
 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
ב דר. םון  נאנצען א םים .עליס, לואיס'

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.

■ר^פימ * *אזא, צײגצן, םאנאטצן’ דרײ
- דאא 1,243.10 פיז

 דענטאא דעם אמבעלאננט װאס
 יאחר צוױי קוים איצט ער ווערט קליניק,

 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
 קנאיע די דורןי אאײז. יטוין זין צאהלט

 דער האט עקזיםסירט, ער ײאם יאהר צווײ
 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«  <pnwMr זין יי

*ר נימ איחר װעל ױן
? לייעז•

ארםער6רע םםע,ז « סרן

 פון יואגווענשאז לעצטער דער *ייוי
 •באסטןוז איז אינסערנעשי^ונאל אומער

 אײנצוםיהחנז געװןורען באמאאסעז איז
 לןד יעדער אין בענעםיט קןונסאמיע^ן

 דאס און ױניאן, גאנצער דער טון האל
 װאם מיטגליעד נײער יעדער אז מיינט,
 ײעחנן, צו אויםגענוסעז םאר זץי שלאגט

 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,
 דעם א^נטעד םון װערען .ארויםגענוםען

 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

 31םין־ קאיניסס, ױגיאז די אין מקוםען
 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
 ״פראטאקאא״ דער געםאדערט חאט עס וױ

 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. L PRICE 3 CENTSםאי טער9 דער פרײמאג,

ל א נ ןאמפהנ
 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

תס האבען ױניאן דער םון פיהרער די א  גלײך געםעגט און געקאנט ד
 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
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 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/ קענען^ 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 קלאר^ 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 קאםף^ 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
 * אונ^ 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 

• םאב^ װילדען א אױןש וױ קלאוקםאכער,

 י קלוג^ ׳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.

ש ^ האל^עד^ ;דראאב טיגאדזש דעד פזן ערת ל ט א  :#װאנד^ד פיעבעדג, ק
ױםנעװיטש^ ׳באביש װינער, פיגרעלשטײן. לאנגעה מעמ״̂ן סאפין, אשפיז,

 צוריק מאנאטען צוױי
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

ײ זײנעז פערזאנען םאאגענדע די  ע
 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
ם מיטװאר קאסינא, פראגרעס איז  ת
 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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ײ ווער און ברעםלאוער 7 אויסרעכענען אלע קען;
 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
או און קאם,ש גרויםען א פון גונסטען צו דארום רעדט אלעם אלעם,  1 א נ

 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
^ םארלאזען מאבט, אײער דערפיהלען זײ געבען צו װי געבליבען, ניט ע ײ  r א

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 קלאוקמאכער^ 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.
 צײט^ לאנגע אזא פאר און שטאנדפונקטען פארשיעדענע פון פלײסיג׳און אזוי

j קלאוקםאכער די װעלכע רי, וױ h w ^ארױסגעשטעלמ. האט

 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
 באצאהאט ער צו; ניט נעאד ׳p'p איצט

 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,

 איה־ אויוי םויאהייט^^וון אימענער איהר
ז זיך רועט חורבוח חן ע ב ױ  גרויםע, א ^
 םאר ארבײטער״האװעגוגג, פעבטיגע א

 געורען צײט אאגג שוין איז עם וועאכער
באײבען נים זאא ד בדי אםש־י^א; אין

זיעגט און קעמפט

ם כני ײ צ ר א ם ט־ ר א ה אינ

״גערעכט^גקײײמ״ 17 נוםער

m מימיגג י. ש. — ײאו די .2 זײט i 
 אאנגער. א• — באארד דזאאיגם

 גיו אין *ייערונג םאי ער^טער .3 זײט
 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
 יאנאווםק^ ש. — א^בײם דער בײ באארד

 רעװאלוציע אסת׳ע אונזעד .7 זײט
פערעליי מ. — װאים דאס װאאאה איעז

- f__. םוטער•  • I 80 וון^לאקאל :זוב יום סאי דטר .8 זײט
 . (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

^ םי א  טטוארט דזשואיעט ־ר־ מא״יז ג
•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
™ *װ״«ען ^םועםען .17 זײט רצסו^צר•

 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
ײ נמיםער דער אין דא איז עם בען  אתאנ

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
 זײ־ םיר און ױניאז, םאכער וױיםט וײס
 שטוי־ טיר, ווי װעלעז, יי1 אז ױכער, נען•
ר זיך װאונדערען און נען מ  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
רנ און צו — ינעימסט ײ1 האם דאס זן

 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 
ד זיינעד וועלגע ^5 איו 23 « ו או

» חרף עהגהאל־ז,r בר.
‘׳י :̂ ײי' י• ..

K ירײ׳ וד
V. < ־



ד זײ אין שם״דם הינםער׳ן ״טיו־רם  נ׳
 גזד זײ װ$לם מען רצח. םכת של^גען

 איז גליס ויחנר it ג*ר געלינמשט, וױס
 ה*בען.דײ אױםאמאביל, אן אנגעםאחרען

 א אין אפפער זײערע געאאזען אעטשערס
 זיײ אאיין און צושםאנד באװאוסטא#זען

 דערנעהנ־ אזוי #ט אנטאאםען. זײ גען
 דער צו איםט די מעהר אאץ זיף מערט

װעסט.

^ זיך חאט מיטיגג דער ־פרידליז
|t איו• עולם גרויסער דער און דיגט | 

■D צז באשלוס םעסטען א מיס גאנגען
F םרייהײם, םוגי׳ס םאר קען p ?  *Vt 

גערעכטיגקײט. באסומען
p וױיסעץ אעזער אונזערע וױ h r 

 &ו געװאיעז אינד^רסירמ פיםינג דער
 םא< pntfp דער םון באארד דזש*ינט

ן ?ייגען מאכער קא^וק די און ױני*ן  י
םארטראםען. פײן גאנץ געװען

 ם געוחנן אויך ד*רט זײנעז עם
 ו יארקער גװ אנדערע די פון גאיעדער

 ה* וועאבע אאיןאאס, םערנעשאנאא
 כמנדיו אין מאי טעז1 דעם געםײערט

jn םאחןרנדיג גארדען, סהווער w> 
 6ארכימ די םאר םרייהײט און קײט

 D די םראנציםסא. סאז םון מארטירער
 אינטעתעשא אוגזער םין גליעדער

 Urtw צו ניט מאא קײן םארפעהאען
מן זײ ווען מיםינג, וױכטיגעז א ױי  * ו

טיטיג• איז אנװעזענהײט זײער אז

 #ויבנעשלאכען איז זי װעאםנר פון און
 די *תאניזידם ה?ט n וױיא נעוואחמ,

 »יך ?מטזאנע 1אי ארביעמר, שטהײהעם
 ױניאן, העט״ניס דלר צו איבערצוגעבען ךײ

 ארבײמער די אז ?ליים, א ה*ם וועאכע
 נים זיי. צר געהזגרען שםרוײהעטט פון

 דני*ן מפשײקעדס די ה*ט צוריס אאמ
 האם סיגסינעטי, אין םםרײק א געהאם

 זײש דעד פון שסערזגנ םיעא נעהאט זי
 גע־ ז#מאר איז עס ל. אװ פ. א. דער פון

 אז אױפצונייען פארזוך א געװ^רען פאניט
 קעפפײקער־ױג־ די #פ$זיציאנםײוניאן.

 געוואױ כטרײכ דעם דאך אבער האט יאן
 מעהרערע פיעא ;אך םײגט און נען,

 גוהענדיג:<ײף ניט געוױנמן, צו כטרײקס
שטערונגען. קײגע

 קאנװע;שאז הײייאהריגער איהר אױף
 באשאוס דעד געװארעז אנגעטסען איז

 אר־ די און װאןי־ארבײט, אײנצופיהרען
 4שטונדע 44 באויז זיין זאא בײםס־רואןי

 א ערװארטען גיפען אין דארום קען פען
 קעפסײקערס, די פרן םמרײס דזשענעראא

 — זײ אויף פארצאזען זיף קענט איהר און
געװינען. סטרײק זײער װעאען זײ

רעפארםער ש4סטע « פון

גראנדיעזער * — געדאגק. פרײען וון *ינסםיםוגיעס די אויו ^גראסען כא^םסקע  
***רק םיםגליעדער אינםעמעאאנעל — גאידען. םקיוער םעדיסאן אין סוגי־םיםיע  

®עא״ 1*י לאקאלס אונזערע פדן םאישײער דער — םיםינ^ דעם אויף פארפר־אפען
ןארזאםלוננס־ילעאעד און . jnpn

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 

May fth, lfilfi, as required by the 
of Congress approved Oct 6th, 1917 
known as the ‘4Trading with the 
Enemy Act״״

 נע־ זײנען באיס״ ״רי אז זאגען קאנמן נים
 צושטע־ זײ און ̂באאשעװילןעס׳״ די געז
 דאף װאאט מען םיםינגען. זײערע חנן

 און מיםינגען אאע צושטערען זײ אז זעוזן,
 זיך האט בכאא, רעדע םדײע גענען זײנען

 צו םיטינג דעם געטאן נעם א פאציצײ די
 צױ ניט טאקע אי? ער און םארהיטען

געװארען. שטערט
 די דאך האט דעם מיט מאקע אבער

 #אנרא״ די דאס צונעגעבען, אאײז אאיצײ8
 ן v ז א ל ע נ זי האט טאג בײ םון םען

 כײ עס, הייסט מיר, האבען ן. ע כ א מ
עוילח. אן נאד נויארה םון םאליצײ דער

 צױ ניס אלזא איז מיטינג מוני דער
 אײנער געװעז איז און געװארען שטערט

 ניױ װאס םארזאםלונגעז שענסטע די פין
 דער געזעהן. צײם לעצטע רי האט יארק

 רערואלו־ גאנץ א געטראגעז האם םיטינג
 זיך אסט8 עס װי כאראקטער, ציאנערעז

 דעם חוץ א םייער. מאי ערשטען אן פאר
 פון אפגעטראטען ניט סיטינג דער האט
 פאר גערעכטיגקײט און פראגראם זײן

 םאר־ זײגען װאס אלע און בילינגס מוני,
 דער געגען פארשװערונג דער אין סישט

 סאן אין ארבײטערשאפט ארגאניזירטער
 געװארען געםאדערט איז פראנציסקא,

אוםן. ענטשלאסענעם זעהר א אויף
גע־ איז מיטינג פון׳ם טשערמאן דער

 םון פרעזידענט דער האנא, עײװארד װען
 די און ױניאן פעדערײטעד כענטראל דער

 ל. י. דר. געװען זײנען רעדנער הױיט
 ראדיקאא באװאוסטער דער און מאגנעס

 דער־ צוױי די מאלאן. פיעלד דאדאי אאיער
 ;<יע^ עדנרצד עאנטם

 תװאלו־ אדער סאציאליסטען אאס װאוסט
 גע־ אבער דינען רעדעז זײערע ציאנעחגן,

 םון זײנען און רעװאלוציאנער העכסט װען
 געװארען אױפגענומען עואם גרויסען דעם
 םיט אפילאדיטמענטען, שטורמישע מיט

 גאנץ א אין אװאציעס. הארציגע גרױסע,
 געםא״ רעדנער די האבען טאן שארםעז

 און באםרײאונג ביליגגס ארן סוני׳ס דערט
 געפא״ אויך שױן זײ האבען װעג אײן איז

 אליטישע8 אלע םון באסרײאונג ײ דערט
 שטאכ״ װעאכע אמעריקא, אין ארעסטירטע

 גאנצען איבער׳ן פריזאנס די אין טען
 און מײנונגען ערהיציכע זײערע פאר לאנד,

איבערצײגונג.
 דער איז רעדנער אנדערע נאף חוץ א
 צוױי פיז געװארען אדרעסירט מיטײג

 סד א שוין איצײן האבעז װעלכע קרבנות,
 קא־ פראגציסקא׳ער סאן דער פון געאיטען

 איבער איז םארשװערונג, פיטאליסטישער
 עטליכע צו נאף הענגט עס העא װעםעם

 זײ װאס םארברעכען א אנהלאגען,גאין
 רענא מרס. איז דאס באגאנגען. ניט זײנען
 ישראל און מוני טאמאס םון םרוי די מוגי,

 סאן פון דרײװער זשיטני א װײנבערג,
 הא־ װײנבערג מוני-אוז מרם. פראנציסקא.

 ערפארוגג, ביטערע זײער דערצעוזלט בען
 אויסגעשטאנעץ זײנעז זײ װאס יסורים די

 דיסטרײןט דער װאס אפ״ ״םרײם דעם םון
 קאסערם אװ טשײמבער םיט׳ן אטארגי

 גע־ געמאכט האבען םראנציסהא סאן פון
 און אנגעגןאאגטע. אנדערע די און זײ גמן

 בײם ארויסנערוםען האט שילדערונג דיזע
 האבען זײ אויגען. די אין מרערען עואם
 דער געדאנקט אויך ווערטער װארעמע מימ

 דעם פאר באוועגונג ארבײטער נױארלןער
 גע־ זײ האט מען װאס םופארט גרויםען

•1געבע
 אײגשטיםיג איז מיטינג דעם אויח
 װאס רעזאלוציאן א געווארען אנגעגיכמן

 פראצעס, נײעם א ענטוועדער םאדערם
 מוני פון באםרייאונג באלדיגע די אדער

 דאס לױטעם, רעזאלוציאן די ביאינגס. און
 בא־ ניט וועלען בילינגס ארן מוני באלד װי

 גאנצען אין אדער טרײעל, נײעם א קומען
 דזשו־ סען4 דעם בעםאר ווערען באפרײט

 ווע־ גערופען טאג יענעם זאא ,1919 לאי
 נאנצען איבער׳ן םטרײח גענעראל א רען

 העלסען, נימ וועט דאס אויב איז לאנד.
 גענעךאא צװײםער א װערעז גערוםען זאל

 און דעי, אײבאר קומצנדען דעם סםרײש
 די און העלםען נים אויד וועט דאם אױכ

 אין ווערען געהאלטעז וועלען פארםירער
 דוײטער א ווערען געדוםען זאל פריזאן,
 טאמער נאוועמבער. םעז19 דעם סטרייק
 זא.ל העלםען, ניט אצץ דאס וועט אבער,

 אאגענױיגצר אז רועחנז גערופען דאן
 צײט, אוםבאשטיםטער םאד-אן םסרײס

 םוני פאר גערעכטיגקײט עם, חײםט ״ביו
 געגע־ וועם אנגעק^אגטע אנדערע די און
וחורען. כען

מון איו םטרײקען צו באשלוס יער

True translation filed with t | 
Postmaster at New York City i 

May 9th, 1919. as required by ti 
of Congress approved Oct. 6th, 191 
known as the 4*Trading with th 
Enemy Act."

 ערשטען דעם בלײבען הונגעוײג געװאאט
 םיט פארזאמען געםוזט זיןי האבען פאי,

 אז זאנט, מען מאי. עחפטען ערב שפײז
 נעמוזט האט פרעזידענט אונזער זאגאר

 און פארזיכטס־מיטאען נויטיגע די נעהכיען
 נאטירליף, שפײז. מיט זיך פארזארנען

 פון רעםערין אייביגע די פאלים, די האט
 האנדלען, ענטpגע ניט אנדערש ארדנונג,

 איז לאגע די געהאנדעלט. האט זי װי
 דער־ דער און ערנסטע צו א גאר געװען

 םיעלע םיעלע, :איז רעזולטאט װײליגער
 און ארעסטירטע, פיעלע פארװאונדעטע,

 גערעטעט אײאל װיערער איז פראניזרײך
רעװאלוציע. א םון געפאהר דער םון

 קאג* צװיײיעהרליכע צװעלםםע די
ױגיאו״ קעפםײסער דער פון װענע^ן

 יתיאן קעפםײקערס די האט װאף די
 קאנווענש#ן, צװיײיעהרליכע איהר געהאט

 דעצעגא־ געהופען זײגען עס װעלכער צו
 פון קעפםײקער־צענטרען אאע פון טען

 קעפ־ דער פון געשיכםע די אפעריקא.
 זי שעהנע.- גאנץ א איז ױניאן פײהער

 אויסגעפאב־ קאפפף אײץ ניט שוין ה^ט
 זי איז יעדען פון און אעבט, זי זײם טען

 שטארקער און ארויםגעקוםען׳׳געזינטער
 אעצםע די אין קאמפף־אוםטיגער. אין

הר, פ$ר  םיט קעפפפע איהרע חוץ א ̂י
 אויף ױ האט קעפ־פאנופעקטשורערס, די

דער פיט קאפפף א נ$ןי הענד איהרע

 ביאדינג, םקוא חגנד די באפאאעז אויד גען
 סם. טער15 דער אין קאאב רוסישען דעם
 צײםונג רוסישער דער פון אםיס דעם

 אינסטיטו־ אנדערע נ#ד און םיר״ ״ג^ווי
 זיך קומען פענשען ראדיקאלע װאו ציעס

 צובראכעז אופעטום האבען און צוזאםען,
 גע־ נאר האבעז זײ װאס צושםאכען און

קאנס.
 צופעאײ קײז געװען ניט איז דאס אז

 נאר םאאדאטען, סתם םון אגפאא נער
 די אויף פאגראם ארגאניזירטער אן טאל«ע

 םרײען דעם פרעדיגען װאס אינםסיםוציעט
 די װאס דערפון, זעהזןן םען קאן געדאכק,
 אאע די װאו געװאוסט האבען באנדעס

 נע־ זײנען און זיף געפינעז אינסטיטוציעס
 פען צװײטען. צום פאאץ אײן פון גאנגעז

 געפאאנ־ א געווען איז דאס אז זזהן קאן
 געװארען ארגאניזירט איז װאס ואך, טע
 פון אמעריקא, אין םינסטעראיגגע די פרן
 םארוואנד־ װיאען װאס רעאקציאנערען די

אאנד. דעספאטיש א אין אפעריקא אען
 סײאארס און סאאדאטען באנדעס די
 פון מאײפײער דעם געשטערט אייד האבען

 פעדיסאן אין ״אפאאגאמײטעד״ דער
גארדען. סהווער
 פענער־^ניײ די פון ױניאן גרויסע די

 טען1 דעם פײערן צו באשאאסען האכ דער
פאסםיטינג און האנצערט א דורף פאי

m •ערשםער־מאי-פאגראמען
1.

 30 די אין פאא ער״טטע דאס איז עס .
 אנגע־ האבען ארבײטער די זײט •אהר, :־
 דער אין פאי טען1 דעם סײערעז מויבעז ׳
 אפעיײ אין אז װעאט, נײער און אאטער 1
 ער־ אן זאא װעאט, נײער דער אין סא, י

 װע־ גענופען פאי־דעפאנסטראציע ̂מטע
 אין פאריס אונזער פון ערנסט אזוי רען

 איז דאס װי געװאיט־פעכטע, אנדערע
 דארט אייראפא. אין פאיגעקופען אפט .
,v גענוג געקאסט פאי עריטטער דער האט 

גא־ די אן. אנפאנג פון ארבײטער־בלוט
 זײ־ פאדריד, פיראז, טים. פאריז, פון םען ׳

rv גאר פאי־פײערען עייטטע די אין 
 ארבײ־ פיט געװארען באיטפריצט שטאר^

 זיײ אפעריקא, אין אבער, דא סער־באוט.
אפגע־ איצט ביז פאײפאראדען די נען

 װי כייעט האט פען םריעדאיך. גאנגען ■:
 םראלעטא־ ביסעא היגע די אענארירט

אר־ זײער געפײערט האבען װאס ריער,
טוב. בײטער־ױם +:׳

 אויס־ כניעט זיף פיר האבען פאא דאס
 פאיען ער״טטע אפאאיגע די פיט געגאײכט

 דעם כדט נאר אײראפא, אאטער דער םון .
 די זײנען דארט :אונטערשיעד האײגעם

 טויזענדע זײערע אין ארויס ארבײטער $
 אויטאריטיס די דאס איז גאס. אוים׳ן

— ;iiy^ פשוס מען האט הארצען, צ;ט 
 דא דעפאנסטראנטען. די אין געשאסען

 ער־ הײנטיגען דעם ארבײטער די חאבען
 ניט גאר אדער װענינ גא:ץ פאי שטען

 אין װאױניט־װאו נאר דעפאנסטרירט, :׳•
f עט־ צוזאפענגעקאיבען זץי האבעז חאאס 
 גע־ האבען און פעני״עז הונדערט איכע ־■
 יךf פאי, עריטטען דעם פײערען װאאט \

 אבער האבען הארצען, פון אפרײ״ענדיג
 אויפ־ זײ באשיבוזשוקעס ױניפארפירטע

גע־ זיי דארט אדן הארס זײערע אין געזוכט
̂גען %  איז עס װיפיעא ;ע׳פפית׳ט, און שא
 באפאלען איז אזוי זיי. אין ארײן נאר ’1

 ״פענ• און ״יוארא^פיס, דער נעװארען
 ױניפארפס.האבען סאאדאטסקע אין שען״

 דעפזעאבען ל,ע;ען. די װאס געװיזען
 אנדערע פיעאע געטײאט האבען שיהזאא
 קאיװאאנד אין פאיזאפאוננען. אזעאכע

,—tiH נאוט־ אפת׳ע ריכטיגע, א גאר געװען 
 פי־ דער באסטאן. אין דאסזעאבע ^אד. *־׳•

פע־ אין ״אפאאגאפײטעד^ דער פון סינג
 געפוזט, זיך האט גארדען סקװער דיסאן י״

רעיען, אהן באגעהן זיכערהײט, צואיעכ
טאן, געפעגט האט פען װאס אאעס, און

 דעקרא־ און זינגען שפיעאען, געװען איז ׳'־׳
 רי נעהאט האט יטאו ׳טטיקעא א סירען.

 סקװער פעדיסאן אין סונײפארזאפלונג
 גערוען, איז דאס אז פענאיף, גארדען.

 געװען זײנען רעדנער די צװײטען וױיא
פערזענאיכקײטען, פראפיגענטע אזעאכע

 פאגנעס, דר. און פעאאן פיערד דאדאי װי •
 און פוני פרס. וױיא דערפאר, ניט זיכער

 סאן דער פון אפפער צוױי וױינבער;,
 געידען זײנען קאנכפיראציע, םראנציסקא

פיטינג. דעש צו
עריט* הײ־יאהריגער דער ׳איז ;גס װי

 אוי־ די אז דעניאנסטדירט, האט פאי טער
 נעהפען אן הויבען אונזעיע טאריטיס

 ארבײטער־דעםאנסטראציעם, די ערנסט .
אע־ א געבען צו נויטי; פאי האאטע; און
 אין וױ פונקט בוגטאוױטםשיקעס די סאן
 נאטיר־ אפאא, פון אייראפא אאטער דער

m פאםאן. אפעײקאנער דעם אײױ ליך
 תרעופות גרויסע קײן דעסטװעגען פון

M; אונז, בײ פאסירט האט װאס דאס, אויוי 
V איז פאריז אין האבען. ניט מיר הענען 

 געװען פאי ערשטעי היײיאחדייגער דער
זיײ דארט און באוטיגערער, פיעל־פיעא א 1
 װאס סאאדאטעז, הײן געװען ניט עכ נען *

די אויף געשאסען און גסאאנעז ^תאכען
J ,אײגענע די גראדע נאר דממאנםטחןנטעז 

 באפעהא א געהראגעז האט װעאכע •אאיס,
װײט. צו ארבײטער די נעהן אאזען .נים

 די םון זעהן קען פען אבער וױיט וױ
 נע־ אאיס8 פאריזער די איז פעאעגראמען, |
 האנד־ צו אזוי געצװאונגען װי כמעט ;וען $
A ,ארבײ״ די גיט פען ײעז דארט, וױיא .לען 
 אפשר, זײ, װאאטען ׳הא:ד פרײע א טעד י

רעװאאוציע. א געפאכט שיער
ט ר  מאי ערשםער אן געװען טאקע איז מ

»Dn דער האט דארט עראאך.1<ןאי אלע 
 ווירק^יר •ראאעטאריאם ■אריזצר נאנצער

אא״ געבאיבצן איז אאעס געארבײם. ניט

 דאנער- לעצ&ן איז םאי טער1 דער
 נעװארען נעפייערט נויאמן אין שטאג
 פלעגט ער װי אוםן אנדער גאנץ א אױף

 ניט זײגען עס ווערען. געפײערם אפאא
 גאסעךדעפאנסטרא־ קיינע פאמעקוםען

פון ״דעםאנסםראציעס״ די ציעס^אױסאר באמבעךםארשװערונג♦ גרויסע די
 גע־ פסתטא דאף איהר האט דער פון
 פוא דאף זײנען צײטונגען ארע הערט.

 װײסט איהד װאף. גאנצע די דערכייט
 גע־ פראכיינענטע אונזערע אזוי װי אויך,

 באט״ די װעכיען פאר זעא״טאפטס־טיער,
 זײנען באיטטיכיט, געװען עס זײנען בעס

 פון געװארען ניצוא נס א דורך װי כטעט
 באמבעך שאים־מזא׳דיגער דער טויט.

 גענונ ארויפגעאעגט ניט האט שיקער
 פא־ טויט־ברענגענדע די אויױ סטעטפס

 נאר באקאנט, אאעס איז דאס עטען.)ל
 גע־ גאנצער דער אין טערקוױרדיגע דאס

 האט איצט ביז װאס דאס, איז שיכטע
 סאיאד מינדעסטען דעם ניט פאאיס די נאך
 האבען עס זאא װאס קרענה, יענעם םון

ציײ די אין שטעהט טאג יעדען געטאן.

 נאף איז ער און געכאפט, באאד שויז איז
 פאוױיז, קאארער א איז דאם ניטא. אאץ

 הינטערשטע־ איז פאאיס אונזער וױיט װי
 סאן םון אבישא, יפאאיס דער גענען איג

 גע־ גיט האט זי אז דארט, פראנציםקא.
 דעם אויױ האנד איהר ארױםאעגען קענס

 האט זי וױיא ניט פארברעכער, אטת׳ען
 נע־ גיט האט זי װײא נאר געװאוסט, :יט

 װײנ־ א סוני, א געכאפט זי האט װאאס,
 מד זײ און נאאען, א ביאימס, א ׳בערג

 ריכטיגע די אאס פראצעס, צום שטעאט
 די װאס םאר באטבע. דער סון כיאכער

 א טאקע איז ניט, עס טוט פאאיס היגע
 םױ קגאפ דא דען זײנען עס װאונדער.

 אן און יארה? גױ אין ביאינגס און ניס
 געקענט אויף דאף זײ װאאטעז אקסםאן
 א געװען סאקע דאך עס װאאט קריגען.
 איבער־ סעגסאציע, נויטיגע און גרויסע
 צו גאר זיף גרײט מען אז איצט, הויפט

 ראדיהאאען. אאע אויף העצע גרויסער א
 ניט ארן היגםערשטעאיג איז כיען אז נאר

פארפאאען. איז ״אפ־טו־דײט״,

ה םארשטעהט עס  ניט ז^וס זי
 אאקאלם אונזערע פון מיטגאיעדער

< אין םאי ערשטען fln געװען נען
צא מאגכע

ײ אין הואיגאנעס הונחנרט עםאיכע  -גונ
 פאאיצײ יארקער גױ די וועאכע פארמס,

 םאגרא- םאכען צו געשםעדט ניט האם
 װאם מענשעז, פרידאיכע רוהיגע, אויף םען

 גאנץ א אוי^ פארזאםעאט זיך האבען
 אינטער־ דעם פײערן צו אוםן םרידאיכען

 דאם אן זאגט װאס טוב, ױם גאציאיאאען
 פון פארברידערונג אםת׳ער א פון אנקומען

וחנלט. חגר איבער פעאהער די
אורזאכען, פירשטענדאיכע צואיעב

 רעאיד דער צואיעב געחנדט, אפען אדער
 אאנד, דעם אין יעצט הערשם װאס ציע

 באשאא־ ארבײטער נױארקער די האבען
 אונםער׳ן מאי טען1 דעם פײערן צו סען

 אונ״ און קאגצערטען םיטימען, דורך דאןי,
פריהער־ די אין װי נים און טערהאאטען,

 גארדען סקווער סאן
 יאו נעהאט בעםאר נאך האבען

 אם און קאנצערטען, םיטינגען^
 םון םיטגאיעדער די און קעטען
 עחן דעם געסײערט האבעז קאאס

אאקאל. אײענעם זײער אין

 האם װײסען מיר וױיט װי
 איינעם םיטינגען, צוױי געהאט

טיי אין צוױיטצן א און האא טהאווען  מ
עה* געוחנן זיינעז םיטיגגען בײדע אעם.

י םאאגו־ײך. .
 JL7 *ל1ל*< ױניאז׳ מאכער ריפער די

 מרך מאי ערשטען דעם געםײערט האט
ס/ און קאנצערט שענעם א ענ ד אי| ״

אויפנעטען צוזאמען און 80 אאקאא מיט קאמיטעס. אויפגענומען װערען עס
פראגע. די -דע סו׳ני׳ם כהאמאס פון קאמיטע א
איבערגעשיקט װערט צושריפט דער בעןהא זײ אז אינפארמירט, איעג פענס

האםיטע. סטרײק דער צו אויסגאבען די דעקען צו געאט גענוג ניט
אינ־ ^ברענטש רוסיש־פויאישער דער אפגעהאא־ איז װעאכער מיטינג, רעם פאר
 איז מאזשיצענקא ברודער אז פארמירט -גאר סקווער דיסאן̂מ אין געװארען םען
 באארד דדשאינם צום געווארען ערוועהאט פאראאנגען זײ און מאי ערשטען דעם דען
זזיגאר א 1 דאנערשטאג, .דצמאנ״ רטיגער ארער שינאג. ברידציי 1« דעטאאאץ w# מיגו זײ 4קה באאדד דזשאינט דער אז T צײטע^ רינע inוי און מאסינןו, סביװועמנס־ ^ * מ מ םי

םארבראככ^ גוט גאנץ האבען דער
 4ױניא דרעסמאכער און װײסט די
 ‘»|נםעד* דעם געפײערט האם ,25 אאקאא

 |5• אי| טוב ױם ארבײטער נעשאנאא
p*o זײגער א 2 טעאטער, פעאס

 קאנמדט• שענעם זעהר א און מיטיננ א
p איבערפילט געווען איז טעאטער דאס i 
מאכער. װײםט טוכ׳דיגע ױם

 ,25 אאחאל ױניאן, םרעסערס קאאוק די
מ מאי ערשטען דעם געפייערט האט  טי

 יראנ״ אין באא, און קאנצערט רײכען א
 i אױןי אכטעגדע ניט האא. חאסינא רעס
 געקוםאן זײנעז רעגעז גוס גרויסען דעם

W ?ען האא דער װי מעניעעז מעהר fm 
 אםד זיך האט עואם דער און נעוזמען,

בעסמנן און שענסטען אויפ׳ן זירט

היטעל. פרײען אונטער׳ן סטראציע
 האט גוט, זיד, דאכט שױן דאף איז

 צופרידענשטע־ געדאדפט דאס שוין דאןי
 ! כוחות רעאקציאנערע פינסטערע, די אען

 צוםיעא אויך דאס איז זיי פאר נײז, אבער
 האבען מאײפײערונג אזא אפיאו געװען.

 הפנים, פארטראגעז. געקאנט ניט אויף זײ
 ארבײםער די אז באויז, געדאנק דער שוין
 אינםערנא־ דעם פײערען אםעריסא אין

 א םון םוב ױם ארבײטער ציאנאאען
 עם םארברידערוננ, ־ פעאקער אטת׳ער

 דער־ אוםן, װעאכען אויף אויס ניט כ״אכם
 אע־ זייער פאראוםערט אײטע, יענע צערנט

 געװא- געםאכם איז פארזוןי א און בעז.
 ױם״טוב, ארבײםער דעם צוצושטערען רען
 נים דא זיך זאל דאס פארם װעאכער איז

אויסדריקען.
פא־ טאג יענעם ם׳האמ װאס אם אס

נויארק. פרײען אונזער אין סירט
 מען ״באיעס/ צאהל געװיסע א
 8—7 ארום געווען זײנמן עם אז דענקט

 צו־ װאס נאר זץי האבעז װעאכע הונדערט,
 הא־ זײ װאו אײראפא פרן ריהגעקעהרט

 וױא־ פרעזידענט װי געשאאגען, זיך בען
 וועאמ די םאכען *׳צו געזאגט האט סאן

 גע- האבען דעםאקראטיע״, פאר זיכער
 דעםא־ די אונז, בײ דא פארזוף, א מאכט

 האבען נאר גיט דערשטיחען. צו קראםיע
 צד םאהע און צושטערען, צו געזוכט זײ

 חגםאקראטישע םרידאיכע, אויך,' שטערט
 גע־ •שוט האבען זײ נאר פארזאמאונגען,

 אינסטיםוציעס די אויף פאגראמען סאכט
!געדאנק םרײען דעם פרעדיגען װאס

 צו־ די טאג!ײנען העאעז םיטען אין
 אײן םון געאאפען סאאדאטען ױשעטע

 פאגראםען, מאכען צװײמען צום פאאץ
ן ע ר ע ט ש ו , צ ם ו ט נ ע נ י י  א

 גרעסםצ די םון איינער יאד איז דאס װאס
 זיך האט אאאיצײ די און פארברעכענס,

 געשטערט נים גאר זײ ארײנגעםישט, גיט
 דאריבער זײגען בויאנעס דיוצ ! דעס אין

 שױן זיך האבען און םרעכער אלץ געײארעז
 יע־ צושםערען םיט באויו באנוגענט ניט

 אויך חאבען נור אײגענטום, נעםס
̂שלאוגעז  םרויען םענקר, שוצאאזע בע

 נײעם דעם אין קינדער! איז
 צייטונג סאציאליסטישער דער םון אפים

ױ  עװ^ טע4 — 112 קאאל/ יארק ״יי;
 עם ווער געשאאגען םערדעראיך זײ האכפן

 הענד, זײערע אונמער געוןוםען נאר זײ איז
 םײדעא, א קיגדער. און םרױען מענער,

 איבערםאל דעם תרף איז קויםםאז, םיס
 נא־ כױם׳ן ױננערםאן, א באינד״געװאחנן.

 סאאלאטען די יועאמנן דאאםיז, א. םען,
 ארויס־ איז געשלאנען, םערדעראיך האמן

 ערשטען םון םענסמער ײךו׳ן געשפתנגען
 און םוס* א צעראכען זיך האם און סאאד

 םאר־ שוומר זײנען אנדערע איע׳ינע נ^ד
 חאט פאליצײ זײ געײאחנן. וואונדעם

 טאן בויאנעס די נעאאזען און אוועקנעקרקט
 זײ ד^ט מצז געוזאלט. האמנן ?ײ װאס

מז איהר אסצריקא, שענחנן געלאזזגן א ס

גארדען. סקװער דיסאן
 ה^וט קאנצערט דער אײדמר אבער

 אויו* אנגעהומען זײנען אכגעםאגגען ויך
 הונדערט ״ פאר )א אטאמאביאעז גרויםע

 גע־ האבען און מאטראזען און פאאדאטען
 װע־ געשאאסען זאא גארדען דער פאדערם

 מען װאס געהאאםעז נישט האט עס רען.
 דאס אז ערקאערט, רוהע־שטערער די האם
 א פון ױניאן, א פיז םארזאםאונג א איז

 פאר־ זיר מענ װאס םארבאנד נעזעצאיכעז
 די אאנד. פון געזעצען די אויט זאסאען,

 זײ אז געזאגט אבער האבען הואיגאנעס
 װע־ זײ און געזעץ םון׳ם העכער ון1שטע

 זיײ ענדאיר צושטערען. מיטינג דעם אעז
 דאס פשרה, א אויף אײנגעגאנגעז זײ נען
 ►האנצערט, מיט׳ן אנגעהן אאזען װעאען זײ
 װערען געהאאטען ניט אבער זאאען עס

רעד;גס. קײגע
אױםגעםיהרט, האט באנדע די און

 גע״ געהאאםען ניט רעדען חיינע זײנעץ עם
 םון איז פײער־מיטעג מאי דער װארען;

 טרויער־ א אין געװארעז םארװאנדעאט זײ
 גע־ אאעס דאס האט םאאיצײ די מיטיננ.
 בושע־ הואיגאנעס די געאאזען און וואוסט

 צוגעהאא־ נאןי זײ האט םאאיצײ די ווען.
 דאם געװען, איז רעזואטאט דער און םען

 גע־ ניט טאקע זײנען רעדען ?ײן כאטש
 אר־ פיעאע םעז האט געװארען, האאטען
 םאר־ טאכ יענעם האבען וועאכע בײטער,

 דעם םײערן צו אום ארבײט טאנ א אארען
 ארײנגעאאזען, גיט האא אין מאי, םען1

 אין און טיקעטס געהאט האבען זײ כאמש
פאעצער• אעדיגע געװען זײנען האא

 גאנץ םאאיצײ די האט דא אאזא,
 די מיט זי-האאט אז ארויםגעװיזען אפען

הואיגאנעס.
 זיןי אאעם-האט דעם פון נײעס יי

 האט עס שטאדט. איבער׳ן פארשםרײט גיך
 צװישען עגטריסטונג גרוים ארויםגערופען

 פא־ די און מענשען רעכטדענהענחנ אאע
 שוין האם זי אז געכאפט זיד האט איצײ

 פאר־ די ארויסגעוױזען צופיעא אביסעא
 גענױ ענדאיף זיף האט און טײאישקײט

 די זיך האט אגב פליכט. איהר סאן מען
 םאר דערשראקען אלײן נאכדעם פאאיצײ

 ארױס־ דערפון קאן װאס רעזולטאט דעם
 סאאדאטען צוױשעטע די ־היארום קוםען

 װיײ װאס נעװארען זײנען מאטראזען און
 װאאט אווענד אין און פהעבער, אאמ םער
געשאעגען. גרויםע צו םיהרעז זיכער עס

םעדי־ אין איז אווענד זעאבען דעם
 געװא״ אפגעחאאטעז גארדען סתװער סאז
 צו םראםעסם־פארזאםלוננ, מוני די רען

 מוני טאם ?אר פראצעס נײעם א םאדעח
 הא״ סאאדאמען און-די חברים, זײגע און

 פארזאםאונג די געוואלם נאםירליך מז,
 איז םייטינג םוני דער צושםערען. אויד

 סאציא- םון ניט געװארען גערופעז אבער
 אידישער א 4®? נים אויד און איסםען
 נעװארען געריםעז איז סימינג חנר ױניאן.

 ױניאן״ םעדערײםעד *סעגםראא דעי פון
צו״ זאצ םיטינג דער אויןי באלד וױ און

צוגעאאזען. ווערט ברודער
קאמיםעס. פון בארלכםען

 א אפ גיט קאמיטע האנפערענץ די
 זיײ װאס קאנפערעגצען די פון כאריכט

 און ױניאן דער צוױשען פארנעקוםען נען
 אין אסאסיאײשאן מאנוםעהםשורערס די

 האט ױניאן די וואס פאדערונגעז דײ כאצונ
 איצ־ דער וועגען אוץ ארויסגעשמעאט זײ

 םײנונג די ׳איז עס בכלא. אאנמ טיגער
 אין נעהםענדיג דאס קאמיטע, דער פון

 מאנוםעקטשורער די אזױ װי באםראכט
 װע״ ױי דאס עס שײנט זיך, פארהאאטען

 עס, הײםט סכדײק, א אהן גוטען, םיט אען
נאכגמבען. ניט פאחנרונגען די

 מע־ דזשענעראא דער זיעגםאן, ברודער
 אפגעהאא־ ס׳איז אז באריכטעט, נעדזשער,

 דיםטריקט די פון םיטינג א געװארען מען
 ײניאז, דער פיז םענעדזשערם אאקאא און

 די געווארען אױפגענומען איז עס װאו
 די עראױבען איצט זאא מען צי פראגע

 וױנםער־אר־ אויח ארבײטען קאאוקסאכער
 םארשאאג, א געםאכט װערט עס בייט.

 ניט שאפ האאוה קײן אין איצם זאא עם
 אר״ װינטער םאכען צו װערען ערלויבט

 די ענדערען זיך װעם עס סײדען בײכ,
 מעגען מען זאא אבער דאן גיז אאגע.

 ארבײט. ספריגג באויז^אויוי ארבײטעז
 דיס״ ברײמע א ארויס רופט פראגע די

 אנמד װערט פארשאאג דמר און לןוסיע
נוםען.
 אאאינטעט איז וועאכע קאםיטע, די

 דעזײנמרם די מימ מימען צו געװארען
 א געהאט האם זי אז באריכטעם ױניאז,
 חד די אז רעהאםענדירען זײ און מיטינג

 מיט ווערען צוגעלאזען זאאען *ײנערס
 באארד. דזשאינם צום דעאעגאטען צװײ

 רי אז װײטער, ערהאערט ?אםיטע די
 דע״ די םיט זי האט םינאנצען םון םראגמ

 אויםגענומען. ניט נאר ױניאן זײגערם
 חד די גמװארען. אפנעאעגמ איז דאס

 װערט קאפױטע דער םון האםעגדײשאן
גוטגעהײסען.

 װי אזוי אז פארלאננם, 82 אאקאא
 קאג״ דער צו ארועק איז סענעדזשער זײער

 די זאאען רינג, ארבײטער פון ווענשאן
 דער־ באארד דזשאינט פון םענעדזשערס

 דער סאםילײגס. זײערע נעהםען ווײאע
באװיליגט. וועו־ט פאראאנג
 דעם םשערםאן דער שליסס דעם םים
כױטיםג

םעס. לאנגער, ל.

 די דעםיציט. דעם דעהען העאםעז עפעס
 טע־ דעם צואיעב אז ערקאערט, יןאסיטע

 פאי־ האבען סאאדאטען םאנכע װאס ראר
 ל!א- די האם מאי, טען1 דעם אורזאכט

 געאונגענעם א םאכען אין נעשטערכ מיטע
 אויך באדאנקט קאםיטע די האאעקשאן.

 מארא־ דער פאר באארד דזשאינט דעם
 געגעבען זײ האם ער װאס שטיצע אער
 מוני טאם דעם פאר באװעגונג דער אין

מיטינג.
 שטיצען צו זײ באשאאסען װערט עס

דאאאר. 100 םיט
 ״מעסענ* םעגעזין רעם פון קאםיטע א

 פאר־ ארבײכער, שװארצע די פאר רזשער״
 קאסיטע די שטיצע. פינאנציעאע אאנגט

 אינטערעסען די אין איז עס אז ערהאערט,
 ן62 לאחאא ארבײטער, גודס וױיט דישויארצע די אז ארבײמעס װײסע די פון

 רייכצן א און מיטינג כיאי א געהאט האט
 גא• זיך האבען עס װעאכען אין קאנצערט

 אמ*י אידישע בארימטע אײנינע טײאיגט
 ט 1 געוואחנן געטאן איז דאם טיארען.

 חאל! בעטחאווען אין טאנ, בײ זײגער
 נע• טאג יענעם האבען ארבײטער די און

טוב. ױם האאכען
 ״א|%מנ װארקערם עמבראידערי די
 ערטטען דעם געםײערט האט ,66 אאקאא

 באב• א דורך אבענד דאנערשטאג מאי
קעט.

 f אאטערײשאן און טײאארם אײדיס די
m חאבאן ,80 אאהאא ױניאן, ארבײטער 0 i 

 f זיך זײנען זײ געארבײט. ניט מאי םען1
 חנר אין זײגער א 10 צוזאמענגעקומען

 און אײסעאום מאנהעטעז אין םריה
£ םים מאס־מיטינג א אפגעהאאטען  ׳ טווי

 האבען אאקאאם אנדערע נאך אז מעגאיך
 כדי און צוזאםענחונםטקן, אזעאכע געהאט
נעהערט. ניט זײ םון אפשר האבען

 ווערען אויםגעביאדעט זאאען אדבייטער
 װײא פעלד, אינדאסטריעאען דעם אױף
 פאר געפאהר א װערען זײ װעאען ניט, װען
 אעצטמן רעם װען ארבי־יטער ײײסען רעש
 בעסע־ פאר קעמפפען צו אויםקומען װעט

באדיגגונגען. יע
 איבערגעשיהט װערט פאראאנ; דער

קאםיטע. פינאנץ דער צו
צושריפטען. פארגעאעזען װערען עם

 דזשאינט דער אז פאראאנגט, 1 אאקאא
 מיטיגג פראכעסמ א רופען זאא כאארד
 ױדזשין גענאסע פון ארעסט רעם װעגען

 איבער״ ווערט צושריפט דער דעבס. װ.
דירעקטארס. אװ באארד צום געגעבען

 דצר אין אז פאראאננט 3 אאקאא
 מא־ סעמפעא די זאאען סטדײק פון צײט
 םיםען, צו האא באזונדערען א קדיגען כער
 א האבען קענען• זײ אויף זאא כיען או:׳

קאנטראא.
 איבערגעשיקט װערט צושריםט דער

קאפױטע. האא דער םון טשערטאן דעם צו
 אינםארםירם אאקאא זעאבער דער

 ער־ איז פיטשערסקי ברודער אז אױך.
 דעם צו דעאעגאט אאס גמװארען װעהאט

 װערס ברודער דער באארד. דזשאינט
צוגע־אאזען.
 אז םײנונג, דער פיט איז 48 אא־אא

 זאא סםרײ^ א בעפאר איז עס װי אזוי
 װערען עראויבם ניט טײאארס איידיס די
 דובליקײטס און סעספעאס קײן סאכען צו

 רעקא־ אאקאא דעד שעפער. זײעדע אין
צוזאמענסוםען זיך זאא םען אז םענדירם

ורעםם. אדן איסט די
 אי; אן געהט צײט אעצטער דער אין

 געגען אגיםאציע שטארקע א אטעריקא
 יאיז װאס גיגערס, די פון איגט״עען דאש
 װײסע די בײ טנהג אײנגעגעסענער אזא
 דאזיגער דער סױט. און װעסט דער פון

 ציװיאיזירטע די בײ געװאדען איז נהגינ
 אז אזוי נאטור, צוױיטע א כטעם װײםע

 פאיברענט פען ניגער, א זיד אעטשט כ״ע;
 א אאס פשוט אעבעדיגערהײט, איהש

 שעהן װירקאיף דאך איז עס פפארט־זאןי.
 .;יט .זיר. סטאאיען :ינעד א זעהן צו

 רער האט צײט אעצטער דער אין }'אפשר
 אריסגעברײט זיף אינטשען צו אפעטיט

 האט אזוי װײםע. טאנכע אױף זאגאר
:ע־ ט*טען:אכם אין צוריק ראננ ניט טען

 װ.־אגיטאטאר װ. א. געװישען א אינטשט
 אײטע, די איטטא. פיענק נאטעז טיט׳ן

 צו אביסעא שוין װערען זעהט, איהר װי
 װאס נ״ענשעץ, טאנכע האבעז שטיפעריש.

 אױפגעהוי־ שפאס, קײן ניט פארשטעהען
 דעש. גענען אגיטאציע שטארקע א בען

 םארשפרײם אן, זיך זעהט עס װי אבער,
 צו װעסט םון לינטש־ספארט דער זיף

 דא זײנען אונז בײ וױ אזױ און איסט,
 איז אינטש־אוסט די און ניגערס, ק:אפ

 זי, םוז ווערען באפריעדיגט און גרויס,
 ארבײטער־אגי־ װייסע צו זיך מען כא^ט

 באםאלען סען איז װאד די טאטארם.
 ארבײטער־אגיטא־ צוױי נאכט פיטען אין

 גדויסער דער װאו אארענס, אין טארס
 מען אן, אאץ נאף געהם וועבער־סטרײמ

ת םון ארױסגעשאעאם זײ האט ע ײ  וואוײ ז
Iמע וױ פוגקט גאכמ, מיטען אין טעמן

 in האבען אאזא, זעהט, איהר װי
 פו| אאקאאם אינטערנאשאנאא אונזערע

 אין באטייאיגט שטארק גאנץ יארק נױ
 תאב^ן װארשײנאיך און מאײםײער, דעם

מ אנדערע די פון אאקאאם אונזערע ע מ  ש
דאסזעאביגע. געטאן

ל א ע ו ױו ם ב ר צו א ט ק א ד ע ר
 — :״גערעכם'ג?ײט״ דער םון רער. וו.

 ,נעח רער אין אנאנםען צו ביטטע
 םיז,דראי ארבײטער די אז טינקייכ״,

 1אײצ» ל*ננ ײאודםײד, ה«., םהוירט
 םטריי| אארענםער די גע־שטיצט האבען

 t מאט די דאאאר. צװאנצינ םיט
 בחמ די צו נעװארען איבעתענעבען

םטריימר. אארענםער די פאר רעאיעוי
רה גױ אין שא# יעדער ז«א נעו^ ̂י

ם אין ־טאפ דעם םו; ניישפיעא א  ט*|.
■)! אארפגסץי. די םאר האגען זיי •
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ן  *װ#יץ; קלײד־אין * וו
 די םיט אויפגזףמיםען, :ידריג

 ו װעלט. גרף&ער דער ־אנזפזיוון
grajfl דער צו זיךיזןרםושיגס איד חאב #ס*ל

 ; סירענע, דער ®יז ליניע גער
 בר*ק*ט. כםורען מון קל״ד * אין
 ־י אײגגדימיל• אבעזי׳ניט חאבען זאכען אלע די

 דר#נג. *עים#עגדען דעם
 *םים. * געם#נט תאט עיעס

» ז״נעז קלײדער םיינע איד ניס איך, ני
*ל״ז•

;j« דער «ין *«יל*וען ג?חם רע*לעם עס»*ס
« ׳יפאןי. און קסליר «ון «יבערזע«ו»  ־'

#ז *יך ב, ױ זשוץי איך גלוי  ). *ון נ*קע» יס’«
ג#ם, .

 *ר״נװאנוערן אוטבאגז׳״דם און
םענ׳סען. *ון וו״זער

 *וםיםעלי יער «ון אויגען אוםגלויבליבע די
ir ם<ר װעלען וועלט טער m וייקנעבזנן* '■ 
״ן  גע׳»:ו*לט... ריניפגען «

iwrx מו די אין איך װעל  *נדערן )ון בלי
ד *״גענטליד װער *<יםגע«ינען ’ ב<ן,' יי

£ אבער' נעװאגס. — זעהן צו איז עם װי
 . וואפ דראגנ. דעם סיט דורך נעהםט עם
 tv װערםער די אט אין זיד םיחלם עס

 םאר־ זיך אױםצודריגןען, זין־ ן־,יז געםינען
 ,, אײגציג^; די אאעטעסע די איז שטעהן.

 ליי•־ וױא און םארלארען זיך האט ויאס
 ׳ דאס פיהאט ? נעפינעז זיר דענשאםטליך

תי זיר־נאװאוסטזינינע יעיע ניט  ז פ
 ;יערער עהנליכעס ע«עם ניט פיהלט

פא;? טראכטענדער

מ אמז וי ד נעםאכם 1915 יאהר זייז ון  בי
דאלאר. טיליאן 625 םוז תעכער אויןי נעם

 *ifp די אם םון םעהלער נרויםער אײן
 םון יעדער װאט דאם, איז אפעראטױוען

 $•p די םלוכה. באזונדער א איז זיי
 אין פאראײנינט ניט זײנען אפעראטױוען

 דאפ םעדעראןױעס. קייז אין ױניאנם, סײן
 קא־ די פון אפהעננינקייט אין זײ שטעלט

 פונקט ספעפולאנטען די פון פיטאליסטען,
 דאם פארםערם. פריװאטע די װי אזױ
 די װאם דערפו; אורזאכע די אױן־ איז

 ניט ראלע יױין שפיעלען קאאפעראטױועז
 דעם איז פרײזעז, םון באשטימען דעם אין

 זא־ אבער מוז סען יקרות. נעגען קאםף
 עט־ לעצטע די פון פארלויף אין אז גען,

 נעװארען נעשאםען יא זײנען יאהר ליבע
 קאאפעראטױוען פון פעדעראציעס אזעאכע

 פאראײנינע! עם ערטער. נעװיסע אין
 פאבריקע;, םוטער פון קאאפעראטױוען זיך
 די־ נעײים, װ. ז. א. הענדלער פרוכם פון
 זעהר דערײייל נאן־ ז״נען םערעראציעם זע

 די בײקומע; ניט נאך קענען ױי ׳שװאו,
 םפעהולאנ־ די םון קרעםטען ארנאניזירטע

 נאך מוזען זײ קאפיםאליםטען, און טען
 םארשיעדענע די מיט זיו רעכענען אלץ

 םון קאנםראלירט װערען װעלכע בירזשעט,
 ניט קענען דערצו קאפיטאליםטען. די
 ווירקען האאפעראטיװעז אנריקולטורע די

 וועז מיטלען, אעבענם םון םרייזען די אוי(«
 איין י1אוי בלויז כאראן איז סאאפעראציע

 קאג־ די ארבייטער, די ווען ה. ד. זײט,
 סאאפעראטי־ סײן ניט האבען סומענטען

 לאנע די אז רעזולםאט-איז, דער װען.
 בעםער, עטװאם איז םארםערס די פון
 פראדוהנען, זייערע םאר מעהר קוינען זײ

 באםעל־ די בכלל, געזעלשאםט די אבער
װעניג. דערםון האט קערוננ

 זיף, פארשטעהט לואאפעראטיײען,
 םון איבלען אלע אפשװאכען ניט קענען

 בלויז אט װיריזוגג־ זײער האפיטאליזם,
 נעזעלשאפט־ םון װינהעלע נעײיםעז א אין

 1זיי קען װירגוננ די אבער אעבען, ציכען
 ארבייטער די װאלטען און נרויםע. א

 ?אאפע־ ארנאניןירען צו זיד נענומעז אויך
 נע• פיעא 1דערםו זײ װאלטעז ראטיװען,

 אוים, װײנט עם װי קאפיטאלחם, װאונען.
ארונכערגעהן. גיך ניט נאן־ ראר װעט

 איצט שרײבען צו אויס קאייב איךקאלטעין, ם. פון
 א — אונטערמייער םטאר דזשין װענען

או םאתעהםט וועאכע פ^עטעםע,  נים נ
K 1אי ארט זיכערען זעהר האאהרעז, זעהר 

 ניט — פאעזיע אמעריהאנער נײער דער
 נאך איהר ווענען שרייב איך צופאא. פער
 םאנרבורנען, קארא װענען ארטיקעא מ«ין
 וואס חןם, םון נענענזאץ דער איז זי װײא

*ןועם. מענאיכער שםאחזער, יענער
 וואס דיכטער, דער איז םאנדבורג

 קוקט און וועאם נאנצע רי ארום כאפט
 אינדױוידואאיטעם זיין י1אוי און זיך או-ף

 םון אםאם אן טראפען, א טייא, א אאם וױ
. :■ i > •׳ • װעאט. דער

 קוהט ; :■אונטערמײער םטאר דזשין
 װארםט זי- אוינ און ,ך י ז ן י א באויז
 דאס, איז וועאט, דער אויף נאיק א אסאא

זיך. 1פי טײא א אויף װי
-;י א רופט טען װאם דאם, איז זי  ג

 אענט זי ה., ה ,ו ו י ט p ע םפ א ר ט
 ■טיט װעאט, אײנענער איהר מיט באויז
 ארײנקוקענ־ זעחט; זי װאם װעאט, רער
.ד י ז I י א רינ

 רי ערד, די און הימעא דעם אאץ:
מ ע  איהר און שםאדט די טאאען, און נ

 נאויז איחר םאר עקזיםםירט איץ נערויש,
 זיך שפיגעאט ד#ם װי פיעא, אזוי אױף

 ה^וט ד««ם ווי זעא, אייגענער איהר אין אפ
אאײן* איהר מים םאן צו רירעהט

אויסנעפי־ װיא זי . ך י ז זוכט זי
 אויף נים הערט איהר איז. זי װאס נען,

 און איז זי װער פראגע, די מאטערען צו
איז. ןי װאם

?ינד. אידיש א און םרוי א איז זי

 פרוי־ אםענהערצינםטע די אםשר םייער
 א איז אאיין דאם שריפטשטעאערין.

 צייט, אונזער 1אי םארדיענסם, נרויסער
 דיכ* און שרייבען פרויעז םיעא אזוי װען
 אונז וועגיג אזוי דאר אאזען און טעז,

װירפ* דער םון םוד דעם אין אר״נבאיפען
■ - *־ *זעא. איכער

 ניט אונטערמייער מאדאם איז דאד
 און וױיב א געליעבטע, א סרוי, א באױז

 זעלבסט, זיך זוכעז דעם אין םוטער; א
 אונזער פון דראנג מעככײגען דעם אין

 פאא׳מטענדיג, זי באהערשט צײט,.וועלכע
 בא• אינערליכער נאר דראנג איך^דעם
 אז ?י, דערםיהלט עראײזוננ, און םדײאוננ

 ןיך דורר ווערען עראײזט בלויז האן זי
 אימײ םזן דייאױ דעד דודך ניט און איצײן

 ״עראיײ איעד דעם איז אנדעחט. צע|
 װײ רעדט זי װאו (דעלױוערענס), זונג״
 אאס איבערלעבונגען זוענעךאיהרע דער

 װענען און ליעבע איהר װעגען געאיעבטע,
 בא־ ציעבע דער פון ־איז װאס קינד, דעם

־ ־ :זי םרעגט געװארען, מאפמן
 רײניגענדער דער קוםען װעש ווןזנען מון

®לאם?
 אײגענעם מײן פון פייער דאס זײן עס מוז

< ה*ר״ז? *
 — ערלײזונג פון *װעום דער «ון
אײגעגער םײן םים װערען געםפכט ער מוז

?e:«n
 ענט־ צוױי קײז זײן נ»ס קאנען עם
 מזז געװיס םראגען. די אט אויף פערס

 דער מוז געוױם ערלײזעז. זיר אלײן זי
 םײער דעם םון קומען םלאם רײניגענדער

ער^יײ דער הארץ; אימענעם פון.*דעם

^ אויסדריקזגן געקאנם גים
 ח»גדלוגג. אדער רעחנן אין
 ראם&נטיק ארײנגעלזיגט דעריבער איך חאב

 פאנמאזיע און
מלבו^. םײן אין
 ם״דעל*א*ט מרויסערי^ער דער אין

 גזך סיינע װי געייעה קלײחני םײגע זײגען
:דןןגקען

 םעגבןיםעגשאל. און אומקלאהד
 גרין נעיעלדיג ?ײגעד^עװען זי«
ן  $ר#;דז*. — איגע«אסעז יי
 פארפלאנשער־ אין פ#רבען פארוואלקעגםזג װי

*י - װעלדעמ םע
 ױנג פ *ין געדןזנקען ^גאסוענדע• די ווי

מיידעל.
געקוםען, איז אפט9פרוי׳ די

 באװאוסשזיגיג םיך חאש מוטער^אפט די און
v ,דורכגעדרוגגען,

ד חאב  אדן װײדיג .אויסזעחען ■רובירס יי
u עדעל

 גרוי. פון ראק לאכגען * אין
 געקומען איז פריהלינג דעו אבער

 גרין, גאפטיגען פון קלײד * איחם םלט און
 געל, קונ*יגען םים
 «װארץ, פון ®ײ<ען םיט
 *רױס קוקען װןןס אװײגעלעה גאקעצע װי

בלעטער. חעלע אווי^ען פון

 זײ״ יןאאפעראטיװען אנדערע אין מונג.
 װעא־ מענקען, םעסבערס אלם געװען נען
 אגרי־ ם^ט טאן צו ניט גאר האבען כע

 אה־ געקויםט האבען װעלכע גאר הוצטור,
 געזעהן, האבען קאאפעראטיװען די ציעס.

 גרויסע א איז פארמע אקציאנערען די אז
 דעריבעד זיך האבען און ױי פאר געפאהר
 אין אויםבעםערונגען איינםיהרען גענומען
 מעהרכד די אין האנסכיטו^אנס. זײערע

 אאע איצטער האבעז קאאפעראטיװען טע
 םיעצ װי שטימע, אײן באויז מעמבערס

 אייניגע האבען. ניט זאאען ױי אקציעס
 אסילו זיך ארגאניזירען קאאפעראטװוען

 קארפארײ־ װעגען געזעץ דעם אויט ניט
 און אקציעס, קײז ניט האבען זײ שאנס,

 םעמבער יעדער אז זיך, פארשטעהט עס
 װײ אגדערע, שטימע. אײן באויז האט
 װערען ארגאניזירט מוזען װעילכע דער,
 קארפאריײשאנם, װעגען געזעצע די אויט

 האבען צו מעמבערס די ניט ערצויבען
_ א?ציעס. צאהא געװיםען א פון מעהר

 דעפארטםענט דער האט 1917 אין
 רע־ די פארעםענטאיכט אגריהואטור אװ

 װעאכע אונטערזוכונג, אץ פון זואטאטען
 קא־ אגריקואטור װעגען געמאכט האט זי

 אונטערזוכונג, דיזער אױט אפעראטיײען.
 אנדע־ פיעאע פון פינהטאיכער איז װעאכע

 פאראײגיגטע די אין אז אויס, קומט רע,
 אגריקוא־ 5424 פאראן זײנען שטאאגען

 מעמבער־ א מיט קאאפעראטיװען, טורע
 נעהמט מען װען .662,000 כמעט פון ^יפ
אעצ־ די אויט װאס דאס, אנבאטראכט אין

 ניט ניט, קײן^ממשות קאאפעראטױוען
 ניט האט מען וואס דעם אויף הוקענדיג

 מען װאס עקספערימענטירט, כיאא אײן
 אײנצױ פארזוכען פ״עלע געראבט ה^ט

 איז האבען מיר װאס אאעס זײ. פיה^עז
 בעקערײען, אאונדרים, קאײגע עטריכע
 אונטער־ אזעאכע נאך און יטאפס בארבער

 ראלע קײן שפיערען װעלכע נעהם*..ען,
 חאאםעראטײ סארט צװײטער דער ניט.
 מיר ענטװיקעאט. מעהר עטרואס איז װען

 זײ אבער סטארס, יז^אפעראטיװע האבען
 ער־ אײניגע אין בלויז ערפאאגרײך ױינען

 אנדע־ אלע םון ערםאאגרײד מעהר יסער
 קאאפעראטיװען, אגריקואטור די זײנען רע
פארמערם. םון קא^פעראטיװען די

 װי־ אויסצורעכענען שװער איז עס
 םאראן, זײנען עס ק^אפעראטיװען םיעא
 בא־ סטאטיסטיחע אםיציעילע די װײא

 ארגאניזאציע םארמערם׳ יערער טראכט
 א איז ד$ס סײ קאאםעראטיװ, א אלם

 א״ן םײ אונטערנעהמוננ קאפיטאאיסכישע
 טא־ איז עם -און קאאפעראטיװע. אמת׳ע

 קא^פעראטיװע א דערהענען צו שװער קי
 קאאפעראטיװע, ניט א םון ארגאניזאציע

 קאאםערא־ די זײנען אאנג ניט ביז װײא
 אא־ די אויס געװארען ארגאניזירט טױוען

 לוארפארײשאנס. װעגען געזעצע געמ>ינע
 מוז קאאפעראטיװ םון סיטגאיעד יעדער

 אקציאנער יעדער אקציאנער, אן זײן
 רעכט, דיזעאבע געזעץ) דעם (אויט האט
 איז עס װעאכער פון אהציאנער אן װאם

הארפאראציע. יואפיטאליסטישער

 רי?אנ־ דער םון םארהערם די אויזי
 יארק נױ שטאאט פון קאסיטע םטראקשאן

ט  יוא־ ^װעגען גערעדט װעניג ניט מען ^ן
סטארס, :ארנאניזאציעס ן>§עראטױוע

 םארטרעטער די אנדערע. און ^•כריקען
 װעאכע איעג, קאאפעראטיװער דער פון

 קאאפעראטױוע צאהא האײנע א טארכרעט
 אױח אננעװיזען האבען ארגאניזאציעס,

 קאאםעראטי־ װאס ראאע גרויסער דער
nm זײ אענדער. אנדערע אין שפיעאען

עקזים־ זאא דא װען אז ערהאעהרט,
 ייי באװעגונג האאםעראטמוע א סירען

I גע־ םיעא עס װאאט אענדער, אנדערע אין ־ 
ריהאג־ םון פראבאעםע דער אין חאאםען

M .סטראקשען
 רייןאנ־ א םאר װאם ניט וױיסעז םיר

 אנצױ דא זיך ?אײבט מען םטראקשאן
 רי־ גאנצע די אז זיין, הען עט םיחחנן.

 דעם אין באשטעהן װעט סאנסטראקשאך
I קא־ עטאיכע אנשטעאען װעט מען װאס 

 עטאיכע מאכען װעאען וועאכע סיטעס,
באשעםכי־ זיך װעאען אונטערזוכונגען,

W אנשרײ־ װעאען און יאהר צטאימג
 װײזט עס װי באריכטען. עטאיכע גען ,

 רעקאנסטרוקציאנם די זיך װעט וווים,
 רירןאנסטראיד אונזערע םון סעטמחײט

 שוא־ און ענדיגען. דערמיט טאקי םארס ,
I צואיעב די, באויז זײנען דעם אין דיג 

 ריקאנסטרוהציאנס גאגצער דער וחוםען
 דער אין געװארען. געמאכט איז סוםעא |

 קען ריהאנסטרוקציאן םאר װאם אםתץ,
שװײ־ ארבײטער די װען ערװארכען, םען

געשטאאכ.) ביבאישע (די
לוריע. אסתר דר. פון
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 זי שפיעגעאט װערק, פאאיטישע אאע װי
 דאס און כאראקטערע די מנהגים, די אפ

צייט. יענער פון אעבען
װע־ אברהפ׳ען צו געזאגט האט גאט

 בעניעעז, ז• װעא איך ״און שרה׳ן: נען
 איחר; פון זוחן א געבען דיר װעא איך און
r, װע־ זאא זי אז בענשעז, זי װעא איך 

 קעניגע די נאציאגעז, פיז מאמע די רען
 פון אפשטאמען װעאען פעאקער ז* פון

 נאציאנעז״ םון ,,מאמע א אאס איהר״.
 מיט שרה. פאד טאחע אונז זיך שטעאט
 די פאראײניגט נאמען ביבאישען דיעזען

 אוראור־ אן פון געשכאאט די פאנטאזיע
 םאא קײן שטארבט װעאכע באבען, אאטער

 װארמט און אונז באאעבט װעאכע ניט,
. אנװעזענהײט. אונזער מיט אונז

יאהר, 15 נעװען אאט איז אברדים װען
 חרן, פאראאזען נעהײסען איהם גאט האט
 ער־ און געבארען איז ער װאו אאנד, דאס

 גענומען האט אברהם געװארען. צויגען
 זוהן שװעסטער׳ס זײן םרוי, זײן זיך מיט

 גע־ איז ער פארםעמן. זײן און אוט׳ן
 האט נאט װאם לאנק דאס אין פאהרען

 ישראא) (אר״ן כנען באשכימט, איהם פאר
 אויסגעבראכען דאן אבער איז כנען אין ~
 גע־ איז אברהם און הונגער, ערpגרוי א

 אאנד דאם םאראאזען צו געצװאונגען װען
 האט ער װאו מצרים, קײן געהן;צו און

 אויפ׳ן צײט. א בא'יבען צו גערעכענט
 םרוי: זײז צו געזאגט אברהם האט װעג

 שעהנ־ זעאטענע א ביסט דו אז װייס, ״איך
 דיך װעאען עגיפטער די װען הײט,

 דער׳המ׳ענען, מיך זײ װעאען דערזעהן,
 זאג, אעבען. אאזען אבער זײ װעאען דיך
 ברױ דײן בין איך דיך,-אז בעט איך

 שאעכטם קײן מיר מעז װעט האז דער,
 אעבען באײבעז װעא איך און טאז, ניט

 װי אזוי, ;עװען איז עס דיר.׳׳ צואיעב
 איז פרעה פאראויסגעזעהן. האט אברהם

 און שרה׳ן צו גלײכגיאטיג געבאיבען ניט
 פא־ אין ׳זיך צו ארײנגענומעז <י, האט
 בא־ רייך .ער האט ״ברודער״ אייהר אאץ.

 באשיצט האט .װעאכער גאט, אוינט.
 געש?רן^ האט ־ הויז, זײן און אברהם׳ען

האט דאן ה.6מג א הויז פרעה׳ס אויף

 שרח׳ן צו באצויגען ׳ ניט זיך האט אח
 I ,בא זיך האט אעצגע די רעספעקט. מיט

 V* איהר האט װעאכער אברהם׳ן, קאאגט
E צו מאכט די האסט ״דו :ענטםערט m 

 טו, וױאסט. דו װאס מאגד, דײן מיט
 דאן זיך חאט שרח פארשטעהםט. דו װי

? צו גרויזאם באציהעז אנגעהויבען חו  אי
 י םון אנםאאםען איז אעצגע דיי מאגד.
 חגר״ןי" געפונעז האכ כיאאך גאט׳ס שרה׳ן.

 ׳ װיאדערנים. א אין ברונעם א בײ
 ‘צוריק•׳ זאא׳דך זי אז געזאגט, איהר האט

 אימנמע״ זיף זאא און שרה׳ן צו לעהרען
 0הא מאאך דער הענד, איהרע אין בען

 געבארען װעט זי אז פארשפראכען, איהר
 געבקן נאמען א זאא זי װעאמע זוהן, א

 4®א א^ויאדער זײן װעט ״ער ישמעאא.
 יעחןן געגען װענדען זיך װעט האנד זײן

 װעט אײגער יעדער און איינעם,
איהם״... גענען האנד זײן דען

 ױ מלאך. דעם געפאאגט האט הנר
 האט זי שרוז׳ן צו אומגעקעהרט זיך האט

 חאט אברהם װעאכען זוהן, א געבארען
 םא•" דער ישמעאא. געגעבען נאמען א

 1אי זוחן גײגעבארענעם דעם םון טער
יאהר. 86 געװען אאט

 טאנ זומער הײםעז א אין מאא, אײז
 בא• הױז, בײם זיצענדיג אברהם, האמ

 ער מענער. דרײ פארבײנערזענדיג מערקט,
 ,םאך- טיעוי זיך האט אויםגעשטאנען, איז

 געבעטען' זײ האט און זײ, פאר נײגט
 אוך אויסצורוהען הויז זײן אין ארײנגעדיז

 װא*י דעראאמט זײ האט ער טאן. ביס א
און זײערע װאשען צו סער ס,'  ־ חאט פי

 זײיאעהאד,׳ פאר באיוען שרה׳ן געהײסען
 צוגעגרײמי אינגעא א מ*ם ער האט אאײן
 מענער? דרײ די סאאצײט. א זײ פאר

ה/ אויןי נאכגעפרעקט זיך האבען ר  ש
 חוודי^ הזיז, אין נעםונען זיך האט װעאכע
 הערעגדיג- און טיר די אפען אבער טענדיג

 אעצ• ךי מענער. די פון געשפרעך דאס
 פונהמ אז אברהם׳ן, געזאגט וזאבען טע
 און קוםען, װידער זײ װעאען יאהר א אין
 געבױ* איהם שרה ײעט צײט יענער אין

צד׳ שטארק זיך האט יטרה

 װי מיטאעז אױסארבײטען זיך םטארען \
װעא־ ארבײטער, די אײנצושטיאען אזױ

*I זײן קען רוהיג וױ רוהיג זייענן כע ?
WS רײ ניט צי ריקאנסטרוקציאן אבער 

 לאאםע־ װעגען םראגע די קאנםטרוקציאן
y װאא־ װיכטיגע, א געװיס איז ראטמועז 

קאאםעראטי־ גרויסע א געהאט סיר סען
װאא־ אמערילא, אין דא באװעגונג וחנ
 געװיסער א ביז געלענט געװיס טיר טען

 װע־ װעאכע איבאעז, די אפשװאכען מאס |
ארבײכס־ םון צייט אין געשאפען ךען

 װאס װ. ז. א. סטרײקס יהרות, *אזיגלייט, -
 האבען בעאגױם פון האאפעראטױוען די

 וױיסען מאחטת דער בעםאר *ױפגעטאז
 זײנען לאאפעראטױוען די אאע. סיר

 אאגעמײנער דער םון טײא א געװען דארט
נאר ניט האבען זײ באװעגונג, ארכײטער

 ארגאניזירען געמוזט האאפעראטיװען די
 לארפארײשאנס, װעגען געזעצע די אויט
 ?אאפע־ דער געשטערט װעניג ניט האט

 רײכערע אײניגע באװעגונג. ראטיװער
 אקציעס די אפלױםען םאעגען פארמערס

 קרײ ארום אזוי און מעםבערס אנדערע פון
אונטערנעה־ דער איבער קאנטראא געז

 מעהר עטװאס שטאאטען םזןראײניגטע
 מען הען פארםערם, מיאיאן זעקס םון

 אאע םון פראצענכ עאף כמעט אז זעהן,
 ״Ip אין ׳ ארגאניזירט זײנען םארמערם

 די םון ביזנעס די און אפעראטיװען.
 .לאײ קײן ניט זײנען האאפעראטיװעך

קאאפעראטי־ 5424 די אט גיטשקע.

האנט. אײגענער דער
 זיכער האט אונטערמײער סטאר דזשין

 ניט ענטםער אנדערען קײן אאײן אויר
 צי־ די אז כאראקטעריסטיש, געבען. צו

 אין אעצטע די זײנעז שורות םיער טירטע
 וואאט ױ װי אזוי אידער. כיכעא דין איהר

 קאױבט זי אז אנצײגעז, געװאאט דערמיט
 װעג דעם :װעג נייעם א באטרעטען זיך
 דורך און זיך אין עראײזתג זוכען פון
 געאיעבטע, און םרוי באויז«אס ניט זיך.
4 מענש. אאם אױך נאר

 דער־ װי איז, אונטערמײער םאדאם
 אין אידישע דאס לױנד. אידיש א מאנט,
 איהר געפינען. צו שװער אבער איז איהר
 האט אינטערמײער אואים םר. מאן,

 באוױיזען צו יא דאס געפרואװט אםילו
אפהאנדאונג. קריטישער א זײנער איז

 הריטי• און דיכטער דיש־אמעריקאנישען
 טאכט דאם אונכערםײער). אואי קער

 חרענקאײ נאך ?עלבםט זיך זוכען איהר
אינטערעסאנטער. שארפער, כער,

 אומע- םען זעהט איהר איז פרוי די
 זאגט זי איהרע. איעדער אאע אין טום,
 אםען םרוי. אאס זיך װעגען אמת דעם
 װאס אוםן, אן אויף אפטמאא שארף, און

בירגער. רעספעקטאבלע םאנכע שאקירט
 בלויז אעבט זי אז אפען, זאגט זי

 איהר, צו איעבע זײן מיט מאן, איהר פאר
איהר. פאר זארג ןײן מיט

 דאס איעב האט זי .ע נ י י ז איז זי
 אם זיך זי םיהלט איהם אױו* װײא בעט,

 האט זי םאן. איהר מיט גאיקאיכסטען
 וױיא ,ג נ י ל ה י ר ם דעם פאר מורא

 באװעאטי־ זיין מיט ער, אז ציטערט, זי
 אװעלרױבען איהר בײ װעט רוף, גענדען
 טאמער און געאיעבטען. איהר מאן, איהר

 פון װײאע א אױף אפ מאן דער װײכט
 אײדט איעבע, פארהײראטער פון װעג דעם

 גרײט אײכט און שנעא איז זי אבער זי,
פארגעבען. צו

 זי פרויאיך. עכט װײבאיך, עכט
 וױא זי זאגען. צו ניט עס זיך שעהמט
 גע־ איהם םון זײן און מאן איהר איעבעץ
 אבער םוטער. א אויך איז זי איעבט.

 פון טײא א באויז איז מוטערשאפט איהר
 דערמאנט לוינד דאס פרוישאפט. איהר
 גרוי־ דעם אן איעבע, םאגט דעם אן איהר

 גאייז, געשאעכטאיכען פון מאמענט סען
געבוירען. לינד דאס האט װאס

געאיעבטע. באײבען און זײז װיא זי
 דאס פון מאא אאע מאן דעם פון װיא זי

 װערען." ״ענמדעקט נײ
 נײ. דאס פון מיך ענשדעק

מײן א אויגען, גײע םיש מיר אויןי קוק

 נעגאסען האט עם װאס דעם םון זעהען
 און רעגען שאאקס אומאויםהעראיכער אן

 צודרעהט, געװען איז אדװערטײזמענט דער
 פארהעאט־ געװען דאך מיטינג דער איז

 טאגעס־ קײן באזוכט. גוט ניסמעסיג
 האט צוגעגרײט, געװען ניט איז ארדנונג

 װעא״ םראגען די אויפגענומען עואם דער
 שטארקסכען. אם איהם אינטערעסירען כע

 גענעראא בעפארשטעהענדער דעם װעגען
סטרײל.
 אנפאנג םון אפיאו איז מיטינג דער
 איז דאס אבער װעג, פון אר^פ אביסעא

 ניט איז עס װאס דעם פון שואד די מגװען
 ארדנונג טאגעס אנגעגרײטער לײן געװען

 קאאר זאא װעאכער אײגאײטער, קײן און
 יעדער האט פונקטען, די ארויסברענגען

 פראנע אנדער אן אױפנענומען אײנער
 רוען געװען. ניט ט^אק קײז איז עס און

 צײאען דיעזע םון שרײבער דער אבער
 די געמאכט גןאאר האט און געקומען איז

 קאאר ניט פריהער זײנען װעאכע פונקטען,
 מײ דער האט געווארעז^ ארויסגעבראכט

 און כאראקטער אנאנדער אנגענומען טיגנ
 געװארען אנגענומעז איז רעזאלוציאן א

 צו אפרײטאר יעדען פארםאיכטעט װעאכע
 גרעםטע די מיט סטרײס אין ארבײטעז

 פא״ די ביז אפםערוױליגקײט און ענערגיע
 ארויס״ האט ױניאן די וועאכע דערונגען,

װערען. געװאונען זאאען געשטעאט,
 אין געענדיגט זיך האט מיטינג דער

 אםיאו און שטימונג געהויבענער זעהר א
 ענ־ צו געװען שױן איז מיכ־ינג דער װען
 רעדאעך געשטאנען אאץ נאך זײנען דע,
 די װעגען זיך צוױשען דיסקוטירט און

 ערװארטעטען דעם װעגען און פאדערונגעז
סטרײל.

אױפמערקזאם! אפליקאנטען .
 אויסגעמאכט האבען װעאכע די אאע

 הא־ איז מעםבערשיפ פאר אםאיקײשאנס
 ארויסגענױ • ניט ביכאעך זײערע נאך בען

 טאן. צו גאײך דאם געבעטען זײנעז מען,
 די אטענדען פון סיסטעם די אבװאהא איז

 םון צײט אין װעט אפאיקאנטען אאע
 אבער איז װערען, געענדערט ניט סטריײן

 בעסער װעגען כובה אייגענע זייעד פון
 װאס ביכאען די ארויםנעםעז זאאען זײ

 פאראירען ניט זאאען זײ אום פריהער
 סטרייל נאכ׳ן און ךעפאזיטם, זײערע

 א װערען צו שװערער םיעא זײן וועט
יעצט. װי סעמגער

 צו נעבעטען- זײנען טשעראײטע די
א«• אאע צו ;חגס וועגעז לאזען^װיםען

קאטלער ם. פון

 זיך האט מאי ערשטער אעצטער דער
 פאסירונגען, פיעאע מיט ,אױסגעצײכענכ׳

 היס־ דער אין ערשטע די זײינען װעאכע
 פרײער געבענשטער אונזער םון טאײ

 הא־ װעאכע אזעאכע םאסירונגעןי מדינה,
 תאפימאאיסטישע די געצװאונגען בען

 װע־ ערקאערונגען טאכעץ צו פארשטעהער
 ארבײקער, די פון אומרוהיגקײט די גען

 איג׳ן^־, איםער יעצט ביז האבען זײ װאס
 באארד דזשאיגט אוגזערע אויך רירט.

 אײגענעם זײז אויױ יעדער האבען אאלואאס
 מיט װער מאי, טען1 דעם געשײערט אופן

מיטינגען. טיט װער און קאנצערטען
 ספעציעאע קײן האט אאקאא אונזער

 עס פאראנשכאאטעט. ניט פײערונגען סאי
 צװײ געװארען אפגעהאאטען נאר זײנען

 כאראלוטעריזידט האבעז װעאכע מיטינגען
 אונזערע פון שטיפונג די און גײסט דעם

מעסבערס.
 דעש ־ פײערט שאפ סאדאדוםקי׳ם

מאי ערשטען
אפגעהאא־ איז מיטינג ערשטער דער

 סא״ ׳ר. פון ארבײטער די פון געװארען טען
 האאא. בעטהאװען אין שאפ, דאװסלןי׳ס

 אומ בײ שוין איז שאפ סאדאװס?י'ס
 נאר רוען איז אינסטיטושאן אז געװארעז

 ציהט שאפ, סאדאװסקי׳ס דערמאנט מען
 אפע״ די פון אױפםערקזאםקײט די דאס

 אפערײ־ די זאגען מיר װען רײכארם.
 דער זײנען זײ װײא דערפאר, איז טארס
 וואם װארום צוציהונגס־עאעמענט, הויפט

 אאע זײ זײנען פרעסערם, די אנבאאאנגט
 די און אמאניזירט געװען דארטען מאל

 ?ײן שאפ אין האבען םאכען איבעריגע
 געשפיעאט. ניט ראאע גרויסע טײן םאל

 מאא אאע האבען אבעד אפערײטארס די
 ױניאן. דער דרעהעניש קאפ נענוג געגעבען

 פיעאע בײ זכרון אין םריש נאך איז עס
 אמאאיגע יעגע, ױניאן דער פון אםיסערס

צײפען.
 גוטער א שאפ סאדאװסקי׳ס איז יעצט

 םון דארטעז ארגײט םען שאפ. ױניאן
 שאפ דער װאס צײט דער פאר און װאך
 אר־ די זײנען געװארען, ״אד־גאניזירט איז

 גופע און איבערצייגטע געײארעז בײםער
 שוין דאס האבען זײ און אײטע ױניאן

^ םארשײדענע &אין ארױסגעוױוען ע ם

 די אפיאו האבען דאס װײדזשעם, טאג א
 ערװארטעכי. ניט גרעסטע/אפטימיסטען

 אפע־ די געשעהן. דאם איז דאף און
 חאבען שאפ סאדאװסלצ׳ס פון רײטארס

 טען1 דעם ארבײטען צו ניט באשאאסען
 טאי. ערשטען דעם צואיעב טאקע כיאי,

 אאײן, געסטאפט זײ האבעז נאר ניט און
 געםאכמ׳ קאטערס די אויך האבען זײ נאר

̂ומען זײנען אאע און סטאפעז צו  אין געל
 ס׳איז אז מאי, טען1 דעם םײערען האאא

 דער און !זעהן צו פארגעניגען א געװען
 ענטױ זעחר א געװען װירהאיף איז מיטינג

זיאסטישער.
 איז האא בעטהאװען גרויםער דער

 בעאײ סאדאװסקי׳ס פון פארזעצט געװען
 פאאטםאר־ אוים׳ן איז אויבעז טאאבות.

 אײ־ ביזנעס די כעזעסעז זײנען טע
 סיאװער־ שאצבערגן און םײן דזשענטס

 עיד די פון קאפאא(, און מעאטצער םאן,
 פיטשערסקי, און ,1 אאקאא פון זעקוטױוע

.3 אאקאא םון
 האט גײבעא, ברודער טשערמאן, דער

 מעניני רעדען און מיטינג דעם געעפענט
 די פון געװארעז געהאאטען זײנען דױמא

 קאם־ מעאצער, שאטצבערג, םײן, ברידער
 ברי־ די פון אויך און גאאדבערג און אאז
 װעאכע סאבעא, און אשפיז שװארץ, דער

שאם.• יענעם אין ארבײטען
 ױם־טוב־ א געװען איו שטימונג די
 אראפאע־ געלןענט דאס האט מען דיגע.

 אגװעזענדע, אאע פון גמזיככער די פון זען
 ׳עטאיכע די םון אױךי אזוי ברידער, די פון

 דאס אז , שוחוסטער אקטיװע געצעהאטע
 וואן םיטינג, שאפ א געײמן באויז ניט איז
 אײניג־ זײער דעמאנסטרירט האבען זײ

געװען איז דאס א? נאר שאם, איז ?ײט

 באיןעמפען צו ארבײטער די םען5מא8|
 בעםער געהאאםען אויך נאר יקרות, דעם

 אין קאאם. ארבײטער דעם ארגאנחירען
 קאאפעראטיװע די האבען עמאאנד
 אין ארבײטעי די געהאאפען םיעא סטארס

ט  םאראוין* אין ב., צ. װי נויט, םון צ״
 אע־ אויף פרײזען די װען יןריענ, דעם םון

 אױםגעהערט ניט האבען טיטאען בענס
 קא־ די ניט װען רוסאאגד, אין שטײגען.׳

 ניט רוסאאנד זיך װאאט אפעראטױוען,
 זי װי אאנג אזוי אפיאו האאטען נעהענט

קאאםעראטױועז די געהאאטעז, זיך חאם

 איבערצײ־ זעהר געװען ניט איז עם אבער
 באגעהרענדער דער אין סײדען גענד.
 אין סײדען אויסדערװעהאטען, צום איעבע

 אידישען אאטען דעם פון פונק דעם אט
 קאן ״שיר־השידים״, אריענטאאישעז און
 אידישע דאס איעדער איהרע אין מען

באמערקען. װעניג זעהר
 אנ- אן דא איז איעד אײן אין באױז

 אי־ א זיך פאר האם מען אז צוהערעניש,
 םי־ א דארט בא׳טרייבט זי פרוי. דישע

 קריסט־ םון אונטערנעהמוגג אאנטראפישע
 מיט דך האבען װעאכע פרויעז, איכע

 מיט־ דער פון אפגעקעהרט פאראככמג
 האט, װעאכע פרוי, אירישער א פון היאו*
 ״בײטראנעז״ געװאאט אויך אויס, ןעהט

 פיצאנטראפיע: דער צו
 עװאכען דעם אש געהאש פײנש האב *ייך
צדקח. פון אספ3
 העלפען צו מ^הלצײ^ קבצנישען דעם אש

נוישבאדירפשעע. די
דאסען צו״דינע די #ט װי געזעהען, האב איך

 אפ־ מיטאען הויפט די געװען דארט ו״נען
הונגער. דעם צושװאכען

 טיםען דרײ פאראן בבאא זײנען עם
אינדוסטריעאע :קאאםעראטױוען םון

 פאב־ קאאפעראטױוע װי שאפענדע, אדער
 קאאםעראכײ װ.; ז. א. בעקערײען ריקען,

 חגס־ סטארס, װי קאגסומענטען, םון װען
 קאאפעראטײ אגריקואטור און טאראנען

םארמערס. פון קאאפעראטװוען ח. ד. וחנן,
 לואאפעראטױוען סארט ערשטער ^דער . ^

 ענטװי־ װעניג זעהר אומעטום כמעט איז
 ערםאאגרײך אזוי זיין ניט קען ער קעלט.

 ענטװי־ הויך די אין װײא אנדערע, די וױ
 איז אענדער האפיטאאיסטישע קעלטע

 א כאויז,אױף ערםאאגרײך •ראדומציאן
 קאאפעראסײ קײנע מאסשכאב. גרויטען

 מיט קאנהוקרירען ניט סענעז ב. צ. וחנן,
 אויטא־ פארד׳ס װי *ונטעונעהמונג אזא

 אינטערנײ־ די אדער .םאבריה, ־סאבילען
ל א אנ  אדער ,1האמםאנין הארװעסטער ^י

 דער הארפארײשאן. סםיא נעטאהעם די
 גאנץ איז קאאפעראטױוען סארט *װײמער

 ענג־ אין לענדער. םיעאע ערםאלנרײךאין
 ענטורי־ אזזי סטארם די וײנעז צאנד

 אונטערנעהמונ־ פריװאטע די אז קעלם,
 צו צופאסען זיך מווען אםט גאנץ נען

דײטשלאנד, אין און יוסאאנד אין
 די זײנעז םינלאנד אין און בעאגױם *ין

 װעל־ מים כח, א סטארס *קאאפעראכיװע
מן ך רעכענם מעז ו  אאע פון םעהר זי

אג־ די ענטװיקעאט זײנען אבער,
 די אין ה. ד. #ק<וא«עראיטוחנן דיקזאטיר
שפיעלט^נאך אגריקולםוד װאו ^מן־׳ער,

מיר די געזונש חאבען דער אין זיך בײט אויסזעחן מײן :זעה
 ליעבע, גאך באדייפגימ

 ענש־ ערד בא^טענדיגע די װי אזרי ו:קט3
 סעזאנעז• די פון רוף דעם פעים

 ווינטער״וױיב. א אלס בלויז ניט מיך נאצי־אכט
 חריזליכע םיט חאנדעלמ ײאס אײנע, אדס

באקװעםליכקייטען.
ררראהד ױנגפרוי דײן אויך בין איך :̂פ

פריחלינג. ־פדן
 באזי־ טרויםען מיר. אין װאויגען פױימעז

 מיך «עז
ל זײ

 אומאויפריכטיגקײש; זיסליךפרומער אין
 פרום^פגעזונדערם אזול זיך האלשענדיג

 קריסש־ זײערע מיט זיך *וקעהרענדיג אזן
 קןןחעז• מרס. צו רוקענס ליכע
םאציאאיםט־ א באויז ניט רעדט דא

 זעהן צו ניט .נןאז װאם דאם), איז (זי הע
 םיאאנטראפיע, פו̂ן היפאיזריטםטװע די

קינד. אידישע באאײדינטע דאס אױך נאר
 ד.ער אין אויםנעשפראכענםטע דאס

 װעא־ שטריך, דער איד^בער פאעטעסע
 אנפאננ: בײם דערמאנט האב איך כען

 געפינען* זיך װעאען דאם זיך, זוכען דאס
פארשטעהן. דך

 מערה־ דאס איז מיר, שײנט דעריבער
 וואס איעד דאם איהרס איעד װירדיגסטע

 װאס איז (קלאודהס) ״קאײדער״ הײסט
 ״רעכט׳טאאםענע אאע שאקירען זיכער מוז

 :עס איז אט לײט.״
 מיך איד האב יאחרען פריחסטע מוינע וינם

 קליידער, פאנטאסםיפזזג אין געקליידט
 *עימזגנדיגען א באפרידיגען צו ווכעגדיג
דראגנ.

חאב ן\אס פארםאגש, ןיעל אזוי כ׳האב

זוהן א
̂א װערטער, דיעזע פון אאכט1  י1א* זי װי

 jliro רועאכע אין יאהרען, די אין געוחגן
 ? פמד די קינדער. קײן ניט אאנג שױן האט
 און געאעכטער, איהר געהערט האבען נער

 זאנען זײ אז םארזיכערט, n:האבען
־אםת. רײנעם

אויסגעקומע; אא אברהם׳ען
 געה איז .ער אאנד. איבער׳ן זען

 געזאגט, וױדער האט ער גרד.
 ד אבםאך, שװעסטעי. זײן איז
 1א* ־מסמען זי האם ‘גור פין

 װירעו־ אבער האט נאט יאץ.
 ר געל,וטעז איז ער אבלידום׳ען.

 געװ א״הם האט און חאום צו
 זגי אויב שטארבען, װעט עד

 ם איהר צו שרה׳ז ציריקגעבען
ו האט פ״יה דעד אין כארגען־

עםאכטען. און קראנקע ר•
 לעבעז פון רוןי דעם אוין״ אי זיד רי»עז יזי

 בליק, דײן דערקענעז בײם בלזיז
 ליעבע• דײן פון ווענךרוןי דעם בײ

1 ניי דאם ®ין םיך ענשדעק
 זי װאס דערמיט, ניט זיך שעהמט זי
 און םיט דורכאויס און שטארק אזוי אעבט

 איז וועאכער געאיעבטען, איהר צואיעב
 אםען, באויז זאנט ױ םאן. איהר אויד
 םרוי, יעדער םון אםת דער איז װאס דאס,

 םון אטת דער זעאמען איז עס וױ פונקט
אם אין מאן. מגדען םיז םילײכם 4םא א

 אױס־ טדב ױם ארבייטער אאגעמײנער אז
 עס אופן. געהעריגעז א אויף געדריקט

 עואם דער ווען מאמ^נטען געװען זײנען
 -py פון שטופע א צו דערהױבען זיןי האט

 איבערהויפט ענטוזיאזם, נרויס םון סטאז,
 רע־ די געװארען םארנעאעזען איז עס װען

 באפרייאונג די פאדמרט װעאכע זאאוציאן,
מוני. טהאטאס און דעבס גענאסע םון

 סאדאװס?י׳ס פון ארבײטער בראװא,
*שאפ!

המרלעם. אין םיטינג דער
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 4זג1אי םחנגענדינ װײב, ין%!
אײעץ. א נעזא*ם האט ער /װאים

 ה$ב ער אז געענטםערם, חאט
 וױיא שװעםטער זײן איז שרוז אז ונט

 הײן אעבען, זיין פאר געציטערט חאט
 זי געזאנט. ניט אבער ער האט !עען

פאטער, אברהם׳ס םיז טאכטער די ויז
 די אויט מוטער. ̂יזײן פון אבער ^ניט

גע־ מען האט צײט יענער םון נזעצע
 מיט האבען צו חתונה רעכט דאס

צד. טאטענס פון שװעסטער און כדידער
 צו אברהם׳ען םארשפראכען האט מאט

 איהם מאכענדיג ױר, זייז גחרען
 און נאציאנען״ םון ״פאטער דעם מאר

 נאציאנען״ םון ״מוטער די םאר שרה׳ן
l g| יאא* דאס האט םארשפראכעז, האט נאט 

 ניט עקזיסטירען גאט פאר יאסירט. זא
אא־ האט שרה אוממעגאיכקײטעז. קײן
 האט אברהם װעאכען זוהן, א געבארעז זא
 ניט האט שרה יצחק. נעגעבען נאמען א

 מיט צוזאםען זאא זוהן הגר׳ס אז געװאאכ,
אא־ האט זי אברהם׳ען. ירש׳ענען יצחק׳ן

 זאא ער אז מאן, איהר פון געםאדערט זא
 דאס האט אברהם ישפעאא׳ן. באזייטיגען

 װעה האט איהם װײא ׳טאז געװאאט גימ
 עאטערען זײן פאר הארץ דאס געטאן

גע• נעװאוינט אבער איז אברהם זוחן.
 װעגען גאט מיט זיך באראטען צו וועז

 און אנגעאעגענוזייט. וױכטיגער יעדער
 צו באצוג אין געטאן אאזא ער האט דאס

 גע־ איהם האט גאט םארערונג, שרה׳ס
 צו װייב, זײן צו זיו צוהערען חײסען
 צו אנבאאאננט װאס מאמען. יצחס׳ם

 פארשפראכען ער האט זוהן, הגר׳ס
 װעט דור ישמעאא׳ם אויך אז אברהם׳ן,

 אויפנע־ איז אברהם פאחטירײטען. זיך
 ארויסגע־ האט און פריה, גאנץ קמאנען
 הױז, זײן פון זוהן איהר און הגר׳ן םיהרט

 ברויט שטיק א װעג אױפ׳ן זײ געבענדיג
 געװאנ־ האט הגר .װאםער. םאאש א און

װיאדער- דער אין ישמעאא׳ן דערט

״)ארנײס רדע
י»גאווםקי• ש. פרן

 אויױ זוהן איוזר אװעקגעזעצט חאט &נר
 אװעקגעזעצט זץ־ זי האט אאײן קוסט, א |

 צוזעהן קענענדע ניט איהם, םון ווײט
 יןינד איהר וױ אױגען, איהרע מיט

 גאט געוױינט. ביטער האט זי שטארבט.
 א און שטימע. איהר דערהערט האט

 זותן אירר אז געזא:ט, איהר ראט טאאך
 פאר- זי*ן װעט ױװ זײז אין *-ען,1י/ ויצט

געװא־ אי? הנר ערד. דער אױף שפרי״ט
 זי װערטער. דיעזע פון םרעהאיכער חנן

 האט און אוייגען איהרע געעפענט חאט
 האט זי ;שטראם װאסער א דערזעהן

 גע- האט און פאעשעא, איהר אמעפיאט
 ישמעאא טרונק. א אינגעא דעם נענען

װיאדערניס. »גר אין אויסגעװאקסען איו
 וױיב א געקראגען איהם האט פיאמע "(1

םצרים. םון
איבער־ טרײעד, א געײעז איז אברחם

 אויס־ אן םאן, גוטער א םאטער, נעבענער
 געװען איז ער הבית. בעא געצײכעגטער

 פאמי־ זיין צו לאנד, זײן צו *וגעבונדען
 איז אאעס םאר אבער טײערער

 האט גאט װארס, גאט׳ס געװען איהם םאר
 האמ ער געצוױיםעאט. ניט דעם אץ
 אױספרו- איהם געװאאט דעסטװעגען ־םון

 ברײנ־ געהײסען איהם האט און גירען
 אײ־ זײן שעכטען צו — אפםער, אן נען

 גאט װי געטאז, האט אברהם זוחן. נענעם
 גענומען האט ער געהײסען. איהם חאט
 גע־ אװעח איהם מיט איז און זוהן זײן

 בא- האט גאט װאו פאאץ, צום ®אהרען
 גע- האאץ, געאײגט האט ער שטימט.

 זײן אװעקגעאייגט און םייער א םאכט
 גע־ ערצויגען איז יצחק זוהן. אײנציגען

 האט ער אז גאט, צו איעבע אזא אין װארען
 ײען פראצעדור, דער בײ נעשרױגען.

 האנט די אויפהויבען געװאאט האט אברהם
 געהײסען איהם גאט האט מעסער, מיט׳ן

 זי ? שרה און זוהן. זײן סשעפען ניט
 געװאוסט. ניט געפאהר םון.דער חאט
 דאס פארײאונדען געװאאט ניט חאט גאט

 אויך האט אברהם מאטען. א םון חאדץ
 נע״ דער װעגען דערייפרױ דערצעהאט נימ

םאחר.
גע־ א זײנעם געשיקט האט אברחם

 איז ער װאו אאנר, אין דיענער ײעם
 פאר םרױ א זוכען צו געװארעז :ארען

גע״ דיענער דעם האט ער זיהן.
 כאה ־דער םאר מתנות טײערע טיט י?ט

בא־ האט דיענער דער מאמען. איהר
פאא״ אוים׳ן כאח א פאײבען צו וסען
 אנ- די װען אװענט, .איז אוםן. :חוז

 דיענסמען זײערע םיט סײדאאך נהענע
 וואסער נעהמען קרונען די מוט נן

 זײ צוױשע; אויסקאײבען ער װעם וײם,
 איחם אניאיעז וועם וועאכע מײדעא,
 גזד ער האט דיעזןג פעםלען. זיעע

 אין כאכד. םון באשטימט איז יבט,
 באמערקט ברונען ביים ער אט5 ננד
 איז זי שעחנסײט. איחר צואיעב זין

 אראפגענומען האט צוגענאנגען, ױהם
האט און אקסאעז איהרע וון

 סאמע צום צו טרעט איך אײדער
 ער אעזער, דעם װארנען איף װיא ענין,,

 באשריײ דא געה איך אז מײנען, ניט זאא
 זיצונ־ דרײ די פון אייגצעאהײט יעדע בען
 מײז איד עוואױנט,4בײ האב איף װאס גען
 דאס שבת. און פרײטאג םון זיצונגען די

 ניט דא אויןי ר,ען איך אונפעגאיך. איז
 אײנ־ די פון טײא א אפיאו איבערגעבען

 די םון געקראגען ח*ב איף װאס דריקע,
 ווײסיי די מיט געשפרעכען פערזענאיכע

טאראנ־ פון ק$אדאװסקי פרעזידענטען:
 סיאװער און שיקאגא פון סקואפאן טא;
 אי־ ניט דא קען איך םיאאדעאפיא. פון

 אינטערעסאנטע װירקאיר די בערגעבען
 זיך איבער םײ זײערע מיטטײאונגען

 זײ װאס דעמ איבער סײ .און זעאבסט
 טאן עס װעא איך אויפגעט^ן. ה^בען

 גענוג געצעגענהײט. אגאנדער שפעטער,
 אז זאגען, ><יצט װעא איף װען זײן װעט

 פיאאדעאפיא, אין אפיצא, סיאװער, ברודער
 דרײ אעצםע די אין אויפגעט^ן ה$ט
 אנ־ איז ער װען ריזעךארבײט. א יאהר

 געםױ ער ה$ט םיאאדעאפיא, אין געקופען
 מײדאעד אײניגע פון ארגאניזאציע אן נען

 נ#מען דעם אונטער איז.געגאנגען װעאכע
 םאקטיש ױניאן. מײקערחיװײסט' אײדים

 װאס ארגאניזאציע, אן געווען דאס איז
 קען איצט עקזיסטירט. גארניט נאף וזאט

 ארנאניזירט ה^בען צו באריהמען זיף ער
 מרײד. כיאכער װײסט אײדיס גאנצען דעם

 מאכער װײסט אײדיס די םון ױני^ן די
 מוס־ א װירסאיף איז פיאאדעאפיא אין

 םון זין בעסטען דעם אין טער־ױניאן
 אויו״ נאר ניט ענטפערט זי וױיא װארט,

 פוןיחנד״ילײדיכיװײסס ב^דידפניס״נ ר'
 אויך נאר ארבײטערין, אאם מײקערין,

 אאס באדירםניסע, איהרע אאע אויױ
 יוגיאן די װעזען. ם$ציאאער אאס מענש,

 אין ״הויז גרויםע א פיאאדעאפיא אין האט
 ז־יערע האבען םיטגאיעדער די װעאכען

 מניאן די װעאכע אין שאפ־מיטיגגען,
 גימ־ א ביזגעס, איהרע אאע האט זעאבסט
 א שוױפעז, צי םײדאעןי די פאר גאזױם
 צו קאאב א טאנצען, אערנען צו זיף קאאס

 נאןי געהצ! זי און זי־נכען, שפיאען, אערנען
 חוץ א אאנטש־רום. א באאד אײנפיהרען

 רעם אין אויסגעפיהרט ױניאן די האט דעם
 אן אויפציבויען יאהר דרײ די םון טשף

 אין ױניטי״חױז א זופער־װיאא, אײגענע
 יױ דער געקאסט חאיז װעאכע קאגטרי,

 איז װעאכע און דאאער, טויזענד 40 גיאז
אויסגעצאדזאט. פאאשט׳גנדיג

 דעם אין ארײגגעקםוען בד איך װען
 געקאכט דארט האט ארבײטער־טעפפעא,

 ציפער יעדען אין ביהנשטאק. א אין װי
 אײן אין געװארען. געטאן עטװאס איז

 רזשאדזש א אאס בארנשסײן זיצט ציפער
 זײן פון שאפ־פיאנע. געוױסע א איבער

 די אז קעגטיג, איז פנים פארפאאפםען
 אייכטע, גאנ״ן קײן ניט זײן מוז פראגע

 תינטעד טיר די צו איף מאך שנעא און
 אנאנדעד אין העהר א זיף טהו און זיף/

 דיזעאבע קאכעדיגקײט, דיזעאבע װינקעא.
 רע־ מײדעא א גיט דא איבעראא. ביזי

 פײדעא אנאנדער װאס דױס, פאר ס^טס
 אויױ װינקעא, אנאנדער אין דעראאנגט;

 םהראנט פעגסטער אנאכדער בײ שטוהא א
 קע־ פיס װעאכער פיט ראזענפעאד, כױס
באקאנט פריהער פון או;ז שױן האט נאז

י > •
״;עיענטיג־ נרמ״׳ד יעצמער אונזע•

 פאסש מון געװאיען פאיהאלשען איז ^ייש״
ױ £ון לעזער טײסשע די דאש אזוי, אןיס,  נ

 נוםער דעם תא־ען עטעדצ א־״דעיע ײיז ?ריא
 דעם איבער דאיום דרוקען מיד געלעזען. ניש

 שון םיטינגען די פון איעדריקע רעדאקטאר׳ס
 גלוײ באארד, עקזעקוטױוע דזשענעי־אל דעד

 נ£זונדעיען גא:ץ מ ןדן זײנען זײ אז בענדיג,
 םון םישגליעדער מייסשע די £א'־ אינטערעס

אינטערנע^^נעי. דעי־
״גערעבטע&ייט*. רעדאסצ״ע

 רבפה * הויז. איהר אין אװעק ער איז
 יצחק׳ס ײערען צו אײנגעװיאיגם האט

 םיט אװעקגעפאהרען איז זי וױיב.
 ווענ אוים׳ן כנען. הײן דיענער אברהם׳ם

 חאט הױז, אברהם׳ס םון וױיס ניט ־—
 נײגערע האבען זײ יצ״ה׳ן. דערזעחן ױ

 איו יצחה אנדמרע. די אײגע אננעקויןט
 איהר םארדעפמ האט רבקה אהייט,* אװעק
 האט הײם דער אין װאואא. א מים ®נים
 אייג- די יצחק׳ען דערצעהאט דיענער דער

 מנבראכט האם יצחה .״און צעאהײםעז.
 חאם און הױז, םזטער׳ס זײן אין רבפח׳ן

 זײן בעווארעז איז וי און רבפח׳ן, נענומעז
 געאיעבט״.♦. ױ האס ער און װײב,

rn r ן אצפחגר אין געשםארבען איז»
' m

 א נאר טהו איך וואוהין און געסאכט,
 װינ־ יעדען אין צימער יעדען אין באי?
פען דעבאטירט, םען #רעדט םען ?עא,

* גיזי. איז מעז אכט.דך/1י
אונ־ אויף ריכטיגער, גאיפ, מײן אויף

 דער אין געהומען בין איף װײא גיציס, ערז
 איז זײדמאז, און כאראװ פון באגאייטונג

 זיננען םון שטוגדע די ועװען גראדע דאן
 אײ געװעז זײנען מיר און שפיאען. און

 אנ־ צימער היבשען א זעהן צו בערראשט
 פארשיחננעם םון מיידאעף מ׳מ נעפיאט
 מאנדאאינען מיט אויםזעהן און עאסער

 זא־ אײניגע שפיאענדע און הענט, די אין
 איגגאנצען איז עם חאטש גוט, גאנץ כען

 אנגע־ זיף האבען זי; װי מאנאטען, צװײ
 אויד איז זעאבע דאס אערנען. צו הויבען
 און עטאיכע ארום װען זינגען, בײם געװען

 אין נעזוגג^ז האבען מײדאעף צװאנציג
 פרישע זעהר מיט אאע ניט חאטש כאר,

 גרויס םיט אאע אבער שטימען, שעהנע און
נעםיהא.

 פאר^טערט אבים/;א האט עטװאס
 האב, איף םארגעניגען. גרויסען פײן

 אין באמערקט באראװ, פריינד װי פונקט
 בײדע מיר װעאכע מײדעא, א כאר דעם

 אאס געפענט צוריק יאהרען מיט האבען
 איז זי זעהר.געזונטע. א שעהנע, זעהר

 צו באיהוגג. םואער איהר אין דאן געװען
 פארוועאיד פארבאיהטען, איהר איצט זעהן
 אדיםגע־ כמעט אומעטיגע, מיט םניס טען

 פאר וױ מיר, פאר איז אויגען, אאשענע
 העכםט־ עטװאם געװען באראװ, פרײנד

 זיף איף האב הארצעז אין און פײגאיכעס,
 װאאט ױניאן אזא אט ורען #אף ; געזאגט
 מיס עזערוו עכויעטגאויפ נעקענם

 װאאט קײנמאא קײנמאא, פריהער, יאהר
 גע־ ניט שעהנהײט באיהענדע יענע אט

 פאראאזען, אזוי עאענד, אזױ װערעז קענט
 ; געטראכט האב איף און חרוב.ז אזוי
 כאטש קענען ױניאא איצטיגע די' װעט

 די װאם דאס, גוטמאכען איז עס װיפיעא
 צואיעב ארבײמער־טעטיגיןײט םריהערייע

 אונבאהאאפענקײט, או; שװאכיןײט איהר
? פארהיטען נעקענט גיט האנ

 אפגעשטעאט זיף געין װאאט איף
 הויפט דעם פון פערזענאינגןײט דער אױף

 אײבראתאם אאעס, דעם פון אויפטוער
 ער װי עטװאס, דערצעהלען איז סיאװער,

 אעבען, זײן פון דערצעהאט, כייך עס האט
 איף אבער ױננ, זעהר נאך אןז ער חאטש

 װאאט איןי אויג וױיא איצט, ניט עס קען
 געפוזט איך ױאאט איהם, מיט געטאן עס

 קאאדאוױ פץ פעךביאדער די געבען אויך
 דורכ־ שוין פיעא זעהר האט װעאכער סקי,

 ער װי װעאכער, סהואכיאנען, םון געפאכט,
 אויפ־ פפש זיך האט דערצעהאט, פיר האט

 פ." א.׳׳ אאגדאנער דעם אויף געהאדעװעט
 אנ־ אאע פון ־אן איז ש.״, א. ״פ. דער און

 אעבען װעפעס וױיס־פדעזידענטען, דערע
 אינ־ זעהר און זעהר א•? טעטיגלזײמ און

 הױ־ פאר וױכטיג אזױ וױיא טערעסאנט,
 האבען זײ װעפעז טויזענדע, און זענלע

 שעדינערען כעסערעז, א צו פארהאאפען
 גע־ ניט איצט קען דאס אבער אעבען.

 איבערגע־ דא װיא איף וױײ ווערען, טאן
 זי־ דרײ די פין אײנדרילע א״^יגע בען

 ניט #ב*ינע*ואוינט האב א*ך ײאס צינגעז,
אי פיט־עיעי, אאפ עדות. שמוטער אלפ :

 רער פון פיטגאיד א ײען אז װײיס, איף
 דעאעגא־ די אז הע־ט, פײא״ ע;ד ״יענק

 איז לאנגרעס, א צו אזיעק פאהרע; טען
פיה־ אונזעיע : נעדאגק ערשטער זײן
 אט טאנ׳/ א ״אעבען שוין געהען רער

 שטאדט, פדעפדע א אין הופען זײ װעאען
 פנים פקבא קומעז זײ ערשטענס פען װעט
 אין ארויסנעפען זײ װעט פען ; זײן

 נאב־ שטאדט, די וױיזען אטאפאביאס,
 טעאטער, אין נעהפען זײ פען ײעט הער
 אזױ אין וױיטעד. אזדי און אםערא אין

,# ■ וױיטער.
 פץ וױרקאיכקײט די איז עס וױיט *ײי

 פאר־ האבען סיר םארשטעאוגג! דעד אט
 דער אין נײז אום םרײטאג יארפ נױ אאזען
 םיאאדעא־ איז סיר זײנען געהופען םריה,

 אונז האט קײנער אבער ; עאף אופ םיא
 אודאי אטאפאביאען קײנע ערױארט, ניט

 אונ״ זײן מוחא געםוזט האבען פיר ניט.
 צר דיפא דעם םאראאזען און כבוד זער

 א באשטעאען האטעא, צום צוגעחן םוס,
 אויסמא״ זאא עס אום און #זיד פאר ציפער

 א״ן נעחטען צו ביאינער, אביסעא כען
 אאעס ד»אבענדיג און צוױי, םאר ציםער

 נעטרא־ שוין מיר האבעז אויםגענ^ן, דאס
 געקר איז דעאכער #באר«ױ םר. דאר־ס סען
 םרײ שםונדען יאר א פױט אומ פאר שען
 םצן כדי אנצוגרײטען, אאזנס אוםי #ד.ער
t \*ל m\ ר חנר «ו *וטרעמען »

. י *
סעז אאע שוין גען m דעמגי m\האא, &״
 איז דיאס צימעה קאײנעם א אין זז. ד.

ת פונקט נעוועז  ביסעא אוגזער פאר מנ
 צו נענופען זיך האנ■ פען און םענשען,

l*n .פרעזיסננט שאעזעגער, ב. ארבײט 
 אין איבער גימ אינטערנעשיאנאא, דער פון
 די װאס אאזגס, קאנווערזאציאנס־םאן ן

 אין דורכמפאכט האם אינטערנעשיאנאא
 שטיא, רעדט ער פאנאםען. אעצטע די

 אויסנעפאכטענע גרויסע די פון געאאסעז
 אאע אבער גײע די פון העםפפע.

 נע־ האט דאס װאס ײײסען, אנוועזענדע
 טוײ פון אנשטרענגונגען ו^אכע יקאסט
 אז דערצעהאם, עד טויזענדע. און זענדע

 וױיסס אײדיעס ערשכדגעענדיגטער דער
 האאבען א געקאסט האט סםרײה םימןערס

 אונזערע גאתיים, ־־־־ און דאאער מיאיאן
 זיך, דאכט אויױ, עס נעהמען דעאעגאטען

 אײענע; קען סעז כאטש געאאסען, אזוי
 אויף ױבעא און שטאאץ פון געםיהא דעם

 געשיכטע די איבער ניט ער פנים. יעדען
 פאטהאס, פינדעסטען דעם אהן האפף פון

 ארן הונדערטע די פון דערצעהאט ער
 און ארעסטירט *זיינעז װאס חונדערצפע,
 סטרײק. דעם אין געװארען פארפאאגט

 װארהאםטיגע דאזיגע די דערצעהאט ער
 װערט זי ־ חאטש און העאדעךגעשיכטע,

 אפאאדיס־ קײנע פון איבערגעריסען ניט
 פיה- אאע «ז םיהאט, איהר אבער פענטען,

 עטװאס דערצעהאט װערט דא אז אען,
טימאנישעס. גרױםעס,

 גרודעד און דיךרעפארט, ענדיגט &ר .
 ױעאכע נעשיכםע, זײן אז ^אנגט באראװ

 ער־ אזױ םונסט ריהרענה אזוי פונסט איז
 אױפ* זי ווערט דצרםאר און גרײפענד,

 ערנסט, טיםען זעאבעז דעם מיט גענופען
 די ננדן הסכמה פאאגענדע די אז אזוי,

 וױ מעהר ניט אױס זעהט פארזאמעאטע
 םײ דער אין צערעמאניע. נײטיגע ניט א

» איו פעד צרגפט גדױטעז ד
 םיםסטע די נעהאט גענעראאמן די האבען

 אאע די םון אנערהענונג שטארקסטע און
אנװעזענדע.

 אנ־ םון רעפארטעז די דאן םאאגען עס
 ברידער די םון ווײם־פרעזידענמען, דערע

 סקואפאן םון טאראנטא, םון קאאדאװסקי
 פון אםדור און סיאווער םין שיקאגא, פון

 יארק, גױ םיז זיגפאן םון פיאאדעאפיא,
 אאע, און חאיװאאנד, םון פעיאשטײן םון

 בא־ מיט ענטוזיאזם, מיט אטעפען אאע
 ערצעה״ אײנםאכער אן מיט גײםטערוג^

 אויפגעטאן שוין איז װאס פון^דעם, אוגג
 פאאגעװעט מען װאסי פון ארן געװארען,

צופונפט. באאךיגע די פאר
 האאט פען און אװעק, געהען שטונדען

 און דערצעהאען און דערצעהאען אין אאץ
 און װערטער, אײנםאכע אזעאכע אי: אאץ
 בא״ םען אז איגטערעסאנט, אזוי דאך

 עס און צייט, אוי:?ע;דע די ניט פערקט
 דערינען פיטען אין װאס פשיט פארדריסט

 באארד דזשאינט םיז:־ער קאפיטע א קופט
 אין םיאאדעאפיא אין פאכער קאאוק די פין

 װאס באנקעט, א צו געסט די אײן לאדעט
 כבוד ױיער פאר פאיאנשטאאםעט איז

בײנאכט. עאח אום פארגען אײף
 פארשטעהט ? עאף אים עפמס ױארים

 פיאא־ די םון באארד דזשאינט די איהר,
 מי״ א אױף האט מאכער קאאוק דעאפיער

 ניט המן װאס פימינג, װיכטיגען א טינג,
 גרײטען דארט אױף רו^חגן. אפגעאײגפ

 אויך האטפןי. צום טאכער קאאוק די זיף
 רעװאאױ דיזעאבע טאכען טען װיא דארט

 יאר• נױ די װי אעדוסטריע, דער אין ציע
 דעאעגאטען די דאף ײינען דאן איז לעי.
 פא־ די איז אײדיג־געהער, קײן ניט אױף

בײנאכט. אוהר 11 צײמ כעניסטע
 דע״ די ניט זיף ענטזאגען יליף, ,:אט
 געסט שאעזינגער פרעזידענט אעגאטען.

 םרן גאמען דעם אין אײגאאדונג זײער אן
 דער־ װידער זיד נעםט זיגטאן און אאע,

 קאטפף־פאאן גאנצען דעם װעגען צעהאען
יארין. נױ אין טאכער ?לאוק די םון

 זײן אין רײדען איהם הערט איהר
 איהר אבער שטיטע, רי״םענדער מםװאס

 װאונדערט איהר גארגיט. עס באטערהט
 אויםגע־ שוין איז פאאן חןר גוט װי #זיף

 װי אײנצעאהײטען, זײנע אאע איז ארבײט
 גע־ איבערגעאאזען נים דא איז זאך ןןײן

 זיף: טראכט איהר און צופאא,' צום ]ווארעז
 אזעצ״ האט וועאכע באוועגוגג, דער דואויא

v i גע־ איבערגעבעגע אין ײײמזיכטיגע 
 פון משך דעם איז בארעכעגט, ^עראאען.

 ארײגגעסומע! וײנען באויז װאכעז םאר א
 מעקס דאאער 5 ארױםגעאײנגיתן דעם פיז

 װי געשיקמ, וױ דאאער. טויזענד 150
 אויםנעאר״ נעםוזם אאעם האט דאס האוג
 צײט, ^רזעאבער אין 1או ורערעז, כײט

 ציזןא־באוואוסםזײן םון באװײז וו^כער
ר דער םון מ אנ  ײײא *סגאירערשאםט, ט ג
 1ג געפענם גיס וואצט סו?מג דאזיגע ך

 אצע tarn וועחנז, שאפען
II ׳
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רעװא אםת׳ע ער
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וואלאד. ליליעז ®ח

בראװ ןm נימ ײעלען סיר .*ויב
מוזיײ צו גענוג וויג&זעליגענפ *ון

דער «ון פיבלןןן n םיגען
MM3 קײגםאל םיר וועלען וןארמ,

*ו• דער פון ברכות די דערגרײכען
מ JOO .m •-־» קונים.״ מ אי  י

“™יי™■“
vm נ** צו ליעב נמוט קיינעם חאב

ע  םוו חנרםאר נײשגז, אױך זיך און 1ר
מן םיר אז זאנען, »יך «י מ  ווײט מהר נ

! אינםעאיגענט און בדאוו «ײן » ןפו
 װאס עט5א אז נעחמיזט איו האב

 גיך אזוי און פרייווײם״ איו פעהלט, אונז
 םיר וועלען פריי״ ווערען םיר ווי

 יעצם ט.5וועי אונזער םון עדן נן א מאכען
 א נעװען איז דאס »ז איך זעה אבער

מדאנה. הינדי׳פער
םא־ *ו וױ םאר׳טטעהן דארפען םיר

 סריגען םיר ווען אוך םרײהײט, תרען
 װי. םאר׳פגתהן םיד דארםען םרײהייט,

אויסצונוצען. ןי
מט זענען טיר מ־ אינםעצינענט ני

 פײנונ־ איינענע אונזערע האבץן *ו נונ
 אוים־ איז אײנחנחןז זיד צאזען מיר נעז.

 א םים אוגז *ו קוםט אײנער װען רײצען
 הורא! םיר: מרײען םראועז, שעהנע ןאר
 װאם איבער טראכטעז םיר אײחןר נאך
 צװיי־ א קומט באצד װען און זאנט. ער

ד דעם פונהט רעדט יאין טער  םוז הייי
 הורא, װיחןר םיר שרייען ערשטען, דעם
 Iערשטע חןם גרײט כאאד זיינעז םיר און

שטיסער. אויף צוצורייםען
אין דרימעך א קוממ npgpgy אי}

 ליננעה ביידע זײנען יעגע אז דערקלערט,
 אטת־זאגער, אז איז אײנער ער נאר

! הורא איהם פאר םיר שרייען
ציג־ נרעםערער א איז עם װער און

 עהר־ דעם צו זיענער. רער איז דער נער,
 צו זעלטען זין־ טחןן הערם סענשען ליכען
 א םאר גאר איהם ערקלערם מען אדעד

פיינד. פאאקם
 אויף ניט נאןי זיך סארשםעהן מיר

 םאר־ ערשט ראס װעלען מיר עהרליכקײט,
דעניוען. קענען וועלען מיר װען ׳עטעהן

איז, דארםען Vo װאט ערשטע דאס
 א־ ו ו ע ר א נעזאנט; האט איבםען זוי

ע י צ ו ן ל י ר א ע ז נ ו . א ט ס י י ג
 רעװאלוציע די מיר זאלען אזױ װי
? מאכעז

 האטפאר צענטרעז בילדוננם גױיסע
 אוי-פגע־ “,אינטערועשיאנאל די אונז

 סעם־ מויזענדער האכען מיר אױ, נויט,
 דאף און ארנאניזאציע, אונזער אין בערם
 די 1'א לײדינ בענקלאף פיעלע זײנען

 װאשיננ־ אין האבען טיר װעלכע קלאסען
אױרוױנג. טא;

 מען װען םיהלט םען װי ױײס איר
 םען וחנן ארבײט, דער יםון אהיים פומט

 ווי םארשפארט נעװען טאנ נאנצען א איז
 זון־שיץ, אהן לוםט, אהן •ריזאן, k 1אי

 אבער צערטליכקיים, אחן און ליעבע אהן
 שצמר וואס מעגשעז יענע ױין סוזמז םיר
 ל/ר אלטעגלימז זײער םון העכער זיר לען

 העםםען *ו נענוג שטארפ ז״נעז און כען,
 וואלט דארום אוט׳טםענדען. זײערע מיט
 אונזערע אין כײנקלאך די אז ײיגלעז איד

 נאר ליידינ, שםעהן כישט זאלען הלאםעז
 װי צוזאטענקוםען אלע זיד זאצען מיר

ברידער. און שײעםטער אמת׳ע
 םוזען אוםשםענדען אלע אונטער

 נאר וױיל וויםען, אטת׳ען קריגעז טיר
 אינםעליגענט זײן וועלען םיר װען יאז,

 וױלען םיר װאם םארשגמהז, צו נענונ
 םיר וועלעז םאדערקן, צו דאם זוי און

קרינען. דאם
 רעדען םפעציעל אבער דא וױל איך

ז צו נ ״  איד װייצ נישט שװעםטעד, פ
 נע־ נוט ניט זײנען ברידער די אז דענק,

 זזאב איף נױיצ דערםאר, כישט און נינ.
 װײל דערםאר, נאר ליעב; וױיניגער זײ

 יענינע די זײנען פתיען די אז נלויב איך
 בא־ צו העלםען םיעל זעהר קענען װעאכע

 כיי וועלכע פון יאיבלען אאע די ז״םינעז
II־• ־ י״חגז.
 םיעל *זוי נאך מירזהאבען װאם דאם,

 נאר איז וועלט אומער איז פינסםערניש
 נעותז זײנעז םרויען ו*י ווייל דערפאר,

 שרעיד אויד, יע*ט ואך זיינען פיעלע און •
 יע־ אין םארשתאאפט םארשפלאםט, ליך
■ חינזיכט.' חןר

םארשי־ צו פארשפלאפט אויד און
 זײ v קציינינהיינמז. װירדיגע נישט יענע
 1אי םלהצען זיי וואס זעצטען םוען

.אנחןרע װאם דאם נאר טאן, *ו ?תבעז1

 צז «הן און ביכצען■ צעזען «ו געײארען
 איז bpוױ קאנצערםעז, און אפעראט
 םוםערנע טראנען צו נעווארען סטײציש

ר. םיטעז אין פאצערינימצעו מ זו
 םאצ פיעצ איו בין דזשוצאי צמטען
 נישט מיין (איך ציידים די נאכנץנאננ?(

 ארבייטער־ אונתרע םײן, איד ריימ^ די
 פוםערנע נעםראגען האבען װאס םרויעז)

 צוגע־ זיך האנ איך און פאמרינקעלעך,
ײ וױ קוקט r פון צושסאצמן ווערעז י n 

 פםיי־ דאך איז עם *בער שוױים, פון און
!ציש

 ביבצעך צעזען *ו סטײצ דעם פון
 איף ו אבער צוםרידען, גראדע איןי בין

 צעזען נישט זאצען מיר *ז וועצעז וואצט
 דער־ נאר םםײציש, איז עם װײצ דערםאר

 פון את צעײן. צו ציענען םיר וױיצ פאר
 זא־ איבער, צעזען טיר װאם ביכעצ יעדען

 און ציבטינקײם די ארױםנעמעז שיר צען
ו צו זײ ארײנברײנגען און זיםש־יט  1אי זי

קעפ. די אין און הערצער די
 וחד איד װאצט סאנצערטעז צו אויר

 דער־ נישם אבער געהן, זאצען םיר צען
 דערפאר נאר נעהן, אנדערע װייצ פאר
 דער םון זיםקייט די ציעבען מיר וױיצ

 וועצכע אונז, באגײםטערט וועצכע מחיק,
 און הערצער אונזערע אין אריין זיף גיםט

דענקען. און םיהצען עדעצער אונז מאכט
ײ הויז יעדען אין כמעם  ארים־ דעם נ

 און <יא;א א פאראן איז ארבייטער םטען
 אח עם טוזיפ. קינדער די צערגם מען

 אין אײנצוםצאנצען נוט און שעהן זעוזר
שענ־ צו ציעבע הערצצאך ק־נדערשע די

 םאםען אונזערע דאם םתן אבער, חןר
 וױיצ פיאנא, א נאר קויפען זײ נישט,

 סםײציש. איז עם װײצ הויםען, אנחנרע
 בא־ םאםעם די װי איןי, הער אפטםאצ

 םיט צווייםער דער םאר איינע זיןי הצאנען
ך ווערטער: די אי  און ררג׳ע און שצאנ ,
.“פראקטיםען נישט וױצען ןיי

 זײנעז.דאיד יאהר פאר א םים צוריס
װי אזוי םטײצ. אין זעהר געווען טוירים

 מווארעז, געבוירעז נאר איו קינר דאם
 ,אױ, וױנשצן;: םאסע יעדע זיו םצענם

 גאר סיר ער !אצ דאקםאר א נאטענױ,
: . |!״”«

 האט טצן Dfn ױארט ערשטע דאם
דאהםאר. נצווען איו פינד־ דאם נעצעתט
 און . צאנדםצײם װען זונםא^ און

 האט סאסע ױ און קוםען םצענען נעסט
 סינדס איהר םיט אױםםיינען נעוואצם ויד

 ״םשה׳צע, טאן: nn 8 זי םצענם חכםד^
 און זיין*! וועםט ח װאם נאר, חנרצעהצ

 זאנען םצענט פינד טערטץ8פארס ראס
.“דא־מןו 8.

 רױם8 דאקטױרים שוין זײנען יעצט
 ר-8פ ןןאכעז פצימ זײער ון8 םטייצ םוז

 או; ,rcn יאשא און ן8עצמ 8םיש נוםען
 8 1כע8ם קינר יר.ר8 םון זױצ םע8כי יעדע
חפץ. 8ש8' 8 כאטש ארער |8עצט 8םיש

 די פײנינט מען ון8 סען שצאנט
 ■ראק־ זאצען זײ ז8 ?ינדערצאןי, אריםע
 מזד די פצאנצע( נאר נישט און טיםעז,

 עחגאקייט צו ציעבע קיין ײן8 »יט םעם
 הער־ הינרער׳ם זייערע ין8 שענסייט יז8

או צער, ס08ו1 ציעבע ביםעצ דאם נ ע / 
 ־8פצ הערצעצאך הינדישע די אין 8ז״ איז
jib; ס.8 פאמעט ־י ן8 ווען חי  דורך נעה י
 וואוי־ ארבייטער אונזערע ikii סעז,8נ די

 װי קינדערצעןי, די כט8םז־8ב את נעז
 װיינט זײנען, זיי ונעתװינען8 און עצעני

 זיןי ר8ם זעה איך רץ.:.8ד. 1םיי םיר ין8
קריפעצס. נײםטיגע ji8 פיזישע

ו8 ימז דאר און שוצדי-8ב נישט י
~8w

f m  * V *m
י ן

 מעז האם בפשוצדינען.' זי יך8 צ8ז דום
 Ijn זי מען האט ערצוינען? בעםער דען וי

 און װיםען וי <אצ װפנען פון נעצערנט?
 װי מעהר נישט דאד יז8 זי רשטעהן?8ם
י.18שסצ 8 ביי שקצאו* 8

 םאנגט עם וױ איף זעה יעצם אבער
 םאננט עס ווערען. צו ציכטינ אן שוין
 שוועסםער םיינע און טאנע!. צו )8 ׳פייו

אױםצוכאפען זיך ביסצעכװײז א; פאנגזז
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װאדם דאס
פערעלםוטער. ם. פון

 — װארט דאס ארויםגערעדט האט ער
:ער ניט

פגן בײזװיליג דאם איםיצער ם׳האט
צוננ

 אראפנעשארט, איהם בײ
 אויגענבליק זעלבען אין באלד, און

 דערשפורם, ער האט
 פארבײ, שוין איז אלץ אז

 :צוריק װעג קײן גיטא
 װאנד, « וױ איז, ווארט דאם

 װאנד, טױבע כלינדע, א
 זײ, צווישען געשטאנעז

ניט צװײמען דעם האם אײנער און
געהערט י

 — געזעהן ניט און
p אין « n נעהאםערט איהם האט 
 :אנגםטליך־באנג נעקלוננען און
 — געשעהן?! דאם איז וױ אך, —

 שפעט: צו געווען ם׳איז נאר
ווארט דאם
 װאנד, א וױ ניט, אצינד שוין איז

 כארנ א װי ׳גאר
 — זײ צװישען נעשטאנען

ווארם... פראסםע אײנע, דאם

 געשטאנען: איחר זײנען םרערען
 — ליעבער! ליעבער! —

 דאנען, םץ אוועק געהםט ח זעח.
איבער... םיך לאזם

 געטאטערט, איחם האבען םרערען
ם: ח׳ ענ ם ע׳ םג טו  ש

 םלאטערט, ליעכע פון ה«רץ םיק זעה,
ניט... שרי' אין גאר

 געהויערם אלץ חאט װארם דאם נאר
ען ם םי ער איךד

 געבויערט, און דעחױיםערם, און
• ;י געשניםען.״ און

ר אינער• שײנעז אנפאכגצן ת
וועצט.

 נעחמ האבעז עצטערען אינזערע
 זײ) צערנען, נים דארםען םרויען «8

 .נצויבעז םיעצע און געגצויבט בען
ט קען פרוי געצערנטע 8 18 יעצט  ז ני
־ בעצ־הנית׳סע. גוםע קײן

 זײ םעות גרויסען 8 פאר וואם
 אינטעצן )8 נאר אז םיין, איך כען.
to בעצ־חביון נוטע א זייז ימז פרוי 

 הבית׳טע. נעצ א נאר נישם אבער
 אצצט םון םריהער יײן. קענעז פרוי די

 *• און ערציהערי[ א זיין קענען זי דאחי
 טאן א נום װי און סצונ ווי חאס^אניא[.

 טאצ טויזעגד ער װערט זייז, נים זאצ
 ש• jjm חיננעריםען און בעסער עדעצער,

ײחד [8 פרן נעזעצשאפט חןר אין 1אי  א
' םחי. צער

צאד• אײדעצער איהר ׳םיט פרוי די
a אויפצושציסצ^ םעהינ איז ציעגע טער n 

 איחם אי) אויםוועהען און הארץ מאנם
 חים*8 אין נעפיחצען אײדעצע כעםעיע,

 א״ג^נשאפ־ בזןטטע די איהם אין רופען
 אציין ער וועצכע פו( באזיצט ער יזאס טען

ניט. נאד װייםם
 דעוצשןצם םיצ, םםוארנר יזשאחן

 וו* את געקענט זיןי האט ער װײנינ װי
ע םארשטאנען האס ער וועניג  זשיד ז״נ
 תאט ער איידער אײנענשאפטעז ניאצע

ט עענ אנ  מל־ איז וועצכע טעיצאר, םרם. נ
 6סי איז םרײנדיז, אינםיםע זייז װארען
 םים ערשט געחייראט האט ער וועצכע

 װאט אצץ אין שיעםער. יאהר צװאנצינ
 V זי האט ער, זאנט נעשריבען, האט ער

איהם. פון חאק ;רעסערען
»|p װאצטען מיר אז זיכער 1בי איןי

 דזשאחן אזא נעהאט געװען נישט םאצ
 וואצם טעיצאר מערי װעז סיצצ םטוארם

 וואצמע םיר •פרײנדין. זיין lihijo נישט
<ײײ אזא גצחאמ־ 1נ«ווש גישט סײגסאצ

(TW

 נ*ווען נישט װאאט ער געטהע,-ווען סען
 .*?£ איז םוטער אײדעאע אזא נעהאט

 שארצ^ט װי חאמפאניאן װאונדערבארען
 באגענענם ך.אט ער װעאכע שטײן, פאן
 3אי ד װאס דעם טראץ און .1777 אין

 םאן אנדער אײז צי םארהײראט געווען
 זײער חאם םרוי, אנדער איין צו ער און

 ®גגעדואצי• םרײנדשאםט וואונדערבארע
 איחל םון טאנ דעם ביז יאהר, 51 טען

.1827 יאנואר טעז5 דעם טויט
 טד בײ׳ןןפיעאע צװײ די האב איןי

 fifrayo םאגכע װײא דערפאר נראכט
 םזנחיג נישט זײנען פרויען אז דענקען

 #זאגען צו נישט םײז איך םרײנד. זײן צו
 אדער שאראאט׳ס זײנען םרויען אאע אז

 jrnw אז װײס איך טעיאארס. טערי
 מיר וױ אזוי וױיניג, םיר האבען סרויען
 ןןבער מיאא׳ס. און געטהע׳ס וױיניג חןובען

 M באזיצט םרוי יעדע אז זיבער בין איך
 * פ•1אײגענשו דיזעאבע םון טײא נרויסען

 און מוט געפיוזילען, עדעאע איעבע, טען:
j ״ נײסט. |A 1§

 בא• זיף זײנען אאע נישט אבער
 שעגםגמנ די דאס. באזיצען זײ אז װאוסט

שטד־ מיט פארװאלןסען איז זי װען באום,
W • #ארוים נישט מעז זעהט דערנער, כיגע m

מיר טאן? מיר דארםען װאס
KP «־ ס
H  -181

------- 1 * .״ םיר װאס באומעז, די קואטיװירען פען
 M.: דאר־ םיר הערצער. אונזערע אין האבען

*m #דעתמר שטעכיגע די ארויסרײסען סען

;11יי

זין. דער צו ייד דערנעהנטעח או]
 פאר נעעםענט האם ױניאן אונזער

 אבןר צענטערס, עדױקיישיאנאצ אונז
 דארםען מױ אנפאננ, אן נאר איז דאם

 .טיר נרעםער. את ברייטער מאכען זײ
 גאג־ דעם איבער צוש«רײטען זיי דארםען

ו\«צט. נאנצער דער איבעוי ייאנד־און צען
 פארנעפם צערנען! צאמיר סומט!

 זיןי צאםיר רןוטט! םיעד. זענט איהר אז
 זאצען שומט! זון. דער צו רערנעהנטערן

 און בײשפיעצ א וועצט דער ציינען מיר
נאכםאצנען. אצע אונז זאצען

 טיר, דארםען צערנען נאר ניט אבער
 ד»ר־ םיר נענוג, נישט איז אציין צערנען

 יאר־ םיר אתאנחירען. בעםער זיך פען
 םיריןיי־ װי םאראײניגט בעםער •ײן פען
 ארבײםען אנדערע םיעצ נאך און נען.

 םו־ אצעם דאס ןןבעד טאן. טיר דארםען
 שטאריזצר, םיט ;ציעבע, םים טאן םיר זען

 ־־ קע־' םרויען נאר וױ ציעבע, טיעםער םיט
 צוסינפטימ די 1א װיצ, ־איזי ציבען... נען

 נאםעןייטו־ דעם זײן ווערט זאצ םוטער
 V אויםנעפאר־ אגשטאט אז װיצ אין־ !טער

 היי־ תאנען טיר זאצעך צימערען נישטע
 טומזפי■ • הײצימ זײן זאצען וועצכע סען,
 איבערנעבענחי הארםאניע, װאו צען.

 םרייחײט און םרײנדשאםט ציעבע,
הערשען.
 םיעצ מיין מיט צוזאםען און

 איו רוזי אינםען הענריק טען
 םדויען די זיינע) ,ד^ם
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ם וזאם וואס צזיבער, קים «< סחיק, ציכפ מ מוי פ  p» אזי
תן טמיער, םון מםיהצ טיפען » יש־ען ם; זי תאט כחס ו ר מ  מז

 םארטראכםען נעטוזט שטענדינ זיך מע] האט זי, הערעכדיג
מבמן. איז וחנלם פון נעהיימיסען די איבער

\v, . _ , י y'־׳״* . _ _ - * י' ,’־ - י • .

 ביידע זײ האס איך װאס צופויושן, אזױ prow pa איך
 מהאס ציצב אזוי ה*כ איך װעםןן ,jn״a זיי באנעמגט,

 םית פצא״מ »י אזוי אנגעחויבען מיטאמאצ האט םאמואם־זשפ
תארץ

 dvbv מום זי שםעמג אינגפבארנ׳ם נעהןרט האב איך
»י מווען אט ox אגגצמהם ײי *, ווערטער. פאר א מזאגם
pram םון שטיצפײם דער יאין מציןסטער דער םון שטיטזג די

 דעתעזעטערם זיד איך האכ שטיצ
i אנהויבען מאצ א n n?

n ננעמימן מאצ א ווידןר האט* iron• חאט סיר Tt 
 Jwuyjyj dvbx pram. האס ?י אז נעדאכם,
נאםעז טײן דערהערם האב איר

1PTTT B נו, — rim!
] הענד זיינע אין Btp אינמסארנם ivnuva הארצ האט צאדט

מן זײנ« און בצייד pmva איז ®־ איהר. אוי* נ«*הט און  אוי
מן. ״האב מ ױ  םארצארמ* זײן 1אי ש׳סזן pm« איז ער מצ

ד m אין »ן ט״ק מ צ  נע־ איז דאם םרױספיחמד. צײט ת
 .אינגעגאת מטאן הוש א האט «ר נעזיכט. אםת מורצ׳ם 1ןוע
פאר־ האט זי r נעיואחק. רױט איז אינמבארנ ציפען. די אין

_ אוינען. די פאנט
1אי םארלארען מןסױזצט זיד בײחנ זײ חאבען דעמאר

נעװארען. אנשװינימ
חמ וײ זײנ׳מ קינדער ם׳ארא # ! מו

מן —  אױפמד האם — ציפט, נייע אריינשנמצזק ראחי נ
 *נגענא־ זיד האט קארצ און איגנעבאד^ נעזאגטי רענטערהײט

פאר אויםנעטרונקע) עםי אויםחנגונג אין און נצאז א'פוצ עןם
װגד. » םייז
 דעם אײנשיאגען געהייםען ײיר האב ע«עטער אביםעל

 עס אריין. װאצד אין *וועקנעפאהתז זיינעז םיר און עקיפאדפ
_ • , י r •טאנעז• נענוםען ר*ט

װינע). האט איעעבארנ  צוס נעצוינען האט איהר נמ
אוינען. איר״רע פארםאכט האט אזךזי ׳שלאף

נע־ איןי ה*ב — ? אימעבארג םארםאטערם, בחם — ✓
י פרענט.

גין איף — איננעב^ר^ גמנםפזנרט האט — גײן, —
מיעד. נימ

 אױנעך די *ראפצאזענדינ נצטאז, שטייכצצ א האט זי
־י־ • רעקלעד.

 ׳פםײכעצ א םיט וואצד אין אחם מאנדעצט איננעבארנ
 רוף איף װען .אוינען! םאךפלאםענע םיט און ליפען דיי אויף

םיר• צו סםײכעצם און אויוי זי ציטערט זי,
f איננעב^רנ טראכםטו, װאם װענען —
ײמלט אינגעכאת — ם .pviik געהט אין ט
 און זי ענםפערם — אסםעצ זאנען, גיט דיר עס כ׳וועל —

טטייבעלט.

t ו « ן » ס » ו «
ן ^ א ט ר ע ל ל ע ה

הילפםאן ה. ®ון
wv\ \jjyQ דמר #װײז ס• בדודער וזי ̂ ־ ̂ _ ,־־ ־׳׳ _ pt ימיא« ךדארהצרס עסבדאיחנרי די

סטר״יס א איז איבער, אומ גים ,6 צאהאצ
די אין אדגײםיד 'צמבראידצרי די סון

w rא בצויו דדאיחי גיז טון ־ n־ Mnjffs'S ־ • \

 ציײ די tvii צײם א מאל א ץןװען 3
מן טייצארם דיןןם א  גע־ די נעהאם כיט זז

ט  םאי ערשמען דעם םייערען זװ מנעגחיי
 *נ־ פון ןןרבײםער די םים *מגייד

f m די ווען ןױיה, * ;*תאגחאציאנעז 
 פאר־ געווען סם זײנעז םייצארס <^ד*עס

sם מנ א  ארגא־ די םון משמזזה דער אין ני
ארבײםער. ניוירםע

ס די אנער ע ^  אצ״ און טײא^ורם אי
 לאנגען זײער נאך ארבײםער, מנריי^ייז

 ער״ האבעז ^ײייגען, נצײבגיאטיגען און
 אוימגעבוים צוריק האבען און װאכם
צושסאי• די מעהר ניטא ױניאן. ויתר

מ, . ח  אפ־ די אפנעזונדערטלןײט, די סנ
אטמאסםערע, נײע א און מלאוצנקײט,

 םון םארברידערונג, םון אטםאםפעחג אן
 די אין באװיזען זיך האט סאראײגיגונג

 אײ און םיײ־ארס לײדיעס די םיז רײחען
ארבײטער. םעמימאז
 און פראכטפוא הערליך, און גרוים
 מעם־ די ארבײטער, די האבען נראציעז

 דעם געפײערט ,80 אאתאא םון .מרס
 םוב ױם־ דעם מאי, ערשטען חײגטיגען

 םראלעטאריאט, אינטערנאציאנאלען פון
 פאראײניגונג, םון אױסדרוק םואער וזאו

 אאע םון ברידעראיכיןײט און נאײכחײט
גע־ געגעבען איז נאציאגעז און מאשער

ווארעז. ן
 עהזעהוטיװ דעם םון ארדער דער
 ארבלײ דימזען ארבײטען צו ניט באארד

 אױםגעםאאנט פינקטאיך איז ױם־טוב סער
 מאס־ צום געיןוםען איז םען און נעווארען

ע םי  ױניאן די װאס קאגצערט, און מי
אײסע־ םאגהעטען אץ אראנושירט האט

 איך ; שמיםעז דראהענדע שמימען, נעהערט האב איד
 גע־ האט גערוימ ד^זימר דער אח — גערויש, א געהערט האב

! געזיעגם האםט דו — : גערעדט
 שאעכט האב איד ? נעטאן שאעכטעס עפעס דען איןי האב

 צײטענ־ קראנהצן. א אױ*» עהגאיד געוחנן בין איך אויםגעזעהן,
 י פיבער. געהאט איך האב װײז
 איז זי ? גשמזז מײן מימ געטאן דאמאאס זיך האט װאם ־

umpa אויפענ־ וו#אקענם, די פון שאםענס און זון : טאא א װי 
̂וגנ איך ; שאטענס דיגע  איד זון, דער טיט געפרעהט זיד ה
 און גאיהאיך נעײען בין איך ״םיר צו ^ושמידען געװאאם זי האב
 געװאיצט גיט ה#נ איך נײן, שאכתנס. די םיז 1געמראע ױם

זײ. פון טראכםעז
 האט מאל טויזענדער געהאם. איעב סיד האט איגגעב^רג

 געקושס איצט האגען אנדערש גאר אבער גצקושם. מיך זי
̂וס ציפעז, איהרע הושען. נײע געװען זײנען ד

געלעכ־ פון גאכט א נאכט, פרעד^יכע א געװען איז דאס
צוםטיגע.קושען. און באיקעז נעזאנג, םון גאכט א טעה

שטערען, מיט ער איז םוא הימעא, דער איז באױ דונתעא
 ברענען איכט הונחןרט אאץ. י1אוי איז ׳רוהעקײט הייאיגע א

וחגרען. געזונד איהר םײערען םיר : צימער מײן אין
וױין. און װערםער םחגהצימנ געזאגג, געאעכגזער,
 געדענק איצט ? נאכט יענער אין פאסירט האט װאס־זשע

ײן פ ^ ן םחזהציו געוחנן זײנען מיר ניט. אי ו  גוםעד א אק י
צימער. מיין אין נעבחננט האבען איכט הונדערט ;שטימוגג

 םײן אין קײנמאא געאויכטען. און געשײנם האט אאץ
 אזעיצכע גאאנץ, םיעא אזיי מעהר געזעהן נים איד האב אעבען

הענה איפען, אזעאכע אויגען,

7 (*ארסזעצומ).
 שמיקענדמ אויםגעשריען ער האט — ! ווארט װארט, —

 צו געװענחוט זיך האט ער םארטראכט. זיןי האם ער און זיך,
 וױ ! איז ױ צארם וױ קוהט, ! קוקט קוקט, — : געםט די

םרוי? שעהנע אזא נעזעהן אםאא שוין האט וחנר !איז ױ שעוזן
 אחיסנע־ ארן ארט זײז םון אריבערגעבויגעז זיף האט ער

 באצייבעחננ־ באגנאדיטנג, בעטען נא^ קענםט דו — :מורפעאט
jn .װאס ביסע, יעדע אז עהרע, מיין בײ שווער איד םיאװיא
. בעטען ניט זאאסט דו . .

געױבעאט. האבען געסט די
 יא, ? סיאװיא געבעטען האמ מײנסםו װאס װעגען זאג,

? געבעםען זי האט נאןי וואס וועגען
 איד»ר ארויסצוזאגען אעפצען די־ נעעםענט זי האט חוים נאר
 דעם באהערשט װאוט פריהערדיגער דער װידער האט באגעהר,

קעניג.
ברומען גענומען ער האט — !

 איזוד וחמ אז צמנציד, ם׳איו טעס פדן מ
ססױיק דעד זזאל שדדווד ftחײ לעזען וועס
p ir נאננ. םוצען אין ןײן

מן זװריק ^והר עםליכע כױט ײ  די» ז
ר מ ב״ ר E פון א m  iVBxr s w 

 צאק* באזונחנר א איז ניוירט
איז םםרײפ צעצםער זייער

........ לאקא רצר זיך האט נ«ווארען
̂ x*9 א וײנזק ארבייסער ךי אח צצזט
אכמן אין םארבציממ לאננ fw נ in e w 

 C*» inxorvi טר א האם דאס נחיףט.
י 1אי םאו זעצבען םון ארבײםער  liw.י

w 1אי נאטט ־,ivbvb׳ יארסער p u איו 
 ניד־ די איז ארנאגיזימ^ נוט פאך דער

 ײי״ r איז ער8טע עםבראידצרי יארקער
 R ױנימ• ראצענט8 חוגדערט צע

 האט צוריא צײט נעװיסער א טיט
ר' אםים אינמעתע׳ציאנאל דער מ תי מ  אי
ן i מ t צאיאיצג נױאדימר דער ,6 צאיןאצ 
מאן די םאןי, דעם אין סדיי ר חחזרי מ  אי
 .W עםבראידערי דזפוירזי׳ר ניי די
tv ארנאניזאציאגם B»BP”| »נצײןי אי 

ארגײ• יאגע און געוואחנן אנגעפאנגען

מיחנר וי וחנט אטאר

 הארץ מיי) האט מםארק
 בין איןי •1נ<טא שםייכעצ א האב איןי פצאמעז• אנגעהוימן
 אי מװאוםט, נים האמח זײ איז ז*י p« װײט נים נעשםאנען

 איהרע tvum w מוחנן איי *ננענצזזפ וזי טטעה-דא. איד
 סיר. ווענען נערעדם האם זי ווןום די, נאזונדערס װעדםער,

 װי הוםטעם, די אונטער פון ארױסטרעגאגן נעוואצט האב איף
 ועצבע דאם «נקט — ;ואנען און סעשח׳^ג א pא םכ׳*!* חנר
 V« חאב איד איז עדמציכעם• dvbv ארער — אוקי, אקי םײן

 •נים׳<נר םארוואונחנממ זיימחן ןיך םארמםעצענדינ מפרעהם,
נעצעכטער. איחר אס

 װאם טרא&«ט, די פון קצאננ דעם נעהערט האב איך
 חנ־ צו *נגמחויניש איננצבארנ האט דערנאד גןפאצען. ויינען

v האם םיטאמאצ אין חנז t דאס רעדמ זי אז אויםמוויזעז, םיר 
 טריט אײנינע בצוח גזמםאמז דאך ניז איך און וױים. צרנ«ץ

 שנור דעם נאהזן, אעגעבאת׳ם געזעהן דאב איך איהד• פח
בייגינע, » דערביי און הוט קארצ׳ם געזעהן האנ איך תאיאצ׳נז,

זי טויטען ׳זי טויטען —
 געװאצט װאלט ער וױ ראנד, רער טיט באװענוננ א נעםאכט און

״ איהר. אין שםיין א װארפען
מעםער. אונטער׳ן געפאצען איז קאפ םיצװיא׳ם

 האקען,8*ר^ קאפ ״אוינ׳ם״ נעװאצם הןובען זײ װען און
טויט. טוין איז ער אז דערזעהז, זײ האבען

 די גע״פריען ה*בען — טויט, ׳שוין איז ער ! הערשער —
געטויט. איהם האט ׳שרעק די — הענקער,

 ? איננעבארג זאנעז, דעם אויןי װעםטו װאם
 נעמאקעצם ה?ם איננעהיאמ נע׳צװינען. האם איננעבארג

קאפ. םיט׳ן
? אקסעצ זייאפנעצאזט, װאצסט דו —

תאנד. הארצ׳פ נראו ראס צו;<דריפט חאט וואס חאנד, רארצ
dv ד נעװאחנן אײננערופצן זיעעז  M.םאסי

 ־ מומנן איגמר זיינען זײ פאחאסצומען,
V' m ארנײגתר די און באזוכם גוט vn 

/' 9 צאהאצ ix אניצציםפן זיך אנגעפאננען
3̂t םון n r.

*W t ?מנראידעדי די .אין  1VBV9 
 jw 4 1»״x באטעםטינם זײנען דז׳פו־חי

p א און ארבײםער טוימכד F און y
 ײאצ<*מ הײנט י»ין זיינען זײ פון טײצ
 TW9 איז ױניאז די .6 צאקאצ פזן דער

י די אין האנען » ענגמצאסע! מו ױי מז  ד
 oanur* loo םוצע שעפער עםבר^רערי

 דאט און נויארס אין ײי נוט אזוי ױניאן,
txonvj איצט ווערט דערגרײמז ■ זװ

 — אימעבארנ מחנדם האט — ? טדאכסמו װאם־זשע — •
? ציעב ניט מיןי ײמ האםטו
נעםאצען. איז טראפען א

:געענםפערם קארצ האט מטיםע ערכסםצד אן םיט את
 װענען און הארץ נ^בעצען אקנמצ׳ם םון םראכט איד —

. * צעבען. 1מײ tic אויםנאבע שװערער דער
ו ד.*ממ אףנעךדעקצזקי םיינצ י  םון וױ אח םארםאכט ז

:r האצץ הזמד. םײנע נעוואחמ tv״
 אינגעבארנ האט ווידער און םאראיבער איז ײטx צאננצ א

 נצײנט װאס :חנדעז צו םרימר װי שטיצער גאך אננעהױבצן
 םעהר שוין tvp איך ! nxv אן גיב ?ארצ״ קארצ, ? טא; צו םיר
אמר... *הסעצץ, ציעב האב איד צװייםעצ, אהץ צײדען. נים

םאר־ ix העגד אפנעשװאכםע םײנע םיט נעצונגעז אח מיר

מן םעשה זעצבע די ה«ב איך און  דערצעהצען ix אננעהוי
 נעסם ״די :פראזץ דער םון אנהויבענדינ ארם, אנדער 1א י1איי

נעױבעצט׳ האבען
 נרוים־ אזוי ביזט דו אויב — : געזאנט האט םיצװיא און

 אונז שענ? בעצאהצען. דערםאר גאט דיר זאצ הערשער, מוטיג,
 זיןי האט rjyp דער — םרייה״ט. די און צעבען דאם בײדען

קאפ. םיט׳ז נעטאן שאקעצ א און צושם״כעצט
 נעסט די בצאזען, צו אננעהויבעז האבען םראמפייטען די
 די םון באצדאכיזען די אז אזוי, ױבצען צו אננעהויבען האבען

 זײנען אצע און שאקלען צו אננעהױבען זיןי האנען נאצארעען
pviib חתונה. דער אויף

צושמײכעצט. ייר האט איננעבארנ
טא־ די ויאצד, גאנצער דער װען שעה, א נעײעז איז דאם

נעצענען איז װאם פאצא, און איר אינגענארנ, שצאס, דער צען,

 נע־ אי:געבאת׳ם פאר נעטתנהעז האט ער נעצאכט, האט ?ארצ
 אין דערמאנט ווערעז װאם הײצינע, אצע פאר טיר, פאר זינד,

י י , , - ?אצעכדאר.
 טאצענגד א ערצעהצוננ. הצײנע א פאתעצעזען האט ער

.“םארשותנדער ,דער נאמעז מים׳ן זאןי אנגעשריבצנע םוצ
 דאם װאס םארשווענדער ; םארשווענחןר ציעב האב איך

 נע־ נעדאכ?ען, נעצד, זײ פארשװענדעז זייערם צעבעז נאנצע
אצץ. — םיהצעז,

םיציםטער. םײנט האב איך ! אזא איז:עװען קארצ יא,
 די םון גצישזעצינפײט דקר םאר נעטתנקען האבען מיר

 פון אונטערנאננ פאר׳ן נעםרונקען האבען םיר םארשויעניער,
םיציםטער. די

 שעהן אזוי נאך זי האט ?יינמאצ נעזונגען, האט איננעבארנ
 האט מאצ ערשטען צום ; נאכט דער אט אין ווי נעזוננען, ניט

 זימט דאם אז פארנעםען, גאגצען איז האב איד »ז םאםירט,
 צײכט זיננערין. א םון שטיםצ א געײעז איז דאס ;איננעבארנ

 אצץ נעוועז. איך כין םחןהציך־ 1אי נשמה דער אויף געווען איז
 ניט נאר דען איך האב שאטענם. נעװארען,אצע פארגעםעז איז

? זיי פון נעטראכט
 האט איננעבאת מיינעם. נעזוכט האט בציס אינגעבארגם

 פיאגא דער כײ געזעסען בין איר ווען אױער, םיין נעטאן ?וש א
באמערסען. נע?ענט ניט עם האט קארצ און

שטים«נ, *םאציגע אינגמבארגס דערהערט װידער האב איך
אוינען. אםאצינע אינגןבארנם דערזצהן װידער האב איף

םארשײינדען. אין נעהאצטען הןןט נאכם די
 צוסיינם זיץ האבען םיר צוקרעהט. זיר האט האהן דער

 עױ נעקענט ניט האט אונז tie קיינער אבער געצעכטער, םאר
 חאט ה*חן דער צוצאכט; זיןי האבען מיי וואם םאר קצערעז,

הזנער. געװעהנציכע אצע װי נעקרעהט
׳• : אױפנעשטעצט זיר האב איף
מיר הערם — *ננערוםען זיך איך האב — םרײנד —

 איהר םארשצאג. א טיט אייך צו װעגדען זיר וױצ איד ! אוים
אד זייט  װיצ, איף און קארצ, דז, און איננעבארג ת, פיײנד, י

 זײט איהר אױב שװעםטער. איז כרודער זײז זאצם איהר אז
'י * ״דו״ זיך זאנט אײנשטיםינ,

 נע־ האט בציה איהר פארצארען. זיר האט איננעבארנ
םצאמט.

 dv וועצען זײ אז נעזאנט, און ;עדאכהט םיד האט קארצ
טאן. צו םרואװען
 שםײכעצ א און ,,יא״• נעענטםעדט האם אינגעבארכ און

נעטאז.
!גרויםארטיג —

 עצםאר םיז רעדעס ױם־טוכ׳דיגע די
 פיעטרא װאצינםקי, אסיפ ואוצנבערג,

 טיט זיינען יענער הענרי און אצעגוא
 אויםנענר אפצאדיםסענטמ! ייטורםדיגע

*jxe .געװארען
 א נעםיחצט זיר האט זײט אײן פון

 אומערעכםינ־ אצע די נענען אראסעסט
 טאנ־ באנאנגעז װערען וועצכע אייטצן,
 און ארבייםער-הצאם, דעם גענען טעגציך

 נע־ זיך האם זייט צװייטער דער טון
ט  פרא־ דעם פון אײנח״ם די םיחצעז #ז

װעצט. נאנצער חןר אין מסאריאט
 דעם צו בײנעשראנען האט םיעצ מחר
 װעצ־ ?אנצצרט, דער יום־טוב זמדציכען

ר  צר צייט ?ורצער זעהר א אין איז מ
נעװארען. מגרײט

אצ־ דזשין זיננערין באריהםםע רי

*וױצדער. נעפצוידערט. און נעזונגק האם איננעבארנ .
 איר שטימע. אםאצינע איננעבארנ׳ס געהערט זיך האט םאצ
 נעווען זײנען דאם — טארידאר, אין םרים גימנ נעה«רט ה»כ

 דורר נענאננען איז אינכצבארנ טרינ^ אטאצינע איננענאמ׳ט
מן, איהר אויםמשריען האב איד צאנקע, דער א  זיר האט זי נ

בציק. אםאצימר אינגענארנ׳ם איז:עװען דאם — אוםגע?ו?ט, * ו
 נעװען עס ביז איף• וױ אמקט נציצציד, נעווען pa איןי

 וועצכען אהן באםאצען, מיד טײצםאצ איז דאף אגער זוניער.
 אז געםײנט, אצץ האב איף טחיער. טיםער א גדונד, איז עס

 ניט pשו בין איד אבער נאבט, יענער םון םארבציבען איז ד^ם
 עפעם נאןי האט שפעטער דאמאצט. װי נעײנד, אזוי נעװען

םיםאנ־צײט. ארום נעװען איז דאס פאסירט.
שעפעד. יענע אין סםרײק דער ר׳ן גענאננעז pa אירםים איננעבארנ׳ם ניי מ און ?ארצ׳ן געזונט אח פארפ- אי

 ײייאצידשפיעצער דער ם״נבערנ, פחד־
םטקר  םיצווער םיידי ?צינגער, דייװ מ

 ?רעפטע טאצאנםפוצע אנדערע די און
 זעהר האבען הארםע בראנקסער דער סון

אנװעזענדע. די בײ אויסנעדוטע;
 אצטעריײ איז טײצארם צייד־עס די

 אײני־ דיעזע איז האבען שאדארבייםער
 םאר־ נייסטינען א נענאםען שםונרען נע

 ע?זעקוטױו דער װאס אויף נזוגינען,
 ששאצץ וײנעז מאםטע די און נאארד

 האכען *נוועזענדע די וואס דעם סיס
o םארצאזען n צוםריעדענהײט. אין האצ 

 םון אראפצייענען נעקענט דאם חאם סען
 ז״ע- פיז טעהר נאך איז פניס׳ער וײצרע

n זעהר זײ האם עם אז ?ע,יאויסדר 
פארשאפם. םאתענינען סיצצ

 נים סען האט מאםענם דיעזע; אין
 פארגענינען, פערזצנציכען נעזוכט . נאר
 די פארגצסען ;יט אויך האט םען נאר

 צאודענםער הוננערענדצ ססרײקקנדע,
 איז ציידען םטיייקען, וחןצמ ארבײטצר,
 אר־ בעסערע נאקוםען צו שםאכטפז

 ארבייטס־ זײערע פון גייטם־יזאנדישאנס
 נע־ איז וועצכע ?אצצקשאז, די נעבפר.
 די• ראכטavארייננ האם געווארען, סאכט
מ  האט ױניאן די .$211.45 פון םו
ד ״ תזן אויף גי  א א־בערנעשיקט מא
pxro טרעזשר צום סוםע דימזער אויפ 

ײצאדעק. .a מד״ואצדערםאן

 געווען זיינען נןרויש טעמאצן א מיט אוחןרען. די םיר 1שטע?ע
 » פון נאזמנט משםאנצן יוואצט איד וױ אויעדען, מײנע פוצ

 צוריקנעטראטען איד האכ פאחיכטינ און שםיצ דאמח־סעםעצ.
 מײכען־ דעם אױוו טאנצענרינ םעטa םיננער, שאמ די אויןז

 םעסער א װי ;געטצאאט tvaipi צײ( מײגע מאף. נצאםען
האר׳ו• םיין דװענעשטאכען טרויער דער האט

 a’j ?ארצ, פארצ, ? טאן צו פארט םיר צײבטa וואס —
עצה. אן

 דערנרײכט האב איד ;1צוים? nva'i גענומען האב איףי
 געוחנהט. וױנד' דצר האט ױםערa די אין אצ*ע. נרויםע -י

!נצווען װינר דער איז ?אצט װי א,
!?ארצ תארצ, ? טאן צו פארם םיר םaצײa װאס —

י מװאצט האב איף י pa איף טויט. םיט׳ז Jאמגענעa ז
ו שטר, א װי זיך, וואקצענדינ כןלאםען,  געזיםצט; האב אי

ך אויערען. מיינע םארשטעטט געהאצטעז אצץ נאןי האב אי
'a מענש א ציענט אט און ט טען און נאכט ' אײנשצאשען. ני

ט זין־ אװעגטa עס צי װארט, ער  האב םריהער טיר. די ני
n דעם וועגען איך 5 a .צט איך וױים איצט געאזעט pw.

 אומנע־ זיד tvaip זיי און צײט צאגנע א ״a־rt« איי עם
פארצ. און אינגצסאמ :קעהרט

 האט — שפאציד, ןpaדציvה א געהאט האבען םיר —
^ ניט — ^xaviJ'K נעזאנם נקי ם ? הארצ א

נמנטםערם. נארנישם האט קארצ
 איננעבארנ׳ם געטצוננען האט פאצשקײט און צינ׳מ סימ

 ?ארצ׳ם 1א' פארבארנען נעװען איז נעהײמניס א שטימז^
ױימן. v ' שו
נעטאן. שםײכעצ א און זי^באהערשט a$n איך
 aiה$ — J ?ומט הוננ«רי^ געװים זײ) שוין סוזט איהר —

נעזאנט. איך
 נאכנע־ םיר האסע( זײ און םאראוים *ענאננע( pa אקי
ק«רצ... און איננ<בארנ םאצנט:

. «i M k m m m  ■ . j i J

 I* p«' װעט דזשזיחי נױ איז םטרייה
 <9» וױצען ארבייטער די *צגעפייגער.

 חןרווארםען און ארנאניזירט זײן
m \ ■ אומנעתצד. םיט םטרײס

 םערטעצײצחר{** צעצטען דעם אויןי
tva עיןזזמיסייז דזשענעראצ םון דיטיננ 

 נעחייטצ} נוט םטרײט דער איז נאארד
ר איצט און נעווארען חנ  9 םטרייק איז'

 יאר־ טיםינע .אצע םענ tip בצויז םראנע
 **nw געסאסט שױן זײנען נערייםזננען

 נצזין ווארטען ארבייםער די אין רען
H צו ױניאן דער םיז רוף אוים׳ן n i l n 

?י.: . ארבייט. די
i דער װייז, ם. בױחןר W HVJlw 

po ■‘מו האט וועצכער ,6 איואצ ז מי נ  אנ
n פח ?אםפײן ארנאניזאציאנס דעם r 

 או 4האפגוננצ בעסטע די האט שעפצד
 :טאואי• צאנג ניט זיך װעט םםרײפ דער
 ממרוימו ניןי נאנץ װעם ער י־אט הען״

K-» ערפאצנ. סיט וועהןן
ד די װאט םארערוננען די זועגען  י

מן טיר וועצען ארוים שטעצט ניאן  שריי
 jwto םיר װיצען דא מאצ. צװײםען «

 ארבימאד שטונדינע 44 א דאם זאנען1׳
 ומ*,'9פ*ד הויפם די םון אייגע אמ ײאזי

 ארויםגעשטאגס האט ױניאן די װאם נען
מן םאןי דעם םון ארבײטער די און  ויי

 » נים אוםז בשום ענמשצאםען פעםט
״ א שםונחמ 44 װי מעהר ארכייטען או  א

i מאכצן צו גענוג פארדיכעז דערסײ און p 
| . צעבען. אנשםענדינ :K

U דאם זיר״ פארשטעהט עם p o ,M i 
̂ אינמצרנצפױאנא אונזער פון נציעדער
 אאי9י3אי עטברןיידערי די דאה װינשען

ױז נײ שיז שו tvayn זאצצן דז
jv צמ n

 האב איך הימעצ. םון געשאצעז רעגען נאצדענער דער איז םער
 נענױ האט עם און נאצד נעוואחןן איז ה»רץ מייז »ז געפיהצט,

נצעפעצ. א װי ?ליננען, םען
 נאך אצץ אבער האט זי נעשמייכעצט. האט אינגעבארנ

.םריהער. װי אזױ געשמייכעצט ניט
ע אצע םון —  צעגענחן די בעסטע די איז צענענדען ד״נ

 געהאצםעז האט איננעסארג איננעבארנ. איז אפסעצ װענען
 צערט־ אזא מיט אפנעהיט זי האט אפםעצ נאר שטארפעז, ביים

 שםארסען. נעקענט ניט און נעװארען נעזונד איז זי אז ציכחײט,
.1נײ ,t״3 ? מעשה׳צע דער *מ םון שענער זײן עפעם דען ?ען

װע־ יעגענדע די איז צענענדען דײנע אצע םון פעםטע די
איננעבארנ. און »?סעצ גען

. !איננעבארנ *, . .
 איננזױ איז טאנ יעדעז מיט און פארנאננען זיינען טענ

 אצץ נאך זי האט דאך נעזינדער. און שטאר?ער געײארען כאת
צאכען. אזוי אין םריהער װי רעדען אזוי ענטpנע ניט

 אינמד פארסאטערם. געווען אצץ נאך איז איננעבארנ
 ן׳שעה נאנצ זיך. ארומנעשצעפט םארטראכטערהייט ט<sה באי״נ

 פאר• איז פנים איהר נעטראכט. איז וואצד אין נעײען זי איז
זון. די ברענם עם װע[ צייט, זומער װי נעװארען, ברוינט

? נעטראכם איננעבארג האט װאס װענען
איננע־ ; םארכראכט איף האפ נעכט שצאםצאזע פיעצ

איננעבארנ. םריהערדינע די נעװען ניט *צץ נאר איז נאדנ
 די 1אי װי סעהר, נעזוננעז נים שוין האבען םוינעצ די

 םאר־ איר האב נעבט שצאםצאזע םיעצ טענ. םריחערדינע
 נעווא• םארםאטערט סאצ םיעצ איד pa בייטאנ אבער כראכט,

tn אםטםאצ א״ננעשצאםען. און t'a אויםנעשפרונגען איר 
 זין האם םיר נעשראפצן. םיך האנען וזצומות ; שצאוי םיז

 םאר נ׳מעםםט חאס איד ווען נאבט, יענע נע׳חצום׳ט שטענדינ
 אויפשוידערעז. םצענט נשמח מיין צעבען. איננעבארנ׳ם

םיך. שצאנעז או; אױםהויממ זיו־ םצענעז םויםטען עמיצענם

 אוים׳ן שיםען ויף אביסעצ געוואצט האבען זײ איננעבארנ.
׳ טײןי.

p נעענדיגט האט ?ארצ 't ניט ?ײנםאצ איז ער ;ארבייט 
תז צו נעװארען ריעד  ארטײטען. צו ניט אויר און ייד, אטוזי

 גע־ ייד bvbv םאר באוחנגוננ, אין געווען ער איז שטענדיג
 הויד. אין הארצינ נעקצונמן האט נעצעבטער זײן דאנה׳ט;

 טא־ האט פאעט, דעםי םון נשםה דער אין צעבט װאם תינד, דאט
ג אזויכע איז איהם הערשם א , ג

פאר־ ניט װיים איד פאדט. איטער׳ן נענאנגען pa איד
 apn איןי שםימתנ. שצעכטער א אין געווען עם pa איף װאם
 אננעקוםען. 1שוי איו סטaהער דער אז ענטדעשט, םאצ א םים
 שפיצען ךי בצעטער. פארװעצסטע נעזעהן שוין זיף הןונען עם
חי האט מען אז נזז־יכט, אזױ נעווען יייכען מיםער די םון  ת
 איז שטערענדצעזי םינפעצדינן קצײנע די זעהן נעקענם יז1בצ זײ

 םוצער זײזגר אין צעװאקםען זיף האבען nvs'ia רי היםעצ;
?ראפנ^
 די םון נעטראנען זיר האט ריח דום#םער שװערער, א
םתים. םח ריד טיט׳ן נעשמעהט האט עט ;בוימער

 1שוי איז דאם פאר?. דער נערוישט האט אונאויםהצרציןי
 איינ־ םידער, שטיצער, א הערבםט, םיץ גערויש דער נעװזן

טאנינער.
האט קװאצ דער נעםט, זײן 1אי געזומצן האט םוינעצ דער

עם ;הצאנגען טרויערינע  נצוחנן ד,אם«יינ«ן נערוישט.
 אײנזאם, נעװען װאצם םוינעצ דער װי מקצומען, אזוי האט

 הערטםט חנר פארק. דעם אין פארצאזצן און אציין נצװען װאצם
ר און םויגעצ דעם םון טצוט דעם 1אי ארייננעדחננען איז  מ

זינגעז• צו װאס ווענען נעװאוםט גיט האט פוינעצ
זיי־ 5סאר און איננענארנ טײף•. צום צתצנאמצז pa איף

 טרר א שיפעצ, דאס ן ןוננעהוםען נעוחמ גצהאם נים נאך נען
jjn אױפ׳ן נעצצנען איז נאף, ?ענע a םארדרעהם זיך חאב איך 

 טאך, םיט באװאשםען נעווען איז וואט שםענעצ, שםאצ א איז
 דער־ איד האנ םיטאםאצ זײן. זײ קענצן וואו טראכטענדי^

 זיןי apn איןי יזוםט. א אונטצר פון הצײד אינגצבארג׳ם זעהן
ײ דערפרעהם.  צו נעזאנט איף האב ,“הייצ חנר אין זיצען .ז

מ ייר טרים גיכ« םים איז ײד אזזיז. מצאז
p וןין ro »אי tvppi א > מל איז הייצ דער jvom חי

״ ״ «״ ־ * ״ » ■ .> ־ ״ י ״ ־ ן י ? ״ • ? ־ך ״ » «

dv פארצײ• צו ײינשענסװערם איז 
tvwa*, סטרום, םון ארבייטער די *ז 
mrH חאמזן אייכראם און dtopj^ bp 

'MS* ם צןוורענמר דיDרײvpדי ר vow 
pm 11.2i p t פאר o n פארםיײ דעבס 

 pvo«anM די דאצאר. 10 וינמגס־פאנד
po אײד האבעז אייצנארטפז ovop^pp 

o טאר׳ן a n די םארםיידעוננס־פאנד 
6 po void .דאצאר

 צר טא — אויסגפשריפן איך האנ
ן • !זיןי פושט

 ציטער. pM געײאחנן איז שטיצ צוצאסט.' זיד apn איד
 האפ איך פארצ׳ן. אויוי געםאז פיק א האט אינגעכארנ

nרvpאטאצ איוזס האב ®־נעץפציפ חןם נט tnvTva

 טרײד־אויספפ־ אנדשחג איו ^יטס־װאך
tviirnw• די tvaifn onvaow אויך זיך 

 דיעזפז אויסצוצאהצפן פארםציכטפט
dpvd ס ת . װ n אפריצ. םאנאט ח n — •MpBABAP----- - ---- - -- דחך באםראכט הןום בוןוארד עקזעקוםית

 וחד אפגעצאהאט םוז סוםע דיעזע דאס
 םען16 דעם ביו װי שפעםער ניט רעז

םאי•
 םארסצײ איז <ואד איי! נאר אצזא,

jva כאצאהצעז צו wpw tvtvn םעם־ 
A m אייצס »pn *  t צןנהצט W  m

 וױןט זאנסמ שוצדינ. זײנם איהר וואס
 אונא^מנפהםציכפײטמ . pattf איהר

 װיחד זייט איחר אז צייננ^ שאפםער.
 ױני תתדערמ״יראמגםינפ צאיאלזג ציד

יאךצײגס

 האבפן צוריפ וואכפן אייגיגע םיט
 דער סים ניממפסס oavaojw רי

 סםעציעצען א םאר דאצאר 5 פון «
 צוס איעצופיחדפן אוס ׳ייידםאנר,

אר־ שסוגדימ 44 די םחןון ^םע[

-  • j
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 פארדיענען וועלכע ענינים, ׳עםליעע
װערען• צו כאטראכט ׳

 ילײריעם דער :נעטרוימט האבען םיר 1
 ענדי־ זיך װעט םטרײפ וו״םט־םייקערם ׳

י זיענ. א םיט נען  אונזער םון מאכט ו
 ם*ר װערען קלאר װעט אינטצרנעשאנאצ י
\p3v> זעחן, צו אויגען נאר הןובען װעלכע
 דענ־ צו נעהירן א און הערען צו אויערען .

,  אאע װעצען שויז סאיין דערםאר און מן
 טוזען און קענען װאם םכםוכים, אנדעדע .־
 אינרום־ פאחציעדענע די אין סאדקומען -

אינטעמע׳צא־ די בי׳צדען ווע^כע י יסדיען,
םריעדאין״ נאס

!

 אױפ אאגי? די איז וואן וױיצ סטרײסם,
אונםאר־ Dip גענעז סאסיןי א ־צוגעחמען

o נענעז נױידאיכצ, ’ n, נע׳טעחן מוז װאס ?
טרויטען, נעמעגט דארום חאב?ן םיר

ן | ן  געצערענט ס^צוס־מאנוטעסט׳צורער, ף .
 אוז ערםאחרונג איינענער זײער סון םיי

ײסון .  וחד אנדערע, םון ערםאחרוננ דער ם
.)IV אמפוי, א צו דערא*זען נים? in )p n 

 אר־ די פאר זיעג א מיט ענריגען זיןי ־סמ
ר, ײפן ײ וױי< דערםאר אזוי ניט ג זיי־ ז

 נאר ענטשאאםען, און מעכטינ אזוי נסן -
אויד האבעגדינ טאאוקםאבער, די • ױייא

 ניט ׳פטעאען ערםאהרונג, םון ועאערמגט %
 זיינען זיי װעאכע צו םארערוננען, סײן .

בארעכטינט. ניט
— נעטרוימט מיר האבעז — דאן סון

 םמדאיןי, אזוי עניינען זיף װעט dp)k ווען
אפצונע־ םארגינען קעגען זיף מיר וועאען

 צייטוננ דער אין פאאץ היב׳שען א גען
 טיע־ א ןון זײנען װעצכע םראנען, סאר
ipo פאױז נים װיכטינסײט און אינטערעס 

 אינטערנע־ דער םון מיטנאיעדער די פאר
אאצראיי פוז ארבייטער םאר נאר שאגאצ,

 ענינים, םאר באױז ניט אױןי און טריידם, -
 םיט טאן צו אויםשאיםאץי חאפצן װאס

אאגע־ מיט נאר ארנײטער־אינטערעסעז,
ע אינטערעםען. סענ׳טאיכע ט״נ

 םאר ניט האבען םיר װען אמשא, אט, ■
 פצפארשטצ־ דעם פון מענאיכקייט די זיןי

גע־ אודאי םיר װאאטען םטרייס, הענדען
 שעהנעם דעם װענע■ זאנץן צו װאם האט

 םרייער אונזער אין ױם־טוב מאי ער׳פטען
 נעװען ניט איז ער אויב ײעאכער, םדינוז,

ד רויט  מען װ*ם םאאנ, רויטער דער ייי
 יעדען צו טראנען געפענט אטאא האט

 אבער איז םריי, און םראנק פאראו•
ארנײטער־ די דורך נעװען רויט עטארק

 אין דא, געגאםען זיך האט װאס גאוט,
 און ׳טיקאנא, אין באםםאן, איז קאיױאאנד,

שטעדע אנדערע אץ
a i מיר װאאטען דעם, װענען *■גצרעדט 

ױם  קאמענטירען צו םאתעטען ניט מו
ר  און העכםטיםענםאציאנעאע די אינן

שונ־ מכםגדמערקװירדינע נאטבען^טחנ
ווע־ זײ ווען וועאכע, אין«צםט*אםים«

 באצײטענם, *טדעהם ניט טאיאח, ,ו
m N n 1אי אאר היבשעז א נאר געםאכט 

 אין סאננרעם, אין.אונזער םענאט,
הוי־ םיעאע נאך אין אן קאורטס

 װאאםען איינםאא מיט *אעצער.
סע־ םון זײ וױ עםטער ככבודיגע

 ח׳צאדזשעם, סאנגרעפאיים, ,
 נעבאיבען דיסטוייפטאטוירנים•

 »אץ םון ערגער איז װאפ — און
ם:זיו װאאם צט —  בעאן, א געםונען קזי

 אום־ אועאכע אונטער זי/י וואאט
r a m e\ םאתעהםען. נעוואאם

ט װאאטצו מיר ייען * דינ מנ דער, םיט נ
 םערקװיר־ דיוער אט םון סוננ

 גראדע און כאטבעדנערעםעניע,
תן צײט, ד*ר םזזנ םיעאע ג*ר םון ו

 םון באםרײאוננ די םאר נעשריי דער רען
 מ. א• די םון פריזאנערם, פאאיטי׳טע »אע
 סען <אס װאס ביאינגס, און מוני םון װ.,
 צײײ הט׳צך שםארהען א האבען זאא זײן
 אז האאר, דאף איז עס װײא זיף, שען
 םארטוי־ איצט װעט באםבעךטעראר דער
 פאר נעשריי דעם דערשטיסען און נען

 און חונדערטע די *ט םון באםיײאוננ
 און רעדע םרײער םון אפסער .הונרערטע

 םיר ײען ;דעניוען זעאבםטשטענדינען
 ארוםגערעדט cm טיר, זאנען װאאטען,

 װאהרשײנ־ םיר װאאטען ברייטאאף, נאנץ
 אונזער שענקען צו םאתעםען ניט איר

 ארנײטער־פא־ די צו אױםמערסזאטקײט
 אױםנעארבײט זיינען װאם ראנראפען,

 נאספערט אונזער םון ■אריז אין געװארען
 ארנײטער־ אגדערע םיט שווזפות אין

 אריי!, נעהען װעאכע און םאר׳טטעהער,
םריעדענם־אוםאף. דעם אין טײא, א אאם

א טמא 4
 די אט אז ערקאעחרם, װיאםאן ■רעזידענט

ארבײ* אינטערנאציאנאאע אננעכומענע
ד א- נאױז איז וועאכע טער־פראגראם,  ח

רעני־ פאראייניגטע די צו האנמכדאציע
 װיכטינםםער םאםע דער איז רוננען,
םריערענם־םארחאנדאונ־ אאע םון אויםטו

םרא• קײז נאר עס איז נאטיראיף, נןן.
בא־ איז װיאםאן פרעזידעגט tv ניט, נע

װאא־ מיר אבער םייגונג, זײן צו רעכט־גט
עראויבט, נאו װאאט פאאץ דער װעז טען,
צונאיעדע־ צו פרייהייט די גענוטען זיף
 טאמער און ■ראנראם, דיזע אט רען

אג־ אן צו נעקומען חאיאה, םיר, װאאטען
וויאםאן, פרעזידענט וױ מ״נונג, דער

ארױסנעזאנט, דאם אודאי מיר װ^אטען
 װאט רעספעקט, נויטיגען דעם מיט פ כאט

אנדערש, דענקט װאם םענשען, א יןומט
י-----------יר.ס װי

m m m■ -
םאר־ דערמיט װאאטעז מיר ווען און,

דער־ געײים םיר װאאטען נעװען, טינ
 און װערטער עטאיכע םיט כאטש מאנט,

 אונזערע איעבע, און אכטוננ העכסטער
 זײער טעג די האבען װעאבע קעפ־פיײוער,

 י1אוי און קאנװענשאן, צװיי־יעהראיכע
 העכםט־װיכטיגע שטעהען עם װעאכער
נרױ• םיז באויז ניט זיינען װעאכע םראנען,

ארנאגיזאציאז, זײער םאר אינטערעס סען
 זייער אמשא, ארנייטער. אאע פאר נאר

 םערערײשאן אםעריסען דער צו שטעאוננ
 װאם כאראסםער, אזא םון איז אײבאר אװ
רא־ אידישע אנדערע אאע אנריהרען מוז

 איז די.םראנע טרייר־ױניאנם. דיקאאע
 אאזען םיר זאאען :װיכטינע א וױרקאיף

 זייער אויםםײטען אאיין קעפ־םייקערם די
אר־ ראדיהאאע אאע זאאען אדער קאמפןי,

 םון זאןי די מאבען נייטער־ארנאניזאציעם
אוים־ איז זייערע םאר קעפ־םײקערס די

געטײנשאםט־ א אוםן אוא אויו* הויבעז
קאטיוי? איכען

העפ־ חנר םון פראנראם דעם אויוי
 הזד טיר װי אויט קאנווענשאז, סייקערס

■ונטם, װיכטינער אײן נאד רא איז רען,
אאע, אינטערעםירען זיכער םוז װעאכער
נא־ דער אין באשעפטינט ז״נעז זועאכע

װע־ זיף האנדעאט עס דעא־אינדוסטריע.
ארביי־ אאע םאראיינינען צו פאאן א נעז

 אײן אין נארעא־אינדוסטריע דער םון טער
 ער וױ שעהן פאאן, דער ױניאן. נרויסע

אוטאפיםםישער, אן איז זײן קען איז,
 א זיין אויד ער הען אזוי פונהט אנער
אוים־ ועהר איז און •ואסטישצר, גאנץ

םוא־ די דארום םארדיענט ער פיהרגאר.
באטראכטונ^ טיעםםטע און םםזן

 עראויבם פאאץ רער ווען װאאטען, טיר
בא־ ווערטער אײנינע סים כאטש נאר,

ארנײטער־ םון פאנוועגשאן n. נריםם
« םאר סוםט וועאכע דע^ ט ײ. ד אין ו  ח

דעד־ עם־שױן װצאכע׳פארדיענם טראים,
מ א גאר זוייא םאר, צב׳  םיטנאיזד צאהא ו

זײנען אמטערנעשאנאא צװנזעד םון יער ■ ומד שטארין ,אגעחויבען ג«יך

איי װאם זאף. סײן װאאםען םיר ־ע,
 אינטי־ אאנעםײנעם אן םון און ווילטינ

 וואאםזז םיר און אױםנעאאזען, נים רעם,
 באםריהײ אינעראיכע גרויםע די נעהאט

 *ר־ אאם ,“.נערעכטיגהייט די דאט נונ^
 רופט ,אינםערנעשאנאא*, חןר םון גאן
 .אאץ, אוי<» צײנדװארט איהר םיט אפ זיף

 *אץ, אויזי שאעכט, אדער נוט איז װאס
 דעם װײםער ברעננט וןודער שטערט וז*ם

 טיר האבעז אזוי םארטשריט. טענשאיכען
 האנדאען הענען טיר וועאען נעטרױמט,

 זעחט עם וױ אבער, <יכען; אין גאר
 געפוםען. ניט צײט די נאף אין אוים,

 םאתינען ;אוק־מאנוםעהםשורערם p די
 אפנענען םוזען מיר און ניט, אונז עם

 עגער־ נאנצע אונזער צײט, גאנצע אונזער
 בעםאר־ דעם צו פאאץ אונזער ־און ניע

 פונקט האאוקםאכער־יןאםפף, שטעיזענחןן
 טאז עם םוזען אא״ן ,אאוהמאכער די װי

פאםפף. פון צייט דער סאר

.“אונגעטײלם און ״אײנם
 אאעראײ פארשװינדען םוזען איצם

 פאאי־ א םון מײנוגגם־םארשיעדענהײטען
 װעאבע כאראהטער, םאציאאען אוך טישען
 די צוטײאען םריהער נעמענט קןובען

 פארטייען. םארשײדענע אין האאוסמאכער
 די ווערען פארנעסען זאנאר םוזען איצט

 עסזיםטירט ה*בען װאט דעוח, חיאוקי
 קאןוויז־זויכ^ דער צו בנונע םטרײס םאר׳ן

 צװישען שטר״ט דער טפא. דוםטריע
 אױ װאף־ארבײםער און שטיס־ארבייטער

 ױ>יאן די איידער בארעכטינט, געווען
 באשאוס םעםטען איהר אננענוםען האט
 שוין אנער זי האט םראגע. דער אין

 קאםפף אין ארוים איז און נאשאאטען
 ראדי־ דעד אט םון אויםםיהרוננ די םאר

 נעג־ געבטיגע די מוזען םאדערוננ, קאאער
אונטער־ זיף ױניאךאײט, נוטע אאם נער,

 םייער, דעםזעאבען מיט נאיער, און רײח
 נע־ ניט קיינםאא װאאטעז זײ װי פונסט

 דער אץ םיינוננ אנדער סיין גאר חאט
. םראנע.

 זיין םוז ,“אונגעטייאט און ״אײנם
 וועא־ סאאוהםאכער, »אע םון אאזונג דעצ־
 וױ אאע, ױניאן. זײער צו נעהערען כע

 בחות זייערע *אע םיט םוזען םענש, אײן
 םא־ ארויםנעשטעאםע די םאר קעםפםען
 אז נעדענהען, אאע זאאען און דערו״ען.

 דוהא װיאען באםעם די װאם םאהט, דער
 און נאכנעבען, גיט םאדערוננען רי אט

 װאף־אר־ םון םאדערוננ די באזאנדערם
 ארנוםענט שטארהםטער דער איז בײט,
 אין טייגוננ םריהערדיגעי זייער ענען
 װאןר־ארביים, או| שטיס־ םון םראנע דער

 םון זיין נעםענט האט זי עהראיד װי
4«ײ« יײער

 איז עט װי אאננ אזוי דערםאר, און
 די טיט ארנומענטירען צו צײט דא נאף

 סאאוסמאכער,ױנ- דער םון ריטנאיעדער
 אר־ אונזערע אאע װעאען נאאד וױיא אן,

 אוים־ נעריכטעט זײן מוזען נומענטען
 סאאוק־םאנוםעסטשױ די נענעז שאיםאיף

באריהרען היינט םיר וױאען רערם,

םראגע דער אין פונקטען פאר א נאר
װאד־ארבײט. און שטיק־ פון

 ײאם חסרונות, גרעםטע די םון איינע
 פאפיטא־ דער נענען אויסנעזעצט ווערען

 חןר איז נרוים־פראױקציאן, איםטישער
 «ד דעם אפלעשאםט האט זי װאט םאקט,

 אםאא האט וואס ארבײטער, אערענטען
 און ארבײם, שטיס גאנצע א נעמאכט

 נע־ ארבייטס־צוטײאונג גרויסע די דורך
 אין ׳שרײםעא א באויז איהם םון םאכט

 וועא־ שרײםעא, א — םאשין גרויםער דער
 םון נעוויםען.טײא א םעכאניש טוט כער
 צו און טאראוים, טאנ־איין, ארבייט דער
 קענט־ ליין נים נויטינ ניט איז עס װאם

 בריה־ קײן ניט שכא, קײן ניט שאםט,
 מעכאנישע צאחא נעװיםע א נאר שאםט,

 םאק־ םארוואנדאען וועאכע נאװענוננען,
 א אין אדבייטער אעבעדעען טיש-דעם
מאשין. טוידטער
 אט אז האםען, זײט, אונזער םון םיר,

 דאם וױ ארנײט, דער םון צוטײאוננ די
 האפיטאאיסטישע מאדערנע די םאדערט

 םארשװינחנן וועט םאםען״פראדוסציאן,
 םואע די קריגען וועאען איבײםער די ווען

 םיו פרארוסציאן; דער איבער סאנטראא
 וו׳ד נעםאכם וועט ארבייט די אז חאםצג

 רעם פאר אינטערעסאנם, אזיי in רען
 םון טײא א ווערען וועט זי אז ארבײטער,

 הויבם ער ווען איצט, וױ יט3 אעבען״ זײן
 די ענדדנס ער יוען אעבען, צו אן ערשם

 ארבײט די אז נאויבען, מיר ארבײט.
 א« ויעחמ,־ ארנאניזירם אזױ קענען וועט

 <ר9 םענאיןי איז צם וױ ווײט אזוי זאא זי
 ט ו ג V נ חןם ארבייםער דעם גפבען גאן

הא־• פון ועפיחא דעם ן, V פ א r ן ו פ

אי בײטם־פראםט, t נ w םארשטאגד זיין 
נעשםאס. און

 די זאא זײן, םענאיד ניט ץט זאא נאר
ו אונזעחנ יןאפגונג י  אאס ארויסוױיזען ז

 זיין ארבײט די דאד וועם אוטאפר^ אן
 צוקונםט דער םון ארנייטער דעפ םאר
 צואיעכ איצט, וױ אנגענעהםער, םיעא
 דער אין װײא ערשמענם, : טעםים רףײ

 הא־ נים ער וועם ארבײם זײן םון םרופט
 טיט זיד זאאען װאט שותםים, כײנע כען

 האנען.גארנים וײ כאטש טײאען, איחם
 וױיא צוױיטעג^ דערצו; בײגעםראגען

 ,1או|נייטע וועט tv וואם שםונדען, די
 jnntp זזמזר זײן װאהחפײנאיף־ װעאען

 דער דאס אנבאטראנט, אין נעהמענדינ
 איצט, האבען םיר וואם אעדיג־נעהער, םין

 דרי־ און״ ;םארשוױנדען נאנצען אין װעט
 אאנזד אין האבען וועם ער װײא טענס״

 נים אינתםטריע, דער אין דעה א םײן
 האם ארבײטען אויםער ווען איצט, װי
זאנ׳ןן. צו וואט ניט גאר ער

״ן. אםאא אבער וועט דאם  דער־ ז
 גע־ א װאס tv םאפט, עם,א איז װײא
 נחד דאט גרעסער, 1אי אינדוםםריע װיםע
 ארבײםס־צוטײ־ די איחר אין איז םער

 1טא צו. ניט נאר האט דאס און אוננ..
 ווערט ארבײםער דער צו פאפט, דעם םיט

וואד. דער םון אדער שטיפ םון נעצאהאט
 נעהט וואט אםשא, ארבייטער, דער

jin די אײן v> אין v אדער בגד, נעװיםען 
 איי־ די צו געהט אדער אעכער, די סאבט

 אזוי פוגקט װערען באצאהאט קען ניג^
♦ װאד• םון ווי שטיק, םון

 נרונד־ א גאנצען אין עם איו דארום
 וועט ״װאר־ארבייט tv באהויפםונ^ ע1אא

 םארשיעדע־ אין ארבײםער דעס צוטײאען
 רײ*iv :בײשפיעא צום וױ, סאאםען, נע

 ײ• •t א•• ,“העאםערם אערנערם, טארס,
ם א ם ד ו ט ט י י נ ־ ד ך א ו ו

ט י י פ נ י ד נ ע ו ו ט י ו ן נ ו  יע־ ם
ר ע . ד ן א י צ ק ו ד א ר פ ־ ן ע ו ^ ט

 אונטער נראדע tv ,t’M םאטט דער
 און מזמאיך טעחר דאם איו שטיידארבייט

 װאדארבייט. אונטער :וױ נױםווענדיג,
 כאראקטע־ ואס tv נעועחן, האכען מיר

 איי־ די איו שטײךארביים אין ריםםישע
 װאם וואונש דער יאגעניש, די אעכיש,
 דאס אום ארויסצונעבען. ארבײט מעהר

 ערםאצנ, טעחר t^v םיט אויםצוםיארען
tio נעה־ אאיין אטשא, אפרײםאר, דער 
 אי| העאפער םארשיעדענע צו טען
 ארבייט. דער אין «n מיט טייאען :יף־
 איכ־ גרעסטע די םון אײנער איז דאם און
 דער ?אאגס־אינדוםםריע■; דער אין אען

^vאוםנעװ אפט װערט אפרייטאר  צטJנ
 עסם־ הא״ן א אין באםעא, קאײן v אין

 אזר־ און העאםער די םון פאואטאטארעא
 v^v דןי. אוכטער האט ער וועאכע נער,

 םאר־ אױבייט.אין דער פון צוטײאוננ די
 אונ־ םאר נראדע הוםט סאאסען שיעדענע

 vtv צו ביז און שטוק־םיםטעם, דעם טער
tv ,*tvu װאכעךםיםטעם דעם אוגטער 

”j. ניט עתער גאל שוין קען t
 אר־ די tv אםיאו, אננענומען נאר

 נרעםער, נאך ווערען 3vt בײטם־צוטײאוננ
 אר־ אײנצינער יעדער tv ,ttv ,1אי «t װי

 נוט אמי און טײא, וײן טאן װעט נייטער
 װײא ,i״t נאר סען עם װי שנעא »זוי און
מ עם  אין אײנצואיבען דןי אײכט דאף א

 דאם נראדע וועט טײא, געײיסען אײן
 צוטייאט ארבײטער דעם מאנען ניט אאיין

 םאר־ נאר סאאםען״ םארשיעדענע אין
 נא״ה טעתר םאכען אאע זײ וועט העחרט,

 נעײען. םריהאר װען עם דינען- זײ װי
 צװײ־ די םאאש פשום איו םאאנאיד, און,
 אונד אזעאכע אונטער tv באחויפםונג, טע

 אוננאדייטענדע ועחר וועט*א שטענחנן
 שטיידארגײםער איצטינע די פון צאתא

 איבערינע די און ,ספײא׳ דעם סרינען
 םים םסייא, אונטער׳ן ארבײטען װעאען

צושטיםוננ. ײגיאן׳ם דער
 םארשיערענע נמגאין זיק קענען װי

 צו־ «nv איו ארנײט די ווען .םסײאס׳׳,
 טומן אױםנאהם, tv אהן אאע, tv טײאם,

v ארבײט? םצכאגישצ טייא געװיםען 
 ער־ אערנער פון ריידען םען קען װי און

ײ נראד צוױיטען און שטען  ארבײט, אן נ
 אויב אערנען, נארנים דאחי מען װאם
 אר־ יי tv אננעחםען, װיחןיאיך זאא .םען

 װעם װאך־םיםטעם דעם אונטער נייט..
 אונםער װי ומרען צוטײאט םעוזר לנאף
- . ז שטיס־םיסטעם דעם

װאר־אר• IMM טענה די אט גיין,
 אונכאנרינדעטםטע. די • דויןא איז נײם

dp דער מיט םארקעחרט.' איד.פתהט 
 וועאצ! װאו־ארנײט םון איינפיהרונכ

 די ארבייטער די. ־צודשמן ־פארשוױנדעז
 וועט osr ;סאאטען איצט־עסזיםמירענרע

קאיינער !אגצגאגטער חנר פארשוױנדען
יי0-4א( שאפ אין םיי פאנסראיןםארצא . י -

^וױנדען
-____________ נעז

 אח אפט גאר דאס אװ/ טםא כײםער
jpttpj אח עט װער נאשסימצן, «ו שוחנר 

v ביי־ די פצן ׳מספאואטאטאר נרעםצרער 
 ארבייסער. דער אדעד כאס, דער דע:
 וואד־ארנײט טון אײנפיחרונג דער בײ

פאר מינימוט־סהײא א זיין טענליןי וועם
 קייגצ דין גיט וועאען עם און נאײו,
 אוג• אדג״טצן וחנאען' וואס ארבײמצר,

אן און ססייא״ מער׳ן  ױניאנם חןר ,מיט נ
 נים קיינםאא וואט יוניאן די צושטיםומ׳.

 אינטער׳ן *־בייטצז vtv צי צױןזטיםען
 די פח איינע tv ,t'v פאקט דער םקײא.

 חאכען צו איו ױניאז דער פון םארערוננען
v נמטפעת־ די מון ביכער די צו צוטרים 

 מד נאנץ װים׳מ אאwtv ,'ttv» 1 טשורער,
n די אויב נוי, vוואס דאם, סרינקן ^״ 

סקייא. כאשםיםפמז דעם אויט די, הוםם
 tv טצגח, דער אננצטרצפם האס

ר  אינתס• אונמר אין ססײא םיניםום ת
 נאר םיניסום, דער דין ניט וועט טריע
 או״ין. יכער1 איז דאס טאסםיםום*, דער
 כא־ א חאבען וועאען וועט באם דער אויב

 שאפ, ״|t אין ארנײטער שנעאען ואנדערט
 צי צװיננען כיט אופן בשוס איהם ער קען

anv^  דעוו די אויןן טיניםום חנם פאר ״
 ניים כאײנם «־גױט ויין און ייר אינער

 op שםארקצר ײאס און גופא. ארכייטעו•
 נצחער^ iv וחנאמר צו ױניאן, די איו

 אויםצױ ער חאם שאנסען בעםערע דאם
^ v קרימן «ו םיהרען ^ינונ  חזם אוים נ
 כיי• בצסטעך דער *־נייט. ױין פון ווערם

 די שציפטו׳ממר. דער אח דערצו שפיצא
 סיניםום נאשטיםטען v האט ױניאן
 םיעאע םיעאע, דא ײנען1 דאך און םיןייא,
 עצער1שריםט

v היבשע
 אױנ tv װייםען, באסעט די וױיא טסייא,

 שריםטתצצר די םון קרינען וויאען וײ
UStn .1או*פטא tvatp »t וואמ צט.אא

with th•
___  at Maw York CUr oa

tU r Ml. I*W. •0 roqnirod bjr tho 
r Cl>—r«|W approrad Oct Mt If 17,

— ־ m t m

 האט WOO יאחר פון אגפום׳ס טיט׳ן
ו י  צנדינם dp tv חאאגג א פארשירייט י
 ארונד האט שחמ גרוים v ג3ל9« ייי ײו

 תאכצן םיעאצ םקנשחייט. די געכאפט
,IVDV3V( 1אי «ײס וייער פארכראכם

 Dp׳nvn׳vt חאג׳מ אנדערע ,r«די אומ•
ײ׳ ייי׳יי משאאימז און  אגדאר׳ו יאל יי

,imvt פרייאמי און נע׳שיכור׳ט חאכין
אייס־ די טיר׳. שסארנצן םארמןן .ווייא

i f u u s s i a a s a a i iS i a  s a a a a i  a e s e M S i— - ̂ - —- p רענוננ rovT i ogn ט^ג יענמר וחןן 
 ס׳וזאט און אכקוםצן אין |tt£vnvj חאם
ן חיסטע־ אאומאטאימ או פארשפריים וי

 2000 יאחי־ פין׳ם אגפזדען דאס ר״מ.
מן צו שײנט מ ח וױיגי• גיט זיןי־ סים נ a ^ a a e s w a a e  w m s,— —א , —ן * •—4A״  t e h •  *kh I p נער w c אבער ap i ,םאל onpt dp *it 
 פאד צנסיישענ ״|p |**t נ*ט מט1 אוי^

 סחד v׳iv**t פאמיסען יאט1 יעגינצ די
o שיאט׳מ• אזן רצז w  dv א ײירקאיו 

t^ w חןר פון סוז• דער — וחןא̂כ חןר 
0 1 D7Jni “ylr’DDvgO’itpPיד ?lF3y 
*t* v* ןױים וױכטינער Dgn י*ד נױר 

w נע\ r נױר נ*נרי\פ*ן, סױם find אוד 
מ חוחו  מוים וױ וורכײםען םעואי

tint ong ogr נעחס W
■• * !A h  sesvaSA S M w s a a a s s a m  M s a a ^ M i a as ^------ h תנו סןחױאלזן גרעסטע די מ מ מ אין אונ

״1 ^ייי די דאס ; װ׳ןאט חןר «ן נעשיכםע דער ®:0 1*1?" י
”v i נאאד dpii ארדניכנ ntfv י ײי מעײי. יאל^י כע עטא t או ו

 די דאס און םארנאגנצנחיי^ זער פון
מ נייצ מי v 11 סןי v שױן t*v או n*

t** קרינען, ניט אנדערש עט D״t in** 
דעדםאר. ^nvvv3 ױעאען

ע מ ש ר א' ע ע .ט צי לו ^ עז ן ר  פו
ר ע ר א מ טי ל א ס ב ל א ק א ױ פון ל

ל ע אנ ש ע רנ ע ט י. װ. נ. ל. אינ
■ ■ ״ י •

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 

May 9th. 1919, as required by the 
,1917 ,of Congress approved Oct 6th 

known as tho 4Trading with the
“.Enemy Act

 (־VB די |i6 םיטגאיעדער, די פיר,
 קאאיק אאסאאס: אvאינםערנעשיאנ גענדע

 םײסערם, נודס װייט ;4 אאפ. םײקעים,
 טאטעריי־ את םייא««־ס איידים ;72 אאק.
 אןד רpטvp און 101 אאס. טײאארס, שאן
 פאסםיטיגנ v ביי םארזאפעצם ,110 קאא
 טען1 דצם באאטימאר, האא, פישערם אין

 טאם םײנבערג ח, בר. סיט ,1919 טאי,
 #מענױ אײנשםיטינ האבען טשערמאן,

רעזאלוציאנען אנעכדעvפ סען
 נאיױ זאא מען tv םאדערען מיר )1

; נעזעץ ״עםפיאנאזש״ דעם אפשאפען
 1« רעכטע די tv םאדערען םיר )2
 םרײע און ■רעםע, V**1d רעדע, םרייע

 *3vvp צוריס נאייך זאאצן םארזאםאוננ
; 1װערע אירט

 נאײך אא1 מען tv םאדערען םיר )3
; תםאאנד פון חיא די צוריסציהען

 נאייד *•צ מען tv םאדערצן מיר )4
v |P” ^V3אp ,רצאינ^זע, פאאיטישע 
 נצפאננענע אנדערע |1א אינױסטריעאצ

tre אײננעשפארט זיינען ווצאכצ n v i 
1 ivd1א םאחסח, װעגען טייגוננען יי,רע| 

tv ז מעזvאויםחערע! נאייך א v^ פאר־ 
; םאאגוננעז

^ ivtv'vvt מיד )5 v  tv .m n vv 
ט1ערא יאאעז  וטיסען—נ »t irivti ינ

 ארײנםי־ jnv פארמע רעגירוננם וייערע
־Vitpi געשיסט איו «אם חיא םין »1ש

א 1סיי ימו ; —אייו
iv םיס׳ יראטעסטירען םיר )6 rn i 
nvn נשטח *פין v m\ מ די טי או  ■א• נ

iro n t איחןן אויוי pv ,רוסענתן, פויאען 
אנדעחג |iv מאיציזנן, איהראינא,

7( dp וואונש חןא־צינער אמזעד איז 
 טאחװענ־ די םיט אײנפאאננ אין ואם
 סאננרעס, אידישעז עושטען פיו נעז

 א*ן נעװארען אפנעחטאטען א;ז י וחןאכ?
 סאנפ׳ר םריחהס בײם אvt םיאןןדןאפיא,

 *V* פאאקאנײו ijnytt נאראנטירט רענץ
 די פטר חוכט נ^יאכטאע אח איטישע

 אין ייד |Pt*rpi'-**t מאי וארס איחזן
ipdvd vddv*ovp און wit פאד?רען וײ

ov
3( dv ױ איז  דאס וואונש, אונזער אי

ov ?ר•־ זא  אינטער־ מאסער אזן דכן
מן שטראמן ם ײי  vdjvd* פרידענם גיי

מ. רנ י׳י ^ מ א -׳ מויטנסידט יאנאא—ײן

o נואוניערנ^־ע די n  ivivii ivt 
ם מאט־קרחיס אאוטיממ גי די איו,

s s A s e s s ^ e a s s s i a  aaae■• s a s a  s a s e a i a m s s s a i i l1םי שםטרקחייט i n רעוואלוציאנז 
*VD •ח׳ס שײאמייט ד♦ ג*ר כטײ׳מת^

m.*. • i i i f t e v e e e e s e a s s  eai a s s A i s s s s a•די ■יסיוליזס f*pgo yg^oggpF יז■
saaaeaM a^■ —* i a e i a  ae^esaa^a  s e s a ^ a a s S a  a a s—4 s an #|p 1̂ 11*3  ̂?w ליי ijnin ]t דחןחמן

dpdd'd w*t»*>se*ivp i ניט• זיו n
i a a  i  a a  a  aaa  > > a a  ■ aa  a aa *  a a —a s s a a  a i i aDgn לו^לינג• ?fysipsyJipodTi, וױ

a a a A ^ a a  L a t a a a a s  a a i s s a 4 a a  S a a a  aaaaaasaaaaapopivp אייײ׳ור א*ו nivii? חאאסס 
tm איז וועאבער ■אצטא, tov *ttv tvttvi 
o גים האט טייא קײן ואט נעבוים tp m 

m אױםגעריבען m נעפאר IPd**iiy v 
ר אין םאא א*ין סיט t*v נאר טי*א,  א

 שטיסאעו. אויף ipivttpi צמאוטען צען
Dvn סאחםח m פי| אנשםרעננונג די

 את ׳ותים 1צ j**t tv |Pi*nyio»nv זיו
r איצט ivnvt סיר t  onv 1« די אמ׳ח-

e a a a m A A sa sa a a  a a a  g aga  k t u s s s a s ■  as i g f a a s a aypipu^ ס סון ז יכסערנזי•I י
 avnvyv•^ די סטפיטטאיזם, צי^טאען

m *Dr pipa פין i n דצאייואטער vi־ 
o םון כיידע n װעאט־ יטטא*סט*שצן—ח 

 מאט־1 קטפיסטאיסטישען פון קדצדיט,
ntvn^ 3 םין עקס«אוטטטציעv*ivd)iv* 

tviv*vvt vo 1א| ipet^D, אינדיוױתט־ 
 אינדוסטרי פון |ptv*vvt*)viiv איסטישע

 ם1אײנענט םון סאנםראאיתן אט1 און
 *ve m**3Vi vt*i טאע .dvvot דורך׳ן

m vii ,in 1עאע11 אין צרפאסען tnpo 
inv* o 2000. ניט n  onv |**t

o װיא איו n  ivtvovs n v o r
WW3 JV3*>1**01VOC1V

m  tie ivo רעייסאוציע םסציסאער evil 
DV •tv Doip 1אי VIVID |**P D*l Ittvo 

tie םאאנ1ע tie )vonn in v יזאםסס־ א
0*3 VIVID |**B mvo t*V DV J3UP11V3

tie ,m*t*iviiv tie ,אגיטאציס v tio 
 tvovo *i tvn*nv, *י dvvvid אאננען

3*t זײ tv*»i>viin *i .iv3viiiv tnvii 
Di*t*ivnv divu ײחי i n ײויד א  פיי

ipo קראפט i  tie* אומ־ עסאנאסישע 
i  •inipov* םאפט *i  t*v iv3*iv orivi 

Dvos ivd**3iv *i tie nvn איי■ נאך 
tw**t **t in פארסיו •vimv3*v dit 

 v tie Dove| חייאונוס *i פאויז םען.
 **V I VP IV'vnVfWP אא־וועאטאיפער

11 n  |P*131V30א VI |VD*11Y t*M*
invii ײחי i* .סאחםח P'tio on  t*v־ 
tvi*i 1 אס11 צזשסאנד* Di*DVi o)vii 

 ע?ס«אואםאציא<ם׳ *i איצג^^ײגען זיו
Dt*>vo*DVP i n  j*D9venv tveenp

 msviVPP |iv. םאראאיש םייט איז
i .אאננ  ivops* םאחםח i  |V9vn* 

t**or iveiDvs e םעאיואר )r iN n  lie,
IVo**w*iiviid*ii n סאייתמ n iv  jiv

p**id v ,in n יין ?אאאניזאציצ* Vi v* 
pm *v *i tie ii^p'iioiv voips't 

v ivo**3iv|* .יא׳וסטעא״•
•i  ! vd*ovp onv

■ m,r r )  .e .ואישאסאװ, ד
3. ■t*pn. ־׳■

*־oirvpp iv iw ipxrtvu»v *i ײיו
ikMS^aaaaa *vMaaaea a a a a  k a ^ a a a  a a | a a a a  ajymsdjww ,סיססזןס Dgn יז• fjniFi וויגסזנ״

**•f r o*— ,iiovi j**t t*v )v irw i
a t a s s A s a  e t a v a  a a i^ a a a *  a a v >a  a a ss a S A iaס׳מדמ ♦?pfyyi yp אימנר un* טוגץער
a a s  m 4 aa a a v a a  s a a s a  a ■  ea^a  assagf™ יסים׳ ז*מן יי איו “ m m  v?v

m*» m  ivd firm m jpnpi ivi**) •aiftAia >̂4* a a a ^ y a s a  a a sa  s a a aפין דזלנ urnno ■אין P37VH די Tjyu
Vt ovn o**n ,מגויםיוס nvn o n  nv

a a t i a m s i a e S i  ̂ a a s a s a A a s s a a a s  a a a a a a a s a a  aaass■ sag sjpo*m on r* וױרקולאזדאלק dpoo'd
*vd’bvp m  .o*inp o n  tvnvi t«v

pi jpan tvo^)nivn m- איסט  |iv 
ivi מאז־, סים ויס oBvrvi ir*t om*e־

a i a k A k i a  ■ l a a A a a s s a  a u i m aaassggflaga a a a a a  Dndd3 וױרמלימ Din קרעדים״,, סיס
iipn n 1«א  j*v סןן׳ם newpoiivo
m׳ run tvnpi t*v ,iv)iivn m v

 ײאס אnחאנ סיס׳ן פאתא״ו אין קאיין
t<* ״t*V P3*13*V ■on <|P3*10V3 JP3V

m  irw סחוי״ט׳ o n  iviivi t*v o n
MBdEAfllg י A*** gaga aaggaam agM ז1ג*לז9י7אינטערנא פון סיסםעם גדייס^
rivi*t, פין o*mp iv^iv*vvnvo3*v, 

*V> o n  t«  n vn wr> tvtiyi t*v oyn 
ovn nvn o •*סווא*סס*ש?* n  îvoo'D 

n tpsnepi o n* פאוט IPPVb dip
la^aaaaaaa■■ ^aas^a •••a a S is a s s s S S  aeaeiaaaaSSaivwnyp, קערסזןר דער איז וךןומער

v no in 11*יאוצא ytivi tv^vova 
jvH rnvn ooii ivo ovn o**nptinp 

*n o n  in im o n v  ipo*m w fie 
ivnvp i n  |tv f in tu n  nvn א*וס

tfPSpy l"e ק«ולס,
’0*1 ••)DV Dtr tVIV איז VI VO’I*

iin**)p m א*ן v)v*o o n  ,lP*ovnv3 
iptio tv n n דארט dvi |*v tnptonv 

rV**t l*v ^גאכס־סאיי m  t*v מא־ 
ips 3*( צייסמגvn *i o n  «i*o ivtv 

T t iptio i m»MV n yi tio ivriavp

o n  ivo*'11 1*0 JTi o**nv |**P |P3
3 *i  i«  ivo**nv *iןו1יא* l*v oi**io

 tut ei»oDVW3 e*i tvi**t פו׳״יהייױ
m  t*v ^*iviiin צ*יס t*v D in ovn 

o n  fw phfoi' ivb ipt**n nun vo*i
aaaaa  ssaA siA A  aaas* a a a a a a a  aeaam t a a a a a a a sa  a m  a a sגעגענדמ פארוױסטק די זװf, וועלמ fyo

n n• נסאי ivo om*i ,tv*i3D*iv m*n 
o 1יא8ס n  ,ivd**ii i*o .iv o*i 

 in*•) mn**N 1•« ivwvo ס*איא»ן
fie tv)vii vpnpov i*v in  ,ivmn 
in n  opos’rvB o*ir ivooppi c n 

.1**1• o n  ivo)niYD*iv oiv mpisn 
ippnsvB mipt*io o n  /Ivd**i* i«* 

vi*rW tpiv*)•® JS fiן inpor לppר l*v 
iiv ,von••• fie ijv> tnv* אין •vov 

vp*i, גאסש •*itv ivi**t ivopnn 
*p&pt n m **» *i ivd 3*i3piie*i3 

inpor tviTvonpi in in io י^1איי
; m**>p i**p o*i tvsn  ivbivo i n 

i׳vo*3vii |iv שיין n  ,iw> ivi**t iP3*e 
n n  tv® ם1סא* ivi**v ; iio  |itt־o־* 

3iW3 e*i jpiyn tvi״ipo (pit ,o 
iw**t ipi*d^*ip ^n p s’v ivi**• n n 

i ו**א1 א׳יייו, n טראגססארט cpoo'D
I11PI ffO'l |V3**t DV |1V 0*3 D**31V

v divp׳inn*omv3 ♦מיאען, ד **io 
vd*i nv Ov )*•it ,ivmn in**) m vi
inn*D IV IV3V1V11 11•( IVD'V IUV3

o״»np m v  »i ) im mvi d*i jiv ,t* 
1*0, *V3 On IVOf tv tnv3*tim iv 

ivom  iv)nv*,
n ס^ײואסאיפצ (•v *i |tv o*ii

o )ri»*) פ**ססאאזיו?*יס1א •vi tpj**ti 
D*t13 IVD invupi 03V0׳Tin 1!**1D 

t*v ovn ,dvod’d tv)y*ioDni*v on 
*i  ivo invnvi tve)nviD*iv iV9*i 

ivo m**v jfi*i**ii *i i«  ivo*om•
**D .V)V*D *1 (ID 0**P1*0D1*1«3 m

iviiin fie o**)ivs ivo*t*ip ivi 
osnsvi ivan ,o**pi*tv)oo**aiv |tv 

3iv  *i in » io iv ״up• nv* ipo 
ivsv >non)o i n  ivo i)*ov ,mv* 

n 0*300 nv״ivi'ov’v m  o n  <ivi 
id v t*v d*i*ip״ mpo v ,m voni v 

1 ivtoonvױ *vs fie iv3)ri nvr*v 
too׳■ v lie m iv ) v)v״*vo*v von 

i**p e*i |p sn  •*t •onpivs v ivd in 
ovn o*o v*mp i**p o*i jiv i)pt 

«•* .iv*iodii3*v *i IV33VD1V3V m*n 
PD*ni V |Vtv)V3D*nv |V3n צאחא

*r  vi o m  dv m d*i)  ,i**vn4pi 
B *itv )ve ovvt » m׳i**» Ov *it )y 
ivd invnvi vsnovs ר#3יי *i  ivd 

on  DiimpivB iv i Mtv |w  ,non)o 
nv**t .Dnirtno nv**t fie o m 

viי) im * itn» י» |po)vn ♦•t n ) n 
 iri**o 4*03*iivd**v wvo*n נאר, ויו

rvivi•• no tvs••* o t*o ,vm iv •i* 
)ip סאסנסי״ס |w**t •*> dvm svt m 

nemos שי(ד*י o n  w * מ מי ס •
999^ksa^gaa^^geag a sag ׳ a s s a a a  g a^a  —i^aggma aa^agn^m agggif  fig •nfw O lfw ii IVdUVIV'״,

HI I III IJ

a v a a A A a  A a a a a a a  A e a a a a a a i3 din u n*“או .i n n
m  i*v i» איצסיו׳װ־

 i*m nvivntpvn *i •אאגס
VD*ni mvt tpsvo iv uo)up 

inv* tnjyoio i'ivb tps 
m סייטמ no jt)p*d lie ס*ימן 

.im ipovtiy ip)p*v3V3
IMAAA4 ftfea i a a a a  m a a a a o a a a A a  a o a a M aזמגלימע פון ק^םאנוײרס מחנות 

fiftn אױםגעהאאםמן סוזען
. ■a a f t a a a a a a a  a s i m a s a fjnin וועלגדp,״״ is אומ

A A ^ a a i i  A i a t d  a aa a a ^ ^  a a a a a a a a a A A ipiP3v*vovnn nipi**or
0|* 0**,130(00**1 J*0 ,130)1V 

 l*o ,|p«*( אין ןססרייו,
0*8*1, 0*1 0*13*l*3V |*0 |10 JV

dp ,0*113 inpt t*o no»in 
iv inv* tnjvotp ivd 

m< דאאצה  tie i3o**o m  o*i 
o n  IVP v o n • iv )n סיינ׳ח v 

iv*»i)vti אין .o**n m
1OD0 Tf 03*DV3 rn p in o ־

a s  a a a s a a • * ■ •  t i i a t W a m s t a i i ■  a a a a a  a a  a a a ag pg זױשסאגד. געםעחרליכען סעחר
a a  b a a s A A  AemaaAAA l a a a a a o a  a  AAAודגדוססריען fw w] »?זי שנױ 

is מיחסח״חונ, גרױםען זאחר
mvt o ,ip )n  4o,oooxxx),ooo 

opnoon ipoaoovi am 0 סון 
•3io m v3v**i)nn ,ivi*ivi 

iv )n  Mam vm*o ov)p די אין
a a a a a a a  a a a a a  a s a a A a a a s  ao aa^ivtie mv* V3*70V poo 

•n  m v  w**)v *i i«  in
i n ויס n n יו» irv זי h n pi 

,tfrw n  vt;oo*)vd*dvp m*o ,onp 
ovn 3 כאך«tva is 03*)*npm*o o 

main *i תחי׳ן־ *i  ivdpvo 
*«i  po'iu *i |iv tvooimvo 

l*o y t ipi*bp> o n  ovoriv

fie v e in  v)sp*m  vt*i oi*i**o
m  1*0 t*0 D1*3)V3 |10 .DVD

tio i)*bv a  ivnv *ivi 
a n  tie i*nvnDv i*iiv**t 

iv 3 )n  n vo אי«ם איניים jtj 
pr*oo*)vo*Bvp v)v 

Tt ivavn omt**o nito tie 
(Vt *t iio )ro ”i  iv o n 

IVdvs **t .ni3ti non)o nv**t 
tv mODV) |*K |V9**t «*t tv ,ivsv 

tioi *i iviV'nn יאויי **t m ) n 
t ivb ipip)  o n  *t tv ,ivo** נאי״ די 

1 **.o V3n0*1 13**סש(א •Vt 03*DV3 
fW 1300P1V |P01VOVOV3D*10 |P3)pt

10*3 I#d p*n v )v*div m*o o n  ivo 
tn*iio*nv ivi v t *t o n נאנסיאט 

 iy)v*v3V3*o ivd 10*30•** גוצאאז און
םוננ.

v vp*ivov|**) איז tmpV3D*nv 
i n  lie פאמיפסוננס •o*o v*dvvvi

opap •צסאנאםישצר אן .o'*piP3*t 
 rnen)o v^« םים כאאעסטינט נאסש

t*o ovn םאא םר א V) m  *it ivon i* 
•nUWoivD m  jib sin ip)viv*v 

o**v, און **m  *i ovn !*iiposv o*i 
n« «ס1ש«* pv p»iv ײו  tp*i*03**) נ
*HP t*v ,DP*vv) 1PPDD pmpo*)*e pt 

o*inp n  pv*o vpnvov־*i  ,w*vv3 
m nm pei'o  o n  tit moope vow( 

o3<)vo*bvp |p) vi. חאאטענדיג *onv 
r3V3**)iip3*o o n  ivo אײוסד פח׳ם 

*in*D303*D On ,Ot*%0*BVP $PO*OPB 
1*3 'Pf’tntfO OP !*13V3V3 |1V

l a )  o n  o n  ,tvpivOnoD tv dv bio
אױםהאצםען נאןייחאנעז װארשיינאיד

*n m  fie vaoo ivf3vi**or m  ivi 
.oDonvo**3־e  m v3v*vi)vii 

tve**ivnoB m tn w o  tie tvovt *i 
p»*ov«n״ olv)« איו v i  v t

1*10 0*3 D3V0 DV ,itv) DIP |**D |10
Vt on  ,p*DD*)ve*ovP t*o v*i *n 
o)n  o tpipi ipo)vH IV3VP ג*ס no) 
on) o*i3vnv3*oivi o די m  ovn 

 trvnvBvop 110 ivb*v3*ib אין
.o**pfi»3nv3 iyp*ev3

ג נ ענו ק ר ע y ■נ p ע ט י גו ג ר א
no |*pin |itnvo**3io *i
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m אונמחו פאו־ אםיאו םיןל צו ביסעל 
 חד א םאר נ^מענדדעםערונג. פון ציימען

Trrp»rpiSm צו ■ארטיי tranuB אי 
ר  אר־ דעם םון חאריזאנם נײסםיגעד מ

 איז ווערען םארשםאלט זאל תצ*ס כײםער
איבערראשענרעם. עגוואם וױרהליך

 םארעתמ^ די פון ודי^טינסםע די
 כאראיאמר *ייםוויילימן א םראנמז וואם

 זאל פאו־טיי סאציאליסםיש? די »י«,'דאם
 אינגמתזר *ום רעלעגאסעז ערוחןהאען

 «ן (!*רנעעאאנעז ווערם וואם ציאנאצ
n און באל׳מוױקע^ רי m >1אי יץ• זא 

 יאמנרעס סאציאליסםישען אנדער קײן
באםײלינען. נים

מ דא האבען טיר  גע־ םאל עטלי
 1אי .םאדערונגע!״ װארט דאם ברויכם

 די םון *ראנראם dpt םיט פארבינרוננ
 שבעלמ איינענטליך וועםען צו לינקע.

 «ײ אויב םאדערונמן? די ארוים זײ
 פארטיי tpt םח אפעאאלםען זיך ווילען

 צו טא אארטיי, אײגענע אן גרינדען און
 1םא דאך סענען זײ םאדערען? װאם
 אינ־ נאנצען אין און זיך וױלם זײ װאם

 איז זאך די פארטיי. אלםע די נארירען
 דוהא גיט זיך װילען לינהע די אז אבער,

 האבען זײ ■ארטײ. דער פון אאר״םען
 אי| םארבלײבעז צו דאנענען נאמישט

 םיהחע לאזען זיי זאל םעז נאר אוינ איהר
 האםען ויי װילען. ױי װי םארםײ די

 ,W נאציאנאלער ?וןמנרער דער אויף
 *Pit? אדער םריהער וחנמ װאם ווענ׳צאן,

 אריינצוקרײ װערעז, נערוםען מוזען םער
 זײערע אין אארטײ tpt פון לײצעם רי גען

 •אייננע־ זײ זיך ןןעט דאם אזיב הענר.
 פאר־ די וועט דאן גומ. אודאי איז בען
 1אי װעחגז אעעפיהרט גאנצע א אלם םיי

ל>ד די m פרינציפ?! די מימ איעפלאמ

 - *   r  a ■■■ « ו ■ ■ t alii fm זיין םים הײבעה n  fln o ip r 
 pp־ אלע האט כאראקםעד ציאנערען

Fw ביםערען א נעםיהרם יאהרען skp
■ די מים אי בתים נעלי די םיט ם ץ  או

»f חאט זײט, איין פון םאד• זיין ♦ 
- די אריבערטראנע[ נעקענט ניט מן ג  או

א די סון סװעטערײ אוז דריהוננ  £90נ
B האם זײט צװײםען פין און f o w  tp 
 פי«ד פון אוגםערטענינקיים שהלאםיזמ די
% ניט םאך. זיין םון ארבײםזןר לע  ו

 אתאניזא־ קיין ציים יענער אין בענד־נ
*l«T, אינטד־ די בזמויצען זאל וחגלמ 

 ארכײכמד^ איינמלנעם םונ׳ם רעםען
ts 1אלײ םוזען זיד לײבעל פלןגט tv n־ 

 חײסעיד זײן און בעלי־בתים, די ׳*םעלען
j(p צו נעפיהרם לזאמ נמספעראמענט n 

 צו׳פלןומן זיד ער םלענט טאנ עדעןז »ז
 &jn bit הבית. בעל אנדער אן םיט

 § נאסע} דער אז זוײט, אזוי נעבראכט
 שרעקענם־וז^מ^ א נעווארען איז נעל

 jm ארביינמר און נאםעס די צוױ׳צעל
 מװן■® איינפאד איז dp ביז פאך, זײן

 קרימןיי■■ *ו לײבלען פאר אונםעגליד
aפ לאנג מאנאסעז און שעפשינוננ, m 

 mar און ארנײט אהן אתםנעהן לייבעל
 pjffi אינ׳ם קומען לײבעל םלענט טאג

« באנענענען ‘צו םארי־קװארטאל אג ק א  כ
w האט ער וועסען דורך ארבײםער, n n 
H ער אעבר ארביים, צו-יוריגען p e 

 קרי^ןן נארניט./ םיט טאנ יעדען אוועק
 pragniD זײנע צװישען נאר ער פלעגט

V # שנאפם״ א טריט, א ארבייטער. 0 
 מן1בחמ אנ׳שטאט און װ., ז. א. ניער

 לע• •«ו פרוי דער פאר נעלד ?פעס אהיים
 י|■5 א אפט אהיים קומען ער פלענם נען,
 מבראכם האט עס און ׳איכיר, םעל
 anm צווײזעז קריענערײ נײע צו מאל
מי זיח וואנען ביז םרוי, וײן און » פ מ  י

t און פארלאזט. נאנצען אין איהם r o■

ײדיר ע»עס פחמ װײב? דײן jpjpn ב
v איז עם און  k f ir״;yr !עטליכ

 ער ווי אזוי ל״בלע) ipp p וױ יאןצ־
 אר־ שיטר, האלכ שםזנדינ יעזם, איז

 דמר אױו ארום זיר װאלגערם ניט, בײט
 באקאנטע םארשירענע אין םײד איסם

 אינסםי־ פאלקם נעוױםצ ^דער סאלוגס
 פרייעז א געהאט האט ער װאו םושאנם
 אטאיי־ ןײן פון חשביז אױפ׳ז צוםרים

רעפוםאציע.• נער
 ותלכען פלאץ, איינצינער דער אבער

 הײם, אלם.זיין נאםראכם האט לײבעל
 אם האם «ר וואגען פון איז זאנעז, צז זא

 גע־ איז חיונוו, זײז נעצויגען םער״־םטען
ײמ וחןן  ױנ־ אידישע גרױםצ די םון א

 חויפט־ איתר נעהאט ראט וועלבע יאנם,
 נא־ נומערירםצ די םת איינעם אין אפיס

 אויו• םעהטארי־קװארטאל. דעם אין םען
 א נעחאט לײבעל האט יזני^ז דיעתר

npm. גריג־ ערשםע איחרע םון וייענדינ 
 IPDorw דעם פארברצנגןכרינ און דער

 ארבײטער די םים לעבען זײן פון טײל
 אויס־ נעקענט ער האט פאך, דיעזען פון

 בעאמ־ און טוער אלטען יצדען געבונדען
 םלעגט אחער און ױניצז. דיעזער פון מען
 אדער א«רוהען זיך נאר ניט tPoip ער

 ער האט דאנען פון נאר םארברעננען,
 יעדען ווײל חױגה, זײז נעצוינעז זוירגליף

 ױניאן דיעזער פזן בעאםםע די ווען שב̂ו
 םלענט געהאלט, זייער תרינען םלענען

vw אחער ליינעל jpoip אייד vtyp] זײן 
 וועלכען שטייער, נעװיםען א — כעהאלט
 ארױםנעלענט. אלײן זײ אויזי האט לײטןל

 נצסעז, ניט דאם ער םלענמ קומען און
 עם איז צײט צרשטע די ?אלע?םען. נאר

 אנער געשיינ?. םרײוױלינער א נעווען
 אלױן זיןי פון עס זיך חאט .ביםלעכוױיז

איז .“cpro״ מין א אלם אויםנעארבײט

 ױניאן־םיפעס םעריע דער (פון
כןלביםש. א• פון בוכזואלד j פון

dp א ׳טויז איז  עםליכע שעהנע '
 אויא לצב?ן וו?לכע ,iprjpn וױ יאהר
 «?ל־ די, איבפרהויפט איםם־סײד, רער

ײמר דצר אין זיך םישפן כע  ’ארביי איד
 W אםט זיד שםױםיןן טער-באוו?נ«ננ

 nnjpnptD'w םשונה׳דינצן א אויף
jPwpa, אלזד געצויגעז האט וופלכפר 

ם. מענם א«יי  הוײ א םאן, א אויפם?רפז
 עטװאט נצנאננצן איז • וועלכצר כער,

 צעריםצנעם אלטען אן אין אײ:;עבוינען,
 *ירי־ שווארץ * איז אים?ר און אנצונ,

 םאי. אד?ר האלנ?ר * אהן העםד, םען
איז איז ■נים זײן םון הוים די  ז?הם בחיזי

 םון ה*ר די און ,tip pnnppnp וױ אױם
 פארײאיד ווילד איז בארד און האפ זײן

 inptD’w 1» האב?ן האר זײנ? און םען״
 שטערז, זײן םלאקם. נ?רײנינם? נים װי
 3PD*’in!n«D שם?נדמ און הויכ?ר א

 ברײמ? pbv'O םיט טpהאpדורכנ איז
 •2VOV זיר האט op וועלכע אין ?נײטש^

 גלאטעראון םאדים דץ א jpj’ipp: דינ
 tP3*n זpרpטr הויכ?ז זײז רpהינט פון

 אוי־ איראניש? pלוגP *װײ »רויםג??ו?ט
 opippi הליךpםר ה«ב?ז װעלכ? נען,

וו?לט. ד?ר אויף
y דיזען נעםרצםען e w a\ 1 האטPB 

 אין םארזאםלונגעז אויןז םעהרםטענם
שאנס. םאלקם םאבשידענע  און אינסטיטו

 באלד מען האט נע?ומען, איז ער װאו
 האט ?ר אנוו?ז?נהייט. זײן דערםיהלט

 »פט זײ?נדינ הערען. נ?לאזט באלד זיך
 האם צושםאנד, האלב־שינור'?ן א אין
3U זײן זיו '«nn p t” n׳p שםימp באלד 

.jP3pn געלאזט

 *ארםיי די אז פינקם, צוױיס?ר ותר
 בלויז אניטיר?[ אזן פראפאנאנריחק פוז

 קאפיםאליזם ראם ארונכארװארם?[ םאר
 דייד א דווך טאציאליזם איינםיהרעז או;

 ענט־ פראלעטאריאט, דעם םון םאםװא
 ןppלינ רעם פון זײט פאזיטױוע די האלט

 םו| זיך אונ»װשײדט «ר םאםין. אגי
 אײז אין בלויו באלשאוױזם מםיש׳מ דעם
־ נ י י א אממ באלשעוױקעס די ;פרם

 םא־ וױבםינ? נים קלענצחג צו טאריש,
tpurun, גים אי פראהםיש, גיט אי איז 

איינרמתםםול.
 אפשט׳ד רא דאריבאר זיר וואלא! םיר

 פוניד 10 די םון איינמע אויןי בלויז לעז
po,{ םיײ אונז?ר נאך יײנאז וואס די צו 

נרונמאװנע. םאםע די גאך מגג
 פונקם װיכםינםםער און ערשםער דער .

 איהרע איז סאי פארטיי, די אז לױםעם
 ילאב־ נאצ־אנאלע די אק םאי לאהאל?,
 pלrםאצ פון אפזאנעז זיך םוז םארםעז,

> רעפארםזן.
 אויסגעדריקט ותנרט ■וגקט דזנם אין

 ד?ם םון ואנ?ן, צו זא זייט, גענאטױוע די
 םאציאליזם. באישעװיםםיש?! לינקע;,

 Pהאלב pj״p רעפארםע;, םאציאל? קײנע
 pםאצ'אל שלאםםערלעך. pj״p רםואות,

 בלויז אױםפיהרען jpd ;vp lפארםעpר
 pבענדyצנpזpנ ?קזיםטירענדע די דורך

 אר־ די אז טײגמ דאם קערשערשאפטען.
 dpi א( זpנער.ם און jpjppnpw בייטער

 ̂־Pn שסאאם, םארערנעם חןם פון נעבוי
 «־י איז אינםטר\סענט אן בלויז איז ג?ר

 האל* צו ?לאס הערשענרע; רעם םון ה?נד
מאם?!. ארבייטער די צוים אין םען

 רע־ םאציאלע jpopj |pj״t ppj'P די
< צום וױ םארמען, » י י  ארביימער־ נ
 א םינים, אל?ר<יי םזן Jpרונגpםארזיכ

 רערםאר, אויך װ., ן. א. לןין, םיניםום
 רעוואלוציא־ דעם אײן ןpרpלפe׳ זי.י וואס

 פראלעםא־ dpi פון באוואוסבזײן נ?רען
 1פי זין רעם אין אז האלם^ זײ ריאם.

 בעסער. אל־י ipnp װאס איז םארטעןpר
נאהאג־ ױ?לען ארבייטער רי ערנער װאם
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 נעווען jpr't דיזע ?עםםער. הײםער און
 נע־ נפווען בלויז זײנעןי dp פיפצ נים

 אנגעפאננען האב?ן וו?לכ? .צ?וזלט^
 נאך באײעטננ דער אין ם?טינפײט זיי?ר
 אןן צוריס. יאהר צ?הנרלינ פאר א םיט
Ptn אםאל זיינ?ז jptipx אינטימע נאנץ 

ר זײ װעז אין לייבלען. םים פרײנד  מ
jpxxpx זײ האב?ז י?צם, איהם dpbp א 

 xnxpnpi שאנדע, און צער פון נ?פיהל
 אב?ר צזשטאנד, jpx’oypm*״ 1אי ו«יהם

 ניט ?ײנכזאל איהם Dip ציינ?ז זײ
 'צו רעד?ן או װייסען זײ װייל אוזים״

 מען אוםזיטם, איו dpt װענ?ז לײבל?ן
 .tprpii באלײדיגם טר איהס םון װעם

 אל• tv ײי איסער איהס זײ ב*נריס?ן
 איהם סיט םאכען און בא?אגטען, םען

 צושטאנד. *שיכור׳ן1זיי םון שפאס א
 «יך פון האט װעלכ?ו־ לײב?ל, אב?ר

 פאראנםװארמ־ prp« ארונט?רג?װארם?ן
 באצוינ?ן זיף האט שאנד?, און ליכ?ײט

נלײף. אלעםען צו
נ־yלp דעם ביז גרעטטען רעם פון

n נערעדט »ל?םען צו ?ר האם םטען p i 
 נ?װי־ א םיט םארהאלט?! זיך און דו

 איײ און וזוצפה, אײנ?ן־ארטינ?ר סער
שפראןי. נעךנעשאפ?נ?ר

 פארזאםלוננ א אויוי האם tp װ?ן
ipdipdpx אייdpi פיהר?ר די םון tie 

ר  נאנצ?ר tpt tpnpii צו באװצנוננ, ת
ד םיט באצוינצן זיד דיפט ?ולם  ארץ יי

 איז ווצלכצר לײבצל, םל?נם און׳כבוד,
 נאך אינטיס tpiipx פיהרער דיזצן מים
 אנרוםצן איהם צײםען, אםאלינצ םון

 אויםשרייצן אין נאםצן tpomp ײם3
v ir 5 אip פאר־ «ריג1ייר. זײן םיט 

:שטימע שיכור׳םצ
 םאכססו d*ii ! באי העלאו —

dpbp ? בא־ ניט, דיו טען זצהט וואם 
 האםט ? הא לייב?ן, םון ייר האלססט

 אל־ אן IPDP3 ניט דיר ואל איד םורא
Tprifiip jpd ? ,זיי טא, נו PP8D נים 

p״t 8 שטיפ און חר8 דבר tpdxi8 ר״8ם 
^ op ׳£ויט?לם?ן pdtpd ,ברד טרי??נם 

•IPcu TPT דער,
c TpixpepiD83 iprלpפיה־ זיך נט

 jib ײטnנp>pרל8D 8 אין אביסעל לען
 לײנ־ xnxpxpp אבקר נ?גנ*ש.8ב דיזער

 ד?רלאנ־ יהםtp 8 פל?נט נוט, גאנץ לעז
 יהם8 שםײב?ל 8 מיט און האנד, די בען

םםבעה. 8 האנד אין פ?ן1אר״נשט
 האם םםבעה׳ם אזעלכע פון אט און

 הינ־ ון8 װײב הײן ?רנ?הרט. לייב^ זיד
לײב?ל ימז ניט פיינער טמײעפט דער

ייגקע. די פוץ פראנראם דאס
m m* י שטענדינ זיינע; לינסע י בארעכ־ פאל

tpecnp ant ,אונוער אין •לאץ 
₪  דזר אין שםרייכ opr פון סונג3|<^א1

פארטײ. םאציאליסםישער אם«דיפאנ?ר
 אז םיכום, א אןיןי tppxpr םיר ו\ייל נים

ײ ״ | TPD3PTPX TPT tPr»t איז צד DPT 
 D3ptpxdi8 און נערעכט פון שסרייגס

t»p איבעמזױפט וא t” P זיין. ניט פראנע
 פאר זיך םיט שטעלע; tpנלpםלי צווײ די

 dpt אין tp«iopTor נאשטיםטע צוױי
 ווי אלט אויי זײנ?ז וועלכ? סאציאליזם, ; *■

 ויס?נשאפטליכ?ר1 'א«זי־נ?רופ?נ?ר דפר
i- • םד א נים אויב אלײז, סאציאליזס r\m^v 

 ליג?? די מיט האלמען םיר אז אוגעץ אוץ
 םאר־ אדער רעכטע, די מים װי «מר

einup, זײנעז וײ ניט. אויך מיר וױ<עז 
 דערםאר, עדמםעךילאץ צום סוראכםיגט

tsm דעם ארױסנעילאזען דאס חאבעז זײ 
 העגטיןד די געםאז מיצײדער א מומי-רחי,

n  S די און אארטײ אםיציעאזגר דער 
 די םאר םאדםרעט. זי װאס ײמצייען

 וועמ חדר אלטעז דעם פיז ^|#וןױוואיםםמ
bn װיםען צו אינטערעסאנט זײן אםמר 

 אנ־ טעארעמישע גיײאאםע וײערזנ מאר
 אונמער׳ציײ זײ וואס םיט ?ײנצן, גרייפעוי

למע־רצגע אלסצ< די אזז m יעז

ת םאציא^יום דעם ן v ר ה י & ו צ די
 וײיל אר^צטאדיאט חנם םון דיהטאטור א

 באנוגצנען אינקע אמעריהאנער אנחנר^
״ םימ באויז דערוךי^ ?יך א ו א ו  נ

 איינפידורונג דער פאר ן ע ר י ד נ א נ
 םיר אוםז. דעם אט 51אוי םאציאאיזם םון

 אדער װיצאען, צו זיך ניט דא םײנען
 סא־ םך א םאראן זײנען עס מטעכען.

 *pn דער אין גאויבען װאס ציא^יםמען
 די וחנן פראאעטאריאט, רעם פון םאטור

 אז דענקען וועאכע אבער רײף, איז צײט
 דאחי פראפאגאנדע באלדינע דירעקטע, די

 די איבערצוגעהמען אױוי אנווענדען םען
 שטאאטס־אינסטיטוציעס עהויסטירעגדע

 װײ אינהע די אוםן. געזעצאיכען א י1אוי
 פראצע־ םון דיהטאטור דער צו הוםען צען

 איין סיט יזם5סאציא דעם און טאריאט
 דער וױ ווגןאריערי׳, ״סמיעסטא

 סאציאאמד אנדמרע וחנחחננוי זאגמ, רוס
 מוז סען און דארןי םצן אז \,vpun טען

 ציע^ דאזיגעז דעם צו נצהן
רעםארםען. סאציאאע דורן דוקא און

 די אז אינמע, די םיז פאדערונג די
 אר־ די איבערבויען הע^פען זא* פארטײ

ארבײמער״קצאס דעם פיז גאניזאציאנען
פדגװצרערעװאאוציאנערען פיז באדען דצם אויוי שטעגד-גגאן om וןיג- זי 6ווא חנכטזו, די זיך אזען5 און הע,הלאמ, העחפענדצן דעט סון ומדען דעילס  םשונה׳דיג דיעזע באגעגענמ םאא עמעןמאזױאליםנזעז

 געג^יבעז זײ זײנען םיגור, אויםשחענחנ
 : געפרעגם און םארוואונחגרט עםעהן

 ער קוםט וױ און ? דאס איז ״װער
4?׳ אהער

מעהרסמענס איז ענטםער דער און
:געװען

 דאף אח דאס װער? חײםט ״װאס
 ניט קעגט איהר אײבע^. אונזער אייבעא.
?״ אײבאעז

 װעאכע * מענעען, די װיר^יד, און
 איסט דער אויף צײט אײנגערע א *עבען
 אר־ אידישע די צוױמען וןוםצן און סײד

 אוױ גקווען מוין ?ײנען קרײזען, בײטער
 אױםזאהצג־ םמונה׳דיג דעם צו געװאוינט

 אז *ײבאען,; האאב־שיכור׳ען אפט דען,
ײ ורען וואונדער א געװען זײ עפ־איז אי

 נ*טט אי איז ױניאניזם, אינדוםטריעלען
 סאציאציםטײ די ^ינה. ני׳פט אין גײ
 ^ר1אי ה^ט אמעריקא אין דא •ארםײ שע

 אאס ױניאניזם אינדוסטריעאען נעפרעדיגט
 םארם װירקזאסע מעהר און בעסערע א

 פארטײ די ארגאניזאציעס. ארבײטער פון
 די אויף קרום זעהר נעקוקט איםער האט

 וואס ווענטאעך אוננאטיראיכע קינסטי^יכע,
 צװײטער דער פון ױניאז אײן אפ כײאען

אינדוסטריע. דערזעאבער איז אי״ן איז
 םון פראגראם דעם אין פונסט אײן

 איבער־ אז ארויסנערופעז ה*ט יצינקע די
 ך^וס םליגעא. רעכטען דעם אין רא^עונג

 פאר־ די אז פאדערט װאס פדנקט דער איז
 ״פאר־ <ןײן פארשפרײטען נימ זאל טײ

 דרויוען זאא נ#ר ציטעראטור״, עאטערטע
 מיט אײנקאאנג אין זײן זאל װאס נײע

 פיציעגעא. אינהעז דעם פון פרינציפעז די
 צוגע־ *צײטען הײנםיגע שוין איז מען

 אלנעסײך די אז געדאנין, דעם צו װאױנט
 פדיײ םון אידעאאעז הויכע אנגענומענע

 אב־ נים זײנען ^מאקראכיע איז הײט
 אוכמ&טענ- געװיסע אונטער אז סאאוט,

 זײ מען קען צװעקען געװיסע פאר אח דען
 אונ־ נאנצעז אין גאר אדער פארבײגעז

סאציאאיסטי^ע א אז אבער םערדרײמן.

 טאםער אז אזוי באצאה^ןן. איהם עסוױדער יעניגע די
 םון אײגער א? מאא, א םאכען זיד םאעגט

 םאר״ שבת א איחם האט בעאמםע די
 עפמס איבער ח*ס זײן נעבען צו טעה^ט

tv ,באיײ איהם אױ\י עס םאעגט אורזאמו 
 עס האט מען און חוב א שטעהן בען

 װאזי. voopvi די אפגעבען נעמוזם איד״ם
 הא־ וועילכע די וױ גוט אזוי צײבעא און
 געװיסעז דעם געצאד^ט אײבאעז בען

 םאר באטראכט גיט עסי האבען ״טעקס״
 חוב, א עפצס װי אזוי נאר נדבה, סײן
 חאכעז אאע *בװאהיל #איהם קומט װאס

^ד. סים׳ן מוט אײבעצ וואם געװאוסט  ג
 וחנט דאס אז ויכער, געווען איז יעדערער
ם באײמן  האט דאך םאאוןמןיפער. מי

 גא־ א אאס באטראכט ניט איהם,היינער
 באהאנדעאט ניט איהם און םעך&יכור

 זײ האבעז געװאוםם װײא אזעצבען, אצם
 מאכען און אײבצען ענדעחגן אז אצע,
 איז ער װאס דעםזעאבען םאר צורײז איהם

 עם װי מעגאיןי, אזוי איז אמאצ געוועז
 אײ און זין, די אפצושטעאען מעגאיןי איז

 יצײבעא׳ם געװארען עס איז בערהױיט
 סארט אזא םיהרען צו אעבענם־םיאאזאםיע

 אור־ די און יעצט. םיהרט ער וױ אעבען
צו אייבאען געםיהרט האבען װאס זאכען,

 ארביי־• די םיט און באסעס די מיט ױף
 װאט דאס, דאז און פאך, זײן שון טער

 איחמ חאט פארצאזען, איהם האט םרוי די
דיעזען צו געםיהרט ביםאצבװײו

m»r. ניײמאדנער זײן אין
 fM«ןסי »ח אצעםעז, אויף םײף ״איד

 אױון איהם בײ זיךי דרײןט — טעאט!״
 אײמןא װאס אעבעז, ארט גאנצער זײן

 # געמיחרט. יאהחנן אעצטע די חאט
 #וײג*ר א וױ •ונקט שבת, יעדען

 : רחה פון דעם אין הומעז ער םאצגם
 tm םײחר, זײן ״קאאעקטעז ײני^ז זער
מ א אױזי האבען ער םאעגט אזוי אנ  ג
 r* םארבײסעז. און טרינסען צו װאך

 םאזמט אויסםעחאעז, איהם פאעגט טאמער
 ויח באהאנסען א טרעםעז עתעץ שײ\ ער
 און הװאדער, אאםעז אן נעהמען איהם בײ
 םדעהאי^ נעװען װײםער איז ער

 םאאגמי ער ווען ׳דאן וחנרעץ ער פאעגם טיג
 bm* האט עס ויען ניכטעי, ‘צו ײערען

 חאט דאס און שנא&ס, א אויסגעפעהאט
m זעאטען זעהר יעצט ביז אײבאען sו־ 

 ויןי האם צײמ אעצמע די אבער פען.
 געכמיז דרעה א גאנצעז אין רעדעא ױין

 אפט נאנץ איהם םעוזאט עס און צוריק
 תוםם אםט גאנץ און יפנאפס א אויף אױס
 נא- אין הונגערען. צו אויס אויף איהם
 אײג^{ וואס ׳דעם דויד עס איז הוםען
 םמוד• אופן מאדנעם אזא אויןי עפעס האט

 איע^נמס• םון זזויפנדקװאא זײן אארען
 אץ ױני^ון, דאזיגער דער אין

 ״מואעק• מבת יעחגן האט אײבעא כער
 אנמםאנמנן זיד האם פײדע״, זײן םעט

 דןי האט עס ענחנתנגען. מאםנן צו
^| םון באוחןגונג א אנגעפאנגען דארט  בי

 ב^: זײגיז אאםע די בעאםטע.־ די טען
 \m געיראמןן דורכנעװארםען װאהאען די

 §ר* *ל*ז זײער אויױ זיינען ױנגע נײע,
 גע- איו יאחר יעדען געװארען. װעהיצט
 בע< אאטע די םון וועניגער אאץ באיבען
 יאחר יאר א םיז כימד אין און אםטע

 גקכאימן ניט ײניאז דיעזער אין איז
 Wpm און בעאמטע אאטע די םון אײנער

 און יוננצ, םרישע, םאתומעז האבען אאאץ
̂ m הובמנן םאעגט אײבעא װ$ס מאא יעדען

 to אוים׳ן טרעפעז און ױגיאן דיעזער
tic פרײנד אלטען אן זײנ?ם m m * v 

 Vw tp חאם פנים, אונבאקאנטען נ״עם,
 8 זײנשס עפעס אןיוי ווי נ?פוקט איהם
 [peippx אבזיבטליר איז רpלכpןו שמא,
ט זאל לייבעל, ער, כדי אחער,  tP38n ני

 j?>{fBTPC» א jpxnp צו tpopn םון
 tp שטאל׳ז צו ipiipx איו לײב?ל

tnpx אונבאהאנםעז אן צו p a  jprxpn 
ע? עפעם נדבה. א םע: ^ן ל8אי ט א  ח

;’K אז אויםנעדאכט, איהם ■tib Tp׳

 -1P8HPT tPTpv «ײ jpppii םעהר אלץ
 ױין זיי וועלען נ?הנטע* אלץ און ציאנ?ר,

 op ארדנונג. סאציאליםמישער דער צו
 n אז זאנען צן ריכםיכ זיין ניט וואלם
 זיך זאל?ן tpd"3tx די אז ויל?ן1 לינ??
 צײמ די ני« שםי?עז און ippm לאזען

ipii ,jpoip dph אםאל םים וועלען זײ 
 ?אפי־ 'T פון יאך dpt ארמטערווארפ?ז

p ’̂DD’fw .ארביי־ די ניין, הערש?ר 
tpd רארפען tpd' k ר?װאלוציאנער, זײן 

 ־pdp3 א פאר קעמשע; איטער דארשען
 ־IHT ראס אב?ר לעבע[. דערױיילינ?] רען
ipd אין כלןיז כאן זײ TPBpr ptp” i איז 

 נע־ םענט־נ זיינען זײ װע־קשטאטען.
 און רייכטימער, םון tpt'pitktb אלס נונ

 בוו־ רי מיט חבר׳ען נים זין־ ס»־ם«ן
אײנריכ־ וייערע אין פאליטי?ער זשןאזע

 vpy1? די צו מעהר נעניינם ו״נ?ן ןואס
 ־PX8T זײן נישם זיכ?ר t^Pii ספארי?!,

t אז «ן o זאל?ן ip אין ?ר?ל?הרעז 
באשט?הט. ליגקײם tp«» ויאס

dp גישס איז npo אז רעכט, ןןי to 
 נאך אלײן לינקע 'T צו iptxpii t« ײייו*

 ■רינציי?ן. זײערע םון xxnnp^prp ייז
חי םימ  םןן נעהםען כיט סיה סן־ סײן חו

n» אזא pרpלpהא־ זײ קרינען. צו הרןגנ 
 טע.”אויסנ?ארב א; פארטינ?,׳ א זי מן

 אין איצם ויינען ״tPop«B, ווי .״טוזי
' n ip  tti, וײנען n םיט ארויס לינקע 

t״p^pn ,ipopjib 10 prp טיט שטעלען 
tn פאר dpt םח מאםין אני dpt *לינ 
tPD .לתנ?ל«

־PXIB ’T 18 ,1PPTPD83 8י ײPD| 0 'י

IPD” T»K ,JPTP’TD1PX18 IPX• יב1א TP38 
 *8ג?של האנמענשעז tpt אױןי װעלען זײ
 טענליה Tnpt איז Dip איז — iptpii נען
 tpt ipxpx ואלטיר?ן1ר? זײ ויעלעז- —

^ן און ארטײ■ רינ & א נ  D811 פארטײ לינ
DPI םיט l"p TPTXPT’DD'IPP tpt פאר־ 

 זיי זוכ?ן דערח״ל האבען. גיט בינתננ
 8 ,ןואר סקעלעם tppלינ א גרינרען צו
 IPTP’ יז8 פארטײ• רppלינ ?ינפםינער1צ

 dtkt פלי?ג?ל. לינק?ר א 8T איז ברענםש
 -pii םאיאריםעכ א זײנ?ן לינקע די ןןאן
ipt זײ t, כp׳ אןן הבתים לjpbidb ניס־ 

 ארבייט די חוכט?. די ארוים לעכמײז
 יאר־ פאדטײ pלpאו־אלB א גרינדען פון

 נרוי־ אוק כאטש אן, נעהט נאניזאצאי?
tpt .!pmitpd^ pd ביי־ צװישען קאסןז

pr ;ישארפער װערט שליעגלע pc 1צ םאכ jpd געפרענט האט נערזעהר נעװארען אויסנעארבײט ז״נען tpii איו. דאס.ti8
 *OXP אזוי פונהט זיינע; pd3pt ,t טאנ.פונדאמענ מיט צוזאםען ןןייל לעס'נ,3&ו

 פו| קאנםראל dpt אנצוהאלטען שלאםען
tpt ןןי פארמײ T’ ?לינק i:  *dxp ip״

”VTP אןן ,jpx'iipi צו איהס שלאסען i אר־ 
 ןןינ־ אח pdditp אויך דינען נומענםען

 אין באטראכטען זײ וועלען מיר טינע.
iik ipd'tt dpt לpצטK tpרטיppםון ל

•P'TPD TPT

 ל?8 איהס האבען פגים אוים׳ן כאטש
o ;sm און 'tptp האט D0I81IPX זיין 
 כלויז.איי־ ipiipx אנ?ר זײנען נאמען,

 Djpppi לײבל?ן האב?! װ?לכע ניג?,
 1Pבל”ל Dxpppi האבען װעלכע נאםת,

 tp וואס D8T ג?װען ניט איז tp ווען
 נ?נלאנצט חאט tp tpii נור יעצט, איז
TPID ,TPXTPT אלט JJMPII83 TPT 1אי

 םיט קיינסאל האט tp און נעהאט. האט
p״dpt ipjpi dpx ג^ואלט נים Ptpt,] 

 TD’r גאנ־ז נעורען איז tp ורען אםאל מר
 אײ־ ארױםרײט?! איהס בײ זיןי פל?געז

tpipn tpdtpi px’j נאר םרױ, זײן tpd* 
IPI1PX.D8T IPX” ! DXPDD א ^PT't T8B 

tpdtpii, נעװאלט איםיצער האט און
ttpd dpbp ipdti אײנצpלהײטtp, אןן

)jrtiri םון פרינציפעז וויכםינע dpt םליע־ 
8ddxp m^ צײטווײלינע, אויר זײ 

 םאדערונגען. װיככיגע ניט אאענערע, ו
 קאײנע גאנץ א איז פונהטען צעהן

 דא־ א אין •אאץ אןנעבען און מוחא^
 װײ אוך דענקעז אינקע די װאס תזטענט

היס- פארבאײכען זאא ער אז םסתםא אען

מיינען, אינהע די װאס אאזא, איז דאם
 רעפאר־ סאציאאע פארדאםען ױי יועז
 גע״ רעכםע די םון ארגומענטעז די םען.
 ווע־ פונקטעז אנדערע אױך און דעם גען
 װײטערדײ א אין ערקאעהרעז מיר אען
 אננעהן מיר װעאען רא ארטיקעא. נען

אאײן. אעהע די םון פראגראם דעם םיט

 באלאגזד װעלען סונמארינם ירו*לים. בער
 ®אר־ » טיט אםעחן װעט װעלם די י*ו. רעז

 װערען אפױאט ׳«רעק *ין אםעם כאיםען
 דיזעלבע װעמ •לוצלונג און גודריקפג םיר

 מר־ װעפ זי װען אויטאטעםען, מרײ װעלם
 װע־ ארםעען דײם«צ םעכםיגע די אז זעחן,

 דייטאע ^טאלגע דאס ױן ■אראליזירם דען
פרידען* בעם פאלק

 — דערגרײ^ן? עס טיר װעלען װי און
 םעםאדען. באלעעװיםםיטע דורך

vo צזוי מאן װעלען: 
 אםוניציע־ אלע אמאהגלע^ ױעלען מיר

 און קאנפיסקירען װעלען םיר פאבריקען.
 פון װעלען סזך וואפען. צלע פארניכםען

 אויןי •ראקלאםאציעס םיט «יםען לומפ־׳ייפזגז
 עליםען װעלען מיר םאלדאמען, דײסאצ די

 און פראלעםאריאט. ךויםףיען םיט׳ן אלום
 :זײן װעלען ^לום״־באדינגונגען * אוגזערע

V דייט^לאנד. אין רעוואלוציע
 געטאן חאבען באלאזעװיקעם די װי אט

 זײ םוען ןןײנם םאך.1אלוס-א בריםקמי בײם
 םאקע ויי ^יםען חײגט םעוור. נים אוין עס
 פאזועסם םאקע דערפאר אבער קאנאנען. יון
 זײער פארראםען תאבען זײ אז וועלט, די יאד

באלאעוחזם. אייגענעם
 טאן. םיר װעלען «א,_אזוי

 ןןזוי און אזיםלאנד צו באצוג אין אזוי
 פון צײט אין אזוי אינלאנד. *ז באצרג אין

ט אין אווי און קו־יעג  «לום. פון ג״
פאר: װײטער למאל, ײה ״טעל ײד
 װאס רעגירונג* א עו־װעתלט האבזנן טיר

 גערע־ און חןגענם פאחיפראכען אונז חאם
מז חאט און מעני׳פעז  פרובטנצי- צוגעזאנט י

ד די א^ן חײםען. איד«פחנ די אין קײט ח

 זײנען חיםלען די :*ארראטען און גענארמ
 פון םדאכטזנן די אויך אזוי און לאסען1געפ

ע ״ ס y פרויען. אי rro ^ i אין םיר םוען 
 און מאכם די איבער נעחםען מיר ? פאל אזא

 םיר ״פאוועםןט״ #ד« צו איבער זי גיבען
 און !יזנזאלוציע, » םיט חימלען די פזימלםען

םא־ םיטלען רעװאלוציאגערע אגדערע דורך
 צו אכחויבען זאלען זןקרןוו אלע אז מיו, כען

קינדלען.
®אל: אנאגדער םיר נעםען אבער

 עס אז פיהלט, עס וױיל בעװיםעגביסע, און
 — קינםטלער די חוב גרויםען * צאחלען םוז

 אידיטע דאך אבער חעבדעער, קײן גים כאםט
מ, קינםטלער, א  קײן גים זאגען, לאםיר כ
 םארטירער חונגעריגע דאך אבער קינסםלער,

קוגסם. דער פאר
 באל«עװיסשיי«ע די װעלען דעםאלם אוז

םיטואציע. די ראםעװען םעםאדעז
̂פטעץ אלעם צום גאטירליד, װעלען, מיר  ער
 נאך און רעװאלוציע. םאגיאלע » םאכען

 בא״ מיר װעלען רציואלוציע םאציאלער דער
 אנ־ םען םוז ער^םען אלעם צום *? אזטיםען,
 קוגםט־פרא- אונזער אנטרעקען און ^יײוען

 עפעם גאך װעם עס אויב דאן, און לעםאריאט
 קונםט־בור־ די װעט קײען, צום בלײבען
ע ויי בכלל און ?«ואזיע אזי ^ו ר  קע־ אויך גו

 ביסלעכװײז װעט ?י ביז געניםען, עפעס נען
 בור״ אוים װערען ײעם אדער אויס#מארבען

פראלעטאריזירען. זיך וועט און דיואזיע
. גיט. פזיאם יין• װאימ^ םײז אויף
חא־ װעל איך אויב :אםאל גאד זאג איך %

 דארט איו װעל יאזראל, ארץ אין דעח א בען
 באלעעװיסםחפע געוויסע אגװעגדען זינע%

םעםאדען.
^ װזגם דעםאלט און  דאס זײן י*ראל א

 אין םוםםעײלאנד פרייעסטע און גליקליכםטע
 םקוים זיכער וועם דעםאלם און װעלט דער

י ווערען ז  : ptoft אלמער י
*n ודבר ו#ורח תצא םצױן ד.

 ארן לאקעען נאציאנאלע אונעגדליבע די אין
 איג־ דעם איץ דעױימיקם װערם פזםים אונזער

כאר. דיידאםאםי״ען םערנאןויאנאלען
 טעא־ נאד אםעריקאנער קוםעז אהעד און

 *םואװי״״אקטיא־ נאך און טער־נאלעבאםים
רעז•

 באליזי א נאד דײפמזלאגד קוםס אחער און
 קורפ־אײז־ א נ*ך חיעע, יןדן בעדנע א נאך
לוקסעםבור^ ראזא א גאך און געד

 ביקאנס־ א נאך עגגלאנד קוםם אחער און
רעדיגג. לארד א גאך און ®יעלד

 יעדעס און לאנד יעדעס קוםט אחער און
ראםפילד׳ען. א פראקאם אויןי בעם און ואל?

ױ קוםם אחער און עבײדער, ג*ך יארק נ
 אויף אידזנז״ עטליכע נאד — ײילעז *יח

 םינום ®רעהליבער א אין זאל םען ײזגםען
יאגראםען. םאכען קענען

אלע• קוםעז *הער און
 יט־אל pא אין «*לק אידיפהג דאס און

און גרויסםוםיג א«ז
 מא- יי ב*ב יעדען ®ארלאזען אזיו?ן און *

 דעד איבער *ופיחרען *יז חא*ענס לעסםינזץ•
 װיםענפמפט, םראנםפארטען װזגלם גאנצעו־

פ בערב  םימ •עק פײעה רעװאלוציאגערען םי
 גאג־ םאגען חלזםות, חויפענס קלאסענקאםין*,

ען, צע כי ע ע ^ז  און ^יפלאםאםי״עז פינ
 לישזך און קונסם מאח־, ^יטאאטסםעגעריפזען

נאך. און גאד און נאך און ראשור
 פאר געזינםער אויך Dr« איז אגב, און,

גווא. י«דאל ארץ
 איבער־פראדוקציע *ן איו דאדט וױיל

זאכען. אלע די אוין״
 םאר פײ^ » װערט ק*גסטלער א איז דארם

 סיט ראנריילדס וװײ מען קריעגם באקסער א
f ד*י« *וגינ- «לס ס-, יעקב .tpxp אײף

 גארמיסדגעבוירענצ אלע מיניסטער־קעפ זיך
 רעװאלו• דארםיגען דעם פון און קיגדער.

בערג די »זא ?יך םםאליען ®ײער גיאנערען
יחודח. פון

ד די פיהרט מען און פיחרם מען און  ח
 דער ױן װינקעלעך אלע צו סחורח זיגע

פזפזעחט: ■סוק אין װי
םירופזלים, ח׳ ודבר תורח תגא מגױן

זין, ואר איך זעח בילדער אזעלכע *ט
 צוקונפם דער װעגען זיך פארטראכם איך ײען
פראל. pא אידיאזער פון ̂י

אינםערגאצואכא־ די אנבאלאגגם ײאס און
 און יאראל, pא צװיפזען באפיחוגגען לע

 אנגעלעגענ• אינלעגד״פע די אגבאלאנגם װן^
 אין ויר װעלען םיר אז ״איך דענק חײםען,

 די.באל־ םים באנוצען אביסעל י«ראל pא
 איד װעל יעדענפאלם םעטאדען. ^עװיסםי^ע

 דאר« װעל איד אויב באנוצען, ?ײ םים זיך
 דעױ אבער אײד זאג איך דעח. א חאבען נאר
 אײגויחרעו נים דארם װעל איך אז ׳גו כיז

טעראר. קײן און דיקטאםור קײן
 באלפיזך די אײנפימרען דארם װעל איך

 דיקםאטור אויסער — םעטאדען װיסםיטע
 םעםאמן דאויגע די םים װײל — טעראר און

 צי• קלײנינקע דאס אז ?יכזגר, זײז איך .װעל
 ג«ט'צודריקם וום י*ראל פאלק װיליוירטע

 פעלהער־ פארפיגסםעימע די צװיעען ווערען
 פאלי• און םאציאלע גרעסםע די א^ ריעזעז

 דורכויוד ק^ען םען װעט רעפארםען טיטע
 קרעת?גן• נים װעם חאחן א אז אזוי, רען

פאי: לם#ל, ?יד, ^יטעל איך
לא״ דייטפזלאנה װעם טאנ טעחנעם * איך

 א י׳פראל. pא קריצג ערקלערזע זאגען, םיר
ױין* געחן וועש אדםעע דײפמיע ריעזעע
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 בראנקם, חרוב-געװארענע א #קגזי#רען, אחן
 פינסםעײ * און בראנזװיל אין װיסטעני• א

ן :יא  טוי־ h זעח איך »יז •ארק• י9¥ב יי
 פינסטעײ רעאקגי^נערע א און ׳נשילקײט םע

 באגקראש א זעח איך און רוסלאגד. אין ניס
װעלט. דער פון פינאנץ־גענםרעז פלע ייז

 חרוב־גע״ א זיך פאד איך זעה בכלל און
 ייד האבעז אידען די וױיל װעלט, װ^יעגע

p אין איבעיגעפעקעלש a .י׳פי-אל
װינקעל, ליכטיגער - אײגציגער דעו־ און

 װעלפדםדבר דעם אין *אזיס אײנציגןיר דער
יאראל. pא--------איז

p אין אחער, און a יך *יחען יאראל? 
 ליכם דעם אין ^:נוארואריםען ?יך פעלקער,

ם פון זיך פאר ב^רנען אבי׳םעל און ליבש. מ
רו־ די קוםען י«ראל, ארץ אין אחער, און

טראצ־ א אוגז לײתט ויך: בעםען און כען
 אוג״ איו ?ײ אחן װײל יאפלן, * ידן קי׳ן
 ^בער איו עס רײה און גרויס לאנד וער
ן קײו אין ןרדגוגג קײן מ  רע־ קײן און מ

גיש•. אי:ז בײ טײאונג נערער9דו^לו«י
 אנדערע און אונבארן — ד^םזזןלבע און
פעלקער. און יענדער
p ג^ך און a פון •לוחים קוםען י«דאל 

גיט אוגטערסעניג: בעטען און #ישאליען
mן g סאגיכא דעם ורן מיניסשאי־־ען פ^ר 

ן?1  tng װייל בארוילפךםין. און לוצאטי ו
תילולאז אוגזזא• ויך פצרילאנטםרם ײ

- : m

g קיגםגד און ארײבער יארקער גױ כאושע
ן קענען לער י ו  אויןי קרעען ניט מעחר •
ngi; ליםערארחפער דער אין :בײםען9 קײן 

ן זײנען ?ײ און רניע״,9^קיבע» י ו  *ו •
 צו און *מנגע״ נ^םען דעם שראגען צו למ9

 •gn ?ײ און זאכען. אונדרוקבארע דרוקען
ן בען י ו •ליכע^ *ו־פוםצרנךבצלעבןםיפוע •
tg צן ע»י^יקײ®9י וײער םים זאלען זײ מג ♦ ״
 jarrogn מײדלאך. yvng5 4«ויבערע9ב

 און קעסטלצר זינע9ד די דעםאלט, זײ םוען
 חונ• » מאבען צו ןי« בא«ליסעז ? דיכטער
 — לאגד אונזער אויןי פענסיװע9 געריגצ

p אוי^ a ,חיזסמ *•ראל *
 געמט ♦•ראל. ארץ אין קאייטאלױם

ץ די פון באװצפענען דעםצלט זיד  פיס •יי
a? ױנ־ •אלעסטינער די *ײחן. די איבער 

אוי* וויד’ דןיעלמע » pjmg אפעלען קערם
 יאלעםטינער אלע לאגד־רײכשיםער. זי«ערע

 שירעז n •רעק מיש פארחאקען רעדצקציעם
ך ײ פארדזױיןלונג »ין פארמאכען און ̂ל

M, ניש װילם איחר וני ׳9י װילט איחר «י — 
•אלעסשינא. jysgn אוין ותלען ואיר f v־ '׳ 'י׳

 װילט איחר גי ,g« װילם איחר *י און
ם—  וועגען פארםראכםען ייד איחר מוו

 אידי«ער לסדנײער9ז *ון צוקונפם
ז ווײם י  אי• דעט פון צוקונפם רp וועגען י

 זיך און היים, ^זיגער דער אין לק9®
: צן מג • ! Dgw דער אין ש*ן ^רט זיך װעם

 איך און פארטראכם זיך ign איך און
ן י  און pan® jns:gmp די געאטעלט י

ענטפער,: gig געפונען איחו־ יויןי
ב י לו ג ױ  תצא םצױן tg •למח, באםונח י

I מירו^לים ח׳ ודבר — yogo •jna״ 
ו| פיו :ag ווייסם \ י ^ן װעם י םדן  ״

ס מורח ^ ג ־ ן פון קומען וועט דםgװ או

^ איד ן »ig םיר פאר און אייגעז יי 
p ;ן ^ y ^ g :צוקוגפט־בילדער 

ך ;r^D'inge און טויט זעח אגז

א מעאשערן 1

׳wit י



אג־ וױ אזוי נעפיהאט האט אײבעא *'
tffH איז האאנערם די בײ *אעסעז ויי 

 האט ער דאנען. פון אדױםװארםען ׳
 צו־ האבען מענשען דיעזע אז *פיהאט,

itoM j אא־ זײ און ברויט, שטיקעא זײן 
דערשאאנענער א איז אייבעא

ט י נ  האט אױםװענ, קײן האבענדיג ^
 א מיט פעדאען צו אנגעםאנגען

 פלענט אאננ אנער עפעא. ®|*»עט
w ײ  אײנ־ ניט בעםקעט רער אױ.ם נ

 ײע־ םאעגט ער וױ שנעא .אזוי (ןאאטען.3
t f i ארום־ איהם פאעגט עם און נינטער 

tVonWK י אט  װעא־ בעגקשאפט, םאמע ו
 ויען דאן נאר נאהערשט איה& ןואם

 נעמוזט ער האט ניכטער, געווען איז אר
 םארטרינ־ און נעםסעט רעם פארק^םען

utfr װייא געוזאט, נ#ר האט ער וױפיעא 
 זיין םאענט םינוטען ניכטערע דיעזע אין

 אא־ זײן באנרײםען אנפאגנען .פאדשמאנד
 אנםאננעז פאוצאוננ זיך םאענט ער נ«.

 טאכטער, זײן אן און איהר *; דערמאנען
 מיט־ דאן לױנד אאם נאך האט זי ,וחזאכע

 םארטראכ־ זיר םאענט ער איז מגומאז,
 זי אאט װי אויםרעכענען נעהםען |1א טען
 אוים. זעהט ןי װי און זײן יעצט שױן סען

 האט — טראכטען, ער םאעגם — אפשר,
 האט און נעהאט וזתונה ערנעץ מױן זי

 װאו ניט אםיאו װיים ער און סינד א יאוין
 ער האט מינוטען אזעאכע אין איז. זי

ם  ער םלענט דערםאר און טרינשען. מטוז
 מיט בעםקעט דעם םארקויםען אפט אזוי

 םאענען פריינד זיינע װעאכען ע«עא, די
קױםען. איחם םאר
 אדער שיכור נעװעז איז ער צו אנער -

 פונקט שבת יעדען אייבעא םאעגט ניבטער,
או אזײגער *וועאןי  איז צײגען זיר אא*ו נ
 איז נעװאױנהײט זייז װי ױניאן, יענמר

 הוחט. און שמעהט און קומט ער גןווען.
איהם םאר נײע, עפעם ארײן קוםען עס

לודייזים
 קאנסוםענ־ די ווער ניט וױיסען בײטער,

 *ז זײן. װעצען געברױכער די ווער םען,
 זיי ווייסען קציידער, נעוזעז מגײדערם די

 אנ־ זועאעז קא*ידער די וועסען ניט א^ין
us ; \m p יןי, געחעז ^וםטערס די* 

ד די װער ניט, ?ײ װײסען  טרא־ וועט ^י
 זײ אום זאכען ניט ^אםט מען גן.
 שכיחת באקוסען צו אום נאר נוצען, צו

 צר איז ארבייט די אראםיטען. אדער
 ארבײט מענמען גרואע ̂יעדע טי^ט•

 (מעהרסטענם אראדוקט אײן אויס נאא
 םחורח. איץ אראדוקט), םון טײצ א נאר
 זיײ װאס פראדוקטען, איבעריגע די םאר
 אנקומען םען מוז ^עבען, צום נויטיג נעז
 טרײדס אצע ^טעדט, אאע אנדערע. צו

 םאר־ זיף צװי^ען זײנעז פראפעסיעס און
 מוז שטאדט אײן םארקניפט. בונדען,

 אײן שטאדט, דעריצװײטער צו אנקוםען
 מיט פארםאאכטען איז איגדוסטריע־צװײג

 דאס אינדוסטרי^װײג. צװײטען א
 א םאר זיף מיט שטע^ט יצעבעז גאנצע

 װאו מעכאניזם, אונגעהײערען גרויסען,
 און באשעםטיגונגען פארשיעדענע די

 רע־ אײנצינע איצס דיענעז אינדוסכריען
 א זיו טרעםט שרויםען, אײנציגע דער,

ל אײן אין שטערעניש  םעכאניזם, פון טי
 גאנצער דער אנשטעלען א5בםי זיך מוז

מעכאניזם.
 ז ו ם װאו ערנעץ שטערעניש א און

 אונ־ סיםטעם הײנטיג וױיא טרעפען, זיף
 אויףי אמאאיגען דעם פון זיד טערשײדעט

 מד א פאראן ניט ס׳איז װאס דערמיט,
 וויאען, געװיסער א ארגאניאזטאו/ װיסער

עקאנאמײ דעם קאנטראאירען זאא װאס
פון ניט וױים אײנער

א»נד. אץ חורבן גאנצער א װערט
 צײט געוױםע א אן האאט חריזיס דער

 און אימגר געהט םהוםה די װאנען ביז
נארםאאען זײן אן נעהמם אעבען דאס

_ גאנג.
 ײי ? יןריזיםען די אזוינם זײגען װאס

 בכצא םען קען ? אונז צו זײ קומען אזוי
_ , ? ווערעז פטור זײ פון

 ערשײגונגען נייע זײנען uronnp די
 אנ־ זיך האבען זײ אעבען. אונזער אין

 דער וױ נאר גאײןי באװיוזען צו געפאנגעז
 םדרגה. געװיס א עררײכט האט קאפיטאא

 דער םון באגאײטער די זײנעז הריזיסען די
 שאטענס די זײנען זײ צײט. הײנטיגער

אינדוםטריע. םאדערנער דער פון
 יעדער ווען צײטעץ, אםאאיגע די אין
 םאר געלעבט האט געםײגבע יעדע דארף,

 זאכען, אאע אאײן ען1געשא האט און זיף
 זיײ אעבען, צום געװעז נויטיג איז װאס

 האבען און געװען ניט סריזיסען קײן נען
זײן. געקענט נים

 דאם בײשפיעא צום מיר נעהמען
 געהערשט האט װאס םיססעם, םעאדאאע

 איז ארדנונג קאפיטאאיסטישע די אײדער
 םריץ יעדער םעאדאא, יעדער געקוםען.

 ס׳זײנען מענשען װיפיעא נעװאוסט האט
 האט ער און נעמײנדע זײן אין פאראן

 װיםיעא אויםרעכענען אכתחיאה גע?ענט
 קאי^דער, װיפיעא האבען, דארף ער ברויט

 ווײ געצרויכען, װעט ער שיף םאר װיםיעא
 נואטיג ס׳װעט דירות םאר הײזער פיעא
 באדער־ די אט מיט הסכם אין און זײן

 באשטימען.די אויף ער םאעגט פענישען
 דאם שאםען זאאען װעאכע מענשעז, צאה<
ברויט

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 

May 9th, 1919, as required by the 
of Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known as the “Trading with the 
Enemy Act,”

 פאאײ םונ׳ם טאגעס*ארדנונ!ג אױם׳ן
 אונ־ אין יצעבען עקאנאמישען און טישען

 “״ריקאנםטראקשאן די שטעהט יאנד זער
םראי.ע.
 םון צוריה קומען סאאדאטען די

 זײ :לןעספס. היגע די םון און םראנקרײןי
 מאכען צו װאנען םון האבען באדארפען

 די ארבײט. קרינען פוזען זײ אעבען. א
 איצטי־ איהר אין אאנד סון אינדוטטריע

 אימשטאנד ניט אבער איז צושטאנד גען
 ארבײטס־זוכענ־ אלע די ארײנצוגעהמען

 אן באװײזען צו אן זיף םאנגט עס דע.
 װארפט װאס ארבײטסאאזע, םון ארםעע

 באשיצער און היטער די אויף מורא א
 קאערט, מען סיםטעם. איצטיגען דעם םון
 זוכט מען שטערץ, דעם קנײטשט מען

 קרײ א אויסצומײדען אזוי װי מיטגעץ
 אין קען װאם אגשיקעניש, די אט —* זיס

 דיענען צײט אונרוהיגער איצטיגער דער
פאםירונגען. גרויםע פאר אורזאף אן אאס

 די װעאען ? אײנגעבען דאס זיף װעט
 דער פון קאפיטאנען די רעדעא־פיהרער,

 א אויסגעםינ^ אינדוסטריע איצטיגער
 עקא־ אן באזײטיגען צו אזוי װי מיטעא

 ענט־ זײ װעאען ? יןאטאםטראםע נאמישע
 געזעאשאפט־ דער נעגען רםואה א דעסען
 — ? ״קריזים״ הײסט װאם חואאת, איכער
מיר אונטערנעהמען םראנען דיעזע אויוי

צאהא די באשטימעז פאעגט ער שעןמעכאניזסענטפער עןסאאר א געבען צו ניט ןיף
צוצױ ניט זיף באמיהט איינער צװײטען, בויםײסטערס,שוסט^רס שנײדערם,

\ װ. א. א. שמידען
 האבען דארןי אײן םון םענשען די
 די מיט שײכות קאײנע נאנץ א גצהאט

 גע־ אײן דארף. אנדער אן םון מענשען
 צװײ־ א צו אנהומען ניט םאגט מײנדע

 נע־ האבען דערםער די געםײנדע. טער
 זײנען זײ אבער שאעכט, אדער נוט אעבט
 אונ־ זעאכסטשטענדיג, גאנצען איז געײעז

 האט . אנחנרען. פון אײנער אפהענניג
 אײז אין אונגאיק אמאא׳אז געטיאסעז

 האט און געבאימנן דארטען עס איז דארף,
 גרענײ די הינטער פארשפרײט ניט זיןי
 נע־ אאע דארף. דאזיגעז דעם פון צען

 געשקאאםט און געארבײט האבען מײנדעס
 םאר׳ן פריץ, אײגענעם פאר׳ן זיר, םאר

געבתיד. אײגענעם

 שנאה די און אום. ניט איחם אױױ זץי
A יעדען און װאהסט הארצען אין א-חם ג»י 

 כחות אאע מיט אײן זיף ער האאט מאא
״אאפאצא״ זיי: צו אױסצושרײען ניס
 האט װאנען םון !זײנט איהר ויאס נעס

 קוםט װאנען פון גענומען?... דף אי)חר ״ .
 איז ער אבער ?... ױניאן מײן אין איהר

 ניט איז ער טאן. צו דאס שטאאץ צו
p'p .דערשאאגענער א און בעטאער 

חט  מיט ױניאן. דיעזער םון אװעמ ער מ
i מיט זיך ער שאעפט הארץ ,טארמאעמט א 

w n  J איבער שיןי צוריסענע גרױםע צוױי 
 הונגער דער און יארק נױ םון גאסען

װע־ פנים און באקען אײכעא׳ס איז נאגס
 אײנגע־ מעהר אאץ טאג םון װאס חןן

 קאפ און בארד םון האר די און שרוספסעז
tnim און װײסער אאץ טאג םון װאם 

׳ארום זיף ער שאעפט אזוי און װײםער.

 פארסעהרט, נאר צװײטען, צום פאסען
 קומט עם אריבערצויאגעז. איהם זוכט
 א^כאפ״ אויםעניש, א יאגעניש, א םאר
 האד דעם זײן גובר װיא יעטװידער אאפ.

 ער6הערין זעאבער דער זײן און קורענט
־ מארס. אוים׳ן

 אר־ אן איז גרויס איז יזם1מעכ« דער
 זײנע אויםפאסען זאא װאס גאניזאטאר,

 אין געהן זאאען טײאען פארשיעדענע
 װאם ניטא, איז זיך, צװישען אײנקאאנג

 א םון משך אין אז װאונדער, דער אי?
 ערגע״ד אפ זיך שטעאט צײט נעװיסער

 םונ׳ם טײא א קאאיע װערט ראד, א װאו
 איץ אפ זיף שטעאט און םעכאניזם!

 שטערונג א פארחומען שוין מוז ראד,
װײא מאשיז, גאנצער דער םון גאנג אינ׳ם

 גײ װעט ארטיהאען איצטיגע די אין
 ערקאערד צו אויםגאבע אונזער זײן כער
 יןדיזײ די םון מהות דעם עצם, דעם רען
 װאס אורזאכען, די אויןי אנװײזען און סען

 וועא־• קריזים־יןראניןהײט, די אתים רוםען
 צײט םון קדחת א וױ אונז נאםאאט כע
חורבן. גאנצעז א אן סאכט און צײט צו

 אאע שטעהען הריזיס א םון צײט אין
< רעדער ט  עקאנאמישע גאנצע דאס ש
 אדבײטער די אםנעשטעאט. װערט אעבען
 זײער םאר קונים רױין גענ^נען ניט קענען

 ארבײטער די אז און ארבײטס-יןראפט.
 קענען ־קויפעז, צו װאס םיט ניט האבעץ

 אנ־ דיערע פארקויפען ניט יורעטערם די
 אייזען. ניט זײ קענען סחורות, געגרײטע

קען שװאד, פדױנות די װידער זײנען
פארבוג־ זיך צװישען זײגען רעדער אאע האפיטאאיםטישער איצטיגער דער אין

 אנדערע די אײנע אויוי כיען הערט אען,
 קרעדיט, דער אפ זיף שטעאט טרױען, צו

 באנק־ אן זיך םאנגען באנקען, די פאאצען
עס בקיצור, — באנקראטען, נאד ראטעז

 װי אזוי יארק נױ םון גאסען די איבער
 טאג־ טאג־אײן, חיה, םארבאאנדזעטע א

 אהן אזוי און װאןײאױס, װאןײאײז, אױם,
סוןי. א

א»זיערען. םון אײנער אפ הענגען און דען
 אאקאמאטיװ א םאר אײך שטעאט

 אויפפא־ זאא װאס אינזשיניער, אן אהן
ם אויף סעז די אויף דאמםח־קעסעא, ת

אנדערש. גאנץ איז ארדנונג
 םאר׳ן ניט סחורות מען שאפט איצט
 די מארס. פאר׳ן נאר באדארף, אײגענעם

אר־ די פראדוקטען, די םון פראדוצענטען

 אאמפען און געצונדען א*כט םענסטער
אװעקגעשטעאט,

 חסידישער צארטער דער דוד, און
 פאר־ געװען טסדש חץא׳ען האט דוד,

-------------אײביג אויף זיף צו קנס׳ט
 יאהר זעכצעהן רחא איז געװען אאם

 דוד׳ן כיאא ערשטען צום האט זי ווען
געזעהן. חתונה אידישע א אויןי

 איהרע אין בחור א געװען איז דוד
 מיט פנים, צארטען א מיט יאהתנן. •

 עג־ װי פאות׳אעף געקרײזעאטע שווארצע
שװאר־ א ער האט געטראגעז און כויר^אף

\$ m שיף װײסע און אטיאס םון זשופיצע
;vm .זאיועז

c .. בחור. חסידישער א
 םון געלןומען אהײם איז רחא ווען

 בא־ די געפיבערט... זי האט חתונח, חנר
,prp אוי־ די און געםאאמט, חאבעז איחרע 

 צוגע- פאםעלאך זיך האבען )גזמ״חנס^ד
ױנג־סא־ א םון םאיגעאעך די וױ נאוכס

ר אויף עדן גן דעם האבען איף װעא ע  ד
 ;זײן *:איקאיכסטע די איו װעא ; װעאט
מקנא חבר׳טעם מײנע ־אלע מיף װעאען

זײז*
 מײנע אלע אז הײסען, װעט דאס

געװארען. מק״ים זײנען חאומות נוטע
 יאדד נאיהענדסטע איהרע פון דרײ

 ארומ־ הארץ >:יהר אין דוד׳ן זי האט רע|
 אויף איז זי בעת בײנאכט, ;עטראגען.

 דאס געוזערט »ון געאענען בעט איהד
 איהר זיף האט קלאפען, איהר׳ס הארץ

 צו דאס רעךט דוד אז אױסגעדאכט,
 בעסער זיף זי פאעגט דעמאאט איהר...

 הערען ניט זאיצ קיינער כדי 'אײנדעקען,
. . זאנט דוד װאס .

געשאאםען, איז זי בעת מאא, אײן
 באװיזען, ניט איהר צו דוד זיך האט
 שאאף... םון געכאיפעט שטיא זי האס
 דערשראקען, מאמע גוטע איהר זיך האט
 אוים־ איהר צו, געאענער רחא׳ס צו איז

 זי װאס געפרעגט איהר און געװעלןט
וױינם.

געשװיגען... רחא האט
 געטאן גאעט א מאמע די איהר האם

 די נעםרעגט װידער און חאר די איבער
םראגע. אײגענע

 מאסען . דיי םארטרויט רחא חאט .
סוד^. אאנג־םאדשטיסטען איהר

 היײ איהר זי חאט םעשח בשעת ארן
 גע״ ברוסט מאמעס דער צו שטערען סען

טואיעט.

דאם : אװעק יאוזר פינף זײנען .
ע ט ש ו  חיײ זיסער א וױ — *יאדזר ע

 — יאהר ײמע1צו דאס ; חאום איגער
 געװא־ געבענשט קינד א םיט זײ ?ײנעז

 אײגעאעד שװארצע מיט אינגעאע א רעז,
 װײם א מיט הערעאאך; שװארצע און

דוד^ װי גאנצען אין — פגים׳א
 זײ זײנען יאהר ע ט י ר ד דאם

 בײ האט גאט . : געזעסעז ״שבעה״ שוין
צוגענומען״♦ קינד דאס זײ

 קראנק דוד איז יאהר םערטען אוים׳ן
הוםטען... גענומצן האט ער געװארען.
געזעסען, בעט זײן בײ רחא איז

 געשיקט; דאהטוירים נאף באדינט; איהם
 דערשאא־ ניט נעכט דערגעםען; ניט טעג
 אויםגע• פארמעגענס ביםעא דאס םען;

 אויםגע־ •טרעחגז איהרע אאע בראכט;
װיעט.

 דוד׳ן צו איעבע איהר איו טיעף צו
 איהר האט איהר״תד װען און געוועז^

 זוײם־• א אויוי םאזמ רויטען ערשטען דעם
 ; גע׳חאש׳מ רחא האמ געװיזען, טיכעאע

אױםגעמינטערט. זי האט מען װאפ קױם,
 אוינען זײנע איהר אויזי דוד וזאט .

 םון הארץ איהר האט אויםגעהויבען,
 רמ א אױף זי האם געטאנצט; שמחה
 םאענט אפמ םארגעםען. אוכיגאיה איהר

שםײכאען... און איהם אויח הוקען זי
 נימ איהם כדי געטאן, דאס האמ זי

-----------------------— זיץ צו מצער
mmmmmr . _ _____ *

 זיןי ה*בעז דערזעהן, שדכן דעם רחצ
 און נערויטעאט... באיועז בלײכע איהרע
 אן ײי נעשלאטערט ה^ט הארץ איהר

פייגעלע... ערשט־נעבוירען
איינ־ נעהאט ה^וט צייט די »ז ארן

 חאום רחל׳ם איז חרשים, צװיי נעשלוננען
נע־ תנאים האט םען : נעװארעז םקוים

 מזצ־טוב און נענראכען טעאער שריבען,
נעזואונשעז.

 איהר אעבען נעזעםעז איז רחצ און
נע־ און חבר׳טעס איהרע לעבען מאמען,
 איהר און םרײדענם־םרערעז. מיט װיינם

 נעשםועםט און נעזעטען איז ײד, !׳חת
 דעם הערש ר׳ און מאטען, איהר םיט

זון. די וױ נעשײנט יײן,-און
 חתונה די איז שבועות נאף שכת

 זיף האט שטעדטיל נאנצע ד«ום נעװען.
געפרעהט. וזתונה רחל׳ם טים

אי־ כלי־זטר חתן־כאה^מיט מען האט
זײ־ נעפיהרם, חופה דער צו ניארק בער׳ן

 ברענעגדינע מיט אידען די,שענםגמ נע[
r י*ם»מע!1ווגי oyn מ די א  ײייםע 1ה*כע נאכגעגאננעז חבדאות רחא׳ם מ

oJnw ען4ם«נ פאר׳ן םוד un. ד ר ע אין ־מן ה*« ; געשינמרם מ ש ^י

אן  זיםע נע׳חלום׳ט רחצ ח«»ט ו
 באוױ״ זיר ה«וט ער דוד׳ן. וועמן זת
 נע־ דריםעצ םון הןוט זי און איחר וו

ם. ^ > ס
eyn ד זיןי  איז איהר צו אמ#ל ת
 דאזינע די וי האם באװיזען, נימ
 נעוױינט. ?*צאױ רפון
 אוינען נאויע איזזחן רחל האט

 יייז האם נעעפענט, חלום נוםען *
 האם ; נעשימעדט םונס פ^ילציןער

 חאום שאעכסע[ א נ**ױ איוינען jhn׳
אוסעט נרויער א זײ אין האט «ט, 1 <U|

 דעם אוים אעשם װאס אוטעט אן
פון ן ^י םרייד דויםע די און אױנ פז

wmum

 p£ גוצירוננ
 נאר־ זײן פאי נויטינ זיינען װאם זאכען,
 אאהאמאטיװ אזא באוועטנג. דאאעײ

 גע־ א פאיהעז.םיט צײט ערשטע די װעט
 אונגעהײע־• אן מיט אימפעמ, װאאדיגען

 א רעלסען, די אימנר נעשװינדהײט רער
 השגחה דער אונםער װי געשרוינדער םף
 מאא אײן מיט אבער אינזשיניער, אן פון

 אפ״ פאוצאוגג זיך אאקאכיאםױו דער װעט
 פזן ריהרען ניט זיך װעט און שטעאען

 קריגען אויף וועאען װאגאנעם די ארט.
 וועט םאסאזשירעז די און זעץ שטארקען א

 אונזער זײן. צו מהגא װאס זײן אסור
 א װי אויםט אעבען עהאנאמישעס גאנצעס

 ^ונ אײזענבאהן אן וױ רודער, א אהן שיף
 װארפט דעריבער און אינזשיניער אן אהן
 צו פראםםערימי םון קדחות, א װי עס

 אויםשװאוננ אן פון ארבײטםאאזיגקײט,
הריזיס. א צו

אאנע־ אין ערקאעהרט געזאגטע ראס
 אונפאר־ זיינען קריזיסען װאם פאר כײין

 גרױס־ האפיטאאיסטישער א אין מײדאיר
 איז ארנז פאר ארדנונג. א^נדוסטריעאער

 װיםען װיאען מיר װעניג. אבער דאס
 ״אן זיף פאנגט הריזיס א אזוי װי נענוי

 אורזאבען ןך ט ש ר ע די זיעען װעאנע
 ערשיײ קראנההאפטיגער דאזיגער דער פ̂ו

 וױ סימםטאמען, זײנע זײנען װעאכע נונג,
 איבערהויםט איז צו און זיף ער פאראױפט

 איהם? געגען רםואה א פאראן
ארטיקעא. צװײטען אין דעם ױעגען ,

ב װם 8 ץ טו ר א ע ר ד ע ט ײ ב ר  א
ק רינג ד ע. מו ל שו

 פון האנצערט אונערװארטעטער אן
 וועט מאסטער מוזיקאאישען גרויםען א

 אר. פון אדיטארױם דעם אין פארהוטען
 סט. דריטע איסט 143 שואע, מוזיה רינג
 םאר כיאי, טען10 דעם אבענד שבת דעם

 פענ־ םון ברעגטש, פון מעמבערס אונזערע
אױך ארהעסטערפ, סיספאני און דאאין

 אונ• שואע. מוזיק אונזער םון שיאער אאע
 דע־ װײאיאין דעם םון פופערוױיזער זער

 װעא־ מערגעליז, .אאפרעד סר פארטניעגט
 מײםטער האנצערט דעי אויף איז כער
 סאסײטי, פיאהארמאניק י. נ. :ער פין

 אויף נאמבערס אנדערע צוױשען װעט
 קאנ־ װעניאװסקיא סע?אנד די שפיעאען
 גרויםען זעהר א םון איז װעאכע ציערטא,

 הא־ װעלכע אאע די װערט. מוזיקאאישען
 יעצט װעאען געהערט ניט נאך איהם בען

 הערען, צו׳ איהט געאעגענהײט די האבע;
 יױ קײן פאהרט כיעי־נעאין מר. אײדער

 שארפ. אוהר 8 צײט. אי; ^אע הוטמ ראפ.
ז, א מ ר ע ט א׳א ה. ן ע ט י י ג

-דירעקטאר. *

 רחל — ? רחא און חדשים. עטאיכע גאך
 : געעגדערט טראפענסװײז זיף האט

 דוד׳ז *איהר צו איעבע הײסע ל־י
פארביטען,.. דחמנות א'ן זיך האט

 אויסגעוועפפ רחםנות דער איז דאן
 גאײכגיאטיגקײמ אין זיר און געײארען

פאדװאנדעאט...
 רחא און'שעהן. ױנג נאף איז רחא

ניט נאף װיא רחא אעבען; נאך וױא
װעאקען.״
צעהרט... און צעהרט דוד און

 אויך גאײכגיאטיגחײט רחא׳ס ו״ועלט
אאסמ. א שוין װערט ער אויסגעאאשען...

הופיט װיא : רחא זיף ײאונדערט .
?..." מיר צו דאס

 אויגען די פיז * אעבעז דאס קוקט
, . . אאכט ארױס

 אויפ׳ן זיצט רחא און הוםט, דוד און
 דא־ זײנע באסראכט און בעט פון ברעג

 זײנע ; הענל אויםנעטריקענטע רע
 אויף טראגען וואס באקען אײנגעפאאענע

 אויגען צװײ די און מתים־פארב.... א זיר
 שבת־ םאראאשענע װי אויס זעהען װאס

• איכט...
 מחשבות... • מאדמ רחא מראכט

 הא^בד אוםגאיבאיכע; פרעםדע, אזעאכע
 שוואר־ וױ מזזשבוז[ די זי ײיא זינדינע...

 * צומרײבען שפינען צע
נימ^. זי קען

 דאזיגע די הומען סחטת״וױיז
 כמד ארײז, הארצעז איהר אין םחשכדת

 ווארצ־ ש#ג$ן באתװעב^ דארט זיד כען
 צובאיהען — און לעז׳

: דווצ pw םראכט
זקי קען ער לאנג וױ וױיםם וחנר

כעדריק• ראזן םק

ליעכע. *ױ פרייהייים
 פון שױן וױיסען צעזער אונזערע וױ -

 דער אויוי איז מעצדונגען, םריחערדיגע
 אטעריקאנער די פון קאנווענשאן אעצטער

 אפגעהאא־ איז וואס פרויעךרעבםלערינס,
 א םיט צוריס מאיז סט. אין געװארען טען

 נײע א נעווארען נעגרינדעמ װאכעז, זעקס
 וױםען אװ ״איענ די פרױעךפארטײ,

װאוטערס״
— איגע דאזיגער דער פון צװעק דער

 נעװארען ערסאערט דעטאאט איז עס װי
 םאראײנעטע די דורך צװינגמן, צו איז ־1־

 שםיםבאדעכי• איצט שוין די פון קרעפםען
 אײנםיהרונג באלדיגע די פרױען, טיגמע

 און פרױען־שםימרעכט אאגעםײנעם פון
 אין פרויעז אאע פאר גלייכבארעכטיגוגנ

שטאאטען. פאראײניגטע די
 אױם־ ^אאר איהר און איגע נײע די

 דעםאלם זײנען פראגראם געשסראכענע
 פראגרעסיווע אאע פון צעװארען באגריסט

 לאנח גאנצען איבער׳ן פרויעז און טענער
 לעע דאזיגער דער נרינדונניפון די און
 אלס נעווארעז באםראכט פון,אאעמען איז
 םט. דער םון אויםטו װיכטיגסטער דער

*) פרויען־קאנזתנשאז אואיזער
 ״געקומט האבען וועאבע אײנציגע, די
 פון קאנווענשאן גאנצער דער אויף קרום״

 די וועםען און פרויען־חגכטלערינס, די
 פרױען״ פון *ליגע דער אט פון גרינדרנג

 מ־ געפעלעז ניט שטארס איז װעהאער״
 פראםעסיאנעלע די געװען זײנעז װארען,

 •א״ גרויסע צװײ די פון ״פאאיטישענס״
 רעפובאיקאנישע די פארטײען, ליטישע

 ״פא־ דאזיגע די דעםאקראטישע.^ די און
 שארפען זײער מיט האבען איטישענס״

 אץ וגןױמעדשכר חוש־הריח ןשעיסיפאל
 צעחנד־ איהרע םים איגע, נײער דער אט

 מיט־ שמימבאחגכטיגטע טויזענדער איגע
 סעב״ א וואוטערס), (באנאפײד גליעחנר

 און קאנטראא זײער צו קאנקורענט טינען
שטים־םיה. די איבער הערשאפט

 חבדוד דאזיגע די פון געגנערשאםם די
 צו און בבאל פרױעךשטימרעכט צום אײט
 בפרט פרויען־לינע ניײגעגרינדעטער דער
 פון׳ם — און פארשטענדאיכע א איז

 ארד״ הײנטיגער דער פון שטאנדפונקט
 אױב נאטיראיכע. נאנץ א אײך — נוננ
 װעהאער״ פרויעז פון ״ליגע דאױגער דער
 בעאײנפאוסען צו געאינגען װירקאיך זאא

 די אין פרויעךוחנהאער םאסען דימרױסע
 פרן׳מ שטאאםען צװאנציג און עפליכע

 שטאאםס די אין זאאען זײ אז לאנד,
 לױט שטיםען וואהצען נאציאנאלע אדער

 דער סיז פרעציםען פראגחגט^װע די
 די װעיט דעפאאט — פראגראפ איגע׳כ
 דער פאר סכנה גדױסע א ייגע ראזיגע
 פרא־ איצטיגע די פין עקזיסטעגץ סאפע

 אײנ־ אזא ״פאאיטישענס׳/ פעסיאנעאע
 פרױען-וועדד די אױף איגע רער פון פאוס
 די פון העאפם גרעסטער דער פון אער

 באויז ניט װאאט שטאאטען פאראײגיגטע
 און פאכט ־ איצםיגע די אפנעשװאכם

 פאציטישענס, היינטיגע די פין קאנטראא
 גע״ צײמ קורצע א אין זײ ײאאם עס נאר

 רעדעא־פיהרער. אוים אינגאנצען מאכט
 איז *באסעס״ פאאײאישע דאײגע די פאר
 אטערײ די פון כיאכט װאהסענדע די אמ

 פרא־ א פשוט פרױעךרעכטאעריגס־ קאנער
 איז דעדיבער און ״טײט אין רעבעז פון גע

 K פא־ נייער דעי אט צו געגנער״טאפט זײער
 .פאר־ און לאגיס פא־ויעדסאנט איטישער

שטענדאיך.
 פרױען, און אאײן, םרויען אז אבער

 גאר*־ זיך צוריק אאנג ניט ביז האבען .װאס
 אױף *ון — פאאיםיק, אין נעטישם נימ
 נזד קאמפןי אין ארויםטרעטען זאצען זײ
 פרױעךוועהאער םון ליגע נײער דער נען
 םרויעז פאר גלײכבארעכטיגונכ געגען און
 לעגט איהר, זעהט דאם, — אאגעמיח אין
 און שכל. אויפ׳ן גריננ אזוי ניט pw זיך

םאהמ. א דאס איז דאך
 יארה «נװ א דא סיר פארמאגען אט
 אנסי־סאפרא• וואוטער׳ס װיםען סםײט

 איז, װאס םארמײ א פארטי״ דזשיםםס
 וױדערשפרוך א נאםען^באװײזם, איהר וױ
 שטימבא- םון םארטײ א ;אלײן זיך אק

עי באנוצצן וועלכע םרויען, רעכטינמע  די
 םרויעז־שטיבר באהעםפפען צו שטימרעכט

? צאגיס אזא אייך געפעלם װי רעכט.
 .פארטײ״ דאזיגער דער אױב אבער

 א דצרםאר זי פארסאגם לאגיס, פעהלט
 ;םיטגליעדערשאםט *נעהױבעמד נאר

 םען טעג *פני״ םאמע די פון װיימנר די
י אריססאקראמיע, אונזער םון ?אגעז, י  ז

מיםגציעדער. דארמען גען
נים דא חאט ״פארמיי״ דאוינע די

(• mt ג?ד דער »»» ײעלמ״ ^ירויע! ו*י*

 רײ״ דער p» זיצונג א אפגעחאצםען צאנג
 אונ״ דזשענינגס, עני םיס םון הײם כער
 םעיר־ .d טשארלו סרס. פארזיץ ן טער

 ם. םר^ oifn זיצוגנ דער אוין• טשייצד.
jj חױ־ 8 פארנעחםט ,וועאכע גפרםיעלד 

 $ ^פנעגעבען ארט״,8 דער אין אםם כען
 איכימרײיועז, איחחנ וועגען באריכפ

 אינםערעסעז לי אין נעתאם האס זי װאם
מ טיט .■ארטיי״, דער פון  Ttuif. עסאי

 דעמאהרא• און רעפובליקאנישע זעהענע״
 םכח אלנאגי, אין ■ארםיי־םיחרער טישע

 ומא־ םרויען־וועחאער, פון צינע נײער דער
 דער אױף נעווארען נענרינדעט אי« בע

בא־ איחר איז קאנווענשאן. לואיסער סט.
 די או נארפיעצד, םרם. דערצעהאט ריכט י

 ח«וט זי וועאכע םיט •ארםײ־פיהרער, אצע
 אחן אאע, האנען אאבאני, אין נערעדט

 םרויעך דאזינע די םארדאםט אויםנאחם,
)װאונדער (נאט׳ם צינע  איחר םאר !

 ארויט־ אונאטעריסאנישען״ * .שענדליך
 אונטער• עקזיםטירענדען דעם נענען טריט
 נע־ די םון חנכטע ■אליטישע די אין שײד

אטעריסא. אין שאעכטען
— םרעגען איחר וועם — וואם םים

 םרויעךלינע דער פון ארויםטריט דער איז
 חאס טא ? אונאםעריקאניש״ ,שענדאיך

 די םון ערקלערוננ די גלייך י1דערוי איהר
:פאאיטישענם זעאבע

 דעם אונטערשטרייכען איחר ,...םיט
 םון רעכט יאאיטישע די אין אונםערשיעד

 די םיחרט אמעריקא אין נעשלעכטען די
 ערנ־ אן צו ׳,פרויען־וועהאער םון .אינע
 דער אין שפאלטוננ פאליםישער םטער

ט און :אנצקייט  אטערי־ םו|׳ם א״נינקיי
 פאאק!״ קאנער

 !עושכסנ —
 דאזי• ךי ? לייסענען םיר זאאעז חאטאי

 די םון פאדערוננען .פארדאםטע״ נע
 ■אאי־ נלייכע פאר פרויען־רעבטאערינס,

 VPgo סען מענער, די םיט רעכט טישע
 נע־ I י ו ש האם עם נייז, ברעננען...

 דער אין אאטוננ6ש ערנםטע ״אן נראכט
 אםערי־ םון׳ם אײנ־נק״ט און גאנציוײט

 םיעל אזוי אויו• און פאאק״... קאנער
 ,פאאיטי־ פראפעסיאגעאע די זײנען

 פאר איצט ביז האבען װעאכע שענס״,
 א־בער מאנאפאא די נעהאאטען אאיין זיך

 זײער אין נערעכט רעכט, פאאיו׳ס דעם
 ,שענדאיך״אונאםעריקא־ דער אויף צארן

 און ;פרויעךװעהאער פון אינע נישער״
 נע־ קאטיף זייער איז — נעזאנט װי —
 א אאגעטייז אין םאפרעדזשעטם די »ן

אאנישער. ;אנץ
 די פ־ויעז, די באװענם וואס אבער

 ג?ראטענער דער אט .םון כיטנאיעדער
 אנמײםאפראזשיםט װאוטערם ״וױרען

 אא־ די מיט יד-אחת מאכען צו פארטײ״,
 אונ״ און הינער־פרעסעד, פאאיטישע טע

 נע* ארױסצוטרעטעז קאפאנדע זייער טער
 בא־ םאםרעדזש אא־װעאטאיכער דער גען

 םן־ א האט װעאכע באװענוננ, א ײענוננ,
 םיחרער אקטױוע זאנאר אוז שטיצער

 הוי־ נאר די אין פתיען די צװישעז אפיאו
אםעריחא? און אייראפא tic פענסטער כע

 זיך ערקאערט זיך, פרענט מאם, מיט
 םעחר ניט זײן באנזת דאם זאא דאס?

 װיי־ די אט סצד גארישקייט הויאע װי
 פאר זײ מאבט װאם ״אנטיס׳/ בערשע

 חענט די איז װערקצײנ אעכעראיכען אזא
 אדער ? ״פאאיטישענם״ כיטרע די פון

 אײנענע זייערע םאסע זײ האבען אפשר
 שםע־ צו זיך זײ באװענען װאס מאטיװען,

 נע־ אוםן דאז־קיכאטישען אזא י1אוי אעז
 באװע־ סאפרעדזש האאאסאאער רער נען

.גוננ?
 געדאנס אץ םראנען דאזינע די מיט

 צו געגאננעז אנומעאטען דא א*ך בין
 פארואםאונג, עפענטאיכער אן זייערער

 זונ• א אין נעױארען נעחאאטען איז וואם
 היר־ אפ־טאיינער אן אין נאכםיטאג, טאנ
 י1אוי הרינען צו נעוואפט חאב איך כע.

 םיײ אויף ענטםער אן פארזאםאוננ יענער
מר און פראנען, נע רי  ויר איד חאכ חנ

 דאר־ נאך חאנ און געווען םטריח אחין
 חנר איז םםבעח « ארײננעװארפעז טען

 זאנען, אמת דעם ^_און, צדסח־פושקע.
 םון חיצאח די אי טרחה םייז אי איז
an* ,נאנצען איז געוחנז <יט פטבעח 

א ארויםנמווארפען.  חאכ תירוץ עפעס'
נעקראנען. פארס דארם איך

 םח רעדעם םרוםע די נים םײן איד
 דארם חאבען וחןאכע ננאי׳נמם, אאטע די

 ביבעא דער פת פסוסים בםירוש׳ע םיט
 שרעסאיכע א םאר וואם ״באוױזמן״,

 טישען *ו זיד םרוי א םאר איז עס עכירח
ר פאאיטיין. אין  םרוי די tv ,tuyo זיין
באשטים# אאיין נאם םון איז
ײ *י נ

מ וץ אזי ד
ארגוסענםען שיסעלםע.......

 נים כאא ,t« שםעוזט
 אננעחױמס ניט אםיאו חאבען

 פראכען. םיינע ענםמחגז
n'ז״ז o םי*נ«. צו אידיאט אן t

אריסםאסראטישע
 טיגזט *ייז אפיצו נאױמז ימם

 w אין באמדסעשיװ^ דאדגע
 tranvnזײער פאר טאםיװ דער זײן
 פרוי׳ס חײנטינמר דעו־ צו

 נאייכבארעכםמונ^ •אאיםישער
v אױי חאט טיר וואם s y•
 איז פאראינטער׳וסירט אונג'יא

ײי א סת חנדע  רײו־געיןאיי ת
 לױט — חאט וועלכמ דאמע, גער

 איחד ־אין— חאאטוע את אויסזאחן
 פון נעוואוסם נים אעבען צען

 פון — ווענימד נאך און דאגות,
ov נײסטיגע ארער איחמז איז 

m די האם נערעדט נונגען. n 
 שפראך פאאירטער א םיט שעהן,

 איחר נאטאנוכנ. דראסאטי׳מר
 את פרויען־סאפרעידדפ נענען םענט

 אאסאר נאכץ א אויד שוין נענםאיו
 אמ< יאר אנמר גרתד־פאא׳מר,

סאנט.
 ארנוסענס איתר םון חםצית דער
 r^פענטאנ פרוי׳ם חןר אז געוון^

 א וזאמן וועט טעטינקייט איטישע
 איהרע אױןי װחמןוכג רארבאיכע

 איעבעם־אינסםינסםען, צארטע און
 איעבזס־איגי דאזיגע די װי אזױ
 און שעחנסטפ די זיינען טען

 נע׳מני חאט נאטור די װאם סתנח
 גיט דעריבער tve טאר םרױ, דער

 ארײגי ז*ד זאא פרוי די אז אאזען,
פ דורכדעם און פאאיטיק איז

... tuna rceonyr _ ___ ״ .
 — םאיכט/ דאזינע די איגט חויפט,

 אויםנזןרופמן דראסאםיש רעתערין די
 אויפחאא־ און אפחינמ( פון םאיכט ,די
 פרו חנר אין נעשאנש כאטור׳ס חנר טען

 דערםאר און ;אאיין םרויען די אויוי
 אנםי*ס<ן»« אז םרױ, אאס איה

W. דזשיםט!״
 ימ דער ראט קירכע אין עואם דער
 שטארין רעדגערין שעהנער

 חןתאייה דער אױף נעקוחט חאנ איך
v דערנאך ie ני♦ חאנ איז עואם, דעם 

 חײסט ראס, איו אזוי, נעטראכט: זיך
 נ«ר פדייח״ם, םין ניט םראנע א נאר )עם
 נ׳ד נאאד וין האט כייר און !איענע םון

 איז וואט און :פראנע אנדער אן שטעאט
 די םון איעכעם־אינסםינשטע! די מכח

 פאברימז, די אץ םיידאער און פרויען
 אנדעחן און אםיםעס שראמען, שע««ר,
 שױארציאזד עמערע נאך אדער אזעאכע

ן דען האבען ? רען ר ן י י  ,דסן׳י ז
 ,גא־ זײעחז אר־וי םב־בות אוז מאאכות

 פארדארגאי־ שום i״p טור׳ם־נעשאנחען״
 ווא• — יא אוינ און ? ניט וױמןונג כע

 וחמען פסיק דעד שװיינט זשע רום
? איעגעם־א־נםטינקםע; ר ע י י ז

 גע־ אאיין ויד א*ר האכ — מעחר ניט
 םאר• חןר פון געחעכדיג היים א טמיסט,
 די װאפ נאיס, א נאר ם׳איז — זאטאוננ

מן םרויען פארטנעשריםענע סאדערנע  קו
מד דער י1אוי אנדערש ביםעא א אד  ד

אפ אין פראנע.  דערסאנם מיך חאט ו
 סיטב*־ שעחנעם שריינער׳ם אאױו אן

 און אזגבעז דעם ײעגען ,טרוים״ אישעז
םמי. די

:דערצעחאט שריינער
 אין נעשאאפען. איז םרוי א
 גיד א־תי זיך חאט י1^אא איחר

 tjnowt ?,א א*חר צו אז חאום׳ם,
 אק םחנית צוױי טיט ,אעבען״ דאס

ד חאנד אײן אין :חענד בײדע אי . 
 צװ״טעד־־חאט• ר»ר אץ און בע׳׳,

,פרײח״ם״.
 א״גע איים דיר ,חאייב —

, דאם חאט םתנות!" צוױי די
פרױ. דער צו געזאגט בעז״

 נע׳ישוכ׳ם ז*ך אאננ חאט פרױ די
,פדײ־ ארױסנעזאגט: ענדא״ר און

וזייט!״
אויסגעקאי• גום וזאםט ,דו —
 «ד איטד ,אעמז״ דאס חאט בען!״

 װאאפט דו ,וחנן — ענטפערט
 דיר איר װאאט ,איעגע״ זאגט־:
 אאייז און פאראאנג, דײן נעכע;

 דיו םון אוחנקגעגאננעז איד
f זואאם ir ירינםאא כיעהר r 

 ןונער צורישגעשוםע!. ניט
 א*ו םרײחייט, םאראאנגסט

אין• ומן טא^ ־an וױיט
tn דיר «װ n w n w אין 
»t|> אי) סתגות ניידס

mim

m

m
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ער על מי  ם#כער רײנקאוט דיי ןפו ערענץ6ק$נ דער פון רעיארט *•
 שיקאגא, 54 לאקאל און באםטאן 7 לאקאל יארק, ניו ao לאקאל ימיאנם,
 טען13 און םען12 .עטען, דעם נעװארען א«געהאלטען איז װעלכער

יאר?. נױ םםריט, טע15 איםם םקול, חןנד דער אין ,1919 אטריל,

 נע־ געעשעגם איז קאנפערענץ ישר
tro פרייסאג ll- o r t ,2 אאריצ 

 אױפנענומען ווערס עם בײ?*ג•
 סשערמאן ם*ר t*rpp>v און
irorw יננ ro.* רא־ גתחװ־

®MKP'r r• .ער־ ווערם 54 א*ק
 פרירפאן ם. און נדטערטאן «אס

 ערװעוזצס ווערט 20 אאק. יארק גמ
מהרעםער. 0אל

 די םאר דאן צןזם סעקרעטער ד*ד
iron 7 צאקאצ פון דעצענאםמן. די «ון 

 קאהען, קארצ• אנוועזענר איז נאססאן
מד  אאקאא פון װײנער; און סאנענם*; «

 פריז־ םעם וועקסאער״ אואים p»־p גמ 20
י  אײ־ און קאהען אײק העאער, וח־ 4מ
 שײ»נ*. 54 צ*?אצ פנן ווייםםא;; זיה
jd .םון םעטועאט, ארמור בר. ואאאאארט 

 אאם אײנגעאאחןן ווערט ,20 יןמאא
2

 טא־ דעם פאר צ$זם סעהחנטער רער
o n וועאכער סאנפערענץ, םיז *רדנוננ 

i לױסזזס
I( ריינ־ דעם או־גאנידרען צו וױ

 וחןגען און אאנד איבער׳ן סדײד קאום
קאנ״ באסטאנער דער םון מדטאוס חנם

%M V m דזשענעראא א *נצושטעאען 
אינדוס־ רײנקאוט דער םאר *רווונייתר

; m o
 נא־ ישטענדיגע א םעסמשםעאען )2 £

ריינקאוט די צוױיפען ®*רבינדונג

*tr w פעםטישטע- און אינדוםטריע די 
yfl טרײד אין יןאנדמזאנם •לנצםײגע ; 

שטוג־ 44 א אייגפיהרען וועגען )3
ײנו -אינדרס אונזער אין *רבייםס-װאף ■

גײם

• ו

װאןײאר־ צו ״שטעאונג אונזער )4

 שםענדעען א גרינדען וועגעז )5
u ifi* אין ארבײם ארגאניזאציאגס פ*ר 

ודנדוסםריע. אוגזער
אגגענו־ ותדי• ארדנוננ מ*געס דצי•

. ן מ
 די אױפגעניטעז װערט ערמטענס *

 אעזר די £י*ן באטאיסע די יןעגעז ערומע
n א אנצויטטעאען קאגװענישאנס, צוױי 

 רײנ־ דער םאר ארגאנײזער ךדאאנעראא 1
oUp ,אז דעם װעגען און אמתסטריע 

מ—נ י  ניט ;אצט ביז גאך firm בא^איסצ ו
 איז עס אז און געװארען, וױדכגעפיהרט

 דורכגע־ זאא דאס אז נויטיג ךדמגענד
וועחנן. ®יחרט

 זיף באטײאיגען דעאעגאטען אאע
 פראגע דיזע וראס דיסיןוסיאן דער ווק

 געדאנקעז הױפט די אדױסגערופען. האט
 ארויסגע־ דעבאטע דער בײ ?ײנען מאס

: זײגעז געװאיען גראכט
 צוגריײ יעצט זיך דארפען םיר ״אז ־י•
 אץ דאיוי װעאכעד סיזאן פאא צום סען

ן מ  אור״ אאע האבען םיר און אגיןוכיעז ד
ז מ גד־ א זיץ וועט ער אז גאױבען, צו מ
 אויפ־ ״צײט די יעצט איז דארום און סער,

im jrip tt דעם p rn.: .פון באארד עקז 
itnrm -זעהז, צו ױניאן יא:אא1אינטערנע

 קאנ* צװײ אעצםע די פון בודשאיסע n א?
 אי:- רײניזאוט רער באצדג »יז וחננ״טאנס
װערען.״ דורכגעפיהרט זארען מסמייע

 בא- וועיט דיסקוסיאן געגויע א נאך
 דז״שע־ צום אעטער א יפיקען צו ^אאסען

 צוזאפיענצו־ פאראאגגען און אפים נ^פוא
יאר* :ױ די פון :ױטי:; ספעיציא א רדמען

אײסצוהע־ אים וױיס־«רעזידע:מע; קמר
 פאיטיעטענדיג קאטיטע א אונוער רען
 םרא- דער אין 54 א. און 7 א. ,20 »א9̂

 דז״שצנעיאא א אנ״פטעאען ווצגען
אר־ אן אוגםערצרנעהטען און ייזער

רײנקאיט דעי אין האביפײן ןױןונס

גע־ זאא אעטער אזא אײב פראגע די
 א דורף אפמדפטיטט רוערט ומרען

7*

o a r 1919 אאריא, םען12 דעם, 
זיצוננ. צוױיםע די סאנצהאאטץן

םעק־ דער ם-שערטאן. ראיאפארט נר.
פו( אראםאקאא cm פאר אעזם
אננע־ ווערס ער און זיצוננ עחפסער

 אעזט טשערכיאז חנר נעאעוען. וױ
 נעעיהם איז װאס אעםער cm סאר

 dp איז אפים דממנעיאא «װם
 זאא אעםער דיזער אז מדאא*םען

cm 1סי ■ראטאקאא om אין
:r•

רעקאפענ־ vt באעאאסען וחנרס
כארד עיזזעקיטיװ

אכער און או דרעםם יוני
r*w

 פאסיג זײנען וועאכע האנדידאטען צװײ_
 ארגאנײזער דזשענעראא אאס אפט םאר׳ן

אינדוסםריע. רײנקאוט דער םאר
פרא־ די אויםגענומען דאן וחנרט עם

 נעהנםערע א פעסט״שםעאען וועגען נע
 עקזיסטירענדע די צוױשען םארבינתננ

 העא־ אויך און אאהאאס כיאכער רײנקאום
 אינטער־ דעד םון אאקאאם נרינדען פען

 צענ־ און ״פטעדט יענע אין נײמיאנאא
 װע־ גארמענטס װאטער־פרוף וראו מערס

געפאכט. רען
 װערט רעזאאוציאן םאאגענדע און

: אנגענוםצן
װאםעד־ דער אז אנבעטראכט ״אין

 פרן באשעפטיגט גארפענט־טדײד םרוף
 די אין ארבייטער םויןןנגד 20 ביז 15

 ױנײקעד די םון טײאען םאחשידענע
 םעהרסטע די אז און קענעדע םםײם^און

 ב^פעםםיגם זײנען ארבײםער דיזע םון
 איבער׳ן ״ טראסכדפעלןטאריס גרױסע אין

ארגאניזירט. ניט ױינען זײ און אאנד
 עקזיםטײ די אז אנבעטראכט ״אין

 ניכדארנא־ דיזען םון קאודישאנס רענדע
 אא־ םוז םרײד אונזער םון טײא ניזירטען

 װירקונג ^עדאיכע א האבען גי״&ער־וױיזע
 אונזער פון ארגאניזירטען׳טײא דעם אויף

 1אי אװעק אונז מטעאט עס >זן מרײד,
 די מיט זיכער ניט זײנעז מיר אז אאגע א

 האבען םיר װעאכע באדינגונגעז ארבײטס '
י1 פאר ארגאניזאציאן דורף עריןעפפט

---------׳------------.הראי עטאיכע אםאעצ
 פון ארבײט די אז אנבעטראכט ״אין

 הררײ ויך קען •nmysr דמע ארגאגיזי^ען
 די ו\ען דאן̂, נאר ערםאאג אן םיט נעז

 פעהר זיך צװישען זײן זאאען אאיואאס
 אנ־ דעם אײנער העאםען און םאראייניגט

 אז און ׳ןןאראאיש)אי םיגאנציעא, אי דערן
 וחד געפאכט נאר ?ען פאראײניגונג דיזע
 טרײד־ א םון דער-גרינדוננ דורך רען

 עקזיס־ די םון צוואפענגע״שטע^ם קאנסיא
אינדוסםריע. דיזער אין אאקאאס טירענדע

 דײ אז בא׳פאאסען, עס זײ ״דארום
 פון צוזאטענגע^טעאט קאנפערענץ זער

 אעגען !יאיןאאס אויבענדערפאנטע די
 גרינ- ד^ר פאר םונדאפענט דעם אוועק

 דעם םאר קאנסיא טרייד א פון דונג
- צװעק״.

עאעק־ אויןגענופען דאן װערט עס
 םאאגענ־ און ^ סין האנסיא א פאר שאן
 : געװארעז ערו^יאט זײנען ברידער דע
 םריד־ בר. טש^יפאן; אאס וועקסאער כר.
 פאנעג״ בר. סעק.־טרעזשורער; אאס פאן
 און סעקרעטער קארעספאנדענט אאס סאן

 ראפא־ פ. און קאהען קארא ברידער די
פארט.

 פינאנ־ דער וועגען פראגע דער איז
 בא״ װערט קאנסיא דעם פון זײט ציעאער

 אר־ פאר פאנד ערשטער דער אז ׳שאאסען
 וחד גע^אפען זאא ארבײט גאניזאציאגס

 500 פון באמטעהן זאא סאנד דער רען.
 די געבען זאאען דאאער 200 צו דאאער;

 דאא. 100 און ,7 אאקאא און 20 יאקאאם
 וױי• פון פראגע דער אין .54 אאיואא רער

 זאא אויסגאבען, פינאנציעאע טערדיגע
 אונזעחנ פאר ײערען פארגעבראכט דאס

 און באארדס עקז. אאקאא רעספעקםױוע
 רעקאפענדײ״ אױסארבײטען זאאען זײ

 א פרן פאאן פאקטישען א פאד *פאנס
 פיאפאר־ אאגעפײנע אדער יןאפיטא פער

 אר־ דיזער פאר בײעטײערונג ציאנעאע
* בייט.

 אויס אויך דרייןט יזאגפערענץ דעד
 םון פיטינג נעקסטער דער אז רואונ״ש דעם
 פא־ דרײ אין זײן זאא קאנסיא םרײד דעם

 .1919 דזשואײ פאנאט אין ארום, גאטען
 באיצטיפט דארפען ערשט װעט פאאץ דער

װעיען.
 װערט זיצוננ נעקסטער דעד אין

 44 א װעגען פראנע די אױפגעגופען
 װערט עס און ארבײטס־װאך, יטםונדינע

 זאא םיזאן נעיןסטען צום אז באשאאסען
 אאע אאגעפײנער, אן זײן פאדאאנג דיזער

 פאר־ זאאען אאקאאס פאכער רײנקאוט
 ^רבײםס־וואד.׳׳ שטוגדיגע 44 א אאגגען

 די פארהאנדעאם אויף װערם עס
 װענען און װאך־ארבײט. וועגען פראנע

 געקענט װאאם םיסטעם דיזער װי דעם
 אינדוס״ אונזעד אין ווערעז אײננעפיהרמ

 װערם דיסהוסיאן אענגערע א נאך םריע.
 םון סיסטעם די וױ אזוי באשאאסען,

 גאנץ א אריייגברײנגען וועט װאןײארבײט
u נייע r w w דארוט טרײד, אונזער אין 
 םראנע דיזע אז צענסוחגרםה וױו איז
דיםתוטיו צושטען צום

 באארד עקזעהומיװ פון׳ם םיטינג א
 דרעסמײי־ןערם און ווייסכ אײדיס דער פון

ק אפגעהאאםען איז 25 אאקאא ױניאן  ג
 םען29 דעם אווענם, דיענסטאנ װארען
אםריא.

 דער פון ארבײםער n פון קאמיטע א
 דער פון ברענטש (א קא. ווײםט בײנער
 איז וײנען וועאכע ״קא.) װײסט בידזשו
 בא״ װאכען, 15 אעצםע די םאר סטרײה
 װעגען באארד עקזעקוםיװ צום ריכטעט

 ווערס עס סטרײק. זײער פון אאגע דער
 האנדאען צו אפים צום איבערגעגעבעז

פראגע. דער אין
 אינ־ װערט זיאבערמאן העררי ברודער

 עקזעקוטױו םון׳ם מעמבצר אאס םטאאירט
 טא־ דעם פארטרעטען װעט ער באארד.

ברענטש. קערס
לואביא־ ברודער פון פאראאנג אויפ׳ן

 אגשטע־ זײן װעגען פראגע די װערט טי,
 אםיס־קאםײ דער צו איבערגעגעבעז אונג
 באראטען דעם װמגען זיך זאא װעאכע טע,
 און ױניאז, דער םון םענעדזשערס די מיט

דעם. וועגען באשאיסען צוזאמען
 מימעג אעצטען פון׳ם באשאוס דער

 צושכעאען וועגען באארד עקזעקוםיװ םון
 אין אנגעשםעאטעז איטאאיענישען אף

 איבערגעגע״ וחנרט ברענטש, בראנזװיאער
 מע־ די מיט קאםיטע ^פים דער צו בען

ױניאן. דער פון נעדזשערס
 בראנזװיאער פון׳ם םאראאנג אוים׳ז

 באװיאיגט ב. עיןז. פון׳ם װערט ברענטש
 פאר׳ן דאאאר פופציג־ פון סומע די

םאי. ערשטען פח׳ם םײערונג ברענטש׳ם
רעפארט דער אויסגעהערט װערט עס

 באריכ״ װערט עס שעםער. סםרײקענדע
 נאך זײנען װאס שעפער צאהא די טעט

 סיט אויסגאבען, די און םטרײק אין איצט
 װען םארבונדען. איז סטרײח דער װעאכע

 װע־ שעפער סטרײקענדע די םון נעמען די
 א געםאכט װערט אויסגערעכענט, רען

 פרידמאן, קאארא שוחגסטער םון פארשאאג
 קאמיטע א ערװעהאען זאא באארד דער אז
 םר. געגען ?אאגע פארפעאע א ברענגען צו

 f.B ם. נוארק אאקאא דעם צו רןוירקפעטריק
 םאר מעםבער, א איז חױרחפעטריח װאו

 קויררר מרס. װעאכע מעטאדעז, מיאוסע ׳די
 אנגעװענ־ האבען' אאיין, ער און פעטריק,

 ארבייטער סטרײקענדע די געגען דעט
 דרעסםײלוינג קױרלופעטריק׳ס מרס. פיז׳

 ערװעהאט, װערט קאםימע אזא שאפ.
 מאאי פרידמאן, קאארא שװעסטער די איז

 יןעימען םעראה מיגם^ אננא םרדיםאן,
 אין ערװעהאט װערען עסענפעאד, בר. און

קאמיטע. דער
 אעצטע די פאכען פון פראנע די

 סטרײקענדע די וועגען אראנזשפענטס
 צו צוריק איבערגעגעבען װערט שעפער

 םראגע דער אין זאא זי אז קאמיטע, דער
 נוײ פאר געפינען װעט זי װי האנדאעז,

׳ טינ״
 טייטעא־ ברודער םון םארשאאג אויפ׳ן

 קא״ גריװענס א ערװעהאפ ווערט צוױיג
 דער מיט אריפצונעהמעז פיער פון סיטע

 די אסאסיאיישאן * מאנופעקטשורערס
 שעםער, סםוײיהענדע די װעגעז פראגעז
 אסא־ דער אין מעםבערס זײנען װעאכע

קוסען צו זײ סיט זעחן און סיאײשאן,

 פעכד אונזערע ביי ווערען פארהאנדעאט
 מעטבער־שיפ דער פון און בער־טיטינגעז,

 קאנ״ דער יעצט קען דארום אאנעפײן. אין
 ניט באשאיסע באשטיטטע קײ;ע פערענץ

 װא״ ביז םראגע דיזער איבער אננעפען
 דעב בעסעך וױםען ניט װעאע׳ן פיר נען

 אא־ דער פון נייגונג די אדן סענטיםענט
 װאןי באצוג אין מעטבערשיפ ;עמײנער

סיסטעם. ארבײט
 דעם רעקאפענדירם קאנפערעגץ דער

 דעם ענדערען צו 54 אאקאא שיל»אגאער
 אויוי ױניאן מייקערס רײנקאוט םון נאפען

 וואר־ גארסענט ״װאטערפרוף נאמען דעם
ױ;יאן״. קערס

 אויף באשאיסט קאנפערענץ דער
 פאדבינ־ נעהנטערע אין שײעאען צו זיןי

 מאנטרעאא םון אאקאאם די מיט דונגעץ
 אינפארמירען צו זעהן און טאראנטא און

 אונמציינע־ וױיטערע אונזעדע ײעמן "1
מונגע!.

 א »ז באשאאסען אויך װערס עס
 געשי?ם זאא פראטאחאא דיזען פון קאםיע
באארד. עקז. דזשעגעראא דער צו װערען

 קאנ^ערענץ דער זיןי האם דערסיט ־״ ,
עשאאסען.

א.ן, ם ד י ר פ ם ע ס

 י הא- ברידער די פארשםענדינונג. א צו
 היײ און טײטעאצײײנ רײזבערג, ראװיץ,

<^סיםע. דער איז ערוועחאט ווערען םאן
 צױ א צו שיקט שעהנהאאץ ברודער

 רע״ א מיט באארד עהז. די צו שריפם
 זאא נאאדםיעאד ם. םר. אז ?אםענדײשאן,

 אסיסטענט אן אאס װערען באשםיםמ
נונדגעהײסען. ווערט עס סעהרעםער.

 ברידער פון באשטעד«ענד האםיטע, א
 קאביאטי ־ רײזבערג, האראוויץ, הײםאן,

 װערט פרימדמאן, םאאי שוועסםער און
 פרײס, דר. מים קאנפערירעז צו ערוחנהאם,
 אװ באארד ^דזשאינס דעם םון דיחגקםאר
 די סאכעז װעגען קאנכראא׳/ סאנימארי

 אויפ־ דער פאר אראנדזשםעגטס נױטיגע
 באדינגונגעז סאניםארע דײ אױױ פאסונג

 װײסט די אין םײער־דריאם װעגעז און
שעפער. דרעס און

 פון פראגע די אויפגענומעז ווערט עס
 ברידער די און בעאמטע םאר װאוזאען
 װערען דײװידסאן און מוירק פאגראז,

 אױסצוארביײ האםיטע, א אין ערװעהאט
 באריכטען און פאענער, נויטיגע די טען

 פון׳ם מיטינג נעקסםעז צום דעם וועגען
באארד. עקזעיןוטױו

 אםים־קאפיטע דער פון באריכט דער
 חד איהר אויזי און אױסגעהערט, ווערט

 ער״ צו גאשאאסען װערט קאםענדאציע
 װעאכע צװײ, םון האמיטע א װעהאען

 מעם־ א נאװיס, מיס םיט צוזאמען זאאען
 איבער״ סאםיטע, האנטראא דער פון בער
 אײננאה־ אאע די פון רעקארדם די געהן
 האט ױניאן די װאס אויםגאבען, און מעז

די סטרײין. פון׳ם צײמ דער אין געהאט
קאארא m__תאפאאן סיאא שמעםםער

 דיעזען אין ערוחנהאט ווערעז סרידמאן
 אנ־ אינסטרואירט װערען און יןאטיטע,
 פיט אײנעם אין ארבײט זייער צוםױזרען.

 אינטערנעשא״ דער פון עקאונטענט דעם
 אז באשאאסען, אױך וחנרט עס נעא.

 טאן צו פארטזעצען זאא װײס ברודער
 דער אין ארגאנײזער אאס ארבײט זיין

 דער ביז געטאן האט ער װאס יוניאז,
___ י, סטרײק. פון׳ם צײט

 שטע^ט מאטיאס דזשעני שװעסםער
 אין שעפער די וועגען באריכט איהר צו

 פאר־ באשאאסען װערט עס און דזשוירזי
 קא־ דער פאר באריכט דיעזען צוברענגען

/ אז נײן, פון מיטצ י  די מיט צוזאמען ז
 אינטערנעשאנעא, פון בעאמטע גענעראא

 אר־ וױיטערדיגע די אראנזשיחגן זאאען
שעפעד. אונדאורטאון די װעגען בײט

נעש^א״ מיטיגג דער װערט דערפיט
סעז.

סעה.. שעהנהאלץ, י.

l-h־,

 מײקעדם באטענהאל קלאוק
.64 לאקאל װניאן

,64 לאק. םון פיטינג ספמשיא א בײ
 אפ״ טען30 דעם ^פגעהאאטען י. ג. א. א.

 באריכט א געװארען אםגעגעכען ריא,,איז
 װאם אונטערנעםונג טעאטער אונזער פון

 1אי אםריא, טעז1 דעם שטאטגעםונען האט
 טעא״ פאײס אוירוױנג שזדארץ׳ס פאריס

 גרוײ א נעװען איז אונטערנעמונג די טער.
 אײני• םון מיה די דאנלן א ערפאאג. סער

 האט .דארום פעפבערם איבערגעבענע גע
 די באדאנקען צו באשאאסען אאקאא דער

פרעסע. דער דורך פעפבערס פאאנענדע
 סעם דעםעא; הער/ פאזער; .פאקס
 סעם און ראזענװאסער הערי פאאנצבוים;

אעוױן.
 זי'| אויס אאקאא דער דר*קט דערמיט

 ברידער דאזיגע די צו דאנלו טיצרען
 פאי ארבייט איבערגעבענער זײער פאר

: ארנאניזאציאז אולזער
אא״ דער דרמןם דאנק ספעציעאען א

 שוײ טאאאנטםואעז ױנגען צום אויס קאצ
 האט וואס זיידענבערג .צײב דוד שפיאער

 ער־ צום בײגעטראגעז שפיאען זײן םיט
םאאג.
* קאפיטע, זפרעס ־ *־•

שיפפאן, איזידאר םוױן, פאקס

טשעךלײדי. u טTפרעזענט
ר םון #רבייטער די  ״אמעריהאז ת
טעזcm 1 האבען װײםם אײדיס

 צי *נעריןענוננ ןייער אויםגעדריקס ניאי
mפון טשערצײדי ר r  cm,»« שוועסטער 

pctm ^p * o r,' דזרך g שויער״. :צינען
J * ■ ׳ ;

י

מ ר ו ס
ען מז ם צוו ע ר ד א ם ק א ד ע  ר

ער. די און עז ל

 M לאקאל מענעדזאער ברעסאאוער, י. ^
 םיזע- דעם געװיס דפך געדענקפ איחר _

 דעם דאנעראםאג, לעצפמנז פון װעםער ך^בלען
דעם, אין אולדיג עם איז דער אש םאי. פען1

או:־ ערפילען געקענש נים חאבען םיר װאס
 בײ מאכען גוש אבער עס װעלען צוזאג. ןער

געלעגענהײם. אנאנדער
גום^ ג«נץ געדענקען םיל ,v — א־־ץ. מ•

 איז םאל דאס אבער ארײבען, אײער און ײךא
 גע־ קײן ניט םיונונג, אונזער לוים ׳ז«ך די

וועל־ םיט נליזך וױיםען מיר װען ד#טעגע.
x בעל נען t די איז ם»ן, צו ה*בען םיר 

 ®אר; װעניגער מיעל ליזא פדן ה*נדלוגג
ברודער. םייערען איחר פון וױ אטענדליך,

 איחר װי איגחאלט, דער איז דעם חוץ א
 ניט װײט צוגעבען, «לײן ׳אפאר עס, װעם
 פון ארטען1ערו םיר אינטערעסאנםע. די פון

 םיר דאס חאפען, און בעסערעס, פיעל אײך
 עס איז אנגעאריבען קריגען. עס װעלען

גל«ט. גאנץ
 װעט אויסגעצײכעגט; — אן.—ש כי.

 אג־ װאס װערען. ם^רעטענםליכט קירצליך
 זײ םיר האבען פארװירפע, אײערע גאטרעפם

 ד« גום גאנץ וױיםם איחר פאודיענם. ניט
אונ־• פון אז וױיסם, איחר און פארחעלםגיםע,

אלעס, געװיס 1געםןן םיר חאבען זײט ןער
 פארט אבער קענען מיר םעגליף. איז <ואס
זײ־ זײפ *נדערער דער פון װען חעלפען, גיט
 זאל פארלאנג אײער םגיעוו^ גרויסע דא נען
׳ װערען. ערפילט װאך די נאך

 א ח*ם אײנער יעדער — םארבער. ש.
ענמע־ און חאערות, זײנע מ*כען *ו דעכט
 לגא <פלז ^אגדפ «סעעוזג # ,*i*\ *ען
 נויטיג נים דארום א«ו עם און װיסען. און
דע:א• ג#נ*ע » דעם װעגען פמרפיחרען *ו

 איגגאנצען גים איז «ענער װען אפילו מע.
ײן געדעכם,  דער ־צזיט באקאנמשאפם און״ז

 גיט דאך טיר זעחען קנאוע, א איז פראגע
מיר, דערםיפג ■לאץ פארנעםען װארום א״ן,

 גערעכט םעחר אז דענקען, זייט, אונזער פון
 װי־ אויסגעדדיקט חאבען מיר איחר. זײנט

אנ־ אויוי כאםא מײנונג, דיזעלבע דערהאלט
 עס װ״סען דעם אחוץ און *טיעער. אנדער

 גום נים װײם געװען איז 25 לאקאל אז אלע״
 מיםלען מאמעריעלע זײנע אז ארגאגיזירם;

 װאלםען און בא^רעגרןםע, זעחר געװעז זײנען
 װאכען פאר עראםע די י1אוי געקלעקט קוים

 אז מעגליו־, זעחר איז עס און סםריי^ םון
 גע־ זיך חאבען װיסענדיג, דאס באסעס, די
afדעם חאבען זײ װען סײ דעם אוץי טיצט 

 וײער אין סײ און ארויפגעצװאונגען סטרײײ
 קוים װעם מיינונג די עקשגות. «ועטערער

װיכםיג״ סאכזע דאס באאםרײטען. אימיצער
 אז צוקונפם, דער אין מאן צר װאס סטע,
 לאזט דאס װגדערחאלען, ניט זיך זאל דאס

 אנער מאל. אגאנדערע אויןי איבער איהר
ך ײאלט דעם װעגען גראדע  צו אי געלוינט זי

 װעלען מיר מאן^ צו קלער א אי ארייבען,
 פון פארעפענטליכען פארגעניגען מיט דארום

אינםע־ דאזיגען דעם איבער בריעף א ײדא
ענין. װינטיגען און דעסאנטען

*

עקאן. אן איד א, זײנם איהר — ט. ה.
אויספיח־ גארגים דערםים אבער װעם איהר
 בנוגע האנדלונג אונזער קענען מיר יען.

 עס אז ענדערען. נים ארײבען אײער צו
פארעפעגט־ ניט אופן באום עס קען ניט, םויג
 אנאטאט איז, עצה אונזער װערען. ליכם
װאך, יעדע זאצען אײערע שיקען צו אונז

מאגאםעז, עםליכע פאר זיד בײ אן זיי קלײבש
‘א« עם װעלען םיד און ׳צו דאן זיי *ילןם

 אוגז װעט איהר ׳יע מימאײנמאל. פטור׳ן
? באדערען ניט מעחר ׳צוין
 גריגדי גאנץ עס האבען מיר — ב. מ. י•

 אײער אין מאנכעס איבערגעלײעגם. ליר
 םיעלעס אבער גוט. ג^גץ אונז געפעלם יאן9

 נעחםט איהר װאס דאס, איבערחויפט ניט.
 אז|זזיך דאכט אוגז פיעל. אזוי פאר זיד
דער־ כוחנת נויטיגע די דא זײנען עס ניט

ני־ איז עס חויפםזייך, די איז װאס און,
 ערשט דארן» עס דעם. פאר פאדערונג קײן טא

ארבייט, פארבערײטענדע פיעל װערען געטאן
 געיטאפען זאל פאדערונג דאזיגע די אט אז

 די מעגלינקײם,' לויט טוט, דאס און װעיען,
 חיבעען גאגץ א טיט און אינםעי־נע״אגעל,

אומ^טענדען. די לויט עיפאלג,
 באריכם אײער _ אבראהאמס. דײװיד

צײטונג׳ מעגליכע א פאר אגגעשריבען איז
ײעידמר; די &;ם אן איחם פאנגם איחר װען

 ,״גד אונזער בלומענטאג׳/ דער איז ״חײנש
צײטוגג^ װעכעכםליכע א איז יעכטיגקײם״

״ן טוז נוסח דער אין  חאט אגדערא. אביטעל ז
 א״ערע און צוקונפט דער אין זעען אין עס

 f ווערען. פארעפענםליכם װעלען באריכטעז
D• .ערח«לטען# םיקעםס די ^ םאגאם

W דאנק, א אויס דא אײד דריקצן םיר וואם
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חאפדי *עתאט, נים צײמ קײן •#ופ געקעצפג
 חאפענםליד, םאי. טער1 ךער געװען איו עס

 אוג־ פארנוםען בילכערער, א אימיצער, חאט
■לעצער. זערע

 םײנונג אײעד )1 באױפארב. שרח
 לעזערין װערטהע א״ון ליעבע H װעגןין
 באחוי■- איחר װידעראפדוד. א פון לײדם

 אינטזך אײערע באקאנטע די אז אלײן טעם
 םים אויםער גיט, זאך קײן םיט זיך ^סירען

 א איהר םאבט נאכחער און אוגד־יאמאנען,
 קארמע־ זײ ווארום ערײבעד, די פארװאורן״

 זא־ ערגסטע מים לעזעריגס ז״ערע נים נען
 װ. א. און פ־אגען סאציאלע פאליםי?, װי כען,

 אריײ גלאם עם װיל שרײנער װעלכער אנער
 איחם װעט מען אז פאראדיס, װיםענדיג בען,
 עס גים ער גי אזרײנער, יעדער ? לעזען לים
 זײנע מיט רעכענען זיך םוז כיט, צי ׳צו

 זעחר איז אײערע געדיכט דאם )2 לעזער.
 דאס-בא־ אויך א:ער אנגעעריבען, אזלעכט
 אין אויך קריכען אלעסען נאך װ״זט,
 די־ ׳קאפ אעחן א װארשייגליך קאו, אײער
 מאנם איחר װעלכע פאר נאו־״אקייטען, זעלבע

אנדערע. די פארװירפע
 מאכען איחר םוזט עראטענס, — ן.—מ ה.

 גלוסט עס אז גלויבעגדיג, מעור^ גרויסען א
 פאר- אײך. «ו אוםגערעכט זײן צו אונז זיו

 צוױײ גארניאט. אייך דאך קענעז מיר װאס?
 און אויעלס, אנ;ע?וםען יא זײגען עס טענם,

 דיזעל״ צוליעב געדרוקט ניט זײ חאנען םיר
 װאלט עס װאס װ״ס, װער אורזאכע. בע
 ?, פיגגער״ א נאר *וױיזען םיר װען ען,1געו

 אז.״ א. ״פ. דער פון רעדאקםאר דעו דריטענס,
 און פאראםאנד געזוגםען חאבען אויך מעג

 יאסען קענען זאנען געוױסע אז פארעטעחן,
 א:ײ ק״ן פאר ניט און בעאםטען, א פאר נאר

 אין געחט איחר װען פערטעכס, דעיען.
״ן, צו ראםזאם געװים עס איז קאמפן״,  עײ ז
 און קאםפן״, צום פארבערײטעט גום אםעגס,

דאם דעם קלאר װיסען צוױיםעכס׳
י אז מאל, אלע נים אבעי ם״נט  קאםפןי מ

 פא־ מאקסיטום די ביז זיך, ענדיגען נים םאר
 קעםפפע, אלע אין דערגרײכט. װערט דערונג

״ן, גיט זאלען זײ כאראקטער װעלכען פון  ז
 פאר פלאץ װערען איבערגעלאזען אימער םוז

םיט פול איז לעבען גאנצע דאס פארח... א
 גארגיט״ אדער ״גאר בראנד׳ס 'פ*רות.
 אין טעאריע. דער איז שעחן גא:ץ ?ליג;ט

 פינפ־ נארישקײט. א עס איז פראקטיקע דער
 גזך איז מניאן א פון בעאםטער דער ׳ט^ט
 נים עס מאר און אויפאקדאט, קײן גיט װים
 ױניאן. דער פון דינער דער איז ער זײן.
 דמען מגיאן זײן קענען זאל ער כדי אבער

 דעם האבען ער מוז געטריי, און. עחרליך
 באלענאס, זײן םון צוטרוי הענסט־מעגליכען

 עס װען מאםעגט, דעם אין ױ:יאן. חןר —
 אויןי הערט טיסטרוזען, דער אן זיך פאנגט

 פאר״ דערפון װעט איהר גיצלינקייט. זײן
 הא:ט יא געהט חאנדלען אונזער אז אוטעהן,

 איםער האבען מיר װאס ׳ד;ם מיט הא:ם אין
 שײנט גענומען אלגעטײז אין געפרעדיגט.

 צו אומגערעכט ;אנץ זײנט איחר אז אונז,
 דרו- גערן װעלען מיר ^גערענטיגקײט׳/ דער
 שרײבט איחר װייל נריעף, אװך פןן קען

 מיד אבער צײטוגג. דער אין אלעכם גארגיט
 פאי זײנען בריעף די אז פיחלען, מוזען

 טאל דאס פאסיג. און גויטיג מאםענט דעם
 הא״ ךארום אןן געפיהלט, ניט עס מיר האבען

 און פארעפעגםליכט, :יט בריעןו דעם מיר בען
 עס וױ אפענחערציג, אזוי אײך געעגטפערט
און ער;סם ̂איז װאס שרײבער, א פארדיענט

a

״ן פאר גוט גאר מײנט ױגיאן. ז
 גע- האבעז םיר יע, )1 — בלומבערג. ס.
 פון ראליע דער אין עפילען בן־עסי זעחן

 מיר און דלילח״ און ״צםאון אין אמאון
 איבער״ אנכענעחם הענסט געװען זײבען
 אײ ױגגען אונזער אין געפינען צו ראאזט
 םיר װאס טעמפעראםענט, א שײער, א טיםט

 איהם, אין פארדעבטיגם נים וױקליך האבען
 פאר־ איצט ביז זיך האבען מיר װאם פאר און

 חא־ מיר אפילען. זײן צו סקעפטיע חאלטען
 און געחאט, טעות א ,גןירנןליך איחם אין בען
 זיך קענען צו צופרידען חעכסנ^ זיעען מיר

 גענו־ אונז עם האש מאל דאס ןײן,.אז מודה
 או^ם־ האבען ביז ׳לא:ג חיבעלאך םען

 )2 איהם. אין גאלד ריבםיגע דאס געפונען
 אין גאלדעגבורג ס. געזעחען אויך האבען מיר

 סא־ פון אויפגאסונג זײן האט ער ״סאנין׳/
 אבעדי אוגזערע, װי אנדערש איז װעלכע נין,

 ער עפיעלם אויןי, פאסם^איהם ער וױ לויט
 אן אירגענד ־אין װי בעםער גום, זעחר איהם

 איחם וזאבען מיר װעלכע אין ראליע, אגדער
 םאדפא־ אוין אח םעזאן דעם )3 געזעחען.

ד?ני *וין דאך זיך ענדיגט לען.

 װערען ציגעחיט נצוױם ווןפ אז סעזאן סטען
 װע־ )4 ?ריטיק. טחעאםער פון אפםײלונג די

 ײאס טחעאטער, אידיאען נײעם דעם גען
 גאר־ םיר קענען סעיאן, געקסםצן זיך עפענם
 פרא־ דאס באאםימםעס. עטװאם ז^גען גיאט
 געקלינענע, קיגסםלער די אעחן, איז גראם

 pyr חאבען סיר א:ער ׳אלע :ים װ״ט חאטאז
 זיך לאזען *ו :ים אום גענוג םיםגעטאבט

 םארצפרענוגגען. אעחנע אלערלײ פון פאנגען
 לעבעו׳ װעלען טיר :זאגען גאר קענעז םיר

 אין טעאטער דער )5 ?עחן. טיר װעלען
 פיא־ גוטע זעחר געטאן האט ■ל״ם אוירוױגג

 גו־ גפ^פיעלע וױנטער. דעם ארב״ט :ירען
געװארען, אויפגעפיחרט ז״נען פיעסען טע

* t r c * 4 ״ p .

 איז ארבײט די יכטיגער,1ו גאך איז װאם און,
 גרוײ םיט ענטוזיאזם, מים געװארען געטאן

 די פאר וױכםיג זעחר *י* װעלכע ליעבע, סע
 דעם פון צוקוכפט די װאס קוגסט. אטת׳ע

 אי״ װיםען. נים מען קזנן זײן, װעט טחעאםער
 פון חויפפדקרעפטען די אד ייצט, :ערחוייט

 איז אויך צזםײלט. װערם קאמפאניע דער
 יאר־ נמ דעא אויב ■ראבלעמאטיע, זעחד עס

 אויפחאלםען װעט׳קענען עולם אידיאער קער
 אינ• ?%ל עס װעלכע פון טחעאטערע, גווײ

סענזאציאנע־ די װערען אויסגעראמט גאגצען
אוכד־פיעםע. לע ,

טאט. נאבעלע א
צײ־ אמעריהען םון טשעוציידי די

 האט ^pccm>fP-Kcv'ש»#, װייסס דים
םער די ם*ר ניינעשטייערט ^ או  םטריי• צ

דאצער. 8 סערס

,יף׳ ׳1,ןןין״

חהם׳
ענט לעהר

 פארנאנלעסיגען מענשען מעחרסטע די
 קומענדע װײל ענגליש, לערגען צו

 געװען ניט זײ זײנען מידע, אהיים
סקול. אין געחן צו אויפגעלעגט
 לײכט קענט איהר

 לערנען באקװעם און
הײם. דער אין זיך בײ

װ א געװארען געדרוקט איז עס  װאס ׳ג
 געלערנט קאן ענגליש אזוי װי זאגט

 װאוגדערבארער גייער, א דורך װערען
 רעדען׳ לערנען קעגט איחר מעמאדע.
 אײגפאך ענגליע לעזען און אזרײבען

גוט. און .
 פארפער־ ספעציעל הערען דוו־ױ

ע ט ע  רעקארדם, פאנאגראןש מ
 געברױכען קען םען װעלכע
 פאנאגראף יעדער אןי^

םאשין.
 בוך דער װעט צײט באשטימטע א פאר

װערען געגענען
ײ ר . צו פ ן ע מ ע ל א

איחם. פאר *ר״בען װעלען װאס
ט נ ע ק ל ע װ ג די א נ טו ײ  צ

ט. א אויןש ו נ מי
 אדװערטײזמענט, דעם אוים אזנײדט

 קו־ אויסגע^נימענעם דעם פיחלם.אוים
פאבליעער, די צו אדרעסירם און פאן

» m< ץ יי

c o k H nX  X c Xd k m v * ־

12 E ast 40th  S treet 
25 Desk Y 

.New York, N. Y
— :דזשענםלמען

 צו מיר שיקט און גום אזוי זײם
 פאר&יב־ װעלכער אירגענד אחן פריי,
 ל;ו~ צו ווי בוך פרײען אײער םוגג,

עגגליש. נעז

־--------------אדרעם י ״ . ®
a H M H

ר א ס ס ע ר י 1ו
םון Mgm י . ״ ־̂׳ •׳

אן ס ױני ע ס פי ץ א  ם
ט • נ י א ש ד ח ר א א P ב
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I ׳׳; י דער םון

ט קלאור*, ר ױ ק ר און ס ע פ  ױ
ר ע כ א אן מ ד װ םון װ ס נ ר א י

 דיװיזשאז, פראטעקטיװ
 פלאר• םען3 סם., טע23 איסט 40

 םענעדזצעין פעקעלשם״ן, מאקס
קלוירק קאמפלײגט בראדפעלה מאןס

 דמױושאן, אינדעפענדענט
ילפר. טען2 סם,, ט23 א. 40
 םלוטצקיו ח• מעגעד^ער; מעםץ, ס•

קלוירק״ קאמפלײגם
 דעפארטמענט, סמױרט

 בעק פל.# םען,2 סמ., םע23 איסט 40
מענעדזשער; װיגער, מ^רריס

קלוירק. קפםפלײנם יריזםאט# ס״
I דעפארטמענט, ריםער
פלפר. טען1 סם., םע23 א. 40
 םענעדזצעין װיעצטײן, ט״
קלויר^. לןפםפלײנמ בערקאוױטץי א.

ן ̂ אםים, ידאוז־טאון ׳
סטרים. טע2 איםט 40
;מענעדזשער סאיין, ס.
קלוירק. ק^םפלײגט קוק, ב•

 אםיס, האראעם

סטריט. ט107
אײדזשענפ. ביזנעס רובינבאום, י.

|f, ' אםים, ברושלין
מאנוזע• קארנער סט., מעקיבען 99

עװענױ• טען
מענעדזשער. ניסגעװימץ, ד•

I ־ אםיס, בראנזװיא
סטריט. םעקמאן 219

מעגעדזשער. באביטש, א״
 אפיס, סיטי דזשוירזי

סטריט. מןזגטגאמערי 76
אײחשענם. ביזגעס םאגנאיטי, א•

i אםיס, נוארה
 סטיט. מאנםגאםערי 103

• מענעדזשער. ,pvn טאקס

I*:

.•«#־

K

m
m
י •

 םון אםיםעס לאקאל
לאקאלם באארד דזשאינט

 ׳ עװענױ, םערטע 236 ,1 אאקאא
;מענעדזשער קאטלער, פ.
■־; סעקרעטער. רינגער, ס•

 סט. םע21 װעסם 9 — ,3 אאקאא
סעקרעטער. רובין, ד.

 עװענױ. סעאגד 228 — .9 אאקאא
מעגעדזשערי חאלוערן, דזש״

y סם• טע21 װעסט 7—.10 לאקאא
מעגעדזשער; גארענשטײן,

סעקרעמער. סעםױעלס, י״

םם., פעקמאן 219—.11 א^יואא
1 * בראנזװיל•

U ■ סעקרעטער. בראדםקי, ח.

 עװענױ. םעקאגד 117—.17 אאהאא
- סעקרעםער. חעללער, דזש.

סםי, מאנטגאמערי 103—.21 אאהאא
דזיס. נ• נוארק,

סם. טע4 איםם 231—.23 אאקאא
מענעדזשר. וואנדער, ח.

 עװעניו• םעקאנד 228—.35 אאלןאא
מענעדזשער; ברעסלאװער, דזש•

סעקרעמער. קאזאן, ע. א.
 סם. טע4 איסם 231—.48 אאהאא

. מענעדזשערי ניגפא, ם.
1 םם״ טע21 װעסט 112—.64 צאקאא
 באגראדערם עהזאמינערס, קאאוה
 ,82 א. ױניאז בושאערם און
 סמריט♦ םע10 איסט 78

סעקרעטער. ראזענבלאט, לעאן

דזצ• םעקי אאגגער, א.
 סעמ דז*י זיעגםאן, ם.
קאפאאװי( פ.

Hfil



ע א נ י ם נ ױ ג ו נ ו כ א ט ט נ א ס א כ
 פון געװארען אנגעםיהרט און עטאבלירט דינען װעלכע סקװער, יוניאן 31 םון קליניקס דענטאל און מעדיקאל די

1 מאי/ וטען דעם םון װעלען קאנטראל סאניטארי אװ באארד דזשאינט דעם 9 1 - װערען איבערגענומען ,9
או דער פון ױני סס ״ אך סליני ש ײ א סי א ס א

 םאל• די מיט אינטערנעשאנאל, די םון לאקאלס יארקער נױ אײנעע פון צוזאמענגעשטעלט איז אסאםיאײשאן די
 רינ־ חש. םעמױעל ;טרעזשורער קאזאן, ע. אברהם ;פרעזידענט װאנךער, הערױ :בעאטטע אלם פארזאנען גענדע

די פון דירעקטאר אלס דירעקטארס• אװ באארד—רובץ, ד. און קעסטין דזשײקאב זארעמסקי, י. ;סעסרעטער גער,
פרײז, מ. דזשארדזש דר. אונזער םארכלײבט קליניקס

שטאג און דינסטאג ם. נ. 2.30 ביז 1.30 דאנער
ליכטענשטײן דזשײהאב דר.

פארנאכם 7 ביז 6 םון דאנערשםאג
. שװאט הערמאן דר.

פרויע;^ פאר (נאר פארנאכט 7 כיז 5 פון דינסטאג
דעמב^ םעני דר.

קראנקהײטען. מאגען םון טױטטענט און אונטערזוכונג םפעציעלע
שטײן הערים דר. נאכטיטאנ. 3 ניז- 2 פון דאנערשטאנ, פריעד. ה. דר. און װײנ

- האלז. און נאז פון אונטעחוכונג ספעציעלע
װײזענהאפער, אדאלןן דר.

 א באקוםעז װעהען מימנליערער
 םריט־ אונטערזוכוננ, נדיגע1םאל?«*

םיט־ די פרעםקריפשאנם. און מענט
 פון קארדם ברעננען דארפעז נליעדער י•

 םיטגליעדער די אחױו לאהאלס, זײערע
 35 או; 25 ,23 ,1 לאקאלם די פון

קארדם. אהן קוםען קאנען

 טױט־ און עקזאטינײשאנם
 מ״טגליע אלע םאר מענט
 אינטערנעשא דער םון דער
 װאר גארמענט לײױם נאל

ױניאן. ערס)ר

 מען דארף אונטערזוכונגען די פאר
 דארפען מיטגליעדער באצאהצעז.

 טײל א דעקען צו דאיצאר אײן צאהצען
 די אױפצוהא^טען אױסגאבען די פון

קאיניקס. נאכמיטאג אוהר 2 שבח,

 האבען מיר װעלען קליניס דענטאל דעם װעגען יאהר. צוױי אלט קלינינ דענטאל אונזער װערט מאי לטען דעם
; רעפארט. םפעציעלען א װאך נעקםטע

 אהו ײ ר פ װערען עסזאמינירט און דענטיםטען אונזערע מיט באראטען זיך הוםען תאגען מיטגליעחןר אלע
געצאהלט. װעלכען אירגענד

אי־בער רעזארסעס

$ 60,000 ,000.00
ב םטײטדעםאזיטארם ioo,ooo וױ מעהר

 ופױעךענשטעלענדצ — יװ?אנםערװאט — זיכער
הױז הליױנג יארק נױ םמ מעמבער

 די און יארק, נױ אוו םיטי און סטײט נאװערנמענט, םטײטם ױנײטעד די
. אונז. מיט דעפאזיטען סיװױנגס לפאםטא םטײטם ױנײטעד

דעפאזיטארם. אונזערע פון אײנער אױך װערט

THE STATE BANK
.גיבראלמאר םון םעלזען דער וױ שטארר,

יארק נױ םטרימ, גרענד 374
 עװענױ םי־נםטע 1400 סט. ס)עסער ססו םטריט. טע26 װעסט 7

 עװענױס װעסטשעםטער און ױניאן סטױט, טע158
:ברענטשעם ברותלין

עװענױע שטאון און פיטקין סט., װערעט און עװ. נרעהעם

ז ז ת ז

בר.
בענערם און בעחשעם ־

 פ ס. אוז סאס״עםים ױניאנם, אר1
ארבײט. ױניאן םטריקטלי

יארק נױ םטריט. קלינטאן 134
■ ■ ---------------------

2441 נרעמערסי טעלעםאז

 פרעס לענארד די |
י, נ. סטױט, טע23 איסט 42

Jira 2186ארטשארד
ן ע צ ט י ל ש ל א ה

פלײם םארקם םמ. 12
רוםם. םימינג בעסװעהםע און שענע זעהר

הױז. ױניאן סטריקטלי א
מענ. שײפער, * םוירטעלטויב

A. DELBOX
׳שערם. שארפט און פיקםט

 עװענױ,ו טע6 484*90
יארק. נױ

םטריט. טע30 און טע29 צוױשען

 ױניאן־קאאםעראטיװ די
סאםייעטי

 ױניאן װ. נ. ל. א. 35 לא'אל
אױםשליםליך פערקויפט

 טהעע לילי װײס
א מכי א אל  םהעע ס

שני װעסאם טשאי צ

 םון -מעםבער יעדער װאם
 און וױסעז דארוז 23 לאסאל

 הראנקען װענען נעדענקען
בענעפיט.

 םעל־ קראנפ ווערט איהר וועז .1
 איסט 231 אפים, אין נלײד זיך דעם

 ריבטי־ אײער אן ניט םטרינ^ טע14
ם אדרעם, נען  וואו רום 1אי םצאר ת

 װאוינט איהר אויב װאוינט. איהר
 ױע- נײ נאםען דעם אן ניט בארד, אין
ײאוינט. איהר םען

 נוך ױניאן אייער נצײך ׳שיקט 2
 דירך אדער יעםאנדען םיט אפיס אין

צעטער. רערזשיםםרירטען א
 א אין זיך נעםינם אימר וחזן .3

o אז נים האספיטאל n פון נאטען 
 ארויס הוםט איהר ווען האםפיטאצ.

 דער םון אםיס איז נצייך ויך םעצדעט
ױניאן.
 דעם פון זיד רעכענם צײט די .4
 נע־ אםיציעצ זיר האט איחר ײאם טאג

 איבערנעגעבען און אםיס אין םאצדען
בוך. ױניאן אײער
 רוז בענעםיט סרינעז צו אום ^

 בײ ווערעז עקזאםינירט קראגקער דער
חוקםאר. ױניאן רעם

 אנדערע םון אטעםטעז קיננע .6
 צא־ םון םערםיפיקייםם ראקטוירים,

 פאזי־ ורעצען םאראײנען אדער דזשען
װערען. אנערסענט נישט םיוו

 נישט צינען וועצכע קרא:קע .7
 ווערען עקזאטינירט דארםען בעט אין
 זיך דארפע! און אפים, דאהטאר׳ם אין

 אםיס אין ויאך 1א' מ#צ 3 םעצדען
ױכיאן. פון

 בא־ בצויז זיינען בענעפיט צו .8
s די בסינט u n  jaftmיגגע־ אי ן

 מא- איין םאר אםוױכצינסטען צאלט
 נע־ זיך ה*ט זי אדער ער בעםאר נאט

. ׳׳ קראנין. מאצדען
 ריקשמענדיג זײט איחר ווען .9

 פאר־ איהר ווערט םאנאטען, 3 איבער
נוטשטעהענד. נישט םאר רעכעגם
 בענעםיט װאך • ערשטע די .10
 טאנ. טעז10 אוים׳ן נעצאהלט ווערט

 7 יעדע רעגוצער װאכען אינריגע די
טענ.

םענעדזשער. װאנדער, ח.

 םאר־ וױ את םטרייה, םון צייט חנר איז
 דערנרײכם האם ער װענינ תעאםניםמעסינ

 ! *נשטרעננוננען נרויסע זיינע אצע מיט
 איינ־ םוז עט אז אבער, םאו־שטעהען »צע
 םוף א װערען נעמאכט סאצ אצע פאר סאצ

 ניו־ אין זיענע די ברי אז צאמ, אזא צו
 זוערט, א אימעגד פון זיין זאאען יארה

 וחד ױניאניזירט קאנםרי־ארבייט די מוז
 ניט ווערעז נעטאן מוז דאס אז און רען,
 אין דו?א נאר סטרײק, פון ציייט דער אין

םרידען. םון צייט רער
? אויס עם מען פיהרט וױ אנער

 שצע־ כ. האם פצאן נראנדיאזע! א
 » איז עם אבער אויםנעארבײט; זיננער
 אוננעהייערע םאדערם װעצכער פצאן,

 נאנצע די װען איצט, דאם און מיטצעז,
 יארס,' נױ אין נאר ניט אינדוסטריע קצאוק

 אויפ׳ן איז לאכד נאנצען איבער׳ן נאר
קאםפױ. א פאר שװעא
 אוםז בשום ווערט פצאן דער דאף, אדן

 שווער. צו איז עס װײצ פארװארפעז, גיט
שייןי. ניט דאף איז םוז lira אז װארום

 באנײם־ דער געװען איז דאם און
 אצע םון מאמענט אפשר, טערנדסטער,

 ביינעװאוינט. האב איר ױעצכע זיצוננעו,
 האט עם װי םארזאמעלטע, די פאר

 זאף אזא :יט עקזיסטירט א־יםגעזעהען,
 אונמענ־ ראס גראדע ״אונםענציך״. װי

ד זײ וײ. רײצט שװערםטע דאם ציכע,  ו
 צאזט עס וועצבען אויוי װעג, דעם כיט כען
 װעאכען אויױ און צייכטער װאם געחן זיף
 דער• װאם וױינינ נעװעהנציף קען מען

 װענ, שװערען דעם גראדע כאר נרייכען,
 אין אבער שטיינער, טיט םוצ װעג דעם

 נרויםע, אזעצכע מיט צייט דערזעצנער
םארשפרעכוננעז. שעהנע

 װארט א נאןי זאנען דא װעא איך
 פאראג־ איז װאם באנקעט, דעם װעגען

דזשאינט דעול םון נעװארען שטאצטעט

)6 זײט בון (שצוס
 סאםיטעס, אצע פון אונז דג,־צ*הלט ער

 אויפנעיוציבערנעװא־ שוין זײנען •ועצדג
 איהר װ״ם יערע װעלכע פון ».־ן ען,ר

 זיד דוכט עם ׳און פונקציע, איתד פל^יו,
 איספחד אן שטעהט א״ך פאר «ז אײך,

 י3 פון אײך דערצעהלט װעלכער םאדיא.
 דורכגע־ האט ער וועלנע ,“״ריהױרםעלם

 יע־ נוט װי און אזטײזרען, די סיט מאכט
.זיין פאושטעחט און קען איינער דער

ראלע■
 פארטינ מיר זײנעז מאטע<ט ״יערען

 זיג־ ברודער פארענדינט ראמפ,?*, צום
 ענדינט ער ווען איז, רעפארט, זייז ,*אן

 די בײ םרענט םשערמאן דער און איהם,
 זײנען עם וועז נאכדעם, פאי:א״עלטע,

 װיכ־ זעהר אייניגע נעװארעד געשטעלם
 אנ־ און אמדור ברודער פון פראנען טינע

 דאם, אלעם נוט הייםען זיי אויב דערע,
 טאן, געהט ױניאן םאכער ?לאוק די װאש
 נע־ אויסצוזעצען עטװאס האבען זײ אױב
 חוץ א פאדערונגען, נעשטעלטע די נען

 װאף־ארבײט, פון הויפט־פאדערוננ דער
 א״נפערשטאנען, זײנען אלע װעלכער מיט
 קודט אויסנאהם, אן אהז אלעטען, פון און

 שלע* און יא, ענטפער איינשטיםיגער דער
 נעלאםענהײמ אײבינע זײן פיט זיננער

איט״. העװ אײם ״טהי :ערקלערט
 אײ מוז איך צואײלען, םיף מוז איף
 דעבאטען, אינטערעםאנטע די נערהיפען

 רע־ םארשידענע ארויס רופען עם װאם
 טײל־ עם, װעל און קאםיטעס, אוז פארטען

 “״םינוטם די ווען םארעפענטליכען, װייז,
 לײ־ םארטינ. זיין װעלען זיצוננען אלע פון

 די דורןי אומםענליף איצט עס איז דער
 בא* ברודער םון קראנקהיים פלוצליננע

 בלויז טיר םאר ליגט עם אז אזוי ואװ,
זיצונ־ צוױי לעצטע די םון רעפארט דער

ם א ז ס ־ ר ע מ פ י ו ] !א
 מניםי־ און שאפ־משערלײטע אלע םון מיטיננ »1

 25 לאנןאל װניאן דחןסמאכער און ודיסט ®ון מעמבערם
 I מי׳ טען12 דעם מאנטאג, װערען אפנעח»לטען װעט

 סט. טע20 איםט 314 םענטער, יוױטי אין אװענט, אוהר 6
).40 נומער סקוהל (םאבליס

 פון אראנחשמענטס לעצמע די װעגען באריכט א
װעפ. געקױםט, האט װניאן אונזער װאס הױז, ־ יוניטי דער

1 4װערע אפגעגענען
טיטינג. דעם אדרעםירען װעט םױנטץ מיםם

f •25 ל. ץױאז דרעםמאבער און וױיםט לײדיעם
. ___

פױנציפאל. איראן, ע. חש. ־
שענםס,'פארפערםיגם אלע אין קלאםען אבענד און טאג  > צום ריח

םאגחשעקטם. קאםוירשעל אויך אין קאלעדזש,

איןי דעדשלאנען צועםעס זיך וױלט איהר אױכ זיך, לערענט
וועלט. דער

נען ברודער פ\ן !אמײכענט גהן,
 איינער נעװען איז באנפעט דער דעלפיא.

 אטאל האב איף װאם שעהנםטע, די םון
 םיה־ דער אפדור, ברודער בײנעװאוינט.

 םילאדעל־ אין ראכער הלאוס די םוז רער
 טאאםטמאכער. אידעארער אן איז םיא,

 םײנמעג, װײנבערנ, מיר, םון רעדען די
 םא־ ליבערמאן, ע. ב., דזש. םון טשערראן

 נע־ זײנען שלעזיננער ב. אוז קאהן ם. ניא
 רע־ באנקעט םארט נעםטען דעם םון װען
 קײנער נאף אז זיכער, בין איד און דען,
 באנקעט, א םארדיענט כשר אזוי ניט האט

 עק־ דזשענעראל שמעד־ארבייטע״.דע די װי
 אינטערנעשיא־ ־ער פוג באארד זעהוטױ

יאנאדוםהי. ש. י.אל.

 ■לאץ באראײ׳ם םארנומען האט װעלבער
 םארצייכענט נאר זאל דא דערוױיל. פאר

 נאשלום, װיבטיגער צװײטער דער װערען
 רער םון נעװארעז אננענומען איז װאם

 װעגען באארד עלזעקוםיױ דזשעגעראל
 דער אין אמאניזאציאנם־ארנײט דער

גאנטרי.
װיכטיג־ די םיז אײנע איז םראנע די

 נאר םארנוטעז דערםאר האט זי או; סטע,
 פארזאמעלטע די צ־יט. ביםעל היבשע א

 באנריי־ אויםנאהם, אז אהן דעלע;אטען,
 יארקער נױ די פון זיענע אלע די אז פע;,

 םון װערען פאראליזירט טוזען ארבײטעד
 קאנטרי. איז שאפ ארנאניזירטען ניט דעם

 הא־ באראװ, אייד ייי שלעזינגער, נרודער
 אז רעפארטען, זײערע איז אננעצייגט נען
הויפט־פרא־ דאם נעװען איז יואונטרי די

w — ד.רײו איי ₪ m ₪ ^ ^  w ■

פערגעני־ דעד
ן ע ! ג ס ױ ר w, -י ,ג s r n r n m -

p װעלכע םריים א נוצען דארף — נלעזער טראנט װאם איינער יעדער t 
נערװעזיטעם. אדער שמערצען םעראורזאכען ניט ןאל און נאז, ז״ן פאםען

 פערמייחנן צו נעװארען נעשאפעי איז ״נייזעל־רעםט״ בעקער׳ם ל. כ. דר.
שװערינקײטען אלע די

ט ע נ ר א . נ ר ל ע ס ע כ
215 East Broadway 

1709 Pitkin Ave.f Brooklyn
Lenox Avenue*רמטמג אס־טו־זיײם  לײדים די פוןסטרײק דעם אין כ^עם

 מיט אוצר אז פאר ײאס מײקער. װײסט
 ברו־ פארשאונגען! האט קאנטרי די געאד
האר רעפארמ, זײן אין אעפקאוױטיט, דער

םטױט פױרל 447
ו •... י ה• נ ר א י

895 Prospect Ave., Bronx
אויגען-ספעציאהיסטען בעטטע די בײ עקזאםינירם װערען אױגען

אן שםעהעגדער א זײן צו םאן ני ר נוט ע טנ ע אל זײן אין ם ט א ם אוו ל ארסען ני ז װ י ער נ  לעצ־ ד
ם סער ײס. פון םינו I סםר

יעצטעע אץ װארמ שלאג דער װערען מח עס נאר שולדען, זײנע אבצאהלען מעמבער דארה-יעדער נאר ניט
מאטענט

M e V אײנצאהלען זאל ארבײטער יעדער דאס שעפער וײ אץ קאטםיץ א אננעפאנגען שױן האבען ■שערלײטע 
א  באצאהלעןאײערעשולדעןאוןניטװארםעןכיזדערלעצמער צו יעצט צוהײלען בעסער זיד איהר ט4וו8י

̂ידען איהר וועט סי^־עם & »װ ליץ׳ אץ װארטען און ״נעקסט״ אץ שטעהן םון אומבאקװעמליכשײט די םארמ
" אפיםע^ די אין ענגשאםט די

זעלבסט. זיך צו פליכט י׳^ן^ײער

י פ ו ױנ ש ד ח ר א א ס, נ או ר און סהוירם הל ע פ ױ
ר ע אנ אן מ יוני

. .ר. , , ׳ ר ע נ נ א פעשרעםער. ל

‘י י' * [

£



דסו םחענו 90 או5 אזנפױס אץ פאלאז
״ ׳מיפנליעדער ױ ®יר זוםער־ודים א אלס קאםעחשעס 12 מיט ארומגעױנגעלט האטעל א רךפט יאז
ל•ו®םיױנרנג נרדםער א—םיש־באפען. און שי«מ*יך צום שיפלעד so מים טײך אײנענער אן—אײנריכמונגען. מאדערנע אלע

ט!אויהדערײעי עדן גן א ס׳איז אז זאגען פראץ דעם נעזעהען תאבען װאס אלע

m

 נאך !הײם איינענע א; איז *ניליד
זוכענ־ זין, אתמשלעיען פוז יאחר

 *וצורוחצן וואו ■אױז, באיןווענמן » דיג
 חייסע די אין מאמן ■אר א אויו• «יר

 איצט 25 לאקאל האט וונמר־םאגאםען,
איזום־םנוחח. א נעםונען *נדלין־

 האבען לענדלארדס!״ .רי םיט ״אוים
 זייער נאן־ בא׳שלאםען וױיסטםאמר די

 נע־ ח*בען זיי וואס ערסאחרמנ, $**םער
 זייער סיס זומער לאחרעז א םאר וואס

 זיר כיוזעז ״מיר זומער־היים. מדיננענער
 איז ױניטײחויז!״ אײגענע אן אײנשאםען

 איז ;לאזוננ אלעםמנם וייערע נעווארען
 iy *ננעהױנע; זיי האבעז באלר טאקע

 זיך האב?ן וועלכע •ענעם, זייערע **•ארען
iinv םינוי־ דאלארדינע, אין *ואוואקסעז 

 .,11 ». אי! צצהךדאלאררינע זשמרדינע,
 חונדערט עטליכע היבסע סון םאנד א ניו

 נעװארעז, ציטיםנעזאסעי׳ט איז דאלאר
 א זיך האט שאמיטע חויז ױניטי די און

 נעפינען *ו ארב״ט, דער iv געטאז מחם
זומער־חײם. איינענע אן י

 באשםעהט יואמיטע חױז ױניםי די
 סרידמא!, שלארא םילווער, רעבעקא םיז

 דא־ די ליינאוױטץ. י. איז סארעו אגנא
זױ ארױסנעלאזכ זיר האט סאםיםע «מע

yijwvmw s  \W9ן yTjv״fjw?u וואר “
 א; קויסעז קענען זאל ױניאן ווייסםםאכער

 יױ א זומער־ח״ם, נאשטענדיגע אײנענע,
 דעם מיטנל׳עדער. איהרע םאר חויז גיטי

 קאט־טע די חאט לאננ װינטער נאנצעז
 םר א איבערגעזעהען אוז ארוםגעזוכם

 חא־ זוםער או) סאנטרי־ילעצעױ שעוזנע
 די אט שיז אײנער קיין אבער נמלען,

 נופ כעווען נ־ט א־ז האטעלען און •לעצער
 פאר נענינ נרױם און נענונ \nvv :ענוג,

 זיד ביי האט שאטיטע די .25 אל0ל*
 אז םאל, אלע שאד יא״נמאל *<עסאכט1)

 נעיןרױנט זיין זובח זאל װאס חױז, ד*ט
; w חויז״ ״■וניטי נאםען דעם םים מערען 

 זומער־הײם נא׳טטענדינע די ווערען אין
 װ״סטסאכע־ און וױיסטםאכקר די £אד

 גענונ זייז אלץ םאר םריחער םוז ױג^
 אחאכיאד־רען חענען »ו נראס און ודויס

 אסאל; אויוי *ערזאין )500 א «מ<יבסטענם
 ארולנעריננעלם זיין אױך דאם no חנרזװ

 ;אסירליכער אדת׳ער און עפסער סיט
 װ״סטדאכע״ די װעלכער *ו ׳מחגסייט,

 א סאר נעײארעז געװאױנכ זיינען רינם
 ם׳שאר׳שטעחט — און ;זוסער יאזזחון

 חאבען אױך no הויז דאם אז — «יך
 נא־ אין איינריכטוננען םאדערנע אלע

 א אר6 די וועלכע נאו סמסליכק״טען,
 נענעך חאט חױז״ ,ייכיטי י«חרממ
פארסאנט. ניט אנער נעכעניוט, עטארס
 tie •ואגראס ד• געװען איז דאס אט

 איז זי ווען סאםיטע חויז ױניטי דעו
 זודער־חײם א נאבזוכעז אחמגעפאחרע)

 — ■ראנראס די וױיסטמאכער. די פאר
no ן  זעחר אודאי א׳ז — t״r סורח «

 איז יואסיםק דער «ן נונוו די איז ׳t«״r ־
 איחר װעט — אבער ;ton א אויך

 סין אזא דען םען נעסינט װאו — סועגץן ■
 ״יגעתי :תירמ דער איז ? ,■אלאטץ״

״,םזואתי סען! געפינט זיכט כ׳ען אז !
איחר, האט סיסן א

 אזא נעשיגען טאקע חאמיטע גיטי״דוױז
 גיט אוינ געזונט, לאננ חאט זי זוי חייס,

אן !בעםערע א ג
 שטאאט אין׳ם בערנ״ ,כלױע

״סאלױיא; 1סי וױיט ניט
 דןר סוז און זייט, א»ן

 איז ײאס נערטנער״׳ןןםרעיוע,
 ,דעלעוו׳ןיר די נאגחון אונסער׳ן

m”, ז״ס, *װייטעד חני םיז
 לאכד סטיס גדויסע א אויס ויד

מר מי, 700 י םעל־ סיט נאמשט א
 רי«ל«נן װ#ס ב«ת, און ומלדער

 אויףחנס ס״ד. חלטחה ownirr א
 נאגפ׳נ א ליגט ט״ר דאזיגקז «ז׳ם

 א יױ אויס זעחט װאס חאסעלען,
חןי חןיסןל. דא־ די tie ין

 ם*ט אױסנע׳שטאכפט איז ײטטעלען
n o n א״נייבטוגג׳ח נייעםטע און 
 ס*ס tut נאפוחןסליכש״טען, אלע

 אין שאםםארט עכנמן םאר :נעז
x ד• ם1|;אר1*א01אר

סי־ ««חי, א*ן *וחןלוי
jorntfiw u

V --------
tie אײנםאמ באקװעםע סים זײםען אלע 

 נעביי־ מנםראלער דער אין באלקאנעז.
tn. װאלם םען וױ ,םוםער־הױז׳׳, אדער 
 דאס זיד: נעפינ׳נז ,ttren געסענט עס

 קוימז פענםכער ײקמנס עס״אימער,
 חוייס־אםיסעס, די םײר, אױפ׳ן ארויס

 עלעקטרײ די ■אסט־אפים, דער שיכען, די
w טעלעםאדמנ־ חנר און נאטעחמן 

 א*ז וױ on אזױ נעביידע, דער אין טער.
 זיינ׳זז נןבײדעם, עלןי איבערימ אלע די

 אויםנעסםאם ׳שלאוי־צימעח, יך1א סאראן
 אין בעט־נעײאנם. פיינסטען דעם םיט

 איינ״ אויך "נעז1 *יסמרן די tie מעתרערע
ווא־ לויסענחט םיט שראנען נעריכםעם

 *ז און .jrurm און ׳טװימז אין ריכםער
 דעד נאך װעלען כדד

o און לאון״ n לאץ אפענעם םמדתלמז■ 
 אנ־ אין ניסנאםםײן .באל־מינזס״ פאר

n n איהר האס — איבוננען ע?י^סטלא 
־ פון בילד דאס זיך פאד  יוני־ נייער ת

װײסספאבער. אונתרע פה הויז םי
ר װעם איהר מ  ראס אז ניײנע;, א

jn א איז n a מר חלום, א נלאמ אדער  א
 אײר סיר ותלען !פאיזם הייז נים כלל

m a x;, נױר וואם הויז, יוניםי די אז 
מז, דא האבע; ײ מ  איז װעלמ און ס

 הונדערם א נאך וױרקליכקייט m אין
איהר װי איידער בעסער און ׳מהנער ל1ם«

 באצאהלט דארפען װאם םזוםנים זןי
n םאר n יז״,1ד. .ױניטי דאזינער

m באצאהלם װעלען in i זיי־ װאם די פון 
ק  בעלי־ די tnjni וועלע] אדער שוין נ

 ד. ,הויז״, o'tie אײנענםיםעי־ און בתים
 tiK ענים6דד פענים, זעלבע די פון ׳ה.

 חלק, א האבען יערע װעלען װאם םינים,
 טניטי־רויז. זײער אין ו, ן ז א

o דורך װערעז נעטאן קאז דאם n, װאס 
 צאהל נעװיםע א אתיםלאזען זאל ױניאז די

n^ ,טערס״ n ס״ ^ א ב n אויוי , n ,סניע 
 דער אן. טחןפט ײנימי־הויז רי וואס

■t” n פון isn v בא׳עטיסם תאן ,באנר״
tnjni 1א חולאר; 5 לםשל, זיין, צו|

;B *רוסיגע די e*c תאגע*" י6»ײ:י דעי r nyeep■

 ׳צפאן עכליכע ־ז1בל מ׳ט כאטש סער,
n״npo בא־ ׳שעהנע 75 אײם דא ז״נען 

 באחדצ*סעה! — א־בעראל דע־צ־מערע;,
 !באחדצימערן א nee ױאס נאד אח

 ביטלער, ■ארצעלייענע מ״סע םיט אלע
 אסער.11 אינער־נעטנ יון שראנעז נעטטע

 ס־ם דך מפענען צימעח צאחל גתיסע א
 אמי באלשאנעז, די אױף ד־רעקט םיחןן

 צ׳מצר o'tie גלייר זיר שען nnp• אז
 •nin ייר אין באליזא!, אויפ׳ן אתיססוסעז

 ישםעיוע* פרי׳שע *n נעניסען חח1נסנ 1טע
■ײךבױכיער. די tie לםט דינע

 סםאז־ אײן שײן ניט דא סעחלט עס
 אזעלכע, 1אשיל באקױעניליכשײם, טי׳שק

 מיכססע די איז נלױז נעפינס סען אס11
 סעלעסאז, יאיײו. ג*ו tie נענענדע]

׳סואציו״גאו״ באלײכסננ, עלעשטדי׳שע

 ױניכי די אט — פאר, עם זיך עטעלם
 האט ױניאן ,•וײסםםײקערס ױ יואמ חױו,

 נים איז נעשייפט, ױאך היינםינע זושם
 » — אםוו, !פאשם א נאד חליס, הײן

 טוי- נײנצינ ;פאהט יזאסםבארער זזהר
 פרײז nn איז דאלאר )90.000( זעגד

jienn. םרןדז אבער nn נרוי־ דאזיגעז־ 
 א הויז ײניםי כײע זײ איז poio סער

o םאר םציאח n .איז איצס ביז נעלם 
rrnp o n סאםעז־חד א נעותן ילאץ. 

מ די ־1פא סארס״  op נעלי־נופים. ױי
 פיפצינ tie tpnpn נעצאהלט onpn םלאנכ

 א דאלאר פוםצינ און onnnn צװײ ביז
 עטליכצ nn* איינעם בלויז פאי־ װאך

tie ;tnponr וועלען איצם n  on*n 
 nn פיז םמיס און דדמניס סעגי^

הא־ הגאה און לעמן ימיאז װייםםפאכע!*

מז «1«מעז1»״וייג» 7יל סי■ ■״ו יעי ך מ ן וי ו  *ארגיענגמ. «ז י
1 י « ■ ■ —

otm n אײדקױס אסילו טעכ^ *o  tie 
omn ו» t'r איינצן ז״ן ie .חייגם «לאץ 

n n !סײך P״tpnpopa t סאר ילאיו 
w * r tie trues ,jpo’iir ז ייד  r«מ

ס יימ«ר ײימזליו r אל«ס .tpern ד e 
חר o*o צמצנר״ם ,tie אײ^עריכטאס

ז  npoe נעלנ^ nprr*n סד • nee מ
ס. nnpo פתל סים ט  דאו־ט צלצן11 זיי מ
n זייז r * t ם אימענע  t׳npi*e מלי־גתי

 פאר־ א־תר — װײל *״,penn. גאגצשז
onpor די •« — דאד p**j ײניםי־הױז 

n ^ jp r* e  r e ן ניס י י  די חויז; *
sryjtM . ץ כױם חייזער, גרן§ע  םים יי

an*n*m pre r e  ,y m o si אתםער׳ן
w נכ n

 קײדעיד פדספחה, גרויסע אזא *וױשען
 װעט זײנען, מאכער װײסט די װי הרע,
̂ו זײן עווער נימ  גענונ פארהויםען ז

 יסוםע םואע די אריגען צו באנדס״אױוי
 איןאוים״ איצט דערװײא שוין האאט וואס

 דעם פון פארקױפער צום ווערען געצאוזאט
זוםער*פאאץ.

 איצט װערט צװעלן דאזיגען דעם צו
 א גערופען קאמיסע ױניטי־הויז דער םון

 ױניםי שוין־איצט די פון מיטיגג, גרויסער
 אק־ אזוי און שאפ־נדשעראײט מעמבערס,

 אױ«י יוניאן, דער פון מעםבערס מיווע
 מאי, טען12 דעם מאנטאג, .הוםענדעז

 ױניטי־ דעם אין או־בײט, דער נאך גאייד
 סטריט. כע20 איסט 314 אין צענטער,

 װע־ עם וחןאכעז צו םימינג, יענעם אויןי
 און וױיסטמאיער אאע ערװארטעט יען

 געדאנמ דער װעמען וױיסטמאכערינס,
 באשטענדיגעי און אײגענער אז ווענען

 װעאען םײער, און איעב איז ױניםײהויז
 סאענער, די װערען ארוכיגערעדט געגוי

 אםבעסטען אזוי װי םיטאען און וועגעז
 די צונױםצוקאאפען שנעאסטען אם און

 ױניטי נײער דער .םאר םוםע ^וימיגע
 װערען זאא און םוז דארו*, וועאכע הויז,

pװײםטםאכער. די פון אײגענטום וס
 אויד זיך הויבט מאנכאג הוםענדען

 1װיאע װאס ״די פדן רעגיסטרירונג די אן
 װא־ זײער פארברענגען זוםער הײנםיגען

 דער הויז. ױניטי גײער דער אין היישאן
 װאד״ א $12.50 איז *באארד״ םאר פרייז

 זיײ צוריק, און הין רײזע־קאסטען, די און
.$5.00 נעז

 אוז ״באארד פאר װאך א $12.50
 א איז יתרוח חײנטיגען בײם אאדפ̂י
 הײנט וועחם עם פרײז. האײגער זעהר

 טאא צװײ און אנדערהאאבען געצאהאט
 אםיאי הענען וואס יאעמר, איז םיעא אזײ
 דער םיט ווערען םארנאלכעז נים חאום אין

װיאעדזש״. ױניםי דאזיגער״
 א ערווארטעט חנריבער ותרט עס

 ױנימײװײ דער אויןי ״געאאו*״ גרױכמר
דאמזאם זעהה דאס איז דערםאר אעדוש.

װייסמםאכע״ און
 זר חײנכױגען םאהרען

זיד זאאעז הויז״, #י\גיםי

 םיר מילמ, .םמ־
tpno זיין oapnpj 
 װ׳ד 1צ די, 1צ אפילו

 אונז ויך גלוסט op טץן
״.oopnpaie ןײן צו

 לא1 חחזקווי ;בצו־שתי
•). נ״ז, 41(■< אז־יח

IP ט״ו panupnpj••• 
י ׳ײיי■ י  pin,*■ ייד י

•־p ני« *יתר ווןל און
לייצז.

ילם*ז11 װאודו־או

New York,־ Wednesday, May 14th, 1919. .1919 . ר ע ד ה א װ ט OL L PRICE 8 CENTSם«י טער14 םי

עו םטרײק תשענןןראר חור
דעד אץ אדיגער וו הײגט,

ט 1919 מאי, סען14 דעם םיטװאך, חײנט, מק ®ריח, דער אין אוהר 10 י
 -i*nye»מאכער, םקױרם און קלאוק יעדער םוז ש«עטער, נים און פריהער ניט

עו/8סעםסעל*ט און סםיק־שנלידער קאםערם, ׳«רעםער םינישערם, מארם,  כ
 —בושולעו און כאנראדערם עקזאםינערס, סאכער, גאטאבחאל ריפער־םאכער,

םטרייק. אין אחנםערגעחן צוזאםען אלע און ארבײט די אוועקלענען
ל גיט זאל אייד פוז סיינסר j אמ ײב<זזג m 1 וסװגטסר אלע _______

 זאל םטרייק אין ארונטעתעחן גײם אז אױפגעפאדערט, onyn איהר
 םוםעל. קײן ניט מאכט ניט, זיך פארלירט ארדנונג. םאלסםענדיגע העחפען

 ארבײטם־ זײנע אײנפאקען אײך פון יעחןר זאל פריח דער אץ אוחר 10 ■ונקם
 אלעם און שערס אייערע מיט נעחםט זיך. םיט מיטנעהםעז דאם און םולם
טער געחמ אײך. *ו באלאננט װאם  אויכ רוהינ, און שםיל שעפער די פון אחנ

 ניט םאכט עלעװײטאו/ םים׳ן אחנםערנעחן לאזען ניט אײך װעלען גאםעס די
 און טרעפ די םיט אתנטער נעהט און כבוד, אייער פארבײגט םענור^ קײן

.2 זײט אויןז אנגעצײגט ווערען װעלכע האלם, די אין ארדנונג אין םארשירט

 • ארוני• קוםען אײך זאל קאטיטע « ניט װארט !שװעסטער און כרידער
 קלא• נעגוג זײם איהר קאטיטעם. קײן שיקען גיט װעלען םיר טערנעחמען,

 עס׳ וױ דיםןניילין, און ארדנונג גוטער אין אתנטערצוטןחן םעדכאװאוםט
 אלע ברידער, און שװעםםער אלזא, ארםײ. ארגאניזירטער אן פאר זיך םאסט

 אנגעציעט ימזרט עם װי/ זזאל דעט אין געחן שא■ יעדעד זאל און אײגטער
 םטרײק דער לאננ וױ םטרײק־קווארםיר אייער זיץ װעם װאס & זײם אוי^
י • אנהאלטען• וועם
| !זיענ דער לעכע עם !קאם^ דער לעכע עם • « ׳

l l f e v  _  ___ .
ײ ר ב ע רד ר פון א ע ל ד א ר ע ענ ש ק ח ױי ט ע ס ט מי א ר סון ק ע  ד

ק׳ או ל ױרט ק ר און סק ע כ א מ ר ע ם אן, ױ ע״ ױני רנ ע ם אינ
ל ע אנ ס שי ע ײךי ט ל ענ מ ר א ס ג ר קע ר אי אן. וו ױני

this discourtesy and use the staircases. Upon leaving the shops pro-
coed at once to the Halls designated on Page 3.

*

Brothers and sisters! Do not wait for committees to come and 
take you down. We will not send committees. You are class con- 
scious enough to borne down in perfect order, with perfect discipline, 
as befits a well organized army. The hall designated on Page 3, will 
be your strike headquarters for the duration of the strike. Go there 
immediately after leaving the shop.

Hurrah for the Strike! Hurrah for the Victory!
BY ORDER OF THE GENERAL STRIKE COMMITTEE 

OF THE CLOAK, SKIRT AND ״REEFER MAKERS’ UNION. 
INTERNATIONAL LADIES’ GARMENT WORKERS’ UNION

To-day, Wednesday, May 14th, at 10 A. M. sharp, all Cloak and 
Skirt Makers, Operators, Finishers, Pressers, Cutters, Piece Tailors 
and Samplemakers, Buttonholemakers, Reefermakers, Examiners, and 
Bushlers must quit work promptly and all together go out on strike.

None of you is to remain in the shop. All must go down on 
the minute.

You are urged to maintain perfect order in leaving your shops. 
Do not lose your self-control and refrain from creating disturbances 
of any kind. At ten o’clock sharp each and every one of you must 
pack up his tools and take them with him. Remove froip the shop 
eirorything that belongs to you. Leave the shops in perfect quiet 
and order. I f  the use of the elevators will be denied to you, disregard

Quest ’oggi  ̂ Mercoledi, 14 Maggio alle ore 10 A. M. precise, 
tutti voi Cioakmakers, Skirt e Reefermakers, Macchinisti, Finishers, 
J^reesatori, Tagliatori, S&rti a pezzo, campionisti, Occhiellai, Esamina- 
tori, Bushlers dovete scendere in isciopero.

Nessuno di voi deve ri manere nel laboratorio. Tutti debbono 
scendere in istrada in un momento.

Voi siete avvisati di mantenervi in 1perfetto ordine nel lasciare
il posto di lavoro.
| ,  Sappiatcvi controllare per non commettere disordine o disturbo 
di ne8suna natura.
 ̂ Alle 10 piecise ognuno di voi pigliate gli oggetti di propria per- 

tinenza ed uscite. Lasciate la fettofia in perfetto ordine e col la mas- 
WKa calma. Se il conduttore deii’ascensore si rifiuta di scendervi,

Dopo che avete lasciato la fattoria recatevi nella sala clie e indi- 
cata in inglese in questo manifesto. י
—  Compagni e Compagne! Non aspettate nessun Comitato che 
venga ad invitarvi a scendere. Voi avete piena coscienza del vostro 
dovere di classe e scendete con ordine e discipline come si conviene 
ad operai organizzati. ’ ‘  ̂ ►

Î a sala designata a ciascuno di voi restera la vostra dimora per 
tgtta la durata dello sciopero. .

Andate nella sala dirittamente, appena lasciate la fattoria.
Viva la sciopero! Viva la Vittdria dell’ Organiazazione!
Per ordine del Comitato Generate dello Sciopero della Cloak, 

Skirt and Reefers Makers’ Union. י i

h ױ
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