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 צו־ איז שאעױנגער ■רעזידענם װען

 פאםיםיק צום רײזע זיין סון ^מגעקוםען
 םון עדיט$ר אײבאר דער האט מ#וסם,

 געהאט אאנג, ה. גענ#סע *רווערטס״,* ,®
 גע־ האבען זיי אינטערװױ. א; איהם פיט
 גע־ אענגערען א רייזע דער װעגען *אט

 געװען װאף יעצטע איז דאס און *•רעןי
 אונ־ ״פארװערטס״ אין &#רעפענטאיכט

 אונזערע אין באיק ״א קעםעא: דעמ טער
מגי*נס״.

יע־ פון אויסציגע פ^ר א זייגען אט
 אינ־ זיכער װעלען װ$ס ארטיקעא, נעם

: אעזער אונזערע &ערעםירען
 םאסיפיק צום רייזע זייז ״...אױף

 שאעזינגער, בע:ד\טאפײז האט •׳האיסט, .
אינטערנע־ דער פון פרעזידענט *דער

 א פאר װאס כייט געזעה; ש$־נאא, •״:
 זיו• ענטװיקיען עס שנעאיגקייט’

קאײ־ פרויען דער פון צענטערס נייע
 ביען ה$ט איצט ביז אינדוסטריע. דער

 .. u ד*. און ד$ אז געהערט, באױז **
 װײסט זיך עםענען װעםט װײטען דעם

 אנדערע אדער שעפער קלאוק שעפער,
 פון איז איצט שעפער. גארטענס אײדיס

 דער גרוס. אעבעדיגער א דא דארטעז
 גע־ ה$ט פרעזידענט אינטערנעשאנאא

 ק^נפע- ארבײמער, די כייט שמועסט
 צו־ זיף מאנופעקטשורערס, מיט רירט

 גײע די פון שטײגען דעש צו געקוחט
 גע־ איהם פאר איז עס און שעפער, ,

 ער־ די נייט צוזאטען אז קאאר, װארען
 סאכט אינדוסטריע די װאס טריט שטע

 א אגפאנגען אויך ד^רטען זיך דארף
 אר״ צו בעסער ארבײטער די ^אספײן—■

דעם כייט זײט בײ זײט אז גאגיזירען;
 דארף אעדוםטריע דער פון װאוקס 4

 די װאקסען צו *ןנפאנגען ד$רטען אויף
ארבײטער. די פרן *רגאניזאציאן

$פשעצו:ג, שאעזינגער׳ס איז עס
 פון װעסט קאוסט, פאסיםיק אוים׳ן אז

 ״טוין זיך געפינעז מאונטיינס, רא?י
 אײדיס טויזענד צױאנציג איבער איצט

טײ־ אײדיס ן פ ארבײטעד. גארמענט
װאק־ זײ אפגערעדט. איז שעפער אאר
 עס רעגען. א נאף ?זװעמאעף װי סען

 װערען עס און אויר אבער זײגען
 ^ע״ װײסט ׳טעפער, קאאוק מעהר אאץ .

 יטעפער און יטעפער גודס װהײט ■ער,
 אי:־־ דיזער פון פאכען אנדערע םון

דוסטריע״.
 ארבייטער אירישע די ״...װעגען

שאעזינ־ איז קאוסט, &אסיפיק אױפ׳ן
ר גער  דאי- ט׳סרעפט באגײסטערט• ̂ג
 אט־ רי אינטעאיגענץ. היבשע א טעז

אינטיטע. אן חבר׳שע, א איז מאספערע
אײנ־ שװערער אײנציגער דער—

אײנעם, אויף טאכט עס .װאס דרוק
 — ׳סטיקא אויפ׳ז קומט טען װען װען

 בא־ די איז‘ — שאעזיננער דערצעהאט
 פארביסענע רעאקציאנערע ריהמטע
טײםז״. ענדזשעאעס ״אאם די צײטונג,

רע־ ניט זאא זי װאס ׳טאג דעױ ניטא
ז■ ע ד  גיפט טיט ע:י:ים ארבײטער װעגע, ^
| mאונ־ קײן איז איהר בײ און גאא. און 
||H גאטפערס, .טראצקי, נ־טא טערשיעד 

■H ,סאציאאיסטען, אנארכיסטען, דעבס 
־ אײט ױניאן ®׳  איה• בײ געהם אאץ ־

טיט אראפ זי רײסט ^אץ און צוזאטען ־,
צײהך־קריצעניש. 5

 די אז פאאז, שאעזינגער׳ס איז עס
אגפאנגען איצם זאא אינטערנעשאנאל

 קאטפײן ארגאניזאציאנט רויסען1
קאוסט״. פאסיםיק אױם׳ן ^

* ♦ *
M' - םאסיפיס פון גרוס ״..,שאעזיגגעד׳ס י 
 אן םון אויף אינטערעסאנם איז חאוסמ ^
 איז עס שטאנדםונקט. אאגעםײנעם ^
rM אין מיר אז אײנדרוה, מאעזינגער׳ם 

 ײען עא,5אבי איבערטרײבע! איםט ז*ער
 סיאטעא, אויף אן שטענדיג װײזען טיר

 װאנען פון פאאץ, א אאס װאשינגטאן,
תודה. נײע א זיך ענטפאעהט ־מס

 איז װאם סטרײס גרויסער 'דער
 אין געװען צוריק חדשים עםליכע םיט

̂ן םיאםעא  ארבײטער עטאיכע י־י א
 ךארט זײנען װעאכע ארױםטרעסונכען

 גע־ אונז האט *ארגעקומען, אעצטענס
 םיאטעא מיט אז גאױבען, צו םאכט
 דער אין עפאנע ני*ע א אן זיר םאנגט

 באװעגונג. ארבײטער אסעריהאנער
 גע־ אפיאו האבען אונז פון טאנכע
 װעט אטעריקא אין אױב אז !אויבט,

pit .אינדוםטריע־ אן םארסומען גיכעז 
אגםא:;ען עס זיך װעט חנװאאוציאן

Wm סיאטעא..............- ,t ,
אין באװעגונג ארבײטער די —״

Sm

 דערצעהאט — ױנגע א איז סיאטעא
 אינדוסטריע הויםט די שאעזינגעו־♦

 /‘יארדס ״שיפ די ארום איז דארטען
 גויטיג האט װאס םאחמא, דער צואיעב

 איג־ דיזע איז שיםען, מעהר געמאכט
 נא־ געיטטיגען. הויף דארטעז דוסטריע
 אין האט באװעגונג ױנגע א טיראיר,

 גרוי־• דער אבער זײט פרישקײט. זיך
 געענדיגט ניט זיף האט סטרײק סער
 ארבײטער, די םון װאויש דעם אוים
 אר־ דער טאקע דארטען, עואם דער איז

 אײג־ טעהר געװארען עואם, בײטער
 האיס דארטען אז זאגען געוזאאטענער.

 אט־אס אז און שטורטעץ אײן אין דען
 רעװאאוציאן, א אויס דארטען ברע־.ט
 און לאנע אנית׳ע די װיסען ניט הײסט

םאקטען. אמת׳ע די
 זײגען ױגיאגס םיאטעאער די—

 יױ אײבאר אװ פעדערײשאן אטעריקאן
 צוגעגעבען. שאעזינגער האט — :יאנס

 דער װעאכע פון באדי, סענטראא די —
 דאנ־ דזשײפיס געװארענער פאפואער

 סענטראא א איז פיהרער, דער איז קאן
 האב, איף פעדערײשאן. דער פון באדי

 אי־ זיך ׳םאא*ן אויפ׳ן דארטען זײענדינ
 הא־ טיר װאס פיעאעסז אז בערצײגט,

 זײנען סיאטעא, װעגען געהערט בען
שיינט, טיר אעגענדעס... באויז געװען

 טאקע טײן איף באװעגונג, אונזער אז
 באצײנענט ביען װאס די אט אונזערע,
 בא־ ארבײטער אידישע »)אס שטענדיג
 מעהר אויפצעװײזען האט װעגונג,

 איז ראדיקאאיזם דער אין אויפטואונגען
ז ;עדגטערער״. א םיעפערעד, א אונז בײ

 אטע־ דער װעגען טײנונג שאעזינגערס
 סיא־ אין באװעגוגג ארבײטער ריקאנער

 צײגט דאס אינטערעסאנט. גא:ץ איז טעא
 וױיטענס ״פון װערטעא: אאטע דאס אז

איטער. :אף גיאט שעהנער״, אאעס איז
 אי; דאס ׳אטת ס׳איז אבער אױב
 אינ־ אן פון װײט :אף האאט סיאטעא

 אבער טען טוז רעװאאוציע, דוסטריעאער
 ארגאנײ אטעריקאנער, די דאס צוגעכען,

 זײנען סיאטעא איז ארבייטער זירטע
 פארטגעשרי־ רעװאאוציאנער מעהר פארט

 פון ארבײטער אט־פריחאנער די װי טען
 האט ראס אטעריקא• p» שטעדט אגדערע

 ברוך דעם פון זעהען געקאנט דײטאיך טען
 פרעזידענט געגעבען האבעז זײ װאס הבא

 די־װיילר טור; אעצטען זײן אויף װיאסאן,
 זײ װאס דעטאנסטיאציע שעהנע איך

 געטאנט, געאעגענהײט דער בײ האבען
םאאיטישע די פון באפרײאוננ די פאר

 דער װי נאכדעם םריעדען? םון צײט
פאראיבער? אאנג שוין איז סטרײק
 צוריה אאנג ניט דא האט םאא אזא
 אבער, טאא דעם שיסאגא. אח פאםירט

 אטאקע אנטיםעםיטישע מיאוסע, די האט
 גע־ ארבײטער אידישע די אויף

 מד א נאר באס, א ניט םאכט
 גע־ א באסעס, די םון דונגענער

 פון קאוירק״ ״טשיעף דער אאיער, װיסער
 םאנופעקםשױ קאאוח װעסט ״נארד דער

שיקאגא. פון אסס׳ן״ רערס
 פיז "pvtfp ״טשיעף דאזיגער דער

 זײן מוחא ניט אאץ נאף קאן אסס׳ז יענער
 זײ אאטאי כיאכער ?אאו? שי?אגא׳ער די

 א דורך באסעס די געצװאונגען האנען
 דער װאןײארבײט. אײנצופיהרען סטרײ?

 װאף־ארבײט דער אז דענקט, איד ד^זיגער
 פשוט װעט טרייד ?אאו? אין סיסטעם

 אאם ער און אמערי?א... גאנץ רואיגירען
 דאריבער איז /,פאטרי^ט ״אמעריקאנער
 אטאקע געמײנער א מיט ארויסגערװםען

 פין רעװױ״ אײפעראא ״װאוטענס דער אין
 שנײדער־אר־ אידישע די אןץף שיקאגא,
^, םון בײטער ר  רי פון קומען זײ אז שי

 ״ניט זײנעז זײ אז רוסאאנד, אין ״םאאביס״
 ״סאבא־ ״באאשעװיקעס/ פאטריאטיש׳/
 אאנד׳/ צום אאיאל ״נ*ט טאזשניקעס׳/

בבאא. באשעפענישעך ״געזעצאאזע איז
 טאנער רדאוק ד;;ר פון בעאטטע די
:ים זאך די ה$בען אין ױניאן

 פון ״פארװערטס״ דנם אין פארשװיגען.
 ע:ט־ אן אפ:עדרו?ט געװען איז שיקאנא

 יע־ פון אטא?ע טיאוסער דער אויף \פער
ם מנ  זינער איהש איז עאכערװ #קערעל י

ר*פ. זיבעטער דער אין ארײן
 פון אויסצוג קורצער א באויז איז ׳*ט

: ענטפער ױניאנס דער
 געװאאט געוױס װאאטען ר ״...ט

 טיר װייסען איהם, אויף כעס אין זײז
א אײף נעבאך ארבײט ער דאס נר0אב

אזא קען װאס pit םאכען. צו אעבען
 נאר «רנסח? צואיעכ ftp נים כחור

 טז םיר, גאױמנן? דיזען'מאא גראדע
 פרנסה, זיץ שאדען גיבער וחנט ר*ס

 אדער מעהר פון גרופע סײן װארום
 מאנוםע?טשױ אנשטענדיגע ומגינער

 סענ־ א אדען1ד וועאען גיס װעט חנרס
̂ו־ זיך עראויבם וועאכעד שען,  אראפצוא

 א םון טדרגה נידריגע אזא אויןי זעז
̂׳ען םוסר. פשוי

אונפארשעםט־ די אײף מער?ט
 פון ?ומעז שנײדער אידישע די סײט:

 אידישע די רוסאאנד, אי,־ ״טאאםס״ די
 די פאטריאטיש, ניט זײנען שנײדער
 געזעצאאזע זיינען איבײטער אידישע

 אז חכם דיזער וױיסט באשעפעטשען/
 רע־ ער װעםען מאנופעחטשורערם די

 םאכט ער װעטעז פון און פרעזענםירט
 אויף קוםען אעבען שעחנעם גאנץ א

 צו עי מײנט סא^טס? רוסישע די םון
 מאנופע?טשױ קאאולו די אז ז$גען,
 שגײ־ אידישע אאע זיינען װעאכע רערס
 פא־ ניט זײנען הײם דער פוז דער

 פארשטעהט ער אויב און טריאטיש?
? יא ער פארשטעהט װאס ׳ניט דאס

 אנפער־ םאז.עטװאס םען l^p װי
 נויטװענדיגער מוז אײנער אזא טרויען?

אומזיטטי־ פיעא פאראורזאכען װײזע
גרא־ ד^ף איז דאס און טראבעא, גען
̂וס דע  אויט טאגופעקטשורערס די װ

 אזוי פארםײדען. וױאעז גאויבען אונזער
ס^א״. אאע זײ זאגען װעניגסטעגס אם

 ״נארד די צו זעהען, צו באײגט עס
 אסס׳ן״ טאנופעקטשורערס חאאוק װעשט
 מיאד ׳אזא באטעפטיגען וױיטער װעט

 װעס זי אדער הטן, נארישען נערעדט,
 בע־ זיף פאסט עד װאוהין שי?ען איהם
 ניא־ סאארק דער פון בעאדטע די סער.
 וױר?איף זײנען שילאנא אין ױניאן כער

 אזא ?סא טעז װי עגעז,פר זײ עזװ גערעכט
 דעם אנפערטרויען טענשען טאקטאאזען

 אסס׳ן, אן אין קאויר? טשיעךי א םון אביט
 דעם אנשטאט טראבעא, :וכט װעאכער

 אויסמײדען צו איז אויפגאבע זײן װאס
 ״דער נים זינער איז איד דער מראבעא?
פאאץ״. ריכטיגען דעם אויף טאן ריכטיגער

דעפארטםענט עדױקײשאנאל אינסערנעשיאנאל
 «קלאפערײ ״אינדוסטריעלע

גײסטיגער ׳אויף
 ב^זירט

£יגסטי;רגיע.״
דעבס.

 דאס שױן אטעריחא. איז ארעסטירטע
 ארבײטער די םדן ניעהר זיי, װאס אאײן

 זי־ אין אזוי האבען שטעדט אנדערע אי;
 ארעסטירטע, פאאיטישע די געהאט :ען

 טור־ א:ערpאטערי אין שטאבטען װעאכע
 סיאםעא אין כאטש אז באװײזט, טעס

 איגדוסטריע־ א פון וױיט גאנץ האאטינאך
 ארבײ־ די אבער זײנען רעװאאוציע, אער
 רעװאלוציאנער טעהר פארט דארטען טער

 אנרערע פון ארבײטעד די װי געזאנען,
 :ערעכט אבער איז ״טאעזינגער ״טטעדט•

 זאר די ניט דארף טען אז זאגט, ער װען
 דארט פון רעדען שוין און איבעיטרײבען,

 םוך רעװאאוציעס. אינדוסטריעאע װענען
 אין אפיאו װײט גאנץ נ^ד האאט דעם

* * *סיאטעא.
 ,האבעז צורי? װאנען עטאיכע כייט

 װי אנגעװיזען, אפטײאונג דער אין טיר
 צװישעז קאטױ דער קאאסען־קאטף, דער

 רעאי־ אפ װישט ארב^״ט, און קאפיטאא
 דאם אפצאײונגען. נאציאנאאע און גיעזע

 ?אאו? דעש פון צײט דעי אין געװען איז
 ?ענעדע, טאראנטא, אין סטרייק טאבער

 מאנוםע?טשורערס אידישע טאנכע װען
 העצעס אנטיסעםיטישע געםאנט האבען
 אר־ אידישע די ״ברידער״, זײערע געגען

 גע־ סטרייק אין זײנען װעאכע בײטער,
 דאסזעא- איז גראד געוױסען א גיז װען.
 קאאו? דעם אין םארגעקוטען אייך ביגע

 ענדזשעאעס, אאס אין סטרײ? םאבער
 איז כטעט סטרײקס. אנדעער פיאע בײ און

 אר־ און ?אפיטאא צוױשען ?אמןי יעדען
 חאפי״ אידישע װי זעהען טזמ האץ בײט

 באבואים פארשיידענע װארסען טאאיסטעז
 רופעז. װעאכע ארבײםער, אידישע אויף

אנטיסעמיטיזם. ארױס
 איז נאר פאסירט דאס ווען טיאא,

 א םוץ צײט אין ,n^Kp א פון היץ. דער
 ניט זאא דאס געטײן װי איז סטרײלו,

 &אר געפיגען אפשר נאף ציען קאן ײין,
 אבער מען זאא זכות.*װאס שטיקעא א דעם

אין עס טוט װאס םערזאן א פון דענקען

אונ־ פון o'p* אין איז שבת רעצטען
 געװא־ אפגעהאלטען אינטערנעשאנאא זער
 אאp̂א די פון םיטינג צװײטער א רען

 ײ'יק :ױ אין חאטייטעס עדױהײשאנאא
 םאניא שװעסטער םון פארזיץ אונטער׳ן

 *. י פון סעקרעטערי ע?זע?וטירו מ.
 האמיטע. עלױקײשאגאא אינטערגעשאנאא

 גע־ אנװעזענד אויף איז טיםינג דעם אױף
 דירעקטאר, עדױ?ײשאגאא אונזער װען
פרידאאנד. א. דר.

 בא־ די םון די־פארטרעטער צװישען
 ?אםיטעס עדױקײשאנאא אאקאא זונדערע

 א^נטערעסאנטע גאנץ א םאמע^מען איז
 םאר בעסטען, אם זאא עם װי דיטקוסיאן,

 װערען אננעפיהרט סיזאז, ?ומעגדען דעם
 אונזער אין עדױק״שאנאא;־טעטיג?ײט די

 מיײ פארשײדענע און איגטערנעשאנאאי
 װע־ געװארען ארויםגעזאגט זײנען נונגען

/ ' עגין. דעם גען
 װאס ערשײנומ, פרעהאיכע א איז עס

 ?אמיטעס עד*ו?ײשאגאא באזונדערע די
 הא־ אאקאאס םארשײדענע אונזערע םון
 ערנסט גרויסען אזא םיט געגוסען זיף בען
 האפנוג־ גוטע גיט דאס ארבײט. דער צו

 װעט ארבײט עדױהיישאנאא די אז גען
 װערען אנגעפיהרט םיזאן נעקסטען דעם
 און איצט. ביז װי ערפאאג כיעהר כייט
 םון װאונש הײסעי דער זדאף אי דאס

 אלע ױניאן. ,אינטערנעשאנאא אונזער
 װערט װאס געאט דאס אז ׳דאך װיאען

 עדױהײשאנאל דעם אויןי אויסכעגעבען
 נו־ טעהר אאץ ברענגען זאא דעםארטטענט

 םיטנאי־ צאהא גרעסעױער א אאץ צו צען
י דער.

 גע־ געטאכט זײנען טיטינג דעם אויױ
 דײא^ק־ באצוג אין פארשאעגע װארען
 ?וסעכדעז דעם םאר ?אאסען, און טשורס
 אנ- םעהר• םאכען צר .*ויי אױןי איז סיזאז,

 אוגזערע פון טיטגאידער די םאר ציה?מד
 פאדישײ- די אין טעטיגלױימ די אא?אאס

 פמנחר װאס או /4סענטערס ״ױניטי דעגע
I אהין. ?וטען זא^עז מעניטעז ' ^ ' p װעט 

 םיט איסטע א װערען פארעפענטאיכט
 ־pאע די פון געגענשטענדע און טהעםאם

־ו קאאסען*,; און ?ורסען טשור
 דעם זײן װעט פיטשור באזונדערעי א

 אסטמוע פאר איקאאם, טיזאן קופיענדען
צױ זיך אאקאאס, אדגזערע םון מיטגאידער

 ױניאךםיהרער פאסיגע אאס פארפערטיגען
 װעט ?אאס דער אין בעאטטע. ױניאן אאס

 םרויען צו געאעגענהײט א װערען :עגעבען
 די האבען װעאכע ניענער, װי גוט אזוי

 זײ ױניאךםיהרער, װערען צו אמביציע
 פארפערטיגען; דעם צו ?א:ען זיך זאאען

 נױטיגע די בא?וטען דארט ײעאען זײ
 ארבײט, דער םאר ערציהונג און ביאדוגג
 גאנץ ױניאן דער םאר איז װעאכע

 װעט פיטשור באזונדער א נאןי װיכטיג.
 צו אום שיפ, סיטיזען אין ?אאס א זײן

 םרויען־מיט־ אונזערע סםעציעא העאםען,
 דעם פון סיטיעזנס װערען צו גאידער,

אאנד.
אעצ־ געםעאדעט שוין האבען מיר װי

 די םון ?אנפערענץ דער האט װאך, טע
 ארגא־ דף קאמיטעס אא?אא באזונדערע

 ;אמאניזא־ באשטענדיגער א אין ניזירט
 אזוי מיטינגען אבהאאטען װעט װאס ציע

 יעדער זײן. נויטיג נאר װעט עס װי אפט
 ער־ האט קאטיטע עדױקײשאנאא אאקאא
 םעק־ דיזע אאע אין סעקרעטער א װעהאם

 עקזעקוטי־ די צוזאטען שטעאען רעטערע
 עקזעקוטײ דיזע ?אנפערענץ. דעם פון װע
 מיט באריהרונג שטענדיגער אין איז װע

 אינ־ דער םון דעאפרטמענט עדױק. דעם
 באריכ־ דעאעגאטען די און טערנעשאנאא

 יע־ װעגען ?אטיטע אא?אא זײער צוי טעז
אונטערנוםען. װערם װאס שריט דען

 אונזער איצט װערט .זעהט, איחר װי
 אויף אנגעפיהרט ארבײם עדױקײשאנאא

 אונ־ אופן. דעםא?ראטײטען ברײטען, א
 כיאסען די ?אנען אוכײעטענדען די טער
 אעמסשורם װעאכע באשטימען, אאײן זיך

 דורד האבען. ־װיאען זײ• קאאסעז אדער
 הא־ ?א^טע עדװקײשאכאא אא?אל זײער

 ׳װעאכען באשטימען, מיטגאידער די גען
 גע־ בעסער װאאטען זײ ביאדונג סארט
 װי האםען\דאס צז איז עם און װאאט
 ער־ סארט דעם באסומען װעאעז זײ באאד

 אויס־ זיר האבען אאײן זײ װאס ציהונג
 בעםער זײן ?אאסען די װעאען געחאיבעז,

 דער אין געווען זײנען זײ װי באזוכט,
פארגאנגענהײט.

 מעהר װאס דארפען אבער, דערװײא
 די םאר רעדזשיסטרירען זיף מיטגא;דער

 רע־ שוין זיך ?אן מעז קאאסען. לןומעגדע
 אין סעהרעמערע די בײ דזשיסטרירען

 די םריהער װאס אאקאאס. אונזעדע אאע
 אאץ רעדזשיסטרירען װעאעך#יף סאסען
 די אײנשטעאען ?אגעז טען װעם בעסער
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 ד*ם מוין «ױיםען צעזער אונזערע זױ
 1םי באארד ןממסוםױו דזשענעראצ דעו

 ג׳סר דעם י1אוי »ינטערגע׳*<וג«<, אונזער
 נןד אין סיםיגנ יעחר^יגען סערטעל סען

 םערטעג » מאםען *ו באשלאסען פאלא,
 נרויםןז דעם ^םימן ״ דאצאר יאי*ןם

ארנייטעול, מםןוה^ די םיז םטר״ס
 מרנםטער וזערט סטייײ) 5מטאה דער

 יםטי׳*ע5טאייסא ,ךי טאנ. «ז ט»נ סװן
 ־Jrnpr,די m נ*ד בא**ט •רעסע

 עטאיכע באויז *ז ארבײטען״, פאבריגיז
 דאם און סטרייקען, ארבײםער טויזענד

 זיר iMtrn אדנייטער מאםע נרוינמ די
 <ובןר פאכרימן, די אין צוריפמקןחז-ט

 «דג<מי««א זוי טדפם מגי יזא אסר
 בעאײנפאז־ *ו תנעגט 1« ותאמנן דורך

vt m v n A io -דאם םסעבען. ג«חן 
 די ואם איז, אםת ז^ר גיט. טמר חעאפט

 ייון פאחואיזירם זיינען שםצהא־פאברימן
 םעחען8י ארבייםער טױז׳נגחו, הונחױםע

 םארפאאנונמן אלע{טראץ םםר״ס, אין
 מיט פאאיצײ, דעו pc סטראמונסעם אין
 עטאחל־ םון tyripftr׳ נעדוננענע די

. ־ טראסט.
 די באסוםען דארםען םםרייסער דיעזע

 ה»ט סםר״ס דער זױ ׳פםיצע. װאריםםםע
 פזמ־ פצםפפפן ענטװיקעאט, איצםער ז־ד

 טרײד* דעם אטאחל־סט^ײסער די טי׳פ
 ארניי• אל^אתאגייזירנמ פון ?אםוי ױניאן

 גרוים צוױ׳צעטער רער אמעריסא. אין טער
 נאנץ יעצט טרעט אםעריהא אץ קאםיםא?

 שארױנאצען דעם נעגען אתים םדער
 באר־ םיז.ימיאעפטױו פונקט טרײד־ױניאן

 םאר־ ײפס^־יא^ע דעם טראץ גייניננ״,
 אין פצאםען אאע פון םענשעז נינפםינע

 צוריפ <אננ ■׳*וין תאגצן געזןאעאםם, דער
 םיםעצ נעסטעז ׳ן1פא אנצרסענט דאם

 אר־ צװיעען ס?סונים די אויסצוגלײכעז
 אוגטער טוזען וזעלכע קאפיטאא, איו בײט

 צו צײם םון אום׳צגמגדעז הײנטינע די
די איז, עס ענט׳צטעהן. צ״ם

 טרײףיױניאז גאנצער חןר פון םציכט
 םטריי־ שםאחצ רי םיט ׳צטעחן צו װעלט

ער א טיט חעאםען זײ איז קער  האנם. פ̂ו
 טרײד דעם םאר סאםפןי נרויסען זייער אין

 צד םרעכעז, דעם נפנצן 11ירינציפ, ױניאז
אםעריקא. אין קא»טא< גרוים ױעעםע!

 -23 דעט אײענד, חונעראטאנ אצזא,
 פרעם צום נעהעז םיר ב?ת אקםאבער, טען
̂ען .נערעכםינקייט״ נוםער ד?ם ®ים  •ווע

 אונזערע אצע םון באארדם עסזעסוםױו די
̂ורס נמ גדויס; p* ױניאנס אאקאא  זיך י

 דער אין האנםערענץ, א צו צוואטענסוםעז
 עם וואו םט., טע16 איםט 7 הויי״ פיפלם

 װי םראנע, די ותרען ב^פראכען ײעט
דער צו נעמען נצײו זיו 5זא םען אזוי

pmססױ^^ונסליפס א .........................

םאנסרעאל
ער־ טיר האבען «ר*ם, צום נעומנדע

דז־ש. נגודער פו: נמיןנראסע א האצטען
 » -אם ,rnjrp םאנעו^ז^, tips אענט׳פ, •

 בײ אויםנצבראכען רארט האט םםרײה
*.P.ראבעד זמציפם דןר

װאר׳פײנ־ נאנץ קאםיא»-וועט דיעזע
p צו ׳זומז ציך H n i ארכייטער אהין 

ע פח % מי tr אנ v n v ו *V םיר,ײייײמ׳ 
jttk sfe יםגאיעדער%

taiaw i וימ tmttb re הין פארשיד-רען זיד*
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 םאר סוםע רייימ יפאפען,די איז ארבײט,
 פצנ־ די סטרײטער. ׳פטאחצ גראװע די

n w םון נעווארען אייננערופעז איז 
 דז׳טענצ־ דער און באראף אב. מפרעטער

 און האפען טיר באארד. ^סזעקוטיװ ראצ
 װע־ עסזעסוטיװעם אוגזעחנ אז ערװארטען,

 דער jx ײיכםימײט די פאר׳פטעחן צען
 נצײך וועט .ץ7פאנפפי דער דאם אוז זפי.

 ד*ס אפעז5צו,׳ ארנײט, חןר צו צוטרעטצן
. מצט.

 ׳פױן האם אינםערגעיטאגןצ אונזער
 אוגסער־ רידגע אזן זאמן נרויםע פיעצע

 ,צ, איז פט און דורכנעפיחרם נעסוננעז
 אונטערנעטונ: דיוע אויך. דאס תןזפען

 ראם ־anus »י דנלנטנפ-ימרצגגועחנ^ װעם
 נאר דך .לאטיי אויםזעתז. ניט איצם זןוצ

 וױלען יפטאיקען * 1אי סוט םיט נעםען
 אוכטערנעהםוגנ די׳ 1|»י ארבײם דער צו
 דאצאר םיליאן פצרטעצ דעם ׳פאפעז ,צו

ערםאצג. םיט ווערען נעהרזינט וועט

 אונזערע p שלום צום
קעטען טארי באנ

B»fc•

גע־ װיחןר איז וואך פאמאננפגפ די
 אינ־ אונזער אין גאנשעטעחחוך א ײען

 ׳טײנט, עם \זי און יוניאן טערנעטאגעצ
 אוג־• םון ׳פצוס דער נעץמן טױן דאם אי«
 וייקכמורי• םעחר באנקענדםיזאז. זער

 אונ־ אין ^ונקעטען אזוי אחגר כאנפעטעז,
 ני• װייםען, מיר מייט וױ איז״ ױניאן זער
 Sװעט ראט און אױםזינם אץ םעתר טא

 יעכימ די םאר נײעם נוטצ א זײן וױס
 חאנען, װעלכע אינסעתעאאגאצ, אונזער

 גלי איינפאך םציכטעז, אפיציעצע אױם
 ז*צ עס באנקעם, יזדען ביױואױנען םוזט

 אז««ם ווערען, אױסגעטייטיפט ניט דוליצח
 מענטען, גרױםע די אן, זײ.ניט ׳פטעחט

. םד<ז <יאױ קיטצז צו
 !באנסעטען אוים אצזא,

 פאמאננענע די איז אבער דערפאר
באנהעטען־ ניזי א אונז כ״ געווען 1ווא

ײאד•
אונזעד דאט אווענד פרײטאג לעצטען

ס«&פמ יוניסי אונזערע פמ ערןפנונג דער צו

■*4, *%

 איד אונזער פון םעגטערס ױניטי די
 נזד אוין זיך זזאבען ױניאן םפרנעשאנעצ

 וועצ־ פראגראם, גגצדוננם דער עםענט.
 אוים־ האט קאםיםע עדױסײעאגעצ די כע

 עם אז פיעאזײטיגער, אזא איז נעארבײט,
 אונ־ ענטוויפצען צו העצםען וױרסציך וועט
 1נעגיט« אויף״םיעצע טיטנציעדער זערע

 פרא־ את׳דער _ פענםנים. און װיטפן פון
 םאר ענגצי׳ש אריימענוםען װערט נראם

 אי־ םיזישע ענגציש, עתוענםר אנפאננער,
 געזוגדהײט, ױעגען צעקםשורם גונגען,

 נאװע־ ארג״טער חןר איגער צעקטאורם
 ציטערא־ איבער עקאנאטיפם, איבער טמ,
דראםא. און טור

 צונע־ םאראױם װעט צעקטשור יעדע
 איז צעהטשורעדם די פון װערען נרײט

 צעה־ יעדער םון אידעע און אינתאלש דער
 צױ און טײפריםען װער«[ \ועם ט׳צור
 בא־ װעאכע טעםבערם, אונזערע צו טײצט
►ןצאםען. די זובען

 ערױקיי־ דער פח װאונש דער איז עם
 ביצדוננ אונזער אין דאם סאםיטזן, ׳פאנעצ

 ברייטע דיזעצסיגע .וזערשען זאצ קיםטעם
 הערשט עס טי פריגציפעז, דעמאפראטישע

 יר איפטערכעשאנעצ גאנצעד אונזער אין
 םיזאן ביצרוננ סוםענחגן םאר׳ן ניאן.
 סא* א אויםפצײבען זיף פצאם יעדער װעם

 קא־ די װעצען װאך » טאצ אײן און םיטע
 « האבעז פצאסען אצע די פון טיטעם

 װעט עם װעצכען אויוי םיטיננ, דזשאינט
 .װערעז געםאכט און װעחנן ^יםפוטירם
 אצץ ווײטער זואם אזוי װי םארשצענע,

 עדױקיי* אונזער פארבעםעדען צו מעהר
 װאם ברעננעז זאצ .עם ארבײט מאנעצ
פיטנציעדער. אתזערע נוצען טפהר

 וועט סענטערס ױניטי אונזערע אין
 צעס־ פיער םון םעריפ א װערען זענעבע!
 דדאםא• דערטאדשתער איגער טשורם

וז. עצצעז םיס :זיינען צפפםשורער ךי
 סיםאנס םיס דזשאנם. םים און קענאן
 1אי .טוזיה אימר צעסטשורם געבען נועט

 אויױ רצםאנםטריישאנם מיט דראם^׳׳,
 צעהטשורען אויך װעט ױ פיאנא. רער

נכצצ. מוזיק פון טפשאצונג דער ײעגען
 זײנען אראנחשטענםם באזוגדערע [

 אצנין. ם. רר. נענ. םיט געװארען געםאכם
 גרר אונזערע םיט צוזאםזמ נ«חן װעם ער

 און מטיה, טעאטער א זעהז שיצאר פצן
 אנא־ שטיס טעאטער דיעזע וחנט ;אצדעם
 זײן אמטער שיצער ךי «ן -ציץירם

שיצער די זמצען דעם י(וד אויםזיכט•
n

 צו נעסער ענטװיפצזןז, צו זין־ צענענהײט
 און צינמראםור,. און דראטא פארשטעזזן

 אפצױ ריבטיג דאס װי װיםען װע?ען זײ
 טעאטער א ײענען דיספוםיאן א שאצען.
 נע־ דאס חאגפז אצע װי נאגדעם שטיס.

 אצע םאר זײז װעט אויםםיהרען, זעהן
גאצעחרענד. און אינמערעםאנט שיצער
 עדיױ דער פון אבזיכמ די איז עם

 םיט נאגוגפנען צו זיד קאםיטע היישאנעצ
 1אי װערען נענעבען ײעט װאס ביצדונג די
 אנדערע פאר אויו• םענטעם ױניטי די

 ציםטע א צונענרייט האט זי און פצעצער,
 די פאר צעפטשורם םאר טהעטאם םיט

 דעפארט־ עדױהײשאנאצ דער צאפאצם.
 אראנזש־ נויטינע די נצטאכט האט סענט

 אידיש אין צעהטשוחןום םיט ■ מענטם
 צונריי־ זאיעז זיי ns עננציש, און.אין

 װערט ציסטע דיעזע צעסטשורם. די טען
 די םון מעםבערם די צו ארױםנעשיהט
 לאקאצס, די פון האםיטעם עדױסײשאנעצ

 נא־ זיר זאצען זײ אז זיי בעטעז טיר איז
 באארדס עהזעקוטיװ זײערע םיט ראטען

 זיי װאם צעקםשירם די אויםסצײבעז און
 עדױשײשא־ דעם װיםען צאןען און וויצען

 עם אז אזוי צײט, אין דעפארטםענט נעצ
 דיעזע אראנזשירען צו מענציך זײ( זאצ

צעפטשורם.
 כיט נאך האבען װאט צאסאצם, די .

 האמיםעם, עדױהײשאנעצ קײן אפאינםעט
 אזוינע אפאינטעו גצײך געבעטען זײגען

 נעםעז זײערע ארײנשיסען און קאםיטעם
 דע־ עדױקיישאנעצ צום אררעםעז אח

׳* i פארמטענט.
 םח.דעריאינטערנעשא־ םעםבער יעדער ־

 די אן אנשציםען זיר װיצען װעצכע נעצ.
 נא־ רעם אין געחן זאצען םענמעד, ױניטי

 װאוינונג זײצר פון םענםער ווענטםטען
 םאצנענרע די איז זיינען םמנטערם די

 צעבען סםרים, טע4 63 :םהוצם פאגציפ
 אעמער־ בר#נמם, ־54 ;«עומנױ ערשטע

 ציי־ רי םםם. פריםאן און עװעכױ וױיצ
 איז ױגיטי:יםענטער םאכערם װײםט דים

 סט., טע20 איםט 320 .40 םסוצ פאבציק
 זעחר א טיט םאנטאנ, דיזצן זיך ערעפענם

פראנראם. ביצדוננם אינםערעםאנםער
 איז םענםער דער איז נרוסצין אין
 נצענמאר און םםאון ,84 םסוהצ פאבציק

- עותנױם•
 די גןםייצדפ.װעחה זךן.גימן«ועט

דזרך םענםערם, יוניטי די פון

n« חנדאפטאר חנו נעצאדען װען j ד» . 
 אי« ער יאנאװםסי, ש. נענ. רעבטעפײם״,

 ?יידעו• חאט און נזיױען געזונד ניט אבער
P. • םאתרען. נעקענט גיט  V|

 פיצאדעצפיא אין באנסעט דעם װענען
 אנאנדער י1אוי געפינען צעזער די װעצען *

 ?וםיםוכגם־ארטי־ א צייםוגג דער אין זײם
 י.1נןיר« אב. ם׳ןסרעטער אונזער פון קעצ
ן נויטיג־ ניט דעריבער איז עם  וחנגעז ו

ל דעם  גע־ דער נײ פארנרײטען. צו זי
 אויםדריהען אנער טיר װיצעז צענענח״ט

 1פי נפזונד ד*ם oyn באדויערען אונזער
 אוננמד־ צעצטענם איז סיצװער א. ביודער

 חנםי צוצינ חאט ער און נעװארען גענראבען
 יר מאכער װײםט די םארצ$זען נעםוזמ

 תאט עד װעצכע פיצאדעצפיא, פון ניאן
 1אי חארץ בצום, זײן טיט בויעז נעחוןוצםען

 װאט פאדדדוס גרױסער א א*ז עס נשטח.
זיך זן*ט ױגיאן די װען איצט, נראדע

SM

 םיצארעצפיא, פון ױניאן װײםםמאבצר
 שעהגעם זעהר » נענעבען ,16 קאצ

 טעוןזעמם זײער צו שיערם־באנסעם
 םיצװער. א. ברודעד נצדושער,

ײ פון צצזער די %דצו  די,נעתנטיגפ
 שפחןמעשרי זײכע דורן• נאפאנט נום

 ,— פי פח .ברי«טי אינטערפםאננמ נ?־און
מ דעצפיא״, תצ  םיט איכמר ח*בען מיר ו

 דעם צו םארעפענטציכט. םארנענינען
 געםס געװארען געצאדען זיינען נאנסעט

n נױ פון r אינטעתעש^נעצ אונזער און 
װך פארטראמצו געוחס רארם איז אפיס  י

 נא• םעסרצםער שצעזינגער, יחןזירענט
 נאר און irurp ם• םאניא שװעםטער ראף,

m אויך אי< ספט1בא aini צו אנדצחג
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.41 נוםער .נערעכטינקײט״

 « *«n וויגטעמזדיאגאל אונז;ר .1 וײט
̂נוערעגץ  *#*חד־&פר״^-יו זועגען ק

ױגיפו״סזנו• אוגזערע ®ון ערעוגוגג דער
̂ניע.  ױנז?ר fit *לום צום *ערס־רןזיפ

^רי רע W א — באנקעפמגז װי  חד 0
י A ׳ פארטער•

 בוכוואצר. נ. — װאד די .2 זײט
*ון ב#ריגט *ינפנציעלער .3 זײט

פודד דזש^יגט דעלעיער  סאגד״ מ• — ̂ב
אער•

| דד. — געשירער ח*רץ צו ח»רץ # .4 זײם  י
 <■ pit ואסירונגעו וױכטיגע םײדאןי.• ס.

| ח.״וואגדער. — 28 ל*ק*ל
 *ר^ען ןרג»ני?א*י«נם און ײדםר .5 זײט

 . װא• מ• פעגסטער, ב. גײבאוער, א. ־־־
גאצוב. ב. אאך«  •tut — געחוגקזנז »ין אײגדריקע .6 זײט

 דזײ^יג• »ון מיםיגג דער באראןי.
̂אכער דער%פון ב^רד ו קלאוה ײ ױג̂י

. V צאנגעי• צ. '  בדילערס און ןןקזאםינערס דעד איז .7 !ײט
̂קאל ױגי^ן,  דןי אשפמן י. מ. — 82 ל
קעגזגי* אין קאגגרעם לײ^ר און בזר״דס

t דזמ.שובערט. —
— (י»מ«ז) ליעבע ג*ך געיעג » .8 זײט

 £אר#יעדענעם. ר*ם»ז. .9 !ײט װאצםי. •אציגי ,
̂טיץ רעדא^ר״ם «רן .10 .דימ  ביכעל• נ
 צו געמגפער ברענגען װאם טריא ,11 זײט
̂  סטוןןרם דזשואצט — אײגענםום לקס¥1(

—זירעם? לוי^ו !אינטץ.
׳ לעבעדינער. דער

 ח. — זינד... ?עלמ די *אר .12 זײט
— יעז”י*לי« װעל* אין .18 זײם

4נ — (געדינ•) גאקאורן לעא. # דר.
 — ,(םקימ) פוארזנסם׳יענקא אילי■ .14 זײט # םילווערמאן.

r< איײימנ די שמואצזאהן. ט• w w־ 
̂רם  םטא• אהרן — ארב*י• דער בײ ם

צינםקי•
■ שםזעמן. קורצע .15 זײט
 פדומךאײ — 19 און 18,17,16 זײט
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 זיך ד*וט זי װעז צובליהט, *חנכ&יג *זױ
 איתר עד מוז צואװאקסעץ, שעהן אזױ

®ארצאזען.
ווזאר־ א סילװער ברודער שיקען םיר

נעזונט! זײ ציגען
* * *

 דע- <ןריגס אינטערנעשאנעל ־אונזער-
 אין קײנמאצ אפשר נאך איז •ארטפענט

 םארעמען, אזױ געװען ניט געשיכטע 1?ײ
 םיט געװען ניט פריהער קײנפאל אםשר
ן ײ  אזוי םיט פארװארםען ל א מ א

 אנשטרענגענדע שװערע, און ארבײט, םיעל
 זוםער. פארגאנגענעם דעם װי ארבייס,

 אינטערנעשאנעל-ארגאניזא־ אונזער אויף
 םשוט צײט דער דורך איז ציאנם־פעלד

 דער־ ■וואונדער. געװארען אויפמגטאן ’•־*׳
גיגאנטי־ גרויסע, פיעלע די נאר זיןי מאנט

 האבען מיר װאס סטרײקם געגעראל שע *
 איבער׳ן און יארק נױ אין דורכגעפיהרט,

 :עפא־ דאך זיך האט עס !לאנד גאנצען
 םיס ים א ארײנצוטאן זײ אין דערמ

 אנשטרענגונג, איז בחות מץסע א ענערגיע,
 דורכצױ עדפאלגרײך אלעם דאס 4אץ

םיהרען.
 איז עס געװען, טאקע עס איז אזױ און

 געװארען פארװענדט דעם אױח וױרקליך
 איבער־ פיט וועלמ א ענעתיע, פיײ יס א

 סטרײקס אלע ידי ביז כחות, מענשליכע
 קעפפפע גרויסע דיעזמ ביז-אי״ע אונזערע,

 דורכגע־ ערפאלגרײך אופעטום זײנען
 און פיהרער די פא- געװארען. םיהדט

 אר־ אן געװען דאס איז אונזערע בעאפיטע
 ערענצען,1קאנ און םיטינגען םרן בײט
 האט דאס און נעבט דורך און םעג דורך

אויסגעפאטערט. פיעל זעהר אלעמען
עפען פון אבער מעהר  יענע האט א̂י

 אויסגעמאטערט ארבײט אנשטרעננענדע
 בכאא איז װעאכער שלעזינגער, סרעזידענט

 און נבור, גרויסער צו קײן ניט םיזיש
 אלע־ םו| פעהר ע)טאר אגב, האט װעאכער

 סטרײקס אלע אין אנגעשטרעננט זיך םען,
אאנד. גאנצען איבער׳ן װי יארק, נױ אין
 און אפרוה אן נױטיג דעריבער דארף ער
 אװעק־ פיטאג נאך טאנטאג אעצטען איז

 , װאקײ־ װאכען פאר א אויף געםאהרען
אױסרוהען. זיך שאן,

:פרעגען אודאי דאך איהר װעט
 באנ־ םיט טאן צו דאס האט װאס אבער

? קעטען
 םך א שוין האט עס תירוץ, דער איז

 ניט װען װאס דערפאר, נאר נים !מאן צו
 זױ לעצטען ארבײט אנגעשטרענגטע יעגע
 װאס םיט האבען ניט טיר װאאטען טער
 באנקע־ אויף פײערען און פרעהען צו ?יך

 װאס דערפאר פיטוט טאהע יאר טען...
 שאע־ פרעזידענט םון פרײגד נאהענטע די

 געאעגעגהײט דער בײ האבען זיננעי
 ״סורפרײז־ פײנעם :אנץ א איהם גענעבען

 דאס שטיא. דער אין גאנץ באנקעטעא׳/
 אין אװענד, *טבת אעצטען פאדנעהוטען איז

 און סטריט טע41 האםעא, קאנטיגענטאא
בראדװײ.

גע־ געהט מען אז עס, האט געהײסען
״סענד־ ברידעראיכען א ״טאעדנגער׳ן בען
 אויסגעאאזען װאלוײש^ן. זײן פאי אןז״

 באנ־ גאנצער א טאקע אבעי זיך האט
 אפיי׳ו פיפטיטעװקעס, אלע טיט קעטעא

 ט*ט רעדעז, טיט טאסטטאסטער, א מיט
פרעזענטען. טים אפייו און װיצע;

זײ־ באנקעטעל דעט אויף קורצע;, אין
צװאג־ און עטלינע געװען אנװעזענד 1נע

 און טעניטען דױיטישע אל״ז פערזאז, ציג
פארבראכט, געטיטייף גאנץ זיף האט מען
 דעם אין נרױסער-רום נאזונדער א אין

האסעל.
כיע־ דער איבערטאן, עריאס ברודער

 איז ״נערעכטיגקײט׳/ די פון נעדדטער
רע־ קורצע םאסטער. טאאסט דער געװען

 יא־ יט. פון געװארען נעהאלטען זײנען דען
 םון טיטערמאן דער פײנבעמ, י. נאװסקי,
 דער שעהנהאלץ, י. באארד, דזשאינט

 דער לאנג, ח. ,25 לאקאל פון סעקרעטער
 סא- ״פארװערטס׳/ פון עדיטאר לײבאר

 דזשע־ דער לאנגעי״ד ל. און זיעגטאן ריס
 סעקרעסער דער און סענעדזישער נעראל

קלאוקטא־ דער פון באארד דזשאינט םון
 דזש. אונזער באראף, אב׳ ױניאן. כער

יטלעזינ־ פרעזידענט און סעק.־טרעזשורער
אלײן. נער v׳

 פון נעװען זײנען רעדען אלע כמעט
 האבען רעדנער אלע אינהאלט. זעלבען

 א שלעזינגערץ ברודער אויסנעשפראכען
געװאונ־ איהם און פאהר־געזונט תארציגען

 שטארק^ר םיעל צוריקהוםען זאל ער ׳טען
אװעק. םאהרט ער װי געזינטער אלן

׳אויסגע־ האם יטלעזינגער פרעזידענט
 דער מיט צופרידענהײט גרויס דריתט

הא־ אנװעזענדע אלע װאס פרײנדליכקײט
 דער טיט און ארויסגעוױזעז, איהם כען

 האט װאס ישטימונג בדידעראיכעד אטת
האט^ל. פון עסצימער דעם אנגעפיאט

ברודער האט געל^גהײט דער בײ

 של/ר פחנזידענט איבערגעגעבען לאגגצר
 אצם ריע, דײםאנד שעהנעם א זינגער

 דער &ח באארד דזשאינם פון׳ם פרעזצנם
 דזמאיגט דער ױניאן. קלאוקםאכער

 פון סעטלםענט נאכ׳ן גלײך זזאט בא^רד
 צו ̂איהם באיטלאםען סטרײס לעצטעז

 זאד, * ווערטםולער א םיט פרעזענטירען
 װאס געמאוםט ניט אלץ האט טען אבער
 האט געלט ?עש װארום קויפען, צו איהם

 שיצע־ ברודער נעםען. צו עגטזאגט זיך ער
 םוזען אן' איצט םון $לזא, װעט, זינגער

 עס װייצ ער צי רינג, דײטאנר א טראגען
ניט. צ'

 איז ביינאבם, שבת געװען איז דאס
 בײטאג, זונטאג אויפצומארגענס, גאײך

 און באנהעט, א געהאט וױדעד מיר האבען
 רעגעאער א טאקע געװען שוין איז י־אס

 באנקעט א געזאגט, בעסער באנקעט,
 לא־ ױגיאן פרעסער אונזער פון הנדול,

.35 ־־,אא
 פרעהט 35 אאקאל ױניאן פרעסערס די

 װאך־ארבײט, םין זיעג דעם כייט זיך
 אנ־ װעיכער אירגענד װי ײעהר אפיטר

 מען באארד. דזשאינט אין׳ם אאקאא דער
 געװען זײנען פדעסער די אז זאגען קען
 דער אין װאך־ארבײם פון אװאנגארד דער

 איז עטpבאנ דער א־נרוסטדיע. קלאוק
 ק* י ו*ו אםת׳ער אן טאקע געװען זײ .בײ

 האט דאס און ט, ע ק : א ב י ר א ט
 זונ־ לעצטען געפיהלט שטארק גאנץ זיך

 לןאסינא, פראגרעס אין •נאבמיטא: טאג
 די נעװארען געפראװעט איז עס װאו

 שעהנער זעהר א געװען איז דאס שמחה.
 גוטען מיט הינזיכט, יעדער אין באנקעט

 עס טוזיק. םיט און טרינקען און עסען
 אונזער אויסגעפעלט ניט אפילו האט

 דױסטאריש זײן מיט קאפעלע אשפיז׳עס
מילװא־ ״פון :פארפאסונג געװארענער

תעגטאתי׳'. ביז הי
 געװען איז שטימונג גײסטיגע די אוין

 טוב׳דיגע. ױם זעהר א געהויבענע, א
 אונ־ אין מענשען עאנגעזעהענע אל חוץ א

 דעם אויף זײנען רײהען, אײגענע זערע
 געסט, אנגעזעהענע געװען אויר באנקעט

 דער לאנדאז, מאיר קאנגרעםםאן עקס
 םיז פארטרעטער א װינטשעװסקי, זײדע

 פאר ױניאן, פעדערײטעד סענטראא דער
 פון און געװערהשאפטען, די פון טרעטער

אנדערע. נאך און רינ: ארבײטער -עם
 םענע־ דער ברעסאאװ, דזש. ברודער

 ארומגע־ האט ,35 לאקאל פון דזשעד
 פאר־ שעחן גרויסען, דעם איבער שסײעט
 מחותן עכטער אן וױ טאקע 6זאי פוצטען

 נארניט חלילה זאל קײנעם אז געזעהן און
 צופרידען זאל עולם דער אז אױספעלען,

אטוזייען. בעסער װאס זיך און זײן
 באלד טאקע איז ארבײט גוטע זײן

 באחומען האט ער און נעװארען אנערקעגט
 35 לאחאל פיעזענסען. שענע גאנץ צװײ
 דרײ פון טשעק א פרעזענטירמ איהמ האט

 פון פרעסער די און דאייאר הונדערט
 זיל־ א מיט שאפ בראדערס װיינשטײן

 ער זאל סעט. קאפע און טעע בערנעם
געזונטערהײטי פארנוצען כײדעס
 ברױ נעװען איז טאאסטטאסטער דעי־

 דזש. פון סעקרעטער דער לאגגער, ל. דער
 לא־ פון מיטגליעד א איז יװעלכער נאארד,

 אײדער איז, שטײגער דער װי .35 לאל
 צו װערטער אויסטײלען ;ענוטען האס ער

 נע־ אלײן ער האט געסט, די פון טאנכע
 אנדיײ רעדע, װארימע קורצע א האלטען
 לאקאל יוניאן, פרעסערם די דאס טענדינ,

 װאד װאס שטאלץ באזונדעדס א*ז ,35
 געװא־ אײננעפי׳הרט ענדליך איז ארבײט

 טרייד, קלאוק םון ברענטשעט אייע אין רען
 גע־ איז ױניאן דיזע — עד זא;ט — װײל
 ענדליך האט װאס טרײב־יקראפט, די װען

 קלאוק־מא־ אלגעטײנער דער באװאויגען
 פאד קעטפפען ארויסצוגעהן ױניאן בער

װאך־ארבײט.
 הארציגע װארימע, גאנץ אבער קורצע,

פרעזידענט :געהאלטען האבעז רעדען
 קאנגרעסטאן געװעזענער שלעדנגער,

 יא־ ש. רעדאקטאר אונזער לאנדאז, טאיר
 סעגט־ דער םון פארטרעטער דער נאװסקי,

 ברעס־ ברודער ױניאן, פעדערײטעד ראל
 ױניאן דער פון םענעדזשער דער ;לאװ

 עקזעקוטיװ אן הענדעלטאן, ברודער און
 פון אײנער און לאקאל דעם פון מעטבער

 דעם פון קאטיטע אראנדזשמענטס ךער
באנקעט. גרױסאיטינען

 זײנען אויסגאניע, אהן רעדעז, אלע
 זיינען און אינטערעסאנט העכסט נעװען
 װערען. צו איבערנעגעבען דא װערט זיכער

 אויך אזוי אבער שױן איז ארסיקעל דער
 לײדער דאס קעגען מיר ארן לא:ג נענוג

טאן. ניט
 זײנען רעדען די װאם דעם חוץ;א א;ב,

 אינטערעסאנטע, העכםט טאקע געװען
 איממעבען געדארםט זײ מיר האבען

אנ־ האבען םיר וױ װאס, חנרפאר, אןיך

ך ו י ד א ו
בוכוואלד. נ• םון

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
Oct. 24, 1919, as required by the Act 

,1917 ,of Congress approved Oct. 6th 
known as the “Trading with the

Enemy Act״.

 געפאהר״ ״רויטע די ענםדע^ז םען
דיסטריהטען שטאהל די אין

 פאראײגיגטע די פון רעגירוגג די
 געםאהר._*ױף גרויס אין איז שטאאטעז

 אינסטיטוציעס דעסאקראטישע אונזערע
 נעזעאשאפט״ דער פון ״שונאים לויערען

 געהען װאס םטרײקס די הםינים. םכל
 װעני־ ניט און מעהר ניט זײגען אז איצט

 רעװאלוציאנערע פארשטעלטע װי גער
 אומבא־ אלץ זיינען דאס אױפשטאנדען.
 גאנצע װײל פאקטען, שטרײטבארע
 און זײ. באשטעטיגט פרעסע אטעריקאנער

 פאינ־ סענאטאר — אלײן פדעסע די גיט
 מא־ און זעלבע. דאס אויך זאגם דעגןסטער

 זעהט טא אײך םאר װעניג ד^ס איז טער
 וועלכע שטאדט, דער יז1ז זיד םוט עס װאס

 פאר־ נרויסען דעם םון גאכיען דעם טראנט
 גערי. — פרינציפען הײליגע םון טײדינער

 פען האט אינדיאנא, גערי, אין דארט,
 רעגי־ דער גענען פארשװערוננ א עגטדעקט

 װער אבי נים עס האט ענטדעקט און רונג.
 דעטעקטױום םיליטערישע די טאקע נאר
 ציען שטאאמען.• פאראײניגטע די פון

 טויזענד א געדי נאף אװעקנעשיקט האט
 ארד־ ״פאכעז צו אםעריקאנער.םאלדאםען

 ״געמאכם און געקומעז זײ זײגען ננוג״.
 מיטינגען פארבאטען האט םען ארעונג״.

 אז געזעחן, און שטאהל־סטרייחער די פון
 געשטערט נים חלילה זאלעז סקעבס די

 ארבײט פאטריאטישער זײער אין װערעז
סטרײק. דעם ברעכען העלםען צו —

 נאף בםרט סאלדאטען, אונזערע אבער
 םעהיגען אזא םון געפיהרט װערען זײ װען

 האט װעלכער װאוד, לעאנארד װי גענעראל
 שכאכט־ די אױן* ניט אויסגעצײכענט זיד

 דער אין אונז בײ טאקע נאר פעלדער,
 גע־ עס, הײסט װערעז, זײ װען — הײם,

 אויפטאן זײ קענען העלד, אזא פון פיהרט
 און ״געזעץ אײגטיהרען װי מעהר סך א

 האבען זײ איהר, האט סימן א ארדנונד.
 װעלכע רויטע״, פון ״נעסט א ענטדעסט

 אום־ געװען םארגען—הײנט ניט װאלטען
 ניט װען אנאנדער, מיט אלעס געװארפען

סאלדאטעךדעטעקטױום. פעהיגע די
 איז פארשװערונג ״רויסע״ די אז און

 שטורם סאםע דעם אין געװארען געטאבט
 ניט דאס איז שטאל־סטרײק, פון צענטער

 שטאל־סטריײ די אז באװײז, חלאהרער א
 גאנ־ דער אז און אנארביסטען זײנען קער
 דער טיט אנגעפיהרט װערט ססרײק צער

 דעטא־ אונזערע פארניכטען צו אבזיכט
 צײ־ אונזערע ? אינסטיטוציעס קראטישע

 געװײ זיכער דאף־ זײנען ײעלכע טוגגען,
 טא- אמת, דעם בלויז דינעז און סענהאפט

 די צװישען אונטערשיעד קײז ניט כען
 דעם צװישען סטרײקער, די און ״רויטעי'
פארשװערונג. דער און סטרײק

ראמע־ װיל פאינדעקסטער סענאטאר
 געםאהר, גרויסער דער פון לאנד דאס װען
 די םון רעגיערוננ די אויף פאדערט און

 צו נעהטען זיך שטאאטען פאראײניגטע
 װײל סטרײקער, די צו און ״רױטע״ די

 גרויסער דער האט איבערצײנט// בין ״איד
 װארך אלץ די ״אז ערקלערט, שטאאטסמאן

 געגרינדעט איז סטרייקס צאהל סענדע
 ארונטערצואװארפען װאונש דעם אויף

 ״אוי־ יעדע צושטערען רעגירונג, אונזער
 די קאטוניזם. איינפיהרען און טאריטי״

 עלעמענט דאזייגער דער אויב איז פראגע
 רעגירוכג אונזער אז נענוג צאהלרײף איז
 אנבאטראנט. אין נעהמען געפאהר די זאל
איגנא־ צו געגויגט איז טען אז װײס, איף

 שױן דאס איז אנפאננ, סאמע אין געװיזען
 אונ־ אין סיזאן באנסעט דעם פון ענדע די

 זועט עס װען װײס, װער און ױניאן, זער
 הערען צו אױםקומעז וױדער שוין אונז

 גרױסע אזעלכע װארום רערעם. בא:קעט
 חאױאדבײם, פה דענ דער װי זיענע

̂ט װעלכער  פיעל אזוי דך טיס ;עבראכם חי
 א*ז אפט אזוי :יט זיך £אכט באגקעטען,

 :ארנא װעאבעד אירנענד םון רעבען דעם
 האפע אבעד זיך װילט עס ניזאציאן^

 זיעגע !4גיויס נאך האבען װעלען כײר אז
 דזא־ כדד באנחעטעז. פ־אװען זױדער איז
 דעש צו צײט לעצטער דער אין זיך בען
 זיך שווע״ איז עס אז צוגעװאזינם אזוי

 וױיטעד װעלען ר%מ װי פארצושטעלען,
״ דעם... אד.ן ילעבען קעגען

« ^ פ רעפארטער. ס

 רע־ או^ײ אבער דענק איך זאך. די רירען
 שריםע שםחגגגע אננעהםען דארף גיערונג

 געזעצלא־ און *גארכיע אויםצודאםען אום
 געפאהר נרויס א םאראן איו עס זיגלױים.

 װען ווערעז צושםערט װעט רעגירונג רי «ז
 פארטײדיגען. צו זיד אויםהעחגן װעט זי

 םארשיע- די םאר צײט די גיט איז איצט
זיד״. צערעםאניעז צו בעאםםע דענע

 דער םיט נאםירליך, זײנעז, אילע נימ
 ארויסגע״ זײנען סטרײקם די אז מײנונג״

 צוליעב און ״רויםע״ םון געווארעז רופען
 סםרײקערס די צוועסען^ רעװאלוציאנערע

 זי־ין און גערי שפיעלט דאס אז טעע־ו׳ז,
 זײ. געגען שטיה נידערמרעכםיג א פרעסע

 פאר־ זאל םען אז פאדערם םיצפאםריק
 ^רויטע״ די םון נעפען די עםענטליכען

 א*ן ענםדעתט כלופר׳שם האט פען װאס
 זײנען סטרײקער די אז באוױיזען אזן גערי
 אן װײזט ער פארבונדען. דירעקט זײ םיט
 טו־ גאנצער דער אז םטײטפענט, זײן איו

 בא־ פיז באשמעהט ״רויטע״ די װעגען םעל
 װעיט דער איז אזוי גלאם הויטטונגען

 פאר־ ניט זײנעז םאקטען קײנע אז ;ארייז
 װאס װינציגע די און געװאדע^ ע:שנטליכט

 זײנען געװארען פארעפענטליכט יא זײנען
 דעם גענען פראטעסטירם ער גארנישם.

 באנוצען פרעסע די און טראסט דער װאס
 אמעריקאנער םון נאמען דעם מיט זיף

 סטריײ די נעגען העצעס די און סאלדאםען
 אײן נאר האבעז װאס העצעס — קער,

סטרײק. דעם צוברעכען צו — צװעק
 ניט גצױבט פיצפאטריק נאר ניט און

at* םארשרתד א וחןגען םעשױת בבא די 
 ׳פ־ון הויסם סאםע דער גערי, אין רונג
 א. סיטשעל םיניסםערױם ױסטיץ דעם

 אצזױ װײסם םענש^וועילכער א פאלמער,
 דעם איבער דעטזויוםױוס די װאס דינג

 וחנגעז אויסגעםונעז האבעז לאנד גאנצען
 באוחך ראדיקאאע און ראדיקאלצז אלערלײ

 בילײך־ראזאווע, ביז העל־זױיםע םון גונגען,
 דעטעקםיװס אצזן פון ראש דער אם —

 געםעהראיד, אזױ נישט ס׳איז אז זאגט,
 פיעל אזוי אץ ניט טועז רויטע די אז

םאר. זיד שטעלמ מען װיםיעל צרות
 אמערי־ אין רויםע די פון נעפאהר ״די .

 ״איז ערהאערט, פאלמער האט קא׳/
 פאראן זײגעץ עס איבערטריבען. שטארק

 דא זײנען װאס די און רויטע, ווענינ זעהר
 ף ר א ד ן ע ם .געװאםשט. װערען

י י ם ז י ן נ ע ט כ א ר ט א ס ב ל  א
ם י ד ר א ט א ז י נ א נ ר ר א ע ד  א

י ר ד ע ר ה י ן פ ו . פ ר ק י י ך ט  ס
 אפזד טראדיציאנעלע א איז סטרײק דער

 אופשט^נרען אינסטיטוציע. ריקאנער
 עק־ האבען סטרײקס ארוים רוםען װעלבע

 רא־ די צײט. ♦אנגער א פאר דא זיסטירט
 פיר װעפען װעגען רויטע די און דיקאילעז

 טופלעד, פשוט זײנען פיעל, אזוי הערען
 שוין־עקזיםײי־ צו זיןי-צו טשעפען װעלכע
אופשמענדעז. רענדע

 בא״ טוםעל גרויסען זײער ״איבער
 די פון פיהרער די אלם זײ םען 5טראכ

־ פעלע פעהרםםע אין אבער סטרײקער,  ד
 זו־ װעלנע פענשען זײטיגע בלויז זײ נען
 ‘צ געאענענהייט א סטרײקס די אין כען

לעהרעך. זייערע װעגען פלאפלען
 װאס ״קאפפליפענטען״ פאר די ה.־ץ א

 ״רויטע״, די ניט פיניסטער ױסטיץ דער
 װאש זעלבע דאס אײנענטליך ער זאנם

 י< פין םיהרער אנדערע און פיצפאםריק
 אנעד געזאנט. האבען סמרײהערס שטאהל

 קע־ פאלמערס צעהן ניט און םאאכער ניט
 איז עס אז אײנרעדען פרעסע דער נען

 פארשורער'::, א םון געפאהר יױין נישטא
האבען. געפאהר אזא װיל :ערי אויב

 דעם אין קריםיש אייז לאגע די
םםדײה לאנגשארםען

 אז אויסגעזעהען עס האם װאך לעצטע
 האלט לאנגש^רםען די סון סטרײק דער
 סמיײ־ טױזענד עםליכע ענדיגען. בײם זיר

 דעי צו צוריקגעקעהרט זיף האבען קער
 ה^ט אזוי — איבריגע די און ארבײט

 :<־ זיך .הן^בען— באריבפעט פרעסע די
 האט פאסירט זעלבע. דאס טאן גרײם
 אונערװא^ דאס פארקערטע, ד^ס <«בער

 זײנען װאס טױזענד עטליכע די םעםע.
 חרט״ז תאבען ארבייםען צוריקכעגאנגז)

 א-ז ארױס װידער זײנען אין :עקראגען
 נעזא האבען װ^ס די אדן פסדײק,

 פא־ב״י׳ זײנען פיערס די צו ציריק געדון
סםרײק״העדקװ^דעדס. ד־י אין ב<;

 וױ קריטיש אזוי ל׳אגע די איז איצט
ך #ודער געױען, »  פ״<י פון ערגער. א

 ד'ד, ז א ליגען שיםצן הוגדעדס פיגף בי;
םםאז ריהול א גימ זיןי קצגען *ה םען :י

^3^aaa.78
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 i נים# איז עס װײל אחער, אוז אחיז
 די םראכט. די ^יחצותן *לr עס ותר

 און סםרײקער די געגען ליאחגכ^ו פרצםע
 לײ צוקצר ם*ז םויזעגדער אז ווײזם

 אײסגעגרוזעוועטע ניט שיפען די אויןי גען
 לײדען יארק גױ םון אײנװאוינער די און
ון א פאר צוק^ר. אין םאנכעל א פון  מיל̂י

 דאקם די אויף ליגען אלײן פרוכט דאלער
 םארשידענע ״םוילען. ־און שיםען די אין אדן

 וױד געשיקט באדפען װןום עסענװארנען
 אײרא־ אין לענדער הונגעריגע די אין חןן
kb סםרײק. דעם צוליעב ניװעץ אין געהן

 םון 1געװ#רע גענומען זײנען .שריםע
 אי^זײם פון רעגירוע וואשינגם^ער דער

 אנדע־ דעד םון םםרײק, דעם סעטלעז צו
 װעניגסםען אם צוברעכעז, איהם וײט רער
 הונדערט םינח רעגירונגם-דאקס. די אויןז

 האב^קען קײן געקוםען זיעען ם^לדאטען
 פלע־ די םארנעהםעז צו ם#נט#ג לעצםען

 רעגײ די אויף םםרייקצרט די פון צער
 ם#צ- די אײדער פיערס. און שיםען רונגס

 צײ־ די האבען *נגעקוםען דאםען'זײנעז
̂ול־ די אז סלאנגען פארשפרײם םונגען  ס
 מאשיך זיןי םיט ברענגען וועלצן דאטען
 םארזוןי יעדען דעו־־שםיהעז און ביהסצן

 כקעבס חגרלאזען צו נים סמרײקער די פון
 די גרוזעװען און פיערס די צז צוצוקוםען

 זײנען םאלדאטען די װי נאכדעם שיםען.
 אפגע־ שענקס האנ^צנעראל אנגעקוםעז

 די אז געזאגט״ און קלאנגעז די לײהענט
 ברעכעז צו ?וכעז ניט וועלען סאלדאטען

 באנוצען זײ װעט םען אז סטרײק, דעם
 זײ אז און רעגירונגם־שיפען אויח בלויז

 גארגיט דאהס םריװאטע די מיט וועלען
 אנדערער דער םון טאן. צי האבען ניט

 םיליטערי־ הויכער צװײטער א האט זײט
 אז געזאגט, האבאקעז אין בעאפטער שער

 וחגם םען װאס םאן װעלען סאלדאטען די
 הײסען. זײ וועם מען װאס און דארםעז

osm מן  האט פיערס^ די היםען דארפען ג
 װעט םאן, דאם זײ ותלען געזאנם, ער

 זײ וועלעז שיפען גרוזעותן דארפצ! מצז
 זײ אז דארםען םען װעט און גרחשועז,

 װע־ םענשען געװיסע אויח שיםען זאלען
 איז לעצטען צום טאן. אויד דאס זײ לען
 װאס אבער דערגאנגען, נים דערװײל נאף
 זאל סטרײה דער אויב פאסירען װעט עס

 צו שװער איז לעגנער סף א אנהאלטען
~~ זאגעז•

 האט װילםאן לײבאר אװ םעקרעטעת
 סעט־ צו סטרײק דעם פארזוך א געםאכט

 םון סאםיםיע א ערװעהלט האט ער לען.
 בראש, הײלאן מעיאר אונזער מים דרײ,

 סטרײק. דעם עגדיגען צו זוכען זאל װעלכע
 געװי־ א איז קאמיםיע דער םון אײנער

 פיהרער געװעזענער א װאהאחגלי, סער
 פרזד דער איצם און לאנגשארמען די םיז

 ױ־ באאםםענס הארבאר דער םון זידענט
 קוםען װאקארעלי דעם איבער און ניאן.
 אםי־ די קריגערײען. און רײסערײען םאר

 לאנגשארםען די פון ליעדערס ציעלע
 װאקארע־ םים וױלען רײלי און א׳קאנאר

 ער אז ז^גען, זײ מאן; צו האבעז גיט לי׳ן
 פרינ־ און אנשויאונגען די רעפרעזענםירם

 קעם־ םיהרער, די זײ, וחנלכע געגען ציפען
 די פיט מאקי שטארק אזוי דאס פען

 בא־ װי אבער, לעצםע די סטרײקער.
 רײלי׳ן און א׳האנאר׳ן פץ װילעז וואוסם,

 רערפאר, גראדע זײנען זײ און װיםען, ניט
 פון אײנער זײן יא זאל װאקארעלי אז

קאסיסיע. דער
 נאםירליך װאלט זאף גלייכםםע די
 די מים פארהאנדלען זאל סען אז געװען,

 נים אה סמרײקערס די פון פארשטעהער
 הא- סמרײקער די װעטען םיהרער די מיט
 םיסנדקאסטען, אין ארײנגעװארפען בעז

 ניט; דאס טוען ארביםריימארס די אבער
 בע־ אפיציעלע די טײן פארהאנדלען זײ

 הים מיט לאנגשארמעץ, די פון אטטע
 םים תעכפם וועלכער א׳קאנאר׳ן, זעלבען

 װאם סםרײקער. די געגען אעבען און לײב
 םארהאנדלונגען אזוינע ססשות א פאר

 פא-*שטעהן. צו שווער איז האבען קענען
ל א׳קאנאר י ו ם ו ע ק ד י י ר ט  ס

 איז ער, זאגם דאס, װײל ן, ע כ ע ר ב
 לאנג־ די םםרײס. לעגאלער קײז נישמ

 זײ־ זײ װאס דערפאר סטרײקעז שארםען
 דער םיז פסגן דעם םיט צוםרידען נים נען

 אבער א׳קאנאר קאםישאן. אדזשאסטםענם
 נאכקוםעז דורכאויס םוזען זײ אז זאגם
 איז קאטישאז. יענער םון באשלוס דעם
 קאםיסיע וױלסאן׳ם סעקרעםערי אויב
 םמרײה, דעם םעמלעץ צו װירקליןי זוכמ

 פאדע־ די אנבאםראכם אין נעהםענדיג
 שווער איז <וםא, סםרײקער די פין רוננעז

 דערנרײ־ עס וועם זי אזוי זױ אײנצוזעהן
ן  װאס םיהרער די םון הילןי דער םים מ

׳ ך גים. פיהרער קײן דינעז
j םעארזד דער אין ארײגגעהעגדיג נישם 

 האבען צר פראגע דער פון זײם אישער
 אן ברעכען צז רעכם םאדאלצ א ^ורבײםער
 געווארען געםאכט איז וואם ^אנריםצגט
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ר, תיק אז זאגעז, אמר  ארבײטער־פיומי̂י
 קײז האם ײניאז א פון 4בצאםםש קײן

 ארבײמעד די שארסרעםען צו גים רעכט
 ז;:געלע־ זײערצ ווזןנען םארהאנדלען און

 װײ אלײן ארבײטער די אויב גענהײטעז,
 קײן םאר האבען נישט םיהרער די לען

 םון פרעסטיזש דעם שאדט עס םיהרער•
באר אײ פעדערײשאן אסעריקאז דער  ל̂י
 באוועגונג ארבײםער גאנצער דער םון און
 נאד נים סוםען ױניאנס אײנצעלנע ווצן

 נעםאכט. האבען ?ײ וואס אגריםענםס די
 גאםפערס׳ואון םון מיינוג־נ די איז דאם

 ל. א. ם. א. דער פין פארשטעהער אנמגרע
 יחןם־ דצם םעהר לvיt אבער שאדט עס

 בא־ ארבײםער אסיציעלער דער םון טיזש
 דעם איגנארירעז םיהרער די ווען װעגונג,

 אר־ און םיהרען זײ װעלכע די םון וױלען
 ארביײ די געגען כחות אלע םיט בײםען

טער.
 *זאבען חברים זײנע און א׳קאנאר

 רעזיג־ — זאד 1אײ בלויז טאז געדארםט
 אנ־ אבער זײ זוכען דעם אנשסאט ױרען.

 זײ׳ ווען אםילו עםטער זײערע צוהאלטען
 נא־ וחנמעם אין די םוז םארדאםם ויערען

דאנדלען. און רעדען זײ םען
 אין שענדליכסטע דאם איז דאס און

לאגע. גאנצער דער

 «לע פון געדריקט ארםייעז סאװעםען
• זײטעז•

 םאכען ארםײען באלשעװיסטישע די
 האםף, א — קאםױ שווערעז א דורך איצם
 לע־ דאס ענםשײדעז .םעגליך װעט װאס
 רעגײ סאוועט דער םון טויט אדער בען

 אזוי איז פעםראגראד רוסלאנד. אין רונג
 ווערם עם און ארומגערימעלמ, וױ גוט

 םא־ בײם האלם שטאם די אז באריכטעט,
 אנםי״באלשעװיסםײ די אויב אפילו לען.
 םון זיעגען די איבערטרײבם םרעסע שע

 פעםראגרא־ דעם אוי^ ױדעגימש געגעדאצ
 די אז קענסיג אבער עס איז םראנט, דער

 יע־ אין ארםײ םאװעמען דער פון צאגע
פארצװײםעלטע. א איז געגענד נעם

אנגעהוי־ אויןי האם ארםײ דעניהינס
 צו אויס קוקט װאס אפענסױוע, אן בען
 האט קאלמשאק און ערםאלדגרײך, זײן
 נידער־ גװאלדיגמר דער פון ערהאלט זיןי

 שלאכ־ םיכםיגע װידער םיהרט און צאגע
באלשעוױקעס.*) די געגען םען

 רעאק־ די טאנצען אםעריהא אין און
 די איבער קאראהאד ׳קדים א ציאנערען
 די ארםײען. םאװעםען די פון נידער^ען
 ענד־ װאס שםחה םצא זײנען צײטונגען

 םון װערען ״באםרײט״ רוםצאנד װעם ציןי
 אריק צוריק װעם אזן באלשעװי^עס די

הענט. ^דעמאקראםישע״ אין
 םון אויסגאבע ספעציעצער א אין

 װאם װאכענבצאם א ראשיא״, ״סמראגלינג
 ?אצםשאה׳ס פון ארויםגעגעבען װערט
 שװארצע די קרעהען יארק, נױ אין בױרא

 די םון נידערלאגע דער איבער װאראנעס
 םא־ די פון זיעגען די און באלשעװיסעם

 דעטאקראם גרױםער דער נארכיסטען.
 קאצטשאק אז אונז פארזיכערט רוט עליהו

 רוסלאנד אז און םענש זעאטענער א איז
 הערשאפם. זײן אונטער װאויצ זײן װעט

 פינסםער־ דער באמצער, םארעי ניהאצאס
 און אונױוערזימעט קאצוםביא פון צינג
 װען אז געזאגם אםאל האם װאס טאז דער

 אםערײ אן זײן װאצט װיצהעצם קײזער
 פ>ד דער געװען ער װאלם בירגער קאנער

 פון אמט ד?ם פאר טענש סענדםטער
 פאראײניגטע די םון פרעזידעגט
 םרײד םיעםע זײן אויס דריקט שטאאטען,

 ״דעמאקראמיע״־׳אײנ- װעם עגדציף װאס
 אין און רוסצ*גד. אין װערען נעפיהרם

 רא־ ״סםראגצינג נוםער ספעציעלעז דעם
 פיז ארםיקעצ אן אויך םיר גע^ינען קיא״

 םארזיכערט, וועצכער גאפפערס, סעטועל
 זײנעז ארבײםער אםעריקאנער די אז

 װעט םאצק״ ״רוםישע דאס װאס גציסציןי
 הערשאפט דער םון באםרײען זיך צגדציך

םיראנײ. באצשעװיסםישער דער פוז

 באל־ דעם קוײעג ערקלערען עלײעם
שעוױזם.

 אגםי־באצשע־ די םון ערפאצגען די
 זײנען רוםצאנד אין ארםײעןי װיסםישע

 ענם־ דער םון רעזולטאם דירעקםער א
 םארשי־ די אין םrעצי די םון וױקצונג

 באומגונגען, אנםײבאצשעװיסםישע דענע
 דער אהן צײויצנע. םײ מיציםערישע, סײ

 ארײנ־ אטעריקא עלײעס, די םון שטיצע
 זײגע איז קאצמשאק װאצם גערעכענם,

 נים זיד חרשים צװײ קײז צײטענאכמעז
 רוס־ אין םצחפה די האצמען. געקאנם

 באצשעװײ די פון געםיהרם װערט צאנד
 רזגגײ די וחנצמ. גאגצער דער געגען העם

צענדער קאפימאציסםישע די פון רונגען

(  די זיך חאם ®עג •אר לע*«ע די •
די גונסםען «ו געענדערם באדײםעגד לאנע : ־- —־ i ײ

םעפט. מען30 ביזץ דזשולײ טען1 פון
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---------------------------------דיוס
------------- _ גןןלך אײנשריםס

-------------- במגזגייס קראנקען
— — »סעסםעגםם דז^זןנזןדאל

------------------- *אנד בילדינג
— — אסעסםעגם סאנאשאריום

-------------------*סעסםזננם םוגי
-----------------------------•רעםזןרם

------------------------------רעליען״
— — עקזאםיגײ׳יפז דאק^ר

-------------------------אםר*£עז
-----------------------םאםפל

:53 לאהאל
ױס ---------------------------------י

--------------------יוײנשריםס־געלד
---------------- בענעפים קראגקען

------------מסעסםענם דזעזןנעראל
----------אסזןסםענם סאמוםאריום

----------------------------׳®םראגוען
-------------------אםעסםעגש םוני

--------------------- *א;ד בילדינג
----------------------םאגזאל

:09 לאקאל

— — — _ אײנשרימס־געלך
---------------- בענעפים קראנקען

-------------*סעסםעגא ״יז׳אענעראל
--------------------- פ^נד בילדינג

----------------פאגד סאכא^ארױס
— — — — »>סעסםע;ש םוני

----------------------------״פםרןפען
---------------------

:םארשיעדענעס
--------------------- רענש בילדינג

---------פךןלעם*ן שיקעטס, רעכש,
קװארפאל לעצשזןן ן אר באל^נם

' $7,008.25
2.155.50 
1330.90
2323.50
1.754.00 

936.75
467.50
333.20
274.25
241.50
90.00 

$10,920.35

577.05
247.50 
115.45
190.00
88.50
50.00
49.50

117.00 
$1,436.00

1,408.20 
935 50
340.20
529.00
310.00
220.25
117.50 

2.00
$3,874.05

540.00 
40.55

1.036.00

---------------------בײאומייזנרוגגען
---------------------------םעלזג**גען

-------------------בענעפים סארײק
— ־״------------אויפגאבען םמרײק

-------------------פדווערםײזםענםס
-----------------------פיגאניזאגי^ן

חנגם אפ«ס או -------------------יינ
--------------דױס !ודיקגעקזנחרם

---------זנקסירזןס און נאםםײדז׳■
---------------------?נלעקשריגיםזןם

---------סעקרעםערי נאר׳ן כאנדס
ס — — — — אויסגאבען ^י
------ ארגאכיזאגיאנען «ו דױם

--------------------------------ביכןר
--------------------------סשײאאניןדי
------------אויםגאבזנז אײזעגבאהן

--------םןןשאל
— — — הודאות

$24,441.24 -------
19,754.50 --------

$12,749.49 -------------בןןלאנס # נלײבם

ן י ו א ן נ ן ן ג : ם
$5,130.00 ---------»$:דם «ו צוריקגעקעהרם
קראגקען־ 2 ל. צוריקגזןקעחרם

-----------------------------פ?כד
--------------------------- סאלארים

אל ר ע ^ ----------*סעסםזננשס דז
----------------------dbopdd דױם

--------------סםעמסס סאנאש^רמם
---------------------------די^קזזוגם

nnB םעםעיםענפס----------------
-----------------------— ריגםיגנ8

 — קאר־פזגי ב. ע. און ב. דז*.
*װײםען אויפ׳ן צוןהלוגג

--------------------םארטגיידזאז
------------עקזאםינײאז$ן דאקשאי
----------— _ ק^םישע באלןןש

--------------------------רזגנש >>פיס
-----=--------------------רענש האלס

4,000.00
3301.50
1.914.00
1.800.00

823.00 
500 95
288.00 
271.90 
171.75

150.00 
148.S0 
127.20 
350.Q0
125.00

 אן צערעפאניעס אותקגעװארםען האבעז
 דעם דורך ערקלערם אםעז און זײם א

 די םוז מען אז קאונסיל/ עלײד ^סופרים
 צו אום פארבלאקאדעוועז באלשעװיקעס

 צו ניט אום ארדנונג, איצטיגע די רעטען
 פרא־ באלשעװיסטישע די אז דערלאזען
 די אין פארשפרײםען זיך זאל פאנאנדא
לעגדער. איבריגע
 די ווען מאל ערשםען דעם איז .דאס
ם האבען עלײעם אכ  .ער־ אפענע אזא מפ

 בא־ איז אבזיכםען זײערע ײעגען סלערומ
 ער־ אםען איז קריעג רוסלאנד. צו צוג

 קריעג באלשעוױזם, דעם נעװארען קלערט
 אנכעהאל* מוז בלאקאדע די רחמנות. אהן
 זיף־ מוזעז לענדער אלע אץ װערען םען

b אין אנשליסעז n באל־ געגען קרי^צוג 
 לעבענם די קאסמען דאס םעג שעוױזם•

 פענ קינדזס־־, און פרויען מיליאנען םון
m נישט די :m ':m פארדאפען וועלט cm 

 פאסען־םארד בתמאלען האלם־בלוטינען
 באל־ רעו — מענשען אונשולדיגע פון

 ער װײל ומןרען, באקעפפם םוז שעוױזם
 עקזיםטירענדע די סאר געפאהר א איז

 דך לאזען איהם מען זאל רעגירונגען.
 לעני־ער איברינע די אין אריבערכאפען

 שםי־ װאס די םון הערשאפט די און ■—
vp\ םא־ שםעק קײן איז רוסלאנד איצט 

 רעגירונגען םיז קאם^ א .״וערט. נים באה
 אידעא־ נענצז אײזען םון פעלקער, געגען
 םרײהײט. גענען גוואצד־םאכט םון לען,

n וחנם ווער n *אויו־י געװיגען? קאמ 
ן מסתםא דערווײצ 11j iJy i צרשצד^ווHrז

28.00
25.84
25.00
19.00 
16.50 
11.60
10.85

--------------------- סאשץל
-------------------באלאנס

-------באארד דזאז. «. נ. ון8 קוםם
---------בילדינג אין איגװעסםעמ
ר מו 3000.00 — ייקסםאװדם און *ארני

100.00 — ---------------באנדס נמלל י. נ.
460.20 -------------)3324( סשעםגס ־ױס

86.00 --------)360( בוקם קאנסשישועאן

$20,414.99 -------------------------טןןפמל
• $12,749.49 ------------------------ב*ל*נס

 חיבות באארד דזשאינם
$8,300.00 — םפרדגײדז^ «װײ«עץ אוימ׳ן

1300.00 ------------------------ 2 לאקאל גו
T W07.50 --------------אסעסםענשס גענעראל

ך 1,103.50 ------------------אסעסםענש שונעי ׳
554.50 -----------אסעסמענם שאנאשזןרױם

$7365.50

 69 את 53 ,2 לאקאלעז די פון פאנדם
פ^נד• קראנקעז

 $1% 101.80 — קװארםאל לעגםען pe ב*ל#:ס
1,839.90 —•---------------קװארשאל דיזען

664.00 -------------םעקס םישי ב#**חלם
287.00 בענעפים קראנקעז אויסגעצאוזלם

--------------------מלאנם
nםאנד ליעף 

 קװארשאי* לעצשיןן מרן באלאנס
-------•-------קווארשאל דיזען

$13,154.70 —

$1,287.59 — 
274.25 —

$1,501.48 -------------------------ם$ש*ל
םאנד פרעסערס

 $24א1.15 — קװארםאל לעגשען מון ב*ליזנס
333.20--------------------.ווארטאל דיזען

$2354 35 --------------------------מ^שאל
בע־ ארבײם אויסער אויסגעגאהלם

80.00 --------------------------נעזים

? $2324.35 -------------------------באלאנס
פאנד בילדינג

 $11301.27 — קווארםאל לע*םען פון באלאנס
 2^181.00 — — םעקס דאל. 5 פון איענאמע

640.00r -----------------------רעגש בילדינג
$13,722.27

401.00

$13.158.27

-------------------- טאשאי
------- םעקס סיםי באצאהלש

י-------------------------באלאנס ש. /
םאנד) (הראנלוען סס לאקאל

 $1300.30 — קדוארשאל לע«שען פון ב*י*נם
340 20 --------------------קװארםאל דיזען

שאל $1300.50 -------------------------נ̂ז
45.00 בענעפיש קראנקען אויםגע^אחלם

-------------------מלאנם
(הראנהען 53 לאקאל

---------------קװארםאל דיזען
--------------------אינפזעדעםם

- — $1,701.60 
בענעםים)

- — $115.45
- 787.00

---------------------‘שאשאי
 — — — — באנק פיפיס

 סיױז. און םראסם םענםראל
 — אקאונש סײוו. בענק פיאלס

 ס*סי פד. סײוו. װעםפזערן
- סאסייעשי *ד. סײװ. פילא.

--------םארדג״דז* *װייפער
 - פאגד קראנק. באארד דז«.
------פשעבפס סײווינסם װאר

$82363.17 — 
$7328.87 —

 ̂ 7,164.28 .tfp
5346.66 — -

; 4,699.43 יעשי

 דעם פון נאריכס פעאנציעלער
 סלאוין דער פון פאארד דזשאינם

און 53 .גסמאיוס םאכעד־יוניאן,
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"fEצײחן אײערע םים -ןןס האלס וױ ?
ף• ל. דר. םיז גע**רעך) חז>רץ *ו חארץ (» א אד ם

 טוט דענטיסט א צו נעהט איהר ווען
ענט־ טעסים, אייגיגע צוציעב דאס איהר

צאהד שטאריןעז א האם איהר נחנחנר *
 דענ־ דער אז דענהט איהר און וועחטאנ 1

 טאן װעה ניט מעהר איי^ישױן תען סיסם
m האט איהר אדער עס, טוט צאהן דער 
אײעחנ אדער צאהן, צובראכענעם »

 צרות אויח סתם זײנען (גאםס) יאםציעס 2
 שאקלען זיי צױז, זײנען צײהן אוןאײערע

 אן זײט איהר סײדען זעלטען, גאנץ יך.1
איהר געהט פערזאן, אויסערגעװעהנציכע

’v זײנען, צייהן אץערע װען דענטיסט, א צו 
רײט״• ״אצצ רוםט מען װאס

דעג־ א צו שױן געהט איהר אז און
 ? אױס איהר לןלייבט װעאכען םיםט,

 רע־ אײך האט יעטאנד װאס אזא, מםחםא
 אויב ביאיג״. ״ארבײם ער אז קאםענדירם,

 אר־ םאדערנע בעסטע, די אײך מאכם ער
 זײז אויב אופן, בעסםען• דעם אױף כײט

 װערט, דױערענדען א האבעז יועס ארכײט
 געאט אייער פאר באקוםט איהר אױב

 אר־ דענמיסטישע בעםטע די אבסאלוט *
 אן. גארגיט אײך געדזט דאם — בײט,
דענטיםט, אײער אודאי זיך האט איהר
 מים אנצושטאפען אײך װי וױים װאס

 ניט נור פאראאנגט ער אױב און קאטען
צופרידען. שױן איהר זייט געאד צופיעא

 אײער פאר ניט אבעד באקוםט איהר
דענטיסטרי, טריטםענט. בעסטע די גמצם

פראקטיצירט, אאגעםײן אין וחןרט עס וױ
 םראקטײ דעם אין פעלערעז, םיט םוא איז
vv\ ,וױסענשאפטציכען. דעם אין וױ זין

 אסמד װאס אטת באזונדערס איז דאס
 דענטיסטרי פון פראיןטיצירען דאס לאנגט .

 ניט און קאאס. ארבײטער דעם צוױשען
 שואד די אינגאנצען דאס איז אאעםאא

ניט, םשוט קעז ער וו^א דענטיסט, םון׳ם
 די געבען ער-נעםט, װאס פרײז דעם פאר

ארבייט. טײערסטע איז בעסטע
 איז םעדיצין פון פראקטיצירען סיט׳ן

 א אאגעטײן איז איז דאס אנדערש. גאנץ
 איז װיסענשאפט. םעסםגעשטעאטע םעהר

 דאס איז פאציענט א פון באהאנדאונג די
 ער צי ׳רײך איז ער צי זעאביגע, די רוב
נדױ־ א פאראן איז נאטיראיך ארים. איז

 איז אױפפאסוננ דער אין אונטערשײד סער
 דעם װערט װאס אױפטערקזאטחײט, דעו

 דאקטאר דער אבע- געגעבען, פאציענט
דעם וױ דעם׳אריטעז באהאנדאען צו זוכט

 אין קענטנים דקןזעאבעד טים רייכען, ̂—
באזיצט. ער װאס פעהיגקילט

 דעד מיט אבער עס איז אנדערש נאנץ
 קען דא דענטיסטרי. פון פדאסטיצירונג

ן חאאסעךצוטײ־ שארפע א זעחז שױן ̂ס
 א*ז דאס אוז פאחט, א איז עס אונג.

פיאפעסיע, גאנצער דעד אין כאװאוסט
 ערגסטע די באתוטען ארבײטעד די דאס

פארשטע״ נאר ז*ך קען טען װאס ארבייט
 פאי׳ן געפעהדאיך גא;ץ א־ז װאס און אעז,

 די אינ״אנצען ניט א־ז דאס אױך טויא.
שוא־־ דענטיסט, א־ינצעמעם דעש פון שואד

 *ואם סיסטעם, דער איז דעם• א*; דינ
 א פא־ ::א;צען א פי־אפעסיע די מאכט

 דעם טוט צי ;*ט איז זאך םאמעריעאעד
 זץ• ׳זיך “פא ברויז קוקע; צו דענטיםם

װעג. אײכטעסטען דעם אױסצוקאייבע;
 אס־ יאגע, דיעזע אט אױסצובעטערען

 פון טיטנאיעדער די פא־ װעניגסטעגס
 נױ נרױס ןיא אינטערנעשאגעא אונזער ,

 דער געװאדען געשאפעז איז יארק,
א ן א י נ ו י א ט נ ע , ד ק י נ י א ה

 אװ באארד דזשאיגט דעם פון אפיס אין
 ניט איז עס ייואס יזאנטראא. םאגיטארי

 אײנצעאנעם דעם פאר םאן צו םעגאיך
 קאנ״ שטענדינער א'ז איז װאס וחמםיסם,

 פון דענטיסטען אנדעיע די מיט <ןורענץ
 געצװאונגען 'איז און נאכבארשאפט דער

 פון זײנעם פאציענם יעדעז אײף קוקען או
סענ־ ארן יאאארס פון שטאנדפונקם דעם
ך א י איז םען, י ל ־ ג ע  טאן צו מ
 אונטערנעטוננ, ;קאאפעיאטױוער א פאר

 קאידק דענטאא ױניאז דער איז וױ׳?*אס
 נױ אץ אאקאאס אינטערנעשאנעא די םיז

יןורק•
 באט־אכט ניט דאדט װערט ערשטענס ׳׳
 זעהד פאר דעננדסטרי פון זײט ביזנעס די

 א*ן אז :יט, ןובער ט*י:ט דאס וױכטיג.
 צו געזוכם ײערט קאיניק 4דעכטא ױניאן
 ד^יט ױערט עס א־בײט.־ ביאעע סאכען
גע״ דאס אז פאקט, דעד אנערקענט באויז
 װערט׳אלץ אדבײטער־׳טאסען די םון וונד

 די אין דאס און אונטערגראבען םעהר
שלעכ־ דעם םוז עס קוסמ v5vt מעד״רסטע

 w צמויום דמר אץ פראגען ודכםימ
23 מסאר יוניאן םאנער ׳״

װ«נדער ח. םון
 די דאם ;צײהנער די פון צושטאנד טעז

ט זיינען ארבייםער שטאנד ני  צו זיך אים
 דענטיםטעז, אזעאכע פון טריטעז אאזען

 בעס״ דעם געסאכט באחומען קען םעז וואו
ם אין און ארבײט. סארט םען  הינזיכט ת
!גויטיג שטארח אזוי דאס דאך איז

^דענטאל מניאן דער :צוױיטזןנס
ס טאקע קליננגן, א  קאאפע־ א איז ד

 אאגמ א אין איז אוגטערנעמונג, ראטױוע
 דעם פאציענטען זײגע געבען קענען צו

ט סארט בעסטען  דענ״ פעדױגע פון ארביי
ױך קמן ער טיםטען.  בעסטע די האבען א
 אין איז פאשיגען, ארן געצײג נייעסטע

 נייעסטמ די געברויכען באהאנדלוננ ךער
 איז כסעם טעטאדען. כעיײיסענשאפטא

 עקס־רעי אן גענוסען װעדט פאי• יעדען
 אונ־ ווערט פאציענט יעדער פיקטשור.
 ער ווען דענטיסט, הױפט פין׳ם טעױזובט

 גצײכען דאס און ׳מאא ערשטע דאס קומט
 הויפם־דענ־ דעפ פון באטראכט ער װערט
ם זײן װען טיסט  געענדיגמ• r» טריטמענ

 ״ברידזש־ און ״קעפס״ ארויפגעזעצטע
 דער װאס זאכען די פון איינע א*ז װאירק״

 קאי־ דעם אין אפצושאפען. זובט קאיניק
 םײער־ און בעסטע די גענרױכט װערט ניק

 ארױסצוציהען סעםאדען שמערצאאזע סטע
ען צו און צײה; אנ ״דריאימס״. געװיסע ט

דענ־ דעם פון ציעא דער איז דריטענס,
ײ צו װי אערנע* צו אײך אפיס טאא א  פ

 װעאען צװעק דעם פאר צייהן. ײ היטען
ײן א א;פ*הרעז םיר  אויפקאע־ פון קאםפ
 אעקטשורס דורך פאטפאעטס, דורך רונג
 פרעםע״ אוגוער אין ארסיתאען דורך און

 רזד םיר װאס פרײזען די פערטענס,
 װען ספעציעא קאיינע, גא:ץ זײנען כענען

 סאדט דעם מיט פארכאיבעז װערט דאס
 בעס־ סאםע דאס טאכעז םיר װאס ארבײם

 פראפעסיע. דער אין דא איז װאס טע
שר װעאעז סאנכע  צו איבערראשט זײן אפ
 אזוי צאהן, א ״פיאעז״ פאר דאס הערען,

 קאידק, דעם אין געטאן װערט דאס ױי
טיסט פדױראט א ױאאט  פאראאננט דענ

 נעטען. טיר וױפיעא פיעא אזױ 1טאי פינף
 וױרקאיך דארף װאס דאס ;אד טועז ד*ר

ט און ווערען, נעטאן  שטויסט םעז װאס ני
שר אז ׳אן זיך  טאן. דאס םעז דארף אפ

ט פאראירע• ירינ  די װײא צייט, קייז גי
ט װעדען פאצ־ענטען א ע ד אנ ה א  באױז ^

טס, דורך אפאינטטענ
 א צי ׳פרא;ע קײן :־ט א*ז אונז בײ

ט ;עוױסער אי ײט ס  ״זיה באצאהאט ארב
 איז פראגע, די איז קאיניה דעם אין —

 דעם פאר קעז װאס בעסטע דאס דאס
 װערט ׳יע אויב װערען•? געטאן ®אציענט

 װארט, אײן מיט געטאן. ס א ד ר א ;
 ניט ראאיע קײן אונז שפיעאס׳בײ כיזגעס

 אעבען דאס װענען זיך האנדעאם עס ױען
 איז דא און ארבײטער. די פון געזינט און

עי  דענטיסט פ־יװאט דער װאו פונקט, י
אי דויך, פאי!ט ט זיך אוינט א*י.ם פ  צו ני
 טריטדענט, שאיט העכסטעז דעב :עבען

 אטװעניגסטען, א*הש ז*ך באצאהאט <;סיד
 הויכע זעהר ארױפדײסען קען עד סײדען

םדײזע;.
אינטערנעשא־ דער פון טיטנאיעדער

 ;ױניאן װאירקערס גארטענט אײדיעס :עא
 !אײערער איז קאיניק דענטאא ױניאז דער

 םיט אהין קוכיט איהם. טים זיך נאנוצט
 בא־ א^זזם מאכט טראבעאס, צײהן אײערע

 אײערע אלע צװישען פאפולער א*ז קאנט
טע. און פרײכד אנ אז  איתר מעהר װאס ב

 ?יציניק, דענטאל דעם פאטױאניזירען װעט
 פון אלײן איהר וחנט נוצען כיעהר אלץ

 דער איבער ארבײטער די האבען. איהם
 אנגעפאנגען שויז האבעז װעלט נאנצער

ע עטאבלייען  אויף אינסטיטוציעס איעענ
 נע־ װערט דאס און געביםען פארשײדענע

 קײן ניטא איז עס ערפאלנ. מיט םאן
 טא־ קענען נים זאלען םיר װארום נרונד

 דענטאל ױניאן אײגענער אינזער דאט כעז
ק זאל קליניק  פאר קראפט נרויסע א זי

ארבײטער. אוגזעיע פון װאױלזײן׳ דאס

 םיר װען געווען, אונן װאלט גוט װי
 םיטעל א אויםגעפינעז נעקענט װאלטעז־-

 וואלטען םיר סלעס. דעם אפצושאפען
 אונ־ װאצטען ערשטענס, אפנעלעבט. נאר

 םארדיענט, און געארבײט םעםבערס זערע
 אלע געװען װערט װאצט אלײן דאס װאס

 װען צײטען, יעצטיגע די בײ געצדער.
 װארט דאס איז טייער אזױ איז אלעס
 אונ־ בײ נעװארען פארהאסט אזוי סאעק
 װארט דער װי כםעט םלאכות, בעל זערע

 קאפײ אםעריקאנער די םאר נאלשעװיק
 אז שוין איז ציוײטענס, און טאציםטען.

 איז פרנסה דא איז עס ווען כלצ, אלטער
׳דא  עס װאו אבער דארט בית. שלום אוג̂ן

 <ןרום םרוי די קוקט ניטא, פרנסה קײן איז
 עס און פאריןעהרט, און מאן דעם אויף
 אנגענעםע קײן נישט איבעדהױפט איז
 מיט מעםבערס אונזערע זעהן צו זאך

 איהר וועצכע פון פנים׳ער, פארזארגטע
װאו װערטעי: די אראפלעזןזן קענט
 זאגען זײ כאטש רענט, אויף סען נעםט
 איז צײדער םױצ. םיט׳ן ארוים ניט דאס
 קײן געװארען געפונעז ניט יעצט ביז נאך

 אפצױ אינגאנצען סצעק דעם װי מיטעצ
 גראדע איז סיםעצ א הײםט דאס שאפען,

 די םאר ניט זיך לוינט עס נאר דא, יע
 און אנצונעטען. איהם סאנופעקםשורערס

 מי קײז צו זײ ארבײטער\זאצ אונזערע
 א״דישע נישם די איבערהויפט זײן, נישט

 מי־ דעם אויף דעדוױילע קוקען ארבײטער
 דער ב'ז און פארדאכט, םים אויך סעל

 װע־ אײנגעפיהרט װעט םיטעל אײנצינער
 ארײנ־ צרות, אלע אפשאפען װעט און ׳דען

 אלס מיר מוזען סלעש, דעם נערעבענט
 װאס ארבײט ביםעצ דאס אז זעהן, ױניאן

 פאר װערען אײנגעטײלט זאצ דא, יע איז
 ״אויט סיר צײגט דאס, און גצײך, אלעטעז

 גאנצע דורכגעפיהרט סלעק דעם אין לוערט
פראצענט. הונדערמ

* * *
 מעםבער דזשענעראל אעצטער אונזער

 נעװעז איז טעטםעצ צײבאר אין ם״טינג
 געװען איז האא דער ערפאאג. אגרױסער

 ניט הענען םיר אבװאהא און ;עפאקט,
 רעזולטאט, דעם טיט אייגםארשטאנען זײן

 אױיסגעבראכט, האט סיטיננ דער װעליען
 געװען דאך אבער איז אליין דער-^זיטינג

 זיך האט םיטינג דיעזען בײ סוקסעס. א
 צו ערשטענס, געהאנדעלט, אײגענטליך

 נע־ זײץ זאא עס דױס דעגולאד די דעיזען
 דער מיט אנצוגעהן לאקאל דעם פאר נונ

 די װען צײט״ יעצטיגער דער אין ארבײט
 פאר־ װי כמעט זיך האבען עקספענסעס

 סטרײק א רעיזעז צו צוױיטענס, דאפעצט.
 צאהאען זאל טעםבער יעדער װאו פאנד^
 אװעק־ זאלען װעלכע װאן/ א סענט צעחן

 נאר זאצ און באזונדער װערען נעלײגט
 סטרײק, םון צײט אין װערען באנוצט

בענעפיט. פאר׳סטרײק
ערקלע־ ברײטער אביסעצ דא לאסיר

 געװען געצוואונגען זײנען םיר זוארום רען
 די אט מיט םעמבערם די צו קוםען צו

 צוריק, יאהר דרײ םיט פאדצאנגען. צוױי
 אנגעפאנ־ האבען טעטבערס אונזערע װען
 דױס װאך א סע:ט 21 ׳צאהלען צו ;ען

 דאן שוין טעז האט צאקאלס אנדערע (אין
 אונ־ האבען װאך) א סענט 25 ;עצאהצט

 א דאלאר 25 געקראנען אפיסערס זערע
 געאר־ האם אםיס אין קאױרק א און װאך
 יע־ זײט װ#ך. א דאלאר 20 םאד כײט
 די פון װײדזשעס די זײנען צייט נער

 צו געװארעז גערעיזט אײדזשענטס ביזנעס
 סא־ קלאירהס די און װאר א דאלאד 45

 איז דאס אז װאך. א דאלאי 40 צו לאריס
 אפי־ פאר מײדזשעס ;רויסע רױין נישט
 װײדזשעס די אז ױניאךאון א פון סערס

 די נישט נאך זײ גיט קריגען זײ רועאכע
 װײסט צוקסוס, איז צעבען צו טענציכקײט

 דער איבערהויפט מאכער, סקוירט יעדער
 אויפהאל־ דארח און פארהייראט איז זואס
גאנץ יעצט איז עס אז װײסט הויז א טען
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 וױידזשעס די םיט- דורכצױןוםען• שװער
 ד# װעצ איך ‘איידזשענם״ ביזנעס א פון

 מאנא־ די אויסגאבק־םון די פארגצײכען
 דעם םיט 1917• יאהר פון׳ם אויגוסט טען

 יעדער און ,1919 אין םאנאם זעצבעז
 זיך פאר .*עהן יןענען װעט אײגער

 פון אויסגאבען י:ד אין אוגטערשיעד דעם
>. ־ יעצט. ביז צײט יענער

 אונ־ װען ,1917 אויגוסט, םאנאט איז
 זעצבע די געצאהצט האבען מעםבערם זערע
 סא* די האבען יעצט, צאהצען זײ װי רױס

 באםראפען אפיםערס אונזערע פאר צאריס
 דזשאינם דער צו אוז װאך א דאלאר 233

 א דאלאר 325 חצק אונזעד אױף באארר,
 דא־ 548 אױס דאס םאכט צוזאמען װאן,
 איז מאנאט זעצבען ׳דעם װאך. א צאר

 דאלאר 414 סאצאריס די באטרעפען 1919
 אויף באארד דזשאינט דער צו און װאך א

 דא״ 525 עקספענסעס די פון טײצ אונזער
 אױה דאס מאכט צוזאסען װאך, א צאר
 391 הײסט, דאס# װאך, א דאלאר 939

 װע־ רעגוצאר די אין כמהר װאך א דאלאר
 קאן מען װעצכע אויסגאבען, כעגטציכע

 זא־ איבערינע אצע הײנט אנצײגען. גלײך
 נעי זײנען געברויכט צאהאצ א װאס כען

 פראצענט. ןךהונדערם װי מעהר שםיגען
 נע״ ^םאצ יהאט װאס צמשצ, פרינטינג,

 הונ־ צװײ יעצט קאסט דאלאר 80 קאסט
 אלע מיט איז זעלבע דאס דאלאד, דערט

ארטיקלען. אגדערע
 אז האבען, -זינען אין אויך דארף םען

 א דאצאר 5 צאהצען אםאצ םצעגען םיר
 יעצט װעהרענד בענעפיט סםרײק װאך

 װאך. א דאצאר 12 און 10 מיר צאהאען
 םא^טען אויבעךאויםנערעכענטע n פון
 או;מעגציו איז עס אז זעדיז יעדער קאן

 אײנ־ זעצבע מיט־די דורכצוקוםען יעצט
 צורית. יאד.ר דרײ אדער 2 םיט װי נאהםע

 אונ״ צו ־קרעדיט געבען דא מוז איך נון,
 טאקע דאס האבען זײ םעמבערס, זערע
 בא־ אצ״ין האבען און פארשטאנען באצד

 װע־ געיײזט זאצען דױס די אז שלא^ען,
 װא־ פראגע: א זיך שטעאט דא אם אוץ רען.
 אײנגעזעהן מעםבערס אונזערע האבען רום
 דען איז נישט? צװײטע די און זאך אײן

 ױניאן אונזער אין סטרײלרפאנד א נישט
 נישט דען זיך צוינט ? נויטװענדיגקײט א

 צאה־ צו םרױ אדער םאן ױניאן יעדען פאר
 זײן זאצ ױניאן די װאך א סענט 10 לען

 באיוא־ זיק זאצ םעמבער דער און שםארק
 םון צײט אין בענעפיט זײן מיט רענט

 מעכד אונזערע אז זיך, דאכט סטרײל,?
 די םון ערפאהרונג די שוין האבען בערס

 מיכד האבען זײ װעצכע סטרײקם, צעצטע
 דורכצוםידד איז עס שװער װי נעמאכט,

 קײן נישטא איז עס װען סטרײין א רעז
 אץ בענעפיט. סטרײק צאהלען צו געלד

 גע־ מיר האבען סטרײקס פריהערדיגע די
 יענע ;מענשען גוטע םון שטיצע די האט

 גציקלי־' אװעק. אבער שוין זײנען צײטען
 ארי־ שוין יוניאן אונזער איז כער־װײזע

 קא־ זאל זי װעז צײט, די בערקעװאקםען
 ״פובציקום״. פון סימפאםי ערװאדטען נען

̂נץ איז עס און פארשטעלען, זיך לאטיר  גז
 אונ־ סטרײק נעקסטער דער אז כעגציך,

 יװאר א שםונדען 40 פאד זײן װעט זערער
 װײדזשעס אין העכערונג א און ארבײם

 אריח םקײל, מינימום יעצטיגען דעם פון
 פון װער דענהט װאך. א דאצאר פופציג

 ער־ סטרײס אזא אין קאנען מיר אז אײר,
 סימ־ סימפאטי? יעמאנדען פיז ײארםען

 צײט דער אין געתראגען םיר האבען פאטי
 אונ־ אז צײגען, געקאנט הא־בען מיר װען

 א דאלאר 10 פארדינען .פינישערס זעדע
 װי אויף נישט איך װײס דאן אויך ־רואך.
 אמװינציג־ נור געהאצפעץ. האם עס פיעצ
 פאב־ דעם געהאט נישט מיר האבען סטען

 אז פאר, אבער זיך שםעלט אונז. געגען ציק
 זײ פובליק צום אפעלירען זאל ױניאן א

 סטרײס א געוױגען העלפען אונז זאלען
 ארבײט שטונדען 40 פון שאדערונג א מיט
 כיען סקײצ. מיניטום א אלס דאלאר 50 און

 באלשע־ אצס פארשרײען אונז דאך װעס
 אינ־ די רואינירען װיצען װעצכע יױקעס,
מ. אז. א. דוסטדי
סא־ מיר ברידער, און שװעסטער נײז,

 נישט קײנעם אויף זיך דארפען מיר און דען
 דאיר אונזעדע װי ױניאן אזא פארלאזען.

 םיז און מיטצעז אייגענע האבען מוז און
 אױסהאצמען ?אנען צו פארבערײטעט זייז

 נאר,<ועז װאכען פאר נאר גישט סטרײק ,א
דאטהאז און םאנאטען. פאר נױטיג,
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פילאדעלפ^א פון בױעח א
- • !רעדאקטאר הערר װערטער ׳
 געלאזען נישט צײם צאעל א שוין

 דערפאר נישט איז דאס זיך. פרן הערען
 צײט דער ארך איז םיצאדעצםיא אין װאם
 פארקערט, פ^רגעקוסען. נישט נײעס קיין
 פאסי־ און נײעט צו^יעצ גערוען איז עס

 די נעהאט װ#צט איך ײעז דאס רוננען,
 פאםי־ אצע די באשרײבען צו מעגציכסייט

 םאר־ באדארםט זיכער עס װאצט רונגען
 ״גערעכםיגקײט״. די םון העצםט א נעהםען

 םי־ די װאונדער, קײן נישט א'ז דאם און
 טרײד קצאוק פון ארבײטער לארלעפיער

 םון׳שטיס טיסטעם 1זײע בײטען געוזען
 שטעטעצ אין אונז װארארבײט.׳בײ אויף
r י לעבעדיג. איז

 קאאוק םון ארבײטער פיצאדעצםיעד די
 גײעם א אויף נעהן איצט זיך צערנען טרײד
 אז דענקען, זײ םון מאגכע א־בװאהצ װעג.

 אנ- ננוץ צוקצאפען אביסעצ זיך װעלען זײ
 יעדער םיהלט אינסטינהטױו אבער פאננ,

 <ןױ יװעם עס או דאס׳מײנט אז ארבײטער,
 בעסעױע אײן סיסטעם נײעס דעם פיט מען

 וועט ארבײטער דער װאו צײט אײן צײט,
v פרײעד א זײן im, פארשקצאפט נישט 
 בע־ אײן מאכען װעט אוך באנדעצ דעם צו

 מעחר אםגעבען קאנען זץי און לעבען סער
 מים הײם דער אין םארברעמען צו צײט

* פאסיציען.' זײערע
 צו וועג דעי דאך, וחייסט איהר אבער

 םארשפרײטי דערנער מיט אױ בלוםעז
װעג, אין הומען שװעריגקײטען םיעלע

 אצע אונטער קאנדישאנס אוגזערע נען
 ראטזאם נעװען װאצט עס אוכד&טענדען.

 פאר־ מעחר זיך זאצען מעטבערס אונ״זערע
 םיטימען יוניאן די םימ איגטערעסירען

 ארבײט גרעסטע די װײצ יעצט, ביז וױ
 װאצט עס און װעיען, ערשט,געטאז דארח
 זא־ אצע אז רעכט, װי םעהר געװען נישט

 און ראט םיט ארבײט דער אין העצפען צען
 אין קומעז בעאםטע אונזערע װען טאט.

 װײ־ מעםבערס אונזערע םיט לןאנטאקט
 דארום פארצאנגען. זײערע בעסער זײ סען

 אז רעכט, װי םעהר געװען נישט װאצט
 פאראינ־ מעהר אביםעצ זײן זאלען אצע

םראגען. ױניאן אונזערע אין םערעסירט
נײבאוער, א.

.2 ל. סעק.

 נאטי־ רעדאקטאר׳ס דעם צעזמ ׳ ענםפער,
 דעם םון ״גערעכטיגקײט״ דער אין צען
 רע־ דמם אויך צעזט און אקטאבער ,1טע10

̂^p פון פארנ*  צאקאצ מון העצצער ערbע̂י
 קצא־ און גוטען א געםיגען איזזר וועט ,17
 באקאנט דאן אײך װעט עס ענטםער. רען

 האט אינטערנעשאגאצ אונזער װערעז,-אן
 ג*יסטיגען דעם םאר קצאסען אײנג^םיהרט

 באװאום״ םעסבערס. איחרע פון בענעפיט
 נעװארען אגגעשטעצט זײנעז צעהרער טע
 ױניאך יעדער ארבײטער. די צערנען צו

 נעהםען צו אנטײצ בארעכטינט איז םאן
 צו אהנע בילדונג, אביסעצ קי־יגען און

געצד. ען1םפענ
וױנשענסװערט, זעהר געװען עסיוואצט

 זאלען ״גערעכטיגקײט״ די פון צ^זעד די
 דער װענען מײנונג זײער אויסישפרעכען

םראנע.,
גרוס, ױניאן מיט

םענסטער, ב.
.3 ל. פון םיידבער

באנקעט־באגױםונג .א
גערעכטיגקײט״!״םוג רעדאקטאר װערטער

דרו״ צו פלאץ שטי?עצ א מיר עוךצויבט
 אונזער צי באגריסונגס־בריעף טײן קען

 האס װעצכער ,35 צאקאצ םון באנקעט
מ. ד. טען19 דעם שטאםגעפונדען

 בעסטע און באגריסונג הערצציכע םןין
 גע־ האבען ןועצכע יעניגע, די צוזװינשע
 םײערען צו יוניאן אונזער מעגציף מאכט

אנ־ איך װיצ אזױ דיזען.סרױמןי־באנקעט.

קעממיץ םאציאליסטישער דער
 ״נעחנן! די פון רעדאלןטאר װערטער

— טעקײט״:
 שטיחעצ א ערצויבען מיר װעט איהר

 אויס״ צײטונג, װערטער אונזער אין פלאץ
 חיײ דעם איבער סײגונג םײן צודריקען

 אי״ קאטפײן, סאציאליסטישען יאהרדיגען
 ץועצען:װאס עצעין^אנס, קומענדע די כער

.1919 גאװעםבער, טען4 דעם £טאטפינדען
 בײ ווואד לעצטע געשטאנען בין איך

 ױמ< ־װי איך הער מיט־ינג, עיר אפען אן
 איײ געשפרעך. א צװישען!יך פיהרען צײט
J רעדט ער װי נאר ״הער :זאגט געי

 !זעחסט אויםגעטאן.? זיי האב^ז ױאס
 ניט קענען זיך אצײן,צװישען זײ דאס לאך

 צינקע און רעכטע דא איז עם שטיםען,
 וױזי1דער אפ זיר רופט צינקע׳/ גאר און

 >וינגאג• מען דארף יאהר הײ דאס טער,
 ױך זאלעןיזײ שטימען, ניט זײ פאר צען

 זײ פאר מיר װעלען דאן און פאדאייניגען,
שטימע^

 צוהעי• און זײט דער בײ שטעהענדיג
 וױרק״ מיר האט ארגומענטען, די רענדיג

 אזוי! איז עס װארום פארדראסען, ציר
דאם געדענקט האבען מיר װאס אנשטאט

 אווערטױם און שבת־פראגע די
'ארבײט

!״גערעכטיגקײט״ פון רעדאקטאר וערטער
 דעם ־פון ^עדעכםיגקײט״ דער אין

 בריװעצ א געדרוקט איז אקטאבער טען3
 שרייבעול דער שבת־פראגע. דער איבער

 װי און אפערײטאר אן איז צײצען יענע םון
 ערפאה־ גענונ האט ער אז זאגט אצײן ער

 אר־ טעג 5 א אז ער, דענהט דארום רונג,
 װע־ אײנגעםיהרט יעצט זאצ װאך בײטס

 איז אינדוסטריע. קצאוקס אונזער אין רןע
 בא־ װאצט דאײ און גוט, זיך, דאכט דאך,

 עג־ ארבײטעד. אצע .אפעלירען״צו דארפט
 םאצ־ די םיט בריװעצ דאס אבער זיך דיגט

:װערטער גענדע
זי מ/^ם איהד או; באגהעט דיזען רופען.די כא; די.איבײטסלעזאך טעג 5 בײ I H I H & 4 aaa  a n a  a a a a  t  l i i s  i i 4n  t a is  n  sa iL a sa S iאלך ארױס מיר װעיען סצחםה דעד נאךייעזען, צי דא איז ^ראביעכרען....  שעפער. די גיכער״׳האנטראצירען ױניאן

 און גארנישט דערצעגט ארבײטער דער און
 איז אװערטײם ארבײטען דאדןי מען אויב
 שעה, 2 צו טעג 4 ערשסע די אין נענוג
 םאר״ און זײגער א 8 ביז ׳הייסט, דאס

 ארויסצו־ זיך זוגםאג אדער שבת שפאלט
 סאב־ קארס, די אין געדערים די קװעטשען

טרײנס״. און װײס
 מיט דיבורים. אנדערע שוין איז דאס

 נישט גאר שוין איך בין םײנונג דיזער
אײנפארשטאנען.

 נע־ זוםער אנפאנג האבען מיר •ייעז
 שטונ־ 8 אן געװאונען און סטריײןט

 פארשטאנען מיר האבען ארבײטס־טאג דען
 דער םון סטאפען זײגער א 5 װעט מען אז

 צו באוױיזען קענען װעט מען אז ארבײט,
 צוזאםען, םאמיליען די מיט סאפער עסען

 צום גענוג צײט בצײבען נאך װעט עס אז
 ארבײט כיען אבער װען צײטונג. א לעזען

 םען ביז און 9 צהײם קוםט טען ,8 ביז
 בײנאכט, זײגער א 10 שויז איז אפ עסם
 דאן צײטען, אלטע גאר די אין װי אזוי
 זיך װעט מען אז זיכער װי כםעט א*ך בין

 ארויםקװעטשען שבת דארפען נישט טאקע
 םארטדי־ אבער װעלען זײ געדערים; די

 ארבײטס״שטונ־ לאנגע די םוץ װערען <ענט
 איז פלאן אײער צעבען, פרײנד נײן, !דען
 אדער אידעאליסטיש פראקטיש, נישט נאר

אודאי,נישט. און אודאי ױניאניסטיש,
שרײבען, בי׳ים שוין האלט איך װי אזוי

 ספע־ װערטער פאר א זאגען אױך איך װיצ
 בין איך ארבײט. אװערטײם װעגען ציעל

 אװער־ פון געגנער אלטער אן פערזענציך
 צױ זיך איך האב צײט לעצטע די טײם.

 ארבײטער סעהרערע מיט זאמענגערעדט
pc אויסגעפונען, האב און טרײד אוגזער 
 קצײנער אזא אין גישט גאר ביז איר אז

 אװערטײם פון. געגנער אצס מינאריטעם
 גרויסע א אז זאגען, מעג איך ארבײט.

 זײנען לןצאוקטאכער אונזערע פון צאהצ
 אװערטײם. די םון באגײסטערט נארנישט

 אװערטיים, געארבײט 1אב^ האבען זײ
 דאריבער געארבײט. האבען אנדערע װײצ
 אין אגיטאציאן אן אז מיעונג םײן איז

 זאצ אװערטײם די אפצושאםען גאנצעז
 װאכעךםיסטעם דער װערען. אנגעםיהרט

 אויח װירקזאסער באדײטענה זײן װאצם
 דער װעז סיזאנס די םארצענגערעז צו

 ווערען. אפגעשאפט <ועט איבעצ אװערטײם
 צײט .א.גינםטיגע1אי יעצט אז גצױג, איד

 סיעצע געטוםען צוריה זײנען עס דאםיר.
 װעצען אוןיעק טרײד צום קצאוסםאכער

 ארבײטער קײן אויספעהצען גישט נעװים
ז ײ ז סיזאן. נעקםטעז דעם

 צצים, ג^םיגעז םיצליכט זיר וחנצען עס
 מוען װעצען יװאס :פרעגעז װעצעז זועצכע

 גישט שפיעצען ׳װעצהע קצאוקמאכ^ר יצנע
 אױב פאוהער, *ײן פינאהעצ סײן

 'חד אפגעשאםט װעט אר־בײט אװערטײם
 פארברענגען יעלע זאצען אזוי וױ w ? רען
? אװעסדען די

פאצגעגדען wn דאדוױי חאכ איך

 װען רעד. װאס.איןי וױיס איןי אז זײן, כער
 טרױמוי־באנ־ באנקעט דיזעז אן רוןי איר

 מעם־ םיעלע אז זיכער, בין איף \ױיצ קעט,
 אלע איף. װי אזוי דענקען בערם.אונזערע

 צו־ באנקעטען געפראװעט האבען צאקאצס
 אונזער װאס דעם צוליעב װאס.... ציעב

 נענע־ צעצטען דעם געװאונען האט ױניאן
 װאך־ארבײט אײנגעפירט און סטרײק ראצ

 אײנגעבע־ צרות מיט קוים מ׳האט װעלכע
 זײ־ װעלכע א־ון אגיםאטארס די׳שטיק טען
 םיט צופרידען זעהר און זעהר יעצט נען

דעם.
 אוים־ אן צאהאצ אונזער אבער איז

 איף װעצ דא אוןי הינזיכט. דער אין נאהם
 שוין מעג איך װעצכען סוד*, א אויסזאגע;

 זײנען געזאגט, װי װײצ, אויסזאגען, יעצט
 אפערײ־ די אלע,:צופרירען, אלע שוין דאך

 האט דעם מיט און פינישעיס די טארס,
!טרױמםירט 35 צ^קאצ

 אונזער אז זעצבסטפארשטענדציך,
 דער קומט זיגמאןי ברודער באליעבטען

 :םרעגען דאןי איהר װעט קרעדיט. הויפט
 אײף איף װעל ? דאס איף וױיס אזוי וױ

 װאצט װאס איד א זײענדיג :עמןלערעז
 בע־ ^דער ױניאן, אונזער זעהן :עװאלט רק

 אין םײצ״, pit ״רענק די געז^נט, סער
 צום געקומען בין צושטאנד, בעסטען דעם

 צאגע םרעסערס דעם אויב אז באשלוס,
 געשא־ װערען מוז פארבעסערען, זיף זאל
 םוזען אלע ױניאן, א־ינהײטציכע אן פען

 םון מעמבערם אלע װ^ך, םון ארבײטעז
 אינ־ זעלבע די האבען מוזען ױניאן אײן

 װי געװען, נ^ר איז םראגע די טערעסען.
 איז אונז בײ און ? דאס מען טאבט אזוי

 זיג־ ברודער אונזער ;זאך גוטע א געשעהן
 אויף איז ױניאן, דער אין צורילן איז סאן

 געה טענעדזשער, ׳דזשענעראצ געװארען
 רע־ זיגכיאן׳ען ברודער צו אריבער מיר איף
 :זממאן ברודער זא:ט דעם. װעגען דען
 נור דעם, װעגען אליין שוין טראכט איף
 קענסט דו יױנאו, דזשאב, הארט א איז עם

 ביזנעס״ די אפערייטארס, אונזערע דאןי
̂וג צײט,״  קען איך זיגםאז, ברודער ;איך ז

 װעט װעצעז װעט איהר אויב ;גוט צו אײף
 טרײען דאם דארף מען אי זײן, שייז עס

 נישט שטימט דאס און׳ ארויםצװינגען,•
 זיײ מעמבערם ויעצל, דעםאקראטיע, םים
 פא־ הראנקען א צו נעגציכעז אםאצ נמן

 וױצען, זײן גענען םוז, װעצכער ציענט,
 איהם םאכט װאם מעריצ'ן א אײננעהמען

 דער םיט איז זעצבע דאס בעםער. םיהצען
 אזעלכע אןנטער הראנק, איז זי ;ױניאן

 ציךער, א אצס איר,ר, און אומשםענדען...
 וועצ־ מעדיצין, דעם אײננעבען איהר מוזט
« שטארח. םאכעז זײ װעט כער

 ברױ געשעהן. טאהע עס איז אזוי און
 ערש־ «ןדעם קרמט זיגמאנ׳ען דער
 ־איײ אויםטאן ״ םאר ?רעדיט טען
 ^ער םאר ;«א?ען בעסטע די םון נע

 םרע־ דעם «ון בכצצ ױניאן קצאוהסאכער
 •*עניגזנ ״רי אויו ־׳ און בפרן צאקאצ סער

 דערצן.קו,םטי11צוגעהא^ן האבעז וועצמ
דעם אן איך רוןי חנרםאר אח הח. יישר א

 אונטער גרינג, זעהר נישט איז װעלכעס
 און צעזען צו אומשטענדעז יעצסיגע די

 די אין פאר קומען רײבונגען^ פיעצע
 עטװאס חציצה ;נישט איז עס רײזזען.

 זײנע אז מײנט, יעדער נור פערזע-נציכעס,
 נאך •וױיצ געסערע, זײנעז נעדאנסען

 זײן דארםען אצײן זײ-דאך װעצען אלעמען
 אר־ דארםעז װעלען וועצכ* יעניגע, די

 באשציסען. װעלען זײ אזוי װי בײטען
 נישט שפארט מען בעסער, •װאס מען טרײט

 צעצטע געםיט םען האט אזװ צײט. הײן
 טענ האצבע גאגצע װאד, גאנצע א װאך
 מען אח ארײן גאכט דער אין שפעט כיז
 קאנדיציאנעז, געװיסע צו געקומעז איז

 מײ ברענטש באזונדערע בײ זײנעז װעצכע
 געהײסעז טרײדם^גוט אצע פה טיננעז

געװארען.
 םארהאגדצען צו נאך בצײבט יעצט

 א װעט יןורצען אין באסעס. אונזרעע טיט
 פאר־ עס אה װערען. נערוםען ־קאנםערענץ

קרײ מוזען װעלען מיר אז זיך, שטעהט

 איכער װערט דער ערקיערען װעלען מיר
 אישויס אח פאסירןנגען צעצטע יי (

V!ךעדען צו װאס איבער סך א זעהר דא
 ארױסזאנען :יט נאטירציך װעצ איך ^

 נאד בעסער. זײנען גרופען די פון װער
 א^שטאט דאס ; װאס אט איך ־װעל זאגען

 םינסטער• די רעאקציע, די באקעמםפען צו
 #אונז אױף ארויף צװינגט םען װאס ניש,

 און שפאלטע^ זיר גענוכדען מיר האבען
 צװײ רעד אזעלכע קןןרען מען קען דארום

 דאס גלויב, איך $בער מאסען. די שען
 ־ דעד אױןי געקוקט תאבעז װאס ךי-מעגשען
 אזוי דאס שסאנדפונקט םון ניט באװענונג

 א אפגעשטיםט*פאר 1האבע זײ װי גיך
 זײ זאלען •קאנדידאט סאציאליסטישען

 צעבען♦ אין סארבעסערוננ א קריגען נלויך
 ווע• צײט דער מיט דאם דענקען, צו גאר
 און באװאוסטױניג װערען מאסען די צען

 סאציאליסטישען פאר׳ן שטימען וועצעז
 םיר דאס פראגע, קײן איז דאן טיהעט,

 4צא^ האבעז מיר װאס ׳דאס קריגען זאלען
געשטרעבט. יאהרען
 װאם כיענשען די דאס האף איך און

 בײ װאס באװענונג, די טײער איז זײ כײ
 פא- אץ סאי זיעג, קלײנער יעדער איז זײ

 עקאנאמישען איז סאי צעבען, ציטישען
 פארגענעען, בעסטער דער געװען צעבען

 ךער טיט שטעהז װעיען איך, גלוייב די,
טיט העלפען װירקציך װעלעז און םארטײ

 אונ־ םון םעטבערם די װען װערען נעטאן
 פון םעטבערס די װי גוט אזוי צאקאצ, זער
 דער אין זיך װעלען לאלןאצס אנדערע די

 ארײנטראכטען. ערנסטער מעהר פראגע
 האפנונג די האבען זייט, אונזער פון מיר,

 סטרײק־םאנד אזא אז אויםגעגעבען, נישט
סי־ געקסטען נאך װערען נעשאפען װעט

 ער־ האט באארד עהזע^טיװ אונזער
 בא־ קאמימע, עדױקײשאנאל א װעהלט

 בראט־ ברידער־־צינד, די פון שטעהענד
 מיט צוזאםען זאלען, זיי גאלד, און פעלד
 אינ־ דער פון קאמיטע עדױקײשאנאל דער

 פאר פלאן א אויסארבײטען טערנעשאנאצ,
 אזוי מעםבערםי. אונזערע םאר עדױקײשאן

 פלאן רעם האבען װעלען זײ װי שנעצ
̂ר װעצען פארטיג  װיםען צאזען איהם מ

 קצאםעז, אצגעםײנע די מעםבערם. די צו
 אינטערנעשאנאצ, דער י םת אראנזשירט

 יעדער׳מעבד און אפען יעצט שױן זײנען
 געצע־ די אויסנוצען װיצ וועצכער בער,

 רע־ קוםען צו זיך געבעטען איז נענהײט
 *בײם אפיס, אונזער אין דזשיסטרידען

טאנ. אין צײט יעדער צו סעהרעטער

 נאװעמבער טעז13 דעם אנפאנגענדיג
 אפגע״ םיטיננס םעסשאן אוגזערע װעצען

 און טען2 יעדעז רעגוצאר װערעז האצםען
 דאודמאון, מאנאט, אין דאנער^מאנ סעז4

 איז פצאץ דעם ;ביצדינג איז,\ארוחגרטס״
 דורך אנאנםירען םיר וחגצען בראנקס די

 ערװארטען, םיר און שיעטער. ירעסע דעי
 זיך עגםבערם די װעצען םאצ ייזען או

חר  םימינ־ די מיט (!אראינמארעסירעז מ
 ערפאצנרײד מעהר זײן יוחנצען מיר

n* זײנזנן עי־וי tf\m\ םעק־ אונזערע ניט 
יעצט. ביז םיטינגען ,מאן

4^ - + - A ,מענעדזשער, װאגדער
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געדאנקען און אײנדױקע
םילװער.)

 גענ*סע צוריס. יאהר 3 טיט נעווען איו
 אםעטב־ געװען דאן שױן איז שיפציאקאוי ,

 ער• צו םארגאוםט איהם זיך האט ציםאן,
 דעם םון בירגער ?ריסטאיכע די קצערען
 ברורך און ראלואװײ איז סאםערס געגענד

 אםעםבאי. דער אין םאר הוםט עס װאס ל'\,
 מי־ דעם בײ געװען אױך איך בין צופעאיג

 ערשט רעדט. און אויף זיך שטעאט ער טינג.
 דאך. םון םאיהעז שטײנער אמאא, םיט

 טיײ םאר׳ן איז שפיעא די דאס זצחעגדיג
 איבערגע־ האט און גענוכיען ער האט װעא

 צװײטער דער אויף םאצטפארם רי םוםט
 אאעס ערקאערט זײ האט ער און זייט.

 קראוד. גרױסען א געצױגען האט ער און
 אויױ איהם נעמט אהין מ׳יוומס אז דױינט

 גאנץ איז עס :אסט. בעסטען דעם י־םאר
 איז ארבײט יענעײס אױף דאס נאטיראיך

 קײן אאײן און מײנו:ג א זאנען צו אייכם
 מיר זײנען אנטײא. קײן נעטענדיג ניט םאא
 שאאױ םון אױפנעשטאגעז פאר אײן מיט
 אונז פאר ניען האט װאס דאנען מיר און

? געטאן
 דארפען מיר !שװעסמער און ברידער

 הייג־ דעם אין איינטעדעש אן נעכען אאע
 אא:ג־ אונזער זאא און קאטפײן טיגען

 אנגע־ האבען מיר װאס ארבײם יאהריגע
 עס םאראױרעז. ניס^עהן יעצס ביז םיוזרט
 אין אונז בײ דא םריזא; אין יעצט זיצען
 —? װאס פאר גענאשען, הונדערטער אאנד
 אז ציינען, זײ אאםיר פדאגאנדא. םאר
 ער־ און פארגעסעז :יט זיי האבען םיר

 סאציאאיםטישע אוגזערע אלע װעהאענדיג
 םרײד אײן כאטש זײ װעס קאנדידאטען

 געגאנ־ ניט איז ארבייט זײער דאס זײן
 פאראינ־ זײן פייזען מיוי פאררױרען. גען

 סאי און פאאיטישען אין סאי טעריסירם
 אפעאיר איך ארן יןאפףי עהאנאטישען אין
 סאכער, קאאוק ברידער .אונזערע אאע צו

 העאפט פרוי, אדער םאן כיאכער, וױיסט
 זא״ מיר אױב וױיא !תענם איהד וואס סיט
 אײד האב איך װי אזױ טון וױרקאיך אען

 װעגען ׳מרײבען, אנפאננ פון אנגעדײטעט
 דאן אייט, ױנגע יענע פון געיצפרעך ״־יענעם
 גרעסטע די געװען אונז פאר דאס װאאט

שאנדע.
 סײד איסט די דורך געהט טעז װען

 הייגגען וױנדיאיס אאע אין פען ועהט
 רעפוב־ און דעפאקראטײטע פון באידעד

 הא־ זײ װײא קאנדידאטען, צײןאני׳טע
 סיר נאר ׳אאעס אויןי געאט ;ענוג דיאבעז
 דערפאר אבער געלט אין ארים זײנען
 ילאפיר און יטטיפען. אין רײך פיר זיעען

 און ברידער אונזערע אייע דאס חאפען
 זײ װאס פיט העאמגז װעאען שװעסטער

וױרק־ זײ זײנען טיר װײא קענען, װעאען
יטײדי:. ציך

גרוס, ברודעראיכען כ*יט
גאלונ, בערנארד

.1 לאק^ל מעםבער

ברודער לכבוד פילאדעלויא# אין ,15 לא?אל פון באגקעם שעהגעם זעהר דעם (צו
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ען צײט אעצטע די  ׳רייך געווען מיר זי̂י
 ױבי־ באנקעטעז, זיעגעס באנקעסען, אין

 דער פון טוערס גרויסע באנקעטען, אעאום
 םון געקעהרט צוריק זיך האבען כאװעגונג
 געװא־ געיטיקט זיינען זיי װאו א^יראפא

 און םיסיאנען הײאיגע דורכפיהרען רען
 גע־ געװיס דאך מען האט כבוד זײער פאר

 געהם אזוי און באנקעםען, מאנען דארפט
 איהד באכקעטעז. פון סררה א אונז נײ

 ס1ה? עס אז פאריטטעאען דאדופ זיך רןענט
 עסק. גאנצער דער דערעסען זיך כסעט
 אז װערטעא, דעם פון דאך װײסט איהר
 דארום׳ איבריג. איז צופיעא װ^ס

 קענען איהר וועט רעראקטאר, פרײנד
 נעפיהאט האב איך אזױ װי סאר*טסעהן

 בא־ איך ה$ב פריהײארגען א\ין אין ןןען
 יטעהן א מיט בריװעאע, *טעהנעם א לןומען

 אײנראדוננ אן — קארטעא ארטיסטײטען
 פי־ פין יוניאן מײקערס װייסט דער פון

 פאראאנגען זײ װעאכער איז אארעיםיא,
 רי װאס באנקעט, א צו רןיםען זאל איך אז

 אביטײדס אלס אראנזמידט, האס ױיניאן
 ביר־ דער סייצװער, א. ברודער פאר אבענד

פארלאזס װעלכער ױניאן, דער פון דער
s איהר.

נעװעז, איז אײנדרוק עריטטער דער
געהאט יצױן האב איך ׳:יס פאהד איך גײן,

 איז עס !....באנקעטעז נענוג
םאנען... דעם אײןי יחמנות

 א געװאיען געבוירען איז ב־<אד אבער־
 פאה־ נים יהײסט װאס :געדאניו נײער

 טײקערם װײסט די איז עריטטענס ?... רען
 ארגאניזאציאנען, יענע פון אײנע ױגיאן

 צורילן זאל מען אז ניט, פארדיעגט לועאכע
 צװײ־ און אײנלאדונ;, אן איהרע װײזען
 איאנדטירם באנקעט דער דאך איז טענס,
 יענע פון אײגער סיאװער, ברודער אכבוד
 ני־ װעאכע מעגיטען, איבערכעבענע ׳נוםע
 באזיצען זײ װאס בעסטע דאס אװערן כען

באװעגונג. ארבײטער דער פאר
 עט װיזםער, םיר איך טיאכס אנית,

 עי װאם פארדריסאיך, און ׳טװעראיך איז
 אװעק נעהט סיאװער װאס ׳אי:ז פאראאזט

 דאס דאך טוט ער אבער ױגיאן. דער פון
 ׳ניט דאס טוט ער װאױאטאג, אויס :יט

 אר־ דער דיענען ניט פיעהר וױא ער װײא
 פון אנטאױפען װיא ער זױיא בײםער־זאך,

 ער אז דאך, נייד װײסען באװע:ו:נ. דעי
 גע״ זײן וױיא דערפאר, באויז אװעיז נעהט
 זײנע װײא אונטערגעגראבען, איז זו:ד

צו יטטאריו אזוי ניט טעהר זײנען נערװען

 ניו דער פון כאארד דזשאינפ פון מיטינג וער
ױניאן סיואוקמאכעי יארסער

קאנייטעס. אויפגענונעז װערען *ם
 פאאיט באםםאנער די פון קאכײטע א

 א'ן אײטע 1400 זײנעז זײ אז ערקאערען
 און לןאגדייטאנס בעסערע פאר סטרײק

 די יטטיצע. םינאגציעאע פאראאגגען זײ
 בא־ יטאעבטע די אז ערקאערט האטיטע

 און בעאטטע העכערע די פון חאגדאונגען
 גע־ זײ האט ידרוק עקאגאטי״טער דער

 יױ א אין ארגאניזייעז צו זיך טריבען
ון  אטע־ דער פון נאנער דעם איגטער ̂ד

 אז ערקאערען זײ אײבאר. אװ פעד. ריקעז
 אין ארויס זייגען װאס ■^ציסצײט

 צוריקגעקעהרם ניט זיף ר^בען יק
 ניט זיך װעלען זײ ».ין ארבײט

 ניט װעאען זיי װאגען ביז צוריקקעהרען
םאדערוגגען. זײערע געוױגען
 די שטיצען צו באשלאסען װערט עס

דאלאר. 250 םים ■אציס־סטרײהער
 סטרײהערס צאנדרי די םון קאםיטע א

 זײער שטיצע. םינאנציעלע
 דער צו איב׳ערנעשיקט װערט םארצאנג

האמיטע. ^גאנץ
 הלויזנער און קאהן םון ארבײטער די ;-

 איז םטרײס אין זײנען זײ אז עדהאערען,
 זאל בענעפיט זײער אז םארצאנגען זײ

 ערהלערט קאםיטע די ווערען. !עהעכערט
 הײגטיגען בענעפיט דאלער 8 און 5 פוז אז

 געגוג אפילו מעטבער דער ניט האט טאנ
 דער פון םאראאנג דער פעיר״. ״לןאר פאר

 בר. דיססוםיאן. א ארוים רופט קאטיטע
 אא• אין םראגע דער איבער רעדט זמםאן
 בענע־ דער אז ערסאערט ער און :$|טײן,

 אונזערע הײנט צאהאט מעז וועצכען פזם
 די װי דעם גאך געגוג. ניט איז סננמבערס

ווערט ברײט.ארוםגערעדט נועדמ אגע1§ m§ ־«

 דאאער 12 און 8 צאהאעז צו בא״טאאסען
סטרײקער. די צו בענעפיט

 אז אינפארטירען, אערנער ברידער די
 םון געװארען אױנטערגעיטיקט זייגען זײ

 אונ־ גינזבורג און סעגדערס פירטא דער
ײד דעם טער  ניט ivayp זיי אז אויסר

 םען,זאא אז םאראאנגען זײ און ארבײטען,
ריענסטײטען. זײ

 איבערגעיטיקט װערט פאראאנ: זײער
טענעדדטער. דדטעגעראא צום

 טעאע־ א פאר אעזט סעקרעטער דעי
 װ. םון ערהאאטען האט ער װאס גראטע

 שטאא רי פון סעקרעטער דער פאסטער, ז.
 דער אויף ענטפער אן אאס סטרײקערס,
 דער באארד. דזיטאינט פון טעאעגראכיע

 טעאעגרא־ בײרע אז ער?אערט טשערמאן
רעקארדעד. װערען זאאען םען

 טעם־ זײערע אז װיסען אאזט 1 אאקאצ
 העכערונג די צוריקגעװיזען <האבעז בערפ

 - פעטבערס די װי אזוי :אר דױס• םון
 איז פאנד א אז פאהט, דעם אנעריןענען

 דער אז ״זײ רעקאניענדירען נויטיג, זעהר
 פ^אן א געפינען זאא באארד דזשאינט

 ארויפ־ זאא מעקס יעהראיכער א אזוי װי
מעטבערס. אאע יףיא. װערעז גערעגט
 אינפאאס אז באשאאסען װעדט עס

 װעט דױס די העכערען פון פראגע רי
 אאקאאס טאיאריטעט דער בײ דורכםאאען

 מאנען װעם באארד דזיטאינט דער און
 א רײזען צו װי ארז.י:זשאמעגטס אנדערע

 םון רעסאמענדיישאן די אויןי װעם פאנד
 בא- אין אאקאא אויבענדערמאנטען דעם

ווערען. געטטען טראכט
טינג דער װערט דעם טיט געשאא־ םי

• / סען•
ד, ל. ׳ • י .* . . ע ג אנ סעקיעטער. ל

 מיט אגגעהן ערפאאנרײך װײטער קאנעז
 טעטיגקײט זײן םיט ארבײט, גרויסער דער
 הענד װעעעס אין ױניאךפיהרער, א אאס
 מענ־ םויזענדע שיקזאא.פ.ון דער איעגט עס

 באאיבטער זײן פון מיטגאידער די פוץ שען,
 גרע־ דאם איהם צו האבען װעאכע ױניאן,

 ניט מען פ^הרט װי הײנט צוטרויען, סםע
 װי זײ־געזונד, הראציגען ?ו זאגען איהם

פארדינט? כשר אזוי עס ער־האט
 אנצונעהטען באשא^סען האב אין און

 באנקעט. צום םאהדען און אײנאאדוננ ־יי
* * *

 אי־ אוםעגאיך פײעט *טװער, איז עס
 הײ־ העראיכע, שעהנע, יענע בעדצונעבען

 האט װאס שטיטונג פײעראיכע און ציגע
 גא;־ דער באנקעט. דעם אויף נעהערשט

 האצ שעהנער דער אין עולם גרויסער צעי,
 האר־ מין אזא אין אײנגעהילט געװען »יז

 אטם^ספערע, ברידערליכער אםת צינער,
 נשמה, דער פאר חױת א געזוען איז זואם

 פינקטליך ד^ס שװער זעהר *בער איז עס
איבערצוגעבעז.

 און באנקעט אויפ׳ן םיר זיץ איך און
 פארשיעדענע דורך צויפען מיח דורכ׳ן

געדאנקען. און עראינעדונגען
 מיט צײט, יענער אן דך דערטא; איך

 פ^צאדעצ־ אין בעת צוריק, פינף יאהר א
 װײםטםא• קײן געווען ניט נאך איז פיא
 איגטערנע־ אונזער ׳מיר און ױניאן, כער

 סילװער׳ען אהין געשיקט האט שאנאל,
*v ץ. א בויען  זיך ד^ם םיצװער יוג̂י

 ד^ס און טאן צו ארבײם די אנגענופיען
 ציעבע םיט איבעדגעבענהײט, מיט ;עטאן

 און מוט און חשק פיעצ מיט זאך, דער צו
ערפאילג. גרויס געהאט האט ער -

פיצאהעלפיא, אין געקומען איז ער װען
 צאקאצ ױניאן, װײסטטאכער אונזער איז
 איז עס געװען. :יט וױ כםעט :ןןך ,15

 די אער. און װיסם פוסט, אצץ ;עװען
 היצפ־ פאריטיולאפט, •לרבײטער־כיײדאאר

 האט דאס פארצװײפעאכ. כניעט #•י<גז
בעי  מיט אפגעשראקען. ניס סיאװער׳ען ̂•

 האט אינטערנעשאגאא דער פון אףיה דער
 גרויסער, דער צו נענומען ענערגיש זיך ער

 האבען עס ארבײט. פאראנטװארטאיכער
 םיט־ מענשען, טעטיגע געפונען באצד זיך

 האבען װעאכע ױניאן, דער פון :איעדער
 ארבײט די און נעהאאפעז אאעס טים איהם

 עס ערפאצג: מיט געװארען געקרױנט איז
 א שעהנע, א געװארען אױפגעבויט איז

 װאונדערבארע און שטארקע א ;דויסע,
 אעבענס־ ענערגיע, כיאסע א מיט וניאז,י

 טעטיג־ פיעאזײטיגער א טיט און צוסט
 אונ־ פאר כבוד א איז װאס ױניאז, א קײט,

 אינטערנעשאנאא גרויסער גאגצער, זער
 ױניאן דיזע דאס זאגען, קאן מען !ױניאן
 םיצא־ פארשאאפענער האאב דער האט

 טעטיג איז זי אויפנעאעבט. מםש דעצפיא
 גרוי• א שפיעאט איז געביעטעז פיעאע אויף

 פון אעבען עפעגםאיכען דעם אין ראאע סע
 יענער אין באפעאלןערונג ראדיקאאער דער

שטאדט.
אי־ אאעס םיאװער אאזט איצטער און

אװעה. געהט און בער
? װארום
 בא- די װאס דעם, מחטת ניט געװיס

 איז איעב, ניט מעהר אי־הם איז װעגונג
טײער. ניט מעהר איהם

אװעק, געהט ער ניט. דאס !נײן א,
 אונטערגעגראבעו, איז געזונד זײן װײא

 פא־ װאס כחות יענע טעהר ניט האט ער
 נערװען זײנע ארבייט. אזא פאר זיך רעים
 האבען צו געגוג שטארק ניט מעהר זײגען

 האם־ פיעאע די מיט טאן צו שטענדיג
אװעק. געהט ער — און פאײנטס

פילאדעא- דער פון סיטגאיעדער די

 נאונןפ
ל.נעקער

 גוט פארשטעהן ױניאן װײסטםאכער פיער
 דעריבער און פיהרער געװעזענעם זײער

 דע־ !כבוד זײן צו באנסעט שעהנער אזא
 אנערקענונג, אסת^הארציגע .אזא ריבער

 איבערגעבענהײט. און איעבע םיעא אזוי
 און באוםענקראנצען םיעא אזוי דעריבער

 צעהנדאײ פון באנריםויננט־טעאע-גראמען
 פון ארבײטער די ^טעפער. װײסט גער

 טרײד אין שאפ באדײטענדען יעדען כםעט
 ברכה זײער סיאװער׳ן געשיקט האבען

' באנקעט. צום
 אין ארבײטער די באזיז ניט אבער

 האט אאײן ױניאן די שעפעד, װײסט די
 און אנערקענוננ ארויסגעוויש^ויהר אויך

 ריננ, גאאדענעם א כױם באשאנקען איהם
 שסײנדעאען קאײנע םיט אױסנעזעצעט
״.15 ״אאקאא (דימעגטאאך)

♦ ♦ *
 די זײגעז מענשען װאויאע זעהר יא,

 װיײ זײ !םיאאדעאפיא אין װײםטמאכער
 רי אפצושעצען װי אויסגעצײכענט סען

 עהר־ געטרײ, זײ דיענען װעאכע מענשען
 װאס באװײזט, דאס איבערגעבען. איךיאון

 אויך ױניאן די האט געאעגענהײט, דער צו
 פערעא שעהנע שנירעא א מיט כאשאנקען

 ארבײט ורעאכע ראזענפעאד, אײדא מיס
 אפים דעם אין יאהר 5 אעצטע די#זײט
 ווי ױניאן, די קאוירק. קאמיאײגט א אאס

קײנעם. ניט פארזעהט זעהט, איהר
 איף אז דעדצעהאען, דא איך דארף צי

 םזן גאסט *ײנציגעד דער געװען גיט כץ
 דארט איז עס ? באנקעט דעם צו יארק נױ

 שווע־ שאעזיגגער, פרעזידעגם געװען אויך
 הענרי און׳ברודער קאד.ן ם, פאניא סטער

 קיםאנא דער פון מענעדזשער דער צוקער,
 ,41 אאהאא ױניאן, מײקערס ראפער און

 סיאװער״ס פארנעהמען איצט װעט װעצכער
פאא״ן.

 דערצעהאען אויך אייך פארשפאר איך
 םא־ געהאאטען האבען געסט אאע די דאס

 װעא־ שפימונגס־רעדען, הארציגע סיגע,
 באגײסטע״ םיעא ארויסנערופען האבען כע

יוגג.
געהאא־ האט רעדע ריהרענדע העכסט א
 אאײן. שמחה בעא זאנען, צו אזוי דער, טען
 גאנצער זײן און געציטערט האט הוא זײן

 דער אונטער געבויגען זיך האט קערפער
 אנגעשטרעננטיןײט. םיז אאסט שװערער

 געקאנט אײכט מען האט געזיכט זײן םון
 .געפייה־ אינעראיכע זײנע ארונטעראעזען

 גע־ און געשטורעםט האבען װעאכע אען,
 מוז ער װאס הארצען, זײז אין ברויזט

 שעהנעם, דעם ױניאן, די פאראאזען איצט
 האט ער װאם בנין פרעכטיגען העראיכעז,
 זײן פון באוט מיט׳ן בויען געהאאפען

!נשמה און מארך זײן מיט הארץ,
 באניןעט דער װעט אאנג אאננ, יא,
 מענשען די אאע םון זכרון אין באײבען

 פרי־ און גאיק דאס נעהאט האבען װאס
באנקעט. דעם אויף זײן צו זויאעגױם

װערען, פארצײכענט אויך דא ׳טוין זאל
 םון מענעדזשער דער װאאיעק, גענ. דאס

 נאנץ א צוגעשמןט האט ״פארװערטס״,
 װערט עם װעאכען איז בריװעאע, הארציג

 האן ער װאס באדויערונג אויסגערריאט
 גראד^יע־ װײא באנקעט, צום קומען ניט
 זײן אײראפא םון געקוםען איז טאג נעם

 שרײ־ אידישער באריהמטער דער ברודער,
 ער װעאכען נינער, ש. רוסאאנד, פון בער
 צײט. יאהר עאף פאר געזעהן ניט האט
 איהם האט ער, שרײבט אאײן, דאס באויז

 אויוי קומען צו ניט אםהאאטען, געקאנט
 אזוי האט ער װעאכען אויױ באנקעט, דעם

זײן. נעװאאט שטארה

אפםישען. און אפטאםעטריסט
,215 Ea«t Broadway 100 Lenox Avenue

170» Pitkin Ave״ Brooklyn 895 ProapMt Ava* Bronx

82 ראסאל/־-
זניאן נושלעחמ

 בא־ אםאא םיר וחגאען נאװעע א פאר
 אונזער װאס סוקסעס דעם פון ריבטען
 דירעקטען דעם אין געםאכט האט ױגיאן
 אנגעםיהרט טאג־טעגאיך וחנרם װאס מאםף

שעפער. די אין
 אר־ םעםבערס אונזערע פון צאהא א

 אײ־ זיך רעכענט וואס שאם א אין בײמען
 ביז׳ן מרײד. קאאו<ן איז גרעסטע די םון נער

 שכירות דורכשניטאיכע ד• איז םטרײק
 עקזאםעער. אן דאאאר 25 דארט געווען

 איין סיזאן. םון צײט דער םאר נאטירציך,
 מיט גאײך געהונגערט האבען'זײ סאעק

 אאע... װי םעהר נאך אםט און אאעםע[
 ניט קײנמאא זײ מען האט אװערטײם

 בײ געװען פרינציפ אזא איז עס געגעבעז,
 אװערטײם קײן געבען צו ניט םירמא דער

 ניט חאיאה זאאען זײ עקד^מינערס, צו
 אז םטרײק, נאכ׳ן טענ... די אויסציהען

 גרױ־ א געײאדען איז עהזאמעערס אויף
 עקזאםײ העאםט א זײנען פאדערונג, סע

 אום צואאפען. זיך שאם יענעם פון נערס
 <י האט געבאיבענע, די אויפצוהאאטען

 אנ־ אן געגעבען א איבער זײ ®ידםא
 װאס רײז דעם חוץ (א רײז שםענדיגען

 און סטרייס) גאכ׳ן נעקראגען האבען מיר
 עקזאמיגערס די אווערטײם. געגעבען אויך
 פונקט אציגד םארדיענען שאפ יענעם אין

 דאאאר 50 און יאחר אעצטען װי דאפעאט
חאום... קײן מעהר ניט זײ בײ װאףאיז א

 10 ארבײטען דארטי שאם. צוױיטער א
 צו איעב האט פירמא די עקזאסינערס.

 סטראשעט...) זי װען שעהן(אויסער רײדען
 װערט ממשות^דיגעס צו אבער עס קומט

 אר־ דארט װי אזוי הארט. םירמא די דאן
 טראץ זײ קרינען אײט ױניאן גוטע בײטען

 אנשטעגדיג װײגיגער אדער מעהר דעם
 צוגעזאגט האט םירטא די באצאהאט.
 פאר א ארונטערצודיננען כדי אװערטײם,

 פאר געסעטעאט האט מען בעת דאאאר
 איז שטאדט איבער׳ן װען פרײזעס. די זײ

 זײ. םארמען דער האט סאאער, געװארען
ן ה ע אן א כ א ז ר ו  געסטאפט א

 נאך איז שאפ יענעם (אין אװערטײם. פון
 אװעיטײם פאר ארבײס גענוג געװען
 גע־ דארויף האבען עהזאמיגערס די אויך)

 איז אפיס דער ארבײט. דער פון סטאפט
 און ניסנעװיטש בר. געווארען. נעדופען

 די האבען צײאעז, דיזע פון שרײבער דער
 זײ זאא פירםא די אז פארגאיכען, קײס

 אװער־ די פון פאראוסט דעם באצאהאען
 אור־ אן אהן זײנען, זײ װעאכע פון טײם,
 הא־ דעם צו און געװארען געסטאפט זאבע

 צװײ צו געקראגען עקזאםינערס אצע כען
 װאס פירמעס פאראז רײז. א דאאאר

 גאנצען אין דעזײגערס. קײן ניט האאטען
 סעמפעאס דוצענד א ארום זײ דארפען

 די פון דאס הריגען זײ און סיזאן אץ
 האבען מען דארח נאטיראיך, דזשאבערס.

 אויס־ דארף, מען װען זאא, װאס אײנעם
 װעאען דעם פאר פעטערען. א אםאא פיטען

 יאהר א מענשען » ניט-צאהאען חאיאה זײ
 נאך שאפ אין דא איז עס ארער שכירות.
 און בושאען מארקען, פינען, װי ארבײט

 װערט ארבײטען אאע דיזע און עאזאםינען
 אז זאגען, מיר םאן. זעאבען פון נעטאן

 בעאי די עקזאמינער. אן איז מענש אזא
 זאגען, אבער, כא־בו׳ניקעס, דיזע און כתים

 זײ, זאגען אמאא :זיך םאמאוסט זײ װי
 אז אפםשאא, און דעזײנערס זײ׳נען זײ אז
 האײנע דיזע םיט םאראײםע. זײנען זײ

 טעגאײ טאנ א איז באסאאעך און שזנפער
 נאך׳ן אײנער און קאםח חארטער כער

 אנצױ נעצװאונגען זײ װערען צװײטען
 אויםער, ױניאן( אונזער אן זיר שציסען

 סאנסטי־ \v:v? מיר װעאכע די נאטיראיד,
 אײגעם אין ארײננעהםען). ניט טוציאנעא

 אםערי־ ״נײע״ די האם םעאע אזעאכע םון
 און ארײגגעםישט זיך אסאסיאײשאן קאץ

 א או׳נז געװאאם האט םארטרעטער זײער
 רעכענען זאאען םיר װיםיעא זאגעז דעה

 םיד האבען נאטירציה געאד. א^ינטריטס
 פון באםעוזאע אנצונעהמען ענםזאגט ױך
 מעטץ בר. פון היאםע דער מיט און זין,
 צו ם^אקאם קײס דיזע געאוננען אונז איז

געוױנעץ.
 פו<- חאט װאם באלעבאס א געווען

 עלןזא־ דעם עינטזאנען ױם־טוב פאר בייט
 לען געזאגט, ער האט אדבייט, די םינער.

 דאם אטעגדען. פארטאץ מיט׳ן אאײן ער
 געקאסט אבער איהם האם ירושה, זימן

 דער װאס מיטינג שאפ א בײ געאד. קבויה
 קײם, דיעזער װעגען גערוםעץ האט אפיס

 םירםא די אז נעװארעז, אויסנעפונען איז
און דעי אײבאר פאר באצאהאט גים חאט

 רי״ איז עקזאםינער דער װאס דעם אויסער
 קאאעק- םען האט געװארעז אינסטײטעד

טוב. ױם פאר׳ן טעד
 םען אז טאקע שטעהט אין.אגרימענט

 בא* א אבער שטובדען 44 ארבײטען דאדף
 גע־ האס סטריט טער21 דער איז אעבאס

 הא־ סעהר. איז שטונדען 49 אז דײנקט,
 טראץ ער, האט בושאערינס, צװײ בענדיג

 מעסבערס געװארען זײנען זײ װאס דעם
 אר־ צו געצװאונגען זײ ױניאן, דער אין

 זײ סקייא דעם און שטונדען 49 כײטען
 פון^ היאםע דער מיט צאהלען• געײאאט ניט
 אונז איז גאאוב, בד. און ניסנעװימש בר.

 דעם און פײ בעק קריגען צו געאונ;ען
 גע־ אנגעזאגט אויד מ־ז פירטא די סקײא.
 מציאות הײן מעהר זובען צו ניט ווארען

שעמבערס. אונזערע בײ
 פאצגענדער וױ;ט אאעסען פון מעהר
נע־ די כאראקטעדיזירען םאקט ל;אשישער

 יױ דער *ו סעםבזגרס אונזעחנ סון פיןןלען •
purw א ני«ן. re m p ׳. סון אײנעם םיז 

אונזער אין האס גרעססע גאר די
 עק־ די םון אײגער אז באריכםעט, אפיס

 איז וועאכער שאפ, תנעם פון זאטינערס
 םנדר און שווזא איז pjnw איז חגאיגיעז,

 יונואן דער מאכענדינ דאאאר, צװײ געווען
 :געזאגט נאכהער האט ער שברך... םי א

 נע־ ניט דער.ױניאן פון איד האב םריהער
 איך אז איה זעה אצינד וױסען. װאאט

 פאר האט ױניאן די געהאט. טעות א האב
 מאך איך און אויםגעטאז םיעא זעהר םיר

 אויף איך, װיא דערפאד אעבען, א יעצט
 עפענט־ איהר אויסדריהען שטײגער, םײן
אנערקענומ. איכע

 איז באארד עהזעקומױו אונזער בײ
 א אױעצודריקען געװארען באשאאסען

 ניסנעװימש שעטץ, ברידער די צו דאנין
 אפיס גאנצען דעם אױך װי גאאוב און

 הא־ יזײ װאס א־יבײם גוטע די פאר סטעף
 פאר און ױניאז אונזלד פאר געטאן בען
 אונזערע צו גיבען זײ װאס היאפע די

* אפיסערס.
מענעדזשער. אשפיז, י. ט.

סענעדע אױ ל״נאוסאננרעס״ און ״סרײד דער
עזובערט. דזש. פון

 םון קאנװענשאן יעהראיכע אעצטע די
 האט קאגגרעס״ אײבאר און ״טרײדס דעם
 אין ״פובאיסיםי״ םיעא צו באקומען ניט

 פאראײניגטע די אין בםדט און קענעדע,
 באקאנט איז מיר וױיט װי שטאאטען.

 אדער צײטונג אידישע קײן אין מען האס
 װעגען עטװאס דערםאהנט גיט זשורנאא

 די פו[ אײגער זײענדיג איד, און דעם.
 געהאט האבען װעאכע דעאעגאטע;, צוויי

 םען35 בײם םארמרעמען צו עהרע די
 ק. א. און ט. ק. םון ?אנגרעס יעהראיכען

 פון מעםבערס שטעהענדע גוט 2384 די־
 אינטער- דער םת אאקאיס קענעדישע די

 יױ װארקערם גארמעגט אײדיס נעשאנאא
 װײ אאזען צו פאיכט מײן אאס •פיהא גיאן,

 איבריגע די אויף װי מעסבערס דיזע סען
 פאראײניג־ די אין מעמבערס טויזענדער

 זיך אינטערעסירען װעאכע שטאאטען, טע
 ארבײטער וױכםיגע אנדערע מיט אויף

 װײט װי אײגענע, זײערע חוץ פראגען
 פ^רגע־ דארט איז עס װאס מענאיך, ג^ר

 אאעס איבערגעבען װי אזוי נ^ר קומען•
 טויזענד װעניגסטענס פארנומען װאאט

 איבערגעבען פרובירען איד ײעצ זײטען׳
 װאס אײנדרוק דעם װעניגעה אדער טעהר

איבע־רנעאאזט. מיר אויך האט עס
 קאנװענשאן ערשטע די ניט איז עס

 אפיאו ״און דעאעגאט. א בין איף װאס
 נאך יןאנגרעס. דעם פון ערשטע די ניט
 דעילע־ א געװען ד^רט איף בין 1913 אין

 קען עס וױיא דאס, באמערך איך גאט.
 איף אז אײנדרוק אײן באײבען פיעאע בײ
 א כײ געװען מ$א ערשטען צום בין

 קאנ־ װאם ניט װײס איף און לואנװענשאן
 אוי^ איך קות דארום זײנען, װענשאנם

גאעזער/ טונקעאע ״מיט אאעס
 עס און אאנד, גרויס א איז קענעדע

 סעהר דעאעגאטעז אײניגע גענומען האט
 תײן קומען צו רײזע צײט וו$ך אײן װי

 דער בײ אויםצוגעפינען האטיאס^ן-אום
 און איסט איז ״איסט אז קאגװענשאן,

 איסט) דעד פון קום (איך װעסט איז װעסט
 די אז אונמעגאיף װי כסעט איז עס אז

 רע־ די םיט וועסט דער םון ראדיקאצען
 זיך ז$אען איסט דער פון אהציאנערען

 אאגעםײנע װז^עז זאגאר פאראײניגען,
םראגען. ארבײטער

 פארטראטען ה^ט קאנװענש^ון די
 גע־ ניט איז װעאכע מעכ^ערס, 160,605

 די אז געדעגתם מען װען סאײן זעהר װען
 אכט באויז איז קענעדע םון באםעאקערונג

מיאיאן♦
 ^נגעםאנגען זיר ה$*ט האנװענשאן די

 דעאע- 750 מיט סעפטעםבער טעז22 דעם
גאםען.
געהאא־ זײנען רעדעס ערעפנונגם די

ם םון געװארעץ טען  מעי$ר ״ארבײטער״ מ
 אין זזאט װעאכער העםיא^ן, םון בוקער

 גרעס־ צװײ די אז דערמאהגט רעדע זײן
 זײ־ צײט מאדערנער דער אין פיגורען טע
 גאכד סעםועא און תשארדזש אאאיד נען

 פרע־ דער אויף גערעדט האט עם פערס.
 דאם האט ענדע צו און פראוױנץ פון מיער

 רא- געדיאן סענאטאר באקומען װארט
 םיגי<€* אויך יעצט איז װעאכער בערטםאן,

 םיט האט ותאכער איץ אײבאר, אװ טער
 װיניפעג׳ר דעם דערשטיסט טאט איז ראט

ארײנ־ געהאצםעז און סמרײק דזשענעראא

 פארלא־ אין דורכפיהרען און צוברענגען
 אן םינוטען צװאנציג פון צײט אין מענט

 א)קט/ ״איסיגרימןאן צום אםענדטענט
 ארױסצושײ רעגיל!נג די עראויבט װעאכע

 געבוי־ םרעמד יעדען טרײעא א אהן קען
 וועמען אויױ ענגאאנד) אין (זאגאד רענעם

 גענען איז ער אז פארדאכט א דא איז עס
ארדנוננ. ^פײנןןר״ עתזיסמירענדער דער

 אפ׳ מיט אויפגענוםען איז run זײן
 נאר צוגאײף, פײםערײ און אאדיסמענמען

 גע־ אײנגעשטיאט באאד איז ’דיםײםערײ
 האבען אפאאדיסםענטען די און װארען

 זיןי געאאזט שטארקער און שטארקער אאץ
 פאר־ ניט געוױם האבען װעאכע הערען,
 שי־ װירדיגען דעם איבערצײנען צו םעהאט

 װי איהם /וגצען ארבײטער די אז ניסטער
 םאסירונ־ אעצטע די צו שטעאונ: זײן אויף

קענעדע• אין גען
פרי־ םון נאך האט דעאעגאט י^דער

 דער םון פראגע די אז געװאוסט הער
 ״סימ־ די װעגען אויך וױ ױניאן״ ביג װאן״

 הויפט די זײן װעט סטרײקס״ פאטעטיגן
 בײ שוין אין קאנװענשאן דער םון אישו
 רא־ גידעאן הא׳נ. װאס אװאציע דער

 בא־ מען האם באקוםען סvהא בערטסאן
 ק?ז:־ די אז טענה׳ן װעאכע די אז מערקט

 זײגען ״געפאקטע״ א געװען איז װענשאן
אבית. פון װײט ניט

 אנ־ האבען זיצונגעז קאנװענשאן די
 שטונדען 29 שטונדען. 38 געהאאטען

 רעדעס טיט געװארען פארנומען זײנען
 און בעאמטע פין רעםארטען געסט, פון

 אר־ נײע פאר עאעקשאנס. און קאא ראא
 צו־ דער פאר פראגראם, א םאר בײט,
 *שטוגדען 9 געבאיבען באויז איז ?ונפט
צײט.

 םון גרויסקײט אדער קאײניגקײט די
 ער־ אפ זיך שפינעאט קאנװענשאן יעדער

 ט?ןן װאס רעזאאוציעס די אין שטענס
 ארט די אין צװײטענס און אז נעהטס

דורבגעפיהרט. װערט דאס וױ װײזע און
 אז פארשטעאען, יןױם זיף קען מען

 אין םארהאנדאען זאא מיטינג אאקאאער א
 אונוױכ־ איז קאײנע א^בער זיך האשפערען

 פארגעבעץ אטאא הען טען פראגען. טיגע
 זײ־ זײ װען קאנװענשמ״ ״פאך א זאגאר

 םארהאנד־ זיייערע אין ברײט צו ניט גען
 קאנ־ א אבער באשאיסע. און אונגעז
 פון צוזאםעננעשטעאט איז װעאכער גרעס,

 גײסט אין גרוים זײן םוז פאכען אאעראײ
 ער רעספעקט. ארויסרוםען וױא ער אויב
 װיכטיגע ארן גרויסע םארהאגדאען םוז

 םרא־ אינטערנאציאנאאע און נאציאנאאע
 איג־ די צו עס שאדעם ניט װען גען,

מאסען. ארבײטער די פון טערעסען
 אויסנעצײ־ זיך האט קאנגרעס דיזער

 מימ גײםט, םון ענגקייט זײן םיט כענם
 װאס דעם פיט און סןונסערװאםיזם זײן
 נא־ װיכםיגע פארהאגדעאם ניט האט עס

 פרא־ אינםערנאציאנאאע אדער ציאנאאע
געז•

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
Oct. 24, 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct. 6th, 19JJ7, 
known as the “Trading with the 
Enemy Act."
רעזןואוציעם דרײ בלויז ik nc אינ־  

אריינ־ זײנעז כאראהטער םערנאציאנאאען

 m פאדאאעם תאט אײנע געװןוחןן״ געבראכם
 דיזע אז און איחןרצאנד םאר רול הארם

 «ו װעחנן נעשיקט אויןי זאא רעזאלוציע
מ די םון און ײאאערא. דע ^יאםאו ת ב  אי
 אנעממגוע פאראאנגט אײנמ האט צװײ,

 .אונ רוםאאנד אין רעגידתג סאװיעט פון
 צװיײ ת און םיציסער, םון אחיסציחונג

 פאר• װעאכע םיר, םון ארײנגעבראכם טע,
 פראטעס־ זאא קאנגרעס דער דאס אאנגם
 באױ״ אינםערװענשאגס, די געגען םירעז
 וחנצ־ #אענדער די אין באאקאדא און קאטס

 דעספאםיזם, פון באפרײם זיף האבען כע
־ פאר באשםימוננ זעאבסם פאר אױןי און

9 \ j n r
 רעזאאוציע די אז סען האט געמײנט

 וחך.* אנגענומען װעט אײעראאנד װעגען
 ה$ר עס אבער אײנשטיסיג. כםעט 1רע

 דעאעגאםען געגוג געפונעז נאך זיף בען
 וחנן נעמען גערופען מיר האבען װעאכע

 לןאנגחגם דער אז פאראאנגט האב איף
 םײ פון צוריקציהונג דאס פאדערען זאא

 ,צוריק זײ געבען אײעראאגד, פון איטער
 פרייע און רעדע פרײע פון רעכט דאס

 זעאבםט־ זײ עראױבען אויף און פרעסע,
 DP אז געזאנט, האבען זײ בא׳^טיםונ;.

 אײעראאנד. אין פרײהײט• גענוג דא איז
 א^ער• צו געאונגען איז עס יעדענפאאס,

 «ו| דעאעגאטען לאי*ר*מעט די צײגען
 זעאבסט״באשטײ פאר אמענדםענם דער
 פאי רעזאאוציע די אנגענוםען. איז כונג
 צױ איז םאװיעט פון אנערקענונג דער

 חןזאאוציזנ םײן מיט געװארען שםאאצען
 6.10 שבת געװארעז ארײננעבראכט און
 6.13 קאנווענשאן. דער פאר אבענד אין
 געװארען געשאאסען קאנװענשאן די איז
 ציײ גוטע די אין האט םעז װעהרענד און
 10 צו רעדען צו רעכט דאס געהאט מען

 און רעזאאוציע, א ברענכט עס װער םינוט
 דעד אין מען האט אנדערע. פאר םינוט 5

 מעהר ניט רעזאיוציע דיזער םון צײם
 פאד געחאט ניס כסעס אוז unm געסעגט
 ארט• דעאעגאט’באויז רעדעז. צו װעמען

 ארײנ״ האט װעאכער וױגיפעג, פון כטראנג
 האם רעזאצוציע״ ^סא״װיעט די :עבראכם
 האבען דעאענאטעז די נאר רעדען. פרובירט

 ניט וױאען זײ אז געשריען אונגעדואדיג
איז. ס^יויעט א װאס וױסען

 זייגען פראגען נאציאנאלע װיכטיגע
- :דרײ געװען
 דעזער־ די באפרײען װעגען ־טענס,1
 די אויך װי םיאיטער־דינסט פדן טירעז

 דיעזע אבדזשעקטארס״. ״קאנשיענשאס
 אויד פאראאנגט האט װעאכע רעזאאוציע

 אשנעסטיע, װײאס אװ פרינץ דעם דודף
 אויח באזירט נעװאחגז צוריקגעװיזען איז
 םאטריאטעז, םיעאע פון ארגוםענטען די

 דעזערמי״ די אז געשריען האבען װעאכע
 קרי״ זײ זאאען און ״פײגאינגע׳* זײנען רען
 רע־ דיזע איז דאך אעסאן. נוםען א געץ

 גע־ ארײננעבראכט אשאא נאך זאאוציע
 דורכ־ און םארטע אנדער אן אין װארען

 v מאיארײ קאײנער » זעהר מיט גענאנגעז
טעט.
םרע״ פרײע װעגען פראגע די ־טענס,2

 גע״ אנגענומען איז װעאכע ,run און סע
 פאר א אײנשטיםיג, ניט אבער װארען,

 זאא מען אז געזאגט האבעז דעאעגאטען
 און עראגעז אזעאכע פארהאנדלעז ניט

 פא״ דער מיט רעגירוננ די אאזעז בעסער
 ארבײט, גוטע זײער מיט אנגעהז איצײ

 מיט ראדיקאאען די ערםוטיגעז ניט און
פראפאגאנדא• זײער
 רעקאנ־ װעגען פראגע די ־טענס,3

סטראקשאז.
 לןאנװענשאז יעהריגען אעצטען בײם

 עקזעקוטױי די באאויפטראגם טעז האט
ד א פובאיצירען אוז פאדשואירע; צו  ח

 עקזעהומױו די פראנראם. קאנסםראקש^ן
 װײס־פרעזײ און מיטינג א געסאט האט

 האט װאנרןואװער פרן ריס דײװ דענט
 אוי־ װאס פראגראגם א ארײנגעבראבט

 האבען ארבײטער די װי אזוי ״אז סעט,
 מאחמה דיזער פון :עװאזנעז ניט גאר

 קאפיטאאיסטיש^ א געװעז א'ז װעאכע
 געזעא־ די רעארגאניזירעז צו נויטיג איז

 ארבײ־ די ,אוז צוקונפט דער 1אי שאפט
לען סאאדאטען א'ז םארטערם טער,  ̂ז

 אד־ און סאונסאיש ל^קאאע פארמירען
 םאא^. םון געשעפטעז רי כיניםטרירעז

צול«ו:פט׳'. דער אין
 דאם האט באהםטער וױיס־פ־פזידעגט

אונטעױצמיצט.
 דאס אז געזאגט האמ םור פרעזידענם

 צו םענדענץ די האט און באאשעװיזם איז
 אין רעװאאוציע, אפענע אן צו םיהרעז
 פראגראם. דיזען ראגעגען ער איז דארום

 קוױבעק פוז מארטעא װײם־פרעזידענט
אוגטערשטיצם. איהם האט

 אז געטענה׳ם האם פרעזידענט דער
' געװאדען געװאונעז יא איז םאחםה די
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ד *ח ןדב״םמד, די ®אר מיר מ  םןמדי

 וחנר עגסשײדען מנדארפט ד*ט ותלכער
מ אח מרעכם, ס׳איז  יױן*ײר*־ געוחמ ו׳

 רעארעזזמםאגם ערוועתצנתר נים אצס 8«
 אח »זױ און ארבייבתר. קעגעדזנד די פון
 1ביו׳ צוםםען דער איז געבליבזט פראגע די

 ־Wpow*wn קייז איז םאג הײנטעעז
םאראז. ניט איז פראגראם שאן

 דעם מז זאגען, צו איברע איז עס
ײ גופ איז שםעלומ פרעזידמנם׳ם  מהי

. געװארעז. סען
 פראגע די םארנוםעז האט צײם פיעל

 רײעם פרעז. ױגיאז. ביג װאז די װעגען
 און קאמיטע, לײבעל ל. אװ ם. א. די פון

 קא־ זעלמגד דעד פוז װאל וױיס־פרעז.
 אסאיזע, די אגגזגםאנגעז האבעז כױטע

 א שמונדעז צו פארנומעז האבעז װעלכע
 סםדײ־ גער1וױניפ די אנרוםענדיג יעדער•

 זײ האבען טשײסערס״ ״רײנבאו פערס
 מזגן אםת, אפלאדיםםענטען. באקוסען

 םראגעז, פאר א שטעלעז זײ געװאלט האט
 גזז׳טענת׳ם, האם פרעזידעכם דער נאר

 קאנגרעס׳ מוז טגהנ דער ניט איז עס אז
 מים און געסם צו םראגעז שטעלעז צו

 אנ־ האבעז דעלעגאטעז פאר א װאס דעם
 די זײנען ליגנערס. געסט די גערופעז.
 גע־ אײנגעשטילם קאנאנעז צוױי ערשטע
װארען.

 בא־ האט רעפארם פרעזידענטס דעם
 גע־ סםײטמענם א אין פראגע, די ריהרט
 בא־ פרעסע םון באזירונג די אויו* מאכט

 די םון סטײםמענטס די אויך װי ריכטעז,
 ארם־ וױניפעג, םון פיהרערם סטרײק

ראבינסאן. און סםראנ
cjn גוט איז רעפארט פרעזידענטס 

 ארמסםראנג אבװאהא געװארען, געהײסעז
 דער אז גע׳םענה׳ט, האבען ראבינסאן און

 און ליגענס אױף געבויעם איז באריכם
םטײטביענטס. פאלשע
גראנט דעלעגאם װאס דעם מים און

 םארמרימען ד* אןין ויך איבעחױינען צו *גד©*ר 1?ײ קו«ס
 שסאם םח םארוואנדשאםט זאנדערבארע א אינגע^ ויק פזן
 אונםערן געװארעז ערצױגען <יט וואס.איז אנדחג, :בצום און

 אנ״ זײן איז האם מען ווע^כ^ ווענען איז מאםער, םח אײגפאזס
 הײ־ א געהאט ״האט#פאראבטוננ גרויס םימ גערעדט וועזצנודיט

 אאכענ־ םאעגם, זזאס ריעז, דאזיגען דעם םאר אהרפורכס ̂יגע
 ;הענד די אויח זיך צו אויםחויבען איהם נאנצען םיט׳ן דיג

 דעם םיז <ע'ח^ום׳ם האט ער ;פאםער צום געצױגעז האם איהם
 םיט אװעמםיהרעז ענדאיך איהם וועם רײוענדעד דער ײען םאג,
Tt, פון ארויסרײסען איהם וועם txjn פ<יײ מםומען דאזיגען 

 ?וװער געווארען איז איננע^ אעבעדיגען דעם וואו הײועא, נינקען
 םון אויםזיכט ציםערדיגער חנר אוגםער שםענדיג זײענדיג —

 הענריזוםא חאם ריכטער א םון אוינעז די מיט םוטער. דער
^ האט מאא פיעצ זוהן. אוים׳ז געהוקט ד ̂פען אנ  פאר־ צװי

 ארויס־ ניט איז װאס עםעס דערםיהיצט הרמעז, אוז װאורםען
 א&:עקעהרט אםאיצ מיט זיך האט מוטער די :גערוארען נעיעדם

פנים. קאלטען א מיט איהם פון
 הענריעטא װעלכען פאר ריװאיצ, אאטען םונ׳ם טויט נאכ׳ן

 איהרע אנדע,6? פאר געפיד^ דאנ^איהר א פארבארגעז, האט
 צורײסען צו באשיצאסען זי האט אגגעלעגענהײטעז, פאםיאיען

מאן. צום צוגעבונדען נאך אםיצאנל ױ האט עס וואם דאס,
 װעט פאםער זײן אז נעװארען, געײאד איז אנדרע ײעז

 ׳ארײן ױויז איז זײ צו צוריקקומעז ניט מעהר קײנמאל שױן
 האם ער װען גיט, רעכט קייז מעהר שוין דעם אויף האט ער אז

 האבען רױואיצ״, ״םאדאם מוטער זײן רופט טען אז דערהערט,
 הארץ זיין און ערגערניש פון צוזאמעמעדריסט םױםטען ?ײנע זיך

 האט נשמח קינדערשער זײן- איז געקלאסט. שטורסימ האט
 ^טרענ־ דאז^גער דער געגעז יהל1נע ^לעכטער א אויםגעװאכם

 װעל־ אהן געדאכט, זיך האט איתם װי האט, װאס םרוי, גער
פאטער. זײן איהם פון אװעקגענוםען אורזאכע, איז נים כער

דער־ האט זי ײען דעחפראקען, זיך האט םוטער איעמע די
 אײ זיר האט זי איהר. צו זיך באציהם זוהן ו<ר װי זער.ן

 צױ קראםט די ניט האט צױ&ייתנג געזעצליכע א אז בערצי<ט,
 גע־ די האט דאמאלט װי א»י פ\נקט בעגרעד, די צזרײםען
 געקענט ניט ׳פבועה אםיציעלע די און חתונה דער םון הײםניס

 דער־ א ג^םות. םיעדליכע צװײ אײנס אין צוזאמענגיםעז
 געװײ איהר — צוא^ױינט. זיר ױ האט באזיןגכמנ, שלאגענע,

 ביםעא א האבעז טרעחןן איהרע רײן; געװען ניט איז סען
 פארשטעהץ, צו געגעבען איהם האבען זײ איננעל, דאס בארוהיגט

 װאלט איהם אזוי,/ןוי ניט איהם ליעבט מוטער זײן אויב אז
 דער שטײגער. איהר אויױ אבעד איהם זי ליעבט װעלען, זיך

 דער׳הרג׳ט איז װאס װיניאלא, דיעקטאר םון טויט פלוצליכער
 פון ארױםגעםיהרט זײ האט אויטאםאביל, אן דורך געװארען

 פריײ געגעבען האט .אנדרע באציהוננ. אנגעמםרענגטער דער
 באצוינען מוטער די זיך האט םארזיכטיג טרערען. זײנע הײט

 איהם געװאלט פארט זיך האט איזזר אבער טרויער. זײז צו
 הא; איהר אםילו :םארצװײםלונג זײן םיז ביםעל א אבציהעז

 אבער טרויער, אונהײלבארער טיעםער, זײן איבערנעגעבען זיך
 זיך חאט בארוהינט, דך האט ױ װאס מאס, זעלבער דער אין

 קײן אוועקנעםיהרט איהם האט זי בארוהיגט. אנדרע אויך
 די אז געהאםט, האט זי קרובים. נעהאט האט ױ װאו בארדא,

 אזוי טאקע איז עס און צױטטרײען אביסעל איהם װעט רײזע
 גליקליכען רוהיגען, א דארט פארבראכט האבען זײ נעװען.
חוחפ.

איהם, פאר ענטפאעקונג אן געװען איו בארדא םון ברעג דער
 נע־ די טעמפערעמענט, זײן ענטדעהט איהם האט וואסער דאם

 אוג״ זײן איז געשטורעמט האבען װאם פארלאנגען, ע6בעלמאפ
 פריה דער אין אײנסאל ברוסט. פופצעהךיעהרינער #רוהיג
 שי\*, נרויסער ײײטער א םון אנהומען דאס דערזעהן ער האט
 סנים׳ער װעמעס מענ׳פען, אננעתוטען זײנען עס װעלכער אויו»

 יצענדער. װארעמע םיז זון דער םון אבגעברענם געװען זײנעז
 בא־ די דערםיהלט אמאל מיט ער האט שיר דער אױף הוקענדינ

 נעםאכט, אומרוהיג אפטמאל איהם האט װאם דעם, םון דײםונג
 ^טרעבוגג ציטערדינער אונקלארער, אז מיט איהם אננעפילט

 הענט, די מיט אננעמען געקענט ניט האט מען װאם דעם, צו
 נאך ציעל א לעבען, זײן פון ציעל דער געװען אי! װאס אבער

/ קאארער. ניט דערװײל
 אומבאדיננט װייט, דער אין אהין, אװעה אויך וועל ״איד

אוועקםאהרען״.,
 אנשטרענגענדיג הענד, די מיט פגים דאס םארדעקענדיג

 איז בילדער, נײע םארצושמעלען זיך כדי װילען, נאנצען זײן
p דער אויוי מוטער ?יין לעבען געשמאנצן אנדרע n שיו*, םין 

 ער האט װערמער אהן בארדא, םון אוועהגעפיהרט זײ האט װאס
 רױ װייטען, דעם אויח װאםער, אוים׳ז הימעל, אויםץ גמ׳קוסט

 װאונ־ םים פול לעבען א םארגעשםעלט זיך האט ער שםח, העען
 r האבען עס װעלכע צו האריזאנטעז, אוגדערגרײכגארע די דער,

 נאנצען דעם געפיהלט האט ער הענד. זייגע אזיםנעשטרעתט זיך
 באשלא־ האט ער ױגענד, גציהענרער טעכטיגער,̂ un פיז כשוזי

 םון יאך ליעבעז דעם אונטער םון באפרייעז צו אױך זיך סען
 זײנע לוים לעבעז זײז איינארתען איז רמיאל, מאראם דעי

 איהם האט װאס יקראפם דער צו זיך אבמבען םארלאנגען;
 ־— געםיהלט ער האט — הראםט דאזיגע די פאראוייט נעמיגע!

 רוה אין איז װאס ׳ריעז גרויםען דעם םיז געמוםעז אידס איז
 גענענד, דער אין ערד בעתקל הלײז א אונםער ג^לאנמה איצס

געליטען. און נעליצבט אויסנעװאיאמן, איז ער װאו
I* פאלגם) (פאדמזעצזננ

j י» יי tr tm  ® u7yurwBfwvi אק דערחערט דך חאס וזןס
תן יו1« ימוס #וױכמד :1זתצךמסראלצ כדפ באגאסעז מו

 אצע אין צויצױפען גאנוםען זיד איהי IW וזאס « —
m וײםען, w w n  m*!

 גע־ װיניאלא אנדרזן האם שייקצ דצד אױא שםעומננדינ
חענם. זײנע זײ צו אויסמדפטדעקט ̂אין שםײכעלס

 י «ון אידי« נ
גירענבערג. אכרחם

(י^םאן) ־
יוא׳לםי אאלמא פון

 סטײט יאדק נױ אין נעהמ א לויט )1
 צו פעסטארים די אין ערלו^בט ניט איז

 אויא דאחם םאדערעז מיד^ רויכערען.
n* *י ניט םעסבערס אונזעדע f■ 

 אד• חור . מעפער. די איז כערע!
 ארת־ דוימחנן פאר װערט װאס כײטער

 גיט ײניאן די קאן מאי םיז טעמצשי<ןט
 םח ממעפיט חום םאר דיעגסםיימעז.

 איחר דארפט אינםערעסען אײגענע *ױיזןרע
 קײן נים ניט שעפער. די אין רױכערען נים

 סאנוםעתטשוחנתר אײערע י נעלעגענ׳הײם
v די םון אדונטעחמיקצז אײך זאלען v r 

 את עס ײען יעצט ;אך איבערהויפט און
טרײד. איז סלעק
 אקטאבעד טען15 דעם םיסװאך )2

י אין אדװערטײזמענט אץ ערשיענען איז  ו
 םון םײפןןר), טרייד (א א־װער ״װאםענס

 זי יװעלכען אין םײער, איז שער םירמע די
 קענען ז̂י אז בײערם, די אינפארםירט

 יי*ט #$75 םאר קאוט א םארקױםען יעצט
 m ג^ײד דאלאר. 125 װערטה דעם האט
 1 האבען ערשינעז איז אדװערטײזמעגם דער

 »ט1אויסגעטײכ מאנוםעקטשורערס אײניגע
 דער םון ארבײטער די <וא^ דערםאר אז

 ארת• האבען םירמע אויבענדערמאנטער
 קע• דארום פרײזען זײערע םון טערגעלאזט

זײערע םארקויםען מײער איז w נעז

u p y m p בײ׳פפיעצ איהר me ת וייערע w< ױנ u n, וואט 
 ארויס״ עםעס prnFi אין צורי^ א\ין» אויםנצכוינע} נעזוען 1זײנע

מעהנהײס זײאד גערעכם: נעווען איז םעלינא רופעגדע^
נעממאגמן. פאחפיידצנסםע די באפר^גען געמענט האט

 שעהנהייט, ?ייעד םיז םארטימ־ענאדםמקײש דער דאנק א
 דאזיגע די אס אנצמזענדער. נאך אדיסנעועהען זײ האבען

 גרא־ די פון געזוארען אונגמרגעמראגען נאך איז מעהגהײט
 פון נלאמ דער פון קערפערס, ״זײצרע פון גאוחנגומצז ציעזע

 וויהעס. לאמע זײערע םון ציםעחמ דאס און אויגען זיתרע
 םארי־ םאר באוױזען זיך %זי האבעז געפודערט^ און נעםארבםע

 נעהײסניס־ א עפעס אק םאתויהעלט <יכמ, איגײעם אין לואיז
 םיט פול געװען איז זײערע באוועגונג םינדםטע די פולקײנג

 אז *וימגעזעהען, האם עס װײבליכקײם^ אײגענטיםליכער
 און תדען ווערען געפעצעז געװען איו פרײד גרעסטע זײער

ר נעײעז דאס איז אומעטום.  איע־ לאנגןנז 1פי חמולסאס מ
 אומבאזיג־ אז געװען זײ אין וױרהציך איז עס אדער זיך, איבעז
 אונ־ זיך םארײלואיז האם וױלענדיג גישט ? שעוזנהײט בארע

 כא־ רימבײשע יײערע פון כשוח דעם אונטער מערנעיעבען
װעגונגעז.

הא״ ברעסען, אונטעתעםיהרטע מיט געםארבטע, יא, ...
 אויםגעהאקטע פאדזיכטיג װי אויסגעזעהזןן םאדט אבער זײ בען

 אין געלויכםען האט שעוזנהײם זינדיגע א עפעס םםאטוען.
 אנגע־ זייערע אויןי נעברענט העל האבען װאס אויגען, זײערע

 ארויםגע• האבען היםעל דער און זון די פגים׳ער. פודערטע
 אױנען, סאםירען איהרע םון דיאר, גאלדענע ראזע׳ט פון לאכט
 געװען זײנעז װאס און געביטען ווײלע אלע זיך האמח װאס

 געהאט האם זי סאםעט-וײהעם. שװארצע םיט ארומגעצאםה
די אט נריסט. באםערהבארע קוים פױט קערםער בויגזאםעז א

(םארםזעצוע).
דײן םון ארונטער דך לאז און םארײצואי?, םיך, פאלג —

 באדיחד אםת׳ע די אין רעכעטע א אפ זיך גיב פעדעםטאל.
םיט זיך באסען אצע זיינען וײ מענער. די פון <ישען

 גע־ אלע די װעגען טראבט א גיב אדאז׳ען, פאול צויט זײ
געהאט. האם קלאריסא װאם ליעבטע,
_ ראזא, שוױיג, ־־־ ע! ױ םיך שרעהט כײחנ איהר שו

־־־־ ' י זעהר.
הא״ נעװארען, ערמןטוינט איז שוועסמצר די ווי זעהענדיג

 ראזא שםײכעל. א םיט זיך איבערגעהוהט איננערע די בען
:ארויםגערעדט שטיםע שטילער א םיט האט

 דער וחנרען נעוואר זאל דאס אז זעהן, דאר^ מען ־—
 נצםצן :םיטעל איין בלויז דא איז איהר צו * אגדרע. שעהנער

 דערפאר דערפאר. זײן דאנקבאר װעט זי און געװאלט מיט זי
 התוטן די םדײע.^ און איבערגעגעבענע אן זעהר זײן זי ורעט
^ סוף... צום שםעטער... קומען װעם

? איהר זײט באשעפעניש ס׳ארא —
 איוד צוזאםענגעלײגט םארי־לואיז האט ערגערניש, מיט םול

 כא^קם אויםםערהזאם ברוסט, קלאפענדער איהר אויף הענט רע
 1אי געזעהן איצט האט זי װעלכע שװעסטער, אײגענע איהרע
 אויגען עדשטױנטע נעעפענם ברײט מיט ליכט. אמת׳ער דיער
 די מיט אנגעלײגט שטעד«ענדיג ?שעבי, צוגעהערט זיך האם

 געעםצנם טיר די זיך האט אםאל םיט טיש. אן עלעגבויגענם
 הע־ און ציםעה אין אוײינמװ־יםעז ויך האט הינט םחנה א און

 שטרויצ־ דעם טיט צוהיצטע, א גאנצען אין סעלינא, — זײ טער
 גלוט־רויטע און אויגען גלאנצענדיגע םימ זײם, א אן הוט נ?ם

 קערבעל אנגעםאהמ אן געםראגען האנט דער אין האם זי ליפזןן.
די פאר ארטיקלען טואלעט םארשײחגנע און פרוכטעז מים

 זײ- יעאנד; זײן םארבראכם אנדרע האט םו־אד^יר נים
מעז שםענדע Tt האבען עלטעחנז נע ׳  וחנז געקדמט. זיך יײ̂י

 וײװאל, םרײליק םיט נעהאט חתמח האט ודיגאלא העהםאר
 חתונה דער דאמ, א אז דעם, וחמען נעטראכט בצו•? ער האט
 אונשול־ און פראכםםוצ א םון באזיצער דער געוואחנ! ער איז
^אטא םײדעצ דיג  םיט גראציע, םים םול געזוען איז הע

 און פגים פריש א זי האט געחאט און שעהנדױיט צערטלימגר
 נעפל^נט זארגפעלטינ איז שעחגהײט איתר ;אױגען היםלישע
 ״אי? ׳ריינע א װענט. קלויסםער פון שאטען דעם אין נעװארען

 װינאלא העקטאר װעז נאנען. די זװוישען אױפנעוואיןסעז זי
 געהאט װאס נאר זי איז פארשלאנ, א געמאכט איהר האם

 אריין, הײמליכען.הײזעל דעם אין קלויסטער פון צוריתגעסוםען
 דער םון ברענ דעם בײ אױסנעבױט האט פאםער איוזר װאס

 אלםער אז פון געװארען איבעתעבוים איז הויז דאם מארן.

 באדײ־ א פון פארשטעהער דער נעװען איז װיניאלא סיהל.
מאן, נעזונטער א געוחגן איז ער שאםפײן. אין פאםיציע טענדער

 נעװען צוגעװעהנט איז ער זינ*יכער. א און הרעפטיגער א
 א םיט חתךכלה. געװען לאגג ניט זײנען זײ זעען. לײכטע צו

 די ער האט אםענהעחױנתײט אנשכמקצנדער און פדעד^יכער
 צר געקענם האט ער טעמםא. גיכקן א מיט געמאז יאג א זאך

 רי אז געצװײםעלט, ניט האט ער און הערצער זיך צו *יהעז
 םס הארץ דאם נעװינען איהם פאר װעם אײגענשאפט דאזיגע

 אװעקגעפיהרט האט ער װאם מײדעל, רײנער ציטערדיגער, דער
חתונח. דער פון אװענד דעם אין זיך צו

 האט ער ווען ערשטוינונג, וײ\ געװען איז גרױס וױ אבער
 זײן געגען ױך שטעלט זי א? אוטדוהיג, איז זי או באגמרסמ,
 ברײטער זײן אויף איצײז, איהם מיט בלײבענדינ אײנפלוס.

 מאנםפארשוין שטרענגען םרעמדען, דעם אין זי האט ברוסט.
 נע־ ליעבליר אזוי נעכטען האט װאס חתז, איהר דערגענט ניט

 שחוח אינסםינקםיװער אונבאגרײפליכער, אץ עפעס שמײכעלט
 אםגעשםיגעלט זיך און וועזען גאנצעס איהר אױםנעכאפט האמ
 בא־ א דערםיהלט זיך האט ױ ווען אועע;. בלױע איהחו איז

 באװעגט אויםגעשפרונגען, זי איז פארבלוטיגטע. א לײדיגטע,
 שטענדיג אוי^ שוין איז װעלכע ;עקעל םתיאלאגישען א פון

איהר. מיט פארבליבען
 גע״ האט ליעבע לײדענשאפטליכע און ײילדע םאנס איהר

 אנ־ איז נשסה מיסטישע איהר און לײב צאדט איהר שניטען
 פארג׳ד זיך האט הענריעטא ;שרעק מיט הארץ איהר געפילט

 גיהנום׳שע אלע זיך געםינען םאךחיה איהר אין אז שטעלט,
 אויס־ זײגע םון םרײהײט דער םון אויפגערעגטע אן קרעפטען.

 נאר שטעלוגגרפא איהר אין האמז װאס באותטמעז, דרוקען,
 און םרױ אלס פליכטען איהרע מים שײכות קייץ געחאם ניט

 איהר צו עצה אן נאך נעיוענדעט זיר זי האט קריסטיז, גוטע
 אומארמונ־ װילדע די צו זיך איבערגעבעגדיג און, גײסטליכעז

 איז הענהער, אנגערוםען הארצען אין האט זי װאם דעם, פון גען
 וױ שטרענג, װעזעז, לײדענשאםטלאז און פאםיװ א געװארען זי
 זײ־ םון אפגעריםעז קרבן^. א װי אונטערטענינ און ריככמר, א

 זײז צו אונפעהינ םאלשטענדיג םארנ^ניגענס, נעװעהנלימ נע
 גיכען אין ־װיניאלא האט ױננ־סײדעל, א םיז ערצײןער דער

 ערנירע־ אזוי איהם האט װאם ראל, די שפיעלען אריפגעהערט
 צװייםעל־ א פון םרויען באהערשט װידער האבען איהם ריגט.

 ניט־ ?ײגע שטיאעז געקמנט האבען װאם כאראהטער, האפטען
 דעם וועגען חלום דער איז םארשוואונחון פארלאנגען. ד«ויכע

 שטארקען דעם און מיידעל בלאנד-לאקיגעז חנם צײישען גליה
מאן.

 הענריעטא האט בלומען, א^הרע ארום ארוםנעהענדיג
 מור־ שרעהליכער דער װעגען געהאט ניט אהנונג קײן אפילו

ם#דראמא באתענער א װ  אן'אײבמען מאממ נעדארפט האט .
 מיטץ םארנעהומעז טאחע איז האם װײב, איץ םאז צווישען ײס

 געװארעז אן דאז פון איז פרױ ױנגע די :אנדרע םיז נעבורט
 צד נעווען נרײם איז ‘און װילד געװארען איז זי בצויז.םוטער.

 זיך אײגגעםאלען װאלט איהם אויב ימאן אויפ׳ן זיך װארםען
 העה־ אבער אינגעל. םונ׳ם ערציהונג דער אין ארײגצוםישען

 גע־ פארלאננט. שטארה אזוי נישט גאר עס האט װניאלא טאר
 דאם פארלירענדיג געליעבטען, א פון האםנונגען די אין נארט
 אונטער אונםעתעװארםצן זיך ער האט זרדזז, זײן אױו« רעכט

 געלונמד ניט א אױף װי תתונה זײן אויף געתוקם און מזל זײן
 זײנע אױ«« דערםיהלט njrnn ?יך ער האט םרײ ;נעם^עפיזאד

 אלצ אויוי צואװארםען געטםען האט צר #רײ*ועס געשעםטליכע
 בײדע די האט ער װיין. שוימיגען און צערטליכסײם זײםען
מן א  ער פריעדעגהייט. צו טײװלישער א מיט פאתעלײנט ז
 םרױעז, צו צונע^זטאנען נראב איז ער געשעםטעז, גצםאכט האט

 םדויען, אונבאתאנטע אלע נעצצן זײגע אין נעכאפט האט ער
 װאם חמז, א װי אריין, װענ אין געתוסען איהם וײנען װאס

רויב. איהר אויף ױך װארפט
^ר, א אין געװארעז אויםמזוויגעז איז אנדדע  א איז גר

 נעיתן *ױז ש»צר באזונדערם סבימז. אמערטחנגצימפי םשוט
גע• יאהד אין זעקס םאל װמיאצא העמטאר pm דאסאצט

 את• װילען-צרקלערען םיר ביליגער. קאוטס
 דאר םון ארכײטער די ׳אז םעמבערס, זערע

 זייערע פון האבען םירמע דערמאנטעד
 םא• מיר און ארונטעתעלאזט ניט פרײזען
 אין םעמבערם אלע אונזעדע אויוי דערעז
 זײא• םון ארונםערצולאזען ניט אױך טרײד

װײדזשעס. רע
מײדלאך i נױכדנ אמ עס ווארדם נעפרענם, חאם tנים מעמבערס אונזערע םין םערקזאמקײטצאד- די םיט געהײטנים צעבעדיגער דער אט םרוימןינז/ דאזינע 

 אין זאנםאנ, ע. ר. צו ארבײטען נעהז צו
 איז שאפ דיזעד דזשדידזי. נױ עדזשוואד,

 יעצט םיהרט ױניאן די און סקעב־שאפ א
פירמע. דעד געגען סטרײס א

סעקרעטער, לאנגער, ל
 און סקוירש קלאוק׳ באארד׳ דז׳יאינט

יוני^ן. .מ«כער רי»ער

ד װאלט איד.ר םארגעסען. ביט גארנישט האב איך —  מ
 צװיײ דער אויף איעע אויסשטעלען אײדער דאנקעז, מיר סער
4ב»ה א דערזעהען זײ ײען העלבער, װי אױגען, טער

!סעלינא סײדעל, גוט א ביסט דו —
־ :געזאגט ראזא חאט װײטער לאכענדיג און
ותז אונז, צו װענדעז ?ענען שטענדיג זיך װעסט דו —

רײך. זײז וועלעז טיר
! !םראגע א —

 צו־ און טיש, פון װינהעל א געמאכט רײן האם סעלינא
 נעזאנט און זײנס אפגעגעבען יעדען זי האט אצץ, לײגענדיג

דערפון. פרײז די
װי• און סו, אכצעהן שולדיג מיר איהר זײם ׳דערוױיל—

שענתען. ניט אבער אײך זײ איך קען זײן, ניט זאל איך גוט
 ווערדע םים און םראנק א דערלאנגט איהר האט ראזא

רעשםע. דער םון אפנעזאנט זיך4
סו. צװײ פארדינט איך האב —
 םון אראפגענוםעז האסט דו װאס דאס, צו דערצו לעג —

 רײזע־ל,אס־ אפגעשפארט זיכער האסט ת געלד, מוטער׳ס דער
אםת? ניט םאריז, נאך טען
!אסת — ־

 אויב ווארם, הײז פארלירעז נים דעם וועגעז װעלעז מיר —
אוינען. די אין אםען טאן pip א אונז מינום א אויף ותסט דו

 װאלט אײך װי אויס, זעהט עס אײך? םיט איז װאס — .
נעטאן. ביס א עמיץ היינט

 אויף בלי? פרעגענדיגען א אױסגעשטעלט האט סעלינא
 עלםערע ’ די האבען שװײגענדיג זשעני׳ן. און טארי־לואיז
 אינגערע די װאס שפיל, טעאטער דעם אויף געקוקט שװעסטער
 געװאלט האבען זײ און אויפגעשפיעלט, דא האבען שװעסטער

 די צוקונםט די צו זײ פאר גרײט אײגענטליך װאס טרעפען,
 דער צו אײנע דערנעהנסערט זיך האכען שװעסטער אינגעחג

 צו צוגעדרי?ט ?עפעל בלאנד איהר האם ראזא• צװײטעד.
4 ׳ פלייצע. :עאגי׳ם
כיםרע... נים ביסם מײדעל, גוט א ביסם דו סעליגא, —

 איצט עפ?ם װענען זיך האם װאס מארײלױז, האט װאס נאר
 םאר םיר שםעלמז אימענטליך וואס אונז, געםרעגט ׳דאכם5פאר
 אםענהערציג, זאג לעאני... און איך בײדע, סיר זיך... מיט
? אונז װעגען טראכסטו װאס

 אױס־ לאכענדיג האט —־ !פראגע א דיר האסםו אט —
סעלינא. געשריען
*1אוי ?אפ דעם איצט דיר כרעכטטו מארי״לואיז, זאג, —

? ראזען און לעאני׳ן נ״ון עצם דער איז וואס ״דעם
 װאוילע גאנץ דינען זייי אז איה זעה ערשטען אלעם צום —

מיידלעך.
!בראװא —
 עדד םײן אױ^ אײד איר זאנ ,Tt צװישעז רעדענכינ —

 אױסגעסייס־ וואונדערלױ אונז האט מאמצ די אז װארט, דען
 גע־ סעגליכעז יעדען פאר !אויסנאזזם אהן אצע, און מערט....

!שםאה
 םון ציפען די םים ! געשםאה מענציכען יעדעז םאר —

!אםת דער רעדם ^אוםשוצד דער
האט לעאגי טאגצען, געטמען חאמ צוםרידעגע, א #רא*זא

 ביג ״װאן םון געדאנה דעם דער׳הרלענעז
 רעםארט פרעזידענםס דעם װען ױניאן״

 טויט. שוין איז געדאנק דער אז לױטעט,
 גע־ ״געשליכטעט״ םראכע גתיסע די איז

 םיעלע פון איבערראשוגג דעי צו װארען.
 גע־ האט עס וושלכע פדאנע די זיך ד.אט

 פאר־ אינטערעסאנטסטע דאס ?ײן דארפט
 װאס דעם צוליצב אינטערעס דעם לוירען

 דיזען פארטײדינט ניט קײנער האס עס
געדאנ?. סיעם

 נע־ פיעלע בײ װאם אויף איז וױכםיג
 דער אז דערפאנם מען האם לעגענהײםען

 גע־ נים גאר האם וױטפעג פון סםרײק
 ױניאך. ביג ״װאז דער םיט טאן צו האט

 סטרײק אײנפאכער אן [vwn איז זנס
 בארגײ־ ״קאלעקםױו םון ר<כםע די פאר

 רעגי־ דער פון אונטערדרי?ם אין ניננ״,
 באל־ געבען פרײהײט םון נאטען אין רוגג

שעוױזם.
 די אױך 1לא קאנסעװראטיזם דער

 ארויס־ זיף האם קאנגרעס פון׳ם ״םאשין״
 אנ־ פאר רעזאלוציאן די װען געצייגס
 איז סעקרעטאר שטענדיגען א שטעלען

 רעזאלו־ דער פון געװארען צוריקגעוױזען
 דער געװען איז דאס קאנײמע. ציאנס

 אנװעזענדע די צו םורפרײז נרעסטער
 פון אײנקונפמ דער אז וױסע;דינ װעלכע,

 און דאלער, 40,000 איבער איז קאגנרעס
 ארבײט פעהר האבעז פון װיכטיגקײט די

 װען ארגאניזאציאן. צו באצונ iאי נעטאן
 צו גוט געװארען גענוטען איז וסדט ר1ח

 א האט רעפארט, קאײיטעס דער הײסען
 האל. אין אפגעקלונגען ״״נא מעכטיגעד

וס דאך  און געצװײפעלט טשערטאן דער ̂ד
 הענד. בײ וואונמז גענוטעז אםאל נאך#

 דריםען צום דאז כעצוױיפעלט, *וױדער
 סטענדינג א טיט גענוכיען סאל

 ענדליך געצװײפעלם. וױיםער און װאום,
 אזוי אין גענוטען, קאל ראל א מקן האט

 נאןי שטיטען נעטוזט האכעז ׳פיעלע וױ
 וױיס־ אעםעתאציאנאלע די װאס חןם

 cm פאר :עשטיטם האבען ירעזױ־ענםען
 דדײפער םעדי סעקרעטאר ןױיםוױיליגעז

 א צײט זעלבער רĴ צו איז (וועלמןר
 פריגטיננ־ גאוחנרנצוענט דער איז םארמאן

 גײ אין װערעז צו ערװאדטעם און אםיס
 פרינמער). ?עגס דעם אפאינטעם כען
 םריהער האבען וועלכע וײ פיז פיעלע און

 שםענ־ א םאר שסימען צר סדט די ^געזזאט
 זייערע אז זעהענדיג סעהרעטאר, דיזען

p ניט פאר 4שטימע בעאממע p שםענדי־ 
 וױ געשטיסט זײ האבען סע?רעטאר גען
 יןאםיטע פון רעפארט דעם פאר׳ אח .זײ.
 שטימען, 460 נעװאיעז אפגעכמבען איז

שטימען. 209 געגעז
 n םון אז באמזנר?עז צו איז וױכםיג

 הוױ־ פראײינץ דער פון דעלענאטעז 270
 ארײנגערעכענמ שײז איז װעלכע און בעק
 האבעז מאנטד^ןאל, םון פאליסלײײ 10
 דער פאר געש^טם 250 װי יועניגצר טם

* רעפארט. ?אטיטעס
װאך). נעקסטע (שלום .ז

 צו געמאכט האט פאנמאזיע, רי גערענט האט באװעטנגען טע
דנען. דעם פארלירען

צוגע־ װי אזוי האם עלעגאנםע, אז אבער םולע, א לעאני,
 טונקעל*?ארע איהרע םימ באדוישוע און לײדענשאפט זאנט

 גאלדענע אױםגעפלאםט האבען עס װעלכע אין שװארץ־אםלעז,
o נעוועז איז נעזעל ארינינעלעז אחזר אין םונקען. m t ארויס־ 

 האבען שװעססער בײחו זײ װען וײיצענדעס. אח חםענדעס
 גע* אמיסגעגלאנצט פױילער זייערע סון האבען געשםײכעלט,

ציין. שטארפע זונםע,
..M? מארײלואיז װיסעז, נעװאלט עס װאאשם דו —
 איהר צו אײגגעבויגען ראזא זיך האט אויפגערעגמע, אן

שװעסטעד. עלטערצר
 הולט״ גײעם דעם פון אנהענגער די כלויז זײנען מיר ״־
פריםטערינם. הײנטיגע ויעדעז, װילעז סיר פריסטערניס ותנםענס
ארויסגע־ האט — !פלױדער־זא? ח שכדל, שוין װער —

ארעם. אין ראזען נעטא; גןנײפ א איז סעלינא רעדם
 א בלײבסם דו װאס מארי־לואיז, טעות, א מאכסט דו —

טורעם! מארםארגעם וױיסען דײן אויח צוגענגליכע נ״שט
 דך האט עט א\ן ?אפ מיט׳ן געשאקעלט האט מיידעל דאס
 םאדײלואיז איהר. ארום צעגאםען איז שײן א אז געדאכם,

אויף :שװעססער דרײ די אויף געקו?ט צאדט און מילד האט
לעאני׳ן. און ראזע׳ז סעלינע׳ן,

%

 זײער פון געדאג^ דעד נעװאחח קלאד איהד איו ענדליך
^ אײביגער דער פיז שעהנהײט, ט ם א  צושטעלט איז וואס פ

 אםטמאצ און רױב שטענדיג װערען װעלכע מענער, די פאר
 בא־ ניט און זײ אויוי גע?וקט האם זי זיגער. גאד דערנאך
 א שמייכלענדע, א םרײדיגע, א האט װאס זשעני׳ן, םערתט

 געװעןז עם איז אזוי א, אהיז. ערנעץ געשסרעבם אויך נליקליכע
 אין אפגעשפינעלט זיך האבען הימעל דער און זונענשטראלען

 אויגען לעאני׳ם אץ געצוגדען זיך האבעז םײערלעך !ראזע׳ז
 סעלינא שםייכעל. איחר באלױכטען האט לײדענשאפם די און
פרוכם. זאםםיגער א אויף עהגליך נעװען איז

 אלײן זי אז פארגעסעז, מארי־לואיז האט ?נאה איהר אין
 ברוסם. פראכטםולע א האט אח געבױט פײן איז זי אז שעהן, איז
 פון געסאטערט אינסטינקם, םרויען איתר אין אויםגערעגטע אן
 נשפח איהר וױ מנםיהלם, u האט פארלאנגען, ערװאכםע די

 אונערװארםע־ אן מחיער. ענדלאז^ן אז פון באהערשם װערט
אויםצוציטערען. געמאכט זי האם םיר דער איז b»^p טער

— סעליגא״ געואגט האט — ׳ם*יאר דער איז דאס ־—
 עפע־ איהם געה איר מאר^ אוים׳ז באנענענט איהם האב איך
טיר. די גען

?ארידאר. אין געײעז זי איז שפרונג איין םיט
 כדר װי איהם פאר װײזעז ניט אבער זיך הענען םיר —

 אויםגעשריען אויםגערענטע א| האס — אננעטאן״ איצט זײנעז
סאדײלואיז.

 איהם ןןעאען סיר #םענסםער דורכץ ארויס שפריננ —
איײן ציםער אין זיך צי װעספדקוםען ביו םארהאלמען דא

 נאכטאו געװאלם האט עס בײשפמנל װעםעס םארײלואיז,
אבעי פענסםצי״ צום געטאן ווארוי א ויך חאט זשעני, אייך

 סאלעקשאנם ׳ שעפער סלאוק
פאנד דאלאר טױזענד ססז םארן
סט., טע33 איסט 3' פאגעל, ב. ל.
ראלאר. 22.00 פענסטער, ב. דורך

 טע25 װעסט 138 גערשטען, לואיס
דאלאד. 34.00 טאוב, מארריס דורך סט.,

סנ^, טע23 װעסט 135 גאלדען, ם.
דאלאר. 11.50 לעמפעדט, ל. דורך

 ׳סט. טע25 װעסט 48 רובעל, מאקס
דאלאר. 32.00 בערמאן, זז. דורך

 לע״' א. דודך יהא. און ק^העז עדװארד
דאלאר. 14.25 ורענסאז,
 א&על• סעס דורך קערענבלום, און שיױ

דאלאר. 9.00 באום,
 גראזינ• דורך קא., דרעסס ג. און ר.
1.00 ',PD .דאלאר

ד.1.00 פינהוס, דורך נא־װעלטי, זיגעל
 םט^ טע27 א. 114 מאנדעלבאום, נ.
דאלאר. 13 סײזלער, ם. דורך

 דורי שולהאף, ארן פרידמאן ראכצנטז,
דאלאר. 12.00 קעללער, ל.

?אװעג״ דורך’ 'ליעבהינד, איז ראזען
דאלאר. 10.00 סקי,

$159.75 --------------•* טאםא̂י
1910.18 — חװיטירט פריהער

$2069.93 ----------צוזאםען
 קאפלאװיטש, םילים

ב. •wn םיעזמורער

אנערקענונג־רעזאלוציע
 םרענטש די פון ארבײטער די ״םיר,

 ׳סנ^ מע8 א. 21 קאםפ. סוט ענד קלאוקס
 אוץ ר*(ס הערצליכען אונזער אויס רריהען

 אײדזשענר ביזנעס אוגזער צו אנערקענונג
 א^ גוטמ און לייםטונג זײז פאר עלקין, מ.

 וױנשצ* מיר און שאפ, אונזעד פאר בײט
 ארביי pn אין ערפאלג \וײטערען איהם
 ױניאן.״ אונזער םון םארשטעדער אלס

גרזס, מיט
םי»ערמאן, ,P'3cyt הערי

האט^י די יאלע בלײמאז, אלגין,

 אייג• אונזער פון םײםגליעדער
 גריימ זײט !טעמעשאגעל

 ערעפענונג גרויסער דער צו
על אונזער פרן מנ ײ װק  עד

שיעטער, געטמןרעס םיזאז.־
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ביכעל ־ נאטח דעד&סםאױס פון
 ױניאךפאר־ און ױ;יאנס ארכײיטער

שטעהער.
 נביאות־ יפון װעגיג זעהר האלטען מיר

 אינדוסט־ די װאס טיט און װי זאגען,
 אײנ־ װאשיגגטאן, אין קאנפערענץ ריעצע

 זיך װעט ־זויצסאן, פדעזידענט פון בערופען
 געמאכט װעט עס אז טעגאיך, ענדיגען.

 צוױשען קא״יפראמיס געוױסער א װערען
 װעט דאס אבער קאפיטאל, און ארבײט

ן זײן נאר י י א ־ ו צ א ז ע ר ד
 דער אין םאפיר. אויפ׳ן ׳ם ע י צ

 געװען. װי באײבען אצעס װעט פראקטיק
 גע״ וועאען ארבײט ניט און תאפיטאצ ניט

 די דורך נאטור זײער אין װערען ענדערט
רעזאלוציעס. נעםאסטע
קאפי׳ יפון פארשטעהער דער געדי,

 צו באצוג אין שטזןאונג זײן מאנט טאצ,
 הײאיגען א פאר ארבײט ארנאניזירטע

 צי באמת, עס מײנט ער צי פוינצים.
 ער װען אפיצו, וױכטיג, ניט איז גיט,

 פרינ־ א זיכער עס איז ערנסט, עס םײנט
 אינ־ זײנע םון דיקטירט װערט װאס צים,

 גע־ אזוי שױן איז םענש דער טערעסען.
 דאס אײנרעדען, זיך זאא ער אז שאפען,

 איז האנדצונגען זײנע פון מאטיװ דער
 םארלאנג װאנעדיגער פראסטער, א ניט

 .העכע־ א :אר זעאבסם־באפרידיגונג, םאר
 מאטיװ, א ״םריגציפ׳/ א מאטיװ, רער

 אינ־ פערזענציכען זײן םאכעז זאא װאס
 אינטע־ דעם מיט צוזאםענפאלען טערעס

 אהן פרינציפ, א ;כאא דעם פון רעס
 גע־ װאאט געזעצשאפט גאנצע די װעלכען
זעא־ דאס אז מעגאיך, גרונד. צו גאנגען

 םון פארשטעהער די מיט פאא דער איז בע
 פרינ־ פון רעדען זיי צד. אנדערען דעם

 םון מעהר עס איז באטת װעהרענד ציפען,
 שעדד בעסערען, א שאראאנג:אך דער אצץ

אעבען. נערען
 איצט מיר זעהען דערפאר טאקע און
 פאדע־ מיט ארױסקומען ארבײטער םיעצע

 העכסט־ראדיקאצ, קאיגגען וויעאנע רו־נגען,
 אז םײנען, געקענט װאאט טען אז אזוי,

 אויך איוײן זײנען ארבײטער דאזיגע די
 מיט מעגשען מענשען, ראדיקאאע זעהר

װײ־ אטת׳ען דער אין אבער פרינציםעז,
 די אט פון גופא ארבײטעד די גארניט סען

שסע־ און אזױ האנדאען זײ פרינציפען.
 דאש װײא פאדערוננע;, דאדגע די צען

 װאכעדינע, זײערע זײ פון פארלאננען
אינטערעסען. פשוט׳ע
מײגונג, דער םון צמשצ, זײנען, מיר

 און םרינטערס די פון סטרײק דעם אין אז
 די םון סטדײק דעם אין אדער פרעסמען, .

 פון ברעקעא ר,ײן ניטא איז אאננ׳שא־־טען
זײע־ געגען רעבעאיאן כאװאוסטזיניגער א

 א געװען װאאט עס דאס און םיהרער. חנ
 גע־ װאאט אימיצער װען טעות, גרױסער

 *טאוס־ א סטרײקם די פון אט צוינען
 רענ?־ דעד ארבײטער, די אז פאאגערונג,

 אינ־ אין איבערגעװאקסען זײגען ענד״םײא,
 פיה־ די ענטשאאסענהײט און טעאיגענץ

 געגען דערפאר האנדאען און זײערע, רער
 אומ- םון פאא א איז דא װיאען. זײער

דער־ נעפיהרט האבען װעאכע מטעגדען,
 אױף יטטעהן זאאען פיהרער די אז צו,

 • ס י ו א זאא עס אז אזוי, זײט, אייז ־־
v שותפים, גאר זײנען זײ אז ן, ח 

 ארבײטער די און האפיטאל, מיט •"*וארטנער
 גע- סײ קאטפף א םיהרען דארפען זאלען

 זײערע נעבען זײ און באסעס זײערע נען
 רועד־ געװען װאאטען זײ װי אזוי פיחרער,

 בא־ װי ײער־װײס ראדיקאא, װי װײס
מוווםםזיניג.

 די גראיע דאס דאס, איז מעדקוױרדינ
 םראקטיש שטעהען סטרײקער לעבעאייטע

 דדטאדז־צ וױ ״פרינציפ׳/ דעמזעלבען אױױ
זיי, גלױבען אמת׳ען. דער אין כאטש נןרי,

 א אנדערע די פון אײכע צושײדט ז* אז
אגגרונד. פיםער ׳
;עיי׳ס בא־טםעהט װאס אין װאדום ׳,‘־

 װעא־ די, : װאס אין אט טענה? הויפט
 איהם, פון םאדערען און איצט רװםען כע
 װעגען זײ מיט פארהאנדלען זאא ער אז

 אםת׳ן דער אין זײנען ארבײטער, זײנע
 מענ־ אויטםיױײגע; מעניצען, ״פרעטדע״

 רעפרע־ זײ אז באהויפטונג, ץועטעס *צען,
 די ארביימער, די זיך םיט זענטירען

 אופובאגרינ־ פאאשטענדיג איז סטרײקער,
 אנ־ דאס אי׳ז, טעגה צװײטע זײן דעט.

 דאזיגע די אז םאל, דעם אשילו גענומען
 גע־ א זיך רעפרעזענטיר^םיט מעניטען

 שטאהל־ארבײםער, זײנע םון צאהא װיסע
 פון ארבײטער איבעריגע אאע אבער' װילען

 םיט ער קען פאלגליך און װיסען. ניט זײ
 צו בארײט איז ער פארהאנדלען. ניט זײ

 אינ* ארבײטער זײנע מיט פארהאנדלען
דועא  נאר אבער קאלעקטיװ, אדער דיר̂ו

 םיט ניט ארבײטער, ע ינ י ז מיט
פרעטדע.

 די פון שטעאונג די גוט באטראלט
 לאנג^ארםען, און פרינטער סטרײקענדע

 זעהר איז זי אז זעהען, װעט איהר• און
 אויך גערי. םון שטעאונג דער צו עהנליך

 אנעל6אינטערנע׳ן זײערע אז טענה׳ן, זײ
 זײע־ אז ניט, זײ רעפרעזענטירען בעאמטע

 זײנען םאדערונגען און פארלאנגען רע
 האבען זײ װעמען די, װי אנדערע, גאנץ

 פאר־ זײערע אלס אנערתענט איצט ביז
 צױ זײ םון דארום װיצען זײ ׳צטעהער.

 די מיט פאדהאגדלען צו רעכט דאס נעטען
 איצט ביז איז דאס װי זײ, פאר באסעס
 אויס־ א־לײן װילען זײ פאל, דער געװען

 סײ־ זײ װעלכע םאדערונגען, די קעטפפען
 זײעדע דורך אויםפיהרען קענען זײ נעז,

סטמיקס.
 רעכט געבען צו ניט דא טײנען מיר

 די םון װעלבען אירגעגד אוטרעכט אדער
 צװישען קעםפםע איצטיגע די אין צדדים

 פיהרער, זײערע און אאנגשארמען די
 זײערע און פרינטערס די צװישען אדעד

 אבזיכט. אונזער איז דאס ניט פיהרער.
 זיכער איז דאם אז זיך, דאכט אונז אבער

 פארלײקענען פון פאל קלארער גא:ץ א
בארגענינג. קאלעקטיװ פון פרינצים דעם

בארגע״ קאלעקטיװ איז װאם װארום,
 גאנ־ דער זיך דרעהט עס װאס אדום ניגג,
 אינדוסטריעלער דער אין יצטרײט צער

 איז עס װאשינגטאן? אין קאגפערענץ
 זאל באס דער אז דאס, •־װי מעהר ;יט

 װע־ םארהאנדלען מוז ער אז אנערקענען,
 ענטשטעהן קענען װאס סכסוכים, אאע געז

 מיט נאר ארבײטער, די און איהם צוױשען
 גע־ ארבײטער די װעלכער צו ױגיאן, דער

 מײנט ױניאן, זאגט מען װען און הערען.
 יױ דער פון םארשטעהער א םיט כיען

 בעאמטע. אויסערװעהלטע די מיט ניאן,
 בא־ אלע אז םײנט, באדגענינג קאאעסטיװ

 ױניאן די קומען עס װעאכע צו עליסע,
 םיט םארהאנדלונגען זײערע אין .בעאמטע

 פאר סײ בינדענד גלײך זײנען באסעס, די
 םונקט באסעס. די פאר סײ ארבײטער, די
 דעם אנערהענט האט װאס באס, דער װי

 צו באצוג אין פארהאנדלען פון פרינציפ
 זײ- און איהם צװישען סכסוכים אאערלײ

 ניט קען ױניאן, די דורך ארבײטער, נע
 פאד־ פון אפזאגען זיך פאל געװיסען א אין

 ׳טטעהן און ױניאן, דער מיט קאנדלען
 דעם מיט פארהאנדלען צו יעכט זיי; אױח

 קע־ אזוי דירעהט, ארבײטער יענעם אדער
 גלויבען, װאם ארבײטער, ניט אויך :ען
 אלגע־ אין איז באיגעניגג קאאעקטױו אז

 א אין סוםען זײ, פאר נוצאיך זעהר מײן
 דאס אז • ערקאערעז, און פאל געוױסען

 די כױט האנדלען אלײן זײ וױלען טאא
 זײערע םיהרער די אױךי װײא באסעס,

םארי־ ניט זיך קענען אין ניט זײ
עי6 , א

דער אז מײנט, בארגעגינג פא*עשמדו
דעם איז רעדעז צו רעפט א ״אט ־••• ״

עצײ צו אויך און אדבײטער די ן פ %-.;

 דעם םיפ קאנטראסט א איהם םען*םאר
 הזנן דעם ̂וחן צײט. געװיסע א םאר באם

 זײן. געמאלם ניט בארגענינג פאאעקטיװ
ז ארבײטער אלזא װען  געגען זיך ^וטע̂א

 םידר ,די אז טענה׳נדיג, םיהרער, זײערע
 הײנע מאכען ניט זײ םאר קענען רער

 מוזען זאלען זײ װעלכע לןאנטראתטען,
 זאך, אנדער קײן ניט עם םיײש אפהיטען,

 װאם פאר דאס געגען זיך ̂טטעלען זײ אז
 קעםפפען ארבײט פון • םאר״שטעהער די

 אינדוסטריעלער דער אין שטארק#אזוי
 םיינט, דאס װאשינגטאן. אין קאנפערעגץ

 ריכטיגער װערט שטאנדפוגקט זײער «ז
 שטאדןל-טראסט־קע־ דעם פון פארטראטען

 דער םון פרעזי-דענט דעם םון װי גערי, ניג
 סע־ אײבאר, אװ פעדערײשאן אםעריקאן

 האבען איצט קען גערי נאםפערס. מועא
 און פרינטערס די םון סטרײק דעם אי;

 אנדערע םיעאע אין און לאנגשארמען
 גע־ ארגומענט שטארהסטען דעם סטרײקס

 בארגע־ קאלעקטיװ פון פרעטענזיע די נען
 ארבײםער־ דער פון זײט דער פון :ינג

 • אנל אין נאן נעטט פען אז נרופע;
 צײט, אעצטער דער אין דאס טראכט,

 םיײ די זײנען באהויפטעט, מען װי לויט
 געװארען ארױסגערוםע! סטרײקס סטע
 דאס איז םיהדער, די פון װילען דעם נעגען
 דעם פוץ ׳פארלײקענונג קלארע א זיכער

 פאדהאנדלען, קאלעהטיװען םון פריגציפ
 םון גרונד־פרינציפ סאםע דער איז װעאכער

 דארום זיך שטעלטי עס טרײד־ױניאןיזם.
 אינ־ די אין עם איז :םראגע ערנסטע רי

 פרעציפ, דער אז ארבײט, םון ׳םערעסען
 גע־ איצט ביז זיך האט עם װעלכען אױח

 ארבײ־ ארגאנ״זירטע גאנצע די שטיצט
 פאר װערען ערקלערט זאל טערשאפט,

 שוין האט װאס עטװאס, פאר ומבוטל, כטא
 דארח און צײט זײן איבערגעלעבט

 מיסטהוײ אוים׳ן װערען ארויסגעװארםען
 אי־ נאך איז פרינציפ דער אדער סעז,
 גע־ און לעבען דאס פאר װיכטיג אזוי מער

 נאר ארבײטער־באװעגוננ, דער םון דײהען
 װעל־ מיםפארשטענדניס, א דא איז דא

 בא־ באצײטענס ניט זאל ער װען .כער,
 דער שאדען שטארק קען װערען, זײטיגט

באזועגוננ? ארבײטער
פרינ־ דער איז םײגונג אונזער לויט

 צװי־ פארהאנדלען קאלעקטיװעז ב<ז ציפ
 און געזונד אזוי ארבײטער און באס שען

 דעם אװעק נעמט איטער. װי װיכטיג,
 באװע־ ארבײטעד גאנצע די און פרינציפ,

 װערט און זין, קײז פיעהר גיט האט נונג
 ארבײ־ דער באאפ. א אין םארװאנדעלט

 םאכטאאז איז אײנציגער, אן אלס טעד,
 ״פ^ר־ שריט יעדער באס. זײן נעגען

 דורך געװארען געװאוגען איז װערטם״
 פאדאײ־ דער םון ארבײט קאאעקטיװע די

 ארבייטער״טאםט, ארגאניזירטער ניגטער
 אויסגע־ ױניאן, דער פון כיאכט די דורך

 פארשטעהער, ארבײטעד דורך פיהרט
 וועלען צו געדאנש דער פארזוך, דער

 איןןר אט ױניאן דער פון אװעקנעמען
 און געפעהרליכער, א איז פונקציע נרויסע

 שאדען אומגעהויערען ברענגען נאר קען
 אבער באװעגונג. ארבײטער גאנצער דער

 גאר <וי םיר, זעהען זײט אנדערער דער פו; -
 האל־ קאפיטאל פון פארשטעהער מאנכע

 פאר־ קאאעקטיװען דעם אט םון דוהא טען
 למשא, געפינען, װעט איהר האנדלען.

געהען פריגטער־באסעס מײסטע די דאס

 עם װ. ג *ון גאתעגימ האלעסםיױ «ן
 יוגיאניזם. kik אז^םיט נאטירליה איז
 וועצ־ אין באמעניננ, קאצעקטיװ »tb םיט
 םארסויםס אפם ווערם ארבײטעד דער 1כע

 זאלען באם, צום ביעער את הויט םיט
 םימפאטי־ ׳*טארק זעהי דויןא באסעם די

לען ארבײםזןג די דאם און זירעז,  «ום ̂ז
 רעבעצי• םעהר און נמהד אלץ דעם נענען
רעז•

 אום נעהאנדעצם זיך װאצט דא װען
 ניט אפשר ײאצט פאצ, פאראײנצעצםע; א

 דעם,־ אויף אפצױטטעצעז זיך געצוינט
 פאצ םאראײנצעצטער אזא א&יצו כאטש
 װארנוננ. אצם דינען. נעםענט װאאט
 דעם םיט ^ט אז איז, פאקט דער אבער

 איצט דורכנעזאפט איז נייםט רעבעאיישען
 דער־ באווענוננ. ארבייטער ניאנצע די

 װעצ־ םטרײס, שאפםען דעם <»ן זיך טאנט
 דער נעװ^רעז ארויםגערופען איז כער

 װע־ םאר א<ז פיהרער, די םון צושםיםוננ
 פרע־ אויטאריטעט און פרעםטיזש טענם

 אנ־ נעםוזם זין־,עם האט װיצםןון זידענט
 מיט נאר װיצ ער אז עדקאערענדינ, נעטע;,

 וועאכע, די, ײי פיהרער, אגדערע קיין
 נעזעצאיכע ה^בען^רי מיינוננ, זײן אויט

 דער־ םארהאנדלעז. ניט אױטאריטעט,
 וױניפענ, אין סטרײהם די א; זיך ם#)נט

פאע־ אנדערע םיעאע אין און םיאטעא אין
 םטרייקם אזעאכע אן נעהען איצט צער. .

 א*נג- די םון םטרײק 'דער7י*ורס נױ אין
 װעא־ אין- פרינםערם, די םון און •««ורםעז

 םיהרער נעזעצאיכע זאגענאנםע די כע
 נעגען און באםעם די םיט דוקא יפטעהעז

 אז קאאר, װערט עס אוז סטרײקער, די
 פאראיינצעא־ א אום ניט זיר האנדעאט דא
 נעפעהראי׳כען א אום נאר ערשײנוננ, טע

 ארײננעםרעםען זיך האט װאם האנםער,
 װעאכער און באװענוננ ארבײטער די אץ

 םארניכטוננ. נענצאיכער איד.ר םטראשעט
 ארנא־ םון אײנינקײט, פיז געשריי דער

 באשיינפער־ איז עם װי יא, העז ניזאציאן
 פארלא- ה*ט אויר העלםען. ג^רניט לאך,
 $-p םון פרינציפ דער װירסונג זײן רען

 װעלכע די, װיבאלד באמענינג, לעקטיװ
 אר־ די םאר באסעם די מיט פארהאנדלען

 םאר־ שװערען א אונטער שט,עהען בײטער,
 זײע־ זיגען איז מעהר ה^בען זײ אז דאכט,

 אינטע־ די װי אינטערעסען, אײגענע רע
 קײן איז עם ארבײטער. די פון רעסען

 װאס באשולדיגוננען, די אז ניט, צװײםעל
 פרעזידענ־ די געגען אויםגעהויבען װערען

 דער און ױגיאן פרעסמעגס דער פון טען
 ױניאן, טיפאגראפיהעל אינטערנעשאנעל

 אפילו גרינדע, שטארקע זײערע האבען
 אז װערען, צװעגעבען שוין זאל עס װען
 נעמאכט װערען קאמםף םון היץ דער אין

איבערטרײבונגען. שטארקע
 עס איז אומשטענדען אזעלכע אונטער

 ארבײטער די אויב נוצען, יוגאפען פון
 קאנםע־ אינדוסטריעלען דעם אויף גריפע
 געװײ אםילו װעט װאשינגטאן אין רענץ

 דעם אין ?אמפראטים שטיקעל א נען
 פארהאנדלען. קאלעקטיװען פון פרינציפ

 ארבײטער די אז נוצען, עס וועט וואס צו
 און בלינדסײט די דורך געטריבען »לײן,

 זיײ םיהרער, זאגענאנטע די םון עגאאיזם
 דעםז אט באקעמםםען צו געצװאונגען נען

? פרינציפ
פרינ״ דער אז הלאר, אונז פאר איז עס

?נאפ װעט בארגענינג קאלעקטױו םיז ציפ
 ױניאן די םיט דוהא האגד אין האנד איצט

 פון אויפהאלטונג די פאדערען םיהרער,
 באדגענינג, קאלעקטיװ םון פרינציפ דעם
 גאר זײ פאר געװען װאלט דאם װי אזוי

 אוים, אלזא קופט עס העבסט־גינסטיג.
 קאלזמטיװ ״םוז פרי־נציפ דער װי אזזי

 זאנ־ א אויף געש&יעלט װאלט בארגענינג
 פון הענט די אין מעהר אופן דערבארעז

ארבײטער. די פון װי בתים, בעלי די
? ערקלערען זיך עס מען זאל װי טו

םשוטע. גאנץ א איז ער?לערונג די און
 אימער, «וױ ריכטיג, אזוי איז פרינצים דער

 דער אט איז אױס, זעהט עס װי אבער,
 אין געװארען מיסברויכט שטארק פרינציפ

 ארבײטער דער םון קרײזען פיעלע גאר
 םאנכער גאר אז שײנט, עס ־ כאווענוננ.

 אז פארגעסען, האט פארשטעהער ױניאן
 ױניאן, זײן פון דיגער א בלויז איז ער

 גע־ אויסערװעהלט איז װעלכער אײנער
 װעלכע די, םון וױלען דעם טאן צו ױארעז
 ער און אויסערװעהלט, איהם האבעז
 םון צארע* א כייז ראיצע די זיך שפילט

 פאדערט ער װעלכער םון ױניאז, זײן
 שײנט, עס געהארכזאםקײט. אונבאדימטע

 האט צײט • דער דורך װי אזוי
 באװע־ אר׳בײטער דער אין זיך
 ױבי סארט א אויסגעבילדעט גונג

 נאנץ איהרע האט װעלכע ראסראטיע,
 אינטערעסען, פערזענציכע אײגענע״קלײנע

 מאנטעל דעם אין *אראדירמן זײ כאטש
ױניאניזם, םון ארבײטער״אײגיגקײט, פון

 װערטער־שטרײט דעם דורך ען5געווי װאס
 אין ?אנםערענץ אינדוסטריעלער דער אױו*

 פאפיד אוים׳ן װען אפילו, װאשינגטאז,
 װערען. צוגענעבען שוין פרינציפ דער זאל
 בארגעניננ קאלעקטיװ םיז פריגציפ דער
 דאן, מאכט םולע זײן געו׳וינען ערשט װעט
 רים, דער אט פארשװינדען וועט עס װען

 םיהרער צװישען אםגרונד, דער ריכטיגער
 קלאר, איז עס װי װעלכער, ארבײטער, און

 טייל גרויסען גאנץ א איז גאר עקזיסטירט
 כדי באװעגונג. ארבײטער אונזער םון

 אױ־ צװישען געשלאסען לואנטראקט, דער
 באטראכט זאל ׳באס און כײטער־םיזזרעד

 דער מוז אכטונג, נויטיגער דער מיט ווערען
 פא־ די פון אויסדרוק דער זײן קאנטראקט

 די םון רענק־ענד־פײל די פון דערונגען
 ארבײ־ דעם םון ניט־בלויז און ארבײטער,

 װעט אופן אזא אויױ נאר טער־פיהרער.
 בארגעניגנ האלעקטיװ םון פרינציפ דער

 איצט איז עס װיימעכטיגער. אלץ װעדען
 טיײ נרויםע םון ער װערט םעלע, פילע אין

 ארבײמער־ ארגאניזירםער דער םון
באטראכט, ווערט ער פאראכטעט. שאפט

 גיגסט איז װאס אינסטרוטענט, אן אלס
 אױםצוהא ױניאדפיהרער די פאר בלויז

 כיעז גאך און ׳טאכט זײער אין זײ טען
באםעק. די םאר נינסטיג אלס

 פז הרעדימ קײז ניט געװים איז עם
 ע באםעס די ווען םיהרער, איצםיגע די

לא נימ ערק^ערט האט עס װי קצערען,
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וויצען ױ* m וויצסאן, •חהידענס
 אנדעח^ קיעע םים פארהאגרלען ניט

i םון פידירער די מיט אויםער n ,יזנ;אן 
 םיט ווערם עס אנערקענען. י י ו וועםען
 גאר אז םארדאכט, א געבארעז רעכט

 אעטעחד די םעהר דינעז פיד«רער סאנכע
 זײ װעטען די, םיז װי באסעם די פון סען

כלוםרשט. עם רעפרעזענטירען
 אבער םיר האלטען צײט גלײכער צו

 די אט אז באםערקען, צו נויטיג פאר
 ארײנגערי־ זיך זזאט קראנקהײט דאזיגע

 קאג״ זאגענאנטע די א̂י םײסטענס םען
 בא־ אר׳בײטער אמעריקאנער םערװאטױוע

 גליק, צום ^איז, עס און װעגונג,
 דעם פון שפור היין זעהן צו גיט
אר־ ראדיקאלער ר ע ז נ ו א אין

 ארבײ־ דער איז באװעגונג. בײטער
 ״םאר־ זאגענאנטע די םון באװעגונג טער

 זײנען באװעגונג אונזער אין אינערם״.
 רעפרעזענטאנםען אםת׳ע די םיזזרער די

 או<זער אין און ארבײטער.. זײערע םון
 קאלעק־ פון פרינציפ דער איז כאװעגונג

 אן נאר קללזז, קײן ניס בארגענינג טיװ
 באװעגונג אונזער אין -ווײל ברכוז, אםת׳ע
 געשלאסען, גיט ^פטראקט ?ײן וחגרט

 איהר אין מעםבערשיפ גרויםע די םײדען
 דערפאר דערצו. םסכים איז םאיאריטעט

 װי ״רעבעליאן׳/ םון םאל א אירגענד איז
 סטרײקס די אין םאר איצט סוםט דאם
 נענצ־ םרעטערם, און לאגגשארמעז די םח
- אויסגעשלאסד״. ציך

 הילןש בעלדיגע װעגטן װארם א נאך
 םטרײקער שטאהל די םאר

 אמאל נאך נייטיג םאר האלטען םיר
 אינטע*נעשאגעל אונזער דערםאנען צו

 פון פארפלינטיננ גזץיסע די םאכען צו טט
 אויף באאיד עקזעקוטיװ דזשענעראל איהר
 אין פארזאשצונג םערטעליעהרליכער איהר

 שטאהל־פטױײ״ רי ה*לפען צו באפאלא,
 ־די דאיאר.. מילין^ פעדטעצ א הער״מים

 םוטיג. און בראװ זיך :האלטזגן םטרייחער
 מעזזר םיעל איצט זײנען סטרײקער די

 אין זײנע;'ארױס זײ ווע,* װי צאהל, אין
 םין חאפנוננ אײנצי:< י4 און סטרייק,

 ציײק טרײבעז צו שטאהל־טןאסט חנם
 שטאהל־םיצען. זײנע איז שהלאםען זײנע
 טאטאל םוז הונגער, םון בײטש דעם חרך

 פון םליבט די איז עס װערען. צושטערט
 קױ צו באװעגולג ארבײטער גאנצער דעד
 מען שטאהל־םטרײקער, די הילף צו מען

 םינוט. לעצטע די ביז ניט,װארטען טאר
 איבעריגס שפעט. צו זײן שױן קען דאן

 שטאהל־ םון םיהרער דער שױן האט
 אזא ארויסגעלאזען פיצפעטריק, םטרײק,

 די צװישען גרויס איז נויט די אפיל.
 אינטער־ אונזער און סטרײסערס, שטאהל

 אויח געװאדט ניט האט װעלכע נעשאנעל,
 פארםליכ^ זיך ערשטע די און אפיל, דעם
 דא־ מיליאן םערטעל א שאפען צו םעט
 איהר םיט ערשטע די זײן דארף ׳לאר

 נע־ זיך אמאל נאך אפעלירען מיר זזילן*.
 הילף, די שאפען םון ארבײט דער צו מען
 מיר ארויסשירןען. גלײך אויך איהר און

 נומער נעקסטען אין שוין אז ערװארטען,
 שטאלץ, מיט באריכטען סענען םיר װעלען

 אינטערנעשאנעל דער םון לאהאלם די װאס
הינזיכט. דער אין אויפגעטאן ד״אבען

אײגענםזם פאלקס צו נעהענםער ברענגען וואס םרים
True translation  filed w ith  the 

P ostm aster at New  York City on 
.Oct. 24, 1919, as required by th e A ct 
of C ongress approved Oct. Jith, 1917, 
known as the “Trading w ith  the  
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םא־גנא־ קויהל די פון געניגרײך דאס
 אויף און װערען אומגעװאדפען װעט טען
 א װערען אײנגעפיהרט װעט פלאץ דעם

 די װערעז לאגד יעדען אין דעםאןןראטיע.
 איבערגענױ ביסלעכװײז קןיזזלעךםעלדער

 שארװאלטעט װערען צו פאלק םון׳ם מען
 דאס װען און נוצעץ. אלגעמײנעם פאר
 זײן דאס װעט װערען דורכגעפיהרט װעט

 קא־ דער צו טריט גרעסטע די פון אײנער
 װעלכער פון געזעלשאםט, אפעראטיװער

 קוייהלען װארים טרוימעז. ארבײטער די-
 ליכט גיט װאס שטאןז אזא בלויז ניט איז
 לע־ סאםע דאס איז דאס װאדימקײט, און
 אר־ דעם ם פ איגדוסטריע. דער פון בען

 די װאלט דעם אהן פאבריקען. די בײטען
 אויפגע־ טראנספארס און פראדוקציאן

 ארבײטסלא־ געבראכט װאלט עס הערט.
 נא־ דעריבער איז עס הונגער. און זיגקײט
 סאציא־ זאלען ערשטען צום דאס טידליך,
קויהלען־םעלדער. די װערען ליזירט
 ארבײטען ענגלאנד אין מײנערס די

 סינען קויהלען די דאיס קעמפען, און פיעל
 הא־ זײ און װערען נאציאנאליזירט זאלען

 גא״ ארבײטעי גאנצע די זיך הינטעד בען
 בא־ דער םון בראש ענגלאנד. אין װעגונג
 ענער־ מיט !ןיהרער צװײ שטעהען װעגונג

 םםילע ראבערט ענטשלאסענהײט, און גיע
 האבען װעלכע האדזשעס, ןרײנק און

 מאכט אינדהזםדיזןילער דער אץ נלױמון
 ענט־ זײנען און מאסען ארבײטער די םון

 אהן אויסצונוצען מאכט דיזע שלאסען
 אונ־ מאנאטעז נײן נאך צוריקהאלטונג.

 קאטי־ אונטערזוכונגען, טערהאגדלונגען,
 און קאנםערענצען ׳סאנגרע־םען, שאנס,

 ךי װאס מיטעל אנדערע םארשיעדעגע
 אנ־ האבען קויהל־מאגנא^ען צו^ראקענע
 האכען פארציהעז, צו זאך די ׳געװענדעט

 ללאיד די און זײ, דאך ארבײטער די
 צום צוגעשפארט רעגיערוגג דזשארדזש

 טרײד דעם פון קאטיטע א װען װאנט.
 צורי? לאנג ניט האט קאנגרעס ױגיאן

 זײ האבעז דזשארדזש, לאיד מר. באזוכט
 רעגיערונג ״די ענטפער: דעם כאקוסען

 װע־ געטאן איצט קאן דאס װי ניט זעהט
 רעגיע־ א ם̂ר ענטפער אן איז דאס רען.״
 מיליאן 20 פארשװעגדעט װעלכע רונג,

 מיליטערישע װילדע, םאר טאג א דאלאר
 פארלירען סײנערם די מאכינאציעס.

 אין באגרײםען, זײ מוט. דעם ניט אבער
 פיעלע, זײנען ״םיר שעללי, פון װערטער די
וױיניגע.״ זײנען זײ

 מינען, הויהלען די װעגען קאטף דער
 דעם צו געבראכט\ענגלאנד האט װעלכער

 און אינטערעטאנט איז קריזיס איצטיגען
 זיך האט מלחמה די װי גלײך דראםאטיש.

םא־ גענומען מײנערס די האבען געענדיגט

 ער״ װיכטיגע און גרויםע k זעתר איז עס
 פראנצוי־ pc ערפינדונג דאזיגע די ןמדונג,

 ד^רטעןי ער חײםש װי — ך^קטאר, ?י#ען
ן צו — ןואראגאף סןןרנעי ע נ ן ן  1 י פ ם

ג. ג ו י ם ל $
 אנ״ גרעםער, בעסער, זײן ג^ך קען ׳װזןס

 ערפרעחענ־ און ליבער זיסער, און געגעהםער
 ‘יי פארלוירענע א צוריקצוקריגען װי חןר,

גענד?
 װיל װעי און געװאלט, ניט עם װ^לט װער

נים? עם
 ױנג צוריק אויםצורײדען. װערםעלע א

ווערען!.. ־יוגג ווערען, ױנג װערען.
 נעםפז םען װען גערעדם, «לץ איז ד^ס נוד

 "POT פראגצויזיאזען דעם פון ערפיגדונג די
ע סאר, י ט ע ר ן ן ע ן ם ו . א ש ׳ י ט ע ^  פ
 פ»ר־ טען און םך קײן נים םראכט מען װען

 חלוםות... צאקעדדיגע זיםע, אין זיך וןיגם
ע זיך פארםראכט מזןן װען אבער  קא־ א י

♦*ypwa, ̂ן חויבם פען און  פאנאנדערהליײ ן
י כעןדעםענין ט ן ^ ר ן « ו ו  ■רא־ א

 גאר, זאך גאנצע די קױג:זידאן — v י א א ז
®נים... *נדער אן

 לאםיך און נארען. גים זיך לןםיך באר^
 צוריק עם םייגט װאס םראגע: ד« *»עלען

? װערזנן

•:■:■:■I■:■:■:■:■:■:■:■:■:■:■:■:■:■:■ ■i■. ז ■.:.■נ■ :י ; ■
 עכם־ ןןרמ אויפ׳ן י»וין םאקע לאםיך און
מיינט, װערען מנג צוריק אויך: *רען .ווױ . .  >C

 אלץ אגחויבעץ צוריק — גענוםען, רעמליסםיש
 ײזר־ ױנג צוריק בראשית. pc נײ, דאס פון
 ײא־ אין אײנשפאנעו זיך צוריק מײנט: רען
 פערדיל, ױנג א װי לויפען ^:הויבען און ;ען

 ױנג צודיק הירז׳צען... און אונםערשפרינגען,
 װע־ זארגען אנחויבען צוריק באדײט: װערען

 אנחוײ צוריק דערבײ, און חאבער... די גען’
ב״טיט... מיט׳ן קריגען כען

 זיד לוינש :פרעגען זיך װילט דאן און
? עם

 בא־ טאן עם זיך לוינט דערהוי^ט: און
אפעראציע? אן דורך ױאוסםזיגיג,

 װערען צדריק :םײגם װעדען ױנג צורי^
 צו־ -י- באדײט גאר... פארליבםער א בחוד, א

pn אפפיח־ םײדלאך, נאכלויפען אנתויגען 
״ רען  n אוין״ שואצירען ״סטו«ס״, די צו ז

 אויןי לעבען דעם trao אײגשטעלען בייקעז,
...anp א ארײנצוכאאען

 װארטען װידער םײנם, װערען ױנג צורי?
 צרוײ גאנצע אויף אפט, געליעבטע, א א\יף

 זײ װאם »אר זיך, ערגעדן אבענד. אײן ^ין
 דאס זיך אויפעסען *ײט. ימר צו גוט קוםען
 און זיצט י ז װען צ״ט, אין תארץ
nor ונזו״טען... א &יט אײז־קרים נאר

פא^גטץ סטוארט דזשיליעמ פון

 זײ האט םען און זײ ?וםם עס װאס דערען
 קאםישאן אײן םון ארוםשלעפען גענומען

 אז האפגונג, דער םים אגךערער, •יער צו
 צו האטפהאםיס. א אננעהמען װעלעז זײ

אבער דאס איז פארװאונדערונג אלעםענט

ם םיינערם די םון םיהרער די םאר נען  ת
 ענגאאגדי׳. ®ח באלשעוייס ״דער נאםען

 זיך תאס סםיללי ראבערם זעלבער דער וועז
 און ^קאנסקריישאז״ געגעז געשטעצט נאך

אין אריעסישוע םיציטערישער א .גענעז
 םײנונ^ די געשטיגעז נאך האט רוסלאנד, ? םון םארםרעטער די חוץ א געגאנגען. גיט
םון ןחגרקצ״נ א איז אנדערש״״ער ניט אז # ־מא יײײל די הא» ?יתיח יעלי די  קא־ קויהל ערשטע די האט בתים בעצי די

 גאנא אײניגע זיך בײ געהאט ׳םישאן
 ארבייטער. די םון םארטרעטער שטארהע

 פרע־ דער האדזשעס, און סםילצי אויסער
 םײנערס דער םון סעקרעטער און זידענם

 ער־ פיער געװען דארט זײנען פעדעראציע
 צװישען ״אינטעליגענטען׳/ קלאסע שטע

 גום אזעלכע געפונען זיך האט עס װעלכע
 װעב סידני װי סאציאליסטען באקאנםע

 אי־ װיכטיגער אזא בײ סוני. שיהאנא און
 ארבײטער די האבען ארבײט כערבויאועם

 דורך םארטראםען זײז געדארפט װירקליך
םארשטעהער. בעסטע זײערע

 םון׳ן רעפארט סאנקיעס טשערפאן
 *I אױסגעםיעדען האט װעלכער ׳מערץ 20

 אנגעגױ איז נאציאנאליזירונג, פון שױגגע
 האט ער רעגיערונג. די םון געװארען םען

 סיליאן 10 נאך ארב;יטער די באװיליגט
,m 1אי יאהר א דאלער #ו  זיד־£אר־ האט י
 אר״ שטוגדיגען 8 אײנצוםיהרען׳אן נוםען

 6 א םאר אויסקוק אן מיט טאנ, בײטס
 װאס .1921 איז טאג ארבײטס שטוגדיגען

 קױהל״ ^ ;אציאנאליחידען אגבאלאגגט
 ״די :געזאגט רעםארט יענער האט םינען,

 צוקונפט דער אין זאלען םיינער הויהאעז
 םארװאלטונג דער אין שטיםע א דזאבען

־ י ד ן אי יןױהל־םינען, די פון נ י א  
ן ע ם ע ר ע ם ט ע ד - ן ו ״ ם ר. ג צ  צ

 געבראבט זײגען װאס גאוױיזע די אויף
 דא,ס געװארען םארדאםט איז געװארען
 די און אײגענטום םון סיסטעם איצטיגע

 אינדוסטריע קויהל דער םון כאטרײבונג
 א י1אוי װערען פארביטען דארױ עס און

 יארף דאם, ענטװידןגר סיסטעם, נײעם
 דארן* עס אדער ווערען, נאציאנאליזירט

 א םון מעטאדע א װערען אגגעװענדעט
 דזשאינט א דורך איינקויןי נאציאגאלען
שאנטראל.״

 אוים־ ניט װילען ארבײטער די אבער
 חאטש אידעע נאציאנאליזירונגס די געבען

 םארתירצט זײנען ארבײםס־שטונדען די
 גע־ באדײטענד שכירות די און .נעװארען
 גע־ װידער האבען זײ געװארען. העבערט

 רעגירוננ די און םטרײק א םיט סטדאשעט
 הױהל־קאמישאן די אויפגעפאדערט האט

 אזוי נאציאנאליזירונג װעגען באריכטען צו
 םארגעקו־ דעמאלטןיאיז מעגליך. װי גיך
 ״קעניג׳ס אין זיצונגען דראמאטישע די פען

 גענוםען האט ססיללי ראבערט װען רום׳/
 צוױ^זען נאכ׳ן לארד אײן פארהער אויפ׳ז

 גע־ די גיט ער װאס איהם געםרעגט און
 ער װאס רײכטום דעם פאר זעלשאפט

באיןוםען. האט
גע־ צום שטעלונג דירעקטע די אט

געװאױ האט רעכט אײגענטוםס דאס ריכט

 זעלנע it װידער דאן טאקע זיך אזםלעט
? עם זיך לוינם :פראגע

 א נמעש יםוין מענאזעו א מיך, עײך װאס
 איך װאלם פארװעאזולטען, און ב#רוחיגטען,

געװאלט... :ים עס
 :אריש־ פריחערדיכע מײנע גענוג איז מיר

!גענוג גענוג, *יןײטען...
 װאו הויז א דורך.פארניי געח איך ײעץ

 גרויס ^נגעטאן חןןם-אטאל געליענטע א סײגע
 (און געװאוינט... דארטען און הויז דער כבוד

 עטליכע צו כםעט איך חאב הײזער אזעלכע
 דער־ איך און ״בלאק׳/) צװייטען אויף^עדען

 איך בין .סטופ׳/ אויפ׳ן ׳ד»ן אז זיך מאהן
 הונגעריגעי, א אפט נעבט, איג^טאנען דאס

יעכצט, :ארישקײטען, גערעדט  די געגלאצט גע̂ר
 האמ־ געיט-פילם און גע^װארען, זיך אויכען,

 בחמח :זידלען צו אן זיך איך הויב דאן לעם,
געלוינט? עס זיך ה*ט אידי^ט, פערד, איינער,
 אײנ־ דער נים בין אז־איך ;לויב, איך און
 זיך זידעלט װאש און אזוי פיהלט װאס ציגעד
אופן... אזא אזיף אויס

אננעחםען, יטדין זאלען םיר װען אדער,
 ריט זיך באצאױ,לט װערען ױנג צוריק דאס אז

 ״בא־ אויף נייעיט יאהרען, בחור׳שע די אויף
 עם אז איך, דאן.גלויב יאהיען. לאבעסעל׳יע״

:יט... װידע־• םאקע זיך לוינט
באיאבע.־ אלס עוין װערען, ידנכ צורי?

 זוכען טיט באן צר װאס חאבען מײנט: םעל,
 אויסצר־ :טײ:ט פ^יניטמור... און דירח א

 װייבעל. ױ:ג אײער פון אלע^איריזען איטעחן
 געכט, שלאפען :יט «ועטער, אביסעלע םײצם:

.בײבי״ ערײענדע * מיט זיך אוםטראגען

 איז סםיצצי םאסקווע״ אין םכשוי ״דצם
 ארבייט זײן םיט ןונגעגאמען אבער זיך
 שאחנז צום באװײזען ארויסנעבראכס אוץ
 מ1קויחצ די םון אײגענםום פריװאט םון

 קא• דער ®ח חצפארט דעם אין םינען.
 נעפאכם שציםליר זײגמן װעלפע םישאז,

 שױן איז דזשון, מאנאט אין געװארען
 םאנקתס טר. אלייז, טשערםאן דער אפילו

 זײן נאציאנאליזירונש םאר ארױסגעקוםען
 איבערצײגעגחנד אן געװעז איז ערקצערונג
 דאס כאטש סאציאליזם, םאר ארגומענט

 גרויס »U בורזשוא. א םון געקוםען איז
 םאר אן קוםט — ער זאגם ־— אוםוועלצונג

 און קויהלזנדפעצדער די אין ארבײטער די
 שוועחןר און שװערעד אצץ װערס עס

 אצ- אוי.פ׳ן אינדוסטריע די אנצום^הרען
 פון םיעצע וועג... אויסנעטראכתנעם טען

 ארבײםען זיי אז t\vt>ytn ארבײםצד די
 סםריימ דער און קאפיםאציסם םאר׳ז בלויז
 אר־ צװישען זאך באשטענדעע א ווערט
 שטאאם דער וחןן קאפיםאל. און בײט
 זיך וועט אײגענםיםער, דער ווערען זאל

 אר• די צװישען םארהעלטניסע. די בײטען
 די וועלען נעזעלשאפט די און בייטער

 צוױשען װי בעסערע, זײן םארהעלטניסע
 םעא־י סויחצען די אין קאפיטאל און ארבײט

 טייגם אײגעגטום שכעאט דער.
 גחגסערע א און •ראדוהםװויםעם סערע

 אונזער איז םײנעג ?ויזזל םלײסעהײט.
 װעל• םון אינדופנוריע, נאציאנאלע הױ*ט

 זיײ איגדוסם^ז אנדערע אלע כמעט כער
 אינתסטדיקן, אנדערע די א^ענגיג. נעז
 בבצצ, קױהצען פון די״םארברויכער און

 אין דעה א האםןן צו בארעכטיגט זײנעז
 האבען זײ וועלכע פראדוקציזו, הויהל דער
נעהאט.״ גיט איצט כיז

 דאפ פארגעשצאגען^ ווערם עס און
 םארװמלטעט זאל אינדוסטריע קויהל די

 קאינ־ מײנינג ״נאציאנאלען א פון װערען
 צוואטענ• קאוגסילס, דיסטרייןט םיט סיל״

 שטאאט, םון פארטרעטער פון נעשטעלט
 עקס״ און פובליקים פון ארבײטער, די פון

פערטען.
 נע״ ניט אמעםײן אין איז פלאן דער
 פאר־ ארבײטער די פון געװארען הײסען

 גרעשערע א םארלאנגד זײ אבער טרעטער,
 און קאונסילס די אין פארטרעטערשאפט

 אײ־ איצטיגע די דאס צו, ניט שטימען זײ
 באלוודען זאלען מעען די םון גענטימער

 די געלט־םארגיטיגונג. װעלכע אירגענד
 םיט סויהל־באראנען, די םון פארטרעטער

 ארטור םאליטיקער האנסערװאטױועז דעם
 ט%נ דאס גלױבען שםיץ, דער אן כאלפור

־סארגאנגענהײט דער אין ערפאהרונג די

 ציינד• בנים, גידול האבען׳צער חענם, די אויף
ײ. אז. א. םאילען פימען, םעגעלע, לאך,

 אלע איחר, אײך, אזוין איך פרעג דאן און
עס? ?יך לויגם ביזל^בעסלאך: ;עװעזענע

 פון ערפינדונכ, ד^זיגע די אז גלויב, איך
 צואזטערען װעט יוגג אלם pc צוריק םאבען

 הא״ םיר װ#ס אידיליע אשת׳ע אײ-נציגע די
יאחרען... עלטערע די אויף כען

 םע:ט?ן ױנגע :אזוי זיך פיהרט ײעלם די
 חײנ־ די װי זיר, זײ רײסען חתוגח, ד^בען

 בײסען זיך, זײ קריגען י?רװדבגדים... םי;ע
 חאנען װעלכ־שלום. נאכ׳ן פעל?ער די mi זיך,
 עס ביז עס, געחט אזוי שלום־ביר!.. קיין נים

 על״ די קוםען יאתרען... עלשערע די אן קוםען
 קרי- פון םיעד םען װערם דאן יאהרען, טערע

 זיד פאחרם מען אײן, זיך לעבש טען זיך, גען
 װע^ געװיסען א אויף בעלי־עגלות װי אײן,
 ?אן םען נים, שוין קאבם ביוט םיןה׳נע דאס

 שוין, רוײס םען צװייטען, דעם אײנער שוין
 ארויסגןך אן איז זיך ארוסקריגען דאס אז

 דאן, ערשט דאן, און — ארבײט װארפענע
 *בת׳ע די בליק, מײן לויט אן, זיך הויבט

לעבען... פרן׳ם אידיליע
 ווא- קיױ ניש איהר בײ שוין זוכט ער,

 ניס חאט אײפערזיכםיג^ ניט איז ריביקײט,
2א*זגגסױוע< באנס^ילשע *רעםדע £אר םורא
 גארגיפג אויר איהם בײ שוין זוכט י ז
 ויד *ppff נים... םענות קײן א*ד& צו האש
 די צו אװעקגעהן װעש ער אז :יט,

 ענטלוי£ען,׳ אדעד מיטיגגען, טע
 תאט ער אז ווײסם, זי בליתט...

רלװסאפיזט״״ גאר א»י.שאקע
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p i נים און אוגטערנעהמונגעז, מטאאמס 
 גע־ םארמגדאכט דינען וואס באװײזען וץ

 גענײ א גיבען קאםישאז דער םאר ווארעז
 ?ױהא די ״דאם גאויבען, צו נרונט געגתז

 שטאאט םון װעט אדער קאן, אעדוסטריע
 צױ דער אין װערען פארװאאטעט מםער
 געװאר^םון געטאן איז דאס װי &ונפס,

 פאר־ דער אין אונטערנעהמער אריװאט
או הוםט דאן נאנגעגהייט."  אאאן א נ

 װאס די פון צוזאםענארבײמען םין א ®אר
 ״עםײ אשם מײנם, קויהא די גאטרײבען

 תױהאען די איז, אעזוגג זעהר שעגםי׳׳.
 מײנס' די און שתאאט צום געהעדען זאאעז
מענ־ פריװאט םון ווערען באטריבען זאאעץ
AW

 גרוײ א געװאונעז האבעז מײנערס -די
 קא־ דער םון דעפארט דעם דורך זיעג סען

 צו טריט יעדער איז דערװײאע מישאן.
 םרײד דער ערפאאגרײך. געװען ציעא דעם

 הא־ ״דרײבונד״ דער און קאנגרעס ױניאן
 שטיצען. צו זײ פארםאיכטעט זיך כען

 דזשארדזש אאאיד םון זיך א&זאנען דאס
 פאר־ נאציאנאאיזירונג די כאםראכטען צו

 גערו־ װעט קירצאיך זאך. די באױז ציהט
 תאנגרעס, ױניאן טרײד גײער א ווערען םעז

 באצװינ־ צו װי באשאיסען װעט וועאכער
 אדער פאאימישער דורך אױסגאנג, אן נען

 פיהרער דער , אקציאן. *יגדוסטריעאער
 שטיא דער אין ארבײט סמיאאי ראבערט

 ארבײטער און םאאקס־אײנענמום פאר
 הויפכד נאציאנאלער דעד םון קאגטראא

ענגאאגד. איז איגדוםטריע
 קױחא־ די םון נאציאנאליזירונג די
 איז עםטרײך און דײטשאאנד אין מיינס

 װא־ נאכ׳ן גאײך געװאחמ אוינטערגענומעז
 גויטבאדירםטיגהײט םענשטיאשטא^ד.

 די טרײב־קראםט. די געװען דארט איז
 אײ האבען פרידענס־באדיגגונגען שװערע

 צאהא גרויסע א פראנקרײך צו כערגעגעבען
 בא• וועדזחגנד פעאדער, יזייהרעז דײצממ
 רײסען פױאען און ױגא־סאאוױעז העסיען,

 פון קויהאעךפעאדער שטיקער װעגען זיך
 גע־ צװעמאכט זיינעז םאבריקען עסטרײך.

 אר־ געװארעז זיעען ארבײטער װארען,
 האט ארטיקאען שפײז אפיאו בײטסאאז,

 הונגער־ די צו צופיהרעז געקאנט ניט מען
 אױסגעפעהאט האט עס װײא שטעדט,
 אאקאםאטיװעז. די באטרײבען צו קױהאען

 םאר־ איז דארט װאס קויהאען ביסעא דאס
 םארטײאט פארזיכטיג געכיוזט האט כאיבען
 געזעאשאסטאי־ א פארמײדען צו װערען

אומנאי?. כען
 עסםרײך איז איז דדטוז מאנאט אין

רע־ און פאריטריפטען געװארען געםאכט
 קויה־ די נאציאנאאיזירען צו גואאציאנען *

 זײנען דעם פאר עאעקטריציטעט. און אעז
 איײ באארדס, צװײ נעװארען עטאבאירט

 םון גראבעץ דעם אויף אויפצופאסען נער
 פארטיײ דער פאד אײנער און קויהאעז די

 ״קויהא די פון טעײבערם 23 די םון אוננ.
 צו נעװען זײנען קארפאריײטאז״ מײנינג

 די פאר יטטאאס, פאד׳ן פארטרעטער 5
 די ארבײטער. די פאר און פראװינצען

 דריי, האט קארפאריײטא; פארטײאונגס
 זײנען פאדטרעטער פיגח אנדערע די און

 און טענעדדטערס די צװיעען םארטײאט
װי אידעע אן ארנז נים דאס םינאנסירען.

 זײ אידיליע: אמת׳ע^יעןייגע די מאבט װ^ס
 כיוי־ אין שויבען דוי יוויז, אין בײדע זיצען

 װאריםע די אין — זיך װאיי-עז בען־שדאג...
 עדווי- — ליפען די מיש קײען אונשערװע׳ט...

אידיליע! אײנציגע אשת׳ע די נערוגגען...
אשערא־ אן מאך און :עהם פלוצלעג, «ון

 גײהם פ^וצלינג אײיליע... די צועטער און ציע
 פאמיליען־לעבען pc ע:ין דעם אן הויב און
 װידער זיך הוינ אנתויב. pr עלום־בית, און
...I איעשאחרען ױן אײגלעבען *ן

 אין ווארפט עס עויךעדמ. עס 1בררך
נשםת״• די און גוף ז*ער פריך-ם קעלנו.ל־עם

ײד לוינם עס נים. זיך לוינמ עם גײן,
* • *

ניט!...
 פראנצוי• דעם וועם ם״נונג, מײן לוים

ר׳ם ?יאזען  ארעאפען6 בכלל, ערפיגדונג, ד^קמ̂ן
אונבאקװעםליכקײטען. םך א לעבען אין

בילד: אןא ןן*ר זיך ^פזעלמ
 עלטערער אן— — ער פןןלק. •^אר א
 אזעח־ א מיט ׳ױנג — זי א*ליך. םים םענא,

ח^ר. קא< געם
 איהר צוליב — ער :זײ הןןבען געחײ^ש

 קזך *ולעד זײן *ולינ — זי .1#ק אועזזנעם
שונד־ר^םאן). א אין װי (כמעם ארןנע.

 אבער 1אםת — *אר?8 גלײכע גים\קײן
 ? ארען#2 גלײכע דא איבערהויאם זײבעז *ואו
:אײגגעןןרדענט זיך האבען זײ אזוי, «י אזוי

פגעלעבט, אלם, איז ער  אין ער זיצם ̂ז
 װ$ר- איון צייםוגג זײן אין אריין קוקם מויו,

קל^ב... זײן אין ער ®ןןהרט •#דנאכם ומזעם...
• t,♦ א בעליןגבםען, א מים זי«ם יונגע, די 

־cjrip prigwr איו םען און ?י, װי *מגען,

סאציןר װאו םארטיילס זחגדס סאכט די
אײננעמיסחנס \וערם איזם

 קויד.א־םײגם די אין פר^פיטען די סח
 n צו םיגםטעא אײן געהט עםטרײך אין

 עםאנאט, צום םערטעא דרײ ארבײםער,
 אינ־ די אויםצוהאאטען םינפטעא אײן און

 םאר צושטאגד, געזוגםעז א איז דוםטליע
 םײנס. נײע עםענען און זוכען צו םאנד א

 קאנטרא־ װן»פ באאחר, פארטײאונגם דער
 דעם #םאר<ןויף דעם און פרײזען די אירם

 זיך אין מאיםט איםפארם, איז אקספארט
 אר־ די שםאנאט, םון פארטרעטער אײן

 און הייטעז םיז םארברויכער די בײטער,
 אפגעהיט נאך אזוי ווערם עס םאברייקען.

 זעאביגע די אאעםען. םון באדירםעניש די
 צױ דער םאר אויך גיאטען םא׳רשריםםעז

 דעם םאר עאעקםריציטעט, פון שםעאוגג
פרײז. ביאיגסטען מעגאיכסט

 נאציאנאאײ די איז דײטשאאנד אין
 געבראכט צושטאנד קויהאען פון זירונג

 נא־ א םון באשאםונג דער דורך געװארען
 אינ־ יהויהאען דער פאר קאונםיא ציאנאען

 םון באשטעהט האונסיא דער דוםטריע.
 ארביײ די םון שםאאט, םון פארטרעטער

 ארן הענדאערם די קאנסױמערם, די טער,
 דיםטריקט םיט עקםפערטען, מינען %

 די קאגטראאירען צו אסאםיאײשאנס
 םארהויו*, און פארברויך דעם פרארוגןציאן,

 נאציאנאאען דעם םון אויםזיכט או-נטער׳ן
 װערט קאונםיא דער;^ןיאמאער האונםיא.

 עקםפער־ קאםיטע א אויסגעהאאפעז
 נרו^ע יעדער פארטרעטען װעאכע טעז,

 ׳ םאראינ־ איז װאם געזעאשאםט דער אין
 תױהאעךפראדוקציאז. דער אין מערעס%ט

 מע־ באטראכטען סאמיםעס אנדערע צװײ
 הײץ־מאטע־ םיט׳ן אנצוגעהן ײי טאדען

 צױ פאאיטישען איצטיגען דעם אויט ריאא
 קויהאעך דעם אוגטער יאאנד םוז שטאנד
 דורך געווארען געשאפען איז װאס מאנגעא

עאײס. די
 טײט נאציאן יעדע זיך נעהט אזוי און

 אײגע־ איהר אויח םאחווערטס, טריט 'בײ
 קאאיפעראטיװעד דער צו שטײגער, נעם

געזעאשאםט.

 װערען קלױרקם דעליהאטעםען
 פע־ אמעריתאן די םון ױניאן א

לײבאר. אװ דערײשאן
 נױ ג״ון סאערקס, דעאיקאטעסען די

 יעצט ביז זײנען װעאכע ברולואין, און יארק
 אינדעפענדענט אן אין אדגאנידרט נעװען
 די םון אאקאא א געװארען זיינען ױניאז,

 בױ און קאטערס מיעט אמאאגאםײטעד
 :אםעריקא. נארד אװ װארקערס סשער

 אין ארבײטענדיג און פאײש הענדאענדיג
 ײאזרשט די מים צוזאסען פאעצער אײניגע
 איז פר^װיזשאךדרײװערס, און מאכער

 באאאנגען זאאען זײ אז נאטיראיך, גאיץ
 םון נומער דער אינסערנעשאנאא. אײן1צ

 ױניאן די .302 אאקאא איז אאקאא נײעם
 פארשטענדניס א צו געקוםען אויך איז

 פראוױ־ די ארץ װאורשט־מאכער די מיט
 די אײנע ארויסצוהעאפען זשאךדרײװערס

טראבעא. פון פאא אין אנדערע

^לטען... דעם נארען מיט מיגט
̂ש א  1אמת — איהר? זאגם לעבען, שאי
׳ער אן איז װאו אבער  צװישען ? לעבען אמ̂ו
 נא־ נארערײ... איז אוםעדום געדעדט: אונז

 גלײ־ *וױי צװיעעז אפילו זגארערײ. רערײ,
ױבגע... צװײ ׳נע

 דאס אזוי, צי אזוי :געזאנמ װי *בער,
 גלײכע נים דאזיגע דאס בײ שוין איז לעבען
̂אר אײנגעארדעגם... שאלק, סי

 צװײםעס א שאר זיך שמעלם איצט און
 פון אלטעד דער דערהערם «לוצלינג בילד:

 אן !יך כאפט ער און ערשינדןנג, דער
 נײעם א ^ריגם ערירם.2א װערט ער אן. דעם

 ח*ק דזןר ױנג... צוריק װערם ער און ״דריז״
 אפגןך אן און איגעשריעט ווערם לענען צום

 “בא אן ער חויבם באיונגםער, און שרישםער
 א און םאן א •ון רעכטע וײנע אוין• *םעחן

בעליעבםען...
 וויײ ױנגע דאס מאן דאן זאל װאס און

 גע־ שריש םאקע איז אלטער דער אםת, בעל?
ז ליך8 דער אבער װאיען. י  ;עבליבען דאך י

 קיין ניטא נאך איז «ליך א (צו שריחער... נ\י
 דעם «ײגט, וויחם האט זי און ערפינדונג...)
ך מים׳ז אלטען־מננען לי  װיל זי און •

 100 אמת׳ן. איחר אוין״ שארבײטען גים אידט
עז- פראצעגםיגען ױגג

 צו^פזערם אזלום־בית דער װערם דאן און
r*ו e rצועםערש... ׳רט

 b נ י ו ל ‘וױדעד: זיד »דעגט דא און
t ז  T ס? ע

 נעדרײד די אאע גאך געדייגקען םיר
 אונ״ אין געװען איז װאםיעם שטיםוגג סע

 ווען ןןײזען, ױניאן טרײד אידישע זערע
 געוחגרקשאפ־ אידישע םאדאײניגטע די

 םזזוץ געװארען אװעקנעשטעאט איז טען
 אמערימא־ אאגעםײנער דער םון אמחנוז

 סזננםראא די באוועגונג. ארבײםער נער
 דאן האט יארה נױ םון ױניאז םעדערײמעד

 גע־ די םאטערען אײז אין געהאאםען
 ׳עבירדת פון קײם גאנצע א װערקשאפטען•

 געװ^ור־ און אויםגעםאאכטען מען זואט
 איחר געװערקשאפםעז. די אויף פעז

 דאס ׳נעותנן נאטיראיך איז חטא הויפט
 ענכד זיך האט געװערקשאםטען די װאס
 אמאא־ די םון שונא א װערעז צו ז»גט

 איהר אויף מ׳האט אבער גאםײטעד.
 גע־ ם׳זזאט און חטאים נ^ד אויסגעםװען

םארפאאגט. און םאטערט
 אז סװ־, קײן געווען ניט איז עס

 פעדערײ־ סענטראא די געװעז איז ד^ס
 דעם נעפיהרט האט װעאכע יוניאן, טעד

 די געװערקשאפטען. די געגען ״פײס״
 ניט האט ױניאן םעדערײטעד סענםראא

 נרע־ איהרע אין אז םארטראגען, גע?ענט
 יארק נױ םיז דאך דעם אונםער נעצען,

ך זאא  קער־ ^ינדיגע אזא אײנגעםינעז ד
געווערהשאםטען. די איז עם וױ פערשאפט
 םעדערײםער סענטראא די איז איצט

 אייה האם טגװארעךזינדינ. אאײן ױניאן
 גע־ די .וױ חטאים דיזעאבע כמעט זיןי

 איײ םוזען נעבאך װעם און ווערהשאםטען
 י־י געווערקשאפטען. די װי אזוי דען

 אנגע־ איז ױניאן םעדערײםעד סענטראא
 r עסזעהוט דעם בײ געװארען האאגט

 םעחו!לײשאן אםעריסאן דער םון האונסיא
 סעז װאם זינד, דיזעאבע פאר אײבאר אװ

 געװערה״ די אוױי אויםגעפונען דאז האט
שאפםען.

 די האט םיטינג אעצטען איהר בײ *
 אנגענומען ױניאי םעדערײטעד םעגטראא

 די םון קאמי* Din שטיצען צו באשאום א
 אינ־ די םארדאםט שטארה און פריגטערס

 ערי;־ פון בעאמטע טערנאציאנאאע
 צױײפלאזזאם־ זײער פאר ױניאנם טערם

 די ה׳ימף. די-ען אין זיך באנעהמען טען
 װײטער. נאך געגאנגען איז ױ״ ״סי

 אויט ארפט גע. װאאט זי װאם אנשטאט
 דער פון ציע טרא׳- און קאנםטיטושאן דער

 :ײ־עסםען די אויסשאיסען א. אף פ, א.
 א*'יסג:װארפען זײנעז װעאכע אאקאאם

 איגמערנעשאנאא, זײער םון געװארען
 םא־ רעזאאוציאן א אנגענוםעז זי;אר האט

 אינםערנ׳^שאנאא דעם בערי םון דערנױיג
 זאא ער אז פרעסאײט. די פון פרעזידענט

 זײן םון רעזיגנירעז און ״אפדאנקען״
 רעזאאױ די זאנט ׳טאן דאט מוז ער אםט.
 םון אינמער׳וםעז בעסטע די איז ציאז,

 דעם און בכאא באװעגונג ארבײטער דער
 אנ־ אץ בפרט. פרינטערם די פדן ?אמף
 םאר־ בערייס ‘א עס, ו^יסט װערםער דערע

 באװעגוגג ארבײטמר דער מים בינדוננ
 ארבײטער דער אויח שאטען א װארפט

 פרעזי־ דלל אנהאאטעי זײן און באװעגונג
 אײטערנעשאנאא דער א-״ן דענט־אמט
 װאויאזײן דעם שטערט ױניאן פרעסמענס

 ער מוז דעיי&ר און פרינטערס די םון
אפטראגעז. זיןי

בע׳ אז שוין. דאף פארשטעהט איהר
 באיוע־ ארבײטעי אין^דער פרײנד רי׳ס
 זײ־ אראפשאיננען. ניט דאם קענען נונג

 םאעכ־ ביזי געװאתין גאײך מאקע זײנען
 ״סי .־ער א:יף ת עביר םין קײט א טענדיג

 קוםען װאס מעאדונגען אויט און ױ״ עפ
 ױניאנס פרינטער די םון אפיםעם די פון
 ארײננע־ ױ״ עף ״סי דער אויח שו̂י איז

^אאנען. אםיציעאע געװארען טראגעז
 די צי זאגען, צו שװער איז נאטיראיך

 בא־ אפיציעאער דער פון װעט ױ״ עף ״סי
 גע־ די װי אזוי װערען פארפאאגט װעגונג

 גטװארען. םארםאאנט איז װערקשאפטען
 םעשה, אזא פרעסאײר די סיט איז עפעס
 װערען פארטיג גיד אזוי ניט ם׳קען װאס

 קאנטטיםושאן אהער, קאנסטיטושאז און
 דער םו| ?אינביא עקזע־״וטיװ דער אהין,

 חוהר שטאיק ‘םוזע װעמ פעדעדײשאן
 די ייי'ן<געןי או װעט זי ביז זײז ודורש

 װעט צ•,ת אבער חרם. אין ױ״ ״סי
 וואאט :ס א.ן םעהאמן נים ױ״ עח ״סי די

: אויסשרײען װעאעז זייך
...נקסה! א דעראעבט —

ױ״ עף ״טי יי אז שײנט םיר אבער
 האנדאונג, אידר םיט גערעכט נעווען איז

 נע- געחזכט דא איז עס ונו אזוי פונקט
געװערקשאםטען. די װעז

 ירעס־ די טיט פאסירם האם װאס
א״ט?

אימיסגע- ײ*ס •סק-די!, א אױם

 ארביטדיישאן״ *ז םיז געװארען געבעז
 האם פרעמינג־טרייד, דעם אין באארד

 באדארםט וואך ארבײםס שטונדינע 44 א
 םאקם א ווערען אינתסםריע דיעזער איז

 יױ פוײנםערס די J.921 יאהר אין ערשט
 אעע־ זײנעז וועאכע ע5א כםעם ניאנם,

 פרינםינג ״עלײר דער אן שאאסען
 דיס־ צורײן Dncnn םים האבען טרײדם״/

 צװישען נעסאכמ פאפואער און קוטירט
 װיד־ צו באוחננוננ א מיטנאיעדמר זייערע

 אײנ־ זאאעז ארבײטם״געבער ’די אז קען
 ארבײטס־וואך. שמוגדיגע 44 די םיהרען

 ארנאניזאציאן די איעג״, ״פרינםערס די
 רעאקציא־ און רײכסטע גחגסטע, די םון

 דיעזע איז פירמעס, פרינטיגג גערסטע
 געםע־ ניט שםארה נאםיראיך באװענוגג

 האט איענ פרינטערס די נעווארעז. אען
 פאראאיזירען צו װי מעטאדען א:הרע שז^

 ענט־ עס װאס באװעגונג װעאכע אירגענד
 זי ארבײטער. םרינטינג צזיי^ען שםעהם

 אר־ די מים האבען צו ניט קײנםאא זוכם
 זאגאר איז זי קאמן*, אםענעם אן בײטזגר

 די מים קאנםערירען צו גרײט פאא אאע
 אין פאכעז םארשיעדענע די פון ױניאנם

 םיט נראד און איגדוסםריע פרינטינג *דער
 זיסע א רעדענדיג מעטאדע, דיעזער
 שםײכעא שטענדיגען א מיט אוז שפראך

שםרעבוננען די ױ צאםט דײ אויף
 טע־ זײער פאראאיזירט ארבײםער, די םיז

 באוועגונג יעדע אז װירסט און טמקײם
 ארבײכמך די צװישען ענטשטעהם װאס
דורכפאא. א האבעז זאא

 טרײד- פרינטינג אין אאזא, ם׳האט, װעז
 שטונ־ 44 א ומגען שםועסעז 1^ונגעפאנגע

 ״פרינםערם די האט ארבײטס־װאך דיגע
 סיטוא״ די פארירעהט אזוי שוין איעג״
 איבערגע־ עס נעסוזט האט םען אז ציאן
 די און באארד ארביםרײשאן אן צו בען

 גע׳פסקכ׳ם, ז?אם באארד ארביטרײשאן
 רעםארמע אזא צײט די ניט איז איצט אז

 נעםיעט שוין האט מען דורכצוםיהרען.
 דאך שמיא,.זײנעז אפאויםען װעט אאעם אז
 געחד שמענדיג ארבײטער פריגטינג די

 יד האנסערװאטױוע אאס געװען כענט
אײט... ניאן

םאאגענדעם: םאםירט אבער האט
 זיך האבען ױניאנס פרעססעז עטאיכע

 זײער פון םיהחנגען די געגען צובונטעװעט
v ספעציעא און אינטערנעשיאנעא m\ די 

 אינטערניישאנאא פון^זײער אויפםיהרונג
 בערי גענען בערי. ״ברודער״ פרעזידענט

 א םון קלא^ען געװארען געםאכם זײנען
 ױניאנס די כאראקטער. קריםינעאען

 םאנדען מיסבדויכט האט ער אז האײמען
 דעם םיט האם ארגאניזאציאן, דער םון

 געקויםט אינטערניישאנ*א דער פון געאד
 ?אמפאניעם, פריװאם נענרינדעט פארסס,

 הארפארײשאנס איז פארמנער א געװארען
 פראפער־ אױף ארויפגעארבײט זיך איז

 דער אין םארמעגען. היבשען א און טיס
 שטארס פרעסמען די האבעז צײט זעאבער

 װאם אגממענט אן םון דרוק דעם געםיחאט
 געשאאסען האט אינטערנעשיאנאא זײער
 צעהן גאנצע פאר באסעס פרינטינג די מיט

 יקרות, דער געקומען איז עס צײט. יאהר
 םאדערונ־ געשטעאט האבען װני^נס אאע
 יקרות. דעם ענטקעגענקומען %תענעז געז
 דער געקענט. ניט דאס האבען פרעסמען זײ

 געאאזען. ניט דאס זײ האט אגרימענט
 איז אױםנעהערט, ניט האט יקרות דער

 די טאנ, צו טאג םון געװארען גרעםער
 געהענט נימ אבער זיך האבען פרעסמען

 וײ האט אגריםענט דער ארט, פון ריהרען
 דער איז װיפיעא םים. און הענד נעבונדען

 פרעס־ רי האבען — ? אײדען צו שיעור
 אמאא, איז עם אז דען צי געטראכט. מען

 געשאאסען אומשטענדען, נעװיסע אונטער
 שוין זיך םען מוז אגרימענט, אן געװארען
 אוכד די װען אפיאו דעם, מיט האאטען

 נעענ־ אונגעהויער זיך האבען שטענדען
 גע׳טענה׳ט, האבען פרעסמען די ? דערט

 אינ־ זײער פון עגטםער דער און געקאאגט,
 דא איז עס :געװעז איז טערנעשיאנאא

 אײנ־ איעגען םוזט איהר !אגריםענט אן
 אגרימענט דער ביז שװײגען, און געאעגט

ענדינען. זיך וועט
 םרעס־ די װאס קאאגען די צואיעב ״אאזא

 זײער אױף מבראכם האבען ױניאנס םען
 צואיעב םרעזידענט, איגטערנעשיאנ^

 גע־ האבען *ײ וואם ,^אטאטשמענט״ חגם
 מרע־ אינסעתעשיאנאא דער אויוי אענט

 פון ביזגעם די אז פאראאנגענדיג זשורי,
 נעשטעאט זאצמן אינטערנעשיאנאא דער

 חד א םיז אויפזיכט דער אונטער ווערען
 אינדזשאנסשאה דעם צואיעב און סיװער

 אתיס־ האבען אאקאאס פחןםסען די וואם
אעםמתאציאכאאע , די געגען געקראנען

מס  אינסערנאציאגאמ די ו
 די געגעז ארויסגזמדאגען האבעז בעאםםע
 צוזא־ דעד אמ אאקאאם, n ג»ק בעאםכמ

 אזוי און גרױם אזױ מווארזנן םענשםויס
 דער פדן זיעעץ אאקאאס וײ אז העפםיג

 גע־ ארזיסגעוואדםעז אינמערנעשיאנאצ
 בא־ דאן האבען פרעםםען די ווארען.

 זײנען כדר אויב א*ױ, יא אויב שאאםען,
 אונז ו*יא בערי און ^שקצים״ יא שוין
̂ובען, ניט ״ברידער״ קײן םאר  האבען ד
 ״ברר צי פארפאיכשע קיין גיט אויך םיר

 ותאען םיר און אגרימענט בערי׳ס דער״
 אונזער דורכצוםיהחןן םארזוך א םאכען
 אר־ שטונדיגע 44 א האבען צו וואונש
 די אין חגיז א קריגען און#װאך בײטם

 צו באאאנגעז ירעםםעז די * װײחשע^
 םראבעא טרײדס/ פרינטיננ ״עאײד די

 אנ־ אױןי אפרופעז זיד אויר מוז זײ בײ
טרײדם. דערע

 קאםף אין אפגערופעז. זיך האט עס
 ענגאישע גרויסע די ארײן אויך איז

 בע־ סיקס׳/ ״ביג די ױניאן, שריפטזעצער
 האט ער און םארדראסען עס האט רי׳ן

 פשוט׳ער א װי האנדאעז צו אננעפאננען
 האט ער באסעס. פרינטינג די םון אגענט

 און סםרײהער די פארדאמט עםענםאיך
 נאכד ניט באסעס די געראטען אפען כםעט

צונעבען.
 ״סי די םאר םארגעאײגט עס מ׳האט

 קער־ צענטראאע די האט וױ ױ״ עח
 פאא; דעם אין האנדאען געקענט פערשאפט

 פארדאמונגס־ א ארויסזאנעז ניט אויב
 ״ברודער* םון מעטאדען די אויף װארט
חבתם? זײנע און בערי

 וײ ם׳שרײט\אז אז זיה פארשטעהט
 װערט פרעטערם די בײ באװעגונג נאנצע

 א. און ״באאעשװיהעס״ פון אנגעםיהרט
 מיכד די סאי אז את, אםת דער װ. װ.

 םאי או[ ױגיאגס פרינטער די םון גאיעדער
 דעם, פיז וױיט אזוי זײנעז םיהרער זייערע

 אין מענשען כשר׳ע זאגען׳די אאמיר װי
א. אװ ם. א. דער

 דיזע דאך מוז מען ? דען װאס נאר
 בענו דער איז םאר׳םיאוס׳עז, באװעטנג

״באאשעװיזם״... — תירוץ טער
 ױ״ ״סי די א? tov ד»ײסם איצט

 ״סי־ באשיצט ״באאשעװיסעס״ שטיצט
 ״ניט איז װאס אאעס םוט און סידערט״

 באװעגונג דעי אין עטיש״ ״נים שעהן״,
משפט׳ען. זי ם׳דארן* און

 די־ םאר איצט אײדט ױ״ עף ״סי די
 געמאכט האם אאײן זי װי זיגה זעאבע

נעװערקאםטען. די אײדען צו

מממזר ישען װעלס־פאדפ אין
לעזג ק. דד. פון

True translation filed with the 
Postmaster at New York OUy on 
Oct. 24, 1912, as required by the Act 

,1917 ,of Congress approved Oct. 6th 
known as the “Trading with the

Enemy Act״.

 םון בוכהאאטערם די דארטען זיצען
 רעכענערם, קאוגע די וועאנדםאאיטיק, דער

 גע־ דער םרן בינער די *פיקסעף װאס
 ארויסזעהן ניט זיך זאא עס כדי שיכטז^

 זײעדע פון באנקראט םאאשטענדעער דער
 און חשבולען און חשבון׳ען און םירמעס,

 װיםיעא אוים חנכענען זײ חשבון׳ען.
ד ם ע ר ם ם ו ט נ ע ג י י  מוזען זײ א

 זײער דעקען קענען צו כדי םארכאפען, נאך
דעםיציט. אײגענעם
 מיאיטערישע און פאאיטישע זיצען

 רעכענען, און רעכענעז און בוכהאאטעוס
 זײ אז אײן, ניט גאר זיי םאאט עס און

 באאע־ דעם אהן רעכענונג זײער םאכען
# באס.

 געאאזט פויאען האט מאנאט אעצטען
 זי m װעאט, אאיאידטער װיסען^דעד

 ם׳סען מאסקװע. םארכאפעז צו זיך גרײט
 צרה די חשבון. םײנער א זאגעז, נישט

 איהר געםאכט ד.אט פויאען 6װא נאר, איז
 װינ־ דעם באאעבאם, דעם אהן חשבון

 פא־ װײנט מאנטאען״, אונז ״גיט טער.
 אונטער." םיר געהען נים ״אז ;דערעװססי

 האט מאסהװע״־פאאן הײן ״מארש םון
 געח סטראמפאא. א אױסגעאאזען אאזא זיך

 רוסישען םון מיט םאםע איז ארײן קריך
 װינ־• פויאישער אײכטער דער אז װינטער,

 שטארת דער פאר געפאהר א שוין איז טער
 און רעגיערומ. פויאישער פארקיד,אטער1
 מאסען פויאישע די פון באגײםטערונג די1

 קע־ זאא זי אז םאאםפנדע, אזא ניט איז
 פרעסט. םאסקװער די בײהומען נען

 װאם םאדערעװסקי. שרײט *מאנטאען!״
 מיאיאן א העאםען? איהם זײ װעאען

 פויאײ די פארדעקען ניט ?ענען מאנטאען
 װאס םארברעכענס, םויאישע די שאנד, שע

נקםה. פאדערען
 גע׳- א געװען איז חשבון דעניהיז׳ס

 באאשעװיקעס, די צעברעכען :םםזר׳טער
 פראקאאסי־ זיו און סאסקװא אײננעהסען

 אבער !רוסען אאע םון צאר אאס רען
 גע־ האט פאנראם־טעאעפאן תזער אויך

 באאעבאס: דעם אהן חשבון דעם טאכט
־קעס. די  קרעםטינען אײן מיט באאשע̂ו

 צע־ סאװעטעךטרופען די האבען יןאאפ,
גע־ און מפט־שאאס שעהנעם זײן קאאפט

 רעמד זײנע אאע דורך שטריך א מאבט
 דע־ און העאד נעכםיגער דער נונגעז.

 פון אוינען די װעסען צו םאהראטי־דעטעד
 ארדנונג אאטער םארצוױיםעאכתר דער

 הנואא, מאאך א צו ײי ארױפגעקוקם האבען
 גע׳רודם׳- א געשאאגענער, א הײנט איז

צװײ• נומער קאאטשאק א במעט טער,
 חאבען גוםא באאשעװיקעס n און

 תס״ אהז חשבון זײעד געסאכם אויך
 דײטש־ דעם אאםען־באאעבאס, אאנד׳ס

 יאהר־ א חאם וואס ױנקער, קוראענדישעז
 און באהערשט רוסאאנד אאננ הונדערם

 די םארראטען. און םארקױםס סוף צום
 סאא״ םארניכטעט האבען באאשעוױמעס

 םון עאײס די ארויסגעטריבען ט^אק׳עץ,
 פויאענם אפנעשטעאט ארכאנגעאסק,

 םרידענס־פארהאנד־ אנגעםאמען םארש,
 און םדינות באאטישע די םיט אונגען

 געפעהראיכ״ זײער צוסאאפט אויך ענדאיך
 םען דארו* װאס דעניקין־- שונא, םטען

 א עםעס אויף םאוצאונג םויכט מעהר?
 פאר־ נאצמץ, דער םאן דײטש־ױנקערישער

 םריצים, קוראענדישע די םיט זיך כינדט
 םארבינדם ארמעע, דײטשע א ארנאגיוירט

 קאנטר־ רוסישע שװארצסטע די םיט זיך
 אאטישען, די צעקאאפט רעװאאוציאנערעז,

 געהן צו זיך סאײבט און ריגא אײז נעהמט
 זיךי װעט דאס צי פעטראנראד! אויױ
 איז דערוױיא —'ניט צי אײנגעבעז איהם
 ארונ־ סחעז װידער װעט אענין און צרות

 חשבון זיין םון פראצענט 50 טעראאזען
אנערקענונג. און שאום װענען

 געמאכט אזוי ניט חאם קײנער אבער
 די װי באאעבאס, דעם אהן חשבון דעם

 איע פון פערעדז.נשאובדקא וחןדסאאער
 אויס־ דערװײא זיך האט חשבונות איהרע

 רױ דאס װי נאכדעם טײך. א געאאזט
 איהר דורכגעשטראכען האט פאאק סישע

 ד׳אנונציא און ?אאטשאק־דעניקיךחשבון
 ארבײטער די קומען חשבון, פױםע איהר

 שטריך אאנגען א ציהען און װעאט דער םון
 קאםיםאאיסטישען גאנצען איהר דורך

 םא־ דער םון שאיכטונג די בנוגע חשבון
 קימערען ארבײטער די םראגע. ציאאער

 קאנסערװאטיװע זײערע װאס ניט, זיך
 אין ארײנגעשריבען דארט האבען םיהרער

 זע־ ארבײטער די פרידענס־טריטי. דער
 נאר טריטים, אין ניט עראײזוגג זייער -דזען
 אין סאאסעךקאםף, איז סטרײקם, איז

סעאןז.״ ױר ״העאם
מרינות: זיעגרײכע אײנצעאנע די הײנט

אמןיי• איםאליען, פראגקרײך, עגנאאנד,
.< !קא

W סאכט דזשארדןש אאאיד i  cm 
ג n באאעבאס^איו דמר אבער טנ n •אד 

 נאויז ״טריפעל־אאיומם״. דער בײטער,
 םו־איקא דאזיגער דער םון אײנער

 דער אבער םאכט. זײן באװיזען
תו ענגאאנד׳ס נעצייגט שױן האט י  תנ

 ווי? ארבײטזא־* דער <וען אז קאאסעז,
< רעדער אאע שסעהען ט ש

איי׳ חשנוג׳ט, און זיצט קאעמענסא
 מד און געשאאמנעם דעם זאא ער אזוי

 צזד םעחד נאך םוינדםײנם, םדאםענעם
 אכפך ערנידריטגן. מעהר גאך שאאגען,

 באאע־• םראנצויזישער צוקינםטיגער רער
 *Vארכימא סינדיהאאיסטישער דער באס,
 מאד• «ו וױ •אענער, שוין זוכם #קאאס

 אין ברודער דײםשען זײן םיט זיך נינדען
 אאיאיר•";.® אן ביאדען׳, איהם מיט צוזאםען

ס זײער נעגעז פראנט, טען ׳ נ ע ד ײ ב  
 י איםפע״ און האםיםאאיסט דעם שונאים,

רעאאיסט.
n רעגיערונגס־קאיקע איטאאיענישע 

ר צו וױ חשביז, פארםינען א שױן חאט  S מ
 ,אםא• םון העאםט די באאקאן, דעם הערשען

 א קאײנאזיין, עםטרײױאוננארען, איגעז
 נארד־אפרי״ מאדאגאסקאר, כינא, שטיק

 f דרום־איי• םון לעניגיז די װערען און הא,
 ;V ומר־ א םיט אחשורוש צווײטער א ראםא.
 /?: די אכער מדינות. 127 איבער שאםט

 ,V * רעװאאוציע, אינעראיכע די באאעבאסטע,
 ,י א סים פארטיג און םיקם ̂זויז שטעחט
 .$■ םאכען צו סטראשעט און פענזעא רויטען

 איםפעריא• אאע דורך שטריך שארםען אי
גרויס״איםא• א װעגען פאענער איסטישע

, • ליעז•
 ?יצען װאשינגטאן אין אונז בײ און

 און ארבייט און קאםיטאא םון םיהרער די
 אינדוםטריעאען אן מכח דווץ־ זיך רעכענען
 םאר• קאאפ אײז מיט זאל װאס םריעדען,
^ סאציאאע אײגיגע די עזענטפער פיאטג

ער  ארבײטער דער באאעבאס, דער ^
ער זײנס: דערװײא זיך טזט קאאס,

 • םאדערט^םיט ער לזעמםט, ער סטרײקט,
 ױיגע םיז צושטימונג דער ן ה א אדער

 װא״ אין ײארט־םיהרער קאנסערװאטיװע
י * שינגםאן.
חןכע־• דעם הײנט מאכען אאע אאע,

 א — אאע באלעבאס. דעם אהז נונג
 חשבון זײז װײא ארבײטער. דער חױן
 םארפאאג״ קײן ניט אײנםאכער, אן איו

 אין מאכען צו שװער ם׳איז אח טעטעה
 60 — שטונדען 44״״ טעות. א איהם

 ’'־ מען װעאכעז צו חשבון, א איז דאאאר״
בוכהאאםעריע. קײן האבען נישט דארף

םילווערםאן. ט. פוןן ר ו ט ק א נ

m m M

 נ«כם, די rj> געקוםען םונקעלע לענדער פון
 נאכמ. רעדעוודינע שםוםע די

 ןיוגעםאכט..: מיינע אויגעז די זי האם צארט אוז
 טרויםעז און װאונדער־זעהונגען און

 צויםען, זײערע פון באפרײט האט זי
שטיללרהייד און
 קאפ מיין ארוש װירבלענדיג האבען זײ
 געדרעהכ, געדרעהט, לאנג זיך
 טױבען, כענקענדיגע װײסע װי
 גאלדיג־וואך פליגלען די אױף און
 — אויפגעהויבעז דאן בעם פון לײכט םיך
 — הױך אזוי הויך, אזױ
 ים׳ען, ענדלאז־װײטע איבער אויף
 תהום׳ען, טונקעלע טיפע און

 כשוןן, פון געיאנט םייל, א װי כ׳האב
 געשװעבט. געשוועכם, געשװעכט,

 :ױעדער דער אין אפט נעזעהן כ׳האכ און
 חרוב׳ע, װיםםע לענדער

 תיך, שװארצען אין אײננעהילט
 • פײער־צוננען. רויטע םון געלעקם אפט
 ווענען, םעלדעה אלע אױף און

 םענש־םקעלעטען... םדזגות טאנצען
 לעדיג, אויגען־לעכער די םיט

 ריפעדבײנער, אויםגעהױלטע
 צייהנער, פארקלעםטע ליפענלאז

 םויםטעז, דראהענדיגע םים און
 לחשעם טיעפמ אין זײ טאנצען

ץ בלוט.~ שװאחיען שםינקענדיגען
 צונעטאכם״ אויגען םײנע יאיך חאב פעסטער און

י /נעחערם כלויץ כ׳האב

 ערד טידע קראנקע די ם׳קרעכצט װי
נאכט... די שװער ם׳אטעםט און

שװעבען. פליגלען טײנע װײטער װײטער, און
װאונדערלאנד... א איך זעה אט און
באקאנט... דאך און אזוי פרעםד םיר
— לעבען! זײ כרידערליך װי דא, טענשען די

האנט פולער א םיט און
נעגעבען, זײ ברכה זײן גאם האט

פארשטאנד. און ליעבע םון :רעניערט לאנד דאם ם׳װערט און

 רי״גער. גיגגאלד פון הארץ איעדענם ס׳איז און
 זעהערט... ניט קײנער האט ברודער-םארד פון

 שווערד, פון געםאכט םערפ א איז שוין לאנג זײט
 שטײנער... בײזע אלע פון אױפגעבויט טעםפלען און
 ערד פרוכטבאר-שװארצער זייער אױןש און

אײנער.;. יעדער האט הײם ליעגע א

 גריגען... פעלדער און שםעהן״. שײערם פולע און
 פרוכט.״ גאלד׳נע — בויטער די אויף און

 • :פארזוכט זי אײנםאל נאר ם־האט ״וער
 שפינען... אײביג װעם טרױם נאלדינעב א

 זוכט און װיל ער װאם און
געםינען... ער װעם

 םארשםאכם. הענט די איך האב אויםגעשטרעקט און
 געטראכט. איך האב — !כאטש םרי אײן
 ' ציטער, א געטאן ם׳הארץ האט

 געוױטער, נרוים א םון װי
^1 ערװאבט כ׳האכ און . - ... *
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 ניס אזױ זיך האט זיך, דאכט ס״נער,
 װען םנשה׳ן, אאטען איבער׳ן דערםרעהט

 װי — אמערי?א הײן אנגעקוםעז איז ער
טארעסםשעניןא. נויציא

גוי, האריגער א טארעסטשענקא, םיצי•
 פי־ אין װאס ציפ, צעשפאאטענער א םים

 ״שטאדט דער געהײסען עױ האט םשערי
 עט־ שױן געװען אםעריקא אין דא איז נוי׳/
 ארונ־ שױן געהאט האט ער יאהר. ציכע

 זײנע. ״באבא״ די אהערצו טערגעבראכט
 שטײןעצ א אײגענס זײן שוין געהאט האט
 װאו ערגיץ װעאדעא האײן א מיט צאנד
 כא־ א אאנד אויפ׳ן און שטאדט. םיז װײט

 (אױםגעחאעפט) ״אויסגעאיפעט״ צוםקע
 שטײגער. הײםישעז אוים׳ז קאעצער םון

 עטאיכע חזירים, צװײ פארםאגט שױן האט
 געהאט אינזיגען שוין האט און היהנער.

 (צום זשיטי״ דאסט כאה יאק ״װעסנאיא
 אע־ דאס שענתען װעט גאט אז םריהאינג

 םערדאעך םאאר א קויםען זיך ער זאא בען)
 איסעטש־ איװ פאסוטםיא טאם געכאי ״אט
 אין פאשען דארט זיך זײ זאאען (אט קא״

װעצדעא.)
 םון אבער איז טארעסטשענקא םיאיפ

דא. צוםרידען געװעז ניט אלעם דעם
 דא איז שיאים װאס צײט גאנצע די

 אויםגעהאלטען כסדר זיך ער האט װען,
 פיטשע־ די צװישעז — אידען. די צװישעץ

 שםענדיג זיך האט ער און צאנדסאייט. ריר
:באיןאאגט זײ אויף

 (אונ־ טע״ ני טוט זשידיןע נאשי —
 — דאס) ניט זײנעז דא אידלעך זערע

 שטשאה געטאה :זאנען כםדר ער פצעגמ
 ו*אס דאס (גיט קודא!" — פיטשערי א

)עס הוטט וױ — םיטשערי אין !
 האט פיאיפ װײצ דעם איבער ניט און#

o m פיטשע־ די אז אנצוצײגען, געהאט 
 בא־ גוט ניט איהם האבען צאנדםאײט רער

 טא־ םיאים ניט. דוקא דאם וזאנדעצט.,
 אידישע צוידי גאר האט רעסטשענהא

אנקומעז. באדארםט ניט זיינע צאנדסאײט
 איז טארעסטשענקא םיאיפ װען באאד

 זיך ער האט אמעריקא, קײן אננעקומען
 און רידעא.) (א ״אאפאטע׳/ א נעקויםט

 פון׳ם ער האט ״אאפאטע״ דער םון כאטש
 וױיא׳ געהאט, הנאה שטארק ניט אנםאנג

 ״טשארט דאס איז געזאגט, האט ער װי
 טײװעא (דער לאםאטא״ ני שטא זנאיע

 :יט גאר רידעל) קיין ניט װאס װייסט,
 לאשאטע. היימישער א אויף ״פאכאז׳עע״

 געװען, מודה אאײן דערנאך אבער ער חאט
 כיטרי אמעריקאנסקי. טי כיטרי ״װאני אז

 אמע־ די ׳קאוג זײנען (זײ ריאװאאי!״ יאק
 גאנ־ די און !) ׳עדים די װי קאוג ריקאנער,

 דויוא ארויסגעזעהן ער האט חכמה צע
״ רו נאשים ״יןודא רידעא. םון׳ם  נין!

 דיװיצי״ ״אט !) זײ צו אונזעױע קוםען (װי
 אוים׳ן אנצײגען ער פאעגט זעהט) (אט

 !׳' סקריפאטיטקא יאק ״ראבעט — רירעא
םידעאע!) א װי (ארבײט

 פיאיפ זיך האט רידעא דעם מיט און
 טאנ יעדען אויסגעארבײט טארעסטשענקא

 (א סענטאװ״ טריצאט שט׳טע אי ״דאאער
 נאך װאס סענט) דרײסינ מיט נאך דאאער

 ״דװא אויסגעמאבט עס האט ח׳טבון זײן
 זאא־ טיעיטערי שטשע אי לארבאװאנצי

 גואדען) םיער מיט נאך רובעא (צוױי טא״
 מאיעיע!" סוטיט^קא ני טעבי ״צע און

 ^טעא האטאװעסעא, קײן דיר איז (דאס
םאר!) דיר

 םון אבער איז טארעסטשענקא םיאיפ
 געװען ניט זיינע אאנדסאײט אידי^ע די

 ער האט זײ, צואיעג װײא צוםריעדעז,
 טא־ פי^ים אויס דא ער װערט געםיחאט,

רעסגמוענהא.
טארעסטשענ־ םיאים האט דערהײם אין

 א טאקע אמת איז ער אז געװאוסט, <ןא
 גזים. ע4א װי ג,*י סײן ניט דאר אבער נוי.
 געהאט נאר. ער הא גוי^ אמת׳ע די םיט
 םאעגט ער ^אס ^ײכותד םיעא אזוי אױף

 צוזאסענטרעפעז ״חגא״, אין אמאא זיך
 באהאנטע סײן סאויסטער. אין זײ םיט

 בא־ אאע געהאט. ניט ער האט זײ צװימען
 זײ־ םון אידען. געװען זיעען זײנע וןאנטע

 גע־ באויז ער האט טובים ימים אײגענע ינע
 ־־־־ חשוב׳ן א טוב ױם אײן םון וואוסט

 דערםאר, (ניײיאהר) גאד״ *נאוױ םון׳ם
 גע־ איהם בײ איז ״נאװי־נאד״ דער וױיא
 גע־ חאט װאס אזעאכער טוב ױם א וחנן

 אידען. םיט שײכות שטארחען א אויך חאט
 נענומעז םריה דער אין ער חאט נ^װײנאז/

וױיץ, םיט טארבעאע װײס איװוענטעז א

םטשענסא8ר8ם
(סקיצע)

שםואלזאהן. מ. פון

 דער מיט נעשאטען אנדעדען, צום אידען׳
 און טארבעאע, פון׳ם וױיץ דעם זשמעני

 — יאחר. נײעם צום «ײ צוגעװאונשעװעט
 אבער, טובים, יםים איבעריגע אאע םון

געםיהרט. ניט •חשבון סײן אפיאו ער האט
 דערחײם איז אבער האט ער װאס םון

 אידישע די םון איז חשבון א געםיהרט יא
 האט טובים, יםים אידישע די טובים. יםים

 אזעא־ עפעס זיך איז האבען געװאוסט, ער
 םײ אםת׳ן םאר׳ן איהם םאכען װאס ״כעס
 װעז אמשא, #פסח א טארעםטשענקא. איפ

 עםען און ױם־טוב׳דיג ארגם נעהען אידען
 םיאים, #ער דעגסטמאא זיך םיוזאט מצה,

 װײסט, ער װײא ױם־טוב׳דיג. אויך זיך בײ
 ױם אידישען גאנצען דאזיגעז דעם אין אז

 ארום ער טראגט אט חאק. א ער האט טוב
 די םון קעשענע, ברײטער דער אין זיך בײ

 א מיט םארבונדען הויזען, אײװענטענע
 אהן װאס םכיו־ה׳/ ״שטר דעם שטריסעא

 דער װאאט ער, וױיםט דאקומענט, דעם
 נע־ ניט טוב ױם קײן אידען בײ ױם־טוב

 ער האט שבועות, אמשא, ׳צי זײן. קענט
 דאס װאס נרינס. מיט םארזארגט אידען רי

 װיכ־ א זעהר עו/ םארשטעהט אויך, איז
 נוראים׳/ ״יסים טוב. ױם צום ענין טיגער

 די אױף שוהא אין אויםגעפאםט ער האט
 הא־ זאאעז אידען געזעהן — סכות איכט.

 געחיײ האט עס הושענות. מיט סכך כען
 איז טארעםטשענקא, םיאיפ ער, אז ׳סען
 יםים די צואיעב דארט, אידען די מיט

 האט ער סארבונדעז. און פ^רתנופט טובים
איהם. אין זײ און ז״ אין חל<ז א געהאט
 זיך ער האט אמעריקא, אין אבעו/ #דא

 אאנדסאײט אידישע םיטשערער די צװישען
 האבען זײ אםזוכעז. געקענט ניט זײנע
 איז ארויסגעשטופט. שותםות םון איהם

 טארעס־ פיאים אוים םאר איהם געמאכט
 װי אזוי געפיהאט זיך האט ער טשענקא.

זײ. פון בא׳גזא׳ט כאראבעװעט,
 אנגעקױ איז טנשה אאטע דער װעז און •

 איהם מיט ארוסגעכאפט זיך ער האט מען
 דעם. מסש האט ער אז שמחה, אזא מיט

 ״סאאװא :אפכאםעז געקענט ניט אטעם
 פריהײ טי שטשא באהא סאאװא באהא,

 דאנקען ׳גאט (ד>מחען מענאשא!״ כאװ
 צוםאהרעז, געקוםעז ביסט דו װאס גאט

)מגשה  אז זיך, כײ זיכער געװע; איז ער !
 קע־ עואות די װעט סנשה אאטער דער
 װעט ער צוזעהן. קענען ניט איהם גען

 ״פאריא־ שטייןעא א עפעס פאכען זעהן
 גע־ זיך באאד טאקע האט ער און דאק׳/
 װאז, ״טא :איהם םאר באקאאנעז נומען

 זײ זײנען ״סא, זנאיע׳/ היך באהיי טוט
 ׳טי ״לואזשנעטסיא ׳זײ) װײס גאט דא,
 און זעאבע די זיך אכט1( טי״ ני װסיא אי

 ימים זעאבע די ניט ז,עאבע). די ניט דאך
 זעא״ דאס ניט אאעס און זיי בײ דא טובים

 אמעריקאנס־ — מענאשא ״זנאיעש כע.
 אמעריקא־ — םנשוז םארשטעהסט — קי״

 װזשע." פיטאי ני — טוט יא ״א ניש.
 ניט.) גאר שױן פרענ ־— דא איך (און

 (עס — סמוטנא!" ״סקוטשנאיעטוסיא,
)אומעטיג זיה כענלום !
 באחאאגט זיך ער האט אאננ אזוי איז

 געגע״ איהם האט ער ביז מנשה׳ן, פאר
 אאטער דער ער, אז םארשטעהן צו כען

 שטי״ א עפעס מאכעז זעהן דא מוז טגשה,
י פיטשערער די צוױשען ארדענונג לעא  א
 א םשוט זײ םון װערט עס װארים דען.

 מאאאדיאזש״ ״זנאיעש עואם. תא א
 מא״ יאל ״טאס ױנג־װארג), (םארשטעהסט

 זשע״ מנגע וױ (אזױ זשערעבצי״ אאדי
 כװאסט/ ״זאבעןאיעט רעבטשיסאעוא

 און עקען די (םאררײסעז װזשע!״ טא
.שוין ( !

 א אװערןנענאנגען איז עס װען און
 אנ• מנשה׳ס אאטע^ נאכ׳ן צײט שטיקעא

 סכות, םאר נעקומען איז עס און לומען,
 אויםגעשטא״ טארעסטשענקא פיאים איז
 םריײ א יאהרען, אמאאיגע די אין וױ נען

 זי ׳האל די ?יך םיט גענומען האט טאנ,
 איז גארטעא, אונטערן .ארײנגעשטעקט

 <טערגע״1אר װעאדעא, אין זיך צו ארײן
 בױ״ די סון צװײגען נרינע עטאיכע האקט
 םאר- שטריל, א מיט םארבונדען זײ מער,

 אװעקגע־ זיך און פאייצעס די אױף געבען
טנשח. אאטעז צום זײ מיט אאזט

 םיט׳ן נעהענדיג ויעג, גאגצ^ן דעם
 זיך האט םאײצעס, די אױוי צוױינען כונט

 וױ אזוי נעםיחאט טאחןסטשעגקא םיאיפ
 םיט צײט אזא נאך אמאא, םיט װאאט ער

ער װי ;אויסגעפונען צוריל זיך יאחרען,

 געגאגנען איז ער כאתוטצן. נשםח זײן
ם כענמעז אײן אין געהאאטען האם און  מ

 דאבי־ באזשע איםא ^דאי :מנמח׳ן אאטעז
*סטאראסט רע ע !  נוםע א גאט איהם (ג

 כהר טאי זשיד דאברעי צעי״ צלמערי)
 דער איד גוטער א *יו (דאס נאשא״
 צואיעב אז דערפיחאט חאם ער מנשח).

 צד אצינד ער ווערמ מנשח׳ן אאטען דעם
 מאראסטשענ־ פיאיפ אםאאיגער דער ריל
 אין אינהאאט אן עפעס םיט צוריק לא,

אעבען.
אא״ צום צוגעלוםען איז ער וועז און ׳
 חײםי־ אוים׳ן ער איז הױז, משנה׳ס טען
 און אאחנן צום צוגענאנגען שטײגער שען
 *םעגא־ אנגעלאאפט: ארץ דרך מיט האט
 טעבי פרענים םיאים יא טא מענאשא, ״שא

 מנשח, (מנשח, קוטשקי״ באיא אואיאקע
 צװײגעז די געבראכט םיאיפ, איך ביז דאס
סוכה). דער םאר

 אויםגעעםענט האט םנשה אאטער דער
 דעם ארויסגעשטעלט האט פענסטער, דאס

 איז חאט יארמואלע, דער םיט קאם נרויען
 באטראכט באויהײט פארטאגעגעז דעם
 בונד טיט׳ן םיאיפ׳ען אויגען אאטע די מיט

 מיט האט און םאײצעס, די אויױ צװײגעז
 אאיאקע ״אאיאקע... ארױסגעברומט:#צער

 פאר צװײגען (צװײגען... לווטשקי״ דאיא
 א םיט ער האט נאך עפעס און סוכד,) דער

 שטימע<עהאא- געבראכענער ציטערמער
 האט סוף צוט און מורמאען. אײן איז טעז
 הענד, דארע בײרע םיט אמאא מיט ער

םײ אנגעכאפט םענסטער אםענעם דורך׳ן

a trav םרייםמנדיג און האנר arm n
 איךדאנק זײר, דאמ r* דאנקען: מנוצמן

 איך קעז וואס אמנר אבעו~* מיצי•! זײר
 שטאסצעגדינ צר חאם y- דערסים?^ טאז
 וײ םאמן פיאיפ, דא, — נאתאאנט. זיך

 םארשםעחסטו^ #זון םײן סטו^.. גי^קײז
 כע־ ער~ און זון... םיין איז םיצי•, ״דא

חודען! צו ניט סער
 ביגם םיט׳ן טארעסםשענקא פיאי•

 געבאיבען איז פאײצעס, די אויוי צװײטען
 געשטא- ער איז וױיאע א צוםישטער, א

 צד געקענט נימ שפראך די האם און נען
 םחך דורך ער האט סווי צום זאםעננעםען,

 סערצע םענע יאק ״אך, :ארויסגעזאגט רען
 עס װי (אך, מענא^א!״ טעבע גא באאיט
 מנשח!) אויח#דיר, הארץ דאס מיך רײסט

 ער אןז קאם אײנגעבויגענעם אז םיט און
אוועס. זיםצענדיג

 װענ שטיק א געװמן שוין איז ער ווען
 אםגעשטעאם, זיך ער האט אפגעגאנגעז,

 צװיײ בינט דעם זיך םון אראפגעװארםען
 מע״ בידנעי ״נו ארויסזיםצענדיג: און נען

)םנשה ארעמער ׳(נו !״ נאשא  ער האט !
 ניטשא #נו״ אויסנעאאזט: ענטשאאסען וױ
 בא• דו װזיאטיסיא טרעבא פאמאזשע ני

 םען העאםעז, ניט גאר װעט (עס שיך!״
אונזעריגע). צו נעםעז זיך דאחי

 םען האט אץ סכות ערב Din פון און
ײ די צװישען טערעסטשענסא םיאיפ שױן  ו

 נים מעהרער אאנדסאײט אידישע טשערער
געזעחן...

ארכײט דקר נײ סאאפעראםארם אידישע ױ
^ לעצםער דער ®ון ב^סערקונגען און (אײגדריקע קאנװענ«אן•) עראטיװער8ק

סטאלינסקי אהרן םון

 קאאםעראטיװע אידישע א מיר האבעז
 טאן צו פעהיג אידען זײגען

 דער איז װאס ארגײט? קאאפעראטיװע
 לאאפער*־ אידישע די פון כאראקטער

 מיט אײגענטאיך זײ װיאעז װאס ציעם?
םראגען עהנאיגע און דיזע ? ארבײט זײער

נע״ זײנען קאאפעואציעם אידישע די
I קריטיקירכר^ קינדער קיגדער; צו גציכען 

".1 ט דז י צ ר ע מען ניט, םען
חא־ געדאנלען עחנאכע און אזעאכע

 גע- האב איך בעת באדזערשט, םיך בען
דעאזד די םון באריכטעז םיעאע די הערט

לאנ־ האאפעראטיװען אעצטען פון נאטען . אידישער דער אין אפט גאנץ מיר ׳הערען

און חױט זײן אין צורמן ארײן אײןװאאט םיז דערםיט ארוםגעגאנגען איז און
%

 Djfbyii #די זײ הערען ספעציעא און גאס,
 םיהרער די זײן צו געפאאען איז עס נורא
 אידישער ױנגער דער פון םיאנערעז און

 אומשוא״ װי באװעגונג. תאאפעראטױוער
 אויך זאאען פראגען דיזע םשוט און דיג
 אזוי ניט פונדעסטװעגען זײ איז זיין, ניט

 הײג״ ביז װײא פארענטםערען, צו אײכם
 אי־ חײז גיט נאד מיר האבען טאג טיגען
 װעא־ סטאטיםטיס, יואאפעראטיװע דישע

 איבערצײגען, אײנעם יעדעז קענען זאא כע
 םעהאט אונז װאס און האבעז מיר װאס
געביט. חאאפעראטױוען דעם אויף

 באװעגונג האאפעראטױוע אידישע די
 עס און וױנדעאאך די איז נאו זיר געפינם

 באשטימען צו גענוי אונמעגאיך איצט איז
 יעדע װי צולונםט. און כאראקטער איהר
 דער מיט אויך איז אזוי באװעגונג, ױנגע

 זי :כאװצנונג קאאפעראטיװער אידישער
זײטען. שװאכע און שטארקע האט

 א אידעז אונז בײ איז קאאפעראציע
 באװע־ אאס הגם זאך, נײע א ״נאװעאטי׳/

 דער םאר עאטער קאאפעראציע איז נונג
 סאציאאיסטי״ און םרײד״ױניאניסטישער

 אורזאכען, םיעאע צואיעב באװעגוננ. שער
 װע־ דערמאנט ניט איצט דא קענען װעאכע

 הינטער־ נעבאיבען אידען םיר זײנען רעז,
 געביט, קאאפעראטיװעז אויש׳ן שטעאיג

 םיהאט זזיגטערשטעאינקײט דאזיגע די און
 צייט, דער אין זײטען. אאע םון איצט זיד
 סען געהט םעאסער אאע כסעט ביי װען
 םען וחננ, אויסגעסראטענעם אן אױוי שױן

 סאאפערא״ א אזוי װי גענוי, שוין װײסט
 װי הויפטזעכיצױ, און, גרינדען צו טיװע

ן צו אזוי ע ט א א ו ו ר א  אונ״ די פ
ע אונז בז מען הײבט טערנעמונג, ש ^ 

פ מאכען צו אן ס ס . ע ן ע ט נ ע מ י ר  ע
 גײ עקספערימענטען ע א # ניט — און
 אײנגע־ ניט םשוט זיך יןעגען ׳זיד.א'ין נעז

כעז•
 א װי זעאטען, ניט טרעפט עס און

 נע־ א םיט ארויס תוםט ״לריטיחער״
 אן איהר רושט ס א ד סטייטש :װאאד

 רוסאאנד, זעהט אט, קאאפעראציעס?
 אח, און... דײטשאאנד עננאאנד, בעאגיעז,

 ספעציעא גרינג, זעהר איז אפאאכען ׳יא
 און טעטפ אביסעא איז מוח דער נאןלײעז

 בײ איז זיו נעשינט אינטעאיגענץ די
 געםי־ ״קריטילער״ אזעאכע שראנס... בער
jyj /אידישע יעדע ארום ׳גאט דאגקעז זץ 

 װיאען אדער פארגעסען, ז״ קאאפעדאציע.
 איבעראא אז :סאײנינלײט אײן וױסען נ*ט

 זמס־ צו 6אוישגעחער יאנ: ש^\ טען חאט
 םען חײבט אונז בײ און פעריםענטיחגן

אן. ערשט

 האט דעאעגאט יעדער כטעט װענשאן.
 ״סיר באריכט: זעאבען דעם אםגעגעבען

 ;געאד װײניג מיט געגרינדעט זיך האבען
 אונ״ םיט געקולט אונז אויף האבען אאע

 פאר־ אונז האט אײנער יעדער ;צוטרויען
 מאנ״ און באנקראט שנעאען א אױסגעזאגט

 ;געװאונשען זאגאר אונז דאס האבען כע
 סף א געמ*כט אנפאנג אין חאבעז מיר

 שםאא, געהאאטען האבען מיר ;םעהאערעז
 חאבצן אנשטרענגונגען גרויסע מיט אבער

 אװעלצושטע״ באװיזצן סוף־כא־סוף םיר
 אונטער־ תאאפעראטיװע שטארלע א אען

 געווען זײנען קאנװענשאן בײם נעהמונג״
 קאאםעראטײחנ אידישע 36 םארטראטען

 שטעדט םארשידענע םון נעזעאשאשטען
 תאבען אאע כמעט און שטעדטצאה און

 םונטם — באריכטעז עחנאיכע אפגעגמבען
צונוישנערעדם. אאע זיך װאאטען זײ װי

 אי• די װעאכען מיט מאםעריאא, דער
 אזױ איז אםעוײרען ‘קאאפעראטארס דישע

 אונ״ אז טרוקען, אזוי אידעאאיסטיש, ניט
 אוא אפ םשוט עקעאט ״ראדיחאאעז״ זערע

בעקע־ :געהערט איהר׳ט טעטיגקײט.
 רעס־ סטארס, בוטשער גראסעריס, רײען,

 און..♦ בענק קרעדיט הייזער, טאדאנעז,
 איהר האט װאו אאיין, זאגט בגאמנות,

 א כאטש און ראדיקאאיזם אידעאאיזם, דא
 פראםיטען, ? באאשעװיזם קאפעט״^לעאע

 מענעדזשערס, דעפיציטען,.דױױדעגדעז,.
 עוד אונזער אויוי — איינקוישע האאסײא

 פשוט דאס םארטראגען מיר ׳ײארט רעז
 נע־ פעחאט עס וועטען אבער, איך ניט...

 ״ראדיקא־ םיז חוש ספעציעאער דער בעך־
 דער םיט איץ נעדואדיג זיך בין איזם׳/

 בײ געזעסען אויפמערקזאטלײט נרעסטער
 באריכט יעדען האב און קאנװענשאן דער
 נאטירט. םארגעניגעז באזונדערען א סיט
 צר זעהר מיר איז הענד״ ״שארט םײן
 װארם אײן קײן האב איד געקוםעז, גמ
םארשעהאט. ניט

 בא־ די אםאא נאך איבעראעזענדיג און
 א װיאענדיג ניט טיר זיו שטעאט ריכטעז,
דא? זיך טוט װאס נעװאצד, םראגע:

 כאװעגוננ, אידישע * נאו פארא; דען איז
 אזױ אויפצוצײנען האבעז זאא װעאכע

 אויס* און אוישאפשערונג אידעאאיזם, םיעא
 לאאפעראטײ אידישע ױנגע די וױ דויער,

 א נאד דעז׳־םאראן איז װעבאװענוננ?
 פראפאײ האט װעאכע באװעגוננ, אידישע
 טוערס, איבערגעבענע םיעא אזױ ציאנעא

י ? לאאפעראטיװע די וױ
 באריכט: יעדען כטעןן^אין אץ• אעז

 דט דירעלטארס אװ ׳באארד ״אונזער
אונזער םאר נעכט און טענ גאנצע איועק

 אין זיך םעז נױטיגם אונםעתעםומ
 אױסצובאר- ערשטע די םיר זימען געצד,

 םע־ א ארבײםער, אן אויס םעוזאט ;גען
 שאר־ צו ערשטע די םיר זײנען נעדזשער,

 אר־ די װיאעז פאעצער; זײערע נעםען
 און נעכט םיר זיצען רעיז, א בײםעד

 שאשען; צו געאד די אזוי װי טראכטען,
 דעם םיר שיהאען געאד, םיר פאראירען
 װאאטען מיר װי שטארקער, וועהטאג

 קריגען ;געאר אײגען אונזער פאראארען
 מיר םרעהען מיטגליעד, נײעם א צו מיר
 א געקראנעז װאאטען טיר װי טעהד, זיך

 א טיר האבעי באס “אונזעי פון רעיז
 האאפע- אין טיר זײ:ל) #שטו:דע םרײע

 ;דארט אונז מען דארף פיאײכט ראטױמ
 כםעט אונז דאנלט מיטיאיעדערשאפט די

 נײן, ; ארבײט אונ*ער פאר ניס לײנטאא
 אנערקע־ פאר ניט ארבײטען to נײן,
 פראפיטען אוםערנעםונג די טאכט נונג.

 אז םעז, זאגט צופרידען, זײנען אאע און
 מען מאכט ;שואד אונזער גיט איז דאס

 פאר- ברויט די װערט דעשיציט, א חאיאה
 ׳אײ אן פין אביסעא זיך פיהאט ברענט,

 װאסערדיג, איז זופ א אונזערער װעץ אדער
 אוםפעהיגסטע די שואדיגע, די םיר זײגען

 נאך מיר גיבען י ;װעאט דער אין טענשען
 ארבײטער, אונזערע םון םאדערונגען אאע

 באונס׳/ ״בעל אהן אעסעשקעס, םיר זײנען
 ״קאד םיר זײנען — זײ םיר ענטזאגען

 אאע װ. ז. א. װ., ז. א. סערװאטיװ״
נוסח. זעאבען דעם אין כמעט באריכםען

ארבײ־ אן קען װי אאײן, זאגט ׳און
 ״ראדײ םראצענםיגער הונדערט א טער,

 דער אויף שטענדיג שאאםט װעאכער סאא׳/
 ״טרוקע־ אזא צו באאאנגען ׳זײט אלנלער

?... באװענוננ נע״
 צו פרעטענזיעס אהן רעש, אהן שטיא,

 לאאפערײטארס אידישע די טוען קײנעם,
 פיאני־ אטת׳ע יוױ פונקס אדבײם. זייזןר

 אאע אריבער געדואדיג זײ טראגען רעז
 טרע־ זײ װאם םניעות, און שװעריגקײםען

 װײסען, זײ װענ. זײער אויח אן נאר פען
 'קאנסטרוקטיװע א איז קאאפעראציע אז

 אאײן ביכער פון קען מען װעאכע ארבײט,
 פראקטי־ זי מוז מען נאר אױסאערנען, גיט

זײ. טוען ס א ד און צירען.
 פע־ ^ןאאפעראטיװע אידישע די אויב
 מיט זאך אנדער .קײן װאאט דעראציע

 צוזא־ די װי געטאן, נט עקזיםטענץ איהר
 װי סאנװענשאנס אזעאכע סון מעגרופונג

 שארדינט שוין אויך זי װאאט אעצטע, די
 ארבײטער־ אידישע ארגאגיזירטע די אז

 םיט זײז באהיצשיג איהר זאא שאםט
 לא־ אעצטע די װארים מענאיכען. אאעם

 עפעס געװען איז קאנװענשאן אפעראטױוע
. א ײיי טעהר ן א ש נ ע װ נ א ל  

 דעמאנסטראציע א געװען גיכער איז דאס
 צײ־ צו כדי קאאפעראטױוען, אידישע םון

 איז קאאפעראציע אידישע די אז גען,
 נאםען דעם טראגען צו װערט שויז

נ. נ ו ג ע ו ו א ב
 לןאנװענ־ קאאפעראטױוע דריטע די •

 ביסעא היבש א אנגענוטען האט שאן
 װעאכע רעזאאוציעס, ראדילאאע עקסטרים

גאנצער׳אר־ דער םיט שײכות א האבעז

שםועסען סורצע
 רעדאקטאר דעם *ווישען

לעזער. די און

 ׳גי^ אונז געפעלען זײ גיין, — ר. יוס^
̂ס ריחעריגע,5 אלע־ די ווי ױנקש,  איחה װן

̂ר, װאוגדערש אוגז צוגע^יקש. אוגז ח^ש  נן
 אזי־ייבען צו מיאוס ניש אײך עס װערש זוי

 נעשיבשע, דיזעלבע איין־־יאון ל?ן:ג •^הגען
 װארש איחר װ$ס ׳דעם אין באששעחש װעלכע

 דערזוארשען. ניש זיך קע:ש און איהר, אויף
 עס באשערקש אלײן איהר אז זײן, דאס קען
 ענש־ אײערע ליעד יעדע מיינש, און ניש,

 א£ילו װען דעם, חוץ א ? נײעס עשװאס דאיש
 אגכעעי־יבען, שעחן געװען װאלש געדינש דאש
 זיך פזזיגעהמען צו איצש זין א דען עס ־אש
 און איבער, זיך קעהרען װעלשען ? דעם :זיט
 זאך׳ זןנדער קײן :יש עקזיסשירש אײך פאר
 װאיום ניט. קומש װ^ס םײדעל, אײער לוי

 קען ווןןס — ליעבע אײער אז איהר, מײ:ש
װינשי; םעחר איז— אפירע:ע2 א איז זײן

 בייך־װײשא;? אדער צײחךװײבאג אייעי
 עס V דעם װעגען :יש איהר דיבשעש •.•א-ום

 זאוען. איהי װעש ׳ז**ך װאכעדי;ע צו א איז
 איז ליבע־װעהשאג »ייעד אז איהר, דענקש יעי $

 עם בקיצור, מאשעריע? עדעלע מעהר א שרן
 מעחר נאד זיך, סלאגען אײער אוםזיסש איז

 װע- מיר אוגז. לאגען8 אײער איז אוםזיסש
 וױיל פוןרעשענשלינען, גיש גאר דאיי l־*c לעז
 װערען. צו **רע&עגשליבש ניש פאי־דינש עס

 א אין גור איהר װידעדה#לש אוב:*זװאוסש
^נדערע שויזענדע װ^ס פאים, ערגערער פיעל

 פיעל א אין געשייבען ײדא רפ?ז שוין ח^ען
 זיך אין ניש ה$ש איתר פ*ים. שעהנערער

 אוגז, ר^זט פונק. פאעשישען םינדעסשען דעם
 ביי ניש קענש איהר אויב צורוה, הפחות לכל
 אײערע שרייבען צו אויפצוהעיען *זעל׳ן זיד

גראשען. שלעבשע *־אנץ
׳ד#ס איז אמת יע, — אביגרור. בן ש.

 דער בלויז איז עם *בער ׳שרײ:ש איהר װ*ס
 ששיקעל א פון אמת דער ׳אמת װ^נעדיגעי

 עס אן. שר״בט ^ישער6רע א װאס נייעס,
 נעםח, די פייער, דער אמת דעם אין פעחלט
 דעם פ*ר אסת װ^נעדיגען דעם מ^כש װעלכע

 םיענש״ די ריחרש װאס ׳דעם פ$י־ אשת, גרויסען
̂ש אשת, דעם פ^ר ׳ר.מרץ ליכע  אנשפלעתש װן

 אלע :יט װ^ם ׳דאס אויג מענשלינען פאר׳ן
 אײך צו עצה אונזער באגזערקען.. לײבט קעגען

 שי־ײנען *נדערע װאס לעזען, צו םעחר איז,
 אײנס פ«זסירען קען דאן צייט. לענגערע ̂ פ^ר
 אײגזעחן, װעט איהר *דער :בײדע די פון
 גוט אזוי קענען ניט קײנבזאל װעט איהר #ז

 בא־ זיך װעט איהי־ און יענע, װי שרײבען,
 פ>>ד װעלען אגדערע װאס דעם, מיש גוגענען

 בעסער געפיהלען, אײערע אויסרריקען אײך
 װעט איהר אדער אליין, עס קענט איחר זוי
 *«הר און השפעח, ריכטיכע די קייגען זײ פון

װעט װ#ס עטװאס, שרײבען אנהויבען װעט

 אמאא נאך איז דאס באװעגונג. בײטער
 קאאפעראציע אידישע די אז באװײז, א

ר אטת׳ע אן איז ע ט י י ב ר ־ א  בא
ג. נ ו ג ע ו ו
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סוםם װאנען פון
? מאגען־פערשטאפוננ

 געוױסע זיך געפינען קערםער נמזנשען׳ם יעדען אין
 עםען דורך ארבײטעו. מאנען דעם העלפען װאם שטאםען,

 פער־ אונרענעלטעםינ, לעבען און שפײזען אונפאםענדע
 םאגען־ צו םיהרט דאם און שטאפען דיעזע זיר םינדערען

םערשטאפוננ.

עקם-לארןס
אבםיהר־מיטעל טשאקאלאד דער

 דאס אויף פרישט מאגען, אין שטאפען דיעזע ערזעצט
 דעם כיט און ארבײטען בעםער ־טוםקלען די םאכט בלוט,

לעבען. פון האבען צו חנאה םעגליכקײט יעדע םענשען # I
 עצירות אפ ש«םם װאס שטאןז דער איז עקם־לאקס -

 «רױס- געבײידע םענשלייכער גאגצער דער אױןש וױרקמ און
בלומ. אס1 ד^יליירען ארן שעדליכע דאס צושלײדעו־ען

טםארם. דראג אצע אין באהס, א סעגט 50 און 25,10 .

ylj

 איו ויל1דערו •®רעפענצלינען. זײן וועזי*
'־ _ * י י גיבג עס

 זזןחר י^ן זעחר וײש איחר — קארצין. א.
 גע־ םעגליך נור עס װצלט חלואי און גערעכש,

 טגיעח ד« ןןז זײן, םשער ?יך איהר קע:ט װען,
 ד»כט אונז ן>בער אונז, אין געװען :יט װ^לם

 אז אטת, איז עס אוגםעגליך. איז ד#ם אז ויך,
 םיש געשם»>לם איצםיגזןר איחר אין צײטונג די
 צוגויפגעדרןך ניט די םיט פאפיר, אײנפאכע רי

 שלעכט ̂פש װערען װעלכע בלעצלעך, שעװעשע
 דער ד^ס אזוי דרוק, אין צוזממעגגעלײגש

 צו־ *ל״ן זײ און זײן טשריח זיך םדז לעזער
 ׳זאץ דעם םיש געחעריג; װי ואםענלײגען,

 ער אז דערק*נען, ירן איז עס װעלכען אוין״
 איז אײלעניש, גרויס אין געמ*כש װערש

 עס־ אײנעםס אנציהענד. זעחר :יש וױרקליך
 £אילעצש. ששא^ק װערש ד.עפיהל טעטישער

 געךאדפט װאלט עס װיפיעל איחי, װײסט *בער
 צײטוגג? שעהנע ארויסצוגעבען קאסטען

 פעני א שעמבער יעדער צ$חלש איצט באטיאבג/
 ד>>ס בלויז אז ׳איהר װײסם צײשונג. א פזיי•
י3פא  חײנש ? פע:י א באלד קאסט אלײן י

 װאו מעגעדזששענש, איז װאו זאץ, איז װאו
 איג־ די צד לײגש פ״אקטיש רעדאקציע? איז

̂ל נאך :אלד 1,כערנײשאנא  װי־ פיעל, אזוי אשן
 ,און, שעשנ^יס. די פרן א״ײן קושט עס פיעל
 װי אזוי געװען :אך וזאלט צײוגתג די װען

 ;עמאכט,• שעחן פאפיר, גוטע וױלט: אי׳הר
 םיש ׳זאץ יעדען ביי א:פא:גס־ב.״בשטאבען מיט

 פארדאפעלש װאלש אלײן דאס — קאװער א
 קען אינשערגעשאנאל די נײן, אויסגאבען. די
 םעם־ איבעריגע אלע װען אנער, טאן. ניש עס

 עש זײ קענען פארלאגגען, עס זאלען כעףם
 טעק־ זיך נור דארפען זײ אויספיהרען. לײכש

 צײטונג, די פאר םעחר סע:ש אײן םיש םען
 פרו־ ׳אנו ערפילם. איז £יאלאנג אייער און

 צו םעםבערס, אײערע שיט רײדען גור בירמ
 צ״שוגג, א פאר סענט א נאך :לויז געבען

 װערט נרײדיט^ איצטיגע די לויט איז, נועלגע
 זעחן, װעט איד,ר סענש? 5 װי װעניגער, :יט

 בדלכים. װעניג געפעען זיך װעלען עס אז
 פארוואר־ איהר דארפם אוגז ניט איז דערפאר

 ״גע״ דער פון אויסערליכע דאש װאױם פען,
 שעהכער. אביסעלע :יט איז רעכטיגקײש״

 צװי־ כחות אלע םים אגישירען דאיפט איהד
 ענשװיקלען דעם, פאר שעשבערס אײערע שען
 און שעחנעס, פאר װאוגש דעם אויך זײ אין
 פאיװירקליכש פלאן אײער קען ע״שש דאן

 װילט איהי װען אז ׳:יש פאיגעסש װעדען.
ײ קאפ שעהנער א אין קאפע א שרינקעז  א :

 בא־ טאקע איהי* שוזט טיש, שעהז־סעיװירשען ■
 מאל דריי שאי שאננעס און 4טאי צ*ױי צאהלען

 אײך עס דערראנגט מען װען װי פיעל, אזוי
 איז װאס טיש, א בײ ׳פיאשטען,קאפ א אין

 רעסשאיאן׳ א אין און ששוציגלאך, עטװאס
 א פון איז זויבערקײש אלגעשײנע װעשעס

נאראקטעי־. צװײפעלהאפטען
 א אין שוין האבען ברײקמאן.--שיר א•

 כיאמב־ שילדען א ערקלערש :רםער פריחעריג^
 כש^ װירקליר האט ר,אהאן אב. װארום לער,

 נױ אין דא פנים קבלת שעהנעם דעם פארדינט
 אײער ששעדט. אנדערע פיעלע אין און יאיק,

 גאר איז נאנקעט רעם געגען גראשבלערײ
 פון באנקעט א געװען איז עס ששונה׳דיג.

 האר־ ליבען, א פאר פאראגשטאלטעט פרײנד,
 בשלוז געקומען איז װאס פרײנד, ציגען

 פאײ ;עװען איז װאס רײזע, .לאנגע א נאך
 פיעל און שװיריג־ײטען, פיעל מיט בוניעז

 אין שלעבטעם זײן דא קען װאש טו געפאהרען.
̂ט ?דעם  שענ־ געװאלט בעסער דען איהר װא־
 אײדעי זיך, בײסען און רײסען, זאי־ען שען

 שרײנדשאפט זײער אויסדריקען או־ן פיהלען
 ,אנשטע: בלײבען צו שװער איז עס בנאשנות,

 לײענש םען װען קאנטראלי״ען, זיך און דיכ,
 צום אײעיע. װי בריװלאך, :ארישע אזעלבע

 ׳געזא;ט װי אויסנאהם. אן איהר זײט גליק
 יא•2 אײן נאך בלריז ערהאל^ען שיר האבען
 פוגקש, דעם אנבאלאנגט װאס אז^כען. שעשט
 צו פאיפעהלט האט ״פאי־װערשס״ דער װאס

 4איהו האט אפשר װעלל, — אנדעיע באכריסען
 די אז זיין, ־*ידא דאד קען עס אבער ׳רעבט

 צו װי ,ם ל ח י פ ע ג ניט האט רעדאקציע
 גע־ בעסעד דען איהי װאלט !זיי באגייסען

 הייאקי־י־ חאנדלען זאל צײטונג א אז װאלט,
? םייןן

אא־ מניא;, דרעס־טײקערם און װײסט
 פאישאפש װירקליך אדנז האט עם — .15 קאא
 פאר־ בײזע א װאט פאי־די־וס, גרעסטען דעם

 ניו קײן באפא^א פון ױעג דעם אויף קיהלרנג
 אונשעגליר אונז פאר :עשאבט עם ,־זאט יארק

 איהר װאס נ־;*ש,א- צום זײן צו אנװעזענד
 סילװעי־, מ. נרודער לכבוד געגעבען האט

 סיל־ ברודער שענעדזשער. געװעזענעם אײער
 זײן כבוד. *ארדינט׳־דעם געװיס האט װער

 אװעקגעגע־ ער האט ענעי־גיע און :ח גאנצען
 דאן און יוניאן אײעי אויפצובויען אום בען

 האט עי־ שאבט. גרויסע א פאי־ זיןי-חר מאבען
 געװען איו ער און געזשאלעװעט, :יש זיך

 איז• בא:?*;ט דער ערפא-גיײך. זעחר װידקליך
̂קבארקײם פון אויפדרוק דער אלזא  פון ד
̂- ברידער זועלפצ יײיין, יצי ח»ט םילוח

 מעג ױגיאן די אז סעגליך, פירדינמ. נ*ר
 כין״ י צו םענח קעלw א חאבען

 ״ פאר־• *יחר חאט ער װארום סילווער, דער
 גויטי^ אזוי נאך איחם דראןי זי װען ׳ל*יען
 .חאט סילווער ברודער אויב וױיס, װער אבער,

 ױניאו?... דער צו טענות וױכשיגעדע נאך נים
 *אר געװען צײם און גצװען כדאי װאלט עס
 ■א־ וואדוט פארטלזאבשען, צו זיך ױ:יא:ס די

 און נעםטע סאשײ די אז אפם, אזוי עס סירם
 זיך זײ זאלען זיי... פארלאזען ישסטע

 און;ר" אבטוגג די ארויס זײ װייזען :פיעגען
 םענשעץ, די אש צו פיחלען זײ *ואס ליבע׳

 גאכחער באדךיערע! ?ײ אװעקגעחן ײעגאןס
 אין אז פאקש, א ניט עס איז ששאו־ק? אזוי

 באטראנט פיחלער די װערען פעלע שײסםע די
 “,מיסכרויען,■*־ און פארדאכש שיש שאנבע פון

 די פון לענען דאש פא-נישערען קען װאס
 אזדי אז ׳:יט זאגען םיר ? שענשען בעסשע

 סיל- ברודער שיש פאל דער געװען עס איז
 פארלייק׳י״עז, צו גיט די>ך איז עס אב:ד ׳װעי

 נור, ! אזוי פא־ש עס איז פעלע שאנכע איז אז
 באװעגוגג אונזער פארלאזש אײנער אפילו רגען
. מעגליכקײט א זעהט ער װײל דעם, צוליב ור
 איחר, אוישער לעבעז, שעחנערען א שאכען צז

 איחם אויןי ניש טאר םען און ניט םען קען
 , דעץ זײנעז ערשטענס, װײל האבען, £אי*אינעל

 צװײטענם, און בעסער? אוגז צװישען £יעלע
 געשפי־ער, *ז דערצעתלצן דא אײך שיר װילען

 צוריק יאחי־ען מיט געחאט חאנען שיר ־ואש
 אנאר״ אין געלעחרטען בא־אנטען דעם שיט

 געקושען איז עס קראפאםקין. פעשער :יסם
 י פארלאזעו חאט װאס איינעם, װעגען רײד ;*ו

 חא• זייט, אונזער פון שיר, רײחען. אוגזערע
 גוט באזונדעיש נים אויסגעדריקט זיך בען

 רךא־ נ״יר חאנדלונג, זיין און מאן דעם װעגען
 ״וזאס נעענםפערט: דעם אויף חאט פאטקין

 :ײ• איז דואש בעסטע, דאס איחר? פרא^אנגט
 אונזער ׳או:ז דאך ער האש איהם, אין װען

אײך אלז װארוס טו פנ 'נאװעגוכג
אש י • • פאילאזען זײן אויף פארדריסען

שיר װען געזאגט, םיר װאלטען דאש
 בא;״ דעם אויף ■ערזענליך געװען װאלםען

 פאר נעחשען ניט געװיס װעט איחר קעם.
 :וי־ פאר געחאלםען האבען מיר וױגן אושגוט,

 נרודער און אײך איבערצוגעבען דאש טיג
״גערעכשיגק״ש״. די דורך םילװער

 גערויס חאש איחר - רןלאורןמײקער. א
 האבען שיר װאש ענשפער, אונזער פאי־זעחן

 פײהעדינע די פון אײנעם אין געגעבען אײך
 א:פא:ג די אונשער ״גערעכטיגקײש״ גושןירען

 האכען שי• נאשען. אײער פון :ונששאבען
 זא:עלעך די חאשש אז ;עענשפעיט, דאיש אײך

 אב;ר װעיש, לישערארישען פון ניט ז׳ייבען
 צי ״נ,״ר איז פרא;ע די זײ. זיינעז דרו־נאי*

 גערויםן צרלי^ פארעפענטליבען זײ זא־* שען
 עיקלערט, אײך דאי־ש האבען מיר ריקזיכטען.

 בױדעל שיט דורכרײדען זיך וועלען שיי אז
 דע̂ב װעג;ץ םײנוגג זײן הערען און זיגשאן,

 מיינונג זײן און דורכגערעדט, זיך האבען שיר
 או זיי־ן. שעדליך פאזישײו קען דאש אז ׳איז
 ״זינרעי׳/ די בעשער שאכען ניט װעש דאש
 דאש דוײל — אנדערע, טאבען קאליע קען ־און
 אן אױ דאש אז אײנדרוק, דעם םאכען קען

 פאזיטױו אין דאש װאש איבעל, אלגעםײנער
 עש שיר װעלען צוריקשיקען װעגען אמת. :יט
 א:י• הא:ען װעלען םיר װי ׳שנעל אזוי טאן

שאנוסקרישש. דעם אויסצוזוכען צײט סעלע
 זעחר לייד־ײי איז לעצטע דאש — פ. י• •0

 :אר• ניט עש קענען מיר און געי׳אשען, ניט
 דאש ערצעחלונג. עס ױפש איהר עפענטליבען.

̂ש אפילו, אבער ניט. געװיס עס איז  ׳גא־ א א
 גע־ א צו שיקש גילטען. נים עש קען טען־בילד

 צו- אײך עש שײ־ װעלען ענװעלאפ, סטעמפטען
אפשיקען. ריק

f ׳ ’d

̂יגע״ שיו :יט האבען -
עס ן 0 - ••יו י̂י מיד עש.

« *• •עגעז קאסענטי־־ט
v ר ־•' <״%% גרינד יגע

;ס ז אז דא ארן ערט׳
:־ פ 0w ■ft 1׳ 1 ו׳׳ן ̂: א אז ד

V;:iדן שיר דואס 'יע׳
 ג:יר פא־זיבטיג. זעחר זײן שיר שוזען ׳רידי

i: א מיט ריזיקירען אופן בשום :יט תענען t• 
 אנ- צײשרנג אונזער פון ארדיסגאבע צער

 די אייה פארקריפט װערם צײטונג אנדער
 זיך קענעז לעזער איהרע דאס אזוי, סטענדס,
 *י*חר קריגען זײ אויב װי־ניט־איז, העלפען

 אבער איז ״גערעכטיגקײט״ די פאשט. פער ניט
 צײלולא־ איחר אין אםחעגגיג גאגצען אין

 שיזען פאלגליך יון אפים. פאשט פון ציאן
פארזיכטיג. דאפעיט זײן כזיר

ר ע כ א מ ק או ל ס. ק א קז ר ע מ ם אוי
קא., ענד גרעבערנ פון ארבײטער אאע

 • סיני̂־ די סםעשעצ סמריט, ספרינג 145
 קוםצן צי אױשגעםאדערט זײגען שערס,

 ביזןאס 4<ןאה* מאסס ברודער זעהן
 אםים אין שא•, חנם פון אײדזשעגט

 צוױימע 305 דעריױניאז,
^ םי כ לן־ “ י װי

t
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 jdo קאסזגװײ 38 פעדלםושער דײזויד
בילדינג, פחיל^ן 411 גריגבערג, י. רג

$65ססס,׳ססס איבער ריםארםעם

%Lב  איהר לענדעראדער אנדערע מים ביזנעם םהוט ^יהר ױ
 איםפארם דורך ביזנעם אײער פערנדעםערען דענקט

 בענוצען צו זיך נעלאדען איחר זײגט עקםפארט, אדער1 ד
ב«נ?• םטײם דער פון פאםיליטיעם אויםערגעװעהנליכע די מיט

ר אי  לע־ קאםוירשאל קרעדים, אװ לעטערם ארוים געיבען ^
ס ר ע ט ן  נאך דרעםםס אח טשעקם טרעװלערם קרעדיט, אװ ן

Mr װעלם. דער םון טהײלען אלע
 כע־ אױםצאנד, קרובים־»זין זײערע העלפען װילען װאנ« ■א'
 םשעכא־ און .גאל*ציע, חםעניע, פוילען, אין זאנדערם ר

I ,די*ם*נד ןז׳יײ.רעיםם בילינסטע די םיט געלד שיקען קענען סלאװ^קיע xjtto’P א װ«ירהערם 1ױנ'
באנק. םטײם דער דורך

קארעםפאנד־ אוגזערע פון אײניגע זײנען כײנק פאלגעגדע די
י אליםלאנד אץ ענטם
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 זײערע אײז שטערקסטע און גרעסמע די זײנען באנקען דיזע
 פרײנד אײער/ג צו געלד שיקען װילם איהר אויב לענדער.
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מ ענד ראב&נר רײםיז .114 עקאו דאגלאס 1903 יוליר, hen — םייסערס רי
 ►cd סשײמ 446 שװארץ, סרידא — וואירקערט ווהײט׳גודס ענד ווײסט דזש. נ. .115

דזש. נ. עטבוזי, «ערטח
n o. 0 רוזװעלם 217 לעיוין, דושעני — דרעסטײהערס ענד װײסט צײדיעס* 

ױ קאננ• חײװקז, נ
 M דזשארדזש סם. 1961באדדי, עםהעל — ױניאז ו^אירקערס װהײטגודם .117
י. ג. בר^גזװי?, גױ #
H8• װאירהערס גארמענט צײדי*ם 

ןןײ»װ». קליג««ז׳
J ג מראי, חןל, »עדעריײ»אן סאלפרן, מערי מרם. — ױניאז ווייסטסימןערס .119
«ינ» ראסריעספזער, •»רק ioo סילער, *. — םײצארס צײדיס ראםשיסטער .120
- ײױאםסײימרפ וױ^צאנד .121 ; ג־ 400 סוריעי, םיס י
 ם«י i«o*nsm .n 2421 ׳קי«ער י. לירי — יואירמרם עסבראידערי שיחאגא .1מ

סיי m ••!״u iMrttn — טאידקעדס גאיםעגם צײדיס פעטעדסא! .123

STATE BANK
װ . םטױט. גרענד 378 און ,376 יאר^ .נ

:הרענטשעם
ioo סםריט טע26 װעםם ך ;םטרים עםעקס;

 עוועם װעםםשעםטער אץ ױניאן 1B8 עװ.; פינפםע 1400
ברוקלין..־: עורענױס. םטאון און פיטקין

ברוקלין. םםרים, װערעט און עווענױ גרעהעם
רד. עײ. סעמנד דז׳»עיןס»ז, הייזעל

.־ mmIKI' ־.* ' . cMWi':־• . i
nullSB)

• ••••■ •ST /•

. דדלןמ בױדערליכע
*גערעכטעקײמ״! םון רעדאהטאר ווערםער

 גע־ אין צײצען דיזע דרוקען צו בימע
 האט שאפ אונזער ^װאם רעכטיגקײם״

מעמבער. ?ראנקען א פאר *ױפנעטאז
 געװא• ?ראנ? איז שאפ אין אונז בײ
 םיר צוריק. װאכען .6 םיט ברודער ועךא
 אויםכעארבײט וואכען 6 די;אגצע האבען

 די געצאהצט איהם ארבײט, מײל זײן
 איז ברודער דער אבער װײדזשעס״ פולע
 גע־ האבען מיר און געװעז סראנק אלץ נאף

 האט װאם בענעפיט א זם1א* פאר מאכט
 םענט 50 מיט דאאאר 160 ארײנגעבראכט

 איהם מיר האבען געצד דאם פאר און
 הא־ מיר און האונטרי אין אװעקגעיטיקט

געזונד. זײן באצד װעט ער אז פען
 ?רעדיט קימט פירמע אונזער אויך

בענעםיט. דערז אין אונז העלפען פאר
 גע־ קראנק איז צײט זעצבער דער אין
 שאפ דעם אין ארבײטער אן :אך װארען

 25 מיט געהאלפען איהם האבען םיר און
ראצאר.

 םיצ־ פין שאפ פדן ארבײטער די פ$ר
 טע26 װ. 38 האצפערין, און װערפארב

 לא־ בוירגער, ליצי :קאמיטע די סט^יט,
 זאלצפיאץ, װילי ,9 לאקאל, איידעל, ,9 קאל

.35 לאקאל ^פײזער, ,1 לאקאל
טיטערמאן. שאפ יאבלאנםק/ הערי

 אינ- אונזער פון םיטגליעדער
 גרײט זײמ םערנעשאנעל!

 ערעםענונג גרויםער דער צו
 עדױקײש^נעל אונזער םון

שפעטער. גענױערעפ טיזאן.
מלחמה פון ענדע

װעלט דער פאר גליק ׳ברענגט

סס8ומאל8מ
 מי־ אבפיהר הענדי םרוכט געשמאהע די

 םון צײט דער םיר נעםוזט האט טעל
 דער װײל מארקעט, םון אראפ מלחםה

 װאם שטאף מעדיציגי׳טער טײערער
 איז מארפאלאקם אין ארײן קומט

 די אין געװאיען פארברויכט נענצליך
 ענדע די יעצט האספיטעלער. םלחמה

 נײע געבראכט האט װעלכע מלחםה םון
 גע־ צוריק אויך האט צייטען, גוטע

 מא־ אלע םיר רפואה גרויסע די בראכט
 די ״םארםאלאקס״ לײדענדע, נעז

 איז וואס מיטעל אבפיהר םרוכט־קענרי
 קענדי טײערסטע די פון געשמאקער

 א אין מאגען דעם אב רײגיגט און
אנגענעהט. און לײכס ^טונדען פאר

 האלע און מאגען אויפ׳ן ניט לײדעט
 אין קינדער יאײערע פון מאנענדלעך די

 א צושטאנד. געזונטען און רײנעם
 א איז הויז איז מארמאלאקס באקסעל

 מאגען געזונטען א פיר פארזיכערונג
 מאגען אלע פון פארהיטען װעט און

קראנקהײמען.
באקס. א ם50 און 25 ,10

 מיט אדער ססארם דראג גוטע אלע אין
פאסט

M A K M A L A X  C O M PA N Y , 
N E W  Y O R K

ם ײ ס Aג t

so לאסאל ױניאן ארנײסער אלפערײשאן און םײלארס לײױעס I \
)

איהר פײערען װעט ,80 לאקאל ױניאן, ארבײטער אלטעריישאן און טײלארס לײױעס די
. ױיכען א מיט זיעג לעצטען

אנענד מוזיקאלישען און קאנצעום
» ו ;

r אבענד. אוהר 8 אום נאװעמבער, וטען דעם שבת, ־

ססוהל הײ אוירװינג װאשעגסאז אץ
* םטריט.) טע16 און פלײם (אױרוױנג

. < *

פאר פרעסע ארבײטער טעגליכע די נאכפאלנען געבעטען װערען מעמבערס אלע
אײנצעלהײטען. מעהר י

\

אלעםען. פאר פריי — ױניאן. דער פון אפיםעם ז״ אין נאסמען צו טיקעםם

ארנײפער אלםעױישאן און םײלארם יײדיעס
̂ 83 לאסאל ױניאן

iסעקרעטער. הילםמאן, ת

אפיס חןנטאל חזר
יאחאים די פון

ױניאן וואחמרם נארםענם לײדיפ אינםעונײשאגאל דער פון
געװארען געשטעלט איז

ן ו פ פ ע ען15 ד ם ער ־ אכ ם ס א
פון אויפדכט פולער דער אונטער

ר. ס ד י א ו ־ ל דאף סא
 אונזערע מיט צוזאמען װעלכער דענטיסט, באוואוסטער זעהר און ערפאהרענער אלט אן

 געבען צו בעסט דיער טרײען װעלען טײער, דר. און עלליס דר. דענטיסטען, פױהערדיגע
 אונזערע םון ארבײטער די צו דענמיםטערײ וױרקזאמע און וױםענשאפטליכע עהרליכע,

טרײדס.
:זײן װעט םאטטא פאדאף׳ם דר.

ע ר ע ם ע ב ר א נ ע ג י ל י ב ט י . נ ט ײ ב ר א ־ ן ה א צ

פריי - ראטח און אונפעחונונג
:אפען איז אפיס דענטאל דער

אבענד. 6 ביז פריה סו פון שבת אבענד. 8 ביז פריה io.30 פון טעגליך
טע6 איסס 23 אדײנגאנג םלןװער. ױניאן 31 :אםים סט. ו

i לאקאל ױניאן אפערײטארם סלאוס
. . א . ג ל . װ י

ו 063 גרעטערסי טעל. עװענװ. פערטען 238 אפים

!אויפםערסזאם ,25 לאקאל פון פרעסערפ
מ א

 די האט ■טױיד אץ םלעק אונערװארטעטע די צוליעב
 גע־ ניט זאל אװערטײם ר,ײן דאם באשלאסען עקזערןוטיװע

 לײדיגע םאראן זײנען עם װאו שאפ ר,ײן אין װערען ארבײט
מאשינען.

 אויםפאלגען ניט ארדער דעם װעלען מאס שעפער די
 װע־ און קאטיטע גריװענס דער צו װערען גערופעז װעלען

שטראפט שװער לען /װערען. בא

i לאסאל פװ מהזעהוםיװע ױ
■ י i : י . ,«

s. ,םעס רינגער, דזש. ם. ם׳שערמאן. װאלבערנ, ם. מענד. קאטלער

מ״יקערם דרעס און וױיסט דעד פון פרעםערם אלע פון
;; ױניאן

ווערען אפגעהאלטען װעט

אסטאבע״ טען30 דעם דאנעושטאג,
אװענט אוהר 8 אום

סטריט טע5 איסט 210 האלל, בעטהאװען אין
 םון יפלאן דער װערען םארגעבראכט װעט מיטיננ דעם בײ

 זעלבםט־םאחזאל• געבען װעגען באארד עקזעקוטױו דער
םרעםערם. די פאר טונג

 וױכ־ אױםערגעװעהנליר אן איז מיטיננ דער םרײנדע,
 באשליםען דארפען איהד װעט מיטינג דעם בײ 'טיגער.
 פרע־ דעם םון עקזיסטענץ און לעבען וױיטעו־־דיגעו װעגען
 םארםעהלען נישט קײנער דעריבער זאל ברענטש. םערס
. מיטעג. דעם צו קוטען

נרענםש פרעסערפ באארו אדזזײזעוי -
ז * i ז

U

ארגאנײזער. וואגי־ליעװםקי, ־.
I ן: : j i : : : .

i f

\

m
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 עווענױ םמ<מ»ד און םט. האוםטאןבראנקם!בראנקםו
.2612 *חממורד גמל•

םקנ. םםײדוש םאמאשעווםקי, חעדי

 !ערשםעז־־טאל צום םכות לכבוד
 חיי־ און רײנסטע שענםטע, נחזסטע, ד*ם

 נעזעהן אם*צ האבען אידען װאס ליגסםע
טעאםער אידישעו איז
 נײע טאמאשעװםקי׳ס באױם

 א^ערעטע ־־ ,
ליעד הייליגע דאם .

 אײנצי־ דעם פוז נעזאנג, נוםערען 28 מיט
 קאםפ$זים*ר אירישען אמח׳ן גען

ן א ם ר ע ל ה ח » ו ו  
 םטארם נרעםםע די םון קאםפאניע א םיט
 עקסםרא אן און ביהנע אידישער דער פון

 םים־ א אויך װי פערזאן, זעכצינ ;ip כאר
 פערזאן. 24 פון *רהעסטער פ$ני .

פרעזענםירט גאלדבערג, ל.
 קעסלער דײװיד טאמאשעװםקי, באריס

 צוקערבערנ, רענינא קעםטין, םעם לער,
 י$- ?צםן גרינפעצד, ראזא װײםפאן, בעםי

 זיבעצ, מאד. שװאר׳ז, װיליאם וועציער,
 גרינבערנ, ה׳ טאנע, םאד. װיצענסקי, םאד.

 און צוקערמאן ה׳ גאצד, ח׳ גייטב־אן, ה׳
 צװיי םיר האבען אויר װי פינהעצ, נעצא
םעראנ־ ה׳ און טוכמאן םאר. זינגעד, נייע

 — םחי. אדער מאן יעדען פאר שטעלע אנשטנעדינע אן
§ גוט. זיך בעצאלט — לערנען צו נריננ

דעזײגער ערםאאגרײכער אן װערען און דעזיעינג אערנען קעגט איחר אויך
---------------------------——םער פרױען און מענער

“ געלד. מעהר דינט
m קורם םראקטישען א אוץז נעםט  W f
M איז אינטערריכמונג 1או  B

. םיטשעל-סקוהלם.
 םיםעס מרויענם, *יז דעז״נינג אין

\ פון ?ורס א גןליידער. קינדערשע און
f סקולס מיטשעל׳ס די אין אונטערוינוטג

 מעחר און שטעלע ב*לדיגע * סײנש
 דע־ שון סקולס מיםשעלס די כעח*לט.
 און גרײדינג םייקעג, פעטערן זיינינג,
 געװאיען געגריגדעט זײנען שיפיגג

ערגײיכש ח*בען און 50 װי םעחר
 סיםטעמס, נײע געדאנקעץ, נײע

 רע־ בעסטע םעטאדען, בעסטע
זולטאטען

 אויפמערקזאמיןייט אינדיװידועאע
מעסיגע קאאסען. נאכט און םאג —

 פאר־ *דער טעלעפאנירט שרײבם,
 דע־ בוקאעם, פרייען א פאר לאנגט

 אינםאר- פואע און כיאנסטרא*י$ן
. __________ סאציאן.

פױיטאג. און מיטוואך מאנטאג, :אבענד־הלאסען

םקוהלס דעדינינג מיטשעל
יארק. נױ סט.) טע21 (קארנער בראחוײ 919*920

)t«d r a a׳p *  b ׳ י ד ן ם
P ^ H B i עװעגיו) ם*ן

ר״כער, יסאנועל
יייצמ»*ר. פונם»

|jy g *WwS נדאםםאן, «לםח
j י י f w n .םענעדז׳יער

בײםאנ זונםאנ און שבת פרײטאג,
 טען26 און םען25 םען,24 אװענד, אין

אקטאכעד

אױםמערקזאם
 :םאלגט װי רען װע אפגעהאלטען װעלען

נדטען װעט םעקשאן) (בראנזוױלער ״די״ םעקשאן

אסםאכער טען25 שבת,
לײםעאום, לײבאר בראנזװילער אבענד, אוהר 8 אום

סטריט. םעקמאן 219

מיטען װעט סעקשאן) י־ארקער ״אײ״(נױ סעקשאן

אהסאכער םקן27 מאנסאג,
םטריט. דילענסי 77־79 אץ אבענד, אוהר 8 אום

 דין זאלען םעקשאנס די פון פרעסערם אלע אן וױבטינ איז עס
װערען. פארהאנדעלט װעט װינטיגעס אנװעזענד.

מענעדזשער. ברעםלאװ, חש. ^

און וױיסט דער םון אםים בראנקםער דער דאם װיסען אײך לאזען םיר
פון געםוםם האם ױניאן םײקעהם דרעם

כילדינג טהעאסעו מ׳סינלי
הירשביץ׳ם פרץראאד באסטאן 1315

פאלקסמןאםעדיע ראמאנטישע

ױט169איםט 775 ̂ טעםט
 דעק#־ רײכער. עמנואל ®־ן רעזשיסירס1823 טריםאנט — :איםער װי איז מעלעפאז דער

פ^שקא. פון ראציעם
 םשיה׳ שטומער ״דער קוטט גיכען אין

פינסקי. דוד פון
 טעלע־ פער טיקעטס אײערע רעזערװירט

.579 סקװער טעדיסאן :פאן

 אידישען פון נעשיכטע דער אין װען.25 לאקאל ױניאן דרעסמייהערם און וױיסט לײזײם
 אדער געזעהען נאר איהר האט מעאטער
 אזעלבע פון האמבינאציע ־ אזא געהערט

 איהר װי צוזאמען זינגער, אוז שוישפיעלער
 טאמאשעװסקי׳ס אין הערען און זער,ן וועט
ליעד״? הײליגע ״דאס אפערעטע נײע

 .4345 ארכדטארד מעל. באוערי% 235מאטינעע זונטאכ און שבת פד^יטאג,
םענ גאטי/ הערי דירעה. געביל, מאהם טען26 און טען25 םען,24 אוועגד, און A3 גרעםערםי — טעלעפאןקרובים אײערע אז ניט, פארנעסט אבער דך אמודרען צו אקטאבער

 װאהל׳ם און טאמאשעװםקי׳ם
אפערעטע נײע

ליעד הײליגע דאס
 אקטען. 3 אין פראל^: א מיט אפערעטע

 אירי־ גרעםטע צװײ די םון אויםגעםיהרם
w און ,טאםאשעװםקי ה׳ רעזשיסערע 
 מיט מוזיס, נומערען 2S קעסלער. ה׳
 םון םאז 24 םון ארחעססער סיםפאני א

 ה׳ דירעגענט און קאמםאזיהאר אונזער
 אראנזשירט טעמ אלע רואהל, הערםאן

 פראדױסער בראדװײ באריהמםען דעם פון
 הערי םח עפעקטעז קונסט ׳דודי דען ה׳

טאמאשעװםקי.
 םא־ רעליעף און ױניאס לאדדעען, חברות,

 קע״ פערזאנען פריװאט אויך װי סײעטיס,
 םאר טיהעםס און בענעםיטס קריגען גען

 סר. צו װענדען צו זיך םיזאן. נײעם דעם
מענדעלסאן.

 ליבע״ ״הײליגע געביל׳ם מאקם
איבערטראפען. אלעם האט

װאך! טע9 װאך! סטע

 םאטינעע זונטאג און שבת פרײטאג,
 טען26 און טען25 ״טען24 אװענה און

אקטאבער
 קאםפאני קיגסטלער גאנצע די

מײסטערװערס גרויסע געביל׳ס מאקס אין
 עליאס גאלדשטײן, דזשעני נעביל, מאהס

 יאקאב שאפירא, גאלדע ראטהשטײן,
 פעםי קאצמאן, יאקאב האכשטײן,

 יאקאב סינקאף, אײב םינהא^
 נראפער, אידא גאלדשטײן,

איזי־ און בלײכער םרידריך
אין האלענדער דאר

 כױים־ נרױםע געביל׳ס מאקם
טערװערק

 און סעקרעטערע םאר וויכטע
 אונזערע םון מענעדזשערס

י לאקאלס
«װענױ. םעקאגד 35

 םענ. דזשענ. עדעלשטײן, יאזעף
.1643 םארםײטה טעאעפא!,

 די צו מאכעו באיואנט דןו װילען מיראדװענס אץ װאכען 8 טיקעטם
 אצמ םון מענעדזשערס און םעקרעטערע

 י*רס, נױ םון לאיואלס אינטערנעשאנאל
 בא־ די דאם ק#)נטר'ם, די םון װי גוט אזוי

 ז״ערע איז טעטינקייט דער װעגען ריכטען
 נעדרויוט ה^בען מילען זײ װ<ום ?אלם,1̂<

ה*ד נונ־ער, לויםענרען דעם אין
 דינ• װי שפעםער ניט רעראיןציע אין בען

 י1אוי אייר זיו באציוזט זעאבע דאם סטאנ.
בריע^־שרייבער. און 1הן»רעםפ#«נדענטע

 איבער פון אורטייל איינשםיסינער חןר
 בײנע״ האבען װעאכע מענשען, 50,000

 יאזעף פון פארשטעצוננ די װאהנם
 שעהנ־ און לעצםע רומשינםקי׳ם
אפערעטא םטע

 םערצװײפ־ זײער פיהלען צו נישט שטיין פון הארץ א האבען דאקש םען
 םענשלי־ גאנצער דער פון גלײכען קײן ניט האבען לײדען זײערע !לונג
 אױפשוי־ םען םוז ױראפ, פון בעריכטען די לעזט םען אז געשיכט. כער

 קרי־ און קלײדער דארפען זײ ! ניט האבען און עםען װילען זײ !דערען
די מיר !העלפען זײ םוזט איהר !ניט גען

!ערפאלג ץ !ערפאלג גרעםטער
געזאנג. נומערען 30

 םאטינע זונטאג און שבת פרײטאג,
 טען26 און טען26 טען,24 אװענד, און

אקטאבער
 אפע־ נײעםטע רוםשינםקי׳ם יאזעף

רעטע

 ברעננט ױראפ, קײן קרובים אייערע צו קלײדער שיקען װילט איהר אויב
 קלײדער די וועלען םיר סטריט, עםעקס 33 אין אונז, צו קלײדער די

 אינ־ און גאראנטירט אװעקשיקען זיי און אוינען אײערע פאר אײנפאקען

 קלײ־ די צו אונז שיקט דאן שטאט, אויסער װאוינט איהר אויכ שורט.
 אײנ־ קלײדער די וועלען םיר עקםפרעם, אדער פאסט פארםעל בײ דער

 ביל א ארויסשיקען גלײך איץ־ און באקםעם אונזערע פון אײנע אין פאקען
 נערעכענט ניט װערען קלײדער אז זינען, אין האט קאסטען. די מיט
»ר װאג, דער לױט  קע־ םיר פוט. קױביק כײ באקם פון םײז דער לויט נ
 די קרינען מיר אײדעך פרײז, די פאראױםזאגען נים דאריבער, נען,

קלײדער.

 לעה־ מוױס א איהר דארפט
? רער .

 נאװאוםטער דער גאלדבערג, ל.
 די ה^ט װעלכער שפיעלער, פיעדעא
 •רא־ זשעניע, נרויסען דעם םון הסכםה
 לעהרער רער אוער, לעאפאלר םעםאר

 ג«וך 1אי עאםאן טישא צימבאליםט, םון
הינסטלער אנדערע

 שפיעלען םיעדעל אין לעסאנס גים
 צו םפעציעל פרייזע], מעסינע נאגץ צו

 קלאוקטאכער. פון ק־נדער
:אדרעס

 בראנקם. עװ״ עדען מאונט איםט 507
.1505 טריםאנט :טעיעפאן

 עצע־ עװעגױ דריםע נעמט — ב. נ.
 םטריט םע171 ביי סטאפ און װײטעד

פארהױיי. קלעירמאנט און

 םאר־ א מיט אקםעז, 4 אין מעצאדראסא
געכיל. םאקם פון שפיעל

 יואמפאזיםאר אונזער פוז םוזיק
פערלםוטער. ארנאלד

 צו זיך םיקעטם און במנעפיםם ווענען
טעאםער. פון אפים אין װענחגן

1359 םטײװעםענט טעלעפאן,
 םענערזשער וױלנער, טאקם

דירעקטאר. שװארץ, מארים

!ויאר טע9 װ^ך! טע9

!ערפאלג גרעסטער

!איבערטראפען אלעט
 זונבאג און שבת אװעגז*, פרײטאג
 און טעי25 טען,24 אווענד, און םאטינע

אתם^נער םען26 ,
•רעזענטירט וױלנער, ר. מאקס

-------------------אינק.------------------
נאך קליידער און שפײז שיקען

 דײטשלאנד, אונגאר̂ן רומעניע^ גאליציע, ליטא, פױלען,
ליפלאנד, םינלאנ^ טשעכא־םלאװאקיא, עםטרײך,

קורלאנד. און עםטלאנד
 (פאר $17.50 פאר שפײז מיט פעקעדזשעס פארבױגע האבען מיר

$18.50 קורלאנד און עפטלאנד ליפלאנד, פינלאנד^
 ענד ניקאלס אםטץ, םון גאראנטירט און געקויפט איז שפײז די

װעלט. דער אין פירםע גראסערי האלסײל גרעסטע די

 וױניאךרןאאפעראטװו די §
סאםײעטי • ?

יוניא! װ. נ. ל. א. 35 לאהאל
אויסשליסליך פעוקויפם $

 באדער ג. פון ליברעםא
רומשינסקיי יאזעןש פון אויםנעפיהרם

 רע־ ׳זאץ לודװיג ראזענשטײן, סעםױעל
 ראזענ״ בארים קארפ. ראזא פראגער, גינא
 לוב־ םעני לאיוסער, סאבינא מרס. טאצ,

 יאחאב און דזשײקאבםאן הײמי* ריצקי,
 אפע־ דיזער אין זיך באטײלינען םרענח
 טשאר־ ה׳ הײמא^ לואיס אויך וױ רעטע,

״אײבענױ.״ אלס נאטאנסאן לעס
 םרא־ ססו אײז נגון רבינ׳ס דעם

פערפעקט. צענט
 אוים־ ארטיסטעז, פערזאנאל, מוזיק, אין

 שעהנסםער יןאסםױמען, רײכע שםאטוננ,
 װאונ־ באלעטמן, און טענץ שעהנע ׳אהר)ר

 אין ארקעסםער, גרויסער עפעקםען, דער
הינזיכטען. אאע
דאל. 1 פאר אםױזםענט װערמה $10

סימפא־ און כאר גרױסער עהסטרא אן
רומשינסקי. א־אא ארקעסטער ני

 ױניאנס, םאסײעטיס, אאדזשען, חברות
 װי רעאיעסס, ברענטשעס, רינג ארביימער

 מעא־ זיך קענעז פערזאנען פרױואט אויך
אין טיקעםס און בענעפימס פאר רען

.ם׳יימני• 4«*י״. •׳ .

:רעםרענס אונזערע

Austin, Nichols & Co,

Chatham & Phenix National Bank

New Amsterdam Casualty Co.

A. DELBON |
gw שערם. שארפט און םיקםט

 עװענױ\&® טע6 484־90
^ יארת. נױ ז ־
םטריט טע30 און םע29 צוױשע!

 סט., עסעקס 33 אפים אינזער אין קוםען ניט פערזענליך קענט און
 אד- און נאםען דעם או־יך װי אדרעכ^ און גאםען אײער אויף שרײבט דאן

ײער פון רעם  פעקעדזש, אזא ׳טיקען װילט איהר װעלכען צו קרוב, א
ם צוזאםען ׳צו אונז עם שיקט וועט אלעם און םוםע, בעטרעפענדע דער םי

װערען. באזארגט םינקטליך

שאפונג גרעםטע

בענערם און בעדזשעם
 בר. B ס. און םאם״עםים ױניאנם, פאר

ארבײם. ױניאן םטריקטלי
יארק נױ םםרים• קלינםאן 134

ג נ ו ט י י־ צ ע ז י ר
 עע און אידישע ®נדערע מיעלע אײך ײי

 זשורנאלעז און ביכער צײשוגגען, ל'־#ע
די אין געדרוהם OXTR BRANCH ES  

NEW ARK , N. J . :
235 Springfield Avenue 
BRIDG EPO RT, CONN.: 
651 Newfield Avenue 

CH ELSEA, M A SS.:
71 Everett Avenue 
M ONTREAL, CANADA  

458 St. Lawrence Bird.

OUR BRANCHES
NEW  YORK: 

33 Essex Street 
1964 Second Avenue 
109 Second Avenue 

1091 Third Avenue

PASSAIC, N. J .: 
^09 Monroe Street

װערעו
פױנטיננ אפ־טױדײט

נין םם. ק«נעל 195
®רענקלין 6425 םעלעשאן

ח ה  כןןר״ אין געװױינפ באאעכאװסקי, א
 ששיען*־ פןןשער, זײן םיט רוסלאגד, לאװ,

 אין געװען *װןןםפער, צװײ און מופזער
 גזך ווערמ שנײדער. װאיעגנער א ״דערהײם

 עס זוזןר *ײידעל. שװעפטער זײן שון זובש
:כזעלדען י¥ל אידים פרן װײםפ

E. W E INER, 25 E. 115th Street, 
V , n . New York C ity. ״‘ ׳  f

Main Office & Shipping Department:

Street, New York
TeL Orchard »928. ' .. ־

2441 נחןמערםי טעצעםאז
פךעט ,לענארל די  s זיך טייוטעס און בענעםיטם ווענען

פציים אוירװיגנ םון אפיס אין ווענדעןי

18123121
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 װען«ײ אױ*מ#ז קענען םייךלעך דאס
װעיען *ו וואם װײםען און וזילען

 םא־ v 1עטע5»נוס דא פ*רביינ?הענדינ
 איו ה*נ ננ1נ*ס*םר*זאםצ *יא^יסטיעע

 טים םענה׳ענדינ רעדנער דעם נשזערם
:צוהערער זײנע *ו װאריםקײם און זארץ

 1ם*כם די ציעגם אײנינקײם ,אין ■
אויפ־ וועאטעז איחר קענט אײכמקײט םים

 ארוים־ שױן אין סאציאציזם דזר !בזיזך
ipdpkiiw הויצער א םון װינחןצעך די םון 

פיאאזאםיע. אנםםרזזשםער אן פון אידעע,
 יערען םיט חײנט ווערט ם*צי»ציזם חגר

■ראקטי־ אצץ עםונדע, יעדער םיט מ*נ,
 אנווענדאיכער. אוז «ער

v' א ״טוט pip •קא־אפעראטױוע די אוין 
r. דער אין עננלאנד, איז מומגוננעז ’« r 

לענ־ אנדערע נ*ך אין און איטאליען אין
 אט סאכט האלאםאלע א םאר d*h !דער

 זיך םיט חײנט שטעלען באווענוננען די
puip•! ײי מעחד, ניט דאו איז דאם אח 

 און םארװירסליכט םאציאציזם שםיס א
באנו־ םאג־טעגליכער איז ארײנגעבראכט

אטתנדוננ!״ און צונג
 םאציאציםםי־ דער נערעדט זזאם אזוי

ipr* ,איינ* זיך האט עולם דער און חנדנער 
 װאם נעגצױבט הםתם, טן און, נןחערט

un םיר, אזיף נעזאנט. האט רעדנער 
 םאציא־ סון׳ם רײד די אט חאבעז אמר,
 נע־ זיינען, זײ וױ אםת און עחרליך ציסט,
 האט םיך איינדרוס. שװערצן א מאכט
און פארדראםען, שטארה רעדנער אױם׳ן

DfW ; —---------------------------------------------------

 האט ער וואם אצצדיננ א,« ,pp*d אםת
art נאצד. װי ריכטינ איז נעזאגם עולם

 צי — געטראכט זיך איך האב — אמר
 דעם אפ׳שיקען dpbp dp ער םוז וואט ך1

ענגלאנד, טיין אזש ושוט׳עןעואם ארינמן,
 איטא־ אין א-עו שײייץ, דער אין אדער ״ (׳
f מאס זעחן צו ליןן, ׳ p*־*pii'd*ppb כוזות 

pjpp 7M| דאר זיך סען עולם דער ? אויםםון 
 א אי) אהין אריבערכאפען ניט סאי־ווי

,pip V ןעהן הא־אפעראטיײעס יענע װי טון
 צוױנגען ■שוט דאם דאך חײםם אויס. י

o n אויפ׳ן רעדנער דעם נלויבען צו עולם 
? אזוי ניט מארם. ' %

 בעםער רזדנער דער װאיים נמהר, א
i-M מםריח זיד עולם זעלבעז דעם איימעלאדען 

 נרופען, אין אדער אײנציגײיי זײן, צי
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 דארם זיך און םיטי, יאר? נױ צותנמ,
 מים אעבעז, דעם םיט באפענען •עדזענציך

 פון בעל־הבװז׳י׳טהייט און םיהרוננ דער
ער ױ ■ר־ד ר נ ע ק ל א ־ י י ט י נ ױ  ״

״ ז ו א ן מ ו י ם ־ ד א ם ט ס ײ ו  ו
ם נ י ר ע ן ^ ו ל ם א פ א .25 ל
 ״ױניטי־האוז״ף די דופא dpbv \וארום

 סא־אפעדאטױוע איינצינע די יעז זי ,איז ^
|J• ; יאר? גױ אין אינםטיטוציע ?

פא־ איינצינע די תירמ: דער איז
M' ■’ יאר? נױ איז אונטערנעםוננ אאעראטױוע 

— נרעםטע די און ניט, םאפע זי «יז
 דער אין איז ערשטעגם, אבער, ניט, אודאי
רעתער, דעם נעהערט חאב איד וחנן זיים

 נעהאט נארװאם נראד דעטאלט איך נין
 ״ױניטי־ חןר אין א.ב»זור פון 'גאסוטעז ..,

Jtyui.&m םיר ערשםע די זי איז דעריבער 
tPOWM איז צוױיטענס, ;נעדאנפ אוים׳ז 

v^ S אטידי vj ״ױניטי־האוז״ יארפער no די 
שעהנ־ די באםת װײםטמאכערינם חיגע

 —הויאטזאד די — און חזראיכםטע ,nab ■*׳
 אונ־ קא־איעראטיװע ערםאלנרייכםטע די

דרי־ אוז ;יארפ נױ גאנץ אין טעתעםונג
 אר־ םון אונטעתעמוננ אן דאם איז מעגם,

 אױםנזד און נעפיוזרט ^יטער־םימ^עך,
םײד• די םאר אוז מעיידלען־ פיז ויאלםעז

 טיט אייגזמםליך שטעלט אזוינם <ואס
,יוניטי־האוז״ יארימר נױ די אט פאר דך

? עיוענױ לעפסיננטאן אויןי
ם אױוי ■  1* באריכות, ןנטטעוען צו ת

 -,ויניםי־ דער םון טעלות אלע באשרײבען
turn• א םארנעהמען נארארסט װאלט 

ר טך ח  ער־ דא ויך up איך וױ ■לאז מ
װעחנן, נעזאנט ipp jjnnip א־ז לױמן.

:אימרטרײבומ טיגדעםטער דער אח;
 135 נומער אין ׳,,.ױניטי־חאוז די

̂עניו״ *■סיננטאז  א אח יארפ, נױ עו
 ליכם צופט, סך א םיט חײם, *וןנצצימ

 םים באקומםציכפייטעז חויזצימ י
ווארי־ :אטסאםםערע עכנדהייםישער 1»

 אינדי־ פאצשםענדיגע פריינדשאפט, מ
םוזיס, מתכטער, ;םרײחײט ווידוןצ

םארװײצוג־ חײםישע אצערצײ און
; צזמ׳דצי* און ביבציאט׳ומ ׳מחגע א »
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 אטת־הײםישע, - ועצ־כוצם, און, מער;
םאצצייטען. םרישע און געזונטע ריינע,

 *נדערע סך א נאך און אצע די אט
 די פה אײכע יערע נעניםם זאכען מטע

 ב»• וואם טײדצעך, עםציכע־אוז־פערצינ
 װעצבע אוז .ױניטי־האוז״ די וואוינען
 איײ זײער געםיינשאפטציך דארם םיהרען

 רײך?א־אפע- א אויף װירטשאםט געמ
 יעדער, זײ סאטט עם און באזיס, ראםױוען

װאך. א דאצאר 10 ארום
 אר־ יארקער נױ דער .ווען דאם, אט
 דער־ זיך גאקענם און זעהט עוצם בײטער

 נע־ מעהר םך א דערםון ער יאצט1 םיט,
 ?א־אפערא־ און םאציאציזם וועגען צערנט
 סאציאציםטי־ טויזענד פון איידער ציאן,

w נאםען־םארזאמלוננען. אויןי רעדעס
 אז באמערקע;, נאך איך װיצ צעצט צו

 םון ,ױניטי־האוז״ יארפער נױ דאזינע די
 םיםנציןל די װײםטמאכערינם, הינע די

 נים איינענטציך איז ,25 לא?אצ םון דער
 דא־ די פון עפםפעריטענמ »; װי טזזהר

 עפםפערי־ דער ארבײטער־םיידצעך. זינע
 א זײן צו ארויםנעװיזען זין־ האט םענט

 םאר איז איצט ערםאצנ. װאונדערבארער
 ארבײםער־- טויזענדער צעהנרצינע די

 װייסט־אינדוםט* מיגער דער םון םײדצעך
 אין הײנט װאוינען וועצכע ריע,

 זײ װאו םאטיציעם, םרעםדע בײ שכנות.
 אלם באהאנדעצם װערעז און זיך םיהצען

 די זײ םאר איז איצט — ״גארדערקעם״,
 פאר באװענונג א אויפצוחויבען פראנע

קא־אפערא־ נרויםען א םון באשאשוננ דער
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נעזע^י און רענירער זײנע •א^ 1W ייסצ אזעלכע צעהנדצינ עטציכע נאר כאטש נען
איהם; םאר טוינען וואם םענשצז, די געבער  אנ־ נאר אײנם־ררע; און ױניטײהײזער,

 רעם־ קלובע;, װי ױניםי־צענטערם, דערע
 און שוצען ?א־אפעראטי׳װע טאראנען,

װ• אז•
 װ״טגרײבענדע; דאזינען דעם םיט

 װייםטמאכערינס ה־נע די װעצען צװעק
 ריי־ א םיט םארזאםצומ, נרויםע א האבעז

 פא־װײצוננע;. אנדערע און ?אנצערט כען
 וועלען פארזאםצוננ די און האנצערט דער

 פאבליל פו; ;ע^יידע דער אין פאר?ומען
 סםריט, טער20 ח«ר אויף ,40 נומער ם?וצ

 עװענױ, צװייטער און ערשטער צוױשק;
ir דעם וענט, צ ׳צכת l• .נאיתדנעי

 זעהט אײנצעלהײטען װײםערע פאר
 אין׳ם פלאץ אנדער אז י1אוי אנאנם די

״נערעכטינ?ײט״. נומער זעלבען

 אם — רעניחגז״ ארם איהר און ירונג
 איצט זןאבען שפיאנען רענירמגם די

 אכמריפאגמר ־ נעוויםע tv .ענטדעפט״,
 מצהרעחן אױן• זײ צײיש׳מ םרויען, רײנע

 נעצט םיט געשטיצט האבען יארקער, נױ
 איז מװרנאצזע* את צייטוגנע! ראדיפאצע

 פארםאצנטע רי ארויםנעהאלםען וזאגען
 אזוי־נע־ ךי טאציאציסטצן, נעיאנטע איז

 טיט ״רױמע״, איסט־סיידער רוםענע
פארזאםצתגם־זאצען. זײערע םאר *רענט״
 דאם ^יז צעזער, ציעבע אייך, בײ
 .צנט־ גאנצע די פציעינפײט. א אפשר

 מי nrpipo'w םםתטא אייך וועם חמוגג״
 פארנזד נים טחט אנער,איהר װיטץ. א

 הער־ דער נטער1א רוםצאנר, אין אז םען,
 פאר האט ראםאנאװם, די םון שאפט

 מענ־ םארשיפם מע׳ש־ם־טובים אזעצכע
קאטארנע. אויף שען

 אבער — טעכה׳ן איהר װעט — יא,
 א אוך ;רוםצאנד יניט דאו איז אםערילא

 ניט דאך איז רעפובציפ דעמאפראטישע
 אלחר <חגט — דא !םאנארכיע פײן

 ?אנסטיטוציע, א םיר האבען — שרײען
 אתיםנעםען בײם האבען, םיר װעצכע

 1צ נעשײארען גירנער־פאפירעז״ אונזערע
 נא־ װעצכע ן1א טריי, ן1א הײציג האלםען

 םרײ רעכט דאם בירנער יעדען ראנטירט
 דער איבער םײצענ זיי| אױםצודריפען

אננעצענענהייםען! חןנירוננם און רענירוננ
 ויעצעז םריינדעצעך, מיינע דארױוי,

 זענם גערעכט אז עגטפערען, אייך םיר
 זײט טענח׳טי, טענה׳ן נאר טאהע, איהר
 איהר וועטען די, טיט אױם זיר טוחצ,
רענירען. 1צ אייר יסנעפציבען1א האט

 מם־ דאם ניט טאפע איז אמעריפא
 דאם האט דא ראשאנאװם. די םון צאגד
ים-1א םעוצינפייט די ן1א רעכט דאם פאצס

,-jJTfo

jm v גיט דאם אמ nw פיעצ
ומחצע?. די סח ײי עממהצמז^ די פח

 פת׳ט גאסריומכצ חנר »י« ךאס *ם
 אתיס־ חאמן מיר זואם נײעם, שטיקעצ
 .אױוניננ חיטנו חנר פון נענממז

מן דא עס 11א װאירצד״ מנן ר מ  איז אי
 ®סר־ דעם צמרטער. אײנעגע אונזערע

 איבער־ געדענגען, צו כדאי איז חשנצ
 on א»י 'פרוימן םיר, <וען איצם, הויפט

מן םענער, צױ  פאר אחצען11 די צו מו
 און נעזזוצמאכער שטאאט און שטארם
ייכטער.

מאדעױניםמקע.־• »פון אפאריזםען
 איז ר1בח א סצן ציעבעם־צרפצערונג די

 «ן אזן תטמ, אין טמנפ תאצטצר א װי
 פאצנתר א m — םאן פארהײראסען א

שבם. אין טדונפ
* * *

 פארזיכטי- דער # :ביהן א איז איעבע
אונפאר- דער און האניג, איהר גריגט גער

,י גיפטיגמז א — זיכטיגער * * •
 יװײן אי? םאן ױננען א פיז אי*בע די

 װאסער, — םאז םיטע^יעהריגען א יז6
 איבעמע^טא• — סאז אלטען אן םון און

עסיג. נענער •/ •7 ׳
 םיט ברויט װי איז הײראט אזז *יעבע

 זאצץ װי — איעבע אהן הײראט ;זאאץ
• • *עסעס. אהן

 זים געבאיבען איז װאם איעבע, די
פ»ר- הײנט וחןרט חתונה, דער נאך אםיא

ײןרות. סון׳ם זויןרט
* * •

 ציעמ די אנחאצטען ױיצ םתי א אױב
אמז ױ איחד־ס»ז,־־םוז פון  ציעבע די זז
jib םאן. װי.אײן םזויןר

 דער פון &אוד עסזעסוםיװ דעס פון םיםיננ דער
■ 25יל8ראס ױניאן דרעסםאכערס און װייסט

 װענען נײעם שםיקעל משיק&װע «
״ל״ו׳ניצעם״ רעװאלוציאנערע רייכע

 דערצעהלט טאז ערנםטען גאנ׳ו א אין
 פאראכטא־ פון װאירצד״ יא־קער ״נױ די

 רע־ נעהײמע אמעריהאנער אז שבת, נען
 א ענטדעקט האבען אנענטען גירוננס

 טעטינלײט רעױאצוציאנערע נװאצדינע
ם־ו'עי. אמעריהאנער רייכע צױישען
 די דערצעהלט — אציין יארק ניו אין
 צאהצ היבשע א מערען — צייטוננ דאזינע
 אנע:־ םו; נאכנעשפ<אנירט דאםען רייכע

 מעצכע ױםטיץ־דעפארטטענט, פון׳ם טען
 סעחר יעדען אויח אױנ״ ״אפען אן חאצטעז

 רעװאלוציאנערע דאזיגע >די פרן װע;ד און
״ל״רניצעם״.

 װאירצד״ ״אױונינג די האט נײעם די
 זיך באריהטט אציין װי,זי — געהראנען

 פערזאן אנםארטרױטער הױכער א םון —
ױםטיץ־דעפארטמענט. םעדעראצען אין׳ם
דאזי־ די װאם אינפארמאציע, די יט1צ

 נעגעבען האט פערזאז נעהײםניספולע נע
 די שוין האבען ננ,1צייט דערטאנםער דער

 װם־ צש צוגעשטעצט שםיאנען רעניתננם
 אצע )ון1אשינגט11 אין דעפארטםענט םיץ

 אט נעגען באוו״זעז נעזאםעצטע זייעת
 אריםםאקראטסעם, ,רעײאליציאנערע״ די

 אריםטאפראטישע אחןר
opp" ; זײ ן1א 
 11ם כאפעחצ א אוי<י איצט װארטען — עם

 דאזיגע די איבערצעעבען װאשיננםאן
 D'tip הענט די אין ״פאררעםעריגם״ רײבע

פראפוראר. רעניחטת
 איהר חןנסט ערך, אן יאם,1 אין אנער

 טעטיג־ ציאנ«רן1ואצ1$״ח די נאשגמהט
 רײכע ,פארדעכםיגע״ די אט פון קײט״
 ניט זיכער אײך װעט dp — ? ראםען

 אח דאםעז, אמעריתאנער אם1ו אײנפאצען,
 חײנםמע זיך ?ענען דארצו, רײכע גאך

I טאן 1צ פארנינען צייםצן
 חזפארםםענם, ייסטיץ פח׳ט שפיאנען

ד אתזצר פזן אמאשטעצט ז>מעז יועצכע  ח
 אן תאצנמן 1צ חנגירוננ טאפדאטישעו

רייך פחי, «דער ון ג« יערען ױיו״ אױנ

 ״רעוצאלוציאנער־ אטישע
חײםט שפיאנען, די —

 דער םון באארד .ipp פון םיטינג א
 ױגיאז מייפצלם דר?ם און וזייםט ציידים
 דצם דינסםאנ ןpאצט1רp;Bא 25 לאקאל

 IPMBPbpi אין 1919 א?טאנ?ר ט?ז14
טש?רםאן. אצם פיני,?לשט״ן מ. בר. האצ.

 ם??רצט?ר םון ר?וננ7אנט דער אוין»
 און סטאװט־טאנםקי ד. ברידער די ײ?ר?ן

 סצט־ אצם אויםנ?שצאם^ טאלקין ם.
 1אם?נד? ניט םאר באארד .ipp פון בעים
באארד. פין םיםימצז דל>י

 ר?־ האמים?ם ר?ליעױ א־ן םינאגץ
 אנ־ צװיש?ן אויפג?נומצן. װ?רט פארט

1 dppppצו )1 באשצאם^: תרט IPB'ip 
 רטpאנצp צום טםppםי דאצ?ר 25 פאר
 P'na, ד?ןד םון אראנזשירם רטpו1 װאם

 ןpרינnp' 20 איתר צז “שטיט? ארבײט?ר
 דאצ?ר 75 בײשטײ?רען 1צ )2 ױביצ?אום•

 װאם םאנד דאצ?ר םויזענד צװאנצינ צום
 ארבײ־ ,פרייצ רער םון tpa^ppa צרט11
שטימ?״. רpט

 הצטpתוp איז p^pn פאמיט? די
 רייזב?רג׳ם בר. אויפצונ?המ?ן 1נ?װאר?

 צאננצ נאןי יאס באריכט?ם זיננאציאז,pר
 נעןאיב?רצ״ 1צ ip»tfpj זיי איז םיה?

 ר?כט ?יין האט רp דאם רייזב?מ ׳בר.
 יױ אונז?ר װען צײט, איצטיג?ר צו ניט
 מיטװירקונג דער אין זיף׳ נויםינט ניאן
 צו םצמב?רם, pטר״pג pאיהר אצ? פון

o פארצאז?) n רײזב?רג בר. און לאקאצ 
 רע־ זײן צורי?צוציה?ן אײננ^טםימם האט

זיננאציאן.
dî בר. ppj’D!צ » םאר צ?זט ״pטpר 

 1אסם׳ סDרpטשורppםאנופ דרצם רpד פון
 'jpnpn אנפראג?! אייניגצ וו?צכ?ר אין

 דאם װייטצר אנאנםירט ?ר נ??נטפ?רם.
 אוד װעם אסם׳ן npn מיט ?אנפ?רצנץ א
p̂חאצטpן ipppii ט?ן15 ד?ם םיםװאך 
.1919 ,PP^DPk

 רpד jid מענ?דזש?ר האראחיץ, בר. ־
 ארײן dp’b׳ אסס׳ן קאכםראפטארט דר?ם
 אר־ דצר nmpii אײנעם נאריכםעז, צחי'
 דרזצט אין אויפנצטא; איז װאט בייט

 פאר ,DנpארםםBPד אםם׳ן ?אנטראסםיננ
 דצם ביז םא* ט?ן2 דצם פון צ״ם ד?ר
 בא־ רpט”ו1צ א און ,pp^paapo ם?ן27

 אםס. חשאבערס דער 1צ נ1באצ איז רינט
 אפרז-צ טעןdpi 22 פוז צייט דער םאר
 ביײ .1919 ם?פם?מנער ט?זdpi 27 ביז
גצחײסצן. »ם צרצן11 באריכםצן חן

 דער «ן םענ?דזשער ,1אי1צ בחדצר
 םאר־- «ו*׳»יעט ,10 צא?אצ יתיאן פאםצרס
 גרינחננ דקר םאר ■צאן חוס צאנזמדיג

 װײםם צר1 אי| באאװ דזשאינם א פון
 צױם אצט11 ײצצכער אינחסטרי, דרעס און
pn ,םײמננ IPiipj פאר 1גרזיס,גוצצ «ן

 בא־ װ?רט dp טרײד. אין ארבײם?ר אצע
 דער 1צ פראג? די א'בעױצו:?ב?ן שלאםען
 ארײנ־ זאצ װ?צכ? לאסאצם, אן פאמיט?
ipmpid רppאטp̂ציאנ  *ptpp צום זpנ̂ד

באארד. קוטיװ
 אזיפ־ ו?רט1 ארט8רע pאמיטp צpיBא

:ipdip םארהאנד?לט• און
 װ?רט רצפארט דיר??טארם אװ באארד

 »י י11* דאס ב*ריכט?ז זיי אױפנ^מען.
 1יגע1נצצ איז אויפט?ר?זאטק״ם זייער

 ג?האלם דער דאם פאקט, צום נ?ורארען
 נזד ניט איז Dנטpדזש”א ניזנ?ם די םרז

 דאם אנבאטראכט, איז in:pDPPi נינ?נד,
 בא• ן1א םיטלען o;iop< פון רײז?ן8 די

 אוננצהײער נעשטינ?ן זײנען װאוינוננ
 נע־ np"t דאם זײ רע?אט?נדיר?ן הויןי,
 *־ppn די ן.pרpו1 רטpכpהpזאצ^ האצט

 .ipp פון ג?הײם?ן נוט װ?רט מ?נדײשאן
באארד.

 אמ װײםט די אץ קאלעקשאנם
 ־םאנד דעם סאר שעפער דרעם

רעא^ציע באקעמםעךדי צו
ii11״P pppdנג1יטירp.ן

 פימ?צשםײן םון npB"rm די
*p יפוירל םים חרך גצ*זצר

2.25--------------------?רין8ה»צ
*־ חרף .bc*p דר?ם ?מפארום

8---------?יצימ?י? איזידאר .7 5
 22.50 פצצדהײם בפרטא ײסי נצי? צ.
פײנ• סערע תרך םיצװ?רםא; <

8--------------------------םטייז .00
 x אצנא חרןי .םארנאצי(, ה?רי

IMDPPn----------------------13.75

55.25 ---------טאט*צ
Dריהp1000.17 — --------קװיטירט ר

1056.12 -------- -צוזאמן
שעהנחאלץ״ י•

 ײטט11 ציידיס ׳*.1ם?ר־םרע1ם?פח
 צאק. מניאן dtpp״d דר?ט און
\ י. .J 11 צ. א. ^5

 רעדזשיםםרירם ןזױן זיר איחר ח#ם
 אינטער־ ךי פאר לאקאל אײעד־ אץ

 לעקסשורם? און קלאסען נעש&נעל
 קענם איחר נלײך. עס םin נים, אױב
אז רעדמזיספזרירעז זיךצ ^ onw « < 

ijr'H .ז ;ניס פאר^נלם ל^קאל סי

׳#־■.

י<;• -
AMm

tjfct rj.׳׳׳‘י ״ ■ע

 סיר ײיצצן, .נױר
 נפחמם זײז םותן
ד 1צ די, צו 1אפיצ  װ
 oiM זיד םם1נצ dp ס׳ש

 אתגערצכם״. זײן צו
urmni .מיצםאן

 צא1 תחזקתי בצדסתי
ח ם ^ אר ײ א ״ ( »>; ,1כ

ײן  גערעכפזיגק••• ם
ך איך ח«לם  שטארק, זי

*P ס איחר װעל  •w$ גי
לאזען.

m e

אינםערנעשאנאל דער פון אונאן ןגםיציעלער
PRICE 3 CENTSNew York, Friday, October 31, 1919., אקטאבער טע[31 פרײמאג,

 םומ;ז גרויםער
נארניט צולמןכ

 מעםעגי־פאלימיק אין אינטערנעשיאנעל אונזער ארײגצושלעפען פארזוך א
נא־ אב. דזשעגעראל־סעקרעטער פון אוםערדריקט גרינדליך און שנעל
 פער־ שלעזינגער׳ס — באארד. עקז. דזשענעראל גאנצען פון און ראף

 אונ־ פאר ערלויבניס און װיסען זײן אהן אױםגענוצט בריעןש, זענליכער
 אונ־ קאנדידאט — צוריקגעצויגען. גלײך קאנדידאטור, טערמײער׳ם

 םענע־ קאםפיץ זייינע פון האדלונג די פאר זיך ענטשולדיגט טערםײער
דזשערס.

 דריקט ער װעלכען אין יטלעזינגער, טין זיף האט גאס אידישער אונזער ןיא
 געשעהע־ דאס איבער פארדרום זײן אויס ׳לעצטע די ^כטיגעק נישט־קשה׳דיג נאר

 ה$ט שלעזינגער אז װײס, ער װײי ׳גע אויפ׳ן עפעס, קלײניגקײט סענ.
צז m אגדער קײן געטײגט גארניט אוג־ סר. פת פעגעדזשערס די ה#בען גאם

 אונ־ װעלכעס אײנדרוין, פאאשען אויס
דולדען. כיט קען ױניאן זער

גאנ־ די װאס אײד טיר טוט ״עס
 צײט דער אין פ^ר קוםט פאסירונג צע

 אב־ איז שאעזינגער פרעזידענט װאס
 זײן צואיעב האט ער װײא װעזענד,
̂ר א מיט געזונד יטװאבען  װאכען פ-

 איז עס י^רק. נױ פארא^זען צוריק
 צו זיף צײט קורצער א אין אונפעגאיף

 איהם מיט פארבינדונג אין ״טסעאעז
 ערקאעהרונג אן איהם םון קריגען און

 אנגעאעגענהײט. :אנצער דער װעגען
 ער װי שנעא אזוי אז זיבער, בין איך

 ער װעט ־נײעס, די ערהאאטען װעט
 ערקאעהרונג פאאשטענדיגע א געבען
זאף. דעד װעגען

 רעכט װי טעהר ניט װאאט ״עס
 און ובײינונג עםענטאיכע די אז געװע;,

 סאציאאיסטישע אונזער ספעציעא
 ארויס־ פון אפהאאטען זיף זאא פרעסע
שאעזינגער גענ. ביז אורטײא אן געבען
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 1צ אלײן ט’יpנליכpמ די |P3*n װעט י
פאזיציע. זײן לױקאעהרען

א ר א ב ב. א
 סעי״־ט־־עזשד דזשענעיאא

 צו אאזא כיאכט בריעף דאזיגער דער
 אג״ װאס אינטריגע. גאנצע די גארניט

 דענקעז שאעזינגער, װיעדער באטרעפט
 געװאוסם גארניט האבען מיר כאטש םיר,

 האט יטאעזיסנער און #בריעף דעם װעגען
 םיט דערטאנט ניט ?ײנכיאא איהם װעגען

 או זי־כעי, מיר זײגען דאך װארט, קײן
 אינ״ דער םין פרעזידענט דער שאעזינגער,

 געםײנט, ניט קײגמאא האט טערנעשאנאא,
 גע־ קענען זאא זײנער בריעף דער אט אז

 סען קעמפײז. דעם אין װערען ברויכט
 איהם ער װאאט געגאויבט, יע עס װאאט ער

 ײען אדער, געיטריבען, ניט קײנמאא אדער
 ער װאיט געשריבען, יא איהם װאאט ער

 שונאים, זײנע אז אזוי, איהם געשריבען
 און ׳ביסעא היביטע א האט ער װעאכע

 ניט זיך זאאען אײגענע, די צװישען דוקא
רעכטס. עפעס װי אנכאפען קעגען

®ip;

i XL i sw

 א פארשפרײט קאנדידאטור טערמײער׳ס
גע־ שאעזינגער, בענדזשאמין פון בריעף
 אינ־ דער פון אעטער־העד א אויף דרוקט

 װערען עס װעאכען אין טערנעשאנאא,
קאנ־ דעם פון טאטען צום אויםגעדריקט

 געפיהאען אונטערמײער, סעטועא דידאט,
 פאר אנערהענונג און םרײנדשאפט זיפ

 האט ער װאס שטעאונג, עהראיכער זײן
 פיעאע אין צײט אעצטער דער אין נענושען

 אין פראגען, געזעאשאפטאיכע װיכטיגע
גע־ מורא װאאטען םענשען פיעאע װעאכע

 װער װײא ארויסצורײדען, װארט א ואט
פארטײ־ צו אונטערשטעאען זיף עס קען

 גע־ קריגען גיט און רענד־סקוא, א דיגען
 ״באא־ נאםען דעם קאורט אין שאײדערט

גע־ זיך שטעאען עס קען װער ? 4שעװיק'
 נאןי אדער, טעאטער־םענעדזשערם די נען

 םראסט־קעגיג שטאא דעם געגען כיעהר,
 עס האט אונטערמײער סעמועא גערי?
שאע־ בענדזשא׳מין און געטאן, יע אבער

 אנערקע־ פון געפיהא א אין ה^ט זינגער \
טו־ שטארקען, עהראיכען, ידעם פאר נו;ג

 בריװעא א געשריבען איהם םענשען, טינען
 אויס־ םרײנדשאפט, און אנערקענונג פון

 זײ#טײ צײט זעאבער דער צו דריקענדיג
 װעט זײנע שטעאונג דאזיגע די אז ׳גו:ג
 זײן פון קאנדידאטור דער שאדען גיט

ווהן.
שאעזינ־ װען אז פארשטעהן, קען יעדעד

 א*ן געדאנק דער נאר געקומען װאאט נער׳ן
 קען פרײנדשאפט־בריװעא זײן אז ׳ק^פ

 פון קעמפײן דעם פאר װערען אויסגענוצט
ברי־ דעם ער װאאט זוהן, אונטעחמײער׳ם

 ער׳איהם װאאט און געשריבען. גיט װעא
 גענוטען געװיס ער װאאט גע׳טריבען, יא
•גע־ װאאט און פארזיכטיגקײט נויסיגע די

אויס־ באויז ער גיט דא אז לןאאר, טאכט
מײ־ ע כ י א נ ע ז ר ע פ זײנע צו דרוק

#אבער שײנט עס געפידזאען. און נונגען
 דעם פאר געטראכט גארניט האט ער אז

 א זיד קען בריעף דער אט אז כיאטענט,
 קעםפײן־ אאס גאס אוים׳ן װײזען כיאא

 ה^ט ער װאס ׳דאס דוקא ריטעיאטור.
 געשריבען אוינטערמײער׳ן צו בריעף זײן

 אינטער־ דער פון אעטער־העד דעם אויף
סאאר. עס באװײזט ;עשאנאא,
 דען איז פאאיטישען דעם פאר אבער

 פער־ שאעזינגער׳ס הײאינעס? עפעס דא
געװא־ אויסגענוצט איז בריעױ זענאיכער

 מד. פאר קעמפײךפראפאגאנדא אאס רען
 גאייף אבער זאא זוהן. אונטערמײער׳ס

 איז ד^ס אז האבית, איטען װערען, געזאגט
 ס. פון וױסען דעם אהן געװארען נעטאז

 דעם זוהן, זײן פון אדער אינטערטײער
דזשאס־ קאורט סופרים אױף קאנדידאט

 האט ־דדטוכיאר, אונטערםײעי כיר. טיס.
̂ט זײן פאר נעהאאטען עס  קוםען צו ם̂א
 אויס־ אינטעדנעשאגאא דער סון אפיס אין

זאף־ אזא װאס באדויערען, זײן צודריקען
ש ער פאסירט. האט  גאײכער צו אויף ך̂,
יבדיז א אנמרשריבען צײט

 סעכיועא צו בריעף א פערזענאיך שרײבען
אונטערמייער.

 גאנצע די דערשטיקען צו כדי ׳אבער
 רי פון זײט דער םון אינטרייגע פאאיטישע

 װארצעא, םאמע אין קעםפײןמענעדזשערם
 האם־ באײבען קענען ניט זאל עס כדי און
 אינ־ דער אויף פאעק מינדעסטער דער טען

 מינדעסטע די האט זי אז טערנעשאנאא,
 די װאס בריעף, דעם אט כײט וםשא סגע

 ארויסגעאא־ האבען קעמפײן־מענעדזשערם
 אונ־ איהם'באאד האבען זײ כאטש — זען

 דזשע־ באראװ, אב. האט — טערדריקט
 א. דער פון סעקרעטאר־טרעזשורער נעראא

 דעם םון גוטהײסונג דער טיט י., וג ג. ל.
 ארויסגע־ ׳באארד עקזעקוטיװ דזשענעראא

 ערקאעה־ פאאגענדע פרעסע דער צו שיקט
:רונג

דעכיא־ דעם םון כיענעדזשערס ״די

׳סאמפײו פאציאלסטישעד הײ־יאהױנער וער
 גוטע האט װײם־פרעזידענט, ערשטער אונזער ראזעגבערג, עלמאר ברודער

 דער — אםעםבלי. דער אין װערען צו װידער.ערװעהלט שאנסען
דעם א־ טעטיג איז ױניאן קלאוקםאכער דער פו אפי׳טעלם אװ באארד .

m
if A ■■־₪

קאמפיין

דיעזערקעמפײ; קראטישעז
 גע־ בריעף, א פארשפרײטען י-טטאדט

 שאעזינגער, בענדזשאטין םון שיקט
 ארגאניזאציע, אונזער פון פרעזידענט

 אלס אונטערמײער, סעטועא מר. צו
 סע־ פון בריע̂ן א אויף ענטפער אן

איהם. צו אונטערמײער טועא
 פון כיענעדזשערם די װאס ״דאם

 באנו־ קעמםײן דעטאקראטישען דעם
 פרן ״לעטער־העדס״ אפיציעלע די צען

 ןײערע פאר ארגאניזאציאן אונזער
דורכ־ א שאפען קען קעטפײךצװעקען.

 מיט איצט קאכט םײד איסט י.א:צע די
 ספע־ און קאטפײז סאציאליסטישען דעפ

 סא־ דרײ די פון קאמפײן דעם טיט ציעא
 מױניסי־ פאר קאנדידאטעז ציאאיםמי״טע

 דזשודישאא טען2 פון דזשאדזשעס פאא
 דזשאדיז קאהן, איצעקסאנדער דיסטרילוט,

קארלין• װיליאם און בלאח
 סײד איסט דער אויף אײנװאהנער די
 ער־ ביטערע א געהאט יעצטענס האבען

 זיצען עס װאו ׳ר,ארטס די אין פארורונג
 דער װען דזשאדדטעס קאפיטאליסטישע

 הויט די שינדט לענדלארד רויבערישער
 אז $הז רענט די רײזענדיג רחנינות, אהן

 גע־ זונען װיא טענאגט דער אןן אויפהער,
 ער געפינט הויז, געריכט אין דעכטיגקײט

 אויף איז גערעבטיגקײט די אז אויס, גרײף
 ארבײ־ װען אענדלארד. דעם פון זײט דער
 װעגען ב^ס א כייט סנסוך א האבען טער

 דזשאדזש צום קופיען זײ און װײדזשעס
 זײ געפינען באס, דעפ גענען יטוץ זוכען
 זי־ ניט איז דדטאדזש דער אז אױס, בארד

מי־ קיי; איהם פון קענײז זײ אז אין כער

25 לאקאל פון עהמהוםױוע דער פאר װאהלען
 טען6 דעם ד^נערשטאנ, קומענדען

 אין װאהאען די $ן זיך פאנגען נאװעמבער,
̂ן־ ױניאן, מאכער דרעס און װײסט דער  ל
 די עקזעהוטיװע. נײער א פאר ,25 קאל

 כדי שבת, ביז אנהאלטען װעלען װאהרען
 מעהר װאם אז געלעגענהײט א געבען צו

 באטײאיגען קענען זיך זאאעז מיטגאידער
 מיטכלי־ עקזעקוטױו פאר װארזל דער אין

 פיה־ די פאקטיש דאך זײנען װעאכע דער,
. ױניאן דער פון רער

צײ־ דער אין זײט צװײטער א אױף

 נע־ די טיט אנאנסמענט אן דא איז טונג
 אויפען װעאכע לאנדידאטען, די פון םען
 אויך דארט איז עס אטט. דער פאר

 קען םען װאו פאעצער אאע די אנאנסירט
שטימען. געהן

 גרויסע די דאס האפען, צו איז עס
 די אין באטײאיגען זיך װעט םעמבערשיפ

 אינטעאיגענץ מיט שטימען װעאען װאהאען,
 זײ I מענשען פאסינע. בעסטע די אז זעהן און

* װערען. ערװעהאט זאאען

ערװארטען. ניט רעבטיגקײט
אס גע״ דער װאס דערפאד, ניט איז י

 דוקא ציעאט געשריבען, איז עי װי זעץ,
 װ^ס דערפאר נאר ארבײטער, דעם געגען

 און אויסטײטשען זיך אאזען געזעצע די
 טײ־• דזשאדזשעם קאפיטאאיפטישע די

 אױנט עס װי נאטיי־איך, אזיח, זײ טשען
 רעפרעזענטירען, זײ װעמען ד׳/ פאר זיןי

 אענד־ אין ב^סעס די פאר הײסט, דאס
אארדם.

 געהאט אויך האבען סײדער איסט רי
 אזוי װי געבען אכטונג צו געאענענהײט די

אין אויסגעטײאט װערט גערעיטיגלןײט

אײנהאלט־פארצײכניס
.42 נרםער גערעכטיגרץיט

בוכװאאדי נ■ — װאך די .2 זי־ס
ב. — ראד״ײן היי־י^דזריגער ד״י זײט.

יעװיטיז•
דע״• עדױקײשו>:>ןל 4אינטערגעשאנאי .1 זײס

עקזע־דעי פון מיטינג דער פאי־טמענש.
טעהנ־♦« (__ס2(. 'אדאי־

'4
אױפםערסזאם הלאוסםאכער ־ |

טאנ• עלעקשאן איז נאוועםבער, טען4 דעם דינםטאג, קוםענדער
 דארפען םאנופעקםשורערם, די םיט אגריםענט יעצטיגען אונזער לויט

 און טאג האלבען צװײםען דעם ארבײט דער פון םטאפען קלאוקםאבער די
 דינםטאג, קלאוקאמבער, זשע, געדענקט באצאהלט. קריגען איהם פאר
 א 12 ביז װי ארבײםען ניט מעהר איהר זאלט נאװעםבער טען4 דעש

צײם• מיײאג זײגעד
קלארק׳ דער םרן באארד דזשאינט פון נאטען אין

ױניאן, םאכער ריפער אדן םקוירט
םעקרעםער. לאננער, ל.

A

'% בענדזשא׳ צו עף

 פין באאיד קוטױו
האאץ•

 בעדריה ראזע — פיויעז־װעלט די .5 זײס
 דזש^ינם דער רןc בזײנינג דער באינדער.

— ױניאן קראוקמאנער דער פון באא־־ד
אאגגערי א.
 — ױניאן בזאבער ריפער דער אין .0 זײט

 — רעדמק=אי צום בריעף העאלער. דדט•
האפמאז• ס. ליבסאן, סערי

 אין קאנגיעס זײב** און טי־ייד דער .7 זײט
V בייױײאך ״טובערט. דדט — קענעדע i  

קראפעװע. א. — פילאדעיפיא
 פאלינא — ליעבע נאך געיעג א .8 ט

װאלמר
 אין סשרײק שײיאי־ס רײדיס דער וי. ז"ט

פעםערסאן.
 ביכעל. נאטיץ רעדא־^י׳פ פרן סן. טזײ

 ־טי״ ןיתרעד זײן און סשרײק שטאי דעי•
פ• ס■ דדט.

 דער — ײעלם םע^שער דער אין .11 זײט
קריטיקעל•

 אײנציגע די אדלער. י. — ליעדער .12 זײט
 ־ לעבעריגער. דער — סעליצאן) לײזונג

 אינדוספד iTt קבד לישען8 אויפ׳ן .13 זייט
 מײמאן. ב• — ק^נפערענץ ריעלען

*— (סקיצע) איבערגעבראנען .14 זײט
 אװאײיםש. בתיה .

 שםועםען. קורגע .15 זײט
4ן>דװערשײזםעג«נ 19 און ,18 ,17 ,10 זײט

̂ל •1JPJP* גע״זחעזו מוז מםרײק ששן
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