
̂̂* שאט t< ^7־אגגעהאאמעז
דער״ ,v חטא א גאך פארנעסען יעס,
 ,: זױנאאיבישסאץ האבעז מיר ביאנען:י

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
i רי it אמיאו t וחד 

 אומ זיך גאוםם עס םען
 אוננעחנכט״/ זײן *ו

ױיס*ן.1 װאודראו

ואא החזקחי בצדיןתי
•). (»ױג, אר«ה

גערןכאיגקיימ םײן ןן
ייד ייי ײאל®

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
̂אקעאענטיא —^ט

 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
P . רעפעריס. אװ j

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

^ין א ערשםענס, :געױארעז איז ^ינעז רונג ע כ ע פאר װיידזשעם ה
 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
אן דער פון פיהרער דער פערלשטײן,  איצטי־ דער קליװלאנד. אין ױני

 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;
ײן פ^ענט דאס ישעהן וױ ׳אה  װי • ז

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

ט ײ ג דער ..i ז נ טי ױ דעם דן« מי  יאיקער ג
שאינט לאנגער• ל• — נ^א־־ד דז

ט י י אן פרעסעו־ס קראוק די בײ .4 ז  ױגי
ש. — 3<־ לא־אד או. דז  קור«ע ברעסל

פארשיעדענעס. עסועםען.
ט ײ ײט אדן לעבען .5 ז עי אין טעטיגק נז  או

אן איגטערנעש^נאל  קז^נ־ דער פון ; ױ:י
ן.—פ ל• — לאגד איבער׳ן מרײפרעםע

ט ײ ײ .0 ז װ ע צ כטיג ױו װי ט עקו  נאארד עקז
ען ג נ טי  יטעהג־ י. — 25 לאקאל פון םי

ען האלץ. װ״י  אין קלאוקמאכער די *
ר. א — נאסבאן ע אנ ט ס א ,אפיעי אן ב

אן דרעסמאכער און װײסט דער פון  ױני
האכמאן. י. — שיקאגןז איז

ט ײ  דעם לכבוד 9 1ל^קאי פון באנקעט .7 ז
עג אז דער פון זי ף א — ױגי ע ט  רע־ ס

ר. ע ט אי  (פעליע־ רעדעז פון קונסט די ם
ס — ם*ן) א אן. עלי ם ר ע ב לי

קעלערםאן. ב. — אינ־געבאיג .8 זײט
ט י י  ל. — (געדיכט) גאסען־בילדער .9 ז

אן. ס פ ל א ט פון טעטיגקײם די װ  ריינקאו
א פון T4 לאקאל ראבעי• װם — *יקאג
VP•

על. י־עדאקטאי־׳ס פון .10 זייט ב בי ^ טי ^ :
ס ײ אן־ביבלעך שיט ?אנגיעסלײט .11 ז  ױגי

אן• ב• — קעשעכע אין םײכי
ט ײ שער דער .12 ז  דעם א.*:טער גײסם אידי

ץ. א. — !אגראם־ביינמז ע גלאנ ז׳ ג ו  בי
פ חני חו ר. א. — <פעליעב*ל> פ ע הלינ א װ

ט ײ ע די .1'{; ז ביטענ  — ויטיוס) ךרעם פאי
ן. ל. לי אדו ר א ב
ט ײ ט שװאכע די .11 ז ײ  אםערי־ דער פ*ז ז

r פעדערײ״טאן קען .f 'א נ י י  פא־ נ■ — ־
ץ. אנ לעא לו• רי• !ײאך א נו מער

ט י י ע — פרויען־עװרצ די .15 ז אז  בעד־ ר
ן ךיז חעי־פ װאט רירךבלינדער.  רעם אי

ר,א£לאז• א - ?21 לא־אי נו^י-קעד
ען ט ײ , .10 ז ו אד-וע-טײזמע:טס. .is, 19 ז

ט י י ג די .20 ז י ג ו ז ,י י א דער פ•* חו ‘פיי

 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•



W*דורכרײדצז, זיך םירמע דער צו סוםען *יים 
 ביטערע די אויב מעגאיף, אר3 אויב *ון,1

 זי װעמ עראױבען, נאר װעט קאנחורענץ
 ארביײ די םיט אפזאג^ ניט זיך אודאי

שארהאנדאען. צו מער
 עם אז םירמע, די ערקאערט ווײטער
 ארביײ די װאס זעהר, איהר םארדריסט

 א םון טומעא א געכיאכט האבען םער
 פאםיאיעך א אײגענטאיך איז װאס זאך,

 גע־ באדארשט האס װאס אנגעאעגענהײט,
 פארשאאסענע הינטער װערען סעטעאט

 און פירכיע, דער איהר, צוױשען םירעז
 און ארבײטער די קיגדער, געטרײע אי,הרע

ארבײטערינס.
םיר״ דער פון ערקאערוננ די איז דאס

םע.
 א'ין איצט וױיסען אבער ארבײטער די

 זײ און סטרײק אין זײגען זײ אז זאך,
 ווערען עש געשניאק. גאנץ סטריייןען

 יטעפעי די און :•'סינגעז, אפגעהאאטען
 װע־ באשעס די ביז און געפיהעט, װערען

 קא־ דער טיט פאריטטענדיגען :יט זין יען
 פייט באױז ניט און ױניאן, דער פון כייטע

 *טאפ־ארבײטע*, איהרע פון קאםיטע א
:ע״טאאסעז. באײבעז ׳טאפ דער װעט

 א־ז סמרײק פון אגםױזרעריטאפט די
 בעאכױ ארטיגע די חוץ א הע:ט. נוטע אין
 הא־ כייר וױ ׳דא־ט איצט זיך געפינט טע
 יזאהען, כי. פאניא עיהי־ערט, ״טױן בעז

 אינטערנעיטא־ דער פון וױיס־סרעזידענטין
 נא־ קײן ניט עס איז איהר פאר אין ׳נעא

 א פין ״טפיצע דער אן יטטעהן צו וױנע
האכיפף.

 ארױסנעפאוײ איז איהר, חוץ א
 גע• איבערשאן, עאיאס יארק נױ פון רען

 אײדיס דער פון קלוירק טיטיף װעזענער
 און יארק, נױ פון ױגיאן װײסטטאכער

 ״גערעכטיגקײט׳/ פון כיענעדזיטער איצט
 אזא הענדאען צו װי אויך װײס װעאכער

זיי־ װארגער ברידעך־ די אויב און
 זיך זעהט עש װי נארען, אזעי״כע ניט נען
 גא*־ זײ װעאען ערקלערוננ, זײער פון אז

ױניאן. רער טיט סעטאען גיך
צײאען, די ׳טרייבען כױר װעהרענד

 קא־ א צוױיטען קאנפערענ״ן א פאר קוטט
 פירביע, דער און ױניאן דער פון מיטע
 כייט־ ניט איצט נאך קענען כײר אבער

רעזואטאט. דעם איבער טײאען
 דעם אין ארבײטער צאתא גרעסטע די

 — קאהען מיסס אונז שרײבט — עאם
 איבערי־ די פרויען. אטערייואנער זײגזגן

 איטאאיעני״טע, און אוננארישע זײנען גע
 די טעבטער. אידי׳טע זײגען אייניגע און

אטערייןאגער. אלע זײנען האטעײס
געסע־ :יס װעט סטרײק דער אויב

 זיכער, וױ כטעט עס זיא װעיען, טעאט
 דעי פון טענעדז״טער דע־ ערקאעיט

 ױניאן, מײקעיס קארסעט ברידזיטפארט
 װערען ערקלערט װעט ארענבורן, אירא

 קאר־ נאנצען דעם פון סטרײה גענעראל א
 װעלכען אין קאנעקטיקוט, אין טרײד סעט

 וױ װעניגער ניט באיטעפטיגט זײנען עס
ארבײטער. טויזענד 10
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 ם^ר׳ן רעדע װילםאגס פרעזידעגמ
םענאם.

 פאר׳ן רעדע היביט־לאנגער זײן אין
 :ע־ ניס וױאסאן פרעזידענט האט םענאם

 קירצערער זײן אין װי ײעהר, פיעל זאגט
 קארנעגיע אין פריהער םאג א פייט רעדע
 װיכטיגע אײניגע דא זײנעץ דאך האא.

 עס װעאכע א'יף רעדע דער אין פונקטען
 אז עדשטענס, װערען. אנגעװיזע; דארף

 איז קריעג אין ארײן איז אטעריתא ביז
 די סיט •טאעכט זעהר געיטטאנען עס

 פאר־ כטעט געורען זײנען עאײס די עאײס.
 רעצטעס געפײערם האט- טען צװײםערט.

 אן באויז טיט דדטואײ טעץ14 רעם ייאהר
 אין אבער פרעהאיבקײט׳ פון אניטטעא

 געװען הארץ יעדע איז יכרן'יט^װיררן דער
 פארצװײפ־ פינסטזןרסטער דער טיט פוא

 אסערײ די פון עױטײנונג דער טיט רונג.
 סאי״דאםען יטטארקע שטאיצע, קאנער

 געעגדערט. אדאל טיט לאגע די זיך האט
 נײעם געקראגען האבען פארצדױיפעלטע די

 סאא־ אונעזרע פון אגבאילו דעם בײ טזטה
דאטען.

 אטע־ דאס איז, פונקט צװײטער דער
 דורך זעאבסטאאזיגקייט, איהר דורך ריקא
 אהן סלחטה די אין אדײנטרעמען איהר

 צװעקען עגאאיםטײטע װעאכע אירגענד
ס צײט דערזעצבער אין און זיך, פאר  ;י

 געפאהר דירעקסער קײן אין *טטעהענדיג
 ד^ם בלויז האבענדיג און יטונא, דעם פון

 צו וועאט דער העאםען צו ציעא אײנציגען
 אזוי האט דעפיאקראטיע, און פרײהײט
 אײנסאא מיט אז װעאם, דער צו אפעאירט

 פרעסטיז^, א געקראיען אטעריקא האט
 קיינטאא האט זי װאס אויטאריטעט אן

 נעװען עס איז דערפאר און געהאט, ניט
 פריג־ די דיהטירט האט װעאכע אטעריקא,

 װאפענישםיא־ פון און פרידען פון ציפען
״טטאנד.
 כאטש דאס איז, פונקם דריטער דער

 פרידעגס דער איז פינרןטען אײנצעינע אין
 אין אבער טאנגעאהאפט׳ •טטארק אפטאר

 טיט איינקאאנג אין דאך ער איז אאגעטײן
 נאטיר־ פרידענם־פונקטען. 14 װיאסאן׳ס

 פאר־ געװען ניט װאאטען עס װען איף,
 װען אױםצוגאײכען, אינטערעכען יטירענע

 גע־ פריהער םון געװען :יט װאאטען עס
 פאחשידענע מייחטה, דער צואיעב טאנטע׳

 פרירענס־׳ דער װאאט פאריטפרעכונגען,
 אידעאאער, טעהר א זײן געקאנט אפפיאף־

 קײז האט אוטיטטענדען די אונטער אבער
געיטאא־ געקאנט ניט' פרידען בעסערער

■*' *

 מיםנליעדער און פשעולײם שאפ פאר וױנטינ
ריפער און סקױרם סלאוס, דער פון

ױניאן מאכעו
 װאד־ א האבען טוז ארבײטען יטאפ א אין ארויף קוטט װאס ארבײטער יעדער

 טעט־ דעם פון נאטען דער אויפגע״טריבען זײן זאא עש װעאכער אויף קאדד קינג
 ניט איז יארד װארקינג אנדער קײן פירכא. דער פון :אטען דער אויך און בער,

* * * גיאטי;.
 אויף אױיף געהס מען ווען װערען געביטען באױז דא־פען קארדס וואױקינ;

ארבײט. דער צו ;,פ^א נײעם א
♦ * :|ג

 געהט און ארבייט רעי צו פי־אץ נייעפ א אויף ארױױ :עהט א*הר ווען
 פריהערדיגע די ברענגען איהר טוזט ׳ר,אדד װאריוינכ נייע א ארויסנעהםען

באקוטען. :יס יןארד װארקיננ :ײע רױין איהר ױעט );יט װען ׳קא״ד װארקינג
* * *

 ארױס־ הארדס װארקיננ פאראויפיג װעאען דדטואײ, וצטען דעפ ט^ונטאנ, םון
 זאא מעכיבער יעדעד יוניאנס. אאקאא די פון אפיסעס די אין װערען גענעבען

אלל זײז צו װענדען זיך קארד. װארקינג א נאך ױניאן אי
* * *

 דער פון סטאפען אז ביעטבערס אונזערע ys» אױפטעדקזאם טאכע; טיר
 ױניאן. דער גענען פארברעבען א איז ױניאן דער פון אדדער אן אהן ארבײט

 קאנסטי־ אינטעינעיפיאנעא אונזער פון פאראנראויז פאאנענדען דעם דורך אעזט
:טרטאן

 ארבייט דער פון סטאפען ניט איהר טארט איט״טטענדען יױינע ״אונטער
עי ײניאן. דער פון באפעהא א אהץ כטדײק אין ארויסגעהן אדער עי  אונ- י

ױניאן.״ דער גענען פאיברעכעז א איז סטרײק געזעצאיכער
׳זיגמאן מ.

ױניאן. םאכער קאאוק באארד דזשוינט מענעדזשער, דזיטענעראא

־ שװערינהײכמז גוואאדיגע ווערען. סען  די
ז װעאכע געווען, נען  ביי־ מכװזם האם מ

סען. גןו
 דער אז איז, פונקט פערםער• דער
 1קײ האם פרידעגס־אפכראך גאנצער
 גאזױאנען, פון איג דער אהן ניט מםשות

 אריפמד קען היאזי איהר פים נאר װײא
 איצם־נזדטאןוסזד דער אט ווערען האאםען

 באשאפענע איצם אאע די םרידען. נער
 אאנג גים זעהר וו$אםען נאציאנען פרײע

 נים ו^ואם עם רוען עקזיססירען געקאנם
 נאציאגען, םון איג א געװארען באיטאפען

 ווער פאאגליה באיטיצען. זײ זאא װאס
 מוז דער ורעאם, דער אױף פרידעז װיא עס

נאציאנען. פון איעג די װעאען אויך
 פונקם אעצטער דער און פערטער דער

 אז איז עדלזאערונג, זײן אין רעדע דער אין
 פאא־ וועאען צו יטפעט צו שוין איז איצט

 פארפי״אנ״ נים און עצה װאיטיגגטאנם גען
 אנגעאענענ־ אײדאפעאישע איץ זיף םעיען

 געטאכם איז יטריט דאזיגעי דער הײםען.
ט געװאיען  אכוע־ ײעז צוריק, יאהר 21 פי

 ״טפא־ מים ?ריעג אין ארײץ איז ריקא
 געתױ זי איז פאחטה דער דורך און ניען,
 אויףדער אינזאען רײכע פון באזיץ אין מעץ

 װעא־ דורקי וועאם, דער פון זײט אנדערער
 פאר־ אין אריין זײנען זײנען מיר כע

 דער פון רעכירונגען די מים העאטניסע
 עס איז דערפאר וועאמ. איבריגער נאנצער

 אפגעזונ־ באײבען װעאען צו יטפעט צו
 איצם זײגען פיר וועאט. דער פון דערט

 און וחןאם, גאנצער דער מיט פארבונדען
ט טארען פיר פון די צוברעכען ני
 אזױ זיך גויטיגט ד ווען איצב^ װןנאט דער
או:ז. אין

:אנ־ דער פון אינהאאם דער איז דאס
 אבער איז׳ רעדע די װי גוט, רעדע. צער
 אויס־ פארשידענע די אױף ענםפער קײן

 פרידענס־אפפאך דעם געגען סײ זעצונגען
 די ױם נאציאנען־איעג די גענען סײ און

 סענאט אין רעפובאיקאנער די נים. רעדע
 נים האר א אײף רעדע די דורןי זײנען

 ארג־ זײנען זײ אז געװארען, איבערצײגם
 פרי־ צדם גזןגנעחט*פם זײער טיט גערעבס

 שםורײ־ א פארגעקופען איז װאך די דעץ.
 פרי־ די װי דעם, איבע^ דעבאםע ד'גע

 בגרגע געהאנרעיים האם דע־נס־קאנפערענץ
 די פון פײנונג אאגעכױינע די כינא. צו

 עאײס די אז ׳איז סענאםארען געגנערײטע
 אינםערע־ די פארשאכערם פיטוט האבען

 אאײן וױאסאן יאפאן. צו כינא פון סען
 געווען ניט איז האנראונג די אז צר, גיט
 דיינם, ער אבעי עחרענהאפטע, זעהי קיין

 גע־ ניט אײסורעג אנדער קײן איז עס אז
פרארױנץ די ניט קריגט יאפאן װען װען.

• ײ ״ ״ נע־ פיירעז גאנצער רער ױאאט ״ ו ■טאטונ:.
קאן. אין יטטאנען

ט דאט וױאס$ן פרעזירענט זיי; פי
 אין איבערצײגם, ניט געגנער די רעדע
 בא־ ניט דאף ער האט אנהעגגער זײנע

 זײ־ זײ אויף אבער איבערצײנע*. דארפם
 צופרידען. גאגצען אין נים איצט :ען
 פרעזידענם אז געגאײבט האבען זײ

 ארגופענםען, די געבעץ זײ װעט װיאסאן
ט  באקעפפען קענען זאאען זײ ײעאכע פי

 פרע־ עס האט רערוױיא אבער געננער. די 4
 אפישר געםאץ. נים נאך װיאסאן זידענט

 פרי־ זײנע אין שפעטער טאז עס ער װעט
 סענאטאדען. די כיימ געיטפרעכען ױאטע

 עס טאז צו געין ערקאערם זיך האט ער װי
 אויסגע־ געקאנט האט דאס רעדע. זײז אי;

 פיעאעס, דא איז עס אז װעיע^ טײטיטט
 פ<־יװאם, ערקאערען :אר קעז ער װאס

 פאאק, גאנצען פאר׳ן עפענםאיך :יט אבער
 ריח שםארקען דעם האם װאס עםװאס,

דיפאאטאםיע. געהײ^ער זיפ

s ^געפאהר רוײםע די געגען םלחפ 
לאנד. גאצען איבער׳ן

 צו פאראוים אײבם געררעז איז עס װי
 רוסייטע די אױף באפאאונג דער איז זעהן,

 אגפאנג דער באריז געיוען סאױעםעךבױרא
 אאעס, י1אײ אטאקע אאגעכױינע אן פון

 זײן צו חשד דעם אוגםער :אר איז װאס
 איבער׳ן ארן יארק, גױ אין רוים, אביסעא
 די אוין• בעפאא דעם נאד אאנד. גאנצען

 בע־ דער געפאאגם האט סאװעטעךבױרא
 קא־ אוסה די און סיןוא, רענד די אויף פאא

 אונםערזוכונג איהר טים זיך האט טיטע
 גאגצער דער אין ברײםאאך גאנץ צואײנט
 איגסטיםוציע גאנצע א דאס אזױ,. פרעסע,

 צױאגציג באיד שײן עקזיסט-רם װאס
 פאראיײ ײיגען װאס אאזג אאע, און יאהר
 גזדרא״ •חוצעסירם זײגזה איהר, םים ניגט
 ׳*סא- זײ און •רעסע׳ דערזעאבער אײן רען

מן בזסאאזננע און סירםע מנהאם ניט הן

פערעז*
ױן ה^מ עם נאהענס נאר נאהאאטצן פ

 נושארטער דעם צדגעהמן ז«א בתן אז
ט ז«א םזק און סקוא, ראנד דער פדן  דאי

 אויך רואאם ד^ס דועד. רעס א אדײג״מחנן
 פאר־ נעדחגז װאאם עס *ון מדמהז״ זיכער
 א סם׳ש פאסירם ה^ם ip ג^ר #פאלען

 אין פאראיגכתרעסירט ה^ם אײנער גג^
 סעטועא א*יער באריהטםען דעם פאא דעם

 טעײעגי־ א ב*סש ער, און ארנםערנײיער,
מז, ״ םי ^  עהר־ זעהר א תוך א*ן *בער ®

 פ^יט איז כרענ״ש׳ אײדעאער ארן איבער
 ט*ן אזא פו; געו^רעז ונעתזכרם נבהיצ

 איסק דער פון חאנדאונג סיזאנדאאיעזע
 װאס געזעץ־כדערתים, אאע די און האפיםע

 נאײך האם ער געתאאפזק. אידר האמןן
 הע:י, זײנע אין פאא דעם איבערגעגוכתן

 זאא דערוױיא אז אויסגעוױרקם״ ה^ם און
 רי אדן תה, צו סקוא רענד די אןוזען ײען

 דעם *ונעהכיען זאא כדען אויב פראגזג
ט םקיא רענד דער פון כדשארמער ת  פא־ ו

 דז״טואיי. טען28 דעם האורם אין קוברען
 דעש צו בריעף זײן םיט אונםעיטײיער

 זײן דורך ארן דדשענעדאא אםארנ•
 אין סקוא רע:ד דער פרן פארםײדיגונג

 רי אויפכעיטטײ־ענ״ט םכדש האם קאדדמ
 דיסקרעדזד האט און פײגונג עפז^םאיבע

 קאדיטע. אוסק גאנצע זײ םײם אויף םירם
 האנדאונג גאנצע די רוי באװיזעז, האם ער

 אגוגעזעצ־ געוועז איז סקרא רע:ד די גענען
 פריײ פון באגריף תדען :עגען אדן איך

הײם.
 נאטיראיך האם אויפםרים טין אזא
 קאטײ אוסק גאנצע די אונגיצאיך געכיאכמ

 איז אונםערזוטנג, גאנצע איד״ר ט*ם טע
 אונטעינע־ דערינען טיםען אין אבער

 און סמיםה גארוערנאר ארנזער ״שפרונגען
 קארט ספעציעאע א אײנבזןריפעז האם
ם  אאס האמ וועאכע דזשורים, גרעגד פי

 רא־ יערע אונטערזוכען צו אױפגאבע איהר
 פארדעש־ קען װ*ס םעבױנידיס, דיתאאע

גענוג. זײן גיט און ײערען םיגט
 בא- א אויט װערט, װײגיי. נ*ר דאס

 אין ארגאניזירם צײםונגען, די אין ריכט
 דער פון איניציאםױוע דער אויף יןורק נױ

 װעאנע סױרוױס׳ פיקריט םארט א פאאים
 די פענ׳שען. 2000 פון באשמעהן ורעם
ט זײן וועיען פענשעז אאע  פראפע־ קײן ני

 פון פענשען נאר #דעםעקטידוס סיןונעאע
 און פראפעסיעס, אדן םרײדס פארשיחןנע

 צו אויפגאיע זײער אאס האבען דועאעז די
 נאר הוביען זײ וראו איבעראא, שפיאטרען

 רױטען דעם דערםאפען צו ארם ארײן,
 ערקאערט, װערט דעם, צדאײעב פשחית.

 א*ן געװארען אייננעםײאט יארק גױ איז
 דיס־ יעדער און דיסםריקםס, פארשידענע

 ,דרעא־ שפיאן, זײן האבען זיך רוזןם טייקם
 אן דאקטאר, א אא״ער, א זיין קען כער

פענש. א אײעעגד איבײמער,
 קוטען עש קען אפת, איז דאס אויב

 רעם כיעניש אײן וועט באאד אז דערצד,
 פארדעכטיגע;. אײן אין האאטען צװײםען

 צו נאר ניט בױינם שפיאנעדײ דאזיגע רי
 אויסגעשםראכענע די בױם זיך באנוגענען

 א;־ און באאשעוױסםישע אנאיבישםישע,
 סײ:ט זי נאר קרײזען, ראדיקאאע דערע

 יע״ אין ײניאן, יעדע אין אריינצדדרינגען
 הויז. פרױואט יעדע אץ סאסײעםי״ רע
 איינ־ םים יארה נױ ותרען קעז אזײ אם

 װאו פעםערבורג, אפאאיגער רער פאא
 שא־ אײער וױ איז, םרים אדן שרים אויוי
שפיאן. א נןוכגענאנגען אײף טע;.

 װעם יארק גױ אז זיך, פארשםעהם
 נאכפאאגערשאפט גױיסע א קריגען באאד

 :יר װאריש שטעדם׳ א:דע*ע פיעאע אין
 ישטאדט, אײנציגע די גים דאך זיא יארק
 פ^א־ פען רויטע, רי דא זײנען עס ײאי

 עהנ־ און אונםמסוכוננען עהנאיכע נער.תט
 אנדעיע פיעאע אײן ארגאניזאצ*עס איכע

 האפנ•::, א דא איז עס אין שטאאםע;,
 װעט אפעריקא גאנץ און באאד באאד, אז

 רעש צו מהנאיכקײט גרויםע * גאר קריגען
 גוטע די אין געװען איז רוסאאנד װאס

איפי:ש.םםא ןאו פאעדרעס די פון צײםען

אײראפא• אין לאגע דײ
 דאם געװען אפשר רואאט קריםיש

 אײרא־ אין אאנע די פאר ײארם וײכםײגע
ם וואאם עס ררען פא,  גע־ אפט אזוי ני

 זײ״ וחןאכע פעלע, איז געררןורען ברדיכם
 אײראפא אין אבער ערנסם. תר5ז: נים נען
ערנםטע. זעוזר א אאנע די יײרקא׳יך איז

פרי־ דער װי נאכדעם איצם, ערשט
 גזד גצשלאסע; איז דײםעלאנד כױם דען

 אװעקגענז־ איז בא#האדע די ,און ווארען
איבעראיי׳ פון סען הערם טען
 װע״ איטאאיען עננלאנד, פראנהרײד, פון
 אונצופרידענ־ אאגעםײנער גרויסער א גען

 אוגצופרידענהײט די אז םשםערת, היים.
ען *ײד איז  צואיעב אבער םריהער, מוו

 האבעז צזננוור דער םון שםרעגגקײם דער
ען מעגיג m םיר ^ג מ ס או עוו  איצם .qjn ג
ס wr וױ ח o ת F \ jo m ז די ג ̂ מ

׳&* %

מ אמזר אביטזנל א^פגענופמנז ר ע ח אי
- <ןומן אימןןדאא פון את *שגחה״ ס מ * ר • 

אד פרידענס דעם גענעז יים םען ס  און ¥י
נןוציאנען. םון איעג זײ געגען סײ

מ שוין האבען סיר  בארינד וואד םארי
 די איםאליען. אין לאגע דער אימןר סעם
 נים האר א אויןי ר*רמ זיף האם אאגע

i זאא נעבעסערם. p אײן וחןרעז געבראכם 
 שםײ די תלאר דױיזם וועאמנר #ביישפיעא

 ארבײמער. איםא^ענישען חנם פון מוננ
מן איז נעאפעל אין קו א מ  םון w א *

 און אמונ״פאז, מים אנמלאדען אאנדאן
 דn און שיף די םארהאלטען האבען זײ

 אויסצול^דען »־ארבײםער1שי די צװאונגען
 עס זײנען וועלכע װאםעז^ פארשידענע די

 קאלטאשידאר־ די םאר בןךןזםיפם געווען
 באאשע־ די געגמן קאסף זײער אין מײען

רוסאאנד. אין װיקעס
 זעהר ארבײלתר די זײנען דארם

 צװײפעא קײן גאר איז עס און ערנסט,
 אויבד דארם וועם ױאי טען21 דעם אז ניט,

 פרא״ אלס םדײק, דזשענעראא א ברעכען
 די פון זיך ארײנפישזןן דאס געגען םעסס
רוסאאנד. אין עאײס

ײ וױ כפעם אויך איצט שוין איז עס  ז
 ארױם וח$אען טאכ זעאבען דעם אז כער,
 ענגאאנד םון ארבײםער די סטרײק אין
 גע־ נים נאןי איז פריהער פראנהרײך. און
 ענג־ די אויב באשטימט, גאנצען אין װען

 סטרײק אין ארוים וועאעז ארבײטער אישע
 עס זעהט ידיעות אעצטע די םון אבער
 אין געשעהן. זיכער װעט דאס אז #אויס

 זעהר א אאגע די וױרקאיף איז ענגאאנד
 איבערהויפט און ארבײטער, די ערנסםע.

 אײזענבאהן־אר־ די אאיאנס״; ״טריפא די
 און ארבײטער טראנספארט די בײטער,

 רזיש דעם אין גארניט האבען סײנערס, די
 פאדערוג- זײערע• אן פארגעסעז זיעג פון׳ם

 די םין נאציאנאאיזירונג די חוץ א גזןן.
 פיעאע נאך ארבייטער די שטעאען מינען

ײ אויב וועאכצ, פאדצדוגיגצז. אגדערע  ז
 װעאען װערעז, נאכגעגעבען ניט זאאעז
 סטרײק איגענזײנעם אן צו פיהרען נעוױס

 פראקטיש מײנט װאס ארבײטער- די פון
רעװאאוציע. א

 אאגע די איז פארנקרײך אין אויך
d אויט ערנםטן^ אן זעהר p פון באריכם 
 האט ^פארװעיטס״־קארעספאנדעגם דעם
פארםײ ג^כצע די זיך
^ אאע אין ה  ארויסגעזאגט שאםירוננען אי

d גענען שםארק גאנץ p געשאאסענעם 
 ניישאנס. אװ איעג די געגעז און פריעדען

 ארויס ארבײטער די װעאען דארט אויך
d 21 סטרײה אין pאויס דזשואײ םען 

 בנוגע םאאיסי עאײס די געגען פראטעסט
 מעגאיןי, זעהר איז עס און רוסאאנד. צו
 פארװאנד״ זיך זאא סטרײק דיזער אויד אז

 דױ ערנסטעס, מעהר םיעא עטװאס אין אען
סטרײק. געװעהנאיכער א

האנגרעס ארבײטער אל־אםעריקאנער
אר־ רp געוחגן דא איז װאך אעצטע

צענ־ און נארד־זיד פון
p ערשטער רp אמעריסא. טראא « i pס 

 געװא־ אפנעהאאםען איז סארט אזא פון
 טעק־ דא^pאא אין יאהר אעצטען רען

 םאר־ ערשטער רp געװען איז דאס סעס.
 צװישען צוזאמענרײדונג א פאר זוך
 אענ־ נעpפארשיע םון ארבײטער די

 מאא דאס ! אמעריהא אין דער
 שטאםנעםונען סpרןאנג דער האט
D איצטיגער רp יארק. גױ אין p in p איז 

 צואימב געװאלען גארניט צו שיער
pװאס איםיגראציע, געגען רעזאאוציע ר 
^ אנגענומען איז א װ ע  קאנ־ דער אויף ג

 אטאאנ־ אין א. א.יםעד. רp פון װענשאן
 דאף קען מען אפת׳ען, דער אין סיםי. טי?
 האר־ םון ראיכקײט^pברי פון רײדען ניט

 װערט דא אז צוזאמענארבײט, פאנישער
אן, א אנגענופען צי או *  אר־ קײן אז ^

ד פון בײטער תענ  םאר אאנד רpאנאנ אי
 אםעריקא. אין וועחמ ארײנגעאאזע] ניט
 םזמסײןאנישע די פון אעגאטp דער און

 ער־ אן רמpגעםא םאחע האט ארבײטער
 וועאכער גאפומחם, סעםועא םון קאערוננ

 דיזען פון טשערםאן רp געוחןן אויך איז
 רpאענגע א אין ה*ט גאספערס ס.pר«אנג
p p ,אר־ אפעריקאנער די אז ע^אערט 

 האנד־ צו אזוי מצוואונגען זײנען ־כײטער
אד נעקסטע די פאר וועניגםטענם אעז,  פ

 סעהר א זpװע וועט אאנע די ביז יאהר,
n אין אבער נטע^pאײנגעאר pעאבער 

ט ־bt סײנם צײט  זאא אמעריחא אז ׳ני
 פאר fpjmD די צוםאכען איצט א&יאו

 רpא םאיכטאענע פאאיטישע אאעראײ
 פע־ וועמעס ^נרער, און סרויען די פאר
 אין דא זיד געםיסעז םאטעס און נער

אפעריקא.
 וױ איז, גאפפערס םיז ערהאערונג די

 צוםרל פאאקאס נעוחון אויס, וױיזט עס
pםארשידענע די פאר נשטעאענד i ^ p־ 
d דעד און טעז׳גא p i ^ p אננעגאנ־ איז

 מ«ובאמ*ן, פארשידענע די מון ריכםען
אמ פון חנ  *רױסנאוױזען, ויך האם עס ו
 ארבײטער דארםינע די םון אאגע די אז

P א וױרקאיך איז D ^ppr איז עס און 
 נעםען צו באשאוס א געו^רעז געפאסם

ש זיך ^ צו עגעתי י ז י נ א ת  ארביײ די א
^ אנממוםעז איז אויןי טער. א ו צו  א נ

i rv ^ » ? P# גרט־- איז עס וועאכזןר אין 
^ געחײסען א ו עו o ג jpnD  t p ,אפפאך 

 -p פראטעסם א און איעג נאציאנעז די
 םריײ וױאען וועאכע די, גענען זאאוציע

םאחםה. א צו םעקסיקא און אכמריקא בען
d לאך p װי o p « * p  n p זיף האם 

 םאבין אח נאםפערס זײנען געשלאסעז,
*ipn^tw pjm ״ וואו אײראפא, נאר  ז

d אויף זײן וחנאען p אינםערנאציאנאאען 
d םרײד-יוניאז p i^ p אםסםערדאם, אין 

ען אאס ט א ג ! .א. א פ. א. רp םון ^

 נלענצענדען א האבעז םײקער קעפ 4
זיעג. .י * י

 םײ־ קעפ די װאם רונגעןpפא אאע
 געװאונעז זײנזןן געשטעאם האבען קערס

^ א רו ק  צו ט1.1אויסגאפי האבצן זײ נ
 באשטעהן זאא רואס װאןי־ארביים, קריגען

^ן, 44 פון טונ  םון װײדזש םיגימום א ש
 געוועהנאיכען א פאר װאף א דאאער 40

 װעט אםערײםאר רpיע און אפעיײםאר,
 האט עד וױ מעהר, דאאער 6 פיט י^יגען

 שטײךארביײ אאס איצט, ביז פארדיענט
 פון װאכען 6 אדער 4 בעסטע די א^ן טער

ען סיזאן. ב א א ח ^  אווער־ פאר פאא אנ
 נאר און טוביס, ױס געזעצאיכע 10 טײם,

 פון געוױנסען. װיכםיגע גרויסע נאך און
 קעפ די פיר גראטואירען הארצען נאנצען
 זיעג גרויסען איהר פיט ױניאן פײקער

 צױ װי פיהרער, געטרײע איהרע אאע און
 װעא־ נאך, און נאך און זאריצקי קערפאן,

^ וױרקאיך ר,ענען כע צי א א ט  זײער כיט ש
 יױ זײער פאר אעבענס־ארבײט גרויסער

 אזיפט^ו אעצטער זײער װעאנער פון 4¥גי
קרוין. סאפע די וױרקאיך איז

סםרײה• מאבער שוירט דער
 גאנצען זײן םיט אן געהט קאפף דער

 האט פאאים די אז אםת, איז עס פײער.
 געגען געםאכט פארשווערוגנ א װי אזוי

m זײ סטרײימר, די in i פער־ געשאאגען 
pאויף ראיך m v " i ,זײ פיסעם־אײנס 

ן ^ ח d ו p k־ ^d עס דוצענדע. די אין 
 אויפגעגעגעז האם םאאיס די אז שײנט,

 רוײ די דאס אזױ, ׳ארבײם נאגצע איהר
 םרייע א איצט האבען גנביפ און בער

 אנגע־ ענערניע גאנצע איהר אדן האנד,
 דאס אבער סטרײקער׳ די

 און םוםינער נאףי סטרײקער די פאכם
 נרויזאמע אזעאכע םיט ענטשאאסענער.

^ז א ט ע  סטרײק קײן קײנפאא נאף איז פ
 שױרם זײ נעװארען. אונםערדדיקם נים

 שטעהעץ נאטיראיך, רס,pפאנופער^טשו
 םארםאא־ נעמײנער דאזיגער רp הינםער

 דער אז ״זײן זיכער מעג מען אבער גונג,
 וועאען זײ רוען נאהענט, באאד איז טאנ

 װעט עפ דעט. אױף האבען חרםה שםארק
 פײהער שוירט די קאסםען. טײער זײ

 אין םרײבען צוריק אאזען ניט זיןי ײעאעז
 אזוי זpװע עקסםאואםירם און שעפער די

 ניס שטעהען ױי איצט. ביז װי גרויזאט,
 ציײ אםאאיגע די אין .״ױ קאםר, אין אאײז
 איז באװעגוננ ארבײטער גאנצע די טעז.
 איז װײא זײ, מיט זײן םוז און זיי, מים
i p אןיסאכער שוירט די נים  גאיעד א ױני
באוועגונג? ארב׳יטער גאנצער רp פון

מלחםה• ארכײםער די -
 צװישע\ פאחפה די אבער װאס־־װאס,

 םון נור ניט װײס ארבײט און קאפיטאא
 איז אאץ זיד האאס זי גיר אפשםעא׳ קײן
 איבעה איז יאיה נױ איז צוםאאקערעז אײן

^ן אנ  װארםם װאס סםרײס׳ רpיע אאנד. נ
 ציײ א נעםט פען ווען אױנען. די אין זיןי

 היב־ א פארנעפען װאאמ האנד, אין טונג
 ײע־ געגעבעז נאר דא זאאען פאאץ, שען
p| מיר װאס םאנ, אײן םון סטרײקם די 

 סטרייק א צײםונג. נופעד אײן אין נעפינע:
 אזױ און יארה, נױ אין פאמױ־ םיגאר םון

 װי רײהען, נעשאאסענע אזעאכע אין פעסט
 אין םאסירט נים ?ײנםאא נאך ד^נט דאם

pנעשיכטע ר.pn ר מן חן א  פאכעי סיג
 טר זיכער םטרײה זײער וועאעז זײ ױניאן.
שיף־ארבײמער, די םםרײקען dp וױגען.

טp אאם א מ א ען זו ײנ עם ז ל ע םען, י ס שי א װ
 יארק, נױ פון זpאפ^אה געזאאם האבען

 סםרא־ עס און דא, פארבאיבען דערװײא
 םיז אנזאםאונג אן פון געפאהר די שעט

 שפײז־ די װאס דורך פראכט, אאעראײ
p^ אין און יארה נױ אין פראגע p 

 שארפער׳ פיעא נאך װערען וועש שםעדט
 שיןי־ארבײ־ די סטרײחען dp איז. זי וױ
 צום זיר קאייב^ dp באסםאן. אין רpט

 אײ איסם איז רpBםע ־*uppra 8 םםרײה
^ 25 א ןױאען ?ײ אהייא, ווערפוא, א ר  פ

dp װײדזשענ^ זײעחן דמנכעחגג ^סיגע

נ חשאעס יארסער n פון םיסיננ חןר
o 12 שבת, pאפ־ איז דזשואײ, םען 

^ ןpהאאםpג א ו עו  מי־ רpטrרp רp ג
 איצם פון באארד. דזשאינט םון םינג

 אם־ םיםינגען די וועאען װײטער p* א)
jtfp וועחנז געהאאםען an כעפאר. וױ.
ארנאנײ און סרייד װיכסינ^ ‘םיעאע

און דים?וטירם זײנען זאציאנגדפראנאן
ם גמווארען. באהאגמאם נ מ י ^ שאע־ פ

h אח זיננער d̂ p ih pיאנאווסחי ש. ־
זיד ר+בען און געוחנז אגוועזענד זײנען

T אק באסייליגם p 4דים?וסיא 
* m m

 אינפאר־ 9 אאקאא םון צושריפט א
d םײערם אא?אא רp אז מירס, p זיעג 

ם, א םים מ אנ  כעם אאpאא רp און ב
d p ם שאינ  קא״ א ?דקעז צו באארד ת

 אנגצנוםצז רםpװ אײנאאדונג די םיטע.
d רpברי די און p b# ,פאש־ פינקאװסקי 

d גאאדין׳ תאװיטש, i p ^ d טשאר־ און 
 pקאםים אאס טpאיגט8א jpum םשיארי

באנקצם. צוס
pקאפים פינאנץ די  pר^אפp,נדירט

שpDPםw צײטונג די אז ^  pאכpװ ר״^pנ
 אר־ pשװארצ די פאר ג^ױדפצט ווערט

^ שטיצטpג זאא בײטער, צ ו  100 םיט ו
 אנ־ װעדמ נדאציאןpקאמp די דאאאר.

^ פ ^ ג
 רp אז באריכטצט, i8DiP'i רpברוד

 אפאינ־ איז וועאמ P̂ר^אםיט רpד פיט
p אװ באארד בײם ןpװאpג םpם p n״ 

 האםpג האבע־ן dpd^ רי pבנונ טארס
^ זײ און םיטינג א  די פאראױפיג פאכ

: נדײשאנסpאפppר pנpפאאג
ו ס. רpברו )1 ^  ־p:pם זאא פ

 אפזד דעד פון נטpפארטטpד dpi זpדזש
אסאסיאײשאן. ריקאן

2( ipthd פ זאא פריזאפטpנP־
d תשעז p ס^ירט p3^ארטמP.ט

d p  |p:pii פראםpבא״ אפים ל^טיװ 
 פינ־ רpברו אז זיגםאן, רpברו טpריכט

ppאשטײז pצו וױיםער אױף• זיך נםזאגם 
d אין הזpשט p אויבpנpרםאנטpן •p 

n, נט.pפארטפ  d p  ip;pvםpר b p^ » 
 np נםp■ארםפp טאון דאון און םעגט

pאpרם pדזש רpנpפ ראאpנpאז דזשער״ 
^po די p בא־ צו פארטיג ניט נאןי איז 

tPDDn אpר רppאפp^די װײא נדױ^ז 
 p* צוױי ףי אין זיד חאבעז ?אנדישנאס

 די רם.pגppג אPפ' nnpt נםסpפארטפמ
pם  אםאל נאןי וואץי pנדpוטp וועם pאפי

^ipo זי און rוpארײנבר םpא גגעז p־ 
pאםp.ברו נדײשאזpזינםאן ר pרpאpרט 

 כראנז־ און רpאינpברו די אז וױיםצה
 אונ־ םארבאײבען זpאpװ סpDאםי װיאעך

^ip רpט pt dpi פpנpם ש ^pװי נט pn־ 
d פאר p ’.?ברו סמרײpניסנטויטש ר 
 פאר באביטש רpברו און ברוקאין פאר

בראנזוױא.
pר pברו םון פארטpזיגפאן ר 

4PD''np: גוט רטpװ
 בארענ־ ה. רpברו פון ?אמפאײז א
 pםירמ די אז ןpנופpאויםג רמpװ שםײן

ט .P און א. ג א «  ארויםצו־ איהם זיף ^
pj^ צו pטראץ ארבײט ר d p װאס 
 א IPDPipiD'nK איהס האט אםיס רpד

 עד״ פריזאפם רpברו ?ארד. װאר?ינג
pאpאז ^רט pbן pהאט ר d p אםםאײן? 

d פון p ברוpר DDinpoiw, זיף האט 
ט, ג ^י סג ױ ר  ppiut איז רpברו רp אז א

d פון p אײנינ םיט נאך פאא״וp װאנכען 
 ארויס־ איז סטרײ? רp אײדער צורי?

tPtnpi .םירם די גזװתוחנןp באהויפ־ 
urn* ברו רער אזpאיז אאײן ר ^ppi 
 צױ ניט איהס זי װיא דארום פאאץ, םיז

iPDPipn צו pארבייט. ר

 lPon«p 8000 פיז סטרײ? א בײ האאט
^ באססאן פון ט י ױ י  מעג־ איז dp און ^

 אנשאײ זיך סםרייח׳זןנאען צום אז איך,
ipo אא אויױ ארבײםער דיr « P »  P אר־? 

 ?אר־ די סטוײיהצן dp באסטאן. איז אײגס
dpd כיאכpברידזשפארט. אין ר dp סטרײ־ 

10 ipp טו'זpהאר־ די םון ארבײטעד נד 
 א ןpװיא זײ שי?אגא. אין ס*. רpםDpװ

v א רpדאא in w פוא די אוןp אנpרpע־ 
 זpוױא זײ ה. ד. ױניאז, זײזןר פח נוגג

 -pc די סטרי־הען dp שאפ״. ״?אאוזד א
ד, םון אעפאן־ארבײםער אנ א  עס איז ^וו

םיט p'Dt»o'D אין אז נאנץ איז
^ זײ א ? pjpim d חד םון ארבײטער  אנ
p סטרײ?. אין ארױסגעהן מרײדס dp 

 שמנ־ אכם אן םאר סםרײח א פאאנטוען
 אינ־ שטאא רp אין ױניאנס די םאג דיגען

 די סםרײס א בײ האאטען dp דוסםרי.
 א און םאנ א דאאער 8 פאר פײנמערס

5 p i'^D .די ארבײטס־ײאןי pארםpנDער 
ipj' ibti דאא 7 םון אוין אpאון מאנ א ר 

 pאpיc אין ארבײםס־װאד pשטונדיג 44 א
 צו זיד קאײבען עס יארמ. נױ אין שעפער

תר די סםרײק א נאר און ארבײגמןר לע
*ינ*ר*א. םאאקמרם סאםזי דעז־ נאןי. אוד

. . _ _ . . _ .־ .
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o נאןי p װ עס װיpרpאויםגז ז 
 Hp רpברי די םון םײנוננען די

געהאנמאמ האבען םריזאםט,
Hזpװ קײט, רpבאשאאסען רם 

npnD מן איבערשס ייד זאל ו  ז
pצו פאאץ ר p־• ארבײם. ר•*.

j באריכםצמ,* פעקעאשגזײז רpכרו i 
 שאפ;»ר* טורא^ס פון אפערײםארס די

p םון בײםען w און pר p pאםpגדT״ע 
o םון זאאזמ Dרײםארpאפ די אז p שאפ 

pוpארונט rנוpoן Iinpii•
p די pאםpװ נדײשאזpגעחיי• גום רט

םצן.
ד| אpגױרש א. םון רpארבײם רי נ  צנ

n צו inp3 צו צורי? זיך זpזאג p ארבײמ 
% זײן נים ^pi.* זײ ײאנצן ביז  זימר*;
^ זײ טpװ pפירס די כ י ז ר א  H םיט פ
מאכ^. צו זpבpא

 און סאן און הײט םון רpBpש די איז
ריי־ םון pםראג א איז קא. און וואנדראף  ו

i מיט איז אשםײזppם'נ רpברוד זען. r r* 
DP3 frtynאpטראב די אז מײנונג  D| § 

 p 4 ז.pטDאpשנ אם וױ זpרpװ Dאpט
 םחוג^ די אויף dcpj זיגמאן רpברוד

n p  w w צוזאמpנשטpך די םון אונג  ח
Bארטמpנטp .Dר p pאp^אז רט pהאט ר 

מ אpםי pפראג רp אין ױך כ א ^ ג ײנ ר  א
 n אז שאוס, צוט געקוםען איז ער און

 װצחנן אײנגעשםעאט זp,־ארם Dpאפיס
 שעומוי קםיװpפראט די םון :פאאגט װי

d:pod*w אײז b p; דער פון «pnpc|* 
 »iארטמענגמBpד רpצװײט א אסאסיאײשאן

ר נטpנדpBpי;K אפטאון די פון מ ע  ש
n רריטע א רpBשע רpרים און n » i p 

c;pc ; ד טאון דאון די פרן אןו ח נ  אי
^עמר א סטארס און שעפער פענרענט םי

C3PCC*1gBPn.
pבר פון די r־ױר ר

jp טאן tn דיס א איזיסpאון וסיאז DP 
 ?אמיםצ א אז באשאאסען רטpװ

pװ טpאינטfiא זאא pזא^ ז
' ' ^3^P33P; ארט א  IPDDPP3 צום ר^

באארד. רזשאינט םין טיטינג
שpנpמ םון םראגע די ^pזײ פאר רס 

^ * ^p:pip אויסגp.רערpט :p ס־ או  חןו
oc3Pd װpאוי רםcגpנומpאון ן dp ווערט 

 אײ זאא םראגע די אויף אז זpבאשאאס
^pd רp צו הזpרגpב p א פאר i p p־ 

טענדײשאן.
'dpjt אפאינט^ םון pik̂־* די d איי״ 

DD3prn װערט ^ ^ipdi:p און DP 
 םון )1 :באשאאס^ סpנpפאאג וחןרט

d דזשואײ ביז ipd14 dpi דזשואײ p 
ד טבערסpמ די זאאען טען21 ^ ג ם י  או

pװ רטpד pצו ן ipdbd .2 אפאי?ײשאנס( 
 נםסpשrאײד ביזנעס פאר נםסpא'נטמfiא

 ,1P024 ׳טעןdpi 23 ןpשםאטפינ זאא
 אפאינטעמע די )3 דזשואײ. ipd25 און

d v w i ש רז ײ סpא ט p נ p 3 3 'n n  ip ^ ^ t| 
 דזשואײ. ;po28 דעט Dpיסcא pרpזײ אין

טpאינטטBא די )4  בא־ זאא pאםיםp נ
 ,D־*w*opp־־in אװ באארד רpד פון שטעהן

 און רסpדזשpמענ אא?אא און ריסטרי?ט
 באאדדס ivdipptpp די םיז Dרpםבpט

dpcpii מpפבpרס dp דארפpן pp•זאמי 
pװ נירם p.ז

 די םאר סאאאריס די םון P3h־ie די
d פון רסpאפ'ס p װערט באארד דזשאינט 

dp .ipdi3P3D'ik װpאז באשאאסעז רט 
 ־P3 זאלצן רסpאםיס די םון סאאאריס די

dipdpp או א דאאאר 10 םיט וו
'•Ip y

 װערם דױס ױניפארם א םרן ע3םרא די
 #אערמpרp זיגמאן רpברוד ז.pנומpאויפג

Pא און ארבײט װאך װי dpt נאף אז P 3 
ד3אײ iP3"i טרײד אין אט3?אנדיש  מ
 אז הDרpסװ3pװינש איז ,IP*11P3 םיהרט

 ארײנטראכםען זיף־ זאלעז ןpנאטpאp די
ipjpii א pd'H3 טרpםאר זשורי T p ר  י
 םוז ױניאן די אז ^רםpאpרp tp ניאן.
 סטרייק א מיט טpרײטpפארב זײן רpאים

 -3א םדן pאpיBבײש D33PD tp און םאנד
p p t ס3יא3ױ dtpdopo dpopii ארביײ 

ipc םי א אויױpא pאpנp pן tt«t3pcd 
dtpdopo pאונז װי p האבען דאך און 
פאנרס. סטרײ? גרויסע זײ

 ארוכד רסpװ P3KTD די וױ dpt אןי3
p p i׳דט dtpii :אײנ^3 )1 באשאאסען 
di't געצאהאמ םוזצן iptpu אא איןp •אא 

 םאר פאאן א וועגען P3»td h )2 ?אאס.
^ איםױתששענםי אן א ר טTpװ ם מ י  א

1PTP3P3 םינאנץ די צו ppdptppd פון 
pפארשי דיי pנp א אא?אאס n p p׳ 

ט ipcdppj צוס מצנדײשאן שאינ  ת
.3מיטינ Tבאאר

dp װTpאויםג טpנומpםרא# די ן
^ ט3תשאי tpt װען א א  םי< זאא ב

חי 'tpoit pd די ת ' t יאםצן3מא 
 קצרפזא ,T אז באשאאסען װערט

jp זאא p t jpp^;j פרימ
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35 ילאסאל יוניאן

 קאביף גרויסער דער װי נאבדעם יעצט,
 אונ־ װי נאידעמ יעצס, איופאראיבער;

 פאראױפיג איז כילחכזה עיןאנאטישע זער
 דארסען אדער דא אבװאהא פאראיבער,

 קרײ־ פיהרען דארפען אלץ נאף מיר וועאען
 ארײנצױ אן טיר פאנגען םלחכיה׳רען*/ גע

 ארץ פריררינעי אונזער מיט צוריק <עהן
ט.  אונזעד נעניט געװעהנריף, און ניי
 א״עס כאר^קטער. זעאבען דעם אן אפיס
 אײנ־ צוריק לאקאר אין אינז בײ װצרט

 זײנען אפיסעיס אונזערע אלע געשטעלט.
 קאביפריינטה פלעצער. זײערע אױף צוריק
 אונ־ ארע און בעפאר װי אויף מיר נעמען
 געװעהגריף, װי כייטען קאטיטעס זערע
 אויפ׳ן אײנגעשטעיט צוריק װערט אאעס

 װער־ כיעטבער, יעדער שטײגער. בעטטען
 ודענדעז זיף קען קאכיפריינט א האט כער

 אילעס װעט עס און אפיס. אין אונז צו
צוםרידענהײס זײן צו װ*רען *טענדעט

 אױף איז צײט יעצטיגער דער אין
 װיכ־ איז עס ״סטאק״. נעמען צו וױכטע

 און צוזאטענקוכיען זיף זאי״ען כױר אז טיג
 װײטערדי־ דער װעגען זיך צונױפרעדען

 פאר פי^ענעי אונזערע װעגען ארבײט, גער
 װיכ־ און פראגען, פיעייע צוקונפט. דער

 אנגעקלי־ צײט דער פאר זיןי האבען טיגע.
 הויפט די פון אײנע בײשםיעל, צום בען.

 נעה־ םון פראגע די איז פראגען װיכטיגע
 װעילכע סקײא, דעם איבער שכירות םען

 פראקטי־ מעטבערס אונזערע פון םיעלע
 אונזער האט צװעק דיזען פאר און צירען.
 דזשענע־ א רופען צו באשילאסען לאקאל

 אפ־ װעט װעיכען מיטינג מעכיבער ראא
 טען21 רעם מאנטאנ װערעז. געהאאטעז

 אין ארבייט, רער נאר גאייד דזשואײ,
i םע־ און םטרים םע14 טעםפעי:, ,צײבאר
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 זאגען, צו איבריג איז עס עװענױ. סאנד
 ניאסען אין װעאען םעטבערס אונזערע אז

 די האבען װעאען זײ האא. דעם אנםיאען
 דעם װעגען דורכצורעדען זיך סעגאיכקײט

פראגען. וױכטיגע אנדערע נאר און
הא־ ט/נטבערס אונזערע םון פיעאע

 אײבאר א םון געטרויטט טאא אאע נען
 גע־ געכיאכט שוין איז טאא פיעאע בױרא.
 האםען מיר און פארזוך א װארען

 טיר אעבען. אין דורכצופיהרען י דאס
 וױ זאגען צו איבריג ס׳איז אז שײגט

 דעפ נאך אז אױס, קוםט עס מענױאיף
 אין יאהר 10 ארגאניזירט זײנען םי׳ר װי
 םאררעכענט אויר װערעז טיי און ױניאן א

 ױניאנס, יטטארקסטע די פון אײנע םאר
 דאר־ אייץ נאף פעםבערס אונזערע זאאעז

 טע5 אין אדער פארק, אין שטעהען םען
 טענעדזיטער צום חנם׳ענען זיך און עװענײ

 א געבען זײ זאא ער םארטאן א צו אדער
 בא־ יעצט האט ראיזאל אונזער דזשאב.
 דאס אוטיטטענדען אאע אונטער .־מאאסען

 בא־ פיר האבען דארום און אפצױטאפען.
 טעט־ אינזעיע אאע אויפפאדערן שאאסען

 טע5 אץ אדער פארק אין טעהר בערס־
 זיך קוטען זײ זאלען געהן. צו :יט ׳עווענױ

 װען און ױניאן, דער אין דעדזיטיסטרירען
 ער זאא פרעטער א דארפען װעט באס א

 אונזערע אאע ױ:יא;. דער אין װענדען זיר
 גאײך זיר האבען טעטבערס ארבײטסאאזע

 אויפפאדערונג אינזער אויױ אפגערופען
 און רעדדטיסטרירט. זיף האבען זײ און

 אװעק־ טאסען א'ן זײנען פרעסער םיעאע
 און ארבײט. דער צו געװארען גע^עיקט

 געקרוינט דאס װעט ׳אויס צײגט עס ווי
 פאדערען טיר סוקסעס. א טיט ־ווערען

 ניט טעטבערס אונזערע אטאא נאף אויף
 רערדטיסטרי־ זיך און פארק אין געהן צו

 טאן, ניט דאס װעאען װעאכע דיזע רען.
 דז׳שאבס, געפינען אאײן װעאען זײ אױב

 קריגען, ניט קארדס װאירקינ; קיין װעאען
 שאפ־ אאע אויף אױך פאדערען טיר און’

 קופט פרעסער א װען אז ןסשעראײםע,
 זיך אאזען ניט ארבײט, דער צו אדויוי
 ער ביז ארבײט דער צו שטעאען איד»ם
לאמיר קארד. װאירקינג א ברײנגען ־וחןט

 װעאעץ פיר און אדטטרענגען אביסעא
טרוים. אפאאיגע; אונזער פארוױרקאיכען

 נעיך בײם זעהן אלע זיף װעאען םיר
 פאנ־ מיטינג טעטבער דזשענעראא ססען
ברעסלאו, דזש. אבענד. טאנ

.35 אאקאר מענעדזשער

 באקומען טײלארם לײדיעס
װאקײשאן %

 אאקאא ױניאן, טײאארס אײדיס די
 בײ אויסגעוױרקט האט שיקאגא, פון 104
 רוד אויןי ^עפער די פון באאעבאטים אאע

 זײערע געכען צו סט.) טע12( ראוד וועאט
 װאקײ־ באצאהאטע װאד אײן ארבױטער

 אאס באטראכט רארט ווערט דאס עאן.
א םון אויםםהו אריגינעאער אן ועהר

שםועסען הורצע
 רעדאקטאר דעם צורישען

לעזער. די און

 גע־ עס האבען םיר י״ קיאוקמאכער.
בעז מיר װי אזוי ^:ער ר״ענש.  ניט ה̂׳

אץ קײן  סקאנדמיכערער׳ ג^רישע פאי• ̂פ
 און 6רןע פוםטע פון אויפגעבלאזען

 דיסקרע־ צו אום פיאװאקאטאי־ס, סון אויך
 האבען נאװעגונג, ארבײשער די דיטירען

 דורך הענדביל, דעד איגנאיירט. עס יזיר
 אײנגעריזזגז^ע״ איז פאייזאםרו:; די װעלבען
 עם־האיצות. שטיק א איז װ#רען,

ק א כאנט די ניט ו.יט טרײד־ױניאניזם
דער

* - ♦% י
״ ז ו

 אומװיסע:־ די איז עס . פיהײער; גרופע
 אײניכע גימ װאס איבײטער, די סדן הײט

 װי לאנג, אזוי און מאכט. די דענזאגאכען
 אוי אומװיסענד זײן וועלען איבײשער די

 איגאניאציע זייער נ^פען װע־־נען :אייש,
אר־ די :יט אי־ץ װעי־ען טײאגען, ניט זאל

יא נ>זי* ב־אכש, די ה^בען ארײן בײשער ו '

אי־ װי װעלעז, װעלכע דעמאגאכען, הײפעלע
ײ כרומ־שט א ײטער, נ אי לי ן סגוצע אוי מער׳

פעײ M-V♦ * > ײ ז פאי׳ ף, ןאנלפ *'\0 יי̂׳ • 1 • “ 1 “ ז י p י :אמע
מיי־ ילען װ װײטער :יעסעז• אינשע כע זענלי
קלאםע:־ דער אז ען, בלא^ אויפמערקןזאם אײך
דעם, ױ י ד פאי־׳שװעכש ניש װעיש ף ׳ןיו^יג
אנששע:־ איז ששיר חיש געפי װערט ער װאס
װיד־ װי שומעל, א אנמאבען קען מען דיכ.
ײן ז ניש עס זאי־ ד^ך איז ינדיאנעי־, א דע
חרען אנפי קען מעז און קלאסענקאמפן*, קײז
ק^נפע־
סאמע
עפדס

 דיפ^אבזאשישע און העבסש־שטילע
ײ ז^לען ד^ך אין רענצען ײן ז  דע ז

 נ^ך אדן קלאסענקאםפן*. פון עצם
ײן זאל דאס *בער זאגען, אײך מיר װילען  ז

ד סו ר :נ א־ן שצאיק זעחר צװײפלען מי
ײי, דעם ט ע  גא:־ דער פון ארנײשער ״די אז ג
 r,c װאי־פען און ערװאכם האבען װעלש צער
ד י שעד ז ״. די. איונ ען ש ײ ק ד ע אן קי ר ע  מי

ען אבען האנ בען, *ו אויז לוי  גא:־ דער אז ג
ך דרעהש ששורם צער  4״ששיקע* ^ ארום זי

ך ערלויבען מיר און סעהר, ברויש  צ* זי
ײ װען אז דענקען, ײכען װעלען ז  נאי־ דעיגר
 צו* עק*נ#מישע די צו עהנלינעס עשװאס

 ארביישער, אםעריקאנער די פון ׳נ״שענדע
 די פון ״ערײיאכונג גאנצער דער פון װעט

 װעניג־װאש גאר װעלש״ דער שון ארבײטער
ען. צו און זעהן צו בלייבעז  ניש געסש העי

ט פארעפענטלינען מיר װאס אומגוש, פאר  ני
 גע־ שלעכש זעהר אי איז ער בריען*. אײער

ט װאלט דאס װאס •שריבען,  ו*זא געװען ני
 אינ־ אינגאנצעז איז ער װי און חםרון,

ט פול איז ער כאטש ׳טסלאז;האי  פוש־ גאנץ סי
 פיא• אויסכעדראשענע לא:ג דןc שוין טע׳
; אנדערע, דאש ײעגען זען. ע ײ:  די אונז ז

ט אײנצעלהײשען ר באקאנט. ני  װעלען מי
ם עס  די בײ *:פרעגענדיג אוגשערזוכען, גו

ט דאן, און פאראינטערעסירשע, ײהעי ני  ש
ר װעלען  זאגעז געװיסענחאשש קע;ען אײך מי
ג, אונזער ג ײנו ך ׳אפשי ׳און מ ײ־ די אוי  ר

 אנגעלעגענ־ גאנצער דער פון פאקשען שיגע
הײש.

זעהי־ טאן װעט איהי• — ײטורן. ה. מ־
קען אונז י.וט שי א:דא6פרא אײעי־ צוצו  נזא־ א;

 איז טאן אײער בריװלאך. אײערע אחן כעריאל
ט  ערשטע די װײס ײאש מענשען, א פון :י

ר חעפליבקײט. פון נ^לים ען מי ײנ  ך י י א ז
ט ע ניש איז עס און שורדיכ, גארני עי ײ  ביז־ א

 ׳יע איז עס װאש רערמאנען, צו או:ז :עס
־ די סאר אינשעיעס פון ניש איז װאש און  טוי

שע זענדע ס. גארסענט אידי  איהר װאיקעי
ך אונז ארטע£פא'־ קען״ צד אוי ט ״דאנ  פריה־ ני
ר װאש דאס, שפעשעי. :יש ארן ער ען מי  טו

ט דעם אין כ גזי ן£ הי  לעזער די דעדמאנען י
ױבטיגקײט, דעי־ װעגען ײ ו ז ׳ ז  װע־ זאלען א

 איז בירגער, אמעדיקאנער שנעלער וואס עזר
ט עס ט און אײך צוליעב :י י עי צוליעכ : ײ  א

פיאפאכאנדע.

מבערג. ד. ט :יכער־פראגע, די — בלו  לוי
ט איז מײנונ׳ג, אונזער  קען װעלכע ׳אזא ני

ען כעלײזט  גע־ פעדעראל־געזעץ. א פון װעי
ט מענשען, א פרן לינטשען דאש איז װיש  מי
״י  װעל־ פון װילדקײם, טירישער גאנצער ד
 פלעק ש־־עקליכעי א באגלײש, איז עש כעי

ף י ע, אונזער א' צי א ליז װי  א*-ז עס אבער צי
עהן, שווער צוז  קײ־ כעזעצע אזוי װי אייג

ך פיהלען אײגמאל העלפען. דערצו נען  דאי-ט זי
 בא־ אדן ׳ראשע העכערע א א״ס װײסע׳ די

ס די ם״אכםען  כםעש ארס ׳אלץ נאך נעגעי
ײנע דא קענען ׳ניש מענשען חײן  געזעצע ק
ט ט, אנדערער דער פון העלפען. ני  אזוי זיי

ײן נאד ײעלען עס ווי לאנג׳ ת אזעלכע ז  חיו
ט  איגסטינק• ברום&לע שרידערליך זײערע מי
 שוצ־ שענדען צי און פארגװאלטיכען צר טען

ען, לאזע ר מען קען פרוי ם זי  פארשזטע־ קוי
עז׳ י ז* י ע אין י שע״ װילדען א ®ין צ ױ  צו
מט קענען זאל מאב װײםען טעז עצוי  װע< ג
ד דורך רען ענ ג  גע־ פעדעיאלען װלעכען איי

 ששעד־ און שטאדם יעדער אין װ?ן יעץ.
 אגגעגרײש חאלשען געקענט מען װאלם שעל

זאל ײאם סאלדאפזען, צאחל גענ־.*,ענרע א

 גע• «ון דורכפיחרונג שטרעג;ער ךער חעילפען
 ברום&ל׳ע אזעלכע דעם דורך ׳װאלשען זעץ,

 גע־ גראד געװיסען א צו ביז ליגטשערײען
 ווײםם דאן אשער װערען. פארםידען קעגט
 ניש װאלש גופא םיטעל דער אויב גיט, איהי

 בלוט־בעדע-. שי־עקליכע אפטע צו געפיהרם
 ‘טײ אוגזער לוים מיטעל, אײגציגער דער

 איז אנדערע, פיעל אין װי ׳פאל דעם אין כוגג,
 אויס־ םעחר אויפקלערוגג, מעהר און מעחר

 שװארצע די פון םײ זיטען די פון אײדלוגג
 איז עש געװיס, װייסע. רי פון סײ און

 קיר־ כןיין :יטא איז עם א:ער ׳װע; לאגגער א
 און דעגקענדע די אנבאלאנגט װאש צערער.

 אז געװיש, פאישטעהען די װײסע, פיהלענדע
 צו שולדיגקײט און ■פליכט זײער איז עס

 אזעל־ געגען כוחות אלע מיט פי־אטעסטירען
 מיט זיך באנוגענען ביט און שאנדטאםען, כע

 און פאי־פאלכטע די געבען *נאי■ אײין, דעם
 און מאטעריעלע גאנצע די אונשערדריקטע די

נא־־. קאנען זײ װאש חילף, גײשטיגע
 די פאר פלאן דעם װעלען מיר — ק. מ.

 אי־ אונזערע אין ארומרײדען אײזענבאהנען
 מיי• קאנװענשאן. ל. פ. א. דער איבער שיקלען
 מי־. פון תטצית דעם איבערגענען װעלען

 זאכען, גאי• מיר קענען רעדע. פלאמבש
 פאי־דיענט און אונז, געפעלט פיאן דער אז
 דענקענ־ אלע פון אוכטערשטיצונג פולםטע די
 פאײגעשל#גען, װי ׳פיאן דער מענשען. דיע

 שטאאשס״סא־ שטיק א ניט אופן בשום איז
 אין ענטהאלט ער דענקש. מען װי ציאליזם,

 אין סינדיקאליזם, ביסעל הינש א גאי זיך
 אזעלכע, אלס ארבײטעי*, די װאש זין, דעם

 אין זאכען צו ביסעל היבש א האבען װעלען
באחכען. די פון פיהרונג דער

 :עקסטען אין װעלען םיר — סאאוױן. מ•
 װאם אבער בריעף, אײער דױקען נומער

̂ט איד־״ר װידעישפרוך א פאר  אין ;עפוגען חן
 גיט איץ נ^ך מיר קענען עדיטאריעלם״ די

 דער אנער איז אלגעםײן אין פארשטעחן.
 זעהי א ױהרט איהר װאם *ונקש,
 גײנד־ ;אנץ א ער פאידיגט זיכער און טיגעו/

 ניט דארום לאדען טיר דיסקוסיאן. ליכע
 װאם לעזער, אגדערע אלע ׳אײך בלויז
בען  באטײליגען צו װארט, זײער זאגען צו ה̂ן

דעבאטע. דעי־ אין זיך
װירק־ געװען איז עס — סטורענט. א•

 אונ־ פון מיספארשטעגדניס קאשישע א ליד
 פיןןפאישיאנעל פון פראגע די זײט. זער

 גע־ איז אײדזשענטס פראפעשיאנעל) (ניט
 ניט ׳זיך דאכט אבער, װיכטיגע, גאנץ א װיס

 אונז שײנט דערצו ברענענדיגע. קײן זעחר
 רע־ פיעלע אוי׳פצונעהמען ראטזאם :יט איז

 שט^נד־ דעם פון געװיס מאל. א מיט פארטען
 איהר זײגט אידעאליזם רײנעם פון *ונקט

 מו־ דוקא טאקי מען ז*ל װאש צו כערעבט.
 ביזנעס־אײ־ צאחל געװיםע א נעחמען זען

 מוזען און לאקאל, געװיסען א שון דזשענטס
 #דא זײנען װעלכע די, מיש זײן צופרידען

 •פיעלע דא זײגען לאקאל אגדער אן אין אז
 זיךפיעל װאלטען װעלכע בעשעיע׳ באדײטענד

 ׳די װי ׳אמט זײער סאי אויסגעטויגט מעחי
 דער לויט באשטימט, איצט װערען װלכע

 א אז פארגעסט, איהר אבער כראפארציע?
 געװי־ זײן ה^ט איינצעלנער, אן װי לאקאל,

 גענר־ געװיס דאיף דאש און עגאאיזם, םען
 דער װען אפילו, אנבאטראכט, אין װערען מען

 זאל ביזנעס־אײדזשענט דעם שון מאטעײאל
 מיר ערגער. אביסעל זײן מוזען דעם דורך

 איז פריהער אז אויפמערקזאם, אײך מאבען
 עש שלאגט איהר װי *זוי, געװען טאקע
 עס ה^ש חערען, םיר אבער,#װי ׳פ^י איצט

 א:־ געמוזט האט םען און געארבייש, גיט
 כדאי איז עס מיטלען. איצשיגע די נעתמען

 געפדאנטע די אז זינען, אין האבען צו אויך
 זײעד כזאגכע בײ אװעקנעהמען קען רעפאים
 אז װאהרשײגלױ, ניט איז עס און פיגסה,

 געפע־ שטארק זײ זאל אויםװאהל מין אזא
 גוש דארן» דאש אז מיר, דענקען דערשאר לען.

 פלאץ בעסטער דער און װעיען. באטראבט
 דעם פדן מיטינכ דער טאקע איז דעם פאר

בו>ארד. דזשאיגם
 און סקעשש, געלונגענער גאנץ א — ש. מ.

 װערען. פארעפעגטליכט קירצליך גאר װעט
 מיר האבען אנדערע, דן>ס אנבאטרעפט װאס
 דער אין ערקלערונג בעסטע די אייך פאר

 װעלכע ײ• ז. און אומשטענדען, װעלם:,
 א^בערלןיזען׳ מיר םוזען דאס ? אומשטעגדען

 'פרי־ פעחזענליך. זעהן אײך ײעלען מיר װען
 ־ווע־ צרז^ג אונזער שפעטער, אדער ^בער חעי
האלטען. מיר לען

מןם  •איץיזשןנםס ני
הל^וס־ חןר פאר

םאכערװניאו
 יארק נױ פיז ־ױניאן הא^וקטאכער די
 עס אגן אײדזשענטס ביזנעס נײע דארף

 אפליקײשאנס אויפגענוכיען איצט װערען
 די פון מימגאיעדער םיז אמט דעם פאר
 צוזאטען שטעאען װאס אאקאלס, אאע
ב^ארד. דדטאינט דעם

 n פון טיטגאיעדער די אאזא,
 פיה־י װעלכע לאקאלס, באארד דזשאינט

 אםט דעם פארנע-הםען צו פעהיג זיןי לען
 ױנ־ דער אין אײדזשענט ביזנעס א פון

 דאם געלעגענהײט א איצט ה$בען י^ן,
 אויס־ קענעז אסאיקײשאנס די טאז. צו

 פארנאכט, טאנטאג ביז װערען :עטאכט
 פון אפיס אין דזשולײ, טען21 דעם

סט. סע23 איסם 40 באארד, דזשאינט
 װעלען אפליקײשאנס די װי נאכדעם

 אפ־ די װעאען װערען, ארײנגעגעבען
 פאר פ^רקוטען דארפען ליקאנטען

 אין קאכײטע. אםאינטמענט דער
 פארםראטען אין קאכײטע דער

 יעדעז םון מיטגאיעד אײן צו
 דיסט־ די און ב^ארד דזשאינט אינ׳ם
 די ױניאן. דער םון מעגעדזשערס ריסט

 אײניגע שטעאט רןאמיטע אפאינטמענט
 ױניאךאנגעאעגענהײטען, װעגען פראגען

 געבען קענען װאס אפאיקאנטען, די און
 ענטפער, אינטעאיגענטערען בעסערען, א

 אפאיקאנט יעדער אפאינטעט. װערען
 און אעזען רעדען, קענען אבער דארף

ענגאיש. ״טרײבען
 דעם פאר םעזזיג זיף םיהאט עס װער

 כיאג־ ביז געאעגענהײט א נאף האט אביט
אפאי־ אן אױסצוםאכען פארנאכם םאג

------------------------------ ק

 נאך ניט פאהרט קלאוקמאכער,
אנחשעלעם! לאם

 אנ־ אאס םון ױניאן קאאוקםאכער די
 בעט ,52 אאקאא קאאיפארניא, דזשעאעס,

 רע־ א אאס דאס מאכען, צו באקאנט אונז
 זײ־ שאפ, א אין אאקאוט א פון ןואטאט

 אין קאאוקמאכער אאע איצט דארט נען
סטרײק.

 מא־ די טרײען איז, דער.שטײגער װי
 לואאוקמא־ אהין קייגען צו נוםעקטשורערס

 אגענטען אוץ אדװערטײזםענטס דורך כער
 פון קאאוקמאכער די בעט ױניאן די און

 פאה־ צו ניט השם אמען איצט אומעדום
אנדזשעאעס. אאס אין רעז

 נערר קאאוקמאכער אאע דאס זאאען
אכט. אין מען

 פילאדעלפיער דער פאר זיעג א
יוניאן קלאוקמאכער

 אנ־ איז פרעס, צום געהען מיר בעת
 םיאאדעאפיא, םון טעאעגראמע א געקומעז

 האט ױניאן די װאם סטרײק, דער דאס
 עטאיכע אעצטע די זײט געםיהרם דארט

 שעפער קאנטראקטינג 14 די איז ײאכעז,
 איז בראדערס, זײטשיק פירמע דער פון

 די געװארען. געײאונעז םאאשטענדיג
 ױניאן דער מיט געסעטעאט האט םירמ^

 אין דאס סעקױריטי, קעש א געגעבען און
 װע־ אפגעהיט װעאען שעפער איהרע אאע
ױגיאן. דער פון רואם די רען

 קאאור«פאכער־ פיאאדעאפיער דער םאר
 בארײסענדער גאנץ א דאס איז ױניאן
: ־ זיעג.

רעדאקטאר צום ברװועל א
 דורף אויסצודריקען: מיר עראויבט

 ױניםי־ די דאס ״גערעכטיגהײם/ דעי
 װאם זעהר, באדויערט קאמיטע הויז

 װײס־פרע- אונזעד האט פארזעהן א דורד
 ער־ ניט קאהן, מ. פאניא מיס זידענטין,

 .עפע־ דער פאר אײנאאדונג די האאטען
 טען4 דעם ױניטײהויז, דער פון נונג

 האהן מים דאס האפען, מיר רזשואײ.
 אין אונז םיט פארברענגען קומען װעט
 נאר װעט זי וױ גיך אזוי הױז, ױניטי רער

 נױ פאראאזען צו געאעגענהײט א האבען
װער, יארה. ל םי רעבעקא׳

האם. ױניטי־הויז דער םון טשעראײדי
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* :)m ך שפיגעלמ דאס בער׳ן קאנמרײצי״םונגען די אײן אפ זי ל»נד) אי

 ?אנטרי־ די אין /צײםוננען אידיש^ ךי
 פאר׳ז פאאץ סף א אפ גיבען שטעדט

םון טעטיגקײט און אעבען פון׳ם אױסדרות
 איבער׳ן ױניאן אינטערנעשיאנאא אונזער
 װעאען מיר און קענעדע׳ און אאנד נאנצען

 אײניגעס, איבערדרוקען צײט צו צײט פזן
 זײן װעט װאס ״נערעכטיגקײם״, די אין

 פון םיטנאידער די פאר אינטערעםאנם
 זאאען זײ װאו אינטערנעשיאנאא, אונזער

געפינען. גיט זיך
 איצט טאכט אינטערנעשיאגאא אונזער

 םיעאע, אין קעמפע גרויסע סך א דורף
 אומע־ כטעס און פראוױנץ־שטעדט פיעאע

 גאעגצענדע ארבײםער די באקוטען דום
רעזואטאטען.

 געהן װאס קעפפע פיעאע די חוץ א
 איצט >דז שטעדט, םאנכע אין אן נאןי

 ש^אגא, אין אעבעדיג גאגץ באזוגדערם
 פרן צענטער װיכטיגער נאנץ א איז װאס
 \ אין אינדוסטרי גארמענט אײדיס דער
 הא־ מאכער קאאוק די טידא־װעסט. דער
 זײער פארענדיגט װאס נאר דארט בען

 דעם פײערען און סטרײק גאענצענדען
 שסעהן אבעח׳ צײט דערזעאבער אין זיעג.

 דזשענעראא א פון שװעא אױפ׳-ן דארט
 און כיאכער דרעס און וױיסט די סטרײק

 בײטער8א דיזע ארבײטער. וױיטגודס די
 מען הינטערשטעאיג, בא׳ייבען ניט װיאען

 צום זי*ף רײסט םען און זיף ארגאניזירט
קאטף.

 הײנ־ די אין פלאץ צװײטען א אויף
 אן מיר דרוקען ״גערעכטיגקײט״ מיגע

 אונזער האכםאן• י. ברודער םון אפיעל
 שי־ אין: ארלנאגי^ער אינטערנעשיאט^ןל

 עס ערנסט װי קאאר װײזט װאס לאגא,
 און װײסט די צװישען לאגע די דארט איז

מאכער. דרעס
״פארװערטס׳״ שיקאגא׳ער דעם אין

 *<גפינעז דזשולײ, טעץ13 דעןש זונטאג פון
 : םאלגענדע דאס לאגע דער װעגען כיר

 אר־ שיתאגא פון באסעס דרעס ״די
 יױ די באיןעטפען צו .זיף גאניזירען

ײע־ איצט שוין װײסט ױניאן די ניאן.
 דערפאר זיך שרעקט זי און .דעם גען

 בא־ דאס פארקערט, אפ. ניט גאר
 און איז ױניאן די שטארת װי וױיזט,

 אין זײן טעגען ארבײטער די זיכער ווי
זיעג. א

 נעקראגען האט ״פארװערםס״ דער
 ארויסגע־ ײנען1 װאס בריעף אײניגע

 םאנופעיר דרעס די צו נעװארען שיקט
 טיטינג, א צו זײ רוםענדמ משותןרס,

 װי װערעז גענוטען װעלען שריטע װאו
ױניאן. די באקעטפען צו אזוי

פאל־ טיט אן זיף פאנגט בריעױ אײז
: װעךטער צוקער־זיסע געגדע

 געװעז־בײם •גיט זײט איהר ״אױב
 איהר האט אבע;ד, נעכטען טיםינג

 געלעגענהײט גאלדענע די פארלארען
אויסגעצייבענ־ מיט׳ן זיף באקענען צו

 די צװישען הערשט װאס גײסט טען
קאאפערײשאן. פח מאנופעקטשורערס

נעהאי־ װעט מיטינג נעהסטער ״דער
 דיערבארן דעם׳פארט אין װעויען טען

אבענד. אין אוהר 7 טען,8 ױלי האטעל,
אײ־ פאר װיכטיג העכסט איז ״עס

 װי גוט אזױ בענעפיט איעענעם ער
 בענעפיט ־ביזנעס אײנעםס יעדען פאר

 אױב מיטינג. צום קומעז זאלט איהר
 זײן דאס װעט קוטען ניט װעט איהר

 דאגעגען׳ שװאבקײט. פון צײכען א
 עס װעט לװמען יא װעט איהר אויב
ט. פון צײכען א זיין קיי ר א ^ * : 

 פון אונטערשריבען איז בריעף דיזער
 טאגופעקטשו־ װעסטערן אף ״אסס׳ן די

 ױןדאאף קאאדינל/ װימענס אף יערס
טאר־ סאוטה 4^2 סעקדעטער, קאני,
סט. קעט

 םרז פון.:?גדען ליסטע א קומען דאן
 אונטערגע־ זיף האבען װעאכע באסעס,
 בא־ צו און בײנאנד שטעהן צו שריבען
.׳ , ידניאן. די קעטפען

 רופט װעאכער בריע^ צוױימער א
 מעז15 דעם מוטינג.אױן* צוױיטען א צו

: *זוי אן זיך פאננט ױאי,
ט איהר *אױב ע  בײ געװען ניט זי

 האט מא/ טען8 פון םיטיננ אנוזער
 אױס־' אין עצות נוטע פארפעהאט איהר

 האבען ־'דארפט איהר וחןאכע קינפטע
 .װאס. פאר צײמ. איצטינער דער אין

 װעט איהר ז^װארטעז איהר זא־יט
 1אי אליימצוטרעטען םראבע^ אין זײז

אסאסיאײשאן? אונזער
 (א א.<ןאנסער ts זעצז אין ״האט

קעזי יאק)
- ' ־ ^ קאנקןןף דער

m

 םון הארץ די אין אײנפרעסען אין
 װעם איהר װען און אינדוסטריע אײער

 אססאסיאײ־ אונזער אן אנשאיסען זיך
 לואנסער דיזען קענען מיר װעאען שאן

אויסשנײדען״.
 װעאען זײ באסעס, די רעדע׳ן אזוי

 אײכטער איז ריידען אז אויסנעפינעז
 אאײן אטאא נאף קענען זײ טאן. װי

 צו־ פרובירען בײם װערען צושניטען
 םא- דרעס די פון ױניאן די שנײדען

כער.
 װאס װײניג זיך שרעקט ױניאן די
 און באסעס די פון פאענער דיזע םאר

 ארגאניזא־ גרויסע איהר מיט אן געהט
 דױ ניט װעט ױניאן די ארבײט; ציאנס

 ארבײ־ װעאען םאכעי דר׳זס די ביז הען
 י און קאנדיציאנען בעסערע אונטער טען

 אדער םאראײניגט באסעס, די אויב
 נאכגעבען נים דאס װעאען באזונדער׳

 טאן מוזען דאס זײ װעאען גוםען, סימ
סטרײק. א דורך — בײזען מיט

 פארצײ־ צו ױניאן די האט דעדװײא
 ארגאגיזירונג פאאשטענדיגע די כענען

שעפער. דרעס אןן וױיסט פיעאע םון
 אנגעאעגענתײט זעאבער דער װעגעין

 ארטיקעא אן פארעפענטאיכט געװען איז
 שיקאגא, םון קוריער״ ״אידישען דעם אין
 נעמען מיר װעאכען פון עדװארד, מר. פון

; אויסציגע פאאגענדע די ארוים
 אר־ דזשענעראא האםמאן, ״דזשואױס

 אינטערנעשיאנאא, דער םון גאנײזעד
 צױ חדשים עטאיכע סיט איז װעאכער

 העא־ צו אהערנעיןוסען ספעציעא ריק
 אזיפ־ מאבער װײסט שײןאגאער די פען

ד דער אין ױניאן שטארקע א בויען  אי
 צײ״ צו בכח הײנט שוין איז דוסטריע,

 דער אין ארבײטס־באדיגגונגען די גען
 צו בכח הײנט שוין איז אינדוסטריע,

 נעטען די ביכער ױניאן די אץ צײגען
 דעם פון ארבײטער אאע כםעט םון

 װאס שעפער, עטאיכע חוץ א פאןי,
 מיט ארומגעצוימט װי נאף זיך האאטען

 װעאען װעאבע און, װאנד כיגעזישער א
 אויף זיכער םארגען, דױינם, :אטיראיך

 4אהי םיהרט זואס װעג, דעם נעםינען
 אין — באאאנגען ארבײטער אאע װאו
ארײן. ױניאז דער

קיטא־ דרעס, װי־יסט, שיקאגאער די
 זײגען ארבײטער;װײטגודס און :א

ברא׳ דיזע׳בע אמאגיזירט. שוין הײנט
 אײנײ מיט חאבען װאס מײדאאך, װע
 װאונדערבאיען אזא צוריק יאהר גע

 ארױסגע־ קאטפס־פעהיגקײט און מוט
 אונפארגעסאיכען זײער אין װיזען

 אנ־ צײט יענער צו האט װאס סטרײק,
 אט — שטאדט, אין רושם א געטאכט
 איצט זיך גרופירען םײדאאף דיזעאבע

 גע־ װי אין, ױגיאן זײער ארום אאע
 װאר־ גרײט, זײ שטעהען זעאנער טרײע

 אנצוהויבען ס״גנאא אויפ׳ן טעגדיג
 זיך װעאען באסעס די אויב קאמף, דעם
 אויס־ פרידאיכען א פון עגטזאגען נאר

גאײך.
 צו סערקװירדיג װירקאיר איז עס

 סענטי״ איצטיגען דעם באטראכטען
 איז װאם מאכער, װײסט די פון טענט

 דער מיט דורכגעזאפט סענטיטעגט א
 דער — טארגען׳ פון׳ם געשעהעניש

 אײז־ די סטרײק, גענעראא םוץ טארגען
 באשעפ־ װאס טעטא, אוךאײנציגע

 אר־ אאע םון געדאנת דעם הײנט טינט
 : איז אינדוסטריע דער פון בײטעי

?״ געשעהן ענדאיר עס װעט ״װען
אופט, די שוין?׳' מיר סטרײקען ״װען
 פון ־.— באװעגונג, יעדער יאטעם דער

 גענעראא־ דער זיךי טראגט אאעם
 טאנו־ די װעאען #נו ארויס, סטרײק

 װעז אכט אין נעםען דאם םעקטשורערס
 דער םון די.פאדערונגעז ערהאאטען זײ

 דעי־ אז זי^באגרײםען, װעאעז ױניאן?
 זייער זיכער מײנט קאםח א צו אאזען

.. . דורכפאא? אבסאאוטער
 זיך װעאען דיד־באאעבאטים כ׳אעבען,

 דעה, דער מיט שא^גען אאנג טוזעץ
םא־ די ץוריקוױאען זײװעאעז אײדער

 װא־ ארבײטער. זײערע םון דערונגען -
 אין נים זיף װידערהאאט געשיכטע רים
 עטאיכע מיט װאם’ ׳אח׳ הינזיכט,' דער

מעגאיכה^ א געװען איז 8צזרי יאהר
 געש ניט פאזי^ױו הײנט װעט

ע^ן הײנט טעהר;  איו^ באאדװץ די. יו
 ד?נם באװײזען ניט דזשאנקשאס

• ברעכ^ן/ צו סטרײק
 שוין פױזאעז אוים, זעהט עם ״װי

ט * רצרם די ח״נ שו ט  אנ־ דאס ^^פ^ן
 האגען זײ ׳און שמורם פון׳ם ^מעז

י *וןי דאריבער

נאאדע־ צו ארבײםער די םען זאגם
 באנױ זײ מען םארשפרעכט גאיקען; נע

 ; צאצקעס עחנאיכע אנדערע און םעם
 דעמא?רא־ װעגען ױי םיט םען רעדט

 ישור׳דיגקײטען, פאדאבנע און טיע
 שרע<ד צײטען הײנטיגע װעחןן װאס
 זיף געםינען אזוי און פארביליגט. איןי

 אאײן זיף רײדען װעאכע מענשעז, דאס
 די םון שײן דער »? חאפען, און אײן
 פארבאענדען הענען װעט הבםחות אאע

 ארביײ די אויו* װירקען און אויגען די
 אײ־ זײער פון וױיכען זאאען זײ טער

מניאן. גענער
1 מענשען נאאױוע די

אויסגעפרואװ־ אאטער אן נעבאך,
 גיט שוין זיןי האט װאס מיטעא, טער

 ארױכד טרחה אומזיסטע אאס אײנמאא
געװיזען.

 װאס אורזאכען, טויזענדער ״פאראן
 עי־ שנעאען דעם אין גאויבען גיאכען

 כמר װײסט שיקאגא׳ער די םון םאאג
 אײג־ אײן באויז אבער געגוג כער.
 דעם כדי דערמאנען, צו םאקט ציגען

 דער און םארשטארקעץ. צו גאויכען
 די םון ענטשאאסענהײט די איז: םאקט

 זיף שטיצט װאס זעאבסט, ארבײטער
 זײער םון הראפט םעכטיגער דער אויף

אינטערנעשיאנאא.
נעהסם! קוםען מאכער װײםט די

 נעהערט זיך האט אױסריו* דיזער אט
 די םון מאסםיטינג אוים׳ן דאנערשטאנ

 נאכדעם באאד םאכער קאאוק זיגרײכע
 ראטי־ אגרימענט דעם האבען זײ װי

 בא־ האבען םאכער ?אאוק די פיצירט,
 די ױניאז, שװעסטער זײער אז גריפעז,

 מאכער װײסט די םון ארגאניזאציע
 טאגעס־ אוים׳ן נעקסטע די איצט איז

 גאײף דאריבער האבען זײ און ארדנונג,
גענעבען. אאזונג דעם

 זיעגרײכע די םוז געשטיצט און
 אינטערנעשיאנאא די און טאכער קאאוק

 אר־ אז נאר ערװארסען טאהע כיען סען
־ יעס, גצחון. בײטער  מא־ װײסט די ־

נעיןפם!״ קוטען כער
 און װײסט דער װעגען וױיט אזוי

 דאר־ אבער שיקאגא. אין סיטואציע דרעס
 םון ארונטער ניט אויף נאך איז טען

 סיטואציע. קאאוי, די ארדנוננ״ ״טאגעס
 איז זיעג דער םריש, נאך איז סטרײק דער

 נאף איז שײנט, עס װי אבער, גרויס,
אײנגעארדענט. אאעס ניט

 שרײבט זיסהיגד טאריס גענאסע
 דעם שבת ״םארװעדמס״, שיקאגאער אין
 ״װארנונג״ םרײנדאיכע א דזשואײ, טען12
 שי־ אין ביאכער לאאוק זיעגרײכע די צו

: פאאגט װי קאגא׳
שי־ םון ױניאן מײקערם קאאוק ״די
איה־ פיאבע צו געשטעאט האט קאגא

 װעט װאס אוסן אויףי^ן מיטגאידער רע :
 די באגרײפט זײ יפון װער װײזען,

 ארגא־ ארבײטער פון גרונד־פרינציפען
 איאוסטרײ צו־ ניט. װער און גיזאציאן

 איף װעא ׳דעם מין מײן איר װאס רען
 האט װאס פאהט א איבערגעבען דא

 אי־ אםת די םון אײנעם• מיט פאסירט
 יױ באװאוסטע פיעא און בערגעגעבענע

ניאן־אײט.
װע־ טיר מעטבערס, ד־ םון אײנער

 געדארםט האט *ב״ אנרופען איהם אען
 וױידזש־ די אויסארבײטען העאפען

 געקו־ איז עס װען שאפ. א סקײא.פאר
 חאט ססײא, זײן צ< אאײן, איהם מעךצו

 װעאכע םרײז אזא געשטעאט זיך ער
 נעװאאט איהם האט אאײז באס דער

 װאף א דאאער עטאיכע מיט געבען
 ענטזאגט אבער זיך האט ער מעהר.

 אז געװאוסט, האט ער װאס דערפאר,
 םון סיסטעם עיעם דעם אונטער איצט,

 האבען דארף כיען ווען װאך־ארבײט,
 ניט מען טאר. ;‘.ױגיאן, די זינען איז

 נאכהער איז זיף םון םריהער טראכטען י
פאר־ נאר , ײניאן, גאנצער דער פון ׳
זי־ אין האבען פריהער מוז מעז קערט׳ ׳
עיגסײט גאנצקײם נען.די ■ אי םרן און,
 דעם א^-^םון. ױגיאן נאנצער דער. ■

. פרײזען. די סעטאען שםאנד^ינקמ
 אז ערהאערמ. מאם םעג^ער דיזער

עריבײ  איבער בײט וועז.םעז צייט דיז
 שטיק. םון ױניאן דע̂ו םון סיסטעם דעס
שטע־4טע טאר װאך־ארכײם, אויוי ניט.
ײ פרײזען״םאר הויכע צו קײץ אען  אײנ
 .דורד און. םיטגאידער׳ אײנצעאנע גע

 די פון סעטעאםענט דעם שטערען דעם
 פאר אדער שעפעון גאנצע פאר סקײאס

 איגדוםמריע, גאנצער דער
W כאר»קםער.יךר.ט םאקט דיזער

 ט״םגמר. א*ן פון
n» סד א דא זײגעז n tf סאאיק 

 דא זײנען ים * אין אבער מעאן.
 גרױםע * אין און םיש שידענע

 מעמבערם, פארשידעגע דא זײנען
 גימ גאכגעדענק^ האבען אצע ניט

 « ןײנזנן אלע ניט איבער, טראכטען
 גרונד־געדאגמ דעם אין בערצײגט

 נ א£נ נים און טרײד־ױניאניזם
 געבײויןן, גאנצע די װאס אויף םען
 Vt קען ארגאניזאציאן ארבײטער אן

מ װעחון און עקזיםטירען האאטעז,  ו*1זי
Be ' שטארק. און

 אויפ״ צײט אין ד?רםאר איז עס
 פון מעסבערם די מאכען צו מערקזאם

 װע^מן ױניאז, מייגןערס האאוק דער
| װיאען און אויגען, די צו םאכען ט י  נ

 י שטעאען זײ װען טוען, זײ װאם זעהן
 אײגעננוציטן^ באאדיגע זײערע ארוים

ד אאגעסײנע די איבער אינטערעסען  אי
I ארגאגיזאציאן♦ גאנצער חןר םון טערען
 גאגצזנן איבער׳ן מײקער קאאוק די
 דאסזעאכע, שיקאגא אין און אאנד

 װאד־אר־ אײנםיהרעז באשאאסען בען
 זײנען: דעם םון אורזאכען די בײט.

̂  ׳ םאראײכ״ צו אעבעז, דעם םארנרינגערען
|שפאיען צו אויף ארבײט׳ די טערען | 

 קאאומ די םון ענערגיע און געוזנד דאס
 אעבצן זײער םאראענגערען צו סײקערם,

 1צ ארבײטס־צײט; די פארקירצען דורך
 *ו| ארבײטס־טאג דעם קירצער םאכען

 םיזאגפ די כדי אװערטײם אפצושאפען
 *ר• מאנכע און אעננער װערען זאאען

 צום?ןן< ארבײטען גיט זאאען בײטער
y ניט זאאעז מאנכע און אאנג צו און p 
 האבענדיג ניט אעבען, קײן םאכען נען

ארבײט. קײן גאר
 װוןי גרונד־פרינציפען די זײנען דאס

^ אײן פיהרט מען רום ײט. װאף־ארב
 |0ווי און קוםען ארבײטער די װען
2שטג* זעאבען דעם אײגםיהרעז צודימ

 דינגעו צו אגשטאט נאר סיסטעם,
 איבער זיד זײ דעגען באנדעא, איבער׳ן

 צובחגכען מײסער, קאאוק גאנצען דעם
 װײ װערען און םיסטעם דעם צוריק זײ

 ז אקשיאנירען״ אײגענע זײערע דער
 און םוזען דארםען, ארבײטער די

 אינזןר וױיד«שעם גוטע קריגען װעאען
 1געטא םוז דאס אבער מינימום, דעם

 אײנוע• םיט אויסרעכנונג, מיט װערען
: ניט זינען אין האבענדיג העניש,

 % גא^צצ די נאר ארבייטער, איבריגע די
 ;י אופן אזא אויח גאר און אינדו&טריע,

 רעארגאניזירען צו ערװארטען מען קען
 .« אנשטאט ארדנונג, ארײנברעגגען און

 <; אי<• מײקינג קאאוק דער אין כאאס,
%׳€ ז שיקא{א. אין דוסטריע

 y װעלכע די םײקערם, האאוין טאנכע
סי- װי עגאאיסטיש, מעהר זײנען אני  ױני
 טריײ און פשט׳אען זיכער װעאען טיש,

y דא מײנט מען אז אױסטיי־טשען, ען w 
 *. װען פאנופעקטשורערס, די באשיצען

 ' זיץ נים דארפען זײ אז זײ, זאגט םען
 ״ אזעלי פאדערעז ניט און אײנגעשםארט

.מאנױ די װעאכע סקײאס, הויכע כע ' 
.; געבען. ניט קענען םעקטשורערס

 .. םאר• זיד װעאען ארבײםער דיזע װען
ײ װעאען םראגע, דער אין םראכטען  ז

ף װאס באשאוס זעאבעז צום קופיען ^ ע  ;י
 T זנר װען געטאן האט זײעײער מיטגאיד

 f דאאשי עטאיכע ק־יגען געקענט האט
₪1ץ . ׳ װאד• א מעהר
 \גחוחנ*< די כדי געטאן עס האט ער

ט זאא^ן מײהערס קאאוק p׳T ב/ יי X i 
|0זא צוזאמען אאע און סקײאס הויכע

 נאג• איז איבײט די אפשטעאען ניט זײ
באגרײפט־ מײקער ׳קאאוח דיזער צען.

 ־; םײ• קאאוק אאע װעז סװ«, כא םוױ אז
 :רענעאמעסי^ ארבײטען װעאען קערס

 P- זיך ^רויסיאגענדיג ניט גאטיראיף,
ײ װעט סיזאן דער און נשמוח זײערע  1ז

 שםונדען• 44 ארבײמס־צײט די אענגער.
 וועם באגרענעצט, אװערטײם די און
 װענינעד נימ מאכען דורכשניטאיף ער
 ײ0 אעצטען דעם געפאכט האם ער װי

 *נ• אין געװען איז האנדאונג זײן זאז.
 אמת׳ען םון פרינציפ דעם מיט קאאנג

 אאע פיר ״אײנער טרײד־ױניאניזם;
I ^ אײנעם״• םיר ־אאע און

 דאם אז באמערקען, צו כדאי איז עס
 די* וועגען שרײבט זיםקינד גענאםע װאס

 . אױןי קאן שײזאגא, אין מאכער יןאאות
 גלו איןי־ םאכער קאאוק *די פאר גיאטען
 ,גערעכ־- די פון רעדאקטאר דער יארק...

 אנגעװײ בעפאר דאם שוין האט טיגקײם״
״ דורך •,;נאטיץ־ביכזוא״/ אײן.זץן זען מ  א

 מא* האאוס אאע־אונזערע פשא. אונגענעם
^ םראכט א דעם ןועגען מןנגען טער מאז

 םטרײת הענעדע, ט^ראנטא, אין
־ .1אי סטרייק דעך און כיאכעק ?אאוק
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po ;v וױ mi* און lp o  i n רער m. 
p זיר ה*ם בןיארר i r געענדיננ^ לאנג 

p סאחס• דורך און in .פא־ און אורזאבען 
o זייבען םעפכערם די ױ*ס םירוננען v־ 
n נעטיילם * n p iדי אין ן *pip*t*o רן״ 

tpp o'pc ooi*o. חרף באארד i n 
 דער דורף װי אזוי און “,גערעכטיגהייט

n איינינע אויך דינען צ״ים * * 3  .tpp 
 i*o נעײצרען jpo*te׳P90MM פעפבערם

 םיםיו־ די צו רעגעאםעם־נ מטענדע[ גיט
 jpin*cit זיך זיינען איינינע און נען.
 ב*שא*־ װערם-דאריבער װאקײש*;, פאר
 סעסרעטער דעם אינםםרואירען צו סעז

jp* צו v rtiR i עגיגע םון סיםיוגען  ד׳/י
 פו־ זייער ניט האבע; ווזןאכע ברענטשעט,

 און באארד עקז. אין רעפרעזענםאציאן יע
p ד^ס זעהען n אויס־ זאלעז ברענטשעם 
 *אנעםיינע ביז dmo*iip וײערע פיאען

פארקוםען. וועאען װ>)האען
סעק. שעהנהאלץ, י.

pip**t p אין ארנייסער te|

קרע pm ipipitipp א  מס
 דיחו נעווען איז ip אײדער

ט  אינטעתעשאנאא דער סי
p*t T w r t e o r חנ אא  םיי

 אויםקי העאםעז צו ײטראנ ב
3**ipo־ipo*o, ס i כיאר וי t 

מ, ארניי ױ־ אנדעח ײ  פאו ז
 א אין אזנבעז מנסערען און

i זיענםאן, ם*דיס n ד 
pe ip m p i דזשאינם p 

 חיםעא. זיענעםען אין ווען
p גןםאננען m  p*t ס  םי

י איז ״חײוס י  חנר םיר נ
 ז און אצכען!״ אין םונ

m o נעשםראהא( םמש 
 םא אניסאטאר אן זייענדינ

 ווזןן צייט, חןר אין ו*ך
o נען n פאאוקכמ צװישען 

tpnpi » ,נעפאחר m  ipii 
 btimb>* און אויםגעאאכם

 י אי*ם נאםירליך, ,ip איו
 ס אױםטו, i׳o*o םריעדען

o «ן סאט n םסרײ^ אעצנמז ip ח־יקס 
 איו ײארארביים *ז נעדאגיז, חנם אוים

p א o i* o nוועאבער םאר ״ bp זזיריד איז 
ipdbdpp i נעווען ווערס איך t און Pte 
ח גחיםע די iP05*npi ח*בען װ*ס די״  ח

 JPteii אענעז, אין דורכצופיחרען םארסע
ײנינ עי אויי ויין שם*לץ jpipp א ױ זיי  יי
בײס.

i נאגײסמערסע n n ד אויך זיינעז  נ׳
m*iiP9 ipoten ג׳ר םינימװו, נתחמ• פוז 

no ipoptppo ipipiph ר # אאקאא  ת
v| םון .םשיעוי״  oamoiMon w p n 

ו pk אינטערנעשאנאא, אונזצר ן  ם. ™ו
o םארםחממר m רוביז, דזש. n  jv 

 ין פאראיי! א ״,אפישיאאס >װ -נאארד

 י קאאומסאמר רn 1אי בעאםטע *אע
 win ^וםישיאאם״ איו ,בסארד *an יןון.

o n  .it ד זןחר א צוגצ׳צײזט באנקעם מז  ׳
* - באוכיען- בוקעט כעם

• באםערהם שוין האנ איך וד «נ  אי|'
tn נעווען נצטט די צװישען זײנצן פאמ, f 

n עיז n םיןא אזוי w n n,־ pm m מןן  נ
 װס<ט .וו^רט״ « נעבעז אאעםען זאא
i n נערארםט באנקעם v e ip  tn v 'm o 

o* װ*בען. «*ך * n  n n ד אויר איז  מ
 אונםער, יר*נראם, םוזיסאאישער * װען
w ן^ צי מ ח  49 םאניא שוועםנתר םון ױ

« נעהערט ה*ט עואם דער און קאהען,

סםעןז סון רעסארטער *, o פארטצחעצע! כדי ,1019 דזשואײ״ n 
i 7 1פי באריכם nאויד קאטיםע, נער 

ביזנעס. װיכםינע אנרערע 1פ*רצונעםע

i םין ב**רד עהז. םון׳ם זיצוננ * n 
 ױני*! מ*כער דרעם און װײםט אײדים
 נעװארען *פנעהאאטען איז 25 יאקאא

o 8 *בענד דינםםאנ n1א־ דז׳פואײ, םען 
סם. םע5 איסט 210 ה*א, בעםהאװע)

םשעדאיירי. פערר ראוז שװעסםער
 אר־ די פון ער׳שינען איז קאםיטע א

 װעאבע שאפ, אאטטאנם ם. פזן בײטער
 אויםנעשאאסען צוריק צייט א םיט זיינען

n*' פאר ױניאן דער פון נעײארע; o iy o* 
 *ר־ די אויספאאנע; ניט און רואם, די טען

 פאײ ?אפיםע ד■ ױני*ן. דעי םת דערס
i אס1 אאננט n .אריינ־ זײ זאא כאארד ע 
i פון ם1םעמבע ארס צוריק נעםען n ױ־ 
 ינ1ענ1אויםהע ,11באא ע?ז. י1 ;יאן.
iy ונג1יןאע1ע 1זייע i d*i ״ גאכצצרskl 
iy אין װעט i און אויםפאאנען צוהונפם 

iy פון בא׳שאוס אין תא יעדע אנםען i 
 קאםיטע iv־5 א אס1 באשאיסט װנ'אן

 םי״ א האבען צו װערעז עמועהאם זאר
 און •טאפ cyi פרן 1בײטע1א י1 טים טיננ

iy אין האנױאען צו i פוא־ מיט אנע1פ 
 n פון באשםעהט קאםיטע י1 טאבם.

 לי און מינםץ רײך, קאצין, 1שװעסטע
. ניא!1נו און אונקעד 1ע1י1ב

ער1ב  פון׳ם פענעתשער־ רײזבערנ. 'י
 יכ־1בא טפענט,1עפא1 א־נדעפענלענט

 שאפ רעפ םון עזואטאטען1 י1 װעגען טעט
iy פו; i ס אאנואן  צואיעב יואכפ. װע

 באארר עקז. 1דע אנגעאענענהייט װעאבער
 א עמועהאט םיטיננ אעצטען צום האט

האנלאען. צו קאפיםע ספעציעאע
iy אויף i 1ב פרן אויפפאלעתננ. 

 אינטערנעשיאנאא פון .tyis שאזיגנער,
 שװעס־ פון קאפ׳טע א עלװעהאט ט1װע

ד 1ע1בלי און.די אנהאח־ט1ק א. טעל ו  נ
א1ש»פ' י. און 1אונקע ג,1ייזבע1 פאז,

n n r p אם׳פר r i t e  pmw » מו  גונ
ם, מנ ײ ע א ם מ  די םאר *בער ר*ט איז ז

D ע <nwp םון םמזגליזגדער in געוחנן 
 •m וױיא 4יכ אעממס־נױסותנדינקי »

iid דזנם םער t i ק סיסםעם ^נ  םינײ n ה
*p i n* מןחר נצ»אאגט tvorte pe ; 
■o n  *won אזןצ־ איז שםיק־םיםםעס 

p כתנט i r איינפאך p m n אונםענאיך * 
im p און ססמגן צו iw*n Dunr'j’c rn 

i *■נעאענט! םפ׳פ איצםעו־ n n o נזאא־ 
o*n pip• אויוי *ננעוויזען p a r ,צײםעז 
i n  pm װאראו־בייט «ז נעדאנק pm 

s נ*ך  pmpi נאנץ ipo*m .חאום ip 
tpt'iipu* o*n 9 א*קאא װי pmpj pm 

t v  d iu p w  m די p*or«־Tp iPD” 9i 
*ote ם איז שאינ  זיך o*n o*n באאח־, ח
*-om opu פאר i n מ ח  ־1ײ*ױ* iv »י

« ס. >י t 1עטע101םא די וױ 1ג v אאקאא 
מ 9 נ י י m ז in*• 1ש1םא^ IV iPKpipi 

 ל#קאלס. אנדערע די pu םזודםחנםער די
 סיס נערעדס האם ומנלמריז בדזדער

o t* 'tv ip  t e v 1א| ip איז po ואם? 
o n sn ױטט IPi*iiP9• באנ

ש נאנץ  די ipppj איז כאראיאמױםםי
ipodpihp tv  uipipbmo ,כאקםט pi . 

o n  *wb r u n אימ״יצם r o s n o טינ׳ם 
iv ױ זי, ו*נס יכ,1א אאיזאא.  1P9PD 

pnpie 9 tew p{ ט זיך ױד m םי ײנפ  א
נ נ *jv 1 ח ד * ײס,1ו  י1 זיר jpnno ג

9 tep ip  iv  in p 'te o 'o ip m e * םן 
v  .m po־ipm — זי פאכט — ipii די 

 םאר בייםען1* נצםחס pn*n םיידאעך
prm n i'o  n ען ײ דינ  .שהאאוי * ipiipi ז

n * בײ * w,״ •p ,יםענ־’ב1» איצםער

p e n י1ב*אדד, ינםo o jp m ’*M 093P3
tpomopvP p  m  po ײניאן n n  pm־ 

opoo tv  ipo pio א*טאאם *אע o n  pm
א ט באאח־. יגסח

i װי n .pm  op ב*נ־ אױף שםימער 
p tiip  in * n p j ipotenpi t p p ’i ,pmpp' 
i t  ipiipi d i*i  ipo* ippm  dp . i n n 

i* prop** ipopi i סי*א t  dim i p r m
oi*n און ipp זיד ח*ט טאוסט־טײםםער 

ippjnrM 111 נעסוזט Sך o * i ipopi 
*«ot באױז w ע׳ ײנ • 4א

t e r n  tptto ,םיינבעת i n טשצו־ 
o p * m . |V  imo ,כאנמםט ה*ם כ*אח־

o די r * m  tv  iP tvj •pM-njpfpiini
ד. *או i, נ p i i  imp; p te  iP3*n i *d 

m ייךי ' t e j r u  i t ם;ט n n ענ!״  — זי
ip  oon ,ם o םיט whiptmo jim »י n 

pe i n  i n  0*1 ,p»npi האןוױד ז־י 
מ 1אי 1*ם*כ n נ ip נאױז גיט איז * 

i *d ipm ײ i * ז*נדעח *אײן, ז *d 9PM 
tpuim ני*ן1י נעש*נאא1איגםע 1נאנצע 

i' i p j j i .ר '.י . א*נד
i p 99mp?t  o m ’i n* 1* וױיזס, o* i 

p די t  pimio * ד * ט1װ  DiopoiM pm, ניי
D כײ ipor pj* pm 1P3BOPU0P n אי־ 

1P3|1 ,19א* ׳ IP1M11P9י D0*V1־PO P9M1D
0*4 o t n r n n  ip וײ וױ po pptm 

ם1ו<*רא t באנײסממ״ט ניי v באצוי־ 
o ip i די p te po ipD*opi*te *ױנץ-1סר

*P1*te « IMTMlJ PM OP IM11 ,D1POP
pm ,ipojpv באו־ײסוױאיג »י n אויביײ

IPDOOPP It IP11P9 OnPDIM IPPM 1PD
o te p m n  ip  .iMOin אױך o n  tpipii 

opinpr ס סםרי n *חי  po *סםאכ?ר1סא

ppp’ t r v r ’p o  PM W*te י / ל
PjiWJ u 9 סאא p *  r a r  tputp? e*n 

o p p v a  o p p v  « p a 9 <סטרpm a n 
pe חסי * תי p 4י •  u r m p y  r i  pm

w אין *רנייס װ*ן * te  m־jrioonP M 
ן איז נוונקעס דער מ ע ג מ מ ר ן ז ו ק מ  א

ra 28 סר*נחס m p ׳ ײ י . p a 
m te  p •  *orpojpp ' m i n, .ס*הן, סו 

v ה*ס  o*n i*DP9* ה*ס o m n  u p 
i t  p n p rv w  jpm m s D* pMp o n 

. •/•iPteov
D7Mp*7 m m  pram 4sp, ip# p  mi

o p * m  pn אױך כאאח־ vm i.  p rm .v 
n*o״ o p * m  i n  tmm• .)POPP9K9 

o נאאח־ n  *mm e*n םיגנ אצצםצן  פי
it p n s ip m דורך זיעג דעם פייערען » 

 TPteMMi Pte r*M d̂ioppim י נאנססנג
ip3Mopi*te* i n  tv ,ימי*ן ocnpn 

ײס גרויס ח דענ פןין ס ץו  רעזזלכמס דעם םי
vm םונ׳ם r t\ ^ ק די םםריי ס «  םיגד ס

ױ נציעחנר, ו ױ ו ל דער אק נעאסםע ן

 עקז. פון׳ם םיטיגג ספעישיא דער
 אאם איבערדאן ה. ברודער מיט ב$ארד

 דעם ^ופגעהאאטען ,װערט ט״שערכיאן
דזשואײ. טען1^

 לאפיטע נער7 דער פון באריכם דער
 וױכטיגע אויפגענןפען. װידער װערט

 אין עלדערונגען געוױסע בנוכע פאענער
 ארגאניזאצי^ון דער פון םארװאאטונג דער

פארגעבראכט. װערען
 דיס־ אעבהאפטער און אאנגער * נ#ך
 און פלענער, די ארוכירעדענדיג קוסיאן,

 אנבא־ אין נעטענדיג .באארד עקז די
פאענער, די םון וױכצויגיןייט די טראכט

 שוין זיצען ארבײטער אאע פאאלאם. טאן
 הע־ די פון געניסען און םא׳טינען די בײ

 שםונדען. הירצערע און וױידדשעס כערע
 םון געצעהאטע אפ נאר זיף שטעאען עס
 סםרייק, פון צײט אין אנגעאאפענע די

 דורןי נעײארען צוגעצויגען זײגען װעאכע
 ארױסגע״ האבען און פרײזען הויכע די

 זײנען הונדערטער אפאיקײשאנס. גרפיען
 בא־ שױן זײנען אנדערע אנגעאאפען. זיך

ט זארגט  פראבאעם די אבער ארבײט טי
 גום־גע־ און נײע אאע די פארזארכען צו

׳טארםע. גאנץ א איז מעטבערס װארענע
אעצ־ גאסט א געהאט דא האבען מיר

 וױיס־ אינזער זײדכיאז, ברודער װאןי. טע
 אפגע־ דא האט יארק נױ םון פרעזידענט

 ברו• װאוםטער. קײן װעג אויפ׳ן סטאפט
 פרע״ אז צוגעאזגט׳ אונז האט זײדמאן דער

 אונז צו קוטען װעט שאעזינגער זידענט
 אױף װארטען םיר גיבען. אין באסטאן אין

 אונטעחטרײבען צו שאעזינגער ברודער
 א דא פאאנט מען אגרימענט. םײנאא דעם

געאעגענהײט. די םאר עט)באני גרויסען
 בתים בעאי די מיט האנפערעגץ א

 די אז געצײגט האט םרײטאג אעצטען
 זיינען אסס׳ן די מיט פארהעאטניסע

 גוטע זײנעז האפנוגגעז די סרײנדאיך.
סיזאן. רוהיגען א פאר

 כדענע־ װהיים, דזיטײקאב ברורער
 דדטאינט באםטאנער די פון ״ין״טער
 אײד־ ביזנעס ראנמזטײן, אב. און :אארד
 סטרײלען אאע ביזי. זעהר זײנען דטענט,

 זאנען זײ ארבייטען. דארפען זײ און
אנגענעוזם. זײ איז ארבײט די אז אבער,
 קור• ברודער םין איבעמעבעגדױיט די
 בארד דזיטאינט די פון פרעזירענט אאנד,

 טען יזוםט אאעס טיט טערקװירדיג. איז
 איהם פאר האבען בתים בעאי די איהם. צו

 גע־ װאאט ױניאן די װען ארץ. דרף גרויס
 “כיאחםה-גענערא־ גוטע צו טעדאאעז געבען

 אויס־ געדארפט אויך פיר װאאטען אען
 בער״ ברידער די צו אויסצײכנונגען טײאעז
 םיאער סטערנס, טיס ראבינס, א. חאוױץ,

אנדערע.. און
 האבעז דא שאפקעס קאײנע עטאיכע

 מען האט ארבײט, איױסגעכען געטרײט
געסטאפט. גאײף זײ

ער. & אנ ט ם א כ

פארל&טע־ א אהן מען, זאגט שכיחה, א
 באסטאנער די ניט. ^טחה סײן vא רוננ

 באשםעטעען. דאס קענען מאכער קאאוק
 איבעי באארד רזיטאינט פון׳ם סטחה די

 אביסעא איז סםרײין״ געװאונענעם דעם
װאןי. הײנטיגע געװארען פאחטטערט

 טאנוםעק־ די האבען באװאוסט װי
 אססאסיאײ־ אן געגרינדעט דא ט״טורערם

 די דערהערט האבען זײ נאר װי ״טאן,
 קא־ א ארבײטער. די פון פאדערונגען

 סיט האט באארד דזשאינט די פון טיטע
 ארגו־ פיעאע נאןי און קאנפערירט, זײ

 מיט געסעטעאט ױניאן די דזאט טענטען
 דער אסס׳ן. מאנופעקטשורערס די

 ארביײ די פאאקאם. געװען איז סטרײק
וואכעךארבײט, געװאונען. האבען טער

פננ דעם סנ פי ײ^ ®ח ו לו סםר  ױ אנו
מן וחנאכע יעניגז^ ײ  םיז נעגגער מוווען ז

m r p p t ר בת תן םיגוג^ אעצםזור חנ  ו
M איז סםרייק דער n{ ,גיבען נעװארעז 

ju  p a t e n t  p i r ד תאבזגז ךײ אז  ג
ן ו סאכט מ ד ז fin n נ u n םים מםחה די 

דערײ אח סטזגם ס אדכײסס גייער דער
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1אי שםונדיגזן 44 א סקײא׳ וױידזש מיניטוט מים םיעפעז צו זיך איהם כייט צוזאטען אונטעי־ואננ. ויכערער ״
 נעכטיגע די דארום זיף ״נעפינען

 פאבריקאג־ הײ^טיגע און וופערײטארס
i אזוי יאגע, ערנסטער גאנץ א אץ טען 
 זײן. צו כיקנא נים זיכער זײ איז עס #ז .

 יעצטײ דעם ראנק א װעאען, י״און
 פארביסענקײט די און סטרײק, גען ‘

 אסס׳ן כיאנופעקט׳טורערם די זואס ’
 טאנו־ הײנטיגע םיעאע ארויס, ציעט

 איבער־ צוריק דארפען זיך מקטיטורער
v נים עס װעט טאיטין, דער מיט בעטען 

* איבערראיטונ;". קײן זײן
 ױניאן די דאס זיןי, םאחעטעהט עס ^

pB װאף דער אויף גאנץ איז טאראגטא 
 טראץ װערען געװאונען זאא סטרײק דער

 באסעס. די פון אײנגעיטפארטקײט די
 מיט העאפט אינטערנעשאנאא אונזער

נאר. קען טען ײאס אאעס ]מיט
 דארט איז שאעזינגער פרעזידענט

 די א-רעסירט און געורע; װאך <עצטע
 אאנג אבעי דארט האט ער סטריײןער.

vxrT קאיױאאנד, צואיעב באייבען געקאנט 
 אין זײן נעטוזט װאף־ די האט ער

 פארגעקוטען איז דארט וױיא !סאיװאאנד,
טאנופעקטיטו־ די טיט פארהאנדאונגען

 םיחאען םײדאעך n םך-געםער. m זיך
*ja r ײ אז  ?*פ אין ארבײםער ײנען1 ז

m\ ם מ א עפעס ני עני סמעי  זיײ זײ ;צו
ס נעז ^  סון ארבײטמר די םון טייל • א

m ווי איצט ״ויד םיחאעו זײ איז םירסע 
מ ײ צ ד סים בירמר, ג מ כ ע ר

o אױוי געסס אלס n זיינען #באנתעט 
 רעדא<ד מלעזיגגער, ב. •רעזידענט מנווען

ס. Djjrmjn• װײס #יאנאווסתי ע. סאר
4 - 4 4 4 4 0 0 4 0 m •  • • * « 4  4 * i 4 i  4 » • » •  • a n  o p a  4  ^ 4  4  a 4  a a  4 m^ip m p jp o  i n  ,|*01P3Pv jr  ,PRTPM 

•D«w»D3PiP9. i n  p״ ; ,r * ;n  dpmo 
tv ?ט i* ׳דש*נאא91אינ n  ; d v *שזייי 

iv  poo*P3 p t e . ,m iw  n  iv  iP3

o» נ*ד ip o r  n n ; מי inns זיײ «ײ
1*0 IPP«1O0 1PD911K IP9 *0”31ײ*ר

peoopp np<M ips*n »m >pir mi pm 
piPMiipi. ,איחר. po iP3Mopi*te נױ 

, ׳ ז ו ן 'o — י im ip  o o n, — 9*״* D*n 
p ג«ױינ?גס te t v  jp n  o n ■«קא*מם 

po tpd די *Pm pmpi o ip o r  n n i
01D n P ” M10־’n  : J9 0”3ײ*ד*ר T l 

 OOOVPPIO'IM |P3*n ins, 0*11 םאוטע,
iP3M0Pi*te Pte tv  opu אײניג i n* 

0*09 99nPOO**9M3 0*119 0*0 IPIPfl
pm םיט v i*  >p*o*־J9**n9np״

i n  po 1 *DP Ml PI ,*PDI1*9M* .V

ואס3 זעהר ויך  o*rr d*i  o v o o  *t*
4 4 ^ 4  ̂  ^ 4 M * 4 4 4 4 4 k  * / < 4 4 4 4 4  4 * 4 4 ^ 4 4 4 4 4 4 1 4 ^ 4 *  איז גזסא באכחעט אויםץ אחיסנעװיזעז4

rm r די rv n בײדעד jc דעד #באביםמ 
סון ■ גדפערטאן און סייסםעד ״ סאוסם

־ #װאך  געװארען. געװאונען איז אאעס ־
 עטליכע ^פגעיטטעילט נאר זיך האבען עס

 הלײנע — טאנופעקטיטוריצעך קאײנע
 געטוזט שוין זײ ה$בען — סוחרים׳לעך

נ^נגעבען.
 זײנען עס װאס צרה די אבער איז

̂ו  בײ װאס בתיט כעאי טאנכע פאראן ד
 זײנען ניט, װארט קײ; װ/ןרט א איז זײ
 סאטע די פון צוױי טײיטב אטאא טיט זיד

 ברע־ און אסס׳ן דער פון טאכערס רעכטע
 זײ ארגאגיזאציע. זײער פון $ופ זיר כען

 זײ װאס אי פארטיג. און ניט, וױאען
 האבען אפליאך, בײם געװען אאײן זיינען

 בײ איהר ה^ט נו, געדונגען. אאײן זיף־
עואה. אן זײ

 נ#אדטאן זײנען בתים בעאי צװײ די
 באר־ און סיאװערטאן און זיטערטאן, און

 אין שעפער גיעסטע די םון בײדע #בעא
 אאקאוט א געטאכט האבען זײ באסטאן.

 די װעאכען אויוי ארבײטער זייערע אויף
 סטרײק, א טיט געענטםערט האט ױניאן

 געהט יטעפער זייערע אין סרייק דער און
 די און געפיקעט װערען שעפער .די אן

טאכען. ניט ארבײט קיין קעגען באסעס
 זײ אז אױסגעפונען ה^ט מניאן די
 נױ אין ארבײט זײערע טאכען צו טרייען
 אכ־ גיט אדבײטער יארקער נױ י$רק.
 פאר אדװערטײזען װעאען זײ אויב טונג!

 סלעב־ איז דאס ניט. געהט ארבײטער,
ארבײט.

באס־ א-ן זיעג דער איז דעם אױסער

 מא־ דרעס און וױיםט דער פון קאטיסע א
 ױאי, 9 מיטװאף, אסס׳ן, :ופעקטיטורערס

 אויפצױ נאנמיטאנ אוהר 3 אום 1919
 אוגזער בנוגע פר>|;ען זײ טיט נעטען

אינדוסטריע*
 י. בר. פון אויםפאדעדונג דער אױף

 דרעס דער פון ,טענעדזשער האראװיץ
 װערט דױױדטאן אסס׳ן יו^נטראקטארס

 די פון י}$מיטע קאנפערענץ א ערװעהאט
 ברידעד די און פערר קאטין, ^ײעסטער

 צוזאטען אנטאניגי און װאסיאעװסקי
 פארטרעטער טיט אויפצונעטען איהם טיט
 אסס׳ן קאנטראקטארס דרעס דער פון

 איג־ דרעס דער װעגען פראגען װיכטיגע
דוסטריע.

 פאר־ און ערהאאטען װערט בריעף א
 בא־ אין װינטיטעװסקי םרײנד םון געאעזען

 ^עהנ* בי* סעין. דער און אםיס, צום צוג
 אינסטרו־ באארד עקז. פון׳ם װערט האאץ
ענטפערען. צו איהם אירט

 באריכט דער פארגעאעזען װערט עס
 פון׳ם איז װאס קאמיםע נער7 דער פון

 צו געװארען אינסטרואירם באארד עקז.
 די פון רעק#טע:דאציעס די באטראכטען
 פאענער די אױף־ טשעראײם, איטאאיענער

 טע־ טרופע א פון רעק^נסםראקזז^ן פון
ױניןון. אונזער פון מיטנאידער טיגע

 רעקןוטענ־ רײהע א ארײן ברעננען זיי
 ב. עקז. פון׳ם װערעז װעאכע דײשאנס,
 עס ײי אזוי נאר ארוטגערעדט, גרינדאיר

 צו באשאאסען װערט *טפעט געװען איז
מ ספעיטיא א רופען טי  עקז. פון׳ם מי
טען10 אבענד, דאנעריטטאג פאר באארד
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 — פנים כמםה*\*ױפ'ן מיח ניט ר.אם
נעדערים. שונא׳ס דעם אויס דאס כרעגם
 ררדעײטלז־ יעדען םדן אויפנאנע די

«ז סוז ציאנער ײן רען, ז  חיי־ הײנם טממי
 ,nrrD'io אזא םיט טטטהיחנן ניט רום
ן שנזזלם 1ױר&רײ וױ י  בײ־ «ום פ*ר, ז

 כמםמר־םיסיגב ט בײ זײם איהר לויתיצ,
 ווטרט Dtp סדיגט איחר יוניטן. דער סון
 בזה שיס«ן «ז בטלד אן חױבמ איחר און

ױגעמג די — עססטנמ די האשון:  באנדז
 M גאכהער V* בעלײבתים די םריהער

 םיר ק» אדנזעד אויו• ױי האדעװעז םיר
V זײ גיבמן M־ מחמ.זײ? װאס »ון ׳—

 געװארען געיטיקט אהין איז װאך די
 האט ער לעפקאוױץ. זױיס־&רעזידענט

 ארגאניזאציאנס־ געטאן צײם לעצטע די
 דארטען םון און יטיקאגא, אין אדבײט

 טאראנטא. נאך אפגעפאהרען ער איז
 קע־ פון בעאטטע איטיגרײשאן די אבער
 אר׳יננעלאזע;, ניט איהם האבען גאדע

 גע־ טאל סך א דארט יטױן איז ער כאטיע
 זײ אז אױסרײד, אונמער׳ן כעפאר, ווען

 גרא־ פײפעיס. סיטיזען זײנע זעהן זױיען
 פיײ די נעהאט :*ט זיר ביי ער האט דע

 װאר־ ביײבען געטוזט האט ער און טעדס
 בא־ װעט עי ביז נרעניץ זײט דער םון טען

 איהם האט טען וראס פײםערס די קוטען
ארויסכע״ייקט. גרײף דאנען סון

— רררעװאלוציאנער^ן, חברים
 צוםרידענהײט םיט בטםעמזען םיר

 םא־ םיר וואס '^ישטײעתנג גרויםע די
 דער פאר לעתמשורס אונזערע מיט מגן

 שעהך רררעוואלוציאנערע פון מו;סם
 אונ־ אויןי שטא^ץ זײנען םיר ״חנדנערײ.

 םיר ערםאאג, אײער אױן״ אױםםו״און ?ער
 חיסטארײ צו^ינסםיגער דער או פיחאען

 אוים ארבײט אונזער טישאצעז וחגט קער
ווערט. איהר

 נױטיג'שו*ן טאר אבער געםינען כיר
 אױםמערקזאםקײט אײער ציחען צו דא
 חד םאנמנ װאס םעחלער גרויסען א צו

 נע־ חאבעז מ*ר באנעחן. װאלוציאגצרען
 קוחד זיםנרצ «ון איגפארםײשטז קראגען

 צײנען רררעוואאציאנערעז םאנכע אז <&ן
 דערמים, טװאכפײט מרימיגעלע א ארוים
 וױים, צו *ניסצא םאמעחז "t װען װאס

 דאס ן1* ענטטולדינעז, זײ חײבצן
 אט פון זיף• חיט נעפעחראיו. װירתליר איז
 איו — ענטשולדיגונג שװאבמײט. דער

 און אינסטיטדפאז סאפיטאאיסטישע א
 אונוער איז םיטעא־אלטער. צום נאצאגגט

 נים ^אץ הײז עס טאר צייט טאחנרגער
t ענסטו^דיגזס ווארום האבצן. r t א ווען 

 דאס דאף איז ׳רעדט יררעװאלוציאנער
«t הײנט — גאםור זײן פון אויסדרזת 

 אױב און נו, ןיך? ענטשוצדיגען דוארום
 £ג*!ײ?לס אײגצןו האם אײחי
נו, װאס? איז געגלוםם, האט הארץ אײער

 פאקט דעם זעהן ניט װיאען װעאכע כע,
 עס כחות. אין טעטטען זיך וױאען און

 װאם פירטע,־ א אונז בײ זיך געפינט
 אר־ די אוין* ארויםנעארבײט זיןי האט

 ;רוי״ אונזער צו אץ ׳רעכ:ו;ג בײטער׳ס
 נענאסען, געװעזענע באדויערען סען

 עטםעד הײכע פארנוטען האבען װעאכע
 און ארבײטער־באװעגומ, דער אין

 זיי װאס פאמעסעז זײ האבען יעצט
 הײנט װען און נעכםען, געװען זײנען

 ארויס זײערע ארבײטער די עטעאען
 ענט־ זײער איז םאדערונגען טענ״טאיכע

 םארהאנדאען ניט װיאעז זײ אז פער,
ס/ ״אוטװיסענדע טים ע אני  דאס און ב

ײ ענטפערעז זעאכע  סאר־ דעם צו ו
 וױאען ױי ױניאן: דער םון ♦שטעזזער

 וױ לזאפ. אין זיך בײ האבען ניט איהם
 טעסטען פירטא די זיך װיא װײזט, עס

 נרײם!״ זײנען םיר כחות, אין
ה םארשסעהס עס אח זי  װ^סאיר ס׳

n״ n o r ברודער רוי באדױערען/ צו 
 נענא־ נצורעזענע וואס ?ןרײבם, טאנסאן

 דאס םארדארבעז. אזוי חאנדצען סען
 םעגצן טענממן, װי אמאא װידער צײנם

 איו עס איחנען וועאכע חאבען t? זײ
ען ^  יועיצן ײי אויב אתנםצרזינפען ק

 נאצד. .סון «ירם םארבצענחנט נאר
o אמר־פארצווײפצזע n  pujm יםא איז;

:כרידער און שװעסםער
דזשענע־* א ערב ױינען שיקאגא, פרן ארבייטער דרעס און וױיסט רי ׳םיר

ײנען זיעג א אוי,ז אויסזיכטען אונזערע סטרייק״ רא, אונזער גלענצענד. ז
ארבײמער אונזערע צוױשען באגײםטערונג די און

ײנען כתים. בעלי די שםרענגונגען גרױםע םאכען זיי פארצוױיפעלם. ז  אנ
tj ײניגע ערםאלג. ורעגיג םיט אבער אסאםיאײשאן אן ארגאניזירען  האבען א

 םהעבען צו ארכײימער קריגען םרראװען צו אייסט דער אגענטען^א״ן ^עשיקט
ט אזעלכע דארט רועלע זלי אז רױיסען כדר סטרייק. א םון צײט דער ד.רך  ני

ױטיג פאר אכער געפינען מיר געפינען. ען צו נ ת א ר וו ^ ר א ^  וואס א
ם דרעסעס, און ורײסטם ביי טען אר«- צט פאהרען יצר ני  זוכעז שיהאגא r^P אי

עי ט נ ר א ^ - ר ױגסםענס אוםשטענדען, קײנע א ױי וועט םםרײק דער כיז אםו

ט לעצטער דער איין ם כעלי פיעלע האבעז ציי  אז םםראשען גענוםען בתי
 און םילאדעלםיא יארק, נױ אין ארכײט זײער םאכען אדער קױפען

ץ שמעדט אנדערע דעם ערב יצצם אז צרוײםעל״ קיין איז#ם איסם. *דער א

ײעד קרעען צו גען S אנדערע און געםאכט ארכײם ז  4ח•5
c. םכערס קאכדםעס פרײז טשערלייים, אלע םע א״ אונזער םון און שי  אינטעדנע

ק ^ ו ײי כ ג ל א אי !עהר ט םיג, ב תי א חןן fp*n 1ם עי OVM PM סעלע אזעלכע ם

׳21״ר,ט ר ע י י י נ י ז י ײט צ מינ ז כ חי א ט מאכם !וו  אץ ארבײם אונזער ני
ץ גאר אלעםעז ך א וועלען םןד עדען «ו אימלאדען גיהען א ך אוגזער סיי ר ג

ל סון נאסען אין קי א ן .100 י ^ ן ~ - - ן ן ^ ן ו | ן ן ן | | ן ^ ^

 פ'ן'ם אױסגאבע ב^פטאגער רער אין ״ .
tMW  דזשואײ, טען13 דלס זו;טא; 0
 אר• דער ׳טא:סאז פר;;ד ברורער שדײבט

 יא־ :י׳ןכער רײגקאום דעס פון **נױזמר
: 7 «נןצצ

 רײנ־ דעם אין לריזיס ראגגען א ״נאןי
 עריואיםעז באסט^ון אין טרײד לאוט
ד פאלט, דפר פאא־סןנזאן. גומעז א טי

 איז ײניאן טאכער קאיט5ריי די אז ״
אאע באפעסטיגט און טעט״נ איצטער

 אז באװײז, א איז פאזיציעס, איהרע *
אוט־ געווען אטאא איז עס וואס דאס ־
<אזױ כיעגאיך. יא יעצט איז טעכאיך ׳

 דעם ארגאניזירם יעצס כייר האבען
 ״די ט״אסט גרויסען דלם פין עאפ

 וועאכע * קאספאגי״, ראבער סטאיטען
ױניאן די אנערלענט פאאשטענדיג חאט

אז צוגעבען״ װיאזננדיג ניט מוז און *
 שטעאם ארבײטער חנד װאו דארט *

 זיך מען קען פאדערוננען זײנע טרויס
ט שסיעצען. ניט זײ סי
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p *יז p ס ig r ,מווןן ogii נוסינ די 
m an  tn M צײט נעטג באתוטען ניט 

f« נאכמ די זזדבצופיהרעז jnruinfe 
j*p eun |'M uro'D •aruitns- « > •׳

I'M o*M וג«רנ>1 ױננער חנר געותן$* 
|a סי«ר«ל*?ופ'«צ«ר, 1•אצאנספוצע i n 

pin ן» pm 4 בימסס־איירמממסi גסלד־ 
p u s געשפיסצס הסט «'ר .35 צסיןאצ פון 

 אתיםנע־ תסבען װסם טםערען, אײגינע
 Dhv צוױשוון נאוואונחגרוגג םך ס תםען

ג׳ד אויםנענוםוע װסו־ים גאגץ t'M ער *ון
*m a;

 באגסעט דעם אױוי אי? איעצנסאיו ־ .
 איז עם תאנצצרטען. צוױיערצײ «צמען
 פון ״*אנצערם* א נעווארען מגעבען אויך

 םיהרעז־שאםט חגר אונטער לצים םחפע א
 האט טרופע די אשפיז. ם. י• ברודער ®ון

 םסע־ םארםאםעכצען, אייגענע גצזונגעז
 ארײנצוהיבעצען אום טדצאםען ציצ*

 ארױס־ חאט דאם אנוועזענדע. אלצ נםמט
 גע־ הארציגען און שפאס םיעל נעוזסען

 םאר אויר איז לצים־םרוסע די #בםצר.
 נעזונגען און געװארען ערנסם וױילע א

 װאס ליעד״, ״װאױארבײם םאלגענדע די
 װיסענדיג נים דא.איבער, רווחעז מיר
 די דערפון. םארםאסער דער איז עס וחנר
 אנבא־ װאם אונםער, אםילו חינקט ,ליצד

 א אילם אבצר ריטהם, און פאעזיע אאכנט
 אי־ דאס טעג ״באנקעכדליעד״ ספעציצלע

אײביגסײט. דער םאר ויערען מתעדרוקט
ט ײ ב ר א ־ ך א ד װ ע י ל

 2 פרוג׳ס פון מ*םיװ דעם מים זימען (צו
םר^יקעס).

יאר 9 זיך געדרעחם םיר חאבען ר#ד א א*ן
נאכאנאנה

 געװןןרען, נםאס אונז איז לעבען ויאס
רם זיעען געװען &ערדלאד וו̂י אארײ̂מ

גןףיו&נמ,
*אחרען. צום אארטע און גר״מ אצענדיג

y. טוי סױו^ א פיזצלצ*עדוס יז j-B ri__
jg g > פאחר, און

 :#ליםהגן * #יתרם ײז באם א װעדמ יצמר
 «אר, א •ארטנערס ■רעם*ר א קאטער, 1.

 םיטען, אין ײניפער » םיס ^ר8ן«רײ §ך
 וועג, געזןכטא זיך, חאפגעװארוען ױגיאן ויי

 גסיעח, די געייעז איו װײ• נאר
געסעטעלםז... און געסטדײקט חאט סןן

נעםםװיײ?*... און געסעטעלם
תליח... די איז געװעזען אייל־ארבײ®

 גאכאגאנד דיסקזטירם ירינצייען חאבעז טיד
 געװארעזי נמאם אונ? איז זאןי די גיז
 גװאלד, םיט אלטע c*p אאתיכפעם חאבעז ס*ר
געבארעז... נ״ װי יעיפ זיעען און

 באנדלאה קײן מעחר גים כא«ט טען
 ®ערז־, װי נים ייך יאגט ®צז ,

̂רן, אוםזיסטער דזני •א^יװאינדען ול
גאר וע«ט באנדלאך אנ*פא& צעתלם מען .

יאחרען... אין זיך פארװאנדלען ®עג און
לויב־ א ייגיאן אײער קלאוקמאכער, וינגם,

געזאגג,
 ׳ם׳»מח פטארק חײגם ?יך זײט און

 קל»ג,. אלפזע אן ׳■גר א באגראבען חאש איתר
 ױניאנס און איעיגקײט דורך

א געחם און חענט די ®אר זיך געחםם
קאראחאה

אינאייגעם. אלע לעבעדיג זינגם און
 *ז ווערען, חורמאנט אויך שױן זאצ

 זיענסאן ברודער שלעױננער, •רעזידענט
 באחוסען האבעז האלצערין ברוחנר און

נרעזענטעז. מעהנמ
באיןו־ האבען זיענסאן און מלעזינגעד

 אוז אנערלןענוננ םון רעזאלוציאנןח סען
 רעזא־ די .9 אאקאל םזן דאנתבארקײט

 קינסטליך עננאימ, p* זיינעז אוציעס
 בוכשםא־ קיגסטליכע מים אויסנראוױרם

m, זײ־ סײ^זיצנסאז שלעױנגער, םיי און 
 שע- דעם פון ענםציקם שםאמן נעװעז נצן

*חנזענט. ארידגעלען גצט,
 א באתוטעז האט חאליעריז נתדער ,

מקארדס. גוטע סעט א םיט וױקטראלא
 ארום דאס, איז ״אצזא זעהט, איחו־ װי

באנקצטעא. םײז גאנץ א געזוען ארום, ײח
 סעקרע״ אונזמר באראח, אב. ברודער

 פאל־ די צונעשמןט האט #סער*סתןדפורער
m m באנריסונגס־םעלעגראמע: 

 : 9 אאקאל באנקעם ״וױקטארי
 טיעםצנימ דער םון !פרײנד ״סייערע

 צו אײך איך באגריס הארצען םייז ואן
 קראגקהײם ערנסטע גאן שםחד^ איתר

 םרײ אונכמגליך געטאכם םיר םאר האט
 גדוי־ אײער אין געהמצן צו אנםײל הצר

ibd«p \vo* בײצואוואוינע^ איצטער אין 
 צױ^ מיט^אײך פײערען און ״פסחה אײער
 זיעג. גרויסען אלעםעגס אונזער זאנמז

 צו ברידער, און ׳שװצסטער #םארווערטס
!זיעגע גרעסעדע נאך

 אונזער לעמז זאי *לאנג
גארםענט מאנאל
א ב ב. א I ױנייו

i ן א ט ר ע ל ל ע ק
ז האלפםאן4»ו ל.

ריימאוט »ן פ<ײנער * ״
 פאר פיקאגא אין צסזיסםירם םאכעה

ר יטוור. 8—7 צעצגת די » *יים חמ• און

w ׳יגעווטוכ ת״ן ניט» 
1 2 b קײז ' ^Psp'#MB 
 woo זייטנז סיר וױי<

i r i  |*k ר מ  ouwnr ני
n וײן jpee^e] ת*גי» 

doip oopyi פױ די 
 14pnp*r t'M ומיל «ן
חןנט פון  דער םון •חןזי

*P דעם םיר ipayn סול

t<^^ ■ ■ ן e i * * * M  m t a i l im| .דיזער- פטרםנעזעצס 
i r  — odmpp:m|  ניט '

 ו אימרסיד^ימ די דיג
 ־ באיעם אײנענע זערז

ם עם^ימ תו  חזי«ו זזונ
 «<pi<« אונתד «ן מורי,

p poio”| »ײדטיע«מ« 
 נעויטחנן ב״נעעט״ערט

?ײעיען.
■ח׳ נעמאוגעניר »• pm wmp רער > an *ר די םון נ?ט1?טןןכד ע ט IW ^יי

o n יאנדמרטטגטען^'MB,■ ײעאמ־חט־
 יעטצימ pjnpr tvnrpvi pa ו

 t«M ■we ;“׳p» pw״ רסלס-
o טנץי tr pm נ#ו װײט'}s • 

 פירט יויבענדערמפננמ די
m jjnn'M •n װ.) r  o n  oyn 

tPWiwipp'M ׳!ועי־ח*צ יי *ו 
 טין מ׳גנעדזטםעגט טער־די

m כמגעדדמר •רמ״װ־יגןן גמן י

י * אױםנעם»םערם,
 אױסגעהוגנערם,

®טנעריטען׳
X ־׳״•-- -  oppip און ל ר11

DpyX סים pMBT 
 • •ליתגעס די אױןו

 אמגעזע 9 שטעהט
ס*9ג ודז ,״V" I י״

פניס דין אײ^
דײםליך# םעז זעחם •* ׳

 חונגער דעד װל *
 כארכארי^ז וזאט

* אײגגעקניימ*® ׳
ק ^ שםערעז׳ ידנגעץ זי
 איחם געםאכם «לם ־.

«ײט. דער פ«ר
n שעח r דאנגע 

אינגעל דער שפחןחם
.... <מז עד און

עז; סענם ^קײן ח־ינ  , •ןז
v זײנע ®ון און

8 4 A A 4 M 1 4  אוימןן םיעחן
 םיעמ־עז פאלען

מסוזוםזןךוױים• .

״איד טדמזאיג^ ם׳איו I םארי 4אי«י t'M ou װי — ק רון כזײ געקוםעז אזזער נ ױי מ כ ו זזו  דזרכ־י א ׳ דיד• סיט ד
איצנ^ וזאוינסט דו וואו געזאנמ מיר האם געהער

D ז#מז איהר איך וויא אפטר m װענע f  rupjm'M —
jnippu'M jnm נים אאסיר 11ניי נײז״  jm n לטםיך 

r , !סרנא jrp'3 אונז ווקגפן חנחמ
«ן רעדםם דו װי אזוי אבער  דיך איך JPP 4*tipPU'M װו

 דיח םים rlifov זײ איחר. י װענ«ן סימיילען עיעם אויך
ד איז זי זמרםט? n איעמנטו־ג; fm דײן חי  lum ojntr 

ו — איתר. מאר ייד מיממ זי, טאחנסחמ מ * >Tfir ניט 
I בײדען אומ וחנגומ רעחנז <טםיר אמןי־, וועגען חמ־ען

 •pjp ;קרת טולען ^ון׳ם ױאנזער Dip אויס ניםם ם»רי
 װאםער. Dip <«כט און זיננט נענדינ

- ׳ - םארלאמ? ווןום
!אימר סיט חנדען

: pd'dt v זיד הערט נעצעאט םון
' , 4תםג באלענטם דער —

אװעס. געחט טארי

w
i תרך תרםטםוטען עם וועלען םיר — n .מט איחם םיר  ו

dp |יי» mw 4אגג«נ«א
D האט ארזם תצ׳ם *אר m אין D iom nn Pop צייםת־

מ רעצ, באוױממ זיך תאנטן עם מן. ליי 4וט־׳»פימ1פינ נ
* נעזאנם: 5טםי Dip דאסע די
— to ותוו טוט Dip יאיהם. פאר הארץ
a האט מיר םיר״. נמםיינט Dip Dip וי n v צוזאםעננע־ 

dddpip וזאלז. דעם
Dip וויזים* י צײטתנען. עננ<ײ»ע גרויסע מווען ויינען 

 וואם נאר טוסען .םיר וײ. צװי׳מז נעאעגען איז קארטעא
־ נרוס.״ חערצאיכען m צאנתוז. םיז

 אײ און ״טריססאן צײטוננע!. די דורכנעאעוען הןוב איך
גיועאחער. — חונט איננעבארנ — הונט הערר — זןוארע״

/ — I טריאוםף באנייםטעחננ,
o 1אי םארנעסוםען ניס זאך הײן איו םעהר n .יאחר 
טארא׳ן. ם̂ו בון א אננעסוםען ס׳איז איברינענם,

 ,דלר נערוםען זיך Dip בוך דאם בוך. ניי א סארל׳ם
.״DntDB׳

 נעװיגס נערויטט, חאבץן אײמךבויםער די — װאס נסר
!אאעם pm Dip — !נעאאכט און ויך

םאריבער. איז יאהר א
 װיח»־ איו האנ חזרנאך אווי. װי םארנעםען וז*וב איך
i אויוי הזקען נענונמן n אוימן. אנדערע טיט וועאט —

i איו װירמר n יהאיגג1ם in 'P  .jpdipm .נעתוםען

w דצר האט עהזיסטענץ ן v p 
TPriMB tm נאןויוטן toiiam

 ותאכע מיט סםתיקס ןוטאאגריימ נע
 מ־ װ«לגתן אאתאאס גרעסערע אפיאז
שטאלציחנן. טעכט

pm o n אנק1 א נעאוננען o n וואס׳
i אוייי טומנדינ ניס n םאחמאסנים־ 

 זיי| םין צאתא אונבאז־ייסענחט• סעםינ
 א אאסיא די״»־ סארמאנט םקםבער׳צי^

 *DBDMP און איבערנעבענע צאהא גתיםע
סיטגיידער. אזססמצ

מ די אנ  װעדט צאיןאא jid עג<תיע נ
 אר״ סמאנױןןציןונס אױוי ט*חמגח»

מ־ גסו־ױניסן די *ת*ניויחמ w בייס:  ׳
אין  סעםב׳נרם די '.PVP'r אחם און מו־

 קיאס׳גד »ימ בםעם ןיעען 64 צאתאצ פון
םון inn טואםסעז אין נאוואוסטיינינ

*p ip ױיג«ז nma אימחױינט »i n  n
im» #ipw אין *א0תרג tDpp n* 

 איז מאײבתים וייעחנ און זײ צװיטען
m« אן איומנגינ npr i n> י1 טון 

i נסדיוניסז m r און אין OJWPr dim 
jp די to װי jp מ »איי|. איי

 איצם דאחי ארנ״ט חויפס אומעו־
on צו. וײן  in 't'iu n o 1טי־״.

pomp o n אויוי pm DMiupa i n 
p mdi'd i. 3 םים ddmp אונוער n. מיינם 

m אין  no pm ud5p i  4PMP*r ױניסן 
n  me m ptw  tnnwuM עט־ אעצטע 

iu,,יסחר אינע p  urn ddoppjm HM 
<,np*3o איז״ ומאנער גןאד״ און סיח

 הליינע די יױן
הענםלאך

 ביאםיז און *דוארץ
 צושטמלםעז״ אוץ

i דמס ח»לט r p 
 עלענד אח טו^נוים

ם  שױן פמרקױןש זו
נסס״ דער אױןז

ןץ עס; DiypM י1ם» נמלד״ p>p א לינט 1װ»* אין
1PPM Dtp DDP>r mp״V 4Pt”M

to. אױפ׳ן ops םיס׳ז װאלז־ םון אמים מח איו m
i—דא, װיחס־ איר טיז אט — p פחמוציכמר א סיט אקי 
jD סײן אץ• םאד ױנג און אונמוצװאוננען י!וטיםע. 'o r

o סאדי p 'u r. _ י. ■
i האט p»itv צאננ ניט — n ט1«מנ»3 באצעבאס — 
מ גי י אםת נים חײנם״ ססג שעהגעו־ / I סרכ» נ מעצט טו

mopp. 8 זיי יוסנעו »צײן און» (n 
mo* גויטינ tm em ps'm און *dmm 

pm ru עמנען t ■nr u .ײיםטאנסין 
 *an »ן ח*גך די nt ,ippin ויי חטגים

P ־זיי װעם איגטוותע׳ציסנאצ i tnpi םריחציננ
m m טצ< 'n  tm pin p'D 1» >m*?d אױטץ r t אױ 

i טון זיך חויכט םרעחציך צוצהע. נע n צוצקע on* י1 חיד״ 
 נלסו״ וױ תײויפטינ״ און נו־ין װעצס״ די pm נו־ין צײכט״ זון

מ זײנען  כצוין אײמךבױמעה די טון בצזטעו־ n און צאנ
i איו «צסז> תרכויכםינ אין n .טײגעצ לײפגג זון י1 חיםעצ 

'dd טוי וינגען. id ׳* גויםעה וײ םון, .
טטײמצ. און צוצסע סײן 1תיכע איו —

 ען!3צע opt pm מעהן !װעצם די איו ח׳ס־ציר
m צינט pit און באצויכסען  D''iDnwo'iM I'D 1MD

p«♦>
 jmp. הצ״נע א וועהט 1װאצ םון

 מצעטט וואנחגרער א .1ע»עא־בויםע י1 נציהען ותנ אוים׳ן -
 m װי נצאנצט״ הוט pn אי[ 1אנ3 1נעצע א װענ, ׳ן1איבע ויך

'!.tip א 1« רײוי
D{' שעחנחײט און ״תח in אויוי אראי חיםעצ םון m 

ײ איר טחונס ,׳n״  ב׳ד פון וױין חײםען {יסט m n זיר• נ
 םריחער. װי װעצם, 1נאנצע דער אויוי כערם

שםײכעצ. איך
טסצ• pM ,1ײאל I'M טצינגט עס
תנ אתינען3 םון  p}«% m — *n"D א dmim זיך צאוט ו
n זי ה«וס טיכעצ װײם » טיט ;עצ1ם״ •ייעריש n  in}i3iMD 

m p, האצט ■עקעצ א t'ן י i א n .םון שםראמט 1נסצ חאנס 
אוץים. םיכעצ אונטערן
נצאנצען. אויגען און צײן איחחנ ,1סי צו זיך נוי{ט וי

 װאם או| אוימז '1 מיט n םינהעצםט װאט הינה ,1הינ
אויס־ ײן1א ײאלז־ 1אי נעהםט n נמנציה דז? שםײנעצסט

 םײן זיך״ חיס םריחצינג, ס׳איז ? נעציעבטען א 1י1 חבען
!ע1טײע

Wp א םיט מיירעל דאס ײט1ש — !מאתען גוט — Jp־}
שטיסע. 1דינע

— שטיסע '1 איייי. ייר שםעצ איך
 נעמסן זעץ א 1םי בצום nip אמסצ םיט עם האם װאס

? ײן1א bmp אין
׳ם»{<ן m װי .”1נעש א אמיס צאז און שטײכעצ איך 1אי

i איז שנמהט װאס n .לופט
”I» נעה איר i םײן םון. אתיס וײיס 1אי חויז 1אי MP■

.1הא גײיע אלע

 אי{• *ז-אונחמי ׳nrp}n 1אנע 1םי
d -סערנעשיאנוול p i יעצם g נעצצנןנזוײט

ם iyD}im pip איו מ׳ טיכעצ. װײםזןן מו
 זאנ ייתו*, צו םפעזיעצ {עטוס׳מ״ איחו• צו פין איד יס״

.teppo איחר אויזי ת»נט 1סײ dtmv ציע און »יה
m o opip ippmupw- ; dvdv 1או'' t o אין נלאנצם 

nn'M .אומען
p( איחו■ «י ם«עעציעא פין איד}' •jpoipjf

־ עט? {לויפסמו טארי. צתב יך1 חאב איך —
m צאזט {יר p  o n  ■mu *mo » יע1צ3חעל־ upinD r- 

סיכעל. י)ם1ם» אויף ויך |jm»t לער
n — ־',wo ,3jp< יר1 חאב איו — n  »D}p Dpi« ? 
ip}”P^ — א איו חאב סײנמאל o״n> ציעב חײם אזוי ניט 
״ נעהאג^

 טיינע םעהו־• כיט שמ״כעצ און שטיצ {אנץ opi זאנ איר
םײכט. ויינען אוינען

pm o p — — רי< אײר, םיט» — ---------------
i? זאג איו »סס ניט, סט1הע מ כ»,—כא—כא — 'i 

p» ותכם ח n חויז 1םיי אין ijrom.PM די pmn, ,םארי 
— בצויז זאנ

 װי כצײה וחנרט §נים איהי■ 1אי טיר אויוי dpip סארי
טיכעצ. 1איה

 װײטען m 1« זיננגג טייגעצ א »תם. איז שםיצ
סײפעצ. k אויוי ■»סטױ « שפיצט

r r n —r r r m —n — תטם סצימענדינ at און ציעכע 
P{*'• . ״־_

 tvppirp{ייד o>pi זי יpniv, 11 םאוײ טו״עט •אטעצעןי
TO 1MB•
־ . . שטײכעצ. איך

— 3 n׳ בצ״ר יםט}mo ,m p u,'איד ־ T'T son אי־ 
פין. t'M אוםנעשיתט מי פעתעשו־ספען.

ס - מ ז * ,י. 4ח»נ< איהו־ {עבען 1םי זאצ ד *
!נײן נײ|, —

 צאננ ייך, באםראנט וי 4יי1צו אויוי bo dptd םארי
ה יו כטבאטרא  חויבה מדציך שװעת אז׳י dtdu td אז ד

 ivpos nn'M pM צוריק הוסט ם1בצ דסס 1אי עיעז1 סז זי
— אונםענציך, pm יסס יייחמ, ג׳יײט ייייד• ט׳יב ײיי

 •— איחו• pm דיעגםם ס בי| איו אצײז, זזזהם — {יה ,t יסגט
on ס 'B, 1־ע1פעצ ײמצחס־, שלסם, ס הסט איהו־ — 

>.ioo t n n  T to w  |im 3P>
»ין. אסך — סרכס! —

 אנסm mum «1 נעח n« dop םיט׳ו <ppo׳* יי ניב ײיי
ם האט צ צי ע מג MP םייו יזרך ת

too ^nptin צ*ם 'it,. — װאצר. אין פארשוױנד איך
ײ םימ  {יך םיט םײדצעך, ם•■ סיגמחײ{ סמי יײז {יט דא

jim o''PD}p i שנעצקייט pm ײם.*מצ•3 שטעט־מ מען
mpp T* זיו dim .סחײם TM ײפ1ש • upi3» און 
jijm 0'0 איתם סארשטעס■^  p'D

pin fD'lM D'im 19s T■• נעה איך בו״יעי. םיט׳ן 
.10 DM* tm TP DW «

w יצײ ײיי m און אויויס jsift o n  bo*w ocvt
f •0P13 o מחםם — :איחם w ין» איר n איחם סראג 

ע ^ ו מי חי1» tn א m m o ם» » ס •1נ

 די 1אי אצעםען פאו־ 0אלייױ{3 אססצ דיר son וױד איחם.
p חסב איד |,9או'נ t פאתעםען ניס -* o n  iw 'im, ײססטי 

'i צתכ{;גגצץט אזױ שטענדיג ovod. איר son 0 דססP1WM3• 
Mpn 'm o ntfo n יד» «t נים jvDvnoo. ױ אייצ» w.

 pM •pm >m ומצם, ךי dppumb סעסגמתיש o נ»כס.
irum סים ;חינמצ r 03ציי i n .וויכמצ,

p איך t אויף p«3 m און ים13ירקעד3 אמנמו־׳ן pip
Td'im ^ ס ׳יי

dp Dpi ,in .1פרײ ףציינע ס שםײמצ. איך  «Dipn 
f rwn סײן אין י)צא«ט

T מצעצם סציעעס ס מ««ן סר»בם »יד « p i pm. איך 
o ip p i  dsoto ״3 סנים׳צno p 'r  o .צינט ojrn du 'ii 

tpi ,p»r איך pv? 0• » חסבען•{' o n  *i' im ispip i» D3n 
M {עדסנמן P p'o n n  Tin iram r זיי׳ *»עחז ײי

}V •IP'ITB |P .
t'M זעחט מען שצאס. םון 1פענםסע אצע אויןי «צ<ן

־. 4{'« וסך i"p נסך
d אמאצ סיס ipi }ס ײסעם,1צ( ס סענםטער, איין ציכםי 
צ«ם•o'no « 6 זיד ייסט1 עס jim סצינגען שויבע) ודיסע^

• i p *d pm איו in .שצאם t _ J , , , 
n צ&עגט אסאל סימ  •pt ̂ימים םיר  משריי גרױס א און

opt .io אײן אין 1םיט ס »תים צויפס n איו n צטע« 
 >tPt אימי־׳ו צאנ«, m אינצר זי צזיפם ענדינ”1ש י.1ט*
ט .p'm i>«« po צױפם וי מי i מינמן * , p 'b יפט1צ o n 

n ויו oomu op און חעםד n  nn'M, oim פיט־ 
son t»k איייי• 10 סארנצמז אימאנמן

ivpw, ־־־ ’ם״י — ז איר וסנ ײסם כא־כורכ*, — איעמבסת
m o.* שאקעצס bmp o n ׳

.n n  ,*rum m —
p,ציסערן. צ״חן םייגע איך np»r טײייגענדיג n r it

}pm Dim eoni •נשםח
-1 fi ,ngo ,mt חאםט >nB — f ipj'11* o ap« איך 

V o r n — זיי ju n w u w o
mo« םיס׳ז שאסעצם MP
P'M חאם opi — ,}'unnoo* ,t זאגס ——

njm ,ioopDo ! - ־
; — m im s ,י.1סא ייך s»im געוונם• ןײ — סווי

I 3{י — 'd 1 חאנט, דײן '.moויצקט~<יס ?
Tom ׳ן1אונטע «ן ה»;ט די o'im נעמם ם»רי t איו

p״D יינעחװציינצן sn  on׳jumpo q 
mo to •איחו m'oo'ipjr יס} OP pp* 

ט־יימן pip '1 PM נראנעצען, נראפישע
i  n P 't}״pM 1pdpp dimp *־װיים־מס 

P* זי 'ii opjiD װיססאנםין, טער  oon
itr»pr DPo>p n » ” t pisnos djop

איצינאיז. * שיתאנא אין
awn עסציכע p p n  pnpi ire ip i 

{p t can mo D*inp to k :pdjopo'h
i אינ׳ס• n »ינג״,1#׳?צ1.שיקאנס־וספ

doip סיס m״i« ״>}.o ms>pi M׳pm 
m* נעצומען  m ^ m n in i in'M pm 

o''sm  Datmotup 1*מ«סצ1אחנטע 
 P'noo pM oor tan סגצוה»צו«ן איז
ps צו a •זיוננ ipso חוץ א imp ttm אוג־ TO D«M>indop .*putum  i»t. א סנװייוןן

ײ — ס,1געו ו i נ » o. '
 ויר mpp און יט1ש im» m מ»ר איך אזועק. נעח איך

m i l  dim .צוריה son t'm סעשענע אין ע«עם in'M 1MB. 
 חאצם |im dio זעצבעו אוים׳ן אצץ נסך שטעהט 'mo־ '

opniao auo o n טוך1פא םיט׳ן il jim”•&}
i ווצענםאצם וױצ t'm — ,t»» ואנ — י,1סא — 'i 

dpbp •י נמפעצם יס^ שוונקעו י t י  o n
i סון ארוים נ«ט איר : n ימשענע o n נרינע קציינע

. מאתצוג
dduip n עס נעם סס — . .in אין o n אריזינשטעצען

ן dpi געציעבטער דײן מאס צוםען,3  עם װיצסט שענשען. ף
? ס י ־ ני

 פין חאנט ברענםע1פא שעהנע, א אוײיס ■ נעמט םארי
*ואועצע. אס1 איוצ• 3{י T'M jim tidimb אונסעו־׳ן
1 י1םא געוונט, זיי —

pip T'm אםאצ נאד איחר יוי1א — T gnn נעה ppim T'M
t V t iP I  pM

m o  .dim  T 't  pip t m' שסעהם }TO ן ס׳ י  TioiMB ט
פנים. ײם3

n צװ״גען I tupm tli״ ׳ '
np} T 'm ס י מ b א »im׳im a n i  i| או pM i צ p d i i i o  T 't 

sm אמנמו־׳ן סון אזיזי נצחט »ן n מאצ. s
nj} tm איך א*ן np. נעחונסען פיעצע olio ipsnmr 

 ps אי\ ־ .1װײנמ אזן וױיםעו־ אצץ נץח איר ■.op םײז אין
tps'ikb o{ אבער 4י1טחיע אביםעל נסך n  opi T. ׳ 

np  t*m מ םים - •ריט. .גי
- pimu T 't איצס dpdo »  p t, מ 1װא תו מ צ שײנט כ

pt n 1אי o n שסטען שאז־םען א ײסו־טס נרזמעצ טינתאת
^ י * ׳* ׳

1MB .׳ זיך
i אין צי{ t'm .dso{ סיו עס fu םיט own םארציינן 
wmim!־׳ pip p t ■op שװיםעז װסם שסעחון, י1 אושי PM 
m א און וןימל. ro r פחדכמו־יג׳דעען יס׳ן1א* <t«'n 

np .איך
^ ,BP3D *on אין ?צסגנ j«p oum סען נסכט.  1צי1פי

i חיגמצ. אין ppota׳ די שיי{«ן *מרציר אוז n םוי »}o in 
o m■ אויוי n »  m.-* . ■«.׳» •

n p r t  pb |»e») ױיוון  ipr}0} o tie 
jim ip ip  o m  |P ” t ,ײעצמ בסיעס׳ ,

p םיס{עחסצפ«ן t סון *ײס P ''ioo

T'n i פױחמסרגעז. 1מדצימ1 ס n 1 איבער ױך לענט 
ווסצד.

n»} t'm אייוי 1װאצ &ון סומים i n צסנקצ; Di»po ,mo. 
— J 'm o ,T'M ps DO

dub o n  oppimo *mo 01«ייסםע 1אי םסרםיד נדם׳ן 
T t. ,אוי, mm ,*mm, װסם ? loop in'M Don

pir ioonp — ,איצמ to איד {no — ? s»'5 T'i jon
t»m •שטיי — TM סד {י  O'D W'H• אונםער ני|

om pm —־oon Don ,i נ«םסז '1איח f 
n או{גמפסיג p ir איתו*. 1םא אין dim onm  mp n 

op tan■ און t o  ipm opip. נעכםען, װי זיננט. סױמצ ס 
t » o m סון איצט i n וױיסען d'siddood m •פ״פעצ

0{* p'ii — ,T't mt. ׳«»io

in n '}  i»«nnon אצץ טסצ; ים׳ן1א I'M ,ס שסיצ» 
nin.* שצסםט  o n

r 3 איד ־־ tרעם אונםער ײייס שסי־ססט ײאס ?וואצ. יים
n n,״ o i n נעצעצם. כײידעס

m 1םיי איז ישם11 י»יאצ n tn .ציטערט
צ א ^ i 1אי »1P m םים געצעצט po o'im נעהט סי n 
האכס.

tm ׳ ' ך אױןי. שםעצ«יד
{i נוטען — p it, י סאדי

 *siM םון p'K זיד opip iim vim ציטערט םיידעצ דסס
in צױ«3ו»ל־ — טיכעצ אױפ׳ן סיבעצ• סער׳ן n o r• 

ih u םיכע^ אונםעו-ץ סון שסדאצס
. — auKvir ,tpim  i»ou.־

י.1סא •.upm שעהנעו־ א —

— T't i n ,םסרי אײן
non ou 1 הסםסי son tm  .,ioo 4»iodז —ט — ציעב יד 

non פסו־סוך איז מיינס •pno
mm pm —,* .ייס» ומלי mm חסם ? io&pdo n
u'nnts — ,דן־ l»son mo i»Jp i dv'm ,Donp , 'imq 

o ,^ סי " ש |.t im  Dim du .mp oMADAM קא■* ץ מים שאהצלט סארי
tm ,פיהצ ip i Tm" m .חיך מרד בציתס ע*עס בצײן־

dop. םײז
«T יסנ:

- dp tm ogu .'*wo pgt סיס n  _ ? in םיד קענםט 
T*t ? m< נים an np״dv son איצם w .dpiwms בימ״

שערנע״
DUIP1'
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'ifמל רעדאסםאױס פוו ח־ני מ נן

*Ms

i K v l

ft)

 »•ib דעם אויח ריקאנםטראקשאן
ט דעם פון נראם שאינ באארד. ח
 םיט שפת אעצטען נעמען זיינען «יר

v םון םיטיננ דעם אויןי ב»זיד dpi 
 םוט קלאוס. דער שון נאארד דזשאינט

 מעדש־ איז, ױניאז, טאכער ריםער און
 ערװאר־ די הערען 1צ אנשםאט \וירדינ,

 ראם װאס זעאנםט־לויג־געזאננעז, טעטע
 pv נאטיראיף אזוי ipupi אםשר, אאאט,

 םיר האנען זיענ, אזא גאף פארצייחאיף
ipiibpi שטארש דעלעגאטען אאע we־ 

 ריהאנ־ םון ארבײט רער םים נוםען
ססראששאן.

dp א נעװארען געמאכט דאןי איז 
pvivi אינדוםטריע. דערי אין רעװאאוציע 

 ;שטיש־ארבײט אנשטאם וואןי־ארכייט
 אנשטאט װ״דזשעם כאשטיםטע זימרע

 א־מער־ענדערענ־ זיך און אוכזיבערע די
n פארדינסטלעןי.“ pe .אנשטאט םו־יחער 

 די איצם האט אסס׳ן פראטעשטיװ איין
 םארחאנד־ שיחרען צו און טאן צו ױניאן
ipa t< מ שים אנ  מזםיראיר — חיײ נ

 pi pivot- טאשינעדיע pvivi די סוז
*inpn D im, זיי[ צו אום ddvbpux 

 נאר ניט pv נאדיננומען. נײע די צו
 פיע־ גאר װערען. נעענדערט פיעאעם םוז
 כדי װערעז, צונענעבען טוז נייעם אפס
op איי עס װי ארבייטען, אאעם זאא 

ini'U. דער איצט םאתעחםט דערפאר 
ivtpviddivp' i .  dpub“ םאםע דעם

tviPa'tv אויף dpi דעם פון פראנראם 
פאארד. דזשאינם

pit, אױב piptiw נארען אײנדריקע 
dm mu, רעקאנ־ די אט אויר וועט 

 םאראיבערגעהן *עריאדע - סטראששאן
 אין רעװאלוציע pvivi י1 וױ ש׳טיא ««וי
 םייםטע די װארים אינדוסטײע. דער

 נויט־ די םארשטעווען טוער nא סייזרער
 איבערבויאונג דער אס pe זוענדינשייט

 דער םון טעטינסייט װײםערע די ־םסר
 איבערבוי• דער דורף אויב און ױגיאן.

 עטװאם פערזענאיף םאנבער שען אוגנ
 חינזיכט דער אין סיי ײערען, נאריתרט

po און אינטערעעםן טאטעריעאע זײגע 
 אז גיט, סיר נאייבעו אמביציע, פין סײ

 א אויף נאר כאטש שאםען, זאא דאם
 אאע יווארים ;באוט בײז עטװאם וױיאע.

 נױםװענ־ אוננאדיננטע די םארשםעהען
 איבער־ דאזינער דער אט פון דיגשײט
נויאוננ.

 צואיעב אז פארשטעאעז, זיף אאטיר
 איינינע ױעאען איבערבויאונג דער אט

 זײעוע םאראירען םוזען ױניאךבעאסטע
 טוזעז װעאען אפשר, אדער, עמטער,

 אםט; סארט אנדער אן אינערנעהמען
 ײעט אפיס נעײיסער א אז אננענוטען,

 איבע־ פאר װערען נעטונען נאנצץן אי|
 דורד זועט טעםינשײט זײן אז אדער ריג
 גא• שטארק מוזען אוסשטענדעז נײע די

 אונטער אז זײן, ipp ווצרען. שרענקם
 po אזא װאאט אומשטענדען אנדעדע

 רײםערייען, צו געםיחרט איכערבויאוע
 אז ניט, אנער גאוינען םיר םומעא. *ו

 קאאוה־ דער אין פאא דער זײז װעט ראם
אײנער אויב דארם, ינויאן. סאכער
 צוריה־ jpno זיך װעאען עטאיכע אדעד

מן,  אהן טאן נעװיס עס זײ װעאען צי
pmpa'R װי מורמאערײ, איז נערעדערײ 
imppipn •װען אימער, עם טוען םענשען 

 םון נויטװענדינסייט די אײן ipnpt ײ1
ענדערוננ. אאגעסיינער אן

זאגען, ניט-צו דערמים םיינען סיר
 י1אוי געיענ א צי קומען טאשע װעט dp אז

 אײנ־ אונזער אםםןן. סארשיעדענע•
אין םארסעהרטער. א נאר איז דרוס

 א םראגע די זײן סענ ױניאנם סאנכע
 םען נעהטט װאו :ברענענדיגע גאנץ
 די, אאע םאר ככוד און עםטער ג?נוג

 בעאגים שטארקע אזעאכע זײנעז ײעאכע
 ױנ* קאאוסםאכער דער אין דעם. אויזי
 באאד עס װעט טורא, םיר חאבען יאן,
pn ײן: װעט־ סחובע די ;םארקעהרם : ז

 זא־ װעאכע סענשען, מעז נעהםט וגאו
 אן אז איצט, בעאמטע? זײן װעאען אען

 «ײ• גוטע אזעאכע םארריענם ארבײטער
 םארחעאטניםםעםינ־ אזעאכע אין דזשעס
 אאץ *וערען עם װעם שטונדען. הורצע

 ריכ־ די סריגען צו שװערער און שװערער
 אםיאו ױניאךאםטען. םאר םענשען םינע

 םיע־ גאר 1האגע צייטעז םריהערעע אין
 רעזיג־ ױניאדבעאםטע טיכטיגע נוטע אע

 דער פון ׳אאדען צום האבען, און נירט
 זיך נעהםענרינ םאראאזען, איחר ױניאן,

 זײ װעאכע אין טעטיגסײטען, אנדערע צו
 איצט ערםאאנ. היבשען <אגץ א האבען

 און עתוארטען. זיכער דאם םען מענ
 די אז זײן, ,נעםאאט שטארש שען עס

 צױ נאחענטע די םאר האבען זאא ױכיאן
 אויפנאבע, שװערע א זיף פאר קונפט

 בעםע־ די אז דערצו, דעראאזען ניט ײי
 םוער און פיחרער םעחיגערע די און רע

 וו?ן נאר״ ױניןן. די םאראאזען זאאען
 די ז*ײר אויםהוםען, זאא עם אםיאו

 «■ די פון «אנג«ד זאא איבערנויאוננ
 גע־ dp װעט ארויםפאאען- מוזען אסטע

 םינד?םמ? די פאראורזאכען ניט װים
 איבערנוי־ ־ די און אונצופרידענהײט,

 שטיא אזוי אננעחן ׳ װעט אוננס־ארנײט
זײן. נאר שען עם ווי גריכדאיןי, אזוי און

 דער־ יא שוין האבען םיר אז און
 די אגחאאטען פון װיכטיגשײט די סאנט

 האא־ ױניאךטוער, םעחינע און טינטמע
 אויםםערק־ חוג רpאונז פאר סיר טען
 אור־ צװײ אויןי ױניאן די מאנען צו זאם

 נאנץ מטע, 7גאנ אייניגע װארום זאכען,
פאראאזען. איזזר חאנען טוער פעהינע

גע־ עם וואנען טיר װי װײט, אזוי
 אור־ צװײ דא .זײנען אויםנעפינען קענם
. ' דעם. פאר זאנען
 די װאם די, איז אורזאכע ערשטע די

 נים איצט ניז חאבען ױניאן־טיטגאיעדער
 ױניאן רעם צו אכטוננ נויםינע די נעפיהאם

 ױניאן די װען זעאטען, זעאטען, בעאםטען.
 אײ־ אאנעשעצט און אנערשענט האט

 אטטאסםערע אזא אין ארבײט. נעמס
ipp טום װאם םעגש, א ניט.אעבען אאנג 

 נאד דערצו איז און ארבײט וײן נעטריי
 אנשטאט <וען עםםיגדאיד. ביםעאע א
 אנטוננ און אנערשענוננ םארדיענטע די

 אוגפאר־ הערען צו אוים איינעם שוםט
 ווע־ זעאבע, די םון פארװירםע דיענטע

 איז געדיענם, געטרײ אזוי חאט ער מען
 אױסצוחאא־ אאננ אײנעם פאר שװער עס

 זײן. ניט זאא ער םאיכט־נעטרײ ײי טעו,
 םיט װיא יעדער םענש. א איז מענש א

 זײן םאר אנערשענוננ ניםעאע א רעכט
 עם איז םעוזאט, דאם װען און ארבייט.

”i ניט P ,איהם זאא עס אז דואונדער 
 און ארבײט. נאנצע די דערעםען ענדאיר

 עםײאם טאן ״צו נעהםען «יד זאא ער
? “זיף םאר

 דאם די, איז אורזאכע צװייטע רי
 ניט שײנמאא אױ ױניאז־בעאמטער ־דעד

 זײן םאר געװארען באצאהאט נוט צו
 ציים אעצטער דער אין אבער ארבײט.

 מאנערער זעהר א װירשאיך איין זײן איז
 פון פארדיענםטען די םיט םארגאײף אין
 שוים טאשע ipp ער 1אי ארנייטער׳ די
סאכען. אעבען א

 ווי אז נעזאנט, דארום װאאטען םיר
ײ רײד די יא שוין איז עס באאד ר  פין.

 דער אין אױף• טוז .“שאנסטראהשאן
 ױניאד די םון שייכות די אין חינייכט,

 ױניאדבעאםטע, זײצרא צו םיטגאיעדער
ענרערוננ. באדײטענדע א אײנםרעטען

 זעהר טאן וועאען ױניאךםיםנאיעדער די
 אפיאו אויפחצרען וועאעז זײ װעז ניט.
 ױניאך רצם רופצן צו שיאם אין נאר

ד שעהנע ניט זעחר די םיט בעאםטען  נ
 װ. ו. א. “.םײשער .פאראזים׳. :מען

 שאאוסםאכ?ר. די םאר אבער ווער, ווער,
 <p'B אזױ חאט ױניאן די וועםען םאר

 םיתאמ נעװים דארםמ די אױפנעםא;,
חצגד די םיחרעו־ און טוער ז״ערע פאר

װיםאז, op 1זאא? רפר
 po נעהאאטען די םווען דאן און

 געהזד באדײטענד באאד כעאםםע אאע
 ■pnpj םיעא אזוי אוויןי ומחח, כערם
 האבען ניט זאאען זײ אז .pram כערט

 »ן אויוי dp איבצרבײםען *ו, pm שײן
 םאםעריעא זיר נאצאתאט װאם ארבײט,

נעםער. פיעא
 די אין •באויז ניט טיר זאנצן דאם

 טוער.< * ױניאן די םון אינטערצםען
 םצנ־ איינצעאנ? זײ זײסמ אאעםןן נאןי
 טען וױ קען, זײ פון יעדער און שען,
 בא־ אאײז שםערטעא זיין ,op זאנט

 אינ־ די אין טיר זאנעז דאם .שט?הן.
 אאץ איהר פוז ױניאן, רער פון ןpDpרpט

««npTpo שטארש?רצר און j«n»npi
 שאיינ? די םיט אז זיך, םארשםעהט

 םאר־ די םון רpדpיםנאיD די וואם דױם,
 IPP איצם, צאהא?ן אאשאאם שי?ד?נע

ipo פי גיטpװי אב?ר, אויפטאן; א 
 א 1אי אננעװיזען שוין dp האבען םיר

 איז ,“.נערעכםינשײם נוםצר פאריג?ן
op הי<־ דער יאין אויך אז ציים, שוין 

 דױם די .pnpii רשpאגד op זאא זיכט
 װ?ר?ן. רטpכpהpנ באדײט?נר פוז?ן

 פארהאנ־ ײ?רט דױם םון pפראנ די
שאינט רעס פון ר?אט  אויט באארד. ח

 נדעח זיי האממ נ?ה?רט, 1האב? םיר
 י1פינ אוי!י באויז דױס רי jpnpppn צו

 Dipo 6 די און םיטנאי?ר. ־אער םענם־
 ?םויררזש?נ־ אן זיף םיט ביאד?ן זאא?ן

 נע־ ניט זווײט אי דאם אב?ר שי־םאנד,
 ריכ־ זיף־ האט רpאpה ברודער װי נונ.
 םון סיטינג אוים׳ן אױםנ^־ישם טינ

 שוין נעהם ipd אז״ :נאארד דזשאינט
 זאא םו הינזיכם, רער אין טאן opap יא
dp זאא ארבייט. חאאב? שײן זײן ניט 

 רגאובען זאא ײאם אזוינם, װעחגן געםאן
“םמשות. א

פאריזאצ־ אדאר ,פארדוגתאאם זאא
 pכSpn די, טח ארנײט די arum נפרט

 םיטנצחןזאי■ םיכםינ אזױ איחם האכ?ז
pro. נעםען די דא ראיןס ניבען מיר 

ס ומאכ? די, פון אכא.וזפחות ײג  נע־ ו
 רײ־ םאםש!פאד?רשם? די אין שטאנען

naoap po tpn, אח bp תידיד אתז מום
 אויסאאזען
אניאהג

*רוי־ דסם צו

איז קאמיםע

קוםט• קרעדים װעםען די, קרעדיט
שאאושםא־ זי?נרײכ?ר נרוים?ר דשר

 אונז פון איז שישאנא איז 1שאסא כער
 אויט נים װײט נ?װאר?ן באחאנדעאם

 איז בים?א א פארדי?נט. dp חאט «ר
 שישא־ וואם אוםשטאנד, ד#ר שואדיג

 נױ po םײא nipt'iD א־ םארט איז גא
 אזוי ipo»' ניט ipipp טיר און יארש,

upi' ?גאײך זײ און אײנצעאהײטען אא 
ב?ז ?^ ב  םיר װי א?ז?ר. די םאר אי

op> ipjpp אין טאן o p א םון פאא 
 אײדי?ם אדער שאאוקטאכ?ר־סםרי'?

 יארש. נױ אין םםרײש onpp״D װײםט
 אום־ רpד שואדינ אויך איו בים?א א

 -pi זיך חאט םםרײש דשר וואס שטאנד,
 טענ. <אר א םון פאראויף אין ענדינט
 םיוד די האבצן jpd פאר די אין מױוים,

 װאכצ; ארייננעאענם סטרײש פון רער
 ארבייט, און pענ?רגי םון מאנאטען און

 op זיף אאזט צייםוכנ דער אין אב'ער
 איב?ר- איב?רגעבען, אײנם אזוי ניט

 אינ־ נויטינ? די ם?חא?ן op ווען חוי«ט,
פארםאציאנס־שוושאצן.

 די כדי אא?ם, דאם ש־שאעחרען םיר
 און שישאנא po שאאושםאכ?ר בראװע

tײpרp ?ניט סיחרער טיכםינ
ippiin םיוד סיר אז טאםענם, א םאר 

 דשר םון זיינ?ן זײ- וױיא זײ, צו \9ל
 זיי־ װאס די צו װי רpאטpp װײםצנס,

npDinpi jpi צו פיהא?ן םיר אונו. צו 
 און צונעבונרעגשײט pאבpז די זײ

 טיט^אי?דער די צו װי פריינדשאשם.
 זיןי 1פיהא? טיר און יארש. נױ פון

 י1שאמם np?״ טיט שםאאץ אזוי אונשט
תר און  און האט&ח םיט׳ן װי זיענ, זי

jpn שאאושםאכער, יארש?ר נױ די פון 
 דאם, און שטח, אין װ״םשייט די נאר

 געםױ ניט זיןי האט שישאנא אין װאט
 םארשםענדאיכ? בpצואי שײנ?ר, נען

 באריכט?! אונז זאא וואם אורזאכען,
 דארט װאם ׳אאץ איבער ברייט און אאמ
 רpאונז צו אונז, האם פארנ??ומצן. איז

ipcp' d ,שיא־ צו נצשטצרם באחי?רצן 
 אויט ,iP't 1זײ און שאמיוי opn ר?ר?ז

פאררי?נם. װירשאיך dp חאט ער
 נאייד שײן אז םיר, װיים?ן זאר 1אײ

 IPii םא^ opip' 1אי [vvivo pרpאיכ
 זיײ נ??נריגנ^ זיד האט םטרײש ד?ר
ipi ניט שישאגא 1אי Piw,| די וױ 

 שאאויד דער פון םיםנאי?דצר pנדpטויז
 דאס פיחר?ר. זײצרצ און ױכיאז רpםאכ
 ד?ם אויוי |npt צו שאאר ip«pj איז

 סיםינ^ אםת־ענםוז'אםטיש?ן נרויםעז,
 נעװא־ םpאדpםpנ איז dp ווצאכ?ן י1אוי
 ד?ר דאן און ^P't נרוים?ר ד?ר רסן

dppjop, אויוי vn  ip^ pii• איז צענםצר 
 כ?נדזשאטין ip«pj כטpר פוא^ םים

 דער פון «רצזידצנט דאר שאאזיגגצר.
? ;■<. . ־־ א'גם?ת?שאנאא.

 םיר וואם אײד, אין
זווו און ponpnjm די

 פאדהאאו |psyn ײאס
JP 't |BD -

דד»?נ?ראא די
: |p3t$np« פאאג?|דצ pe כאשטאנ^

תשענע־ שאזמיננ^ בענדזשאםין
 וױיס סשוזזאטאן, ji ;םש?רסאן ראא

.ipojnppo נאאד, אואיס ;טששרםאן
נאאט־ ס. :שאםיםע סשם?אםענט

4,־ טשצרםאן. םאן,
DPP'B גוראאמאן, ה. :קאמיםע
 npopnppD•. באראװיץ, ;טש?רמאן

 סשו^אטאן, ה. שאםיט? םינאנס
סצשרעםער. נאאוב, ;טשערםאן
טש?ר־ פאנ?א, a :קאםים? אאא

ivo פינשצאשםײן, ;םאן rm o . 
טש?ר־ פיאיתרמאן, :שאמיםע חיאןי

s ;מאן j i.־ rw o n n o  opd
שאהן, : po'cpp ארנאניזײשאן

 פיינבערג. און מענרעאבאום ;טשערםא[
אסיםטענםס.
» ^ע jn ט. : שאםיט? ר 'm

 ipojnppo נאאדפיס,' רםאז;pטש
 חינד־ םים :ביורא אינםארכײשאן

סעא.
םאאאןי, י• בױרא: שאטאאײנט

ס?שר?טצר. .ipdVi רמאן;pםש
נעאסאן, : קאםיטע טאון אװ אוט

ם?שרשט?ר. רובין, ;טשערמאן
w»  ד־pר פאר pd'crp DiPDrt־
עײפפר. ב. םשצרםאן, נער:

 דיסכד צי Tppwpp>o טנאסיסטא
 א?פשאװיץ, potppi : pd'drp ריסם

po רוןר םון ם'סנאי?ד יארש. נױ p m- 
באארד. ii'DWiPPP נעראא

 כלאו־ן זזי צוװארם א
קליװדןנד

אין וקמאכער

 1װ?רע אען צ־ דאזינש ־די װעהר?נר
או מי^ װייםמ געשריכען,  ד?ט גלט. נ
 פון iPii^iRmitD די po רעזואםאט

 פארשםזד די צװישען שאנםצרענץ דער
 און זײם אײז םון ױגיאז רpד פון הער
 אװ באארד די און אספ׳ן נאםצם דער

 ■םיר זיים. אנרערצר דצר םון רעפ?ריס
אוינד אאעס •זיך האט dp אז האפשן, , 

 ?רװארם?ם?ר דער אז און “נעירצסם
.pnipuH אויסגעםידען איז סטרייש

 שאיצע רפר אן ppo ריכט?ר םיט
 IPD דאחי ר?פ?ריס אװ באארד ר?ם פון

אז po אז ?רװארםעז, ם׳ צ  װיי־ אןן אי
 op ווי אנרערש׳ םי?א 1זײ dp dp« םער
 ױין DPii dp אז ;נערוען איצט ביז איז

 ארביט־ אן ארביםרײשאן, ײירשאיכע א
 און ארביטרירצן, dpii וואס ר״שאן,

 קריװדפם ארבײטער pdd״d די דאס
.pnpii נעסאכט גוט ייועאען

 ארויסנפװײ «יף האט pp6 דזשאחש
ipi םשאר־ גאנץ א האב?ן צו איצט ניז 
pp די םאר פאר׳אמפנדגיס ipd' m פון 
 האכמ םאא שיין 1אי איז ארבײם?ר, די
 ניט חרטה שיין שיינםאא ארבייםער די

 פאראאזשן זיך חאבשן זײ ורען נשהאט,־
 op אורטײא. אונפארטײאיש?ן זײן אויף
 אין אז םארצושטשאען, ייד אונם?נאיר איז

אנחגרש. האנדאען np זאא קאױואאנד
dp די איז איצט ביז אז אםת, איז 

 שאאויד שאיײא?נדער די פון ערםאהרוננ
 זןתר ipiipi ארביםריישאן טיט טאכ?ר

 הא־ ארDרpד און אננענצהםע, ?ײן ניט
ipd אזוי זיי ddpd ^אויפצױ באשאאס 

 םיר tpdr שאםוי. דעם איצם נעהפען
 נים אופן בשוט דארף dp אז !,ppנpר

 סאױר פון שאאושםאכצר די פארדריפ?ן
 גצמאכט, אזוי זיר האם dp אויב לאנה

 גע־ דעןיאויסנ?מ איז שאםיוי דער און
 פאא. רpד װירשאיך איו דאס ױאר^,.אויב

 א אז ,tpopnpD ניט 1דאר ipd ־׳-
 פאיוואפנ־ איז איבערהוייט און ?אמיו*,

 nnpt א איז קאאײדאינדוסטרי?. דער
 אוטשנמי-־ע! פי?אע זאך. ריזישאאיש?

מז שאיװאאנד אין א  פאראײניגם, זיד ה
 שאױואאנד איז 1שאסי א סאממ צו אוס
 1אי וױ שװשרער, שאאוסםאכער די פון

ת?נד  ?אאוש־ די שםאדם. אנדער אן אי
 גאנץ דאם ipd״m שאיוואאנד אין מאכ?ר

 1אי שאםפוי א אויב ד?רפאר, און נום;
 און ,ip»־m אויםנ?כדראן ipp שאיוואאנד

 אאם- נאװינמ, דאר זאאצז ארבײםער די
ipoenp דער םון אנ?רשאנווב שריט,}די 
 באר־ שאאעקםױר פנז דאנס דאס יתיאן,
1אי JinpDpn א נאף דצרצו און <ײנינ^
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{HOHMtnaaMaaa am aaa' aaMaaaaa a  •רפייטער די אז וױיםען, נךר אסו^ .
 4סטרײי א פאר trmov איצט זייג׳ם

ר אז זימר״ זימצן םיר ת ח  *פרא־ ג
 סאאױד חןר po טעמדמער דאר שםיין,
^ םאכער נ י a שאיוזאאנד, pe י m גיט 

 טינדאםםיג דאס אייי אינארטריממ
 ,מדאג־ ipom אעצט׳מ pe טרייכאנדינ

 אזױ t־i איז oMp ,דאד אז םינשיים*,
 פיוזא. איו tv סםיייק, א פאר שטאדש

 TniD'm דא זיו זאא אאמן די וחמ אז
 IPipii P'PDPDp, tv■ op •v אזוי, זזען

*v tn ^אמז?ר װפט סםריי P»ptwr 
י1דא אכער דיסאפאינטשם׳. שםארש
או v» opii op אוינ tv טיר, נאויב׳ע  י

 ipjnvt זיןי dp« dp>v pv אויסדרשח?!,
 גים «־בײם?ר די dp דארפמ םרי?דאיו,

אחי ז.pרpנ
 tpאpװ שאױואאנר pv ארגייט?ר די
jpm םאא דאס זיך iptnpnto• והד זײ 

 אום־ די tv ,tpipppivD זיך נ?וױס אען
 אנ־ גאנץ זײנ?ז שאױואאגד אין שםענדשן

 וואס דאס pv יארש, נױ pv װי רערצ,
t'v  dp pv ipp ipd םאן צו ראטזאם 

 ישדשנפאאם, — נים ipp יארק, נױ אין
 pv ipnpit tpopi — אײנט אזוי, ניט

סאױואאנד.
 ג׳ד ניט וואאט op jpti נאטיראיו,

v p'p jpvנדpכרירו^ ר ipw די opoip 
ipt^vtt אזוי נ?באיבמ irpp'Tpe*  וױ ׳

tr צוריש, יאחר pטאיכp םיט t װאאם 
 pv ,iPDiriapto'tv D'ttpi סטריי? דשר

«י ארכייסצר׳ די מאאםמ טפתטא  v נ
 on'v .naovp ענטשאאםשנשם שווערצן

 0PDV3 די ראס פאקט, ד?ר נשװאונצז.
 צו oj'Mpt ניט ז?חר חןתר, זיינשן אאײן

 tv סיםן, v pv סםרייש. v צו דשרא^שן
 שאאושםאכשר־ דצס נאך ippjpipi וײ

כאטש צוריש, יאהר pםאינp פזן סםרייש

i m a m  v a k a  a ,  m e  m m ^ m A A e m  e m a m a iפריהשר ראט האם tv pv ivops 
 וופא *tPtvP^3iDP3 די ראס ויכאר,

pe היינם pv װייטזןר pip 1סא.

 nit דיעזזנן נעסרעגט syn איך
 אינראן װאאט ער צו שאנגרצסםאז

 t אםערישא, pv פארםײ אײכאר
 יארו אײכאר דער pe פרינציפען

 tooippi סיו האט ער f ,צגנאאגד
ip דער סים באקאנם ניט אח

in עמאאגד pe ■ארטיי  ipp pv 
p'p ipspj ספח םיעונג rv,־« V 

p r v  p'optJv pvםו נעג»ר א ר 
MKetn •ארםיי, פרכייסער װנדשדצר ” o rv 

 twrM'iipi •pt האט וואס די וױ אטשא,
 שאסח, כאסוגח נאויבם ip שישאגא. אין
tv פארטײ ר?*ובאישאנ?ר די t'v ד גום  I נ׳

o ״י׳מ״ ז׳*ע ײאס נאר נו^ n י % :■׳יא 
ר ן ם ײ נ ו P ט t v >  i P D3 v n| 

״ « I ו ם ז p ר p ח ױ
 ejVDp'ipoi'v iptipi אויך t'v סױ

o װיםאן צו n שאנגדזסםאז׳ס ארבייםצר 
w טײנוננ t ,י רעניערונננדאייגצנטוס 

 ' 1אי «ו צו נעםאן פרענ v איהס tv האב
ivo אדער אונצרשי■״ .גאוושרנםענם n־

o n  m fw p איהם האננועססאז tםחד ו 
 y^giyyao *vifd אכיסעל nyoybr נען

 וחד איד ווןןאם איאױפס $בער פואנעס,
m\ \0ל m פי| באנריוי אלגעסײגמם אז 

p 't ײאס׳אן פאיכטעז, די איבאר טיינוננ 
 «1םא יתיאן v איפארהויפם ארבײםשד,

שאנגרעס. pv אריין שוםם ער pm כזמיצם
 אוועשגעאענם m האט שופער םר.

 pv ארביינמר tv : חאט אאנעםיינע
 pn •pn Ptvtnp נאר די דאי־זי שאנגרעס
 pn נים םאר ער .ptDjtfv צו .פעיר״

epn j װייא פארםייאיש, פארביסעז n ער 
pn pnporwt טעוור און װירקוננ איינענע 

 ברצננאן. dpou וױ ארבײמר די שאדען
1 dp.יינען pv די npD” 3tv־”vd pm* 

ttv dpmi pn' םיעא m ,)pdd'D'tdopp 
pv שיכםען פנדצרא די on peנעזעא־ ־ 

 שאנגרעס־ דער נצזאנם האם — שאפט,
jv — ivo ארב״טןר pv טאר שאנגרעט 

ip j גיט « vo •ipo' idopp o n  pe p«t 
pirptonpi ipp Dtpi ,rtpo^v pn no 

 אנ־ די פון tpopiperv n אנבאםראכט
 ער jamunvm דזןר ih< טיילען רערע

v'»d w «v 'ttv pn no״b שםערב־ א װי 
nv נאטיראיך .pn ipp איכער  tv •nm 

”nv Dtpi ipi אינערהויפט ײםער,3 v 
n רpoיv ,1ױניאךכ» v אאיין  IPi't pv־ 

P3| דעס פאר ארנײנמ! צו ive0־tDP3־tP

אג שאחן ח  אמ־ פון — קופער j ח
קאנגרעס «ום דדטין

pm דדאאהן קאננרעסמאן האב איך 
pe .ipeip j ,אהייא opnopi ער צו t'v 

v ױניאן tvs, תאט ip נעענטפערם סיר: 
&>\ «t « P שםאאץ כין tv •> 'rm 

I שםאאץ בין ,איך רער 'n n״ nv נים 
p נאויו tne v האס inpt djpppi ipd 

o n  pe שאננרעסםאן׳ס pins, פיז pn 
o יך1 ^יסגאײכען n  po pv נאווכץ pe 

 ױניאךסאז. v rv ער .jpi'iv ויינע
we־ 'pnnv אאגנ rv ער v ipupj סיט־ 

ip נאיעד r 'v  pe די פון invDipt” v־ 
װס  האאױבפט רpDיצv נאך iw נראתות

pסיט ייר ר Dn. ױניvמא  pn .pv דפי
.oppve

 פאט, יאהר 47 {אנ*צן pv rv קו*ער
 ח־ײ v װי סעחר שוין פרכיים קר אבפר

 אמעפאנ־ האם ער ^*יאחרחונרערט.
ipi או־נײםען «ו ot ipii־ rv טאם pmpt 
13 ipptvi pv .חאם צוערשט יארר ip 

 on“ שםאא־שאבריקען. די pv נעפרכיים
 *I'W םײערםפן v נעתארקן ער rv נאן־

v .שפעםזס־ םרייז rv ער pi p n 'in n■ 
 אאשאסאטױר פון שטופע דער צו װארען

v r r n r v. ריעתר בײ w3־«rv  d ער

f ipipi נעענטפצרט, םיר וןאט ער *ip tv 
t'v ענםשי?דען ipipi אד נאװ׳ס־נםאנס 

i Ipipi rv  tp jn ro n־op •אייד, •רינצי 
pe dpi pwi ■ot rv  T^pm e'in ipov opnruvop ipmapnoארבייטער די פון proporow די*ViiPt עתועחאט rv ip ra ארנאיב?ז6 npap't n  ippippie'nv in  p tr't <n

pv ^ p iiv p  dip in ,1914 נאװעטבצר.ipi'ip סאי שפירות בעםערע tחס־כײ״ rv כאראשטעריסטיש iti' .טר די nm .intperotv די אונטער אבער
o נאפעט n  pv v t lP3'i אונםער, פאא 
op pv אחן װעט v עםאבאירם סםרייש 

pv jnpit מאשינערי?, א שאיװאאנד 
 1P3'V פארהאנדאען שנ?א ואא ןוצאכש

 פארשר ipipp װאס ספסופיס, אאעדאײ
ipd צװישען pv DV3 ארפייטער׳ i n 
rv צו גאתיט װירשאיר o n  tnp 'nvs 

opve, װאט teovr in p n o  v• טיט 
t n v״•in 'opjo'w  Dim tn '^  pi 

 tv• .tPDivnip ניס ipd jvp אודאי
^IP>»pt ipsvdp רnאױואאכp די p 

 IPD'ארפי צו באאד שוין אויספיהרצן
v opneוכםP1 ר nכאדיעוננעז, צאגע m 

 ipd יארש. גױ tie שאאושט^כער די
o דארןי n  inpotnve אונטער־ גרויסצן 
i שיעד n  pv 3 ארבײט pe״n ,שםעדט 

Dn אונטענאיד epos װי װיפען צו אוס

pv pv tn שרינעז n o r  pipn 'p אאנ׳ד
pni .p״t inpDPSivo ot םיין in  ip

ip *nn ,rptpnpD"3iv pt doip dp
 "־3iv n פון םופח די jp3it נאסיראיו

dm tiv  in  ivo •ip ipov ,ipo אאתן 
pv טיטו־ײסען נאנצען; ip םאר om 
VD^איD n In נאײכנעװיכם.״

ptp'i םייגונג אאנ?םײנע ipipii פײנ־ 
 פון באנריוי קאײנעס rivi v dm שײט

d' ivddpiiivp ספעציעאע ipo 'miv אנ־ 
םיינשײםס־ אאגעםײנ®• דיעתר

ip t'v ערװעחאט ipitrnpi סאנ־ אאם
rv  ip ipav ,tvooni םv^באי^IP פיי 

avert p 't 1915, כיו ,roiVD ipd4 o n 
o n טאנ inpiiv T t |P3vn *dp jpn־'

Dprti'ni pi"t tps אאם .IVOdpiuvp 
 װאשיננםאן, pv ,D'ev pv otrv ביי

oupn נאך v tpdtv איחס פון 1ביא 
pit באויש די .Dipvovenסים ״ v אאג־ 

injp>'iv nvn i n  pv ipp^ mv ipi 
itf'Dipe v i»  p en i'v  o n1״ vMײא־ 

p'lveovp n n ,װעאכען ^צת o n  ip
pom n  pv tpanopi אאטע Tv •IPD"P 

נ תנ v o נ nאoiv DP צײנען, צו ip  tv 
ipe ס ייך שעהםט  ipoon■ pn םים ני

t"v in roeprvs־v pnviipi rv  ip ip

D iin p 'in  pe o in  •otew״jJ to ip i"v •
UP"t'־V IV 1"10 "3  l״V3JPt1*״ tn 

3"D"31VP1 IPO in  !'11P3V1 pv 1PO 
3” v װאנ«יג* in tr ,3 *ייס in  ip tw־ ; 

ipdvippi ־ i n  ens op'm pm n pv 
invaipt'w. 3אוי .סיכאאאנש״ IPP ipd 

JIB tpp IP IP11 •IPP'ITD'IV 'ItV t« 
tn>3fip o; חמתתנגס־אײגצנמס, in 

v jib  oiD ip i” v*Dunpnn pe י־ י
P'lOPTM'V PtP'1 . I P i n V 3 1 P t 

3 oonpnvoײ P3 'iv o n  D ii'v־|pv |v
P'TOO'Pi'V ip tpn  IP1P11 HP D3V1D TP

. pMP1.pv און in n iv  p'P pe dm|  ־
e in i־jpinvaiprnt pD DiDipi"v —

<ir ס3י1א1 p e . v t'v — ,ipeip .io.״
 האם ,01"ש op װי ,ipd"3iv אאס
e צו באאאננם ipeip j דזשאהן n שאאם 

11 ,ipo” 3ivאס ipi«t יצ־101צ פאאשאס 
in סיט ip«t אא.1שיש -n  pe im p "t

3 ipdp31אצאהאט׳ ipo” 3iv, םיהאט ip 
IV 0"P1V3Pin DVD PD'IIPI v ikivt 

3 Pl"t0תי3 עאי. tv ,Dipt IP די MPi 
v 'i"i^ 'o 11א1חניא pMvbqvp האט; 

'on inpt d. סאא אא? איחם iopi,״ jiv 
i.i'v  ipp ip tv אגספה ספיר 1בארי jwt. 

0ll11P'in 1PD11V ,D1.1PP1VB־lPl"V־ 
did, האס ip סו*ipn n  ipoip opii ,vi 

pe dcvp ,פאאיטישענס ntaiD tvo t'D'D 
iv ?פאאיטיש tiopi iPDiipi pv H”ie 

pe ?פאאיטיש ipupi. איו . i n  i m 
 פאאי־ חײסט װאס IPהאp^צn ניט אײך
OP'D,1 ״ in 'v , .i'D ix IP oiipײם 

p ir m ג1אא n צײטומס־סאן אאפ 
11 D0"11 pv0א VB '1 pv Tt DIO OP־ . 

"tv ,do 1 1איה •ipt"ip איטישע iiי 
lie oevenpn סאאיטיש«ס t'v שי?א ip* 

ipi הערשאשט י1 װי povii'iB n  pe 
p3'׳״ פתיס.״ א |f ;>v . s

pa o n  •i'iv איך d'o פאא־ איחס 
inivDenvei” V tpovp. - אס1י אכער 
DU11P'in 130 DPBP t'V־I'V D1DlPl"V 

ipoiw ,B'vi'ie א I a n 'in  inpop3 
DB'itnpa'v איר סאך : *B'iv i'ipbip .id 

1 ,IV'IV P1P1"V p't tv ,ovtpipoי M'V
ii ,iv 'ir o i'i'im' י1 אויך ■ p in w 

m n a  m v^ 'n  p i'D3pd pv po 'm ־ 
D הודס urotun  iv o  ip o v 'v  ipi»t־ . 

m  Dipt o n . i ' iv  .dioipi'W קאנ־
t D'O, t'V  IP tv ,IVOOPll׳" OM אײג־ > 

tpivoenve. אאםאי IjT*'V O 'l ip  t'V
r׳׳•i ־ t r ־i i r t i i r, ׳ ;B w W m N m

JPD3't
a tiv  p 't ipp 1 'iiva״ ,Divp'iavff’v 

pv imo v ײ3 אשיאו p ^ iv 'o p en e  v 
D פאאיטיששן. im  a n  I'V נעשטעאט 

m t  pii'D 'i'en pi'i"v i'ipbip .to 
n  ive ponpoi'v pe iw«t dvii ^ pi 

.1P0"31V PDl't'lVlIV 
in'׳ 'v opin ,ipbip .io , :pane 

1 ipii tv ,dm11 י ipo"aivאאסקן pi- 
3iv i n  pv "Dive pipi"Viv ovn־" 

ipo11־ ivodpiuvpתמחאט אאט? VUPi־ 
d 5 v ,ipo"3iv h  pe opnn  in

-D 5 V D 'l  JIV 1 P 0 " 3 1 V 
P1 1P1V 1 P 1 V P 0 3 1 B P  ־1

IP05V11 1PO” 31V '1 tV. ,0 V 1 P V O 
pe iPDivniP mpo dipppi ״ איהס? 

oivudiv: 1״ tv  ; |” i3אײ tv 
ipdp'v rv  op פישא -iv  n  ive ipdp3 

3«pt ipd• אאט '1 ”3 ז1האאסו1 צ*ivb p 
ipipp "t .)P"o אים? IPiiipi in to 

 ivb po'iii nin'OD'tpp* שוין רי פון
ip«o װי iPD” 3iv ipipi«v tv pe*
D1VB״."

ipo"3iv 'i  tpatpt dvii.  : p ine 
1 pe ipivippi dp'v raאאםע י *ive

IP"D״ ?
t'V ipov'v t'3 .װצא, :אנםווארט

in iv  tv ipupi ,צייט Tt ouve op ni 
Bn n)3 יעצם  •tv3איVPיp r פארסײ 

י א PDpian• ipo^aiv n ^1י1^  tv 
o>pn i n  i'iv  pooi'03'u n  ov r rv, 
nv  'i  ive prym ivopi no opap tv 

tv פײס׳ס־  iw בין •pii " t tv ,iP3't 
IVO DPBP \P“.
IPBIP •ID ?»1םי 0א1ח»־, D” 3 tv 

Wi־o”־pe riPTPeivP וײן — ,”Dive 
o n ,1 סײסםen nאי^pאlי",oive ptp

1PD” 3lV n  tv ,DltptPl 'n  ip o n — 
t" |אא IPD IPinVD IPOV'V 1אאא11

ipd 'ii B"povtpipoe'w mpo ;p p r 'r

omppive ipavovptpi נאר
obspi .t'v איו1שײ1װאח opii גאן 

v tnpi” 3ive ipno שטיש?א היבש
^pv tp3vdp״v צײט• p '1  i n 

m ותא?ן 1קאיװאאנ n״Vi optv iP3 ̂
VI PTV* 1M I'V 1P3VDP^P '1 dvii־ 

JP3 1שוי i n n״t ips't ipav ,D3־" 
iP 3"inn  tv ,i'D ipi װ?אצן op " t.

t'v dvi אאץ Dipipi, אויב vd n־
'i  pe tpunnve pooi'Dam po 
Pאvוvopפpv ^p 3* 11̂א11שאיvt tp^pii 

16 DPDva '1  pe tpipii ipapipi1אי1י. 
 ive tpi״t .•ט?ז”׳אײנאיפש11וא1 אאע

D'l pm .on, װvאטipi dm " t Ip־־ 
ppd r אפזעז, n v r n  tv ופא inpu 

0'ipen  uv Twva o n  pe ipi"v. 
 IPD”ii «t pv ,oi'v ipipp, ״t אויד

o'lipi dpu ip  tv ניס iPi"iienve לי 
pddpii'd אח^ n  pe o” t i n  pe

D 'l I'IV  pv ,iPD” 3Ht '1 IV DPDV3 
DP 3'W  , in  HM •DIIPPIVD זאא

dpi pv א?צט?ן in  dipdvd ארויסװײ־ 
tv ,iPt די opova װיאשן -p i3vi D 'i 
n  |P3 1' וױפטעסנת pe iP in in v e 

P11 ,iP3 't I'D  IP l"t t n  ,1PD” 31V*
pi "t■ 11אא1שאױ i'v ipd״3iv די 1אע

1DVP i n  IP3̂ P11 IPIPI ,1BDVP V (P3
inptD'W/DPii p 'liv  mv* n^ov pe 

o n  pv '^ P 'o e n n i'P  v m יײכ מאא 
p 1 די אען 't ip ip 't1שאאושטאפ? י, pv
D 'l יי DP0V3.

a שטאאצירם n  D'o m i  ipd'iipi v ra 
tpoenp o 3 !אײך n  peאיש i'iv 

1P tV ,TI'V Dipt ivooniivP IPfP'l 
3 •1PD''31V IV t'Vיפ1א V IW IPl'IV

ip i'diodii 1איפע11פרײ Mitpi v ,dmb 
tpbipp ipd 01שײ װעאכער on p't iv 

111 1P3V ^PP'UDIP־3א® •I'IV D'l o n 
,tPDinpio'iv o n  pe d'idd ' i  T t 

inipnp^'w u .!?פאאיטיש o n  ip 
i'iv 1 שייךזיזמא id'dיט o'3 i n  pe־ 

nptuv pe PDDiipo •i jsvu ,o o n 
mpo D3VD IP •IPV'tVa DlPr'D^VB

,ipintipnipev iv pe pm i"v o n
o 1ומאפ? ,ipo"3iv ?חראיםמ 'l D"ii 

IV DVII D'l DVI tiv 11D31 P'p pe 
 iPD'iv p'p* ישט1 1אפיא פאהאאטשז.

^ipo"3iv ipdipi !?וחןהנאיכשר poi'v, 
p ir  tw ipo” 3iv |v oira ppvd ivi.

iv t p on p  pdvd h איד 3הא -pi 
1 IP I'IPBIP .ID ]POP3אא IP3P1 I'D
3 p 'tאט־יןי ipo”3iv tp'nov tv pe* 

dvi .ivooniivP ,װאס הײסס *dipi” v 
d'd oiv pp איך  ivDomivP v »nvi 

ipo"3iv tv ipen ipipp iv Tt D3n־ 
i  pe onuvp pv iponoive' םאו־

•IPDVVDr PD1'1"V
v rv p in e  ptp'i כיםעאצ iv v 

itv o 'l t'v op pv po"ia' אײפט iv 
ifi'v i'iv  jnpeoip. פאו־ 3הא איך

i p טאראנטא• אין םטרייק
pv 1P3VDPH0P •i pe ibd v p  i n 

v p שיעם טאדאנטא 't iv פיפא •p u r 
1 dp ip a n  i'D  ' i i  ,ip ip iס3אוי1צ pv 

' opova אנםאננ• i  !P int D m שסארש 
pe > in i'B3"v i n  ip ip i d 'hppp'ivb 
n m v  p>v ,i  ipipi iw  D” 3 n n v ii 
o n  .ip 3vdpii0 p  n  pe ipunjnvB 

tv ,om םײגט  ipav םיר o n  |pan 
®ip o o n i1 ייפצא11צ uv iD 'w  o n  pv 

ivnp i opii ibd vp  i p i  .ibd vp  tie* 
א‘,•pripii 0נ׳ pe קפאכער1קאא די ודי

jpi"t vdivivd נטשאאסשז? iv oi'v
1 .tPl'Iipiי TP DP IPD”11 DP0V3 
1 tPIPD "t IW ,D'lז•3י1א? nnVB tv־ 

ev " t ipipp ,p«ioD o n  inipn׳ie 
 זייעד pv ipDvopnpp *i אסשװאכען

ipav l זײ ?נטשאאסעטה״ם. 't  jjt̂ pii 
V3־^ t tv ,ipi"np3'v״m ie n  ip 

v rv םvאשin  pv p נאכ־ זיי ײעאעז
IW JVDPl IP3V1 DP 'Il'DPlia ,JP3P1

otiepi י1• םאן tie opova ײ׳ ניי  ייי
ivoova, .נסאסיםאר *divd ,tpvp'T 

א מ o• ח ip o r p in iv  iv i iw t p  iw



gn® יך כינא? *wpy'ng:®'? גיש װיל זי 
 «רעכױ רומעני*עד חןר און ®ומןרטרייבען.

gp _• ון נעםט בד^םיאנא® egri .et»^®ig 
 p*arpy אן געגעכען איחם •gn ora I %יז

jn• וײ •ון , g r# iאךן יידען-רעכ®. 70®««־

*ין ד״ט׳יען די  i״ a זי *ל«נג® סאגען  
ײילו *ס «ױולי זי און נלזמס־׳ל^ורימען ; 

11• : דײגמתנן די אײן ®לינגם זי ♦וון יסנ  
סי זו•® וי און ג*רנעג 1יי סאארבדיפעז «

•ער־ יונ  ajrt#igp **• ״ ®ויל זלעו י * tA'׳',v w '-v !* ̂י / ■! > * ׳ ' i ., C י ־ ‘ י * ■׳׳ * ׳- ;

 דײמחן ®ייל א •ין ■JgTFWf זיך
• iptnxn *לעזוזיג.  »>■ op ניסען — B*n 

'» W“ — זי און nyn up tg jnva egn 
im rn «  tfrin  ,nyw■» * י*«יעלןײ ײיז 

■*» ®n m  "» uni

tg ,itipi .ng נאניער דעי «*ר זיך תאמ זי 
 וװ igapi יייוי « ני« םלחסת יןר ייז ■”*

mx זי סי׳יזס arigigi wjn, וליןנ*. 
fwwwrm יי •יז 1«נ1*נ*לוי *ורזזנימ״ 

n׳t«׳ip ספײ'כ*ו. אזן» }p *נ*«׳« «י ®זל
J״-•.#? ■ t f  A i*׳ .i iS־. «£ sM S.i2fe״ #׳

ם סי |
ixrn'nxiD.

turn n in e  *an v* גלזיגם ער 
m em  n  ipupi טילד ז»ך tx 

me M tipyי ־  tpbip םר. oxn ■רבײנמד״ ו
 tx כ»<ד זאף בעסםע די ix נמגסםערט,

imb ivd יאלט1 ארניינאר ױ ix jpttpj 
x n e o 8 פאי־ נעזעץ פעדעראצען ix־ 

u. אדנייסם־סא!. סםמדינ׳מ p ניט 
װז קײז וורך תח מ באו מ מ ם־ םיי  חול ם
 ,tpbip םר. םיר ערמלמרם ״,jpotp ראס

o ip ,nrtpi o p > x t p i p b  •  hd. 
-iuvp נעזעץ x הײםם |id osxopi־dp 

txb דעם jpxixi ,לאנר x נעזע׳ז dxu 
 די iprutx putipitpixP אויסםײחמ ל^

ipoxxor v m r tr m פארזי־ זאל און
8 »| IPTP3־ip riitD r םאר ארבײטם־םאנ 
•P5 אט ארבײטער. אםעריקאנער Dip 

 ארבײםער די פאו םאן צו וויכטינ סיו
i ׳שנעלםםען. אם יזאט Dip םיקל װאאט 

ixeMnw אונרוהינק״ט די אײ«װ׳«יל*ז 
ארבייםער.' די זװױסמז

n א ארבייםם־םאנ, אכם־׳שםונדינער 
 בעםערע און װײדזמעם בעםערע ביסעלע

וויי־ — ארבײטער די פאר נאהאגדלועע(
 קאנ־ דיעזען םון ומונח די ניט נעהם טמר

 יייז אין ױניאדבימל• דעם םיט גרעסםאז
oppm. םון באנריף רער איז עס o n 

 ארבײםער האנםערװאםיומז ואזועועליכען
Dipt נאז. זײז װי וזײטער זעהן ניט הען 

 אינ־ מעהר גיט איז האננרעסםאן דיעזער
 nעDנרע ק״ז ניט האם ער און סעלינענט

m rn םון o n ארגײםער, נעװעחנלימןן
 ױניאן נעטרײער נוםער, א איז קויער םר.
tea, געגען איו ער אב«ר nנױינדוננ ר 
 נלױבט ער װייל פארםײ״, ״לײבאר א &ון
י »<  נוט איז םארםײ רעיובליסאנישע ו

 וועט זי m זאנאר זיכער איז ער און נעטג
 םון לאנע די פארמסערען צו נענונ טאן

 «ױ פ^לקאםען איז ער ארנייםער. די
inpno םיט nדי פון .עידיאליםיק״ ר 

ם װעלכע, ינײמער»1_  פימרעד אײגיגע ני
 אין פנאקערס װערען צו נעלענענהײט »

ד נעגען איז קו«ער טר. •ןןליטיפט.  ו
 אז נלויבם, ער װייל גימ־ונגס־אײנענםום,

n נע־ גוס זײנען כתים בעלי •רױואטע 
m נענוג םײן אח in p ’notv עטע־ *ו
 דאך ער האם אט ארכייםער. זימרע <«ן

 *<*n ■עגםילװײניא דער פאר נאארגײט
 גאר נעײען איז ער איז תאםיאניע ראוד

inno tx בתד זיך, האט און איהר םון 
orit, םון אחיםנעארב״ם. םייז נאנץ 

w »>t;p m סר. כאט׳פ ■ארטיי, ל״נאר 
pe m ןnבױpנ אלײז איז אואער n ’Pi 

ניט. ידיעה me׳ קיין ער חאט «נל»גד,
 אר־ םון פארטרעטער דער איז Dip אט

 ארטײ8 «ובליקאנישע1ח די וואם בײטצר,
 םאראיײ די םון קצנגרעם צום וןרומחלם

po rt .׳שטאאטען
 װצלעז ארטיסלען ■אר pooppj די אין

 קאנ־ p־untx די ר?וט?ל^8פ איין־ טיר
 בא־ עםאלצע די זיינען װאם ורצםליים?,

ױניאדפארדם. םון זי«צר

גלאנץ. א. ®ון

True translation filed with the 
Podw ther  at New York City, oa 

Jaly 11. Ill•, as required by the ▲et 
ot Congress, approred OcL •th, 
HIT, known as the **Trading with

9*the Itasmr AcL >
r« איירא*א^ tv ipotp םיפל אווי 

ptnp’no ם pe pt»> i גיין n  jpjpn 
, bp m׳K די tn איז Dpo3 p tr מיין 
 וחד ערייב׳מ צו אדער jptpj צו ניםא כח

o n  ipj. אז דע־פאר, און dp אםאל הוםם
 dp ניט ,DP"t םר?הליכ? םמהו א אן
 tro און אסוואטצמצז, ם?נליכהײם די

. רעם. אז 1א ויר כאפם
p פון אײנ? rim פרעהליכע Dp” j 

t» ידיעה די איו n  tPtp• ט”ברpול־ ר? 
 1אי אירעז די װאס o״prqpo םורעלער

•IV איצט פיהרען אוקראינא
לאנד, יענצם אין אוקראינא! און

 אפםםאל נאך טראנען ■אגראמען רי װאו
 די אײחס־ כאראהםער טרעתליכערפן א

o אין ;■וילפן אין •אגראסצן n ,לאנד 
 אויסגעפוי־ זייגע! נאריכטע) לויט װאו
tײאpג לעם n ונ איבער^nטויז?נד רם 

 אל?רלײ וואו לאנר, Dn אין ;איחןן
 אויא גים tnpn באנדעם כוליינאני׳פע

 נ?»יײ אוםנליקליכפ, די םצראריזיחה *ו
port מן  אט אין — jtppp>PD8i איוי

o n זיך ^םוױפעלט און װאפסט לאנד 
o אי] !קולםור איד״םע די n לאנד KP־ 

או נען  ריטtPtPtt 1 םראכטצן אידען די נ
in ?ימנאזיעם, יװערזיט?ם?ן,1או אידמו! 

m מולזן, n r p־»otpo, .ד. א j
 יס1 איז ,ip-^popi װ?רם פי?װ, אין

>pntx tte א«צהאלמ?ז trm rp t א 
t סון ?אנפערענץ n* אידיעpולםור ר? 

 1א«?האלטע תאט rtjnvotxp די ליעג׳ג
^, די און צײט טענ םיער כ רי א  װאס נ

t״tp| דארם tneflpt ipiptvtap הא־ 
jpi װי נאװיזפן ipr*t dp ropo או־ די 

t n ’e n p rn p, זײ ׳»טארין וױ tPt«i 
ro איז w  i n, אייר יט1 במ^מרם באטש 
jp■״ צו rt זײ?ר npnpp. 

i צו ־־ n ולםור־ליגע? inpnpt םיצר 
 דריי פאלפם־אוטװצרזיםעטצן, אידי׳פצ

 שולצן, נצװעהנליכע צװצלף וימאזיצם,
ד און סינא ביבליאטעסען, 1צי1צװא ב  זי

o 1צי tp o n o in rp, דראםאטײ 1צי1צווא 
 מם־ טרופען, שויש«יעל?ר דרײ טול?ן, pe׳

.1 ד. א. ׳מולען םוןיפאיי׳סמ ליכע
lאי אמאלינ? די װי n םויזענ־ םון 

i n ן ^ א  זיך ritpnpt חאב?ז, צוריק י
m־o5ptrip»i אל סון שתאים םיטp זײ־ 

tpo, צו באמלאםען האבעז IPt'ooPDXo 
o n י׳א?ן1אי t1״ ,ooאי־ ינ?1אםאלם1 י 

צו היעט dp lPto אזוי שלטוה ױשע

t די טאג n ’X כל קודם אינא,1או? םון 
m u די באםעסםיגע צו זײ t״V• proD* 

ppurt פאר שאײז ׳יאפ׳א i n מו די׳  אי
jidw בלויז :װײסצן ןיי optt Dip 

IPDiPDVOPt o n  DID m p t IPtPP אײ 
ip  nu jpem וײן זאל D<K׳itttDc אויס־

tK n ro  f *  (npornt| [?בליינ ?!•Pop
i אט םון ipm>D די םון אײנ?ר n

i »uipui״pr5-uo5tp tpw td  ipb איז 
ipotKput i n, סאלאנםםולצר t u«״ip 

 װ• <ויס .ז א ם ל p t ר p ב ײג?ר׳**
pro או־בײט ,1איבפ גיס ip אלצ םיס 

 '־DDP1P צו נייסטי! און פולםזו^ל כתות
ipi יטפ1אי די ttnpp>pi»io סלײך אין 

 pt- אױס, onpt dp װי און חסלאט,
 ip״t 1םיטהעלם? pt״t אח איהם לי»ט

PD'iit .?אויםנאב
i n ,צאהל די װאם פא?ט m r p־ 

otpoiut, ?אן אמע׳פלאסען זייגען װעלכ 
m א איז קולטוד־לינצ pd'p i  rtu t, בא־ 

 ipiii'D »1 די pe ?ן11באמיהו n ווײזס
i n רציהען צו באװעטננ 1םיטפאםישע? 
r פון 'u i r p ייצם א אױןי! ,i n  ipw tu 
i א n און איחן[ ינצ11מלבסםשטצ םון 

 •tpwpo pipd’iippioikd םרייע,
 אײ,1אוה אין מלסװ־לי!? יש?1אי די

pi אינסטיםוצי?. אסיצי?ל? אן איז n 
i פון opnpt inpu הוצאות n אופראי־ 

u׳D ttti'tn  ipe0־KP׳j א1אי1אוה אין 
i׳u האבען n .אויטאנאםיע
op פון 1?1אײ איז n װײ םראגישע 

n •e n nכlp םון ipttut םיז און צייט 
poD’rp t ipttut, װאס *p i n  itp in n t 

 ־put ■urn אח אוטראעא וטז ג ג ו ו י ג
i׳u די צו «»סיא n פולע, ויי ניט און 
o !לייכ? b n, מאנעז pitpo'itoiu n י
׳פחיטות. און lPOKitue מאטען

p אב?ר m א אז1פא אויך איז id״od. 
tpouitu• n ״ אינא1או? איז»tpt ט1םא 

 אוםוױ־ םון o«o>^n א װי ,inpo ניט
ntPD״opu .D 1אײ צ1לא י1 1א1 זיך- 

pjpor( צר דאס וועמ א,1אי1או? אין 
popipt םיז ב;/ם jn i^ a  o n המון 

ppi»p׳ipipu dSi, י1 ותלצן i n ’u ל/ר 
 זײ או?ראינא. איז רוחיג און פו־ײ ב?ז

pap> o ײעלען iip( םול איןp^ אינעװע־ 
P'oetyow ipoet't און inpu א ope* 

t i םון סוע n״i>8 ip׳ 'ipe סולםות 
dp א איז ? כ לי ^ װעל־ ,n יפה.1י ם
 1א איז או?ראינא פון ipoippttx איז

ttm ioM i p'rop איז in tp p 'o r  i n 
p לוםם n 'n o D  ]id יכםעז.1אם־נאכ1«אג 

 pe jpotp צו אויו« יטipipn 1 װ?לכ?
א.8א1אײ

«ע 1אי אםילו 1אכע nל י tp,^ ײאו

 אויף יסPipn| 1 ■אנראם־נוואליעס די
n r opu ,ipuperu tx אויך jpiptt [pno 

1» oi'BKitp^PD im p  j k  j n r w 
imx אלצ אויוי tntpptp גיס או ושא,אא

tp וואס rw i אי־ סאו* פיילא) איז איצט
optt ,m זיר לאנע די ■dim אוימליי־ 

י  איו ip אז אױס, זעהס op אח -1נ
ownpi.

עד •אליאקצן n םאכען אך1 אםת,  ם
po’p in .אנראכזען■ Tpr’P’t■ i n סײם 

 «ילוןן אין אז ,tpopttx יט1 אלץ ױל1
”proo האבצן tPTO זאלען i -אוסאנא 

d׳p, סי־ ,1יצ1לאם?נטא18פ פוילישע די
optte a ׳אטיעס n  iPtpt {pr't ,Dtftpt

 1װצלכע םאך,8י?ח»ם־א1ם דעם םון
otrttx צו •אליאקצן רי n  jnpm rw t 

 jpopon^i’D נאציאנאל? די םון חמט
oiPDPiprnu tn די ’u.

 *D'O'dpd ניט פאו־ט אבער נין איך
̂'prpK או ־ט1פא נלויב איך םי׳». VD n 

 אר ip5*u זײ אז גאמהיסמ, ויר װצלען
iPttxc צו grnpoenuo ,ואן און מעהר 

 01לוי אלײן זיי 1םא או ,t<iptr׳e אויך
tpap> tx ipdps סיס ב׳סלום m ײיי־ 

iprtV ’̂ D 1אידי׳פצ |te >tnpp>puM3 
■וילע].

m לצזםענם en ויד ipdupj באװיי־ 
tpi םיז סםנים o n. יױלישע די kd■ 

lpoupt m m  IP o o ^ x חדייסטעו־ 
i ארויסםי־עםפז n  tptpt אלי־ אם11פא• 

i סיק. n ד יוילמז? די פח 1באנ1םא  ח
ip” d iu i pt »d«ipvo אחממעלא־ האט 

n אז םאדעחמ, א איז אויםת(* אז זען aw asa « ftfeAWWWiaakM twswa imasitakiaia^■y uא י זיי ן מר^םהעױען ן”ס? ן
m m  m א e t r 1ליכע1אמזמ אויף. 

 פא־ n אז אח פאמואלםו!^ זצלבסט
.iptppipip Dip lPDiui ליאפען

i ײי םיה jpnpi אך1 n 1?8פוילי׳ 
i 1?סאציאליססיס  inrvo ׳ אe י i ־ ס 

p י opto או־ויס ip im 'u  tptpt ולטױ? 
iP^n אך1 ■וילען. אין אויטאנאטיע 

op opt אלע ביז צײט, לאננע א ;עסען 
 ppiptu* אח םאר׳סטעהן װצל׳ע פאליאק^

1 ipiי « ױי׳ tptttm א xc. סו־ אבער 
ipd ׳ 18.אם׳ או( אך.1 צ״ט די ותט*pte 
”tPt 1מי וױ ,1לע o ^»איצ ,

in *  n 1' איז oJeianpצלוט?ן 
 פון םיעענ srfetPBP די אויפצואומקצן

i n 1צ װ?לט npttwt ־1פא און ליידצן 
 ־8B אין Dpnap-otnp’io m לאכנ?ן.

tn בא׳סלאסצז האס pumx tx| די pa• 
ipn ליאק?ז tpow u י* tnpu בא־ אין 

 װצל?ז 1•אליאק? י1 איז איײח, ײ צמ
זײ אויב — פאלמח מוזצן םוא כל טווי

True translation filed with the 
Postmaster at New York City, on 

July 18, 1819, as required by the Act 
of Congress, approved Oct. 8th, 
1917, known as the *,Trading with 
the £nemy Act/’

cgn איהר w תתוגח א געזעחן #ם*ל ין 
 אחן םחלוקת, $חן םחותנים, ברוגז׳ע •חן

ומענות? םענות ^חן -.קריחדעס,
̂זם irinn̂ *־״  אן עוין איז — זיך״ בל

 *ד חתן׳ם ®דן םחותנים די װערמעל. •ל®
םו־ םױחסים און םױחסים, די חםיד ?••נזנז

״ן iff ־  בלןך זיך םוזען און אוג*ו*רידען ז
ff.| דעם געגעכען םען ת$ם דעם PV א ױן 

ps w*t f יעגעם egn געגעבען8• גלאם םען 
ם כבוד. מעגע . ׳  בלןןזש און םחותנת׳®? איזן ?̂י

 ז•־ ׳ד8קיגדערל די כא§ם גװיישמ g pit ויך ,*
f t\ און לעבען — eg געחם •יז זי :עחשם 

g*qig
 חיע׳ס •ון חוימהעכליך און סחותגיס

ברוגז׳ן. *ו זיך םבע: gtg ®וין ח#בען «ד
אום־ זײן «ו םבן g ip:gn בכלל םחותנים און

מן. .■*״״ רי  זיון מיזען ®םחח יעמר בײ אין ױי
מחלוקת. ׳י»יקלאך

 די «לונדא»מ^ דער בײ אויך אזוי און
 און זיך קדעען איז זיד inpsogn סתוו^ים

pe jp װילען און ברונז *?ײנמז r^ sg דער 
nnow.

 וחנ״ g אין *וכליי?® זיך egn אי^ליען
 agn םען און געקריװדעם ?י ngn סען קעל:
wvsדערל^ט ־ g װי יען8®ל •®יק קלענער 

ppi:g .אװך — בעלגיען און םחותנים 
 •:געריחרט ®gn םען ®ענח׳ט: ■וילען יין

 איזד ®םעלט םעז וױיל ,ng:gn »?o:gi איחר
 ׳»וץ. לעןgנgניrgזער:5אינ אונטער׳ן אידעז רע

אלע. י i?g און
 צו־ רוגז דער קומט הויוםזעכליך און

 יענןם און דעם ®gn םען ס8װ דעם, ליעב
 קי׳יק״ די ®Bg®wj?i:g גענוג נים םחווזן
trcgD אלק8 יעדעס ניט g ®gn לוי*ען8װ 

 כעז8ם g ®gn לאגד יעדעס נים און איעטיש
ים־^ויגעל. now g ן »ד

g ויגעל,8®םרויס״ gt®; ליג־ קען ׳טען®
 ng* און איבערקאגען זײ ®®װעק̂ע גען

 «וגעװעחנ® זיך egn װאס אײגעד, דײחען.
 אויס־• קען טען, זאגס מסטאיאן״םאכלים, ו1

 וןרױ און זאקען אלסע מארדייען גע«ײכעג®
W• חאבזןן ®ארקזן̂ר אנחױ־ע, און ngt 

 יך ראקמיעלזנר. לס׳יל: םאגענס. *ערסעלמע
 ניס ביסקװג® g װי םעחר קען מען, זאנם

 אונבא®®^® קען ער כאםמז אראועלינגען,
אײזענבאחנען. אין אויל־גדיבער ®לינגען
 םיליןך ®זוי טענ*ען, אזוי ®ריגלען, אזוי

׳. .קעדעל« ®ייד אײי P* גזדעז•
p קײן לם*לי פראנ^ײד, f יז חחנ׳

געזונמען א און אועםיט אויםגזנגײכענםען

 זי. תא® א«עמים gtg — װינ^^זgרs קיעע
 קײן גי® אויך tgn זיך, חערם ענג^נד, און

 ng® ^עכסע קײן נים און איעםיט ®לעכסען
און •רן^קרײך nyag .®gרglgדײאוגגס-

^ נ נ  ויי נוייל ײ*רידען.^ ױיזי וײנען ע
 זײ גאר םחותנינ^ געחזיבענע ng2 ני® זײנען
 -ngn און gnyingo די געווען ילײן וײגען

ברוגז׳ע. די נים*װיעען דוקא זײ זײנען כער
.jnjnsg זיעען ברוגז
 דערװײל ®«עםער. — דעם װעגזנן אבער

gn|  א«עםיםען. בײ און גענסgo ביי םיר ^
עגין. דעם ®ין ײעק8 נ<® ירDgל און

:אזוי igt איך און
 בע־ די װי קעגען, וואס ®עלקער, ?ר»ז9
 באא-קאנ״ די רוי נגעז,gלw גרויסע ײיסע

 ען1נג$ g ליגגעןwאיע ׳ל»יל סםריקטארס,
 i^w א םיט אי«ז זײ עזtgלw זgד איז אקס
»ולד ®ון  װידער זיך זײ^חוגגערען ביז או̂:

 זײנען ?״ .opg נײעם g עןeרgד און אויס
 c*igw igt קײן און *רעסער אטח׳זג n *ון
 ב#- זי ענגל^. למל, נעחטס, ני®. זײ

 pa קרעסיס עגי»םיאחג אטאל אפילו קזט®
 ngi איז ogn בויד־װעחםןןג איגדיעען

ני®.
*P זגלקזױ־, ײידער, יאימו״• ogii קענען 

 זיז און ®^ײען. גים קעגען רgנ ®ליגגען,
 ng• דאס אויסברעכען ®fg דg<עב מוזען

 סוז «*ן :ערגער נןך לgםg *qng ®לוגגענע.
,ma גע§זןחרליכע g ם«צנעז זײ

 -gg npn םי® לg« דער געיוען עס איז למ׳יל,
 מגרקזי םי® עסםדײד, םי« נד,gרוסל רי#ער

דײםעלאנד. ®ים און
קענען װאס ••לקעד, •זלעכע ןgרg• אין
א t« קײו •חוי״לינגעו ני® ײי r « r און 
לס״ל, **n eg *ז.0ני |11»ימרי קייו

 װאם •?לקער, igng« זײנען װײטער און
 םען און זחגלף װי תסער8 ^נלכע זײנען

«ל^ eg ®eg \ײ ®ו■  װי־ מען למ^יל: *יי
 אין ידוזעיגע pwign א אײן זיי רg• תעל®

fwom םען און •vvrig®* .חגי אז ®ון זי 
י ^  גלײכ® םיכל, fjugn דאם אײן *לינג® ו

ײן »ין אויס •דודיינע די זיך  און |pigo ו
ירו• gtg געד^יים. די דעם *ודיים®
 םי« •וילען אדײן •®gs מען, זאגם ?®יגע,

®ai»gnpi אי® ®וןgיעל דער םים — ליען• 
nng:gtf•̂ ,ארײנכא־ װיל זי װעלכע פײסזנ 

•17.
 ־7י דgנ םוזעז ogii ועלקזןר, ignge און .

 ■יל א נעםען בים יעדען igi און ®לו<ג דען
 און •עלקעדידעכט וועגען I7»g*i* ®עחנע «ון

 ־peg ?ײער חעלפ® Dg7 גערמכסיגקײפג יועגען
פארדייאו^ וײער און ®י»

®igng, ,ע בקי«ור דענ ^יי  םיט ®עלקער •
gBרw7י^גנ f®»®7*a| ן ו  מא־ p:ypsnge י

 ײי •ונק® *tp3g>'.ifW3yo װי ױגק® געכס.
 ברוגז׳ען ®ו זיד ליעב יעלתזף• flPgn םעמיעז׳

ן ®םחח g אוי^ י  אײגגועלינ• pwn ומןבןןן י
 גרעםמען דעם »ון םאכלים נעסטע i^g גען

כבוה
ון  מים רידענחײ®9»וג*ו די רgrנוrז י

 און #לום־מימערענץ דער •ון עןDזלוrgב יי
®־ די םיט ^pa .if3g®ig װעט איחר אויב 
pa tf®DaT®:»na y** ?יך m נױ, דעם? 
»a nww ווימר ®7ײ  פדן ®ענות די nr ,pi7״
 דורן ita דודך זײנען סלחםה־־סחרתנים די

םע. גער̂ן
*,״ '״ ן.7ליgBיa לםפל, םיר, נעחםען

:זאג »יד
 אי־ tg ׳נגעןgרלg» ני® ןךT קענט יחר.8 י

g®ז ן7ליgל gt j»*cgwrמזירבל אײן una י
nytigi
יװ

די

1.״.

4

T איחמ W t » on»f* האסגומ
”1PD אויף X Pipd pi•

t אי[  o n״op ׳OVMOC ?כא־סלא-1ם? 
 אי־ T» אי»ם ipd סאוסאלנס װאקיא

jm o  .pn דאס איז אומ־אים^ אין וױ 
m» חמולםאם » אןיך  t בלינדתייט 

ro און הסון, םת׳ם ra n אױם־ די זײנ?ז 
DVitPix i זיכםען n  Ppm גיס iPDot’D. 

m די  i tn r tn ימועכא״םלאוואהיא om 
tie D3P1 ראס otppipto ne׳ םאסםי׳ס

 אוטאנאםי^, נאציאנאלע אןיף jri* די
o און n r  rpottpt זי m m aum n אין 

_ T .ל?מז.
 לאנד־ dpi אין ,jp»3PDTt אין אויך

Df'D'DPO'DM opipoptpir* a n  no,
 ײסנמן.1ם זואם אויםויכסען, רא זײנמן

מ, pntpon די ה מ  נ?םאלדען, dtpu ח
 סאו־םליכטונ־ די bv DBPnipo’upt זזיס
jpt, יי מאם DtnnB o n  ivipipt om* 

ontipp תז, אין א D’t\D איז י m ?in 
tx קיין *ipim^ trwD in■ נא־ זי 
o׳ox אידמ, •די 1אםיל pD̂ ptt פאליא־ די 
,IV lPmnt ipd

 אין *ויד אל׳י• ים1 איז דאם אבעז־
 Ti’xxi lpnp ipt׳k fp?jru רום?ני?ז

 ײײל :otpoenp אםיע.1אוטא נאלע
oputxp^tnp’io m דאס פאדלאמס 

ttn ’tn  ip irtpon m  tio ]צוױײ 
otpo : הײל p r’tpon n איחמ_אלייז 

.op in n m
״tt'ttert Jbpb p״< 1אי איך לעז אט
י׳א־1א»װי10 א םאלפ״) peri'o ).דאס

*n׳enp omt db'id  pe״Dt פאוײז, אין 
p » n *  poompo n  m ן1אתאניזאציא? 

 ט1אײני1א6 איצס ipt״r jp'tpon אין
K»rxRi ln זײ ז»ן p irn־>p5ntD5tp 
 אסיםי־ pntpon n אפילו אם?.1א0או'

in y o t? ״»tx ]ptvDVPttx o rv  ipt 
r ju n jn e  w a r״ f ■ w ru-sap i 

pm, א <אזאהן x נ א י o sn  p > v
p r’tpon n  ]p>Ptt תא־ ניס אויך אידע 

m סײן o m  pmJwpo האבען זײ און 
IPtpt to rn  o n  tPiptptD'* ip o 'm 

o n פין פאוילאמ n איז איד׳מ m גאג־ 
tx dPpu tpx 1זײ Dtppiptx כא־ אלס 

גאציאגאיליטעם. זונדערע
טײלען. pttpnr דייד ניס pip איר

 כ»אלין» PXHOW די מט <אנץ npr איך
n װאס *  tip s*  otoPDty tpttpn׳tpe 
j« p איך אבער npt אייד promJ p n־ 

pyJenpot* tn, װאם ipotty אט i n 
נ • ׳ כסאחג.

npotty iprom? ip און • rn n  i n 
:td זאנט מלאה

 opu א6א1אײ 1אי פאלפ י׳עע1אי ואס
lu די 4PiPtt יבט1אויפגע ro t’ip בלוט־ 

אס1 אזן פאראיבער ײעט פםיכאלאניע

P

(.®* גוקדנ דעל ון ® pnyogf^Jgi® (א
ױ ל* םיז כאראלול  I ״ 

-------  -------- II ׳. t
tu •« ■׳״ :< '*S -- ( • ס ו ל * )

iv x m האט ipd אט אין n  o n- 
[to mvMB {ptme tpytnptt* ipo 

opopn און did i n  tPrm. גאלד־ 
 אויסנ׳מליבע• am זי כח אח סםיס.

d*u אזא  jrani איחר האס mPDPt. 
mpp m איז m א וױ jr ttx tr און 

ipoux, אין ipd ’x (to p^rptnt V, איז 
pt׳tP)KQe קליין א xo׳l” t |w  ,p>ppre 
u»״om  ip זיך optipt םיט ’in P סי־ 

 י׳ר און ; ipo’ua או[ ipo״u אלץ גוס
m 15 םיגוס o r'o p t om  ip iitm i 

dpti |tfi ipoyoom װאס סראג^  m 
no .באצאהלזע . .

 י1לײ זזויסנ די jptt ^s«x m אין
m האט pipt חמ?״, ויין מיס אי . i׳dv 
 נא־ t* באטו־אבס «י גאלדססיט םר.

dptpo, או r*  u פון pr m1לנp הויר 
מי סיטד, p^pt די און nm.׳ סיס כײ ׳ te 
ip װאלט jpB'tp otpppt מ א גאר ח  ד

i אט לויס n לײדי.ס •tiipupt — ,id 'b 
ם p^prכיל גיס?ל,א א ליןי, ת  און — ו

wvoppuy־i n  lP און שײאחו. מים 
ט dpu דאס אויג  איחו• ippmd ip«ײכ ני

p tfp -איז הארץ, tv n״i 1ניס מעלם
 פאדגע־ ןיך om גאלדשסיט סר. און

 dpu אם11א1אײ |tB נלייו מי ׳סטעלט,
ipnnD ip און אפים אין ען1פארפאח 
ײ נאהאלסע! opp om« נ  vטpסיט ל

rm ttr  out imb ojm  m• . דערנאןי 
potp ip  optt| אי| אחיים n  iPsptBv 
dpti pd' uix זײן .p tn 'o“. חנרנאר 

pntx ipoip ip  dpu ״ג־1א אפים, אין 
n  m n סיס to*  optt iw  r awip 

x״pt,| ס׳א ip  DtptpiB optnper חאס 
 opu pip. «ארױ. |t» oayiopt איהו■

v« רtיoלdpu ,ip ייד optt u ,^ r » t tp
DPU ip גיט מט1כלו«  IPD* ,m ptt 
חד. סר i״p און אײט־יחמ. איחר־  ציינ

1 ipd dpu mגיס אר v : iPDiKi לײ־? 
iPDops i n  jib w rn v — D "pn 

1PU ,ix און l פאריו אין יסםין1םא tm 
 ואנימ און [ponpttx סוין opu וי
,ip  opu ,-i o p tnװ?ל ״ — dpu ipd 

* •1לאיע v» optt op ov»i ;imn ין׳
WO |PD DPU BIT-

0■ i .'■'7777.7• •"■׳'—".' B—a  MBS
 איז 4װמרע תזזיגער װעם צעגען אידימע

ע g בצויו גים י י  נ
 :מאצה אידמתן םוול׳ן ^ונהועען זיך װעם

 אעעזועניג־ גאציאגאצער, tin עפאכע די
 םי! עיאכמ די זעצבסממכמנדינקױם* ^םטער

אויםאנאםיע. נאציאנאצ־הוצםורעלער

 ®זןלקער ®^*לײיען מלחטח, דער ngi אי«®,
לענדערי און

ima ג דאך געדעגקטgמםוומא ך: 
 געםןנלדעפ^ רק טען תאם םלחםזז דעד בעזו

g? »אים זיgהןןלםען לי^ער pa איינ־ 
 א»ילו איז ,Dgn אי »««ען.9בערג־ געםען

 בערב־׳פיייען אײגסןנומןננע די םיט םעטת די
 לטגנ װי און ?.ugejgs g געװען מײסטענפ

 בערנ״ י1אוי םטונע׳נמרװײז עס םען קו־זכט
^ן םיט זיך ®tnsw םען jut ®•י»ען  און בל

Df»?gc:g•? דער געקוםעז ענדליד איו 
 g-® די pa lזעgלBgרg זיך םען וויל ®לו»,

 און ®עלקער אײנגןנםען gpga באםת *fa לען
לזןנדער.

עיעכג נ#ד דעײו
 1ײ מלזנג® םען nnv Tg דערטעחלען, ל«ים

 ־g®»a אן כ®gלw אין פיקען ןרימג ®ון *״ט
Asĝ ליעניטען gD זײט’ אײן *ון םןע ®לעגט 

 סאל־ ענגליטען ig ^וע?«םעלעז איחם נעבען
g7® זײ® דנר6ײיי7 דזך •ון און g פר^נגוי־ 

 —* לגים זיי ז*״טער ipagT — Dgt זיטען.
gn® םען ona jtgayi ^םודו tg אימד דער 

 ng• חלשות •#לען וןליא^ ®,yn׳ ליעגער
 ז»ל עס ווער ®ימימר, ל;וי«ןgn ?1 •רעק;

ײ סוגםמנחנן,[ ®יחם
g?g לצים ה#בען 4 בלטל sgreyiofia®

 a»*» ןיך םוז ל«*ן1®י« fut א>«§ליען אוין*
7giJia®«» כ*וױיזע!, ן1® *«ןן1רײזגו tg 

גj לי«יו7ח ®יו ?י ג נ ^ ing גן םו  חלאװת-
 ד*ל* iy*gaTgh,ym•« ן1»ריגגק^ו|7®רזינ*ו
קלייר P® P*®» g nwgij»na טון סאגיעך

ווזיעז״
gn ta pa| ®ריגגען לןוט״ני•* pa 

 חעלמנט^מנן יטרו^סװײוען ן1א ®יייגכ^יען
-ברוג^ םזןן «יז

Vig* בעלגיעו• לגמל, «»ד,ומגז7־ג 
v בעלגיעז ia  •gn *ענוו» pa ר זעחר»

: nia זי טעגה׳ט טעגוו^ רעכטע
yngo בײב *qn —'זי — 17מגלגי
װ סני «( *י

m

mz\t f ג .
 ®7ויל$5אויסגע סלחםר.

pa ן.7עלױ»יי«ונג די 
na גזןיני yj if־

אזוי און

ן **רגװאלפיגט, גרויזאם  געװ״ן איז ?<■ ,
 םלווםח־אגיסיןציע. ש«ר םיםעל בעססער דער
נעלגיען:״ ,געדענקם געאר״: דלס אחן

 סײל 17תיב׳* v )*רלארען םלתםח ד► װ,ל«
 ד?ד און ןכ»יגקייס1גע אעתנק״ס, איתר ,ון

B*iPXO״pa״B. דעם בעלגיען וןא» דאן ■ון 
ג •עחנססען  וחנלס. ג««ער דער איבןר מני

 ,רום־ אױזם גוות א געוזען eivi *•ז עם »זן
 וויסם דווך און **יראס ייבער ציייחחמ

ײייבעד. אלע ,,ב פרערען ויסרז««ז1»
 ציג?' מלגיןן חאם אלעםען דעם «*ר און
, ׳יסעלם ז , :ביל ,
 דיי־ »א*ע די אװעקגענען *ידור זאל םען

ע  *ולז^עז נ,ך זו׳חר און קאגפריבזךיע. מ
ר , עקספרא  ניד־ גדי ע ״*אד — ד,י»ד ,,
 דאם ׳יענקעז׳ אימר זאל םען און ז«ור״.
 די ביי געליזזעז חאפ זי וואפ געלם, נ»נ*ע
”j:t זי — עליים. ,  e(tn צו זי, זאגפ tpipTe 
 בעלגיןן, װיל דאן און ,,.p אויף׳ן ״חובו
 —דאלעד עפליכע *יל׳יחען 18'-1איח ז,ל םען

 אי־ •אר א חאבען צו זי, זאנפ ליעב, האם ?י
 זאגפ חאם, זי און חויז, אין סענסען נעסגע

 פידולעז ור1אי בײ זיך זאל ןס ליעב, בנלל זי,
yur דעריבןר און ידים. דתבת און i«e* 

 אםימל א און מלאגיעש ד״םאע «י לאנגפ
 ג*נץ און ה,לאגד ,<«על א אןן ד״מלאגר

 אביסעל און «עלפ פיין דעם און לוקסעםבודג
 קלײניג־ ur« » נאו און פ״ד-ר״חן רעם «ון

 ז«ל דײפאלאנד אז ןי, ןןיל אע און ק״פען.
 *יון לי״ל׳ה. אוםזיסם ארײמיקקן איחר

 tgipnt'iw נים ,awn לסןן זאל, אםער׳קא,
מ. איפעז «ו אי  קאלי־ * נאו• און נאן »ון ׳

בעלגיען- קליינעד דןר בײ אוץם׳פ סאלער
«b גים םען אז און בעלגיען. »«ל דאם 
ברוגז, זי א<ו װיל, n װ*ם אלץ, b>i איהר

̂’IP אזוי אימליען, אזוי ptײ־ »ייי ׳®
לע•8 וולע׳ ווזוי ,1לצ

 חוון׳ם נ»ץ ברוגו. jprtt םחוחנים אלן
ז»ן. 6בלאו »ד

 • 1געזןי׳ »סאל ,יוור ןז»& װאו ,בעו
ntuin ״ו8 סזוװוני^ ברוגז׳ע ,חן ^ לי  םי׳

יםעגװו?, iuipb jny ,ojnu'V אתן

tm w ארויס יײנען ייי ײ׳מ . i  no
»om  U ־ lpt'iiipttv ךי אײניאקען 

p r n האם id, ס,1?לעה1ע יסמוםלנא 
w ס מל ײו  1פא דחןס v iv« מייןולס ע
t אך1 איז oirn ,Ifnp■ א  i n׳iu זזנ־* 

פאו־ איחם גױט om מאס איחי־, tx ליך
n די האנדאלם m & o’ דײ m  »JP

v זוך ivopt און tptttpt נאגץ א npr־ 
91 poui טװלענע « ח r א 1פא ד x i 

n ירייז• יאסענײס r סון dpopti n 
ipd ovn א איז אריינגעלענס m tn x o 
« n ק?סטעלן י  םיס פאד dpti ת

װאת tn האס ש tt3 p io m  ipd סיס v 
jpo»n /די און גאגד o n i  pxixur, 

 ארוכד ipo om !אלדסםים׳ .did פאו•
in ttip t ס  ip און ,11בא 1בלאחע א סי

 אבטומ on חאס !אלדסםינ^ .id אלײן,
p w ,m w pt״jupd t 0י1 זאל ■ln 'o y.

n ro סאמאכס אזײגעד o n זעצמןן 
ן Dm טאנ  אין Dxptpt ססיט1גאל .id זי

in איז און יריזסיב?ל1 n vB P tiy סױן
מג אויס׳ו .piv’ נױ ptBv ip ו  om- 

p m * .  »i ipdii׳" pit* in *  om- 
p* אך1 זאל ipo או ט,1זא p 'r on| 1זײ 

ײ| opu 19 אז אױטאםאביל, m* ז  t 
ת היים  juiD m • 1* 10 יpאזײנ סג

p ip  1*  ipd p̂piiv!ײ8 ?1יא נױ ״  אזי
ip h  m  1*  tp<. ב׳אעת •pt om  ip 

 imb ottDPi ip* האס ,inptouiM זואלס
 סאסטאם־הויז םון iprovra א נײנ?חן

imb ip די אפצאחלזס *ן trx זיי־ די 
om  ip  dvu ,o m אויס־ םון אכט1גענ 

 אויס־ onnpt האבען נעאםטע n לאכד.
iPtPUBD .,*Poopp n  ipipbp סליי־ רי 

m אן ד ״ pntx און'  זײ אין iputfi*־
 Di'DKB האס דא אז און ,u סעססל?ר•

 דחד י1 פארביםע[ האט ipo אז jupo א
dpo, םאדבים?־ ױ *ן זיי או־״ננ?לעגט 

pi און ק?סטל?ד g n ju p io m י1 םיט 
p in itrm o 1*1 — כאנחגן omא ipo

o דאד n »1ל?ז ן • •ipPnpxin ים1 * 
o■ א 1פא װאם 'l װאלס oipd i n* 
ipd פיו pi tpxmu i n  dv׳pd3 'c גע־ 

in האם, .D x  tpu ־1פא ים1 װאלט טעות
ipowpi ז

 האס ,PDDHP3 די פון זיד אפו־ײט3
 טיט׳ן א*נעלאזען1» סםיט1גאל .is זיר

 גאם. אין ipi3xipio.no ,1עלעזײטא
״ * .DXIPP11 ו י * IPD3KD1K& א אין ז  *י

D איהם י1*י האט װאס טאםאביל. ixup i 
 דא ספיס. איו mnpDpippux *ז *ן

י באנענענט on* האט p םים ו x u r. 
צי־ אין •זיף tx או־יימלתפמן זי om ער

o m  .tpo ר ח * o n  i r a n m i ר •ר׳
o ip i. זיף האם זי p lחיטp,לט ipuppi־ 

D אח lPotipitx דאר 1P3» קעלט, ixrpi 
.o p in!“ נאלד םר. װאם »לעס, און 

 װאס איז, עררײכט, רװי'לp̂ האט סםים
tP3P3P* זיר האם *הם ir סאן נלעס א 

 aenp צו האלז. װײםער 1איה 1?ביא
inpo m האט P l ipשפע־ אויוי לאזם 

.ipo
ip א - in p 'itw םיט׳ן ipt'ixB 

 *ן אלעם םיט און זיר םיט אן “.יי?ל
 ipotppi םםיט1<אל .1ס איז ז,pטpאל

ר די יהײם. מ׳ ח אי , piX3 on*  om* 
inpt oipi ,פזײײרליד ovn אדויססד

o כאפט ip m • o n איז *tx pprtx r 
ך n בעד־רום *ן יי  tpoopDtxiv פא־ 

b p n  ip tn את ip יך תאט אלײן» 
 *ן oxpnx מיס3 «־לױיל?1 זין־ האש

tpourop 'כי o n סי ײ  םי׳פ יממז1?נ1ר
 האם n מאס סאכלים, pddpd די טיט

ר נןס־ייס m • *חם » p xtn t fpxwii 
i זיך om *ז «ז n  tx jpotip i oenp 

.אבילזו.
ip ט1 אך1 איז pi lp י iu n p irn y- 

עי טג | ut ,ipop* סי id oitp o n  i 
* זײן נאמימן זיך om פלחני?ו .p m.״

d זיר om «י ^ pw ipj זייס «ן tx ,זײם 
j א מי p Vddp pdpb דזרך ip p n  i n 

tie שיכטע  am  t n u i ס  dipppi ני
inpt, י« rtM ttr ם איהר  ipttpi *ז «י

•pi D 'i u p  ovnr n  j j u n t ’*  its 
otx lvu* זי ט.1זא iap itx  u p  t ,םיש 

p״3 םיס p ir o n  ipotipu if npn n- 
ipo” u ס און ט״פטוך  IPDDPip אלזן סי

tx tm m  'nut v .װאם אלעם, און זיך 
p איז i׳lPixoe אויס׳ץ o״e, אײ זיך חאס 

onupppi m^ זיך Der>owiPD*nx ן* 
je געריכטע א נעװארעז *ז * p די -pi 

קרים, זיםע סע*ול .דאס אייער, האכטע
 האט זי װאס ׳זייקס, די fptvP PD«n די

 popxnpi די ,Tpptx די מבאק?ן, אלײן
ptfm — ,pnpn ל?ם* D«n ס־ זיו  *י

tjnDgmr, דך נעםי׳שם,
ײזיר ץי

m

rrn-

m

 אויגעז. די »ין רען
 נדואעגע רויטע ױ

םים פאר נעהויםם

m
U M

«1 W iPDluor^tP| |
ipo חייס׳נ די פון pbvp, ז * to.

J»1V זיי| םון pnirtarpiBUX ססיט
t mpo in  t* ovu — סײדי I 

ovtt I n  d'd t *  dip IpSn 
teruovs
ipsv םיידי om 1 גיט .Dipipi

om מילד זיך DptppiotiM |* ,די סיס
lastP IT Dgn DJlTfl ffrilf ״P 7״ 

 pn איהם װארםזנן אח העלד
 םעמד די זער,7גל די קוײנעלעך, די
n ו פון •ומקע ו מ  געלענען זיינען ו

מז דן ^ נ ױ ip וײגין עס די׳צ• א
_____#וו«זעס כינעזער טייערע שסאגען

muntxoux ip זיי u r  tx ipttpi ipsv. 
סי אױם׳ן  «יל־ v o^plאלupl זיך om פי

9 pnp3םילך. 1סא 9ל93^י .dp אלם1ל 
ipupi ס j מלעכס״ ני  tar tPP iptt 1P38 

jp זיר rtsiv יאך ! an
 nimpt «יו om גסלדססיט .id און

ipd ן* ipopapi רחםים in p p m p  tx, 
m m p t  1*  .o r  dxb m  om  om 

 איז iPDiKtt tx ovn D'i Dm ,r או
n  Dm ,NP ?1 העלדיש .didאלדסכױס 

B E  1 ..iPDiptt iPBintt tP3urtpux 
n מ־אמד ח —  1 v m פלפ.  דז !

PV’iDno n  ! ip i” x D3tn! . ח Jp tt■ 
ips ח !1אז?לכע *ן pnn ddpu טא־ 

i »d tta m !? פין איו םײנסס ת n 
i איך ?! זאלצסאן םו־ם. 't r  m  >pit *ױי» 

jpi ! ך  J |Pt״i!K3 שוין 1י1 על11 ,*
u p  dixu אױס_ !

ipsv — אום dpdxi ײסס — ײילען 
otdxb ? האט

— 1 ooinB nאד ? I 1יי Dm זיד 
 *ן tnxB i״p סאן mxo א ײאלס1סא
poim לעב א  IVO| יםגעלא־ גי מיט*

oppoonip pipo ן* pnn i i p i n 
 jpnpo ,up■ arm if to no m־

l סיר Dm יוי l  bbxispi 
n אמי *ן  »* r i i p i n 

1 .didםםיט1אל tPBx^PiO'tix ן*: 
ipd *  ipd נאלד און tx ipotppi 
! ^ ס ל א v dpbp nun ה  |*  Ttn תי 

idגא ut *ן ואך.  i. גאלדססיס 
inpnrn op, ז* on.jp סםער1פי

'1 Hft 1*  B 
IP DlfU 
K D'D •jnutt

PixoenuD ip om,[ אז om  tp פאר־
3’3 |P0״IPO IPDX'X I*  ,DPDni n 
3 110 PD011P Dm ipdixuip ip״n

K v :.; . ' ».|po” i 
ipo” tt dxu איז IPP ipupi ו * m 

r םײן ײלip7npxin, 11 יס1 tm לאזם 
 Tm איי 1אלעם? אך1 יס.1 אײגפאך 1םי

ך איתס אוין•  איז *ו_ : miorn א *י
 i Dipt און .־WPD א ווי mpo יס1 ראו
i י^1שול ?באךip 1 איז n  dxu ו מ  “*י

om  ip o r באשאםע) איהם Vtx D'D 
Dixi dxu ,ipbipp iPD'tn או ' נ ;tm

סיס 1* 1שמש* i* קנישעהלעך פיעל
xrx ?האת, ס־ײט ux ix i Denti dxu» 

tx niiomגpל' לpםי  i n  ? p איהם r x 
Dm ipo dxu ,o’o ipi ip o n i ix i

 DP3 1* 1«?ל1ײ1א ottopi אלו3 איהם
x זײן .1ט?1אליזי1■א o”Pdpd אח ruo 

V IP1XTD1XD D'I IPP DXU ,I'D
 ־iXD dp Dלxtו i* .1פלא ippixdt צו

ipdippi די *ן tnnx ' npooi'o פון 
1819 JS20 tn x מסלט i 't r  ip לאנג

TP3X ,TPlPl'tXPlD'tM |X IPmPl 
P '1 IPtt ,IPS'* PTPtl*לPP 

DtO 6*9 י1י1א 'UXל Dm ,TmtXtt
ipiidpi ם מיטל׳מ  Ipo •irtpoxi tx *ה

om 9 מולר poem  'i  tPDtipiר9ל> 
Dm IPO ,01X0T |tfi IPP'DPBXIPDXTD 

*| DtX D3X13P1 איהם  DI'PTD09$9
jp i די IP3xn D'l'topXT 1יי ix i 

ip- pxu ,o m iu tn 3 איזtx 'ttx 
om און  ipo .Dxinpix זײ Pi 

o איז dxi אז ?רלזלעהדען, n  |tD 
om אלע לױם כאסש אח  d' iod 1וי 
,DנpלPl יט1 שכל אױפ׳ן זיי ביי

in א«וי iporix  .” ? om  Ipo i t ך  ס
l"P mpo p זיי jpsm צאחלט, tr ־א־*
D'I Dfl ח . אמתץ,; IPI 1* י

p'p ט1־צײכ?1?11םי ixt ip ru ניס 
 ־ ? "i dp ארט dxu id בליב?ן,1פא

• P3 •jo איהם איז איצטער  i 't r*
ut i סער. 't r  onpi ip ביםלעכװ״ץ 
onx, די *ז lP3'i D'ntopxi 

opu ip i» אין inptt |P3'i 
?on- 1אי *ן i n וירסליכס״ט! t 

ip, א prnopp^r 'i  pnn ,םיטל׳מ 
 1P3X ,IPUfttPl D1UP1 11לא

i 't  s ix a in  ip  i n, סיס 
ם opu n די יני x u r  cm ׳* 
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I  mעד; פ אם, דער פון זײם שװאכע

m

;2

j ציײ ^וו םעדערײשאן #מעריקען *ײ 
wi"> איו ov>nyo לויט געװ*רען o n 

םערערא־ אמערימנער דער םון מוסטער '
 העכםט איז עס ארן רעניערונג. <ער

 האט אןםעטאנד דיעזעז ty \ואח»ײנאיך,
n אנטהע־ ערםאלנ איהר םארדאנקע! *ו

i גען n אבער צייבאר״. *װ ,נאיםס 
אלע־ נאך איו ערםאלנ ־unwyowyt איחד |

רעזוצ־ א איז ער װייא םםשות, joy ס«ן
 איהר — מאכםלאזיגקײט איהר «ן טאט

tl טװאכקייט. איהר איז אינם טטארהייט
• . mn'ippy רענירוננ אמעריקאנער די

 ענט־ &ון פראצעס א דורכנענאננען ■איז
 אא־ז װערען שון ר־כטונג דער אין זױקאוננ

איינצעל־ די פון אעבען אין מאכט םעחר %
םאק־ ל. אװ פ. א. רי איז טטאאטען,. ,נע

אנ־ האט זי װאו דארט, םארבליכען םיש י3
A .םע־ אטעריקאגער די אויןי געפאננען
I* ניט טעארעטיש האט רעניערוננ דעראאע 

 איהר ;מאכט סואווערענע אײנענע, קײן
 די פון ״רעאענירטע״ » אויף איז סאנם

אזעל־ טאן נאר מעג וי אויו ;שסאאםעז י;
 אויסדרי?ליף ווערען װאם זאכען, נע

קאנסםיטו׳טאז, דעד אין אויםנערעבענט
 דער צו נעהערט אנדערעם .אאעס און |
שטאא־ באזונדערע די םון מאכם־םפערע •׳
>’ »W• נעצעהל־ איינינע די צוױשען אבער

װע־ װעאכע -רעניערוננס־םונקציעמ, נמ ל'
איבערגע־ פאגסמיטושאן דער דורף רען

 םעדע־ דער צו שטאאטען די טון נעבען
 אן אנצוהאאםען װי — רעניערונג

 «.np פיחחוז צי םאןוטע, _את עארסע
iMjftttt'ny וו. ז. א. טעתםעם געװיסע

 נעװארען ׳איבעמןגעבען אויך איז —
i n צו עובדא די רעניעחנג פעדעראאער 

o רעגואירעז n זואנ־ אינטער־שטאאטעז
" ( n•> אינדום־ צאחא די וױ אזוי איז

 זיד ברייט עם טעטינקײט װעםעס ,tjmy ג
•£ מר *ויס «  שםאאט, איין װי טעהר אי

§gj״; «  װאקםם פארםעחרען, אין אאץ «יף ט5ו
n'W ױריםדיקציע די גטיאא אוםן אזא 
רעגירוגנ. םעדןראאער דער םון סאכט און

 אװ םעדער״׳פאן אסעריאען דער םיט ;־,
 נע־ אזוי. ניט אבער עט איז אייבאר
 אזוי יא צװייםעא אהן עס חאט דאופט

 םארנאייד איף װאס אורזאכע, די זײן.
*ifi אםעריסאנער דער צו א. אװ פ. א• די 

 •ונקט \וייא דערםאר, םאסע חמירוגג.איז
;ע־ חאבען זואם אורזאכען, זעאבע די

 סאכט־ דער «ו כסדר כרעננען און נראנט
 אויך האט רעגיערוננ דער פון ןרווערבוננ

םאר׳פטארסונ! דער צו ברענכען מדארפט
 פעדעריי־ רער פון מאכם־ערװערבוננ און
yv.{ אינדום־ די װאס דערשאי, טאקע

 זייער אין רא״ש אזוי װאסםען סךיען
 ארב<י- זייערע םיז צאהא די װאם נריום,

 אוג:עהייער, אזוי זיר םארמעהרט «מי
oyrt אי־ אויס זיף שפרייט טאכט זייער
אי־ איז עם אז אזוי ׳פטאאטען, אאע נער
 אינטער־ נעוויסער א פון כתות די נער

 קעמפפען צו ערםאלגרייד 1אא'י נע׳שאנאא
מאדער־ דעש םון קארפאריייפאנם די םיט
נוי־ עם איז דערםאר טאקע — טיפ געם
 ר v צ נ א נ דער םון מאכט די אז םינ,

 אױעק־ סענען זאא ארבײטער־באװענוננ
 קאטפןז דעם הינטער װערען *ע׳פטעאט

 אין איגדוסטריע װעאכער אירגענד אין
אאנד. סון טײא א אירגעגד

 די אזוי. ניט איידער, אכער, איז עם
 די כםעט פארנאיכעז איז א. אװ ם. 'א.

 וױ ארנאניזאציאן, אימפאטענטע זעאבע
u עס גרינחננ. איהר בײ נעייעז איז 

 געװארען נענרינדעט יא אםיאו 1־«יינע <
 דעפארטמענטם אינדו־םטריעאע אייניגע

 האבעז זײ אבעוי א., אװ ם. א. דער אין
 און באראםוננס־כיאכט א ווי סעחר גים

ניט. עם נעהם דערפון ^יימער
אע־ פיעאע םאראז נעװיס זײניען עס

ען וועאכע תר,  פאייצעם, די מים סװעם̂׳
 אוי־ זייערע אין ׳פורות. דיעזע אעזעידינ

jm װייז איך װאם דאם «ז אויס, וױיזט 
ty םעדע־ הער םון זייס ׳פוואיע די אאס

 גרעסםע איהר נאר דאד איז די״פאז
 דער פעדעראאיזם ניט תן איז סעאח. ג
 אוז םרײהיים םון פרינצי■ העכםטער |
? צוזאםענארנײם '׳#רײער1

 א אין אעבע אעזער איעבע דיעזע
;םעהר נים עסזיםםירם ײעאכע וחןאם, .

 האבצן ורעאכע נעםער, זיא נאויבמן זיי
 אין האםם זייער םאראארןן אאננ טוין

 װירק־ גרויזאטער דמר םים באריתרונג
. , <יכסײט.

B3WV1 V*י^ואם אעז׳נר דאזינע די
a איז אז וגווײזעז, n אזד וױרסאימן 

tut רעאיןציאנער׳ש די מקא האאםען

 lie ורעציס cun םאר אונםעררריסעד די
 םאהט, א גיט tin עם איז םערעראאיזם.

 ארא• יעדער גענען «1פאם* זײער אין אז
 ב״ צ. וױ״ — נעזעצנעבוננ נרעסױוער

 ׳פםיםרעכם פרויען אאא, אײבאר ט׳צ״אר
 רעאהציאנע• די זיך 1באפ« — װ. ז. א.

 הײ־ זאנענאנטען דעם אן אן כםדר רען
 די אן םערעראאיזם םון *רינציפ אינען

 עם איו און ?“רייטם ,םטײט הײאעע
 ■ראנרעםיװע די נראדע אז םאקט, א ניט

jt די נענען זײנען אאנד םון כווווז 'ty i 
 א כיט עם איז און ?“רייטם *סםיים
 זײע* טעגען «1?אמ« זײער אין אז םאקט,

n די איםער םאדערען אונםערדריקער 
 םע־ דער םון ארײגםי׳פוננ די ארבײטער
 אי־ ניט קעז װעאכע רענירוננ, דעראאער

 טיאיא־ נעװיםען א קעעענע.םון אין נען
 א טיט טאא דער אשט איז ראם װי נער,

די ׳שנעא ווי םטייט? א םון נאװערנאר

 — אפיעאט די וויוי) ■y שוין זין־ חפען
 זעאטענהײט א אויןי אגב, איז, דאם סyװ

 ׳*•עט w ty י1היא חןווימ די תומט —
o סענען צו אום m קעם־ רי העצ*מ 

 <אטט היאוי ז^זינער דער אויױ •םער.
 ,ביז :וועוטעא אידיטער דער נאטת זיך
נעטה״. די אוים onw נחםה די סוםט עם

 אזא גויםיג ׳אטארס וױי חיד״ איז
 איז םםרייה־בענעפיט־םאנה צענםראאער

 אז אױםזיכטען, וועניג זעהר דא זיינען
וועחגן. נע׳פאפעז זאא פןאד אזא

 קומם !אטיר^יך, תויפם־טםערוג^ די
 אינ־ רעאהציאנערע די םון זײט דער םון

 זעהר ״לויבען װעאגפ טערנ<ד*אנאאם,
 םעדערא* פון פרעצי• דעם אין שטא׳־ק

 די פון שרער פ רעאהציאנערע ד• איזם.
 די זײז וױאען אינםערנעטאנאאם דאזיגע

 זייערע איכער בעא־הבתים אײנצינע
״ און םיטנאיעדער צו׳פטי־ ניט װיאעז ז

ארויסנעה־ זאא װאם טריט, פ״ן צו ־העז םיז אעסאן דעם דאם םארנעפעז פענ׳טעז
 און נאyאריז פון קופער־ריםטריסט דעם

!אשםאנס עהנאיכע אנדערע
אעע־ נעאענט נאף אםyװ איף און

jm אתוםענטען פרינציפיעאע בען i 
m םעדעראאיזם. דעם y איז װאט צו 
 איז צויען אומער םאר נויטיג? דאם
 ארניי־ אן אז אנצואװײזען, טיטינ נאר

 קייך גיט יאד איז טער־ארנאניזאציאן
 וועאכען צו סאנגרעם, וױםענ׳פאםםאימר

 דעם םיט צתאטען זיך IJהחyם םענ׳פען
 זײערע אויםצוםױעען צװעק איינצינען
 דעם אײנער דערצעהאען און טיינוננען
 יער־ און ענמרזמוגגען זײערע אנדערען

 אתאגיזא- ־ ארגײמפר m םאחוזנג«.
 פארדיע־ ײיא זי אויכ און — איז, ציאן

 א — ייין, יי מוז נןונמן, דעם נ׳נז
 דער אין און קאמפפם־אתאניזאציא!.

 און טעאענדאפיע זערyםאyדר םון צײם
 גי־ םיז צײט חןר אין ;םאיה־מאיפינען

»3 אינדוםטריעאע עpDנערyאי «yp־» 
 םעדעראציע אויזע אזא כיט קען ציעם

 א אאס דיענען א. אװ ם. א. די װי
 םון הענד די אין קאמפםם־אינםטרוםענט

ארבײטער! די
פרא־ די םאא א װיעדער נעהמט אט

 ט־’טםר״?־בענעפ צענםראאען א םון נע
 די דען ivp א. אװ ם. א. דער אין םאנד

 צוזאמענ־ ״םרייע זאגןמאנטע איצטינע
 אר־ די םאר ארבייט די םאן ארבייטוננ״

 נע?ענט ײאאט פאנד אזא סyײ בײטער,
ארנאניזאציאנען די װען אפיאו , ? טאז

 און הענד זײערע םון סאכט ^מסעא פען
 דער םון .הענד די 1אי אימתעבען עם

 בײ־ *ום םטרײ?־םאנד, א םעדערײעאן.
 ארוים־ הענד ז״ערע םוז אטyזו ׳פפיעא,
 עס און ?אםע זייער פון טײא א נעטמען

 א.'׳ דער םון העגד די איז איבערנעגעבען
 נענען זײ זײנען דערפאר אוז א., ny פ.

דעם.
 ךי אז נאטיראיר• נאגץ איז עם און

 אאטםאדי׳פע די םון פיהרער אאטםאדישע
 א - םון אויןי זאאעז אינטערנעשאנאאם

 נענעז זיין שטאנדפונחם “״פרינציפיעאען
 חנר םון םארשטאר?וננ םינדעםטער דער

̂ן .פעדעריי׳פןןן*  פיד.־ ריעוע גצזלב
 אין — ניט *ו שאםח באםונח צו — רער
 דער אז אח, פאר־ארנאגיזאציאן דער

 איז ארבייםער די סון שונא ערנםנמר
 הײנט .ט, םטרײ?. םימפאטיע דער
 םארשיעדע־ צװײ פון ארנײטער די אויב

 נים ?ייגמאא טארען און ?עגעז םאכען נע
”t םיתרען P אםוי געטײגשאםםאיכעז? — 

 צענ־ טעכטינע א םען דאחי װאס *ו טו
? ?ערפערשאפט טראאע
 ראדי?אאע און ■ראנרעסױוע די און

 אענעז םערעריישאן דער אין עאעםענםען
 דער אוז אענג רער אין ניט אױר זיך

 ײערען יאל םעדעריישאז די אז גרייט,
 אהן זיי, זײנען פרינציפיעא שטאר?עד.

pdd, .דער אונטער אבער דערפאר jyp- 
 דער סון םיהרערשאפט םערװאםױוער

צו שנאה אםענער איהר אין םערעריישאן
t i p --------i-

with the ־ True tranelation filed 
Postmaster at New York City on 
July l i ,  1919, as required by the Act 

,1917 ,of Congress approved *Oct. 6th 
known as the “Trading with the

Enemy Act״.

 װאןי. הײנטיגע די װ#ף •װיכטיגע «
 דער אזן ה^בען פאםירונגען• װיכטיגע

מ װ^ך םי » האט אקס וו^דער א :1פ
 קײט זײז םון א«געריסען נוארק אין זיר
 די ״דזשיםני״. א איבערגעקעהרט און

 איבער אװעלן זיד צאזט צוםין־תאמיםיע
 ראקעםע־ ראדיסאיצען^ זוכען ק^נטרי די

 געבורטס־ט#ג טען80 זיין צו האט צער
 גע־ האם און האנד #םעגע אן נעסר^ען

 באדיענ־ זײנע צװישען ניקעאס ־־־ טײצט
 גענומען װידער זיןי האט םאיציצײ די טע.
 דענקע<דע, פעדצערס, אידישע די צו

 פארשטעא״ זײנען װ^ודער־מע^נס ז״ערע
 אויםגערע־ האט דאקטאר א באםמגס. טע

 גרעסםע םארסאגט־די יארק נױ אז כענט
 שוין שםיעלמ *װייצסאן סשוגעים. צאהא

 אז ענטדעקט, האט חױרםט גא£י. װידער
 אויוי מבין נױיסער א איז הײאען פעיאר
 װיכ־ העכסט אײנס װי איינס — מוזיק
! פאםירונגעז טיגע

* * *
 פא־ אאע םון ײיכטינםטע די אבער
 רע־ װיאםאז׳ס פרעזידענט איז סירוננעז

 נא־ פון איעג דער װענען סענאם אין רע
 האט רעחן באנייםםערטע אזא ציאנען.
י נעהאאטען פחןזידענט אונזער  דאן, ט

מן  ״םריע־ א םאר ער?אערטי זיף חאם ער ו
מן םאר איון ,“זיעג א אהן דען א »  די .

י װעאט מ י דעמאקראםיע׳. ם*ר ז
 זײן איי^ אױנ־ותרנמר טיאםאן׳ם

איעג׳  חארצינער, א וױ נע?אוננען האט ,
ר א םס ׳ אייבמצואמ כאנײםםעדםעד ס

 װעאכע ?ינד. געאיעבט איהר אויוי טער
 אײנען איהר פון חםרונות די זעחם םאםע
״ן עם טעג קינד?  בײ־ אויף ?אלי?ע א ז

 םיט און הענד נעאעהמטע טים םים, דע
 איעב םאטע די עם װעט װאםער־?אפ, א

 װאס אאע, נענען םארטײדיגע! און האבעז
 איענ די איזזם. םוז שפאטען און אאכען

 עס האט ר ע ?ינד. װיאסאן׳ם איז
 נע־ זועאט דער אויוי און אויםנעטראנען

 דא־ חןם צואיעב האט ר ע כראכט-
 צער דעם אי נעאירען באשעפעניש זיגען

 האבען, םון צער דעם אי טראגע;. םון
ם, גידוא םון צער דעם אי  אויםהא־ םון מי

 שםי־ א פאר עם מאכען און עס רעויי׳גן
נישם עס ר ע קען װי — אײם קעא

נישט עם ר ע זאא 4ע האבען? איעג
 אזױ זיין נישט עם טעג פארטײדינען,

איז נעראםען?  קינד! j י י ז דאך ט׳
״ן  הארםהערצי־ די םעגעז הארעװאניע! ז
 סאכען םענאטארעז רעפובאי?אנער נע

ptin אנרוםען עם און איענ־בײבי דער פון 
 םאר אגעפאהר פארזעהעני׳ס, ?ריפעא,

 נאך אין אודפאור״, ,באאאנס אםערי?א,
 ר י ט — צונעמעז העםאיכע אזעאכע

םאמע־האר׳ז. יויאםאן׳ס פארשטעוזען
 דער עם סענ דאצאא! Jאו בייבי, ז י י ז

 ם ה י א — «גפעאען נישם וועאט גאנצער
 פארםײ- עס װעט ר ע אין עם נעפעאט

. י דינעז•
* * *

 האם פאםירעניש װיכםיגע א נאד אוז
 פאםריאטען כינעזישע פאםירט: װאף די

 ביי• די אויפגעשנימען אאײז זיר האבמן
 האם ױאס ׳יא«אן צו. האם אוים כער

 טעריטא־ כינעזישע שטיק א פארצו?ם
*ר אאס כינעזער םיאיאן 40 סיט ריע

װי אוםן נעאוטענער העכסט א ׳טפייז•
̂י ־ ---- ^׳

o n נוםא ןײ נעס׳ש װערען אננעװעגדזם 
1 eyocoy|»נ» o n געטײגשאפםאימן 

. שונא.
a אמת׳ע די איז דאס t jwyfeyt

i אין you איז n [יענעך םעחנריי׳*א
מז <y? oy» ־ איהד פון ־סאממ w ײ

v קאםפםם־םןהינע imntr'MUiy. אײן 
o איז עאעםעגט n  tw i פרינ־ אוים. 
 — אכדערער m און נרינחע ציפיעאע*

ט־ינדע. פראקטיש$ אזים
םי און . ח1די' i פוז אםס4מ n םעחד 

t  |yr»»i זעהן אוז־אי דןוף וױאען «ײ n 
 אאניפ מ םאריאםאו־פגג םערעריישאז

i םון n אז נעםאדערט, וו^אט םימואציע
ty סין םיהחט־ די n n n ro  i n זאאץן 

מן  סיטװיר?ונג און פרײנחפאםט י1 זו
»P*p’i י די םון i׳j ׳עאעטעננמן i n  no, 

i — ארב״םער־באוועטנג n אײנצינער 
 העאםען געהענם אטyװ װאם עאעםעכט,

i n ,האם זי װאם םערערײשאן-װערען 
 איז Dyi װעהען. נעדארםם יש1ד,יסטא
 טא• ערשטענם. אזזי. נים איידער אבער

yp ,םיהרער י1 אכװאהא װאם דערפאר 
i םון n .נעװאאט װאאטען א. אװ ם. א 

 גאויבען םערעריישאן, ?ע1שטא א זעהן
 אויט ױניאניזם אין אויך אאיין 1אבע ז»

o n רעםט־םיםםעם. קאנםערװאםױוען? 
מ n איז צוױיםענם, און,  םיהרער־ דאזי

 ניט ?יינמאא נעהםם װעאכע אזא, ־שאפט
 כצו•1ו1 עפעם איניציאטױוע די זיף י1אוי

 זי אז סײכט, Dyi װאם אאײן, פיהחגן
נאר. זיך שאעפט זי נאר ניט םיהרט
i םיז פארטײרינער י1 n פעחגריי־
 דעם םיט אויר הערויױ ענםםערען שאן

 jpp םערעריישאן די אז וץ,1תי ־אאטען
n פון ראדי?אאער • זײן נים n ’K מינד

 טייאען, איינצעאנע איהרע pt< ,1גאיעדע
tin איהד וױאעז ט־טגאיעדער די אויב אז 
 גאר־ צו1ר« i»p ■שסארקער, סאסגן ;יט
 איז oyi ty מענאיך ײערען. נעטאן טט

i םון םיהרערשאפט י1 אזויי. n םעדע־ 
 גע־ פונדעםטווענע! אבעו• האט רײשאן

 טאן עפעם אויך אאײן פרובירען מענם
i אין n .נעזוכם װאאט זי װען הינזיכט 
 י?אאע1א1 די צו זיך דעתעהנטערעז צו

i םון עאעםענםען n ארבייםער־באװע־ 
 םיט און היאף זײער מים זי װאאט טננ,
 n םון דעאענאציאנען די פון היאױ רעו־

 ־1םטײט־?ערפע און שטאלם־ ־צעכםראאע
 ת דערנעהנםערט צװײםעא אחן שאםטען

 װעחע װעט פעדערײשאן די װען צייט,
 אםערי־ פון קאמפפס־ארנאגיזאציאן רי

ארבײטער־?אאם. יאנער

אימיצען! נענען האס זיין 1אויםצודרי?ע
נעארנ^ נישט נאר אבסאאוט װאאם 1םי

דעם אויו» אויס דריקט •אדערעװם?י װעז
זשירעס. י1 צו האם זײז אופז זעאבען

אוים* ײי אוםז מאדנער דאזינער ^רער
פיא־ מײן אוים איז, האם, זיין צוררי?ע;

מענשאיכען םון שטוםע העכםטע די נומ,
װאא* פרידאיף און ךינא־?א װי פראגרעם.

דיפאאמאטען נעאעבט,־ווען םעא?ער טען
צו האם זייער י?ם1אוי«ער װאאטען

נאר םאחםות, ײסי ויט פאא? אנרער אן
כינע־ נאבעאען אויפ׳ן זעאבםטטארד דייר

o דורך שטײנער! זישען n 1םי ױאאטען
אנ־ שרעקאיכע צווײ םון נעװארען פטור

שרעס־ איז אײנע װעאכע סון שיקענישען,
און מאחטות פון צװייער: דער םון איכער

און נאיקאיף װי אדער איפאאמאםען. םון
נעאעבם יעז’א טיי װאאטעז צוםיייעז
ווען םעאקער׳ ?ריםטאיכע די צ\ױשען'

אויםנע־ װאאסוןן אנטיסעסיטען זײערע
op'ii אוים־ ף1ח ניט אידעז־האם זײעד

אוים׳ן נאר בייכער,• ןאידישע שטידען
! שטײנער כינעזישען אעצט־םאדישען

םארםנע־ איז כינא אזיאטישע די י.א,
ציװיאיזיו־ נאנצעו־ דעד סון שריטענער

אנ־ םאםען,yדי*א אאע און װעאם, טער
אונםער־ און פאדפאאגער םיםעםיטען,

ipp’i i ארונטער־ 1איה םון זיך מענען
 יזם.6אאטריא אין בײשפיעא א נעםע;

• י * . * *
 האס פאםיתננ װיכםינע א נאד און

 י1אופט־שי עננאישע ty פאסירט: װאך• די
y o אריבערגעפאועען איז nםאyנטישעז 
 שױן װעאזון מענעען אל םײנם, דאם ים.

 א"ראפא פון אוז נאזי רײזען טענען באאד
 םארפאםקוחד ײעאען 1אי לופם דער דורך

קענט די נעז ײ יײי dp:ib װא̂י  tnyn ז
 * טאכען צו ערד.: ד• פארפאם?ודענט

 שוין מ׳זז זועם ,'t״iy היטעא אין רייזע
־pyi t«p trt#n דארפעז נישס באאד
 מאמז צו 1•אױ אופט־שיו*. א נאר םאר,

 i»yo שויז tJt'* ױעם אופט־נע׳טעפםען
 .1א* הייז זײן דאיפעז נישמ

צו פאסאזשיר.
a *
m
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וועלמ פרױען די
(בלעדער). בעדריק ראזע פון

............ I י ■
אריססאהחום, ענגאישער באוואוסטער א

 העל״ שעהנדױיט, ענגלישע באריםםע
 גט־ אריסםאסראטיישע פיעלע פון ךין

 זעלבסט־ םים ענדיגט פראצעםען,
םארד

:t אװאג״ ראטאנטישע מיט פוא יעבען 
 און אפענע ליעבעס־אינטריגען, טיורען,

 סענזאציאנעלע סקאנדאאען, באהארסענע
 אויסגעלאסענ־ סעקצועלע גט־פראצעסען,

 פארשװענדע־ אומבאנרעניצטע און קײט
 מיט געענדיגט זיך האט לוקסוס, ךיי״ען

 באריהםטער דער פון זעלבסםסארד דעם
 םרס. אריסטאקראטקע, שעהנער ענגלײטעי

 װעל־ עליאט׳ אטהערסאן לואיזע מעיבעל
 דעם מיטװאף, פאראכטאגען האט כע
 לאנדאנער רײכער איהר אין ױיצי, טען9

 צו־ רעװאלװער א םון קויל א מיט הײם,
שארבען. אײגענעם איהר שכיעטערם

 אויפגערו־ האט זעלבסטכיארד דער
 און, אכיערי^* אײראפא׳ גאנץ ךערט

 דרײ די פון יעדען אין אפריקא. אפילו,
 גע־ לואיזע פעיבעל האם װעלט־טײלען

 גע־ ראמאנען, געפיהרט איעבעס, שפיעאט
 העכ־ אויפ׳ן געהולטאיעװעט און לעבט
 און לארדען באראנען, מיט שטײגער סטען

 װעל־ םון בעאטטע, טיליםערישע הויכע
 אוים־ רײכען א געחאט תסיד האט זי כע

ןואהל.
 מיט געהײראט זי האט 1892 אין
 א אטהערטאן׳ דזש. טהאסאס קוירנעל

 און אריסטאר,ראס ענגלישען יחסג׳ישען
 איז קוירנעל דאזיגער דער גוט־באזיצער.

 פארשלאפע־ יןײן גיט געװען אויך אליין
 םאר אםילו איז דאןי, חברה־םאן, נער

 באנעהמונג ״פרײע״ וױיבעל׳ס זײן איהם
 ביסעל א שוין געװען טענער אנדערע צו
 יאהר עטליכע אין האט ער און פרײ... צו

 גע־ און געריכט אין אנגעקלאנט זי ארים
 פא־ זײן פאר גרונד אאס גט. א פאדערם

 זײן אנגעגעבען אטהערטאן האט דערונג
 האט און איהם, צו אונטרײהײט ־װײבעא׳ם

 אינטיטען״ ״זעהר א װעגען דערצעהאט
 ױנגען דעם מיט םיהרט זי װאס ראכיאז,

 יארדע־בואעד, קאפיטאן אארה ^ננאישען
 געװעז־ צײט אעצטע די איז זי װעטען מיט
 און באציהונגען. נאהענטע גאר־גאר אין
 נאר אאײן, קאפיטאן דעם םיט נאר ניט

 די צוױשען כיענער. אנדערע מיט אױף־
 א אנגערופען אטהערטאן האט אעצטע

 אריסטא־ צאצקעדיגע באקאנטע פאר
םצרים. פון אזש קראטאעף

? סצרים לןײן זי קוםט וױ
 זיך אהין געפאהרען אטאא איז זי

 דארט דערוױיא האט און ״עדהאאען״
א' א פארקגיפט ראטאנען... אינקע פ
טעי־ שעהנע די האט פראצעס אויפ׳ן

גע־ — דף פארשטעהט — אואיזע בעא

 אז גע׳טענה׳ט, לײן, און שטײן אײקענט
 האט דאס מאאך. א װי אומשואדיג איז זי

 דעם האט זי געהאאפען. ניט אבער איהר
 האט געריכט דאס פאראארען. פראצעס

 טעיבעא און נט, א באוױאיגט םאן איהר
 א געװארען װיעדער ניט־וױאענדי׳ג איז

םויגעא. פרײער
 בױ האפיטאן דעם :עאיעבטען, איהר

 פרא״ דעם וזאט זי װעטען צואיעב אער,
 גע־ ניט הפנים האט פארשפיעאט, צעס

 אין ססאנדאא, עפענטאיכער דער שטעקט
 גע־ ארײגגעצויגען איז נאמען זײן װעאכען
 פון ארונטערצונעהמען כדי און װארען,

 גע־ דער םון זיף ער האט פאעק, דעם זיף
 יאנצען אין אטהערטאן סרס. װעזענער

 אנ־ אן געהײראטה און אפגעטרײםעאט
 אואײ סעיבעא אונזער האט דאס דערע.

 :יט זי איז פארדראסען. )שטארר זע׳ן
 ג<־ אין אן איהם קאאגט און םױאע, לןײן

פראמים״. אװ ״בדיעטש פאר ריכט
 ,־עטאאט האט פראצעס דאזיגער דער

 גע־ ׳־י ענגא^ד. גאנץ אויפגעשטורעטט
 ,גע^גט׳ע״ ״אומשואתג און קריװדעטע

 גע״ אין איצט זיך האט אטהערטאן כירס.
 גע־ ד.אט זי אז געװען, מודה שוין ריכט

 טאן אאס געאעבט און איעבע א פיהדט
 קאפי־ אנגעלןאאגטעז דעם מיט װײב און

 גע־ איז זי װען צײט דער אין בואער טאן
 אטהערט$ן. לןוירנעא צו פארהײראט װען
 ?אפיטאן דער אז גע׳טענה׳ט, האט און

 בפירוש האטעא פאריזער א אין איהר האט
 אויב הײראטעץ, צו איהר מיט צוגעזאגט

 פאר״ איהם צואיעב איז עס װען זאא זי
 האט זי מאן. געזעצאיכען איחר אירען
 י באשטע״ צו באװײזע( געבראכט ~אפימ
 אינטיטע אנגעקאאגטען׳ס דעם טיגען

 דאזיגע די״ איהר. מיט פארהעאטניסען
 קװאא נײער א געװען זײנען ״באוױיזעז״

 דער פאר סענזאציעס װיאדסטע די פון
פרעסע. און*פראנצויזישער ענגאישער
 שעדד די האט פראצעס דעם אט אויך

 אבער פאראארען. טעיבעא־אואיזע נע
געזוען. װיכטיג ניט איהר פאר »י*איז9ד
 ניט לןײנטאא גאר אטת׳ען אין האט זי

 געזעצ־ בואער׳ס קאפיטאן װערען געװאאט
 זיף געװאאט נאר האט זי . פרױ. איכע
 אםטרײסאען זײן פאר איהם אן זײן נוקס
 אויס־ ד האט דאס און — איהר, פון זיף

 געעגדיגט זיך האס דערכייט געפיהרט.
צוױי. נוטער פראצעס איהר

ט ארום צייט קורצער א אין אי  עס י
 אריסטא־ אן ריט ענגאאנד אין װיעדער

 איז װיעדער און גט־פראצעס, קראטישען
 צענטראאע רי טעיבעא־אואיזע שעהנע די

פראצעס. אינ׳ם פיגור
אויף כטויראינג, קאפיטאן א אײנער

 א זײן דארפען נישט באאד שױן דען
 צו אופט״שיף־אינזשעניר. א נאר פאעט,

 ניט שױן טען װעט ים אין זיך טרינקען
 געאיעבםער דער םיט זיף שיםען דארפען

 ‘בא קענען מ׳װעט נאר טואטער, א אין
 םוס טױזענד 15 ארונטערפאיען גןװעם

 צװי־ פאיהט ער בעת אופט־שיף, א פון
סקאטאאנר. און אײאאנד אאנג שען

 *צאפט באקװעטאיכיױיטען העראיכע
ye * *ציװיאיזאציע. די אוגז

 פאסי־ װיכטיגע וועניגע די צװישען
 דעײ צו כדא' איז װאף דער פון רוגגען
: פאאגענדע טאנען
 די ארונטערגענוטען שוין ם׳האט )1

 ביכער דײטשע דײטשאאנד. פון בראקאדע
 ארײג־ װידער װעאען צײט־שריפטען און

 גע־ אידישע און אמעריקא, אין שטראטען
 באװײזען לענען װידער װעאען אעהרטע

 פיאאזאפיע דער אין גאונות נרויסע זײער
 און םאציאאיזם, טעארעטישען אין און

 שרײבער םקיצען אין םאעסעז אידישע
 מיט שיטען אנהויבען װידעד װעיעז

 איע־ געניאאע און סלויצען ^ארידגעאע״
 װעאען הוסאריסטען אידישע און ד*ער,

 מיט אעזער זײערע איבערראשען װידער
הוםאר. שפררדעאענדען נײען^ פדישען,

 דעם וױאהעאם פון זיהן זעקם אאע )2
 אנ־ װערען גע׳סשפם װיאען האאצהאקער

 איאוסטרירענדיג םאטער, זײער שטאט
 “בי דעד םון םאוף אאםען דעם דעם כיט
 װע־ עאטערען די םזן זינד דנ ״פאר בעא:
הינדער״. דײ אײחןן אען

 די פון אונז ה#ם װײב אונזער )3
 ברױוע־ םאאגענדעם געשריבען קעצקיאס

 װע־ ניט זיך זארג יאסעא, ״איבער אע:
 איז בערג הויבע די אױןי דא מיר. גען

בײ וױ חײסער גראד עםאיכע םיט באױו
S נמ אין rv p • ל.* .

קינדער־דאמםאי מר

II

 אע־ דאי־טױרים ;.זז באװײזט, דאס װאס
פאציענטע;. זײערע וױ אענגער פך א בען

 אין ואשם, ברוף שוין, האבען נײר )5
 װער־ טויזעגר 80 ^אנצע די עניעריהא
 קײגער װעאכע שאום־טריטי, טער׳דיגע

 וױיא אעזען, גישט זיף, פאריצטעהט װעט׳
 אזעאכע פאר קורץ צו איז אעבען דאס

זאכען. אאנגזוײאיגע און אאננע
 דארדאנעאען, די וױא קאאטשאח )6

 ער וױיא קריגען, :אף קען ער װעאכע
 װעי און אױפען, אײן אין דאף האאט
 דעראױפען נישט נאך עי װעט צי װײס,

? דארדאנעאע; די צו ביז
 זיך קמיבט װירסאן פרעזידענט )7

 װעאט־ רער פון היסטאריע די שרײבען צו
 װאס בוך, אינטערעסאנט אן — כיאחדה

 ♦טוידעראיכסטער דער וױ אעזען זיך װעט
 און :נבות און טארדען טיט שוגד־ראכיאן׳

איעבע. ברעקעא א אהן נאר גזאות,
 נאר ניט איצט וױא איטאאיען )8

ױך נאר פױמע,  װאס כינא, שטיק א א
 נאכ־ װאס ׳רב יעגעם אן דערטאנט דאס
 ארויםגעטריבען איהם האט קהא װי דעם
 צו ארײנגעשיקט ער האט שטעדטעא, פון

 גע־ טיר װעט איהר ״אויב םודעה: א קהא
 װעא געהאאט, כױין אזיף הוספה א בען
צוריהחוטעך/ אײף צו איך

 צודי די חוץ א ניט, נײעס וןײן טעהר
 צא־ דארפען באאר װעט איהר זואס סענט,

 בא־ דאם אבער טרענספער. םאר^א אען
 װאף. דער םון נײעסען די צו ניט אאנגט
 קײן יארק נױ אין איז עואם דעם רוימגן
 װאאט פען װען איהר, זעהט ניט. נײעס

 טוינד אײנגעפיהרט אויןי אםערילןא אין
 טען װי שפײױספעקואאנטען, םאר שטרף

 און םראנהרײד אין טאן צו זיך מאײבט
 » מווען װאאם דאם — ענגלאנד אין

חעכסכדחןדםרעחצנ״ ^נגענעהמע, איעמנ,

 vrm, 9 מננע וײן גאריכס איז חאאנם
 אמ אקםייםע, אםעריקאנער געװעזענע
 םא־ בםא זאא געריכט דאס אז פאדערט,

 איהם און איהר, םיט הײראט זײן כען
 מדות׳ טיט באװײזט ער גט. א באוױאמען

 א פיהרט װײבעא אמערי?אנער זײן אז
 א גאיםאענד, אארד םיט ראמאן אינקען

 ענגאישער דער אין ״תכשיט״ באקאנםען
אריסטאקראםיע.

געװע־ די סטױראיגג, מיסעס טענה׳ם
 (פארזיכטיג, אקטריסע אמעריסאגער זענע

 ניט זיף פארפאאנטערט אעזעה איעבע
 אריס־ אריסטאקראטען, די אט צוױשען

 אסםריסעס, געװעזענע און טאלןראטלועס
 ראטאנען), אינקע זײערע ניט צומישט און

 האפאי :סםױראינג מרס. טענה׳ט אאזא,
 לוא־ ״סרופער״ דער אם םאן, איהר איז

 ״נאהענטער אזא סטויראינג, פיםאן
 מעיבעא־אואיזע םרס. ״ םיט םדוותן״.

 שוין איצט א:ב, איז, װעאכע אטהערטאן,
 באװאוס־ םונ׳ם םרוי די — עאיאט מיסעס

 די און עאיאט. ארטהור רראטאשרג טען
 דעם דערבײ דערצעהאם סטויראינג מיסעס

 כיטי געשיכטע פיקאנטע זעהר א געריכט
 וועגען אײנצעאהײטען פיקאנסערע נאך

 בא־ אינזער מיט דאפאן טאן׳ט איהר
 וועא־ װעגען מעיבעא־אואיזע׳ס ריהטטער

 געשםועסט, שױן אאנדאן אין האט םע כער
 װײ־ סטאטעטשגע א געװארען איז זי אז

 דעם מיט געהאט חתונה האט זי זינט בעא
עאיאט. ארטהור בעא־הבית׳ישען

גע־ װערט םעיבעא־אואיזע שעהנע די
 די אױױ ענטפערען צו געריכט אין רופען

 די פון און סטױראיננ, מרס. םון טענות
 געגעך און באשואדיגונגען ארגופענטען,

 צוױי די אט צװישען באשואדיגונגען
 ארויסגע־ װערען װײבאעך צנועה׳דיגע

 װעגען סורות און פאקטען אזעאכע בראכט
 דער פון אויפפיהרונג ״זױבערער״ דער

 גע־ דאס אז כיעיבעא־אואיזע, בריה׳שער
 זײי־ די בעםזןן צו געצוואונגען איז ריכם
 גע־ דאס פאראאזען צו פענשען טיגע

 פארט־ װערט פראצעס דער ריכטס־זאאא.
 און טירען, געשאאסענע הינכער געזעצט

 אין חדשים. דרײ צו נאהענט געדױערט
 ״אויף ענגאאנד גאנץ געהט צייט דער

 איעבעס־ ענטםאעקטע די פיט רעדאעךי'
 אויף אטהערטאךעאיאט. טרס. פון סודות

 שעהנע די עס האט פראצעס דעם אט
 דעם ריכטער פונ׳ם גינקראנען טעיבעא

 אױסנעאא־ און שעהנתשע. ״די ״טיטוא׳'
ענגאאנד״. אין פרוי סענסטע
 טעײ טרעט ארום יאהר פאר א אין

 פרא־ א איז ארױס װיעדער בעא־אואיזע
 געגען קאעגערין אאס פאא דאס צעס.

 אויף רײדען פאר שװעגערין א איחרער
 און ;צײטונגס־כיענשען צו רכיאות איהר

 מיט פוא פרעסע ענגאישע די איז װיעדעד
 איז אטהערטאךעאיאט םע״בעא־אואיזע

 רא־ און איעבעס איגצעהאיגע איהרע טיט
טאנען.

 ״אםגע־ אואיזע פעיבעא עס האט אזוי
 אין געב^דען זיך :װעאם״ א סטאאעט

 נאכגע׳ זיןי װאויאטאג, אין און אויוסוס
 דורכגע־ ניט תאװת׳ נידריגע אאע געבען
 םאי־גנמען, קערפעראיכען אײן קײן יאזט

 נאטען איהר מיט דערםאר באצאהאענדיג
 אאע די אט ווען איצט, און עהרע. און

 םאר־ שױן אידזר פאר האבען פאתניגענם
 חיין האבענדיג ניט און רײץ, זײעד אארען
 רא־ אויסער אעבען אין אינטערעס אגדער

 אנדער לױין כיאנטישע^אוואנטיורעז,
 איבערזעטינטען איהר אויסער שטרעבונג

 רייכע שעהנע, די האט גענוס, פידשען
48 פואע קײז נ^ד פוסט־אוךפאסניצע, }

---------------
. •אריזזנו איהר

מ בענעט סיס טיגם אנ  128 ג
 *גדערע זײ פון צאחל n אאײן.

 t» oip זי וועאמ איבער שטעאםע,
 הונדאדםאר• וױיכת די אין גרײכט נען,
 בעגעס׳ פיס מרך ווערעז דורכשנים אין

 110,000 ארום איםןרמדשיהט אםיס
 םראנהיײך אויסער םאג. יעחןן בריעןי

 זייעוי קריגען וחןאכמ רדױינאאנד, און
 איחר. פון אױסשאיסאיך #אסט־באדינונג

 גזד אסיס תאבען דורכ׳ן וחןרען אפיס,
 וואם זאםוז, אנחנרע און בריעןי שיקם

 סשי• »ין אױך אאסט, םון נעפיהרט װערען
 פאאעסכדנזן םעתןײ, גריכענאאנה ביע,
 אימור ים־בחןג. מורסאנער צום און

 בא- iruni און באזוכען מענשעז -,7000
 אאריזער. איהר אין טאג יעדען דיענט
 םימ נאר א& זיך גים בױרא אײן אפיס.
 *V סי עם ״װאי די פאר און פון בריעף

ײ און אמעויקע םון פאסט־סםאנציעס  א
 קוכממ אאיין בריעי דאזיגע די ראפא.

 פון פאנאנדערגעשיהם װערען און אן
 םױזענםזןר צעהנדאיגע די אין אםיס איהר
 האם בײראס אזעאכע און טאג. יעדעז

םעהד אויפזיכם איהר אונטער בענעט מיס
i? אײנע. װי

 רעגיערונגס־שםעלזג הויכע דאזיגע די
 וױגםעד דעם זינט בענעט פיס פאתנעהטם

 נאף מסתפא דארס װעט און ,1917 םון
 טראנס־ אעצטקר דער ביז פארבאייבעז

 ורעם סאאדאםען אםעריקאנעד םים פארט
 צוריקקוםמ און אײראפא פאראאזען

אהײם.

 קויא א אריינגעיאגט זיך ׳אאט ניט יאהר
איחר צוסװ* א געמ^כט און נ״וח אין

אעבען. שםורםישען וױאדען,
 טײס־ םואער א און גװי שעהנער א
 א טאבען צו געגוג ניט נאף זײנען םער

גאיקאיף... ג״ענשען

םמער דער םט  ^טעריר^גער באמה
 8 — אײראפא אץ פאםטםײםטער

שױרדער נװ  מײדעל דז
 דאננד םון בענעט ני. װײאאעט טיס
 וױכ־ דער דױינט איז דזשוירזי^ נױ יזאעיר,

 סעהרסטעךבאשעפ־ אם דער און טיגםטער
 פאסטטײסטער אטעריתאנער טי^טםםער

אייראפא. אין
̂ט רעקארד דאױגעז דעם ־  בע־ טיס ה*

 ׳דעם כייט באויז ניט ערװארבען זיןי נעם
 ווערט אאריז איז אםים איחר דורך װאס

 בריעוי, צאהא נרעסטע די איבערגעשיקט
 דער־ אויף נאר •■עקלשי, אין יאקעטען

 נדעס־ דער איז אפיס איחר װאס פים,
 פאסט־ אמעריקאגער אגדערמ אאע םון טער

אן אין אפיסעס  איהר אוגטער אײראי
 סטעוי גרעסטער דער שםעוזם אױפזיכט

 די און אגגעשטצאטע; םאסט״אפיט םון
 װערט *וואס אייראפא, אין םעריטאריע

 די איז אאסכראפיס, איחר פון באד^ענם
m א** •ח נרעםםא m m סאסט־א»־

 דעס אין זיד הערם װאס
? 215לאסא נוארקער

אא״ אינזער װי צײט אענגערע א שוין
 זיף פון הערען געאאזט נישט האט ר,אא
מזר ארגאן. אפיציעאען ארנזער אין  א

 פדן כײםיננ יעצסען חןם !אױןי
 גזד באשאאסען איז באארד עקזעקוטיװ

 1זי םין הערען אאזען צו וױיטער װארען
פרעסע. אונזער אין אפטער
ם אבער וועט צייט זעאבער דער צו  ני

 איבערבאיק שטיקעא א געבען צו שאדען,
טינג ספעשיא דעם איבער  םיר װאס מי
 דזשואיי םען1 דעם אפנעהאאטען חאבען

 עאעמ* םארגעקוטען איז עס װעאכען אויף
 אאד אוגזער פון בעאטטע אאע םאר שאן

 ער• זיינען כעט^ערש פאאגענדע קאא.
 םחגזי• אאס גאאז, בר. געװארען: װעהאט
 װײס־ירעזי״ אאס מײקעאסאן בר. דע:ט;
j>VD םינאגם א״ם אנקער בר. און דענט

 א•,. שורות דיזע פון שרײמןר דער
 אלם ג^װארען ערװעהאט איז יזאפאאן,

 םאר- ברוה טאקה ברודער סעח., רעק;
שער דער וױיטער באײבט ט םון נענעדז  חנ
אפים.
 הא- עקזעקרטױוע, ניײעררועהאטע די

 גים אזױ םאיכט אי־זר טאן װעט כייר, פען
 אא• און געטאן. דאם האט איטע די װי

 עקזעקו• איטע די או זאכען גאײן דא םיר
 ״ אוים׳ן םאיכט איהר געטאן האט טיװע

 םואסםע די האם זי און אופן בעסטען
 עהז• נײ־ערוועהאםעז דעם םון אנערקענונג

 גוםאר איהר םון אנערקענוגג אאס באארד.
n אז נעװארען באשאאסען איז ארבײט n 
 םעםב^• יעדען ירעזענםירען זאא אאקאא

 א כײט באארד עקז. אאטען דעם פון
 םאר דאנק סםעציעאען א באםען. דענעם

 ײערען געגעבעז דארןי ארבײט גוטער דער
 ג-נזבמרס בר. אאיןאא, םון טשערמאן דעם
 חא• פון םטשערסאן דע שאצקין, •בר. און

 גוט זעהר ר-אבען זײ יזאמיטע. פיחעט
 אאקאל אונעזר און םאיכט. זײער געטאן
אפצושאצע;. דאס וױ וױסען װעם׳

 די ציהען דא וױא איך
 ytpp דעם פון באשאוט דעם אויף קײט

שעיטא שאפ יןיין דאס באארד, ל ן ט י  ז
 ארכײבממ זעצעץ זיף יןײנעם אאזען נישט

ל באשאוס דער קארד. װאירקיננ א אחן * \ 
װערען. דורככעםיהרט שםרעננ גאגץ

סעה. יעק. ק^הלאן, א•
דזשוירז'• נ. נראר?,
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 אץ באנפיעלד מארגארעמ מיס
הױז ױניטי דער י
 ב*ד די באנפיעאה ניארגארעט טים
 םון ארבײטער־פיהרערין ריהטטע

 םריד אצס אהער געקידען איז װאם אאנד,
 ימ״ ענגיישע די םון דעאע;«ט טוימאא

 אכחר דער םרן חאנװענשאן דער צו יאנס
 די װצס אײב^ר, אװ פעדערײשאן ריסען

 m חני אין גאסם א זײן װאך קוטעגדע
 4i5 אאקאא פון ימימײחױז מער

 ײניםייגו דער םון בארדערס די
 א געכען צו איהר זיף חאײבען

H באנפיז^ד כיס און «כ״ם הבאת pn 
 [pr^nnin צו פיעא חאכצן כצר
סון קוםען אמײם יחגט
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מענעדזשער עקטינגטרעזשורער

 האכעו פאכען אלמ פון ארנײםער ױ
 וואס מתנה שעוזנע די כאװארנךסרם

 די פאר בײנעשסײעום האם איהר
 פיפעלס דער דורך הרננות םלחםוז
— האםיפע. רעליעף

1 V'״־

*

 אכער פאױכער שױן איז םלחםה ױ
 אונועוע פון נױס און ליידעו וי

 ניס נאו האם נױדער און שוועססער
אױפגעהןרט

איז פליכט אייעו

S ta r  7 r le n d s • -
*

Inclosed  pba&ee f in d  cheok fo r  fX 31 ,9 l9v16, 

■onejr ool loo tod by the  I n ta rn a tio n a l U d i« • ' Garment Workers• 

Obion oo !,obruary 22nd, 191g. V• hero sev־ era l thousand d o t-  

lo r■  on band y e t ,  but a# • h a l l  not bo in  a  p o s itio n  to  f o r -  

* a r t  you t e n  u n t i l  a a  hara s tra ig h te n ed  ou t th e  m l i e f  so - 

count w ith  the  I t a l i a n  and B asslan -P o llah  R elief coanU ttaa• 

mho a re  e n t i t l e d  to  a  p a r t o f i t*

With kind regards and e iahas fo r  auooees, a a

!העלפען גו
F ra te rn a lly  jo u r  a ,• «

I|Htem&tlonal l a d le s ' Garment Worker•' Obion,

General Seoratary-T reaaurar

צום דאנײשאנם אײגענע און קאלעקשאנס אײערע שיקט

מ עןש א ק

3

אױסגעדיענטע

*smtairt. .ו .₪mm*^jg*יי*»1מי

 ju לאסאל טאנער, ױינסאופ פון ײט
שיסאגא פון

)9 זיים פון (שרו£
 אויב װײיצ שעפער.־ גאךױניאן צו געבען

 נע־ יעצט ביז פירמא דער האבען מיר
 יעצט, מיר מוזען אויף׳ן^ץארט, ג^ויבט

 געװ$ו־ געװאהר זײנען מיר װאס נאכדעם
 צו ארבײט ארויסגעגעבעז האט זי אז רען

 צייט דער בײ נױלװאקי, אין ײײערם סעם
 — לײדיג ארופיגעגאנגען זיינען םיר װאס

 םיגנאטשור פירטא׳ס, דער איהר, האבעץ,
אויף.

 געװען איז עס -װען4אי עס אױב און
 אונזער ארגאניזירען צו צײט גינסטיגע א

 אר- אן פאר פעיצד ברײט א און טרײד,
 םידיצ־װעסט, דער אין ספעציעל גאנײזער,

 יעצט, צוױיפעל שום קײן אהן דאס איז
 ארבײטער די און ביזי איז טרייד די װען

 אײנעם אויף כיםש װארטען און ערװאכען
ארגאניזירען. זײ און קוטען זאל װעאכער

 און יעצט, אז כייר, דענקען דאיום
 דורכ־ זאל װען־עס צײט די איז יעצט, נאר

 איז װאס באשלוס דער װערען געפיהרט
 אינטערנע״ דער אויף געװארען געפעסט
 צו אונז נעמליןי, קאנװענשאן, שיאנאיל

 םיר װעלכען אויף ארגאנײזער אן געבען
אז־םגעדולד. מים װארטען

 איבער יעצט אונז בלײבט עס אלזא,
 אינטערנע־ די אז האפנונג, אײנציגע די

 ספע־ א געבען דאך אונז װעט שיאנאל
 רײנקאוט דער םאר ארגאנײזער ציעילעז

אינדוסטרי.
 טאל אלע זיד נויטיגען מיר אויב און

 אינ־ דער םון אױםמערקזאמקײט דער אין
ט צ y י זיר מיר נויטיגען טערנעיטיאנאא,

 יעצט באנײען געהן מיר װײצ אמײםטען.
 ברא־ ״?אינג מיט קאנטראקטען אונזערע
 פאדע־ איבריגע די צװישען און דערס׳/
 ארויסגעיפטעאט האבען מיר װאס רונגען

 אאײן פירטא די אז אױןי מיר פאדערען
 עס פאעגעז י.עצט ביז װאס אנשטאט

 זאא — איהרע קאנטראקטארס די טאן
 עס װי אגריטענט דעם אומ מיט סײנען
 א אויף אנדערעס צװישען זײן געדזט

 ארויס־ ניט ארבײט די טאר זי אז פונקט
סעק. רעס. שייןש, ורם. ׳עיקעז•

 װערען צו ניט פארנאבלעםיגט
!בירגער

 איצט קענען דען1א צאהל נרויסע א
 לײכ־ זעהר א אויף נאטוראליזירט ײערעז

 די זינען אין האבען מיר ארםן. טען
 אמע־ דער פון סאאדאטען אידישע איע

 עהרענ־ זײנען װעיצכע ארטעע, ריקאנער
 (האנארײבצ געװארען אפגעלאזען האםט

 זײנען װעלכע אבער דיסטשארדזשד),
 אר־ דער אין בירנער הײן געװארען ניט

 כיעגציכ־ א א-צט האבען זײ גופא. מעע
 פראצע־ געװעהנליכער דער אהן קײט
 װערען צו #עדות צוױי מיט ב<ויז דור׳

 זײ לאנג װי אונטערשיעד אהן בירגער,
לאנד. אין זײנען

 אירגענד אז לויטעט, געזעץ דער
 דער אין זײענדיג אויסלענדער, װעלנער
 װאס צײט דער אין גײװי אדער ארטעע

 קען ?ריעג, אין זיף געפיגט לאנד דיזע
 נא־ װערען צו אפליקײשאן אן אנגעבען

ערשטע די האבענדיג ניט טוראליזירט,

מאגען? מיטין טראבעל
נעהםט

ם ק א ל - ם ק ע
צריבער. » דורך װי םאגען אײער אוים רײניגט עס און

טאכער סעםפעל און שנײדער שטיק
 י. װ ג. ל. א. 3 לאהאל

:אדפםעוסזאג
 נאבמיטאג, אזײגער 2 פונקט חשולייי, טען26 דעם ׳שבת

םטריט, טע5 איסט 2io האל, בעטהאען אץ
װערען אפנעהאלטען װעט

נ א נ י ט י מ - ם ס א מ
 גע־ האבען מיר װאם זיעג דעם פײערען צו צװעס דעם צוליעב

 װעלען געלענענהײט דער צו םטרײק. לעצטען דעם אץ האט
 מיר וואס געוױנםען וױרקליכע די איבערגעבען אײר אױף מיר

 אנדערע םיעלע נאך מיר האבען דעם חה א געהאט. האבען
 זײט דארום באשליסען. און אױםצונעמען אײד מיט פראגען

 דעם צו קומען צו פארפעהלען צו ניט אױםנעםארערט איהר
■ מיטינג.׳ וױכטיגען העכםט

מאסען. נרױסע אין קומט
דעם פון נאמען אין

 םארםאיכטעט זײענדיג ניט און טיייערס
ט איז ער אז באװײזע, צוצושםעלען  ני

 דארױ ער לאנד. אין יאוזר 5 װי װעניגער
 דורכמא- און עדות צװײ ברײנגען אבער

עקזאטען. געװעהנליכען דעם כען
 םאלדאטען די װעגען אבער איז װי

 געהאט ניט האבען װעלכע סײל$רם, און
 םון צײט דער דװ־ןי קײן,מעגליכק^יט

? נאטוראאידירט װערען צו דיענסט זײער
 אזוי ענטשטאטען איז פראגע דיזע

 טוי־ הוגדערסע און צעהנדליגע װי שנעל
 האבען סײלארס און ס^לדאטען ׳ זענדע

 די דיסטשארדזשד. װערען אנגעהויבען
 בוכ־ זײנעז קאורטס נאטוראליזײשאן

 דיס־ די פון געװארע; באפאלען שטעבליר
פארלאנגענדיג׳ סאלראטען, טשארדזשטע

* W tM w ...............................
 נא©ד ותחנז «ײ זאאעז באפרײטע טע

אמעריהא. םון בירגער אלס ראליזירט
 דיעזע אנבאטראכט אין נעהמענדיג

 גע״ נאכהער איז פאדערונגען, גערעכטע
 אדםיניסטראטױחן אן געװ^רען מאכט

 םאלגט: װי געזעץ פון אױםטײטשונג
װעא• װעאכער־אויםאענדער, אירנענד

 אםערמןא״. דער אין געדיענט האט כער
מ דער אין נײװי #דער ארםעע נער ײ  צ
 נאכדעם קען, מאחסה, לעצטער דער פון
 פו| באםרײט עהרענהאםט װערט ער װי

 ביר־ אלס נאטוראליזירט װערען דיענסט,
 דיזעלבע אונטער אטעריקא םון גער

 דיענםט* אין זײענדיג װי באדיגגונגען
בא״ דארן״ ער אז אויסנאהמע,, דער מיט
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 והןנען אםת דער
! ד נ א ל ס ו ר

 רוםלאנד, מיט יעצם זיר אינטערעםירט װעלט גאנצע רי
 סאציאליםטישע, װי קאפיטאליסטישע צײטוננען, אלע

 טע־ די אבער רוםלאנד< װעגען נײעס מיט פול זײנען
 דארט םון אן קומען װאס באריכטען, לעגראפישע

 זײ םון שװער איז עם אז וױדערשםרעכענד, אזוי זײנען
 אץ אז באהויםטען, אײניגע אטת. דעם דערגעהן צו

 אנדערע עדן, גן א אץ וױ איצט זיך לעבט רוםלאנד
גיהנום. א איז דארט לעבען דאס אז זאגען, וױעדער

 דער םון רוםלאנד װעגען אםת גאנצען דעם װיםען װילט איהר אויב
 פרעסע, םאןייאליםטישע רוםישע די װאם לעזט טו קײעיע, ערשטער

װעגען שרײבט םאםקווא, און פעטראגראד אין ארוים געהט װאם
חםלאנד. אין יעצט לעבען דעם

ערשיענען: װאס נאר
רוסלאנד װענען בראשורען װיכטיגע דרײ

גךעדן באלשעװיםטישער ״דער
חסמנד אין

 דאהומענטען, און םאקטען ענטהאלט װעלכער זײטען, 112 םון בוך א
װאס צײטונגען, סאציאליםטישע און באלשעוױסטישע םון ארויסגענומען

נוםא. רוסלאנד אין ערשײנען
עם װאס דעם װענען בילד םאלקאמען א ױט בוך דאס

רוםלאנד אץ פאר י־עצט קומט
:קאפיטלען 12 פאלגענדע די אין אײנגעטײלט איז בוך דאם

באלשעװיקעם? די ערװעחלמ האט װער .1
ע .2 אגי דעמאקראטיע. געגען דעמאג
גריגדוגגס־פמרזאמלוגג. די און באלעעװיקעס די .3
רוגג די .4 דעמאקראםיע. און סאװעטען־רעגי
ײטען בירגערליכע .5 ײה סאװעטען־רוסלאנד. אין פר
אלײן. באל^עװיקעס די פון געשילדערט טעראר רויטער דער .6
ם אוגטער׳ן דארן״ רדםיעע דאם לעבט װי .7 ? סאװעםען־רעזעי
שע די .8 באלשעװיזם דער און ארבײטער רוסי
ן לעבען דאס .9 ה אי סלאג װעםעךרו ״ סון גזףסילדערמ סא ר סראמינענטע ד

שען, א סאציאליסטען, צויזי אנ עען. א און דייםשען א פר םי רו
עער #ן װי רוסלאנד, .10 סט ענגלי אנ ױני ײד־ י חאט טר געזעהן. ז
עע די .11 אמי באלשעװיזם. פון רעזולטאטען עקאנ

ע די .12 |י ע סי רונג. די און סאציאליםמען רו װעטעךרעגי סא

ז • '׳• י י ר 2 פ * , נןענט. 0

ו״1 ״ךאטעװעט
שהײט צױױליזירטער דער צו אפיעל הארצרײםענדער א  פון םענ

שריפטשטעלער רוםישען גרעםטען דעם

ד י נ א ע װ ל ע ע ר ד נ א
ו י י ר ט. 3 ס ענ ם

האם ״װער .
? םאציאליזם

 װעטעראן דעם םון געשרינען בראשורע, אינהאצטםרײכע גײםטרײכע, א
 נרינ־ באװאוםטען דעם נאװענוננ, רעװאלוציאנעחןר רוסישער רער פון

םאציאל־רעמאקראטעז, רוםלענרמר דער פון טעארעטיהער און דער

ל ר פאו א ר ל ע ם ס א
e ס ו י י ר i ט. נ ע ם

ט סענט 35 צוזאםען ביכלעך דרײ אלע פאר פרײז  פאםטײדזש. םי
,הוי#ם־םארלאנ אין און בוכהאנדלוננען אלע אין באקומען צו ;
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 פון אפימנט די אין זיך וונחנם ןם ומר
 אלמ ײיז זיד נעםינט װעצכע ציעג, דןד

 און צוגעהן קוםט שםאדם. םון מײצען
 אפציסיי־ אױםםאכען א\יך םאר װעט םען

 פײ־ צוױיםע און ערשטע די םאר שןונם
 ארוים־ אייר אײד װעט מען און פערם

 שװירינקײטען האט איד.ר אויב העצםעז,
אפציקײש^נם. ארױסנענעממע די' םיט

ליעג. דער םון $פיסעם די
 ביצדינכ ,םארותרסם׳ :אםים הויים

 יע־ אםעז .14 רום בראדװיי, איםט 175
 בײטאנ, 1 פון וונטאנ״ אויסער טא^ חןן
אבענד. אין 9 ביז

ביצדיננ, רימ ארנײםער הארילעם:
 מים־ יעחגן אםען סט. טע103 איםט 142
יערען און אוהר 9 ביז 6 םוז אבענר, װאןי

1« פחיזי. חנר איז זונםאנ 0 ח 1 אוהד 1 ג
: i ■2- .... • בײטאג

 אידײ םון העתןווארםערם :בראנהס
 ««רטײ, סאציאציסמישע 3 ברענםש ן

 סאנטאנ יעדען עװ., װיאשינס 1330
אוהר• 9 ביז 6 פון אבעני

פון העדיןװארםערס :דאנערשמאנ
 באםטאן 1167 ׳ פ., ס. כראנקם לאקאל
אבענר. אין אוהר 10 ביז 8 םין ראיד,

 ומדסװאר־ די אין :וױלליאסםבורנ
 םאציאליםטישע ד. א. 19־13 םון םערם

ם^נםאג. יערען עװ., נרעהעם 61 פארםיי,
בראנזװילער דעם אין :בראנזװיל

 יע־ סט., סעקמאן 29לײסעאום, לייבאר
 po 6 אבענד,• שבת און דיענסטאנ דען
אוהר. 9 ביז

 ותלמגר שריםט, א װאשיננמאן, זיישאן,
 אנהו־ זיין םון דייט נענויען חןם ציינם

לאנד. אין מעז
עדות. צוױי צושםעלען דארןז ער .3
ראלאר. 4 באצאהלען י1דאר ער <4

 האבען װעלכע לײט, ױ<נע אלע די
 .ארםעע אםעריהאנער דער אין נעריענם

 בא־ נעװים איצט זיך דארםען נײװי, אוז
 1ײערע און פרױױלעניע דער םיט נוצען

שנעלער. װאם בירנער
 1א ליענ׳ אײד נעםשוראליזיישאז די

 1שוי עהזיםםירט װעלכע ארנאניזאציאז.
 װעלכע או) ציים יאהר צעהן אינער
 גאנצער דער םון אױםנעהאלטען יוערט

 בא־ ארבייטער אידישער אתאניזירטער
אײנעם יזגדען -כאהילפיג איז ווענומ,

primp םון הלוירק צום דאלאר םיער 
tnufP. אין נעקומעז איז ער אויב און 

 .1906 דז׳שויז, v טען29 דעם <אןי .<ן«נד
 אװ בױרא דער םיז גאקוסען ער דארןי

 םערטי־ א ויאשיננםא], נאםוראליזיישאן,
ארײנװעל. אװ סיקייט

נע־ דער איז קלאר, עס מאכען צו אום
פן»לגט: װי יעצם ועץ

םאלדא־ באםרייטע עהרענהאפט .1
 האבענ־ ניט בירנער, ײערען הענען מען
פייפערס. ערשטע די דיג

באםרײ־ עהרענהאםט דער אויב .2
 לאנר אין נעקוםען איז םאלדאט םער
 ער דארןי ,1906 דזשיז, טען29 דעם גאך

נאטוראלי־ אװ בױרא דער םון באפומען

מאכקר סלאוס
י !קלאוקמאכער ברידער

קלאוק־פיר־ באסטאנער צװײ האבען צוריק וואך א מיט
 און ארבײטער זײערע געגען לאקאוט א ערקלעהרט טעס

 אין שעפער זײערע זיי. נעגען סטרײקען צו אונז געצװאונגען
 אינפארמײ־ אונזעד לױט און צונעשלאםען זײנען באםטאן

 נעמען די יא־ק. נױ אץ ארבײט זײערע זײ מאכען שאן
:זײנען פירמעס די םון

זימערמאן. און גאלרמאן ו>
בארכעל. און םילװערמאן )2

 קלאוקס היײפרײז געװעהנליך איז ארבײט לײן זײער
םוטם. און

 אז ט)באטערר איהר אויב אז אײך פון פארלאנגען מיר
 גלײך שעפער אײערע אין געמאכט װערט ארבײט אונזער

אפיס. באארד חשאינט יאדקער נױ אין ױםען1 לאזען צו
גרום מיט

כ. דזש. כאסםאנער ׳
ױניאו מײסערס סלאוס

 און פױשע גוטע, געגענד, שעועע לוםט, נעזונטע נויטע,
 געזעל־ אנגענעהמע און באקאנטע עסענס, נעשםאקע

* שאפט. .
 פאחרט איהר װען האבען צו *יכער איהר זײנט אלעם דאס

באקאנטען אײער צו װאקיישאן אײער אױןש

 די נעגענד. םאונטײן העכסטע און עעהנסטע אין זיך געםינט פאאץ דער
 איםפרואװסענסם, מאדערנע אאע מיט אײנגעפיקסט זײנען קאסעדזשעס און הויז

 און ט^יקענם היה אײגענע סטײש^ז, פון גאננ מינוטען 10 באויז זיך געפינט
irrn און אײער פאײ^ מילכיגע, דאס גאנצען אין סופאײט װאם נארטעז y ii 

 אםױד םיעאע שעף. עקספערט אן םיז געקאכט װערען עסענס די טײבעאס.
 ביי םױדה קאםינא, ביאיארד און פוא ׳האא דענס םי^ינג, און בײטהינג #מענטס

| װ. ז. א. אײכרערי, קאורט, טעניס מאהאצײטען, רי
 פראפ״ סענעדז^ינג דער גאראנטירט צופריעדענהײט פאיציעטענדיגע פאר
צו אדרעסירט אײנצעלהײטען מעהר פאר עללנער. א. רײעטאר,

A. ELLNER, FERNDALE, SULLIVAN COUNTY, BOX B.

 י. װ. ג. ל. א. 82 לאקאל ױניאן, בושלערס באגראדערם,
7787 סטײװעסאנט טעל. סט. וטע איסט 78 אםים ל א ר ע נ ע ש ז ד

װערען אםגעהאלטען װעט ױניאן, אונזער פון

 דזשר סעו21 דעם אכענד, אוהר 7.30 מאנטאג,
סטױט ם4 איסם 62 אין ו,919לא/

 אונ־ פון ארבײט און אױפגאבען וױיטערע די באשפרעכען צו
 זיכער און םעםט ארגאױזאציאן אונזער מאכען צו ױניאן, זער

מעמבערם. אונזערע פון נוצען בעםטע די פאר
:שאפ־טשערלײטע בױדער

 פון מעמבער יעדער װאם
 און וױסען דארוש 23 לאקאל

קראנקען װעגען געדענקען
בענעפיט.

מעל־ וןראנק װערט איהר װען .1
 איסט 231 אםיס, אין גילײר זיך רעם

 ריכטײ אײער אן ניט סםריט. סע14
 ײאו רום און םאאר רעם אדרעס, נען

 װאוינט איהי אויב ,װאוינט. איהר
 ױע־ בײ נאסען דעם אן גיט בארד, אין
,טמאומ א*חי מצן

 בוך ױניאן אײער גלײך ׳ציהט .2
 רורך אדער 'יעמאנרען מיט אםים אין

לעטער. רעדז^טיסטרירטען א
 א אין זיך געםינט איוזי װען .3

 םון נאמען דעם אן גיט האספיטאל
 ארויס <ןומט איהר װען האםםיטאל.

 דעי םון אםיס אין נלײך זיך מעלדעט
ױניאן.
 דעם פון זיר רעכענט צײט די .4
 גע־ אםיציעל זיך ד«אט איהר װאס טאג

 איבערגעגעבען און אםיס איז םאלדעז
בוך. ױניאן אײער
 טוז בענעםיט קריגען צו אום ♦5
 ביי װערען עהזאםינירט קראנקער דער
דאחטאר. ױניאן דעם

 אנדערע פון אטעסטען קײנע .6
 לא־ םון סערטיםיגײטס דאקטוירים,

 פאוײ װעלען פאראימען אדער רזשען
װערען. אנערהענט נישט טױו

 נישם ליגען װעלכע הראנהע .7
 װערען עהזאםינירט דארפען בעט אין
 זיך רארםען און ׳אםיס דאק^אר׳ס איץ

 אפיס אין װאך אין מאל 3 מעלדען
ױניאן. פון

 בא* בלויז זײנען בענעםיט צו .8
 איינגע־ האבען װעלכע רי רעכטיגט

 םא־ איק פאר אמװינציגםטעז צאלט
 גע• זיך האט ־זי אדער ער בעפאד נאט

קראנח. טאלדעז
 ריהשטענדמ זײט איהר װען .9

 םאר־ איהר װערט מאנאטען, 3 איבער
גוטשטעהענד. נישט םאר רעכענט
 בענעםיט װאך ערשטע די .10
 טאג. טען10 אוים׳ן געצאהלט װערט

7 יעדע רענולער װאכען איבריגע רי

r ג נ ו ט ײ צ ע ז י ר
ך װי שע אנדערע פיעלע אוי  S? און אידי

ען, ל'׳»ע טונג  ז׳פורנאלען און ביכער ציי
די אין געדרוקט װערען

dp פױנטינג אפ־טױדײט
יאח נין סט% קאנעל־ 195

סרענקלין. 5425 טעל^ןין

װערען אפגעהאלטען וועט

ו גליױ m דזשולײ םען2ו דעם מאבסאג.  מ
םעמפשל, לײכאר אין אובײט, דער

עװעני־ו, טע2 און סטריט וטע4

כאהאנסמאכונג װיכפיגע
 און ביעראן אין געסטרײקט האבען וואס ארבײטער אלע צו

!יארק נױ םטריט, טע31 איםט 36 ׳שאפ וױיםט םרענק׳ם
אטענרען צו ערזוכט ז״נע; ־־—בענער© און בעדזשעסנע דעס זינט ה$ט ױניאן אונזער װאם ער׳שטע די זיינען מיטיננע; דיעזע

גר. י• ם• אוז םאםייעטים ױניאנם, פאר
ארבײט. ױניאן םטריקטלי

יארק נױ םטריט. קלינטאן 134

 מעםבערם אונזערע אז זעהן צו נעבעטען טדארום זײ איהר םטר״ק. נעראלנעװאונען מיר האבען װאס םארהאנדלען װעלען מיר װאו
 רע־ אטענדען צו װערען נעװעהנט זאלעז לײט, ױניאן נייע נאך זיינען װעלכע
מיטיננס. מעכיבער אונזערע נולאר

נרום, ברירערליכען מיט

אונזער זײן זאל װאם און סטױיק דעם דורר
ע ט ס ! ר ע . נ םי י ל א ם

35 לאסאל כאארד עסזעסוםיװ
מענעדזשער ברעסלאװ, חש.

J A. DELBON|
| שערם. שארפט און פיקםט .r j

 ו#3§8̂ עורעניו, טע6 484-90
W: יארל]. נױ
םםריט. טע30 אוז טע29 צוױ׳שענ

שאפ זײער םון

 גלייו דזשולײ פען21 דעם אװענם, םאנטאג
ױניאן חןר פץ אפים אין ארנײם, דער נאך

טםױט. טע2ו װעסט 16

82 לאסאל נאארד הסזעסוםיװ
טענעחשער אשטת, י. ם. סער, יאט,

2441 גרעמערסי טעלעםאן
< פרעס לענארד די

י נ. םטריט, טע23 איםט 42
שאם. זײער װעגען װערען באריכטעט װעט וױכטיגעס זעהר

פאדםעדדעז ניט רעריבער זאל שאפ דעם םון ארבײמער די םון הײנער
טיטינג. װיכטיגען

 ױניאן־קאאפעראטיװ די
סאםײעטי

 ױניאז װ. נ. ל. א. 35 לאלאל
אויסשליםליך פערקויפט

 פרינטינג טשאטהאם
־ בראדוױי איסט 2

עםםיםײט. אונזער קריגט מענערז׳טער װאגדער, ה.

 מעהר אויפגעפאדערט זײנען פרעםערם אלע
 עװענױ. טע5 אין םײ און פארק אין סײ געהן צו ניט

 רע־ קומען זיך זאלען חשאבס זוכען װעלכע די אלע
ױניאן. דער אין חשיסטרירען

 רעדזשים־ ניט זיך װעלען װאם מעמבערם, די־ .
 געהן צו ר,ארדם קײן קריגען ניט װעלען טרירען,

ארבײט. דער צו
אפטישען און אפטאמעטריםט

215 East Broadway 
1709 Pitkin Ave., Brooklyn

100 Lenox Avenue 
895 Prospect Ave., Bronx

35 לאסאל אןז כאארו מסועסוטיוו
מענעדזשער ברעםלאװ, דזש.

DMMIT H O U SE, e a s t

ר ע ד ץ פעריל .  ײינו יואצטע אימער הויר, םום 2900 קעטםקילם״ די פ
 פארערגע נאקעטער^אוינ. דער מיט זעהן דארט מעז קען סטײטם םינף

טהיננ, פרואװםענטם, ,זיצבער־צײק״. דער איז םישען און .שיפיננ ניי
 סים וואה״שאן אײער פאדנרײנגען ניט װארום טעםיג. זעהר ■רייזען

שםיץ, ם. אלעקם צו שרײבט n ק^י jfita i-  ■ ■ - JMT.B

ױניאן, מאכער ריפער און םל,ױרט ׳לאוק)ר באארד דזשױנט

סעת לאנגער, ל. ̂ מענעדזשער. זיעגמאן, ט.



•ntf צ1און<איבע אנדערמז *יוים׳ז« 
 זײ וועאמנ *אר&ױוסעז* *יבער זײ זען

מ י1אוי אײגגעאםעםם ה*בען ע מ זיי « # 
 ענגהער־ אזױ גימ זײנזנן זײ וױיצ ציערעז,

 דער איבער זײנען. מענשען די װי צינ
 און אבנה די זיך שפיעגעאס הויז״ ״ױניטי

 םינהאמן און שײנעז שטערעז מיאיאנען
 דעם םאנסאסטיש אס רײך מאכען און

 ױגענד די הױז״ ״ױניםי דער םון היםעא
 פאר־ ױנגע שםיםט. איז אאכט טאנצט,

 גרינע די איבער ארום װאנדערען אעך
 װע־ פארשיעדענע די איבער און פעאדער

 פון ארויס און ארײן םיהרען װעאכע גען,
הױז״. ״ױניטי דער

 גע־ זיסע די זיך הערען איבעראא און
 צוזאםענגעםישם װערען ײעאכע זאננען,

ר מיט ע ענ ט  וועאכע פיאנא, דער פיז די
 פאוצאווג אײברערי. דער אין זיך געפינט

 דאכז — גאאקען־קאאנגען זיך דערהערען
 מײדאעך ױניטי אאע אז סיגגאא, דער איז
 דארטען, זיך געפינען װעאכע כיענער, און

 א צו אדער עסען, פארזאמיען זיך זאאען
 םאר- אאע װעאען זײ װאו פ^אץ, געוױסען
 עסען, נאכ׳ן אבער שױן איז עס ברענגען.

 עפעס מײנען גאאקעךקאאנגעז דיעזע און
 װי אייכט אזוי אויפען, אאע און אנדערש,

 1אײ אץ אויםען זיי און קען, ױגענד די
 ברענם פײער א װאו דארט, — ריכטונג

 הייך. דיויך, טראגעז פאאםען די ײאו און
 בענק סך א זיך געפגיען פײער דעם ארום

 זיך זעצען אױפענדע די און שטואען, און
 דאס אאבענדינ. אוץ שטיפעריש אוועק
 אין זיך םראנען פונקען און קנאקט האאץ

 גע־ דעם פון העכער העכער, אופטען דער
 זיך האבען זײ װעאכען פון רױך, דיכטען

 א זץ־ דערהערט באאד ארױסגע׳גנב׳עט.
 אוז פרעהאיכע די פון אײנער פון איעד

 דאר־ זיך געפינען װאס אאע, און גאייואיכע,
 אנ־ װערט אופט די זינגען. העיפען טען,

 יטסי־ מונטערע א און געזאננ מיט נעפיאט
אאעםען. און אאעס ארום ריננעאט םוננ

 pm ;אעממסאוסםמ אזוי אמ ױגג אזוי
po חאם w ח מןסאנצם אליח* pm
x זיד tv* נ*ד חאם םען־ » rm m ב** 
 אנדערע אק איז ^איינדיאנער״ איז נים

 האבען וחנאכע שפיעאערייעז, ױגענדאיכע
 האבען רועאכע און דערםרעהט הערצער די
 םאר־ היםאען העכםםע ךי אין נשפות די

 םארגעםם םאםענטען דיעזע אין םראנען.
 און װירסאיכקײט יעצםיגער דער אז מעז
 און אאײן זיך אין פארטיעםט איז םען
 אבער פארגאנגענהײט. װײםער דער אין

 קען אאײן זיך מיט םארטיעפם זײן אאנג
 שטראמען נײע מעהר אאץ װײא ניט, סען
 אויוי װעקעז זײ און אן הוםעז פרײד פון
םארטיעםטקײט. טיעפסטער דער פיז

 קינדער די זיך םארברענגען אזוי אט
 קוקענ־ און פאבריקען, און שעפער די םון
 און םצענעס העראיכע דיעזע אויף דיג

 זײנען :טאן פרעג א זיר װיאט ביאדער,
 ארבײטעי־יוינ־ יענע דיעזע וױרקאיך עס

 םרעהאיכען לױיז אםאא האבעז װעאכע ׳דער
 װירה־ עס זײנען ? געגעבען ניט געאעכטער

 װעאכע ארבײטער־קינדער, זעאבע די איך
 געפיהאען הײאיגסטע די זיך אין האבען

 האפנונ־ קײז האבען װעאכע דערשטיקט,
 אויוי געהאט ניט הערצער זײערע איז געז

? צײטען גאיקאיכערע אויף בעסערע,
 בײ ארבײטענדיג געזעהן זייי האב איך

 געאע״ די געהאט האב איך מאשינען. די
 און זיפצען, זײערע הערען צו גענהייט

 באיקען שטרעננע די געזעהן אויך האב איך
 צו געהאט האבען װעאכע יענינע, די פון

 אפט־ איז םרײהײם זײער איבער זאגען
 רײכ־ מײן און אעבענס, זײערע איבער פאא
 געיזענט ניט זיך האט פאנטאזיע ססע

 װעאען שקאאפען דיעזע אז פאױטטעאען,
 שוחד זײער פון באםרײען קענען אטאא דך
 קענען אטאא זיך װעאען זײ אז ׳יאך רעז

 װעאכער פעסימיזם, זײער פון באפרײען
 הא־ זײ געיטטיקט. און געדריקט זײ האט
!געקענט אבער בעץ

 אזוי ניט נאך זײנען אעבענש זײערע
 זײן. געדארפט װאאטען זײ װי גאיהאיך,

 בײ ביטער און שװער נאך ארבײטען זײ
 זײער פאר ניט קריגעז זײ און מאשינען די

 דארפען זײ װאס דאס, ארבײט שװערער
 זײנען זײ גאיקאיכער װי אבער קריגען.

 פרײעד װי !געװען אםאא זיינען זײ װי
!זײנעז זײ

 אײניג״ םיז געפיהא דער איז עס אדץ
 װאס זײערער, באװאוסטזײן רער יןײט,

 מענ־ םרײע פאר שקלאפען פון זײ האבען
 קײז מעהר שוין האבען זײ געמאכט. שען

 פאר־ דעם פון בליק דעם פאר ניט מורא
 דעם פון קוק שטרענגען דעם פאר כיאן,

הינטער אז װײםען, זײ וױיא באלעבאס,
 װעאכע ױניאן, זײער זיך געפינט זײ

 װעאכע אינטערעסען, זײערע איבער װאכט
 גערעכטיג־ װארט פעםטען א מיט םאדערט

פאר׳זײ. הי״יט
 רי װאכט ױניאן זייער הינטער און
 אינטערנעשאנאא םעכטיגע און גרױטע

 — ױניאן, װאירקערס גארמענט אײדיעס
י דאס. וױיסען זײ ארן

ם! דו מעכטיג װי אײניגקײט, ביז

פזן יוניסחזדז
 םיר װיצזנן, ״םיר

 גערעכט זײן מוזען
 ווע״ צו די, צו אפיאו

 אונז זיך גאסם עם כמן
 אועקרעכט״. זײן צו

וױיצסאן. װאודראו

 ולא חחזקחי בצו־מחי
•). כ״ז, (יױב, אראח

 ג^כפיגקײ■ םייז
 #נמרק, יין ייד ח»ל«

•W9 נ»■ ײחו• יועל ייז
«____ ̂ i

ארבײטזןר־ארגאניזאציאן) דיעזער םון בײת־הםקדש האנםרי דעם פון ^וימדריקע

פרעגאוױץ ש. י. םון

PRICE 3 CENTSNew York, FridayJuly 2 5 ,191», דזשול#י טער25 דער םרײטאג,

 איז דזשואאי טען16 דעם מיטװאף
 און קאיװאאנד אין געװארען געסעטעלט

 איז דאנערשטא:, מארגען, אויף גאײך
 קאױױ אין שיקאגא. אױפגעגומען;עװארען

 סע־ א װעגען געהאנדעאט זיך האט צאנד
 אין מאבעו/ קאאוה 6000 פאר טעלמענט

 סעטעא־ א װעגען זיןי האנדעאט שיקאגא
 וױינד אין דרעס #װײםט 6000 פאר כיענט
ארבײטער. גוריו

הא־ צוריק האאב א אין יאהר א מיט
 װייט־ און דרעס װײםט, שיקאגאער די בען

 סטרײק א דורכגעםאכט ארבייטעה גודס
 דארטיגע די אויפגערודערט האט װעאכער

 װאבען אאנגע צעהן באפעאקערונג. :אנצע
 האט ער און געדויערט סטרײק ךער האט
 די פאר נירערלאגע א כײט געענדיגט זיך

 דזשאדזש געװיסער א קעפיפער. בראװע
 בא־ די פון דיענער טרײער א באארװין,

 אינ־ אײן ארויסגעגעבען האט סעס,
 פארביטענ־ צװײטען, נאף׳ן דזשאנקשאז

 פיקעטען צו בלויז :יט סטרײלןער די דיג
 ן ע ז י י ו ו צו אפילו :אר שעפער׳ די

 גע־ שעפער די װאו גע;ענד דעם אין זיר
 מען האט אינקס און רעכטס זיך. פינעז

 צעהנ״ די אין ארעסטירט. סטרײקערס די
 הונדער״ די אין פופציג/גר, די אין דליגע,

 פא־ י1 איז *שלעפען זײ כיען פלעגט טער
 ארער זײ פלע:ט מען װאו סטײשאנס, ליס

 פאר־ זײ אדער געלד טיט שטראםירען
 אין טערכײנען לאנגע אויף מיטפט׳ען

דזשײל.
 פאר׳טיטפט האט באלדוױן דדטאדזיט

 פון פיהרער די דדטייל אין זיצען צו
 פיה־ זאנאר און סטרײקערס די סטרײק,
 גע־ זײנען װאס ױניאנס, אנדערע רער.פון

 אונזער סטרײקערס. די אדרעסירען רןוטען
 װער־ סײדטאן, ברודער װײס־פרעזידענט,

 סטרײח, פון פיהרער דער געװען איז כער
 באלדװין׳ס דזשאדזש םון אויך זיף האט

 איז סײדמאן ארויסגעדרעקט. ניט נעגעל
 כיאנאט 3 זיצען צו געװארען פאר׳משפט

דזשײל. קאונטי אין
 סטרײק דער האס ױאבען לאנגע צעהן

 װא־ צעהן געװען זײנען דאס געדויערט.
 װאס איבערגעבענהײט, און קאניף םון כען
 ארבײטער דער אין אפט ניט זעהט םען

באװעגונג.
 אויפגענעבען דאן איז סטרײק דער

 פארשטענדניס דער פייט אבער געװארען,
 אי:־ אונזער פון פארשטעהער די צװישען

 סטרײקערס בראװע די און טערנעשיאנאל
 זאל געלעגענהײט ערשטער דער בײ אז

 כיאנופעקטיטױ דיזעלבע געגען קאטף דער
װערען. אויפגענומען װידער רערס

געקו־ יעצט איז געלעגענהייט דיזע
 םון ארבײט אונערכײדליכע די דורף »ען.

 הא־ האכטאן׳ ברודער ארגאנײזעד :;*נזער
 און דרעס וױיסט, שיקאגאער די זיך בען

 ארוכיגערינ־ װידער ניאנער װײט־גודם
ױגיאז, אונזער םןו פאהן דער ארום געלט

 פילאדעל־ פון הארץ אין םראר דדײ םון
 אויך הויז ריעזע איז אפטםאל און פיא,

 האבעז אטאל ױניאן. דער פאר סליק צו
 ניט אלײן זיך הינדער ארבײמער דיעזע

 אויך זײ יוענען יעצט און העלפען, גקקענם
 יאהר א איבער מיט אנדערע. חעלפען

 טויזענד פינױ געגעבעז זײ האבען צוריק
 זײ אוז פלחכידדקרבנות די פאר דאלאר

̂ץ נאך האלמען  אונזערע העייפען אין אי
 די האבען צײטען יענע אין ״ אומליקלימן.

 םי־ אץ פארבראנם #רבײטער־פיידלעף
r ריפלאץגדנ t r אין אפטמאי און ײפצען 

 אײגענעם אן זײ האבען יעצט ;װיעען
 זײ און כאר א און סאנדאלין־ארקעסטער

 *שםונדעז פרײע זײערע םארברענגען
ט איז אמאל שפיעלעז. און זינגעץ אין  ני

 פראםאיןא- די הערען זאל עס ווער געעײז
 האבעז יעצט ;םיםינג א זײערען פון \9ל

 זײ נעהםען װאך יעדע א׳ין לײברערים די
 בא־ און בעסםע די םון הונדערטער אחיים

 אםאל לעזען. צוס ביכער אעהחןנדסםע
 באדײםונג די געװאוסט ניט זײ האבען

 א אז זײ פיהרען יעצט איז ״ױניאז״ םון
 אויך וועאען און באוועגונג האאפעראטיװע

 רעססא־ קאאפעראטיען א עפענען באלד
 זאגאר און מעמבעדס זײערע פאר ראנט
ארנ^יטער. אנדערע םאר

 צו־ נים זיך זײ תןובען דערכייט און
 דרעס און וױיסט די גע״טטעלט. םריעדען
פיה־ צר אנגעהויבען האט ױניאז םײקערס
 םיכד טויזענד פינף איבער איהרע אז

 צו חשק גרויס געקריגען האבעז גאיעדער
ן ע נ ע  זיי אז און ע ס י ו ו צו און מ

 ק״ן םעהר פארטראנען גים שױן קענען
 איז דעדפאי זי האט האנצערטען. ביאיגע

 לעלר אײגגעפהירם וױנמער״סיזאנען די
 איהר וױיסט און יןאנצערטעז, און םשורס

 נע־ קאנצערםיסטען די זײנען עס ווער
 ציםבא־ אפרים עלסאז, כיישא — ווען?
 סארםיגע־ ברעסלוי, סאפיא יוי*א/ ׳<יסם

 אזעלכע אנדערע ארן זײדעל מ;;שא לי
*•ורצעס״...

 ארויף שױן דך ארבײס מען װען און
 צו־ זײן ניט שױן םען קען. גרויס, אזוי

 שטאדס. איז הײם א בלויז כיט םריעדען
 אנגעהיײ האבעז ארבײטער־קינדער דיעזע

 אין הײם א װעגען אויך םרױמען צו בעז
 םארברעג* יועגען זאלעז זײ װאו קאנםרי,

 איהר — און זומער־פאנאמעז, ךי אין גען
װילעז, א דא איז עס װאו — דאך וױיסט

 -א דא אױך איז אמעריקאנמר, דער זאנט ,
מעג

הא־ פייקערס דרעס און וױיסם די און
 בעסעי אדער קאנטרי־הײם, א אױך גען

 מיט הפקדש, בית האנטרי א — נ*זאנם ,
 םון פעפבערס די ךײ נאר ניט ותלםנן

 שיי־ דרעס און וױיסם םילאדעלפיער דקר
ס  זאנ־ שםאלצירעז, םעגעז ױניאז, מר
ח האנ־ דיעזען מים םענ שםאלצירען מ

 אדבײטער־ גאגצע די המיןדש בית סרי ־•
באווענונג.

 וױלם קאנטרי-הײם דיעזער וועגען און
 הען זי וױיל ווערםער, עטליכע זאגען חך

 ״די אלע ניי באנײסםערונג ארויסרופען
 םרן פרײנד אדער ארבייםער זײגען ״־וואם

אדבײםער.
 די האט צוריק יאהר דרײ פים שוץ

 א האבען צו נויםע םאר געפונען ײגיאז ,
 אױסער׳ן פעסבערס איהרע פאר חײם

 די א*ן קענען זאלעז זײ וואו שםאדם,
וױ םארברענגען ?ופער־פאנאטעז חײסע

 איז ילאץ אזא הײם. דער אין ויך
גים ^אם עו אכער נעווארעז. מדועזנן

 לאקאלס אונזערע פון סטרייק דער
 װירק• געענדיגט זיך האט ברידזשפארט אין
זיעג. שנעלען און גרויסען א מיט ליך

 דזאם װעלכע הא., קארסעט װארנער די
 עס ײי לאקאוט, דעם צוערשם געפאכט

מען לעצטען איז באריכטעט געװען איז  נו
 נע״ האט• װעלכער און ״גערעכטיגקײט׳/

 3 די פין דדטענעראל־כעדײ? א צו פיהרט
 באשעם־ זײנען װאס ארבײטער, כויזענד

 אײנגעזעהן האט פירםע, דער בײ טיגט
ru ךי פזן ם^דערזנגען די אז ׳גין גאד t.. 

 אין זײ האט און גערעכטע, זײנען בײטער
נאכגעגעבען. אלגעפײן

פאלגענ־• נאכגעגעבען האט פירמע די
:פונקטען דע

יטאפ. ױניאן פרעפערעניטעל א .1
 זײנען עס וױ לאנג, אזוי אז מײנט, דאס

 ארבייט די אויף בעלנים ױניאךלײט דא
 ױניאך• קומען װארנער־םעקטארי, דער אין

צועױטט. לײט
 איהר טאן צו צו זאגט פירמע די .2
 ארבײ״ איהרע אויו» װירקען צו בעסט
 דער אן אנשליסען זיך זאלען זײ אז טער,

ױניאו•
 װערען האלעקטירט קענען דױס .3

 ױניאךבעאמטען באשטימטען דעם םון
שאפ. אין

אױס קלײבט סכסוכים אלע פאר .4

 זײנעז װעלכע פתיען, און מענער ריטעט
 דרעס און וירט)סל דער אין באשעפטיגט
 פעם־ זײנען שיקאגא׳ פון אינדוסטריע

 אינטערנע־ דער פון 100 לאקאל פון בערס
 ױ־ װאירקערס גארםענט לײדיס שיאנאל

 אר־ װעלכע צו ארגאניזאציאן די — ניאן
 גאנצען איבער׳ן פאף/ דיזען פון בײטער

 בא־ די װעלכע מיט און באלאנגען, לאנד,
 אססאםיאײ־ זײערע דורןי סאי לעבאטים׳

 געפאכט האבען אינדױױדועל סאי שאנס,
 באצוג אין פיאטאקאלען און אגריפענטס

 קאנ־ אנדערע און ׳טטונדען װײדזשעס, צו
ארבײט. פון דיציעס
 אונצופרי־ גרויסע א זיך פיהלט עם

 די אין ארבײטער די צװײטען דענהײט
 #שיל,אנא פון שעפעד דרעס און סקוירטס

 עלר עס אז פאקט, זיך^םיט׳ן רעכענענדיג
 סקע־ אויסגעארבײטער לױין ניט זיסטידט

 םארשידענע די אין וױידזשעם פון דױל
 בא־ קײן אויך און טרײד פון צװײגען

 קאנטרא־ צו אום סטאנדארדס *טטיפטע
 קא:־ ארבײטער די רעגולירען און לירען

דיציאנען.
 אז פיהלען יטיקאגא פון ארבײטער די

 אר־ זעלבע די צו בארעכטיגט זײנען זײ
 אר־ די געניסען עס װי בײטער־קאנדיציעס

 אינדוס־ דער םון ארבײטער גאניזירטע
 זײ לאנד. פון שטעדט אנדערע אין טריע

 נעדאנק זײער אפגעםאכט אױןי האבען
 ארביטרײ־ דודך גערעכטיגקײט קריגעז צו

 פיס־ א אפאל עריטײנט עס װען אז ׳טאן,
 צװײטען צום צד אײן פון פאריטטענדעניס

 באדײטונג, וױכטיגער םון סכסוןי א אדער
 געסעטעלט ארביטרײשאן דורך עס זאל

װערען.
 בריעף דיזען אײף צו אדרע»<רען פיר

 דאס איבערצײגונג פולער דער מיט
 און באלעבאטים צוױשען שטרײטיגקײטען

 דארפען און קענען ארבײטער זײערע
 פרלדליכען א אויןז װערען אויסגעגליכען

 ד^ס פאר פיר של^גען דארום און אוםן
 װערען אראנזשירט זאל קאנםערענץ א

 וױ פריה און — ראטום פריהען א אויף
איז פעגליף  פא־ די צװישען — נאר עם׳

 פארטרע־ זײערע אדער נופעקטשורערס,
 אמא־ אונזער םון פארטרעטער און טעי׳

 עטאבלי־ צו אויסזיכט פים׳ן גיזאצי^ן,
 זא־ — באציהונגען און סטאנדארדס רען
 בײדע צו צופרידענ״טטעלענד זײן לען

צדדים.
 איצט איז סיטואציע די װי אזוי

 א װאפ װערט און אנגעיטטרענגט זעהר
 צו אײך פון פיר פארלאנגען ערגער, טאנ
 ניט אונז ענטפערן אין פרײנדליך אזוי זײן

 ױלי, טען25 דעם פרײטאג, פון שפעטער
 בארײטװיליגקײט אײער צײגעז צו אום

 קאנפערענץ, א אײנרופען אונז העלפען צו
פארגעשלאנען. אויבען האבעז פיר װי

אייערער, אױפריכטיג
שאםין שלעזינגער״ בענדז

פרעזידענט״*
 ״גע־ נומער דיזער װאס צײט רער אין

 נאף איז פרעס, צו געהט רעכטיגקײט״
 די באשטיפט. ניט שיקאגא אין לאגע %*י

 ענט־ צו צײט געקראגען האבען באסעס
 דדטולײ. טען25 דעם פרײטאג ביז פערען

 װיפען מיר װעלען ארום טעג פאר א אין
 די ארער שיקאנא, װעגען באיטטיפטעם

̂״ די נאכגעגעבען האבען װעלען באסעס  פו
 גאנצע די אדער פרידליך, דערונגען

 אינדוסטריע װײכרגודס אין דרעס <וײםט
דדטענעראל א אין געפינען זיך װעט

 דדטויײ טען24 דעם דאנערשמאנ,
 אונזער האט #פריה דער אין אוהר 1ס :

 דער־ ,20 לאקאל ױניאן, פאכער רײגקאוט
 גאנ־ דער אין סטרײק, גענעראל א ל,רערט

 יארק נױ פון איגדוסטריע רײגקאוט צער
אופגעגענד. אין

 אזוי געקופען ניט איז סטרײק דעד
 פאר םײנען. קאנען פאנכע װי פרוצלינג

 לא־ אין איז מאנאטען עטליכע לעצמע די
 אר־ פיבערהאפטע א אנגעגאנגען 20 קאל

 גאכדעם גלייף־ נאניזאציאגס־טעטעלױיט.
 די געװאונען האבען מאכער קלאוק די װי

 פאכער רײנקאוט די האבען פאדערוננען,
 זאל ױניאן זײער אז פארלאנגען, גענוםען

 די צו פאדערונגען ארויסיטטעלען אויף
 הויפט די און מאנופעקטשורער. רײנקאוט

 די װאס דיזעלביגע זײנען פאד־ערונגען
געװאונען. האבען פאכער קיאוק

פאדערונגען: הויפט זײערע זײנען אט
רײנקאוט גאנצען אין ארבײט װאף )1

 פייײעד ־עטליכע אז באלד לויפעז עם
 זײ און אנגעטאן קלײדער אינדיאנער אין

 פײער דעם ארום טאנצעז צו אן הויבען
 אויב ניט װײס איך םענץ. אינדיאנישע

 ײעל־ אזעלכע, װירקליך זײנען טענץ די
 איז עס אבער טאנצען, אינדיאנער די כע

 װארפען זײ ;אנגענעהם איז עס שעהן,
 און איהם צו זיך קניהען פײער, צום זיך

 צו איז טאנצען צו אז װיעדער הויבען
 מיט מאכען צו אן הויבען זײ ;שפרינגען

 פארשיעדענע אויסדריקענדיג הענד, די
 צײ־ פאריטיעדענע געבענדיג נעדאנקען,

לאכט. און לעבט אלעס און כענס,
 %ר אױף. טענץ די הערען באלד זןא

 זײ און איבער זיך טועז ^אינדיאנערקעס״
 צװײ םאםענט נעקסטען דעם אין זײנען

 װיע־ הויבט פען חבר׳מעס. זײערע שען
 גרײ די איבער ארומצױטפאצירען אן דער

 די און װעגעז, די איבער און װעלדער נע
פרעהליכע. אזא איז שטימונג

ליע־ רוםישע זיך דערהעהען אט און
 דער אן פיעל אזוי דערמאנען ײעלכע דער,

 אזוי ארויס רופען װעלכע און הײם אלטער
 אן הויבט מען !עראינערונגען זיסע םיעל

 פארגאנ־ װײטער• דער אין ארײנצובליקען
געװען אלײן נאך איז כיען װען גענהײט,

ארבײטס־װאף. שטונדיגע 44 א )2
 װײדזשעס אװ סקײל מיניטום א )3

 סיסענטערס פאר װאך א דאלער 44 פין
 פאר װאף א דאלער 39 אפרײטארס, און

 בא־ פאר װאך א דאלער 25 און קאטערס
טען־נעהערס.

ױם־ געזעצלינע האלב א אין זעקש )4

אװערטײם. פאר הא?ב א און טײם )5
 גע־ געגעבען איז סיגנאל סטרײק דער

 אין צירקולאר. רויטען א דורך װארען
 אדיבער פארװיקעלט זײנען סטרײק דעש

 און יארק נױ פון ארבײמער טויזענד 2
אינינעגענד.

 די אויך דאס ערװארטעט װערט עס
 נױ אויסער שעפער אלע פון א־בײטער

 אויף טאג זעלבען דעם זיך װעלען יארק
 מײנונג די איז עס סטרײל,. אן אגיטליסען

 די דאם 20 לאקאל פון באאסטע די פון
 יארק, נױ װעסם היל׳ ױניאן פון יטעפער
 קאננ. נארװאלק, סױטה װערנאן, טאונט

 װע־ קאננ., ברידזיטפארט, און סטעטפארד
 רעם אן אגשליסען גלײןי זיכער זיך יע;
 די פון שעפער רי סטרײלו. טע:עראליד;

 זײנען שטעדט אויסגערענענטע 1אר־
 לואנ־ ױניאנס ךער אונטער פאליצטענדיג

 ארגא־ װאונדערבאיע די דאגק א ׳טראל
 רײנקאוט די װאס ארבײט :יזאציאנס

 דערמאנטע ד_י אין האט ױניאן ראכער
 אעצטע די פא״* אנגעפיהרט *צטעדטלאך

טאנאטען. עטליכע
 די אין זיך פארזאטלען סטרײקער די

׳ : פלעצער פאלגענדע
 און יארק v: פון ארבײטער אלע
 מאנהעטעז אין זיך פארזאכילען ביזקלין

 אלע סט.; טע4 איסט 66 לייסעאום,
 זיר פארזאטלען בראנזװיל פון איבײטער

 219 לײסעאום, לײבאר בראנזװיל אין
. סט סעקטאן
עקזעקו־ דזשענעראל פון׳ם טײל דער

 ,,אינטערגעשאנעי אונזער פון באארד םױו
 די האט יארק, נױ אין זיך :עפינט װאס
 םין אפיס אין מיטינג א אפנעהאאטען ײאד
 םון סטרײק דער און אינמערנעיטאנעיל יע־

'  גע־ גוטגעוזײסען איז יעינקאום־מאכעי י
 צױ די אלזא, האט, סטרײק דעי א'ען.יו

 אינטערנעשא־ גאנצער דער םיז ״טמיטוננ
 אויך האט באארד עקז. דזש. דער ".,גע

 צו קאמיטע ספעציעלע א אפאינמעט
 סעקרעטעי םטרײח. דעם םיהרען העלפען
 פאניא סים און האלפערין כרודער כאראזי,

ע ?אהן °״ ײג ץ ו דער^תאטיסע. א

רצײכנים8אינה»לט־פ
ײט״ 28 נרמער םיגק ״גערעב

י. ש — װאד די .2 זײט
 קלאוק־ דער אין יראבלעמען נײע M זיים

קאטלער. פ. — ױניאז םאכעל
ט  דזשאיגמ יארקער גיו פון מיםינג .4 די

»— ױניאן קיאדקבזאכער דער פרן באאיד
 סקויירפד די צו װאי־ט א יאנגער. ל.

װאנדער. ה. — 23 לאקאל פון מאנער
װילער די אין .r< זײט  און קלאור, בראנז

 אין באביטיט. א. — *ע«ער סקוירט
אן רײנקאונדםאכער דער י —20 ל^קאל ױ:

םריעדמאז. ס.
 — ? 17 אל4לאר אין זיך חערט װאס <). זייט

עקזעקו״ פון םיטיגג דער העלער. דדט.
 שעהנ• י. — 2י־. ל^קאל פון :^איר טיװ

האלץ.
 דזש. — םיטי אטײאנטיק פין בריעף .7 זײט

געת־ קלױולאנד פדן קלאוקמאכעי רועלער.
ײדונג די אן מען ש ם 9באאי פון ענ  װ%

קליװלאנדער. א — .רעפעריס
^ לינדעלין .8 זײט : ו ל ח ע צ ח ע  יאנאם —(

ש ליע שא פון (אידי ^) זי ז אנ • ל
 די בײ טום װאס לינדעלין. .9 זײט

 פרעד — ? באס-אן פון רײנקאום״מאכער
םאנסאז. ־

נאטײךביבעל. רעדאקטאי־׳ס טדן .10 זייט
ט קאנגרעסלײט .11 זײט כלעד מי בי אן־  ױני

— ריעדער מײמאן. ב. — קע״ענע אין
פערלפוטער. מ־
 קינ- אײערע פון לעהרערינס די ,י12 זײט

 װילהעלם׳ם סקוהל־לעהרערין. א — דעי
װאהלינער. א• — (פעײעטאז) יאצעס2
 — הובוארעםקע) ו שבורים צװײ .13 זייט

יאסעלדארף. םאז באנקיי
ט י י שער נייער דעי .14 ז  װאגדעוי• אידי

— 1װאך א נו גלאנץ. א• — קי-יזיס
לעא. ק. דר.

 בער• ראזע — פרייעז־ײעלט די .ir< זיים
 קלאוק־ פא-ביסענע צװײ ריק־בלינדער.

v כטײיקס.
צע .10 זײם עסען. קוי  פון נרעזידעבט עםו

אן פיענקלין דער ני ו ף ענטפערט י  די אוי
ם פון :אי־לויכדונגען שי י האיאנד. דז  מ

 — באנטרעאל אין סטרײק קיאוקטאבער
לענט־ט. דזש•

&דװערטײזםענ*מ. — 19 און 18 ,17 זײטען
 V גאך אסםײלונג. פיל#דעל£יעך .20 זײט

 די בײ ,סילװער. א.— בריען״
נײבױער, א. — ®ילאדעלפיא איז

 דיזען אנקוקען פאהרען צו פארגינען דך קאנען אלע נישט
 אבער פאלם״ ניאגרא־ די פלאצ, װאונדער־שעהנעם װעלט

באװאונדערען און זעהן קאנען זיבער װעלען אלע

 פיסניה דעם אויןן דזשולי; סען26 דעם שכת,
 ױניאן מײקערס וױיסט דער פון

פאו־ה גראװ מײפעל אין
 און כינא פון בילדער װערען געצייגט אױך װעלען עס װאו

 םאר־ זײנען פײער־װאירקס פון נוטעדען 56 לעבען. יאפאן׳ס
 בא־ לופט א אץ פליהען פון קונסט די געװארען. ברײטעט

םפארטס פיעלע נאך און װערען, דעמאנסטרירט װעט לון
אמױזמענטם. און

פװ אפים אץ םענס 25 כלױז קאסם םיהעם א
יוניאן דער

• •

םא־ פאױבערײטונגען אלע מאכען מ-ידלעך ױניטי אונזעדע
טוב. ױם ד״זען ;רױהא איז לוםם די ארוענד. איז עס

אײן םון אחם זיך וגעןr« וױנםלאך וײ


