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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\ ױי די  אין וועהחגנד סיסטעםען. צו
 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 י י ו ־ ,̂  ^י ^ 
 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
ײ װאס ניט װײסען כחות, זערע טוען. ז

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
p it 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

ר בעז  די קריגען זעהן צו פארפאיבטעט זי
 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
ײ באארד,*אז עקזעקוטיװ םרעסערס םון  ז

 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,
ײ־ וחואכע און אםיס אונזער צו נאהעגט  ז

 אונ־ פון שפיצע דער אן :עשכאנען נען
אן׳ זער  גע־ ניט טענוח זײערע דאבען ױני

 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

̂״. צום בױװעל א רעדאקט
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

צוגאײןי. ראדױם מיט ניט וױיט כער
ר♦ ו א כ י י נ ».

.2 אאקאא םרן סעקרעטער

P R I C E  3 C E N T SN^w Y o r k ,  F r id a y ,  A u g . 22 ,1919  , אויגוסט םען22 פרײטאג,

 די מיט זײנען 9 אאק. םון םיטגאידער די
 זעהר און זעהר ארבײטס־באדינגוננען נײע

צוםרידען.
 מיטימ דעם אױף אנװעזענדע -די און ־

 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 ; p rn

 9 אאק. ױניאן, פינישער קאאוק אונזער
 מאסמיטינג מעםבער א אײנגערופען האט

 ױ־ קופער אין נאכמיטאג שבת אעצטען
 נרוי־ ערשטער דעד געװען איז דאם ניאן.
ױ מאכער קאאוק דער איז םיטינג םעד  י
 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
 יןײן ניט איז סיזאן ^ער אבװאהא '

 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

צו פארשפראכען אונז שאעזינגער n ׳ 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,
p אוז װערעז ארגאניזירט קאנעז קאאס n י 
 ײעךען פארװאנדעאט נאך אזוי װעט דײזע

 ממי אגיטאציאנס םאאשטענרינען א אין
 םאר ױניאן. אינטערנעשאנאא אונזער פאר
ײן זיכער דאס װעט אאקאאס יענע  פון ז

 םראפאגאנדיסטישען גרויסען אונגעהויער
ײ װעט װאס װערט,  ^יעם, צוגעבען ז

 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

f ארדער דעם דורף איז t אז שעפער״ די 
 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
ן  ד$ןי פרײזען. די פארבעסערען האא̂פ
אין  ג$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
̂ובעז אאתאלס אאע די ביז — יאן  אײנ־ ה

 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
ײ װען מעהר, םארדיענט װאאטען  װאא־ ז

 — 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
ײ אז זאגט,  טיטאר־ באזונדער א דארפען ז
 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
ײ די אויסגעדריהט סטרײקעד די בען  םי
 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, א̂י
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

 דאס איז ווערעז״ אױפגעגעבען א'צט זאא
 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
ױ חוץ א און אסס׳ן. מאנוםעקטשורערס  י

ײ זיינעז פײנד ניאן  גרויסע אױך נאך ז
ײ אוץ אנטיסעכײטעז  פארנו־ זיך האבען ז

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
r u דער אין מײנט עס װאס זעהן געקאנם 

 רעװא־ שטיאע גרויםע די .ױרלאיכקייט,
רו׳ן געװארען געםאכט איז ײאס אוציע  דו

 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,

אן םאכער קאאוק דער םון  דער און 'וני
 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 או̂י
אםט אויסערנעוועהנאיכע אן  םון איע̂ב

 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
אנ־ גענאםע נערעדס האט עס ײעז כעז  י

 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

ױ וױסען  םאר־ די קאיין װי אדער גרױס ו
 דעריבער בעטען מיר זײגען. דיענסטען

 אונז העאפען־ צו םעמבערס אונזערע אאע
ײ װאס דעם, מיט  םארשרײבען װעאען ז

 דאר־ טיטגלידעי ײאןי. יעדע פעי זײער
ײ אויב אז װיסען, םע;  םאר־ :יט װעלען ז

 מען װעט ביכעל, אין פעי זייער שרײבען
ײ םון דער אין אננעהטען ניט דױס יןײן ז

.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׳

ײ־ װעאכע קארפארײשאנס׳ די ׳טארס.  ז
 רע- יא נאף שװאטעז װי געװאיןסען נען
 ױניאן אונזער םאר געשאפען האבען גען,
 ירניאזן אונזער װאס פראבאעםען, גײע

 נעמאיך׳ מוז׳ עס אײזען. דארםעז וועט ?
p n אן םאר יןאאר ^ני מי ד^י  אר־ עס ו

f קענען-.חאא־• צו כדי װעמעז, םאר בײם 
 פרײזען די אז גאײכגעװיכט, דעם סען

 אינסײד גאײך זײן זאא ארבייט דער 3̂1
 יעדען םים האבדאענד׳יג אומסײד. ױן4

סאנםראפ״ יעדען און שורער61םאנומזא
אן שאי איז בא*ונחןר, מאר • ני ױ ^י נ  או

ijm נעװען דםאא •לע r.*אויסצונמפינען ־ 
ץ •װאו טאנופעסטשוחנרם די סון  גיבען ו
n, ם״ מו  שע״ אױםסײד די. םון. און אי

אר- ף גגהמען ךי ײאנען

מ« ««■**־ ־ ■ תיקארד־ איז wnto 1יי׳

 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

ױ גוט אוױ  בא־ די דאס קאנטרים, די פון ו
 זײערע אין מעטיגקײט דער װעגעז ריכטען

ײ װאס אאקאאם,  געדרוקט האבעז ױיאען ז
 הא- םיר םוזען נומער, אויפענדצן עם1 אק
̂ז בען  דינ־ װי שםעטער ניט רעדאהציע א

 אויוי אויך זיך באציהט זעלבע דאקו סטאג.
 און בריעין־שרײבער הארעס^אנדענטען,

װײטער. אזױ

אינהאלט־פארצײכניס
״גערעכםייגהתט׳*. 32 נוםער

י .2 זייט  י• •יע ־־* ײאד י
 י קלאיק דער אין זיך חערט װאס .3 זײט

 43 — 21 לאקאל ױגיאז אפעדײםארס
rn פון׳ם סיםיגג דעי האטאער.

- באארד •<*.- ־■ ׳״ לאננער. א. ־
• דעי אין יפסירוגגען װיכטיגע .4 זײט  ײ

4 העאאעה דזש• — ױניפן מ#כער םזןר
.*ז רעדיקגז>י. צום גריעןי

 I- . םטזסייחד א — בפגקעשדגאמיצען .5 ןײט
םארטער.

עז מלחטח .0 זײט ־ דזשואיאט—גאבװעחענ̂י
 J: םערעאםד מ. — ליעחד םוינטץ. ס.

טער•
 געװינ• און קעמפע לעצםע .אונזערע .7 זײט

 •י• ®מ ברײועיןוד באראן*. אב. — סען
̂דעלפיא  א.>&ראםעװע• — ל

 איע. יאנאס ליגדעלין .8 זײט
 ■ ס^ריי• די א*יעל »ן לינדעלין.. .0 זײט

--..V ]! ציג#רמ#:על. שענדע
 גאםיץ־ביכעל.< רעד^^ר׳ס פון .to זײט
̂נאן אמעריקפ[ די .11 זייט  אתנליי״ פעדערײ

״ ״ w -י י יאנאװסק*. ש -־- באר
 - ̂,לעבענסנמ• פון פרייזען הויכע די .12 זײט

גאיאיםוט. — לען  V{* .1 געביװ־ װילסאן,
 װאהאינער. א. — ליעטאן)

̂ע .13 זייט טײחער  ?• ־ן4- גע^עןטעז ̂א
שטײנבערג.

̂גגרעסל̂י .14 זײמ אז מיט קו  סיצלאד ױני
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

טינג דער a; דעם פון םי m m ' t V B ip r t p j
ז . « L י• - מ ל»מל . y ^ t e iN w r■

 נא איז װעסנז, װאונעז
ײ זײער אוים אויםצזגעבעז, איהם  םי

 מאנױ אײנגעשםארטע יענע האבען נוננ
 נוי־ דעם געחראנען ניט נאך פעחטשורער

ײ װי אעסאן, טיגען קריגען. דאס דארםען ז
 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

p פאר זאגען ססרײקער g םםדײק חנר דאס 
y געוואוגען דאך וועט ra n i. ל v» .

 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

ײן ארגאניזירט.״ ז
ם  דער <ןאאראװסהי, פרעזידענט וױי

 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
^ ױט האכען װאס טיעלע  געלענמנודיט גלהא̂נ

 הענען דאס וזעלען םריהער׳ הױז ױניפי באזוכעז,זײ צו
 זדבער פארגךעננען דארט קענען װעט מעו ,יעצט. טאן

י ראשמשנ̂ז
^לאן, דער פון אטיס אין גלײו• דך רעחשיםטױרט

םטױט. משע װעםט 16
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n איוזד^נאמתר םים o w ,מני ךזזי  *י
jp אאיםי־ נרויסע *יעאע נאר װעאמן• 

jpopn d jpt אנמומר חיבשצאד זיך 
 נעיזזמם נים אוםן נעום זי האם רעםם,

 דער־ אין <מוכצ םוםר חנר אויםפיחחנן.
 ױניאז, אםת׳ע עכטע *ן קאאחנר: א פון
 פאר נרבח א איז בראחדזוח־, די װי

באם• םאר׳ן ברכה א און זין-

 «חד m אתוסיװםימו נאתאגם, װי
̂ז דער אז זיחננם,  ני־ וואס םוז פרימד

jn נע׳פאאםעז מר p n, עואם דער כדי 
jp זאא o 'ii jpjpp ער וואס ?opr טאן. «ו 
i n אין סײ תריזים, איצטינער נאגמר 

 םון doip אײואאא, איז סײ אמעריסע,
i n ^אוננעװיםהײנ po אוננא־ דער 

 אתר «זױ אאנע. דער שון שםיכיםקייט
i טעגטירם n װאם א פאר ■חמידענם 
 םריע־ חנם םון ראםיפיצירונג ׳פנעאערע

 אין op דײטשאאנד. םיט דענם/פםאך
o םיט פארבינדוננ n רע־ םיז אתוטענט• 

 םאאנענדע אינמערעםאנט איז זידענם׳
 בראנ* סענאםאר *װישען דעבאםע האיינע

o איז דיני n .יחןזידענט
 פרע־ םר. :י נ י ד נ א ר ב נ. םע
 דייטש־ אױב :די איז אאנע די זיחןנם,

 פאאטע, איהר אױפנענעבען האט אאנד
p איהר דעםאביאיזירט p d is איז און 
 טײ־ נרויסע פון נעװאחנן ארוםנעשארען

 םיר אויב םעריטאריע; איהר פון אען
 שאדענ־ םון. םאדערוננ סיין ניט האבען
 האט איהר ײי אוינ, ;איהר נענעז ערזאץ

ojptpj dp םאחםה די רעדע, אייער אין 
u צו איז p; אױכ dp םעהר ניט נעהט 

p> האם דײטשאאנד אויב ;םייטערײ קײן 
 ;פרידענס־אפסאן־ דעם אונטערנעשריבען

 א הער׳פט dp איז, םאהם דער װי אויב,
 רע־ די באויז און פרידען, פון צױשמאנד
 קריענם־ א דאס ,onJJpp פון זאאוציא[
D צושטאנד p i יאהר א םיט עסזיםטירט 

 אאעס דאס .אויב ;פארבאיבען איז צוריק
 *1אוי ,jpii סייז נימא דעז איז אזױ, איז

i װעאכעז n םאסםי׳ש־עקזיםטירענדער 
 גע־ ווערען נעםאכט קענען זאא םדיעדען

 *jp די נאר_דורך װי זעצאירװירקזאם,
 ■*8 םארנעשאאנענעם דעם פיז נעחםוגנ

נמר?
ipd : ט נ ע ד י ז ע ר ■ kjpd, איך

 םאכװײס און אחז״עלם׳ יארת גױ
 עםזנדען 43 פאר .

dp נאשערם גיט אוז jik  tp ,jpiipj־ 
ip t מאנהעםען jim זיך נראנסס,זאאען 

iw w  •I ברמ־ נענען איבערנעחטען שטארס
 *ופריעת־ אוז גאיסאיכע זייערע םיט לץ 0

n J ,אנ־ איז םאטאראיים קאנדוסםארעז
ru ־ n םאב* איז עא די פון אנגעשטעאטע

 אויו בראניום. און םאנומגתז איז זױים
 פארזובט חאם בראנסם און טאנחעטעז

נאנ־ כםעם פאר םטרי׳ס א פון םעם דעם
ײ ׳-  אונטערשיעד דער םעת״אעת. *וו

 און ברמןאיז אין םטרייס דעם צווישען
 נעיוען איז יארק n איז םםרייס דעם

אין דארט, כאראקםער זײז אין נאר |
 געשטורםט. באםת עם האט בייסאין, 1

 ■רי־ די סעפ, תאיס, נעכראכעז האט םען
 מיט פוא ציעםאיר נעװען זיינעז זאנס

 איז אונז ביי סםרײקערס. ארעםטירטע
V9 קיײ רוהינ. או; שטיא אפנענאננען 

נעײארען, צובראכען ניט איז האפ נעטס
נעװארען, צושעדינט ניט איז קאר

 נעװארען, ארעסטירט ניט איז קיינער
 נעםיטאיר ,העכםט צונעגאננע[ איז ־אאעס

 אין םיער זונטאג מאשינמעסינ. אין ־
 א■־ כשיױ א רורך וױ זיינען פריח דןר

“״עא םון טריינם אאע נעװארעז ׳נעםטאפט
 ביי־ עאף ארום מאנטאנ, און סאבװיי, און

 אזױ נעארביים, װ;ךער אאעס האט נאכט,
נע• ניט סםרײס קייז נאר וואאט עס וױ •

u חאט *ײם אעצטער חןר אין n rn־
 נוט׳מ איחר םיט אאײן אינטערבארא די

 1םי העכערוננ א םארגעשאאנעז װיאען
jn אויי *ראמנט צעחן r n .וױידזשעס 
 אין םםר״ין עם1 נאך איז/נעווען דאט

 דער םון װאונדער, אה אבער, ברוסאין.
 אנגעשטעא־ די האבען העכערוננ דאזינער

jib םאראאננט האנען זיי ענםזאגם. זיך 
 וחד גים און סעהר ניט איז םעחי׳ םיאא
יראזעגם. 60 וױ נינער

 כיט יואטיאניע די שוין חאט ראס
 איז זי ניט, סעז זי נאכנעבען. נעקענם

 באנק־ םון שוועא אויפ׳ן שױן אויך אזױ
 איחר צו נעחן ארבייטער די זאאעז ראט.

 ומ־ זײ זאאעז שטאדם. דער •ארטנער,
זאנען. װעם שטארט ײאס וען.

בראדער־ דער םון פיחרער די »ז און
 ח. ד. שטאדט, דער צו אװעס זיינען ר,וד
 זיי ער חאט .חייאעז, םעיאר אונזער *ו

 צי :אדארױ עם װי נאר נעיוען טכבד
 ער או נעזאגט. <שוט זײ האט ער זײן.

 זײער טים םטרייקען זײ דאם נ־ם, נאױבט
 שםעהט זיי חינטער t8 ;װיאען אײגענעם

 אר־ עס האט זי דאם אינטערבארא; די
 רויס*וריי־8 כדי םטרײק, דעם נאניזירם

 קאר״ סענט דריי נאר יעחןן םון םען
 יערער זאא ניקעא, דעם אנשטאט םעיר.

סענט. 8 צאהאען מוז
הא־ בראדערהוד רער פון פיחרער די

 םיר נעא״קענם. ענטריםםוננ טיט עם בען
 םיר ײייא װיידזשעם, נרעסערע פאדערען

 םאר ארבײטען ניט קענען און ניט וױאען
 ניט נאר עס געחט אונז און װענינער.

אדער עם יןען אינטערבארא די צי אן,

 אםעריהא נאך וועג אױפ׳ן גאםוערם
 פון ■רעזידענט גאםיערם, םעםועא

 נעווען איז וועאכער ׳א. אוו ם. א. דער
 דעאענאציע אטעריקאנער דער פון איינער

 ארנייטער־סאנ־ אינטערגאציאנאאע) *ום
 דארט םון איז און אסםטארדאם אין נחנס

 שםודי־ *ו אום ■אריז, אין אאנעפאחרען
 םאחזעאםניםע די אביםעא דארם רען
 ותרט עם וױ אבמר, וועט אייראאא. אין
 זײן א־בערנענעבען׳ טעאענראםע א 1אי

 ערםיאזנן. סענעז נים מאא דאס װאונש
 אין םארבאיימז צו נערעכענם חאט ער

 די אבער *ײט, אענגערע 8 אויםאאנד
 ז8 זעאכע,8 איז םעריקא8 אין דא אאנע

 טיר־8נ און, *וריש, םאהרעז גאײך םוז ער
 די קומם ער — אאעם איבער םאיכט איןי,
 גאט־ װעט אזוינם וואם םיט צוריק. טענ

 .םארבצסע־ דער חעאפען קענען ■ערם
 ער אםשא, זױ,8 ײי ;נע8א דער םון רומ
 יקרות, דעם םאראייכםערען קענען װעט

 אונזער םאכעז סענען ער װעט װי אדער
 יאאםב־ רעם אנצונהםען גיכער רענירוננ

 עס זאנען. צו שיוער איז דאם — פאאן,
 טעאע־ דער אין נעזאגט ניט אייד װערט

 אויםנעםארערט איהם האם װער נראםע׳
 איז םראנע די שנעאער. וואם קומען צו
 אאננ ניט ערשט װייא בארעכטיננמ, 8

 אין אוים:עשריען ,טייםס׳ די האט צוריפ
 איצט טוט װאס :םארצײייםאוננ װיאדער

 דארף םען אז אײראוא, אין נאםפערס
 זיין םיט ■,up סאארען זייז םיט איהם,

? טעריסא8 אין נויטיג זוי8 אױנ, רןי8ש

 דערצו. נרונד נוםער 8 דא איז עם 1אי
פון סטרייס דער אז קכי,8י זאנט מצ!

ױניאן דער פיז ה. ד. בראדערחוד, דער
מ מזאנם, װאיט ־ ז איין ניטא איז * ן יאייט עסדר־ םסדיײדםיהרער די חאמןי ניט, י נאטא«יט w גלוימז, ניט ז םיט נעויאיען אתאניזירט איז

טענח׳ט.
ביאחןר־ רער פון פיחרער די בסיצור,

 װי אזוי אויפנעפיחרט, זיו האבעז חוד
 םאר־ נעװארען נאכט איבער ײאאטען זיי

 װיאען זיי רעײאאוציאנעחןן. בחןנםע
 ארביטרײ־ סײז פון זעהן און העחןן ניט

 זייער אפאענען ניט וױאען זיי שאן.
 זאנאר. ניט סינום אייז אויױ םםרייק

 60 םח העכערוננ 8 זיי נים םען אדער
םטרימןען. זיי אדער ■ראצענט
 האאטוע חוצפח׳דינער זייער םיט

 דעם פארשטארהט מעהר נאר זיי האבען
 נאנ־ דער פין און הייאעז םעיאר פון חשד
 םםרייקען דאס w כטעט, שטאדט צער
 נאאם, אזיי כראדערהוד־ארנייטער די נ*ט
 אינטערנארא, די שטעחט זיי חינטער אז
זיי t8 «וי,8 ניט םטרײהע! ״“דאס און

 אנגעה־ יועאען דארםעז מיר ײאם ווענ,
 פטנאנדערשיי־ אונז זאא וועאכער םען,
 םיט פארהאנדאועעז אונזערע אין דעז

 טיר וועטען םיט )די םח דייםשאאנד,
 אױן* דעם אין םאראיינינם נעיוען זײנען

םאחטה. דער םון
רום?8װ :י נ י ד נ 8 ר נ ם
דענח, איו װייא :ט נ ד י ז ע ר פ

 םאראיינינוננ, טאהאאע 8 איז דאם ז8
צוברעכען. כיט טארען םיר װעאכע

ר ב ' . נ :8סע י נ י ד םיר אוינ נ
 ברירער־מיט־ אונזערע געחזטעם האכען

 פרײ הר8נעפ דייטשער דער םון קעט*פער
 אויכ און ;באאוינוננ 8 איתענד אהן און
 •וזאבען צו ניט בעסער ר8פ אטען8ה טיר

איירא־ די םים שאריאאנטערוננען קײנע

 T38P אינטערנארא דער םוז חיאף חנר
 אונ־ איצט ניז נעשטאנען איז און ■אניע

 נע־ נים איז חשנחח, פואםםער איחר טער
 םטרייס 8 סטרייק, נעװעחנאיכער 8 ײעז
 נאר באסעס, זייערע נענען ארבײטער םון

 ײעאבען איז סטרייק, 8 נעװען איז דאס
 ׳פםיאע נעװען זיינען אי*ן8 באםעט די
רטנערס.8•

 8 נאר איז דאם אז זיך, םארשטעהט
 װערט, איז עס און םטרייק. נײ־טאדנער

 אויף אענגער ביסעאע8 זיר זאא מען אז
אפישטעאען. איתם

 ארױם זײנעז צוריק יאהר דרײ א מיט
 םון אננעשםעאטע די םטרײק אין

 םאבװיי דער פון ארבייטער די ״עא״.
האט ײעאכעי אםאאנאטייטעד, די חאט

 םון רוי חנם אויא יזוםען צו זיר אייאט
 איז, nrjro די װי נאר, ״טײטם׳. דער
 װע־ עם אז האפען. אאםיר איז סוםט׳ ער
 די ענטוישט רה8שט םיחאען זיד אען

 דעםזעא־ םון זעאכע8 נאר און ,טײםם׳
 גאם־ >8 נאויבעז, װעאכע סארט׳ בען

 נאנ• דער נענען שםעאען זיך וועט ■ערס
 װייא ארבײםער־כאווענונ^ איצםינער צער

 שטורמ־ ראשיגער, ביסעא8 צו נעחט זי
 די צײטען. םריהעריגע די אין װי דינער,

 8 זיכער חאבען קציאנערען8רע אע8
ארבייטער־פיהרער. אטען8 דעם אין טעות

True tramlation filed With the 
Postmaster at New York City on 
Aug. 22, lfil9, as required by the Act 
of Congress approved Oct. 6th, 1917,
known as the **Trading with the אונ סיט אנצונעהן נאר מעכטע, ysrw/Bגעקענט ניט סטרײק, דעם געפיחרט דוון

 פאר נעטאן עס האבען םיר װי ווענ, זער
 מאראאער דער איז װאו מאחםה, דער

מעאצען זיך צװצנג  איײ מיט צונויםצ̂ו
אײביג? אױןי א6דא
שארשטעח איר : ט נ ע ד י ז ע ר פ .
 אבער צוזאמענשמע^צונג, א אלם נים עס

 םארא״ םשוט זײנען מיר אז דענק, איך
 םאראײניגען צו זיך יכטעט5פארפ ליש
 ארויפ־ איז םארבינדעטע אונזערע םיט

 פריעחננס־באדיגגונגען געװיסע צװינגען
ר"טשל*:ר. אויף

 פריזד געזעצאימנז א אז עס, הײסט
 גע־ םיר װאצטען דײטש^אנד טיט דעז

 סע- דער צו זזאבעה באאד ש\י\ קענט
 םרידענם־אפטאה דעם חאטיפיצירם נאט

 נאר װאאט •רעזידענט דער ניט. צו
 אונזער אז אםיחנן,5&ראקי כאדארםט

 געענדיגט, איז דײכדפאאנד מיט מלחםוז
 פאר מאכען צו געםײנט װאילט דאס און

 נאר םרידען. פאתטישען דעם ̂עגאיצ
 םיר אז םײנם, #רעזידענט דער דען, װאס

 םאר־ אונזערע געגען מאן ניט עס טארען
 םאראליש ניט זײן װעט עס בינדעטע./

̂יען םראנקרײך, נעגען  ענג־ און איטא
 גע־ *לץ אין אצײן האבען וחנאכע אנד,5

 ערקלעה״ צו צדיקים, עכ̂מ וױ האנדעיצט
in דעם אהן זײט אונזער םון פריעדען 

I פרי^נס־איטאך

סטרײק, אין ארויסצונעחן איבעררײ^
 אמאנײ נאנצע די כאטיש רפאר,n און .

 איז יאתן נױ םון ארבייטעחטאםט זירטע
o סיט סיםפאטיע אין געוועז n ,סטרײס 

 טרײנס די וױ נאכדעם צײט א אז אזוי
 םו״ זײער ;עהאט האבעז ״על* דעם םון
 יארק נױ איז דאך סחעבס, סטעוי לען
 אױף טראקם, א.יו» געםאהרען ׳ציצץ נאו

 צױפוס, מײצען געגאנגען אםגיבוסעס,
 סחעכישען דעם אויןי פאהרען צו ניט אכי

 גע־ נעכראכען סטרײק דער איז דאןי *עא״,
 ארױס״ איז אינםערבארא די און •װארען,

זיעגערין. די נעקוטען
 זאך א וױ וױיס װער דעסטװעגען, פון
 געטאכט איגטערכארא די האט זיך, ,מאכט

̂ױט ױניאן, א  איחרע םון װאונ׳ןן, איחר י
 םארזארנט זײ האט זי אנגע״עטעאטע.

 מיט האא, ׳א מיט גוטס, דאס אל םיט .
 חאט זי איז, בעסטע דאס און כעאטטע, ■'

 דאר״ ניט זאא װאס ױניאן, אזא ״דמםאכט
 ניט •רוטח קײן םעטכערס איהרע םען

קײ״ נעװען נ״ט זײנע; דארט קאסטעז.
 אד קײ;ע און :ביזנעס־אײדז^עגטס גע

 װאס צו צעדיג־;עי־.עי. אזעאכע דערע
ײ םען דאדץי  ^אטםאייע די אז ו
;זאד א נאר יע, נױטינע. איצעס טוט

 דעם אויף געװארען געבויט איז ױגיאן
 איז דאם ניט-סטרייקעז. פון •אנציפ

 צװײשען כפירו׳פ געװארען אאגע^ריבען
 ד־סטעס־ איהר און אינטעיבארא דערי

בראדערחוד. דעד
ד די האט אזױ און הו ^ א  די און כי

 3 גאנצע בשילום געלעכט ,איגטערבארא
i .צ״ט דער םין מ׳»ר דעם אין יאהד 
J איחרע נערײזט איגטערבארא די האט 

 אבער וױית^עס, זײערע א^ןשטעאטע
-p ip אר־ די װײל חאייצח, געװען, גיט איז 

נע־ רnא ג/ןפאדערט, עס האכצן גי״^ןר
̂ןאשעט .  די וױיל נאר סטרייק, א מים סנ

 אז אײמעזעחן, חאם סאקואניע
פון אמעמטעצטע די אז ועחן, מאידארןי

ײ אין העכערונג זײער קריגעז זאאען ױ  ו
 ענד־ זאא אינטערבארא די אז וױ דזשעס,

 אן םון װאונש איחר אויספיתרען . איך
 זי װעאכע םאר פעיר, אככדסענטיגע

 א װי םעוזר קעמיײן א1 אן ׳פױן םיחרט
 ביז נאך האט זי ײאס און צייט, יאהר
אױסגעשייחרט. ניט איצט

 װאס אוץ־, זיך ערקאעהרט דערמיט
 געהאאטען זיד האט אינטערבארא די

o איז אםודםײז אזױ n .זי אז סטרײת 
 נעגען מינדעסטע דאס האכען עס זאא

 גע־ האבען *ײ װאס מאםע,1אנגעש< איהרע
 אין * קאנטראקט, הײאיגעז דעם בראכעז
ײ װעאכען  חײנטאא זיך סארםאיכטעז ז

 כאט״ש זאא זי אז סטרײיןען. צו נ*ט
 צו אנשטרענגונג סיגדעסטע די םאנען
 די םון יאאץ דעם אױף סיןעבס לוריגעז

 האט זי װאס אױוי עטװאס, סטרײקער,
 דרײ טיט םעהינ אזוי ארױסכעוױזען זיך

 צוריס״ האט ױ פארקעהדט, צוריס. •אחר
 סהעב־ארבײט. פון אנבאט *עדען געוױזען
 רn וחנן אופױצןטענדען, *זעאכע או;טער

 האט סטרײקער, די םיט איז אאײז כאס
 װערען. געװאונען געטוזט סטרײש דער
 פארהאנדאוג״ םון ןnטונr עטאיכע גאר
 חא״ צדדים, נעnפאר^יע די צוױ^ען ;ען
 צו אױסגעפיהרם סטרײסער די עס בעז

 •רא״ 25 גאנצע אױןי העמנרוננ א קרינען
^ זײערע אאע און צענט, ד  םאדע״ אנ
 די װערע;. ארכיטדירט װעאעז ריבכעז

 באריהםען אאזא זיך קען ־בדאדערחוד
 זיענ. פאא׳צטענדעעז א מיט איצט
 באריוד אױך זיך \vv אזױ פונסט אבער

 ארנצני״ איהר םיט אינטערבארא די םען
 ארנאני״ חאט זי זאציאנס״םעהיגקײט.

 חונתדט״ א יאחר דדיי םון כמזך איז זירט
 בא״ נאד זיד סעז ױ אח מניאן, יראצענט

 אזױ ניט נאטידאיד איצם אז ריחסען,
 אױ־י די אױסמטעכען זאא עס אז באאד,

 תא־• ד וועם כאאד נאר גאר, אבער נען,
i םיט בען, n תר1פו חיאוי  יוגיאן, -יי

 וואס םאיר, אכס-סאגט tv אױסנעפיחרם
 •רא§א* גאגצער איחר םיס איצט, ניז

tin חאס ױ p*n **גחג

רהר הױז דױיםעז אין קאנםערענץ די
םריעדענס־אםםאך דעם גען

 ״פאראײן דער םון סענאטארען די
 ביז זײנען װעאכע קאמיטע׳/ ריאיי׳פאנס

 םון <ע;נער nביטע ׳מטארח נאף איצם
 באזא^רס און פרי^נס-איסאך, חם
 די חאבען גײש^נס, אװ איעג דער פון

o םיט קאנפערענץ א געחאט װאך n 
 כאראחטעריס״ איז װעאכער ®רעזידעגט,

n װאס דערםיט, ט*ש i  i nז,nהאט נם 
 האם ער און פראגמז, ^טעאען נעאאזט זיך
ײ אויוי באםיחט ױך  םיט ענטפז^ן. צו ז

 דא־ רי אויס זיך צײכענט עםוואם גאד
 די װאס איז, דאס און קאנפערענץ, זיגע

 ־v: אױסגע׳פאאםען נאר ניט איז פרעסע
 ־ספעציעא איז זי נאר איהר, פון װארען

 אנוועזענד, זײן צו געײארעז אײנגעאאדען
p i נעבעז צו כדי nאנפעnנr טארק- די^ 

עפענטאיכקײט. סטע
 א;עך1ש די ח. ד. תאנפערענץ, רי

 עזי״1פ םון ס1ענטפע די און ״עטעאעײי
 און ררײ באאד אנגעהאאטען האט דענט,

 די און אגען1ם די שטונדען. האאב א
 םאתען־ די איז םאתעחממן ענטפחנס
 גאנץ םיט זײטען ררײ פואע צײםוננען

 זײן דאתם װעט עס יפט.1׳& קאײנע
 פחצגצן אאע צוגעבען1איבע םעגאץי גיט
 צײטונג, 1אונזע אין ס1ענטשע אאע און

o ניט אפיאו n תוך in p n. 1אבצ i n 
n םון עזואטאט1 n קאנפערענץ דאזמער 

 *ר װי אזױ ,1אזעאכע וײ\ צו ש״נט
 אנהע;• די ן.nגעפונDשטא ניט װאאם

o פון גער n יע1פnנאױבעז, נס״א•מאך 
i אז n י ז  ־1םא גאענצענד חאם עגט1^

V 'ערער ט1ענטפע iih i איז ער דאם *ון 
 װיע־ זיעגעד. םאאמטענדינער חנר ארױם

m פיז 1געגנע די D n נכדא■־1פ^  י
i בייז זיינעז םאך n ^םיינונ n n  -tv 

o in ^ n■ מ םיט ײ  סײן חאט ענטפןדס ז
in ניט זאך i^ p ,קײנעם נזנם»כט tut 

 ־פאאגא״ך או|\ יימנחױיגס, נאתיט
ױ אצעס באײבט r עפ ו i f מװען. פריחער

י תיי דאך י p י r p  D w t w אױוי

 אין םאלדאטעז אםעריקאנער
טעקסיקא

 םאא־ אםעריסאנער די זיינען דערװייא
p סיט ניט טעסםיתא אין דאטען m  o n 

 זײער מפםיפא. נענען םאחסח פון
«pjn, א כאיעז צו איז דײםט, «ס ײי 

juנאכדע געװיסע u8P ' ono. װעאכע 
 אונזע־ פון צווײ נצטאגגצן נעהאם חאם

m זיי פאר נעפאדערט און אופנלפאיוזער 
 די אדםאימ־געאד. ראאאר טויזמנד 16

 איצט שױן זיינען אופגדפאיחער צמײ
ײ אתי פריי,  םון םיחדער די עם «ייג«ז ז

 בײי און כאיצן צו אוס םאאויאטמז״ די
איי דעריזייא באגריםען. ךי שטראפש

״1די י  חאיא^ זאאעז, ^סאנ״ דער איז »
טיזיי!  אתיי• אנתרע פון א■ ערנער ני

)AH,, י - ----------------------------- - .

..i:1Hi
1 ia J i  i

»r •קאםלער פ

J 'T M JlUt JLM₪m₪Sn Hf״s • יייוײי י  tmr in

m נאחט «ס .װייטמר *.mm■■ וואט m 
הר rJ• טיזאז־, אח ת « מו י  ותרם מ
,םעאמר די אאנן ךי

ױ כגמם שױן האט וואנדןדזמ״  גאד־ איז ו
m האבעז אמרײטארם די אויפגעהעד̂נ 
 איממד מגינאר «חנר ם«מר שױן דך

י זעצט י י ײ םיינם דאס װאט י
r יאחנד אז אויך w f lp t ד מאר ״

רייו מפראמןןױן נימר  <ר ומאמן w י
 ארײם דאס נאיאאמ םיר באחנבטמע איז
 טרא־ און מאגאאײנםם די וואם חנם םון

מז ותאמ מאם  םארנעהר אעצמענם זיי
 רביי-8 די m פאןזנתעען די דורך םען
f פון םער r t זזעמרוננ א נן»ר ן»פער 
iru,•רייזאן״ די אין jn ,רפאענערם8פ זיך 
 עי־ נוטמ V 8*ד*ם m,םיניםום 8 צו

 םאדארונגען דימ תןיאסעז וױיא, שײנוע,
י« דער אין נא»א אאזנ אננעהאאםצן מ  ײ

 םריהער אננעהאאטעז חןןט dp וױ סארםצ
flm 8 וואאס pi tup פאר סיםז שא׳ממנד 

 ײאדארבייט״ «! סיואאם גאנצ׳נר ואר
מ אייר < ײאאט '*ם און  דעם נאוויו
 םעם־ אומעחנ »ן pnsDwnup אן381שי

ר8 מו׳נ^  יױ■ האם אאגע די »וי< *
ע8ב די t8 *ייגם, הריסםאאיזירט «ו « 

ip איו וועאכע u h v m u ני־ איז יעצט ניז 
 קינםמאיד פײן ניט ימנ,אח5טיר8נ 8 ותז

 אינז האביע םאנכ■ ווי «8א8אויפנ«בא
 יוענזננ8נ 8t8 אויב אייײשתן. נצוואאט

 י8® הײנער איץ מןואראן נאשאפצז איז
 צר דאר נאר פואזמטײארטאיד ניט איהר

 סיראיר,8ג איי עס םרייד. j« שטאנד
 ז8 באאי־םאאנות, אוים םעתאצן dp וואז

i״np און ועיבע^ ןיןי אא1 •ריין ym די 
*רײ־ riP3pn צאהאצ] סאטפצי>םשורארס

JPT 1 »1 18 <”1183 » איוPJPP ,צאהאצז 
 1צ אפארדען jpp אמתסםריע ךי אז

 '(,P דצם pK pmpi; סיד און צאחאען
 ב?אי די אס11 פאר ניט דשכ?]פארב

^pii p *־ײזעז, n נעהםען םאאמת pii* 
.JPD83P338 זײ רצן

 נא־ p»pn i8i באװייו, בעםםצר דער
a u p ii 8 איז umpj ,צייגט נאטיףאיכצ 

 קרים־ זיך האט 8ג8א די t8 ĵp8d חןר
 האבע! מאאכות «Jp3 די *8 סאאיזירט,

 <1א •אעצער די ,אױו אײננעז?צט ייך
 נאר־ זײן ipoijpiiu האמ םרייד דפר

 -pd נאר *אםירעז 0P ווען נאנט םאאעז
 די ןײנען דארטען אדאר יא ײאי אע׳

 זייע־ םיט זװםריאדצן ניט ב^םאאנוח
 איינצצא־ יז1בא דאס זײנ?ן ■רייזען, רע
 םאר־ םאא אע8 ותאען עאכע11 פעאע, נע

 פארנעקעמז איז dp מי ■תקט הוםעז,
 ■אןד םאנכע אין אז שםיידארביים, כײ

 איבערסעםאעז גערארםט םען האט צער
.J8»Po םיםען אין פרייזען רי

dp צו נױטינ גיט תצם דארום איז 
;.טרעװאגע״ דעם איבער ?ן8לאא

DP
DP
איז.  »י איינארד:?! שױן זיר יתט

* * *
םםיננ׳ םיםםעם. די.בלענךלי

jni| באװעגמנ די «ב?ר tie בעא .רי

jp 818 װאס אח וױיס, מןר1 *בער ’pa 
 אנדאען.1פארו זיך tpp :דיטען8נ נאר

 אםערי־ די נ?ת»ט שוין האם אייכמאא
p’pnp ?אנעד iopp  8 i8  p p d i8• זי 

a אין ריין8 איז p w p d כאפען 1צ 01א 
« אויא־באסאנטען11 דעם  וױאאא. ראאpנ

 עהם«עדיציע די האם אבער יעטאאם 1אי
 א-1ראנ8ס רער פון שםיםוננ1צ די ט8נעה

P די .רעגיעתגג. '8 'iP iD pp ן8י איז 
 נאנצע די כאטש ■■נעאאפ?[. נאילאיד

ip איז ננ1אוגטעתעהם iip j .אומזיסט
ppu איז 8ױיא d 318 נעבאיבצן.-DUCP, 
 גע־ _אץ פריש איצט ניז נאך איז ער איז

 נ«- ,jpp ?ר D8ii אעס,8 טום |1א זונד
 איצטי־ די גיתגמ8*ד8קאראנו דער נען
 זעהט dp מי אבער, איו עסספעדיציע נע
ipd ים,1א itipd iim דער אהן נעײארעז 
W דאר jib מ1שםים1צ ’38P’dppo חד 

inpo j i w j ,גיט jpii צדאט?ן80 די 
 Dun נרעגעץ׳ איבער׳ן jpiipj שוין ויינ?ן

p אםצריסאנצר דער p ’ ip> נ׳ד צאנגתארן 
jpd אאזם ’ H פרױנע־ 8ני8נט8 ג?נעראא 

18 j n א8י נענעראא םעלסי?אג?ר דמד 
p אי־-יעז j” t jpd»ii פעאד אין אדאטען8ם 
jpjpii י8זינ8ד דער dim .P’P 'HDpp צי 

צחאםצנשנאים. א ?;:רםיידאן
8>ו tPP^po 818 אאע ניט אכדר t״ 
 ניט, גיכער װאדאן. פארחיט ממשםזיס

 טיר צאצןos 11 וזײסם דאן יית י*»• ײי
P םיט .טאחםח נייצ 8 ר8ב?«־!י8ה ie*

וחד «ז האום םיםען

 ■רײחנן חעכערע םאר/אנגען צז סקאכות
ח מנאגדינט «יד חאט ד י  .פעאיזצר די ײי

 הא־ «נעשםעאם,8 זיר האט נזשחננ"8װ
8 mניט נאך פצלםשורערס1סאנ די בער 
8»i r n  p»PBgp צוס און שאדצימן 

 dpdo'D אמםאאצראנט■ בראד חעכסטאז
 מאצ״ נעא־םאאכח, יצרען אגען8פארפ ®ון

 ארויף וױא אה »ץ6• אײן טואלאדפ או3
 יסמײ-1» װיאצן םיר יוױיפאז. 8 אוי■
 D8ii .כאעידאיסם״ רם8וו תס דאז

m 't םיינם, פארפאלנוננ םון סיסטקםע 
 זאא ipd jpo8< 8 פאו ײאס מיט אבער

pcpopio p ip h ־8 גיס«jpbi — זי pp'* 
פארס. ךאך ייסםירט.

 POPOD'D nPIPH JIB ,PDOJIP 08י
 נא־ איהר n זיך האט jpo מאט איז,

 פאר־ ם8רי p« נאייגניאטינ. *זינצז
np« אאננט » u t j 118 מאאמת, בעאי” 

”D יף1א שװארץ אינצרציינ?ז אען8ז ii, 
8? jpo מאם איסםאד, ג«באצק זיי חאט 

 זיי־ רערפאר אןן >נם?נאיך1א איז ראס
;jp נים ת138םא בעאי די D8P jpoippi* 

 ־opP JP38P 1אי אפיסעם די אין •איינען
םצםבע־־םיטיננאן. די בײ ■אײנם
18’P1PW18 JP3” t DTI IPD א*ריײ 
 באוואוסס־ םעהר שייז jpnuupa טארס
ײ jut זינינ  ־cup 1צ J8 נים שםעהט ז

 דיסטשארדזשמ, זיי oun jpo t8 ■איינ?!
ױ8 קענען זי.י jpii איבערהוי«ט  אײכם ז

 ניט זיי ילזע1צ ■אעצער, jnm«< קריגמן
 ן1א האםיאיינע;, צו צייט j״p פאראירען

in די נצנענאן האם יאם iPDppBii8o־D 
inpo* מיט נצונצהז8 סוט t״PTP -םאר 

i פאאגזסזס r  tp־p i r n  na tp נצא
ײ jpaun װעאכצ ת\1כ8«  ען,18פארא ז
”D אייז יםנ?נוםצן1א jPDpn םיר ניז p 

 ii'Dipptpp דעם צו רמארםעט )1א
 נאייך פראנ? די האט זועאכ?ר ארד,83

 ד?ם jib יערט8נ?פ און אױפנעסםען
 Pddpd באאדיגע 8 באארד ינט8ווש

 םוןיאונ־ האנראמנ דיעזע .אוז נ^1שט?א
i i ’Dipptpp ip i אתיפנע־ ט8ד> ארד8ב 

 באעס־איםטיננ״ jib jpopub פיצאע בראנמ
 ינט8דזש jid מעםבערפ די װעאכ?

’Dj”3 אײן8 האבען ארד8נ i8 iip i אין 
AVBSV זייערע

 ענדאיר ט8ד> באארד ינט8דזש דער
 ־ipd דיעזע jim ,pj8*ib די אויסנענוםען

 פנעשםעאטIPno 8 װעם םיםטעם איכע
-tr ip ii, י•11 םאגוםעפםשװ־ערס די אױב 

 רער אין ארדטננ אײנפיהר?ז באמת 19ל
 דער סיט ם1בשא אעבען און אינדוםםריע

 08י 18 נימ, גאויבען םיר חייא |,8ני1י
1 Djmהא?ז•8באצ זיי יד

 יפ-1א דינען dipdopd אונזערע און
 אין אונז 1צ רטצן8רע« 1צ דצרט8נעם

jp3 םח פיס8 r ,פאא ikii ײ  ויינען ז
 ניט םאכט עם רען.811נצ דיסטשארחשד

 פאאץ דעם אויף באשטעהען זיי אױב אױם
 נ־1א «1א ר8ם ב?ר8 1אי dp ניט, יער8

 רד8רעק jpnpn 8 1צ מיטינ באדיגנט
 דיסטשארתש רpדpי jid D'B8 אונזער אין

D” P.
* * *

ארבײט דער בײ יאגעניש די
jpii 1אי ױארבייט8ײ 1םי פראגצ די 

 אױף U18 ביי JP1811P1 ארױםנ?בראכט
 ?רשטע די 1אי טאגעס־ארדס̂נ דער

 גע־ נ?שםעאט, האט jpo מעאכע פראנ?,
jr^pii ou ii : jpii דפרביי םיר HP1־' 

jpj> איז חירת ערשסער ח»־ ,jpiipj 
m װעאע[ םאאטת כ?אי צרע1נ1א jpjpp 
 pp tP*א8ז זיי 01א א,׳8רם8נ 1רבייטע8

 1אי ט4י1איב?רד, רםאא.8נ אעבמן נען
OPO n 1צ pjijd אםוו נעװען ט8י p u i8- 

 ארביימצנ־ ■■רײטאר, דצר װײא בערס,
v דינ ik םאשיז, א no פאראירJp ודר« 

^hdu נדער8 יעדער מי זמערניע pd 
ip אין n i8 .םרײד jim רפם811 08י 
 1אי װצחתנד װייא אױג?[, די אין זיך
 טרײד, רptאת jib עסשמעננר p־unj8 די
 םיני־ און ידעס?רס סאםערס, די בײ װי

t נצםינעז שצרט, i ותאב? ציינ^ אצסע 
”ipj טרײד, אין ארבייטען תזגנען i ביי 

 אײנ־ — 8גיט *תלבע *ארײםארט די
 jid oonpj םאשין די װײצ דצרפאר ך8ם

am אפרייט^ר ppnp . נאנצע דין ipjp~ 
 jpp היען8י ?אטעמ די 1צ אן אזױ נחג
p ער tr ד8ײ בײ ארבײ«ס. נים םצהר 

 אויר ר8אארײם מר opn אבער ארבײט
 דאר־ ניט opn ער ן1א נארםאצ *רבייםצן

jpt פאראירען uitpj j” tשרצער » »ין ״ 
צײם.

Ipupj m - s f i ־ די ®ת איימר ײ

jpojpd, ועאכצד* Bjfn «וױ מצז1א11ב
a a a 8 4 4 4 4  4 4 i  4 * ^ 4 ^ 4 4 4 4 4 4 4 4 4  * a m ״

 װאר די ^נצוגאהסען קלאודא^רייםארס
ארבייט־םיסטצם.

jp צץ8 1אי יאס iip j 8 דער איןPO* 
p n. דער אין ■p 'd p k3 באר8 08י איז 
. B ניט 'it sיpצp אונײט?! רס8א»רײט 
tPDun ,,t jp חײנם יאד ii m  n t8  t i p 

נטjpo ’8 באנדעא• ;פאו־ץ נאארבײס
8*4 ^4 4 4 4 4*4 4 4 4 4 4 4 4 4 8*4 4 4 *4 4 4* ^4 4 *4 4 M 4 4 4 A d איבאו רpאײג p i ,1צ ס1א צזױיםעז 

8 jp jnp ספהר. דאצאר
JPii נעהם נהאאסען,8 ױ18 אא1 דאס

^n * * h  B M 4 4 A 4 4  4 8 4 4 4 *  A  4  48^ L ^ k  4  *4 4J 4  פון צוחמ דזגר פארלאח^ גאגצצן אין
o «1 ;אגבאאאמט װאס װארארנײט n־ 

.1רײטא
 ער־ אןומאא וותזאר »םו^ אח עס
O *וי«י חדו קײן pranp צו נים אױבט n 
o אײוי *רײז n ,יאנס סיז וואס גרמד 

אמ ראס אמנד ארבײם. רער בײ ויך
 םען קען םאא א^ו ניט געניג״״־מײא ניט

o 4כאוױי״נ a r  pro m מר זיד  די אי
 דאתם חאט צקזממוםױחנ אונזער כחות.

 אויםקאעדד r» אגצוםאנגצז מדפאאס^
 םעם־ ערע1*ת צױישען ומס־מםסײן1

 און נארסאא, בײטען1א ואאעז ױי׳- כאר̂(
 אאו כאאח־ דדמאינט םונ׳ם םארלאנגם

 יזד איז יזסלענסאאס ^גצצםיהרע!. קעססײן
i n אסרײטאר )*o im p y w אאזען צו 

T וועלכצ אין אםיס, אונזער אין װיסען rr 
m 1א געהט אוננאנדראימ אץ
ײ װעאען םיי און  םיטיננען, צו רופען ז

o 1סי סעסגעדס מאו n עגןזעקוטיװ 
ײ וועצמן כאארד in ו 'o m o*

דעי לײכאד אם סאגצערם אוגזער
 אאקאא 1אתזע םון עקזעקוםױוע די

 װי?״ א אראנדפ^ן צו מרפאאסען ד״אט
 אין רעי צײבאר אױןי קאנצערט אמ0

n םאר ױניאז 1קויזנ im iv ס1מעסבע 
n מיס n n .סאסיציאז------------

 קאאסע ערשטע אן pn װעט דאס
 אר־ האאסע ערשסע סיט קאנצערם
i' טיםמען• n i r אוגזער פון מעםבער 

 אין מיסעט א ימנן10 קעגען װעט צאקאא
 הופעד־ װי אזױ 1אבצ אםיס. 1אונזע
 צאהא ענקטע1באש א ײן1א נעזזםט מניאן

 אײ•11אוג̂ט זיך איהר דאויםט םענמען,
 אזעאכע װײא טיתעטס, די 1יגצ1<ן צו לען

 ײערען proonp אזעאכע םיט קאנצערטען
אפט. צו נעגעבען ניט

'im r םעםבמר ponp \vp טיסצסס 
 1אונזע און ©אםיאיצ׳ זײן 1םא אויך

 צו צו זײ זאגט קאםיםע אנדמםענמם1א
גענוס. ױיסטינעז א סאחמאפ^

פאנד.\ קאנםאמ^זאן דעד
i n ט1װע סטעםפ קאנםאםםשאז 

 װאו אםיםעם, אאע pv קאאעתטעט יפוין
 םאנד, א איז דאם דױם. צאהאט מען
 25 צאהאט 1ײטא1אפ יעדער װעאכען צו

 פא־ י1 שטיצען צו טאא1הװא א םענט
 עעאכע ס,1מעמבע ע1אונזע םון םיאיען
in y n קאנסאמפשאן. אוי«« תראנ<ן
 צו געבעטען זײנעז 01ײטא1אפ די

m n v o אםיסעם די איז o n .םטעטפ

* * e

םיםינגען. מעטכער אונזערע .
 זיעען סיטינגעז מעםבעו־ ע1אונזע
 עםאנט1אינטע 1זעה ען1געװא אעצטענס

 איז םיטינגען די םון 1אהטע1כא 1דע און
אינט^סאנטעת אן

 םײ די צו יאצט הוםען הויפט1איבע
o טינגען iynopo, וים1א צײגען װעאכע 

 אינט^סע טיעםע א אוז אינטעציגענץ
 יײ•1מ אין 1םא הוםט װאס «אאעם, איז
אז.1דע אין און ני יו  עקזעהוטיױע די '

 װי פאאן א װעגען יעצט פאמזא^אט
i אזוי n v  באיובע! מוזען זאא םעםבער 1
 א םאנאט אין מאא אײז װענינססעז אם

םעםבער־םימיננ.
 םאתע־ װעט מיטינב נעקסמע! צום

n.*צמזען n  i n n ״םינאנםo n van, וחנא־ 
i n ויכער אײך וחוט w o in v v ) 'v n * t.\

 M ‘יו קאםלעד, ם.
כממצחשצר.

. ש ח

ו י נ ר ע ד ן ז  : W פ

ן א י נ װ ר ע ב א ם

d p תן מ  פארןצצצמז ו
 ח»־ פארצאננם 1 צ8צאק
אוו א  J8 ?םאבצירען צ81 נ
 18 ■רתצצרט צאחטצ חט־ בײרא.

 װינ nnpt jpiipj סאצס 8י
 אי dtpii צדפריפס דצר.

דיריססארס. up כאאוד צום
 t8 DJJKPipt 8 64 צ808צ

iin <סל p ii D p 'rp j שא■ 8אצ 1צ 
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^4 4^n I A A & A a S  ( ^ 4 4 4 4 4 4 &  * 4 4 * 8 ■  4 4 ^  ^ Jבערם ®o n  n לאחאל I n r 
o איז .jpduo צס8ה n זצצבצן

 JD'iM םשער׳ליים שא■ די זאאען
D'j jnp ti ז18צ 1צ? m8”3־ jpo 

 T18P Jj'tnpn 8 JD8 1P380. חאצ
itp־uni שריפט1צ דצר j Du o'

T» o«8 איין צאדעס 17 צ8?8צ י n* 
 o־uni opn DPPJ83 8 צז ארד8ב

JP3 איז lie  jpopj נרחשר
-—4 4 ^ — — 4 4 .4 .4 4 4 . 4 ■4 4 . 4 ---- ^ ^4 4 ■ ■ ■ *4 4 4 4 4 4• * M M M  S 4 M ip דצר jp tpupj ם?געדדפער opn jib 

 opn איז UK רע^ארםסצנט סער
po נתדשר rn p jp o 'j, 1 ר8יT»J 

tPDJKOMm ר8דד» pj'iK o n  jid
DJPOO*Ht■.

מ8צ1אײ די iPo ת ijp jJ8  m p ii 
n־«a די n מרצמס* צ,8סה1צ11צצ•, 

o n  סציװיד־ ,8ר8רטשי8אן,'סשי80”1ץ ,3
p o n  ,P'» ,?soצ jik ביאצאס IT iP ii

■■8'.opoj
jp■ די ou הײסט 48 צאקאצ o jp tn. 

np^pt i n רםירט8פ1אי צאשאצ »t ברד־ 
o»npin אמ אגדציא חװ־ p 
i ארד.8ב ט1י8דײו n בתחמ־ t w i 

' צ?..18?צ11צ
jm ציטש1סא א. רnברי די  p r 

is ,'PDJsnp'KJt? »*1תסיש .
 ר*ל«$ר צטtPt8 8צPJ1צ ?npn ברענםש

D ס1צ םען j'p rn ארד.8ב
 סעחד צסיסישס8צ'80 אידישע די
ru sn 18 רסירט,8אעם isיי p lr  n i
s rw,? דpרעדאלםאר ר B0**m8B, po״ h 
 «ו חײס8 ערװארטעם כאצד וומרט

po? ?דארםמ m i 0” n sp jD ’ iK •tsjŝ s
[is■  .pwnpjiPD'iK DD8J o n  'l l ?n
,'T»J8P 8 JPOWJ D1P11 PP11P tPIP'T 

ik  n n? די P11 t ik 83 D J'p rnרט »b?’ •'*f3P 
po? צמײ שיסעז 1צ a n  1» tPD*jp5n 

rjpipBjpP. .,״'•K
”pH nP3J* און ער1צ«נ ברידער רי B 

in 1צ אירם1סםר1אי *J8P o n  ?njpo* 
.TJnvD

.* חןפארט אפים
 בדד ts באריכטצט, לאנגער ברח־ער

nצד81 ר t'K ספערירט81ס: np iiP J? 
o 1אי n 1א ריםער? DJnJPBnJ'K חד 

 <8 װײטצר, ערקצ?רט ער ■ארטםצנט.
 ojkiojp זיד ט8ה ,כעמאדסק דער1בר

D'B8 o ארבייטצ? אריינצע?הן n  t'K 
ik? האט ער Dp'rpj נאך nno־j» np - 

UPPJ m  ?P11PJ t'K D811 ,'POJ^KIKP 
'i םער ik» ציטט. רער

D 1 םיט n8 וערם?rp j jj 'D 'd 3 n״
PD.?

ip.. •. לאנגער, ל• onppD

 און םעקרעטערע םאר וױכטע
J אונזערע םון מענעחשערם 1 ̂
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 האט אא?אא אונזער װאם .חור.באנקעט
 םע־ געװעזענעם אונזער עהחנ צו געגעמן

n p m w סיר װי איז, בערקאװיץ, ברודער 
 סױד א געווען ערװארטען, געהענט *מצבען
 האם קאםימע אהאגדזשםעגט די ׳: ׳נמס.

*T םיט אויטגעצײכעבט שטארס זאחר  
•po d tpj v ih באנ־ דעם אראנזשירען אין 

ט,  גע־ האבעז אנוועזענדע אאע אז אזױ מ
 פארגעניגמן. אםת׳ען םון אװענט אן חאם

n n נעװים איז באנסעט םון צוועק 
 בערקאװיץ ברודער געװארען. *אררײכט

 װי אנערקענונג, םולע זײן געקראגען וזאט
 איז עאכע1ו נוארדיענט, כשר דאס חאט ׳אר

 רעזאאר א אין וזױפטזעכציך 'ינאמםאנעז
מעלטע די םון ןױאן  שאפ־דעצעגא־ םארז̂ו
 ברודער םון ארבייט די וועאכע אין נתן,

 געװארען. געאויבט שטאר? איז *נעדקאװיץד
 בא־ העכסטע די איז דאם אז גאױבען םיר

םיהרער. ארבײטער אײן פאר צויגומ
וױינ־ םון ארבײטער רי םון בלומען די
 די םון געזאגגען אױב די בראם., שטײן

 אוים־ דער און טשעריצייטע, אנוועזענדע
 אא?אא אונזער םון אנערסענונג םון דרוק

 א אאס דיענען זיכער װעט אאגעםײן, אין
 ברודער םאד באגײםטערוגג םאר יסװאא

 ארבײט זײן םארטזעצענדיג נערקאװיץ,
צוסונםט. חנר אין

 מיר רויאען געלעגענהײט דיזער בײ
 םאר־ דעם פאר םרײנד אונזערע באדאנתען

 םארשאפט אגגז האבען זײ װאם נעגיגען
 זאגענאנטע אונזערע קוםען. זײער םים

 באדאנקען ספעציעא םיר װיאען נעגנער״#
 דער װאאט איצעמען נאך סומען. סאר׳ן

*ipdp אינטערעם, גאנצען זיין םאראארען
o ן r ניט זאצ p p  p t פױינונגס-פאד־ 

 רעספעסם גרעםטען אוגזער #ידענהײטען.
 יעניגע די געגנער. אםעגע אונזערע סאר
 טעאעגרא־ הינטער זיך באהאאטען װאס
 םאר םאכען געננער, צי םרײנד צי סזנם,
p ניט אונז p .אונטערשיעד

* * *
 די אין.װעאכען שאפ א האבען טיר

 און באאשעוױ?עס, גאיצע זײנען ארבײטער
ײ םיר זאלען אפשר  אגארכא־ רוםען גאר ז

 אנדערש. עטװאס אפשר און נא^צעוױהעס
 צו נאסען א םאר װאס װיסען קאן װער

ײ נעבען ײ מיר צײטען. הײנטיגע בײ ז  װי
 סאדנע עיעס תאבען זיי אז נלויז סען

 מיט נאר זיר םאננט און אײגענ^אםטען,
 םען — זיך עםען הימעל איז אן, "1

 טו און ״פראגיעס׳/ דעם אפ זײ שםעלט
סאר

 מען האט צוריק װאכעז פאר א מיט
 ^עהנע א םון רײז א געקראגען זיי סאר
או  נאכ״ צוגענוםען. זײ האבען דאלאר. ן
 םון רײז א בעטען געקוםען זײ זײנען הער
זײע״ טענות די באארד. עקזעסוטיװ דער
ע״ גאנץ געװען גראדע זײגען רע  —״ליאג̂י

 האבען—געזאנט זײ האבען — רײז יענעם
t o גע־ דאן זײנען מיר װײל געקראגען 

ט .װען5 ג י ט כ ע ר א  דערצו.מירהא־ ב
 געװעז זײנען סיר אז איבערצײגט דאך בען

 עס הײסט דאך סיר האבען ׳רײז א װערטה
ז י י ר . ן ' י י ן ר < א ־ ג ע ג ט י  נ

p דער־ מיר זײנען יעצט נו ן. ע ג א ר
y םאר p w ר נאך געקוםען ע ז נ ו  א
ײ ! ר״ז  פרענט ? גיט ׳רעכט האבען ז

ײ מען ,  דאך נעהטט איהר סטײטיע — ז
 איהר װעז און וױידז?&עס, ^עהנע גאגץ

 דארפען דאך זיך איהר װעט םעהר קריעגט
— ״קאטערינקע״ דער אויף ״?»טאיען#

 װאלטען זײ אז אויםנעקאכט זײ וועחגן »
 קען װי — אױםגעגעסען אײנפאך אײך

ןד. אינדױױדוע־ זײער םון בארויבען כמ̂ן
 יאגען, זיך װילען זײ ? #רײהײט אער

 הכית'*ױף בעא יא זײן |yp ויער1יח^ט
פראגרעס, םון נאמעז אין ? געזונט ;ױיער‘
 זאלען זײ אז זעהעז כלויז ױניאן די דאוץי £
 ניבען זײ װאס מאל יעדעס רײז א וןרינ̂ע ,

״דעלי-ווע־ װעגען ארבײט. םעהר ארויס
 װעלען ארבײט, סאכמן — ד^גודס״ דען

S םרעגען נו, זארגען. אלײן ̂שוין דך ױי 
 געגען אויסזעצען מעז קען װאס אײך ^טיר

? ברידער אזע<כע
 מין אזא געחצט כאסש מיר וזאלטען

 ארבײטער אײן װען באשטיםען, צו מאס,
גע־ נאך װאלט ניט, װען און זיר *יאגט״

 אוכד דער אבצר איז צרה. יהאלבע זא וחנן . _
ס א ױ ^  ניט נאד מיר האבעז דערװײלע נ

I ,חברת דאס װעלק (אםשר אזא,״יעטענט״ 
 װעדטה זיכער װעם ער ^פינעןpגאלד^אױסג

ן ״  גלזיבען דאר טען םוז #אוצר) ־אײן ו
 בינױצבינו איז װארט, אױם׳ן חנדערען

 כאכאל מאר׳ן אײנעם סען כאפט א?ױ
 —־ םדײסילצן אךצי איהם סאנגם סמ «ח
y t זיך עד ־+טאכט דיד יאנם איהר

 ן t מעי t הא
ןעגער

 ״װער נעבאך. ער דרעםעלט — יענעם םען
 potr בילבולן מנםעהרליכער א איך?

 םיר? צו סען האט װאס נעוואלם, !יסראל
ז י א ס א - ד ע י ר א ג ך א  ד

״ ! ר ע  איהר ד.אט בני־רחמנים, אידען נ
 דעם כאסען צו אזוי ־װי םיטמל א אםמר

? םלײער״ ^י?אגא
* ♦ *

ײ און ״דײזעס״ וועגען רעדענדיג  ״רי
 םיר װילען •ראבלעמען), נײע (די סעם״
 אינטערעםאנ־ אײן דערצעהלען סוין אײר

דער װי קלאר צײגט װאם םעשה׳לע, טע

tpp tp טא̂ג trp  to ד אסייא ןיך וי A י t
 סא^<גמבאד) .1 סוין מאבען םיד עסען.

 אײנגע־ אײנפאך אבמר אײמעכמםערם.
 גאראנטי א והאט שאפ דיזער םאםערס.

 זײנען װאכען פאר אעצטע די םאר און
 איבערצוסרײבען ״תםיד/ביזי געווען מיר
 דארטען איז װאך אלע אגרימענט. דעם

 אגריםענט. נײער א און רײז א געװען
 די אימגרםי?סען געדארםט האמ סען

 בלײבען זאל ואנרימענט דער כדי ירײזען
 םלע־ שאפ םון ארבײטער די חראםט. אין
 גוםער א סיט וואך אלע סומען אונז צו בעז

 דעם םי?םם רײז, א געפראגען — כמורה
טען האבען םיר אגריםענט.  אין נעת̂א

װאך.» צעצטע ביז םי?סען, אײן
ײ האבען וואך לעצטע  אונז(נעבאך) ז

 דער םורפרײז, געװאלדיגען א געגעבען
ד<אט ױםנעװיטמ, ברזחעד םענמדזשער

w םימונג פארתפמךא^יפא•
X י ז נײזנם א ותנמך I האם ער £»T 

ײ T האמגז * ז: ײ ־ר א ןpראגpגע ז t דאס 
 ארויםגעכאפם. ארבײםצד זײ איחם אויןי

 צחפראסענער סי גע?יםעז נעבאך איז ער
 סוין האבעז םיר )— אפים. אין צורי?
 די אריבמרצוטראגען נים כח p»p םעהר

 געלוג־ ״עס איו צרות, םיט ?וים !רײזעם
ײ נען  רײז, דעם נעהםען צו אייגצורעדען ז
 םאר־ די סריגען געםוזם אבעד ד.אבען זײ

ײ װעאען םעהר »ז׳ אפים, םון זיכערונג  ז
 הא־ ניט אז קדיגען, ניט רײזעס ?ײן עױן
ײ בען  נעהמען. געוואלם נים ז

 ?... םאס די דאס איז אםמר
 באצאהלט םיטינגען. די צו ?וםט

לייט. ױגיאן גוםע זײט שואחנן. אײעחג
העללער״ תש.
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 פון ל»גע דער װענען װארט 8
. דעדינןןר די

רעדא?טאר! װערטער
 אין פלאץ ^טי?עצ א םיר ערלויבט

 װיכטיגע זעהר א װעגען צײטונג אײער
םראגע.

 *דןי ?לאוסס. בײ דעזײנער א איך^בין
 םאך אוםגלי?ליכען דעם בײ שוין ארבײט

 עס רוף איף יאהר. 18 לעצטע די םאר
 דעזײ־ רעם װײל דערםאר, אומגאיס^יד

 ער״ טאג צו טאג םון װערט לאגע נערם
 הײ^ןיגען דעזײנער דעם באםראכט גער.
 ארגײטער נדעדעא די באטראכט און טאג
d דער אין p^^p ^איהר וועט אינדוסטרי 

 ר צ ט ח v ג דעזײנער דער אז זעהען
 םי־ אפרײטארס, די װעהרענד ,p י ר

 געוזען ?אטערס און פרעסער ני^וערס,
רײ־ די םארװערטס. און םארװערטס  אי

 װעלכע פחנסערם׳ און םינישערס טארס,
 םאררעכענט אינדוסטרי דער אין װערען

 בא״ נאר ניט האבען הענד״ ״פראסטע אלס
 ארבײטס־ זײער םאר?ירצערען צו װיזען
ײ נאר טאג,  אויסגע?עםםט אויף האבעז ז

 זײע־ פאר לעבען א מאכען צו וױידזשעס
 דעם מיט איז װאס און םאטיליעם. רע

 װעלכען ?אפ־מענש״־אן ״דער דעזײנער׳
 גאנצע די פון װאהלױין חגר אפ חעגגט עס

 און שטונדעז לאנגע ארבײט ער ביזנעס?
 םאר איז עס װײדזש! קצעגליכעז א ?ריגט
 אין ומעזpאױםצו אזנמעגליך פשוט איהם

־צייטען. הײנטינע די
 ־אן געװען אםאל איז דעזײנער דער

 האט ער צי ארבײטער.• אינדעםעגדענט
 א םאר צי הויז׳ גרויםע א םאר געארבײט

 רעספע?טירט אימער איז ער #הויז קלײנע
 באצאהלט גוט איהם האט םעז געװארען.

 געתראגען נאך ער האט דעם אויסער און
 װאס צײט געוױסער א םאר קאנטראקט א

 עקזיסטענץ. זײן פארזיכערט איד»ם האט
 םאר- pדאנ א אװעה. זײנען צײטען יענע

 דער מעהר ניט ?ריגט אורזאכען ^ידענע
 זײנע טראץ קאנטראחטעז סײנע דעזיינער

װײדזסעס. קלײנע
 א אלײן. געזאגט, שוין װי זײענדיג,

 פרן צאהל גרויסע א איף קען דעזײנער,
 מארקעם אין ארוים קוםען װעאכע זײ;

 און קאלערס וױיסע שעהנע מיט טאקע
 םײ־ זײערע אין סיגארען גראבע םיט
 זײער חאמאפלאז^... איז דאס אבער לער.
ײ דאס אזא, אםת׳ען דער איז איז לאגע  ז

 פאר־ אײנפאכער צו געטריבען װערען
צװײפלונג.

 דעזײנער דעם םון יצאגע די \w װי
 דע־ םון האפנונג די וחגרען? םארבעסערט

אן. א איז ליגט זײגער  אז זײן זאל ױני
 אלס םאררעכענם טאקע איז טרײד אונזער

ױ ?ײן דאריבער םיר דארםען ״^נסט״/  י
 םון ?ינסטלער פ־עסערע האבעז? נים ניאז

ען ײנ נז׳ז  ארגאני־ צײטען הײנטיגע או
ױ זירכ^  נאף און *?טיארען ׳פטײנער׳ א ו

 ניט אויך מיר זאלען ורארום אנדערע.
 זאלען םיר װעיצכער דורף ױניאן א האבען

? םאמיליעס אונזערע און דף בא^יצען
 אן צורי? לאנג ניט געלעזען האב איף *

 ״װאוםענס דער אין אדװערטײזםענט
 דעזיײ אײד ״םױטשועל דער םון װער״
ײ וועלכעז איז אססאסיאײשאן״ נעךס  ז

ײ אז םאברי?אנםעך ?לאו?ס די םוםען  ז
 װײד־ די דעזײנערס די חעכערען זאצען
up rrײ וױיל ״ v ז m\ סא־ לעבמן תײז ניט 

 א םיר |pp איז. דאס צעכערליך םנן*,װי
 מאנוםע?טשו• וחגלפע באוױמען, פמכש

 דער אין ארײנגעםראכם זיר דקרס״האבען
ױ דאם םים ארנײםער זײערע םון גאגע  נ
 דעם לײקעגמן כיט וועל *יד וױ^ען? מנן

אוז דא געםיגען זיר קאן 0« אז פ*קמ

 אר־ ?ײערע װײדזשעם די ח*בערן אלײן
 גאנץ אבער װילען. טסען םים׳ן בײםער
 איז דאס נאריש װי דאס. םוען װײניגע

 אז ערװארטען, צו דמזײנערס יענע םון
 די זיןי וועלען אדװערטײזםעגט אן דורך

 מיר צוהערען. אונז צו םאגוםע?טשורערס
 װע־ דאםאלס און ױניאן א האבען טוזען

 או<ז םיט מאנופמ^פורערט די זיף צען
רעכענען•

 שוין איז םאך דעזײנער חגם אין און
 און ?לײן נאך אבעד איז זי ױניאן. א דא

 נמוז? דעזיינערם םיר דארםען װאס מוראך.
 און ארײנגעהן אהין דארםען אלע םיר

t וחג^ןן פאראיינמםמרחימ• o יף פאר? 
 באדינגונגען. בעסערמ עםםעןpאויס פענמן

 אײד ״טױטשועא דער &יז םעסבערם די
 די דארםען אססאסיאײשאן״ דעזײנערס

 אדווערטײד דורך באםו׳אכטען. פראגע
 נים אאגע דעזײנערם דעם װעט םענטס

 םוז דעזײנער דער וחנרען. םארבעםערט
 זינהעז ניט װיל ער וױין ױניאן א האבן
^ ער װי םעהר עזונ דג יעצט. ביז אי

 חגדא?־ הערר װערטהער ?ודצען, אין
 און לאגע מײן באטראכט איך װען טאר,

 ?לאו? אלגעמײנעם דעם םו׳, לאגע די
 דע־ די םיעל דײטליך איך זעה םאכעו/

 זײ־ זײ װאס דערםאר, םארלירען זײגער
ארגאנידרט. ניט נען

 גערעכטיג?ײט״״ די אז וױים איד
 און דעזײנער םיעלע םון געלעזען װערט

 םיט׳ן ךײ צו םיר איןי װענדע דאריבער
לאמיר דעזײנער! ברידער : אויסרוף

 לא־ אונזער אין אריינטראכטען אלע ז\ף
 דע־ דער אין ארײנגעהן אלע לאםיר גע,

 פון לאר,אל א איז װאס ױניאן זײנערס
 אינטערנעשיא־ מעכטיגער גרויסער דער
 פאראײניגטער־ אז זיכער ביז איף נאל.
 סף א לאגע אונזער קאנען מיר װעלען הײד

םארבעסערען..
רעדאפטאר׳ הערר אײך, דאנ^נדיג

 גע־ םיר האט איהר װאס פלאץ דעס פאר
 םרײנדליכען סיט איף פארבלײב געבען,

ב• ג״ ,6גרר
טרײד. בײ דעזײנער א

 רךעדיט געבען ױט פארװאס
־t .אלעמען? •)

̂עדאקטאר װערטהער  ״גערעכטיג־ םון ̂ו
?ײט״!
 דאס געתאם איך האב צוריפ װאןי א םיט

 װיקטארי צװײ בײצעװאהנען1 פארגעניגען
 ױניאן, טאכער פלאופ דער עיז באנפעטעז

 ער־ און ,23 לאפאל פון און 1 לאפאל םון
־א*שטיה^א לויבט  פאר א םאר פלאץ ם̂י

. ־ װערטער.
לאפ. םון םיטגליעד א אלײן ביון איף

 פאטריאטיזם דעם םון צוטזטראץ און 1
 זאגען, איך סוז לאפאל, אײגעז םײן צו
 .םיר איז 23 לאק. םון באבקעט דער אז
 אונזער ווי געװען:געפעאען בעסער סף א

 דעם אויח האט עפעס ב^גפעם. א״גענער
 גע־ זיןי םאכער ס?דירט די םזן באנ?עט

 וױ הײטישער םןי א בעסער׳ סף א פיה^ם
.1 לאקאל םון ׳באנפעט אונזער אויף

 הויםט־זאף די איז דאס יט1 אמור
 מרײבען. צו *באװאױגען עיר האם װאס
 בלויז ארױםגעכאפט םיר זיך האס •דאס

פארבײגעדמנדיג.
רעדאפ־ װערטער דאה װײסט איהר

 חן- מען האלט אױף.באנפעטען אז סאר,
 אנדעחנ עתסט״ רעדעז אנדערמ דעם.

 וױ?םארײבאנ?זד צװײ די אױמ פאםיש.
 געוחנן רערנער v אלע בםעט זײנעז םאן

i די איץ עתסט. n n נעגעבען םען האם 
 אגיטירם האגמן װאס םענשען די סחנדיס
ד צוױשען מ אײגנופימחנן סי

 געווארען? געטאז דאפ איז װי אבער
ענם  אז געזאגם, האט שצאזינגער פרעז̂י

 און זןכמנע^ קוםט דערצנאר ?רעדיט דער
 פרעדיט דער אז געזא;ט״ האם זיעגטאן

 חנם םײנבערג׳ן, ̂וון שאעזינגער׳ן צו ?וםט
באארד. דזשאיגט םון משערםאן

 איך אויב שטראםען נאט מי\ זאל נו,
ײ םאמין on דעם ניט ז jn p! ,אדרבת 

ײ  זא־ און פארדיענט כשר דאס האבען ז
ײ לע\  סעהר. װאס דערםון באפוםען ז

 האט ipoppjon די אוי^ זיצענדיג אבער
 בלויז זײנען געדאנפ; דער געםאטארם םיר
?רעדיט? רעם צו ענטײטעלט אלײן ןײ

1 i  > i i i־i  iuk * I f  s  c I f  T |I *  i™ m t  i #PoD
 דורכ״ געארבײט שװער חאבען םײנבערג
 איז װאו אבער װאןײארבײט, צוםיהרעז
 לא?. םון וואנדער ,9 לן**ל פון האאיערן

 םא?ס ,35 ל*ס*ל םון בראסלאװער ,23
 מענע־ געוועזענער דער עצשטײן,pםינ

 אויר איז אםיס פראטעפטיװ םון דךןןער
 ביזגעס.אײדזשענמס די םון םעהרםטע די

ײ אז װײס, איך ױנ. מאכער קלאפ די םון  ז
 םאר געארבײט וױיניג ניט האבען אלע

 םען האט װאס פאר טו װאך־ארבײט.
 דער־ גיט גאר באנ?עטען די אויף דאס

 געבעז צו אםארדען ?אנען םיר מאגט?
uw אלע אםילו אלעמען, פרעדיט( pytpp 
 םון םימגליעדער םיעלע די און באארדם

 וועל־ פאמיטע׳ םטרײ? דזשענעראל דער
 געארבײט איבערגעבען גאנץ האבען כע
 װאך־ םאד סטרײפ דעם םון צײט אין

ארבײט.
 װיל רעדאפטאר, װערטער איצטער און

 אייער םאר אננעמען אביסעצ זיךי איף
 פאר דופא ניט מײן איר אויזי. קריװדע

 די םײן איף פערזענליך. קריװדע אײער
 דער אין האבען װאס די אאע קריגודע
װאף־ארבײט. םאר געשריבען פרעסע

 אין שרײבען םים׳ן אז רעכען, איך
 אונ־ האבען װאןײארבײט פאר צײטונג

 געהאלםען. עפזנס אייח־ שרײבער זעקן
 ?רעדיט נעבעז ניט טאפע וואס פאר מוי

 אונ־ װי גוט פונפט,אזוי םרעטע אונזער
̂רע  באנ־ בײדע אויח האב איך םיהרער?־ ז

 דערםאנען ?ײנעם געהערט ניט קעטען
 םיינט און פרעסע. אונזער װעגען ווארט א

 שרײב איף אז רעדא?טאר, װערטער ניט,
 צו צוצושםײכלען זיך אום 'ווערטער די

 דאם אםדרו?ען זאל^ איהד כדי אײך
 איך װאס םײן איןי גײן, ברױועא. גאנצע
 ?רעדיט םך א ?רמם פרעסע דער שרײכ.

 דארױ זי און זאןי גוטער דער העאםצז םאך
 װערען ניט דארח פײנער באפומען. דאם

 געהאא־ האבען װאס אאע אױסגעאאזען.
 מאכער פאאופ די׳ .אויםפאערען םען

 װאןײארבײט םאר סםרײ?ען ארויסצוגעהן
 װאס ?רעדיט פואען דעס פאפוםען דאהםען

זײ*. ?וםט
 דאם זאגען, איןי וױא םאיענדיגעז צו

 װיפטארײ אנדערע n אויח אז האןי איןי
 גע־ אודאי נאך ען5װע װאם באצ?עםען

 אאקאאם, אנדערע די םון װערען געםנז
 געבען און זײן אזוי^ןארג ניט םען זאא
סוכזם. דאם װעמען אאעמען, ?רעדיט .דעם

 םאר־ ױשר, און אםת םון נאםען .איז
גרום; ייניצז םיט איןי״ באײב

.1 א. םון םיטגציעד א ג., מ״

 צו מיטעל אלם קאאפעראציאן
יקרות דעם פארהלענערען

 ״גערעכ־ די פון רעד»קם*ר ווערםער < ■
- —1טי;מײט ״ , ׳

מר, זײנ׳מ םיר ־ ״,unrt אייןחנ m זי
איצגמתעמאנאיצ חמ־ און סיאגציאחנר די

M.

$i א♦ גאנהעםעיסאס, די אירען e P * S ;in 
ו וועם י  (א־כאנ־ כממן פון ארױםדרעהען ז
ו ו r, ■ • ?יןעם

מם אר !גיח אריזאדחד, נים T7 י

* און;די׳ פארםער חנם װימען  
ראס זאגע), ,זײ פאפע^ערונג״
סיםסע » וחנחנן אײנמפיהרס  

W P  -hV Hm-atp i r t ותצמר 

fih iב*וועגו
םאר  א עחלויכזוז וועט-אגז

J פאאנענדע די im r 
Vttfttf? זייין v*,*ניצםאן ״אחמיחמם

.m yopeיהתת, .«ו?ז<מ»ננרע»יווענעז ״ 
 פאר- םען וח^כע דורך םיםצעז ,די :זאגם

 טײ־ זאילען למכענם־ם־טצען אז אוזעאכם
קרי־ און זייגען װערעז,׳ עױער

 אז ארוי^ <זוסם זואם אמר מענאל״
 די !סאנ צו טאנ םון וואסםם יהרות רער

 ערװארטען סא?יז מיר װאם זאי אײגצינע
kd: פון פארמנמהער די פון״ 'M P^ ,איז• 

ppw רײד, m vv אבער maoאגער כיט. ־ 
 םאנא־ און טראםטס הויט־שינמגד® די

 אר8 ײענינ צעחר זיר t»wnr פאציםטען
 פאצי־ די םון סםדאשונסעסי אוןי רײד די

 א םאר וואט װײםעז. װײל-זיי טי׳פענם,
 (יינען זיי קאפיםאל פון׳ם דינער טרײע
 אויןי אייר דאס װעלען און געדוען איפער

iזי וױיטער f: :־ ־־V: ; ״;
ערײארטען ניט מיר דארםען דערפאר

רעפארםער »1םםע «פון

i f j״p זיך ק^נגר^ןװעלכערזיאט רער אז
'f 1און ארימע 

 םון פראנע ףי צעז׳ןג
 ׳פפייד די אז ניט, **הר7 װיאט יקרות.

 זא־.- ״פראפיטירערם״ די את םפ^הולאנטען
ױ בײ לע;  ׳שװער אוועקרויבעןיאייערע אי

«-p איהר מלזם 1ד* פאדדינםע
^iJp קא^נד&םױוע א פעז c ,באווענומ 

ntjn צ  םערדערליכע • גי אײנצאמעז ̂ז
 די און ״םר?פיט^•ערס״:די םון אפעטיטעז

'!־ז מאגנאט^ן. טירצםם
 האם ליענ #אפעראםייוו ליינאר די

 שא• צו אויםנאבע די נענומען זיך אויוי
 אונן, אויױ און מוװענוננ, פ*לקס אזא פען

 זיך אנצרפליםען חוב דער לינט ארבײטער,
 קאאפע־ לייבאר רער £ון םעמבערם »?'ם

שנעלער זי אום נ,1ציז ראטיװ
i»p naD’n א אין ווערעז פארװאנדעצט i 
װעל־ ארנאנייחזציאן, פןול?ם *פעראטױוע

 א נזציוארען איצם זיינען באנקעטען
 תלאוקםאצןר דער אין קענעז פוצ׳ם טייק

io ־שוי[ דאםיאיוי יןוו?. םוןניו יזניאן s\- 
י נעװןורע,  «וקקם־ב*זוענוננ״.1,. « זיו;ז ני
ijo אז איהר, האם איסיסן ip  o i שויןי 

lifO צום בריעף אריין לעס ווענען p B ijn, 
 ItS דערבײ, ב«?ד שױן יזאלט עם און

 ״6נעדע'כטיג?ײז׳ נוםער 8 ארויםצוגעמן
היי״ זאל ארםי?על. באנ?עט א אהן
נוםער״... בלאםער ״א םען

 באנ?עםען אונז ניי דא ז״נען עם און
 אינ־ I# מים באנקעטען .באנפצטען, .און

אינחאלם... «ז אהן און האלם
; :׳ •: , ׳ ו ׳ ׳: * ״ ״)0 }

צא?אצ יױנאן, רממרםפכער
 i?ז :ז
אפ •

^וזז אראנזשי^ט שםןן• צו סענליכהײמ H האמן זאצ מ מי עז צו נ ר םייי  &יט יי
 ,פרא־ די םין אפעטיט גתיםען דעם רען

פאצ?. דאם1 ■בןזרויבען צו פיטירערס״
 ?א־ לײבאר ױ האט צװע? דעט פאר ..

 נרוי־ 3 פאראנשטאלםעם ליענ אפעראםױר
 שטאט־ װעצעז וועצכע נמםס־טיטינסמ,

ױ פלנדען ו,‘ פאצגטי: ו י
 8 אונוםט, ט«)21 דעם דאנערשטאנ״• ; •

 ה*לל, ״פארווערטס״ אין אװענה אוהר
בראדװײ. איסט 175

 אונוסט, טען25 דעם אײענט, םאנטאנ י
 1540 רוםס, ?לאב םאשיאציסט די אין

הארצעם. עויענױ״ מעדיםאן
אונוםם, טען29 דעם אווענט, פרייטאנ

 עװענױ טע3 האצצ, קאם־דא צאניאן אין
בראנ?ם. **דקוױי, קיערטאנט אזן

 קא־ איגער רעדנער באװאגטסע פון רען
אפעראציאן.

 אן זיך םטישצ און מאסעז אין ?וטט
דעטבערם. אאס

ציענ, • צאאפעראטױוע אײבאר די
D■ .רוםענאף■!ארנאעייזעד

ר א ע ײ ל נ א ס א ■ ל א ט ם נ י  א

ם . ר ן ל י ו א א ס ר ע ט ע פ

 לעצטעז באנקעט א נענמבען אט4
םטייו *אין1

 נאגץ א נעטראנען ה#ט נאנ?עט דער :
 װי?םארי־באנקע- די װי כאראקטעי יאנרער

 אין ראם און ראקארם. אנלעיע י1 פון יטען
 גזל ניט האט ער װייל אײנםארידערםאר,

אינהאלט. קײ| האט
ך לאסיל  באנקעםע) נארעז. ניט זי

 דורך םרעו׳־׳ען. צו זי^ געמאהט ווערען
 שסוזה א ?ם’אויםנערר װעיס נאנקעם א

 נעװיטער א אדער אד.1 נעװיםלר א ;םים
 עפעם בא?לאנען צו אױןי ערשײמננ.'

'1ב»נ?עםען j״p ניט מען מאכט
 לא?אל ,9 ל*?»א םיז באנ?עטעז די

 םא• זײנקו 23 לאקאל איז 1 לא?אל .11
yp 1 א?ע |jh ia iחאר־ פרייראכע, זעכםט 

י צינע, י י זיינען באנ?עטען יענע װ

 דער םוז v ענ י ז t ס י ו ר ג דעם .
 דעם ■פייערען צו יוגיאז• ?לאו?םאכער

 און ט. * י ב ר ןײא א ו ו ם̂ו זיענ
 באנ?עםעז יענע אױף אנוועזענדע .אלע

םשםח הארצינ אמת טא?ע זי׳ךי האבען
 העכסט 'א ;עװע; איז שטימוננ לי נעװען.

 דארןי באנלעם א אויף װי םוב׳רינע ױם
י : זײז.

 אויף געװעז איז אבער אנדערש גאנץ
 אעצםעז 17 אאקאא םוז באנ?עם דעם

 עס שטימונג. געםעהאט האט שבת.
 א אוי^ װאס דאם געװעז ניט עפעם איז

 געיועז ניט איז עס זײז. דארח באנ?עט
 םאר- זײנעז דארטעז רעדעז די םריילאןי,

״דעבאטע״. א אין געווארעז װאנדעאם .

 װאןי־ארכײט. פוז זיעג ^סיס׳ן פיײעו
 געיןוםען נימ נאך איז צײט W אבער

 געדארםט םעז האט מאכעז כאנקעט א אוו
 אנ־ אאע וועו איצטער באלד, טאקע שויז,
 םא־ באארד דזשאינט םוז אא?אלס חגךע

 א איצטער מאכעז צו נים באנ?עטעז. כען
 אא?אא דער אז מײנעז ויאאט באנקעט

 איז ער װאס אסגעשטאנענער. אז איז
 איז 17 אלpלא װאדום ניט. זיכער דאס
 אײ• אא?אל, ענערגישער אן באםת דאד
 איז אא?אאס ענעמישםטע די םיז נער
. אי^רניישאנאא. דער

 גאט יאס, מעז זאגט אכעי^^י
 מכה... דער םאר רםואה די צו איסער
 א. ברודער ׳דאס םאכמז,י גראדע fry דארן״

 איבערנעבע■ באאיעבטעה א ו*ןה,1בער<ןא
ניט זאא 17 לא?אא םיז מיטגאיעד נער

 אמט דעם צו װערען אפאינטעט װידער
 דעפארטקןננט ריםער איז מענעךושער םוז

איבער איז. ער װאו  יאהר א געשםאנע̂ז
 אא?אל םח אדםיניסטראציע די אוז צײם

 גע־ א װי אויפגעכאפט, דאס ד.אט 17
 צו שױז אויו״ גרוגד אאס אוצר, םונענעם
 הײסט באנ?עט. דער באנ?עט. א פראװעז

 סענד א׳, אאס געווארעז סגמאכט איז עס,
אװיטץ.pכער ברודער םאר אןי״

 געװען ניט דאס אי« אבער, אײדער
 באנסעט א אינהאאט אז *געגעז צו גענוג
 אזא אויף •נעװארען געםאכט איז וואס

 אײד םיעיל אזוי סים מאסשטאב, נרויםען
, - געסט. געראדע̂נ

 בא• םריזזער שוין האבעז מ«ה װי
 צו זיך באנקעטעז מעז קאכט: מער?ט,
א שטונחון 4 ̂ײז שכיחץז מעז פרײט ודי אמװ״ עפעס. סיס םוײיעז

. . גע• ניט אח צס און וואך־ארבײט וועגעז .
אוז אאננוױילינ געודען איז עס .באננען, .װע- אדרעסירט װעאען םיטינגעז די

'׳נענודייעם. ביסעא היבש א האט עס
שול• זײנעז דעם איז אז ניכ\ סײנט אבער

אײ־ \ וחס חאיאה חנדנער, די נעװעז דיג
* אויוי ד.אבעז מענשען זעאביגע די פון ניגע

 גערעדט אויר באנקעט?! םריהערדיגק די
הע־ צו rhno א געװעז איז דארטעז אוז

p איז אבער דא. רען. 'P ניט אינהאלט 
זיד װאס געװעךמיט ניט איז עם נעװעז,
 זעהז. באלד עעט איהר װי זײן. צו משסח
נוד װאלטעז זיי אויב. רעדנער, די האבעז

 אעצםען איז דזש., נ. פעטערסאן, אין
 נײער א געװןורעץ אינסט^אירט פרײטאנ

 אינקערנע^אנאא, אוצזער פון אאקאא
 אא־ און טײאארס אײדיס פון? ,123 אאקאא

שנײדער. טערײשאן
צײשאן דער  געי^יעיט איז איצסט̂א
.םרויעריג. נאר :־ איז. רעו^ז ןנםוזיאסטיש^ מיט געװארען . 

 ׳ * פאנצעלט. פראכטפולען א ד\רך
 בא־ ויד האט דעדזאיססטאאײשאז אין

ר ,סענטדצ׳א דער טײאיגט ̂̂ג  נסיל,1?א אי
̂וז םעדעריישאן אםעריקאן דער פון  אײ־ א

̂ור  בעאמטע די און שטאדט יענער םיז ב
 הא־ קאונס̂י אײבאר סמנטדאא חגם םיז
חד םײעראיםו פאסיגע, געהאאטצן בען
A n. \ 1<י ; * !

 זיארט איד ;אינהתרנעשאנאאי אונזער
 אומעסװײם דורך פארטראמען געװעז

 איז פאהן ם. םאני סים פרעזידצגטשין,
אוים־ װאריםזנ גאגץ א באקומען האט זי

ip'; נאהסא. ; . v*

 זקוזר גנצ< איז- אינסטאצוישאז די ,
 פעמערסאז געוואחנז. דורכגעםיוזרט שמהז

tn is אין שמאמו^און גרױסע ג^וד־קייז <ים 
שטאדם י&גנר םח אדבייגמגר־ממצט דער ),

געװא־ נאםראכט

 דעם םון דעם־גײסם טדיײבאייבעז װעאעז
 אװע?זמצעז זיך געךארםט גיכער באנקעט,

 האט מעז װארום טרױערעז טרויערעז...
טרויערן ארן װאךארכײט... אײננעפיהרט

̂,; ברודער װארום  מענע־ דער בערקאווי
 װי־ איז ריםער'דעפ^רטמענט םוז משער

 פאר׳ז ועװאד-ען: אפאינטעט ניט דער
 אויף טרױערעז גאנצעז אין אבער אםט.

 נימ. םארט •דאד מעז ipp טppבא: א
^;ניןן; ארױסגעהוםען, עס איז .ip r אוז 
ניט .אבער םר״צאך ניט — אהין; ניט

> I 5 ׳* t
אפ^ מיט:אאמיר,ארױסקןמען רpאב

, . דיבורים. :ע
d פאר :מניאן;איז npnut איך p t 'P 

̂ר ?ײן  PראציDיסl־:אדמיYז אז ניט. ם
 וואך־ זpנpז^נpװpג איז 17 אאהאא םוז

 ־pאײנג ר9*ױ*<*ב װאד־ארבײט ארבײנ^
ל םאד זpװארp̂ םיהרם ׳ א  םימ• p ״

^ גרויסאור: רpד וןt ר׳pדp̂גלי כ א ^  ^ןוז
 מיצד די זמאכער*ז רpDרי אוןידי *ױניאז,

 אוור זpרבײטr .17 לאמוא םוז רpדpנאי
̂ן־ pדr־אנד pi* מיט גאײד װאזי. םוז  ?צאו

o^ און ב&בץר. ? rp D rw ^ p 3 r .זיד 
אאקאא םון ד 'T וױ אז

1׳  האד־- אין םי׳הל^ נים ׳איצט זאל 7
tpv אבער װאזײארבײט. צו באצוג איז 

DiPDP^ ד מיט ןיןיpם w p זי!
ם... גאװים v .* ני  r 

dp ’ ט זיאם אטת,׳ אםיאו איז ײ צ  ױ
עו א£נ "פארחייצס  dpii וי איז װאונו

 די םארחײ^ן אויף פאשםיםס •יגאמ
 m קוםמ זיבער נאך וו^ט עם •1וואונא

אדעינ די אסיצו ?pti צײט,

 װי־ איז בע#מטער א װאס דעם מיט זיד
^ ניט רער »3©dp( גnpארpזײז צו ז

, ־ןן ־ אמט?..״
 ppזיךםא ד,אט ;tpo תירוץ, npn איז

ט ניט ײ ^  באנ־ םpד אויןי איז dp !ג
dpp גים fp iw ̂וס מיט  םרײ• צו זיןי װ

dp av ג םא?^ האטpםpאםת׳^ די לט 
b !. (01 הארציגע "p ^ n p h ii אפיאו האס 

 דזש. ברוחןר װאס. דאס, ןpד.אאםpג ניט
w דער העאאער, n p P D םיז bm אאpאא 

 — ה^אער םרי^ימנר רp.אים דער —
טאאסססאסטעד.. רpד ,ןpװpנ איז

ז.pcעהאא4 האס,ניט דאס אפי׳צו יא,
 איז ,אט1 ‘.העאער דpהאיכpרD איהחנר דער
 אויף טאאסםםאסטער םון רא̂א דער

ip* ךך אױף באנ?עט, םpד rw p k m 
 גאט רpד םארזו^רס,פגים. oonp אן
rp םון xp, נ׳איו ו\אסpװpאימ הנציךpר 
o בײ ^ p n ,איהם האט זײט d p i םאא 
 האט ער װאס און םאראאזעץ, נאנצען איז

 ־pט־מpבאנק ניט אזוי בערוען איז נעזאגט
 װי פונהט טרוקען. און ערנסט אזוי שיג,

 שבועה׳/ םײסערס ריםער ̂די איעד, די
 הארצ־ אזא, מיט געזונגעז האט ער װעאכע

ניגון... ^רויערינען כסטpה רײסענד^
א מאכט מען אז עס, איז אזוי אט

אינהאאט... אז אהן באנקעט
* * *

 רעזpװ פארצײכענם אױך דא שוין זאא
ivd די דאס ipptpp 17 אא?אא םון באארד, 
 ײאטDPגpאוי באנהעט רעם אױף האט

 אװיץpרpב ר1ברוף צו נטעןpרעזB שעהגע
 rאװיpרpב רpברוד ר.pהעא ברודער און

ױי ןpומpבא האט  אין דאאאר הונתנרט צו
vvv, ה ברומר איזpצpא כא?ומעז האט ר 
'^P i יאבערנ?p ״אאװינג iK P.״ . v

 ג^אםעז ניט האט דאס אםיאו אב^
d דעם סאכען pp^ i אביסpםר אpהאיכp.ר 

dp האבpנ ניט אםילו זpהאאפpידי ז- p^po־ 
t םון; ןTוכppאנג זײנען װאס *נראמעז b 
̂יס שצעזינג^ זיזחןנט  האא־ cנpזידpפר װ

 אארד5 דזשאינט פון רpטpרppס:pא פערן,
 שון רpארכײס די פיז אויד איז אאננער, א.

̂ינכ ip ריםער pם B p r. ט דאם אויך  ניט;̂ה
 אױויפצופ^החןז מppבאנ םpד האאפעז׳pנ

pih ריכטיגעז חנם אױױ dwװ אויױ ״pלכpז 
dp געװ ן1פאהחpבאנ הנאיךppםpט םי  ז;

Ji*-. .־‘v אז.אינהאצט...

ס א ו ד י ג צ י א ^ נ א ר ! י י י  V ב
3 ט 5 ת ז ן י ו ז ש מ י W מ K 

.o n *  * ! d p p ױ ר ו י n מ n,  ױ ן
ד י צ א נ י ן דpמ ו ^ ם א 3 א 5 v i p r* ז י  א

i p r n c w ס א ײ װ <t ז i״ P ט י  ג
v m*"( ר ע ט ײ ב ר א י ך א ן װ י  n א

u m w, י ס װ א ן v* ד נ ח ו ע f ג B P o 
טpא . זpצ ? ײ ר ט ײ ס ן ז ע נ ײ ר ז ת  ת

ד י ר ם ו ס ןpצ א p ל א . װ ^ p  p 
ט ײ ן זpכ ו , ם ך א ו ן ו ו # א 8 6 t o p 

ו ףך ז צ ע כ א ײ״ א ס ו א ם ? ױ ״ ו ס ע ? נ א  ב
א א ב ז י ר גpא ײ ט ש א ןpר ן pא ן ז ס ^ ק נ א  ב

ז ע ע י i ז v 3 P i P ן 4 ת א װ ע ן ג ו  ם
. ס א א ? א א

, א ז א ס א י ב ם pאpא מ ב ח , ד א ו ד ע  ג
d p p ^ p p. ח ו ר ר ר1ב יpב ו א  m •יס

שpנ ז ן רpד ו צ פ א ק א 3 א ט 5 ײ י ב ר  א
ן ע ג ע י d ו p t ץ נ א ן ג י , V א o ^ n p i*) 
ם י נ י א ה , ןpםpא ן ע ש א ר ר ע ב י • א ^ ב  א

ט א ט״ ה ? ^ ג ס י ו ר ז ,״א o א i p d i p  d p 
d p p ן ו א פ א ק א 3 א I־ ב .5  P

* * * -m m

רpד א ם ר ר ע ב ז א י ן א י ו ז ש י ן א מ א ו • ם
ג נ א י נ ג ד נ ו ט ײ ר א ב ר א ן ם ו ד א ם נ א ^  1 ש

^ נ א ן ב ו ר ם ע ס ד ר ע ט א ־ ? ן א ד < ױ א א א  צ
1 d רpד .0 p p w ט ר ע ו ^ ו נ ר י ש ז נ א ר ? א  א

י p^ ד : p ן ו ״ א א י י א ם א ך ז י ט ז ר א < ד י ױ » א  כ
, ן ע ג י ט א ? נ ו י פ ו ז ט א ו י ג י װ ו ד ע  ב

ן ו ר א א Dד ם p ? ע װ ז צ י מpג א ו I ןpנ T H m p i 
ר ע י ד ו ר pג Dא ר א ז ־ ץ נ א ן ט ו ר פ ע  ד
א א פ ר אpא , ר ז י ו p ה d 6 ט 7 י ד מ ן ס ו  א

pװp.̂־ ׳ נױ*p
d p ז י ן א ײ ע ? נ א ר ז פ i \% א p i 

י ר א ״ ם ט ע ה ג א ; ב ו ס פ י ע ט א ן ? א י נ  ױ
ט ת ז י ײ ר ז ה ע . א ז ^ כ י א ה ^ ר t ם o p i i  o p 

ן ײ ט א ז ע ? נ א ס ב י ן מ . א ס א א ה נ י  p< א
, ז ד ט , א ע ? א י ט טp ד ז Dרpא ע ב א » ה ר פ

ר ע ך ה י ו טpג א ײ ב ר ז א ו • ם ר א ך ײ װ o ד n 
זpא ע ם ק צ ײ ר ט ן ס ^ ב א ײ ה ב ז 0 רpא W P 4• 

ן ע ץ א נ נ א ד ג נ ע ט ' י ד א ג pב נ ו ר ע כ נ ^ | י א

 מאממ• npon אז ארבײט. ר p ג י נ
tn װעניגער ארבײםעז דארםען 3 ib r 1או 

ײ כײ דאס p ז p פא״ די י;ב ניט... שמחה 
t נאר שוין דאס איז אב^ טערס f גרוימס 
!שםחה

 islon אױף איהר, הרטpאp װאס און
 ױי| dmiPi ותט 10 אאתאא םוז באנ?עט

׳ ־.ntfnpiE גאנץ ן‘ ' ; p׳;׳׳ י - i
 Dדpאטp רpד םון באנ?עט דער
 צו ערשט' פאר?וםעז וועם ,10 אא?אא

̂זננד שבת סא.נאט, נע?סטען םון א
‘ .1919 ^pnoi^BPD |P029

 -ביו איצט איז אאזא, זעווט, אימר װי
ipdpp:h2. 1 און *rip אונדזױפמןא, II״* ■ 5 * * * *

 ״ג* רי אין װאך אעצטצ נדיגpשרײב
 panpr צוױי די ;pipn רעכםיג?ײס״

ipoppw אאקאא און 1 אאסאא םון 
 עt אאזעזpגDאױ וױיזע צופעאיגער

 באו^־ב פראכטפאאע די תגרמאגען צו
ipdpp, נע* באנקעט^ די צו זײנען װאס 
 אפי< $װ ״באארד דער פון געװארעץ שיקט

 אײ• DpiT'D אאע פון םאראײן א שעאס״,
 אפי► די;אין אנגעשטעאטע און דזשענטס

dpd דער םון pאאוpמאכpחא• ױנאאן. ר 
f* אייד האט אפישעאס״ אװ ״באארד M 

j ום באומען בו?עט ש^עט א שיקט* *  ל
 אפיי ״באארד דער .dppibd 17 קאא ‘

 ז< אויןי פארטראטען נעװען איז ״Dאpש
̂ננ ip?״: װאס זpטppבאנ אאע  מל 0אעצ.(

 hc אאקאצנג ׳ אונזערזג פון געװארעז געבעז
jp' כײ האט זײ םיז טערpםארטד א און ip 

^ י’.- װארט. א באקוםעז באנקעס ־
n די p ip ^ ^ o מד םאדאײן דעם םון 

נעווינם•^• .גרויס ״א םאר דאס מען
 אונסײ כמעט׳^ז םאר אן דאס נעמען זײ

נוננ..;..pא:ערק pאע•אפיציעאpםיצי

^ נארט סת ארמערס  
נעגען־י קעמפפען װעלען (

ײDPי Dli^dעראטױרעיBאאp * פארפמןים 
b ?!נצופאנ״ pװע פאאנ אםא p דא נארד  * 
O n גמעזז ?ו־וסםײז פראסםיש^ א ג#ז   

:י םראדו?םעז.' שפײז םון  nnp*  ׳
1 פאנגא4א ס ̂כ p װ האמפײן  ip tp n  לג* 

שי<אד ־וין ; npppn גרויםע א מיט  unp^״

 ,dp קומס װי ג זיך םעז חידוש׳ם באארד
 i פרזד דמ םון יזניאן די ,35 צאקאא וואס
npo, ג^*ואונשען חיים* אזױ האס וחךלבע 

dp אײנג זאצpםיהרט Imvw װאזדימרביים 
 גאה נאך זזאס ?אאוקס־סרײה גאנצזנן אין

̂.ג ־ •באג־ א םכוח זיך םון rnprr אאזםpגיפ
4 ? _ d ppדאס אא pn  t ^po, ספעסר.: jpn o און . n^ פרעח איז װאס ^

p 12 א פאר^יסען ם1װ װאס גא, * ^ r t f)
q 5 פאר ברויט אpבpא h d. צאהצזננדין 

יײ^נ בוש̂ע א פאר 2.37 םארסער חעם : • דזש. רpp.•־7י נמ םק זpרײזp די איז
oprt די iP iiiru םון JQ נמ. L5 

r' פראםיט. פראצענט t t'.,; י' W
? דאקאסא נארד פון Dדpםארם ״די ׳ .•־ י י ו
:s\ טייממ, חןר »r דpא^נציג רpסי• ר

PDצויבאקזמיפםען וױ״ א d pi ,אי י?רות 
דצם׳ל opp-mo פיז צו
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ת מ ז ־ ו ל l מ y i  » $ j *
פאינם׳ז םםוארם דזשוליעם םין

True translation filed * with the
Postmaster at New York City,
Aug. 22, 1919, as required by the Act 
of Congress, approved OcL 6 th, 
1917, known as the *‘Trading with
the Ene־cy  A c t/ ’

 זײט פאראיבער איז יאוזר t: כפעט
 געענדיגם, אפיציעל זיך האט םלזזדה די
*p איז זי וױ וױיטער :אך איז װעלט די 

 פראבלע־ איוזרע פון לעזונג א םון ׳נעווען
 זיך אן עדשט הױבט װעלט די יסען.

 כײט קוקען און אױגען די אויםרײבען
 הױבט און חורבן, רעם אויןז *רשטױנונג

 שרעקליכע די באנרײפע; צו אן ערשט
J ,פון יאהר פיער די װעאכער אין לאגע 

 איבער־ זי האבען װאהנזי; •צושםערענדען
 דערצעהלען צײטונגען אונזערע *עלאזט.

 דעי• װעגעז גארניט ארער .װעניג אונז ,
 און װעלט, דער איבער ל.-*גע ־אמת׳ער

 צױ א אין ארײז וױעדער םאאען סיר
 גאויבענדיג גאײכגיאטיגקייט, פון שםאנד

 וױ סוכיען אייראפא םון םעלקער די אז
 צרות, אײגז^ע אונזערע אוים. איז ־עס

 םון רוטינע די .שאפ־נעשעפטען, אונזערע
 אװעח ציהט אעבענס קלײגע אונזערע
 דעי םון אױםמערחאזמקײט אונזער

 איצט װערט װאס טראגעריע, *רעסליכע
 וױי־ מיר ים. דעם איבער אפגעשפיעלט ׳

 אײראפא פון ארבײטער די אז ניט, *םען
 און הונגער םון אגאניע אן דורך אעבען

 שטרעקען זײ אז און ארבײטסלאזיגקײט,
 נא־ דעם אין אונז צו הענד זייערע ווױס

 אר״ אניערײןאנער די אז גאויבען, ¥יזזעןײ’
 מיר םאתעסען. ניט זײ װעאען \נײטער
 װען לאנע< די באגרײפען צו אן 'זזױבען

 מע־ א םון ערקאעהרונג די אײענען יר6 ־
 הענדערסאן, איטור װי מענשען, סמען

 קוםען װעט װינםער דער '־דןוס״אײרער
 םארצװײם* און צארן םון ספאזם א װעט /

M אײרא־ םון פעאר,ער די ארומכאפען <ונג 
 רעשטלעןי איבעריגע די װעאכען אין פא,

אומקומען. װעאען צױױליזאציע םון %
 הא־ װעאכע חככױם, געװען זײנען עס

 זיר האט מאחםה די װען געזאגט,
 אנ־ קענען ניט ורעט זי אז אנגעהױבען, |$

 אאע אז חדשים׳ זעקס וױ כיעהר ןןאלטעז
צוזאטענגע־ פיגאנציעא װאאטען םעאהער

 אנהאאטען זאא מאחטה די װען נראכען, ־י
 אימ־ געװען ניט װאאטען איז אענגער, ;

 טאחטה די אנצוגעהן. איהר מיט ממאנד
 אאנש פיער א:געגאנ;ען. יא וד^אלער "׳
 פעאלוער די און גערױערט, זי האט י|הר '

 אין טיעפער און טיעפער געזונקעז
 אעצטעס, זײער פארזעצט האבען זוובות,
 פון װאויאזײן דעם פאר׳כדטכונ׳ט ^אבען

 טיט אנגעהן לוענען צו אום דורות, םיעאע ׳
 פאמרעסערונג די אויסיעאאכטומ. דער ־ ‘"׳

 דער־ אאייז חיב נאציאנאאען דעם פון
 דאאאר ביאיאן הונדערט צוױי צו *דײכט

 דער אענדער. קריעג־םיהרענדע אאע &אר
 בירגער יעדען אויף םאאט חוב דאזיגער

 יאהר, א דאאאר 400 פון אאסט א אאס
 סוםע די איז טאחטה דער םאר װעחרעגד

 פרא־ דער באױז דאאאר. ̂ס באויז נעווען
 בא־ חוב נאציאנאאען דעם אויף צענט

 10 יאהר. א דאאאר ביאיאן 10 .־טרעפט
 אאס יאהר יעדען צאהאען דאאאר כיאיאן

 אויס־ פון אינסטרוטענטען פאר •ראצענט
 זײ אגשטאט צױ&טערונג, איז עאאכטוגג

םענ־ פון װאױאזײן דעם םאר באנוצען צו
 מנסערע הײמען׳ בעסערע םאר ־— עען

בעסערע וױידדפעס, בעסערע *
 ?ראנקחייט, געגען ,םארזיכערונג ע«ייז, ;

עאטער. אדער וווםנאיגןס־םאא
 האט ציען װאס געאד, מזוםן אחמ

טרעדשו־ נאציאנאאע די םון מארס^ענדט
 מאחטה דער םון האסטען די זײנען ריס,

ײ כאטש גרויס, אומעדױיער געװען / $  איז ז
̂ו־בז דער אויסצורעכענען. עווער ״ '  אין ח

 פיאײכט באטרעםט םאחםה־גענענדעז די .־
 אפגעקאםמ. האט מאחדה די װי פיעא ןאוי

 װערט געװאאדעע די דעם צו צו רעםננט
 איגטערנאציאנאאען און נאציאנאאען סון

 צױ זײנען װאס אינדוםטריע, און וזאנדעא
אאײן.הא• שיפען א״ן געװארען. עטערס

םאראא־ אענדער קריעג־פיהרענדע די גען ׳
 װערט די האט װאס טאן, סיאיאן 16 רען ׳

 אין פאראוסט דעם דאאאר. גי^אן 7
 תוים םעז סען אינדוםטריע און וןאנדעא ,
ער. נעוואאדמ.איז אזוי אויסחנכמנען׳ ‘

םענ־ «'י*נס געצז/ וועגען איז 6דא
•w םענמען־חאבען םיאיאן זעכציג ? שען

 אנחר די םיט איעע װיאדע װי
 סיאיאז 8 מאאכטסעאדער. אאע יף1א ;
ײ 4 די אין סויס אע*ן \

 םאר־ זײנען מיאיאן 96 א ביי און דער
 םע״ צוױי יעדע פון געװארען. װאונדעם

 ארסעען די אין אר״ז זײנען װאט גער,
̂ז  אײנער דאחטה״,איז דער פון פאראויף א

 געווא־ םץדװאונדעט אדער דער׳הרלעם
 טויטע צאהא די איז רדים דער אין רען.

>-v| שאאכט־ די אוי,ז חי -יכער 
 קראניד און הונגער פאגראטען, םעאדער.

.. .u«r דירעסטער א <עװעז ־,ײגען 
 פאר־ האבען פאחטה, דער םון רעזואטאט

 צוזאטען און מענשען, טיאיאן 9 ניכטעט
 1ו1 אוטגעקוםעז מאחמה דער אין זײגען

 וױםיעא פיעא׳ אזױ — טענשען טיאיאץ
 םאר־ האט דײטשאאנד אדער ענגאאגד

 דער פאר םענשען ערװאקסענע טאגט
 קאטא־ א פאר נאר זיןי שטעאט טאחטה.

 םארניכטען געקענט האט װאס סטראפע׳
 מיאיא־ איהרע אאע םיט :אציע גאגצע א

s !טענשעז נעז
 דארף ערםארדונגען דירעקטע די אחוץ

 פין חורבן דעם צו צורעכענעז נאף טען
 צובראכענע די םאחטה־צושטערונכ דער

 די און אימנתעבאיבענע די םון יעבענס־
 אנשטע־ געפעהראיכע, פון פאר״טפרײטוננ

 וועא״ םובערקואאז, יןראנקהײטען. קענדע
 דעם אין ענטוױקעאם ,•דף האט כער

 די אין און טרעגטש־אעבען שרעקאיכען
 דער אין באפעאחערונגען האאב־הונגעריגע

 גאנץ איבער איצט זיף םארשפרײט הײם,
 ן א סראגחהייטען װענערישע אײראפא.

 א:;ע~ האבען םארםען שרעלואיכסטע די
 באפעי־ דער פון טײא גרױסע א גריפען
 םת־עז, די וױיא אײראפא, םון קערונג
 פאר־ די אויסשטמחן ניט קעכען װעאכע

 זיף גיבען טאחםה דער נאןי אריטטהײט
 ווערט װעאכע םראסטיטוציע, צו איבער

 אוגנאטיד״ דעם םון אױך אױםגעהאאטען
 די אױה מענער די םון אעבען איכעז

 אין בושעװעט סיםיאיס שאאכט־פעאדער.
 הײנםאא וױ אײראםא אין אאנד יעדען

 שטזזיזט דעגענעראציע פיזישמ בעפאר.
 נאר נים געפאהר אםת׳ע אן אאס פאר
 פיעאע פאד נאר דור איצטיגען דעם פאר

 און אײראפא פון דורות צוקינפטינע
 די פון האםגונגען צובראכענע די דױינט

 די אעבענס, צושסעטערטע די ׳טענשען
 אײ האט מאחטה די װאס פארצװײפאונג,

 אויסרעכע־ דען םיר \v:vp ! בערגעאאזט
 סענ־ און דאאארס אין ציפערען, אין :עז

 מענש־ די װאס װעהען ענדאאזע די טען,
ײ צושטערטע די אױס׳ שטעהט מײט  ח
 געװעבטע די םאר םאראוסטען די כיען,
 וױ אײדענדע? די איבער צער דעם און

 אאװעאטאי־ דעם באשרײבען טיר קענען
? פארצוױיפאונג און ערענד כען

 די סווי. דער ניט נאך איז דאס און
 נ״ט זיף מיט האט טאחכיה דער פון ענדע

 לי־יז און פאראײכטערונג <ןײן געבראכט
 ג;• וױ ערגער איז אאגע די האפנוננ.

 סיסטעם עקאנאמישע גאנצע רי װען.
 באפעאמע״ די צוזאפענגעבראכעז. האט

 אױס־ זײנען װעאכע אײראפא, פון רונגען
 וײ אינדוסטריען זײערע ארום געװאקסען

 א א.״ום קאראאעךחיה׳אעף קאײגינקע די
 אםאא מיט האבען קאראאעךריןי׳ גרױסען

 זײ־ זײ װעאכען צו פאאץ, דעם םאראארען
 א״ז באדען דער צוגעװאקסען. געװען נען

ײ און זיי אונטער פון םארשװאוגדעז  ז
 :ח אױן ים, מיטען אין נעבאיגעז זײנעז

 טאע; פ אהן קויםען׳ אדער םארדיענען צו
־ פארברויכען אדער פראדוצירען צו  ־

 וױי־ םיר ברױט. אד,ן און ארכײט אהן
 עקאנאםי־ איצטיגער דער אין אז סען,
 אע״ טענשען׳ס דעם הענגט ארדנונג שער
 סיסטעם קאטפאיצירטער א פון אפ בען
 שפײז. און סחורות פון אויסטױשונכען םון

 פאבריקען די אום נױטע, איז קרעריט
 איז דאס ארבייטעץ, זאאען מײגם און

 באוט דאס פאפפעט װאס הארץ, דאס
 און שיפען ארגאגיזם. גאנצען דעם אין

 די םיהרע] צו נױטיג זײנען באהנען
 ש־אםןנן״ די צו פאבריק דער פון סחדרות

 אריין, שטעדט די 1אי פעאדער די פון
 וועאכע םאבריסען, די אין סײנס די פון

 ברעךמאםער־ אהן ארכײטען ניט קעסען
 םאנופאקטור אז װײםען, מיר יאאען.
 אום נױםווענדיג איז פראדוהציע ־ אדער

 טער'אאען1ם» רױחע די געארבײטען צו
 בעאר־ צו געברױןי, מענשאיכען דעם פאר

 איי׳זען ראבער, צעדעד״ בױםוראא, כײםען
 אז נוט, זעחר וױיסעז כדר װ.דאון ז, א•

 פאב־ די אין און פעאדער די אין ארבײט
 וױי״ קרינען צו אום נױט^נ איז ריקען

 קיי׳• תעגען זאצ םען וועאמ פאר דדפעס,
v t\ וואם צאמגס־םיסעא. ^ויטיגססזן ריי
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 פא^ באדיגגוכגען אאע די וחואכער איז
 רואו פעחאען, אעבען מענשאיכעו דעם

 פרא- ברעךפאםעריאא, םארקער, הרעדיט,
 צוזאבתג־ אלע האבען שפײז און חהציע

או) געבראכעז,  סײן ניטא זײגען עס וו
 שםײז יןױפען .צו וואס כדם וױידזשעס

 חליײ א.; שפײז תײן גיטא קאײדער, און
 צו באהנען פײן ניטא קויםעז* צו דער

 גיםא זײגען עס וױיא סחורוו^ םיהרען
 און אאקאםאסױוען, די םאר סױהאען קײן

 איז עס וױיא גיט ארבײםען םאברײןען
 ,מאױ יןײן און בחנךפאםעײאא קיין ניטא

vp\ רויהע אוףקײן פארקויםען צו װאו 
 קײן און בעארבײטען, צו טאטעריאאען

 זײ װאו דארם תרעדיט געבעז צו באנקען
 פראפי־ צו פעגאיכקײט סײ\ ניט זעהען
דערםון? טירען

 געשיכטע די איז קורצען, אין דאס,
 קאםיטא־ דער פון צוזאםענברוף דעם םון

 סיסטעס דאזיגע די סיסטעם. איסטישמר
 נאןי דערוױיא אײב — געםאאצט האם
 אייידא־ אאע אין איז אמעריקא׳ אין ניט

 פון פראצעס דער און אענדער. פעאישע
 ארײן ®אםעאיןי דרינגט םאגאנדערפאאוננ

 סיסטעב. עקאנאםישער אונזער אין אויד
 איגטערנאציא:א־ פון צוזאכיענבתך דער
 ארײנשאעפען. אױך אונז טוז קרעדיים אען
 חרײ אינטערנאצי^אי״׳וז גרױסען א םון
 ראטעױען. קענען גיט זיןי טיר װעאען זיס
 ײמ W&P ארבײטער אמעריקאנער די.

 פראז־י״ ײי יאש1 דאם, צוריק ^פקײפען
 און םאבריקען, און םעאדער די אץ צירען

 פארקױםט דעריבער מוזען פראדוקטען די
^יאויאיצר. ד« אין די צו װערזון

 זײ־ און פראדוצירען מיר װאס שםײו די
 אאײן, אוגז פאר קויםען בכח^צו ניט נעז
אענ־ אנדערע אין װעחגז םארקויפט מוז

m m
״אמץ *ram ממיקמ no געברוימז, טס
 די טאן קענען *קוייסי און װיאדע װאו

 געדארםט • וואלם װאס * ארבײם,
באפעאקע־ אימענער אונזער םון װערען

תנ^
« • ׳

 אדכד דאזיגע די pp רעזואםאט א אאס
 עטאיכע אין אםעריקא וחנט שםענדען,

 װעיען. םארארימט מוזען ארום יאהר
 װע־ פאראריםט םוזען װעם םאאק דאס
 נאטירליכע ־ אונגעחײערע די טראץ רען,

 פא״ װעם דאס װען אאנד. םון אוצדית
 ארבײטעד אסעריתאנער די ותן םירען׳
 איפפעי־• פון שפיעא דער אז זעהן, װעאען
 האט האנדעא אויסעראינען און יאאיזם

ײ בײ  האט בכורה, די אװעקנענומעז ז
 אייםלד די אין אפעריקא אויםגעצעהרט

 ״פראפ'* אינטערנאציאנאאעד־ פון רעסמן
ײ װעאען טירינג״,  אויםשטעהן אםשר ז

 דעי אוגטער ״םאאץ זײער פאדערען און
ך.  פארנרע־ האט מאחפה גרױסע די זו

אפעריקא. פון ענטוױקאונג די סערט
 דעם םארשטא־קט האט זי רואס דעם דררף ;

 אינטערנאציאנאאיזם תאפיטאאיסטישען
 פינאנ־ אמעריקאגער די פון הענד י1 און

 :ע- שטויס האסטיגען א n האם סיםטען
 איה^ צו םיסטעם עקאנאכיישע די טאן

 זעאבער דער צו איז ענםװיקאונג ר.%ער
 איצט ק״ניט װעאכע צושםערונס ענדאיכער

אײראפא אין פאר

 מרחםה דער 4פױ נאכװעזזענישען די
 א נאר ניט עס,;הייסט ברענגעז, װעם

 א נ א ה ע אן אויף נאר ע א א י צ א ס
 האבען נאר גיט רמװאאוציע. ע ש י ם
 ;אר הויפגעװאכם, ארבײטער״מאסען די
 קדעפ־ פין םאראויס געטייבען װערעז זײ

ײ װאס טען,  קאנסיאאירען. ניט יןענען ז
 שטארבען מסתטא װעאען מיאיאנען נאד
 הינ־ א*ז עפידעטיעס אויסשאאכטונג, םון

 תרעפםען עתאגאמישע די אבער גער.
 טרײ־ זײ און ײירסען׳ צו אויױ ניט הערעז

 עקאנאמישער אן צו שנעא װעאט די בען
פאראײניגונ:. קאאפעראםױוער

פערעלםוטעך. ם. פון

 געקדםען אנטקעגען מיר ביזט דו
 — אױגען, די אין פרײד םיט
 נאםען מעלאדיישער ליעבער, דײן

אײיגען... םיר איז נעורען

 אנגענוםען, האנד בײם דיך האב איך
 אױגען, די אין געקוקט

 :געקוםען איז טאג א נאך מאג א
געפלױגען..., צ^ט די

 אונטערהערעז, נײט זאל קײנער
״דו׳/ דיר זאג איך װי

 פארמראגען, קױם מיץ נײמ דאך קאן
̂ז דאבייי װען  — װער, א

 זאגען צו ״דד״ דיר אזױ פונקמ
שװער... םיר זײ פאר אײז

̂עלע םון צײײט א שױן  יאהרען פ
 — כיײנאנד, מײר זײנען

 געפארען פון :פױר דוכט אפםמאל
כאקאנם... םיר כיזםו

 טרײע, םײן אײכיגרךים, אן ׳יא
 זאג, ״עס קוטט זשע לױ

 נײיע א ביזםו כױר פאר װאס
! ? טאג ליעבען יעדען

 עלטער, די אז זיך, קלאגםט דד
 מיר, דער כײ שױן דוארט זי

 העלםער״ דיך הרע איך איך, ארן
םית מײמ •ביזט לענגעד רואס

 ווערע;, גיט אלט דאך קענםט דו
ערד, די אלט ניט ס׳װערט װי

 שטערען, די םים הימעל דער
װערט... גיט אלט זון־שײין וױ

 געפונען, וױ רגע, יעדע
 נס, א וױ שטוגדע, יעדע

 x — זוגען םױזענד מטים, טויזענד
םעת־לעת... אײןציגער יעדער

 שטררעם א איז ךרױסען אין ידען
- קאן, אין איז לעכען דאם און

 באשירעם, א,ץ n באשי״} גאם,
!מאן נײם שלעכםס איהר זאל קײנער

 שםערען ניט זאל חעלע, ם״״ן קום,
#רוח אדנזער קיעער

 געפאהרען פארבענקטע א ביזט דו
 װעגען, וײלד־פרעםדע אויןש
ריכמ-שנור דעס האסםר און

— פארלארען,
פרעגען. פלעגסטו ל״יט בײ

#

 דאנען פון געצויגען אלץ האם דיך
 קלײן־שטעלםעל, װײםע ד«ס
 -נעשטאנען איז אמן«ל װאו ארם, דאם
בעםעל. קינדעריש םײז

 לײכטע. א צעשםראלטע, א כיזם דו
 — בשלום נעקוםען

 פײכטע, *ועפענטע, אועען םים
חלום״.. דײן געפאנגען
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ע ט צ ע ע ל פ מ ע ן ק ו ן א ע פ נ ױ ו ע ג
סעק־טרעזש. איגם• כאראף, פון

 װעלכע רעװאלוציאן״ ״בלוטלאזע די
 קלאוק־ איז געװארען דורכגעפיחרם איז

 דזשענעראל לעצטז!ן חנם דורך טרײד
 װע־ זיך זאל מען אז ווערם, איז סטרײק,

 אביסעל זיעג און סאםח דיעזען גען
 וחןרט איז עס אפשטעלען. לענגער

 אנצוצײגען, און באטראכםען צו
 דער אין ענדערונג דיעזע אזוי װי

 א^נגע־ האט װאס ארבײג^ פון םיסםעם
 אינ־ דער אין איבערקעהרעניש »ן בדאכט

 דעם fffc לעבען דעם אין און דוסטריע
גע־ איז בעסערען, צום קלאוק־םאכער

׳ קוםען.
 תלאוט־ דער םון באארד דזשאינט דער
 דיעזע — יארק, נױ פון ױגיאן מאכער

 האט — קצרפערשאםט, מערקװידדיגע
 דזשענעדאל־ חיססארישעז דעם זײט

 צו געזוכט שטעגדיג 1910. םון םטרײס
 האט און ארגאניזאציאז‘ די נאפעםטיגמן

 אויסנעחעט־ *די םארוימנרען צו געזוכט
 סיטגליעדער די װאסז באדינגונגאז, פפטע

 צײט צו צײט פון חאבען ױניאן דער פון
- i ערװארבען. זיך

 סײ פיעס׳/ אװ ״פראםאסא^ דער תיי
 אװ ״קאונסיל דעם םון אגרימעגט דער

 אגריםעגם, ושד סײ גאנסיליאײשאך;
 דעם אין געװארען געסײנט איז װעלכער
 סטרײלן תשענעראל און לאקאוט נדויםען

 געױא־ םארשריעז אצע ןײנען 1916 םון
 ױגיאן. דער םוז זיעגע גװאלדיגע אלס רעז

 און אינטערנעשאנאל די װעז םאל, יעדעס
 זײנען באארד־םארטרעטער דזשאינט די

 פזורסחד די םיס צוזאמענגע^וסען זיך
 סײ — םאנוםעמטשורערס די םון טער
 רוחיגער א אין סײ און םטוייס א נאך

 אױס־ װעגען קאגםערירען צו — צײט
 ארבײטס־באדיגגונ־ די םון בעסערונגעז

 מאל אלע זיינען האאוקמאכער, די םון נען
 ארויסגעקוםעז ארבײטער-פארטרעטער די
 מאל יעדען זיך האט עס און זימגער. די

 אגרימענט דיעזער אט אז אויסגעדאכמ,
 םראגעז, אלע םארענטפערפן זיכער װעט
 ארבײטער. דעם אזוי םאטערען װאם

 געדויערט לאנג •ניט גאד האט עם אבער
 האבען ױניאן דער פון םיהרער די און

̂גס םעהלט עס אז ענטדעקט, וױעדעד  עם
 אז און םאשינעריע, דער אין שרײפעל א

 האט ױניאן די װאס געװינסעז, די פרן
 ניט געבליבען פאקטיש איז נאקופען׳

 אגרײ שעהךגעשריבענע די װי פעהר
 פון ארכױוען די אין ליגען װאס מענטס,

 דזשאינט דעם און אינטעונעשאנאא דער
באארד.

 זײנען םראבאעמען נאך פראבלעמען
 ״דים־ פיעלע די אויפגעשװאוםען. כסדר

 ״דיסקרימינײשאנס״ די טשארדזשעס״,
 פאר־ דאס מעמבערס, אקטױוע די נעגען

 אינ־ דעם םון ארבײט דער פון שוױנדען
 אלע דיעזע אט —־ װ. ז. א. שאפ סײד

 הײן געגעבען ניט פשוט האבען איבלען
 כ., דזש. דעם אינטערנעשאנאל, דער רוה
 און■ אבער ניט. קײנעם — לאתאלם די

 אנגעװעהטאגטע די אט זײנען װיעדער
 אױף געװאדעז ארויפנעבראכט פראגען

 באארד, דזשאינט פיז טאגעס־ארדנונג דער
 פיה־ די פאר געװארעז הלאר איז עס און

 אינטערנעשאנאל דער פון סײ — רער
 —־ ױניאן קלאוסמאכער דער םון סײ אוז
 אז װעדען, געטאן מוז גרויסעס עפעס אז

 סים־ דער פון םונדאטענט גאנצער דער
 װערען. געענדערט מוז ארבײט טעם׳סיז

 יע־ אז אדױסגעצײגם, זיך האט עס װײא
 אר־ די פון וױידזשעם די װען סאא דעס

 געהע״ אגרימענט אן דורך זײנען בײטער
 םין ארבייטער די זיעען געזוארצן, כערט

 שעח־ םיט געבאיבען אינסײד־ש;עפער די
 ארבײט די װעהרענד ™ייז־איסטען, נע

 סאב״ צום ג^וארעז ארויםגעשיסט איז
 די אין האמ וועאכער קאגטראסטאר,

 פזן סיסטעם אוא נעהאט םעלע מעהרסטע
 ארױם־ האם ארבײ^ר חןר װאו ארבײם,
 גארםענטם• םעהר געגעבען

ער.8שע דעיע
ײ1 םון איבעצ גרויסער דעד הײנט  רי

 געזוען ניט *שוט איז עס סעטאען, זעז
 װי םעסטען ו!ו װעאםנר םים ׳םאס קײז
̂ט זאאען ■רײזען די אזױ  װערעז. געסעבמ
 ארויסגעשםעלט, םאא אלע זיד האט עס
 סאב-סאגטמת״ די םון ארבײסער די אז

ע ײ די נעסעטעאם חאכען שעפער »י רי •

אנ־ די אין וי1

 פרײד די םיט געגאיבען זײנען בײטער
ארבײט. אהן אבער ליסטען,

 זיך דינגעז אײבינע דאס חאט דערצו
 צו געבראכט םאמםעהטשורערס .די םיט
 1רע אויף קוקען זאל באס דער אז דעם,

 ױניאך אקטיװע די און פריידקאםיטע
 #ער־ זײנע אױף װי שאפ מיטגאידער'םון

 געםיהרט האט דאם און שונאים, זענליכע
 געבא־ איז געדאנק נײער א אז דערצו,

 םידר די םון סע& די אין חןךגעװאחגז
 דעם און אינטערנעשאנאל דער םון רער

 או איז, דאס און — באארד דזשאינט
ךקארבייט  דינ־ דאס אפשאםען װעט ̂ײ

 יאגע־ װיצדע די אפשאםען װעט געניש,
 לייזען װעט און באנדעל דעם נאך ניש
 פארדרעהעי־ און צרות אנדעדע םיעלע די

טרײד. םון נישעז
 אנ־ איז אגיטאציאן לעבהאפטע א און

 די װאױאגבײט. םאר געװארען געפיהרט
 2 ארויסגעגעבען האט אינטערנעשאנאל

 םרעזידענט םון געשריבען בראשורען,
 םון םראגע די *ועלכע איז שלעזינגער,

 געװארען. באהאנדעלט איז װאך-,ארבײט
 זײ־ װאדארבײט פאד ארסיהלען םיעלמ

 אנהענגער די געװארען. געדרױןט נען
 זיעגםאז, זײ צװישען װארארבײט, םיז

 אנדערע, פיעלע און װאנדער תאלפערין,
 צו געזוכט אוםך, זײן אויף יעדער האבעז,

 װאך־אד־ םין אידעע די פראפאנאנדירען
קלאוק־אינדוסםריע. דער אין בײט

 געמא- צאנוצט איז טינט םיעל זעד«ר -
 דעם קלאוק־םאכער די באװײזען צו רען

 דער \וען האבען, װעלען זײ װאם נעװינס
tO שסמד T iy tr עןרוחו ןעטיבפאר מוחנ 

 א געװעז איז עס װאו־ארבייט. אויף
 קלאוה־מאכער, די אויפגאבע. שןװערע
 געאר־ יאהרען צעועדלעע האבען װעלכע

 זיך געהאט מורא האכעז שטיס, םון בײט
 גרוײ דער סיסטעם. דער מיט שײדען צו

 חן געװיסען א געהאט האט באנדעל םער
 און קלאוה־מאכער, די פון אויגען די איז
 פאר געשראקעז אנםאמס זיך האבען זײ

 אבער װאך־ארבײט, םון געדאנה נײען דעם
 גע- געבראכען אײז דער איז ביסלאכװײז

 חאױאדבײט 1םי אנהענגער' די װארעז,
 לעצטער דער בײ און געמעהרט, זיך האבען

 איגטערנעשאנאל, דער פון קאנװענשאן
 אין געזוארען אפגעהאלטעז איז װעלכע

 אײנ- די פאר רעזאלוציאן א איז באסטאז,
 קלאוק דער אין װאך־ארבײט םיז פיהרונג

 איז עס געװארען. אנגענומעז איגדוסטרי
 אײניגע זיר האבען דארטען אױך אז אמת,

 אבער געדאנק, נײען דעם פאר געשראקען
 אונבאדײטענד געװען איז צאהל זײער
קלײן.

 פרא- די האבען לואנװענשאן, דער זינט
 ערשט מאך־ארבײט פאר פאנאנריסטען

 און ארבײט, דער צו גענומען זיך ריכטיג
 מײ יעהרליכען םערטעל לעצטזגן דעם כײ

 געװארען אפגעהאלטען איז װעלכער טיגנ,
 גלײך געװען איז דאם םילאדעלםיא, אין

 װײסט די םון סטריײן גרויסען דעם נאך
 םון באארד דזשאינט די האט םײיןערס,

 םאר גוטהײםונג די םארלאנגט יארק נױ
 קלאוק רער אין דזשענעראל.סטרײק א

 -44 א דורכצופיהרען אום אינדוסטרי,
 װאךסיסטעם א ארבײטס-װאך, שטונדיגע

סקײלס. מיניםום און
 באארו/ עקזעקוטיװ דזשענעראל דער
 געהאילםען צײט נאנצע די האט װעלכע

 װאך־ארבײט, םאר אגיטאציאז דער אין
 און געגעבען, אינדארסמענט דיזען האט
 יארקעד נױ דער פון באארד דזשאינט דער

 ארײנ־ זיך גלײך האט ױניאן קלאוקסאכער
 םאכען צו ארבײט, דער אין געײארםען

 גרויםען דעם םאר םארבערײטונגעז אלע
 עג־ גרויסע די דורכצוםיהרען אום קאםוי

לעבען. איז דערונג
 ערװאר־ זאגענדיג אםת רעם חאט, מען

 םאנױ די װײל ?אם^ ביטערען א טעם
 װאך־ געגען געװען זײנעז םעקטשורערס

ײ רוי כםעט געוחנן מעז^ױז און ארבײמ,  ז
 דורכצױ האבעז דא װעלען םיר אז כער,

 ביטערען שװערען, א לאננען, א מאכען
 װי מאטםקםשורערם. די םיט האמזי

 םאנוםעקטשױ רי האבען אבער, שײנט עס
 געלערנט אינדוםטרי קלאוק דער םון חגרם

 גע־ האבען ךײ פארגאנגענחײט, דעד פון
ײ מלאוק־סאכער, דעם הענט שויז האבען ז

 אויםדויער דעם געװאוסם גוט םריהער םון
 װעלכער םים איבערגעבענהײט די און

ױ ביאינער םיעל זען זיי ארן באזפעלט, איז קלאױדמאכער <דער1םיז ארונײטער די ו
 דעזולםאט דעד p* אעסײד־שעפער, יי

איגסײדשור־ n אז געוחנן, איז יער»י|
־ ׳

 ה*נםערי- צו צונמעםיםם מםער ח^בען
jn| סומ׳נז אוז יזניאן(ארםחנםער די םים

A  Itwlt: ‘

 קימף דער װי גלײך םארשטענדניס א צו
 זיך האבען עס אמעםאנגען. נאר זיך האט

 דײ און קאנםערענצען, אנגעםאמען גלייך
 איבער וזאבעןיגעדויערד קאנםערענצען זע
 גע־ חאבען םאנזםעקטשורערס די װאכען. 2

ײ לייבעז, ווי קעםפפט  געיי אבער האבען ז
 אונ־ ױניאן דער םון םױזרער די טראםען

ײ בויגזאם.  1ױניא די אז *ואוסט4י| האבעז ז
 שטארסען דעם אויף םיעל בויען םיהרער
 םון געםיהל סאלידארישעז דעם און װילעז,

 ענטשלא״ זײנען װמלכע קלאוק־םאכער, די
 דער אין רעםארם נײע די דורכצוםיחנן םען

 מאנוםעקטשורערס, די זיי, איז אינדוסטרי.
 נאכצוגע״ געצװאונגען געםונען זיך האבען

 ארבײטער, די םון םארטרעטער די בעז
קאמױ בלוטלאזער דער קאמו*, און.דער

ן *ו  איזי םאבעד, הל*»ן די ™
ויעג. חערקיכען סמוזא װאחמ
ס ז ע י ר א א ל נ ע ם י ב ו א ח « י ר * » ו  א

ן ע ר ה י פ ו ם * ע ן ד ע צ נ א , ג ל כ ה ך ן ם ו  א
r tv v\ ג י ט כ י a ר n ם נ ױ ו ע ס נ א ו  ו

ר ע נ א ן מ ץ ב א ן ה ע ם ו ק א ך ב ר ו  ד
ר ע י י , נ ם מ נ ם י ם ־ ם ט ײ ב ר ס א ז ע י  א

ר, א ל ז ס ע א ז י נ ד נ ו ר ע ד נ ם ע ע ו ן ו מ א  ם
ע » נ א ע נ י נ ע ר ה ע ס ר ע ב י ן א י ם א ע  ד

ן ם םו ע ק ד ו א ל ו , י ר ע כ א ם ם ע ו ן ו ע ר ע ד נ  ע
ת ג א ל א כ י ס ז ■ ו ז א ײ ט ז ר . א ז ע ו י נ ע ם ד מ ו  ו

ם ח י ן א ע ײ ר פ א a ב n  p o ש י נ ע ג א י ־ ד ל י  I װ
ז י ט א ע ז װ י ס א ח י ן א ע ק ע ם װ ע ן ד ן ר ע ם ע  ב

ש נ׳ ע ר !מ ע ג ד ע י p ז a י ק ד ו א צ ר ק מ א  ם
ז י , א ם י ו ר ר pא נ י ם א ז ל ע פ א « ח י א י ד ז י  m װ
ען ן צ ע ס י י װ ס װ א i ד m r i v M, ז « 

ן ע ל ע ן װ ע ט י ה י י א ס ד ל ו ן ר ר םו ע ־ ד ױ א ג ד * * 
. ן א י צ א ר ז י , ם ז ע ם א ז ח י א י ן ז ע ל ע ו • ו ך נ א ח

 4לײ< ױניאן איבערגעבענע טרײע, װי לעז
 און ענערגיע זייער אנװענרעז וועלען יייו

 ארנאניז«»ין>ן זײער מאכעז צו טרייהײט
א״נםלוםריי• און מעכןינער שטארקער,

כער.

ך א ל ע ו ױ ר ן נ ו א פ י פ ר ע ד א ל י פ

קראפעװע. סון

 די םוז רעדאקטאר דער םיר בעט
 איהם זאל איןי אז .גערעכטיגקײט״

 לאגישע אוז אינטערעסאנטע. שרײבעז
 זײז םאר םילאדעלםיא םוך ברױועלעך
 ער. זאגט םילאדעלםיא װײל, זשורנאל,

 לעזער די און שטאדט, גרויסע א איז
 צר זײז װעלעז ״גערעכטיגהײט״ די םון

 דער םון גרוסעז אםטע מיט םריעדען
 םילאדעל־ ײי ברורער־ליעבע, םון שטאדט

נערוםען. װערט םיא
 םארשאאג זײן אנגעצומען איד האב

 םילא• וױיל שרײבעז, פױבירעז װעל איז
 שטארט, גרויסע א וױרקליוי איז דעלפיא

 שטאדט •גרויסע א װאס אלעס האט זי און
 פאלי• בײשםיעל: צום וױ האבעז, מוז

 און גנבים קע.שענע פאליסלײט טישענס,
 שטאדט א מענשעז. אנשטענדיגע אויר

 אײנ־ םיליאז צװײ ארום האט װעלכע
 אינ־ אײגענע איהרע זיך האט װאהנער

 אינטע־ גרויסע אםטםאל אוז טערעסעז
 װעלט די טאקי זאא װארום טא רעסעז,

 דארםט װידער איהר? װעגעז וססעז ניט
 םילאדעלםיא איז םארגעסעז, ניט איהר

 ברעקעל שםאדט^יעדער היסטארישע א
 דער־ םילאדעלםיא אלטער דער םון ערד

 פאםירוגג. היםטארישע א אן אײד מאנט
 פערזענליכקײט. היסטארישע א אז אדער

 קארפענ־ זיף געםינט םילאדעלםיא אין
 קאנגרעס .ערשטער דער װאו האל טערס

 קא־ דרײצעהן די םון םארשטעהער םון
 ;געװאמגז אבגעהאלטעז איז לאניעס׳

 דעק• די װאו האל אינדעפענדענס דער
 צום איז אינדעפענדענס אװ לערײשאז

 אנגענומעז אוז םארגעלעזעז מאל ערשטעז
 םרײ• די האט םילאדעלםיא ;געװארעז

 םיערטען דעם האט װעלכע גלאק חײטס
 אױסגעקלונ- 1776 יאהר דעם םון דזשולײ

 געזזט םאלק א אז װעלט דער םאר געז
 װאו הויז *ראםם בעטםי ;בעםרײעז זיד
 גע־ געבוירעז איז םלעג אמעריקאנער די

 געםינט האל אינדעפענעדנס איז ;װארעז
 די װעלכעז איז טינטער דער אויך זיןי

 אונטעמעשריעבען האבען יעניגע-זועלכע
 קאנ־ די און ערקלערונג • םרײהײטס די

 שטאא־ םעראײגיגטע די םון 'םטיטוציאז
 ;געטונקט םעדערס זײערע האבען טען,
 קרײסט אױןי זיןי געםינט םילאדעלםיא איז

 רע־ דער םון העלדעז די װאו טשוירםש
 ער אז געמגטעז גאט האבען װאלוציאז

 םאר קאםםף זײער איז זיײהעלםעז זאל
 הא־ סצענעס הארציגע און בעםרײאוננ,

 אין און אבגעשםיעלט, דארטעז זיד בעז
 היס־ אנדערע זיר געםינעז םילאדעלםיא

 רערמאנען װעלכע פלעצער . טארישע
 הא־ װעלכע העלדעז יענע אז פיעל אזוי
 םאל־ די םאר געקעמםט ניט אםת, בעז,

 אםערי־ דאם םון בעםרײאונג שטענדיגע
ײ . םאלס״אבער גןאנער  זײערע האבעז ז

 גע־ םײנד םוז םײלעז רי געגעז הערצער
 בעגײםטערוננ און ליעבע מים מראנעז

ײ װאס דאס םאר  אז גענלויבט האבעז ז
 םאר גליק אםת׳ז ברײנגעז יא װעט עם

 די םאר און םאלק, אמעריחאנער דאס
 דעם בעטרעטעז װעלעז װעלכע׳ יעניגע

 ערד שטיקעל יעדע באדעז. אמעריהאנעם
 זא־ און םילאדעלםיא, אלטער דער פון

 םילא• ארום םיז ערד שטיהעל יעדע גאר
 םיט געװארען בעשםריצם איז דעלםיא.

 װעלכע םענשען עז־־עלע די םוז דאםיבלוט
 נשמות; מיט הערצצר געהאם האבען
 אײגגע־ לעבענס זײערע זזאמנן וחנלכע
®יעלע זסױעל;ג וחנלמג םח איז שםעלט

 אװעקגעגעסט! לעבענס זייערע האבעז
אלע. םון גליק דאס םאר

 װאו שטאדט די פילאדעלםיא, אמת,
 פרייי אמעריקאגער דער םוז װיגעלע די

 רע״ יעצט װערט געשטאנעז, איז הײט
 גחו׳י׳ זייגעז װעלכע פערזאנעז םון גיעדט

 פון שטרעבוגגען הײליגע די געגעז דע
r V :מענשעז נאבעלע אוז גרויסע יענע I 

ןי די אונטערדריקעז זועלכע די, זײנעז  ן
 םערשפאטען װעלכע■ םרײהײט, װאונענע

 1דא^ זײנעז װאס רעכטע מענשליכע די
 אעײ אוים׳ן אויסגעהעםםםט. געװארעז

 ׳ םרײחײסס^ די זואז סקװער, דעםענדענס
 P.-ארימע שויז זײנעז זיר, געםינט גלאק

 ׳1אי געװארעז, ברוטאליזירט ארבײטער
 •W זאכעו אנדערע ^ייז זײנעז דארטעז

 נעװען זײנעז וועלכע געװארעז, טאז
םון זעהר זעהר,  אוז גײסט דעם ווײטי

 םענשעןד גוטע יענע םוז שטרעבוגגעז
 םערגאסעז, בלוט זײער זזאבעז װעלכע
 װײן-נערם• דער שולדיג איז װאס אבער.

 1האכע גארטען ײײז זײז איז װעז גער
. םערקליבעז שװײנעז זיר .  ויי• װאס ?.
 װעלכמ מענשעז עדעלע יענע שולדמ נעז

 שלעכ• אז טױדט, לאננ לאנג, שויז זײנעז
 1נ דאם האבעז םעכשען בײזע און טע
1געשענדעט? זײערע װערק שעהנע און טע

י םח אװעסגעהן לאםיר גאר ..אוכמד י
̂• איז, םילאדעלםיא ..געדאקנעז. טיגע  א

 שטא̂פ אינטערעםאנטע אוז גרױסע א זא
 p איע• װילעז מאנכע װאס דאס. און

 שטאדט א איז זי אז װעלט. דער רײדעז
 5 אטת ניט אוי^ איז שלאםט, װעלכע

 fun בלבול. א װי מעהר ניט איז דאס
 ניט מען שלאםט נור ניט אז איז אמת

 IPO זאנדערען טאג, בײ םילאדעלםיא איז
 בײ רוהיג שלאםעז ניט אויך אםילו תעז

 X וחנצ• גנבים די צוליעב נאכט בײ אונז
 נאבס בײ גראדע נאטור״ ,א האבעז כע

 חײםען די איז װיזיטעז אםצושטאטעז
,געםעלקערומ. דער םרן מ די .  אײנצי

 V* אי און טאג בײ אי שלאםעז װעלכע
 1 פאליס• םילאדעלםיער די זײנעז נאכט.
 ?ײ זײנע? זזינזיכט דיע#נז איז לײט״

 כאפעך קענעז נםשות דיעזע קינסטלער;
 אנגע• שטעהענדיג זאגאר דרעםעל א

 ךי. םלופ... טעלענראו* א אז שפארט
 װאןי• יא זײנען זײ װעז צײט אײנציגע

 אױם* ברעכט סטרײס א ץחנז דאז, איז.
 און אםען אויגעז די זײ ריאלטעז דאז
ײ װערען דאז  1אײ העלדעז... גרױםע ז

 פאאח א צושפאלטעז דאז קעז פאליסמאז
 צעחן א םון פערלויזי אין קעפ צערונדלינ
.מינוטען.  יעחן קאפ א :הײםט ראס .

 • םע| דארןי ראם — איז מינום״ האלבע
 שױ| עס האבען זײ :מעהר נאןי :קענעז

בעװיזעז... מאל אײז ניט
 דא איז עם ענמשולדיגט: — און

 םאלים-^* םילאדעלםיער װעז צײט א נאןי
 דאן איז ראם אוז ניט, שלאםעז לײט
 קאכד פאליטישער א אז געהט עס װעז

 וחןלמן גענג רעפונליקאנמר די פײן.
 אתיס דאן גיט םילאדעלםיא. איז הערשם

ײ אז פאליסלײם די צו בעםעהל א  זא• ז
 אינטערעםען די םאר ,ארבײטען״ לען
 םון 1װערע װעלכע ?אנדידאטעז די םון

 דאן און. .ארױםגעשטעלט, גענג דער
ײ ־שלאםען ס; ז ײ ני p םאכעז ז 'P >אוי 

 # נאכ̂נ ןבײ נימ און סאג בײ ניט צו ניט
ײ אום און  קענען זיר זאלעז ו
 1 שלאא דער און םיס די י1אוי
י צוקלעפעז ניט אויגען. ו



««־ *נדעחנ און קיאכס זײעחנ ״■״
 חננימ די םון קעם n אױוי געצײג

r e r• אז מרדאכט א האבעז ויי יועכמן 
 .ריכמי- די םאר װאוטעז ניט ׳װצאעז ־ןײ
•קאנדידאסען. נא״  סמרײקס קיין ווע| .

 •אציסי• קײן ווען און גימא ‘אבער ןייגעז
w דאז — אז גיט גצהט קאםפײז 

 די יאבער נםשות, בצױע דיעזע שלאפען
אוז. װאד, איז בעפעלקערונג אצטנםײנע

 האט םעז װאם דאס איז זעהט. איחר טי 4^
 א איז םיצאדעצפיא אז ואיסגעמראכט

 * *ױ מעהר1 ניט שמאדט. ומרשצאפענע * >*״
ן | .בצבוצ. מטציכער:| .

 דערםאנט יא שױן האב איןי אז גאר
 לאכיר טא פאליסצייט, י<■'■טילאדצעםיער

 םצשה׳לע שעהגע א דערצצהצעז **״אײך
 איד — העאדעז בלויע אונזערע וועגעז י

 וועאכע זײ םיז עטאיכע די ײעגעז םיין
 אוועק צוריק מעג עטציכע מיט ןײנען

 זיי װאו פריזאן איז געװארעז משילם
 םערמי־ היבשע פערבאייבען סוזען וחןצעז

f .אוז שמהנע א איז כמנשה׳צע די נצן 
 מיט זיד זאאט איהר אז װערטה איז עם

 די פון םיער גאנצע װײל בעקענעז, איהר
זא־ און אירעז, זײנעז פאאיםלייט זעקס
 איי איז וחןלכער לייםענאנם דער נאר

 פאר סא איד. א אױןי איז זיי, םון נער ,
, ״אי• װעגעז װיםעז ניט איהר זאאט װאס
כסדר: אלזא, .. ?״. אינטערעסעז דישע

\ אוגגעםעהר םיט דאם איז געװעז
 גענג רעפובלײןאנער די יאהר־צוריק. צװײ
 צוױיען איז צושפאלטעז געװען דאז איז

 דער םון ליעדערס רי הייםט: דאם‘—י
 צו־ זיר האבען פארטײ חגםובליקאנער

 און שיסעא. שטאדט דער איבער ריסעז
 הויט פאליטישע די געשונדעז מאבעז ןיי

וזא־ צדדים בײדע אנדערע. די םוז אײנע
 סע־ ; קאנרידאםען ארױםגעשמעלט מן

מעקני־ סענאטאר און פענראוז נאמאר
 אײז םוז איעדערס די געוועז ז״נען קאל

 m גענג, דער םון טהייצ צושפאלסענעפ—<
 ציע• די געװען זײגעז וועיר ברידער די

 זײ אוז טהײל, צװײטעז דעם פון מרס
געקעמפםם. האבעז ^

 ווארד א זיךי געםינם םילאדעלםיא איז
 ״די ענגאיש אויױ זיר רוםט מעאכער
 אויף מײנם דאס וואם םיםט״ בלאדי

סינםםער בלוטינער ״דער :וױדיש
 נאםעז דעם האט ווארד דיעזער .‘4ווארד

 זײנען עס וועז מאא יעדעס װײא מקריגעז ,
 איז זיןי האט עלעקשאנס, םאתעלןוםעז

 פאליטישע די ;געגאסעז באוט איוזם
 ײבגעז נאסעז געהאט האבעז •ארסײעז

 איז פאאיסלײט, די צו מיטהעאםער אאם
 ״אאיטישער יעד־עי* ;נים שויז םרעגם —י

.קעז. עד װאה געװיזעז ר.אט «ד  כיעז .
 אין ארויםצוגעהן געהאם מורא דאז *האם

n האט מעז ;װארד דיעזעז םוז גאסעז 
 אב* האט מען : לענד און רוק נעשלאגעז
 לעבערס. די איז אונגעז די מנשאאגעז

 נעקרײ דאס װארד דיעזער האט דערםאר
 איהר װײסם ״באוסיגער״. נאמעז דעם מז ־ ^

 בלוטיגעז דעם װעגעז עפעס אלזא שױן
םינפטעז.

װײ־ געהן איצטער אאזא מיר װעלעז
:טער

 דער איז צוריק״ יאהר פאאר א מיט
הא־ עלעקשאנס, פרײמערי די םיז «ײט
 הײםט דאס צדדים, פאאיטישע בײדע מז

 ברידער די און חברים. אוז •ענראוז
 םאר קאנדידאטען ארױסגעשטעאט װציד,

 באשוז (אאדערמעז קאונסיאמעז סזןאעקם
 זיעג א םאר קאספ̂ן דער און נויארק׳)

פאלי• געװיסער א אנגעהויבעז. זיך האם
 קעררי. דזשײמס נאסעז סיט׳ז טישעז

קאנדי■ םענראוז׳עס געװען איז וועלכער
 דער געװען אויך איז װעלכער און ׳דאם

 האט װארד דיעזעז פוז באס מואיטישער
 אוז םיש אויף ארבײטעז צו ןאגעהויבעז

 יןאנדידאט דער זיענעז. צו בײנז אזיו•
״צד ׳וועירס דעם םון אסט דיעזען ׳אאר
 מיט׳ן פאאיטישען אידישער א געװעז איז

?1. J דײטש דיעזער דײטש. אײזיק <אמעז 
 דיזען געװינעז צו אונטערנוםען זיך האט4ל:
tm דער־ האט ער אוז װעירס״ די פאר ווארד 
 םענסטער הױכע די םון געסראגעז *םאר $

געווא־ איז ער זיעגעז״. צו חןכטע .אלע
 דער םוז הערשער• דער ׳באם דער רעז ״

 איז זיזי נעפינם װעאכע הױז טטײשאז!
אײ־ פאאיס דער און װארד, טעז5 דעם

|i! ; געםוזט האם בענעט, דײװיד טענאנט 
 האט בענעט בעםעהאע. זײנע אױספאאגעז

םאאיס־ • זײנע צו ארדערס גענעבעז אלזא
%JJ וואט אאעס טהאז זאאעז זײ אז ^ײט 

snD'n הא• זײ — אוז יחײסען זײ וועט
 געשפאאטעז זײנעז קעפ געטהאז... מז

 זײנעז מענשעז הונדערטע מװארעז.
 זײ זזאט מען אוז ארעסטירט מוואחנו •

זאז אמ  אט געשאעםט הייזער די,סכױ̂י
ױ ך  םאר־ גרעסטע די געװעז וואלטעז זײ ו

 נים אויזי האט צד אנדער ,דער בחנסגר.
 גאםען נעהאט אויך חאם ער :משוױגען

נאםגאע ״די םהאן זאלעז וחןלכע ימגעז

ליע יאמס »ז
ל«גדױ זישא פח אידיש

(פארםזעצונג.)
םארצוױיםאתג אין זי האם געםראגען׳ זי חאם ער װען-

 ?דגד^^ס א וױ האאו, זײן ארום העגד איהרע ארוםגעזױקעאס
 י1היל א זוכט וואס און איהם םיט זיך טוט עם וואם ניט, װײםט

אוםנאיק. זײן אין
 געגעבען און וואסער םיט באשפריצט פנים איהר האם ער

עםיג. שטארסען שפעקען צו איהר
 אוים־ אםאא מיט זי איז אונבאוחגגאץי, וױיאע א איגענדיג

 אויס־ און זיך פון איהם אפנעשמויסעז שרעק, אין :זדפפרוגגען
י : געישריען

 זיד עס חאום׳ט אפישר פריסטער? אהער, איך קום ״װי
דיר?״ ײ5 בין איף אז באױז, ירמ

״פארװאם געפרעגט: יאמצרנדיג׳ זי, האט דערנאך,
 אין ארייכמנוםען האסטו פארװאס ? נעהאגדעאט אזוי האסטו

 שאנד צו געפאכם בײדען אונז און וױיב פרעפד א הויז דײן
שםאט?" און

םיטגעמײאכ^ איהם זי האם טרערען דורף שמײכאענריג און
 האט ער וױיא סאן, איהר פאראאזען בײנאכט הײנט האט זי אז
 אעבען א אין אעבען׳ זינדיגען א איז ארײגפיהרען געװאאמ זי

 םיז אז םאםען, צקעאהאפםע אזוינע און רציחות גגבות, מיט פוא
באוט. דאס געװארען םארקיהאט אחורען די אין איהם איז שרעק

 איצט איהר פאר איז נעװיסען איהר צואיעב אײדען אבער
 ױ אז צוחמ, אײנציגעז דעם צואיעב אעבען װיא זי פרײד. א

 זײן מוהה זיך איצט גרײט איז זי און טאן תשובה קאנען זאא
זינד. גרויסע איהרע אין אאעםען פאר

 םודה איהם זיךי זי האט םארא^ענהײט גרויסער אין און
om האלםענדינ נזזווען, p ioay ie זי זזױמן. די i r o n  «r*n 
 איהר נ*העױ*ם ח*ט װ«»ם איעבע, ערדיעער דער ם#ר םחילה
 ואך הײז זעחס זי *ז שסארס, אזוי איז איעבע די היירץ.

 ניס זיף נעסינט סטרעבט, הארץ איהר ויעכמן *ו דער, אויב נים,
איהר. נענען

 ױננער דער זיך האט נעדאנקען, פון צוםאום אונטער׳[
 נרוי־ איהר אי[ פאראארען. און אויפנערענט •ריםםער;עפיהאט

 אז פארטטאנען, ניט םרוי שעהנע דאזיגע די האם פשטות םער
פײל. ניםטינע א איז משפט טענשליכער דער

 װעט ער אז נעטראכט, יאהוז^ פיעאע פאר האט ער אבית,
האבען. זזתונה ניט לויינםא?

 איהר םיט זיך צו *ונעצויגע! איהם האט זי װי אזוי, *בער
 םסש נ#ד איז זי ווי אזוי, אוז נאמםםורכטימײט, און שענהייט

 קוםט עם וואס פארשטאנעז,. נים נאתישט און קינד א נעווען
 םון ריינקייט און טיפקייט דער לוים און וועאט דער אזיף פאר
 האט — הייאיגע א אויױ עהנליד נעװען זי איז הארצען איהר

באשאום. א אננענוםען האר־ז זיין
איהר צו באיס זיין נעװענדעט ער האט קרעפםען אאע םים

תט ײען אײן, װיהינט זי צו מפרעגם, זי און  אפ׳נט׳ן זיר זי,ו
וױיב- זײן iinjm צו םאן, איהר פון

 צומ־ זי האם נאנמן, אין ציםעתדיג און נעריהרמע א
 צתעריהרם הוים האט זי סוש. שתײנענדינען א םיט שםיםם
B זײן צו איפק איהחנ ip, בריה א איהם ה*ט קוש דער אבער 
םייער. װי געטאן,

 ארוסנענאננען אינדעאין אין טא^ גיז׳ן צייס גאנצע די און
 שאײער, נרויען א אין שטענדינ חןמוםינע, א און איינזאמע אן
טןון. תשובה אין האאמ מאס זינדעהין, א וױ

הייאינע• א װי עהחק, נעטםען זי האט םען
 פריםםער דער און מאן איהר פון נע׳נט זיך ה*ט זי ווען און

 אראפנעאאז־ אן מיט זי האט צוזןו^ איהר דערםאנט איהר האט
iio\ וױיב. זײן ווערען צו אײנגעשםיםם האפ

 פון באװכער אאע צװישען נעהערשם האס פרייד גרוים
הירןי. דער

פאאה. פאר ױננען חגם מתנה א נעבראכט האם יעחגר
קיף־געשיר, ביז שרייב־טישען פון אאץ, געבראנט האם טען

 נעפאסט ה*ם װאם כאראפטער, אזא פון נעווען איז אאץ או;
גייםטאיכען. א פאר

 1אי כאה די ;באשיידענע א נעװען אויף אױ חתוכה די
 זוג־ װי קאיידער, םונהעאע אין אנגעטאן נעתען זײנען נעטט די

הירך. חןר אין םא:
 ױננען דעם םארבראכט. זײ האבען האניג־ט*נאנ»ן זיסע
 נאטס־ שעהנער, זייז דאנת א אז אויסנקדאכמ זיןי האם פריסםער

 איהם צו אחנםערגענידערט הימעא דער האט װייב, פורבטינער
ערד. דער אויף

 וואם נעװןורע: זי איז װײגער, אנדעחג צג געגענזאץ אין און
 נים ז*א עד *ז מזעולז, און אימרנעמבעז, כמתר אאץ טאנ א

םאיכטען. זיינע םאתאכאןםינעז
 זי האט פינסםזנדניש, און שנײ רענען, אויןי סוקענריג ניט

םאיכם. זײן גמזן צו הויז םון געטריבען איהם
 גאםםפורכםינע אאע ארוםנעקאיבען זיף־ אוום האט אאיין זי
םוםר. געזאנט זיי טײ גאאז א בײ און מײדאעו, און װײבער

הער־ זייערן געעפעגמ זײ ה*נען איעבע אוז עתםם םיט אוז
 ווז»ם םאנםעא, א באױז נעותון איז גאטספורכטינקײם די צער.
 הא־ זײ ;םאראאננ עהרנײצינען א און תוצפה םארדעקם האט
 םון באזוכער איברינע די פון װערעז צו נעעהרם נעזוכט בען
הירןי. דעי

 דער צואיעב ציםער אין נעטראנען זיף האבען זיםצען פיעא
 און מםט. די םון צװייטער א *דער אײנער םון שװאכקײם

 איהר אויםגעעפענט אײנע ניט האט אוינען אראפנעאןוזענע מיט
 נאםט־םורכטינע די געםאכט םרויעריכ האם װאס הא״ז א הארץ,
נשמה.

 אםעז »אע זײ האבען באווענוננען, און רײד זייערע טיט
םײער שטיאער יענער איז אינחנאין, אז דעם, י1אוי אננעדײם

 נע־ א נעװען איז עם — אוז־ ארבייט״,
 באויז ניט ארויםצוגעהז, םטריט איז פאהר

בייטאג אויד זאנדערע: נאכט, ביי
 נאכט די נעסוםעז ענדליר איז עם

 •הא־ זוארד פינםטען אי( עאעתשאז. םאר
 דונ־ בעװײזעז צו אגנעהויבען זיד בען

 וועםען םענשעו — נעשטאלםען קעלע
 נעזעהז ניט װארד דיעזען איז זזאט םעז

 איכ■ די י1אוי נענעכדינ קוק א םריהער.
 האם נםשו̂ו דיעזע םוז פנים׳ער םינע
 זײנען זײ אז באםערקעו. געקעכט םעז

 ביז- באוטיגע — כיזנעם״ ״טהאז געקומע!
 ניט איהר רארפט זיינעז, זיי נעם...

ײ װער; אבי געוועז ניט םאתעםע]  ז
 נעננםטערם איםפארטירםע נעװעז זײנעז

 נע־ נעבראכט זיינעו זואם יארק, נױ םון
 — און חברה, דײטש דער םוז װארעז

ײ װאם נעװיעזען האבען זיי  קעגעז... ז
 געפאייצט: נאםעז די אין האט בלוט
 נעװארעז נעשפאאםען זײנעז קעפ

■ אינקם. אוז רעכטם
 נעהאאפעז זיי האבעז פאאיםאײט און

 האבען פאליסלײט ארבייט. דיעזער אין
 אאזען רארוי מען זועםז» אננעצײנט זיי

 אבשלא־ דאחי U® וועטעז 1אי “״נעהז
< אוננעז, די נען ײ װי  נע• דאןי זײנעז ז
איז׳םילאדעאפיא... םרעםדע וועו

n נעסוםעז. איז םארנען דער אוז o 
שטיםען. צו אננעהויבעז האט

 האבען שפעטער שטונרע! פאר א איז
 רעװאאײעחט. פוז קראכעו דערהערם זיןי

 *נע■ זיד נמננםטערש די נז1האנ דאם
ײ םאײםט״:  די נעװיעזען עם האבעז ז

ײ האבעז וועאמ יענינע  אין געבראכם ז
 די געוױנעו העאפעו צו םילאדעאםיא
 עהראיך םערדיענעז «ײ אז עאעהשאנם,

ר  י1אוי זיד קען םע אז און ברוים, זייז
ײ .םאראאזעז. ז  אס וײנעז דעתוייאע .

חטייםם נעפאלזגז נענגםטערם דעדע
אעעתוינעז איתם חאם מןן אח ימרדי.

<

 באעק מיט קאפ איבער׳ז שלאגען צו
 ווערט עם װי זײ, זײנען װעלכע דזשעסם

 פןר 1םו געווארעז נענעגעז םערזיכערט,
.ליםאײט.  איז נעפונען אבער זיך האם .
 פאאיםםאן “.םרעםדער א ווארד םינםםעז

 1םע אז זעהענדיג און עםלי 1נאםע םיט׳ז
 איהם געקוםעז ער איז קעררי׳ז. שאאנט

 װיערער רעװאאווער א האט הילםע. צו
 םוידט: נעםאאעז איז עםאי איז נעקראכט,

רורכנעאעכערט. הארץ זײן האט קויל א
 געווארען ארעםםירט זײנעז עס איז
 אויך זײנעז עם אוז נעננםםערם. עטאיכע

 װעלכע פאאיסאײטע נעװארעז ארעםטירט
 א מאכען איז נעווארען בעשואדינם זײנעז
V8T מארד bd :8P’.» ״ םיט צוזאםעז  ז
 נע- א נעװארעז אנגעקלאנם אויד זיינעז

 האנד רעכטע די םינאי. ױיליאם וױםער
 םויר־ די זײנעז זועלכע װעירם די םוז

 •91 האט — אוז םיאאדעלםיא, םוז פים
 איז פעחאז וױכיטנע א נאד אעזער דואד

 סאנם«י- דער־ איז אנגעקאאגט געײארעז
 קײן נים איז פעחאז דיעזע אוז ראצימ

 טהא־ םעיאר םיטי אוזנער װי אנחגרער
 םער- א געוחמ את עם םםימזע ב. םאם
 פאאים־ םיגאי. םעיאר, םיסי חןם םון הער

 דײמש אײזיק בענעס, דיױויד אײםענאנט
v און c .םער■ זײנעז אלפ פאליסאייס 

 חןר האט האותג םאר נעוזארמ האאט׳מ
חי אױםנעוויריןט םעיאר סיטי מ ײ ײ  ז

 ווזן• נע׳םשפכ נים זאא ער אז אאיערס
 .יױיל פאליסאייט. די םים צוזאטע חמ
םינליש ווער: אכי ניט דאד איז ער

 טרײעא כיים אוז נעײ׳וז. נאד איז םרײעל
 לייםענאנט פאליס דייס׳פ אייזיפ זיינעז

מ• מפונען פאאיסלײט ויי אח נענעט
ן-------------שזאדינ זוארען פערברעכעז אי
a m מזעצ׳ג מאעקשאז די.  זײ- זיי .

 טער־ היבשע צו נעוואחנז םערמשפם גען
 1אי אפצלירס חאב׳ט זיי ■ייזאו. טינעז

m m ♦זײע־ :אוםזיסט אגער, האורסם
M *? * י׳■׳ ג•;'־ W w M + J

 זײנעו טרייעא נײעם א םאר אפיעאם רע
 טיט — tiM נעװארעז. אנגענומען ניט

ײ האבעז צוריק טעג עטליכע  נע־ עם ז
פאראד. אהן נאד פריזאז אין נעהז םוזט

 איז װאם פרעגען: דאד איהר װעט
 מיט׳ז און דײמש אײזיס םיט געװארעז

 איז דייטש אײזיה וועא, טעיאר? םיטי
 איז נעםאאעז צוריס װאכעז עטאיכע מיט
 אפאפאעה• פו; זאננ^ םעז װי טוידם. נאם
 ער אז םעיאר םיט' נענעז סאאגע די םי.
 מארד דער איז כעםהייאינט נעוועו איז

 נע- ארויםגעװארםעז איז קאנםפיראציע
 ער אז איהם נענ׳מ תײם די ;װארען

 םער־ צו קאנםפיראציע א געםאבט האט
 — נעזעצע עלעקשאן די געגעז ברעכעז

 שוא־ ניט נעמארעז נעםונעז איז ער װעל.
אז האם ער איז דינ  פוז נעװײנט י

.שםחזז. .
 םוז עטאינע נעננםטערם? די און

ײ  איז שולדינ. געוזאחנז נעםונע! זיינעז ז
 אאננע אוין» אװעקנעשיקט זיי האט םעז

 הא־ דארטע אוז פריזאז אין טערםינעז
ײ בען חרם̂ד איצטער ז

ײ — אוז  איהר מײנם :וועי די נ
 נע־ האבעז נעננםטערס די אז אםשר.
 1םע וועלבע דאאאר םויזענד די וןרינען

ײ האם  רעם םאר נעבען געדארפם ז
 טאהע איז נעלר דאם “? .דזשאבעל

 פאי באנת א איז מווארען אװעקמלעגם
ױ «ז«י אנער. זײ•  באנאננעז איז dp ו

 געװארעז איז עם און םארד א געוואחמ
 םורא םעז האם טוםעל נרױסער צי א

 ארויםצונעה• האאאר טייזענד די נמתאס
ױ און סעז. י נאוי ליעממ זאגם. מעז ו  י

 פוםט תײנער איז דארגמז. דאאאר פאאר
.חגם. נאך ניט  סענט פאאר אזא סיט .

 י מפענעז נעחענס־ אריםאז אז וואאט
איהחי סיינט וזי נראםערה̂ן פיינ< נאגץ

i-J;¥ ’F&SppZ *׳ ^
שוואכען א זי.אתיםנעלאזען

 םון חקעז אויפ׳ן מאנמז עאאםםיש נענום׳מ האס ער ןחנז
 שםריס, די תרך דורכצושפריעען *מונרייטען T* אום פערד,
. V איתר. *ו נןמםיימלט ןר מײי

 מך וױסענכידמי שווארצע דאס נעטאז כאפ א האט ער
מײותרונגען. <<רוױסל<מא גענוםה האם עד

 םון רױמז אוים׳ז מאנ«ז עאאםםיש נענום׳מ האם ער ןחנז
 שםריס, די תרך דורכצושפריעען *מונרייטען T* אום פערד,
. V איתר. *ו נןמםיימלט ןר מײי

 מך וױסענכידמי שווארצע דאס נעטאז כאפ א האט ער
מײותרונגען. <<רוױסל<מא גענוםה האם עד

איזזר מנזןב׳ח מדעלק Dipt נזףפאחנםק, די^ו^יימ נאך
Jin םאז jr וואו און שטהאםען זאא ער וואו האגדאזןן, » װי V* * *־̂י
ערםוטיגצן. איז פױיסנמן ואל

 איחם זי חאם ,jpnfo it אננץוציכען האט op נאר ווי
p איז dp tv נ?זאגט, |m אדיפנעזו?קם נאייןי v אז אזן םאנ 

iptb ם׳מ [pp טםעגדיג p i וואם נשםח, א tpe און ר?טיס, דארזי 
נשם̂ר די ipsw » איו טאיבם זײן או

העאפערין, זײן אאם פאיכט איהר אחם אזױ אפסחגריג
נאוואוםנד 1םיט׳ אײמ?שאאםעז שטארס אןן חהיג װיד?ר זי איז
.jpo’npt רײן א םון \ײ\

י / .

d איז ?ר pm אײנמאא, pbt ארםא־ א נעקוםען ביינאכט* 
 אויםמ־ שאאף, םון אויםגעבאפם זיך זי האם תײם, א םערטער

^ ג?זאבם און זיד צוינען  T8 אזיםנןןוועקט זי האם ר9 אז איי
 אז גע׳חאום׳̂נ זיך האט איהר זזאום. ה?ראיכען א פון םיטען

ױ נ?װארעז, נ?פײנינט און נעכאפט איז «ר  און םארםירער, א ו
 םען חאם אויסנעכאפט, ויך האט זי װאם מאמענם, דעם אין

הויט. די איהם םון אחנםעררײם?] נענוםען
באיה. אונבאװענאיכען אן איהר אויזי אויםנעשםעאט האט ער

שװײם. םון נאס איד& ג׳מוארען איז שטער[ דער
 איהם אויף קוקען נענוביען אוינעז איחרמ האבעז דערווײל

 נים ק״נמאא נןפך האט ער וועאכען גאאנץ. זאנדערבאחח א םיט
ײ באטערסם  האט איהם, אויף אזוי שסענדינ מענשען. p»p נ

t* ,אויםנעשרימ tv וױל. וי np דעם חאשות 1אי םאאזט זאא 
pnjpotp ד אין זונסאגpאוינען. די אין אאעם׳ס םאר היי־ד ר 
 שםעדען צו ניט זיך מיהט זי װי נעזעהז, »אע וואאנממ דאםאלט

פאיכטען. pײגt אין איהם
 הארץ זיין אויםנעפרואװט פריםטער דער האט דאטאלט

 םון חוצפה א נעווען איז עס אז אויםנ?װיז?[. זיך האס איהם אח
 ט”םענהvPאvם די איז וואם װײב, א זיד ipdpj צו זיים זײן

אאײז.
איגד?איז פרוי ביי טײ ביים םען האט צײט רpאבpז npn אין

ttwtbMb U UtilM MMM< ________________ i ווענען נזןד«רס סיע? p ' t i u  s
 און מענ?ר נעזעצמע םיעאע ■טלנעז דעדצ?האם האט םעז

 רײםער, םרופע נײער א אױף tpptp jpuvJpt jpt«t וואם פחילז,
bd האבען מאם p :pj זױדס• א 1אי םארשטעאוננ?ז ,

םארםיהרונג. דאזינער רער |p:jm געזיפצט, מען האט םיעא
 pרpײf באװיזעז חוצפה׳דינ האב?ז םענער poppvt האאב
 קאסטױםען אונאנשטענרינםםע די איז םרויען אוז קערפערם,

 אוז רייפען ײחי דורכנעשפרוננעז פערד, םון נעשפרוננע[ זיינען
 נעשעמט זיך האבען אלע אז צופט, דער אץ אזוי זיך געדרעהט

«|.P'P *י
p איז םאאס דאם נ?חפען |pn האט טרוטיינתרם םיט v p 

 מענשען םארנאדט האבען פא«האטען נרױםע רויטע, און ארײן,
צחאנתגען. םאףםיהרעריש? םיט

 םאר נעץ דאזינע די באשריבען און דערצעהאט האבען זײ
.איינצעאהײטען. ^אענםם? די םיט נשסות כענשאיכע

op ת א נעװארדז אנאנםירט איז ־ פראנדאם. ני
 נים אז פריםםער, דעם נעזאנט אינדעאיז האט דאסאאם

?איידמוטיג?ייט. אוז שװאכ?ײם פאי צייט די איז איצט
ippipv דארח מען i צו אום נים־נוטען םון׳ם םעםטוננ די 

 ד?ר־ .tpאםינpרװpאיב אח באזינען ניט זי jpp מעו צי זעהן,
 די זעהן אוז אותנד הײנט םיטגעהן איהר טיט <ר דארןז פאר

 1אי inpt אאץ הענען אאיי[ זאאעז זיי כדי פארשטעאומען,
אורטײצען.
.bvp טיט׳ן נעםאן שאקעא א האט פריםטער דער אבער

 נעזאנט, איהר האט ער ז.vיא איהר רםוטינטp ניט האט ער
שטאנד. זײער פון מענשען ם«ר נים פאסט דאס אז

 א פניפ״ארײן, אין איהם צואאכט דך זי האם דאםאאם
 צו פאראכטוננ אויסגעדריהט האט פנים איהר און נעטאן, שפײ
פײנהײם. םיאופ׳?ר זײן

tp^ נענופען איהר האט פריםטער רpד װען און r^ p a,
 וױ אז ערלאערם, איהם זי האט רײז, זײנע־ נעדאנ?ען זײנ? אז
 זאא היפא?ריט. א םאר נ«תאט חתונה זי האם אוים, עהט1 עס
.mpo א תאט זי tv בייײיייעז׳ איהר ער

 ג?קאוד האט וואם שםימע, א מים איזזד עי האט חנרװײא
 איהר נאד נעהז Dpװ ער אז נעשײאחזן, ?בר, א םון װי נען

םוים. צום אםיאו
jp^pt d אין pi ײ זײנען אװענר  י1אוי צירק אין נעזעםצן ז

 די זעהן ב?םםען אט געקענם האם מען ײאנ?ן םון פאאץ, אזא
 םענשען באטאנםע אאע נ?פונען זיף האבזק dp ײאו און רpם”ר

שםאדט. פון
 א באײד^וױ צײט נאנצע די :עװען איז פדיםטער דער.
שטימע. זײן אגיפצוהויבען נעסאיבמז זיר האט ער אזן םטאםוע

 געםודמעאם אדעם, פאר׳ן JPDאאfזpנ איחם האט י1 אבער
נע?יפתז. ניט נאך איז צײט ײןm 1 איחם, נעיוארענם און

נא־ םארבימעטראנעז זיך האט רײםער •ympvppi א ײימ
 אא? אין נעפאאען איז אםד1 דער tv ניך, אײי איהר פון הענט

 ד«ם אונםצר םון איתם אויף נעקולם אינרעאיז האט יײטעז,
r ניבעז אין <לז שאי^ר v נעזוענז־ט נ?ויזז באיק זיק אדיך 

אײ איהר. אױפ נ

a  m i t e■ % ״ <. “ ' י .* ר‘״ * ז י־ ־'.** *־ f i ״•v איהם. פאר נ^זאט
מר דמר tm םאתען אויף  געחאם נאך חאם n »ײ

 באנייסטערומ נדױם מים ױ האט אויגען, די עגמננען tt וױים
 דעם צרקאצדען גאד יואקלי^ נים זיך דארזי כמנן אז זטיטצעףם,

 נע- הײלע א בל!ױז איהם ציהט אריין צידה אין אז עולם,
־ s ■ םיחצ

םארני־ זײן צו אפס איהם צװיננט אטם זײז וױ אזױ, און
T אזי^ n נעסס אותנחנן, די איז במז t אליח rt באקעס־ 
̂שע די פען  וחנם n מארשפריים. וועדען וואס כױעונגען, פא

 װאך די סײ צידה, אין ו^אץ זעלבעז אוים׳ן אוחגגד אצע זיצען
 פאדטיויאוננס״ פון מחערט חאס n וואך. געססטע די םײ
 נײזנ די און םראגראם, די װידער בײט מען אז קוועצען, וחןדטע

׳ איצםמעד. דעד ®ץ ריימנדעד, נןוך זײן זועם סראכראם
 קזד גוםער »ון ערםאחרענער אן געװען איז פריסטער דער

 גע״ צוױיפעצ א איז רנע א אויןי נשסות. סענשאימ םוץ נער
 איהד איז אפשד חײס, וזעד ;הארצעז דיז אין געדוארען בירעז
זינד. םזן נאנמן איז ניט*פרײ אויך נשמה

באגײס־ האכען עט וױ דעדזעז׳ז, האט עד ווען אבער,
 פזן אטגעזאנם זיך עד האט *אוימז, איהדע נעאויכטעז טערט

גזנדאנק. דעם
 אנגע־ טרוסײטעז די האבען עס נאר װי #אזזענד יעדעז

 <וננעקוםעז זי איז שפיעלעז, צו סוזילז די און באאזען צו הויבען
̂רק איז  דער אןי געווען איז דואס פאאץ, איהד םארנזמעז און צ

 םיס פערדישע די אונטער םון זאמד דאם דײה. ערשטער
באשפריצען. זי פאעגט

̂וד זוי  סארבײ־ איחר פאדבײ איז רײםער שעזעער דעד נ
 םערד, םוץ רוקעז אוים׳ז אױסגעצומען שטעהענדיג געריטען,

̂ט  שזואד־ די״צופאאנטעדטע מיט קאפ זײ\ ארײננעבויגעז ער ה
 און צאנג, און פאמאדע םון נעגצאנצט האבען וואס האר, צע

 איהר. אויןי געסוקט תוק ננב׳ישען א םים ער האט זאנדעדבאר
שלײעד. דעס אתםער טק צוריסנעשמײכצצט איהם צו זזאם זי

דעם צו נעזזנטעד אצץ סערד דאס געהיחגװעט ה*ט ער
 האדט צתעקומען איו פעדד ד*ס ביז געזעסען, אי? ?י מאו

צוים, צום
 בראװא דעם םיז נצזזיאכט האט צירק נאנצצד דעד ווען

זי האט םרוכױיטערם, די םון דעם םון און פאטשערײ
 אדער פאצען שטענלמ םאענט זואס דויז, א נעװאדפעז געשיקט

זאטעא. זײן אויף אדער ברוסט, זײן אױף
 צוגעיי רײטער דער האט בציקען םיעצבאדײטענדע מים

 דודכעמאונ־ זיד האבען ךײ איפען. 9וײנ צו בצדם די דרמןט
 זײנען אויגען איד׳חנ שםיצ. דער איז תרכגערעדט אין קעז

̂ופען ברעמען. אראפנעצאזענע די אונטער געצ
פאיב- זײנע ערפיצט דערזוײצ האט פדיסםער דער איז

םען.
 װי פריהעא אדדימגעקוכמז איז עד זוען אײנכאא, אבעד
 םדוײ איהם איז ראח, זײן אויסטאן גענוסעז אס געװעהנציך

האדצעז. אוים׳ז געװארען ערינ
 זייז װאם מאטיײע^ גאמםפארכטיגע די אנשטאט ווארים '
 שפאגט זי װי דערדזערם, עד האט זינגצן, שםענדיג פצעגט פרוי
 מעאא־ צײכטזיניגע אונםער זינגם איץ ציםער שאא̂ן אין ארום
 גע־ אױסגעדאכם, זיך האט איהם װי האט, ער 'װעצכע דיעז,
צירק. אין דאמאאצט הערט

 געשטאנען זי איז איהר, צו אדײנגעהוהט האט ער ימז
 נאכר בײ הײנם אויך געוק הענעז צו אדם זיך, אנגעטאז און
ארײן. ציד? איז

 די זיך פריזירם צװענגעצ א מיט און געשטאנען איז זי
צאקען. שעהנע ארונטערםאצען איהר זאצעז עם אז האר,

 פצעגם שטענדיג וױיצ פאדװאונדערט, זעהר זיך האט ער
האר. איזזדע םארקעמעז גאאט זי

«P ̂ם האט זי װאס צייט, דער אין  איכט א נעחאאטען ה
 שפיץ די אױף ער איז זעהן, צו בעסער אום האנד, דער אין

איהר. צד צונעגאנגעז פינגער
דױ א פח דערשאאנען װי שטעהן געבאיבעז איז ער #בער

נער.
 געזוען שםענדײג איז װאס ארט, זעלבען דעם אױ^ פונקמ
 םים קארב א דערזעהן ער האט אױריננעא, םיט׳ן פארשטעצט

האר.
 גע־ צונעשמידםער א זוי איז, ער וואס ״צײם דער אין און
 געסצדקט. איהם זי האט איהר, אויוי געקוקט אאץ און שטאנעז

 אויגען איהרע אק אױםגעפאאםט ה^מן פײערצעך גדינע צװײ
̂ום זי און ̂ושען טיטאמאצ ה ציבמ. דאס פארא

̂וא ציכמ ד*ט מען ווען  האט אננעצרנדען, וױדעראם
אױדינגאעך. די אנםיז גיך אדיוי גענומען זי

̂םצען נענומען האט זי  גע- שטיםזנ ריחרענדצר א כדט און ז
 אםצױ אום םאנ, אאע דארף זי װאס דעם, װעגעז רעדען נופיעז
טנתן. ניט םיז געצעצמ אין געהן ׳זיגד איהרע םאר הוםעז

r אײן איז נעהאאםעץ הןום זי װאס צײט, דער אין און r n 
 םץ איאפנאעאוען גיס פריסטער דער האט איהם, ארום געהן
. בציין. זײן איהר

 pc װײטעז דער םון געהאצםען באיה זײן םים זי האם ער
ארבײטס״ זײן אין צוריחםרעטעז גענוםען ער האט דעם נ*ך זי.

ו א □ ױ פ ע ס ײ ר ם  ס

ר ע כ א מ ^ ר א ג י ס

 jrupp”«־o די םון ptrovP א
 געקוםען װאך לעצסע איז םאכער

PJM אונזער םון אפים 'rpnporM*

 צד אפיצל םאמענחח דעם נעלאזעז
מגיאן; אעט. אונזער םון םיטנצימדצר

 תןיר בריחנר! אזן שוחזססער
 פאז םון ארבײטער די װען צײט

 מאכס דער דורך האבען ודנדוסםריען
 אײניגקײט זײעדאדנאנמאציאן-און

 ־ ארבײטס״שםוטפג קירצערע געקעספפט
 כממשציכערע און װײדזשעס העמדע

 _ נ ארבײטער סיגאר די זײנען דימוננען,
 נעמימ.ו װי צאנע זעאבער דער איז בלימנז
 עקסטצןד? םדײ האבעז בתים בעצי זײערע
 אחן חאבעז ארבײמער, דיזע אמידם

 *צאאוצן און פרײזען n געדיסצן דחםנות
ײ ײ 4איי קאעגליכעז » ם*ד ארבײטען ז  #ז
n דעד סאנוםעקםשודעדס, נרדיסזג 
V p צונעחעדט ניט דך האבעז ׳םדאסט m 
 הונגער־געשדייצן די צו ציירעז, די

 חאמן ענדאיך און שהצאםעז, זײערע
 פארצוױיפ^ע זײעד אין מאכעד טיגאד

 - מיכמצ אעצסען צום געגומעז Tז
 ערהאעהרט איז סטרימן דזשעמנראל

 סמאר טױזענד 34 די און זוארעז,
 נאןױ אאע םח פחיצז און סעגעד
 קימטאל האבעז וועאכע די אפיאו טצטעז,

 חר חאבעז ױניאז, דער אין באאאנגט ניט
 ^נימל די פאדאאזזגז די.ארבײט, װארםען

ת  דעם אן אנגעשאאסעז זיך חאבעז י
סטרײלן. תשענזגדאצ

םי• בראװע די װי װאכען זעקס שויז
 » Vt פיזזדעז פממןד גאד
 מאנופעסטמד שטײנרײכע ױיערע מיט

 סיגאר די וױ װאכען זעקס שוין רערס;
 פאר סאסןי אין אײניג שטעהען מאכער

צעבען. בעסעחנן א
 וועצמ מאנופעקםשורעדס, סמאד די

 ךאט פיז זײאעז די דך צװישען צעוזאען
 אויסצוזמ״ ענטשצאסען זײנען ׳טראםם

 םדײמן זײ און מאמןר סיגאר רי נערעז
 םארצװײפזןצמנ, שעפעד די אין צזריק

 IJDiP זאאעז ױי אום נידעמעשאאנענע,
 מם־ פרײע זײער פארםזעצען װײםעד

םאאאאטאציאן.
 נעקוממ איז יקרזת שדעקאיכעד דער

̂דרעףס גדויםע די היאף צו  #מאנופעקכמ
 םאמך סיגאר ארימעז דעם מאטערט און
םאמיציע. זײן און

 בעסםע די איצט איז יקרות דער
 I; באר געצד־גײציגע די פון הענד די אין פע

 * זײמחנ אז װײסען זײ נרפעהטשורערם.
f אפגעשפארם ניט האבעז שקאאפען ' p* ױ 

 און פארדיענסטען, חאעגציכע די םון געאד
 V- ’■־ ואג- שרעלציכער דער אז זיכער זײנען זײ

ײ העאפען וועט נער  n .4 צוברעכען צו ז
מאמנר. סיגאר די םון אײניגקײט

 § א־־בײטצר אונזער פיז נאמעז דעם איז
 דערארי• םון איחגאצען די און אײנעקײט

t ךי צו איך אפעאיר שאװענומ, בײםער t 
 ttr.,אינטערנעשאנאל אונזער פון םעמבערס

 אױסגמיי־ מאצ אאע זיך האמנן װעאכע
 װעצמג סאציהאריטעט, זײער מיט כענט

 מך געצעגענהײטמן פיעאע בײ שויז האכען
 v קצזוסיד דעם פאדשטעהען זײ אז צײגט,
קאסף.

 חנר זאא ברידער, און שוועסםער
 p אײ״ מערען םאכער סיגאר די פון ססריילן

 מעבד די אדבייסעד, די זאאען סטוײײן, ער
 rom אינטעדנעשאגמצ אונזעד םון בעדס

 נעמנן אאסיר נעאד; שעםער די איז אעז
 אאםיר סםדײקערס, בראווע צו ברױט

 קעמ־ םדייע די פזן פאמיאיען די דזעאמן
פער.

 און ברידעד געאד, זאמעאט זאביעאם,
 האאעלןשאנס אייערע שיקט שותסםער.

 קווי״• זײ וועט װעצכער *־פארװערםם״, צום
 פארפעזד׳• נים ארבײמער קײן זאא םירען.

 ניט טארען מיר םציכט, זײן םאן צו אען
 מאגכצטעז םעאר־טראםט די אז דערצאזעז

 אױגאצ^ דעם איבער מריאוםםירען זאצען
ארבײטער. זירטען

 גא• וועט אפיעצ דיזער אז האפענדיג
 פון הערצער די אין אפקצאע אן םינען

 אעטערמנשאיי דער םון םעםבערס אמזערע
 ברודער־חטגד א אז ערװארםענדיג »וצ,
 סיגאד צום ווערען נ^עבעז וועם
— האםף גערעכמען בראורעז, אין

 ױניאני םרײד םימ איך פארבצײב
נרום, מישצן

ב\ אב.
דזשענאראל
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A

̂ר׳ם פון נאסיץכינעל רעדאסם
רעאקציע! דער םיט קאםםף *צום
 בא ברענגעז צו נויטיג ניט איז עס
 רעאקציע די אז פאקט, דעם םאר װײוע

 אאע כױט ארבײט לאנד אוגזער אין
 ברע• יעדע דערשטיהעז צו כחות איזזרע
 אםת׳ער םון פונק יעדעז םרײהייט, קעלע

 די אז װאונש. יערען אויםקאערונג,
 האט םעגשהייט די װעלכער םאר סלחםה,

 ניט זאצ באצאהלט, טײער שרעקליך אזוי
 זאל װעלט די אז און אומזיסט, זײן

 זײן םאל אלע םאר אײנמאיל *ױרקליןי
דעסאקראטיע, אםת׳ער םיט םארזיכערט

 װענ, א מיט און םרידען אמת׳עז אן םיט
 אוםגעשטערט קענען זאצ זי װעלכען אויף
 און גרעסערע אצץ צו ענטװיקלעז ויף

פאוטשריטע. גרעסערע
 װאוגש אזא איז זעהט רעאקציע די
 דאס, םון צױױליזאציע, ם.*ז סוף דעם דוקא
 אוז נאמעז. דעם מט אן רופט זי װאם
 די םון ערװאכונג די דערשטיקעז צו בדי

צעצ־ n פאסירונגעךפוו די װאס םענשען.
װע־ ארויסגערוםעז, ריאבען יאהר םינף מע

 משונה׳דיגסטע די אנגעװענדעט רעז ;
 געפאסט זעהר זיך װאלטעז װאם םיסצען,

 עס צארען־רוסלאנד. אמאליגען דעם פאר
 עס ;מיטינגעז םרידליכע באםאצען װערען
ווע• עס ;צײטונגען דערשטיקט װערען

 םינד־ דעם אחן מענשעז ארעכטירט רען
 צאנג־ װער^צושטערט עס ;גרונד םטעז

הא־ װ/גצכע אינסטיטוציאנעז, יעהריגע
זאד. אנרער קײן קײנמאיצ געטאז ניט גען
 אויף אויםקלערונגס־ארבײט אײנפאכע װי

בקיצור. לעבען; םון נעביטעז םארשײדעגע
 געקעםפפט האט װעאכע לאנד, אוגזער אין
 םארװירקליכען צו אום געבצוטעט אוז

 און םרײדזײט װעלט גאנצער דער םאר
םרײהײטעז. רי װערעז דעמאקראטיע,

 אזוי אויסגעזעהן דא האבען וועאכע _
 פארזאםלונגם• די —- םעסט־עטאבצירט

פרעםע־ אוז רעדע־םרײהײט םרײהייט,
רע־ דער םון םאתװאצטיגט—םרײהײט, ׳
 ארז ;שטײגער םרעכסטען אוים׳ז אקציע ״* *

װען־עס־ זאל עס אז עס, שײנט נאר גיט
 פאר• נאר דערצו, פוף א לעהםעז איז

 זעהעז, םיר װאס אלעמען, נאד קעהרט.
 רע־ די אז שצום, צום קומען מי* םוזען

 אזױ צאזען איהר זאצ מעז אױב א?ציע,
 ניט זיןד װעט אומגעשטערט, בושעװעז

 איבערבצײבעז װעט עס ביז בארווזיגעז,
 אונזערע םון סציאד מינדעסטער דער

םרײהײטען.
 איז גע׳עעהו קעז דאס אז געםאהר, די

גרױסע. א ?עהר װירקציר איז אמעריהא,
 איצט ;עםיהרם װערט קאמפף דער אםת. *

םאסקע. א אונטער װעגיגער אדער םעהר ״י .
ניט נאד דערװײל איז רעאקציע די

 איהר םיט אפען גאנץ ארויסגעסומען *
זואס אלעס, גע;ען קאטפף־ערקלערוגנ

אע• ^עהנערעז בעסערעז, א צו עטרעבט ,
 ניט דערױײל װערט קאמפף דער בען.

באװע• ארבײטער די געגען אגגעםיהרט
 דעם געגעז ניט אויד אזעלכע, אלס גונג, , י ׳•?

 נאר ם׳םיהרט אזעאכען; אלס סאציאאיזם
דעם געגען קאספןי א דערװײל כלוםחטט ״ %

גע־ אנארכיסטעז, די געגען כאאמעוױזם, -.־
ער• זײ, װ״ אז. אוז װ. װ. א• די מן

אונ• אױןי מכח די זײנעז עם, םעז מאערט
װע־ אנשטרענגונגעז אצע און אעבעז, זער
נרוי• די אום.אויםצוםיהרעז געמאכט, רעז
 באינדער א נאר א?ער אםעראציע. .*סע
WP די זיר װעט ערבײ1 אז זעהן, ניט 

 װערט היעט אפשטעאען. ניט רעאקציע ,
 אנאר־ די געגעז קאםפף דער נעםװורט
 די געגעז װ״ וג א. די געגעז ניסטעז,

 די וועט באלד באלד, און גאלשעװיקעס,
 גאנצע די באװעגוננ, טרײד־ױגיאז נאנןוע

װע• ערקלערט באװעגונג סאציאליסםישע ׳
 אן אלס באלשעוױסטישע. א אלס רען

 אויסגעראטעט מוז װעלכע אגארכיםטישוג
 צױוילי• די כדי װארצעל. םים׳ז urum ל

װערעז. געדעטעט זאל אוסערע ו»ציע
̂י דצם צוציעב טאקע און ...........ײאיי

* m אורצזיכסיגחיימ גרעסטע די tic דער

 בא־ ארבײטער ארגאניזירטע רי םון זײט
 דעם. צו גלײכגילטיג באײבען צו װעגונג

 שײנט. אונז לויט טוט. רעאקציע די װאס
 באדארםט באװעגונג טרײר־ױניאז די האט
 קאםפוי דעם םון םראנט סאמעז איז זײן

רעאקציע. די נעגען
אונ־ צו זיןי םיר װענדעז איבערהויםט

 די ״אינטערנעשאנעל״. אײגעגער זער
 די םון משד איז האט אינטערנעשאאל

 אױםגעקעמםט מאנאטעז עטאיכע לעצטע
 דאזיגע^ ךי זיענע. װאונדערבארע גרויסע,

 ער־ אין '‘םארדאנקען צו זי האט זיעגע
 װאונדערבארער איהר צו ליניע שטער

 ;האנדלעז אוז דענקעז אין אײניגקײט
 גרוי־ צום ליניע, צװײטער דער אין אבער

 מיר װאס מאמענט דעם צו טײל, סעז
 װאם םאקט דעם צו איבער, איצט אעכען

 גאנצער דער םון ארבײטערשאםט די
 נרוי- דעם םון דורכגעדרונגעז איז װעאט

 םאר װיאעז גרויםעז דעם םון גײסט, םעז
 װירדייגעז םעהר א םאר שעהנערעז. א

. אעכעז• םענשאיכעז
 גײםט ערװאכטעז דעם געגעז אט

 אונ־ אאע און רעאקציע, די עם ?עםםםט
 צו װערעז הענעז איצט ביז זיעגע זערע

 געאינגען זאא רעאקציע דער ווען גארניט,
דערשטיקען. צו גײסט דעם

 זעהעז װאס ארבײטער, װעז םאלגאיד,
 קלײ־ מאמענטאנע אײגענע זײערע בלויז

 צו גאײכגיאטיג צו קוקעז אינטערעסעז, נע
 װי טרױעריג םאר, קומט עס װאם דעם,
 םאחעטעהן. עס קעז מעז אבער איז, דאס
ײ צו קעז מעז  האבעז. ניט טענות ?ײז ז
 װער• די מט זײ װעגעז זאגען קעז מעז
ײ : קריסטוס יעזום פוז טער  מוחא. זײ ״ז
 טועז״• זײ װאס ניט וױיסעז זײ גאט,

 און ניטא איז ענטשולדיגונג אזא אבער
 ארבײטער, אונזערע פאר זײז ניט קעז

 ביא• װעאכע סויזעדע, צעהנדאיגע די פאר
 ״אינטערנעשאנעא/ גרויםע אונזער דען
 דער סײנט עם װאס פארשטעהעז, זײ

ײ רעאקציע. דער םון קאמפף איצטיגער  ז
 שרעק• די פאראױסזעהעז לײכט קענעז
 אויב קאמפן*, דעם םון ר^זואטאטעז איכע

 זיעגרײןי. ארויםסומעז זאא רעאקציע די
 גלײכ־ באײבעז ניט זײ טארעז דארום און

 געװען װאלט דאס צושויער. נילטיגע
םארברעכעריש. װירקאיד
איצט, אז סיר, גאיויבעז דערםאר און

 דער םון קעםםםע אײגענע אאע כמעט װעז
 אוז געענדינט. זײנלן ״אינטערנעשאנעל״

 װעניגסטענם געענדיגט, גאענצענד אזוי
 געװען געװיס עס װאאט דערװײא, פאר
 אונזערע אאע װעז רעכט, װי מעהר ניט

 ץ זיך צוױשעז האבעז זאלעז ױניאנס
 אויב קאנװענשאז, סארט א באראטונג,

 םרא• איצטיגער דער װעגען װיאט, איהר
 אינטער־ די סען װאס אוז זאא װאם גע,

 מא• איצטיגעז דעם אין טאז נעשאנעא
 אננע• זי זאל שטעאונג װעלכע מענט?

 רעאקציע די װאס קאמפזי, דעם אין מען
 זי, מיטלעז א םאר װאס און אן, םיהרט

 זײם איהר םון זאא אינטערנעשאנעא, די
 אלץ זיד די געגעז קאספף איז אנװענדעז

רעאהציע? צױושענדע מעהר און סעהר
 געװאלט געח םיר װאאטעז געװים

סאםע איז אינטערנעשאנעא די זעהן
 װארום האמפף גרױסעז דעם םון םראנט

 איהר אױט סײ איהר, קומט םאאץ דער
 בא־' איהר לויט סײ און צאהא און מאכט

 איז איבערנעמען נאר זי זאל װאוסטזײן.
 און ראאע, פיהרענדע די הינזיכט דער
 ױ- אנדערע אז גארניט, צוױיםאעז מיר

 קערםער־ ארבײטער גרויםע אנדערע ניאס
 בײשפיעל איחר םאאנען װעלעז שאםטעז

 אײן אין איהר םיט שטעאען זיר און
מיט שטעלען זיר גאיעד. אוז רײה

םעסטע־ די געגען האמיוי אין איזזר
האבען און װילען . װאס כחות, רע

 אוסגעםיהרט גראד הויכען א צו ביז שויז
 לאנד םרייע שעהנע אוזער םאכעז צו

̂ג גרויםצ אײן שאר  וחנאכער אין סאזארכ
n ורארם״ םרײעי יעחנר r בא• םריחנ

W באטראכט S FW ffh **ײ־
םוז װאס ®ירברעממ, אצם ראם.

וחר באשםראפט גרעדליך ארז שמרצגג
״ חגז.

 װיכטיס נים דא איז יחום דער נאר
 זאל עס זוער וױכטיג אזוי ניט איז עס

ױ אויבעז-אז, דעם םארנעהםען  איז עם ו
 אנהויבען זאצ איטיצער אז װיכםיג,

 נאך םיר דארםען און טאז. צו עפעם
ױ ערקאעהרען.  צוזא־ אזא שויז באויז ז
ױ מעגקונםט,  םון אלײן ציעא דער בלויז ו

 הא־ םוז און וחןט צוזאםענקונםט, אזא
 -p*m די אויף װירהונג שטארקע א בעז

 מיט דאר ארבײטען %ײ ? כחות ציאנערע
 אונםאראנטװארטליכ• אונערהערטער אזא

ײ װײל קײט.  זײנצז עס אז םײנען, ז
 קער• אזעאכע *גאר אםעריקא איז נימא

 אדער גרעטערער א םוז פערשאםטען,
 זײ װעםעז םאר באדײטונג. קאענערער

 זאלעז וחשבון. דיז אפגעכעז דארפעז
רפיהלעז אבער זײ  אז דערזעהז, און ̂ד

 און דא, זײנען קערפערשאפטעז אזעאכע
 האנדאעז. צו זײז געצװאונגעז װעאען זײ

 םיעא זיכער אבער אגדערש, ניט אויב
פארזיכטיגער.

 אויפ־ ניט טאקע װארום ״דאז און
 די• א כחות םינסםערע די םיט נעהמעז
ײ לאזען װארום ? קאמפח רעקטעז  ז

 א אהן מענשעז אײנצעאנע ארעסטירעז
 אויםהוײ ניט װארום רעכט? םוז סיםז
 געגען םראטעסט שטארקסטעז דעם בען

 אזא םארשװײגעז װארום ‘גבא̂ה אז^
 רענד א אויף איבערםאל דעם װי שאנדע,
 זײן שװײג, א כאםעז װארום סקוא?

 אידענטיםיצי• ניט און שרעקעדיג. אזוי
? איהרע ציעאעז נאבעלע רי םיט זיד רען

 א איז םייעהײט פיז פאליטיס די
 סוח פאאיטיק. שלעכטע א און שענדאיכע

 אונבא־ גענצליכער צו זי םיהרט סוח כא
 אזא ׳ טויט. צום דאז און האלםענהײט

 אינםערגעשאנאא. די װי ארגאניזאציאן,
 אדגאניזאציאגען. עהגאיכע טיעאצ און

 אי• זײעחג םוז םוט דעם האבעז דארפען
 װען דאז, שװײגעז ניט אוז כערצײגונגעז

,^  העכסטע די איז פראטעסטירען שרי
פאיכט.

ײז דא קומט אודאי באטראכ• די או
 װעט מעז ? הגוים״ יאמרו ״מה . :טונג
 באאשעװײ אלס םארשדייען, אונז אויך
 וועט מען רעװאאוציאנערען, אאט קעס,

 אויױ טיטעא אונזער צונעהסעז אונז פון
 וױ אבער, טרײד־ױניאז. באנא־םײד א

 דוקא װעט ערקאעהרט, שוין האבעז מיר
 האלטעז םון שװײגעז, פון פאליטיס די

 נידריגער און זואסער װי שטיאער זיך
 םיה• סוף כל סוף מוזעז נראז, דאס וױ

 גע־ קאםפף םון װעג דער דערצו. רעז
 װערטער די אין איז, רעאקציע דער נעז
 מאא א נאר אוז מוט לזוט. דאנטע, פון

 ארבײטער־בא־ די װעז צײט, די מוט.
 אזוי האלטען זיר געמוזט תאט װעגונג
 געמאכט נויט די דארעם האט און שםיא
 רױ םים׳ז צוזאמעז אוז טוגענד, א פאר

 צײטען םריהעריגע די םוז מוזשיק סישעז
 ^מאיא װערטער: בײז זיר געהאלטעז

 זגאױ״ ניע ניטשעװא יא ס׳קראױ, חאטא
 זוײס איר עק, בײן איז שטיבעאע (םײז

 די אװעק. איז צײט די גארניט) םרן
 װי• םוז און װײס ארבײטער־באװעגונג

 זיוי-נים״ מאכעז מעהר ניט קעז זי סען.
 םאר קוםט װאם אאץ, װעגעז זעהענדיג

 איז עם װארום אעבעז, עםענטאיכעז איז
 דירעקט זאל װאס זאזי קײז ניטא װרהאיר

 אינ־ די באריהרען ניט אינדירעקט אדער
ארבײטער. דעם םון טערעסעז
 די אז מעגאיך, םארט עס איז דאד

 ניט קען אזעאכע. אלם אינטערנעשאנאל.
 גרינדע װיכטיגע גאנץ געוויסצ צוליעב

 םײ- םיר װי קאמםף, דעם אויםנעהםען
 אבער זי ̂עז אזױ. איז עס אויב אוז נעז,

 איז העאםעז םיעל אוםן אנדער אז אויף
̂. גרויםעז דאזיגעז תגם v סאמםן

<1אוי איז צוריק װאכעז אײניגע טיט
 םיע• םון םארשטעהער די םון מיטינג א

 ברענטשעס רי:ג ארבײטער ױניאנס, לע
 ארגאנײ םארטנעשריטענע אנדערע איז

 בא- צו געװארעז באשאאסעז זאציאנעז
 טויזענד הונדערם םון םאנד א שאםעז
 רע־ דעד םיט העםפםעז צו אום דאלאר
אקציע*
גרױם. צו ניט איז םאנד דאזיגער דער

 דאס אנבאטראכט, איז נעהמט מען וועז
 טעטיגקײט איהר םאר ד.אט רעאסציע די

 די מאכט, די און מיאיאגען אונצעהליגע
 גאנ• דער םון מאכט שרעקאיכע נרויםע

 אט םיז היאף דער .מיט פרעסע. צער
אגגעםיהרם ווערם םאכט אעצטער דער

 די םון םארפעסטוג סיסטעמאטישע
 פארםשריט־ די קעז םאלק״ םון ^םודוות

 טאז ניט גאר ארבײטער־באװעגונג לימנ
 שרעקאיכען דיעזעז אט געגענצואוױרקעז

ניםט?
o ?י t םאר אט טאן. עס םוו זי און 

צו גע\ואחה באשלאסען איז צוחמ דעם
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ו אומזנחנ פח נ ת מ ר * פו *p m סיי 
ז פוו סײ m גױ־שרק םוז ר׳ מ  4נא יי
 V פאר נעםאן עפעס האמנז אאנד, צען

פאגד? דעם םוז באשאפוננ
 4אי טיר!וײסעו. ודםיעצ םיע< אזוי

 געװא־ געסאן v גארניט נאד זיך. ראכט
t האבעז אוםזיםט רען. o 1אי נעזוכט 

 לאמאלס׳א אונומרע ®ון באריכמען די
 איז זי סראגןגי דער אס װעגעז שפור

 גמ• אױםנעהוימן נ*ט קימצם םוז צוםאל
 גע־ זײסקוםירט װענינער ,גאד ;געװארעז
װארעו.

 םיר בלײבען. אזױ גיט םאר דאס
 אצס אינטערנעשאנאל דער צו אםעאירען

 pc טיםגליעד יעדעו צו און נאגצע א
 זיימר טאז צו אינטעתע^ואנאל דער

 דמר אין םאיכם, גרויסע זײער םאיכט,
 הונ־ די פון םאנד דער אנגעאעגענהײט.

 װע־ געשאםעז םוז דאאאר טויזענד דערט
 םעקרעטאר־טרעזשורער דער װי און, רעז,
 באראף. אב. אינטעתמשאנאל, דער םון

 אויפ׳ז ערמלעהרם ריכטיג גאנץ האט
 א װערען םאנד^גלײר דער ?עז מיטינג,
 זאל ארבײטער יעחנר נאר װעז םאקט,

 טחד צום קוואדער אײו ארײנשיקעז
 װי- איז וועאכער םאגד, דעם םון זשורער

 בא־ גרודער אגדערעריװי קײז ניט דער
ראף.

נוי־ נים שוין אוז אויםםו דעם םאר
 לאנגזנ קײו jo*b באזונדערער קײז טיג

 װי־ גומער גאר^אבימעלע באראטונגעז,
 אאגעסײז אין איבײנמר די זיכער, אעז.

 גע- צו םארגיגעז םעהר זיר איצט קענעז
 דאאאר א זאגאר אדער קװאדער א בעז

 זיך זאא צװעק. גרױסען אם׳דעם פאר
ײ  קוםם למנדאארד דער »ז דוכטען, ז

 אויו* העכערוגג א םון םאדערונג א מיט
 קאײנער דער הרעמער, דער אז רענט.

ױ פראםיטירער,  אאזט דער;גרױםער. ו
 פרײ^העכע־ א פון דין נזר זײז ארױם

 און געברױכעז. ױ' װאם אלץ, אויו» רוגנ
 םוזען אלעס, דאס אויןי םסאיעט עס אז
 זאל עס אז זארגעז, אױד ארבײטער די

 דיעזעז פון באשאפוגג די אויף םטאיעז
 געשאפעז געלד. דאס םאנד. װיכטיגעז

 םינסטערער דער נעגעז קעםפםען צו אום
 ניט נױחמ איז זיכער וועט רעאקציע.

אװע?געהן.

םי דער פון גרום א הויז. ױגי
 באזוך. א םים געוועז אםאא זויעדער

 עט־ בלױז םח קורצעז. זעהר א לײדער
 שײנט, אונז װי און, שטונדעז. איכע
י איז  םאאץ אײנציגער דער ױגיטי־וזױז \
 םעז װאו זומער-װעאט, גאנצער דער איז

 אונבארעטהערציגקײכ^ די ניט םיהלט
 םון אוםעטיגקײט די רעגענדעקײט, די

 שײנם דארט זוםער. איזמןיגעז אוגזער
 פחנה• םון .6אוסםמקײ פח זון די איםער

 אל- וועניגער םעהר א םוז אוז איכקײט
צוםריעדענהײט. געסײנער
 מאטעריעאע די אנבאםרעםט װאס

 איז דערפון ױניטי-הויז, דער םוז זײט
 גיממ אלע רײרען. צו װאס םיעא ניטא

 גאר־ ניטא אין הינזיכט דער איז אז צו,
 אםשר. םײדעז קרימיקירעז, צו װאס ניט
 נאר םיעל. צו אביםעלע שויז איז עס אז

 ווע־ לאזט.איבער זײם גײסטיגע די אויך
 זײנען מיר זײם װינשעז. צו װאם ניג

 בא־ ערשטען אונזער םיט געוחןן דארמ
 היבשצ א נעװאחנז געשאםען איז זור.

 דא• הונדערט עטאיכע םאר כיבאיאטעק
 װע־ ארבײטער די נאר זאלעז אוז לאו/
 צו װאס קריגען שױןץ זיי קענעז אעז,

 גײסטיג־לוםטיגע די אויןי און אייענען.
 םעז באםרידיגט. שטאר? װערט ?ײט
 אר־ די לױבען צוםיעא גיט װירקליר קען

 די אין טאנץ־לעהתריז דער םוז בײט
 חד געםיהרם ווערען װאס טאנץ׳האאסען,

 םון שמונדען. געװיםע איז טאג דעז
 םארזי• םיר קענעז ערםאהרונג אײגענער

 לעזערינעז. און אעזער אונזערע כערעז
 דעי אין םארםשריט מאכעז צו ניט אז

 םח אעסאגם אײניגע נאןי טאנץ־קונםט
 הא־ לײדער — לעהרעוײז םעהיגער דער
 ד וױ םחנגעז צו םארגעסען מיר בען

 איז אויןי אונםעגליןי. איז — הײסט
 גע• געםאכט םארמשריט באדײטענדער

 ײעא־ ענטערטײנמעגטס, די םיט װארען
 אװענר. יעיצז םאראנשטאאט װעיעז כע
 םוז שטריך כאראמטעריסטישער דער און

ײ דאם איז, װעלכע  אויסנע־ וחנרען ז
 טאאאנטעזי ^הײםישע״ אלץ םוז םיהרט
ײ םארשמעהען דאןי אבער  גוט גאנץ עם ז

 םאראינ- שמארק עואם דעם האאמעז צו
שטונדעז-אאנג. ממרעסירט

 *םוז אײנװאוינער ־ זוםער גאיקליכע
 װי נים, נאר װײסם איהר !ױניטי־הויז

 רער אין םײסםע די זיך אאנדױיאעז עס
 װינד״ און רעגען םח םעג די איז קאכםרי

 אנ־ אוז שםזב אין זיצען םח מעז ווען
 בוי״ רומתנדע די מים וואלד דעם קױןעז
י 1 וױיסענס דער פון סער ׳ ׳

אץ די ק עױ מ שאן א פעדערײ
אפגעשפי־ זיד חאבעז זײ װי ■אליםים, איחרע אוץ וועלם־אנשויאוע איהר

םיםי. אטלאנטיק אין קאנווענשאן איהר אויח געלט
יאנאווםקי ש. פון

כאראקסער,

 צװײםען חגם געװען ניט איז עס װער
m\ סאנװעגש^ן דער אױוי טאג דריטצז 
 סיטי, אטאאכטיס אין א. א. ם. א. דער םח

 םיט םארשטעאען׳ קױם זיןי \vp דעד
 זײנען עס אװאציעס שטורםדיגע ותאכע

 םר. םון רעדען די געווארען אויפגענוםען
s  j ,םאר־ חאט ער װעאכער אין פאאמב 

 פאאן זײן סאנווענשאן חנר פאר מצײגם
 גאנצען דעם םון סאציאאיזירונג דער םון

 רעדען די םון און אײזענבאהךםיםטעם,
 װעאכע אין דעאעגאטען, ענגאישע די םון
 קאנװענ־ דער םאר דערצעהאט האבען זײ

 אמאנײ ענגאישע די װאם דעם׳ םון שאן
 אויםגעטאן, שויז האבען ארבײטער זירםע

 און אויםצוטאן. וױיטער נאןי האםען 1או
 װאס ענטוזיאזם, דעם אױט אורםײאענדיג ן

 ״^אציאאיסטישע *dto רעד̂ע דאזיגע ךו
 אז׳ויםגערוםען, האבען גײםט, וײער אין

 אאע די אז םײנען געהאנט איינער *ואאם
 דער פון ?אנװענשאן דער צו דעאעגאםען

m .םא־ דורך און דורך זײנען א. א. פ 
 גע־ האבען םיר וױ דאף/ און ציאאיםטען׳

 שטארק־ דער אין א. א. ם. א. די איז זעהן,
 סאציאאיסטי־ דער צו אפאזיציע סטער
 קען װײזשע אםעריסא. איז פארטײ שער
 איז װאס מיט פארשטעהן? עס םען

 סאציאאיזירונג די פאר פאאן •אאמב׳ס
 סאציא־ קײן ניט אײזענבאהנען די ם\ן

 ׳א. א. ם. א. דער אזוי געםעאט װאס ציזם,
m יא.םא־ פאאן טאציאאיסטישער הגר 

? ציאאיזם
 גרונדזאץ ערשטער דער זיך, דאכט

 װי בראדערהודםי די פו) פאאן דעם םון
 םאאמב־ דעם אין ערקאעלט װערט צד

 קען עם און ניטא איז עס אז איז, פצאן,
 פריװאנדאײגענ־ װי זאך, אזא זײן״ נימ
 אײזענ־ די אז אײזענבאהנען; אין םום

 הײװײס, p י א ב א .פ זײנען באהנען
ײ מוזען רערםאר אז  פאב־ צום געהערען ז

 װיכ־ די אײנע*םון ניט דען דאט איז לי?.
? דא?טרינען םאציאאיסטישע טינסטע

 אײ־ נײעם דעם םון פרינציפ צוױיטער א
 דער םון אפשאםונג די איז זענבאהךפאאן

 םיהרט ורענץpאנp די װײא ?אנהורענץ,
 ; ציעא איהר אאס ״עםישינסי״/ צו נים

 פרי־ הױפטזעכאיף- איז ציעא דער װײא
 עםישענסי די דאם אזן וואט־פראםיט,

 גע־ אין נור דאס און ביײזאך, א נאר איז
 אעהרע א אבער איז דאס גרעגיצען. װיסע
 גאג־ אונזער אהיםוך גאנצען אין איז װאס
 און ארדנונג״ בורזשואזער איצטיגער צער
 טר. אין שטעאע אײנציגע קײן יאד

 שטורמדיג אזוי ניט איז רעדע פאאמב׳ס
 די, אט גראדע װי געװארען אפאאדירט

 װיר?איף דאר איז דאס און
 זעהר אםאאדירט װערם זײט אײן פון
 דזשוירזי, נױ םון גאווערנאר דער pארDש

 די װי אאנג אזוי אז ער?אערט« ער װען
 די םאד שטעהט א. א. ם. א. סעכטיגע

 האט אםערי?א, אין ארדנונג וזערשענדע
 די םאר האבען צו מורא װאס גארניט זנר

 איבער־ וויאען װאס כוחות, צושטערענדע
pאון אראם׳ קאפ מיט׳ן אמעריקא מהרען 

 צוױי־ דעם אויף זײט, אנדער דער םון
 גרא־ אפאאדירט גװאאדיג װערט טאג, םעז
 א האט װעאכער צושטערער, םין אזא דע

 איצט םון :ארדנונג גאנצע די װי פלאז,
 געענ־ אוים, גרונד םון נאנצען, אין זאא

װערען. דערט
 אז םײנען, אײנער הען נאטיראיד,

 האם ״בראדערהוד״ די םון םאאן דצר
 םון אויגען די אין חן געםונען דערםאר

 איז פאאן דעם אין וץײא ?אנווענשאן׳ דער
 דעם צונעהטען םון עאעםענט דער ניםא

 די צו םערגעאטיגונג א אדזז אײגענטום
̂די פאאן דעם אױט איעענטימער.  דארםען

 װעיעז באצאאט אײגענטיםער איצטיגע
 אינװעסט־ זײער וױפיעצ פירטה, יעדע
 35מא םונ?ט דער אבער ווערט. איז םענט
 וועני־ האר א אויף ניט אאץ נאף איהם

 די צװישען װארים, סאציאליםטיש, נער
 םיע־ זעהר דא זײנען נוםא סאציאאיסטען

 ?אנםיס־ יעדע געגען זיינען וועאכע צע״
 אהן גיצאיכ?ײטען עםענםליכע םון ת»צ'ע

 םריהעריגע זײערע םאר םעמעאטוגג »
 רמגי־ די אז גאױבעז, זײ אייד באזוצער.

 באנדס םון געשםאאט דעם אין דאחי חננל
 אײגענטײ םריהעריגע די אאע באצאהלען

 אין .פארםײען די.סאציאציםםישע פמנר.
W די fp םלחטח־ דער םאר םון יאהרען 

גאר חאבען צענדער, אצע מועט אק ציים

 קאנפיס?א־ אנדער הײן .געפאדערט ניט
 םו ניצאיכקײטען. עםענטאיכע די םון ציע

 אזוי סאציאליזם דער איז װאס פאר
 אז ״כשר אזײ םאאטב־פאאן דער און טריוי״
 ניט ?יף שעהמט $איין גאםפערס זאגאר

 דער םון עהרעךפרעזידענט דער זײן צו
? םאאמב־פאאךאיעג

ווע־ געהאנדעאט זיף װאאט דא װען
 j״p אפ ניט זיך גיבען װאס םענשען, גען
ײ װאס אאץ װעגען וחשבון דין  טוען, ז

ײ װאס שריט, יעדען װעגען  םאכען ז
 םאר־ אײכט גאנץ געהאנט םען װאאט

 װאאט מען םראג;ג דאזיגע די ענטפערען
 מעגשען דאזיגע די אז זאגען געקענט

 אויף ניט, װײסען זײ טומעא־קעפ, זײנען
ײ און זי*.זײנען, װעאט װעאכע  קענען ז
 פונהט זײן זאא װאם עטװאס, טאן הײנט

ײ װא? דעם, צו אהיפוף  ־yp און וועאען ז
 נים םען iyp אבער דאס מארגען. טאן נען

 דער צו דעאעגאטען די װעגען באהױפטעז
 די װעגען איבערהויפט און לואנװענשאן׳

 עס װער םעדערײשאן. דער םון םיהרער
 זיד און ?אנװענשאן, דער אויף געװען איז

 ?אכ־ די דוקא םון רעדען די צו צוגעהערט
 געמו<ט האט דער םיוזרער, סערװאטיװע

 זײ, מיט אײנםארשטאנען אז, צוגעבען׳
 מעפשען זײנען זײ דאס אבער ניט, צי

 הארטער א מיט ?עפ, קאארע גאץ :ייט
 אפט גאר װעאכער אן אאגיק* .:טרענגער

 הארט גאנץ אנגעשטויסעז זיף האבען נם
 מאנכע גאר געײארען צופואװערט און

tynn i אזױ, ״ראדי?אצעז", אונז^רע םון 
 געװאונשען איף האב אײנמאצ ניט דאס

 ראדײ די צוױשען חאטש װאצט הצואי
 אזעצ־ קאם צאגישער אײז געײעז ?איצען
 טו רעא?ציאנערען. די צװישען װי כער,

ערקצערען? עס םען ?ען װי
 םארגע־ פאאמב־םצאן דער איז אםשר

 הן־ די אז קוגציג, אזוי געװארען בראכט
 זײער אין ?אנורענשאן דער צו אעגאטען

 בא- ניט האבע̂ן םראסטקײט״ ״הײציגער
 אין סם סאציאציסטישען דעם םער?ט
 בצויז םאצ. דער ניט איז דאם אויך איהם?

 ״סאציא־ װארט דאס װאם דאס, נאר
 אין איהם. אין אויסגעצאזען איז ציזם״
 סא־ ?ײן װאצט אבער איבעריגען אצעם

 מאכעז ?צערער געקאנט ניט ציאציםט
 ער פצאן. דעם םון ענד־ציעצ סאמע דעם

װערען. צו איבעתעגצבען םארדינט
 צו געזאגט פלאמב מר. האט ־־־ ״נון׳

 דער איז ד#ס — רעדע, זיין פון ענדע
pדיזען םון ס?עטש מעכאנישער ורצער 

 תנאים נויטיגע אצע האט װעצכע פצאן׳
 ^פערא־ דער םון ?אסטען די מאכען צו

 ?צענער, אצץ אײזענבאהנען די םון צי#ן
 די ארבײטער אײעזנבאהן דעם םאר און

^ײ די םון טײצ דעם םון םארזיכערונג  פר
 װאס צו און פראדוצירט, ער װאס טען
 דאס נאר װען אבער בארעכםיגט. איז ער

 גצויב פצאן, דעם איז געװען װאצט אצײן
 םאראינ־ געװען װאצט איד אז ניט׳ איף

 חגרםאר, איז עם איהם. אין טערעסירט
 איחם, הינטער גייסט א דא איז עס וױיצ
 פצאן. דעם אין נשמה א דא איז עס װײצ

 װצצ־ צײט« דער םון גײםט דער איז עם
 זײן אײנצעצנעם יעדען צו צורי? גיט כער

ענטוױ?צונג. םאר נעצעגענהײט
ײ  ?ײז האבען ניט tyiyp סיר ואגען, ״ז

 אבער, ?אנ?ורענץ. אהן ״עםישענםי״
 אונטער דאס דאך, וויײסט מענער, איוזרי

 ?אנ?ורעכץ האט צושטאנד אצטצן דעם
 נים און פראםיט, םאר בצויז ע?זיסטירט

 .“״עםישיענםי די םאכען צו גרעסער אום
 נעװען איז עוצם םאר׳ן בענעםיט דער

 םאר שםיעא דיזען םון בײ־זאף א בצויז
 ציעצ דער נעװען ניט איז דאס פראםיטען.

D א נאר סיםטע̂ם דעם םון p n ^ r ''n, 
 םון פרײו דער אז דאף װײםט איהר און

 איבער־ צוױיםעצ אהן האט ?אנקורע^
D שםיגען rr .איז ?אנ?ורענץ 'בענעםיט 

 גע־ א אין צד, אײן םון םארזור א בצױז
 ארױםצו?ריגען אונטערנעמונס װיםער

 צד. צוױיםען א םון םראפיט מעהר װאס
 װאס םרױואט־בצנעפיט ׳ יעדען םאר און

 קאנ?ו־ אצגטמיײשר דצר םון ארוים ?וםט
 םרײ נרויסער אזא פונקט ו*א איז רענץ

װאט־םארצוםט.
 םאראינטערעםירם געװען איז ״װער

 גע־ חאט דער,׳װעצכער ?אנ?ורענץ? אין
 װעצכער דער, איהר; םוןי נוצען צויגען

 בא־ גרעסערע א אביסעצ גע?ראגען חאט
ױ םאדשמאנצז, ער.האט װײצ צויגוגג, ו

 םון אװצ?צותיבען םעהר אביםעצ אזױ
 *ז וױיסכ^ איהר גון, . צװײםמן. דעם

 חא״ שייץ סאםע אויפ׳ן םענשען די בצויז
^ty בען ipy i אט דאנ? א געצד, םעהר 
 אנחג־ אצע אבער ^קורעגץ־סיסטעם, די
 זײנען —< װעניגע דאזיגע די חוץ א — רע

n איז געװארען געטריבען m p w דירך 
 זײע• פארצירען װעצען זײ אז םוראי םורא,

n ,פרא־ ניט װעצען זײ אױב חשאבס 
 אנאנדערען; םאר פראםיט םעהר דוצירען

 דעם זועט צאגע זײער אז מורא; די דורך
 םיט װי ערגערע, אן זײן טאג נעכסטען

 װײסם םצנער איהר . םריהער טאג א
 עכנסטע די איז שרע?, םורא׳ אז דאך,

 װעצ־ תרןי ערד, דער אויף טרײב־קראםט
 עםישיענסי. אויםבויען ?ענם איהר כער
 םארבא־ דער טורא« דואט װאס סענש דער

 ער חסרונות. עקזיםם׳יחןנדע די האלט
 איז האםנוננ מאכען. צו גוט ניט זײ זוכט

 םורא מענער. פרײע םון באגײסטערונג די
 םיר ש?צאםעז. םון טרײב־?ראםט די איז

 די באגײסטערונג, דיזע אט האבען װיצען
 זײן זאצ װאס מענער, פרײע םון האםנונג

 פרע״ דעם םון אצע״ םאר אויסגעשפרײט
 קארפארא־ גרויסער דיזער םון זידענט

 אינגעצ. אםיס םינדעסטען צום ביז ציע
 דאס װיסען, זאצען אצע זײ אז װיצען םיר
 םון םראפיטען די אין טײצ א האבען זיי

 דער אין און םעהיג?ייט אײגעגער ז׳ײי♦•
 יעדער אז ױיצען, םיר אצע. ן1ם עהיג?ײט1̂

 איז װעג דער אז וױסמןי זאצ ארבײםער
 שיײו, סאםע צום במ איזזם פאר אפזןן
 און דעתרײכען, נאר עס |yp ער אויב
 דער אױןי מאכט ?ײן ניטא איז עס דאס
 זײן פאדהאצםען ?ענען זאצ װעצכע ערד׳

 ארבײט זײן נאר אויב םארװערטס־געהן,
 טרײב־ אזא מיט באצױנונג. די םארדיענט

 םאצ?אמענחײטען א םאר װאס ?ראםט,
 דערגרײ־ געקאנט ניט דען םיר װאלטען

 מיר װאצטען ע?אנאמיעז םאר װאס כען,
 םאר װאס און מאכען, גע^ט גיט דען

 גיט םיר װאצטען פובצי?ום צום דיגסט א
! געבען געקאנט

 גרויסער דער פאבלי?, דער ״און
 צאהצען טוז װעלכעי #םאל?ס־קערפער

 זיכער״ טיט געװאוסט װאצט אצעס׳ םאר
 וױםיעצ םעהר, ניט צאהלט ער אז ?ייט,

 דיזען מענעדזשען צו אום נױטיגי איז עס
 ארבײט ?ײגע^די צו אוס און אײגענטום

 די זײן צו אנשטאט ארבײטער. יעדען םון
 װי מעהר, די ?ענען סיסטעם א םון דינער
 ,,װע אײזענבאהן־ארבײטער, מיליאן צװײ
 אר־ םון ארעם העבסט־םעהיגער דער רען

 האט װעצט די װאס םאצס, םאר׳ן בײט
 די נאר זײ גיט איהר אויב געזעהן, אמאצ

 םאראנטװארטליכ־ רי און אויטאריטעט
 םאראנט־ און אויטאריטעט אהן ?ײט.

 אױטאמא־ בצויז זײ זײנען װארטציכקײט
 ערהויבענדע גײסטמע ?ײן גיטא טען•

 איז עס און —־ ארבײט *זײער אין ?ראפט
pp זײן. אזוי זאצ עם װארום ניטא, גרונד

 שטודירען װעט איהר האםעז׳ ״מיר
̂וען, מיר פלאן; דיזען  װעט *<ר אז הא

in n p גוט איז ער װײצ חסכסה, אײער 
 אײזענבאח״ די םאר בצויז ניט םאםיג און
 זײ אײף ער |yp צוערשט חאטש — נען

 אנ־ איז ער נאר — װערען אנגעװענדעט
 אינדוסטריע׳ יעדער אויף צואווענדען

 א״ער םאנאפאצ אויוי באזירט איז װאם
 פאײ״ ער אז אידגצױב, און פרױױצעגיע.

 אינדו־ אין טרעי א זיך אין ?ערפערט
 םארנד איז װאם ענטװי?צונג, סטריעצער

 איצט ב*י איז װאם אצץ םון נעשריטענער
געװארען/ םארגעשצאגען

דעלעגא• די אז קצאר׳ אצזא איז עס
 טצית ?ײן מאכען געסאנט ניט האבען טען

 פצאטב־ דעם םון כארא?טער דעם איבער
 פאר־ ניט זײ םון איהם האם ער פצאן.

 אויםגענו־ איז פצאן דער און באהאצטען.
̂ם םיט ►נעװארען מען  באנײסטערונג, גרו
 א םון באוױיז בעסטער דער גים דאס איז

 אין געפיהצ סאציאציםטישען שםאר?עז
 x א. דש* פון טcערפערשאp גאנצער דער

 זייט, אנדערער דער םון דאד און צ.? א.
 דא זיינען יפארצײ?ענען ניט עס סען מען
 געגנערשאפט ̂ביטערער םון סמנים אצע
 ער־ די איז װאו טו׳ סאצייאציזם, צום

? דעם פאר ?צערונג
 איז זיף, דאכט םיר װי ענטפערי דער

 סאסע דעם אנבעטרעםט װאס פאצגענדער:
 געג־ די איז פעדערײשאן, דער םון קא•

טעחר סאציאציזם צים זײנע .נערשאםט
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 יצחענצימנז א פון
 ו •רינ^ייעצאן%פאד א

 אםעריסא אין נעכםען פון ערשם ניט
 סעסועצ אז םאקט, באקאנטער א עס

 טעגױ עםענטציכע זײן און יערס
 צימצ־בחנס דער געװמן אימער זײנען

 און אטאקען סאציאציסטישע אצעדצײ
 איז עס אונםארדיצנטע. נאנץ אפט

 גצױנזןן װעצכע דיזעצגע, אז װירדיג׳
 דערעחזרער נ׳יט או טעאריע, דער

 ם ךעם באוומנומ די נאר באוחנגונג, די
n jn אםאקי• אײז אץ געהאצטען חאבצן 
 אײגצי־ דמם אצס גאטיערם, סעסועצ רצן
 נ^״י די װארום שוצדיג״ איז װעצכער גען,
 אטערי?א אין ארבײטער־באוועגונג צע
ײ, ?אנסערוואטיװ, אזױ איז  jjW׳t װעצכע ז
 אגחעגגער םארברענסע אזעצכע נען

 אומשטעג״ ע^אםישע םון טעאריע דער
 גע?אמו ניט םאצ דעם אין האבען דעז«
 אײגעגטיםציכזנ די זעחן גצװאצט ניט און

 אמעריקא, אין אוםשטענדען ע^אםישע
 אײנצעצמנס דעם געזעחן האכען זײ נאר

ft מענשען, t גצש|ד איהם י1אוי האבען 
 אײנציגע די אצס שײעבעצי איז סער םעז

 בא״ דער׳ארבײטער אין מאכט םינסטערע
 יחןשע סאציאצ^סטישע גאנצע די װעגונג.

 סאסע דער ביז דעציאן פון צײטען די פון
 עזץון בעסטער דער איז צײט צעצטער
 1ע11יאהחנז צעצטע די אין אםיצו דערצו.

 1טעחד־םרי א אנגענוםען שוין חאט טען
 עס איז צ״ א. י א. דער צו שםעצונג ציכע

 ״בויערען צו אום געװען אצץ׳נאר אבער
 א. דער געבען צו אום אינעװעניל/ פון
f אירנעגד ס#ן. אנדער גאנץ א צ. א. ם, e p 

ו האט װאס באװעגונג, י  m אויפגעחױ^מ ז
 ■ אױפגעיי באצד איד צ. א. פ. א, די געגען
 ו^ס סאציאציפשען די םון געװארען כאפט

 סוןי דעם םארגיכערען זאצ עצכע1ו אזעצכע׳
 א דען איז מאכם. םעדערײשאנס דער םון

 אומשטענדען אזעצכע אונטער אז חידוש,
f גצגנצרשאםט •ערזענציכע n זיך זאצ H 

מעהר םמהר װאססען, ^ו̂ן  סיס און צ̂ו
 גצג״ א אין אוםװאנדצען זיף צײט דער

 כאראק• פרינציןיעצען א םון נערשאפט
®ך. ? טעי

 טאקע זיך האט צײט דער מיט און
 פרינציפחד שטאמןער א אויסגעארבײט

 הינזיכטען: םיעלע נאר אין געגענזאץ צער
 גאנ• ױי\ לײגט סאציאציזם דער װעהרעגד

 וײנע און שטאאט דצם אױף האפנונג צע
 אוג״ די פעדערײשאן די באטאנט געזעצע,

 ארבײטצר• דעם םון טעטיגקײט אבהענגיגע
 די גערן זעהר ניט זעהט םעדערײשאן די

 אנגעצעגצנ״ אין שטאאט םון ארײנםישןנג
 tyjyp 1 אצײן ארגײג;,.״ די יואס ףײטע;,

p ם״פ w+p דירע?םעז א דורר פםזהרען או i 
 םע״ י־י האצט געװיס *ארבײטס־געבער. די

 וארבײטצד־נעזמ^מבומ* פון דערײשאן
אױןז םיעצ אזוי אויף נאר אבער

'0$

 הא ניט הען ארבײטמר-געזעצנעבונג די
 די אויי־י וױױהונג אפשװאכענדע ?ײן בען

 װײ אוי\י ארבײםער, די םון אײניגקײט
 איני״ זײער זײ םון גיט רויבט זי פיעל

 דער םון שטאנדפונ?ם דעם ציאטױוע..םון
 בע״י םיעצ צמשא׳ עס, איז םעדערײש^ן

 אױספיהרען זאיצען ארבײטער די אז סער,
 דורןי ארבײטס־םאג שטונדיגען אכט אן

J דער אז װי ?ראםט, אײגענע זײער ip- 
 אצ״ אן פאר געזעץ א אננצםען זאצ גרעם

 ארבײסם► שטונדיגען אכט נעסײגעם
pfw.־' ‘טאג.

 דך האט הינזיכט צוױימער א אין און
 פרינציםיעצער^. שטאר?ער א ענטװי?עצט

 סאציאציזם דער װעהרענד אונטערשיעד.
 םראזעאצאגיע זײן אין װענינסטענס, איז,

 איו רעװאצוציאנצר, אצץ נאך געבציבען
 ; צײבאר אװ םעדערײשאן אמערי?אן די

 ניס װײט חאטש — טעאריע, דער אין
 טאדטעגציכצ איהרע אין םראחטי?, אין

 טעחר און מעהר אצץ געװארען—?עםםע
 גצויבט צ. א. ם. א. די רעװאצוציאנער.

\י םערונגען.yםארבv שריבדבײ־שריט אין
 אונ״ דער אבער איז אצץ םון םעהר

 חצאםענ• פון צעהרע דער טערשיעד:אין
 פון וױגהעלשטײן דער איז װעלכער ?אםױ
 און םאציאציזם, רעװאצוציאנערען דעם

 באשטריטצ! םאלשטענדיג װערט וועצכע
 מד צ. א, ם. א. די צ. א. ם. א. די םון

 ; באזונדעח אצם ארבײטער די ניט טראכט
 באזונדעחנ ם<ט ?צאם געעזצשאםםציכען

 הינזיכטען ע צ א אין אינטערעסען
 שטעצוננ איהר איז דערםאר צעבען. פון
 םײנוי• <ףין ניט אוםן בשום פאציטי? אין

 פארםײצן.)ע?זיםטירצנדע די צו ציכע
 איהר םון זײן״ ?עז ארבײטער

 גו א דעםא?ראם, גוטער א •וגפט,
 סא גוטקר א אדער ו״עפובצי?^:^

 םעחנרי די םאר פאציטי? ציםט.
 געוו םאר וױ זאד, •ריװאט א

 חװזפאר * חנצמיאן די ציאציסםלןן
םי א גאמפצרס, א קען

w y
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m 1 !נעבאך־ וױיםאן,
•)1(«עליע«*

י װאהלינער א. םון — -—1

4 ״,• i

»3 if* םחןםמעאם״ )n ,רי«ים« i n 
 זיד מריממן מומרעס, פיגרן •חסיחננם

P ip  P in  m .(םון ציידט a n וו*ם 
c הייםם וויצטצן n האנדצען סןוננחנם 

 tp»p5m הייסט ימוננתם דעד וו*ס און
 קײז און נים. חיאוי 1קיי הו׳םט ןוזמדלען

 pe קוםען נים *ייך װעמ הילןי נרויםז
arn  ,a n זם נארמױפעז יוועם םען» 

ptoo דער םון די 1ק*סם־«-ײ פאר 
panto איבמרנצבליבענע p 'k t  ppam 

ajm bp /tnp»V זײז tnp אויוי נענונ 
ר׳ז צןוהן *יין « P^P. די םעמן ײח 

a *ייטוננען rt tram pm parvn ip 
u די טיס tPmua* ײיא׳מ, זײ זויפיזןא p 

 םעזזל סונמ עםלימ און בייימיז סונם
a זײ וו^ען רייז »ון n נים מהר פולם 

ימנעז.
:אמ יעזס א«נע די איז אלנפנױין אין

m תר  m» p p ir לקפ-8 נרויסער* 
 םיי אױפגזוועקט ה$ט אזנצופריעחןנהײם

a n ,טײ פרעזיחננם a n ,םײ ימוננחזס 
 רײ־ צו אנהױמןן apii טען .pane די

tn ױי י מיטלען, זיכזזן און a n יקרות 
 זוכען נעהםקן וועם מן *פצושוואכעז,

 *ום נעבראכט האבמן װצלכע פאקםען, די
p די *ון יהחת שוירערליכען n ^ ir םון 

 רייד די יירד ae«n, 18 ם?ז *ח יקרות,
a n  tw נעפיאדער apii יינשטוע־ םען* 

a םען n ,ז עולם* tpa ח טום׳* i n 
 פארטזע־ און בארוהימה זין־ וועם עולם
 »ון.״ *דייזעז, הױכע די tptopv צו מן
m האן  apii אפשםאד- שטורם נאנמר 
ra די און מן tfru p  pto און pane 

 רוהינ און אײנ^לאנמן װעלען װאוממן
 אונספרזוכהגס־קאםי־ די אק װעםלען

a ביז «יך האט אזױ <זעט. v r אזױ- אין 
w מען ה*פט *ווי אוז נעפיהרט פעלע 

apii פיהדען. וױיטןר זיר
w איד n ,דעט *ז אמר ip* מאכען 

*ipu t*  pipni גיוווו און ת » וז  מו
 אזוי נאםיליזע די טראנט מען פשם. אין

 *ו־ ווערם זעס בי ברמעט, «ום לאננ
 אזא, לאמ די זייז ««ינד »ת בראכעז״.

ד1 מיט טעחד װעט טען אז  אפ- ניט יי
 apii וואתשען םרוטע טיט און קומען

ו מען י  באגרענזמן. קענען נימ טעהר ז
a איחענבאהן טייל » * r םון ארבײםער 

מד פטרייק איז ארױס זיינען לאנד  אי
 :־nvnifD פיהרער, זייערע םון קעפ די

 nrwPB די את מיידזשעס, nכעJהז דינ
ר האמז זײערע  און אונטערמנעבען זי
 טיט קאנשערענץ א אין עמןאעחרט האבעז

 רn םיז האינם, דזזתנעראל דיתויוטאר
 אויב דאפ אדםיניםםראציע, אײזענבאהן

 ווײדזשעם העכערע פאר פאדערוננעז די
a ביז װעט n ניט סעפםעםבער צמייםען 

 אײזענ־ «לע ױעלען װערעז, נאכנענעבען
 לאנד נאנצען םון ארכייטער שאפ ב«הן

םטרײ^ איז ארויט
די אז ניט, צװײפעל קיין ט׳איז או;

*pram t כייטער e m p  a n אג־ »ן
jrtn ,ייח ארכײמר Dip כים נאר איז 
צױןיתן. צו ניםען גמכממר אזא

 פאראן איז ארבייטער די אחוץ און
 װעל־ שםארקער, גאנץ א אוז הצאט א נאך
 און InריDאונצו זיכער אציגד אין כער

a לײדט t איז דאס יקרות. םון טייסםיז 
p n אל־ אין סלאם הרינענדער פאלארי 

a נעםייז• n פארשיעדענע די זיינען 
 אנמד אפיט בוכחןולמדם, קלײריזם,
a שםעלםע, w ra n ,אינשו־ ממטטע 

a :nצייטונום־ אמנטען, אנדערע און ־ 
 טױזצנ־ הונדש־כמ אח nnny< שרײמר,

r r a  n פראפעסיאנעלצ VV3VQ.אין ן 
 נאך חאמן ארבײםער די ווען ציימ, ידער

 זיקדן ארױםנ׳ד־ײזט אײ נים וויםיעל
 בייקוםען ניט דאך מנען את װײדזשעם

 »לע ויי האביז יקרות, מודא׳דינען תפ
 נעקראגען ניט חזיז קיין נ*ר ענטװעדער

 רייז, קליינעם » זעהר ממיאנעז אדער
 פאר ניט נארײמונג שוט p*p האט וואט
i n פאר לא̂ג יעצטיגער i n אונצױ 

 טעד»ן הלאם דיעזען פוז םריעדענדײט
tppnr 1תד אױך פיהוזר אונועזת זיך 
 פון טייסטע י1 אבוואהל װאלום שסאדק,

 נד 1ואלוצ^נע«ippt 1 ניט זיינעז זײ
 אײ־ ברעבזז נויט די אמור קען שםיםט,

 פון שונאים פאר ?יי םאבעז און״. זען
i n זיך ײאלט נעזעלשאפט יעצםינער 

p אונזערע m a r inn»a וועלעז.״ ניט
 כיט צוזאםען עם,5» ואם אז מעגליר,
w nr a n פאר i n אומעװינשטעפ 

i» נײעם n  r ,זיך, תיסט ײעלמ װעלט 
 *דיין צענזורע;, אלע אויפ קממנדינ ניט
a »ױמעז וועם לאנה 1אי אונז בײ n 

 אלנעםיין אין חסניו־וננ די איז תאננרעם
 װי קתסםעו־, פתל נעהמען צו אאמ י1

a את מיואלט, עט װאלםעז ױי m .םאן
 זײן ויזיחרשײנליד ותט aip אכ־ח,

מר לאמ, «■ אײןי לאמ א  שװעחן די ?
 נע־ מוזען אך1 אזױ צו אזוי װעט לאנן

*a in r ,יו*פ יױים נאט אנימ וועחד 
p ם׳סזיז n n ,פאר־ זיד און אתיטיןומעז 
 היינ־ האנען דאס — נאט אױף לאזען
 פרוםע די פין פרזכיסנת די צײטען טיגע
םוו־א... שוין

טשערלײױ. זײ פערעזענטײרען

 ײײסט ארראת נוזן טשעריצײדי די
22 *.,P רעז־ עעני םים ״םט. טע26 װי

 די נוזן געווארעז סחוזענטירט אמ ניס,
״בידעד א םיט ש** דקם פון ארבײמער

 די פמטיגהײט♦ ױניאז איוזר מאר בעג״
 פזז ארבײטער די באדאנקם כדעערצײדי

 װאס םדרײנדליכקײט די םאר שאפ דעם
ארויסגעװיזען. איהר האבען זײ

 חאט ®ונדעססאועגען בעזדיעפזניק, » נעװען
ןי גענומען *ר  «ו לאסט *וחנרע די זיך ױי

פאםערלאגד״. *ון פאטער ״דער ?יין
ען אז* ®דך און  אמאל מען םעג מע̂נ
 און םאנר^ געװען איז װער אבער לײדען.

 דיר זאל מען אז אויטגעםאן, ער חאפ וואם
 דאק־ ״סאנרא דער סימ יאחרען די דערגעחן

? םרין״
T in •  translation filed with, tbs 

Postmaster at New York C ity on 
Aug. 22, 1919, as required by the Act 
of Congress approred O ct fth, 1917. 
known as the "Trading w ith tha 
Enemy Act/'

די איעעגםליך איז װאס איך: םענח
 אויסםיו״ דער לוים דאקטרין״ ״טאנרא
 דער מון און סטריט װאל טרן םעונג

 די אז אזא, כלל א איז דאס ^טײםס״?
 די, «ו ערד די גאם, *ו באלאנגען חיםלען

 אוילי־ די ®ארכאטען, «ו זי בנח זײנען װאס
 די *ו ^טערען די ״עלער'ן8ר«קא גו יעלדער

 און נאראנים גו גליק דאס •ארליעבםע״
 אין אםעריהאנער. די «ו — אםעריקא

אײרא־ ?יין עס: חײםם װערםער !׳יזוםע
ע  קײן אר״נ*טעלען נים םאר מאכט ■עא̂י

 לם*ל, װילא, אויב און .gpnyog אין פום
 או/םלעגדער, פאר » *יםען *ו p*n חאם

 אויב און גילכער. אםזנריקאגער מיר, זײנען
 קא״ אויסל;גדי«ען דעם באאימז ײארןי םען

 כע־ דערבײ דארפען ׳םע?סי?א אין «יםאל
 סאלדאטען. אםערימןנער נאר ײעחגז «אסען

 חאבען ניט 1טארע למ*ל, םאלדאםע̂ן ענגליאע
n װעגען דא זיד וזאנדעלט עס כאטאז ?כי̂ו 

 אמערי־ װעגען װי ■ונ?ט קאייטאל עסגליאמגו
קןאיאזען-

 לויט דא?םריז״״ *םאגדא זיי איז דאפ און
 די איו אם1 *ון אויסםײמונגען. געזויסע

 אי- אונז האט םאנרא וואס ,ntmV אײנניגע
 אנרע?ליכסטער דער איז דאם און בערגעלא̂ז

!^ װיל־■ גליקליכען דעם «ון זיעג ןייי

 נלוםען. םיט אויסגעאאנדײם איז װאם סאן,
 פאר־ איד *ארװאם אויזאד, די איז דאס און
גורל. ווילסאן׳ם אויןי םרעחר א אפט גיס

 אין באנ?עט ?עניגליכען א בײ *ו און
 אין *לום־קאנוערענץ ךער בײ «י לאנדאן,

 ווא• אין חויז״ ״וױיםען אין י1 ווערסאיל,
 *ארחאנדלעץ בײם סענאט אין *י «יגגטאן,

 נא־ דער פאר ?אמף בײם «י אזלום־אימאה דעם
 חאנט געחײסניספולע א פזרייבם *יאגעךלועגע,

 װאנד דער אויןי בונאזטאבען ®ײערדיגע טיט
דא?מרין. מאגרא װערפער: די

̂ענםענג־ n און דא?טרין״ ״מאנרא די
 און ירואזח וואאמגםאז׳ס על״ענםעס׳/ לינג

 און ״אםזנז װאאיגגטאן׳ס ירואזח. םאנרא׳ם
םראגעדיע. די איז דאס אט ?בר... מאנרא׳ס

̂לח די איז אט  איז דאס אט ?בדים. פון כ
םויטע. די |te ?רא^ו די

 װילםאן, איז גרוים דאוייבער: ײיד זאג
װילסאן. איז גלי?ליר װילסאן, איז מעכטיג

̂גס טויטע אבער ׳ ײן לעןטע^ארפ «אט  זון. ז
 ײײדמ־י זיין אין גיפט גיםען חענם םייםע

 מםכאד דעראזםי?ען *םימגן םויםע און כער*
גרוים?ײפג װילסאן׳ס זינגם וואם

 םיײ פרײנד ®ראג?דוע, א איז דאם און
 איחר חאט זעחט, איחר װי ?יערפאר, און , 1נער
 תלילח, װעל, איך אז גןף»רא?ען, אוםזיסמ ויך

iyvp»nnp אונטערפאלען און װילסאז׳עז 
g■ דזןם פון תאנט ^װאבער דער אונטער 'lw 

 חאב איך און םימפאטיזיר איך גאזפדנעזעץ.
 געחן גו גריים בין אלײן איד איז רחםגו̂ו

ע די אויןי ן ?בריס חיםםאר̂י ו  װא«ינגםאן ו
ײ םגבוו^ די אכבאאען מאנר^ און  מדײםלען ו
 גאט *ײחן: זײ םיט קרייעז אוז כעם םים
 W עלייעםסעס!... ענט^נגלינג ןןו־יך

א»יך_ נא» ..Josדאקםרי
,1 וױלסאן ארימער

‘י-%

יואד) אזנצטער פון (מצוס
ױ ױױ י  ברענענדיג הױהאעז, הייעע וו

 ער ג*לדמאן, ווארט אמנעדדלד, פיז
t n r » i» r אײ מאחא יאר א תרך זיך 

 אז אויםזעהען נים ס׳זאל *•סייק, בעדץ
 לײזוגג דעם נאד םארברענט אזוי ?nt ער
 װיםעיא, געדאנק, איז טרעםעז ®תאװם ער

 צװײ מסתם*, גצכראכט. n חאס לסשל
 ס׳זאל חגצעפטען, דוײי ptmo אםשר או?
 בריזײם הײז עפעס *זען5*ויסי ניט נור זיך
̂ז  געדותרם עפעס זרכענימ, גאגמן דעם ס

 ז• רױא םיעלײכם לאנג, זעהר עסין דער
 רוסמזען א שרײבען איהר זאא ער אז גאר

 בליצט — אדרעסעז פאר א מים בריעוי
 ער וחןאכען פיז געדאנק א אױוי איהם
 הײנםיגע ד• צר — פערציטעדםער » ײזןרט

ױ גע&אטט עסק אזא װאלם נעשעפמען  ו
 פון קוק א בגנבח כ**ט ער #רומא דום

 ענדליך ? זיך הערט ואס1 ארום, הינטען
 די׳אידענע מזל. מים געםונען
 םאר״ צוטיםגעקנײנדמטע צװײ ארוים

 או קענטי^ פאפיקרלעך שםאלצעװעטע
ײ האאט זי  ״צײט לאנגער א פון שוין ז

ײ בעטראכט  איבערצײגענדיג און גוט ז
ײ זי דערלאגגט ױי, זײנען דאם אז זיר  ז

 כא« א םיבעריש גיט גאצדמאן איהם.
 הויך לײנען זיך נעהםט רעצעפטעז בײחנ
 רא־ בראאוטאם ״נאטריאם הויצ א אויןי
 אזאגעװאהנהײט בישארבאנאטאם״ דיאם

 צו יאהרען אלע פון איהם בײ שויז איז
 פאר חןצעפט ujn הויך דער אין ליינען

 אז הפנים, אויגען; די אין יאציענט דעם
 םארגעםען און צוטוםאען זיך זאא יענער

 דינ־ ניט זיך און פרײז דעם םרעגען צו
 חגצעפמען אלע םערקווירדיג, און, גען;

̂ען חום טיט ליינען אהן קר הױבט  זעל
 גאר זײנען ארטיתאען די כאטש טסח,

 ס׳איז םאחמריעבעז נישט רעצעסט אין
ײ םון אםילו גאר p ז 'p דאר־ ניטא זכר 
׳ טען.

 א אאפ?ײט,6? א םאר װאס צו —
 דענחט מעדיצינען, וײ זיינען שםײגער,

 אפ, אידענע די איהם ̂זטעלס — ? איהר
p איז עד *ז דנהענדיג ir םיט׳ן םארםיג 

p זיך נרייט און איבערלײנעז w געחן צו 
ײ  אין שמזהך בצײבט נאצדכמז מאכעז. ז

 דא צומי׳פטער א תוהט פערלענענהײט,
 רעצעסםעז, די אויןי דא אידענע, דער אױןי

 צו זיך עצזז *ז םאר רואס נים װײם און
 אפטײ־ אלכתר אן איז ער כאנמז געבען,

 םעדיצינצז, אלע כםעט װײםט און קער
ײ מצאפקײט אימ םאר װאט םאר  ווע־ ז
 םורא ער האט דאך אבמר געגעבצז, רען
ױ װײל ריזיהיחוז, צו  אײן סזך בעוואוםם ו

 אדער העלםען מעדיצין דיעזעאבע און
 שיצאם־ םך א צו העלפען ניט ריכטיגער,

ײ געה ךױינט סײטען,  טרעף און נביא א ז
 האט, אידענע דײ קראנ?ד»ײט א םאר וואס
 ידאקםײזע, פון ^ייז וױיםם גאלדםאן איז
 ארויםצודדעהען זיך איז זאך בעסטע די אז
 אריינםא־ ם׳סקן ווארים זאגען, ניט און
 םארלירט דאמאלם טחוםען. נים און לען
 אײן םאר וואס צומרויעז, דעם חולה דער

 אםילו װײסט ער אז ער, איז אפטיײןער
 די עצאםקײט אײן םאר װאס צו נים

 רעצע•־ די שוין געוזן ? זײנעז מעדיצינען
ױײ איינס, נומער איז דאם קאפוט טען  צו

 דעם *?ריגען צו געפאהר א דא איז טענס
 גע׳צטױ האט ער ׳טונא, א םאר דאקםאר

 ידעם עהזאםיגירט און געלערנט דירט,
 פאציענט דער אז אוים געפינט און חוצח

 הראנקהײט, אזא און אזא םון צײד^ט
 גאר זאגט ארן אפטיײןערצ־ אײז ?ומט
 חוצפה א דאד איז דאס אנדערש עםעס

געשעםטעז. אין^ײגע נאז די אריינעטעקעז
 ס׳איז זאגען, צו מורא איהר האם װאם —

 — ?רענק געפעהרציכע אזא חציאח, דען,
טוידט אויף איר^נע די זיך דערשרעקט

 זיך, ישוב׳ט גאצדמאן װי זעהענדי^ —
דעה. דער מיט עפעס זיך שצאגט
 — םדוי ציעבע מײן געםאהר, ?ײן —

 איהר םיט נעהםט און — זי ער בערוהיגט
 צו זײנען מעדיצינען דײנדמ^די רעדען

 און מאגען דעם נערװען, די קרעםטיגען
בצוטען, די רײגיגען
 ער האט רומאטעם די םאר און —

 זי חיררע׳ט —־ םאחפריעבען ניט גאר
 קרעגה, גאנצע מײן דאך איז דאם — זיך
ײו געםעצט װי  אבער כ׳האב ? עםה אזא א

 אומזיסט ם׳איז אז מאן מײן געזאגט
 װײס, װאם גאנג, דער ארויםנעװארםען

דאקמאר. םעראײן א געזאנט, אוכמזטײנם
 אויך דא איז רומאטיזם םאר נעוױם —

 צו גאצדםאן ויך כאפט —: פא^טריעבען
 עו אז תהעגדיג טפוו^ דעס םארדיכםעז

i נאר ארײגגעםא#ן(. טיאוט n איי n

 םינע איהו• פױם, איײמעם
 די טיט שט$ל ׳חאלט8 אז
 כחוח אלע טיט זיד באטיהם עו־

a קיין ׳איז8 אז אימחווצײנען, ir 
ײיןו ע jvrm ניט ט v איין1םא א

u p און aona a n׳i^ojcin■ tJ, 
 t* וײ לזןתען אלא נלייר, זײניז«ײ

 גמוור׳ ה*ם 1יענע ניט םעהר ;גזך
 1םי װעלען ני׳פט, נ*ר וױיםער
 אח? טעדיצינען די מאמן

ip אונזימחמ א טים lip.
 wni > שםימעו• א וױםיפי —

i קאםטען n טיימד| פאי־נעכינצן 
a i’opipa װיםעז צו זיד זי a n .רײז*

»i צעהז םון — S n קרי♦ איחו־ װעם
p נעז a rn. — װיצעלט ip .11? זיך

? װיפיעל שפאפ אהן נײן! —
in א מיט אלאר1 א — p iip — נט־*

 *י«ן ארדןי ציהט און — מאן1נאל ט1םע
4 . פניט. אוים׳ן טינע עתטםע
 א פאר in»np א טיט םאלער » —

■i n ’ i אט1י1שטיח<נ*ז שטיקעל א טיט 
a m ?איוצ־

 avn'3 אײו, טיט איז נאט —
 Vnט׳איי דאלאה האלבעז » טײנט

 ױנג א םון ? יואם 1אםעסא1■ א
 ימוסםען זאל טעתצין, שטיהעל » םאוײל

Wan — נילינער «ט טאכט ? םייער אזוי
ע. די ייר ^ אי

a n — א ײו1■ טײן איז B2PC ניט 
iprapii — האלם ip טיט איין זיר pto 

&r: פוז אחיסצת?חן ניט כוחות rv ר> 
tp אז tpinp^pip 1איח מהםם n m po

IIIHII •׳.S« m «m  n i l•• ■ י^ך7נ גא?ר סיס היינס יײנ/ןן
 אימ^ודטידי• אײן איז רעצמפט איהר פון
 דאס דײטשצאגד• םון אזש ם׳קומט טע
ןן ניט n האט אײגס,.צוױיטענס, איז ןי  ו

 פרא׳פקאס, צװאנציג און םיער נור םוידער
 חױי■ פראעעפ א נעחסען באדארפט איחר
 די #נױצך ביםעצ א pא טאג אין מאהצ

 i ״ציניכמוגט״, א איז םעדיצין צוױיטע
נ- טאג איז מאהצ צוױי אײנרײבעכץ  *״

o בעפאר אח פריה חור א'ז רײבעז n 
 מד• אפטיי* םײן איז געהז, ^צאםען
 ריכמיןע די מען קריעגט איהר, ׳פטעהט
p k 'iy o ני׳שט p 'P ניט -־־* װאסעד ביסעצ 

פ ערגיץ m אנצוהערעז איהר ער ^  אנ
םעד^גפן. די םעצ^עװען איחר מען הען

 Wfy, םיר איהר דערצעהאם וואס —
 *I ויך צאזט — שמינימענט״ ניםענם,
pnt« מיר גיט — אײנחנדען ניט אידענע

oצ א זײנט איהר ״פײפערצער״ די n 
 אצצדניג איז אײר בא מיר. פאר איד רער
 אםת׳ע די טאהע ס׳איז גצײך, נאלד םיט

איהר. אויוי מ׳םרעגט װאס אםטײס
 איו?ר קריעגט צורי? רעצעםםען די —

 אנגעצונחנגפר »ז גאצדמאז וומרט — ניט
 * אױןי הויך זיר צומרײמ און כעם םון
 '1האסט אידימ, פשוט אין דוקא שזין קוצ

 אי״ שצעפערישע א םט א?ט אײן געהערט
 סיד המ׳עט און געהן צו קומט דענע!
 און אומנישס און אומזיסט צייט די אוועח

 רעצצפטצן די ערשט איהר גיב דערנאך
ײ װעט איהר ריה.  ומנן קמגעז דאמאצס ז
 —!איחר זעהט האר װאגןסען װעט דא אט

דאצאני*. דער אויף אן איהר ער װײזם
 און מציאח דער סיט אײך האאם —־

 עגטפערט — געזונסערהײט זי םארנוצט
 גע׳חנשט איבער נישט געצאםען אידענע די
 »3 האט באטרעח גרויסער ס׳ארא —

 מעדיצינם, פעראײן־דאהטארס א םיר
 ניט זינעז איז אםיצו םײ װי סײ כ׳האב
 טגעמױ גצא כ׳בין מאכען. צו זיי געהאט

 צוהאוחנם, א אויף אויםצונעםינען םען
 שצאם• מײן װאס געמראפען ער האט צו

 וואף$ מסחור דער אײך זאצ איז. קײט
 נאגצצז םיט׳ן אײר כ׳םארגין באהומען
 ױך וי צולאכט ! חא !חא !חא הארצען,

 כאפמ אזן געאעכטער ניםטיגען א םיט
 א גימ פעהאעך, די מיט ?אשי?עצ דאס

 םאר־ װערט און טיר דער מיט פראצ
י שװאונדען.

 ם׳וו װי שםעהן, בצײבט גאצדמאן
 האצ«נ שעפעצ א םיט אפגענאסען איהם

 און םארםצאםט פנים דאס װאםער.
 ס׳ גריםאסק; זויערע א pא קריםט

 דאס ם׳האם װי אנבצי? דעם
 רויפ אויגען מיט אויםגעםאטשט.

 שפריצען װאס בצוט פון צאפענע
 po שפאגאן האםטיג ער נעמט םײער,
 'חימ םערשפארנמג א װי צוריק
 ארויס מאחיל אצע בורטשעם שטיע

 אונםאחמטענד<יימן געריסענע
 מס ןm אפ פצוצים זיך שמעצט

זאצען טפוי או שפײ. דיגען
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חנו אצס בין איך tim םרײנד. מ ̂  מו

»ת 4»רביײ דער אוחמ*ו t» בין יאהר
n אחי בין יאהר 9 םיז מער צא דער r u n w 

m .בין יאהר מרצעהז צו איױעדגיםער 
 פאונ- אייזעז אן r» אריעגעטראםען איך
 אר- םארבלימז איןי ביז דארםען און דרי

 ער־ בין איך ירעז .1907 ביז בײמענדיג
 דער פון סעקרעמער דער :עװארען וועהלט

 &־אגציסקא. סאן םון יוניאן םאואדערס
 סעקרעםאר געױארעז איןי בין 1912 איז
 קאונ־ אייבאר םראנציסקאר סאן דעש פון

 געהאא־ איר האב צײם יאהױ 5 פ^ד םיל.
 דער םון משערפאז אאס אםט דעס מען

 אינםערנײשאגאא דער םון עקזעקוטױוע
 אםעריהא, נארטה אװ ױניאן מאלדערס

ך פרײװיאיג האב איך ביז  םון ענםזאגט זי
 ערוחנהאט איף־ בין ױניאז־מאן אים* רעם.

 האנגרעם איז איז יזאנגרעס צום נעווארע;
 ארגא־ די לםובה קעז איד װאס איך םהו

ארבײםער*. ניזירטע
קאנגרעס־ נעבעםעז אפילו ײאב איך

 זאגען אויןי עפעס זאל ער נאלאז מאז
 אין ארבײם פערזענאיכער זײן ווענען

ײז װעגעז קאנגרעס,  וױדזש ״םיניםום ז
 סוקסעסםוי ערשס האם ער װאס ביא״

 רעפרעזענסאנטעז דעם אין דורכגעפיהרט
 באשיײ צו אביסעל איז ער אבער *זױז,
 ווע־ אוז אלײז זיזי וועגען רײדעז צו ־דען
ײז נעז  ״איבריגענס, ארבײם. אײגענער ז

ט ער. זאגט  םיט באקאנט דאך איהו־ ויי
 םוםשען איהר^אר זאאם װארום דעם.

?״״. דעם װענען

 נאנץ אונטער זעגעז אםעריקא, דא׳אין
 נאכ״ נימ מענע? און אומשטענדעו אנחנחג
 עננלישעו/ דעי בײשפיעל. וײער םאלגעז

 run אוז סקאטש דער אײרישער. דער
 t® ראסע, אײז םוז אאע זענען װאלש

 אומרמגלונג סארם איין םון סליםאט אײן
 זיך םארשטעהן די געדאנקעז־לױױ. אוז

 ?ײ צוױיטען. דעם איינער אײכט גאנץ
 נאכבאר־י נאחענטער אין געאעבט האבען
 לעבאגס• דעםזעאביגעז געהאט אוז עאםט

ײ סמאגדארד.  דיזעא• גענאסען ־ האבעז ז
 דיזעאבמע געטדױםם איז אםודים ביגע

ײ טתיםעז.  םארװאנדםע נאהענטע זענעז ז
 םיר אבער גוט. גאנץ זיך םאחשטעהן און
 קאסמאאא־ א האבעז אמעריקא, אין ״דא

 גים זיך קענמז און כאראקטער. איטימעז
 אײנםערשטעגך זיר אוז צוזאםענקוםע! נוט

 גענונ איז עס זאכעז. םיאע אויף דיגען
ײז זאלעז םיר אז  1א' םארבונדעז ענ< ז

 נ#ה ארגאניזאציעס עקאנאמישע אונזערע
 טרייען צו קעםםע. עקאנאםישע אונזערע

 וועם אאאיטיש ארבײטער די םאראײניגעז
 אוז שמרײטעז טיע םאראורזאכעז כלויז

 געװי• מעהר םיעא ל»ענעז םיר רײםערײעז.
 םיך וועז פארטײעז אלטע די דורןי נען

 און ארײנטרעטעז נאר דארטעז זאאעז
אנסהײא.״ גרעםעח א נעהםען

 #מר האט אײגעגטום רעגירוגגס װעגעז
 אנחאל אז אביסעאע געגעבעז אױןי נאאאז

 קאנגרעסלי•״ םריהעריגע אאע *ױ ענטפער
v וײערע איז ױניאז־ביכלאד .םיט טע p- 

 .פרינ• איז אז םיר, זאגט נאאאן ?וענעם.
 אײכענםהום. רעגירונגס םאר ער איז ציפ״
 ביז אז צוגעבעז ער מוז אמת דעם אבער

 אחיסגע- רעגירוגנ די זיר האט איצטער
 געטג ״עםי^יענט״ ניט םעהיג ניט צײגט

 אינדוסםריצז. גרויסע קײן םארװאאטעז צו
 םארדא- זײז איז מארןי זעהר איז נאלאז
 געמאכם זענעז װאס פראבעז די אויף םונג

רמגירוגגס סיט איצטער ביז געװארעז

m א o r חנר אח םאט מיימדגעז ביז 
מד כי די ע#1ע נ חו D חאס י ^ w fW ro m 

̂כמינע א זעחר נע׳פפיעאמ נעפיחא  דא״ *מ
 זיין נים wru פאר׳ן אלזאיקען וױ
 אי( מרוי, דער מח עמזגקײס די װיכםינ

 םאר שפיעלט מאחקנײט יועז צײמ דער
̂אלע? נרױסע אזא איחם  לי״ דאר פון * ו

t וױיסקן צײט יענער םון טעראטור d. 
 שעחנ• די געשעצם יע האט גרעק דער אז

םרױ. דעי םון קײט
דיא• אע׳ם םיר געםינעז ■ונקט א נאר

 m ריגםמ ניט שפיגצלט וועאכער אאנ.
 צײם. יצנער איז סחי דער פון ראאע די

 םרױ די אז אויס. קומט קסענאםאנ׳עז בײ
 דאס ׳פותםינ^ גאײמנ זײנעו םאן און
 דעם אויט םאל דער געוועז ניט אבער איז

 אױן• ?וקענדיג גיט געזעץ. אטענישען
 יע• אין פרוי דער פח םארשסאאםונג דער
 גאר םאכט אםאליגע איחר איז צײט. כער
 געװארען. םארשײאונדען נאנצעז אין ניט

 נים זיך םאז איהר םאעגם נדז איזזר םיט
 גע־ טויט איוזר נאזי באנוצעז. טארען
 קרובמן איהרע צו םארמעגעז איחר חער־ט

 פארסעגען דאס זייט. םוםער׳ס דער פח
 געחט םאטער איהר אדער סאן איוזר םון
 דעם לױט איז זי איבער, ניט איהר צו

 איחף איז זזבית׳טע בעל קײן ניפ נעזעץ
 אפעסימ איהר איז פאטער איהר הויז.
 אין 4מא איהר ;םײדעא א איז זי װעז

פאדהײראס• איז זי װעז אפעקיז. איהר
 םעו ״פרײ, איז אעבען אטענישע דאס

T עפיגעלם עס אז זאגען. קען t או<♦ אב 
חײ סרײען אונטעח הימעל. םרײען טערז
 באריזוגד זײנע םאקראטעס האאט מעא
 אונםעח דיאאאנעז. פילאזאםי^ע טע

 גרי* די איז םאר קוםעו־ היס̂ע סרייעז
 צוואיי געזעאשאםטלימנ די הײזער כימע

 חימעל פריימנז אונטערן מענקינפמע.
 טע״ גריכי׳פער באריחממער דער ^פיעלט

̂יעז אונטעד׳ן ̂אמער  וסצןס אמ?יח פר
אוס צערעםאגיעס. ר^ויגיעזע רי םאי
 דאס אפ זי׳ף שפיגעאט ל4הי^ םרײעז טעיז

 דער, װארט, אײז מיט אעבעז̂. •אאיטישע
 אין װעניג־ זעהר םארברײגט אטענער

 םאר־ן אי? אבער םרוי אטענישע די היױז.
 האש זי װענד. םיער די איז שפארט

r װעא• חוי^ איז אפארטמענט באזונדערען 
 םון זוײטער מיטעז, איז זיר געםינט כער

 גאס איז ארױס ניט געהט זי דרױסעז.
 זיןי געפינט זי טאג, •העלעז מיטען איז

 איזזר מיט געזעאשאפט. איז ניט אױך
 זײ- מיש צום װעז צוזאמעז, זי עסט םאז
 די צו געסט. ?ײז אײמעאאדעז ניט נעז

ארוים זי געהט צערעמאניעס רעאיגיעזע

מײםאן ב. םיז

 איבערי• קײן ניט איז ער קאגגרעסלײטזג
 אי• םעהר איז ער אבער אידעאאיםט, נער

 םך א און איבעריגע די פאר דעאליםט
 צוזא־ אאע זײ םאר פראגרעסיװ מעהר

 עהרליכקײט זײז איז *וידער מענגעגוםעז.
 קעז װאם םענמ-ניט אײז קײז צװײםעלט

 אײנ־ גיט אםם זעהר זעגעז םיר נאר. איהם
 אבער אנזיכטעז זײנע מיט םאחעטאנעז

 איבערגעבענהײט און עהראיכקײט זײן איז
 םיר האבעז ארבײטער אר׳גאניזירטע די צו

 א איז דאס געצוױיםעאס. נים מאא קײז
 אאע ־וועגעז זאנען העז םען *ווי מע־הר סד

 דיזעס קאנגרעסאײטע. ארבײטער אנדערע
 ר־ י ט א נ דעם םאר איהם מאכט אאעס

 ארבײטער דער םון פיהרער ן ע כ י ל
 קוםט אאעם דעם צו קאנגרעס. אין גרופע
 איז נאלאז װאס םאקט דער צו אױך אם^ר

 רעפובאיהאנישע די און רעפובליקאנער א
 מאיאריטעט די איצטער איז פארטײ
פארטײ.

 פיהרער דער — נאלאן .,אי חשאהן
קאנגרעסלײט ארבײםער די פון

 װעאען ארטיהעא זזײנטיגען דעם אק
 װיכ־ סאםע דעם םאו־׳עטעאען אײר םיר

קאנגרעסאײט. ארבײטער די םון מיגסטעז
 קאנגרעסעז עטליכע לעצטע רי אין .

 צײאעךחאט די םון ^רײבער דעי וואס
 ארבײ־ היבשע גע׳וועז זײנעז גזנאבאכטעט

 זענען גרופס״ .אײבאר דיזע גרופעז. נאנר
 םיטגלידער ױניאן םוז דוקא גאמטאגעז

 קאנגרעס. דעם אין םעמבערס זענען װאס
 קאנ־ ארבײטער־םרײנדאיכע אלע םון נאר

 אװ םעדערײשאז אםעריקאן די נרעסא״ט.
 גאמ■ רוםען. צוזאםעז זײ םלע<ט לײבאר
̂יט• דער און טאריסאן, און פערס,  .,לעדז

 אמעריקאז רער םוז ״אי*זשענט לײטיװ
 האאדעה מר. אײבאר. אװ םעדערײ^אז

 פאע־ אײניגע נאך און העאעז גרענט אחגר
קומעז זיך־ גען  קאג־ ריזע מיט צוזאכמ̂ן

 םלעגען צוזאמעז אלע און. נרעסאײקןג
 טהאן צו װאם פראנראם א אױסארבײטעז

 קאערעםאײטע אאע די ארבײטער. די םאר
לאםען זיך ד«אבען וואם  דער אין אנע̂ג

 םאר־ נאטירליך זיר האבען גרום״ ״אײבאר
 פרא• דיזעז םאר אךבײטען צו םאיכמעט

 האבעז אויף םלעגט גדופע דיזע גראם.
 אנ• אלעםען םוז און אויסער־וועהאםעז אז

 קאנ־ אעצטען דעם אין םיהרער. פרקענטעז
 אנ־ דער קיטינג עדװארד געװען איז גרעם

 גרופ. אײבאר דער םון םיהרער ערקענטער
 םרענק געװעז איז אייחם םאר פריהצר

 איבײטער דער םון םיהרער דער בױקעגאן
 קאנגרעם. אמעריקאנעם דעם אין גרופע

 םיפד קײז נים איצטער זענעז דית״עײחנ
 דזשאהז אויף םאאט ארבײט די אוז נליחנר

M .נאאאן
׳ווערעז. צוגעזעצט גלײר דא םוז עס

 געװא• אויסגעקאיבעז ניט איז נאלאז אז
 ארבײטער די םוז םיהרער דער אלס חנן

 *ויס- ניט נאך איז קײנער קאמרעסאײט״
 דער אמט. דיזען םאר געװארעז ^קליבעז

 האנגרעס הײנטיג׳ען איז אז איז, םאקט
 אין גאר נאך גרופע ארבײטער די איז

 העכםט איז דאס אמאניזירט. ניט גאנצעז
 איז •וואס;אמפערס דערםאר וואחחמײנליר

 דע• םאר זיכער װעאט די מאכעז צו ביוי
.סאקראטי.  אינ־ םיט םארגוסעז איז ער .

 געבען ניט קעז אוז עסקים םערנאציאנאאע
 מ/ג־ םראגעז. אינערליכע צו צײט נעמג

די װײא דערםאר אויד איז עס אז ליך

 װי דורכםיהרעז דזשאב״ ״מאן׳ס דיזעז
נעהעריג.
 איהם האב איר ער,! איז אט ־— נאר
 קעפימאל. דעם םוז טרעפ די אױף נעגאפט

 הענט םײנע םון איצטער שױז זיך ועט1 ער
.ארויםדרעהעז. גיט  אנ־ איזזם האב איר .

 אנדערש. גיט און קנעפעל בײם געכאפט
 קנעפעל... דעם םאראיר אדער ״רעד אדער

 אז געםאכט םיר מיט דאז האט ער
 אינטערװױ דלזעז געבעז צו אפאינטםענט

 אוז ^גערכטיגקײט״ דער םאר ספציעא
.״דזשאסטיס״.

 בא• איז גרימגלאנד אסאליגע דאס
 יעדע פראוױנצעז. אײגיבע םח שםאנצז

 זעאבםס- א ?יד פאר געוועו את ױי פח
 אז נצםיהרם האם n םלובה. שטענדינע

 איהר האבענדע אצבעז, אײגענםיםלימס
jrtw איהרע ססרוקםרר, פאי״יםימע vy 

 פראוױנץ א^ז יי״ ז. א. סנהגים איהרע
 דער םים םלחםות פײזרעז אפט םאענם

 םראוױנצעז םארשיעז־־צנע n אגדצרער.
 די געשיכםזג אײגענםיסליכע זײער האבעז

 אבער איז לאנד םוז טייא באריהמסםע
 עקא־ מעכטיג געװעו איז זי אטעז. געײען

̂ועז איו זי פאליט^. אוז נאםיש  בא־ גע
 זי םאעכתז. גרויסע איהרע םים ריהםט

o א געהאם האט r גרויסע איהדע צראיעב 
 ^פלאםא?. סאקיאסעס, — פיאאזאםעז

 עהזים־ געדאנקעז וועםעס אריםםאטעלצס.
 עקזיסטי־• אײביג אודוחולעז נאד מירעז

רעז.
 דער פרז דענקפאא גרויסאיםיגעס א
 יענער אין םרױ אםענמזער דער פון אאגע
 פיאאסאוי, דער געלאזעז אונז האם צײס

 געוחוז איז צײט יענער איז קסענאפאז.
 און דיאאאגעז. אין שרײבען צו םאדע א

 פלאטאז׳ס םארפאסם זײנעז דיאלאגעז
 פארגעשםעאט זיעעז דיאאאגעז אין וחןדס,

 איז געדאנקעז. אה טיפעז הסענאפאנוס
 םאר ער שטעלם ״זןקאנאסיק״ װערק ז־ין

k האט וועאכער אישאםאכוע געװיסעז 
 זײז ציליעב אםהעז איז שם א ;עחאט
 דער פאר ׳גע^ענם ^אט וועאכע ווײב,

 כאראיןטע• םוסםער. אאס פרױ גדיבי׳שער
גע־ איז באריהמם אז חאס, איז ריסםײש

איהר, םיט צזםריצחמ גצוחמ נים זיכער
 איהר, מיט צוםריעדען מוחנן גמו ?יכער

 װי נעוואוסט נימ האס זי׳ אז וױסענד̂י
 װאא םזז שםאסעז זכעמא צו וױ געהערי׳כ

 צװישען ארכײם די טייאצז צו וױ אדער
 געסענט זי האט קאכען דיעגםםצז. די

 וועל־ ״אעד.רע א אח דאס אח גוט. זעהר
 םאר פרוי דער פאר באםראכמ איד כע

̂״״ זעדזר וױכט״
 סא־ אויס רוםט נאסען. גאט׳ס ״איז
 אנ־ דו האסם װי םיר, זאג קראמעס.
 סי'\ איך־װאלט ? אערגעז צו זי געהוימןן

 װיסען. שטאדק אזױ געוואאט ניט זאך
̂ דאס\ וױ

 איד ווען זאנעד. דיר איןי וועא דאז
 איז זי און #זיר צו צוגעװאוינט זי האב

 געשפרעף/ א םיהתנז צו פעהיג געװארען
 שטזןאעז צו אנגעהױבען איהר איר חאב

גע־ ניט קײךמאי דו ״האסם פראגען.
 אבזיכט עאטעחונ׳ס דײנע וועגעז טראכט

nm געםאכט? חתונזז אוגז האבעז זײ 
 גױ ײערצז בײדצ םיר ימגצז אזײ וױ
 הזיז איז איז הױז אונזער איז שותםים טע
 <אט זועז יזג קינדעד? אונזערע םיז

 האבעז וועלזןן םיר אוז בעגשען. אונז וחנט
 דעם ־וועגצן חנרעז םיר וועאען קינדער

ײ קעגען םיר וױ  ערצײזעז, בעסטעז אם ז
 םאראײ־ אוגז םיט ?ײז זאאעז זײ אז

 אױסהאל־ קאנעז אונז זאאעז איז ניגט
 אבער אלט. ווערעז װעלעז םיר וחגז םען.

 און צוױיעז. אין הױו דאס געהערט איצט
 אײגענ־ געםײנשאםםליכעס אונזער איז

װאס אלעס אויםגערעכענט חאב איר טום.

 גע־ האב איר װאס םראגע ערשטע די
 דיזעאביגע געומגז איז מר.^אאאז שטעלט

 אנדערע אאל געשטעאט האב איד װאס
ײ דענקעז צו :קאנגרעסאײט ארבײטעד  ז

 גע־ מעהר זואאטעז ארבײטער די אז גיט
 פאר- *אײבאר אײגענער אן פון װאונעז

 די נאך נאכצושאעפעז זיך אײדער טײ״
? פארטײעז פאליטי׳שע אאטע

 עמ־ גאאאז מר. ענטםערט — ד ״נײן
ײן! — םאטיש. אין ניט גאויב איף ״נ

 ארגי־יטער. םאר פארטײ אײגענער קײז
 אר־ די אז שטאנדםונקט דעם נעהם איך

 די אין באמחײלעעז זיןי דארםעז בײטער
ײ םארטײען. אלע פוז פאאיטיהס  דארםעז ז

 אײג־ דעם אט מאכט די קריגעז טרײען
 עקזיםטירענדע שויז גרויסע די אין םאוס

ײ פארטײעז•  האבעז דערבײ דארםעז ז
 טרײעז צו ערשטענס, :אבזיכטעז צװײ

 פא• די אוז פלאטםארםעז די םארמואירען
פארטײעז פאאיטישע דיעזע םון איסיס

נאלאן׳עז, מיט געשפרעד א האבען צו
 ארטי- דיזעז שרײבען צו צוועה דעם פאר
 לײכט. אזוי ניט אננעסוםז מיר איז ?עא.
 נאאאז מר. םיט םערזענליר תעז.זיד איר
 אאנג םוז שויז אוז צײט אענגערע א שויז

 קאנגרעס. איז ארבײט זײז בעאבאכטעט
 האט צײלעז דיזע שרײב איד אײדער אבער

 אינטערװױ אז האבעז געװאאט מיר זיך
 און קאנגרעסמאז קאאיםארניער רעם םיט

 אײ אויף ענטםערם אײגענע זײנע געבען
 די םאר װיכטיג זענעז װאס םראיגעז ניגע

איד זויםעז. צו ארבײטער ארגאניזירטע

דדלח בױדערליכע
 סעםעאםענט א פון רעזואטאט א אי-יז

 װעאטמאן פירםא געװעזעגער דעי* םיט
 קא., און םאאאח אי. יעצט פא״אה, און

 סא־ א פאר*;שסאלםעם פאלאת טײ. האם
 קאוירקס, די און ארבײטער אלע פאױ םער
 די געווען אנװעזענד אויך זײנען עס װאו

פאםיליע. דער םון מיטגאיעדער
 הוליאנקע דער םיטען.פון אין אבער

 גױטליײ וײ אן דערמאנט זיך טיר האבען
 האבעז און װראפ, אין בדידער דענדע
 קאאעקשאן. א םאכען צו -;שאאסעז ב גאײך
 דעם צערשטערזןן וועאענדיג :י־שס אבער

 פארזאמעאםע די פון נעטיט פרעהייכען
 םא־ צו עראויבם נישט פאאאח בר. האט
 אנאנםירט האם ער און קאאעקשאן א כען

 פאר דאאאר 100 גיט זעאבסט עי דאס
אײיאפא. אין נױםאײדענדע די

 האבען זײט, זײער פון ארבײטער די
 האבעז דערמיט דאס נעפיהאט, אבער
 האבען און ערפיאט, נישט פאיבט זײער

̂אעק־ א געםאכם שאפ אין דך צװישען  ק
אאר, 42 אײננעבראכם האט וואס שאן  ̂ד

דאאאר. 142 אאזא, צוזא׳פעז,
 אעצטענס איז שאפ זעאבען דעם אין

 מנדע צו און געװארעז סראנק אדבײטער אן
 אהײם איהם ארבײטער די האבען װאף

דאא. 55 שכרות, רואך פואע זײן געשיקט
̂י טשערםאן. שאפ האפאאן, םשא

מאנדעא, א. קאוזן, ב. ניאסחאדויטש, א.

קאםיטע. די — טענענבױם, ס.

תוםיאריעגעחד האב איך באזיץ. אחיעט איז מײ^זנג זײן נאד אוז קאנטראלארבײםער די םוז רעכםע די אז אזױ,אג אלע םיט געטאו זעלביגע דאם האב  אין ד.אב איןי װאם קאנגרעסלײטע דערע
 נא־ מיט אבער בע^דיבעז, צײטוגג דיזער

 צו שװערער אננעקומעז מיר איז אאנ׳עז
 אלע מיט וױ אינטערװױ דעם אראנזשירען

׳ אנדערע.
 איד םרעג — דא?״ נאאאן מר. איז

אםיס. אין איהם צו ארײנקומענדיג
סעקרעטע• זײז מיר ענטםערט .1״ניין׳

 פונקט אויס הנהט װאם םרוי ױנגע א רין,
 שװערער זעהר א זײן צו אאײז נאלאז װי

 בײ איצטער איז נאלאז ״מר. ארבײטער.
קאםיטע״. אײבאר דער פון זיצונג א

 ענט דעם איןי קריג טאג צװײטעז א
 דער םון זיצונג א בײ איז ער אז פער

 קאםיטע דער בײ קאמיטע׳/ ^םאםרעידזש
דיעזע םון ־־־־ אםעירס״ אינסואאר ״אװ

 נאר אנערקענט נאר ניט זוערעז װעאען
 םארזיכערט. אוז םארטײדיגט ריכטיג אױך־
ײ דארםעז צװײטענס, ״אוז ײז ז  די אין ז

 נור װאו #אום פארטײעז עהזיסטירענדע
 אײגענע זײערע ערװעהאעז צו מעגאיך,
 שטאדטישע איז סאי עמטער, צו מענשעז
 איז סאי אוז סטײטס איז סאי װאיהאעז.

 איז איז נאטירליד זואהלעז. נאציאנאאע
 פאר װי װיכטיגער װאהאען נאציאנאאע

 װאל־ ארבײטער די עמטער. קלענעחנ די
 װאו אז גערעניןעז, געדארםט אויך טעז
 זאאעז זײ, םון אײנער אמט אז לויםט עס
 צוגעבוג־ פארטײ זײערע םארבויגעז זײ

זײעריגעז.״ םאר שטימעז איז דענקײט
 זאל *איך געװארט ניט. האט נאאאן

.אײ־ דער מכוח םראגע די שטעאעז איהם

 שאחמ זאל עס אז אזוי געװארעז געטהאז
אײגענטחום. רעגירונגס םון םדינציפ דעם

 םארוואא- די בײשםיעל, צום *נעיהםט
 צײט דער איז אייזענבאהגעז די םיז טוננ
 קאנגרעסםאן זאגט — מלחמה״ דער םוז

 כאומרשט האט רעגירונג ^די — נאלאז
 פאר־ גאנצע די אבער איבערגענומען, זײ

 הענט די איז םארבאיבעז איז װאאטומ
 םאר־ אײזענבאהנעז די האבעז וואם די םוז

 אינטערעסעז. פריװאטע די םאר װאאםעט
 אײז קײז געװארעז געשטעאט ניט איז עס

 םאר- װיכטיגעז קײז איז מענש אײנציגער
ײז זאא רואס אמט װאלטונגס  םרײנר א ז

 עפעם איז אײגענטהום. רעגירונגס די םוז
 אזוי דאס האבעז זײ װאס װאונדער א

דיסקרעדיטירעז זאא עם אז פארװאאטעט

 אין פארםעגען. אאגעםיינע דאס אין כענט
 אויך איך האב םארמעגעז אאגעםײגע דאס

 דאר־ איצט נח. דײז ארײנגערעכעגט
 וחןר דעם, וועגעז טראכסען ניט םיר םצז
 מיר םעהר. ארײנגעבראכט ד.אם אונז פון

 יעדער אזיי>זיר םטארען באריז דארםען
 בעסטעז אױם׳ז אײםנוצעז זאא אונז פיז

 מײז האט דאן אייגענםום." אונזער אוםז
 העא־ דיר איך קען ^וױ :געםרעגט וױיב
 די האב־איך? םאכט א םאר װאס םעז.

 מײז הענד. דײנע איז ליגט םאכט גאנצע
 גע־ מיר האט כיאטע מײז ײי איז פאיכמ
“צנועה. א זײן צו זאגט.

 םײז און געענםםערט. איר האב ״יע.
. געזאגט.״ זעלבע דאס םיר האם פאמער

 דער םאר םאיכם א איז עס אבער
אז זעהז, צו מאן םאר׳ן װי אזױ םרױ

 נאםען איהר אפיאו ווערם איהם צואיעב
 בא אאײז דאס דערמאגם. ניט ווערק אין

 אין איז םרוי ר?ר פה לאגע די אז וױחט,
 אונטער• אן געווען אכתז אין צײט יענער

 םוז םרי^יים די םעחר ניטא געארדענמע.
 ני־ צייט, האםערישער רער איז פרױ דער
םרז אאגע די אױך םעהר טא

 אויס־ אז ןױיג^ סאםהא׳ס אין םרוי דער
אי:ז װעמ װערק קסעגאפאנוס׳ םיז צוג

 םרױ דער םי: לאגע דער םים באלןענעז
v דײבז: ײןז אין

 אויםפיהרליד וױסעז ראס וױל .איך
 אלײן דו אױב סאקראטעס, זאגט דײר. פון

 געםאכט און סרױ דייז געלערענט האסט
 הא׳סם דו אדער איז. זי װאס איוזר, םרן
 םים׳ז עלםעיעז דײגע פוז גענוםעז זי

? פליכםען״ איהרע .םון באװאוםמזײן
נעה־ ־געחענט זי איך האכ װי ״און

 ײעז סאקראמעס? געאערענט, אזוי מען
 איז געהאט. חתונה איזזן םים האב איןי

 יאהר. 15 גאנצע געװען אלט ניט נאך זי
 אונמער נעלעבט זי האט צײט יענער ביז

 ווע־ וואס זעהז דארןי זי אז אנזיכט, דער
 און וועניגער ־װאס הערעז דארןי ניגער,

װאלסט דו ווענעער. װאס םרעגעז דאר̂ן

אלע כמעט ענגלאנד. ״אין פארטײ״ באראײנ םיטגליעד. א ער איז קאםיטעז אלע אײגענטהום? רעגירונגסדעגקט לייבאר אװ םעדערײשאן §נמריקאן
ארד איז געםינעז זיןי זאל פארםעגעז זײערהאב איד װאס קאנגרעסלײטע ארבײמער טרעף איד גאט שויז מיר העלםט מאל שויז האט פארטײ דעמאקראטישע די אז ;ל

fדעמאלט גראדע איז אםים, איז יא איד,ם אדער ארבײטער, די םאר גענוג געטאז •״
קאמיטע״. פעטענט דער פון מיטינג א פארטײ רעפובליקאנער די װאס דאם אז ^?1

אז טשערמאז. דער איז ער װעלכער םון קאנגרעם אין ממשלה די איצטער האט
M'דעם מיט םארנומעז ער איז אנדערסמאל דורכ־ עפעס שאנםען איהרע אפ שװא?ט ׳
ביל״ וועידזש ״םינימום זײן דורכםיהחנז זאלעז אורזאכעז די װאס נאר צופיחרען. ; :

דע־ די אז םיהרט ער קאנגרעס. דעם דורך אז םאקט, א בלײבט םאקט דער זיין, טם
— צײט דעדנער די צוטהײלט ער באטעז, אנדערש קאגגרע̂כ חײנטיגעז דעם אין

תשאב 'ם1מא א זאגט, מעז \וי ׳האט ער קייז נאף איז םריהערדינע, די איז װי %
I װיל ער װײל םארנוםעז שטענדיג איז אוז נאלאז ארגאניזירט. ניט גרופ לײבאר

 אויס־ װערען געקענט ניט נאך דארום חאט
דערםאר״ אבער םיהרער, אלס נאקליבעז

yp u M\ דער נאר ניט איז ער אז זאגעז, םען 
םיה־ נאטירליכער דער אויר נאר לאגישער

הײנטיגעז דעם איז גרופע דיזער םח רער - ^
I I .o m p. פאלגענדע די אויס דאס איז ער 

:גרינדע
| ;V ,םיז עאטססער דעד ער איז ערשטענס 

M איז :אאאן קאנגדעסלײטע. ארכײטער אאע 
 קאנגרעס, פיעדטעז דעם איז אי^ער שױן ־ |

J איז בלױז איז אהײא פיז קופער. ומוזזרענד 
 איז מעריאאנד םון זיאםאז, דריטעז, דעם 1
 ?אגגרעס־ איבעריגע די און צװײטעז, דעם ■ 1
 מעה־ מיעד״ ביכאאך״ ױגיאז די מיט לייט < •. *י

,#  צום איצטער זע:עז אי אוז וןארס לעיז.)|;
מאל. ערשטעז ־ ן
 נאצאן לאנגרעסמאז צוױיטענס,איז ;׳3

 קאנגרעסלײטע װײניגע די םון *ײנער
M*' זײערע םאר שרעקעו ניט זיר דארםעז וואס 
M מאא אלע װערם נאאאן נאסעס. פאליטישע 
J מאיאריםעט גרױסער אזא םיט ערותהאט ׳ 

M, ?פאליטישענס די אז דיסטריקט, זײז אי 
A פאר ער ניט און איהם פאר םורא נאובעז 
V .ײ  באליעבט זעוזר פערזענאיר איז מר ו
 פאאיטישער קײז איז דיסטריקמ וײן tm י ^
 אנ־ זיר ם5אי סיט זואגען ניט וועט -גאס 3

 זאא ער אז איהם םאכט דא&
 וואס אאעס םאר שטעאעז צו זיןי מאגעז

 באקעסםעז צו אוז• גוט איז ךןנקט
m* צו שאעכם םאר אנערקעגט וואס •לעס 

ײז  זויא קאנגרעס איז באס •אליםישער ו
ניט. אדער דאס

 דער אלײן גאאאז טאקע איז דרינמנס,
ארבײטער איצטיגע די פון פעחיגםסעו §■

 זײנען דאס שקאאװין. דער מיט נאר
 שקלא• די םרױ. רײכער דעד םאר נעזעצע

 םרײ איז זי װיא. זי װאס יטאז מעג װיז
 בעא איהר װעז גאס, איז ארױסצוגעהן

איהר. ערלויבט הבית׳סע
 אין פעאד. איז ארבײט שקאאײיז די

 הביתטע בעא די זזויז. איז און שאפ
 שטריקט,* זי הויז, איז בלויז םארנוםעז איז

 איהרע ארבײט צוטײאס נעהט, שפינט
 די — קינדער. איזזרע ערציהט מײדלאף.
 אינגלאןי די חתונה. דער ביז מיידלאןי

 אעצ־ די געהען דאז יאהר! 7 ביז באוי?
 זיר זיי געםיכעז הויז איז םקוא. איז טע

 מענער א םיז אויםזיכט דער אונטער
 גע• אינגאעך די םעדאגאגױם. א שקלאוו,

 םי״ אין זײ דיענען דאן ״סקול איז העז
 פאאײ מיט׳ן זיןי באקענעז אוז איטער
 האבען יאהר 32*30 צו און לעבעז, טישען

 16-15 םוז מײדעל א מיט חתונה זײ
יאהו.
 אטענישעך םון.דער טעטיגהייט די

 ביל• קײן איקך םין גיט םאדערט םרוי
 לע־ םמז ניט. )י ערהאאט זי דונג,.אוז

 ״Pע סקול קײז ארבײט. הויז זי רענט
 ברודער א וחגן איהר. םאר כיט זיםטירט

 1זײ ער לערענט װיא טאטע א אדער
 און לעזעו טאכטער אדער שװעסטער
 אױט״ אן אבער ביאדעט דאס שרײבעז.

 געזעל- אבער איעבט גרעק דער גאהםע.
 זעלבסט שעוזנקײט, אויר אימבט שאפט,

 וױ< ער םרוי. די אאזא. םארשטענדליך,
 געועלשאא חנר jn« געםינען זיןי אבער

 פרוג געבילחנטער און שעחנער דער פון
 זוכמ דערפאד אוז ניט אבאר ער קעז דאס
 אױפ •u געפיגס פלאסאז םיםלפז. ער

פראקטיש^^ פעריקאעס טעארעטיש.

 אבסאאוט האבעז בעזוכם, איצטער ביז
 ענגלישער דער םון געװאוסט ניט גאר

 אײנצי־ דער איז נאאאז פארטײ. לײבאר
 וױי־י אדער מעהר איז װאס זײ םון נער

 נאןי ארבײט. זײער מיט כאקאנט נינער
 װעגען געםרעגס איהם האב איך אײדער

:געזאגט אאײן ער האט דעם
 באזונדעיע א דא איז עננאאנד ״איז
סױ א געטהאן האט און פארטײ לײבאר

 אי׳הם םוז האבעז זאלעז םיר אז נונג.
פראפיט.״

 דיר פאר םארגעניגעז גרעסטער דערא
 איבערשטײ• מיר DDjm דו װעז יזײן װעט
ײז דו וועסט דאז געז,  הבית׳- בעא םײן ז
s o דו וועסט דאז jg j םורא דארםעז 
 דו װעסט צײט דער םיט אז •האבעז, צו

 דאן הויז. אין וױרסונג די םארלירען
ײז דו װעסט  עלטערע די איז אז זיכער. ז

 דער און חבר מײז זײן דו !ועםט יאהרעז
 װאס יןינדער. אוז ד.ױז םון אויםזעהער

 איז ווערען נעאכטעט וועםם דו םעהר
 געאכ־ דו וועסם מעהר ־ אאץ הויז. דײז
 די שעצט מעז מענער. םו? ווערען טעט
 םאר נאר אויםזעהז איהר םאר נים םרױ

םיכםיגקײט.* איהר
 אז איז, הסענאםאן פױינמ בעסער נאך

 ניט אין;גאנצעזיםעז זאל פרױ דער װעגעז
 און הויז איז ארבײטעז דארף זי רעדעז.

םארםיג.
 אב שפיגעלט דיאאאג קסעגאםאנ׳ס

 איז זי אםעז. אין םרױ חנר אױןי קוק דעם
 גאנצען אין םארנדג. איז הבית׳םע בעא א

 גןסע־ ניט. דיאאא< דער אױ אבער ריכםיג
 דער םוז באגײסטערם אזוי איז נאםאז
 גוםע א פרוי דער טון צו,מאכעז אידעע

 אי• םיעל זעחר שרײבט ער אז וױרםין,
 שעהנ• די דזאט גרעק םאר׳ן איהר. בער
 ראלע. גרויסע א זצהר געשפיעאט קייט

 עם• ק^ידרנג. זיין געוחגז איז עסטענדש
 עסטעטיש הױז.־ זײן געװען איז טעטיש
 די שםעדט. גריכישע די מןוועז זיימנז

 זיך האבען ױם־סובים םאלהם גריכישע
שעחנסײט. גויױם םיט אױסגמצײכענם

 איז רעקארד ארבײטער זײן װעגעז
 םרעג איר שטאאץ. ספעציעא גאאאז מר.

 בײ געארבײט אמאל איהר ״זזאט :איהם
ד?״ א עפעס ױי ̂ג זײנע אויף אוז ט  דיג

 םאזײןאם־ א זיד בעװײזט איפעז גערװעזע
 געאר־ האב איך ״צו שםײכעל. טישער

 א אן זיך צינדט אויגעז זײנע איז בײט?״
ר- האב איר ״צו שםאלץ. םוז פײערל & :

 אםעריקא• דער םון קעניג דצר געוועז איז
 אאײן אבער אינדוםםרי^ ־ אײזעז נער
 אייזעז. ̂פון שםארקער געוועז ניט ער איז

ױ קאלט ווערט אײזעססמגיג אז אםיאו  ו
 זיוי געפינט וואם אײזעז, דאס וועז אײז,

קאלןי. וחןרט ארםצריעז, אוגזערע אין
 אײ־ דער האם װיאזזז אײזערנעם אז

 ער האט שװײס םוז געהאמ. זען־קעניג-
 שאםענ־ ארבײטער״ס םיז נאאד. געמאכט

 גרוײ א אױםגעבויט זיר ער האט כח דעז
 דער םון םיאאגםראפ. אאס נאסעז סעז

 און קאפיםאל צװישעז םאחםה אײביגער
 דער ארויס איז ער וועלכער םיז ארבײם.
 שאום• א אײםגעבױט ער האם זיעגער.

 געשטארבע?. ער אייז איצט אוז טעםםעל•
 יאהריגער. 82 א גאיקאיכער. א זאםער. א

m ךי פארםאכם איהם האט םזל גוםער 
 זױיס ווער וױיל צײם. איז םונקם אוינעז

איז? םארגען וועמענס  רעוראלו־ די ס׳
 הײנם שםורמעז וראס וױנםען ציאנס
 קעפ^םיז האםיםאאיסטישע די איבער

 ךײ• ךײ ײאס ורײס װער ײעאט דער גאר
 קאפיטאליםט דער גליקאיך אױסצן? נעז

 דארןי און הײנט, איועק שמארבם וואס
םארגעז. םאר׳ז ציטערעז נים

ײ סענסאציע: נײע א  יארק נױ יאעז1ו ז
 םײנסםער, שעהנסטער, דער פאר מאכעז

 שטאדם מאראאישסםער און רײנסטער
 טראכט הױרסט אוז ײעלם. דער איז
 1זיי װי םיטאעז וױלדע פארשידענע אויס

 ווענדט װאם פאר דערגרײכעז. צו צװעק
 אײכס־ און אײנפאכסםע דאס אן ניט ער
 זײנע םארםיחנז ער זאל םיטעל? טע

 תיכף וועט יארק נװ און צײטונגעז. נעלע
 און םײנער שענער, רײ־מה. סד א װעחגז

איצט. אי? ?י וױ מאראאישער

ײז אויםנעאקח׳ענם  חנג םוז פאקעםבוך ז
הויזעדקעשענ^ הינטערשםער

 קארי ברוקאינער די פון סטרייח דער
 די םאר ישועה א פשוט געװעז איז אײט

 אױ״ די געעםענט זײ האט ער רײזענדע,
 צו שפאצירענדיג װעאט. גאט׳ס םאר נעז
 באראפארק. אוז בראדװיי איבער םוס

 או! װי.שעהז דערזעהז, ערשט זײ האבעז
 איז עס גוט װי ;איז יארק נױ רײך וױ
 ווען מעטראפאאיס, אונזער איז אעבעז צו
 זױ ׳<ןארם קײז נים איהר איז אויפעז עס

 שטאדם רוישיגע אונזער קאנטרי־רוהיג
 עלעװײ״ די ניט קנאקעז עס װעז איז.

 סאבוױים די ניט ליארמעז עס אוז מערס
 סטרינדסארם די ניט טראסקעז עם אוז
 גאם. א אריבערגעהז קעז מענש א אוז
 לע־ זײז םיט דערבײ ריזיקיחןנדיג נים
בעז.

 וױ יד.אט נליס גרױסע דאזיגע דאס
 געדויערם. לאנג גיט גאיקען גרויסע אלע
 געװא• געװאוגעז באלד איז סטרײק דער
 וױעדער האט יארקער ניר דער אוז רעז

ױ און םים. האם ער אז םארגעסעז  גרוים ו
ײז ניט זאל םרײד אונזער  דער םיט ז

 חןפיד ברוקאיז די D*n םפאה. װיסטער
 םיו םיהאען דאר געכאפט, האט טרצנזיט

 אוננליתלי״ םיט׳ז םיטלײד םין א כמעם
 צוױי לײדט װאס םםראפהענגער. כעז
 הקבר. חיבוט םון יסורים די טעגאיןי םאל
 כח קײן און צײט סײ\ האבענדינ נים
י יןחנכץ, א אפילו געבעו צו

שייז חאבען חױרס^׳ס^יסוגגזמ און

מען. זא;ט פובאיקום, ברוקלינער דעם
 סטרײלענדע די װאס לײד, כטעס עס טום

 געװאזנעז שנעא אזוי האבעז קאראײט
 קאר׳ס קײן האבענדיג ניט סטסויק. זײער

 די האבעז, ארבײט דער צו םאהרעז צום
 פאה־' געםוזט סטראפ־דזענגער ברוקאעער

עס םערדלעף/ ״שוסטער׳ס אויפ׳ן רעז
 די האבעז דא און פוס. צו געהז הײסט
 גאט אז דערװאוסט, ערשט זיד בירגער

 געזונםע צוױי םיט געבענשט זײ האט
 און געהז צום געמאכט זײנעז פאס םיס
 קאר. געפאקטע א איז שטעהז צום ניט

 די צוליעב היהנעראױגעז. יענעם׳ס אױף
 םוז מענשעז האבעז קארס *םארדאםטע

 םאר־ גאנצעז איז כמעט שטעדט גרויסע
 בא־ דארף מעז םיס. האכעז זײ אז טןסעז
 בלאק 10 װאהנם װאס םרײנד, א זוכען

 םען קאר. די םעז נעהםט — װײםער
 צוגמהן עװענױ מעדיסאז דער םון דארו״

 סאר. א — עװענױ דריםער דער צו
 ברידזש ברוקלין צו אריבערנעוזז ם׳דארף

 א םים שפאצירען ם׳דארף קאר. א —
 עס :אױסדרוק דעם קאר. א — םײדעא

ט ה ע ג  א אויוי םעז tjrp גום״ איהם ״
 אױןי אנווענחמ: נים גאר יארקער נױ

D ו ה א פ ״עם :זא;עז םען דארןי איזען

 איהם בײ געהט געהז וױיא גוט.״ איהם
נור. פאהרט איהם בײ ניט.

 איז אױו* שטעהט יארקער נױ א װעז
 װעם ער אז שויז ער װײסט םריה. דער

ס וזײנט כ ע א  :ז ע ר ה א ם ש
 ארײנגע־ ווערעז ניקעא א םאר װעט ער

 װאס רעדער, אויף קאסטעז א איז םיהרט
 הערינג א װי מענשעז מיט געפאקט איז

 זיך ער װעט דארט הערינג. מיט פאס
 ריםעז, עדערנעם1ל א אויױ אױםהענגעז

 הענ־ םיטרײזענדע עםאיכע װעאכעז אױוי
 און שאקאעז זיר װעט ער איז שױ?. געז

 םא־ װעאעז עס ביז שאקלעז און שאקלעז
 ענטוחד :זאכעז דרײ די אײנס־םוז סירעז

 אח אנצינדעז זיד װעט טרײז דעסדער
 וועט ער אדער ווערעז, םארברעט װעט ער
 צוױיטעז א םיט צוזאםעגשטויסעז זיך

 ווערען, דערהמ׳עם זועט ער אוז טרײן
 זיר נױם און צרות םיט וועם ער אדער

 ער, אוז סטאנצי^ דער צו דערשלעפען
 צעקװעטשי א וועם סטראפהענגער, חןר
 צעריסע• םיט םארםוטשעטער. א טער

 פניפ צעגאבלעט א םים קלײדער, נע
 לויםעז אוז תאסטעז םוז ארויסרײסעז זיך
 V? ער וומם װעג אויםץ ארײז. שאפ אין

ײן םארלוירען ד.א̂ט ער אז ״כא«עז  ו
האט איםיצער אז און אאנטש־פעקעצ

 אק־ ענגאישע די םוז סםרײק דער
 ביה• אז צײגמ, עי םיר. געפעאם טיארעז

 אםת׳ע זײן אםאל אױך קענעז נעז*העאדעז
 צײם דער םון נױט די װעז העארען,

 ס׳איז/ און גארגעא. םאר׳ן אן זײ כאפם
 םענשעז. םיז העאדענטאט גרױפער א

 אױס־ .גאם׳ס םאר זיןי האלטעז ײאס
 דער םון ״געסושטע פאר ערװעהאטע״.

 האא׳״. א םיז הינדער ״םרײע םאר מוזע/
ױ זיך ארגאניזירען צו  ארביײ םשוס׳ע ו

הונ״ .זײנצז ?ײז םודה׳ איז טער
 וױסעז גים נאי וױל מאגען דער געריג.

 מא• דצם קאסעדיאנטען־שפיעא. קײז םיז
 םימיהויכער אפנארעג נים םצז קעז געז

 :ברום א גים םאגען. קער אז ״פראזא״.
 בארוהיגעז נים םצן.איהם קעז !עסעז
 האםלעט׳ם םה דעקלאםירונג דער מיס

 הא־ אקטיארען די םאגאלאג. באריהסםעז
 אםת׳ר דער אז־. נעכאפט, עגדליד זיד בעז
ױיז םוז זין ״m אדצוג^ט .  סײגם: ?

עםעז:? נים אדעד אממ

 איר (איז םיעלע דעגקעז דאך און ליםם.
 טאיאריטעט-םאציא־ די או ז״) צװישען
 ױיער צו םאריעטער — זײגעז איםםעז

 פו״ װעט בערנשטייז חצדר ינעז איאאל.
 דעם ערפאהרען םיר װעאעז אהער. םען
 ־jnw באריהםפתו דעם וועט אםשד אס̂ו

 רעוױזײחןז צי געלינגאז וױזיאניםם״״
חןד ווממנ̂ן כױמונג *אםקודנצ אוגזער

True translation filed with the 
Postmaster at New York C ity  on 
Aug. SI, 191», as required by the Act 
o l Congress approved Oct. Sth, 1917, 
known as the 4*Trading with the 
Enemy Act.**

 בערגשסײן עדװארד :בשורזז גוםע א ׳ '
אין אמבאסאדאי ווערם

.אדוואיד אונז. םרעהם ראם אםצריקא.
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i און דעםיאםת״ »ויסג?«ינען n 1םיך וועלען 
 נים איז עס אויב •רוביחגן, ן״ם’ אונזער •ון

1 לאגע, די פאוב?$ערען *ו עפװאם םזגכליך
tn ב. w o it f. גלויז ניט איז עס 
 װ$ס ײ.# ז. און םילה פרי*ע די לופט,
 'ft נ*רן אינח»לט גאנטען דעם ntft םאכפ

̂בען מאנכע װאקײ^ן.  גאנצען א דאס עס ח
 װאקייא^ן ft איו זיי 1פא אויך און יןןחר,

 װאקי״»$ן א אין זאך חויפם די נויטיג.
 ענדערוגג צייטליכע די עגדערונג, די איו
̂ס לעבען, א״נעםס אין  פון ?יך באפר״ען ד
 קוםען Dfti און רוםעע אלטעגליכעו־ דער
 נייע סביבח, נײער ft מיט גוזאסענ^םויס אין

ס און ■נים׳זגי/  ןןרם. לעבענס נײע » עם̂װ
̂ר tft גע-פינען, איחר װעם חןדפאר  פיעל̂ז גן
 פאר־ *ו קוםען ?#נםרי דער פון םענ*ען
ױ אין וואקײ«©ן זײער ברעגגען  יןןרק. נ

̂רקער גױ אונז, פאר  אויס, עס קוסט #י
o אין iftvnpNii ft אפאזו/יפריקרע. jr 

 אײ לעבען Dfttt די פאר ן>בער קעסזןל-גרוב.
 די «9 איז *טילק״ט, און רוח אין מער

 אײ־ ענםילעקונג, אן קעסעל־גרוב־ק^עני*
 כאי ״t און װאונחנרם, גרעסטע די םון נער

 פאר״ זיו ײןןס צ״ט, אזםיקעל די טרןזכםען
 פערגעניגען. בעסטזנן פאר-זײער י*, ברענגען

 װאקיײ גוטען אמת אן פאר אלץ, פון םעחר
»ו װי נויטיג, איז ״אן, y םעגליך װ t ו* 

רגען. אלע פון באפרײען חײם־̂ז
 מײמער© ריםער ענד <ןלאו? טשיאדרען

̂בען םיו־ .17 לאק. ױניאן,  tft םורא, ח
 םיט רעכט *אביםעל חןןט ליבערםאן ברודער

ײן  :אונז *ו בריעי״ ft אין ג*חוייטונג ז
 *םי£על ft איז עס אז גיט, איחר *דענקם

 במג״ אלע די Bft ממכען *ו קןןנסיידןןןניע
 איז און ?״ גיםן* ?ענם איחר װען קעטלעד,

 און 23 ,1 ?אל9ל בען9ח גערענט? גים ער
 באנקע״ די «ל״גען9 געקעגט ניט איחר אי*ט
 װא• אונזער פון *וריקקוםען אונזמר ביז טען

iftr»»p? נאר פארדעכטיג* אי> ואך די 
 יוג• פי«9?9פיל אוגמערדריקען סיר גארגיט,

ן םיסגדפםיםטקײ^ זער י  אײך אזיקען י
 איבער״ ן.9גי9גראםול חמרטליכע אונזער
 ב»נ״ דער ס9ײ אונז, *ו עם מיעלירם חויפט

̂יגיזלטעט װערם קעם  נרודער לכבוד כארמנ
 אלס ;עדיעגט אײך חאם װאס בערקזןװיפמז,
 מים צײם v.ft« גװײ פאר םענעדזשער
 9 איז דמס אינטעליגענץ׳/ און ״פעחינקײם

 זײגען איבײםעד די »ז באװײז, רער9קל
̂רניט  ציג״ מלעבטע װי אומדמנקבאר״ .״זזוי ;ן

 עס װעם דערצו און ?ײ. װעגען גער׳רעדען
ן פאר ן9לעס גוטער ft זײן ״  לגער,9נאכפ ז

 אז װיסען, ער ל9? * גיםנעװימ*. * כרודער
 ער אויב ב»נקעט, ft ײארט איחם אויף אויך
* פמרדינען. י9נ עס װעט

דעד איך אייעל אײ?ר קען קאפױצמ־. אייער
 וחןרזמ• *ארעפענטליכט מ̂ט .גערעהט^ג^״

 איז חןרבײ או ׳•ארא«עמן ןוע^ין^ך איתר
 דעי־ בלוי« ■עךו^לי^ײפדבעייחל, ק«ין נ»&א

 טאראנ^וזזרםליסקײם נרויסער א פון געבץט
 געפיתל טיפען אמת אן פון און •ובל«קו© טום
 *ו אונז ®ווינגם נויט רוסימע גרויטע די פאר

מםרענג. אזוי און רזזכםי׳ג9פ אזוי חאנדלען
 פאחפליכטעט אונז חאט איהר — ג. ב.

 דעם אונז *ו^יקען ןןײער פאר ה»גק א *ן
 גופער זעתר א װירקליך איז עס אויסטנים.
בע ארטיקעל,  *ר איבערזעטם װערט אזן װ̂ן

גינען אין אויך װעלען טיר װ*] ווערען,
•lft*

 אורזאכען גוטע חמבען םיר ם. ע. ם.
 די פון אבזיכט גוםער דער אין *װייפלען *ו

 אייער אין רעדם איתר ;זעםען פאר יעניגןן,
 ל9ם דאם דארום זײכען םי< און בריעף,

 fcrr כמטע ענטזאגען, *ו אײך געמואוגגען
̂רקליך אונז פאר איז לײכט. נים װי

 איר פיחלט. איחר וי1 טוט — ס. ב.
 אירגעגד אײך געבען *ו עגםזאגען זיך סוזען

^ין ןועלכע אגגעלעגענחײםג חד ע״ז
 *ו גערעכענם b*p בען9ח םיר ז.

 בא־ דער אז גלויבעה דעם אין אויך טץן
 פאר םיעייעל געאזריבען געװען איז ריכם

 תאבען םיר אז ןןבער, ״גערעכםיגתײם׳/ די
 געװען איז באריכם דער אז אויםגעפונען,

 און *ײטונג, אנאנדער אין פארעפעגםליכט
 ״גערעכםעקײט״, דער אזן װי פריחער, ך9נ
 איגט ניןך זײגען און געגלויבם, מיר בען9ח

 װי פארלאנג, אזיער אז םײגונג, דער פון
 אויס־ נים ל9ז ער מנשטעגדיג און געםעסיגש
 אוםבא־ «ן װירקליך איז װערען, געדריקט

 דער Bft Tft איז, פאקט דער רעכםיגמער.
 אונ־ מביסעל פארטאפט אונז Bftn באריכט

 אונזערע פון אײנער אנגענעםליכקײםעז.
 געםמכם אונז Bftn יט9אזט אײער אין לעזער

לוםס9? די םארנעםען םיר ס9װ רװאורף«9װ א

 געוױםע זיך געפיגען קערפער מעגשען׳ם ייעדען אץ
 חו־ו ארכײםען. םאגען דעם חעלפען װאם שנזאפען,

̂נפאםענדע  אונרעגעלםעםיג, לעכען און שפײזען עםען
םאגעךפערשטאפונג. *ו *יחרם דאם און שטאפען דיעזע זיך פערנױנדערען

אבפיהר־מ״טעל טשאקאלאד דער
 דאם אױןז פרישט םאגען, אין שטאפען דיעזע ערזעצט

 דעם און.גיט ארבייםען כעםער םוםקלען די מאכט כלום,
לעכען. פון חאבען צו חנאח םעגליכקײם יעדע םענשען

׳ ״ ; <
 עצירות אב שאפט װאם שטאן» דער איז עקם־לאקם

 םענשליכער:געכײדע נאנצער דער אויף װירקט און
 דיםטילירען און שעדליכע דאם ארויםצושלײדערען

בלוט. דאם
וראגיסטארפ. אצע אין בו»קם, א םענט 50 און 25 ,10

מיט^באריכםען ״געדעכטעקײם״ פון
DftU ער Bftn גע־ פריחער ך9װ א םיט ^יוין 

̂םזעלבע *ײטונג. אגמגדער אין לייענם  איו דן
 חוץ ft ביזריכט, אי*טיג*ן דעם םים פמל דעד
 איגכג עוין «פעט איז עם װןזם דעם,
Dftii ס9װ ארטיקעל, גאנטען דעם אנבעםרעפם 
 פאײ גערן איחם םיר װעלען גו, זןןגט איחר

 אוגזער פון ערפילען אויך און עפענטליכען,
 דעם םים אלץ אבעד פליכט. אוגזער ןזיט

ײן זאל ער tft ב*דינג, ̂ריגינעל ז  געדרוקט *
 זזגדערש. נים ,און ״גערעכטיגקײט״ דער אין

 וױיטעריװע• און אן איצט פון חאפענטליך,
טענד״ קײגע מעחר דעםג װעגען לען  םיםפא̂ר

 די־ םיר פארבלײבען ׳רקוטען9ם נים ניסע
פרײנד. גוטע זעלבע
 איז פארקירצוגג די Bft גרינבערג. מ.

 דער ס9דעם,׳װ צוליעב •טװענדיג : scft ב$ר
 ל9? עס גרויס װי צײםונג, ,% אין פלמץ
 ס9י גאטרענקט. ןןפט נץ9ג איז. ׳זײן ניט

 1מטרענגע דעם גויטװענדיג אויך מ»כט
 ארזין געהט Dftii״,-iftBft פוזידעם אויסװאחל

 אויפגא־ חויפם די פא אײנע צײםונג, אין
̂ר. ft םןן בען  דעם פון געװים, רעדאקשן

 ft אוים עס קוםט *זטמנדפונקט שרײבער׳ס
 רע־ פון זײם דער םון ליטיק9« צו־לחגעיס

 Bft.i מען אז ׳ער מײגט >>פט ארן דאקטאר.
 *ftp דאם זײך״יארטיקעל פון מרויסגעט;יטען

 פע־ מײםטע די אין בער9 װיכשיגסטע. םע
 פאר־ די װען טעות. גרויסען ft ער tftn לע

 געזױנט ,Biftpp: ;וט נאר װערט קירצונג
 מיר )2 דעם. פון אדטיקעל דער פט9 זעהר

 רעדאק־ די אז ערקלערט, פטft שוין האנען
 טיט איינפאראזםמגען ל9מ אלע :יט איז ציע

 אין אויםגעדריקט װערען װאם םײגונגען, די
 דערזעלבער אין בער9 ארטיקזען. ם«גכע

 צו םאבען צו נויטיג פאר ניט זי המלט צײם
 רעד«לך yttft^ftpo די #רטיקעל fttft יעדען

מיט איז רעדאקציע »די ציןןנס־באםערקונ;:
 צו אײנפארשט?ןנען". ניט ערײבער דעם
 קיין גיט «לײן לעזער דער יען חן*ם ? דואס
 אסגע־ מוז לעזער דער $ פמרשטעחן צו ?אפ

טײטעל. אײניגער דער פון װערען װאוינם
דרו־ צו אנטזאגען זיך מוזען מיר. ז. ד.

 װי םעטים. פיעלע צוליעב בריען* אײער קען
 אײדזשעגט ביזגעם ft ווערט פאראוטעהען, םיר
 איתח ירגיאן. ft אויף מרויפגעצזואונגען ניט

אײינ־ װידער זיך ער pftn ״איצט ארײבם:
̂םעחען געפאקם״,  איחר וואם ניט, םיר פאר

 אײער אין איהר ערקלערט דאן םײגם.
 קײן געחאט גיט חן>ט tftױני «די tft גריעף,
ױײ קײן געװען נים איז עס ברירת, אנחןר  *ו
 .B’^ftj אזוזן םיר פאחיטעחען Dfti טער״.

 יער9 אולעכם אזוי צוױיטעד, קײן נעװען נים
 ‘:ft Dfttt ? ער װי םעחיג אזזוי ׳גום »זוי

 גןך מיר* װןןלטען סעםלםענמ, ‘דעם באםרעפם
 אג־ דער איז פאקטען. טעחר חאבען לם9ײ

 באזינרער, Dfta יעדען מים געװען ריםענם
̂סעס ft םים דער9  אזעלכער? אלס אסס׳ן, בן

ofttt דעם פון אויפטיתרונג ד« אנבעמחןים 
 ^עכםע, ft זעחר געודיס זי איז דבר, בעל

ג  ^רײבם. איחר װי אסוו, אלעם איו עס •וי
tjpft, ליכזנן©  איעטעל• *אן פון עס ■ארע̂*
ירם9ו\: ניםס עס ©יר [vspp יערזאה ניד

מיטינג מעמבער רעגולאר א
װערען אפגעהאלטען װעט

 ע:;• און איד״»ע נדקיע8 אויד.«<עלע װי
 זעורגאלען און ביכער ל'־*?רצײםונגען,

די אין נעדרוקט װערען
קא. פרינטינג אפ־טױדײט

יארק נין סט. קאנעל 195
)רענקלין. 5425 טעלעזאן

מעגעדזשער האטלער, ם.

ר ן פ ז ן ס א י נ ױ
עוועניו םע3 און ססייס סע8
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םרעםע טעגליכע די אין פראגראם אונזער װאטשט

ו לאסאל כאארד עהזעסוםיװ
מענ. ׳ר,אטלער ם. י ■

טשערמאן. וואלבערג, מ.
סע̂פ ױנגער, חש. ^
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שם. ב*לםים*ר * 1023 סעק., ראםקאװיץ, א _ קצאוקמייקערס באלטימאר .4
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*i װ. 1815 •ערלאםאד, י. — פרעסערס הלאױן ׳טיסאגא .18 r n » n .סט
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עוו׳ םע30 719 קאזאקאן״, ג. — ױניאן טײלארס לײד. סיאטל .28
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r — מײיןערם גארמענט לואיזװיל .81 n. ,סם. םארקעם ג. 721 עי״םײן 
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 סם 33 װ. 30 בלומענסחאל, חערי — װער אײדיעם אװ דעזײנערס ױנײטעד .45
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סם. טע14 231 ׳נע*א ס. ~ קאאוחםײקערם איטאאיעז י. נ. .48
אז וױיסטםייחערס באסטאז .49 r מים — ױני n. ,װאשינגטאן 919 *יידסאן xo
סם. טע17 װ. 22 גאלקער, ב. מים — דרעםמײרןערס ט^ילדרענס י. נ. .50
בראדוױי. ם. 218 חערמאז, ס. — װאירקערס גארמענט אנדז^עלעס לאס .52
r — ױניאז טײלארס לײדיעס םיאאדעלםיא .53 n. ,סם. טע9 ס. 1737 סםײגבאק
ס#ן ח. — מײקערס רײנקאוט ׳עיקאגא .54  עװ. זדילאנד בלױ 1145 ׳^י
סם. װא^גגםאן 751 ~ ױניאן קלאוקמײסערם באסטאז .50
 סט. סע10 א. 80 אוראן, ס. — ױניאן באטאנהאא װײםט י. נ. .58
סם. זזרטהור סרינס 37 — פרעסערס חאאוק מאנטרעאא .01
ץ׳ ם. מיס — װאירהערס גודס װהײט י. נ. .62 ^י W סעקאנד 117 לי
r בעםץ, ע. מיס — ױניאז קאאוקמײסערס סינסינאטי .63 n; ח*לל. וועלאוס ?דל 
סט. סע21 װ. 112 ׳»ז”היב^ י. — מײקערם באסאנהאא קאאוק י. נ. .04
סט. טע14 א. 220 ספיגדלער, ח. מיס — ױניאז עמבראידערי באנאזז י• נ. .00
סט. *נידא 721 סטרולאװיץ, ס. — ױניאז קאאוהמײקערס טאאידא .07
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r ג. עמבאי, ■ערםח n.
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קאננ. חײװען, <ױ
rm סט. 190 בארדי, עםחעל — ױניאן װאירהערס װהײטגודס .117 ^ rn ,סט
י. נ. בראנזוױק, ניי ־
p חײזעל — װאירקערס נארמענט אײדיעם .118 y rn,רד., ןװ. סעקאנד סאן 

אײאװפ. קלינסאן,
אז װײסטמײקערם .119 י. נ. טראי, חאל״ פעחדײאאן םאלםץ״ םערי מרס. — יוני
ג.י. ראסאעססער, עװ״ פארק 100 םילער, ם. —- מײאארס אײדיס ראטמיםטער .120
r נ. ססג, וואוד 480 ס> םיס — װײסטםיײןערם וױעאאנד .121 n.
רי.י. — ײאײמןערס מםבראירערי עיהאגא .128  xo םעדיסאן װ. 2421 קיפאו, לי
שט. קל^ 66 גרין, חעיםאז — וואירגערם גאי־םענט אײדיס יעטערסאן .1«

?ראוקםאכער
אויפמערסזאםו

 ארױפסר ניט סיימם ערלויבס כױדערן
 ווארסענ 8 אהו שעפער ױ אין ארכײסען ־מען

י ױניאן. דער פװ סארד '
 דער צו ארױף סומס װעלכער אײנער יעדער

 זײן פון סאוד ווארסינג א האכען מח ארכײס
 פיר דער פון נאמען דעם אנצײמנױנ לאסאל,

ארכײסען. גסהס װאו.ער מא
 אױפצופאםען טשערלײטע שאפ די אויח פאדערען מיר

 פאזי־ װעט באארד חשאינט די װייל באשלו׳ם, דיעזען אױח
 איבערטרעטען םאר םאראנטװארטליר האלטען אײך טיװ

בעזעײ- דיעזען

מעטבערס, אונזערע אױםמערקזאם אױך מאכען מיר
 ער־ נים שאפ לןיץ אץ װעם אױנוםם פוםען דעם נאד דאס ־ן־

טאג. א שטונדען 8 וױ טעהר ארבײטען צו װערען לױבט
 טענ 5 ארבײטען דארםען װעלען שעפער די םון ארבײטער די
 4 װי מעהר ניט טאנ זעקםטען דעם שטונדען, 8 צו וואן־ א

שטונדען.

קא־ װעלען ׳שבת ניט ארבײטען װעלכע ארבײטער
זונטאג. אום שטונדען 4 די ארבײטען נען

נעווא־ באשלאסען פאלגענדעם איז אװערטײם װעגען
, רעו־

נים איז אװערטײם נאכפ 8 שסתדע )1(־אײן
ארכײםען צו עומיבט

 אוו 2 ארער שטונדען r 2« נאשםעה םוז איוזרפ״ם
נאבט. א שפונדען האיב א

 דער חו־ז אווערפײט שםונוען פוןסו םעהר און
זוערען נעארכײס ניט טאר װאו

באשלי־ דיעזע !טאכער טראוש און טשערלייטע ש>«
 פאדערען צור ײערעו• אויסגעפיוזרט אוםנאדיננט מוזען םע

 ב" טאררם װארקיננ פארלאננען צו אױפ אםאל נאך אײך
ארנײט. דער צו אוױפ רןמט וואס אײנעם 'עדש

אר־ שסונדיגמו 8 ועם פון נעוױנס ועם אפ היפ
!טאנ כײםס
 מןױרם סלאוס כאארד דזשאינם

יוניאן. םאכער ריפער און
, ל. ער נ םעי, לאנ

 בארנעט

בעקער ל.
אפסישען און אפטאםעטריסט

215 E a s t  B ro a d w a y  100 L s n o x  A v sn tt•
1 0 P «ל it k in  A v o *  B r o o k ly n  ! 895 P ro sp o e t A v o ,  B ro n x
— ' ............... •it M I I . ■1י • ........................

m־ *

 אוץ פױשע נוטע, נעגענד, שעהנע לופם, געזונמע גוטע,
̂סאנטע עסענם, נעשמאקע  געזעל• אננענעהםע און ב

■ , שאםט.
 םאהרם איהר װען האבעו צו זיכער איהר דינט אלעס דאם

י כאקאנסען אײער צו װאקײשאן א^ןר אױח
 רער צו פלעצער קיץ האבען װעלכע פינישערם אלע
 אונזער אץ באלד קוטען צו אױםגעםאדעדט זײנען ארבײט

 פלע־ סדיגען װעט איהד װאו עװעניו/ צוױיטע 228 אםיש,
ארבײט. דער צו צער

 פיעלע םון םינישערס, םאר קאלם טאנ יעדען רךינען מיר
 אױפ־ םינישער יעדער איז דארום םירמעפ רעםפעהטאבעל

 דישע־ אדעראין נאסען די אץ געהן צו ארום ניט נעםאדערט
 װעלכער םינישער יעניגער דער חשאב. א אליץ זוכען פער
 װאר־ קיץ קריגען ניט װעט חשאב, א זוכען געהן אלײן װעט
קארד. קינג

י שאם ט ײ ל ר ע ש  טיראפעלירעןצזאייך,דאס ט
 ארבײ־ םינישער קיץ לאזט און םליבט אײער טאן זאלט איהר
שאפ. זעלבען דעם םאר קארד װארקינג א אהן טען

*.5לאקא אין נאר קױגען מען קען קארדס װאתךנג

 די נענעגד. םאוגםײן ומכסםע «ח מעועסםע אין זיך נעסינט יצאץ דער
 אינאחאווםעגס̂נ םאדערנע אצע םים אײעעםײןםם זײנען קאסעחעעם און הויז

 אק םסיקענם קיה אימיננע סטיימאז, םון נאנג םינוכמן 10 באי« זיך מםינט
ym אח אייער סלײ׳*, םילכינע, דאם גאנמז איז םוילײמ וואס נארנתן yw• 

n עהםסערס אן פון נעתאכם ותרען עסעכם די טײבעצם. e v אםיוד םיע׳צע 
 גײ םיוויק האסינא, ביליארד און 5«ו האצ, דענס םיש־ננ, און ביימזזיננ םעגטס,

 m " 5 ג m <ײנרערי, קאורט, טענים םאהצצייטען, רי
 סראס־ מנעדזמיננ דער גאראנסירם זװםריעחןנהיים םאאעםענרינע פאר
*ו אדרעםירם אײגמלהײיתן מעהר םאר עללנער. א. רייעטאר,

A. ELLNER, FERNDALE, SULLIVAN COUNTY, BOX B.

9 לאסאל נאארד עסזעהוטיװ די
מענעח׳טער האלפערן, דזש.

םעהו־ אױםגעםאדערט דינען םרעםערם אלע
 עװעניו, םע5 אץ םיי און םארק אץ סיי ג#הן צו נימ

 רע■ מעןp דך זאלען חשאבס זוכען װעלכע די אלע
יוגיאן. דער אין חשיסטױרען

וועלען f פלא אין מאננעל צוליעב

.דעי לײבאו פאר •
װערען אױםנענומען

25 לאסאל פון מיםגליעדער כלױז
 םיט־ די בלױז אױפגענומען װערען הױז ױניטי דער אץ

 וואם די קארדם. רעדזשיםטריישאן האבען וואם גליעדער
 צוריקבעשיקט זיכער װעלען קארדע אזעלכע אהן קומען

• װערען•

פון אפיס אין גלייד אי? רעדזשיססױרס

 רעחשיס־ ניט זיך װעלען װאס מעמבערס, די
 נעהן צו קארדם קיץ הױנען ני־ט װעלען םדירעז,

ארבײט. דער צו

מענעדזשער, ברעםלאװ, דזש.

קאמיטע ױניטי די

BSOBaPOPOPg

 ױגיאן־תאאפעראמיװ די
םאסײעטי

יוכיאן װ. j ל. m35 לאקאצ
אױםשייםליך פערקויםם

איבער רעזארםעס

דעפאזיטארם סו ססס,ס װי טעהר

ies>a g o p c i38K aaoBa

פריעדענשטעלענד.צו—אטױוקאנסערוו — דכער
הױז. תלירינב יארק ניו פון טעמבער

 יארק. נױ m םיטי און םטײט םטײטם, ױנײטעד די םון דעםאזיטארס
םאנדע םײוױננ פאסטעל ײטם סט ױנײטעד און דעפארטםענט םייער

בענערם און בעדזשעם
 ס a ס. און םאםייעמים ױניאנם, סאר

ארבײם. יתיאן סםריקםלי
יאח נױ פבזרים. קלינפזאן 134

2441 נרעכמרםי םעצעםאן
 פרעם לענארד די

ג םםדימ, מע23 איםמ 42 STATE BANK
4 פרינטינג טשאםהאם tp 

|2 l fברארוױי איםט
̂ם. אתזער קחיגם עסםים

ױבראלטאר םמ לזען םע דער וױ שטארק

יארק נױ םטױט, גרענד 374
עװענװ. םינפטע 1400 סט. טע26 װעםט 7 - סט. עפסעקס ססו

עװעניום. װעםטשעסטער און װניאן םמריט, טע158
•. ׳ ברענטשעם: ברוהלין

עװענױט םטאון און םיטכח ׳םט. װערעט און w גרעדזעם

A. DELBON 
jaxftt * אוןשארפם יקסם
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!אזן_ברידער שיועססער

 ,פ*רםר*סען ̂רעפסען ר*אק*י*מנחנ ״
 אוסק די וױ *רגאניזאצי*נען אזעלמ דודך

 און ציענ סעקױריםי געשאנאל די ק*םיטע,
 ענםשײ־ אן םאכען וןלאב, ציעג יוני*ז די

r u n אעםמי־ אםעריסאנער אויוי אסאיןע 
 קאנסםימוציא- אונזער אויןי און טחױ*נען

 םון שאםעז דעם אדזן םרײהייםעז. מלע
 די אטאהירט זיי האבצן ענכדשואדיגונג אן

 אױסגעשפראכענעם דעם מיט סקול, חננד
 איז דערוױיא, םארניכטען. צו ד צוועס

 ני־ א געהאם זײ האבעז םאל, חנצםינעז
 צו אבזיכם זײער איז עם אבער דערלאגע,

 םיז פארםע יעדע פאאשםענדיג םארניכםען
 זיי טעסיגקײט. ראדיהאאע און איבעראאע

 ציע־ די אעבען צום צוריקגעבראכט האבען
 רוס־ צארישער דער םרן םעטאדען און אען

 אײננעבען נאר זיך וועט זײ אויב ! אאנד
 עהנאיכע און םקוא חןנד די םארניכטען צז

 נעהפען, זיך זײ ײעאעז אינסםיטוציאנעז,
 דאס ױגיאנס. ארבײםער די צו געקםט

 בא־ די אין געװארען *נגעצײנט שוין איז
 טאטען די וועגען פרעסע דער אין ריכטען

קאםיםע. אוסק דער םון
 םאר נױטיג עס איז קריזיס דיזען איז

 צוזא־ שםעהז צו ױגיאנס ארבײטער אאע
 געםאכט ווערט אםאקע איצטיגע די םען.
 און באוועגונג סאציאאיסטישער דער אױןי

 ארנאניזאצי־ סאצי.*ליסםי*טע םארשידענע
 גרױם פון זײנען פאאגען די אבער אנען.

 ארביי־ פראנרעסיװע יעדע צו וױכםיגקײט
 אז קוטעז באאד װעם עס םעד־גרופע.

 ׳רואס אאץ, אוי^ אטאקע אנטשײדענדע
 דער אין געװאונען האבען ארבײטעד די

 סא־ די פון קאםף דער צײט. אצצםער
 דער אױך איז הײנט״צרטאג ציאאיסטען

ױניאנס. די פון $ץסן*
 די װעז צײט, א איז קוסט אםאקע די
 באװע־ סאציאאיסטימער דער פון פאנדם

ע  סאציאאיסטי^ע ^״|.p זעהד זײנעז ןו
 ארגאנײ־ רעדנער, ראדיקאאע אנדערע און

 דז״פײא, אין זײנען בעאםםע און וערס
 עלזספענס דער אניןאאגצ. אונםזןר אדער

ײ פארםײדיגעז ניח  םע־ דיזע גרױס. איז ז
 םיז קעםפפע די געקעמאםם האבען מר

 זיך טארעז־ ארבײטער און — אדבייט!
ײ עראױבעז נים ! םאראאזען צו ז

 דער ?יך צושטעאען אנםקעגען אום
 םוז רעאקציאנערען, די פון •ראפאגאנדא

 ביאדונגס־תאספײן. א וועחןן אמעפיתרם
 איז װערעז, םאדשארײם םוז *יםצחאםור

 אװעיד וועח, ארויסנע^יקם מוזען חודנער
 פאר סײס ארבײטער׳ט דעם צראטעלעז

 ̂שאםעז צו באוחוגוננ א •ובאײןום. דעם
 געברויכעץ צו םאנד, א פאר $100,000

 פארסעז, איהרע אאע אין רעאקציאן נעגען
אנגצפאגגעז. זיך האם

שא־ העאפען סוז ארגאניזאציאן אײער
 איצטיגען םיז פראנע די געאד. דיזע םען

 פעאד גאנצע דאס ארום נעד״טם סאםענם
 פרײדיײ־ קאגסטיםוציאנעאע אונזערע פון

 םרײהײטעז נעניסען וױאט איהר אויב <תן,
 דאס פדעסע, דער פיז פרײהײם װארט, סון •

 םײגוג־ זײעיע צו מענ׳עעז ארע פח חגכם
 ;־r אין זײנעז םײניגנעז דיזע םאי נען,

 רעניערענדע די פיז יע:ע מיט יןאאנג
 ;אייגמ א*הר אױב ; נימ אדעד מיעפםע,

o אין ih איגא־ צו זיך טעכשען פיז רעכם

חזז  איו דאן צזועקצן. געזעצאימג םאר ניזי
 את אנצדשאיםעז זיך פאיעם אײע?י עס‘

פאנד. דיזען מאפען העאפען
 קאבד מעטיגער א אנגעגאנגען איז עס

 •אסקוױאען און פאראױםדומ פון פײן
 יוניאגס. די און םאציאאיסטען די געגען
 דער־ וועם איהר אויב !געגארם נים זיים

 צו באוחןגונג סאציאאיםטמזע די אאזען
 סרעםטען זעאבע די וחגלען דערשמיקעז,

 אויך אײך צויןונםט נאהעגסער דער אין
 פײנט האבען קאפיםאאיסטען דערשםיהען.

ײ װי וועניגער נים ױגיאנס ארבײטער די  ז
סאציאאיםםעז. די םײנט האבען

 ראדיהאאע, פארםײדיגען צו געאד די '
 ארגאניזאצי־ פראגרעסױוע און איבעראאע

 ארבײםער די פון קוםען באויז קען אנען
 הא־ א אונםערצײכענםע, די םיר, אאײן.
 םון האנםערענץ א פארמרעם װאס םיטע

 דעם פאר נעגרינדעם ױניאנס, ארבײמער
 ״פאנד דיזען שאפען העצפען צו צװעק

 פריײ םון פרײגד אאט אײר, צו אפעאירען
 ארבײ־ דעם פון מיטגאידער אאס און היים
 אײער אנוחןנדעז זאאט איהר קאאס, טער
̂םעז און םיה  םאר םאנד דיזען םאמנן הע

ערפאאנ. אן
 אר־ ארבײמער אאע צו אפעאירען מיר

 : זאכען צװײ מאן צו גאניזאציאנען,
 םעג־ װי גרױסםוטיג אזוי בײשםייערען )1

 ארגאגיזא־ זײערע פון פאנדס די פון איך
 םוב- פארשפרײםען )2 ארן ציאנעז;

 םעםבער̂ס די צוױעצ! טקריפשא:־איסםע[
 שאפ־ די םון םערסיטאונג דער דורך

 םינד אאע צו אפעאירען מיד טשעראײטע.
 ארגאניזאציאנען ארבײטער םון *אידער

 פריײ און איבעראא־דענקענדע אאע צו און
- םענשען הייטכדאיבענדע  בײצױפםיײ ־

 םאר מעגאיך װי ^נרויסםוםיג אזוי ערען
צוחנק. נאכעאען דיזען

 פאאקס־ הױכער םון פראנע א איז עס
 סאציאאיסט איינעם, יעדען פאר םאיכם
 היאן* צו קומען צו נים־סאציאאיסם, אדער
 אעבען מיר געדאנק. םראנרעסיװען דעם
 די צײםען. אויסערארדענטאיכע אין

 געשםעאט וחןרט פרײהײט אמעריתאנער
 זיינען װעאכע חןכטע, יעגע געפאהר. אין

 פאררעכענם געװען יאתרעו םיאע םאר
 םיר וועאכע אויף איז אײגענס אונזער אאט

 אויף װי געהויןט צײם גאנצע די האבען
 םון געדדאהעם איצם יוערען — אונזערע

 קײנ־ האבעז װאס קרעפטעז, איז סענער
 פון באדײםוננ די פארשטאנען נים סאא

דעמאחראטיע. און פרײהײט
 ן נויטיג איז ארבײם פאראײניגםע

י פאראאזעז םיר י ײ מיר ! אײד איייי ז  זי
 פואע אײער םאן זועט איהר אז דכער נעז

! םאיכם
צו האנפערעגץ ױניאן אײבאר

רעאקציאן, באסעםםפען
שיפליאהאב׳ י. א״

האטיטע. קאנםעחןגץ םשערםאז
שלאםבעת, דזשאזע,ס

קאמיטע. פינאנס טשערמאן
באראןש, אײברעהעם

טרעזשודער.
 אפיציעאצ^סובסקריפשאךאיסטעז די

 דער פון אינםערשריפטען די מראנען ײאס
אױבען, אנכענעבען וױ ״אטיטע, פ*:א;ס

 אדום. םעג עטאיכע איז פאי־טינ דין װע״ע; *
 דערוױיאע ע־שײנען^ ךײ רוען גרײט זײט

 ש״קט נויםיג. ?עהר ביישםײערוגנעז זײנעז
 :םרעזשורער צום געאט »ײער

סט. טע15 איסט 7 באראו*, אײברעהעם
יארח. נױ ,501 רום

r'r' ’ *'1•־ Ari

 עקזעיןוםיװ םון םיםינג םפעשעא א
 איז װײסט אײדיעס דער םון באארד

ז25 אאקאל מניאז דרעםסײקערס  *«־ אי
 חגם םרײמאגנ . געװארעז *געהאלטען

 ראוז שוועססאר .1919 אױגוסם, םעז15
םישזא־אדרי., ומר.

ײ  קאנפערענץ- די און םענעדזשערס יז
ײ דאס באדיכםען. קאכױםע  אפ־ האבעז ז

 cm םיטװאך. םיםעג א געהאאטען
 פון אפיס אין .1919 אויגום^ מעז13

 באראױ בר. םים אינםערגעשאנאא. ר*ר
ײ םשערםאז. אלס

 םאר־ צו קאםיטע דער םאר פראגע די
 םון ראטזאכמײם די געײעז איז האנדאצז

mםא mוואד־ אאע םאר רײז םאעט » ז 
 ?'*!,rm א םאדערעז אדער ארבײטעי

םיניםום-סקײל^ די םון
 האט דיסקוסיאן. אענגערער א נאר

 רעקאמצנ־ צו באאשלאסעז האםימע ־די
tm 'i צו ב^ארד צום mm*Dא ז n 

ײ װי םידםום־סקײלם. די םיז זויזיאן  ז
tm'OD'tpy אינדוםטריע. דער איז יעצט 

 די װעאען אראנזשםענמ. דיעזער אוים
 געהעכערט אינדירעקט סקײלס םיניםום
ווערעז״
וױימער, רעקאםעגדירט ?אםיטע די

 גע• זאאעז םינימומם םאאגענדע די דאס
 קאנםערענצעז די בײ װערעז רטmםא

אםאםיאײשאנם: די מיט
 23 ‘ יעצט קריגעו .װאס דרײפערס.

דאאאר. 28 קריגעז זאאען דאלאר,
 יעצט קריגען װאס םייקערס. סעםפעא

דאאאר. 26 קריגעז זאלעז ^2^0
 יעצט קריגען װאס עקזעםיגערם.

דאאאר. 22 קריגעז זאאעז ,17^0
 ,15^0 יעצט קריגעז וואס םינישערס״

.20.00 קריגען זאלען
 קריגעז וזאט (םרויעז). אײראגערס

דאלאר. 24 קריגעז זאאעז ,20^0 יצט
 מריגען װאס (םענער). אײראגערם

דאאאר. 28 קריגעז זאלעז ^4^0 יעצם
 ,33.00 יעצט קריגעז װאס פרעסמרם,

דאלאר. 38 קריגעז זאאעז
 דא־ 13 יעצט קריגעז וראס קאינערס,

דאאאר. 17 קריגעז זאאעז אאר,
 אפרײטארם םאר באזיס־רײט רער

 צו סענם 50 םוז װערעז געהעכעךט זאא
דאלאר. א

וױיטער. באריכטעט קאמימע די
 ארבײטער םון סוםאײ וױ.דער אזוי דאם
 נים יעצט איז אינדוםםריע אונזער איז

 אסאסיאײ־ * די װי אזוי און געניגענד.
 פארזיכערונג די געקראגעי האבעז שאנס

 דדשענעראא רm וועז ױניאז. דער םוז
דאם געװאחמ. געסעטעלט איז ססרײק

ױ שגעא אזוי  סאנר^ציאנען נארסאאא ו
 איז ווערע; צוריהמישטעלם װקלעז

im עילויכט די מעט איגחםםיח^ n 
ײ די איז לערגערם באשעםםינע! צו ױ  ו

 חןפארמסצנטס. אײראנערס און *ינג#
י זיעתאכמגדיחןן י irw די ז & v t אראג״ 

דטמענםס:
ס )1 ר ע פ י י ר ^ ד ר ע נ ר ע  א

 א איז זmײע עראויבם זאא אערנער
 דדײפעדש 3 פוז וחןגיגעד ניט װאו שאפ,

im yn .סארם דיעזער באשעפםיגט 
 דאאאר 19 כדט אנפאגגעז זאלען אערנער

ױי נאך אוז וואןי א  זאאען םאנאטעז צו
ײ  דרײ־ םואע די םוז סקײל דעם ?ריגען ז

פערס.
2( . ס ר ע נ ר ע א ^ ס ר ע א ר י י  א
 איז װעחגז עראויבט זאל לערנער אײז

 אײרא• 3 םון װעניגער נימ װאו שאפ. א
 שעפער. איז באשעםםיגט. ווערעז נערס
 ווע־ אײראנערס סעהר אדער צעהז װאו
tm ,װי מעד,ר :יט זײנעז באשעפטיגט 

 סארט דיעזער ערלויבט. לעתערס צװײ
 17.50 סיט אנםאנגען זאאען אעתערס

 סאנאטעז צװײ נאד און װאר א דאאאר
ײ זאאעז < רעגויאר דעם קריגעז ז סקי
 בױרא י^אזnדזשיסטm א דאס )3
trnm עטאבאירט זאא לערנערס םאר i♦ 
 רע■ קײז ניט צימט װאס אערנער, קײן

 ױניאן, דער םוז דזשיםטריישאן־יןארד
 וחנ־ צו *נגעשטעאט וחןחס עדאויבם זאל
שאפ. א איז רעז

 לער־ א פאר אפליהאנט יעדער )4
 אײנ• זאל חנדזשיסטרײשאז־קארד נער׳ס

 און ױגיאז, דער איז דאאאר 5 צאהלעז
 זיך ער זאא סרײעא־פעריאדע nm נאזי

ױניאז. רץר אז אגשאיסעז
 חנכם דאס האבעז זאא באס תײז )5

 האט ער tm״D אערנער, א אנצושטעאעז
 מניאן דער נאטיס שטונדעז 48 געגעבעז

 איהם םארפעהלט ױניאז די im^D אוז
 אער־ דער ארבײטער. םואעז א שיסעז צו

 לויט װעיעז אנגעשטעאט דאז סעז נער
.3 םאראגראף פוז רעטלײשאגס די

•rנmקאנםע דער םוז ארטBm חנר
 אײנ־ װערט םצנעדזשערס־קאםיטע איז

 מענעדזשערס די אנגענוםעז. שםיםיג
 ןmאינסטרואי צו אויםגעםאדערט װערען

 צוצוגרײטען אײדזשענטס ביזנעם אלע
 םארשיע• די םוז אויםקיםטע םיז ליסטס

 םארשיעדענע די םון אוז שעפער דענע
 סענע- די פארטמעגטס.m ײאר־ארבײם

im דזשערס m i צו אױםגעםארערט אויך 
 קאנםע- די םאר אראנזשםענטם םאכעז
עז צ אסאסיאײשאנם. די םים ^

סעקרעםער. שעהנהאלץ, י.

ח לאהאל יוניאן םאכער קלאוס
מאכער םקױרט און םינישערס אפױיטארם,

!אויפםערקזאם ו

סלאוהםאנער פאראנםא׳ער פון םיסיננ א ן
יאו־ג נױ אין

 וועאכע קאאוסמאכער םאראנטא׳ער די
 אפגע״ האבען יארק, נױ אץ יעצם וײנען

 פון אפים אין פארזאםאונג א *ואאמען
 םים ױניאן, אםרײטארס דער םון 1 .אאק.

<or ?אין סםרײקער די העאםען צו צורע 
 אדחןסירם איז בדםינג רער «אראנםא.
 קאאדאוױ נטmיזmװײם״י םיז מװאחנז

נױ אין געיוען צופעאיג איז װעאכער ״מי
 האם האלדאווסס' ירעײדזננמ וױים

 פאסירומעז אצצטע זײ ימגען ונאריכםעם
 סא־ איז סטרײק חגם םיז גאע דעם אין

̂האם מאר־ חנר » א««ירס מגמנאו

םאדאנטא׳ער די שםיצען צו זאםאוננ
םםרײקער.

 211 נעװאחגן געשאםען גאײך איז עס
 ®ארזאסעאםע די אןו פאאץ אוים׳ן דאאאר
 און צאהאען צו םארםאיכםצט זיך האבעז
 םאראנ־ mm3B אלע פון קאאעסםען אויך

 יעצט זײנצן וועאכע קאאוקםאכער מא׳ער
 פון וואך א דאאאר פינןי pup נױ אין

 װאך א דאאאר דרײ און אונםארהײראטצ
םארהײראםע. םון

 גצבראכם חארמז וועאצן געאדער זײ
 פון םענצתשער תאםאעד, נג צו ותרען
צװ. wnrt̂ 38אמיס. p« JL אאק•

IH

w א s d ג נ םי םי
״ ווערען אפגעהאלטען װעט

9191 אױנוסס, טען27 דעם אנענד, מיפוואך
.403 חם ׳םטױט םעקםאן 219 סייסעאום, לײבאר אין

I

 מיטינג דמען צו ^מען צו געבעמען איז טעםבעד יעדער
 װע־ םארהאנדעלט װעט דיוס די העכערען פון םראנע די װאו
 גע־ לעצטענם איז װאם וועטערען שלעכטע די צוליעב רען.
 די־ און באװכם גוט ני־טגעװען מיטיננען אונזערע זיינען װען
 גינם־ א ®אר נעװארען אפגעלעגט את םראגע וױכטיגע זע

 נע־ און ^מען קאנען װעלען מעמבערם אלע וואו צייט, מינע
 רןו־ צו אלעמען פון פליכט די את דארום אנטײל. איץ מען
םוסםעספול. מיטי־נג דיזען מאכען .און םען

* Iי - .י מיטגרו^

מחמוםיװמארךממאלח
* . V * « ן I « * י «

יםע^ ת ׳ בראדםסי

M' « ־m
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PRICE S CENTSNew York, Friday, Aug. 2», 191«, אוינוסם טער29 לער רײם»נ, »

 מײלארם דידײם יארקער י
םטרײק גענעראל א צו גרײט

m l m i

שלעזינגער) פועדדענט פון טעלעגראמע (םפעציעלע
^ לאם ^ אנדמיעיעי — ^6 אוי

 אננע־ חאט װעלבער אנחשעלאס, איןלאם םמרײק םאכער קלאוק דער
 גע׳םע־ אוינוסם, טעןpjn 25 מאטאג וזײנם, איז *ייט, וואכען 10 ךאלטען

4יזניא דער םאר זיענ טאלשטענדינען א םיט געווארען םעלט
 טםחח די און פאדערונגען יײערע אלע געװאונען האבען ארבײטער די

 א דורך םיםװאך דעם זיענ פײערען.זײער װעלען ױי נחים. זעחר דא איז
̂װארען. אראנזעירט גיך אויןפ איז װאם כאנקעט  דאנערמםאנ פאחר איך ג

 פאחןרען טרייד קלאוק אין ארבײטער יי װאו )פראנ*יסקא םאן קײן אוועק
חא־ ארבײםער אנדזשעלעס׳ער לאם די װעלכע די .וױ נאדיגגונגען. דיזעלבע

 ארכײטם־וואר שםזגדינע 44 א וואך־ארבײ*, :זײנען פאדעחגנען הױפט דיי
לעפ־ .0 וױיםפרעױדעגם — אוואך. אוןאםיניסוםםקײלפוןספדאלאר

 פײד חעלפען «ו אינטערנעשײאגעל אוגזער פון נערופען ווערט קאװיטש ־
םטרייק. ojn רען

---------------— י1̂«ואעװ3
 ירע־ פון םעלעגראםע קורזמ דיעוע

פיעל. זעהר רעדט ׳ןולעזינגזר זידענט
 לאם אי) םסרייס קלאוקסאנער דער

 םארןווינענער » נעומן איז אנדדשעלעס
 ח^מ ער םארביטערםער. א זעחר און

 בעלי די און װאכןק 10 איבער געדױערם
 םא״^יע־ נעזוכט האבע; רארנמן בתים
 *ז םםרײש דעם אזױ װי םיטצען דענע

 באײבען שאאוסםאכער אנער ברעכען.
 נע־ ניט זיך זאאעז זיי װאו קי׳אוקמאבער,

 פאםי׳ פון ברענען די בײי אפיאו םינעז.
ײ !ים פ״עען  מיט געקעטוסט האבען ז
 ניז יא ביז, אויסדויער אוז מוט נרױם

 1»חי *עשוםען איז שלעזיננער ■רעזידעגט
 םעםצען.• םטרײס דעם נעהאלסען זיי און

 םאחרען שאעזיגנער׳ם ■רעזיחגנט
 סען וואם געװען, װירקאיד איז אהין

 *ה, שאדזװנ״ נוטעד זעהר .« רוםם,
 ״נע־ װירסאיך דאס האט זעהט, איהר ײי

 סלפוס־ פאר׳עסשנ׳טע די מאם״ מאכם
 אנדז׳שעאעם. אאם פון מאנופעקט׳ןוורערם

״ז  נע־ ה»ט װײט אזוי jib *חיז קומעז ז
 ניט ווירהוננ נעװיניעטע די ה»בען םוזט
 קאפײדסאנוםעסטפורערם, די אייוי נאי
דארטיגער נאנמר דעד אוױי אויך נ«ר

D אין םיינוננ. עפענטאיכער ip ,םאר• איז 
 *ו געײארען אויםנעאוזט זיר, עםעהט
'סםרײס. דעם םון גונסטען
 אונז׳ר פון זיענ יאון מאמפוי דער און

. n רה גיו אין האןווהמאכער כראווע  ̂י
^ זיר א«רײט ־ איז ווײםער אלץ או  וויי

V חאט זיעג און nacep דער טער! t 
 אט־ דעם פיז ברענען די ניי אננעפאננעז

 ברע־ די ביי שוין חאאם עס און לאנםיק
! p'B'Dva דעם שון נען

 !‘איבעראי םון קאאוקםאכער ניאױא,
 שױן ייעחןן ײיסםארײגאנימימן אונזערע

 אין אץ <ארט נױ אין נעיראוועס יעצט •
 זעא־ דער און אײז אין אנחשעאעס לאס
•' .׳ י ־ * -1 *ייט כער

שלעזיגגער. בענ.

 א:י ש״אארם א״דיעס אינזערע בײ
 נעחם 80 לאפאל שגײחנר אאםעוײשאן

 ענערגישער גאנץ א t«v וױעדער אי*ם
 דער אונסער ארנאגיזא*יאנס״קעםאײן,

 פותדדענט ויײס אומער פון דירעחאיאן
 אין די׳ױניאן און אעפמװיטש, סעטיועא

 א ארויםצורומען נרייט פאקטיש שוין
פאדערונ* נייע די פאר גענעראא־טטריית

. י . .1'»
דער איז.ביי אעםקפוױטש גתדער

 באס־ אץ־ לאקאלס אינםערנעשאנאל
צזשםאנד גלענצענדען s אין םאן

 נעסעטעלט 7 • לאקאל ױניאן םאכער רעינקאוט דער פוןסטרײק דער
ארבײטער. די פון גונםטען צו

 לעצטעז האט .כאראף אב. םעקרעטער
 1אי םארבראכט דאנערשטאג און סיטגואך
 גאנץ צוריסנעסוםען איז ער אןן יבאסטאן

 צושטאני, נוטען דעם ווענען באגײםטערט
 אלע דארט זיר נעםינעז עם װעלכען אין

 חאר א ניט איו ״עם לאטאלם. אינזערע
 נח־ חאם — ז»גען, צו איבערטריבעז

 אױכגערושעז ענטויזאםטיש באראױ דער
אונזעהו דאם —״ צוריססומענדינ

 באםטאז צאסאילם'אין איגטערנעשאנאא
 צר נלענצענדען א אין דארט זיך נעםינען

-׳ שטאנד."
 געם»דרען אחין איז באראף נרודער

 1אי געהמעז צו אנטײל אום הױפטזמכליך
 דזשאינט דעם צװישען ?אנםערענץ א

 1אי ױניאז סלאוקמאכער דער פון נאארד
 מאנופעסםשורערם רער און נאםטאז

 דעם אויןי ערשט און אםאםיאײשאן,
 אונטערגעשרי־ םארסעל איז קאנםערענץ

 םע־ םונים אנריטענט דער געװארען בען
 פלאוק־אינדוםםדיע, דער אץ טעלםענט

 האבען מאכער קלאוק באםםאנער וי װאס
סטר״ק. אעצטען זײער דורף ־{עװאונעז

 ״נערעבטיג־ דער םון אעזער די װי
 באם־ די חאבען אודאי, נערענהען “פייט

 גלייד געםמרייסם קצאוטטאנער טאנער
 נױ אין םםרײק סצאוקםאנער דעם נאך

 שנעא םםרײס רעם חאבעז זיי און יארפ
 צוריהנעקעהרם זיף ■האנצן זײ נעװאונען.
ארנייט. דער צו זיענרייןי
םעטעאםענט דעם אננאצאנגט װאס

ר ױפער און םסו׳רס. סלאוס, אלע צו מ » נ
^ .. !גרױסניויאדס

 םוכ ױם געזעצליכער א איו דיי, ל׳־יבאר טאנטאנ, נעקםטער
■ <י ® שעפער ריפעד און סקױרם קלאוק, די אין ארכײטער די י  י

 דארפען שעפער די פון ארבײטער אלע ארבײטען. ט י ג טאג דעם
, • י . ־. :נאצאהלט. םאג דעם פאר קריגען•

 ארבי־יט דער בײ װערען געטראפען זועם קלאוקםאכער א אױכ
 און קאמיטע נרױוענם דער צו ווערען געמפען ער וועט טאנ יענעם
•< •:׳.is. < י >u ■ 4.כזישטדאפפן!וערען שטריינג וועם

רי־ און סקוירט קלאוק, דער פון באארד חשאיגט פון נאםען אין
םעקחנסק״ לאמער, ל־. {•י ; ** י

JglBKU,׳־ Mm » * I
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 באםטאנער די. זיד חאבעז אצנעםײן. אין
 שעהמען צו װאם ניט נאר סצאוסמאכער

ײ סצאוקםאכער. יארקער נױ די נענען  ז
 זעאביגע די זיך םאר געװאונען האבצ!

 יארק נױ אין ײי ארבייטם־באדינגיננען
 זײנען רארםען סלאוסםאכער די אדן

 םעטעל־ םוג׳ם צוםריעדען אזוי ■ונקט
ױ מענט,  אין סלאויוסאבער די זײנען עם ו

 באס־ אין סטרייפ חןר אויד יאופ. נױ
 נעװאחנן געםעטעאט דעטאאם איו טאן

 ארב״טער די סאנפצחונץ.את. א דורך
v האבען r דער צו זיענרײך אוםנעפערט 

 אײ• נעבאיבען אבעד ויינען עם ארבײט.
 תאבען וועאבע ■וכהטען, סאענערע נינע
 און װערען, אויםנענאיכען געדארםם נאןי
 אעצ־ נעווארען געטאן ערשםענם איז דאם

או  די םיט האנטערןגץ דער אויףי טע,וי
 םעסרעטער װעאכער אויוי בתים בעאי

 אנ• חןר איז אנײעזצנד נעירמז איז באראןי
 אונטערנעשריכען פארטעא איז רימענט

צדדים. םוז^בײת נעװארען
 אויו דארם חאט גאראוי ברודער

 טי• װיכטינען שעוזנעם, א ביינעװאױנם
 דער פון באארד דזשאינט םון םיננ

 נעםינם ױניאז די ױניאז. האאוהםאכער
*V ארט1 אױך צושםאנד. גוטען א אין 

 גע־ וואזי־ארבײם םון םיםםעם די האט
 ?אאוס־ די װירקינ^ גוםע זעחר א חאט

 אױם* זין םיחאען שעמר די אין סאבער
 ױניאן דער ;צו איצבע די נעצייכענט,

 ױניאן די און טאנ צו םאנ םיז װאקסט
 אײנ־ שםארמריאון אאץ דארס ווערם

םאוםרייכער.
 רי אגבאאאננם װאט י װייט אזוי

 טום־ אין פגצר ױניאן. קאאוקמאנ«ר
 אינטצתע־ אנדשת <*ו דא זיינצז טאז

 ומס■ און וױיסם די אאקאאם, שאגאא
 רײנקאיכד די ,49 אאקאא ױניא) מאכער
 אײדיעם־ די און 7 אאפאא ױניאז םאמר

^ j86 אאפאא ױניאז םייאארס
 רײנפאונימר חד* פון םםרייק דןר

 | גע־ נעםזטעאם איז 7 אא׳זאא ױניאן כער
 די ארנײםיס די נונםםומ צו ווארפז

 *שטוד44 « נעוואוגצז חאנצן ארבייטער
 באדײ«מנמ1 » און ארבײםס־וואו רינע

r אין חענפרומ r r j m w• פצטעא־

־>“ ײי” ײיז־ י״י״

D נים. גאסט ip דריטע ראס שוין איז 
 זײט״ ױניאן, חד־ םיט איז ער וןאס םאא,
o n סים־ שיא וזאס .1917 יאתר 

ױי ױניאן חנר םיט נעמאבם  נענעראא צו
 װעט' סםדייפ ^ןיצטינער דער סטרייפס.

ײז  גא־ גאנץ איז ער דריטער. ך»ר ז
ײ איענט י 1פי םיטגאיערער די נ  יוג*• ת

ײ און יאן p איחס צו חאנעז ז ip ׳ נרעסט׳נ 
צוטרזתן.
סעיסעםגער טען1. סוטענדען דעם

\ww׳mi מגריקחןגס ׳גד י ייף קיץ mvu שוין יג ?ייריזנס^זייק^רס
 בפאי די און ײניאן טייאארס אײדיעס

 נעאעגעגחײמ דיעזער צו און נתיס,
פאדערונ־ ניימ ארוים ױניאן די שטעאט

 און צייס דער איים פאדעחננעז — נען
פא• חױפם די די־אוםשםענדען. אויט

:זיינען ױניאז דער פון חזדוננען
וזאדארבייט. .1

44 » .2 v ארכײטם־װאך. יפטונדינע
 דאאאר 60 פיז סקײא סיניםוס א .3 י

פאר־ אנדערע אײכיגע נאד און װאן־, «
בעסערונגען.

 דארא װאדארבייט אגנאאאננט ויאם
 יארפצר נױ די דאס וחןרען, כעזאנט דא

 איינענמאיו איז ױניאן טייאארס איידיעס
אוגי■ אין אאסאא־ױניאז ערשטע די נעווען

 פאצ tPDaopp צי אינטערנעשאנאא זער
יאחר־ איינינע םיט נאר װאו־ארבײט.

» ערפאעחרט ױניצז די תאם צודיק
 דעם חאט און װאך־ארבײס־ פאר םםרייפ
 חאבעך כאטעס רי נעװאונעז. םםרײס

v t 1אי חעאםען געטצנט ניט דעםאאט 
ױי נאפגעגעבען. גװאאד איבער האבען

אינהאלט־פארןר׳יכדס
*״גערעכמינקײים״ 33 גומער

 י.ו .r — װ*ו יי .2 זײם
̂- .8 יײט  דעוי פין •צסיױג^ןן ■וויכפיג

— 1 ל*ק*ל ױני^ז״ אפערײמצרס קלוווק
קאטלער. פ.

Wmi ■ \|JWph, <•
Wm-■KyKl . -..mEK''* A.׳״׳ *H p|׳' ■■ t ■ -
WtSFm&y■

■׳ i
60 יוניפז בייידערערס

41 *ו ^יי-געזונד״ 0 װאלינסקע אסי•
4קאוא אי א• י«ק• םיפגליעיעי«יז

 העדי* דזש. — גאנהעשדנפכװצחזנו .5 זייה
 בואאנרם« בפגרצזיערס, צסינערם,1עפ לער.

a — 82 יאתפל ױניפז, i d .י אשייו 
ן סארײקם ».. זײט 5רצוזפלר*«ע ספ«י»לע ױ

•םוערעס.. נ*ד •אםעראגץ. נ• —
 ?יעגןן-- »ון העמע לעצמע אונזזגיע .7 זײט

̂גצע %* בארא(*. אב *י&* איז מען1ק
 האחז• *ם. םאניא — ספרײקס ױן

 ליע. יאנאפ — ליז2לעי .8 זײט
 ם. — (נעדיפפ) רעגען גפכ׳ן A זיים

'רעדפקמפר־-• צופ בריעװעל * וחנרםא[.
סנדלער. ם•
 מעק• כיכעל. נ^ויץ רעדפקפפרס• *ון ..10 זייט

 א^װאחלמער. — (יעליעפפו) איקיי
 ליױ״ *װ •עיןנײאאן פמעריקיז די י11 זייט

 .שדיאנאװססי. — באר
 ברפד(* אויף ם»ך«יק פקאיפיען חד .12 זייט

איליפום. — ײיי
 ז(ערמזיולונג)-^ פפיפורפיילסמױי t .18 זײט

. , • » באכיטש א.
 ,ל« און חןגירונג עבערסדנאםקצ די .14 זײמ

 -7 1װ»ר י גי» גלאנץ. א. — ייחגז
לעא• •P דר•

^, » tt« •ר*גע יער «ו .15 זײט פ  ױגיי
יינדוו קאױק חני איז װיידזפדסקײל

ן. ם — סלא̂ו
מ ײייצדוחנלא יי מנ א ר ^

1 בצינחנר.
 י אםיצסצן. קזריע .17 ױיט

is  trn אח to דו ״״* 
r•^ .» 11• קני^פ 

לו  גי
j םעד


