אנערקענט נישט טױו

 נישט ליגען װעאכע קראנ?ע .7
 װערען עהזאמינירט דארםען בעט אין
 זיך רארםען און אםיס, ראקטאר׳ס אין

 אםיס אין װאך אין כיאצ 3 מעאדען
ױניאן. םון

 בא־ באויז זײנען בענעםיט צו .8
 אײנגע־ האבען װעיצכע די רעכטיגט

 מא־ אײן פאר אמוױנציגסטען צאאט
גע־ זיך האט זי אדער ער בעםאר נאט

קראניו. מאאדען
 ריקשטענדיג זײט איהר װען .9

 םאר־ איהר װערט מאנאטען, 3 איבער
גוטשטעהענד. נישט םאר רעכענט
 בענעםיט װאך ערשטע רי .10
 טאג. מען10 אוים׳ץ געצאהאט װעדט

 7 יעדע רעגואער װאכען איבריגע רי
טענ.

םענעדזשער. װאנדער, ה.

 ױניאױקאאפעראטץו די
םאםײעטי

 ױניאן רו. ג. צ. א. 35 לאקאא
׳ אױסשליסללך פערקויפט  די גענענד. םאונטײן העכסטע און שעהנסטע איז זיך געםינט ם,אץ דער

 אימפרואװמענטס, מאדערנע אילע מיט אײגגעםיקסט זײנען האטעדזשעס און הויז
 און טשיקענס קיה אײגענע סטײשאז, םון גאנג םינוטען 10 באויז זיך געםינט
 װעדזשע־ און אײער םאײש, מילכיגע, דאס גאנצען אין סופלײט װאס גארטען

ױד םיעילע שעו«. עקספערט אן םון געקאכט װערען עסענס די טײבעיצס.  אמ
 בײ מױזיה האסינא, ביאיארד און פול האא, דענס םישינג, און בײטהינג מענטס,

װ. ז. א. אײברערי, קאורט, טענים מאהאצײטען, די
 פראפ־ מענעדזשינג דער גאראנטירט צופריעדענהײט פאאשטענדיגע פאר
צו אדרעםירט אײנצעלהײטען מעהר םאר עללנער. א. רײעטאר,

A. ELLNER, FERNDALE, SULLIVAN COUNTY, BOX B.קא. פױנטינג טשאטהאם
בראדוו איםט 2

עםטימײט אונזער קריגט

ארבײטער
ארבײטער אידישער גרעםטער און מעכטיגסטער דער איז

װעלט. דער אױןש ארדען .
אפטישען און אפטאמעטריסט  ה»ט װאס ארדען, אידישער אײנציגער דער איז רינג ארבײטער דער

מעםבערם. קאנסאםפטיװ זײנע פאד םאניטארױם אײגענעם אן
 געזעל־ א אויך נאר ארדען, אן בלויז ניט אייז רינג ארבײטער דער

באװעגונג. ארבײםער דער אין צענםער שאפטליכער

215 East Broadway 
1709 Pitkin Ave., Brooklyn

100 Lenox Avenue 
895 Prospect Ave., Bronx

 קאמפח, עקאנאמישען אײער אין אײך שטיצט ױניאן די
 מעמ־ דעע צו םרײנד א איז ױנג ארבײטער דער

פרײד. אץ און נויט אין בערס
ע פון אדרעםעז אצע אויך װי אררעםען די אין ענרערוננען אאע ״  םעם־ נ

םפעציעצע די אויף רעק^רר־דעפארטמענט צום װערעז צונעשיהט זאצען נערס
אײר• צו צוגעשיקט װערען װעצכע םליפם,

י׳

 געװע״ זײן אנגעבען אבער איהר םוזט אדרעס מעמבער׳ם א ענדערענריג
 ארבײט אוםזיסטע םארמײדעז צו כרי נויטיג איז דאס אדרעס. אלטען זענעם

 איבעד קאנםראל בעסערען א האבען צו כדי אויך און אונז םאר און אײך םאר
מענערזשער. ליבערמאן, עליאס סײלינג־איםט. אונזער

 45 ביז 18 פון עלמער דער אין ארײגגענומען װערען םעםבערם
^ יאהר.

טעמ־ דער װעלכען אױף פעלז דער איז באװעגונג ארבײטער די
װערען. געבױט װעט צוקונפמ דער פון פעל

פעלזעז• די פון אײנער איז רינג ארבײםער דער
!אן גלײר זיר שליסט מעמבער, ר,ײן ניט נאד דיט איהר אױב

. ׳■* :װענדען זיך אויםקינפטע נאך
Summit house , grsnTe

 װינטלאן קאצטע איםער הויך, סוש 2900 קעטםקילם״, די פון פעריל ״דעו*
 אי< מאדערנע אוינ. נאקעטער דער מים זעהן דארט מען קען םטײטם פינױ

,זיצבער־לײק״. דער אין םישען און שיפיננ בײםהיננ, פרואװמענטם,
 אוג« םיט װאקיי׳פאן א־יער םארברײננען נים װארום םעסינ. זעהר פרײזען

: ■ פראפ. קאפשטײן, ם. אלעקם צו שריינם



t< ^7־אגגעהאאמעז^*^ שאט
דער״ ,v חטא א גאך פארנעסען יעס,
שסאץ האבעז מיר ביאנען:י ױנאאיבי  ,: ז

און באנארישט זיף האבען כױר : כיאנען
גע״עאפען. ױניאן אונזער א*ן סילרפאנד

 אונז טײפעא דער האט דעם צו ־*אויך
או;ו האט — ױניאז, די צוגערעדט:

 — געיטעפמ׳טעם, אויער אין דבר בעא דער
 אױך אויפפאסען מעםבערס די אױף רארף
 זיינען — כעטבערס די — זײ װען .דאן,
 אױפפאטא רןראנלןהײט צואיעב פעהיג ניט

זעאבסט. זיך אױף
רעדאקסאר, פרײנד יעצט, אפיאו און

 םיצפס און זיצט סינאד הייאיגעד דער רוען
 װע״ אונזערע, טהאטען אאע פארדאםט און
 ד׳־גד פון געפיהרט אאץ נאך מיר רען

 אדז נאך טוען פיר און קראפט ביטופ׳דיגער
::יט טאר טע װאם זאכען

 קאאפעראטױוען גרויסען א בויען דיר
 פא-יי װעט ער און אט־אט רעסטאראנט.

װערען. טיג
!חסאנו אכיאא נאך

רעדאק״ גענ. ערעפענונג, דער צו קוםט
אינװיטײ׳טאן. א; ערװארטעט !סאױ

 ‘אביסע פיאײכט װעט שבינה אײער
 אנגעװעהטאגטצ אונזער פאראייכטערען

הערצער.

 סיר ,tt*ni ״םיר
 מנחנכט זיין םוז*ן
 וחד it רי it אמיאו

 אומ זיך גאוםם עס םען
 אוננעחנכט״/ זײן *ו

ױיס*ן.1 װאודראו

ואא החזקחי בצדיןתי
•). (»ױג, אר«ה

גערןכאיגקיימ םײן ןן
י ײאל® י ייד י

i גימ איחר װעל יון f.
לאזעז• •

 טעפ־ אונזערע אין פרענען :•טנה-יתורות
 הײאיגע~ עפעס ארײנפאיהען. בעיס

 זײ פאענען אײדעאער אין עמפפינדאיבער
 זיצענדיג טאנ, צוױיטען אױפ׳ן און װערען,

 זיסינקע זײ ^אעגען טאיטינקעס, די בײ
 אין שעהנערען א װענען װעבען םרױפיעאעך

 זײן װעט ארום א^עס װען אעבען, בעסעו־ען
 טענעי די וױ הארמאגיש, און זיס אזוי
טאן מייעא פון  פדן סרעאעז די אדער ע̂י

 די־ פון פאר׳בײטופ׳סע װי און זײדעא..
 געקראבען מיר זיינען ^ערספעקטױוע זער

 אין װײטער אייץ זינד פון אפגרונד אין׳ם
!וױיטער

 :ענ. א־נז, פאר גענוג ניט איז סקיאה
!מודה זיך זײנען טיר רעדאקטאר,

 ט*ר םיר! בעטען גנעדיגקײט אבער
 טייפעא־ דעי פון פאיפיהרט געװען זײנען
!איאוזיע קראפט׳פון ׳טער

 לאאסע*. פאדװ^אט אונז זיך האבען עס
 אונטעי״ נ׳יר האבען קורסען פארשידענע

 און :ארײ־טע אזעלכע אין ז^נאר נופען,
 ״טרײבען, װי ״פרעדםעטען״ אונניצאיכע

עננאיש... אעזען און רעדען
̂ש דינען מיר פארבאאנדזעט װי גע־ ־־

 אויך געהט דאס אז אטונה, טיט װען
 םאיכטען, אונזערע פון חיטבון אין ארײן
 י־ער םון !יהרערס און ערציהערס אאס

!יו:'$;
 טיט צוגאײך אז געדעיקט. ר-אבען טיי־
 אױפ׳ן טעטינדײט ־־,אינטענסױוע א־נזער
 עחאנ^נײיט^׳א-^פבעסע־ונגען פון :עביעט

 זײ־ מעטבערס, אונזערע פון אעבען פון׳ם
 םארפאיכטעט װעניגער ניט אויך מיר נען
 און קואטורעאען זײער אויף ר^אגירען צו
טיא —^ט^אקעאענ

 טיכ געט^ן אאעס דאס האבען םיר און
 א־בערגעבענ־ און התאהבות :רעסטער דער

 א נאר קענעז םאנאטיקער װי אזוי הײט,
 זײנען, רעזואטאטען די און טאן... זאך

גאנץ געװען ׳שכא פיטוטען אונזער אױט

 פאדריכטעז צו ניאא הײנטיגס קום איך
 בא־ האבען טיר װאס עואה יעטיקעאע א

 בכאא ״גערעכטיגקייט״ דער געגען ־-.גאגגען
בפרט. ױניאן װײסטטאכער דער געגען און

געפא־ האט בכאא נערעכטעקײט די
 יעמרעבען און יעבען עס אױב אז דערט,
 פיאאדעאפיא, א*ן דרעסטיײןער און וױיסט

 װי־ זײ פון טען זאא סטייט, פענסיאװײניא
 װארים אױך. טקוטות אנדערע אין סען

 צו וױ ,,פיאי ביטערערע קײן ניטא איז עס .
באװאוםט־ דער װעאט. דעי פאל טױט זיין

 פון װײסט םען דיר, פון הערט כיען אז ׳זײן ״
 צו דיר גיט דיר םון רעדט מען און דיר

 צום ח״טק אויםעגעװעהנאיבען סין א עפעס
טעטיגלוײט... און אעבען
 דער אאס ׳בפרט ״גערעכטיגקײט״ די

 אוגזעייע םון ארגאן רעארעזענטאטיװער
 פון אאהאאס צױטפרײטע און צוזײטע

 גארםענט אייו־יס אינטערנעיטאנאר דער
 םארדינט אודא' האט ױניאן, װאףקערם
 רע־ יטטיקעל א טיט װערען צו באעהרט

םינ״ ב״ה צעהאט װאס ױניאן א פון פארט
 אפגע־ טעטבערם, גוטיטטעהענדע טויזענד ;

 אױך װי אפ־טױדײט, דױס אלע צאהאט
אי. א. ״גאלאכען״ און אסעסטענטס אלע
װ. אז. א. װ.,

פאי־ כא קודם זיך מיר ענטיטואדיגען
 א־נ־ נאכאעסיגקײט קריםינעאער דיזער
 היא,ת גאטעס בייט װעאען מיר און זערער

 רעדארר פרײנד מילדקײט, און^טיטאײער—
 אן איצט פון בעסטעס אונזער טהאן טאר,

ואמן. אםן וױיטער, און
ענין. צום יעצט און
רעדאקטא־, םרײנד אט־א־דא, און
צרות. טײנע אן זיף םאנגען

 ׳טטײגע• א איך זא^ װאס םון טארים,
 פאי־ איצט, רעיען כײר ? אנפאנגען

 .װי װאס צײט, א אין םיך, איהר *טטעהט
 ניט זאיועז טובות מעייוות אונזערע נרױס
 פאד־ אין — נוא — א^ן זײ זײנען זײן,

‘פראלעטאריע* װאם םעייות די מיט גאײך
האבען. אענדער... אנדערע םון

 די בײיטפיעל, צום נעהטט װארים,
 איך אמיטל, ׳װע; װײדזשעס; פון םראגע

 מג* אז דערצעהאען, צו :עהסען אײך זאא
 דאס (אט יאהר 4־3 אעצסע רי פאר האבען
בנאםנות, רעדאקטאי, הער מיר, זײגען

 םאדדינסטעז אונזערע ׳אלט) גאנצען אין
- זעקס־פאכט, םאר  דען או;ז סען װעט -

דערםאר? כח יײטר א נעבען
 אגריטענט ן באאף ױניאן טרײד —

אונ־ זײן װעט דאס אט — !מעכינאציא
םונקט. עריטטען אױפ׳ן אטטעטקא זער

 דער־ געהן אײך 1זאי איך אטיטא, ׳צי
 פי־ אין דא אויך האבען מיר אז צעהלען,

 44 די יטוין אײנגעםיהרט לאדעלפיא
 א פא• װאס ׳טא ״ײאך איבײט ׳עטונדיגע

 װען ׳צײט א א*ן דעם אין דא לינט חריפות
 יטױן מען ארבײט דארטען.... איץ דארטען

 קאםי־ פריװאט פא*־ טי: ;אנצען אי; גאר
! ? טאל

 אײנגעפיה־ט יא האנען ני-ר אז און
יטעפע־, די אין באדינגועען מענ״שאיכע

 פראגע א ע־יטט דאך איז עפ ׳ װאס איז
ודני׳ניקעפ, ביטר קאטענע - טיר וואס

 באדי;- טי"כעיטע: א*;טעי אריטטעה;3 /
מגגעז. ׳

 צו פאדגאוסט^ן :אך זץ־ קע; אינז...
 דין אפגעבען פידז באש א אויב אז ,לױבען,
 פאי פאריעטעהעי ױניאז צו׳ם זדעבון

 זײ:ע צו בנוגע תעת*עים טעיטים ץינע
ארבײ־ זײ:ע טוז באה א אויב ורבײטער,

 זיך מוז און אגישטענדיג באהאגדלען עער
ען ענ כ ת  — ױניאן דער פון וױאען מיט׳ן ^-.

דײנו? אצא;, רחטנא ויז,
גאוי־ צו אײנפאלען קען װאס ק״עיא א

 אי ט$, װאס ײד< טי איהר טע;ט ניט,
 בא?זײט זענט איהר װעאבע ױניאן, דער

 פיר־ דער איהר כיענט פיה־ען, צו געװארען
 טײנ — אפמעקען אינגאנצען נאטען מע׳ם
ניט.... א^ץ דאס

 עיוא־ די זײט א אן יעוין אװעקגעאײגס
 אױסבעסערונ־ מאטעריעלע און נאטי״טע

 ׳רעדע; ^אריצו עס-עקעאט װעאכע פרן ׳גען
 ־,יטט א געבען אײך װעאען טיר װאלטען

 מע־ איבעריגע די איבע^ איבערבליק קע̂י
 זיײ ■װעאכע ׳ױנ'א: אונזעי־ פון טינקייטען

 טעטבעדס אינזערע פון ניטטות די ניגע נען
 אויך מיר זײנען מאגעגס, זײערע וױ טעהר

 װײא עואם. בײם אויסצונעמען זיכער ניט
 כיײ אז אויך, אזוי אינז יטױן זאגט טען

 נאיײשקײטע;, מים צופיעא זיך פארנעטען
ארבײמ... ריכטיגע די טאן צו אניטטאט

 אין פרעגען, צו חאיאה א'הר װאגט און
 באיטטעהט, ארבײט ריכטיגע רי װאס
 װאסערען זיבען אין יטוין זיך איהר יזענט

- אפװאיטען. ניט  ױניאנס פון ״פיהרערס ־
 טאן״ צו װאס װיסען אלײן שוין דארפען

-  און סארקאסטײט, אײך מען ענטפערט -
א*הר. באײבט ײ

PRICE 3 CENTSNew York, Friday, ♦July 18,1910 , דזשולײ טער18 דער פריימאג׳

 I םאר״ן. קאטפאײנטס זײערע פאראײנען זאל
 :■ tv אויב מענעדדשער. פאר׳ז אדער באס

 • אויסצר דעאענאט ׳שאפ דיעזעז געאינגט
 םא• אלל-ראיט, איז סכסוך, דעם נאײכען

 ] פארגע• קאטפאײנט דער םוז ניט, טער
 אוכר אן פאר ױניאן דער פון װערען לײנט

 I דער װי אזוי און טשערפיאן, פארטײאישען
 !f'ענטיטײדעט, ט׳עערפאן אוטםארטײאײשער

פאאגען. צדדים בײדע מוזען
 טישערםאן אוםפארטײאישער דער

 ‘ באארד די םון װערען אױסנעחליבען װעט
Pj . רעפעריס. אװ

װאך. א דאלאר פיער צו העכערט
 ניז האבעז װאס ארבײטער, װאך אלע

 אדער װאך א דאלאר%19 פאידיענם אהער
 א דאלאר 2 געהעכערט קריגען װעניגער,

װאו.
געהע־ יזריגען שטיה־ארבײטער

 10 אויף רײט באזיס דעם לויט כערט
שטונדע. א סענת

 די װעאכע אויף גארכיענםס, אויף
 געסעטעלמ, ׳טױן זײנען פרײזען שטיק
 א בארןוסען ארבײטער, קלאס יעדע דארף

 10 פון גארםענט יעדען אויף העבערוע
טענט. 20 ביז

 אר־ אאע םאר זײנען העכערונגען דיעזע
 סײ טענער פאר סײ טרייד, אין בײטער

 דעמ־ קריגען מײדלעך די פרויען. םאר
מענער. די װי רעיז זעאבען

 איז דעסיזשאן פון פונקט דריטער דער
 אויסצוגלײכען טא׳שינערי א װעגען

 שעפער די אין םאר רןוטען װאס סכסוכים
באסעס. די און ארכײטער די צוױיטען
 װעגען רעפערים די םון דעסיזשאן דער

 ארבײטער אן װען אז איז, פונקט דיעזעז
 אלײז ניט ער דארף קאמפאײנט, א האט

 באס, םאר׳ן קאטפאײנט דין פאראײנעז
 אנאנדער דורך טאן עס קען ער אז נאר

 אג־ אין יטאפ. דעפזעאבען פון ארבײטער
 יע־ פון ארבײטער די אז :װערטער דערע

 קענען ׳שא׳פ, יעדען אין דעפארסמענט דען
זועאכער פערזאז אײן אויסיןלײבען זיך

פאר װיידזשעם העכערונג^ין א ערשםענס, :געױארעז איז ̂ינעז
 שאפ א פדי אנערקענונג די צװײטענם׳ םרײד• איז ארבײטער לע8

 פאר־ די אױםגלײכען זאל װ«ס םאשינערי, » דריטענם, טשערםאן.
 זײננזן »רבײטער די ארכײטער. און ב»ם צװישען סכםוכים קוםענדע

 סי און שלעזיננער פרעזידענט אויך זײנען אזײ צופרידען. העכםט
 איצטי־ דער קליװלאנד. אין ױניאן דער פון פיהרער דער פערלשטײן,

 טעז24 הוטענדען דעם ביז םאנאטען, 5 פאר נאר נילט אױםגלײך גער
עו דעצעמבער.

 ארגא• פײערלײט יארקעד נױ
זיך. ניזירען

ע נײע א אצי אינדז״טיני״ פון אמאניז
 בא״טעפ־ זײנען װאס פײערלײט׳ און רען

 נױ פון םירמעס גרויפע םיעלע בײ טינג
ך האט יארק,  װי גענרינדעט. לעצטענס ̂ז
 ער־ סטאקהאוזער, םר. סעקרעםער, זײער

 ארגאניזאציע דיזער <׳ו געןזערען קייערט,
 פין הײזער, פאועי םון אנגעי^טעלטע די
 סאבװײס עלעװײטערס, ׳לןארס סטריט די

קאטפאניעס. עלעקטריק און
םאראײניגען צו׳ האפט ױניאן גײע די

דערב
 דרעס־ און װײסט די אז טאקע, און נו

 •יױ; א ה^בען פילאדע־יפיא אין טײקעלס
 און ׳שװײס אײגען זייער כייט הויז טי

 ? רעיט מה איז — אויסגעבויט, בלוט
 דערפון סך א כיעניעהײט די עפעס האט

ױ די אז דאס ארט װעטען געװאונען^ ײ  ר
 ה$־ זיך רעװאלוציע דער ביז װעלען לעך

 געױנ־ און טײטען פרעכידע אויף דעװען
? קעסט נע:ע

 לײדען זײ װעלען ׳לאנ: אזױ געליטען
!...מ^נאטען פאר א :אך

 צו דערגױיל איז הױז ױניטי די אי
 אפליקאנטען איזע ארײנצוגעטען קלײן

 טא־ די אז ניט סיכין קײן אלץ נאןי איז
יטכל... ה^ט דזיט^ריטי

 “דע אין זיך הלעןיפ ײעטבערס די ,אי
פרעהליך, און גליקליך זעהר הױז ױניטי

זיך. םרעהען נאראנים װאס טא^ע איז
 אונז זיך האט װאס צוליעב טאקע און
 אײנענע פון בא״ א *טאפען צו ;עלױנט

? טיטוררים
 ה$ט סימפאני אײנענער אן ^ה; און

עקזיסטירען? געקענט ניט ױניאן די
 טאן צו קלאסען־יואטפוי האט װאס

שפילען? און זיננען טיט
 גע־ א צו גיט עס אז ׳דאס זאגט װער

 דאש װאגט װער ? ױניאן דער חן וױסען
 אויך זיך דאיף ױניאן א אז גלויבען צו

 — ? ארבײט רעפאנירונגס מיט באדעיען
 איהר װאס ג^טפערסיסטען פארדאטטע

? זענט
 געזיגדיגט, טעהר נאך האבען מיר

 זוײט וױ נאר הערט !רעדאקטא־ הערר
 גע־ זינדערײען אונזעיע אין זײנען מיר

:;א-נגען
קלאסי־ בעונותינױהרכים האבען כייר

 פארימטעלונ־ טעאכןער און קאנצערטען שעי
איאנדטירט... טעײבע־ס אונזעדע פאר גען

 ״שעהנסטען אין :רעסטען דעם אין
 אלע אין הויז, אפ׳עיא מעטראפאליטאן

 קבצניפ אונזעיע פארקעטע;, און לאזיצען
 רײכע די ׳הי:ם חצ־ פא־ ארײננעפיהרט

 הארץ דטעני׳ס דעם און צוזעצענייט, אױף
 טעטבערס אונזעיע פיז הערצעד די כייט

!צוזאטענגעפלאבטע;
 װי • זײן פ^ענט דאס ישעהן וױ ׳אה

י װע־־ען פלע;ע: ;עט־טעי די ערהאבע;

 אבװאחא ארבײטער, קליװלענדער די
 װאס דיסץפאינטעט, אביסעל זײנען
 װאױ אײנפיהרעז מיט װאיטען מוזען

ספרינג־סיזאן, פון אנםאנג צום ביז :ײט

 אװ באארד דער פאר םארהער דער
 טעק, װ. דדטוליאן (דזשאדזש רעפעריס,

 רא־ דזש. סעכױעל מײדזשאר טשערמאן,
אפ־ איז מעידליען), ר. דזשאן און זענסאז

 װײדזשעט אין הענערונג א .נג^גען איז
אי און ארבײםער שטיק פאר  אר־ װאף פ

בײמער.
 בױ חאמוז ײאס ארבײטער

 אדעי װאך א דאלער 30 פארדיענט אהער
 א דאלאר 4 געהעמנדט קריגען מעהר
 קא־ ארײן קומען קלאס דיזען אין װאף.
 מא־ סעכיפעל און פרעסער אויבער ׳טערס
כערס.

ביי האבעז װאס ארבײטעי. װאך אלע

 דעסידעאן, דעם םון באגײסטערט זײגעןיןלױולאנ דעט איין נעווארען נעהאלסען
 . זײעךע װי װײזע און ארט דער פון און

 אר• און פאר^עלײנט זײנען פאדערונגען
 אױ באארד די פאר געװארען גוכיענטירט

שלעזינגער. פרעזידענט םון רעפעריס
 אין העכערונג די באטראכטען זײ

 שליכ־ פון מאיציגערי די און װײדזשעס
 אויםטו גרעסטען דעם אלס סכסוכים, טען
 אזא אין אינטערנעיטאנעל אונזער פון

 -באסעסי^ די װאו קליװלאנד, זוי שטאדט
 ‘חע״ נעװאלט ניט זאגאר איצט ביז האבען

 אעטעמע״ און ״ױניאן״ װערטער די רען
שאנעל.

 קאורט, דיסטריקט סטײטס ױנײטעד דער
 גע־ האט און בילדעג, אםיס פאסט אין

 דעסטאנ. און טאנטאנ ׳טענ צװײ דזיערס
 אויסערנעװעהנליר אז איז קאורט־יום די׳

 טעג צוױי גאנצע די דורך און גרויסע
 מיט געפאקט געװען זי איז פארהע-ר פיז

 צעהנדליגע און טאכער קלאוק הונדערטע
 זײנען װעלכע מאנופעקטטורערס׳ קלאו?

 זײערע אויןי געשטאנען אדער געזעסען
 צוגע־ זיףי און צוגעשמידטע, װי פי״עצער

 אנגע־ איז װאס ארגוכיענט יעדען צו הערט
 שלע־ פרעזידענט סון געװארען געגעבען

 סיס־■ פון און ארבײטער די פאר זינגער
 כיאנופעיך די פאר בלעק כיאריס טער

כדטורעדס.
 האט ױניאן די װאס םאדעתנגען די

 געװען אנפאנג פון זײנען ארױסגעשטעלט
: פאלגענדע

ארבײ־ אלע פאר ארבײט װאך )1
טעי.

 יולא־ אלע פאר םיןײלס מיניטום )2
סעךארבײטער,

 אויסצוגלײכען טאשינעריע א 3
סכסזכים.

הא־ אדבײטס־װאך, שטונדיגע 44 (די
 נאכגעמך מאנוםעקטשורערם די דא בען

 גלײר צוריק, װאכען עטליכע סיט נאף ;ןיב
 נױ אין סטרײק סאכער קלאוק דער װי

אױסגבראכען). האט יארק
ענטשײדרנג. די ־

 די פארגעלעזען האט כיעק דזיטאדזש
עגטישײדונג.

 רעפעריס די אז ערקלערט, קאט ער
 זיפ פאדע־רונגע; די טיט סיניפאטיזירען

 אגריכיענט, דער אז אבער ױניאן, דער
 געװא־ געטאכט פאר־א־י^הרען איז װאס
 װאר אװ רעטער)סער דעם צוױשען רען

 ן א אינטערנעשיאנאל דעד טיט ב/גיקער
 טאנופעקטשױ קלאוק הלױולאצד די סיט

 ד' פון טאכט די לײדער באגרענצט רערס,
 טיט אגרימענט דער וױ אזוי רעפעריס.

 רער ״דורןי אז לויטעט בעיקער סעקרעטער
 כיאנא־ זעקס און סלחטה דעד םון צײט
 געכיאכט ניט זאלען מלחטה, דעי נאך טען

 מעטאדען די אין ענדערונגען נײע װערען
 ״טע^ער״, קלױולאנדער די אין ארבײט פון

 אןנטער ׳יי"רעפעריס, ניט אלזא טארען
 סיםטעם דעם ענדערען אנרימענט׳ דיזען

ארבײט. װאף אןיף שטיק פון ארבײמ פיז
 סעתר־עטער דעם מיט אגריסענם דער

 דעם עגדיגען• אבער זיף װעק #װאר אװ
 א*ן הײסט דאם ,1919 דעצעמבער טעז24

 ארום, כיאגאטען• 5 א*ן װי מעהר עטײאס
 טיט אפװאר^ןן אלזא מוז ױניאן יי א־ן

 איףי^לױולאנרער װאר־אי־ב^ט אײנפיהרען
 ביז יעעפער דרעס און סקוירט יראיק,
צײט. יע:ער

פון פוגק^ •ערשסעןי דער איז דאס

 בא־ איז װאס אײנציגען יעדען טראלירען
 פײערכיאן, אינדזשעניר, אלס טיגםcטע,

 אויף װי ארבײטער, איל־אינדזשען און געז
 םון כיעכאניקער װיכטיגע אנדערע אלע

געבײדען. פאבריק און אפיכז גרויסע די

לענעו צו <יד נרײטען טאכער וױ־םט פ״יאדעלפ־עד
טאנ נוטען א

חשולײ סען26 דעם שנר^ פיר
 קארםעט די פון םטרײק א

ברידזשפארט אץ מאכער
אינהאלט־פארצייכנים

״גערעבטיגקײטי 27 נומער

ײט נג דער ..i ז  יאיקער גױ דעם דן« מיטי
לאנגער• ל• — נ^א־־ד דזשאינט

יאן פרעסעו־ס קראוק די בײ .4 זייט  ױג
 קור«ע ברעסלאו. דזש. — 3<־ לא־אד

פארשיעדענעס. עסועםען.
עי אין טעטיגקײט אדן לעבען .5 זײט  אונז

אן איגטערנעש^נאל נ־ דער פון ; ױ:י  ק̂ז
ן.—פ ל• — לאגד איבער׳ן מרײפרעםע

 נאארד עקזעקוטױו װיכטיגע צװײ .0 זײט
 יטעהג־ י. — 25 לאקאל פון םיטינגען

 אין קלאוקמאכער די *װ״יען האלץ.
,אפיעי אן באסטאנער. א — נאסבאן

יאן דרעסמאכער און װײסט דער פון  ױנ
האכמאן. י. — שיקאגןז איז

 דעם לכבוד 9 1ל^קאי פון באנקעט .7 זײט
 רע־ סטעף א — ױגיאז דער פון זיעג

 (פעליע־ רעדעז פון קונסט די םאיטער.
ליבערםאן. עליאס — ם*ן)

קעלערםאן. ב. — אינ־געבאיג .8 זײט
 ל. — (געדיכט) גאסען־בילדער .9 זייט

 ריינקאוט פון טעטיגקײם די װאלפסאן.
װם — *יקאגא פון T4 לאקאל ראבעי•

VP•
:^טי^ביבעל. י־עדאקטאי־׳ס פון .10 זייט
ס ײ  ױגיאן־ביבלעך שיט ?אנגיעסלײט .11 ז

םײכיאן• ב• — קעשעכע אין
 דעם א.*:טער גײסם אידישער דער .12 זײט

ע גלאנץ. א. — !אגראם־ביינמז  ביוגז׳
װאהלינער. א. — <פעליעב*ל> פחוחניפ

 — ויטיוס) ךרעם פאיביטענע די .1'{; זײט
באראדולין. ל.
ט ײ  אםערי־ דער פ*ז זײט שװאכע די .11 ז

א' r.f פעדערײ״טאן קען נ י י  פא־ נ■ — ־
לעא לו• רי• !ײאך א נו מעראנץ.

 בעד־ ראזע — פרויען־עװרצ די .15 זייט
 רעם אין ךיז חעי־פ װאט רירךבלינדער.

ר,א£לאז• א - ?21 לא־אי נו^י-קעד
, .10 זײטען ו אד-וע-טײזמע:טס. .is, 19 ז

ט ג די .20 זיי י ג ו ‘פייא דער פ•* חויז ,י

 סטרײק א מיט ארבײטער די ענטפערען לאק־אוט, s ערקלעהרען אסעס
 קא־ א״ן אינדוםטריע קארסעט גאנצער דער אין סטרײק דזשענעראל

םעגליבקײט. נאהענטע » נעקטיקוט  וױיסט טויזענדער די פון “נא נײטט ט־ב ױם א טעריא א*ז כא; דיעזער
 איז עס ױגענד. פילאדעלפיער גאנצער דער פון אויך נאר דרעסכײיקערס, און

פריהעריגע. אלע א־יבעױטטײגען װעט יא־ר דיעזער דאס ערװארטען צו א:ער

 א האבען צו פאױכערײטונגען אלע מאבט קאמיטע די
פערנענלנען. אױסעדגעװעהנליכען פון טאג

 אנ־ און דענם מײפאל א װערען דורבגעפיהרט װעט עם
־- טענצערינס. פראפעשיאנעל פון טענץ קלאפישע דערע

 הױז ױניטי דער פון דירעקטארץ עדױקײשאנעל די
 ױױטי די מיט פארבעדײטונגען פארשיעדענע אױך מאבט

 מאר־ אױך װי פיקניק, דיזען פיר סורפרײז א פאד מיידלעך
ספאדטס. און גײמס אנדערע שיעדענע

 א:ע בײ און ױניאן דער פון אפיס א*ן טיקעטס כייט באזארגען זיך קען כ־ען
טיטערלײדיעס.

 פאריט&רײם זיך ה^ט נײעס די װען
 װאיס פירמע, די האט ברידזיטפארט, אין

 עס װי ״לאק־אוט׳/ דעם געסאכט האט
 און פאריטעםט, שטארק זיך אויס, װײזט

 אפװישען געזוכט פרעסע די דורך האט
 נאנץ א דורך אײנדרויו שלעכטען דעם

ערקלערונג. כאראקטריסטײטע
 דעם פארישטעהן צו זי גיט עריטטענס,

 ניס. לאר־אוט ר,ײן גאר איז עס .אז עולם,
 געהערט, האט זי אזא. גאר איז טעיטה די
 נײע איבער זיך קאכען ארבײטער די אז

 ׳ פירמע, דער איהר, כייט איז פאדערונגען,
 v זיך נויטיג םאר :עהאלטען ניט זי האט

 נעהאלםען דארום זי האט זײן, צו טישב
 ארבײ״ איהרע אװעקצױטיקען גלײכער םאר
 זיף זײ זאלען הײםען, זײערע אין טער

 װעלען זײ ביז דיסקוטירעז. יזאכען, דארט
 צו־ זײ קעגען דא; און איבעריואכען, זיך
יטאפ. אין קוטען ריק

 אז פאדערונג, דער אנבאטרעפט װאס
 צאהלען דארםען ניט זאלען ארבײמער די

 נעהעץ זײ װ*לכען ימיט קאטען, די פאר
 • אײגענטליך פירבוע די וזאט קארסערטס די

 ״ דעם ז^האט נאר נעלט, קײז נענופען נימ
 אױףי ארויפגעלײגט קאטען די פון םרײז
 דער אויב ה., ד. קארסעט, פון סרײז דעם

 כדר, זאגען קארסעט, םון ארבײטס־פרײז
 גענעבען פירמע די האט סענט. 50 איז
 האל־ צו כדײ םענט, 60 ארבײטערין דער
 קאטען. אױסגעטײלטע די פיז םרעק טען

 4צי< חלילה. נאך, קענעץ »ר,בײטערינס די
 זאצ דאס כדי איז קאטען, ספול א ננב׳עןען

̂ די־. אײננעסיהרם געװען איז פאסירען, ניט
םיסטעם.’ עײנע

^ םון העכערומ א אגבעלומגט װאם ױי|  ו
יעחנר צו ארבײטער די סעגען , דושע^

 די האט קאנג., ברידדטפארט, אין
 איז 33 .לאקאלס, צווײ איגטעמעיעאנעל

 קאר־ די נאפען דעם אונטער באקאנט ,34
ױניאן. װאירקערס סעט

 לעצטע די זיך האבען ארבײטער די
 ״גע־ א פארפיהרען צו געקליבעז צײט

 װי און באסעם, זײערע מיט ישסרעך״
 די פון װײס־פרעזידענט קאהען, פ. פאניא
 איצט איז װעלכע ױניאז, װ. ג. ל. אינט.
 װיסען, אונז ראזט פלאץ, אויפ׳ן דארט
 פארטיג באלד ארבײטער רי *טוין זײנען
 זייע־ פון אױסארבײטען דער ריט נעװען

 העכערוגג א לםיטל, װי פאדערוננען, רע
 א םראצענט, 50 אויױ לױן זײער אױןז

 קא־ פרײע ארבײטס־װאך, ־שטונדיגע44
 אײצט ביז האבען זײ זועלבע פאר טען,

 נעצמאו:• זײן גיט באצאהלען, געדאיפט
 ניטא איז עס װען יטאפ אין זיצעז צו גען

 ארבײ־ אלע• דאס און ארבײט, ישטאך קײן
 איז — ארבײסער, ױניאן זײן זאיען טער

 ייכטינ געהאט נאך האבען זײ אײדער
 פאי פאדערונגען זײערע אױםנעארבײט

 פידמע, געוױסע א האט בתים, בעלי די
 װאײ ^טרױ נאפען דעם אונטער באקאנט

ײ די םארלאפען קא.״, קארסעט נערס  א
 טאנטאנ לעצטען אוץ װעג, דעם בײטער

 שאפ. פון אױסמדשלאסען זײ פריה
 הא־ ארבײטער די אז זיך, פאדעטעהט ״

 און םטרײק, א ערגןאערט באלר בעז
 װא־ דעם, מיט קאכט ברידז״עפארט גאנץ

 אט אז ׳װײט ניט עס איז ערשםענס רומ
 א ארױסװאקסען זאצ לאקיאוט דצם פון

 איז צװײטעגס, און סטרײק, דזיטעגעראל
 ברידדש־ איז געזוארעז נעװאהר איצט מען

 עס אומשטעגדען װעלכע אונטער פארט,
קארסעכדמאכערינס. די גערבײט האבען

!םילאדעלםיא!פילאדעלפיא
שול־ אלע באצאהלען און קאדד ױניאן אײער בײטען צו אױםגעפאדערט דיט איהר

 בא־ נישט וועלען טעקסעס אלע ביז װערען געביטעו נישט װעלען קארדם קיינע דען.
 און טעקם מוני ׳ו$ .50 טעקס, אינטערנעשיאנעל טעקם, הױז •ינט מ דאם װערען. צאהלט

טעקס. סאניטארױם
 ער־ נישט װעט געביטען קארדס זײערע האבען ױשט װעלען װעלכע יעניגע די אלע

שאפ. ױניאן קיץ אין ארבײטען צו זײן לױבט
 סיץ צו בעדעכטיגט נישט זיינען דיוס דאלאד ו איבער שולדיג זײנען װעלכע יעניגע די

בענעפי־ט. םיק
שריםטליך. װערען געמאכט טוזען בענעפיט סיק פאר מעלדונגען אלע

:ו' , בײיארדער

 װע־ זיך טםײ;ערי א זאאען ײיר אז און
v\ אין ױניאן אוגזער אז טאן, באריהם א 

 פראצענט הונדעיט א איז )ילאדעלפיא
 ארײננערעכענט, גױם ארע )רגאגיזירט,

 אין טישערלײדיס העואם׳דיגע אומות דט
 חס באצאהאטע, קײן :יט קאפיטעס. .רײז

 אין עהראיך זאך. די טוען װאס |איאה,1
 אידעאא פאר — איטרה נאנץ ץבערנענע;

 גאט־ מיט דען אוגז מען װעט — ^ננען,
 נימ אינדזשעירטאנס קײן ^ןרם־נידעלס

^אכען?
צײט, א אין יעצט דאר אעבען מיר אז

 ניט, ראאיע סײן שפיעאט תוך דער נן
טויג פירםע די אז און !םירםע די

דילססאבע ן
פרענאװיץ•


