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 אין זיינעז נאכטיטאג שבת
ױי געװארען אפגעהאייטעז גויארק  מײ צו
 באשפראכען איז עס װעלכע אויף סיכגען

 ארבײטער די װאס זיעג דער .געװארען‘
 װײסט אעצטען דעם אין געהאט חאבען

סטרימן. דרעס און
 גע- אפגעהאלטען איז מיטינג אײן

 לאקאל םון אויפזיכט אונטער׳ן װארען
 געװען איז דאס האל בעטהאװען אין ,25
 *ןון*  טשערלײט די םאר בלױז מיטינג א

 װייסט געסעטעלטע די פון טשערלײדים
דרעס*שעפער. און

אפגעהאל־ איז טיטינג צװײטער• דער
 דער האל. אררינגטאן אין געװארען טען

 דער פון געװארען אײנגערופען איז מיטינג
 פײערען צו ,10 י:$קאל ױניאן, חאטערס

זיעג. גרויסען דעם
 בײדע זײנען באטערקט, שױן װי

 בא־ צו געװאיען אײגגערופען פױטינגען
 ארבײ־ די סטרײקער, די וואס שפרעכען

 אינדוסטרי דרעס און װײסט דער אין טער
 טערק־ לעצטען, דורך׳ן געװאונען האבען

יןאטױ. וױרדיגען
 עס אונטערשיעד װאס׳ארא אבער

 כאראק־ דעם אין טערקען צו געװען איז
! טיטינגען ביידע די פון טער

 דער פון טיטינג רעם אױף װעהרענד
 גע־ האט ,10 אאסאא ױניאן, ?אטערס
 זיןי האבען ארע און ושטחה ״ט״טון העױטט

 םון׳ם זיענ טיט׳ן געםרעהט זזארציג אטת
 די װאס געוױגס גרויסען טיט׳ן סטרייק,

 אויס־ סטרייק דעם דורך האנען ארבײטער
 צוױיטען דעם אויף האט — געיועטפט,

 טשער־ די םון טיטיננ דעם אויף מיטינג,
זיר ,25 יאקאא פון טשערלײדיס און אײט

p» *  oys y }yar
 סןי א ביי באשטיטטלױיט. ניט א עפעס

 איז טשערליידים אנװעזענדע די םון
 פראגע־ א פנים פאר׳ן געהאנגען איינםאף
האבען ״צו : זאגט איינער װי צייכעז,

געװאוגען?״ ניט אדער געװאונען יא מיר
 און װײסט די פון טיטינג דעם בײ

 שלעזינ־ פרעזידענט האט טאכער, דרעס
 האט ער שעה. צװײ איבער גערעדם גער

 נייעם דעם פון פוניןט יעדע; ארוםגערעדט
 קאאר און בתים בעאי די טיט צגריטענט

 פונקט, יעדען ״חלאוז״, יעדען נעטאכט
 אגגעשטרעגגט האם עד פאראנראף. *עדען

 פונקט יעדען טאכען צו גערװ יעדען ױין
פארשטענדליכער. און קלערער \ואס

 גע־ אאעס דאס האט װאס אבער
} האאפען
 רעדען ;עענדמט האט ער נאר וױ

 םרא־ כייט ים א געטאן גאס א ויך ד*אט
פונקטען אאע די װעגען פראגען : נען

 גע־ קאאר אזוי זיך, דאכט האט, ער װאס
 דאס האבען קינדער אפיאו דאס מאכט

פאריטטעהן. גערארפט
 כיײדאער די פאר״שטעהן נו, טיאא,

 נעטס רערנער דער און פ*ניזטען די ניט
 כיען װאס פראגע יעדער ענטפערן ׳זיף

איהם. ^טעאט
 האט אט ? דאס איז װאס אבער

 פראגע־׳טטע־ א געענטפערט רעדנער דער
 ער נאר װי און פראגע, געװיסע א אערין

 ענטפער,. טיט׳ן געװארען איז.פארטיג
 פראגע־יטטעאע־ צװײטע א נאײך סרענט

 אנדע־ אין אביסעא פראגע, זעאבע די רין
אכיאא. נאף נאטיראיף, װערטער, רע

 ענטפערט ׳טאעזינגער ברודעד און
 פראגען וױיטער איהם פרעגט פען װידעי.

 ״טיער א אהן אאעטען ענםפערט ער און
 די כיאכען קיאר איעפען װיא ער םראגען.

 פאר־ זאא יערער און יעדע סיטואציע
 גרוי־ דעם פון װערט פראען דעם עסעדיז

 באדײטונג װירקליכע די ; געװינס סען
 פאר־ די פון אײנעם פון זיעג דעם סון

 אינטערגע־ די װאס קעטפע כיסענסטע
 לעצטער דער אין גע-.אט האט ׳מיאנאא

צײס.
? אילעס דאס העאפט װאס אבער

 אזא אין איצט זיף געפינט 25 לאקאא דער ;
 פון טיטגאידער די פון סך א דאס ®כיבח/ .

 צו טסוגל ניט פיטוט זיינען ירניאן דער
 דעם פון װערט פואען דעש :אגרײםען

 פאר איז אוטשטעגדען די אונטער ױענ.
 די באנעביען. צו דאס אומעגליך פשוט

 נאר מיטגלידער, די אין ניט איגט זולד
pi די אין ליגט עם אופשטענדעז, די 

 די װעלכע אוגטער ודבײטס־באדינגונגעז,
 קומט 25 לאקאל פון בײטגלידער יםטע
 דאס װעלען מיר װי ארבײטען, צו
שפעטער. אביסעל יױיזען

* * * /-> a

גע־ האט כאראקטער אנדער נאנץ א
ױ; ?אטערם די םון סיטינג דער נן

ארלינגטאן גתיםער דער .10 ול

 מענשען מיט איבערםילט געװען איז האא
 ױם־ אמת א אין געפונען זיך האבען װאס

 נאר איז מעז ײי שטימונג. טוב׳דיגער
 נאײך םען האט האל אין ארײנגמקוםען

 צװישען דא זיף געםינט מען אז דערםיהלט
 הא־ װעלכע סמניטען, זיעגרײכע מחגה א

 דעם םון זיעגרײף־ צוריקגעהערט זיףי בען
שלאכטפעלד._ עקאנאםײטעז

גאם : אויסרופען זיר װילט עס און
 צװי־ אונטעחטיעד אן פאר װאס מײנער,

 פון פיטינג דעם און מיטינג דעם יטען
 םרײ־ און לעבעדיג איז דא ! 25 לאקאל

 מױ א ׳טפיעלט רעדנער יעדען נאך לאןי,
 זײ־ אנװעזענדע אלע און *רקעסטער זיה
 זיעג, כײט׳ן פיטםח הארציג אפת זיך נען
 װעל־ םטרײקער, זעלבע די דארטען, און
 צוזאפען געקעפפט, צוזאמען האבען כע

 װי און לײן פיקעט דער אין נעיטטאנען
! דעם װעגען פיהלען זײ אנדעריט

; אױבען־אױף פון איז ענטפער דער
 גוטע א גרונד, א דערפאר דא איז עס

אורזאכע.
לא־ םון מיטגלידער די קאטערס, די

 ״ ר א ך * ו ו אלע זײנען ,10 קאל
 און \וײסט w װעחרענד ר, ע ט י י ב

 כיאיאריטעט גרויטע די טאבער, דרעס
 ״טטירך זײנען ,25 לאקאל םון כייטגלידער
 שוין פארענטפערט דאס און ארבײטער.

! אלעם
 עפעס געװינען װאןײארבײטער װען

ײ כיען דארף  זײ ערקלערען, ניט גאר ז
ס באגרײפען  גע־ זײער אלײן. גלײך ̂ד

 ניטא איז עס אײנפאך, פלײן, איז װינס
 חיטבונות מיט בוכהאלטעריע קיין דערבײ

 דעם אנװײזען ניט זײ דארף מען און
yM> ד\יך ציפעיצן, דורך *r

 פראצענטען די דורך און אגריכיענט דעם
 ערקלע־ ׳טום אהן סטאנדארדס. די אויױ

 אין קאטער יעדער יעצט װײס רונגען
ױ םון אינדוסטרי דרעס און וױיסט דער  ני

 גרויסען א געװאונען האט ער אז יארק
 ארבײט ער װײל דאס, װײס ער ! זיעג

ן 5 טיט איצט ע ד נ ו ט ע  װאד א ׳
 און סטרײק פאר׳ן װי ר ע ג י נ ע ו ו

י מיט באהוטט י ר ר ד ע ל א  א ד
 היינט, *טנירות. א;ן ר ה ע מ ך ו.א ו

 ערקלערונגען? האבען גאר ער דארף װאס
ױ זײן פאר באגײסטערט העכסט איז ער  י

 םיהרער און בעאמטע די פון און גיאן,
 אירגענד אהן אינםערנעיטיאנאל דער םון

! ערקלערונגען װעלכע
 פרעזידענט זיך באװײזט אט און

 דאס האל, ארלינגטאן אין יטלעזינגער
 לאקאל פון מיטינג יענעם פון ער קוסט

 כײעד, איז ער און האל, בעטהאװען אין 25
 טיט טיסינג, יענעם פון אויסגעטאטערט

פראגע־׳טטעלער. פיעלע די
^ ער װי  האל, אין נאר זיף באװײ
 אפלא־ פון יטטורם א אויס יטוין ברעכם

 ארויף קוכיט ער װען און דיסטענטען,
 זעהר א ער באקוטט פלאטפארם, אויפן

 עולם דער כאטיט אויפנאכיע, װאריטע
 רעספעקט אױם צוריק אביסעל זיך האלט

 רעדאיר אוירוױן, גענאסע רעדנער, דעם צו
לכער קאל״ ״די פון טאר  גראדע האט ,ו̂נ

רעד־ען. מיטען אין געהאלטען דעביאלט
נאכ־ װערט ̂טלעזינגער ברודער װען

 יטםיעלט רעדנער, ds» םארגעישטעלט דעם
 און מארסעליעזע די ארקעםטער דער אויף

 פון יצטורם א אויס װידער ברעכט עס
אפלאדיםמענטען.

 פאנגט אװאציע ריכטיגע די אבער
 מוזיק־ארקעסטער דער װען ער׳טט אן זיף

 אין אנװעזענדע אלע אנ״טװיגען. װערט
 םלעצער זײערע פון אויף ^פרינגען האל
 הוררא־ הילכיגער א אױס ברעכט עס און

 אינ־ דער פון פרעזידענט פאר׳ן געשרײ
 דריקען האל אין אלע ! טערנעיעיאנאל

 ספאנטאנעד א דורף דאנקבארקײט אויס
 ברידערלײ װארימע פון דעטאנסטראציע

געפיהלען. כע
״קלײטאקס׳/ דער קוטט דא אין

 פון ענטוזיאזם, פון פונקם העכסטער דער
באגײסטערוננ.

 קאטערס דער פון פרעזידענט רער
 גיט בערלין, ה. ברודער ,10 לאקאל ױניאן ׳

 נא־ אין שלעזיגגעי, םדעזידענט איבער
 קלײנע א ױניאן, קאטערס דער פון ניען

̂נע פאר א בלויז קעסטעלע,  ״האף־ גאלד
 צײכען אלס פרעזעגט, אלם באטענס׳/

אנערקענונג. םון
 אוים. ברעכט אװאציע נייע א און
 פלאט־ אויפ׳ן שטעהמ שלעזינגער ברודער
 שטראם דעם פון איבערװעלטינט םארם,

 װארימע, פון ים דעם םון פרײנדליכגןײט,
 ײאס גמפיהלען יבע1ברידער העכסט

 םלאט־ דער צו עולם דעם םון שטראמט
ײער־ געגוג קוים נעפיגט ער און סארסע,

ק אויסצודוײקען  צו דאנקבארהײט זי
דער פאר עולם ענםוזיאסם״»עז דעם
 דערםיהלט ער אויםנאכמו. װארימער זעהר

 חילוק דעם קאנטראסט, דעם טעשה בשעת
 פון םיטיננ, יענעם ביז כױטינג דעם םון

 זאגט ער און װאס, נאר קוטט ער װעלכען
װערטער. פאר א דעם װענען

 :יט קײנעם אויף אבער האט ער
 אומ־ די גרמ װײס ער פאראיבעל. קײן

 איז ױניאן רער אין אלעס און שטעגדען
 קורצע א האלט ער איהם. פאר קלאר
 דעם װעגען רעדע, אײגדרו?ספאלע אבער

 ײע־ און בכלל סטרײק דרעס און וױיסט
 און בפרט, סטרײק דעם פון סוח דעם גען

 אײג־ זעהר שענער, יענער װערט דעם םיט
געשלאסען. כייטינג דרוקספאלער

טי־ דעם פון ארױםגעהענדיג און
 איף טראבט האל ארלינגטאן אין טינג
: מיר

 אינ־ אונזער אן ניט פאנגט װארום
 אײנצוםיחרען קאמף א טערנעשיאנאל

 דער פון צװײגען אלע אין װאך־ארבײט
 װארום ? אינדוסטרי גארטענט לײדיס
 אלע פאר אײנטאל ניט זיןי כיען נעטט
גארפענט ליידיס דער אין ״טאפען טאל

א אינדזםםרי
 ױניאניזם מרײד

 אײנצומיהרען ניט זיד
 אינדוסםרי דער םון צוױיג יעדען

 פון מיםגלידער די דאס םאכען, טעגליך
 און שעצען זאאען באזונדער לאקאל יעדען

ײ ? ױניאן זײער אכטען  געוױ־ זאלען ז
 ערקלע״ קײן דארפען גיט אין זיעגע נען

. . ? רונגען
 יענע דאס םיר, טרײםם און״איך

 אונזער אן. ווירהאיד שוין לןוטט צײט
 ״שוין שארפט ארמײ םאכער קלאוק גרויסע

 פאר קאטף אין ארויסצוגעהן כלי־זײן די
 װאןי־ פאר אופענדערונג, גרויסער דער אט

 װע־ באטאליאנען אנדערע די און ארבײס,
וועג. זעלבען דעם אין נאכקומען שוין לען

 ״טטעל אױפ׳ן מיר זיך װילט עס און
:אויסרופען
 ברידער מזל, כױט זײן אײך זאל

 אונ־ איצט נעמט איהר ! םאכער קלאוק
 נאנצע די װעלכען םאר־ קאמף א טער

 דאנ־ סף א אייןי װעט טרײד־ױניאן־װעלט
 בעסערע שאפען װעט װעלכער און קען

 פון עקזיסטענץ דער פאר באדינגונגען
ױניאן. אינטערנעשיאנאל גאנצער אונזער

י ע ד י צ א ו ס י ן ס י ס א ס ד א ל ד ה י ױ ן ס ו ױ פ ס נ ר א י

 וחנרט טרײד קלאוק אין לאגע די
ױ די ערגסטער. און ערנסטער אלץ  י
 איהר צוזאמענגעשטעלט שוין האט ניאן

 דער און קאמיטע סטרײק דזשעגעראל
 עגטשטעהן קען קאםף ריזיגער גרויסער,

ערװארטעט• כיען װי פריהער, פיעל
לא־ א אין אלזא יטוין איז ױניאן די

 מינוט יעדע װאך דער אױף זײן פון גע
 אלעס איבער אויגען אפעגע האלטען און

 איגדוסטרי, דער אין איצט פאסירס װאס
 פארטיג האבענדיג זי. טוט דאס און

ד די שטעהט מאשינערי סטרײס איהר  י
 מינוט יעדע גרײט באװאםענטע, א ניאן
 אויב קאמפף, אין ארײנצואװארפען זיך

 פון פאדערונגען די פאדערוגגען, איהרע
 װע־ נאכגעגעבען ניט װעלען ארבײטער די

־' רען.
 פרע־ דער שלעזינגער, בענדזשאמין

 איז אינטערנעיטיאנאל, דער פון זידענט
 טשערטאן דער אלס געװארען ערװעוזלט

 װײס־ דער קאסיטע. סטרײק דער פון
 פרעזי־ דער פײנבערנ, י. איז טשערמאן

 דזשאינכ• קלאוררמאכער דעם פון דענט
 סטרײק דער פון סעקרעטער אלס באארד.
לאנגער. ל. ערװעהלט איז קאמיטע

 נאהענט נאר יטוין איז יזאםף דער אז
 מען האט אינדוסטריע, קלאוק דער אין
 לעצ־ דעם בײ איבערצײגען נעקענט זיך
 באארד דזשאיגט דעם פון פיטינג טען
ױניאן. קלאוקםאכערס די פון

 מע־ דזיטענעראל דער דגטאן, מארריס
 געצויגען האט ױניאן, דער פון נעדדטער'

 דעלעגאםען די פון אויפפערקזאכיקײט די
 דופליקײטס די און סעמפעלס די װעגען
 אין ױאנען צו אן שױן פאנגכ טעז װאס

 און סיזאן קוםעצדען דעם פאר יטעפער די
 הלארע א זײן דארף עס װעלכע װענען

 אופן אז באר װאש אויױ פאחטטענדעניס
 נעהטענ־ כיאבען, זײ זאלען ארבײטער די

 װאס רעװאלוציע די אפבאטראכט אין דיג
 דער צוליעב פארקוטען טרײד אין דארו*

ארבײט. װאך פון אײנפיהרונג

 דער בײ שוין קאמיטע טאץ״ אװ ״אוט
ארבײט.

 יטוין איז קאכייטע״ טאון אװ ״אוט די
 קלאנ; א ארבײט. דער בײ אייגענטליך

 מאנױ פאנכע אז דערטראגען, זיך האט
 בא־ טעג יעצטע די האבען פעקטיטורערס

 װילעדזשעס אוץ שטעדטלעך טאנכע זוכט
 אײנפיק־ דארגיען קען מען אױב זעהן, צו

 יןא־ טאון״ אװ ״אוט די יטעפער. סען
 איהרע ארויס דערפאר יטוין יטיקט טיטע

 אײנװאוינער די פיט זעהן צו זיך שלוחים
 גרויסער דער אז װילעדזיטעס, יענע פון

 פאמי־ טויזענדער צעהנדליגע פון לאפיף
 פאר־ ניט זאל יאר? נױ אץ פאטערס ליעז

װערעץ. ראטען
 דער פון טשערמאן דער לאנגער, ל.

 זיג־ םיט צוזאטען טענ די װעט קאמיטע,
 גרעסערע עטליכע אױך באזוכעז כיאן׳ען

 װאו און קלאוקס טאכט טען ײאו שמעדט,
 ױניאנס, מאכער קלאוק דא זײנען עס
ײ אז  םען אז אויפפאסמן, דארכ־ען זאלען ז

 נױ םאר ארבײט הײן מאכען ניכ• זאל
 ארױסגעיטײןט אױך האט ױניאן די יארק.
 ױניאנס, לײבאר סענטראל אלע צו בריעף

 ברענט״טעס רינג ארב. ױניאנס, אײנצעלנע
 צו ארגאניזאציאנען סאציאליסטישע און
 ניט עפענט מעז צי ײאך, דער אויף זײן
 אױ־ שעפער. הלאוק שטעדט זײערע אין

 קאםײ טאון אװ אוט די װעט דעם סער
 יעדען אין שטעדטעל יעדע באזוכען טע

 םענ• די םיט םארבינדען זיך וױאענדזש,
אטעדיקאן די פון לײג^ר סראל

 א'ינ• אזוי און לײבאר אװ םעדערײש#ן
 דעם פארנעהסען איז צוגרײטען ארדנען,
 קענען באסעס קלאוק װאו געגענו/ גאנצען
שעפער. עפענען קומען
 אפעלירט ױניאן מאכער קלאוק די

 מעס־ יעדען צו סאציאליסג/ יעדען צו
 ארבײטער יעדען צו רינג, ארב. פון בער

 װעלכע אלעמעז, צו און יעדען צו בכלל,
 ארגא־ םון אוז ױניאנס םון פריינד זײנען

 אר־ די אויםצונעהמען ארבײטער, ניזירטע
קױ ײעלכע קאמיטעס, די און נאנײערס

-ט-יט שטעדטצעך^ י1.....................1מע
 די װאו אנוױיזען, זײ און םרײנדאיכיוײט

 װע- קאמיטעס די זיך. געפינען שעםער
 קלאוק דער םון קרעדענשעאס האבען אען

 אינטערנע־ דער םון און ױניאן כיאכער־
 די פון אײגער אן קוםט עס יטאנאל.
 ארבײטער אידישע װאס קעמםע, גרעהטע

 מעגליך, װעט, עס געהאט. װען האבען
 מױ אלע און יזאמו* שארםסטער דער זײן
 זײן טאן סוז יעדער הילף. צו קומען זעז

כליכס.
 צײ־י דער אין פלאץ צװײטען א אױו*

 פארעפענטליכט געפינען איהר װעט טוננ
קאטיטע. סטרײק דזיטענעראל גאנצע די

ע ל ע ד ײ ו מ ד ע ׳ נ ה ע ש

. שעהנע, דו מײדעלע
מײן, דו מיידעלע

 װעסשו ײאו נאי טיר ז*ג
? םען3 דעם מאי ן ײ ז

זא;עןל באיד דיר װעל איך —

:מײז דו בחור׳ל
ױ קאסינא׳/ פטאי ״נ איז

ײן. איך ײעל ז ד#י=עו

*עחגע, דו דעלע מייז
קרוין, מײן מײדעלע
װאס־זשע באך מיר ־זשע זאגי

Vגעהן דארטען ודעסטו

 זאגען״ גלײד דיר װעל איד —
מ*ל: דעם געדעגק :אד

 װעש נאכט, יענער אין דא״ט׳
שרײבער־באלל. דער זיין
שעהנע, דו מײדעלע

גאלד, מײן םײדעלע
 א ס׳װערם פיעל נאר מיר זאג

געצאחלט? פיקעט׳ל

̂ײד — זאגען, דיר איך װעל ג
;מעחר גיט פרעג אבער

אײנעם, ®אר דאלאר אײן
מעהר. אײ:ם פאר — *װיי
אזעהנע, דו טײדעלע

 £ארבײ ז$ל עם כ׳װפרם
 קוםען און םאג, יעדעי

מאי. דריםער דער זאל

 און גרו>ף דער זײץ װעל איך
גראפינע, םײן זײן דו׳םם

 «רײבער «דן באלל דעם *ו
קאסינע. סם»ןר נױ אין
ליעבער, דו בחור׳ל

גוגעגרײם, נאר זיי
 ורעםדע קײן טיט גןןר פ*ך

״.8,דײ קײן טאג יעגעם

̂רםען ס׳װעלען  פלע ד
ײן, זינגער גוםע ז

ײ ®ארדריםען דיר וזעם י
Jjgi

 םיר װיאןן, מיר1
 נעחנכט -זיין םוזען
 וחד *ו די, «ו אפילו

pm אונז זיך נצוםם עס 
w אונגערעכם״. ןײן

 החזקחי בזװ׳י^זי
גיז, (ייו^ אר«ה

̂כ*«# ס״ן *ז  געי
 MT !יר «יו ח*לם

ציא »יחר יועל ייון
‘ו לײ״• .
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ר ע כ א מ ק ו א ר ן כ ר ר ו ע י י ױ ט ם

ניט, נאר עס איז זיכער באשטימט
 קאמפןז א צו קומען מוז^ן װעט עס אז

 קאאורך די און וןלאוקםאכער רי צװישען
 אבער, יארק. נױ םון כיאנופעהטשורערס

 אפטימיסטיש, צו זײן ניט װיל מען אויב
 <ןלא- מיט זאכען זעהן װי^ מען אויב און
 קאמםןז דער אז עס, שײנט אויגען, רע
אונםארמײדליף. איז

 אז אויסגעזעהן, עס האט אנ&אגנ םון
 באגעגענען צו םארטע זיינען באםעם די
 . זײער װעג. האלבען אוים׳ז ארבײטער די

 די פון בריעוי דעם אױף ענטםער שנעלער
 געמײנשאפטליכער א םאר ארבײטער

ײ װי אוםן, דער אויף ;קאנםערענץ  הא־ ז
 פאדע־ די אויפגענומען אנפאגג אין בען

האט אלעס דאס ארבײטער, די פון רונגעז
AUttkM HtUAUI_______IMM ly  1111(1114 tsJStvyj ״”cyJ יןז ראגקען, כייוכזנן flrw

 א אהן מאל דאס באגעהן זיך װעט
סטרײק.
גע־ סחײב אויף האט שכל דער און

 זײן, ניט קאמפוי לוײן דארף עס אז װען,
 דוהא זײן ניט װילען באסעס די אויב

אײנגעשפארט.
 רעװאלוציא״ די זאגאר מיר נעהכיען

 פון אײנםיהרוננ די ם$דערונג, נערםטע
 םשוט׳ע די זיף שטעלט װאך־ארבײט,

 קען רעכט פון שײן װעלכען טיט פראגע,
 זא* און ארבײטען צום קוטען ב#*ס דער
 אז אנדערש, ניט װיל איף ״נײז, גען:

̂לסט דו  שטיק, פון כײר פאר ארבײטען ז
 מיט אײנער יעדער װאןל״? סון ניט און
 כיוזען װעט קאפ אין מארף עטװאס נאר

 אין האט ארבײטער דער אז צוגעבען,
 באשטי־ צו רעכט זיכערען א פרט דעם
ױ אופן, דעם טען  באצאהלט זאא ער ו

ארבײט. זײן פאר װערען
 אזא האבען קען באס דער נאטירליך,

 װילסט דו אז װאןײארבייט, יא, :טענה
 ניט דיר קען איף אבער אנדערש, ניט

 אזוי ארבײטס־װאף דײן םאר באצאהלען
 איז עס פארלאנגסט; דו װיםיעל םיעל,

 אז דער, םאהט דער אבער איז צוםיעל.
 מען איז װײדזשעס םון םראגע דער צו

 סכסוף דער גאר. געקומען ניט נאך
 װאך־ צי דעם, ארום אלץ נאך זיף דרעהט

 גע־ װאלט עס װי אזוי ניט, צו ארבײט,
 קאעהר מינדעסטער דער גאר זײן ?ענט

 בא־ צו ארבײטער פיז רעכט דעם װעגען
 בא־ די װען פונקט. דעם איבער שטיטען

 לא־ אביסעלע נאר געװען װאלטען סעס
 פארי די צו ענטפער זײער װאלט גיש,

 :זײן באדארפט ױניאז דער פון טרעטער
 ניט איז װאף־ארבײט אז מײנען, םיר
 אי שאדען קען «י סיסטעם, גוטע קײן

 אינ־ גאנצער דער אי און אונז אי אײו
 װילט איהר װי אזוי אבער דוסטריע.
 שטיק םון ארבײטען מעהר ניט דורכאויס

 קענען װאןײארבײטער, דוקא װערען און
 אונ־ װי העאפען, ניט אנדערש זיףי טיר

 רײדען לאמיר איצט און זיר׳ טערגעבען
 ארבײטם־ די װײדזשעס, אײערע ײענעז

דא־ 50 װילט איהר װ. ז. א. ׳טטונדען
 איהר צופיעל. איז עם ? װאר א יאר .

 עם — שטונדען 44 באויז ארבײטען װיאט
 דערצו װ. ז. א. יװ. ז. א. װעניג, צו איז

 א געװיס געהאט באסעס די ײאלטען
 זיף האבען זײ נײן:י אבער איז רעכט.

 װאןי־ םון פונקט דעם אויןי אפגעשטערט
ײ וױ אזױ ארבײט,  דאס געהאט װאאטען ז

 אר־ די דייןעירען צו רענט מינדעסטע
 אןבײטס־ סיםטעם.םוז וועלכען בײטער

ױ אזוי ;אויסצוחאײבען באאוינוגג  אין ו
 אײנציגער דער זײן גיט מוז םראגע דער

דער ניט .אנן ארבײטער דער בעא־דעוז
׳ ‘r; ■ ;* •ס*ב

 ער־ געניעגט ‘חאבעז.כייך נאטיואיך,
 ■^בירען באסעס,זאלען די אז .ײאדטע^

— — —n ברענגען צו
M

 פרױ עס האבען זײ װען טענות, פיעל
 ״ארגו־ זײערע מיט אויסצופיהרען בירט

 האבען זײ אז איצט, אבער מענטען/
 אויסגענוצט״ אויספרובירט, אאעס שוין

 די אויף בערעדזאמקײט גאנצע זײער
 אויסגע־ גארניט יאד און םארשטעהער,

 א םיט געטעגט דאף זײ האבען םיהרט,
 נאכגעבען עס ״דזשענטעאלײט״ םון מינע

 פונקטען. אנדערע די צו איבערגעהן און
 נאף ציהען זײ גיט. אבער עס זײ טוען
 קאנפערענ־ און לואנפערענצען מיט אאץ
 באװײז, קאארער א ניט דאס איז צען.

 הײנ־ באסעס די װעלען קאפפח א אוזן אז
 ארבײטער דער אז באגרייפעז, ניט טאל
 באשטי־ צו רעכט אבסאלוטע דאס האט
 אר- זײן אופן װעלכען אויף וױ, מען,

 ווערעזד באצאהלט איהם ז̂א ?רין בײםס
 ארביײ מעהר ניט װיא ער אויב אז און
 איז װאןי, םון דוקא נאר שטיק, םון טען

 װעא־ װעאט, דער אין הראפט קײן ניטא
 שײן מינדעסטען דעם מיט איהם זאל כע
 ארבײטען צו צװינגען קענען רעכט םון

? שטיק פון דוקא
 ארבײטער די םארשטעהען דאס און

ײ אױסגעצײכענט.  דער אז װײסען, ז
 אלעראײ כייט םארציהונג דער םון םאקט

 אז סימן, בעסטען דער איז האנפערענצען
הר דרײ נאך  דער אין פריעדען פון ̂י

 קלאולרמא־ די װיאען קלאוק־אינדוסטריע
 זיף פרובירען פאא א נאך נוםעקטשורערס

 קלאוקפא־ דער םיט כחות אין מעסטען
ױניאן. כער

די וױיט װי ניט, װײסען מיר נון,

 בע־ צום פארבארײטעט זײנען באסעס
ײ אז פעגליף, ;קאפפױ פארשטעהענדען  ז

 פאראא־ ניט זײט זײער םון אויף האבען
 געפאכט האבען און גסים אױף זיף זען
 ניט נײן, םארברײטונגען. נויטיגע די

 אין זיכער זײן מעגען מיר נאר מעגאיף/
 הלאולר די האט אזוי פומןט אבער דעם.

 געמאכט זײט איהר םון ױניאן מאכער
 אזוי םארברײטונגעז, נויטיגע אלע שוין
צום פארטיג זי איז סינוט יעדער צו דאס

לואמפוי.
 דער צוױשען אבער אונטעריטיעד דער .

 קאאולרפאנופעקטשורערס די און ױניאן
 נעה*ען באסעס די :םאלגעגדער איז

 קאכיױ דעם ארויס רופען ריכטיגער, אויף,
ײ װעט אפשר ״אפשר/ אן מיט געאינ־ ז

ײ זיעג. זײער מיט זיכער נען  זײנען ז
 זײער איבער באװאוסט זיף-פאאיןאם

 אב־ די איבער םעהר, נאך און, פאכט,
 םאדע־ זײערע םון גערעכטיגיןײט סאאוטע
 אין הערש^ טאקע דערםאר און רוגגען,

 באגײס״ א ארבײטער די םון רײהען די
 םען װעאכען ענטוזיאזם, אן טערונג,
 לואכיפו*. א םאר זעאטען זעהר טרעפט

 סאיאד קײן צװײפעא, הײן םרן סיפן קײז
 די אונאײגיגלוײט. כיינדעסטער דער םון

 גיכען א פאר נאראנטיען בעסטע סאפע
זיעג. גרויסען און

 די פיט פאא דער נאר ניט איז דאס
 זעלבע די יארק. נױ פון קלאוקטאכער

 ארופגעכאפט האט קאפפף־לוסט גרויסע
אנדערע אלע פון ?אאוקכיאכער ע א א

ע א ר ע ט ם נ י ג פ נ ח ע װ ש ר א פ

 םון צײט א איבער דא לעבען מיר
̂י-ציע.  דומהײט, די םינסטערניש, די רע

 אויפגעהויבען האבעץ פארברעכען דער
 װעלכע אויף פנימ׳ער, העסליכע זײערע

 מאס־ א געטראגען איצט ביז האבען זײ
 ראדיקא־ זאגאר און פארטשריט פון קע

איזם.
 דער םון צײט די איצט איז עס

 נידער־ און פינסטערניס פון חברותא
 דעם פון צײט די איז עס טרעכטיגלוײט.

 דער ער, פאראזיט. דעם פון פײקער,
 דעם אין אײנװילןלען נאר זיף ,׳דארף6צופי

 מעג ער און פאטריאטיזם, פון מאנטעל
ערלויבע;. אלעס שוין זיך

 װאס װאונדער, דער איז װאס־זשע
 דער אין פאראזיטען אלע פײקערס, אלע

 גע־ האבען װעלכע ארבײטערלבאװעגונג,
 ציטע־ צו אורזאכען גענוג איצם ביז האט
ײ נאר ׳פעא זײער פאר רען  ניט האבען ז

 גע- דער פון רעטען צו זיך װי געװאוסט,
 איז איצט אז דערפיהלט, האבען פאהר,
ײ קעגעז איצט אז צײט, *זײער  םעס־ נאך ז
 ארבײטער׳ס דעם אױף אגזעצען זיך טער

ײ דארפעז איצט אז רןארק,  געגען נאר ז
 ארבײטער־ עהרליכע אמת׳ע, אלע די

 אזױ געקוקט ײ1 האבען װעלכע פיהרער,
 דעם אויפהויבעז פיננער, אויחלדי׳ שטארה
 !סאציאליסטען !באלשעוױקעס : געשרײ

ײ און !ראדיקאלען ײ פון קענען ז  פטור ז
 די אופן אזא אויױ בלײבען און װערען,

 ארבײטער״ דער אין הערשער אײנצינע
באװעגוגג.

 געציטערט חברה די האט איצט -ביז
 װעט ארבײטער דער װען טאג, דעם פאר

 װעט און באװאוסטזײן, זײן צו קוכיען
 וײן שטרענגען איהר שון פאדערען

 חנר םיט איצט זיןי זי נאנוצם ;וחשבון
 םוחות אלעםענס אין םהומה הערשעגדער

 די ״אױםצורײניג*! םארזוך א כיאכס און
 א>ו װאם אצץ, םון באוחננונג״ ארבײםער

װאם ^

L  P R IC E  3 C E N T S

 נז װערען יןלאוקם װאו שטעדט,
 ציעצ: זעלבער דער איבעראל און

 וז םון סקײצ באשטיטטער א ארבײט,
 םאחנרוננען. אנדערע אלע און דזשעס

 גצײן אז מעגציד, גרײליד דארום איז
 < נױ אין קלאוקסאכער די מיט צײטיג
 די קאטפף אין !וחיס אויך זאלען

 סאגו טאראנטא, קליװלאנד, אין םאכער
װ. ז. א. שיהאגא ,4רעאי

 או מעגליך, איז עס זאגען, מיר
 נים. כױר זײנען דעם אין זײן זיכער
 םארשיעחננע םיז אפהענגען שוין װעט

 םיז די אבער זאאען אומשטענדען.
 נעפינעז אינטערנעשאנאל דער םון

m א ארויסצורוםען נויטיג m j3 p v n 
 סצאוקכמוד ארגאניזירטע די םון סטרײח

 אאע זײנען לאנד, איבער׳ן כעד
 און סיגנאצ. געגעבענם דעם םאלגען צו

 אויסצױ גלײכער םאר געפינען זײ זאלע,
 V3 אין ל.אםיף דעם םריהער פעכטען

 דעד םון ל«לאוקטאכער די װעלען יארק,
 צו נעדוצזי נױטיגע די האבען קאנטרי

עס נױז ארמען,װ
 קלאוקםא- גאנצע די אז איז, עיקר דער
 סאביצי• םאלשטענדיג איז ארכיעע כער
 איחחנ םאר לואמפןי גךויסען צום זירט

 ־מענ ̂ענטשלאסען, איז און םאדערונגען,
̂ 'prcftoyp צו וױל, עס װאס קאסטען עס
איהרער. זײן װעט זיעג דער ביז

 ו פאחשטענדליף, דאױם איז עס
 י גאנ• איהר אויך װי ױניאן, גאנצע די רום
 םײ יעחנ אויס נוצט *םיהרעחשאפט צע
 פארברײטוג^ בעסערער א אלץ פאר נוט
 מיטגציעדער עטװאס־צוריקגעבליבענע די

 1אי איצט אז װײסעז, דױס זײערע אין )
 שוצ־ זײעיע אלע באצאהלען צו צייט די

 נע־ איצט ביז זײנעז װעלכע די, דעץ.
^ן זייער אין לןוטען װײטען, פון װען  יונ
 אין דיענסטען זײערע פאר לעגען און

 קי־אוקטא• די ראליע. װעלכער אירגענד
 באארד דדטאינט דער• און ױניאן כעי

 שטורמדיגםטע די איצט איבער לעבען
 ׳ לעבענס״יגע•. גלאררײבער זײער םון טעג

י י שיכטע.

 ארבײטער־ דער פון אינטערעסען די נאר
באװעגוננ.

 און טעהר ניט דא זיך האנדעלט עס
 פארשװערונג א אום װי װעניגער, ניט

 פון טרײד־ױניאנס די ״אויסצורײניגען
 עס עלעטעגטען״. ראדיהאלע אלערלײ

 יעדע צוברעכען צו געפלאנעװעט װערט
 מינדעסטען דעם האט װעלכע ױניאן,

 בלויז װי מעהר עטװאס זײן צו פארדאכט
 עטליכע װעלכער בײ קערפערשאפט, א

 לעבען, א טאכען קענען נפשות געמיינע
 טאכען װיל טען םוסט״אוךפאסעװעגדיג.

 לײבאר״ אװ פעדערײשאן ״אמעריהען די
 װעל־ אין וױסטע״, ^שרײענדע א פאר
 אלץ, פיז בלײבען ניט זאל דוך הײן כער
 שטרעבט װאס און פראגרעסיװ, איז װאס

םרײהײט. אטת׳ער צו
 אויס־ מען פלאנעװעט אלעס דאס און

 קאנװענ־ קומענדער דער אויח צופיהרען
 אװ םעדערײשא; אמעריקען דער פון שאן

סיטי. אמלאנטיה אין לײבאר
באנ־ דאזיגער דער געצינגען עם װעט

 פארראט דאזמען אויסצוםיהרעךדעם דע
 ארבײטער״באװעגוננ? גאגצער דער ־געגען

 עדװארטעז, טיר ניט. אז האפען, מיר
 אר־ אמעריקאנער טאסען גרויסע די אז

 און בלינד אזוי גארניט זײנען בײטער
ײ דאס און נאריש,  די אט נעבען ומןלען ז

 אר־ דער פון פאראזימען די אט םײקערם,
 סױר־ גרעםטען דעם בײםער־באוחוגונג

ײ דואס פריז,  זײער אין געהאט האבען ז
לעבען.

 אלײן נפשות, די אט גלויבען, מיר
 אלײן זיד םאר גראבען וױםעגדי^ גיט
 ארײנ־ וועלען זײ וועלכער אין גרוב, די

 אויב אז, זיכער, איו זאך אײן פאלען.
 ®אררע־ ?ײער יןענען וױ אז םײגעז, זײ

 אױסםײדן בצסער ארבײט,דאם טערישע
̂נ־! םארמגעשריטענע .רי װײצ חון,  עצעט
m מען u. װישאן זײגען^ ?r שוה גארניט}

ס כני ציי אר ם ט־ ל א ^ אינו

״גערעכטינקײם׳ 16 נוםער

 *»«״ חני ®ון פיהרער חוייט די .2 זײט
(אײגדריקע) ארב״ם דער בײ םערגעשאנעל

יאנאװסהי• ש. —
אײבײםער״װעלט איגטעינאציאנאלע .3 זײט
י קאלט״עיז. מ• —
 1 פערעלשםײז• מ. — זײ און םיר .4 זײט
— 20 דאקאל ױניאן רײנקאוטםאכער די
פריעדטאן. ס.
 *י| ענדערוגגען פאישטעהענדע די .3 זייט

 : :‘םיגהקד ?. - אינדוסטי־יע קלאדק דעי
״ל װײסטטאכער. די צו אויפרוף שטײן.

 לא־יי ױניאז אוער״שארס קלארק די .0 זײט
 דער האטלער. ם. — i קאל

אגראמען.1 געגען קאנפערענץ
ן סעמלםענפ (װעגען מעג גײן די .7 זײט ו  ו

איבערםאן. סםרײקי־-עליאס װײסנזםאבקר
 בידד* און (סצענקעס קלאוקםאבער *װי*ען

 ברור׳קע. — לעח
 ב. — (ראטאז אינגעבארג .8 !ײט

מאז•
 דער אין ראםאן. .9 זײט

 • 00 לאקאר ױגיאן דרעםםאכער
גרינבערג.

 נאםיץ־ביכעל. רעדאקשארס ®ון .10 זײט
בלאמאי̂ע דער םים ארונפער .11 זײט
 . אחן פוינמץ. םטוארט דזשוליעט —

װאהלימד. א — (פעליעםאן) ־מיגראגטען
 בוכותולד. נ. - - רעבכע און לינקע ,13 זײט
 דײ<ד שםואק (סקיצע) געסט .13 זײס

סע̂ל
 א געזעמ- פון׳ם ־אזסרענגער .14 ײט1

 (געדיגש)-»ג| איםאליענער אינסקי.
נראס.

 ראזע — ורויען־װעלמ די - .15 !ייט
 ױגי^ םײלארס לײדיס «י?אגא ריק.
 אד̂ב ״«פונדיגע44 » געװינם 104 ק*ל

ײאי•
 עזoםועr .10 זײט

•יורשי • לעזער.
זײטעז,
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#t םאהרענ־ ערווארםצט, גיט האב
עק־ דזשענעראצ דער םון סיםינג

 איגטערנעשאנעצ דער םון באארד װ
 צי ױניאן, װאירקערס נאדםעגט
רעדען, אראטאוײשע גרױםע

 סון איז טאגעס־^רדנונג די אז די^
 ותצכע םאר נאטור, פראתטישער גאנץ
 געוחנן װאאםעז רעדען געםאיגעאטע ע

 ניט אויך האב איך פאאץ. אם ניט
באשאי־ םענזאציאנעאע <ןײנע וארםעכ

 וױיס איך וױיצ אױםטואונגען, גײע
 בעאטטע די װאס וועניגעו/ אדער הר#5®^

זי־ אין האבעז איגטערנעשאנעא דעד סון
ײ װאס און אױםצוטאן גען  ביז האבען, ז
 אז אױםגעטאן, שױן גראד, נעוױסען א צו

עי־ דער םון דעניןען גאר וןענעז זאצ איף
 טזד םיז םעאד נייע גאנץ א םון צמענונג
 אםוז׳ז כייט איך האב דאך און ;םיניןײט

 פון איינאאדונג די אנגענוכיען פארגעניגען
 קומעז צו באראװ סעקרעםער דזשענעראא

םיאאדעאפיא. יןײן
 אײ שטארהען א געםיהאט האב איך .*

 הױפנד די זעהן צו פאראאנגען געראיכען
 דער בײ אינטערנעשאנעא דער םון פיהרער

 די זעהן געוואאט האב איך ארבײט.
 איגט עס הענט װעםעס אין מענשען, 16

אידי־ גרעסמער אונזער םון שיקזאא דער
ײ װי ארגאניזאציע, ארבײטער שער אר־ ז

 נאך איז עס װארום צוזאמען. בײםען
 פער־ א םון םענשען א קענען צו גענוג <יט

 איהם נויטיג איז עס געשפרעך. מןנציכעז
 מיט צוזאפען ארביים דער בײ זעהן צו

 האבען דאן קענט איהר חברים. *ײנק
 זײן אין אייגבאיק טיעפערען םיעצ א

אינער־ זײן אין םיהאען, זײן אין ׳גשמח,
אזוי זיך םעג מען אויב אױסזעהן, צימנן

________________;_______יסדרי^נס
 םון םײםטע די חאטש דעם, חוץ א

גוט, גאנץ איר הען וױיס־פרעזידענטעז *די
ױ,  ראזענבעמ, זיגםאן, םריינד די צמשא, ו

 האא־ םעראשטיין, אעםקאוױטש, וואנדער,
דן ן ן |^  נינםא• וןאהען, מ. פאגיא זײדמאן, #י

m\ ,אין אםט טרעף איך װעאכע אםדור 
 איך וועאכע םון םײסטע די און יארה, 1

 זײגען צייטען, םריהערע םון נאך‘
 װײס־סרעזידענטען איבערעע די •אנער

אינ־ טיערא סארט א מיר םאר
ברי־ די םון געהערט האב איך קאגניםא.

 סיאװער און סיןואםאן קאאדאװסק/ דער
 איג־ די םאר ארבײט גוטער ?״ער און

 זײ מיט אם^ר, אויך האב מנרנע׳שאנעצ,
m האב איך אבער באגעגענט, אסאצ רך 

 סיט געאעגענדױיט די געהאט ניט ^ינםאא
קענעז זאא איך אז דורכצורעדען, זיןי י1

m fynm איד w■
 צו אז געײאוסט, איך האב דעם חוץ א ־

i n געװארען צוגעמיקט זײנען באארד 
פאחשײדע־ מיט רעפארטען :♦״ײטאחפיידענע

 האב םאדערונגען; איז םאחפאעגע נצ
 בארד דער םאר אז געװען, משער ?יף איר

.®f קאמיטעס םארשײדענע עחפײנען וחנאען 
פאדערוננען, און םארשאעגע אאעראײ סיט
 אערנען בעםעד נאך קען אזוי װי און
o n אינטערנע״שאנעא, דער םון כאראקטער
 גערעכ־ ״די רעדאקטיר איך װעאכער םאר

געאענענ־ אזא בײ ניט אױב טיגסײט״,
װיסען, בעסער מען קעז אזוי װי ? וזײט

צײםונג, די רעדאגירען צו אםבעסטען וױ
 באריחרונג פערזענאיכע די דורף ניט אויג
אנדערע, אאע וױ מעהר װעאכע, םיט

i םון גײסט דעם אױס דריקען jn אינטער־ 
? גצ׳פאנעא

פאר־ מיט איך האב דעם צואיעב אט
 םוז אײנאאדונג די אננענוסען נצגיגען
 גאײך דא וױא איך און כאראײ, פרײנד
׳חרטה קײן נאר ניט האב איך אז ואטנן,

 װאס געטאה אײד װירסאיך חאם םיר נאד
 די מיט םארבאײבען געקענט ניט חאב איד

 האב םוו*, סאםע צום ביז ^עגאטען
 טאג א םיט פיאאדעאםיא םאראאזעז מטוזט

ױ פריחצר,  און זעאבסט, דעאעגאטען וײ ו
םיעא. זעהר געוױס םארפעהאט חןוב

 צו טרעט איף א״דער אבער, וױצ איך
אעזער, דמם װארגען עניז, סאמע צום
כא־ דא געה איך אז םיינען, נים זאצ

 דרײ די פון א״נצעאנהייט יעדע יבען
בײגעװאועמ, האב איך װאס

 און םרייטאג םון די״זיצונגען םײז
 קעז איד אוגםעגאיד. איז דאם

V טײצ א אםיצו איבערגעבעז ניט דא 
געסרא־ חאב איר וואס אײנדריקע, די

 מים געשאחומן •צרוענציכע די םון
 םון קאאדאווסהי, :ײס־ירעזי^םען

 און שיקאנא פון סקוצסאן, וראנטא;
urn/ דא קאן איך פיאאדעלפי̂ו םון 

 אינסצחד וױרמ^יד די אינצמענצז
m איבער סײ זייערצ םױסםײצמנען 

o איבער סײ או) n, וואס

m

ארנײפ דער
 חש דער פמ םיטינג םערטעל־יעהרליכען דעם םת אײנדױקע

שבת םױיטאג, פילאדעלםיא, אין באארד עקזעקוטייװ נעראל •
אפריל• טען27 און טען26 ׳מען25 דעם זונםאג, און

*

יאנאװםקי. ש. פוו

 גע־ געאעגענדױיט. אנאנדער בײ יפפעםע̂ר
 זאנעה איצט װעא איך וועז זײן וועט גוג
 פיאאדעא־ אין אםישצ, סיאוחנר, ברודער אז
 דרײ אזנצטע די אין אויםגעטאן האט םי,

 אנ־ איז ער ווען ריזען־ארבײם. א יאהר
 געפו- ער האט פיאאדעאםיא, אין געקומען

 םײדאעך, אײניגע םיז ארגאניזאציע אן נען
 נאמען דעם אונטער געגאנגען איז װעאכע
 םאקטיש ױניאן. םײהערס וױיסט אײדיס

 װאס ארגאניזאציע, אן געווען דאס איז
 קען איצס עהזיסטירס. גארניט נאך האט

 ארגאניױרט האבען צו באריהמען זיך ער
 םרײד. מאכער וױיספ איידים גאנצען דעם

 מאםןר װײםט אײדים די פון ױניאן די
 מום״ א וױרקאיך איז פיאאדעאםיא אין

 פון זין בעסטען דעם אין טער־ױניאן
 אױח נאר ניט ענטםערט זי וױיצ װארט,

 וױיסט אײדיס דער פון באדירפניסע די
 אױך נאר ארכײםערין, אאס מײקערין,

 אאס באדירםגיסע, איהרע אאע אויף
 מניאן די װעזצן. סאציאאער אאס ׳םענש
 אין הויז, גרױסע א פיצאדעאםיא איז האט

 זײערע האבען םיטגאיעדער די װעאכען
 מניאן די וועצמנ אץ שיאפ־טיםיעען,

 גינד א במנקס, איהרע אלע האט זעיבסט
 א שוױםען, צו םײדאאך די םאר נאדום
 צו ?צאב א טאנצעז, אערנען צו זיך קאאס

 נאך געהט ד און זינגען, שפיצע̂ן אערנען
 חױן א אאנטש״רום. א באאד אײנפיהרען

 דעם אין אױםגקםיהרפ ױניאן די האט דעם
 אן אויםצובױען יאהר דרײ די םון משך

 אין ױניטײהוי? א זוםער־וױאא, אײגענע
ױ דער נעקאסט האט װעאכע קאגטרי,  י

 איז וועאכע און דאאאר, טױזענד 40 ניאן
אויםגעצאהאט. פאאשטענדיג

 דעם אין ארײנגעקומעז בין איך וועז
 געהאכם דארט האט ארבײטער־טעםפעא,

 ציםער יעדען אין ביהנשטא^ א אין וױ
 אײן אין געװארען. געטאן עכװאס איז

 דזשאדזש א אאס בארנשטײן, זיצט צימער
 זײן םון שאפ־פראגמ. געוױסע א איבער

 די אז קענטיג, איז םנים םארםאאמטען
 צײכטע, גאנץ קײן ניט דין םוז פראגע

 הינםער טיר די צו איך םאך 5v:v איז
 אנאנדער אין קעהר א זץ־ טהו און ׳זיך

 דיזעאבע האכעדיגקײט, דיזעאבע וױנקעא.
 חג־ מײדעא א ניט דא איבעראא. ביזי

 םײדעא אנאנדער װאם דױס, פאר סיטס
 אויח וױנקעא, אנאנדער אין ;דעיאאנגט

 טהראנט פענסטער אנאנדער בײ שטוהא א
 קע־ םיס װעאכער מיט ראזענפעא̂ד םיסס

 באקאנט פריהער םון אונז שוין האב נאז
 א נאר טהו איך וואוהין און׳ געמאכם,

 וױג־ יעדען אין ציםעה יעדעז אין כאיק,
 פען דעבאםירט, מעז רעדט, מען קעא,

ה קאכט ביזי. איז םען זי
אונ־ אויײ ריכטעער, גאי^ םײן אױו*

 דער אין געקומצן בין איך וױיא גאמן, זער
 איז זײדמאן, און באראװ םון באגאײטונג

 זינגעז פון שטונדע די געװען גראדע דאן
 אי־ געוחון זײנען מיר איז ^®יאעז• איז

 אג־ ציםער היבשעז א זעהן צו בערראשט
 פארשײדצנעם פיז םײדאעד פיט געםיאט
 םאנדאאינען םים אויםזעהען און עאםער

 ?א־ איינינע שםיצענדע איז #הענם די איז
 איננאנצען איז עס חאםש גוט, גאנץ כען

ײ וױ מאנאטען, צרױי  אנגע־ ויך האבען ז
 אױך איז דאסזעאבע לערנען. צו הויכען
 און עכ<יכע ארום ווען זינגען, בײן נעווען

 אין געזונגען האמנן םײדלאד צוואנציג
 פרישע זעהד םיט אצע ניט חאטש כאר,

 גרויס מיט אאע אכער שטיםען, שעהנע און
נעפיהא.

 םארשםערט אביסעא האט עטוואס
 האב, איך םאתעניגען. גרויסעז סיץ

ױ פונסט  אין באםעומןט כאדאױ, םרײנד ו
^f א כאר דעם nMo בײדע םיר וועלכצ 

 אצס גמסענט צוריה יאהרען םים האבען
 איז זי געזונטע. זעהר א שצהנע, זעהר

m m צו בציהוע. םוצער איהר אין דאן 
 םארוחנלת־ םארגליחמען, איהר איצס זעחן
 אויסגע- כסעט ארםקםיגמ, םים פנים סען

ױ יםיר םאר איז אויגען, אאשצנע  םאר ו
 העכסנד עםוואס נעװען באראװ, םרײנד

ן און •ײגלימם, י ױך TM האב הארצזנן י

 עטאיכע םיט װערען אויםגעבויט געלןענט
 וואצט הײנםאצ קײנםאצ, םריהעס יאהר

 נזד ניט שזנהנהײט בציהענדע יענע אט
 פאראאזען, אזוי עאענד, אזוי ווערעז קענט
 געטראכט: האב איך און חרוב, אזוי
 כאטש קעגען ױניאז איצטיגע די װעט

 די װאס ״דאס גוטכיאכען איז עס װיפיעא
 צואיעב ארבײטער־טעטיגקײט פריהעריגע

 אונבאהאאפענקײט, און שװאכיױיט איהר
םארהיטען? געקענט ניט האט

 אפגעשטעאט זיך נעח 'ײאאט איך
 הויםם דעם םון םערזענאיכקײט דער אויף

 אייבראהאם אאעם, דעם םון אויםטוער
 ער װי עטװאס, דערצעהאעז און סיאווער,

 אעבען, זײן םון דערצעהאט, םיר עס האט
 איך אבער ױנג, זעהר נאך איז ער חאטש

 װאאט איך אויב וױיצ איצט, ניט עס קעז
 געםוזט איך וראאט איהם, מיט געטאז עס

 האאדאור פון פעךביאדער די געבען אויןי
 דורכ־ שײז םיעא זעהר האט װעאכער סק/

 ער װי וועאכער, סקואמאנען, םיז גאםאכט,
 אוים־ ממש זיך האמ דערצעהאט, םיר האט

 ם.״ ״א. אאנדאנער דעם אויןי נעוזאדעװעט
אנ״ »אע1םי דאן און א._ש./ ״ם. דער און

וואצמ ?תיא|

 צעבען וועמעס װײס־ירעזידענטען, דערע
 אינ־ זעד»ר און ?עהר איז טעטיגסײט און

 טוײ םאר וױכטיג אזױ וױיצ טערמםאנט,
ײ וועמען טויזענדע, און זענדע  האבען ז

 שעהנערען בעסעחגן, א צו פארהאאםען
 גע־ ניט איצט קען דאס אבער אעבען.

 איבערגעבען דא וױא איך וױיא װערען, טאן
 זיצונגען, דרײ די םון אײגדריסע אײניגע

 אאס ניט בײגעװאױנם, דאב איך װאס
עדו^ שטוםער אאם נאר מיט־טוער,

 םון מיטגאיעד דער װען אז וױיס, איך
 דעאעגא־ די אז ״ד»ערט םײא״ ענד ״רעגה

 איו האנגרע̂ס א צו אװעין םאהרען כען
 םיה־ אונזערע נו, :געדאנק ערשטער זיין
 אט טאג׳/ א ״אעבען שוין געהען רער

ײ װעאען  שטאדט, םרעמדע א אין קומען ז
ײ ערשטענס מען װעט  םנים מקבא קומען ז
ן; ײ װעט מען ױי  אי; ארױסנעםען ז

 נאכ־ שפאדט, די וױיזען אױטאםאביצם,
 טעאטער, איז נעהמעז זײ מען װעט הער
 אזוי און וױיסער אזוי און *םערא אין

וױיטער.
ט וױ  פון וױרקאיכלױיט די איז עס װיי

 פאראא־ האבען מיר פארשטעאונג! דער
 דער אין נײן אום םרײכאג יארק ניו זען

 פיאאדעא־ אין מיר זײנען געקוםען םריה,
 אונז האט קײנער אבער ;עצף אום םיא
 אודאי אױטאמאביאען קײנע ערװארם, ניט
 אוג־ זײז סוחא געםוזט האבען םיר ניט.
 צױ דיםא דעם פאראאזען און כבוד זער

 א באשטעאען האטע̂א צום צוגעהן םוס,
 אויס־ זאא עס אום און זיך, םאר צימער
 איין נעהמען צו כיאיגער, אביסעא מאכען
 אאעס האבענדיג און צװײ, פאר צימער

 געטרא־ שוין מיר האבען אויםגעטאן, דאס
 געחױ איז װעאכער באראװ, םר. דארט םען
 פרײ שטונדען םאר א מיט אונז פאר מצז

 מען כדי אנצוגרייטעז, אאעס אום הער,
 אר־ דער צן צוטרעטען קענען גאײך זאא

בײם!
 זײנען אײנס נאך האאב וױרהליך, און

״ד.אא אין געװעז דעצעגאטעז אאע שוין
 איז װאס צימער, קאײנעם א איז ה.
 ביםעצ אונזערע םאר גענונ פונקט געווען

 צו גענוטעז זיך האמ םעז און מענשע̂ן
 פרעזידענט״ שאעזינגער, כ. ארכײג^ דער
 אין איבקר ניט אינםערנעשאנעצ, חזר פון
 רי װאס אאעט, ?אנווערזאציאנס־טאז א

 אין דורכגעםאכם האם אינםעתעשאנעא
 שטיצ, רעדם ער מאנאטען. אעצטע די

 אױסנעםאכםמנע נרויסע די פון געאאסען
 אצע אבער זיגמ, גײע די םון העםפםע,

 נזד חאס דאס וואס וױיסע̂ז אנוועזענדע
 טוײ פון אנשטרענגומען וחנצכע האסט,
 אז דערצקחצם, ער םויזענחו. און זענדע

 וױיםם צײדיעס ערשםמעענדיגטער דער
 חאצ־ א נעהאסס האט סםרײק םײסערס

 אונ- יארנים^ — און דאאאר םיאיאן בען
 יאכט ׳אויח אס נעחנמן דעצזןגאטעז זערע

 צײע׳• קען מען כאטש געצאס?ז, אזױ ״זיר
 ױבעא און שסאצץ םון געםיהצ דעם נען

T m יעחח v  M m* מך ניס גזד n אי

 מינדעס־ דעם אהן קאםפף פון שיכטע
 הונ״ ת םון דערצעהאם ער פאםחאס, טען

 ארעס״ זײנעז װאס הונדערםע, און דערטע
 דעם אין נעווארען פארםאצגם און םירט

 וואר־ דאזיגע די חורצעהאם ער סםרײ?.
 חאטש איז העצדעזמעשיכטע, האפכיגע

 קײנע םון איבערגעריסען ניט ווערט זי
 אז םיהאט, איהר אבער אפצאדיסמענטעז,

 עט״ דערצהעאט ווערט דא אז פיהאען, אאע
״ טיטאנישעס. גרױםעס, װאס

 ברודער און רעפארט, ךײ\ ענדיגם מר
 װעאכע געשיכטע, זײן אז םאננט באראןי

 ער־ אזױ פונסט ריהרענד, אזוי םונקט איז
 אויםמד זי װערט דערםאר און גרײםענד,

 ערנםט, טיםען דעםזעאבען מיט נומען
 די םיז הסכםה םאצגענדע די אז אזו/

 װי מעהר ניט אויס זעהט םארזאםעאבע
 םײ דער אין צערעםאניע. נויטיגע ניט א

 ערנסט גרויסען דעם אין שטיאקײט, פער
 טיםסטע די געהאט גענעראאען די האבען

 אאע די פון אנערקענונג שטאןײןסטע און
אנװעזענדע.

 אנ- פון רעפארטעז די דאן פאאגען עם
 ברידער די פון וױיס־פרעזידענטעז, דערע

 סהואמאן פון טאראנטא, פון קאאדאװסקי
 םון אמדור און סיאװער פון שיהאגא, פון

 יארק, נױ םון זיגמאן פון םיאאדעאפיא,
 אאע, און קאיװאאנד, פון םעראשטײן פון

 בא• מיט ענכוזיאזם, םיט אטעמען אאע
 ערצעה־ אײגפאכער »ן מיט גײםמערוננ,

 אויםגעטאן שוין איז װאס דעם, םון אוננ
 פאאנעװעט םען װאם םון אוז געװארען,

צוהונפט. באאדיגע די פאר
 האאט מען און אוועק, געהעז שטונדען

 און דערצעהאעז און דערצעהאען אין אאץ
 און ווערטער, איינפאכע אזמאכע אין אאץ
 גא* מעז אז ,סאנט,ינטערעא אזוי דאך

 עס איז צײט, צויםעגדע די ניט םערקט
 דערינען מיטען איז װאס פשוט םארדריסט

 באארד דזשאינט דער םון קאםיכע א קוםט
 ־ און םיצאדעאםיא אין קאאאקםאכער די םון

 װאס באנהעט, א צו געסט די איין אאדעט
 אויןי כבוד זײער םאר םאראנשטאאט איז

בײנאכט. עאף אום םארגען
 פארשטעהט ? עאף אום צפעס װארום

 פיאא־ די םון באארד ךושאעט די איהר,
 מי־ א אויך האט קאאוקםאכער דעאםיער

 ניט קעז װאס מיטינג, וױכטעען א טיג̂ג
 גרײטען דארמ אויך װערען. אפגעאײגט

 אויך קאמפף, צום קאאותםאכער די זיך
 רעװאאו־ דיזעאבע מאכעז מען װיא דארט

 יאר- נױ די װי אינדוסטריע, דער אין ציע
 דעאעגאטען די דאך זײנען דאן און קער,
 פא־ די איז אײדיג־געהער, קײז ניט אויך

בײגאכמ. אוהר 11 צײט סענדסטע
 דע־ די ניט זיןי ענטזאגען נאטיראיןי,

 נעמט שאעזינגער פרעזידענט אעגאםען.
 םון נאמען דעם אין אײגאאדונג זײער אן

 דער־ װידער זיך נעהמט זיעגמאן און אאע,
 קאמפױ־פאאן גאגצען דעם װעגען צעהאעז

יארק. נױ אין האאוקמאכער די פון
 עכד זײן אין רײדען איהם הערט איהר

 איהר אבער שטימע, רײסענדער װאס
 װאונדערט איוזר גארניט. עס באמעריןט

 אויסגע־ שוין איז פאאן דער גוט װי זיך,
ױ אײנצעאהײטען, זײגע אאע אין ארבײט  ו

 גע־ איבערגעצאזען ניט דא איז זאך קײן
 זיך: טראכט איחר און צוםאא, צום װארען
 אזעא- האט װעאכע באװעגונג, דער װאויצ

 גע• איבערגעבענע און וױיטזיכטיגע כע
 פון משך דעם אין בארעכענט, נעראאען.

 ארײנגעהומען זײנען בצויז װאכען פאר א
 טעלןס ־דאצאר5 ארויםגעצײגטען דעם פון

 װי געשיהט, ײי דאצאר. טויזענד 150
 אױםגעאר־ געםוזט אאעס האט דאס קצוג
 צײט, דערזעצבער אין און װערען, בײט

 םון ציעצבאװאוסטזײן םון באוױיז װעצכער
 די וױיצ םיטגאיעדערשאםט, גאגצער דער

 געשאםען נעקענם גיט װאצט סוטע דאזיגע
 אויםנאהם אהן אצע אאע, וועז װערעה

 ער בײגעטראגען. ניט איהר צו ױאצטען
 װעצ־ מאםיטעס, אצע פון אונז דערצעהצט

 געװארען, אויסגעקציבצן שױן זײנען כע
 #פצאץ איהר וױיס יעדע וחגצכע םון איז

ו דוכט עם און פונקציע, איהר י  אײה ז
 אימפרעםאריא, אן שטעדט אייד םאר אז

 ״ריהויר־ די םון אײך דערצעהצט װעצכער
 םימ דורכגעםאכט האט ער וחנאכע סעצס/

 אײנער יעדער גוט װי און אקטיאחנן, די
>vt\ ראציע. זײן פארשטןנהט אין

מז םאםענט ״יערען ײ  םארםינ םיר ז
 זיענ־ ברודצר םארענדיגט סאםפוי/ צום
̂ק מאן  ן ענדיגם ער ווען ״און חסארם, ז

 די בײ םךעמו םשצרםאן חנר .אוז ״איהם
 i זײגעז זחןן^זןא נאכדעם. םארזאםעצט̂ע

 וױכ־[ זעחר אײנינע* גצװאמן נעשטעצט
in םמ פויאגען טעמ n a אנ* און אסדור: 
״ אויב ׳תרע דאם# טס.אצצס חײסצן ז

?י ײי.
V . *mv-M-m

 (5נעענמ ד' נען
 הויפט־פן» רער
 אײנפאר׳שםאנען, זײנען אאע װעצכער םיט
 הומט אויםנאהם, א; אהן אאעםען, פון און

ג ענטםער אײנישטימינער דער  עצע־ און י׳
 נעאאםענהײט אײנינע זײן םים זיננער

אים״. העײ ,איים״ ״טהי :ערקאערם
 אי־ מוז איד צואייצמן, םיך מוז איך

 דעבאטען, אינםערעסאנכע, די בערהיפען
 רע־ פארשײחננע ארויס רופעז עס װאם

 םײא־ עס, װעצ און ק«ומיםעם, און פאוםע;
 ״םינוטם״ די ווען פארעפענמליכעיז, ױייז,

 לײ• פארטינ. זײן וחןאען זיצוננעז אלע פון
ך אומםעגאיר איצם עס איז דער  די ױו

 בא־ באדער םון קראנקהײמ פאוצאוננע
 באויז םיר פאר אינט אז.עם אזוי אװ,ר

 זיצונ־ צװײ אעצטע די פון רעפארט דער
 פערא׳פטײז, ברודער םיז פארצייכענט נע;,

 פאאץ באראװ׳ס פארנומען האט װעאכער
 םארצייכענט נאר זאא ד<ו דערוױיא. פאר

 באשאום, װיכםיגער צװייטער דער װערען
 דער פון נעװארען אננענומען איז װאם

 ווענען בצארד עקזעקוכיװ דז׳שענעראא
דער אין ו)ורנאניזאציאנס־ארבײט דער

נטרי• . י̂ו
 װיכטיג־ די פון אײנע איז םדאנע רי
 נאר פארנוסעז דערפאר האט זי און סטע,

 פארזאמעאטע די צײט. ביסעא היבטע א
 באנרײ־ אויםגאהם, אן אהן דעלעגאטען,

רקער נױ די םון זיענע אאע די אז פען,  ̂י
 פון װערען פאראאיזירט םוזעז ארנײטער

 קאנטרי• אי[ ׳פאפ ארגאניזירםען ניט דעם
 הא־ באר^יו, אויך װי ׳עאעזינגער, ברודער

 אז רעפארטען, זייערע אין אנגעצײנם נען
 הויפט־פראל ד*ם נעווען איז קאנטרי רי

 אײדים די פון םטרייס דעם אין נאעם
 מיט אוצר אז םאר װאס מײקער. װייםמ

 ברו־ !םאר׳פאוננען הפט האנטרי די נעאט
טהא רצפארט, 1<ײ איז אעפפאוױמ<פ. דער

/

 איז ער ?צאר. באזונדער געמאכם עס
 דער איז טוער הויפט דער געיועז דאך

 און םכרײק, םון צײט חגר אין קאנטרי
 חאט ער װענינ פארהעצטניסמעסיג װי

 אנ־ גרויסע זיינע אצע םיט דערגרײכט
 אבער, םארשטעהען אצע !שטרענגוגגען

 גע״ מאצ אצע םאר אײנמאצ מוז עס אז
 אז אאגע, אזא צו סוף א װעחגן מאכט

 םון זיין זאאען יארק נױ אין זיעגע די כדי
 קאנטרײארבײט די מוז װערט, א אירגענד

 גע־ מוז דאס אז און װערען, ױניאניזירט
 פון צײט דער אין ניט װערען טאן

 פון צײט דער אין דוקא נאר סטרײק,
פרידען.

? אויס עם מען פיהרט וױ אבער
שאעזינ־ ב. ה$ןט פאאן גראנדיאזעז א

 א איז עס אבעוי אויסגעארבײט׳; גער
 אונגעהויערע םאדערט װעאכער פאאן,

 גאנצע די װען איצט, דאס און סיטאען,
 ׳יארה נױ אין נאר ניט אינרוסטריע קאאוק

 אויפ׳ן איז אאנד גאנצען איבער׳ן נאר
קאכיפף. א פון שװעא

 אופן בשום װערט פאאן דער ׳דאך און
 שודער. צו איז עס וױיא פארווארםען, דט

ש*יך. ניט דאך איז מוז מען אז װארום
 באגײס־ דער געװען איז דאס און

 אאע פון מאמענט אםשר, טערנדסכער,
 בײגעװאוינט. חאב איך ײעאכע זיצונגען,

 האם עס װי איז, פארןאמעאטע די פאר
 זאך אזא ניט -עקזיסטירט אױסגעזעהען,

 אונמעג״ דאס גראדע ״אונסעגאיך״. װי
ײ. רײצט שװערסטע דאס איכע,  זו־ זיי ז

 אאזט עס וועאכען אויף װעג, דעם ניט כען
 וועאכען אויף און אײכםער װאס געהן זיך
מ געװעהנאיך מען ר־ חאס װיינ  ̂ד

 ומג, שווערען דעם גראדע נאר גדייכעז,
 אין אבער• שטײנעס מיט פוא װעג דעם

 גרױסע, אזצאכעי םים צײס דערזעאבער
םארשםרעכונגעז. שעהנע
איך װאס יזיצוגגען, די פון ענדע צו

 אױסמד איך האב בײגעװאױנט, ןהאב
 גע־ םײנע װערגער פאר א אין ידריקם
 דעאעגא־ די פאר געםיהאעז ־און דאנקען

 םראנעז, סאנכע באריהרט אויך האב ׳טען
 און ״גערעכטיגקײם״, די באריהרען װאס
 דעם געמאכט דעאעגאטען מאנכע האב

ײ ויאם פארװאורף,  אום אאעם, ניט טוען ז
 םעהר אאץ גצרעכטיגקײם״ ״די מאכען צו

צײטוגג. דיער מעהר און
 אינטערנע״ דער םון פרעזידענט דער
 אג־ אאע פיז ̂נאמען דעם איז האם שאנעא

 ״גערעכטיג־ די אז ער<ןאערט, ײעזענדע
 צוםרידען שםעאט #געהט זי װי קײט״,

 נײ שיער קײן איו גוט צו כאטש אאעםען,
 וואם צוםרידען, זעחר איז ער דאס איז םא«
 ויצוגגען, די צו אנוועזענד געווען בין איך

 אינטערנעשאנעא די זעהענדיג נאר װײא
 סען הצז ארבײט, פראלוטישער איהר בײ

 חאראיןםער איחר אערנען גרעדאיך ערשט
 װײ״ איז באאדיגע איהרע םארשטעהן און

ןױעאען. מערע
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 אין מאי-דעםאנסםראציע דער צו
פראנקרײך.

 פאראן איצטער איז םראנקרײף אין
 אױסאענדער־ און פראנצױזישע ״חיא גענוג
 װאא־ פראנ?רי'ך פון הערשער די און שע,
 ניט רוהיג, זײן געדארפט זיר דאכט סען

 טראבעאס, ארבײםער פאר האבען מורא
ײ אבער  געיווארט האבען זײ ציטערען, ז
 די פחד. א מיט מאי ערשטען דעם אויױ

 סא־ די און ױגיאנס ארבײטער נרעסטע
 באשאאסען האבען פארטײ ציאאיםטישע

דעם צו ײ מאי. ערשטען סטרײהע̂ן  הא־ ז
 װעא־ דעםאגססראצי^ א אראנזשירט בען
 פראגצויזישע די צײגען געדארפט האט כע

 ארבײטער־ דעם פון טאכט די הערשער
 ארבויטער. די האבען מאכט א און קאאס.

 געזעא־ גאנצע דאס אפשטעאען ?ענען זײ
 ארגא־ גוט אויב און אעמןן, שאםטאיכע

ײ קענען ניזירט,  צו רעגירונג די צװינגעז ז
ײ ?אפיטואירען,  װעאכע דיקטירען קענען ז

ײ באדינגונגען  פון הערשער די װיאען. ז
 אאע טראץ און, עס, וױיסען פראנקרײןי

 דעם םון פראבאעןכיען גרויסע און הויכע
ײ האבען םוײדענס־קאנםערענץ,  אננעהוײ ז

 פון מאכט די אזױ וױ מיטאען זוכען בעז
 איז עואם דער באקעםםען. צו ארבײטער די

 דע״ זשארעס די אויב שרעה: אין אבער
ע,3ריוי אזא umm,איז מאגסמראצת

י • • ■*
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 מאײדעמאנ־ די זײן װעט װאס הײנט
ײ. טענה׳ן — ? סטראציע ז
 איז פאראאמענט םראנצויזישער דער

 װען געװעז, אױםגערעגט שטארק. זעהר
 קױ דער װעגען דערװאוםט זיך האט ער

 םען? טוט װאם דעמאגסטראציע. מענדער
 געזעץ א אנגענומען אםאא מיט מעז האט

 ארבײטס־סאג שטונדען אכט אן װעגען
 הא״ געזעצגעבער די ארבייטער. אאע פאר
 ארבײ־ די צוטײאען דערכייט געהאפט בען

 זײער אויף איבערציהען איז טער־םאסעז
 ארבײטער־לואאס. םון טײאען אײניגע זײט
 זיןי האט סען אאעס. ניט אבער איז דאס

 ״׳זיעג-דעמאנ- א צו גרײטען אנגעהויבען
 םון אראנזיטירט װערט װעאכע סטראציע׳/

 גיט מען װעאכער אויף און רעגירונג דער
 װאס אבער געאד. סומע גרויםע א אױס
 גרויח איז געפאהר דער װען נעאד, איו
 פאטריא• א שאםען צו נויטיג איז עס װעץ

 ״פא־ ה^בען מוז כיעז װען פיהאונג, טישע
 און סאציאאיסטען די געגען טריאטען״.
? ארבײטער

 מיר רואס באדויערען צו איז עס און
 אאעפ ניט װען צײט, א אין איצטער אעבען

 מיר זײנען אאעס ניט װען װיסען, מען קען
 אין װאס וױיםט װער װיסען. צו עראױבט

 אויף װײסט װער ? זיף טוט פראנקרײף
 אי־ איצטער זײנען העריטער די וױפיעא

 װי־'־* דער װען אז דעם, אין בערצייגט
 טדעסטשען ריהר, א זיף גיט טער־לואאס

 געגענװארטיגער דער פון גאידער אאע
? ארדנונג

אייםאליען. אין לאגע די —
 צװײ סכסוןי דער אז דעניזען, אײניגע

 פרידענס־ דער םון שטאאטסלײטע די שען
 אזױ ניס איז פױמע איבער האנפערענץ
איטאאיען : אזוי טענה׳ן זי' געפעראיף.

 שנעאער און נעהנטער אאץ םארשירט האט
 איז באפעאקערונג די רעװאאוציע; א צו

 געגען און סאציאאיסטען די מיט געװען
 די אויף קוקענדינ ניט רעגירוגנ, דער

 דעמאנ־ פאטריאםישע כאומרשטדיגע
 צ״טונטןו די װעאבע װעגעז סטראציעס,

 האט רעגירונג ד ן געםעאדעט האבען
 ער• דעם פאר געהאט םורא געציטערט,

 מײנונג, זײער אויט װעאכער, פאי, שטען
אנ־ דעם םון טאג דער געזאאט.זײן האט
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 דער פיאאדעאםיא. איז קמאכער1קאא די
 שעחנ־ די םון אײנער געװען איז באנלןעט

 בײגעװאוינט. אמאא האב איך װאס סטע,
 די םיז פיהרער דער אםדור, ברודער

 אן איז פיאאדעאםיא, איז ?אאוקםאכער
 פון רעדען די טאאסטכיאכער. אידעאאער

 פון טשערפאן פײנבערג, װײנבערג, טיר,
 קאהן מ. פאניא איבערמאן, ע. ב., דזש.

 דעם פון געװען זײנעץ שאעדנגער ב. און
 איך און רעדען, באנהעט םאר^ בעסטען

 אזױ ניט האמ ?ײנער נאך או זיכער, בין
שוחנר- די װי באנקעט, א םארדיענט כשר

עהזעיווטױו ננצראצ

 רענירונג די ; חנוואאוציע דער פון פאגג
 ״אישו״ אן און מיםעצ א געזוכט האט

 סאציאאים״ די םון מאסען די אפצוציהען
 םארמיײ דעדמיט און ױיט איהר אזיז״ ט^ן
 רעװא־ וײ דערוױיסעחנן אפשטעאעז, דען,

 דער אין אנגעכאפט זיד זו האט אוציע,
 שטאאטס״ אנדערע די און םראנע פיאוםא

 םאאק דאס געהאאפען. איהר האבען אײטע
 אײ םון ״עדיחנ״ די אישו, אן איצט האט

 פון פארשטעהער די האן, אין איז טאציען
ײ העאדען, זיינען רעגירונג דער  םאדערען ז

 עהדע. איטאאיען׳ס באשיצען און םיאומע
 שפעטער, קריגען, זיי װעאען םיאומע און

 נאף װעט װאס ״םאנדאטאריס״, אאס
רעגירוגג. די פארשטאזײןערצן מעהר

 אפיאו םיר קענעז מײנונג דיזער איבער
 ניט װײסען פיר זױיא דעבאטירען, ניט

 יואנםע־ פרידענם דער אויןי װאס גענוי
 איז דיפאאמאטיע םארגעלןוםען; איז רענץ
 זאף אײן געהײמניס. א געװען תמיד דאך
איטא־ אין אאמן די : קאאר אבער איז

 א זאגען קען םען עדנסטע, אן איז איען
 צו גארניט האט צאגע די און קריטישע.

 נאך םױםע. םון םראגע דער םיט טאן
 ארויםגעשװי־ איז םראגע די בעםאר אאנג
 הונגער, װעגען געהערט מיר האבען םען,
 מאםען, די צוױשען אונרוהען און נויט

 מאסען. ארבײטער די צוױשען באזונדער
 די אז םארגאנגען, װײט אזוי שוין איז עס

 אראג״ צו געװען געצװאונגען איז רעגירונג
 פארשטע־ צװישען ?אנםערעגץ א זשירען

 קאפיטאאיסטען, און איבײטער םון הער
 אכט אן איינפיהרעץ װעט זי אז ערחאערעז,

אנדערע נאך און אדבייטס־טאג שטונדען

ױי מיט און העאםעז,  הא־ צוריה װאכען צו
 װעגען געמעאדעט צײטונגען די שוין בען

 און ארבײטער צויי^עז צוזאםענשטויסע
 אינדוסטריעאע די פון גאסען איךדי חיא

שטעדט.
 שום לױין האט זיף, פארשטעהט דאס,

 װע־ פראגע, פיאומע דער צו ניט שײכות
װעניג. זעהר וױיסען פיר װעאכער גען

 שײו די םון •אאן טײוואשער
 עס געצינגען. ניט ורעט עבערט׳ס

 דייםש#־] די פון צוברגעתאד גרענעץ א
i נאך זיעעז עס און אױך, בײטער t 

 ‘אױן^ סאציאציסטעז אמת׳ע בעז
 ארבײטער דעם םיהרען וחנאען

?שײדעםא^ די נעגען װצג, גצײכ^ז דעם ;

סטרײהם. געגען עבערט־שײדעמעז
 כאופרשט מענשען, פאראן זײנען עס

 םארגעסענדיג — װעאכע םאציאאיסטען,
 צו אויםגעהערט ניט האבען — זיף װעגען

 .אונ־ שאוױניםטען, דײטשע די פארדאמען
 אין וױאוזעאם, לױיזער םון טערשטיצער

 האאטען װעאכע אבער קריעג, פון צײט
 שײדעםאנם און עבערטם דיועאבע איצט
 די אט און העאדען. סאציאאיסטישע פאר

 גאר־ זיך שעטען סאציאאיסטען באוכירשט
 יגאנץ א נעװען װאאט עס װי גאײך ניט,

 װע־ פארגעסען האבען זאף. נאטיראיכע
 געזונגען האבען ?ײ װעאכע שבחים, די גען

 אז פארגעסען, האבען און איעבקנעכט׳ן
 און שײדעטאנס די ערקאערט האבען זײ
פאררעטער. פאר עבערטס די

עם־ אן האבען װעאכע אבער, די פאר
 אאץ נאף עבערט איז זכחז, אענגערען װאס

 שױדעםאן, אא*ו איז שײדעפאן און עבערט
 םאררע־ אונטעױטטיצער, װיאהעאם׳ס —

 פארקערט, אנטײםאציאאיסטען. טער,
 אײ זיי זיינען כיעהר דאס װײטער, װאם

 אפגע־ ניט זיף האבעז זײ אז בערצײגט,
 ױנקערישע די אפשאצען זײער אין גארט

סאציאאיםטען.
 גע־ צײטונגען די האבען זונטאג

 װעאכע דײטשאאנד, אין נײעס. א בראכט
 און * שײדעביאן׳ס די פון רעגירט איז

 א אײנםיהרען זיך מען גרײט עבערט׳ס,
 אויט סטריײןס ארבײמער נעגען געזעץ

 ארײנ־ װעט װעאכער געזעצפראיעקט, דעם
 — מאי צוױיטען דעם װערען געבראכט

 אינ־ םון טוב ױם דעם נאך םארגען אויוי
pװע־ — ארבייטעײקאאס ערנאציאנאאען 

 יא ײןז ערװאנען װעאכע ארבײמער, די אען
 באשסראפ^ שוחנז* זעהר םטרײקען, צו

^ן םאר לןוביט סכסוןי א װעז ווערען. װי  צ
 מו־ קאפיםאאיסטען, די און ארבײטער די

 אויסגא"כען איחם צדדיט,זעהן די זען
 םאחנן ארבײטער די אבער זיד, צײישען

ײ םײחנן סטרײקען ניט  באוױיזען, ?ענען ז
ײ אז  אנדערע אאע אויםגענוצט האבען ז

 דאס סבסוןי. חנם אויסצוגצײכען סיטאען
 זיי אז זעהן, ארבײטער H װע{ אז הײסט,
 פאדערונ־ זײערע דערשאאגען זיך קענען

ײ מוזען גען,  קאפיטא־ דער ביז װארטעז ו
̂געץ פיםאען אננע*ען װעט איםט  אר־ די ג

 ארבײטצר די אז ^ייםט, דאס בײטצר;
ץ וחנאען  1אי ציאשיו דעי צו צוגעקאװעט זי
 גיט כ&נלימןײט .איז רעכם הײן וועאען
 אםי*ו קײטען. ?ײערע צורײסען חאבען
פצ־ אמעריקאן דצר םון פיהדער אונזער

m m jm

m

̂ן שװעדען. א
 אדבײ די האבעז שוועדען אין

 ׳— ארגאגיזאציאן עקאגאמישע זײער
 1• זײער און — ױניאנס ארבײטער

 סאציאאי< די — ארגאניזאציאן שע
 דארט איז אאנג גיט ביז פארטײ.

 פארמי/ סאציאאיסםישע אײן באויז
 סאציא► די צװישעז שפאאטונג די

 אױך האט אענדער אאע םון
 םון פארטײ סאציאאיסםישע די

 א םאראן איצטער איז עס װאו
 א און סאציאאיסטעז״ \ונגע פון

 ערש< די פארטײ. דעמאקראטישע
 צוױיטע די און םאיגעא אינקער דער
 םאצין דער םיז פאיגעא רעכטער דער

 צעצטזן די אויף באװעגוננ. טישער
 וײכטונגעז בײדע האבען 1917 אין אעז

 אלע םין פראצענם פערציג צויגען
 םארשטעחונ̂ר 11 האבען אינקע די מען,

 אין כיעםבערס 86 — רעכטע די
 I אאע םון פראצענט 42 #ה. ד.
)230.(

 דײ< דער נאף האבען אינקע די
w נײע א אנגענומען רעײאאוציע m i 

 m קאאד, גאנצעז אין ניט איז װעאכע
געגעננעזעצמ פיעאע אײן שאיסם זי

i פוגתטמן. « i r , w ״ ־וינמט ־
 0 אנ- 1א און רעגירונג, פון פארם םאװיעט

 ̂ ״ ־אױ־ דער פון אפשאפען דאס — דערער
 גאןי (סענאט). םאאאטע בערשטער

̂ס1גרינד א םאדערט פונהט  1פאדז נ
 בימער אאע םאר שטימרעכט און
 צװאנצי< איבער —םרױען און גער

 פאדערתגעז אנדערע דײ צוױשען אאט.
 ארמי שטונדען אכם אן — מיר פינעז
 שכיתת פון םאמרעסעתנג א ׳טאג
 פון אפשאפען דאס ארבײטער, אאע

 ארבײטער־תאנטרא^ און טער־דיענסט
• אינדוסטריעס. די בער

 און צאחא אין װאיןסען ״ױנגע״ די
ײ אײנפאוס, איז  ריכ• פיעאע אין האבעז ז

 ד. ״אאטער, די באאײגפאוסט טונגעז
 האבען און סאציאא־־דעפאקראטען די

 פי צוזאגען חנגירונג די גצצוואוגגען
 ני אבער זײנען ״,^ונגע די רעםארמען.
ײ צוםרידען,  חױפט־ די װײטער. געהן ז

 םאנאר• איז, איצטער שװעדען איז פראגע
 סאציאלי^ אלע ? רעפובליק אדער כיע
 םארשטעת© רעפובאיק, א פאר זײנען טען
 בא- גיכען אין װעט פראגע די און זיף/

 אדער רעפערענדום א דורך װערען שילאסען
 : n וחנן םארזאפלונג. גריגדונגס א דורף

 םאראײ• געװען װאאטען סאציאליסטען
 m דד, פארשטעהט ךײ װאלטען ׳ניגט
ײ װאס אאעס אויסםיהרען קענט  װיאזנן, ז
ײ באםעאקערוע דער םון ניאסען די װײא  ג זי

 פון הױפט־לואםןי דער אבער זײ, מיט נען
 צװי^ממ ?אמןי א איז סאציאליסטען די

 פראקציזגס♦ צוױי די צװישען זעאבסט, זיך
 די און אײנפלוס זײער אפ שװאכט דאס

 פארסיי ליבעראאע און האנסערװאטיווע
אױסצוטו קריג״ ״ברודער דיזען זוכען

1 pit dkaiAסילײ

 פאר קאנאדא פון ארבײםער די
דוסטריאליזם.

ו1ארגאני די האבען יןאנאדא אין ' 
 או פארשטעחן, אנגעהױבען ארבײטער

 םאיאיי• װעאכןג ארגאניזאציאנס־פארמע,
 ארבײטעי געאערנטע די באויז ניגט
 ארבײטער איינפאכע די איבער pאאז
 גצג א איז ארגאניזאציע, דער סעד
 ארבייטער-קלאס♦ גאנצען דעם פאר

 לײבאר״ אװ האנםערענץ וועפטעח
 רעארגאנ^ צו באשלאסען דאריבער

 אינדוס! דעם אויףי ױניאנס די
 ימ אײן אינדוסטריע, אײן — פאאן,

 אײנט זאאען עס װעאכע אין ־—
ױ גוט אזױ איינפאבע די ײערןן  f וײ ו

 א איז דאם ארבײטער. אעדגטע
אוציע.

 זע׳^גסט וױדער איז אינדיע
שםיםם.

 ■׳י םיאיאנעז עטאיכע װאס דאם
 אין םון געשטארבען ןײנען סע!:

 ®ון, באםעאקערונ< די װאס דא©
 #ם»רשקאאפם איו און חונגערט

ן האבען תיאען הינדוםצ! די

l-ir
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־w אוין באמבעט נעװארםען האט
פראטעםטי־ די איז אופט לער פון

 ניט איז אאעס דאם — נמסעז,
 רוהע װאם דאם, איז װיכםינ 4י

 הערשער די אינדיע. אין איצםער «ט
װידער האבען בריםאניע ־ נראם

אינדיע. “באשטימט לבסט
^* * י י ■

 אונטער־ סיביר איז באנדיטיזם
עטיצט.

 און באנדיטען מאח׳דיגע שװארצע די * .
y m ih r װערען האלטשאק םון #פיצירען 
םאלקס־ארםעע״; ״די אנגערופען ר

 הײסט מאנאםאל?ע םון ערוױדערונג די
 ארעסטירען, דאס האנדעל״; ,טרײער

 כײט־ רי פון ערמארדען און ארױםשיקען
 גריג־ רוסישער אלטער דער םון נאידער
 אז איצטער, באדײט םארזאמלונג דונגס

̂טשאק  פאר־ גרינדונגס דער םאר איז קא
 דעלעגאטען םון ארעסטירען דאס זאםלונג;

 זעמסטװאס אין שטעדט םון פאנגרעם צום
 און ארדער פאר איז קאלטשאק אז הײסט

 קאל- פון ארגיעס די ;געזעצליכקייט
 סעםיאנאו*, — לייטעגאנטען סשאק׳ס

 צײגט, — אױואנאױ-רימאן האאסיקאו*,
 םריי־ אבסאלוטע פאר איז קאלטשיאק אז

װעלט. די געהט אזױ אט חײט.
 באנדיטען זײנע מיט קאלטשאק און

 דאס ניט געוױס, אונערשטיצט... ווערען
איהם. אונטערשטיצט םאלה רוםישע

 שווער גאמפערם ■רעזידענט
עקםידענט אן אץ םארױאונדעט

 פרעזידענט דער גארפערס, סעמועל
 לעצ- איז לייבאר, ארו פעד. אמ. דער םון
 יגעװא־ םארװאונדעט שװער זונטאנ םען
עקסידענט. אטאמאביל אן דורך רען

ײ־ב דרײ נאד האלב געװעז איז דאס
 אז איז געםאהרעז איז נאט&ערס טאג.

האטעל לעבען בראדװײ. אויױ אטאמאביל
 אטאמאביל דער זיך האט מאנטינענטאל

 צוזאמעג־ נעםאהרען איז ער װעלכען אין
 און סטריט־קאר א מיט זיןל געשטױםען
 נעװא־ פארװאונדעט שװער איז גאםפערס

 צובראכען איהש זיינען ריפען צוױי רען.
געװארעז.
 אין געװארען אריינגענוכיען איז ער
 נאכט גאנצע א און קאנטינענטאא וזאטעא

tut פון אויםזיכט דער אונטער געװען ער 
דאקטוירים. גוטע

 יאחר 69 איבער יעצט איז גאמפערס
 צײט גאנצע די זיף האט ער אבער אלט.

שטארק. און געזונד געטיהלט
 צײט לעצטע די געװען איז גאמפערס
 פא- גרויסען דעם צוליעב נידערג^לאגען
אק־ טען14 דעם זײנעם. מיליעךאונגליק
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 סײרי טאכטער, זײן איהם איז טאבער
 נױםאניא. םון געשטארבען גאמפערס,

געקומען. ניט זיף צו נאך ער איז דאן זײט
 באהאנדעלט װעלכער ראטיט, דר.

 גאטפןגרס אז ערקלעדט, אויף האט איהם
זײ־ װעגען עטארק אזוי ניט זיף זאתט

 ער װאס דעם, װעגען װי װאונדען, נע
 גאנצע א אפלעגען דעם צוליעב דאו־ף
קאנפערענצען. ארבײטעד וױכטיגע רײהע

 פיהלט פעלדונגען לע־צטע די לױט
 בע־ סף א שוין פארװאונדעטער דער ?יך

 טאי טען9 צום ביז אז האפט ער און סער
 קאנען צו אום זיין געזונד ׳טוין ער וועט

 עקזעקוטױו פון כײטינ: דעם בימואױנען
 םעדערײ׳טאן אטעריקען דער פון גןאונסיל

לײבאר. אװ
 יע־ בארןוםט גאפפערס סרעזידענט <.•/ ;׳

 טיטלײדס־טעלעגראפען פיעלע טאג דען
 גאנצען ׳איבער׳ן ארגאניזאציאנען םון

 אײנםלוסרײכע םיעלע פון אויד אוז לאנד א
עיכ־ געזעל^אפטליכע אלע פון פערזאנען

אטעריקא. אין סמז

‘*,Mt

 איײ ביזנעס א ®רעוענטירען
־ תלאוק די פון חשענט

• ױניאן. מאבער
״נערעכטינקײט״! פון רעדאקטאר ווערטער

 א נעבען צו אונז אייד כעטען םיר ,
 עטאיכע פאאנענדע די םאר פילאץ שטיקעל

: ׳•וחת
ראר־ םון:אואיס ארבײטער די םיר,

דרי• םט. טע26 װעםט 119—21 נ^יס,
 דאנפ און אכטוננ נרוים אונזער אױם

אייד• ביזנעם דער פרעםם, ברודער
 אטענחגם װ*ס ױניאן דער םח נכט
 י אונזערע םארהאנחלען םאר׳ן שאפ ונזער

*IV אלעממנם צו אננעלענענהײטען ו•
 א םאר שאפ דעם מאכעז און (נהײט

* 10u װינ׳פען םיר ׳טאפ. ױניאן פראצענם 
‘»טער איךלײן ערםאלנ און נעזונד איהם

ברידעראי־ םים םארבלייבען און ״בײט
אלעמען. און איץי צו גויוס בען

בא׳פלאםע; אויר איז עס — ב. ■
חןר •רעזענטירען צי א טים פרעםם מי

_________.  . .  ______________________________ ------------------------------------------- ■ *  -  ^  -  k U K  ' ' ' d w

װאהר. אויפ׳ן חלוםות
 פילא״ איז מאכער הלאוק אונזערע

̂בען דעלםיא  אײגםעלע. מערקװירדיגע ה
 קאנװענשאן אונזער װען בײשפיעל, צום
 אפגעהאלטען צוריה יאהר דרײ כױט איז

 אונזער און שט^דט, יענער אין נעװארעץ
 אינטערנעשיאנאל דער פון פרעזידענט

 צו װײטער געהאט ניט חשק קײן האט
 באניזעט דער איז פרעזידענט, קײן זײן

 גע־ דאן האבען פאבער קיאוה די װאס
 אויסגעקומען דעלעגאטען, די פאר טאכט
̂ג א גראדע  עלעת־ די פאר צויױי אדער ט
̂נס.  טאשיגערי די האט געװעהנליף ש

̂ן* דער פון  גע־ שטארק גאנץ קאנװענש
 יא ז$ל פרעזידענט אונזער אז ארבייט,

̂ט באנקעט דיזען בײ און אננעפען,  ה
 אל־ אין פאלק דאס אז ערװאי־םעט, רען

גען. עטװאם ז$ל געמײן  קוטט פלוצלינג ̂ז
 ב^ארד דזשאינט פולאדעלםיער אונזער

 א כױט פרעזידענט דעם פרעזענטירט און
 דאס ? סעטשעל א םסײנדט, סעטשעל.

 זאכען די איין פאק װאונח... א דאף איז
 אונזערע ^בער קוניען ף זיף געה און

̂וק פילאדעלםיער  טיײ און טאכער, בןל
̂ס טשען  איז סעטשעל דער אז אויס, ד
 געהן צו טאקי און אײנםאקען, פאר טאקי

 ״פאר־ צום צורי? ניט אבעך אויך...
 ארגא־ ען ארומפאחו געהן נאר װערטס״...

 פון פרעזידענט אלס יוני$נס נײע ניזירען
 ה$בען רעכט און אינטערנעשיאנאל. דער

 םילאדעל־ אוגזערע געהאט נאנהער טאקע
 װאוד באװיזען האט פעטשעל דער פיער.
 . .ד—חןה

 געװארען װידער טאקי איז געװארען,
 דעם כײט ניפ^הרענדיג א פרעזידענט

 וױ געעאקסען ױניאנס זײנען סעטשעל
רעגען... א נאך שװעמלעף

 דעם געהאט םיר הץבען װ^ף לעצטע
 עקזעקו־ דזשענעראל אונזער פון טיטינג

 פילאדעלפיא, אין אויד טאקי באארד/ טיװ
 אײנ־ טאכער קלאוק דארטיגע די איז נו,

באנקעט. א אראנזשירען צו געפאלען
דורכגעגאנ־ זיכער װאיט אייעס און

 זײ דארט װ^לט אי־ און ארדנוננ, אין גען
 האט חלום׳ן... צו אנגעפאננען ניט כער

 איז באנקעט דיזען צו אז פאסירט אבער
 די האט װעלכער עלעטענט, אן אנגעקוטען

 טאקי נאר פארגרעסערט, נאר ניט שמחה
̂בען סך א פארשענערט...  פארנעסען ה

 וױיל #םיש און פלײש געשמאהע די ׳אין
 טומ־ צו אנגעפאנגןנן זיך האט מוח אין

מוח.' פײין אין ספעציעל לען,
 עקזעקוטױו די אנגעקוכ־ען איז ד$*ם
 טײקערס װײסט 15 לאקאל םון ב^ארד
 פאר א כיײדלעך, א, םילאדעלפ פון ױניאן

 הא־ ׳האר אונטערגעש^רענע טיט זײ פון
 פמיעך און טישען די בײ געזעצט זיך בען

 דעם פאר?לוננען גלײף ה#ט געלעכטער
רום.*

 האבען סאוױעטניצעס אונזערע —
 אפגערױ זיף האט — צוקאכט, שוין זיף
 לעבעז ױניאךפיהרער פראקטישער א פען

טיר.
באר־ א פאר װאס צו װאונדער א —

ײ בער  זיך fafin,— שעהרען, זיך געהען ז
צװייטער. א אפ גאר

 זיך רופט — באלשעוױטצקעס, —
דריטער. א אפ

 פלוצלינג טארך מײן אן הײבט יא,
 טרא־ אוגזערע זײנען דאס ארכ^יטען... צו

, ? בעל־מײקערס.
מע־ א הערעז זיף לאזט מלוצלינג

 םון אונטערגעכאפט ווערט װעלכע לאדיע,
 םארקלונגען װערט צימער דער אנדערע.

 רוםזשען בענקשאפט, פול זיעען, א מיט
, ־ * ׳ • ־ ׳ ליעד.

;אײף ציהט אז.עס םיהלט, איהר און
 מארף אײער אז מיט, א׳ײף ריוסט עס

 עס ארבײטען. צו אנדעדש אן גאר פאננט
 ארוכטער ניט'וױלעגזײנ, אײף, םון פאלט

 אײף ׳און פראקטישקײט, םון פאסקע די
 דער םארדריסען צו ־ אן פלוצלעג םאננט ־

 אויף געלעגען איז װאס שמײכעל צינישער
 די חאט אימיצעד װעז ?יפען, אײערע

 אנגערױ שטימען דיזע איעענטימער־םון
ײ יעס, ■״סארויעטניצעס׳״. איראניש־ טעז  ז

 מען רופט אבער סאװיעטניצעס, זײנען
 באלשע־ נאמעז מיט׳ן אלע אײף ניט דען

 זוכט טעז אונז... זידעלט מען ? וױהעס
 צו־ אונז לאנד. ון6ארוייםטי^בען' אונז

 זאגענאנטע די אונז, זײ, מיט זאמען
אונפראקטישע. די זײ צוליעב 4פראקטישז
 אר״ דער וועגען זיןי םארטראכט איד

איהר װענען באוחןגונ^ גײמער

 װיי* װאס און װײדזשעס, מעהר דאלער א
? ענד־ציעל דער װאםיאיז טעו/

 אוים ארבײט ױראפ אין גאמפערם
 ארײנ־ װעט װעלכעם ארבײטער־םלענרן״ אן

 נאציא־ פון ליעג דער אין װערען גענוםען
 פרעזידענט דיזער ארום, םאהרט ער נען.
 ארבײ־ אמעריקאנער אםיציעלער דער םון

 סאפ אין קומט םיר און באװעגונג. טער
 פרעזי־ דער אז געדאנלן, מאדנער דער

 םעדעריישאן אמעריקאן דער םון דעגט
 הון אויסגענוצט פשוט װערט לײבאר אװ

 װאם פייער, דעם לעשען צו קאפיטאל
װעלט... דער אויף אנגעצונדען זיף האט

 אנגענױ װײטער: טראכט איך און
 טו נו באלשעוױקעס, זײנען פיר אז טען,
 #אז ׳צו אלע דאןי גיבען מיר ? װאס איז
 ;ניט דאס ^ויג יעצט, איז װעלט די װי
 גע־ געבארען בין איף װאס דערפאר אז

 נאןי איז סטריט, עסעקס אויף װארען
 ניט איז װעלט די אז ניט, ראיה קײן
 װעלכע יעניגע, די פאר נאר מיר, פאר

 ריװעד־ אויף געװארען געבארען זײנען
דרײװ. םײד

םע״ װעג, א דאס, הײסט ׳מיר זוכען
 אז באלשעװיהעס, די דענקען דאף געז
 מעגליף, געםונען... װעג דעם האבען זײ
 ניט• אז םעגליף און רעכט, האבען זײ אז
ט? אז אבער סיר װייסען װאנען פון ני

 ראדיקאליזם און באלשעוױזם אבער
 דעם טרײב־סראפט די פארט דאך איז
 #אמת טאקע נעפינען. צו שנעלער װענ
דא אונזערע קרעפטען ױנגע דיעזע אז

 ףי םאר איז ײאס סטרײה, דער
 געװארען אנגעפיהרט טעג צעהן אעצטע
נקאוט ״ױגיאן דער געגען  אין <ןא.״ ר̂י

 דורכגעפיהרט איז #קאגנ. סטעמפארד,
 געסעטעלט און ערפאלג מיט נעװארען
 אמאנײ אונזער גוגסטען צו געװארעז

 ארבײטער די צו^ונסטעז און זאציאן
 ער־ דאם ניט שוין איז עם שאפ. פון

 גע־ האט םירמע דיעזע װי םאל, שטע
 געטרייעט זיד און קאנמרי אין םופט

 ױניאךקאנטראל. א פון אויסדרעהען
 זיך האט יאהר פאר לעצטע די פאר
 אין רוהיג גאנץ געלעבט םירמע ,דער

 זי האם געצאהלט און ;םטעמםארד,
 גע־ אלײן איהר זיןי האט װאס םרײזען,

 אונזער האט אבער לעצטענם װאלט.
 שאפ דער אז ערקלעהרט, 20 לאקאל

 ױניאך מיט ױניאן־שאפ א װערען כוז
 דער ױניאךהאנדישאנס, און פרײזען

 אין געװארען ערקלעהרט איז שאפ
 סטריײןעז טעג צעהן נאןי און סטרײס
 פאלשטענדיגען א געהאט מיר האבען
 םון לוא״ רײנקאוט ״ױניאז די זיעג.

 דער אויח יעצט שטעהט סטעמםארד
 רײנרןאוט־ ױניאניזירטע די פון ליסטע

שעפער.
* * *

 גע־ שוין זײנען פארזוכען עטליכע
 ראבינסאן׳ס האבען צו נעװארען מאכם
 #סטריט טע35 װעסט 131 םון שאם,

 דיעזען אין . ױניאךגןאנטראל אוגטער
 ארבײטער אייניגע זיך געפינען שאפ
 לעצ־ רעהארד. שלעכטעז גאנץ א כליט

מיט׳ן האבען מיר װי נאכדעם טענס,

ײ װײל  ענטוזיאםטיש. צו גלײך װערען ז
 טרײב־ א אלײן ענטוזיאזם ניט אבער איז

 ? פארװערטס און פארװערטס קראםט
 װאלטען טרײב־קרעםטען, דיעזע ניט װעז
 צו אנגעפאננען גאר אפילו דאף מיר

 מיר װעלכע זאכעז, די װעגען חלוט׳ען
אויפגעטאן? שוין האבען

 ארבײט אץ פלוצלונג גיט טאיר םײן
 פאר זעה איןי ריכטונג אנדער אן אין
 פראקטישע מיט ארוםגעזעצט טיש א זיף

 איף טרײד־ױניאניסטען. אמעריקאנערי
 לײטענאנםען, גאפפערסעס כייר פאר זעה

 רײדען װאס װעגען פרויען. און כיענער
ײ ? זײ דענקען װאם ? זיי  ניט דענקען ז
ײ ;ניט רײדען און  זײ — ניט, געהען ז

 שלע־ טיר װען פלאץ. אײן אויף שטעהען
 גאנץ געװען נאף זײ װאלטען ניט, זײ פען

װײט...
 אז ׳ר,לאר מיר פאר ו'וערט עס און

 אונעזר זײנען סאװעטניצעס דיעזע אט
 נשמה, אונזער זײנען זײ ;טרײב־קראפט

 מיט צוזאפען נשטה דער אט דאנק א און
 גע־ פראהטישקײט, זאגענאנטער אונזער

 מו־ װעלען מיר ביז פארװערטס, מיר הען
 עסעקם די װען צײט, דער צו קומען זען

 געניסען אויך װעלעז געבארענע סטריט
לעבען... אין גוטע און שעהנע אלעס

 איבער״ פלוצלונג װערט געדאנק מײן
געריסען.
 גוטער אונזער טאוסט־םײסטער, דער

 שטעלט אמדור, ברודער פראקטישער
 הלינגט/יאגאוד עס רעדנער. די פאד

 עסעקס קײן ניט איז ער שטיטע. סקי׳ם
 דיווײ א איז ער — געבארענער סטריט

 קאכיפח פון רעדט ער סטריטער; זשאן
קעמפפע. םדן און

 ,װײנבערג אלטער אונזער רעדט עס
 אויםגעטאן האבען מיר װאס דעם װעגען

 דעם אונטער אלץ נאןי ;זיד װילט מיר און
 אוים־ געדאנליען, מײנע פון אײנפלום

 דא דחנהסטו װאס איהם: צו שרײען
 האבען מיר װאס דעם, מיט קאפ א אונז

 דעם װעגען בעסער רעד אויפגעטאן?
אויםטאן. נאך דארפען מיר װאס

 שלע־ פרעזידענט אונזער רעדט עס
ױי־ זיף לאזם עס -אנדערע. און זינגער  ו

 אן פון םתיעךגעזאנג דער הערען טער
 מעלאדיע. בענקשאפט מיט 'פול אלטער,

חלומ׳ען. צו אז װײםער פאגג איןי
^ די פון קלאפ דער ע לע״ די מיט ט

 גע־ און דערצו, ניט אבער דערלאזט פעל
 מיר געהען אלעמען מיט זיןי זעגעגענדיג

שלאפען. באמת אלע טאקע

 ארבײ־ יעניגע די אז אראגזשמענטס,
 ניט זײנען װאס ׳שאפ דעם אין טער
 װערען< דאס זאלען ױניאךלײט, לײן

 בריה־לײט יענע םון אײניגע האבען
 הי־ די בחגנט זײ אויף אז דערםיהלט,

 אול״ אן געשטעלט לזאבען זײ און טעל
 אויב דאס ױניאן, דער צו טימאטום

ײ װעט םען  דא־ 5 צו ביכלעך געבען ז
ײ זיינען שטיק, א לאר  וועי־ צו וױליג ז
 זײ װילען ניט, אויב טעמבערס. רען

 האט באארד עקזעקוטיװ אונזער ניט.
 ״אולטײ זײער צוריקגעװיזעז נאטירליך
 פארשסעהט װעט, ױניאן די סאטום״.

 ארגאניזירט זאל שאפ דער זעהן זיף/
 פאר־ פון אולםימאטומס אהן ױערען

ארבײטער.' סקעבטע
 אין איז צוריק װאכען צװײ א מיט

 ער1אונ פון פארלאנג אוים׳ז יאײ׳, נײ
 פון ?אנפערענץ א פארגעקומען ניאז,1י

 כיא״ רײנקאוט דרײ די פון דעלעגאטען
 באס־ פון 7 לאחאל — לאקאלס כעד
 לא־ און יארת נױ םרן 20 לאקאל טאן,
 קאנפע־ דיעזער בײ ,שיקאגא. 54 קאל

 די געװארען פארהאנדעלט איז רענץ
 רײנ־ די ארגאניזירען װעגען פראנע

 גאנצען איבער׳ן האוט־אינדוםטריע
 אויםגע־ אויך איז דעם אחוץ לאנד.
 44 א װעגען פראגע די געװארעז נומען

 װעגען און ארבייטס־װאך שטונדיגער
 קאנ־ דער װאך־ארבײט. אײנפיהרען

 א גרינדען צו באשלאסען האט פערענץ
 רײנקאוט־מיײ די םון טרײד־לןאונסיא ׳

 פאנד א שאפען צו און לאקאלס הער
 רײנקאוט־ די אתאניזירען העלםען צו

לאנד. גאנצען איבער׳ן ]אינדוסטריע
 דאם באמערקען צו װערט עס,איז

 פונקט דעם האט באארד עקז. ;אונזער
 צורי?גע־ טרײד־קאנסיל א גרינדען פון

f ,אר־ צו ארבײם די אז גלויבענדינ װיזען 
 אנד5איבער׳ן« אינדוסטריע די גאניזירען
 אינסערנעשיאנאל. דער צו *באלאנגט

 דאס דענקט, באארד עקזעקוטיװ אונזער
 ארבײט די יוען אינטערנעשיאנאל רי \
 דאס וועט זי און * בעסער סןי ׳א מאז ׳
טאן« גיכעז אין אודאי \

m m יי (
אונזע״ אויפמערקזאם מאכען מיר

 ״ריקאנםטראק־ דער ׳אז מעסבערם רע
 די וואס ד. 1.50 םון אסעסמענט שאן״

j ארויפגע־ האט באארד עהז דזשענעראל 
 אינ־ חגר םון מעמכער יעדען אויף לעגט

 שנעלעד װאם דארף טעתעשיאנאל,
טשער־ שאפ אונזערע ײערען. באצאהלט
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 ה*בען ארטיקעל פאריגען דעם א<ן
̂, מיר ײ שטיק־םיסםעם וױ׳דער נעזעה  נ

 װיר־ דירעוןםע א נעהאט האט ק^וקם
ן אינתטטריע די לא<עז צו ניט קוננ  זי

 ווי אננעװיזעז יהאבען םיר עגטוױקלען.
 צושפלי־ די זיך םיט געבראכט ה*ט ד#ום

D שעפער, ?לאוה די פון טערוננ ir אנ־ 
 נרויםע םאלידע, .אםאלינע, די עטן־ט

 בא־ געװען זיינעז עם װאו ק^ויךהייזער,
 מען װאו ארבײטער, םך 'א שעפטינם

 פארדיענען, גישקשוז׳ריג געכענם האט
 זש»־1״ נרויםע אויםנעװאיוסעז זיינען

 ער־ ארבייט זײער ?אבען װעלכע בערם״
 עם װעלבע‘שאפקעם, קליינע די אין נעץ
 צו-יקאנ־ ריבטיג אונםענליך פשום א־ז

לירען.  דאס וױ נעזעהן, אאכען םיר ט̂ר
 פרייזע; יוענען זיר דינגען שטענדיגע

 קלאוק־ דער דאס דעם, צו נעפיהרט האט
 לעצטע די אין איז יארק נױ אין טרײד

 • נע־ ניט און ארונטערגעזונהען, יאהר פאר
 דער• געדארפט׳ז״ן האט דאם װי װאהםען,

אוםשטענדען. נארמאלע אונטער פאל
 צוזא־ זײנען װןום סטאטיםטיהם, די

 דזשאעט פון נעװארען רעננעשטעצט
 דער אין סאנםר^ל םאניטארי אװ נאארד

 װי הלאר באװייזען קלאוק־אינדוםטריע,
 ה״נט זיינעז ערשטענס דאס טאג, דער
 הלאוה־ םעהר םןי א יארק גױ אין דא

 צוריס יאהר עטליכע טיט װי שעפער,
 בא־ זיינען• שעפער דיעזע איז ראם או;

 ארבײטער טויזענד עטליכע שעפטינט
 יאהר פאר א םיט ווי ר, ע ; י נ ע ו ו

צונעסו־ זיינען עט הילסט, דאם צוריק.

 םאר־ זיך האבען שעפער די !ארבייטער
 דיעןע אין ארנײטער צאהל די טעהרט,
פאר־ באדייטענד אבער זיך האט שעפער

קאענערט.
 נױ• פון קלאוסם־טרײר דעם אין אז
 עםליכע באשעםטיגט איצט זײנען יארק

 א טיט װי װעניגער, ארבײטער טויזענד
 בי* די אויך כאוױיזען צוריק, יאהר פאר
 יוניאז- קלצוקםאכער דער םון כער

 די דאם קלאר, נאנץ אלזא, איז, עם
 נענאננען דא איז יולאוק־אינדוםטריע

 דער אין ארבייטער די און ר־קווערטם
 טך א גאר דעם פון האבען אינדוםםריע

 ג״םטינ״ אויר און מאטעריעא נעאיטען
שוין האבען מיר װי האט, דאם װײא

 צו־ ארטיאען, םארינע די אין נעזעהז
נע־ שאפ, אין הארםאניע די שטערט
 צװײ קריזןנערײען אוםנויטינע צו פיהרט

נופא. ארבײטעד די שען
 דאס איז, זאף דער םון אטת דער
אר־ די באויז ניט נעאיטען האבען וערפון

 נעאי־ אויך דערפון האבען עס נייטער. ^
 איז, ,עם מאמםעקטשורערם. די םזון

ײ עםק . אונזער ניט נאטיראיך,  צו ז
 שאדען ניט אבער װעט עס פארזארנען,

װארט. א דעם װעגען זאנען צו
 1אי דאס װײם, י קאאוקםאכער יערער

 פאר אעצטע די אין איז קאאוק־שעפער די
 נייע אזעאכע ארײננעקומען ניט יאהר

 די■ אװעקנעהמען זאאען װאם מאשינען,
 ה״םט, דאם ארנײםערן די פון ארבײט

 רא־ אזעאכע צוגעקומען ניט זײנעז עם
 ארבײ־ צאהא קאענערע א דאם שינען,

ײ מ־ט קענען זאאען טער  אויםםאכען ז
 בע־ האנען עם װי ארביים, פיעא אזוי
 ארביי־ צאהא נרעםערע א נעםאכט פאו
 טרײד דעם אין באאר װי הײנט טער.

,ארבײטעו ווענינער- באשעפטינט זײנען
 ניט אנדערש דאם דאך קען מאא, א ײי

 ינעמאכט דא װערט עם אז װי מיינעז,
ר ע נ י נ ע ו ; ו ט י י ב ר די א  »ז

 ״אר־ װענינער האבען מאנופעקטשורערם
JJ י אםאא. װי “דערם

 זעהט זײ בײ דך,־ פארשטעהט עם
אוגז. בײ װי אז ײענינעד דאם זיר

 מאכען צו אױפגעפאחנרט ײערען יאײטע
 אסעם־ דיזער אנשטרענגונגען־דאם »אע

 באצאהאט מיטנאיד יעחןן פון זאא סענט
װאםי.גיכער. װערען

 א גענוםען האט באארר עפז. די
 אונזערען םאר אונטערנעםוננ טעאטער

 אר* דער בײ איז וועאבער מעמבער, «
 איז און נעװארען םאחןריאעאט בײט

 בײם ,ארב״יטעז צו םעהינ כיט פעהר
 פאר 'איז אונטערנעמוננ דיזע נואשין.
 1אי םאי םען18 דעם מאטינעע זונטאג

 םעאםער״ פאײם אוירוויננ שװארץ׳ס
 צו נעבעטען זײנען פעםבער אונזערע

 זאי טיהצמם פאר ־ טיתעטם. לויפען
אונזער סין אםיס אין ווענחןן זין■ נשן

 די! אין האבען קאאוקםאכער די ײען
 שאעכט% אײן נעהאם יאהר פאר אעצםע
ײ האבען אנדערען, נאכ׳ן םיזאן  דאם ז
 גע־ האט דאס נעםיהאט. ׳כיםער גאניז

 א םאםיאיע דער • מיט זיך פאר םײנט
 אננעםאן נעהן און דערעסען ניט ביסעא

 דאם געהן. דארפען מענשען ןױ ניט
 אין װאויגען צו זײ פאר נעמיינט האט

 אפזאנען זיך בבאא איז רוםם, ביאינערע
 מאכט װאם נויטיגע'זאכען, םף א םון

אנ;ענעהםער. אביםעא אעבען דאס
 די םיט עם איז אבער אנדערש נאנץ

 ;נו־ א פון .אמשא, װע;, מאנופעקטשורער.
 20 נעבאיבען ̂ירטע רער. איז סיזאן טען

 פון און פראםיט רייג^ר דאאאר םויזענר
 ;נאר נעבאיצען איהר איז םיזאן שאעכטען

 איז. רעש? מה איז דאאאר, טויזענד 10
 האבע| ? נעפעהראיר אזוי רא איז װאם

 אבער ,1װענינע ביסעא א ״נעםײװט זיי
 פוך קיינעם חאיאה, האט, פמסה אויוי

ײ ניט נעפעהאט. ניט זײ  זייע־'' ;יט און ז
ב זיך האבען ,פאמיאיען רע  דעם צוא̂י

קװעאען. נעדארפט
או[. מענעש), אז עפעס. נאך היינט

 געילד,. האבע; דערצו, ?ייט ביזנעם נאןי
 ,צו מען האנדעאט עצה, זיך;^ן מעז ניט
 .פאר אעצטע די איז אנדערש.׳ עפעם מיט

 • די פיז סר א נאר זײנען אמשא, סיזאנס.
 נע־ מאנופעקטשורערס קאאוק נױארקער

 האטי מען װאאדע־םפעקואאנטען. :וארצןי
 יװאארע שטיקער פארקויפט און נעסויפט

 םאר־׳ פײז נאנ׳ו דערבײ האט דען און
 י טא־ קאאוק די אויף װייםען אנב דיענט.

 געםינט םטריט װאאא װאו נוםעקטשורער
ר•דא סאפט «ײ פיז עיײנא ימנ

 מיט ״סםאקס״, םארשידענע פון געאד טען
ײ װעאכע  ״םײד א אאם אונטער האנדאען ז

ײ .“אייז ן נעמען ז  װיינינ דאריבעד זי
אינ־ קאאוקם ידי אויב הארצען צום װאם

 ךיל־ אדעד םארװערטם נעהט דוסטריע
 יםא• קאאויןם, םון ניט זיי מאכען װערטם.

״ כען ײ מאכען אנדערש, עאעם םון ז  םון ז
ײ מאכען װאארעךםפעלואאציעס,  םון ז

 װ.. ז. א. קופער, פון האטעז, םון װײץ,
 גאייכ־ נאניז זיין דאריבער זיף מענען זײ

 אינ• די אויב סיםערען ניט זיך ניאטינ,
 ריה־ אדער םארװערטם געהט דוםטרי
װערטס.
 צו אבער זיןי קאנען ארבײטער די

 פארחאאטע[. ניט נאײכניאטינ אזוי דעם
 אײנצינער דער איז טרײד קאאוהם דער

ײ װאנען םון קװאא  א מאכען דארםען ז
ע אץ פיעא זעחר איז עם און אעגען עי  ז״

 פרא־ זאא טו^יד דער דאס אינטערעםען
 זיר זאא אינדוםטרי די ראם נרעםירען,

 װי ניט םארװערטם, נעהן און ענטװיקאען
 9—8 אעצטע די אין געגאננען איז זי

 אינ־ זײערע אין איז עס ריפװערטס. יאהר,
 םיזאנס צרה׳דינע אזעאכע אז טערעסעז

 פאר אעצטע די אין נעהאט האבעז זיי װי
 עקםטרא היינטינער דער אײדער יאהר,
 זאאען געטאן, שײן א האט םיזאן נוטער

 מא־ קאא־ק דער אומקערען. ניט טעהר זיןי
 האט ער ״םטאקם״, ?יין ניט האט כער
ײ איין״, ״םײד היין ניט  אין נאר זיינען ז

 איג־ האאוק דער פון אבהענגינ נאנצען
ײ מוזען דערביי און דוםטרי  ״ראכעז״ ז

ײ דארף עם אעבען. זײער  אינ־ דעריבער ז
 אינ־ רער פון צושטאנד דער טערעםירען

 ניט ענטוױקאוננ, און נאננ איהר דוםטרי,
 1אי אויף נאר גענענװאלט, דער אין נאר
 און זעהר איז עם צוקונפט. נאהנטער דער

 אינטערעםע ארבײטערם דעם אין זעחר
 אינדוםטריע קאאוק די צוריקצוברעגנען

 ל^נען װייטער , זאא זי מדרגה דער צו
 נעהן ניט און פראגרעםירען, װאקםען,

 צוריק־ דא םוז אינדוםטדי די צוריקװענם.
 די דאם שטאנד, דעם צו ווערען נעבראכט

 װערעז אנםאננעז זאאען שעפער קאאוס
 די.דזשא־ דאס קאענער, ניט און גרעםער
 םאנופעקםשורער ווערען זאאען כערם״

 ווע־ זאאען מאנופעקטשורערם די ניט אוז
 געװען איז דאם װי ,“״רזשאבערם רען
 יאוזר. עטאינע אעצטע די םאא דער
 מעגד די ווערען אױעיןגאנוםען דארח עם

 זאא ״קאקערוםש״ יעדער דאס איכסױט,
 ווערען און םזועט־שאפקע א עפענען קענען

 קאנען זיף זאא עם. .“.מאנוםעקטשורער א
 פיני־ א מיט אפר״טאר אן צוזאםעננעםען

 צװײ א םון ״קאפיטאא״ א שאפען שער,
,האאוק א עפענען און דאאער הונדערט
״קאטערינקעם״ פאר א מיט ,“פעיוםארי

ױניאז.
*siteI

 ״ל#םט״, געווגטען ניט שמוצינען, א אין
 דאס םארלירען ארבײטער די װעלכען אין

 א פאר קאנדידאטען ורערען און געזונד
)* סאגיסארױם.

^, ’,מזמי* קאז אלעס דאס אוז
m דעם אין ודען יעמאלט* נאר m מאאמ

.

 װאןײ ̂ װערען אײנגעפיהרטן װעט טרײד
ארכײט.

 איז אוץםבלאנזשעז לאנגען א נאד
 ענד- גױארק אין ױניאן טאבער ללאוס לי

 און באװאוסטזײז דעם צו געקוםען ליןי
 קעמ־ צו גדייט איצט דערפאר איזײשוין זי

 אקטי־ אלע םון סופארט פואען פײט׳ן פעז/
 ארבײ״ פארשטענדיגע און םיטגלידער״ װע

 אײנגע״ האבען װעלכע טרייד, אין טער
 טרײד אין אוםגליס דער װאנען םון זעהן«
 שטאסעז עס װאנען פון נענומען, זיף האט

 אעצ* די אין האבען װאס צדות די אלע אפ
 פארביטערט פיעל אזוי יאהר עטליכע טע

 האט םען לעבען. מאכערס קלאוק דעם
 װאך-ארבײט נאר אז אײנגעזעהן ענדליף

 אין איבלען אלע די צו סוף א מאמגן קאן
 אנגע־ עס האבעז מיר װי אינדוסטרי, דער

 גע־ א אין אװעקשטעלען איהר און וױזען,
 און װאקסען קאנען זאל זי לאגע זונטער

 םארװערטס געהן זאל ז' ענטװיקלען, זיך
ביז טאכען, װעט דאס ריסװערטס. ניט

י ׳

״דיס־ די צו סוח א גראד« גרויסען א גאר
 ״רעארגאניזײשאנם״, קרימינײשאנס״,

 ארײנ־ װעט און ״האאפערײשאז״־שעפער,
ר ברענגען ה ע , מ ע י נ א מ ר א  ה

 און דער-ױניאן אין אײניגקײט מעהר
 ארבײ- צוױשען״די ברידערליכקײט מעהד

שעפער. די אין טער
 דיזע דאס ניט םראגע קײן איז עם

 פאר טרײד, ?לאוקס אין אומענדערונגען
 נרײט שוין זיף מאכט ױניאן די וועלכע

 װעלעז בתים בעלי די אויב קעמםען, צו
 טיש גרינעם בײם אײנגעהן ניט דעם אויף
 אי־ אכית׳ע אן ײגטמ yןyנצyרyאנפp דוחי

דעם״ אין רעװ^וציע א בערקערעניש,
 פון גוטען« צום רעװאלוציע א #טרײד

 פיעל װעט אינדוסטרי גאנצע די װעלכער
 הא• װעט אוםענדערונג דיזע פראסיטירען.

 זײן װעט באדײטונג, גרעסערע א נאך גען
 יענע װי װערט, גרעםערען א םון נאף

 געטאכט איז װאס אומענדערונג גרויסע
 יענעם אין ,1910 יאהר אין געװארען
 דזשענעראל' היססארישען גרויםען,
 טרײד אין אויםשטאנד יענער סטריײן.

 גרויסע אוגזער זיד מיט געבראכט האט
 די ױניאן, טאכער קלאוק םעכטינע און

 באפעס־ אזוי ױניאן די װעט אומענדערוננ
 איהר װעט װינד שטורם קיין דאס טיגען
 מינ־ דעם אםילו געבען ?אגען ניט םעהר

 אין אויםשטאנד יענער טרײסעל. דעסטען
געבראכט טרײד  שאפ, אין ױניאן די הא̂נ

 בעםאר זיף האט מען װאו ^אפ דעם אין
 נערעכענט, ניט גאר ארבײטער די מיט
 גע־ האט טען דאס געװירקט, האט און

 איהם. טיט רעכענען נעהםען זיף מוזט
 די ארײנברײנגען װעט אומענדערוננ די

 הארצען אין כייטגליעד יעדען צו ױניאן
 ארבײטער די מאכען מעגליןי װעט און

 אםת׳ע ריכטיגע, זײן קענען טאקע זאלען
ױניאךלײט.

 1910 פון סטרייק דזשענעראל דער .
 ער ארגאניזירט, טרײד דעם אטת, האט,
 טרײד דעם אין געשאםעז ניט אבער האט
 בײ זאלען ארבײטער די דאס באדען אזא
 אנ־ רוהיג, א מאכען קאנען ארבײט דער

 פאר זיך פאסט עס װיי לעבען, שטענדיג
ארבײטער; אויפגעקלערטע ציװיליזידטע,.

 מני#ן הלאוסמאבער די איצס
 ניס וועט שלוס צום ;

H נאך אויוי מאבען צו אויםסערקזאם
 פונקטד^ װיכ^יגעז

 די אםאל האבען *
 חןר אזױ וױ געטאז טראכט

̂ז סיסטעם בײט ײ צו א  f נעקוטען ז
ײ בען א זיך ז  דאם פארטראכם, א̂מ
 איו אדבײטס״סיסםעם מיזעראבלער זער
 ?ד v י י ר פ א אאס געקוםעז גיס

 האבען ארבייטער די װײל װאהל,
 פון אז אױסגעפונען, און געדענקט

ױ ארבײמען צו כעסער וױרהאיד איז  ו
װאןי?

 ו ,V* זאך דער פון אטת דער
 איז שטיה־סיסטעם מיזעראבלער דער

ץ נ ע ב י י ל ב ר ע ב י ײ א ז  פי
 יענער פון ! צײמען סקעבישע לינע

 םרײד חגם אין װען ׳צײט כטערער
א שטארלןע קײן עקזיסטירט ניט  ײגי

 m האבעז זאל װאס באדײטוננ, א
 סיסטעם דער םרײד. דעם לירט

̂ Ut איז הלאוקס ביי שטילרארבײט
ט| צײט, א אין נעװאחגן פיהרט  ו

 גאנצע די געהאט האבען בתים בעלי
ײ װאס טאן צו דעה, און  ני האבען ז
 |1® םײנונג דער םיט זיך האיען און

ײ גערעכענט! ניט גאר ארבײטער  ו
 שטיה״ארבייט די אײנגעפיהרט בען

 ארבײםער די ווען צײט דער איז טעם
 הטקר געדמנז זײנען שעפער קלאוק די
 טאנופעיןטשוחנר* די פון קאפיחעז די

מ׳ דעמאלט האבען כיאנופעהטשורער  ̂נ
ײ אויב ארבײטעי, די בײ נעםרעגט ױ- ז  ו

 כמןן שנדק, םון צו װאף פון ארבײטען לען
 pn>r .4 םון ארבײטען געהײסען זײ האט
 ‘ פחמאנו! די װאס דאס און ! פטור און
 םון ארבײטען סעטפעל*מאכער און
tut דערפאר,

1װגי* די דאס האט 1910 םון סטרײק

* •;II.m

אויסנעקעדפפט. זײ פאר
 שצאוק• ברידער ניט, איהר דענלוט

 צו טרווכט א כדאי איז עס דאס ביאכער,
̂י די װארום טאן,  אײנ״ האבען בתים בע

 *U וחמ דעטאלט ארבײט שטיק נעםיהרט
 אײנצופיחרןן נעײען י י ר ם זײנען
 נ$ר האבעז זײ ארבײטס־סיסטעם װלכען

<ג בײ ניט דאס זיןי לעגט ? געװאלט  אי
ײ באלד װי דאס שכל, אױפ׳ן y האבען ז t 

 דאס איו שטילךאיבײט, אויסגעלוליבען
ײ װײל דערפאר, טסתטא  האבעז ז
 לויכט אדבײט םון סיסטעם דער אז דענקט

? בעסער זײ פאר זיך
 די צו אלזא, איז, םראגע די
 אר״ הײנם דארפען נויארל, אין טאכער
 די װאט טיסטעם, אזא אונטער נײטצן

ײ אויו• םאקטיש האבען מאנופעקטשורער  ז
 ארבײטער די אײדער ארויםגעצװאונגען

ױ געװען. ארגאניזירט ריכטיג נאף זײנען  ו
 ,*Din םיט זיף כיען האט אבער, שײנט עס

 גאר האט מען אז אײנגעלעבט אזױ איבעל
געיווםען. איז דאס װאנען פון פארגעסעז

 אונזעחן באטערקט, שוין װי אבער,
 צום דאך ענדאיך זײנען טאכער ?ראוה

ײ און געקוכיען שכל  װאף־אר־• פאדערען ז
 נעװאחמ איצט איז װאף־ארבײט בײט.

 מא•־, קלאוט נויארקער די פון לאזונג די
 #ב*לד דאס האםען זיך װילט עס און כער

 סיסמעם ארבײט שטיח דער און באלד
 | דעד םון ז*ד א זײן װעט טרײד דעם אין

פארגאנגענהײט.
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 װןגםעם טאנוםעקם׳םורערם, װײסט עםליכע די פון האגדלונג שענדליכע די
 פארשוױ-דזן ניט זאל און ניט םאר םםרײק, אין איצם ביז נאך זײנען ארבײטער

י*’ 1׳ ױניאן. וױיםטםײקערם דער פון מעטבערם די פון וועיען גען
 טאנוםעקם׳טוךעחן פארביםענע עטלייכע די אם פון האנדלונג ךאזינע די י
 אזוי שטעחען וועלכע ארבײםער, די םםרײקער, כראװע די נאר נים בנונע איז

 קע«, זייערע איבער יקרות איצםיגען פיונ׳ם בײטש דער מים קאםף. אין לאנג
 איגםע* די אין גום אזױ פו??ט איז עם נאר— אונטער, ניט דאך •זיך און.גיכען

 ®אר־ דער אט אז איצט, שוין ארבײםען װאם װייםם-םאכער, אלע דו פון רעסען
סטרײקענדעשױעםטערהאבעןאזױפיןול זײערע װעלכעז פון קאםף. כיםענער

%'

אױםנן ליינט קען דאם • װע^ען!י נעװאונען אוםבאדינגם זאל אױםצושמעהן,
י  דרעםםײקע, און וױיםם דער'ז םעםבער.פון יעלער נאך אױג פיהדם'װערען,

 םליכם איהר אדער זיין זיאליםאן פארדיענען, און װעלפע.ארבײמען ױניאן,
ױניאן־פרי, פאר קאםף ײיער אין שװעסםער און ברידער מוטיגע ײיערע

 מים ױניאן דעד פון מעםבערם צו-אלע דעריגער ויך װענדען םיר ' ;
r* סםרײקענדע יזיייערעי «ו פליכמ ׳הייללגע; זייער צו'טאן א״פךוף p m i׳ 

 י“זיען:̂. א צו װערען געבראכם ניט װעט םטגײנן דער ביז און ?זומןםםער,.
 פינןן די װאך יעדע -בײצױטטײעקגן. פארפעהלען זײינימ ענהיזאלען

 ס ביז־איצם נאך די כאר רעליעף־פאנד, צום פארדיענםטען זייערע פון
; ■ י וױיםם־םאבער. דע

^ דרעסמ*זקערס און װײפמ לײדרעס באארד עקז. ל אןו ױני
_____ .  -  1 A .
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T i* itB די םין *ro w ■ר** Trs 
 :אײצ ,קײן ׳ןר׳שימנען נ*ס א*<

 םזן טעםינסייט די וו׳ןגען .רצפארט
ii'DW! ימיטינען tP ,̂וי) כאאיד

 נעקרױודעט״ אביםעל ויו ®יחאמן
tie tip pjr אויסצעםײטשט סאנמ 

tt די jtii'oipitwf נים איז ivbp t 
w j p וואט װענען ניטא איז it 

 גיט שטיסט מײנוננ דיזמ אנער יימן.
iro די n tt• איז, אדת דער tt די 

n v o ip itp i אהטײו״ זעחר איז
 ןװשםאנד דעם אנבעטראכט אין :דינ

p t .טעמבערס די *ו ענםפער אאם טרייד 
 ער־ ניט זיינעז חןפארטס i״p ײאס טאר

t w r r, א ניאכען דא איף װעא pp'or* 
מרקלעריננ. אמרזעגאימ

t דעיםי) אירזאכע די 't, דער װאם 
 אײפ־' וומדענס ישותח דיזע םון שריינער

 צו צייט טון באריכטעז *ו איז עס (אבע
i *ייט t פױאען װעלכע טעטכערס, די 

i t  T t דעם װענען טיטיננען, די נאזוכעז 
 אלגע־ אין איז לאפאא, דעם jib אדפםאנד

 אעטערנע־ די װאס “,דרעפט ם״נעם
 אפיסערס די ,(עדרעפטעט״ חאט שיאנאא

jib דעם פאר ײניאן נשכער הלאוח דער 
 אויף סטריייו, מאכער מ״סט א״ריס

 איז פיר און (עײארען, ,קאנסקרייטעט״
 דיס־ לעצטע די םון זײן צו יםגעקודע;1א

 אײג־ א*ז דאריבער װערען. צ-• ארתשד צ»ש
p צ״ט קיין פאך t נ־ט נעאענענח״ט חיין 

ijtnw אבװאהא נארינטען, שרייבען «ו 
 אי) נעײאיעז אטענדעט איז אפים דןןר
p»p או  אאקאא cm אנבעלאמט װאם ז
 פאמעכאעסינם ניט אין םארזעה; ניט איז

נעזוארען.
 אױס״ איז כױר װארום אורזאכע די

nmt\ ־די סיסי־ ליינגמד 
 וױיא ,v* אנדערע, אאע וױ ססר״מערס

pig• נײ־ אױסנעפאאען איז חאח ם״ן 
 נע־ דעם כױט באקאנט זייענו־מ תשױחי,

 דער װ*לט און טענמען. די מיט און נענד
 אין אױף געײארען געםעטעאט סםרײש

 מען װ*אט ״טעיער גאיז אוט די
WWP אונ־ סטרײקער צו איבערא*?ען

 די .25 אאקאא םון אױשזיכט דער
Dig אבער זײנען וױיסט־״שעאער טאון אװ 

 איז אאגע, זעאבער דער אין חןרוױיאע
*V, ̂אעגעז, מײגע און  כרידער די ין

 ה*בען װעאכען דדשענינגס, און מוגגאסי
̂ובען סטרײה, דעם ד*רטען ^עשיחרט  ח

 איבעראאזען ניט יןענען מיר אז וממיחאט,
דגט, סטרייקארס די  איבערהױיט אוטכא̂ז

 וועט אונז אז געריכט זיף חאבען םיר ןחןן
 דיזעאבע םיט חאנדאען צו אױםקומען

W־ O T אוכי־ זעאבע די כטעט אונטער און 
 ־ איבעראא סטרײין. אונזער אין שטע:חן\

 װ׳נט אויש׳ן סטרײקערס די אאז*, וע\,
̂אט  אאײן אונז םאר שארצאטען חײסען -$ו

n אונז םאר אומעגאיך טאכען און וחנג 
oywp אונזער םון צײט אין טאן צו 

ססרײק.
 באזאר־ נעטוזט #אאזא #חאבען םיר

n  uh טיט קענען מיר איז סטרײקערס 
 אנבעאאננט װןוס אז #זאגען *וםריתנחײט

̂אםען סיר ח*בען דזשױרזי נױ ̂־ א נע  ב
 איג״ וױיסט דער אין ױניאז א סאר דען

 םאר פעאד ברײטע גרױסע א און דוםםרי
̂יאנאא די  h אמאניזירען צו אינםערנע

 װארקערס גארמענט אײדיס םױזענדער
 דז^וייזי^די םון כרעג נױארקער חןס םון

 צו יעצט געחערט ארכײט װײםערדיגע
 םאחןןידע״ די און אינטעמע^יאנאא חןר

 סאראינטערע־ זײנען װעאבע אאמאאס, גע
 וױיסט די וױ טרײדס זײערע אין סידט

 הי״ און זױז1 ;דרעסעס נדשיאדרעז סאכעמ
̂ידע״ אנדערװער, דחןסעס, םאנא  עטכר
װ. ז. m חןרם,

n יעצטיגעד דער םון טעטינקײט 
 םיט *י׳אםור׳ז ניט טעז שען מזאקוטיװע

 טע<״ אבװאא וױיא כאריכט, הורצעז *ױן
W י1אײ אנצײגען ניט םינגער מיט׳ז 
 די האט דאס *ט אז זאגען, און װאס1

im 'piw fW נײעס. א‘ אאם אױפנעטאן 
אױפ״ װעגען סײנונג די איז וױוס
 נײע םיט ניט ניפוט׳ע, א נ״עסען
 די װערען געמאצט <ןעז װאוגגע;

סעחיגסײם װױטעס  עק־ אן םיז או̂ן
 םעהר םאחןרס סאא םיעא ז^וט^וע.

אױםצו״ פעחיגקײט און טאקט
 פאחפטארקאן און •אזיציע א \\

 דעם אין און נײע, א נעםען צו וױ
 אויסי עקזעקשױוע די זיף האט חמויגט

(צ״כענט,
 נים דינען נײעסען עקסטרא קײן .

גע־ ניט איז עס וױיא נעװארעה וען
 נויטײענדיגקײס מיין איז

 נזד איז עסזעיווטױומ די ןוכער חנ̂ם
i אױ«י ןמ&יוי ?pnp סון can

ױניאן. דער צו און ש*« »ום חערינקײם
 איז ענערגיע און צײט פיעא זעחר

 נעוואחנן אינעגעבען די׳עסזעיןוטײיע פון
 איז וואך-ארבײם די פון פראנע דער צו

 מע״ דיזע װעגען אבער דיןסה״אפ. םון
 םא״ טטעאוגנ גאנצזנ איחר pg טיגקײט

 איח ארטיקעא^ בא?ונדער א זיד דערט
 אאע דאס באטאנען, נאר איך װעא זאד

 האבען אאמרעקונגעז און סטראשוניןעס
 באאיעפאוםען צו ציעא זײער פארםעאט

 װאס םארקעהרט, איז, n עקזעהוטץוזג די
 געײארען איבערצײנט טעחר אאץ וױיטער

 װאןײארבײם pD נויטווענדיגיןײט די אין
 באשטאנען איז ױ גאר אפרײטאר, םאר׳ן
 ׳װאף א דאאער 50 םון סיןײא איהר אױף

 געהיײ גוט מעטבערס די pפ איז װעאכע
ױ אבער געװארען. סען  וועאען געזאגט, ו
 אר־ באזוגדער א האבעז דעם װעגען מיר

 אפ־ איז טעטעסײט איבריגע די טיקעא.
 ארנא־ צו איבערחױפט געװצרען געגעמנן
 אז און.אויפצופאסען טרײד דעם ניזירען

 סיזאן אעצטען טדײד אין צױשטאנד דער
בענע־ דעם פאר װערען אױסגעגוצט זאא

 דיעזען אין און אפרייטארס. די םון פיט .
I ערפאאגרײף. געװען זי איז הינזיכט

גע״ איז איהרע אױפגאבע ערשטע די
 סענעדזשערס די םיט אראנזיעירען צו װען
 דזישאינט די םון אײדז׳שעגטס ביזנעס און

 אייכ־ זאא עס אז אזוי, אפיסעס באארד
ץ טער  און טרײד, דעם ארגאניזירעז צו זי
 דער אז זאגען, זיכערדױיט טיט קענען כײר

 וױ בעסער ארגאניזירט יעצט איז טרײד
זײן ניט װעט עס פריהער. איז עס װען

% -cV« עי נ י עז 18®־ ױ 8
/ז

 אז באהױסטען מיר װען איבערטריבען
םאאשטענדיג טרײד פון •ראצענט 98  אי̂ז

m חני צײגעז ipp דאט אמאניזירט,  a a t o m  ^ >p
̂אכער ,bPFD ־עיא h ור j ^  w  p|l*

ױ pg ערםאאג, געהײעחןר  כיעםבערס די ו
 צוױיטען דעש אײגער געטרײט האבען

 בא־ םריהער ײעט עס װער אריבעריאגען
 אפאיקאנ־ די אפיאו מעהר, נאך צאהאען.

 מעסבערס קײן נאך זײנען װעאכע טעז,
 באצאהאט םריהער האגען געװארע;, ניט
 אײנטריטס־געאד. זייער װי טעיןס דעם
 אפ־ די בײ אטביציע םין א געײען איז עס

ײ אז צײגען צו רײטארס  געװען זײנען ז
 װאס טעחס, דעם באצאהאע׳ן צו עחשטע די

 מעמ־ די אז באװייז, א פאר אן נעמען םיר
ײ אז פיהאעז בערס  טױזענ־ מיט זײנען ז
 ױניאן. דער צו צוגעבונדען םעדים דער

 דמס די מיט געווען אױף איז דאסזעאבע
 גע־ ניט סען האט מאא קײן נאר צאהאען.
̂ם  און דױס די רעגעאמעסיג אזוי צאהא

ױ םיעא אזוי  אפיס, אונזער סיזאז. דעם ו
 עקס־ אנגדטטעאט האבען מיר אבװאהא

 האבען העאםען, צו אויוי טענישען טרא
 אאעטען צו אטענדען געקענט ניט דאך
 דעם אםען האאטען געטוזט האט כיעז און

זונטאנס. אפיס
איז, אאהאא םון׳ם צושטאנד דער

 צושטאנד, באיהענדען א אין יעצט #אאזא
 םרײנדאיף, ברידעראיך, אײניג, סאאיד,

 סאאי־ א טרעדטורי, רײכע גרויםע א טיט
 און באארד עחזעקוטױו םאראײניגטע דע

 קאמפס־אוסטינ דיסט, געזונדען א מיט
 צייט די וחןן און קאטפס־שעהיג, און

 ארױס־ קעגען מיר װעאען קוטען, װעט
 סאמע אין ״דױױזיעס״ אונזערע שטמאען
 און אטױנישאן טיט באזארגט םראנט,

Btr,?אוםלןעהדען ניט זיף װעאען און ״ 
ײ ײאנען ביז צוריק  קריגען ניט ױעאמן ז
ײ ײאס s ל«וטט. ז

 דעם אפיס אין ;,״טו האבען מיד
 טעמ״ די רועאבען סטעטי, קאנסאטפ״טאן

 שטיצען צו אױף בא״שאאסען חאבעז בער&
 טעמ״ אננעגריםענע די pc פאטיאיעס די

 אראנ״ אעצטע די וױ ^נעא אזױ און בערס
 וועט וועויען, געטאכט װעאען דשאטענטס

סטעטפס. די ארױסצרגעבען אגםאנגען טעז
כיענעדזעער. קאםלער, פ. •

.......
ךינג. ארבײטער פץ מעמבערס

* m ־ »

בײ״ םון ברענבדש פוז טעדבערס אאע
 פון ?ןיאערס די אויף אדחעסטערס, .דע ן
 םוזיס * אונזער סון דאיארטמענטס אאמ -

 צו אײנגעאאחנז פרײנדאיד זײנען םקוא,
 טאי טען3 דעם אבעגד שבח דיזען תוממן

 ערשטען אונזער פײערען װעאען כױר וואו
 קאג־ ®ראכטפואען א םיט יאחרעסםעסם

 •קרײ צו געאונגען אויך אונז איו עס צערם.
 מאר־ .אאפרעד מר אבענד דיזען פאד גען

 י. נ. דער pc האנצעמדסײסםער
 אויף איז ער ארהעסטער, פיאהארםאדס

 וױא־ אונזער pc סופעראינטענדענט דער
 םאר םרײ אײגטרימ דעיארטסענט. אין

 קײגע סקוא. סון שיאער pg סעטבקרס
2 .incm p
•אכמנרשון# מײםחמ { ן

True translation filed witir the 
Postmaster at New York City on 

May 2. MW, as required by. * the 
 of Congress approved Oct. tth. Itt7״

known as the “Trading with the
Enemy Act״.

 גערוםעז איז וואס קאנפערענץ, די !
p.נעורארעז c .פאד־ יסרײמגו• פרץ א. י 

 בראדוױי אין אוחננד דיענסםאג אײן
 ריעןיגער א געורען איז האםעא סענטראא
ױ מעהר ערםאאג.  דעאעגאםעז, 200 ו

 אידמזע גרעססע די פארטרעםען װאס
 געוחון אנוועועגד זײנען אמאעזאציעס,

 םאר־ די אין גענוטען אנטץא האכעז און
ױ האנדאונגען  עפענט־ די אריפצואװעקען ו

 אויף פאגראםען די וועגעז סײגונג איכע
 די אין און טזרדדאייורא^א אין אידען

 הערשאפט פױאײשער דער פון אענדער
בםרט.
 ער־ אן געװעז איז קאנפערענץ די
 צאהא גרויסער דער דורך באױז ניט םאאג

pc פארטרעטער און פערזאגעז װיכםיגע 
pc אויך נאר ארגאגיזאציזןס, אידישע 
 די און באשאיסמ פראהטישצ די ורך1

דעבאטען. װיכטיגע
שי־ צו געװארען בא׳שאאסען איז עם

 םון כדפערמאן צום טעאעגראכיע א קען
 האנגרעם. אידמזען םון דעאעגאציע דער
 פראטעס־ װערט טעאעגראסע דער איך

 פאאיא־ די פון רציחות די געגען טירט
 דע־ אידייטע די און אידזןן, די געגען קען

 האט זי װאס אנגעפרעגט װערט אעגאציע
דעם. וועגען געטאן
 גע־ װערט טעאעגראטע צוױיטע א
 אוים־ די ײיאסאן. םרעױדענט צו שיקט

 אײ איז טעאעגראמע דער פון ארבײטונג
̂גבען ספעציעא־ א צו געװארען בערגע

̂שאאסען אויך איז עס  צו געווארעז בא
 וועאכע פחנס־בװרא, אידישע א עפענען

 און וחמען פאמזיעדענע דורף זעהן זאא
 םחןסע עמאישער דער אין אז םיטאען,

 אאע די וחנרען םארעםעגטאיכם זאא.
אידען. געגען פאאיאקען די םון רציחות
 רעקאמעג־ אייד האט קאנפערענץ די
 עקזעקוטײו ערוועהאטמר דער צו דירט

ױ שנעא אזױ רוםען צו ל.אמיטע  מעגאיןי ו
טאסעןײןאנװצנשאן. א

 קא־ עקזעהוםיװ ערוועהאטע גײע די
 אאע נעהסען צו אױפגאבע די האט םיטע

ױ ישריטע מעגאיכע  די ערװעקען צו ו
 שױדעראײ די געגען מײנונג עפענטאיכע

אידען. אויח רציחות כע
גמײא- ערעםענט איז קאנפערענץ די

םון נדשערמאן דער װאאדעח, ב. פון רען
 פרץ א. י. פון האסיםצ צײטװייאיגער דער

O ■ ■ ■ ̂־־ײ~■

 גערופען האט וועאכער פאראיק, ?זיי^בער
. עאמאסאונג. דיעזע
ץ pg האט װאאדעלו ב.  עחןפנונגס־ זי
 ד/.אמעריהאנער אז אנגעװמען, רעדע

 טאן^שוידעראיכע זײ װעמן ניט *וױיםען
jjn די גענען יאאיאקען די pc רציחות 'g, 

 .חנרצעהאט פרעסמ אמעריקאנער די אז
 צױ האבעז אידען ךי אז און דערפון ניט

 די דעם. יװעגען גע׳פוױגען מױן פיעא
 דערפאר האבען םאראײניגטע,שרײבער

 מא־ צו אום האנםערענץ דיעזע גערוםען
 גאײכגיאטיגהײט. דער צו ענדע אן כצן
 אויםגע־ מוז עס אז ערהאעהרט, האט ער

 גרוי־ א אױף פראםעסט א ווערען דריקט
 אמערײ די אז אזוי אוסן, שטארקען סעןי

̂ער  די אז הערעה מוזען איהם זאאמן קא
 הע־ איהם םון זאא םריעדענס*?אנפעדענץ

ױ רען.  זאא פראטעסט דיעוער אזוי ו
 טרויער״ א דײד צי ווערען, אויםגעדריהט

 פרא״ גרויסע א דורןי צי דעםאנסטראציע,
 סקװער מעדיסאן אין טעסט־פארזאמאונג

 אר- די פון סטרײק א דורך צי גארדען,
 אויסגערעכענ־ אאע דורך אדער בײםער,

 בא- דארף דאס ־־־- צוזאםען מיטאען טע
האנפערענץ. די שאיסען
 א געװארען ערװעהאט דאן א̂י עס

 קאנ־ די םיהרען צו דרײ pc פרעזידױם
 דרײ פון םרעזידמם דעם אין װענשאן.

 שא־ אברהם :געװארען ערוועהאט זײנען
 װײס־ האאפעח, דר. ;טשמרמאן ״מער

 םעק־ מאסקאװיטש, דר. ארן טשערםאן,
רעטער.
 א ענטװיקעאט דאן האט/זיף עס

 און ארט דער װעגען דעבאטע שטורמישע
 םרא־ דעם אויםצודרי?ען אזוי וױ װײזע
 עםענטאיכע וײ אױפצואװעסען און טעםט

̂ט גע־ g*4 של\ס צ
 ני^רװעהא־ די אז באשאוס, דער װארען

 אויסארביײ זאא קאמיטע עקזעקוםיװ טמ
 דעם װעגען פאענער פארשיעדענע 1םע
 מאסעךקאנ־ א רוםעז כא ?ודם זאא און

 אר״ אידישע אאע װעאכצר צו וחננ^אז,
 דעאעגא־ ערװעהאען זאאען גאניזאציאנען

 אז געװארען, ערסאעהרט איז עס םען.
 איז קאנםערענץ דיעזע װאס פאהט דצר
 גע״ גערוםען איז זי כאטש ערפאאנ, אזא

 װייזט, םרײטאנ, אעצטען ערשט װארען
 מא־ גרויסע א דאס מענאיה איז עם אז

 צװעק זעאבעז דעם םאר םען־קאנװענשאן
ץ זאא  קור־ א איז ערםאאג גרויסער א זי
צײט. צער

 דארםען װעט קאמיטע עקזעחוטיװ די
 מאסען־קאנ־ דער םון צײט די באשטימען

 אין דעם װעגעז װעט עס און וועד&אז,
וחןרען. נעסעלדעס קורזרען

 קאנװענשאן ׳ ט^קערם קעפ
y עפענט i מא״ וטען דעם • 
װניאן קופער אץ

מײ־ קעפ די פון אפיסעס די אין
 ײניאנס, ארבײטער מיאינערי »יז קערס
 גערו״ שםארק זעהר אעצטענס זיף האט

 קאנווזמשאן אנקומענדער דער םיט דערט
 ײעם װאס אינטערגעשיאנאא, .זייער םרן
 םאי, טען1 דעם דאנערשטאג עפענען זיןי
 רי ;רואך, א איבער אנהאאטען װעט און

 די און נויארק אין זײז װעט קאנװענשאן
 אאץ געטאן האבען אאהאאם נױארקער

 דע־ די אז געהאנט נאר האבען זײ װאס
 הא־ זאאען שטעדט אגךערע פון יעגאטען

 זאאצן pg באקװעטאיכקײטע[ צאע בעז
פ;ים. ?כאת שמטןם א קריגען איבערהויפט

 דאנזןר־ פארקופען װעס ערעסגונג די
 t'g םארםיטאג, מאי טען1 דעם שטאג
 געהאאטען וועאען דארטען ױגיאן. קופער
 pg נעסט pc רעדעס באגריסונגס וחורען

pc ױניאן. דקר םון כעאסטע די
קאגװענ־ דער ערכ גראד ײאס דאס

 -ugrigc מײקערס קעפ דער האט שאן
 די עס וועמ סטרײקס, עטאיכע געהאט

yo נאד סאכען קאנװענשאז־שטיטונג rg- 
nyc:gojn צו־ םאקס געהױבענער. און 

 סעקרעםער, אgרyדזשעג דער קערסאן,
 דער פאר ערווארםונגען בעסטע די האט

^Jg^gc דעם pc צוקונפט
 בא־ צו האבען וועם קאגווענשאן די

 רע־ ערנסטע ןrײנצוםיהרg וױ שפיעכען
io דער pg* םארםען o n i,g־,pg y די 

 מיטעא געפינען wjsivn װעם קאנווענשאן
pg ױ ײעגען pg דורכצוםיהרען דאס ו

אעב׳יי•
■ •יי  עם11 קאנווענ׳שאן סייסערם מ

 jmmJV ווענען בא׳שליםעז צו חאכעז אייד
 ׳טםיין םון ארבײם דער jib םיסםעם די

 ון• דיזער םיט צױאנזען און ײאר אויוי
ו1א 9&ארס י 1םי םארלאנגען it י  מאי י
ארכײמדװאך. ׳אאכדימ 44 א חןוכען

 װערען באשפראכען אויף קאנווענעא;
 אעצטענס איז װאס צוזאמענשטויס דער

 אמעריקאן דער צװישען פארגעקומען
 פאר־ דיזעז און אייבאר אװ פעדערײשאן

 בע• װעט עם און סינסינעטי, אין באנד,
 אויב האנדאען צו וױ װערען שפךאכען
םארקוםען. װידער זאא אזעאכעס

 זייער פרעזענטירען און דאנקען
טשערמאן. שאפ

 םענדאער די pc ארבײטמר די מיר,
 םט. טע27 װעסט 27 קאמפאניע, קאאוה

 צו דאנהבארקײט אונזער אויס דריהעז
 מאקם ברודער שאפ-טשערמאן, אונזער

 ארבײט טיכטיגער זײן םאר צוקערמאן,
 א אאס סיזאן. גאנצען PT'in שא« םאר׳ןי
 איהם מיר האבען אנעריןענונג פון צײכעז

 אאם חויז־ארטיסעא װערטםואען א געקױפט
פר^נט. א

קאמיטע, די
גראםמאן, דױימאן

שערמאן. מאיר
 דאם באמערקען צו ווערט איז עם — ב. ^

 בײנעשטײערט אויף האט פירםא די
פחוזענט. דעם צו

6םילװעד ל. n פון רעזאלוציאן
שאפ

 סיאווער א. ט. pc *רבײטער די םיר, ׳
 דאנח א אויסצודריהמז בצשאאסען האבען

 סאר װויאן אונזער &ין בעאםםע די צו
̂בייט, גוםער זײער  האמנן די וועאכע או

 . שאפ. אונזער םאר נמאײסטעם
D ^ Jבאדאנקען צו או̂י באשאיסעז יר 
 ןgשואפ זז. בר. שאפ־טשערמאן אונזער

 וועאכער ארבײט, איבערגע^ןנער זײן פאר
 pg ̂פgש ^נזער פאר געאײםטעט האט
 ‘שאפ״טשעי *iyuig אויך באשאיסצן םיר
 גאארענעי א םיט פרעזענטירען «י כיצז

 אאם סאױ־באםענס גאאדעגע pg טשײן
̂/ פזן צײכען  אנערקעגוט

רעזן .

. • .אויםזיצעז דאם םוז מען י
 םריײ חאם קאנס׳ג^ץ־ןױמער תר

 ייר םיט םארט׳» טען28 דעם אבענד מאנ
 : נילד פאלנעגדע דאס םארגעשטעלט

 פאאר םען12 ים׳ן1א װינקעא א ־אין
 דרײ זיד נעםיכען חאטעל מעהאלפין םון

 זיןג האט זײ |1פ אײנעם איז ציטע^.
 דער jib נענעראא־׳פסאנ דער נעםונען

 גע־ חנר »ױיטען א אי) אםםאםיאײעאן;
 דדײ דער מניאן; דער «) נעראל־שמאב

 םארגע׳פטעלט זיך םיט האט *יםער טער
 ד*ם לאנד)• (פיעעם׳ם ״נ)ו־םענם־אענד/

 אט ציםעד. נײטראלער דער נעװען איז
 ם*ב■ די נעפונע] זיף חאט ציםער רעם אין

̂וםיטע  ױניאד דער םון בא׳פטעחעגר ק
 זעאבםם טיןי )1א שאעזיננער םר. םוז זײט
 «ן אםם*םיאײ׳»*ךזײט דער &ון און
 גאר־ ומררי םר א̂ו סאן םר. װײם, מר.

 )taw ם1מא דחי |1ם אאיער. זײער דאז,
 םאם־ הענרי דר. «niM אויר דארט איז

 ttijni ׳פ1«רעסטי צואיעב אוז קצװיטש,
 1מחטי געחאט אוגז מיט מיר ה*בען

 אסעריפאן jid *רנאנײזער דער פר״כי,
אײנאר. אװ פעדערײ׳£אז

 אעצטןןן םײן פון וױיסט איהר װי
tw wס די האט ארטיקעל, ^ fp -a fאאט 

 אין ארכײם אימר םיט ווערען פארטינ
 ׳פאאנט זײגער חןר נאר צייט, ׳פטונדע א

 נײחג )1א «װעאף, אויו )1א עאוי צעחן,
jm nn פון ניט זיןי *Jart חל אמיערע 

 ציהען דעלעגאםען זייערע און לענאטען
jio p אפט זיך m t אום ציםער W זזאל־ 

t  iro ״גע־ אײנענעם דעם םיט נאראט«ג
g o  tm g  ■tfua .n s "a x a r ?inga ײ זו

 יראגרעם נאר נא־םעגם־אעגזע אין תר
 אעצ־ חאר. t י1אוי נעטאכט ניט װערט
 אז םארנע׳פאאנע) זײ האבען-םיר טענם

 .דיםטעאר־ אויננעחמטע םאר שםראןי די
 װענינער גיט אי) צאמזטעחן זאא דזיפעם

 וו*־ זעסם »י םעחר ניט את װאך t מי
 דיםט׳פארדזעטען, תם jib געהאלט כען

 ,ניט : םארלאננט חאבעז זײ ארבײטער.
 םון םעהר ניט )1א טאג t םון װעניגער

ױ זײ חאמז דאנײ װאנען. םיער t י f* 
 ריה־ it ענטזאנט אבסאאוט און נע׳טטעאט

jm חאט מאםסאװיט׳פ דר. ארט. םון זיף 
 האט םרייני ױדדפין ארײננעםישט, זיף

 עם נאר... אינערצייגען, זײ נעפחערט
̂אפען. ניט האט  ניט, הענען ,מיר נעה
tiw אי« ,“ניט טאת) םיר i( איינ״ דער 

 אםםאםיאײ׳טאדםאר־ רי ענטםער. צינער
 1אאט«1ו געגאויבט״ טיר האנע) שטעהער,

 ה* זײ נאר נאנצונענעז, נרײט נעװען
 זיי םאאס. זײער םאר נעהאט סורא בען

 געאי־ פענטיג רייחען/ וייערע אין האבען
 |1א דעמאסראטי אנארכיםטיטע םון טעז

 האבען םארשטעחער זײעחג סאװיעטען.
jjnuta נעהאט םורא  n דער 6םי זיך 

״ װאם דאנט נעמארעז. גענעבעז איז ז
 געװארען דערװייא איז זײנער תר

 אונגעדול־ געמארען זיינען נזערע1א צװײ.
 עס אז םיחאען נענוםען חאבען םיר דינ.

t גיט םיאײנט וועט  it  jroip םעםעא־ 
 *ױן איז שאעזיננער יחגזידענט טענט•
 מאנמעל. זיין נעםען it גר״ט געװען

ט it םארגע׳טאאגען איך האב דאן , I f 
ם 11ט א .1א ד * ז ע צ י ז ס  דער י

 צדדים כײדע ט׳ער.1*׳פ t געװען 1אי ׳שכצ
 םאכאנדערמה). זיך נעװאאט ניט האבעז

 האט jro או11 פאל א געװען איז דאם
 אח נערואד מיט jrooro געםחט זיר

 גע־ : פארגע׳פאאגען איו האב דערםאר
 דאם jit ען1&ױםזי אעצט, צום ביז דואד

 איז “,אויםזיצען )ib מאטא די אלעס.
 )1א נעײארעז, אננעטמצן איינ׳שםימיג

 נאראוי כײדער נעזעםען. זײנען םיר
 ברר זיצענדינ, דרענמא t געכאפט האט
 צר זיד “.זיצעגדיג האט ׳פאעזיננער דער

 םאחטימר׳ט זיף חאכען אנחןרע געאעגם,
Til ז. א. רויכערענדיג,
 םארטאנ ׳פבת דרײ גאןי האלב ער׳צט

 *םפאסײ די .אויסנעזעסעך. םיר זײנען
 אעצ־ אונזער נאכגעגעבען האט איי׳פאן

 ,זי־ |ib םארמאטערטע םארשלאנ. טען
 ׳פבת נע׳טאעפט זיף םיר האבען “צענויג

 זיך אויםצורוחען אום אהײם םארטאנ
 1 <פבת ?אנפערענץ, צױײמעז םאר׳ן
בייטצ^ אודר

* * *
 דורבגע־ איו םצםטענ roenp די
 נאך זײנען עם נאר נעװארעז, נראכען

 מטעתננעז. צאהא גרויםע t םארבליבען
 אםם* די איז קאנ«ח(נץ צװייטען צום

פאנאנס, נייע םיט נעהוםען 1םיאיײ»א
 סרישע םיט צלמ11 פארשמחצר, כ׳כױין ,

באקעט־ trot נעניםע) זיף האבעז יצחית

 אםםאםיאיײצאן, חנר )ib אבצר,
איו ער טײנונס אנדער נאנץ t האט

 םטוירצ ונא
נ׳ר האם ),

 םארנע■ איז ׳טמכדען םון םראנע די
jjn גראכם fiw. זיך האט אײןי 1םי ווער 

 אחיםרד אא1 פראנע די tt גערינט עם
 טטוי בתנא מר. דענאטען? לאננע םען

וםסאםיאי•
טי »נדער

 אױןי פ׳פרה t םאמן n 1םריח<1̂ געױען
̂וטאט נעםאיף, פראגע, דער  זאאען ,44 אנ
 אך.11 « ?וטמתז 46 ארבייטעז םיר

 פאטפראטיט.. אנעטענדינער tt זיד דאכט
pm עאי םיט t jw tii עס םיר ויאאטצן 

מר  עם איז אבער יזןצט אננעטנמ)■ וי
 נאשטאנען זײנען םיר שפעט. צו נעװען.

̂ונחן). 44 די י1י1א  מטמדעךםחר די שנ
jm ני«טpרtB בצלד איז נע fiivi םיט 

 שטוג־ איתר ״װיאט װייחש־פמנע. דער
 אסיאײ־DDt די נע׳םעגח׳ט אבעןn ,“דען

 ניט אײך םיר ,פענען םצרשטעהער, שאן
 מר־ חאנען םיר .“װײדדשעם מײ) מבעז

 זיײ שטערען, די איבער tt. : קלערם
 t״p נתים בעאי די ניט אין טיר ניט נעז

 טרייד אי) פאטימננץן די /tijh.מאי
 ביי־ אונו jnt נעםעטעאט דאם זזאבען

 אנער םיר םחען מ״דזשעס חעכערע חמ;
 זיך טיםינען ארבייטער די װײא קריגען,

זעהר. )it זעחר איךדעם
 סאנפע- 9אל צחאםען זיך troip אט .

ן ריחננמ י  (גייטרא־ .נא־טענם־אענד׳ י
i.צימער), אעז t( נעחט אט tro תו  טי

 איבערנעל* Burn פ)נאד די )it אחיס
גיי־ 1» חגלעגאםעז םריחמס די 1צ זען
jn •מיילע א?« צדדים IinfMfJ until 
זיי יאעכער. נײע פארצןוחגן until און , 

 די טןר ■ראצענט פינןי נעבעז וועאען
 די פאד «ומישט *tail או־נײמצר, שטיפ

 ידי ראר פרמעז \&$ י «ד*וגײטער,1ו
תן;1שט  דאאער t נעבען ועאעז1 ז״. נ

ito מחר אנער װאו־ארנײטער, די 
i” P נעבען ױעאען זײ :ניט; סצנט t -חע 

 צדפםי־ !צל׳ה טיר אבער — רײז מרען
46 it  tro שטונדען t .י ױאף  עהנ־ און ו

י אנגעםיאט האבען םאר׳פאעגע איכע  ו
 אל־ צום trout[ זיך. האבען םיר אוםט.

 |-1א זעקם באויז אויםזיצען. טיטעא: טע[
 געזעםע! םיר זיינען שטונדען דרײםיג

 דאןי זיינען מיר אבצך פרא[< דער יןי1א
 װײדזש־ tit שםונײוז די אויםנזמעמן.

im 100[« נעםעטעאט איז פראנע fii 
 האבען מיר נונסטען. צום אונז פראצענט
 האגע) םיר »י םעחר נעקראנען

 האט םםרײס דער אײדער ערמצרםעט
 nfn וױאענדיג ניט tit יםנעבראכע'ן.1א

 חאט ם4װ טאקי, ,u כט:rטוw ױ\ איןי
 האבעז װאס צואיעב tit נעװאאט זײ זיך
? נעדארםט עם זײ

m m m
 שפריכ־ חםישער א עתעץ זאנט «י
 ניט האםט ביז *«,ה נישט (ft. :ױארט

n טײך״. דעם אריבערגעשפתננען t Dfn 
י בײ nut jjni[« זיכעס  .unt»^B)fP ו
 איבער־ פראנ;ן ערםטע11ש לי זיך דאכט

 (fט יעדען םיר האבצן 1דאן — נעטומעז
י tt עתוארטען געפענט  tjnumvufp י

 םראגצ די .until אפנעבראכעז זאלען
tie מאא אײן ין1ש חאט םטאפעתשעס 

 אלע ׳ציין זיינעז טיר ריס. א נעםאכט
 דאר־ tit jit עלעװייטאר, ם1צ נענאנגעז

tro חאט T t tro אראינע־ מנעקערט,1א 
jrou יוי1א ם'1שא ײיעדער ז1א פאוטס די 

 סאנםע־ די יינען1 אנער, מיטױאך םארנען,
̂צף אפגעבראכען דאך רענצען  נעמארעך

 א םראנע. |1טא אמ ט1אא דער איעב
 דר. נעװעז, בתמ םיר ײנען1 צײט טאג

 צר ײיערער אבער t)it האם טאטפאװיטש
אגענד. דאנערשטאנ זאםענגעבראכט

 פט1געם שח םיר האבען מאא ראט
 באױז חאסעל. אםםאר «לאץ, נײעם א אין

 דינעז צדדים בײדע |1פ סאג־פאטיטעם
*unit .מניאן־םארשמע• די םארםראטען 

 ינגער,1שאע ■רעוידצנט unit(וײנען הער
 אע־ םר. באראןי, םעסרעטער משענעראל

 טיר אלײן• איר tit 10 .pf> jib מין
typfn זײ־ א צמײ 1בי יו1בל נעםיטעט 

 םײער די האט מען װײא םארטא^ נער
 jroPfiB פארשיעועגע אױםנעצאשען.

 tit הרננענאננען זײנעז אגריםעגט נ׳ם1ם
 אלע חאנעז םיר נעמארען. אננעטםצן

T ועהט dp tt נעפיהאם t ,לאנד u it  tt 
it ם1גשל דאך עט11 שיןי ץער  |PDip]f 

 ועם1 םטרײפ גרױםער דער tt tit ברענ א
ענדיגען. דאר ענראינ זיך

 אז פאיצדענע1צ אבער םאוםאטערטע,
פארלארען, נעהז ציט »עט אי־נײמ יײנזער
חיים.'' א נענאנגען מיר זײנען

* * *
 נים םעהלען נאט, ראנקען האטעצען,

 -pwfp לעצםער רצר tit יארפ נמ אין
נזד אפנעהאצםעז t't סטרײה d'jib ךענץ

דיגערםאן. עליאס

 ומזללאנד די האטעל, נייעם א אין װארען
pm. ןיךי זיינען טיר jroippifpottiv 

 upjib רער נײטאנ. ײנער1א 2 פרײטאנ
it| יענער jib dpjib אנריםענט t't נע־ 

 1ארעךאז11נע דענאטירט געמארען, אעוען
 דאכם אטענדטעגט. אז םיט יך1 נעענדינט

ױ  נצר ? םון-אלעם jmtnp[ פטצר ין1ש י
 tpp טאחםח j״p (יט. זיך נאפט — שא
 נצך ענדיג1איבערלא ניט פארזויכער ניט
 טיע־ t מאבענרינ אדער חצרנן א «יד
 געשא־ חאט טאחםח *־iptiit חשם. םען
tpa םראגע די id( טאהמה־גײגיה״. די. 

o איחר m ניט ײםט11 איחר כי̂ג די 
ipu אײו מיר יבט1ערא זײנען? «ײ 

 (אר tP)"t דאס — שםעלען1פארצ זײ
 אט םטרײ?־ברעכערם ^עבכ^די די פשוט

 מעא־ טער־?ינדער”ארנ עצליכע1םנע1א די
י מאחםח. ttt אין נענארען tmvii נע  ו

 tro Bit^Dtn געשםעצט, ייך חאט םראנע
ײ? מיט  ער־ חאנעז נאים כעאיי די ז

 ארכיי- «ערע1א דינעז ז*ם tt קאעחרט
 נוער1א 1צ נאלאנגען «ײ tt טער־?ינדער,

T טיר טארצן דערפאר tit טשפחח t םח 
אבער האבען טיר צנטואנעז• ניט וײ

.n4

j" t  i n׳M a p  u 
it( . בײ  untnt] trotctt) «t 

tt^tt זײ n "t 'itt 'ii tirntt T t 
troto w• ינען1נעפא ײנ׳ח1 עם ‘ 

u» r אחער u  .t'nt nuro tit
 אסאם^ײשאד אלם ערשיענען ײנע)1

 רי unit[ יינעז1 דאס פארשטעחער•
if אדאפטירטע די םיז ,טאטעם״ ii“ 

 םיט unit( 5פו t't פם1צ די בײנים.
,ניט־נעזעצאיכ^ים.״

 פרזר די ייען כייז. ײנערt 1 ערשט
t't vj נעסעטעצט ]t o  tit tm tut אלע 

T t jtnfn אתיטנץכאפט t't גאם t*3fn 
 םט1א ,כשר׳ע״ טיט jrorot געטםען טיר
jid װ ; יארפ. נ

 רעו נעתיערט האט מאכען 'עאו״
 די נעדױןרט האבען טענ 9 סטרײס.

lvumvBOfp. ^ ע  נע־ איו שריט י
oaotp .אױםדױעחננ, די נעמארען tit ׳L 

 jib ארנײטער די tw ?אםםם־נײםמ דער
t״j ױיט fit ערםאחרוננ די tit די t*' 

 ארבייםער־פיחח* די jib בערגעבענחײט
 טד םענאיד האט ײט,1 צװײטען נ׳ם1פ

t מאכט t t ענרע. זיענרייבע
'«״t (it מאכער מ״םט די נאר ואלץן

 [jtofJBO« אועלכע ײן1 שע«ר ערע
 יסטדיי• tjmw ײנען1 ״t מי מניאדלײט

tit *tp םעגען דאן tויכער ״ t״t םיט 
H- ׳׳ צוקװפט. דער P

*iuP•?'

ן ע ש ױ ו ר צ ע כ א ט ן נ ו א ל ה
״ גילדלעד) ײז (פצענקעס
—כררד׳הע• םון

*וואוטען.. געתוםען דיגען «לע .1
Dfu njrvuw w w t זאגט איהר :

t הערט  t " t  T t םעשח, טשיפאװע 
t*t D fii געװארען איבערגעגעבען םיר 

 װעצ־ חשענם,”נעם־א1בי א פון nio נדוך
ר  t"t יםעזft* 11 םען t« נישט ױיא מ

)tro t• 0 ױיא, «ר(ft חברה־ ^וינער דער 
jw טרײען םאן, ufn o n נאר שפיצעא 

«5fo.
ft* העצםען נאט איהם ! 

f  t*f — טשיפצ־ די איהר האט אט
:מעשח װע

t 't  os .עס זונטאג tit )')it t 't 
 אחיס־ האט *ם1ע ש* רבוט דער *ינטיג.
 tit פוטער־פאם, דער jib tit די נשאאזען

t  t 't  dv .ארב״ט דער 1צ םארנניגען 
t't T *יגט םען נ«ק. נישט tro דארי t 

 חהט tro tit שפעטער, אביםעאע בעט
 ■*ײצעס, די tit גײנער, סיעדע די אױס

tit 7«ייטען די tro O fii זמנרעבט »t  T 
 צױאםענגעדרעחט ויצענדינ װאד, נאנצע

 די איבעד שװיצענדינ t't דרייעז, אין
.op**p.׳ * . ״

אביסע־ כאטש זיף װעט םען נמ-גא,
! אטעם דעם אפנאפען צע

 -pif*p די צײישעז דא אנער וײגען
 רחמנא הארעםאשניקעם, »זע*כע מאכער

*, 1י ,האס*ערם", אזע*כע *צ*ן,  װאם [
t t ממלט די(אנצע 'tנאד פאר(. ״ m נ f*] 

jt*m באנדעצע, א נאך i t( איינם!... נאף
tro tt עצאזט ײ1 װא*ם) — tro*fii וײ 
 [־”p tit שצ■ אין׳ם (ענעכטי(ט נאראי

fo* װײב דער 1צ אה״ם tit נישט קמד 
כאפען «בי [עסוסען,  ■אר א נאו אר̂י

tit ,B iro" נאך t ח*ער״!1,ט פאר
o״ jft tro tt חאםצערם.“ — t 't 

; ! שײף דאןי(יט
 חברה־*ײט ע*כע1א זיך פערערען

tB)it B אפי? it) מטש גאור, טאקע t 
'*?T i t  pot מjypjii ! ) f נאך T i t 
 — ! »(טצ( כ׳מײם, — מע*כע ,tit די

T װאצט i t אביםעצע שצאפען געװאצט 
שועטער...

 “״הארעפאשניסעם דאועע די נאר
T פאתינען t ביםעאע דאם ניט א*ײן jit- 
 ײ1* ןנט»(־פארטא(1 םאטע tit טאדתה,

״־* ,ןןריץ. שאי אין זײ םען
 אמים־ ויך mn» *עצםע די כאטש

i (י1' די א«ענארט אבי ),9נעש*א< f ! י 
tאר ivp iro  —  un o fii די טאהי 

 ויך וציבט דא |it נארען... (ישט “[יע1»י
םעשה. רעכטע די אנעט

T שםעהט i t בױגעם־ ינער1דא דער 
t11״ B » rtnדי מיר דערצעהאט ע*כער 

pbt'*B t,־.היםםאריע״  T i t  'P to אויוי 
p נעחט און טא(, in t צו t עװיםעןשאפ) 

t  *i'it עםען, פײגע — נאם (עװיםער) 
j »- ! 1פ*יע it י!י1 שטע*ט pjmt בײם

•trontii .הא**
i מט1ם'ס — שטעחם ער f יפ«ן1*1צ 

t אבער דעתעהען אידעצ. פארשםײעט 
o n ער ב*ײנט (עם־אײחשענט1בי 

iroiut**w t. שטעהן
Dfii — םחעט — טעהר, דער איי 

as — ביזנעכדאײרזשעגט, *n אימם

־

t 't דאך tD)it,) אימד ט1ט װאם־ושצ 
?fn

 יזר ט5פיה אידע* פארשמײעט ו*ס
תאיי6 m זר צס■לא ̂אךב גאר ,ז¥ n e־־ 

: ענטפער אן מיט
iroipw t ער — 't ,װאטשעך, i f 

B ניט *ft קײגער it troip ...]וונטא
a« גײדע. ין1ש «ײ מאטשען

tt .א שטעהען וײ וױ גאר  boip ,'it 
 םײ־ ב*ײו דאר t פארםאפעט *ויפען1צ

i איי((עפא*ענע מיט דע*, t  ivpt3( ינד1א 
O םיד ((יט י(ען1א (ע*אשענע fn p ff 

 אײג־ אײו איף »ע* אויער, אײער אד,ער
t ואמען  n io  t טוהצער״ איברינע פאד. 

Dt *rpjjp t טא?י ױעם t tפרי(ען, שר
B t  —  inn t  *utsf״ii't  ,Ti'p3 (! j*' 

tin ארגײט׳מ. שאפ איז ארײעעהן in m 
*t נ*ײכם — מענשע צװײ די אבער

— nאס t 't םטײטש, ? מעחר דער 
!, זונטאג
^”P tt געשמעז.ײאטשען״ 1אי ךי — ־,

to ם1א ארבײטען (יט *ft נער jit.״)
t אצבעדריט1 שוין זײ שטעהען it

Dfu ,Tt'pn  .“t ir o t iv זיד איד יצל^ 
*i א*ע ברייען, *אנ( ” ii סוטם t  |t tt־] 

Jro די רערזעהט ארבײטער, דער) tn tB• 
 (עטראפיגער, t ו'vחז,roש ,כ*ײבט טע;

it| טענה וע*בע די * (ים :
troiPi) t ער — 't, פארשטעחט 

I ױאטשען מיך, איהר
tt האס עם T t ין1ש J  « tia'*pw3f 

p עס אס ,d*h (רעםערער k ין1ש *.•fiiw 
 .ביזנעם• דער "t האט ש#עט*יך, רען

tro א״תשענט u w a n t אחם T t אין t 
D זײ tit ראד, iftw מח tif*n :

T הערט — t אײז, אקארשט Itn 't 
lit טיר !אידענעס ojni י דאד(ישט איהר 

 מאי־םחאײפאנימאיעם, — «נ*אפעז״
 0זײ איהר מאם *יעב1צ דאף װײם איך

iroipvi .1« איצטער אייר (עהט אהער 
p הײם א ױנטערה״ט t ענתשאיעט״. 

̂גראעף אח װײב אייער מיט אייך  א סינ
 און ,“ױטהאדטם1.ם אייערע םיט

ft* אום טרעפע( גיט דא א״ך איך Jit ̂
{טאג ? פארשםאנען !

nm ם1ע* t 't פאנאנדערנענא[־ זיף
t הארצען אין |1א גען 't מען lPiiw 

im 11 ןי1כ*־ם n t ilמען אם D in 
,ארױם( קענעז טאנ, פרי״ען א האבען

P ift . t  | iitB in jnf.,pntt t  p t 
T אכער t  tnjtt מיט t .סי*א, פרײ(ד 
 אבער ״צענט״, פאר א מים ני(ער
 אביםעצע צעבען! *יינגער םע*ע

lift יכט* ! . .
פארשטעהט איןסער —

Pf*P« *יעבע

Liu*'•a

mm

“ױיי

fiiw

ak& ׳
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בר־ר־ר־ר״ םר־ר־ר־ר... .2
ױניאז, ?ופער אין םיטיגנ א איו עס

h 1סי טיטינג א & f i .אפרייטארם איינס 
װארט. דאם ה*נען

 8 מים איר א אױןי זיף• הויבט עם
נאליציא־ אױןי ארוים שרייט און באארר

; גיש־ל׳»ון «■
װאף־ הייז נישט מיר װיצ׳ןן אונץ —

 איז טרײד ק^אוין־מאכער דער ארגײט...
בר־ר־ר־ר... 1או מר־ד־ו־ר...

 װי איהם אױןי אום זיך קוקען אלע
v m דער װיל װאס בײדוואונדער. א 
אל־ צו באלענאלע, א ער, איז וואם איד?

םערד? אן דא טרײבט און יאהר נוטע ךע
 מיט׳ן הלאפט טשערמאן דער נאר

 זאל שװיינען. זאל מען הייסט און האמער
 איז ענדינען לאזזןן בחדער דעם םען

םיינם. ip װאם *רויםזאגען
p״ חנר i r' פארט זעצם :

— PP אונץ םיף... איהר םארשטעוזט 
 רער װאר־ארבײם... קיין נים מיר דארםען
ip א איז סיואן מאכער ,קלאוק v iip, ער 
שנעל•״. אוועס געהט און שנעל אן »םט

או:ץ בו־ר־ר־ר... און טר־ר־ר־ר איז עם
 ארײנכא־ יאנען, זיר, איילען םיר דארםען '

tpt, ,םערד... װי ארבייטען אױםמצען
בר־ר־ר־ר.,. און טר־ו־ר־ר ם׳איז וױיל *

 גרויס א אױסנעבראכען האט האל אין
געלעכטער.

 אז איחגן, אזא מים טענה׳ט געהט, .
 הענם ארבײטערם די אין טאקי ס׳ציגט

מא־ קלאױן רי אז מאב?ן, tnpt iv 1ציי8
ר  זיד אמיםיאנעז דארפעז נישם ז#מן מ

 האלטען און ארבײס דעו־ בײ נשםה די
 םלאכח די כאפעניש. און יאגעניש איין אין

גאר־ די ווערען.. נעטון םײ װי סײ דאחי
 חרף ווערען. אויםגענייהם דארםען םענטם

 אויםגענעהם ניט קלאוהם די װעלען גס א
tp ipn. וױיניגער ארבייטען װעט סען אז 

םיזאן דער בטילא שױן װעט — שסונדען
באסעם די ווןגלען ברירה א ײערען. צײנגער ____

■e y' .נשמה־ארױנד דאס װאס צוליעב זמונען 
? יאמנימ

 אייד, טחןנ איד טאחי, וואס *וציעב
i n טר־ר־ר־ר און נר־ר־ר־ר ...?

ײז םארלירען נײטט וױל .ער 3 . ז

־8P סטײװסענם אין מיטינג א אויןי
_ip u r איד עאטערער אן י1אוי ןיך מניבט#

װארט. דאס במט איז
:אײן איהם אין זיך סוק איןי

p איד, ^יװער א w צו קרוב אודאי 
eOT4 /*אײנמןלעף. *ױ\ מסתמא האט י*ה
 און גבאי, א איד אזא איז הײם חןר אין

 צו הכבוד יראת מיט אײן זיף חערען
ײז  הויכער, א גרוי. איו ער װארט. ז

אײנ״ מױן עםוואס נאר איד, זדייכ׳ד־יגער
דער־ יאהרען, םון נישס איז עס מגויגען.

 געװארען סוטואעװאטע איז ער איף. prp י
צעהנ־ עטיליכע אײנגעבױגען מטעהענדיג

פרעס־אײזען. דעם איבזןר יאהר רליגע
 צו אײן הוים מיך איף הער צועחטט

 איך זאגט. איד אאטער דער װאס דעם
 אז געדאנקען. איעענע מײנע םיר סראכט

 ׳עוין איז װאס #זיןצ צו איןי זאג איד, אזא
 אודאי שױן האט און »אט י*הר 60 גאאד

הא־ 8שא אין געהן נאד דארױ אײניק^ף,
יאהר־ §אר אעצטע זײנע קען און יעווצן,

a אײגזןנער זײן אין רוהיגקײם אין "P 
 א זעהר דאס איז — אױסהעבען גישם

צייגט, עס !סימן םיאוסער און **עכטער
היב^ א גאר ג#ר, דא נאף איז אז<עס
 ארבײםער די װאט גערעכםיגקײט ביסזל

̂ן נאך דארםען  נאןי איז עס און ! קריג
 און ״גריוהננסעס״ ביס^ היבש א גאר דא

 דארפען ארבײםער דץ םארוואס קריװחנס,
y t ״ברויכד ?ײערע מיט רעכענען8א גאד 

״ מבזגר״.
ױ איך, חןדהער דא און  אצםעד דער ו

: 5קו צ^םערדינ א םיט אויס ?זריים איד
̂ירען נישם וױא איך — ׳ ®י םײן םאר

. J
אאץ״װאק־ םיט אײן םיף חער איך

אתומענטען. זײנע צו שטױנוגג
 זײ,יונ^דםאחד קעגען אתיס םחנם

מן, מ  זייז מאריציחנן נישם װיצ ער וױי^ י
!... דך»אב

, ; נעמיכסע זיין דערמהלט .זןר
 זמחט איהר ווי שוין, איו ער —

 א 1שוי האט םענש, עלטערער אן
ײ יאהחס ניםעל אומד קלןווקם ג

אוחניזמ־ דארם לעבמן נאנץ זײן :ייט.
 אגי 1דארטע מזזנד גאנץ זייז און

 קײן יויצם שויז ער האט ׳גו
בא• דער איד.ם .האט גיט,

f 1 יי̂אי » SMitasCb,

n י t « ם 9 ר 8
ן ^ א ם ר ע ל ל ע ק

.(wsynaiyc)
 פארל פןתט דער זאסען, די אנגעטהאן םיר האט הארל

זאסעז• די אנטהאן םיר<עהאלםען האט נליםהאופם
 פײעחןן ווערען צולעגט פרײד גרויםער דער צוליעב זןןלען

!געזאנגען און םעגץ אםהירוננען, בעונ! די י1אוי
!ליים ארעסע וי םון נעצעלטען די אין גאצד
 װאלד דער געםלאקערם העל האט נעכם צוױי און מעג צװיי

 זײנען ארום דערםער אלע םון 'וואלד. מיין — בארנ, אוים׳ן
 גערויש. און טומעל שרעסליכער « ;םײעד־לעשער אנגעקוםען

 נאכם• ביי מאלד רער ברענט העל !ברענען ואל ] ברענען זאל
םייערעז• די זיף זעהען װײט

 די אויןי טוך א טיט וועראנחנ דעיר אוי«* זיצט איננעבארג
 זעהן, תען םמז אז זיך, דאכט עם און, בלײף איז זי פלייצעם.

 שלייםזן די איז אחגרען, איהרע אין בלוט דאם םליםט עם װי
האנד. דער אין און

 זי ?וקם אוינען ברייט־נעעפענםע םארװאונדערטע, םיט
 דרימעל, אין «יןי װיגט וואם לאנהע, רער אױף בוימער, די אױןי

 ג׳ד װאנענם, און םעורלעך סל״נע שםןהען רארט םאל. אוים׳ן
ײ בען ײ לןודעו װאם באשעפענישען, קלײנע זיך באווענען ז  W ז

jro טעטאלצכע » : נלאנץ א עפעם ניט םיילמאל הײ. מים ifp 
וױנד. דער דארט פון ברענגם געשרייען אפנעריםענע ;רײןי א

 םון װאכען אננעהוםען זימען נעוױםער םון :jfe לאננע נאך
 איהר נלײכסעםמ גיסט וואם זון, דער םון זון, הערליכער דער

 ענ־ אין האלם זומ׳ןר רער װעז ערר, דער אויוי שיין תיטען
י זיך. דינעז

 אין געמראנע! שװאלבעז n זיך האבען צװיםםשערענדיג
 «לא*ז איין אויא צוזאםעננעקליבעז ויף זײ האבצן אט לוםט, דער
 אײ ;קן̂*4די<;ת-<ן\»«ו»ו« קךזץ y }IB טי?הײVI*) 1 מיט אט או;

o בער n פון םײל א װי נעשריען, תאנצן זײ טאל. נאנצען 
 ארוג־ שטײנער וזי און הױןי דער אין אױםנעהױבען זיך בויגעז

 אױם־ זײ. האבעז »מאל טים און םאל אין צוריה מערגעםאלען
נעשוועגט. רוהיג און םליגעל די נעשפרײט
u װי טרערעז, וין מוױיזען אויגען אינגעבאתם אין p 

 איהרע 1אי זיר באװײזען טרערען ;זון דער אויןי תוס א גיט זי
שװאלבעז. די פון צװיםשערען Dip נאר דערהערם זי װען אוינען,
r— טרערען און זי זאגט — פמד, װסא שװאף, בין איך 

 ניט- חארץ םײן נאף איז קיינםאל — האנד. איחר אױןי םריםען
סימנעפיהל. אין ראנהבארקײט םים םול נעווען.א«וי

 אלץ טו שװײג, איך פלוידער, איף איהר, סיט זיץ איך •
 שעח׳ן, שטילערע םעהר און בעםערע װיל. איננענארנ װאס

 םײן אין איך האב װמרען, געזונט איהר םון צײט דער איז װי
 נליק םים םוצ און רוחינ איז הארץ םייז נעהאט. ניט לעבען

 כוח קײן ניטא ם׳איז און םרערען םים פול *יז ברוםם די און
אויםצואװײנקן. זײ

איננע־ םארשאםען צו באמיהט זיד האגען הארל און איף
 םארשטעהט אויםער, םארגענינעצם, סארשיעדענע טויזענדע בארג
 חיזען סיט אויםרענען. <עסענט זי װאלםען װאס אזוינע, זיך,

 טעייכער אויוי ציםערען, איננעבארנם באפוצט שםענדיג זײנןןן
 שפא־ םון היםענדינ ארום. שטזונדיג זי נעהט רויזען װייםע .פון

ר םיט קארל כחןננם ציר,  םון פראנצען : װאלד נאנצען א יי
 פארבארנץן דא איז עס וועלכע אין בערען, שװארצע און רויטע

זוטער. tic ריח דער און זאפט דער
אינ* איבערצולעזען איינגעשטיטם אפילו האט קארל יא,

 בא־ איחר <עםעלען. וואם ביכער, זיינע םןז שםעלען די נעבארנ ׳
̂בען גאטיר, אײדעלע זײן שםימע״ רוהינע זיי( זאנדערם.  גע־ ה

 בא־ געקענם האט מען איגגעבארנ. אויף וױרקוננ גוטע א האט
 נע־ אנוועזענד איז שארל ווען נעזונדט, צו נעמט זי »ז מערקען,

 ליפען איהרע זיר 1האב« נעלאבם, האט קארל װען און יחזן.
 האבען באקעז איהרע און שםייכעל א אויף װי צוזאמענ׳נעלײגט

נערױטעלט. זיד
 <וננ<ד קארל חערר טיו האט ח״כט אתםעל, הערםםו, —

 האט ?ײנםאל ! כא־כא־נא — איננעבארנ םרוי ליעבע רוםען
! אננעחםען ניט אזוי נאד מיןי ער

 נעהען וועלכע בילחנר, װאונדערנארע נעבראכט האב איף
 געזעהן, «ײ האט טען תי דעם נאך לאננ זינעז, םון אתיס ניט
 iv זיך זעץ איד j איננעבאת *נעבען זײ אוועיןנעלײגט און
 ר*ס איעעב*רנ וואם טאטיוןעז, די ׳»יל און פיאנא דער צו

 שטראלעז די שםראמען םענםימר אםענע די ײוך 1»י ליעב
_ זון. חןר םון

 לײנם אויגןק, די פארמאכט זי םיד• ותרט איגנעבארנ
 טיר דערצעהל — : ז*נט און סישען אויפ׳ן אװעה קאפ דעם

o m, אקםעל!

ױ אזוינם, עפעם םיר דערצמהל  דער־ אםאל מיר האםם דו ו
 וועגען אדער װײננארטעז, פארםרןורענעם חגם ומנימ צעהלט

 עפעס טראכט fisofns דערצעהל, ים. אוים׳ן םארליעבםע די
אוים.

 און םעשױת הונדערטןר און איגנענאדנ י1אוי pip איך
«tt לעגענדען ip םאר■ איתר דערצעחל איןי זינען. אױם׳ן םיר 
j׳jro שידענע iv e דעם פון געשיבטע די איהר דערצעהל איך 

jm הערמאן גוטבאוימר v ײ פארלאזען. האם עווא וועכחןן  ז
 tic pjm* איז עװא גאר ער, און עווא נליקליף, נעלזבט חאגצן
ם װײס ?ײנער f פאחוץוט •מוײנתן. v 1צ איהם  נים. ז
 נײן, ז צװײמען בײם .פארבלײבען 'שטמנדיג שוין זי מעם

j הערםאן 1צ םי»החמ1א געװים זיך וועט זי »pv
םימהרען.1א «יך זאל זי אז עימ, הערםאן וארט1 עס און

ם ער איהר,־ פאר נארטען א םאחעהט ער  טעראסע, א ים1א מי
o זי ? עמא איז 1װא םאתעתען. יאהרען itw p ניט זיך DiK, 

 יאהרען םיעל יאהחנן. םארגעהן ײידער או; מארט ער אבער
 איהם אױח גיט אבער טוזיערי^ jm דערשלאנען וען1גע ער איז

 אויגען די 11א נאננ זיין אין נלײן אח שטאלץ י איצם pip א
ײן ינטען.1ל זײנע  באםת, ־גלויבם*, איחם: םרצנט םרײנד ז

 ענצוםערם— f כא־כא־כא — ף םקעהרען1א זיך װעט עװא אז
ם .שטיל. בלײבט און ע?ע הערמאן ײ d« הערםאן ומחנן וו 'pp 

id : איהם םרעגט םרײנד זײן האר. d jii d*h עמא׳ן ואגען
ד וחנט זי יכ1א ׳ ?. םי»החמ1א זי

 —עהע, הערסאן ענסםערם — זאנען, ומל.איך ?עגינין, —
?ומזגנרע די וחגנען רעדען װעלען טיר םראהן. דיי[ אין םארטינ

JJW
הערמאן : םרײנד זײן שםײכעלט טחיערינ ppy איז

• י ו דנ«ז 1»י י • • . —
 ים-1א זיינען בלוםען לאטפ, די נרענם צימער עמא׳ם אין

 נװחןם אױפ׳ז ppp הערםאן שסעחם אװענד יעדען נעשםעלם.
פ׳ז1א ים1אר opip ן1א ד באמייזם עם צי דרעג״ י  עקי־ פײן ניט זי

גיט. ע?יפאזש p»p זעהט נמז נײז, פאוש.
w הערםיין י1י1א קוסט פרײנד דער v דו — :טראכט |1א 

 אמי — חאר׳ו, דיין איז שװאד שטארבען. נינען אין װעםט
ער. טראכם

 דער־ ן1א tvmp דאחי אס11 שװעסםער, א האט ־עװא יא,
 גיכען אין tv אנזאגען, איחם jik איהר יענעז1 אלץ איהם צעהלמן

ooip .עסטמר11ש די עװא t» ip פרײגד. דעם סיט חנדט אח
םאר־ אלעםען tic *חנסקײם, איז ;געשטארבען איז מײא —

 — ניט דאם איחם חגוצעהלט — נעשטארבע!. זי איז לאזעז
 11א רייכנצם אין לע̂ב זי אז איהם, זאנט — םרײנד דער זאגט
 אין אז |1א ױם־נצב נרױםער איץ אױ לעבען איהר אז און גליפ,
מן ___________________איהם. iv VI אומהעהחס זי װעט גי

I נוס ־ד-
 יײן געווענדעט חאט ער .ppp הערמאז יארײך ddip אט

אוינעףגלעזער די םארריכט ער — שװעסטער, דער י1י1א בליס
 נלאנץ. ערדישען ניט א םים לױבטען אויגען זײנע אזױ. אם —
א«י. אט — הענד זײנע ים1א שפרייט ער

* םריינד. דער נצרנתלט ! שװעסטער אזם11ע —
נײן. ? נעחערט דאם vpv חערמאן האט

t'i'jp : זאגם עו p, טראהז, דיין איז םארטינ •
*ו?ונפם. דער װענען תרכשםועסען זיןי

רייד. לזןצםע o'ppp הערמא! tmipi 1זײנ« דאם
ע«רנ חןם״ אויי 1זןונםמ וו^ס — » אי

 ױיהעם איהרע שםײכעלט, קאפ, דעם שא?עלט איננעבאת
אויגען. איהרע אין זיך באװײזען םרערען אץ ציטערעז
! אוים עםעס טראכט — אטםעל״ חנרצעהל, —

 ןו־שטיײ ועלט.1 די בענשט tit די ! גאלד נאלד, נאלר,
 שפיצען די או*ף 1»םיל יםגעשפרײט,1א אלעם י1י1א ליגט כעל
tic װײמע די אס גאהענטע די װעלדער, די נראיען. די — 

 פײערעל דער איז נאלרמ נאלד. tpcifJciv כמאליעם ױ1 «נקט
 י1אוי עדד. דער אויף פאלט רענען גלאנצינער נאלדינ א |1א

ײ ; װאלהענדלעד קלײנן — היםןל םון זײם טערינ דעד  ז
jjmpt ײ יוי1א שײםער־הויפענס. סלאםערדינע ווי אױם  גחגנם ז
»ן  גאלדענע .5היםע איבער׳ן זיר צרפפרײט סלאם זײער ן1א די

 די נים זעהם םען היםעל, גאלחגנץם א י1י1א ציטערעז בלמטער
ײ װעלמג אויי ^ױינען,  ױײטען ךעם פון מימער די ימגגען. ז

 עדעל־ םים כעשאםען זיילען נאלחזגע מי אױס זעהעז טאלד
 ארבייםע^ אז *ח םמרד *תם שלעיאז דארט שמײוער.

ױ םערד, די זטיס זעומז גאלד סון מי  ים1א ועהם גאלד סון ו
 גאלרענער א װינד, גאלדענער א מעהם עס אךבײטמר דער
״ ■ נױפער. די פון םריפט נצי

לאםיר

 נעטאן: ”״םיבד. א שאפ םון׳ם באלעבאם
ײ שאפ אין ארבײםען איהם לאום ער  וו

 אי־ זײנע םיט יםםאבען1א tPP ער םיעצ
 דורםאר אח םזוות, מתעבלימנע

 מאו. א דאלזןר 20 איוזם עד צאוזלם
n p jn r ן י  18 איד, לנמר8 דעד איצט ז

M םארערונגען, נייע די ביי איצטער, p i 
א די ני  חנר .ומט ארויםנעשטזולם, תאס יו

Dip ון נאך איהם® wmv .^ארויסשםיצזס
םיגיטום 84אימפיחר« װמט כמן »י ווייל,

.....................

 *v 50 tic נ׳ח8ז צאמיר כעדוױיחש,811
 נים זימר ס8נ an ?ין־ cjni /דאלער 45

 איטם turn ער ן1א האלימן, איהם לוימון
...toivi 8 וױ *־זיםיאגעז

 ןדים שטיימל 8 נענינמן חאם עט
ל *ם נעז8י1 ביז »  םארזי־ איהם 1כמ1איז

ױ אידען, עלנ״ןרע אזוינן אז כמחח,  ער, ו
ד מעלען מ  םיניכװס־װייחש דןם פון זי

jn גיס p v n .זיין תאט ער אויב אז צײדען
*ppii8 טחות

 כשר גאנץ ער ט8ח דאן שאפ, אין געליינט
 מינימם־ תם קרימז iv םארדיענם

הר נאר טאטי »ן וױיחש, !מ
 נים עם האט איר אלטעד חנר נאר

 אניריי' זיך האם ער באנרייפען. נע׳מנם
p געזעצם m t נע״ און אלצץ, זיין אויף 
 1*יי אין איז ימרםצען איין אק ה»יםין

y באקלאגען t :׳v-v ״
זית םארליחמ נאך- ותם ער —

mt,

r'■

n איחוע אוים זעהעז גאלר לם8 ווי ױן. דעד םיט באגאסען ip 
ײ אנער ^ימףחמלמי, איהרע פארמאכט האט זי ײנןן ז  ז
ײ תרך ימן םען ז8 זיר, דאצט עם is דין, י1אז  אױנעז. מ זעהן ז
ד עפילם שמײכעל נלי?ליכער םיחנר, 8  אױסגע־ איהר יוי1א יי
 די אױוי בלויצ םען זעהט שםייכעל אזא ; פכים נערנמן8מ

 ערשנד און נעוױנעריגם tic נעמארענע, געוונדט tic פנים׳®־
םארהײראםע.

 ארויםנעשםעלט האט זי |1א פיס איהרע ביי לינט פאצא
3 1זיי זיןי וחמם8ב אטעםעז םיפען פון איהם. אױוי פוט 8 P P 

פ.8י8 ן1א אתיוי «ער
 שטיםע שטילער 8 טיט ארן איננעבארנ אױן• pip איןי

נ1ד, : W איד י
 הערציכער 8 «ז דערצעהלעז דיר איך אעל םאל ם8י —
 דאם מכיניז. 8 ומנעז איצט פונהט טראבט איר וױיל ?ענינין,

 הארץ/ .גאלרמן מרזםען חאט םאל? ראס ײאם העניניז, די איז
 tic װײב דאם נעוועז אח ױ •1נא«ג אקזר נעזוען איז םילװיא
 איז ניפאלא יונענד, םיט ל1ם מװען איז זי דאנראלדי, ני?אלא
 םים׳ן יניגער1.איינא נעתסען מען ט8ה איהם אלט. נעווען

 איחם מזזז חאס סאלק צװישעז אבער שווערד׳. אונבאזיננארען
 דיר זועצ איד .“״םאלשער אויןי או) זער'8.שלאפל נעתםןן

 ער נעתםען. אווי איהם האם טען סארװאם דעחועהלען באלד
ױ נדױזאם, זעהר נןװען איז  וחד ;לעצענדען סון סלכים אלע ו
 ארונטער־ איהס זאל סען װע; אז נעזאנט, מען האם איהם גען

 םענ־ ױיםיעצ אײלען, פיעל אזוי »וי«י 1ארײ גיתטם »ץ <¥ייס
av\ הײ גרויםער דער דארם איוס לט8י1 חנד׳הרג׳ונט, האט ער 

ױ יםגעזעחז1א םעל נאחגל. א |io שםיץ 8 ו
 צענענחנ דער אין י1איי אז פארשטעתז, לייז8 פ«סט דו

נ',-1א״ נערוםען מעז האט פאזש דעם פאזש. 8 זיך באװייזם  י
 ה** דאם אויגען. 'ױאונדערלירשעהנע געהאט האט ער װייל
« סרויעז• אלע צונעגעבע! נען

 םילמיא, נעזאגט האט — אױמן, דײנע זיינען ׳שעחן —
fjni איחם האט זי c iv י18של איז ײי דערזעתן■ םאל ערשטזןן 

n טד1רזןטסי1דא וי ,אסר w u m  n )ליעג האט “רץ8ד> *גאלחו. 
אוינ׳ן באהוטען  .נאלרען באשמען ליעב האט “יג1«א |18 ,“,

ץ״.8ה י
ױ םלעגען זיי  ttnt't נעבט נאנצע און נארטען אין טרעפען י

ײ זײגען דארט מיםער. די tic שאטען אין  נע־ נעזוןםעזיאון ז
נע־ הןונען זיי מאס נעװאוםט, אלץ האב איך און פלוידערט
פלויחגרנ^

D האט איננעבארנ ip ו האט זי און נעמאוםם יך1א י  *iv ז
 ! כט8פאדבר ip ױי האגען ;עכט מיםיעצ ,8 שםײכעלט.

 שעגםנמ די pb אײנער 1אי ; עגטרע?ם זיי טען ט8ה ענדציר
D האט נעכט ip .פאםירט piv זיר ױי האבען םאל ערשנמן 

 א ?ריגעז n אנגעהויבען האבען קארשען די װען באנענענט,
tp און — ; םארב i די tptnvp טינ זײגען tm ^י p w, האט • 

 קעפ. זייערע איבער נעקציבען שטײעם דער ין1ש זיך
שטארכעז. ׳כעםוזט האבען זײ

w) 8 ה#ט צעניג דעי : iu  c ih  |pbi*wbpB8ttvווי )תצ iv
 D8H צירזננען, טײערםםע די t'8 אויסנעפוצס .31ם־ט1י 8

n דורד זײנעז n n ײ זײנען נעװאחון, נעקציבען  י1י1א נעזעםמן ז
ײ םען ה*ט װײםען דער tic נאלערעען. די  אננעמען נעצענט ז

אחיסנעשםעצט האט גערטטנר א װאם מעךטרענץ,1בל פאר
V ^ 8 C  D1V.

 טיט tiK — פאזש, Qjn tm םיצױיא׳ן גענראכט האם םען
 זײנעז פנים׳ער זײערע יך1א נעװארעז, בלײך צע8 ^ײנען אמאל
ײ איז .נעװאחזן• בצײך מז,ז  הינ־ ן1א אניחגרגעצניהט האבען י

 אזױ נעװארע[ איז — וזעכצער די באװיזען זיר האבען זײ טער
 אײנען זיי) «ז’קצאפען ראם הערען געימכט האט יערער אז שטיצ,
הארץ.

u . ״־ * ׳ ■ " T ־

u געװען איז wmn װי נעצ n .בעורען איו םיצמיא קענינ 
 j’8 יםנעפצאםט1א האט טאםוי ib 8 שעהז, יבערנד1באצ י1אז

r ; 8 ?ייזער׳ם w פארצאננ דעם און ציעבע ישען1» י1?אם 
' ' , . נ?םה נאך

 בעםעז ?ען העניגין די— : אויםנעשריען האם ער 11א
u !באננאדימננ p םאמיציעדצושטערער דעם »ן צעבען דאם 

. הענד םיינע אין בצייבט . .
ױ וזאט שטיצהײט דער אין או־ז צארטע, די דערהערט י

ן אז בעט, איו — :^מינין חנד tic שטיםע ײמע  חןם זאל «
ן לאזען געכם די אין טוזתריג זוי8 זימט ײאם ׳פקלאי, י  ז

. הײםאט. יייז איז זצרקזהרעז
ײו .נעטאן. שםײגעצ 8 ימנינ דער האט נ
 ים*1א ער האט — !באננארינונג מנסען |PP פעגעין ך —
מז BW געשריען ג ױי זיר• סןןרזצטט און םאצ ״

 pro אז מטעז, נןטםען גנאצדעךהארץ׳ האט אמאל םימ
י נעליעבממן. איהר סת יסען1ט פריהער זי זאצ  הזד גים וױצ ו
ײ םאלען װעם עם ױ1 חק, קאפ. 1ז

אײנגענאננען. ניט דעם י1אײ איז םארליעבטער דער אבער
 נעזאנט האט — ער ווי היםעצ, ד«ם tnjn 1«קענ לעננער זי זאצ
ײ תאב;) וױים צאננע 8 פארליעבםער. דער  אײנ־ געפענם ניט ז

װע־ גע׳הת׳עם ערשםער דער צט8נעײ תאם יעדער ישטימן.
װי- ן1א נעװײנט. האבען גאצעחתן די אײן• 1םע8י די יעז.
טוים. biv גרײםען נענוםען םיצודא ייר ייאט דעד

 יםנעהויבען,1א קעניכ חנד זיד האט כמנם8ם רעם אין
פארשםײד א סיט ן18 גאלער׳מ דקב אינער זיף אריכמתעכױנען

%/>*׳:
יל״

IPP^באגגא

S6»iIK
m..

tip• «8 זלד bipi איוזס  isn i.n
 n האט — לדינ,1ש כין איד אז דח,1ם זיר 1ני איד—

נעזאנט.
*8ש א זדן אריין צ1שט דין אין נעפאלען ?צני^איז דער

5yp קאפ. םיט׳ז נץטאן
c»«d ויך. זײן מודה שרעקליך א נעווע! איו עם o p i n 

איננעבאדג דערהערען, ̂באצד
trim, 8 *ננעהױבען חאט םילװיא  iv18 »1י איו זי ז|

 זיין םומצ איהר ואצ זי אז םוטער, נאט׳ס נעבעטע[ האט וי
יאהר. ויבמעחן געוואחזז װאס נאד איז איהר װאם דערפאר,
 יעהרינע זיבצינ 8 וועדען נעװאלט איך װאלט ניכןר —

mpt, מי iv חצ1ט מיר נװטער נאט׳ס צ8ז ?ענינין. 8 ימי־עז 
 איף װען װנענר, מיי( מיט דערפרעהט זיף האב איך װאם זײן,
 װאצט איר ומן אז שמעד, איד נעליעבםעז• םײן חגרזעהז האב

 אין נעשםארבען בענקשאפט ®יז איר װאצט מנ̂ד א גמײמז
נאבט. יענער

 צום האט זי װי־ רעחועהצען, w אננעהויבען האט זי און
נעציעבכמן. איהר דערזעהן םאל ערשםען
 נעחאםטענע די םיט זאצ דעם. אין געשטאנען איז ער —

 ן1א טיש בײם שטיצע זיצען דאםען אזן הערושן װאו װעגד,
 ױעצט 8 איז ביזט דו אז ייר״ זיד דאכט דארט ; שםייכלען

jid איחם איר האב שרעפציןי.ד*רט מרט1 דיר איז מית1דוצ 
 דערשראפען, זיף תאב איןל ן1א באנריםט םיך האט ער דערזעה;,

ױאס. סאר ניט װײם איר
נעזאנט. יהם8 איד האכ — ! 1תאםט אוינען שצהנע —

*T איר ס8אוסט,'ײ11נע ניט האב איך אז נאט, בײ שומר id. 
נעזאנט. האכ איך ױ*ט םארשטאנ׳ע, איף האב שפעטער ערשט

 ? מערטער אוזינע זאנצ! iv פעניגיז 8 םאר דען פאטט
נעטאן. עט האכ איף אכער ניט. אז זיר, םארשטעהט

 8 האנ איד *דט, «ז ריהרען נעימנט ניט דד האב איר
T אוצאכט אוז געםאן איםער t• ט  פעניניז א סאר חמ «»

iv ,נעטאן. עם ה*ב איר ? פינד 8 ײי לאכעז
W אלמ יײייטעז * fi זיצ־• די י1אוי נאגמעגט יהם8 איר

h <נרב« e.« גלײד ציךןקויש tBtiWiH־.-------------
 נע• איהם איר האכ — ? נלייד אזוי 1ביזט םאדװאם —
• •*•;־ םרעגט.

דערםאר, בצײך גיז איך — : געענטםערט האט ער איז
 רערפון איחר טאר איך איז םיירעל א ליעב האב איר װאם

ניט
 נוט זעחר האב איד װײצ חנרשראקעז, כיט ויר האב איך

איז. סײדעצ ראם װער סט,1א11גע
n א װאלסט n ן1א — p נעטאן Dip מען ווען םיידעצ 

? ערצױבען דיר עם זאצ
יא. אז גאט. בײ שװער איך —
— »8 p r r n p םיך J

 Dip מיינע, פרײנד גענעבען. #np 8 סיר האם ער ן1א
 וציוי. גאנ״נז tie אוינען די םאר טאנ, םיטען אין נערזעזען איז
̂בעז מןותן די  יוענרעף1ט גאן jik ים אין פיש די געזעהז, עס ה

V אומעז.בצױז 'R |"י* trip PW אומעז. די ט5רשם*8פ
 וױי- האט ,נאצחוז־חארץ״ וױ חנרמהצט, חאב איו אה

 ציעבע איהר װעגעז ן1א נעליעבטען איחר װענען גערעדם טעי
 איהר םץ שעהנחײט די לויבען iv אױםנעהערט גיט האם זי און

 האט זי ין1.א שטימע הענד, ציפעז, ינ«ז,1א זײנע געציעבטעז,
 גערעדט, וי חאט אמי יא. ציעבע• איהר tic נלי? דאס באזוננען

?עפ. די מנעיןעהרט1א האבעז מאנאכען די אז
! יך1ה דער אין אױבעו זיצט אס11 איהר, שרויעז, א, —

 ! נעםאיענע די טיר, י1י1א dpip — אויסנעשירען. h חאט —
 געביטען ניט זיף איך װאצט פרייז ם1ש ?ייז םאר אז װייםט,

 אײנ־ אז םאר נעשטארכץן איר ױאלט טרײד םיט ! אי'ר םיט
 pc אײנע יעדע נעימז וואצט גציקציר װי ,8 זײניג ר8ה צינע

 ן כאכא־ ! ווערטער אזױנע רעדען געקענם לט8ײ יי 1ײ« אײר׳
 םש8כ צט8ײ ער װעז געהאט, חרטה נים צ8קײנס וזאלט איהר

 ניכער צט8וי איהד האצז. אייער ארוםגענומען נאר איינטאל
 1לאמ1מרכצ װי ניהנוס, tic יםורים אצע אייוי אייננעוױצינט

! 8',8י 'א. עם, ױיס1 איף .dip אײז־איינצינעו 1» זײנ״
im’ אויפ־ געקענט נים ט8ה זי איז םילװיא נערעדט ט8ה

w געציעבטעז איהר ומנען רעמז » הערען :p i tiri סגצי דעם 
4 ציעבע. איחר ®יז

 נעלאכם געױבעלם, האט «י — נײ^ נערעדט״ ניט ט8ה זי
w די ט8 דערענדינ נעװײנם׳ און ip i i מז8ה W V  באקען 8

סרייד. פאר נעפלאמט

 זוי8 און נצי?. 1או םרײד י80 “,אוינ ם8ה נעו־ױינם ן1א
 םים זײנע אװטער שטיינער די אז געװײנט, ער האט ביטער
 די ם8ײ דעם, אײןי יצימנדינ גישט ,jjrwfiivt םינטטצר זײנונז

pi נעבחנכט. ט8ה

 רסען8געײ T* ט8ה ?עינינ חנר נעציטערט. בען8ה נעסם די
וויס־צן. סארגצױוונרט »י געממען jut װערטער םיצוױא׳ם פון

זײ״ 1'1א באײיזען זין־ בען8ה ?נײטשמן סינםטערע םיפ̂ע
. (.PP83 ן1א שצײםעז נו

יט.1ט Div נרייט׳ט נעניםעז םיצוױא ייד ט8ײ װידער 1אי
 פריידי^ ױ18 געומז איו פנים איהר און שעהן א״י נעײען איז זי

D עס ip גוך איהר םיט איצם צם8ײ זי ײי גןצױכצמן י1אז 
m חנר iv מנאננעז צתנטעז m נים און div '.טײט

 צ8°8 םיט צייכעז, » 1אוי כעמארמ תאבען הענהצר די ׳
; האנר. אויפגעמיבזמטין צ8«8 וױרער <»ני« חנר ט8ר<

,ImJ-MV ■C
m s ז ׳י  ;> • ‘.rZ״ , ״

50 סאל8ל
 פאר צ«סע די דווך •

 < אין ארייננעסאן אזוי געמען םיד כען
 סםריי םאכער דרעם און וזײםט

 זייס א 18 אפנעצענט■ מן8ה טױ
8 וזיכטינע אוא i,ווי |־ A םעצדעז 

 ,מחנכטיו דער אין וױיט w צייט
.18יזני אונוער אין זיד did-op ס8ײ

dp םיר סרעחט iv ,נאםערקען p .
c םשיצדחמט די m צא־ יזניאן, םאמר 

 ערשםער דער נעויען איז ,60 האל
 אין אינטערנעשיאנעצ אונזער י tic האצ
 נדי-1־שט44 א עטאבעלריען iv יאר? נױ
 tP38n םיר ן1א ױאך, ארגײטם גע

 סטרייפ. א tm באי»םעז iv באװימן
 קאנשערענצען צאהל א נעהאט האבעז

 2 טרײד דעם אין מאטפעהטשמ־ערס די
 פארטרזד נמוהנז דארט איו מניאן אמזער

 צאפאצ פח.דעם ?טסינמ א טעז.פון
p ן1א בראש, שצעזממר פרעויחננט i| 

 ו אינעחג״ממ iv געאוגנמז אונו איז
ײ װיבאצר ס8י םאנופעפטשװזרס,  ו

 סארצאננ a{נאכנעבע ניט צען
 ײמצצ} אך,11 ארנײטט ־שטונדינער44

 דזשענעראצ א דערטצעמן ויבמר
D זײ בען8ה אינתסטרי, דער 1אי ip 

t נעגעבען o  tm ו8ג אוזי האבען 
tn r o p i א t jn p ir .תאםוי
 ניט בען8ה טיר כאטש אבער

 רזשענעראצ t״p רופען רארפט
ן8ח אינײםםר^ גאנצער דער אין » 

 די אין סטרייט, א נעהאט ר8ל אבער
 ניט־ די אין אין שעפער אינדעפענדענט

 אינצר מרײר, דמם איז שעפער װניאן
 p'p נעחאם נים בעםאר נען8ה םיר ומצכע

 ויך האבען םטרײס דעס אי; קאנטראל.
ארבײטער. 0000 ארזט באטייצינט

I םטרייט דעם תרך m p ד אונוער  י
 נייצ יזענר1ס א איבער גע?ראנ«ן1צ ניאן

 40 ארגאניזירט tvnvn םיר םיטנציעמר.
 געומן ניט נעפאר וײנען װעצכע שעפער,

 מניאז דער tic טאנםראצ אונטער׳ן
 ױניאן נזער1א סאר אז גצױב, איך

 BP יפטו.1א םײנער נאנ׳ו א נעװען ס8י
d או ויה פארשטעהט ip איו p in ניט 

 pc נעאםבצ די .jyoipp«8 צייכס אזוי
d p ,דער צא?אצ ii’ dippipp און אדד8ב 

 ױ־ אונוער tic םיטנציעדער אקטײמ די
 ןײ נעארבײט, מר1ש גאנץ בען8ח ניאן

 םער־ 18( איז יאם1 אלעס נעטאן האבען
 ער־ סטרײט דעם מאכצן iv נעװען ציו

צגרײך.8«
 די DV'orpi פינאכציעצ בען8ה םיר

 וײ חאצטצ) 1צ אום ססרײקערם
 געוזמ״ נויטינ איו «ם צאנג וױ -טטרייפ

 מד לשטענדינ8ם איו םטרייק דער ביו
 םאנוסעפםשור־ מאנכע נעװארען. נען1א11

tic d ip 1פא ויך האבען שעפער די אט- 
 יצנצ.*ן■ אין סטרײפ דער tm עהשנ׳ט

 tm װאכיז, 8 און 6 נעדויערט האט פער
d רער תרך «v בא־ סםרײפער די בעז8ה • 

 בענעפי̂ג םטרײפ רעגעצע! דעם שמען
«ip בער8 m 8 צאקאצ( tmםיט ר 

d־mc נאנצען אין ניט אדבײס דער p  j'D 
 אתאגיוירסא נים הצ8V א 8י 1נא איי

 אר־ דארו« tP« ?לכ?11 סרײד, אין שעיער
 ניכמ איז •צאכ»מז סיר נאניויר?].

 ארנאנױאציאנס־ נרויס?ן א אנצופאננען
 twn dp או tPB8n טיר און קאספיין,

tt ־ אל? נ?צינג?ז אמו  ip c p r p iP 'i 
 *V»m סין קאנטראל אונםער׳ן ברעגנען
 אר־ רpBג8•צpנ דער אט tpipii מניאן.

 «”V םת איו ומצ נאניואציאנס־ארבײס
iv די »יז נאריכמען צייט m jrp p D ip 

D, די »ן םערעז ''Proppipj״.
גרינבערג, חערי

ip m p iP D .לאק JS0

»י

m■

m פרעזענפדרען m  n p 
םשערמאן.

 in HP3IP18 tic ארבײסער די
 .DO pd22 א. 28 שאפ, טאנדעלבוים

 שאו דעם פרעזענטירם בען
תו ח f םיס 18רײכעצם םעם נ 'N 

 טםע זײץ םאר לאקעט מאנד
 אוגו געלײםםעט האמ ער וחנאכע

 ̂עצטע די םאר דעם אין *ציך
 ה^ם רײכעלםאן ברודער סיזאנס.

 צו םאררחמדעם אדבײם איז מיח
 קאנ« ירניאן שא• אין םעז

 תאנען אדבײםער, די ? םיד,
 ארויסגעציעט איהם ארעזעגט

 םיד איהם» צו ד^נקבארסײט
 וועט רייכעאסאן ברוחנר אוגוער

ײן אנמילסען  אוןנױײיסממ, ז
 הע^ען איסער איהם וחנ^נן

ארגײם. ריכםימנ

״L- ׳ - • i

ז
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 אל־ אונזער צו םימפאםי פון ווארט א
 ארכײטער־טשעםטיאן, טען

■ נאםפערם. םעםועל
 *pi האט װאס אוננליסם־צוםאל, דער
 ■רעזידענט צאנניאהריגען דעם םראפעז

 ליײ אװ םערעריישאן אםערילאן דער םון
3R3, געװים האם נאמ«ערם, םעםועצ 

 םים»אטיע אלנעמיינע די ארויםגעמםען
ארבײ־ נאנצער רעו jib באדויערען און

 וואס רעם, אױןי סוקענדינ ניט טער־וועלט,
 די םון עלעםענט באדײטענדער נאנץ א

 1אי jpnpi ניט סיינםאל איז ארבײטער
 םעמועל מיט אײנפאר׳שטאנעז נאנצען

*03PBoxi׳Dp 1אי טאתטיס, אוןי אידעעז 
jriיאהר עטליכע לעצטע די אין וועגינער ־ 
 דער jpn חר־הפלגח־צײכ/ אונוער םון

 לײדענשאפ־ בייוע און שנאח jib םייםעל
 אזוי, לשונות, אונזערע צוםישט חאט טען

po t צו אויפנ«הערמ שממ חאג«ו מיר 
 tint איצט, אגדערע. די אײנע םאדטטעחז

o n גע־ האם ארנייטער־פיחרער אלטען 
 האט וועלמר אוםגליס, אוא מואפען

 הראנ־ אוים׳ן אנידערגעװארםען איזום
pp| ,און בצטd p ניט אופן ב׳פום נאך איז 

מר,  jpt ־יעהרינער70 באלד דער אויב זי
 א אומגליס דעם פון ארויססוטען וחנם

 jpo סען מאםענט דעם אין לעבעדיגער,
 ׳צויידט ײאס אלעם, דאם jr דעגקען ניט

 װאט דאם, אן נאר איחם, פון ax אונז
 אםיצו אונז סאכט װאם אונז, פאראייניגס

 ערבי־ חעכפט זיך םיחצען םיר jptt דאן,
v סוןוט iv i\ אז נעחונקען, צו אלטען, דעם 

ײן  צי נעװידטעם ער האט אענען גאנצען ו
 *p5 נאנצען יין1 אויו• או ארבייטער, די

 איז ארבײכמר,' די פון פיוזרער ם5א מן״
 אז ;pp5d םינדםםען דעם נעםינען nr גיס
 םעהלער םיעלע מאכען נעםעגט האט ער
jp ויין אין p in, םיט ניט היינםאל אגער 
p 't םיר װי אז ;םיהצען און חארצעז 
"»fp i איינפארשטא־ ניט אפט איחם םיט 

 מיר אז צונעבעז, םיר םוזען דאך ,19*
א חאבען  פון מענשען א מיט טאן צו ו

 א סון װילענססראםט, זעלטענער א
 נרוי־ א םון אוז ענעתיע, וואונדערבארער

 — חראפט ארגאניזאטארי׳פער סעו
 ניט ןyp םען װעלכען םענ׳פען, א ב?יצור,

 םעכ* א כריט, און ׳פריט אױף נאנעגענען
i f f, באװע־ אחנייטער די װעטען םיט 
 עו דאם ׳צטאלצירעז, אימער טענ טננ
 םון נלוט און םליי׳מ איהר פון םליי׳ט איז

בלוט. איחר
 ארניי־ *לטען דעם אויס דרי?ען טיר

 נא־ םולםטען יאונזער ר־טעעם«יאן9ט
 צר נײזען בלינדעז, דעם םאר דויערעז

 צום צונע׳שםידט איחם האלט װאס פאל,
 װי אלט אז, חאםען, און נעט, פראנקען

 אזױ כוחות זיינע אכער ןײנען איו, ר9
 בלינדען דעם אויך ײעט ער דאם גרויס,

n>m p'r־p■*> ,ײעט ער *ז ב״סוםען 
 םיר דאם אזוי, זיך, צו מםען ניכען *ין

 זיך װידער םרײ און םראנפ \siV0 ואלקן
jnp^pnF אײנםארשטאנעז זיין צו ניט 

 ײאס דאס, םיט אזוי ניט איז איחם םיכ
ױ םוט, ׳ער  װײל זאנט, ער װאם דעם מיט ו

m דינע אין אז װערעז, זװנעגעבען 
י פון םאר׳פםעהער אלס ננען אר־ ו
נאטפערם, איז מןןםםע זײערע 1אי

 מעהר אױםנעהאלטען, מעתר כלל, א
ױ ומנט,  פאר ײערטער״ ויינע אין ו

נע־ װאך די געראדע חאבעז םיר
םאר־ ביטערען א מאכען איחם

 אין האלםעז םיר װעלכען אנער ־ןי,
 באזונדערם פאר םאםענט איצטינען

 דאס םעחר נעדענ^ םיר װײל וינ,
 סין אלנעםײן אין לעבען שעהנע

ױ נאטיערם,  צוםעליגע זיינע ו
*up צװישען ״חארמאניע איבער

אזעלנע, נאד און ארבײם״ אח
אונאימר־ ׳שטאגדפונ?ט אונזמר

 אג נױט םיםפאטיע פולםטע אונזער
באראף.

לעצ־ םון שוין װ״םען לעזער אונזערע
 לעצטע אז .גערעכםינ?ײט״, נומער טען

 קוטיזו9?ז9 דזשענעראל די האט וואך
 םערטעל־יעהר־ איחר אפנעחאלטעז באארד
 אויו• םילאדעלםיע, אין םיטינג ליכען

 אלע םארטראםען נעװעז זיינען עם ײעלנען
 ב. םים צוזאםעז װײם־ירעױדענטען, 13

 דער,אינטער־ םון ירעזידענם שלעזיננער,
 חשענעראל בארא̂ו אב. 1אי ניישאנעל״
 ליײ דער םון םם־ײ? דער םע?רעטער.

 נע־ האם ױניאן םייקערם װײסט דיעם
 אר־ םיעל טער9םע?ר אונזער םון פאדערט

 םארשאםט איחם ר9 האט דערצו און בייט,
 נפש. נםת9 םיעל אורואכען םימלע צוליעב

 טענ לעצטע די אין ער האט אויםערדעם
 ■ptPF ראל'9דזש« דער םון טיטיננ םארץ
nnaip ט*י ארבײט פיעל געהאט באארד

 נע־ זעתר זײן םארגערײטען אין םײ און
 ־ip ראם אזוי, רעפארט, װיםענהאםםען

 גע־ שוין זיך ער חאט םיצױננ צום מענדיג
 דאך געזונד. נעםםע[ אין ניט ווייט םיחלט

 Tnppo אלם םליכם, זײן נעטאן ער האט
 םאםע בײן װען םיםינג, צום ביו טער
no* כװו פיין טעהר מוין ער תאט זיצונג 
 א'| לייגען זיך נעםוזט און געהאט גיט

 ג׳ד באלד זיינען ד*ו?םוירים צװײ בעט.
 אז ער?לערט, חאבען און נעײארען, רוםען

 דאס און אפעגדיםיםים, םון םאל א איז עם
 אויוי איז ער װערען. אפערירט םוז ער

 וזאספיםאל. אין נעײארען גענוםען םארנען
 א« אינערצייגט, זײנען םיר האםען, םיר
 PM אפעראציע, די איבער?ומען pyn ער

 «»ן װידער ער װעט גיכעז אין נאר דאם
 זײן םיט אמעחן װײםער און אונז, םיט

 ארבײט װירקזאםער, ד.ר9אנער« שטילעין■
 די םאר און אינםערניי׳פאנעל דער םאר

נאװענוננ. ארבײםער נאנצע

 עקזע־ חשענעראל דער פון ארבײט די
קוםױוע.

 העכסם־אונאננענעהםער דער אט nn א
 םון ארבײט אלנעםיינע די איז שטערונג

 נע־ באארד ע?זע?וטיװ דזשענעראל דעױ
 םראנע יעדע העכםט־נעלוננענע. א ווען
 אי זאכליר, אי נעװארען דיס?וטירט איו

 נעווען ניט אמ עס דאם אזוי, נרינדליך,
 ר9איב פראנע, װיכםינע איינצינע ?ײן

 צר חאכען זיד זאל םיטינג דער וועלכער
 םינארי־ און םאיאריטעט א אין טײלט
 נעװאופען זיך האט באזונדערס טעט.

 ענטוזי־ איינשטיםינע, די אױגען די אין
 םון באשליס דעם אין שטימוננ אםטישע

 אויפצונעחםען ױניאן קלאוס.מאכער דער
 און ייאדארבײט םאי ?אםז• א ניכען אין

אזוי םאדערזננען. אנדערע איחרע אלע . 
 דעלענא־ די נעװען זיינען ענטוזיאםטיש

 אויםגעשלאסען גיט איז«אר עם אז טען,
 צײט, דערזעלכער אין א« םענליכסיים, די

 תאםף דער אנםאנגען ויך װעט עם ײען
 זאל יארפ, נױ אין טאכער ?לאוק די םון
 אנדערע אין אנםאננען אייד זיו ער

 אין װי אםערי?א, אין ?לאײדצענמרס
,װ. «.1אי טאראנטא, שי?אנא, ?לױולאנד,

 אין פלאץ נדערM jm «יוי ײעלען םיר
”yp'Yii ^נזערק נענען טטער דעם M םון 

 <ד9 דזשענעראצ דער םון |sm««9־im3 די
 זײ־ םיר װעלכע בײ באארד, זע?וםיװ

 םיר ויילען דא אנװעזענד. ן9געװ נען
 l״p נעותנן ניט pm עס דאס זאנעז, נאר

 די םון dfi«p םון רטM*9ר איינציגער
 זאל עס װעלכען '|M וױים־פרעזיחננטען,

 *9• םון טאן םינדעםםער דער חערען זיך
 פארסעחרם, ענטםוטינוננ. פון םיםיזם,

 שעכםטע, די םים םול ן9יו9נ |9נ”וײ.«
 ערװארםונגען, און חאפטנגען ריזינםטע

iim' מענ־ נערערט ניט װאלםען דאם וױ 
iff, ט9כם שוין זײנען 9װעלכ iw b>M 
«i אין |9װאי9נ נרוי mp, םענ־ 9ױמ נאר 
if f9«ײנ 9װעלנ ״| n p־OMn ארייסמד 

וזייס׳ש »ן שטריי̂כ »ן טדאטען

 אתלמם pm דאם וואם נים,
נמאר־ רעם אגבאםרעפם װאם שונט

 |9זיינ udmP םזובער סלאוה שטעוזענחגז
 יײ איי זיעג דער אז ^עשםימי^ אלץ
 זייר םישט ויעג ם9י םים ראם אן; כער,
דער םאר גלזוכ נאלדענע גייע א אויף

.JM'JP

יואד פאי ארגוםעעזען אײנינע נאך

fp't די מיט פול u ' 'm די אט םון 
 דיר םון םיםיננעז ענםוזיאםםישע

 םילא־ pm באארר עהזעהוםיװ דזשאינם
 ענבשלאסענ־ םעםטער רער pm דעלםיא

 bin'P9«''M וו^ךאובײט הן9י צו הײם
 הא־ jr'^DTO'M־piM?p גאנצער רער אין
זMרלMם װי כםעט םיר בען  נאנ־ ד*ם ̂ו
 אונזער םיט װײטער אנצונעהן prn צען

 nr װארארבײט. nMB *עוםענטאצת
 דער pm פלאץ *םזיםם םאתעהםען װאם

 IFrnnFn'M װעלען װזום צו צײטו»?
 *ײ פעםם אזוי ״|Jm וײבען װעלכע די,

 |9האב טיר דאך, בערM גערצײגט?
 |9אחיםצוזאנ |9םאתענום זיך אײנםאל

dĵ m, חונהען םיר װאס tPam װאױאר־ 
 אםילו דורכפיחרפן, of םיר |9וױל בײט,
 בײM פױולצן םאכען צו םאהר9נ די אוי(•
 אםשר ר.9לזגז 9ר9^ני j'O'tttftm םעלע
 םענשען, FינJײM דא נאך רםMם זײנצן

 tM םײטנ^ די *לץ נאך חאבען װעלכע
 נאר pm שםית־ארבייט םון םיםםעם די

 םון םיםטעם די װי /ipdpi ערך דער גיט
װא^ע:ײמ.

 נוםער לןצםען אין שוין האנען םיר
 שײכות דער םנוזז FגMםר די באריהרם

 דענ־ םיד שטי?**ע"ט. nr םרײחײט םון
tM ,jfp חאבצן םיר tM ,|FP«MP םריי־ 

 שטייד םיט םאן צו אאיםיעל האט ד.ײם
 טט־שבת״, םיט פאטש ״א װי ארב״ם,
nr dim 1אנםע9װאזיל־בא א געברויכעז 

MידיFF9האב םיר םאלהם־װערםעל. ן|
mru w & m a יי • w׳ i n

fpm* ארב״טער דעם טרײבט p̂ f  m nr 
 אונ־ |im שזןנדליכער דאם pm װעלכפ ריי,

 שםידען t«אליין ר9 װײל ערטחןגליכער,
|.Fn״p נע9אײג 9וײנ ייר םאר

 ניט דערםים טיר |9חאנ נאטירלױ.
 םא־ װעלמז nr םיטט אײן םאר געםײגם

 פון םיםטעם וי tM |,93נלו' ttnt'o'M כען
n װאדארבײם  pm םרײתיי̂נ רײנסטפ 

 IFP ר?לערם,9 |9מאב םיר וױ נים. װײט
 פריי־ םון רעדע די p't ניט רחוי«ט9אינ

מ pm ה״ם ח ^ינ  לוידארבייט, םיט ם
 -imp צו |9י9י פאר לײכט pm dp אבצר

FטF,הז tM דער װערם ײאד־ארכיים נײ 
 װענינםטען!יכערגעשםעלט dm ארבײםצר

 IFPTiMD ם9װ רDMtt 9 םומע, דער םים
pm וואד, א פון ך6ם׳ חנם pm דערםיט 

pm P'>m דפר 1פי י י ר פ שוין ער 
ngt, װעט ער ל ע י ם י ו ו ,IFiF'TtMD 

י י ר ן ם ו ו ם » , ד א ר ו  tM'3 ם
 אין זין־ פאר גענונ םארדיענעז װעט ר9

p't .םאטיליע
 pm ,װארארב״ם פון געװינט דער

 דערצעהלט אוםבאשםרײטבאן. און פלאר
iso פרימ דער 1א םעשו/ א ר9אב 1אונ 

 אר־ ר9ד װאס םרײהײםען, די dm רMפ
 װעט ב^הלעז, דארפען װעט בײטער

D'ruonM p n, שזין ויך לוינם עם או 
 בלייבעז nr ארבײטער ם9ד םאר בעסער

 דעדצעהלם םען סיסםעם. ר9^ס דער נײ
 ־itnnM דעם פון דא ציטירען אוכו(םיר
 ?אנ־ ר9ד ערב mpf* 17* פון טײוםענט

^ pm דער צײישען םערענץ m»3 DJ'gFtn 
ערשםענם, tM ,(DוFטשװPFDנוMD וי

 npMM nr צו פיחרען ײאדארבײט ״װעם
 ;ר״9שע« די pM דיסציפלין םחןגליכקר

tK, ,װאדארנײט .װעט צװײםענס tMD“ 
 אר- די פח נחײטעז9לענ9נ די פלענערען

 דדפאב״; 09ניי א ן9?רינ צו נײטער
t*, ױאדארבײט ,װעם נס,9דריט ®tM־ 

 tM- די םון ןFםoרדיענMD די ?לענערען
 ט9וי |9ס װאם ,םפייל״, י9ד בױטער.
 הויד, Mt»וײן ניט פײנםאל װעט ?ריגעז,

 פח tFoojp'TtMD 9 ג 'ט צ ' m די ווי
שםי?־*רבײםער.״ די

 יערען צוערשט ]9אסר»כס3 לאםיר
tM untttMS dpi«| דMז Mtnr f >m "t■ 

pm ,ipo 9ל9װ םיר| jnpt, װײם װי "i 
זיף. |939רשפר9וויד

,otm D"3nMnirn צו םיתרען jm אונ־ 
דיםציפלין.״ ר73גל|9רםר9

jm םײנם דיסציפאין 9»נערטרענל'כ 
mim ,9 ם׳מ וחוס דיםצייליןP| 3 גיטM־' 

p:M3on93.| שםעלם pt• ווי :םראנע די 
 Dun דיסציפליז, mim |9אנה^ט jfp לזונג

m גים I9P נש9ם א w p 3'3M^ ? ־
 ר9ד tM ,avswttnp פון |9ודים םיר

33m3״Fo צײם ^נזער פון jfp וחד פיעל 
o ר9נינ 393'3m־M ifjmדים־ ן9חלד דער 

 םון <•kom פון •um״3nM jm װי ציילין,
”dmh ^fj י9ד9י דעסםװעגמז m חאם-נזד 

f>fd לערענם '3m אםם וױ װײם, נעשיכםע 
*MT1M JtM ODOFP91 |93ה* י90ײ3|«* *1.

 *ו זײ םאר נטוחוחנז
pm דא w d 'm םזרא נתנד װעלכער nr 

 jm *רבײסץר, חייגםיגעד m tM האמז,
M,װאם רב״םער .pm שײז Dpjorpa* *p 

f>pd'3m די מיס pd jpti'm ,פרײהײם 
ifjfp Jgt לאננ,.Knp3'M־tM |»tM| •תל 

 M 0» |9P |FO Dim ,p^B'VDH M*' |9ד
? ז9נMרoר9ב

noM, די jpp't dfomi נים n s i p'P 
 ניט דאד |9זײ«ײג *i93M ,jfdjfo 9פײנ
p»p .די װי סער,93 ווײםען זײ נ»־ען 

 םיט tM ^)"TMrp'DF pD טשעםפיאנס
jm װעלזןן דיסציפלמ ״ינערםרענלינער t" 

 *װנעומחגנליכע אן m נעוון, ניס װײט
 טטרײפם pock פיהרעןיצו jpp דיםציפלין

jfp ^pertPiMoo jwt צ  נלוי• ר9^
93,| tM דער צוליעב צועאען באםעס די 

̂נצרסרעמיכער חײלינש־  זיף דיםציפלין ז
P'Jm 9י9זײ fjf p 'm שנײדען ער1העל ?

190 tM |1M נאך האס tM ,jpt't pm 
r t ־  Dim ער,oרבליM װצנען זיך לם9^

 9כ5ײמ ,jm'jp םעכםינער א צו |9ר9ה9ג
 iH'M ipp«M3 5טא 9םיעל שוין האט

 ותן םיםנליעדער, p-wi'M |9שיצ nr םאכט
 פזור* ,bmf pm נעטדױודעט רען9װ ןײ

̂נערםרענ־ im פון *־גוםענט דער ירס5  ״
 ,I't |935f» נד9אירנ ין״5#דיסצי יכער5
«39359 jfjfp 5Mt אפעצירען nr װיחד א 
ײסר.3אר ענדען9נ9'רד5

נאריש. פשוס איו אתוםענט דער יא,
pm אין דיםציפלין א  •m f ט» און דא 

 "pM D''33»PP'0F 0” 3 ײ3 ײ0 «ײ|
 פון שטרעננטײם די נאר וואדארבײט.

 װי דעם, פון אפ מט9ה ריםציפלין דער
 וײנען שאפ ן י א ײטער3אר די »ײט

 סים־ דער ר9אונה אײניט ייד צװישע!
 IP3KH סיר »י ײס,3שסײדאר םון טעם

 אזא אין ר90ײ3אר די וײנען ן,9נא»יו
 up דעגסען no ר9אײנ ר9ד9י אז א̂ג5
 צונעהםען 9אנדער וי טעכ און ־,pt |9נ9»
 צוױשען דארום |9זײנ זײ .59םײפ ר9י

 תחחא 9*סתא «שמזום .לסײצוס זיר
 אוננמר פנאודשנאח. «ײ |9F't«r הערשם
935ptM אוםשטענדען jpp דער Dip םא־ 
p't jps שםרצננער. וואס דיםציפאין p't 

«pm  pdm די *»י?וען א»אײנינ?ײס די 
 וואו ידארם ר,93א םאריךןהרם ײסער.3אר
df וואס אחדו̂ו אםת׳ע הערשט pm דער 

 אינטע־ נעםײנשאםםליכע פון רעמלםאכ
 אונ• 5םא דער p't tto דאס וױ ן,9חנס
 אר־ 9טייסס די jf» ײט,3»אד־אר טער

 און באלוינוננ ע35ע1די ippip בײם?ר
 נזד p5m או) שטונד?ן, ps5ptn ארבײס?ז

jytpn אונטער דארפ, ױניאן, אײן צו 
op« jjniporotM P35ptM ,ו1 באס דער  י

tPO'tt סטרונעיפון די אנ»ציהען *d h 
 jkp- די סעהר ניטא ססײו*. צו ציילין
np«p ײם?ר,3אר די צװיש?ז i הינט?ר 
ps5jrtt ויו אל1 ?ר jpjpp ,און שיצען 

 jpoipo'tM;5שכ •י 5p dp pd רערפאר
 אונ־ יז5דיסציפ די :פאר??הרט «ונקט

 וועט ײט3»אראר 1םי dpod'D דער כ?ר
 שווא־ א inpt און 3npt p't lPtto שוין

so, ניט יעדענפאלפ p״j -אונ?רטר?נלי. 
P3.!״
 די םארפלזגנערען dp» ייס3.ײאדאר .

 קרי־ צו ײםער3אר די פון ג?לענ?נהײטעז
 אונ־ ? וואם פאר .״,3דדפא נײ?ם א נ?ן

p t  dpoo'd dp3 tpo* ,שסיידארכײם «tP 
3P3r אגשםרענטננ ד?ר םיס אײסנר 

 צוױי ײם.םאר3אר כוחות וײנ? p5m םון
 סרי־ צ( ם3ײt'M 5 דאן \,sviva דדיי און
 ײם,3װאױאר י9אונס נאר ,38חש א נען

«tPO"33M 0P« 3P3P' JP נאר M3 M* 
pdo'd f וים5 נאר און שמנד?ז צאתל 

t״P3 װעני־ ניס איז מ?הר נים כוחו̂ו 
3p» נ?ר, p 'p dp ניט ipjpp טרינפן M 

 pm וואו וואס? פאר ?3משא נײ?ם
53F 3P3? ׳
pp«m d5p 3 און ירט3«רז איצט d fיײ 

און ,jpoMtnt jPDipouiM ד
 אונ־ JPP3MJ חנם 1פארשם?ח dp» איחר

pt 9ײי3 םיז p« .jpdjpbOTk| םאר 
 נײ?ם א טרינען nr שותר t'M אײג?ם
 Dim /ipo"3־tM די tM jos םײנט תשאפ,
jpsgn שוין dpi ,ויר פיחצען תשאפ ttK'

3 ou" ,איהם o'o "t jpp ipd Dip 
difppof 3 ניבdbm״jiri'M tto jp3 פאר־ 

bm f jptp» I'm |P« ,o3npp װאױ אונםוןר
P3'5]P3D*IPttM JM DF3Pn D''33M דיס־ 

*P' J'M tM ,JPD3MtnP JPO tto J'5B'tt 
5 P3'5t9P FDK3 P't jp5pn BMF jpiײרי־ 

s is ' 3ppp5b pt .ואריממ־ װאך t'M 
tx ,3k5p *u p ״3 די םון אײנס נארP3 

M. Otnpn DP 3PTM ,p't d5kdpi 'JPP 
tPttM • JD'5PP3lf̂־P3'5tP3D ,דיםציאליז 

 sn5 ip, שאנס1ד S"i lPJ״t דאן און
pm  dp iptm ארבײטער, די גוט א»י 

 אויוי odpb jjnr't וײ או ארפײטעז, װאט
 Jpd ptp ד?רםאזי און עצער,5פ וײמ־ע

 אײ' דזשאב. pp«t p'p jppip ניס
 שבל• סיט Ftps א ארנומ?גםירס װאלם
 שםיה םון םשפטסיאנס אונועחן "3 אב?ר

d ײם3אר p t *3 pm איר אן אי יד5ג9ס

p 'p רפואח! ■׳־ !
a .חאךארבײם ׳  opt־»tptp5p־jp רי

ip"3־tM די «ן םארדחמסנת! i ; tpO
opt ,jprtp opt ipo bim *5׳׳.םפיי

p 5 ם נ י י x ניס ttM p't, ,מיד t« ־ די
שטיידאר־ די |to iPootp'riMo איצטינ? ־

ײפ?ר.״3
pm — 5ט־ינפא  Dip ו5אםי nt m

nr iPtMtt df ipp 3Pt »ארם. נרויסע•
JPCMt : ײנםאל? ? PMO DP t'M 3P3M' 
 גרויס, א»י נזט pm 5«pd tpt tM ריבם̂י

nt די ipootpntMD pt'DP'M \די סך 
 םים נאר ריפם̂י ,P' שםי<דארבײט?ר?

 אנשםאם : o3P3tppt ווארט opt"5p אײן
pc, אדארפס3 האט שםיט־ארפײגתר״ די 

P'SF 9 3 t R D PD P't3.־PD"3tM 
unאיצט רס9פאד9ג יס9» וזאס ,5םפײ ־ 
ta| 50 יוניאן דער pm אר5דא k .װאך 

k pm dp ,pi ,נ ,או םאקט א 9 3ם
*PD IP0PP5 DP3 I'M pi3Kn 1PD” 33M 

jki אר5דא 50 »י םזןהר, םארדימם m 
 יי-1 או ,O'l נאך 01םײ Dip 3P3M װאך,

DPI Tin  |p5pt IPDOlP'TtMD ptp 
pd5״ Dxtt nr .|P3Pt 3pip5p זיד -x i 
 זײנען ?p-nniM jtnxi |1א ײן5א חה

dpbp דא p5p d אפרײטקרם xn DMtt* 
P3| אר5דא 100 פארדי«ם nMtt M אין 

m T5pftt צײס װאו ? IM ,|PD''« p5m .

 ^וײ^און נעארבייט צײס ixtt x אין
t ,D"31MP1 tP3XH "t IM »|P3Mtt VIPO« 

"t tM ,IPDPPMD IP3XH P35pt ,IPFIPC
i״'Pmo 5m nron ox pm ,ipfipo ipi 

 5xo p5m םאר 5xoi״m jpsmo י»יאן די
»י .nto א  5Mt 3Po״33K דער im גים, 5זי

ip ip tb o 03 »אך אײןPT1W אר,5דא 
 JP3P3MD ipto- זײ ײאף צווײםמ די און

1 |.PP' או 5»י Mt IPODIP'TIMD Pl"t*
 Pl Dtt'M |95Kt 935pi ,P35ptM p't |J*׳5

P3| די IPD'ipi nr ,19395 nr o"ps'5ipo,

m

m
ר ק ם נ ו ר ט א י ט

חשוליעט םיו
w
פאינטץ. סםוארם

True translattou filed with the 
Postmaster at New York City on 

May 2, 191», as required by the 
ot Congress approved OcL 6th, 1917, 
known as the "Trading with the 
Enemy Act”

pc jfooiph ם5א ר,90ײ3אר די ixn־־ 
רט909פאתר ערך י9ד יס1 ר9ײט3אר

939tt B39195P3MD 0M0F1M ,JP3Ptt•| 
n m דאחי jpipp jpo אביפעל פשוט 
 opt איתר pm ,D'tM 019393 חידוה

5F05 ,JP3M0 nr 393"M tM ,|n9tl''M, 
 JP3Mtt 03M »אן M 3M5M3 03931tn צי

tB '3 DD930M3 Dtp DMtt ,31M1M3X1* 
3 03931tn 8 |tD PO3א5א, OttM |M3 ttM* 

iim5 ipoxixo inpi ,לוינם פוסגראון־פאס 
I'XIMtW |PO” 33M nr 3PDP3 5P'D Tt 

P3Mtt| 3' ,3א5א3 50 1צ DDP30M3 DMtt 
3 1,000 po potoצװײ םיס ,3א5א *itn 

5P'D M O'O JtM ,3nP0 3M5M3 03P3 
jp3pip5p שאנס jpoxixo inpitkortM* 

 • פאל. IPOF3P DP3 I'M 'It ,1'3P5 11א5
3 IP1P11י Ptt JP01PO113K P1'3P3'M*

3 PM |P3«3 3'D |P51 י Pl '33PO" t t« 
3'D 3P3” M tM ,JPDXn 3 '0 3P3M ,IP3PO 

3 ipnr p 't jp5pt םיט o 'o  nt3't 3ptitM 
3' dim 'Bo pfo פון o p t ,o"33M*P'o f 

ײ ײאדארבייט שייז ”»jtM ,03n'DP 1ו M, 
 *iP3 opoptt ,\sviso 3פא יר,53נאטי

DPltP־o p t ,PSMttF riM l M t'M 0DM3P 
'3 J” t D1P0113M 3PODP3XOF 3P3 

PP'DPM3B.

 -pl» 3P011 JP0PP5 I'M JP3XP 3םי
PP3F X DX3 ,JPPttPllX “0” P1'03P3* 

”03Ptt PDMtt p 93י5 l י3 3פא געשסידט 
 jp5kix'VM13P01'k Djn םון באשיצומ

di'5kd'bxp י3 פאו־ און j» utp'oienrt
 3Po,״33M י3 פון jp«13P30f נײע י3

t"»F '3 3P3'M 5X301XP 3P3 t'M PfT. 
3' S3 '3 |P0"31X3 3PO” 33X PF'5llP 

33X P5X1X'7813PD1'M '3 3RD 3i3MD־'' 
JP3PUtnD'tM 0R3 TIP UtiP«R3 3P0 

JP3P3DF P35P11 jpix'YRi Ptnxi PO יף| 
 3P3P1 3JtPO X *I'tM JP3't'lX13XP3* צי

P5X JtM ,310' JPF'DK3PXOP3 JIM JPO 
n jpoxtw3״P''t jP3 סיט שטיטע DP3 

3FPi« : טיט ,אתנטע־ “!P3xpx53 3P3 
 פון פארטשריט jP3PO"« op3 מיט

3P3 3 ווםח5ם t'Mי sv'tsvifps Pi'tX3 
«r5x jP3X«Pi Pdk 3 און 3טעהnpo 

 ־אוך5»3צענט פון jpix'vxi '3 װיכטי!.
PI 0DMPP10t3X JPl"t MBR3"M*DD'M* 

*P«t JtM ,5nRDF J1D 11'3 X O'O |P3Rt1 
93 »P3X«P1 JPDX5F3X0 JPl''t D1PDK| 
J1D D9DR5D '3 T 3 5931הא ׳ן3םא inי 

tV5X'39D80 9n't3 JtM t” BF . D9"5P 
1 J9i” t59* צונעלאז?! יםtx nr jp3Rit9i 

93 I'M 3XlXt IP3XH 9359« ,3PP5PD 
 *P9 D1RP91 O'l 5xoi''P גס*צײס91י3פ

t''BF 1'3193'D3XB0'M O'l ,t93'OD't 
jtx חיחע J95m'39dxo אויוי IFD'Di x

3'XP9 IX 3H9D 191191 t'M JPIX'VXI Pt* 
 t'M DP .3PF'3PD'5'0 X ווי 39יש0נא

3P31'P ttD JP3Plltn3XD Dtp JPttPl, 
,3PD” 338 '3 J1D J3911tn3RD*35xn Dtp 

9'30Dnl'M '3 3RD 0''P3'5lP011X n 
3 jnpiwix tpo"ttורן jp5npo DR3 סון 
*31M3XD 0X<3 Dip —  5M'3PDK0 JPn't3 

50 DP3 03Mt911'5וצ| lX331PDRttP. 
jpix5f  dx3 «t 5p if  'itx זיו Dxn 

b3Pi3PlD'tM,־ tx ,D3't5lPl IPO DRH 
p '3 אייד f 'orixpp צו קוסט ווםח5ם x 
 *pit eoKFPIBx opti גלייך דאם און םון*,

P3XPX53 '3 JP3.
 jto 3Pp5pd 9ערט1ה«לב*םארהונ י3

OOPDXVID'IM .'tt 'itx JP3Xn *M»X3"M, 
35X3 , •03'tD'tM J'M 0'133 V31PttPt 

'*3 Pl"0Pl5x '3 D15R0P1 oxn 3P3XânaanalL&imaa' naasim 1 fiawiw anâ aaaiAhaa umitiajnyo ערקלערונג, דזגר דררך ענסױ׳שוגג 
J1D P3RPX53 P31P3'0D'tPPw '3 t»3׳׳' 

dp''5p פאראײניגםע י3 און pospo 
53"t'M DP 3X1 ,“JPtlPl '« D3 הא־ 1צ 

l'J''M3PD '3 JtM DP” 5p ’3“ DX3 ,JPB* 
JPP1P3 JPDMMDF PD צו I'M |P13Xt3XD 

3P3 ײטש•3 װאפענשםילשטאנר םון צײם 
 JPltDPl • DPtt DP 3'tM ,t'-'BF םיט 31א5
« 'JP3P 3 װי איצט, און .“טיטי! 3םאp3

j x f ” 1» 5 x i3 tm  3p f '5u p33 ״»op זיך 
,PPttX J 'tF  JP l''t JPDXIXO.ni'D :O'tM 
*IPPlltM JP3'5SP1 t'M P3RPX53 '3 JtM 

«י איז וי דעו־ט.  X«P1* שטײף 3םעה נ
1 •JP39יי o5P3lMn ןיי• באשרײנסוננען 

jp i דער נאך געקומען p x  3P01PBXHX3« 
p 'P mb, !3* איינשליםזרנדיPB DP3 3 x ix t 

j '0. אין פיש jpbks צו באס p f ' o ix5o x 
3' 3RD JPltDPl O 'l DP tP3Xn DP"5P 

 O'D 31א5ײטשjpi3xt83 3 צו נויטינ
ײ שפײו. d ו f  j9o5xn אין איצמ כיו נאך 

D93 JPlPtl J9P193.
”Flltn MBX3 אין 3ײטע338 י3 M*

ORtt 0X3 '11 XIXPX^P 393 3901IM J93 
”n. 39011M 03'dkb O'l 5xo j ךxנ p 

39DX5PFl't5 J1D 9319DF1P 90D139.'' 
Ttn  t 5ipo  39oiim  jpnpi 393i9t'to 

591180 J93911tn3XD 039010 .t” BF J'M 
3090 J9tR5W393'M DIM ,OD359I T t 

t 3RD t” BF393195, 939״ PM .3931'P 
 j9D9393*o'i DR3 וואו ״ך,3009 »י

ix J'tF o5xn ײײ »י חר,9ט* 't'M ,3tjX 
 T5P3'« p5rd D93 פון צושטאנד 393
 DR3 ,D90B'tnX3 OTPtt 09 יך.5393שי'

X391 J1D 31'P J''M D'tP 13930P5 J'M* 
J'M .]9395 J'M 03"53 D3931tn 91P3 
039195P3KD 9'V3XB*D'n3 '3 t'M JF'tt 

t'3 JP3X«P1 1, 1צRD X 3RD DltD X 
«I'tx5p0” 338 391” 5P 393 3193i39* 

P1 Dl'5'ttX3 t'M DR11 ,D'DP1P3*0"P* 
jP3x«9l J9i'wpip'3nr t'M l93Rtt. ווען 

ptx5DD''33x n צו ,אום ויך ן9פארואמל 
,9185 P3'5PP3F 3P” t JP3'3DD1X0P3 

JP1P» ײ| q*PDP'3*J'FX0 JtD JPDXF3P3
*lMPX3*5'tM« 8 ,33XBDDM33 .1 .n 
9«5'1'tnXS' ',3959BF P t '3F  39F 

3PDF313 JPO 05x« IP'tt I'M 0R3 ,OPO* 
 DP JP11 ,3Plltn JtD JP33XDFP1 3לי
«JP3'P P3'5d1PBP '3 JPttPl D 'l JPD5x• 
3 P«m5 n X l3״P1BX ,IPFIPO JtD JPn־' 
*D'tM T5PP3F ,P1PD'5FP1DX JIM P1PD 

po3Poxdpi װארטען P31io f| אויו* לאננ 
1P05X« P35P11 ,DP'V3XB3” BF P3P''t 

 jib jPD'ttpi דעם 3xixt פארשםוצט ניט
8 «BID P5P0'3X t'M DR3 .3P'3R0P1P 

039» DR« ,D'133 ]HR JIM DDPD !•*IX 
P'93RB J” M .D1PD 30 3RD DD.'tP3XD 

111P1 DpltB t'M 1צ DP1"M JPD5xn3P3 
3”JtM ,D'l D” 33M 3P 3'tM ,JP3P5 D 

MB 8 3RD ,t"B F  D58 JPIP'3 ttD DR3"
.jpixnpD 9עטליכ jtc .מיליע

JPIPP P35p« '3 3VD t'M DR3 JIM 
Pi” t op .tp5nxkX3| רא P5P'PPBD 

 03X3־ 3X '3 3RD DlP3'P*Btt'90 9ײ30
DDPD jnx fit 5pD'3 '3 D5” D3MB D3P1t 

jnx JtM ,פלײש dp V m p5p'd 3rd JtM 
3P3 3 39אײנציגpo'3Rtt פאר צייט5מאח 

.193itDF 24 9גאנצ
3f  3P33״P3 אינגלאך, אי ס3935שי

3 '3 3'tM JPD3Rtt JIM lSflPDF DR11*' 
3P3i'p d5r ,Bit 5po ־9,רורמיכט'ג םיט 

5”3P3'5PP3F R JIB DDtp DRtt ,*3P3

evpi'.
n  D'nx optp dp P35im jib 

n  393'M ipi'nrpux T 'D F  D'tn 
391.

*33M tpiP'tt 3P3 t'M DR3', _ , 
ix i JP3P5 «t .5poip'D, ײ1 5וױי tR3*' 

91*5X0R 3P3 JtD P'P'3X3D '3 1X1 JPP־B 
.D3XOF 3P3'5nP3D ,3Pl'0Dt5 3PlPtP1t

tptt 1אי n  jpsxn ,D3npppiBx I't sxn 
3P3'M JP3X5 צו tps'tnpux איננלאך,

f! t'M DXtt, ' •DRBF D91P1"M JR 39” t 
tPl''t 3'D, .D1P3DP1 ” 1 I'M 3Xn ,*DP 

WW'tt3931 ־'P,3 019* ״P” t J911P1 I'M 
*.3פע

I'M P!1M5 '3 |9«91 t'M 9359IM 
'«3nX' X 393'M J9. 0איצ X3 J91"t 
̂ ארבײטם< טייזעני oipnitn 393אי

9D3't'5'3X093 n  D'O JFOKtt* 1'1F 
.39D"33X tXF'ltOX '3 JtM JPDM35RD 
*9P 1” 3D0P JIM J9'« J'M J9P'33XD n 

91| JPD” 33M D'l 59 093 39'5ציUMO 
n וײנען צחס־שם .jp5'tp אין  jpnpi op

933X1 ttM I939FO391 '3 [־P'5R0'M, 
«9359 n  191X5393 D'l |93xn ײג•3א 

1"3DDPJ'M |P5'1P |1B 1113n<D״.n  3'1M 
”3 JP3"53 r5x 1X1 J95xt 3919'5rD'M 

JtM tPII'OXOKPK* PD 111393XB 39"t 
I PM tX5B5'n p't 1” 3DD9 09« ,D3KP

4JiaXM<»»̂ **M
'« 0, ID9 DIXt 33MDDDM33|ײת

3' 93rpx53 וועט j93»nD'iM jFPiMi pm, 
09» ,D'tM t'M 0R1XQ X 1X1 393"M 

5M3D19Y n x i־MBX3"M זיין F'DXIXPP 
JtD FDD'tt X F'D'5XB JIM ײפ-11צ3פא 

*iit5
3' 3 J'M 9319DF1Pןיי• 31א5ײמש 

3pD'«Pl X FDXn ,39D93 59'D D'l J91 
3009''393 9» OP'33910'1X I't DRn* 

 : 931915RD O'D «39039 . איהר |91
 DRtt ,339D X t'M 5'01 .3אנ5,דייטש

r5x ix אוים׳ן i i't  od'io f jiM jypn

Ur■

mA

. ■Ur■

RO'l t'M 03R3 .0"t J'D'IM 01'5 DRtt 
.D'n3 1*19« 309t JIM F"50 P'P 09D3 

91'3P O'l J919P 195XO'DDXn '3 t5'DR| 
11191 DIM t''BF 1צ *KB 939"t JPD5pn

t ix i jpoip'v939״ ip nr op'pripbr* 
jn* D3tni*«F •i't w jpo יס5סימי 

*5X0 '3,.D'3F PF'DIMl'l D'O 19DPX11 
D9” 59 '3 JtD jrt'P'DX '3 JIM J90M3* 
R3B 4«X3 I't JFl'DFl DX« ,JP” D3R* 

i t  *xi I'm: I9«t3'ip3 939"» nr iftoopo 
393 pc jpo 9191 מענשהייט) DRtt ,Dip 

o'n3 '3 .jnpttp jptto "t־px 9nr3XB 
DP3 |9S'31P I'M I't 05xn IP3IP33 

XO IP05 DP3 JP31'0 I'M ,5'3BR JP015,' ' 
t” BF mXiP3” 53 IP5P11 IPFIPO '3 |1M,

t יפ1א  «p o 'l runs pc optt «top3 p'p 
DP"5P '3 JP3Xn P1X5 XtX "3 ttM •IPO 

'3 tPo5fcripn«r |S5»tt " t  tx ,0395P39 
BF״PF5X3. '3 3P'5W |P3P'X3 JtD t* 

PF'OO'tt 9צי1ל8רעײ |P« . ! 03R3 
3 I'M JP3R33P1D'1M lPSRH DP''30D*י 
*X11P1 0P31'31P1 t'M DP JtM ,13R35PD 
*POM '3 DRn ,OP'«XD*3PD” 33M JM jP3 
3'03ROF '3 )PO'IFPIBX, "03M IPlRP 

33 DP3 JtD Dm*33PO DP3 JtD,!״> DRtt
ttD PMDD*t"BF 3P3 JPttPl t'M DP

l :

אהן-איםיגראנטען
ן ®זגל ̂הלינןןו*• .k פון י װ

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
May 2, 1818, as required by the 

of Congress approved Oct 6th, 1817, 
known as the ‘Trading with the 
Enemy Act*’

 סך * אויף םיר ח*בען םלחמח דער בעוו
געוו*רפג און געח*ז»ם ?*נען

זד־ *מ:8מח יייד םייץחאבע! און
tv אסאל חמ* ויך וועמ סלחםח די 

 וועלכע אםעריקא, אז ימײםהננס, ;עגדיגען
 ד־קע*על דעם*קראמזע, «אר געקעם•*® חאפ

 'יחנ* סעמאנדליעבע• און גדידזנרליכקײא
 באאיענקען וחןגען איילו חלום׳ען ני• סעחר

 דעם piri v nt דדיפענ̂נ איםיגרזמיע; ײ
 TW װעסז ״*װײםןננם״ דעם און •עדאםהנגס״

 Djr װי •ונקפ אונו, *ו גגען8מל םעריקי6
 קןןנאל און חעסםהנר אונז *ו אי*■ בילאנגען

סםריפג
 אויוםגןך םיר זײגעץ םלחסח דער בעת און

 זיך בען6ח חלוםי^און •ון *כור נגען8ג
Mtf ג•:6געז #

עגדיגען. «ם*ל ך6ד ײד סוי סלחםח די
אין דער6 אימיגען אין עגדיגען זיד קעז ?י

 ענדײ זיך קען ?י יןחחוונדע̂ר נעכםסמנז
•ארװאל־ ערגעץ *hp ײד יחנלעו מם בעת גען

 *•jri »ny •qnv נסבילמ6#ם •ןר V IP*יח
*רויס• מגעילוועא לעימער חנד

 ענדיגען זיך קען זי גאםח. גםביל*ער6ס
 לעןד דעם אויםקוילען װזגפ םען װי דעם ®אר
 אײן $בער נאכד̂ע עראם אדער אידען« מען
 ענ• ןןםאל יאד זיך עם1ו זי :זיכעד איז ז»ך

דיגען.
ז י  װי עגדעןןן, זיך װעם םלחםח די tv י

י םים חאלםען דעמ$לט עס ווע®  בכלל אידעו י
בנרם? איחנן פעריקאנער4* די םיפ און

ntv ®v בעת גע*רעגם, ?יך םיר חןןמןן 
̂ך איז םלחמח די v און ̂גגעגאגגען. נ o 

̂בען  אײנעם :ענםזמערם געגעבען.זוױי זיך ח
ז ̂ס* v אײגעס און «םיסיםטיאען8 י  ■עסינ

י טייחנן. ^ חאבען *יטיםיסםען ו עז  tV ג
̂יד לעבען װעלען יידעו ײ י *ליג Ĵ 1י V 

 קו• גיט דעריבער װעם ק«צער אין לענדער
ן קײךאםעריקא .םען י  װעלען אידען אלע י

טעםי• די און ^גריקא.׳ פון ען8נםלוי8
iv גע׳םעגח׳ט jyavn ווי — סיסםזח v : 
 ח*- — ענד *ו זײן װעם סלחמח די װען

m צען in i® — אוגטער אידען די װעלען 
ן •עסלױרא׳זיעבען י  Vtv אין ױקרטינא י

 װאנ־ v באקוסען װעלען זיי tv װאוילט*ג«
.npnyov נאד — דערוגגס־לוםט

זיד ויעלען יוסלאנד אין אידען די איז
̂גען דעם סארדארבען *זוי  באל־ דער םים םן

 רעװ*־־ *יאלער8ס חונגעדיגער אעװיםמיאער
ס און לו*יע ט י םעגאעךליעבע׳ ם

בדי tv טדײתייס־לימבע, און אידעךליעמ
n ,דערמלטען jnŷ t #וחנאנז לעכענם m

n u v w, יד1 װעלען *ײ און עם• חײסם
ק«ון *ftf — ^ובערװעגען כיסלעכוױיו

״ אםעריקא.
 די tysvn — יידען ײיליאיע די און

ט גביאות יעסיסיסםען  דער בעת גע̂י
 •ריי tv דערװיסעו, ייד ײעלעז — סלחמח

 טרײתײט •וילען׳ס אינערחויטם און חײם
v t®« םײעדע nvt.. די פאר •typv^v. איחר 

̂ס װערטעל: דאס דאך װײסט vn עס װ
ittyj® איי ד*ס דײט®, ®אר׳ן v אר׳ן8 יגירוו 

 אי• אביםעל װערטעל, y^tovn און רו̂נ
v קען בערגעדרעחם, t לייעגזנו ntv: ס6װ 

 אום• tv t'M ,pv^V■ יאר׳ו גליק v t»M עם
 דןר ®ון בקיטור: און אידען. טיר׳ן גלי?

 אי- זיד ײעלעו טרײחי'® יויליאןער נוטער
̂ו. אין — י"ען8ב» םמען דען אסערי

ttv' ̂גם חאבען  יעסי• י' מאראויסגעז
iv:® װײםעי ipavn "t און םיםטען. w

א' באהערעט װערט װאס גןןליגיען, 1א'
̂ינער, 1«י »י ״קען8לי6« 1®י  די װעלען *וק

̂בעו אידען  װאויל®^ עןwיגיvרp»ו *י ח
 nt װעלען דא און *טרײח"ט. •ויליאע א'

 cvr^V 81*3 ס»ט איבעדעסען ואועלט זיך
v 6 װעלען זײ און tפאר*רײב«ן ל"ן v סי־י־ 

 י*ר• נױ ד« אין imnyyiv ̂יסעל גמגל:
טאבריקען. קער

 ■צסי• אלע די טון רעזולמאם rtv טין
 דעם געא.״ײ.ען «ען ®vn גביאות, ם'סטי*ע

̂חמח דער. גאן tv *לום, v װזגם כ t £%אלע ן 
 ייםי<ראנ• אידיאזער v *יחען װעלט עקעז

orwirijm זועט אמעײקא און אםערי?א נאך 
 אידען וןײל אידי*. יױרד יח ױיד װעיעז
r די און רynv קיסעז ײעלען r v v זדקער* 
מי אין •אליאק דער — tjm'iiv ימנלעז

 lynytyi בא*"מעגס אוין חפבען םיר און
* אםערי?י. גײע v זיד *אר

 נים למואיס; — מוירוים אגאמאט
 לינםדין! ױן .ô*׳Mtwytvn רvנ מע?'עדוס,

 י פרענק̂ג ניט ״םאוטח״ דער אין םען װעם
 ״.V* די און לײן.v װיל® איחר װעםען

̂ד lie ליםי?  ניס באאטיסען םען װעט ל
 רlypijnr yw®"t, $3 און יירלענדי״ע אין
 efiimo בתי yw'iyon און yŵיrליvג אין
̂סען אין און ^ן, t9'2״.t'tn ״װי  •tvi ױי
.oysavo דר.

 מגעןי, לײכט *inyt עם װעט דעםפלם און
 V •יחיוו ײעלען מיר ורען י tv טאסיחנה

 #אי*ט װי ױג?ם םיר, .װעלען םלחמח, *װײטע
 * די י1אוי טעמור *םרענגעv 1 !ױויולעגען

 1י8 פריי און טײטונגען ״*רעמד־אוטראכיגע״
 * טײטחד אידיאמן די ^יןינ^• װעלזנן ימנמוי

געז•

w i t

װעני̂ג נאך t'M dvn און
 באטרו חעוען8אוי אטאר וועט םען

v אר8 בײס-בפל דעם iv 'W  v]^ תײליג־ 
 אין ®ויאס םען װעט יאחר גאגץ v אין טוס

. חנוכודדרײדליך.
 גבוא̂ו באקאנטער דעו־ לויט װע̂פ סען

 V אין אװערד די איבערטםידען
ty די און סער 'itr — איו tv 1אי עחנליכמו 

סטרומענט.
D״ און " r t " i i*« םען װעט 

T םען װעם אל*גען און t די אין נאר 
 טאר און עלית טעטער v «אי לעז

 W און גפד און
$tt װעגעז vtv אםערי אידיאער
דער בעת גע׳חלום׳ט מנן

tv געגלויג^ גימ ^בען
7 M • VMfJTY* a Ai
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0 T• .בוולד איז חנזולםאם ם5א שםןנדט 
 קינחגר־שמערב• םון צואוואוקם נמוסען.א

*ראצענם. םופציג אויוי ליכקײט
 ער־י *נאןי איז רוסלאנד אין צ*מנ די

 גזנברױכט טיײז־ארטיקאען, פיעאע נעד.
 נאנ־ אין זײנען אריססטע, סאסע די םון
 אםילו הענען םזזעע םארשדואונדען. צעז
 עננלישער אײז הרמעז. גיט רײכסטע די

אזא נימא איז ,עס : זאגס נעאבאכסעד
W, ̂ז טיר װאס  קרא- די אין םאייש, רום
 א געװארען פערד־פאייש אםילו איז טען

 האבען וועאכע ילעצער, די איז לוקםוס,
 צוגע־ גאנמז אין זימעז םאמןױםט, מס

 םאר־ נאןי האט מען געװארען. שלאסען
 האט דאס אייןי אבער העד־םלייש, ^הײםט

 די אוגטער זיןי.. ענדיגען ביים געוןאלטעז
 פוץ הארצען אין זיןי חאט אומשטזןנדעץ

 טיפער א צוםאאיןערט נאציאן גאגצער דער
 גע־ ראכע םון נייסט א צאח, װיצדער אח
 באאקאדע, דער םון פאראוו־זאכער די גען
 כא־ דעם ענדערען שטענדיג אױןי קעז איז

 פאאײ אױסלענדישער דער פון רא?טער
דוסאאנד״. אין מײן

 פאר- צושטענדע שרעקאיכע דיזע
 םיץ נאציאנען אאע איבע<■ זיף מפרײםען

 די םון םיינד צו םריעד, צו א,9#א*יר
 טשעכא־ ױגא-םלאװען, רוסעניעז, על*יעס.

 דער אײדען. אאע — פויאען םלאװאניק,
 קאםיטע רױטעךקרײץ־ דעם םון אגענט

 שרעיןלי־ דעם םון דערצעחאט פױאען אין
 בא־ דארט, הערשם װאס צושטאנד מנן

 קאװעא, איז אײ־עז, די צװישען זוגדערם
 פינםק.* און ברעסט־איטאװסק װאאדיםיר,

 און מענער אאטע יןינדער, טויזענדע
 װארים־ אהן קאײדער, אהן זײנען פרױען
 טיםום, םון באםאאען שפײז, אהן הײט,

 רוס־ פון מערב־צו צו אאץ רוקט וועלכער
̂־ סאנכע אין און פויאען, דורף אאגד  םא
 אנידערגע־ טיםוס דעם םון װערען צער

 בא־ דער םון העאםט א װי סעהר, װארםען
 דער םון אויסזאגען די םון שנאקערוננ.

 _טי װיםעןרעד תאמיטע -!נוסעודתריי^
ר: שטארבענדע איז ״הונגעריגע .וי

 חר זײער איז שרײען קינדער איז םרױען
 צוזא־ צונויםגעמויאט ברויט. נאד איוײום

 און םרויען סינאגאגען, די אין זאגאר מעז,
 שםעהן צו זאגאר שוואך צו אאע מענער,

 באוחנגען, צו זיף אדער םיס, די י1אוי
 םון געבעט א מיט פוא אויס שטרעלןען

 םנים׳ער, דיזע און הענד. זײערע חזמגות
 אונ־ אויגעז, ברענענדיגע אויסגעמארעטע,

 בעטען אי̂ז עם װאם םארשטעהן צו םעחיג
ם/ שטיחעאע א נאר חי ב

 צר דיזע םון אורזאכע די איז װאס
 ײעדען םײנד און םרימד װאו *ענדע,5ש

 אזא איז םארהונמרען צו איבערגעאאזען
 ? גענונ אאעס דא איז עס װאו וועאט

 פשוט׳ע צײײםעא אהן עס איז טײאוױי!
 בא־ קענמן ניט דאס — אזנםעהיגקײם

 יראבאע־ די םון גרױס גאנצע די נעוזסאז
 זיך נאף האט װעאט־מאוזםוז די װאס מצן

 אנ״ אאעס װי מעחר, אכער איכערגעאאזט.
 װעאט״ פון־די וואונש דער עס איז דערע

 דעמא־ די צ^צוױנגען אימפעריאאיסטען
 אויף װעאט דער פון כוחות קראםישע

 סמייעט אימיצער אויב קניע. זייעחג
 שטימע זײן און ?אס זײז אײםצוהױבען

ארויס טען רײסט גערעכטיגקײט, םאר
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True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
May 2, 1919, as required by the 
of Congress approved O ct 6th, 1917, 
known as the “Trading with the 
Enemy A ct'״
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אםע״ גאנץ םון סאציאאיםטען די
 וועאט גאנצןןר דער םון זאנאר און־ ריקא

 אױפ- גרעסט^ר דער םיט צו זיד הערען
 װאם גערודער, צום מערקזאםסײם

 דער םון רײהען די אין םאר איצט קומט
 םאר־ םאציאאיסטישער אמעריקאנער

 די וועט װאהרשײנאיף העכסט טײ.
 װע־ צושםאאטען גיכען אין גאר םארטײ

 דרײ אין אםשר אדער צװײ אין רען
 איז עם אז אויס, װײזט .עס כןןיצען.

 געמײנשאםם־ א געפינעץ צו אונםעגאיף
 עאע־ אאע וחגאכען אויױ באדעז, איכען

 פאר־ דער אין שטרעםוננען און םענטען
ױ אריבײטעז, קעגען זאאען טײ  ביז ו

x — איצט.
 ער איז איז, קריזיס דער װי ערנםט

 איבערראשונג סיין קײנעם פאר אבער
 שוין איז ברעךסאםזןריאל דער ניט.
 אויםצוםאאיןערע̂ן םארטיג געװען אאנג

 גינ־ דער נאר־געפאדערט זיף האט עס
מאמענט. סטינער
 אענדער, אײראפעאישע אאע אין

 רוסאאנד דײטשאאנד, אין ?אזאנדערם
צױ מאחםה די האט םראנסרײך, איז

m דו ia  mmurnSymiinKB *t‘
 טעארעטיעע אצטע די צו טייען.

 י־1קאמ אוז טאקטיט ווענען עטרייטען
 נעווען אאייז זײנען וועאבע כיעט^רעז,

 םארשיעדע^ «ו נעבורט נעבען צו נעגוג
 צו־ איז םראקציעס, און .ם^יענאעד נע

 װע• םראנע ברענענדע זעהר די נעקוסעז
 דאם מאחםה. רער צו שטעאוננ דער נעז
 אתאדעמי׳מע 1קיי נעײעז ניט ׳צױן איז

האנד־ נעםוזט מען האט דא פראנע.

 אאזען מויא; הונגעריגער םיז ברוימ דאס
 זײנע םאר שטארבען קינדער קאײנע זײנע

 און ווערען שװאןי װעט ער ביז אויגען,
!אונטערגעבען זיף

 דער פון ארבײטער־באװעגונג די
 גע״ די באגרײפעז צו אז הויבט וועיט
 םון ־תאנםראא דעם איז איגט װאס פאהר,
 די קאאס. הערשענדען דעם דורף שפײו

 v אפ האאט ענגאאנד אין ארבײטער־םארטײ
 הײד־םארק אין דעמאנסטראציעס גרויםע

 אײנ״ דער מיט פאעצער אנדערע איז און
די ארונטער נעד»מט : םאדערונג ציגער

 ארביײ פראנצויזישע די אויף באאקאדע.
 װאס פראטעסם. דיער אױם דריקען טער
? ארבײטער אמעריהאנער די אבער טוען

 עננד האנדאען און האגדאעךבאאד ̂ען,
שיעדען.
 םאהם דעם באדויערען קען מעז

 קריעג־םיה־ אאע אין אבער ניט, ארער
 סײ עאײס, די פון סײ אעגדער, רעגדע

 די זײנעז םעכטזנ, צענטראאמ די פון
 גע־ מיםגעריםעז מאיאריםעטעז גרויםזו
 נעפיהא אלגעםײנעם דעם םון װארען

 פאם־ האזיאנעם און נאציאנאאיזם פון
 פארשיעדענע אונטער און ריאטיזם,
 מא־ םארשיעדענע םיט און א\יסרעדען

 אדיינגע- זיף זײ האבען דיםיציתננען,
 דעם אין אעבעז איז אײב םיס ױארםען
 גענען אײגע — שונא נענען לאטםח

 פרוסיאניזם, םיטעאאאטעראיכען דעם
 קא־ ^בארבאײ^ז דעם גענען אנדערע

 םראנצויז״ ״פארדאדבענעם דעם זאק/
 דעם ̂װעאם־אײנשאיננזנר/ דעם און

ענגאענדער.
 די םיז יעדער איז אבער זײנעז עס

 םארבאיבעז אענדער ?ריעג־םיהחעדע
 הא־ וועאכע םאציאאיסטעז, מינאריטעם

 גאר־ געזעהן ניט מאחמה דער אין בען
 צו מאמןן זײ זאא װאס אזוינס, ניט

 םונדא- םראדיציאנעאעז, דעם ענדערען
 סאציא־ םון שטאנדפונקם מענטאאען

 קאפײ א איז םאחםה יעדע אז איםטעז,
 זײנעז וײ און מאחםת, מאאיסטישע

 חגנירונ״ זײערע גענען ארויסנעטראטעז
 ״סאציאא-פאמריא- די גענען און גען

 לאיא־ די גערוםעז האט סען וױ טעז/
 עם וױ שטארה אזוי סאציאליסטעז, אע

 דער אונטער םעגאיף געורען נאד איז
W חעךשאפט

 פאראײנמטע די איז דא אויד
 םאציאאיסטען זיף וײגען שטאאכמן

 שטעאומ זײער איז פאנאנדערגעגאנגעז
 פא־ אבער האם דא מאחמדז. דער צו

 •ארטײ די :אויסנעהמאיכע דאס סירט
 באריהכד דער אין האט גאנצע א אאס
 אםיציעא רעזאאוציע אואיס סט. טער

 קאפיטא־ א אאס מאחסה די פארדאםט
 אוואנ־ אימפעריאאיסטישע איסטישע,

 דאס םאסשטאב. ריעזיגעז א אויןי טױר
 רע־ רוסישער דער םאר נאך געוועז איז

 מיט האט דייםשאאנד וחנז װאאוציע.
 דרײ געכומעז הגאםעא אײזערנעם איהר

 װען רעװאאוציע, רוסישע ױנגע די קען
 ברױ םיעא אזוי ארױםגעוױזען זי־האט

 רוסײ דעם גענעז ציניזם איז טאאיםעט
̂ס שעז  איהר םון »אע געגעז איז םא

 טא־ פיעאא זײגען םעלקער, כאזיעג̂ט
 םון זײט דער אױף אריבער ציאאיסםעז

 דער םון אונטערשטיצער אאיאאע
 םאר־ די איז אםיציעא כאטש מאחמה.

 זײנען םלחמה, דער געגען געווען סײ
 גרויסע סארנעיןומעז אינוועניג אבער

 סאציא־ םיעלע גאר .און צאנסערייעז,
 בשר פשוט׳ע סײ גתאים, סײ ליסטעז,

די האלטעז געװאאט נים חאבעז #ודם'ס

 גלויבען, *ו געגוג «שימיסםיש6 חעז־
 םירען איחרע רען¥1אר«8 נים װעט אמערי^

איםיגראגםען. «אד
ײ ̂ר ̂בער געטר**ען, חאבעז ז  א אוזף גי
 דז ;יח:ם. אידיעער א איז א86ײיא חעלום־

ליאקען 1 אי אידלעגדער  און ס«עכען אזן ̂י
̂זען *ו זיך קלײבען #גדערע  אםערי־ עארל

 לײגען9אר9 «ו גריים זײגען אידען ?יי•
״ גום. אזוי וױיט, אזוי אסזןו־יקא. ̂- ז  ח

 אין »ז ^ראויסזעחן, ;כקענט גים נןר בען
 «וױי או̂י ח*בען pyn מען װעם אםעריקא -

 ׳ימעגדע אויןי *י יאתר, וי?ר אויף *י יאזור
 איםי• נ״ע «אר ®ירען די כען6רם#9- *ו

גראגפען.
• * * * »

װי !יאנע: די ויד אמעל* ייצפ .און :
 טאקי םען״ואל װען ווםעריקא, אויסזעחן זוא■

יאחר? פיער י1»וי די־איםיגראגיע ןפאפעלען
 אז בליק, װייםען א םים סעגאען זאגען

0 יאלגענ• *ארקרםען וועפ יפחר פיער די ר4
:O lft'f

י יאי געוועתנליד, װ« װעלעז/ צײ® מ
 קלײגינקזג װעיצן •עדלערם אידיאע ךי

 ״ספארקייי קלימע די »ון ,סניאיקייאװילעד״
 דזך פאדםאגען סכען אין װעלען •ציילק̂ך

s y w tfr® •ױ קראסעו  ?ײ ײעלען יילצ י
ײן אדיריס גבירים ו

 יתײחנר־ארבײפזער איד״יעד יעדער »ון
yn,• ווזוחגז «ײ• דער אר6 געװעחגליך, װי 

ן- קאנ«ר»?פארעל 9 *ריחער  9 ך9דערג יו
 זײ חעלען אלע און נאבריקא:®. גרויםער

אדידי^ גבירים ערען1ו
 די «ון ילעזער די ■לעגעז איצמ ביו

 איםײ ג«יע ד« טותןאאןן ורבײפזן5רוי*ג9
 איטײ קײן וועלעז »גמי איימן ןײאנאעז.

̂ר ױעלען .p*t; י־ניפ !ײן דעריב
-

 באנקירען אידישע גבירים, אידיאזע כלויז
 9 אוין״ ילו1א און מאבריקאנטעז. און

 אידיאען קיין גע»ינען ניט איחר װעט ואה6ר
 אי־ קײן ■עדלעה אידי«ען ק״ן ארבײםער,

קבצן. דיאזען
 אי• אלע ז'ך,פאדמאכען יועלען עם אזן

 געלי״ אידיאדנ און לטעז.9דקה־אנ«ם9 די׳טע
 איטי- לינמ םיט זוכען װעלען טובח׳ניקעס

 צדק̂ז זײזגר םיש גליקען9ב *ו איחם צען,
ײ און ינען.8גמ ׳גים װעלען ז

 אזלי- זיך ײמלען תלםוד־תורח׳ם די און
י9נ די אפילו און חדרים די און סען  ל־9:9י

 «יאליםשזאע9ס די און *ולען ראדיקאלע
מי״90# ײ סקוחלס״. נ  •אר- זיך װעלען ז

מז גבירזם וױיל כען,9מ  ?ײעדע חין9 גיפ אי
 תורח די כירות אויןי רטען9ד ז«י און קינדער

 און חעברעאיא דאס ^אליזם,9ס דעם און
אידי«. דאס

ן ו ̂וגגען. אידיאוע די דאן י צײ
•ר״נד, םײן *ײםוגגען, אידיאחנ די םימ

 װעם •עו־לער יעדער רום9זו *רו̂ו ?י?ן וועמ
 וווי•• וועפ »ון יעגקי 9 װעחגז כם9נ ייבער
 •יני״ יעחנ »ו| יידיא. •ארשםעחן חערלן
עייז  »וז װײב 9 נקיר׳ס9ב 9 ייע® ׳י

 און קנזנילעו־ קײן נעאען ניט םעחר ווע* זי
 גי• ווארט »ידי« קײן מויז אין מעחר װעט

ס זיין װעפ זען.9יײנל9  יידיאע ױי
!®ונגען
ן ײן וועלןנן עס ז9 יו ^ז  אידיאן קיי-ן גי

 קײן און ןבצגים אידיעע ?ײן און *ויב״אער
 בראדװיי- איסמ ווע■ *ײפונגען, אידיעע

 »ין װיםטא^יא, 9 אין ײליען *וודזואנדעלם
 און אדים פאנצצז װזנלען ל״9ח רװערשס9*״

 יויעגצס זיאיצן ויצלען יאיק דועפםער אין
•לעדןיםייז, »רזם»ליהעז װעלען עם »ון

ז ■ *ין ״ * י

יע נדערע9 און גױגיזם  לב-9ת און קבמ̂י
 קיין וועמ איזםעז אידיאע םתפ און קבמיאע

בלײבען.- גיפ ?כר
 װעייען אלע ײעלען אידען די ?9 און
 קאוי• אלע און *עגקיס אםת׳ע אלע גביז־ים,

 ימנ־ אי*םיגע די װעלען נעןז9ליםםיא־געז9ם
 וחך און ארבײפזד ווערען זײ בײ מוזען קיס
װזך און בונמעזוןנן אגחויבען םוזעז ?יך לצז
װזך ככלל,--------ס^אליסמיאדגעזאנען רען
 קבצניא באלאעװיסםיא, נפיש,9»יםיגי ׳דען
געפעחרליר און

 «ואד םי» אמעחן די-סויר«יס וועלען
ן ימס9ק ו  חינ®. װי ויערען ג®9געי װעלען י

 םאגמזג יעדען ייעלעז םעק׳גיקאלם די און
 »ײ אםח׳צ װי סמרײקען, ג9נערא*9ד און

ז םעיאנםען י  די און יידען. אםת^ וזי י
 גע- זײן ויצלען םעק׳דאנאלדם און סםיםחס

 אויןי װעמ םעז און לאלדויקעם.9ב פזןחרליכע
 גזניעחרליכע זײמ? «ײ 19 זאגעז״ לא9?ײ״

 אסערײ זײ דוורןי םען אז 1או ״*ארײנעדס״
 ד« זײ טאר nrwwnat חד9 קאניזירען

״ * t OK&פידען. אםןנריקוונער
 די טאריבער ד9נ ײעלען עם אײחגד *ױ

 •־9 »י«ם וזיל םען װעלכע יוי^ חד,9י יער1
jy וחנ■ •ויםינראציע, די י״עלען o וינער 

 לאגד פון ארויסצואיקען געזעץ 9 אננעםעז
 ®ען ױן, אסעריקומער״ ״יסת׳ע איצמיגע 7ל9

וויםיגדאנ- •יזער אלעיעז גװילד טיםנ װעפ
אידיאע. מוייםזעכליד ן,5םז י .״ * ל׳׳ י' * .< * * *

ז ווןם דאס »ון ״  דעם «זן סוף יעי י
ז ■TSVH #»י*«יםיבר«י<ע י  ווןס *זו• י

ם־געאיכםע די ויד  *נחיימז איםיגראצ̂י
אנחונ. •ון

f םענ׳יען גני«ות ז*גען *״י  ••B ײ ווי

̂ולוציע צואיס כט.  בינדעגד אלם רעז
זײ. םאר

 נעװיס ציי.ט יענער אין ם5װ«וי עס
 רער אין שפאלםוננ » פארנעקוםען

 א זײן געווען װאלט עם װען פארטגי,
 די דיםתוטירען צז אפען מענלינקײט

 1־שאנװענשן<”פארט א אױן» פראנע
 .אובזערע אוםן. אנדער אן אויח ארער

 נעםאסט ̂בער האבען נעזעצנעבער
 ריכטער אוז “אהט ״עםפיאנאזש דעם

 שטריס רעם פאדצויגען עננ אזוי האבען
 םצזזםה אלערלײ פון העלזער די איבער

 אן נעקענט ניט האט מען «ז נעננער,
 םאציא־ די ארויםרעחגן. װ*רם אפען

 איז אםעריקא אין פארטײ ליסטישע
 דער דאנה א גצויז “״נאנץ פארבאיבען

 צ-ו• צו אפיציעל זיף אונםענליכקײט
שםאאטען.
 צו שטעילוננ די װי װיכטיג אבער

 גיט זי װ^צט געװען, איז םצחדת דער
 םאנאנ■׳ צו שטענדינ אויוי נעמנ זײן

 באז*נדערם פארטײ, די דערטײצען
 םןוראינער איז םצחםה די װען איצט״

 ם^ציאציס־ צאיאלע טעהרםטע װען אח
 בי• ויד ה*בען »ז«יי אײן, זעחען טען
 קציננענדע הויר די ו1 *•געגארט, טער

̂ױ פארװאנחנצם זײגען אידעאצען  געװ
 נא־ די צו ״וועה נעשרײ מם איז רען

״1זיענטע
 םאציאל- די נאזי חאבעז היעמאצ
 נעהאט ניט אםעריקא םון פאטריאטען

 שצאגען צו זיר גרינדע םיעצ אזוי
 רעאקציע די װען איצטער, װי הטאתי

 צאנד, נאגצצ: דעם אינער בושעװעט
 ײיימוף דעי אז אײן pW«< זײ tpn־

 ויי־ א װי נעפצאצט האם אידעאציזם
 צינישער קאצטער, דער אין ?צ«וז1םע

, ווערםייצ. םון אםםןוסםעדע
 װעמ.םאנאנדערי פארטײ די אויב

 קען דעם אין און — װערעז נעריםען
 — צװ״פעצ א זײן קוים איצט שוין
̂ם װעט  טצמםה־ חןד צזציעב ניט זײן ר

 באצשע־ דעם צוציעב nfj שםעצו̂נ
וױזם.

 האט באצשעװיום רוםישער דער
 םאנעס־ארר־ דעך אויןי אוזעקנעשטעצט

 ניט כיז זיעען װעצכע םראנען״ נוננ
 אצם נעװארען נאטראכט צוריק צאנכ
 פון דיפמאטור די טע«»רעטיש«. בצזיז
 פון צושםערוננ די פראצעטאריאט, דעם
 פארצאםענםארישען כורזשואזען, דעם

 פןוצשטענדינע די רעגירוננס־סיםטעס,
 בורושואזען דעם םון אונטערדריקוננ

 םון אײנםיחרוננ באצדיגע די קצאם,
 -pntr« 1פי םארםען ק^מוניםטישע

̂צ דירעהטען דעס• אונטער צי«ון  יאוכטר
 — רענירזנג יר«וצעם#רישער דער םון

 װענען פראגען, געװען אצץ זײנען דאם
 m און נעשריבען םיעצ איז עם װעצכע

 םאציאצים־ דער אין נעװארע[ באםירט
 ה«ו־ באצשעװיקעם די• • וועצט. טישעוי

 ארוים־ פראנעז דאזינע די )ובער בען
 און דעבאטעדוועצם דער פון גענומען

 פראקטישע אצם אוחמנעשטעצט זײ
פראבצעםע!. באצדינע
 אפשםעצען ניט דא זיך וועצען םיר

 די 1םי חםרונות און מעצות די אויוי
 איז עס םעאריען. ב«וצשעװיסםישע

 האטע־ זיך נעחעז זײ tv פצאר, *מר
 אהער ביז די םיס פאנאגחנר נאריש

 םאציא־ די פון פרינציפען אננצנופענע
 זיןי הןובעז וועצמ פארםייעז, ציםםישע

 פאר־ נורזשואזע די םיט צונאייד
 פאציטישען דעם אין באטײצינט טײען

 אין, פצעצער און •עםטער םאר קאמפח
י  און קערפערשאפטמ!, נעזעצנעבענרע י

 דעם פאר ,געװינע! ציו געזוכט האבען
 רעפפר־ חגרווײצינע ארנײטער־קצאס

אויםבעםערוננען. און טען
קנא־ א בצויז םאראן איז עם אויב

 אונ* פײן אדער.גאו• אוגטערשיעוי, םער
 פת ענרציזןצצן די אין ניס טערשיער

י  נעהען םאציאציםטעז, םינים *וױי י
 םאה־ און נמםאדען זייערע אנעד זיך
 ווע״ אז ראריקאצ אווי םאנאנדער פיס
גיטיזײן. פראנע i״p ג*ר jjp שצום כען

 וואוצגאריזירען נאםירציך ?ען םען
 םאציא־ די orp םען ענין. נאגצץן דעם

 תדר ב^צשעװיםםישען דעם םיז ציםסימ
 רעמאצוציא־ נןסען ךעם מים ?רוינעז
 די און םאציאציםטע;, אסת׳ע' נצרען,

 חדר אצמען . דעם פון םאציאציסטען
 בוו־ )רעא?צי«מעחה אצם בארדאפיען

o ». » א. רעפארםעד זשואזע ip וועט 
 םארשםעה! צו ר.עצפע; נים *נז אבער

צװיי די ניס און ערשםע די נית
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דײקםעל• שםואל ®יז

נעח«• בײטאנ, ««יגזנר א דריי ארום
נ  צויפט, וועצמר .עצעװײםער״, צום וי

ד  די 1אי עוחננױ, דדיגמר דער תי
 סא־. א זיידםאן, באריס ה^ט בראנהם,

ײ דזר אויף באםער?ט, שין-אגענמ,  צװי
 אינ־ אן טעםעצםאן, ברזך נאם״ זײט טער

 אראפגעצא־ איז וועצמר אנענט, שורעגם
 פנים א םרעפ, עצעװײטער די פון פען

בראנ?ם. רי פון קוםענדיג
 ױידםאנען.אויסנע־ זיך ה*ט צוערשט

 און איהם זעחצ) נדמםעצםאן או דאכה,
טאן נעהם א אםיצו שוין זיך האט ער  ̂נ
 באנריםען, צו איהם אום העם, דער צו

 אפנע־ פצוצצונג האט טעםעצםאן אנער
 אויםםצר^■ נענוםזןן און קאפ דעם קערט
. הויז• א עםעם ארומסוקען זאמ

זײד־ חאט אפנים״, באםערהט, ״נים
 נעצאזם זיך און נעטאן, טראכט א מאן

v ארויפנעהז w דיויד צום טחןפ די 
 םיר די עםעגען צו אבער אײרער באהן.
’DPP צום םיהרמ װאם s ^ער האט אםינ 

 און נאם איז נעקוסם ארונםער מעכאניש
 איהם dpw םענמצםאן אז ,נאמער?ם,

 םאךי א נעבצימן, שםעהן איז עף ^ך.
 טע־ אמר חאגט, םיט׳ן איהם צו געטאן

 אפנעקעהרט וױדער שוין ה?ם מעצמאן
 דער אין נעזובט עפעס את דעם

הייר•
— !״טייװעצ צום נעווארעז, ״בצינד

 ,ווע־ נעםאז. שםייבעצ א ןיידםאן ה*ט
 צום• דער אין’ רארטען ער זוכט טען

D ער םען?״ ip איז טי?עט א גענזםעך 
■ פצאםםארם. אויפ׳ן ארוים איז

«ײד־ הייגט ה*ט ^םםאםערם צעהן
אעצכע בײ בדאנטס די pa ײאן
̂ונען נעדארפם האם ער  דא־ צעהן איינם

 חאנט די ארײננעצעגט חאט ער צאר.
 ױין ארויםצונעהנמן אום קעשעכע אין

 ע«עם האט פצוצצומ אבער חשבודבימצ,
 ?צא« א װי אמאצ םיט איהם נעדאנס א

 אויוי אפנעשםעצט װי און םח אין געטאן
 נע־ שכ«־.ן אין זנר הארץ. ראס רנע א

 חענם די נ«טא| א-רײנ נערוועז נציבען,
 גע־ אין אײנהעדען נענוםען זיך און

ראנה.
 די םוז אצינד, doip ״טעםעצמאן

 א עפעם האט הײם״, דער םון נראנקם,
 ״און געזאנם, דײטציך איהם אין קוצ

 אזיי־ זיעבען־אבט ביו צוריס שוין װעט
 איז םאםי און... קונזמז, ניט זיכער נער

הויז״... אין אציין
 זיעער. רעם ארויםבעבאפט ה*ט ער

 גצייך האט ער . דרײ. נאך םיטט פופצעהן
 װעט פיער פוגפט :פצאן דעם נעםאכם

 אויוי .פריםאדםםיישאן״, פון אתים ער
 אױוי האסכטטער צװײ צו ארײן שנעצ
 צו גצײך חמ־ג^ו און נאם זעצבער דער

 צײכטער א אזײנער. זעקם ביז םאפי׳ן
 און צייב זײן דורכנעצאםען איז ציםער

D ip שצא־ האםטינער גצנוכמן האט הארץ
יעז•

 איז ער אננעקונמז.- איז טרײ( די
y ארײן, מנעצ i וױנ* א אויםנ^וכם 
d ארויםנעמםעז קעצ, ip ,חשמז־ביכעצ 

 ער נעצר װיםיעצ איבעררעמנען נעװ^צט
 אבער איעםאנען, ו\אך ריעזע גאד דארוי

 נעזיכט ה״צעכדינ סיםפאטיש, סאםי׳ם
 נע־ ארויםמהוסט, שורה יעדער פון ה*ם

 שאר־ דער און נעשםײכ׳ןלמ ױאונהען,
 איהם האמ קערפער איהר םיז ריח םער
מאכט־ האט «ר פאדשצו^ן. אטעם ד«ם

 ניט. צוױיםעצ קײן איו דןם אין נער.
 זײערע טאצבען זאצ מען אויב «בער
 אפזע־ זי(י געדארםט םען װאצט עצות,
 ביז־אהעריגער גאנצער חןר םים ׳נענעז

 מען פארטיי; דער םוז טעטינקײם
 «$ר דעם פארווארםצן נעדארפם װאצט

 רע־ און עםטער פאר ?אט«י ציטישען
 נערארפ׳ט װאצט מען ;פרעימנטאגטען

 שםים־מםעצ חןם םון אפזאנען זיך
 חער־ די איינצוםיהרען מימעצ א אצס

ארכײםער־הצאם. דעסי פון שאםט
 די אז םארשםענךציר, נאנץ איז עס

 די חדר, אצםצן דעם פון סןזציאציםטען
» דעם אויא קענען ״רעכטע׳,  אײנ־ ני

 איבער־ זיינע;, זיי צײכט. אזױ נעהז
 ריפטי־ דער1 איו זועג זייער אז צײנט,

מנ דער אז נער,  ציגם צום.ס*צזאציזם ו
ײ י שםינדצעטזצ. דעם חרך .  ועתען ז

 אפ־ זיך נויסוחמדינ?ייט די אייז נים
» םיז צוזאכעז  מ־ ipsim «ײ װאט ח
 דעם אין פחןדינעז אײן איז האצטען

יאהחג). פיעצ אזוי םון טשך
 אונ־ אן רים דער איז נעזאנם, וױ

מיםעצ־כא־ תיין *זױיצ כארמײדצימד,
t a r איו

צװײמען אג 1אי

u aaaaeaaB
 די אויזי יכימןצ Dtp אראפנעצאזם צאז

 אח אוינען די צוגעםאכפ עםוואס קניה,
 באגענזד ערשטער ייין אן דצרםאנם ייך

--------------איהר ניט־םיט
 1אי זומער, םאראיאהרעז נעותן ס׳איז

 נים נעםיחצם עפעם האם ער בערנ. די
 איהם זיך האט דאהטאר חנר און »ם,

 א אויוי חדש א אויטרוהען נעהײסען
 אפנע־ ער האט פרוי זײז טיט פארם.
 קו־ זי זאצ וואך םיערמע די אז מאכט

ײ און איחם צו צופאהרען גמז  וועצען ז
 ער האם םאפי׳ן צוזאםען. פארברעגנען

ײ און םארם־געטראפעז אוים׳ן שוין  חא־ ז
 האם עפעם באםרײנחזם. צײכם זיך מן
ײ  און צװייגעז צום אײנער נעצויגען ז

 זיך ױי פצענעז אפגערעדטערהײט נים
 פארשיעדענע אויױ םרעפען מאצ .אצע

פצעצער.
ײ םריה״םצעגען נאנץ י  באנענענען, זיך ז

 זיי וואו שטאצ, בײם אנדערע, םיט גצײר
 פי־ נאך זיך װארימע, םרינקעז םאעגען
 אביסןצ זיי םצענען דערנאד םיצך-, נענדע

 גיז׳ז און םריהשםיק עםןן .שפאצירען,
 ציי־ אידישע א צעזען צוזאםען מיםאנ

 נױ »ז נעהראנען האט ער װעצכע טומ,
 נעהן אצע םצענען םיטאנ נאכ׳ן יארה.

 זעהן שױן םצענ ער זוךבעדער. נעהמען
 נע־ ציעגען צו אויסהוםעז איהם זאצ עס
ד זיכער איז ער װען און םאפי׳ן, נען  נ׳

 א עד םצענ ניט, זעהט קײנער אז ווען,
 זײם. ארער םום האנט, םאןיאיחר נצעם

 אביםעצ, אפרוסען ויך זי טצענט צזערשם
 ערצוי־ איברינע די אז זעהענריג, אבער

 «י םצעגם זאכען, םרייעחן פיעצ זיך בעז
 איז «ײג<ר אח חאגט איחר 1צא^איב<ר
 פון וייערע״ וזי נעפיהצט חאבען כײרע

 זיך ניםען בצוטעז, אויפגערענםע דער.זון
 צום אײנעם םון םיננער די דורך איבער

אוים• םיעד זיר םצזןנען ביידע צװײםען.
 נאנ־ םיט׳ן אויםציטעחנן אפט און ציחען .

?עריער... צען
 אצע, פצענען םאילר, נאכ׳ז םאתאנט,
 פינם־ זןןיפ׳ז שפאציחח אויםנעפוצטע,

 םיט ער און װיצןדזש, צום ווענ םערען
 זןצ׳ד פון אפשכמהן אפט פצעמן איהר
ײ א אויןי פארקירעותן זיך אדער נמן  זי

וחןנ. סיגעז
 ער האם — טײערע, םאפי, אך, —

 איהר ורען — נעזאנם, םאצ אײן איהר
 װי הונדערטעצ, א כאםש פיחצען ?ענט
 ם׳איז ומן עך, !....אייך םיט נוט איז םיר
 שכמנדיג אויוי םאראנען ומנ א נאר
~ צו אייך מימ !» »נ צ  איז ׳ןר את — נ

 את־ איהר צו ציפען די םיט צונעםאצען
םעצ.

 האם — זײדםאז, סר. אוי(*, הערם —
 — איהם םון אפנערופט צייכם ןיר זי
 םאםיציעדצעבעז אייער איז זעח, איך װי

 אינטערעםאנט און ציכטינ אזױ פונ?ם
ו מען פען וואם אב?ר םײנם... װי י  ז

ײ כט?ט איו אזוי ? ה?צםען  אצ?ט?ז-.- נ
d איך י,1אוי ה?רט ps ר און — !אייר» 
ױ געםיחצט, האט  איז npD’P דראבנער א ו

פצייצ׳ג איחר איבער דורכנ?צאפען
 ,opn נאך אב?נד • צװייםעז אױפ׳ן

 היר־ א גאך און געסושם שוין זי האט.ער
 אציין, זיר םים און איהם םיט האמןי צען

 זיײ אויוי ?נטםערען נעטםען ױ
Si םארנארנ א םיט ?ושעןpנpצ״דענ־ ר 

 IPPp־id נענוםען זיך האנעז זיי שאפט.
u יעדען v m.• םצ צוערשםpנp! ,נצייר זיי 

 ברײטעו אוים׳ז שפאצירעז אצעםען, םיט
tpn זיי 1םצ?נ? שי?טער »יצ?דזש, צום 
 זײטיגער א אױןי םאר׳ננב׳?נען זיך

pwtipdd, וואו םארם, אונםער׳ן npj” P 
 א צו צושפאצירעז זיך )נ?הן ניט םצענט

 איז אײנ?ר אײנבײם?ן זיך און בוים
 זײ םצעגע] צאנג און צייען. צװייגמנם

 צו־ זיר ,Dp’Ttpjw Dopt שטעהן, אווי
 שטי* דןןר םון קצאמ?ן רי צו ה?רענדינ

 נאננ האסםינ?ן צום און בערנ־נאכם צער
הערצער. .זיי?רע םון

? אױן* קוק?נדינ גיט ״נ  וזייםע ז
 ניט זיך אוםז בשום פצ??^זי בששות,
 אױפ׳ז איחם םיט אראפזעצען וועצען
 און dpt אין נ?םאהר א פיהצענדינ נראז,

jpm אײם־ אן םאצ, אײן יא <«ין האט ױ 
 אראפ־ זיך fגוננpאויםר םון נעםאםערם?

 ,Mpj וױיכען אױם׳ן איחם םים געצאזם
 איב?ר* איננאנצען איחם שוין זיך זי האט

.lpבpגpנ
 איו ך?ם נאן םאנ צװײםען אוים׳ן

m ארויס, נים בוכ םין «י  DJtppj ױ 
ipop o חאם מען און תראנה אי< tp צו 

 חאט ?ר ארײננ?טראנען. צים?ר אין איוור
 םיר איחר אין ?רםאצנ אחן סאצ ?םציכע

 אנעני דריטימ אױם׳ן אכער נןהצאפט,
מ ײ :יינ צוזא״ n״pj װי?דער שױן ז

מינץי■«ין  
 ־ט׳ד— mo איחר און ,’Dpa װייג 1זיי

 *3PP3 זיך האט׳ אצעס און טעצםאן,
דיגם.

 כאפר״נ־ װם דך (pstp פי?ר אצע
 נאכצען א פארנראכט אינאיינעם רעט,
 שפאצירמ צוזאםען סארנאכם און טאנ

 מד װיצערזש. צום וחמ ברײם?ן אויפ׳ן
T ב?םי׳ן, כדם ppj םצ?ג מעצםאן ’ t* 

 צוזאםפן זײן אנ?ר םאםי׳ן, םים מאן
 נעקענם ניט עוין זײ האבען פריה?ר וױ
 םרותרי־ טיט זײ פצ?נ׳ק זיפצ?נדינ און

 צװיי־ אױםץ רpאײנ ippip jpp^n pנ
טעז•

 1ארײ שםאדם אין 'אדיכ?רפאחרענדינ
 איינער קומען זונמאנ אפם זיי םצענען

 םאיז, דאון זייזמדינ אםאצ, צןױים׳ח, צום
 ש?ה האצכ? א אויף צפאןpטpם t< םצעג

 גזימי; ?ר זײדסאנם, די צו אךיינכאפען
 אריינ־ זיך םצ?ג בראנקס, די אין ױיענדיג

:np? חאנט םיז דתק א אחוץ אכ?ר זײ, צו 
ר פאר איחם איז יצש זpצpשנ א אד?ר * 

 סאפי׳ן םון נעצוננ?ן גיט צייס נאנצער
קריעמז! צו

 ביי :?בציבען' שםעחז איז םרײן די
 צpשנ איז זײדסאן םםיישאן. 1פרימא
 טח», די םיז ארא■ צויםענדינ און ארױם

 עם זײנער. אױם׳ן נעטאן pip א iv חאם
םיער. jpipa איז

 ארײן ?רד דצר אין נעהן וײ זאצ?ן״
 א ער האם קאםםאם?ר,״ די חײנם,
 נאך איך צpװ ״טאם?ר נעטאז, טראבט

 1ומצ? זײ און ווארם?ן וואו ?רנ?ץ םוזען
p׳ppm צײם די םיר n׳I |p:p״

np מ?טעצ־ די צו אותק נצײך איז 
 Vi• בצויז איהם האט זאך איין םאנם.

 רער אין סאםי איז כאס?ר :שראקען
,■-• . ניטא חיים . ־ ׳

 ער האט הױז, איז ארייננאננ בײם •
 Dtp וועצכ? ppotD סאםי׳ם באג?נענט

jpw א םים איהם ip ’ m s וצ? di^tpi,

>npe אזױ אב?ר תתנ?נאננ?ז,1א םריה?ר 
 ארײנ־ ?ר זאצ ,ip שוין אח ער װי צאננ
tnpj איחר חאט ער סאםיע׳ן. צו אכים?צ 

 Dtp םאםי אננעקצוננשן. און נ?ראנקם
o איהם m m םיר. די

—!נאסם א פאו װאם אה, —
 האצב־ אין נ?בציב?ן שםעהן איז ער

 אונ* כ־יר די םארסאכס האצצ, םיגסטערען
ip* זי און זיך ם?ר o u p h ניידע םאר 

%• . ה?נם.
 איז ארייז קומט םינוט, א ווארט —

 מא־ די נטpנpבאנ האם איהר שםוב״.
pn- . ?

 יא אויױ קאפ מיט׳ן שאק?צ א ניט ער
:ױם־ז םי?םען א םיט זאנט און

װייםט, איהר jpii םאפי?, אך, —
ױ אייר!... נאר בענס איך אפט ו

«4SA4 MsaiSAA fcni —̂fC wBK |urli •
נזד נים אונז■ בי.י חדש נאנצען א קי

!ייעז
? איז <ואס dip איך אז און נו עך, —

 צוגעהם — םארטנעזעצט ער האט —
 און װעהטאנ פון הארץ דאס םיר זין־
״ - ניט... נאר

 זי פרואװט — איהר םיינט װאם —
 די איז ipo jpp שגענדיג — שפאםעז

? טאונטײנם ײז ז
 די אין נאר ניט איז םאפי, נציס, —

 זי ציהם ער — פאראנ?ז... סאונטײגס
 אג?ר :ווײםער זאנט אוך זיך צו .ןוו

n ׳אצ?נפאצס, n זוםער םאראיאהרינ?ן 
”j איך װ?צ p נים צ?ב?ן םייז איז מאצ 

 גזד חצום זיסער א ם׳איז פאתעם?ן...
ווען״.

Qpip נו — 1זים* א זי ניט — יא —
׳ !חויז אין

ײ ארום, זי נעחמט ער צאננ־ ipnpi ז
ז זאם ז׳ d םונ׳ם כייר ני p ער וואו ׳ציס?ר 

 טיט צו פאצט און שטמזן װיערער כצייבט
כרוםט. איהר צו ציפ?ז די

ריט. א ייד ניט אוז י1אוי ציט?רט זי
ױ.- כעס איך אפ, טיך צאזט נו —  אי

d׳ p b p םאכט װי נאסם, אזא ipo ניט 
p|  בײ |”p ניט dp םעז ניט װי jnrnn ״

 אײו. כ׳ב?ט אויןי, חערט נו רזש?צי... סעצ
• זיצג׳... זיצט,
•prtv די אז צינרט מיך״ 1אי נעחט «י

 םשאיכיק א אנטילעז Donpj און טרי
 די אויס םומ ער םינה. נײם רpװאס
ppn, ווארפם סיר, איז נעהם Dtp *רש? 
po צום בציס א pp o d ipd איב?ר־ זיך און 

 אנטסע־ ם?*צ«רװ*נט די א< צייג?נרינ,
pj| כאפט םענםטצר, אהן בצינרע, א איז 
D׳ip און אײם זי ?ר t איוור זשעדנק 

חאצז.
אײ^. anpD'P זי

 א■ םיד צאזט פצ^ז, זייתזאן,. —׳
_נדטם א אוי%  אה אײך! DP3 איד !.
d צאוס «י — 4 טיינ?ר נאס pi M 

 םארדחצזענ־ איעאנצען נוט טשאיניס,
 אישטוי־ איחם וויצ סראגז, דום דיגענדינ

o ייחד< סימ, m p אמר w b v־jp אין 
t״IPJ ר, *<ױ מ -OPD זי חםטענ «ר ״י

 צוריק jpnpi ״t איז אתם סער
צימ%.•

ס סאפי״ אײה אייי• היס״ז —׳ « 
w אײך, n  otp ,גים ?ר3א איו 
 כױס ער רעדם — #דזשעקי םיט טהעע

n פון וױ שכ־ימע ציטערענחןר r n — 
j איך דארוי ײעצט 3P3 אין זאך הײן n 

ױי... םיט ין3 איד זםז צ3  און — אי
 נידיכ״ פייכס?ר, א אז «יך דאבם איהם
 פיצם ריננען, נ?צ־כרי:? םיט צpבpנ ט?ר

צימער. otp אן
 — !םשונ?נ?ר א זײנם איוןר —

 אמד וױ םיהצענדינ שמאך, זי שםייכ?צט
in צוזאםימ שוו?ר זיך שליממ אויגען 
 tpp ipb אז — זיר Dnp־n קאפ חנר איז

”t אייך םיט P אויס־ ניט ומרט?ר צװײ 
סשונ?נ?ר~ א רײד?ן.״

,V ױםצם — סאפי... םאפ/ אך, — ־
שװ?ר-

o שוין איז זײנ?ר ד?ר m  IP1PJ:
קצײסק ipoup(שנעצ אוים זיך האם ?ר

אותקצוכ?חז.
 tips — סאפי... )רונז3 ניט• סוקם —

 אפ קערט און הוטט א גיט זי זי. ער
 ײ3טאר tpnps זיי זײט. א אז האפ דעם

 רpגpאפ רער װאו היך, אצויכטענע3 רי
p אץ אצץ נאך שטעחם משאיניק ro 

 פת׳ם צויםט npopn שטראם דינער א און
?ראנז.
 M ציהט ער — ...6נאכ ניסע » —

זיך. צו צו
ן, נ?הם, נו — 1י#וי ftnpj ׳ייי
־ צו. איחם זי אייצם
ציי• רעכ;קן א פצוצצוננ אם?רטט3 ער

3 iP3פון סיםן א האצז, אויפ׳ן איהר ײ 
קוש. א זיינעס

— d ip/ אי« האצז אוים׳ן ip א 
םארזארנם. רזאנס — !סיטן

 ד?רשחד ויך זי כאפט — ? וואו —
ש*י?ג?צ. צום צויםם און קען

וי מײימ אר9 _א
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 םי• א אויוי זי פאצט ער3א אצד3 פעצם,
̂נגם צים?ר, שצאזי אין צויפם זי :םעצ  בר

 שגײוט ip ראזעךפצאסםער, פעקעצ א
 ■0P3« נרוים די שםיק?צ, ?ײצ?כרינ א צו
ip ווי i ,נאנ?צט זי צײכ?ן dp און ip 

צו. אויפטערטזאם dp איהר קצעפט
p א ט״ — ju נאכט!

וױ־ Doip זעהם נאבם... גוטע א —
ארום״. יאהר א אין דער

jp זוגטאנ — p̂ii אייך יי3 זי*ן םיר!
— ip dipddjp זײט יעגער םון 1שוי 
.1טי

 נצייך ייך ער האט אהיים פאהרענדינ
 קאםםא־ ipdpjip3 ppv די אן חותתןנם

3 ipôצכע ײ  פם1א1נע היינט האט ip ו
 Dip ip .1אצא1 צעהן איינםאנען

 נ?סו?ט1?3אי יכעצ,dip 3 ארויםנ?נוםען
 צװישען אז אויםנעפוגען, או[ נעטען ױי
 ומצמ^ ײ3 ודיי ירiprtpa 1 צעהן י1

 דדײ די \vouvi נימ היינט האט ip 3אוי
 *dppj ipt'ip ?רשט זיי ip dph ,1אצא1

 אנג3 נענומען איהם ס׳האט און װאך, טע
 ךךיי pip’i צו באטש איז ip װאס טאן,

.Dnpip ײמ?צאםעז1א ניט חזױם
— כיט״, 1םיט.גא טאנ האצבער ,א

 צו־ נצײד זיך 1אבע אכט,1נ?ם ip האט
 ע*״.3א נים, 1נא םיכ׳ ,כים ריהנעכאפט.

ip מאת?ן dpii םען i'iD  iptio אתיס־ 
 ip איז ארבײטען.״ צו יםעצ3א און נ?חן
 אם1 צוװיפשטעצען נענוםעז זיך האט

נען.1םא אויוי צ?טעצ
 פאר־ אזױ חײנט dpbp זיך וואם —
 װײג Dtp איהם האט — ? נם’ש»?ט

' D"n אין i p i ,ײ זיצ?נדיג באנענענט  ג
טיש. ;?נרייטען א

— otp ,1םי 3נצוי עך, —  /dps 
ip א jp ip iir נעטאן זיםץ — nn ip i 

 צו ipsip ם1?אסםאםע ם״נ? מיט זאצ
 שומר אפנץאויבײט !םענש i״p ניס גאן

 י1 איז וא ניט. nu און טנ ען3חאצ א
 ברוים* י1 ?ן3הא ip שצאםעז,1פא 1טי

ip איבערצוצאזעז, נ?סען1םא נעבערם  tw 
Dip םאתען.- אזוי נצאט ip i טײומל 
iPD'ii ! זײ זאצ

 יג1אראפנ?המ?נ ין1ש ,ipop נאכ׳ן
ip צצונג1פצ ’DP3 ויך חאם טיש, ־פון i* 

— :סאנם
 tPDPiiDD נאר 1די 3ג׳חא אך, —

 רא 3כ׳הא נאסס א 1פא װאם צאבטן צו
!נעהאם חײנם

— jpdpi האט — ? איו ip נצײכ־ 
 *”א•־ גיס ייר |<tpvi פחמ א ניצסינ
*ייסונג. זײן פזן סזונוײנ
v נ׳ד חיעם tp איז ממ?צםאן סר. —

K יײנן.
ip לזאט DipnpiD’w צעדנן. צו
u »«ױ — p...? א פאז• ויאם און . 
.*ייס?
אזיינע־ דדיי orw !...אזױ —

א מי ד?רפיחצם Dtp ויידטאן
 n או־̂מ אםאצ סיט איחם כאוט
r איחם «ימינז w
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 אײנגעהאלטענעס
נאםחנגם. של יז

n א ?... כ׳ווייס p r, אנדער־ אםשר 
נע־ משױת, דערזעחים

נע־ דאם נעװאשען תהיג האט וי d

אויםגעהױבעז, האםםינ «יר האט «ר
 נעבמז םארנייגענאגנען סאא ■או א

 אויוי jvp’Jo דורשגױנ« ווארםצנרינ
 היירםארקאםשעםע די און ז5חא
 אז נעראכס, זיך האט איהם און
טע״ זיצס אצינר, ער װי אזוי •ונמט

סאיער, נאכץ חויז איז זיד בײ
 זאנס און געשיר דאס רוהינ וואשט

פלוצלונג: איהם «ו
 םארנעםען נאר דיר נ׳האב אך, —

 דא האכ איך נאםם א טאר וואס זאנען, *ו
!נמהאט הײנט

טעםעל■ םרעגם — ? אזוי וועטען —
צייםוננ. די לעזענרינ חהמ, םאן

p איי זיידמאן םר. — i נע״ היינט 
תן... ו

 דא ער האט צאמ גאר?... אזוי —
? םארבראכם

 א — םאםי, ענטפערט — כ׳וױים — י
 דערוועחט אנדערהאלבען... אםשר שעה,

נעח׳פאוהט... םעשױוו,
 אז נעראכט, זיד חאמ ויידמאנען אין

 דארטען םראכט און םיחלט םעטעאמאן
 דא. ער וואם זעלכע דאם םינוט דער אין
 אוים׳ן ארױםצואווארפען נים זיר אוט און

 באלײדמומם און פויםטען די טימ װײג
ציםער. םו[ ארוים שנעא ער איז ותרםער,

 ״נערענ־ &ון רעדאקטאר צום
פדגקייט״.

אינ• איז bp — :פריעד יוצרטהצד

I  '
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 צאגע דער װענען דערםאנען צו איץ• ריג
 פון אענדער פאחשידענע אין אידען די 1.טי

 די און ■ויאען אין איבערחויפם אייראאא,
 איחר אונטער זיר נעפינען וו*ם אענדער

 ווערען נעטאז םוז עטװאם םיהרערשאפט.
 די באקענען צו שנעא ײערען נצםאז און

 און אםערירא, פון םיינונג עםשנםאיכע
 די םיט וועאם, דער םון סענאיך, אויג

 איצםינער דער םון םארבחןכענם נרוחאםע
 אי־ די אייען. JWW רענירוננ פניאײפער

ד»־ םון םאחשטעהער די שרייבער,' ך״פע
כש
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 בעםטעז אם זײנען וואם פרעסע, אידי׳פצר
 ער־ די האבען א*גע, דער םים נאטאגט

 אזא םון גויטינהיים די דערפיחאט שטע
 צו דאריבער זיןי ווענדען םיו־ ארבײט.

 כאא־ אידי׳שען אננעזעהענעם אן אאס איױ
 װענען קאנפערענץ ts צו קומען צו טוער
 אטגע־ װעס װעאכע אאגע״ איד״מר ״דער

 דעם אבענד דינסטאנ װערען חאאטען
 אין ■ינהטליך, אוחר 8 אפייא, םען29

 בראדװיי, 673 האטעא, סענםראא כראדוױי
טיארש.

 עס וועט איהר אז ערװארטעז םיר
 אגווע־ זײן צו םאיכט אייער פאר נזאכען
 יע־ םיט װאקםם נעפאהר די װײא זענד,

 גרויס, צו זײנעז שרעקען די און טאנ דען
tv צו עראויבען קעכען זיך זאאע! םיר 

גאײכניאםיג. גאייבען
 אייננערוםעז װערם סאנםערענץ די

 ירץ א• י• םון קאמיטע צײטוױיאיגער א פון
 איי אויפנאבע וועםעס םאראײן, מרײבצר

 צוזאםענצונרײנ• איז אמעאעגענחייט דצר
 נוי־ דער פאר תרעפטען םמנאיכע אאע גןן

ארנײט. םינער
קאםיסע, דערװייאינע די

*ז׳ןוערמא!, ס,.v ד א א װ נ.
סעקרעטער. ם, n נ ם

 דערװיי־ םון סעקרעםער פון אדרעס ־
:יואסיטע אימר

בראדװײ, איסט 183 םנוום,
טיארק.

 שא& דעם *דעזענטירען
טשערמאן.

 ברא־ שװארץ םיז ארבייםער די סיך,
 דריקען סט. םע22 װ. 150 שא•,

 אונזער צו דאנקבארקייט אונזער
 עקזע־ עטקי!, בתדער טשערסאן,
 די םאר ,1 אאסאא םון םעםבער

 צום נעטאן האם צר וואם ארבײם
םי• דעם םיר ד^ומן איחם דאנס

אנערימ־ »אט םארדיןנם. טם
 ער האם ארכײט »טער זײן

 ווערט־ זעהר א באהיםען שאפ *נזער
׳ ■רעזענ̂נ

p נ. ro, .אאהאװיטש, טש
?אנסאז, א. אשעבינםקי, א.

ju די וואננער. א• - m p 
 ווערען באנזערקם רא דאחי עס —

גע־ צושםײער חאט שווארץ סר.
o פויםען צז דאאער 26 n

ר ן ז נ נ ע ר ם ם ש ר ו פ
םטאלינםקי. אהס פון

 קאאטעראטױוע א פון גןךםיכםע די
לאוגדרי•

 ״קאאפע־ זשותאא עננאישען אין׳ם .
 אינטערעםאנטער אן זיף נעםינט “רײשאן

ױ ארטי?עא  הא־ םיידאער עטאימ *זױ ו
 אאונ־ ?אאפעראםױוע א נעגרינרעט בען
 װי זיך אעזט עו־םאאנ שנעאער זײער דרי.

tv אויםנעטראכטע vo׳jib די זײנען אט 
:פאקטעז אהת׳ע

 יאהר א ®יז פעהר עפעם םיז םשןי איז
 אאונדרי־ םוטינע עטאיכע האבען צײט

 פאענען וועאבע םיאםעא, אין פײדאעך
 שכירות. װאןי א ראאער 5 און 4 קרינען

חי  גע־ אנ׳טטרעננוננען אייגענע זייערע ײ
 דא־ 15 צו ביז ׳טכירות זײערע הענערט

o חוץ א אין ײאך, א׳יאא n דיל האבען 
 םריהער םאענען וועאכע טיידאעד, זעאביגע

 טאנ, א ׳טטונדע! 18 צו זאנאר 'ארבייטע;
ײ נאר װי  בעאי־ אײנענע געװארען זײנען ז

 אר־ שטונדינעז 8 דעם איינגעםיהרט בתים
 אר־ דער צו איצט נעהן זיי בײטם־םאג.

n 1אי 9 אום בײם n א געהן און םריה 
 מאנ־ נאכםיםאנ. 4 נאר האאב אוס היים
 ױם־ נאף טאנ א אדער םריה רער אין םאנ
 10 אום ארבייט דער צו זיי געהען טוב

זיינער. א
ײ האבען דאם  אהן דורכגעםיהרט ז
 סאננרעס־ אהן אוז אאיערס אהן נעזעצען,

ײ זײנען צייט ?ורצער גאגין א אין אײם.  ז
 אײ־ זײער םון קאפיםאנען ״די נעווארעז

 אזוי: op איז צונענאננען שיהזאא״. נענעם
 םיאטעא אין אײנענטימער אאונדרי די
 םון םײדאעף די עסםפאואטירט האבען

 נאכט דער אין שפעט ביז םריהםארגען
?אנדי־ די שכירות. סאעגאיכע זעחר פאר

atflt 1אי a.. BBuo au a j a a o a i
«ז •ראםעסטעז טרויערינער. ײ 'איננ י  נעאי אתאניזירטע די םון הינדערניסע י י

jnp«V רירט J. אן אנ׳שאיסען זיף i n 9 ״ י■ v
Iםאראי נעםיינט האט ױניאן n ׳שםעאע. די 

גייסטער רעװאאוציאנערע פאר א
 צו באשאאםע! םארצװײםאוננ אין האבען

 װעא־ אאונדרי, פאאפעראםױוע א גרינדען
 ייעחןז אפערירט און באאאנגען זאא כע
 גע־ איז דאם ארבײטער. ארנאניזירםע םון

 זײעו־ צו אויםװעג אײנצינצר דער װען
ײ אאגע. טרויערינער  ארויםגע־ האבעז ז

 די צװמזעז שעהרם דאאערדיגע 10 אאזט
ײ איז עם און ױניאנם,  צוזא־ ;עאוננען ז

 דא־ 25,000 םון סזפע א טענצוקאייבע;
אער.

צונעטרא־ זיינען ארבײטער די װען
ײ האבען ארבייט, פראקטיעע צו טען  ז

 טריט אויוי ׳שווערינפײטען אננעטראפעז
ײ שרים. 1אי  אױפבויע! נעוואאם האגען ז
 אאנד־ די םון סיינער *בער הױז, א״נען א;

 פארסוי־ נעװאאט ניט האט אײנענטיטער
 ױניאן םרויענס רn צו .פאאץ j״p םען

 באםיהוכנען אאננע נאד אבער אאונדרי.
ײ איז  א 1קרינע ■צו נעא־מען ענדאיך ז

פאאץ.
ײ האבען אאאץ א האבענדינ  זיף ז

 איי־ די אגער חױז. די אויםבויען נענומען
 האבען בוי־םאטעריאאע! די םון גענטיםער

 פיינער און באיהאטירם בוכשטעבאיך זיי
ײ האט  גע־ ניט בוי־םאטעייאאע! j״p ז

 דורןי-יםאא׳שע בקיצור, םארקויפען. װאאט
 ענד• ןײ איז הינטעמוענעאעף און נעסען

 םארשיחןנע אין סויפען צו געאונגען איך
נא. ד. א. האאץ, שטארא, ציגעא, ערטער

 אסת׳ע די אנגעהויבען זיף האט יעצט
ױ : עווערינפײט אאונדרי• םען קרינט ו

זיי איז זוכען װאכעז נאך ?. טאשינען

tv פון i^ o o n אאוגי נאנצע א נעאונגען 
 פענסיא־ קאאאמכיא, אין אפצוקויםען דרי

p װייניא n גאנצען אין איז אײגענטיצזער 
 דארי־ האט ער און נעזנעס די פון ארויס

 ״ארגא־ םאר׳ן נעהאם םורא ?יין נים בער
 זײנען מאשיגען די .“אפיםאא1ל ניזירטען
 no פארטאאנר, נאך נעווארען נזדפיקט

 םפא־ םון און ספאקײן, נאןי פארטאאנר
j«p זיײ מאשינען -די װאו םיאםעא, נאך 
in• אינסטאאירט ענראיך נצן p iw

n ארויפנעשװאומען אין םוף צום n 
 זײוי״ םען נעטט װאו : הױפט־פראבאעם

 װאש־ אגרעחן און (סראנמאא), םםארטש
 נע־ ניט חאט געאד ױניאז מאםעריאאען.

ױ שםע?ט,  םון׳ם םוחרים די שײנם, עס ו
ײ און סאוםט, פאסיםיה  ענט־ זיך האבען ז

o זאנט n םארקויםען צו קאאפעראטיװ 
, טתוחת. די

 גע* טײדאער אאונדרי די איז ענדאיך
 װאיפ־מאטע־ נױטיגע די סרינען צו אוננען

 אנגזד אז פרײנד, א זײערען דורד ריאאען
 םאענט ער הױז. םופאײ א אין ׳טטעאטער
 איז זייח מיט קאסטענם גאנצע אפפויפען

nאנ n ײ און ארטיטאען  אװעסשטעאען ז
 דיזער איז םװ• צום ?עאער. אין זיך בײ

 עם אבער נעײארען. ענטדעקט “pno״
o איז עס און נענומעז אאננ ניט האט n 

 ?אג־ א טאכעז צו געאוננען סאאפעראטיװ
 אז םירםע, פארטאאנרער א מיט טראפם

 מא־ נויטינע אאע צושטעאען איהר זאא זי
 אנ* האט אאונדרי די — און םעריאאען.

, ׳ װאשען. צו נעהויבען
i םאר ארבײט די n װאף ערשטער 

 איז ואס דאאער. 187 סאטראסעז האט
 אין איז .1916 נאװעםבער איז נעווען
י האם 1918  1א נעםאכם שוין אאוכדרי ו

1®י

in 3 n• •
 ערסאערט ttipfc עם װען אםשא״ אזוי

 םיי־ א און דױויחמד, םראצענטינען 8 אן
nדאא. 30 נעסויםסיםאר האט וועאכן א 

 פרא־ 8 צורית נאבהער מרינט פראחסטען,
 באםרעםט וועאבעםי דאאזןר, -30 םון צעכם
 האט װעאמ ס״ת^ א און דןואעי. 2.40

p’iw דאאער 20 פאר געסויםט  oj’ ip 
 דיזער מיטנאיד יעח»• דאאער. 1.60

 ד♦ שטיםע. אייז 1או שעהר א האט םטאר
v r̂זאא  באשםיםטען א הרינען oרnהר

Dאיגטע nשעהר־געאחס׳. ז״ערע םאר ט
 האט םםאר קאאועראטױוער דער

 בא־ וועאמ סאםיטע, ספעציעאע א אױף
 סויפען און פארסערם ארוםיגע די זוכען
 אטשא, אזוי, נרינצייג. םארשי^ע אויף

 י א םאר פאםײטאם םיטנאיחס־ די תרינען
 ארױואטע די אין וױ ביאינער חעאםט

םםארס..
o א n  pjvi םון ערסאאנ pp i n* 

pp i זיר האט אאונדרי אפעראטיװער n- 
 שנעא סיאטעא אין נעדאנס אפעראטיװער
 ־ שוין האכען היינט־צױםאג םארשפרײט.

 איי• מניאנס טרײד ארטינע אאע כםעט
 סיב־ א [1א סטארם, פאאפעראטױוע נענע

 אװעט גיט שויז ניבען ארבײטער צאהא שע
n״i םיז סענט 1איי סײן v צו שפירות 

סטאר־סיפערס. פרױואטע די
הא־ קאאפעראטארם סיאטעא׳ער די

 מאר־ פאבאיס א אפנעדוננעז איצט בען
opp זײ װאו םאגאט, א דאאער 640 פאי 

 נאנצע םארםערס די no דירעקם ?רינען
 םיאן־, ־׳ אייער, נרינציי^ ®יט װאנאנעז

 ץ קאאפץואטױוע די םרוכ׳טען. און םאייש
o די איצט האבע( ױניאניסםען טךייר n i* 

 וײ שטאדמ. אין םאבריק װאורשט טע
 שאאכט־הויז. א איבמתענוםען האבען

n  nrn אויס־ תאממ פאאפצדאמאדט _

בתים.
 האכען פאאפעראטארקעם די אקער

n םיט באויז באנונענט ניט זיך v ^ p 
ײ שכי\ות, העכערע און שםונדצן  האבען ז

 ?אאפע־ די װאס נעהערט עפענד אויןי דאך
 אײראפא אין אויפגעטאין האבען ראטיװען

 אייננעריכטעט דאריבער האצען זיי און
 יםארישע1םא אאע אאונדרי זײער אין

 שענ־ און בעםטע די — םארנעסערוגגעז
 אכא אזױ כרענ. פאםיםישעז םון׳ם סםע

i זאגם וזפחות n רענירוננט־׳ אפיציעאער 
 חושד ניט הען-וואיאה מע; װעמען רעפארט

nנאזוכ אין זייז n צום שאםט1םרײנ 
טאאפעראטיװ.

ײ מעהת נאף און  אננע־ האבען ז
 ׳ 1םי געדאנ? דעם שפרײטען1םא צו הויבען

̂ום. נאנצעד דער איםןר זזןלבסכדהילזי  שכ
ײ  אױםתף אן ארויםגעלאזט אױף האבען ז
 װאר ארכײטער, אונארגאניזירטע די צו
אאונדרי ״אונזער : געזאגט האבען זײ

 קצענערע און מפירות העכערע : צאהאט
אײערע? ניט קענען װארום שטונדען;

 זיןי האבען איםצעס דיזען דאנס א -
 ױניאן, דער אן אנגעשיצאסען םײד^עןי 25
 אנגעד.ויבען האבען גיכען אין נאד און

 די מיטג^ידער. נײע סך א ארײנצוקוםען
 אויסגעםראטען האבען םײדלעף צאונדרי

 גוט־ א איצט איו סיאטעא און װעג׳ חנם
שטאדט. ארגאניױרנוע

 ניט זיף האבעז מײדצעןי די אבער
̂• עדםא*גרײכער ױיער באנוגענצ^מיט  אאו

 קא״ א גענרינדעט אויד האבען און דרי
ײ װאו סטאר, אסעראמיװע  אלע קויםען ז

די שיײדפראתקטען. נויטיגע זײערע

 םאנ. 1וױנםע 1װארםע א איז דתיסען
 פענםטער -בײם רוחיגער א זיץ איך
׳1 ׳ זעהי: אץ

 נאס דער אין אנטקעגענאיבער
 םויערט. םען און םען בויט מען, אבם1ג

 1איט«ליענע םארשװאחנטע אץ כרומע
 • נעלע אין און כלויע צעריסענע, אץ

 פארםיכער אין און קלײדער ארבײם
 :שטײנער שװערע נרױע, גרױםע, שלעפען

 פונדאםענם• דעם לייגם םען
אינזשעניר 1דע

 און'דארט. «ן װײזט און רעדם און כאפעחלט
 נעײחרם ארם פון ניט צינעל קיץ װערם (עם
 כאפעהל). עםיצענם אהן
 איטאליענער םארשווארצטע און כרוינע די און

שוױיגען. און ארכײםען ליולקעם, די חיכערען

iv םארטערם די או געםונען, inp 5 צו 
 םר זיי װעאכע 1םא םיאך פװארט א .סענט

 האבען ,oipnp א סענט 15 צאחאען זען
 נאנ•1םא צו אאײן אונטעתענוטעז זיך זײ

o in״in אפ־ אויך האבען זײ מיאף. די 
̂.n איינענעם אן נעדוננען םריד^שירײטא

האבען• צורי? צײט 1נעװיםע א םיט
 1אאע1 1טויזענ 10 1םא אפנעהויםם זײ
jn צו כדי פאענט »’oojnjpp א :p p• 

jn*o 1׳איבע באײבט װעאכע םיאד די  י1.
 אײבעא ױניאז א האט מיאך ?אנדענםירטע

 אונד אן איצט מאכען זײ ?ען. יעדער אויוי
ן םון זאץ ז נ י ט ו ו ן ו נ ו  ח

ו נ ע ו י ו  סאנאט. א i ע א א i ט
1 i nאפ־1א באטרעםט, פראפיט 1״נע 

 נ־ א ו ו צ אאע_ןזוצאות, רעכענענדינ
נ י נ צ ע ז י ו ע 1ט א א .1ד

 אטױו«1פ«סאא אייד וזאג« ז*י
 קאוב־ טיט אנען,1עסטא1 און ען”1ב»לע
דיזעאבע. 1איבע אעזע־ציםערעז און חמס

 ivp באווענונג ערםאאנרײכע אזא
 עננע די אין באײבען נים 1טא און ניט

 זיף מוז 1נא אאייז, פיאטעא םון ?רייזעז
 גאנצען ׳ן1איבע ײטען1פארשי אױך

 םיאטעא׳ר די םון ביישפיעא גוטען א אאנה
 א«נעםען1א «יד1םעגע ױניאגיסטען 1טריי

ru־ אאנה םון 1כײטע1א איברינע די n 
 נוטער א נאר איז סיאםעא אין ערפאאנ

i 1פא ארגוםענט n בא־ 1אטױוצ19טאאפ 
 *pp ױניאניסמען 1ײ1ט די װאס זועגונ^

 פאאפע־ פון געביעט אויםן אויםטאן נען
אציע.1

וױלטי־ װעאכע מיה זעחען אזוי אט
n י1 װאםע גע v״iv p סון אחים אאזעז 

 באשעםטינען זײ. 1באא װי הענד, זייערע
.?אאפעראציע םיט נים זיך

איטאליענער

■ih‘~

 םארבארגען זיך אין אנענדינ1ט שװײנען,
 • װארמען און ױגיגעז דעם צו בײנקשאםט די
|j'| \ .זומעדלאנו

 זזיםערלאנד ווארמען און ̂דנינען דעם אין ׳עתעץ
 ם^1«עאנןע ניט פעלדער טען1װא

 רײפקײט״ tu כליחענדיג װארמען,
 ;יאםעראנצעדנערטנער װײםע
 הארץ, ווארעם א דארם אויף װארם אפשר

 כײנקשאפמ פון שטיל כלוםיגט װאם
 איטאליענער פארשװארצטע און בחינע די אױף

 נעלע אין און כלױע צערישענע, אין
 פארםיכער, אין און קלײדער 1ארבײםע

 שטיינער שװעחן און גרױע גמיםע, שלעפען װאם
 לאנד פרעםדען דעט אין פרעםדע 1פא כױענדינ

 לױלקעס די רויבערען
שוױינען. און

\r■,.

\m

ראוע״כעדריק. סון

y  אין איז,.געלוען א׳העיר קעים ודעםען
 אין א?צם איז זי פארוואם און װעג,

. תגו;םה״
 רעוױו״ אײגאר ״םינעאפא^יס די

 דאקומענטען ׳ און פאפטען םיט באװײזט
 אםיציע^נר דער םון‘גרוגדצאױגהײכן די

 װײזט און א׳חעיר, ׳ <&יט גענעז ?אצגען
 הא־ װאס אוחאמנז, אמת׳ע יד אויןש אן
 באריהמטע די אז דערצו, געםיהרט עןב

 פרײהײטם־מעמםערין און סאציאיציסטהע
 געםענגעגיש אין װערען םארפאסט זאי*
 אמערײ די צג רעדען צו אויםהעחנן און

ארבײטער. האנער
אינטערע־ ״ביזנעס נרויסע די םאר

 ריטשארדס העיט אמעריקא.איז פון סען״
 װי געםעהראיך אזוי פונקט געװען א׳העיר
 אי דעבס, אי בײדע, דעבם. װ. ױדזשין
 הוײ• מיט אפגעהוםען ניט זײנען *׳העיר,

 זיף האבען אגיטאציע, פאציטישער לער
 די צו רעדען באויז מיט באגנוגענט ניט

 דיחגקט זיןי האבען זיי נאר ארבײטער,
 גרויםע םף א אין באטי^עט אתטיװ און
 אסעריקאנער םון סטרײקס װיכטיגע און

 אפע־ םרעסערישען דעם געגען ארבײטער
״געלד־זאק״. אמעריקאנער פון׳ם טים

 אין דעבס װי אזוי האט, א׳העיר
 די םארבראכט יאהרעז, אינגערע זײנע

 םאדער־ די אין ^אהר צװאנציג לעצטע
 אין ״פיקעט־צײנם״ די פון רײהען שטע

 אין און װעסט דער אין םטרײהס פיעצע
 אוים־ איז זי אאנד. םון׳ם טײאען אנדערע

 מע־ די מיט באקאנט גוט ־ געצײכענט
 :״ביד אמעריהאנער די װעאכע טאדען,

 זײער אין אן װ$נדעז אינטעחגסען״ נעס
 און דריסען פון ארט סיסטעמאטישמר

 צײט אין םאי אויבײמד זײעחנ שטיהעז
 םון צײט אין סאי און םרידען, םון

 באהאנט נוט גאנץ אויך איז זי םטרײה.
 װעאכען שוץ״, ״געזעצציכען דעם מיט
 פאצײ די און געריכט אמעריסאנער דאס
̂ען צײ  געכען צו ניט הײנםאא םארםעוז
 גע־ ביזנעם״ ״ביג םון ״אינטערעסעך די

ארבײטער. סטרײהענדע זײערע געז
ײ 1״אינםערעסען״ דאזיגע די און  װי

 אר־ צו רעדט א׳העיר העיט װען אז סען,
 ארבעא ״םון׳ם ניט זי רעדט בייטער,
 הויאע מיט גיט זיך באנוצט און ארױס״

 װאס מאא, יעדעס אז וױיסעז, זײ םראזען.
 ארבײטער־ אן אויף ארויס טרעט א׳העיר

 מיט באװאפענט גוט זי איז פארזאמלונג
 אומבאשטרײטבאר־ און שטארקסטע די

 ̂עבען מיזעראבעצען פון׳ם פאקטען סטע
 אין םאבריקען, די אין ארבײטער די פון
 אין אוז אײעזנבאהנעז די אױף מינען, די
 ?אפיטאנען די זײ, ״סטאק־יארדם״. די

 אז אױןי, װײסען אינדוסטרין!, דער םון
 אר־ פון׳ם ערפאהרונגען און פאקטען די

 א׳העיר װעאכע װעגעז אעבעז, בײטער
 און פארזאםאונגען, איהרע אויף רעדט

 א*; דורכגעיד<בט אאײן דז$ט זי װעאכע
 ארבײ־ די מיט באגאײף איבערגעאיטען

בעז טער,  םנ״ געפעהרל ״זעהר א ̂ד
 ארבײטער־מא־ גרויסע די אױף װירקונג

 פון הויבען ארבײטער־מאסען די סען.
 פאר־ און פיהילען צו אן רעדעס אזעאכע
̂ואאדיגע די שטע^  װאס אוסרעכטען ג
ײ געגען װערען  .אויף באגאנגען הײנט ז
 אונ־ אויף און שריט... אוז טריט יעדעז
 די ציטערען אן הויבט ״נעאוךועק״ זערע
י ; הויט י ן ז ה ע ט ז צ י  א

 ארבײטער־ די וואו דארט, אז ש, ו ח כ
 פאר־ און דענקען צו אן הױבען :מאסען
 העדטאפט דעד מיט גןאפוט איז שטעהן

. . . קאפיטאא םיז
אײנ־ און אמת׳ע די איז דאס אט

 יאגד איצטיגער דער םיז אורזאךי ציגע
 און א׳העירם מוני׳ם, דעבם׳עם, די אויף

• ארבײטער־פיהחנר. אנדערע
* m w ,

True translation filed with the 
Postmaster at ״New York City on 
May ?, 1919, a.8 required by the 
ot Congress approved Oct 6th, 1917, 
known as .the ״‘Trading with the 
Enemy Act.*״

*ועאבעדי אױף קאאגע, אפיציעאע די  
? רט״אט איצט איז א׳העיר עיט םארא̂ו  

אלםייען אין זי באשואדיגט געװארען,  
אז^דער אנשאיםונג פרײװיאיגער געגען  

חא־ אויף אײנםאא ?אא זי ** און ארמײ,  
אמעריקא־ ״די אז אויסגעדריסט, זיד כעז  

mWi גיט און מעהר ניט זי״עען םרויען נער  
געבוייען צו אויף אפאראטען װי ניגער  

ײ דערנאך און קינדער און אויםציהען ז  
ײ כדי אויסהאדעווען םאר טויגען זאאען ז

ארםײ דער .-*
.תיינ־ אוצאכעס האם א׳חעיר העיט

מױ א אאײן איז זי ! מ ;

 מאכען צו ניט איז מוטער א םון צוועח
 v װאס סאאדאטען. סאר ?יחן .איהחנ

* וואס אט אי£ געזאגט יא האט :
 קירכען די און רעגידוננען די ̂ווען

 די אויםגעפאדערט האבען אײראפא םון
 זא- זײ אז תריגס־אענדער, די אין פרויען

 איבער־ זיף הײראט, אהז אדער םיט אען,
 דארפען װאס מענער, ױנגע די צו געבען

 כמד די כדי מאחםה, דער אין אוועסגעהן
 א מיט ױעאט די באזארגען זאאען נער

 אויס- ווערען אאײן זײ אײדער דור נײעם
 קײן געװען גיט דאס איז — גע׳הרנ׳עט

 אײדענ־ אויפגערײצטער םון פארברעכען
 םארברע״ א געװען אי? דאס — שאפט,

 ברוטאאער קאאטבאוטיגער, םון כען
 םאר־ אזא באגעהן דורד און זעאבםטזוכט.

 םרויען אײראפעאישע די װאאטען ברעכען
 איינ־ פון שטופע דער צו ערנידריגט זיןי

בהםות״. און חױת פאכע
 האט א׳העיר װאס איז דאס אט

 מען װי און, םרויען. די װעגען געזאגט
 וחד אױסדריקאיף גערעדט זי האט זעהט,

 אמערײ די אײראפא; םון םרויען גען,בי
 דער־ ניט אפיאו דא זײנען םרויען האנער
 איז אטערײןא אין װײצ געװארען, מאנט
 די צו פארשאאג אזא מאכען װעגען
 ניט געדאנק אױם׳ן קײנעם גאר םרויען

ארויפגעסוםען.
 איהר װידער, אנבעטרעםט, װאם

 ‘םרײוױ״ גענען אגיטאציע כאומרשטדיגער
 איז — ארמײ דער אן אנשאיםונג איגער
 אט איהר. אויף באבוא ם^וט׳ער א דאם

 דאזײ דער װעגען װערטער איהרע זיינען
: םראגע גער

מיר אז זאגען, שוגאים ״...אונזערע
עדײ־י

 דער אן םענער פון אנשאיסונג רױאיגע
 ט י נ ז י א ס א ד — ארםײ,

t זאא מען בעט איןי ! ת ם א q ריכטיג 
 מײנע איבערדרעהן ניט און םארשטעהן

 אז פיהאט ױנגערמאן א אויב װערטער.
 אין ארײנצוטרעטען םאיכט זײן ס׳איז
 ו י א ג א ז ן א ד ארמײ, דער

ם ה י ן א ׳ ט ן ן מ ע צ נ א  ג
 ט א ג ן ו א ! ה V • I ע צ ר א ה

א א ף ז י ״ ד ! ן ע ש נ ע  זײן ב
 םעא־ די מאכען םעטער אםשר װעט באוט
 קען דאס אבער םראנקרײף, אין דער

בעסערען״״. צום זײן אמאא
א׳העיר.. העיט געזאגט האט אזוי

 הא־ געזע״ךהיטער שפיאנסקע די וי1א וױ
 ארויסגעדרונגען װערטער די אט פון .בען
 אנ״ פרײװיאיגער געגעז אגיטאציע אן

 באײבט דאס — ארמײ דער אז שאיסונג
 אונז פאר איז אבער, דערםאר, סוד. א

 םעקינג ״ארפיאר די אז ניט, סוד קײ;
 םעסטונג מעכטיגסטע די קאמפאני׳/

 האאט םאײש־טראםט, מעכטיגען פון׳ם
 קעיט אויח אױל׳ ״אן אאנג פון שוין

 געװא־ צײט אעצטע די איז און א׳העיר,
 אז פאראינטערעסירט,־ שטארק חנן

 ארופדרעהן אויפהער^ן זיך זאא א׳העיר
װעאט. פרײער דער אריח

 א׳העיר לןעיט אריח כעס ,ארכיאר׳ס
 אומ־ קײן ניט — זאגען אםת דעם — איז

 אפאא איהם האט זי מחכית ניט זיסטער.
 איהם בײ אדער ארענדע אן אויסגעדונגען
 נײן, קאנטראקט. םעטען א אויסקעכאפט

 העיט זיד האט געשעםטען אזעאכע כייט
 אבער אפגעגעבען. ניט קײנמאא א׳\זעיר

 צוריס, יאהרען םים אמאא, האט גןעיט
 ״הײזער״, זיינע פון איינעם איץ געאד״בײט

 קאנזערװיר־ די געפאקט װערען עם װאי
 קאערט אזוי *— האואי און.. פאײשען, טע
 הײנ- אייהם בײ n װאאט — ארכיאר מר.

 םאד־ ער ג;נארבײט. געהאט ניט כיאא*
 האט ער־ וועז טאג, דעם מםתמא, שעאט,

 ארביײ םאר זיך בײ אנגעשטעאט זי
 שוין זי׳איהם האט צרות מיט פעה טער.

 גאנצע און םארשאפט, אן דעמאאט םון
 זיײ צװי׳צמן האט זי אפנעיואסט. אוצרות

 גע־ סטרײקס, ארגאניזירט ארבייטער גע
 סטוײיק^ געװאונען און סטרײהס םיהדט

 גע־ נעבעף ארמאר,־האט מר. ער, און
 אר־ שנײדען ^שכירו̂ו העכעדען םוזט

 שטא״ n רײגיגעז און בי׳יטם-שטונדען,
 גאנצע שטעהז ארבײמער זײנע וואו אעז,
 אאץ דאם פאײשען. די פאקען און טענ

 קאיײ א ! געאד םד א און געאד, האסט
 ארבײטער טוױענמער םיצא אזוי גיגקײם,

 האט ער װען אםיאו I הוםסוח גצבען צו
 מעהד גיט צוגעאעגם ארבײטעד יעדען

 דאר עם האט װאך, א ^װאדעד״ א װי
 און מטבעה. היבשע א אנגעטראםעד אויף
 קאיײ א ארױםנעמען ישוט ודיםט דאס
 ארײנװאר־ קם און קעשענע דער םוז טאא
! האראוױיטאג אזא באאטע. אין פען

 # יפו דו|נ1ס וועאט
 אין ¥ן םטאק־יאר̂ד אץ

 געפאקע־ װערען פאײשען וואו״די זער״
 איז7ס װאס סודות, אזעאכע וחנט.

 ׳זאצ!וחנאט אחאוטיך^אוםגעזונם־״
•' י וױםען. .םון«ײ

 *א׳חעיר זיף םאתינט •ממצ, #אן>י
 דער:1אי אז וועצט, דעד דערצעחאען צו

 איך סםריײו םצייש־פעמער '®וךם צײם
 »n %׳J.904 יאהר אין׳ם סיטי, קעגזעס

 אנטנשטעאט דארט קאספאציע ארמאר די
 פאײשע̂ן די •אקען׳ בי&■ ארכײטצר אאס
 םױ סטרײתער, די םון פאעצער די אױוי

 זויג־הינדער געהאט האכען װאם טערס
 זויגערינס, אבער װי .אזױ בריםט זײ בײ

 ני̂ט קענען בריפט, !ײערע יין םיאד םיט
 מאפר די איז ארבײטער, שנעאמ הײן זײן

 : הםצאה מיז אזא י1אוי געםאאען ■אניע
 אײנמאא געמוזט חאט זזע-פרױ ־יעחן

 שטונדע, באשטיםטער א אין טאנ, אין
 א אין מינוט עטאיכע אויןי אוחנסגעהען

 גד א מיט איז עס װאו ציםער, באזונחןר
 געװארען ארויםגעפאכסעט רעהר מענער

 זאא עם בדי ברוסם, איהר םיז מיאף די
 זאא זי און שטעהן, צו גריננער זײן איהר
שנעאער• ארבײטען קענען

אײנ־ דער אט אײף געפעאט וױ
? אמת ניט ! נעניאא ? פאא

 אײנציגער דער ניט איז דאם און
 קעיט ״אונםארזיכטיגע* די װאס סוד,

 אמעריקאגער די דערצעהאט האט א׳העיר
 #אגב גענוג.ז זײן זאא נאר ארבייטער.

 מיט םארקריגען צו ניט םאיןע זיך אוינט
 מע סאמםאניע״; פעקינג ״ארמאר דער
 אםשניט זעאבען דעם באקומען נאד מעז

 פאר געקראגען האט א׳חעיר העיט װאם
. . . רעדען איהר

 ג j'M אוגעםיחרט באאד זי m פירט,'.

*V? אםיאו מעגאיבסײט n ײ#רען
איזםענמ

פרױעך ״אוםגעװינשטע״ אײן נאו

 קײז םאראיבער ניט נ*ד איז עס
 םון שטימע מעכטיגע די דנט שאושים

 םארשטימט איז א׳העיר, ריטשארדם קעיט
 אײזערנע שזוערע די הינטער געװארען
 םעניטענ־ סטײט ״מיזורי דער פון טויערען
 פאױ־ איצט איז א׳העיר װאו שערי״,

 נאף צוגעקוםמן ש('\ איז עס און שפארט,
 םרײען םאר׳ן קאמף םון׳ם מארטירעריז א

 איז אםריא, טען25 דעם םרײטאג, װארט.
 אונערװארטע־ די געװארען ערהאאםען דא
 איז באער עאיזאבעט דר. אז נײעס, טע

געםענגעניש. אין אויך שויז
םיאאדעאםיער, א אאײן איז באער דר.

 דארטיגען דעם אין טוערין טעטיגע א און
 םאר־ םאציאאיםטישער דער םון אאקאא

 געװען אויף צײט אענגערע א איז זי טײ.
 ״ytpy גאציאגאצער דער פון סיטגאיצד א

 ניט םארטײ. דער םון מאמיטע הוטיװ
 פאר־ זיף באער דר. אויף האט צורײן אאנג

 טרויעריג־באריהמטען דעם געגען זינריגט
 אינאײנעם איז, און געזעץ״, ״עספיאנאזש

 םיאאדעא־ אנדער אן שענח,* טשאראז כייט
 געװא־ פאראורטײאט סאציאאיסט, פיער

 פינח און געםענגעניש חדשים דרײ צו רען
 האט .באער דר שטראו*. דאאער הונדערט

 ער־ צו איהי געריכט דאס געבעטען דאן
 אײנצוארדע־ אויו» צײט טעג צעהן אויבען

 אםזײ געהט זי אײדער עסקים, איהרע נען
 דאס געםעעעניש. אין טערמין איהר צען

 און באװיצעט, בהשה איהר האט געריכט
 ביז געװארען םרײגעאאזט איז באער דר.

2 w nמיט״ םאראכטאגען אבער מאי. טען 
הא־ עס אײדער צאנג נאף בײגאכט, װאד

fete
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 פמינ^ און הרובים איהרע ׳טוט זעגענק
צו ׳ערצױבט באױ? איהר איז עס

 םר^עד־אדערי איין צו גאר ט^אעפאנירעז‘
ר; און באסאגטע ^ פג גי

 פאזי־ און •אעצאימל^סט ^jh׳
 זןרשטוינט האט באער דר. שי׳<ןונגי-פוז

I y מוחנז איז וו^צ״א אצײן, n כאר ניט W 
 נאר דערצו, אונםארנצברײט שטענדיג

 באסאנמ* את פרײנד םיעצע איחףנ אױך
 חאט גויאחן אין שטעדט. רע1אנח אין
 ערשט דערװאוסט דעם ווענען זיך מען

ױי פרייטאג ױ נאכחנם, טאג צו  איו זי ו
 חאם גרוס דעם ארעסירט. געװען שױן

 פצי!, גוייאי עאיזאבעם געבראכט אהער
 אי| דעמאאם־י׳געװען צוםעאע איד װעאכע

 דארטעע די חאט ױ אױןי םיאאדעצפיא.
 םיס וחנן און איכט; מיט נעזובט פאאיצײ

 ארױבד ניט דארטען זיךיפון װאאט םאין
 םיצא• די װאא באצײטענס, געגאיטשט
 נע־ מכבד זי אויף גערעבטיגקײט דעאםיער

 ״אומזיסטע אויןי חדשים פאר א מיט װען
קעסט״.

דר. װעאכען פאר םארברעכעז, דער
 םאראור־ זײגעז שענק טשאראז און באער
 ררײ םון טערמיז א צו געװארען טײאט
 הדנדערט צו׳פינף און געםענגעניש חדשים
 םאר• ךי געװען איז יעדער, שטראח דאאער

 די איםאעט, געדרוקטען א םון שפרײטונג
 איז װעאכען םון אינהאאט דער און שפראף

 באטראכט ױסטיץ םיאאדעלפיעד דער פון
װארען  ̂עס״ פון׳ם פאראעצונג א אאס ̂ג
 ניט אז איז, אטת דער געזע״ד״. פיאנאזש

 אים־י “״פארבר;־;:ערישען דעם האבען זײ
 איחם האבען זײ גיט און געשריבען אעט

ײ האט נעזעץ דאט פארשפרײט.  אנגענױ ז
פאדאני די ■ _ |

ײ וױיא דערפאר, איפאעט  עהזע״ זײנען ז
 םון אאהאא ארטיגען םון׳ט בעאםטע קוטיװ

 כא״ דאס פארטיי. סאציאאיסטישער דער
 װאס דאס, איז, דערבײ ראקטעריסטישע

 גע• זואט װעאכעד איפאעט, דאזיגער דער
 אנגןנ־• זיף האט ארעסט, זײער צו םיוזרט
 זאא אעבען ״אאנג װערטער, די מיט הויבען

 פאראײגיגטצ די םון קאנסטיטוציע די
• שטאאטען!״

m i

m*

»סת. ביטערער ׳א
 האבען צוריק צײט שטיקעא א מיט

 געכיאאדען. צײטונגען עגנאישע היגע די
 ״םא• אסעריקאגער טויזענד עטאיכע אז

 םארשײ צו זיף ארנאױזירעז טריאטחעס״
 םאדע• צו װאשינגטאן, ר,ײן צו־םוס רען
 צר זאא זי אז רעגירונג, אונזעד םון רען

w פון באשאוט איהר ריקציהען w 
 אויסגע• און םארשכיאכטע די םאר שפײז

 דיימש• םון קינדער און םרויען הונגערטע
 ״פאטריאטײ גאך׳ן עסטרײך. און אאנד
 שוין איז געפיהא (םון םארשטאנד שען״

 ״גוםע״ דאזיגע די םון רעדען) צו גארניט
 םון די אאזען מען דארף אםעריקאנערינס,

 עםטרײ און דײטשע הונגער־געשװאאעגע
 אױם• הינדער קאײנע און םרויען כישע
ײ געבען ניט און איכט װי געהן  אםיצו ז

 דער צו אויף שטיקעא׳ברויט טרוקען א
ײ האאטען ^עבען. בײם ז

 געזאגנ האבען םיאאזאו* יענער זאא
 א׳י באהויםטעט, האט ער ווען אםת, דעם
 איבער גרויזאםקײט איחר אין םרוי ״די

V!״ מאן גרויזאמםטען דעם שטיעט

ס ױ ײ ס ל ר א ל ײ ן פ א ני  ױ
4 ־ ע 4 נ די נ סו ש

̂עם געװען שוין איז עס װי  געמעי
 אומער האט גערעכטיגקײט״,״ דער אין

 אא־ שיקאגא, אין ױניאן טײאארס איידיס
 א םאר םמזײײח א אנגעםיהרט ,104 האא
איײ אין ארבײטס־װאך. שטונדיגער 44

 גע־ שוין סטרײק דער איז שעפער ניגע
 דא,איבער דרוהען מיר צעװארען. װאונען

 *םאר־ שיהאגא׳ער דעם םון אויםשניט אן
 אײנצעאהיײ ̂וײניגע גיט װאס װערטס״

אנגעצעגצגהײט. דער װעגען טען
װי םארגאנגענ־ דער אין מאצ אאע ״

 טײאארם אײדים די וױדער האט הײט,
 דער־ זיעג גאויםען א םארצײכענט ױניאן

 44. אויסגעחעמםםט האט זי װאס םיט
 איז דעם םימ ארבײט. וואף א שטוגדען

 שטאדט אין ױניאן צװײטע די געװען זי
 יעצט איז עם באלוומ&ן. האם ד»אט װאס

 טיײ צײדיס די װי זעוזן צו םארגעניגעז א
 ארני'ט טאג זײער ענדיגען ?ײ װען אארס

 נאכדעם קומען אוהר, 12 שבת און אוהר 5
 און ױגיאן זײער פזן העדקװאדערם די אין

ורעצם דער אין אצעס איבער דיס?וטיחגן

ן א פו ג א ה ט שי נ ױ עו  * נ
ס ם ײ נ ו ד א א װ

 נישג ערשט פאעגען װעאכע די םאר זעהן
 טייאאו איידים דעם זעהען צוריק אאנג

 אדער 9 ביז םריה דער איז םון ארבײטען
 זעא• דאס שבת און אבעגד אין אוהר 10
ײ וחנרען יעצט בע.  ריהרעור אעבעדיגער, ז

רוסען. זײער אוים גאײכען און דיגער
 אױסגעקעמיפפ אויןי האט ױניאן *די

 ד$ןם וױידזש, םיניביום דאאער 33 א
 שטוגדען הורצע ארבײטענדיג אז םײנט,
ײ קריגען ײ אז באצאהאט אבער ז  זא• ז

 מא^ צו אויף םארדינען סענען אויך אען
צעבעזי א כעז

ביזי• שטארה יעצט איז םאף ״אין
 און הריגען נישט םעז קען ארבײטער קײן
r װאויןס דעם שטארק העאפט דאם PD 

ארגאניזאציע.
 זײנעז שע«ער צװיײדרײ ״באױז ׳

 בצום׳ איז דאס סטרײס. אין געבאיבעז
 4פיעאד מארשאצ און באעססטאנס און

 )D זיך װיצען. צוױי די בצויז אאשין.
 דער פון מאכט דער געגען געםעז

ײ גיזאציע.  םעות. » אבער האבען ז
 פאר םארנוסען זיך האט ניאז
צאנג זוי

- ׳
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רעדמקםאד׳:׳ דעם *װישעז

n ' י  pw ■־י׳• י לעזער

 :־k'c סאן .8 ל%ן»ל גרינבעינ, ה. י. [
po**i.* —.ג^ריכען, עם ?יך איהר ה#ט ״גר 
גארגימ, אדער .איז א״ד בי\ הרע. עין קײז

קלײגיג״ א איז נאי־ צופיעל... ;;•יער

ffesjjS*$£8|

י י * m * י ,מ ן ו י ז ן

דאש נאי־ ויעל...
*  עס װילט איהר צי גיט, װײסען טיר %

 ?לויז צי אידי*, אין און איןענגליש ׳*דשבען
 מיר דאך, פאי־*טעהם איהר ענגלי׳*. אין

אבי־ אי ארב״פ, אי *יען3א״:י« זיך ווילען
אין

• h מ 
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װיסען. גלייך ל*זט ■לאץ. סעלע
גו״ דעם אין געפינען עש איחר װעם ליש
סער.

ערהאל־ — ױגיאן. דעםענס װארקערס
 גאנץ איהם אין געפוגען נולעטין, אייער מען

ײע־ טיר װעלשען בזיט טאשעייאד, וױכטיגען
 הלואי ̂נאנוצען. בזעגליבקייש, לויט זיך, לען

 באגוצט נו־עפע איבעריגע די נאר זיך װאלט
 פים געהןןלןען. אפשר עס װארט דעם, םים
לע־ ארן לעזער אונז-רע פון סימ«אשי דער

זיכער. ד#ך איהר זײ:ט וערינען
 אדגומעגטעז אלע די — ראזענצוױיג. א.

ך־ארבײצ, פ#ר  זײנען *ן, גים איהר װאש ̂װ
 שוין זי-ינען זיי און ריכשיגע, פאל׳יםענדיג

 ״גע־ דער אין געװארען #רויסגעזאגש אפט
 זיי *ויטיג איז עס אויב און דעבםעקייש״,

ציי־ ,דער אין נים עס איז איבערצו׳חזר׳ען,
 באגע־ אייערע אין ,3#ש אין םאקע נ#ר מונג,

 פרא־ בעששע די ארבײטער. די נעני^ען׳מים
̂געפיחרט װערט װאם די, איז •אגאגדע  ן
 ײען דאן, *ש און כים.3ל פגים ■וױואט,

 זי״ט אנדערער דער פון א;א:דיסט3■רא דער
 נארי*קיי- װילדע אזעלכע רעדט און קוםט
זײ־ אין נלויז איז װאש אזעלנעס, אדער ®ען
 קורצזיגשיגקייט, זײן לויט אינטערעסען, גע
p— ארײנצו^רעגען צ״ש מאש« איז דאו 

אויודע־ ?אלען װעלכע װערםעו/ אױערןן טים
 ״גערעג־ דער אין בלאף. גאנצען דעם קען

 *וין וץערט דאם איבעריג״ עס איז «י*קײם״
M קענען לײדער װעלכע מעגעען, פון באזארגט 
Cים־אל־«:ים• גוישיגע די אט אנפיחײען גי■ ״ י:» 

i?m M .אגימאציע
 עײ די װעגען פיאגע די — פינלןעא. ד.
̂ען, *ערע  אין איצש ארבײשען װעלנע םענ

 אזא גים װירנזליך «:יז קלאורךשעפער די
 זא;ט װי ׳:אי מיינש. איהי־ װי לײנםע,

 עס װאו דאיש, :׳םנדיכװארט ע:;ליעער אן
געפי־ אימער זיך װעש װילען, דער דא איז
 װאלמען עס װען נאטירלין/ װעג. א גען

אר־ דער בײ לײש אלשע פיעלע גאי געײעז
 דער װאלט מאיאריטעש, די מיר זאגען ג״ט,

 לוים װערען באטשימש ;עםוזש םינימום־נוײז
 די לויט גיש און ארב״םס־כוחות, וייערע

זװ אזװ איכגערע. די פון -וומגגמס־כזחזת

.

̂יג, װי עלםןנר  די ד.40ז #םיי זאגען זעכ
 פוורדזענםם דורכ^ניםליכען דעם לויט װאך,

 טסיק־ *ין *י*» קיעועער דעד •ון זייערעז
 בא־ גערן »י .װעלען באםעס * די *ובײס.

 חא״ זאגען, אלײן זײ װי וױיל, ^פטיגען,
ײ בזין  חאױ דעם אוגםער אז םורא, דאך ז

 הא־ גים קלאוק־איגדוםםריע די וועם סיםטעם
ײ װעלען םאטער און ארבײטער. געגוג בען  ז
 די װעלען. םאנען זײ םען קען װעלען, גים

 ײי האנען# אלעס םוז באס דער װען צײם,
 ני® ער וויל אט אװעק. *וין איז װיל, ער

 חעל־ עועס איהם עס װעם וואך־ארנײם, קײן
 «װאבע, גא:ץ די אננאלאנגט װאש * ? פען

ער דאף זײ קענען  דעם אוגטער אויך ז̂י
 מו־ זײ און ארנײטען, גיט אזמײךסיסמעם

 אן זוכען געתן עלםער דער אוין״ נעבאך זען
 פאר גרויזאם. איז דאס וואם ארב״ם, אנדער

 קעז םיר׳ גלוינען םעלע, אײנצעלנע אזעלבע
 עלשער זײער אז זארגען, טוין ױניאן די

שרויעריגע. אזא זײן גיט זאל
 נאך, פרעגם איהר — ם^גסמאן. ב.
 גײן, עולח? אן סאר עס האלטען מיר אויב

 אײגצעלנער אן װען פארברענען. א איז עש
א געפיגען אפ*ר, גאך, מען סקעבט׳

 האט ער הוגגעריג; עון?איז ^שיקעלןנות:
 אײגםךיםס־געלח חוינע צ5צוליי געקעגט גים

̂ן) איײן  פאראזמעהם אדער׳ער ׳ןאן1ױ דער א
 פארברע־ א םאר איז דאס װאם ני̂ט שאקי
 ארבײטער־ארגאניזא־ אײן אבער װען כען.
 אויף נאר און צװײטע, די געגען סקענם ציאן
t; דעם in, איחר צ,ו .נים געחערם זי װײל 

 דאן אוךזאכע, געװיסער א צוליעב קלײזעל
 ארגאגיזאציע אזא אזאנדע. א וױרקליך איז
 זי פראזען װעלנע םים אםת׳ן, דער אין איז
 װי מעחר, גיט צודעקען, װעלען גים זיך זאל

 אין זאך אײן גאר האט װעלנע קרעםעל, א
 פארפויל־ איחר אפצוזעצען מעחר װאש זינען,

 ׳אי קאשטאםער. מעחר װאס צו סחורת טע
 װעם ער*טעגס, איז, מיר, *וױיגען װארום

 דאס צװײםענס, ;העלפען קגאו־װאם דאך עס
vm..apa. Tin .דרימענס, תיענת
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 דער פון ארבײטער די ואגען אזוי ?
 UL6 עמשטיין, אח סלאץ םירצןא קלאוס
סמ. מע22 וועסט

אזןצ־ דעם מען האט עןאפ דעם אין
 ^כירות די װאף. פון געארבײט םיזאן טען
 דאלער 46 געװען איז ארבײטער די םון

 שטונ־ ״אעדזישיטיםײד״ די מיט װאף* א
 ױניאן די װאס ארבײט, אװערטײם ״-עז

ײ האמנן ארבײטען, צו עראויבט  םאר־ ז
 איז <טא& אין װאד. א דאאער 63 צו דינט

 פיר־ די אויך און רוהיג און שנזיל ׳געװען
 געװעז. צוםרידעז זעהר דעם מיט איז מא

 סיזאן דער ווען דאס איהר, האט סיםן א
 גאנץ םירמא, די האט געענדיגט זיןי האט

 ארבײטער יעדען נעגעבען פרײװיאיג,
 דאאער םינף־אוךצװאנציג און הונדערט

פרעזענט. א
גע־ זײנען שאפ דעם םון קאמיטע א
 דעם איבערגעבען רעדאקציע אין ?וכיען
 צױ העכסט זײנען ארבייטער די פאר,ט.
 איז װאןײארבײט אז זאגען און פרידען

 צו דאס נעבעטען האבען זײ ״אארײט״.
 דאס-גאנץ טוען מיר און ^איעפענטאיכען

. נערן.

 מאיאו־י• דער אין. זיינען אינגערע די אנער
 צו זעלטען זעחר איז עראזטענס, װײל ׳טעם

 ער קלאוקמאכער אלטען אן מרעפען
 — אלש גום װערט עד איידעי )«מארבט

 דעם אונשער זאגאר װײל צװײשענש, און,
 באש דער האש ששיק-ארבייש פון סיסטעם
 די פון װערען צו שור8 גיבער װאש געזעחן
יונגינ־ זײ שאשrא: בא״פעפשיגען און אלטע,

 זואס פראגע, די קען דערפאר פריטינקע, קע,
 צו־ םיט דאך אלשע, די מיש שאן מען װעם

 מיר, װערען. פאיענשפעיש פריעדענהײט
ױניאן, ששאיקע אזא אז גלדיבעז, ןערזעגליך,

 בא־ א האנען קען ״אינשערנײעיאנעל׳/ די ווי
 אלט־געװארענע אלע פאי־ פאנד *טימטען

 געחן דאי־פען גיט זאלען זיי אז קלאוקםאנעי־,
 ביסעל לעצשע זײעדע נאי־ אדבײשען, סעחר

 ערגיץ־װאו אין׳רוח פארנרײנכען יאחרען
 אויס־״ ;יט עס קען ;אשירליך, קאגטרי. אין

 לעכערליך־קל״נע די מים װערען נעפיחרט
איצט, צאחלען קלאוקמאכער די װאס דױס,
 אײך ׳פשעלם א:ער יוגיאן־פישגליעדער. אלס
עקם־ צאחלם ױניאךמיטגליעד יעדער אז פאד,
 קען װאך, א שענם 25 פא:ד דעם פאי םרא

 גרעסםע די פון אײנער װעדען ב^אפען
̂ס ■אגדס.  װאס נדבח, קײן ניט זיין װעם ד

̂געװאי־ענעד דער  זיך װעם קלאוקמאכער אל
 זײן זײן דאך װעט דן>ס אנצונעםען. אועםען ,־

̂ס געלד. אימען  אינ־ סארט א זײן װעם דן
 צו םוידם נאש׳ן אויף גים אבער ̂אודענס,
 טריפפד די לענען. בײם מאקי נאר נזנניסען,

 פלאץ אזא און פא:ד אזא האט ױגיאן \ר
םים־ קראנק־געװארענע אדער אלט־ איחרע

 װאױם עס, ?ען מניאן אײן אז יעדער.
 אויס־ קענען ױניאן.גים צוױיטע א עס ל

 די ̂•■עטער. איז.אויף דאס גאר יחרען!
 םים םאן קעגען מען װעם װאס איז, פראגע

̂אזען עלםערע  באס דער באלד? שוין םן
 רענט פון טײן געװיםען א מיט ד$ך ם
 פיעל און עלמערע די צאתלען קעגען ניט

 מי־ באטםימםען דעם ארבײטער ונגזאטערע *
דא, או>ך דעם אויןי אגער איז םום-וריױ.

 ב^םימעז קזגן מען םיטעל; א װיל, סען ו
 <*ײ 1זאגע ;םמיפוס־«ױיזען. װײערלײ

■ זעגל ביז םעגטען פאר יציטיט״פרײז

 ן, ע פ פ מ ע ק מען דארן• דעם געגען
 װעט מאל דאש «זז חאפען,{מיר ריילען. גים

̂לע, די *ז און װערען געקעסמט  קורצ־ אזמן
̂וינטערעסעז זיכטיגע  זעחר װעלען קרעםעל־
אפאזגײדען; אלעכט

םיר— אינדאסטריאאניק.  גיש חאלטען '
 מיט׳ן צוזאםען קיגד דאש ארויסגיסען פון

 מיר קעגען דערפאר און װאסער. *םוציגעז
 רעװיז־ אײער מיט זײן אײנפארטטאגדען :ים

̂ש װעלנע לוציע,  אלעש ציעל איחר אלס ה
 :עה־ זיך גאנחער און צוברעבען צו פריחער

 ־א־ אז זײן, זינער קע;ט איחר בויען. סען
 קײן געװאונטען גארגיט זיך װאלם פישאל

 דער אין רעװאױציע אזא װי זאך, בעסערע
 עש אז אמת, איז עס באװעגוגג. ארבײשער

 בױראקראםיע, געװיסע א אוים זיך :ילדעט
 פאל ;עפאחר גרויסע א װערען קען װעלבע

 גע־ מען »1דאי :ון, כאװעגונג. ארבײםער די
 זאו אזא פונקט אבער קעמפפען. איהר גען
אינדוסטריע־ אן אין אויך זײן געמאלם קען

ניש האבען ארבײשער די ײאו ױניאן׳ לער
שבל. יטיגען :ו דעם און יע ענערג :ויטיגע : די
;רוי־ ״אייז געשריי דעם ט מי איז זעלבע ד̂ש
װעט װגיאן גדויסע אײן די ױניאז״. סע

ארײן. װעלם דער אין ײען שר פון קוםען גיט
בא־ דןןש י אײי;דרינגעז צוערשט מוז עם
און אײגע פון ארבײטער ביין װאוסשזײן

זײ ט אי־ביי ־ װעלנעו ביי ען, אינםערעש דיזעלבע
װערט דאן באשעפשיגט. זײן ניט ז$לען

װירקלינ־ # מגיאן״ ־ויסע גו ״אײן די לא בםי

שבת דעם באלל ^שרײבער
 פרץ ל. י. פון פריהאינגס־באיצ דער
 הײנטיגען זײן װעט פאראײן שרייבער

 סט. טע107 האסיגא, סטאר נױ אין שבת
עװענױ פארק *ון1
בײ נעמען וח^ע<אנטײא סטארס 4 **

 פיאניס־ אײן זינגעו/ צװײ קאנצערט: דעם
טענצער. אײן און טין

 שאיסקי, יאעזף זײנען זינגער די
nyi האט װע^כער טענאר, באריהמטער 

 רעסײט^ זײן מיט םוראר א געטאכט
ק. פעני מאדאם און הא^ קארנעגיע אין

די פון
קינסטאערינס. פיאגא גרעסטע

 וועצכער הענרי, איז טענצער דער
 כא״ בעסטער דער אאס געהאצטען ווערס

אםעריקא. אין טענצער ראקטער
 קאנצערט און באצ דעם םאר טישעטס

 דאל. 1 מאםט העטשעק מיט צוזאסען שוין
 צײטונגען אידישע אצע אין באקומען צו

 פון קאסע דער אין באצ םון טאנ דעם און
האצ. דעם

 מיוזיקאל ריננ ארבײטער
קלוב.

 פ*רנד נוטע זעהר מאכט םחוצ די
 ה*כען םוקםעם נרעםטען דעם ׳פריטע.

 טע<»רי אין קצאם רעש םיט נעכיאכט מיר
 פיערםאן פראפ. פון צייטוננ דער אונטער

 עם יןאנסערװאטאריע. פעטערבורגער םון
 !,א קיניער, די זוי באװאונרערעז צו אי«
 נאטען, פציםינ אעזעז צייט, קורצער אזא

r דאם װ^ם x פון פאא דער מאצ יןײן 
 מיט צערנען װעאכע קינדער אונזערע

 אצע אז װינ׳שען מיר יערערם. פרײװעט
 קינדער זײערע צערגען װעצכע עצטערן

 אונז צו קינדער די ׳טיקען זאצען םוזיק
 בעטטינ1׳ די האכען מיר װאו םפוצ אין

 דעפארט־ װײ#צין אונזער אין צערערם.
 אצ־ ׳טפיצע דער אן מיר האבען מענט
 פון מייםטער קאנצערט םערנעצין, פרעד
 אויד און ארקעםםער םיצארמאניס דער
תצסיד. א איםײ׳ם נרויםען דעם

 םון טאנ יעדען אפען איז ם?וצ די
 143 אין אבענדם 10 ביז מארנענס 10

םטריט. םע3 איםט
.3593 ארט׳טארד טעצעםאן,

דירעהטאר. אצטערדאן, גייטען

ס ײוי ס ל ר א ל ײ או און ס ען ריי ע פ ל ר א ע ס ײ נ ר ^
אן ני ר ױ א ס א ס» ל

געװא־ איז.ב#טל#סעו ױניאן אונזער םון מיטיננ א אױה
 ־ א ד 5 מיט װערען געטעקסט זאל מעמבער יעדער אז רען

 שטונדען 44 א אויפצוקעמםען םיזאן םנעקםטעו צו אום ר א ל
אױםבעסערוננען. טרײד אנדעדע און װאך ארבײטס
 דאלאר 5 דיעזער אז איז ױניאן דער םון באשלוס דער

 אינ־ .ו50$ דעם אריץ שױן נעהמט װעלכער אםעסמענט,
 שפע■ ױט װערען באצאהלט זאל אסעסטענט טערנײשאנאל

מאי. וטען5 דעם ביז וױ טער
 דעם א& צאהלט און קומט לעצטען, צום אויןן ניט װארט

1 שנעלםטען. אם װאם ■אסעסמענט
װ םי סו ע סז ד ע ר א א אל כ ס א s ל o

םעקרעטער. הילפמאן, ת

%

ר ע ד

 ̂בער פון מיח גאגצע די איז דאן ביז קײט.
 אוםזיסש. ג*ז:ץ רע^רגאגיזירען װידער און
̂רפם #בעד דאם  #לס אויסצײפמזען ניט איהר ד

 איר־ געגען זײט אונזער פון געכגערשאפם
 םיר אײגפאך, ג*ר ששרעםונג. נײע א ,גע;ד

 חיגצורײסען זיך פעחיגקײט די גים ה#בען
 בא־ צו אלעס ששרעבען און סראזען, דורך

 װי איבערלזיגט, און געל*סעז וןזוי טיאשטען
םעגליך. ג$ר איז עס ווײם

n

באלױנונג אינטעלעענטע א
 אאעמען םון װערט ארבײט נוטע

אגענ־ פון זעהז מיר קענען געשעצט  ̂ם
: בײשפיעא דען

 איז סיזאז ספרינג םון אנםאגנ אין
 און ?אהן אין ארבײטער די םרן ילאנע די

 אונער־ כמעט גערוען שאפ הלאזנער׳ס
 אויסערגעװעהנאײ די דאנק א טרעגאיןי.

 שאפ־ אונזער םון איבערגעבענוזײט כע
 װעל־ באכיראנד, סעם ברודער טשערכיאן,

 און געארבײט אונערמידאיך האט כער
 די צוױשען שאפ אונזער אװעוןגעשטעיצט

 אלס שעפעד, ױניאן םראצענט הונדערט
 אויך און ^יט,ז ױגיאן גום־שטעהענדע

 באךס דעם אױף םרײזען אםגעסעמעאט
 םיר לעבען. אנשטעגדיגען אײן טאמןן פון

 שאפ״ אונזער פרעזענט^רט דעדפאר האבען
 ״ענצײ ביכער סעט א .מיט טשערכיאז
 הונדערט פאר בריטאניקא* ק^אפעדיא

דאאער.
אנערסענונ^ in ברודעג־צ םיט

ר ע ט ײ ב ־ ו ג א נ י ר
ארבײטער אי־ױשער גרעסטער און מעכטיגםטער דער איו

װעלט. דער אױה ארדען

 ה«ט װאם ארדען, אידמזער אײנציגער דער איז רינג ארבײטער דער
םעםבערם. קאנםאמפטױו זײנע פאר םאניטארױם א״יגענעם אן־

 געזעל־ א אויך נאר ארדען, אן בלױז נים א̂י רינג ארבײטער דער
כאװעגונג. ארבײםער דער אין צענטער שאפםליכער

 קאמפןש. אײער.עקאנאטישען אץ אײך שטיצט ױננאן די
טעם־ זײנע צו םרײנד א איז רינג ארבײטערי דער .

פרײד. אץ און נױט אין בערס .

• t » # *• ׳ ! t

 45 גיז 18 פון עלטער דער אין ארײעענוםען 'װערען םעםבערם
, . ן ... , . _יאהר•

 םענד זלער װעלכען אויןז פעלז דער א'ז כאווענדננ ארבײםער די -
וועחןן. געכוים ■װעם צוקונפמ דער פון פעל

פעלזען. די פון אײנער איז רינג ארכײטער דער
!אן גלײר דך שליסם םעמבעי, איץ ניט נאד דיט איהר אויב
״ ׳ ־ י1 " • : :ווענדען זיך אױסקינםםע נאך • '

TH E  W O R KM EN ’S  CIR CLE, 1 7 5  L  B 1 A Y ■tp'f יי, J&ditjL ״I*•i l ’ iir\t'
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סטאהלש ה. גיה רעזאלוציאז
שאפ ------- >» _ _ _ _ _ _ _ ■

 םטאהל׳ם הערי םון ארבײטער, די מיר,
 באזוכטען טט « בײ פארזאםעלט שאפ,

 האבען אפריל, טען26 דעם שבת מיטיננ,
̂אםען  םאלגענדע םארעםענטליכען צו באש
:רעזאלוציאן

גו־ די אנבעטראכט ־אין ״נעםענדינ
 אייד־ ביזנעס אונזערע פון ארבײט טע

 ברודער און װארשאװםקי בר. זשענטס
 הא־ עצות הלונע זייערע װאם קעסטין,

 שאפ, אונזער נוטעס םיעל נעבראכט בען
•י .1אי

חיא• די אנבעטראנט 1אי ,נעמענדינ
 אין נעלייםםעט האם וועלכע אפיס םון םע

אוז, שאפ, אונזער םאר פראגע יעדער
 די אנבעטראכט אין ,נעמענדיג

 אונ* םון ארבײט איבערנעבענע און טר״ע
ליװײ, דוד בר. שאפ־םשערמאן זער

ײ  צו ערשטענם, נאשלאסען, עם ״ז
 צװײטענם, און אלעמעז, זיי גאדאנקען

 פחל צו אנערקענוננ םון צייכען א אלם
 אײדזשענטם ביזנעם אונזערע זענטירען

 םים פעסטין און װארשאװסקי ברירער די
 וױנשעז םיר און פרעזענטעז, פערםפולע

ײ  נע־ דאם הארצען טיעםען אונזער פון ז
און, באנוצען, צו זונטערהײט

: jAM, ו1י M  r י* ̂ »■ ^
* ■ * ■ ■ ׳

«חד *ו כאשלאסע! אייד עם ,זײ
#

 לי־ נר. שאפ־םשערמאן אוגזער זענטירען
ױי  טשײן. און וואמש גאלדענער א טיט ו
 אין דאם האפנונ^ די אוים דריימן םיר
ױ צוקוגםט דער  נענענװארט דער אין ו
יזניאן. אונזער צו טרײ זײן ער וועט

- v :■ קאםיטע חןזאלוציאנם
» ’

טאלטשינםקי, אכ.
האנטראװיץ, ם.

ראזםאן. םאקם
קאהעז ה.

f ז irM #
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 מעמבער ועדער װאם
 וױסען דארו» 23 לאקאל

 קראני װענעז געדענקען
בענעפיט.

איבער רעזארםעס

$ 60 ,0 0 0 ,000.00
דעפאדטארס ססס״ססו וױ טעהר

ט י ײ ט ו ס י נ א כ
 ופריעדענשטעלענרצ — אטיװשאנסערװ — זיכער

הױז ?ליױנג יארה נױ פון מעמגער
 די און )׳יארר נױ אוו םיטי און סטײט נאװערנמענט, סטײטס ױגײטע׳ד די

אונז. מיט דעפאזיטען סײװיננס לפאסטא סטײטס ױנײטעד
דעפאזיטארע אונזערע םון אײנער אױך װערט

STATE -BANK
גיבראלטאר םון פעלזען דער וױ שטארק

3 7 ד 4 נ ע ר , ג מ י ר ט ױ ם ק נ ר א י
 עוועניו םינפטע 1400 סט. ס)עםער ססו סטריט. טע26 װעסט 7

 עװענװס װעסטשעסטער און ױניאן סטריט, וטע58
:ברענטשעס ברוקלץ

׳ עװענױם. סטאון און פיטקין ׳סט. װערעט און עוג גרעהעם

( ו  j

 סראנס ווערט איהר מעז .1־
p in j א 231 אםיס, אין נלייך זיך 

 ריס אײער אן גיט טםרי̂נ טע14
jn ,רום און םצ«ר רעם אדרעם 

 וואויצ איהר אויב וואוינט. איחר
 בײ נ«וםעז דעם אז ניט בארד, אין
װאוינט. איהר יםען

ביד! אײער־ױניאן גלייד שיקט 2
 דירך אחגר יעםאנדען מיט אםים אין

לעטער. רעתשיםטרירםען א
א אין זיך געםינם איהר יווען 3

 פח נאמען ועם אן גיט האםפיטאצ
 ארוים קוםם איחר ווען האםפיטאל.

 דער םון אםיס אין נלייך זיך םעלדעט
W • •1ױניא E
 חוםי םון זיו רעכענט ציים די .4

 גע־ אםיציעל זיך האט איהר װאס טאנ
 איבעתעט און אםיס אין םאלדעז

כוך. ױניאן אייער
Jo קרינעןיבענעםיט צו אום 

 גי׳ װערען עהזאםינירט קראנהער חנר
דאסטאר. ױניאן חןם

 אנדעחן פון אטעםטען הײנע .6
 0 םון םערםיםיפײמם דאסטוירים,

 •אז וועלען םאראײנען אחןר רז׳פען
ווערען. אנערפענט נישט טױו

 ניעט לינען וועלבע קראנסע .7
 prum עהזאםינירם דארםען געט אין
 ײו דארפען און אםים, דאקטאר׳ם אין

 אםיס אין וואך 1אי מאל 3 נמלדעז
ױניאן. םון

 בא־ באויז זײנען בענעםיט צו .8
וו«לנא די ר«כטיגט1-

 טא־ איין םאר אםװינצינםטעז צאאט
 נע־ זיך האט זי אדער ער נעפאר נאט

?ראנס. מאלדען
 ריקשםעגרמ זײט איהר ווען .9

 םאד־ איחר װערט פאנאטען, 3 איבער
נוטשטעהענד. נישט םאר רעכענט
 בענעפיט װאך ערשטע די .10
טאג. טען10 אויפ׳ן געצאהלט ווערט

7 יעדע רעגולער װאכען אינרינע די
םענ.

מענעדזשער. װאנדער, ח.

m%׳

V•:׳

 !״גערעכטיגקײם די םון לעזער
אדװערטײזער. אונזערע פאטראנײזט

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— /v v י ־ ~ ' ׳ ' ׳

ו ן ר צ ו פ ד ע ד ל ג ט י ר ט ? ס ד י ד ײ ל ־ . ט נ י ם א נ ע מ ר א ס ג ר ע ק ר א , װ ן א ױ ץ
ע א נ י ם כ י ג װ נ ו כ א ט ם נ א ס א ' כ

J ♦ ן י י * r
 פון געװארען אנגעפיהרט און עטאבלירט זײנען װעלכע םקװער, ױניאן 31 פון קליניקס דענטאל און מעדיקאל די־

’ װ^רען איבערגענומען ,1919 מאי, טען1 דעם פון װעלען קאנטראל םאניטאױ אװ באארד דזשאינט עם י

ן ר פו ע ו ד א י נ ױ ס ״ ה ליני ױ ה א ש איי סי א ס ׳ : א
 פאל־ די מיט אינטערנעשאנאל, די םון לאר,אלם יארקער אײניגע:נױ םון צוזאמענגעשטעלט איז אםאםיאײשאן די
 רינ• דזש. םעמױעל ;טרעזשורער קאזאן, ע. אברהם ;פרעזידענט װאנדער, העררי :בעאמטע אלם פארזאנען. געגדע

די םון דירעקטאר אלס דירעקטארס. אוו באארד — רובין, ד. און קעםטץ דזשײקאב זארעמםקי, י. ;סעקרעטער נער,
פרײז. מ. דזשארדזש דר. אונזער פארבלײבט קליניקם

mm.

ms

3&י

 אונטערזוכען צו קליניק מעדיקאל
 קאנדידאמען און אפליקאנטען

 אינטער־ םוןידי לאקאלס די ׳םאר
 גארםענט לײדים ניישאנאל
• ־ ױניאן. װארקערם

 װע־ אונטערזוכט ײעלעז אפליסאנטען
 און םרייטאנ חוץ א טאג, יעדען רעז

 1 ביז םריה דער אין 11 פיז זונטאנ,
צײט. םיטאנ אוהר

 אויר וועלען םיטװאר און מאנכאנ
; .7 ביז 5 םוז אװענם־שטונדען, זײן

 פאר .אונטערזוכונגען םפעציעלע
כענעפיט. קאגםאםפשאן

,טיטאנ 1 אין 12 צװישען .ם*נםאנ, 11 . «iT4ז •
ט. ײ צ ; . ץ ; , ׳ i ף י • ן; i <j jן •j

פרײז מ• דזשארדזש דר.

 אלגעםיעע פאר קליניק מעדיקאל
אונטערזוכונגעז:

 אינטערניײ דער פון מי׳טגאיעדער אלע
 װארתעדס גארמענם לײריעס שאנאיל
 בא־ און עקזאמינירט הענען יװניאן

ײ װען װערען האנדעלט  א ברענגען ז
 אין ױניאן, יצאקאל זײער פון הארד

:טעג פאיצגענדע
 צװישען דאנערשטאג, און דינסטאג

נאכםיטאג. אוהר 2א̂ו 1
ליכטענשםײן. דזשײקאב דר.־ ־

7 ביז 5 םון — דאנערשטאג
\ ״אװענט.

שוראט. הערםאן דר.

 (בלױז 7 און 6 צװישען דינסטאג,
j םרליען) םאר

דעםבא. פעױ דד.

 אונטערזו־ םעדיקאל םפעציעלע
כוגגען״

מאגעדקראנקהײםען. פאר
 םיטנליע־ פאר אפטײלונג ספעציעאע א

 םאצשכענדיגע א דארם̂ע װאס דער
 די םאר טריטמענם און אונםערזוכונג
מאגעךקראנקהייטען. פארשיעדענע

 נאך 3 אנן 2 צװישען דאנערשטאג,
םיטאג.

װײנשמײן. העררים דר.
םון הילף דער מיט

פריעד. ח. דר.
 קליױק. האלז און גאז דער

 בעםאר, װי ווערען םארמגעזעצט װעט
נאכמיטאנ. זײענר א 2 שבת,
רױיזענהאפער. א. ד̂ר

 אין טריםמענט און אונטערזוכען םאר׳ן
 דארסען םען װעט הלינינגס ליעזע

 א דעקען צו אום דאלה איין צאהאען
אויםגאבען. די םון טייל

קליניק. דענטאל

 פארט־ װעכ הליניק דענטאיצ אונזער
 הא־ זעלביגען אוים׳ן װערען נעזעצט

 גע־ װעאען םיר באזיס. אפעראטיװען
 אר־ דענטאל בעסנדםעגליכע די בען

פרײז. קאסט םאר בײט

 םטעף באשעםטיגט ווערט עס
דענטיםטען. קאםפעטענטע גוטע, םון

׳ יע• אםען איז רןאיניק דענטאל דער
 אין 10 םון זונטאנ, אויםער טאג, דעז
 שבת אויענמ. אוהר 8 ביז םריה דער
 פאר- 6 ב־ז םריה דער אין 10 םון

ז נאכמ.

 ווערען צעהז פיקטשורם, עהכדרײ
 און כרידזש שמערצעז, אהן געצויגען

 די לױט געםאכט ווערט ארבײט •אײיט
טעטאחנן. בעסטע

W■■3■ ׳!
$ו ' ■
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י ג ע«ר נ ו ט י י צ
 עגכי און אידי*ע *נדזנרע פיעלע אויך װ«

 ?*ורנאלען און ביכער צויםוגגען, לי*ע
די אין געדרוקט װערען

קא• פרינטינג אפ־טו־דייט
יארק גין סמ. קאנעל 195

פרענקלזן. 5425 מעלעפאן

[1rue translation filed w ith the Postmaster at New York
as required by the Act of Congress, approved O ct dtt

as the *,Trading w ith the Enemy A c t1  און םעעעטערע םאר ודכטיג
 אונזערע פון מענעחשערם

!לאקאלם
 די צו טאכען באסאנם דא וױצעז םיר

 אלע פון םעגעדזשערם און סעסרעמערע
 יארק, נױ פון צאתאצס אינסעוכעשאנאצ

 יא־ די דאס האנטרים, די פון װי‘ נום אזױ
 זײערע איז םעםינקײט דער װענען ריכםען

 נעדרוקט האבען װיצען זײ װאם לאקאצס,
 הא• סיר םוזען נוםער, צויפענדען דעם אין
 דינ־ װי ׳פפעטער ניט רעדאקציע איז בען

 6אוי( אייד זיד באציהט זעצבע דאם םטאנ.
 1אי נריעוי־׳פרײבער קארעםפאנדענטעז,

װייטער. אזוי

 די שױן טױנקט יאהר
 טהעע, קאלאמביא װעלט

 מען האט דערוױיל אךן
 בע־ קײן יעצט ביז ייצאך

 אױס־ ניט טהעע םערע
 ן י י א בלױז — נעםונען

 װאם דא איז מהעע םארם
 רײכער, עטװאם שמעקט

— איז דאס און
ני ש ט א ם ע ױ אי צו ש • פ

 געזוגדסטע אדן בעסםע די
םאגען. פיר׳ן טהעע
 נוסער אין קומט טשאי צוױמטאסישני

 .500 נומער איז 300 נומער ,240
 טוזע, קאאאמביא פון װערהויז הױפט

 טהע, אילי װהײט ט״טאי, צװיעטאכדטני
האקא לילי װהײט און קאםע קאיצאםביא

2441 גרעמערםי םעילעםאן
 םרעם לענארד די

נ סטױט, טע23 איםט 42

יעהרליכער דריטער דער םארקומען ענדליך װעט פרינטינג אפ־טױדײט
 םטױט פױרל 447

יארק. נױ

 נאר װאו — פראנקױיך אין שלאכטםעלדער די *^ויח
 אװעקגע־ אלעם די האבען — געװען זײנען יענסים מ

 אמעריקאנער 72,ססס — רײ ם זיץ זאלט איהר אום געבען
 און לעבען דאס געהאט ליעב אזױ האבען װעלכע באים,

p םרעהליד. זײן
 ביים םארוואונדעטע געפאלען 200,000 זײנען אײד םאר

 גע־ צולןאלעטשעט זײנען טױזענדער צעהנדליגע — םראנט,
£ לעבען. גאנצען םארן װארען

פרינציפאל. א״ראז, ע. חש.
 צום פארפערםינט רידדטענטם, אלע אין קלאסען אבענד און טאג

סאבדזשעקטם. קאםוירשעל אויך אין קאלעדזש,

אין דערשלאגען צועםעס זץ־ וױלט איהר אױב זיך, לערענט
װעלט. דער

בענערס און בעדזשעס
 בר. פ. ס. 1אי סאסייעטים ױניאנס, פאד

אן םטריקטלי ארכײט. ױני
יארק נױ סטריט. קלינטאן 134

 כארפער םפעציעל העדען דורך
 רערןארדם, פאנאגיא־ םיגטע

 געברויבען נ;ען םען װעלכע
A. Dפאנאכרא־ יעדער אייף K LH O X

שערם שארפט און פיקסם

 בײ אײד םאר לעבענם זײערע געאפםערט וױדער און װידער
 טייך דעם בײ און ארגאן אץ מיהיעל, םט. מהערי, טשאטי
U: . מעאיז.

 ױ ענטפערן װעלען ם. ע. א. די ? דאנקבאר איהר זײט
 םאכען װעט איהר וואם םאהנען צאהל דער נאד ניט םראגע,

 צאהל דער דורך זאנדערן אהיים, צוױק מארשירען זײ װען
 די קױפען. װעט איהר װאם באנדס ליבערטי וױקטארי נײע

 װעלכער אין אמעךיקא, נײע די איצט באטראכט ם. ע. א.
שרײען. דעם לויט ניט טאטען, די לױט צוריק, ומען)ר זײ

 סוב־ אײנצעלנע מעהר געפינען ניט זיך װעלען עס אויב
 װעלכען אירגענד םאר וױ לאון, וױקטארי די םאר סקרײבער

 דעם םאר ניט זיר װעט מען אויב לאונם, םריהערדיגע די םון
 א. די פוץ באים די װעלען אױבערםובםקרײבען, מעהר סך א
אז מײנונב, זײער אםמאכען מאל אלע פאר מאל אײן ם. ע.

יארק. נױ
סטריט טע30 און םע29 צוױיטען

אלעםען. צו %פדײ .
איהם. ־,at שדײנען װעיען װאס
 צײטונג די אװעק לעגט

מעוט. א אױה
 אדװעי־טײזמע;- דעם אויס ̂וכײדט

קו־ אויסגעשניטענעם דעם אויס
י־אב״ישעי, די צר אדיעסייט א*ן *»ח

י ,נײזעל־רעסט״

חײסט

• »* h > . . h מ.  ע װ ק ע ב
ו ט ײ ה נ י ל

1 האםט די ,
ו - קלײז איז

 | פערגענײ דער
״ !גרױס גען ——י

 נלעזער טראנט װאם א״נער יערער
 םעראותא: ניט זאא און נאז, זיין פאסען

״נײזעל־רעםט״ בעקער׳ם ל. ב. דר.
שײעריגהײטען. אאע די

2186 ארטעארד טעל.
ן ע צ ט י ל ש ל א ה

 פלײם סת\מארקס 12
רוםם. מיטינג בעקײעהמע און •צענע זעהר

הױז. י־וניאן סטריקטלי א
סענ. שײפער, טוירטעלטויב

 1 ױדאן־תאאפעדאטיװ די |
g םאס״עטי §
g ױניאן ײ. נ. ל. א• 35 לאהאא 
8 אויסשליםליך פערקויפט |

פראגראם מוזייאלישער רײכער א נאלל פאר׳ן

 עננלישע רי װעלט. מוזילןאאישער דער אין ׳שטערען נײער א
פוניוט זיננען אין איז ער אז איהם, װעגען ׳פרייבט פרעסע

׳טפ״עאען אין חפץ יא׳שא װי נרוים אזוי |)!£י׳»ען אן
215 East Broadway 100 Lenox Avenue

1709 Pitkin Ave.t Brooklyn 695 Prospect Ave., Bronx
אויגעךספעציאהיסמע;. בעםטע די כײ עקזאמינירט װערען אויגען

I אונדאנהבאר, זײנען רעםובליר,ען דאם װערטעל, אלטע דאס 
 קײנע צו צוהערען גיט זיך װעלען סאלדאטען די אמת. איז

תירוצים. :
מענער, מילאץ צװײ די צײגען צו אײך אן זיר װענד עס

אמע־ דאם — איהר דאם אײך, פאר געקעמפט האבען װאם
I דאנקבאר. איז — ױקא I וױק־ פאדן נאר קענט איהר וױםיעל אײך סובםהױיבט 
 וױ װעג םראקטישער אײנציגער דער איז דאס לאון. טארי »'
I אלע צו דאנקבארקײט אײער דעמאנסטרירען קאנט איהר 

 און געטאן. האבען זײ װאס דאס פאר ם. ע. א. די םון באיס
א״ז טאן ר,טנט איהר וואם וױיניגםטע דאם ::

 כארארןטער־טענצער קלאסישער ײעלט־באריהמטער
דונקאן״. ״איזאדארא מענעדזיטער דער

ר קען טען װאס מעצא־סא&ראנא, באריהםטע הערען ̂נ
א&ערא. גרענד אין

 וױי־ בארגען צו — איז, טאן פטנט איהר וואם װײױגםטע דאם
 יענע װעלכער םאר לאנד דעם צו נאר קענט איהר םיעל
!נעקעמםט געקענט, נאר האבען זײ װיםיעל האבען באיס

ר א ה כ מ ק ן מ r פ. ע. א. די פו
אםעריקא גאנץ אין פאר א בלויז זועאכער צו פיאניםטין, א

פארנלייכען. זיך קענען אז אן ני ן צו מ ײ ר א ז ע ד נ ע ה ע ם ש ם ר נו ע כ ם ע ץ מ ן א ײ ל ז א ק א ס און ל ען ני ם ר א ז וו ר כי ע צי ד ע  ל
ר ע ט ס נו ן מי ק. פו ײ ו פ פ

 יעצט־־גע אין װאדט שלאג דער װערען מוז עם נאד שולדען, זיינע אבצאהלען טעמבעד יעדעד דאחפ נאר ניט
:מאמענט

דאלאר ו — טשעק) ־ העט מיט טיקעט

אװענם אוהר 8 פונקט אנם^נג

רעראקציעס אידישע אלע אין באקומען צו שוין טיקעטם

L abor  B u r e a u
GOVERNM ENT LOAN ORGANIZATION 
L I B E R T Y  L O A N  C O M M I T T E E  
949 Broadway * Nw York City  אײנצאהלען זאל ארבײטער יעדער דאס שעםער די אץ לןאטפיץ א אנגעםאנגען שױן האבען טשעדלײטע שאפ םיעלע

 לעצטער דער ביז ווארטען ניט און שולדען אײערע באצאהלען צו יעצט צוהײלען בעפער זיך איהר זאלט דארום און
 און לײז, אץ װארטען און ״נעקסט״ אין שטעהן פון אומבאקװעטליכרדים די פאדמיידען איהר װעט דעם מימ מינוט.

• אפיפעס. די אין עננשאםט די םארשםארען אױך
זעלבסט. דך צו פליכט אײער .טוט %

ט די נ שוי ד דז ר א א ס, כ או ל ס ס ר סוי ן ס ר או ע פ ױ
ן א ני ױ ר ע כ א מ

, ל. ר ע ג נ א סעכדעמעד. ל

 אדװעד• *ו רעגיערונג דער «ו אװעקגעגעבען איז ילאץ דיעזער
די בײ לאון, ליבערטי װיקםמרי דעם די גײ ל*ױ, ליבןגיםי װיקפארי חןם ײוען

האטפאני אינשורענם לאיח טעטראםאליטאן  טעט־ נײע םון אדרעםען אלע אויך װי אדרעסען די אין ענדערונגען אאע
 ס«עציעלע די י1אוי רעהארד־רעפארטמענט צום ווערען צונעמיהט זאצען נערם
איין., צו צונע׳איהם ווערען וועימנ םלי̂פ

 געיזע־ זײן אננעבען אנער איחר סווט אדרעס מעםבער׳ם א עגדערענרינ
 ארבײט אוםזיםםע םארםײדען צו כדי נויטיג איז ראס אדרעם. אצטען זענעם

 איבער סאנםראצ בעםערען א האבעז צז נדי אויך און אונו פאו און אײר םאר
נמנןדדפער. ליבערםאן, עליאם סייציסדליסט. אוגוצר

̂םען אין  ^ליםים, םיליאז ונװאנציג איחרע חמלפוען װאס רי פון נ
̂רעפען װים  איג#ורענם, דןןלווי םיליאן ח»לב 9 און §יער אובער בא
 חננדערם זיבען איבער חאלם ^םפאני דיעזןג •ראפזעקאאן װעםעס פאר
 איחרע עסעםס. אנדערע אויסער ריזוירײ, דאלאר םיליאן ולװאגציג און

̂בען נגדי*עלםע9  ליבערמי $188,000,000 איבער פאר פ*רקויומ ח
̂גדס  W זײנען m איז יאחר. לע*»עס beoyno ס״װימם י9װ און ב

̂םפאני די קאםיײן. חןם אין  גאנדס ליבעדמי $80,000,000 »ר חאלם קו
 ס*ון« יע«מיגען דעם פון םעתר םיליןןגעז פאר סובם?רייבען װע• און

װ9•$זי שקןןםענדיי* זי װעלכעז איגװעססםענם זיבער«מן דעם אלס י
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 אין 1׳״¥*טי*מנגע ם«עציעיע די .
 םון נעםיהרמ װעחןן פליניס סעדיסאצ חנם

 דאס״ײײש, באוואוסטע ימומועטענטע,
 א ווען םאך. זײער אין םפעציאליסטען

 אינגמתעשיאנאא דער םון םיטנאיעד
 עמ־ t» ע«עס אויןי מורירען זיך דאחי
 דעם 1אי ם׳מ נאטוסט קראנקהיים סםע

 אדער םענם 50 םאג םריטםענט א סליניה
 האסטען געדארםם װאלם װאם דאאער, א

ידאלער. 5 באם׳פ אריוואט
 ױניאן דעם אין אויד זעצבינע דאם

 די מםאכט װערט עם הליניס. רענטאצ
 דער ארײז. םעםיגען א צו ארבייט בעםטע

 אויםזיכט אונטער׳ן איז הליניס דענםאל
 נאנצען א םים .עליס, לואיס'ב דר. םון

דענםיםטען. קאפאעטענטע םטעןז
 ױניאן אונזער האט זעהט, איהר װי

 וויכטי־ נאנץ צוױי צוגעסראנען נאף אזוי
 פון.גרוים זײנעז װאם אינםטיטוציעס, נע

 אינ״ אונזער םון םיםנצידער די םאר נוצען
טערנע׳טאנעא.

̂פימ * *אזא, צײגצן, םאנאטצן’ דרײ ■ר
- דאא 1,243.10 פיז

 דענטאא דעם אמבעלאננט װאס
ױי קוים איצט ער ווערט קליניק,  יאחר צו

 דעם געוואחנן נעעפעגט איז ער אצם.
 צײט דעדי דורד ׳טוין .1917 מ»י, קמן7

 זיד קליניק דענטאל דער אויך האם
 מען ערםאלנ. »ן זײן •צו ארויםנעוױזע;

 בא־ קליניק רער אויך דאם זאנען, קאן
ן צאהלט  קנאיע די דורןי אאײז. יטוין זי

ײ  דער האט עקזיםסירט, ער ײאם יאהר צוו
 2^000.00 כםעט ארײננענוכיען קליניק
 גע־ באלד שוין האט דאם און דאאער,

IW מען אויםגאנען. זײנע אצע דעקם

 איני אתזער פון לאהאלס גויארקער וןערעזדי ,1919 םאי. ערשםען דעם ן
 וועלכע אין . קליניקם, צװײ פון אײגעננױםער זײ טערנעשאנעל

באהאגדעלם• ־ יעהרליץ• װערען בײטער1או םױזענדע

 סיר וױלעז, .םיר
 נערעכט «ײן םוזען
 וחד צו רי, צו אםיצו

 אונז נלוסט«יך עם םען
 אועערעכמ״. זײן צו

וױלםאז. װאודראו

 ולא החזקתי בצריןתי
#). כ״ו, (אױב, אראה

 געחןכםיגקי♦® מיין *ז
ד ח»ל« ן יי  <pnwMr זי

*ר נימ איחר װעל ױן
? לייעז•

ארםער6רע םםע,ז « סרן

 פון יואגווענשאז לעצטער דער *ייוי
ונאל אומער  •באסטןוז איז אינסערנעש̂י

 אײנצוםיהחנז געװןורען באמאאסעז איז
 לןד יעדער אין בענעםיט קןונסאמיע^ן

 דאס און ױניאן, גאנצער דער טון האל
 װאם מיטגליעד נײער יעדער אז מיינט,
ץי שלאגט  ײעחנן, צו אויםגענוסעז םאר ז

 םון אונטערזוכען לאזען זיןי בםאר םוז
 א נאנזיו^יר, האט, דאס און דאמטאר, א

 דעם פון טעטיג?ײט די םארגרעסערט סך
 צו געםיהרט האט דאס קאיניס. מעדיהאא

 זאל קליניה מעדיהאא דער דאם דעם,
̂נטעד םון װערען .ארויםגענוםען  דעם א

 סאני־ אװ באארד ״דזשאינט פון׳ם שוץ
 דערםאנטע דרײ די און קאנטראא״ טארי

 ?ןוץ אונטער׳ן ^טעאען דאס און אאקאאס,
 אינטערנעשיאנאא אאע םון קאנטראא און

א מיט און נויארק. גרויס אין אא?אאס
געגרינדעט איז

ן  אוסעסדע־ םון צײט א איצט איז עס י
 םאר- אניר איז אומענדערונג א או| הגנען

3םין־ קאיניסס, ױגיאז די אין מקוםען 1 
 גע־ עטאבאירט ^יגען װאס סקוחנר, ױניאן
 אװ באארד ״דזיטאינט דעם םון יוארען

 און קאאוט די אין האנטראל״ םאג'םאדי
אינדוסטריען. דרעס איז וױיסם און סום

^גערעכטיגטײט״ די םון אעזער די װי
 ן א איז באמערקט, אודאי מוין חאבען

 ערשינען װאך אעצטער םון צײטונג יער
 אומ־ דער אט װעגען אנאנםע גרויםע א

 זעא־ די יןאיניקס. מניאז די אין ענךצתגג
 אויןי װאד די אויך עחשײנט אנאגסע כיגע

צײטונג. דער םון זײט צוױיטער א
 דײ דער סרײז, מ. דזיפארדזש דר.
 אװ באארד דזיפאינט דעם םון רעהטאר

 די איז װעאכער קאנטראא, סאניטארי
 האט אינסטיטוציע גאנצער דער םון נעטה

 איבערגעגע־ געאענעגהײט, דער ב״ #אונז
 געשיכטע די נאטיראיד, ?ורצען איז מו,
 מעדײ דער קאיגיקס, ױגיאן צוױי די םון

 דאם אז גאויב, איך אנן דענטאא, און מאא
 אעוע־ אינטערעסאנטע גאנץ זײן וועט

 ״גערעכטיג־ םוךדי אעזער די םאר אוטאף
קײט״.

 סאניטארי אװ באארד דז׳עאינט דער
 נאןי׳ן געװארען געגרינדעט איז קאנטראא

 ,1910 אין סטרײס דויפענעראא גרויםען
ױ  ״פראטאקאא״ דער געםאדערט חאט עס ו

 נעװא־ גדעאםען דאן איז װאס אגרימענט
גע״ געשאםען איז אעסטיטוציע די חנן.־

באקאאגעז. ניט דעם אויף אויך אאזא, זיך
 נײ־גע־ דער םון אנאנםע דער אין

 וועאכע אםם׳ן, יןאיניסס ױניאן גרינדעטער
 איז פאאץ אנאנדער אויף געדרותט איז
 די געםינעז איהר װעט צײטונג, דער

 ווען צײט באשטיפטער דער פון ^טונדען
װערען אונטערזוכונגעז כיעדיצינישע די

New York, Friday, May 9, 1919. .1919 , W. Lםאי טער9 דער פרײמאג,  P R IC E  3 C E N T S

הננאל פ מ א ן
 איצט זיך שטעלט עם װעלכע פראגע, די איז דאם 7 נים אדער םטרײק

 װאם ענטשײדען, צו איהט אן רײהע די איצם איז עם קלאוק־םאכער. דער
טאן. זאל ער

 גע־ זיסהאבען װאם געטאן, אלעם האבען זײט, זײער פון פיהרער, די
 זײנען װאם פאדערונגען, די באםעם די םאר פארגעלײגט האבען זײ קאנט.

 ארגו־ זײ פאר האבען זײ ױניאן. גאנצער דער פון געווארען אױםגעארבײט
 גע־ און כארעדזאמקײט, גרויסער זײער םון כח נאנצען דעם םיט םענטירט

 קענען טענשענוױרדע און שםאלץ םון געפיהל א םיט םענשען װאם אלעם טאן
 אונכא־ די און גערעכטיגקײט ז*י באסעם די םארשטעהן םאכען צו אום נאר,

פאדערונגען. געשטעלטע די םון נויטװענדינקײט דינגטע
הא־ פאדערונג ערשטער דער בײ שוין נעהאלפען. ניט אכער האט עם

 הא־ קאנפערענצען אפגעהאלטענע אלע און פאר׳עקשנ׳ט, באםעם די זיך כען
גארניט. םיט אויםגעלאזט זיך בען

 גלײך געםעגט און געקאנט דאתס האבען ױניאן דער םון פיהרער די
 דאך האבען פיהרער די װײל קאםןש. צום שעפער די פון ארבייטער די רופען

 םון אינםטרואירט געװען־ זײנען זײ װייל נאר כאםעם די םיט פארהאנדעלט
 אםשטיםונ־ צװײ פון םאנדאט דעם געהאט האבען םיהרער די ױניאן. דער
ז תיד מאגווסגשאז וד1ל(וצט ד^ד פײ גטו« a ווו i a a a  a ]/•*r i w  w P « / « ״ / v r •ו י י j p v  jy ן ן רר f ן דוו isJ w 4 רו ן y

 נע- דארום האבען ױניאן דער פון פיהרער די רעפעו־ענחם־װאוט,. נוםענעם
 זײ אבער קאםף. אין ארגײטער די גלײך רוםען צו רעכט פולםטע דאם האט

 םרא־ די איבערגעבען אםאל נאך באשדאםען חאבען און געטאן, ניט עם האבען
 םעגליכ* די האבען אםאל נאך זײ זאלען ארבײטער• די םון הענד די אין גע

 איצט, ביז געווען איז עם וױ כלײבען, זאל אלעס אויב :כאשליםען צו קײט
 און לעכען דעם אין כלאט נײע גאנץ א װערען אױפגעםישט זאל עם אדער

ױניאן. קלאוקםאכער דער פון שטרעבען
םוי־ צעהנדליגע די איצט װאוטען פיהרער, די פון באשלום דעט לויט און

םטרײקען. גיט אדער יע, :פראגע דער איבער קלאוקםאכעד זענדע
» ¥ X

 דער זײן װעט עס גרױם װי גענױ, גאנץ וױסען ניט נאטייליך/ קענע̂ן םיר
 זײער אין ארבײמער די רועלען אבער, סמנים אלע לויט םטרײר.. א פאר װאוט

 דער- טאן שױן עס װעלען זײ םמרײק. א פאר שטיםען מאיאײטעט גרױסער
 בריירה. אנדער רץין איבערגעלאזען ניט דאך זײ האבען באסעס די רוײל פאר,

 דיי צו ארבײטער די פון פאדערונגען אלע די אדיב אז קלא̂ר דאך איז דאן און
 צו זײ און אױסצוארבײמען זײ גענדג וױכטיג און גוט געװען זײנען באסעם

קעמפען װעלען זאל םען אז גענוג, וױכטיג .און גוט זײן זײ מוזען שטעלען,

 אײנצעלחײםען קלײגסטע רי אין ביז און בעסט-ארגאניזירטער דער זיץ
 ארכײםער-כאוועיע דער אין פארגעקוםען אםאל איז װאס קאם^ געארבײטער

 דאס #«זױ ספאנ?ז«ז, ארױס שפריגגט װאס קאם̂ף א זײן ױט רועט דאם גונג.
 קאםן^ פרן צײט דער אין אױסגעארכײט ערשט װערען םאדערונגען די זאגאר

 ®אר• אלעם איז דא גײן, מזל׳דיג. גיט זעהר אפט אורחא, אגב איז, דאס רראס
 וױיטױכמיגע קלרגע, וױ װײמ, אזרי געװארען אויסגעארבײט און אױםגעזעהן

 יםעג^ר צוגדײטען. אלעס און םאראויסזעהן נאר קענען פיהרער ארכײטער
 * או̂נ דאס פוז עלעםענמ דעם האכען ניט אםשר, קאטף, דער רועט דערפאר אז

 ,5אבע ספעקמאקעלדיג, אזױ אפט איז װאם אוגפארהאפטע, דאס ערװארטעטע^
 םעת!? דאם םיט און ענערגישער דאס םעסטער, דאס זײן ער װעט דערפאר
p אױ^ פינגער דיי מיט טײטלען קענען ניט זאל קײנער אז אזױ, ארדנונג, i 

• םא̂ב װילדען א אױןש וױ קלאוקםאכער,

 י קלו̂ג ׳געניטע אלטע, אונזערע זײנען דאס סטדײק דעם פרן פיהרער די
 | װעממ און ׳נעםעו זײערע דערםאנען נאר דארף מען גענעראלען. ארכײטער

 :זיעג זיכערער א מײנמ קאםף םון פראנט אין שטעחן זײער אז איבערצײגט,
 מענע• זיגםאן, םאריס ;איגמערגײשאנעל דער פון פרעזידענט שלעזינגער, ב.

 :#װאנד^ד פיעבעדג, קאטל^ האל^עד^ ;דראאב טיגאדזש דעד פזן ערתש
ױםנעװיטש^ ׳באביש װינער, פיגרעלשטײן. לאנגעה מעמ״̂ן סאפין, אשפיז,

ױי  צוריק מאנאטען צו
נ די געװארען ױ  ס <ן י ג י א ק ן א י ״

בא־ װעילכע ש י י א י ם א ס א
 ,10 ,9 ,6 ,3 ,1 לאקאאס די םון שטעהט

11, 17, 20, 23, 25, 35, 41, 46, 48, 
 — ,90 און 82 ,80 ,66 ,64 ,62 ,58 ,50

 גרױם איז אאקאאם אינטערנעשיאנאל אלע
 ניט יעצט באאאנגם אםס׳ן דער צו נויארק.

 דער אויף לןאינײן><אר מעדיקאא דער נאר
 שטעהן קאיניקם בײדע קאיניק. דענטאא

 פון קאנטראא אונטער׳ן גאנצען אין איצט
 דירערך אאס פרײז דר. מיט אסס׳ן, דער
אײגענטום גאנצע דאס טשיעןי. און טאר

 עהזעקוטיװ גענעראא דעם םון זיצונג דער
 אוים־ דארט און םילאדעאפיא אין באארד
 עהזעהוטיװ גענעראא דעם מיט נעהמען
 װײטערעד דער ותגען םראנע די באארד

.25 אא?אא פון באפסטיגונג םינאנציעאר
 צו ערװעהאט באארד עלוזעקוטױו דער

 פער־ םיער פון האמיטע א צװעה דיזען
 זײ םיאאדעאםיער דער צו םאהרעז צו זאן,
 באארד. עקזעקוטױו גענעראצ פון׳ם צונג

 ̂י״ ברידער די :י זײנען ערװעהאטע די
שװעס• און שעהנהאאץ גוזמאן, בערמאן,

 באארד עסזעסוטיװ םון׳ם זיצונג א
 ױניאז, מײהער דרעס און װײסט די םזן

 געװארען אפגעהאאטען איז ,25 אאסאא
 איז אפריל, טען23 דעם אבענד, מיטװאך
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 פאר װאהאען פארגעקוטען זײנעז עס

 דעם פאר באארד עקז. םון׳ם טשערםאן
 דזשעני שװעסטער און מאנאט, קומענדען
ערװעהאט. אײנשטיםיג װערט מעטיעס
פו| ארבײטער די פון יןאמיטע א

הא־ װעאכע ר לואטפ װײסט ״אײדיעא דער
פרירמאן סאא̂י i "1 םריהער־געארבײט בעז n ״ב  רײן זײן זאאען נויארה םון שעפער םמוירט

 אויםנעהאא- איז איז ״םײער־פרוח״, אזן
 קאאוק־ דער םון בשותםות, געװארעז טען

 םאנוםעקטשורערם די און ױניאן םאכער
 נאכ־ איז פרײז מ. דזשארדזש דר• אסס׳ן.

 דירעק־ אאס געװארען אנגעשטעאט דעם
אונטערנעמונג. גאנצער דער םון םאר

 צו אנגעםאנגען האט זאך די װען
 מען האט פראחטיק אין.דער ארבײטען

 יטע- די היטען צו דאס ארוממגזעהן, ויןי
 נאף איז ציכטיג און רײז זײן זאאען וער
 ארוםגע־ באאד זיך האט מען ;ענוג. גים

 צויןוקען זיך אױןי דארף מען דאס זעחן,
 ארבײ־ די פון געזונד־צושטאנד דעם אויןי
 אטישא, אויב, װארים, שעפער. די אין שער
 ארבײטער אײן זיף געםינט שאם א ;%ן

 און יואנסאסםשאז, האט װעאכער נאויז
 האט ער אז גיט אאיין ער װײם -ןטטםאא

 אנאנ־ עםעס םון אײדעט ער אדער נס,
 אנשטעחענד, איז װאס וןראנקהײט חנר

 אר־ אנדערע אאע געסאהר אין ער מטעאט
 דעי אפיאו, װען שאפ, דעם אין נײטער

 ציכטיג. און רײן געהאאטען װערט שאפ
 דאס שאוס, צום געקומען אאזא איז מען

זא־ שעםער די נויטיג איז עס װי פונלןט
 םאא אין זיכער און ציכטיג רײן, זײן אען ״

 פונקט איז פײער, א אויס ברעכט עס
 גע־ דעם אױף אױפצוםאסען װיכטיג אזוי
 די אין ארבײטער די םון צושטאנד ווגד

 דאקטוי״ האבען 1912 יאהר אין שעפער.
 םרײז, דר. פון אויפזיכט אונטער׳ז רים,

 געזונד־צױ דעם אונטערזוכען אמעםאנגען
 ״םרא־ די אין ארבײטער די םון שטאנד

 אונ־ מעדיצינישע יענע טאקאא״־שעפער.
 דעם אנגענוטען שוין האבעז סערזוכונגען
״קאיניק״. א םון נאראיןטער

 דאקטוירים האבען 1913 יאהר אין
 ארביײ 800 אונעטרזוכס קאיניק דעם אין

 איז יאהר דעם טרייד.נאף קאאוה םון טער
 אונ־ געװארען. רעאמאניזירט סאיניק דער
 דאן האט 35 אאקאא ױניא; פרעסער וער

 און קאנסאמפשאן־בענעםיט *ײגנעפיהרט
 אביסעא קראנקעךבענעםיט. אויף נאכדעם

 בענעםיט זעאבען דעם האבען *פעטער
 ױניאן, פינישערס די אײנגעםיהרט ומיך
 אא״ ױניאן טאכער סהוירט די און ,9 אאק.
 זיף, מיט געבראכט האט דאס .23 פ*א
 גע־ האבען װאס טיטגאידער נײע די דאס

 אאוןאאס דיזע צו אנשאיסען זיןי וואאט
 אונ״ אאזען זיןי םרנמנר געדארסט מאבען

 גע־ איז דאס און דאקםאר, א פון נ^רזוכעז
 קאיניה סעדיקאל דעם אץ געווארען טאז
 סאגיטארי אװ באארד ^חשאינט דעם מון

^אנטראא״.
 ארבײט די זיך האט ביסאעכװײז

 אויסגעברײט. סאיניק מעדמןאא דעם פון
 זײנע אויסגאבעז די ז״גען פוךאנפאנג

געװארען ‘נעדעקט גאנצען ו^ן

 זײער םון צײט גאנצער דער. אין ײארעז
 דער צו איבעמעגעבען איז עקזיםטענץ

 און אםסאסיאײשאן האיניקס ױגיאן נײער
איהר. צו איצט באאאנגט אלעס דאם

 עײ זײנעז פערזאנען םאאגענדע די
 דער פון בעאמטע אאם געװארען װעהאט
אאק. םון וואנדער ה. ברודער : אסס׳ז

 יואזאן ע. א. ברודער ; פרעזידענט ,23
 ס. ברודער ; טרעזשורער ,35 אאק. םון

 ; םעקרעטער ,1 אאיו. םון רינגער דזש.
 און קעסטין דזש. זארעםסקי, ברידער די
 אין געװארען ערװעהאט זײנען רובין ד.

 דזש. דאקטאר -ירעקטארס. אװ באארד
 באטערקט, שוין װי װעאכער, פרײז, כי.

 זינט אינסטיטוציע דער פאר ארבייט
 פון דירעקטאר דער םארבאײבט ,1912

אונטערנעכיונג. דער

 םוךם נאמען איךם טוירה, ברודער
 אא־ ױניאז, אונזער םון ברענטש טאקערס

 עהזעקוטױו םון׳ם מעמבערס די אײן דעט
 װאס באא, און קאנצערט דעם צו באארד

 האבעץ װעט ברענטש דערםאנטער דער
 תם מיטװאר קאסינא, פראגרעס איז
 אג־ װערט אײנאאדונג די אםריא. טען30

 בא־ װערט טוירה ברודער און גענומען
אײנאאדוגג. דער פאר דאנקט

 םאי ערשטע אן װעגען פראגע די
 קא־ א און אויפגענומען, װערט פײערונג

 קאהן, ברידער די פון באשטעהענד מיטע,
 שװעם־ די און װיטאשקין װאסיאעװסקי,

 דזשאקעא םעגי און פרידםאן קאארא טער
 אײנעם אין זאאען זײ אז ערװעהאט, װערט

 א אראנזשירען שעהנהאאץ ברודער מיט
 אויפ׳ן מעמבערס אונזערע פאר קאנצערט

טאי. ערשטען

 עקזע־ צום איבער גיט קאמפ.״, ןױיםט
 דער װעגען ערהאעהרונג אך באארד קוטיװ

שאפ. זײער אין אאגע איצטיגער
 טײאט האראװיץ ברודער װי נאכדעם

 אײנצ^אהיײ גענויע די באארד דעם מיט
 דערמאנ• אין׳ם צושטאגד דעם װעגען טעז
 םון קאמיטע א ערװעהאט װערט שאפ, טעז
 געגעבען װערט עס װעכיען פערזאז, דרײ

 דאזײ דער אין האנדאען צו פואמאכט די
אננעאעגענהײט. גער

 דיסטריביױ דער פיז באריכט דער
 אין אויסגעהערט. װערט קאטיטע שאן
 פאאן דער אנגעגעבען װערט באריכט דעם

 װע־ װאס שעפער, די אײנטײאען װעגען
 1אי ױניאן, דער פון לואנטראאירט רען

 װערט עס און דיסטריקטעז, פארשידענע
 אנגעשטעאטע װיפיעא אנגעװיזען אוין
 קאמיטע די באדארפען. דעדצו װעט םען

 כיענשען פאסענדע די אױןי רעקאכיענדירט
אכיט. דעם םאר

 דיס־ גענוי גאנץ װערט באריכט דער
 אויך װערט עס געוזײסען. גוט און קוטירט

 טראנס־ זאא שאפירא בר. אז באשאאסען
 אססאסיאײשאן דעם אין װערען םערירט

 איײ אין רײזבערג בר. און דעםארטמענט,
 אינ־ װערען אפיס־קאמיטע דער מיט .נעם

 פון איינעם טראנסםערירען צו םטרואירם
 דאוך דעם אין ביזנעס־אײדזשענטס די

 שא־ בר. םיז פאאץ אויפ׳ן אםיס, טאונער
פירא.

 בוקטשיז, בר. פיז פאראאנג אויפ׳ן
 אוכד ס׳איז אז זיןי, באקאאגט װעאכער
 אטענדען צו מענשעז אײן םאר מעגליד

 דיםטריקט, בראנזוױאער ־ גאנצען דעם
 זאא דע־בעאאא בר. אז באשאאסעץ, װערט

 צראנזװיאער צום װערען צוגעשטעאט
 שטונ־ פרײע די איז זאא ער און אםיס

 ברוקאינער אין׳ם אויף ארױסהעאפען דעז
̂ דיסטריקט.

 אין צושריפט א צו שיקט ױדעא בר.
 אויפםערהזאמיןײט די ציהט ער װעאכען

 איצ־ דעם אױף באארד עקזעחוטױו פון׳ם
 אוט־אורטאון די בנוגע צושטאנד םיגען

 נעהמט באארד עקזעיןוטױו דער שעפער.
 וױיטערע באטראבט איז םראגע די אויף

 אר־ דאזיגער דער צו באצוג אין פאענער
בײט.

 באריכט דער אױסגעהערט װערט עס
 פער־ נײן פון האמיטע דזשאינט דער םון

 די איבער אויפזיכט די האט וועאכע זאז,
* םטוײיק. איז גאך זײנעז װאם שעפער

^צו באריכט פון׳ם  םון אז זעהז, א
 ײאר א דאאער טויזענד צוועאוי ביז צעהן
 דיזע םינאנסירען צי *יח נויסיג וועם

 אויף ענטהאאט באריכם דער סטרייקס.
 םון זאםאען דעם־ וועגען פאענעד אײנינע

 וחד *אענער די צוועין. דעם פאר ד5פא א
אנגענופען. און געז׳ײסעז גוט רען

 באריכט דעם םיט צוזאםעגהאננ אין
םאכט נײה «ן קאטיטע דאזיגער דןר סון
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7 אויסרעכענען אלע קען;ײ ווער און ברעםלאוער

 K. די לאנג פון שױן דאך האבען רענק־און־פײל, די אנבעטרעפט װאם
 »'נערםיעדייכע שמארקע, םון רעפוטאציע עטאבלירטע אן קלאוקםאכער

 כאםש געטעםיגטע, גערעדט, אםת׳ן דער אין זײנען, פאדערונגען די קעםםער.
 fe אריינ• יניט זיך װילען װעלכע די, פאר אויבען-אויף םון אויםזעהן טעגען זײ

 לע• םיר װעלכער אין צײט, דער פון באגריף קנאפען א האבען אדער טראכטען
 וואם ניט, זאך קײן פאדערען קלאוקםאכער די נײן, ראדיקאלע. אלס ׳בען
 ft״ זיך םיהלען .װעלכע םענשען, אלם ארגייטער, אלם פאדערען, ניט םוזען זײ

Iff .ז . לעבעז• מענשליכ^ן שעהנעם, א צו בארעכטיגט
 1 א נאו און קאם,ש גרויםען א פון גונסטען צו דארום רעדט אלעם אלעם,

 I אוינד שוין װעט קאםף דער דאם ערװארטונג, דער אין און זיעג, גרעםערען
 t וועפ עם אײדער נאך טענ, עטליכע נעקםטע די םון םשך דעש אין כרעבען

 צו םיר רופען ״גערעכטיגקײט׳/ אונזער פון נוםער נעקםטער דער ערשײנען
: דױויזעם קלאוםאכער גרויםע די צו

 p פון איהר, קאט,ז. גערעכטען א און גרויםען א אין ארויס זײנט איהר
 - «נע<- קוםען, ניט זאל קאמף קײן צו אז אנגעװענדעט, אלעם האמ זײט, אײער

 | קריװדעס גערעכטע אײערע צו צוהערען זיך געװאלט ניט האבען באםעם די
 : בריריד אנדער קיין אײך דאך איז טו פאדערונגען, אײערע םון שכל דעם צו און
 r אײע^ םארלאזען מאבט, אײער דערפיהלען זײ געבען צו װי געבליבען, ניט

קאםף• אין ארויםגעהן און שעפער
 פאו קאמןש דער איז דאם 7 קאט,ש איצטיגער אײער םײנט װאם און

 פון װאױלזיץ דעם םאר און װאוילױץ, אײער פאר קאםף דער ױניאן, אײער
 לעבעז, שעהנערען און לענגערען א פאר קאםף א איז דאם פאםיליען, אײערע

 איצטיגעו אײער םײנט אלעם דאם גורל, א'יער געווען איצט ביז איז עם װי
:אײך צו צו םיר רופען הארצען גאנצען םון און קאםף, גרויסער

1שוי האט קימיק מעדיקאא דער
 עם כןלאר, איז עס גוטען• מיים אויםפיהרען ניט זײ קען מען װען זײ, פאר
 גע־ דיי האלםען באסעס דיי װען אז קלאוקמאכער, יעדען פאר קלאר זײן מוז

 א צו דערלאזען זײ אז ױי, פאר געפעהרליך אזױ פאר פאדערונגען שטעלטע
 סטרײקען, זײ װען קלאוקמאכע̂ר אז גוט, גאנץ וױיסען זײ כאטש סטרײק,

 קלאוק־ יעדען פאר קלאר זײן עס םוז דאן קאטאװעס, אויף ניט זײ סטרײקען
ךערפאר. קעםפען צו װערט איז עס אז מאנער,

 פאקט דער װאומ. דעם באאײנםלוםען צו אום ניט, מייר שרײכען דאס
 נױ אין קלאוקםאכער די פון װערען געלעזען װעלען צײלען די אײדער אז איז,

 דאגעגען. אדעד פאר געשטיםט האבען זײ פון םײסטע די שױן װעלען יארק,
 פון זײט דער אױןש יאיז הישר שכל דער אז זאגען, דערמימ נאר רוילען מיר

 אױםצײבענען מאל דאם זיך װעט װאומ אפגעגעבענער דער אז און סטרײק, א
 דאס דורך און איבערלעגטקײט זײן דורך אינטעליגענץ, זײן דורך

 דעם פארבלענדען אםאל קען װאס לײדטנשאפט^ יעדער םון פעהלען
 געדוארען דיםקוט^רמ ניט פאדערונגען די זײנען מאל קײן נאר װארים שכל.
 צײ̂ט לאנגע אזא פאר און שטאנדפונקטען פארשיעדענע פון פלײסיג׳און אזוי

j קלאוקםאכער די װעלכע רי, וױ h w ארױסגעשטעלמ. הא̂ט

 די פון סענטיםענט דעם קענען מיר וױפיעל אויץש זײט, אונזער םון מיר,
 מיר* זאן/ באשלאסענע שױן א פאר סטרײק דעם גאטראכטען קלאוקמאכער,

 וײערע וױסען, ניט זאלען םיר אז קלאוקםאכער, די צו נאהנט צו דאך זיינען
כדנדעס: די זײן ניט דארום װעט אונז פאר געפיהלען• און געדאנקען אטת׳ע

 אויף טוט און אפטײלונגען אײגיגע איצט
 אײני״ זײנען אט ארבײט. גוטע פאסע א

 אונ־ פעדיציגישע די װעגען ציםערען גע
טערזרכונגען.

 נע• געפאכט זיינען 1912 יאהר אין
 ; -עקזאםינײשאנם 800 באויז װארען

 אין ; 1234 געװען שױן איז 1913 אין
 ;5229 — 1915 אין ; 4712 — 1914

 ;3415 — 1917 אין ;7226 — 1916 איז
 נרעסטע די .5024 — 1918 אין און

 גע־ אלזא, זײנעז, עקזאמינײשאנס צאהל
 דער אין ,1916 יאהר אץ געװארען מאכט
 אין סטרײס גרויסען צװײטען פון׳ם צײט
 אין נויאר?. םון אינדוסטרי יןצאוה דער
 יענעם םון מאי טען11 דעם טאג, אײן

 האנדידאטען 156 געקוםעז זײגען יאהר
 יענער דורןי 656 אונטעסוכען, אאזען זיד

 מאנאט. גאנצען דעם דורןי f705 און װאד
 גרעסטע די געװען דעמאאט איז דאס

 אין ארנטערזוכונגען מעדיצינישע צאהל
 הציניה. מעדיהאא דעם םון געשיכטע דער

 זיד צײכענט יאהר הײנטיגער דער אבער
 דורןי אויס. מעהר נאף הינזיכט דער אין
 מערץ, און פעברואר יאנואר, םאנאטען די

 געמאכט קיציניק דעם אין זײנען ,1919
 אונטערזױ* פעדיצינישע 3^9 געװארען

 אין נעװען איז װאך גרעסטע די כונגען.
 געענדיגט זיך האט װאס די״װ#ןי מערץ,
 נע־ געמאכט זײנען מערץ טעז22 מים׳ן

 אונטעדזוכונגען. אזעלכע 205 װארען
 אריבערשטיײ אאזא, שױן װעט יאהר דעי
.1916 יאהר דעם גען

 טען לעגט קאיניק מעדמןאא צום
p איצט 'pבאצאהאט ער צו; ניט נעאד ׳ 

 אעער אםיאו נאך באײבט עס אאײן, זיך
 אױף זחי האאט ער ■ראפיט. שטיקעא א

 א םאר קאנדידאס יעדער װאס דערםון
 דאאאר א באצאחאט אאקאא א םיטכאיד

 אונםערזוכונג. מעדיצינישער חס־• םאר
 שוין איז װאס #אײגע אדער איעער, װען

 אזנ״ זיד אאזם יוניאן דער אין מיםגאיד א
 און סעננס 50 ^אויו עס קאסט טערזוכען,

 דעסען סענטיגצ 50 די מיט דאאערס די
קאיױמ. מעוײקאא דעם םון אויסגאמן די

סעקרעטער שעהנהאלץ, י*

)r1 זיי■ פון לום(
 אאץ, געגעז פארשװערונג פינסטערע א

 האבען. טעות א געװים זײ װעאען בשוה,
 פאר געפאהר א םון מאמענט דעם אין

 װע־ ארבײטער־באװעגוננ גאנצער דער
 ארבײ־ פארטגעשריטענע אמת׳ע די אען
 מינ״ קאײגע זײערע אן פארגעסען טער

 די און שטרײטיגקײטעז, דערװיכטיגע
 באגעגע־ װעאען פארשװערער םינסטערע

 װעא־ מחנה, שטארידםאראײניגטע א נען
 זי וױיא שסארקער, דאם זײן װעט כע

 נאר װי אינטערעסען, אנדערע ?ײנע האט
 ארביײ גאנצער דעד םון אינטערעסען די

טער־באװעגונמ
 פרױ פאררעטער די אט דארום כיעגען

 רעזוא־ דער ;ערגםטעס זײער טאן בירען
 װעאכער אזעאכעל, זײן נאד קען טאט
פארמשריט, זוײטערען דעם העאפען װעט

 םיז אײנס םארקומען מוזעז װעם עס
 טאעגאיף װעאען זײ אדער בײדע: די

 און האנססיראציע, זײער אין דורכפאאען
 ענדאיך ארבייסער־באוועגוננ די וחנט אז1

 װעט עס אדער זײ. פין ווערעז ,פטור
 װאם אאעס, ארױסצוטרײבען מאינגעז ױי

 םון עגערגיש און ראדיהאא עוזראיןי, איז
 אי־יבײטער״באװע־ עקזיסטירענדער דער
 םון צופאאען בפיאא ױ װעמ דאן גומ,

̂וון אימענער איהר  איה־ אויוי םויאהייט^
עז זיך רועט חורבוח חן ב ױ  גרויםע, א ^
 םאר ארבײטער״האװעגוגג, פעבטיגע א

 געורען צײט אאגג שוין איז עם וועאכער
א; אין באײבען נים זאא ד בדי אםש־̂י

זיעגט און קעמפט

אינהארט־םארצײכנים
̂גקײײמ״ 17 נוםער ״גערעכט

m מימיגג י. ש. — ײאו די .2 זײט i 
 אאנגער. א• — באארד דזאאיגם

̂טער .3 זײט  גיו אין *ייערונג םאי ער
 רעפארטער. סטעזי א — יארק

 1אי באװעגונג קאא#ערא:*יװע די .4 זײט
 מימיג״י צוױי קאאטשין. מ. — אמעריקי

 האטאער. ם. — «1 לאקאל עין גען
 און אונטערמײצר ספזאר דזעין .5 זײט

 אברחס׳ס—אזרת גאאנץ. א• — •אעזי איחר
 אוריע. 1אסמ דר. ~ װ״ב

 ;דזאזענעדאל אוגזער .0 זײט
̂בײם דער בײ באארד  יאנאווםק^ ש. — א

 רעװאלוציע אסת׳ע אונזעד .7 זײט
פערעליי מ. — װאים דאס װאאאה איעז

- f__. םוטער•  • I לאקאל :זוב יום סאי דטר .8 זײט 80 וו̂ן
 . (ראםאז)• אינגעבארג היאםמאן. ה. —
עם• רי בײ ספזרײק ערב ראםאן. .T9 זייט

 6דזעוירוי;^ v: אין ארבײםער בראידערי
 | נא^ץ*ביבעל, רעדאקםאר׳ס פון .10 זײט
 עקא־ דעי פון צוזאמענברוד דער .11 זײמ

^  טטוארט דזשואיעט ־ר־ מא״יז גאםי
•וינטץי

בוכוראאר. נ. — רעכמע און לינןע .12 זײט
 וואחצינער. א• — יאלעםפינא אין
 באביטש• א. — .לייבעל .13 זײט
4אורואגצ זײנע און קריויס דזןר .14 זײם
רחל- נאד איז ױגג זאקס. ש. א. —
a • % *דצער• י.
ד ראוע—*ײיעדװעל# י• •is זײט ימ*|1מ
ב)וייב=ען. •וניצז י .1« זײם
רצסו^צר•™ *װ״«ען ^םועםען .17 זײט

 װעילכען איז קאגיצ^ «זא נאך ערשט
 זיך דאכט איז ענערניע םראפעז יעדער

 גיך אזוי שויז און נעװארען, פארװענדעט
 זומער־ א קויםט זי אז ייך, צו נעקומען

 װעא־ אין מיטנאיעדער, איהרע םאר צאאץ
 ■יגע־ איצט גיז ה#בען כען:מיציאנערען

 לע■ װיפיעל נבורה, א פאר װאם !אעבם
 אתאנײ נמיםער דער אין דא איז עם בען

זאציע!
 און צעזער אונזערע אפ ׳טיקען מיר

 לעצטער דער אױף לײענען צו אעזערינען
 זפון שילדערוננ־ פראבטפולע די פײדזש

 איי־ דער פון אײגענטום שםיס נייעם דעם
ײ־ םיר און ױניאז, םאכער וױיםט וײס  ז
 שטוי־ טיר, ווי װעלעז, יי1 אז ױכער, נען•
מר זיך װאונדערען און נען  oiji» דעם, אי
אויפטאן. קען ױגיאן נרױםע א

 אועערע אפלייגענדינ דעדװייא, און
 באטראבטוננען אזן נעפיהלען אנדערע
 נראטוליחנז ש»?טער, אויוי דעם איבער

 קאםיםע, די און ױניאן. גאנצע די םיר
 גאשעפםיגט רירעקמ זיך האט ײעאכע

 טיד װיפיא װייסען, מיר nn — דעס, סיט
צו — ינעימסט ײ1 האם דאס זןרנ און

 רעפרעזעב־ וועלכע «בער ױגיאן, דער אין פערזאנען פאראינםערעםידםע לע
 *ונקט דעם אין אט םאיאריםעט. קלײנע גאנץ א אפילו ניט אופן בשום טירען

 זיד וועם עם איבערךאשונג. שטארקםטע די זײ םאר זײן װאום דער װעט
 איז םםרייק א פאר פאדערונגען׳און געשטעלטע אלע הינטער אז ארויםוױיזען,

 היי־ קלײן א נאר דאם און ױגיאן, דער פון םאיאריטעט גרעםםע די פאזיטױו
 ן אםת חןם זיך אין גאר האט װעלבע ױניאן, קיין װעמען םיט טענשען פעלע

 בלײבען זאל אלעם אז דעם פאר שטעהט רענעגען, ניט זיך קען לעבענס־פונק,
 קלאדקםאבער די אז אונמעגליך, איז דאם אז באגרײםענדינ, גיט איז, עם װי ׳אזײ

 אז ריקװערםס, געהן אדער פאתוערםם, נעחן אדער םוז ױניאן, א אלם ױניאן,
זײן.^ גןןםאלט נים דא קען שטילשטאנד קײן

 םענשענפאר־ געזונטען דעם םאסשםאב אלם דארום, אננעהםענדיג
 קײן צו קומען נים םען קען פארהעלםניםע, עקזיםםירענחן די אױך וױ ׳ײטאנד
 דעם אויף זאך. באשלאםענע א שױן איז דער:סטד״־ק דאס וױ שלו^ .דער
 ריפער־ און םקױרם קלאו?, דער פון כאארד דזשאינמ n םאקי האמ יונד

°א אינםערניישאנעל גא״דע אויך,די װי יוגיאג^ ״אכער ? י

םוךם
 קאנ־ סאניטארי אװ באארד אינט

 צוגעקומען איז )>נער שמטער !*.
 נע־ נעצאהלם איז װאם איינקונפט

tJ לא״ רי םאר אפליסאנטען די םון 
אוד זיינעד וועלגע ^5 איו 23 « ו

» חרף עהגהאל־ז,r בר.
‘׳י :̂ ײי' י• ..

K ירײ׳ וד
V. < ־


