
 מד דא ווייסםכמומ^נס •יאממר נמ
 סביטם םון טײנמנ n *ז וחניין, ואנמ
ד האבעז וחנלמ אײגענמום, לאגד אױן«  נ

 אין .ױניסי-האוז״ די אי בײד*, ?עהעז
 ״טגיטײהאום׳״ די אי און פארק םארעסט

 קליינינקע די אויב א♦ אח, ארוױלא, אין
 געקאסט האט ארוױלא אין ״ױניטײהאום״

 הויד *ױניטי די איז דאלאר, טויזענד 45
 צװײ נאר ניט װערט פארק םארעסט אין

 טויזענד 90 הײסט, דאס םיעל, אזוי מאל
 באצאהלט איר.ר םאר איז עס װי דאלאר,
 אדער םיער װערם איז זי נאו־ ;געװרען

 פון פרײז דער װי פיעל אזוי מאל׳ פינף
״ױניטײהאום״. םילאדעלםיער דער

 די אז עם, הײסט װערטער אנדערע אין
 װײסט יארקער נױ די םון האוז״ ״ױניטי

 א ארום םון םארכיעגעז א איז פאכערינס
 גאנ־ דער אט און דאלאר. םערטעל־מיליאן

 אונ־ זיינע מיט םארמעגען, ריעזיגער צער
 פארגני־ און 'באקװעמליכרױיטען צעהליגע

 געברויך און נוצען דעם פאר ,איז גענס
 אין ארבײטער־מײדלעף טויזענסער פון״ץ־י

 איג־ דרעס און װײסט יארקער נױ דער
דוסטריע.

 װײסט־ אונזערע אלע אלע, װען אף,
 אזוי װי געװאוסט נאר װאלמען סאכערינס

 בא־ צו ריכטיג זיןי אוצר דעם אט מיט
 װאס — אפצושאצען איהם װי און נוצען
 גליק, פון לןװאל אונערשעפלימגר אן פאר

 אט באגײסטערונג הערליכער און פרײד
 פארק פארעסט אין האוז״ ״ױניטי די

געװען. זײ פאר דעםאלט װאלמ
 אן װיעדער אונז דערמאהנט דאס און

 אן און ״ױניטײהאום״, פילאדעלםיער דער
 דעם קאפלאן, פדײנד םון װערטער די

 םילאדעלפיער דער פון םינאנץ־טעקרעטער
 אין באזור זײן אױף ױניאן. וױיסנזמאכער

 פארק, פארעסט אין ״ױניטי־האוז״ דער
פרײנד האט װאכען, עטליכע מיט צוריס

 י*״*י*־ קקײן א באםש אחנר שיםען
T צו גאר אויף t im p•

 דער,ןיוניםײ םון חסרון גחנסטער דער
 דאס« — צוױיםעל אהן — איז האום״

 שיאן עטליכע באויז זיך געםינט זי װאם
 הערט םע און אײזענבאוזךליניע, אן םון

 פײםען דאס בײנאכט און בייטאג דארט
 און לאקאמאטױוען םון טאראכקען און

װאגאנען.
 און גרוים .חסרונות, אאע די #אבער

 װע־ זײנען, זײ םון אײניגע װי באדײטענד
 אײ־ םון ים אין׳ם דערםרונקען זײ רען

 װאס םרײד, און גליקזעליגקײם ניגקײט,
 דער פון װינקעא יעדען פון ארויס שײנען

 ״ױניטי ציכטיגער און ייכטיגער זויבערער,
האום׳/

 אאע פון צוטרויען גרענצלאזען דעם
 הויז־פארװאאטונג, דער צו ױניטײמײדאעף

 דיע־ צו בארײםקײט שטענדיגע זײער אין
 מיט פארװאיטונג דער העלפען און נען

 װירקאיף איז דאס — קענען זײ נאר װאס
.זיין. צו מקנא  םרײנד־ טיעפע די און .

 איבערגעבענ־ שװעסטערליכע און שאסט
 דאר־ ױניטײמײדאעף אלע צװישען הײט
 זיכער מעו ״ױניטי־האום׳/ דער אין ׳טען

 און אײניגקײט פון טאדעל א ארס דיענען
 סף א אין םיעי״ע #*יג פאר סאלידאריטעט

 אײ־ ארבײטער־ארגאניזאציעס גרעסערע
 וױיסטמא־ פילאדעלפיער גאנצע די דער
ױניאן. כער

 דערמאהנט אורחא, אגב דא, כיעג עס
 פון איז ״ױניטי־האום״ די אז װערען,

 ױניאן װײםטמאכער פייאדעלפיער דער
 איצט. איז זי װי געװארען נעקויפט ניט

 פלאטץ דעם נאר ױניאן די האט געקויפט
 די ״שענטי״. אלטער שטיקעל אײן פיט

 דער פיט דארטען, קאטעדזשעס איצטיגע
 אלע די און ביביליאטעק באזונדערער

 עלערך װאסערלײטונג, װי אײנריכטונגען,
 אנדערע און טעלעפאן באלײכטונג, טרישע
 דארט ױניאן די האם אלץ דאס — זאבען
אויפגעבויט. אלײן

״ױניטי־האום״ די האס ארום און ארום
 פילאדעלםיער דער געקאסט הײנט ביז

 װען און דאלאר. טויזענד 45 ארום ױגיאז״
 פיט־ גאנצע די אז זינען, אין האט פע

 ארום איז ױניאן יענער פון גלידערשאםט
 מיטגליעדערשאםט דער פון זעקפטעל אײן
 ױניאן, וױיסטמאכער יארקער נױ דער פון

 גרויסקײט גאנצע די ערשט פען באגרײםט
 ״ױניטי־האום״־אונטערנעה־ דער אט פון

מונג.
די פון פארגניגען גרויסען דעם צו

B םיר װילעז, ״סיי
K גערעכט זיין םווען
 וחד צו די, צו אםילו

 אונז זיך גלוסם עס מען
אדננערעכט״. זיין צו

■ װילסאן. ויאודראו

 ^תי״ו<א0 בצרתחי
ג, אחאו ).6 ב״ו, (ייו

 גערעכייג^י• 1םײ אן
 jnm* ויך ײד חיל■

אי• נ«• ייחר וחנל ייו

(כלינדער) בעדריק ראזע פון

 ארוױיא אין די,ױניטי־האום״
 פא־ אין ״ױניטײהאוז״ די און

פארמ רעסט
 פון ׳טליםדננ דער צו געדאנקען פאר «

 פילאדעלפיער די םון זוםער־הײם דער
וױיסט־םאכערינס.

 אי־ א םון נאמען דער איז תפיד ניט ־־
 באװענונג, א םון יטטרעבוננ, א פון דעע,

 אנ־ אן םון אדער ארגאניזאציע, אן םון
 אין אפת״כאראקטעריסטיש אזוי שטאלם,

 טראגט װאס זאף/ דער פון באצײכנונג זײן
 דער פון פאל דעם אין װי נאפען, דעם

 וױיסט־ םיי*אדעלפיער די פון זוםער־הײם
גאפען דעם טראגט װעלכע פאכערינס,
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םטרײס
 טרײד אין שעפער גרעסטע די — ג«ננ. פולען אין שוין איי םטרײק דער

 צװײטען — גערוםען. חאט ױניאן די װאס םינוט דער צו ארונטער זײנען
 חא־ מירמען ioo איבער — גאגייםטערונג. גרוים חערשט סטרייקער די

 גרוק־ די — סעטלמענט. « פ«ר ®•ייקײשןןנס ארײנגןושיקט גלײך בען
יארקער• נױ די םיט לײן אין זײנען םײלארם לײדיעס לינער

 I'M איצם איז ׳עלעזיננער פרעזידענם
 טעלעגראםע, זיין פון ־ פראנציםסא. ס»ן

 סיר אײדער ערהאלםען ה*בעז טיר װ)»ם
 זײן.ווא• »ז סלאר. איז פרעם, צו נעהען

 ארבייט, פון טעחר בא׳פםעוזט קײשפן״
 פון <ױ ארבײט, ערםאלגרייכער נוטער פון
 קלאר, t'lKPV אםױזםענטם. איז רוה
its ׳פלע־ םאר םאתענינעז נעםטער דער 

 װידער און ארבײט ארגײט, איז זינגער׳ן
ארבײט.
 םאר אויםטו ערם^לנרײכען זײן װעגעז

 אנו^פעלעס לאס אין הלאמטאכער רי
 זיו וחזם איצט מזער. לי פוי| װײסען

 םאן אין װידערחאלען נע׳פיכטע זעלבע די
יארה. נױ נאר צוריס דאן און םראנציסס*,
 טען16 פון טעלעגראםע זײן איז

̂ :םעפטעםבער
 םיםינגען »טע זעהר נעהאט ״האב

 די םיט און באארד עקזעהוטױו דעם מים
 ארוים־ האב .8 לאסאל פון טיםנליעדער

 פלאופ־ די צו בריעף א היינם נעמיקט
 םראנ־ םאן םון אסם׳ז מאנוםעקט׳צורערם

 א צו אײננעלאדעז ײערען זיי ציםהצ•
 װע־ זײ אז ערװארטען, מיר סאנפערענץ.

 םון סקײל זעאבעז דעם צו צו׳צטיםען לען
 פון הלציפמאכער די ױאס װײדז׳פעס,

 די געקראגען. האבעז אנדזשעלעם לאס
 םארנען ׳צטאטפינדען װעט האנשערענץ

 װעל זונטאנ fb נלויב, איד ניינאנט.
 פראנציסתא םאן םארלאזעז קענעז איף
 םארבלייבען װעל איד װאי סיאטעל, םאר

 און צװײ, *דער ט^נ א װאהר׳עײנאיןי
 אין זיין צו האױ און אהיים, צוריק דאז
̂וס איז נ#ט.1מ« םון ענד ביין יאיה נױ  א

 אויםנעצײ־ אז איז אלעס איז אנחעעלעס
צו׳טטאנד. כענטען

שלעזינגער.״ בענדזשאמױ

 1פו טײלארם לייריעם די אז איצט,
 אין ארוים זיינען ,80 לאסאל יארפ, נױ

 זיעג א סון נייעם די וועט קאםיף. ז״ער
 שיסאנא, םון טיילארס לײדיעס די םון

 נײעם, נוםע באזזנדערם זײן ,104 לאקאל
 טא• גוםער א װי װירקען געװים װעט און
i קאםפוי. זײער אין ניק

 ׳צי• אין םארנעקומען איוי עס װאם
 נרינבער^ י. פון ?אריכט דעם צויט פאנא,

 איז ,104 לאקאל פוין אײדזשענם ביזנעם
:פאלנט װי _fcAffctu1111411 . uni  חןןןן If T̂ זזזיגוסס !FDu רןם r ~  wffn

 מאנופעסטשו״ די צו בריעוי ארויסגעשישט
 וױידזשעס םון קקײא נײע די דאס רערס,

 ד*ד 44 זײן וועט מאונדסײקערס די פאר
 אלגעםיי• אן און שםונדען׳ 44 פאר לאר

 אאע םאר *ראצענט 30 םון העכערונג נע
 איןר זײערע איבער טרײד איז ארבײטער

 פאר^ דארןי דאס און װײדזשעס. טיגע
 אויי ^ען25דעם. װי שפעטער ניט הנמען
גוסט.

 םאחך די זײנען מינוט דער צו און ״
 דערצו און געװארען, נאמעגעבען רוגגען
 אגרײ »ז געסײנט װניאז די נאד האט־
 םי& בלעסםטאד^אפ, חנם מיט מענט

ט סכסוף א געחאט האט זי װעלכען ״  ז
םעברואר. לעצטעז

יבערחוייט.

 נױ אונזער פון סטרײה גענעראל דער
 אלטעריײ און טײלארס לײדיעס יארקער

 אויס־ חאט 80 לאק. יוניאן, שנײדער שאן
 ױניאן די װאס םינוט דער צו געבראכען

אזײגער 2 דינסוטאג, באשטימט, האט

 פאל דעם מיט צירקולאר רויטען א דורך
, אינהאלט: גענדען

שװעסטער! און ״ברידער
 איחר װען מאמענט, דעם אין

̂איעע זאלט אויםרווי, דיזעז ערהאלטען װעט ̂ולאדפע ו/*ו
 ארבײטס־ אײערע ארתונג כעסטען
• אונטער־ די אין הומען און פלעצער

חאלס. געצײכענטע •
 אין רײז א םאר םארלאנג אײער ׳

 די םון םארסירצונג די און װײדזשעס
 א דורכאויס איז ארבײטם־שטונדען

 נאר םארנינםטיגער, און גערעכטער
 זיך װילען אײערע בעלי־הבתים די

 םארלאינג, אײער מיט רעכענען ניט
 םון •רייז דער װאס אכםענדיג, ניט

 געשטײ הויך אזוי איז לעבענסמיסעל
 אײער קאנסידערען ניט װילען און געז

לאגע.
 דאן, נאר איז האמפזי, צום אויף

 ענטשלא־ םיט םאראײניגטערהײט,
 מיר װעלען זאך, דער םאר םענחײט

זיעגעץ.

 וױיסטפא יארקער נױ די פון טי־האוז״
 ״גערעכטיגלןײט״ דער אין *;שוין איז כערינס

 ניט־אי־ און אידישע אנדערע די אין און
 געשריבען ביסעל היבש א צײטונגען רישט

 דא קוים איז עס געװארען. דערצעהלט און
 פארקאשערען צו אמאל װיערער נויטיג

 באשרײ־ נאכאםאל נעהמען און ארבעל די
 װאס קאטעדזשעס, צאהל גרויסע די כען
 יטעה־ זײערע פארמאגט, האוז״ ״ױניטי די

 פיט ציפערען, ליכטיגע און לופטיגע נע,
 אײנריכטונ־ מאדערנסטע און נײםטע די

 גע־ שעהנע די און׳־אױס״פטאטונגען, נען
 םאר־ די ארום, און ארום װעלדער דיכטע

 דעם װײטענס, פון בערנ בלויע טרויפטע
 פיט טײף, װאונדער־שעהענעם נרויסעז

 דעם שיםלאך, און באדע־פלעצער זײנע
 לאנקעס בלומען, שפאציר־אלעען, גארטען,

 טיט שטעלט װאס פיט־אךאנדער, אלץ און
 װעלכע קאלאניע, ריעזיגע די צונויף זיך

״ױניטײהאוז״. נ$סעז דעם טראגט
 איז דאס, װי פעהר נאף און אלץ, דאס

 באקאנט. װאויל לעזער אונזערע שוין
 װע־ לעזער אונזערע וױיסען פיעל װי אכער

 פילאדעל־ די םון ״ױניטי־האום״ דער גען
 אז זיף/ דאכט ? װײסטפאכעריגס סיער

 אײן פון אויסנאהם דעם פיט נ^רגישט.
 סילװער, א. פרײנד םון ארטיקעל קורצען

 םילאדעלפ-ער דער םון מענעדזשער דעם
 גע־ געװען איז װאס ױניאן, װײסטמאכער

 עט־ פיט ״גערעכטיגקייט״ דער אין דרוקט
 פילא־ רער װעגען איז צוריק, װאכען ליכע

 פרע־ :זעריא אין ״ױניטי־האום״ דעלפיער
 געװא־ דערניאהגט גארנישט װי ככיעט סע

 םון שולד די ניט איז דאס ׳אכית רען.
 פילאדעלפיער דער םון נאר פרעסע, דער

 טאקע דערהויפט, ;ױניאן וױיסטסאכער
 אורטײלענדיג אלײן. סילװער׳ן םרײנד םון

האט ארטיקעל, דערטאנטען זײן נאך

נאכםיטאג װער״ פשוט׳ע ר,ורצע עטליכע אין קאפלאן
 אלע םון ארבײטער די ארונטער זײנען עס

 גרויסע די םון ^עיער, טײלאר לײדיעס
 גאנצע די און מלײנע, די םון װי שעפער

 אפגעשטעלט. אבסאלוט איז אינדוסטרי
 פארא- םאלשטענדיג זיעען שעפער אלע

 דער אז ערװארטען, \vp םעז איז ליזירט
 םאחױ־ ניט לאנג י1אוי זיך װעט סטרײה

׳ העזי
 מערס־ א הערשט םטרײקער די צװישעז

 אמת׳ען אזא נאגײסטערונג. וױרדעע
 ניט םען.שוין האט ענטוזיאזם הארציגען

 טיײ לײדיעס יארהער נױ די בײ געזעהן
 לײדיעס די .1913׳ יאחר דעם זײט לארס

 אין שעפער גרעסםע די םון טײלארס
 דער צו אװנטערמארשיערט האבען טרײד
 גערוםען. זיי האט ױניאן די וואס מינוט

 מארסע־ די זינגענדיג ארונטער זײנען זײ
 ליע־ רעװאלוציאנערע אנדערע און ליעזע
 די אין םארשירט האבעז זײ דעה

 װי: ארדנונג, און דיסציפלין מיט האלם
 ארגאניזירטער אן םיז סאלדאטעז אלטע

ארמעע.
םטרײק. דעם גערוםען האט ױניאן די

 װײסט־ ערpיאר נױ די צו געזאגט טער
:מאכערינס

הא־ פילאדעלפיער, מיר, קיגדער, —
 יארקער, נױ אײך, פון א^בערגענומען בען
־געדאנק. דעם  םיהלען מיר ״ױניטי-האו̂ז
 דעם באצאהלען צ,־ אײןי בכוח איצט זיף

 נעהמט און אונז צו קומט חוב. גרויסען
 ־4״ױניטײהאום׳ אונזער מיט אן אײך

 טרײרױיט םיז געםיהל דעם מיט געםיהל,
אײער צו טרײהײט :אײניגקײט און

 און ארגאניזאציע שװעד־םארהארעװעטער
* אלײן... זיך צװישען אײניגקײט

 p זיעג״ גרויסער א איז דאס
שט אזא געװען איז ער װײל !ברידער און שװעסטער

אונטערגע־ זיך האבען יארק נױ פון ױניאנס װײסטמאכער און קלאוקמאכער די
 סאציאליכד דער העלפען צו פאנד, דאלאר טויזענד 100 דעם שאפען העלפען צו נומען

 כוחות די'םינסטערע געגען פארטײריגען זיך אינסטיטוציעס איהרע און פארטײ טישער
 נױ אין אונז בײ ספעציעל און אמעריקא, אין איצט בושעװעט װאס רעאקציע דער פון

 די אויף אטאקעס געפאכט האבען כחות פינסטערע דיעזע װאס דעם חוץ א !יארק
 גאנצען איבער׳ן פרעסער דער אין אויך זײ פארשפרײטען ״קאלל׳/ די און סקול רענד
 מעהר אלץ װײםער װאס קעמםען װעלכע ױניאנס, אונזערע װעגען ליגענס לאנד

ארבײטער׳סילאגע. דעם פארבעסערען צו
פא־ קלאס קאםיטאילסטישען דעם םון חנעכם אנדערע די און קאמיטע לוסק די

 טרײד דער און באװעגונג סאציאליסטישער דער צוױשען אוגטערשיעד קײן ניט כען
 איז װאס באװעגוגג יעדער אונטערדריקען צו אויסען זײנעז זײ באװעגומ. ױניאן
זאק. געלט יואפיטאליסטישען דעם םון אינטערעסען די געגען

 פאר־ ערנסט זיך דארפען ארבײטער קלאסענבאװאוסטע אינטעליגענטע, אלע
 די מוזען רעאקציע דער םון צײט איצטיגער דער אין לאגע. דער װעגען טראכטען

 ליעגט עס !סאציאליסטען די מים צוזאםענבינדען ענגער זיך ױניאניסטען. טרײד
 אלע און מאכער דרעס און װײסם קלאוקםאכעו/ די־ אויף פליכט הײליגע א איצט

 מאבען צו אינטערנעשיאנאל, פארטגעשריטענער אונזער םון ױניאנס לאקאל אנדערע
ערפאלג. אן פאר סאנד דאלאר טױזענד 100 דעם

 הינטער־ בלײבען ניט געװיס קאנען ספעציעל, מאכער װײסט און קלאותסאכער די
 נעהאלפען אימער אונז האט באװעגונג סאציאליסטישע די ארבײט. דער אין *טטעליג

 זײנען מיר װען לאקאוטם, און סטרײקס אונזערע אלע אין מעגליכקײטען אלע פיט
 סא־ דער פון אװעקשטעהן איצט ניט געװיס טארעז מיר און געװען טראבעל אין ;אר

 אין קריזיס שװערסטען דעם דורכצוסאכען האט זי װען באװעגונג, ציאליסטישער
 דערשסי־ צו פארשװאױרען זיך האט רעאקציע קאפיטאליסטישע די געשיכטע. איהר

 איהר בײ שטעהען םוזען מי און אינסטיטוציעס סאציאליסטישע פרײע, די זען
 גע־ דאם װאלם טאן ניט איצט דאס זאלעז מיר װען !דערלאזען ניט דאס און ;ײט
 גאנצער דער צו נאר באװעגונג, סאציאליסטישער דער צו נאר ניט פארראט א ־וען

!באװעגונג ^רבײטער
 און סקוירט קלאוק, די םון םשערלײט שאפ אלע צו דעריבער אפעלירען, סיר

 ראס שעפער, װײסט די םון טשערלײדיעס און טשערלײט אלע צו און שעפער, ־־פער
 ליסטעז, סובסקריפשאן די אױן* געלדער זאםלען צו גיכער װאס זעהען זאלען ;ײ

 צו אויך אםעלירען מיר געװארען. צוגעשיסט צװעק דעם פאר זײ דינען עס *ועלכע
 גרוי־ דער אין טשערלײט די העלםען צו שעפער. רי אין מיטגליעדער אקטױוע אלע
ארבייט. דוײלינער סער

 קלאוה־ דער םון אפיסעס די איז וועחגז געבראכט גיכער װאס זאלען געלדער די
 דאס ברײנגען זאלען שעסער קלאוק אפטאון די ױניאנס. מאכער וױיסט און :זאכער

 40 קאפלאוויטש, פיליפ ברודער צו באארד, דזשאיגט פון סעק.־טרעזשורער צום געלד
 דעם אין געלט דאס ברײנגען זאלען שעפער קלאוה םאון דאון די סס. טע23 איסט
 װײםט אלע םון נעלט דןוס סט. טע2 35 םריעד, ב. ברודער צו אפיס, טאון דאון

 ־־21 װעםם 16 ױניאן, מאכער װײסט דער פון אםיס איז װעחנז געבראכט זאל שעפער
שעהנהאלץ. י. ברודער סעהרעטער, צום סטריט, טע

פרעסע. דער אין װערען קוױטירם װעלען נעלדער אלע
קאפלאװיטש. םיליפ ״ !םליכט אײער טוט ארבײםער .

פריעד, ב
שעחגהאלץ.

 וזעבםט אינטערנעשאצאל ,די איז װיםאלטע־ מײײלארס, לײמעם
 און^נראטױ רעזולטאט דעם םון גליסליד

 אלע און 104 לאקאל גאנצען דעם לירט
 געלונגענעד דער פאר םיחרער זײנע

 אויסר האבען זײ װאם ארבײט, שטיקעל
געפיחרט.

אר־ ספעשעל און רײשאן
,80 ל. ױניאן״ שנײדער דער

י.״ װ. גי ל. א.
 געענטםערט האבען ארבײטער די און

).5 זײטע אויוי (שלוס

אינהאלט־מארצײכנייס
 געװי םכוירםיטײהערם די אויר — םעטעלםענט• גינםטינער » נוטער, «35 נוטער גערעכטיגהײם״,

' ארכײם• לער צו אום זיך קעחרעז און םטרײה זײער נען  pe םיםינג — י. ש. — ײאד יי צ- זײט
לאנגער• ל• — באארד דז*אעש

 די £ון אײג^שעלונכ גײער דעי־ צו .3 זײט
 רע־ סטעוי א — אפיםעס באאדד דזיגאינט

פארטער.
 א — *ילאזיעלפיא pe ברױולןןך .4 זײט

מישעגען. אזעחגע צווײ קראפעװע.
 און םקוירם ב״׳די זיך חערט װאש .3 זײט

 װאנ־ ה. ~ ?23 לאקאל pe םאבער דרעס
 — סשרײק םיילאר ליידיעס דער דער.
.1 וײ« *ון עלום

 גריכי^ע באײחםפע די אסיאזיא, .3 זײט
 לוריע. אסתר דד. — רוי®
 ע?ופױויעקז ®ון׳ם ערקדערוגג אז ״• זײט

 חאש ער װארום .33 לאתאל P® באאדד
 הרב• בז — רעזיכנירש

 סראג. םאמאס — קי? דער .8 זײט
װא־ ם• — רעדאקשאר *ום ברישי א .9 זײט

• ד א • ל
 ביכעל. נאשיץ רעדאקמאר׳ס וון .10 זײט

וואהלײ א. — (שעליעטאז.) אםעגדםזןנפזס
. ... ער•נ
 בא־ איבײמד דער אין קדיוים דער .11 זײט

— *שעען נ#ד געיעג דער און װעגונג
i ליליפוט^

— *וקו»ש די און ?•איעראציאן •12 םזײ
1 פױנטץ. ם• דזשוליעט

 —־ אקםעי) (יײו חעךיעד און קעי .13 זײט
דר. — ײאד * m דייקסעל. סעמועל

ס-לעא• .
 •ארםײ םאצ^ןליםפי^יע די ?יד חא» .14 זײם

 בוכװאלד. נ. — ? גזײ״ןלמעז
 צעדייס״ ראוע — *יויעױײעל* יי •13 זײט

יער־ םאםע םײן םיד במנרער.
&יי *?״י■•־-  יסועםען. קירמ 13 זייט אדלנר* י. — «י)י.

#דװצרפייוסעגפמ. —־ 19 און 18 ,17 זײטען

 קאמײ א מיט םארחאנדלען צו געװיליגט
 רעיחנזענטירט תאם װאס זיעבען, םון טע
 <ןעא־־ םון שפיצע דער אן אח ױניאן די

 דער ס.״קאלדאװסקי« נעווען אויןי איז כער
 ױניאן קלאוסטאכער דער םון מענעדזשער

 םון פיהרער דער אויך און טאראנטא םון
 אין מיםינג אױןי.א און סטרײס, דעם
 בײדע האבען חאמעל עדװארד סיננ

 םע־ פאלגעגדען צום איענעװיליגם צדדים
‘,טעלםמנט:

 איר־ *געגען דיםסרים^צײשאן הײן .1
יססרײקער. די פון װעמען טננד

 א קריגען• נןוזיםזןרס און קאמערם .2
חאלאר. 6 פון לױךהעכערונג

ען מײקמרם סעםפעל .3 ^ ■* % } -* .m * a * ’ * * *«.מײ ?זר̂י

 דער נעװארען נעסעטעלט איז ענדציף
 םאראג* פון קצאוקטאכער די פון םטרײק

 חאבען ארבייטער די אז אזוי, און טא,
 אונצוםריעדען, זײן צו ניט אורזאכע קײן

 פאררריםען דארםען זײ זאצ עם אז אדער
 ארוים צכתחיצח גאר זײנען _ןיי װארום

םטרײק. אין
 זיר חאט באסאנט, װי םמרייק, דער
 אונגע־ םאנכע און פארצוינען, היבשציף
 םיאש זיך װי כםעט שוין האבען דוצדיגע
 מנריגען זין ז<וצ סטרייק דער אז נעװען,

 אבער םטרײסער. די םון נונםטע! צו
 די)אוים־ האם םאל׳ אצע ם*צ,'װי ראס

 זיו ארבייטןר די פון דויער־קראםט
 אראפע• אצע <וי שטארסער אדויםגעוױזע[

־*3־ צ״הוננען. , ■ V ,־• V . ־' r :־ײ *
 סטרייה רעט -אין זיך האט באסאנם װי

 דער ־ וועגען געחאנרעצט חויפםזעכציך
 זײט דער פון ױניאן דער םון אנערסענונג

 גארײם מװען זײנעז זײ - באםעם. די פון
 זייע־ םיט אינריװיתעל םארחאנדצען צו
 הא־ זײ שעפער, זײערע אין ארבייטער רע

 מיט םארהאנדצען געװאלט ניט אבער נען
אזעלכער. אצט ױגיאן דער

 הוייט־ די חאבען אבער םוןי כ< םוןי
 םון אםם׳ן באםעם דער פון םארשטעהער

 םעשינאה בײשפיעצ, צום וױ טאראגטא,
jru» און םקוזלאנד וױנםערם, n i אײגי



ח- נעזמרם. ער האם א ט, אגם - א מי סן ײ
ימרשאשט, םאי*ריגמט *יז גצױבמ װ»ס
מ די נעגען זײן ער םוז ױ *  נױכ^רי־ ד

חםצאגר. אין םעם־הערשאםם
*ו און נאך און  א־נ־ אזאצכע םיזנצע נ

 זיײ 1אי ם׳מ געםינם זאבצן םערעםאנכמ
 אבער אינםערעםאנםעסםע די רעיען. נע

 אײנער איז געשיגען םיר װעצכע די, איז
pc אויןז און צואים, םט• אין רעדען זײנע 

 אוים־ נעוואצט װאצםען מיר ווןצכען־
 בוירצ־ אאםטםאםטער םאכען םעריןזאם

 איז עם אז זימנר זײנעז םיר װײצ םאן,
 עםייאנאזש־נעזעץ, דעם נעגען פאזיםיװ

 הײג־ ביז נאןי זיצם םענש אײן נים און
 ציי־ אײז נים און ■ריזאז, אין טאג םינען
 םאר געײארען פארהאצטען איז טונג

 •חמידענם חנר וועצמ ותרםער׳ אזעאכע
 נעדענקם איהר ארויםגערעדנג זיך האט
 זאגען נעםענט םען האם אצעס אז דאך,

 דאס אז נים, נאר םצחםה, דעד װעגען
 די אז ם׳לזזםה, קאפיםאציםםישע « איז

 טאר־ צוציעב אויםנעבראכען האס םצדוםה
 ביזנעם. און האנסורענץ צויציעב קעםס,

 צואים םט. אין רעדע זײן אי] ד$ך אוז
 ארויםגע־ אצײז װיצםאן פרעזידענט האט

 זײנען ווןצכע ווערםער. םאצגענדע רעדם
 גרוי־ דעם םון איבערםרעסען קאארער א

 די זײנען אם שפיאנאזש־געזעץ. םען
 ברי־ םײנע אבער, ? .פריעדען :װערםער

 מא!, א דא דא ד״ן איי דער־בירנער,
 איז זאגעז, םיר צאזם און םרוי, א ארער

 דאס נים, װײס װעצכער קינד, א דא דען
 םא־ דער אין םצחםה םון זריעה סאםע די

 און אינהוםםריעצע איז ױעצט דעתער
 דיעזע . . . טאנקורענץ האםערציעלע

 און קאמערציעצע « נעוחגז איז מצחםוז
םצחסזז*. אינדוםםדיעצע

 םוז בױרצםאז •אסםםאסםער אונזער
 פרעזידענם דעם עדצוימנז־יג שצאםען,

 דער אין ארױםצורײדען אונבאטרשאפט
נע־ אזעצבע וועצם נאנצער דער םאר הויד

 1”א י1אוי שסעחז וועצען און זזמען
יארש׳ נױ םין קצןווקםאכער די םיט סדרנה

שםעט. אנדערע »אע pc pא נאסטאן פון
* • "ײ 1 ■

 שוין איז צײט זעצבער דער ארום
 טאראנטא אין נעװארען געםעםעאט אויך
 דרעםםא־. און םקוירט די פון םםרײ? דער
 נעװארעז נעסעטעצם איז םטרייק דער נער.
 װעצ־ צו ארביטר״שאךקאםיטע, אן חרף
 םאנופעקבמוורערם די צדדים, ביידע כער
 דער אײנגעשטימט. ר״אבען #ױגי#*ן די און

 װי זע^בער, דער כמעט איז סעטעצמענט
 ארבייטס־װ^ד אן קא^והםאכער. די פון

 םאר ׳טטונדען. 44 פון בא׳עטעהן
 אנדער־ װערען געצאהאט זאיצ אווערטיים

 געװעהנאיכער דער װי םאיצ, האאבען
 באצ#*הלט הריגען ארבײטער די ארײז.

 מ״טף אין ױם׳טובים געזעצאיכע 8 םאר
 אר־ די פאר אױךהעכערונג א יאהר. םון

 פר^צעגט. האלב א אוז 12 פון בײטער
 םרירי דער אין ומט)ל ארבײטער אן אויכ

 באצ^היט ער קריגט ארבײט, דער צו
 האט ער װען אחילו ;׳^ט האלבען א נאי•
 ױאו יטעפער׳ די אין ארבײט. קײן ןיכ
 םאר־ יצטיכ־ארבײט, ;עארבײט װערט עב

 װאןײאי אײנצופיהרען זיר זײ ^ירמען
 אר* דעצע־טבער. םען30 דעם ביז נײט

̂ס אנגענוםען ווערט ןיסרײשאן  פרינ״ אי
 אאערלײ םון אויסגאײכוננ די םאר ציפ

בעייי און ארבײטער צװייטען סכרוכים

 וו^ס אט ער האט דערםיט געטיינט
 דער אז אויסםיהחמ, געקענט ער װאאט

 און םריעדענס-אפניאו דעם זאא סעגאט
 שאצות םיעאע אהן נײש^גם אוו קיענ די

 םאר־ ער װאאט ^ננעהםען, דעבאטען און
 נ^ף רייזע איצטיגע די םאכעז צו שפ^ורט

 ארוכד םיעיצ אזוי ^ןוין האט ער װי דעם«
 וױ אזוי אבער אײראפא. אין גערײזט

 פרט דעם אין ארױס וױיזס םענאט חנר
 <ןײן גאר דאך ער הן*ם עקשנות, גרויסע
 די־ ווענדען צו זיך זױ ניט, ברירוז אנדער
 ם$אח דעם דורך און פאאק, צום רעקט

̂- װ#וס #טאז צו סענאם דעם צװימען  םע
איהם. הײסט
סענאט, אוים׳ז װירהען װעט דאס צו

 חיאוהי דא זײנען דעם װעגען ניט, צו
 אויספיהרען אז ׳איז דעה אײן דעות.
 דורןי פארשםעהם װיאסאז װיאס^ן. װעט
 ד$ס ביםאעכװײז געװינען צו רעדען זײנע

 און זײמ, זײן אויף םאאס אמעריקאנער
 װעאען סענאט^רען די -ווירקאיף אויג^

 דורכ־ װיא פןןאק ד$ס אז דערשםעקען,
 םריעדענם־אייעג, דער םיט טריטי די אױס

 פריגצײ אזעאבע ביט גאר דאף זײ זײגען
 װיאען דעם געגען געהן צו מענשען פיעאע

 1אי שטעאען דעם דורף־ און ם^אק פון
 חאריערען. פאאיטישע זײערע געפאהר

 װעט דוקא איצט אז איז, דעה אנדער אן
 װעם און אײנשפארען, זיך סענאט דער

 װיא~ ווןןרים ראטיםיצירען, ניט טריטי די
 טיהרט ער װאם קעםפײז, זײן אין סאן,
 םיט סענאם דעם נים באחאנדעאט אן׳

 ער םארהעהרם, הענחשקעם. זײדענע
 נע־ אזעאכע גאר זײ םאר אויס געםינט

 נערופען עפ װא^טעז אנדעחו וואס כמן,
 רעדע אײן אין זידעא־נעמען. פשום׳ע

 םײגאינגע/ *םארעכטיציכע זײ ער רופט
 זיי־ זײ אז ער, זאגט אנדערער אן אין
 דרי־ א אין באאשעװיקעם, װי כמעם נען

 העכ־ דער םיט זײ ער סםראשעט טער
 אר־ שטארהע דאזיגע די תאיה. סטער

 זײנען נאציאנעךיציעג דער פאר גומענטעז
 סענאט, אונזער הארצען צום ניט זעהר

 ערשט אז אנדערע, םײנען דארום און
 אונטערשרײ־ ניט סענאט דער װעט איצט

טריטי. די בען
 װיא־ פרעזידענט אנבאטרעםט װאס .

 דעם אויסעד ארגוםענטאציע, םאן׳ם
 איז ער װעאכען מיט םעפער, שטארקען

 זײ העגען געזעץ־געבער, אונזערע מכבד
עטאיכע-װער־ אין װערען איבערגעגעבען

״ 7ײ ■ *® translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
Sept. 12, 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct. «th, 1917, 
known as the “Trading with the 
Enemy Act.“

טאג• פון העלד דער
 פרעזײ ניט איז םאג םון העאד דער

 זײן איצט מאכט װאם װיאםאז, ךענט
 דער םאר אאנד איבער׳ן אגיטאציאנס־טור

 דעם םאר און בםרט נײשאנס אװ איעג
 אשילו איז עס ;בכלא םריעדענס־אפמאןי

 זײם זײן םון װעאכער סעגאט, דער ניט
 אונ־ געאעגענהײט הײן אויס גיט אאזט

 פרעזידענט. דעם םיסעא א טערצױטטעאען
 דעם געגען קאםםן* דער ניט אויך איז עס

 אין געםיהרט שטארק װערט װאם יקרות,
 איז עס וועאכען םון און צײטונגען, די

 סטארס. די אץ זעהן צו ניט סימן קײן
 ארבײטער־קאםף גרויםער דער ניט אויף

ר און דא ע ב  די װעאט. גאנצער דער ^
 אםםרעטען געםוזט האבען זאנען איע

 העאה וױדהאיכען דעם צו אויבען־אןי זײעױ
 באםרײמ װעאט די האט װאס ׳דעם צו

 מיט ניט מיאיטאריזם דײטיטען דעם פון
 שװערד״ סיט׳ן טאקע נאר װערטער,

 רײדען מיר אז דאף, פארטשעהט איהר
 דזשע־ םון װי אנדערען,. קײן פון נים דא

 װאד די איז װעאכער םוירשינג, נעראא
אײראפא. םון צוריקגעקומען

 זײנען זײןיקומעז צײטן״אר א שוין
 פוירשינג. םיט םוא געװען צײטונגען אאע
 אי־ בײנדעאע יעדען איהם אין האט מען

 םון דערצעהאט האט מען • בערגעלןאיבען.
 געווען w איו עי װען גבורות, n אידום

 בא־ האט מען ;בויך מאםע׳ם זײן אין
אן געװען איז עד װען איהם, שריבען  א נ
 מיט׳ן ארוםגעאאםען און אינגעא ױנגער

 געטרוימט, ניט נ#ןי האט און יטפענצער
 פויר־ גענעראא אמאא זײז עס װעט ער אז

 אזוי ארן װעאט־באפרײער. דער ׳שינג
 םארנומען גאנצע םײדזשעס םען האם
פוירשינג. און םױרשינג פוירשינג, מיט

 װעמעס װעגען הײאאן, מעיאר אונזער
 שטאתה פריהער האט םען פאטריאטיזם

 מאא דאס זיך האט אונטערנעמורמעאט,
 װאאט ער װי אזוי אויסגעצײכענט, גאר

 שענד־ װי מיאוס, װי באװײזען, געװאאט
 און פאראויםדעט, איהם האט םען איןי
 הײנ־ די אז דורכגעפיהרט׳ עס האט ער

 פױרשינג־ א וױרקאיןי זײן זאא װאף טיגע
אויף האבען אונזערע סקואס די װאף.

י אז זאגען, צו איבעריג איז עס  ‘אי י
 רעס םיט צופרידען גאנץ זײנען נייטער

הערשענדע די אונטער סעטעאמענט.
די האבען טאראנטא אין ווומשטעגדע[

 גרעסעדען היין ערװארט ניט ^רבײטער
 גראטואאציאן הערצאיכע אונזער זישג

 טאראנטא, םון מײהערם סהוירט רי צי
 א־־ײ אינטערנעשאנאא דער פון 72 צאי,אא

!ױגיאן װאירסערס גארמענט דיעס

 שפיאנאזש־ דעט םון םארבאםען רעקם
 האבען מעגשען וועצכע פאר און געזעץ,

פריזאןי יאהר צעהן צו געהראגען

 אין פאליםלײמ די פון םטרײק דער
באסםאז

 םאאיס׳ גאנצע די איז באסטאז אין
 אין ארויס אויבערשםע, םאםע די אויםער

םטרײק. א
 איעס װיכסיג. אזוי נים דאס איז

 זאא װארום טו הײנם־צױםאג, סטרײקט
ט פאאיס די אויף  װיכטיג ? סםרײהען ני
 װען םטרײק. םון אורזאכע די דא איז
ײ העכערע םאר סטרײקט פאאיס די  װ

 וואונ״ קנאפער א געותן עס וואצם דזשעס,
צו בארעכטיגט אזוי נאןי איז ותר דער.

 םטעטפארד, פון ר. א. 94 ברעגטש
 א בויזוז זײ דאס אינפארסירט׳ ׳?אנ:.

 אז פאראאנגען, זײ און אײסעאום אײבאר
 שטיצע; זײ זאא באארד דזשאינט דער

 אי־ 6װער םאדאאנג דער םינאנציעא.
קאײיטע. פיגאנץ• דער צו בערגעשיקט

 פארטײ אײבאר סאציאאיסטישע ־די
 דושאינט דער אז םאראאנגט, פ.) א. (ס.

 אונטערנעה־ איהר שטיצען זאא באארד
 איבערנע־ װערט פאראאנג דער טוג;.
 קא־ אויבעךדערםאנטער דער צו ש'<זנ\
מיטע.

 פרע־ װײם אוױטש,)אעפל ס. נרודער
 םאר־ אינטעתעשאנאא, דער םון זידענט
 זאא באארד דזשאינט דער אז אאנגט,

 ער סטרייק. טאראגטאר דעם שטיצען
 הונ־ פאר א דא זייגען עס אז ערקאעהרט,

 קאאוקסאכער די און סטרײקער רערט
 םאראינטערע־ זײן דארפען איבעראא

 געװאונען זאא סטרײח דער אז סירט,
 שטײ צו באשאאסען װערט עס ווערען.

 א דאאאר 500 טיט סטרײקערס די צען
װאזי•

 םראנע די אױפנעגוטען װערט ׳ עס
 זאא באארד דזשאינט נעיןסטער דער ווען

 דער אז באשאאסעז׳ װערט עם און סיטען
 שבת םיטען אנפאנגען צוריק זאא ב. דזש.

נײטאנ.
טענ דער װערט דעם ט״ט  גע־ מי
ו שאאסען.

.wb לאנגער, ל.

: עי בא וועלכע די, וױ באלוינס, גום קריגעןדי אז ׳ער ערקלעהרט ערשמענם, ט  האב זײער אין אײגענטיםער די שיצעןסגואה ריכטיגע די איז ניישאנס אװ איעגטוי־ 50 ׳םוב ױם געטאכט םארלאנג זײן
 פאר־ װאאט םאאיס די װעז גומס? און

 זי װאאט באאוינונג, בעסערע א אאננט
 גאר ^ואאט עס און נעקראגען, זיכער עם
 האם׳ אם געהוםען. ניט סטרייק קײן צו

 אנגעהוײ םאלים יארל,ער נױ די אםשא,
 באאוינונג, העכערער א מכח םורסאען בען

 ער־ ?ול אײן םים פרעסע ;אגצע ןײ האם
 עם דארף פאליס אוגזער אז האעהרט,

 הרײ ססתםא שוין עס וועם זי און קריגען,
געקראגען. גים נאד עס האם זי אויב גען,

 אבעי איז פ*ציס באסםןונער זײ םים
 טו־ .ןיך האט זי זאך• אנדער גאנץ א

 ע* ג נ א זיך און ױניאן, א אין גרינדעט
 אװ פ. m ר v ד ן א י ן v ס א א ש
 פאלים־קאםישא־ חנר גענוםען האם ל.

 20 א םוםפענדירט און באסםאן םון נער
 1דא םארכרעכען. דעם םאר פאליסלײם

 איז ארויס פאליס־םאכם גאנצע די איז
סםרײק.
 פאי נימ סםרײ* דער אאזא איז דא

 זײז צו רעכמ דאס פאר נאר װײדזשעס׳
 אנגע״ זײן און יוניאן א אין ארגאניזירט

 דאם און ^ אװ ם. א. דער אז שאאסעז
 איױ שםעאם שרעקליך. װירהיליד איז

 די באסםאן איז סםרײסעז עס םאר:
 ‘אג אן אדער מאשיניסםען די קארםען,

 א• דער צו געהערם ווארה ױניאז, חןר
 “פא די צו קעפםען דער זאגט J אװ ם•

 בא־ ארן ברעכם *ton ליסלײם:
 ם. א. די אבער? קוסט אײגעגסופ. שיצם

 ױניאן פאל׳יס די יס1«ר רוםט און ל• אײ
 דמז םען ftp סיםפאנדזדסםרײ^ א אויו*

 ‘ארײג זיןי נענוג ? זאך אזא צו חןרלאזעץ
 מונזזמותנ* רױיםערע אין,זײ צוטראכטען׳

.m שעהענ^ םק *ז» יפון  עס און גע
 ‘גא האר וײ אײנפאך שכ»^ען.ויך

םת  פיהרעןי קען עם וואס או דעם, ײיר׳
 דעט צזלאזזח נאד דאחי םזק סאקע. און

י •אםירם האם וואס דאם, אז נעדאנ^  י
 גלײכ• פאםירען המן באסםאן, אין װאןי

 שיהאנא א »ין נױ » אין ‘צייםיג
«r י אין» עמא נ שםעדם• נרויסנ אי

 העאד, דעם באנוײסט האבען קינדער זענד
 באגריסט זײ האט זײט זײן םון װעאכער

 פא־ םון באשיצער צוקינםטיגע די אאס
 :ע־ ערקאעהרט איז מיטװאף םעראאנד.

 דאן טוב. ױם א אאם גאנצען אין װארעז
 אויף באנקעטען, צערעמאניעס, אאעראײ
 ערקאעהרט םײעראיף האט מען װצאכע

 גרעסטען דעם אאס פוירשינג גענעראא
 הייסט, עס וױ צײט. זײן םון םענשען

 אי־ זעהר געװען פוירשינג גענעראא איז
 דער םון געריהרט שטארק און רראשט1מ

 קען סוף דער און אויםנאהמע, גאיסער
 מענש גרעסםער דער אט אז זײן, נאך
 פארטנער א װערען זאא צײט זײן פו-ן
 שיקאגא. אין באנה־פירכיע גרויםער א פון

 גע־ געטעאדעט איז װעניגסטעגס, אזוי׳
פרעסע. דער איז װארען

 א זי איז װעניגסטענס םאחמה. געגען
 מאחםה געגען גאראנטיע פראצענטיגע 99
 װי־ װעאכע די, און צוקונפט. דער איץ
 זאאען זיהן זײערע אז מעהר, ניט אען

 שאאכט־ די אויף װאױעס־איז אזמקוטען
 די אין טרענםשעס׳ די איז פעאדער,
 קײן ניט װיאען װעאכע די, און קעטפם,
 ?ײן צאהאעז ניט און ארמעען גרויסע
 םאר דארפען-זײז די טעקסעס, ריעזיגע

 איעג דער פאר און פריעדענס־אפםאך דעם
 ארגומענט צוױיטער זײן נײשאנס. אוו

 נײשאנס, אװ איעג די ניט אויב אז איז,
 גאנצער דער איז םעאקער די װעאען דאן

 רעגיע״ זײערע םון תא א סאכען װעאט
 הע־ זײ װי זעהן װעאען זײ און רונגען,

 דריטער זײן . פרידען שאיסען אאײן נען
 באאשעװיסםישער דער איז אתוםענם

 אײנםחד אײז איז זיד האאט װאס גיפם׳
 אײנציגע די און וועאם, דער אין סען

 ^וױעדער1אי באאשעװיזם געגען רפואה
 נעק• זײן גײשאנס. אװ איעג די אמאל
 איצטיגער דער איז ארגוםענם סםער
 בא־ ריכטיג דאן נאר קען ,װעאמגר יקרות

 גע־ װעט פריעדען ײען ווערען, קעםפםט
 אר־ אן אײגער נאך און ווערען. שאאסען
 םים צואזםען דאס איז, זײנער נוםעגם

 אנ־ אױף <ועם םריעדען םון ^איסען דעם
 פארהאלכד נײע פון צײט נײע די הומען
 ארבײם, און קאפיםאל וװױשען ניסע
 איז ס״אםסאד1םריעדע דעם איז וױיל
 ארבײטער־ גרויסער נײער דער דא אויד

 ארבײ־ n וועלמגז אהן און טשא^ער,
 גזד נים גאר קען #איז זי וױ םער־םראגע,

װערען. לײזט
 ארױם זגר רעדעס.ברענגט זײנע איז
 געראנחעז, איגמערעסאנכמ גאנץ םיעלע

 אפ־ זיך געלוינס װאלם עס װמלכע אויף
 ער־• יואלם פלאץ דער וועז צושםעלעז,

 חןחגס, זײגע םון אײנער אין לויבט.
 ער־ צר האט רוסלאגד, וחגנעז רעדענדיג
 בא־ אייצם ווערם תמלאנד אז קלעהרם,
 גאנ״ איז םענשען, חײםאלע א פון הערשט

84 pit ; ן * > »זוו ^ י מ מ ם מ חנג ו

אגימאציאנס־טור. פרעזידענט׳ס דעם
 די געםונען האט וױאסאז פרעזידענט־

 ער שטיקענדיג. צו װאשינגםאן אין אופט
 םארטראנען, געקענט נים םעהר זי האט

 ער האט לוםט, פאליטישע דארטיגע די
 דער אױו* אביסעלע ארױסגעכאפט זיך

 לופט פרײע די אטעטעז צו ארם װעלט
 ערקלעהרם ער האם דאם טאסען. די פון

 ער וועיצכע רעחגן, זײנע אין פאל אײניגע
 ביז בלסעצ היבשע א געהאיצטען שוין האט

 װאס אורזאכע^ די םון אײנע 6אל איצס,
 דעם מאכען צו באוועגט איד^; האבען

, 1 טור.
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 די rm arm ביז חנװאלוןױע! פאכע
עע גערחמ פאאים  הו^דבאװא־י וײ פון אי

מני אזעלמן, אזא געמן חננישען  יױ״ א
ך חויגם פאליס רי באאר י  אתיגד אז י
או איז טו םםרײקען, :עהן ױמייןי ד  א ו
װעלם! חנר צו סוף

מ די באשםעהם דעם אין אם אנ ג
 מולמדםםרימן can םון שתהליכקײם

 גע־ איצם ביז ה*ס םאז באסםאן. איז
 אר8 ם»װ^רזננם אמ *כמנריקא אז םײנם,

ם אז זאמנן; אזעלכע ס םייי ם מד ^  םח •
 איז זײן מנםאלם נאר הענען םארם דעם
 לאגדאז, א »ח אײראיאי אלםער תר

וױיזט עס וױ לױחװיפול. א יןא
תר קײן מםא זײגאז ארוים, זיך  סוי

עלמ טנגצן רענישען  דאס rm; ?אמח. אז
 סרחנה וױומזליו נמט איז ? שרעקליך נים
ד זוסנן no כאסטאן אז #רײםען צו י  פי

 םון באשיווזנג די פאר פ$ליםלײם װיאיגע
 קאלעדזש הארװארד דעד »ז אײגענםום,

 צו אום םםודעגםעז, זײנע ליפערען מוז
 פ^ליס־ חום אין םםריײדבדעכער וחניעז

? כעךסםרײק
 םון ידיצות לעצטע רי לויט אאזא,
 פאליס פרימויליגע די האבען באסטאן,

 סעץ און אויפטאן, געקאנם װאס וועניג
 כמד סים םאלדאםען נעז.כזען געםוזס האט

 גלײך שוין האבפן די און שיךביקסען,
 זײנען םעגשאן אײגיגע ארדגוגו^ געפיאכם

 צו״ ױינען םיעלע און געװארען, געםויםעט
 םארשידענע די ׳אין געװארען קאליעטשעם

 געהן זאל זאף די אויב צוזאםענשםױסזג
 גאנצע די אז זײן הען װײםער, אביסעל

 םוזזנן זאל באסםאן אין ארבײםערשאפם
 מימ םיםפאםיזדסמרײק א אין ארויסגעהן

פאלים• די

םױם. מיבףןזעל דזשאהן
שע^ר דזשאהן  געװעזעגער דער מיט
 מאין ױנײםעד דער םון פרעזידענמ
 םע־ די םון אײמנר איז ױניאז װאיר?ערם

 םע־ אכמריהעז חנר פון פיהרער היגסםע
 מד דינסטאג איז לײבארי אװ רערעײשאן

 האס־ גרעדױאײם פאםם_ אין שםארבען
יאוזר. 49 םון עלמער איז פיםאל

מן איז מיםשעל עו  קאנ״ די םון אײגער נ
 א אוז ארבײםער-םיהרער סערװאםױוסטע
 ראדי־ יעדען פין געגנער פארביםערםער

 האט ציים שטיס א םאר געדאנה. האלעז
 גאם־ זײז װעם ער אז :ערעבענם, םען

 םון םהראז אויםץ נאכפאלמנד פערס׳עס
 םעדעריײ אםעריהעז םון פרעזידענם

לײבאר. אװ שאז
 אין געװאחנן געבאחנן איז פימשעל

 סמייט. איליגאיז איז 4870 יאהר
 יאהר צעהן מנװען אלט איז ער װען
 בײ־ ארבײםען. אװעק שויז ער א'ז

 זיד האט און געלערענם עי האם נאבם
 ארבײטעד־בא־ דער אין אױיםגעארבײם

װעגונג.
 געװעז יאהרען פיעלע איז םיטשעל

 װאיר־ מאין ױנײםעד די פון פיעזידענט
 אמע־ דער םיז פרעזידעגט װײם און ?ערס
 איז עז־ לײבאר. אװ םעדערײשאן ריהען
 אין גאםפערס׳ן םימ צוזאמען נעװען אויר
 איז שפעםער / םעדערײשאן. סיװיק דער
 נױ דער םון משערמאן דער געװארען ער

 װסי קאםישאז אינדאםםריעל םםײמ יארק
ײד םטײםם ײנײםעד דער םון אויך  שפ

באארד.
 םיט םרוי א איבערגעלאזען האם ער

 טאכ־ א און זיהן דרײ — קינדער פיער
ע קיאנק טער• ח ^ עו  דעם ער איז ג

 ניט אבער האט הײנער אויגוסם. טעז30
 ערנםט אזוי איז ער אז :ערענענט,

גױמאניא. פון געשםארבען איז ער קראנק.

aaאפיםעם באאו־ד חש. י
רעפארםער• םםעןז א פיז

געענדיגם• םםרײה אהםיארען
 די װי םטרײה*, .צוםםינער דער
 *קטיא־ tan איבער זין װיצעצט .כ־־םז״

ם זיד האם סםרײ^ רען  נאגץ מענדינ
 ,עקוױ־ די םםרייקערם. די פאר ם^זזאיוי

 יר אקםיארצז די אססאםיאיישאן*, '-׳
אנ  אנער׳הענט כוענערזשערם די פון איז •1'

 באדינטננען, די אז םײנם. דאס נעװאמנן.
 ארבײטען, אהמיאחמ די וועצמ א־נמער
 וחנצען שאיעצען), — נעזאגם (בעסער

 די pc וחנרע) דיהטירם נים מעהר
םענעדושערם. ־יצ'רענחנ1#®־

 נאמירציו, זײנען, םעאמינר־טנהער י'
 זיך האבצן טעאםערע די וואם צישייחזן.

 נע־ דאזינער חנר .אבער jawtsv: ײידזר
 טא־נים וױ איז צומײדאגהײם *ז • שיה
 סון האחװחנחםאג tan כױם *ײצייי6 איז

^ 'ד ר מ ײ ני מן זײ װאם מנז א  ױן ח
אן א w ניימז נעכלזם תי  כאו־זיןך *ום *.,.י

V* נאר חייזאד senaun ײ יחמעז י*ז.
כזזד די pc הארזװחװ־יםאג tan אייסהײצען
י ־ <>- ■v:. נעימזערס.

י , ו ײי י י ז *
ו< לי«ם

םס פארשחנד־אגא די עג ם אדס  םון ח»
 גרויםער דער פדן ב^ארד דזשאינם דאם

װ ײעאן מניאן, קלאוקסאכער נ
flJn u p תן מ  םםוײיק ערפאלגתימון צע

 געװארעז. אײננעשםעלם אנדערש גאנץ
 ססרייק. דעם םאר מנוחמ עס זײנען מי

 ענדזד םאנכע זתוכעקארגפ דארם ם׳זײנצז
 רעםארבמן די םים א״ינקלאנג אח תנגען.

עז געםאכם זײנען װאס אי װ ק מ  דער א
 געטאכס אויך זיעאן אינדוססריע, קיאוק

 די אח ענדארונגען און רעפאםצן געװאתנז
 דעפארט־ באארד דדמאינם פארשיעדענע

• ; םענםם.
ע אץ זײגמז ’אםיסעס די תל הינזיכ־ פ

 געײארען. איבעתעטאשם גאנצעז איז םען
Df םענזד גצװאדען אוםנעביטעז זײנצן 

 גזך אננעשםעלט זײנען. עס און דזשערס
 מארים בתדזנר םענעדזשערס. נייע װארעז

 פון םענעדזשער דזשענעראל דער זיעגםאן,
 א סים צוזאםען באארד, דזשאינט דעם

 דזשאינם זתר װאס קאםיםע, ספעציעלער
 ערוחנהלס, צרועק דעם םאר האם באארד
 אויף צײם װאמז םאר א געארבײם האבעז

 אםיסעס. די פח אײגשכמלונג נייזגר דער
 פלאץ, נענויען א אױםנעארביים האבען זײ

 נאנצען םאר׳ן םאדגעבראכט נאכדעם דאס
 גום איז פלאן דער איז באאדד דזשאינם
* געװארען. געהײםען
 אדביײ װאכעז עטליכע לעצםע די זײם

 דזשאינם פון אםיסעם אל^ די אלזא, םען״
 און אײגשסעלוגג^ ניתד דער אױט נאארד

 אויס־ עס ארבײם וױיזען תנפארטעז זײ װיי
 חד און אפיסעס אלע n אין נעצײבענם.

 געםאן ארבײט די װערט פארמםענםס
 העזיכםען םאנכע איז לעמדי^ גאנץ
 גע־ איז דאם וױ פלייס םעהר מיט נאןי
 גע־ לעצםעז דעם בעםאר געײארעז םאז

םםרײק. נעראל
 םעמלמענם און סםרײה לעצמער דער

 סך א זיך םים געבראבמ נאר גיט האם
 דאס אינדוםטריע, קלאוק דער אין נײעםען

 אין נײעםען זיך םיט געבראכט אויך האט
 בזלמ גאגץ זיך זעהם דאם און ױניאן דער

 איצטעע די באטראכמ םען װען ארויס,
 באארד דזשאינם די םון צוזאםענשםעלונג

 זיײ װעלכע דעם:^רםםענטס, און אסיסעס
 בא- נײע די צו געװארען צוגעפאסם נען

 אי־ דער אינדוסםריע. דער אין ריננונגמן
 האמ ײ^ך־ארבייט צי שטית םון בערנאגג
 אין איבערקעהחןניש גאנצע א געםאכם

 דעםארם־ און אםיסעם די און טרײד׳
 האבען באארד דזשאינם דעם אין מענמס
 בא- גײע די צו ווערעז, צוגעפאסם געםוזם

אינדוסםריע. דער אין דיגגונגען
 אין זיך װארפט עס װאס ערשםע דאם

 אפיס גרויסער נײער, דער איז, אויגען די
 געהם װעלכער אויסגעװאקסען, איז װאס

 אסאסיאיײ ^אםעריקאן נאכזען: אונמער׳ז
 מעטץ סאול ברודער װעלכען םיז שאז/

מענעדזשער. דער איז
 װען צײט, א םאל א געװען איו מס

 קלאוהםאכער דער םון אםיס הויפם דער
 נעװען איז אםיס, גרעסטער דער ױניאן,

 אפיס דער דױויזשאן/ ״פראטעקטיװ דער
 נע־ ױינען עם השגחה װעםעס אונטער
 דעםאלט זײנען װאס שעפער די שטאנען
 שע־ ״אסאסיאײשאן איצם נעװען באתאנם

 פאר־• שלעכמ װערען צו גיט אום פער״.
 דאס וחנרען, געזאגט דא דאר^ שםאנען,

 האס װעלכער אפים״, ^פראטעהםיװ דער
 כרודער םענעדזשער, נײעם א איצט
 יחוכדאםיס דער אלץ נאד איז רובין, חש.

 מאנםראלינט אםים דער ױניאן. דער אין
 פירכזעז רײכםטע און גרעסמע די אלץ נאך
 יארק. נױ אין קלאײדאיגדוסטריע דער פון

 אײנ־ אםים דער איז זעהען, םיר װי אבער
 אר־ אםיס דעם אין געװארען; געשרוםפען

 ביזנעס םיער װי םעהר נימ איצמ בײטען
 םענעדזשער דעם אויםער אײדזשענםם,

ח^ירה. האםפלײנם יא און
 באםערחמ, שוין װי אמר, ^ךערפאר

 גרויסער נייער א אויםגעװאהסען איז
 פון שעפער די קאנםדאלירם װאם אפים,

אםאסיאיישאן״. ^אםערײזאז דער
איז אסאסיאײשאן/ ״אםעדיקאן די

 זײצר אדויכאעװיזען םםריימ םון ציים
 מװען גאתימ עם װאלם וײס* העסצימ
 זאיען אקטיארען די ותז װע^ אויסערען

מ עםענען םלי  םעאםע־ קאאפעראםױחנ ע
njp jn א געהאם דאן װאלם פזבליקום 

 אקםיאדען די באצוינעז צו געלעגצנהײם
iןױים *ױן שמעלוננ ג^בזןצעד זייעד אר

 םאנוםעק־ קלעגעחן די פון םארבאגד א
 געקרא־ האט וחולכער #טדי'ד םון םשורער

 תרןי אנערקענוגנ זײן״ענןענםציבע מן
 און סםרײק, לעצםען דעם םון צײם דער

 םיט״ 400 ארום ה#ט םארבאנד דיזער
 אז אל?א, םייגם דאס גלידער.

 אססאסיאיישאך ״אסעריקאן דער
 ארום קאגםכאלירען צד האט אםי̂ס
 ז־עריבער איז אםיס דער שעפער. 400

 הײפט א אין טיילען׳ צײיי P« צוטייצם
 חרץ א את אפיס ברענםש א איז ^פיס
 קאסילײנט דריי און םענעדושער דעם

 17 אפיס דעם אין ארבײנתז קלױרקס
שענ^ ביזנעס  אפיס הדיפט דעד אײדז
 ביל״ כאארד גזשאינם דער זיך־אק געפינט

 דער און סשרים, טע23 איסם 40 דיננ,
 סםרים, םע2 איסט 36 אין אפיס, ברענםש

 סטרײק דעם מןפאהר עװענײ. כת2 קאר.
 דער אלס געװעז בעסאנם אפיס דער איז

 ברודער יועלכען םח אפיס״ ״דאוךםאון
 מענע־ דער געײען לעצםענס איז סאםין

דזשער.
 אין םארנעקוםעז איז ענדעוננ אן נאר

 אםיס״ *אינדעפענדענם דער װאס דעם,
 ^ריםער םים׳ז געײארעז פאראײניגט איז

 לעצטען דעם בעפאהר דעםארםמענס״.
 באזונ־* צװײ געװען דאס זײנען סםרימן

run ,גע־ האט אםיס יעדער און אםיסעם 
 איצם םענעדזשער. באזונדעד א האם

 אין פאראײניגם אפיסעם בײדזנ זיינען
 אג; _ ״ריפער זיך תפם. מעלמר_ אײנזןם^

 ברױ און דצפארםםענט״ אינדעפענדענם
 סענעדזשער דער איז ניםגעוױםץ ד. דער
' אםיס. דעם םיז

נײעם. א א איז דאס אייד אלזןי״
 םוז׳ם מענעדזשער דער ניסגעוױץ, בר.

 א מאכער, ריםער א אלײן איז אפיס נייעם
 פאסט ער און ,17 לאהאל 1םי םיטנליעד

 לעצטע דײ םאר אםים. חןם םאר נום זיך
 םענע־ דער נעייעז ער איז יאזזר עעסליכ
 דזשאינם פת אםיס ברוקציז םולם דזשער

 זאגם, מען װי דארםען, האם ער באארד,
ם/ *סנםאכט  זעוק, צו איז עס וױ און גו

 זײן אױן* םאכען. גום דא אויך ער ותם
 ברוקאין דעם אין םעועדן^ער אלס •לאץ
 םײן, בר. געװארען באשטימם ־איז אפיס

 מענעדזשער דעם חוץ א .1 לאי>»צ 1םי
 אין ארבײטען קלױרק קאספצײנם און

 דע־ אינדעפענדענט און ״ריםער דעם
אײדזשענםם. ביזנעס 10 פארטםענט״

 דע־ דרצם און ^סהוירם דעם אין
 ניט עגדעדונגען קײנע איז פארמםענט״

 ם׳איז װאס דעם חוץ א געװארען, געמאכט
 מענע־ נײער א געװארען אגגעשםעלם

.23 לאק. פון םריזאמט, ס. בר. דזשער,
 געזאגט דא דארן* פריזאמט, ברודער

 *גרי״ קיין ניט אפיס דעם אין איז ײערען,
 שוין םארבונדען אפיס םיט׳ן איז ער נער״.
 לאנג צײט א איז ער יאהר. אײניגע זײט

 דעם םיז קלוירק האפםלײנט דער געװען
 מענעדזשער לעצםער דער ווען און אםיס

 װײנשטײן םאיר ברודער אםים, דעם פון
 בא־ םריזאםט ברודער איז רעוינגירט האם

 מענע- ״עקטינג״ אלס נעווארען שטיםם
 דער אויסגעבראכען האם דאן דזשער.
 אוי• ויר האבען אםיסעס אלע איז סםרײק

 אלזא, איצט, אויםגעלעזט. מאםאטיש
 נעװא־ אנגמשטעלט םריזאםם בתדער איז
מענעדושער. םרעדזשם םוצ א אצס רען

 ברױ װאס איז, נײעס שםיהעצ א גאך
 גע• איז ,1 צאהאצ םון שנײר, םאהס דער

 דזשוירסי נױ דעם םון םענעדזשער װארען
 ברױ ױניאן. קצאוהמאכער דער פון אפיס
 א גמװען צאננ צײט א איז שנײד דער

 הצאוהםאכמר דער םון אײדזשענם ביזגעם
 דער םים באקאנם גום איז ער און ײגיאן

ארבײם.
אין וײנען װאס אפיסעם, אײנציגע די

אפיםעס די םון אײגשםעצונג נײער דער
דער הינים וײגען געװארען, באריהרם ניט

אםיס. חארצעם דער און אםיס בראנזװיצ
דער םארבציבען איז באבימש א. ברודער

און אםיס בראנזוױצ דעם פון םעגערזשער
אין פאדגציבען איז ךוביגבוים ברודער

אםיס. הארצעם דעם
0 ס 0

 די םון רעיארםען די דורכזמהעגזײג
 אפײ דערםאגמע אצע די פון םעגעדזשערם

 דזש^ינט פולם דעפארמםענםם און סעס
 מעטעקײמ אצגעםײגער דער םון באארד,

 קוםען נישט סיז האן אםיםעכ^ דיוע איז
w יײ שצום׳ אנדער תײן «ו p איײ חמ־ער 

נ אי ר  *נונ־ uwNp 9פצאץ וײן אויןי מ
Dip און געלוננענע א געוחנן איו שםעצונג

 טים געםאן אצעםען םון וחנדט ארבײט
 די און איבערגעבענחײט, גרעסםער דער

 ניפ װערען ארײן קוםען יואס קאספצײנמס
 אטעג- טם און שנעצ ײערען זײ פארצעגען,

דעם.
 דעד םיט דאס דף*, פארשטעהם עס

 סיסטעם ארבײטס ojn פדן אוםענדצתמ
 אױף נראד געװיסען א צו כיו זיר האט

 ד% םון כאראקםער ד*ר אוםגעענדערם
 םיר ץחנצען דעם אויף אבער קאםיצײנםס.

מאצ. צװײטען א אפשםעצען זיך
 ין1 צו שײנעז אבער ״איטעםס״ צװײ

 איו דאס און םריהער, װי זעצבע די פונמט
 ״האצעס״ און קײסעס״ ״דיסםשאדדזש

 הערס צס כאסש פעי״. כעק פאר שאגס
 גע- דא מוים איז עס אז שטעטעצ, איז זיך
 אין אבער דאר טדײד, אין ארבײםער נוג
 מען זעהט אםיםעס די םון רעםארטען רי
 קייסעם״*., ״דיסטשארדזש גיחעצ היבש א

 ענט• די ײערען םעצע םעהרסטע די אין
רעאינסטײטמם. ארבײטער זאנםע

 אייר זײנען יעיס״ םון ציסטען די
 וחוצען בײשפיעצ א םאר צאגגע. ציםציך

 דעם אפיסעס, צװײ אנוױיזעז דא םיר
 די און דעפארםמענט דרעם און ססוירט

אםיס. אסאסיאײשאז אמעריהאן
 דעפארםמענט דרעם און םקוירט איז

 צײט װאכען צוױי צעצטע די אין םעז האם
 םון םומע ־רער אין פעי בעק אויםנעםאנם

$154.19.
*mgnggg  om y זאסאסיאײשא 
 וואכען םיער לעצםע די אין מעז האט ^םיס
 סומע דער אין פעי בעה אויםגעםאנט צײם

.$1867.79 נאנצע פון
חיב״ גאנץ א זעהט, איהר וױ איז, דאם

 װאס ארבײטער די םאר און םםבעד., שע
 גאר דאם מײנט דערצאחצט ניט ײעחגז
פיעצ.

 באםערסען, נאך איך װיצ שצוס צום
 נײער דער רובין, ם. דזש. ברודער דאס

 אםיס, פראםעמטמו דעם פיז םענעדזשער
 ניט אויף אפיס ־ דעם אין איז
 איז רובין׳ ברודער *גרינער״. הײן

 שוין פארבונדעז אםיס. דעם סיט
 דעם אין געװען איז ער יאהרען. םיעצע םון

 מאמפלײנט א אײדזשעגט, ביזנעס א אםים
 ער ביו מעגעדזשער *עסטינג״ איז ?צוירה,

 ממנעדזש;|ר א זייז צו דערגאגגען איז
 מיט באהאנט נוט אלזא, איז, ער גופא.
 ניט דארף אר חנפ., דעם איז ארבײט דער

 מיט װערעז צו באקאנט אום *בצאנדזשעך
 איז ער אפים. דעם םון םאשינערי דער

 מאשײ דער מיט צוזאםעז אויסגעװאהסעז
 צו וױציגהײט אײביגער זײן םיט און נערי
 באשטימפ גאנץ ער װעט ארבײטסזאם זײן
ערפאצגרײך. זײן

W׳•

 נע״ ם#טער נאמפערם׳עם
שטארבען

 פון םאטער דער גאםפערם, סאלאםאן
 דער םון פרעזידענט גאכ#עדס, סעםועצ

 איז צײבאר, אװ פעדערײשאן אסעריהאן
 דעם סאנטאג באסטאז, איז נעשטארבען

 92 םון עצטער איז סעפטעמבער, טען8
יאהר.

 געםינען זיף האט גאטפערס סעםועצ
 טעלעגרא־ איהם האט מען שיהאגא. אין

 םון טויט דעם װעגען וױםען געצאזט םיש
 געחענסעלט גאײד האט ער םאםער. זײן
 אפגעפאהרען און ענגײדזשכיענטס אצע
באסטאן. נאך

 גע־ געבארע; איז גאםפערם סאצאטאן
 זיך האמ און אמםטערדאם אין ײארען

 צאנדאן, אין אריבערגעהציבען שפעטער
 געהױ 1862 יאהר אין איז ער ײאנען פון
אמעריהא. קײן מען

גע• ער איז יאהר צװאגציג צעצםע די
 אינמערע־ אבער זיןי האט ער בצינד. װען

 גע״ האט זוחן זײן װאם אצץ םיט םירם
 װאם)געװאוסט אצץ װעגעז האט און טאן
געסאן. האט ארבײםער־םיחחנר דער

 דעץ צאזט גאטפערס׳ן סעמועצ חוץ »
 ווחן# א נאך איבער גאספערס אצטער
 הערמ םיסעם סעבנתר, צװײ און חענרי,

 אין אײזיקם סעםועצ םיםעם און אײזיקס
 אצעססאנחנד #זיחז צוױי און יארת, נױ
1אי
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ך א ל װ י ר ן ב ו א פ י פ ל ע ד א ל י פ
קראפעװע. א. פון

 איעגו־ יעמ ם#כ& ױניאן םײקערס סקוירט און קלאוק די װעלכע פארבער״פונגען די
 ©*גוועק־ װ#ס — סיזאן. קוםענדען פאר׳ן מר״ד קלאוקס אין אחבײט װ#ך פיחרען

װעל־ יוני#ן דער פון מעםבערס טהעטיגע — יוניאן. דיזער װעגען דענקען ם«ורערם
 לעבען און לייב טיט יע*ם זיינען ארבײט װ$ך געגען געװען פריחער זײנען כע

 אײנגע־ ז#ל טיםםעם ארבײטס גייע דיזע אז דעם פון װיכטיגקײט די — דערפ#ר.
געוױנען. דערב״ װעלען #רבייםער די װ#ס ארן װערען, פיחרט

 מײקערם סיזוירם און יןיצאוק דער אין
 א אן יעצט געהט םיאאדעלםיא, םון •וניאן
 אײנםיוד װעגען באװענונג לעבעדיגע זעהר

 םאר׳ן טרײד קאאוקס אין ארבײט װאך רען
 אז זיכער איז עס און סיזאן, *ןומענרען

 װע־ װעט ארבײט םון סיםטעם נײע דיזע
פאחט. א רען

 צו גיבען אאײז מאנופעקטשורערם די
 ניט נאכגעבען, מוזען עס װעאען זײ אז

 זײ װעאען געװיסענס זײערע װײא דערםאר
 אנאנדער צואיעב זאנדערן צוױנגען, דערצו

אורזאכע...
פיאאדעאםי* אץ צײט א אמאיל געװען

 סקוירט און קאאוק םיאאדעאפיער די װען
 אוים׳ן געזעסען זײגען מאנוםעהטשורערס

 רי אױף געריטעז האבען זײ און זאטעא
 און אײניגקײט ניט די דאנק * ארבייטער,

 ארבײטער די םון באװאוסטילאזיגסײט די
 רייטען געאאזט זײ האבען װעאכע זײערע

 אבער שוין זײנען צײטען יענע זיך. אויף
 מײ־ קאאוק הײנטיגע די אריבער. אאנג
 זײנען זײ װאם דאם ניט שוין זײנען קערס
 ״דערזעהן שוין האבען זײ געװען; אמאא

 ארבײטער אן הויבט רןױם און איכט׳/ דאס
 איג־ און שעהנע גאנץ ער זעהט זעהן, צו אן

ואבען... טערעסאנטע
 צײט דער אין צוריק, יאהר עטאיכע מיט

 די םון סטרײה אונםארגעסאיכער דער װען
 מײהערס סקוירט איז קאאוס םיאאדעאםיער

 אבער האבען אױםגעבראכען׳ האט
 זעהן״ צו ״אנגעהויבעז באםעס די אויך

 ניט קײגמאא זיך האבעז זײ װעאכע זאכען
 זעהן... װעאען זײ אז םאר^טעאעז געהענט

 ארבײ־ זײערע אזוי װי געזעהן האבען זײ
 זאטעא דעם םון באםרײט זיך האבען טער
 םיעא אזוי זײנען באסעס די אכען1װ/ אויוי

 א מיט און ^טטאאץ מיט געזעסען יאהרען
 דערזעד.ן האבען זײ מיגע; טריאומםירענדע

 םאראײניגט ^חאאםען םריהערדיגע זײערע
 םון ״קורס״ דער און םארכרידערט, און

 אאץ איז טרײד דיזען איז ^סאאפערײ
x...|ypjiTV3 מעהר און מעהר

 די האבען װאכען צװאנציג און זעקס
 צװאנציג און זעקס געקעכיפםט. ארבײטער

 און הונגער געאיטען זײ האבען װאכען
 םעםט געשטאנען זײנעז זײ אבער, נויטה,

 געװען זײנען רײהען זי;ערע אײגיג; און
 װי געקאאפט האבען הערצער זײערע גאנץ;

הארץ. אײן
זײ־ םטרײלוערס הונדערט זעקס ארום

 האט מען און ארעסטירט געװארען דאן נען
 גע־ די גע^אײדערט; פריזאנס די אין זײ

 מאנױ די םון זײנען סעסאדען מײנסטע
 געװארען אנגעװענדעט דאן פעלוט^ורערס

 ברא־ אײן דער^טיסען. צו סטרײק דעם
 םון זאגאר איז קאפיצאז, ארבײטער, װער

 דער אין ג^ווארען געסױטעט גענגסטערס
 םאיכט זײן טאן געגאנגען איז ער װען צײס
 ברא־ די האט זאך קײז אבער, פיקעט, אאס
 זאך קײן אפגע^ראקען; ניט קעמפפער װע

 צו םון האאטען צוריה געהענט ניט זײ האט
שעפער. די באאאגערען געהן

! קאמפןמ װאכען צװאנציג און זעקס
 און הונגער װאכען צװאנציג און זעהס
!נױטה

געװארען, אײנגעמאטערט זײנען זײ
 די אויוי שוין זיך האבען זיי העמפםער; די

 האבען זײ און האאטען, געהענט ניט םים
 זײ — און רוה, אביסעאע האבען נעדארםט

 איבײט, דער צו צותחגעקעהרט זיד האבמז
ע, אאס ניט  באזיעגטע, אלס ניט םא^ךענ

is זיי זאנדעח, ip f שעפער די אין צוריק 
 כוחות, םעהר אמוקאײבען געגאנגען

 םארטצוזעצען קאמםף דעם ענערגיע מעהר
קומען. װעט מאמענט ריכטיגער דער װען

געױ־ האבען מאנרםעקטשורער^ן די
 געמאכט, באנקעטען האבען זײ בעאם.

 אוי־ אזעאכע, געפונען זיר האבעז עס און
 האבען װעלכע מאנוםעקטשורערס די סער

 אז צובראכען, איז ױניאן די אז געדענקט
 בויגען מוזען וױדער װעאען ארבײטער די

 םארבאײ• און שעפער די אין קעפ זײערע
 גע־ םריהער זיינען זײ וואם שקאאםען בען

 די און םאנופעקטשורערס די אבער, װען,
 געדענקט, אזוי האבען װעאכע אנדערע

 די םעות; ביטערען א געמאכט האבען
 גע־ םריה צו ויך האבען מאטפעקט׳ןזורערס

פרעהט...
n נײע אנגעסאיבעז חאבען ארכײטמר

 נײער דער װען און ענעתיע, נײע )ות,
 זײ זײנען אנגעםאנגען, זיך האט ואן

 םארט־ ?אמפף דעם םארטיג געװען װידער
 םעסט רײהען זײערע האבען זײ צוזעצען.
 האבען האמםף םון גענעראלען די געמאכט,

 די און באפעהאע, געבען צו אנגעהויבען
 בראװע די םון םינקטאיך זײנען באםעהאע

געװארען. אויסגעםאאגט -סאאדאטען
םיג־ דער געםעהאט ^אויז האט עס און ,
 װע־ םארטגעזעצט זאא האםפן* דער אז נאא
זיעג.״ םאאשטענרינען א צו ביז רען

 מאנופעהטשורערם די האבען דאן און
 האבען ארבײטער די ניט אז אײנגעזעהן
 מאנופעק־ די זײ אז זאנדערעז םאראארען,
 ׳און באזיעגטע, די גאר זײנען טשורערס,

 םא־ די זײ־האבען געבויגען; זיך האבען זײ
 דאן האבען זײ און נאכגעגעבען, דערוגגען
איכט... דאס דערזעהן

 איר האב איהר מײנט װאס אגטלועגען
 געשיכ־ שטיקעאע דיזע אט געגעגען אײך

 םיט סטרײס מײהער קאאוק דעם םון טע
 דער־ עם האב איך צוריק? יאהר עטאיכע
 םארשטעוזן קענען זאאט איהר כרי צעהאט
 אאײן גיבען מאנוםעקטשורערם די װארום

 םאן די נאכגעבען מוזען װעאען זײ אז צו
טאזײארפײט. פאר ױטאן דעד פון דעתנג
 האבען מאנוםעקטשורערס, די זיי,

 סיהרען צו גוצאאז איז עס אז אויםגעםוגען
 יױ מעכטיגער דער מיט קעםםע װײטערע

 געגען אז אויסגעםונען האבען זײ ניאן;
 ארבײטער געגען אײניגקײט, ארבײטער

 ניט סײנמאא זײ סעגען סאאידאריטעט,
 האנד־ צו ־אנגעהויבען חאבעז זײ און זיגעז,

 דאס — שכא׳דיג ױניאן דער מיט אען
 םען מט אריבער ניט קען סען אז :הײסט

ארונטער...
 אנגעהוײ ױניאן די האט דאן זײט און

 צו מעהר און מעהר איצץ שעפער די בען
 די וזאט טרײד גאנ^ען אין באפעסטימגן,

 הער־ צו אנגעהויבען ױניאן דער םון מאכט
 זיײ ױגיאן דער פון פאדערונגען די שען;

 װעגיג גאנץ מיט נ^כגעגעבען געװארען נען
 םא־ א געםונען זיך האט טאמער טראבעא.

 דער געװאאט האט װעאכער נוםעקטשורער
 ער האט םיסעא, הינטער א שטעאעז ױניאן
 געשיכטע די אז אויסגעםונען באאד אבער
 ער ־— נאכגעגעבען האט ער און ניט, טויג
נאכגעבען. געמוזט האט

די־ םון ארבײטער די זײנען יעצט און
 ארגאניזיוט, פראצענט הונדערט טרײד זען
 און עס וױייסען מאנופעקטשורערס די און
 דהי איז ״װהאט טא עם. באגרײםען זײ

 פארשיעדע־ בײ זיך... זײ טראכטען ױז?״
 ,צד באסעס די עס האבען קאנםערענצען נע

גץגעבען.
 םארבע־ יעצט אאזא ױניאן די מאכט
 און ו^רארבײט, אײנצוםיהרעז רײטונגען

 אר־ די װעאעז סיסטעמע נײע דיזע דורך
 ״הע?יכט יעדען אין געװינען םיעא בײטער

 װעלען זײ זאנדערען םינאנציעל, באויז ניט
 דעם אויסער און #מאראאיש געװינען אויך
 אמת׳ע אז האבען קענען ױניאן די װעט

 דער םאר פרײזען די איבער קאנטראאע
 םיס־ די> װען יעצט, איז עס װאס ארבײט

 איינגע־ נאך איז ארבײט שטיק םון טעמע
 װײא ;מעגאיך, ניט איהר םאר געםיהרט,

 פרײז אײגענע זײנצ זיר האט שאפ יעדער
 קאטײ אײן אםט טרעםט עס און קאמיטעס

 סע״ עס װי אנדערש פרײזען סעטעאט טע
 שאפ. אנאנדער םון קאמיטע םרײז א טעאט

 ,סיסטעטע נײע די אבער װעט עס װעז
 סיזאן, קומענדען קראםט אין ארײנגעהן

 ?אנטראאע די האבעז ױניאז די װעט דאן
םרײזען. די איבער

 װאס אאעס ניט נאך איז דאס אבער
 װעט זר אויםטאז. װעט סיםטעמע נײע די

 װעלכע איב^עז אנדערע סך א אםשאםען
 סיסטעםע שטיק־ארבײט דער אין זײנען

אונםערמײדאיך.
 סון סיסטעםע די מאכט דעם אויסער

 מעהר םאר ארבײטער די ארבײט שטיק
 די צו און זיך צו ש<ןאאםעז װמניגער אדער

 דאס איז געםאהר גרעםטע די און באסעס,
 ארױס אםמםאא רוםם םיסטעםצ דיזע װאס
 עס און ארבײטער צװישען געםיהצע,* בײזע

 ארבייטער חנם אםט גאנץ םערװאנדעאט
םאשין. א איז

 טאכט עס *ז םארגעסען, ניט דארף מען
עס פארדיענסטען די גויױם װי אױם ניט

 זנר איז A"iניט^ ארבײמעו דעם פון זאא
 *רבײכמנר אר^םצר אן װי םעהר גיט דאך

 אין אאעס אויןו געגוג ניט האט וחנאכער
 חני אעבמן• םאר׳ן זיך נויטיגם ער װאס

 יקחת דער ווען יעצם ספעציעא ארבײטער,
 אפ־ ניט סענט הייז הען גרויס, אזוי איז

 איהם םעחאט צס געזאגט, ווי שפארמן;
 חנר װען דערםאר, אעבען. צום אויס נאןי

 ארביײ יעדער מאכט דאן אן, הוםט סיזאן
 טעהר, װאם מאכען צו פארזוף א טער
 ווערט ער האבען. דאס דאו דארח ער װײא
 כוחות די זיך םון יאגט ער מאשין; א דאן

 די גיט אםיאו זיך םארגינט ער און ארויס
 געםיט..♦ רוהיגען א םים עסען צו צײט
 אאזם ,,באנדאארי םעהר נאך געיעג דער

 םיזאן אין מאכען װיא ער רוהען; ניט איהם
 אויף האבען הענעז זאא ער כדי מעהר װאם
 עם װאס צײט דער םאר נויטיגסטע דאס
 די אזוי: אויס קוםן ״סאעס׳/ זײן װעט

 םאר שרעס דעם םון געטריבען ארבײטער,
 אנװענ־ מוזען מארגעז, אונזיכערען דעם
 גע־ צו םעגאיף איז איהם אאעם,װאס דען

 װעא־ יעניגע די םון אויגען די אין חן םינען
 אעצטע די »ו..♦5באנד די ארויס גיבען כע

 די איבער באםעס מאראאע די דאן זיעען
 דווץ־ צוױנגען הענען זײ און ארבײטער

 די צו באנדאאך געבען ניט אדער נעבען
 זאאען ארבײטער, די ׳זײ אז ארבײטער

 ד«ינ־ םארשיעדענע אין זײ םאר בויגען זיך
 ״איו״ דער אײדעט דעם דורך זיכטען...

 זײער אײדט דעם דורןי ;ארבײטער די םון
 הענען .ארבײטער די װירדע. און שטאאץ

 םורא די <וײא העאםען, ניט אםט זיף
 םארבויגען צו איהם צװיננט מארגען םאר׳ן
 העכערע זיינע געפיהאעז, בעסערע זײנע

 געװיםען א ביז מוז ער און שטרעבונגען,
 ארבײטס דעם צו שקאאף א װערען גראד

געבער.
 : איבעא צװײטער א קומט איצטער

 קריגט אדנײטער 1אז.אײ פאר יך1.שטעאט
 ‘צװײטען. םאר׳ן טשעגס״ ״בעסערען א

 ער־ אוים׳ן ארבײטער צװײטער דער קוסט
 ער װײא דערםאר באיקען בײזע מיט שטען

 צו בארעכטיגט איז ער אויך אז םיהאט
 דערםיט אז טשענם׳/״און ״בעסערען דעם
 אנדערער דער און ניט עם קריעגט ער װאס

 םון געהריװדעט ער װערט ׳יא עס קריעגט
 אי און געבער באנדעא דעם םון אי בײדען,

 א ?ריעגט װעלכער ארבײטער דעם םון
 קומט באנדעא. גרעסערען אדער כעסערעז

 טרײד אין צושטאנד דיזער אז אוים אאזא
 צװישען געםיהאען ביטערע םארשאפט

 זיכער ברענגט דאס און ארבײטער, םיעאע
 און ארבײטער די םאר ניט גוטעס סײן ניט
 מוז דאס ױגיאן. גאנצער דער פאר ניט

 אײ־ םון געםיהא דער װערען; אױסגעמידען
 ארבײטער די אין הערשען מוז ניגקייט
 אוי־ סאי און שעפער די אין סאי רײהען

שעפער. די סער

 m וועט סיסםעכמנ מחנ די וחנן
tn אײעעפיתרט jn t סיזאן ,קוםעגחנז 

 װ איבאען *נדערע און פאצ דיזע אען
 אױן ותחןן אונפצרמיידאיה יעצם זײנען

 גװאאדינ א זײז ojm דאס און געםידען,
 כאזונו ארבײםער יעחגן םאר געװינם

ארגאגין גאגצער חנר םאר אויך און

 ארנײ ייאר ווענעז פראגע דו וועז *
 יונ* דער בײ געױארען אויפגענוםען איז
̂ך האבען םערחאנדאען, צום  m דאן ז

 האבען זײ דעם. םוז געגגער גרויםע
 װעט סיסטעמע גייע די אז שטא:ען
 אז זײ םון די.געאעגענהײט נעהםען

 טעו מאכען הענען צױט ביױ אין ואאען
 װ זײ אז געדענקט האבען זײ געאר.'

 אק] אויך געקריװדעט ווערען ך.;דעם1*רו
 םריהעו די אבער הינזיכטעז, אנדערע

 נעזוארען) יעצט זײנען געגנער שטארהסטע
 חא•) זײ ארבײט; םוךװאר םרײנד גרויסע

 װיכטיגעס װי געזעהן ניט אנםאנגס בען
 *ז טרײד םון ארבײטער יעדען םאר איז

 װעחןן. אײנגעםיהרט זאא ארבײט װאך
 געלד מעהר םאכען אין אנבעאאנגט װאס

m ניטא זיןי איז דעם װעגען סיזאן, אין
 װאס.דער דעם אנשטאט ווײא ?ארגעז,

 1 צימ געװיסע א אנגמתאאטען האט סיזאן
 די װײא אענגער, אנהאאטען ער װעט

 גזד] מוזען יעדענפאאס דאך דערם,װעאען
 װ̂ע ארבײטער די אויב װערען. מאכט

 זיך] זאאען זײ אז אזוי, מאכעז ארבײט די
 םון נשםות די אלץיםיאגען האדפען גיט
ה  םאױ סיזאן דעם דערםים זײ װעאען זי

 גרזןי] זײערע אאזא װעאען זײ אענגערען.
 ניפ| צײט סיזאן אין םארדיענסטען סערע

 דאד^ ניט װעט םאראא זײער םאראירען;
 דפד ניט װעט װירדע זײער אײד־ען, םעץ
 גרעסעת ?ריגען צו זוכען דורך אײדען םעז

 זחד; געשאפען ניט וועאען עם באנדעאס;
 די צװישען געפיהילען בײזע קײנצ לען

 ארבײטער די און שעפעו/ די אין בײטער
 כוחחן די םאראירען דארםעז ייט װעאען
ארבײט. דער בײ זײערע
 סיםטד נײע די װעט זעוזן הען מ/*ן װי

 םארדיענספ גרויסער גװאאדיג » זײן מע
 באזוג• טרײד םון אדבײטער יעחנן םאר
 דעם דורך װעט ױניאן גאנצע די און ׳דער

 נאו װערען װעט זי — געװינען, םיעא
םעכטיגער. נאף און שטארקער

סעפטעםבעו/ טען15 דעם דינםטאג,
 שטאנד טעאטער סטדיט ארטש אין װעט

 װעצמ בײ םערזאמ^ונג גרויסע א םינדען
 וחר פראגע די װערעז געשטימט װעט עס
 גוױ• קײן דארף מען וואך־ארבײט. געז

 ו^ס יםצוזאגען1םארא זײן ניט נביא סער
 זײן, װעט וואוט דעם םון רעזולטאט דער
 װאך אז םארשטעהען ארבײטער די װייא

גונסטען. צו זײ איז אדבײטער

יאוס נױ אין פארזאםלונגען ארגאניזאציאנס־ ענטוזיאסטישע שעהנע צװײ
 איײ די ־פוז מאס־מיטינגען צװײ די
 םעטײ די םון און נעחװערמאכער דיעס

 דיענםטאג און מאנטאג האוטמאכער,
 סעפטעם־ טען9 און טען8 דעם אװענד,

 געווען זײנען האיצ׳ בעטהאװען איז בער,
 זײנ^ן מיטינגען די ערםאלגרײד♦ זעהר

 געװען זײנען און באזוכט גוט געװען
 זיף האבען זײ ענטוזיאסטישע. העכםט

 דעם מיט אויםגעצײכענט שטארק אױןי
 גע- האבען זײ װאם כאראקטער, ערנסטען
טראגען״

 ״גערעכטיג־ דער פו-ן לעזער די װי
 מיטינ־ דיעזע זײנען שוין, װײםען קײט״

 עםענטאיכער ערשטער דער געײעז גען
 אינטערנעשאנאיל אונזער פון אחיםטריט

 יעניגע די יארס נױ אין ארגאניזירען צו
 גארםענכר לײדיעס דער םון ברענטשעס

 געבאיבען זײנען װעלכע אינדוסטריע,
 םארבאײ זײנען װעאכע הינטערשטעיןיג,

 און צושטאג^ אומארגאניזירטען אין בען
 װירקאיך זיף האט מיטינגען דיעזע ־אויף

 לי םון ענטוזיאזם ױנגער דער געפיהצט
 דערמאנט האט עס ,צײטען. אמאליגע

 אגיטאציאנם־םיטינ״ םײעריציכע יעגע אן
 הײטיגע אונזערע װען אמאל, םון גען

 ;ע־ נאף זײנען ױניאנם מעכטיגע גרויסע׳
 דיעזע אויוי און שװאד. און סאײן װען

 םארגעקומען ולירהאיד איז טיטינגען צװײ
 דעסאלם, םארגעטומען ס׳איז װאס דאס,
 ארגאניזאציאנס־םי־ ערשטע יעגע אויוי

 זיײ םענער איז םרויעז םיעצע — טינגען
 דער אײדער *צײף אין געשטאנען גען

 אײנגע- זיד נעעפענט, זיך האט םיטינג
 ױניאן דער פון םיטגציעדער אאס שריבעז

 ױניאד ערשטע זײער ארויסגענימעז און
 גאר געװען זײנען אזע^כע און הארד.

 םעטײ די םון םיטיגג דעם אויןי פיעלע.
 זײנען אוועגם דיענסמאג מאוט־־םאבער

שװאר־ ביסעל היבש א געוחנז אנװעזענד

 םיט און ״נעגערטעס׳/ מײדיצעך, צע
 געװארזנן זײ זײנען צוםריעדענהײט גרױס

ױגיאן. דער םון מיטגיציעדער
 לײױעס די םון מאס־םיטינג דער
 דעם אװענט, מאנטאג מאכער, נעלןװער

 יי םון געװארען איז.אדרעסירט טען׳8
םער דזשענעראל רעדנער: םאיצגענדע

 פרעזידעדי װײס די באראףן אב. רעטער
 םי םאניא און ראזעגבערג עלמאר טען

 ארגאנײ אינטערגעשאנאל די און טאהען,
 צזי אלםרעד און װײנש^־ין מאיר זערס

םארםא.
 ד האבעז ראזעבערג, עלמאר אחוץ
 תם אדרעסירט אויף רעתער זעאביגע
 דימנסי פעטיטאוט־מאכער די םון מיטינג

סעםטעמבער. טען.9 דעם #אװענט טאג
 ארוםנד זענען מיטינגעז בײדע אויף

 און טרײד םון צאגע די נעװארען רעדט
 געװ^י אויםגענומען זײנען רעדגער איצע
באגײםטערונג. םיעל מיט רעז

 מזי נעקװער אײדיעם די אי אילזא,
 האבעז מאכער םעםיקאוט ד־י אי כער,
 ^לאל־ירן ארגאניזירטע, איצט, שוין

 איד| אונזער םון םאהן דער אונטער ניאנס
 װעצמו לאסאיצם דיעזע טערנעשאנאל.

 יי צו םאדערונגען ארויסשטעלען הירצ^ך
 י םארלאננעז װעלען זײ בתים. בעלי

 העכזי א ארבייטס־ײאד, שטו;דיגע 44
 אוז אנדערעם. נאך או) שכירות אין רונג

 װעצעו ניט בתים בעאי די װעאען טאמער
 װאם םאן מען וועט נאכגעבען״ דאס

 װעם עןמ — #טוען ארבײטער אנדערע
 דארפעז דערװײל נאטיר^יד, סטרײ^[!

 ױניאנס לאסא^ ר׳ץע םון טיסגלידער ע5א
, תערען ם ר א ט א ט י ג ײדאר א  ז

 זעה» אין ױניאן זײער ן ע פ ל ע ח םען
 דעב עון ארבײמער אלע דאם וױרמען,

 זײע םון םיםג^ידער וחנחנן זא*עז טרײד
א mmm•1מד

II
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f י. i t ד r םריי r  r n« מ ר׳ תו ם?»ו, מו
u סקוירס ע5םימ n v ה*ממ p r ס  יעז

 די אין ארביים. וי*ממ פולצ. קי*} נישם
u 8 דחןם n rביזי. איבריג גישם אײר יז 

 ןנדערוננ «לוצלינג?ר ךער פפר אוחפממ
מן ומו־ען םרייד אין ע מג  פארשױדענזג *נ

 ווײא ד»פיר, איז op *ז זאמק םייא א
 זןונען, אנדערע ביציגער״ וועחס וואארע

» אעצםער דער וואם ראשיר אמ עם  םיז
 אנ־ אצע ווי םריהער אננעםאנגעז זיך האט
 נ*ד נאנץ איו שאאנליד *ון םיזאנם• דערע

 - די וואס .1סל* ותרען ז*א עם ז8 םירליך,
״ נישם זאצען אורזאכען אםת׳ע ײן  ז
 ;קאײ־ א םעםבערם אתזערע פאר עם םאכם

 זאך, איין ודייסען זײ אונטערשיעד. נער
עט ארבײם םען »ז  9ד* ײאד םולמ קי׳ין ני

ײ םוצע קײן נישם םען  .שווער איז dp און פ
 יעקרות־ יעצםינע רי בײ חרכצוקוטעז

' ' 'צייטען. ׳
 און שטיק אונםער קאםפלײנם

#ו . ארבײט. וו
ר די איז וועז » ע  ,וױנציגער ווערם ש
ט סען זעהם ארבײם ם ער׳ז מר־' חן  אונכ

ם דער וואם שיעד ע ם ם סי מז־ א  נע־ האט וו
ם אנ ר ױחתנןן די אין נ ן באז  בעצ איין «
מן צום מאאינוז װיינ ר־ װי און צ א ך מ א  וו

ט ײ ײ םוז האט נ ג געטאכם ז ח ע ס  מ
ז דעם אונטער מענשען. י  װי סיםםעם «

op אר איו מר מנוואחנן נ צי ױנ ײם, ו  ארב
מ זיר האס ינ׳ הו מ  בײםמן פון םדדדי א אנ

ח םמײצם די  די פון ארונםערצאזען »
ע. ײז ר  םון האםיםעם נריוחננם די פ

שאינם T דז i8 ip ם «ו i ווי אזוי t{ 8ל די* 
jtfP האצם T מ ם ל הזו ח מ ח פ *וו  כיזי •

שיחמע מים  םעם־ אײן פיז סצאנעם םאר
ױים׳ח. אױם׳ן בער ס אײנער *ו א  אוים־ ה

ײם באנדעצ א נעכאפט ט וואט ארב א  ה
שם  צװייםער א איהם, fit באאאנגם ני
ך האט ם זי ײ ר ם  פאר׳ז אויםםיינען מ

ט׳ז פארםאן ט םי סזיכ  א פרינקז *ו אוי
ײם נאנדעצ ר און םעחר ארב * מ נ צי הנ  ע

 נעענדינם עס זיך האם םאא אפט קצאנעם.
 אײן צוױשען נעשצעגען אוז ױדאפויי םים

 אבער יעצט צװײםען. דעם און ױניןיךםאן
ײם ייאד אונםער שט כמן הערם ארב  ני

 םעוד־ dp אמן^ זאכען. אזעלכע םון מעהר
שם הייגט אוין יען ײנם, קײן ני  קאםפל
אנדער פבער םראנען זײ  כאראיןםער. אנ
ך םיהצם עם  אםןוצי־ דער םעהר נײפם זי

 צװיי־ צום איינעם פון םיסםרויקן נער
T 1יײ .1ט׳י ק 8 ר ב מ י מן אז ז  אונזערע ו

תלע! מעםבערם ד ו ם׳ן אײנצעבעןי יי  םי
עם נײעם ײם םון םיסס  םי־ עםציכע ארב
ײ וועצזןן זאנם שס אי׳ײן זיך ז רעױ־ ני

 אונזער אין דױם העבערע וועגען
׳ ױניאז•

טען װעז  םינאנם־ דעם םיר־באםראפ
ם ױניאן, אונזער אין םיםטעם  זיד ציינ

 הצאוה םעכסינע נרויםע, די אז ארוים,
 פהזים־ וועצכע ױניאז, םאכער םקוירם איז

 דער אין איז ציים. יאהר 10 שויז םירם
 אונבא־ און שװאך םינאנםען םון פראנע

הד הויפט די קינד• תצײן א װי האצםען  סו
ײנהינםםע די פון צע  איז צאהאצם די 1אי א

שם צוםעציגער א בלויז  באן^םפנ־ קײן ני
ר 1אי ייגער, מ י שם ז  נארםאצער. היין ני

אם דיום די םון  צאהלען םעםבערם די וו
שם אםיצו איז  די אנצופיהרען געטנ ני

ם רוטינע ע חנ ד אין ױניאן דער פון ב  נז
מ צי הנ ע  ציײ אוננארמאצע פון *ײטען. וו

*פנערעדם. שוין איז םעז
 גרעםםקר דער איז ומצכמר ,1 צאתאצ

ם דעד »יז לאיאל אינ ש  וזע־ און באארד ת
ם םעם ר ע ב מ ם 25 צאהלעז ם  וואך 8 סענ

^ ^ האם דיו מננ ע ער םנ  עפם־ רי »ז אוי
ײנעז פעגםעם  םענם האצבעז 8 איז 23 ז

מ פאר ח ע  זייער אין וואך א מעםבער י
ײ וױ זוי8 און לאפאצ,  םעז צאהצם אונז ב

ט וואןי, 8 םענם 21 יעצט נאד ס ם, פו  אוי
p דו דערצעגען םיר אז n r *טגדפםעזזענ 

מיי םעםכער דעז  א םענם האצב 8 און צ
ד װאו פרעגען. דאזי איהר װעם ויאר• ו ן  נ

ר םען  הײם דער פון אז דעדצעגען צו פי
ען נעצד קײז ם דאך םירי בחננ *ר שם¥ פ  ני

ת איז_דקר ר D תי ip מ־ די מוכ מן אריי  ניי־
באצאהצען. םעםבערס נע

 םי־ אונזער םון אײסמם םאצנענדזר
אנס  נאראה־ בעסמען אם וועט רעפ*רס נ

 «־8 םאנאמען די םאר צאנזג די םעריזידעז
אי ריצ. שון, און ם ר האבפן ח ד םי מ  איינ

 21 «ו dbcpdd דיוס 40,649 פאר נום׳מ
ם דאצער 536 באםרעםם םענט  ם. 29 םי

צד נעתם חןם (םון  םענם 5 ארונםער נ
ד דער *אר םסעם■ יןנדןן ®י| פיגז ם אינ

 ריאבעז נ«צד אײנסריטס םאר שאנאצ).
 טא־ דריי זעצמ די דמ־ך אײננעטסזס םיר

 דיייםם, ראס דאצער, 10^02,00 גאסצ)
 א טים איז אײננאהמע צזפעלינפ די אז

 אײמאחםפ דעגוצער די ווי םעזזר דריםעצ
י8 ז  םעםמנרם די װאם דמם די סת י

 פון שױן איהר םאר׳פםפזזט יעצם צאהלען,
דערצענען. צו נעהאם האבען םיר נען8ײ

 ניט ipp ױניאן א איז צושםאנד אזא אז
 םאר ?צאר זײן דאחי צאננ אויםהאצםען

 אונ־: װעז פאר, זיך שטעצם יינעם.8 יעחמ
 נישם באשצאםפן וואצט לצקאצ זער

 י8ם םעםבערם נײע הײן ארײנצזנעמן
 •*V אויםנעיןומען ווןוצם צײט. םאנאםען 6

 עס ווײצ ארבײם גאנצע די צױפסעלעז
 אנ־ ױאם םיט מןווען נישם פשום װ#»צם

 אצעם יזDip 8 ביזנעם. די «5פי צוגעהן
 װאס און צײטען, ;ארםאצע אין נערעדט

 טערזןןרנט זיייז װענפן opap זיד הצרם
 דער איז וױפיצא *ײםז שצפכאע 8 םאר

 נישם אונזערע װי יוניאן אזא פאר שיער
̂והצען צו  ין8 בענעםיט םטו־ײק קײן ־־

 אונ־ וױ ױניאז אז« 4םטיײ< א םון צײט
 םארבד־ «ײן יצדער׳ציים צו םוז זצרע

 װאם עקםפענםעם םיט נאר ;ישם רײםעם
 פאנד א סיט אויר נאר פאסם, סטרײפ 8
 IPs ווצן בענעפים םםרײק צאהצע( צו

 ױ וואכען. 10 םאר אםומנינםמצן דארןי
is םצטנצוט m און שאםצן פאנד אוא 

 נםים. אייפ.קײן פארצאזצז ניט זיו םאחמ
 וױ גום אזוי באאח־ ןקתקוטיוו ונזער8
הא־ צאקאצס אנדצרע םון רד8נא עהז. וײ

־ רעתאםענרײשאן דעם געהײםען נום בצן ,
a יאאת־. דזשאינס פי{  m גאש^וטצן j in p w
 רענו־ רי פאר ם. 25 װאד, 8 םצנם 35 זײן
 אװעהנע־ זאצ ם. 10 ין8 אויםנאבעז צ»ר

 םאנדי עםוירדזשענסי 8 םאר װערצן צענם
 םםרייק: א פון צײט 8 י8הײסם'ם דאם
 נצהיײ טט רפע|8י נאםירליד וועם דאם
מעמבערם■ די םון ווצרצן םען

 מצכד דזמענצראצ 8 דארום חפע( םיר
 .DBPD ipd20 דעמ שבת פאר םיטיננ בער
 םצםפפא׳ לײבאר אין ביימאג אוהר 1 אום

pd2 .פארשיי װאו סט. טע14 האר. עװ 
 םארהאנדעצם ײעלען פראכצז םרײד דצנמ

 אפ־ ותם דיום פון רעיז רער און ווערזןן
 «1אוי פאדזח םיר און ווערזן, נצשםיםם

 פארפעהצען נישם סעםבצרם ונזערע8
אםענדען: צו טיטיננ דעם

װאנדער, ה.
.23 אאקאצ מעגעדזשער

,־- ־ . ).1 זיים׳ו פון (שאום ;י
 באנײ- נרויס םיט ױניאן דעד םון רוף דעם

סםערונס
 דעם םאדנאכט, אזײגער 6 מאנםא^

 די האט םטריי^ ערב םעפסעםבצר, טעז8
 די םאר םאםסימינג 8 אייננעתפצז ױכיאן

 מיטיננ דער 1אי פאד דעם ין8 ארבייטער
 איז י8 וזינזיכטצ!, ין»אצ8 ײירהלז ח*ם
פ זײן תי o אין אי נ n װאם עגמוזיאזם 

 פצ!8יבערמר8 געהצדשט״ האט דארם
 נזד זײנצז dp צרײארסונגצן. אאצםצנם

 רביי-8 םצחר סר 8 םיטינג דצם צו הוםצז
 }1א ?רװארםעם, dp Dip מען װי םצר
 דער אין האא, ם?נ?רכאר נרויסצר דצר
 }pipj קאיין צו פיעא איז סםריט טער56

 נעיוען איז dp אריינצונצחם?}.
* אםת׳צר אן ,upmpii .םיםיננ״ — 

 נעקענם ניט האבעז tab סויזצנר * .איבער
 דדוי־ אין נ?באיב?ן און«ײכ?ן אר״נהוםצן

 נרויםע אזא װאס אאיין, Dip שוין .םצן.
po«o זיך האבען ארבײט?ר IPDnpisy 

 גע־ האם פארזאטצוננ, דער צו jpdippi און
 דעםאנםסראטיװען 8 םיםיננ דעם נעב?ן

 םארװאנרעאט איז dip אח כאראסםער
 שטי־ פיי?ראיכ?ר הפכסט 8 אין !?ווארצז

 ויך האם םיםיננ דער איירער נאך םוננ.
 אין אוםט די שוין איז dipoppi אפיציעא

 םערקװירדינ?ר 8 םיט tpiip: פוא האא
ר װ?ן אח קאםפאוסםיגהײם.  םיטיננ ת

 באקאנט איז dp אח נעעפענם ױך האט
 פון ענטפ?ר דצר Dip ג?װארצ} נ?טאכט

 איז םאדערונגען די ווע;?ן בעאי־בתים די
 נאייר זיך האט ניכסםינ?ר קײן נעווען גיט

 איז Dip און !,סםרייה — דצרה?רט
איינשטיסיג ?נטוזיאזס פי?צ םיט נאכדעם

םחיער־מיפדננ דעענזאהן יעתב
 אץ רעליע^ פיפעלם םמ אראנזזטירם

פאראײן• שרײבער פר*ן ל• י•
 }pd18 dpi »בענד נ8ראנ?רשט םאר

 נצײארען *ראגזשירט איז םעשכתטבער
 1אי םיםינג ־ טרוי?ר תנ?נזאה) י?קב א

 .up טעi 3.־u סט. pd8 ױנ־אז, הופער
 פי־ פון אראנזשירם ותרם םיטינג דקר

 םיט JPC8HV קאטימ? רעאיע* פצאס
פאראײז• שרײב?ר פר׳ז א. י. דזם

 jptpipi איז ם»רשטארב?נ?ר דער
 שרייב?ר אידיש? די אין באאיצבט ז?הר

 אין סײ און אײראפא אין סײ קרייז?;,
אטעריקא.

 פיטיננ םחיע־ דעם ביי רערנער די
 אש. שאום פאאנענח^ די זײן ותאפן

 נריינין* דאובז .יהוא׳פ, רײזעןי אנרהם
 .וואפדצק, ב הירשבײן, r« פינטתי, דור

 ם. צנםין יואל ז*וױ}, י• },rap אאצהט
אנדער?. און םיניקעס צבױ}. אאנין.

 או} סצנט 26 י}8 15 זײנצן טיקעםם
 אירײפע אאע ין8 גפקוטצ} צו שיח זײנצ}

 אפיס ין8 איױ ײי צייםונמנן. םצנאיכצ
8 רעאיצזי, פיפצאס פון בדארווײ. יסם175

 ־ שאפ־ דעם פרעזענמירען
׳טשערמאן

 ארװארד פון ארבײם?ר רי םיר,
 םט., pd17 ותסם 135 פון הא״ װײסם

 םאריס םש?רטא}, אונזער באדאנקצ}
 איבער־ אוז נוםצר זײן פאר שעהנהאאץ,

 םון רבײםצד8 די פאר ארבײם נעבענער
 אונז פאר געםאז האט צר וואט שאפ,

 ?ר וואם צײם, און םיה דער ר8פ און
 פרצזענםירצן םיר און פאראארזן, האם

 פאר א און ריננ דייםאנד א םיט איהס
 האפצן מיר און קאןי־באסאנם נאאדצגע

 פארםזצצצן ווצם צר אז צרווארםצן, און
 ארבײם איבצרנצבצנפ או} םרייצ ןיין

בצפאר. ווי שאפ פאו־׳ן
נרז̂ר פרײנדאיכעז מים

עגםשעל, פעני !עוויץ. םייכ
^וי ק^סיכהג ךי — ו<ײי*<* יו

 אעם־ סעםועא חנזידענס8 וױיס אונזמר
 פון כמזערמאן דער געוחנן איז קאוױםץ

 חוץ א און םיםיננ חיסם*רישען דעם
 געײא־ אדרעסירט מימינג דער איז איהם

 רעדנער באװאוסםע םאאגענדע די פון רען
:באוחוגונג ארבײטער דער אין

 די םון רעדאגןםאר אוירוױז, נדשאראס
 סעיןד #באראף אב. קאאא״; יאיק *נױ

 ;איגםערנעשאנאא אונזער םון םרעדפורעד
 םאראײגיג־ די םון םעקרעטער אײן, םאקס

 װײס־ ;געוועתןעאפםען אידימע םזג
 דער או; ראזענבעת עאםאר •רעזידענט

 אגיטאטאר, איטאאיענישער באוואוסםער
דדשיאוואניטי. ארטורא
רע״ די דאס צו,זאנען, איבעריג איז עס

 אויםגענױ זײנען רעדנער אאע די פון דען
 מים גרויםיבײםאא, םים געווארען מען
ענטוזיאזםוס. אױסעתעורעהנצימר אן

 אין םםרײה דער אאזא, שיין, איז איצם
 אנכע־ וחןרם סםרײק דער גאנג. םוצען

 די און ארדנונג בעסםער דער אין םיהרט
 צוטרויען גרעסטע דאם האבען םטרײקער

םטרײק. דעם םון םיהרער די צו
 סטריײ די םון פאדערונגען הויפט די

 געםעאדעט עוין האבען םיר װי זײנען, סער
װאך: אעצםע

ײאדארבײט. )1
ארבײטס־װאו. שטונדיגע 44 א )2
 דאאאר 50 פון ססײא םיניםום א )3

םאדערונגעז. אנדערע נאך און װאך, א
 סטרײקצר די זײנען געזאגט,״שױן װי
 עס װי און ענםמאאסען. גאגץ און םוטיג

 ויע־ זיי און נעהםען אאנג ניט וחנט ש^ינט,
געװינען. זיכער םאדערונגען די אען

בעאם־ די זײגען ברידער םאאגענדע די
 קאםיטע סטרײה דזשענעראא דער פון םע
. : 80 אאקאא םון

jo ,קא־ ב. ;םשזגרמא] אעםהאװיםץ 
 וןאמיםפ ארגאניויימאז משערםאן ואגאװ,

 א. :סעהרעטער דראזשינםהי, ם. און
 קאםי־ םעמאמענם םשערםאן םאאאװיאװ,

 ;סעקרעםער שםעםערער, וויאיאם און מע,
 קא־ פישעם םשערםאן מעגנאװיםא, םרענק
 קא־ האא םשערמאז גודםאן, ם. און םימע,
םימע.

 םארװיהעאם וײנען סםרײה דעם אין
 און ארבײםער, םויזעגד 6 און 6 צוױמען

 «לע םון שנײדער אאםערײמאז «לע אויב
 און יארס נױ פון סטארס דעסארםםענם

 םטרײק, צום צועטעוזן וחנאען ברױיאיז
 וחד סםרײהער די םיץ צאחא די וחנם
 מרײבען םיר גרעסער. םןי א נאך רען

 אאע פון שנײדער אאםעתימאן די ״אויב״
 צושמעהן וועאען םםארים דעפארםםענט

 דזנם זײנען איידער וױיא, סםרײ^ צום
 שניי־ אאםערײשאן אאע ניט םאנ ערשםעז

 ארונ־ סםארס רעאארםםענמ די םון דער
 אא־ םאנכע האבען שײנט, צם וױ טער•

 פארםקע־ אביסז^א ויך שנײדער מעריײשאן
 גוט ציים אנער נאך האבען ?ײ בעוועם.

 גיויםען ?יתר אאזװאוױשען םאכען, צו
ןאען ױ «ײאז האפעז, צו אח עם און זיגד.

m שכא צום באאד p,\ אנשיל זיך 
 סמרײקער ארסעע גרױסער דער

y m םארבעסעחנן. אאנע זײעוי
n לייזױעס סםרייקעגדע _ 

 םאאגעגדע די אין זיך םאמאסאזנן
: ר • מ

 איני וועאכצ ארבײםער, אאע
 |1א איסס האראעם, און בראנקם

 .*v% םאתאםאזמ סטרים, םער86 דער ביז
 םיגפםע 1362 #האא םאריס םאונם אין

םטרינס טע113 קאר. עוחננױ,
 םון ארבײםען וואס ארבײםער, אאע

 ומןם̂ג און איסט םטריט, מער86 דער
 ניו עוחננױ, טע5 און סעקשאז בראדוױי

f םארזאםאען סטריט, םער30 דער t אק 
 ססג, סע59 וועסם 308 חאא, דאנאוואדם
| ^ םוירקא). (קאאוסבוס

 םון ארבײסען װאס ארבײטער, אאע -•־
 איסם צו ארונטצר סטריט טער30 דער

 םארזאסאען וועסט, איז איסט בראדוױי,
 v סט. םע4 ^יסט 85 #האא קאסינא אין זיך

f םארזאטצען ארבײטער בתקאינמר t 
 מ^כהמנמ! 16-18 יאאאס, ראיאא אין

̂ עוועניג
 באםעי׳תמ^ צו כדאי איז שאום צום «

 סםרייק דעם םאגפון צװײטעז אוים׳ז דאס
 חונ• איבער גמהאט שויז ױניאן די האמ

 סעטאכמןנטס םאר אפאיקײשאנם דעיט
 נתי• גאר זיך גצםינען עס װעאכע צװישען

 דיוע םון אײנע ם^ך. דעם םון םירמעז סע
 jtdtd גרויסע באװאוסטע די איז םירםען,
 קאםיטמ םעטאםענם די בראס. םיאגרים

 אוץ פוגהציצנירצז. אגפאגגעז באאד וועט
 גאד ווערעז, נעםאכט וועאען סעטאמענטס

 םאוץ איאיקײשאנס די װי גאך, רײהע דער
 t*p םעו רײן.8 תוםעז םעטאמענםס די

 וועם ססרײס דער דאס זעוזן, אאזא שוין,
םארצױגענער. <ױין זײז ניט

מ אנשיעוסװארם אן
'4 ־____האזאן א.

«. 8 r  *

 .געםינט 36 אאק. םין קאמיטע רעאיעח די
 ־ אונזאך אױסצורריקען נויטיג םאר

 ״ תאזאן םרײגד צו ג נ ו נ ע p ר ע נ א
 בעכנמנן^ און װאהא צום ארבײט וײן םאר
 אץ אז םארשטעהען מיר .35 אאקאא םון

 בא- אםאא װערען און פאסירען ױניאן א
 נאמ- םיעל די אבער שםימונגען שאםען
 מעםבער• םיהאענדע און דײנקענדע זענדע
 סעהשאן זעאטען באזוכט װעאכע שיפ,

 םיוד װארים אבער שטיא װעאען מיטיננען
 אר־ די אנערמענען און אבשאצען אענד
 םימ האט וועאכער בעאמםעז א םון בײט

 יאחל 9 םאר אבגעגעבעז ענערגי און םאײס
 םעהיגקײטזק גײסטיגע און םיזישע זײנע

 צ\ מיםנעאדבײט םארשידענארטיג און
 צױ בעסעחע א צו אאקאא אוגזער ברײנגען
 1P רעאיעוי די םיהאט באזונדערם שטאנד.

 קאזאן ס^רעטער עקס וועאכע םיט םיםע,
 באוײוד גאהענםע איז געײעז אימער איז

 •jmo די םאר קרעדיט איהם נעבען צו רונג
 םאד אתטױױטעם און םארדיענסטען ציעאע

 * בא־• א פאנד. חגאיעףי םון אינמערעסען די
 א<ד דיעזער םיז כאראקמעריסטיק זונדער

 ראד מיט םערבונדעז עננ איז טױױטעם
ד דעם פאר טהעטיגקײמ אאגעמײנער  ח

 איבערגע• ורעאען םיר װעאכע םאנד איע\י
רעפארמ. באזונדער א אין בען

 אוים* אאם האם קאםיטע רעאיעף די
 & טהעטיר זײן םאר אנערקענונג םון דרוק
 כױם קאזאן םרײנד פתגזענםירם קײט

 ^ינןי םון װערטה אין װאטש גאאדלנער
ך םון מעםבערם די ראאאר, ױעבציג און  ח

 * f פערמננא האבען זעאבסט ?אמיםע איעוי
 םרײנמ* סיאווער א סיט איהם םרעזענםירט

אנדענקונג. אאס םען פאונםען
קאזאן םרײנד וױנשען טיר

ffe * fV ־ ,# *% :f : *#... *i
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 זיד געסױנט אספאזיא $ון במםס דער
 יארי־ בארװזםםען אין און בעריגין *ין
 ערשײנען עס לואװר. אין םהעאום, ןעד
 ״אםאא־ נאםען םיט׳ן ראםאנען m נאף
 flip און םיגורירם, זי װעלכע אין ,“זיא

 ־הונדערט םיער טױזעגד צוױי פאסירם
 און געלעבט. ר.אט זי װי נאכדעם יאהד

 איבעתעלאזען ניט זי האט ,ווײגענטליןי
 קײן בוןי, הײן —- װערק, קײן זיףי ׳ינאך

 איהר קונסטװערק. הײן טאט, ומנצדישע
 די אױף םארשריבען אבער איז נאםען

 גרי־ די אין װערק, פלאטאן׳ם פון בלעטער
 איז, צײט׳ יענער םון קאםעדיעס כישע

 רוימי^ע און גריכישע די םון דערמאנט
דױםטאריהער.
םפע• א םון קרוין די איז אםפאזיא

 היםטא־ די װעלכע םרויען, םארט ציעלען
 םראםטיטוטקעס. אלס באצײכענען ריקער

 גאנץ הינזיכטען אלע און אבער זיינען זיי
 שוין םראסטיטוטקעס. הײנטיגע פון וױיט
 זײ דאס. באװײזט אלײן נאמען ןייער
 באדײטעט װאם *העטעריא׳/ זיך רוםען

 נריכישע די קאמפאניאן. גריכיש אין
 געזעל־ םון איזאלירט געװען איז םרױ

 הױז, אין םארשפארט לעבען, שאםטליכען
 גע־ דער אונענטװיקעלט. אונגעביגרעט,

 גענױטיגם זיך האט אבער גרעף בילדעטער
 די םרוי. דער םון געזערשאםט דער אין

 געװען איז םרױ גוײכישע דורכשניטליכע
 ווען און איהם, םאר צוגעגגליןי ניט אבער

 דער• אינטערעסאנט. ניט — צוגענגליף
 םון געזעלשאםט די געזוכט ער האט םאר

 האט voyp'oy די װעלכע מיט פרױען,
 םארברענגען, צו םארװעהרט ניט איהם

 און םרײדױיט איהר צוליעב איז יוועלכע
 םע־ געביצדעטע םיט צוזאמענקוםען אידור
דורכ־ דער פון העכער געשטאנען נער

 זיןי האט װאנען פון גריכין. שניטיליכער ־
 װא־ םון V םרויען סארט דיעזער נזננוםען

 עק־ זייער ? העטעריעז די שטאמען גמן
פאליטי• םיט׳ן זיך /ןרהלעהרט ?יסטענץ

 םון לעכען געזעלשאםטליכען און שע\ _
 באריהםטע, גרױסע״ די אטהען, אטהען.

 זיף האט םראוױנץ, גריכישע געכילדעטע
 גריכענלאגד םון קרױן די אלס באטראכט

 םון באגריםע די לויט װעלט. דער אח
 זײן צו עהרע אן געװען איז צײט יענער

 מען האט דערםאר און אטהענער. אן
 יע־ די םון רעכטע די באשרעגקט מטארק

געבארען ניט זײנען װעלכע בירגער, גיגע
בא־ ניט זײנעז זײ אטהען. אין געווארען..

 האבען און בירגער א<ם געײארען םראכט
 די האבען אםילו געקענט ניט םאל קײן

 םאר אויף בירגער. א װערען צו חאפנונג
 געבארען ניט זײנען װעלכע םרױעז, די ,

 עקזיסטירט האבען אטהען׳ אין געװארעז
 באטראכט ניט זײנען זײ געזעצע. דיעזע

 ניט האבען און בירגעריגען אלס געװארען .
 אוג־ עטיקעטע, דער לויט יעכען נעדארפם

 איז בירגערין אטהעני^ע די װעלכע נחןר
 ״םיעטדע״• די אונטערװארםען. גצווען
לעבעז. םרײעיעז א געםיהרט האט אלזא

 זי װען און װאו געהן געקענט האט ױ
 באגעגענט זיף האט זי געװאלט. האט
 גע־ װעסעס אין מענער, געבילדעטע םים

 און געלערענט, פיעל האט זי ?צל״שאפט
 די געװען ״העטעריעז״ די זיינען דערםאר

 אטהען״ אין םרױען אײנציגע״געבילדעטע
 אטהע־ די צװי^ען חבר׳^אםט די אױןי
W 'i די האט העטעריען די און בירגער 

געװעהנליך. גא:ץ געקויןט נמזעל^אםט
 םרעםדע די אז זאגען/ ניט אבער קען םען -4

האניג. געלעקט ^טהען אין האכען פרויעז
ספעציעלע, עקזיםטירט האבען זײ פאר י•

 שטארק האבעז װעלכע געזעצע, שמרענגע
אזוי, פערזענליכקײט. זײער כאמרענלןט ,

 אין ער׳שײנען םלעגט םרוי םרעםדע א ווען
 אטהע־ אן פלעגט טעםפעא׳ אטהענישען אן

צו־ צו רעכט דאס האבען בירגער נישער
 םיסהאנדלען צו און קלײד איהר רײסען ;
דער־ זי-0קענען אפילו םלעגם ער ר. •

 םאר ער םלעגם באיעמיאםט הרנ׳ענען.
 אםהע־ אן װערען. נים האנדלונג ^אזא

 דאס האבען ניט םלעגט בירגער ג^שער
םרעםדער. א םיט האבען צו חתונה רעכט

 פלעגט מאן, יע אבער דאס םלעגם ער וחנן ״
 םאר־ האט זי און אם׳גט׳ען, מוזען זי עך -

 חתוגח איז עס װען רעכט דאם ־לארען
האבען. •צו ,

 צױ םולעטוס. פון קומט אספאזיא
 געקוםען איז זי םארײאס און וואם <יצב :״
 גע־ איז זי נינ^ םען װײם אטהען, %

nm בא• דעם םון םרוי אונגעזעצליכע די 
פע• שםאאטסםאז אםחענישען ניהמטען

 צו פיעל אזוי האט אמהעז ל^ס״^װעםעןpרי
 איחר צוליעב אז זאגם, םען םארדאנהען.

 אויוי םרוי. זײן םיט גע׳גט זיןי ער האט
 בא• ניט איז ריבטיג, איז דאט וױםיעל

 אספא־ אז יאבער אי? זיכער שמעטעט.
 הויז פעריקאעס אין געװאױנט האט זיא
 איו זיכער םויט. לעצטענס דעם ביז

 אםפאזיא קלוגע גמבילדעטע די אז אבער,
 א פרײנדין, א פעריקלעס םאר געװען איז

 אז דערצעהלט, געשיכטע די באראטערין.
 בא־ םצן עצה־געבער. זײן געװען איז זי

 םון אורזאבע דער םאר זאגאר זי טראכט
 םלחםח. םעלאפאנעזי׳עער בארימםער דער
 אײנ׳ אן איבערטריבע,. םיעל איז דאס
 זי- אבער זיף האט פעריקלעס אױו* םלוס
 בע־ ,.יי ,4״קלרגע״ די :י. געהאט• כער

 ״^עהנע״ צונעמעניש קײן רעדזאםע״.
ניט. זי האט

געדולדעט. מען האט העטעריען די
 םאר מען האט אבער ארץ דרןי גרויס קײן
 אטהענישער אן םאר און געהאט, ניט זיי

 אכ׳^טענ־ ניט געװען זאגאר איז ב־רגערין
 אנ• העטעריא. א מיט חבר׳ן צו ״יף ד*:

 מיט פאל דער געװען אבער איז דעחפ
 בא־ זיך מען האט איהר צו אספאזיא.

 פע־ נאר גיט אכטונג. גרויס מיט צױ:עז
 נאר געזעלשאפט, איהר זוכען פלעגען נער

 אײנ־ םלעגען ערשטע די םרױען. אײף
 די איהר. איז אינטערעס געםינען פאך

 קינםטלער די קאםיקער, די פילאזאםען,
 די םרײנד, בעםטע איהרע געװען זײנען

פעריקלעט פח ארײנגעהער ^טענדיגע

 הא־ םענער גרױםע די םעהר, גאך הויז.
 דער םון געאעחונט םיעל איינםאד בען

 םילאזא' ווער :םרױ געבילדעםער קלוגער,
 בארעדזאםתײט. ווער לאא, וחנר םיע,

 ר»ויז איהר אז אבער איז אינטערעםאנט
 באמרענקםקײט די דורכגעבראבען האמ

 דורכגןברא־ און םרוי, גריכישער דמר םון
 קוקע:דינ ניט אספאזיא, דאם ר.אמ כען

 וועלגע מטעלע, אונבאקוחנםער דער אויף
 הויז. פעריקלעס אין םארנוםען האט זי
נער די  געזעל־ איזזר זוכען םלעגעז ם̂ז

 »ד.ער הויז.. איהר צו ?ומענדיג שאםט,
 וועל־ םױיען, זײערע ברענגען זײ םלעגען

 סארברענ־ פרײ און םראנק דא פלעגען כע
 געװען ניט איז װאם מענער״ די םיט נעז

 הויז. אטהענישער אנדער אן אין םאל דער
 אײגרעדען, םרױען די םלעגט אספאזיא

 צופרידענשטעלען ניט זיך זאלען זײ אז
 ־םיז און םוטער א פון טעטיגקײט דער םיט

 מעהר זיך זעהן זאלען און הבית׳טע, געל א
 געזעלשאםטאיכען דעם אין אינטערעםירען

 סאםרעדזש דער םון היםטאריע די לעבען.
 םאר רענט מיט באטראכט״זי באװעגונג

 באווע• דיעזער םון באבען אור־אור דער
 האבען אבער אויגען אנדערע סיט גונג•

 היםםאריקער די געקוקט איהר אויף אבער
 קוםעגדיגער דער םון און צייט איהר םון

 אונערהער־ אן געװעז איז פאר׳זײ צייט.
 א אז זאך, אונאנשטענדיגע אן און טע

 געזעלשאפטליכע אין םישעז זץ־ זאל םרוי
 גע־ זײז זאל ^רוי א אז אנגעלעגענהייטען,

באםרײנ• זײן זאל פרױ א אז בילדעם,

דעם אין האבעז זײ מענער. נ^ם דעט
 און עספײגוגג אוננאטירליכע אן געועחן׳
 קיין איהר םאר געזשאלעוועם ניט האבען

 הא• עיםפווערמער פײן שיסםווערטער.
 געזשאלעוועם גים אויו איהר פאד בען
עלמ קאםיקער, גריכימע די  זי האבען וו

קאכמדיעט. זײערע אין על*בם4אויכ
 צוטײלט לעצאן»איד פאליכױמע דאס

 און מאל איז ד^ם פארטײען. אין
 םאל דער נעווען אױך איו דאס אוםעדום•

 דערפאר האם פעריקלעס אםזזען. אין
 םײנד, םיעלע נצהאט שטאאטסםאן &לס

 ארונ־ איהם געסטארעם זיך רואבמן וועלכע
 געטשע- ויך האבען זײ םערצואװארפען,

 אויף גאר איהם, געגען בלױז ניט פעט
 ארעס־ האבען זײ םרײנד. זײנע געגען
 םי״ קיגםטאער דעם םיײנד, ?ײן טירט
 אםפאזיא. אנגעקאאגם האבען זײ דיאס.

 פראפא־ אין באשולדיגט זי האכען זײ
 םארשפרײטען אין אטעאיזם״ גאנדירעז
 אטהע־ םאר׳ן נים פאסען װאס םנד״גים,

 זיך זי האס געריכט צום בירגער. נישען
 פעריהלעס. איז ערשיענען געיאװעט. ניט
 האט און אויםגערעגט אזוי געװען איז ער

 געװען איז דאס געריכט. אין געװײנט
 צי־ אין אםילו צייט, יענער אין םנהג א

 האט םנהג דער גריכעגלאנד. װיליזירטען
 נאטור״ א װאס דעם, םון גענוטען זיף

 געםיה־ זײגע באהערשען ניט )קען מענש
 צושטאנד פעריקלעם קעד. א זוי לען,
 ריכטער, די אויף װירקונג א געמאכט האט
 די םרײגעשפראכען. זי האט םען און

 עספםינדליכ• זײן זעהענדיג אבער, פײנד
 אנאנלעגעג־ םערזענליכע זײנע צו קײט

 פרי־ זײן צו גענוםעז זיף זזאבען הײטען,
?עבען. װאטען

 ארוים• םאל א נאך האבען אטהענער די
 זײ אספאזיא. צו אכטונג ג״פצײגט.זײער

 געמאכט זוהן פעריקלעס און איהר האבען
בירגער. אטהענישע םאר

 קאנווענשאנם סאציאליסטישע דרײ
 שיהאגא אין געװארעז אפגעהאלטען זײנען

 פארםײ, סאציאליסטישע די װאך. לעצטע
 ״קאםוניס־ די און םליגעל״ ״לינקער דער

 אם״ א אויף פארטײ/ ארבײטער טישע
 סאציאליסטישער דער םון שםראצונג

 ?אנװענ־ זײערע געהאט האבען פארטײ,
 דער אין און פלאץ זעלבעז דעם אין שאנס

צײט. זעלבער
סאציאליסטי־ דער םון םיהרער די

 הא־ פליגעל לינקעז דעם און םארטײ שער
 מאכען צו פארזוך קײן ;עםאכט גיט בען

 םלי־ דעם און פארטײ דער צװישען שלום
 םון םיהרער די אנבאלאנגט װאס געל.
 ׳זײ האבמ! םארטײ קאסוניסטישער דער

 דעם מיט םאראײניגען צו זיף געזוכט יא
 דעם פון איז עס אבקר פליגעל, ליגקען

 איז פארטײ יעדע און נעװארעז, גארניט
 קאנ־ אײגענער איוזר מיט אנגעגאנגען זיף

װענשאן.
 סאציאליסטײ דער םון קאנװענשאז די

 געסטא־ אויס׳ װײזט האט, פארטײ שער
 אנדערע די איבערשטײגען צו זיף רעט
 רעװאלוציאנער־ אין .קאנװענשאנס צרױי
 קאנװענ־ די װאס מאניפעםט, דער קײט.
 םאר ?יף םיט שטעלט אנגענוםען האט לזאז

 טד אסט באשולדיגונגס שארםען א זעהר
 גע״ סיסטעם, ?אפיטאליסטישער דער גען
 או; מיר װעלכע צוליעב םאטיװען די נען

 נאר דער אין ארײן זײנען לענדער אנדערע
 דעם געגען םלחמה, געענדיגטער װאס

 אװ ליעג דער געגען און שלום־אפםאןי
 װיל זײט פאזיטױוער דערי אויף נײשאנס.

 די און רעגירונג די אז מאניםעסט, דער
 אײ זאאעז לאנד אונזער 1םי אינתסטריען

 ארבייטער, די םון הענד די אין בערגעהן
 אזוי הענד די םיט ארבײטעז װאס די פון
 צו קאם־ארבייט טוען װאס די װי גוט

\ געזעלשאפמ. דער גונסטען
אז צו איבעריג איז עס אגען\  די ז
 קאנװענשאן די װאס רעזאלוציעס, םיעלע

 רעװאלוציא־ א םון זײגען אנגענומען, האט
 שטאר־ באזונדערע אין כאראקטער. נערעז

 פאר- קאנװענשאן די האם יוערםער קע
 און רוסלאנד געגען בלאקאדע די דאםט

 ״םאר־ פאליטישע אלע אז געםאדערט חאט
 שטאאטען םאראײניגטע די אין ברעכער״

װערען. באםרײט באלד זאלמן
 רעזא״ רי אין םאניפעסט דעם לויט

 געװארען אנגענוםען זײנען װאס לוציעס
 םאציא־ דער םון דער.סאנווענשאן אויןי

 פארםײ די מען קען פארטײ *ליסטישער
 ״קאנסערעא־ זײן אין באשולדעען קוים

איהרע אין .בורזשואזנע״ אדער םיװ״

טאקטיק. און נײגונגען
 פל ליגקען דעם םון קאנװענשאנם די

 פארטײ קאמוניסטישער דער םון און געל
 צו־ גײסט. אין עהנליך זעהר געװען ?ײנען
 טעארעטישע האר־שפאלטענדע די ליעב

 פארטײען צוױי די צװישען אונטערשידען
 צװײ האלטען צו געלוינט קוים זיןי האט

 פאר- בײדע קאנװענשאנס. באזונדערע
 ;עקסטרעם־רעװאלוציאנער זיינען טייען
 אקציאן פאליטישע זײ םארװארםען בײדע

 קאםױידעם אין םיטעל וױרקזאםער א אלם
 ?אפײ דער געגען פראצעטאריאט דעם םון

 אוג־ בײדע געזעלשאפ־ט; טאליסטישער
 םון נויטװענדיגקײט די זײ םערשטרײכעז

אקציאן״. ״דירעקטער
 האבען קאנװענשאנם שיקאגא׳ער די
 די װײט ײי אױױ געוױזען קלאר גאגץ

 סאציא־ דער אין װצנדונגען םארשידענע
 םאנאנ־ זיך געהען באװעגונג ליסטישער

 װעט ריס דער װיםימל אױ^ אבער דער.
 און ^רענק דער אויףי װירמונג א האבען
 איז זאןי אייז זאגעז״ צו שוחנר איז םײל״,
 פארטײ סאציאליסטישע די אז זימור,

 םך א םארלארען ריס דעם דורף האט
 אדער אװעק זײנעז װעלכע מיטגלידער׳

 לינקע. רי צו אדער האמוניסטעז, די צו
 זײ אז אבער, זאגען פארטיײפיהרער די

 װאס דאס װײל דעם, םוז צוםרידען זײנען
 קװאנטי־ איז פארלארען האט םארטײ די

קװאליםעט. אין געװאונען זי האט םעט
 אינמע־ פיאײכט לעזער דעם װעט עס

 דער ריעד, דזשאן אז װיסען, צו רעסירען
 ארןי ראדיקאל אםעריקאנער באװאוסטער

 רוסישען דעם םון םארשטעהער גײסטיגער
 אײנער איז אםעריקא, אין באלשעװיזם

 האמוניס־ נײער דער פון םיהרער די םון
 אינטערע־ אויך איז עס פארטײ. טישער
 װאס פערזאנען אז באםערקען, צו סאנם
 דעם אין פראלעםאריער קײז ניט זײנען
 װערען גיט סענען װארם םון זין ענגען

 פארם־י. דאזיגער חנר פון םיטגלידער
 נימ פארטײ די װעט בײשפיעל* צום אזוי

 אדוראקא־ רעדאקםערע, הײז ארײנלאזעז
 ריעד דזשאן צו װ. ז. א. דאקםוירים, טען,

 מעפד אלס ײערעז אננענומעז וועם אלײן
 בלײבט אײגצנעי.פארכי/ זײן םון בער

; : ‘ זעהן. צו /

m «רײ? ״פעיר די
 דער םון טשערמאן דער וױליאמם, מר.

 איז האפױטע״, פרײז ״םעיד יארקער נױ
 םון פרײזען די װאס דעם םיט ענטוישט

 הויך אזױ אלץ גאף זײנען לעבענס־םיטעל
 קאםפײן די אײדער געווען זיינען זײ וױ

 אנגעםאג־ זיף האט פראפיטירער די געגען
 אויח פרײזען די זײנען װאף לצצטע גען.

 געשטי־ גאר פלײש סארטען פארשידענע
 עסענ־ םארשידענע םון פרײזען די און גען

ארט. םון ניט זיף היהרען װארגס
 *וזאם פראפיטירער דעם אויף יאגד דער

 װירק־ ניט אלס ארויםגעוױזען שוין זיף
 אנגעהאלטען, ער װערט דאף און זאם,
 באבסקע אין גלויבט עולם דער װײל

 םען ביז םעדיצינס. פעטענט און רםואות
 באב־ אנאנדער עםעס אויסטראכטען װעט
 םארםאל־ אלץ נאף םען וועט רםואח סקע
פראפיטירער. חנם אוםםענש, דעם גען

 פער־ די אז אננעמען, זאלען םיר אויב
 זיינען פענסטער הויכע די אין זאנען
 םראםיטירער־ זײער םיט ערנסט טאהע

 דאס אז טאקע, דענקען זײ אז כאפערײ;
 םורא׳דיגען דעם געגען העלםען װעט

 זײ אז אננעמלז אויף סיר םוזען יקרות,
 די נארען. גרויםע זעהר און זעהר זײנען
 ביזי. זעהר זײנעז קאםיטעס פרײז״ ״פעיר
 יעדער אין הענגען צעט^עד פרײז״ ״םעיר

 װערט אלעם שאפ. בוטשער אוז גראסערי
 האםײ דאזיגע די אדװערטײזען צו געטאן

 םארבלײ־ דאך ליססען. זײערע םיט םעס
געװען. װי םרײזען די בען

 אונז דערמאנען האפױטעס דאזיגע די
 פער־ א פוגןס, דער װאו פאבעל, דעם 1א

 דעם אן סלאגט עכט^ םון םרײנד זענליכען
 די םון טריבונאל א םאר פיש דאזיגען

 דעי װי אזוי און װאלד. םון אײנװאוינער
 טענה׳ט ערנסט, איז עכט םון פארברעכען

 זעהר זײן מוז שטראף די אז פויןס, דער
 דעי־ מען... מוז עכט דעם און שװערע, א

 די םון מיטגלידעי מערסטע די טרינהען.
 רי־ און האלסײל זײנען קאםיטעם דאזיגע

 פאר־ פאר א מיט שפײז־הענדלער, טײ,ל
 װע־ ױצא פאר ״פובליקום״ םון שמעהער

גען.
 הענען פאל, בעסטען אין אפילו אבער

 גע־ אױפט^ן ניט גאר ?אםיטעס אזוינע
 פארפאלגען קענען זײ ױקרות. דעם‘ גען

 זײ אבער פראפיטירער, אײנצעלנעם דעם
 די םארפאלגען ניט ווילען און גיט קענען

 מעג* פראפיטירינג םאכט סיסםע^דװאס
 אין לענדלארד אײן האט װאך לעצטע £ך.

 גאס דער אױף ארויסגעשטעצט ברוקליז
 םיםטעם די מאל. אײז םים פאםיליען 350
 איז עם סאן׳. צו דאס רעכט א איהם ניט
 טאן דעם םיט קען ער און איינענטום 1זײ

 סענ־ איז עס וױ לאנג אזוי װיל. ער רואס
ן א אויח ציד ע כ ל צ צ ע ז ע ג * 

 װע־ זאכען, אזעלבע באגצחן צז ן פ ו א
שידןד! די לען װאס ־ד\:v ;r 7 ס^י

אױפטאן.
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 *נצױ גײנעריג גאר נים ?ײנען םיר
 װעגען פדעםע. דער אין שריימנן פאננען
 חןפ^רםע, אינעראימר אעצםער, אונזצר

 V אונזער אין געםאכט האבען םיר װ*ס
 דעגהען, םיר װייא דערםאר, &1פש ר,*א.

 פאאץ דע~ ניט איז פרעםע חנר אין אז
 רעםארמע, א פאר זאםנן. אזױנע ר*פ

 אינעראיכען דעם םים טאן it האם װאס
 אנ־ םאראן זײנעז צא?אצ, חנם םון צעבען
 וױ, ריירען, it חגם ירעבען פצעצער דערע

 צאקאצ־ומיםיגגען. די בײ ביישפיעצ, צום
 jjnnrfpur דיעזע םאכען םיר . אבצר
 •יעסערס די it ״זיי-גצוונד״ דער ױייצ

 קא־ א. סעקרעטער געװעזעכעם אונזער פון
 םארצעצטען אין זערשיענען אי װאס זאן■

 גע־ גמשריבען איז ״געחנכטיגקײט* גוםער
 8 װארפט װ$ס טאן, אזא אין ױארען

 עקזעקוטימ דעם יח1א פארדאכט שטיקעא
 עס אז דעריבער, דענקען םיר און באארד,

 צו ערקצע־רוננ אן מאכען it ראטזאם איז
 צעזער די it אױך װי מעסבערס אונזערע

 אאגעםײן, אין .גערעכטיגקײט״ דער פזן
 ערקלעדר וײעזער םיט ?8 גמיבעז, םיר און

געשיכםע. גאנצמ די זיך ענדיגט רוגג
 ערקאעוז־ גצײך *גפאננ אין װיצען מיר

un, א.*ן םרײנד גמװעזענער אונזער אז 
 םעהיגער א \rnvn איז i*t*p םעקרעםער
 סעקר/ד ט'*ט<-8םיסטעם ן1א עהרינידע.*

j« טער. w| ד.*בען עהרציכקײנז זײן v p 
 קיײ פערט.יױ1גצצ נים אםיצר גײנם^יצ

 צײט זײן ,פאו ניט,.אז אויך ^ײיענט עיינ
 סיס־ טטע א געװאחנן אײגבעםיהרם איז

 ניט אבער דארןי מען אםיס. אין מעםע
 סיםטעם, גאנצער דער דאם .פארגעסען,

 אײנ־ נ$ף איז אױםגאהםען, קאײג םים
 גע־ איז זיעגמאן װען געװארען געפיהרט

 תא־ w סעקרעטער אפיציעאער דער וחע
 און בװדקיפער, דער געמען נאף איז זאן
 םיס־ דיעזע און סעקרעטער. דער נים
 װירקוננ נעוױנשטע די געהאט האט מעם
 פאר חנזוצטאטען גוטע געבראכט האט און
 צװײטער דער חנן1 דאן, נאר מעםבערס די

 דעם מײנען םיר אונזערער, דעפארטמענט
 דעפארט־ ק$»טפצײנט און ^רגאניזיישאן

 אויפ־ דער אונטער שטעהט װאס מענט,
 גע־ גוט אין םענעדזשער, דעם פון זיכט

 ם^וט, מײנט דאס געווארען. מענעדזשט
 געט^ן איז ^רגאניזײשאךארבײט די ז8

 דעם םיט צאקאצ דער |1א ריכטיג געװארען
 צו אנגע?זטרענגט זיד האבעז מענעדזשער

 מעס־ ד• םון קאמסיצײנטס די אז ״זעהן
 װעי״׳נן. אטענדעט ריכטיג זאלען בערס
 אויסגע־ געװען אצעס איז עס, הײסט דאן,

 פאסידט אבער האט עס אויב צײכענט.
 געװען אצעס איז דעמאצט פארתעהרט,

 םיסטע־ אצע די 1אםיצ און צתת, אויף
 שרצען, אין געהאצםען. ניט האבען מען
 איז אםיס דעם םון סוקסעס גאנצער דער

 און מענעדדפער אן אפגעהאנגען טאצ ^ע8
 באוױיזען קען דאס סעקרעמער. אן ניט
צאקאצ. דעם פת היסטאריע די

 םיר וע;'ען1 אײנצעצהײטען ?ײן איז
 האבען מעםבערם די ארײנגעהן. ניט

 דעם אויף געקוסט און באטראכט מאא לע8
 האט װעלכעד ׳דעם י1אוי יי1 מענעדדטער

 זײ הען אין מײכות דיחןקטע 8 זײ מיט
 און גע.8ל “זײע םארלײכטערען העלםען

 געװען גיט סעקרעטער דער איז קטיש8פ
 טײל־ האט ער בוסמןיפער. 8 װי סעהר
 און, טיטעל. םרעמדען א געטראגען מייו

 נגע־8נ1א מיםיעל #אה !דער.טיטעל ןי,8
 םײטס, ריסדײףפאן1דזמ נעהםליכקײטען,

 .,11 ז. א. רכיאות זאנעניש; רעדעכצען,
 קײן האבען ניט טאר און נים האט װאס

 םארבונ־ זײנען עס מניאן, 8 אין מ8פל
^ דאס |1א !‘טיטעל 8 מיט דען א  ־8נ ה

 אײגררוס שלעכטען 8 כט8געמ טיי^יד,
 ז8 איז. םאקט דער מעםבערס. די אויױ
 אם־ דאכ האט מען זינט םח ,1914 םון

 איז דעפאדטםענטס, ױי1צ#י«י1א געטײלט
 דער שוין מענעדזשער יעצטיגער דער

 אומשטענ־ דיעזע אונםער װײצ דריטער,
 איײ םאד געײען שוחגר ײירקאיף איז דען
לאקאל. חנם אין שטעהן it נעם

 אױםגעקוםען סאל דיעזען איז מס װען
 סעתרעםער, פאר עצעהשאן םון פראגע די

 אע8 םאר אײנמאל כאשצאסען מיר האכען
 ענדע. אן אצמםען דעם צו םאכעז צי םאל
 סענע״ דער אז באשלאסען, חאבען םיר

 םאר פאראכטמארטליך זײן זאצ דזשער
 ארונטעדנעהמען און אםים גאנצעז דעם
 םון פע־רעטער, טיםעא דעם נאנצעל אץ

 געיןוםזגן, זײנען טראבעצס אצע ײעלכעז
 דאס אין בװדיןיפער. 8 א־ײ-א:שטמגזנן

 טיט געוואחןן םען1יםנענ1א וװרמליו איז
 געװעחנ־ םעםבערס. די פח צנםוזיאזם

T7 זיינען װ.לנע אײנעע, *מי״ען זץגעז

 אײנפאר־ חו* גע ניט ב*ש&~ ײעזען שיט
 זעהר, געוחון זײנען ״• אבער שםאנען,

 דאןי קען םען אח צאחצ, קצײנע א זעהר
ת איםער  גצפײ זיד זאצ עס ז8 ארטען,1ע

 זא־ װאס םיטגלידער, צאד«א סצײנע 8 נען
 עפעס םיט אײנםארשטאנדען זײז ניט לען

ס.1באשל 8
א־11נע אמעבאטען איז |8t8P םרײנד

i רען t לא־ נזער1א םון מק^יסער ײעחנן 
 ־1אנצ דאס ענטזאגט זיד חאט ער - קאל.

 גע־ דעם םיט איז טירליך8נ און נעהמעז,
 נז1א בײ ריערע8ק זײן געװארען ענדיגט

 18 אנגעשטעלט האבען מיר לא?אל. אין
w־pn לס8 נדערען8 p האםען, מיר און 

נוט. ארבײטען חגט1 עס ז8,
אונ״ װאם פאהט, דעם באדוירען מיר

ם-־ן לעס8 דאס נעהמט I8T8P םרײנד זער

 ער urn מטאגדײנס̂נ •ערזענליםנן א
ײגמזעד/ וײז אק מרייבט תן אז ״ז  ער ו

 ?אםפראטיסליכער, אכיסעל געװען מאצם
 רױסגזך8 ניט רעםארמע ׳ דיעזע אצם11

 גגס־םיטעל1רעם אצס געװארען שםעלט
צא?אצ. דעם םאר

 אז ענטםערן נאר םיר חיאען דעם יח1א
p p'pאיהם ן1 פ םיר האכען אם•ראםיסעז 

 איז עס ײײצ םערלאנגט. ניט ?ײנםןוצ
 יסער1א נגען8םערל it אס11 געװעזען ניט
מר?לעהרט. דא חאבען םיר װאס דעם

נ״1א געטון האבען םיר אז םיהצען, םיר
 רד8בא 11ע?זעקוטי אן װאס םאיכט זער

טאן. דאחי
 װעט לעסcsn 8 אי יף,1א םיהלען סיר

 םעםבערס. די פון בענעםיט צום ארבײטען
 איז ער אבװאהל ?אזאן, פרײנד אתזער
 איהם טיר .ײנ״צען או;ז, ניט״כיט מעהר
 אינטעינע־ ײיטערדיגע1 ׳וײגע ^וין גליק

 רעס״ מ^ל אלע איד»ם ו;אבען מיר מונגען,.
 וױ אר^נטליך, כעהאנדעלט און פעקטירט

דיזען אפילו און געקיטדז, איהם איז מס

איו lmapyim זײן אבװאהצ
 W אכװאזצ את טיםיז״ נ\םאן אין מוחנן
 זד םים אכע;11 2 שטעהן געדארםט האט

 געבען איהם |1א בוד־?י«ער נײעם.
 און א?ייס אד אי־לײס ךעד םוז מןנריעו•

דעטטוחסנאן fie געםאן. נים דאס האט צר
t'u ס4'י jיf.% imu.jh w י״-סןל

 י1טי האבזמ וע?געהען18 בײם ארן םראכט
 אמנן11 4 םאר םשעק 8 חןרלאנגט איהם

מאג״ישאן.
 m האפען כײר ירעסער! ברײדער

 פארגעשמן איצט איז עס װאס אאעס
 זא^ א בלײבעז עם11 ל8אאק אונזער אי;

ך  bjm אאקאא עי א.י; םצרגאננענהײט, ר
 |1א 1יוע1ג־ װי רק8^ט און םעסט ײבען ב

 גײ דאם אױןי גאר ערשם יעצט זיך װעט
 קרעפטען נײע טיט באיהען, it אנםאנגען

 פאד צוגרײסעז אנפאנגען זיך םיר װעאען
 סיה צודעק 'יליזכז^ פאר קעמפם;, נײע

נידרט.8ארג זיף האבען
 i • גרוש, ברידעראיכען מיט

•35 לאהאל ב#«רד עתז״
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 און אבער מיך פרעגט איהר פרײנדע,

 איהר רעזיגניר. איך רום8ײ װידער,
 םײן םאראאז. ^יך רום811 זיך נדערט1װא

^אםטעז•
ד :ױ װען צײטען, דא זײנען עס  נ

 דײן זײנען אעכען דיין אין שעהעגישען
 אע־8 ר8ם ניט זיר װיאט עס און סוד,

 יסוךים, די װאונדען, די אנטפאעקען םע
 אזוי אט און נשסה. דײן טערען8מ װאס
 גע־ האג איד װעז געםיהאט, איך האב

 םון רעזיגנירען צו באשאוס דעם סט8ם
 אורזאכען, ?ײן אנגעבען ניט מט,8 מײז

 איז וועאכע ארבײם, דער פוץ אװעקנעדזץ
 1אי און אעבען, מײן םון טײא 8 געװעז

 נשטה־ריײ די אריבערטראגען שטיא דער
 אפעאירענדע אײערע נאר אײחנן. סענדע

 האט מיר צו םרײנדשאםט אײער באיהעז,
 בא־ םיין ענדערען צו געצװאוננען םיך

 צױ די אויםדעקען אײף פאר און שאום
 אור־ די און נשמח, םײן םון טרײסאונג

 צו געטריבען םיך האבען חעאכע זאכען,
שריט. דיעזען

 איד אז חייסט, איהר מיןי, קענט איהר
 מיט באריהמט ניט זיף מאא הײן האב

 איף פעהיגסײטען. אויסערגעװעהגאיכע
 איבער װעגט װאס מעאה, אײן נאר האב

 עם־ אן — איז דאט און אנדערע, פיעאע
 נאטור די װאס מיט נשםה, פםינדאיכע

 נשמוד נוטער דער באשאנקען. םיר האט
 און גערוםען, מיר דאך איהר האט מעגש

 און געװען טאסע איף בין אזעאכער אאס
 דער םיט נאר ;אםגענארט ניט אײןי האב

 די «מיט נאר נשמה, מײן םון רײכקײט
 האב הארצען מײן פון סטחנעס אײדעאע

 דער אויף אויפהויבען געקענם זיך איןי
 האט באװעגוננ די װעאכער צו יכקײט,1ה

 דער״ צו זיך געאעגענהײט די געגעבען טיר
הויבען.

 אפגע־ האב מענש, גוטער דער איף,
 נאבעאער דער םון וױכטיגקײט די שאצט

 אר־ דער געװידמעט האב איף ארבײט.
 האב איף װאס אאעס בײטער־באװעגונג

 גאנצע מײן חוש^ם, םײנע אאע םארמאגט,
 ציזא׳ זיף האט הארץ םואע מײן נשמה,

 ארבײט הײאיגער דער מיט מענגעװעבט
 פאר קאמפף צום ארבײטער די װעהען םון
אעבען. שעהגערען בעסערען, א

 האב םאמיאיע מײן צו םאיכטען די
 העכער האב איף םארנאכאעפיגט. איןי

^ א א ה ע  ארבײטער־ דער צו םאיכט די נ
 ״איף״ גאנצעז םײן האט זי באװעגונג.

 גע־ איז באװעגוננ, די זי, ^םארשאונגען.
 האב איך אעבען. טןײ |1ם םייא א װארען

 גע־ גיט האב איף אטעמען, געקעגט ניט
 עס באװעגונג. דער אהן אעכען קענט
 האב איף װען מאמענטען, נעװען זײנען

 םאמיאיע, םיין געגען שואדינ געפיהאט זיף
 בײ די אט איך האב טאסע דערםאר און

 אפ־ געקענט האב איןי װאס ׳צײט םעאע
 טעטיג?ײט, װיכטיגער מײן םון רײםען

 הא* עאכע11 ^מיגדער, טײנע געגעבמן
 געזעהן. םאטער זײער װעניג ?עחר בען
 געצערטעאט איבערנאטיראיר זײ האב איף
 װען צײט, זעאטענער ?ורצער דער אין
 זײ• צו האב איך געמען. ױי מיט בין איןי
 גע־ םענשען, ערװא?םענע גרױסע צו מי

 ױיכ־ די געאערענט זײ האב איר רעדט.
 די ארבײטער־באװעגונג, דער מיז טיג?ײט

 העכ־ די צו חאבען סיר עאכע11 םאיכטען,
 ארבײטער־סאאידארײ םון אידעען סטע
 םאר־ צו ב1ח אונוער איז עס וחנאכע טעם,

 1םי דערצעחאט ?יי חאב איף שפרײטען.
גרויםע די םרן םאסען, די &ון אײדען די

 װערען עס חאס עואות, די ארן קריװדעס
 זיי םאר האב איד באגאנגען. זײ געגען

 ארבײםער, דעם םון לעבען חגם געמאאען
 פראאעטאר־ דעם םון נשםה־באגעהרען די

 זײער געוזאט ציעב האבען זײ און יאט.
 סיני־ וױנציגע די אין האבעז זײ ;פאםא

 1א' געזיכט םײן באדעקט קושען םיט טען
 קינדערשער אונשואדיגער סיט האבען

 אזוי אט געצאהאט. םיר צערטאיכקײט
 ערװאק־ מיט װי ijrirp די מיט איף האב

 קײנ־ געאעבט, םרײנד ?אוגע גוטע סענע
 נים הײנמאא געבײזערט, ניט זיד םאא

 8 וױ נאר זײ אדיןי אנזירטרײצן גערדאגם
 און געאערענט זײ םאטער טרײער גוטער,

 זײערע אין ועקט1גע צערטאיכ^ט מיט
 גרויסער דער צו איעבע נשמות סינדער

ארבײטער־באװעגונג.
 אין םריש נאך איז עס געדענסט, איהר

 דזשענעראא־ גרויסער דער זכרון אײער
 תרכ־ װאס נאר האבען םיר װאם סטרײק,

 ביטערער א געװען איז דאס געםיהרט.
 זיך האבען פאנוםעיןטשורערס די סאסםף.

 זײער צו געסראגען האבען םאראײניגט,
 זײנען זײ און כחות׳ פינסטערע אאע היאף

 אר־ די צוברעכען צו ענטשאאסען געװען
 םאר־ זיף האבען זײ בײטער־ארגאניזאציע,

 ארן סטרײקערם די אויסצוהונגערען נומען
 היאפ־ שעפער, די אין צוריק זײ טרײבען

ארגאניזירטע. ניט אאזע,
 דער דורף טאג, םון שטונרע יעדע

 צוריםען הארץ מײן איז סטרײק, םון צײט
 די װי צוזעהענדיג יםורים, פון געװארען

 װערעז קעספםער, בראװע די סטרײהער,
 םינסטע- די םוץ םאאיס, די םון פארפאאגט

 מאנוםעקטשירערס די װעאכע ברואים, רע
 די שעפער. די ארום אנגעשטעאט האבען
 יע־ צוטרײסעאט. װערען פאענט נשמה

 פון ערשיטערט מערען םאעגם אבר דער
 בא־ ברוטאאע די צוזעהענדיג אױפרעגונג,
 גארדם זאגענאנטע די אט םון האנדאונגען

 מינוכד יעדער סטרײקער. אונזערע געגען
 געװען געדאנקען דײנע זײנען טאג םון

 ^צוזאפען קאמםף. דעם מיט םארנומען
 צױ געייטען, איף האב סטרײקער די טיט

 גע־ זיף נשםה מײן האט זײ םיט זאמען
 דער געגעז פראטעסט ביטערען מיט ריסען

 צוג/ך װערט עס װאס אונגערעכטיגהײט,
 די םון אונזערע קעטפםער די צו טײאט

 גע־ די באשיצען דארםען װעאכע ריכטער,
רעכטע.

 אונמענש־ םון װאכען אאנגע צװעאף
 װא־ אאנגע צװעאף איבעראעבונגען, איכע
 טראכ־ םיבערדיגען א פון זארג, םון כען
 כחות סאראיע די מען נעהמט װאו טען

 אאנ־ צװעאף יסורים, די אריבצרצוטראנען
 די אין האב איך װעאכע אין װאכען, גע

 שאא־ ;עחעגט ניט נעכט פינסטערע אאנגע
 םיט געברענט האט םוח סײן נאר םען,
 ׳ ענ־ דער װעם :םראגע שטענדיגער רער

 װע־ ? מאסען די בײ אנהאאטען טוזיאזם
 דעם אנהאאטען אאנג נאר קענעז םיר אען

 םינאנ־ האבען מיר ױעאען און ? סאטפף
 שרעה* דעם םארטרײבען צו מיטאען ציעאע
 בראװע די טיר_םון דער םון הונגער איכען

? העמפפער
איף, גאנצער דײן וױ װאכען, צױעאף

 אין ארײנגעטאן איז נשמה גאנצע דײן
 הארציגער אײן אין װאונש, גרויםען אײן

 העמפפער די דערפיהרען צו — ב?שח
 נשמח דײן אין נערװ יעדער און זיעג, צום
 האםנונג, די נאר און צוטרייסעאם, איז
 םון םאכט דער אין נאויבען גתיםער דער

ת,1כח דיר גיט ארבײטער־סאאידאריטעט . • r

 דער בדט געהן1אנצ ט1ם דיר גיט
 םמד ®ין ארבײם אננעשםרענגטער איכער

jp אען1ם צום קעםפםער די רען n
 די מרײהײנ^ די יער,1יסד1א חנר און
 םאמםע^ די טריאוםםירט. האט אחתת

 בױגען. געםחט זיף האבען טשירערס
 אר• רי ױניאן, די צוכרעכען it האםנװג

 און צובראכע[ אי? בײטער־ארגאניזאציאן,
 1א זיך אגשאאגענדיג גמװארען, צופיצמאט

 ארבײטערסןר םח װאנט אײזערנער דער
 און אײכם תרט1 עס און אידאריטעט.

r ידריג3 די הארצעז, יפץ1א פרײ m> 
 די ים,1א זיד גאײכט קאפ נע

 וואס םאראנטװארטאיכקיים, און זארג
 Tn געפענטעט, נשםה די געהאאטען •האט

 די זעהסט ת ן1א װינדט,6פאו^ שמידט,
^כע םרידענע,1צ קעמפםער בראװע אי  ג

 האבען. דאס אט זיעג. גרויסען דעם מיט
 אמנר ארטעז.11ער נעדארםט דאןי מיר
 האט עס חאס דאס אז איז, אמת דער

 מדשײ מעהר נאך האט םאסירט, טאחע
נשםד^ אויפנעשױדערטע שוין די טערט

 א בײ פאסירם האט עס װאם דאם
 שעפער, די pc םארטרעטער םון מיטיננ
 חנר םון געװארען גערוםען זײנען װעאכע

 מא־ צו ־n^p זײ םאר אום ארגאניזאציע,
 געסע־ נאר־װאס דעם םון אאגע די כען

 סיין םאר׳סמ׳ט האט סטרײק, טעלטען
 נזד זײנען באשואדיגווגען םאאשע באוט.

 כא־ םיוזרער, די אויח געװארען װארפען
 איז עס װמאכע פאר שואדיגונגען׳

 זייגצן נעװען, ניט גרונט קײן
 געשאיײ טשעראײטע ־ שאפ די םון

 םארך מייז צםה.1ח מיט געװארען דערט
 דאס איז געװארען. אנגעצוגדען װי איז

 דײן םאר באקומסט דו װאס אױץ, דער
 האם — ? איבערגעבענהײט און טרײהײט
מח. םײן אין םראגע א געברענט

 רײי רײדען, זײ צו געװאאט איןי*האב
 זײ הארצען, מײן םון באוט דעם מיט דען

 ױ1 זײנען, זײ אונגערעכט װי באװײזען
 װעאמנ די, םון באוט דאס םארצאפען זײ

 בין איך געטריי. אזוי געדיענט זײ האבען
שארגאיװערט. װי געבאיבען. אבער

 די אויןי זײ, אויף pip און שטעה איך
 דינען ראס שעפער. די םון פארטרעטער

 איך ארבײטער. איגטעאיגענטע די דאןי
pip גע־ םאאםענדע מיט אאע זײ זעה און 

 כױם מײרער, אםענע מיט אנדערע זיכטער,
 ן1א ׳טטעהען זײ העגד. אױםגעהױבענע

 א — האם און ביטערקײט מיט שרייען
 שרײנ^ װעאכע טאסע, צורײצטע װיאדע,

 זיי האט מען אז קװיטשעם, און פיארערט
 ן1ם בארויבט זײ האט מען אז םארראטען,

 סאר־ ױי האט םען 1א רעכטע, זײערע
 |1א ברענען געזיכטער זײערע און קויפט.

 נױם און צארן מימ שפריצען אויגען די
 — פיהרער זײערע צו האס ברענענדען

 נעהאאםזנן \ײ האט מאס דעם, צו האס
 ,םימ האט װאס דעם, צו האס קעםפפען,

 גאנצע זײן האט און געאימען צוזאםען זײ
?אמפף. איז ארײנגעגעבען נשמה
 אנגעןװר ײןי האט פײער װיאדער 8

 דערםיהאס, האב איך מח. םײן אין דען
 א נאך אפ. סיר אין שטארבם אאעס אז

 ײעהרעז, געפרואװט זיד איןי האב מאא
 אימױ זײ אאם11גצ איד האב םאא א נאף

 םאר• אאם14גע גיט זיר האט עס שטיאען.
 אעטעאיגזמץ, דער אין גאױבען דעם אירעז

 אמא• מאכען, די |ic טאאעראנץ דער אין
̂ r*8 םײן געקענם, ניט עס האב איך
^ איז כעטען םײן תנ ם ר א נעײאחמ ם
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מ וױלדען תיז  וײ פון יפריימן אח ג
*רב״טער• ווו>םגערעגםע

 1« אנגענוכמן אאעם האם אז דאן םון
 פאר־ םיר אין איז עפעם ;םארם *גדער

 בין איך־ איבעוהעחננימ. אן וומוםען
 ארביים, סײן נעםאן האב ארזמגעגאננען,

ר מ  וױאד אזוי אױסגעהוהט האט אאעס *
 נע־ איז נשםה םיין םיר. צו םרעםד און
תן  האב איך או; צוםרײםעאט מרעקליןי ו
 איד אינהאאט. קיין געפינען געקענם נים

 צו־ אזוי װי סיטעא היין געםונען נים האב
 צױ און צוריםענע די ?אםעגצוברעמען

 זײ tv נשםה םײן אין םטרונעס םציקםע
מן. ואנץ א  זיד האבען םיר אין און ס

 אנטאױםען וועגען נעדאנקען נעםאאכטען
 די, םון אוומקלויםען ארבײםער, די ►ניז

געהאגדעאט. םיאוס אזױ האבען מזנאמנ
 בײ האבען געדאנהען דיעזע אויב גאר

 סאגהרע־ קײן אויסגעארבײט ניט גאןי םיר
 פאסירונג נײע רי האט באשאום, טען

 כיוז איך אז פעסטגעשטעאט, אײנםאך
 איחר דיענען — באװעגונג דער םון אוחנק

 באצאהיד א אאס ניט אבער פרײנר, א אאס
םיהרער. און טוער מער

 דעם נאך טעג פאר א געװען איז ראס
 צו צײט געםונען האב איך און מימינג
 םרוי מײן פארנאבט. א אהײם ?וכען
 די אז באקאאגס, זיך כיאר אאע װי ד»אט

 אז ריבטיג, אויף ניט זיןי פיהרען קינח[ר
נענוג. ייט פראקטיסען ןײ

 איר פאעג מענות אזעאנע בײ
 קינדער. די מיט דורכרײרען פאר אאע זיך

 א געװען שױן איך בין כיאא דיעזען אבער
 פאר פארכיאםערטער. א צובראכענער,

 טעג פאר אעצטע די האבען אויגען סײנע
 געזיכ־ ברענענדע םיבער די נע^זװאומען

 די םון האס כױט םוא באיקען די און טער
 עס און םיטיננ יענעם אויף טשעראײםע

 בא־ א םיר אין געריסען עפעס זיך האמ
. רײסען צו שאאגען, צו געהר .  און .
ם  םײן צו צוגעפאאען איןי בין רציחה סי
 דאם און !...געשאאגען עס האב 1אי קינד

 דערזעהן האט עס װען קינד, קאענערע
 באא־ א זיך דואט פאסירט, האם עס וו*ס
 װינ־ א אין פאררוקט ציםערינער א סער,
 זײן וױ צוגעקולוט שרעק מיט אין קעאע

 ברוט... א וױ האנדעאט פאפא״ ״דיער
 מיט פאראאםען זיינען אויגעאעך ?ײנע

 זיך קנײכדשעגדיג םרעהרען׳און קינדער״טע
 מיעד באאט... א װי געציטערם ער האט

 — צובר^כען און םיעד געװארען, איך בין
 גע׳שאא־ םײן פון אויגען װײנענדע צװײ

 די־ אין באנעגענט, איך האב קינד גענעם
 האס. קײן געזעהן נים איף האב אױגען ?ע

 און מיטאײד אונענדאיכער אן פארסעהרט,
 ה^וט װעאכער םענשען, דעם צו ליעבע
 גע־ האט גע״טלאגען, ברוטאא אזוי איהם

 פאו־־ זיך האב איף זײ. אין םינקעאט
 ^י־ער־ דערפיהאט זיך ה^ב איןי שעהמט,

 צ-ישפרונגען איז הארץ מײן שואדיג. ליך
 טי־עה־ ביטערע און װעהטאג פון נעװןורען

 די םין געריסען זיך ה^בען חרטה םון חנן
אויגען.

 ער־ דעם האבען קינדער מײנע
v w\ םאפא גוטען זייער דערזעהן מ$א 
 צוגע״ זײנען און צובר^ובען אווי

 הארציגער אונענדאיןי מיט #סיר צו םאאען
 אײ מין געגאעט און געדריקט מיןי ליעבע

כאר אין באגאײטעם און געזיכט דעם בער
געײײן. נױין

 פאױ־ גרויסען ‘דעם באוױיגט ה#ב איף •
 דאם פאראארען האב איך םײנעם. לוסט

 האב איך װאס בעסטע, ד^ס עעהנםטע,
 הארץ עטפפינדאיכע גוטע די ׳ארפאגט1נ

 געװען עם איז דארום און צובראכען, איז
 א װי אם האנדאען צו מעגאיך מיר םאר

מענש. בתםאאער
 פורא האב איף רעטען. זיך וױא איך

 מיט פוא אויגען ברענענדע יעגע םאר
 פעהר ניט זײ װיא איך צארן. און האם

! באנעגעגען
 םיר איז שװער, אונגעהײער ש^ער,
 װײא באשאדס, דעפ פאסען צו אנגעק;םען

דיע־ באװעגונג, ארבײטער דער אץ זײן
 ארבײטער־אחדות פון אידעאא דעם נאן ׳

איף. מײן פון טייא א געווארען איז
 אונטערדרייד די פון קאטיף רער װײא **

 ^שעהנערער א פאר ״שטי־יעבונגען די און םע
 צוזאטענ־ צוזאטעננעקניפט, איז צוהונפט
נשכה. מײן פון :ערװ יעדען כייט געװעבם

דיע־ פיעךזר ;יט קען איף נײן,
 מײן פאר צאד׳אעץ װעאכע די׳ נען

 אזעל־ טיט אײדען ־ נישפה און ־ .הארץ
 געה איך באשואדיגונגען. שרעקאיכע מן

J בע־ באצאהאטער און םיה.תנר אאס אוועק 
 ארבײטער״בא־ אאגעםײנער דער אםטער.
 דיע־ וױיטער אבאר איף װעא אבער וועגונג

prj טרײ• באײבען און

הר«ג. םאםאם פון
ן נ»ד אידי#

לאנדוי זישא

(םארטזעצונג).
 ערשטע דאס נעסט. געורנן םיר בײ אםאא זײנען אט און

 די :עסט. זיך צו אײנגעאאדען איף ה$ב לעבען םײן אין טןוא
 וױ גרעסערע״ נעווען זײנען שפייז או[ װײן אויף אויםגאבען

 װי ? סיגארען םיט ןובער םען םוט װאס גערעכענם. האב איך
צו• פאטער: צום געזאנט ה^ב אץי זײף טען הריגט אזױ

 סיגא םען דעראאנגט נאר, קום איך פרייגד מײנע םון וועאכען
זײן נימ ז$א םיר בײ װען אוםאנגענעם, געװען װאאט עס רען.
»אע. בײ וױ אזוי

גערעכט, ביסם דו :םארטראבט זיך האט טאמע דער
אנדערע״ םון ^פשםעהן ניט דארפסט
 איר״ם עםענט ׳צוטר$גען שאנטעא טײער זײן ברעגגט ער

 ארויס נעםט בענדער, זײדענע רויטע, די אפ בינדם און אויף
״^ט ז^גט: און סיגארען וזאװאנא זײנע פון פעקעאעך צוױי

!* םײנס אינגעא דיר, האסטו
 ד^זיגע די נעגעבען ער האט אינגאעף, נארישע אינז, און
 זאא איך כדי טײער. אזוי איהם :עװען זײנען װ^ס סיגארען,

 $פמד י1זי ער האט אנדערע׳ פון נידעריגער םיהאען ניט זיך
 געװאוסט האט ער װאס פאתעניגען, אײנציגען דעם פון ז^גט

אעבען. באשײדען זײן אין

 מיט ה^ט ער און געארבײט. םאײסיג זעהר ה^ב איך
 #זיף דאכט מיר ארבײט. מײן אגט1$נאבגעפ אינטערעס גרויס
 װיסענ״ דער פאר באגײסטערוננ םיין און האפנונגען פײ:ע—

 זײנע אין האט ^םטםאא אגגעישטעקט. איהם ה$בען ״טאפט
 זיד װאאט ער װי פונקם פײערא, א אויפגעפאאטערט אויגען

 וחט שטײכעא, זײן און זאכען, האאב־פארנעםעגע אן דערםאנט
 שםיײ דער געװען איז רעד, םײנע צו אײנגעהערט זיןי האט ער

 אױגען זײנע פאר װידעראםאא זעהט װ$ס פענשען, א פון בעא
.15^5^ עפע&

 צר געזעסען זײגען מיר ;^װענט אײן געדענק איןי
 אן פון נומער אעצטען דעם געװיזען איהם האב איף זאפען.

 געםונען זיך האט עס װעאכען אין זישורנאל, ארכעאא^גײשען
 ער־ די אין פאפירוס. אאטער אן פון ביאד פ^ס^גראפיש א

 נעװ^רען, נעגעבען ביאד דעם אונטער זײנעז װ*ס האערונגען,
 צװישן געװ^ורן געםונען איז פאפירוס דער אז געשטאנען׳ איז

 זיײ ערטער געװיסע אין זאמדען. עגיפטישע די אין שטײנער
 ־נעװען זײנען דאס פאררויכערט, געװעז שטיעער ד$ןזיגע די נען

 װאנ־ אראבישע די װאס געבײדען, םון איבערבאייבעכצען געװיס
 אפגערוםען זעהר זיף ה^ם ד^ס פארניבטעט. ה^בען דא־יען
 קײן פארבאיבעז ניט איד.ם אין איז עס — פאפירוס אויפ׳ן

 גאנצע פארשװאונדען זײנען עס בלאט. גאנצער אײנציגער
 ם׳איז װעלכע װערטער, רײהען שװאוגדעןnפא זײנען עס זאצען,
 גע- איז װאס פראגטענם, דער צוריקצױשטעלען. שװער נעװען

 ^ובער צױשעדיגט, שטארח געװען איז זשורנאל, אין געדררקט ױען
 :ערעדם זיף האט םראנטענט דעם אין אינטערעסאנט. זעהד

 ה$ט םען מצרים. איבער היקסען די פון הערשאפט דער *ועגען
 דעי פון פעריאד דעם און שפראך די קענען נאר ניט :עדארפט
 איבער׳ן געהערשט ה^בען חיקסען די װען פצרים, פון נעשינטע

 בא־ און שאדפזיניג זײז געדארפט דערצו האט פען נײה לאנ־
דורכדרינגליכקײט. גרויסע א זיצען

 א־נהאלט דעם אויסצו־געפינ׳גן אפגעזאגט זיף .האב איך־
פאםעד. פאר׳ן איבעתמל^זען עס האב איך ^־אגפענט. פדן

געהײפניס־ איבער׳ן :עזעסען ער איז אײנגעבויגענער אן
 דורכ־ איהם ער ד*ט כיאא פאר א ד^וקומענט. הימו^רײשען םואמן

 נדי גיכער, װאס אעזען צו באמיהט זיך האט ער געאעזען.
 עס װאו און אענער די איבערשפרינגען קענען צו ארום אזוי

 ער האט צײם צי צײט םון בריקען. בויען — זיף ;ױטיגט
 אאנגע א באפעריױננען. געטאכט זשורנאא פון זײטען די בײ

 פיט ער, ה^־ט ענדא״ך פארנוכיען. דערמים געױען ער א־ז צײט
 דעם דןי פון אפגערוקט פארפאטערטקײט, םון אױסדרוק א;

 בא'יז געז*נם. ניט ג^רנישט ער ה^ט אגפא:: א*ן זשורנאא.
 w!אראבער דאזיגע די טײװעא דער כאפט ״הפ, ;עשכיײכעאט.

 האבען זײ וױ״ ״ :אפגערופען זיך ׳שפעטער װײאע א עי האט
 װערטער דאזיגע די פארניכטעם״. און צישעדינט אאץ ד*ש
 גע־ •האב א'ד •1טא םרעהאיכען א אין ארויסגערעדט ער ר.*ט

ט, צושטאנד. םרײדעען א אין איז ער אז פיר̂ז
 םיר שאאםען. געאײגט זיף איך ה^ב שפעםער אביסעא

גע־ איד ביז מינוט סאר א צימער. אײן איז געשאאפען זײנען
 נים נאך איז ער אז געהערט, און אויגען ^פענע טיט אעגען

געשאאפען.
אײננעשאאםען. איד 1בי שפעטעי אביסעא

 איז םארגעקוםען, איז עס װאס דאס, ערקאערען צו אום
 איע״ געקענט ניט קײנמאא האב איר אז באמערהען, צו נויטיג

 Dir א*םם. א געברענט האט צימער מײן אין אויב שא^פען,
אויםוחנקען. םיר קען אעספעא נאכט א פון איכמ

 אז באםערקט, און אויםגעכאפט זיך איך האב בײנאכט
 איכט. א פון שיין ביים שרייבט און אעזם איגט, םאטער דער
 אז וױסענדינ, בריאען. גרויסע זײנע זיר אויף געהאט האט ער

 ער Dvn ציטער, אין איכטיג ס׳איז וחזן שאאפעה ניט חען איר
.געזחנן PH W ^יכט• ד#וס םארשטעאט בוך גרויס א םיט

 אײמעשאונ־ װי איהם ה#מ ארבײט די ^ננעשטתננגט, שטארק
 זיך ער הןומ שפרוננ, א ניט ער אײדער אײב, א װי גען.

 אויס־ װי אזוי חאבען גצדאנקען זײנע נעטראכט, געשנײטשט,
 פאר- נענומען ער ח^וט אם^א םימ נעגעא. זײערזג געצויגען

 זיך דערנ*ך נעדאנח..^ דורכםאיהענדען א כאפען שרײבען,
 נעכאפט, װידער איז גמכ^ן שםרונג א אונםערנע׳גנב׳עט, װיסנר

ענדעתמ. װיכטינע א פאפיר אוים׳ן באפעסטיגט
צושטאנר. א[א אין געזעהן ניט <ןײגמ$א איהם האב איך

גצארבײט. אאננ הןוט ער בעאבאכט. איהם האב איך
 זיגערישער א געטאז, אויכט א פנים זײן האמ סאוצים

 זײ אויגמה וײנע אויםגעהויבען וזאט ער געקראנען. אויםזעהן
 אין םארזונקען װידער ער איז דערנאך געאױכטען. האבען

 אא־ אן װי ענטשאאםען, ערנםט, געװארען איז ער םחשבות;
 בא־ זיך האט םנים צוקנײטשטען זײן אויח סאאראט. טער

 זעהט, װאס םענשען^ א בײ װי אויסדרוק, גרויזאמער א װיזען
 זיך ווארםט וועאכער אבער פאראארענער, א איז האמפף דער אז

ארײן. קאמםף אין פארט
איכם. דאם פאראאשען ער האס דערגאך

םינן* געקאונגען האט גאאסענטורעם דערנעבענדינען פון
געטאנט. חאט עס מאא.

 גאר- װאאט עם װי #םעע א געםאכט ער ד״^ס צומארגענס
 און צערשטרײט נעװען איז ער אבער פאסירט; ניט נישט
 נעװען אויגען זײנע זײנען אומבאװעגאיר נעשװיגען. האט

 וואא״ געדאנפען זײנע וױ םונקט װײטקייט, דער אין געװענדט
׳ דאנען. םון װײט געװען טען

איהם, געזאגט ניט געםרעגט, נים גארנישט איהם האב איך
 איך האב בכאא געשאאםען, ניט נאכט אעצטע די בין איך אז

 גארנישט האב איך אז אײנדרוס, דעם מאכמן צו באמיהט זיך
אן. גארנישט װעגען זיך שטויס איך און באמערהט ניט

 איך און צנזאסען נעזעסען זײנען מיר ווען דעי א^
 האט פראגמענט, דעם פון זין דעם גצםינען צו געמיהט זיך האב

 אײ־ געםאכם האט ער באםיהונגען. םײנע בעאבאכט אאנ; ער
 בא־ די וועגען גערעדט האם ער אנדײטונגען, אומ?אארע גיגע

 איז און שטאמען װאנדערעגדע װיאדע, די םון שעפסיגוננען
 דעם מאכען געװאאט האט ער װי אום^ותינ, םיעא געװען

אײנדרוס.
אײ יע, ,v\ :ארויסגערעדט איך האב ענטמוטיגטער אן

 ערקאערונג לי װעסם דו אז באמת, נאויב איך !פאטער בער
מיר״. םון ניכער געפינען

םאדנע. זעהר עפעס געװארען אמאא מיט איז אאטמר דער
 ער האט דערנאך געײארען, שטום װי אזוי ער איז אנפאננ אין

 נעװען איז שמײכעא דאזינען דעם אין געטאן, שמײכעא א
 םאראארענהײט. םרײדיגע א אויף עהנאיך געװען איז װאס עפעס,

 קעשענע״ פון נאםיץ־ביכעא זײז ארויסגענומען ער האט דערנאך
דעראאגגט. עם מיר און פאפירעא א דארט פון ארױסגענומעז

 אוים־ ער האט שארםזיניגקײט אויסערגעװענאיכער אן מיט
 ענטגע־ זיך די פארבונדען און װערטער דורכגעאאזטע די געפיאט

 אויס־ איז אינהאאט דער העראנאיפען. גענשפרעכענדע
 פון אויםגעהאקט געװען װאאט ער װי האאר, אזוי געקומען
 אך, אומבאשעדיגט. און גאנץ ארויסגעקומען איז עס בראנז.

 גע־ האבען זײ װערטער. געװארענע אעכעדיג העראיכע, די
נעדאנהעךבאיצען. טויזענדער פיט אויכטען

אונ־ אונטעמעפאאען איז מצרים אז פאסירם, האם ״עס
 װיאחנ זײ און םיעט, גרויזאםען א פון הערשאםט דער םער

 אאנד גאנצע דאס אז מעכטיג, אזוי געװארען זײנעז היקסען
 געאט, אין צינזען אורים אין הריגס־פיהרער דעם געצאהאט האט

פרוכטען׳/ און ברויט
 םאיםעע דאזינע דײ צוױשען װײמער. געאעזען האב איך

 נרויסע א םאנטאזיע, מעכטיגע א געפיהאט זיך האט שורות
געאעהרטקײמ. גרויסע א דיסציפאיה

 האט באיק םײן איהם. אויף געטאן קוין א האב איך
 איך האב ווערטער אהן איהם. אכטומ^צו מײן אויסגעדריקט
 װי אמאא םים איז ער האנם. םי^ איהם צו אויםגעצויגעז
 םארשטעאט הענט די מיט האט ער געװארען. אײנגעבויגען

 אביםעא אויםגעציטערם. וױ האט קערפער זײן און פנים דאס
 מיט׳ן געטאן שאקעא׳ א אױסגעגאייכט, זיך ער האט שםעטער

ענטשואדיגט. זיו װאאט ער װי קאפ,
נים״, אויםמערקזאמהײט סײן אװענם הײנט מיר ״שענק

 חנם םיר צו צו ניט שרײב ״און ארויםנעמורמעאט, ער האם
 דו jjm דעם אין טײא א אויך האסט ח םארדעסמ. גאנצען
 געדאנהען אאטע די מיר אין אױםנעװעסט ם׳נײ אויח האםט

םעהיגקײטען״. און
סאמענ־ זײץ שיהען צו טאטער דעם נעראטען האב איך

 נע־ מיר האט ער זשותאא. םון רעדאקציע תןר אין טאר
 נאר זײן, ניט ענטהאאטען האט נוםזגר נעקסטער דער םאאנט.

 טי־ האט רצדאקציע די װעמען ערסאעחגג, ד.'ם פראםעסאר
 גע־ איהם האב איו נעאצהרטער״. גרויסער .אונזער טואירט
 האט װאס ימנע׳בוך־וומרים, םון אײנער געווען איז דאס קענט.
א אין געחאאטצן פייעראיכקייט מיט  זײנע ׳ וױדערחאאען אי

 נע״ ךא אויך אח אזוי ערקצזנרונגען. אומזעיגע און כאגאאע
את םארדחגחט געוחנן קאמצנטאג.איז 1״1 םא^ ךער ווען

פון אכסוננ *י _____
ר מ r * סים « m חו««ח׳דימז און נייעם 

 pC באהוי«םוננ באריהםםע די אונסערעםיזומ ער חאם אופן
 מנמם דער *ז ם^אווױס, יזזעפום היםט*די<מר אידמתן דעם
 דעם דאנק א אירען. די םיט 8איחןנט״ אױ היקםעז די פון

 נארימע ^ור א *תיםצוזאנען םענאיכקײט די נעהאט ער האם
 דער וועםען אבינו, יעקב *ו ב»װג 1אי נעדאנימך נממיע און

 נתי• חןם *ין פארוואגרע׳צם האם םאנוםקריאם עניפםיטער
 )אױס זעהם עם װי יע, היסםען. די םון קרינם־םיהרער זאםען

 יצייט״ ,װיסענמאשםס ם^רט חזזינעז חןם םון דעוויז דער איז
 געווען איז ציעל רער בעםער״. »אץ — ערנער ״װאם נעײעז,

 די זיך אויף געצוינעז האט ימוםענטאר דאזינער דער עררײכם,
 קרינםםיהרער!... א — יעקב אױםםערמאםהײנ^ ^נעםיינע

 םונ־ א איז פאםריארו *<טער,'גאטםםארכטינער דאזינער דער
 ענטדע־ װאונדערבארע דאזינע די און !מעררער א םון דיר
 דים־ אוז צייםוננען הונרערטער 1אי אפגעררוקט נעווען איז קוננ

 •אינטעאמענםע טויזענדער םון הײמען די 1אי נעװארען הוםירט
פענ׳טען.

 פראפעסאר באריהםטער דער װאם נעהערט, האם ״איהר
?״ אבינו יעקב װענען זאנם ד.

 ״קא־ די װענעז דיםפוטידט און נערעדם פיעא האט מען
ד. פר^פעםאר פוז פענםארען״
 םאטער׳ס דעם ער׳טינען איז נוטער תוםענדען אין ערשט

 און פלאץ באשיידענעם זעהר א אויוי ערקלערוננ, זאכהיכע
 צונעליינט האם רעדאסציע די קאםענטארען. באזונדערע אהן
 די נעדרוקט נעװען איז נומער םארינען דעם איז »ז זיך, םוז

 םיט האט װאם ד., פראםעםאר םו.ן _ערקלערונג װאונדערבארע
 אכדערע יעדע אינטערעם. נרויםען אזא ארויסנערוםען רעכט

 נעשיכ־ די אז װייזען, צו אום אבער, איבערינ. איז ערקלערוננ
 אינטערעם אן ארויסנערופען האט םאנוםסריפט דעם םים םע
 דאזינע די אויר רעדאהציע די דרוסט סרײזעז, ברײטסטע די איז

 זיך אויף גיט טראנט זאנענדינ, אטת דעם װאם, ערקלערוננ,
 וועט און סראםט, דורכדרינגענדער שמארקער םיז שפורען די

 װאם, אבער אינםערעם, איז ניט װעלנעז ארױםרופעז ניט זיכער
 םון שפויעז זין־ איז פארט האט אלעם, דעם אזי\י הופענדיג נימ

י אז װײזט, און ארכײט ערנםטער  א ארויםנערופעז האט י«ר י
 האט ערקלערוננ דאזינע די קרייזמן. ברײטע אין אינטערעס
ם. אין שול א אין לעהרער לאטײנישער א װ., הער צונעשיסט

ט׳ן נעטאז 'שאקעל א האט םאטער 1םיי א און קאפ מי
ט נעטאן, שטייכעל װארט. איינצינ קײן ארויסרעדענדינ ני

אױם־ איך האב אונטערשטיצען!״ דיך װעט ״ניעז
די םון עםיץ נומער. קופענדע; דעם ביז ״װארט נעשייעז.

 !פארטיידינען דיך ארויס װעט װיםענשאםטם־מענשעז אםת׳ע
פארדינםטעז״. דיינע לויט באלויגען דיך װעט מען

:נעענםפערט בלויז האט פאטער דער
ױ?״ נלויבסט ״דו ניט״. גלויב איך אז
אויטנעלאזען, זיך האט עס נענאננען. זיר איז צײט די

נערעכט. נעװען איז ער אז
שװאבער. או־ שװאבער אלץ נעװארען איז טאטע רער

 ענדליך קראנק. ערנםט נעװען װאכען צװיי םון ציים א איז ער
 בין איך װען כעםער. דער^יהלט אמאל םיט זיך ער האט

 אפנע־ מיר צו זיך ער האט איהם, בײ געזעםען צייט אײענם
צו נעשטערט מיר האט סען װאם דאס, דו ״ענדינ :רוםעז

ענדינען״.
:צונעלײנט ער האט ישפעטער אביסעל

פון• קראפט. נעה״םעד א פון רענירט װערט װעלט די״
 לעבען. מיין ביםט — דו זוהן, מײן ביםט — דו נאט. א עפעם

 פארמאטערט. מיד, ביז איך איןישאטענס. װי דא, לינ איו
 נעלוננען ניט איז םיר זארנ. םיט םול נעװען איז טאג 1מיי
 בין דאך אבער טאן.. נעװאלט האב איך װאם דאם, 1טא צו

 איז דײנע. אין שטרעבוננען מײנע דערהען איך רוהינ. איך
 ױננ אזוי פונקט אויפלעבען פעהיניוײטען םיינע וועלען דיר
 דאזינער דער מיר. איז נעװעז אמאל זיינען זיי װי מונטער, איז

 הערליכע א באשאפט און םיך טרײסט אוז בארוהינט געדאנה
 דיר אין ערװאכעז און א״נשלאפען װעא איר אז םאנםאזיע,

לעבען״. ניי א פאר
 אויף אײננעשלאםען ער איז נאכט דערזעלבער אין און
 איך נע׳נוםם׳ט. נארנישט ל״כם, נעשםארבען איז ער אײבינ.

 ער םארםאטערט שטאריז װי נעהאט, ניט אהנוננ קײן נאר האכ
נעװען. איז

6.
 ער־ איהר. אויף pip איך !װעלט די איז זאנדערבאר

 טוםלען זײ װי טענשינן. די שטענדינ זיך אײלען נעידװאו
'! ו י  1םי אוים גורל זײער אויױ פאלט ווענינ װי דאך און י
 די אין װערט. א לעבען םעגשליכען רעם ניט עס ויאם דעם,

 האר־ נעלעבט מענשען רײכע כאטש האבען צ״םען אםאלינע
 האבען איצט נעײאנט. און ברײט אדער שעהז, און מאניש

 לארענצא א םון סטילי אין מענשען ע3רי( קײן ניט 1שוי טיר
 ?אםיטא־ נערװעזע בלויז טיר האבעז איצט הערליכען. דעם

 וואם אלץ, םארשטעהן אין באשרענ?ט זײנען װאס ליםטען,
 ?ליירען זײ שפעקולאציעם. זײערע צו שײכות i״p נים האם
 אננע־ זײערע םון נעוחגחנליכםטער דער װי אזוי פונ?ם זיר

שטעלטזג
 אזוי זײ זיינען װאפ ? םענשען די אזוי זיד טומלע[ װאם

 זיינען זײ װאם דערםאר, ניט דאך איז עם . ? םאייארוט
םיט םול זײגען בעסער״ען אלע שפײו. שאפען מיט םארטםצן

'..-.a ■׳.y 1Z ״ ־ 'י ׳ - ־■׳ •
 בזד איו םענשחייט דער םון טײא סאײנער א בלויז אח *ייייי#

 ד^ס אז אתסזנגאיה י¥ר איז עס ערד־ארבײט. בױמ שעטםינם
 וױין, צואיעב אדעד בריאיאנטען, אדער קאײחנר צואיעב זײן זאא

 דערמיט. םארנומען אי? םײא אוםבאדײטענחגר אן באויז דױיא
 םון םאשין גרויסער דער אין ארבײט זײן יעדצר האט דאך

 בעאמטע, !יעען מענשען םײנסטע .די געזעאשאםט. אונזער
זזאםנים. צינדקאײבער,

 דער אין אעבען? מענשאיכען םון ציעא דער איז וואס
 און קרעםטען די װען ױגענד, םריהער דער אין און ?ינדהײט

 ענטוױק• !יך דארםען אינדיװיתם יעדען םון פעהיגקײטען די
 זײער אין *יהם םאר זיך דארםען אעבען און וועאם וועז ל&,

 אײנער, וױ אאע, \וערען םאנאנדערשפרײטען, נרוים נאנצער
 שוא דעספאטישער דער םון ראםען די אין ארײגגעשאעפט
 אײן איו אעבען גאנצע דאס און יוגע׳נד, די און אא־וױסענהײט.

 דאס םאר נאר רוהם און גאיק םאר ניט שטרײט, אאנגער
 װערטען, אעבענס קײן ניםא זײנען עס אעבען. אין נויטיגסטע

 dp אײנעם, יעדען םון עאטער דעם ענטשפרעכען ז#אען װאס
 מען װעאכע צו צײט־פארטרייבונגען, נראבע דא נאר זײנעז

 טיםע, קײן ניטא איז עס צײט. צו צײט םון איבער זיך גיט
 צודרעהט ״ארעם »ז דא איז עס רעאמיאן. זעאבסטשטענדיגע

 אגרוםען געדארםט ריכטיגער װאאט מען װאם הריםטענטום,
 בא־ םאר׳ן אכטונג שום קײן ניטא איז עס גאטאעסטערונג.

 נאר איז עס איעבע, םון אינסטינקט פאר׳ז אעבען, פון נײער
 נידערינע, אדער.א מאראא, היםאקריטישע און נארישע א םאראן

 און ארבײטסזאמע טויזענדער פארדארגענהײט. עסעאהאםטע
 דער םון שװעא דער בײ שטעהן באײבען מענשען סאאירע
אעבען?״ מײן םון געװארען איז ״װאס מװ־םאענדיג: עאטער,

 אבער םיר, אז געװענדם זיך האט װאם ;אאץ געטאן האב איך
 אויס־ זײנען װאס גאײן, און שעהנהײט םון ברעקאעך אאע די

 אומבא־ און קאײן אזוי געװעז זײנען חלס, מײן אױף געםאאען
 א םון נעשטאאט א אויף אעבט זינען זײער אין און דײטענד.

שעהנערס. א בעסערס, א אעבען,
 אז געבען, גאט זאא פרײ. און אײנזאם זיך םיהא איך

 ניט לןײנמאא םיך זאא מאשין באפעאענדע אאץ גרויסע, די
 קײנער און ארבייט, איך ימדער. איהרע צוױשען אדײנכאפזח

 מיר פאר איז זי איך. װי ארבײט, זײן םיט צופרידען ניט איז
 מײן אין װארצאען טיםע ארײנגעאאזען האט זי הײאיגסײט, א

 אױסעראיכע הײן ניט זוך איך נשסה. מײן אין און אעבען
 זיך זאאען אומבאקאנט. באײבען װיא איך עהרע. און מאכט

םענ־ :םיהרער זײערע ארום ארומזאמאען מענשען מײםטע די
 םרײנדאיכקײט און גראבקײט װעמעס ׳?עם שטארקע מיט שען

 זיך זײ זאאען גאט, אאעמען. פאר םארשטענדאיך אזוי זײנען
 אין שפיעא זײער םיט אאײן נאר װיאען זײ װיםיעא שפיאען,

צײגונגען. איבער םעסטע זײנע מיט יעדער פאאיטיק*
 װעגען באויז אעז איך אז ניט, מײנט און ״דא איך זיץ אט

 פיהא, איך נײן, פעאקער. און שטאםען םארשטארבענע אאנג
 ברענט אעבען טײן װי ארבײט, דאזיגע די מיו נעהרט עס װי
 םואער וחנרט קאם מײן װען מיר, אין העאער םאנאנדער ױך

װיסען. מיט
 מײנע מעבאירט זײנען םעבעא װאונדעראיך ס׳ארא מיט
 בײטאג !זײ אין אופט די איז שײן םיט םוא װי !ציםערען

 װאוײ גאנצע די םארגיסען שטראהאען איהרע און זון, די אײכט
 אין אאמפ. מײן ברענם בײנאכט מבוא. גאאדענעם א מיט נונג

 קעראסין דער װען קעראסין. קענדעא דאס שטעהט ץינקעא
 אנםיאען נאכאםאא איהם מען קען אויס, ברענט אאמפ דער אין

 בא־ און אנגענעהם איז געדאנק דאזיגער דער קעראסין. םיט
רוהיגענד.

 ?ומען עם געסט. םאראן םיר בײ זײנען צײטענװײז
 א װערט עס װײן, ביאינען און םרוכטען קויױ איר חברים.

ר צײטענוױיז ױם־טוב. פרעהאיכער מי ^ ען מ  םרויען... ױנגע קו
 ׳ניט יז»ך אנדער הײן םאדערען װאס םרײנד, װאונדערבארע

 איפען, שעהנע דיערע :ניט אונז שטערען זײ פרייד. אױםער
 דונ־ זײערע געאעכטער, טראציג זייער קערפערם, ױנגע זײערע

 צױ צארטער א םיט ארונטער זיד אאזען װאס אויגען, קעאע
 דא־ שטראמט עס און געעםענט ברײט זײנען אדער שטימונג

 ׳— סטאטוען, אאט־גדיכישע םון װי טוי, און גאאנץ זײ פון מאאט
 ביי מענער, םאר פאסען װאם םרײנדעם, איעבע זײנען זײ #א

פאאן. ערשםען אױם׳ן שטעהט אעבען אין בארוף דער װעםען
םרעה־ א נאך און — ׳םריה דער אין אױן* זיך חויב איך

 אין — גוט, שטענדיג זיך שאאםט אוחןגט םארבראכםען איך
 שטענדיג איך םאעג אוניװערסיטעט אין אװעק םאעג איך אײדער

 נאך זיך הא עס װאו ציםערעא, ?אײנעם דעם אין ארײנקומען
 םאעג נעריהרטער א און װײן פון ריח זיסאיכעד דער געםיהאט

 װאזע, הויכער שעהנער, דער צו האפ דעם טאן .שאיןעאא איך
 אביסעא עפעא, אײניגע םארבאיבען נאך זײנען עם װעאכער אין

 געשטא־ איז עס װעאכען םון הויך דער אין־ און װײנטרויבען
באומען. העא־רויטע םון בוהעט א נען

 דעי איבער געגאנגען בין איך װאס צײט, דער אין און
 אויפ־ געדאנקען נײע און נײע אאץ האבען גאם, זוךבאגאםענער

 וועגען געטראכט איך האב אאץ םון עםטער מיר. אין געאעבט
 די דורך אונטערנעםען געװאאט זיך האט מיר װאם רײזע, דער

 הענגענדיגע מיט שטעדט געװען אםאא זײנען עס װאס אענדער,
םאנםאזירט אױך ז־ןאב איך ננוח. אין בבא אין גערטנער:

 זץ־ אין ענטהאאטען וועאכע זאםחנה עגיםטישע די וו)ענען
צײםען. היסטארישע םאר םון דענהכמגאער ווערמםואע

I M H

 יוני< « ורעגעז פראגע דער צו
װײדדט־סקייל. .

ענםפער) (אן

!חנדאקםאר ווערםער
 אויסצושפחנםןן כױר ערצױבט

 םון ארסיקעא דעם ווענען סייגונג
 ״נעחננסיו נומער אעצטען פון םאאוױן

 װײחש ױניםארם א וועגען קייט*
m,> גאײד• אאעמען
 א דאס איז זאגענדיג, אםת דעם

 גײעד♦ קײן ניט כאטש געדאנק, טער
 #1םרא די האט םאאוױן פרײנד וױ אזוי

 אא• רעדאקםאר דער און אױםגעחױבען
 חונ^ װעגען דיסקוטירען צו אײן דעט

 םיי• םיין אויםשפרעכען אויד איד וח̂נ
נוננ.

 ענטשולדײי מיר זאא סאאװין םרײנד
 !אל מען װי אזוי אויס קוםט עס נען.

0 וועאכע דראמא, גוטע א נעהמען m 
 V אױוי װערען אויםגעפיהרט נאטיר^יד

 ‘סינעריס# שעהנע מיט סטײדזש גרויסען
 א אי| אויםפיהרען דאס זאא מען און

̂שםע! אאעם צום ציםער. פרױואטען  על
 אזױ זאך די סאאוױן פרײגד מאכט

y דעם םיט דעבאטע דער םיט מיש tt 
 מיט און מאנופעקטשורער טעאיגענטען

 אי§ דארװינען. םון בײשפיעא דעם
 ערשטאגמ אז געענטםערט, איהם װאאט
 אױסגעשפראמנן, ניט זיף דארװין האט

 באוין האט ער זײן. אזוי דארח עס אז
 דאס או אזױ, איז עס אז אויסגעםונען,

 האט ער ניט און נאטור־רעגעא, א איז
ודייי יעצט ביז אנדערע נים און געװאוסט

 נאטותער״ װעגען אאעס ניט נאד סען
 וואס םאר אײגענשאםטען, און שײנוגגען

צדא אגדצח^ נ^ט און אזױ ?ימצן ?ײ  נ
 אין נאטור די אז פיעא, אזוי װײםען מיר

 נאכפאלגעןו זאאען מיר װען און גרויזאם,
 איי• םארניכטען מיר דארםען #נאטור דער

 9גײ\ עקזיסטירען. צו אום אנדערע די נע
« סענשען״ דאך מיר זײנען דערױוי  טי

 סארשט*•■ סיר םארשטאנד. מיט שכא,
 די סארגיככתז דארםעז םיר ניט אז הען,

 אויפצױ שטרעבען מיר נאר שװאכערע,
 גע■ װערם װאס אאעס ;אאעמען הױבען
 ״מעגאיןי אעבען. צו רעכט א ד,אט באחנן

 פאר־ װאאםען חױת און פאאנצען װען אז
 געפיחרט ניט אױןי זײ װאאט *שטאגען,
נאטור. דער פון געװארען
 װײדדןד ױניםארם א װעגען יעצט

£----- אאעסען. פאר סקײא
 דעם פר1פ םראגע סײן גיט איז דאס

 װעאבדפרא״ א נאר אלײן, חאאוקמאכער
 רעדאיד הערר רער װער, װער, באעם.

 אאנג שוין אז צוגעבען, מיר װעט טאר
 tv טענוז׳ן, װאס מענשען, זיף געםינען

 jwnp דארח אײבארער׳' ״קאםען דער
 וױ םיעא אזוי פונקט ארבײט זײן םאר
 אר• ז״ז םאר םראםעסאר קאאעדזש דער

 #<טא געהט עס אז זעהעז, מיר און בײט.
|1: ־ דערצו... ר,ע |

 װאיי סאאװיז, םרײנד איך, זאנ דארום
 ע& און וועאט־פראבאעם א נעהמען רזם

ױג ? קרײז ענגען אזא אין ארײנםיהחגן  א
 געטאן עס דארוי םראגע, די דעבאטירען

 פאד נאר ניט און אאגעםײן, אין װערמן
f: ױניאן. קאאוהמאכער דער c

»85 א. מעםבער װאל«ך, ם״

 ארבי* הראנהען א שטײצען
P שאפ. םון טער

 בל»< און איטםאן פון ארבײטער רי
ט #שאפ םון אםרײטאר אן שטיצען  מי
 Jbarvopy אן םאסירט האט עס װעםען

 אונפינחיג צײטװײאיג איהם מאכט װאס
 חא• שאם־מיטינג א בײ ארבײטען. צו

 שטיצאן צו באשאאסען ארבײטער די בעץ
 נצ• וועט ער ביז ברודער קראנקען דעם
 שא• םון ארבײטער יעדער װערען. זונד
 א געגעבען קראגקעז דעם םאר האט

 ארײנגעבז האט װאס ארבײט, דע
 rm האט םירםע די דאאאר. 46

 חנם האט מען און איבעריגע דאס
 װאף פואע א םאר ארײנגעשיקט דער

nשDv —דאאאר. 65 ־
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ניט• *דט* ש> זיך דורברײדען
 אײנצױ פאאן װיאסאן׳ס פרעזידענט

 קאמיטע רענרעזעגטאטיװע א בארופען
 און ארבײטם־געבער םון ארבײטער, םון
 דורכצורײדען זיך םארם־ארבײטער םון

 רי צו אײנע םארהעאטניסע זײערע איבער
 װאס סארט״ דעם םון ניט איז אנדערע,

 באגריםט ענטוזיאזם מיט אדער ךאףןו
 םארװארפען צארן מיט אדער װערען,
ווערען.

 שפ#־ זעהר קײן ניט איז פלאן דער '
גע־ זײנען צײטען אאע אין נעצ־נייער.

 אוםן בשום האבען װעאכע מענשען, װען
 קאפי־ װאס םאר אײנזעהן, געיןענט גיט
הא־ זײ אז זיף, שאאגען ארבײט און טאא
 געדארפט און געקענט אײגענטאיך בען

 דעם םון זײנען, זײ בשלום. צעבען
גאר־ מענשען, דיעזע םון שטאנדפונקט

 םאר־ סיט שונאים נאטירלימג ניס־ייןימ—
 איגטערע״ ענטגעגענגעזעצטע יעדענע,r ו

שותםים, פארטגערס, זײנען זײ טען.
 איז צד, אײן םאר גוט איז עס יוואס און
 צװײ־ דעם םאר גוט זיין אויך םוז און
 םאר ? מחאוסות די װאס צו טו צד. טצן

 האט זײ צװישען אז זין, שאאגען וואס
 אײביגער אן הערשען נאדארפט גאר

 דא איז דא אז אנדערש, ניט ? פריעדען
בײדע. די צוױשען םיספארשטענדניס א

 םארשטענדי־ ניט פשוט זיף וױאען וײ
 װאס־זשע שנאה. די דערםאר און גאן.
 מים־ דעם דארו* מען ? דערצו מען סוט

 דארוי מען באזײטיגען. פארשטעגדניס
 רײםען װעאכע די, אט צוזאםענברענגען

 זאאען און זיף, צוױשען זיןי בייסען און
 דאן װעאען זײ צוזאמענרײדען. זיף זײ

 אומזיסט זיןי האבען זײ אז אויסגעפיגען,
1r~ ועט עס און באקעמםםט, ביטער אזױ> 
 םריעדען. אײביגער ומרשען ׳

 םון אײנער איז װיאםאן •רעזידע;ט י•
 דער אז ןאויבעז, װעאכע מענ^ען, די

 איז קאםיטא^ צװישען קאמפף נאנצער ׳
 מיס־ אונגאיסאיכער אן םון קוםט *ובײט

 םון אינטערעסען די אז נואר׳מטענדניס,
 גארניט זײנען ארבײט און קאפיטאא

ניט זאא מען אז אהיפוף׳דיגע, ־■•
 אאעס, ׳טאום. מאכען זײ צװישען מענען
 דורכ־ זיף גוט איז נאר, דארף מעז װאס

צזרײדען.
װעא־ מיט שטאגדפונקט, א איז דאס

ן  האבען װאם םײסטע, די און סיר מ
 אר־ דער איבער םארטראכט ערנסט ןיף

 ניט סענען און ניט זיינעז גײטער־פראנע,
 אז מיר.םײנען,״ אײנםאחפטאגען. ^ין
 מיםםאר־ מינדעסטע די ניט העחןןט דא

 זעהר װײס גןאפיטאא אז עטענדניס;
 די אז און איהם, םאר גוט איז װאם ״גוט,

 און, װײסען, זײט, זייער םון *ובייטער, ן
 גוט איז עס ׳וואס זײ, םיהאען מעחה גאך

 םון אינטערעסען די דאס און ;זײ םאר ^
 ניט װירחאיף זײנען ארבײט און קאפיטאא

 םאכען גוט קען מען װעאכע *זעאכע, $׳
M' סאנםערענצען. דורך רײד, חרך

 דעם םון אז אויף, אבער עס מיינט
M קאנ- אזעאכע אאע זײנען *טאנדפונקט 

 איר־ אד.ן דארםען און ׳&עדאיף, םעחננצען
i m װערען? פארװארפען קאעהר װעאכען

טא־ מײנען װעאכע םיעלע, דא דינעז מס
;! «  קאנםערענ־ די אז טענה׳ן, זײ אזוי. י

ארבײטער־ענערגיע, די אפ שװאכען צען
 אײנ־ דעם םון ארבײטער דעם אפ ציהען :<י

 דער־ הען ער װעאכען אויף ווענ, ציגמז
זועס־ סאמםןי ״דורך ציעא^ זײן גוייכען

 באויז ניט איז רעכט״ דײן דעמרײכען םו
 אמת, אן נאר זײ׳ םאר װארט מעהן א

s בי״ דעם םון געאערענט האבען זײ װאס 
 איצט ביז »ז װײםען, זײ ,אעבען. טערען
 ניט זאך קײן נאןי ארבײטער די חאבען

 מינ־ דאס םאר קאמםן*. אהן !עוואונען
 זיך געםוזט זײ האכען רעכט דעסטע
ivnfMr די איז דערםאר און בצוםען, און

 און דורד, זיך רעדט ״געהט, צומוטוגג:
 באויז װערעך רעכט אאעס שוין װעט עס
דעמאגאגיע• יטטיק א

 בײ פעסט שטעהען מיר אויף און
 דורכרײדען־ דעם םון אז םײנונג, אונזער

 כייי ;ארויסקומען ניט גארניט װעט זיף
 םויגעאעף קײן אײנרײדען ניט זיף קענען

 רעםרעזענ־ די װען אפיאו בוזעם. אין
 דורןי זאאען צדדים דרײ די םון טאנטען

 םרובי־ דרוס מאמענטאגעם שטארקען א
 װאס אפגרונד, דעם אריבערשפרײזען רען
 דעראאנגען זיך און זײ, צוױשען איז

 עס װעט חענד, די ברידעראיר כאומרשט
 אאגע די װירקאיכקײט דער אין אבער

 קאפיטאיצ צוױשען םארהעאטניסע די און
 און ענדערען ניט האר א אויח ארבײט און
 צװי־ טראבעא דער פארבעםערען. גיט
 טיע־ םיעא איז קאפיטאא ארבײט־און שען

 הארמאניע־פרעדיגער די אט װי פער,
 ־W וחנרמנר־ממךדז שעהנע מײנעז.

 ניט מיר זעהען דאף העאפען. ניג־װאס
 םרעזידעגט םון פאא{ דער װארום אײן,
 בא־ זאא און װערען באקעמפפט זאא

 שטיס א אאס דורכאויס, װערען טראכט
דעמאגאגיע.

 אײ זײנעז מיר וױיא דערםאר, טאקע
 םאר־ ניט קען קאמםןי דער אז בערציעט,

 איז רײד, שעחנע דורף <וערען מידען
 שרע־ צו זיך אורזאכע סינדעםטע די ניטא

 טא־ אדרבה, קאגםערענצעז. די םאר קען
 ארבײ־ די צװישען דא נאך זײנעז׳ מער
 דער אין גאויבען װעאכע אזעאכע, טער

 נאף זײ ivp װאס טו רייד, פון װירקונג
 װי טעות׳ זײער אין איבערצײגען בעסער

? םאאז אזא םון דורכפאא דער אט
אויסגע־ קען װאס אײנצי^ע, דאם

 איז, #פאאן דעם אט געגען װערען זעצט
 ארבײ־ די מען חארמעט דערוױיא דאס
 ניכרגע־ און ניט־געשטויגענע מיט טער

 אײ־ איז דאס אז און מעשױת, םאויגענע
 פאע־ אזעאכע אאע םון ציעא דער גענטאיך

 אר־ די קענען זײ דורף דאם אויף/ . נער
 זײערע םון װערען םארראטען בײטער
םיהרער. אײגענע
 צוגע־ קען דאס און זײן, קעז דאס

 קען אאנג <ױ אויף אבער װערען, געכען
 װי םעהר נים זיכער אנהאאטען? עס
 הא־ דאך דארף מען וױיאע. קורצע א

 אונטער ־אומשטענדען די זינען אין בען
איצט. אעבעז םיר װעאכע

װעא־ םאקט׳ אײן ברענגען דא אאמיר
 םײנען. מיר װאס טאכען קאאר װעט כער

 ארויס־ בײן האאטען שטאא־ארבײטער די
 שטאא־ דעם געגען קאמםןי אין געהן

 איײ אין האט פרעזידענט דער טראסט.
 םאראאנגט מעםעדזשעס זײנע םון נעם

 און ארבײט צװישען װאפענשטיאשטאנד
 װאאטען שײנט, עס װי און, קאפיטא^.

 לס אװ ם. א• דער םון פיהרער םײסטע די
 פרעזי־ דעם ערפיאען געװאאט זעהר

 אאע זײ גיבען דאך און ;װאונש דענט׳ס
 זײ( אין גאמפערס אמשא, וױ, צו, אפען

 ער װי אז פרעזידענט, צום טעאעגראמע
 אײנ־ אין האנד׳צען געװאאט ניט װאאט
 װאונש, פרעזידענט׳ס דעם מיט קאאנג

 ארבײ־ מיט טאן צו דא אבער ער האט
 באשטימטע זײערע האבען װעאכע טער,

 קע״ ניט וועט ער דאס און םאדערונגען,
 אויב לןאמםף׳ א םון צוריקהאאטען זײ .נען
 נאכ־ ניט װעאען םאדערוגגען דאזיגע די

װערען. געגעבען
 גאמפערס אז זײן, משער זיד ?עז מען

 אנגענעהם, זעהר געפיהאט ניט זיך האט
 איז ער אז צוגעבעה געמוזם האט ער װען
 גע״ אבער עס האט ער אאמעכטיג. ניט

 דער םארט איז דאס וױיא טאן, מוזט
 פאסירט שוין דאןי האט עס װײא אםת,

 הא־ ארבײטער די װען םעאע, םיעאע איז
 זייזך םדן קעפ די איבער געהאנדעאט בען
םיהרער. רע

צוגעבען שױן זאצען םיר װען

 -ארבייכמנײע n אז מאםענם, א אוין•
 קאגפערענצען די אױןי פחגזצנטאנצתן

 םאראאנ־ n צו אהיפוןי האגדאען זאאען
 ארבײמער, די םון םאדערונגען און גען
 אונ״ גרויםער צןײן ניט אאץ נאך עס איז

 א*ז, פאסיחנן, קען װאס אאעס, גאיק.
 רעפרעזענטאנטען זאגענאנטע די דאם

 אר־ די און הינטען, םוז באײבען װעאען
 זײ• אריז אגגעהן װעט בײטער־באװעגונג

 ניט זײנען ארבײטע^םיהרער די נאר
 ניט זיכער און דוםקעם אזעאכע אאע

 וױ־ טאקע נשםות. םארהויםטע אזעאכע
 איצט, םיהאען ארבײטער די וױ סענדיג,

 אײדער איבעראעגען, גוט זיך זײ װעאען
 אײן מאכען צו באשאיסען װעאען זײ

 ארבײטער די מאכען זאא װאם שריט,
 זיײ זײ װי געשטיםט, רעבעאישער נאך
איצט. עס נען

 אפשר װאאטען קאנםערענצען אזעאכע
 .דעמאראאיזירענדע א האבען געקעגט
 באװעגונג, ארבײטער דער אויף װירקונג

 װיקע־ איהרע אין געװען נאןי איז זי װען
 געשטאנעז הױם נאף איז זי װען אעןי,
 נים קענען מיר אבער םיס. איהרע אויף

 איהר איצט קענען זאאען זײ אז אײגזעהן״
 אר־ די שאדען. מינדעסטע דאס אויןיי

 ריעזיג־גרויס, צו איז בײטער־באװעגונג
 דאזיגע די אז ציעאבאװאוסט, צו איז

 קאע־ װארפעז קענען זאאען סאנטערענצען
 גןאנ־ די יע, םיס. איהרע צװישען צער

 װי און שטאטםינדען, מעגען םערענצען
 םיהאען, ניט זאאען מיר רעװאאוציאנער

 גע־ רוהיגען א מיט צױןוקעז מיר מעגעז
 רע־ זײערע או[ האנדאען זײער אויח םיט

זואטאטען.
 איז זאך אײן האבעז נאר דארף מען

 ארבײטעד־רעפרעזעג״ די װעאען זינען,
 ארבײ־ די אויןי פעסט שטעהן טאנטען

 געװאונען שוין זײנעץ װאס טער־רעכטע,
 םון ערקעמפפונג די אויח און געװארען
 םאא־ זײער צו ביז רעכטע, װײטערע

 די דאך װעאען באםרײאונג, יגער1שטענ
 נאר שאדעז^ ניט נאר ניט סאנםערענצען

 נאר נוצען. גרויסעז םון זײן װעאען זײ
 און אנדערש, םאסירעז עס זאא טאמער

 דעם דורף ארבײטער־םארטרעטער די
 םון רעפרעזענטאנטען די םון אײנפאוס

^רע די  אפטרע־ זאאען צדדים צװײ אנ
 אײנציג־ און ריכטיגען זײער טען׳םון

 איז ארבײטער־שטאנדפונקט, מעגציכען
 און געפאהר, םינדעסטע די גיטא אױןי

 אינ־ דעם פון ארויםקומען נאף קען עם
 אר־ גאנצער דער םאד טובה א דירעלןט

 ארבײ־ די װעט דאז בײטער־באװעגוננ.
 הענען, ניט אנדערש נאר טער־באװעגונג

 געגען ארויםטרעטען ענערגיש מוזעז וױ
 אויפ־ זיד איצט בי*ז האבען װעאכע די,

םיהרער. איהרע אאס געשפיעאט

 ם»ד. זײער
x אין םאחי ביםעלמ p קיק נים איז און 
 םארהעלטניס־ א אין וועחס tvp הרי«עא.

 נײ א#רײםאר אן צײט מעםיג־סורצער
 «ו אבער ז. א. פרעםער » הצאוסם,

 פ$• דערצו מייל#»ר, ^יידיעם « ווערען
 םען און צײט, םעהר שוין זיד דערט
 עס טצ^כה. די גוט קענען טאסע דארף

לד » איז  בעם־ דעם אין טרײד״ ,םקי̂י
 די נראדע ראף, און װןורט. םון זין טען

 הינ־ דער אי) וײנען טײלארם ליידיעס
 נעװען איצם ביז באלוינוננ פון זיכט

 אנ־ מאנכע פון צוריקגעשטאנען שטארק
 םאראײניגט זיינען װאם םאכען, דערע

.“״איגטערנעשאנאצ דער אין
װ, ל. האט נומער לעצםען אין ^לןו

 קא־ עקזעסוםיװ דער םון טשערמאן דער
 ל״- די םון ח. ד. ,80 לאקאל םין טיםע
 «ן אונז נעבען פרובירט טײלארם׳ דיעם

 ליידיעס די בײ׳ װאם פאר ערקלעהרוננ,
 אזוי נעײען איצט ביז עם איז טײלארם

 איז ערקלעהרונג די אבער ניט־םזל׳דינ,
 צוםרירענשטע־ גאנצען אין ניט װירקליך

לענד.
 מוז אורזאכע ריכטינע די אמת׳ע, די

 זיי־ טיילארס ליידיעם די װאס די, זיין
 נוםע אזעצכע געװען ניט איצט ביז :ען
 האבען זײ װי לײט, ױגי#ז טיכטינע און

 נעװען זיינען עם װי און זיין, באדארםט
 אנדערע אין שוועםטער און נרידער די

 און אינטערנע׳פאנאל. דער םון םאכען
 װאהר׳פײנליף, עס, זײ זײנען געװען ניט

 םון טיעפעני׳ט טיעםער דער אין װײל
 אז נענלויבט׳ זיי האבען הארצען זייער

 אוים־ זײ קענען זיינעז, {'י װי ?ינסטלער,
יוניאן. א אהן קומען

נאנרי־ יאןי ייי האבעז עני^יד אבער
 קינסט־ גרעםטע די זײן זיי מעגען אז פען,
 איז ׳שװאר, איז ױניאן די אז אבער לער,
 איז יאהר פאר לעצטע די אין און ;צרות

 מוםערדמ גדױסע א נאר אײמעטראימז
 האבען פינםטלער רי הינזיכט. דער אין

 אנ־ די צו אײנע “״סטיסעז אננעהוינען
 ריכ־ א אויםגעװאלםען איז עם דערע.
 נא־' די אונטער ױניאן שטארקע טיגע,

 אינטערנע־ דער םון םלינעל * ׳פיצענדע
׳פאנאל.

די םון האטפח איצםיגער דער
יארק. נױ אין מײלארם לײדיעם

 ״אינ־ דער אין טיילארם ליידיעס די
אין קינםטלער די זײנען טערנעשאנאל״

 םאראיינינט, זיינען זיי אז איצם, און
 ז״ער םון םרוכט די שניידען ןיי נעהען

 דיענס־ דעם האבען זײ םאראיינינוננ.
 בא־ זייערע קאםפוי א ערקלעהרט טאג

 1איי אויוי ניט ציװ״םלעז םיר און םעם,
 די אויף װעלען באלד גאר אז מאמענט,

 אנדערע םייסטע די װי טיילארס, ליידיס
 אינטערנעשאנאל, דער אין ארבייטער

 ארבייטען צו ניט אויםנעםיהרם האכען
 קרי* און װאף א שטונדען 43 װי לעננער,

 װאןי די דאלאר 50 «י װעניגער ניט גען
 ארבײטם־בא־ וױכטיגע אזעלכע נאד אוז

 איצט נעװארען ז״נען װעלבע דימוננען,
 אר־ די םאר לעבענם־נויטװענדינסײט א

ארבייטער. דענתענדע נאניזירטע
U---------------------------------------------------------—------
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?)מעגדםענטס י
(«עליעט«ן.)

װאהלינער א. פון
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 Prue translation filed with the׳
Postmaster at New York City on 
Sept. 12, 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct. fth, 1917, 
known as the “Trading with the 
Enemy Act.'׳

 עס ל#:ד װאש׳ער קינדער, איהר, זוײסט
 דער אין איגטערעםאנפסטע ד^ס אי«« איז

נצער !*םעריקא װעלט? ̂ג
 װײטער װיל װילסאן ■רעזידענט אז און

 איז װ*ס ׳»אס*יןרםען״סיסטעם די אנרוזןלטעז
 אוץ םלחמה, דער בעת געװארען אײנגעפיחרט

 קעגען גים װײםער אויך זןןלם .איתר מז װיל,
 ארײג- ניט און ד#נען ®ון ארויספאהרען ניט

 זואוג- אלע *װײל I ני« ז#רגט מחער, פאחרען
 ט7אי איחר קענט װעלט ;אנצער דער ן ®ר דער

 םערקװירדע־ אלע און *מעריקא. אין. ז^חן
 באײאונדע־ אםאל פלעגט איחר װאס קײטען,

 גאט׳ס פון װיגקעלעך פארמיידעגע די ן פוי רען
 ארויס- ניט זעחן, איצט איחר. קענט ׳ועלט1

מדינח. אונזער םון פאחרעגדיג
 די באםראגטען לסשל, ׳דא קענם איחר

םער־ װילסאן׳ס פון — רואינען חיסטארישע
ױגקםען. «עחן

 באזוכען זואפזינגםאן אין קענש איחר און
עע די  אזלום־ דעם ארום — *לאנטפעלדער ריז

נאגיאנען־ליעגע. דער ארום און א«ז*ו
סאכא־ א םען, זאגט ׳דא חןןבען םיר און

בראנפען. — םראפען א אחן םדבר רער
 ווילדע די אין װי דא, wyp איחר יון

 יינ־ זעחר » ויחרען װעלדער, צפריקאנז׳יע
געפעחרליבע םאתע, יאגד ®ערעסאנמע

ױת: איםיגראנטען. און באלעעװיקעס ח
 און *װאנטיורעס ליעבם איחר אויב און

 בײ אװעק^םעלען זיך איחר ר,ע:ט געפאחרען,
 די פון םײלער סאמע די

 קאנ״ און םיטיננען ס^וניאליסטישע בײ בערג
 די צונויף זיך ^םויסען ועס װא װענשאנס,
״לע£ע". די טיט ״רעכטע״

 (עגג• פ^קירען אנדערע און אינדיפזע און
:»  אוין• באגעגענען אץחר קענט פײקירס) לי
טריט. אין עריט

 בלע״ז) (קאגיבאלען םעססען־מרעסער און
 בוטשער־עאפ, יעדען אין זעחן איחר קענט

בעקערײ. און גראסערי
 מערקװיר־ און װאוגדער נאר און גאך און

 אין הערען און זעחן איהר קענט דיגקײטען
 װאונדערבארםטע דאם און אםעריקא. אוגזער

 דאס און סענאם. אונזער אפפזד איז *לץ פון
 גװישען ״iDgp דער א£׳»ר איז פילןאנטסטע

 שלום־ דעם װעגען ײילסאנ׳ען און םענאם דעם
נ*ןניאנען־ליעגע. דער װעגען און *פמאד

 די״ ׳נײער װעגזןן זיך עם תאגדעלם דארט
 פעל־ «זוי«ען באגיחונגען נײע פלאמאטיע,

 ~ הויסטזאד ׳די — און לענדער און קער
םף דער און ״אטענדםענטס״. װעגען  איז ^

 לץ1> נײע. זײנען מעטאדען די און *ײער א
גיי.

:װילםאן םענח׳ם
 8 געגעז זיין חלילח, װעט, איהר ״אויב

 אזעח די — נאך איחר װעם נאגיאגען־ליעגע,
דער פון חיןרץ דאס ברעכען — I זיין ניט זאל

r װעלם̂.
:צו גים ער »ון
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 און פאװעגןנג ארבײםער דער אץ
שטיםדן נאך געיעג ער

לילייפוט. פון

שטורמזײגער, א אין יעצט לעבעז מיר
 קוקענדיג ניט צײט, ברויזענדער « אין

 וױײ םון אויסײעניג, םון װ*ס דעם, אוי^
 איז ארבײטער דער אז M זיך דוכט טען

 ער אז צופרידען, טיילװײז און בארוהיגט
 װײדזשעס העכערע די מיט זיך באנוגענט

 האט ער װאם םארשפרעכונגען,״ די ^ודער
 אי״ לײבט אבער זיף םען קען געקר#גען,
 מען װען אזוי, ניט ם׳איז אז בערצײגען,

 טיעםער אביםעל ארײנדרינגען נאר װיא
 דער םון הארץ דער אי| ט^ן קוק א און

זאר•
 אי־ נאד הענען דאן זיךי וועאען מיר

 װײט זײנען ארבײטער די אז בערצײגען,
 אויף העכערונגען די םיט צופרידען ניט

 פרײזען הויכע די װײא װײדזשמס, זײערע
 קלײדער און רענט לעבענס־מיטלען, םון

 זײ בלײבט עס און אלץ, םארשילינגען
 דאן, װי װעניגעו/ םיעל איבער אצינדערט

םארדיענט. װעניגער סך א האבען זײ וחנן
ארבײ־ די װעגען גערעדט איז דאם

 הא־ און געקראגעז האבען וועלכע טער,
 װײדזשעס. העכערע אויסגעקעמפםט בען
 אז םארגעעםן, ניט אבער דארםען םיר

 געקראגען ניט האבען ארבײטער מאםצן
 נאף אעבען און װײדזשעס העכערע הײן
 זיף םארשולדיגען און צוזאג מיט׳ן אלץ

 ניט ענדען די קענען און קאפ איבער׳ן
צוזאמענבינדען.

 שאפ־ארביײ אײזענבאהן די נ^המט
ײ;האט מען טער.  װארטען געבעטען ז

 רעזײ8 דעם געבען צו אום טעג, נײנציג
 די םאר?לענערען צו מעגליכסײט א דענט
 לעבענס־טיטלען. די םון קאסטען הויכע

 פא־• פון ארבײטער אײזענבאהן די נעהמט
 צוריק־ זיף האבען װעאכע ברעג, סיםישען
 נאכדעם נאר ארבײט דער צו געקעהרט

 גע־ זײ האט רעגירונג פעדעראלע די װי
 סאלדא־ דורף דערשטי?ען צו םטראשעט

 אוז טויזענדע נאף און םלןעבס, און טען
ארבײטער. אנדערע טויזענדע הונדערטע

 איז װעאכער װילסאן, פרעזידענט
 םאר טור זײן אויף ארויסגעםאהרען יעצט
 םריעדענס דער און נײשאנס אװ ליעג דער

 און רײדען, צו ליעב זעהר האט טריטי,
 קײן ניט ער זשאצעװעט רעדט, ער װען

 לײבאר־ ער האט אזוי םראזען. שעהנע
 ־jm רעחנ שעהנע א זעהר געהאלטען דעי
 םאר־ צו טיטצען פונדאמענטאלע די גען

 און גןאפיטאל צוױשען לאגע די בעסערען
 װאס האנםערענץ, א װעגען און ארבײט

 צוזאמענגערוםען צװעק דעם םאר װעט
ווערען•
געמעגט װאלטען ארבײםער די און

 שליסען ניט ושלום, חם װעיט, איחר ״#ז
 װעט פראנקרײך״ םים אפמאך מזונדערען עם1

פראגקרײד״ פון תארץ דאס ברעכען איהר
 זײ זיעען ארגוםענטעץ דןןזיגע די און

 אליטיק8 אין אריבי^על דורך און דורך און
 זיך *טעל איך און דיפלאםאטיע. אין און

 וױײ טאקע זיך זאל םענאם דער װען *ז פאר,
דעײ גאך םיר װעלען עקענ׳עז, םער

:װארענען אונז יװעם םען װען ייט,1 די לעבען
 ײאם אלץ, אגנעםען נים װעט איחר ״אויב

 איחר, װעט פאר, אזלאגט פרעזידענם דעד
 נא־ שווואכע, אלטע, דאם גוברעכען חלילח,

^װיגער׳/ זײן פון ח#רץ בעלע
הײ״ בײ זינער *וין זיך װעט דעטאלט און

 װידער־ זײן צו חאגט די חויבען ניט נעם
״פעניג.

 זעחר זיינען אםעריקאנער, סיר, •װארים
 ®אר און םענשען סענםיםענפמלע זעחר און

 םוו^ איםת טיר צז^ידען הארץ געבראכען 8
 אםערי• יעדער .װעט ח^רץ געבראבען 8 ר8»

 *ו׳יסק׳מנען רעגער8געריכטס־גע^וו קאנער
 אפותיקא. אזעהגבטע די םויד םיאוס׳מער דעי־
 כען8געבי א װעגען ויך חאנדעלם עס װען

 ד־8 די כליפען ריכטער, דער וױיגט ׳רץ8ח
 שנײגען רעגע8געריכטס־געשװ די טען,8ק8ײ

 עולם דער און נעזער די ל8סענטיםענש זיך
 — קינדזנר און זקגים װײבער, און םענער —

\ היסטעריש. װערם
 כקײט8*וי אוגזער װײסם ן8ײליס ײיז

דערםיט. זיך נוצם8ב *יון
 גע־ ביסעל8 ד8י אכער עעחן, נײ, עס איז

 אונז צו םען קען רגען8ם װארים פעחרליך.
 ק׳ס8לפמז8ק גים ברעכם :זאגען און קזמען

ון 1רץ8ײ  גים !ראטעסטירם :רגען8איבערס י
 •אגרא־ ינער8|ר5א^ און ױילי#ע די געגען
 ברעכען חלילד^ נאך, קענ® *יחר װײל ®עו׳

 I pgn • ׳ס8פעטלמר ױן •ידערעװסקי׳ס
ני• סםרײקט און שפאוש און ארבײ» אדער:

 קאנםע־ די ביז װארטעז און זיצען רוהיג
 שעהנע די און שטאטפינדען וועט חננץ

 װעאען םרעזידענט אונזער םון םראזען
 jpp רײד שעהנע אבער װערען. םקוים

 םראזען שעהנע מיט און עסעז, ניט םען
 און באצאהלען ניט רענס קײן מען קען
אונרוהיג. זײנען ארבײטעד די

 לעצטענס האט װאירלד״ יארמ ״נױ די
 די םון 20 םון סטאטיסטי? א געבראכט

 20 דיעזע אין סטײםס. אמעריקאנער 48
 300 אריבער יעצט סטרײקען סטײטס
 זעהר איז אאגע די און ארבײטער טויזענד

 ארבײ־ ?אנסערװאטױוע די ערנסטע. אן
 Din אין *א גלויבען וועלכע טער־םיהרער,
 ארבײטער די ראטען רײד, פרעזידענט׳ס

 אפצואװארטען. און סטרײקען צו ניט
 ^עצ־ די םאר האבען ארבײטער די אבער

 נעלערענט אביטעא צײט יאהר פאר סע
 ריײ און אװעק זי« פאלען ביסלעכװײז און
 םון אײנםאוס דעם םון אװעק זיד סעז

 פונהט םיהרער, קאנסערװאטיװע זײערע
 םון ארבײטער די געטאן האבען דאס װי

יאהרען. לעצטע די אין ענגלאנד
 זײן דורך האט שטאל־טראסט דער

 ערקילעהרט, געררי, ריכטער פרעזידענט,
 אר־ די םון פיהרער די סיט וױל ער אז

 טאן צו האבען ניט נישט גאר בײטער
 זיף באגעגענען צו ענטזאגט זיף האט און

 ריכ־ ארבײטער. די םון קאםיטע א מיט
 צײט גאנצער דער םאר האט געררי טער
 שטעוזט, ער און געאערענט ניט נישט גאר

 םון שטאנדפונמט אזים׳ן אמאצ, װי פונקם
 צולאזען ניט וױל און שאפ אםענעם אן
 און אתאניזירען/ צו זיף ארבײטער די
 טראסכד שטאל די אין שסצאםערײ די

 לאגע די און שרעקליכע א איז םאבריקען
 ערגער, און ערגער טאנ םון װאם װערט

 שטאל די אז ניט, צװײפעא הײן ס׳איז און
 און טאן, הויב א זיןי װעלעז ארבײטער

 איבער׳ן אויםברעכען װעט דאן — דאן״
 <}עמםםע, שטארהסטע די םון אײנער אאנד
געהאט. איז ניט װען האט אמעריקא װאס

 רעגירונג די אז אטת, איז עס אויב
 באשלאסען נעהאט האט װאשיננטאן אין
 ניט און שטעלונג םעםטע א נעהמען צו

 ארויס״ ?אאען ארבײטער די אז צולאזען,
 םאדערונגען, העכערע װײטערע שטעלען

 קאנסער־ אײניגע אז אםת, ס׳איז אויב און
 מיט האילטען ארבײמער־םיהרער װאטיװע

 אנגעלעגענ־ דיעזער אין רצגיערונג דער
 זעהר הען דאן איהר, שםיצען און הײט

 עטאיכע נעקסטע די אין אז זײן, םעגליןי
 די םון נײעס הערען מיר װעיצען טאנאט
גלויבען מיר ארבײטער. די םון רײהען

 שכירות, חעכערע קײן ניט נגט8יל8פ און
 שװאכע ס8י ברעכעז ך8נ קענם איחר װײל

 ארנײטס־ און חנחים בעלי אײערע פון רץ8ד»
I געבער

 אויב :חו8גע* 8 ד8ג ן8י8פ איז עס און
 דען,8םעט זיגע8י די ננעטען8 זאלעז םיר

 קלאגען אונז לענדער און פעלקער לע8 װעלען
 װעלען םיר און פראםיס״ אװ ^בדיפמז ר8*

 צו חעםדער לעצטע די ן8אויסט םוזען אפ*ר
 אלײן זיך װעלען מיר און ני״8אלימ״ חלען8צ

 םיר װען געפעגגני*, אין איינש»אנען םוזען
לען.87 «ו בען8ח נים כח קײן ®וין װעלען
 דעריבער און געפןןחר. גרויסע 8 איז עם

 און סענ&ט מיט׳ן ביסעל8 ר8י איו לט8די
 ך8ם88לום־18 צום ״אםענדטענםס״ ג^8יל8פ

 נען־8צי8נ דעי פון :סטיטווניןג8ק דער גו און
 אםעריקא־ אן אל״ן בין איך מז28כ ליעגע,

 יע־ רק8«ם זעחר ^עלירט טיר גר און נעד
^ ם8ײ ׳P8n דעס  לם8ח אדער כעז'8געבו־ א
זיך. ברעכען בײם

־8יגעשל8פ װאלט ז״ט, םײן טון איך, און
 זיינען, װעלכע ״אמענדסענטס״, אײגיגע גען
 נ׳ס8װילס אוין• גריגדעם8ב שטרענג ׳אגב

 לעצםע םע80 די אוין״ פונןןטעז״, ״פער*עחן
 און ים1טלחםח־טות ז^כזערע פון ®*דערונגען

ם.8סענ אונזער פון נגעז8רל8e רי אוין״
:רעלאגעז8ם װיל איך

געני־ זאלען פעלקער לע8 ז8 ערטטענס.
 עגג־ טיט — יםים די p,e פרײחײט די םען

ערלויבניט. נד׳ם8ל
־8ח לען8י *עלקעי אלע ז8 גוױיםענם.

 אויב רענט, ט׳ס8ג אויף רעכם אזםיקעל א בע׳ן
 די װי כדעם,8נ בל״בען עיעס נאך װעט עס

 אײנטײ־ זיך װןלען גרויסםעכטע זיעגרײנע
ערד־קונעל. םיט׳ן לען

 ענט־ זיך לען8י פעלקער לע8 דריטענם.
 זיד וױלען יואס זיגעי׳ די אויסער פנען,8ײ

אניערע יענע ױיסער און ענםוואפצגען, ניט

 זא- ארבײטער־םיהרער די אז גים, אבער
 כײ שטיםונג די םאן. צו װאגען עס לען
 חנוואלוציאנערע צו א איז ארבײטער די

 די אום שטורםישע צו א איז צײם די און
 אײנ־ ?יך אםארדען קענען זאלען םיהרער

םאסע. דער םיט צורײסען
 די חערען יעצט שוין זיןי לאזעז אגב
 סיננאלען די און צײט דער םון צײכענס

 מינזך די שטוו־ם. אנסומענדען דעם םון
 בײ האט לײבאר אװ םעדערײשאן סאטא

 םא<ד םיםינגען אעצטע /:רע א םון אײנעם
 סאויעטעד רוסישע די אינדאסירט טיש

 ענטזאגט זיך האט און רעגיערונג־סיסטעם
 נײשאנס. אװ ליענ דל אונטערשטיצען צו
 ױנ־ םעדערייטעד סענטראל יארק נױ די

 אויפ־ שטענדיג זיך םיצעגען עס װאו יאן,
 רעאקציע דער םון םיהרער די חאלטען
 א ‘אנגענוםען האט ארבײטער, די צוױשען

 זאל טריםי די אז דעם, װעגען רעזאלוציע
װערען. רעװידירט
 איז אאעס דעם םון װיכטיגער אבער

 איבער׳ן יעצט װערט װאס קעמפײן, דער
 םלאטב־ םאר׳ן אנגעםיהרט לאגד גאנצען
 די םון נאציאנאליזירונג דער םאר פלאן,

 װײטער. אזױ און מײנס אײזענבאהנען,
 אר־ די אז ניט, צװייםעא קײן איז עם

 סימ־ אומעטום איז איבעראצ םון בײטער
 מעגען און פלאן דיעזען מיט םאםיזירען

 אמעריקאנער דער םון םיהרער די אםילו
 געגען ארויסגעה^ באװעגונג ארבײטער

 זײנען ארבײטער די — םלאמב־פצאן דעם
 העפר איהם םאר װעצען און איהם םאר

םםען.
 םיר װעלכע םאקטען, אײניגע די םון
 גענוג איז געבראכט, אהער ביז האבען

 צו בנוגע םײנונג א זיף םעסטצושטעלען
 לאנד אין ארבײטער די בײ שטימונג דער
 װאס אונצוםרידענח״ט דער צו בנוגע און

 ארב״טערשאםט. דער צוױשען. װאהסט
 םריעדענס־קאנ״ םיט און רײד זיסע םיט

 װעט םראזען; ?נאקעדיגע און פערענצען
 קענען ניט םעד«ר שוין ארבײטער די ןןען

 אויןו אפהאיצטעז זײ \VP מען בארוהיגען.
 אבער טעג, 90 מאל א נאף און טעג 90
 האנדלונ־ םון גאנצען אין אםהאלטען זײ
 פױ דא און ניט. מעהר שוין מעז קען גען
 הײ־ אםת, װאהלען. די אונטער נאך מען

 װערט. םיעל ניט זײנמן װאהלעז יאהריגע
 לאיןאלע קלײנע עס ױינען מײסטענם

 שוין איז 1920 יאהר דער אבער װאהלעז,
 א זײנען ארבײטער די און װײט ניט

 װע־ ארבײטער אונצוםרידענע און מאכט,
בעצי זײערע םאר שטימען ניט זיכער אען

 אויס- זיך גענוג pigew זײנען ם8ײ לענדער«
זיעגער. די פון כען8צול

 די חאבען זאלען פעלקער *לע פערםענס.
 עגפד םיעער8נ8ע? אויןי מעגליכקײטעז גלײכע

 קוין ניט אויך איז נים, אויב און וױקלוגג.
אוסגלי^

 א חאבען ל8י לק8פ יעדעס פיטוטעגס.
 גוטס. ס8אל־ד *ו און ים צום «וםריט פר״ען

 םעג דעם צוליעב ?8 װיכםי^ אזוי איז ם8י
 מויטען איבער׳ן ריבערםרעטען8 אפילו םען

לק.8® אנדער אן פון קעריער
 זײן ל8ז נען־ליעגע8«י8נ די זעקסטענם.

 *וקונפםיגע*׳ די פון ך8אורז אײנציגע די
 *ו־ אײ^םיטיגער דער םיט אבער סלחםות.
ן-ם8ר חעכסטען דעם פון ***טוגג  ד^ר פו

 קריעג׳ עףקלערעז לק8פ יעדעם מעג ליעגע,
 זיך קען און דערצו כח נאר ם8ח עס אויב

 פאר״ דעם װי ליעגע די חערען צו רגינען8#
*נעע. חריכען8*י8

 לק8פ 8 עראבערם איחר װען זיבענטעס.
 און מעחר :יט ח״סען עס זאל לאנד, א דער8

 ט.8נד8ם 8 קוסט8ב איחר אז װעגיגער, ניט
טעחנער! איז עס

 ־8ג װערם טטיטונכ8זעלבםטב. כםענם.8
 אוים־ דער מים פעלקער, לע8 י8פ נטירם8ר
 ״8זעלבסטב קײן קעגען װעלכע די, פון 08:

 יענע דער8 די צוליעב קוטען8ב גיט טטיםונ^
 ניט אזוין זײנען בען8אורז די כען...8אורז

, װיכטיב
 גלײכבא• זײנען סען8ר לע8 ניעמעגס.

 ר־8״וי אלע ס8ײ דערפיה פגעזעחן8 רענטיגם,
 םען8י לירטע8ק גדערע8 ײז געלע און צע

 ־8י די כלל. דעם פון אויסגעשלאסעז זײגען
 — אויסגאםען בכלל װי — מען8אויס: זי;ע

 כלל, דעם טטעםיגען8נ צו נויטיג,כדי זײנען
«טעחט. יסוק אין װי

אײכיגער חעיטזנן םוו עס צעחנטענס.
I איצמ קוםען עס צי, !יין8 — און *לום

בתים
 דןי וועט צס און מייסםעגס,

 ארבי די יויוי נעיעג א חויכען
 זעחן זיכער וועט פען און מען,

 די צווישעז געצען שפרײטען
 םארשםרעכועען ?יםע מאמנן ױי או
p עס און גליסע\, צוזאגעז זײ p  tns 

 םארשפרעכונגען םיט אז ניט, םעל
 נים ארבײמער די שוין מען וחנט

וועלען זײ ארײננארען. םעהר
___אלטצ די און םששות׳דיגעם עםעס
״ וועלען סײען  שלעכםמר א זעהר איז 1ז
׳ . לאגע. t..״ .

 חויאמ• און הײ־יאהר אז נאןי, בפרם
 ®רעזידקנ״ די בײ יאחר נעקסםעם ?עכליןי

 םיקעסם די אחוץ ווצאעז וואחלען שעל
 צוויי נאד זײן פארםײען אלצזע די םון

 אויןי וחנלעז װעאמנ םעלד, אין פארםײען
 ארבײסער־שטיםעז. די קריגען ײע^נז

 פארסי/ ראדיקאצע די זײן װעט דאס
 לײ- די 1י88 גרינדען אין זיןי האלט וועלכע

 גאציאנאױ אלס װעט װעלכע פארטי, באר
 אקםאבעמ אין גרינדען זיןי פארטײ לע
שיקאגא• אין

 לײב$ר• די און פארטײ ראדײקאצע די
w אינדאסירען זיכער וועלען פארטײ n 

 צו ארויםטרעטעז עעלען איז םלאמב־פלאן
 ארביײ מאסען און איהם, ם|ור קעמםםען

 גזך יאהרעדלאנג האבען װעלכע טער,
 וועילען פארטייען, אלםע רי םאד שטימט

 שט^םצן ורעלען און אװעקגעהן זײ פון
פארטײען. גײע די םון אײנער םאר

 אוין אבער װעלען פארטײען אלטצ די
 שטיטען נאך מגיעג דער שװײנען. ניט

 אפשטעלען. ניט זאןי קײן םאר זײ װעט
 שםאחן איז פארטײ דעמאקראטישע די

 סאוםמ דער םים אבער סאוטח, דער אין
 n כדש. צום געהן ניט מען קען איצײן

 דער אין שטארק זײנען רעפובליקאנער
 און מאנוםעהטשורערם די אבעד איסט,

 נאך הענען איסט דער םון ביונעס־לײט
o n ניט פאליסיס זײערע יצאגד 

ד װעלען פארטײעז בײרץ און צוױנגעז,  ז
o געוױנעז צו כען n וחך און ארבײטער 
 E און קאםיוי א אין ארײנלאזען זיך לען

 םים פארטייען, נייע צװײ די מיט געיעג
 ראדי• דער םיט און פארטי לײבאר דער

פארטײ. קאלער
 f ■ארטײ סאציאליסטישע די און

 וי איז צושפליטערונג חנר צוליעב װעל,
 אבער געװארעז, אפגעשװאכט אביסעל

 ארבי- די געוױנען צו זעהן װעט זי אויף
 געטאן, שטענדיג עס האט ױ טער,.װי

 פארטײ סאציאציסטישע די וױ אזױ און
 אגגןד קאנװענשאז איהר בײ יעצט האט

 און פאליסי עקאנאטישע קאארע א נומען
 #•לאן ̂ פלאמב □n אינדאטירט האט

 די אריבערגעוױנען נעדארםט זי װאאט
זײם. איהר או'ף ארבײטער־שטימען

זיף, םארשמעהט ״
 •אר־ סאציאליסטישער דער םון ברעקלונג

 לינס־לינסע. און לינקע רעכטע, אויף טײ
 ‘סײן פארטײ סאציאליסטישער דער װעט
V J ;;םון וױלען מיר אבער ברענגען, ניט גוטם f * __ ______  ■ ____

 און װעלט נ*ער8ג דער איבער םלחמות פןר
 װאס איז רקוםען,8® עחאט ך8נ װעלען וײ

.1פרעחל» זעחר גיט קע8ט איז איחר? םײגט
•8נ דער ז8 זיד נ*ליסען8 עלפטענס.  *י|

 פעל״ ע ל 8 םוזעז און יפעז8ד נעךליעגע
 גשלײ8 נים זיך װילען ס8ײ די« אויסער קזגי,
 גיט װיל מען דואס די, אויםער סעז,

פעלקע עטליכע ך8ג אויסער און נעםען,
 לער8:8י78אינטערנ אן *װעלפטענס.

 *ו כדי ניזירט,8רג8 װערם ם8כײטער־ר
 די »אר לעבענס־םעגליכקײםען גלייכע פען

 אײג*ופ כדי און לענדער אלע פון בײטער
 ארבי און ארבײטזנײברידערליכקייש רןןן

 װעלען םיר ניטםעחו־: ריטעם.8ליה8ס
 אויסלעגדו קײן זען8ארײנל ניט »עריקא8

 זיע.״»־,,.8ב די ®רן ארבײםער רי און ארבײםער,
 אונםער^קלא- ביסזןל8 סוזעז <ועלען לעגדער

אוגז. פאר פען
 בער8 טיע...8קר8ז־עם דרײצעחגטעס. און

ד-.8ז’נעבען א אזוין איז ם8י
מענדםענטס״8̂ 13 נונקט זעחמ, איחר װי

 ני•8«« און עיקרים דרײצעחן די :טקעגען8 —
ם״ ^ין׳  דאז די און אםונח. אוגזער פון מ
 פון איר, ״לאג םענדםענטס"8״ דרײצעחן

 זײ, אוין» ך.8»ם8שלום' *ום י8* זײם״
אײניגען קענען זיך װעלען זיכער, איך

 או טםיל זײן װעם דעםאלם און *דדים.
 גי® חערזער קײנעםס וועלען םיר און רוחיג.

 נאכ׳ן און מלום. זיין װעם עס און נרעכצן.
 זיון נים א»טר און זײן יא אפטר ײעם טלום

 וועא יקרות דער :צו אוגז זאגם מען װי זוי8
 און אויד. — רענם דער און ר״װינחגן8פ

ן סטרײקען. *ו רעז8ר««8פ װעלען םיר ז  י
 צרבײטזװ ׳ייארען, און ארב״םען װצלען מיר
 ־■w און אונז. ראט ן8װילם ווי ארען,8« און

I אונז «ו וײן װעם װאויל ז8
 8א ואדלויפיג אי«ם חענגם לץ8 »ון

m&t צםענדסענטס/# די
. «״׳■׳■



ם»ינם*ז• םטוארט דזשולעם סון

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
Sept. lSt 191•, as required by the Act 
of Congress approved Oct. 6th, HIT, 
known as the **Trading with the

Enemy Act״״.

 זײן זאל װאס מאכט, 8 דא איז
 דאס באלעבען צו װיעדער גענוג מטארק

שע  דורף איז װעיצכע םיסטעם, ע^נאפי
 ־— געװ$רען? צוםרײםעלם םלזזםזז רער
 װאם םראגע, װיכטיגסטע די איז דאס

 דעי םון םעלקער די פאר איצט מטעהט
 פון מא^ינעריע איטע די װען װעיצט.

 םון רינגען אלטע די אינתסטריאיליזם,
 צובראכען זײנען האגדעא און קןוסערץ

 םאר־ איז כיאכם א פאר װאס געװארען,
 צוזאמעג״טטעאען קענען זאל װאס ב^יבען

 אדײגבלא־ און רע״פטיער צובראכענע די
 דורןי װי ? זײ אין יעבעז נײעם א זען

 פרא־ דיעזער אויף ענטפער דער איז נם א
 די גוםא. מלחטה דער פון געקוםען גע

 עטאיכע לעצטע די םון נויט ׳&ױדעראיכע
 הא׳ די לעבען צום ערװאכט האט יאהר

 געזעל״שאפט, דער םון כחות *פרעאטיװע
 און באװאוסטלאז געלעגען זײגען װעלכע

 אוײ אינדוסםריעלע די װען אונבאםערקט
 פערד. אױם׳ן געװען איז טאקראטיע

 אלײן נויט די $פען. װעג רער איז איצט
 קא־ ^םערויגען. אלע בײגעקומען האם

 װעט יװאס כיאכט, יעגע איז $פעראצי$ן
װעלט. די הײלען

 קא־ שליסט זי; ברײטסטען pyn אין
 פאר באװעגונגען אלע אײן אפעראציאן

 א?ציאן דעט^?וראטי^ער און אײנהײט
 זײערע אין העלפען צו זיןי אום ם#לק םון

 אלע אײן שליסט עס נויטען. איצםיגע
 צו אום זיך ארגאניזירען צו םארזוכען

 פראדוק־ די רעגירונגען׳ די קאנםר^ולירען
 לעבענס־ די םון םארטײלונג די און ציאן

 אר־ די בא^יצען צו' נוימװענדיגקײטעז,
 און םעלדער פאברייןען, די אין בײטער
 איז פעלדער דיעזע אלע אויף םיגעס.

 םון קראפט רעטענדע די ס^ואפעראציאן
 רעדען םיר אבער צײט. הײנטיגער דער
 אױף ק^אפעראצי^ון פון הויפטזעכליף דא

ארטיקלען. אנדערע און שפײז םארטײלען
 בא־ קא^ופעראטיװע די איז נאר נים
 דורןי געװארען םארניכטעט נים װעגונג

 און געשעפטען איהרע נאר םלחטה, דער
 גע־ םארד^פעלט זײנען םיםגלידער׳טאפט

 געװעהנ־ די װען צייט דער אין װאר^.
 לעבען עק^ונאםישען םון מא^ינעריע ליכע
 צו־ לענדער אײראעםאי^מ אלע אין איז

 םון דראנג דעם אונטער זאמענגעבראכען
 קאאםע־ די געװען עס איז םלחמה, דער

 גערע־ האט װעלכע באװעגונג, ראטי־װע
 םאר־ געהאלםען און םאילס ד*ס טעט

 נויטײענ־ אגדערע און שפײז עפרײטען
 זיף ה^ובען מיםגליעדער נײע דיגחײטען.

 קאאפע־ די אן *נגעשל*סען מאסען אין
 װי שנעל אזוי געזעלשאפטען, ראםיװע

 באגריפען, ביסלעכװײז האט םאלק דאס
 און נאכלעסיגקײט אלטע זײן שעדליך װי

 איינציגע זייז דאס און איז, אינערציע
 לע־ בלײבעז צו רעטען׳ צו זיןי חאםנונג

 זעלבסכד ^רגאניזירטער אין ליגט בען,
 געזעלשאםטען קאאפעראטױוע די הילןי.
 זײנען װמלכע יעניגע, די געװען זײגעז

 דעם אין םראנט סאמע אין געשטאנען
 הויכע און םראפיטירינג געגעז <ןאטפױ

לעבענס־חאסםען.
 איהרע פון םארזוכען אלע םראץ

 די האט אונםערגראבעז, צו איהר שונאים
 אזא געײאונען באוועגונג קאאפעראםױוע

 עקאגאסישע און מאכט !•ונגעהײערע
 אין מאל ערשטעז צום דאס וױרקונג,

 יאהרהונדערטיגער דריײםערטעל איחר
 בא־ א םאר זיף םיט זי שטעלט *עשיכטע
 נאציאנאלער דער םאר געםאהר שטימטע

 קאםיטאליסטײ אינטערגאציאנאלער און
 פראדוק־ םון סיסםעם די סיסטעם. מער
Igg נ פאר׳ז פארטײלוגג איז y ך י ו ר ב

 גרויסער דער ביז אז האפען, דעסםװעגען
 װעט אנקומען װעט קעמםײן נאציאנאלער

 איײ זיין פארטײ סאציאליסטישע די שוין
 םיגהט געתטען װעם ארן זיך צװישען ניג

 פון שטימען פאר געיענ אין אנםײל אזא
 פאדטײען, אנדערע אלע ײי ארבײטער, די

 שטימעךצאהל איהר אז כיעגליף, זעהר און
װערען. םארגרעסערם זאל

 איבער יעצט םיר לעבען אלענפאלס
 שטורמ״ און אינטערעסאנטע שעהנע, א

 צו געװען ווערט ס׳איז יא, צײט. דיגע
 אנגו* דיעזען דערלעבען צו און לעבעז

בלינ־ גאר אמעריקא. אין שםורם ^ענדען
זעהן.^ נים איהם קענען

 גע־ םארטשריטע גרויסע אזעלכע פאכט
 דאם פראםינדםיםטעם, אלםער דער גען
 זעהז קענען אלײן מרויםער די נאר נים
 איז אינמער״נאציאז סאאפעראטױוע די

יאהרהוגדערט. א םון םארלזיף
 ?לײ:ע םיט אנםאננענדיג געדולדיג

 האש נאציאן, יעדער אין לאחדים־קראםען
 אנומע גרויםע ערװארבען באװעגונג די

 םין דירעקט קויםען ותלכע געשעםטען,
 עליםעי• אוםן אזא אויף םאבריקען, די

 האל־ דעם אי ריטײלערצם דעם אי רענדיג
ם^יז רױחים. סײלער׳ם  קלאר, געװען ע

 איז דעם נאך שריט נעקסטער דער אז
 און גוםא פאבריקען די איבערצונעהטען

 שםע־ צו צוםריעדען אום זײ באטרײבען
 קאאםעראטײ די םון םאדערונגען די לעז
 קאאפערא־ די װאו דארט, הראמען. װע

 אי| גענויםיגט זיך האבען קראמען םייווע
 אג־ אנדערע אדער םילו פוטער, תבואה,

 גע־ זײנען פראדוהטען, ריקולטורעלע
 צװישען םארבינדונגען געװארען מאכם

 די און קאאםעראטױוען קאנסומערס׳ די
 פראדוצירענדע די םון קאאפעראטיװען

 בא־ זײנען אופן אזא אויח םארםערס.
 סא־ דער אין רינגען אלע געװארען העפט

 םיר האבען אדעו/ קייט. אפעראטיװער
 אײנעם. אויםער אלע זאגען, געדארםט

 נאך איז םינאגץ פון םעסטונג גרויסע די
 אינ־ אלע אין אונבאזיעגט, געבליבען

 אפערא־ קאםערציעלע און דוסטריעלע
 הויפטזעכליד געלד, נויטיג איז ציאנען

 געשעפטס־טא; הלײנער יעדער קרעדימ.
 באקוםען קענען צו לאגע א איז זײן םוז

 אונטער־ אויח באנק זײן םון אנלייהען
 גע• צו פארשפרעכצן װעלבע נעהטונגעז,

 אונטערנעה־ גרויסע די און פראפיט״ בען
 פאבריתען םון קויםען דאם — מונגען

 — סטארס ־און שיםען װערהײזער, און
 דער קרעדיט. אלס מיליאנען פאדערען
 עקאנאמישער דעי אין עלעמענט לעצטער
 געװארען איבערגענומען איז סיסםעם

 קאאםעראטי־ םון אײנפיהרונג דער דורך
 אונגעהײער קענען <ועלכע באגקעז, ווע

 פוץ מאכט םינאנציעלע די פארגרעסערען
 װאס דעם דורך גררםען קאאפעראטיװע די
 צוזאםענארבײטעז העלםען זײ װעלען זײ

 גרופען. עהנליכע אנדערע םיט םינאגציעל
 א געװען זיעג דער איז אוםן אזא אויף

 םראדוקציאן, םינאנץ, — םאלקאסענער
פארטײלונג. טראנסםארטאציאן,

 קאאפעראטיװער דער אױף בליק א —
 אי־ וועט בריטאניען גרויס םון באװעגוגג

 עקאנא־ םון םעטאדע נײע די לוסםרירען
 אנםאגגעגדיג ארגאניזאציאן. מישער
 מיט צוריק יאהר הונדערט א מיט כמעט

 דערפעל, א אין סטארקע פיטשינקער א
 באװער קאאפעראטיװע בריטישע די איז
 שליסט זי אז אױסגעװאקסען, אזוי גונג
 א איב<~ אײן טאג צו הײנט זיןי אין

 מיטנלי־ א מיט געזעלשאםטען טויזענד
 פיל״אן. האלב א און צװײ פון דערשאפט

 טוױענ- דרײסיג איבער באשעםטינם זי
 אויח נעשעפטען מאכט און ארכײטער

 יאהר. א דאלאר ביליאן דריטעל א כסעט
 האלסײל און סםארס איהרע אלע אחת

 און אײרישע 5 יעצט זי האט געשעםטעז,
 קאנטינענםאלע און אױסלענדישע 14

 אן עפענען צו פלאנעװעט און ווערהײזער
 קע־ זאל זי װאו רוסלאנד/ אין אםטײלונג

 קליי־ אײגענע איהרע אויסםוישען נען
 קאפע און טײ שיך, און שטיװעל דער,
 פוטער און אײער םלײש, תבואה, די אוי̂ן
 ברי־ די ערד־ארבײםער. רוסישע די פון

 זזאט באװעגונג סאאםעראטױוע טישע
 סײלאן, אין טיײפלאנטאציעס אײגענע

 תבואה־פעל־ אפרײןא, װעסם אין לאנד
 דאמ־ דרײ אפערירט און ?ענעדע אין דער

 איהרע טראנספארטירען צו אום םפערס
 אין באטרײבט זי װאארען. אײגענע

 דרו־ 3 מעהל־םילען, 8 בריטאניען גרויס
 און םארמס 2 ״קעננעריס״, 2 הערײען,

 צו איםשטאנדע איז זי פאבריקען. 65
 םאר־ אמעריקאנער די פון תבואה הױפען
 ברי- גרויס נאף עס אװעתפיהרען מערס,

 צױ שיםען, אײגענע איהרע אין טאניען
 אײגענע איהרע אין מעהל אין עס םאלעז
 און ברויט אין עם אויסבאקען םילען,

 מימ־ אײגעגע איהרע צו עס פארקױפען
 קאאפעראטױוע איהרע דורך גליעדער
?ראטען.

 א קען באװענונג קאאפעראטױוע די
 אין באװעגונג ארבײטער דער העלםען סף

 םון צײט דער אין סטרייקס. םון צײט
 אין דאבלין אין םטריית גרויסען דעם

 קאאפעראםײ בריטישע די האבעז 1914
םיט אנגעלאדען שיםען געשיקט ווען

*doasMogcenoeaoC
 דאמפםערס, אײגענע זײערע אויף שפײז

 אר־ אײרישע די אז פארמײדען צו אום
 ווערען. אויםגעהונגערם זאלען בייטער

 באנ־ געװיםע װען לאנ^ ניט גאר דא און
 עננד זיך האבען עגגלאנד צםון אין הען

 אין ױניאךגעלדער אויסצוצאהלען זאגם
 ?א־ די איז סםרײק, א םון צײט דער

 זזילף. צו געקוםען באנק אםעראטױוע
 לע־ א נעלערענט דאן האבען ױניאנם די

 ארײנגעטראגען נאכדעם האבען און סאן
 קאאפע- אײגענער זײער אין געלד זײערע

 ‘קא צענםראלע דיעזע באגק. ראטיװער
 צוזא־ ארבײטענדיג באנק, אפעראטױוע

 האלםײל צענטראלע גרויסע די מים םען
 סקאבד און ענגלישע די ארגאניזאציאנעןי

 םא* האלסײל האאפעראטיװע לענדישע
 ברײ די אװעקגעשטעלט האבען םײעטיס,

 א אויף באװעגונג קאאםעראטיװע טישע
םונדאמענט. םינאנציעלען םעסטען

 די איז בריטאניען גרויס װעהרענד
 קאאםעראטיװער דער םון פעסטונג הויפט

 קאנטיגענטא־ די אבער מאכען באװעגונג,
 ד' פארטשריט. זyלyשנ רyנדyל yל

ם םוז yשיכט ױ ^  באקאנט, גוט איז ב
 האנד זyארבײט זyראטיװyקאאם די װאו
 ארבײט^-פאדטײ רyד םיט האנד אין
 איז שטארס אזוי טרײד־ױניאנס. די און

:iriiy זײ םון םארוחגרטס־גאנג דזגרyר 
 האט מלחםה די אםילו דאס באװ^גג,

^ נטyקyג ניט ט ש פ ^ איהר א פ מ  אי
yטליכy סאנאטyאויםברוך רעם נאך ז 

 זyװארyג נטyםyרy איז םלחמה, חןר פון
 אין ״פאףווײלונגס-פאלאץ״ רyגרוים רyד

 ארבײ־ פאר פלאץ האט רyלכyװ גה^ט,
 ׳האלס מיכױננ און וזעדקודאדזןרס טער

pאאפyראטיװy ,שול קרא^ןyא און ז 
 קאאם^ yלגישyב די דורף ר.yט8yט
 פארזארגט רטyװ זyלשאםטyזyג yטױו8ר

^ די םאר .בילדונג ט ײ ב ר  קראנקהײט־ א
 פאר yיDנyפ און םיטyנyט־בyינפp און

 םאראײניגונג yנטראלyס א לײט. yלט8
 זyװyב די — זyזלשאפטyyדיכדגyרp םון

 םי־ 12 ןyנטליה8 האט — םאראײנמונג
 יאהר דעם אין פארכ^נרס צו דאלאר ליאן

1916.
 קאאפעראציאן די איז תןנםארק אין

 אג־ אן בלידyהויפטז נעװען אנםאנג אין
 :ע״ ןyאונםערנומ איז און yלyולטורpרי

מ^: די םון ןyװאר אר  פאר־ צו כדי פ
iny''T lyc'ip .אב איצט פראדוקטעןyר 

 v~: האלסײל yראטױוyEקאא די באזיצט
 װא־yג oy־t:n:yi איז װאס לשאםט^yז

n; א צוריה, יאהר 25 מיט yi'DDinE 
yT'nyi, װ איז װאסyרט Dpyt מיליאן 
 זyראטיװpקאאפ נישעyד די. און דאלאר,
 ןyפטyשy: אנגעפיהרם 1915 אין האבען

 װאס פון דאלאר, ביליאן 8 רyאיב אויף
 סאציאל־ דער צו ןyny: פראפיטעץ די
אגיםאציע. פאר פארטײ רyמאקראטישyד

־yv;83 yראטיװyקאאפ yדי'םש די
 מעטיגקײט איהר זyהאלטyאנג האט גונג

 טראץ טלחטה, דער פון• צײט רyד דורך
 רyד םון אפאזיציאן yטיש8טyסיסט די
 בא־ זי האם 1916 אין און ^רונגyגיyר

 דא־ םיליאן 33 םון אבאראט אן טyריכט
 האל־ yראטױוyקאאפ yאיהר דורך לאר
yםײל rזyלשאפטy.ז

 ־V: גוגגyבאװ די איז פראנלרייןי אין
 הילף, רyד דורך כליףyהויפטז װאקס״ען

 אין גירונגyר רyד ^y;y: האט זי װאס
 לײן8 ליאז אין שפײז. פארשםרײט^

 קא־ V:" 15 זyװארyג נטyftזyג זײג^
סטארס. yראסױוyאפ

רא־yאאפP די סטרײףy איז
 רא־ yוױכטיג הרyז 8 לטyשפיyג טיװ^

 זײ םאלל. םון שפײזונג חןר אין ̂ל
 טריייד־ די מיט םאראײניגט זיך האבעז

 םארםײלווג די ארגאניזירט און ױניאנס
^ מיליאנ^ פאר שפימ םון ט ײ ב ר  א

 רyד דורף איז רשאםטyדyמיטגלי איהר
iy פון צײט i םון אויסג^ואקס^ םלחמה 
 דא־ טיליאן 5 און 150,000 אױף 10^000
 דיװײ איז ג^ואתנן צוטײלט איז לאר
iyi.  קאאפערא- די האט iy,ii א.יז ^

װ^נג טיװזן צו זיר אויױ בא
 די און רyקינד yרטyונגmםא די ןyשפײז

ארבײטסלאז^
oy אב איזyד װאו רוטלאנד, אין רyר 
 פארג^ איז סyפראגר רyרסט8רבyװאוגד
jytrp אן. אין ױ ^ פ א א  םון צאהל די ה

 האט ןyראטױוyקאאפ קאגסום״^רס׳ די
 ידרײ yרשטy די דורף לטyBםארדא זיך

 םאר־ yרyנד8 און מלחםה, רyד םון יאהר
yo| םון P•אאyזיף האבען ראציאז 

 פאר־ ?חנדיט וױ ענמװיקצלט, שטארק
אגרי־ אנלײד.^, מאכען צו אײגיטנגען

מממגאנ״ _______ _______
יעראםיווע4<י« «ח»ר ,ארנמאעז׳ םע

 ארניי־ *חמ־ ■וזודוייחנו םון נרומז
 נובנאװ ײ. ם. ה«ם 1917 אין טער.

 אינטערעסאנטען זײן איז ^נע׳מאצם
מא ק^ײנעם  האאאערא־ דער איבער בי
 יועצנען רוםצאנד, אין באוועגוננ םױחגר
 עס דאס ^ײענעז, דארוי ארבײטער יערער
 טויזענד 50 רוםלאנד אין םאראן זײנעז

 נעזעלטאפטען קאא«עראםיװע לאפא^ע
 נע־ ווערם װאט םיטנ^דער׳פאסם, » םים

 םאםי<יעס, םי<י» 20 ביז 15 םון מאצט
 בא־ גאנצער חןר םון 5טײ גרויסער א

 מלחםה די רום^אנד. פון פע^קערוננ
 פאאפערא• « אפצולעגען נעםאכם האט

 װעי־ מוזעאום, און םױועףאונױוערויטעם
 רוסי־ די געײארען. נעאלאנט זיינען בע
vv עם־ מיט באווענוננ ?#*■עראטיװע 

 דעם אונםערנומען האט צוריק יאהר ציכע
 ד#וס :,‘ערםאי אזא מיט באנק־געשעםם

 ם־נאנציעיע ׳פםארקע א יעצט איז ער
 ־ip מי^יאן 11 איבער םים אינסטיטוציע

 -tp ליאן ם 25 איז דעפאיזטם איז ?אר
 קאאפע־ די נעעעפטע;. יעהרציכע צאר

 רוסצאיד פון טייצזןן »לע 1אי ראטיװען
 פאר־ באזונדערע 1אי םאראײנינט זיינען

 ׳פםיצע נעכענזייםינער פאר אײנינוננען
 ענםײיפעלט ווערט אוםן *זא אויף און

נרופעדה^אפעראצ־אן. םון פרינציפ דער
 די װאקסט םאם׳פםאב אזא »ויר אם

 נעקם־ רער פאאפעראציאן. נאציאנאלע
 אר־ אינמערנאציאנאלע איז שריט טער

 נע־ ׳פוין ווערעז עם און נאניזאציאן.
 דיעזעד אין םארזוכעז עחפםע די םאכם

 אינטער״אליאיר־ װיכטינער א ריכםוננ.
 אפ־ איז קאנגרעם קאאפעראטיזוער טער

 ענדע פאריז איז נעװארען נעהאלטען
 אויפצױ באצװעקם האט װעלכער ױני,

 אינטער־ די םאחפטארקעז צו און לעבען
 עם אליאנץ. ק^אפעראטױוע נאציאכאלע

 נעװארען ערװעהצט ?אננרעם אוים׳ן איז
 אפ־ דאהזעז װעם װעלכע ימזמיטע, »

 זשענעװא אין קןונםערענץ א האלטען
 אי־ ױינטער דעם פון פארלױןי דעם דוו־ד
 פאר קאנםטיטוציע א פזן םראנע דער בער
 קאאפעראטי־ אינטערנאציאנאלער דער
 די אראנזשירען צו אום אליאנץ, װער

 אינ־ ^קםטעז דעם פון צוזאםענרופונג
 קא;־ קאאפעראטיװען טערנאציאנאלען

 נעטאכט אויך שויז זיינען שרים נרעם.
 אינטערנאציאנא־ אן שאפען צו נעװארעז

 דעם מיםהעלפען זאל װעלכע װערהויז, לע
 ײאארעךאויםטויש. אינםערנאציאנאלעז

 ?אנ־ די האט רעזאלוציאנען איהרע אין
 פארםשריט oyi אויח אנג״לצייגט נץyרyם

 קאאפע־ רyד פון צײט רyצטyל רyד אין
 אי־ װערט yלכyװ באװ^ינג, רyטיװKר

 נםװיקלונגy״ דער דורף זyהאלםyג בצראל
 די /ןyאינסםיטוציאנ yראטישpםאyד םון

 פאר״ די און םרײהײט םון אײנםיהרונג
 קאאפע־ פון םארמצן yל8 פון שפרײטונג

 םעד די סאלידאריטעט״. ארן ראציאן
rjyi איצטיג דער םוןyר yקאנאכײשyר 

 דער אין איז אנג^ייגט׳ רטyװ סיסטעם,
 ־yרשy און נישyפארםומל פון ריכםונג

 ראטיװעןyאאפp Din רyאונט פװג.
 בלויז זײן םראדולציאן די טyװ םyס'סט
 פראםיט. םאר ניט און םארברויף פאר׳ן

 זײן טyװ פראדוקציאן רyד םון לyצי רyד
 פון םארטײלונג די טראנספארמיר^ צו

 לאנד־חגנט^ ןyליםינירy צו רײכטום,
 םון רױח און אײנקונםט ^yn־i8E ניט

 אײנצוםיוד און אינדוסטרי/^ און לyנד8ה
 רyנדyורירpונfק תגר םון ארט אוים׳ן זyר

8Pליסםיש8פיטyםרײע די #רדנונג ר 
 כחוו^ yראטיװyאם8ה יי 1םי װירקונג

 בא־ צו זײן נויטיג ןyלyוו כחות yרyסyגר
 םא״ רyל8ס$צי םון *!(בײרעם רי שאפזגן

ט^ דארי  ןyרyרפypםאר iy5>i$T yלכyװ לי
yל8 אל^ פאר ״*":ער :דעוױז דעם
'8 פאר 'Dyi ״!

הילח• ברידערליכע
 גאװצלטי רינעל םון שאפ Din אין
 תרײ־ רyםיי ארבײטצר, אן איז •8P הלאיק

ט ניס« ר ^ * ̂ y«'D א אױוי מװאתנן א
 איהם תאר אוםםעגליך םאכטyג ר^ט ד#ס

 די ברויט. לypשטי זײז םארדיענען צו
 שלא־yב אבער tyni^n שאפ םון ארבײטער

iyo ברוד זײער םאיצעז לאזען צו ניטyר 
8 גצחאכם באלד זיי נויט, אין

̂זpyל8̂,  בראכטyארײנג הןוט רyלכyװ ̂ש
^ די און דאלאר 25 ר  גטyרלyד האט םי
 גזד האט קרייניט רyברוד און דאלאי, 5

30 |yi^np .דאלאר
 זיר וזאבען שאפ םון רyארבײט די

 לאנג אזוי איהם שטי^ןן צו םyרםליכטyם
 אונמנג־ איהם וועט ?ראגההײמ זײן וױ

ארבייט^• צו מאכעז ליד
 צו אטצנרעט האט וועלכע yאסיטp די
tytyn דזשולױם :וײגמן ?אלע?שאן 
^ קאוזען, ש  םארים און גאלד בר. ן,8ט
u ־ פוקס•

דײסםעל׳

חןכפס ijn»׳ *»•« לעק»יורם. 9
ר דריי לינקם. «<װ ן ן ס ״ ר  אין ב

p .6וו*נ סימלםפעד ךער n■ ענם»ער די• 
epip עןד די-װענט י1אוי גארמןן. » *רײן 

 ז*ל סיפען אין נעלערפע. «ון בילרער כןלי
1;n7ev ״ ״  «י• *ווי״עז *לא־מאדטעם. ,

 און וארתאנגעל דורנזיבאיג nip א חענגש
 ׳•פולען. לןדיגע רייח g עחאc* *״ #»ר

,jp* >,ן  די ליגןם סענער, «יער ך. מ
«רויען. «יער

ו ן ן ן א י נ ו ן י »  (נעםט ם
■*dm א ג•■ *״גער, רעם plp: אונזער )

 םרוי, סיין ניט זיך, דאכט א<ז, לעקטאר
 ס׳איז לאנג... אזוי זיך קליינט ער ןןאס
־ אכט. נאך באלד שוין

ר ע ט ש ר ז ע א ):40ו*חר g (פון ם
 אויפ׳ן פרוי » עפעס איהם האט הםתם םן

״.פארתאלטען װענ  היינ־ דאך לאזען זיי !
 טאן ניט־פארהײראטעז קיין צײטען טעע

רורבנעחן. ניט נאס רי
ן " ו ו צ םיסע׳ (»ון J א ם ר ט

»ז( )עןי?חר לע  וױ םרױעז, די אך, ):םי
״.זײנען זײ שרעקליך ) *

 : )8(אוי*גערעג I K tiר ע ט ל א
 שלאנ־ נאר זײ, זײנען מענשען ?ײן ניט
!...מענשען םון נעשטאלט אין גען

פאו׳ g 6(װאר« י ו ר פ ע ט ש ר ע
 אוי^ epip םענער, די »ini* בלי? ניבסעגהנז

נאך האלב באלד שוין :זיעער) »<תר
 אביםעל, אוםרוהיג שוװ בין איך *כט.
 ניטא. גאך איז לעסטארקע אונזער «ואם

 זיי ? באפאלען איתר שכור א איז אםשר
 הוננעדינע ווי אונז, נאך דאך זיך י^נען
!...שעםעלעך אוםשולדינע נאך יתלןי

ד ע ט י י ו צ*ו טענ־ זעתר :י ו «
 ערװאר־ צו אלעס איז מענער די םון ליך,
םען.

 אה צם):8(זי י ו ר ם y ט י ר ד
^ די ענ זיײי זײ גרויזאם און װילד װי מ
:y! |

V D ט ר y י ו ר  (אויפגערעגם): ם
זײ. |yi^r טמערס yבלומדורשטיג

yס ש : דyר ץ א  םאלט רyײנp ם
 םרוי, 8י װי שווארץ, ?ױ8 לyטײפ pyn גיט

̂וס ט איז זו ש י  איהר־ אין געוואוחגן ^
^ ב * ;^ לי

 אי־ די (צו ז א מ ר y ט י י ו ו צ
״^־־y: די רטyהyג איהר ה$ט בעריגע):

די זײגעז לטyװ דער אויף אזוי וױ טע
ylל־שװארצyברוינ•y ראסyז ;tywy?

 דער־ נײן... נײן, : ר y נ y מ י ד
!צעהלט

ר ע ט ײ װ פאר־ גוט :ן א מ צ
 נאטור, חוה׳ם רyמוט רyאונז שטעהעגדיג

 iyny:yi אן אנפאנג pc איהר גאט ה^ט
 כ^טש זיך זאל רyאײנ כדי ^yiyt: צװײ

 טyװ זי װען אויסרוה^ לyאביס קענעז
ײט^ nm פײניגען װ  ^בער האט זי צ

 יאה־ די זוי8 בײד^ זײ lyn'^yij^ ניך
 אדם, זײ, פון רyאײנ אז ,inynyi צו דען
 ךyנג8של יא אין זיך און זyנטל$פ8 איז

 ה$ט צװײטען nvi און ̂זyלט8ה8ב גרוב
 iy אז םארמיאוםט, לעבע\ דאס אזוי זי

 םון זyר8ײyג רץ8שװ איז ברייז נץל, איז
jy3î םון׳ם צדורג p ^אדם׳ v*"i\ ,מיר 

 און ארויסג^מען בוענש^ vd((" די
 ־8P די גאר נ^ברויךשװארצצז םון׳ם
 מ*ר yאל רyאב ד...ypלyם yלירט
 חוה׳ס םוטער רyד םאר דיך־ארץ גלײר

סק^ פי
י vמ ד : vגוט!... :(לאבען( ר
!... נטyצײכyאויסג
דאם אוי, : ן » מ ר V ט י ר ד

 גע־ װאלטזח פךוי^ די זyװ ל!...ypפים
 װאל־ גאל^, ג^מוזט זיך און בערר ט8ה

iyo שט^־יג זײ y::8iy:cn8; צױ מיט 
yjjKri* פנים׳yר !

^ :ן 8 ם ר y ט 4 כ י yp; װי ז
 גאנ־ lyi'nw און לטען8אויסד« פרוי 8

1 מינוט םיט* צע
):yi'nyn’a די (נו י1&ו! y ט 1

 און װיצען די צ\ צו זיך fcnyn jyo ז8
 די זײנ^ זײ ז8 קלאר, װערט חכםוו^
m o w .גארגישמען
[ yאל ? ' ) ר  גוט!... (לאכען): ס

!^. נטyאויסגעצײכ ריכטע!...
םון nyynyn די : ז 8 ם ר y ט 1

yvoi"n שװײצזגד־העז: װי זײגצן פרויען 
לןןכער. םיט םול

ריכ־ איז דאם : י ו ר פ y ט 2
 רyכyל ס^כען רyגyמ און חזידים :טיג
 זײ םארש*נ»ח וואם צערyל8 יענע אין

םאתענעען.
ר ן ט י י װ  8 (לאכ®): |8ס צ

םאר־• rnt איצס <עכער!^. םיס הארץ
^עבמם־ סי^ער קײן פאדװאס שטעגד^יך

yp *•Tfiyi| תאאטצן. נים לאגנ דארט זיך
 v^ngav:( (לאכמ י ו ר ם y ט י ר ד

! lyp1? yרשyנyם די םי^י װי
rײyדזגר װי איז ליעבע ר iyin8D־ui/ 

 זױ lyרשטy בײם אוים נטypטרי רyלכyװ
םרוי. צוױיטזגר 8 םון שםײמןל געז

םי^ שוין :ן 8 ם ר y ט י ר ד  צו
yiu| הײנטיג איזy ..-^מיר םרױ ynyii; 

 םון םארםיהרט און טyנדyפארבל םשוט
זײ.

y ט ש ר y (איראני״) י ו ר ם:
^, די אה, רי py:yo y א r - t f ^ w וחנ־ 
iyo שר דיpyליכy ^םרוי iri.Tt'WB ...!

yט ש : רyר ן א viv' ניט ם
 ״8?ל y*8< רyאב פיאנא, זyשפיל iyp פרוי
 םון oyinoo די אויף זארגלאז זײ פעז

8:ynin הyרצy....ר
ט י י ו ו : yצ י ו ר םנים 8 פ

:T םיט הארץ yרשyנyמ דאס  oyrnoD y״
ט נ ^  איי״ רyדyי און ןyאם גאבץ זיך ג

! ? ןyטyצוטר חגם צו לײכם iyp נער
ט י ^ װ : רy צ ן א 8פאר ם

y קײן איז פרוי j^ 8 ^ i8 i ־8פ גיט ך8ז 
 .עאס : רטyנישט און nyo'8 זוכט זי |.8ר
 בײ אן זיך הטyז אמת׳ז אײן איז ?י8ט

?...yny^ אײן איהר
 ם׳איז (ח״ס): י ו ר ם y ט י ר ד

 \*yiyo די בײ איז דאס אמת!... ניט
y די t^ y ליyבy נאך פארשפײז, םין א 

oy זײ זיך גלוסט yםר רשטy־
\\vo

טyם ז דyר # (אמרינגטאויף): ם
 זיײ jy'nfi די כטיגyרטרyניד װי אה,
נען

 אויף): (שפרזגגם י ו ר ם V ט ר V פ
ע לע8 ?יינען לוספען אלי <ער(  םזןנער סע

 זיך קוקען יויף, שיריגגען *רויען און
 זייםען ביידע םון אויפג?רעגגם. ־ איבער
 פאראזײדענע צוױי קלינגען אן פאנגען

 לעק״ דער *װעק. זיך זעצען אלע ׳גלעקלע̂ד
 םים אר״ן קומען לעקםארקע דער םים מאר

 דער דורך ער הענם. די אין פארםפעלען
 בײם לינקער. דער זיידורך טיר, רעבםער

 װארפען פלאטפארמען, די אוין״ ^רויפגעחן
 צוױיטען. אויפ׳ן אײגער בליק בײזען » זײ

 די םאר זיד פארנײגט ער א&לאדירען. אלע
םרויען). די פאר זי מענער,
 :עולם) דעם (באםראבם א.ר ט P y ל

ov ,ty^yn yi"D מיך ײאוגחגרט pyr ̂
 םײן װאס □,yi אויױ קוק^דיג ניט װאס,

 גוט ^yr Iyװyג איז טשורpyל הײנטיגע
 ױי הרyמ ניט דאך iyrn ^רסײזטyדװ8

 ז^יב _ רyנyמ םיצר — זyנשyמ רyםי
 טיעף װי איבערצײגט, דאס געקום^...

 ־nyc״ צום פארשקלאפט נאך זײנען מיר
 מאז־באװאוסט־ װעניג װי כם^yשלyנ נעם

זי־ בין איך אבער םיר זיניג
ע יעניג^ די אז ^  הײנט זײנען װ

 אוים׳ן אפילו :niypip ניט געקוטען, ניט
 םעסט דאך זyלyװ ^yom ayanye״

 אי־ 'ועלען םאהן, רyאונז ארום שטעהן
 פארשהלאפענ־ רyד גענען קעמפפען מער
אפלאדירען(. מענער (די !... בעyלי דער

 דעם (באטראכם y ש ר א ט P y ל
:,n:yi8T אמת דעם ̂רyסטyשװ :עולם)
גר^ 8 רא טyרט8רװy הײנט איך האב

 א״לי׳מבעגריײיצל״
o«ev g קט•8 אײן אין

ofty imyo ױ^נן צום טחנפ^. צו  באד
 yאל נטגט w זאגעז, רyב8 אײך איך םוז

 ארוכד זיצזח שםאדט nypiא שון טײד^ך
lyoiiyi און «אר?ס די אין yrip| זיך 

 טיס — שזנאים yבאוטיגסט זײעחנ םיט
.iyo די . .  װײל חנרםאר, אצץ איז עס ^
ײנ^ זײ  םרוײבאװאוסטזעיג גיט נאד ו

 yרyזײ ניט גאך tyn^8n8& אינגאגמז,
K״yiyi ....װילצן םיר אינטצחנסצץ nyi8 

iyfi8P, אז f w גאר שוין איז צײט -yi 
oiyrt, ^טיר רר lyoKiiy אל טיטly'nD y 

 אויסד ןyלyװ וחןלט . רyגצ8J רyד םון
nyiyo די םיט ניתנר שרײ^:

nyri םיט i8!i nyn־unrrB*־ny ליyבy
אילאדירען). פרויען (ד«

 יארםפעל, זײן (עפעגם ר א ט p V ל
im יחגז):98 ארויס געמם yn yi''D,
 הײג־ םײן אײך פאר אז פאנג איך רyאײד
yi'o לpy^ס8ב איך װיל טשורyרyp,8 ז? 

 זויצ^ yאל און זyריאלyט8מ yp'D yל8
 >ןyגוצ8̂ב תײנט זיו לyכ'װ ’yכyװל םיט

 צו ׳yלyװp yoDi’n די םון שטא^ן
 צוג^ד ניט נאו זיך האט פרוי קײן yכ

 םון בלױז פראדוקט 8 איז סyאל ריהרט.
 שארפ״ jy::^:yD פון מוח, זyגשליכyמ

r און זין : y i ^ r  ל<88 םענער (די 8
דירען)•

שyל ר א ט פרײנד, :yק
 טDyשyג האב איך yלכyװ םון ׳yלyװp די
 ־pyל דyהײנטיג םײן םאר זyריאלyט8מ די

 ־yi ̂ןyלyװpדyפרוי רײ:ע iyrn טשור,
yoii; םון iy rn גyשריבyםון ז jy'nB. 
 אויך אסvטy ניצט8ב זיך האב איך אויב
^ yרשyנyמ םיט כ  ניט םיר זyרם8ד בי

8 |,yoyn8Eאל זy סyנyנ האמן רyט8ה 
 הא־ vלכvn טצכםצר, ,tyn־u< ליעבטע,9ג

 lyayii בyצולי און זײ אױף נ^וירקט כעז
[yn8P| 8 זײ ^ ס ר ע מ גמ 'yשאפV...די ז) 

אפלאדירען). םרויען
אקחר ;,y^yn y:''D : ר א ט p y ל

 ־yר איך לyװ הײגט ז8 גוט, לײן8 װײסט
 קטשורy.ל םײן פרוי. חגר \v:m רע\

ט8רג8ם רyד אין םרוי די״ :הײסט ײ ^ ג  נ
:n אין און y״ ro /ײט^׳  חוה רyאד צ

 אוים׳ן לyלײדp 8 פון סםן א אהן אכיאל,
שםא־ רyד םיט :הײנט חוה און לײב

 ־y: ווייסען פיט׳ן םקוירט, רyורצp ̂רyל
p ^ytונציגrויטy בpyלŷך n־־״־־E־ ^y r 
 ׳Byצ yאלירטp ̂זyטyארסp yהויכ הילס,

 צװײ צײהן yiy^8i איז זyרינג דײםאגד
^ yפארבטyג די iyK״ פ  מענער (די לי

איבער). םרעחליר זיך קוקען אפלאדירען,
ס־yvש הײנט, : V ש ר א ט p y ל

yo^ װyל סײן אין איך לpyר טשורyדyן 
 רyר אין מאן םyד םון ן.8מ זyגyװ

 גע־ ׳זyפראסט oyi פון פארגאנג^חײט,
 די םון און אדם׳^ שעהנעם און זונטען

 לעךyנשyפ נישטיגע yכיטר קלײנינ?ע,
(קוקט !צײט^ םון הויזען א*ן
אפלאדירען). םרויען די פאפירען♦ די אין

אנפאגג^ זyלyװ םיד : ר טיא p y ל
 האט גאט רוען צײט, רyנyגאלד רyד פון

 ,py-p אין חוה׳ן מי*ט אדם׳^ באזעצט
 שע\ד yגאנצ די זײ צו iyDyiyriy:r8 און
n און נע y  y m. װאל־ מיר גאיקאיך װי 

ניט איז חוה זyװ [,vw* yל8 איצט

 םי ניט זיר חבר׳ט ױ ווען חוח,
ם ד o אז־ם׳ען »יק ניט מ n פא

wornM *  ^ •y טרײבס נמנן און 
 םון׳ם איחר Dy^w ארויס כיט

p״py ...! וואאו מיר גלי?ליך װי #הא 
 נ► ניס װאלט^ םיר !...tfmyi איצט
y הײן תאט ^ p y w װyקי מלחמות, לט 

p ,ly iin 'in  yi:  און ארבײ^ר y״
Bליסט8יטy,ז y^'p ב און ױגיאנם 

 צײטומ•! yi^p אסאסיאײשאנס,
ר, yנטליכyאר םים זשורנאל^ מ  א

yofi'ip ^ ב ײ ר  סטרײקס, yi’’p ש
 סלאבס^ yנשטyבyג yרyזײ םיט ®אליצײ

yj''P גyנגסטy,רס onypo, ,מ^ אנ לי  םי
iyD8i־iy'nD, אײן םיט — סאליטיש^ש 
 רײכע| און yארים yj''p ־־־ וו^רט

 בריחגרליכקײט און נלײכד«ײט פרײהײט,
ד ?אנסטיטושאנס די אין גאר ניט װאלט  ס

vu\ אײנגyשריבyטד אויך װאלט נאר ̂ן 
.yii רyד רyאיב רשטyה . . ! ס׳איז ^ ׳ ד  מ
 U װארמט נאר vvH\ 8 : לyרטyװ 8 זyנ8ר

 ? איחם tyiyp גארט^ אין שטײן 8 אדײן
סטד^ ניט רyנאכה yלוגp צעהן סײן  ארזי
iyo.איז זוי8 ״ oy אונו םיט אויך ^ ע•  ג
vv.] איהר םיט האט חוח ^v -lyn ry'y8 
 ; סיס נאד לyByp ריש8נ תןyש און yלyט

iװארנועyאריעג צורי? ןyיאהר רyגדyטויז p S  t 
w־ii אין  iiy8־־ iyo םיר און שטײן yo• 

 ארױסי צײט yנצ8ג די איהם ןyװיל רyנ
 בצױן ׳ניט \v:v? און ןyדארט םון זyByשל

ly; םיס yרyאונז ^ i טים זיךyאי| אײן ר 
אפלאדירען)• (םענער רyד

שyל ר א ט כ-yרטרyניד די :yק
^ רyנyמ yטיג ט " !8 ר8פ זיך ש |Pף 
p־ שמוצצן.8ב צו אונז מבי א&, ניט r 
 אדם םון yשיכטyג yאלט די אוים ןyנוצ
 שוצד די זyרויפצואװארם8 אום חוח׳ן םיט
iyo נסyבyל yאל פון ''P inyw אויןי 

 אוימ״ רyאב שטודידט iyD |yii אונז.
j: ביבאי^ע די דורך זאםpרyמ to y v y 

 פראג^, סאר א ארויס שװימ^
 די וחנן געעען אדם איז װאו :איז yשט
 םאר• צו חוה׳ן דטyרyרגyאיב האט נג8של

jy^r די y:yD8nn8B ...?קײן םדוכט 
 זר iy«8iy: גיט רyזיכ רy איז דזשאב

 •־wyi ניט אויך n8spyc ?ײן אין ̂זyכ
 אדם רypרgשט nyi חאט םאדװאס בײט.

 חנר חוה?... yשװאכ די היטyגBא ניט
yנטפyאדם׳ן אטאליג^ אין װײל איז, ר 

 הײגטײ א ןyלט8ה8ב נעזyלyג שוין איז
 •:־rסטאוyר רyברארװײ די פון -tfyn רyג

iyi. ד איןyר pורצyװאס צײט, ר yר t'K 
 שױן איהם זי איז \,vvvi חוה׳ז םיט

 זוכען pirns* איז רy און זyװארyג טיאוס
ט האט חוה yארימ די צװײט^ א ז ^  נ

 הא־ דאמאלס װײל שװיעען, און ןyלײד
o^D ניט ?אורטס vi"P נאך זyב 'tpy 

rv םראמיס״ אװ ״ברידזש חנר אין w 
 W . ן.yװארyג ŷבוירyג ניט נאך איז

נע- אדם איז װאס :איז yפרא: yצװײט
 אםילו ? פערד א אדער נשyמ 8 — זyװ
 כמגן װאס' סyאל גיט אויך ײהםp V̂Ty אן

"ן8 מויל אין איהם שטופט  בלױז ׳י
 רטyהyג ניט אדם דען האט !שטרוי
 צו ניט פארבאט גאט׳ס חוה׳ן םיט גלײך
 זא״ און ̂,yey yנyםארבאט די זyריהר

v:\ ד אײךy׳אמת ם oyw^ םיר טוט 
 yiy> פוףם ארט אוים׳ן װאס לײד, הרyז

ג^ד ניט סם ?יין ןy^אדם רyסyב חוה האט
אפלאדירען). פרויען (די !... ןyבyג

װאד). yסטpyנ (שלוס

לעא ק. דר. — *ײ -װ^ך א נו,

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
Sept. 12, 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known as the , Trading with the 
Enemy Act.״״

אן אויח  yp8o טyװy נ8ל B זוילסאן 
^ riynyB:8p 8 ציוי־ אײנצורום רנסט y 
|y ^ n a אח ארבײט און ?אפיטאל ש^   

דאם שלום־טריטי* 8 ז y שליס זײ צװיש^  
װילםאן׳ס איז ז^רבײ  yװירדיגpרyמ 

y^T g  »8nyi תאט טענש  g : שנותpy 
pאנםy־ שלום־ םיט ן y הרונג8רם y ynyo'n 

א אין לץ8 נאך גלויבט ר y און ̂ן yנצyר 
ר8ם װאס אין און 8  ! r  שלום־pאגy5רyנ

jy38P ילyרסy װ אין ! נץ yרyאנםp‘שלום 
yטyר רטר8ם  y ליםטיש8יט B8P רירטyאנםp 
־נ y ם ̂ר yטy רטר8ם  y ליסטיש8יט fi8p םיט 

y גלײכ און ז yסyרyאינט y נלײכ םיט  \vv 
,^ ג נ ו ג ^י ב שלום־ די איז דאך און אי  

פארזעמ^ש אזא ן .yומpy ארויםג טריטי  
yר גוט 8 אויוי האב^  jyo |yp װי הײנט  

צװײ שונאים, *'יבעט ״םריטי״  
yגדy םטיר8אנטר p םון ר yטy םארטר שע\  
yבyנס־אינ״ ל און ריכםונג^ אגשױאוגג^,

lyoynyB ? װיל װיל, װילסאן $בער ny. 
nvi ? א אײנזאג^ איהם jyp ווער

 טyװ נץyרyאנפp y^?8n די ביז און
 חנרװײל עס, הײסט זאל^, 'שטאטפינחגן

 טyב אזוי .typ'noo ניט רyארבײט די
 םאר :בלויז איז y:gnc די װילסאן. זײ

 סםע־ די בײ y^yt דאס ניט ער טyב װאס
pנט8ולyאון ז pyסBםאר ? טארס8לואט 

 אן ארוים ניט ײ ז צו ער לאזט װאס
^ פי  די צו ארויסכ^אזצז האט ny װי א

8' ' ^nyo: סליy,גוט זy ^נאםיטירצ^
8' 'nyn 8 װעל איך'nynyti8P 8 iycrir 

 דילמוײל ארבײט, און 'טאלfi8P זyצװיש
טyה ר ט כ י ז8 י ר נ ײ i ר y? 

n8C ,ypgo ,yp8Bםמפט װאס ny ניט 
y^yifi| בײ B8Pע יטאל ^ םז א  ny װאס ד

ט בײ &(על'\ צו זוכט ײ מ  ny, נהטyn ? א
 װײכ־ נוטע, זײנ^ אתנײט״^ די בלויז אז
 iyp מען yלכyװ בײ |,y:̂״yo yציגnyה
 םיט װאויט, גוט א מיט ;y^y*B סyל8
^ םyנyש 8 פי  ?אפיטאהיסטען׳ די nyn א

 אויף דױנט, yrYmysn בייז^
y^jm כמנן lyprii jyp א. םיט גלויז

? ^ ט  זײ ny וױיזט םא^װאס טו, ש
n̂ שטעקען? דעם ניט B שטײגען װאס 
?nyDyn און העכע.* פ,~ײזען 'n אלץ נאך

*  *  *
n  »/.  נאד jyc ;yp ע:טnפדעזי מיט׳ן מילא,

 װאס סענש א אויסלוטען. איז oy װי
 רוםס ,D'cnn זיך בעט װאס ט,nאפעלי

8'nyo םימסאי סאלט געװיסען 8 אתיס 
ט יא איז לyיEא זײן צי טי, כ ^  ׳ גיט, צי ג

ny3g זאילען װאס '^n י אויף זאנעןyנy•ם 
n808iyo □yiyuro, פ װאסn8או נגם,8ל 

 y n ה y ו n 8 ם זאל vyryi דאס
Dp"noo, םא ישוטnװyהyn,חנר צי ן 

 אויןי ניט? צי nyoDynyi א איז pײnסט
nyrgoTytyi oyn םיר הענען 

 yi• האב^ nמי װאס דאם זאגען בלויז
S אויס, װײזט ! riyo ny:yמשוג א :זאגט fc 

״ ־באלשד* ,Dt^8PH8n ngE מורא די אז  ו
 אי| האט װ. אז. א. ױלװאלוצײ! װיזם,

^ זײן א  19 סאטאטאכ^ א אננעמאכט מ
 r לטyשט ny אז זױ,8 ניש,1צי^תמש?י

n8 nyigP'nyog cyn ngE8בײט nyלס 
 צאוףס םון מוזשי? yjp^ 8 זyיםnא
 יו 1טא jyp פדען ןyלכyװ םיט ז,yט

rngn'o ז8 גור. גלוסטyלכW o  y 
ײנ^  Kpnyeg. אין סך 8 דא הײנט ז

צו אויך באלאנגט yאםיטp•pלוס
oy .y>n8i^8P ny^yr אױוי איו 

m אכמי רחמגות^ סמגאט 8 ך8בyנ
’̂־ jy י fe-'j



 אייגענער זײער םון זײ טען װאאט װעגען
 אין איינשפארען באדאפט װעגען םובה

 ניט זײ פון זאאען מענשען כדי דואהויז, א
 גע־ אײטישען צו םאכען זײ און חוזק׳ן

 זייערע אויףי נעבאך צער א אעכטער.
םאםיאיען.

* * * ►

 באנעחן שױן מ׳םע: !ישועה #
 נױ־ געבענשטער אונזער אין זעאבסטטארד

 באשטרא־ פאעגט װאס געזע״ז דאס יאוח.
 זעאבטטםעדדער אועאײןאיכעז אן פען
 אפ־ ענדאיו איז טורםע, יאהר צוױי םיט

 פאר־ דאן־ געהט יארה נױ נעשאםט.
 חײאען איז טעיאר איהר כאטש ווערטס,

 די מױרםי. הייסט באאעבאס איתר און
 הײנט קען געזעץ דאס ,יואס נור, איז צדח

 װאס, מיט פומען. צוניץ ניט קײנעם
 הײנט זיך מען סען געזאגט, ס׳שטײנס

 צױ גאאד מיט איז געז ? ס׳אעבעז געבתז
 אין קויםען צו שװער איז שטריק א ײך.5*נ

 נואדדיע־ שטרמדמאכער די *וען צייט, * !
 עסיד קארבאאיס שטונדע. א $1.25 מנן
 די פיערםאכע. אס1 אױןי נעשטיגען איז

 ביאיגסטען איז שפײזען פארדארבצנסטע
 א דאאאר * היינט קאסטעז רעסםאואנט
 נעםינען רעװאאווערען אאע מאהאצײט.

 נאנ־ יארימר נױ די פון חענט די איז ?יך
 זיך דעדטרינקען באנידדױבער. און דיטען

 שװײ עס אונםעגאיך. אויר איז ? ים אין
ט צ םיט אצינד דארט גריבאעט • אוז מ

 קען אזוײזשע װי טו, םײװערס." ״אײף
 סאנדידאט זעאבסטםארד ארימער אן

 אט ? אעבענס־משא זײן םון װערען פטור
 געזעץ־ אונזעע םיט שױ׳ן דאס איז אזוי

געזעצען אזעאכע גזר מאכען זײ מאכער.
 קומען. צוניץ ניט קײנעם קענען װאס

* * *
 צױניסטישער דער םון עדװאטען םיר

 אז םיעא, אזוי שיקאגא אין לאנװעגשאן
 נור ײעז צוםרידען, העכסט זײן ײעאעז םיר

 ער״ אונזערע םון טייא טױזענדסטער
 אומ־ אבער יוערען. מקוים זאא װארטונגעז

 חונדערט- א אםיאו האפנונג! זיסטע
 ער־ ניט אױך װעט טײא טױזענדסטער

 הערען די דאך הענען םיר װערען. םיאט
 זיײ זײנען זײ װאם םיהרער. צױניסטען

 זײ. זײנען שטריק פױאע אבער זײ, נען
 אין האנד א אבער זײ, טוען װיאען זײ װאס

 ארײן. ט י נ זײ טוען װאסער קאאטע
אבער זײ, בטאנ׳ייוען בט^נ׳יװעז זײ װאס

 !דאצאא און זײ. נעהםען געהאאטען
* * *
 סאציא־ די װאס ניט ם«דצװײםעאט

 זיך האאט אמעריקא *יז *ארטײ איסטישע
 כיאאאגיש א איז עס שפאאטען. אײז איז

 אין איבער געהט ״צעא״ א אײדער :געזעץ
 ארנאניש לעבעדע, א פון געשטאלט דער

 צ- א e ש — פריהער זיך ער םוז װעזען,
. ן ע ט

* * *

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
Sept. 12, 1919, as Required by the Act 

,1917 ,of Congress approved Oct. 6th 
known as the “Trading with the

Enemy Act׳׳.
 פעטאױ האידאמאק און םאאיאקעז די

 טעריטא־ שטיקער םיט זיך בייטען רא
 םזרח־גאאיציע שטיק א מיר גיג דו :ריע
 זײער אוקראיגע. שטיק וא דיר גיב איך און

 איײ זײערע אױןי :אאגישער א איז זזשבון
 און אאדעדעװססיס די חענען אידען גענע

 מעהר מאכען ניט באצד שוין יעטאוראס די
 *ראטעסטען אידישע די יאגר־אמען. קײן

 װיאענדיג ׳וזאט, װעאט די חויך. צו שרײען
 אנגזןחויבען זײ אויף ניט־וױאעגדיג, אחער
 טוען װאס־זשע באי^ען. קרוםע םים יפיסען

 :יאאז נעניאאעז א אוין► זײ םאלען ? זײ
 !אידען אונזערע םיט בײטען זיר אאםיר
 װעא איד P# זשידעם םײנע דו שאאג

 אײנ־ נעני^ער א זשידעס. דײנע שאאנעז
 גע־ שטארס קאעמענסא׳ן וחנם ער םאא.

װערען. םעאעז
* * *

 א*ז האאטען ביז םארשיףעכען םון
 פעטרא- כיז אאנדאז םון וױ וױיט, אזוי

 פארשאראכען עננ^אנד האט אט גראד.
 אויםהערען וחנט זי אז ארבײטער, איחדע

 גע־ קריעג נינדעריןאערטצן איחר פיחרען
 חײנט און רוםאאנד, סאותטסקער דער נען

די זיך קאײבט ענגאאגד אז מיר, אעזער

 פעטראגראד. אויף אטאקע אן מאכען טעג
 איהרע מיט צואײאען זיך מוז ענגאאנד יא,

 װער וױיא םאחמות. אימפעריאאיסטישע
 דער פאטירען? קען מארגען װאס װײם,

 ״טרי&עא־ עגג^ישע דער םון ענטםעד
 מינעךאײזענבאהךאח די אאיא<ס'/

 באײבע זײ אז טראנספארט־ארבײטער,
 אדן מינעז ואאע אז פאדעדונג, זײער בײ

 װע־ נאציאנאאיזירט מוזען אײזענבאהנען
 ארגײםער־הריגם־ער־ אז םיט טpשםע חנן,

 רעװאאוציע. סאציאאע א םיט קאערונג,
 עעאישע די שױן װעט םאא אזא אין איז

v ניט רעגירונג m\ פרי״ איהרע םיתרעז 
 קאפיםא־ פריװאטע, פאר םאחמות וואטע

 ענגאישער דער אי, אינטערעסען. איסטישע
 שװערער א פאר שטעהט איםאעריאאיזם

 “אימיעריאאיםטי זײנע אאע איז צופונםט,
 אזױ דורכפיהרען ער מוז שטוקעס שע

 ft ווערם עס אײדער מעגאיה װי שנעא
שפעט.

* * *
 אויםגע־ ווערען אידען אועארישע די

 שטיײ אומראעישען אוים׳ז ניט קויאעט
 אצע םון חביצ סך דער איז דאס אט נער.

 סאנטר־רעווא־ איז רעװאאוציעס דארםיגצ
אוציעס.
 אײראפא :אוםעטום וױ אונגאח, אין

 גע־ זיך גרײט איז בראױשטוא אוים׳ן איגט
 אײ איהרע און פרײחײט, אײבמע װינעז

tin באיט... סיט אפ געחעז

ז
: atMjo

MKmsm

כוכװאלד. נ. פון

 אײגעגט־ איז אונערװארטעטעם קײן *י
ך  די םארגעקוםען. נים שילואגא אין |י

 יער םון ?אנװענשאן דער םון צושפאאטונג
 םארטײ סאציאאיםטישער ווםעריהאנער

put* ־— קאנװענשאנס באזונדערע צװײ 
 געװען איז — אינהע א און רעכטע א
 אדער אויםדרוק, םארמעאער דעד *ויז3

 צערעמאניע אפיציעאע די נעזאגט, מםער
 פרי־ נאר איז װאס שפאאטוגג, דער פון

 דער פון רײהען די אין םארגעקוםען וזער
 םא־ אידישע די אײדער נאך •ארטײ.

 םאיזך די — םעדעראציע ציאציסטישע
 םאציא־ אמעריקאנער דער םון טרעגערין

 אפגעהאל־ האט — באװעגונג *יםטישער
 פיט באסטאן אין קאנװענשאן איהר טען

 געװען עס איז צוריק, טאנאטען פאר א
 דער אין עאעמעגטען צװײ די אז אאאר,

 הענען רעכטע, די און אינקע די ■ארטײ,
 ארביײ ניט קענען צוזאםען, הויזען ניט
 אין און םיהרערשאםט אײן אונטער אען
 אינקע די ווען און ארגאניזאציע. איין

 באס־ דער םון אםגעשפאאטען זיך חאבען
 אנגענומען ראס איז סאנװענשאן, טאנער

 װאם דעם, םון אנװײזונג אן אצם ועװארען
 אאגעםײנער דער בײ םארקומען װעם צס

 רי פארטײ. דער םרן אאגװענשאן
 איצ־ די װי האנווענשאן, מפויררזשענסי״י

 זיןי, רופט סאנװעגשאן שיהאגאער •יגע
 עקסטרא־ געװען ניט אײגענטאיך איז

 צוריק יאהר האאב א מיט ךרינגענד.
 א געהאט האנװענשאן אזא אפשר ןואאט

n\ ; האײ געװען געמעגט נאף װאאט מען 
 מא־ צו גאנץ געאינגען װעט איחר »ז פען,
 סאציאאיםטישער דער אין ריס דעם גען

 נאכ־ אבער, איצט לאנר. םון !אװעגונג
 איז צושפאלםוננ פאלזסישע די וױ דעם
 און ״רעכטע״ די װען םארגעקומען, שױן

מעסערס, אויף געװען שוין זײנען
 װײט, אזוי דערגאנגען שוין איז מען ווען
 באזונדערע ארױסגעשטעאט האט מען אז

 די איז פרײמעריס; די אויף אאנדידאטעז
 גע־ שאום־קאנםערענץ א אאס *אנװעגשאן

זינלאז. ורען
 מען אז ניט, נאםיראיף, מײנט, דאס

 געדארםט. ניט בכאא לואנװענשאן די אאט
 סאציאאיכטי־ רי אז יאהר, עטאיכע שזין
 מעג־ הײן געהאט ניט האט פארטײ שע

 קאנ־. א אױו* צוסיםצורײדען זיף <*כ?ײט
 פון םראגען דרינגענדע די װענען ווענשאן
 און מאחמודגעזעצען, די צײס. אונזער

 ״םאטריא־ דעם פון גײסם דער מעהר אך1
 געהערשט האט װאס טעראריזם, סישען״

PH ,אבסאאוט געמאכט עס האט ^אגד 
 א רופען צו פארטײ דער פאר אונמעגאיף

 ״םאי־ אזא מיט נאף בפרט פאנװענשאן,
 אואײ סס. די װי רעקאגך ׳ רעטערישען״

פאאטפארמע. ׳סער
 איצטיגע די פון צושויער זײטיגע די

 םיאייכט װעאען שיקאגא אין פי<ונװענשאנס
״םראגרעסי־ די ענסוישט. אביסעא ויין

 סאציא־ דער אויסערהאאב מענשען ווע״ •
 גוט־םײנענ־ אאע די באװעגונג, ליסטישער

רע־ גארנישט־טוענדע װײןײהערציגע, דע,

 ראדיסא־ און פראגרעםיםטען ספעקםאג^ע
 צאנקע־ די באײיערען אודאי װע^ען אען

 װידעד־ װעאען און פארטײ דער אין רײען
 אײ־ װעגמן םראזען באנאאע זײערע וזאאען

 אײנםאום שעדאיכען דעם וועגען ניגקײם,
 ווע־ רײסערײען די װאם מאסען, די אויף
 די װעלען ״װאס דעם װעגען האבען, לע\

 אמערילא־ אן אאס װ. ז. א. זאגען״ גוים
 איבעיכר;טען ניט איך װעא בירגעי נער
 בא״ אמעריהאנער םון גרונדפרינציפ דעם

 םײנונג דער צו רעםםעקט — נאאיטעט
 גע־ גארניט האב איר געגנער. דײן םון
 דער אײכערהאאב שטעהען װאם די, נען

 װאס דערפאר, פארטײ סאציאאיםטישער
 רער־ סאציאאיסטען, קײן נים זײנען זײ

 געגנער פרינצ'פיע?ע זיינען זײ װאס םאר
 בײ קע; איך אבעי סאציאאיזם. דעכ םון
 מינדעם־ דעם האבען צו פועא׳ען ניט זיף
 זםאד, דעם הםון, רעם םאר דרך־ארץ טען

 באוועגונג יעדער ארום זיף קאײבט װאם
 און פיקאנטע דאס באויז זוכט װאס און

 ?יעבצען אאע די סקאנדאאיעזע. דאס
 םאציא־ א אױ,* װאם באדויערונגען, און

 םארגעסױ זײנען פאנײענשאן איםטישער
 פא־ די רופען װי סקאנדאאען. אזוינע מען

 סקװאד״, ״אנארכיכט דעם נאף און איצײ,
 זאא םון געגנער די ארויסצואװארםעץ אום

 ^נאסיפ״ װי מעהר ניט זײנען װ. ז. א.
נשםות. אעי־יגע און מחות אעריגע פון

 טיעי אײפריכטיגע םיעאע אויף אבער
 איז װאס דאס װעה טוט פארטײ דער אין

 שיקאגא. אין פארגעקומעז װאך אעצטע
 װאס רעזואטאט. דעם םאר זיף שרעקט מען

 קומענ־ די אויף האבען װעט שפאאטונג די
 מורא, האט טען ;פרעזידענט־װאהאען רע
 דער פון סחנםטען באגרענעצטע די אז

 גרויסער א אי; דארםען װעאען פארטײ
 רײסע־ אויף װערען פארשװענדט מאט
 פרא״ אויף באגוצען צו זײ אנשטאט ריי^ן

 םא־ דעי* סאציאאיזכ. דעם םון פאנאגדא
^ס סאציאאיסט, טענציעאער  שטעקט ו

 מען װאס און ארבײטער יערען אין ערגעץ
 און ארויסברענגען קענען נאר איהם דארף

 צו־ װעט פארטײ, דער אין ארײנקריגען
 זיןי םאר װעט ער װען װערען, ספודזשעט

 ר־ר־רעװאאױ ר־ר־ראדיקאאע, דרײ האבען
אמאא. מיט פארטײען ציאנערע

 קאאג־מוטערם די אט מיט אםיאו און
 װאס צו מיטאײד. װאס װעניג איף האב

 שוין איז מיאף די װען וױינען, טאקע
 װאס אאעיטען, נאר און אויסגעגאסען?

 נישט־םא־ די ? פאסירט אזוינס דא האט
 אפ־ זיך האבען עאעםענטען ציאאיסטישע

 דורכ־ עס װיאט איהר אויב און געטײאט,
 געװארען באזײטיגט זײנען האבען, אויס

 ממה פארטײ. סאציאאיסטישער דער םון
 פארטײ סאציאאיסטישע די איז נפשך.
 רע־ ניט גענוג, ראדיקאא מעהר ניט טאקע

 דעם פיהרען צו אום גענוג װאאוציאנער
 איז באםרײאונג, זײן צו ארבײטער־קאאס

 אויפגע־ איז עס װאס גוט, אודאי דאף
 פארטײען, אדער פארטײ נײע א שטאנען

װי רעװאאוציאנער מעהר ראדיקאא, םעהר

 םא־ ״בורזשואזע״ ״האנסערוואםױחנ״, די
 אויב אבער, װידער פארטײ. ציאאיםםישע

 זײנעז ראדיקאאען אפנעשפאאםענע די
 װעא־ ״אנארכיסטען/ איז טוםיצער באויז

 דאף איז םאכען, צו קאאיע גאר זוכען מנ
 האט םען װאס זאף, גוטע א געוױס עס
 צו טא םארטײ. רער פון באזײטיגט זײ

? קאאגען און וױינען װאס
 פאר־ צו זיר פאאץ דער איז דא ניט

 סא־ און פאאיטישע די איבער שפרײםען
 צװײ נײע די םון גרונד־םרינציםען ציאאע

 און אינק־םאציאאיסטישע די — םארטײען
 אנער־ סוז זאף אײן קאמוניםטישע. די

 צוױי די פון קײנע אז :װערען הענט
 פאאיטי־ קײן װערען ניט קען פארטײען

 םון־ זין ריכטיגען דעם אין פארטײ שע
 אין ניט זײ גאויבען בײדע וױיא װארט,

 אק־ םאאיטישער סון װירקזאמקײט דער
 געזעאשאפט. איצטיגער דער, אין ציאן
 געהאט אםערין^ אין װאאטען מיר װען

 זעאבע די אומגעםעהר אדער זעאבע די
 באדינגונגען סאציאאע און עקאנאמישע

 װאאטען אונגארן, אדער רוסאאנד אין וױ
 םארטײעז רעװאאוציאנערע נײע די אט

 גרוי־ א זעהר און זעהר םון געײעז געװיס
 מיר אויב הײסט, דאס באדײטונג. סער

 םון ארבײטער די אז אננעהמען, זאאען
 קאאסעךבא־ אזוי םונקט זײנען אמעריקא

 איהר װי — םארצװײםעאט אדער ײאוסט
 אבעי אענדער. יענע אין װי — װיאט

 ײען אומשטענרען, איצטיגע די אונטער
 א פון װײט נאר,ךערוױיא איז אמעיילוא

 אמעריקאנער די װען און צוזאמענברוך
 ארויסנעװאלר ניט נאף זײנען ארבײטער

 ?. אװ ם. א. דער פון םעאענעס די םון סען
 פאר־ נײע צװײ די זיינען םיאאזאםיע,

 בעסטען אין זײן צו םאראורטײאט טײען
 ניט אבער אינטערעסאנטע אן באויז פאא

 ראריהא־ אונזער אויח ערשײנונג װיכטיגע
 אי? נאכםאאנער צאהא זײער גאס. אער

 אוסבאדײטענ־ נאף און אוםבאדײטענד
 קװאאײ די איז מײנונג, מײן נאף דער,
 דער םון פיהרער די אויב זײערע. טעט

 זײ־ פארטײ לואמוניסטישער און אינקער
 םאר־ איבערצײגםע און אינטעאיגענטע נען

 טעאריען, סאציאאע געװיסע פון שטעהער
 די װעגען זאגען ניט אבעי עס מען קען

 גע־ מיר װען אפיאו זײערע. ״מאסען״
 באװעגונג א אין מאסען די אז דענהען,

 געםיהא םון באװעגט געװעהנאיןי זײנען
 נאב־ די מיר קענען געדאנק, םוז װי מעהר

 םאר־ רעװאאוציאנערע די םוןי פאאגער
 כא־ םאר זאגאר קרעדיט געבען ניט טײען

 נייגונ־ און געםיהאען סאציאאע שטימטע
 סאציאאיס־ דער אין םאראן איז עס גען.

 אנדערע אין אויר אין באװענוננ, טישער
 עאעמענט, אן באוועגונגען, ראדיקאאע

 ראדיקאאע אנגערוםען װאאט איך װאס
 סטאטיסטען די װי םונהט סטאטיסטען.

 בא־ קײן ניט זײ האבען ביהנע דער אויף
 באױז דארםען זײ נאר ראאען, שטימטע

 דארף מען װען און װאו אנװעזענד זײן
מאב, א אאס זײ מען דארף אמאא זיי.

גצ־ א אין אזיי גאא& אםאא
 חןף אח ביןזנ^ דער אויןי אלץ — *ױןו

n 1אי זיך. םארשטעהט פיעטצ,  fjm 
 םיט ױי \vm געעגדיגם איז פיעסצ

 געשפיאם/ האבען םיר# או זאגען, שםאאץ
 קענט סטאםיסטען ראריקאאע אוגזערע

 נאד איז עס וואו איבעראא, געםינען איחר
 דאחי ל.vיBש ראדיקאאע א עפעס דא

 א עסעס םאר m\ אעבע ״עס שרײעך מען
 אדער ?אןי רעװאאוציאנעחנ ראדיקאאע,

 שרײען און םאסען אין זײ קומעז פערזאן,
 וואס אוים ניט מאכט עם אמבעי״ ״עס
 תעאד דעם פאר שרײט מען װער. אח
 םענסאציע ראדיקאארע דער םאר טאג, םון
 דאחי טאםער ,װידער,#אוז צײט. דער פון

 דא, אויד זײ זײנען ד ״נידער שרײען טעז
 באשעפ־ זײער איז שרײען וױ אזוי און

 שרײט טען צו אויס ניט מאכט טיגונג,
 װעט הײנט ״נידער!״ צו אעבע!״ ״עס
 א עפעס פאר אעבע״ ״עס שרײען מען

 נוי- אויב מארגען, און זאף ראדיחאאער
 דער מיט ״נידער״ שרײען מען װעט טיג,

 צי״ װאס מענשען אאס און .,זאן זעאבער
 שרײען, פון חױנה גײסטיגע זײער הען

 ?ײ באצאהאט מען װאו אהין, זײ געעהן
 אנערי־ אין נאר געאד, אין ניט ־־־ בעסער
 גענאסען נארען, ניט זיןי אאמיר קענונג.

 אט סעגען מיר הםיגים, סכא ראדיסאאען
 באגע־ סיר גוט. סטאטיםטעךשעהר די

טריט. *ן שריט אויף זײ גענען
 באא־ איז מאדע אעצטע די װי אזױ
 אוג״ עס שרײען קאמוניזם, אדער שעװיזם

 אעבע ״עס סטאטיםטען ראדיקאאע זערע
 קאםױ דער אעבע עס !באאשעװיזם דער
 ריעד־׳ס דזשאהן אונזערע װאאטען 44 \ ניזם
 מא״ אמת׳ע די פון וױיט אזוי געװען ניט

 י1זי װעגיגסטענס אם זײ װאאטען סען,
 זייערע צו באצוג אין אפגענארט ניט אאיין

 אואטרא־ אוגזערע אבער ״נאכפאאגער״.
 װאם די טאקע אינטעאיגענטען, ראדיהאאע

 פארםמאאסשע־ אמת׳ע נאר אז גאויבען,
 װאס װערט זײנען פראאעטאריער װעטע

 אין װערען װעאט, דער אויף אעבען זײ
 די אט םון מיטגעריסען נאאױױטעט זײער

 האבען זײ אז םײנען, און סטאטיסטען
 איבער־ םון נאכפאאנערשאםט א טאקע

מאסען. קאאםעךבאװאוסטע צײגטע,
 םא־ דער פאר זאך געזונדע א איז עם

דאזיגע די װאס פארטײ, ציאאיסטישער
 װעט איצט אװעס. זײנען סטאטיסטען

 מיטגאיע״ איהרע אז װיסעץ, םארטײ די
 סא־ טאקע זײנען נאכפאאגער און דער

גאנצען. אין װערט איז דאס ציאאיסטען.
 בא־ די נאכגעםאאגט האבען װאס די

 לאנ־ סאציאאיסטישער דער םון ר^כטען
 די אז אנערקענען, סוזען װעאען װענשאן

 אםיציעא^ די פארטײ, סאציאאיסטישע
 ראדילאא, אזוי איז פארטײ, ״רעגעאע״

 קאאסעךקעמםעריש, חנװאאוציאנער, אזוי
 פאר־ א פאר זיין צו מעגאיף איז עס װי

 דעו! אויח טאקע עט מײנט װאס טײ
 און חאמוניסטען די נאטיראיף, אםת׳ען.

 וױיטער סף א אװעק זײנען ״אינקע״ די
 בײ אבער װעג. ראדיקאאען דעם אויף

 זײ פיעסע. א באויז דאס דאף איז זײ
מעגען.



(בלינדער^ בעדרײן ראזע פון

שער״ » גאר  אין שידוך ״דעממהתומי
חױןן• העגעליכען ענגלישען

 סים ווערען געפרואװם נים זאצ ״מע
 ווערעד, געוואועט ipp מעז װאס צו דעם,
 וחגרטע^ דאס אט ווערממל. אידימ א זאגם

 ארײ דער אויוי אגגעםאםטען וױ איצט איז
 וחד טער/ קוױן קעניגין, ענגצישער מער

 דאס — קרובה נאהענטע אײן נאד םענס
 האט — ^יםעניצמ לײבליכע א םאצ,
 פנים דאם םארשװארצט װיעדער איהר

 בשר־ פשוט׳^ א םימ געהאט חתונה און
 אין בצוט קײזער^יד טראפעז א אהז ודם,

.1 אדערע זײנע
 צוריק צײט קורצער א סיט ערשט

 ענג־ גער^טענע און שעהנע ױגגע, די האט
 םון (םאטריציא ״פעט״ פרינצעסיז צישע

 ענגאישען דעם אפגעטהאן האננאהט)
 האט זי װאס דערמיט שפיצעא א ״הױף״

 גענומען םריהמאת^ שעהנעם אײן אין
 גע־ םשוט׳ען א מיט געהאט חתוכה און

 ענגיצישער דער פון קאםאנדיר װעהנציכען
 רעמסעי. אצעקסאנדער אן אײנעם ארמײ,

 געװען נאןי װאצט אצײן דאס מי אזוי און
 בא־ גענוג ניט און װעהסאג קליינער א

 אונםעד הייציגער, דער םאר לײוײגונג
 בצױ־בצױ הונדערט־םראצענט שװעכטער,

 זיף איז טהרת־חמשםחה קעניגציכער טיגער
 און׳ ״םעס״ םרינצעסין זעאבע די מישב
 סקאנ־ שטיקעיל א עפעס אן נאף מאכט

 גע־ איהר מים שטעהענדיג מאקע דאיצ
 חופה. דער אונטער איש־םשוט איעבטען

 און אײנגעשפארט רעמ^לט זיף האט זי
 געװאצט ניט אצעמאצ םאר איינמאצ האט

 פסוס דעם מסדר-?דושין דעם נאכזאגען
r נעחט *איב u t•..עהרען ציעבע^. צג *מי 

אן/ מײן געהארכען און  דעם ם׳הײםט ם
 דעם אױן* נאר געזאגט, יא זי האט פסוק

 אײגגעשפארט, זיןי זי האט ״געהארכער
 ארויס־ עס געװאצט ניט אוםן באין און

 האם זי און ;אםיצו מויצ פאר׳ן ברײנגען
אויך. אויסגעםיחרט עס

 אט טיט חתונה, די אט זזאט מיצא,
 מהומה א ^נגעמאכט ךעמאילט חופה, דער

 מארסיזען פרינצען, ענגילישע די צװישען
 ענג^ישער גאנצער דער און לארדען, און

 כאםט עס »ז — אריסטאתראטיע ךיריכער
 זיך דערמאהנט מע װען מורא א אן ממש
 זיף דאכט שוין דאף איז !דעס אן נאר

 ערשט דא אט אצינד, געהט !נײן ?׳ גענוג
 קעימ־ העיצענא לײדי די װאז̂ל ^עצטע

 פלײ יצײבאיכע א קעניגין׳ס רער ברידזש,
 פרינצעםין דער נאף טהוט און מעניצע,

 א חתונואיםיט אויר האט *פעט׳/־או׳ן
 עפעס םיט אפיציער, ענגאישען פשוט׳ען
 גיבס. נאםען מיט׳ן מאיאר א אײנעם

 ערב אז זאגאר, שמועסט מע מעהר, נאד
 װיסען געלאזט כאה די האט חתונה דער
 זײ אויב אז קעניגין, דער םיט קעניג דעם

 א זײ האבען שידוף/ דער אן ניט שטעהט
 געזוג־ באײבען זיך קענען און ברירה

 אין פאלאץ, באאמאראצ אין טערהײד
 םאר־ דעםאיצט האבען זײ װאו סקאטילאנד,

״װאקײשאן״. מאכעץ פאר זײער בראכט
 גע־ ניט זאל ״מע געזאגט, װי אבער,

 מע װאס צו דעם מייט װערען פרואװט
״װערען געװאויגמ הען  מיט שוין מען איז !

 געװארען, געםרואװט • אײנםאל צרה א
 אזוי ניט 5סא צװײטע דאס שוין זי איז

שרעק^יך.
מע־ קװין האט םארגעניגע^ קײן אמת,

 ניט שידוך פצימעניצע׳ם איהר פון רי
 אזוי דערםון נעהמען זיף אבער געשעפט,

 אין האט יםע װי הארצעז, צום שטארק
ניט. אויף זי האט ערװארטעט, *הױף״
טאק^ קעניגין די איז חופה דער צו

 ?עניג. דער ניט און זי ניט געהומען, ניט
 צו זיךימאכען און זיר ברוגז׳ען נאר

 הא־ זײ !גיט ראם ־— געיצעכטער לײטיש
 אםייצו און כוח א אעעטהאן נאןי זיר כען

 טעלעגראםישען א כיצה דער צוגעשי?ט
 ברכר., קעניגאיכער זײער • מיט מזל־טוב

 קעניג םון בײחגן, םון אונטערגעשריבען
מערי. קװין םון און דזשארדזש

 משפחה קעניג^יכע די ווערט אווי אט
 ״פאישװעכט״ ביםלעכװײז הײציגקײם

 פראסטע מיט שידוכים פראסטע דורןי
 אם^ו און — עולט דער און בשר־ודם׳ס,

 הױבען — יין5א םאמיאיען קענינאיכע די
 סוקען און רועיעז צו דערצו׳געוואױנט אז

גאגץ־נעוועהנאיכען א אויח וױ דערויף
.PDP

ווערען? ^געװאױנט סען מע מאם צו
ווערצן וװט4געפרו ניט גאר זאל םע

. .ײ ־ יי , , * .
* - \ ׳״ #. *■ •

רי,דעמןוקראטי־ ן»ט וועגען חגדעגרינ

 סענינ־ עננאיעעז דעם אין שיתכים שע
 בריסצײז ארטור זאנט ,הויזי״ ליכען

:אזערימאף m*איז׳ם.ניי
 באאום־ די אינםערעםירם ײןזצם ״עס -

 םיעא װי ײיסעז צו קעניג׳שאםטען תהיגטע
 וייערע אין םליסם עם בלוט ״■ר^םם״
 אי״ נעוועהנאיך לאזען סענינע אדערען.

 ,jnw עלטםטען *ום קרוינעז זייעחנ בער
 ווענינם־ אז זיכער, איז םאטער דער װייל
 זײז איז נעבױרענער ער׳עטער דער טענם

איינענער.
י א י  עצ־ יירעסטע יי *ײישען איי ,

 אײרא־ נרויםע די םון אײנער םון טעיען
 א נעווען םאטיליען קענינליכע פעאישע

 עם וועלכען םון סאמפאזיטאר, אידי׳פער
 פערזאנען, קענינליכע םעהרערע שטאמען

 חאהענ־ װילחעצם אגיןל אריינרעבענענדינ
 קײ־ דייםשען נעװעזעכעם דעם צאאערן,

 הים־ די איז אז זיף, םארשטעהם עס זעד.
 דער־ ניט דעם װענען װערט טאריעם
 בע־ װאויל איז םאקט דער אבער צעהלט,

 אין *ערזאנען נוט־אינםארמירטע צו קא:ט
 צװי־ ליגענטע5מעהר־אינט די אײר$פא.

 א פאר זאנאר עס באטראכטען זיי ׳שען
 דעם אט םון זוהן רער ווייל זאף, נוטער

 כײנע׳פטיי־ ה^ם קאספאזיטאר אירי׳טען
םרימ םאםיליע קענינליכער דער צו עים

באםערקוננ, ןףנמוע *י*«נ;חאחמ*׳ס
 T« ת*ממ ארויען די און נאםור וף

n די באקוםען «ו וײניגס o v a םא־ 
ר ױ קרי״נן, יממן זײ וואם כמיס,  מ

gnjm op»r די — קינדער סים זײ פון 
 באזונרער א Dj'tm באםערקוננ דאזינע

 אחד און הענינליכע די איז באשטעטימנג
 םון אונםרייחײם די וואו םאםיליעז, לי«ן

מ «ו םענער די טט «ו איז ויײמר זייע

 אחד די «יך חאנען פראנקריין ,אין
 םיט נאגוצט יאחרחונדערטע םאר לינע
אריץ׳. jari פון .רעכט באריוזסםע! חנם
 *ו לענט, אלטערםיםלימר דאזינע ראם

 אאט רעװאלוזויע םראנזמיוימע די וחןלמן
 m דעם ׳גענזנבעז האט טוןי, א נעםאכט

 נעהאמ נאו תאט עך אוינ ערלויבנ״י; די
 דזןר זײן «ו כווו׳ דעם אוז prn דעם

 יעדער פון הינד ער׳פםען פון׳ם םאםער
 זײנע אין און ניטער זיינע אויף םיירעל־
םונ״ ׳זאט זײענדינ פריאים, די חןרםער.

גע־ םײן פארחעלטניסמעםינ, אוז, • טער
פינ־ םעחינע פארפלאגצט חאבען נילדעט,

 וײערע פיז שטיבלעף *ריסע די אי[ דער
 זײערע און קינדער, יענע אט נױערים.
 ׳טפעטער דאם ה^בען דורות װײטערע
רעװ*לוציע, פראנצויןיעע די נעמאכט

 נאבעלע ד« פיז •vp ױ אפנעהאקט האבען
פאלא• זייערע ארונטערגעריסען פריצים,

לאנר. זײמר םיט צוטײלם זיף און צען,
נע־ ביםעל היב׳פ א נעװען איז עם ״יא,
 אינטעחןםאנטער דער אט אין מישעכץ

סע־ די װען אונזעחןר. ראםע מענשציכער
אלעם וױםען ימנען נאר זאלען נינשאםגמז ־ ־ - ־־ ...

 אזוי נים זײ װאצמעז ענין״ דעם ײענעז I פא־ די וועצכע 1אי עגערניע, 1אי נציט
ת^ניגליכע א וואס דעם, איבער נעציטערט גענױטיגט. שטארק זיד האט יע -

OR=4<

• מים זזחונזז חאט םיידעצ
כשד־ודם׳. פשוט׳ען יי««ן, מז»

• ײ *

״ י

...לם בןאםגרדערצעזז םײן םיר חאם עס
אדלער. י. פון

 םאל א אז דערצעהלט םאםע םײן םיר האט עם
 — םאל א אין טיעןז איז הײזעל א געשטאנען

 צובליהם, איז געװען הײזןןל כײם גערטעל א
איד. עהרליכער אן הײזעל אץ האט געװאינט

 געװען, טאכטער אײנציגע אן איז איד בײם
 שעחן. און נעראטען טאכטער, כשר׳ע א

 ׳ חאר, ־זײחןנע צופלאכטענע שװאחנע, םים
פאה א אויגען פאר׳כשופ׳טע שװארצע מיט

 טאל, אין אונטען גאר הײזעל, דעם פון װײט נישט
 שטאל, פון שפינעל א װי טײך « האט גערוהם

 געכוקט זיך טײך דעם צו האט עס טײדעל, דאם
געקוקט... װאםער שטאלעגע דאם אין ראט און

 ■ געבענקט. עפעם נאר — װאםער דאם אין געקוקט
 — געקרענקט בענקשאפמ פון פנים איהר איז געװען

ײךם פון אז געזעהן, האט זי און  שױם טיעפען ט
ארוים... דארטען פון קוקט זי, װי םײדעל, א

 :געוױין א הערט זי און — זי װי םײדעל »
 אלײן, דא כין איך יתוםה, א ביז ״איך

 םיר, נעבען ־ זײ און םיידעל שעהנע קום, א,
̂ון דיר״.״ חבר׳טע א מײדעל, איך, װעל זײן ז

 געשיקט, שםײכעל א דאן ם־יך דעם האט זון די
 כאגליקט. װאללען כאלדענע טויזענדער םיט
 שײן די םאר׳כשופ׳ט חאט — טאל פון םײדעל דאם
אין און -----------------»רײן װאללען גאל^ענע די איז-

? •̂י‘. ־ *r ' i f

 פארצאגט, חיםעל דער איז געװען םארגען אויף
 נעזאגט. קדיש דאן חאט טײך בײם װינטעל דאם
 — צולעצט טאטע איחר — ערשטען צום װינטעל דאס

געזעצט.״. שכעה כאלד םאטע דער זיך האט עם

ם דער  םאר אי« שענסײם פחי׳
 א נאר ברכח קיין נים פרױ

« טרם.' די ערקצערם אווי ח|י
 אאס חאט ױעצמ םיצוואהי, םון
 אויטאײב־ אן נעוואונען 1912 יאחכ איז
 ארכײטעו־םיידע^ שעחנסטע די אצס נונג
 איחר האם •אויםצייבנמנ די *טעריקא. איז

 אקםריסץ גאריחםטע די נענעבעז רעםאצם
 אײמ געווען איז ווןצמ ראסעצ, ציציען

 ביצדער םיצװאקיער אין׳ם רינסער די פיז
 אין םיידצעןי שעהנסםע די פון פאנטעםט

צאנד,
םײמל• איחד וױ *חנר, רציטח, םרס.

«ן, איו נאםען שער  אח ענס, קעםריז מו
 םרא• דער אין אויטאריםעט אן דעריבער

 ן םחי דער םאר שעחנקײם איז *י :גע
 ווא( איז, אט און שטערוכג א אדער יחיצו•

:זאנע{ צו דעתיזי חאט זי
 חילן א דערפרױ איזפאר ,שעחנקײט

 « וױ ־לאכנ אזױ נאר נעמינם, א און
 פאד םך א זיך ארום האבען צו שטרעגט

 V גציפ א אצס נאטראכם און עהרער
 (a האפפציםענםען םעהר מאפ הריגען

 פר> די דױ אבער באצו אזוי םענער.
 ערנםםע אן צו שטרעבען צו אן הויכט

 n שםיצער, א צו אין פרײנד אמת׳ען
 באמערקי דעםאצט נעזעצשאםט, צאםענעד

 פאו איו שעהכפ״ט איחר אז באצד, זי
 שטע גרויםע א נאר חי<«י פײן ניט איחר
 שטערונו א דאם איז איפערוזויפט רונג.

 5פרוי אגדערן צו נאציחוכנען איתרע אין
 חו םתי אודער םיידעצ ישעחנע .א
 איבערנעבענעי ערענםטען אן זעצטען
 םײד באקאנםע איחרע צװישען פריינד

 - בצוי איז ראם און פרױען. אדער צעך
 שעחג וואס םארצוםםען, די םון אײנער

;“פרוי דער ברענגט פייט
■&גסוא גאד פנםס__שוצש 4-אי__

 שעהנ( די w אויס, ותרטער רעיטח׳ס
 איחי צוציעב אויםצושטעהן האט םרוי

 ניט די אײדער צרו̂ו םעוזר מעהנפיים
 אית צוציעב אוים שטעהט םרוי שעחנע

נים־שעחנהיים.
 ם׳א< אז איו, רערםו] םוםר־השכצ דער

 װעצם- דער אוין• נוטעס םאסע קײן ניטא
 כאטז גציפציו, גיט איז רעיטח טרס. אז
 םון׳) זעהן מען הען שעחן, און ױנג איז זי

 טא איחר איצט קצאנט ױ װאם פאקט,
באהאנדצוגו גרויזאםער םאר נט א אױוי

m

wהאאפעראציאו פאר נוזאנזוױ? פון 11 ׳
 אנגע איז חוזאלוציאן פא^גענדע די
 גוכדבאזובטמ א בײ געװאחנן נוםען

 אװענה מיטוואף 11 ילאסאצ ̂ון םיטינג
 װ נאכדעם ,1919 אױגוסט, טען27 ךעם

 בע סאאפעראטיװער דער טון סאסיטע א
 אאקאי אונזער םאר ערשיענען איז קעךײ

 * קאאפערא דער פון אינטערעסען די אין
:באװעגונג טױוער

 א אנבאטראכט, אין ״נעהמענדיג
 אײ> אין *לז הא^ט יהרות יעצטיגער דער

 חא( טאג הײנטיגען ביז און שטײגען,
 וױרק קײן ארויסגעצײגט ניט נאך זיף

̂, זאמער  אפ בכז) זײן זאא װאם מיטע
 שטײגענדע איםער דעם צוהאלטען

״ ו . און יקרות«
 ד אז ״ אנבאטראכט, אין געהםענדיג

 בראנזװי( םון בע?ערײ קאאםעראטיװע ,
 געוחן וױרהליך איז יארק נױ איסט און

 אפצר װעניגסטענס אם אין ערםאאגרײף
 אק ברויט אויוי י?רות דעם האאטען

 אתאניזאציא זעאבע די און בראגזוױא,
 טעטיגהײג ברײטערע א י^צט .םאאנט

 לצ אנדערע נאןי םון פעאד דעם אויןי
 ארביי די םאר בענס־נויטװענדיגקײטען

בראנזװייצ;׳ םיז טאםען טענדע
 שטיצע צו באשלאסען דארום עס זײ ,

 או, מאראלע אאע מיט באװעגוגנ דיעזע
 אר אונזער װעלכע םיטלעז. םינאנציעאע
 שרי< מרשטען איצם באזיצט. נאניאזציאז

 רעסאםעכ די גוט מימינג דיעזער הײםט
 צ אארד5/1עקזעקוטױ דעם פון דאציעם

 קאאפעראםױועו דער צו לארן א -געבען
 דאצא^, טויזענד צװײ םון בעסערײ

 אוימ־ באשצאםמן ־ווערמ צװײטע;ם,
 אונזעו םון מעמבער יעדען צוםאדערען

 םיםנציעו אצם ^נצושציםען זיך צאקאצ
 אין באוחגגונג סאאפעראטיװער דער םון

 געמד אױ מעםבער יעדער און בראנזוױא,
p ,געברױכען צו ניט םען p אנחנרא 

 םים די נאר װי .געבעקס׳ אדער ברויט
 וJעראטױחiאאp חנר םון צײבעצ דעם

ן בע?ערײ.
י גדום, ‘בריחנדליכען מיט
 מגי װ. נ. ל• n «4 לאקמל •

^ ח« ס ד א ר ב



רעדטקםאר ojn וגוױשען
pH די » עי עז /

 runnsn* ח*ט עדעאםא!•«ױײ 4נ ■
יניי״ י»י| עי1עגס *ץגזןןר ב*םעדקם ני« לוך
p •ון נעס y w w ״*םועסעד *f n גל- דעם 
" ו*ל **עגעבזנ[. p איחר װ*ס ס*ן  1י

 ביי•־* דעס ת*ש'«*רגעסען איחר I# סזןגלין*,
 איז עס Artfwpp אײערזןו? ק»םםזנןע*סען

 ניס גזדנגמעדט; אײך ח#בען «יר אז ?יגזנר,
 אוגבזעד נוםערען עראזיאסענע אלע «ו*געגדיג

 אין ז*געז, ניט םירואײך קענען *»גד, דער
ערעיענען. איז ענפמער דער נוםער זועלכען

גע*ינען. איחר װזגט ג*ך, ?וכט
 װארקערס גודם װהײט באארד עקז.
 װיריך אוגז ה*ט עס — .02 צאקאא ױניאן,

; גזך ניש ח*:ען םיר וואןז פארדר*סען, ליך
 װעלכען דורך ב*גקעש, אייער אויף זײן קעגם
 י צי ״סענד־*ף" אייער געגעבען ח*ש איןןר
װעל־ וזעגען **ר, סעםועל סענעדזאזער, אײער

 אין רו<שיג זעהר אויס זיד דריקש איחר כען
ױ־ אייער געדינש לן$ט ״ער אז בריעןי, אײער

 און אעטעלינעגט אזוי פעחיג, אזוי גיאן
קע־ זיים, אונזער סון םיר, געםריי״. ־אזוי
 ®ארדינטען דעם צו צולײגען גום נאו־ גען

 איז *ייגם, אונז ווי װ#ם, ,Dp ®ב^־יאויסער
 דער גראד כרויסען א *ו ניז געװען אויך ער

ip דער אויובויןןר, r p pײניאן. אייער וון ־
װע־ ער*ם אימז *ז ז*גען, םיר װילזןן אויך

 אינםזך און פזןחיג וז*ים װי זעחען, םיר לןן :
װאריס, אחבייט. זיין געפזאן ה#ט ער ליגעגט

מענעד״יעדס: סארשען ווױי p זימען עס
וערזענ־ זאגען *ו ז# א אויןי כויף אימעי

 *וזא־ *פז*רגם װעלכע א*ג*ניז**י*ו/ ליכע ז
 פאר איז בויעו־ סארם דער איחם. םיש סען

 װערם. קנ**ען א *ון באוועגוגג *רבייטער רי
nr אר־' א; אין »עדז?ער1? סארט_אװײאני יזגי. 

סא־ םעסש, אזוי בוים ןרגאניזאציע בײםער
ך אז ליה י א ױני ^ ײן *ו אויף זזערש ד  א ז

 אוז אלגעםײנע, אן גאר זאף. רײן-יערזעלליכע
 זי אז *עסט, אזוי זי אזםעהש צייש דעד םים
 “חאש װילען םיר איחם. אחן באגעחן זיך קען

:, ז ע י .  פון געװען איז בײם1א #אר׳ס [ או י
ארגא־ אייער דאס !וון סאי*, דזוײשזנן דעם '*

 זוין דורך לײדען גים האר א װעש נייאאיאן י,
^יו , מקג אז זיכער, ז״נזןן םיר אײך. *ון ^ייי

מ דאס ו א י i 4וזאימ אייגענער וײן ױ f י  י
 ואל in* יוניאן וואיקערם גודס וומײ®

» » גאר ני י מן, נ  א»»ו- אלץ ויעחע נאר ליי
י קער  ער באװאוסטזײן,-או חגו־ *מרקער. 1י
wfn • י אסדיגען אוי^ גע^ויא ג  ^וגמד ^ו

ן געוויס ומנ• םענ®*  “יאר גרעםפזעל זײן די
 לעמז ונײםערען גאנצען זײן אין גע^יגען
*־ . | באװעגונג- ארבײאער דער אויסער

u עם )1 - אעםאערם. ב. H e n n i גע־ 
װזך סיואונג ג»'סע »ז» חאט איוןר װאם זוים,

^יעסעז^״ ״קורמ אמזערע גען
e% א»ז, n איגשזגר׳עסאבש אזוי םייגוסג, אץעד
 ײי״ גי®״ אבזד װײסזגז םיר באלעחרעגד. און
fin דעם אויף בלןין זזך אזמ״לש איחר 

 אבגעאײ איז ^גערזןבשיגקײם״ די ״זיך דאבט
 ווגקש אי? װעלכע לזגזע-אושא!״, םיפ קעװעט

 ?יכער באלעהרעט*. און אינשערעסאגם מזוי
 חאלם איתר אז אוץ אלעס, ד*ך אי^• לײענש

גיש וווןרום ק^םאליםענשען, אין
 יאײיגעז װעלבע ן, ע ם ע ל1א ןעבעג

 צוריק־ װ*ד די עד׳אם ?ייגען םיר )2 .’עס
̂י ק^נשרי. דער פון געקוםעז  האנזז ®ןןלגלי

 ױ*? עראזגת די ײב זײן געק״ןגש :יש מיר
 שעאשערע. ״יראזײדעגע די אין ^םערונגעז

it] אונ־ .*ח םיר חויבען $ן װן^ נעקסטער 
 אר־8 ניש געװים װעלען און רונד־ג^נג, זער

 םעא־ אונזער^ וזאך יעדע געכען פעדז״לען.«ו
 אײד םים צוזאםען ווייל איעדריקע, &ער

 זזןחר * א*ז םעאשער דער אז םיר, חאלםען
 לעבעו׳ אוגזער אין איגסטיםוגיע װיבםיגע

 די, *אר לעבזןנס־^ולע גרויסע * זײן קען און
ץ קײז חאנען וועלגע י ז י  און גזךז*ט, נים *

 װי אזוי ׳אײ»וסג ארבײ»ער אז אין דארף זי
 דא איז אודאי װערען. אויסגענו*ט אונזערע,

 אונזערע אלע ניש װ^ס #םגיעח אזםי^עלע א
 םעאםוער; דעם באזונען לזנזערינם און לעזער
 דער אין פיעלע זײנען עס ואס1 דאם, אד«ד

 ■יזגםע, די זעהן ‘גיס קענען װןןס קאנשרי,
 פאלגליך און זיך,!רעדם עס װעלכער װעגען

״ פאי דאס4«  _יגמערעסןןגם•n n_אז1 זײ ניפ ז
 *ו קריםיקעז אונזערע אין ח^פען םיר אבער

ן דעם םאכעז  װעל״ ^די,1פ אז קלאר, אזוי ^י
 און פעאפזנד, יעגעם אדער דעם באזוכען נע
פ איחם באזוכען ײעלבע #די סײ j ׳גי r װײל 
 זא־ ניפ, קענען ײז װײל גי ׳גיט װילען ז«י
^ן » געפינען דאד לען װי  אין איגםערעס גע
 איז דאס 'נאטירליך, קריטוקען. םעאטער די

 דער־ װעלזןן טיר אוינ אבער, אבזינם, אונזער
אוס־ ?אי אונוערע ארבייט די #ז ׳•אירעה

 יימהר וחנגיגע ז^ליבע דאס-בלויז אדן זיםש,
ו ימלעז ײד. דןםייזז י ° י ז י׳ י ״ * '* •

ײ אמארקזגז f און פארזוך, » אויטנאכא(. *י
 דיזזגר והנן 4*י םאכעז• אבער םיר מללזןן יןן

י וחנלזמ געליננען״ אונו זאל נארזוך ד מי  מ
 ביכעד־קריטי^ *ארזיד װײטערזגן » גען

 װינטיגקייפ׳ גרויסער *ון אוין א«ן וואס
 אדכײטער סאנבע •יחיזנז י»ז וואס »ו|
י יימם אוועקנעםעץ »ין ביד׳ נום ל 1י ו םי • 

 ^נזונמ וי»t גאו־ניט ףיעען װעלכע םענםס,
 יי ײעז *ריחזנר• איחג^ *אר ניאליך און

 פארזןארעײעם, אזוי געןןען זיינען ארבײפאנר
 אוגד ילס באםראבט געווען אפאו עס וואלמ
ת זיםטע  װעז איומיגער דער אין םי

 *ארחעלטנים״ ויינען, ארבייםס״^טונדזןן די
 גיט ווירקליך עם איו קורצע, אזעלכזנ םזןסיג

ײ •ון ארבײטער די פון געפאדערש טיזןל  ב
 ב•* אביסעלע זיך זאלען זײ גןךאלעכטער, דע

 זײער ®\ן אויםבילדען דעם םיט אדנמטיגען
 *ריחעריגע די אין זאך: א נאך און גײסט.

 זיך גןןםלגט ארבײטער דער ח*ט צײםען
 ײי־ גארנים פארגעניג?ן דעם פארגיגען

 פאר גז^זאלטען זיך ח*ם אלײן ער נים סען.
 ארכײפהןר אן אט־ערע. ניט און גענוג, םענ®
^ עם אן זײן געםעגם ד״*ש א  װען אי*ם, ח

 חגי אין ^נפילען אן חויבען ארבײטזןר די
 געװיס זײ קענען ראלע, »ז» והןלס גאנצער

 יראסט, אזיי בלײבען «ו פאומינען נים זיך
 פאל דער איז דאס ײי אומכאלעיזגז, אזוי
 ״נאבלעס ד*ך, װײםם איתר ®יעלע. םים

אבליזאז״.
 דעם פיז םײ גרײזען די יע, — נאי^ ה. ־־

 קארעקםאר דעם •ון סײ חזע*ער״, ״חנחוי
 גיט זיך קען םען אכער אוםערטרעגליך, ?ײנען

 גריײ ד# זײגען ענ?פער יענעם אין חעלמען.
 נוד נים ענין גאנצען דעם םאכען װאס זען,

 דעם איבער קזןחרען נאר אוטפאר״טעגיליה
 איז גויטװענדיגק״ט אנאזטאם זין. גאנצען

 פון װ״ם םײפעל דער ״נים״, א איײן דארם
igani ו » ן > :tyoray ; lympy יל«•.<<ו 

 געײאחנז געפעלען זעצער דעם איז קענען״
 און *פאראיבען׳/ אויסצוזעצען דעטאלאץ אין
 ״אמע־ ארםיקעל Dp אין ע«עם. איחם טחו

 לעצםער פון לײבאר״ אװ פעדערײ^אן ריקאן
 גרײזעז. ביסעל אױןחן א ד* אויך זײגען װאך

 אצעסאנדרא #נ*ט*ש :געםען די עו^םעכס;
n«: נים זע^ר דער ח#ט םרעי און p« גע“ 

 אלעקסאנג״רס זי«ן זאלעז נעםע^ זײערע װאלם
n »רעד. און p כאראקטער *פרײװיליגער״

 גזדיידען פיייןימיעלש איד ארביי»ייד די •ון
ufn n ®וט^י p« ־ײמלי- 1»* ?ענזנד און®• 

 אדשיק־ דיזע ו^ןןוס אורזאנע, די גיר&תר״/
i ל*»עגס נאו־ ?ײמן לען r i f W פול *זוי 

 פון אבזחףעטז״ט אוגזער איו גךייזען, םיט
 ה*נען סיר און װאנןןן, ע*ליכע א*ר יאדק ניז
ר »לײן לזממ געקענש נים ןי« ^ י  ?««• וײ א
ײן נען  איינציגער ךער . איימונג* אין •י

o»ne■ ,איז i f לע־ איגטעליגז^^ סזסוי די 
מז ??ר א  די •ארריכט אליין אנזען ביין ח

 אין םאל אלע ג״ן כאט׳י גיײמן^ דאזינע
?pj לײכםג אווי jt

o- אמר'אם.8םמוטער־ p  i זעהר« א איז
 דער םוחל. ארנז זיעמ *ראגע. נאיי^יע זעחר

ײך fiijpa װאס אקטיאר,  פארגע־ םעהר א
 זײן םוז און איז רp גענוס, םעחר ניגען,

 זײ־• עס *י, אקטי^ר. בעס^ר רp אייך *אר
̂נ חןןבען וואס •נדערע, P נען  “מיי רpא̂:

 םסתםא אײך? עס »רם װאס איז נו, נוגג,
 גע־ םעהר אקשיןןר אנדערער רp זײ במגגם

 דענ־ צײט ווירקליר אזוין איז עס גוס.
p:pp בא׳ זיך זאלען ארבײםער

 און װע^ס, נארישע אזעלכע םים ®עפטיגען
 צום פראגע א מיט Dp װעגען ipajrn זיך

 די עגשאײדען זאל ער אז און רעדאקטאר,
ppiur .פדאגע

 פאר- אז פיחלם, מזנן — רײפעא. ג.
 געזעסעי איחר זעגט כעדינפ, אזיער פאסענדיג

n אײער םים p yi ^׳איהר געקײם םויל, א 
 אויסגזנםאםעום חאמ איחר ביז איחר, געצויט

o p גראם. בויםיגען pארוי*ע־ איז רפון 
o נים קוםען p, געװןןלם חאט איחר װאס 
 עפעס איבעחזוינם חא« איחר אויב זאגען,

o נעזואלס^ p  y s, װאס pאײך חאש גר«£ ר 
 ניט פארדינען לידער אזעלבזנ געצװאונגען.

o װי «לאץ, »נדער ^ײן p .װײםט־באסקעם
 אין *מ*ל אריין תוםם — באוםבערג. ס•
 קעכעז אײך װעלען םיר אז םעגליה אפיס.

ג זיך פאחאםעחן, בעם^ר די תנ ת ךכ טיט ךו
n״

-
 ה»):עז םיר און וויל# אימר װאם דערגעחן,

 מ<ר װײל ,ijnyttjj *ו אייו. םוײי «׳»וט
 פרי>נע, א יאויף עגטפלתז נ?ך *״ך קענלן

)e (i בעטםעלפ. גןרניט תןם איחר

!יה־’ לעיניע אין.זי.ינע — ברעסצאװםשי.
 ׳<״־"־ »< גללזטוטי. סעחר געװןן ער איז רען

 ?נער .גע׳טריבלן, ׳ע ער וזאט »׳»ד כער.
געדרותט. וועניג זעדור «יד חאפ לר

אידי־ אצע םון קאנוועגשאן דריםע די
 די אין נעזעצשאםטען הא¥«עראטױוע ישע

 פארקוםען וועט שטאאטען םאראײנינטע
 זונסאג און ־שבת פרייטאנ, צזמיגמן דעם
 אוז םען27 נמן,26 (דעם םעאםעםבער אין
 צײםע־ צײבןיר בראנזוויצער אין טען),28

גויןורק. נרוסציז, סט., םעשםען 229 אום,
 אײננע־ ײערען ק#ונווענשאן דיזער צו
 <ר1 ?#*■עראטיזוע אידישע אצע צארען

 ארגאניזא־ טראטוירנאצ און פעצשאםנמן
 ?אאיעהאטױוער אידישער דער םון ציעם

םערעראציע.
 קא־ דער םון קאנםיטימוציע דער צויט '

 ־V6IJIJP ה»בען םעדעראציע אפעראטיװער
 שי־ *ו רעכט דאם נעזעצשאפטען ואטיזוע

 נײענשאנם,1#ס די צו דעצעגאטען 2 גען
 ;מיטנציעדער 200 ביז .וזאבען זיי \וען
 דעצע־ 3 — םיטנציעדער 500 ביז 200 םון

 מיטנאעדער 1000 ביז 500 םון ;נאטען
 אן םויזענד פון און ;דעצענאטען 4 —
 םיט־ טויזענד יעדע פון דעצענאם ן י י א

נציעחגר.
 <עזעצשאםטעז האאפעה»טי<וע <יט

 און ױניאנם ארגאניזאציעס, (טראטױרנאצ
 1 ײ א שיקען צו בארעכםיגט זײנען נצ.) ר.

דעכט. באראטוננס םיט דעצעגאט
 װעצכע קערפערשאםטען, צענטראצ

 םעדעראציע, דער אז אעעשצאסעז זײנען
 דעצע־ צװײ שיקען צו בארענטינט זײנען
שטים־רעכט. מיט גאטען
 דעצעגאטען די פון הרעדענשעצם די

 צו װערען צונעשיקט ך י י צ נ דארפען
 םעדע־ דער פון ?אםיטע עקזעהוטױו דער

 אצל מאכצן ןסלנל זאצצן מיר גדי ראצי?,
םארבערײטוגנען. נויםינע

 האבען ןועצכע • נעזעצשאםטען,
 אפי־ קיין דערהאצטע[ ניט נאר איצט ביז

 ארדנוננ טאגעם די איז אײנצאדוגנ ציעלע
 דאם נעבעםען זײגען האנװענשאן, דער םון

 םון םעקתטער דעם װיםען צאזעז צו נל״ח
םעחגךאציע. דער

 אוי&נע־ װערען קאא&עראטעוען אצע
ײר פאדערם  םים־ םפעציעלע רוםען צו נל
 ערװעה־ צו כדי ׳פארזאםצוננען, גציעדעז*

דעלענאטען. צאהל נויטינע די צען
 איבעד- איז קאטיטע •עהזעסוטיװ רי.

 הצאפעראטיזוע דריטא די צײנט^־דאס
 פר^דוקטױו, זײן.מעהר װעט קאגזומטפאן

■ צװײ. שרשטע די צוי
 איצטינער דער אן !קאאפעראט^רם

 רער ^פהענגינ םאפטיש איז קאנווענשאן
 •ifp רער פון עקזיםטענץ און כארא?טער

נאנ־ דער םון—םעדעראציע ^פעראטױוער

 באווענוננ, ?אאפעראטױוער אירישער צעי
 פון אפהעגניג איז םך » :זינעז אין <זאט

 v כ ל ע װ און חוצענאטען װיפיעצ דעם, .
 קאנ־ דער צו שי?ען װעט איהר דעלענאטען

 די!()רנאניזירםע צײגעז צאטיר <וענשאן.•
 !יינען סיר אז ארבייםער־שאםט, אידישע

 ע־ b א א p נן<טעז דעם טראנען צו ווערט
!ר » ט רא

זשור־ אוננער םון גוםער דריטער דער
 ער־ װעט ?א^פעראטױוע.ײעלט״ ״די נאל

 װעט דאם םעפםעםבער, אנפאננ שייגען
 איבער־ װעט און נומער ?אנײענשאז א זײן

 בא־ נוםערען. אהערינע ביז אלע שםײנעז
 װערע[ צונעשי?ט גלײך םוזען שטעלונגען

 )סט. דעצענםי 124 אין איז אפים (אונזער
 דווך םענט, 5 גאםט ?אפיע א נויאר?.)

םענט. 6 פאסט
נרוס, ?אאפעראטיװעז מיט
 אידישע פון פעדעראציע

אםעריקא. אין קאאפעראטױוען
םע?. .pptpy םטאלינםקי, א.
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טאניר,
 טאגען פאר םיטעל • טײערער א

קראנקהײט.
 - וסיז נעײארען צוואטעננצשט«<ט איז

 בלעטער װארצלען, נראזען, קר״טיכער,
 װי פונ?ט האגינ, גיהנען רײנעם און

רםואה. באבם?ע א
 מאנעךטראבעל, רענולירט טאני? דער

 רו?ען ?רעמפם, נאזען, pyii« נעטט
 און ברענוננ שטעכעניש, װעהטאנ,

 די אויך בארוהינט שמערצען. ־ קאפ
נערױעז.

אונצעם, 12 פון באטעל םרײעל א
םענט. 75

 piK’ נױ מיט רעדזשיםטרירט איז עם
 ! .1044 נום. אונפער ה׳ןצטה אוו ב^ארד

צו: שרײבם
L .te A M N te ss זנ

347-40 Beekman Avenue,
.Bronx, N. Y

כעמיםט. פרמקטישער

קאונטרי פון קומענדיג
אפפיהר־מיטעל גוטער א נױטיג איז ;

 זײנען קאונטרי די אין בעקוםט איהר װעלכע שםײזען, די
 גע־ אײער פארהיטען צו און פריש, און גוט אזוי ניט אםאל

 גוט איהר זאלט אהײם קוםענדיג «ז נױטיג, דורכאוים איז זונד
מאגען. דעם אויםרײניגען

ס ק א ל ־ ם ק ע
אםפיהר־מיטעל. בעױהמטער דער

 און פאםיליע גאנצער אײער םון םאגענס די רעגולירען װעט
 קומען, װעלכע פאלגען, שלעכטע לע8 פון בןןשיצען אײך װעט

םאנען. פערשטאפטען און פערדארבענעם א םון
םטארם. רראנ «לע איז בא?ם, א םענט 50 און 25 ,10 ,

נאונעט
נעקעו ?.

_ אפטישען און טאמעטױםט8א
215 East Broadway r 100 Lonox Avenue

1709 Pitkin Ave* Brooklyn 895 Prospect Ave  ̂ Bronx

יוניאן' פרעםערם םהױרס און סלאוס
!אױפמערלןזאם בראנזוױלער,

j ן%

mp םעקשאן רעגולאר.י א
סעגןשאן כראנזװילער פת

|
|tװערען אפגעהאלטען װעט

- סקפםעמכקר סקן13 ח$ם שכת,
לײםעאום, לײבאר אין׳ אבענד, אוהר 8

בראנזוױל. סטריט, סעקמאן 219 .
 זאלען סעקשאן םון פרעםערס אלע אז וױכטיג איז עס

װערע̂ו םארהאנדעלט װעט וױכטיגעם אנװעזענד.
מענעדזשעה ברעסלאו, דזש.

i י

il£L5l1;

סײלו גרױסער א
ױ פמ םמעמגער אלע צו ױניאן ווארסקרס נארםמם .לײױס אינט.

F ׳ דער םון מעטבערס אל<נ צו און

לאהאל יזניאו פרעסערס םסױרם און הלאוק
 ענדעחנגען געוױםע צוליעב אז באקאנט, מאכען מיר ,
 אױשפארסױ* צו באשלאסען מיר האבען אפים אונזער אץ

 מאכען דארום און גראסעױ, קאאפעראטיװע אונזער םען.
אן. שױן געהט סײל דער — סייל. גרױםען א מיר

m :װערען פארהויםט װעלען ארטיקלען פאלגענדע
̂פען םארשיעד^נע ,r i צוהער I זי
i : ,,, םאוחגרם סעמאן
1 ד. ”־' •* קאםע טהעע

ם נ י ד ר א ל ם ױ m ''׳■׳׳■ - ’ v א
א ק א ס • ק ט ױ ו ק ם י p~“ ב

ז ײ ס ר נ ע י |1■;; ב
p, 1 , ארטיקלען פארשיעדענע נאך און

I . !פרײז קאםט אין װערען פארקױפט ועט1 אלעם
35 לאלאל נאאוד עסזעלוטױו

מענעחשער. ׳1ברעסלא דזש.
- ‘im .

װעט םילאדעלפיא, אץ מאל ערשטען צום ץ
סען23 דעס אכענד, דאנערשסאג

אץ װערען אדפנעפיהדט
טעאטער ספריט ארםש

. v ״ פינםהי׳ם דוד•
דראמא.- ליטעראר^טע באריהמטע '

ר ע ד ע י פ ״ י פ ן ־ י m ד
 םי שטיער, רעי וױיסמאן, דארא בלאנח, לעאן ה םון םיטװירקוננ דער םיט

גערג לוציא אוז וגאקםטאז מרם, פאפולערע די מעלצער, איזיראר׳ נערמאן,

י םינםקי דוד ה׳
 וו« און םארשטעלוננ רער צו םפעציעל ?וםט פיעסע, דער פון םארפאסער דער

p ׳׳■■■■ א?טען. די צװישען ריידען . < j l i H
$ן סאציאלי־םטישער ױגיענד אידישער דער םון אראנזשירט

דעראציע.
ען צו טיהעטם ט ^ IW'(i>D nrn 505 סטאר״ נוך םײדאדם אין ב

טעאטער. םון אפים
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«רפ גו
דרעס און וױיסט

ר הען מי ט די צי ײ ה מ א קז ער מ ם ױ ם אלע סון א ר ע ב מ מן פח נ
ער ע די אױה ױניאן אונז ד ענ לנ א ם

םפעציעדע
פיםיננען נרמםש

װאך קומענדע נערופען. װערעי ױאם
,1919 סעפטעמבער, וסען7 דעם טיסוואך

a 2 ׳האל בעטהאװען אץ ברענטש, םרעםערםio איסט 
סטריט. טע5

ם )2 ר ע ק א ש, ט ט ענ ר א ב םינ א אל, ה ט 85 ה ס ע4 אי ט. ט ס

1919 סעפפעמבער, ופען8 דעם דאנערשסאנ,
 האל, בעמהאװעז אץ ברעגטש, טאון ^און אידישער )1

אבענד^ אוהד 8 סטריט, םע5 איםט 21 ס
ס )2 ת אנ ר ש, ב ט ענ ר לי אץ ב קינ ע ער מ װ ה א, ס סינ א  775 ה

ע169 ט, ט ױ ט הר 8 ס ס. או ד ענ ב א
ױל )3 אנזו ר ש, ב ט ענ ר ױל אין ב אגזו ם, לי־יבאר בר או ײםע  ל

אן 229 מ ק ע ט, ם רי ט ײד בראנזוויל״ ם ד גל א ר נ ע  אר־ ד
ט. ײ י ב

 דים־ צו צוועה װיכטיגען זעהר דעם םיט גערוםען װערעז םיטינגען דיעזע
 פראנעז די װענען באארד עסזעלווטױו אונזער פון רעיואמענדאציעס די קוטירען

פארװאאטונג. ארנאניזאציאנס אונזער םון
 ניט זאא מעמבערס אונזערע םון קײנער אז וױבטיגהײט גרויס םון איז עם

מעםבעד־מיטינגען. דיעזע םארפעהאען

25 לאסאל יוניאז מײהערם דרעם און װײסם ליידיס נאארו עשזעקוסױו .

מייקערס רײנקאום
אויפםערסזאס!

 דױם די איז אבשטימוגג רעםערענחם לעצטען דעם לױט
 אריןש 20 פון געווארען געהעכערט ױניאן אונזער אין צאהלונג

 קראפט אץ ארײן נעהט בעשלוס דיזער װאך. א םענט 30
 װעט אן דײט דיזען םמ םעפטעמבער. טען15 דעם מאנטאג,

 אונזער אין װערען פערסויםט װעט װאס םטעמם יעדער
 די אין עם איז דארום סענט. 30 װערען גערעכענט אפים,

 מיט דדנטערשטעלינ דינען וואס אלע די ®מ אינטערעםען
 זײערע אבצוצאהלען שנעלער װאס ױום־צאהלונגען זײערע

 סעפ־ טען15 דעם אן, טאנטאנ םון װײל ױניאן, דער צו שולדען
 װעדען גערעכענט םאזיטיװ סטעטפ יעדער װעט טעטבער,

דװם. ריסשטעהענדע די פאר אפילו םענט 30

יוניאן טיקערם ױינסאזט כאארד עןזעסוסיװ
י. װ. נ <ז א. «לאסאל

ס אי ער, לו הסל ע ער. װ ש ערז ענ ם מ ע אן, ס מ פ! םריד טזן ע ד ס ע ם

~ 1389 ססיױחממנט םעלע^מ,
 כמנעחשער וײלנער. םאקם

דיחמימור. שײיירץ, גוןירים

יוראפ אץ קארעםפאנדענטען אובזערע פח טעלענראמעס ערהאלטען האבען מיר
ױי אונופם וסען רעם ניז אוועסנעשיסם האכען םיר װאס אדגעלדער

& די ס גרעסג ק ענ ען ב ארג עז אהלען און ב ע צ ער אונז ס׳ ױ ס א ר ע ד ר ע און א ק ע ש ט
P O L A N D : Polska Krajowa Kasa Pozyczkowa, W arshaw.
CZECHO SLO V A K IA : Bohmishe Union Bank.
A U S T R IA : Wiener Bank Verein.
EN G LA N D : Credit Lyonnasi, London.
FR A N C E : Comtoir National DTCscompte de Paris, Paris.
G ER M A N Y : Deutsche Bank, Berlin. ^

הר אי ױב־ ט א ױל עלד. שיהען ו ײערע צו ג ם א בי רו ר ק ע ד ר א ע ד ע א ד ױינ ױלען אין ם  פ
ען, א גאליצי ב ע ש א ט װקי א ר סל ע ד ע אץ א ער ד ר אנ ע ד ענ ל

אונז דװך שיספ דאן ׳ י:v■ ־
^ט ר זײן איד״ר וו ע כ ט אז ד ע װ סי א ל ד ע ט שנ רנ א אז הר און װערען כ ט אי ל ה א צ ע ם ג ע  בי־ ד

ם ליעםטןןן ע אנ ם מ ר ' סו / ■ 1
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 שװאױדס םארױס
םוהסעס ליטעראױשער נײער

אג טע2װאך נוע2 iײ
 זוג־ »ת שבת אבענד, פױיטאנ

 דעם אבענד, און טאטינע טאנ
 ♦וטען און טען13 וטען,2

םעפטעטבער •

— דער

םילנינער
 «ו זיך טיקסעם און בענעםיטס װענפ;

 פאײם אוירוזיננ םון אםים אין 1װעגדע
טעאםער.

 לעה־ מוזיק א איהר דארפט
רערז - ־.

 כאוואוסטער רער גאלדבערנ, ל.
 די האט װעלכער שפיעלער, פיעדעל
 ■רא־ שפניפ.ז <דױט« tan פון הסכמח
 מתרער דער אוער,* מאפאלד םעםאר

 ^וך און עלםאן פ־עא ציםבאליםם, םון
קינםםלער אנדערע

 שפיעלען אין,פיעדעל לעםאנם ניט
 IV םפעציעצ פרײזעז, מעםינע נאנץ צו

קלאױזמאכער. פון קינדער
אדרעס: '

 בראנקם. עװ.. עדען מאונט איםם 507
.1505 טריםאנם :טעלעפאז

 עלע־ עווענױ דריטע נעמט — ב. נ.
 םטריט םע171 ביי סטאפ און ,־ו־־טעד

פארקוױי. קלעירמאנט און

 און םעקרעטערע םאר וױכטיג
 אונזערע םון מענעחשערם

לאקאלםז
 די צו םאכען באקאנם דא װיצען מיר

 אלע םון םענעדזשערס און םעקרעטערע
 יאחן, םון.ניו לאקאלם אינטערנעשאנאל

 בא־ די דאם קאנטריס, די םון װי נוט אזוי
 זייערע איז םעםינקי־ם דער וחמצז ריכםען

 נעדרוסט האכען ווילען זײ וואס לאהאלס,
 מא־ םיר םוזעך נוםער, צױםענדען דעם איז
 רינ־ וזי שפעטער ניט חנדאתצימ אין בען

 אױוי אויר זיר כאציהט זעצבע דאם סטאג.
און ברתוי־׳צריינער קארעסםאנדעכטעז,

ם א ה מ א ש ג ט טינ רינ . .*a *פ
ט 2 ם י אי ד ח א ר ב

עסנױםיים. אונזער קריגם

DELBON
עערנ^ שארפמ ופץ םיקםט

ע 484-90 ם ױ, » װענ  ע
. , ^ כ ר א י ו י נ

םטרינג ye3D איז טע28 »ױעעג

חז די ט א ר ע אי א ס סין־  : יונ
טי ע ײ אס ס

י»י#ן װ. J ל. א. 35 לאקאצ
אױם׳פליעליך פעדקױפם

a סאלאםכיאםהזמ .סחעע“ר. וויים

 עוחמיו ®מ*גי און סם. האוםטאן
.2612 וראומצפא םעצ.

סענ. 'סטיידדש טאםאשעװםקי, הערי

!ערפאלנ ריעזיגער !װ«ך טע2
פרעזענטירט גאלדכערנ ל

>ןויןי םזמטער איזײ׳&ת שעהנסטע דאס
v װעאכג דער

 אידישעי• דער ן1פ קינסטאער גרעסםע די
םעראײנעכג ביהנע

 סוב־ בעסטע די ®ריםאדאנאס, בעסטע די
 ראאיסטעז םוםער בעסםע די רעםינם,

o מיט םעראייניגט n פון שטאאץ 
ביחמ אידישער חנר ״

ר דייװיד ע ל ם ע ס און ק רי א  ב
װסקי ע ש א מ א ם

 דער טיט קאםעזײ ײשע1אי העראיכסםע די
םוזיק אידישער שעהנסטער

ױם צוױי די חז
 כא־ אדםיסטעז אידישע 2 גרעסטע די מיט
 ,4קעסלעו דײמיד טאםאשעווסקי, ריס
 ס^םיקעד בעסטעז אײנציגען אונזער סים
 בזד צױמרבערנ, חמינא קעסמין, סעם

 מיאיאם יאוחנאיער, סלםך ,ווײססא?, סי
 װיאעגסקי, טאדאם זתבעא, סאד. שווארץ,
מאנע. מאדאם

סוקסאס. גרױםער : 1 וואך םע2
אג ט ײ ה פר נ ע ב ת א ב { ש  זונ־ «

אנ ע מ טינ א ד, און מ ענ ב ם א ע  ד
ען,2 ט עז13 ו ען14 און ט  ט

ר׳ ע ב מ ע ט פ ע ם
 נייער אוכוער פון םוקםעם גרויסער חנר

םוזיק םים קאםערי

חזגים t ד

ארבײטער
!%

ר איז ע ר ד ע ט ם ע ט כ ע ער און מ ט ם ע שער בר ר אידי ע ט ײ ב ר א
ױח ארדען ד א ע ^ ד ל ע װ

ר דעד ע ט ײ ב ר  con וואם ארדעז, רעידײפא אייגציגער דער איז רינג א
םעםבעת^ קאנסאםפםיװ זיינע סאר םאניםאריךם אײנענעם ײז

ר דער ע ט ײ ב ר מ א  נעזעל־ א אױך נ^ר יירךען, אן כלזיו נים איז רי
כאוועגתס ארבײםער חןר אין זענםער *אפםליכער

 בעארבייט םרײ קאלםאגאוויטש, ה. םון
 אידימע עכט םאםאשעװססי. בארים םון

 תאספאזי• בעדיהםםען אונזער םוז טיזיק
וואהל. 1הערםא דירינענם און טאר׳

 א םאםא׳צעווםקים פארבערייטוגג, אין
אפערעםע נײע

ליעד״ הײליגע ״דאס
 געריהםםע! דעם פון נעזאננ, נוםערען 24

הערםאן ה׳ דירינענט און ?אםםאזיטאר
װאהצ.

 תאטפוג עתאגאמישען אייער איו אייד שפדצט ץניאן די
 םעמ־ דינע צו פױינד א איז רינג ארבײטער דער

פרײד. אץ און נױט אץ בעדס

46 כיז 18 פון עלםער דער אין ארײנגעגזסען חעדען םעםבעחם
יאחד.

םעם־ דער וועלכלז אויף םעלז דער איז באווענונג ארבײםער די
װערען. נעבויט װעם צוקונםט ®זידער פעל

ן פעלזןןן. ײ פון אייגער איז ריגב ארבײטער חןר
ױב הר א ך זײט אי א ט נ ץ ד ר, קי ע ב ם ע ט מ ם !אן גלי־יך זיך שלי

I :וועגדען זיך אויםקמפםע נ*ך
.THE WORKMEN'S ( M E ,  175 L  B lfA Y , N. Y

י.,סראוז
ס ע ש ת ע ם און ב ר ע ענ ב

נר. פ. ם. איז םאסײעםיס ימיאנט, פאר
ארבײם. יוניאן םםריקםלי

יארק גױ םמדיט. קלינט^ן 134

2441 נרענמרסי םעצעםאן
ד ױ ר א ענ ס ל ע ר  פ

ם 42 ם ע23 אי י. ג םםריפ^ ט

ע ז ־ י ד ^ * ג ! נ ו ט י י צ
 *|ajr*|M .ידי׳יע jrqrny »יעלע יייר ײי

 nnunwr *זן ניבער ^'•ינגזן, לי«ע
ד• •ין נעדרזקם ױערען

ט דיי מו־ טיננ אפ־ רינ DP פ
יאףקן נין םם. קאנעל 196

•חגנקל*}. 5425 טעלעפאז



 םיר וןילען, *םיר
גערעכס ןײן םוןען
 וחד צו די, צו *םיאו

 אונז זיך גאוסס עם םען
 *ונגעלמכס״. זײן צו

װילם*!• וחוודר*ו

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
Sept. 12, 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known as the “Trading with the 
Enemy Act.״ •

 ארנ#ניז*ציע איגדוסםריעאע אן םארםירם ן
 וועא־• שם^רקססע די םיאײכט איז װעאכע

 —געײארעז באשאפמן איז עם װען איז נע
 ׳ . אאייענס. טריפעא דער

הערפערשאפט דיזע אין  וױרהאיכער דער םיט מאכען צו באגןאנם
 אונטערדרײ צו סםראשעק װאס געפאהר

 םרײהײט. םים שמעקט װאס אאעס קען
 געאד־ אפעריקאנער אוםגעאומםערמער דער
 סאך םאר׳ן דערשראקעז זיןי האט זאגן

 או*סגעשפרייט זיף האט װאם ציאאיזם
 אײ״ קאנטראאירענדיג אײראפא, איבער

 געאד־ דער שטאאטען; און אענדער נעע
T אונז־ער און צױושעט זיף האט זאק B 

 נימ טאר באװעבונג ארבײטער גרעסױוע
 אין װארם איהר זאגען צו פארפעדזאען

םאמענט. איצטינען דעם
 דער געמאכט שױן האט אנפאנג אן

 ױנ־ םאריערס דער םון באארד דזשאינט
 געבען צו באשאאסען האם װעאכער יאן,
 צו איז עס און םאנד, צום דאאאר 500

 די םון באארדם דזשאינט די אז האםען,
 א געבען װעאען אינדוםטריען גרעסערע

סןי׳םעהר.
אט?רי־ אין ארבײטער אאע צװישען

 רעאק־ אאע די אהכעיס צו אויח װי הא,
 נײ א וועהעז גענומען האמ ציאנעדען,

 אא?ט קאאסעךבאװאוסטזײן דאס וױנטעא.
 װי שסארקער םף א םױזאען דא איצט זיןי

םריהער. װען אירגענד
 א געװארעז איז יקרות גרויםער דער

 םענ־ סאציאאיזם. םאר׳ן אגיטאטאר גוטער
 און אמת דעם אײנזעהן אן הויבען שען
 מאסען די םון גײסט רעבעאירענדער דער

 דאח* דאס זייף*. םארשפרײט און וואססט
 נײעם און כוחות םרישע צוגעבען »אע&ען

 רעאתצי*־ אאע צושטעאען זיך.געגען פוט
פאר&אאגונגען. נערע

 באװעגונג ארבײטמר גאנצע די זאא
 איי״ דער םון רוןי דעם אױןי אפרופען־ זיף

 דעד נעגען האםןי איז קאמיטע, ױניאן באד
 םארצױגעז ניט טאר זאף .די רעאלוציע

 האי שוין םען דארח געאד דאס װערען.
 םאנד דעם םאר געשאםעךװערען זאא בען.
 ארבײ־ די םון סיי און ױניאנס די םון סײ

שעפער. די אין טער
 װאס דעם מיט ענדיגען װיאען מיר

 שויז איהר האט אנגעםאנגען: האב^ן מיר
 דא־ טויזענד 100 דעם םאד עפעס געטאן

 רעאקציע? די באסעםםען צו פאגד לער
. גצײף עס טוט ניט, אויב

 ױניאז אײבאר דער פון נאמען אין
קאנםערעגץ, דעפענס

טרעזשורער. בארא^, אב.

 ױניאן אייבאר דער פון אפיעל חןר
 אין געוועז נעדרוקט איז װאם קאםיטע,

 פאר גערעדט האט גערעכטינ?ײט/״ חנר
 דארםען ױניאנס אונזערע א^ײן. 1%ז

 םינסטע־ אלע געגען באװעגונג א מאםען
 נים םאר עס רעאקציע. דער םון כוחות חו

 םינסטערמ איצע די דאס ווערען חנראאזען
 װאס פאאיטישענס פארשידענע די טחות,

 ״קאנטרי־ אלס אדווערטײזען צו זיד זוכען
 דער איבער טריאוםםירען זאאען ^טער״

 םארטײ םאציאאיסטישע די סקול, רענד
 אינסםיטוציעס, פרײע אנדערע אאע און

 ײי־ רעאקציאנערעז פינסטערע די וועאכע
 אנגריף אוםזיסטער דעד םאכען. חרוב \9ל

 םוז אמעריהא אין געדאנה פרײען אוים׳ן
ווערען. אפגעשםעאט

 םרײהײטס״ דעם אט טאכען צו אום
 פינ־ געזינדעצ גאנצע דאס געגען קאםפײן
 מכאוםרשט׳- די דעאחציאנעחנז, סטערע

 האבען, טען דארף רעטער״, ״קאנםיי דיגע
 אננעװיזען, װערט אויםרוף דעם אין \וי

 נעםען דאריבער זאא געלד. סך א און געאד
 עס זײםען. אאע םון נעלט טיט שטראמען

 גע־ צװעק הייאיגעז דעם פאר דארף
 די-שעפער. אין קאלעסשאנם װערען סאכט
 שע־ אלע םון שאם־טשערלײט די זאאען

 דער םון איסטען סובסהריפשאן נעמען §ער
 און קאםיטע״ קאנםערענץ ױניאן *אײבאר

 בײ שעפער. די אין געאט זאםלען זײ אויף
 פון אידעאל דער איז ארבײטער אעזערע

 טײער און הײליג געװעז אימער לרײהײט
די דעראאזען ניט זיכער װעאען זײ און

סדיזןדססירזןץ, כימ-ס װייױ*ע17
 די דאס פאקט באװאזסטער א איז עס

 םארפאל־ אנדערע אלע און קאסיטע אוסק
 אטעריקא אין געדאנק םרײען םון׳ם גער

 אלע אויפמערקזאם גאנץ נאןי סאאגען
 זיף געטאכט, װערען װאס באװעגונגען

 מעהר װאס און םארטײדיגען צו זײ געגען
 שנע־ װאס און ארײניזוםעןי װעט עס געא?ז
 םאר׳ן ארײנקוםען, װעט געאט דאס אער
 שנעאער אאץ #פאנד דאאער טויזענד 100

 האבען זײ אז אײנזעהן םוזען זײ וחואען
 ארבײ־ גאנצער מיט אנגעםאנגען זיך

 זיכעד זײ װעט דאס און באײעגונג טער
אפהענטינ. אביסעא םאכעז
קאםי־ קאנסערענץ ױניאז אײבאר די

 חנדנעסוחד אקטיװ. גאנץ זײן װעט סע
 -דזשאינט אאע צו װערעז געשיקט אען

זײ ארגאניזאציאגען, אאקאא און נאארדס

 טיד האבען
 טראנספארם םויזענד הונדערמ דריי די

 םארמינ״ פאר .םארבונדעז זיד ארבײםער
 5 די םיט !װיעסען, אגרעסיװע און דיגונגס

 און אדבײטער רײאראוד טויזענד הונדערט
 גאוי״ םיר פײנערם. טויזענד הונדערט 18

 בא״ צו זיך םאיכט אונזער איז עס אז בעז,
ט נוצען  מאכט אונזער אין סיםעא יעדען םי

 אינ״ די געגען קאםן״ אין ?יך שטעאען צו
 זײן און האפיטאאיזם םון סטיטוציאנעז

ארבײטער. די איבער הערשאפט
 נעװידטעט זיך םיר האב^ז איצט ביז

 איניי און עהאנאםישע צו אױסשאיסאיך
 דרינ״ אבער־ באויז, פראגען דוסטריעאע

 ענכד זײנעז װעאכע אוםשטנעדעז נענדע
 זיײ אין װעאט־סריעג דעם דורך שטאנען

 םעהר אונז םון פאדערען נאכםאאגעז, נע
 ארבײט אונזער באטראכטעז צו םעהר און
ט פאאיטיש ^ײטpגאנצ דער אין גו  »זוי,
 קאאסענבאײאוס״• יעדער אינדוסטריעא. \וי

 מעדור םיהרט ארבײטער, די םיז טאט טער
 ״םאט פאאיטישער א װערען צו מעהר און
 צוטיי״ א ציהען קאנעז נארען באויז און

 און אינדוסטריעאע צוױשען איניע אענדע
אהציאן. פאאיטישע

שטע• אאײענס טריפעא דעם םון ״סיר
 רעגירונגס די געגעז טאג צו ד.י>נם זיןי אען

 ״קאנסקריםשאן אויםהאאטען אין פאאיסי
 רוסאאנד אין ארײנםישונג מיאיטערישע

טרײד• איז ארײנטישונג סיאיטערישע און

 ענגלי־ די םון פרעדדענט פון׳ם
ארבײטער ריילראוד שע —

 הערצ־ םײן איבערגעבען אײך <ויא איך
 ים• אטאאנטישען דעם איבער גרוס איכען

 ארגא־ נוט זײט איהר אז םארשטעה איך
 ױניא־נס, קרעפטיגע שטארקע, אין ניזירט

 ניט דורכצופיהרען מאכט האט אייהר אז
 אר־ די פאר קאנדיציאנען שאעכטע קײן

 ניט זיר באנוצט איהר אבער בײטער,
 אײערע םון םאבט דער מיט אםיציעא
 בירגעראיכע אײעחג באשיצען צו ױניאנס
 אומשטענדען, די ניט װײם איף רעכטע.
 באוחמונג, אײער ־ארום רינגאען װעאכע

 באקענען אײף וועאען אבער װאאט איך
 ״נעשא־ דער םון שטאנדפונקט דעם מיט
ענגאאנד. פון ױניאך רײאװ^מענס נאא

 אינדוסטריעאער דער אין גאויבען מיר
 ארגאניזי־ מיר ארגאניזאציע. פון םארמע

 אויף אינדזשין, אוים׳ן ארבײטער די רען
 דע־ <!עסטארי און שאם אין טרעקם, די

 םיר רײאראודם. די םון פארטמענטס
 מאכט אינדוסטריעאע אונזער אז גאויבען״

 און םארבעסערען צו װערען באנוצט זאא
 נאר װאו אינטערעסען אונזערע באשיצען

 אינ״ אונזער אין געסטראשעט, װערעז זײ
 אעבען. בירגעראיכען אדער דוםטריעאען

םאר מעהר אמת׳עז אין מײנט םרײהײט

PRICE 3 CENTS*New York, Friday, September 19,1919 , סעפטעםבער טער12 םרײטאג,

אינ״ םון קאטיטע עדױקײשאנאא די
 אאע שוין מאכט אינטערנעשאנאא זער

 עדיױ%ישא;א׳ די פאר םארבארײטונגען
 די סיזאן. קוטענדען דעם אין ארבײט
 קאמיטע עדױקײשאנאא דער םו« פאענער
 סיזאן דעם זאא ארבײט דיזע דאס זימען,
 מאס״ גרעסעיען א אויף נאך װעיען געטאן
 ביו געװארען נעטאן איז דאס װי שטאב
 םאר• גיכען אין װעט קאטיטע די יעצט•

 גאנ״ אױזר םון פראגראם די עםענטאיכען
טעטינקייט. צער

םאכען, באתאנט טיר װיאען דערוױיא
 אינ• אונזערע פון מיטגאידער אאע דאס

א א ^ ע ערנ  וחול• יארין, ניי אין אאתאאס ט
 ביא״ םרײעב דער םון געניטען וױאען כע

 אין באטײאיגען װיאען װעאכע דונג,
 קאאסען, און קורסעז אינטרנעשאנאא די

 רי נײ רעדזשיסטרירען שױן זיף קאנען
 שנע״ װאס אאקאא. זײער פון סעקרעטערע

 רעדזשיסטרירען זיף װעט עואם דער אער
 קאנען מען ײעט בעסער און גי^ער אאץ

קאאסען. די אײנשטעאען
 שוין זיף־ טען האן רעדזשיסטרירען

 סענטעו/ ױניטי בראנקס דעם אין אויף
 עװענױ אינטערוױיא ,54 סקוא פאבאיק

 בראנזװי־ דעם איץ און סט. םרימאן אוז
 ,84 סקוא פאבאיק סענטער, ױניטי אער

עװ. גאענמאי און סטאון
̂יצעז  און שװעסטער אאע ,אאזא, ז

 אין באטײאיגען זיך וױאען וועאכע ברידער,
 קורסען און סאאסען אינטעמעשאנאא די

 רעדזשיס־ גאייף דך ,1סיזא קומענדען דעם
 צר־ גאײף קאנען זאא פיען אום טיייען״
ארבײט. דער צו טיעטען

 נױ אונזער םון סטרײס גענעראא דער
 אאקאא #1ױניא טײאארס אײדיס יארקער

 א איז דאס אױםגעצייכענט. שטעהט ,80
 װארט. םון זינן םואען אין סטרײק גענעראא

 גע־ איז שעפער די םון ארונטערגאנג דער
 הא־ עם און פראצענט 100 אבסאאוט װען
 רײכ־ און גרעםטע די אפגעסטאםט בען

 קאײ־ די װי טרײד, דעם אין שעפער סטע
 אפ־ אויף האבען עס שאפקעס. ארימע נע

 םון שנײדער אאטערײשאן די געסטאפט
 סטרײקער די סטארם. דעפארטמענט די

 די פאר און אויסגעצײכענט זיך דאאטען
 צו ברירה, אײז באויז באײבט בתים נעאי

ױניאן. דער םיט סעטאען קוםען
גרוי־ א אי] טאקע זײ טוען דאס און

צאחא. סער
 אי־ אונז גיט האמיטע םטרײה די װי

 םר^, דער אין םיטװאןי ביז האבען בער,
 יױ דער מיט געסעטעאט שוין םען,17 דעם
 םירמען די צוױשען אוץ םירםען 300 ניאן

 די םון פראצענט היבשער א דא זײנען
 איז עס טרײד. דעם אין שעפער גרעסטע

 צװײ דאס באםערקען, צו אינטערעסאנט
 זיף געםינט םירמען געסעטעאטע די שען

 דײ הויז. אפערא םעטראפאאיטאן די אויך
 האט געזעאשאםט אפערא באריהםטע זע
 קאס־ מאכט מען װאו שאפי אײגענעם א;

 װערען דארטען ארטיסטען. די פאד טױםען
 קאיײ רײכסטע און שענסטע די געכיאכט

 זײנען שאפ דיזען םון ארבײטער די דער.
 אר־ אאע מיט צוזאסען סטרײק אין ארויס

 דער האט איצט און טרײד םון בײטער
 באדינגונגען נײע די אויט געסעטעאט שאפ
 םאר־ ױניאן טײאארם אײדיס די װאס

אאננט.
 די דערמאנפ פריהער דא האבען כײר

 דעפארט־ די פון שנײד^ר אאטערײשאז
 זײ װעגען דארף ok און סטארס ניענט

ווארט• באזוגדער א װערען געזאגט
 גע־ האבען מיר װען װאןי, אעצטע

 טיײ אײדים די ענטוזיאסטיש װי שריבעז
 האבען סטרײק, אין ארונטער זײנען אארס

 באדויערוננ, אונזער אויסגעדריקט מיר
 מאנכע םון שנײדער אאטערײשאן די װאס

 געבאיבען .זײנען סטארס דעפארטמענט
 ארונטער ניט זײנען און הינטער^עאיג

 אײדיס די םון ארבײטער די מיט נאייר
שעםער. טײאארס

 די דאס מעאדען אונז;,צו פרעהט עס
 עס געענדערט. גאנצען אין זיף האט זאך

 אא־ די דאס באריכטען, צו אונז םרעהט
 דעפארט־ אאע םון שנײדער טערײשאן

 םטרײק אין איצט זײנען סטארם סענט
 זײ און טײאארס אײדיס די םיט גאיױ

 זעאבער'באגײסטערונג! דער מיט קעםםען
 מאא ערשטען צום אונז, שײנט איז, דאס
 טײ־ אײדים דער םון געשיכטע דער אין

 אא־ אאע װאס יארק, נױ אין ױניאז אארס
 דעפארטמענט די פון שנײדער 1םערײשא

 זײט בײ זײט בראװ אזוי קעמםען סטארס
טייאארס. אײדיס די סיט

 די האט װאך דער םון םאראוק* אין
 גרױ א מיט קאנםערענץ א געהאט ױניאז

 אין באסעס גרעסערע די םון &0 םון פע
 סױ געזאאט האט מעך וועאכע מיט טרײד

םארשטמסדני א צו מעז

 האט ױניאן די װאס עטװאס עאראאננט
 און נאכגעבען געקאנט ניט אוםז בשום
 אױםגעאעזט. זיף האט קאנםערעגץ דער

 זײ־ װאס גרופע דער םון באסעס אײניגע
 דיד האבען קאנםערענץ דער בײ געװען נעז

 די און נרופע יענער םון אפגעריסען שוין
זעאבע. דאס טאן מוזען װעאען איבריגע
 דער אין געםיהרט װערט סטרײק דער
 זײנען קאמיטעס אאע ארדנונג. בעסטער

 דער ניטא איז עס און דזשאב״, די ״אן
 סטרייק דער דאס צװײפעא, מינדעסטער

ט ענדיגען באאד זיך װעט  םאר זיעג א סי
םטרײקער׳ בראװע די

 רײכע די ארום דעמאנםטראציע פיקעט
 געטאן איז דאס שעפער. טײאאר אײדיס

 יענע אין וױיא דערםאר, ניט געװארען
 עס חאיאה! סקעבס. זיך געפינען שעפער

 אויױ אפיאו סהעב א ערגעץ אין ניטא איז
 געמאכט איז דעמאנסטראציע די רםואה. א

 בא׳ ד* פאר דעסאנסטרירען צו געװארען
 סאאי־ און אײגיגקײט םון מאכט די סעס

 איז דאס און סטרײקער. די םון דאדיטעט
 םיהעט־ אײנדרוקספאאע שעהנע, א געװען

^ דעמאנסטראציע.
 אאע און סטרײק דעם םון די־פיהרער

ױניאן, טײאארס אײדיס דער םון באאמטע
טען15 דעם םריזז, דער אין םאנטאג סכסוכים, ױניאן

סטרײסער די מיט א׳ געטאכט סטרײקער די האבעןי סעפט,  די געגען קאםף דעם אין זעחען מיר ,
 באשי• צו םארזלך א ארבײטער רוסישע

 באנד ענגאישע די םון אינטערעסען די צען
 םיאײכט באגרײםען, םיר און האאדערס

 דורך װי איסםינקטען אונזערע דורך מעהר
 רוסישען דעם םון האמף דער אז דענקען

 אין איז פראאעטאריאט אונגאדישען און
קאםף. אונזער וױרקאיכקייט דער

 ערפאה־י דורך װײסען םיר מעדזו־/ נאר
 מעגאיכ־ די מיינט האנסקריםש^ז אז רוגג,
 ארײנ־ די דורך סטרײקס ברעכעז צו ?ײט

 און סאאדאטען באװאפענטע פון סישונג
 דעם אן דארום נעדזםען מיר םאטראזען.

 באזיצען םיר װעאכען מיטעא אײנציגען
 רעגירונג די צװינגען צו מאכט אונזער אין

 ארויסצױ און קאנסקריפשאן אפצושאםען
רוסאאנד. םון געהן

 אוידי מיר נעהמען מאמענט דעם אין
 אויב םעםבערס אונזערע םון מיינונג די
 םיט באנוצעז צו זיף בדעה־ האבען זײ

 צו צוריס כדי אקציאן אינדוסטריעאער
 האבען זײ וועאכע םרײהײטען, די סריגעז

מאחמה. דער דורך םאראוירען
 טריפעא דעם מיט םארבינדונג איז

 אױב באשטימען צו מיר װאוטען .אאײענס
 צו. םטרײקעז װעאען מעמבערס אונזערע
 די אױסצוהערען רעניערזנג די צוױנגען
 סאנ־ אפשאםען רוסאאנד, אויף מאחמה

 גע־ דעם פארװארםען צו און סקריפשאן
 אינדוסטריע־ אין ארמעע דער םון ברויף

סכסוכים. אע
 א אדזן שריט דיזען ניט נעהמען מיר
 א.־נזערע איז אבעי באטראכטונג, ערנסטע

האט רעגירוגג, דער מיט ־םארת^דאוננעז

 דיי װי באדינגונגען, דיזעלכע קריגען םראנציםקא סאן אין קלאוקםאכער די
 צוריק קוםט שלעזינגער — אנדזשעלעס. לאס פון קלאוקםאכער

ױ ^ םעפטעםבער. טען27 דעם יארק קיי

 די מיט םארשטענדיגונג גיכער א צו םען
ארבײטער.

הא־ מיר וואס טעאעגראמע, די איז אם
שאעזינגער: םון ערהאאטען בען

.16 סעםט. ״סאךפראנציסקא,
 םאנופעקטשױ אנםראנציםקערp ״די

 צאהאען צו איינגעשימט האבען רערס
 װײדזשעס םון סקײא מינימום דעמזעאבען

 װעאכע •אנדערע:נאדינגוגגען, אאע צו און
 די םון געװארען אױםנעםיהרט זײנען

 די אנדושעאעס. אאס >אין ?אאוקמאכעו►
 איך צוםרידען. זעהר זײנען ארבײטער

 זײן װעא םיאטעא, •נאך םארגען פאהר
םעפטעמ־ טען27 דעם יארה נױ אין צוריר,
װע־ טעאעגראםיש װיסען $יר אאזט בער.

סטרײק. טײאארס אײדיס דעם געז

 אײן אויף איצט איז סאנפראנציסלא
 קאאוקמאכער זיעגרײכע די מיט ברעטעא

 אנדערע םון ארן אגדזשעאעס אאס םון
 אויס, װײזט עס װי קאאוק־סענטערס.

 סאנפראנ־ םון מאנופעקטשורער די האבען
 װע• זײ אז גיך, גאר אײנגעזעהעז ציסקא

 #קאםפ\* א דורך אויםפיהרען גארניט אען
 די גוטען מיט נאכגעגעבען האבען זײ און

 פארמואירט ארבײטער, די םון םאדערונגען
 שאעזיד פרעזידענט דורך געשטעאט און

גער.
 אז באטערלוען, צו כדאי איז עןן

 שטארקער, װערט ארגאניזאציאן אן װאס
 גע־ זי מוז זעאטענער און זעאטענער אאץ

 דעם — מיטעא אזגצטען דעם ברויכען
 םטרא־ דער נאר גענוג איז דאן ; סטרײק
 באסעס די אז סטרײק, א מיט שונאק

Hp און,זאאעז ״אײנזמהעניש״ קריגעז אען

װעט אםעריקא אז עדנסט האפען םיד נאכ איז :אכאמאא ארױסנעוױזען זיף זיר
 קאםיטאאיזם פרן פעסטונג דער זײן ניט

 קריזים ײעאט־פראאעטארישען דיזעז דורך
 אםערי?א גאהענט. אזוי איז וועאכער

 אודשפרונג אינטערנעציאכאאען איהר טיט
 פון רײהען פאדערשםע די אין זײז דאיף
 םון פרײהײט פיר באװעגוני װעאט דער

. * קאאס. .ארבײטער
 די אױםםאדערן דארום, ניט מיר טעגען

 טאן צו ױניאניסטצן מרײד אםעריהאנער
 דיןקעספענחנ העאסעז און םאיכט זײעױ

 ניט־אױסגזוטראכטען^ דעם אין אײר^פא
? םריװןײט םאר קאמף אסת׳ען נאר

(אונטערצײכמנט)
װיליאםם, ראבערט

 n םון סעקתטער דזשענעראא
 פע־ ארבײטער פארט נײשאנעא .

בריטאניעז. נרױס פרן •דמרײשאן

 פארשםדעכינגען איהרע צו פאאש אמאא
פאאק. צום פאאש און

 אינרוסט* דירעקטע אז גאויבען מיר
 מי־ אײנציגער אונזער איז אקציאז ריעאע
טעא.

הײ־ נוט װעט א׳״ה̂ר אז האפען, םע־
 אז מעהר, נאך איז שטעלונג אוגזער סען

 האנדאען פון וועל א געפינען װעט איחר
 ױניאנפ אײערע דורך צוזאטען א*נז םיט
 צו אונז םנחגים, אייגענע אונזעמג אױט

אונטערשטיצען.
 די.אדבײטער םון נױטמז די וױ אזױ

 םעהר מיר מוזען אינטערגץציאנאא, װערען
 פריױזייט, צו װעכען זעאבע די אויף געהן

 גאייבהײמ. עקאנאט״שע איז פריעדעז
קראסןש, ט. ס.

;ײשא־ דעד פון פיעדדעגט %
 נרויס םו-ן ױניאן רײא<ױי נאא

- אא־׳לאגד; און בדיטאניען

ס י נ כ ײ צ ר א ם ״ ט ל א ה נ י א
קא., דרעס בעאא האיר

34.55 ------------רוביז א. דורף
קרעסער, און מייקעאס
21.70-------------קאהען ש. דורך

׳סט. טע25 װ. 24 בעסס* װ.
7--------רײסנער סעם דורך .75

גרינשטײז, און מיאנער
 11.50 — ס?אאראף םאקס דורך

קא., דרעס װ. ה. ס.
7--------פאיישער דזש. דורף .25

אודוױג, דזש. דזש.
 38.00 — םאביענא פרענק דורך

מאסקאוױץ, און וױינריג קאהעז,
 10.00 — ײיינטאן םרעגק דויד

ספיעגעאמאן, נ״
 7.50 — קופערסמיטה ם. דויד
גאאדבערג, און פעאטזער
 10.50 — סאדנער פרע:ל« דורך

אײנהארן, און גראון
 10.50 — אאנרעמא דאטיגיק דורך
מעאטזגער׳ און ןןאעניק

25.00 —--------קאהעז ם. דורד
• ״ שנײדערםאן, און םרעסלער
 17.00 — גארבאװיץ םאהס דורד

* םינגער, יאנאס,
10.00--------קאזאק כיאקס דורןי .
3םאארי ד•

 5.50 זעאבאװיץ דזשײקאב דורף
װײאער, ענד םענדעא

6.50 —--------קאננעל א. תרך
j ז , קא., דרעס ביטעל

22.50 --------םאאו נײטהען תרך
פאבריסאנט, און גאארסםינער

20.00 --------------םישמאן דורןי
גריגםיעאו/ ד. ליא

------------מאטער ם. דורד
שטײנבער^ און !זאאוי

17.00---------באקסם סעם תרך
חי בראס.׳ טײקעא רןווז יױ

12.50 םאײשער ה. און קעסאער
 18.00 — שראנק ם. דורף העכאער, ג.

אראיך, און בינדער
25.00 ---------האראװיץ א. דורף

שגײדער, און סםיטה
21.00----------דרוקמאן ה. דורף

 6.50 גאאדםײן אואיס דורכ בער, ה•
 6.00 גאאדכיאז ס. דורף גרינבערג, ס.
קא., קאאוק מ. א.

5--------------מינץ ק. דורןי .00
וױינשטײז, און ד5פײננא

16.50---------האראװיץ ס. דורף
קא., סקוירט װאיא ד.

12.50-------גארדאן אואיס דורף
. מישענבאום, א׳ז הערשער
10.00---------בארדאניק ד. דורף

36 נומער גערעכטיגקיײם,

 י. .c* — װאו די .2 זײט
 — ?0 לא;»ל איז זיד טוט װאס .3 זײט

 דעם tie טיטיגג דזױי האאםערין. דזש.
 אאננער. ל• — באארד דזשאינם

 נעגע• פון רעפארט *ינאנציעלער .1 זײט
 און סקוירנז קלאוק׳ דער nr סטרײגן ראל

 קא•־ םיאים — יוגיאז םאנער ריפער
אאװיטש.

 ײניאן מאבער ער1רי דער אין .5 זײט
 יאח־ 20 העאאער. דזש• — 17 לאקאל
 אר- ״ןרײער דער וון ױבילעאום רעעי

שטימע״. בײטער
 א. ~ שילאדעלציא פון בײעף א .0 זײט

 ב^ראדערס און עקזאםיגערס סיאװער.
 אשפיז. י. מ — א2 יאקאל ײניאז

 קלײולאנזי איז יין8קעם ^■רייעיעדנעס״
).1 זײט פדן (עלוס

 קלאוק״ רעי אין גײסש נײער א .7 זייט
םינלעאשטײן. א. — ױניאז טאכעל

̂י רויבען איז  מאתס דר. — ״סעדליד
געטנער.

 טאמאס — (עי־נעחלונג) קויט דעי .8 זײט
קראג•

 לאקאל מאבעי־ רײנקאום נײער א .9 זײט
 ״יא־ די •י־עזענטײיען טרענטןןן. אין

פמזערלײט.
 :אטיץ־ביכעל. רעדאקטאי׳ס מין .10 זײט
נאלע די .11 זײס  קאננרעסען אינטע־־גאצ̂י

̂רבײטער *ון — יויען6ארבײטער־ און ן
איאיםוט•

 דער — טעאטער־װעדט דער אין .12 זייט
 ביתס די4 אין ש,יןר דעי יזריטײןער.
װאהאינער. א. — (ןעליעטאו)

שלעזינגער |^ענד^ו«מין

מלחמה־היבנות ףי העלפען זײ
קע גוםע, ר מא ם ש אנ אצי אניז ט ארג ײ רנ ײ א  קלייו־ אין םאבער קלאוק די ב

עז װערען שעפעוי קלאוק אן־ן םזז ארבײפוער די — לאנד. פ ײ ע  צו ג
ען. טינג םי *I ״!דעצעםכער םען24 דעם ״געדענקט — שאפ־

קליװלאנד, אין ױניאן סלאוקסאכער די
 *׳נ׳דלר מ• פרעדדענם, וױים אונזער םיט

 מזפוייפ־* « אן איצט םיהרט בראש, שטיין
 rjBina״ און או»אגיז«ציאנס װיררינען
 און איצט םאר סאי האםפיין, רעדנעס״

 נאנץ דער אין ױנעון g באזארנען צו םאי
 דער םון לאזוננ דעד צויזונפם. נאהענטער

 איז סלװולאנר אין ױניאן סלאוהםאכער
 דעצענד מען24 דעם ,נעדענקם ׳ :איצם

 יעצט ליעגט אויסרוף דיןער אוז בער!״
 ױניאן׳סוטנליעל אקטיװע אלע בײ דארט

... ליפען. די אױן» דער
 יאהר דעם םון דצצעםבער \so24 דעם
 צײי־ *נרימענט דער געםליד זיד, צנדינם

 מאנמעתטשורער, די און ױניאן דער שען
 געײארן נעשאםען איז װאם אגריםענם דער

 אדײנםי־ דער דורן םטרייס, לעצםען אין׳ם
 די. »וטאן םעסרעטער, קריענם םון׳ם שוגג

ן די נײקער. אלע ךצךיבןר טאכם •ױנ̂י

 10.50 — ל״דאן איזידאר ײחי
םיראף, און דײײיס

14.75--------נאלדסארכ ס. דורף
שװאנער, און םילווערראן

 11.75 — — שינדעלםאן דורך
קא., קלאוק דאכתםטיק

9----------------אסנער דורד .00
. כאראש, און לאײעגבערנ

5--------ראללער דזש• דורך .50
22.00 ---------------.בראס• ברוקנער

־' סא., קלאוק נלאוב
22.00 -------------לעװיז ל• דװ־ד

בראם., הערצבערנ
 < 5.00 — אוינוסט םאסס ײחי

ר קאהעז, לואים  17.60 םסא■ ס. ײי
 17.50 — דײטש ם. דורד נראס. ט.

סאפיר, און נאלדםאן
7-----------שאפירא נ. חרןי .00

 18.60 — םםרוננע! דורך גווירצמאז,
‘ - . סעליננ, 1או לעהרער

21.10------------שאפירא י. דורך
קלאגה ד• ל. ס.

:“.נערעכטינסייט רעדאקציע
 שארעפענטליכןן • צו אוגז ערלױגט

פאלנענדע. דאם צײטיגנ אייער אין
 «ערל־ דזש, פון ארבויטער ׳די םיר, .

 א בײ חאבמן ,”נראדײ איםט. 3̂1 מאן,
»־ וואנעז סיר :יואם שאי־פיטימ, •» 

 אויפ־ ױניאן, דער םון אפ״ם •אין ואלטען
 אידי־ די העלםען םון פדאנן די נעגוכמן

w ■ .ם״ר אנוואחל און מלחטה־קרבנות 
 ימר צאהל, איןו 15 םעחי:מי ניט זײנעד

 סר די געזאםעלם זיןי צװישען םיר בען
בא־ האבען םור■ און דאלאר 25 םון םע

 ברײ וײ «ן סעקרעטער דעם פון
 טראגספארטאר־ טישע

.. .ד.. בײמער
 םראץ י כריטאניען, נרוים איז םיר
האבען כליק, קאנזערװאטיװען אונזער

 נע־ ניט זאגט, מען װי םארבערייטוננע!,
 יענער װעז םענדי^1של« װערען צו כאפט

 דארט פיהרט ױניאז די אנהומען. װעט טאנ
 רורך ■ראפאגאנדע, לעפערינע נאנץ א א;

 ריכ־ אמוו זײז צו אום שריםט, און װארט
 דער אנקוטען װעט עם װען צוגענרײט, טיג
דעצעםבער. טער24

 די האבעז צוריק צײט הורצער א מיט
 (ו־אר־ שע&ער, יענע םון טשערלייט שאפ
רעפרעזענטע־ , :ןײ הײםען טען

 »1אוי אס מיםיננ א אפגעהאלט׳ן! טױום״.)
 נעװארעז באשלאסען איז םיטיננ יענעם

 ,םאדצוגערײ־ זיך װאך, רער אויף זײן צו
 אנ־ איצטינער דער װי ניך אזוי דאם טען,

 אנ־ נלייד זאלע; ענדינעז, זין־ װעט רימענט
 סיט פארהאגרלוגנען נייע װערען נעפאננען

 אנריי א^ייעם םאר מאנוםעקטשורער, די
 אר־ די 1אי פארבעסערוננען םיט סענם,

)p 6«״ אױן* (שלום

—סעםשער םאקם דוו־ר
דאללינגער, ע.

 כעםערםאן דזש. דיחי
 קא., קלאוק דזשואװעניל

 איינענבראהט א. ײרך
 ברוה, און זויינגארםען

חי  —. — כאהםאן א. יי
קארלםםארף, דזש•

--------קאהען ב. רורך

 הא־ א װענען םארשםעכדניס א *ו סעו
 דעם ביי איז יוניאן די םאך.8א לעקםױןען

 דורף וםאדטראטען. געזוען■ קאנפערענא
 זועלכער לעםקאװיטש, ם. ײיים־ירעזידענט

 םסרײק; חןם פו[ םיחרצר יןייאט דער איז
 םון םשערםאן דער םאלאװיאװ. ל. נרודער

 די אוז עסזעהוטיו^באארר ױניאנם י׳זר
 אוז יוניאל/כאזאנאוו דער פון נאאםטע

סאננאטי.
 up דער םון

*ייםנןן נים ג*ר

 רעלישי״ לם1«י«״ דעם ijumh יצו שלאםמן
 וחר אם גיישםייערוננ װעכענטליכע א

סעזאן. פון «נדע צי; גיז ניגםטענם
שלאויךשע־ ׳אנדעחן דאם האפענדי^

 ביד אונזער נאכפאלנען ותלןן יער
כרידער־ ם«ט מיר, פארבל״בען שאיעל,

מו t אי . ja n ■ •
. t • םשערםאן. שאא פ»קם, ך.
ת, א• ע ב ג י ד ױז׳ א. נ עו ל
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