
 ױני*ר אין א/נםאן א קריגען םוזען רערס
 איז קיינםאל זאאצן זײ װעאכעז ניזם,
 מוזען זײ םארגעסען. ניט אעבען זײער

 איבער״ זעאבער דער צו װערען נעבראכט
 מאגופעקטשורערס די װעאכער צו ציעונג,

 גע־ געבראכט ז״נען שטעדט אנדערע אין
 ז^ען זײ צו נאד איז םראגע די װארען.
 אדער מאא, אײן אויו* אעסאן דעם קריגען

1א' ;ביסאאךװײז געבען זײ זאא מען
 יעצטיגער דער צו :װערםער אנדערע
 גאנ־ דעם ווערען אנגעפיהרט זאא סטרײק

 בא־ יעצט זץי זאא מען אדער סיזאן, צען
 װאם װאכען זעקס־זיעבען די םיט נונענען

 נעיןסטען און געסטרייקם, שוין האט םען
 א ארויסרופען גיאא א נאף סיזאן ספריגג

 זעקס־זיעבען אױף סטרײק דזשענעראא
 דאר־ די ביז װ., ז. א. װ״ ז. א. װאכען

 אײנזעהן װעאען םאגופעקטשורערס טיגע
 אין טײפעא, פאר׳ן איז יטפיעא דער אז

כיענשען. װערען װעאען
שאעדנ־ פרעזידענט פון כייינוננ די

 דער איז פאאן צוױיטער דער אז איז, גער
 דזשזר א סיזאן יעדען :פארזיכטיגסטער

 קאמפה א far□ יעדען סטרײק, נעראא
 די אויף איז דאס װאבען. עטאיכע אױן*

 קאאדאוױ װײס־פרעזידענט פון כײינונג
 אעפקאוױטש וױים־פרעזידענט פון סקי,
 איבערגעבע־ און טעטיגע פיעאע פון און
 טא־ די פון אפיסערם און טעביבערס נע

אאקאאס. ראגטא׳ר
 און װיבטיגע א זעהר איז פראנע די

 דעם אויף װערען פארהאנדעאט װעט זי
 אונזער פון םיטינג פערטעא־יעהראינען

 װעאכער באארד, עקזעקוטיװ דזשענעראא
 װאןי, קוכיענדע װערען אםגעהא^טען װעט
שאעזינגער פרעזידענט װי שגעא אזוי

n  J סיןױרכד און קאאוס טאד^נטא׳ר 
 איז װאך זעקסטע די שױן זײגען מאמגי

 א םאר אױסזיכמען שװאכע סים סםרײק,
 צוקונםט. נאהענטער דער אין סעטעצכמגנט

 מאנו־ די אפ ?אסט םטרײק װאך יעדע
 זי;ער אםןר פארמענען, א מצהטשורערס

 צו און אאגעמײן איז ױניאנס צו שגאוז
 זײ אז גרױס, אזױ איז סנעציעא **דען
 אײדער װערעז רואינירט בעסער ודצען

 זײי זאגען װעגיגסטענס אזוי ^סאען.
 אין זײגען סמרײקערס 1,300 די טון י‘ %'

im w די .800 ארום איבערגעבאיבען 
 צוריקגעקערט אדער זיף חאבען .איבעריגע

 יטעפער׳ געסעטעאטע אין דער-ארבײט
 טא־ םאראאזען גאנצען אין חאבען ןודער

̂ו.  •פיקסעס זיבען #דער זעקס באויז חןןגט
 סטרײיזערס רי םון אפגעריםען זיך ח*בען

סקעבע;. אװעק זײנען און
 איז קאאדאװסהי פרעזידענם וױים

vארבײט ער און ססרײק םח פיהרער דעד 
 פאר סטרײק דעס ביאבען צו ^וגנערמידאיך

 װערט ארבײט דיעזער אין ־ערםאאנ. אן
 פרעזידענט װײס פון ע^ארויםגעהאאפען

 גאיקכיאן, ברידער די פון און :®*)אוױםש
 סעגןרעטער און באגראד שור, ,1י?#רוגע

;%אמ*»סקי.
 דיעזע האט שאעזיגגער חגזידענט#1:<^

 צו־ געטרײט און מאראנטא באזוכט וואך
 די כייט חאנפערענץ א זאמענצוברענגען

 אבער איהם איז דאס מאנוםעקטשורערס.
 מא־ די פון ענטפעי רער געאונגען. ניט

 אידען די אז געװען, איז ניפעקטיטורערס
 ניט־געװיגשטע און ״באאשעװיקעס זײנען

 גומ ״באויז זײנען זײ אז און בירגער״,
מיט קאנםערירען צו ניט שגײדערײ, צו

 ױניטי דער אין פאראעזוגגען איהרע מיט
הויז.

 זיך גיט מען א« ניט, טײנט אבער
 כ^װאױ־ די דראמא. ס״ט באױז אפ דארט

 זיך פארנעהפיעז הויז ױניטי דעד פון נעד
 :יכע װעאט אאע און פאאיטיק סים אויך

 אויך װערט עס באיועגוננעז. און פראנען
 אינטעדע- איבער אעקטשורס נעהאילמען

 די פון אײגער ׳האו בען פראנען. סאנטע
 איײ ״אםעריהאן אין םעניעעז טעטמסטע

 צורייו ױאך א מיט האט פארטי׳/ באר
 נײער דער פון ציעאעז די װעגען גערעדט

 די און אטעריקיא אין •.^רטיי ארבײמער
 דעי-לעק״ נאן האבען בארדערס ױניםי
 דיסקױ אינםערעסאנטע א געהאט טיטור
סיאז.

צײט, צו צײט פון

 עפעקט קאײנעם א האט װעטער דער
 באד• די פון געטימס־צו^טאנד דעם אויף

 היץ די נים הויז. ױניטי דער אין דערס
 פארקאע־ האן װעטער נאסער דער נים און

 פראכםפו־ דער ענטיזיאזם. זײער גערען
 נרעסמע די ניט גאר צו טאכט טײך אער
 אױך העאפט היץ די אפצוקיהאען היץ.

 אײן-רןדים אײננעארדענטע גוט די צו
 .ױאסעד םאדא גע׳טםאלןע די מיט פאראאר

געטראנקען.
 אויף אז אױסנעפונען, יעצט האט מען

 זיך געפינט הויז ױניטי רי פון גוט דעם
אן  עס טאמעענט. אײק דער טײך, א נ
 און אהין שפ*ציער קורצער א באויז איז
 דארט מען זעה׳ם פריה גאנץ אז זאגט, מען
״נימפעז.״ אפת׳ע טאקע ברעגען די בײ

זײ־ הױז ױניטי די אין אװענדען די
 אבנה קאארע די שעהן. באזונדער נען

 זיאבער־פארב. א אין אײן אאעם טונקט
 דעד דעמאאט װערט • שעהן באזונדער

 אזוי איז צויבער זײן טײך. פראכטפואער
 דעם פון קאיגגען דאס אפיאו דאס גרויס

 אװעקרײסעץ אונז קױם קאן גאאק גרױסען
נאטור. דער םון פראכט דעם םון

 אפ־ ײערען װעאכע םיטיגגען, די דאן
 ױאס־ זומער־גארטען. דעם אין געהאאטען

 זיך םיט ♦טטעאט עס צויבער־ביאד פאר׳א
 פרײען אונטער׳ן פארזאפלוגג די פאר

 אױף תאאירען םון געםיש װאס׳רא !היטעא
 פון שײ\ אונטער׳ן םעפיך גרינעם דעם
אבנה. זיאבערנער דעד

 קע־ געקרוינטע ניט די רײכער, עדװיג
 און תזמט-ארױם הויו יזגיטי דער פון ניגיז
 דראמאטײפע א אדער געדיכט א פאר אעזט

 עדעא־ און שעהנקײט איהר יאדערונג.5ע
 דעמאקרא־ העכסט איהר װי ט)פונר קײט,
 א געםאכט האט האאטונג, טײטע

 אין מיידאאך די אויף אײנדרוק טיעפען
 הויז ױניםי די און זי הױז. ױניטי דער

 די אז זאגט, זי אײנס־ געװארען זײנען
 שעהנםטע איז גרעסטע די איז הויז ױניטי

 אטעריקא. אין :עזעהן האט זי װאס זאך
 ארבײטער־ די צו גיט דארט, זײן איהר

 אעבען. טעהר און איעבע מעהר מײ׳דאאך
 אין מײדא^ד די םיט הײמײט גאנץ איז זי

 א'ז דאס ריהר. יעדעץ זײער נאך פאאגט
 נײעי־ א פון ענטדעקונג אן א־הר פאר

 ;,א אױפריכטיגקײט. און אפת פון װעאט
 ־ צ איזלדע װעגען זי רעדט צוזאמענהאנג

 אךבײמער־טעא־ אן פאר אדגפטס־םאענער
 :וטע װעדען געיטפיעאט זאא עס װאו כ£ןר,

 ‘וױג און אעבען. וױרקאיכען םון ׳ויראמען
 די װאס זי, דערצעהאט דערבײ, האאט זי

 אנדערע און דײטיצאאגד אין ארבײטער
 א*יפ;עטא; האבען אענדעד אײראפעאייעע

 אויפגע־ האבען זײ הינדכט. דעי אין
 װערט עס װאי טעאטעי־ע אײנענע בויט

 און פאריטטערוננען. בעסטע די געגעבען
 אפע־ אין מיר זאיען װאדום :פרעגט ױ

 טעאטערע? אזעלכע הייכען :יט אױך ריקא
 אפעריקא אין אדבייטעד די זאאען װארום

 אײ־ אויסבויען און םאראײניגען ניט זיך
 געטאן האבען דאס װי טעאטעױע, ג;זנע

אפא? אין ארבייטעי די אײי
 מיס ״באדערען״ געדאנרען אזעאכע

 מאס־ קאײנעם א אויףי און רײכער עדוױג
צופרידעז דעיװײא זיך זי יטטע^ט *טטאב

 אויך דא וחןרט עס
 ?ינ״ באװאוסטע םיט קאנצערטען געגעבען
װעאט. מוזיקאאייטער דער אין סטצער

בא־ אפט גאנץ אויך דא האבען םיר
 ׳פדײ־ װעאט, ליטערארײטער דער פון זובער

 אאע ז^ורנאלען. און צײטונגעז פון בער
 באגײס־ זײנען אויסנאמע אהן זײ, םון

 חוץ און הויז, ױגיטי אונזער פון טערט
 בעיד אין אונז באשרײבען זײ װאס דעם
 דאנען, םרן צױעק פאהרע; זײ דפען זין, טען

 רע־ באנײםטערטע אונז פאד זײ ־האלטעז
 לעצ־ דער איז דארט. זײנעז זײ ווען דען,
 ראגאן^ ה׳ געהאט דא מיר האבען צײט טער
 סאא־ ױאל ״פארװערטס׳/ םון לאגג ה׳ און
 זײ אוץי אגדערע, נאך און ^טאג״ פון נים

 רעדען באגײסטערטע געהלאטען האבען
אפלוי־ גענוג געקענט ניט פ?&וט זיך און -AAAAkM-AAiib______________,___ אץ. n לע י

 םיא הױז ױניטי די איז הײנט־צױטאנ
 400 איבער דא האבען מיר בארדערס. מיט

 נרוים, אזוי איז פלאץ דער אבער סענשען.
 איז אלעס אן. קוים זיך זעהען זײ אז

 ניט זיך פיהאט עס און באיזזועם גאיץ
 ארײנ־ תאן פאאץ דער ענגשאפט. קײן

 זאל עס און מענ״טען מעהר סך א :עהכדיגן
עננ. זײן ניט אאץ נאך

 זיך די׳װעאעז אז זיך, פאריטטעהט עס
 פייאץ ,(ייז װע® עס און צופאחרען באאד
 בע• אבער זיך דארף מען :עסט. נײע פאר
 װאס׳װעאען די און רעדדטיסטרירען, 5פא

 צו גוארצוג דעם *האבען װעאען טאן דאס
 רײבקײט די פרץ געניסען און א׳הין קוטען

נאטור. ארומיגער דער פ\ן און פאאץ פון

יארק נמ אין צוריה אוטקעהרעז זיך װעטםוץ אז ,r* אמםערעסאנטעסםע ׳דאס
 מאנוםעקםיטורעיס דרײסיג און עטאיכע די

 5 באויז זײנען םטרײקט, מען װעאכע בײ
 אחינו אאע זײנען איבעריגע די קריסטען.

 די דאס טאבען ײ ז און ישראא, בני
 ניט־ זײגען אידעז די אז סטײטטענטס,

!בירגער געוױניטטע
 קאױו־ פון װײט נייט איז טאראנטא

 טאגופעלר טאראגטא׳ר א װי און ׳אאנד
 טאנופערר (דער איבער אונז גיט ורער8ט?

שורער  קײן ניט יןריסט, א דוקא איז ̂ג
 םאנופעלר תאיװאאנדער די העאםען ׳איד)

 עצות מיט טאיאנטאר די ארויס טמורערס
 פרײ־ 'פאראכטאגען ״מוטה״. מיט *ח

 סאנופעקטיטױ טאראנטא׳ר די זײנען טאג
 קאױױ דעם פון געװארען באזוכט רערס

 װעאכער פרײנקעא, דעטעקטיװ *#נדער
ארײנצוגעבען זײ געקוטען ססעציעא איז

 איז טאראנטא אין מאטעריאא אונזער
 טאראנטא׳ר די אויסנעצײכענטער. אן

 קען מען אז פאריטטעהע*, קאאוהטאכער
 זעא־ די מיט באנוצען איבעראא ניס זיף
 שטאדט יעדע אז ;קאטפפס־טעטאדען בע

 אומ״טטענדען ספעציעאע איהרע זיך האט
 גע־ יטטאדט יעדער אין םוז דארום אין

אופן. אנדער א; אױף װערען קעטפפט
 ע^עקוטױו דדטענעראא דער אויב

 דעם אנצונמהליען באיטאיסען װעט באארד
 יואאוק־ טאראנטא׳ר 'אין רופען םון פיאן

 םיזאן, אאע סטדײקס דזיטענעראא טרײד
 אנ־ חאאויןטאכער טאדאנטא׳ר די װעאען

 ױניאך גוטע וױ באיטאוס, דעם נעהטעץ
 צוצוגריײ אנפאנגען באאד זיך און אײט,

 װאס דיטענעראא־סטרײק, דעם צו טעז
 דע־ נעקסטעז װערעז אױיסנערופעז װעט

 א'י ביזנעם א פרעזענטירעןצעטבער.
 קלאוק־ דער פון דזשענט

ױניאן. מאכער

קאאוק טאראנטא׳ר די

 באדײ־ ע־גסטע די אונטער שקאאפען זײ
 זיך יטעמען זײ װאס דערםאר באויז גונגעז

 זײ שטעהט עם ױניאן. א צו באאאנגען צו
 אר־ זײן צו שקאאפעז, אריםע די אן, ניט

 ״פרײזנ פאר זיך האאטען זיי !נאניזירט
 פאר יטקאאםען און אטעריקא פון םעכטער״

 האפעז, אאטיר אװאך. דא^אר 8—7
 װערען קאיגער איצט ױעאען זײ אויך דאס
 יױ ארבײטער אין ארגאניזירען זיך און

׳ניאנס.

 קורזראהם אין סטריײז װײםט דער
 װעאכעז װעגען םקענעקטעדי, אין ^אפ
to א*ז זואד, אעצטע געםעאדעט האבען 

 פיז אפיס דעש אין געװארען געםעטעאט
̂*ז כמיאר  מד. יטטאדט. יענער םון סיט

 סיוענעיר אין געקוטען ׳ציאײז איז סורזראס
 אדױס״ געקענט ;יט זיך האט ער און טעדי

 פאר אפיס םעיאר׳ס אין קוסען םון דרעחען
סעטאטענט. א

 הע־ א וסען)כאר האבען ארבײטער די
 פדאצענט 20—15 םון ^כירות אין כערונג

 נעמינז צוריה כעםוזט האט םירםע די און
 געאר־ דארט האבען װאס ארכײטער אאע

 :ערופען איז סטדײין דער אײדער גייט
 פאר־ אויך דך האט םירטע די נעװארעז.
 פא״ סלוײא טיניטום דעד דאס םציכטעט,
 דא־ 10 זייז זאא יטאפ דעם אין #נפאנגער

 סקייא םיניטום דער איז סריהער אר.*•5
 פעאע טאננע אין און דאא. 7 נעװען דאן
־װעניגער. ^וך

׳פאריטטאגען<געױאדען אויר איז עס ,
 אױסקאײבען זאאען ארבײטער די ךאס ,
i די פוןי ^אפ־קאםיסעס זיך צוױיטען ®ון 

 פעלןט^רי דעד אין !אאע״דעפארטמענטס
 מיט אױפנעטען וױיםער זאאען ױי און 1

̂טען סכסוכים די פירםע ךאר  אר־ די צװי
םירמע. דער און נייטער

 סעטאםענט דער איז זעהם, איהר ״ :•
 ניט איז ״דאס נעװאאדיגער. קײן יט1

 אויפצובױען אויזי ^וגפאנג אז וױ טעחר
 װענדט עס םאך. דעם אין ױניאן » דטרט

שקאאפעז װאס מײדאעך די דך
 נע״ שײז האבעז פעמטאריס די אין ארט1

 אמאנײ םון אעסאן נויטיגעז דעם רגט0
 אטע־ די מיט איז אוסגאיח ׳דער זאצ^ון.

ק  יע־ איז ארב^יםען וואס םײדאעך וגעיד
i m v  n/ פאי זיד הא^טען די וואס 

 אויסנעריסעז nnyn זײ פאסמ
nfc סד ̂ !װאך א דאאאר 12—10 וואר

 עס. און דזיטי. פון אדבײמער די
 םי־ א אפכעהאאטען האבען סקוירט־יטאפ

 בא- און אויגוםט, טען2 דעם יטבת, טינ:
 בײאענ־ בריודער באדאנקען צו 'יטאאסען

 זײן ^אר אײדדטענט, ביזנעס דעם םאן,
 און שאפ, אינזער םאר ארבײט טינטיגער

 רא״ פעס & טיט פדעזענטירט װעדט ער
 םיאװערװער. דזיטערס
:̂טאפ םון נאטען אין

אײזענכערג, פיליפ פאלייי, א.
גאלדשטײן, פאםאװ׳ מאקס

טיטערכיאן. שאפ רעזאלוציאן אנערקענונגם
 איבײטער די פון מיטי:; ״טאפ א בײ

 סט., טע10 20 לו?וטאער, אין אעטעא פון
 אויסצודריקען געװארען באיטאאסען איז

 פון אפיסערס די צו אנעדקענונ; אינוער
 קאײםאײנט דער קוק, ברודער ױניאן, דעי

 ביזנעס אעוױן, הערי ברודער און קאוירק,
 כײר אפיס. דאוךטאון פון׳ם אײדזיטענט
 באדײטענדען דעם פאר זײ באדאנקען

 הא־ זײ װאס װאף, א ד$או*ר 5 פון רעיז
 אין ארבײטער יעדען פאר געקראנען בען

עאם. אוגזער
 זײ געווארען בא׳טאאסען אויך איז עס

פרעזענטען. ̂טעהנע םים פרעזענטירען צו
אכטונגספאא,

 אברוזםי גאלדבערג, א.
גרא,ס, מאלץ,

קאטיטע. רעזאאוציאנס

 דרעסם און וױיםט לײדיעם דער פון הױז ױניטי די
 םעפטעט־ אץ אםען זײן װעט 25 לאקאל ױניאן מאכער

בער•
 געלעגענהײט די נעהאט ניט האבען װאם םיעלע

 קענען דאס װעלען םױהער הױז ױניטי די באזוכען צו.
 איבער םארברענגען דארט קענען װעט מען יעצט. מאן
7השנו ראש

ױניאן, דער פון אםיס אין נלייך זיך רעדזשיסטרירט
...................;,סטױט. טע21 װעסט 16

טשעד־ שאפ דעם באדאנקען
טאן•

 בדממר׳ם סון ארבייטער די )מיר
 דאנסבמרמייט *ומער אוים דריסעז שא■.

 nro הישערמאן, נעײעזענעם אונזער צו
 אלמ־ײע אוז נוטע זײגע םאר נדפעאםי,

ABB׳ םאר׳ן ארבײס

New York, Friday, Aug. 15,1919. , אויגוסט טער15 דער ־ייטאג, ® PRICE 3 CENTS

»*«םפעשעל װיכםיגער א

חשענעראל פון םיםינג
באארד עקזעקוםיװ

 דער םאר אגאנײזערם אנצושטעלען באשלוס א אנגענומען װערט עס
 אנ־ נאך און שמעדט קאונטרי די אינדוםםר^אין דרעס און ורײסט
 פאםיםיק צום םאהרט שלעזמגער פרעז. — באשליסע. רויכטעע דערע

אנדזשעלעס. ל$ס אין קלאוקםאכער־םמרײק צום באצוג אין קאוםמ

 םײ יעהראיכער םערטער רעגעאער דער
 עהועתוטיװ דזשעגעראצ םזן׳ם מינג

 װעט אינטערנעשאנעא, אונזער כאארדיםון
 טען15 דעם ערשט װערען אפגעהאאטען
 אונ־ ^בער זיך האבען עס סעפםעםבער.

םרא־ װיכםיגע זעהר אײניגע טערגערוקט m

 װארטען געקענט ניט האבען וועאכע נען,
 איז עס אוץ סעפטעמבער טען15 דעם ביז

 ספע־ א געװארען ^פגעהאאטען דעריבער
 טען11 דעם מ^נטאג, דעם םיטינג, שעא

 דזיעענע־ םון רום קאונסיא אין אויגוסט,
 חוץ א סקװער. ױניאן 31 אםים, ראא

 סעקרעטער און שאיעזינגער פרעזידענט
 םאא־ די געװען אנװעזענד זײנען באראף
זיעגםאן, :פויעזירענטען װײס גענדע

 קאא־ האאפעדן, אטדור, זײדמאן, װאנדער,
 ק^הן, מ. פא:י אעפקאװיטש, דאװםחי,

סיאױער. און נינפא
 דעם אויף האס שאעזיעער פרעזידענט

 נאטיראיך, קורצעז, אין באריכטעט, מיטינג
 דער םון פאסירונגען װיכטיגע די װענען

 ער אאנד. גאנצען איבער׳ן צײט אעצטער
 און סטרײקס די װעגען דערצעהאט האט

 אעצ־ די האט ער װעאכע אין סעטאמענטס
 שםאר״ אזא געגומען מאנאטען פאר טע
 װעגען געהאט האט ער און אנטײא קען

באריכטען. צו גוטעם סך א דעם
 ס׳איז װאו דאס, מען זאגט וױ אבער

 אין שאטען. זײז אויר מוז איכם דא
 בא- פרעהאיכע ׳גוטע די פון םיטען סאסע

 ̂ו־־פאאגען גרויסע םיעאע די פון ריכטעז
 די האט אינטערנעשאנעא אונזער װאס

 םארשײדענע די אין געהאט צײט אעצטע
 איינ־ גארמענם אײדיס דער יםון צװײגען

 װע־ אויםגענומעז געםוזט האט דוסטריע,
 טאראנטא, אין םאא טרויעריגער דער רעז

קענעדע.
 געםעאדעט געות^ ^ייז .איז עס װי
 ״נעױעכטיגסײט״, די אין װאך אעצטע

 אין קאאױןםאכער די םון סטרײק דער דיאט
 מא־ קריטישעז א דערגרײכם טאראגטא

 גןאאוק טײל..םוז׳ם גרעססער דער מענט.
 הענט די אין טאראנט<ליגגט אין טרײד

 װעאכע מאגוםעקטשורער, רײכע גאנץ םון
 נעשאנעל ^ונצןײױנמאן דער צו באאאננען

מ א סס׳ן.4 םאנופעקטשורערם ד ח  י
 גרױםע אויך נאך די זײגען פײנד ניאז

 םארנױ *יך האבען ויײ און אנםיסעמיטען
 אגײ חערען ? תאינירט אליץ בדאי םען
s •5 ז ימיאן. חנר נאכנעבען ניט

 דארוי לײט אזעצכצ םי)ט נאםירליר,
 איצם, nirtot י^בער צערנען םען

 זעהר ^ננעחנ אין אוטשמצנדזון n זײנען
חצרשם חאיט טאקותנ^ געסטמ *גיט

 אפ־ מוז מען און רעאקציע גרויסע א איצט
געצענעגהײט. בעםערער א פאד װארטען

 איצט דארט מוז סםרײין דער קורץ,
 םאר־ איז, דאס װערען. אזיםגעגעבעז

 האר־ צום געװען ניט זעהר זיך, שטעהט
 עלןזעקוטיװ דזשענעראא םון קײנעם צען

 גע־ גאנץ באטראכטענדיג אבער באארד,
 געמוזט מען האט דארטען, אאגע די נוי

 פאר־ אבער א'ז עס אזא־באשאוס. פאסען
 ערשטער דער בײ אז געזוארען שטאנען

 דעם בעפאר נאך אז מעגאיך נעאעגענהײט,
 דער דארט זאא סיזאן, םפרינג נעקסטען

 צװיננען צו דאך װערען, באנײט קאםפף
 אנערקענען צו מאנופעקטשורער רײכע די

 ארגאני־ זײן צו רעכט ארבײטער׳ס דעם
״ ױרט.
 געפאסט איז נאשאוס װיכסיגער א

 איגא־ ספעציעאע אנצושטעאעז נעװארען,
 אינ־ דרעס און װײסם דער פאר נייזער

 גאנ־ די יארק. נױ אויסער פון דוססריע
 אז װערען אנגעװענדעט װעט ענערגיע צע
 שע־ דרעס און װײסס טאון״ אװ ״אוט די

 עס ארץ װערען, ארגאניזירט זאאעז־ פער
 די אונטער װערען געארבײס דארם זאא

 אונז בײ װי ארבײסס־באדיגגונגען זעאביגע
יארק. נױ איז

 אויםגענױ אויך איז מיטינג דעם אױף
 סטרײק קאאוקטאכער דער געװאתןן .מעז
 באאיד דער און אנדזשעאעס, אאס פון

 שאעזינ־ פרעזידענט באאויםטראגט האט
 דעם העאפען• זיי פאהרען־־אהיז, צו גער

 שאעזינג^ ברודער סעטאען. צו סטרײלן
 אהין. אפפאהרען טעג די יאאזא װעט,
 אפשטע־ זיך ער װעט צזריקװעגס אויף
 אד־ וועט ער װאו שטעדט פיעלע אין אען

 אזוי װעט רײזע די און מיטינגען רעסירען
 אגיםא- אן אין װערען פארװאגדעאט נאך

אינטעתעשיאנעא. דער פאר טור ציאנס
 ײיײ די אין אאקאאס אזגזערע פאר

ץ א זײן זיכער דאס םקמות;װעט טע  ג̂א
 *שאעזינ־ פרעזידענט נײעס. פרעהאיכע

 אויםגענױ געוויס גאנץ דאדט װעט גער
 די און ענטוזיאזם םיעא מיט ;ײערען מען

 אומעי גוםעם םך א טאג וועט רײזע
 עם *וניא̂ן אינםערנעשיאנמל גאנצער

 די;צעבען און םוס צוגע^ן^גײעם װעם
קאזסס. פאטי&יה אניפ׳ן אאסאלם
 ריײ נלימצימ א איהם װןטעען םיך

נעציג־ איהם וועם עס אז און זע
 אין םעטעלםענט גוםען א םאנען געז^צו

 אין סצאױןםאכער די פון םםדייפ דעם
>« *־ » . אגדמצאעס. צאם

 םיטיננ ךעם אויוי האט ב#«רד דער י
 נייע צװײ צו םשארטצרס ארויםנעגעבען

 םײ־ ,צײדים די צו אייגעם צאמאצם. .
 םון מרבײטצר אלםערײשאז און א*רס

 די צו צוױיםצן א אוז חײוחט* גױ
 נױ •אחנדיצסםער, םון ס^^וורס אײדיעס

c יאליס

 ן ײאדארבייט םה אײנםיהרונג די .
 י*רק ניו פון אינדוםטריע האאוק דער אין

 גײסט נײעם א זיך םים געבראכט האט
 גײסט מערקוױרדיגען א ױניאן. דער אין
 ברי^עראיכ־ אםת׳ער און אײניגסײט םון

 װערט עס װי זעהען, איצט קאן מען קייט!
 די אאע, מיר װאס דאס אאעס מקוים

 װעאכע אונזערע, שרײבער און רעדנער
 פאר פראפאגאנדירט און אגיטירט האבען

 פאראויס־ פריהער האכען װאןײארבײט,
 װירלר האט װאך־סיסטעם דער געזאגט.

 אנגע־ די אוסגעביטען ראדיקאא גאנץ איף
 ר«אאוק די אין אטמאספערע שטרענגטע

 צואיעב ענטשםאנען איז װעאכע שעפער,
 די און באנדעא נ^ר׳ן געיעג װיצדען דעם

 נײ וױ איצט זיף פיהאען ,ער5מא, קאאוק
 גע־ גאר זײנען זײ מענשען. געבארענע

 דאס אעבעדיגער! און םרעהאיכער• װארען
 נאר װאו באמערקען^וםעדום, סען. קאן

צוזאםען. זיך קומען םאכער קאאוה
 אט זיך פיהאט באזונדערס גאר און

 גײסט ברידעראיכער מערקװירדיגער דער
 וחד װאס ״ןויקטארי״־באנקעטען די אויױ
 דזשאינט די פון געפראװעט איצט רען

אאקאאס. באארד
 דאס װערען געזאגט דא דארו* עס

 טאכער קאאוק דעד אין זײנען באנקעטען
^ נײעס הײז ירניאן  יעדען כמעט^נאף ני

 װיכ־ יעדער נאןי איז קאםױ באדײטענדען
זײנען ױניאז, דער אין פאסירונג טיגער

I. No. 31.

 באנקעטען וױקטארי יעהנע
ױניאן קלאוקמאכער דער אץ

לט־ם»רצײכױם8אײנה
״גערעכטײגקײם״). 31 נומער

י י. ש. — װאך די , .2 זײס
 באא-ד דזשאינש רןc םישינג דער :.1 זײט

 אאנ־ א• — יוניאז קיאוקמאבעי־ דער *ון
ל א גער.  רײנק^ום־ פון סצרײק גענע̂ר

̂אן אין םייכעי שװארץ. װסף — בןןס
 געװי:־ און קעםפע לעצטע אוגזערע .4 זײט

 «ו זיײגעזוגד » באראןז. אב. — םעז
 ניס־ ד— קלאוקםאכער ברוקלינער די

 לןןקאל ז ?יי רע*#רט עקזעקוטױו נעוויץ.
שעהנהאאץ. י. — 25

 אינפערנעשוך אונזער פון ענינים .3 זײט
 רע־ סטע̂ן א — ןרזנסע דער אין נאל

פארטער.
 ליײ לײבאי מ נויען יםיר װעלען .0 זײט

 סיא־ א• — ‘פילאדעלפיא̂י איז סעאום
א. — (געדיגפ) ?אפזן־סאן דער װער.

^יאאםסאן. א.
 קליװ־ אין אונז זיך לעבם עס װי .7 זײט

 שרײב־ װ#ט«-י פעראשסייז. מ. — ל«ונד
בען פעד״דם  (פעלײך דערצעח^ םיר ̂ה

• * קראפעווע• א• — םאן)
איע. יאנאם — לינדערין .8 זײט
 ׳גױיסען |אן אוין• קאא«ערן*י <9 ^ײט

גראוי• ה. — ט*ס*ט#ב
ט^ד^יכעל. רעדאקםאר׳& פון סו. זײט ̂נ
 ןס־יו ®עיעלײ^ז אםעליקען די .n זײט

.יאואװססי• ש — לײבאיי
נײ-ררס־' יןי1ז •ורבײפזער־בילדוגג .12 זײט

ואינטץ.1סטמורט;1דזשוליעט — לאנד
וואהאינער. א (ועליעם^ן), יקרות דעל

 (תוםא־ גדיע*»ען ••יײקעישז .13 זייט
; שסייגמרג• צ. — רעסקז)

 מעלפד 9 י1*יי לעב® אידי״ע דאס .14 זײט
 1גו,»װ#ר גאן|נץ.;א. — אנ^ךיאונג

!1 י;1?$רי1 צעא• <ן. דר•
 —ענגלאנד א*ן םכח ^ליטי^ע די .15 זײם
« • / בוכװאצד. נ.
 ׳צוןײמער•: אמעסען. קורצע .16 ?ײם

 ײ:.. , בירמןר!. וגארפ #רויען.
•יימיפײופןגאם. •Id אוז 18 47 זייםצו

 א — איםזיילונג ^לאדצלייזצ־ .20 ?ײט
i י!ײכאוד ? n י ♦

 םאקע און באגקעםעז געװאחנן געםאכם
 1א פאר װאס אבער באנקעטען. שעהנע

 אמאציגע יענע פון איז עס אונטערשיאד
 ״-״וױקטןורי לזײגטיגע די ביז באנקעטען

 ג^ר דעםאאם זיף האם װער באנקעטען!
 #זײן כדפמח הארציג אמת אזױ געקענט

W אויוי געטאז א'צט װערט דאס װי . u 
 אונזצר איז װען ״װיקטארי״־באנהעםעז?

 פרעהציך אזוי געװען עואם מאכער קאאו?
 עס איז ער װי נעשטיםט גוטםוטיג און

איצטער?
 TV אן װעז אמאא, װאס. נאד הײנם

 נאד האט א^וקאא א פון באארד זעקוטױו
 האבען באנקעט א געפראוועט סטרײק א
ץפ געהאט כיורא אײנפאך בעאםטע רי  אי

 פצזד מאסען די װײל מאסען. די׳ םון צארן
קען/ ,גראסבאעז״, געותהנציר געז  ״קי
ד דער םוז פיהרער די פארגינעז ניט  י

 חור־ געװען איז דאס באניןעט. דעם ניאן
 איז באנקעט דער אײדער װאס פאר,

 אננעפאנ״ שוין האט געװארען אראגזשירט
 שצ־ די אין און ״זיעג״ דער אויסרינען נען

 זעצבי- די ווערען גענומעז שוין האט פער
צי איז סטרײ?. דעם פאר װי צרות גע  /; ד

 נעשאאטען און אוםצופרידען געװען עואם
 געלע־ גאר זײ איז עס װארום פיהרער די

באנקעטען. פראװען צו זינען איז געז
 דער הײנט. איז אבער אנחןךש גאנץ

 #און אױסרינען נישט קאן זיעג איצטיגער
 אױס־ זיף האט שאעזינגער פרעזידעגט וױ

 באנקענד זײנע אין װאף אעצמע געדריקס
 רועאען טאכער קאאוק די ״אױב — רעדען,

 וױ פארהאאטען, אויפריכטיג איצט .זיך
 דאר־ אײט ױניאן איבערגעבענע אטת׳ע,

 דער נ^ר ניט װעט פארהאאםען, זיך פען
 זאנ־ אויםרינען ניט זיעג־מעהר גרויסער

 אלץ װײטער װאס װערן װעט ער דערן
 און כיעהר אאץ בואטער, 1אא״ גרעםער,

אנזעהענד״. טעוזר
 דער אין ע)טאל עס איז אזוי און

 וױיסען מאכער קאאוק די ’װירקאיכיןײט.
 דעם פון באדײטונג פואע די פיהאען און

 איצם שוין װײסען דאס זיעג; אעצטען
 #ױניאן דער אין יעניגע די אפיאו אאע,

 פרײ זײנען באינדקײט, זײער אין וועאכע
 םון געננער ^פרינציפיעאע״ געורען הער

 :אנץ איצט שױן זײנען אאע װאף־ארבײט.
 וױי• װאס דאס, װערען זײ און צופרידען

מעהר. אאץ טער
ט׳ן און  פארגינען הארצען גאנצען מי

חד װאס באנקעטען די מאסעז די איצט  ו
 גרוײ דעם פײעתןז צו אום געפראװעט רען
 איזױ די װײא עס, פארגינען זײ זיעג. סען

 באמת טאיןע זײנען באגיןעסעז סיגע
 ײירס• איז עס באגקעטען! ר*י א ט ק י ו ו

 האט חאפעאע סםודענטס ברודער װי איך,
אױ^י זונטאג איז שבת א/גצשעז געזונגען

 1 א1אאק; פון עזpטןודוז־באנקעlװיר̂> ךי
 28 לאקאר

.<מם.ן
געםאג• ניט איז ״עס אאקא איז

A a • I. !׳׳ ן

 יוי גיאכער תא«ווק דער אין התיןןור,
 םדרת א »>י*ם נעהס יןורה נױ . jtd ני*ן

מז, t'k* ע^שםען צום באנימצאן. ^ו;  נעקי
ר םיט ;ג»ריכטעט1שוי ismn ירם ןןוי » 

 & פיגייעיער■ דער «וריק, װאבץן »אר
 0מעהנ« א םים• נעיןומעז את באנחנם
 ttAsspf• בי־ןונזוויא. םון• 11 כאגשעם

 באגימט א נענעב׳עך האט נא;מ בײ *ןכת1
vH< ?ימ#ון «א»רײם^ייס קאאו 
 באג־ א נעווען איז גאכסימאנ זונמאג און

 Tjb*o דרעס און נמוירם דער םון *זעט
2 לאס. ױניאן  י חאםוי דעם םיט איז 3

 כאויועג דןר גמנדינם נים
 טען16 דעם אווענג^ nar ץזיינטיגזגן

 םאפער ריםער די באניןעט א '<יט
4 יאאה.  ב*« » קוסט באלז־ 7

#*ס׳נדם

זחזתתיבצדקת
(איוב״ ארפח

 נעיאנפיגקײ• םײן אן
j זיד ייר חצל• rm m 
 *19 ני« »*1»» ײעל יױ

לאזי!.

 אומ in גאוםט צם מען
 אוננערעכם״. ןײן צו

װיצםאן. װאודר*ו

יוניאז װאירסערס בארמענם לײױעס אינסערנעשאנאל דער פון אפיציעלער־ארנאן



 *m םיט און וױדזש און שמאלץ פימצ
 אז באנעהםוע, אינמעליטנננמד האכםם

 די ארויםגערוםען אלעםען ביי האס עס
באנײסםזנרונג. גרעסםע
 נאנ״ חנם םון םאאססמײסטער דער

dpp וױיס־פרעזידענט אונזער מנזוען איז 
 ל¥״ פון טעגעדזשער דער וואנדער, הערי
באנקעם דעם געעפמגם האט ער .23 קאל

 אנ־ די פון באנקעםען קוםען םסווםא גאך
אויך. לאסאלס דערע

 אח שבת לעצםען באנקעסען, בײדזנ
 וײ־ ,28 לאמ. און 1 לאהאל פון מנםאג,

 גיוײ דעם אין גצװארען געפראדועם מז
 באנ־ ביידע אױן* און האל מנםהאװען סעז

jjropp גזד געשםאק גאנץ עולם דער האט 
צוגעפערםיגם לים,טאב פיינע די מסען

 םונ׳ם איימגמימרין די גראס, םרם. «ן
ױ/ ״בעלױו און, •לאץ,  איי־ װי — כ

ר  םי׳* םיק בײ אויסגעדריקם זיך האט מ
אכאען!* צו װאס געװען איז *עס —

טרינ־ און עסען דאס נאר נים אבער
 האב איף וױ געווען, גום איז אלײן קען

 אם־ די איז אנגעדייטעם, פריהער שױן
 געשמד א געווען אױןי האל אין סאספערמ

>jn טחיה׳דינע! א
 געהערשט האט באנקעטען בײדע אױױ

 שםײ ברידערליכע אםח ליעבליכע, יענע
 די אין אװעק אײך טראגט ײאס םונג,

 ריײ העכערע, די אין העלױגים, עואסות
וועלטען! נערע

לא־ דעם םרן ״םאאסםםײסםער״ דער
 י. בי. ברודער געװען איז באנתעם 1 קאא

 טעץ װי איהם, האם דאס אין אשפיז,
 ער און “פיס און העגט ״געבונדען זאגם,
 ״קאפע־ זײן געטוזט נעבאך האט
 היסםאריש-געווארענעם דעם מיט לע״,
 אויף קענםאקי״ במי םילװאקי ״פון איעד

 םזז עס און איבערגעבעץ. הענט אנדערע
 םאקע ס׳איז אז װערען, צוגעגמגען דא
 ער װען װי גלאםיג, אזוי געגאנגען ניט

 דערפאר ״קאנדאקםאר״. דער איז אלײן
 ברודער היט״ ״א געמאכם האט אבער,

 װאס קאפעלע נײער זײן טים סמודענט
 אויף געטאכם באריהטט גאנץ זיף האם

 ס׳איז ״אוי, זינגען טיט׳ן באנקעטען כיידע
געפאנפעט״י ^ניט און אםת״,
 ״מו־ בײם יא ישוין האאםען םיר אז

 אויך שוין זאא טו םראגראם, זיקאאיישען״
 באנתעםען בײדע אוי«* אז װערען נמזאגס
 װאס מוזיידארקעסםערס, געוחמ זײנען
 עסען בײם עואם דעם אםוזירט האבען

 און קאאסיישער פון אויסװאהאען םיט
 דער װעאכע צו םוזיק, רעװאיוצ״אנערער

צוגעזוגגען. הארציג גאנץ האט עואם
 1 אאי־ו. דעם אויף רעדגער־איסט די

 דעם אוים פאאגם: װי גמײעז איז באגקעם
 געװארען. אויפגערופען זיינעז זײ װי סדר

 אונ־ פון עקס־פרעזידענם ראזענבער;, א.
 פײנבערג, י״שראל איגםערגעשיאנאל, זער
 באארד, דז״״טאיגט פון נדשערטאן דער

 סאדל אעפיןאוויטש, ס. װײס־פרעזי^ט
 אסס׳ן אסעריקאן םענעד^ער םעםץ,
 פון עדיטאר אײבאר ׳לאנג ה. ;אפיס

 לאק. סעק. העלער, דזיש. ^פארווערטס״;
 סעקרעטער געוועזענער פריעד, ב. ;17
 קאםלער, פ. ; 1 לאקאל פון

 אע• ברודער ,1 לאק. פון מענעדזישער
 סעה.־טרעדשורעי באראף, אב. ווענםאל,

 טאריס אינטערנעישיאגאא, אונזער פון
 פוז םענעדז^ער דדשעגעראל זיעגטאן,
 ♦שאע־ פרעזידעגם און באארד דדשאינם

זינגעי.
גע־ רעדעז אלעטעגס זײנען רוב דאס

 דא האבענדיג זאכאיף. און הארציג ווען
 אםאל, םים באנהעטען צוױי טים טאן צו

 די פלאץ, חגר אײדער, גים, אונז עראויבמ
 װאאם דאס כאכדע איבערצוגעבען, רעדען
 •רעזידענט וױנ׳שעגסװערט. גאגץ נעווען

 בא־ האבען זיגשאן פארים אין מאעזיגגער
אוואציעס. נרױסע באזונדערס קוסען

ווערען, דערפאנם אויןי דא ̂שוין זאא
 חגדאיד דער יאגאװסקי, ש. געגאסע אז

 גרארע איו ״נמרעכטיגקײט/ די פון טאר
 .װאקײ־ זייז אויןי בערג״, די ״אויף אוצט

אן/  באנהעטען בײרע צו האם ער און ע
 באגריםונגס־ עגטוזיאסטײשע צוגע׳שיתט

 צו טעלעגראטע די איז אט טעאעגראםען.
: 1 אאקאל

אײ־ אי:ם. ,1 לאק. תאטיטע ״באנקעט
 האל. בעטהאװען יו:. ורארת. גארט. דיס
יארל.. דו

 זעהר מיר םוט עס פרײכד! ^טײערע
אײןי, טים זײן גים יןאן איןי וואס לײר

 זיעג. גרויסען אײער פרן פײעתנג דער צו
 איצםיגער אײער דאס האן* און וױגיש איך
 םולם פארלױפער דער זײן שוין זאל ויעג

 גאנצער דער פון זיעג גרויפען אעצםען
ארבײטעױשאפט׳״.

יאגאווסקי. .ש
* * *

 זונמאג 23 אאת. r® באנקעם דער
 אייזי אראגזשירם געווען איז מכםימאג,

 פרי־ אאע די וױ טאסשםאב, גרעסערעז א
 זײ־ באנהעס דעם *ו באגקעמען. נמנדזײגע

 די געדוארען אײנגעאז^דעז אײך מן
 שעפער n פוץ םארםדעשער און םעעראײם

געםדא־ דערפאד האם ב>»־:קעס דער
 »ן כאראהטער, םאסאותן טעהר א

באזיג״ א געםאכם אלעסען האס
 איז פאאק״ ״דאס איינדדז^ »םען

מן די בײ מזזנסען אזדי םיס ם״

 האם און רעדע ווארעטע קורצע א םים
רעדנער. די אויטרופען געגוםען גאייןי

 באנקעם דעם אױןי רעדגעױאיסם וײ
•ער־ םאאגענדע די מק באישםאנען איז

 דער פריזאםט, ם. םײנמנרג, י. זאנען:
 דרעס און ם?ױרם םון מעגעדזשער נײער

 יבאארד דדטאיגט םון׳ם דעפארםםעגם
 גראנעור ברודער אאנג, ה. מעםץ, סאוא
 גע־ האט וואס שאפ־םשערםאן א. סקי,

 שאפ־פארטחד אלע פון נאטען אין רעדט
 און באראױ סעק. זיגטאן, טאריס םער;

 זײנעז רעדזון אלע שאעזינגעד. פרעזידענט
 געװא־ אויסנעהערם אױפםערקזאם גאנץ

 געװארען אײפגענוטען זײנען און רען
אפלאדיסםעגטען. הארציגע טים

גראנעװ־ ברודער םשערטאן, שאם דער
 פארגע־ רעדע זײץ םון vuv צו האט סי,י

 איז װאס רעזאלוציאן, פאלגענדע די לעזען
 אלע פון געװארען אנגענומען פריהער

 דרעס־ און סהוירם די פון פארמרעטעד
 גערחגן אנװעזענד זײנען װעלכע יטעםער,

באנקם. אויפ׳ן
 וואס ארבײט גוטע די ״אנערקענענדיג

 און אאקאל אוגזער פון באארד עקז. די
 האבען װאנדער, בר. טענעדזשער אונזער
 פאר בעסטעז און וואהא דעם םאר געםאן

 פאל־ די אן טיר נעהסצז טרײד, אונזער
: רעזאלוציאן נענדע

 זײער דאנת א דאס אנבעםראכט ״אין
 האבען ארבײם םעםיגער אונערטידאיכער

 זײן פון ארויסגענומען טרייד דעם זײ
 האבען און צושםאנד נידריגען םיזעראבא

 שטופע דער אױף אוועקגעשםעלם איהם
וױרדינקײט. און אנשםענדיגהײט פון

פױר, דאם באשלאסעז, דאדום עס *זײ
 און סקױרט די םון טשערלייט שאפ די

 אויס דריקען ,23 אאק. פון שעפער דרעס
 ארבײטער די^טויזענדער פון נאטען אין
 אנער־ און דאנק אונזער שעפער, רי אין

. ארבײט זײער צו קענונג
 אויסצױ באשלאסעז אויך עס זײ ״און
תן דריקען  פרע־ פאסענדע דורך דאנק די
 ב. ע. דער םון םיטגאידער די צו זענטען

װאגדער״. בר. סעגעדזשער צום און
 פון אונםערשריבען איז רעזאאוציאן די

 שאפ־ די פון באשמוהענד קאםיטע א
 פון שעפער 23 אא<ן. די םון טשעראײט

 קאםץ, :•פירםען באוואוםטע פאלגענדע די
 ;שולאױ און פרידסאן לארענכ^ פון

 םריד־ און אײױי םון ברעסלאר, דזשײ.
 אלפערם; ב. װ. םח שאטצבעת, א. ;בערג

 גרא־ ;באוטוים תארא פון בארנשכדין,
 םון יאסס, ;שוס נאטהאן םון נאװסלוי,
 פון װילקין, קאמ^; סר.ױרט עאיסיט

 בארנ־ ם. ;גאלדשטײז און גאלדשטיין
 םון רובץ, ;איװײ און וױיס םח שטײן,
קא. דרעט בצאא האיער
 יאנאװסקי ש. װאס טעאעגראםע די

 ״גערעכטיגהײט״ די םון רעדאסטאד דער
 לעזט באנהעט דעם צו צוגעשיקט האט

: פאאגם וױ זיןי
 דרעס און סקױרט קאמיםז^ ״באנהעט

 גאר־ אײדיס אינם. ,23 לאס. ױנ. פאכער
יארלן. גױ יוניאן, װארקערס םעגם

 פיהרער די צו אאעמען! אײף צו *גאיק
 זיענ נרויסען דעם צו מאסעז, די צו װי

 פרעה איך געו^ונען. האם איהר ײאס
 בין, איף ^וםש אײד, נױם צוזאםען זיך

באנקעטי/ אײער pc אבוחנזענד אײדעד,
יאגאדוסקי. ש.

 אננעקומען אױך איז באנקעם צום
 גוסקין, ר. ברודער פין םעלעגראפע, א

 אי־ ״פאראײניגםע זײ פון טשעיביאן דער
 טעלעגראפע די געװעיקשאפםעז״. דישע
: פאאגט װי זיך לעזט

 א*נם. ,23 לאק. קאפײטע, ״באני־ועם
 האל, בעפהאװען יונ. וואר?. גארכי. ליידיס

יארק. נױ
 אײער סאר דאנק א גענריסם; ^זײט

ג אײנלאדונ;. ^ ע ײ  אויסער םארנוםען ז
 ;עקאנם נים איידער, איד, חאב יארק, נױ

 די אייןי שיס איד באגקעם. .צדם תוםען
 עד״ וױיטערען אײער פאר וױנשע בעסםע
פאאנ״.

גדםקין. ר.
,1 אאגן. םון אי קאםיטעס באגקעט n ׳
 ארהאאטעז אויןי האבען ,23 אאק. םון אי
 פיאיפ ברודער פון בריעו• באגריסועם א

 טחנזשױ סעקרעמער דער יןאיאאוױטש,
 קא«- ברודער באארד. דזשןוי-גם ®ון׳ם רער

 איז ער רואם שםאיס^ באתיערט אאוױםש
 און *,^וואתײשאן זײן אויוי איצט גראדע

ם גים האם װײ די ביײואײגען טמאנ  צ
ת באגריםס האם עד באסמטען. ײ אאז ג
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יתרות געגען r.soHp דער
 פאר׳ן רעדע דער פון אורםײאענדמ

 האט װיאטאן פרעזידעגט װאס פ^נגרעם,
 עס, שײנט יקרות, דעם וועגען עז6געהאא

 םאר־ עפעם יע םען וועט קורצען אין אז
 עס חאמש פראפיטירער, די געגען עםעןנ

 ייי אײנצוזעדזעז׳ אײנעם פאר שװער איז
 פרע־ דער װעאכע םיםלען, אלע די װײט

 ‘העל תענען פארגעשאאגעז, האם זיךענט
פען.

 פרעזידענם האט איז, אמת דער װי
 רעדע׳ זײן אין ערקאערט אאײן ןסאיאװ

 רפואות פארנעשאאגענע זײנעי אאע אז
 רא־ א מאכען ניט װעאען און גיט קענען

 םאקט דער שוין יהרות. צום סוף דלקאאען
 אלץ נאך הענגט פרידען דער װאס אאײן,

 םזגנשהײט גאנצע די און אופט, דער אין
 אן אוקמ ליגט וואס קראנקער, א װי איז,

 םי־ יעדע װעמען פאר אפעױאציאנס־טיש,
 טויט, און אעבען פון פראגע א עם איז טט

 נעפינען צו אונטעגאיך מאכט אאײן דאם
 יקרות. גענעץ סיטעא ריכטינ-וױרקזאסען א

 שוין קען איז נים וױפיעא דאך, אבער
 װי ווארים, ותרען. געםאן אויך איצם

 א באויז יקרות דער איז איז, אסת דער
 נאטיראיכער. קײן ניט קינסטלערישער,

 און קאײדער םאייש, ברויט, פוטער, אײער,
 נוי־ זײנען װאס ארםיקאען, אנדערע אלע
 טײער אזױ נים זיינען אעבעז, צום כדג

 געניגענדעי א אין ניטא זיינען זײ וױיא
 האט װיאסאן פרעזידענט צאהא. אוז טאט

 םײנונג אזא אז ציפערעז, םים באװיזעז
 די אומבאנרינדעט. פאאשטענדיג איז

 װאס סענשען, די װאס דעם, אין איז צרה
 גזד האבען פראדותטען, די אט באזיצען

 פארשװערינג סארם א זיך צװישען םאכט
 מעץ פרײזען. הויכע די אט אנצוהאלםען

 כדי סחורה, םאסען םארבאהאלטען האלט
 װערט װאס ביסעלע, דאס פאר רײכען צו

 פרײז. העכעיעץ א אל״ז ארויסנעגעבען,
 יקרות דעם פוץ אורזאכע ריכםיגע די אלזא,

 קליײ דעך סײ און גרויסער דער סײ איז
 פון עס רײסען זיי פראפיטירער. נער

 גענען או; נאר. קענען זײ װיפיעל עואפ,
 פאר־ אנװעגדען רעגירונג די יע ר,ען דעם

 j אג־ װײטער למ״של, וױ, םיטלען, שײדענע
 מלחכױז דזנר פון שפײדגעזעץ דעם האלטעז

̂ע ארויסנעמען צײט,  אנגעזאפעלטע אי
 פארשײדע־ די פון סחורות איץ עסענװארג

 אין זײ ארויסשיקען און סתלאדען, נע
 ארטי־ יעדען באצײכענען ;ארײן מארה

 װען קאסט, ער װאס פרײז, דעם םיט קעל
 פראת־ דעם פון הענט די םארלאזט ער

 סוח־״,' קאײנער דער וועט דאן צירער.
 דײסעז קענען נים שויז מידעלמעז, דער
 עהנליכע אזעלכע נאך און םרײז, אזא

רפואות.
 פדע־ דער תאט רעדע דאױגער דזגר אין
 הוי־ פון פראגע די באריהרט אויך ז^לנט

 אז צוגעגעבעז, האם ער װײדזשעס. כע
 קײל נים עס איז אומ״טטענדען די אונטער
 אין האלטען ארבײםעד די װאס ״,ןזידרט,

 | הע־ און העכערע אלץ פארלאנגען אײן
 דען זײ באײבט װאס װײדזשעס. כערע

 אין נאר ? םאן צו אנדער״ש עפעס איבער
 װאס אײז, ניט ער זעהזם צײם דקרזעאבער

 סםרא- און סטרײקס העלפעז דא קענעז
 אז םײנם, פרעזידענט - דער ? שונקעס

 שאדערונג די דורך און סטרײקס די דורך
 לאנע די וחןרם װײתשעס ה^כערע .פון

עדגער. נאך
V

ווערמעױ• איבערצונעבען כדאי אמ עס
 פרעזידענם־״ס דעבז פון שםעלע די אם ליך

 ן E3 םונתס דעם בארידזרם ער װייא רעדע,
 ארממיזײ־ די פז| פידזרעד עקסםרעםע די

פידד די נעוױס םיינענדמ ארבײטצר, םע

 סםרימן דזנם און בראדערהודס, די פון חןר
אײזענבאהנעז. די םון שאפםען די פון

 פרעזידענט האט — אױך, גאױב איך
r וײן םון עגדע צו געזאגם וױאסאן u n, 

 פוז פיהרער עקסטרעמע מעהר די אז —
 באלד װעאען ארבײטער אדנאניזירטע די

 די װי און באזינונג, בעםעחןר א צו קוכמ^
j פון םאסע גרויסע n r n ,װעלען חברים- 

 אטע־ אםת׳ע װי האנדאען, און דענקען זײ
 סטרײהס אז זעהן, װעאען זײ ריהאנער.

 םאםעגט הריטישען איצטיגעז דעם אין
 ניש עדגער, פיעא לאגע די סאכען מוזען

 פאר און זײ, פאר ערגער פתא — בעסער
אנדערען. יעדען

 ,העכםם-פאטאלע די עתסטע, ״די
 איז װערעז, געטאז איצט קען װאם זאך,

 די אונטערברעכען צז אדער אפצושטעאען
 פאר־ די שםערען צו אדער םראדוקציאן

 אײזעגבאהנען די דורך זאכעז פון טײאוננ
 זײנען כדר אאנד. פון שיםען די דורך און

 רע־ טרויעריגע די אין פארםלאנטערט אאע
 זיך מוזען םיר און יקרוו^ פון זואטאטען

ט פאראייניגען,  זיך, םאגאנדערטײלען ני
םאכעץ. צו גום עס אום

 װאס זאכען, פיעלע דא זײנען עס
 םאר־ די אין װערען פארריכט דארפען

 ארבײט, אח קאם^טאא צווישען העאםניסע
הא־ צו פארטע בץ אײנער, אאס איך,

 נרופע א אירגעבד כױם קאנפערענצעז בען
 װעלכע ברידער־אאנדםאײט, ט%נע פון

 זײנען און רעדען זײ װאס װענע: וױיסען,
 פאר־ עקזיסטירענדע די הײאען צו בארײט

 בארא״ אםענהערציגער אן דורך העאםניסע
 געזואאנדקאם^, א דורך ניט און םונג,

 װען םעגאיך, ניט איז רפואה ״קײן
 איז עס און ;זיד אויםער זײנען מעגשען
 ניט, האט װעלכע אײזונג, קײן םעגאיך

 אינ־ אלגעםײנעם דעם סאטיװ איהר אאס
 שטארקער א און סטראשינחעס םערעס.

 אײג־ אן םיז אינטערעס דעם אויױ דרוק
 סעםלמענש א אירנענד מאכען קלאס ציגעז

אונמעגליך״.
dp באםערתען, צו אינטערעסאגט איז

 האבען רעדע זײן פון שטעלעז טאנכע אז
 אנ־ אפלאדירט. דעטאקראטעז די בלויז
 רעפובלײ די נאר האבען שטעלען דערע

 אבעי־, שםעאע דיעזע איפלאדירט. קאנער
 ערקלערם פרעזידענם דער וועלכער איז
 פון שעדליכקײם די• אוגנוצליכקייט, די

 ארױסגערױ האט די סטרײקס, ארבײטער
 אפלאז. שטאדקען אלגעמײנעם אץ פען
 צױ נטpTזpפר דער האט װערטער די טיט

 קאנגרעס״ אונזערע אלע אלע, געטראפען
סענאטארען. און לײט

 װאך־אר־ פון זיעג גרויסצן םיט׳ן קאאס
כײט.

ארדם, אין אדום אלו^ זזנהט איזזר װי
 באנקצנתז, וײ פון אויד זעהן םען קאן
 כאראק־ נײעם דעם פרן אימןדהױפט אח

 דאס האבען םיד וױ טראמן, גײ װןוס םצר
 אונזערע אז — אנפאנ^ אין אמעדײםאט

ר האאוק מ מן מ *  אעצםעז דעם חוץי ה
 נדויסען אםת אן םאסע נעװאמען, קאמןי

ך כמגען םיד און דעג  נראםואירצז *אע זי
ערמןןצס אויסערגמװעהג^ינען דעם טימ

םען די פון כטרײק דער  די פון שאפ
ען הנ א ב ענ ײז א

 צײלען דײ װאם םאמענם, דעם אין
 פון סםרייק דער געהם געשריבען^ װעחח

 אפגעשטעלט חאבען װאס שאפםען, די
 ער,1אײזענבאהן־שע די אין ארבײט זײער
 באריכטעט זאגאר װערט עס אן. אלץ נאך
 םטדײקערס. צוקומענדע נײע, אלץ פרן
 םיט אנצוגעהן 8מײנל שאפמען די ?ױ

 פון פאדעתנגעז זײערע ביז סםרײק, זײער
 נאכגענעבען װעאען װײדזש העכערען א

 פון עצה דצר פאאגען װעאען זײ צי װערעז,
 דעי* צו צוריקקעהרען זיך איז פרעזידענט,

 אן אויח װארטען וױיטער און ארבײט,
 דיהגק־ דזשענעדאא דעם פון ענטשײדוננ

 בא־ נים נאך איז דאס הײגסי, סר. םאר,
 די האבען ד^נערשטאג דעם שטימט.
 קאגװעגשאן א האבען געזאאט שאפמען

 איבער עגטשײדען צו אום שיהאגא, אין
פראגע. דער

וויא־ פרעזידענט וואס בדיעף, דעם אין
 דזשענעראא־־זײ״ צום געשרימנן האם סאן

 דעי איץ איז ברימןי דעד חאסש רעקטאר,
 םםדײ־ די םאד געכדינס מווען אסת׳צן
 אוים־ עדקאערט ויךערט שאפםצז, קעגרצ

 זיך וועאען שאפםען די ביז אז דריתייה
 אין ארבײם, דער צו צוריקיןעהרען ניט
 אוײ די אנערקעגצן װיתנר ייעלעז זײ כיז

 אינםצרנאציאנאלע זײערע םון םאוײטעט
 האבען זײ א^םאריםעם וחגםעס פיהרער,

 איו ארױקגעהענדיג וױדערשפענימ^
v וועט סמרײק, n דזשענעראל אטארגי 

 וועגען צו.טראכטען גאר אנהױבען ניט
 עד־ פרעזידענט דער פאדערונגען. זײערע
 נא״ װעם און גהדן רעמרונג ײ אז מאערם,

 איג־ פארטרויםע די סים »ןדה*נדצ<
ע םידסמױאגאאע ם ם מ  קיײ^ בדמ *ח ב

יוזנדט uD^tmn 1אי אנדערע״

 גע־י איז!ודײנגענעמנן וואס שאפםען, די
ח איז איריצ, םאגאס אין װארען  דזשו- ג

 אורזאך די אוםבאטראכם. געבאימנן אײ
 האט וואש באארד, וױיתש די דאם איז,
 ענםשיײ איהר אתיםגעבצן באדארםם עם

 םיט פארנוםע; שטאמז צו געווען איז דונ^
 שוין r* זי וחון איז ארבײטע^ אנדערע

הא- חנדצו, געהוםמן דזשואײ אין
T געתעגט נים ז*ך צװישעז זײ במן i 

 ער־ אכעד, איצמ אײנפארשםזןנדיגען.
 פאחד די וחנם ®חנזידעננ^ חגר קלערם

 אין ווערען גענוטען שאפםען די םון רונב
 דירעקטאר ־דזשצנעראל פוז אגבאםראכם

 ארביײ אויטאריזירטע די מים צוזאםען
 די טוזען כצ קודם נאר םיהרער. םער

 אד־ דעי־ צו צוריקקעתרען זיך שאפםען
 שאפ- די ד״אבען איצם ביז אמןר בײט.
 אײ^אסזןן, < רוענינע אייניגזנ םיט םען,
צײװ*. פרעזידענט׳ס דעם געפאצגט נים

)•« ■*»

 פרן תקםאםאר דער האפםבררג א
אונגארן

 ר«אלגד האלב־םאצי׳אליםטישע נײע די
 וראס אונגארן, אין רעגירונג בורזשואזע

 באל־ דער םון פלאץ דעם פארנוםען האם
 סון בעלא םיט דיקםאטור שעװיםמישער

 געהאלטען ניט זיך האט שפיצע, דעד אן
 איז איצם און טעג, פאר א װי מעתר,
 דעי פון אײנער דיתטאטאר דער דארט

 ער׳דהמרצאג דינאססיע, האפםבודנצר
זשאזעןי.
גרוי־ אונזער םרן פרינציפען די לװט

 עלײס די עס האבעז װעלט־סלחםה סער
 גרוי־ א פאר באטראכטעז געדארםם דאך
 אויפ׳ן האפסבורנ א רpTװ אוםגליק. סען

 די דאך םען האם געפיהרם אח ״ םרא^
 דער צו סוף א מאכעז צו אום מצחסה

 האפםבורג־פעסנ^ את האהענצאלערעד
 עלײס די זײנען שײנם, עס וױ אבער,

 דאזיגער דער פון צרםרידען וחמינ גאנץ
 געלאסענ־ זײעד צויט אח אימרסערעני^,

 ׳דער אז םײנען, געקענט םעז װאלט קײט,
 דוקא געטאן אצעס דאס האם הא&סבות

 איז נאטירליר, צושםימונג. זײער םיט
 זײן נעמאלט עס קען װי אוםגלויבליה מס

םעג־ איז דאס אויב ? זאך אזא
 אז זיין, ניט עס קען װאױם םא ליך,

 צוריק וױלהעלם העלפעז זאלען עללײס די
 נאר, ? דײטשלאנד אין טראהן זײן צו
 םון זײנען עאײס די איז, םעשת די *ץי

 אי־ שטארק ניט האפסבות־דיהטאטור ד^ר
 אױםגעשלא־ ניט איז עם און בערדאשט,

 די צו בקשה זיץ אז םעגליכקײם, די טעז
 חן געםינען זאל אנערקענוננ, םאר עלײס

װאס פאר און אויגען. זײעיע איז
 בקשח זײן אין צו זאנט ער ? ניט װידער

 באלשע־ פון סליאד יעדען אויסצוראטען
 װעט ער אז ער, םארזיכערט אויך װיזם,
 םאר־ עלײם די װאס אלעס, ערםילעז זעהען

 םרידענכדבאדינגוננען. זײערע אין לאננען
 בעסערען א נאך האבען דען זײ קענען

 אום איז ? ערץ־־זזערצאג דעם װי מענשען,
 םארזי־ כשר׳ער, נאך זאך די םאכען צו

 אלעס װי גיו אזוי אז הערצאג, דער כערט
 א אײנרוםען ער װעט באױהיגען, זיך װעט

 די װעלכער אױןי םארזאמלונג נאציאנאלע
 אונגארישען פון רעפרעזענטאנטען אמת׳ע

 א פאר װאס באשטימען, וועלען פאלק
 איז האבעז, וױלען זײ רעגירוננ' םארט

וישר. כשר אודאי שוין דאס דאך

 זעהר אל׳ז נאך ענגלאנד איז
אוםרוהיג

סטרײק, אײן נים נאך זיך ענדיגט עס
 אנדערע. צעריז םין םעז הערס באלד *ח

 זיך האט םטדײס קײן אז איז, אטת דער
 גיט איבערהויפם ענגלאנד, אין דארט,

 פאריגער םון באריכטעז די פון געעגדיגנג
 דער אז םײנען, געקענט םען האט װאך

 אנ־ אין »יז צאנד*! איז פאליס־םםוײיס
ru n םאלשםענדײ א געוחנן איז שםעדט 

 שפעםער־ זײ פון אבער תרכםאצ; גער
 דא־ דער או קמגטיג, איו באריכםצן דינצ

 און ענדע, צו וױיט נאך איז סטרײק זינער
 םארשײ־ םון ארבײטער םארשײדענע דאס

 ארױסצונעהן ױך נרייכתז םריידס דענע
 גאנ־ די סםרייס. סיםפאםי א איז ערשס

 םון געקוםעז איז ליװצרפול אין םחוםח צע
 פא־ םטרײקמנדע די םים סיםפאטיע דער

 נאך ציװערפול איז איז לאגע די ליסםען.
 האם דארט ערנסםע. זעהר א איצם

 םיז םםרימן תשענעראל א אײסגעבראכעז
 איז ײאד אק טאג איק און כעקערס, די

 ברדים א פון געםאזזר אין געװען לײחנרפיל
 די םון סםרײה גרויסער דמר הונגער.

 אין **ציזענד 200 םײנערס, יארקשײער
 די געענדיגם. נים אויך נאד איז ^הצ,

סײסנרם יאדמשייר די יואס ®אדאתמין^

 נאכנעבצן, שוין מנן וואצם שםעצאן,
 די וועצ^ דאן אז םורא, חאט סען אבעד

 און זעצבע, דאס םארצאנגצן איבעריגמ
 איבעדקעחנניש *ז נעסיעם װ^צם דאם

לאנד. גאנצען איבער׳ן
n ענג־ אין איז אלגעמיין אין לאגע 
 טריפעל די געשפאנטע. זעדיר א צאנד

 די ארבײטער, אײזענבאהן די — אלײענם
 ארבײםער טראנספארם די און טײנערס
 דער וחמעז שםיסמן איז אלץ נאד האצםעז
 דאס איז אסציאד, ״דירעקטער פון םראגא
 העכסטער• דער איז ענגלאנד נאנץ האצט

 עגנ־ םון נײעס לצצטע די נערוחוזיםאם.
תע די אז איז, צאנד  א נאך זאט,1 חןגי

 שסיאניתמ, *ח אונטערזוכוננ לאננער
 תאנ־ שטארק־םארצוױינטמ א אויםגמםונעז

 עקזיםטירענ־ די שםירצען צו ספיראציע
n סאוועםעך א אנפאגגעז איז חמירוע 

 דאס אז זיך, םארשטעזזם הצרשאפט.
 פאניסע, הערשענדע די נאך פארשםאוײןט

 סעשח גאנצע די rt$ זײז, \v? עם יכאטש
 אוז עננלאנד איז לאנע די אםת. ניט איז
 ארםור האט אלנעסײז אין אײראפא איז

 ארבײםער עננלישער דער הענדערםאן,
 אײניגע מים כאראהםעריזירט םיהרער,
 קאנ״ סאציאליסםישעז דעת אויף װערטער

 ^אײדער איטאליען. לוצערן, אין נרעס
 האט — אנקוםען וחןט װינטעד־ דער נאך

 שרעקלײ א ויעט^ארקומעז —־ נעזאגם שי
 פארצוױים״ איז צאח םון ספאזמע כער
 אײראפא, םיז פעלקער די צייישעז לונג
 רעשט־ איבערנעבליבענע די וועאכער איז

 םאתיכ־ װעצען ציװיליזאציע דער פון לאך
ווערעז׳׳. מעט

גום♦ אלעם גום, ענדע
 ארבײטער אינטערנאציאנאלער דער
 גע־ זיך האט אמסטערדאם אין קאננרעם

 עם האט מען װי בעסער, םיעל ענדיגם
 לױט אנפאנג. דעם פון ערװארטען געקענט

 גע־ חאנגרעס דמר זיך האט כאריכםעז,
דמדסאנת. םאלשםמנדימוד א אין ענדיגט

 ער־ נעקענט ניט םען האם נאטירליך
 םון ארבײם פראלםישע םיעל װארטעז

 יאחר םינח נאך קאנגרעס מרשםעז דעם
 גום אבער האם. איז אפגעפרעםדקײט פיז
 םאר־ רײארכײםער װאס דאם, ש('\ איז

 זײנען לענדער םאר^ידענע םון ^וטעהער
 גע־ האבעז און צמאםענגעקוכמז, ענדליך
 װײטערער פאר באדען דעם םאדטיג מאכט

 וואס דמם, מיט טעטיגלןײם םרוכטבארמר
 שונאים אלם ניט צוגאנגצן זיך זײנען זײ

 םונדעסםווע־ דארוי םעז םרײנד. אלס נאר
 רא־ עמליכע די איננארירען גיט אויך גען

 אנגע־ זײנמז װאס רעזאלוציעע דיקאלע
 בנוגע רוסלאנד, צו בנוגע געװארען נומעז

 אויך און נאציאנען םון ליענ דער צו
 דער פיז סאציאליזירונג דער צו בנוגע

 דע- אמעריהאנער די אםת, ־פראדוקציאז.
 זײ, נעגען נעשםימם האבען לעגאםען

 זײ זײנעז ערקלערונג, זײער לוים אבער,
 זײער םיט אײנםארשטאנען םאלשטענדיג

 זײ הענען זײ פאר שטימען אבער גײםט,
 אינסטרואירט אזוי זײנעז זײ װײל ניט,

!געװארען

 םון אנגעהומען פיץ מאתס
אײראפא

סעהרעטעי• דער פײן׳ טאסס ברודער
 געווערגן־ אידישע םאראײניגטע די פון

 צוריתגעקומען װאך לעצטע איז שאפטען,
 גע־ :עשיהט איז ער װאו אײראפא, םון

 פיפעלס .דער םון שליח אלס װארען
רעליעף.

 ני־ גאנץ געסוםעז איז ברודע^פײן
 אידען די־ װאס צחת די דערגעשלאגען.

 איצט, נאך לײדען און געליטען האבען
 איהם אויח האבען ים, זײט. יענער פון

װירהונג. שרעקליכע א געהאט
 אויפצומונמעח אביסעל איהם כדי

 ױגיאךבא־ דער פון םר״נד זײנע חאבעז
 באנקעט׳ א איהם פאר מאכטyג װענינ:

 אויםגעלאזמן אבענד. םאנטא: לעצטען
 האט באנקעט אויף׳ן דאם זיד« האט אבער

 זיןי גצפרצהט וױ געוױעט מעהר סען
 פאר־ זיך האבעז אגוועזעגדע אצע און

 םים נאד ארבײםעז צו איצטער םציכםעם
 אוםנליתצי־ די העלפען צו עמנדגיע טעד.•

ים. זײמ יענער פױ, אידען כע

צושדיםטעז. םאתעצעזזנן ױערען צס
 דזשאינם דעם אײן לאדעט 1 לאקאל

זיעגעס״באנקעט. זײער צו באארד
 און אנמגוכמן ווערם אײנלאדוגנ זײ

 העגדעל- מאץ״ •ינקאווסקי, ברידער די
 בעצ־ דעסעצ •יםשערסקי קושנער, מאן״
 אפאינ־ וחנרען םשיארטשיארא און סאן

טעבג
 אז אױםםערקאזם, םאכט 9 לאקאל

 די וואו פלעצער, פאראן נאך וײנען עם
 ױגיאן די אפ גים היטעז שאפ־טשערלײט

 דער אז םארלאגגט, לאקאל דער רואס.
 שאפ״טשערלײט די ?אל באארד דזשאינט

 װאירהינג־ םארלאגגצן צו אויםפאדערעז
 אר־ נײ-ארויםגעקומענע די םון קארדם

בײטמר.
• גוםגעהײסעז. װערט צושריפט דער

פראטאקא־ די גום הײםם 11 לאקאל
 לעצ־ דעם םון ב^וארד רזשא^ןט םון לען
אויגוםט. טען

 אז אינטארםירט^ לאקאל זעלבער דער
 אויםגע־ האט באארד עיןזעקוםיװ זייער
 שעפער אײניגע וואס פראנע די טםען

 ארבײ• און םאג א שמרגדעז 9 *רבײםען
 לאקאל דער זונטאג. און שבת ניט טען

 אזן איבעל אן איז דאם אז צרקלעהרם,
Dip נים, אויב ווערען. געסםאפם דאחי 
 ארבײטס־טאג, ־שטונדיגעד8 דער װעט
 םארלעצט געװאונען׳ האבען טיר װאס

װעיען.
 דעם פון אז באשלאסען״ װערט עס

 מעמבערס די זאלען אן אויגוםט טען15
 ניט ארבײטען צו װערען אויםגעפאדערט

 ווערט עם טאג א שטונדען 8 װי מעהר
 קען שאפ קײן או באשלאסען, װײטער

 איחןרטײם. שסוגדצ א ארגײמען טט
 אװערטײם, ארבײטען װעלכע שעפמר, די

 צװײ צו ענטװעדער ארבײטען םוזען
 װאך, דער דורןי נעכט 5 און שטונדעז

און צװײ צו ארבײטען טוזען זיי אדער

דוחי נעכט 4 און שטונדעז האלב א
W11•

 tit אינפארמירט, 23 •לאסאא
 נמו^וחנך ערוועהלם איז עטקיז

 «לאץ דעם אויזי באארד דמזאינם
 אאןױג איז וועלמר גאלד׳ בחדער

כיזנעם־איידז׳אענם. * םאר נעײארען
 אײן לאחןם ל«מאל זזןלמר דער

 באנקעט זייעד צו באארד חמאינם דעם
polO o זונםאנ, פאר n .די אוינוםס 

 יי1 און *ננענוסען ווזרם אײנצאתננ
 אערלםזבמר. ׳אװאנער, םםודעגט׳ כרידער

 און נאצדסםים לאיידום סאראלינססי,
אואינםעט. וועוזן )9( ס*הן

# זײ »ז אינםארםירט 23 צאסאל ח
•4דימ םון חעמרוננ די נוםנעהײסען כען

י?״ כרוחןר אז אינםארםירם. 35 צאהאל
 געװארזנן ערוחנהלם איז סאראלינםקי פ.

 ׳ . «א«< דעם אויף באארד דזעאינם «ום
 האט וועלמר וואסרעםהי, ברודער פון

 | *ימד ווערט ברורער חןר רעזיגנירט.
לןיז׳ח•

 אלס רעזיננירט פערלםוטער ברודער
 דזץוןומט םון וױים־ם׳שערםאן ער׳פםער

uH ]'it את באארר
נעזונד. ׳פװאכען צוליעב דיחזסםארם אװ

ןוננמנוםען. ווערט רעזינניישאן די
 טון רעזיגנירם לעװעכםהאל ברודער

 ערוחנח־ זײן *וליעב *■יעל״ס^םיטע דער
 דיחזקםאת^ אװ נאארד דעם צו אוכנ
 און *ננענוםען ווערם רעזיננײשאן זײז

 ער• ילאץ זיין י1אוי ווערט םינס בחדער
װעהלט.

 86 ל«קאל &ח 1הע:דעלםא גרודער
 דירעוך און באארד צום ערוועהלם ווערט
 אןיץל דער *ו ■לא׳ו זײן אויוי און םארס׳

 יס*ױי ברודער ?רוחותלם ווערט יזאטיימ
ל$וקאל. זעלבען דעם םון מ»ז

 נ«ד םיטיננ דער ווערט דעם מים
׳שאאםען.

.ppd לאגגעה ל.

כאססאן אץ םאכער רײנסאום פון פטרײס נענעראל
 באסטאן^ םון רײנקאוט־םאכער די

 קײמ־ און םאנטעלא מעדפאר״ סטאטא[,
 גע־ א אויח ארויסגעגאנגען זײנען ברידזש

 דעם םרײםאנ, לעצםען נעראל־סטריײז
.1919 אויגוסט^ םען8

 םון אדבײטער די פון ־םאדערונגען די
 אר־ שטונדיגע 44 א :זײנעז 7 לאתאל

 הע- פראצענטיגע 25 א און בייטס־ײאד
וױידזשעס. די אויןי כערונג
 רײנקאום די םון פלאן אריגינעלער דער

 װאך־ םאדערען צו געװען איז םאכער
 אונזערע געטאן האבען דאס וױ ארבײט״

 גױ אין 20 לאקאל םיז רײנהאוכרטאכער
 אונ־ ספעביעלער א נאך אבער יארק.

 געװארען געמאכט איז װאס טערזוכונג,
 צום געהוממז זײ זײנען סגאמטע, די םון

 םריה־ געוועז װאלט שרים אזא אז שלום,
 אוםגעגענד. און באסטאן פאר צײטיג

 גע־ דער וױיל דערפאר אײנםאף איז ראס
ט נאר איז וואןײארבײט פון דאנה  פא־ ני

 םון מיםגליעדער די צװי׳מען גענוג פולער
ױניאן. יענער

 גאף צוליעב און דעם צוליעב אלזא״
 םאדע־ די איז אורזאכעז אנדערע םאר א

 ארויסגע־ גים װאןײארבײם םאר רונג
ך שוין װעט דאס געווארען. שטעלם  מ

מאל. צװײטען א םאר בלײבען זען
װע־ פארשטאנעך ניט אבער דאס זאל

 רײנהאונדמאכצר באסטאנער די אז חנז,
 •רינציפ, אין וואד־ארבײמ געגעז זיעען

 מלי דער אז איז, אכזת דער ניט. דאס
ה »  םעהר אצץ ותרט װאד־ארבײם םון ד

 םיטנלײ די צװישען פאפולער סעהר און
 װערט וואד־ארבײמ און 7 לא<ןאל «ח דער

 אײנצעלנע אין אײננעפיהרם דערװײל
 דאדם נאך איו אבער צײט רי * שעפעד.

 דער םאר אונטערצוגעהפמן דאס רײןי ניט
 באס• פיז רײנקאוט־אינתםטריע גאנצער

י ארםנעגענר. און טאן ד
זעחר 7 לאקאל איז אלגעםײן אין
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 גאנץ א האט און ארגאניזירם שטארה
 י׳גכם טיט םענמן מיר טרעזשורי. םײנע
 לא־ אונזער איז לא?אל א אלס אז זאגעןי

 לא• שםארקסטע די םון אײנער 7 קאל
 םטרײק דער אײדער באסטאן. אין קאלס

 ארױפ״י איז געװארעז ארויסגערוםען איז
 דאלאר 3 פון טעקס א געװארען געלעגט

 האט דערפון און מעםבער יעדען אויף
 םי״טע־ םײנע א אײמעקאלעקטעט זיך

 דלר פון מענעדזשער נײער דער געלר.
 איד•׳ מאנאסאן, םרעד ברודער ױניאן׳

 האט ער אוז ענערגיש, און טעטינ יזעהר
 • מיכד אקטיײע אלע םון םימװירקוננ די

 שעםער# צװיי ױניאן. דער םון גליעדער
 פיר• װיכטינע- אזא םון זײ םון אײגער

 ״תא.״ '•";?איט ענגלאנד נױ״ די װי מע
 בא- דעם *r* געסעטעלט שויז האבען

 25 םזן רית%שב אין העכערונג א םון זיס
 א׳ איבײם שטוגדעז 44 און פראצענט

 דעכענם אױגוסטי טעז15 ביז׳ז װאף.
 גע• זײן •vepp אלע זיכער וועלען מעז,

 ארבײיי די פאר געװיגס א מיט סעםעלט
.7 לאתאל םוז טער

o: ױניאן מיט n, ■׳'f
I שװ«.רץ, װםןש ״

.7 לאקאל שיז פרע^אםיםע

 דיער פרעזענטדען און דאנקעז
ז שאפטשערמאן

 אםםטערדאם םון ארבײטער די מיר,
 םיעםםםצן אונזער אוים דריסען םאסס, און

 אונאנר צו אכםונג אויםריכםיגע איז דאנח
 םאו< יגלער,6 ברודער טשערםאז, שאפ

 אײ ברידערליכע און ארבײט, גוטע זײן
 *fiMt אונזמרע,ן*אפ צו בערנעבעגהייט

 די םאר אנערהעממ אלס {4לענמנרױיטע
 םאר האט עך װאס ארבייט, גוטע אטוו
 אלס bkv;mn איהם סויםט געמאן, אונז

 םשעין. און װאםש נאלדענע א פחגזעגם א
ד ױיז^רבײם װעט ער ראם חאפצן םיר  פי
 וױ םאן אונערמיר^יד אזוי װײמער אונו
|1 איחם וחנט שאפ רער און יצצנ^ ביז מ  י

זיץ. ראןקבאר דערפאר
גרוג^ ברימנדלימן םים .

IP חערדי כלעכער. םאקם
e^m yistaM־יאד* פיק אסמא

■ >»



ם׳ םעמיגע די אױד ד מ ס ע מ ס נ ״  ווײי ו
ס געװארען באזעעלט  געדאגקעז נייע םי

 טעטיג• דיעזע א*ון שטרעבונגען. נײע אוז
 יע־ ארוםגעכאפט פלאם א זוי האט קײט
 געטראגען גאר ר»אם װאס יעדער און רען
 העלםען צו םארלאנג א הארצעז איז

 די פאר לעבעז בעסערען א עטאבלירעז
ארבײטער.

 אונזער אז זאגעז, צו איבריג איז עס
 דיעזער אין האט ױניאן אינטערנעשיאנאל

 א זעהר גענומען טעטיגקײט ברענענדער
 האט דאס אנטײל. שעהנעם און גרויםעז

 לא־ שװאכע די צו חשל אונמערגעגעבעז
 אונז םוז באקומען האבעז קאלס־װעלכע

 שטארקערע רי װי סופארט זעלביגעז דעם
לאקאלם.

 אינטער־ די אז באװאוסטזײז דער אט
 דורכגעםיהרט וואם נאר האם נעשיאנאל

 װײסם די םון סטרײק דעם גלענצענד אזוי
 עס וועלכעז אויף יארק, נױ מײסערס׳אץ

 האל־ א איבער געװארען ‘פארטאז איז
 באגײסטערט ד,אט דאלאר, מיליאן. בעז

 םאר ?עמפעז צו מעמבערס איהרע אלע
עס האט אזוי און באדינגונגען, בעסעךע
 גרויםעז דעם נאך גלייןי דאס ^אסירט
די סטרײק  האט מײסערס, װײסט םון.
גרויסער דער םון באארד דזשאינט אונזער
 אנגעםאנגעז יארק, נױ איז פאבער קלאוס

 אראנדזשםענטס לעצטע די מאכען צו
 דעם אין רעװאלוציאן גרויסער דער םאר

 ערםאלגרײד אזוי האט זי װעלכען טרײד
דורכגעםיהרט.

ײאך. נעקסטע — דעם װענען נאר

םעסדטרעזש אינט. באראף אב• פון

 אינ־ אונזער םון קאםפײן דיעזער אט
 די איז לאקאלס איהרע אוז טערנעשאנאל

 נאר געװען איז אינרוםטריעז, דערמאנםע
 ארגאניזאציאנס ברײטעז א םון אנםאנג אז

 װעל־ אידוסטריעז אנדערע די אין קעמפײז
 דזשוריסדיקשאן דער אונטער זײנען כע
 איבעראל, ;אינטערנעשיאנעל דעת פוז
 אנדערע די אין סײ יארק. נױ אין סײ

ו האט שטעדט, י  לוסט א צופלאקערט ז
 פארערוג־ שטעלען צו טעטיגקײט א און
 די איז איבעראל בתים, בעלי די צו גען
 די געװעז װאך ארבײטס שטונדיגע 44

 און, ארדנונג טאגעס דעם אויף ערשטע
 םון •העכעל-ונגעז די געפאלנט האבעז דאז

 אויםבעסערומעז אנדערע און װײדזשעס
 שעפעד איזדײ באדינגוגגען לעבענס די םה

 הא־ איבעראל מעמבערם. אונזערע פאר
 בעסער אנגעםאנגען לאקאלס אונזערע בעז
 אלע מאכעז ארבײטער, די ארגאניזירעז צו

 םארטיג. זײן צו אום םארבערײטונגען
 דזשענעראל רופעז צו מיטיג אויב

 דיגערעכטע דורכצופיהרעז סטרײקסאום
ארבײטער. די םון םאדערונגעז

 האט לאקאלס אונזערע אין איבעראל
 טעטיגקײט; און לעבען םיט געברויזט

װי באארדס עקזעקוטיװ אונזערע אלע

 ױ• דער מיט םארהאנדלען צו איז זײ.
 םא־ די גאכגעבענדיג םעטיעז, און ניאן

 האם אזױ און ארבײטער. די םון דערונגען
 די װאס צײט דער אז־יאין פאסירט, עס

 דעם אנגעםיהרט האבעז מײקערס װײסט
 זײערע מיט קאמף הערליכעז בראװעז,

 איג־ די האט בתים, בעלי פאר׳עק״טנ׳טע
 די באנײעז צו געהאט צייט טערנעיטיאנעל

 מאנופעקטיטורערס די מיט אגרימענסס
ס םון  װײם אינדוםטרי, דרעס ט'לדרעזידי.

 ראפערס און קיסאנע אינדוסטרי גודס
 דורכפיהרענ־ ױניאן, עביבראידערי די און
 בא־ יװאר ארבײטם יטטונדיגע 44 די דיג

 העכעױנגעז נײט־קיטה׳דינע גאר קומענדיג
מי־ עטאברירענדיג און װײדזיטעס פון

סטאנדארדס. ױניאן און סיזײלס ניביום
 דער און צײס מ געקופען איז ענדליר
 םײ־ װײסמ די םון סטרײק רזיטענעראל

 די געװארעז. געסעטעלט אויר איז קערס
 פאלהאמענעם א געהאט האבען ארבײטער

 די געהאט אויוי האט זיעג זײער זיעג,
 די האט פילאדעלםיא איז אז װירקונג
 אויר .15 צאקאל ױניאז מײקערס װײסט

 װאןי ארבײטם יטטונדינע 44 די באקומען
 העכע• געװאונען סטרײק א אהן רואט און

ס. רונגעז מע ײדז ^ םון

װיניטענס• איז עס אז רעכעז איר
 םוז קאמפײנס םיעלע װען יעצט, ווערט

 דורכ־ יטוין זײנעז ארבײט ארגאניזאציאנם
 געװארען געקרוינט און געװארעז געם^זרט

 גאנצע די דורכצובלעטערעז ערםאלג. מיט
 אוז געיטעהענײטעז אלע די טעמיגקײט,

 קאמםס־ דעם איז געהעריג װי אפטאצען ־
 יױ אינטערנע־טיאגאל אוגזער איז י^וסט
ניאז.

 האט 1919 יאהר דעם םון אנםאנ: אין
 סע־ םיבערהאפטןע א אגגעפאנגעז זיןי

 אינ־ אונזער פון לאקאלס די אין סיגקײט
 ספעציעל לאקאל יעדער טערנעיטיאנעצ,

 דרעסעס. טיטילדרען דרעס, װײסט, רי םון
 עפברא'ד* די םון און ראפערם קימאנעס

פרא־ די אויםגענומען האט ארבײטער, ערי
 אר־ *טטוגדיגע 44 די דורכםיהרען םוז גע

 באדינ־ בעסערע קריגעז און בײטם־װאך
אלגעמײן. אין טעמבערס די םאר גונגען

 איז כפעט אז פאסירט אזוי האט עס
אל־ די זיך האבען לאקאלם אונזערע אלע
 טאנוםעיןטיטור־ די מיט אגרימענסט טע

 צײט אײו אין כניעט אסאםיאײיטאנס ערס
 גע■ האבען אנרימעגטס נײע און געענליגט

 גע־ דער בײ װערען. געיטצאסעז דארםט
 נײע זײגען זיף. םאריטטעהט לעגענהײט״
 םון געװארען אױםגעארבײט םאדערונגעז

 איבער־ זײנען װעלכע ױניאנם, לאקאל די
 אינטעינעיטיא־ דער צו געװארעז געגעבען

איגרארסםנט. אן םאר געל
 געװארעז איז אםיס דדטענעראל דער

 גערוםען מיטינגעז זײנען צועריטט ביזע.
 םאר׳טיע־ רי םוז קאםיטעם םון געווארעז

ע ענ ד  זײע• אלע באטראכטענדיג לאקאלס, ״
 און םארברייטונגעז און םאדערונגען רע

 מיט קאנםערענצעז אראמיטירענדיג ,דאן
 םולע אםאסיאי^שאנס. םאריטיעדענע ״די

 װעלכע איז םארלאם;גז זײנעז װאכעז 6 ׳
 גע־ זײנעך אנ׳טטרענגונגז םאױטיעדענע

 םאדע־ די דורכצוםיהרעז געװארען םאכט
 מעמ־ זײערע און די.לאקאלס םון רוגגעז
 אנ׳טטרענגונ־ אלע סטרייקס. אהז גערם

 םעלע םעהרסטע די אין אבער דואבען געז
 קלאר' געװארעז איז עס אוז געהאיםעז,׳ ניט

 אינטערנע• דער םוז בעאמטע די םאר
 נעהםעז זיןי מוזען װעט םען אז <טיא:על,

 דז׳טענעראל א םון מיטעל ׳טארםעז דעם צו
 בעלי־בתים די צװינגעז צו אום סטרײה.

 יױ דער פון םאדערוגגעז די גאכצוקומען
ניאן.

 ױניאז מאכער דרעס און ־ווייסט די
 לא־ גרעסטע די פון אײנער ,25 <א?אל
 איז אינטערנעשיאנעל, אונזער איז ^אלס

 אוים־ איז איהם אויו* ער׳טטער. דער געװען ^
 םאר טרעגער םאהן דער זײן צו געםאלעז י"

די־ װאר. ארבײטס ׳טטונדיגער 44 דער
 םאר- דער אין האט װעלכע ױניאז, זע

זיע־ פארצײכענען צו געהאט גאעענהײט ,
 ד.אט װעלכע ױניאז גרויסע דיעזע ,גע

 קאמםס־ דעם מיט געמאכט באריהמט זיד
 איבערגעבענהײט און טרײהײט לוסט,
 זיך האט אידעאל, ארבײטער דעם םאר

 דז׳ט/ד א רופעז צו געצזואונגעז <עםונען
 םאר׳- די צװינגעז צו אום סטרײק, נעראל

 זײער ענדערעז צו בתים בעלי עק׳טנ׳טע
 םון םאכט די אנערקענעז צו סאקטיק,

 מיט רעכענעז זיך און ארגאניזאציאן דער
 דז׳טענעראל• דער — םאדערונגעז איהרע

 יזניאז, מייקערס וױיסט דער םרז סטרײק
 דעם געװארעז ארויםגערוםעז איז «וועלכער

 געדויערט האט ,1919 יאנואר טען21
 האבען ארבײטער די ײאכען. 12 מארגע

 זײערע מיט קאםף בלוטיגעז א אננעםיהרט
 בע• אינםעמעמיאנעל די געבער. ברויט

 עק• און אפיסערס לאקאלע די װי אסטע,
 צײט דער םאר האבעז אםיסערס זע?וטױו

 אנגע־ איז קאמו* ביטערער דער װאס
 ממ<ט געװירמעט איהם געװארעז, םיהרט

 איבערגעבענ־ און כחות איבערנאטירליכע
הײט.

A געםיהרט איז ■װעלכער סטרײק, דיזער 
 אינטערנעיטיא־ דעם םון כמעט געווארעז ■
 אוים־ זיך האם װעלכער איז אפים* !אל ”

אויסדויער ׳טעהנעם דעם מיט געצײכענט
 סטרײקערם. די פון איבעמעבענהײט אוז

 אויןי וױרסונג נעװינשטע די געהאט האט
 םא- די װעלכע איז טרײרס אנדערע די |

 םארבערײטעם זיר האבען נוםעהטשורערס
 זײ- מיט קאמף ביםערעז א אנצוםיהרען

 דער סון סטרײק דער ארבײטער. ערע
 נע־ איז זועלכער ױגיאז, םײקערס וױיסט
 פלאנםעםיג־ אזא מיט געװארען םיהרט

 די םון םיעלע האט װעלכער און הײט
 רואיגמ* צו געטריבעז סמנופעהטמורעס□

 םאנוםעהטעור־ אגדערע די באוױזעו זזאם
m cn i םאד נעזינדסגת און בעסטע דאס

 םאר־ סאל^טענדיג זײנעז צײטען ליגע
נעװארען. געסען

 אין םינאנצען. די םיט איז זעלבע *דאם
 דער מענעדזשער דער איז אםים יענעם

 אלעס. איבער הבית בעל פאל^טענדיגער
לעכטע6ע אדער אײגנאמעס גוטע די און

ל םון א ניםגעוױץ תי

װאס #טר^בעלם םערזענליכע םאר אםילו
דער אםיס. צום אויך באלאנגט אײננאמעסדז^ענעראל לעצטען דעם םון באריכט א ױגיאן, די און ׳טאפ צום גארניט כאלאנגט

 םאראנטװארטליר אםילו איז מענעדזשער
 םי־ א װי אזוי ריכטיג, זײן זאל אלעס אז

 איך װען לאקאל. א אין סעקרעטער נאנס
 האב דיסטריסט, דיעזען אין ביז.געקומען

 םי־ סיט סיסטעם םינאנס א געטראםען איך
 דעם םיט געשטימט האט װאס נאנסען
 גע־ דארטען האב איך װאס אםיס סארט
 זיך האט צײט דער' דורך און םונען.

 אײנ־ אן מיט סיסטעם א ענמוױקעלט
 צעהנר־ די אין דערגרײכט װעלכע נאמע,

 און יאהר, א דאלארס טויזענדער ליגע
 עם קען מען אז סיסטעם, אזא מיט אלעס

 צי װיםען און נאכזעהען צײט יעדער צו
ארדנוע. אין איז אלעס

 ברוה־ אלע צו זיי־געזונט א ^טלוס צום
 מיר האבען װעלכע קלאותסאכער, לינער

. ערםאלג. אן מאכען געהאלפען
 װיטט איך ברידער! און יטװעסטער

 אין פארבלײב איך !גוסס אלדאס אײך
 איצט גרייט ביז און ױניאן דערזעלבער

װי.םריהער. גראדע דינען צו אײך
 נײעם דעם ערפאלג און גליק װיניט איך

אפיס. ברוקלינער דעם פון םענעדדטער
ניסנעוױץ. דױאל

 ׳טעריטאריע ברוקלינער דער םאר םטרײה
 געםע־ און םארטואטען האב איך לואם

 יע־ נאןי ט^ן מיר םלעגען אזוי געדדטט.
 ספעציעל און םאםירוננ׳ וױכטיגער דער
 אבער ה^ט סטרײס. דדטענעראל א ;אןי
 אן גענעבען מיר באארד דזש^עט דער

 שרײ־ איצטיגע דאס און אפיס, אנדער
 ׳די אלע צו זײ־געזונט א גיכער איז בעז

 פאר- צײט לאנגע אזא האב איף װעלכע
ברוקלין. אין טראטעץ
 אב* אז אפת׳ דעם זאגען םוז איך

 מיר האט באארד דז^אינט דער װאהל
 ׳מטע־ גרעסערע א געגעבען און ערהויבען

 אפ־ און ריםער די מענערדטען (צו לע
 דעםארטמענטס), אינדעפענדענט טאון
 איך װאס לײד, ביסעל א מיר טוט ראך
 ניט כאטש ױי מיט צושײדען זיך מוז

 זעה^ איהר װי װייל, מאל, אלע אויל
 ױניאן, זעלבער דער אין דאך איך כלײב

פלאץ. דעם געביטען האב איך נאר
 צוריק יאהר האלב א און דרײ מיט

 אנגע־ באארד דזשאינט דער מיר האט
 ברוקלינער םון מענעדזשער אלס שטעלט
אפיס.

 געדארםט דא איך האב אײנענטליך
 םון אײנצעלהײטען אײניגע דערמאנען

 ארביײ די אשטײגער, ווי, צײם. יענער
 האבען שעפער ברוקלינער די םון טער
 האבען זײ שװעי װי ;אױפגענומען מיר
 װעצ איך אז הארץ, דאס געמאכט מיר

 הא־ זײ אויםטאז. קענען ניט גאר דארט
 שע־ ברוקליגער אין אז גע׳טענה׳ט, בען
 ניס ױניאךקאנדישאנס קײן מען קען פער

 הא־ מיר װײטער. אזוי און אױםדזאלטען,
 ענטשלאסענ־ מיט גענומען אבער זיך כען

 האבען מיר און ארבײט דער צו הײט
 אױפגעטאן. סך א גאר צײט דער דורך
 געארבײט, שװער טאקע האבען מיר

 מיר װאס סאטיסםעקשאן דעם םיט ־אבער
 א האבען םיר אױ-םגעטאן. םיעל האבעז

 געלונגען אונז איז עס ביז געארבייט סך
 שטױ דער צו דיסטריקט דעם ברענגען צו

יעצט. זיך געםינט ער װעלכער אויף פע,
פארדאנ• צו םיעל עס איז נאטירליך,

 איך װאס הילל, פולע שטענדמע, די קעז
 םאר באארד דזשאינט םון געקראגען דזאב

 פון הילף די אויך און דיסטריקט, יעזע;1
 דער װאס ױניאךלײט, גוטע אײנציגע די

 צו אום זיו, צו צוגעצױגען האט אפיס
 אײנצעלהיײ פארשיעדענע וועגען װיסען

 גע־ װאלט ארבײט די װעלכע אהן טעז,
שװערער. םיעל װען

 אנדערש. גאנץ לאנע די איז *יעצט '
 אונ־ פראצענט 95 איז דיסטריקט רער

 יעדער ױניאן. דער םון יןאנטראל טער׳ן
 אזוי אפיס מיט׳ן םארבונדען ענג איז שאפ

 דער אהן געטאן ניט װערט זאך• קײן אז
 דער מעהר, נאך אםים. םון צ^שטימונג

 אייגנע״ אזוי איז אםיס צום ױטרױען1
 ארבײטער דער אז נעװארעז ווארצעלט
 בעסםען זײן םאר אםיסער דעם כאםדאכט

m !יוימ ןנסקוםט 1אי געבער. עוצת

 םאר אםיסער דעם םרעגען אויך זײ קומען
 די זײ דארל אםיםער דער און עצה. אן

 זײער איז אםיס דער וױיל געבען, עוצה
 עס צײטען. אלע צו םרײנד זײער םרײנד,

אין נאר קעז דאס אז אמת. איז ײן,  א ז
 ביײ צום יארס, נױ אין שטעדטעל. קלײן

 ביד א אדער מענעדזשער א וואו שפיעל,
 םיעל אזוי זיך ארום האט אײדזשענט נעס

 אזא ענטװיגןלען ניט זיך הען מענשען<
 םי׳עלע. מיט םרײנדשאםט פערזענליכע

 זיך האט דערװײל איז זאך די װי אבער
 אי־ יואנטראל אזא ענטװיקעלט אפים אין

 קלײניגקײט יעדע אז דיסטריקט דעם בער
 ױניאן. רער םון אםיס צום באװאוסט איז

 בתים. בעלי די מיט איז זעלבע דאס
 גע־ מורא אמאל האבען זײ װאס אנשטאט

 צו ארײנקומען װעט ױניאן די אז דזאט
 האבען װערען, רואינירט זײ וועלען ׳זײ
 צו בעסער איז עס אז אױסגעםונען זײ

 יױ גוטע פיט און אפיס םיט׳ז האנדלען
 און אפמאך אן היטען װעלכע לייטע, ניאן

 אומרעכט און רעכם װאס פארשטעהען
 קאנדי־ ױניאן אפהיטען קען מען אז איז.

אמא- ביזנעס. אין ״שטעהן דאך און שאנס

 אפ־ איז באארד עקז. פזן׳ט מיטינג א
 אװענד דינסטאג געװארען געהאלטען

 ביאליע פרײנדין אויכוסט. טען12 דעם
טשערלײדי. פרידםאן

 בא־ קאמיטעס רעליעף און פינאנץ
 פאו^ און אויםנעהערט װערען ריכטען

האנדעלט.

 נײער דער םינקעלשטײן מ. בר.
 װערט 'ױגיאן :דעד ״פון קלוירק טשיעל

 װעל־ באארד, עהז. םאר׳ן םארגעשטעלט
 קורצער א אין איבערבליה אן ג־יט כער

 וואס םלענער די װענען רעדע זאכליכער
 םיט אנצוגעהן אויסגעארבײט האט ער

 ער דעפארטמענט. זײן שון ארבײט דער
 פאלגענדע די סיט רעדע זײן םארענדיגט

 םאראנט־ די םיהלט ער דאס װערטער
 ער אמט. נײעם זײן םון װארטליכקײט

 ענערגיע און כחות קײן קארגען ניט װעט
 םון מעמבערס די םון װאהלזײן דעם פאר
 פון לאגע די פארבעסערען צו ױניאן דער

 צו אעדוסטריע דער םון ארבײטער די
 סאנדישאנס נערעכטע די זײ םאר קריגען

בארעכטיגט. זײנען זײ װאס

װאוד גמװארען םארגענומען זײנען עס
קאי־ נדױוענס דעם צו םעםגערס פאר לקן ״ ___- ______

 םיגקעלשטײן, מ. ברידער די װעהלט:
 שװעסטעד און שעהנהאלץ עסענםעלד,

םרידמאן. מאלי
 באריכט דער אויסגעהערט װערט עס

 הא־ װעלכע דירעקטארס אװ באארד םון׳ם
 םארהאנ־ מיטינג לעצטען זײער צו בען

 םראבלעמען. טרײד װיכטיגע זעהו דעלט
 סיטיננ יענעם םון רעזולטאט דער װאס
 מענעדזשערם 3 די דאס געװא־ךען איז

 קאמיטע קאנםערענץ דער םיט צוזאמען
 ב$ד דירעקטארס אװ באארד פון׳ם זײנען

 אויםצוארבײטען געײארען אויפטראגט
 און סיזאן קומענדען דעם װעגען פלענער

 עהז» םון׳ם םיטינג סםעציעצמן א רוםען
 באלד,װי פלענער די םארצולעגען באארד

 אויסגע־ םארטיג האבען זיי וועלען זײ
ארבײט.
 דײ אװ באארר פוג׳ם באריכט דער

 אויד געהײסען, גוט ווערט רעקטארם
 םון׳ם האגדלונג די געהײסען גוט װערט

 שעפער די בנונע דירעהטארס אװ באארד
 או|:םיטשעל עליסבערג, עם. דזש. פון

 וודױים און קאנםראװיץ דרובין, װעבער,
מ םארחאגדעלט ד^בען זײ װאם  יע^זום ג

I מיטיג^

פרעםע תה’ל:א|8מטאנ
ז י רעפארטער םטעף »1םו

שג די  איםער זימצן *:ידגיאגם אידי
 1שזי אז — זאנען, קען סען — ד^גסבאר

 אלע — דאנקבאד םיע^ צו אביםעל אפשר
 ארבײטער־ אלם פאר זייך שטעלעז װאם די

 מיכד אלס ױניאךפרײנד^ אלם, םרײנד,.
 צו קאםף, עהאנאםישען דעם אין העלםעד

 שעהנער א ארבײטצר די פאר באקומען
ע צעבען בעםעד און מ  וואר־ ניט מוין, מ

 רעװאלױ סאציאלער דער נאך ביז םענדיג
 דאס זײנעז ױניאנס איךישע די און ציאז.

 צײ־ א װען צוםרידע* װי מעהר גאף רוב
 שמעלט סאציאליסטיש^ א אפילו טונג,

 דעי םון ״דיענםפר אין ידױ<יגnפ זיף
 דעם פון דיענםם אין ױניאךבאװעגוע,

ױניאן־קאטף. עקאנא-טישען
 די פרן ארגאן דער װעלט״, נײע ״די

 איינע איז םעדצראציע, םאציאליסםישע
 אונזערע שטעיזט װאם ציימוגגעז די םון

.“דיענסט ״צוט י־ן׳ניאנס
און אז אבעד  ״זײ אזױ װי ווזןזז אד׳

 װען םפעציעל און עם! םוט װעלט״׳ נײע
 מא־ קלאומ ־ער4 זוענעז זיר האנדעלט עס

 פרמסע. אונזער ווענען אדעד ױניאן, כעי
 אמח אז דארם זיך ס׳געפ^נט וחגז זעלטען

ב דאס אונז. סאר ווארם גזט  געפעם ת
 שכמכ־ .בלויז ארנז וחנגעז דארט איהר

 ״גיביצאװקעם״, ציליגע איז ווערםלאזי
 אםת׳ען דער איז, דערפאר איז עס כאטש

גיזטא. נרונר קײן גאר
צייםוננ, א אז ׳זיך םאדשמעחט עס

 איבער• צײםונג סאציאליטםישע א איז
 איהר .אק י.,י ד ם ץײן הזיפם,,דארן«

 גרויסע אוים געפיגט אויב איז קריטיה
 יױ די אין חסרונוח יןלײנע אם*לו אדער

̂יז עם ^נװײזמן. זי^דאם «iדאר ניאנם^ א
 אן אלם םאן צו דאס םליכט א^וזר פשוט

צײטונג. עהרליכע
 ״די םון בענעפיט דעם פ^ר אב^ד

 און װאו, •״םיר םרעגען גופא׳ וועלם״ נייזנ
 געשריבעץ, עס שטעהט וזורה װעלכער אין
 דעם אזיױ װערעז געטאן דארף דאס אז

^ װערט דאפ וױ איפז עט  נײע ״די אין ג
 שעהן, נאנץ קריםיק? םרײע וועלט?*

 ניט דאס דאך דארןז ט3םרײ א עו) אבעד
 שוױגער, בייזלר א םון וױ ווערען געטאז
 -1םא א שטיןז־מאמע. גיםםיגער א אדער

 קרי־ םרײע קײזי ניט דאך איז לױטדונג
 מעג צײטונג סאציאליסטישער א םון טיי•*
 םרײנד־ א ערװארטען גיכער ױניאן א דאןי
 אײדער אויפרןלערונגס־קריטי<ן ליכע

 װי ״היבעצאװקעס״, איץ שטעף-װערטלאך
 און אפמ. bדא טוט װעלט״ נייע *די

 מען מעג דערפאר אז ניט, איהר דענקט
 ערנסטע גאגץ װעלט״ נײע ״די צו האבען

^ און סענות?, י  אן,מיר^מרי.?־ ׳נימ מי
 ווען^ אונו טוט עם װײל שורות, דיזע בען

 קלאוק דער שאדען קען דאס װײל ארער
 שיײב^ז ןיר5וחס!; ׳־לה5ח כיאכעל!יוניאן.

 פי̂ז טובוז ער1 פאר אויסשליסליך דאם
 בלא־' דעם מים װארום װעלט״. נייע ״די

 קלאולן דער ניט און אלײן זיך זי טירט
אן. י• 'י ;י טאמר^ױני

 םת װעלם״ נײע ״די למשל, נעמט
־׳ װאף• לעצטע : ;
 טעלט״. נײע ״די םון רעדאקציע ד.י.
 יױ קלאו־ק;מאכער דער ״דיענם״ װעלכע

 ־א׳מיש־ם^ש’ עפעים פארעםענסליכט ניאן.
 דער׳מ^ונה׳־דיגער אונטער ־לײםאן, ל. ׳פון

 דאס אח• בעאטטע .^דעמאקראטי, : קאפ
 צוזאמענ־ ומןולט עם װעלכען ־אין פאלל/

 צו אבי באטשןועע, מיט קאשע נעכיי^זמ
ר אין רײב *א נעבען ע ד ^ ט ײ  קלא^ת ז

 דעם פון פאנגט הי^יאן ױניאן. טאיער
 דצר האלאנד, ״דזשים״ צאצקעחינען
 פעדערײ־' םטײט יארח נױ פון פיעזידעגט

 גע׳טסור׳מ האט װעלכער לײבאר, אװ שאז
 פרא־ א^ע אויף קאמיטע״ די.״לוסק פאד

 חכשיט דעם פון איץ ױניאנם נרעסײוע
 קלאזק אױף׳רער ארונטער גלײך ער פאלם

 מיש־טאש הײכזאז׳ס לויט ױניאן. םאכעד
 אז — שטוינט און הערט — אויס קוטט
 הא־ צאצקעךיגער-^דזשים״ דער װאס דאס

 נױ דער פון פיעזידענט דער איז <אגד
 דער־ עס א*ז פעדערײשאז, סמײט יארק
 אין אײדזשענטם ביזנעס די וױיל... פאר
 אפאינ־ װערען ױניאן קלאוקטאכער דער
• * !ערװעהלט ניט און טעט
 סטיכת טין אזא אײף געםעלט װיײ

? הפרמה

D כױלר lr v i, אוני א ווי ם<ד»ר גיט; 
 מים געשריבען איז אונזי^ ךער ^גבער ױ\.

 *דעד קאן זז*ס אפ״לו, װעז ׳ גיפט
 איז שאדמז נןור-ניט ױניאן מאכער קלאוס

dp פארדריםליך.- ד*ןי •
 אק אצעס. ני׳מ נאד איז אבער,דאם

 היײ זיד שטעלט מיש־םאמ זעלביגעז דעם
 אפילו או^ םאלשהײמען, םון אפ ניט מאן

 סלאוק דער פוורצויםדועען־אויף װארפען
 ברעג- דא וועל'אײןי איד 4ױגיא מאכער

 און דערפון שטיהעלע הלייז א בלויז גען
הי  בא״ א מאבעז קאגען שוין זיף װעס אי
איז. איברינע דאם װאס גריל

 דער איז װאס ניט געפעלם הײמאן׳ען
 ביזנעס ווערען ױניאן ®אבער קלאוה

 צוזא־ אין און אפאינטעט, אײדזשעגטס
: ער שרײבט דעם םיט םענהאנג

 זעלבסט־ די מיט איהר ״%עדט
 סלאוק־ דער פון םיהרער אפאינגמםע

 אורחא אנב וועלכע, — ױניאן םאכער
 און — נעגאסען אלע כסעם זײנען

 דע־ אײער איז װאז היהכז? פרסנט;
דער תירוץ: ערד איץ םאקראטיע?

 ניט איהם קען מען גו^ם, א איז עולם
פיה־ זיײנע ערוועהלען צו פארםרויצן

רעד״.
 איז שסיגן^לע הלײנער דער אין אט

 םאהע און פאלשקײכמז גרױטזג צזזײ דא
?. פארלזזעידונג א אז

 פידד די אז #אםת נים איז ערשלחננס,
זײנען ױכיאן מאכער דער פון רער

טצטע/ ״זעלבסס  פראסס »יז וואס אפאינ
 פידר די זיי, אז עס, הײסם לשון סאסע

עד־ איז, דאס א׳לײז. זיך אפ^ינטזנז #חנד
^ אח אםת, ניט שסענס ־ ^י ם מג ײ ױ  ימר צו

 פיזזדצר אלזנ פארלױבלדדנג! - פשוט׳ע א
ר *לאוק דער םון מ א  .וזערען יתיאץ ס

 אאאינםצם אדער ערזועזזצס ענטוועדער
ם פיז *ךנ ש ח ם־ אדד דע א ער און ב  קיינ

אליין. נים זיך אפאמטעט
ט אויך איז צװײנמנם, אז ני ת,. ט  א

 בא־ האמ באארד דזשאינט דער װאס דאס
 פאר װאהאעז די אפצושאפעז שלאסען
 אפאיגט* מאכען און אײרזשענטס ביזנעס

 געװען אויסעז דעם מיט ער איד םעגטם,
 עס און ״דעמאקראטיע׳/ די שעדיגען צו

r דאס אז אסת, ניט אמ u ײיי  גע
 םען און גולם, א יאיז עולם %ער װײל ׳דעץ
 ער^ועהלען צז פארטױיעז ניט איהם קען

 פאלש איז דאס אױך םיהחנד״ זײנע
!פארלוימדונג א און

 אין װאהאען די ךאס #איז אטת דער
 ביזנעם־ םאר ױניאן טאכער קלאו? ידעד

 געװארעז פארביטען זײנען אײדזשענטס
 װאס דערפאר ניט אפאינטמענטם. אױו*
 אנפאר־ געקאגט ניט עולם דעם האט .מען

 דער־ פשוט נאר זיי; ערװעהצען צו טרויען
איז האט עולם דער װאס פאר ך.  די זי

ט תאהלעז * ני װאם״ דערפאר באטײלעם.
 אפ־ פלעגען ד^ר.ױניאן אי׳ן וואהצען די

 איז פאלק דאם וןזא געלך ״סך א קאסטען
 די ^אס דיערפאר שטיכמנן׳. נעקומען ניט

 דעמאקרא־ יאוים געוהארען זײנע׳ן װאהלעז
 א גיכער נעזואוחען זײנמן זי> װײל ;טלזג

ט ^יקטאטור״,.  פראלע־ םון׳ם1 ^לילחי ני
 םענ־ אײנציגע םון גראדע נאר טאריאט,

צװעקעז. פערזענלי׳כע םאר שען
. פונקס איז זאף די ס ר ע ק  אויב ^

̂ין  װען זײנען 1ױ;יא סאבער קלאוק דער ז
 איז פיהדער״ אפאינטע^ע ״זעלבםט געװען

 די פון צײט Hsh איז גראדע געװען דאס
 זײנען זיי .אײדער גואהאנן,. פאר. לעצטע

 פיז צײט אי),דער געןוארע;. אפגעשאפט
 ״דעטאי-רא־ געזאגטעל סשטײנם יענער
ך האבען לײטע מאנכע װען טיע״  אנ־ ד

 זײ םאר צוט;^םיפיע;. אידען געשאעפט
ך ׳׳¥1״ערומ$הל? יענע ערשם אגן  האנען.זי
ץ אמת׳ען דער אי; ט, אל: טע אינ אפ

 איט- הײטאן׳ס װעג/גך נאף קאן
 טא־ הלאוק צו׳^דער טענות באגרינדעםע

ר  זוארום שרייבען; ;־אח1שדייבע ױניאן מ
 םול איז טיש־&:%ע,-ארטיהעצ גאנצער ז\ין
 װאפי צו\ײ די װי אן*?כע,ד״אטת׳עך סיט
 טיר אבער .'’צייטירט דא- האבען טיר

 צוױײ א איבוײנליפאר דאם לאזען ודעאען
טאל. טען

ה . דאם זי ז י י

 לאקאל פון סעטעלפיענס רעם וועמנן
 :לונזערע װעלכען מיט שיקאגא, אין 100

 טר. שרײבט באקאנט, שןין זיעען אעזער
 קו־ ^אידישען אין װ^ף לעצטע עדוואײ

: פאצנט וױ ריער״,
 —בלוכיען, מעהר בלוטעז, ■״בלוכילז, * ז*

 אויוי געױעז וועג בלומען א אױ עס
 און דרעס די פון זיענ דער וועלבען
4געקובמ איז כאבער *סקוירט

ײמי ״אין  ׳פון טרײה6 מנעראל ז
חןן 1917  ברא״ די זײנעז כמןםצנװײז \

 ארעסטירט געשל^נען םײדלאך ווע
 וױ לאננ אלןי נעקעםפט און נעװ*רען

 אויסנעסר^גען, נ^ר ה^בען כחות וײ
 שעפער די 1אי צוריה כ#םש ״ר«ז ^ט

 די ז.ײנען גצחיז, גצגארטען דעם אהן ׳
w םון בלומען הײנטיגע r פאתעצש
געװ*רעז.

אגשסדענ״ פיעצ אזוי נאד װען ״אדן
 דעד הײגס איז אזיפ*»יןעדךנג אח גדנג

 םים אנריםעגט 'גן^לעקטידרער עדשמעד
 נזד נעשלאסען מאנופעקםשוחנרס די

 באלױנזננ בעםםע די ד*ס rnt 4ווארצ
 דעס פאו^— נעדחח, תאמף פאר׳ז

ס ^  אונ^ורגעטליכעז אן האט י
 נע־ זיך נאך שיקאגא איז אײנדרוק

ל#זם.
א, מן ארבײטער דיזע \ ^  הײנט ה

i פרעהצאך '<;דדזאמז איע t און, זײז 
װע־ אכדערע, דײ אייגע באגדיסענדיג

ר דער פון אויך ,n רען מ אנ  ^רגא״ ג
באגריסט. ארבײבמדשאםם; נחירםעד

ײני?ז, םײקערס דרעס זײ *אמגר,
ולז.; ס װיים נאך איץ ,100 ̂י  פארכדנ ני

ע איהד ארבײם; ^יהר טיט  כמד אמת׳
אץ. ערשס ץיך הויבם טינקייט

 אטס׳ן אײגגעשפאדםע אאםע, די״
 איהר אויןי טזש^וכטענע; א ליגטזהײנם

מק־ צװײ ה*בעז פעד^ל״  םאנו
ײ אזן באוױזעז, זיך אסם׳ן םשורערס  ז

 אנ״ אדביסרײש^ון ערשםען דעם האבען
ס וײמזמס  “אונםערנצשרי ײגי¥ז דער טי

 פארםרעטעג- כ^ומש אסס׳נס, דיזע בעז,
 דער םס פירטאס כױיצ נרעזםםעי דיגידי
 רײדעז אינתסטריצ, סגןוידם אק דרצס

ם  אבס^צזס ®ח נאכמז איז׳ם ד^ך־ט
 א «זיך פאדאן ארבײטםמבער; אלע

 פאראן מאנזפעקטשזרערס, •נד. א נרמע
װיכםינ־1 און םירמיס ־וױיםם אייד  ס׳
 שטעהען װעלעע עקשנים, עטליבע םטע
 פארבונ־ מייט און וױיטען םח אלץ גןוך

 אזיע־ פארשט^פטע *ח אויגעז דעגע
 אמת דעם קוקען ניט זײ רען,*װילעז

 ארײן ענים אין צײט איצטיגיגר דער פון
זײן,דוו*. הערען p».־

 אײנ־ איצם םאלען אינד. די, ״טייצא,
 די אויך אוץין. ליניע דעה אין. ציגװויו
 אלץ קומעז: םאטםעהטשורערס וױיצ^

 פון אפ^ס צום• נעהנטער און נעהגטער
— די.עקשגים פייט 'יוניאן,.אב^ד דער

 אנ־ נןור ױגי$ן די ^יך קלייכט ןיי מימ ..
האגדלען. דערש.צו

 אײנ־ דיזע געגען סםרײהס רײהע ״א
 די ערװארט. חערט העררען געשפארטע

גע־ צו רוה קײן ענטשלאםען איז ױניאז
 נלוי־ זיך, פון בלאזען װעלכע די, בען

ען זײ אז בענד־ינ, ^  אין יחסנים די וו
 עס אזן פזז־בלײבען. אינדוםטריע דער
 דרעס זיגרײכע די װיכטיג זעהר איז
געדענקען, זאלען מאבער סקוירט און
 וױ נצחון, זײער איז פ^לת^ם ניט אז

ױניא־ ניט גאף־ זיף געפינען עם לאנג
אינדוסטריע. דער אין שעפער ניזירטע ׳

 עם איז תאטױ שװערער קײז ^געװיס,
 פאדערט אנשטרענגוננ אביםעל ניט.
 ענטשצאסענ־ דער טיט און ד$ןי, זיך

ארבײמער, ^רגאניזירטע די פון הײט
 נעי־ לאנג ניט גאר עס װעט אי־ך, גלויב ״

עז העירעז דיזע אויןי און פיען על  םים /
םה זיף עקשנות פ;;*שיםעצטער זײער

/ זען • עז ט׳ * V *־* ג
 ארנא- אונזער נאך איז שיקאגא אין אז .

 געענו־יגט; ניט, װײטי גיזאציאגס־קאםפיין
 םוצען -אין דארט נאך איז ארבײט די אז

 פא*ל- דער פיז זעהן דייםציף םצן תאן יאננ1
 געוזעז איז װאס נײעס, שטײזעל נעגרזנר.

 שיקאנא׳עי אין שבת אעצטען געדרוקט
:י ^-פארווערטם״.
װ. 315 פון קא. און וױים ,ארטיד

 אסהײ אן געסײנט חאס םם. אדאטם -
נאך וו. ג. לײדיס ,100 צאח, מיט מענט .״

 4* געדויערש האם ודעאמר םטרייק א
נװאאדיגער א איז דאס צײם. װאכיז

ר די פאר זיעג • א׳ ^ןן  מ״יקערס דרעס שי
ײ אח גראםואירעף. דאםיט זיך כיענצן ז

דער איז קא. 1או ו\ײם ״ארטור
 שי׳י *ױן •^אפ סײקינג דרעס גרעםטער -

בעס־ רי געפאכט ווערם op װזגו קאגא,
 זיע<ן דארט שםאט. ארביים טע

 1T0 ארום באישעפטינט דררבשניםציר
 דײ ‘1איב זיעג דעם מים ארבײמער.

 פאקטײש ױניאן די האט פירםא זער
 אלטעוי דער פון רוקען דעם *עבראכעז

 יױיקי ארםת זוײצ .1אםס׳ אנסײי\ביאן
חנן אח פע:מונ:ג£ץ שמארקסםע די מו

*׳2--**1ן*& &£׳

n ייח אססץ,**איח דמד  
 וואס איעס גאקעמםען:ביטער

** צו געוןארעל געםאכם איץס נױז
שא§ דיער פון ארבײםער די גאגיזי^ן ;

 נצ םילי• שון םײקערס דרעם ״די
 וו ארויס זײנען סט. מארקזןט ס. 134

כאדינגוננעז. ײניאז פאר סםרײק
 נזנסע•״ י^בען פירמעם *פאלנצנדע

 ארסוי אויסער ,100 לאק. םים טעלט
הא. און װײם

 ניייג״ טעםפלער, םילער, ״דייטש-און
מד און װהײמ ב. װײס, און פעלד ײ  ש

קאהן״. און

^ אײבאד דער לאננ, ה. גענאסע ס ײ ו נ ז
 צדדיל אמ:ג ניס אח ״פאדװערםס/ פון

 25 לאק. פון הויז ױניטי דער אין גזןןומן
 ״פאר• אין פארעפענטליכט האט ער איז

 .שטימומם־ הארצעע א ז/יהר װעדטס״
 די אק וואו ״עתעץ קעפעל אדנטער׳ן זאך,

̂לזזינע בערג.»״ גײ
דץװאם שאד א װירקציף איז עס נ  ח

 :איבערצודרדמן נים אונז ערלויבט פלאץ
p שיילדערוננ ברילחונטענע גאנצע, די t 

 באנומך זיד מוזען טיר אדן אאננ מנאסע
אדימרדט תורצען א טים נעז״בלױז
 די^ אין ערנזדד סאזײן, פארעסם ״איז
 סכדי® פענסילווייניא איז בצרג, בא^הע
 א שצאס, א וױלא, א זיף געפינם

פודלאץ. פרעכםינעד נעד
 געווען »ילאץ דער איז ״אטאל

 1אי םאר רײכע, פאר רוהע־פלאץ
 לוםםימן צדפחזצ פון מיעד זעסעםע.

י איז זײ םלזמעז שםאדס, איז לעבעץ  ז
 »י| אזן אהיז קוםען מאגאנמז זוםער

 געזײככרבאבלעמאר די ®ח שאמעז דעם
 דעם מיט קווײןעז זיר בויטער טע
 T1 איז נעדטנזלר אדופדמ די םיז

 סײאת די םון ײםה דעם מים שיכור׳ז
 ym צורודעדט פעצדעל. באבלזמםע נצ

 ־•HT3 םיז מצאפערײ איץ בראזנ דעם
 ספעלןולאציעס ביזנעם װײער

 די אוי^ יטיפעז Ti אהיז קוסעז זײ
 זײעחנ װעבען או; כדימז שפינעלדימ

 דער איז משזגפםס-נעסצעז זױיטערע
טאאען. ארומ^ע די פזן שםילקיים
 ודי־ דאס פלאץ דעד איז ״איעס

 קממנן איצמ ‘אדבײסעי, פזן גענםום
 מיעד pn איבערנעהארעװעטע אהיז

 טעככממ*. ארבײכמר פארטאמערטע
Dip געידארעז‘ איצם איז פאלאץ דער

לײדיס יארהער נױ דער אײגענסו^םון
ױניאן. םיאמרם דרעס און װײסט

הױז!״ .״ױגיטי ר( דארט איז ^איצט
 ב*ט מעהר דארט שוין ענט)״איהר.ר

 און עלעגאנט־געיולײדעסמ קיין טרעפען
 דצם איז דאסעז. שכױיף״אנג^צוימנע

 םאדק פארעסם םיז װאונדעד־פאלאץ
 באפראקסע קײן ניס שוין כיעז זעהם

 ן אריסטאקראכמס. באקראגענטע אין
 פון לופם די דארמ פארהילכט איצט

 שאפ״<** םיז נעזונגעז ארבײםער־צידעד
 בצו־ באקוועמע ברײטע איז מײדאעף

 אײ ארום דארס שפאצירעץ איצם זעס.
 ארבײטעד־ איםאליענישע »ח דישע

עי בלאסליכע טיט טעכט־עד ם׳  און פני
 אדי- די אין שפזרעז פעקטארי מיעפע

 צובא־ קײז%כיעהר־ דארםען ניטא בעץ.
 געצערטעלסע איז לײט יוגנע לעוועםע

 דרײדז. סײד ריװער פזן פרײלײנס
 ״ בלומעךקראנצען דאדט םצעבםען איצט

 פון פינגער צושטאכענע טיס קינדער
דאד־ שפײמז איצט נאדעל, אזן סאישיז

 ארבײטער־כצות חלוםזת זײערע טעז
 - פאד״ טײד שפיגעלדיגעז אויפ׳ן און

 אפרײטןורס, שיפצאר אױף זיף מעסמען
. פדעסערס. און קאטערם

 איצט זײנעז דאט — הויז״ ״ױניטי
 * ארביײ טזיזענדער בײ ווערמעד צזיבער ,

 אין טאכער וײיסם בײ כײידלאך. םזגר
 דחגרמר דיזעי. זײנען פאכער דרעס

״ װי פאפולעד אזױ !  ווערסאר די
אר, ״סטדייק״. . ײני ? מיםמנ* שאפ״ ״
 נןוד איז אונטערשיעד' דער דו. ז. א. ,

ד ״ױניטי װערטער די וו$ס  רעדמ הוי
 םימ מעהר,לחנבע, כײס פײט ארדיס מעז

ס, עםעס װארימקייט. מעהר ײ ה׳ ם ש  נ
ײ. אין לינט מדב׳דינעס יום מפעס ו

םי םד װייסם א — הויז״ .יוני א  ט
 באוױיזפ״ עס און ארוים ד^ס רעדם רין :
מצ מוב׳דיגעת ױט א באצד זיך ’־ ײ ם  :: ש

̂  ־־r הױז״ ״ױניטי ליפען. איהרע אויף .
 ווען ^רײד, פון זײ שםראהלען עפעם

 ױי װעז׳אפילו דעם, וועגעז רעד^ זײ
ן ז ע ט כ דעס. םוץ בלויז ^

 פאר־• וײינען הויז״ ^ױניםי דער ״םיט
 ער־ גליהאיכע •האפנונגען, שענע בונדען

 . , ז חלומות״• זיסע און װארםמגזש
 25 לאה* אז צוזעצ/ח בלויז כאנעז מיר

 נ^ר איז וו»ט אלעס טאן יװעט
 הלןפמל׳• ״שענע די pa ערװארטונגעז די

\ בען״״  P אצץ וױיבמז/ װ^ס םאבען \
ר 3* שענעד, p» מ
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,׳  םילאדעאפיער א דורןא שױן בין איך ,
 עס װען האפגונגען רױינע טיט תושב,

 זשיטעל־ ״טיעםטא םײן בײטען צו אין
 «י על אדער ױשר םי עא און םםויא״,

 זיך איןי װאלט וױאט, איהר אויב צאגיק,
 היגע רי מיט אנרײסען בארארפט נימ

 זיןי האײניגקײט א — וױיל ״ציטיזענס*,
 א נאו םיר רןד.א?ם׳קען םיט אײגרײסעז

 םײן םיט שידוןי א צו יטאדען ׳משיא,
I אעבען זאל סאכטער,
 העדר גפש! עד םים באו — : אבער

 גרעניץ, א אויך האט געדואד רעדאקטאר!
 געפאדערט זיף האט עס נייר, גאויבט און
 צו אנשטריינגונג אויסעמעװעהכליכע אן

 אײר שטעאט װארים, אאנג. אװי דואדען
 ? שטאדט א ס׳שײף שטאדט, א םאר

 ױנגע טױזענדע צענדאימ טיט כרף! א
 פרעטענ־ מיט מענשעכעס און סענשען

 און ״איזײוסעך,. הטיני כא אויו* זיעס
 קײז• שטארט אין געםינען :יט זיף ס׳זאא

 טאנוביענס, אײן ר,ײן איגסטיטוזױע, אײן
 די זיר א'ן פארקערםערען זאל .וועאכע

 דיזער פון איניציאטױוע םאראייניגטע
 מגענרי נעזאנענער ראדיחאי זאגענאנטער

 װעז קוםעז, װעם צײס די ווען אן -אזןי,
 ענדערונג סאציאלע גרױסע־גרױסע די

 דער פון מםש דבר א װערען גאר,ע װעט
 אינטערנא־ אן ווען און װעלט, גאנצער

 אוג־ ארכיאלאגישע פון יזאכױסיע ציאגאלע
 םרײהייט, פאר קאםוי פון׳ם טערזוכער

 פילאדעלפיא, קײן ארײנפאלען אױןי וועט
 ״פיהטשע״ א כאטש נעטען צו ערשטענס

 פרייהײט״י־כײם׳ן דער ״גאאקע דער פון
 צוױיטעגס און שפאלט, -סיםבאאיםטישען

 פיאא־ חברה װאס אונטערזוכען צו םאקע
 קאפו* צום בייגעשטײערט האט דעלפי,.

 לענדער״, אאע פון ״פראלעטאריער די םון
 קא־ דיזע געםען קעגען טאקע טען זאא —

 ״אינדעםענדענט םזן׳ם גלייף םיסיע
 *נזערע1» צו זי אװעקפיהרען און ססװער״

 אינסטיטוציעס ראדײןאלע און םאדערנע
 פארשרײ־ צו הייסען זײ יטטאא״ן כייכ און
 ״ענצעײןאאפידיא י:פטיגע)צוי אין׳דער גען

•ראלעטאריי־א!״
ז אפי^ו זאכען אזעלכע פין אבער א

 יױ ראדימאאע םיאאדעאפיער די אז עייןר,
 םעםיג־ הײן אויןי או ניט זך רוםט גענד
 אביסעא טאסע םאדערם ומנאכע קײט

 דאבם האםט, מע גרײצער. יראהטישע
 העמןר גאר דאך שםעהם םע געאט! ׳זיןי

 פארדאטם םע מעםאא; פאםקודגעם םולם
 ״•רעד־ געאםאיכען דעם גוט ג#ר דאף

 ברײמ־ איז מע אז ^יײט, םע פעט׳*;
 אא־ אידעאאיסטיש, ברײםזיגיג, הארציג,

 קומם און — טרואיםטיש־קאםוניסםיש,
 צײ־ דארןי מע ווען פסוק, ריכםיגען צום
 •רעםענ־ מע ײאס דאס איז כיע אז גען

 אײגענע םים דארן» מע װען זײן; צו דירט
 אויפבױען געאט אײגענע פאר און הענט

 א קואסורעאעס, עםוואם ^טענעס, עטװאה
 אויגען^ די י״טטעכען פיזיש זאא װאס זאף
 דער אין קײנער ניכ^ו איז שונא פון

 קאג- דער שטערט ױניאנס די אין היים!
- אנארכיסםעז די בײ סערװאטיזם;  דער ־

 איהר? וױאם שייכגת (א אינדױוידואאיזם;
 בײ ערקלעתנג) אן שואריג אײןי איך בין
 בײ אינקיזם; דער — סאציאאיסטען רי
 (א ®אאעסטיניזם; דער — צױן פועאי די

 פארשידענע די אין אאנד) גאות דאס כפרה
 רעזא־ — גרופעז פראגרעסמוע אנדערע
 םײנע צו אאדזשען? די אין און אוציעס,

זי^ םון איהד וױאט װאס קעפ, יטונאים׳ס
אעבען דאס דא זיף פאיסם אזוי און

ײזק אינהאאטסאאז! און מאנאטאז גרוי,
 האאפערא־ תײן קרעפםען! פיז גרוםירונג

 םארפרוײ איעפאך װערט נישםה די ציאן!
קעאט. ארוםיגער דער פון רען

 ווערמ װאס היץ ביסעא דאס זאגאר
 ״רעכטער״אעקער״ דער צואיעב געשאפען

 אזוי אוי^ איז פארטיי דער אין מאחפה
 עם אז געװארען שםוציג־פארפערזענאיכט

 אויס־ צום נאר ־— שטיקם און טשאדעט
צוגעהן.
שאטײוג־ פון קאםוי קײן ניט איז עס

קייז ניט איז עס ;פארםײ דער אין גען

nrom םרן אײסםוימונג בײסעגדע ^po 
xnrm*W פראקםישע אדער M — עס 

 םאםעכס־ דײן אין ורח םין א איז
פאלז^זיק^ טאםען

 nri •לאץ אנשםעגזײגזןן היק זןוגאכ
 פילא־-על־ וײ האבען צדזאסענתדםעץ זיך

 פארגוגען ניס ארבײםערויך אידישע פיער
אײנצושאםען.
 ײין אזא אז רעזאאוציע א ס׳הײסם

 רא- n םאר נױםווענדיגתײם א איז הײם
 יא דדקא שױן איז שםאדם, פרן דיהאאען

 רזד פאדפאסכדו שזגהן א םאקע און דא.
 ״ווהער תרי״יג אםשר #כױם אויןי זאאוציע

 געלד סײן ניכתו איז עס םזןהר נים עז׳ן/
פארוױר^׳ליכעז. צו 4^רעזאאורד״ דשם

 אנגע־ נאר פען האם רעזאאוציע די
 בין איף ותן יאהר, 3 םים צוריק נופען

 פיאא-עלפיא אין גרין שטארק געווען נאף
 תד־ם פע וואס אז געגאױבם האב איז
פען. מײנם דא

 געווארפז אפגעהאלםען דאן איז עס
 איז ותלבע קאנורענשאן, גרויסע א זעהר

 א פאר געווארעז פארתפעז ספפציעא
אוגג^ר־לפונג. לײםעא״ב ‘בא
 נע־ אבגעהאלכען איז קאנװענשאן די
 קא־ שענסםע די פון אײנער אין װארען
שטאדט. אין טעאם

 האלע רא־ ׳.און פראגרעסיווע אלע
 ־,r**n זײנמן שםאדם פון ארגאגיזאציעס

פארטראהע;. שעהן און םארטראטען
 גע־ אטת׳ען אין דאן האב איןי און
 ליי־ איײבאר דער אז אנפאננ, פון גאויבט
 םארױיו־־הלײ שנעיאע א זײן װעם סעאום

 איז באטרעף א םאר וואס ווארים, כונג.
 םויזעגדע״ארבײניטר םיעל אזױ פאר זיןוס

• סומע. נויםיגע די ־שאםען צו
י ורען  באלד אבער איז חאנװענשאן י

 רעל־ לײסעאום אײבאר וײ םון ארדנםער
 געעא־ פארוראנדעלם גאר איז און סען
רע־ מים קאנגרעס, אידישעז םין א אין רען

 און נאציאנען; קלײנע פון כאשטיסוננ
 נאר Dip קאםיםע רעזאלחױאנם די װען

ipK םאכען צד פון דזשאב א נעהאם H p 
 אנצושטעאען אום רעזאאוזױאנען םיס

און נאציאנאלע די ן םוזלוקוו
 לײ* צום דעלענאםעז אינסמרנאזױאנאלע

 אייך האב — קאגוחגנשאן סלייסע^ו באר
 םיט׳ן אז פארשםעהן צו שויד^נגעםאנגען

 שטאא. ועהר Dap תאלס צײסעאום צײב^ר
אחיםנעצײגס האס םארגעפיהא כײק

• ̂י־ » וײכנדט ײיז
 םײנפאן ®^ם. װאם ניס וױיס ^יד

 רואס רעזאלוציע, זײן כזים געסאן האס
 דורמװםיהרען אנמגעבען זיד האס איחם
 לײבאר רעי אין #אמײשעס עסדואם פאר

 איהם פון איןי האב באוחןגוננ לײסעאום
ר ה  נאןי צײס יאהר 3 געהערט. גיס מ

 חונדערטע זײ פון ארן מאנװענשןןן דעד
 גע־ האט םען ודאס דאלערס םויזענדער

 גזד ב״ה שוין סעז האם זאםלען צו האפס
 דאלער*. הונדערט 15 אדער 14 זאםעאט

 װאס געאדעי די ארײן ניס רעכען (איך
 דאס געשאפען, האט קאפיםע דדיײו די

 קאנוחה־ פון רעכנונג אויפ׳ן נים געהם
 קא- דיזער םון צום.גןרעדים איז עס #שאן

 יעצט וועס זשע וואם זעאבםט). כױםע
 אר־ פמאדעלפיער דײ סאקע וועלען זײן?

 וועאען ערוואכען? נײט היינםאא בײםער
 אן האבען צו םון טתים דיזען תאםש זיי

 ארבײמער אן פאר .פאסיג״הײם אײגענע
פארװירקליכען? שנעל אינססיסוציאז

 אידײ םאראײניגםע וײ אז #הער איןי
 דעם יעצם האבעז געווערקשאפטען שע

 פארשטעה, איך וױ אײפגענופען. קאפפײן
 פאר קאנוזענשאן צװײטע א זײ רדפזןן

 זאל סעפםעםבער! אין װאןי ערשםער דער
גאיק! םיט זיין

 און ברידער דע,5פרי> גענאסען,
 ספע־ ארן ײניןונס אלע פון שוועססער

 דרעם און םאכער וױיסס דער םון ציעא
 אר־ דעי צו זיך נעם» ײניאן! םײקערס

 טאן טאקע גאר — רעדען נאר גים בײס.
געאס, — הויםטז^כאיך אויך

ערגעבענסםער, אײער
םילװער. ».
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! ניטא דא זכר קײן
 קאדיריע דער צו ענטפער רער און

: זײן דארפען וועט
 געגאויבט באויז האבען םיד ״חברים,

 די אויף יזדקען זיןי, היצען רעדען, אין
 פארםײע־ און קלײזלאף יטאפען שטןגרען,

 דיןע צוױשען *טגאה פארשארפען לאך;
 אנפרעסען קאײזעאאך! און פארטײע^אד

 שטארקע םראזען אויפגעכאםטע מיט זיף
 דער אויף נאכדזער שפײען און םראזעך

 יטאום געהאסט האבען פיר זײ! טיט וועאט
 גע״ האבען פיר וױיא רי־יהען, אינזערע אין

 :אף* םאסיגע קײן ניט איז ישאום אז גאױבט
 שטירצען דארפען װעאכע טעגשעז, םאר

 שטירצער, !סיסטעם געזעלשאםטליכע א
 נים־ זיך טארען געגאויבט, טיר האבען

 ביררגה :ידריגער דעי צו ארונטערלאזען
 סרי־ זײן איפער פוזלן זײ — שאום, םון

 סיי£ ה*בעל מיר און ;עשטימט ■געריש
 אנגע־ שטיפוננ דיזע כחות אונזערמ אלע

 רײסעי־ײען... שטענדיגע דורך האלטען
זץי! צוױשעז
 טא; ״פאזשאלױסטא אבער, ז*ןי אײן

 ‘אז זיכער װי םעד,ר בין (איך װארײטטי׳/
 רוסיש) זײן װעט דאן שפראד אינט. די

 א האבען םיר אונז: װעגען ארײן שרייבט
 רעזאאוציעס, ביאיאן א םון אפשר רעיןארד

 רעזאאוצילס אונזערע םיט דאך האבען סיר
 געאעגענ* יעדער צו ;עײען! עזאם סרעיש
 ברית־ און ׳פצװת בר צי אפיאו חײט,

 געקרא־ םענשען מנין א נאר אבי םיצות,
 איבער רעזאאוציעס ראדיקאלע ~ גען

 ;ע* . עניגים אלווזגלטאיכע םאחטידעגע
! פאסט

 האבען םיר װאדום איוזר, װ״יסט ארן
 וױיא רעזאלוציעס?. אין געגלויבט אזוי

~m\ רעדען! זײ װעגען באויז דארזי S ir 
ן מ נ  שעהן זײ ררעגען רעדען טאהע סען /

געמערשאפס! פארשארפען קען מען אויך!
!ip rD ̂וס איבצר  תעז סען סןוכען! צר זיך װ

 ביז גזנגנער א רעזאאוציע א דורך אזוי
ױ דערלאעמז, רי• זיבעםער דער «ו  או ןז

מ ז*ן אז דײנסען ך%> .יענער אנ  וו^לם נ
!. אתסער מחט

מ װי חײגם- ײד im אזו p מד םיר 
 םיר אז םסשווז׳דיגצס כויען עםװאס קענס
 םיס ביזי אזױ געווען איםער ?ײנען

י אדבייס?... נײסטליכער
תאכױס%ע די סײנונג וואס׳רא םיס

4.ײי«‘ײיפםיג:אי̂ז גימיוױמיצ

it
ם ןצו א מ ־ ע ם א ק

מ ן ל. * פ א ם פ ל א װ

 לעבעדנעחםער
 !«הער קום
 דיר םים װיל איך

 רעד*<}; איצם
 דיר פאר האב ויך

געשעםם, גוט א
 אונז װעט עם*י■

ביידעז• 'וינעןלויו

 נלײכסט דו ויוײס איך
 םעטיגקײם, דײן

 געםרײ דיגםט דו
 בורא, דעם
 שנײדט קאםע דיין

 די, פון םעג די
 פון לאכען װאם
תורןז. זײן

 דאך איך דוײם נו
 אויך בין איך. אז

 אויך פאר׳םריבען
 ליםםעל■ דײז
 כוך שװאחוען אין
 איך זיכער כץ

באקאנט
״םאציאליםטעל׳ אלם

 האםם דו װיים איר
 אויג. אן םיר אויף
ץ איך  כםעט ב

. . זיכער, װי
 פאראורםײלט איך אז

ץ  לאנג שױן כ
DTK םױט 
ביכער. דייגע אץ

it

 םיך ארם דאך
גים. גןךטיכמע מ

*יך־סױץז
געםער. אלע ייייף

ע ^ב  דאך לעבם א
 נײם. קײנער

 פריהער ־איז
— שפעםער אדער

O
 געבען וועםט

 בײנער־האנד דיין םים
 :זאנען און וואונק א

 ■ !,ברודער
 ארוים קריך

 לעבענש־שיד פון
 אונעק לײג אדן

רודער.״ דעם

 פאלנען איך וועל דאן
 י קינד א װי

 וואונק, דעש
 נעבען. וועםם דו וואם
 נאך וועל איר

דיר דאנקען
 כדך באםרייםם n דואט

לעכען. דעש פון

 דיך, איך בעם ד$ך
 וועם קוםען ײען
 שעה, דעצםע םיץ
 גסישה, נדץ

a 1ם> p כדר צו 
תי אלש  םאסיןירט, פ

 זיץ לייכםער וועטי
םיתה. סיץ

ך אן םו  זי
 העלעס א אין

ם ע. מי  שעהנ
ע ם פארכען. כונ

ך װעל דאן ך אי  די
שטארש, ; ,yinasr ארטץ[01א

ש א  — און םאן כו
שםארבןןן.
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®ערלשםײן ם. םון

 הײ• דער כשורז^ ארימנר איז אלעם
 יאהר לעצקעז איז וואס אגריםענט איגער

 סעקחנסערי חגם םון געװאחגז געםאכט
 אינ־ אונזער ״גאנץ געבליבעז איז װאר אװ

 דער םיז ארויםגעסוםען איז טערנעשיאנעל
 .דא האמזז טיר וואס פארפלאטענרניש

 דער־ אוז העלדיז, זיעגרײכע א געהאט
 חנקארד. רײנעם דעם םיט נאד צו
 ברעכע- אגריםענט קײן נים איז זי אז

 דער איז נאך אומשמעגדעז די נאר רין.
 געניסע םון ״אגוײםענמ עהזיםטירענדער

גמווארען. אויםגעארבײט הענט
 דיע־ א נעקראגעז האבעז ארבײםער די
 םאשינערי א אוז װײדזשעס, איז כערונג

 צדדים בײדע םכןוכים. שליכטעז צו
 אוועסגע־ זיך, דוכט ־ווײלע, א אױף האבעז
 אנשטרענגוגג םים װאםעז.אוז די אײגט

 אופר נײע די זואס זואיםעז אנעםאנגעז
 ארבײ• די ברײגגעז. װעלען שטענדעז

 צוםריע־ גוטער גאנץ א םיט האבעז טער
 דא־ 5 אוז 4 ,3 די צוגענוםעז דענהײמ

 הא־ זײ װאס שכירות אין העכערונג לער
 גוטםוטיגעז נאנץ םיט אוז געקראגעז, בעז

 םא- די <וי ורסעזד0ו אגנעהױבעז געדולד
 אר־ װעם סכסוכים שליכטעז צו שינערי
בײטעז.
 ניט מעהר דאןי איז זאזי גאנצע די

 זועט דעצעםבער, טעז24 דעם ביז װי
 וױסעז םיר וועלעז אדבײטעז, ניט דאס

בעטערם• םארלאמעז צו װאס נאכהער
 םון אװעק זײנעז מאנופעקטשורערס די
 ארונ• מיט אביםעל ארביםרײשאז דער

 האבעז אםיציעל נעזער. טערגעלאזענע
 יטרײטארטארג די פטאפילב_»דאג בײ

 דער אבער ארבײם, גוטער זײער םאר
 טוט הארצען איז װאס געצײגט האט נאז
 ארײן ױניאז די זיןי רוקט עפעם זיןי.

שעפער. זײערע איז צוםימל
 צדדים ביידע אזױ, אדער אזוי אלזא,

 םיט ארביטרײשאז דער םוז אװעק זײנעז
געםיהלעז. םארשיעדענע
 אראנ־ אװעק זײנעז חברה אונזערע

 טאנוםעקםשור־ די ;באקנעט א זשירעז
 צו שעםער זײערע איז אװעק זײנעז ערס

 אראפצורײדעז ספיטשעס, פאר א האלטעז
 ארביטרײטארם די הארצעז... םרן אביםעל
 הא־ אוז פעקלעך זײעיע געכאפט האבען

קליװלאד. םוז אפנעםראגעז זיד בעז
ארביטרײ־ דעם נאך מאמעז אויח

 שעהנעם א געהאט טאקי מיר האבעז שאן
 אויף האבעז לצים אונזערע װאס באגקעט

 באנסעט דעם םון געטאז. מאןי א שנעל
 מיט אוועקגעגאגעז פחןזידענט אונזעד איז

 גע־ איז באנדעל איז באנדעל, גרויסעז א
 גרוי• גאנץ א קאפ, לאװינג א לענעז
 אנגע־ בעכער גרויסער אונגעזזױער סער,

 םון גראדע אוז נחת נחת, םיט םיהלם
— הלידולאנד.

 דעם םוז אװעקגעגאנגעז ביז איר איז
דעםאזי־ צו װאו בײנק א זוכעז באנקעט

 הא״ לצים די װאס הונדערטער 5 די טעז
געגעבעז. םיר בעז

 זיך האבעז נעדאנקע) 'םארשיעדענע
 דעם אויוי קוקענדינ קאפ אין נעמוםעלם

 םאלע נאר בעכער... דעם אויף טשעק.
 קאפ איז פלאנטערן זיד קמז עם וואס
 םאר־ האבענדיג םאםער, גוטעז א נאד

ביער... ניער םיט טרונקעז
 קײז געװעז גיט איז קלעהרעז לאנג

 קאונג א האט נעססט, שיהאגא צײט.
אויעיעז... די אין נעטאז

 נעם א האט פרעזידענט אונזער און
 סע- םילאדעלםיער באריהמטעז זײז געטאז
 סליזולאנדער דעם האגט, אײז איז טשעל

 pip א געכאפט צװײטער, דער אין כעכער
 איז עס װאו האנט, לינקער זײז אויף

 זיעע־ נײער דער ארוםגעבונדען נעװעז
 שי־ אונזערע פרן װאטש)... (װריסט רעל

 אװעק* האט ער אוז קלאוהמאכער קאגאר
 כאפעז סטײשאז רײלראוד צום סארשירט

 מא־ וױיםט שיקאגאר אונזערע צו באהז די
 גוד פרעזידענט, ברודער באי, גוד כער...
לא?.

 דער פון אפים אײן םארגען אױף
ױניאן

 האט באנקעט אונזער נאד םארגעז אויף
 גוטעז א געכאפט סעקרעטער אונזער
 נאר געלא̂ן א געווארעז איז עס שװיץ.
 האט שטראס. א װי אזוי ביכלעף/ ױניאן

 דער'ד.ויפט נעטאן. אאז א זיןי מעז
 װי אזוי. אויסגעקוקט האט עס םרויעז.

 דעםארט־ גרויסער א אין טאג בארגײז א
 םרויעז מיט אנגעפיהע׳װעט סטאר. מענט

m װעלכע m.\ זײ קמנעז הײנט נאר אז 
מציאה. די סריגעז

 אלטעז גאגץ דעם צוכאפט האט מעז
 מעז און םטעמפס. מיט ביכלעןי םטאה
 םליהעז טעלעגראםעז אוז נאך. שרײט

 װא- שנעל שיקט םליעז יארק. נױ איז
 אוז םטאק... נײעם א ש:על שיקט ירע
 זײגעז אריבער געװעז איז זואך די ביז

 נײע שפאגעל נײע, הונדערט 8 ,7 א
 אוז אפים אונזער פוז ארויס ביכעלאר

 םאיןעטס די אין באהאלטעז זיך האבעז
 םון מענער און םרויעז םון פאקעטבוקס און

־<לויבענס. און נאציאנעז םארשיעדענע
ני• שויז איז עם װעז יעצט, נאױ און

 נאך הארד ױניאז די איז שטראם, אזא טא
 קויםט מעז און סחורה גוטע נאנץ א אלץ
אלץ. נאך דאם

 הערט קארד״, רעד קליז נײם ע טי .גי<ו
 שטע• שטימעז פרויעז קלינגענדע איהר

 םעה־ אונזער םון װינדאו דער בײ הענדינ
 עס װאו זוינדאו דעדזעלבער בײ רעטער,

 שטילקײט, טויטע א געהערשט אםאל האט
 אוז מענער םיז לײנס הײנט שטעהעז

 צו נעקסט אויף װארט מען אוז םרויעז
 סטעמפם פאר א הארד רער ?ליז א קריגעז

m .ו. אז>
============

m שרײנ־פעדערס.דערצעהלען די
קראפעװע א. םון (מעליעטאן)

 שרײב־םעדערם, שטאהלענע די זײ,
 אין שרײב־־טישעז די אויף געלעגען זײנען
 געװעז ניט זײנען זײ און אםיס, פאסט

 פרובירט האב אין נעהטען. צו האנד אין
 אונמעגליך; אבער, #שרײבען אײנע מיט

 גענומען האב איך צובוינעץ. געװען איז זי
 אב־ געװען איז ש«יץ איהר און צװײטע א

 דריטע, א גענוםען האב איך ;נעבראכען
 האט זי ;צרות נעוחגן זױדער איז עס און
 האב איך ווען :םעהר נאך געשריעבען. ניט
 האט שרײבעז, צו אננעהויבען איהר מיט
 אן םערםשעסעט זיך איחרער שפיץ א'יז
 אזא געגעבען האט זי און פאפיער, דאס

 מיט איז פאפיער גאנצע Dip אז שפריץ
.געװארען. בעגאקאז טינט  איז איו בין .
 םיט אױזר האב איך איז געײאחןן- כעס
זיך. םון װאר^געטהאן א כעס

 האט — ? אזוי םיך װארפםטו װאם
 מאן בעלײײדיגטען זעחר א אין םעדער די

 װאם — רעדען צו •יטולונג אנגעהויבען
 געטהאן, דיר איך חאב שלעבטט א פאר

 וױיסם דו !ביסם דו ײאס םעגש בײזער
^ איר אז דאר  צו געװארען נעמירען ןנ

 לעבען, םײן איז שרײב^; או אין שרײבע?
 ניט דיד אלזא האב איך נשםה. םײן

 הי/ז״ ר^געדארםײ iDrtin דיגען. געקעגט
jw ײג ווארום ביסם דו גומ. גים מי

 אזוי אז דאך װײסט דו און אידעאליסט,
 אונםער אונטערװארפען איז מענש א װי

 און םעדער, א אויך איז אומשטענדען,
 םיר האסט דו אײדער האסטו, דערםאר

 אויסגעפי־ געדארםט געטאן, שלײדער א
 און געםיהלט ראן האב איך אזוי װי נען
 זיך האב איו אומשטענדען װעלכע אין

 געװארען. געבוירען כיז איר זײט געםונעז
 מאמענט א אין האםטו, אבער זעה איך װי
 אידעא־ דײן אז םערגעסען גאר לעס םון

 ארײנצױ םערגעסען זיר האסט דו ;ליזם
 און םעדער, א םון לעבען דעם אין בליתען

מיר. געגען געזינדיגט האסט דו —
םע־ אויך האבען מענ^ען, וױ פונסט

 פע־ די האט — מזלות םערשיעדענע דערם
 — זאגען צו אנגעהויבען װײטער דער

 גױ פוז געברויכט ווערען אוגז םון םאנכע
 t3>p שרײבט מען מענ^עז, עדעלע םון טע,
 אונז םים םאהלט מען װערה, גרויסע אונז

 לעבען ארויס רוםען װעלכע בילדער נאטור
 אונז פון םאנכע מיט ;בעגײסטערונג און

 די וחןלמו-,ערהויבען װערק םען שרײבט
 רײבער מאכען װעאכע נשמות, ניענשליכע

 געםיהאען די םיט הערצער מענשליכע די
 נערעכטיגתײם, און םרײזזײט ליעבע, פון

 םען שרײבס אונז פון מאנכע םיט אבער,
 וואם אלעם, ווענען און זאכען פאסקודנע 1
I וועלכע םאדדארבען, און שלעכס איז עס

 םאנענשיח. שאפ א דא חאמגז מיר
 בא־ •לחולונג דארט •רעםערס רי זײנעז

 ניט םעהר װילעז און געװארעז גײסטערמ
 •רע־ גאךױגיאן פאר רי טיט ארבײטעז

 אוז װאך א געםטרײקט מעז האט םערס.
אויסגעירעסט. אלעס זיוי זזאט עם

 שװא.^ פירםע א דא זזאכען םיר
 די אונטער םידםע א העקםטעה םיארני

 םארביסע• ״טעז6א אז םון םיהרערשאםט
 געקענט ניט האם וועלכער אוגגאר, נעם

 האט םשערםאז שאפ דער זואס פארלײדעז
 א?טי• צוםיעל ארױםװינזעז אנגעפאנגען

 םשערמאן שאפ דעם ער האט װיטעם.
 ליעבענדע געזעץ אלס דיסטשארדזשד.

 געזעץ דעם געםאלגט מיר האבעז םענשען
קאמפלײנםס. געפײלט און

 זײ אײדער ארכיטרײטארם, אונזערע
 צו־ א\נז האבען אװעקגעםאהרעז. זײנעז

 אוטפארטייאי־ אז באשטימען ̂וו געזאגט
סכסוכים. שאיכטעז צו טשערמאן שען

 סוי א אוז דיזעז געפײלט מיר האבעז
 װארטעז מיר אוז קאספלײנטס, אנדערע

 טשערםאן. אוםפארטײאישעז דעם אויױ
 אום• ?ײן דרײ, צװײ טאג, א זוארטען מיד

 און ניטא. איז טשערמאז םארמײאישער
 אויןי הארץ אגנעװעהטאגטע אז זוי אזוי

 גאמ םוז געװעז נאר איז םירםע דיזער
 שאם דיזעז איז םיר האבעז צײטעז, אלטע

סטרײק. א גערוםעז
ןוא־ צװײ געסטרײקט האבעז מיר

 געגעבעז םירמע דער האבען מיר כעז.
 ניט שנעל אזוי װעט זי ־וועילכעז םײט, א

םארגעסעז.
 דער געהוםעז איז װאר דיעזע אוז

 נעמיסער א טשעדםאז, אוםפארטײאישער
 ווע־ קאםפלײנטם אלע די אוז לײזערסאז,

 זײ פרובירט מעז אוז אויםגעגוםען רעז
 דער• לײטע אונזערע יוועז אוז שליכטעז.

 די םוז סעקרעטער דעם םרײנהאין. זעהעז
 םרײנ־ בארימטער דער מאנוםעקטשורערס

 שריימזר דעם מיט פארבחןננענדמ קעל...
 אונפארםײאישעז דעם און שורות די םון

 זא־ ״יעס זיד... זײ װאונדערען טשערמאז,
.1919 יאהר דער איז עס אנדערע, געז

 אויס זיך שליעםט בידערםאן פוײנץ
אסס׳ן דער פון

 בעםאר צוריק. װאכעז אײניגע מיט
 צױ םירמא. דיזע האט ארביטרײשאז, דער

 גע־ א געסאכט אנדערע, אלע םיט זאמעז
 יױ באלשעװיקי א זײנעז מיר אז װאלד,
 האבעז ניט אונז םיט טאר םעז ניאז...

 איז — אגרימענטס ברעכעז מיר טאז. צו
הײליג. אזוי דאןל זײנעז אגרימענטס

 אגרימענט דעם האבעז ׳1ױניא די מיר,
געבראכען. :יט

 האט םירמא בידערםאז פרינץ די
 וועניג גאנץ יעצט ביז אונז םאר אםילו
 ניט זײנעז ארבײטער די געהאט. מורא

 הא• אבער לעצטענס ארגאניזירט. נעװעז
 אנ• םירמע דער םון ארבײטעד די בעז

 םאר א ױניאז. א םוז דענחעז נעהויבען
 יו־ דער איז ארײנגעקומעז טאקי זיינעז

 ארײנ- זײנעז װאס פאר די אויד... גיאז
 איהר נעטרײעט םירמע די האט נעקומען
 אװעקצורײסען. ױניאז דער םיז כעסטעס

ניט זײנען מיר אז דערצעהלענדיג זײ

,אי ?י
 דער און קאםוניסםען.;.

 סלאגע דיזע <יען זיצת^ שאז
 געװאחנז, םאתענוםאז םידםא חנר
צוו וווז םירםע די דאם

1 די אז ארביטרײםארם, די זאגם
מ זײנעז וועלכע ארבײטער די פו?  מו

 4•רו זײנעז ױניאן דער םון מעםבערם
 ענטזאגט ניט וועלעז זײ טעקטעט.

אװע?געםאח־* זײנען רעפערים די װערעז.

ערגער. און עמער װעלט די מאכען
 דעם םיר םיהלען אםטמאהל ״און
 מיר ׳אבער װעהטאג, גרויסען דעם שסערץ,

 גע־ זײנעז מיר העלםעןי; ניט זיך קענעז
 מיר — און שרײבעז צו געװארען בוירען
 מיר אדער װילען מיר צו שרײבען מוזען
 אונז; בײ ניט זיך מעךםרעגט ;ניט װילען

 װעל־ יעניגע די צו שקלאפען זײנען מיר
 מױ מיר און האנד אין אונז האלטען כע
װילען. זײ װאס טהאן זען

װע־ האבען װעלכע אײנע בין איך ״און
 יאםט אין ליעגען צו איז םזל מײז מזל. ניג

 סאר־ םערשיעדענע קומען עס װאו אםיס
 זײנען זײ םיז מאנכע און מענשען, טען
 מענ־ געםײנםטע די םון נידריגסטע, די םון

 מענשלײ דער אין זיך געםיגען װעלכע שען
 אונז בענוצען דיצזע און געזעלשאםט, כער

 אויםצודרײ זאכען, ערגטטע די שרייבען צו
.געפיחלען. העסליכםטע די קען .

 געקוםען רא איז צוריס טאג א ״םיט
 אנגעשריע־ םיר םימ האט ער און םאן א

 ער זועלכען איז םחי א צו בריעז* א בען
 גאנצע דין איהר צו אויסגעדריקם האט

 ער װאם דאם לױט ״איז װעלכע הארץ
 שמוצינ. זעהר נעוועז אויסגעדליקט, האט

 עצה אז געגעבען בייעח אין איהר האט ער
 אנםלויםען םאז איהר פון זאל זי אזוי װי
 איהם. םיט גליהליר לעבעז צו אזוי װי און
 כיט זיך זאל זי אז אנגעזאסט איהר האט ער

 װײל הינדער, איהרע װעגען היםערען
 שםאר־ זיין ׳דאחי איהם צו ליעבע איהר
 איוד פאר חאט u וואם ליעבע די וױ הער
♦?ינדער. רע  צוגעזאגט איחר האס ער .

;נריליאנםעז און וײדעגס אין אנצוםי^ח

m

 די װאס ארבײטער טויזענד די און רעז
 אנגעםאמעז האבעז באשעםטיגט םירסא

 ארימ- װעגמן דיסהוטירעז צו הוץי גאנץ
p ױניאז. דער איז קוםעז r

 פירםא די האט טאג שעחנעס א איז
 וועל״ לייטע. ױניאן 5 די צוזאמענגערוםען

m די כײ פארטראטען געװען זײנעז כע ? m 
 םיר• די װעמעז אוז זיצונגעה כיטרײשאז

 דיסםשאר• צו ניט גאראנטירט זזאט מא
 ארונטאר• אלעםעז זײ שיקט איז דזשעז

 4קאםפלײנג א ;עםײלט גלײך האבעז מיר
עז אוז  אוסםארטײאישעד דער יעצט^וו

 דעם שאיכטען נעקומעז איז טשערםאז
 hb^ פיר־ די אז אויס כאר געםינען סכסור,

 ife- אסאסיאי*- דער װיס^ז געלאזט האט םא
 םיםגאיעד קײז מעהר ניט איז זי אז שאז

 דעך האט דארום אוז אגרימענט דעם צו
 רעכט סײן טשערםאז אומפארטײאישער

ט  אויפצו- פידמא ^דער געגעז הײס די ני
 םאגד די דאם דואלטעז אזוי נעזזמעז.

 אגרי• םון זזײליגקײט די םעהטשורערם
 װעט געשיכטע די ־וואס מיט מענטס.

 m שוחני װײל דער נאך איז ענדיגעז זיר
 עננד םעסט אבער זײנעז מיר זאגעז.

 וחנ- ארביטרײטארס רי אויב אז שלאסעז.
ט גאר הינזיכט דער אין לעז  קאנען ני

 W■ אויםצונעהםעו רעדע םיר זײנען אויםטאז
 י;<־&1קאם א םירמא, דיזער געגעז קאםף א

 דורכשײט• דער טויט. און לעבעז אויף
 קלױולאנו* םון ארבײטער סלאוק ליכער

 װניאז־ דיזער געגען האס מיט םול איז•
 ■,«ד-3וא םפעציעצ פידמא. םרעסעיישער

 די װעמעז םאר ארבייטער. אידישע רע
 םארשלא״ זײענז םירמע דיזער םוז טייעז

 די״ אוז יאהר. 10 לעצטע די םאר סעז
 םיהלען לאזעז זיכער זיר װעט האם זער
 ארבײטער היגע די װאס קאמו* דעם איז

 n וױ ש:על אזוי אונטערנעהמעז װעאעז
זוערע?. קלאר נאר װעט לאגע

ױיע^םאסיאײשאן א
 בא• -וועלכע מאנופעקטשורערס, 16

 חא• ארבײטער הונדערט 6 א שעםטיגעז
 אסאסיאײשאן. גײע א געגרינדעט בעז

 גאר• מױטשועל די נאמעז דעם אונטער
קליװלאנד* םוז מאנוםעקטשורערס מענט

M האבעז םארהאנדלונגעז געװיסע נאך rn
 ױ־ דער מיט אגרימענט אז נעסײנט זײ

 mw שעפער- זײערע איז אײנשטעלענדינ ניאז.
 שעפר די איז װי װײרזשעס זעאבע די

 דעם איז אסאסיאײשאן. גדויסער דער פון
 געװארעז ארײנגעשטעלט איז אגרימענט

 פאר־ מאנוםעקטשורעיס די אז פונהמ, א
 שעפער זײערע אײנצושסלעז זיך םליכטעז

 דיזעז םאר יטעפער. ױניאז סטריקטלי אלס
 װאכעז פאר א גענעבעז זײ װערט צװעין
דורכצוםיהרעז. דאס צײט

דיסטשארדזשעס םוז פראגע דער אין

■

WWjJM

 םון לעבען א םערשפדאכען איהר האט ער
 ;־; זײץ לויט האט, זי װאס זאך א — לויוסוס

 איחר בײ געהאט ניט קײנמאל שרײבען,
. . מאן...

 װערטער דיזע מיר מיט חאט ער ״װעז
 מיץ װי געפיהלט איך האב נעשריעבען,

 שמוציגע זײז אין ארײנצויאגען שפיץ
 ל א וױ מעהר ניט בין איך אבער, הארץ,

 דאס טאז געמוזט האב איך און פעדער,
 ער געװארען. געבוירען בין איך װאס צו

 ~;1אי װאס אלץ געשריעבעז מיר מיט האט
 ! ער ורען און העסליך. און שענדליך נעווען

 א מיר ער האט געװארען, םערטיג איז
 זיר האם שםיץ מײן און געטאז, שלײדער

 דערםאר^ און װאנד, דער אן אנגעשלאגעץ
 איז מעהר. שרײבען ניט םיר מיט מען הען

 מענש שלעכטער א װען שולד מײן דאם
 שלעכ־ א אונםעהיג? געמאכט םיר האט
 די םון אײנע בין איך ;איך האב מזל טען

.״ .אונגליקליכע.
 וחדי-^י םערטראכט אביסעל זיך האב איר

 געזאגט, מיר האט םעדער די װאס דאם גען
 &ד| ניט איר האב םראכטען לאנג אבער
 ?פעדער צװײטע א האט באלד וױיל #קענט
 אנגעהױמנן םריהער האב איך װעלכע מיט

 ‘אנגעהױכען געהענט, ניט און שרײבען צו
 'גזניע םײנע האט זי און רעדעז צו מיר צו

צושלאגען. דאנ?עז
זיפץי, איבעריגען אן האסט דו ״אויב

 איוו לאז דאן — אננעהויבען זי האם —
 פו אייגע אייר ביז איר םיר. םאר ארוים

 האסט דו װען און אונגלי?ליכע, די
 חאכ שרײבען צו אננעהויבען מיר

n וומן םרויעריג זעהר פיהלט



*־־m *װײ yearn? די *מ אדגײםעד
חנד א װאס כיח» מר ני ײנ  ארײז dcip אדב
* א *יז *  םאנוםעק• דער איזזם נמג «

a סיױרער r r r m r t» n. אר־ אן ותמ 
 װי מעהר שאפ » איז ארבימ* גייצמר

 מאנוםעקממור־ דער דאח• וואכעז. «װיי
am .Hr ער m* אר־ אז דיסםשארדזשעז 
 דעם צו קאםילײנט א םייצמ מיםער,

i און םשערמאז. *םאארםײאישעז n 
 בא־ דארף םמעדםאז אוססורמייאימער

 דיס- זאל א^בײםער דעד צי שלעסס
ניט. אדער וועחמ םשאח־זשד

m  am גע־ געסײנט איז אגדיכמנגט 
 ער־ םאגוםעקםשורערם די האבען ווארעז
ontfp און טוב ױם שטונדיג^ס צוױי א 
 דער איז ארבײטער זײערע גע׳ןויקט חאםוז
 ערװעהלעז אוז םיטינגעז דיאבעז צו ימיאז
Mir .םשעראײםע

 און סטרײקען םאכער רײנקאוט
געװינען

 רײנ־ 50 א דא זײנען קאיזואאנד איז
 4 אין ארבײטעז יװעאכע מאכער, קאוט

 האבען צוריק יאהר פאד א מיט שעפער.
 םארלא- א דורןי און אאקאל א נעהאט זײ

 אונטער־ אאקאל דער איז סטרײק רענעם
 םוז גײסט דער האט אעצטענס געגאנגעז.

 די ארײנמגבראכט אױך קלאוגמאכער די
ױניאז רעד אין צוריק מאכער ;ײינהאוט

שע־ רײנקאוט די אין םארדינסטעז די
 30 קלעגאיכע. גא:ץ געװעז זײנעז פער

 העכסטע די געװען זײנען ײאר א דאלאר
 זײ- װאד א שטוגדען 51 אוז ױייתשעס,

 שטונ־ ארבײטס רעגעאע די געװען נעז
an. םאנו- די צו זײנעז פאדערונגעז 

 נאד און געװארעז געשסעאט םעקטשורערם
 מאונםעק• דריי האבעז סטרײקעז ײאך א

 םערטער דער אוז געסעטעאט טשורערס
סעטלעז. בײם האאט
 א געקראגעז •האבעז ארבײטער די

 םי־ א דאאאר 40 שאפ, ױניאז סטריקטאי
 סי איז אפרייםארס םאר וױידזש ניסום

 ארבײטס־ שטוגדיגע 44 א און מענטערם,
וואזי.

מאכער וױיםט די ם\ן עטװאס
 א כײ דא אױף ױינען קלױולאנד אין

 מאכער. וױיסט הונדערט 17 אדער 15
 זיינען גראסם, נ. א. םוז שאפ. אײן איז

ארבײטער. םױזענד א בײ באשעםטיגט
 מיר האבעז צוריק יאהר פאר א מיט

 רןאמםײז אדגאניזאציאנס אז אגגעםאגגעז
 מײד• אידישע 50 א אוז טרײד דיזען אין

 זיד האבעז שאפ דערמאנטעז אין לאןי
 אין אבער זײנען זײ איגאניזירט. דאן

 גע־ דיםט־טארדז^ט אלע ארום טעג אאר א
 גאנץ געװעז דאז איז ױניאז די װארען.
 געקענט ניט גאר האבעז מיר אוז ^סואןי

.1טא
 גענוג יטטארק זיר מיר םיהלען יאצט

 װעאעז מיר און קאמפײן א אנצופאמעז
 א ארײנצוברײנגעז בעסטעס אונזער טאז

 שעפער. װײסט די אין אויד ליכט ביסעל
 אוגוםט טען14 דעם ראנער׳עטאג, אוין#

 קאם־ דער און מאס־מיטינג א מיר רוםעז
אגפאנגעז. זיר װעט אײז

 דאס געגוג זײן זאל דערװײל אלזא,
 פאר איבערלאזעז םיר װעאעז איבעריגע

װאןי. נעקסטע

 אין מיר אױף זײעגדיג אװעקצעגען געמוזט
 אבער, דיענען, געװאלט דיר האב איך כע&
 האכ צײײטענס און געקענט, גיט האב איך
v n גע־ ^וין איז ענדע םײן אז דערפיהלט 

 ניט. זיך װילט ^טארבען — און קוםעז,
 קור־ אזא איז לעבען םײן װען סאעציעל

.צער. .
 אנגער.ויבעז איך האב הײנט ״ערשט

 איז ׳טוין איז ׳םענשד.ײט דער דיענען «ו
!ענדע צו צעבען סײן

 מעגיטען ׳שלעכטע צוליעב אלץ ״איז
 גע־ פאר אויסגענוצט םיר האבען וועלכע
ע ײנ צװעקען. ס

 םיר מיט האבען םענשען ״עםליכע
 געערי־ האבען מאנכע געשריעבען. הײנט

 טרוהען. געװען זײנעז װעאכע בריעף בען
 אײגער ;געװען זײ זײנען בריעף ביןמנס

 א צו בריעף א געיטריעבעז ד.אט זײ פון
 גע־ צו ענטזאגט איהם האט װעאכער סאן ־

 גע־ מיר מים איהם האט ער קרעדיט. ^ען
 אז ערװארםעם ניט האם ער אז ״'?וריעמוז

 בריעו* דעם האט ער וועמען צו דעד, אר, ,
 ענטזאגען קרעדיט איהם װעם נעמריעבען,

 נים האט ער װאס באנקראם דעם צ\<ציעב
.געמאכט. צוריק *אנג ז ־  געהאםט האט ער .

.* m גע- א אםאא נאך נעבען איהם וחנט ער 
v ערײבענריג מאכען... צו גום צענענהײט 
 ועהר געװארען אבער שרײבער דער וויז ־

 האט געענדיגם, האט ער ײעז איז םום *י\
 גאנצער מײן און געטהאן וואדףי א םיר ער

 דעם םון נעווארען צוטרײסעאם איז י״איר״
מלײדער.

s #א מיר צו צוגעאגגען אי? דערנאר 
מ נ צו אמעוזױבען חאט ױ און סײרעל מ

ט פון ^ אנ ע י לי
לאגדױ זישא פון אידיש

(םארטועצוג^)

 זאא זי ותאעגךי*״ ניט און רוזז אײגעגער זײן צוליעב
 םיט טעג גאנצע הויז דאס אנםיאען און פארטרױערט ארוםגעד«ן
 םארגען אאע צו באגיאײט אאײן זי ער האם זיםצען, און קרעםצען

גאטספארכםיגע אאע צו און קירך דער אין נעבעטעז איוענד און
פארזאםלוגגעז.

 ענג־ די אז מאדע, דער אין ארײן אזוי איז פריסטער דער
גרעסער. אםאל וואס געװארעז איז קירך דער אין יטאפט

 מיטען אין םארלארעז םאא פאר א נים שיעור זיף האם ער
 שעהנעו א םון פארװאונדערט װערענדיג דױטר., זײן פון

 אונ אין ׳טװײגענדיג געזעסען *טטעגדיג איז וואס פרוי, יונגער
 איהם אויף געקוקט האט און רײהע ער^טער דער אין באװעגאיף

 פון מעהר םיעא געאויכטעז האבן װאס אויגעץ, גאאנצענדיגע םיט
א םון אויסזעהן אן געהאט האט װעאכע און טרערען איהרע

הײאיגער.
 די הערען צו דערעסען קאפיטאן דעם האט צייטעגװײז

 יןנאםעל םיט׳ן הוםטען. הויך גענוםען האט ער ; דרשות יאנגע
װאנסען. די דרעהען און דיל אן אדטפארען ‘זין•

יע־ מיט איהם אוין* געקוקט אויגעז איהרע האבעץ דאמאאס
 אזא אין באקאנט, געװען שוין איהם איז װאס באיק, גרינעם עטג

רוהיג און שטיא און האפ דעם אײנגעבויגען גאײף ער האט פאא
געװארען.
 ער װאס אאץ, געפעאען ניט איהר איז װידער, הײם דער איז

געטאן. און גערעדט האט
 טיט אזוי ער קאא«ט װאס און הויך אזוי ער רעדט װאס

 זיינע אונטער אז דאד, ער װײסט !געהט ער װען שטױועא, די
תהום. א אויס זיך ^פרײזט טריט

 דרעהען אין ?וטענדיג ד.אאט ער וואס דערוױדער, איז איהר
 חוצפה׳דיג זײ פארדרעהט ער װעז באזונדערס, װאנסעז, די

ארונטעראאזען. זײ דעמוםייג שםאט הױןי, דער אין
 האם מען װען ׳קאפ םיט׳ן ג;דטאקעאט זי האט טרויעריג

 שיןי. אױםגעפוצםע זײנע טראגעז צו נעבראכט יטאן9קא רעם
 טרעטען זײ אין ער מוז פראפעסיאן עקעאהאפסער זײן צואיעב

 אונ־ אזוי קאינגען זײנע שפארען די און באוט םענשאיף אין
טענשאיןײשטאא״ן.

 דעם איז פארואמלומעז, איהרע פון :עקומען איז זי װען
 װארט. א איהר צו אויסצורײדען אונםעגאיך געווען קאפיטאן

 אומ־ אז איז זי אז געתאאגם, און הענד די נעבראכען ר,אט זי
 די צוױשען שטײג, א אין וױ זיןי געםינט וואס םרוי, ;איקאיכע

אעבען. מוז זי װאו פארגעניגענס, װעאטאיכע
 שםאא עאעגאנט זעהר א אין אנגעטאן זיך זי האט אײנגזאא

 און ארבעא די בײ און האאז בײם שפיצען מיט קאײד זײדעץן
 געהן אהײם וועט פריסטער דער װען צײט, דער אזיף געװארם

אווענם־נעבעט. פון
טיר. אין אנגעתאאפט זי האט שטיאע א

 געעפמנט ניט זי האט ארײגצוגעהן, אײנאאדונג זײן אויף
טיר. די

 דער איץ אנגעקאאפט דכער ניש אמאא נאך זי האט דערנאך
 טיר. די עפענען צו איהר אױסגעקוטען אאײן איז איהם טיר,

;ציטער מיטען אין שטעוזן געבאיבען זי איז ציםערענדיג

 איהרע איהם צו אויםגעהויבען n האם צײט צו צײם פון באוז
םרערען. םים םול געוחגן זיינען וואם אויגען,

זיד״ זעצען צו באוואויגען זי האם ער
 ױנגער רער אט פאר טרױעריג ^עהר נעװארעז איז איהם

 םארױבםיג םארטרוחןרם. אזוי געווען איז װאס םרױ, שעחנער
ץ ער האם  א מיט און איהחןר אױ\י אתיםגעלײגם האנד ד

 און איהם םאר זײן זיך םודה געבעטען זי שםימע הארצלינער
 אויף דאם ליגט טרױער שרעקאיכער ס׳ארא ענטאלע^, איחם
נשםה. איהר

געמורמעאם, און קא& דעם געשאקעאט באויז האט זי אמגר
זינדערין. גרױסע א איז ױ אז

 םיעןי זי, האט איבעיצײגען, גענומען זי האט ער װען דאןי,
 אין אײחגז גרויסע אױזרע איהם םאר ענטיאעקט זיפצענדיג.

 א צו צוגעבוגדען איז זי װאם .can איבער פארצװײםלונג איזזר
 םארגיםען און םעגשען הת׳ענען איז פראםעםיאן װעמעס מאן

באוט. מעגשאיך
 •ריסטערס דעם דערהערט האט n ווען דאמאאס. ערשט

 היטעל, םון בודקול א װי איהר םאר געװעץ איז וואס שטים/ג
 די ג&גפענם און דרימעא איהר פון אױפגעכאנט זיןי זי האט

וחגאט. דער אויוי האאט ױ װאו דערזעהן, און אויגען
 האבען טרערען איהרע אז געװיינט, ביטער אזוי האט זי
האנד. זײן געםאכם םייכט

 ער האט נשמה, איחר פון אײדען די װעחננדיג צעוואר
 נעװארען צײכםער און איהר צו גערעדט באגייסטערם און אאגג

 געבעטען, איהם זי האט שטיא און דעםוטיג נשמוז. איהר איז
 ניט־איכערצר װערען װעאעז אײדען איהרע װען מאא. אאע אז

פרעדיגט* זײן םיט זײז םזכח זי ער זאא טראגען.
 אוועמעגאנגען וי איו צמעזאגט, דאס איהר האט ער װען

םרעהאיכע. א כמעט
 גע־ נאכם גאנצע א זיד האט יריסםער ױנגען דעם און
 גע״ איהם האט זי װאס שמײכעא. ?אנדערבארער דער חאום׳ט

געזעגענט* זיף האבען זײ װען שאנקען,
קאפי״ פאר׳ז אנגעקוטען איז צײט שווערע איז יײנאיכע א

 צו צוםאא, *ײנציגקן גןײן דורכגעאאזט נים האט זי טאן.
®ראםעסיאן. זײן מיז עס עקעאהאםם װי וױסען, איהם אאזעז

 געקומען איז עס ווען אפזאגען, געקענט נים זיך האט ער
 זיף צו אםיצירען, די האאעגעז, זײגע אײנצואאדען רײהע, זײן

 א איז צעמדוגהען נצתימרכ^ געשפיעלכ^ האבעז זײ אהײם.
 געשיכטען. וױציגע דערצעחאען אין נעהאלטען אווענד גאנצען

 שטײ די אונטערצוהאלםען אויםגעקוםען פאפיטאן דעם איז עס
 איז ער אז אײנדרו^ דעם מאכען און נעסט זײנע פון מונג

 םאר־ אז געװאוסט, גוט האט ער װען צײט, דער אין םרעהאיף
ע*#י־ציפמר. איהי אין ארום איצט פרוי זײן שפאנט םרױערט
 אן איז אײנמאא עתער. נעװארען איז טאג צו םאג םיז
 םרעהאיכע און זינגענדינע האבען אפיציחגן די װען אװענד.

 רײזע־ א אין םרוי זײן געפונען ער האט הױז, זײן פאראאזעז
חױז. םון אוחמצומחן גאנצעז אין פארםיג אנצוג,

 הען זי אז געקאאגט. זי האט יאטערגדיג איז דפצענדיג
 ארט זיגדיגען דאזיגען דעם איבערטראגען ניט כיעהר שױן

און םים איהרע םון שטויב דעם אפטרײסאען דארף זי אעבען.

 נעבען םאםען. איהר צו בריעןי א שרײבען
 און מאן, ױנגער א געשטאגען איז איהר

 זי װעמען צו געפרעגט איהר האט ער װען
 האט דאס געזאגט. איהם זי האט שרײבט,

אויפנערעגט. זעהר איהם
 םאמען דער צו בריעף קײן דארף ״סען

 געזאגם איהר ער ד.אט — שרײבען ניט
- טאן שטרענגען א מיט  עס וועסט דו ־

םאא!״ צװײטען א טהאן
 ניט אבער איהם האט מײדעא ״דאס
 נעשריעבען. װײטער האם זי און געפאאנם,

 בריעף, דעם איבערגעאעזען האט ער װען
 -און׳קאכם צו געװארעז־שרעהאיך ער איז
 כדט זידאען צו אננעהויבען איהר האט ער
 װערטער. שענדליכסטע שרעקאיכסםע, די

 וױיא דערםאר געװארעז ער איז צוקאכם
 זי אז םוטער איהר נעשריבען האם זי

 האם ער דאאאר. עטאיכע איהר שיחם
 בע־ פערדיענסטען איהרע אז נעזאנם איהר

 אנדערען קײן צו ניט אח איהם צו אאנגט
 שאאגען צו געסטראשעט איהר האט ער אין

 מוטער איהר דערוחנגען זיך וועט זי אויב
 איהם מים זיך האט ױ שיהען. צו סענט א

 איהם האט זי קריעגען; צו אנגעהױבען
 מאמעז איהר רעכט. א האט זי אז נעזאגט

 דאס דאלאר. עטאיכזנ מיט ארױסצוהעאפען
 ער און ײיאדער געמאכט נאך איהם האט
 חאגד איחר םיז מיר ארױםגעכאפם האט

 איר אז געםאן שלײדער אזא מיר האט און
 געװא־ צובראכען גאנצען אין כמעט ביז

 דו ווארום אורזאכע די איז דאם רען.
 א ;שרייבען געקענם ניט םיר מיט האסט

ד אונםעחיג טיר האם כמננש שלעכטער מ

 קומען שוין װעט באאד װײא, אעבען, מײן
 דעם איבער זאגעז צו האט וואס מאז דער

 געפינען װעאכע םעדערס, אונז םון אעבען
 םיר וועט ער און אםיס, םאסט אין זיד

.״ .מיסט. איז ארויסװארםען
 נע־ זיך איך האב אאזא, הײסט עס

 םעדערס שטאהאענע זאנאר אז טראכם,
.טראגעדיעס. זײערע אויך האבען .
 זיך האט מיר ביי וזארצען םרן און

 וױיא זיםץ, נרויםער א ארױסגעריסען
 דעם __ אײדעט עס װער אױס נים טאכט

 םער־ האט ער און רועה טהוט אײדענחוז
סימפאםיע. דיענט

אוועהגע־ געוואאט שויז האב איר און
 שטי־ די דערהערם פאוצאונג איך האב הען,
 געאל- איז וועאכע םעדער אנאנדער םיז מע
 װעאכען נעבען שרײב־טיש דעם אויןי געז

 אנ־ האט די אויר און געשםאגעז, בין איך
 גע־ אעבענס איהר דערצעהאען צו געחויבען
שיכטע.
 םיר מיטי שוץ האבעז מענשען סך ״א

 צו אנגעהויבען זי חאט — געשריעמנן
 מען האט נעשריעבען און — דערצעהאען

 געליעב־ א זאכען. םערשיעדענע םיר מים
 געאיעבטע, זײז צו געשריעבען האט טער
 וײ איז זי אז דערצעהאט איחר האט ער אח

 אװעקגעגצבען האט ער װעםעז אײנצינע
 אעבענס זײן זײן װעט זי נאר און חארץ זײז

 גע״ בריעוי דעם האט ער . בעגלײטערין
 איז ער און חענד ציםערנדע םיט שריעבען

 גע- בריעזי חןם האם ער גאיפליך. געװען
איחר. צו קושעז םויזעגד םים ענדיגמ

 עלטעחנר אן צוגזמוכמן איז ״ומתאד
אננעתוינע} םיר םיט חאט אר און םעגש

SSiBB

 inw 8 זײגעם צו בריעוי א ׳ערײבען
פראגקרײך. p» נעװען איז ווע^מר

 ־8וו זעהר 8 נעייען איז בריעוי ״דער
 איהם eyn I8d אלטער רער און ריםער,

 ײ^ס דעם מראט׳ז כענ^סעז. טרעהרען מיט
 םע־ מטאה^ענע 8 ײי מעחר ניט ביז איר

 גליקליך נעםיהלט אבער איך האב דער,
 זאל םען m נעווען זוכה האב איך װ*ס
 װער־ הארציגע אזעלכע מרײבעז םיר םיט
 קינר 8 צו םאטער א פון װערטער — מער
געליעבטער. 8 »ו נעליעבםען א םון און

 צו און גצטנמז נים לאננ האט ״עס
 האם ער םאלדאם. 8 צונעקוםעז איז טיר
 נענוכזען נד8ה אין צערטליבקײם םיט םיר
 8 מרײבען צו אנמהויבעז האט ער און

:י1בריע
 צו אננעהויבען ער האט — ״םאםע

 שוין זיך םיר וועלעז באלד — שר״ב׳ח
 הושעז. שוח דיר איד ייעל באלד און זעהן

 אוועה ביז איך ווען םאםע, געדןנהםטו
 ? םראנמרײר נאר נקוהרען צו חײם דער םיז

 צוריה סומען צו עחוארטעט ניט האב איך
o טראטץ היים, 8 n דיר האב איר װאם 

 װעלכע די םון םך 8 דאן... נעטרויםט
 וועלעז נעפאחרען צוזאםען םיר םיט זײגען

 צוריססומען ניט חײם דער אין מעהר שוין
 זייערע םיט םעתר שוין זיד •וועלען זײ און

 שויז זײנען זײ װײל זעהן, ניט םעם8מ
 כנר8של די אויןי ערד בערנלאך אונטער
.®־אנסרי^ פון םעלדער  סער־ זייזןרע .

 געװא־ צוריםען סוילען pc זיינעז יערס
 םיר םארבײ קוילען זיינען ם*ל םך 8 רען.

 איר יתים ם^טצנט יעחק אח נעםלויגיז,
אויוי (שלום MfiHi‘% ־̂־.mi"* 1 ■■1׳ו־ י1 ־־ ח י * *־

ײןזן םזיגעס ה pjrnr T ליי n n  n מז טון א ^נהױכען׳ און ד
tiMfeA MlbAMaM _ ,/.ז י ״ ̂ ■)1י* •< י׳:> ■ ־*'.־-־ י: ׳ד, ׳׳ ׳.' ׳,i ';?••׳,׳'% ״ '־

חנן איז װאס מוייכממ• דעד אבער  נע־ םחגחציד זעהר מו
 זיףי אוועתגצשטעאט און *חנםס די צושפרײם האם שטימנ^

ט ?י וחנט ער אז אויםנעתםען׳ זזאט ער טיר. דער בײ  צאזען ט
שסוץ. און םינסםערניש אין איהם םיז אוועסנעהן

 םאר• איז אידזם אויןו געטאן קױן א זי האט מריאוםםירענד
.pp אונטער׳ן הום איהר בונדען

 צו *וגעלאםעז איז ער דערשראפען, זיך ער האם דאםאאט
 א אזק זי צערמלענדמ סלײד. פאר׳ן אננעכאפט זי און איהר

ם נעבעםען n זנר האט שיעיה ט און איהם םארלאזען ני  םאמנן ט
 קײז #לייז, נאר װיא זי װאס זאמנן, זי זאל אוסגאיקליד. איהם

ט איהם איז ץאך  זעהן צו נים כדי איהר. ם«ר- שווער צו ני
 אויפ׳ן ער איז מרערען, םון דורכגענעצם אוינען שעהנע איהרע

 באויז הויז זײער איז וחגט זי וחנן צוםרידען. נראד העכםכמגן
פדיסםער. דעםוםימנ אײנצאדעץ
נע־ קאם, דעם טרויעוײנ נעשאהעלט בלויז האט זי ןובער

 ניט איהר ל$זם נעװיסען איהר »ז געםורמעלט, שםיל און זיםצט
 ריח מיט׳ז םויא שטענדיג איז וואס הויז. א אין פארבאײבען

 סען ווען וױ אײנדרױן, דעם מאכם װאס טאבאק. םון רויך און
ניט־גוטעץ. צום ווײנרויך נערויכערם in רוןןאם

דיא. אוים׳ן געקוקם יןאפיםאן דער האם צײם ?ורצע א
ם וחױ אבעד א ה  איהר הענד זיינע פון געט$ז רים א זי.

 װעט ער אז ״?וא הויכען א אויח אויםנערו&עז עי זזאט קאײד,
ײ| אין שוין ט און רױבערעז ניט באבאה <זײ\ םעהר לעבען ז  ני

 מאכען שיאום און בארדהינען זי ג#ר העז Dip אױב ?ײעז,
ט איוע^ טי

פאאן. איהר םון #פנעזאגם זיך זי האט ערשט דאמאאם
 שיםע געװארםען אפטמאא קאפיטאן דער האט דעם נאך

 זײנע געזזאנגען אמאל זײנעז עם וואו װאגד, דער אויף באיהמז
 שטענדיג ארונטערנענומעז. האם װײב זײן וחגאכע און אואקעס

 שוידעראיכ־ אוים׳ן און שטימרנג, שאזנכטער א אין נעווען ער איז
^ איז געזידעלט זיך עד הןוט אוםן סםען א פ

מז צום נעגאמען זיך^יטײעליז איז דערװײא פדיסםזןד. װנ
̂  צוטרוי איהר געװאוגען מעהר אוץ מעהר »אץ ה*ט ער

 און אענגער איאץ פארציהעז זיך םאעגעז געשפרעכעז זײערע
זיך/ שײדעז צו שורערער געומגן זײ איז אםטמאל »יז אענגער

 צײם דער אין איהם, זי האט אםענהערציגקײט איחר אין
 געװאוסט האט זי װאם איאץ, פארטרויט געשפרעםנז, זײערע םון

v m s\ אײניגע װעגען עיהר דער סירכע, דער פון באזומנר פיעאע 
ט זיד םארשטעלעז זײ,םאעגען םײדלעך. און פרײען  די סי

 נאך אוז הירד. דער אין זיןי צװישען מורמאען און נאז־םיכאעןי
 אויס, זעהט עס װי און, טרערען םארנןוסען האבעז זײ װי דעם׳

 אויסגע־ און אנגעםארבט זיף זײ האבען נעטאן, תשובה באטת
 שרעק־ די מיט געטאנצט אםייאו און געסט איז ג^א^וםען און םוצט

ג#כדאעסםערער. איכסטע
 איהם ה#ט זי איז געענדיגט זיף האט געשפרעך דער װען

 אזן געזיםצט געזעסעז, לאגג נאך פריםטער דער איז פאראאזעז,
 װען צײט׳ די קומען שויז זאל עס אז געװארט, אונגעדואד מיט

קומען. װידער װעט זי
באמער־ קאפיטאן *רימער דער םאעגט זונטאגס די אין און

 פריסטער דער נעםט פרעדינם זײן פון צײט גאגצע די װי קען,
 אין איהם קוקט זי װי און װײב, זײז פון אוינען די אראפ ניט

ארײן. מויא
 אין און ?אפ. איהר אײנגעבויגען םרומער אאץ האט זי

 אין געהאאטען און געזעסען איז האפיטאן דער װאם צײט, דער
 אויפגעצי־ שרעס פאר אײנמאא ער ה^ט איהר׳ אויף הוקען אײן

געװארען. באײך איז פנים זײן און טערט
 צוגעםעסטיגט געווען איז רינגעא נ^אדענע דאס װאו דארט,

 עס און הא״ דונקעאע רייהזג א געותן איז אויער־אעפיא, צום
 געדיכטע, גר^בע, סיט קארב א ארויםגעזעהן קאאר זיך האט

ט מענשען בײ קענעז אזזינע ד«אר. חיה׳שע װאקסעז• ני
 נאטור טײוועאשע איהר געװארען האןור איד«ם איז איצט

 און װיאעז אונבױגזאםעז בײזעז, איהר פארשםאנעז הןוט ער אס
 פאר־ טײװאישע גאנצע איהר אויך װי אײנגעשפארטהייט, איהר

איעבטקײט.
 איז גאםעס־דיענסט, דאם נעצויגען זיף ד.$מ עס אאנג וױ

 זעבעא. אוים׳ז האנד די געהאאטען אוז אונבאװעגאיןי געזעסען ער
 זײ נ^ר ווי האפ, דעם אפצוהאקעז איהר געװען איז אבזיכם זײן

קירד• דער פון ארויס יזועאען
 אז פאסירען, הען עס אז באגריפען, האם ער ווען אבער

 איהם וועאען מענשעז זײטיגע די און באאטטע העכערע זײנע
 ניט טײװאישעס הײז איהר אין וועאען זײ אז פארשפעהן, גים

 נטעאy?f םון אראפנזגגאיטשט האנד זײן זיף הןןם באסערקען,
זעבעא. םין

 און ארויף שפאנען צו אנגעהויבען ער ר^ום קוםענדיג אהײם
 נעווארםעז און געזיכם פארםדאכט א סיט ציסער אין אראפ

 װאם באנריםעז. גיט האם ד אז פרוי, זײן אויזי באיקעז אזוינע
פארי קומט דא

 װאנד־מאםע דער פאר געשמעאט זיך ער האם צײטענװײז
ט נעםןוסטען עפעס א*ז — פינגער. די מי

ט םעסםענזײג  צעהאען נענומען הוקי ער האמ פיננער. n סי
םײא... ^נוי־הוגדעדס .5םײ מויזענד םיי^ח.

p ׳ער ה$ם ױמסננדיג1 fim p m א און ה*פ דעם pip געםאז

יוזז

nrartr. ער איו p t וױבמר צוױימען א 
חגותולדמחח. זײנע באטראכט עמסמ סיפעז כױס און

 ער אווענד־געמט, םון צײט די גע?ןוםען איז עס ווען
 זי \vp ער אז וחגרסער, צערםאיכסםע די םיט מטשואדינט זיף

 א זעהר באםראכםען דארןי ער װײל באנלײםען. נים היעם
אנגעאזמענהײט. װיכטינע

 זאגען ניט איהר ער ?ען איז, אנגעאעגענהײט די װאם נאר
נאכט. בײ װי םריהער

געהערט. זי ה*ט צורי?נע?עהרמ׳ נײנעריג^ א האם זי וחנז
ם ײ\1 אין האט סאייםאז דער וױ ע נ י  מיט נערעדט הויך ^

 אײנ־ אום םיר דער בײ אםגעשטעאם זיך הןוט זי אימיצען.
זיד. צוהערען
p איז זאנדערבארע םיעאע װעגען גערעדט האבען זײ jn r־

 וחגאםנ טינערעז. אח אייבעז באונדדזרשםינע ווענעז זאכעז, ליכע
 און שאאנגען גיםטיגע ו.*ענעז אויסרןוטעז. געדארםט האט םען

 װצ־ און וועצדער באםראטענע ניט קײנמ^וא און #ראנג־אםאנגעז
 םאמים־ םיט ציאען װאס באפעאקערוננ, דארםיגער דער גען

 װאס געפאנגענע, די אויןי עסען און םרעניאען און םײאען טעםע
 ז ציהם אפםמןןא איז שקאאםעז םאר םרויאן וױיסע םאר?ויםט

קאפ. פון הויט די ארונטער זײ
̂וט צייט־צו־צײט פון :געזיפצט קאפיטאז דער ה

װײס״ איד \ לינדעאין ארעסע מײן אינדעאין, ארעמע ״םײן
. אריין װעאט עק אין אפייצו נאכפאאגען מיר וועט זי

ט שמגק נרוים אין דערזעוזן, און טיר די געעפענט זי ד̂,
 זיצם נעהאםט, שטארק אזוי האט זי זואס אאקײ, אאטער דער אז

 1א.* רײזע-אנצוגען םארשידענע צוזאמען פאר,ט און ד̂י אױפ׳ן
אוײ גרוים אין צעװ^רפען געװען אאץ איז צימער אין און געװער

*רדנונג.
אויתי/ אן איהר צו ארויסגדגאננען איז קאפיטאן דער
̂ואם ער וױ רעכטער, ערװארם״ ניט נאף זי װ
שטול, א אויף ציםער צװײםען אין געזעצט זיך ד׳אט עי

געםאן ?וק א באקימערט אוץ שכמרען אין זיף געטאן פאטש א
.......... איהד. »ױף

־•“ אױסגעשריען, ער האמ — שעדן. די געשא^וגען הןוט עס
אויס־ דארןי איעבע איהר און װערען באשטימט דאדןי אאץ ווזנן

פראבע. איהר האאםען
 שםעהט איהר און ביינאבט הײנט אפ גאף געהט שיף די

 זיר רוםט װאס אאנד, וױיםעז א אין באגאײטען צו איהם פאר
 ױאס ארםעען פון םיהרער דער ווערט ער אפריקא. שװארצע

וױאדע. די בא?עםפען געהען
;שרעהען ניט זיף און האבען מורא ניט דאח* זי אבער

 אדערעז, זײנע אין םאיםען וועט באוט טראפעז א ווי אאנג אזוי
 אח קאניבאאען. די צװישען נעםאהר היין אין זיין ניט זי וועט
 װעט יאהרען, אאנגע אויף פארציהען זיך וועם מאחמה די אויב

 און רוהם אײביגען םיט װערען באדעקט נאמעז זײן דערםאר
באריהמטהײט.

 זײז און זי אויםער באגאײטען ניט איהם װעט קײנער
 איצט זיך האט ער וױ וועאכען, מיט דיענער טרײער אאטער,

גערעכט. ניט זעהר באגאנגען זיך איז ער איבערצײנט,
 װאם דינער, זײן געפרעגם שםיםע הויכער א מיט האט ער

 טיגער־ די םארפאקט האט ער צי קאבינעט, אין געפונען זיך האט
נראנאםעז. אויםרייסענדע פארשידענע די און בי?ס

 א און, געטאז שםײכעא א מיאד אינדעאיז ד,אט דאטאאס
 שיױ די צײם װעאכער אין געםרעגט, איהם װענ, צום גרײטע

אפ. געהט
 אויגען איהרע אז באטערקט, האט קאפיםאן דער אבער

םײער. גרינעם א מיט דורף איד.ם ברענען
 אײניגע באויז םארבאיבען איז עס אז דערהערט, האט זי װען

 אײנקויפען און אוועק גאײף מוז זי אז ;עזאגט, זי האט שעה,
געאד. םיעא דארף זי און זאכען נויטװענדיגע נעװיסע
 ארויס־ און טײסטער דעם געכאפט זיף, אײאענדיג האט, זי
געפונען. איהם אין זיך האט װאס אאץ, גענוםען

 צוזאםענגע* שאאף־צימער׳ איהר איז ארײן זי איז שפעטער
 האנד־ איהר אין ארײנגעאײגט און צירונג גאנצע איהר קאיבען
טאש.

איהר. הינמער פאר?אאפט טיר די זיך האט דערנאך
געזעהן. ניט הויז אין שוין זי מען האט מעהר

 אויסנעװירקט נעהאט הײנט האט װאס ?אפיטאז, דער איז
 אײרא־ די באזוכען צו הויפט־האםאנדיר, בײם עראױבניש אן

 םון פראדוצירונג די שטודירען צו כדי הױפם־שטעדט פעאישע
 נעאײאט און זאכען זײנע אײננעפאקט גיך אויח האמ סואזוער,

שיח. דער צו דינער אאםען זיין םיט
אויםנע־ םיר דער אין האונג א האם נאכם זעאבער דער אח

פריסטער. װנגען דעם וועתם
 מרעפען די אוי^ ײי באמער?ם׳ ער האט טיר, די עםענענדיג

. םרוי א מםס אויםגעצויגען געלעגמז איז
ראס :נאהענט דער פון איהר אויף נעםאז pip א האם ער

םרוי. ױננע קאפיטאףס דעם געורען איז
 האט זי אבער נעזיפצם, םײנאיד און געדרעהט זיף האט זי

 װאס געהערט, נים און ווארמ אײנציג הײן ארויסגערעדט ניט
איהר. צו גערעדט האט ער

 גאײר גאנצעז אין זי איז אױםנעהויבען, זי האט ער ווען
 ארײנ״ זי האט ער הענד. זײנמ אויף נע׳חאש׳ט און געװאחנז

ר. זײן אין מטראגען מ צי
(פאיטזעצונג
,ג״

גר«ף. ח. םיז

 דעד ווענען רוערםער פאר «
 געזעלש קאאפעדאפױוועד רינג
ח ה«נג נים זיך האם ודאם ענ ג

%\ םים ?אפיםאל !ו־ונד דער
 ?אאפעראסיות רינג ארבײטער די

מ זיך האם טיאײשאן״ ד מ א א ^  אינ
 ד. דאאאר״ טזיזמגד 50 נאנצע

 גדעײרם n זיןי האמגז םיעל אזױ אויוי
 im שערס. םארקױםעז צו םארנוםעז

 װערט ראלאר, 5 ?אםט שער א װי
 םויזענד 10 אז ערװארםעט רום

װערען. םארקױפס זאלען שערס
 אױםמ די וואס םשארםער חגר
 ארױםנ► האם געזעאשאםט םאנמע

 זאגאד ביזנעס אנצוםאננעז איד.ר ערלויבט
 םשארםער דער דאאאר. הונד־ערט 5 םיט

 1טא צו אויד איהר עראויבט
 וד אנרי?ואטורעלןנ פראדו?םױחג

 מרי »ח דאד אונםערםוננש, האנדעלם
 ! באשלו^ א געווארען אנגענוםעז איג

 אוו איז עם וועאכע אנצוםאגען
 םו<ע זײן נים זועם עם װאנען ביז

4W איז ?אלע?םירם דאלאר םויזענד
 אריעמקום® דימס הײנם ביז

 םזימנד 13 אריבער סובם?ריפשאנס
 אש חעצפם א באלד וחנלכע םוז לאר.

 קזמס איז געזזאחס אײנגעצאהלם
 מג«ע סובם?רײבם זיך האבעז
מר אינדױוירועלע אוז טשעם  ארביי

 m בחגנםשעס םייסכמ די מעםבערס.
ר שערס דאלאר 50 צו געקױפם בעז מ  א

 2^ םמהר מ?ױםס האבעז ברעגטשעס אײגיגע
 tmn ..r ב. צ. אט סוסע. דיזע װי

 חונ־ צװײ םאר גע?ויםט 501 ברענטש
 88 .225 שפו־ם. דאלאר רערט

ד האמנז ברעגטשעס אייגיגע נאף אוז  מ
 ישישד♦ שעדס דאלאר הונדערם צו קויפט

W זיכער. אבער איז עס  op am m 
 בחמ- םיעלע וומאצז ביזנעס. צו ?וסעז
• 8 אוז םוםצז. גרעסערע געבעז טשעס  מ
 װא■ בח ארםזס11 בחננםשעם צאהל װיםע

 •jm ביזנעם״ די .עםענעז וחנט םעז :עז
שער^ קויםעז דאז זײ לעז

 8 :אםענזזערציג נאנץ זײז לאמיר
 שםארק זײנען ברענםשעס צאהל גרויסע

n יעצם ביז ווארום םריעדעז1אונצ  m 
 גימ אלץ נאןי מנקערײ קאאפעראטױוע

 זײם*ן אלמ פח װירקציכקײט. קײז
 אח אז, פאנגס :אוגז צו מעז שרײט
מ געלד. ?ריגעז שית זועט איהר אג  מ
 K האבען םיר אז חושד פשוט אונז זײנעז

pPD. םיז א ארײנגענוםען זיך p'B ̂
 אנצוםאנממ נים קאפ. איז דעע״

 דײ »ו| דאלאר. טויזעד 25 \וי זוינציגער
 דער^ םח עקשנות אן איז עם אז דענהעז

 דוחד^י דירעקםארם אף באארד יעצםיגער
באשאוס. ריזען צופיהרען

 H א דא אבער איז אםת׳ז. דער אין
 fe׳־8m װארום אורזאכע גרינדאיכע גאנץ

 פP • געוואדעז♦ אנגענומעז איז באשלוס
 דערחגלמאדן אין און פרינציפיעאע א איז

 vm עס װאם םראגע טאקטישע א צײט
 מ״ם זיןי זאל אייגער יעדער אז ווערט
באקענעז. איהר

 אויןי פוגדאמעגט דער אוז מאטא די
^• רימ ״ארבײטער די וועאכע אפער א ? 

 געגרינחאן. זיר האט געזעאשאפט״ װע
גר^ א אױוי קאאפעראציאן :איז

 קאפיסאל; איהר אין גרויס מאסשטאב.
m ;אונטערנעםוננ איר.ר אין נרויס k 
i םעםמאע, םוז צאהל איהר איז גרוים

 דאתינו ברענטשעם אננעשלאסענע די
 םױ• דרײצעהז אד,ל11אב אז פארשטעהעז,

 *up שעהנער גאנץ א איז דאלאר זענד
 «נטג נים נאר װײט אבער עס איז פיטאא.

 -9קאא« מאדערנע גרויםע א אנצופאגנעז
 םובסקוײפי די אםת. בעקערײ. ראםיװע

 בדענםש א װען גוטע. גאנץ זײנען שאנס
 גום nm םא?י ראם איז זיר סובםהרײבט

 ' איו דארפעז םיר <ואם אבער קעש. װי
 קאאפמרא־ סעםבעדט. אינריװידועלע רי

 *יז געװאחמ נעבױמ שוין זײגען טױוען
 אונםעימנ״ שױן זײגען קאאםעראמױועז

 זײ־ רזאמס1א טויזענרער. די אין גאננען
 אסיי־ אײז אבער םארשירענןג נעװען נען

ם איבעראל• נעװען איז זאכע י ע  י• ז
ן ט י נ \ ע נ ע װ ע  ג ו נ p נ נ

ע ל א י א ם ל ר ע ב ם ע # ם # 
ז ע כ א ן1א די ם ג ד ם ע נ ר ע ט  ג

ז ע . ג ך י י ר ג ל א ם ר  גוט *• ע
 םי«ל םים ארנאניזאציאז אדגאניזירטע

 נמעת1א די אייחגר םעםבערם
 א^ דאם אט אנגעםאננעז. װערם

האאפעראםױחג א םח ערפאלנ
 ר8דיײנםמ בײ זיך פאדערם עם

i n ומג א חפ כח 
אױןי (שאוס
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I װ*לט עס נוארום םוראל־׳םעכםזן. ra 
ײגען פאר׳סלעגע ד$זיגע די 9» ז

* y M g o y r w n
ען, בערן ״די עני ר ע ט  ־־- מנ

 ו« — רעפאר*, דער װ״םער אונז
װאחה ®אוזגע*לןגען גיגעל  «לס גע

ן צען  עליײלענו די «ון בידגער •ו
 ס< גים קענען מיר װאס םריק, *

 jrya געחײם אין *װעק דיעוער יוי?
ײ *ז *זוי װארען, ד יזאלען ז  אוי

 גאציאגען, די ®ון דעלעגאפעז סען
ען לענדער אונזעיזנ כע  געװען ?״נ

 קריען אין איצם נ*ך םעכגיא גען
 mH r*w פריחגכם־^-״^ו *פיציעלע זי• װעחרעגד

חנו באר*םוגגען,־און איהרע ■9 ת»לא ײ  וי א
S* די ®נט״ל־געחםען צום *וגעלאזען חאם f,. 

 ר״#6 איז םעכשע, שױש$:י?זע די פון *םזגחער
ר אז געװארעז, געאלאגען י * ז^לזגז ם |1זי | 

ײס בײ זײש ט פנים אל &:ים און ז g םי P y tg 
״ רומען ®אר*םעז/ער, כע ״. ז עו ײד ע ם « ק . 

^ אופן עפענםליכען »ז* אויןי און ז ג ר א p פ f 
W אונפארגעסליכע און אוידערליכע .די p a m t 

ידעם^קראמי און םענ*חײם געגען כענס ^ 

 בויגאגד־. חאבען )V( גא*י$נען ז״ערע װעלכע
< סיר, חאבען דאס גען. װי ר ע * ר * ד * ט  . ע

ך ו*גם *16® צו זי
 | וועצס״ דער צוױשען «ז קאאר. איז עס

*« ארגאניזירםע די פח אנשויאוגג םןן ײ  ןןרב
f**םשײס יי םון דער און אײראפא נווז m 

u דורוי רעפרעזענטירם איז זי זױ נער, n 
 טד א אונטערשיעד דער איז א., אװ ם. א.

 *|f געקענם נים האט דא און װאאדיגער,
 ׳ דעד םון דעלענאציע די תאםפראםיס. סיין

 ^ן קאמעקוחננט באייבעז צו אום צ אװ ם. א.
 gJSt* 1וײ ?י כמנג — שםעאוננ, איהר אין

 פון*א םעהאערחאםט וױ קאנסערױאטיװ,
• גיט האם — שטאנדפונקט נעוױסעז » fp 

 קאנםעחמין דער איז נעםעז אנט״א קענט
 זעלבע די צוליעב בעח. םון

 אגנעגעםט זײנעז אויבערפלעכליןי כאטש
םארשםאחסר די האבעז אנדערע. געווארעז

 רײדינר גים אאין *\אם, אאגעםײגעם חנם
 m צווײםצגם״ ארבײטעד; די םון וײג
 די םים איז צ\לם טון סיםפאםיע די וחנן

 די &ח םיםלעז אצע זײנען םטרײהערס
 סיז געוואלד צז פראוואצירעז צו באםעס

 נים קען דאן װייל נוצעז, מאפען א גאר
 אוים־ װילען בעסטען איהר םיט פאלים די

 איוד םון באםעהלען שםרענגע די םאלגען
 זײנען זײ אםילו אויב אויבערהארען, רע

 דעד םון בעאײנםלוםט מטארס ניט
 צם וחנר דרייטענם, םײנונוג עםענםליכער

 דעד םון ד«עצערײ די נאכגעםאלנם האם
 חור סםרײסעך, די געגען פרעסע גאנצזנר

 וועזד אז איבערצײנען, געקענם זיך האט
 פרעםע, פראסטיטואירםע דיעזע רענד
 געוואלדען םאכט איהר, לוינם עס ווען

 גע־ םינדעסםער דער געגען הימעל ביז׳ן
 געגען אנגעווענדעם ווערט זי ווען װ»אד,

 אבער זי איז אײגענטום, הײליגען דעם
 ר א ם לעבעז און לײב םיט פארקעהרט

 צו־ פון םראגע א איז עס \vv\ נעײאילה
 צר םרײבען םון און סטרײס א כרעכען

pn שקלא־ אלםער זײער צו ארבײטער די 
 םײעד איצם איז פרעסע גאנצע די םערײ.

 װארום הײלען, םעיאר געגען םלאם און
 די פאלים דער געגעבען נים האט ער

 דצם צוברעכען צו באםעהלע שטרענגסםע
 האם זי װאס םימלען, אלע םימ סטרײס

 םםריי־ םעהר נים זײנען װארום נאר.
 ווארום געװארען? צובראכען קער־קעפ

 סםרײהער הונדערטע םעהר ניט זײנען
 האם װארום קורץ, ? געװארען אחנסטירט

 װילדע װי געבושעװעט, ניט פאלים די
 אוינד זיך סטרײס דעם אין האט און חױת,

 ? םענשליך װעניגער אדער םעהר געםיהרם
 זאל םען אז דערבײ, זאגאר האלט עם

 אונםער םאליס דער פון םיעלע שטעלען
 טי כ י ל ם זײער טאז ניט םאר אנקלאגען

עם ליםען װעםעס ברואים, די אט

ײן9 נים 5הימגא חאט b$v דאי װצלכצ
 אויםשטעחצג jrar( נחיסו נאזונרצוס

 of no צוםסצרייען, אלעדציי זײ no דינ
 האר־־׳ארבײםזנר די אז אתגמנג^ כםעט
 זײ וחנן אויםפיהרען, עפעם קעגען זאלען
 דער ®ח אנמגשמעלם דיחנקט זײץ וועלעז

 זײם זײער סין םםרײק יעדער שמאדכג
 אונםעגאיכמײ̂{ אן כםעם זיח דאן וועם

 שטאדם־ pwa געוואלם העכםםע די
 אלם וועחנן באםראכם וחנט סטרײקעד

נענאנג העכםםער דעד
 סלאן חנר דארף דעםםוחגגען םזן נאר

 אלס וועחנז באגריםם הײלען מעיאר פון
 עס אז צײגט, ער םארווערטם. שריט א

 םיע־ םיעלע, גאר אין מאמנן צו אן הויבם
 אם רואלט םען וועלכע אין םוחות, לע

 גע- אזא ערורארטען געהענט וחנניגםטען
 םעדערײטעד סענמראל די און שעהעניש,

 גע־ װירקליך האט יארק נױ פון ױניאן
 אין אננעחמענדיג ״זאך גוטע גאנץ א מאן
 רעזאלוציע: םאלגענדע הינזיכט דער

 םון פריװאכדאײגעגםום דער װי ״אזוי
 שטאדט דיזער םון טראגויכדסיםטעב דעם
 אין אונםעהיגקײם זײן באװיזען האט

 ניצליכ״ עםעגםליכע דאזינע די אפערירען
 מענעדזשעז קענען ניט זײן תרך קײמען,

 טירא־ און לעאקציאנערער זײז דורך און
 אײ־ געזעצליכע צו געגגמרשאםט נישער

 זײ ארגאניזאציאנען, זענבאהךארבײטער
 םעדע־ םענטראל די דאס באשלאסען, עם

 א רעפרעוענטירט װעלכע ױניאז, רײםעד
 באשםעטיגט ארבײמער, םיליאן האלבען

 אונקװאליםיצירםע איהר מאל א נאך
 די םאר און ההל־יאײגענמום םאר הסכמה
 ניצליכ־ עםענטליכע םון םיהתנג קהצ׳שע
 באשלאסען, וױיטער עס זײ אח הײטען.

 איז ױניאן םעדערײםעד םענטראל די דאם
צו הײלען םעיאר םיז פלאז צום םסכים
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FRIDAY, AUGUST I , 1919
ען אוז לי ^  •HP דער דורך קלאר 1אי אי

 הענדערסאן ארטהור װאם רעספאנדענץ.
 פראגקרײך, םוז דזשאהו ענגלאנד. פון

 םון גאםפערם און האלאנד םון אדיגעסט
 אנגעםיחרט זיד צוױשעז האבען אםעריקא

 געװא• איבערגענעבעז זײנעז װעלכע אוז
 אםעריקא־ דער םון רעפארט דעם איז רען
 װעלכעז דעלעגאציע. ־ ארבײטער נער

 דאױ־ דער פון אײנער דאנסעז, דזשײמס
 אויןי םארגעלײענט האט דעלענאציע, נער
סיטי. אטלאנטיק איז קאנװענשאז דער

 די וועגעז שרײבט אדמעסט װעהרענד
 פאר־ ער אוז בערךפראגראםעז. און לידז

 רעפרעזעגטאציאז ױניאז טרײד א לאנגט
 םרידענס־ די םון באטראכטונג דער פאר

 םון דזשאהו וועהרענד ;פאדערונגעז
 קאנםערעגץ א װעגעז שרײבט םראקרײר

 אוז סינדיקאט אינטערנאציאנאלעז אז םוז
 :קאנםערענץ סאציאליסטישער א םוז

 שרײבם הענדערםן/ז ארטהור וועהרענד
 סאציאליםטישע םארשיעדענע די װעגעז

 גע־ אײנגעלאדעז זײנעז װאט דעלעגאטעז.
 ענטםערם — קאנפערענץ. דער צו װארעז

 אםע־ די דאס שארף, אוז קורץ גאמפערס
 גע־ זײן ניט קענעז דעלעגאטעז ריקאנער

 דורד ניט און בעח־ דער דורןי ניט בונדעז
 אטעריקען די אז ;פראגראם לירזער דער

 זיד בארײט איז לײבאר אװ םעדערײשאן
ט צוזאמענצוקוםעז  םון דעלעגאציע א םי

. ס נ א י נ ױ ־ ד י י ד  זיך םוז אבער ט
י• ל א d םון רעגירט װערעז צו ענטזאנעז

 וועלט־אנשויאונג םארקעהרטער גאנץ רער
 ארנאניזירטער אײראפעאישער דער םח

 ארבײ־ דער םון םײז איך ארבײטערשאםמ
 אי• םראקנרײך, ענגלאנד, םוז טערשאםם

בעלגיעז. און טאליעז
True translation Hied with the 

Postmaster at New York City on 
Aug. 15, 1919, as required by the Act 

1917 ,of Congress approved Oct. 6 th 
known as the *Trading with the

Enemy A״ ct
 אר־ ארגאניזירטע אײראפעאישע די

 אז האבען געװאיצט אויך האבעז בײטער
 קע־ זײ אז זעד.ענדיג ארבײטער׳קאנםרענץ,

 אסת־ זײערע האבעז צו פועל׳עז ניט נעז
 םרידענס־ דער אויף פארטרעםער אײגענע

 ארבײ־ זײער אבער גוםא. קאנםערענץ
 געהאט האבעז זײ װאם טער־קאנםערענץ,

 א צו ביז האבעז זײ װאם און אויג אין
 דער דורך אויסגעפיהרט גראד שמארקען

 א םון געװען איז בערז, איז קאנםערענץ
 הא־ ערשטענס כאראקטער. אנדער גאנץ

 אײ־ םוז ארבײטער ארגאניזירטע די בען
 ארבײטער־קאנםע־ די אז געװאלט, ראפא
 ד. אינטערנאציאנאלע, אז זײז זאל רעגץ

 םארטראטען ?ײז זאלען איהר אויף אז ה.
 לענ־ די םוז ארבײטער־דעלעגאטעז אויר
 ערקלעהרונג דער ביז זײגעז ותלכע דער,

 טען11 דעם זואםעז-שטילשטאנד, דעם םוז
 געװארען באטראכט ,1918 נאװעםבער

 םען װי אזוי צװײטענם, ^שונאים^. אלס
די פאר »ז װאונק, א נעגעבעז זײ האם
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 האנווענשאנם םריהעריגע אלע אויןי
 no צײם דער איז ל. ny ם• jt דעד םון

 רעזא־ געווארעז אנגענוםען זײנעז םלחםה
 גליק- די קוכמז װעט עס וחט אז לוציעם.

 פריערענס־קאנםערעגץ א און שעח ליכע
 זאל װערעז, צוזאםקגערוםען ענדליך וחנם
 אםגע• פלאץ און צײט זעלבער דער אין

 ארבײםער־קאנםערענץ, אז וחנרעז האצטען
 םעדע־ אםעריקעז די אויד וועלכער אין

 באםײליגעז זיד זאל לײבאר אװ רײשאן
 בא־ גיט זאל דעלעגאציזג־־-װאס א רודך

 אײנער און םינף. וױ מעהר םון שמעהן
 זײן אונבאדינגט מוזעז זאל זועלכע םוז

 דער םוז פרעזידענם גאםפערם, םעםועל
םעדערײשאן.

 »ז באמערהעז. צו גלײןי כדאי איז עם
 דעם װעגעז חגזאלוציעס איהרע אלע אין

 ם, א. די זזאט קאטוענשאגס איהרע אוין*
 צו זזעזה די געהאם נים קײנםאל ל אװ

 םריעדענם-קאג־ חנר אויוי אז םארלאמעז,
 די םארטראטעז זײז זאלע גופא םערענץ

 ם. א. די װאס אםעריקא. םוז ארבײטמר
 באשלום איהר םיט געםיינם האם צ אװ
 אםי־ דער םוז באזונדער האבעז, צו איז

 אײ־ איהר םריעדענם־קאנםערענץ, ציעלער
 װידקמז קענעז זאל זי װעלכער דורד גענזג

 גרויס• די אויף גראד געוױםעז א צו ביז
 פאר־ ניט חלילה זאלעז זיי אז םעכםע,

 איז עם אז ;ארבײמער די אז אױך נעסעז
זײנעז עס ארבײטער־םראגע,׳אז אז דא

ױניאניזם. םון טריאומף דער
 אנ־ די פון סטרײק ־טאגיגער4 דער

 האט װעלכע ט., ר. ב. דער פון נצשטעלטע
 געסײנסטע די אלס שם א לאגג םון שױן

 םון באהאנרלונג איהר אין סײ מאמפאניע
 דעם םון סײ און אנגעשטעלטע איהרע

 אין באדײטונג גרויסער םון איז פובליסום,
הינזיכט. איין אין װי מצהר

 סטרײק דעם אין זיך האבען ערשטענס
 עולם דער װעלכע אן װערטער, געהערט

 הא־ װעלכע און פארגעםען לאנג שוין ,:האט
 װי געקלונגען, אויערען מאנכע אין בען

 פאר־ לאנג לאנג, פון איבערבלײבעכצען
ו צײטען. ^גאנגענע

 רעסױוער דער געריסאן, ם. לינדאי
 געװעזענער דער און ט. ר. ב. דער םון

 'עס װי ניט, װיים שריענס־סעקרעטער,
 דער אין זיך מוט עם װאס אוים, ^וױיזט
 רא קוים איז עס אז ;איהם ארום װעלט

 דער אין ארבייטס־געבער די פון ״י**טיצעד
 זאגען, צו העזה די האבען זאל װאס װעלט,

m ארבײטער די אז דעם, געגען איז ער 
 און ױניאן, א אין םאראײניגט זײן זאלען

 איהרע מיט םארהאגדלען ניט װיל ער אז
םארשטעהער.

 דאזיגען דעם אויף אז סלאר, איז עס
 אצץ, סיט צײט אונזער האט געריסאן

 איבערגעלאזען ניט םאסירם, האט װאם
 קאסיטע א װען שפור. מינדעסטען דעם י
 ט. ר. ב. דער םון אנגעשטעלטע די םון 5

 װעל־ איז בריעח, א געשריבען איהם ד.אט
 םאלגענדע די אױםגעשטעיצט האט זי כען

:ארבײטער די םון םאדערונגען 4
 אלע םון צורי?אנשטעלען דאס .1

 נעװארען אפגעזאנם זײנען װעלכע די,
ױניאךםעטיגסײט. זײער םאר

ױניאן, דער פון אנערקענוננ די .2

 ערשטער דער אין שוין דאן, איז עס
 הלאר אלעםען םאר סטרײק, פון םינוט

 *פרעבד ״אויטסײדיגע״ די אז געװארען,
 רעסױוער דער װעלכער מים ױניאן, דע״
 איז ומשאי, מגע קײז האבען נים עס װיל
 זעהר א אײגענע, אן אםת׳ען דער אין

הײמישע. שטארק
 גע־ דאן ^אםפאניע די האט װאס

 געכלײ איהר איז זאך אײן ? טאן קענם
צו סטרײקער די אױםצורייצען :בען

 םיםעל, א ־־־ געװאלד־טאטען אלערלײ
 םון אויםגענוצט אםט זעהר װערט װעלכער

 דאך םוז דאן באסעס. םארצװײםעאטע די
 םיבד שטרענגע אננעהםען פאליס די שוין
 םטרײקער די שוין דאך םוזען דאן ;לען

 און הונדערטע, די אין װערען ארעסטירם
 םוז דאן ;װערען נעשלאנען מערדערליך

 םובליקום םון סיםפאםיע די אויך דאך
 אין און סטרײהער; די םיז אפקעהדען זיך

 קאר־אמעשמעצט^ םון װי םטרײה, אזא
 א זעהר פובאייןום םון סימפאטיע די איז

 םון םיםפאטיע די איז און זאך, װיכטיגע
 דער איז סטרײהער, די געגען פובליסום

םארלארען. זיכער סמרײק
 גע־ ניט עם האט םאל דעם אין אבער
 געסענט ניט האט פאלים די האלםען.

 ״ענערגיש״ צו זײן נעװאלט ניט און זײן
 גע־ האט זי כאטש און סטרײח, דעם אין
 אהן אבער םליכט, טרויעריגע איהר טאן
 אנדערע אין װי חשס, נויטיגען דעם

 מאל דאס האט הײלען סעיאר סטרײקס.
 אויסגע־ האנדלונג ״םילדער״ זײן םיט

 םון װאונש דעם אויסגעצײכעגט דריהט
 עולם דער ברוחלין. אין פובליקום דעם

 אזוי ט. ר. ב. די צװײםעל אהן האסט
 לײדען מוזען װאלט ער װען אז שטארק,

אוגבא־ אזעלכע מעהר מאצ םיעל נאך

לײגם תהל׳שע עםעגםלינ^ עםאבצירען נרימט שונא־^ענדער די פון דעײע-אםעז^הױמו די וחןלמן ארבײםעי־רעכסע דאפריע־ םון האגיג nm סימ איםער םריסען ו פ י , ט ן מ ײ ט ר א  ארבײטער אײראפעאישע די םוןדאדום און ו
מ דאס טאז צו האבעז צו זיר עס ד  םינ

 *•* זױ ארבײטער־גןאנםערענץ, אזא םיט
 דאס אזױ געװאלם, האמ ל. אװ ם. א.

* די זועלכען םיט צװעס,יאריגינעלער  ר0י
 געםאח־ איז ל. אװ ם. א. דער םוז גאציע

 Y't באםײליגען צו אײראפא, נאןי רעז
י םון ארבײטער־קאנפעחגנץ אז איז  1ח
 mnP< איז טרײד-ױניאניסטעז דורך אוז
גארניט. צו רען

 ם5<וא אוםשטמנדעז אזעלכע אונטער
 נמ־ ל. אװ ם. א. דער םיז דעלעגאציע די

 םיט אטערײןא נאך צוריסקעהרעז מוזט
 םרידצנס־קןןנ- אםיציעאע די װען גארניט,
 UfJiwri ניט ןסולט פאריז איז םערענץ

 פאר קאמיםיע א באשאפעז צו נויטיג םאר
 געזעצמד ארבײטער אינטערנאציאנאלמר

גאפד פרעזיעדנט װמלכער םאר אוז בונג,

 זעהר א אלס יארק, נױ איבער באםעם םון
 ברעג־ צו םימעל םארנינםטיגער און גוטער

 םעהלערהאפ־ איצטיגער דער צו הילױ גמן
שםאדם.״ דער םון םראנזיבדסיםטעם טער

 און הויך אזוי םארדאמען װעלכע איז חנז
 פון אויסגעפיהרט טעראר, יעדען שטארה

 ארביײ פארצװײםעלםען א םון זײט דער
 נאר הערצער זײערע אין האבען טער,

 און בלוכדםארגיםונג, בעסםיאלישע מאדד,
 ערגסםער דער צו אױפצוהעצען םרײען

 אײנ־ זײער אלם געװאלט, פולסםער און
 בא־ צו ברענגען קען װאס םימעל, ציגען
 םים ארבײםער חוצפה׳דיגע די זינונג

 װי, םאדערונגען, חוצפה׳דיגע זײערזן
 סענם 75 גאנצע באצאהלט רןריגען לםשל,

 —־ מעהר ניט ארבײםען און שםונדע א
 שםונדען אכט װי — !געשריען װעה א,
 אונער־ םםש איז װאם ?אך, א טאג, א

 קען גמריסאן רעסױוער דער ײאס הערט,
 דאזיגק די אז םארשטעלען, גארניט זיך

 געווארען געטײגט זײנען פאדערונגען
ערנסט.

 האט פאריז, נאד קומעז צו געםעהרליױ זײן
 אינ־ די אז געארט, װאס װעניג גאנץ זײ

 שטאט־ זאצ קאנםערענץ טערנאציאנאלע
 דארט. דוקא ניט אנדערש ערגעץ םינדעז

 אפ• װערט םריעדענס-קאנםערענץ די װאו
 ארבײטער די האט דריטענס, געהאלטעז.

 דער בײ בעםעז ניט געזאצט קאנםערענץ
 םאר איז עס װאס םריעדענס־קאנםערענץ

 שטע־ םאדערען, גיכער נאר ארבײםער, די
 אולטי־ אז םרידענס־קאנםערענץ דער לעז

 ארבײטער־ די האט םערטענם, מאטום.
 ארבײ• ארגאניזירטע די װי ?אנםערענץ,

 םארשטא־ דאס האבעז אײראפא םון טער
 בלויז ניט באשעםטיגען זיר געזאלט נען,
 אויר נאר ארבײטער-פראגע, דער םיט
 דער װי םראגע. אלגעמײנער דער מיט

געמאכט אםת׳עז דער אין זאל םריעדעז

 םיט צוזאםענקוםען דאס זי באטראכט
 םארטײען םאליםישע םיז םארשטעהער

 צו םיהרען ניט װעט װאט עטװאס. אלם
רעזולטאטעז.״ גוםע קײגע

 אװ ם. א. די :װערםער אנדערע איז
 סאציאאיסטעז די םוז װיםעז ניט וױא א.

 אבזיכטעז, אוז פאענער זײערע אלע אוז
 גארניט האבען מײנונג איהר אויט װעאכע

 װיל זי ארבייטער. די םאר נוטעם קײן
 סים־ ענד פױר קאנפערענץ טרײד־ױניאז א

 טרײד־ םײד באנא םון קאנםערענץ א פעל,
 האט עס װי און פארשטעהער. ױניאז

 דער דורך ארויסכעשטעלט שפעטער זיך
 אין ל. אװ ם. א. דער םון ערקלעהרונג

 א..ניט אװ ם. א. די טאקע האט פאריז,
 םיט צוזאטענקומען איצט שויז געװאאט

פרידען דער אײדער רוצחים, דײטשע די

 אזוי זײז טוזעז םארטיעס׳״ קאנםראקםינג
אנבאטראכט. אין 1נעד»םע צו גנעדיג
 װי האכ^ צ איו ם. א. םעכטיגע די

 אם־ די געהאם ניט גאר אויס, זעהט עס
 און זאגען צו םיינונג איהר אייד ביציע
 גרע־ דער איז נעהםען צו שטעאונג איהר

 װאם םראגע, אאגעםײנער דער איז םערער,
 איבער־ זײז זאא דאס םריעדעז א םאר

 זאא ער םונדאטענט וועלכעז אויף הויםט,
 דער־ איז דאס צו װערעז. אויפגעבױט

 הא־ םראגע גרויסער דער איז ײײל םאר.
 געםיהאט ארבײטער אמעריקאגער די מז
 דורןי םארטראטעז גוט םאאשטענדיג זיד

 אםע־ איבעריגע די אוז זוילסאז פרעזידענט
ל דערפאר. צי :דעלעגאםען ריקאנער  װ̂י

 איבע־ אאעם אז האלט, א. אװ ם. א. זײ
 פון ראםעז די איז נים איז װאס רימג
 ארבײטער־ אויסגעשפראכענע קלאר גאנץ

 ארבײטער די געהם אנגעלעגענהײטעז.
 צו־ אםשר אדער :אז װאס װעניג נאנץ
 איז דאם צוזאםען. אורזאכעז בײדע איעב
 דאס. איז זויכטיג װיכםי^ ניט שויז
 *יהרע אאע אויף א. אװ ם. א. די װאס

 א געםאסם האט קאגעװנשאגס םריהעריגע
 ארבײטער־קאנםע- אז האבעז צו באשאום

 איהר דורזי און ״סײד־שאו׳״, א אאס רעגץ.
 םריעדענס־קאנםערעגץ. דער אויןי װירקעז

 די אז םריעדעז שאיםעז בײן זאא םען אז
םאתעסעז. ניט אױןי ארבײםער

 האם םונקט זויכטיגעז דעם אין אט און
 װעאכדאנשויאונג םארעאמערטע די זיד
אז אנגעשטויםעז ל. אװ ם. m רער םון

 ‘ איי• אלם געװארען באשטיטט איז פערסאינ אז םאר נעשלאסען. באםת נאר איז י אן און אמת־דויערהאםטער אז װערעזאין געאיטען האט ער װי הװעמאיכיןײטען,ב דער םון אנגעשטעלטע די װעאכער צו
 דאזינעד דער צו דעלעגאטעז רי םון נער

קאםיסיע.
• סאכצ( הלאי לעזער דעם םאר אאםיר

דערצו. געקוםען איז עם װי
:y no לאז8 אויסגעארבײטעז דעם אין

 & H דא אויך איז נײשאנס אװ איעג דער
 יבאקאנט ארבײםער־פאראגראף, קורצער

 װ♦ V? אײענם װעאכער ,20 ארטיקעא אלס
. :םאאגט

^ קאנםראקםינג חויכע .די ס ז י ם ר א י
M יחסו׳דימ די :אידיש פראםט (אין

 qjn אט זיד צװישען מאכעז װאס צדדים,
 ; םארזיכעחמ צו שטרעבעז װעאעז שידוף)

 no עהמנגהאסמע אויםצוהאלטעז און
 • סאר ארבײט םון באדיננוגגעז םענשאיכע

ן אין סײ הינדער, אוז םרויעז מענער, ׳ ־ ן י  ױ
 לצס די איז סײ אוז לענדער אײגענע רע

 אינמגד איז זײנעז זײ װעלכע מים רער,
 11א באציהוגצ!. תאמערציעאע און םריעלע

m צו בארײם זי> זײנעז צװעק דעם 
 ארגא״♦.^ דער םון טײל א אלס עטאבלירעז,

 Jr * נײשאנס״ אװ איעג דער םון ניזאציאז
ארבײטער־בױרא. שטענדיגע

 -ר; W אאײז באשאוס דעד װי אזוי און
K עהרעגזזאםםע צו ברעננעז ניט נאר }m 

 ארבײםער, םאר באדינגונגען מענשאיכע
 ויי םאשינעריע א אויםבויעז מוז מעז נאר

 מס ?hi דארום לעבעז. איז דורכצוםיהרעז
 םאר קאםיטע ^די געװארעז באשאםעז

 געזצאוע•^ ארבײטער אינמערנאציאגאלער
 L.' בא- איו גאםפערס זועאכער איז בונג״.

r די םון אײנער אאם געװארען שמימט i־ 
 ;מאראיי־ די רעםרעזענםירעז צו אעגאטעז

שטאאסעז. נינםע
 אז צו,pבאםער צו כדא' איז דא און

i צו ענםזאגם ניט זיך האט נאםפערס  pn 
 רשי איז ^דיל קאםיטע, דער םוז אײנער

r> געװעז זײנען קאםיטע tלp, • װעי{םנ 
 ״ חגם אויןי אפיאו ניט װײט נאר שטעהעז

 & %* 7אי ער טרײר־ױניאז-שמאנדםונקט.
 no רעפחמקנטאנט אײנציגער דער ײעז

 mt <ױ און קאםיט^ג דער אין ארביןטער
.£|#^1צזנעגמגצ אםענהערציג גאנץ ווערם

 ער װאלט סטרײק, םון טעג עטאיכע די
 נקםה אויס פשוט געווען, באהבה $2pn עס
?אמםאניע. נידערטרעכטיגער דער אן

 דאם םאקט, דער נאך הוסט דערצו
 ערשם האט קאםישאן סוירװיס פאבאיק די

 ב. דער געמאכם צוריה טעג םאר א םיט
י םון פרעזענט שעהנעם גאר א ט. ר.  ם

 םאהרט װאם יעדער, דאאארס. איאנען
 הא־ דארף און קארם איהרע אויף איצט

 םענכס 2 צוצאהאען מוז טראנסשער, א בען
 הימעא-שרײענדע א געװען דאך עס װאאם

 דיע־ םיז םײא א םון אז אונגערעכטיגהײט,
 עם־ ארבײםער די כאםש זאאען רויב זען

 האט עואם דער פראפיטירען. ניט װאס
 םינדעסטע די 1זעד» געקענם ניט דארום

 אננע־ די פוז פאדערומען אאע אין עואה
 געםוזם האט ער םארהעהרט, שטעאטע.

 אוז געםעסיגע, זעהר אאס באטראכטען זײ
 ניײ געבאיבען נאר נים ער איז םאאגאיר

 האם הארצען איז נאר סטרײה, צום טראא
 סימפאטיזירען םאאשטענדיג געםוזט ער

 װאס דעם, אויף אכטענדיג ניט איהם, םיט
 האם פרעסע קאםיטאליסטישע נאנצע די

 אױפגעהױבען געהעצט, געװיסענלאז אזוי
 ״געזעץ פאר געםיאדער מורא׳דיגען אזא
 דעם םארשרײענדיג און ארדנונג״ און

 ״רעװאלױ װאהרהאםטיגע א אאס סטרײה
 קריעגס־סעקרעטער עקס דער װי ציע״,
 זײנע םון סםרײס דעם באטיםעלט האט

שסלא&ען.
 נאך רעזואטאם? דער איז װאס און

 אנגעהאלםען האם םטרײק דער װי דעם
 אויטא־ דער צאר, האם טעג, םיער

 נאכ״ געםוזט געריסאן, ם. אינדאי קראט,
 צוזאםענ־ זיך איצם שוין װעם מר געבען.
 איהר װעם ער ױניאן. דער םיט קוםען

 םארהאנד־ אבער חאיאח, אנערהענעז, ניט
 !מר װעם םארשטעהער איהרע םיט אען
 םא״ איבעדיגע אאע אנבעטרעםט װאס און

 גזד איבעתעגעבעז ךײ זײנען דערונגעז,
ארביטרײישאן. צו װארען

 גאגצעז דעם םון השכא םוסר דער
 די או צרשטעג^ קאאר: v* סטרײק

יוגיאן *סרזנפדש־' א no םעגח אאםע

געהערען. ט. ר.
 םאר װײדזשעס םון העכערונג א .3

 שטונדע א סענט 75 אנגעשםעאטע, אאע
 פרא־ עהנאיכע אן און טרײנמען, אאע םאר

 אנדע־ אלע פאר העכערונג סארציאנעלע
 םארשיעדענע זייערע אין ארבײטער רע

און ארבײטען,
 —ארבײטס־טאנ ־שטונדיגען8 אן .4
 געװעזענער דער רעסיװער, דער ער, ד.אט

 טראכ־ םיעל גארניט מריעגס־סעלןרעםאר,
 ניט אנערקעגט ער אז ערקאהערט, טענדיג

 ;ױניאז קײן אנערקענען ניט װעט און
 ״אםאלנאםײטעד די באטראכט ער אז

 רײא־ עלעסטריק ענד סטריט אװ אסס׳ן
 ״אויט־ פרעםדע, א אלס עטפלאיעס״ װײס

םישם װעלכע ארנאניזאציאז, סײדיגע״

 קאנגרעס ױניאן טרײד טערנאציאנאלעז
 דארםען איצט שפעטער. צײט זײז װעט
 עאיײאענדער די םון םארשטעהער די נאר

 ווא־ םריעדענס-פראגען. די כאטראכטעז
 אױף דאדט, זועאען חאיאה, טאמעי, רום
 אויד זײז ארבײטער־קאנםערעגץ, דער

 וועט םארשטעהער, ־ ארבײטער דײמשע
 םאר• בארעכטיגטעז א האבעז קענען םען

 גע־ ^דײטש א איז םרידעז דער אז דאכט,
 װעט דעם דורך אוז םרירעז״, םאכטער
 װירקונ^ די װערען אפגעשװאכט שטארק

 דער אױף האבען העגען ארבײטער די װאס
 עלי״-רעגי• די םוז פרידענס־קאנםערענץ

רונגעז.
עען אט  םון םאראגראםעז אײניגע זי

 א.. אװ ם. א• דער םון קרקאעהרונג דער
?לאר: גאנץ שטעלונג איהר מאכעז װעלכע
 חײסש ־— דעלעגאציע אסעריקאנער ״די

p עס a אזא אויןי האש — עדקלעחרוגג דער 
 דעם מון צװעק דער דאם אויסגעםונען, אופן

 די דאס געװען, איז בערן אין צוזאםעגהונפם
 צענשראל־ די פון לעגדער די פון דעלעגאםען

ײן, דארט זאלען מעבטע ש דער דאס און ז  חוינ
 געװען איז צזזאםענקונפט דעם פאר גרונד

 טעםיגקײם סאציאליםםיאזע g אראנז^ירען צו
 בערן כאו־פקםער. אינטערגאציאגאלען אן םון
ען אויםגעקליבען איז ײאי  •לאץ דער אלס גע
 ®אתט, דעם צוליעב צוז^םעגקוגפט דעם פאר

ען פריעדענס־באדינגונגען די װאס ײנ  גאך ז
 געװען, אונשערגעשריבען און פארםיג גים
מ דארום װאלם עס און םי פלאמא די װען' ע  ג
ם ^ ני כטי ט או«ך רי  ח*בען צו רמטזאם ני

 דעלע־ בולג*רי*ע און עםםרײכיאזע דײ»סזן,
םיגג א אויןי גאםען tn אין םי g a. דערצו 

 בא״ דעלעגאציע אםעריקאנער די חאם נאך
 גע־ חאט קאנוועג^אן *?* אויב אז םראכם,

ף אײגפלוס אן חאבען צו תאפט  אפי״ די אוי
 זײע־ חאכען װאם ®ריןנדענס־^לוחים, *?עלזנ

 דער װאלם ®אריז, אין איצם באראטונגען רע
ט דעם דירך *ײעק  גןך חןרגרײכט בעסזני ני

פיעל װאלט ער איו, 7»םי דער װי װארען.
® p געװארעו״ ידימעי ro ארבײשער״ די אין 

ט ®אר^לעגע, ײ ב ר א ע ^ בא־ זײער ®אר אוי

 םינםטענס, און, אםת־רעםאקראםישער.
 די האבען דורכצוםיהרען. אאעס דאם אום

 ארבײטער אײראפעאישע ארגאניזירםע
 ארבײטער־קאנםערעגץ, אן געװאאט ניט

 ױניאניסםען טרײד באויז װעלכער אויח
 םאר• זײז זאאעז װארט םון זיז ענגעז אין

 אוז םאציאאיטטעז אויד נאר טראטעז,
 םארשיעדענע םון םארטרןןטער אאעראײ

 אר־ דער אין דא זײנען װאס םײנוננען,
בײטער־באװעגונ^

 דער איז םארשידענזזײט דאזיגע די
 די איז א. אװ ם* א. דער םון שמעלונג

 אױ־ ארגאניזירמער דער םוז םארשטעהער
ענגאאנד םראנהרײןי. אין בײטערשאםט

 רעזא־ די אײענט םען ורען צוריק. צײט
 קערפערשאםם דאזיגע די װאס אוציאן,

 מוז רוםלאנד, צו בטנע אנגענוםען האט
דאס איז שםוינען: םיט םרעגען םען

 פא־ געקענם עם האם אםת? װירהאיך
 םעדערײםעד סענםראא דצר םים סירען
? ױניסז
 צד וױכםינ רעזאאוציע־איז דאזיגע די

 האם ערשםענס, אורזאכען: דרײ איעב
 דער פון האנװענשסז סיםי אםאאנטיה די
 אזעא־ עמאיכע םארװארםען א. אװ ם. א.
 קאאר, דארום איז עס און רעזאאוציעס, כע
ײטע די אז  אין האנװענשאן דער םון ם

 א־ א די אױט נים דריסם םימי אטלאנטיה
 אםעריהא־ די םון םײנונג ע נ י י ם ע ג

 הונ־ 5 װעניגםםענם אם ארבײםער, נער
 ארגײכתד אםעריהאנער םויזענד דערם
םײװנג םארקעהרםער א םון סונקם זײנען

רעזאאו־ דאזיגע די איז צװײטענס,
 שמארק אז באװײז, קאארסמער דער ציע
 אםעריסא־ דער םון גיפט חנר איז עם װי

 פוז טעםיגמײטע) די םון און סרעסע נער
 אונםערזוכונגס-קאםײ םארשיעדענע די

 םאר איצמ קוםם װאם אאץ, געגען םעם
 היב־ א אויף עס דאד־האם רוסאאגר, אין

 נע־ ױם נאר נים ארבײםער צאהא שער
 סונקט גאר װירקוננ, םינדעסםע די האט

װירקוגס פארקעהרםע א
 קאאר רעזאאוציע די םאכם דדיםענס,

 תאאעגדער העררעז די אז אאעםען, םאר
 נײ אזוי זיך האבען װעאכע פריעי, און

 דער פאר אויםגעםיהרט דערמרעכםינ
מ no קאםיכמג סטױוענםאז א ת  האבען ו

 חנסרעזענ־ זײ אז אײנדרוס, דעם געםאכם
 ארגאניוירטע זײ םון םײטגג די טירען

 איעצגנד זײנען יארג^ גױ םון ארבײםער
 באװע־ דצד פון שא(י שװארצע די איך

 ארבײםער ארגאניזירםע די דאס טנג;
 אט ומנבעד העפ םויזענדער כױט שםעהען

 “סא געםײנצ און דעסאנאגעז צזוײ פוץז־י
 צרסטבאס צזדצר גאך זאא איםישעגג^

 רעזאאוציצ, פאאגצנדע ױ m רחנרע^
ר םירגיסנן מ מ ^ יחשנ־י וחנדםירציה ו

 שםאדטישע פאר פלאן זיץ און הײלען
באםעס.

 זײן װמם סטרײה איצםיגער דער צו
 װיײ איהרע איז ט. ר. ב. די פאר אעסאן א

 אנגע־ איהרע צו סײ באציהונגען םערע
 אאגעםײנעם צום םײ און בםרם שטעאםע
 זעהן. צו באײבם דאס בכאא, פובאיהום

 צװײם־ שםארק אײנער םעג יעדענםאאס
 גאויבען, םען םעג ניכער דעם. אין אען
 ויאה אעצטע •אסירט האם װאס דאם אז

 וױדזנר־ צוקונםט גיכער דער איז זיך װעט
 געגען םאן צו איז װאסתשע האאען.

 דער צו סו* א םאכען םען קען װי ? דעם
 סאר־ די םון און סובאיסום םון רויבערײ

 קאר־ די םון זײם דער םון אנגעשטעצםע
 דא אויך קוםם נאטיראיך, ? קאמפאניעס

 די וועאכען סאאסב־פאאן, חןר היאח צו
 אײזענבאהךארביי־ די םון בראדערהודס

 צו באצוג אין םאתעשאאנען האבען טער
 זאא װארום אאנד. פון אײזענבאהנען די
 קארס די צומנהםען קענען ניט שטאדט די

 אסע־ און ארבײםער, די םים בשותםות
 אי און עואם דער אי אז אזוי, זײ רירען

 ? צוםרידען זײן זאלען קאר־ארבײםער די
 אנ־ אן הײאען םעיאר אונזער אבמר האט
 וױיכד אזוי נים איז וועאכער פאאן, דער

 װעא־ אגקר פלאםב־סאאז, דער װי געהענד
 רויבערישמ די שםערע׳ן שםארק ipp כער

 זײן קא»פאניעם. אונזערע םון אפעםיטען
 שמאדם די אז דע̂נ אין באשםעהט פלאן
 װעא־ םון באסעס, בויען נעהםען זיך זאא
 אײגצנםיםצר, םואער דער זײן זאא זי כע
 קאנ- שםארקע םאכצן אוםן אזא אויױ און

 נריי- אין םרצחשאךםראסם דעם קורעגץ
יארס. נױ םער

 נאםיראיך װעם ?ײן, קען פאאן, דער
 די אז גראד, גרויםען א צו ביז העאםען

 םרעך אזוי קעגען נים זאאען האםסאניעס
 חנר צו אבער עואם; דעם באראבעוחנן

 קאר- וײ אויך העאםעז רחנם •אאן דאזיגער
 צוױים- םען םצג דמם איז אגגעשםעאםע,

סאר שוחנד אח עם אוינ וואוײם, לען.

 װאס טאן, ניט ג$ר טאר רעגיירונג
 צו םאלק רוםישען דעם שטערען זאל

 רעטערונגס־ אײגענע זײן כאשטיםען
 אײ־ זײנע םיט אײנקלאנג אין פארם
פאלייטישע און עקאנאכױשע גענע

אידעען•
 האנ־ םון־ םאדערען םיר הכא, סך ״אין

 האנסםיטוציאנע־ זײנע אויםצונוצען גרעם
 אײנ־ צװעק דעם םאר טעםיגהײטען אע

 אויסאענדישע גרויםםוטיגע א צוםיהרען
 די םיט אײנסאאנג אין איז װאם םאאיסי,

 האאט װעאכע נאציאן, א פון טראדיציעס
 עראינערונגען עהרענװירדינע די טײער

 זי װעאכער דורך רעװאאוציע, דער םוז
 ביר־ דעם םון און ט^עײארעזiגעגרינ^ איז

 פאר־ איז זי װעאכען דורך גער־קריעג,
געװארען.״ אײבינט

 דער םון דעאעגאטען בראװא, בראװא,
 נױ פון ױניאן םעדערײטעד םענטראא

 גרוים־ אין שעהנער אײער מים יארה!
 רײגגע- איהר האט רעזאאוציע םוטיגער

 אר־ ארגאניזירטע יארהער נױ די װאשעז
 שאנד־םאעס. שײעיען א פון בײטערשאםט

 רעזאאוציע דאזיגצר דער םיט האם איהר
 די צו ענטםער ריכטיגען דעם געגעבען

 יאר־ נױ די םון שענדער און ?אראויםדער
 הא״ n צו אדנײטער, אתאניוירטמ הער

minpjj ייל ו אמיסריעיס

 װעא־ אירגענד פון אםאזיציע םינדעסטער
דעאעגאט. נען

* :רעזאאוציאז די איז אם און
 םאראיײ די פון בירגער אאם םיר,״
 דעם אויף םאדערען שטאאםען, ניגםע

 שםאאטען סאראײגיגטע די פון קאנגרעם
 איצםײ דער אין שםעאונג א נעהםען צו

 ברענגען זאא װעאכע אאנע, רוםישער גער
 גע־ באא?אדע דער םון אפשאםונג דער צו

 ניט סאװעכדרעפובאית. רוסישער דער גען
 געגען םאחמה הײן ערקאעהרם האבענדיג
 דורך טויט באאהאדע די ברענגט רוסאאנד,

 םא״ יעדען טויזענדע הונדערםע צו הועער
נאט.

 צר די אונבאדינגט פאראאנגען ״םיר
 םאאדא־ אםעריקאנער אאע םון ריתרוםוננ

 םיז אויפנעבעז דאס און רוסאאנד אין טמן
ד םםעציעאע קריגעז צו פארזוכען אאע  ח

 דאם דיענסם. דארטיגען דעם פאר קרוטען
 פון םאאדאםען םאר ארבײט קײן טם איז

דעמאקראםיזג
 ערנםט העכםם סרסםעסםירצן םיר

 םיטװיר־ און םיםארבייטען דאס געגען
PPן no אירגענד םים רצניתנג אוגזער 

 נרופען, קאנםר־רעוואאוציאנערע וזעאכע
 — דעגיסיז אדער קאאםשאס םון די וױ
n םא״ ד*כמיעדימירםעז א םון דצעגצר

\



ן פאל »ין פיו דאם ווי יט, «ו לינצר ו  Ttf ו
אייגענמונ^ און לזןנען םאר *«חר

8. oy דאס ווערען, ער?לעדזרם זאל g גזך 
ם זאל װיידזש ניגעגדער ל ח ^ *י װערען ג  י

ט אויפגעטןןגענע די ״ רנ *, g — פ דז  װאס װ״
 םים אייגקלאנג אין איז און באזירט איז
ע דעז• פון לעבעגס־סםעגדערד דעם צי א ליז מוי  ג
צ״ם. דער פון

 גע־ ?אלען װײדזשעס גלײכע דאס .9
ארביים. גלײכע אאר ®רויען צו ווערען גאחלם

10. egn פאר געבדויך און םארקויף דער 
 װאם ארםיקלען, פון גװעקען קאםערציעלע

ײנען  •רײװאט־׳חיז־ אין געװארען געםאכם ז
װערען. *איבאטען זאלען מען,

 זוערט װעאכער םראגראם, ראזיגער דער
 די םאר דייטם״ אװ ביאל ״דהי נערוםעז

 איז איז. ער זוי געםעםיגם ארבײםער,
 שטארקע מאנכע סיט דורכגעגאנגעז אבער

 דער םון קאנװענשאז די ענדערונגעז.
 צו- זיר זײ םים אויך האט ל. אװ ם. א.

 ענדליכער זײז אין םרידענגעשטעלט.
 אװ ביא דאזיגער דער זיןי אײענט םארם
 וױ םונקטען םאאגענדע רי איז רײםם
:םאלגט

ט זאל ארבײט .1  װערעו באטראנם ני
םחורזז. g אלס ז וי ל ב

 םחורה. א איז ארבײט הײםט, (דאס
 װאס עםעס. גאך זי איז דערצו אבער

געזאגט). ניט װערם דאס איז. עפעס רער
2. Ogn אלע פאר פאראייגיגונג פון רעבט 

 גוט אזוי ארבײטער, פון גװעקען געזעצליבע
*רנ״טס־געבער. פון װי

 םיז רייטס״ אװ ״ביא דעם אין (אלזא,
 דאס אויד ארײז איז ר ע ט י י ב ר א

 ארבייטס־ םאר םאראײניגונג םון רעכט
 צ• ע ז v ג פאר נאר דאס און :עבער.

 זוי וױים גאט װעלכע צװעקעז. ע כ י ל
 עם װען װערעז, אױםגעטײטשם קענעז זיי
 דערצו. וױאען גוםער דער נאר דא איז

 אויסגעלאזען גאנצען אין איז דעם אחוץ
 םארזאם־ פרייער םוז רעכס דאס געװארעז

 רעדע. םרײער אוז פרעסע םרײער אונג,
 צו רעכט דאס אײנעם גיט װאס עטװאם.

ודמערות). אײגענע זײנע מאכעז
 און קינדער־ארכײט פון **יטאפונג די .0

 באגרענגונגען אזעלכע פון ארויפלעגונג די
 ײעל־ נערזאנעה ױגגע פון ארבײט די אויןי

 זײער פון פארטזע«וגג n ע-רלויבען זאלען נע
 רינטיגע זײעד פארזיכערען און ערגיחוכג

עכםװיקלוג^ קערנערלינע
 םאר־ דעם םוז וױיט זעהר איז (עם

 זײז זאלען ארטיקלען אזעלכע אז לא:נ,
 האנ• אינטערנאציאנאלעז אין םארבאטעז

 ם. א. דער פוז םאר^טעהער דער װי ׳דעל
םארלאנגט׳). עס האט ל. אװ

 ^ביל דעם אין נימא װארט קײז איז עס
 די םוז רעכט דאס װעגעז רײטס״ אוױ

 דער וועגען װארט קײז אויך סאטראזעז.
 אין און שטרעםליננע םוז געמאכט ארבײט

 אװ ״ביל חגר פרױואט־הײמעז. די
 אבי־ םוז בא׳עטעהט איז, ער װי רייטס״.

 ק:א- א םוז זײנעז װעלכע םראזעה סעל
 אנדע־ םון ארבײטער די פאר װערט פען
 ^טאלצירט װאס־ז^ע םאר נאציאענן. רע

 פעדערײ^אז אמעריקעז די תןרמיט אזוי
לײבאר? אװ

 ענטםער ריכטיגעז דעם ענטםער, דעם
 איז געםינעז מיר װעלעז םראגע דער אויף

 דעם, םון באטראכטונגעז װײטערע די
 םאלגענדע די איז םארגעקוסעז איז װאם
?אנװענשאז. לעצטער דער םוז טעג

n  t פון םײסםע די םאסעז, אדגײםעגדע 
 גע־ זײנען קאםימע דער צו ד^עגאםעז ^די

nוי  m קאפיםאליסטײ םוז םארטרעטזנר 
w .דעסטוועגעז םוז אוז אינטעחנסעז 

 ײאס זועניג זײ פאר גאספערס זיר האם
געהאט. םורא ניט האט ער ^גישראקע?.

jrfrhri אין קוםעז דורןי ווערען צו ממא 
 ענט־ אזוי האט און ; זײ םיט גאריהרונג י ,

 בא־ איז קוםעז צו זיך ענםזאנט מחנדעז
 ,״פאליטי־ םאחמיערענע די םיט -ךיהרונג

m .זײ אונםער פאר׳שטעהענדינ םוער״ 
 סא־ םאחשיעדענע די װי אנרערע קייז נים

!וױ^יסטעז
 םײנונג דער לויט אז קלאר/ איז עס ^

 ל. אװ ם. א. דער םון סחגזידענט דעם פו}
 געםעהר־ םיעל סאציאליםםעז די ?ײנען
 װי ארבײטער־באווענונג. דער םאר ׳קיםנר

 בור״ דער םוז פארמםעהער םמחשידענע די
דיואזיע.

ט פון ע לי שו מ דז ר » טו ץ ם מ איג פ

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
Aug. 15, 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct. 6 th, 1917, 
known as the “Trading with the 
Enemy Act.״״

 זײ־ *ױיט װי אוז ארבײט. אפעראטיװע
 אבםוע זײ דארםעו ערלױבעז כחות ערע

 V* צראםאנד םיזישעז זײער אױף געגען
 במ דיעגער פון װ*.ל6צ די פארקלענערעז

 דוואר* דער אפילו און םיניםוב^ דעם
^ גיק  אײםעך דעם םיט בא־וועגט זײן דא
 עי אוז לעדוערר. רעאלוציאגערען א םון

 נס^טםעדש צו קינדער די לערנען דארף
 צופ באציהוגנ זײער און םליכמעז זייערע
 אימגר רײחגגדיג גרום;ג דער פון לעבען

 םא־ פון באריכט דער ,זאגם פראנע דער
:װעט

אױו־ םיז םאכט ש\\זל בורזשואזע ״די
 לײדיג-געהער. פרעועליגירטע תלםידים רע

 אר־ צו אונםעהיג זײנעז װאס םענשען,
 עקססלואטא־ זאגאר אפט גאנץ און בײט,

 זיײ װעלכע באדיענטע, ש\\זל די מארס...
ג אזא איז געווארען געשטעלט נעז  לא̂נ

 געםיהל א ענםװיקעלט אפט גאנץ האבעז
 די צו ביטערניע און באלײדיגונג םון

 ארבײ־ גײע די שיהואל. םוז ליעבלינגע
 צת< איהר אלם גע^טעלט האט מוהל מער

 אנזעוא ד.ויכעז א םון קולטיװירומ די
 אר־ פראדוקטיזוער םון םארטעז אלע םאר

 אר־ די םאר אכטונג טיעםע א אוז בײט
 דארמט דעריבער אוז מאסעז. בײטער

 די קאמונע ^והל ארבײטער דער .איז
 מגהטען זיר אויןי שילער אוז לעהרער

 וועלכע^דער ארביים, םיזישע אלע די
 ארױםגעצוואונגען האט סיםטעם אלמער

אנדערע.״ אױף
אדבײ־ םוז םיםטעם נײער דער איז

 ^ותםות־פאראנפד די וועט בילדונג מער
 פח זוערעז אראפגענומעז װארטליכקײט.

m פלייצעם עלטערעגס די i  m איוים־ 
 אל־ דער םון יענע אויןי וועחןן געלײגט

 איצםער- דעם אין געםײנדע. געםײנער
 תאט געזעל׳מאםט חנר םון צושםאנד דיגעז
 קעםפםען צו נאר ניט ארבײטער דער

 םאר לעבען א מאכעז םים פארזארגעז צו
 קינחנד זײנע םאר אויד־ נאר אלײז. זיד
 טרא־ מוז זי וואס דערםאר וױיב, אוז
 איצטער קינחגר. די האדעוועז אוז געז

 קלאס ארבײטער םון קינדער די בילדעז
 דור. קומענדעז דעם פוז םעהרזזײט די

 געביא־ האבע| עלטערעז זײערע װי פונקט
 געגענ־וחנר- דעם םון םעהרהײט די דעט

 די אז איז. רעזולטאט דער דור. טעעז
 צר דעם אויםהאדעוועז םוז לאסט גאנצע

 ארבײטער אוים׳ן םאלט דור קונפטיגען
 איתם מאכט אריםהײט װעמעס קלאס,

 איז דאם םארםראגעז. צו דאס אתםעוזיג
 סאציאליס־ דעם איז געווארעז אנערקענט

 די םוז ערציזזונג דער םאר פלאן טישעז
 םאר פאראנטװארטליכקײט די אוז ״ױנ<ע

 אוגטער־ איז ראסע דער םון סינדער די
 אנ- בירגער אלע םוז נעװארעז גענומעז
 שטונדען, די נאה קלאם אײז םוז שטאט

 ^והצ אין פאוברײננעז קינדער די װאס
 עלטעיעז, די כדי לענגער״ םיעל זיינען

 בא־ הענעז זאל מוטער. די דערהויפט
 םארשקלאםומ־פון דער םון זוערעז םרײט

 גאר אױף קינדער. די אויף אויםפאםעז
 געבמ אכטונג מעז ׳וועט הינדער קלײנע

װאו נױרסעריס, קאמוניסטישע די איז

בל"• וחגט רעגירוננ סאװעם די .צי
 בא־ גוט א געזאגם האט ניט״ צי בעז

 לעןר זיןי זזאט װאם מרײבער, קאנטער
 ^אבער רוםלאנד, םוז צוריקגעקעהרט טענם
 בילדונג פוז םעלד אוים׳ז ארבײט איד,ר
שטענדײג.״ נערויערען װעם

 דע־ אויף ג/ףעטיצט איז ערהלערונג די
 גמ״ דעם איבער באריכםעז אוז קרעםעז

 אז קוםעז וואם בילדונ^ םוז גענשטאנד
 לאנד. דיזעז איז רוסלאנד םון גראדעגוױיז

 אונ־ אן םוז רעקארד א בילדען זײ אוז
 אוים־ גרויסע ארן אנעטרעמונג געהײערע
םיהרוננ.
 ארײז איז רעגירונג ארבײטער די ווען

 אוים• זי האט רוםלאנד, אין קראםם איז
 ביל־ םאלקם די איז גאר ניט אז געםונעז,

 םוז םארנאכלעסיגם קלעגליר *עװעז דונג
 יענע אויך אפילו אז רעזשים, אלטעז חןם

 םיט בעקוועמליכקײטען בילדונגם םאגערע
 פארזאתם נעוועז איז םאלק דאס װעלכע
 םאר׳וואלטעט און געבויט געוועז זײנעז

 םאלקס די גײסם. קלאסעז אײנגעז אז איז
 םון געווארעז ערצויגעז זײנעז םאסעז
 גײםט איז קינדהײט םריהער זײער

 קלאםענארמיגע6? זײער פאר קערפער און
 ענגקע־ די םון אנזיכט דער נאר לאגע.
 איז טיפ אלטעז דעם םון םעדאנאגעז פיגע

 צװײ י1יאו צוטײלט געווען םעגשהײט די
 אויס• אוז אײנברענגער די םײלעז, גרויסע

 אר- די און אריסטאקראטעז די ברענגער,
 אויבעחשטע די םוז קינדער די בײטער.
 םאר־ צו געװאח ערצויגען זיעעז קלאסען
 און ארבײטער אוז ארבײט די האסעז

 אויוי אוז לײדיג־געוזערײ אויף קוקען צו
 זױ אזוי אנדערע םון עקספלואםירונג די

 עק־ פוז ארט אידעאליסםישעז אן אויף
 םאר׳ן געוועז נים איז בילדוננ זיסטענץ.

 קא־ און אינטעליגענטער םאר אוז לעבעז
 סםאטוס אלס נאר ארבײמ, אפעראםיװער

 וועלכע מםעלונג, געזעלשאםטליכע א םאר
 די פרױױלעױעז. איז זיכערהײט געבעז זאל

 שטעלעתזאלטער נעוועז זײנעז לעהרערס
 גע־ זײנעז וועלכע אויבען, םוז בא^טימט

 די םאלקם־גײסט. םון אפגעריסעז וועז
 א געװען ניט איז שוהל־סיסטעם אלטע
 צו לוערקצײג א נאר בילדומ. פיז תוואל

די םאלק. םון םחות רי פארדונקלעז
 אלס געװארעז אויסנענוצט זײנעז ׳סוהלעז

 רע־ םון פראפאגאנדא דער םאר װערקצײג
 א פוז ^אפונג דער םאר אײדער אקציע,
םילאזאפיע. לעבענס מאדעמע געזונדע
אי־ םאװעטעז דער לויט שוהלע, די

 האר־ אלס ווערעז אויםגעםאסט מוז דעע
 עס זיו. אמת׳ן אין לעבעז א צו בערײטוגג

 םיניאטור. איז געזעלעןאפט א זײז דארף
 ארבײטער אז זײז דארף ש\זזל יעדער

 זאלען די.קינדער ^ועלכער איז גאמונע.
קא- םון לעבעז א פאר זוערעז ערצויגעז

 אוים• האם קאמיטע דאזיגמ די וואס
 זײן וועם דעם װענעז אאגעסײז. אין געםאז
 נײ־ אװ ליעג די װעז רײדען. צו זױים

ס  װײל וױרקליכקײט. א ווערעז וועם מאנ
 אינםערנאציאנאלער םון ארבײט גאנצע וײ

 אױסגע- נאר העז ארכײטער-געזעצנעבונג
 דער םיט םארבינדונג איז וחנרעז פיחרם

 אי־ מיר װעלען דא נײ^אנס. אװ <יענ
 גאם־ װעלכע פאר םונקטען, די מרגעבעז

ם זיך האט •ערס על מ ^ ײננ  1זײ מיט א
 קא־ דער פון םרעזירענט אאס יכח נאנצעז

 גע־ װערם עס וועאכע װעגעז אוז נױםע
 בעסטעז אם רעפחנזענטירעז זײ אז ואגם,

 אמעריקאנער דער םוז גרונד־פרינציפעז די
 דא זײ וועא איד באװעגונג. ױניאז פרײד

 םאר־ זײנעז זײ וױ איבערנעבעז צחנחמט
 גאמפערס: םיז געװארעז נצעלאגעז

 ער־ ^רםיעס ק^נטראקטינג חויכע *די
די זאלען ^טאאטען מלע אין דאס יןאנחיען,

*9&VW ײטנייזז עםאבלרדפ •
:װ^רען אויפגעז^לטען און

 עס ז^ל §רא;)טי״ און געזע*ליך דאס .1
 דעם *רן ארנײט די דאס װערען, גאנװאכש

 חאנ־ גיטקײן סחורח, קײן :יט איז ס*נ*ען
דצלס־ארםיקעל.

 גים זאל ארבײם גע«װאונגע:ע דאס .2
 » פאר »1̂םרן> א אלס סײדען *קזיסטיוען,
 געזעצליך ריכטיג, איז װעלכער ••ורבדעכעז,

געװיזי־ען. גאזויזזגז
 ®אראײניגונג, פרזיער פון רעכט דן>ס .8 ׳

 פרויער און רעדע *רייער ®ארזאםלונג, •רײער
 פאר־ גים און פארלײקענש גיט זאל יחןסע
װערען. קידצם

% A ת*נדזגלס־*ײ פון םאשראזען די דאס 
ײן ןןןלען ׳§^ן ט גאר*גםירט ז  רעכט דאס מי
ײ װען ?ןיםען, זייערע •ארלאזען *ו  זײגען ז

צי i אין וינ r w.
 דארןי סחורח *דעי ארטיקעל ק««ן ךאם .6

 אינםערגא־ אין װערען טראגס^רםזרט ן*פ
 פון ן6דוק«י6י8 דער אין ח*נדעל, *יאנאלען

ן ע כ  קינדער גענוםען אנטײל ח*בען עס ^
ד%.6י ?עכצעחן *וג»ער

״ן דאס .0  זאל סחורח אדער ^רטיקעל ק
 אינםערנאציאנמ־ אין װערען ונוגעלאזעז ניט
n דער אין חאנדעל, לען ip sן#  װעל־ &דן קגי
 שאראורםײל־ גענומען יןנטײל חאבען op כ*|
•ארברעכער. מע

 דער ד^ס װערען, ערקלעחרט ז»ןל עס .7 ״.־ ד
 הןזנ־ און איגדופטריע דער אין •ורבײטס־כאג

6 אזטוגדען 8 איבעסןזשײגען ניט זאל ךעל

 •רעזידענש אונזער «ון חויז דעם אין , חויז
װילסאן.
 גע־ אזוין חאט איחר אויב נים, ווײס איד

 געחעך װאיטיגגםוןן אין נאר דעם, ?טגיעו טעיח
 אזואז־ און גבאי׳םעס גוםהערגיגע ®ו־וםע, ארום

:*זוי זיך קען
True translation filed with the 

Postmaster at New York City on 
Aug. 15, 1919, as required by the Act 

,1917 ,of Congress approved Oct. 6th 
Trading with the״״ known as the

Enemy Act״״.
 םי*ד יאהר, g דאלאר םויזצנד 75 די פון '

 נא- ■רעזידענם אונזער װאס געזאגם, םײנס
 םויוענד 21 באממלען דארמען ער װעם קוסם,
 בלע״ו). םזןקס (אינקאם חכנםדדעםײער ו^לאר

 דיילאםא־ 9 םאכען דעדצו נאך ד»רף ער און
 בײם וועם װאס עלום, דעם לכבוד סעוהח

 םאיאגםהד!. א ipeogpig יקרות חײגטיגען
 בעלגי^ער דער *ו־גאסם *חזא־ קוםעז אט און

רעץ עגטלי^עי דער און קעניג  און קרוין-י
ײ דארף סען  בײם — אויפנעמען *זןהן ו

n« חײגםעען v v!
 גװאל־ דער ®גן 4מיםע אין עס. איז אזוי

םי דיגער ראמערי ױ אין םאנכעל canyn י װי , 
״, סען  חא־ םיר ווען דעםאלט, סאםע און הויז
 גע־ חויכער דער אין אדײנגעריפען זיך בען

 אויפ- עחרע גרויסע די חאבען און ועל׳נזאםט
 אונו אמיקם •ריגצען, און ?עגיגע צוגעםען

J« גרויזאםער דעד אוגו דדיקם און in p ׳ 
תויו׳' ,״װײסע! »»r *יז הס־יבער יון

/7 ״ - v״ • •• •* ־ג־ ,^ י , ^ ,v,5' . , ״ ׳1-

 גצ־ :װארם קרעפםיגע דאס געגןוםען ענדליך
I יקרות געגען םיטלען פינט

 חויט־^זינדעריי געג^ן איץ יקרות געגעז
עם. הײסם פראפיםירינג, —

 אפילו חוים^טינדער״, ,׳ײאס װארים
 חאט דאס איז, הויכדשינדערײ פרײבדליכע

ן אויןי פארווכם װילסאן אוגזעד אויך י י  ו
 פאר־ ער חאט ןיאס און חויט. אייגענער

 דעי־ •אריז אין איחם האם םען װען זוכם,
ם׳ דער פאר חאטעל־ביל דעם לאנגט  יואס *״

 געראטעװעמ און #לום געםאכם חאם עי
פריעקרײד.
 בעל חאםעל א״ער אז םאר, אײך אזטעלם

 אזא צו אײד טעלםr קעטסקילס די אין חבית
ל: דןך צװאנציג — לאזעי םיט באארד בי
ן דאלאר; םװזענד — אזוי גלאט לאר; ״  ק

ײן און ם»רגיפא:עס  חאט פויגעל־ס׳ילך ק
אן א — טאקוםען ם י נ איחר  דאלאר; מילי
^אר בעדג די *ויר קוקען פאר  װאנומנן די און
אן א — בעם אײער אין  און דאלאר. םילי
ך סתם ביליאן. א נאך אזוי-זי

װיל־ אועער האט ביל עחנליכען אן און
 געחיײ חאט עס יאריז. א׳ין באקומען ס*ז
אן צוויי — חאםעל דעם פאד :אזוי סען  םילי

 אגיע־ ק«ין תאש םזןן װאם דערפאד פראנק;
ט געסט רע  — האטעל אין ארײנגעלאזט ני

אן; צוױי נאך לי  וחר עס װאם דערפאר, םי
ן םעןזר אפ#ר לען י • געסט אגדעדע קײן «ן י  ג

אז *װיײדדיי גאד — קוטען לי ־ רער ;מי ע ^
i n  w u s n t .  m  m m

(פעליעטאן.)
װאהלינער א. םון

ם *ואזלאגען נים  ברוים, עםיקעל קײן *ו ני
פלײש. ברעקעל קײן *ו נים

:געװארען קלאר איז װײםער און
 און גאסען. די אין זיך װמלגערט <אלד
ען קעאזענעס ימדענם ע  םיט אנגעאזםאים זי

 ״*ראס־ גװאלדוגע א איז עם און מםבעות
ט חער״ט דאך און ■עריםי״, ^ און נוי דחקו

ארוםגעקוקש: ילוצלוגג זיך חאט םען און
g Tg באגעגענם םענש g ,עס איז מענ״ען 

ם׳ן ען גװעק םי ד ג ״י מי ט די איחם פון א  חוי
ן ו ען י ג י ו ז מו י ײ ויינע פון T>go דעם או  בי
פריינד, g פרײנד g אז און נער.

ן גו צו איזןם עי דריקט ״  ליײ און ברוסם ז
ס דערווײל איחם דיגם קזףפעבזגס. די אוי

 «רעזײ תאט אםת׳ען גרויסע דאזיגע די
p ווילסאן דענם ^ g ה איצט און חןרפיחלטeg 

ײן םים זיי ער  גזך קלאר װארם מעכםיגען ז
וועלם. דער פאר םאכט

ט ך6ג איו אײך *ו ig ?ײן« קען עם  ני
 אײך ?ו איך װעל ge ידיעח, די דערכאנגזןן

ם ברענגען. אי«ט ״  פעספעחןד g :•װיסען ז
ם ״םיקעגחנ g דלוו^  ^רעקליכע g און נוי

״װײסען אין ארײעעכ••® «יך tgn דחקות

 פרעזידענםען די אוץ חיםעל אין געטער ךי
m דער n y — צואזטע־ און אואפען בײדע

װארם. אײן םים ןעלסװע ךען
ן ו איצט: איז רטgװ ■רעזידענם׳ם אונזער י

1יקרות געגען םיטלען ig ועםם
 באװעגען. געגוםען זיך egח tfg און

t t * f f אלץ egn ן ײעחען. גזד-וםען ?יך  די ױ
ען ציי«וגגעז ײנ .קע■״. גרויםזג םים o»ng ז

 און יילדערם. »יז ^רײש קאגגרעס דער און
 אוי^ רם6וו און חענם די זיך ר״בם עולם לער

m y ir t j און ^ חמו  אוגםערזוכט, םען און נ
ולענער. פאר ^לאגט סען »ון |

h■;ווי ״ ?e:g איז אנחויב אין דארם?... ער 
עווןן ך אזוין איז ego n רם.6װ דאס נ  עיז

ם זי יו1ז אפ*ר דעד6 גמקוםען. «ער  גזך ני
 דאם ,nngii ogn איז הויפטזאך די קוסען. ‘ 5

 ײזגל־ «אפם סgײ ר̂טgןו געטליכע *מכםיגע,
׳ ז ע ז נ ^ ^ ! if ײ t v n .ײ ז

:רען6געװ רgקל איז אײנםאל םים און
ת ^פײכלערס. די אין םוילען תבויו

 :-yw די וױיצזגו, בזגםםע n פרעסען מזירים
M'/־ yeo גריגסען. ?אפטיגסמע די און •רוכםען 

װזך און ליגען אײער און פלײאז #חמ־זתםיט
\V 2g .xvpawrum 0T ס דערM  wsp ד וי

 אאע צו געאעגענהײםעז uqy: צו נים
 ארנײם אױס זױיכען זײ*dim 1 דערפאר,

 ארבײטער דעם פון ארויס קריםגו> און
 מעגאיכקײט א אלעםעז נאר^געמז קאאס,

 געגענזײ־ זײער םאר שװער ארבייטצז צו
 אכערקענט דעריבער און בענעפיט. םיגעז

 טיםווענ• די סיםטעם שוהא די.רוםישע
 בילדונג אינדוסטריעלע או פוז דיגקײם

 גאנ־ איזזר טאקע זי םאכט םאקט אין און
M .אינדוסםריעא. בילחנג

 קיגד דאס אויםבילדען צו באציועקט זי
 איינ- קאאפעראטױוען וױרקזאםען א איז

 זײז דורך גרופזג זײן איז םײא צעאנעם
 קאײ־ זיח איו טעטיגקײט קאאפעראטיזוע

 באקאנם ער לוערט ארבײ^קאםונ^ נער
 אאע — ארבײט סארטעז אאערלײ מים

 דערגאר ײאצעסעז. און אינדוםטריעז
 םעד״ר געאיבט שטוםענװײז ער וחגרט

 ארמיט. םםעציעאער דער איז זארגםעאטיג
 דער איז םראסםיצירעז װעט ער װאס

צוקונםט.
 קינד דאס װאס צײם, דער אין און
 םיכםיגער א זײז צו געאערענט זוערט

 ער <וערט פראדוצירער, געםײנזאמער און
 עסטעטיש. און גײסטיג ערצױגעז אויזי
 אינדײוידועלע זײז םון װאוילםארט דער

 םאדנאכ־ ניט װערט קערפער אר§ נ^םה
 צו געלעגעגהײט יעדער האם ער אעסיגט.

 םון ׳פע־הנהײט די אפצו׳טאצען אוז זעהען
 ניט אוז מוזיק. און קונסט םוז יוועלט דער

 אויר נאר — אאץ דאס זעהן םאי באױ?
 שאםעז. קענעז אאײז דאס זאא ער אז
 אײגענע זײן םאכעז צו װי אערענט ער

 *ון םאהאעז צו װי ^נהן. אוםגעבונג
 םאר דעזײנס מאכעז צו װי צײכנעז.
 זיג־ צו וױ קאײדער, אוז םעבעל שעהנע

 אינ• םוזיקאלישע אוי«י ^•יעאעז אוו געז
די אט טאנצען♦ צו וױ אוז םטרוםענטעז

ת מוקמזען מסדפזג חנר 1נא פאאנט.
 איז אײמפיםונג ספעניעלזג קינדער ימגע

 שוד,ל די סוםעז דערגאך פינדעתארטען.
 נעזצאמאפ־ םיניאטור די אדער קאםוגעז.

 ארגא־ וועחנן קינחנר די וומלכע אין ימען
 פראדוציחנר און ביאדוגגס אין ניױרם

 םרײער חגר קוםם מנדליך און גרופען,
 געאעגענ־ גרעםםע די זואו אונױוערזיטעט,

 ספעציעלע אוז קואמורעאע םאר הײטען
 עלטער דעם אין אםעז. זײנען איבונגעז

 און —־ געצאהאט פיז פרײ זעכצעהז. םון
 םערקװירדי^ םעהר גאך־ איז עם װאס
 עקאנאםי- דער אםיאו עקזאמענס. אהן

 אראפגענױ ווערט קינדער םוז אאסט שער
 די װאס חגם דורך עאטערעז, די םון םען

 באזארגמ און גע׳טפײזט ודערעז קינדער
 דעם באפרײט פראגראם אזא שוהא, אין

 זועגעז אנגסט נאגענדער דער םוז םאטער
 וײ באםרײט און קינדער, די םאר ברויט

 איהר איז געפאנגענע א זײן צו םון םוטער
 אױםצופאסען. קינדער קאײנע םיט הײם
 םענש־ די לוערט אלײן שריט אזא דורך
 איײ עכטעז אן םאר עםאנציפירם הײט

 זיך אויןי האבענדיג ניט אעבעז, גענעם
 קומענדען דעם אויםברענגען םון אאםט די

 איבערהויפט םרויעז, און מעגער דוד.
 אוים־ האבעז קלאס איבײמער דעם םון

 םערזענליכעז זײער אעבעז צו מיוזערט
 קיג• זײעחג םוז געבורמ דעם םיט אעבעז
 געוועז;יט איז עקזיםםענץ זײער — דער.
 חיוז, א םון אעבעז דאס װי בעםער, םיעא

 אוז רעפראדוציחנז צו נאר אעבט וועלכע
 מותםות- די װעז זי. םאחעװינד דערנאד
 די קענעז םאציאאיזירט, -וועדט דיגקײט

 םרייד, און אעבעז םאר האםען עמואקםענע
 באםרײט ענטוױקאונג אוז װאוקס םאי
 םאא־ דעם םון לאםם דריקענדער דער םון

 םאחןןטע• זיןי iyp אײנער דור, געגדעז
איםט דער םון םוטערס םיליאנעז די צעז

(הוםארעסקע)
ג. ל. פון ר ע ב ע טי ש

0 םיער דדײ א ווענעסםמן to 
 פאר קויס און טעאעפאן, צום

 ס׳ז איז םאחא איק
 ויו דיך! עםזנן היםעא אמ

 ו דעד סים םאכם נאאײדיגט,
 וח םעהר אז סטראשעט און
 אריבערטחא נים מוועא די

 ו נים *ױים וואס אפםײמער
 צתת אאע קונים. ?ײנע ומנז

 נעח קראנק, איז ער וואט
p צובראכענער m w — ז האבאןT 

 I יעחנר טעאעםאן, דעם פון נוםען
 6 װאפ סאיעט, מעאעםאן דער אהא

עס געשעפםען נויטיגע עפעס  m םי
 זיאבערעטײן םיס טאנ, נעכטינער א

 % זיך ס׳חאט אזוי געכאפט, זיד
r םסתםא דאך װעט םארכםארעט, m 

מ םוטער די אז זי װיא רעגענעז, ײ  א
 ג סםיישאד ״עא בײם אפװארטען זי

 ו ני« זאא הוט נײע איהר זאנטיהעא,
 געיואחנך םארםיג װערען. רעגענט

 mi טרעװאגע אײנער האאפט דעם,
 םערחנר, דער זײנער, בעא־הבית דער
 ארײגארנ• הײנם זאא ער ײיא כאב,

 ם׳דומי^ נאכט דער אין שפעט ביז
^ א םון באאאנס דעם כען ץ אג  ג

 טפ װארם זייז אויף איהם (נאויב
 חברמ א םים אסגע^מועסט מר האט

 ״•ינאסעל*> א מאכעז צו ברידער
 #םאן נעטרײער דער איז ער װי אזוי
 I םתי דער םעחצאםען ניט װיא

 חאילח^ סען זי עגםת־נם^, זיסטע
 ס׳איו איבערטראכטען װאם װײס

איסי ה^פאמעז-י ער בעט יאר^ גױ

 פנים םיגםטקר א םיט כעס, אין ^םארק
 אפםײ^ אק אחם נאאדמאן ויך דחגחט

 קען ער געםינען. נים ארם קײן דך תען ער
 וחד דער ?יך. טוט דא װאס פאדממעהן מט

 איז, דאס וואס *אעכטער, אזא איז טער
 איםײ״ פאר צײם בעסטצ די דך דאכט
 א אויך איו עס דאקטוירים; און קערם

 סקאראא״ *גריי״, נ»ז עפידעםיע מטיהעצ
 אועעךאנצינרונ^ םיפוס, םאזאען, םינע,

 דאך ואאם1 שאאםקײםען, םיני אנדערע און
 צום אפטײס, אין רע׳מ׳ן געדארםט איצט

 איײ־ די םארקעהרט, פונקט גאר איז סוױ
 םענ- אאע וױ א?ױ מאעכט, אזוי איז זומ
 צו ניט צונויםגערעדט זיך וואאטען ׳&ען

 גע־ געווען כאטמ זײ װאאטען סרײנהעז,
 זײ נור זײ, זײנען קראנק נײז, איז זונד,
 מ׳גיט װאו אהין, ערגעץ־אנדער^ געהן

 ממאכםעס, מיט צאצהעס ״פרעזענטען״,
 אםטײקערם, הײנטיגע בײ םיטעא נײער א

קונה. דעם ארײנצונארען אזוי װי
 זײ זידעאט !יינגען נידערטרעכטיגע

 א ם׳גיט ם׳זאגט נעדאנס, אין גאאדםאן
 קאנדעא־צױ מטיקעא א צוקערהע, א קינד
 ער העאםען. גים זיו ם׳העז מיאא, ?ער

 טון, ער זאא װאס אמאהא, אויך גיט אאײז
 די םון אםצוטשעפען גיט זיך ס׳איז אז

 ^פיע־ נעבען אבער קינדער. ^אעםער^ע
 בערע־ װעװרעקאעך, איאאקעם, אעכאעך,

 טעצעאעך, שעאעכאעך, גאעזערנע מיט אעך
 !םע איז דאס טשײניקאעך, און קרוגעאעך

 םאאען, נידרינ אזוי חוא׳ןוי־חא^ות מיאום,
 סען דאם מדרגה, אזא צו אראפאאזען זיך
ניט. ער

 וואם אפטײפער^ דזםישער דעי ער,
 גיפר האאסען 7 גאנצע דורכגעמאכט האט

 אין אזמ קורסען אויח געגאנגען נאזיע,
 דא־ ?יד װאאט װארים !פעטערבורג סאטע
 זײן אונטערגערור«ט ניט ^טן םעעה םאאס

 םאר־ זיך האט ער .װעאכער אין מא^א,
 א נעװען יעצט דאך ער װאאט איעבט,

 װאס אםטײקערעא סײן ניט דאקטאר,
 םיט טאן צו האט און פיאאען, קנעט

 גע־ ריצעךאױא װיאען װאס ״יאכנעס׳/
 םאר סיראפ״ ״רובארבערעם םיט מישט
סענט, םינוי

 פארקויםט ער װאס נאך גענוג ניט און
 אז נאר ער האט קארטאעך םיט םארהעס

 האט עס טעאעםאן. מיט׳ן אםקוםעניש
 גאאדםאן, טראכט זיך, געאוינט טאהי

 און האאערזש מיט גימנאזיע דורכגעהן
 רוםען קענען צו אום טיטוא, א האבען

!טעאעםאן צום
 זיבעטער דער אין !טעאעםאן רער אה,

 איא־ א קוםט ;שוין איהם ׳עטעהט ריפ
 נור ערשט מײדעא, א םון גארנישט דע

 צעפעאעך, געפאאכטענע געםראגען װאס
 םוײ ^אכטעא א פאר אײזען צו גיט און

 א אױף אם אײך דאך זי קויפט דער,
אכד כאט׳פ רופען זי מ׳זאא יאהר, גאגץ

װערען םרײד, םאר םעגאיכקײטעז אצע שםוםע. העכסטערדער צו ענטוויקעלטצײט גאנצצר פאר־ באפרײט םײר
 איז ׳מטאט ארבײטער דעם איז װאדום

 — נאר צװעק, הויפט דער געלד גיט
. מענשעז.
 אר• רעם אין היגד ארבײםער׳ס דעם
 ביר־ אלס ערצויגעז װערט עטאט בײטער

 דזשינגאאיסטישע ענגע די נאף ניט גער,
 פאםריא• א מעגליןי מאכעז װאם איניעז,
 נאר קריגס־םיבר, איז היסטערי?ע טישע

 אינטערנאציאנאאיסט אסת׳ער אז אאס
 םון אידעאאעז די פאר הכבוד יראת א סיט

 ברידער- אינטערנאציאנאלע און פריעדעז
 װערטער די מיט רײדענדיג און איכקײט.

 נאבעאעז דעם םאר ארבײטעז װאס די םוז
:צװעק

 שווזא סאציאליסטײעע די ״נאר
 קאםבינא־ הארמאינשע א נא״ ׳שטרעבט

 מיט קואטור ביאדונגס ברייםער א פוז ציע
 איבונג, אינדוםטריעאער אוז<ורך דורך א

 גײסט רעם איז סמורענטען די בילדענדע
 סאלידאריטעט אינטערגאציאנאלער םון
 די האט שודוא אזא נאר ארבייט. םון

 ארוים ניט אאזט זי אז זאגען, צו רעכט
 ארבײ- געאיבטעז א װעזען מענשאיכעז א

מענשען.״ א באשאםט זי נאר טער,

 א'► אדער צוועאױ ארום אז וױםען זען
וועט בײנאכט, צוױי םון שםעטער ניט

גאאת ער אז און

 און גוירםעריס קאםוניסטישע די בײ
 װי שוהאעז. דעמאקראטישע פראכטםולע

 לע־ זײעיע געוועז װאלטען עם אנדערש
 אוז גליקאיד מעהא םיעא לוי בעגם!

 נאר אא״ן, זײ םאר נאר ניט םרוכטבאר,
גאג־ אלם געזעאשאםט גאנצער דער םאר

 דערהײם אין זײן
 יװ איהם, בײ בעטען זיך נעהםט

 11א אאײן אײנער איז ער גזאן,
 \ נישםא איז אינגעא שיק דאס

 כ אײס הײנט געהט םראװיזאר
 זערז איז ער שפאצירעז, מײדעא
 רעצעפפ צװאנציג אםשר, נומען,

 ער גיט םארטיג, נים נאך גען
a אה נאס םון איננעא א שיקען מ׳זאא m 

מת, רעכנונג זײן אױוי בעצאהאען ש  ני
W וועט ער בטוח גוטער א איז ער W mן 

 op חנטנגם דרויסען אין איי, ךאנמ. םיט
 ם׳זצחם צעבערס מיט װי גיסט פאױכעט

 גימ אױגען, די אין הונד הײן ניט אםיאו
 ןוג«ו* אוםז עדעאען אײן אױף איהם ער

ת1זײ^ צו מםריח אאײן זיך הערעניש  י
 ;וואוינט ער װאו אריבערכאפען זיך

 אתימאומןן נימ דארף ער װײט נישט
 אק אנקאינגען נור שטיגען, םינוי די אויף

 דאס װאם שוין םען װײםט שטוב אין
 | םעאעפאן• צום מ׳רוםט אז מײנט, קליינגען

 D9B9 מיט אפנע׳פטר׳ט איהם &"ם
 ןזי רױןט םארשפחןכונג, א

 1 א מיט יאהר שײארץ
 ̂ איהם דואט און שאיחות

 חאשות. אין שיעור םאאט
 ער זינט טאג־טעגאיך

 גאאדמא םאכט אפטסאא
 זן נדר, א װי כםעט מוט
 װינ גוטע עםאיכע די געהן
 דע ער םארהויםט אזױ

 אין ערגיץ אוועק םאהרט
 עםעגמ זיד וועט און טעא

 איהו דאך ס׳האט שעםם.
 אפטײי מים׳ן יארק נױ

 פושקארכ א זײן גיכער
 פום« יאהר א שוין איז

 ם צןלץ זוכט פאאנעװעט
 װיסט דער םון ײערען צו

 דאך און פרנסוז, סר,ער
 ו שטעהט ארם, םון גיט

 װעא< איכטיגער גרויסער
 מענשען :זיך רורערט

 עפעס טוען טאראראמען,
 ער און געשעםטעז גרױםע

 אפטײהער, פעטערבורגער
 או אאך שמוציגעז ענגען,

 גערוך םיט׳ן שםויב דעם
 מעדיצינ מיט םאעשאער

 די םון אראפ איהם אויף
 אויםשרים לאטײנישע די

 װאאטז זײ זוי און חוזק
 ״אוםדםט איהם: םיט

 װמרםכ דא !ברודערהע
 ארוב םון װערענדיג םיעד
 v אפטײס, איבער׳ן צוריק

 םארםיהרם און אם מאן
 b — פאמאשטשניק זײן

סלי א מיט בחור געאער

 א געםינט ביאדומ אינדוםטריעאע
 קאמוניסטישע ארבײטער די אין פאאץ

 ארבײט גוטער םאר איבונג די שוהלעז.
 לאנד. א ‘אין פראדוקציאז טיכטיגע און

 םאראײניג• די <ױ קאפיטאליםטיש, נרוים
 םאר׳ז געברויכט װעדט שטאאטעז, טע

 שקאא- טיכטיגע םעהר שאפעז צו צװעק
 פראדוק־ האםיטאליסטישער דער םאר םעז

 שטאאטעז קאאפעראטױוע די איז ציאן.
 אינמסטריע• דאס וועט צו?ונםט דער םון
 קאמםארט פאר יןװאל א זײן װיםעז לע
 רעזואטאט ז^ר אלעמעז. םאר גאיה אוז
 — װארע, בעסערע אוז װארע מעהר איז

 פראםיטירט װאם יעניגעד, דער אבער
 און ארבײטער םרײער דער איז דערבײ

 דער שטאאט. האפיטאאיסטישער דער נים
 אפצושא- גיט איז סאציאאיזם םוז צװעק

םעהר עם םאכען צו נאר ארבײט. םעז

!געדולד האם און װארט
ײן, קען עס  אוגטערזוכונג דער בײ rg ז
 אז ארווסיוו״זען, זיך װעט ילץ־ות װעגען

 ■ראפאגאנדע, דײטאזע די אװלדיג אי? *לץ *ייז
אזזג די סטי װי םי־ דער איגטריגעס, ב^ע  אי

םעקסיקא. — און ^פרעםדער״ דער גראנש,
ען, זיך װעט דאס tg און װע־ ארויםװײז

 װילחעלם׳ען אויןי כעס אין װעי־זנז מיר לען
 םוים. «ום פאר׳ם^ים׳ען איחם װעלען און
 באקעטפפײן כחות גײע םים װעלזןן םיר און
 וורוים־ װעלען םיר און עװיזם.1לא6ב דעם

ם װעלצן און ״פרעםדע״ אלע «יקזןן  ארײנ־ ני
ע לאזען ײ : ײן  ווע־ םיר און ווימיגדאגטען. ק

^ע אלע גוםאכען לען די  און *ייםוגגען. אי
 םאר סען tg געזעץ, g אגנעםען װעלען םיר
ם אסערי?א אין ײן אוין• רעדען ני  א»ראך, ק

ytng טום-לאװן. אוין״ און עגגליאז אויף* 
 םעקסיקא. קריעג ערקלזגרען װעלען םיר און
 זא־ yאנ^נר פאר^ײדענע םאן װעלען םיר אןן

t\ps אפ«ר װעלען װאס »g ם אפאזר און  ני
יקרווד דעם אמװאזאפען חעלפען
 oy־c:gp דער tg ,inyt װעם איחר און

ם יצעןt רyוכtרyאונם די און ט ני  פארלעג־ םי
 אלײן cgn און עפעע םוען און הענם םע

 פארלײבטזך און טרײסט ברענגעז אײך װעם
 מו״ אין םאקע איהר װעט אפאזד און ױגג.
^ דעם ig פארגעסען מעל יקרו

 פארגע״ ברנד״ g 1אי *ארגעםענחיים און
^ ברענגט סענהײם לי  eegc פאדגעסעכחײט ג

םײדען... .D»t לעבען דאס
ײ די װאס דאס, אמת איו עס םײדען  אי

ט: דאס ?אגןן. ?עגבאחךארביזטער ם ײ  tg ח
f g j j t פ װעם סען 4»קרוי דעם lytttvtg ני

x.י ז ^ ״ײעל״ יײו

י רעכענען — רy-נyלדאםען־דזgס גענע  מי
אן. •אר g אויך טילי

פול בעל־הבית דער egn jgn און
ם  ־e:gp װיפיעל אויסגערעבענם, חאטעל מ

 װיפיעל צאחלען, דאדף דייט*לאגד yריבו«י
 װי״ און פארמאגען פעלער6ראק און טאזילד6ר

 װעלט־ נעאסטע די lyeogp װעם עס פיעל
 אוים אויך, ער egn ogn און מלחםח.

 אמעריקא, צו נקבארקײם8ד און ®רײנדאזאפט
^o^yegn ■רע^דעגם׳ם *ום *וגזךאטעלט

 דאכש «םעקט, פרײנד, םײנע דאם, און
ם זיך,  וויל־ אומער און ^יפדאזיגדערײ. םי

epyosnjn oy egn ]go — אינ־ דעראזםעקט 
Dy:»m דעם םים e t ^  ogn ,nnpt פיוד 

^ בײם לזגן ם ע פנ y»]■ און ya»:yp אוי « n 
ט דער םיט םyאינאײג און  רוקם װאם ׳נוי
מנםח״אמײע־י• [y;»tyn oyv oy^t* ig ויך

tי  :־g ײt װעם םען tg און אגגעמען. גים י
v t  typ ,lyeyi א ארויםװימעןד נאךt tײ 

lyogn ניט יקרות דעם tארp:לעyגאר :אר ׳רט 
 די ?יך װעם דעםאלט און פארגרעסעדם.

.’-:ogn פון רg; אנהויבען yeo'yy; גאנצע '
ט װעט nyttr’ די אויב  אונ־ אין ?וםען :י

nyt ג דער»ור װעלזנן צײט׳gnyװערען לפען 
 ?ינדעד ynyt^a אויב און ?ינדער. או^ערע

 .•yn פון ^ytt ז«yרyװ לפעזg^yג ניט װעל־ען
 אור• ארן אײני?לעך אוטער געגיסען ייטועד.

 :אד ,nnyj סyגרgלט־•רyװ דער אײגי?לעך.
y םיט און לאנ^אם nnyt אלעםען, ^ t g װיכ־ 

ך מען קען פראגען םיגע ^. נים זי ל ײ א
 יקרוח דער tg ,tyfjne לgםg ײך קען עס

 ײצז לט,6דעם eany lynytt זאפםryג8g וועט
n»vD װעט p t r י און קוםען  ־gn יי?גלען םי

iyo אוםtםםיג אוינונג yי  און גן״צדן און זyװ
ם lyoy ןyלyװ תו □yn און דעור מ  לוי

ײן t:tg eyti oy און ? e3yo ט  .tyeogp ני
ttg nyog,» צי eyit ny — ■rnjrwg ■סין

ררערעז• ewtwy^g סווי כל
oy װי^עדער1קצ= t״tg ,i פאר nyn ,צײס 

ד זועם ?אגגדעם חןר װאס  דעם ברעבען יי
egp װעל י^רות״ געגעז םיםלען װעגעןyז 
ד ^ חנרוױיל זיך מי ע עז ^ו ג נ  ןyבyל צו איי

 *ngi inyr.song ^yo»n פרײען אונםזגר׳ן
nytt ל צו און נאקעם אוןyכyן yt>’i r  ing.* 
ד1«רן פראגע די װעם אופן gtg אויןי און  י

 ג?ד ומגם «t ביnyag — 6 ז.yרyװ etyלyג
^ynyit et.]

ט םארלידט :1אי ךgt^ם־Mn די די ני
, ד ל ^  !רעוידענט דער le«gn און װארט נ

egn דאס ^ ^ן ע אג ר א  «רײעה !ײסוגגען די וו
 פאײ ויערעז •לעגער פוםצל^ ggniagp דזאי

? נאך װילספו װאס י12ליבב םוין—געןילא^ןן

nyn lyetpya i רgiרyד און «n בyigחל 
ם, :oy*ujgp צום ם ogtt ^לני ױיג איחר ^ו

pspn] ?דערבײ יקרות lyogn, ,נאטירליד 
ר די ך אײז^באחךארב״טזן  גזך אביסעל אוי

האלמעז•
ט1 און ז. ן אױך װעם |yq :nyo»t ײ י  עו

» » ט אײך |yiyp םיר ראנמןווע!. יי  פאר• ני
iynyo»t> אt איחר eytt װ «םור ביאלדyרyז 

ם  ־oytytt eytt איהו־ ta nyog יקרוו^ •ון׳
«טור  םיר [y:yp דאס איוש, פון |ynyir איו.

ly פײד iy tir ײליג זואס בײ .tig ח
epyy oy ^יייפ* y i^o !עד  םען פרי

׳ י ח  באםדאכ• דארף iyo און אתסזערזוכזח מ
^ן ^ yijn״r»ge י ^ ל • gn iyo^ ימפפטי־ 
ז  אין בילס iy»yn»»nM זאור^ פצן און מ

npyfrpgp בילס די דארף מצן און eany
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_  *■*jw n אםערימר דער גאך 
*גנעבױ־ onver וזעאכער —
נע־ בעםים םיט שטײםעא *

 prn » םיט רײנט קאא«ט, ייון
נעא־ רער וואם דערםאר ראנים ,1

איהם. אענען נאהענט *זוי שטעהט יח
 *דיז6ג*ם עסעם, איהר זאנט װאס —

 אונזערע? נעשעפטען די *ו :יגאוױט׳ש,
אזוי איז צייזוננ דאם וױ אײך געםעאט

 םאר ניט הונד קײן ם׳זעהט מ׳חרג׳עט?
 קויפען מארקעס נאך אםילו *וימנז

חזירים♦ די ניט וײ וםין
 אז זץ/ האאגען אפטײקערם *לע —
o m 'i טרויםט — ד׳רערד, אין יעצט איז 

זײז אויף און — פראוױזאר דער איהם
 װאם גרימאסע א זיך באװײזט

 מיט סיםפאטיע טיעםע א אוים וזױמט
 בחור דער אז ממש ם׳זעהט גאלדםאנ׳ען,

 לײזונג די װאס לעכען דאם זיך נעחםט
*P צײט. אמצטע די צרה׳דיג אזוי

 אײגשמועסען סיר איהר װעם װאס —
p אז p ניטא? יעצט זײנען קראנקע — 

 —־ טרײסטען, ניט גאאדמאן זיך לאזט
pit זײן מיר דארםען יאהר םון צײט דער 

 סוף צוט און רעצעפטען, םיט טארװארםען
 ניט אײנעם קײן הײנט נאך םיר חאמנן

מגחאט.
 ,,דיספעגר רי אין זײ געהן מסתמא —

 טרע־ פרױױזאר דער פרואװט — סעוים״
 הא־ םענט 10 םאר אז — אורזאכע די םען
ן  מע־ נאך קרינען און דאקטאר א «ײ מ

 די װאס חידוש, א דען איז םרײ, דיצץ
 קו־ נאך ס׳װעט פוסטעװען? אפטײסען

 אין װעאען אפטײהען װען צײט א פמנן
 ענדיגט — װערען, אפנעשאפט גאנצען

 עט, — טאן. נביאות׳דיגען א אין 'אר
 ניט נאך עס האלט וױיט אזוי דיר, םאהל

 מיט אװעק סקעפטיש גאארפאן םאכט יי—
 אוז שװער אפ זיך זיםצט — האנד ד$ר

. ציימונג א אין זיך פאוטיעםט
 אידעגע א און טיר, די זיר ־ס^נפענט

ט  עט־ און האנד אײן אין קאשיקעא א םי
 האנד צוױיטער דער אין פעקאעך $יכע
 אוים׳ן אװעק זיך שטעאט און ארײן קומט

 גאאד־ שםרינגט זי, דערזעהענדיג *וועל,
 אויםט אםגעבריהטער, אן וױ אויןי םאן

 גאנץ זי בעגו*יעסט אוןעגען, איחר
איעבאיכען, זיסען, א מיט טרײנדאיך
 אנגע־ שםענדיג האט ער װאס *סײמגא,

 א זיך גיט ער לןונים. זײנע םאר גדײט
 די אויס שטעאט פאראויס, איח.אוין«

 די מיט רײב א אעבעדיג טוט נהםט,1
 ײי װארטענדינ שטעהן באײבט און ומנד

אגט: אײגער  אפ־ מײנס שוין ״כ׳האב ז
 מעסט אידענע די גרײט״. כין איך נעטון,
 :זאגען װאאט זי װי ר,וק, א מיט אפ איחם

/ :ס׳בחןנט ט׳  אװעה פארזיכטיג שטעאט ני
 פעהאעך, די אװעח אעגט ?אשיהעא דאס

דעם אין אאנגזאם זיך מחמט
 ארויס דערבױועט האנד־בײטעא, גרױסען

 שאעםם נישטערט זוכט, און טײסטער, א
 שטיקעא אנדער אײן ארױס מאהא אאע

 מור־ ארײן, צוריה עס אעגט פאפיער,
װײ־ זוכט און שטיא דער אין עפעס טעאט
?סער.

װאף׳) נעתסטע (שאוס

װעלו m 8רעכם אידישע דאס
נל«נץ א. פון
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 איצט אעבען אידען אאס אידען די
 דעם אפשר ?ריזיס, גרויםען א איבער

איז עם געשיכטע. זײער אין נרעסטען
 וחד םאא עטאיכע אױסגעקוםעז שוין םיר
 איז םראגע די אבער רערעז, צו דעם געז

 אז טאג־טענאיכע, אזא ברענענדיגע, אזא
װערעז צו קאאר נויםיג אבםאאוט איז עם

, איהר. ווענעז
װעאט, אײנגעשטעאטע די װעאט, די

 איז עס באאשעוױזם. םאר איצט ציטערט
 די װעאט, דיזעאבע ה״. כ מ י ״ר

 כהנים־ איהרע און װעאט, אײגגעשטעאטע
 אונטערשטו־ פראפאגאנדיםטען, נדואים,

 און םארטײדיגער אפאאאגעטען, פער,
 צו באאשעװיזם דעם זוכען עקספאנענטען

ײעי ף. א ז ר ע י י ז באקעםםען.  ז
 די ארגאניזירען צו אויף עם איז זאף

 אין האאטען זאא װעאכע םרעסע נאנצע
 באאשעוױסטי־ ידעם מיט סטראשען אײן
 איז עס װאו דארט, אםיאו געשםענסט שען

געםאהר. מינדסטע די ניםא
 איהרע און פרעסע דאזיגע די אבער

 אמת׳ע די צו ניט זיך װענדען כאריענטע
 זײ־ זײ באאשעװיזם. דעם פון אורזאכען

 דאקטוירים. װירקאיכע עכטע, קײן ניט נען
 צו אויפגאבע די זיןי שטעאען צו אנשסאט

 אורזאכען גרונדאיכע אםת׳ע, די געםינען
 באנױ חואאת, באאשעװיסטישער דער םון

םײק־דאק־ א םון סעטאדען די זײ
 איז דאם — פעטענט־כיעדיצינען טאר.
ײעי װעג. ז

 אנאנסען די אםאא אעזט איהר װען
 דאיןטוי־ אזוינע אט פון רעלואאמעס און

 פאר־ האבען זײ אז איהר, װײסט רים,
 װעה אײף טוט אאץ. פאר מיטאען טיגע
 מאגען, אוים׳ן איהר אײדט קאפ, דער

 אײד שװינדעאט הארץ, דאס אײף קאאפט
 דא איז אאעם פאר — אויגען די אין

 פע־ די און די אט נעפט :מיטעא אײן
 וחד אײר װעט עס און מעדיצין, טענט

גוט. און װאויא י־עז
 באאשעװיזם דעם פון באקעפפער די

 באויז רעקאמענדירען זײ אזוי. אויך טוען
 באאיעבטסטע די און פעסענט־םעדיצינען,

״איד! דעם ״זוכט :איז פעטענד־מעדיצין
באאשעװיהעס. זענען אידעז סף א
אור־ די אז ערקאערען, צו נענרג איז דאס
 אידען. ״ינעז ז באלשעוױזם דעם פרן זאזי

 באא־ געגען קעפפען צו כדי אז קאאהר,
 אי־ געגען קעטפען מען דארף שעװיזם,

דעז״
 אענדער אלע איז איהר װעט דערםאר

 צײ־ קאפיסאאיסטישע די איץ געפינען
באא־ רוסישעי גאנצער דער אז טונגען,
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 ?אגגרעס דער שטורמט. האננרעס דער
 װאם כאדראם. געהט וןאנגרעס דער מוכט,

 געםאכט איםיצער האם פאסירט? האט י
 דעם אפשאםעז זאא םען אז מארשאאג. »

 גע־ איםיצער האט ־י ? שפיאגאזש־געזעץ
i דער אויו• װאיט גוט א זאגען צו וואנט 

 נע־ איםיצער האט פרעסע?" ״פחנםדער
 ארונ־ זאא מעז אז םארצושאאנעז ואנט1

 רוסלאנד? םוז באאקאדע די סערנעהםעז
p%j| ״עקסײםעד״. איז קאנגרעס דער

 דעם פון דערו^אוסט זיד האט ער ױיא1
 שרעיןאיכער א המרשט אא:ד אין אז סחי/

 איז זואס סוד, דאזינמז דעם םון
 וױיא תאנגרעש, םאר׳ז באויו סוד א נאוועז

 אםע־ םיליאן זןוגדערם איבעריגע די •אר
 לאנג, שױז ער איז אײנװאינער ^ןיימאגער

 קאצנחגס דער דןי האם ניט, סוד קײז <אמ
 פאר־ זיר ד»אט ער װײל ניט חנרוואוסט,

 *־מיט װיסעז. צו איהם אממעחנםירט
 באדיהרעז װאס ?לײנעקײטעז, וןואלכע

 פשוטץ פון לעבענס־אינטערעסען n נלױז
קאנגרצם. א^נוער נמ* ויד באדערט

 א <ןאנדומנרשט «יז אז סוד דער
אוימע־ מערם םאל^ דאס אז אח רותpי

 ב^וס־זוײ באנחו א תרד העטד םון
קאגנרעט חור האט •ראםיטירעד, ״

 װי קלענערעז ?ײז ניט דורך ערפאהרען
 םאראײניגטע די םון פרעזידענט דעם

 דער ןיך האט אזוי װי און שטאאטעז.
 דאזיגען דעם פון דערװאוסט פרעזידענט

 קאפ איבער׳ז געײעז סוד? געהײםניסםולעז
 פראב• איגטערנאציאנאאע איז ארײנגעטאז

 :ײשאנס־םראגעז, אװ ליג- און לעמעז,
 קאם־ דער פאר רעדעס אויסארבײטעז איז

 מאכען זיך קאײבט ער װאס פײז-רייזע.
 םון אינטערעסעז די אין אמעריקא איבער

 גענומעז •האט ער זואו טו, — ליג זײז
 אזא מיט זיך אינטערעסירעז צו צײט

 בײ יקרות דער װי םראגע, ניט־וױכטיגער
 ער תירוץ: דער איז לאנד? אין אונז
 אכער אינטערעסירט. ניט טאקע זיד האט

 איהם וזאבעז אײזענבאהן־ארכײטער די
ז ע ג נ ג א װ צ ע  אינטערעסייעז צו ג

 האבעז לאקאמאטױו־ארבײטער די זיך.
 אזא גענעבעז צוריק װאכעז םאר א םיט

 יקרות־םראגע, דער װעגען םײף װארענדעז
 זוײלע א אויח האט םרעזידענט דער אז

 זיד האט אוז אײראפא אז םארגעםען
 דא״ דער איז אוז אמעריקא. אן דערמאנט

 געהאגדעלט װילסאז האט םראגע זיגער
 :שלום־פראגע דער אין װי אנדעדש נאנץ

 קאנגרעס דעם געיועז םודיע גלײר האט ער
 איהרע אאע םיט אנגעלעמהיים נאנצע די

 זײ אוז געםאהרעז געדױימע און אפענע
 צו וױ פלאז א אויסארבײםעז געחײסעז

 אםע״ אויפגערעגםעז סיש׳ן שלום םאכעז
דעס םים שלום םאכעז עולם• ריתאנאר

 דאס מאכערײסע. אידישע א איז שעװיזם
 פאסם״ ״מאתינג לאנדאנער די טוט

 רױ די םון שםירבלמטלאף די װי פונקט
 וחגלכע םיביר, אין מאנארכיסםען סישע

 ארײן נאר װעלען זײ אויב אז סטראשען,
 אלע אויםראטען זײ װעלען מאםקװע, איז

 אויםלאזען/ ניט איעעם ״קײן אידען,
 האלטעז פאליאקמן די װעלען דערפאר

 פאגראםיחגן זײ אז טענוז׳ען, ײןא אין
 זײ װײל נאר אידען, אלס אידען הײן ניט

 איהר וועט דערפאר באלשעװיקעס. זענען
 ציײ גענוג געפינען אםעריהא אין דא אויך

באזונדערער א מים װעלען וועלכע טונגען
 א איז קון בעלא אז דערמאנעז םארליעבע

 דער םון שפיץ ה־ער אן אז און איד, א
א באלשעװיסטישער מערנאציאנאלער  ‘פי

 װאם דער. און דער שטעהט פאגאנדא,
 די איד. א איז ער אז באװײזט, נאמ׳גז זײז

 ?אגגרעם אמעריקאנער איז כאװעגונג
ט די םוז פרעסע די דערשטיקעז צו  ני

 סך לעצטען איז חאט שפראכעז ענגלישע
אורשפרונג. זעלבעז דעם אויר הכל

אידען. און אידעז הכלל:
 װעגעז —־ םײק-מעדיציז איז דאס אז

 אםת. אפצושטעלען. קוים זיד לוינט דעם
 אבער באלשעוױקעס. זענעז אידעז סך א

 דעמאגאגיע איז עס לעכערליןי, איז עס
 זא־ צו סארט עקעלהאםטעסטעז דעם םון

 דעם אין שולדיג זענעז אידעז אז געז,
 ליגעז. א איז מעשה גאנצע די באלשעװיזם.

 קאן באאשעװיק אידישען יעדעז געגעז
 די אנטי־באלשעװיקעס. צעדיז ברענגען מעז

 אבער דאס דערמאנעז פײק־דאקטוירים
אלטע^ ואהר ו

 שפיץ דער אן שטעזזען רוםלאנד אין
 מענשעװי־ אנטי־באלשעװיסטישע די פון

 און אקסעלראד מארטאװ. אידעז די קעס
 עז,—־.ר ס. די פוז םיהרער די צװישען באן.
 באלשע־ די םון געגנער םארביסענע אויר

איז אידעז, םאסע א זיך געםינעז ײיקעם,  ס׳
 א. קאמקאורקאץ לאץ, דערמאנען צו נענונ

 דער םון םיהרער אנגעזעהנסטער דער א.
 װי־ איד. א אויף איז פארטײ קאדעטישער

אנדערע. נאך און נאווער
 אנטי־באלשעװיס• זײנעז ענגלאנד איז

 אבער באקאנט. װאס װעניג אידעז טישע
 און איד א איז נאמען רעדינג׳ס לארד אז
 דאס — װעלט איצטיגער דער פון זײא א

אײנער. יעדער ײײס
גרעסע־ קײז ניטא איז אמערײןא איז

 םע־ זוי באלשעװיזם םוז באקעמםער רער
 דער םון פרעזידענם דער גאמפערס, כױועל

 ער לײבאר. אװ פעדערײשאז אמעריקאז
 אנטי• צוליעב*זײז באליעבט אזוי איז

 הא- פארביסענצוטע די אז באאשעװיזם,
 איהם שטעלעז צײטונגעז פיטאליסטישע

 זײע- פאר מזרח־װאנט דער איז שטענדיג
 גענוג נעםינעז גארניט קענעז לעזער, רע

האט װעז אבער לויבעז. צו איהם ווערטעױ

 א געװען איז ד״י־סשלאנד פארניכטעטער
 פרעזידענט דעי און זאך, לײכטע גאנץ
 דעם םארפאסען צו בכח געפיהלט זיך האט

 דעם אנםרעגענדיג ניט שלום דאיזגעז
 מיט׳ן שלום מאכעז צו אבער יןאנגרעס.
 האט, װאס פאאק, אמעריקאנער מעכטיגעז

 םארלארעז ניט קײנמאל נאר באװאוסט װי
 שטיקעל שװער א איז ראס מאחמה, קײז

 הילף די האבען מעז מוז דעם צו ארבײט.
קאנגרעס. גאנצען םון

 זיר קאנגרעס דער יעם הײסט ד׳אט,
 דא שטעהז מיר אז דערװאוסט ענדליד

 יקרות געםעהרליכעז א םיט פנים אל פנים
 אנגע-הויבען גלײןי האט ער און קריזיס.

 תנבאטירען. ם׳הײסט שריטע״, ״געהמעז
 װי אוז יקרות? אין שולדיג איז ווער

 םראגען דאזינע די אט ? איהם מעז כרעכט
 דער אין דורכגעלוםטערט געװארעז ?ײנעז
 קאנ־ יעדער אוז ברײט דער איז איז לע»

 א עפעס אדײנגעװארפעז האט נרעסםאז
 אײנםאל. געניאלעז א אדער עצה קולגע

 באגריןי. שטיהעל א אײך נעבמז צו כדי
 האבען קאננרעס־חכםים אונזערע אזױ װי

 װעל יקרות־םראגע די לײזעז גענוםעז זיך
 םטענא־ םוז אױסצוג אז געבען אײר איד

 דעבאטעז, די םון םראטאקאל נראםישעז
 אםענ־ קאםיטלהע א אוז איבערזעצם םרײ

דירט:
איז דעבאטע די ר: v ק י פ ס

 קאנגרעסמאן האט װארם דאס עדעםענט.
א.

ז א ם ס ע ר ג נ א דזשענ• א.: ק
 גע־ אונו חאט יחנזידענם דער !םעלםעז

 זזערשם לאנד אונזצר איז אז װיסעז, לאזט
אלע םון (שטמזעז מןרות ערעקליכאר י

 נוי- םאר געםונעז צײטונג אמעריסאנער אז
 גאםפערם סעםױעל אז דערמאגעז. צו טיג
איד? א איז

לענ״ אלע אין ריכטיג איז דאסזעלבע
דער.

 געווען נאך איז חשארדזש לאיד \ועז
 עך האם ענגלאגד. םוז םיאנאנץ־םיצסםער

 ראכד לארד דעם באקעםםט באזונדערס
 דערםא- צו פארגעםען ניט אםילו שילד,

 האם דאז <ױיל איד. א איז ער אז נעז,
 גע• פרעםיער ענגלישער איצטיגער דער

נ• א p עגגלישעז דעם באקעםםעז דארםט
 אויסגע- דער ם, ז י ט א ו ו ר ע ס

 באװאוסם־ און קלוגםטער שפראכענסמער,
 ער וועלכעז םוז <וארםפיד.רער זיניגסמער

ר דער געודעז איז מ ^ י ד י לארד. א
 דײטשען דעם םון מיינונג דער לויט

 די זענען זאםבארם װערנער פראםעסאר
 צו טעטיג מעהרסטעז אם געװעז אידען

 ארדנונג קאפיםאל׳יטטישע פון ברענגעז
 פון א׳־צט וועיכ װעלכע װעלט, רי ה. ד.

 רעכט־דענקענ• אוז קאנסערװאטױוע אלע
 םון בעסםע n אלס באטראכט מענשען דע

 אזוי דאם האט װעלכע אוז זועלםעה אלע
באלשעװיזם. דעם פאר םורא

 אלץ דאט וױיסעז םײק־דאהטוירים די
 פין י־אקטאר יעלעי ײי אבער גום, גאנץ
 אויסען הויפםזעכליר זײ זענעז מיז זײער

 בעסער ק*ײ םארטוםלעז. צו םארדומעז, צו
 װי םארטדמלען, און םארדומעז צו מיטעל

 סטראשידלע א עפעס אױף אנצו־וױיזעז
 צו עלעםענט בעסערער קײן אוז ניטא, איז

 איז אידעז. װי סטראשידלע, אלם דינעז
 דעם .זוכם 1םעז שריים נימא. אױך

 נײע אוםעטום מעז פלאנעװעט אייד!״
איחנז. געגעז גזירות

בי־ וױרקליך איז לאנע אונזער אוז
 אונז אויסער זײנעז אמת דעם איז טער.
 פאר און פאראינטערעסירט, װעניגע זעהר

 םאראינ- יא שױז זײנעז װאם יעניגע, די
 איסגעהײער מאקע עס איז מערעסירט,

אויסצוגעםינען. אמת דעם שװער
 גע• איז אונגארן אין באלשעוױזם דער

 איז רעגירוגג מאנארכיסטישע םאלעז-א.
 «1היל דער םיט געווארעז געשאםען דארט

 די רומעניעז. ״דעמאקראטישער״ דער םון
 איז איצט טוט מעז װאס זאןי, ערשטע
 נוקם זיד אידעז, שלאגעז :איז אונגארן

אידעז. פאגראםעווען אז״אידעז, זײז
אפגערעדט. דאד איז רוסלאנד ײעגעז

 אוז םײנדליכע םוז זײטעז, אלע פון
 אימ אין מעז האלט םרײנדליכע כלומרשט

 ׳ רום־ אין באלשעזױזם דער אויב :װארנעז
<זײ\ אידעז פיז וועט םאלעז, וומט לאנד

 מעג מען אוז בלײבעז. ניט וםליט שריד ן־
 שחימות פאגראמעז קײן אז זײז, זיכער

 וועלעז םארםאלגונגעז שוידערליכע און
פאר־ יעדער װעגעז םעהלעז. ,ניט טאקע

 װײם װאנעז פרן !מעגליד ניט :זײטעז
 נײעם די האט םרעזידענט דער ?׳) דאס ער

 לאקאםאםױו-ארבײ־ די דורך ערםאהרען
 !בלאן* א :זײטעז אלע םון (שטימעז טער
 א יקרות!) קײן פון ניט װײסען מיר

איז. םאקט דער אבער אםת, אן צו בלאף
 די םון לײט די מיט זיד םוזעז מיר אז

 מא־ א האבען זײ רעכענע?. אײזענבאהנעז
ארגאניזירט. גוט זײנעז אוז װאוטס סע

ז א מ ס ע ר ג נ א  עס אויב :ב. ה
 ברױמ. אויח יקרות א לאנד איז הערשט

 חרץ א שולדיג, ניט קיינער איז'דעם איז
 צזפיעל עסעז זײ קלאסעז. ארימע די

 יסרות קײן ניט מאכעז לײט רײכע ברויט.
 עם עסעז זײ וױיל ברויט, פראסטע אויח
 טשו־ קײט און זיד (זעצט זעלטעז זעהר
— - גאם). אינג

ר ע ל א ר ע ב י ־ ל ס ע ר ג נ א  ק
: ן א יקרות א דערםאר זײ מאכען ם

 מיידלעך שענע איז װײז איז םלייש אויןי
 הארצמ. לאכט קאנגרצס גאנצער (דער

 סאנ- ליבעראלעז דעם צו געהן מאנמן
 םאר האנד די איהם דריהעז און נרעסםאז

וױץ). געלונגענעם זייז
אז :ג. ן א ם ס ע ר ־נ נ א ק ט  םי

 םארט איז װער גענעץ: אונטערדיקרמען
? יקרות אין שולדיג :

ן א ם ם ע ר ג נ א (ערנםם): ד. ק
 קאנצזננ״ די איז דײמשעז איכטערנירמע די

 קצםי פון װעכמער דער קעםפם. טרײשאז
 אוצז פרעסצז ?ײ אז םארזיכערט. האם

 jHr ותוב«.' פארדאםםע די אויױ, פשוט
ל אז אנםראג! אז דאוײבער שםעל* מי  טיז

אדויטשי^ס עגעפױס עיליאן דאזיגע די
m •אנד^

ן * ם פ » ר ג נ * n(** זע * m a
*jm

^ אייסדנמר דער ייגימ םענ ij« ןײן, י » 
עי. »יגדוםםריזול«ר און םערייעצער ם  מנ

מ* *אסגמרער די זײנע ■אציםיש
 ־ דןרפאי שוין ענגצאנד, צו טרײ באיבען

 *kp pfi אצע אירצענדער, די וואם אצײן
 זייעחנ נעווען זײנען גצויבען, םויצישען

 י באנרי־ די צויט און, נעננער רעציניעזע
j»e ביםערםגמ^ די *ײם, יענער פון

 י; אידזמ,! יאויוי זןר-פאיאױםממומ
on די :איו ערגםטע דאס roS m 

ז ם מ י ש  זאצ זי וחמ אםײ!ו.״ מ
בובוומלד נ. םוןוועלם דאזינער דער פאר װײל

 ניט אונז
וי יןאנעז,

_ דאם *ז תירח רער םווע
באלשעיױזם, םאר׳ז אידעז די מיט

נענינענד. און נאנץ'אנגעלײגם זײז
א! םאר וואם םאז? םעז זאצ װאם

 םאסוײײ־ דער אט איז זיד םעז ניט עצה
אאנע? םעאטער

אנ־ װאצם^עקאנם טעז וועז נע־ויש.
 אי- אז עץה, בוקשםײנם קאאןנע נעמען

 באצשעװי- זײז צו אויםהעחזן !אלעז דען
 םרא־ די נעצוינם אסשר זיר זואאם קעס,

 דאז אםיאו כאטש םארהאנראען. צו נע
 װאלט עם צו נעוועז. זיכער נים װאאם
 נים זעהר איז עם ;עהאלפעז. ■סך א עפעס

 נעשלאנען וואלט-םעז ראן אז אומםע;ליןי.
 .“.כורזשואיעס זענעז זײ װייא אידען,

 רײ־ אוז קאפיטאאיםטעז זענעז• זײ ״ןןײא
 רייכקײם, זייער םיט עואם דעם אױף צע;
 צו זײער םיט קאנסערװאטיזם, זייער םיט

 פרױואט־ צום איבערנעבענהײט נרויםער
׳ אײנענטום.

 די בכאא אבער םען יואד דעם חוץ
םארהאנדלען. ט י נ פראנע

 װעאט• א אידעע. א איז באצשעוױזם
 אזױ םזנ^ט i«ft< םעז און אנשויאוננ.

 נים זאל ער אז שנעע דעם דיקםירעז
 ניט זאל ער אז בוים. דעם אבער םאלעז.

 האבעז אירעז םריהאיננ. איז װערעז נרין
 באלשעװיקעם. זײז צו רעכט א«א פונהט

 האבעז 1אליי זײ וױ אבער נים-אידען. וי1
”i צו רעכט » f ,קאדעטעז, סענשעװיקעם 

םאנארכיםטעז. אדער
 רע־ פח נעליטעז אמאל האבען אידען

 נא־ םון ישפעטער םארפאאגוננען. איגיעוע
 זײ איידעז איצם םארםאאטנגעז, ציאנאאע

 םארפאלנוננעז. — ײעאט־אנשויאוננ םון
 נע- םריהער האבעז אידעז װי פונקט און

 נאציאנאלעז און רעריניעזעז געגען קזןספס
 איס םאר קעםפעז איצט םיר וועלעז דרױן

 רעכט דעם םאר פרײהײט, דױױדועאער
 >ןזא אה סימפאטיעז אזױנע האבעז צו

 האלט• אינדױױדיאום דער וױ אנשויאונג,
ע. םאר ט  װינשענם־ אדער פאסענד «י

זוערם.
 פונקט אםען זאגעז עס םוז מעז אוז

 נים דארף םאצק אידישע גאנצע דאס װי
 אידײ דא זענעז עם װאס דערפאר, לײדעז

 לײדעז ניט םאי אזױ םארברעכער, שע
 יחידים אידישע װײל םאלק, גאנצע דאס

 ניט און אזא אױסגעקליבען זיך האבען
ןועלכדאנשױאונג. אנדערע קײן

 סײן ניט איז קאסח דאזיגער דער
 בלויז אבער ער איז גליק צום לײכטער.

 םאר קאמף אלגעמיינעם אן םוז טײל א
 דעם םון םרײהײט אינדיװידועלער דער

 אומעטום איצם װיל מעז ײעלכע מענש.
אויסראםען. און דערשטיקעז

שווערע. א זיכער איז לאגע אידישע די
 אבער אוםגעהײעףער, אז איז קריזיס חגר

 אנדערע בײגעקוםעז ניט אידעז ?ענעז
 דעם אט םוז לאמיד ? גזירות מוראדיגע־

 םוף כל סון* אז ן5זיכערקי\ אוז סוט
 נײע די אויר פאלק אידישע דאס וועט

 םרײ- אינדױױדועלער דער געגען מירה
 אנדערש ניט אזוי רעכט דעם געגען הײמ.

איבערלעבעז. דענקעז,: צו

 יקרות אין אז דענק. איך נעגעל׳): זײגע
 ארבײטער םטר״יקענדע די שולריג זײנעז

טחגנזיט• רעפיד ברוקלין דעד פון
 םאר־ זענען קאערעםלײט םײסםע (די

 צו ציםערז, זײטיגע די *אין שװאונדעז
ציגאר׳). א רויכערעז

ז א ם ס ע ר ג נ א  אויפ־ (זיך ו. ק
 :דרעמעל) נמשםאהעז א םוז כאפענדיג

 דא־ 5 קײז צאמלעז נים וועל איך !נײז
 עלעקטעט ניט זאל איד ײעז אפילו !לאר

 א געוחע איםער איז פרײז םײז !ווערעז
 אנ־ די צװיעעז (געלעכמער י דרײערעל

וועזענדע׳).
p ג א ז ז א ם ס ע ר נ ו י ם  ד

ט ו א  העררעז.! םײנע :(רעטאריש׳) ה. ס
 די מראגען יקרות אין שולד <אגצמ די

גיגצר. שווארצע
ז א ם ס ע ר ג נ א ! ק י א־ P ם

איז יאםאז נײן. :א י נ ר א ם י ל
jin' איז שולדיג p

ז א ם ס ע ר נ נ א ז ? ו ־P ע ט ם
 אין עוצדינ איז םע?סיקא ::׳>ס א ם

. . י?רות.
ד ן א ם ס ^ ו נ נ א ן ח ג ע ם ע ט  

שולדי^ זיינעז זליססעאיסאצ זײ
א ע ר1ר ע נ א ? י ל ס ב א ק  

 איבערצײגם <יז איר :ן א ם ם ע ר ג
מן דעםאקראנתז די אז א  עקסםרא אז ם
 די נעוײגעז צי כדי צאנד. pא ^רות א

 ^רעזידאננדוואהלאז. נעהסטע
'9 ד *

True translation filed with the 
PpatmAster at New York City on 
Aug. 15, 1919, as required by the Act 
of Congress approved O ct 6th, 1917, 
known < as the ‘*Trading with the 
Enemy Act.״

 צו אונז בײ מאדע א אפילו איז עס
 באפריײ יעקער םאר בעגיייסםערט װערען

 \" לעבען ״עם שרײען און אונגס־באוועגונג
 אײ־ װאס װעגען װײםען םיר אײדער

 קען עס אבער זיך, האנדעלט דא גענטליך
 םיט באלואנט זײז צו שאטען ניט קײנםאל

 ״זא־ באװעגונגען, אזעלכע פון םאשטען די
 עםװאס זאל באקאנםשאםט אזא אויב גאר

םרײהײטסילוסט. אונזער אפטעםפען
 בא־ פרײהײטס סענסאציאנעלסםע די
 צוױיפעל, אהן איז, טאג צו הײנט װעגונג

 אמעריקא איז אונז בײ אירלענדישעל די
 פא־ באזונדערס באוועגונג דאזיגע די איז

 שרײ־ פערזאנען, אנגעזעחענע גאר םולער.
 רעװאלוציא־ ראריקאלען, טוער, כלל בער,

 װײזען אלע ־— ^םעוײואםמו*ן נערען,
 דער םאר מןגײסטעדונג גרױס ארױס

 נישט איז װעלכע רעםובליק, אירלענדישער
 נאטיר־ געװארען, גענרינדעט צוריה לאנג
 אנער־ אדער צושטיםונג דער אהן ליך,

 פון םרעזידענם דער ענגלאנד. פון קענונג
 וואלע־ דע רעפובליה, אירלענדישער דער
 אםעריהא׳ אין איצט איז וועלכער רא,

 און שטאדט, יעדער אין אװאציעס לוריגט
 הונדער־ אױך נאר אװאציעס נאר ניט

 רעפוב־ דער פאר דאלאר טויזענטער םער
אירלאנדיע. פון ליק

 װאס אירלענדער צאל גרויסע גאר די
 מד הויכע גאר די אםעריחא, אין װאהנען

 שטעלען פאליטישע אס זעלשאפטליכע
 פא־ די ערקלערט דא םארגעםעז זײ װאס

 זאו״ ״אירלענדישער דער פון פולאריטעט
 דער איז גרעסער גאך און אמעריקא. אין

 װעלכער װילםאן, פרעזידענט װאס חידוש,
 שטיםע דער צו צו נעוױינליך זיך הערט

 מא־ די האלט װעלכער און פאלה, פון
 פון באםרײא^ג דער איבער נאפאליע

 געפונען ניט האט נאציאנאליטען, קליונע
 זא^אר מעגליך פאי אדער נויטיג םאר

 די םיט סיטגעפיהל זיין אויסצודריהעז
קעמפער.' פרײהײטס אירלענדישע

 לעזער צײטונגס דורכשניטליכער דער
 װאונ־ געדארפט אײגענטליך זיך װאלט
 אײגטד אזוי איו ענגלאנד װארום דערען

 פראגע אירלענדישער דער אין שםארט
 זיך דאכט צו נאבגעבען ניט װיל און

 פא־ עלעמענטארע גאנץ גערעכטע, גאנץ
 דאך איז עס אירענדער, די פון דערונגען

 קא- ענגלאנד׳ס אז םאקט באקאנטער א
 און קלוגסטע די איז פאליטײן לאניאלע

 םון זיר אפרײםען דאם פראקטישסםע. די
 איז 1776 אין קאלאניעס אמעריקאנער די

 ענג־ םאר לעסאן גוטמר א זעהר געװען
 םאר־ ניט לעסאן דעם האט זי און לאנד,

 זעהר געויען איז געלד רבי דאס געסען.
םון שטאטעז םאראײניגטע די — גרויס

 כדי יקרות־הריזים, א לאנד אונזער אויו*
 אד־ דעםאקראטישע די דיסקרעדיטיח צו

!םיניסטראציע
צו :ח. ז א מ ם• ע ר •ג נ א ק
 זוער. דזשענטעלמען? קריגעז, זיןי װאס

 ר י א ײעל יהרות, דעם געמאכט האט עס
 :זײםעז אלע פון (שטימעז זאגעז אײר
 געמאכט האט יקרות דעם װער?) ? ווער

 אפלאדיכמעגםען און' (בראײאס !גאט —
זײטען). אלע פון

ר ע ר ד ע ט ס ס ל ן ע ־ נ א  ה
דהי אװ דזשענםעלמ^ז :ז ע ס ע ר ג

 דרעשעז םיר אז שײנט, מיר 'האנגרעס!
 וועגעז דעבא^רען װאס צו שטרוי. דא
 װײסעז םיר וחגז יקרות. פוז אורזאכעז די

 א איבערהױפם הערשם עס צי גים, נאד
 דעם דאריבמר מאר איר ? לאנד איז יהרות

 קא־ א ערנענעו זאלצן םיר אז םארשלאג,
 אין צי אונםערזוכעז. ז^ל ,זואס מימע
ױמ. צי nnp' א *א העדשט לאגד

ן א ם ס ע ר נ , נ דער :ט. ^
 םאך איןי אבער געניאל. איז פארשל?וג

 שנעל א*וי אז אםענדפחצנם. אז איהס צו
 אננעהםעז םארשלאג דעם װעלעז סיר װי

 װיל־ ארעזידזננם‘ װיםען לאזען מיר זאלען
 גע־ יקרות־םדאבע די האבעז מיר אז סאן,

 ערלױבען שויז אוגז םעג ער אז לײזם.
וואהײשאן. אויף געהז

 אםענדעמעגט םיט׳ן םארשלאג (דער
 די אח אננעגוםען >יינשםיםיג יערען

זײעיע צו מעלעםאנידע?

1׳̂•

 געװען. ווערטה איז עס אנער אמעריחא,
 גע־ מוז זי אז אײנגעזעהן האם ענגלאנד

 פאל״ ?אלאניעס איגעריגע איהרע בען
 וײ זאל ?י אויב אויםאנאמיע שםענדיגע

 האט אזוי און פארלירען. אינגאנצונן נים
 אויסער איהרע אלע געםהאן. וױרקליך זי

 םאל־ האבמן פראוױגצען אײראפעאישע
 אונ־ און םרײוזיים איפערליכע שטענדמע

 דײכ־י די אינדי^ אפילו אפהענגיגקײצ.
pod . אי טערימאריעס ^מצ«שע רי פון 
 האם מאטעריאלעז, אין און מענשען אין
 םרייהײט, איהר פארלארען אינגאנצזזן ניט
 װירק״ םאכט רעגירוננ• ענגלישע די און
 אײנצוםיהרזנז פאדזוכצן ערענסםצ ליך

 אויןי אינדיע, אין זעלבסט־פאדװאלטונג
 קולםורעאער דער װיפיעל אויף פיעל אזוי ׳
 אײגענ־ אפגעשטאנענע די פון צושטאנד 1

 םעחר, נאך עס. ערלױבם אינדוסען ארטיגע
 רעניױנג /ןר9ארבײ ראדיקאלע ערשטע די

 נעװא־ געגרינדעם רעװאלוציע, א אהן איז,
 אועד םון קאלאניעס עננלישע די אין רען

 עננלאנד,״ מוטער־לאנד, די אין טראליען,
 געגען פלאטעסטירט ניט חאר א אױף האט
. דעם

ענג־ װאס אלזא, עס, סוםט װי־זשע
 ברױ אזוי אײנגמשפארט, אזוי איז לאנד
 גלאט אירלאנדיע? צו באצוג אין טאל

 ״דעספאטיזם״ ״אונםערדרײןונג׳/ שרײען
 מיר גים. קונץ קײן איז ״גװאלד־םאכס״

 ענגלאנד, פאחטײדיגען ניט דא װילען
 װידער־ בולטער אזא אז דענקען מיר אבער

 ער־ נים קען פאליטיק איר»ר אין שפרוך
זידלערײען. דורך וחנרען קלערט

 באתאנט אביםעל כאסש איז װאס דער
 וױיס ענגלאנד םון געשיכטע דער מיט
 געורען איז םראגע אירלענדישע די דאס
 םיניס־ אײן נישט װעלכען ^ן פעלז דער

 צושמעטערט איז ענגלאנד פון טעריאום
 פאליטישע די םון געשיכטע די געװארען.
 לעצטע די םאר ענגלאנד םון פארטייעז

 געקניפט איז יאהרען צעהנדליגע עטליכע
 אירלענדישער דער מיט געבונדען און

, םראגע.
 ארײנלאזען ניט דא זיך װעלען םיר

 געשיכטע דער פון אײנצעלהײטען די אין
 געטהאן ניט קען דאס אירלאנדיע. פון

 ײע־ מיר ארטיקעל. צײטונג א אין .ו\ערען
 אויםשטאנדען די איבערהוםען דא אען
 טײװעלשע די און אירלענדער די פון

 גע־ באגאנגעץ זײנען רואס ,גרוילטאםען
 רע־ ענגלישער אמאליגער דער םרן ײארען
 אין די*םאליטיק װי שוידערליך גירונג.
 ;געװען ניט איז אירלאנד צו בעצוג

 הערשאםט עקאנאםישע די װי שרעקליך
 ;געװען ניט איז באראנען ענגלישע די םון

 איר־ די םון לאנע די װי אונערטרענליך
 איז — געװען ניט איז פויערען לענדישע

 גע־ דער אין ערגסטע דאס ניט אבער דאס
 רע־ ענגלישע די אירלאנדיע. םון שיכטע
 ראדיחא־ זעהר דורכגעםיהרט האט גירונג

 חאבען וועלכע רעםארמען, אגרארע לע
 דעם םון לאנע די םערבעסערט בעדײטענט

 פון םאליטיק די פױערטום. אירלענדישען
 אפגעםראטען האט אונטעו־ח־יקונגעז

 סילדקײם פון פאליטק א צו פלאץ איהר
 םיז מאכט עחאנאםישע די טאלעראנץ. און
 לעגדלארדס״ ״אפוועגענדע ענגלישע די

 געװארען. אבגעשװאכט פיעל זעהר איז
 מכה די םראגע״ ״אירלענדישע די אבער

 גע• ניט איז פאאיטיק עננלישער דער םון
צעװארען. לעזט

? םכה דאדגע די בעשטעהט װאס אין
 ניט איז אירלאנדיע װאס םאקם דעם אין

 פון טהײל א װאס דעם אין אײנהײטליך.
 לייד׳ענשאםמ־ אזוי םוגסט איז אירלאנדיע

 אונ־ דער צו געגנערשאםט איהר אין ליך
 איבעריגע די װי לאנד, פון אבהענגיגהײם

 אנטי־ די אלסטער, דעם. פאר איז טהײל
 איז אירלאנדיע, םון םרױיל אירלאנדישע

 רע- איז סאציאלער פאליטישער, םין א
 םון ארימערינגעלם אינזעל, ליגיעוער

 פרא־ לענדישע1אי עכטע פון דיטען אלע
וױנצען.

 ענגלאנד, איז שטרײמען רעליגיעזע די •
 אײנ־ גרויםען אזא געהאס האבעז װעלכע

 ענגלאנד םון געשיכםע דער אויױ פאוס
 זיײ וועלכע און אײראפא, גאנץ פון איז
 גרינדונ; דער פאר פאראנסװארטליך נען
 א האבען םדינה, אייגענער אונזער פ\ן

 םאדםריבען םעהמע רעאיגיעזע :עװיסע
 הא• דארט אײרלאנד. נאך ענגלאנד :ון
 א אין כא^עצט סעסםאנםען די זיך ביגן

 ן}■־ זיד ת^כען און םאסע, *אטאא^טע
*וומךוסטריןנד חאגדעל מיט? ,

 געגנער. רעליגיעזע
 די צײט, יענער םון פען

 נע דאזיגע די שונאים.
 נאד געזואחנן, אפגעשװאכט ניט

 געװארען, שארפער פיעא ק^הרט,
 א^רלאנד איז טאנ צו הײנ& דאס

 לאגערען פײנדאיכע צװײ אין טײלט
vv\ אכסאלוט איז שאום װעאכע 

 די זיינען אאסטזןרער די טעגליך.
 און לאנד, םון הערשער נאמישע

 s נאך שנאה די םאכט :אטירליך,
 אז ניט צװײפעל קײן איז עס קעי

 י אינאפהענדג װערען זאל אירלאנד
ט האנע קײן אלסטערער די פמן  j ני

 , און רעגיערונג אירלענדישע די לעגט,
 פארפענד זײ װאאט באפעלקערונג גאנצע
 ‘זײ זײנען דערפאר לעבען. דאס טערט

 סאםריאבתן ענגאיאע הײסע אזויגע עס
 לײדענשאפס• אזוי ױי זײנען דערפאר איץ
 באפרײ״ דער געגען קאטו* זײער אין איך

אירלאנד. פון, אונג
 אלוא, זיך, מוז רענירונג עגגאישע די

 וועלכע עלעטענטזןן צװײ מיט רעכענען
 נאכמד וואסער. מ^מ םײער װי ױינען

 גצג• די ארױסרופעז ם^יגם אײנעם בען
 זאל^ םען וואס און צװײנמן, םון נערשאפט

 ®ניג־• סין די טויגען. ניט װעט טאן ניט
 וױלעך פאטריאםען, אירלענדישע די ערס,
 א װערען זאל אירלאנד אז אנרערש ניט

 װא&ו םאוכה, אונאפהענגיגע םאאשטענדיג
 צר האבען נישט גאר ענגלאנד מיס זאא

 :נאכגעבען. נים ענגלאנד קעז דאס טאן.
 געײען װאלט צס וואס דערפאר ערשטעגס

 קאלא״ איבעריגע איהרע םאר שטויס א
 צוױיםעגפ_ את #»«§צורײסצז זיך גיעם
 פשרט עם װאאםען אלסטערער די וױיל
 געמײנט^א װאלט עס און דערלאזען ניט

 •װאלט וואס קריעג, בירגער שטענדיגע
 נמ־ די * נעמאן. ניט גוטס קײן קײכעם
 װאל״ אירלאנד פון פאטריאטען סיגערע

 םים רול״, ״האום מיט באנונענט זיך טען
ד ענגצישע די און זעלבםטפארוראלטונג,  ח

 בײדע םיט גענעבעז זײ עס װאלט גירונג
 אלס־ די זײנען דא אויך אבער הענט.

 זױאען זײ האלז. אין בײן א װי טערער
 װײ זײ רוא״. ״האום ל,ײן פון וױסען ניט
 די פון רשות *־עם אונםער ױי\ ניט אען

 פארהאםםע די איראענדער, פארהאסטע
 זיײ איראענדער די וױ פוניןט קאםאייהען.

 פרײהייט, דיער פאדערנדיג רעבעאיש נעץ
 זײער איז רעבעאיש אאסטעדער די ויינען

 וױ באײבען זאא אאעם דאס םאדערען
 איראאנד, פון פרײחײט די װײא פריהער,

 פא׳ײ אייגענע זײער םײנם ׳זײ זאגען
שפאאפונג.

 יאהרהונ־ האאבען א װי ניעהר שוין
 און אויסוועג אז זוכט ענגאאנד וױ דערט

 שטאאטם״ די געפינען, ניט איהם <זען
 צו בכוח ניט זײנען ענגאאנד םון אײט

 װירפ־ זאא זי אז אזוי פראגע די אעזען
 רעכם פון פראגע די װערען. געאעזט איך
 ניט. ראאע ל,ײן דא שםיעאט אונרעכט און

 גערעכם א״ראענדער די זײנען נאטיראיך
 נאכ״ פאדעתנגמן זײערע דארף םען און

 אאם־^ םיט םען טוט וואס אבער מבען,
 צר בײדען םען שמעאט אזױ וױ טער?

?פדי^דען
 דאם השיא. חארבע די איז דאם אט

 הען מען װאס םכח, פאאיטישע די איז
אויסהײלען. ניט און אויסשנײדען ניט

י זײ ט נ ע ז ע ר ר ען1פ ע ײ ״ ז פ א ש
ן א מ ר ע ש ט - ־

 וױינ־י פירםא דער םון פרעסערס די
 פרעזמנטירט האבען בראדעדם שטײן
 מאש־ ברודער םרעסער־טשערם>;ן, זײער

 זיין פאר רינג דײםאנר א כייט ,קאוױםש,
שאפ. אין ארבײט טיכטיגער

 טשערמאן דעם איז םרעזענט דער
עי א בײ נעװארע! איבערגעגעבען ע  םון ד

 שאפ םון פרעסערם אקטױוערע מעהר די
 אנװעזענד אייד זײנען עס וועאכען בײ

 דער הענדעאםאן, ברידער די געװען
 בראסלאוועד ,35 אאקאא םון טשערניאן

 יר םרעסערס דןר פון םענעדזשער דער
 פון סעקרעטער דער אאנגער און גיאן,

ד ז;יז װעאבער באארד, דזשאינט ן ^ M 
לאחאל. זעאבפן am פון טעמבער

 .טאש־ בחדער חאם װאס האמיםצ די
 פרעזצנט דעם איבערגע;עבען סאוױטיש׳ן

 בדידער די באדאנתט אויר האם
 םעדאווע^ לעוױן׳ שטרויס, לינם?י,

 גאאדבערן און ביגעלאײוען פידא^
מיז העל

^   ̂ •  j



הי אז זדינט פרויען, און םיײ׳לאד  אי
 אױםנעקלזנרמ אזױ באוזאוםם. אזױ זײם

n r t i iאיהר *ז זױמט אפאנאסיש־. וד ו
 פא- איו זיד באטיילינען באנתיר אוז

םום כירמד קלייו דער יצאנד, םון ליםיק עווןן ריכשיג. ג

הי אז זדינט פרויען, און םיײ׳לאד  אי
 אױםנעקלזנרמ אזױ באוזאוםם. אזױ זײם

n r t i iאיהר *ז זױמט אפאנאסיש־. וד ו
ר איז  פא- איו זיד באטיילינען באמי

םוט כירמד קלייו דער יצאנד, םון ליםיק עווןן ריכשיג. ג

־ ׳ ■̂v ' ■ Imm.

mmm

s n ip שםועסען
 רעדאקםאר דעם צרוישען

לעזער. די און

v אײדיס אינט. 23 לאסאל און 1 אאהאל 
 ײעם איזזר — װאיריןערס׳יזניאז. גארםענט

ר גלויבען, געװים «זנז סי גע־ זעהר האבען ^־
ו י ײן וואלם ^  פון אייערע:זיעג־ב*נקעטען ־אויף ז

 אײך זאגען און ז.ינ»וג, און ש:ת לעצטען
ט ^ זיך שיתל׳ען מיר װי םדיל, פולע א סי
/ און זיעג, גרויסען אײער אויף *םאלץ {
ט זיינען מיר זואם שטאלץ,’ ^  געװען אײך םי

3* *p די װיפיעל און, קאםיף, גרויסען דעם 
ת חו מיטגעחאל־ אײך געסמזןיעט, נאר האב״ין נ
 דאס :עסאבט, אזרי זיך האש עס #בער •ען.

ען נ*:קעשען א״ערע ;רא־ אויסגעפאלען זיינ
װא־ אונזער גענומען האבען םיר װען דע

ט האבען םיר װעלנען קיישאן, אפ־ געקענט ני
ױ .אין טעב צוױי א אויף קוםען לײגען.  נ

 צו געװען איז צוריקפאתרען. דאן און י^רק
אור־ ריכטיגע אײגציגע די איז דאס סװער.

 אין אייך םיש ניבדזײן אונזער פון זאכע
 זיינען גייםט אין זאגען. צו »t קעריער,

:אב־ האנען אייך, מיש געװען אנער' סיר
.£יתרעד, אײערש אויןי שבחים איע געסאלגם

 אוי אײנגעסטימם, פארקאם אייך םיט !!אבען
 אלײן שנחים די םים אז זיבער, זיינען &יד
 איז עס און באנוגענט... נים זיך איחר תאם

 װעניגע ג#י• ד*ם אזוי *ליזזודים״, געװען
ןאבװעזע:־ אוגזער געםעןקט מסתבןא מאבען
\,r\yw #זוי געװען ?זלעם איז עס און ווײנט,
 א געװען. דערבײ ח#לטען םיר װי ןונקט

 «ום װערען געזאגט ד̂י ז^ל nzv גאזונדער
 אלס װעלנען אויף ,23 לאקאל פון ואגקעש

*jsoy אײגגעלא־ זײגען ״גדולים״, די חו״ז א
״רענק־ענד־ דער סון פיעלע געװןרען מן

יעדען ,נוון נעמליך, דער &ון ײל״4
w f עוױ^וגן^עבעי ד^ט 4ד| ארבײטער. אן; 
ארבײטער־ רע»ר^ןג«אט«<גןןן. » באנקעט ץאס

 פיעלע אוייןי גאר ^פצהלט ײאם נאראתםער,
ב*ןנ?ע^ן. ןגדערע

ײנט םעגש מאדנער א — ג. י. ! איהר. ז
 און זידלעדײ, םים איז ברױ(על אײער

ײם זעלבער דער אין  אז זיך, איחר בעט ג
ט אײך זאלען סיר  זאגם איחר זידלען. ני

ט פארעטעהען םיר אז למ*ל, !ווגז,  אוגזער :י
ר, ?ןלם אויפגאבע ^ ע ד ע די גיבען םיר אז ר

עפעס אנשטאש לעזען, «ו ז^קײטעןנמר לעזער ____
- /f j i•או:ז ךארף ד^ס #ז םײ:ש, איחר און חןבםם, ־ 

 6ני אונז עס װאלט געװיס פארדריםען. גיט
ט פיחלען םיר װען עארט,4י  ®זלםםע די ני

 װ$לטען סיר לעזער. אזנזערע «ו אכםונג
'8•לו» ;ארען די װאם מאלע :געםראכט י*יך

ם םראכטען מיר װי אזוי #בער 'לען.  אזדי :י
ם אויך פיחלען יאון  עס פארדריסם »ןזוי, :י

 װען דעם, װעגען געשכאבם איתר חאט *־אונז.
ײעי ;עכעבען או:ז חאט ^איחר :ון, ? לעס^ז א

רי  לעזער זןנדערע די םים װי נים װייסען «י
 אײך װ^ס אבער ״;ערעכטיגקייט׳/ דער פון

 װי מעהר *ז זיכעי, םיר זײגען אנבעטרעפט,
*״גא־ לייכטע ♦ןנדעיע די א־ן דעם

ט נים. #*־חר לײענט רי׳»קײטעז״; ס  װ«ד*ש ^:
p״ די c# גדאדע >>ז געװאוסם, איהד %. j r r 

 ז^ס־גדעסםען אפ »«ר גיבעז •ר^בלעםעז׳זן
ײט^ םײל ק םיג ר חויבט ״געח^  *ו *>ז ג̂ן

״געדעכליגקײם״, דער אי; ס ע ל א לעזען
 די איז ליכםיג װעיען אײך װעט עס יאיז

װאס ג*ד אדיגען. הו פיעלע^ %ײשם<;ים, אי
מיר, באגרײפען. גר )אנחויבען איזזר זזעם
 ׳םװעררפ^ר איז עס כאט׳ש אונזערןזײמ, *«ון

 די *ז דד-קעז, לויבעז׳ גז זעלבסט זיך .אוגז
ע איז גערעכטיגד,ײט"״י  בע^טע די פר.ן א״:

^י־ אין ער׳סיכען ןןען איז װ«>ש ;««יטונגען,
 קעז :אי•׳ װיל װאס־ אײנער, ד^ש ארן ;ידיש,

על <«עחר, עה^פי  אפילו איחר, פון ל*;ר:ען ז
 ,װאס 'אריי:;*צ^ד״צ.) ״:#רישקייטעז״ •׳ךי

ענט־ סיר אזיפ»רװאורף; ^א;בעםרע£ט'*אײער
 װירקליך ער איד ״,5^רא פון״^אויבען .}אערעז

״׳»מוע■ מען קען^ װי אונפ#רדוענםער• )אן ♦
סעז״  טען V ein# אויבע^ פרן אײגעם םיט ׳

 אויף ה?לם מען װעמען אײנעס, םים ;^סועסט
ד׳ פון גידריגער נים חאר f ־  איז Dri אזן זי

אוג״ פדן באי^גמעי אםת׳^ך הער ;װירקליך
• *טועסלן. זערע

 נים װירקליך קעגען מיר — פ. י• ם. • ׳■
 גא;ץ איז דן«ס,.גזן>^ פאר פלןוץ קײן .־געבעז

.D<n^B אוגזןך פון ר»םען די .אויסער
1אי נ^ר ל?>ץ9 געפינען קענען ז$גען י»ו,עלכע5

דער •»ז.ן אדווערפױיזסענבחמלומנעו די
r ”יי *י .... ^

ג מענע־ זײער6 און הענדעלטאן ודער1;
שער ײער פאר בראסלאװער׳ :דז םע־ ז  אינ

o n ײ װאס ן אין נעמען ז י י ט ^ ױ ברא־ ו
׳- פרעסערם. דערסי׳

 אנוועזזנד אויןי איז רינערי דעם בײ
 סעגעחשקר חןר מאריס, ברודער ;געווען

א;־ אן ;ד,אט װעלכער פרעסערס, ז־י םיז .
לז ײ  אין וױ גום אוויו רעדען אין גענוםען ם

עסעז.
ראכעלסאן׳ י. אבראטסאן״ ז.
ײ\.' ס. 4שטיי א»  ן־ שס

JT א, ס״אזנדםאן, : 'fiw

ײ vffib «אלגלידיןיאו רעכםיגק״פד׳,  וװגןל ז
ען ^׳ טיו ק  רזך צום «#םענעדזאזעי *ום אוי

 איזזר ווזןט *ײםולג, די לעוענדיג דאקט^ד־.
ס  ל^קאלס אײגענע פיעלע געפיכען, געװי

 אד־ אונזערע םיט פ«זל אין זיך באגוצען
עעס. ידז י װערטײזםעגט־■

ם ראוז׳ ד- ב. אוז װאלענ  םיר לוים ה.,
ך ה#ם געחערם, האבען  אויס״ אלעם דערװױל זי

ל געװיס װאלם עס און ?ןביםזגל, געפיעהט  קי
פאײ םיר זוען גים »םס קײז נעם

 איבערחויפם רעזאלוטיע, אײער עפענםליכען
 אנגעלעגענהײם גאנ«ע די אז אוגז, שײגם
תן גןשליכטעט דארף ע ו  עגגזןן דזנם אין ז

 פ*םיליע־*כגעלעגענ- א דאך איז עס קרײז.
ען, הײם, אג <צו״ז  גום גים איז עס און ז

גאס. ־ברײטער דער אין עם ןןרויסצוטר«>גען
ד^ט — ליפאװסקי. ב. הד׳ זי״ או־ין אי

 ^גערענ־ גוםער לעצטען אין געלײענם כער
טיגג דןם ^יועגען טיגקײם״  הזג־ דעם פ««ר םי

 דעט אויך ץןי פ^נה דוןלאר טויזעגד דערט
פון8# על.  בײםראג אײער רע;,ד־סקותל. דער י

 צושיקען איתר קע:ם רעגד־סקוהל ד^ר פאר
 אלדזעער־ ו^לדערסאן פון אדרעס דעם אויף

ױ עװעכיו, םעךיס^ן 1180 ליע, :*[  י^רק. נ
 אזיפקלעחרוגג אםח׳ער ףון פרייגד אלע זוען

 פון אט#קע קען',די פליכם, ײערז ט^ן װעיעז
 זיך דער־ךעאקציע פון כחות פיגסםערע די

 האט װאס ׳זאך בעםטע י1 *לס ארויםוױיזע;
 איין׳ רעכד־סקוחל• דער פאר פאסירען .געקענם

ן איז זאך י  געקי^בען האט ז« זיבער. ^ו
 גזך גים װ*לט זי יזואס מדװערםײזמעגט, &ן

ען קענט ע ר  קזיג״ ח^ם זי וױיל עלד,1 פאד, ן
^ םאל י  אויסצו״ געלד פיעל זזי4געתאט' ג

̂ם ‘ געבען.  אוגזערע םcf אוגז חעל*עץ ^זוי «
ם נאםירליך, אונאים,  אונ־ אין זוילענדיג, ני

פר^פאגאנדע־ארבײם. ר7«װ«ןד זער
D. .אסט  ^פיס־רעפןזרם א״ער — פדיז

 נים ד.#ם עס אז אונז, אײנם עס ערזזןזלטען.
 אײכציגזןן §ן דרוקען ן^צופאג^ן זיץ קײז

 פון ן>פיסעס *לע ווי אזיי>*ןיר «1רע*א
ם נ ^י ז  אײנגעאזטעל©, זיין זועלען באארד ד

ד ^י בא- דדזקלז װיזװעד װעללזי
 פון טעטיגקײט און לזגבען דעם ^ון ריכםזגז

 גזך װעט אפים אייער און אויסעס, אלע די
 ביםעלז * *לז* זײ. צזוי^ען ויין וױס

״ געדולד. ״; ״'
ט זיינען םיר — בצעבמאן. י.  איםער ני

 •װ«דקז קענען דא םיר #ו סײגונג, חןר פיז
 אזרטײל! באאםיסטען ק«ין פאסען גי*; ליך
מ פזן איבערמריבעז «©ארק װערט עס ײ  ב

ב פ*לגליך, זײםען.  ttjn פון איז אײגעד אוי
 דורכ* םוז וואס חסיד, קי«ן ניט דוקא נאםור
 איםיצען, אדער עס1ע אין בלויבען אזיס

r♦ אי על זאל און ער קען r iגאנץ בל«יבען ־ 
 זיכערע םעהר חאבען װעט ער ביז נ«יםראל,

פאקשען.'׳
 ןנ־ מז איז חײם טאח אײער — פנחס.

 אין ד?ך האט ער *טרוי־זאק. געבל^זעגעד
פ זיך ןוען אפ«לז לעבען. פוץ קײן ני
 זוע־ איז בעלעבם, ערגעץ װו>לט בדיאח >ןזא
 ה*בען געװיס ? איגטזגרעםירזןן ער קען מען

 חעלחנן ?ילןרע אלם געחאם פרײנער גרויסע
ך און ״אידי^טען״  קלײנינקע אלערלײ אוי

 אונז פאראטאנען האבען די אבער מע:«עז.-
 דא איז אידיאטען די אין או װײזעץ, צו

 מזןחר ם^ל םאנפעס און גייסם, ויעל זעהר
 פארעכןןנט ?יי«נן ײאס די, בײ װי גײסם,

 אבער אײך •בײ אידיאטען. קײן נים פאר
ײן טענמליכקײט, ?יין מעג׳ס דער פארלירט  ז

ע, טעגאזלינע ^י אג זי  ארוים קוטט עס און פי
ײן, טזזוםאזעלא. א ט קען עס נ  פאי־עפזןנט׳- ני

 שריןבען פון מלאבח די ׳יעס, װערען. לינש
 װײם נאך איז ד^ס ^בער יזניסעל, איחר קענט

זאכען. אזעלכע שרײבען פאר געגוג ניט
 דאנט איהר, ח^ט פאל דעם אין — פ. מ.

 אמת^ן דער אין. אבער רעכט. #ביםעל זיך,
 עם־ אונזערע. װי שולד, אײער מעד.ר עפ איז

ײ װןןס דעם, װןןגען װאש  ו*ר־ איז א*יך נ
 מאבען. געםוזט דאך מיר ח^בען געקומען;

ט לעזער די װןןלטעז :יט, װען  גע־ רעכט מי
 אינפ^רםירען ניט פאר םענה * אוגז צו ח»ם
 וואס און *ורילען, זײ •זואס דעם, וועג^ן זײ
םיר »ןז און וויסען. צן רעכש א זײ

ם געקריגען גיט עס ה»:ען ע ד  ריכםי;ען פון
 מיט4 ביעוצען געסוזם זיך םיר ה«*בען קװאל,

י ײיםער. ^מזליגעז א #ביסעלע  דור- מ
 גרוי־ קײן ניט איז םדבר דער אין עטיגער

 זזא־ דעם פון רײנקײט די איבער ספונק סעי
ל װ#ש סעד, טן על  ״סיר צו. איהם שיקם ד

 פעח־ אדנזער גע^יס וועלען זײם, אונזער פון
, לער ש.סעגליך װי  א:ער םאכעז׳ גום װיי

 אב«סעל אויך זיך ז#לט ,ר'1אי אויף פאסט
 *זזי דיי״זעז ניט ז^לען םיז^ און בעסעיען,

ן אןם ג ^ ו ט אײך. מי« ע
 איז עס גערעכם. ז?נט איתר — ב. ד.

 אר־ דער דרוק־פעהלער. פארדריסליכער ?ן
 װאס אסעריקא״ אין ״אזטזןרבליכקײם טיקעל

 די 1אי געװען געדרוקפ ^אןי לעיגת איי
 גלײיזיען געאיריבעו איז ״גערעכאיגקײס/

 דער און *יקאגא, פון גע^ער, ד^קם דר. פון
 אי־ נעםער. געםנער פון גכסאכט האש זעצער

־ \nyl געקזןנט אימר ח^ט בעריגענט נ אי ך  אי
דעו־ איז ד$רמ ■י ;0חאלםןדפאר«ייכני

טי־ דעם ניט דאס געדענקט <מןר
 םאד• םרויעז, די וואם רעש דעם און םעל

 זײ אײדער געםאכט דיאבען הײראטע,
 גקייןי זײן *ו סאפחןדדמ נעקראנעז יהאבעז

 זחי ביועער אלס קעגעז אח מאז דער װי
 פוז לזגבעז פאליטישעז דעם אין

 לאנד? גאנצען םוז און םםײט שסארט.
מ דאם געדענקט ווער  סײדלעד די <וי ני

 רעד־ יעדען אפלאדירט הארציג האבעז
 םאר ארויסטרעטען םלעגם װאס נער
 דער םוז נלייכהײט םאליטישער דער

? חי פ
גע־ דאס איז צוריק לאנג גים גאר

 האבען געוואלם זײ זיך האם עס ווע?.
 צו געשםרעבט האמגז זײ חנכם. בירגער
 זײ עלעק^פאנם. די איז װאוםעז קעענן

 נעוד אנטײל קענעז צו געריסעז זיך האבעז
 אלם בירגער. אלם קעםפײנס די אין מעז

וואום״ א אויד האבע װאס אזעלכע
מן זײ א באקומעז. רעכם זײער ה
 אז נעדאכמ. דארום זיןי האט עס

 װערעז *באהאנם װעט עם זוי אזוי
 אז םרײ, זיעעז פרויןט די אז םאלןס דער
 טוי־ וומלעז בירגער װערעז קענעז וײ

 ארוים־ לויםען נלײד זײ םוז זענדער
 u*n פײפערס. סיםמען זײזנרע קריגעז

 האבעז זײ אפהאלםש? זײ דעז קען
 זײ ;ךעם צו נעגלוםט שםארק אזוי דאך

 ;דעם פוז גערעדם פיעל אזוי ראד האבען
 האם עס און בײז געווען דאך זײנען זײ
תז בעמאז, וחגה זײ  גים דאס האבעז זײ ז

 נע• האבעז אלע יא קרינען! געהענם■
 מויזענחןר און סויזעבדער די אז םײגט,

 ניט זײנעז םאםערס וועמעם םיידלעך.
 דא האבעז וואס אדעד סיטיזענם קײן
 זיך וועאעז ניט, םאטעדס קײז לאנד איז

 פײ• סיםיזעז אדױסנעהםש טאז לאז א
 די אז גערעכענם, האבעז אאע פערס.

 בײ ארבײםען וואס סײדליד, םױזצנדער
 וױיס־ בײ דרעסעס, בײ דױיססס לײדיעס

 אנדערע אלע און םײקעדס שוירם גודס.
 איז םארקאכם אזוי זײגעז אה םר^דם
 איז בראװ קעמפפעז און ־יתיאגס זײערע
 ווערעז איצט ותנלעז סמרײקס. זייערע
^ זיד לןענעז את ביתער  איז ם״פעז א

פאליכױרן.
אזוי. נים אבער עס איז לײדער ׳ ׳ •

 אידי• די איז מײדלאד ארבײטער די
vr מז יןאװדטאלעז א  ערװארבעז זיך ה

 געטרײע גוטע, אלס נאםעז עעהנעם• א
 זײנען טרײדס פרויעז די ׳ ױניאז-לײם.

 לאנד. איז ארזאניזירטע בעסט איצטער
תניג ןעדזר  םרגלײ־ זיך קעגעז מניאנס ו

ז  אימױנקײס, איז ידאריטעט,5סא׳ איז מ
 וױיסט לײדחנס סיטידער פראגרעסיזם איז

 סײ־ נודס װײט דער מים ײניאז סױיקערס
 יוניאז, מייקערס שױרס וײ ײניאז״ל קמרס
 מעם־ ׳די םיז פראצענם 90 איבער ײאו

פרױען. און כױידלאך זײנעז בערס
 זיר צײכענעז קאמןש עקאנאסישעז איז

 ׳אױם. ארבײםער םרױעז אוז מײדלאזי די
 יואס פאראורםײל םארשימעלטער דער
 סייד- אז ״זײ געגעז געהערשט אמאל האם
 אינ־ נענוג ניט זײנעז םרויען אוז לאך

 אױםנעקלערט נעוג ניט זזינעז טעליגענט,
 ױ• א פון װיכטיגקײט די פארשטעד^ צו

 די םון איז אדגאניזאציאן, פון ניאז,
 צושםעטערט אלײז מײדלאןי און םרויען

 האמפם• זײער מיט האבעז ץײ געװארען.
 פעהיג״ ארנאניזאציאנם איז לוסטינקײט

 הינזיכמ דיעזעז איז אז באװיזעז. קײט
 נידעריגער האר א אויף ניט זײ שסעהעז

מענער. די וױ
 באקומען פרויעז די האבעז איצטער
 דעם.סטײם איז האבעז זײ שמיסרעככ^

 צו מעגליכק^יט די באקומען יאדק נױ
 טעטיג אזוי פריי, אזוי פאליטיש זײז
מענער. די וױ פראגרעסיװ אזוי און
 זײער ניט זײ ערםילעז װארום ׳

? פליכט
 נע־ האבעז וועלכע סאציאליסטעז די

 זײנעז שטימרעבט פרויען פאר קעמפם
 די־ זײנעזיצו פרוימז די אז איגערצײגכזר

 אז נאר בארעכטיגם. בלויז ניט רעכט זע
 געשסרעכט לײדעגשאפטליך האמנז זײ

. .Djn ;אך
װע־ םרויען די אז סעגליך עס איז

 פארנאכלע- רעכט געװאונענע זייער לעז
מז  מאס נרעסערער א איז נאד און סי

? םענער וױ
 די אז נלויבעז ניט זיד וױלם עס
 וועלכע םדייעז די ספעציעל אוז םרויעז

 וועלען הלאס ארבײטער צום באלאננעז
 קריםינעל אזױ זײז צוקונפס דער איז

 הא־ זײ וױ סימיזענשיפ. ווענעז נאכלעסינ
 אעצטע די פאר ארויסגעצײגמ עס בעז

. y * צײם. יאזזר צוױי
 םרױ די םיר? זעהעז זואם אמור

םאברימאלמ דעם םוז םאגגאט. דעם םוז

 שםי״ עלעמענםען אלע די׳עזע אויוי. עם
 can אח םאכם די םארשםאדקעז אוז כחנז

 פאליםישע זזעחפענדע די םח אײנםלוס
חעז, וועלכע פארםייעז.  יאהר זיד באסי

 די או״םנעסערעז צו יאהד״אױם אײה
 וואויל- זייער ז אזױ לאנד פוז נעזעצען

 גע־ קזןנען גיט ?אלען פאתעניבעז און םאנ
 נא- װעםז, אירנענד םוז <וערעז שטערט
 יעני־ די םלז רעכענונג דעם אוי^ סיר<יד

 טאג־םעג- זײער םון לעבעז וועלכע נע
ר מ פראצע. לי

 ? םרויעז ארבײטער די םועז זואס .
 מיטלען זועלכע אירגענד אז זײ געהכמנן

 אלס איגמערעסעז זײערע באשיזנעז צו
םוכמנר? א אלס #םרױ א

 נים הויבעז ?ײ m איז ענםםער רער
 נאר ארט זײ און אמטערעסירעז זיזי אז

 ווערען נאכלעסיגקײט זײער דורןי אז ניס
 באדימונ־ לעבענס די םאנ צו םאנ םח
 אר- די װאלמען אונערמרעגליכער. נעז

 פאלי- אין זיד באטײלינם פרויעז בייםער
 אונםענליוי װאלט לאנד. םון לעבען מישעז
 װע• באשאפעז זאלען געזעצעו אז נעײעז

 איו ארבײט קינדער זועלכע דורד רעז,
 ווערקשטא־ און פאבריקעז איז עריויבם

 נע־ ערלויבם ניט וואלכמנן פיליעז טעז.
 שטוכ־ לאנגע אזאלכע אדבײםען צו ײאיעז

םענער. ערלויבס איז עס וױ חנז,
װאצ< איבײטער די םח הייםעז די

 געװארען. ליכטינער און לײבסער טעז
 אח נעװארעדבירגער װאלטעז פרויצז ותז

 גצועלשאפטליכען איז אגםייל אז נענוםע;
לאנד. זײער פון לעבען
 םאראעםערעםירט זײענדיג םרױעז. די

 און נעועלשאםט חנר פוז ודאהלזײז איז
 װיר־ דאיםעז םאםיליע, אײגעגער איהר

 ענער• אח םאכט נאגצער זײער מים קצז
 װע־ צו מענער זײערע באװענעז צו גיע
 דוסי m לאנד דיאואן פון מדנער חנן
 אױםאמאטיש םרױען דיעזע וועלען דעם

לאנד. דיעזעז פון בירגער אויר וחנרעז
דוערען צו וױסעז דמיןש פתיי « רואס״

בירגער »ד
 װעחגז םיטיזעז, א װערט מאן א װעז

 אויד ?ינדער םינד־יעהרעע. איז פרױ זײז
 ניט איז מאז א וחנז אבער סיםיזענס,

 ניט אויר פרױ זײ ׳קעז. סיסיזעז♦ קײז
 ארויסגעדי• קעז זי ס^םיזעז. קײן ותחנז

 פײפעדם צװײנ^נ םײפערס, ערשסע- מעז
ט איהר מעז ורעט  האם זי אוז געבעז גי
שםיסאז. צו רעכמ קײז גיט

 םאר־ אמעריקאנעיריז געבױייענע א
 שנעל אזוי שסיםעז,, צו רעכס דאס לירט

 אײנעפ אױסלצנדעד, אז וזײרא© זי ;װי
 ביר־ אםעמקאנער קײז נים איז ׳ורעאכער

. ןנעי.
 םארלירט סיםיזעז, א פח אלמנדי אן

 װאה דערםאד ^וואוםעז, צו דעכם דאס ניט
שטארמז איז םאז איזזר  ?י אבער ;נע

 הײ־ זי אויב שטיטרעכם, איהר םארלירס
ניכדסיטיזעז. א צװײטןז צום ראט

 ניט םארלירט םדױ נע׳גט׳ע א אױןי
 מאן איהר ‘אויל שטיסעז, צ\ רעכט דאס
. « פיטיזעז. א נעוועז איז

 די אין געבארעז איז םרוי א אויב
 נים האט אוז שטאאטעז פאראײניגטע

 דאס זי afeh ציט־סיטיזעז, א געהײראם
 סטײט. יארק נױ איז װאיטעז צו רעכם

 ׳וזי־לנינער ניסי זײן אלם אבעזז מוז זי
יאהר. 21 װי
 אם דארפעז פרויען אונםארהײראםע ־

 פײ־ ערשטע אוריסנעהמעז עדעסען אלעם
 צו ארױסגעכעבעז זועחגן וועלכע פערס,
מ םרײ. אח מאז יעדעז על  ניט זײנעז זו

3אלצ יאהר 18 ‘װי ווײגימד
 פײפערס צוױיסע די באקומעז צו אום

ז דאיף  םעז װי דעם נאך אפװארטעז, מ
 פײפערם עדשמע. די ארויסנעומעז האם
 םעהר גים אוז• יאהר 2 וױ ווענינער נים
 פײ• ערשםע די װייל צײט, יאהר 7 װי

אי זײנעז פעחס  םארלױו* זיא גילםינ נ
!* .־: צײט. י^והד זיעבען פוז

 די פאר אפליקיישאז אז אננעבעז צו
 די אויםער סעז דארןי פײפערס צװײטע
 סטײט איז זײז אױך פײפערס ערשמע

 איז אח צײט יאהר 1 וױ װײניגער נים
 אמערײ פרן יטםאאמען םאראײניגט;ג די
ט קא צײט. nrrir ם״ינזי װי וױינעעד ני

 ארוימעהמעז בײם ׳זייז דארןי־ מעז
 21 וױ וױיסגער גיט צזױיםע:פײאערס די

... אלם• .יאהר
זויםנעם, צוױי ׳האבעז ראח» םמן

 פאר אפאקאנם דעם קענען זאאעז וחנלמ
ציימ. יאהר פינ^ וױ װײנינער נים

 !ייפארם ערשממ די אר־ױסנצהמע׳ן
 צוױי־ די ארויסגעזזמעז :דאלאר 1 קאסם

^ דאלאר. 4 האסט פײפערס טע

גשורה• גליקליכע א דין דאם װעט אידען קורלענדער די פאר אז זיכער, דינען מיר

אונזער

!דעליװעיי גאראנטירען מי־ר
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די םארשםעהט
 ארגאױזא־ פאליטימע םון קאסן*, םישעז

 זוןכ- די םארשםפחט איחר וױ ציאנעז,
 עקא• און קאסח עקאנאםישען םוז טיגקײם
* ארגאניזאציאן. גאםישע

 זײ^םארשיעדענע אין געהן־ צו קוםט
 נאטשוראלײ דמר םון אפיסעם ברענטש

 הויפט דעם איז אדער ליעט אײד זײשאן
 אײד נאטמןוראליזײשאן דער פוז אםיס
 .םאר־ איז זיןי געםינט .װעלכער יליעג,

 בראדװײ. איסט 175 בילדינג, װערמס״
 אםעז געהאלטעז זוערט װעלכער .14 רום

 בייטאנ 1 םיז זוגטאג חוץ א טאג יערען
אבענד. אוהר 9 ביז

 זחגט ליעג אײד נאטשוראליזײשאן די
 טאט און ראט םים זײז באהילםיג אײר

 צװיז• די אדער ערשטע די ארויםנעםען צו
 דיע־ םון בירגעד תערען צו פײפערם מע
 דער םאר געטאז װערט אלעס לא:ד. זען

 װעלכע יעניגע די םוז באקװעםליכקײט
 כיט.געטשאר- װערט עס און זיר װענרעז
 גע• ווערט װעלכע ארבײט די פאר דזשעט

ליעג. דער םון לײםטעט
:ליעג דער םון אםיס זזויפט

 איסט 175 בילדינג, ״פארװערטס״
 אויסער 'טאג יעדעז . 14 רום בראדװײ,

אבענד. 9 ביז בײטאג 1 םון זונטאג.
:ברענטש’ הארלעמער
 איסט 143 בילו*נג\ רינג ארבײטער

 דער איז זונטאג יעדעז #סטריט טע103
 אוז בײטאג אוהר 1 ביז 10 םון םריה
 אוהר 9 ביז 6 םוז אבענד מיטװאך יערעז

אבענד.
:ברענטש בראנקסער

ד דער םוז העדקווארטערס די איז  מ
 יע־ אווענױ, װילקינס 1330 ױניאז, קערס

 אוחר 9 ביז 6 םון אבענד םאנטאג דען
אבענד.
 לאקאל םוז העדקװארטערם די 1אי

 יע- ראוד. באםטאן 1167 פ. פ. גראנקס
 10 ביז 8̂ םון אבענד, דאנערשטאג דעז

אוהר.
:ברענטש •װיליאמסבורגער

 און 13 םון העדקװאטעררם די אין
 עווענױ. גרעהעם 61 יפ. ם. ד. א. טעז19

 םון אבענד מיטװאןי און מאנטאג יעדעז
.או־הר. 10 ביז 7

:ברענטש בראנזװילער
לײסעאום. לײבאר בראנזװילער איז

 דיגסטאג יזעדעז סטריט, םעקמאז 229
אוזזר. ־9 ביז 6 םון אבענד שבת אוז

ע ז י נ ר נ ו ט י י צ
 ענג• LiM אידישע אגדערע ®יעלצ *ייד װי

ר און ביכער צײםונגען, לי-»ע סו  ו«לען1ז
די אין געדרוקט װערען

קא. פרינטיננ אפ־טױדײט
יארק גין סמ. קאנעל 195

#רענקלין. 5425 םעלעפ»ן

אן אצי אאפער  8 אזיןז ת
ען ס ױ 38_םאםשם נר

)9 ?זיס סון (שלוס

 איז עס ותלכע טאז צו אום גאניזאציע
 דארי״ אט ארבײט• סאציאלע זוירקזאםע

 ארבײ־ יעדעז םוז געםאדערט ווערט בער
 א זאל״זײז ער אז מעםבער רינג טער

 אארטײ די העלםעז זאל ער ׳מאז ױניאן
 די םאר בלויז ארגאניזירט איז וועאכע

 און קלאס. איבײטער םוז אינטערעסעז
 מוז באװעגונג קאאפעראטיװע א אויב

 צװעקע? זעלבע די ׳םאר זיין אױןי עם
 פעסט א םח מעטאדע! זעלבע די מיט און

ארגאניזאציאן. ארבײטער געבויטע
 ״ארבײטער דער םון דערס3גרי די

 גלוי״ געזעלשאםט״ האאפעראטי-װע רינג
 דארח ארבײטער *דער זוי אזוי אז בעז.
 גרוי־ דעם באק^םםען צו ארגאניזירט זײן
 אוז 3שא אין באס זײן םח אפעטיט סעז
 צו אױגאניזירט זײז דארן* ער װי אזוי

 װעלכער באם פאליטישעז דעם באקעמפעז
 הלאס קפיטאליסטישעז דעם צו באלאנגט

 אזױ אינטערעסען. זײערע םאר שטעהט אוז
 געגען ארגאנזיריט זײן אויד מעז דארח

 טײם• די איז װעלכע׳ יןלאם םוחרים דער
 קא״ זעלבע די אוז אײגע זײגעז םעלע, טע

הלאם. 'פיטאליםטישער
 םיר םטרײקען ערשטען דעם געגעז

 די באדינגומעז. בעסערע קריגעז צו אום
 םיט באזײטיעגן צו מיר זוכעז צװײטע

 אוב־ םאר יווארטען וועלען מיר <ואם דעם
 געגען אוז םארשטע־הער. אײגענע זעחנ

 בײדע אנװענדעז םיר קענען דריטע די
 אונטער זיך לאזט עס װי לויט מיטלעז,

 קאאפעראציאן דורד אוםשטענדעז. די
 טײל היבשעז א באזײטיגעז מיר טענען

 ת*־ רור^ סאדםיטלעד. נויטיגע ניט םזן
 די העלםעז אויך מיר העגעז אםעראציאז

 יענע אבער לאגערעז. קעםםענדע אנרערע
 דארםען באװעגונג דער םון אבטײלונגעז

 איז העלםעז. צו אונז ־וױליג זײז אויך
 גרויסע אײן װעדען עס .וועט ד.כל םר

 אר״ דעם באםרײען ארמ<<צו קעמםענדע
קלאם. בײטער

 ױניאז אוז מעמבערם רינג ארבײטער
 באװעגונג האאפעראטױוע די מעמבערס,

 באװע• ארבײטער דער םון טײל א איו
 אויןי װאס עהרע גחיסע א איז עס גונג.

 בא- צו אויםגעםאלעז איז חלק אונזער
 באוועגונ^ םאלקס קאאפערטױוע » שאםען

 מאסשטאב; גרױםען א אויף •^אאפעראציאז
 אויםגאבע. אונזע!־ יעצט איז דאס אט
 אנדערע די ־ ־געגאסעז. ארבײט, דער צו

 בא־ ארבײטער אידישער דער םוז טײאען
 און אפשטעהז ניט געװיס װעלען װענוננ

 1אי דאס װײל העלםעז. אונז װעלען זײ
 אונזער פאר איז קאמח אלעמענס אונזער

נוצעז. אלעמענס

ס ױ ס8װ ר ע לד פ ײנ־ ר חי ש ע ת ע ו
, )8 זיימ ®ון (שלום

 בין שלאכטםעלדער די י1אוי געװען בין
 אבמר, םאלען, צו געםאהר א׳ין געװען איך

 איך האב געםאהרען גרעסטע די און מאםע,
 א<ע האב איך I;םעתעםען ניט אן.דיר

̂ול  גע־ האב איר און םון<יר געטראכט ם
 דיײ אין איעגעז װידער װעל אד־איך ה$פט

,טייינע. אין דו און ארעמס נע  איצטער .
 כאלד און מאמע, צוריס געהומען איך בין

 דו און ^וזאםען דירי מיט זײן איך װעל
 חאל־ ארעטס דײנע אין װידער מיר װעסט

 בלויז מאמע, אבער, קושען, מיר און טען
קענען'•ארוכד יר1 איך װעל האנד אײן מיט

 א האט האנד צוױיטע מײן נמהםען...
.אאנטערגעריסיזןן. נראנאט  דערםאר .

 איך װאם א.מ^ראל מיט איך קום אבער
 העלדישקײט... םיין פאר געסראגען האב

 איך װי לאנג אזוי מאמע ;יט זיך זארגט
גאט םיך דארםען לעבען געבליבעז כין

 געדעמ ניט שוין האנ איך . I דאנסען.
•־*< אעבען. בלײבען צו
y ױי  א< איך וועל באלד מאכןע, געזונד ״

* #וױד#ר. ?ײן ארעםס דײנע
 *וועקגעאעגטג םיר דואט םאלדאט ״דער
 דאגק״/ טיט װי ע»עם־.אזוי און צערטליך
 אום^ זיד האט ער וחנן אבער, בארמײט,
 חאנד^ דער םון ארמנל דער האט געדרעהם,

 דערי םון אבגעריסען געװען איז װעלכע
 4בי איך און געגעבען שאר א םיר קויל,

 ציטעגטענעס דעם *1אוי ארונטערגעםאלעז
 געװאחןן^ צובראכעז דאן בי\ איך םלאאר.
 דחד געקענט ניט דיר איך האב דערםאר

m- .םרײנד. נען,
 םון אװעקגעגאנגען איו װעז און

 זײנען אפיס, פאסט םון ערייבטישעל דעם
 יוןל םים םערנוממן געווען געדאנ?ען מײנע

 וועאאן זוהן און מוטער װעז מאמענט נעם
 זיד װעלעז זײ װי און טרעםען װידער זיך

 ארײנםאלען ״ארעמס״ רי אין װיעדער
 חאס&(י הערליכען און גרויסען דעט נאד
נלי^ םעלקער און דעמאקראטי םאר

לײדענדע מאגען
םון ערפינדונג די זײט אבגעלעבט פשוט האבען

# 2 ׳

פ ן ר א ל ־ ס ן ר ע
אבפיהר־טיטעל זיכערער און ער)געשמאר דער

# # •

 אפעטיט, דעם פערבעםערט טאנען, דעם רענולירט עקם־לאקס
אײך מ«כט און בלוט״ דאם רײניגט נערװען, די שטארקט

םונטער. און פריש פיהלען ׳

ט ו ר ג א ג ם נ ו ן י ו . א ט ל א

םטארם• דראנ אאע א'ן באקם, א םענט 60 און 25 ,10
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הר 8 ע ער ז ע ם כ ױ ער ו סנ ע ם

יי

ס אלע &וז שער װ פיני 9 ס«ל8ל פ
װערען אםנעהאלטעו װעט

ת, ען6 דעם שב ס ספ, ו חזר ו אױנו אג א ס בײ

אז סדפער איו יוני
עודענװ) טע3 און סטױט טע8(

:מיטינג דיזען אדרעםירען װעלען רעדנער פאלגענדע די
 םאציאליםטי־ דער םון עקם־קאננרעםמאן לאנדאן, מאיר

פארטײ. שער
 י. װ. ג ל. i דער םון םרעזידענט שלעזינגער, ב.
 ױניאן. מײקערס קלאוק מענעחשער תשענעראל זיגמאן, מ.
 באארד. דזשאינט םון טשערמאן םײנבערג, י.

 דעפארט־ אםאםיאײשאן אמעױקעז םשערמאן מעפדז, סאול
מענט.

s לאקאל מענעדזשער האלפערן, דזשײ

עו ױ נ ד ע קן ו על עו וו כ ה פר ש א ננ ױ נ טו ױי א  ב
ער פון ו לעצםעו אונז מ ײ ו מ י  און סטרײס ז

ױ ש צו ו ס אל ח ער ױ אין עס אנ עפ ש
 אץ פױי באקוםען צו טיהעטפ. רװך כלויו א״נםױם

jBVOv« אונועוע

ארד עסזעהזסיװ א 9 לאסאל כ
טענעדזשער. האיפעח, חש״

ר ע ד

ר ע ט ײ ב ר ג א נ י ר
ארבײטער אידישער גרעםטער און מעכטיגסטער דער איז

װעלט. דער ארי־ןש ארדען

 ה«ם װאם ארדען, אידישער אײנציגער דער איז ױנג ארבײטער דער
םעםכערס. קאנםאמפטיװ זײנע פאר סאניםארױם אײגענעם אן

 געזעל־ א אוין־ נאר ארדען, אן בלויז ניט איז לינג ארבײטער דער
כאוועגונג. ארבײטער דער אץ *ענטער שאםטליכער

 — קאמפ* ענןאנאמישען אײער אץ אייד שטיצט ױניאן די
 טעט־ דינע צו פרי־ינד א איץ ױננ ארבייטער דער

פױיד. אין און נדט אץ בערס

 46 ביז 18 פון עלטער דער אין ארײעעטםען ווערען םעםכעדם
יאחר.

םעם־ דער וועלכען אויף פעלז דער איז באוועגוננ ארכײםער די
ײעחמ• נןןבױם וועט צוקונפם דער פון פעל

סעלזען. די פון אייגער איי ריע ארבײטער חןר
!אן נלײך זיר שליסט מעטבעו/ rp ני־ט נאן־• זײט *יחר אױב

ד ווענדען ױך אויםקיגםטע נאך

H E WORKMEN'S CIRCLE, 175 L  B U Y , N. Y.
אומערע םאטראנימט ״גערעכטימןײט״, םון לעזער

אדװערםײזערן

■»׳

אפ ע ש ס ײ ל עו ש ה און ס א הל
! ם א ז ק ר ע ט ם י ו א
. ־•

 ארבײטען ארױפגץמען ניט קײנעם ערלדבט !בױדער ־
װניאן• דער ייון קארד װארקיננ א אהן שעפעו־ די אץ

 ארבײט דער ןמ־ ארױופ קומם װעלבער אײנער יעדער
 אנצ״־נענדיג לאקאל, דץ פון קארד װארתיע א האבען מח

ארבײטען. נעהט ער װאו םירמא דער פון נאמען דעם
 בא״ דיעזעז אױוי אזיםצוגאסען טשערצייטע שא& די אויוי םאדערען םיר

ל מצוס)  םאראכםװארכד האצםען אײך *אזיטמו וחנם ־rmip דדשאדנמ די װי
נעזזדו״ דיצזען אימנרםרעכתז םאד 0ליך

 כמן15 דעם נ*ך דאס םעםמנרם, אונזעחג אויםמערקזאם אויך םאכען םיר
 מטונ־ 8 וױ כמהר אדבײםען צו ותרעז קר<ױכט ניט שאי ph< אין וועט אויגוםם

 א טעג 5 ארבײםען דארםען וועלען מע&ער די םח ארבייטצד די טאג. א ךען
מטונדען. 4 זוי מעהר נים מאג זעחסטעז דעט מטונמן, 8 צו װאך

̂ונען וועאען שב\ז, גיט ארב״טצן װעאכע ארבײטער מטונ־ 4 די ארבײטעז ס
װנמאנ. אום דען

; נעװאחמ באשיצאסעז םאצגענדעם איז אווער־טיים וועגען

צו ערלדבט ניט איז אװערטײם נאכט א שטונדע ס ( איץ
• ־ ארבײטען.

 א שטונדעז האצב א און 2 אדער שטונדען 2 פון באשטעהן םזז אװערטײם
נאכט.
טאר וואד דער דורך אװערטײם שטונדען סו פון מעהר און

װערען• נעארבײט ױמ
 אוסכאדינגט םיחנז כאשציעסע דיעזע !קצאוהםאכער און שאפטשערצײטע

 וואר־ םאדצאננעז צו אױף אמאצ נאך אײך ijnjrmD םיר וחנרען. אויםגצםיהרם
ארבײט. דער צו ארויף קוםט װאם אײנעם יעדען בײ קארדס קיננ

ארבײטם־טאג. שטונדיגען 8 דעם םון געודנם דעם אפ ודט

ר ע כ א מ ק ו א ל !ק
י אלע ען וואס ו פ ײ ב פ אין או ענ ענו פ ע ד  אינ

ער עפ מ ש ער פ ער ד ס ס פו ױ עג און ספ כ ע ײ־ ה  ז

ען ען נ ם ע ענ ען צו נ ע ע ר ס כ ע ל פ ם א ס ע ר ע ײ  ז

ץ סםריס, םע23 איסם 40 אין פ ען אוי פ ש  ער

או, א ל םער פ םענט דעם אונ ש ח װ ממנע ר פ ר  נ

ר ע ש. ד. ו םענעװיפ ני

ען װאס ױ אלע ט ײ כ ם אין אר ענ ענו פ ע  אינד

עו פ ע ער פון ש שר ד ם ער סטרים פו ם ען ארונ נ  די

סען עכע ען צו נ אנ ע מ ער ײ ם אין קאםפלײנס ו ע  ו

עו נ או ס װ א ױ םם. גםה א. 35 אין אפיס ד ך ו ז  נ

אר. פ

ם אינ ש רו ח א א  םטוירם סלאוס נ

מר און פ ר ױ מ א אן. ם יוני
, ל. ר ע > נ « סעה> ל

ם ע נ ר א  ב
. ר ל ע ק ן ן ׳ • ־׳ & ; ■ב  
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אפםישעז און אפטאמעטריםט
215 East Broadway 100 Lanox Avanua

1709 Pitkin Ami, Brooklyn } 895 Proapoot An, Bronx

איבער רעזארםעס

,000.000
̂ססו וױ מעהר דעפאדטארם ססג

 י פריעדענשטעלעגר.צו—אמיװקאנס«דװ — דכער
הויז. הליריננ היאר נױ פון טעטגער

 יארכ+ נױ אה םיטי און סטײט םטייטם, מניימעד די פון דעפאדטארס
םאגדע םיװױע פאםםעל םטײטם װנײטעד און דעםארטםענט פײער

, גיבראלטאר פון פעלזען דער וױ שטארק

יארק נױ םטריט, גרענד 374 ־
 עווענױ. מעפטע moo: ־̂י םט. מע26 וועסטד •/ םט. עםסעקס ססו

^ווענחע וועםטשעםטער און ױניאן םםרים, טע158 ' .
. :ברענטשעם ברוקלין -

עװעניזפ! סטאח םיטקיו»ת ׳ •׳׳•׳׳ ם̂ט װערעט און עװע. דעהעם

A. DELJBON
מערם. שארפט און פיקםט

 עװעניו, טע6 484־90
נמיארכ^

mo jm «גא *וױש׳ס _ ־ - . « ״ ■uk _ דל.

SHHiSiii ״ •
‘

ס הלאוס ער ש עי 9 לאסאל פון פ
אויפםערסזאם

 דער צו פלעצער רךן האבען װעלכע פינישמרס אלע •
 אונזער אץ באלד ^מען צו אױפגעפאדערם דינען ארבײט

 םלע־ סדיגען װעט איהד װאו עװעניו,* צוױיטע 228 אפי£
ארבײט. דער צו צער

 פיעלע םון םינישערם, פאר קאלס טאנ י־עדען הרינען מיר .
 אױפ־ פינישער יעדער איז דאחם םירמעט רעםפעסטאכעל

 שע־ די אין אדער גאםען די אץ נעהן צו ארום ױט נעםאדערט
 ױעלכער םינישער יעניגער דער חשאב. א אליץ זוכען פער
 קיץ־װאר־ קרינעז ניט װעט דזשאב, א זוכזן געהן אליין וועט
קאר־ד. קי־נג

י שאם ט ײ ל ר ע ש  טיראפעלירעןצץאײך,דאס מ
 ארבײ־ פינישער קײן לאזט און פליכט אײער טאן זאלט איהר
שא?. זעלבען דעם םאר קארד ווארקינג א אהן טען

לאקא^ אץ נאר קריגען מען קען ?ארדס װארקיננ

םיװ די ארד עסזעסו א 9 לאקאיד כ
מענעחשער. האלםערן, חש. .

אכען 4 ס ז חר מוז מ אי ב א  . ח
ת חאכען צו חנאח אום עו פ ײ אן א ש היי א װ

 און פױשע גוטע, געגענד, שעהנע לוםט, געזונמע גוטע,
געזעל־ אעענעהמע און באקאנטע עםענ̂כ נעשמאקע

v m m;OCKw
 איהר װען האבען צו דכער איהר דינט אלעס דאם

באקאנטען אײער צו װאקײשאן אײער אױח

A. OUIER & N.WANGEL'S FL B SdR  HOUSE
 די נעמנד. םאונםײז העכסםע אה מקתגםםע אין זיך נזםינט סלאץ דער

 איםפרואײםןגם^ םאתנרנע אלע םיט אײעעפיסםט זיינען יואםעךזשעס און הויז
 אח םשיקענס קיה אײגעגע םםײשאן, םון גאננ םינוטען 10 נלויז זיך נעםינם
 ווערמחד איז אייער גזלייש, םי<כינע, דאם נאנצעז אין םופאיים װאם נארטען

m עםמנס די טייבעלם. ini עתססערם *יז םון נעתאכםavv אסיוד םיעלע 
ם םישיננ, און נ״םהיננ םענםס,  כיי םיוזיק קאםינא, ביאיארד און פול האל, מנ

ײ. .r א. אײנחןרי, קאורם, טעניס םאהלצ״טען, די
י טענעדזשינג דער גאראנםירם צוםריעדענהייט םןזלשט׳מדיגע פאר א ר • 
*ו אדרעסירם אײנמלתייםען םעהר פאר עללבער. א. רייעטאר,

A. ELLNER, FEKNDALE, SULLIVAN COUNTY, BOX B.

ס ע ױ ײ אן און סײלארס ל ש ױי ע ט ל עו־ א ם ײ אדנ

____________ so .לאסאל ■

חשענעראל א

ר ע ב מ ע נ מ נ י ט י מ
װערען אפנעהאלטען װעט

אג ס ס סס, סען19 דקם דינ הר 8 אוגו ד או ענ כ  א

ץ ס ״מאונס א ױ אר סע 1362 האל, מ װ פינפ ע
 נײעם דעם םון םאדערונגען די םארענריגען צו :צװעק
 ער־ דעם םאר פארבערײטונבען לעצטע די און אגױמענט

םטוײע+ תשענעראל ווארטעםען

ד, אי א so לאסאל כ
.םעקרעטער. הילםמאן, ת

אן פרעסערס ססוירם און !סלאוה לאסאל ױני

!אױפמערסזאם

 מעהר אױפנעפאדערט זײנען םרעםעירם אלע
עװעניו. םע5 אץ םײ און פארק אין םײ נעהן צו ניט

 רע־ קוםען דך זאלען חשאבס זובען װעלכע די אלע
ױניאן. דער א'ן ׳דזשיםטױרען

רעדזשים־ ניט זיך װעלען װאם מעטבערס, די
 געהן צו קארדס קיץ קרינען ניט װעלען מױרען,

. צודערארבײט.

ארד עסזעהוטיװ א 35 לאהאל אף כ
מענעחשער. ברעסלאװ, דזש.

 ױניאן־תאאפעראטיװ די
םאסײעטי

 ױניאן ». J ל• א• 35 לאסאל
אויסשליםליר םערקזיפם •

ם ױי לי ו  פהעע ר
א מגי א אל  םהעע ה

שני ם םשאי צװעסא

ז י. ו א ר ס
נענערס און בעחשעם

- 4׳

 *,D &.ס אח םאםייעםים ױניאנם, סאו
 ארבײם. יתיאן סםריקטלי ,
51 יארק נװ סמרימ. ?לינמאן 134

2441 נרעמערםי טעלעפאן
 t םרעס לענארד די '
י. נ. םטריט, מע23 איםם 42

 4tp פױנטיגג טשאטתאם
בראדוױי איםט 2

• נ 1 -
̂םײם. אונזער קריגם עס
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u' י^#ן•3 !* •1 באסר*בסענ^ג ג£ו: w r/ 
ן־/ פין געארבײס ווערם עס וה;  איז ו̂י
 צװי״ אונטערשיעד נתיסען דעם זעהן צו

w\ אין וועהחגנד סיסטעםען. צוױי די 
 קריעגערײען פאר הוםען שמיק־שעפער רי

 םים צוםײאען ניט זיד קען מעז וױיא
 פיעא ארוייס רוםם דאס או* חאוקהי דער
 גע- אין #איז, ארבייםער, די צוױמעז האס

 רוהמ.. גאנץ װאןײארביים ׳ ביי אננטייא׳
 אײ- האס הײז נים םיהאען ארבײטער די

 טא- ארבײטער די און צוױיםען צום געד
לעבען. אגשטענדיגען אן כען

v ו ־ ,̂  ^ייי ^ 
 געחנכט וײן מומן
ומי• צו די, צו אםיאו

 אונז ױך מטגאוםם םען
 אונגעחנכם״. זײן צו

וױאסאן.* װאודדאו
 שריט. פאלשען דעם געגען טײער םאא

 וועאכע יעניגע, די פון אפ זיר שאקעאט
 צושפאײ פון וועג דעם אויף אײך םיהרען

 אץ יעצט׳ קאיטעל אייגענע אן טערונג! ו
 אײסנעהםען געהען כיר ווען צײט דער

 איז פראגען .ײיכטיגסםע די פון אײנע
 ורע־ דעראאזען ניט טאר סאאײדםרייד,

 פארזאר־ געהעז מיר װען יעצמ, !רען
 זײן ניט מיר טארען צוקוגםט, אונזער גען
 יעצט׳ רןאײזלעך. באזונדערע הײן אין
 פראגע די אויםנעהםען געהען מיר װען
 מא־ נים מיר םארען װאןי־ארבײט׳ פון
 אוגזערע צוױעען באוט דןײס ק״ז כען

םעמבערם.
 דער אין טרײען װעאכע יעניגע, די

 אונ־ צושפאיטערען צו צײט, איצטיגער
טוען. זײ װאס ניט װײסען כחות, זערע

םרעסער״ יעדען אויף םאדערען מיר ,
 און הײאיג איז ױניאן די װעאכען בײ

 אעבען בעסערען א פאר זארגען װעאכע
 די צו קומען צוי פאמיאיען, זײערע פאר

 דעם אין נעהמען צו אנטײא און םיטינגען
 הא־ םיר װעאכע ױניאן, דער םון אעבען

 פון פארלןױף רעם דורך אױפגעבױט בען
 מיר וועאכער םאר און יאהרען םיעא .אזוי

געבראכט. קרבנות פיעא אזױ האבעז

 קלאוקמאכער פילאדעלפיער
 ־44 א און װאד־ארבײט. ודלען

־ ארבײיטם־װאך ־שםונדיגע ■'
 פייאדעאפיער די $אר װאןײארבײט
 א שטונדען 44 אדן [#אוידארבייםער

 סיזאן נעקסטען פאר׳דעם ארבײט ״וואך
pit איז װאס באיעאוס׳ אײניפטימיג דער 

 אאע פון מיטינג א בײ נעװ#רעז געעאםט
 קאמי־ א מיט צוזאמען מאפ־יט״פעראײטע

 איז םיטינג דער שאפ; יעדען פון םע
 און װאףי אעצטע געװארען אפגעהאאטען

 די םארדאטט האבען אײנער װי̂, אאע
* שטיק*ארבײט. ׳םון סיסטעם

 םון באריכסען געװיסע הערענדיג
 מאכט מען אבזואהא װאס יעעפער, מא;כע

 ביז 90 װי הויף אזוי •טעםער יעניגע אי;
 םיהרונג, די דאןי װאף, א דאאאר 100
 נרע־ א פאר זיך רײםען שטענדיגער דער

 אר־ דאס טאבט ארבײט באנדעא סערען
 די הערענדיצ — אונערטרעגאיף/ בײטען

 אײניטסימיגער אן איז באריכטען, אאע
 רעקאמענ־ צו געװארען געפאסט באשאום

 אויפ־ גאײך באארד דזשאינט צום דירען
װאןײארבײט. פון םראגע די צונעהםעז

פארגעני־ א געװען װירקאיף איז עס
 אעצטען דעם בײ זײן צו אנװעזענד גען

 די מיט ^אפ־כדשעראײטע די פון מיטינג
 פראגע די װאו ׳טעפער, די םון מאסיטעס

 םון פראגען אנדערע און װאך־ארבײט םון
 געװארען. אויםגענומען זײנען םרײד

ערנסט דער מיטינג, דעם םון גײסט דער

 אאע געװארען. • אײנגעפיהרם סיםטעם
 הא־ קאמיםעם די און שאפ־נדפעראײםע

 די קריגען זעהן צו פארפאיבטעט זיר בעז
 טאנאט יעדען און אינפארטאציאנען אאע

אויםצופיאען. קארדס דיעזע

 םילא־ אץ פרעםערם די דארפען
 .באזונדער א האבען דעלםיא

? טשארטער
 מאל אײן מיט איז היםעצ פונ״ם װי

 הענד־ביא א עחשינען מיטװאף לעצטעז
 זײ באארד,*אז עקזעקוטיװ םרעסערס םון

 דער וועגען םיטינג ספעשעיל א אײן רופען
 באזונדער א פארצאנגען צו פראגע

פרעסערס. די פאר טשארטער
 מיטינג צום שבת לעצטען קומענדיג

 יע־ די םון ארגוםענטען' די הערענדיג און
 םשארמער׳ דעם דאס וױילען װעאכע ניגע,

 אײניגע פון ארגוםענטען די םפעציעל
 מאל אאע געװען זײנען װעאכע מענשען,
 זײ־ וחואכע און אםיס אונזער צו נאהעגט

 אונ־ פון שפיצע דער אן :עשכאנען נען
 גע־ ניט טענוח זײערע דאבען ױניאן׳ זער

 אןי׳ אײנדרוח. געװינשםען דעם מאכם
 ענאאיסטיש װי אויסגעהאאטען, ניט װי
מען! ארגוםענטען די זי

 פאר־. װעאכע יעניגע, די אאע און
 אז אײנגעזעהן׳ האבען עטװאס׳ שטעהען

 םענשען, פאר א װי םעהר ניט איז עס
אישױ א געכיאכט איצט האבעץ װעאכע

רעדאקט^״. צום בױװעל א
רעדאלטאר: הערר װערטהער

 פאר א ענםפערען צו םיר ־עראויבט
 אויף סיאוחןר םרײנד או;זער ותרטער

 אונזער אין זײנעם בריעף אעצםען דעם
 אן זיף נעהםט ער װאו ״גערעכטיגקײם״,

סאאוקמאבער. ברידער אונזערע םאר
סיאװער, םרײנד פרעגען װיא איך

 אזא נעװארעז דאס ער איז װען זײט
 און קאאױדאנגעאעגענהייטעז, אין מומחה

 אז געדרונגען׳ דאס ער האט װאגעז פיז
 פיאאדעא־ איז יעצט איז קאאוסמאכער א

 בדודער װען צוגאײך. ראדױם סיט פיא
 פון פרײנד נוטער אזא יא איז םיאװער
 ער איז ווארום טו סאאוקםאכער, אוכזערע

 באארד, דזשאינט אונזער צו געקוםען ציט
 אינ־ אונזער םון פרעזידענט וױיס אאס

 אויפטערקזאם אונז און טערנעשאנאא״
 גע־ ער האט װארום דערויח? געםאכט
 ״גע־ דער אין שרײבען פריהער דארםט

 זאאען מיר כדאי׳ איז עס רעכטיגהײט״?
ענטםער. דעם אויף אגשטויסען זיףי

װא־״ פוז פראכעאע: קאײן אײן נאף
 פיאא־ די אז סיאוחנר, בױדער װײס גען

̂לשוקסמכער ד גזרטטיםם ינען“ ק
 גאנץ װײסען מיר װאןײארבײט? געגען

 אאע און סיאווער ברודער און אנדערש,
 זיף װעאען nv װי מײנען װאם אנדערע

 זײער אין איבערצײגען גיכען .אין גאר
טעות.

 פאר־ אײך קײן איד סיאװער״ םרײגד
 וחך פראבאעטען אונזערע דאס זיכערעז,

 װערען געאײזט און װערען, נעאײזט אען
צײט. איז

פארטינ. ביז יאיד איז װארט א נאך
 בײ איז װאך אעצטע םיאוחןו/ םו־ײנד

 טיטיננ נעװאחנן־-א אפגעהאאטען אונז
 טרײד. אונזער אין ארבײטסאאזע די םון
 טשײעות נאך זײנען זעהט׳ איהר װי ^ט
 קאאותמא־ די פיאאדעאםיא אין אונז בײ

ט ניט וױיט כער צוגאײןי. ראדױם מי
ר♦ ו א כ י י נ ».

.2 אאקאא םרן סעקרעטער
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 די מיט זײנען 9 אאק. םון םיטגאידער די
 זעהר און זעהר ארבײטס־באדינגוננען נײע

צוםרידען.
מ דעם אױף אנװעזענדע -די און ־ טי  מי

 מד צוםרידענשטעאענד גאנץ אויף האכען
 װע־ פונהט, צװײטען דעם אויף ענםפערט

 םײ אאקאא דעם באפעסטיגען סעהר גען
 םינןנציעא איחם םאכען װעגעז נאנציעא;

 סעגאיר. נאר װי מעכטיג און שםארק אזוי
 דעם ארומגערעדט האבען ײאס רעדנער די

 גע״ אפאאדירט װארעם גאנץ זײנען פונקט
 גרויסער דער אז מײנט, דאס און װארען.

 זיי״ער שטיצען װעט אאחאא דעם םון עואם
 צו פאענער זײנע אין באארד עקזעקוטױו
 אא״ דעם םון םאנדס אאע דאם באזארגעז,

םאמרעסערען. זיך זאאען האא
פאאשטעג־ #אאזא ׳»אט ^יטינכ דער

 עיןזע־ דער פראבע. די אױסגעהאאטען דיג
 דעם םון באאםטע די און באארד יןוטױו
 גראטואירען וױרחאיף זיךי מעגען אאקאא

רעזואטאט• דעם טיט

 P טען15 דעם מיטאג, נאך פרײטאג
 I איד שאעזינגער םרעזידענט איז אויגו^ט,

 סאציי• אנדזשעאאס, אאס נאך געםאהרען
 m 1•יי אחיז געםאהרעז איז ער םארניא.

m קאאוקםאמד דעם םון אינטערעסען די i 
 ? אנ״ נאר און ײאך־ארבײט םאר סטדײק

 דאר« געהט וועאכער פאדערונגען, דערע
 װאםנז• עטאיכע אעצטע די זײט אן

 % אונ• םון אנגעםיהרט דארט װערט סטרײק
̂  ױניאן קאאוסמאכער די ,52 אאהאא זער
 היאו*פו| דער מיט אנדזשעאעס, אאס איז

באוועגונ^ ארבײטער דארטיגער דער
 0 &ו| איז סטרײה דעם פון םאראויף אין

 דאס טעאעגראמען, אײניגע געסומען דארט
f אםען זאא שאעזינגעד פרעזידענט ; prn

 9 אאק. ױניאן, פינישער קאאוק אונזער
 מאסמיטינג מעםבער א אײנגערופען האט

 ױ־ קופער אין נאכמיטאג שבת אעצטען
 נרוי־ ערשטער דעד געװען איז דאם ניאן.
 יױ מאכער קאאוק דער איז םיטינג םעד
 אעצ״ דעם pc סעטעאמענט נאף׳ן ניאז,

סטרײק. גענעראא טען
געווא־ אײננערופען איז מיטגנג דער

 מענע־ דער האאפערן, ברודער װי רען,
 איבער, אונז גיט אאסאא דעם םון דזשער

 צו ערשטענם, צװעק; דאפעאטען א מיט
מאסען גרויסע די םון שטימונג די ועהן

 זיך האבען אויגען סד א םון יא, טרערען.
טרעדען! םרײדענס ארונטערגעקיײןעאט

יע־ בײגעװאוינט נאר האט עס װער
 פאדשפארט 9 אאקאא םון םיטינג נעם
 קאאו<ן און םינישער די צו פרעגען שוין

 נײע די מיט צוםרידען זיינעז שנײדער
 'יואך־ דעם מיט ארבײםס־באדינגונגען,

 אאקאא דעם םון מיטגאידער די סיםטעם.
 םי־ דעם אריוי אויסגעדריקט דאס האבעז

. טינג ו ו י ט א ר ט ס נ א מ ע  װער ד
 מיטינג יעגעם אויף געװען נאר איז עס

אז איבערצײגען, געקאנט אייכט זיף האט

? שעפעול די אץ זיך הערט וואם
ר אבװאהא ' ע  יןײן ניט איז סיזאן ^

 אז זאגען, ניט מען קען דאף שאעכטער,
אינכאד די אץ ארױסקוטע:, אהץ נאײדנאך׳ן . שנײדער קאאוק און .ישעדבאשעפ־ זײנען ארבײטער אונזערע אאע פרע־ די פאר טשאסטער באזוגדער א פון

װי װיסען געײאאס זיך האט עס םרײל.אונזער װי ניט איידער׳ איז׳ עס טיגט.  נע־ אאעםען אונז האט געװארעז םירט
גוט. זעהר פיהאען סאכט

סקוירט־טא־ קאאוקםאכער׳ בראװא׳
 דער !םינישערס און פרעסערס לער,

 װאןײ װעגען אײערעי באשאוס אעצטעי
 רײ־ די אין אװעק אײף שטעאט ארבייט

 שװעסטער און ברידער אונזערע םון הען
 שוין האכען װעאכע שטעדט, אנדערע םון

 זי־ זײנען םיר געאײזט. םראגען וץעזע
 אויף םאראאזען זיך קענען מיר אז כער,

 שוין אײך פון פראנע די איז קױפ אייך.
 זעהן, איהר װעט געװארען״ אױםגענוכיען

 אין װערען דורבגעפיהרט זאא זי אז
צעבען.
 דער געװארען געמאכט שוין איז עס

 םיעא אינז װעט װאס שדיט, ערשטער
ארבײט. װײטערדיגער דער אין חעאפען

 חום אויח־ און סטרײק דעם פון רעםען
 דזשענעראצ פון מיטינג םפעשעא אעצטצן

 0 פרעזידענט דער איז באארד עקזעקוטיװ
 םאהחנן צו גאייך געװארען באאויםטראגט

דארטעז. אאזא, שוין איז ער אהין.
 פרעזידענט האט אפפאהרען םאר׳ן

n ׳צו פארשפראכען אונז שאעזינגער r•י . 
 ־ ער• מיר און ״גערעכטיגקײט״ די פאר בען

 אינטעחד׳ איהם םון וטען)באר צו װארטען
 װײ• יענע פון קארעספאנדענציעס סאנטע

m* • מקומות. טע
; באזוכען ער װעט צורילרװענס אויף

 #ר>אוסמ פאסיפיק אויפ׳ן שטעדט אאע
 אונזער םון אאקאאס דא זײנען עס װאו

 i אא• אזעאכע װאו אדער אינטערנעשאנאא,
 י pn אוז װערעז ארגאניזירט קאנעז קאאס
 ײעךען פארװאנדעאט נאך אזוי װעט דײזע

 ממי אגיטאציאנס םאאשטענרינען א אין
 םאר ױניאן. אינטערנעשאנאא אונזער פאר
 פון זײן זיכער דאס װעט אאקאאס יענע

 םראפאגאנדיסטישען גרויסען אונגעהויער
 ^יעם, צוגעבען זײ װעט װאס װערט,

 טעטיגקײמ װײטעדער צו מוט םרישען
 פאר זאה ארבײטער גרויסער דער פאר

װעאם!^ שעהגעיע א און אעבען, בעםער «׳

 אויסגעדריקט זיך האט סיאװער םרײנד
 ״נערעכטיגקײט/ דןןר אין װאך אעצטע

 פיאא־ אין יעצט זײנען קאאוקםאכער אז
 אור־ די צוגאײף. ראדױם מים דעאפיא

 די םאר״ :פאאגענדע איז דערפון זאכע
 אונ־ פון םיעאע זײנעז יאהר פאר אעצטע

 בײ צואװארפען געװען מעטבערס זערע
 יעצט מאחמה־ארבייטעז. פארשיעדענע

 ו עס און צוריהגעקעהרט אאע זיך האבען
 ארביי־ צאהא געװיסע א געבאיבען איז

 שװער געװען איז עס װעםען פאר טער,
באשעםטיגונג. חריגען צו

 אונזער אזױ װי וועג אײנציגער דער
 םרא>., די שאיבםעז צו טרײעט ױניאן

 אז שעפער״ די ft ארדער דעם דורף איז
 װע־ געארבײט ניט טאר אװערטײם קײך
 אריינצוצי־ טיר האפען דעם טיט רען.
 שע־ די אין_ ארבײמסאאזע אונזערע. הען

פער.
זײ־ שעפער די אין פו;רדיענסטען די

 א, טאכט טען יטאעכט. ניט בכאא נען
 אטת, איז עס אעבעז. אנשטענדיגען גאגץ

 געםעטעלט. זיינען ■רײזען,.װאס די אז
 גע־ על4פ האט קאמיטעס, דורך געװארען
 ד$ןי פרײזען. די פארבעסערען האאפ^ן
אין  ג$ך שעפער צאהא געװיסעד א איז.

 םיר אין זײן צו דארף עס װי גיט אאץ
 םעטעא־ די טאכען צו געצוואונגען זײנען

 פע־ סאנכע אין זײנעז ײעאכע כיענטס׳
צדדים. בײדע פאר אנגענעהם ניט אע

 געסע־ כייר ה#בען שעפער פיעאע איז
 ואגרײ םיט ױאןײארבײט אויף סעאט

ביז 1S פון גאראנםירען ײעאכע יטע;כס

 םקוירט־ און קא^ווקםאכער םרעםערס,
 גײ מעמבערס עאטערע די װי טאנער.

 ױנ־ געװען דאס זײנען איבער, אוגז כען
 עק^יסטירט נאר ה$כען װעאכע יאנס׳

 ױנ־ נײע א סיזאן יעדען — סיזאךװײז
 אײנ־ ה^ובעז אאתאלס אאע די ביז — יאן

 נענוג ניט איז םיאאדעאםיא אז געזעהן״׳
 אא־ #פנעזונדערטע דריי האבעז צו גרויס

 צושפאי־ זײן זאאען כחות די װאו קאאס,
 פאר־ א צו געקומען איז מען און טערט,

 צוזאםענ־ זיף האבען אאע שטענדניס.
 םי־ אין ױניאן אײן שאפען צו נענומען

 ענכדפטא־ איז אן דאז פון און אאדעאפיא׳
 גע־ איז דאן אעבען. אנדער אן גאר נען

 ױניאן יעצטיגע אונזער געװארען בארען
 צו אױסגעװאססען זי איז דאן זײמ איז

 ױנ־ אונזער צושטאנד. יעצטיגען איהר
 ארױפנעארבײט שטופענװײז האט יאן

טאײד. דעם
 םרעסערס די אז ארגומענט׳ דער
 װאא־ זײ װען מעהר, םארדיענט װאאטען

 — טשארטער באזונדער א האבען טען
 פרע־ די אז ׳צו גיבען זעאב/ן די און

 80 ביז 70 םיז יעצט פארדיענען סערס
אעכעראיןי. איז — װאף א דאאאר

 צו־ יעצם איז זי װי ױניאן׳ אונזער
 דעמאקרא־ גאנץ איז זאטענגעשטעאט׳

 און הארמאניש זעהר ארבײט זי טיש.
 א םון רעדען װאס פרעסערס, פאר די

 דער באויז זוכען טשארטער, באזוגדער
שאדע;. צו ױגיאן

 באארר עקזעקוטױו פון טשערמאן דער
 טיטאר־ באזונדער א דארפען זײ אז זאגט,
 באזוכען זײערע כי<וטבערס די וױיא טער׳
 װער װעא, טיטינגעז. זײערע גיט איצט
 צו קומען פרעסערם אײערע ניט אאזט

 גע־ אימיצער »ײך האט ? טיטינגען די
 איז עס ווען דען איז ?. דעם א*ן שטערט

אאגישע וועאצע אירנענד פארגעלןוםען

 סטרײתער די צו אװעקצופיהרעז גורא,
בשורה. שאעכטע די טאראנטא אין

 האט קאאדאװסקי ברודער װען אבער
 סטרײקער די םאר פארנעבראכט דאס
 געקומעז איז ער װי גאײך סיטינג, א אויח

 א געװארען דארט איז יארל, נױ םון
יאאח! שרעקאיכע

חא־ ן^יטינג יענעם אויף קורצען, אין
 םיײ די אויסגעדריהט סטרײקעד די בען
 אויפגעגע־ ניט זאא סטרײק דער איז #נונג
 צו בארײט זײנען זי_י דאס װערען. בען

 געאיטען זײ.חאבען װי סעהר נאך אײדען
 דער זינט װאכען זיעבען אעצטע n דורך

 זאא םטריײז דער אבי אן געהט סטרײק
 אויך איז עס ן װערען אויפגעגעבען ניט

 דאס געדא־נק, דער נעװארען אויסגעדריקט
 אונ־ טאקע, זאא סטרײק דער אפיאו װען
 הערשט װאס רצאקציע איצטיגער דער טער
גע־ סאנען ניט |4'או בשום לעגעדע, אי^

םריה צו אאץ

 ״גערעכטיגקײט״ די פון אעזער די װי
 װאךי, אעצטע באטערקט געװיס האבען

 ספעשעא דעם םון באריכט דעם אין איז
 עקזע־ ׳דזשענעראא אונזער םון מיטינג
 עס אז געטעאדעט, געװען באארד יצטױו

 קאאוק״ דער דאס נעװארען, באשאאסען איז
 הענעדע, טאראנטא, אין סטרײס מאכער

צט זאא  דאס איז ווערעז״ אױפגעגעבען א'
 װע־ באנײט וױדער דארט זאא קאמז* דער
סיזאז. נעחסטען םוז׳ם אנ£א<נ פאר׳ן רען

גע״ געזאגט איז באריכט יענעם
:װארען

 אין יןאאוקטאכער די םון סטרײק ״דער
 קריטישען א דערגרײכט האט טאראנטא
 חאאוה פון טײא גרעםטער דער טאפיענט.

 הענט די אין איעגט טאראנטא אין טרײד
 װעאכע מאנופעקטשורער, רײכע גאנץ פון

 נעשאנעא אנטײױניאז דער צו באאאנגען
 יױ חוץ א און אסס׳ן. מאנוםעקטשורערס

 גרויסע אױך נאך זײ זיינעז פײנד ניאן
 פארנו־ זיך האבען זײ אוץ אנטיסעכײטעז

אבי װערען רואינירט אאײן י

 ױניאן קוסער אין מאסםיטינג דער
 געענטםערט ברײטהארציג גאנץ האט
םראגען. בײדע אויח

 די םון שכױמונג די אנבעאאנגט װאס
 דעם *אױןי האט ,9 אאקאא פוז מיטנאידער

 ענטוזיאזם^ מין אזא געהערשט מיםימ
 באגײסטערונג, הארציגע אמת מין אזא

 געװמן פרמזער זעאטען איז זואס
 ׳מאסםיטינג א אױוי זער.ן צי

 גע־ דארם האט עס טאבער! הלאוק ̂ין
 ענטוזיאזם אוםבאשרייבאיכער. אן .־ערמט

 ריכ־ םען האט דארט ערשט םרײד! ז:ון
ru דער אין מײנט עס װאס זעהן געקאנם 

 רעװא־ שטיאע גרויםע די .ױרלאיכקייט,
 דורו׳ן געװארען געםאכט איז ײאס אוציע

 איבערבײ־ סטרײס, דזשענעראא אעצטעז
 דער אין ארבײט־סיסטעם דעם וטעגדיג
 אויף זארבײט שטילן םון אינדוסטת קאאו?

ארכײט. װאןי
 מענע־ דער האאפערן, דזש. ברודער

 טשער• געװעןידער איז ,9 אאק. םון דזשער
 ־טאסמיטינג מערגןוױרדיגען דעם פון טאז
 ;ע־ באלריסט װארעם זעהר איז ער און

װארען.
כיי־ דער איז האאאעח ברודער חױו א
 בא־ אב. פון געמארען אדרעסירט טינג
 םון סעקרעטער־טרעזשורער דער ראו»,

 םײג־ ישראא אינטערנעשיאנאא, אונזער
 באארד דזשאינם םון טשערםאן ךער בערג,

 דער און 'וניאן םאכער קאאוק דער םון
 סאציאאיסטי־ דער םון עקס־קאנגרעסמעז

אאנדאן. סאיר גענאסע פארטײ, שער
דערםאנ־ אאע די אז באויז זאנען צו

 געװארען אויםגענומעז זײנען רעדנער טע
 אפאא־ אןסך און ענטוזיאזם גרויס םיט

 געזאגט. גענוג זײן ניט וחנמ דיסמענטען,
 ^יגעטראגעז האט טיטינג ד*ם אוי^

 םון איעב^אםט אויסערנעוועהנאיכע אן
 גע־ איז זזאא דער — עואם, גרויסען דעם
 די צו •אאמפארם, צום — איבערסוא, ײעז

 דעם אויף געפיחאמ זיך האט עס רעדנאר.
 םרידעראיכ־ אוםבאשחייבאיכע *ז מיטינג

t* אםת׳ען איז טאקע קײט״  v\\ .װארט
 שטארסע 5 באזונדער א גאר אבער

 אויסגעברא־ האס מנטוזיאזם םון כװאאע
 יאנ־ גענאםע נערעדס האט עס ײעז כעז

 אויפגע־ אמ• עואם גאנצער דער דאז.
 באגרי־ צו איחם יאעצער די עון שארומען

 *זוי נ»װעז »יו באגײסםערוע די און תען
געתחרם^ניז •צמכמז ענ^חאס *ו ^ױס״

גע איז װעאכער באשאוס׳ דער איז דאס
 םון אז מיםיננ, דעם בײ געװארען םאסט

 טעמ־ יעדער טוז אן אויגוסט טען16 דעם
 פארריעגסטען זײנע םארשרײבען בער
 יןענען זאלען םיר ױניאךבוןי׳ זײן אין

 םאר־ די קאיין װי אדער גרױס וױ וױסען
 דעריבער בעטען מיר זײגען. דיענסטען

 אונז העאפען־ צו םעמבערס אונזערע אאע
 םארשרײבען װעאען זײ װאס דעם, מיט

 דאר־ טיטגלידעי ײאןי. יעדע פעי זײער
 םאר־ :יט װעלען זײ אויב אז װיסען, םע;

 מען װעט ביכעל, אין פעי זייער שרײבען
דער אין אננעהטען ניט דױס יןײן זײ םון

.ױגיאז•
 אוים־ אייד מיטינג דעם בײ איז עס ...

 דער װעגען פראגע די געװארען גענוסעז
 האט ױניאן אונזער װאס קארד־סיסטעם׳

 .שאפ־ יעדער װאס אײנגעםיהרט, יעצט
 מאנאט יעדען דארפען װעט טשערמאז

אויסםיאען.
װער־ פאר א זאגען צו װערט איז עס

 טיד קארד־סיםטעם. אונזער װעגען טער
 אן דורכגעפיהרט סיזאן דיעזען וזאבען

 האבזןן טיר און ארגאניזאציאנס־קעטפײן
 פילאדעל־ אין שאפ יעדען .:ארגאניזירט

 שע- אויטסײד שעפער, אינסײד ־— םיא
 סאכ־קאנטראק־ אין קאנטראקטארס •ער׳

 זײ־ װעאכע קארפארײשאנס׳ די ׳טארס.
 רע- יא נאף שװאטעז װי געװאיןסען נען
 ױניאן אונזער םאר געשאפען האבען גען,
 ירניאזן אונזער װאס פראבאעםען, גײע

 נעמאיך׳ מוז׳ עס אײזען. דארםעז וועט ?
pn מי ד^י^ניאן םאר יןאאר  אר־ עס ו

f קענען-.חאא־• צו כדי װעמעז, םאר בײם 
 פרײזען די אז גאײכגעװיכט, דעם סען

 אינסײד גאײך זײן זאא ארבייט דער 31̂
 יעדען םים האבדאענד׳יג אומסײד. ױן4

סאנםראפ״ יעדען און שורער61םאנומזא
אן שאי איז בא*ונחןר, מאר • ױני ^י  אונ

 אויסצונמפינען ־*.ijmr נעװען דםאא •לע
 גיבען וץ •װאו טאנופעסטשוחנרם די סון
n, שע״ אױםסײד די. םון. און אימום״ 

אר- ף גגהמען ךי ײאנען

תיקארד־ איז wnto 1יי׳מ« ««■**־ ־ ■

 און םעקתןטערע םאר ױיכטיג
 אונזערע פון ־מענעדזשערם

!לאקאלם
 די צו םאכען באקאגט דא װיאעז טיר

 אאע םון טענעדזשערס איז סעסרעטערע
 יארק, נױ םון אינטערנעשאנאא-אאקאאס

 בא־ די דאס קאנטרים, די פון וױ גוט אוױ
 זײערע אין מעטיגקײט דער װעגעז ריכטען

 געדרוקט האבעז ױיאען זײ װאס אאקאאם,
ק  הא- םיר םוזען נומער, אויפענדצן עם1 א
 דינ־ װי שםעטער ניט רעדאהציע א^ז בען

 אויוי אויך זיך באציהט זעלבע דאקו סטאג.
 און בריעין־שרײבער הארעס^אנדענטען,

װײטער. אזױ

אינהאלט־פארצײכניס
״גערעכםייגהתט׳*. 32 נוםער

 י• •יע ־־* ײאד יי .2 זייט
 י קלאיק דער אין זיך חערט װאס .3 זײט

 43 — 21 לאקאל ױגיאז אפעדײםארס
rn פון׳ם סיםיגג דעי האטאער.

•<*.- ־■ ׳״ לאננער. א. ־- באארד
 ײ• דעי אין יפסירוגגען װיכטיגע .4 זײט

4 העאאעה דזש• — ױניפן מ#כער םזןר
.*ז רעדיקגז>י. צום גריעןי

 I- . םטזסייחד א — בפגקעשדגאמיצען .5 ןײט
םארטער.

־ דזשואיאט—גאבװעחעני^עז מלחטח .0 זײט
 J: םערעאםד מ. — ליעחד םוינטץ. ס.

טער•
ט ײ  געװינ• און קעמפע לעצםע .אונזערע .7 ז

• ®מ ברײועיןוד באראן*. אב. — סען  •י
 א.>&ראםעװע• — ל^דעלפיא

ט ײ ס ליגדעלין .8 ז א אנ  איע. י
ט ײ  ■ ס^ריי• די א*יעל »ן לינדעלין.. .0 ז

! ציג#רמ#:על. שענדע [ V..--
ט ײ ס פון .to ז ר׳ ^ ^ ד ע  גאםיץ־ביכעל.< ר
ט  אתנליי״ פעדערײ^נאן אמעריקפ[ די .11 זיי

״ ״ w -י י יאנאװסק*. ש -־- באר
ט ײ  - ̂,לעבענסנמ• פון פרייזען הויכע די .12 ז

גאיאיםוט. — לען  V{* .1 געביװ־ װילסאן,
 װאהאינער. א. — ליעטאן)

ט  ?• ־ן4- גע^עןטעז א^טײחער^ע .13 זיי
שטײנבערג.

 סיצלאד ױניאז מיט קו^גגרעסלי^ .14 זײמ
וממ•!. * גי״ מײמאן. ב. — קדיענע איז
א•אע •p •דר  אםתד דר. —*רײען *טע:י*ע .15 זײט

לוריע.
 בעחױה״ ראזע — ®רויזנן״װעלט די .to ?ײט

 mb*, h■ #פועסען. קורצע באינדער. י
«דװערטײזמעג«א^^■—און 1S ,17 זײטען

K *רבייםעי «.אלע אייעל פן .20 זײט 5 'f f 
i קאנםערעמ ױניאז אײבאר J» F « P

ג דער נ טי a; דעם פון םי m m 'tV B ip r tp j
»ז . L י• - מ ל»מל . y ^ te iN w r■

 נא איז װעסנז, װאונעז
 םיײ זײער אוים אויםצזגעבעז, איהם

 מאנױ אײנגעשםארטע יענע האבען נוננ
 נוי־ דעם געחראנען ניט נאך פעחטשורער

קריגען. דאס דארםען זײ װי אעסאן, טיגען
 גאײך איז .קאאאאװסקי ברודער ארן

 דער אט םיט יארק נױ אין צוריקגעקומען
סטרײקער. טאראנטא׳ער די פון בשורה
 םרעזידענט םון אבװעזענהײט דער אין

 איינ־ באראף סעסױעסער האט שאעזיננער,
 און יארקער נױ די םון סיטינג א גערוםען

 דזשע־ סון׳ם מיטגאיעדער פיאאדעאםיער
 דער אט ווענען באארד עקזעקוטיװ נעראא

 צום ;ןלןומן איז מען־ און אנגעאעגענהײט
 סטרײק קאאוהמאכער דער דאס באשאום,

 ווערעז, פארכמעזעצט זאא טאראנסא אין
 פאר־ חאט קאאדאװםגןי ברודער װי און

געטאן דארט איצם דאס װעט זיכערט,
 םריהער. װי חשס םעהר םיט נאד װערעז

 זיך האט עקזעקוטיװ דזשענעראא דער
 פי־ סטרײק דעם שטיצען צו םארםאיכטעם

נאגציעא.
 בא־ זאגען צח אי»&י שווער איז עם
 צנדײ זיך וועט םםרײמ יענער װי שטיםט

 װירק- ז*ך װעט עס אז האםעז, אאםיר געז.
 בראװע די װי אױסאאזען דארט איך

 םםדײק חנר דאס pg פאר זאגען ססרײקער
. «v ל .yrani געוואוגען דאך וועט

 בדא םען
.ױניאן. דער נאכגעבען גיט

 דארר אײט אזעלכע סיט ״נאטיראיך,
 איצט, גראדע אבער בלק. אערנען םען

 זעהר יןענעדע איז אומשטענדעז די ^ײנעץ
 העױפט דארטדעם פאר גינסטיג ניט

 אפ־ סוז מען און רעאלציע גרויסע א איצט
ענהײט.5געאע בעסערער א פאי־ װארטען

 םאר־ איז, סםרײק דעם ״אויםצוגעבען
 קיײ הארצעז צום ניט זעהר זיך, שטעזזט

 באארד, ^לזעהוטיװ דזשענעראא פון נעם
 דארטעז, אאנע די באטראכטענריג אבער
 סאשאום, אזא .םאסען גע^מט מעז האס

 דער בײ אז םארשטאנען, אבער ווערט עס
 נאך אז מעגאיד געאעגענהײט, ערשטער

 זאא םיזאן, ספרינג נעקסטען חןם בעפאר
 צו דאך וועיען, באנײט האםןי דער דארט

 צו מאגוםעקטשורער רײכע די צוױנגען
 צו רעכט ארבײטער׳ם דעם אנערסענען

ארגאניזירט.״ זײן
 דער <ןאאראװסהי, פרעזידענט וױים

 אנווע״ איז ױניאן יענער םון םעגעךזשער
 אויף און םיטינג דעם אויןי געייעז זצנד
y אױםגעפאאען י p» איהם n מאעכטעד

 דרעםם און װײםט לײדיעם דער סצן הױז מניסד זײ
שמפמעם• אץ זואעו זײן װעט 25 לאקאל װניאן מאכער

. '.• ... :־;. בער.. - > • • • Lff ■ I • * ז ׳ i * ‘י T י
 געלענמנודיט גלהאנ^^ ױט האכען װאס טיעלע

 הענען דאס וזעלען םריהער׳ הױז ױניפי באזוכעז,זײ צו
 זדבער פארגךעננען דארט קענען װעט מעו ,יעצט. טאן

י ראשמשנז^
^לאן, דער פון אטיס אין גלײו• דך רעחשיםטױרט
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