
‘ . • * 1■'r , V*. •j .י ׳'  • • , •> ^f\u, .י) • ״ • Kf ׳ ’ י',•'ז  «. . , /  • t •

Viם מרן ל ש ן סז

ר ע כ א ן נ ן ל או ל ק

ן מ י  חאס וחנלכעה בדענטש, ד*ודט#וו ד
 םארהאט^לט ניט אםיאו *יצם ביז נאןי

 װאס דעם צו*יענ רעפאםענדאציעס, די
 שרייערם אוםםאראנםווארט^יכע גרופע א

 ביױ סײנע םארהאנדלען צו ניט דערלאזען
 אזוי א*ן די-םיטינגעז, שטערען און נעס
 און באשאאסעז תאם באארד עקז. דער וױ

 נע־ גוטנעהײםען אויך איז באשאום דער
 בדענטשעם, םאיאריטעט די םון װארען

 דעם אנהױבען זיך זאאען װאהאען די דאט
 אזוי װי איין ניט ער זעהט דזשון, טען12

 דורכגע־ ?ענען װעט באשאוס דיעזער
 בא־ דער אױט װערען װערען םיהרט

 דער װאס דעם צואיעב צײט שטימםער
 נאןי האט ברענטש דערמאנטער אויבען
 רעקאמענ־ די פארהאנדעאט ניט אפיאו

 עקז. דעם דעריבער םרעגט ער דאציעס.
 דעם, װעגען ארױסצוזאגען זיך באארד

 אנ־ וױיטער אזוי װי װיםען זאא ער כדי
 אניגעאעגענהײט, דיעזער מיט צוגעהן

 דעבאטע היציגע א ארוים רופט ספעציעא
 די ציהט ער װעאכען אין באריכט זײן

 באארד עהז. פון׳ם אויםמערסזאםקײט
 אײגיגע װאס צושטאנד הםקר רעם צו

 װעאכע שרייערס אומםאראנםװארמאיכע
 םאר־ מיטינגען, די שטערען צו טרײען

 מעמ־ די צוױשען מיסטרױען שפרײטען
 זײן װאס צײט דערזעאבער אין בערס.

 םאר־ װערט דיסקוטירט,, װערט באײכט
 םון אםיםערס די םון צושריםט » געאעזען

 די־ באריהרען זײ װעאכען אין ױניאן דער
 אאמן די װי דעם נאף און םראגע, זמאבע
 אדום־ נרינדאיןי באארד עקז. םון׳ם װערט

בא־ א דאס באשאאסען װערט גערעדט,

 םיר וויאעז, ״םיר
 מגדמג© ?ײן םוזען
 וחד צו די, צו אםילו

 אונז ןיך גצוסט עם םען
 אונגעועכם*. ז״ן צו

וױאסאץ. וואודראו

 םאא־ און פאםיטע אםיעא דער םון ריכט
 גע־ גוט װערען זײערע באשאיסע גענדע

הײסען:
 םוז שטראף די ארונטערצונעםען )1^

 ■רזד א םעאצער, דזש. םר. םון דאאער 5
קא. דרעס סטאר טחרי דער םון םער,

 םון אפיעצם די צוריקצעװײזען )2
 זעיל־ דעם םון פריעד א. און שײקעט א.

שאפ. כען
 איטא־ דעם םון םאריצאנג דעם אויח

 גע־ גוט װערט באארד אדװײזארי איענער
 עקז. דער און פארילאנג זײער הײסען
 אראנ־ צו באװיאיגונג די זײ גיט באארד
 איטאאיענער־ די פאר םיקניס א זשירען

 בא־ עקז. םון׳ם לןאמיטע א און טעפיבערס,
 און זיאבערביאן, שעכטער, פון שטעהענד

 מיט אנצוגעהן כדי ערװעהאט װערט אעװין
 דיזער פאר אראנזשאניענטס גויטיגע אאע

 קאמי־ דער טיט צוזאמען אוגטערנעטונג
 אדװײזארײ איטאריענער דעם םון טע

באארר.
 רע־ רעם באריכטעט סעקרעטער דער
 רע־ די פון אפשטימונג דעם פון זואטאט

 װעגען באארד עקז. םונ׳ם קאמענדאציעס
 אײנטריטס אין דױס די םון העכערונג די

 געװא־ איבערגעגעבען איז װאס געאדער
 צו ברענטשעס םארשײדענע די צו רען

 צאהא גענויע די אן גיט ער ראטיםיצירען,
 געװארען אפגעגעבען איז װאס שטיטען
 ברענטש יעדען פון דאגעגען און דאםיר

 רעקאמענדאציע, יעדער פאר באזונדער
 רעקאםענדאציעס די דאס צײגט װאס

 גוטגעהײםעז זײנען באארד עקז. פון׳ם
מאיאריטעט. גרויסער א סיט געװארען

אויבען־ דער מיט צוזאמענהאנג אין

 ארוםיגע די אויף אײנדרוק שטארקסםען
ורעאט.

 םיעאע םיעאע, שוין געװען זײנעז עס
 ארבײטער־ אונזער אין סטרײקס נרויםע
 הא־ אאײז םאכער קאאוק די בכאא. ורעאמ

 פון רעהארך גרויםען שעהנעם, א בען
 םטרײק איצטיגער דער אבעד םטרײהס,

 גע־ איז װאס אאעס, אילעס, איבערטרעפט
הינזיכטען. אאע אין װען

 קאאוק די װי אזוי זיך, דוכט עס און
: ארבייטער די צו רופען מאכער

 גרויסען אונזער פון םוד אמת׳ער דער
 י־ י א אונזער נאר איז זיעג און קאמף

; ט ײ ק נ י  אונזערקאארערבאװאוסט־ נ
 און קענען מיר װאס װיאעז, םיר װאס זײן,
 דערװײא. אויספיהרען ניט קענען מיר װאס

 אויםגערעכענט געװעז איז קאםף אונזער
 האט ?אמף אונזער ריהר. יעדען זײן אין

 הא״ מיר װײא װאכען, צװײ נאר געדויערט
 פיעאע, פאר איהם צו צוגעגרײט זיך בען

מאנאטען. פיעאע
 דאסזעאבע. טוט און ברירער, געהט,

 ארבײ־ אײערע אײניג און פעסט מאכט
 איבער סײ קאאר, Tt מאכט טער־רײהען,

 אײערע איבער סײ און נאהענטע א^ערע
 ניט הײנמאא אאזט און ציעאען, װײטערע

 נא־ די װירקאיכהײט, די אויג םון ארוים
 צואיב װירפאיכסײט ברענענדע די הענטע,

 זײן װעט איהר און טרוים, װײטען א
מיר. װי זיגרײך אזוי

 ניט נאך איז דערמיט אז וױיסען, םיר
 איז אנרימענט דער לןאמף. דער נעענדיגט

 געבאי־ איז עס און יאהר, דרײ םאר באויז
דער העמפען. צו װאס פאר נאך נענוג בען

M | דער םון באארד עהז. םון מימינג א 
 ,25 אאק. ױניאן םײמערס וױיםט <יידיס 3

 טען20 דעם אבענד דינסטאג ^פגעהאאםען
 איסט 7 הויז, םיפעאס די אין ,1919 #סאי

 םרידמאז, קאארא שװעסטער םט.
®טשעראײדי.

 פון סטרײקער די םון קאמיטע א
H יארק נױ איסט םון סאפעא און נויתצר 

ט ײנ א ₪י אױסגעהערט. װערט און ■
 איטאאיענער םון מיטטייאונג א

 װעאכען אין פאמעאעזען, ווזנרט י׳ברעגטמ ;
 נויט־ און ראטזאםקײט די אן צײגען

ט ײ ס דיג צנ ^ו  איטא־ די אפצוטײאען םון !
 זײער אאיןאא. באזונדערען א אין <יענער

 דער צו איבערגעגעבען װערט םאר^נג
5 Jהאםיטע. ער

 םון טשערםאן סיאװער, שװעסטער
 דאס באריכםעט ׳קאמיטע הויז ױניטי דער

/T קריגען געקענט ניט האבען זײ װי אזוי 
 געבען אכטונג זאא װעאכער פערזאן א

 פון דעפארטםענטס פארשידעגע די איבער ׳ ;
 באשאאסען זײ האבען הויז, ױניטי דער

 א אאס האנדאען זאא קאמיטע א דאס ״ .
 עקזעקו־ די כיענערזשערס. אװ 1כאאר ?י;

 א ערװעהאען צו באשאיסט באארד טױוע
 װערען םאאגענדע די דרײ. םון חאמיטע .
 סיאװער, רעבעקא שװעסטער ערװעהאט: •״,

'אײבאװיץ. י. בר. ארן םרידסאן ־קאארא
עקז. דער שון מיטיגג צװײטער דער

 דיג־ געװארעז אםגעהאאטען איז באארד • %
 םיםעאס אין מאי טען27 דעם אבענד סטאג
 פרידםאן קאארא סט. טע15 איסט 7 הויז,

טשעראײדי.
 דער םון קאטיטע א ערשײנט עט

 דעם םאר ארגאניזירט אסס׳ן יאנאא1צ?1 1
 ײניא- טרײד דעם פארשפרײטען צו ןצווצי -■

 און נעגער די צװישען געדאנק ניסטישען
f4 •באשאאסען װערט םאראאנג זײער אױן 

m ‘ ד. 100 יןאמפיין זײער םאר נײצוטראגען
 םאר װאהאען םארגענומען װערט עס.

װע־ םאאנענדע די און קאמיטע פיגאנץ א
 און דיגוױדסאן נראםי, ערװעהאט: חןן י ^

טשעראײדי. אאס משואיצהיע
בא־ דער אויסגעהערט װערט עס

PRICE 3 CENTSNew York, Friday, June oth , 1919 .1919 , דזשון טען6 דעם פרײטאג,

 אינטערנע־ דער פןן פרעזידענט דער
 אװעקגעפאוז־ איז שאעזינגער, ב. שאנאא,

 שטיקעא א איז דאס שיקאגא. נאך רען
 קײן אין ניס זיף נויטיגט װעאכע נײעס,

 װעט דאדט, איז ער אז פירושים.
 ער װערען. געטאן עפעס דארט םפתפ־א
 ער װאאט זאנסט אוטזיסט. ניט פאדורם

 דאך איז עם יארה. נױ אין פא^באיבען
 טינט די נעװארען אפגעטריקענט ניט נאןי
 איז אויך אגרימענט. נײעם דעם אױ,ה
 יארק נױ אין קאאוקמאכער־סםרײק אין
 דאס אבער ענדיגען. צו פיעאעס דא נאןי
 איז עס אאארײט. זײז אאעם שוין װעט
 זיעגמאנס, די הענד. געטרײע גוטע, אין
 אעםלוא־ די אאנגערם, די פײנבערגס, די

 קאפאאװי־ די האאםערינס, די װיטשעס,
 װע־ די הײםען, אאע זײ רוי .ארן טשעס,

װי דערענדיגען און אויםפאסען שוין אען

 אן אנפאנג פון געװען איז ד#ס ענגאיש.
 םריהער אאמיר :םראגראם דער אויף

 הומען דאז יארח, נױ מיט װערען פארטיג
 בא־■ מען אז און שטעדט. אנדעיע די

 אינטערנעשאנאא די װאס זיןי רעכענט
 עטאיםינ אעצטע די אין אויםגעטאן האט

 קעמפםע איהרע דאס אזוי, מאנאטען,
 גרעס־ דעם געבי^דעט זיף מיט האבען

 דער פון געשיכטע דער םון טײיצ טעז
 און יארה, נױ אין ארבײטער־באװעגונג

 וױדערהאלט זעלבע דאס װעט איצט אז
 שטעט, אלע איז קאנטרי, דער אין װערען

 געכיאכט, נאר ײערען קלאו?ס װאו
 אײ שטוינען צו נאר װירקליך בלײבט

 ױניאן, דער םון מאכט ריעזיגער דער בער
 גע־ האבען פיעלע גאר װעאכער װעגען

יױ איהר פון יאהרען די אין צװײםעאט

 אינטערנע־ דער פון פ.*עזידענט דער
 קענט איהר און שיקא׳גא, אין איז שאנאל
 שיקאגא װעט באלד אז זײז, זיכער

 יארס. נױ גליעד.מיט און רײה אין שטעהן
 שי־ איז ױניאן קלאוקמאכער די װארים

 ארגאניזירט גוט אזוי פונקט איז קאגא
 איהר װי ציעלבאװאוסט, אזוי פונקט און

 יארק. נױ אין שװעסטער־ארגאניזאציע
 אז װייםען, שיקאגא, אין דאדט, זײ און

 נאר זײן װעט יארק נױ אין געװינס דער
אנדערע אלע אין װעז םאלשטענדינ, דאן

 דאס־ םארקוטען װעט קלאוידצענטרען
זעלבע.

 װערען געטאן איצט געהט װאס דאס,
 אלס ׳איצט געקומען ניט איז שיקאגא, אין
אין עס זאגט מען װי ״אפטער־טהאט״, אן

ן זאל זי אז שװאכקײט, און גענד י  ז
םיס. די אויױ שטעלען קענען אמאצ
 אויסםיוד און טאן וועט שילןאגא ׳יע

 ■ טיר יארס. נױ װאס זעלבע, דאס רען
י״י די באלד הערען צו ערװארטען  םרע̂ח

 אויסג*־ אלעם איז דארט אז בשורה, כע
 סטרײ^; א אהן גאר געװארען םיהרט

 םא*־ דארטיגע די אז געװיזען, װאאט װאס
 װײסען און דט דרעמלען נופעקטשורערס

 טןד נאר וחגאט. דער אין זײנען זײ װאו
 1אי קאספןי, א צו קומען דאך װעט מער

 שי• דער װײל געװאונענער, א זיכער ער
 חינ• דער אין איז ?לאוקטאכער קאגאער

 יארקער, נױ דעם אין געראטען זיכט
 זא״ ברידער. צװײ געװען װאלטען זײ װי
 דורכפידד עטװאס מוזען זײ אז זיי, גען

דורך. עס זײ םיהרען רעץ,
^אל טשערלײט אלע םון מיטיננ ראטונג צענדעןדעם זיין צו בעדארןז עסאויך צר כאײכסעט פראנצ, דערמאנטער

 דער בילכער. שיקאגא איז איצט זיעג.
 בלײ־ ניט קען קלאװןטאכער דארטיגער

 באדינגונ־ אלטע די אױו* ארבײטען בען
 ברי־ זײנע האבעז יארק נױ אין װען גען,
 די רעװאלוציאניזירט אײנמאא סיט דער

 איצט איז שיקאגא אינדוסטריע. גאנצע
 דורכפעכטען מוז זי רײהע. דער אויף
 מוז דערפאר און קאםפױ, זעאבען דעם
 אז און פרעזידענט. דעם האבען מען
 מיעדיגקײט שײך. ניט איז כיוז, כיען
 אזא נאר ניטא — שאעזינגער? פאר

 איז ער װערטער־בוף. זײן אין װאדט
ענערגיע םארקערפעיטע די װירקאיך דאןי

 די אום מאנטאג, םאר ײערען גערופעז
 מיט־ אנצונעםעז און באשםרעכען צו אאגע

 קאםיטע א װערט אויף דעם. װעגען אען
 מאכען צו ערװעהאט באארד עקז. םון׳ם
 דעם פאר אראנדזשמענטס נויטיגע אאע

מיטינג. דעם פון פאררוםונג
סעק. שעהנהאלץ, י.

 עקזע־ םון׳ם אינסטרוקציעס רי אויט דאס
 אילערגעגעבעז ער האט באארד קוטױו

 דער םון בדענטש״ח םארשײדענע די צו
 חײזאמענדײ־ די פארהאנדאען צו ױניאן
 און װאהאען, אאגעמײנע די װעגען שאנם
 געהאנ־ האבעז ברענטשעס אאע כסעט
 אויף ^ױץ האבעז און דעם איבער דעאט

אי־ דעם חוץ א נאמינײשאנס, נעםאכט

 דער״ אבער ציעא, גרויסען אונזער גרײכען
 שטײ דאם דררך־ גאיקאיך מיר זײנען װײא
 גע־ איצט האבען מיר װאס װענ, קעא

 זיכער, זײנען מיר װעאכער, און מאכט,
 נעהנטער און נ^הנטער ̂ואץ אונז ברײנגט

 ניט איז װעאכע ציעא, אאעמענס אונזער צו
 םון אפשאםונג די װי זאך, אנדער לױין

גאנצען. אין גאר װײדזש־ארבײט

 די אן זיף פאסגט מאנטאג דיעזען
 פעדע־ אטעריקען. דער םון קאנװענשאן

 גאר צואיעב װעאכע אײבאר, אוו רײשאז
 די םון אײנע זײן דארף אורזאכען םיעאע

 ארבײטער־ גרויסע די װאס לויכטיגסטע,
געהאט. אמאא האט קערפערשאפט

 םיעאעס גאר האבען ארבײטער די
אעצ־ די םיץ כישף דעם אין דורכגעאעבט

 אאע װעאען זײ דאס עפאכע־מאכעגדע.
 איצטי־ דער פון הויף דער אויו* שטעהן

 גאג־ די און מיר װאס צײט, נרויםער גער
דורף. םאכט װעאט צע

 םאהרט דעאעגאטען די מיט צוזאכיעז
 ־רעדאק־ דער קאנװענשאן דער צו אויף
 יא־ ש. ״נערעכטיגקײט״, דעי םון טאר

נאװםלוי

 צושויער• אאם נאר דעאעגאט, אאס זיך,
 וועם ער װאס אאץ, סיט געװיס װעט ער

 דער אויו* םיהאעז און הערען און זעהן
 אעזער די מיט זיך טײאען האנװענשאן,

 nv מעג סען ״גערעכטיגקײט/ דער םון
 זאלצן םיטטײאונגען זײנע אז װארטען,

 און 'װיכטיגהײט גרויסער גאנץ םון זײן
אעזעה אונזערע םאר אינטערעס

ם ױ כ ײ צ ר « פ ־ ט ל » ד נ י א

״גערעכטיגקײט״ 21 נוםער
םארשטעה גיט, פאהרט ער

 אעצטע די אויױ אבער איז יאהרען. טע
 מעגאיך געװען ניט קאנװעגשאנס• םאר
 אאץ. װעגען וחשבון דין אפצוגעבען זיף
 גע־ אאעמענס פארנומען האט מאחמה די

 גרויסקײט איהר מיט האט און דאנקען,
 פיעאע אויסגעשאאסע^ ווױכטיגקײט און

 מאחמה די איז *איצט פראגען. אנדערע
 טאגעס־ארדנונג דער אויף און געענדיגט,

 פון װי אפיערילןא, פרן ארבײטער די פון
 העכםט־ שטעהען װעאט, גאנצער דער

 קריגען מוזען װעאכע פראגען, װיכטיגע
 איז עס און ענטפער, אנאנדער אדער אזא

 װיכטמ־ העכסטער דער פון נאטידאיף
 ארגאניזירטע די װי פראנע, די לןײט

 זיך װעט ארבײטערשאפט אםעריקאנער
דעם. אויױ אפרוםעז

 כיעהר וױיסען מיר אז ׳אםת איז עס
 איהר םון מײנונגעז די װעניגער אדער

 הויפט־םאחטטע־ איהר םון פרעזידענט,
 אטאא אבער גאטפערס, סעביױעא הער,
 לואנװענשאן די אז פאסיו־ען, דאך קען
 גאנצען אין נים זיך ארויסוױיזען זאא

 פרעױדענט. איהר כײט אײנפארשטאנען
 הונדערטע צוזאמען זיך הומען פארמ

 ױני מעכםיגע אזעאכע םון פארשםעהער
 גע־ האט אײנער יעדער װעאכע פון יאנס,
 אאץ, פין אערנען נײעס עטװאם מוזט
 װעאט. דער אין פארגעקוביען איז װאס
 די אז זײן, קען עם װײם? װער און,

 שאםע־ די זײן זאא קאנווענשאן איצטיגע
פיעא.ע_סיורפריזעז. גאר םון רין

 װעאען דעאעגאטעז ביסעא היבשע א
 ארבײטער־ אידישער דער םון זײץ דארט

 אינטערנעשאנאא דער פון באװלגונג.
 דעאע־ םאאגענדע זיין דארם װעאען אאײן

 םון פרעזידענט שאעזיגגער, ב. גאטעןנ
 םרידמאן, מאאי ;איגםערנעשאנאא דער
 אא- םיז גארענשטײז, ס. ; 25 אאקאא םון

 אאקאא םון אאםארטא, אאםרעד ; 10 קאא
 דזשײ. ; 1 אאקאא םון פײנבערג, י. ; 48

♦17 אאקאא םון העאער,
 אנ־ םיעאע און זײ אז האפען, מיר

 בײטראנען װעאען דעאעגאטען דערע
 קאנווענ״ דאזיגע די :זאםנן צו גןאין זײער
אן חיססאריש^ א ;וױרקאיך פאר שאן

 י. ש — חןיר יי - ײט
 אײזיקסאן. א• — ליעדער װאך. די .3 ײט
 כן־יעגס־דע־ אינמערגע«^על. דער .4 ײט
 פינקעאשטײן. א. — יןרםםענם8

װעלט איגטערנאציאנאלער דער אין .5 יט’
 עלך פון׳ם מיטמג דער קאאטשין. מ• —

 שעהנ־ י. — 25 לאקאא »ון באאיד זעקוםיװ
האאץ♦

 — אריספאקראטיע אדבײטער די .0 'יט
 רןr צןעםבערס די צו װארט א זעאדיז. א.

פילאדעלפיא אין! ױניאז װײסםמאכער דער
; סיאװער. א• —
 קלאוק־ פדן׳ם;^לוס גראנדיעזער דער .7 יט

 רעפארטער• סטעף א — סטרייק םאכעי־
 קע־ ב. — (ר#מאן) איגגעבארג יט

אערמאן.
דױס די העכעי־ט 41 לאקאל *ז.מ#ר .0 יט
, צוקער. ה. —
 נן>מיץ־בינעל. רעדאקט^ר׳ס סון .10 יט
 — די^אגראמען און ®אדארעװסקי .11 יט
 — (יפ|ןליעט*>ן) I ײאך ני« גאאנץ• א•

איא. ?■ דר•
 הײג- אין געזעצגעבוןג; ארבײטער .12 יט

 צװי־ עלום מײמאן. ב.—קאגגיעס ציגעז
 — (זעליעטיח) ארבײט און קאפיםאל ׳*עז

• ײאהאינער. א•
 — ינים׳ער צווײ םים «קלאף דער .13 יט

 אעאן ®ון איבזןרזע^ם דײװיס, •P מערי
נאטאיעב.

(געדיגט) &ל*םען אין ״טעמעל א .14 יט
אדאער. י• —
 בע־ ראזע — סרויען־װעלט די .15 יט

 רוםלאטד ^יין טאחרט ער דריק־באינדער.
 יאסעא־ ־םאז באנקיער י— (הומארעסקע)

. דארױ.
 גע־ קאא*$־אםיװע רינג ארבײםער .10 יט

.n —.ה*:*ערןונ״ז # לי®® זעל^אפפ

 ליײ דער םון םעםבעם ^לע צו
 ױנ־ דרעסמאכערם און װײםט דיעס

.25 לאקאל יאן
! ברידער 1אל שװעסמער

 םון פאראויוי אין האט ױניאן אונזער
 פארשיעדענע דורכגעםאכט אעבען איהר

 מאמענטען, געװען זײנען עס צײטען.
 שננאים אינעראיכע און אויסעראיכע װען

 ױניאן, די פארניכטעט ניט שיער האבען
 םון איבערגעבענהײט דער .דאנק א נאר

 ױניאן אונזער איז םעםבערס אונזערע
 גע־ שטארסער פיעא געפאהר יעדער נאך

 שטאאץ מיט יעצט מענען מיר און װארען,
םארגאנגענהײט. אונזער אויף קוקען

 צו וױעדער יעצט װענדען׳זיך מיר
 ציהען אוךםיר מעמבערס, אאיאלע אייןי,
 געװיסער א צו אויפמערקזאמקײט אײער

יוניאן. אונזער איז פאסירונג
 גרוסע סאײנע א זיר האט אעצטענם

 צו־ צו אויםגאבע די גענוםען מעמבערם
 םון מיטינגען פארשיעדענע די שטערען
 זײער םאסקירען צו כדי ױניאן. אונזער

 *זיך זײ האבען אויפפיהרונג, שענדאיכע
 — נאמען קאינגענדען א מיט ;עכ^וינט

 מי־ יעדעז צו קאונסיא/ ״װאירקער׳ם
 יורף און גרופע זעאבע די ערשײנט טינג

 אונמעגאיןי זײ מאכען קואות און חוצפה
די פארהאנדאען צו

 שאפ־טשערמאן א צחאמעננערוםען אויף
 באנריעוי א זיף ביאדען צו כדי מיטיננ,

 םעםבערם. די פון מײנוגגען װעגען-די
 <v אונפאראנכד אן זיך האט דא אויןי נאר

 b■מים אויסגעצײכענט גרוםקע װארטאיכע
 האבען זײ אוגםארשעהמטקײט. איהר

 I:״ זײ^ םון מאנכע און געפיאדערט געשריגען,
 b; האמנן טשעראײט, קײז גארניט כאטש>

 םיטינג צום ארײנגעכאפט אויף זיף
טומעל. מאכעז העאםעז

'׳*׳־' האנ#■ מיטינג אעצםעז אונזער אריףי
 איז םראגע גאנצע די באטראכט מיר

 W■■ “איינ םאא אאע םאר מאא אײז שאאסעז
 ױניאן.אז^ אונזער איז ארדנונג צוםיהרען
 P ; שולממ^ .די שאגד־קאאץ צום צונאגלזגן

עז דזיינ  אנצונעדד אז איבערציעט, מי
g אונזערצ םון רעזיגגײשאז די איצט מען z 

 K צושטענר יעצטעע די אונטער כעאםטע
!,שרעקלימנן•^ א םאראורזאכט װאאט דע ! 

f אונגעהױ^ אן געהאם װאאט און כאאס־ e 
 P<c ^ינםמרעםז^ די אוין^ וױרקונג שאעכםע

 6 שעמײ.; די אין ארבײטער אונזערע םון
ײ דערםאר זײנעז רצזינניישאנס די  נר א
p נעװארען צוריקנעװיזען ג י ם י ט ש f S f c 

 v • אינםטר^־י שטרענג זײנען בעאמטע אאע
 ̂•5א^ זײעד םארמזעצען צו געװארען אירט
 באין דאס זאנען, װיאען מיר כײם.

E אוײ אונזער םארלאזען װעאען פײגלינגע f 
סאמענט. אזא אין נאניזאציאן

 דעריבצר;או יעצט; זיף װענדען מיר
 מיר און מעמכערס אאיאאע אאע

»|1אונ שטיצזנן׳י צו זײ םון אאנגען * •m? 
 ארסוגיזאצ^ופ״ אונזער פארשטאדקערעז

; א<זנ V* ארגאניזאציאז אונזער ז מ ^ א  m מ
 L ;מאדטגעשריםע״ ?צד.ר די pc וועז
 שזןזז־ז־ זײץ. איםער װעט׳זי אזא און נע

f* װך װאס די און ״מ»נעד,5טוםע איכע e
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ױנ־ דער םלן יזנעס
 א נאך צו גענוכיען זיד האבען זײ יאן.

 יזנ־ באאײדיגען צ\ איז דאם און מיטעא,
 זיד־ און אינקם און רעכטס אײנעם דען
ווערטער. שענדאיכסטע די מיט לען

 אאע אז דעם, צו געםיהרם האט דאס
 האבען־זיך ױניאן אונזער םון בעאמטע
 ארבײט זײער פארטצוזעצען ענטזאגט

רעזיגנירט. האבען און
 אי־ םיר האבען. צייט װאף א םאר
 רעזינ־ זיימרע םארהאנדאען צו געלעגם

מיר ה#בען חנר.צײט וווגמעד נײשאנס.
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v םיס t u w זײ צי   
 *נדזסר pnp^ די

vm , .שאונםיל־ ױזי תפם וו*ס  
נים איז און ארנייטער־שאימויל פײן

דערםאראויסען

H K

®־י

אינםערזנמז. אייערע
 יזד no ומרען אזמוגאכױחנן זײ

on צםלימנ ארבײםזנר. חממגדען 
 פארםידד צו זוכען הײדקעפ וויסםעדישע

a o n *ערנםםע צאהל גרױם pa ינוםי 
ע מנזי  אױסרײד דעם סים םעםמרס ס״

 זײ זײ. םון װײכט ראדיסאליזם. םון
 װילען זיי אז ערהלעהרט, *םען ה*בען

 יתי*ן. n צזברעכזק ערשםען אלעם *ום
 הסרעװאניזג גרויסע די נים קיםערם %"

non די ניז געזו*רען, אװעהגעלעגט איו 
געװארען. אױפנמבױט איז »וני*ן

 אײד צו דעריבער זיך ווענדען סיר
 ארגאניזא־ אייער היט :םזנםבערס 1סצ
*nr, קעטפפע םון יאהרען לאנגע וועלכע 

 די זיף םון םארםרײבם געבױם; האבען
 םרא־ סוםםע םים שיפמז װעלכע יאנעע,

prt ניט גאר סײנם*ל האבען װעלכע און 
 נ*ך ה#ב זײ ױניאן. דער סאר ג*מ*ן
 לאזט םארדיענט. נים צוטרױען אײער

בעלי־ די געלעגענהייט a געבען גיט ויי
 איהר װ*ס ד*ס, אװעקצונעהםען בווים
 אױסגעקעמספט. יאהרען תרך ח*ט

 איבערלעגוננ. און טאקם פױם חאנדעלם
 אפת׳ע אײערע צוױשען אונםערשײדעם

 װעםעם פרײגד, געמאכטע די און טרייגד
 וועםעס אבער צוקמר, וױ on ז״נען דייד

גאל. םים םול זיינען הערצער
 לײדיעס באארד עקזעהוםיװ

ײנ־ דרעסםאכערס און וױיםם
•25 לאקאל יאן

'1

ס 8 ו ר ן נ ו ר פ ע ם ע ר ס ע ס
^ ר א נ

 דאס מעלדען, צו אונז םרעהט עס
 סעקרזןטער־ דער באר$ף, אב. נרודער

 אינםערנעשןונאל, אונזער םון טרמזשורער
pur Pa דעם ה*ספיטאל. םון אחים 
 יארק. נױ אין געקומען ער איז דיענםטאנ

 און בעם אין אבער נאזי זיד געפינט אר
ארומצמעהן. שװאןי צו נ*ד איז

 שורות דיעזע פון שר״בער דער ווען
 דיענסטאג חולה דעם באזוכט ח^ט

 גע־ איהם ער האם דױים, ?ײן אין סזחננד
nmt א אויף אגגע^אארם זיצענדיג 
w oאיז 25 לאקאל םון קאםיטע א און ־ 
 האם וועלכ/ן אגוחןזענד, מוועז דסרס

 פראכמ־ א כיים צוריסקוםען זײן נאגריסט
באומען. בעסקעם סאלעז

 אויסגעדריקם האם באראו* גרודער
 צואיעב װאס באדויערען גרויס ז״ן

 פיט־ געתענט גים ער האט מראגסהײט
 הלאוק־ װאוגדערבארען דעס אין העלםען
סטריײן. מאמנר

 ״מד דער דורך ^ןיחם באראוי במדער
 און גראטולאציאן זײן חנכםיגקײם״
 תל#ויזטאכער בראװע די צו גליק־װאונש
םםוײיתער.
 נא־ טײן אין קלאוקמאכער די ״זאגט

pm, — םןורטנע־ י1באר^ ברודער האם 
 אײ־ ײאוגדערבארע זײער אז — זעצט,

ם ײ  יעזר זייער געמאכט מעגליך האט מק
 קלאוקס־ אין רעװאאוציאן די זיעג. סינען
 יעדען פאר מעגליף םאכען וועט סרײד

r א װי ארבײטען צו ־ארבײנתר :r2 און 
s איצםיגער דער מענש. א װי לאבען $ך 

 פריהערדיגע, אלע איבערטרעפט #סרייק
 צוקונפס. די זימןרער זואכם ער וױײל

 דעם אפמאצען הלאוהטאכער תדער ל10
ixnrrti סאכען ײײאן, דער םון רחןרם 

 ארבײטער״רײהען, די איינע אוץ
 באײאוסםזיניג און םאחגינםטע

nfr אונז.* צו באלאנגען רועט *מננפם די
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םעראר־אתטעז גײע
 אוועג^ מאגאט א בלויז ערסם איז עם

 גע״ האט האנד געהײםניסםולע א זײט
 צעגדליג פאר א פ*סט דער דורך שיהם

 געמטעל־ ־ הויד גאנץ צו באטבען
 פאר״ די אין פערזעגליכקײטען םע

 פאראיעי׳נ־ די םון םײלען שײדענע
 צױ בלױזער א נאר און עטאאםען, םע

 פלאן. גאנצען דעם צױשטערם האם פאל
 םדרה נײע א שױן פיר האבען אם און
 גאנצע אין עקספלאזיאנען ־ באפבען םון

 גלײכצײ־ כפעם אפאל, פים יטםעדם 8
 םאחשיע־ םון הייזער די םאר און טיג,

 זא־ וועלכע רעגיערונגס־בעאפטע, דענע
 זײערע םון ערםילונג די תרך האבען לען

 צאח דעם ארױםגערוםען אפםס־םליכםען
 עלע־ געזעלמאםםלימן געוױסמן א םא

 זעהם גע״שיכםע גאנצע די אז אזוי פענם,
 קאנספײ ערנםטע אן װי אױם, וױרקליך
ראציע.

 צײםונגען די אז זיף, פארשםעהט
 געהו״ טראכטענדיג םיעל גארנים זײנען

 דאס און אנדעחש ניט אז שלוס, צום פען
 אגאר־ די םון אדער ארכײט די זײן פוז

 באלשעוױקעס, די פון אדער כיסטען
װ. װ. א. די םון אדער

 איצטיגער דער אז איז, אבער אפת דער
 אונ־ אזוי פונקם איז באםבעז־אטענטאם

 א מימ באפבעדפארזוך דער וױ קלאר,
 ײ אוםשטאנדס־באוױ די צורית. סאכאס

 מען װאס הענדביל, דער לםשל, װי זזג
 און סאעצער, אײגיגע אין געםונען האט

 ״אנארכיס־ אונטזןרשריבען איז וועלכער
 ■ערזאנען די אויף װי פײםער/ טמזע
 באסבעדאטענםאם דער וועםען גענען

 גלוײ לאזען געװארען, געציעלעװעט איז
 זײן זאל דאס אז זײן, קען עס אז במן,

 םארצוױיםעלםע מאנכע םון ארבײט די
 דעם אין ז״ז זיכער דאף אבער בחװשע\,

 אר־ דער םון גזךפיכםע די נים. מען קען
 אזעלכע פים םול איז בײםער־באװעטנג

א9 אױפרייצענדסטע די ווען יםעלע  “י
 גע־ זיינען ארםיתלען און הלאםאציעס

rזא־ און ש«יאנעז, םון געווארעז ריבען 
 אויס־ זײנען םאטען בלוםיגע פאנכע גאר

 אלײן, זײ םון אפאל געײארען געםיהרט
 דער־ צו אום וױסען, זײער פיט אפאל און

 גתיס פון צוועין געװיסען א גרייכען
 חך םינסטערער דער םאר וױכטיגקייט

אקציע.
 האט אונבא^םיפםיױיט די אם אבער

 פון פרעסע גאנצע מ אפגעהאלטען גיט
ביז׳ן1גע׳פ א אויפהױבען  אז היפעל, ײ.

 םאר־ פאל אלע םאר אײנפאל פוז פען
 נעפען װעלכע פיט ״רויטע/ די ניבטען

v ניט זיך זאלען זײ tn.\ וואירלד״ די^ 
ז אז אנדעמז, נים וױל  ארעס־ זאל מ

 םא־ לינקס. איז רעכםס אלעמעז, םירעז
 בע־ דער זאל צװײםעל, א דא איז פער

 דער ווערען גענעבעז צוױיפעל םיז נעפיט
 איה״ שונאים די ניט און ״געזעל״פאםט/

m. זיך סאר״שטעהט ״טײםז/ די# 
 צװײ״קאלופ־ א אין נים♦ אױןי שײייגם

 די אויף זי רוםט לײט־ארטיקעל דיגען
 ב*ז איהר םאר מאגד צו אונזערע .פאלים

 אונפעהיג־ איז נאכלעסינקײם איצטיגער
 און ארויסגעוױזען, האט זי ויאס ׳קײם

 דעטעקטײוס יײכטיגע פאר אז פיינט, זי
 לײכם זעהר ?ײן באדארפם עס וראלט

 םאר־ זי םארברעכער. די אויסצוגעפינמן
 איצם ביו האם םען ווארום׳ גים, שםעהט
 באלעעורײ געםעהרליכע די אט ערלויכט

 רדיםע אנדערע און ײ. א• קעסי
 ריידען צו םרײ און םראגק אזײ
. צי איז מן ױי  פא־ דער אױך גים זי ס
 די זוכען דארף זי וואו וואונק, » ליס

 ןןיי• געוױסע ®יז ראדם זי םארברעמןר.
 או- זײערע םים זיעעז וועלכע םונגעה
טעראר־• אזעלמנ אט איז סולדיג טיסלעז

a־.?
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 די אז געדאגק, א אוין ד.אם n אהסען,
 שטאםעז קענען נאפלעךאקםסן דאזינע

 מים סיםפאםיוירען װאס #די פון
געוואל־ םאכען וואלכע און דייגךאלאגד,

 וואס םריעדענס־טוײםי, דער !עמנן דעז
אויסגעארבײם. האבען ̂ןלײט די
 גאר זיך םען קאכט ווא״פינגמאן אין *

 ביז גאןי מען האט מאסער געוואלדי^
o r a אויסראםונג די םאר נעסאז וחןניג 

 זיר םעז וועט ״הראכמולא״, דער םון
 עס אז אזוי דעחװ, נעהםעץ עחפם איצט

ד קײן בלייבען ניט זאל  און אלץ םת ת
 צו טענה א אירגעגד האט װאס אלעס,

 ארדנוטג עקזיסם״ירענדער איצטינזןר דער
 םון םופעל גאנצמן דעם אין אבער

שכל. םון מיױםען אױך זיף הערען פאניה
 דער פאריסאן, פדענס לםשל, וואס, אם

םעדערײ־ אםעריקען דער םון סעקרעםאר
 וחןגען זאגען .צו האם לײבאר, אװ מאן

אננעהםענדינ, באפבעךאםענטאםען, זײ
 רעװאלױ םון ארבייט די זײנען ךײ יאז

ציאנערען.
זאגם: ער

 למבען םאתיכםען צו םארזוך *דער
אםע־ יעדעז םאמץ דארף אײגעגטום און

 נים און פארטראכםען, צד זיןי ריהאנער
היםםעריע~. ותחנז

 ױניאך םרײד די האם יאהרעךלאנג
 באשרעגחונג די געפאדערם באװעגונג

אר־ די געגען אבער איםיגרײשאן. םון
 שיף־ די טעלט8גע? זיד האנען בײטער

 און מטאל־טראסט, דער קאפפאניעס,
 האבען וועלכע ארבײםס־געבער, אנדמרע

מי־ א םון איםיגראציע אן אויסגןןםיהרם
 די פון פיעלע יעהרליך. *מענשען ליאן

 צונױפגעשפארם וײנפן איסיגדאנמען
אנ־ אדער שטעדט גדויםמ אין געווארען

 און צענטרען... אינדוסםריעלע דערע
 ארגאגיזײ זיף געװאלם האבען זײ װען
אר־ אויםהערען אדער ױניאן, א אין רען

 דער צו סוזי א םאכען צו אום בײםעז,
גע־ געשלאגעז זײ זײנען הוים־שינדערײ,

 און קעפ די איבער קלאבס םים וראחנן
אל״ אן איז דאס געװארען. ארעסטירט

 וױדדזשיניא, װעסם אין געשיכםע טע
אנ־ אין און פענסילוױיניא קאלאראדא,

 אםעריהאניזם קען װאס פלעצער. דערזן
 זײ םאר ? פענשען אזעלמג פאר םײנען
 באס קליעליכער א אפעריהאניזם פײנט

 גאר װײסען זײ וױידזשעס. נידריגע און
 רעגיערוננ. םון טעאריע אונזער פון ניט

טשע־ א איפער איז באפבעךװארםערײ
געועל• ארגאניזירטער דער צו לענזש
 אין וחזרען אײפגענופען דארו» און שאםם

 ווערעץ נעזוכט דארף עס גײםם. דעם
 ריכטיגע די געפיגען דאן און װארצעל, דער

 זײן פוז אפעריקאניזם באהאנדלונג.
ער־ פייכען פוז דאס שילד. א וױ פעהר

 גע- סאציאלע און געלעגענהײמ ציהונג,
 גוט פוזען פיר אלע. פאר רעכטיגקײט

 אונ־ אז באהויפםונגען, אונזערע פאכען
 אויןז פלאץ קײן ניט האט גערעכטיגקײט

שײ\ דעם אין באדען. אמעריקאנער דעם
פאר־ םעראר פוז גערעכטמקיים פון

שםארבען׳״. און ווערען װיאנעם
םאל• נעהאט האט מןרגער וױקטאר

:זאגען צו גענדעס
 באפבעדאקםעז די זײנען ״געיױס

 אבער כיפוגעת. א אנארכיסטען די פון
נאםירלי־ דער איז פשוגעת דאזיגע די

ענט־ לאגישער דער און תןזולטאם כער
 םארגײאלטיגוננ פשוגע׳נער דער צו סער
 רעדע פרײער 'אוץ םרעסע פרייער פון

הערשער־קלאס. דעם תרף
םלוםא־ די נלויבען איצם ^גראדע

 אוגמערדריקען קענען זיי דאס קראטען,
 ספע- פארםאסען דורך אידעען נײע אלע

 םון באשעםםעונג די דררןי געזעזחן, זױמלע
 גאנצע די געברויכעץ דויד אין שפיאנעז

 די האבעז. זײ וואס גערואלד״פאכט,
 טיראנישער אזא רייד סאפיםאליסטעז,

 אפשר קענען נעװאלט, און נעזעצגעבונג
םאציא־ דעם וױילע א פאר סארדדעננען

 דעם םאר זימגר וועלען זײ אבער ליזם,
 א אתיס רוםען זײ אגארכיע. קריגעז

 האם וחגלם די וועלכעז צדזאםענשטויס,
 צד » נעזעוק, נים םריהער קײנםאל גאד

 קלאס זייער אין״װעלכען זאפעגשםויס,
 םון ווערען *ם5אפנעװ״ י1סי כל סוף יועם
ערד. דער

 קײן ניט זוארנונ^ א איז ^דאס
וױ־ סאציאליססען די װייל סטראשונאק,

 סארקוםען זאל ענדערונג די אז נים, לען
בע־ םאר האלםען םיר אוםן. אזא אויז•
זנוואלוציאן, דזרך ■ראנרעס חנם סער

•נאר־ טם סאציאליזם, װילזס ״סױר
 מוואלם אמנר קאסונת̂ג אדעו־ כחם

r i יראנרסם• can pnyor גיט וחנם_____
m i i m i ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ m m m* ““

■#« ■׳

ר ײיז םענמינםנמ די פון נ<ר ומלם. ת
 איז «ורמן יאהר דדיי םים גױ ויענימר

 תאבםם־חעמער דער מוחנן «*ר חך•
 זיײ וואו \.vcvro סיליאז 170 איבער

ודינס? ױי מז
 קאפיםאלים־ אונתרע אםת, איו .«ם

n r o פון איענ א ביצדק מעגען הער׳מר 
 זיי; באויז אבער וועט דאם נאזױאנען.

k רעני־ ■אוטאיןדאסיעע םון םארנאנד 
 נאצ־א־ קאםוניםטישע די געמן תונען

 ניש װעט ליענ אזא אײראאא. אין נען
 נאוואפנוננ, םון באםרייאוננ די םיינען

מ םיז  פאר־ םלזזםות. *ת טעקםעס הוי
 באוואפנונ^ טעהר זײן וועם עס קעהרנ^

 װעם לאנד אונזןר אןו וועךעם־איז, װי
הינזיכט. דער אין אויבע־אן זײן

 נים קענען אידעען װי אזוי ,און
 נאיאנעםק; ײרןי ווןרען געםוידם

 ?אפײ ײעלעז%י געםענגניםע, דורך .און
 איצ■ די און יזיענען םוױ כל ניםםען,סוף

 אונטערנעה;. וועט צױױליזאציע םינע
 דאס םיט צוזאםען איהר אי[ גוטע דאם

 װענ איין נאר רא איז עס שצעכםע.
 װיע־ עם מאכעז — עם באהעםפםען צו

 רע־ דאס באפרײט לאנד. פרייע א חגר
 -tfB די באפרייט פרעםע, די באפרײט דען,

 פריזאנערם. עהאנאם״פע און ליםישע
 זײ־ אויסצודריקען רעכם דאם יעחגן נים
 םארנאננענ־ דער אין װי מײנוננען, נע

 »ז זײן, זיכער שענם איהר איז הײט,
 נעװינע•^ וועאען אתוטענטען בעםםע די

 k םאר לאנד ראם מאכם קורצען, איז
 און װיחןליכהיים, דער אין לאנד פרײ
 האבע; םורא דארםען נים װעט איהר
אנארכיסםען. פאר

 צו זיכער זיינען מעטאדען ,רוםישע
 איז עם רעזולםאםמן. רוםישע ברענגעז

 קראנק־ אלע םאר רפואה 1איי נאר דא
 דאס און דעםאקראטיע, א אין הײםען

.“חגםאקראטיע מעהר איז:
 די זײנען לײדער, שםיםע, די אבער
 ד*־ די האבען *לנעםײן 1אי אײנצינע.

 װײל — אטענטאט׳ס אוננעלוננענע זינע
 מענ׳פען אונמולדיגע פאר א װי םעהר
 — נעויארען נע׳הרג׳עט נים זיינען

 היםםעריקע. עחגקליבע א אתיםנערופען
 םאריפיעדענע םון ארעםטען צעהנדלינע

 נעװארען, נעמאכט ׳שוין זייגען םענ׳פע[
 טעהרערע. נאד םיט םטראשעט פען און

 דעם לויט נעטאן ווערם »לעם בקיצור,
 שוין זיף האם וועלכער רעצעפט, אלטען
 פאל׳שםענ־ א אלם ארויסנעװיוען לאננ

דורכפאל. דינער

«SB£i?gH

 קאר״ אםעײהאנער פון פראפיםען די
יאהר פאר לעצמע די אין פאריישאנם

 נעשאנאל דער םיז משערפאן דער
 האט מענלי, באזים מר. באארד, לײבאר

 די פון יןאנווענשאן יעהרליכער דער אויף
 סיטי אםלאנטיק אין װאירקערס סאשעל
 פראפי־ די ׳םון ציפערען אײניגע גענעבען

 הארםארײשאנס, אמעריקאנער די פון טען
 דער חרך געמאכט האבען זײ װאס

 אז וױנשענםווערט, איז עס און םלחפה,
וױסען. עם זאלען ארבײטער די

 גע־ ער האט —־ געםאכם האב ״איך
 אכ־ און צוױי םון שטודױם א — זאנט

 געפוגען, האב און קארפארײשאנס, ציג
 םון םארדיענסטען פאראײניגםע די אז

 יאהר דמם אין קארפארײשאנם דיעזע
 םײ 325 געוועז זײנעז םלחםה דער פאר
 האבעז 1916 יאהר אין דאלאר• ליאן

 גע־ א געהאט קארםאריישאנם זעלבע די
 ביליאן א װי מעהר םון אײגקוןפט טען

 געהאט זײ האבען 1917 איז דאלאר.
 גע־ זײ האבען 1918 אין מי^יאן. 975
 זײנען יאהר לעצטען םיליאן. 736 האט

 האר־ דיעזע םון מלחםודפראפיםען די
 הונדערט 4 װי מעהר געווען םאריישאנס

 עס וױ נאכדעם, שוין דאס און מיליאן,
 םלחםודםעק־ אלע אראפנענומען זײנען
 ‘או םעקסעס עקסעס־פראםים אלע סעס,
 זײנען װאס הוצאוו^ סארםען אלע

 בא־ צו אום געײארען, געםאכט כלומרשט
 וױיל פראםים, וױרקליכען דעס האלםען

 גערינ־ איז םאל<ן םון אונחה^קײט די
 הא־ וועלכע םענשעז, דיעזמ געגען םעט
 צײם דער אין גאציאז די אויסגעלויום׳ בען
געפאהר.״ גרעםטער איהר םון

נמזאנט׳ רעדע זײן איז ער האם דאן
 באל־ דער אין ערווארםען כממ םעז אז

 אזעל־ סטרייקס, אזעל׳כע צוקווםם דינער
 וועלכע געגען םאלקס״אױםשכתנדע, ךע

 a וױ אויסזעחן וועלען םריהזנדײע אלע
 זעהן םען דארזי דארום קינדער־שפיעל.

 גערעכ־ לױם אויםנלײמס, באצײטפנם
 אר־ !ווישפן סכסוכים אלפרלײ טיגקײם,

 אז אויד, םײגם עד קאייטאל. און בײם
 נים וועלען ארבײםאר יאאגאדפראמ די

 םייז באלשאדױםטיש, וחנרען
גמםרימטן

ורעלען

II

 שלוס א וױזמ̂נ וחנלזנן ואל אייב^מנן
 אפגצנצבעז jjnjrn װאט וואוםס, די םון
L. אין un דדפענעראל ,*■ טון ®ראגמ 

 סמי p® באפרייאמג דזנר פאר ססרייק
ד ®אר *דאד ביליננ^ און  באזוילינוננ מ
ראס יואס ךײ פאר פדאצעס נייעט א פון

A- A A. A ^A A  A AA BA AAAA^A AAAAAt o צן אגדזנר קיק ניס אויך כדיגם  מי ז  
מר, בח ואיב דאס זי  car ^איז פרייאמ  

גיס דאגיתמ די ותם ײלי  pibl tan 
אדער :ב^דא די  pa אייגס באוױלימנן

n
A A ^ A ~--A — A-—  ̂A— — A-A.   ^A A M  M S |A 4 |iM A |A  M iפון באפרײאוננ םאלשםפגרינע רי

ר שטאלפן זיי ארזנר פראמױסתא, דו דו  ו
jo צוס n rm ארביממר די װעלען pD 

מן אנ  P® םסוײיק א י1אײ ארזיס לאנד נ
ד וחנרם עס וײ איצם, ביז םקס 5  ס

 אעא־ שיין pryn שיקאגא, pe ריכםאט
tm און דזאוםם םױזעגד 100 קוכמן  'n 
 ססריײן: א םין טנםםען צו לױםען

 םיעאר־אר־ די םםרײק. א פאר 1 *ז 7
 1 צו 20 6געשטים תאםג( גאניזאציעס

 «ז נאהענטסםעז אם ססרײק. א םאר
 םאםאל־ארכיײ די שטפרמס כױינער זײ

ן טער•
ם װעם שבת דעם דינ מנ  וחנרען ג

 וואוטג^ וײ םון צמהאנג די םאלשטענדיג
 שײ דעד םח קאטיםע א זי׳י וועט דאז אח

 ווא־ נאןי נעהסען פעדעריישאן האבאער
 חנר םון םארלאנ&נן וחנט און שיננטאז,

 צוױי, די אז זעהן, זאל זי אז רעגיערוע,
 פאר־ אונשולדינ pryn וועלכע מענשען,

 א קריגצן זאלזנן געװארע^ אורטײלט
םרײעל. נייעט

 אײ דא איבערינ פאר האלםען פיר
 געשיכםע, נאנצע די בערצודערצעהלען

 נאגצער דער איבער באקאנט אח וועלכמ
 m צו^ןגען, נאר םיר וױלמן דא ודעלם.
 דיסמריקט דער הויפט־פארםאלנער. זייעד

 דלזשאט ׳סתא%פראנצ סאן פון אטוירני
 םאן םון באריבט א לױט םיגןערט; װ.

 קראנ^. געפעהרליןי איו םראנציםקא,
 װילדע פשוטע איו קראנההייט זײז

 הײנ^ם איהם צז לאזט םען םשוגע^
 אין-<ײן אז מורא, האם םען צו. נים

 אויסרײדען גיט זיד ער זאל וואהנזין
o m, קאםפראםעמײ שטארלן הען װאס 

pn םא( פון תאסערס אװ םשײםבער די 
 ויערקצײנ עלמנדער װעסזנס פראנציסקא,

 םרדיע־ גאנצער דער אין געױעז איז ער
 םײ אז דענקט, םעז געשיכמע. רינער
 צזריקקדי־ ניס תײנםאל שוין וועם קערם

 זעהט מען אז אין פארשמאגד. זײן גען
 זײ אויפ׳ן קוטט באשםראפונג, ניכע אזא
 אויח גאט א דא טאגןע איז אפשר :געז

ו<עלט? דער

אייזעקסאן ל. םון

ס כ s נ
(סאנעם)

ם dj« נ«כם. ם׳פדז עז שםילען איז טעלד די ליענ ײנ װ  ע
ם חא ק כיאדמןן אין נ#כם די ס׳ k׳ אייננעחילם. זי שי

«p ד ױ טעלד.״ אין יילײן אי ם ו ך ט | געםיחלם... ה^ב אי
״ א ם דערװייםענם «ץ ג^ר מבױל_ ע ר םראנ צווײגען טון םח־ות׳ן א לײכם יי

 חיטעל, אױפ׳ן םזיבען װי וואלקענדלאך «וױםען עס
 פארםראכט... אזוי ארא■ קיקט לבנה די און
 זאכם, און ײײר חמריעז אץ םיר אוםעם איהר גיסם אוץ
דריםעל... זיםען » אין פאחונקמן ליגם «לעם איז

 באפאלען םיך בענקשאפם א האם פלחנלוננ נאר !נים וױ !גום וױ
 געפאלען... ערד ק&לםען «ום שכור׳עד א וױ כין איך »ז

p םיין ס׳גיהם װי נעפיהלם איך האכ לינענדיג און « n זיך 
װײם._ ווײםען דעם «ו

p לבנח נ»כם״. r~ לייעגעז צו איז עס גום וױ ערד.~ ?«לטע! 
 נינון וואונדערבארען א pHn םײן דורך ציהעז חע^ן

װײטעףװײט... םון םיר » זינגענדיג זיך טראגט וואם

ן י ן א ײ s ם nז ע צ ר
 געליעכטע םיץ געםרעגמ םיך האט עם

 :אדיגעז םרעהרמע םיט
 איז װאוהין ליעבער, םײן םיר, זאנ, א,״

? פארםלױגען ױגענד טײן

םארברענני טט

Vtowm• ־ *__________________________

או &ר האט — דא איו .עם מ ױ ! *W 
 ®ון םינאריםעם אסםױת אן םלעהרס

מ9וו ס^יטאליםמען, םעכםיגע  יײליו ל
 שטימר פאראײנמםע רי אק עטאבליותן

 •לוממרא־ ר*ר pa דמןםאםור ןײ םען
¥ איז אזוי פונקם יע.ם  ומסױומ אז י

pK םינאריטמם עבםשלאסעגמ םעהר נאך 
 וחנלמנ ארבײם^ר, די םח זױס דער *אױ

 pit עם»כלימש «ו ענםשלאםיש זײנען
 •דאל^םאי־ pa דיקםאםור זײ אםעריקא

 אדיםפיזד זאלען \ײ pm בײד^ יאם.
p םארלאנ^ דיער רען rw רואינײ סאד 
 און אעחםםייעלע עיןזיםםיר^נחנ די רען

 פאדווײנמס* די pc געבײדע םאציאלע
 דארלאמנן גיט םאיעז םיר שםאאםען.

 •לוםאקרא־ דמר ם\ן ור6דיג«םא דער צו
 •רא־ פון דיקםאםוד דער צו נים און טחג

 וועגזנז prrwri םוזעז כױר לעםאריאם.
 אר־ דײ םא*־■ אויםצופיהחנז םיטלען און

 לעבעגם־פארהעלמניס^ נ'יע די בײסער
ײ האם םען וועלכע “פארשפיאכען. ז
 וואונש דער אז הלאד, את עס יע,

 אויד, נופתר, זעהד א איז מענלי םר. פון
 איהם בײ איז1 אז, זיף זעהט עס װי

 פאר נעםיהל דער ענםװיקעלט שטארה
 זײן אזוי וױ אבער נעערבטיגקײט.

 וױ ווערעז, םארװיףקליכט הען װאונש
 אבײ פלוםאקראטיע די מאכען צו אזוי

 האט דאס עגאאיסםיש, ווענעער סעלע
 שווער דאף איז עם און געזאגט. :יט ער
 גע־ שטארה זאלען \ײ אז גלויבען, צו

 מר. װי דרשות, אזעלכע פון װערען ריהרט
 פאםײ לײכט גאנץ קען עס מענלי׳ס?

 מענלי םר. תאםטען זאל דרשה די $ז ׳רען
אד האט ער שטעלע. זײן  אבי־ שוין י
חדר. םון אויסנעואגט צופיעל ס̂ע

אין אר^ײםערעעסם שעהנע צװײ
יאדק• נױ

 איז נעקוכמז זײנען װאך לעצםע
 ארביײ צוױי זיך אפצותהעז אטעריקא

 פאפױ גאנץ זיינעז וועלכע טער־פיהרער,
 איעער ארבײטער־הרײזזמ. די אין לער
 סעק־ געגעראל םהאסאם, מר. איז זײ פון

 אװ יזניאן נזגשאנאל דער םון רעםאר
 וועלמר pa מנגלאגד, איז רעילװעיפען

 סםד־יײן, דעם פון פיהרער דער געוחןן איז
 אײזענבאזזז־אמע־ די םאד ה^ם װאס

 אר־ ־שטונדעז8 דעם געוואונען שםעלטע
 ער םאדעדתטנז. אנדערע און בײטס־טאג

 ברײ־ דער םון קאם דער געווען אויף איז
 אינטערנא־ דעם צו דע^ענאציע טישער

 ארבײ־ pa סאציאליסםישען ציאנאלען
 ײ צו,דחנלכעז בערן, איז טער־קאננרעס

 האט !ײבאר אװ פעדערי^אז אטעריקען
 איהרע ״מיימז געזזאלם נים אופן בשום

 ד. ט. איז צודײםער דער פארשטצהער.
 אויס־ אין ארבײטער־םיזזרער אן טאטש,

טראריען.
טי־ א אויף גערעדם האמח בײחנ זײ

 ידנ־ םעדערײמזגד סענסראל דער פון טינג
 אז עריןלעהרכ^ האם םהאכיאס טר. יאן.
 דענקעז, טאנכע װי ניכער ניכען, איז

 אן זײז רעניתמ עננלישע נאנצע די וועט
 שםארק האם זןר ארבײטער־רעגיחנג.

 םון אקציאן פאליטישע די פארטײדיגט
 אז עדמלעהדם, האם *ר ארבײםער. די
פארםי לייבאר די ײאס רעזולטאםעז, די

מן דערטײיכם, האםי ענגלאנד איז א  ה
 גע־ דאס ra ארבײטער, אלע איבערצײנט

 וױ גדס אזדי סאליטישע פון ברויכען
 זײנעז ײאפעז טרײד־ױגיאניסטישע

 ארבײםער־ דעם פאר װיכטיג הענכט
 בלוםײ א אין ניט גלויבט ער קאטפף.

 ערקלעהרט, ער האט רעװאלוציע, גער
 פון רעװאלוציע א אין גלויכט ער אבער

 מענשעז די אז וױל, ער און אייעאלען,
 אינ־ אליכױשע9 זײער נצברויכען זאיען

 זייע־ pD דערגרײכונג די פאר טעריגענץ
אירעאלען. רע

 גע־ אויך האט זיז זעלבען דעם אין
 ארביײ חןר גאסם, צװײטער דער רעדט

 האט ער אויסטראלימן. םיז טער־פיהרער
 אזים״ אין ארבײםער די אז באהױפטעט,

 סיר װי גליהליכער, םיעל זײנען טראריען
אײגציגע, דאט און אטעריקא. איז

זײן זײן םאר געלערענט האם ער װאס
טאז, צו װאס ניט איז אטעריקא, איז

טאן. צז אויסםײדמן װאס ;אר
 האבען רעתער די אז זיכער, איז עס

 איחר מ.״,אין מפ. ״ס׳י. די פארשטארתט
 לײבאר־י נייע א אויםצובויען באשלוס

 דעם י1אוי אםעריקא איז דא אייד טיפאר
 ענג־ אין פסרטי לײבאר דער םון פאסאז

 אין גיט שטארק איז דא« וואס ׳׳אני
 דער םון פוײנצייצז די םיט אײנקלאננ
 סון לײבאר, אװ פעימריישאז א^עריקען

א pnpHJ ומומרשיעליך וועט ײאס  צו:
 איגצמרעסאגםער tut וױכממצר ר^כסט

קאנװעג־ קוגמנדעד דמר, אויו•
״ י ישי ״ ״ י סיטי.

̂ער, םעלע־ לאערעגדזש ש
םםרײס. גראפערס

הא־ דזשארדזשיא, אטלאנםא, אי;
 קאם־ םעלענראח pa טעלעפאן די בעז

 דאדף זי אז ארוםנעזעהן, זיך פאניעס
האמז ם.  האם n pa יזניאךלײנ^ ײ;)י ני

 די נאד איעע אפזאנען אנגעהויבען זײ
 טע־ די איז ־נעשיכםע םיז אזא אנדערע.

 ניט גאר םעלעגדא^־ארבײכתר אזן לעפאן
 ער־ האבזה זײ pa ,pnrtan צום נעותן

ר סלעהרמ, ב י ^ ז  וועלזמ אפגעזאנםא ו
 וחנלען וחנו־עז, אננעשםעלט נימ צוריק

 •האט בױרלסאן סםדײה. איז D'na זיי
 D«a^K£ ער האם דעם, pc דערהערם

 מיט דםעזaןוaצרaא רבײםערa די םיז
 ^עלענעגהײם די ביז שלוסaב זייעד
 עם וױ אבער, ווערען. ^נם^דזובם װעס

 זיך *רבײבזער די האסג; ״D»ia זעהם
 אונ* דער אזי*י דערווארטעז נעהענט ניט

 זײנען טאנטאנ לעצמעז אין טערזוכונ^
 דערוױיל סטריײן. א איז ארױס אלזג זײ
 אנטד לאקאלע א בלױז סטרײק דער איז

 מענליןי גאנץ קען עס אבער לעגענהײט,
pn, א 1אי צזאװאוןסען זיד זאל ער אז 

 ס. סטרײק• מעלעגראפערס דזשענעראל
 דער םון פחןזידענט דער קאנענקאסן*, י.

 האט יוניאן, טעלעגראפערס האסוירשעל
 זיײ אין איצט אנגעלעגענהײט נאנצע די
 ניט אנדערש װעט ער אױב און הענד, גע

 נע־ זײז װעט ער אז ,pn הען סענעז,
 מײ לזנצטמן דעם אנצונעהדען צוואונגען

 אלע פון דזשענעראל־סםרײה א פון טעל
 אײ טעלעפאךארבײםער און טעלזגגרא^־

לאנר. גאנצעז בער׳ן

שיסאגא אין םאריער־האנווענשאן די
 אינ- פאליערס די אפ האלט װאןי די

 צוױײיעהר־ םערטע איהר םערנעשאנאל
 פאריער־ימיאן די קאנװצנשאן. ליכע

 איז ראדיהאלסטע, אוגזערע פון אײנע איז
 זײ pc אײנע במילא n איז שויז דערםאר

 בא־ דאס באשנמםיגט זי שטארקםטזנ.
 גײםט נזמונםער a דתרטמל: יןאנטע

 העריער. גקזונפמח א pa pn נאר קען,
n טיט־ סאד.איהחנ אויסגעפיהרט האט 

ארביױ ־שםונדיגע44 א !^עדער
גייםם,

 געװען קינדער םיר זײנען .ערשט
 ;כליקען ליכטיגע םיט

 גע׳חלום׳ם און געטרױטט און נעה«פט
גליקען. אלערליי פון

 ^רװאקםען, בײדץ םיר זײנען ״איצם
 ערצויגען, נעביל^ם,

 לעבען^ פון לאםטעז די האכען עם
געבויגען. אונז קעפ די

 ■ יאהרעז די און םענ די פליהען ״עם
 ' !"...בוינען אויםען פײל װי
pn ױנענד איהר שפיענעל אין האט ץ 

אוינען... די םים געזובט

 ליעבפםע, םיין :נעענםפערט איהר איך ה&ב
\ זיםע דיץ יונענד. דיץ

n שםיענעל. אין געפינעז ניט װעםם — 
תםיםה. איהר איז הארץ םיין

ם ר גאן־ קלינגם דארם יוגענד, pn נאך בליהט ^
 ; געלעכטער זילכער זיק

 געװעזען װי איצט נאך ביסטו דארט
טעכםער. םמ ליעבםםע די שעהנםטע, די

 *;־ פיעלע און וױיחש הויכען נאנץ א
ת  סאר־ די אבזןר םארבעסערוננעז. ת
 אײן אויף ־םםעהן פון ניט האלםען יערס

 באווענליר. צו זיי זײניז דערצי פלאץ.
 א פאדערען צון כדעה זיי האבעז איצם

 בלויז םיס א־בייםם־װאד ־שטונדיג«נ40
 איהר אי( װאד. דער אין איבײט םענ■ 5

 אינטע־ איינענע איהרע וועגען טראממז
 נים, ק״נטאל #»בער זי םארנעםט רעעםן,

 אר־ נרויםער דער םון נליעד א איז וי אז
 פאר־ איהחן אלע איז בײטער־באווענוננ

 אים קצז זי װ«ס אלצס טוט זי אין כעז,
 רעפוטאציע גוםע איהר אויסצוהאלטעז

 אויו• ױניפז. םארםנעשריטענע א אלט
 נע־ וחןלזזן סאנווענטאן איצםיגער דער

 םאנעם־^־תוננ דער אוי<• וועריז שנמלט
 םרא־ םיעלע אויןי םראנען איינענע אחמ

 טיר כאראהםער.' אלנעםײנעם אן פון נ«ז
 ותלזנן פראנעז די »ז נפרגיס, *װײפלען

מן דעם אין זחנחנן וןנםשיןדען ױ מ  רי
tic נאנ

ר ע ר י ל נ ט ד װ נ  w 66 פ
פ א ז ס ו ע מ פ ױ א

■■■ II ■■■I ——— '׳->

 פונקט דזשון, טען8 דעם זונטאג, דעם •
 מיטנליע־ די וועלעז בײטא^ אזײגער 1

 ארי־ עםבראידערי באנאז דזגר pפ דער
 סארזאכך זיןי ,66 לאקאל ױניאן, בײםער

 םוזעאום מעטראםאליםעז pa לען
 אי עוועניו, טע5 און םטריט טע8 ארט,
 דארמ יו^ט קאר םר. אײ״.״ רום

 גריכי״ דער איבער ם*רםראנ א םראגעז
 םיכר די \tf)nS נאכדעם און קונסט, שער

מז גליעדער א  די איבער שפאציר a ם
 ז קונסכרנאלעחמן.

,66 ל^קאל pc םיסגלימדער רי י



ײמן מאםענס; ר1דראמוסימ  גזד ז
 -iyi *ננעצױגענע םיט גאשפאנט, זעסעז

pm\ גע• אצעכמן בײ האט פוצס דער 
 טזגן געוועהנליה װי שנעלער שצאג^

 אײננעהאאםענע םיט געזעסען איז
 איבערצורײסען האבענדיכ םורא אטעמס,

 גרייסען רעכ םון שטיצהײט הײציגע די
 געשפאנש געװען איז יעדער מאמענט.

 יארף װאס בשותז, גרויםע י4 הערען צו
 געזונט םעהר ציכט, מעהר ארײנברענגען

 צעהנדיציגער פון הײמען די אין לעבען און
 האמיטע די אז !סילאותםאמנר טויזענדע

 שוין האבען זיעג א םיט געקוםען איז
 ק־ י ט ס נ י א * געפיהאט האצ אין אצע

. װ י  אבער האט יעדע און יעדעדער ט
איז. זיעג דער גרויס װי וױםען צו געגארט

 דעם עםענט שאעזינגער פרעזיךענט
 װעא- אירנענד אהן םיטינג היסטארישעז

 רעדען פרואװט ער צערעטאניעס. כע
 צי- שטיטע זײן אבער געאאםען, גאנץ

 גאנצען אין נים הען ער ;אביסעא טערט
 אין ^טורעםט װאס פרײד, באהאלטען.ךי

 געאונגע- העכסט דעם פון הארצען זײן
 ער װי זיך פיהאט עס םעטעאמענט. נעם
:אויסרופען װיא

 גרא־ אאע זיך אאםיר ברלדער! —
 שװער, געארבײט האבען 1כוי !טואירען

 זיעג, א געבראכט אײך םיר,האבען אבער
 ארבײ• גאנצע די דערפרעהען װעט װאס

 איז קאמפף גרויסער אונזער טער־װעאט;!
 נרוי־ אונזער און געװאונען פאא^טענדיג

געװארעץ. םארװירקאיכט איז אידעאא סער
באהאא־ צו זיך מאםערט iy אבער

 ברוי־ װאס געפיוזאען, שטיורםדיגע די טען
 פאר- אן פאנגט iy און איהם, אין זען

 ױעא־ אױף אגרימענט, נײעם דעם אעזען
 עני־איך האבען מאנופעהטשורערם די כען

אײניגען. זיך געמוזט
 םארגעאעזען האט שאעזיננער ברודער

 שסעהט ער װי אגרימעגט, גאנצען דעם
 פירושים, וועאכע אירגענד אהן ^הט, און
 אאץ געאעזעה האם ער װײםער װאס און

 פרײד די סערקען צו געװען איז מעהר
 פון מיטגאיעדער די באזעעאט האט װאס
 סטריײדקא־ דזשענעראא גדויסער דער

 פאראעזען מאא אײן מיט אבער מיטע.
 גענוג געקעגט ניט עואם דער זיך האט

 דורכגע- איז פארשאאג א און אנזעטיגען
 זאא באזונדער פונהט יעדער דאס גאנגען,

 מען און װערען פארגעאעזען אמאא נאר
 בא־ פוגקט יעדען װעגען שטימען זאא

זונדער.
 נעװארען. געטאן דאס איז אזוי און
 אנרי־ דעם אין שטעאען םאנכע װעגען
 כאא ערשטען סיט׳ן זײנעז װעאכע מענט,
 געװא־ פארשטאנען גענוי אזוי ניט אעזען

 פראגען, געײאיעז געשטעאט זײנען רעז,
 געאענענהײט א געכעבען האט דאס און

 זיעגמאן ברודער און שאעזינגער ברודער
 אאע מאכען. צו .קאעהרער פונקטען די

 אנגע־ אײנשטימיג דאן זײנען פונקטען
 נאו מען האט םוח צום געװארען. נוםעז

 :אנצען דעם איבער געשטימט מאא א
 אײנשטימיג איז ער און אגרימענט,

 באזונדער א אונטער געמארען, גענומען
. שטימונג. םײעראיכער

א?יגמםיצען.
 געקוםא אבער איז עם וחנז

w דעם פארוױדקאיכעז v, חאג 
 איז ־עס אז דעתצחעז, בײםער

 Df האכען באזתדעדס נלאם.
 lדארפצ װעלכע םײנערס, די

m גיט םאנ, א שטונדען צזנהן p 
 זײ געזזמ. אכם־ש<%נדען חנם

 ד פון ויד חגכענען שטונדען
ר קובמז זײ וועז מ מ  ו אין אד
 ײ9 יתן צייט חנר םח ניט אזן

< • אדבײט. דצר
 v כאשעאסצן תאמק מײנעדס די

I סיײוי«מ װיצ<ן זײ םםרייקזס. H p n m r 
i r ^ ־ ם ם ײ רנ ך ווי<«ט זײ א  • *י

 9* וחגצמנ מכיחת, פון םאתרעסערוננ
ן זײ מ  סייאזױי* כאגמ םענאימייס k מ

J םורא׳ױניז רעם בײ«ױןו«נן W
h נעיזםען r» םטרייק דער *amym 

 s*jrl<די און קא<יםי*ליסימן די pm םזנם
 1»י tv זװםײאו. עטװאם זיינען גירתנ
 jjn tffrm םיינערם די אז נמנאיך, טאקי

. i זײערם j j^ e n jn| « |

קאלםשין js עץ פינמעלשםײן ל• .םיז
True tnuulutlon filed with the 

PostoBAster at New York City on 
June 6, 1919, as required by the 

ot Congress approved Oct fth, 1917, 
h aow n .. as the **Trading with the 
Enemy A ct״

 ערקאזד אגדערע די און ועאבסמ רעמסקי
מ  דעס םון נעװארען ארויםנענעבען אי! ח

 דיזע יןאונסיצ. פויאישען .אמעתוסענעם
 איגטעדע־ זעהר זײנען 1תאערונגע1ע יצװײ

 װאס דאם קאאר צײנען \ײ װײא סאנט,
 פןוואיש ״די ^ רופען אכמדיתאנער די

םײגד״.,
 פוײ אין נאר זײנען ערשטענם, אזוי.

 םאר־ ניט אידעז אויח פאנראםען קײז אעז
 דער אויםגעםראכם האט דאס געקומען,

 צװיי- איעבתנעכט); דײטזפ(םסתם בײזער
 סטאק־ אויםנעםראכט אאץ עס האט טענס,
 פארגע־ זײג^א׳םשר ,דריטענס, ;ד^אם
 דער־ איז דאס אבמר פאגדאםען, יא הומצ!

 באא- זײנען אידען פויאישע די סאר׳װאם
p jfpnw; די אין זײנען םערטענק, און 

 און פאאיאקעז די;ניט שואדינ
 רוסי• אאטע די גאד די'באאשעװיקעס, צימ
 םוםר דער איז דאם רעגירונגען, .שע

 דער און נגען.1ערהאער די.צװײ פון השכא
 פאדאדעװסקי םרעםיער פיאניםטישעד

 פעד־ אמעריקאנער דעס אײ׳עעאאדען האט
 וועאבע האמיטע, א אנשטעצעז זידענט

 ״באבוא״ פאגראםען דעם אונמערזוכען זאא
׳ פויצען. אויח

 האמיםע א אז זײן, טאמי תען »ם און
 איז, םראגע די ווערען. אמעשםעאט װעט
 אידען די אויסנעםינען? זי קען װאס

 פחד, שטענדיגען אין זײנען פויאען פון
 שריט יעדעז אויױ זײ טעראריזירט מען
 וױיסט, אידען די םון יעדער טריט. און
 ועהר ער װעט עדות־זאנען זײן פאר אז

 זײן בםיאא װעט עס באצאהאען. טײער
 טשײ פויאישע די פון אונטערזוכונג אז

.© ^ע ^י \ קען עט ג ו י ו  אײ- m ,א
 צו װערען געצװאוננען װעצעז אילעז ניגע

 געי נימ זײנעז פאגראםען הײן אז זאגען,
 אויםגעטראכט האט אאעם דאס 1א װען,

 פא־ די אז און םטאקהאאם איז בערציז
 פוײ די וױיא פאמעקומען, גראמען.זײנען

כאאשעוויקעס. זײנעז אידעז אישע

 דער פיז אאראד אראםעסם דעם באכםעם
®אאיציי.

 דעם צדזאםזןגגערופען האם ױגיאן די
 רעזוצםא״ רי םארעפענםצימז צו םיםיע

pto צדקאע־ צו און דעםערענדום דעם סח 
in, װערעז נערוםען וחנם סםרייק דער אז 
 ״םריפצ דער םון קאנווענשאן דעי גאד

 פארקױ וועט קאגוחננשאן דל אאייענסי׳.
o 24 םעז n־ יוני. םצן

 פון טעאעפאן דעי קאינגט אט און
 אזײגער געווען שוין איז ,דאס האטעצ.

 אאזט דעגםאן ברודער אווענט. אין גײן
האט קאנםערע^קאםיםע ךי אז וױסען,

 כאראקטעריסטישער שאעזינגער׳ס זידענט י
 האט ער װי זיצונגען, יענע פון שיאדערונג

 הים־ אעצטען דעם אויף געשיאדערט עס
 דזשענעראא דער פון מיטינג טארישען

 דעם בײנאכט, מיטװאך סטרײק־קאכייםע,
 הויז, אפערא םענםראא אין מאי, טען28
 וועא־ עװענױ, טע3 און סטריט טע67

 פערטעא א ארום געעפענט זיך האט כער
ביינאכט. צװעאף נאך

 ביײ און בײםןזג געםיט ה#בען ״טיר
 הא־ דעם אין זוגטאג. און שבת און גאכט,

בען טעל  ציטעדען, דרײ פארנוםען םיר ה̂ז
 און געזעסען ?ײ זײגען ציםער אײן אין
 דער געזעסען. םיר זיינען ציםער אײן אין

 צװײ די צװישען געװען איז צימער דריטער
 געשטאנען אפט גאגץ איז ער און צימעדען

 ״נא גערופען םיר האבען ציםער דעם לעער.
 ק^- בײדע זײגען ד^י־טעז און לעגד׳/ םענס

ה של#גען צוזאםענגעקוטען זיד מיםעס  זי
 זיך םען ד.#ט געשלאגען און אמסערען. זיך

 פוגקט יעדען ^יבער גאטירליך, װערטער םיט
 צו געקוםען ענדליך איז םען ביז באזוכדער,

 צו געקוםען איז עס װען פארשטענדניס. א
 אוי־ ה*בען םיר װעלכען איבער #ונקט, א

 דורכ־ געקעגט גיט אופן בשום געגשײנליך
 םעגס ״נא דעם פארלאזען טיר חא:ען קוםען,

 אונזערע אין יאנטלאפען און לעגד״־צימער
 זײנען ד#רטען ^טרעגטשעס׳/ באזוגדערע

 שטוג־ גאנצע מ#ל מאנכעס איגעזעסען טיר
 אנגע־ אביסעל זיד חאט חיץ די ביז דען,

 צוזאמע:• װיעדער זיך איז מען און קיחלט
צימער." םיטעלסטען דעם אין געקוםעז
 דערםאנט גאײכצײטיג דא שױן זאא
 קאנ־ גאנצער דער םרן נעמען די װערען

ענד־ איז עם װעאכער־ פערעגץ־תאטיטע,

 דער אין קעםעא זעאבער דער אונטער
 האב װאך אעצטער ^גערעכסינחײט^-פון

 דעם מיט ארטיהעא דעם אנגעפאנגען איך
זאץ.: םאאגענדען

 צו פארכ*יג אזײגער 7 ארום גערעכענט
 געבאײ שטעוזן אבער איז מען ** װערען.

 קען מען און פונקט געװיסען א בײ בען
 קאמיטעם, אונזערע געהן, ניט װײטער

 די.באזונדערע אין שױן זיצען ״ער זאגט
 אױס־ דארםען װעט מען און צימערען

 צױ ?ענען װידער זיך זאא מען ביז זיצען
 םארהאנדאען. צו װײטער זאמענקומען

 אז.מען װיסמן, געאאזען אצזא, האט, ער
 צוזא־ וױעחגי זיך און אהײם געהן קען

 5 מיםװאך, אויױ־צרמארגענם,' מענקומען
 זײ װעאען דאן און פארנאכט, אזײגער

 םעטעא- מיט׳ן זײן פארטיג זיכער שוין
מענט.

 סטרײה־האםיטע דזשענעראא די איז
גארניט. מיט צוגאנגען װיעדער זיך

 דעם מיטװאך, אױױ־צױמארגענס,
 װידער זיך ?אמיטע די איז מאי, טען28

 באשטימטער דער צו צוזאמעננעקומען
 אנגע־ װידער זיך האט עס מינוט״און...

 האט מען װארטעז.' םון סדרה א פאנגען
 דרײ שטונדען, צװײ שטונדע, א געװארט

 אין ־— אבער שטונדען. סיער שטוגדען,
 קאנםערענץ־ די ניטא :ערגה ואין קוא

 געקומען איז אבער מאא דעם !קאםיטע
 מען צוױיטען, נאכ׳ן טעאעפאךרוף אײן
 אװעקגהען, ניט זאא קײנער װארטען, זאא

 םארטיג׳ווע־ זיכער זײ װעאען הײנט דאס
 יע־ נאך װעט סעטעאמענט דער און רען
 דער פאר װערען םארגעאעגט אװענט נעם

סטרײה־תאםיטע, דזשענעראא
 זיינען מאנכע געװארט. םען האט
 גע־ זײנען אנדערע ׳האא איץ געזעסעז
 און האא דעם אעבען גאס אין שטאנען
 די אין ארוםשפאצירט האבען מאנכע

 גע־ אבער איז אאעס גאסען. ארוכדגע
 האט מען און גרופען אין געװארען טאן

 ספעקוצירט און גערעדט צײט גאנצע רי
 עס װארום און סעטעלמענט דעם װעגען

 ״פינישינג דער לאנג אזוי דארט נעהמט
שלוס. דער טאטש׳/

 װאננדזײגער לאנגען פון װײזערס די
 צאנגזאם שרעקאיך צאנגזאם, זיך האבען

 אבער געשצעפט זיך האט צײט די גערוקט.
 אט שפעטער, און שפעטער געװארען ס׳איז

 די אוץ ,11 נאר האלב ,11 ,10 שױן איז
ניטא. אלץ נאך איז קאנפערענץ־קאםיטע

 נאך האבען זינגען קענען װאס די
 א אמאגיזירט אװענט שון אנשאנג אין

 האל אין דערוױילע האבען און כאר
 ליע־ רעװאלוציאנערע אאע אויסנעזונגען

 געװארען מיעד אבער זײנען זײ רער.
 כאר זײער און זיגגען סון שטוגדען נאך
 ,און מיעדע געװארען. אנטשוױגען איז

 זיך מאנכע האבען אױםגעפיאטערטע,
 דעם םון ו־ױנקעאעך די אין פארקאיבעז

 א געכאפט דערװײאע און האא גרויסען
 אײנ־ דעם געמאכט האט עם ררימעיצ.

 אין אםאא זיך םאכט עס װי,װען דרוק,
 קינפעטארין א װען פאמיאיע, גרויסער א

 גאנצע די און צױקינד שװער געהט
 צימערען זײטמע די אין װארט משפחה

 דערהע״ צו נערװען אנגעשטרענגטע מיט
 נייעם, דעם םון קוױטש ערשטען דעם רען

משפחה... דער. אין גאסט צוגער.ומענעם
 12 זײגער דער שוין שאאנט אט און

 װארט. םען און אלץ :אך זיצט מען און
 מען — שםורים אייצ ריכטיגער א א^ז עס

 קײנער שוין װעט נאכט יענע אז וױיס,
שאאפען. אהײם געהן ניט

פאוצ־ איז 12 נאך סימט 20 ארום
 זײנען װאס די געאאו*. א געווארען •אונג

 דעם ארום גאס, אין אונטען, נעשטאנען
 האא איז אויםען גענומען ־האבען האא,

 אויף געזעסען זײנען װאס ׳די און ארײן,
 געשםועסט און בײנק היגטערשטע די

 צום געטאן אאז א זיך האבען זיך צוױשען
 די םון בײנלזאען די פארכאפען ״פראנט׳/

רײהען. םאדערשטע
 דער האט קומען!" זײ קומען, ״זײ \

 פאיכאפען צר אויפענדינ געשריען, עואם
 בא-ױיזען אט און פאא״ז. א,בעסערען

 די און זיעגםאן שאעזינגער, האצ אין זיך
 היסמארײ דער םון םיםגאיעדער אנדערע

 זײ אויך קאנפערענץ־קאםיטע. שער
 אויסגע־ מיעד, בלאס, אויס אלע זעהען

 מיט אויפגענוםען ײעיען זײ םאטערט.
 ענכד זײ און אפאאדיסמעגטען, הארציגע

 שמײכעא, א מיט ענטםערען — ם*דען.
 אןיס־ דעם זעהן קען מעז וחנצכען איז

נצזזון. און זיעג, ערפאאנ, םון דרוק
שםיא, אזױ געװארען איז האצ אין .
i געקאכם הןנם םען או n n א&ילו o n

n סטרײק דזשענעראא איצטיגער ״דער 
 װעט קלאוקמאכער יארקער נױ די םון

 געשיכטע דער אין װערען םארשריבען
 תהיגסטער און שטיאסטער דער אאס

 םארגעהו־ איז עס װען איז װאס ?אסםו*
 דאם קאםיטאל. און ארבײט צװישען מען
 דאס םײנונג. אונזער באויז ניט איז

 שרײ־ װאם די, אאע פון צונעגעבען װערט
סטרײק." דעם װעגען רעדען און בען

 א געװען ניט זײנען װערטער דיעזע
 ״םארטײאיש־ אויס איבערטריבען זז#ר

 התםעאות. גרויסער צו פון אדער קײט״,
 ראם זאגען, גיכער קען מען םארקעהרט,

 גענוג רײך ניט געװען זײגען װערטער די
 שעהנעם, װירקאיך דעם אויסצודריקען

 מערקװירדיגען, דעם פון אנגאנג רוהיגען
קאמפף! עפאכע־מאכענדען גרויסען,

 יענע װען צוריק, װאך א מיט אבער
 איז געװארען, געשריבען זײנען שורות

 געדאנק, א קאם אין דורכגעאאםען םיר
 געטאן טיאכקע א האט עם װעאבען םון
 גע־ האט — וױיס, ״װער הארצען. אין

 שעהנער, דער אט װי — מוח אין ענבערט
 ? ענדיגען נאך זיך װעט סטרײק .רוהיגער

 שעהן, אזוי ענדיגען אויך זיך ער װעט
 האט ער װי פײעראץ־, און רוהיג אזוי
 דורך אנגעגאנגען איז און אננעפאנגען ?יך

געדויערט?" האט ער װאס צײס רער
 דעם געהאט מיר האבען נאטיראיך,

 הײסעסטען דעם װאונש, ׳שטארקסטען
 גוער אבער אזױ. ױי\ זאא עס .©או־אאמ

 זיכער אבסאאוט געקענט דעם אין ־חאם
 זכרון אין װען נאך, איבערחויפט ?זײן?

 םון ביאד טרויעריגע דאם םריש נאך איז
i n ,םון ענדע שטורמדיגער טומעאדיגער 

n□ קאאוק־ דער אין סטרײס דזשענעראא 
 יאהר דרײ מיט יארה נױ פון ,אינדוסטריע

 וױאענדיג ניט און ! 1916 אין :צוריק,
 א הארצען אין ארײנגעכאפט דך ךןאט

צװײפעא. .ניטערער
j װעאט, גאנצע די שוין װײס איצטער 

 אוםזסי- אן געװען איז צװײםעא דער אז
 װאונדערבארער גרויסער, דער $ער.ג

 פראבע זײן אויסנעהאאטען האט סטרײח
 גע־ זיך האט און םינוט אעצטער דער 1בי

 און רוהיג שעהן, אזוי םוגר^ עגדיגט
 אנגעהויבען. זיך האט ער1 װי ו^יאנדיעז,

 געענ־ מירק^יך זיך האט ער טעהר, ילאך
באגײס־ ענטץיאזם, כיעהר םיט נאך דיגט

 זיך האט ער װי הארציגקייט און ו
 כאפען ניט לאטיר אבער !אנגעהויבען

 װע־ דעם װעגען נעץ. דער פאר פיש די
 אא־ שםעטער. אביסעא רעדען מיר אען
 די שיאדערען פרובירען אפריהער מיר

ג נ ו ר ע ט נ ה ע נ ר ע  סוױ דעם פון ד
 װעאכער סטרײק, קורצען גאנץ דעם םון
 דער װי הינזיכטען, 1אא; אין געװען איז

 ״נערעכטיגקײט״ דער פון רעדאיוטאר
 רעװא־ שטיאע א באטיטעאט, איהש האט

 באיק א כאפע; אפריהלןך אאטיר ! אוציע״
pit קריעגס־דע־ אינטערנעשא^א דעם 

 געטאן זיך האט דארט װאס םארטטענט,
 פיה־ די צוױשען ״שטאב״ דעם צוױשען

 סטרײק, װאונדערבארען דעם פון רער
 סעטעאטענט בריאיאנטענער דער אײדער

 די פאר געװארען פאיגעבראכט איז '
גופא. סטרײקער

 איצטער וױ^יפע^ ניט שויז איז עס
 וױ־ ״אומדוהיג״. קענעדע גאנץ שוין ^יז

i אנםאנג, רעך געוועז ׳באויז איז ניפעג n 
 און ט1צופצא?צ tt האם ודעאכע! פונק,
מ ײם1שפ1פא זיך האט  קענ^דע. נאנץ 1אי
 םעז װאס געהאאפען ניט האט עס און

 ;אי־״ י^טישע1פאמ א ײמעםישט1א האם
 ’ צי הא^ריאמיזם :ײק1קם □n איז שו״
 פאד*י<• אדנײסעד די יאטיזם,1פאם גיט
ם פין ם.1זײע רען נ ח א  פון &ו:הט1^
 א געױיס דאס איז קאפיטאאיסטען די

 געקאי־ זיד האבען זײ װײא עכעז,1פארב
 האבעז זײ אשל:?יית. די טאנעז צו כען
 ׳ ארביײ h אונםעײױמעז צו ײט1גענ זיך

 און שכיתת• ךי 1צורײסע1ונמע1א טער,
o מאכעז צו n װי אאננ אר^ײמס־ם^ב i n י 

 י1 אײננעגעבעז, ניט האט;דיך עס גאות,
 תא־ זײ געשאאפען, ניס זײנען ארבײםע!

 קאיי־ קאפיםאציסטען די אז געזעהען, בען
o* אטת׳ע עז11איינצ(סי זיך בען n-*, 

 געמאכט האבעז ^רבײטצ! די קראטיע״
 צאפיטאאיסמען, י1 אלןניט אפענסױוע די

פאמרי*טיש. ניט 1זעה איז אס1 און
חנן די װאם אם1 מי באשאא־ האט ח

 דעם 1אונטע סקעבם באשעפטעען צו סען
 י1 װאס אם1 און װאאאנטירם, פון נאפען׳

 גע־ ענעמיש אזוי האבען ?אפיטאאיסטען
 האט ײ1סקעבע רי זnגאנוזיlא צו האאפען

 min און pifip^im עז;^יגעהאאפ פיעא
i די ט.1אםענטי1קאםפ n  . : jn 'in 

 ־1פא זיך תאט און געװאקסעז איז םטױיה
 I היאפ־ געיוען איז דמגױגג די און שפרײט

 י ק1שטא געװען את !צאקציע י1 אאז.
 piשמא אזױ כמעט תריענ, פון צײט אין
 אץ שטאאמע:. פאראײנינטע י1 אין װי

m v w ײע1פ אפנעשאפט אויך מען האט 
 באטען1פא אזיך ט1א1האמי מען ע,1רע
 אויך ט1א1 האמ מען פרעסע׳און ײע1פ רי

 ״פאאיטישע מיט םעם1טו י1 אנגעפיאט
פארברעכע!

סטוײיקען, םראנקרייך פץ םיעערם די
 אויוי קוהענדיג גיט ײך,1אנק1ם אין

i n ביטעl n שאװיניזם, און ח»וקציע 
 אע־ nyTiw זײערס. 1בײםע1א די םוען
 סאנא- יאר א סיט אז שײן, װײסען זער
 אײנמד אנקרײך1ם אין איז יק1צו יטעז

^ן אן ןnנעײא פיהרט שםי  אר־ אכט-
i בײטס־געזעץ. n אײנגע״ איז געזעץ 

ניט ״זיך םאחצמעהט נעוואדען, ט1פיה

 0990 9 פאו־אותאכט באויז װאאט דע,
 9סוי אפנערוסצן שאעכם זיך װאאם איז
n אינסעnםדן סעז n n :w ינסמנוסכס 

w די איז r. 9חמיננאצי די^ י ז ס ן  נ
in 1 אײנשםיםיג דאחם» ױ  9«ו19ו
i בעאמםע רי אזן n n איגםםחאיחס 

אריבײט. זײער טצדזעצעז19פ
 i*tao װעדט האסיטע ספפציעאע א

n צרוועהאם 11באא עקזעקז^װ m  n 
 װעמן־דחד אעהרונג01צ אן עפענםאיכעז

סר אין אעעאעגצנזזײם נאנצצ! זער  י
i װעאכער סע,nם n אעזער « ח  מד י

i 1אוי פינעז n ידריי 1עח»טע'• «j 
^נע^טינקײם״^י 1נוםצ הײנםינען

׳נינמ• צז באשאאסמן אויך ם1ווע עס
jroionpon w נעגעז יםע1ש מען n 
 םונ״ס ט1ורצ ?אםיטע זעאבע די און

 אנצונענד ם1אינטםדואי 11באא זעקוםיזו
 י^גסצספס ?ײ און ?י< געגען מיטאען מעז

האנדצונ^ג 1וייע 1פא דאסען1פא צו
: ^עהנהאלץ, י.

 ד1באא ע?זעקוטיװ םולם מיטיננ א
 ח-עסמיײ און וױיסט אייזײעס m םון

Diyp אםנעהאא־ איו 25 צא?אצ ױניאן 
 עם1 אװענה דיענסטאג ען1געװא םען

 הויז, פיפעצס אין ,1919 ?שון,1 טען3
 ?לא־ שװעסטע! יט.1סט םע15 איסט 7

טשע!אײדי. יעדםאן,1פ רא
 רעפארםס אויםגעהערם װערען עס

i םון n םון און םינאנ^דקאטיטע i n 
 האנ־1פא pram זײ און אפיעצ״?אמיטע

דעצם.
 מים טײצט ה1םוי הענוײ בתחמ־

 האם iy אס1 באאײ, עקזעקוטיװ דעם
D אאזען1פא 'Ei^on .יעזע^װאך! iy 
 ,11באא ע?זע?וםיװ □n ט1זיכע1פא

 םון אװעסנעהן ?ײן כנזן אורזאכע י1 דאם
i n ,ױניאן ^’iy i n צײט אפילו האט 

 עקזעהו־ דעם םיטצוטײצען אם1 נצהאט
 פעמענ־ פדיװאטע, א איז טיזױבאא!!,

אגגעלעגענהײט. ליכע
 רײד iirfin פון פאללאנג □n אויױ

 פענ^ענטnינrf םון מענעתשער נעמ,
oiyc^iKDn, י1 פון קאםיטע א ם1װע 

ת ױ  וױים־ םאן,1ײװי1 צײבאװיץ, 1כ
 תשא־ און מײדא שװעםטער י1 און נלאס
 םוצ־ מיט לען1האנ צו עמדעהלם הצל

 אמע־ װיכטיגע! 1זעה א 1איבע טאכט
שאפ. נעװיסען א פון לעלענהײמ

 א מיט איז װאם האמיטע, iy5 זיי
 ען1געװא ט1יזי1אויטא יק1צו צײט

y א עננעז1ארײנצוב ^ i iy j^ p n צום 
i ײען 11באא עקזעקזםידו n צו באשאוס 

 סענט 25 אויו* 20 םון !יוס רי 1ע1העכע
 םון אײנםמטס־געצ! י1 און װאך «

ם — 10.50 אויף 6.45 ^ א  !יצ־ וױ ג
 ען1װע נוטנעהײםעז װעם באשלוס 1זע
־ האפיטע דיעזע — ס1פעםבע די פון  ת

זאא באשלוס 1יעזע1 אס1 ט,1י1?אמענ
m* ניט אפט1? אין ײן1א m װיי n□

a דאדגע י1 דזשון. סעז23 i i y t ^ n־ 
אנגענוסען. ט1ווצ ציע

 גע־ ערוועהצט איז וואס ?אמימע, די
 מאכען צו מיטימ אעצכמן צום ײאקנן
i 1םא אנזשםעגטס1א נויםינע אצע׳ n 

 בא!אטוננם־מיטיע □n פון חפוננ1פא
 עם1 באשפרצכעז צו אום לײט,1םזז.סשע

 אונפא!־ אײנינע װאס ׳ הפקך-צושטאנד,
ע כ ^י א װ ט  דורכ״ שאפען ײערס1ש אנ

o n, תן צו יוכען זײ ,וואס מ ענ  דײ צו
 mini ; ולאס מיםינגען, פאױשיעדענע

i דוס־־ םאחלםעז n אוןידײץי ױניאן 
 י1 צוױ^סןז ויעז1טיסם ײטעז1פארשפ

 א אפ גים קאםיםע דיעזע — סעטכעוים
 שאפ־טשעז־מאן,םיםימ. דעם םון באו־יכמ

 .באריכט,.דאס1זײע אין צרקצעחדען 'זײ
 די זיך האבעז פױטינג !יעזלח 'ביי אײד

 אױסנע־ שױיזערט אונםאיאנםווארטציכע
 און נעשרי* חוצפו/ 1זייע כױט צײכענט
^ פי. ע % ״ :;: , ‘ .1נ
 םון Diyri נעלעגענהייט 1יעזע1 ב'י

 גײ דאס ל:אױן®1באא ii^ipyrpy עם1
 אגע1פ װיכטיגע דאזינע די .אויםנעניניעז

 אתםנעדעדם. . טײנדליך ווערימ ׳ זי אדן
ט װעיט אויןי. ^ אנ תז א i ווצגען ם n חד 

 ידנ־ םיז בעאםםע די פון זיגנאציאן
 ריייבאציידיגונ־ פון חמולטאט אצם יאן,
i פיז זידצעתתן און גען n נדו־ דאזיג^ר־ 
 אין •19דיםקוסי צאננער א נאך און פע.

ט ויעצמנר ע אז, צײג^ חװנעד אצזג ^

iy: דורך ציך, cn i אנשטחגנ־ און מיה 
 קאנ־ י1 םון |y:oy^ צו געאוגגען גוננ

yם lyנצyן Dyi ם1ב ;^ ט אנ לי  -syDyo י
:סטמיחע! n צו נטyמ

 מאז.lyטש — lyזיננyשא ב.
 מאזlyטש וױיס — זיעגמאן יס1מא

 lyoyipyo — םינ?יצעשטײן מאקס
 םון — קאטא^ פ. און םײגבעמ ̂י.

.1 צאקאל
.3 אאקאצ פון — רוביז .1

 .9 לאקאל פון — ין1האלפע תש.
.10 לאקאל — גא!^»סײז מאקס

.11 אאקאא — אדםקי1ב ה.
 .17 אאקאא פון — lyאאyה דזש.

lyiiKii ,ly i — 23 אאקאא פון.
 .35 אאקאא פון — עסאאו1ב דזש.

 48 אאק. פון — ניגפא yסאצװא^אר
.64 אאקאא פון — היבשםאן

אין פאליםלײם די פון סםרײק יצים
לאנדאז

^ נז או  אפ־ האט ״טײםס״ y:yr'H ״
 צו אyיlע^יטא זyנ^ויס גאנץ א ןyבyגyג

n i y w  oyiא ןy l^ קומ ניטyנדyײק1סט ז 
 ציײ די פאאיציסטען. 1אנע1אאנ י1 פדן

ty^io פין yננאאנl אב זײנעזly נאך 
inyo באy rפDתז םים ינט  זyגאיכyמ !י

אי א סםרײק. ע ^ פי  פון ייק1םט א ש
 זיך אאכט טײמס י1 און םאאיציםטען.

אויס.
 י1 כטער.ycגע' קײן ניט אבער איז עס

 א איץ ארגאניזירט זיך האבעז פאאיסטען
 הפנים זײ האט ונג1רעגי רי און ױניאן

 אנעײ ױניאן די וועט זי אז צוגעזאנט,
priyp. 1אבע זי האס זי nr.i.iy הזה 

 יױ י1 האט הrye בעת נט.yקlאנע גים
 פאדע־ yiyi:g נאך אטyשטyויסגlא גיאז

rvjyi i צו !ונבען n:: : א pnwi'P
nכyה ארבײםס־סאג, y א אוז שכיתת 

 ואס1״ י1 פון אױסארבײטעז Djn אין דעה
ס״ אוז שאנ איי  י1 פאאיספחנז. די פאז־ ^ו

^ זיך האט !עגיתנג ב  װי־ נים נעטאכט א
 עקזיס־ פאאיסטזגן י1 װי גאײך י:,1סענ
ניט. ןyטיר

 רע־ אננעהויבען דאן האט ױניאן די
tn איז פראנע די סטרײה. א װענען 

^, מ1תנבאטי אאנג א װ ע  װי אזוי אדן נ
 י־1אומצופ h איז פאאיסםעץ י1 צװישעז
 י1 .תאט סען,)נ^ואר אומתה און דענהײט

 א-1פ י1 ןyבyצונlא'בע באשאאסען ױניאן
:y א.רעפ אויף אסטרײק װעגעןyרyנ^ום 

 סםדײק א פאד טעטבעדם. yאיהר פון
 און 11טױזע 45 ום1א שטיםטyג זyהאב

 פאאיס״ םױזעגד 1פיע ארום באויז בעגען
 \vi"i yוחנצב ן,yכײטינג די און ביע[.

 אפגוססוצסצן װאמט 1פא צמעyא די 1פא
:yi^v.y,; עה^ מען קען  פאציס־ די אז ז

 צו אננ^יילעז חאבעץ אן1אאנ פק סען
אז ך ^ ט ש א!  אז איז סענ^עז זײנען זײ פ

 mvy^. Dn אױח ביתעז•. זײנעז זײ
 געיזא־ זyגעהאאטsא איז רחגאכ^ מיםימ,

זונ־ אעצט^ אאנדאן, פארה, 1הײ אין רען
 גאנץ פאציסםזח־הד־נעו די האבמז טאג,

 ־yi אין i7ii':yi די באשואדיגט נטאיךyעפ
 א־1אויםגעשפ ױך זyהאב און אקציאניזם

די אז כען,  באנא! םשהיצ׳ם,1טשוי ״
 (םיניס־ אאנלם און ס^^יyמאק^ אאא׳ס,

iy:yo (iyi#o אז םען\ i װי n איז טאג 
^ ה א  איניםזוארם^ זײ וחגט iyo װעז נ

 םיטינג iy?n אויף פצעמר״ yiy'>t םון
 צוראנ־ םח מזזרי pnw נדyזyאנװ זײנען

^ םויזענד ציג ס צי א  ציי• די י1ז און פ
oqn j<* הא׳צנ נמאדען, טועען r u ־* מ

oy איז iy n n n ײן? 
'lyiypo די װאס ניט, װאונד^ iy םון ' i 
inyiyp ג תנ ^י  װע־ iny♦ האטyג האט !

 װאונדע! קיח אויך איז עס ערםאצג. :יג
D^ii'iyi iy װאס ניט i זוך1פא p.r ־1א 

 עײ קיין ניט;עחאט אױך האט ביטרײשאן
נעװאוסט, tysgn א^יייטזג! י1 פא^ג:

nאיגט די איז oy טוט רעדתנג די אז y־ 
 סט-ײקערס די קאפיסאאיסמ^ י1 פון סען

 צוטדזיען קײן האבען נטypyג ניט האבען
 ז"\ אויר איז עס און וננ.1עגי1 אזא צו

 הע״־על 1בײמזן1א י1 װאס ניט װאונדעד
 פאט־ װעיען !עדעס י1 צו צו װעניג זיך

 יאטיזש1«אט איז מאצ אייז ניט ריאטיזם,
fpm: אױסנענוצם  pntrny 1בײסע1א די.
 ־y3yp פון גאכדינצתן קומ^ איצט^

n, זועאכy ,צו די אז נמגצחהlיקגyקוסyנy 
די iyrn ןy^אטcסא' ט.  ^ס.ypײlסם ס'

 סאא־ די האם טען װעז ניט? פאױואס
א דא^ז ^  זאגםyצונ זײ מצז האם פם,1ג

 ־y:זײנעז זײ וףח iyn^ נממס, Dyאא פוז
 אר־ זyפתyג זײ האמגז אהײם, קיטעז

 ♦ײ, נויט. איז אקציעyl בײטסאאזינקײמ,
 הא־ אדץ איפײםע! זײנעז ז,yסאא^אם די

in: מקענם נים כעז y ארבײ־ י1 גענעז 
טער.

 צו 1שוחג זיך, . המyשטlפא איז, עס
yאםת׳ רי איז װאס זאנען, :^  y ע־ איז  יו
 באריכטעז vi אז זיין, קעז Dy נעדע.

 איײ אין םאו^עטעז םזן נדינדוננ די נעז
im נינע ^ s נ ־פאתואס * !יכטיג. איזr?ט 
 חגם פון קאספפס־ארגאנמאציאן א אייס

 ־Vi סאותםעז די .האבען קאאס א־־בײטע!
 ^ון ײך.1פאאג1ע זײן צו באװיזען וױס
 ,lypyp^o זײנען oy צי װײס װעוי יאז,

 “לחנצ אמאניזאצ״ס, םה סע1םא נײע די צי
 באשצא־ זyהאב אויבײט^ lyiyjyp די כע

 יױ צyיlאעדאסמ — אײנצוטיחו^ן סעז
^ זאך -אײן אניזם.ינ ב א ז. :1?צא אי

 איב^ןע־ איז yivivp איז סטיײק דער
 ־Vi א פון מאס &ווער«נציכ^ י1 װאקס^

 א כמ^ס איז ov סטאײ?. ‘ װעהנצ׳יכעז
 פאצג־1ע זײז טyוז זי צי * :רעװאאדציאן

הר in אן איז ײ ig אג^1פ

 איז האאב א און װאך א ארום אאזא,
iy i פון אשיס iy i ,אין אינטערנעשאנאא 
 פאדאאזען. װי געװען סקװ^, ױניאן 31

iy אין געזעסען איז מען i ״נא D:ys 
 און מאתשעסטיק אyהאט םוז ופ1"־1אע:

 ס.1ע1מאנופעקטשו די לויט ט1י1קא:פע
 ־y’ םון איז כיאי, טען26 דעם םאנטאג, ״

 עם אז מעסעחש, א ג^ימעז אyהאט נעם
 האט yקאמיט ׳זײ .1אאנ שוין זיך זעהט

 זײ זy.װעאטאג יעגעם נאך אז געמײנט,
iy מיט װעדען פארםיג i טא־ ארן בײט1א 

 אײג־ איז oiyvi* זעאביגען oyi 1פא קע
i פון מיטינג א ען1געװא נערוםען n 

iy 'אין קאמיטע ײק1סט תש^עראא i 
iy הױז. א1אפע סענטראא i ,מיטינג 

 איז-<עקױ װאס ״םזנסעדזש״, עם1 צויט
jyo אנ״• געזא.אט זיך האט ־האטעא, פון 

אזייגש/ Dpyr ארום פאנגען
 קא־ ײק1סט אאlנעy^זש ג^נצע די
iy צו איז מיטע i ^מינוט באשטימט 
 ־yקאנם י1 1אבע פאאץ, אוים׳ן געדוען

 אזיײ געקומען. ניט איז רענץ־קאטיטע
9 iya אװ איןyי1 האט נט pא.נםylyנץ־ 

גyקאמיט 'yרריסעז אאזט n n׳i טyאDy,אז 
 זyהאאטlאp 11וױח זיך האט זאך אז;וײ

i ^ויז טyװ אוחננט םyנyי אס1 און n 
in» ןyהאאטyגfiא iy:yp ניט םיטינג y. 

iyp האט Iiy: n^y nyi \vo"nvi 
 yt^ אין ןyומpנyצוזאמ זיך און אחײם

fy3 אויף־צו־מא ̂םצאץlגyבײנאכט, נס 
iyo27 oyi.

ױף-צדםאמ^ן,  opyr טאנ^cנyדי א
^ ײג  ־yנy^זש די זיך האט םאתאכט, אז

וצ טp יי?1סט ̂ר םי lyא iy 'ii  y קצײ1םא
w איז Dy פצאץ. זעצבען איך w i 

iy און םאתאכט זזײםזן! א i איז עוצם 
 ײy^ כאם^ צו אום האצ אמם געשםאנ^

 ״1פא oy ! צוםט. yישlD צyביס8 ו^יצע
i אז זיך, שטןװזט n איז pniyi 

?iny צו נײגעוײג Dn inyn ^ ט ע  ס
oiyb צ8 אוןy גתיס םיט ט1ווא9ג ה^ובען 

i אונגעדוצד n שוץ זיך זאצ סיםיננ 
. ן » נ מ » צ :׳ ' ^

iy i סון ם'םעס9אציאנם־ק1מיניםם1א 
ך האק םאניטא!יום Dyאyשrאנר צאס  מ
 אקםיאחס־ אידי^נ; אין מיטיגג א האט
 אונסע^ן ,vamy אנדpyס 108 ?אוב,

וסדי אײױס prot' סא^yDאlB פון !יץ1םא
m 'וינמו• k ‘r

^yהnאײב דײװיד םד. י m ם  םן
 םאגימאי• אגדזשעצעם צאם פ\ן lyדזשyנ

 גאנאנאן תאט אםאסיאײשאן ny^yi ױס
 דסם יועגצן יכט1בא פאצש^נרעצ} א

 אין אנגעטיחרס ט1ווע װאס ײ̂ז9םypמאײ
o סון סעזnאינםע די אי; ק1יא נױ n 

םאניטאתום. סyצyאנ^ש צאס
n זגצםאז, דזש1זשא1 .1מ n עקאואר 

 09צ אין אםיס תאום םון ־wonpyo טױו
שאצ^ p יכט«»1בא האמ אנדז n  {mm 

i איז בײט1א n 39 אצצ די און איסטP* 
 n אק באזוכס חאם iy וואס וחמשאנס,

i םון איגטערעםעז n ^און אינסםיטממ 
 דסר פאר ny&Vi iy וואס סיםפאסחנ די

 p«M3rD^y 00 אצערצײ בײ ^נסםיטוציע
c n םאצ?. אידימעז

i n תאםיטאס אדמיניסםר־אציאנס 
ט האט ? ^י סנ  יעדיגסי#;,1צום זײן אוי
i מים n םאר ײמונגס*א!בײם1צונ a n 

laop-im. נאציאנאלעז נרויסען y ^ y D ̂
iy וואס ׳&ײז i ײט1ג אםיס TT 99 צי*v•. 

^ן םי צאגד. גאנצעז i״iyn%» צו
 םר. האמ סטײםס pyoD'K די אץ

y1בא אמאז^ ט כ i װעט י n נאציאנאלאד 
ו אתסע^ pnim סlםיהyאע קעםיײן ו  'ד

D t« n n i'D מר־. פון T i r n א״^ױנוו 
nגyפאצג די ך1דו העמס

id. ,גרײמעד אין פצאנצער W r  M 
M איז ציכנ^ גדציהו םר. '&nifrb 

; 0י9י :ro בלסח# םעמיתצ .1מ

lyiy1 ,^גע־י האט װאס .קצאוחמאכ 
אויסגע־ כבוד oyi און אס.גציס1 האט

lyn^p ^ װ . ' ו i אין צ n זש^yנyראל
 היםטארישע y:y' טyװ ײק־הא^יט^1סט

 אעבעזי yגאנצ אסiyp:yiy 1̂ װאך־נאכט,
 דויכ־ זyשטימונג און זyיהאcyג yאכyאז

 קען iyo אפט; ניט זיך מאכט צואעבעץ
 היס־ ,yD'na אין זyבyכאlוl באויז אס1

i כאטש און ,iyD:yi^D ישע1טא n עואם 
 װען — נאכט, yגאנצ י1 אויף־ג^ו^ איז
fyo האב גענאננען אהײם איזyנע־ שוין ן 

 דער פון זyאהצlשט yשטly י1 זyאויכט
 אהײם yאצ iy:"t — זון lהענדעyאויםג

 עם1 מיט יעדץנע1צום ה/גכסט גענאנגעז
^yפון זואטאט lyo'ni oyi, ער־1װאונ 

iyi«n ײק.1םט
w איז ײאך־נאכט יענע יע׳ w i א 

אונ״ םון ןyבyצ oyi איז ינע11קװי1מע
iyt אינטlyנyשאנאצ D:y'ip־Di«Bn־

 אי־ די װעאןגן צאנג גאנץ אאננ, מענט!
van v^ vi} םון ’iy:y • יש1ם גאכט 

' ^iyn ון6 זכתן אין 'n yאון מאן ן 
lyiy1 ,האט װאס םתי vxnvi גאיה דאם 

oy ,כצוצעב^\1דו אס1 םיטצומאסגן

j .. ! קאנפעד י1 יyנr־pאמיטy םון iy i ױנ־ 
 ?א־ סטרײ? אא1זשענע1 דיי װאס )ון,1י * £

v o v %" אוי האטDגpyאיבyאנצופיה זylי1 ן 
Sפארהאנ^צונג‘ ׳■yא מיט ז pאמיטy פון iy i 

ojראטpyאויף1םא אין האט אסס׳ן׳/ טױו 
 ניט ןyהאצטyגBא זyװאכ צװײ yegip םון י

lyi^jm'\  זיצונגען. םוםציג און םינף װי \
M * צװײ pאנy^yDנץ pאטיטyy,םון ן i n 

i און יוניאן , n ,האב אסס׳ןyאײנ־ זיך ז 
מ זyנעשצאס  אין טיחה yמאכטlםא lytאו

l  oyiײכyהאט זyמאדזש צyסטיp זײ און 
v2\$ft\ קאנםlyיl,ט ypKD און טאג מםש 

y אין נאכט. • ^y D  iy i האט Mi ov׳" 
gjj הא צדדים בײרס דאס .י1'סאy5ג^ואאט ז 

^ מאס כ o גי n  ly n iy .?אין סטריי 
1« m,אזוי נים איז אבעה א?טלמ 

v"2 ז.,yנאננyג ;:סנעצ .״ i צדדים iy^n 
מ אנ  זיך זyצוױש םםBםypyג ינpyטנlהא ^ג

i אין באזונח»/ םונ?ט iyiy' ;סאר5 n 
 װזד סארנעםען םען ה»ט ה^נםערענץ־רום ’

 1או םםרײס דעם יסנעלער ענדינען נןן
ווע־ נעדוננען עיער א ןוהן זיר האט ען0

אנרי־ נייעם דעם אין ■ונקט יעדען גען %

א:9 די אפ לײקענעז פאליאקען די
ען.ו • מ א ; ,• ר

נעהאט׳יצוו מיר 1ה#בע פון
 יר^םזןנ ריכםננער, «*חגר ערקלערוננזן,

י1 יײז׳ !1 ד ־ מ  *׳H די פון ימטעםםקז ״
איךען

 אננעוד דער ביי םצעגעם די װענען
 וזאלם די אין אנרימענט חןם םיז ,כענג

«ז  נע־ איהר וועט גו*א, םטרױקער די נ
 דיעזער ־אין ■לאץ • *װייצאן V * איז םינען1

״■ ‘י 'ציײטונג.

l חרך און ip פארו אכרערע 
חוז, מד. ם ת אייגער םי  פ

o פון סמר םיװסכמ n •סאכיט
»וז.יױד<י״ד יאזךפקמם. <*ם מ 04 ך » א מ ח ^ Jm י jw p 'ia ד ח מרק<«רמג״איחפ



אריםםאקראםיע נײםער
זעלדין. א. פין

True translation fl) with 
Postmaster at New York* City 

June (, 1919, as required by 
of Congress approved Oct. 6th, II 
known as the “Trading with 
Enemy Act.”

 אין באװעגונג סטריײן גענעראא די
 ארכיײ ״די ארויםגעשטעאט האט

 צי בואם. זעהר אריסם^קראטיע״
 װעט ער אדער געאיגגען, וועם סמרײק
 אבער שױן ער האט זאך איין ן,

 ער װאס איז, דאס און אױםגעםאן, מ
 נרע־ די אנגמװיזען בואט און שארח :האם
i n אונזע־ םון גרופירונג דער פון ציניען 
n האט ער קאאסען. געזעאשאםטאיכע 

 אר־ פארגעשריטענעם דעם אז -גאוױזען,
 קעכד צו אױס קומט אפיעריקא אין .גייםער

אריסטא־ געאט דער מיט באויז ניט ;םען
ר דער פיט נאר *יאסיע,\ ן ו ט ײ כ ר  א

גוט. אזוי פונקט ןןריםטאקראטיע
 ניט איז אריסטאקראטיע ארבײטער די

 אטעריקאנער דער אין ערשײנונג נייע
 רעװאאוציאנערע די ארבײטערשאפט.

 אינדאסמ- און סאציאאיסטען ׳>ומעריקאנער
 אנגע• םריהער נאך האבען ץיחנאניקעס

 איז דאס קאכיפף. א איהר מיט *םיהרט
 װערםער־ א הױפטזעכאיך געװען '$בער

 געװארען אנגעפיהרט איז װאס
 אין םרעסע. רעװאאוציאנערער חןר

\v ארבײטער־ארײ די זיןי האט םעאע 
 די מיט צוזאמענגעשטױסען ראטיע

 עקאנאםי־ דעם אויף ]*מדאסםריעאניקןעס
 נים אבער האט קאביפף דער באדען, שען

 וױ טאסשטאב גרױסען אזא ;®נגענומעז
• זוי־צט^

 פארמגע• די אה יאאיסטישעסאצ ך,
 די אט םאעגט פרעסע ארבײטער *די$ענע

 רייהען ארבײטער די אין .*וםאייניגקײט
 בא- מין א מיט באהאנדאע; ;#לעפאא

 אנגענוםען עס האט זי טאן. ױנגס
 צוױשען קריעג ברודער א אאס [נס

 איז װעאכען,עס םיט גופא, ארבייםער «יי
 עםענט־ דער אין ארױסצוםרעטען כדאי ניט

 דאס זי האט צװײטענס, און ;ציכקײט,
 צײטװיײ א אאס װי סעהר ניט ;אמענוםען

 געזאאט האט ײעאכע ערשייגונג, £יגע
 ארבײ־ דער וױ שנעא אזוי םארשוױנדען

 און קאאסענבאװאוסט װערען װעט ׳סער
 אינםע־ זײנע םארשטעהן אנהױבען י׳־ותם

 מיזוים ניט אבער איז האפנונג די דעסמן.
 אריסטאקראטיע ארבײטער די מװארען.

 װעגען באװאוסםזיניג געײעז אח*אעטאא *
 איצט איז ד אויב און אינטערעסען איחרע

פרײ וױ באװאוסטדניג מעהר _ו^ווארען

V'

ײק דאס איז מער,  פארחעהרמער א אין גע
 אין האנט געהן צו אנשטאט וייכטונג.

 ארבײ־ די האט ארבײטער מיט׳ן אנט5
 צו אױסגעהאיבען אריסטאקראטיע טער

 צו אניטםאט בורדטואזיע. דער מיט געהןי
 קאטפף זיין אין ארבײטער דעם ;שטיצען

 ארבײ־ די העייפם אעבע;, בעסערען א פאר
 צו בורז״טואזיע דער אריסטאקראטיע ןןער

 דער סטרײק. :ענעראא דעם גדעכען
 יױ אטעריקאגער עטאיכע די (ןאסםןי.םון

 אין סטרײק גענעראא דעט געגען גיאנס
 אין באאט ^װארצער א זעהר איז קענעדע

 אטעריקאנער דעט פון געשיכטע דער
טר״ד־ױניאניזם.

קענעדע? איז פאסירט האט װאס
קע־ גאנץ איבער ארבײטער מעטאיי די
ח  סטרײק נענעדאא א אין ארױס זײנען מ
 און ארבײטס־ױ^ןי פטו:דיגעי־44 א יסאר
פאר־ קאאעקטיװע פון רעכט דאס פאר

 בא־ איז עס ײעז ענטוזיאזם, גרױס ,וזריקט
 אינסטיטושאן דעם אז געװארען, גס

 אין״ םאראינטערעסירען צו נעאומען
 שםערן, םאסס םר. ארבײם הוםענדער

אינ־ פין םאסטער נרענד קעוועזענעם
אברהם. ברית ארדער ,דענם

 32 טעםיג איז וועאכער שטעח, םר.
 און ארבײט געזעאשאםםליכער אין

 האט ארדענם, םראםוירנאא איז
 אין דידעיןטאר אנאא8נעע אאס ן
 אומגאיקאיכע די העאםען צו י*מן

וטמום.
 םאראינ״ אזוי זיד האם שמערן &ר.

רט אסי  אז אינסםיטרפאן, דעם אין ^ן
 סאני״ דעם באזוכעז סיעציעא *ר־װאם
 קע־• צו אום אנדזשעאעם אאס אין טווךום

j f l אגיטא־ דין אנםיחרען ^רםאאגר״ד 
ט. ײ ב ר מ

 הורו^םמ, אײזיה יצחס דר. מעררען י
דר. אערנער, אעא לאיער אחצץ,

 צו ראכען8םאר^ האכען איראן ױםיי
‘n\ אנםיחרען n נאציא־ פון אויבײט 

a םעגאימנ דיערע וואא סים <ןעמ*ײן

ט האנדאונגען  די באאעבאטים. די פי
 ענטזאגט זיד גאײר האגען באאעבאםים

 פעטאא די פון ױניאן די אנערקענען צו
 נאכ־ געװאאם ניט האבען און ארבײטער

 דער שםונדען. פון פראגע דער אין געבען
 קאנםיא אײבאר און טרײד װיניפעגער

 סטרײה גענעראא א גערופעז גאײך האט
 וױניפעג אין *רביימער ױניאן אאע פון
 ארבײםער, מעטאא די פיט סיטפאטי אין
 אנצונעפען רעגירונג די צוױנגען צו כדי

 ארבײםס־ שטונדיגער 44 א פאר געזעץ א
 צו באאעבאטים די צוױגגען צו און װאך

 ארביי־ די כיט קאאעקטױו פארהאנדאען
טער.

 רעװאאוציא׳ א זעהר געװען איז דאס
 אין איצט אעבען כײר אבער שריט, נערער

 ציי־ אױסערגעוועהנאיכע רעװאייוציאנערע
 פאאיסאײם אפיאו װען צײםען אין טען,
 האבעז פראפעסאײען אוניװערס*טעם און

 אינטערעסען זײערע אז אנערקענט שוין
 אר- אאגעטײנע די פיט פארבוגדען זייגען

 איז רעזואםאט דער איגטערעסעז. בײטער
 אפגזך זיך האבען ױניאנס 61 דאס געווען
 אריינגערע־ רוף, סםרײה דעם אויף רופען
 סיטי אין אנגעשטעאטע די אפיאו כענט
 די בױיאס, שטאדט אנדערע און האא

 ׳עס סמז רופט װי האאטען, װאס יעניגע
 אויס־ דער פים דזשאבס׳/ ״פא^יטישע

 קאנ־ די און שריפטזעצער די פון נאפע
 די אױף אינזשינירען און דוקטארען

 אז אפת, איז עס דאפפוײאייזענבאהנען.
 אין צײטוננען די זיינען טעג ערשטע די

 :יט איז דאס אבער ארויס, ניט וױניפעג
 די שריפטזעצער. די פון שואד די געורען

 די װײא ארויס, גיט זײנעז צײטונגען
 זיינען םםערלאיױיפערס n אין פרעטאי^ט

 אנ־ װידער האבען זיי סטרײק. אין ארויס
 די װי שנעא אזוי ערשײנען צו געהויבען

 צו אנדערע געפונען האבען ארויםגעבער
ארבײט. םרעס די םאן

 ז‘ אפ־ ניט זיך הא?ען אײז?צבאה:ען די
 קאנ־ די פינוט. א אױף אפיאו נעשטעאט
 פראכט־אגענטען, אינזשינירס, דוקםאךס,

 הא־ איבעײגע די אןן אגענטען פאסאזשיר
 זײ און סטרײק דעם געגען געשטיפט בען

 שריפכד די פיט צרזאפען געבאיבעז זײגען
 זײ װאס קאנטראקטען די צו םרגי זעצער
באאעבאטים. די פיט אאסעז1%ג האבען

ארבײ־ דער צו פ*ר קוכיען איצט און
 ערקאע־ די פון אריסטאקראטיע. טער

 פון פיהרעי די פון האנדאונגען און רוננען
 קאנדוק־ אײזענבאהן און שריםטזעצער די

 זײ אז קייאר, גאנץ אז זיר זעהט טארען
 צואיעב ניט סטדײיל. אין ארױס ױימזז:יט

 :אר אומשטענדעץ, אאהאאע געוױםע
 ניט זײנען זײ א. ע י פ י צ : י ר פ

 זײ װײא ערשטענס סטרייק אי[ ארױס
 באאע־ זײערע פיט לאנטראקטען האבען

 א פאר ניט האאטען זײ װעאכע באטים,
צװײטענס, או; פײפער׳/ אװ ״סהיעפ
 איז סטרײק דער אז דענהען זײ וױיא

. ר ע נ א י צ ו א א װ ע ד
 דעם פון רעװאאוציאנעדקײט די

 אנדערע װאס דעם, אין באשטעהט סטרײק
 םא־ גינסטיגע ײעניגער אין ארבײטער,

 פאדערען צו עראויבט זיך האבען ׳כען
 אײ־ די און שריפטזעצער די װאס דאט,

 די שוין. האבעז האנדוקםארס זענבאהן
 לואנדוק״ אײזענבאהן די און שריפטזעצער

 אככד אן אז םענה׳ן ניט קענען טארס
 רע־ צו א איז טאג ארבײטס שטונדיגער

ױ אאײן זײ וױיא ׳זאך װאאוציאנערע * 
 אנבאאאנגט רואס און םעהר, ניט בײטען

 שטונדען. װעגיגער — שריפםזעצ^ר די
 דעם גענען האבעץ ניט אױך קענען זײ

 פארהאנדאונגען, קאאעקטױוע פון פדינציפ
 אין דורך איהם פיהרען אאײן זײ װײא

 הא־ נים אײך קענען זײ ױגיאנס. זײערע
 דירעקטער םון טאקטיק דער געגעז בען

 גע־ האבען ױניאנס זײערע וױיא אקציאן,
 די־ דורך נאר פרױױאעגיעס אאע װאונען

 קיין ניטא נאך איז עם אסציאן. רעקםער
 ארבײטער אײזעגבאהן די זינט יאהר דרײ

 שטונדיגען אכם דעם געװאונען האבען
 דורף נאר אײןי דאס און ארבײםס״טאג

 דעם געצװאונגען האבען זײ ײאם דעם
 א טיט אנצוגעהפעז • איהם קאנגרעם

גענעיאא״סטרײק. א םון סטראשונאלן
 דאגעגען הױפטמכאױ זײנען די װאס

 סיםפאטיע פיז •רינציי דעם געגען איז
 אק- דירעקםע פאר זײנעז וײ סטרײק.

 זײ אכער באזונדער, פאך יעדען פון ציאן
 פא־ אאע םון אקציאן םאסען געגען זײנען

 שטאנדפונקט דיער אוים צוזאפמן• כען
 בא־ גאנץ ארבייםער םעםאא n וואאםען
 ״שםמ־44 א צן געווען בארעכםיגם שטיסט

 ^»םונדיגער36 א צו אדתר ײאה דיגפר
מנן ויי אױב מ«ר, ^ג גע־ j r .י < a ו

זאלמ ארבײטער אנדעחנ m fojn ממעז
. זיי י א י ז ו , י מ י ס

 שוחנר־פונהט צום מיר הוטעז א~1 און
 •סטאנד־ דער אט אאגע. גאנצער דער פין

 אײזענ־ די ^ליפטזעצער, די םון פונלןט
 אנזױ־ אנדערע און קאנדוקטארען באהן
אס ארבײטער דעם אין אז קענם  גופא ק̂י
 .ױעיבע גרוםעז, פארשײדענע דא זיײען
 אץ אריסםאקראטען איץ טײאען זיך קענען

 איכד איצטיגע די אונטער און םאעבעער
אזױ. טאקע עס איז שטענדעז

 דאס אז אױם, זעהט אויף אויבען פון
 גע־ אײגוחננדען \v? פען װאס אײנציגע

 די װאס דאס, איז פאאיםי אזא גען
 פעהאט קאנדוקטארס די און שריפטזעצער

 זאף די ארבײםע^סאאידאריטעט. נעבאך
 א ניט איז עש טיעפער. סך א אבער איגט

 קאאםעך פון נאר סיפפאטיעז, פון פראגע
 אט אז #איז פאהט דער און באװאוסטזײן,

 קאאסעגבאװאוסט איז ארבײטער טין דער
שטייגער. אײגענעם זײן אויף

 אײזענבאהן די און שריפטזעצער די
 םרײוײ דעם צו באיאנגען לואנדולוטארס

 אין ביאדען זײ און איבײטער דעגירטען
 פרױױ־ באזונדער א געזעיישאפט אונזער

 פרױויאעגיען זײעיע קי״אס. אעגירםען
 פין כאראקטער דעם טין גיט זיך נעפען
 דער פאר אייםטונגען פערזענאיבע זײערע

 פון כאראקםער דעם איז נאר נעזעאשאפט,
 גאיק זײער טוען. זײ װאס ארבײט דער
 די אין באשעפטמט זײנען זײ װאס איז

 אעדוסטריען ״שאיסעיו״ גערופעכע אזוי
 איז אינדוסטריע די וױבטיגער װאס און

 די גרעסער אאץ געזעאשאפט דער פאר
 קע־ ארבײטער איהרע װאס םרײױאעגיען

קריגען. נען
בײשפיעא; צום אינדוסטריע, באהן די

 דארערנעי דער פאר װיכטיגער סף א איז
 אינדוסטריע. קאײיער די װי געזעאשאפט,

 קענען בײשםיעא, צום קאאוהפאכער, די
 4װאנע צותאף אדער צעה: סטרײקע[

 געזעאשאפט די און פאנאטען, פיער אדער
̂ס  יע־ פיהאען, :יט דאס זאא גאנצע א אי

 די אז יטטארק אזוי פיהאען ניט רענפאאס
 ארן ארײנפישען פוזען זיך זאא רעגירונג

 איײ די װען סטרייק. צרם ע:ר א; דאיען
 אי; ארויס געהען ארבײטער זענבאהן
 געענדיגט באאד אבער ער פוז סטרײק
 געזעאשאפט די װעט ניט אויב װערען,

 טאדערנער דער אין אײדען. פיעא זעהר
 שטעדט גייאיאנען ריזיגע פון געזעאשאפם

 אײזעגבאהנען די אין אפשטעא אן װא.אט
 ארױסגערופען טעג עטאיכע אויף באויז

 אײנװאה־ שטעדט פיאיאנען פאר הונגער
 אע־ די דינען אײזענבאהנען די װײא נער,

 געזעא־ הײגטיגער דער פון בענס־נערװען
שאפט.
אױ־ די זײנען װידער, צײטוגגען, די

 הײנטיגער דער פון אויערען די און גען
 צײטונגען אהן שטאדט א געזעאשאפט.

 די שםאדט. באינדע און טויבע א איז
 אין ראאע גרױסע א שפיאען צײטונגען

 אעבען. נעזעאשאפטאיכען איצםיגען דעם
 גרויסע די אין אעבען דעם רעגואירען זײ

 זיף מיר דערװיסען זײ דװ־ןי שטעדט.
 די װאס פציאות, קריגען צו איז עס וראו

 אונזערע װאם שםיערען, װעאען טעאטערע
 פאר־ װעט עס װאס דענקעז, פאאיטיקער

 דער־ פארגעקופען. איז װאס און קופען
 די און שריפטזעצער די זײנען טאלע פאר

 גרויטע אזעאכע ארבײטער אײזענבאהן
 געזעאשאפט הײנטיגער דער אין פױחסים

 קירצערע קריגען זײ קענען דערפאר און
 בע־ און ווײדזשעס גרעסערע שטונרען,

 אר־ אנדערע סך א םון באדזאגדאוננ סערע
בייטער.
 די ײען פאפעגט, איצטיגען דעם בײ

 זוכען ארבײטער םרױויאעגירטע װעניגער
 אױף זיך שטעאעז צו אקציאן פאסען דורך

 פרױױאעגירטע, די פון שטזפע דערזעאבער
 אריס־ ארבײםער די אז אי׳זא, פיר, זעהעז

 פיט סיפפאטיזירען אנשטאם טאקדאטיע,
 פיט גאר זי סיפםאטיזירט ארבײטער, די

 וועאכער םון אריסטאהראטיע, געאד דער
פרװױאעגיעס. איהרע געקראגען האט זי

 םרױויאע־ גיט די אז מעגאיך *גז עס
 זײערע געװינען װעאען ארבײטער גירםע

 די םון שטערוגגמן די טראץ םאדערוגגען,
 םאא םארקעהרטען אין פרױױאעגירםע.

 ענ• ניט נאר װעאען ־זי' אויב וײ װעאען
 װארשײנ״ העכסט טאהטיס, זײער דערען

 אםע־ די צוױשען ווערען םארחוכענט ^יד
 •ריוױ־ נים ברײםזג זײ םון מוגווים גע

JVOK& ארבייכמר {ענירםע
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 װאס מאא, ערשטע דאם ניט איז עס
 צו אויפםערסזאםקײט אײער ציה איןי
 געהט װעאכע באװעגונג, הײאיגער דער

 אויםצובויען םיאאדעאפיא אין אן יעצם
 אעאניזיר־ דער פאר היים אײגענע אן

 םון ארבײטערשאפט אידישער םער
שםאדט.
 מעט־ אונזערע וױיסען אאגעמײן אין
 װעגען זיף האגדעאט װעךעס אז בערס,

 שװײס אײגען אונזער פיט בויען.עטװאס
 איך שפאר דאפאאס אונז, פאר באוט און
p און כח קײן ניט p פאראיג- צו צײט 

 פיט פעפבער״טיפ אונזער טערעסירען
אונטערנעהפונג. דיעזער

 קאאפע־ אונזער ׳הויז ױניטי אונזער
 די און אײברערי די אאנטש־רום, ראטױוע

 װעאכע קאאבס, אנדעדע פארשיעדענע
 אונ־ אין צובאיהט שעהן אזוי זיןי האבען

דערפאר. עדות די זײנעז ױגיאן, זער
 אונזערע זעהן צו איעב האב איף

 גאויב, איר זיי• פאר בויען כיעניבערם
 קאענערע פון בויען צײטוױיאיג זײער אז

 אויסאר־ ויעט זיף פאר אינסטיטוציאנען
 בויען צו פעהיגקײט די זײ אין בײטען

 אינסטיטו־ גרעסערע די פארװאאטען און
 זײער אױט צויןונפט, דער אין ציאנען

געשפאק. און פאראאנג
 פון פעפבערס די אז גאויב, איך און
 איבער־ שוין זיך האבען ױניאן אונזער
 אפ־ אינטענסיװ זיף קענען זײ אז צײגט,
 װאס אונטערנעהפונג, יעדער אויף •יפען
 און קואטורעאען װעאכעךעס־איז האט

װערט. טאציאאען
 פאר דריױז יעצטישן דעם אץ אויך

 א פאר דאאאר־פאנד טויזענד 100 דעם
 װע־ פיאאדעאםיא אין אײבאר־אײסעאום

 הינטערשטעאיג פעפבעןט אונזערע אען
באײבען. :יט

 קעמפײן דיעזען םון אנפאנג אין נאך
 אויםצױ באשאאסען ױניאז אונזער האט

 צו פעפבערס אונזערע אאע פאדערען
 פון האפנונג די פארוױרקאיכען העייפען

 אין ארבײטער אידישע ארגאניזירטע די
 אן פון אויפבויאונג די — פיאאדעאפיא

ארבייטער־הײם. אײגענער
 האבען באשאום דיעזען אננעהפענדיג

 פעט־ אונזערע אזוי װי געװאופט פיר
 סא־ נאר, וױאען זײ װען קענען, בערס

ערפאאגרײף. זאך א כען
 דרעסמײקערס און װײסט די זאאען

 דער םון באשאוס דיעזען 15 אאקאא פון
דורכפיהרען. ױניאן

 א פאר דרײװ דעם פאכען העאפט
 ער־ פיאאדעאםיא אין אײבאר־אײסעאום

פאאגרײך.
ערגעבענסטער, אײער

סיילװער. /א.

ר ה ע ר מ ע ר ע ד נ א װ ם ױ ױ א  א״ינ־ ו

ר ע ר ע ד נ א ו װ א אי ק ױ ע מ א
 אײבאר־ סון בױרא אימיגרײשאן די

 האט װאשינגטאז אין דעפארטמענט
 װע־ באריכט א םארעפענטאיכט אקארשט

 אעצטע די פאר אײנװאנדערונג דער גען
חדשים. 9

 אין אז זעהן, צו איז באריכט דעם פון
 האבען חדשים 9 אעצטע די פון פאראויױ

 טויזענד 100 מיט פאראאזען אמעריקא
 אנגע־ זײנען עס ־וױםיעא מענשען, מעהר
האםענס. אמעריקאנישע די אין קוםעז

 גע־ מאנכע נאך זיך ברעכען דאך א^
 צו סעפ די וואשינגטאז איז זעץ־געבער

 אין אײגוואגדערונג נעגען געזעצע שאפען
אמעריקא.

ג טי כ ױ ר ו א ע ם ר ע ט ע ר ק ע  און ם

ס ר ע ש ח ע נ ע ן מ ע םו ר ע ז נ ו  א

ם ל א ק א !ל
 די צו מאכען באקאנט דא ײיאעז פיר

 אלע 1םי מענעדזשערם און םעקרעםעיע
 יארס, נױ םון לאקאאס אינטערנעשאנאל

 בא־ די דאם קאנםרים, די םוז װי נוט אזױ
 וייערע אין טעטינקי־ט דער װענען ריכםען

 נעדרוהט האבען װיאען זײ װאס לאקאלם,
 הא־ צדר טוזען נומער, אוישענדען דעם אין
 רינ־ ויוי שיעמער כיט רעדאקציע איז בעז

 אויוי אויך זיך באציהט זעאבע דאס סטאנ.
 יױו ברי׳וי־יזיײמר מאחןםאאנדעגגמן,

ודיסער. »זיי
JtflIM ו
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 טרעזי- — סארנעלעזען. ווערט אגריםענט דער ווען םצענעם ריחרענדע
 — האל. וועבםטער אין אװאציע גרױםע א כאקומט שלעזינגער דענם

 א םון געטשירט און הויך דער אין געהויכען װערט זיענםאן ברודער
 האלס אנדערע אין — חאלל, קאםינא טראנרעם איז םםרײקער גרופע
 — רעדנער, די םיט קױטען זיך פלאטפארם ונום םםרייקער לױםען
 באגריםונגס־םעלןך — קװארטאל, אידישען גאסוען אין ושםחה ששון

. נאנצען׳לאנד. איבער׳ן פון גראםען

 1ה*ם* םיצאדעלפיער א אין נ#*ך זיך נעםינט
פיםאצ.
V ״ווי םארשטעלעו, «ױ tvp םעז i r o י 
 אזא אין ראם נעםיהלט, האט נאראוי

 fittlDn חורטען ער ה«ט צייט קאכעדינער
 ח»ט, ער נעט. סראנקען אויפ׳ן ליןנען

« יםורים, גחנסטע די אין זײענדינ  1נ
 װא& אצעה אין אנטייל שםאחןען א טען

 שלאמד אוים׳ן םאתעהומען דא ם׳איז
 וױםימ״ נעםווט טאג יעדען חאט ער םעלר.

 ,£9 און םטרייפ, טיט׳ן דא חאלט עם וואו
 ״יסעז. צי ערשטעו דער געװען איז

 וטעצעגראטז^ כאנריםועס א האםפיטאצ,
:םאלנט וױ זיך צעזט װעצכע

 חברים אלע און שלעייננער ״ברורער
 5. 1רײזמז אונזערע םון סאםעראדען און

 K-ח«אג׳ איך םארשטעצעז<וױ זיך סענט איהר
 הראנימף אוים׳ן לינענדינ נעםיהצט זיך

f איך טטרײס. פון צייט דער דורך בעט e a p f 
 «\ נליהװאונש הארצינסטען - םיי) אייר
מ מייז I ?יענ נרויסעז דעם א  י:אײ' איו ה

 1י אוכד איז װאם םרייד א טיט בערםילט
 m■ איד װעוטער. איז אויםצורריהען םענליר

 |1אייר,'; מיט 1זײ צו װידער כאלד שויז האו־י
 נליהװאונש הארצינםטען םיין שיק איר

 & אינםער• אונזעו פון םיטנליערער אלע צו
 §1 הלאומ• נראװע די צו און בכלל נעשיאנעל

נםרט. םטרייקער מאכער
 באראף אברהש

n׳- p
# ' שאעזינגער, בענדזשאמין ־ 'P
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 r געסט^ !גראטולאציאן ר»ארציגסטע

ערםאאגעץ• מעהר נ*ך און װאונשען
r ־. י גאםפערם, םעםואל

■;׳ לײבאה אװ םעד. אזPאמערי פרעזידענט

אנדעחנ די אין װי גרויסםוםינקײם
וו?* זאגען אױך םען קאן זעאבע דאס

 נא• האבען עם װאם אױםנאהםע דער נעז
 כרוךעף און אובינסהי, ה. כתחנר קוםען,

יעצעס. סענטראל גרײט אין שוסטער
 גארענשטמן מאחס ברידער די

 ״pa חאבען ראזענבערג עלםאר און
 ?א• די ביי האל ארלינגטאן אין רעדט
 פון םיטגאיעדרע די םון זײנען און טערם

 מיט געײאחנן אויםגענוםען 10 לאקאל
 סטריײ די וױ ענטוזיאזם, װעניגער ניט
 אוים־ ה^בען האלס אנדערע די םון הער

 די אויו םארשטעהער. זײעדע גענומען
 *א־ יוניאן, קאטערס דער םון םיטגליעדער

 אנגענומען אײנשטיםיג האבען ,10 קאיצ
אגריםענט. דעם

 די גערעדט ה*בעז האל בעטאען אין ־
 דא אויד און רוביז און אשםיז ברידער

באגײסטעוונג. זעלביגע די געעװן איז
 גע־ האבען האל אײםעאום גרענד אין

 מיט מאזער, און צוקער ברידער די רעדט
ערפא^ג. זעיצבען דעם

 םון טשערמאן דער האלפערין, ברודער
 פון ארומגעגאגגען איז קאםיטע, האל דער
 האט םיצעצער אײניגע אין האצ. צו האל

 און רעדעס קורצע האיצטען געםוזט ער
 ענטוזיאסטיש זעהר עד איז איבעראיצ

געװארען. אויפגענומען
 אויך זיינען עס װאו האלס אײניגע אין
 האבען סטרײקער איטאליענישע נעװען

 רעדנער. איטאליענישע גערעדט זײ םאר
 ברי־ די געװמן זײנען רעדנער די צװישען

 לאפארטע, דזשיאװעניטי, נןגפא, דער
 הא־ זײ אײניגע. נאך און רענדע\רובינא

אױם־ װארימע זעלביגע די באקומען בען

רעפארטער סטעף א פיזן

קאםי־ קאנםערענץ די אז נײעם, די
 אן צו געהומען איז ױניאן דער פון םע

 האםיטע דער מיט אײנפארשטענדיגופנ
 אסאסיאײ־ םאנוםעקטשורערס .דער פון

 םאר־ זיך האט סעטעלםענט א װענען שאן
 דער מיט םטרײקער אלע צװישען שפרײט

 ראנער־ און װאלד־םײער א םון שנעלקײט
 סטרײ־ די זיך האבען פריה רער אין שטאג

 צו האלס די אין פארזאסלען גענומען קער
 די נײעס. לעצטע די באשטימט הערע

 ער־ זײנען צײטונגען טעגאיכע אידישע
 נײען דעם םון פונהטען די פיט שיענען

 האט סטרײקער םאסע די און אגרימענט
 פונקט יעדען שטודירען צוגעכאפט זיך

 שפע־ זײנען רעדנער די װען און באזונדער,
 אג־ נײעם דעם םארצויצעזען געקומען טער

 גוט שוין סטרייקער די האבען רימענט
זיך. האנדעלט דא װאס װעגען נעװאוסט
 דעם נאכמיטאג, דאנערשטאג אלזא,

 פאר־ אנגעםאנגען זיך האבען מאי, טען29
 סטרײ־ די װאו האלם איצע אין זאפלונגען

 צײט דער אין געםונען זיך האבען גער
 סטרײה־קאםיטע די סטרײק. דעם פון

 אלע פאר רעדכער גענוג געהאט ראט
 דע־ זיך האבען מיטינגען איצע און האצס
 זעלביגער דער אין אנגעםאנגען ריבער
 װיר־ גוטע די געחאט האט דאס צײט.
 גע־ ניט האבעז סטרײסצר די װאס הונב

 אין האל אײן םון ארומלױםען דארפט
 זײ־ אין געזעסען זיינען איצע צװײטען.

 םארלעזען אויסגעהערט און האילס ערע
 דערזעלבי־ און אײן אין אגריםענט דעם
) צײט. ,,גער

 האבען .האלם ' אלע אין און
 זעהר םארהאלטען זין סטרײקערס די

 רױי די אינטעיליגענט. און רוהיג שטיא,
 אין איבערגענאנגען נאכתגם איז היגקײט

 זיי־ עס און באגײםטערונג הארציגער א
 העכסט און עהרליכע פארגע^מען נען

סצענעס. ריהרענדע
 געהערשט האט מאסעז די צװישען

 און זיעג גרויםען דעם מיט ושמחה ששון
 !םרײד םון געװארען װילד איז עולם דער

 ריכ־ א געװען איז ענטוזיאזם דער אז
 םען קאן אױםגעבאאזענער קײן ניט טיגער,

 פאר־ זיך האט דאס װאס דערםון, זעהן
 האאס איצע איבער גלײבצײטיג שפרײט

 גע־ םארגעאעזען איז אגרימענט דער װאו
 גראטויצירט זיך האבען מענשען װארען.

 געדריקט זיך האט מען אגדערע, די אײנע
 געהושט, זיך האט מען העוט, די װארים

 געיצאאםען םען איז םעיצע םאנכע אין און
 רעד־ די מיט סושען זיך פלאטםארם צום
m — ׳נער p, געזעהן דארט האט םען 

 בע־ מאל ?ײן נאף איז װאס אזעלכעס
 םון שלוס צום געװארען געזעהן ניט םאר

 מאנכע אין סטרײש. װעלכען אירגענד
 רעדנער, אײן באויז גערעדט האט האילס

 אלע אבער רעדנער, צװײ אנדערע איז
 אײגענע, געװען זײנען טאג יענעם רעמער

 גע־ ?ײז ניט !ױניאן אײגענער אונזער פון
 אין טוער און םיהרער די געסט, יאדענע

 ?א־ סטרײסער די סטריי?. נרויסען דעם
 בא־ אומעדום האבען זײ און איצע זײ נעז

אויםנאהסען; װארימסטע די ?ומען
 גערעדט האט שלעזניגער פרעזידענט

 די ׳האל װעבםטער גרויסעז דעם אין
 אסא־ מעהרםטע די םון סטרײ?־?װאםיר

 אװא־ שטורמדיגע א שעפער. סיאײשאן
 נאר װי אויסגעבראכען, דארט האט ציע
 ער װען האל. אין באװיזען זיך האט ער
 איז פאאטםארםע דער אויח ארויח איז
 און גרעסער אצץ געװארען אװאציע יי

 אננעהאא־ האט ענטוזיאזם דער גרעסער.
mv האט ער װאס צײט גאנצע די מען f 

 צײט םון באויז איז רעדע זײן רעדט.
 lip געװארען אונטערבראכעז צײט צו

 אפאאדיסםענ־ און אויםגעשרײען הארציגע
 םיט׳ן געװארען םארטיג איז ער װען טעז.

 יע־ איז אגרימענט, נײעם דעם פאראעזען
 אאע־ פאר אגרימענט דעם איז יונהט דער
 מא״ גרױסע די און געװען קאאר נאנץ טעז
 אנגענומען אגריםענט דעם האט סע
 באגײס־ אונטער ,ג י ם י ט ש נ י י »

חורראײעשרייען. טערטע
 גע־ אויך האט האא זעאבען דעם איז

װייס״אחד איטאאיעגישער אונזער יעי־ט

 װי גוט אזוי פונקט סטרײהער, אידישע די
 װעא־ פאר סטרײ?ער איטאאיענישע די םון
 אגרימענט דעם ערקאערט האט ער כע
איטאאיעניש. אין

 זיך האט האא װעבסטער צו נע?סט
 ?אסינא פראגרעס דער אויסגעצײכענט

 דער זיעגמאן, מאריס ברודער װאו האא,
 דזשאינט םון םענעדזשער דזשענעראא

 גרוי־ זעאביגער דער גערערט. האט באארד
 האט ענטוזיאזם אומבאשלײבאיכער םער,
 זיעג־ ברודער ווען און געהערשט דא אויך
 הא־ האא דעם אין באװיזען זיך האט מאן
 גע־ כאפ א איהם סטרײהער גרופע א בען

 הויך דער אין אויםגעהויבען איהם טאן,
 פאאט־ צום געטראגען איהם האבען. און

 די םון געשרײען הוררא אונטער םארם,
 באגײס־ פון אויםברוכען פארזאמעאטע.

 די װען פארגע?ומען אויך זײנען טערונג
 םאר־ זײנען אגרימענט דעם פון ױנאטען
 דער איז דא אויך און געװארען נעאעזען

ט נ י י א אגרימענט  אנגע־ ג י מ י ש'
געװארען. נומען

 ?אן פארבען דיזעאביגע םיט אזױ, און
 סצענעס הארציגע די װערען געשיאדערט

 אנדערע אאע אין אװאציעס גחיסע און
 פארגעאע־ איז אגרימענט דער בעת האאס,

 גרויםער א געװען איז עס געװארען. זען
 דאנערטאג, אעצטער טאג, טוב׳דיגער ױם
 האבען סטרײ?ערם די װאו האאם אאע אין
 אויף װעט װאס פארזאםעאט, נאר זיך

 הער־ די אין אײנגע?ריצט באײבען אײביג
 דאס געהאט האט װאס אאעמען םון צער
מיטצומאכען. דאס גאי?

 ברױ געמאכט האט ״היט״ גרויסען א
 סע?רעטער־ דער ?אפאאװיטש, פיאיפ דער

 אין ׳באארד דזשאינט םון טרעזשורער
 גע־ אויםגענומעז איז ער האא. מענשען
 אאזט װאס באםײסטערונג א מיט װארען

באשדײבעץ. לװים זיך
 מאנ־ אין געװען או־יך איז זעאביגע דאס
 םײנבערג, ברודער װאו אײסעאום, העטען

 האט באארד רזשאינט םון טשערמאן דער
 סטרײ־ די דארט^האבען אויך גערעדט.

 אכ־ איעבע, ענטוזיאזם, ארויםגעװיזען ?ער
 פון םיוזרער די צו צוטרויען .און טונג

סטרײ?.
הא־ פריזאמט און װאנדער ברידער די

 אויך און האא אסטאריא אין גערעדט בען
 זעאביגע די םארג;גל,ומען זײנען דארט

 אין װי דארט, סצענען. באגײסטערענדע
 אגרימענט דער איז ׳האאס אנדערע די

 מיט אײגשטימיג, געװארען גוטגעהײסען
בײפאא. גרעסטען דעם

 דער ׳םינ?עאשטײן מא?ם ברורער
 דױויזשאז, םראטעקטױו םון מענעדזשער

 גערערט האבען װארשאםס?י ברודער אוץ
 האט דא אויך און האא. הענינגטאן אין
 מיט געהאאזט. און גע?ושט זיך מען

 אײנע זיך מען האט טרערען פרײדענם
 די געטשירט און גראטואירט אנדערע די

1 רעדנער.
 און אעם?אװיטש פרעזידענט װײס

א ברודער ־  גערעדט האבען שאטצבערג ^
 גע־ ם׳האט װאו רומס, אס. אענאקס אין

 שטימוגג, ערהאבענע זעאביגע די הערשט
 אװא־ זעאביגע די םארגעשמען איז עס און

ציעס.
אםגע־ אויך זיך האט זעאביגע דאס

 פא־ מיס װאו טעמפעא, אײבאר אין טאן
 דער םון םעקרעטערין די האהן, .p ניא

 ״דיזעא־ גערעדט. האט ?אםיטע, רעדנער
 אװא־ זעאביגע די באגײםטערוגנ, ביגע
!ציעס

 דזשאיגט םון םעתרעטער דער אאנגער,
 מענעדזשער דער סאפין, ם. און באארד,

 גערעדט האבען אםיס טאוץ דאון פונ׳ם
 אין כאטש און האא. םעאאוס אד דעם אין

 די םון ארבײטער די האא,מיטען יענעם
 שאפ?עס, םאב־מאנופע?כדטורינג קאײנע
 בא־ אזוי ניט נאך איז עם אאגע •װעםעם
 די פון ארבײטער די םון די װי שטימט

 געהערשט דא אויך האט שעפער, גרעסערע
 אא־ אין סעטעאמענט םאר׳ן באגײסטערוגג

געםײץ.
 אויך האט אויםנאהמע װארימע א

 קא־ איז בראדםיעאר, ברוחגר באהומען
 םמרײ־ די האבען דא א<יך האא. םינא
דערזעאבעד םיט פארהאאטען זיך קער

נאהמען
 טשערמאן דער מעטץ, סאוא ברודער

 ברױ און ?אמיטע, ארגאניזײשאן דער םון
 אא־ םון רעטערpסע העאאער, דזש. דער
 סטײװעסענט אין גערעדט האבען ,17 ?אא

 סטרײ־ מאכער ריפער די פאר ?אסינא,
 װעא אויפריכטיג, זײן צו אום און ?ער.
 האא אײנציגער דער אט זאגען^אז איך
 אױם־ שטי?עא א געװעז טאג יענעם איז

 דארט אורזאכע? די איז װאס און נאהם.
 ״באנד^גא־שאינגער״ די געםוגען זיך האבען

 גראדע דאס גערעכענט, האבעז װעאכער
 זײ פאר געװען איז מאעןגנט יענעם אין

 טרער א פארגיםען צו צײט פאםיגע א
 באנרא: און געשטארבענעם דעם נאך —

 זיך װעט װעאכער שטילךםיסטעם, בענעם
 צורי?קעוד ניט מאא קײן מעהר שוין

רען...
יע־ איז װאס םײעראיכ^ייט זעאבע די

 איז יאר^ נױ אין ומעזpפארגע טאג נעם
 אין און ברו?אין אין פארגעלװמען אויך

 אד־ האט באביטץ ברודער בראנזװיא.
 םארגעאעזען און סטרײ?ער די רעסירט

 אײבאר בראנזװיאער אין אגרימענט דעם
 האט ניסנעװיץ ברודער און אײסעאום,
 פארגעאעזען און םטרײקער די אדרעסירט

 ברוק־ םאאאס, ראיאא איז אגרימענט דעם
 געהערשט האט האאס די אין אויך און אין,

 שעהנעם מיט׳ן צוםריעדענהײט גרויס
 װאונדערבארעז דעם םון אויסגאנג
םטרײ?.

^p די ניט אבער p סטרײ־ מאכער
 מיט׳ז געםרעהט זיך האבען אאײן ?ער

 שעןז־ װאונדערבאר דער םון זיעג גרויםעז
 זעא% די סטרייק. שטיאען און נעם

 אר־ גאנצע די ארויסנעװיזען האט םרײד
 מיט־ אאע ספעציעא און באװעגונג בײטער

 אײ אינטערנעשיאנעא אונזער םון גאיעדער
 אינטערנײשא־ אאע אאנד. גאנצען בערן
 דצם געמאכט םשוט האבען אא?אאס נאא
 מען װי טוב, ױם זײער םאר אויך טוב ױם
 טעאעגראמ^ן, ים דעם םון זעהן דאם ?אן
 באגריםוגגם־טעצע־ הארציגע ים דעם פון

 ?ומען און אנגעלװמען, זײנען װאס גראםען
 אינטער־ אונזער פון אםים אין אן, נאך

 אי־ דא אן פאנגען מיר װעאכע נעשיאגעא,
 גאענ־ דעם װעגען נײעס די בערצודרוקען.

 טטרײח דעם םון סעטעאמענט צענדען
 ארבײ־ גאנצע די אויפגעשטורעמם האט

 ארױסגערױ איבעראא און טער־באװעגונג
ענטצי?וננ. און באװאונדערונג םרײד, פען

 באגרײ די םון בינטעא א זײנען אט
 ארײנ־ זײנען װעאכע סונגס־טעאעגראםען,

 בא־ איז נייעס דיעזע װי גאײך גע?ומען,
געװארען. ?אנט

 אנגע?ומען אױ טעאעגראמע ערשטע די
 סעקרעטער־ דער באראױ, אב. ברודער פון

אינטערנעשיאנעא♦ אונזער םון טרעזשורער
 ״נערעכטיג?ײט״ די םון אעוער די װי

 קראנק ערגסט באראף ברודער איז װײסען,
 צו פיאאדעאםיא אין זײענדיג געװארען,

 עהזעסױ דזשענעראא דעם םון מיטינג דעם
 שװערע א געהאט האט ער באארד. טיװ

ער און אפענדיםיטיס אוי(י אפעראציאן

m■ שאעזינגער, ב. l t
י. נ. ׳װערpס ױניאן 31
 הארי אונזער נעפעאיגסט, אן, נעםט

 ער■ דעם םאר גראטואאציאנען ציגסטע
 יאן נעהמט און סטרײל^ דעם םון פאאג
 פון אויסדרוס אונזער אלײז, אײך פאר

 םמיד אונזער !באװאונדערונג טיעםער
 שםאאץ זײנען מיר און גרויס זעהר איז

 געוואזנען♦ האט איהר װאס זיעג דעם מיט
 געוױנ• זיעגע, נאך צו םיהרעז װעט דאס
ר אונזער פון אויםצײכנונגען און סען  אי

טערנעשיאנעא.
ט ^נ ש  און קלאוק באארד דז

ױניאן, מאכער סקוירט
שיחאגא♦ ״pvd סקולםאן, ה.

4איננ שא^זלנגער, בענדזש. פרעזידענט
ױניאן װארק. גארמענט אײדיס

 וי״נזער אויסצודרי?ען װינשען מיר י
 תאט איהר װאס זיעג דעם מיט םרײד

נעװאונען.
» ױניאן, דער םאר

דאלריק, מאריס
א• סיגסינעטי, אײדזשענט, ביזנעס

 ווארי גארמענט אײדיעס אינטערנעשיאנעא
ססווער. ױניאן 31 ױניאץ, ?ערם

 באגריכמנן םרײד גרעסטער דער מיט
 די םון זיענ חיאונדערבארען דעם מיר

 .און ברידער בראװא, האאו?מאכער.
 זיעג םון םארװערטס, אימער !שװעסטער

p;. זיעג. צו
 דחנפ און װײסט דער םון נאמען אין
.25 אא?אא ױניאן, טאכער

מענעדזשער, זײדםאן, סאול

 :סלװוער ױניאן 31 שאעזינגער, ב.
 זיעס גרויסען דעם מיט אײך, טוב מזא

למק. ױניאן, מײלארס לײדים
איא. שי?אגא, ,104

שאעזינגער, ב.
 י. נ. סהװער, ױניאן 31

 באיי־ הארצינסטע אונזער אן נעהמט
 איחר װאם זיעג גרויםעז דעם צו גריסונג

 םעח^ אײך װינשען מיר !געװ^ונען האט
* זיעגע. מעהר און

גילבערם. ב.
ז41אואיה םט. ,78 אאpאא פון נאפען אין

שאעזינגער, פרעזידענט
י. נ. םקװער, ױניאן 31

 װאוני דעם מיט אײך באגריםען מיר •
 או<י װינשען מיר און זיענ דערבארען

ערפאאגען. אויפהעראיכע
באסמאז, דזשײקאבס^ן, םעםואל

שאעזינגער, ב.
י. נ. סהװער, ױניאן 31
 הארצעסטע אונזערע אן נעהםט
 האמוי בראײען דעם צו גריםונגען
 אי בריד^ר און שװעסטער אומערע

nr iik אויסגעקעספס, האבען ץארק
^ו, ברודער זידענם,  האט ער אויך און נינ
<ייז אױפנאהנמ װזןריםע זעחר א נאקים׳מ
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אינ־ אונמר לצבען זאל לאנג
 מניאן! עשיאנעל

מ שאינ קלױולאנד, כאארד דז
 ■pso םאלאםאן, ד.

m. ,איידזש. ב. קריידלער

 וואיר־ נארםענט לײרים ''*יננמרגעשיאנעל
סיןווער. ױניאן 31 ױניאן, מרם

 פחןזי־ ברוחןר אײך, נראטוליר איר
tu n, זיענ. צו זיענ םון

םילאדעלפיא. םילווער. א. —— • : na&mm
שאעזינגער, ירעזירעגס
 י. j סקווער, ױניאן 31

 זיעג גרויםען דעם צו גדאסואאציאנעז
 נױ איז םמרײין קאאוהםאכער דעם ®ח

 באאםימאר אין האאוקסאכער די יארת.
 די ארױסשםעאען װעגען שסיםעז,יעצט

פארערונגען. ועאבינע
מד. באאםיפאר, ראםקאװיטץ, א

*as*BSs3S
׳&%4-0 rixi - -Je;

באראו־ז, ».
י. נ. םקװער, ױגיאן 31
 בא־ הארציגסטע אונזערע אן נעהפם
 גרויסארטיגער אײצר זאא גר^םוננען.

 ארביײ אנדערע איע באגײסטערען זיענ
 װי פוס־טריט זעאביגע די אין געהן צו טער

 שאיס־ מוזעז װעאכע גענאנגען, זײט איהר
 זיעג םאאשטענדיגען דעם צו םיהרען איך
- ?אאס. ארבייטער דעם םון

פאנטרעאא. באארד, דזש.
סעק. שובערט, דזש.

a ,אינטערנעשיא־ פרעזידענט שאעזיגנער 
 װאירקערם גארמעגט אײדיס נאא

י. נ. סקװער, ױניאן 31 ױגיאן,
 אײער מיט הארציג אײך באנריסען םיר

 און ארבייט װאך זאא אויםטו. גרויסען
 מא־ די זײן װײדזש־סקײאס *נשטענדיגע

 אינטערגעשיאגעא גאנצער אונזער םאר טא
ױניאן.

םיאא. ,15 אאק. באארד, עקז.

שאעזימער, בענדוש.
סקװער. ױגיאן 31

 אייער צו גראטואאציאנען .הארציגע
 ער־ איז אונז בײ זיעג. גרױסארטיגען

 אאע אין םטרײס דזשענעראא א טאערט
 אײריעס אונזער אויך ארן אעדוסטריען

 אפ־ גאנצעז אין איז אינדוסטריע נארםענט
גע־ גרויםע ערװארטען מיר נעשטעאט.‘
שעהענישען. >

קענ. טאראנטא, קאלדאװםקי, ם.

 אײדיעס איגט. פרעזירענט שאעזינגער, ב.
 יױ 31 ױניאן., װארק. גארמענט

י. נ. סחװער, ניאן
 צו םיהרערשאפט אייער באגריס איך

 קאאוקאמכער. יארקער נױ די פון זיעג דעם
םיאאדעאפיא. ראזענפעלד, אײדא

 גארמענט אײדיס אינט. שלעזיננער, ב.
סקײער. ױניאן 31 ױניאן, װארק.

 בא־ הארציגסטע אונזער אן נעהםט
 דעם םון געאעגענהײט דער צו נריסונגעז,

 ארנאניזירטע די װאס טריאופף נרעסטעז
 עס װען האבען אא;ד דעם אין ארבײטער

 און אונז צו ארויס קופט געהאט. איז
װעג. זעאביגען cm אױו* אונז םיהרט

^יקאגא. האכםאן,

 סקװער. ױניאן 31 שאעזינגער, מנדז?ז.
 באגריס 67 אאקאא םיז נאמען איז

 דער זיענ. נרויסען אײער מיט איץ־
 םיטגאיעדער די םאר באױז ניט איז

 איז דאס איגטערנעעיאנעא, אונוער
 בא־ ארבײםער גאנצער דער םאר וחננ
 די שיסען מיר װעאם. דער פון *גונג

 די אאע צו און אײך, צו װיגעע
 דעם ברענגען געהאאםען תאבען

ענד. זיעגרײכען אזא צו קאמו* יסען
א. טאאידא, שטארקאפ, פ. ....

עט“ שןו  די־ און סקוירט סאאוה, באארד מ
 לײדיס אינמ. ױניאן, טאכערס םער

ױניאן. װאתןערס גארםענט
 באגרײ װארימסטע סײן אז נעחמט

 אאע זאאען זיעג. נרויסען אײער
 װאויא םאר׳ן אונטערנעהמונגען

 הײנט םון מיטגאיעדער די פון :סצמן
 נאך ווערען נעסרוינט וױימער,

ערםאאגען. נרעסערע
עו/ מאוײס ױנ יארק. גױ ו
'M &

ג ר א ב ע ג נ י t ו • ז א ם א ר אא
ן פ א מ ר ע ל ל ע ?

שאעזגינער, ב.
סקװער. ױניאן 31

 זיעג. ריכטינער דער איז ארבײט װאך
 אר־ *צםונדיגער 44 דער צו נאיקװאונ״ט

 אונזער רעבען זאא אאננ בײטס*װאך.
אינםער^טיאנעא.

ר, מ. טדו פי^אדעיי־פיא. א

(םארטזעצונג).
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 ארײנגע־ הויז םײן אין זײנען נאכםיטאג א אין אײנמאא
 געאעכטער פאר נעסײכט האבעז זײ םענשעז; צודי פאאען

שםיםו^ גוםער א אין געווען זײנען און
 א און קאפ װײבערשען הויכען זײן מים איזעדאם, הארי

 ; נעזעא האײן א און אולגען פארםרויצימ מים דױכאןמיגע
 א םײנ׳ס גערוען איז זי איזאבעלא. געווען איז נאסען איהר

םרוי. איצטיגע און שיאערין געװעזענע א איזעדאם׳ס קודגע,
! געהאט חתונה םיר פיט ער האט פארצװײפאונג פון —

 געאעכ־ םאר געהייכט האט זי מיטגעםײאם. כיר זי האט —
 און אײנזיצען רוהיג געקענט ניט רגע אײן קײן אויף און פער
קאפ. אוים׳ן הוט דעם פארריפסען אײן אין געהאאםען האם

 זײ גערעדט. איזעדאם הארי האם אויפהער אן אהן
 1אי װײז קאפע, נעבעטען האבען זײ גערעדט, פיר פיט האבען

 נעטראכט װאאטען זײ וױ אזױ, זיף־ אויםגעפיהרט און קאכיאה
 זײנען זײ אז פאריטטאנען, גוט האב איך באזעצען. דא זיף
צערשטרײען♦ צו פיך אום אהערנעקופען רא

 פאצארט, גאנצען דעם דיר פאר שפיאען װעאען פיר
! אקסעא

פאוידערען, פרעהאיד, זײ מיט זײן צו באםיהט האכזיף איןי
 צײט־ םון באויז אײנגעגעבען. גיט מיר זיף האט עס אבער

געטאן. שםייכעא א איך האב צו־צייט
 איזע־ הארי פארפאנט האנד דער פיט האט איזאבעאא

פרעןי. געװעזען איז ער װען פויא, דאם׳ס
אװעקגעהן. גענופען זײ האבען דערנאןי

 הײן ! אקסעא קופען, דיר צו פיר װעאען טאג אאע —־
— ניט דא װעט אײםרײד שום

 צורי?־ אפאא נאף זיך האט איזאבעאא אװעה. זײנען זײ
געקעהרט.

— מיר. צו זיך צוגעדריהט און ארומגענופען מיף האט ~זי
 אזױנס דאם איז װאס — געזאגט, זי האט — אײן, זיף הער
 עהנאיף ביזט דו ! האסט דו אויסזעהן ס׳ארא ?עה, ? דיר םיט
!אקסעא גאנצען, אין געװארען גרין דאף ביזט דו ! פת א אויױ

געטאן. שםײכעא א האב איף
ױנג םרעחאיכער ס׳ארא ! אוים זיןי הײא אקסעא, א, —

װען : זאגען אאעמען םאעג איןי ! םריהער געװעזען עס ביזכי
 װידער־ צום נו, ! אקסעא׳ן אויח טאן הוק א נאר זאאט איהר
אססעא. זיף, אוי^ אכטונג גיב זעהז,

 איף יא, שפיגעא. איז זיף אויף געטאן קוה א האב איף
 ? זײן דאס זאא װאנען םון * מת. א אויף עהנאיף געװען בין
 געאעבט צײט גאנצע די האב איך װאס דערםאר, ניט דאם איז

ט ? שאטען א גי
 געװען פאא אײניגע נאף זײנען איזאבעאא און איזעדאם

 מיר האבען זײ געווען. ניט הײם דער אין בין איןי ; מיר בײ
 געשיקט האבען זײ ך. ו ב ן v ט י ו ר אין אײנגעאאדען

בריםשסע. א םיר :אד
געפאהרען. נישט בין איף

 צו שווער איז פיר אז באמערקט, ניט דען זײ האבען
? פענשען פיט זיף טרעפען
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 בערגיגען באעטערלאזען אויף׳ן געשטאנען איז שלאס דער
 די.װאצ־ פון צוגעדריקט װינד, אוים׳ן רעגען, אונטער׳ן װאצד,

 אױסגעזעהן, האט ער נעהאננען, איהם איבער זיינען װאס קען,
 אין װי שטיל, איהם אין געװען איז עס בארװארפענער. א װי
פת. א לינט עס װאו הײז, א

— לענגער נאך און טענ די געצױגען זיך האמנן לאנג
 די געװעהט. האט וױנד א און גערעגענט האט עס :עכמ. ־־י

געטרויערט. האט וועלט דער םון נשפה
 און טעג די אט אריבערצוםדאגען געווען איז אייכט ניט

:עכט. די
 זיף האט גוט, געװען איז הארצעז אוים׳ז װען אםטםאל,

 קען איןי איז צוריהגעקומען איז פאצא אז אויסגעדאכט, מיר
 טט, געװען איז הארצעז אוים׳ן װען ; רעדען איהם פיפ שוײ
 דורכ־ זיןי האט גערויש א אינגעבארנ. גע׳חלום׳ט מיר זיף דאט

 טאםעטען די אויו■ בלומען די זאלען, גרויסע די איבער געטי־אגעז
 װענד די אױןי פארטרעםען די בליהען, גענומען װידער האבעז
 אנגעצונדען זיד האבעז ציכם פיעל שםײכלעז. גענומען האבעז

 ארום־ איד ביז האחו םאר׳שיכור׳ט א מיט און צימעי מײן אין
 גענעהנטערט זיד האט עס װינקעא. צו װינקעא םון נעגאגגען

זומער. דער

 װיפיעצ — : אינמבארנ םיד םרעגם לאכענדיגערהײמ
 הארץ םו^ א םיט — ? קושען הײנט נאד מיך ױעםטו םאא

ה זאנ — םאל, םויזענד — איהר. נעבען איך שטעה  און אי
 און ציטערט הענד, די םיט פנים דאם פארדעקט אינרעבארג

יאכט.
פויגעל. די זיננען פארק אין ; געהוםען איז זוםער דער

 םויער דער איז רעגענבויגען דער ! הורא שײנט. זון די
♦הויז םײן פון . .

 טרויערײ גאןי צװײטען, נאף׳ן אײנס זיןי לעשען ציכט די
הארצען... םײן אין וחגיט טרויעריגער נאד מיר, ארום װערט נער

 אצץ װערם עם װי קוק, און ליכט לעצטען דעם בײ זיץ איך
צײט. די איד פטור ארום אזוי קלענער.

אװעמ* זײנען געסט די ; א^ײן בין איך
אויש־ שווערע צעבען, דאס איז שווער : טראכט איןי ארן

 דיר לעב ! מענש גליק, דיר זוך מענשען. דעם זי גיט גאבען
 געיא״ האסט דו װי צעם נאף װידער, לאך ! מענש נציהקיף^

! מענש א, ! מערט
 די םיט פינטעיצ א געבענדיג ניט לעבען, דאם זאנט אזוי

אויגען.
 דער געקלאפט האט שויבען די אין װען בײנאכט, אפאל

 אינגע״ צו בריע* א שרײבען צו אײנגעםאצען מיר איז רעגען,
 געװא־ איז םיר און געשריבען איף האב נאכט גאנצע א בארג.

אינגעבארג, אינגעבארג, : געשריבען האב איך לײכטער. רען
 איך האב ? פארװאס ? פארלאזען מיך האסטו װאס פאר
 דעם אין גוט אזוי געװען גיט אונז דען איז ליעב, ניט דיר דען

 דאט בלויז, דיך םרעג איף ? זוב»(ר דעם אין און םריחלינג
 זײן קארל׳ן, דעחעהן האסט דו נײן, םארװאוחי, הײן ניכ איז

 דיר, שרײב איך ? װאס איז פנים. ריכטיג זײז פנים, אפת
r אזוי איז עס אבער בריעח, דעם קריגען ניט קײנמאיצ װעסט 

דיר. צו שרייבען צו םאדפיהרעריש־זיס
 קײן ! איז דא אײנזאם װי װיסען, װאאםמ דו װען א,

 די םיט קלאפ איף צימערן. מײנע אין ניט זיך באװעגט זאד
 די דורך מיף נעםה שרעקאיכער נאף אבער םײח, איד טירעז,

 אצץ םיר הומט עם װאם װיסען, זאצסט דו װען א, שםיצקײט.
 צו דאמאלט וואאסט ת אז מעגליןי, ! איבערצולעבען אויס
 װאאסט דו אז מעגציןי, ; שעה אײז אויח כאטש געסופען סיר

^ד ביזט דו א, װערטער. פאר א געשײבען  דו נוט, אזוי י
! וױסען נאר עס זאלסט דו װען א, געטאן. זיכער עס װאלסט
 װעגען איןי טראכט שטענדיג !אינגעבארג געבענשט, זײ

 דאף איז עס דערםאר. םאךװאורף קײן ניט מיר מאןי דיר.
 אביסעל אריבערגעהן גאר זאל װאכען. פאר ערשטע די ערשט
 דיר, טיט נעזעגענען צו אױפהערען זיף װעא איר 1אי ־־־ צײט

בעסטען. צום אװעק װעט א<ץ און
 דײגע פון און שמײכעלסם דו אינגעבארג, דיך, זעדז איף

 שפריצען װאס #די װי פונקט ליכטינע, םונקעז, שפריצען אויגען
פײער. א פון אױיס

 װאם םריוזאינגס־װינד מילדער דער ביזט דו אינגעבארג,
I טוי םיט פוצ בלום װײסע א ביזט דו שגײ. דעם שארטרײבט

 אבער ! אינגעבאת דיר, עס שרײב איןי וױםיעל זעה,
 י1אי לאננ• אזוי נאכט די און זײגער א צעהן ערשט איז איצט
צושרײבען. אביסעל נאך דיר וועל

 איך מיר. וועגען טראכסט דו װען פיהל איך אינגעבארג,
 הינ־ שטעהםט דו אונגעדולדיג♦ איף ײער אםאל מיט און :עז,
 ארויסשטא״ די אן ריהרסט דו נאקען, םײן נלעטסט און מיר טעי

עם. פיהל איד ; הערלעד -ענדע
 זאצ געשטאלט דײן אז פאסירען, דאס קען אינגעבארג,

 דײגע םון גצאנץ דער בלויז אדער לופט, דער אין װיגען זיך
 אינגע־ ׳אײז זיך הער ? םויל דײן פון שמײכעל דער באקען,
 צוויי און נעכט די אין םיר צו זיך באווײזטו אםטמאל בארג,

 איך ברעמען. םײנע אויף אוינען דײנע םון םאלען טרדרען
 זיי געפין איך און מיף בריהען טרערען די װײל אויו*, זיר כאפ
באקען. פײנע אױן*

 מען ווי אזוי, םיר מיט רעדסטו טײלםאל אינגעבארג,
דו, מורםעלסט — אקסעל, — םארלאזען. וױל םען װען רעדט,

 געװען איז שעוזן וױ ? דיר םון אוועק איך געה װאס םאר
! איעבע אונזער

־. ̂יבאםעה דער
^ ׳ אקסעל. טאן, ררעח געוואלט ניט דיר האב איך
גאר עם האסםו אזוי וױ טייערע, #ניט הײנמאא ניין,

תם אל׳ו נליקליד. זיי און נעה ? ײעלעז געקענט  אוועקגעהן ו
מעג. אײניגע םאראיבער נאר זאלען גוט,

שצעזינגער, &רעזידענם
 י. נ. םקװער, ױניאן 31
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 איצט ; פנים םײן צוקריסם האט עיקזאל םון האנד די .
ײר ר^בעז אוינען םײנע םרעםד, אוים פנים םייז מיר זעהס

נענעבען איהם וו«לט איך און פארסענען נאנץ שײן

(םארמזעצוע

 איצט ; פנים םײן צוקריסם האט עיקזאל םון האנד די .
ײר ר^בעז אוינען םײנע םרעםד, אוים פנים םייז מיר זעהט

נענעבען איהם וו«לט איך און פארסענען נאנץ שײן

(םארמזעצוע

זיך איר דאם האר. איהרע צושאםם איעעבארנ
 ; ר,אר איהרע צוקאםען געהאם ליעב האם אינגעבאת פןור

 איף און םארנעםעז. דערטיט געקענט זיך זי האט שעה׳ן נאנדע
מ נעקצנם ה#«ב אנ איהר. «1אוי קוקען יצעה׳ן נ

 נעװען זײנען דאם ! קאפ איהר נעהאם האט האר װיפיעל
 אויוי ארונםערנעפלאםע! נעעםראםם, האבען װאם קװאלען,

 נזלפאסעלט האט זי ווען ברוסט, איהר אױף פצײמם, איהרע
 און ארונםעתעשםראמם װעלען ווי האבעז, זיי ן קאפ ן׳מים

 נעקענט האבען זײ שאנאנדערגעשפרײם. זיר פײער « װי
 הײא, א םון װי האט, דאמאלט און פנים גאנצע דאם פארדעהען

 געלויכ־ ה^ובען אויגעז די און אוי^ דאם ארויסגעמוקט זײ פון
מיאד. און שטאאץ אזוי טען

 איינגע־ און האר די האנד דער םיט איבערגעכאפט האט זי
 זײ דורןי האם דעם האט זי ווען אינקס, אויןי קאס דעם דרעהט

 זאא זי אז געזעהן, ניט הײנמאא האב איך ױרכג^יהרט.
רעכטס. אויף האפ דעם אומנעדרעהם האבען

 זײנען זײ ; הענד מײנע אין געאעגען זײנען האר איהרע
 שװער נעווען איז עס געצערטעאט. האבעז זײ װײד, נעװען

האת זײנען דאס אז גלויבען צו
 ארומגעדרעהט און פארםלאכטען זײ זי האט דערנאף

 זײ. אויף געקוקט אויפמערקזאם האב איף נאחען. דעם או־וי
 שעה׳ן םאר. מיר איך שטעא דאס האר. די קאםט איננעבארג
 קענען זאכעז אונבאדײטענדע גאנץ זאנדערבאר פארנעהען.

I געשעהענישען אין װערען פארװאנדעלט

איפען. מײנע אוי^ בײ־געשמאק א עפעם םיהא איר
צוריק. ער קומט שטענדיג אבער אוועה, ער געהט טײאםאא

 שטעה איף װען םריהמארגענם, די אין איהם םיהא איך
 טאג. גאנצען דעם םאר גאיס מײן באשטעהט דעם אין און אויף

 םארשװינ־ װעט איפען די אויױ ביײגעשמאק דער אז מעגליף,
 זיד כאפ איןי און נעכט די אין םיר זיןי חאום׳ט ער אבער דען,

,ןפצאי עסײג אײז> «ײ ny אױוי:
א׳יינצושאאםען. מעהר נים שוין איך װאג נאכדעם

 אוים־ האב איך אבער ? אעזען ? טאן איד זאא װאס
 אויפ׳ן אדער םיאנא דער אויח שפיאען םארשטעהן. צו נעהערט

 זאא אדער ! טאן יעדער אין איז אינגעבארג אבער ? םידלא
? ׳האנדעל מיט פארנעםען גאר זיף איןי

 ענדיגט עס װאו דארט, װײט, ? אװעהפאהרען אפשר
? װאגדערען און װאנדערען ־— דערנאך און באהן די זיך

 דער- זיך צײט יענער אין אםט איף האב װיאענדיג ניט
 װאס גוט־באזיצער, דעם העקע, הערמאן מיט געשיכטע די כיאנט

פארלאזען. איהם האט וױיב זײן
 האב װערען, גענעזען אין נעהאלטען האט איננעבארג װען

 ? זאנדערבאר ניט עס איז געשיכטע' די דערצעהאט א-הר אין
? פאסירען דארױ עס װאס געפיהאט, נשמה מײן האט

 פיז געשיכטע די א; דערמאנט אפטמאא זיך האב איך
 צורירך־ מוז װײב זײן אז געגאויבט, האט װאס עקע, הערטאן
קוטען.

 אוים־ האט ער פארזעהט, רויזען מיט גארםען א האם ער
 שטענ־ שטעהעז װאזעס די אין איהר. פאר װעראנדע א געבױט

 איהר אין אאטפ א ברענט נאכט גאנצע א באופען, נ״רישע דיג
ר. ציפ/

! געשװינדער גיכער, םענשען,
! עװא הומען נאןי קען הײנט
 אז דאס, הײסט —* : העהע הערמאן צו פרײנד א זאגט

איז דאס עקע. הערמאן ענטפערט — כא־כא־כא — ? 1קופכ זי
ענטפערט. ער װאס אצץ,

קוביען. װעט עװא אז זיף, פארשטעהט
הער״ יא, ! נאר א, !... טראן דײן איז םארטיג קצניגין,

. נאר. נאיקאיכער א אבער נאר, א איז העקע פאן
װא^ד. אין צושריען הירש א זיך האט נאכט בײ אײנמאל

 אײנהערען גענופען זיף און פענסטער ביים געשטאנען בין איף
געשריי• זײן צו

 א געדאנק, א געװארען געבארען קאפ אין איז אמאל פיט
 נע־■ דעם טיט געקעמפט האב איך שטארקער. א און קאארער

 דעם כייט געקעספט איך האב חדשים און װאכען דאנק.
געדאנק.

 אנגעטאן האב איןי טרויעריג. אומעטיג, געװען בין איןי
 מעהר שוין האב איןי קאפ. דעם באשאטען אש מיט און זאק א

 געהאט איעב האב איף געשמײכצאט. זעאטען און געאאכט נים
 צו געהאט איעב האב איף םרײד, פאר ױבאען צו און טאנצען צו

 צו נעהאט״ איעב האב איף געדאנקען, שעהנע קאפ אין ;אײבען
 האבען זומער יענעם אין יא, הארץ. מײן קאאםט עס װי ליער/נן,

 סו^ א אהן — סימפאניען הימפאניען, געקאונגען מיר איז
סוױ. א אחז

 אן ר,עניגרײןי. מײץ םון פארטריבען געווען ביז׳איף איצמ
 שטארבט װאס הײזער, די איבער זיך שאעפט װאס אריטאן,

הונגער. פון
איד. קריד איצט מןגאנגען. איד ביז אמאל

 די כאםש װאאט געװארען, באינד זון די כאטש װאאט א,
!פיצאעך אויוי געווארען צושמעםערט װעאט

n ״ - שסײכעא. סיױעוײמח
̂ אוםנ^קאיך. בץ איד

 « אויב דיר, צו איז וחנא אבער עס. איו װארט קורץ א
װארט. איעציגע דאס דיר בײ נאר באײבם

־31 _ ־ •> ; ; . ; , -V
 װאונדערבארען א געהאט איך האב נאכט בײ. אײנסאא

 בײ שטעהט אינגעבארג אז גע׳חאום׳ט, זיד האט מיר חאים.
 נעװען איז עס שטעהט. ױ אז געזעחן, האיב איןי בעט. םײז
 תרד ארײננעאױכטעז האט אבנה ׳די ; זוטער־צײט אין װי אזרי

 אויס־ האט ציםער פון דיא דער און בוימער די םון צוױיגען ־־ו
 אויף נעװארען צובראכעז איז װאס שפיגעא, א װי נעזעהן

 איף געאויכטען. האט אינגעבארג אויף שטיק^גד. טויזענדער
 קאאט. אעער״און געװען איז מיר ארום ־ : אויםגעכאפט זיך האב
 האב איך בארג־אראם. זיך געאאזען און אנגעטאן זיןי האב איןי
 איז ראסע םארםרארענע רעאסען. די אן אננעשאאנען זיך

זיי. אויו* געלעגעז
 צװײ מיר. פאר טעג גאיקאיכע צװײ געקומען זײגען עכ

 םון שטראאען די װי שנעאםיסיגע, רויטבאקינע, #םאי װי טענ,
זון. דער

 צװײטען אין פאצא. צוריסגעקומען איז טאג ערשטען אין
אינגעבארג. םון בריעף א אננעקומען איז —

 אוים׳ן געקוקט און םענםטער בײם געשטאנען בין אץי
 נײן, חונד. א מיט װעג אוים׳ן געגאננען איז יעגער א װעג.
 ער און ביקס, סײן ניט האט ער ; יעגער היין ניט איז דאס

 פאסטוף א איז דאס ; יעגער געהען עס װי אזוי, כיט ■געהט
 א איז דאס פאסטוף, הײן ניט איז דאס ניין, .הונד• ױ'\ מיט

 ; הוט זײז אויט זעהן געקענט מען האט דאס באהךװעכטער•
 װעכטער. הײן םון הונד קיין געװען ניט איז הונד דער אבער

 איז פיס די נעשאעפט קוים האט װאס הונד, מאגערער דער אט
פאצא. געװען

געטאן. םײןי א און םענסטער דאס געעםענט האב איף
 צובואען זיןי שװאף אויערען, אויםגעשפיצט-די האט הונד דער
אױםען. גענומען םארמאטערט און

איך האב — מײנער׳ז פרײני אהעד t ץריא סמ־קו—------
וועכטעה דעם אוירגעשריען

 ארױם־ און טרעפ די ארויםגעאאפען פאצא איז ביאענדיג
 איז עס אז נעענדערט, אזוי זיך האט ער מיר. אויןי געשםרומען

 גענוכיען ער האט דערנאף דערקענען. צו שװער איהם געװען
 אוץ געבואען טרויעריג האט ער םיס. מײנע אעקעז און װאיען
דיא. אוים׳ן געקאאםט עיו מיט׳ן
 אזוי זײנען אויגען דײנע פאצא, דיר מיט איז װאס —־

? טדויערױ
ארײננעקומעז. איז װעכטער דצר

 איף — געזאגט, ער האט — פאואױס, איז נאכיעז מײן —
 אויפען אײן אין געהאאטען האט ער חונד. דעם נעכאפט האב
עסען. נים גארגישט װיא קראנק, איז ער רעאסען. די אויף

? פאצא אטת, ניט גוט, זײן װידער װעט אאץ —
געטאן. ביא א און עה מיט׳ן געטאן דרעה א האט פאצא .

 בעט ףאי — ו װיין דעראאנגט ! אײך זעצט ביטע,
 איז נאטען זײן װאס מענש, דער — אאץ. דערצעהאען אײף

אײנצעאהײטען. אאע דערצעהאט מיר האט פאואױס געװען
 אװעק־ אפיאו און נארטען אין פארשפארט איהם האט ער

 האט מײגסםעז אם *אבער איהם. שאר קעסטעא א געשטעאט
איהם ? הונד דער באאאננט װעמען צו : אינטערעסירט איהפ
 ארויסשםרינ־ געטוזט האט הונר דער אז אויסגעוױזעז, זיך האט
 דאנען, םון ניט זײן מוז ער און װאנאן א פון פענסטער א פון :ען

 אאע באויז און זײט, א אז אעבט אאײז ער װײט. דעי פוז נאר
 נעװא־ געװאר ער איז דארט אריין. דארח אין ער געהט שבת

 האט ער װאס אוראויב, מיט׳ן באנוצט זיר ער האם אאץ. עזך
הונד. דעם געבראכט אאײן און איצט

געפרעגט. איהם איף האב — ? אײד הופט װיפ^עא־זשע —
מיט׳ן געטאן פיהר א צושמײכעאט, זיןי האט װעכטער דער

 אין הוט דעם קנײטשען גענוטען אא װאנסעז די איבער צונג
האנד. רער

 נע־ ניט האט הונד דער רײז־ען, צו דא איז װאס עט,
 פיעא. ניט ער האט גענעסען באאעבאטישקײט. דאס שטערט

פריץ. פאר׳ן איבער עס אאזט ער זאנעז, צו שװער איז איהם
? איהר פאראאנגט װיפיעא פארט אבער, —
כיארק. פינף זאנען אאמיד נו, —

: צושפײכעאט זיף האב איך
געזאנט. איך האב — ! אײך פיט איז גאט —
פארק. דרײ פאר מאכען עס פיר זאאען אזוי, אויב נו, —

 זיף איז דינגען *נגעווארןןן. ד^ך איך האב־ מאג האאבען א
. * כארװאס. ויסא

 איז װעכטער דער צואאכט. זיך איד האב וױאענדיג נ*ט
געװאדען. רויט

 נעבען געזעסעז בין איך צואאכט. פעהר נאןי זיך האב איד
 ! פארח םינף בעם ער און פרייד םאר געציטערט און איהם
נעקענט האט ער ! געהערם אזוינם שוין איהר האט

פװימ ױוס
P םענס ־8

 דער םון מיםנליערער די
 מייסעדס בעטהו^וב איז קיםאנא
 כמעט ה«ובען ,41 ל*סאל

 חום אין דױם די דאם נאמל^םען,
 20 «ן ווערען נעהעכערט זאל קאל
 םיםגליעחןר די װאן־. א םענם 25

 עיןםםרא די םון אז •אבער לאננעז
 וועט ייני^ז די װאם םענםינע,

 אלע װער«ן געדעקם ז^לען
 אינטערגן די װאם אסעםטענטם,

.:4םיטנליחס די אויף ארויפלענעז ותט
 kc דער םוז ערםאהרוננ די
 Tjmr װי נעלערענט אונז האט היים

 א קאלעקםען צו איז
 אפט נאנץ און םיטנליעדער די פון
 דער י1אוי װירקוננ שלעכטע א ׳עס

 ױג דער אין און ׳מאפ אינ׳ם ציפליז
 זיינען לאקאל דעם םון בעאםםע די

 סים דאם שלוס, צום :עקומעז ריבער
 םענט 5 םיט דױם די םון העכערונג

 אליין הענעז לאקאל דער װעט װאר
 וואט אםעםםענטס, םםעשעל די לען
 | ארויפנעלענט שפעםער אםשר .לען

 םיםגל* די מיטנליערער. די אויױ
 אוז דאםיר נע׳שטימט אלזא האבען

 הראםט אין ארייננעהן װעט כאשלום
 יענעם ניז .1919 רזשון, טען30

 אפצאחלןן םיטגליעדער די סענען
a אויזי ױניאן דער איז חובות ז״ערע. n 
 JMSIWD .א סענט 20 פון פרײו אלטען
 חונות די ורעלע) ד־ז׳שון טען30 נאכ׳ן

 ניי דעם לויט ײערען באצאהיט זען
 m- .. אױםםערפזאם סאבען ■מיר פר״ז.

ר צו זיך לאפאל דעם םין םיםנליעדער  ט
 אפצאזד און נעלענענהײט דער מים נוצען

• די אין לאקאל צום שולדעז די לען מ  נ
וואכען. םיער םטע

 לאהאל אונזער װאס. נאך הײנט
 און קראנקעדבמנעםיט א״ננעםיהרט האט
 צום בארעכטעם ניט איז םיטנליעד קיין

 םיטנליעד דער װען קראנקעדנענעםיט,
^ װאכעז םיער פיז מעהר שולדינ איז דיו

 קראנסעף װענען שוין רעדען מיר װען
 דאם באסערקען, צו כדאי איז כענעםיט,

 :עזי דארןי קראנס, װערט מיטנליעד א װען
 דעם װיםען לאזען נלײך זי ארער

 װערט קראנקעךבענעפיט ייױין רעטער.
^רעל אונזער אײדער געצאהלט ניט ^  י

םיטנלימ קראנקען דעם באזוכט קאמיטע

■11 אםים בראנזװיאער אונזער אין י י
^ מיט אײברערי א אײנגעפיקסט מיר ם ו  ג

 דםו|; מיטנאיעדער די אעזען. צום ביכער
 f אײנד א געװאאט האבען אאקאא אונזער

 װאונש זײער האבען מיר און רערי
 מיי וײ m דעריבער, האפען מיר פיאט.

 שטעהן באײבעז ניט דארט װעאען כער
 n נאר ציערונ^ א םאר שאםקעס די איז

f אעזען. זײ קומען װעאען מיטגאיעדער e 
 אפאינםעמ האט קאמיטע עדױלױישאנאא

 $ר און אײברעריען אאס טרעגער ברודער
 8:90 ביז אװענט יעדען אפיס אין איז

 אממי־ אעזען. צום ביכער ארויסצוגעבען
 קענען מיטנאיעדער בראנזװיאער רע

 גו אעזען צום טאן נעהם א איצט אאזא,
 m זײער םון ביכער אינטערעסאנטע

 עדױקײשאנאא די .,אײברערי נער
 אין דענקט 41 אאקאא םון מיטע

 ►ftjn אין אויך אײברערי אזא עםענעז צו
ױניאן. דער פון אפייס יארקער נױ

 אראנז^ך־; געפאכט האט אאקאא אונזער
מ^ דאם ,25 אאקאא םים סענטם  ;אונז

 אױן• םאהרעז קענען זאאען מיטגאיעדער
 פראכטגו^ןןר דער אין װאקײשאן זײער

 װײםטםאמנר די װאס זופער־הײם ױניטי
 - נעקויטט. צוריק אאנג ניט האט ױניאן

 מ 41 אאהאא םון מיטנאיעדער די
 דעם באארד פאר צאהלען דארפען

 צאהאצן וועאען עם װאס פרײז, בען
 אאע .25 אאקאא םיטגאיעדעסםון

 װאס אאקאא, אונזער םון גאיעדער
 אויסרוהען אביסעא זיך פאהרען
f .זיך דארםען נאטור, םרײער

 םון א^עעם אין דזשיסטרירען
 מםאר וױסעז דארף מעז אפיסעם.

 אום אהין, ארויספאהרעז װיאט איהר
v זאא mדאס װערעז, חןמאירס ן 
 זעאגער דער אין םאהרען זאאזס אאע
n• דער r פון אפען זײן וועט o n \



GERECHTIGKEITםאתעסזמ, נים *בער n n ןיסעךנר חנר
םוחנםערזנצ ק׳צײצפם דעם אם םון חשק
 ממאסם האם ארויםצוארבײםעז זיך

 צזד ײיעד םעממש םויזעגדע צעהנדציגע
 והד וומצען ויי וחמ און גצית. זיתר בען,
 זײ וחנצזנן םאז, םראכם א גאר דעם גען

 איז רחםנזת גאנצער וײזנר *ז פארשמזךזן,
פאאץ. אם גים

 רע־ די וחנמ אםשר װײם, וחגר און
 זיק קצאוק־אינדוםםריע דער אין װאאוציע

 גופא. םוועכתרעצ דפם ם*ר גצית א אויך
 םיזע־ א םאר װאס באחגכעגם םען װען

ר אם צעבען ראבעצען  האם םוחנםערעצ מ
 םאג געארבײמ עס האט ער וױ געפידזרט,

מן צז אום נאכט, און א  שטיקעצ pn ם
 ערגידזײגונ־ *יז בזמטת וױפיעצ ;חױגה

 ביז אױםשםעהז, געםוזם עס האם ער נען
 פון ארבײם ביםעצ ממראגעןדי האם ער

 האט ער וױ און מאגוםעקכדשותנר, דעם
חנן זיך אין דערשםיתען נעםוזם  גע־ ת

 עס ײען םענשציכקײם, און יושר פון םיהצ
 זײנע םון באצױנונג דער צו געקוםען איז
 האט איצעםע!, נאןי ,Dip און םצאכות, בעצ
 אפשר, *ז, האפנוגג, די בצױז געהאם ער

 םעקםארי א האמנז אױך אםאצ ער װעם
 םײס״ די אין האפנונג, בראדוױי אױף

 זעצכמנדורען קעז וואס פוםםע, א פעצע, מע
 די.םענשען אט ווען — װערען, מקוים
 און אנבאםראכם, אין נעהםען דאס װעאזגן

 די אם אז בארעכענען, זיך וועצען זײ
 זײגען שקצאפמךםרײמנר שקאאםישע

 איבערקעהחד די מרך אט מאצ, א מיט
 אנ־ »ז און גצװארען, םרײ איציין ניש,

 דעך אז םעםבערס אצס זיןי שאיסענדיג
 בכבוד זײ קענעז ױניאן, האאומםאכער

 צע־ אגשםענד*מש זײער אויף םארדיענען
 וועם איהר און דאס, נאר בארעכענם בען,

 םויזעגד 50 די אחוץ אז שאום, צום תוכמן
 זײערעך זיעג דער האם קאאוקמאכער

 םוחד קצײנע םיעיצזנ די באםרײט אויף
 ײ1 וײגען םיר #בא<ד וועם עם טעריצעך.

 עאעגדע די אס רוען צײם, די קוםען כער,
 דאג״ הארמן גאנצעז םון וועאען ברואים

 גע״ םיט האם וועלכע ױניאן, דער קען
 העסאימןך זײער פון זײ איגעריסען װאאד

 םים וחנרען זיי געהאאפען און ביזנעס
גאײך. פענשען

 מד דזנר םים סאנפעחנגמן די אויןי בײם
 אגריםענם חנם האכען זײ אסס׳ן. סעט

 זײ װאם צו עםוואס, אאם אויםגעכאפם
 גע־ נים, אדער באװאוסםזיגינ האבען,

 זיײ זײ װאם #צײט גאנצע די שטרעבט
קאאוהכאבער. נען

 גע־ נים זײם אונזער פון זיך האם עס
 װײטזיכםיג־ באזונדערע קײן פאדערם

 וועם עס »ז פאדאויסצוזעהן, אום #קײט
 געוחגן זײנעז עס כאםש זײן, אזוי פוזעז

 וועל־ גופא, ארבײםער די צװישען אײניגע
 דאס געגען געאיארעפט פיעא האבען כע

 ארױם, זיך שםעאם עס װי איצם, גײע.
 די אפיאו צופרידען. אאע שוין זײנען

 איבערגע־ הײסע געװארען זײנען געגנער
 װאך־סיסםעם. דער םון אנהענגער בענע
 האט נאט װעפען כינאדיםעט, די אפיאו

 וועא״ און הענד, שנעאערע פיט געבענשט
 דורכ־ דער וױ פעהר, פיעא אזוי פאנען כע

 האבען וועאכע און ארבײםער, שניטאיכער
 אײנםיה־ די רורף אז געהאט, פורא אזוי
 קזך ניט זײ װעאען װאך־ארבײט פון רוגג
 הא־ זײ װאס פאײש, מעפ די האבען :ען
 םײנען פיר — פצרים אין גערואם בען
 סיס־ שטיק־ארבײט די װען צײט, די עס

 זעהען די אפיאו — געהערשם האט םעש
 בא־ פיעאע טצות. זײער אײן איצט שוין
 אגריפענםס געפאכט שוין האבען סעס
 פיעא פיעא, אויף ארבײטער זײערע פיט

 די װײא םיגיפום־סקײא, דער װי כעהר,
 זײ אז גוט, גאנץ פארשטעהען באסעם

 אר־ םון קרינע; צו ערװארםען ניט קענען
 זײ אויב אז ;גארניט פאר עפעס בײטער
 בעא־פלאכה שנעאערער דער אז װיאען,

 גרע־ זײן פון בענעפיט דעם געבע; זײ זאא
 דורכ־ דעם איבער שנעאקײט ׳י סערער

 אר־ ךער ער, אויך װיא שגיטס־ארבײטער,
 בא־ די בענעפיט. זײן האבען בײטער,

 אאנגזאפער א אז גוט, :אנץ װײסען סעס
 ארבײטען ניט קײנפאל קען ארבײטער
 ארביײ שגעאער א ,uip ער װי ׳טנעאער,

ען טער  אאגג־ אזוי ארבײטען אבער ק
 װען דורכשניטס־ארבײטער, א װי ׳זאם
 פעהר באצאהאען ניט איהם װיא באס דער
 רער דורכשניטס־ארבײטער. דעם װי

 די אוגטער אז פארשטעהט, קאאוקפאבער
 קײן אין ניט זיף עי נויטיגט אופשטענדען

 פאחשטעהט, ער ;קײנעם פון גאדאנטיע
 ם ה י א ן י א איז גאראנםיע די ראס

 ארבײםס־וױאיגקײט זײן אין ׳ז י י א א
־ איבײטס־פעהעקײט. און
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ר; ע  קלאיק: די פון זיעג גמיסער ד
m i •ם»כער

זיעג, אזא אום זיןי האגדעאם עס ווען
*n u ױניאן, םאכער קאאוק דער םון דער 

 פען פארזיכטיג װי ערשט מען ?חנרפיהאט
 באצײכ־ פון געברויף דעם םיט זײן ;חורןי

 ניט דען םיר געברויכען ;טעס־ווערטער.
M g כםעט ״ריזינ״, ״גרויס״, ווערטער 

 אפט זעהר און ארבײטער־זיעג, יערען .פאר‘
 איבער נאך אאזט װאס זיעג, אזא !®אר

 םיהאעז דערפאר ? װינשען צו פיעא
 דאס געסינען צו שוועריגקײט א א ;םיר

 דעם פאד בארײכערונגם־װארט ;ויינםיגע
 אונז אבער כאכער. האאוק די פון וחנג1*

 גיט װירקאיך װעאען םיר אז זיך, ;•וזאכם
 דעם װעאען םיר װען ;איבערםרייבעז,

 ״א אנרופ׳ען םאכער קאאוק די םון •!יעג
 װעאבער זיעג, א פגיפה״, א אהן •זיעג
int דער מיט געװארען אױםגענוםען 

 סםריײ איע פון באגײםטערוננ
ר מ  װען צייט, א אין אעבען םיר חאטש #•

י '!  חשק באזוגדערען א ראבען ארבײטער ו
t t i א אין פגיפה, א אאץ אין געפינען 

 קאנען זײ אז םײגען, םיעאע ווען ^וױיט,
 טעאערעא דעם םאראאנגען דארםעז ן4<ו

fm ,זא־ זײ װען ערשט, דאן און חיםעא 
m m צו רעכט א האבען קריגען, עס

טןאמבאען. •
J ,װי מינה, נפקה רי איז װאם גאר 

I עצם דער אבי רופען, זיעג דעם ?אאען מיר 
fib קערך אזויי װירקאיך איז זיעג דעם 

 ניט איצט ביז נאך איז עס וױ נעזונד/
mvn\ סאי זיעגע, פיע^ע די םון ?ײגער 

m| און גופא, ױניאז מאכער קאאוק דעד 
 ארבײםער־ אאגעפײנער אונזער אין טאי

נאוועגונג.
גע־ עפעס איפער איז גערעדט, אפען

—JPH אי״ די פון זיעגע די פיט םעהר דעד 
 ד.אבען זײ פעהר װאס ארבײטער. וײשע 4

+xr*'t$L און געהר אאץ $mi~L האיבען 
 זײטיגער דער אז אזוי געסטרײקט, יי1

פרע־ רעכט פואען פיט אפט םאעגט םענש
 האט •lc: פטר, :קשיא פין אזא

געזיגט, גאענצענד אזוי און נעזיענט, איהר
 גיף אזוי שוין איהר סטרײקט װאם םו '

 איהר אז דען, װאס אאא, ? *ױעדער
 :אפ־)ר פסתפא דאף איהד האט סטרייהט,

 איהר האט װאס טו אויםגעפיהרט, וואס
 אײער פיט װעאט די םארשריען אזױ ■;

זיענ? נרויסען
 זיעג יעדער אז איז, אפת דער

זיעג. הײן ניט אי ׳זיעג א אי געװע; אח
 פאפענט, דעם פאר געװען עד איז ?יעג א

 אבער זיף האט וױיאע. קורצער א מאר
 דעם פון איז נעעגדערט, עטװאס די-אאגע
 זײפענבאאז. א געװארען זיענ גאנצען

ױנ״ קאאוקפאכער דער אין זיענע די טים
 אײ־ װען װי פו;קט געװען עס איז יאן •

גאי־ אויח הויז tr אויסגעבויט וואאט נעד
 רױ אאעס איז עס זפן כא זאםד. ששמען .

 ניט גיט וױגטעאע קײן און שםיא, און חמ .
 אבער טוט הויז. דאס שםעהט באאז, \.א

M פינדעס־ דער זײן עס םעג און גאאז, א 
 איבער־ װערט הויז דאס און וועםעא, טאר

אראפ. קאפ מיט׳ן ממעחרם
סיס־ די געהערשט האט עם זםן כל

 אאע זיד האבעז שםיק־ארבײט, פון טעם
rapr גאר אאס ארויסגעװיזען םוף כא םווי

 דעם האבען טײאוױיז גארנימ. מים
 שאפ אין ארבײםער די באגראבען ?חננ

 אין געהאאטען האבען װעאכע תאבסמ,
 אזוי• און זיף, צװישען קאנסורירען אײן ־
j נאנץ ׳באס דעם געהאאםען וזיאענזײג, ניט 
 אי־ טריאוםפירען צו זיכער, אבער |אסיצ1

|r y r i זיענער; אאנגעדינע ניט ערשט 
ײז ^(זו  נעװא־ געפאכט זיעג דער איז |

$|§ t t פװע״ קאײנעם דעם צואיעב גארניט 
?fipym ,זײן םון פאקט דעש דורך וועאכע 

 און הארעװאניע אונםענשאימןר מנער₪1^י
 זיײ פין ארבײט איבערםענשי!יכע די תדך

מ נע־ ער װאס ארבײטעי, עטצי
פימ קאגלורידען געקעגמ האט

 דער אץ ארבײט םײער־באצאהאטער רער
 ביס־ האט אזוי און פעקטארי, גרויסער
 פאראאזען ארבײט םײםטע די אעכװי״ז

 גע־ געפאנט איז און יטאפ, גרויסען דעם
 הונדערםע יא, צעהגדאיגע, אין װארען
 אומ־ אזעאכע אונטער שאםיןעס. קאײנע

 ״אויסגעםאכמעגער יעדער האט שטענדען
 שטיק א אאס אױפ^אזען זיך געפוזם זיענ

 גע״ די פון ארבײטער. דעם איבער רצנות
 זײערע אאע פים וגבעות הרים װאונענע

 זיך האט פארזיכערונגען און נאראנטיען
 קאאוקפא־ דער און גארניט, אויטגעאאזען

 זײן אנהויבען נעסוזט איפער־צו האט כער
גײ. דאס אויף ייזאפפו*

 אזוי רערפאר איז זיעג איצטיגער דער
 פונ״ א אויף געבויט איז ער װײא גרוים,

 פון סיסםעם די גראניט. פון דאטענט
 מיניטום־ א טיט צוזאכיען װאף־ארבײט

 ־44 א טיט צוזאטען װײדזשעס פון סקײא
 דער איז דאס ארבײטס־װאף, שסדנדינעד

 שוין איז זיעג דער גראגיט־פונדאטענט.
 פאר־ װעאכער שאטען, קײן טעהר ניט

 טען װאס וױרקאיכקײט, א איז ער געהט.
 קאאוק־ דער אנטאפען. הענד די טיט קען

 גע־ האט ער װאס איצט, װײס כיאכער
 :א״ טיט׳ן אנרופען עס קען ער װאונען.

 אזוי געװאוגען ניט איצט האט ער טען.
 דעם און דעם פאר פיעא אזוי און פיעא

 זײן געקעגט איטער האט װאט גארטענט,
 אונ־ עטװאס אונזיכערעס, עטװאס :אר

 ער אז יער װײם א'צט באשטיםטעס.
 װעא־ פאר װאף־אדבײט, געװאונען האם

 דעש װי װעניגער ניט קריגען װעט ער כע
 בא־ אפט אפט, א*ן סקײא, באשטיםטען

 ארבײ־ װעט ער אז און ;מעהר דײטענד
 44 װי װעניגער, :יט און מעהר ניט טען

שטונדען.
 קאאוהסאכער דעם פון זיעג דעד יע,

 פרירזעריגע אאע פון זיף אונטערשײדעט
 װאס :אטעז, א האט ער װאס דעש, טיט
 זיך נויטיגט און םעסטגעשטעאט, איז ער

םארםײםשונגעז. הײנע אין ניט
םריהערי־ די נעדענקען װא^ טאנבע,

 געװאונ־ געװיס זיף האבען סטרײקס, גע
 האט סטרײק איצטיגער דער װאס דערט,

 בא־ אזא טים שעהן, אזוי געענדיגט זיף
 עס װאס :אד, געדענקען זײ גײםטערונג.

 װען סטרײה, יעדען נאך םארהוםען פאענט
 טיעםען זײער אויסצודליקען אנשטאט

 פאע־ פיהרער, געטרײע זײערע צו דאנה
 סקאנ* אזעאכע טאכען סטרײקער די נען

 צו א־שאנדע פ^טוט איז עס אז דאאען,
 םרענען טענשען די אט און דערטאנען.

 די טיט געװארען־ עס איז װאס :זיןי
 די זיי, אז עס, קוטם װי ? קאאוהמאכער

 םאא דאס זאאען אײביג־אונצופריעדעגע,
 אזעאכע מיט פיהרער זײערע אויפנעהטען

 די אױןי מםש זײ טראגען מיט אװאציעס,
? הענד

 איז דעש אויןי תירוץ דער אבער
 איז זיעגע סריהעריגע אאע אין קאאר:
 צוױיפעא, םון טאטענט דער געװען איטעד

 םען האם דערפאר אונזיכערהײט. םון
 און זיך, פארזיכערען אײן אין געהאאטען

 פארזיכערט, ניט זיך האט טען װיםיעא
 עס אז ט, א ה י ם ע ג אאץ מען האט
 אאעס װעט םרוי כא סוף אז געגוג, ניט איז

 פיהרזןר די געװען. איז עס וױ באײבען
 םשט׳אען געםוזט זײט, זײער פון האבען,

 ;חקירות טיעפע אין זיר ארײנאאזען זיף,
 נע־ זיד האבעז זײ מעהר װאס און

 געפיהאט, מען האט מעהר אאץ חקירה׳ם,
נאאם. ניט איז עפעס אז

 אאעס איז זיעג איצטיגען דעם אין
 זײ־ חקירות און םשט׳אעןי קײנע ;האאר

 גע־ איהר האם דאס אט נויםיג. נים נען
 םיניםום־סהײא, א װאף־ארבײם, :װאונען
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 און עם. פארשטעהם יעדער אאײן. זיןי
 םאא דאס דארום האבען אדבייםער די

 צוגעשמיםם אדער ^אנגענוםעז״ וױ טעהר
געםרייע זײצרע װאס אנריםעגם• דעם צו

 װעגען זאגען נאך םיר קעגעז װאס
זיעג? גרויסען דעש

 און גרויט אזוי איז ש• אז #דאס נאר
 האמגן םיר אז זיכער, אזוי און גוט אזוי

 איהם זאאען אאײן ארבײםער די אז טורא,
 םיר כױינעז וואס פאכען. קאאיע ניט

 אי״ ארבײםער, די אם־וואכס דערםיט?
 האבען ארבײםער, אידישע די בערהױפט

 וועסען #די און דאס םארגעסען צו טבע א
 זייעך אין בעסערונג די פארדאנהעז זײ

 און •1ארײ םרעם זי וױ שנעא, אזוי אאגע
 וױרקאיך וײנען ?אאוקםאמןר די כאטש

 דארםען זאא םמן אז אינטעאיגענם, צו
 פאר־ באאד זאאען זײ אז האבעז, כורא

 ױנ״ זײער שואדיג זײגמז זײ װאס נעסעז,
 און זײן. געםאאם דאד אבער עס קעז יאן,
 דער־ צו נויםיג םאר דארום האאטען מיר

 אין איצם, דוהא זיזנגער די דעם אן טאנען
 םריאוםף: נרויסען זײער סון שטונדע דער

 באיײ גאר קעז אאעס דאס אז געדענקט,
 א האם איהר וױ אאנג אזוי אײערס, בען

 זאא װאם זיך, הינםער ױגיאן שטארקע
 קעכד אײך פאר זאא װאס באשיצען, אײף
 גע־ האס איהר װאס דאם, אאעס !פפען

 גא־ א אין װירקאיך זיך נויםיגם װאונען,
 זיכער־ די שםארקסטע, די אבער ראנטיע,

 סון שטארקײט די איז גאראנםיע סטע
 איצם איז ױניאן אייער ױגיאן. אײער

 דערװײצ איהר זײנם דארום שטארק.
 גע־ האם איהר װאס אאעס, םים זיכער

 צושםאנד זעאבען דעם אין אבער װאונען.
 דער כדי באײבען, זי םוז םעסטקײם פדן

 נאןי און געזיכערם, באײבען זאא זיעג
 ווערען, װעם אין ײעיעז זי םוז שטארקער

 גרעסערע אאץ נאף ערקעטםפען צו כדי
 ענדאיד װעם עס ביז זיעגע, גרעסעדע און

 אאע ווען מאםעגם, גרויסער יענער קוטען
 זײער אין צוזאטען ארבײםער־ײניאנס

 די אײסקעםסםען וועאען םאכט גרויסער
 עקאגאםײ פגאע רי און פאאיםישע םואע

 ארבײנמד־ גאנצען דעם פון פרײהײט שע
- קאאס.

.O J » ס
 אסס׳ז מאנופעקכדשורערס די אאזא,

 וואם םאדערונגען, אאע נאכגעגעבען האט
 זיײ עס געשםעאם. האבען איבײטער די

 טא־ אינדעותנדעגם פיעאע דא אבער נען
 און סאב־קאנםיאקםארס נופעקםשורעדס,
 ױגיאן די רועםען םיט קאנטראקטארס,

 אז אםו^ איז עס קעפפפען. צו נאף האם
 ױגיאן די אז נים, צוױיפעצ קײן איז עס

ר די אז :געוױטנז י1קאם« איחר וועט מ . 
 *פצי״ זײ וחנצען נאכגעמנגען, האבען רען״
 דעם אגהאצכמנן קעגען לאנג נים גער

 W אײן גים, «ז צאנג, אכער י.1קאםי
^ קצאמסאמנר די אז זיכיר, איז נ װ

 געװען שוין אאײן דאש דאך װאאט
 ענטוזיאס־ ארבײטער די טאבען צו נעגוג
 געװאױ האבען זײ װאם דאש, פאר טיש
 אגריפענט דעש אין אבער זײנע־ן נען.
 פא־ װעאכע פונקטען, אנדערע פיעאע דא
 קע־ פיר פאאקאש. װירקאיך איהש בען
 יעדען אויף אפשסעאען נים דא זיך נען

 ניט אויף איז עס און באזונדער. פונקט
 האבען פיר װי רײדען, זײ װײא נױטיג,

 צוױי אויף נאר זעאבסט, זיך פאר געזאגט,
 זײ װײא אנװײזען, פיר פוזען פינקטען

וױכםיגסםע. סאדע רי פון זײנען
:זײ זײנען אט ארן
 רעדזשײ פוזען פאנופעקטשודערס ״די

 װעאכע קאנטראקטארס, זײערע סטרירען
 און ארבײם, געשניטענע זײ פאר כאנען

 ניכדגע־ זײ פון תריגען װעצכע די, אויף
 סאב־פאנופעקטשו־ די װאארע, שגיטענע

 ניט טאר פאגופעקטשורער קײן רערס.
 ניאנופעקטשו־ פאר ארבײט קײן פאכען
 ער־ האט ױניאן די װעטען געגען רערס,

 ניט א־ײד טאר ער ;סםדײק א קאעהרט
 קײן קויפען ניט און אדבײט קײז שיח׳׳נז

 פאנופעקםשורער קײן פון נארפענטס
 הי־ װעצכע סאב־פאנופעקטשורער, אדער

 ער ױניאךאגריפענט. דעם אפ נים טען
 אדער ארבײט קײן שיקען ניט אויך טאר

 קאר־ זאנענאנטע די ־סון ארבײט קויפען
שעפער״. פארײשאן
 ױאס פארטײטשען, :אד פען דארף

 באגרעבע־ די פײנם דאס םײנט? דאס
 דער װאריש סװעט־שאפ. יעדען םון ;יש

 עק־ געקענט נאר דאןי האט סװעכלשאפ
 גרויסער דער וױ לאנג, אזוי זיסטירען

 גע־ קריגעז געקענט האט פאנופעקטשורער
 איצט בילעער. ארבײם די דארט טאכט

 װאך־ פון סיסטעש די זײן. ניט עס קען
 די םון װײדזש־סקײלס, די פון ארכײם,
 דער ז^בע. די איבעראל איז שטונדען
 פארפליכטעט פאנופעקםשורער גרויסער

 יןאנטראלד די םון ארבײטער די אז זיף/
 זאלען םאב־פאנוםעקטשורערס און טארפ

 באדינגונגען, זעאבע די אונםער ארבײטען
 שזך זײערע אין ארבײםער זײערע װאס
 א זאגען פען פעג דערפאר און פער.
 סוועטער קלײגעש דעם נאף קדיש רבנן
הלאוק־אינדוסטריע. דער אין

 סענטיפעגטאלע דא זײנען עס אםת,
 רחםנות ־שטארק האבעז וועלכע נאטורען,

 םענש א סוחנטערעל. הצײגעם דעם אויף
 אין ארויפארכײטע! געװאצם זיך האמ

^ A קוםט אסעריתא, ג י נים. צאזט און י

0

מ jiLwuvnm זײז wrn זיענ חנר בח ג
n אײמױמר <ױק נ^ײמ} נים װעם 

 אר־ Hp וו*ם מאנונתתכמור®־. םליינזנר
 כממינ׳מ, 14 וױ וחמימר םים נײטען

מן אוז *ננעהנמן, וועאען ז,נ ע  ג
 עמאנד אין זײן vt פארזימרוננען טםע

 וועצכע םאדערוננען,׳ די *צע ערםיצען, «ו
 אסם׳ן יראםעסםױו מאנוםעסטשורערם די

אמז צװײ נאד נאכנענעבען האם  וו
hbckp. אמז צדוײ  קיחר דער — !וו
 םארגע־ אםאצ איז וואם קאפ«*, םםער
 אוז ?צאוידאינדוםםריע. דער אין קוםןן

 זײנעז םםרײהער די װײצ דערםאר, אצץ
 םאראציע און גייסטינ םאנתריעצ, געװען

 װײצ ;םארבארײטעם נוט אזוי רײף, אזוי
 ^םרייקער די און םיחרער די *װישען

חך די הערעט עם און נעהער׳פם האם  אי
 אײנםארשטענדנים, נעגענוײםינע אצםטע

 דער — bumמאנוםעס^ש יד װײצ אךן
 הא־ — ווערעז נענעבען זײ םוז הרערים

 נע־ די עחשטענס, אײננעזעהז, באצד בע;
 פון “,פארנינםםינקײט און רעכםינהײם

 זײ װײצ צװײטענם, און, פאדזנרוננען, די
 םאר־ צו אינםעצינענץ די נעהאם האבען

 דעם םון םארציהען רעם םיט אז עטעהן,
 אויםםיהרען, נארניט זײ וועצען םםרײפ
 נו״ם צו גאר איז צד אנדערער דער ווארים

 דענקען קענעז זאצ טען אז נאװאםענם,
 «1אוי איהם קאםפוי םון פארציהומ א דורך
אפצושװאכען. םינדעםםע ךאם

s e e
 רד דער איז ױניאן קלאוקםאכער די

 אינטערנעשא־ גרויםער דער פון מענבײן‘
 אינטערנע־ די האט יארק נױ אין .גאל.

 םינף לעצטע די פון משך דעם אין ש*נאל
 *נדויסען א אויסגעםאכטעז מאנאטען

 ד׳י פאר זיעג גלענצענדען א און קאם̂פ
 ױנ־ מײהערס װײסט און דרעס צײדיעס

 ױנ־ װאירקערם װהײטגודם די םאר יןון,
̂ונא די פאר יאן,  םײקערס ראםער און ה;ם

 װןויר- צמבר^ימנדי די פאר און ױניאן
 זיעג איצטיגען דעם םיט ױני*ן. קערס

 םון זיעגע םון צירקעל דער געענדיגט איז
 אבעף יארק. נױ אין אינטערנעשאנאל דער

 אח אינטערנעשאנאל דער םון מאוכה די
 א האט זי יארק. נױ װי װײטער, םיעל

 שיסא־ אין ױגיאן קלאוקםאכער מעכםיגע
 און םילאדעלםיא, אין קלױולאנד, אין נא,
 זעלבע די שטעדט. אנדערע פיעאע אין

̂ען זײנען װאם באדינגונגעז,  גע־ געװאו
 יארק, נױ אין קלאוקםאכער די פון װארען
 אנ־ די אין ײעחגן געװאונען אױןי םוזען
 געװינען עס םוזען זיי שטעדט. דערע

 יארק. נױ םאר טאקע סײ און זיך פאר סײ
 דער בלײבען לאנג נים קען יארק גױ

 ארומ־ איז ער װען גךעדן, גלאוקםאכער
 קלאוה־ מיט זײטען אלע םון גמרינגעלט

 סײן דארום איז עס םאכער־גיהנומס.
 גרויםעד דער אז איצט, אז ניט, צוױיםעל

 קלאוקםאכער יארקער נױ די םון קאטפף
 באצד װעלען ענדע, צו פראחטיש איז

 אגדערע די אין קעספפע די אױםפלאקערן
 קײן האבען ניט קענען זײ און שטעדט.

 באגײסטערען מעהר זײ זאל װאס ז«ד,
 בײ־ גרויסער דער װי קעפפפע, זײערע צו

 דער געגעבען זײ האט עס װאם שפיעל,
 יארקער נױ די פון םםרײק איצטיגער

קלאוקםאכער.'

 דרעס־ און וױיסם דער אץ לאגע די
ױניאן םאכער

 קריטישע.- א וױרקליף איז לאגע די
 םיטינג א בײ געװעז װיעדער זײנען מיר
 עקזע־ די װעלכען שאפ־טשערלײט, די םון

 אום אײנבארופען, האט קאםיטע קוםיװ
 אםשר, . דורכצושםועסען. זיך מאל א נאך
 ערקלעוד די נאד און װארנונג אונזער נאך

 ברױ שלעזינגער, פרעזידענט םון רוגגען
 ארײנגע־ איז אנדערע, און זײדמאן דער

 םון קאארהײט, םון פאפענט א סראטען
 דערזעהן זײ האבען אפשר ;איבעראעגוננ

 זיף װיאען זײ וועאכעז אין אפגרונד, דעם
 די אויך םיטשאעפען און שטירצען אאײן

אײדער, אײדער, אבער, ױניאן.
 םוזען װעה גרויסען פון געפיהא א םים
 ניט האבען םיר אז מרקאעהרען, דא םיר

 די בעםערונג. םינדעסטע די באמערקט
 העם־ זעאבע די םופעא־סאכערײ, זעאכע
 היסטערי־ זעאבע די אינםאצעראנץ, איכע

 םראזעךרײםערײ. זעאבע די און קע
 און םארםיהרטע די אט זיינען אודאי

 אין גרויםי ניט מענשען פארבאענדעטע
 ח^ר םון פאיאריטעט גרויסע די צאהא.
ם איז ױניאז י  דאס אבער זײ. םיט נ

 אם האר. א אויח אאגע די גיט ענדערם
 אג־ ױניאן דער נים אאזט םינאריםעם די

ארביים* איהר כױם געהן
 איצט שטעהט ױניאן דער םאר און

 זי טאן? װאס^צו םראגע: שװערע די
 אננעהםען געװאאט נים איצם ביז האט
 געװען 1אי ױ םיטאען. שסרעגת קײן

פרײעז געצאזען האט ױ םאאעראמ^
1*vam fiBkg •םײגוגג

m

מניאן. נאנצע די עגחגחנן אויס
יראק־ אבער מט, אםשר, עם, וױיסען זײ

 אנ־ ױניאן. די םארניכטען זײ ײיצעז טיט
 ארויסצוזאנען ניט עס זיד שעהםען דערע

 םיהרער די ערקאעהרען זײ גאנץ,אםען.
 געםאכט האבען װעצכע פארםיהרער, פאר

 אז םיינזןן, זײ באסעס. די םיט אחת יד
 וױ טראכטען, םון צייט די ניט איז איצט

 ארבײמער, פון אגע5 די םארבעםערעז צו
 אר־ קירצערע געהאאם, םעהר קריגעץ

 זײ בײ איז דאס װ. ז. א. בײםס־צײט
 גענצ־ די װיאען זײ איעדער״. ״אאטע

 עהספאואטאציע. םון אפשאםונג איכע
 זעהר א זײ פאר איז דערצו םיטעא דער

 םארטיג־אױםגעארבײ־ א און אײנפאכער
 ביד קײנע םענעדזשערם, קײנע טער:

 הא־ קײנע ױניאן, דער םון נעס־אגענטעז
 טויג אאעס דאס אגריםענטס. אעקטױוע

 יע־ םון דארוי מען ? דען װאס נאר ניט.
 דעאעגאטען. צוױי אויסקאײבען שאפ דען
 ביאדען שעפער אאע פון דעאעגאטען די
r .זײן, שוין װעט דאס אז און קאונסיא 

 עקספאואטא־ די װערען אפגעשאםט װעט
 :זעהט איהר םענש. דורף מענש םון ציע

 בעאי־ אזעאכע םיט שכא׳דיג. און פשוט
 ארגומענטידען. ניט איהר ?ענט שכא

 גשםה, פארקויםטע איז: אתומענט זײער
װ. ז. א. םײסער גרעפטער,

 דער געשיאדערט קורצעז אין איז דאם
 איז עס ױניאן. דער אין עאעפענט גײער

 עאעמעגט דעם מיט ױ<יאן די אז זיכער,
 עקזיס־ קענען ניט אאנג וועט איהר אין

 װערען פארניכטעט װעם עס און טירען,
 יאדד און יאהחגז פמ אדבײם נתיסע זײ

 סענשען, טויזענדע און טויזענדע םון רען
 חנר םאר געװען מהריב זיף האבעז וועאכע
 אבער איז זעאבסט־ערהאאטונג ױניאן.
 נאטור־געזע־ שטארהסטע די םון אײנער

 ניט ױניאן די קען גאטידאיף/ און, צע,
 פערזאנען היסטערישע אײניגע אאזען
אוםצוברענגען. איהר

m sת ו ע ן ס ו א
גין.8נל א. םיז

True translation Hied with the 
Postmaster at New York City on 

June 6, 1919, as required by the 
,of Congress approved Oct 6th, 19i7 

known as the *Trading with the 
Enemy Act״/ *

 מר פראטעסט־באוועגונג גרויסע די
 אויםגע־ האט פאגראםען פויאישע די גען

 םײ־ עפענטאיכע די בצויז נים רודערט
 דיאעאײס־ םון און אםערמןא םון נונג

זעאבסט. פאאיאקען די אויך נאר אענדער,
וױי־ זײ דערשראקען. זיך האבען זײ

 אם־ גאר און גאנץ זײנען זײ אז גוט, סעז
 גוטען דעם אן און גענאד דער אן הענגיג
 אז וױיסען, זײ וועאט. דער םון װיאען
 האבען, ניט bcsn ?ײז װעט מאוכה זײער
 די זיף געגען אויםרײצען װעאען זײ אויב

 זײ מעשים. װיאדע זײערע םיט װעאט
 דער — און וױאען גוטען אין זיף נויטיגען

האואות. אין — עיהר
 אי פאאיאקען. די בײ יזיף רודערט

 די אי״עײ דאנען, פון פאאיאקען די בײ
 אין ה. ד. קרויךפויאען, פון פאאיאקען
אײראפא.

 מיט ארוים קומען םאאיאקען היגע די
 צײ־ אמעריקאנער די אין אנאגסען גרויםע
 געשטוײ ניט דערצעהאען זײ װאו טונגען,

 װעגען מעשות געםאויגענע גישט געגע,
 םראטעסט־באװעגונג גאנצע די אז דעם,
 װי... מעהר ניט איז פאגראםען די געגען

 אידישער דעד פראפאגאנדא/ ״דײטשע
 עס הײסט האפיטאא, אינטערגאציאנאאער

 דעם םיט פאראײניגט זיך האט זײ, בײ
 םון צװעס דער דײטשטום. םון גײסט

 הײן ניט איז םאראײניגונג דאזיגער דער
 פויצען׳ם אונטערצוגראבען װי אגדערער•
 זעצבסטשםענ־ געװאונענע און םרײהײט
 מען האט מאס״ גוטער ״א םאר דיגהײט.

 פאד־ ״דײטש־אידישער דאזיגער דער צו
 פרעס־ דעם צוגעװארםען אויף אײניגונג״

 דזשארדזש׳ען. צאיד ענגצאנד, םון יער
 הויפט־מיניסטער ענגאישער דער װי אזוי
 די אז דעם, געגען ארויסגעזאגט זיף האט

 אפ־ זאצ דאנציג האםעךשטאדט דײטשע
די צו רשות םואען אין װערען געגעבען

 שונא א איז <י אז דאס, הײסט פאציאסען,
 אידען זײ װי אנדערש ניט און פויצען, םון
 אפ אין איחם אויךי האבען דײמשען און

געװירקט. חינזיכט דער
 עם און אידיאטסטװע, איז דאם םיצא,

 דער אויןי זועט זי is האפעז, צו איז
 קײן םײנונג עפעגםציכער אםעריקאנער

מאכען. ניט אײנדרוק
 אן אייד אבעי ^אנוצעז פאציאקעז די
T קען װאס םיטעצ, א םיטעצ, אנדער t ?־p 

 אמעריחוד דעם צו צוקאעפען גיכער םיעצ
 די אז שרײען, פאציאתען די עואם. נער

 פא• די אז און באאשעוויקעס זײנען אידען
 טד פאגראמען קײן נים זײנען גראמען

 באצ־ דעם געצען מצחמה נאר אידען, גען
 מורא, אאגעםײנער דער בײ שעוױזם.

 װעצט דער גאר אין איצט הערשט װאס
 אצגע• דעם בײ באצשעוױזם; דעש םאר

 באציהט מען װעצכען מיט האס, מײנעם
 שײכות א האט װאס אצץ צו אומעטום זיף
 1א קאאר, זײן דארף באצשעװיזם, צום
 און װירסונג, א האבען קען טענה די אט

 וועדדגעשרײ אונזער םיט צאזען אונז
*וימםאטיע. אהן און היאפצאז

אי! ן ע ג י צ א איז טענה די אז
ד עס באוױיזען. ןוו פיעצ נויטיג ניט י  ז
 צוױשפ( אידען םך א םאראן אםשר נען
 תסיי אץ םיהרער1 באאשעװיסטיפע די

ן אאנד, אי ך וי סו ע ב n רוסאאנד א p h n 
 זײער אין ן ע d א ם אידישע די

 צום סימםאטיש גיט מאיאריטעט סער
 אבאר אנבאאאגגט װאס באצשעװיזם.

 אי• שטארקסטע די דארט זײנען פויצען,
 ״פועצי די ״בונד/ דער םארטײען, דישע
צן ,“a די און צמך  א

 באצשעוױספפ םאדטײען. שעוױסטישע
 אי« עס אבער םאראנען, פויצען איז זײנען

 בא־ איו עס װעצכע אז באװאוםט, ניט
 אפיצו אדער ארגאניזאציע אידישע קאנטע

 באצשעוױסכױפ זײן זאצ םערזאן אידישע
 קאםוניסטאן פויאישע די פויאען. אין

פאציאגןען. עכטע זײנעז (באאשעװיקעם)
אמת,. זײן זאצ עס װען אםיצו אבער

W םןי א זײנען פויצען אין אויך אז m
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ששיקעג־ 1אי לופט די װי פיתלם

ויז1

 איהר
? דיג

 דורכגע־ איז זי װייל דערפאר איז דזןס
מאג־פרעסע. דער דורך גאנגען
 סרןך די זיך ה*ש װאכען פא• לע«טע די

 לאזם און לופט דער *ו געט^ן געהם א סע
 פון רק אזרײבם זי ארויס. ניט ען3 םון זי

 יע־8 *רעקליכע לופט־פליחערײ. און לופט
 איבערגעפיחרם, עוין זי האם ערד די 1סע

 םאר׳טװארצט און בלוט םיט איהר באשסוגט
 ?צי איצם 1זי זי נעחםט מלחטודרויך. מים
 אין עלעםענט, ״אײנציגןן דעם ’לופט, דער

 אפכא־ געקענט גאך האט םענש דער װעלכען
 װעם קריע; געקסטער ״דער ^טעם. דעם סען
 מעחר ניט איז ז^ס לופט׳/ דער אין זײן
אזוין װעט ■רעסע די בלויז. השערח קײן

פאקט. א װערען ס׳ז^ל אז זארגען, דערפאר
0 0 0

 ששיקעג״ איז לופט די װי פיהלט איחר
 אי־ םים װעה, אידי^ען מיט פול איז זי דיג?

 פראטעםשען. אידישע מיט םרויער, דישען
 שטאדם פון זיך מראגט פרזיריע־פיוער א ורי
 פון *ראטעסט־פלאם צוקענדער דער ̂םטאדט צו.

 די סילם און האדץ אידישען צוקענדען
 איחם אין אוםעם. פון רויך דיקען םיש לופט

 פוי־ םון ששינק־גאזען די אריין זיך מישען
 פון גיפט־נעבלען די תירוצים, פוילע לענ׳ש

 אונאנגענעחםע די און בלבולים כמולםקי׳ס
 װעלכער אין םענסאןייע, דער פון נערוכען

ש פרעסע ענגלי׳שע דו  פאר״ טרויער אוגזער ̂ד
װאגדעלט.
 םיפד דיר םים װעש װעלש די און י#װייג
 הא:ען אלײן מיד װי «ו:; ntd* שװײגען.

 און בלוש ביז ליפ די פאלביםען נדסװיגען,
 גי*ט גאר אויך פרעםע די ה*ם געפװיגען,

 גענוג כעװען גים נ*ך איז זאך ךי געזאגם.
 גערװעןיוודיפרייצעגד, געגוג איגםערעסאגם,

גירקןלאגיע־ציחעריש. ;ןגוג
 אידיסער קאנדענסירמזגר ד״ןר װען אבער

 הארץ־ראםעו ענגען זײן געײסען ה»ט גער
 ברי• און ^רײעגדיג גאס אין ארויס איז א<ן

 איחר םון חיח פארװאוגדעםע א װי לעגריג
 ייז אריפגעכאים פרעשע די איחם חוןש :^רע.

 יי לאט*#ייװ וױ« םעלערלזגך אוין• געלעגט
םיט־געפיתל, פוגק קײן םאן• .p חעררי

 בא־ ברופמל-נײםראל 1 םימאטי *יםער קײן
עדײ ייוורע ^קייסי״• גאגזע די n חאגדעלט

 סעגםיםענטאל־ אזוי ח>>בען װאס פאריעלס
 '1חי ארםעניעז, חודבן דעם באזונגען ליריס

 םים באהאנדעלם פוילען חורבן דעם בען
 און *וריןכעחאלטעגקייט רעספעקטפולער א

 גע־ איז פאדערעװםקי׳ן צו װארגונג ז״ער
 םוטעד א פון םוסר זאנפםער דער װי װען

 שוין ״עס יחיד: בן פארצעדשעלטען איהר צו
 עס ליעבלינג, מײן פלויםען, קײן גי׳סש מעתר

 טײערען דײן *ו שאדען חלילח נ^ך דיר קען
טעגעלע."

p דאנלעןן םיר i,א^ער פרעסע, ענגליעע ־ 
 אײך, דאנקען ס«ר צי\ן^־יצעגי«. מיט
 דער פון פוליצער און ״טײםז״ דער פון *קס

 םון פזעפעלעך פארלוירעגע איהר ״װ*ידלד",
 סאראכ־ א מיט אבער סטאדע, אידיעער דער

דער םיט םעסםען נור זיך קען װאס טוגג,
צער. אוגזער פון גרוים 0 0 0

 שטיקענ־ איז לופם די רוי פיהלט איהר
 אוג־ פון גײסטעד n םיט פול איז זי 7דיג

 פרײאטג, לעצטען םאלדאםען. געפאלענע זערע
 אזעחנע םים זײ םען ה^ט דעי, דעקןןרײשען

 ארויסגע־ לויב־געזאנגען עדעלע און רעדעס
 גע־ זענט איחר עליזױם. זײער פון ל#קם

 ברידעד־ און גלײכחײם פיײמייט, פאר פאלען
 איחר פארזיכערט. זײ מען ד.*ש ליכקײם,

 דעט^קראטיע, פאר װעלט די פארזינערם ד.*ם
 n געםאכט האט איחר געז^גם. זײ מען ה«>ש

 םענסען־ א סעחנערע, א בעסערע, א װעלם
 געפרעהם זיך האבען גײסטער די װירדיגערע.

פליגלען., זײערע םיט אפלן)דירם און
 ז״ער אין צוריק גיט זײ װילען איצש

 דע־ די איבער עולם־התוה׳װען זיי רוח.
 דערצןן־־ פארםרויערטע, װערסאיל, פון כער

 איבעײ זײ ה*ט זיך ארום בליק א רענםע.
 זעחר פארדעקען רעדעס «עחנע די אז צײגם,

 חא־ רעדעס .*זןחנע די זין. חעסליכען א
 די װען לופט, דער אין װיברירט ג^ך בען

 פוי״ דעניקין, קאלםעאק, :פאקטען חעםליכע
 עגיפ־ קיןרעא, כיגא, ^יאנאז׳»־געזעץ, לען,
 פון אוישגעשטרעקט האבען אנדערע א̂ו םען,

 «לא;גען־קע• זײערע פריעדענס־געםויזעכץ
!ליגען I ליגען געקישעט: און

 היילינן 1נאניש ארי ס*נקםיםיםי,
 און עליזיום אײער אין *וריק געחם גסםוו^

 ד;ר ;אך קען גאש אײן גאר אוגז. פאר בעט
מענ׳יחײם־תעלפע.

1M

י

0 0 ס .
 איז לופט די װי פיחלט איתר

 *רײגגעבלאנזשצפ ה#ט דזעולאי דער 7דיג
 ארמ״ איז צײט־עקספרעס דער םאי. אין
 חא• װפגאנע! זײנע און רעלסען די פון טער
 דער אנדערען. אין אײגס ארײגגעקרנאש בען
 ווי אויבען צעםישט, איז העולם סדר
םעז•

רװעס געהען ןזוסטער סםרײקענדע  ̂־4' און ב̂ן
 | ארםי־ לוקסוס א געװארען איז װאסער :אדא
# דער׳תרג׳ט ערד־ציטערניש אן קעל. 1 5 0 0? 

 דמאור־ און י»װא אין םענשען אומשולדיגע
 1פו מדינח א װערם עסםרײך 1לעבט סקי

 װעיפ *ר*ביען און םענשען םיליאן זעקס
 ױילצן אין געהט ניגער .9 גרויסטאכם. א

 בעיען• מיסען געחט חערמאלין און ״יך אתן
 און װאשינגטאן אין זיצט קיגג סעגאםאר

םורםע. אין זיצט דעבה
 געזאגפ האט רגע, א אויף זיך באחאלם

 פאראיבעד, װעם צארן דער ביז נביא, דער
 א\ן אײנזאםער אן זיצען םענ׳» דער זאל

 שינך א אזא, צײט א ס׳איז װײל ^װײגען,
 גאנצען איבער׳ן טריח םנח א פאטום, א זאל,

 אג גענוג ניט נאך חאם װאס װעלפדקערנער,
*לאצען. ^וין זאל זי אז געצויגען,

ס ס ס
 עטיקער איז לופט די װי סיחלם איהר

 צפון־װינקעל אין זיך בדאדעלם עפעס דיג?
 םעחר דעד איז װאם קאגטינענם. אונזער פון

 םאר נעץ די כאפען זי װיל קענעדע? םיט
 אטער«• חארץ. דאס *רעקם אונז פיע? די
 עקס«ערי• אזעלכע פאר רייף ניט נאך איז קא

 פײג?נ א איז ױניאן״ ביג ״װאן םעגטען.
 זין• האט אריטעט1סאלי אזא צו אבער זאך,
 ווייפ גאך פראלעםאריאם אםעריקאנער דער
ארויפגעכאפם. ניט

^ ביג װאן I יוניאן ביג װאן פ ו אנ  ם
 עריי גיכער םען קען אסאסיאײעאן ש״שורערס
 או פון אכל דער אז *ײגם, אונז װארםען.

 אײ% זיר ענםװיקעלם םיםפעלס ענד ■ױר זערע
 וױ ■ראפאר*יע, דערזעלבער אין צוריק

 פאראוי אויןי קאםיםאליסטען די פון *בל
 פעחלם עס אז זאגען, מאנכע פאראויס?

 גוי די — מאנכע ■רעסע, נויםיגע די
- מאננע און .פיהרער  פי גויטיגצ די ־

 פבי tt? פעחלפ עס אז איז אםת דער גע:ץ.
 עבטען, דזןם ם«י[ .איך חוגגער. — סעלע

 אין בריח א גיט װאס חוגגער, לעטןזריפען
 דער אין שנײד א און געדערים
 פלן ^פײז־רויבער, דחםנות, 'חאט

 ירײזןן די ארויף ציח א םעחר נאך
חעבזןר! •*^ין

^ ־  ...V׳



t p n וױו «ז*ס o p מיו־צכטי־ א םאר
ע םארדען צו נינג ■ מ י ו י  ע ט ל א א

י f י | i ן ע ד ג ע ן ש צ י ױ  א
, ו » * ד ײ • • י א ^ ז מ ג נ מ ר ב ם ו  א

? &.■׳«•*•« ר ע ד ג י ו װאם מ d א' ip 
טע א אר•  איריעע קוילעז צו באחנבםי

ן קחנםער, אידישע םמורים, . ’ מ י  זײער ת
שע די אט נוטם? און האב  קצאסען אידי

ם נצוױס דאזי וייגאן באצשעוױסטיש. ני
קצאד, זעהר עם pm אידען אונז םאר ..

M■ עם או pm אוכטעו־ p אוטשנמנ־ ע נ י י 
מ  די.םא־ םאר בארעכטיטננ קײן כיזמ י

 אבער ;,p'M מגנען שחיטות אגתאםםע
 גע- רער f ותלם אזיםערציכער דער •אר

 נע־ גאר קעטפםע; *אאיאקען די או «רײ, ‘ :
 פאתזילכע;, אלץ װעם באלשעװיזם, pm י

W| באצונ אין לאנע אונזער איז דערםאר 
שלעכם. ועהר טאקע פױלען או

 טוען פאליאפע; היגע די װאם דאס
'i p, שון אפקלאננ אן ווי מעהר ניט איז 

 פוי־ די »אם פאליםי, אלנעמיינער דאר
אײראפא. אין אן פיהרט רענירוננ <ישע

פוילי־ דער פאדערעװםקי, האט אט
^ א פארעםענטליכט *רעמיער, שער ברי

אפעריקא־ דעם הואװער׳ן, הערבערם צו
 װעל- אין שפײדארמיניםטראטאר, נעם
 װעגען ביין און שטיי; לייקענט ער נצן
 ניט אזוינם נאר איז עס פאגראמע;. די

 אידער׳ ״עטליכע ז״נעז טאםער נעװען.
 א נעװען ראם איז נעװארען, רער׳הרנ׳עט

 באל־ גענעז קאםם^ דעם םרן רעזולטאט
םארנע־ טאקע איז פינםק אין שעוױזם.

 האבעז םאליאפען די .“,טעות א הומצן :
 ניט זײנען װאס אייען, אױסנעשלאכטעט <־'

 איז טעות » אנער באלשעוױקעם. סיץ 1י.;
 םלוזמוז א אין זאו־. מענשליכע א דאו
.*ריםיהלע״. *ו ז״ן ניט דאו מען פצן

ט |  שיט פאדערעװםהי :װארט איין מי
 ״באלשע־ שוײים: אויגען, די אין ואםד '

 האנ־ עד או צונ^בען, מװ ivrfאון וױום!״
------------פלגס-

 באלשעװיזם אז נוט, נאנץ װײם ער • #
« |  אינטער־ די םאר זארנ נרעםטע די איו |

 זיצען ײאם שטאאטס־לײם, נווציאנאלע <1
p 1מע איז דארט אז און פאריז, אין *יצט 

Mאיי־ יעדען זיין צו סוחל נענ״נט יצט 
, ס מ -  די נענען נאר קעכיפפט אכסטען |

באלשעװיקעם.
 די טא?ע דערין איז נעזאנט, װי

 אומע־ אידען די םון אויפנאבע שװערסטע
שלעכ־ זעהר ׳א איז לאגע ־אונעזר טום.

Jטא־ שלאכטעט מעז װאס נענונ, נים טע. י 
 האבען ברידער, אונזערע אויס סןגװײז

 נענען מיטעל א אויםשלאכטער די נאר $*.
|HIM .f, צו מיטנעפיהל דעם צושטערם װאס 

װעלם. אויסערליכער דער בײ טונז
ניט. מיר דארפען םארצװײםלעז אבער

 טאגנואט סון הייאא• ביידצ אין זײנען
ד נעתארעז אריינגעבראבט מ הן אי  םיי־ מ

נד־ זײ פון רעזאלוציצ^ און בילם ןןנד
 מיד p#3 5 נילם ארבײםער םיר םינען

םוימגד• םון אײנער װי ווענעער
ר טון עגדצ חנר ביי  ויצוכנ צוױיגמר ת

 נאותטגער, »ין האגגרע^ םען65 דעם פון
 tiM בילט 19,7141שוי םיר נעםינען 4918

ן םון רעזאלוציאנמ ו ״  קאנ־ סח חיימר נ
j jru ;טוי־ צויאכציג קארנע דיזע »[ או 
 רופען װאס pi5p 17 דא ויינען בילס זענד
 לעצםער דער םון ביל^ ארבייטער ןיך

 דעד בײ ציםערען די ניט סיר האבען זיצוננ
ע לעצםע די אבער האנט״ צז  נצותן pm וי
 םארטםען נעווען איז און קורצע א זעהר

 דאם בודזשענ^ דעם םיט נאנצען אי; כםעם
 די פאר באװיליגונגען געלם הייםט,
 םאכען דאח• רעגירוננ די װאס הוצאות

 ציםזד נענויע די יאהר. נעקםטען רעם איז
 םאכעז ניט וועלען זיצוע יענער פון רען
 שרעקליך דעם אין ענדערוננ נמיםע ?יין

 נילם ארכײטער פזן פראצענט קלײנעם
 שטעלט געהאט. האט קאננרעם יענער װאט

או פראנע די דארום זיך  :נרעסער םיעל נ
 דעם pM װאם טאסע עס קומט ווי־ז׳טע

 אאלײ די זיך ראבעז קאננרעם ה״נטינען
 ארביי־ די צו :עהם אוא גענעבען טישענם

 ארב״םער די אסאל םיט זיי האבען טער?
 אםשר האט ? באקוםען ליעב שטארק אזוי

 די אז איבערצײנט, ןײ טלחםה לעצטע די
 םון טייל וױכטינסטע די זײנעז ארבייטער

 אםשר, ויי האנען ? באפעלהערוננ דער
 י1אוי דעםאסראטיע פון טרױםוי דעם מיט
 נאגריעו* םיינערען א געתראגען װעלט, דער
 זוכען דארום און אונרעכט או; רעכט פון
 דעם אביםעל םארגיטינען צו איצטער זײ

 כלל א ! װאס איך װייפ ? ארנײטער
 וױלט איהר או :ה*ובען איהר דארםט נדול

 פאליטישעגס א פאר אורזאבצ} די נעפ־נען
 1אי זוכען ניט דאם איהר זאלט טהאםעז,

ר נעװיםע?, ןײן ת  אין נאר פרינציפעז, א
 עם אומרינגלוננען. אויםערע די

 צוױננען װאם אוטשםענחון נעוױםע זײן
 האבען םיר װען און טאן. צו דאם וײ

 נלײר טיר נעםינען זכרון, א•; כלל דיזען
 ארנ״• טיט חןגען דעם םאר אורזאכע די

האננרעס. הײנטיגען דעם אין בילם טער
True translation ft] .3d with the 

Postmaster at New York City on
June 6, 1919, as required by the 

of Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known as the “Trading with the 
Enemy A ct'׳

םאמעשלאנענע די םון מעהרםטע די  
האנד־ װאם אזעלכע וײנען בילם ארבייטער  

םאל צורימעהוםענע די װענע• בלויז לען *
דאםען

f? ײד t- איז ip «  םיגמל איינפאמר אז
 זאל םארשםעהן. dp קעז סינד א אפילו אז

 ארבייטם־ די םארקירצזע בלויז םען
מן נמהר און ציים מ מ  גוי־ זיין וועלען ג
 װען אםילו אינדוםטריע. דער םאר טינ
 \3tim םענאטארען און האננרעםלײםע אלע

 איך װאלם ארכײט דער צו נעחן ומלצן
 דזשאבפ זיי םאר םאכען נעסענט לייבט
ד ארבײם עם וואו פלאץ יעדען אויף ת מ  אי
 op םאמנן נעקעגם טען װאלט םענש איין

מן וחק צװײ גאשעםטינם זײן י¥לעז  נ
ט ארב״טם די םארסירצען נאר זאל  צ״
 •מד אפילו װאלם מזע חעלפט. א י1אוי

 כודטעס־ זײן זאלזזן עם אז מאכען ימנט
 can אויף םענשען םיער אדער דרײ טינם
 באשעפםמם איצטער איז אײנער װאס
 םארפירצע־ םון םיטעל איינעם דעם דורך

 זײ נעפעהלם שםונדען. ארבייטם די רען
 װירקזא־ און איינםאכער דיעזער אבער
 צו קינםטלױ זײ זוכען ניט. מיטעל םער

 לעזען צו זײ זובעז ארבײטען. נאשאםען
 באבםקע םיט פראבלעם ערנםטען אן

 ווענעז ביל א אריין דער ברעננם רםואות.
 אלע םון אבער יענעם, װעגען יענער דעם,
 אויםנעבלא־ אן אויס זיך לאזט בילם דיזע

איי. זען
 טעםעחש וײן אין פרעזידענט דער

 די םון רעכטע די װענעז םך א אוין־ רעדט
 נעזעצנע־ םאציאלע־ װענעז און ארבײטער,

 םונדאמענטאלע װיכטינע װענען און נונג,
 אין דעםאקראטיע װעגען און רעםארמען,

 אזעלכע נאך און נ#*ר 1אינדוסטריען,או די
 דאס זאל קאגנרעס דער װי אבער זאכען;

 קאנ־ הײנע גיט ער ניט. ער זאנט ברעעען
 זאגט זאו אײז בלויז םארשלענע. קרעטע

 באשטיםען זאל קאננרעם חןר אז יא, ער
 םין א עפעם נױרא, רענירוננס א עפעס

 פארס ,נייעם נעבעז זאל װאם אנענטור,
 אינ־ ;ic פיהרוגג ״m אין נײםט נײעם און

 םאר־ דאם הען װער נאר דוםטריע״.
 זיי־ אט סײנם? דאס װאם ריכטינ שטעהן

 װערטער, איינענע פרעזידענט׳ס דעם גען
:םאן דארױ קאננרעם דצר זאגט ער װאס

העל־ טערrא קען סאננרעם) (דער ״ער
 נענעז צו אויםנאבע שװערער דער אין םען

 אינדױ צו גייםט נייעם און פארם נייע א
 צוזאםענ־ בײם ארנאניזאציאנען םטריאלע
 םון אנענטורען םארשידענע די ברײגנען

 װעלכע מאכערס פשרה או; ראטהנעבערם
 איצטי- די דורך געװארעז באשאםען זײנען

 איצטינע די pc םיחרוננען שלעכטע נע
 ביים און אינדוםםריעז, םון םענעחשערס

 םעדע־ נײע א ענטװיסלצן און באשאםען
 אינ־ און עצות גענעז צו אנענטור ראלע

. םארמאציעם . .״'• .
דיע־ אויױ הוקען קאנגרעסלייט די און

םים ניט װײסען און רעקאםענדאציע זער
צו לייכט איז עם

 ■הא־ ריןזימן חנם םיט טאן. »י גער
ױ װאם םעםם,  אויםנעהוײ רא האבען ם

tin רעם אנב, חנרםאר, קוםט (?רעז־ים 
 װעלכער שרײבער־פאראיין, «רץ ^ <

 צו רוף דעם געגעבען צר׳פםער חנר האט
 םיר האבצן פראםןסם־באוועגתנ) חנר

 1« זאף: אײן נע׳אוצל׳ם װןגינסםענם
 םאנרא• די װענען רעדען מטמען תאט
 נע־ זיר םיהלען פאליאקען וי און טפן,

 איז דאם ־־ זיןי. םארטײדיגען צו צװאומען
 םים זיך םארםיידעען זײ טט, שוין

 נעװיסע א װירקען ?ע:ען שקרים שקרים.
 האט דאם םאל. אלע ניט אבער צײט,
נעזאגם. לינהאלן אײבחגהעם שוין

פראטעם־ די אז װיםע;, רארםען מיר
 או; אנהויב, דער בצויז נעװען זיינען טען
 ערשט זיר הויבט ארבײט אםת׳ע די או
 םיסטע־ א םיהרען פאליאקען די אן.

 צו צװעק מיט׳ן פראפאגאנדא מאטישע
 נע־ װעלט דער םו; מוחות די פארניפטען

 ענטפערען דערויף מוזען מיר אונז. נען
ן אזא פונהט םיט ע ש י ט א ם ע ט ם י  ם

 םאכען קלאר פון ט א pc קעםפיין
 םא?־ ריכטינע די ארױםברעננע; קלאר און

םע;.
 דער־ זײן אין םאר לעגט פאדערעװםקי

 אםע־ םוז האםיםיע א אז בריזסי, םאנטעז
 אונטער־ פוילען ?ײן פאוזרעז זאל ריקא
 די אט דארםען ר י ם לאנע. די זוכע;

 אז זעהן, און אויםנעהמען אױפפאדעתנג
 טאקע זאל װערעז. דורכנעפיהרט זאל זי

 l״p קאםיםיע אםעריקאנער א; םאהרעז
 רא־ םון באשםעוזן ואל זי אויב פױלע;.

 אוםפארטײאי׳טע באקאנםע, נוט יעלע,
 אוױי זיף טיר מוזען נירנער, אפעריקאנער

 זיין, זיכער םיר הענען ;םארלאזע; איהר
אםת. דעם איבערנעבען װעט זי «ז

 זײן םיט אםשר מיינט פאדערעװםקי
פארטוט־ צו קאמוםלאזש, — םארשלאנ

דײוױם ק. םעךי פח »)p* »יין אלפגאויע»ין (אן
mm— mmm **׳■״ זי ^־״־ עגנלײפען פון איבעריע
I נאםליעכ*) לעאן םון I

p e אן גג ם ײ מ

 גע־ דארטמז זײגען עס אוי^תווײקאציזג^
 ױני$ן םיט קןוערעסאײםע עט^יכע ווען

x< זײערע אין ביכצאך v m m ט»קע אםת 
 םאר ניט אײנעם םאכט ביכעא ױני^ון ד^ם
 נאך איבעדהויאם םאז, יוגיאן אםת׳ן קײן
 םון הזד»ענע דער אין ביכעיצ ױניאן ד#ם

.יאאיטימען א .  עכד דיזע האבען ד«ך .
 נעדארסט האחות לבל מוערעס^ײטע איכע
 דעם אין אדבײםער. די םאר זײן ױצא

 נאגצע א נעווען איז ק*מדעס אעצםען
ר א ב י י א ״ ״ ® ו ר  וועיצכעאיזבא־ ג

 קאערעס, פון טיטגאידמר 21 םון מטאנען
^ון אסעריקאן די וועםען צו עיי עד  אװ ם

 תוםען צײט יעדער צו געקענט ד»אט אײבאר
 דורכצוםיוד ovbv םרײען צו פאדערען און

 ג^נ״ איז איז נרוסע ארבײטער דיזע רען.
 רא־ מעהרער די נעװארעז. צובראכעז צען

 די אין דורכגעםאלעז זײנען זײ פון דיקאילע
 דער קיעטינג, עדווארד װאהצען. אעצטע
 ביל׳/ ^ײבאר ״טשי״צד דער םון נמוטער

 פון מראסער, ראבצדם מרכגעפא^עז; איז
 רע־• םארגעשאאנעז האם װעאכער אהאיא,
 אײנ־ קײצ׳^ע אױױ אײנענםהום גירונגם

 פון סופער, דורכגעפאיצעז; איז ריכטוננ,
 ; מינעסאטא פון ילאנדיז, ; װיסקאנסין

 אלע און יארס, נױ סקענעהטעדי, םון לאנן,
 פרעטענ־ געחאט נאר האבען וואם אנדערע

 פרא־ טיט שמעמט װאם עטװאם <1אוי זיעם
 דײ אין דורכגעפאלען זײנען גרעסיװיזמום

 רעאיד א געװען איז עם װאהאען. אנצטע
 *אנד גאנצעז איבער׳ז כװאיציע ציאנערע

 שטארק זיך שפינעאט רעאהציע דיזע און
 סענאט אין קאגגחנס. טען66 דעם אין אפ
 םאמעד געשיכמע. דיזעיצביגע גמװען איז
#פארד הענרי אײן געיצאםעז דארטעז איז

ז כמז זאמז, נביאות איצםער שוין מ
 1זײ וועם האערעס הײנםינעז דעם אין אז
 ארבײמער גערעםעגיש גרויסע א

 װאך ערשםער דער איז געזעצגעבוננ.
 זיי־ זיצונג זײן הא^ט קאנגרעס דער וואס

 כמהר מװ*רעז ארײנמנבראכם שױן נעז
 חרך מאיל אנחנרש אן װי בי^ס, ארבײטער

 סעגאט דעם אין אפיאו זיצומ. גאנצער א
n װאס שטאאטען, פאראײנינטע די פון i r 
 דערמאנעז זעלטען גאר זיך מען םלענט טען
 קלײנע אזעאכע נאר עהזיםםירען עס אז

 דאר־ אםיאו — ארבײטער װי מענשע^אך^
 גע־ ארײנגעבראכט אויך זײנעז'שויז םען

 צו זוכען וואס ביאם טוצצז א בײ ווארען
 ארבײטער. אמעריהאנער די כאםרידיגען

 קאנ־ דיזען צו מעסעתש ערשטעז דעם אין
 םאר־ די פון פרעזידענט דער האט גרעס

 נויטיג םאר געפונעז שטאאטע-ן אײגיגטע
 פונקט ערשטען גאר דעם אלס שםעיצעז צו

 ארבײטער די ארתונג טאנעם דער אויןי
 ארביײ די אז צײגען, סםנים אצע פראגע.

 זײן קאערעס דיזען בײ וועט םראגע טער
 אויב םראגעס, •װיכטינםטע די םון אײנע

װיכטיגםטע. םאמע די ניט
שטזך זיך מען מוז דאם זעהט מען װען

 די איז וואס ערשכמנם, פראגעם: צװײ
 דאס, קומט װי אאעם? דעם םון אורזאכע

 גע־ ארבײמער דער איז אמאיצ מיט װאס
 ? שטויםיצ״ םון ״אויבערשטע דאס ווארען

 ערװארטעז מען הען װאס צװײטענם, או;,
 דורכםיהרען װירקאיך זאיצ קאנגרעס דער אז

 די צטובה באמת זײן זאאעז װאם געזעצע
? ארבײטער

 װאס אז ווערעז, נעזאגט אויך מוז עס
 ארביײ דעם מיט באקאנט איז םען סעהר

 אצץ קאננרעס, אסעוײקאנעם דעם פון טען
 האבען מם װאם װאונדער דער איז נרעסער

 אר־ פיעא אזוי געטאן שאט א איצמער זיך
 בא־ איז מען מעהד וואס בייצס. בײםער

 םראקציא־ די פון םאציטיקס די מיט האנט
 יע־ אין געוחנהנאיך זיך בי^דעז װאס נעז,
 נרופײ םארשידענע די מיט קאנגרעם, דען

 באשא־ װערען װאם קאײזצאך און רונגען
 אי־ איציין, םא^יטישענס די צװישען םעז

 גוט באטראכט מען ווען נאד כערהויפט
 ?אנגרעס, הײנםיגען םון פערזאנאצ דעם

 םאוצ־ זײער פון נשתומם גאר מען װערט
 ארבע־ ״ברודער צום פרײנדשאפט לונגער

 קאננרעס, לעצטען דעם אין טארער׳/
 כאטש זײנען םען,65 דעם איז הײסט, דאס

 קאננרעסלײטע צאהל היבשע א געװען
פרעטענזיעס געהאט כאטש האבען װאס

מן ,״חנם מ זײ איז םאנ » קו י  װ
מ עס וױיס וױנד דער און געחן, א  ג

ע ם ש ר ^ ע ו ײ  ®אד ס
P קדות 1דײ נים םדאגסטו  /  f 

ע ״ ט י י װ ^ צ נ ד ײ  אד9 ם
מ• טראגען דען םיד דארטעז תי  Iק

קא•). פיחר *זיןו קרוין די א!
ע פ ^י ר : ע ל ע ד י י  1| די ם

 < טראנאן דארםען פיר וואס נאך ניט
נען?

ע ט י ױ ו מין ל. v ד י י ם צ
דאס ע ט ש ר ע
 < םדאנען צו — חכמה גאנצע די דאך
P . לעבעץ. םח אויגען די םאר נען

ע ם י י ו ו י צ ל ע ר ײ אץ• ם
ניט. דיר שטעה

ע ם ש ר . ע א ע ד י י  1זעחד מ
 n זאגאר — חכטח די םארשטעהען

מײסטען. אם דעם אין זיך נױטיגעז
ע ט ײ ו ו . צ ל ע ד י י  ערל ט

שארך. א געהערט ד״אב איך
דאנ , ל. v ד י י ם ע ט ש ר ע

 נעווען בלויז איז דאס ער. ניט
 הא< װעלכעס בלעטעלע, א פון שארך

 ארונטעתעפאמ איז עס אז חלום׳ט,
רויז. דער

ע ם י י װ . צ צ ע ד ײ  m ם
שױן. װארט

ע ט ש ר  tfnt ל. V ד י י ם ע
ױינן םיר ם. ה י א נאך מיר קען ו

װעל• דודך װאלד, * פא ׳•םעלם סצעגע די
ו ׳•ניידם עס כען ימזע־ 6 דייד זי

 ביידע פון רויזען. װילדע םי» קוםםממ וועג
 ד• געגענאיכעך איי<ע tpnytsr ײעג י״םמנז

 װאל־ זײ m אזוי ם״דלעך, צװיי אנדערע
 האבען ז̂י װארםען. איםיצצן אויןנ פזעןן
פ גאד  אנדעחנ. די *ויןי *ײנע גצקוקפ ני

 דאס קלײדער, אועלכצ מראגען םײדלזןך די
 קרוין, « צוגעבען דעם צו זאל סען װען

 זעחם קרמן, פ אחן קעגיגין. * םען װעדם
 ער־ די •ויערטע. א nt אויס זײ און מען
 קאי. אויפ׳ן קרוין g טר^גפ םײדעל ^זטע

 םימ זאנד1 אין קרוין g םו־אגפ *װייטע די
g ,םינע ntg עועס חאלטען װאלם זי װי 

ה6ז. yrrtgn קײן נים

ע ט ש ר . ע ל ע ד י י  (קוקענדיג מ
 געגענאיבער). ^טעחט וואס ם״דעל דער אויןי
װארטסטו? װעמען אויוי

ע ט ײ װ . צ ל ע ד ײ  װארם איו מ
לעבען. אױף

 ווארס איך ל. ע ד י י b v « ש ר ע
ןא י \ n*m----------------------------

 זאגם םען ל. ע ד י י מ ע ט י י ו ו צ
 גלויבסטו םאדבײגעהן. דא װעם ער אז

 דורכ־ דאנען דורך װעט ער אז טאקע,
געהן?

ע ט ש ר . ע א מ ד י י  געהט ער ם
וועגען. אלע דורך

ע ט ײ װ א צ מ ד י י  טעםענדיג6( מ
 באג/ך צו אום געלאםען בין איך ל).גע^

לעבען. גענען
ע ט ש ר . ע ל ע ד י י  םאר האסטו ט

? ניט םורא קײן איהם
 איך יא, ל. v ד י י מ v ם י י ו ו צ
 טא־ דערםאר און איחם, פאר םורא האב

 איהם געלאםען אזוי דאס אין־ בין קע
באנענעגען.

 זיך («ו ל v ד י י ם ע ט ש ר ע
 איהם געצאםען איץ־ ביז איר זעלבסם).

באגעגענעז.
ע ט ײ װ  ער אוז, ל. v ד י י ם צ

׳׳ ־ !מומם
ע ט ש ר . ע צ ע ד י י  א האסט ם

 הער- דאס צעכען. נים איז דאס טעות.
 די מיט זיך מריגען בלעטצעך די װי סטו

 אז רק זײ םרן םאדערען וועצכע װיגטען,
אװעהגעהן. זאצען זײ

 די און ל. ע ד י י מ ע ט י י ו ו צ
ניט. געהעז בלעטער

ע ם ש ר . ע צ ע ד י י עם אבער מ

 כמר יסורים, אוגז ער םארשאםט וועה,
 ס^- אוגז. טױטעט ער אונז. ער םערם

•׳'! 5 םדד. דעם װײסען םיר װען דען
ע ט ײ װ . צ ל ע ד ײ  װאסאת מ

f סוד? א םאר דאס t ן wkt
 איז ער אז ל. ע ד י י ם ע ט ש ר ע

 ?ר גוזױס! זיך האצט ער שקלאף. א
• I אנגעבצאתן שטאצץ, זיך כײ Jאי מ  א

 שמענײ ער וױיםט הארצען זײן איז טיעף
' און שמצאוי. א איז ער אז דיג, ן ^  ב
p ךײ\ וױיסען װאס יעגיגע, די םאר p b 
|: םורא. ער האט ,E

מ ט י י װ • צ ^ ד ײ ט ט מ ד  8*י
P? דצם! װעגצן םעהר טיר רץרצעהל דיר,
. ע ט ש ר v ׳ ל ע ד ײ  ן אאס די צו ם

p א ער איז סורא איהם םאר האבען r e* 
S קעגיגע םאר אבער ציםערט ער lP I 

י !גיגינעז
ע ט י ױ , ו ׳ צ . צ ע ד ײ  י דער^ און ם

- — םאר
ע ט ש ר  ׳?דערםארי< ל. ע ך י י ם ע

 ־ אוגו זאל ער אז היטען, זיך םיר דארפען
III קרױמז אונועחנ אהן זעחן ניט קײנםאל

ע ט ײ װ  I* צ. v ד י י מ צ
מן אצצ דיעזע דאם װײסטו 1נע א %ז 1

ע ט ש ר . ע צ ע ד י י  תאא דאס ם
 *יםאן סצתאר אצטער אן דערצעהצט םיר

KJיאוגמ פון טויער בײם זיצט װעצכער

. v ט י י ו ו צ ל ע ד ײ  םין 1אי ם
 איז אלעס? דאס ער װײסט װאנעז

 tיממ די* םון אײנער געװעז אמאצ אױך
קעניגע? זײגען

ע ט ש ר ; ע צ ע ד י י מ
 װאס די םון אײנער געװעז איז ער

םורא. בען
ע ט י י ו ו צ צ ע ד י י  מ

 f0** צצםןן אז געהצרט, האב איד דיג).
p|W טאסע ער איז שעהנער. א זעהר l 

 געומנרטו! אויד האב איך איז פארשויז?
 I םיאום״עו/ א זעהר איז ער אז םארסעהרט,

|0הא ער אז ;פארזעהעניש שרעחליכע א \ 
 זײנע אויף אז מויל, ברייט גרױם, א

 טד גיפמיגצר א שטענדינ שוועבט פען
 איאם בײ זײנען אייגען די אז צזנכטער,

 שפת חנר דאס און קאפ אין ארײן טיע^
 ער אמ דיסער. א איהם בײ איז נאז

שאוי^י א זעהר ער איז אדער אזא, םאהע

ע ט ש ר . ע צ ע ד י י ^װצסט ם ו ^ מ  א
 WV ער װי װיסען .װעסטו זעהן, אצײן
!אה אוים.

 ײד ®ארקירעײע• עס װאו (װײט
 wjtto.{ געחא ער צעבען. זיד באװײזט װעג

ם זײן מון זיעגער. g פון טריט  יני
m צעבען טיאוס׳עס. עםװאם ארויס rr■ 

 דער אין פונקט מײדלעך די
W ^אלם זונען־^םראחל סלעןויייכער png י 

HP t t יואם ׳סםײנער ם״ערע די p ' W

ס האט וואם ע  אלס נאטען שטיהעצ א מ
 װיצ- יחגזידענם אזן ממנש, פראגרעסיװעד

 איז איהם, םאר אניםירט זזאם אצײן םאז
 סאל- דעם פיז נעווארען נעשצאנעז אויך עד

 ניט זײט נעהם היינט נױבערי. דאט
 קאנ• דיזען איץ דוקא וראס ״סורפרײזד״

 פיעצ אזוי געטאן שאט א זיך האבעז נחנס
!ביצס ארבײטער

 צו איבעריג ניט זײן אפשר וועט עס
 םון צײנען װאס ציםערען אביסעלע נעבעז

 װענינ וױ האננרעסען, םריהערע אנדערע,
 נעשאנקען האט מעז אויםמערקזאמקײם

פראגע. ארבײטער דער צו
 3 געהאט האט קאנגרעס טער65 דער

 װעצ״ זיצוננ, ערשטער דער בײ זיצונגען.
 אפריצ מען2 דעם םיז אננעהאלטעז האט כע
זײנען ,1917 אקטאבער, טען6 דעם ביז

 דעם מאכען דערװײליצו אישו, די \9ל
 גאט זײנען פאליאקען די אז אײנדרוק,

שולדינ. נשםה די
 האאםען איהם דארםען אבער מיר

 אגײ צו זעהן דארםעז מיר װארט. בײם
 גע־ זאל קאםיסיע א אז דערפאר, םירעז
שנעלער. װאס און װערעז, שיקט

 מיר דארםעז זײם אנדער דער פון
 װע־ אסת דעם פארשפרײטען צו זעהן דא
 עס פיילען. איז לאגע אידישעי דער געז

 שװער. געהן אגםאנג אין אפשר װעט
 געלינגען סװי כל סוף װעט אונז אבער

 גלײכגילטיג־ פון װאנט די דורכצוברעכען
לינענס. פוילישע די םון און ?ײט

 ניט װי בעסער שטענדיג איז ן א ט
! טאז

 ערנםטע זעהר א איז פראגע דיזע
 זוכט קאנגרעס ת^ר און לאנד, איז אונז כיי

 סאל־ דער לעזען. צו זי װי מיטלען ערנסט
 ער װען דזשאב זיין םארלאזען האט דאט
 צאנד^ זיין םון דיענסמ איז געגאנגען איז

 ניט םעהר איהם צאנד דאס דארוי איצטער
 ניט איהם קען צאנד דאט אבער האבען,

 זײן צוריק איהם געבעגדיג ניט אפלאזען
 געהאם םריהער האמ ער װאס דזשאב
 די דזשאב. עהנליכעז אנדעחגן אן אדער

 ווערען װאס םיטצען די פון צאהל נרעסמע
 פריםארהעס. קאצםע זײנען פארגעשלאגען

 צוריה־ דעם העלםען צו זוכעז מעהרסםע די
 א — וױילע א אויןי סאצדאם נעקוםענעם

 לאזען דערנאר און — וו^צע קורצע זעהר
 אנדערע בעראט. גאט׳ס אויו^ איהם זײ

 שױן װאלטען װאס םיטיצעז םאר שלאגען
 ביײ צום װי, דויערהאפם, זײן געקאנם יא

 צום ערד סאלדאטען די נעבעז צו שפיעל,
 אבער םארמערס, וחןרען און ?ולםיװירען

 ארמ דעם אין ענדערונג אז פאדערט דאס
 װעניג זעהר און מענשען דעס םון לעבען

 אננעהמען װעלען ארבײטער שטאדםישע
 איז מיםעל ריכטיגער דער אםער. ריזען

 גע־ םאתעשצאגען ניט איצטער נאך״ביז
װארען.
 צוריס־ די װעגען םארהאנדעלט מען אז

 הא־ דארפען װעצכע םאצדאטעז געקוםענע
 םוז אינדוםטריע, דער אין פצעצער בען
 אנשלא־ אױך וועגם איח איז ^ייז זיד מעז
 אונ־ טיז םראגע אצנעטײנער דער אין געז

 םך א נעװען װןוצםען באשעםטיגםא.
 םאצדאםעז זײ װאצםען דזשאכס, צײדיגע

 פצעצער. זײערע געפונ*ז אצײן שויז זיד
 מרפאר איז סאצדאטצן n םיז פראגע די

 געגמ ניםא זײמן צס וױיצ ערגסםע, אזא
 בײ וואקסם עס אצעםען. פאר פלעצעד

 אינבאשעם־ פון צאד«צ די צאנד איז אונז
 קד עם סאצמטעז מעהר װאס איז מיגכת

 גרעסער^חנרט און 4גרעסעו אצץ צוריה מען
 אומערע צײדמ-געחצרם. סיז ארמאע יי

 דארום זיר דחוהצן פארזאתער שטאאטס
 סאכצז צו וױ <מ«, שםאאטם־מענערשמ די
דושאבס. צײדינע מעהר m ז«צען <גס

עט עסט מען װ#ום
 נייעם און פארם נייעם נעבען ״צו זאנען'

 נייעם דיזען צו.ברעננען װי #ובער גייםט״,
 בײ דזשאב לייכטער אזא ניט איז גײםט

 אננע־ ניט םאל p'p האבען װאם סענשעז
 נעזעור םאציאלער םון דענקען צו םאננען

 ניט םאל קײז איז עם װעםען געבוננען;
 אינטע־ די פאה לינהער דער אין געלענען

 פ^לה. כרײטע; גרויםען דעם pc רעסען
 םינםטער. דער אין איצטער זײ טאפען
 דער זײטען. אלע פון בילם מען טרןונט

 דאם װעט װענען נײע בויען זאל מען זאנט
 אנרערער אן ארבײטער; די םאכען נליסליך

 לײ־ די םאר דערפער בויען זאל מען זאנם
 װעט אלעם אז דריטעו״זצנם א געהער; דינ

 זיך נאר זצל מע; װען װערע; נעהאלםען
 צו באלאננען װ*ם ורעלדער די צו נעהםען

 נע־ וױ בעארבייםען זײ pm רענירוננ דער
 די אז םאר, נ$ר שלאנט םערטער א הערינ;

 דרײ אויםלײרען ז$ל רעגיחנג םעדעראלע
ט ר ע ד נ ו ן ה א י ל י ר ם א ל א  ד

 <ונ* סענען זאלען זײ כרי םטייםס די צו
 א ; ארבײטען שהל׳שע זײערע פיהרען

 צו נעלט געבען זאל םען נאר וױל םינםטער
 ז*לעז זײ כדי אונטערנעהםונגע; פריװאםע

 m ארבייטער.♦ טעהר באשעפםינען קענען
 מװיםע אנםאננמז זאל *לײן רענירונג די

 ז*ל אליח רעגיתננ די אז אינדוםטריע;,
 לײדען װאס די באשעםםיגעז צו טרײע;

pc גיט סייגער שלאנט אונפאשעפטיטגנ 
 נוםמ; םןילהצמען ניט דיוען אפילו םאר.

 פאר־ םארהאנדלע;. ניט כמן װיל םיטעל
 איי־ רעגירוננם צו טענדענץ יעדע העהרנ^

 פארשװינדען. צו צן איצם הויבט גענטהום
 מען געחט טעלענראםע; די און באהנען די

 אײןענםהײ פרױואםע רי צו געבען צוריס
 רענירונג n װעט אינרוםטריען נייע מער.
אנצופאננמן. װאנען ניט

 םעםעדזש זײן pm האט פרעזידענם דער
 *רנײט׳ןך »ז אנצוהערעניש, נענעבען »ויך

w iw באזונ־ םטײם יעדצן צו באלאננעז 
 די צרח; אלטע אן אױך איז דאם דער.

יידער «m זאנם, ג׳מיחנג םזנדצראלע

«לןם. געװען איז עס און זעלבע. דאם
װעלען מיר אויב :א*ילו מ?ן רע;ט6

 בי־ און םיליאנען געבען איטליכען דארפען
 קלעקען נים דאך אדנז װעלען םא ליאנעז,

 דער איז וועלם? דער םון או*רות אל?
 האט מלםד שלום־עליכם׳ס הלמאי, תירוץ:

 זװענען,8£6«ונדז אזבו!? י1ײוי געתאט דען
 םו- סים געװארפען ער האט דאך, איהר זעהם

ליאנען.
w א גים מוט װאס pa װע־ ^לום «ון 

געז?
 איצט ביז אונז בײ טען ה*ט אזוי אט און

 קא־ צווי*ען #לום אײנצוייהרען גזד»טרעבט
 1םע ווע« מסחמא און ארבײט. און ■יםאל
אייגייחרען. ווײטער אויןי אויד איחם

 אלםער דער לוימ — װעט דעםאלם און
 און אזאן״, g «ים לעבען װאלף א — נבואח

 װעט לײב א ארבײםעד; אן מים #ארטאן א
 g םים באם א און ציגעלע א סים ליעגען

 g אויף ריי&זען װעם קינד א ;גדעסער
 אזוי דעזײבער. א אויף £י:י«ער א און #לא:ג

זיין♦ עס װעט
 גע־ דאס מיהרען מען װעם «ותפות'דיג

 דזגי און אדבײמעןי זועט אײנעד אזעפם.
 די אין אמײען איהם פאר װעם צווײםער

 שנע־ געחן איחם זאל *רבייט רי כדי חענש,
 און סענט •אר די םאכען װעם אײגער לער.
 אן כלוװעז.gארםh זײ ײעם צװײםעד דער

 אסט8 עס װי ארבײם, סרן *וםײלונג אםת׳ע
תוים. גיפע צװיי צוויאזען עו
 — באציהוגגען פרײנדליכע חבר׳אזע, און

 גל״בהייט, זײן. װעלען — װילסאן זאגם
בריחנרליכקײם. און ירײחיום

 ?יין אײך ביי װעם ראקעסעלער און
 םים בא^ן^קען אײך װעפ גאש װען ׳סנדק

י• א ײעי »ין קד̂י  די זײן װע® אידענע י
 ״סא־ װאנדזדבילם׳ם אויןי חוייפדםחותנת׳טע

 קזך זיך וועט איחר יייז .#רטיסg■ סײעםי
 אין ״באנדלעך״ אײציזנ מים צולעגען נעז

w באסיע^ אײער w ײ זוי ה אין ?יך ב קי
םזןמעז. אײגענע יוי

׳ קלאסעז־קינ^! אויס
»י«ר «ארסיע»ט איחד װאס די אזן

U t t i k י ז י י י מ

מעאזח
 דעם האט מי־מד עי־ופ־עליבם׳ס : מײז איך
 םלחבזור^ געגען אנװענדען געװאי״ םיטעל

װיכםיכ. ניט יז שי איז דאס אבער
װען :נעז*כ= אזוי האט מלסד דער און

 איעס־ ער .װאלם ראמילד, גערוען װאלט ער
 דער מלחםוח. די צו לנד אן געמאבט *װיי

 שלאגט װאס *ןליעב יעוט׳זך־. א «כל?
 ער וואלט גו, געלט. צדליעב ? זיך םען

 אזוי זײ צו •װאלם *יז קיסרים די גענוסען
 מי־ א נאדיר םיליאן, א דיר gi גם:6געז

 אזלום און I זײן זאל «טיל — און לייז
I זײן זאל

אנצואװענדען, םיטעל דעם װי ארן נשוט.
 קאיימאל *װי׳יזח אזלום אײנצופיחדען כדי
 אײנ־ אײגענםליד ״ויז איד חאנ איבײט, און

 ug: אבעד אכדער^, ערגיץ עדקלערם מאל
.gnu’4 :אך עס איץ־

אײזענבאחךמאנ־ די :אזוי געװען איז
אײזע:־ די מים זיד חאבעז נאטען

 זיך ugn קלאסענקאםןי דעד כאחן־ארפײםער.
 איז ? געםאן מעז זזאט װאס איז צופלאקערם.

 צו ;ם6גע? טgח און געקזמעז דעגיערונ; די
בױ א אײך ngr קינדערלאך, : ארבײםער די
 באהן־םאגנא־ די *ו און ^רײז״! א זאלי

איבער־ װעלען סיר ;עזאכם: זי ט6זז מען
 אײך װעלען מיר און געש^ם אײער נעהנזען

אוז יראןיםי ביליאן א גאדאנטירען  װע־ מיר .
 און ביליאן א גזףשעעם «ום דערלעגען לען

 א אריעלעגען װעלען םיר און גארנים!
 אויסכעסע־ «ו כדי באחגען, די אין ביליאן

 *וריק אײד װעלעז םיי אז און זײ. רעז
 אײך יר0 װעלען כאחנען, די איבערגעבען

בקייצור, ביליאן... א חלואח א מאכען נאך

ececaaaj
True translation filed with the 

Postmaster at New York City on 
June 6, 1919, as required by the 

of Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known as the “Trading with the 
Enemy Act.״׳

 באציחונגען תבר׳אןע און שותןזת׳דיבע —
 ;ארבײטסגעבער און ארבײטןד «װישען
 קאסיטאל *װי׳יען «לום אײביגער כקיגוד,

ארבײם. און
 לייענט גיט. אז«אס איך װארם, םײן אוין״

 מעסעדז^ טעלעגר^י^ען לע«טען װילסאנ׳ס
זעהן. װעט איחר און קאגגרעס *ום

 צו געשטרעבט איהם פאר חאכען אנדערע
 נעלוגגען. :יט זיי איז דאס און *לום אזא
 דעם האבען זײ וױיל דערפאר, איז Dgn און

געןונען. ניט םיםעל ריכםיגען
םימעל. דעם םיר האבען איצם און
דעם, ויצגען אזא םעאוח׳לע א זא»אר

 עד אז אײנגערעדם, קעניג א cgn מען זוי
 קלײדער, מײערסםע די ײיז אנגעשאן איז
 טוטער־ א-־־ומגעגאנגען אמת׳ן אין איז ער בעת

 ארומגעגאנגען איז ?עניג דער זאו קעש.אנ
 פאר װאס *טאלצירט: האט און גאקעםער א

 הויף־ די און !טראגט ער קלײדער זעלםענע
 קע־ דעם געזעהן גאבם און םאג האבען לײט
 באװאוג־ איחם ה*בעז אדן נאקלטעז g ני;

 פא־אנט! ער קלײדער זעלטענע פאר װאס דערט:
 -y;rg: עזוושוועם מים ngח אלקDgi 8 און

 egn און גאס אין קעניג גאקעםען דעם זןוקט
עז די מים נעט^מאקעם  װאס ו־װ*,א :ל̂י

 האט מאל אײן ביז קלײדער! געםליבע *אר
 -g: חאם און קעניג דעם דערזעחן קינד א

 ארום געהם קענזג דער ?עחם, :n;gtp; אױו
 ילע־ זיד חאכען ילוצלונג און נאקעם!

 דעי״ חאבען לעא *יו געע«ענש אויגען םעגם
גאקעמקײם. קעניג׳ס דעם זעחן

 דורך אז זאגען, צו דערטיט םײן איך
ע און קיגדער וון לז^צען יי ם׳  םענ־ מו

 צו מײן איך און אםת. גאט׳ס רעדם ׳אען
 נעחםמ װילסאן זואס םיםעל, דער אז זאגען,

ig ווײ שלום אײגצוייתרען אםעריקא אין* 
אםאל שוין חאט ארבײו^ און קא»יטאל דען

 פון ערלויבגיע םנעציעלער דער סיט )#
 אויפצו^ידד רעכם דאס *אר^אסערין. דער
 אידימער דער אוין״ nynpg־i»’g דיעזען רען

 דער ־־־ ®ארפ^דין דעד צו באלאנגם ביחנע
איבערזעצער

 ברידער־אר־ בעורח, g אײך ברענג איך
 דאר־ :ים םעזזר «וין װעם איהר I נײםער

 און קעכ״עז ייקעםעז/ וןא סםרײקעז •ען
 דעם «עלםען [,songe דעם חאסען ןיעגען,

Dgn, ח דױס, ױגיאן חלען6צ$yzi\ טענות 
 אײערע פתנות געבען און ®יזזדעד אײעע *ו

־טשמרלײט.1שא
טאן, ד*נ^ען ניט מעחר סgד װעט איחר

 קלאסעך קײן זײן נים םעתר װעם עס וייל1
; OMp^ יריהעי y:gn] לום- דער בײ מיר» 
 דעס אפגעע^ט װײסט, איחד װי ׳קאנ*ערענץ •
 אךן *עלקעײקאט,י. דעם און «ע&קןןר-חאס%

 קלאסען־חאס צום זיד טיד נעמלן — נ/אי*ט
קלאסעו־קאכז®. אין ;

 יועלם, רדע אין אלץ װי האט, ogi ארן
׳ .lgt7: וױלסאן

j נביאות האט חנביא יאחןיח ;u;gTy און 
 נבואח, די ע^ילם '׳#ילסאז

| מען און :;עזאגם ngn :ניא דעד און |
 אן אין שזוערד די אינעי^מיעדען וועט

ן און אקער״אײזען.  זײנע אין tgn װילט̂י
 ענטװאפנונג. געפאדערם ױנקטען יערצעחן

 אז גם,6געז נביאות טgה חנביא «אזעיח •ון
« 'y i מון ארימס די אין ליעגען װעט לק6פ 
 קואזען װעם לק66 אײן וןא לק6̂ 1ײ«ע1«י

og. חאאען ןאון i .ם6ח אט וןא צװײטע 
דער און ציאנעדליעג.אג די :T*' איזור

W* ®וועט לןיאװ א ווײטעוי חא
ypjrt א םיט ngtr ײ א םים לײב א און* 
jfrp l ך און י ו ס•: דאס י ^אםיזא־ קו  דעם

»r ון» i p יגלוםפריע* — « * 1«5מ»י ז

 געזעצע מאכען דארןי באזונדער םטײט
 םטייטם באזונרעחג די ארבייטער; די פאר

ײ אז זאגען,  צו באהויפטען ניט סענען ז
 PK נעזעצע ארבײטער בעםערע םאכ^
 די pm עקזיםםירען עם ײי סםײטם זײערע

 ררע׳צען בתים בעלי זײעחג װײל אנדערע,
 בתים בעלי די טיט קאנסורירעז קענעז נים
pc די צוױשען און שםאאםען. אנדעמ די 

 דער װערט שםײנער םיהל געועצליכע צװײ
.צוםאלען ארבײטער . .

 ארבײטער וױכטינער אײנציגער חןר
 נעםאםם<עװא־ לעצטעגם איז װאם געזעץ

o p i3ip  pm ;p 8 נעװען איז i p•־שטונ 
 אייזענבאה; רי פאר םאג ארבײטם דיגער

 ײייל ניט נעות; אויך דאם איו ארבייםער.
dpcmp i p טהאן, געװאלם דאס האט 

p p j m i; ארנייטער אײזענבאהן די װײל 
 צװינ־ צו קראםט םיזישע די נעהאט האבען

w זײ נען ip. זיכער רארום מענט איחר 
i או וײן, p זיו נעהםט װאם קאננרעם 

 א-1ם 1בײםע1א י1 לען1האנ1םא 1איצםצ
 עפעם יא װעט ער אויב ,opinfp אין נען

D וועט ,1בײט«1* די לםובוז טאן p זײן 
 וחד נעצוואוננען וועט פר ווײל תרכאויס

p| צו pc d p םון ניט און אויפענװײניג 
,. ׳ איגװײניג .} ..-i ■ ■ a . > v



m® קל** ןויהער«ער1»ײמן »ן װי*
ז י ( איצ® י .tnrr

I ע ט ש ר • צ ע ד י י  ח*ט ער ם
!קרױנען אונזעחנ

ע , ט ײ ח ג * ע װ י !*ה ם
1 jr ד r א. ע ט ע ד י  געדענה! םי

n דו ל»נג װי געויכערט, דאן נ*ר ניזט 
״ן *גייבט  קײנטאא ט*רםט דו האר. ז

 שקאאו*, 8 איז ער אז םארגעסען, נימ
pat קעניגין. א ביזט וו אז

 ?יך (צו ל y ד י י מ ע ט י י ו ו *
I .(®זעהן ניט םיריק״גםאא טאר ער ןעלמ 

pnp. סײן אוזן
 !שששא א. ע ד י י ם ע ט ש ר ע 11̂

$ר !קומט |
ע ן ט י ױ ז * . ל ע ד ײ  איז ער ט

— שעהנער א מזזר
 אאנג װי .5 ע ד * י ם ע ט ש ר ע

שקאאױ. א איז *ד
ע . ; ט י י װ  צו־ (נים א ע ד י י ט צ

 איז ער ער*מער). דעד צו זיך ואנחןנדע
שעהנער. א תהר

ע ט ש ר . ע ל ע ד י י !אעבען ם
 ערד דער צו ביז זיך פארנײגט (לעבען

פיס). איחרע גיי
 צוםרי־ (א א v ד י י ם ע ט י י ו ו צ ^

jHjn.( !אה
J ע ט ע ׳ ר  איך אעבען, א. ע ד ײ ט ע

5w אפאאען. שיסעא א האבען
געה*רכזאם). זיך פארנייגט (לעבען

ע 1 ט ײ װ  ! אהא א. ע ד י י מ צ
S ע ט ט ׳ ר  פער־ און א. ע ד י י מ ע

| »1
|jS װיעדער). זיך פאתײגט (לעבען 

■ ■ x אוז א. ע ד י י מ ע ט ײ װ ! 
ע "1 ט ע ר . צ א ע ד י י  ן קאיי־ א און מ

 ; קוס־ מיס ארומגערינגעאט פאאאץ נמם
מעס.

M זיך). פארג״גט (לעבען
m j> ע ט י י ו ו . צ א ע ד י י  — יא מ

ע ט ^ ר  װיא איך א. V ד י י ם ע
’j l פאג־ זאל װאם פריגץ, שעהגעם 

 שעהנע םיר װעגען חאום׳ען פ»זירעז,
 טארט א האבען װיל איך און ?ו*וםוח.

 גע- זײן זאל טײג די און יאגדעס יםון
 אז זעה, און געה זאפט. טיט מנאטען

 זאכען. אלע דיעזע האבען באלד זאל איך
| |  און געה#רכז#ם זיך סארגיעט (לעבען |

 #װעקגעחן). צום אום «יך קעחרם
ע *'״ ט י ױ ו ! אה ל. ע ד י י ם צ

ע ט ל ר׳ . ע ל ע ד י י זעהסט? דו מ
 איז דאס• האנדאען. מען מוז אזױ אט

 איהם מיט אזוי װי װעג אײנצינער דער
 אופן דיעזען אױף נאר באגעוזן. צו ןיך

p|* אויח נים אױסקומעז, איהם םיט םען 
 צו זיך דו נעהם —־ איצט אנדערעז. ־אן

 דער סון רויז א ארויס רייסם (זי איחם.
 אךן זײט איהר ביי זיך געפינט װאס קוםמע
njrlt® פינגער). איחרע צװי׳סען זי

ע *____ ט י י ו . ו ל ע ד י י !לעבען ט
הא־ װיל איך ק:יע.) די אויןי פ«לט (לןןבען

 נאלד. םון קלײד א נען <
אונטערטעניג). זיך פארגײגט (לעבעז *
ע \ ט ט ׳ ר . ע ל ע ד י י !יא ם

 ארוגטערגעבועענעם זײן איבער (און
 דעם פון מיידלעך בײדע פרעחליך ל«כען

אונטער). לײכם אזוי זיך גיט ער <ואס
 איך און ל. ע ד י י ם ע ט י י ו ו צ

 איך װאו גערטענדעל, יולײן # האבע[ וױל
 װע״ טראכטען און ^םאצירען קענען װעל

 טרוםפײטען. םון ׳&אלען דאס נען
 זיך). פארניעט (לעבען

ע ט י י ו ו . צ ל ע ד י י  איז דאס ם
םיטעל. פײנער א

 צוריק (רופט ל ע ד י י ם V ט ש ר ע
 איך געד.ן•) זיך לאזט ער׳ װען עקלאן״ דעם
(לע־ ל,ריע;ס־פערד. גראהען א האבען װיל

ן 4  א אויך מיר ברעגג און זיך.) פארנײג מ
 ןיא לאקען גאלדענע טיט :/,פאז קלײנעפ

ט <וי ' באק. אין חךגריבעלע א |
 און הכנעה׳דיג זיך פארנײגט (לעבען

געהי). צו אן •אגגט
ע ״ ט ע ׳ ר ל צ ע ד ײ  (רוםענדיג מ
v (פאי־ !לעבען האנד). םיט׳ז צוריק איוום 

 ערנסטער אן מים צד גיט און ויך %-.מראכם
חן־גריבעלעך! ;:װײ מיט «ינע.)
 א און ל. ע ד י י מ ע ט י י ו׳ו ,א

ד ןםמענעם  א טיר .ברענג !האלדבאנ
ם ע ענ טינ מ ת !האלדבאנד ג

(אװעקװאר־ ל v ד י י ס ע ט ש ך
 אויס־ װאס נאר האט זי װאס רויז די ריג1|׳§^

, רױז. פדיעע א און •יסען).
# מז ■ לן  ער־ געהן װיל זיך, פארנײגם (

 עטי־ מײדלעך בײדע *ליחות. דאש וילען
 זײער צוליעב םרײד און גליק פון ייד 1מ

ערפאלג)• ייסץי
ל. ע ד י י ם ע Dtr־n ע ־:
 אפ). זיך «טעלם (לעבען ׳'

t f j ל. ע ד י י ם ע ט י י ו
םאן? 1

Jfע ט ש . ר ל ע ד י י ם  
t

׳׳ __________

 ^נעלע סי® צו איחר צו געחם (לעבען ;
«י כאוט באוועגזנג חאסםי.גער א םיט

 !לעבען

 נעה־ װאס

אהער קום

ל א פ ם ו ע פ ן ש י .8ל6 א . . ן ע ם
ן . פו ר י ע י ר »

 װילדער, « םוםעל, « יללה, « שרעק, «
 ;פײן פון נעקארטשעט «לע פנים׳ער די
 מען,8פל אין געװיקעלט שםעהען זײ געםלאך, די
 — מאםען » רופען און קינדער אום לויםען עם
ארײן. שטעדטעל אין ם י ח צ ו ר די זײנען עם

 קינדער, די זוכען און טאטעם אום פליהען עם
 ־ ;יאםער־געוױין א היםעל צום זיך טראגט עם
 לאקען׳ פעך־שװארצע םיט טעכטער אידישע און
̂קען םליהען זײ םאר׳םם׳טע, װי אזוי  — צושר

!שטײן א ריהרען קען װאם בילד שוידערליך »

 רוצחים, די פון הענד אין טאכטער א צאפעלט שויז
 פרום, אי ליעבליך, אי טאכטער כשר׳ע »

 חױת, פון נעגעל די אין טויב » װי אזױ
 לױוח, טויזענד צו װי אזוי יאמערמ םען
אום... קוםט טאבטער אידישע א װי זעהט מען

 מאמע, די זיך באוױיזט טשוגע וױ האלב און
 ;םוט און צארען מיט רוצחים די אױף פאלט זי
 נחםה, םײן אפ ״לאזט :קולות מיט רעװעט זי

 נשםה, מײן טרײםט, מײן טאכטער, אײנציגע םײן
בלוט!״ םײן און פלײש מײן אוצר, מײן לעבען, םײן

 — מענשען!״ ראטעװעט א. מאמע! ראטעװע א,
 קול; נחםה׳לעס ציטערט עם אימה םיט
 אבר, יעטדוידעם איהר פלאטערט עם >ג־ן צוקט עם
 קבר, פון שאטען םיגסטערען דעם שוין זעהט זי
שטאל... װי פארגלױוערטע שװארצע די אויגען, די

 בעטען, קײן ניט העלפט עם װײנען, קײן ניט העלפט עם
 !גליק אײן־אײנציגער טאםעם דער איז טויט
 נעפאנגען םאמען די רוצחים די נעהםען איצט

 געהאנגען״. װערען םוז טאםע ״די :שרײען און
שטריק... א זיך װײזט עם פעטליע, א זיך װײזט עם

 מאטע, אידישע די העננען צו םען שלעפט אט
 ;קױט םיט איז באדעקט שװאכער, דער קערפער, איהר

 יללה, שװארצע די זיך צוטראגט שטארקער אץ
 קללה, נליהענדע א שטעדטעל ם’אינ זידט עם
טויט... דער שטיבעל יעטװידען אין לויערט 'עס

 םאםע, אידישע די לופטען אין שוין הענגט אט
 בלאם... איז פנים איהר קערפער... איהר צאפעלט עם
 זיך, צדרײםט תליה דער פון שטריק דער פלוצים.״ און

גאס... דערי אין האלז אויפ׳ן שטריק טיט׳ן לויפט זי

 פלאםען; אין און בלוט אין שטעדטעל דאס אום ם׳קוטט און
 םוף. קײן ניט בלוט אידישע דאם צו נעהמט עס
 םעםער, דאס ־אי האק, די אי זון דער אין בליצט עם
 — גרעסער דוערט שחיטה די װילז־ער, װערט שהיטה די

!שטראף קײן װילדע, די רוצהיט, די אויף ם׳קוםט און

 פראגע. א םיך פרענט עם יםורים, פון ס׳הארץ און
 ? דא דען ענטפער אן פראגע דער אױף איז צי
 שװײנען, דארט היטעל אין רחםים״ ״בעל דער קען װי

 ? שטייגען העכער פאלק זײן פון בלוט דאס ער לאזט װאם
ב־ און פ׳ ר איז א ע ״נ ----------------■׳’ניטא הימעל אין ק

 װאש קײטען גאלדענע די פון אײנע אי־וגטעי
האלז). זיין אייף טראגט עי

ל V ט י י װ צ ע ד י י (דערשרא־ מ
? טאן צו זאך אזא װאגסטו װי קען).

ע ׳ ט ט י ר . ע ל ע ד י י דײ־ װאס ם
 צונעהטען. טוזטו דאס זעהען, אוינען נע
 פון שלעפם און האנד זיין אן כאפט (זי

בראנזלעם). א ארונטער איהר
ע ט י י ו ו ל צ ע ד י י  (דערשרא־ מ

! אה קעז)♦
 איצט און ל. ע ד י י מ ע ט ש ר מ

׳ !נעה
אב) (לעבעז

 אבער ל. ע ד י י מ ע ט י י ו ו צ
— פארװאס

ע ט ש ר . ע ל ע ד י י  ה^ט אעבען מ
 פארשטעהסט, דו בעטלער. ?ײן איעב ניט
שהלאף. א אלײן איז ער

 איז ער צ ע ד י י ם ע ט י י ו ו צ
!יצעהן אזוי

ע ע\ ס . מ צ ע ד ײ אבעדמאר- ם
m ₪ L  . > . . . .  ,

 דיע־ ־טקלאױ... דיי! איז ער אז ניט, נעס
 איז קוסם) דעם (באריהרט רויזעךקוסט זער

םארנעסען. האט װעלכע ל^ניגין, א
ע ט ײ װ . צ ל ע ד ײ  איך !אה מ

״ יעױן... פאריטטעה
ע ט ט י ר ל ע ע ד י י (אנוױיזענ״ מ

 ̂ זיזן צו עיינען ײעלכע כײגער, אזיף דיג
 זיך געפינען װאם קוסטעס, די פון םייל
 פון כײגער די זײנען דאם װעג). פאזע

פארגעסען. האבען ײעיצכע אנדערע,
 אבער ל. ע ד י י מ ע ט י י ו ו צ

!יטעהנער אזא איז ער
 אזוי בלויז א. ע ד י י ם טע ש ר ע
הערשעריץ. זײז ביזט דו װי לאנג

 ער און ל. ע ד י י ט ע ט י י ו ו צ
!גוטהארציגער עדעאער, אזא איז

ע ט ש ר . ע ^ ע ד י י  אזוי בלויז מ
 םורא איהג^הײן פאר האסם דו װי לאנג
ניט.

 דו און ל, y ד ײ מ ע ט ײ ו ו צ
—i ארונמערגעריסען איהט פזן ד^וסט

־ ׳ ׳ -.־־־J, ׳.< י , \ , y ן r,  ! i־ • ? — י״ ׳. * _י י
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םרעגנ.ש ױי\ םוז אײנעל

מז חעמנז (וײ כ חנ  »ון גע*רייען »ון ק
 ן8 ע*עס סםרא^עט װאס קול ^פמ־זנגגען »

מעג^ען). עולם »וגזיכםבוזרען
ײ ו ו ע צ י ט צ. י ם ע  איז װאם ד

דןוס?
y ד מ־יי ע ט ש ר v .מען ! קום ל 
 איהר (^לעפם !זעהן ניט אונז טאר

 גע־ װאס קוסם, דעם הינםער באגל״םעריז
ביחנע). דער פגן זײט ב״ם זיך פינם

ע ט י י ו ו ו צ ל ע ד י י  װאס ם
? ט$ן אונז םיט דא מען װעט

ע ט ש ר . ע ל ע ד י י ש ם ש !$ש
 ער !זעהן איצט דיך ך$ל ער װען אה,

 צײכען ערשטען דעם ^טענריג נאר זוכם
שרעק. םון

 װאס און א. v ד י י מ ע ט י י ו ו צ
? ׳טרעק םון צײכעז ערשטער דער איז

 איז ד^ס ל, ע ד י י ם ע ט ש ר ע
— געדאנק א

 ער קען א. ע ד י י מ ע ט י י ו ו צ
? געדאנקען אימיצענם זעהן דען

ע ט ש ר  קען ער ל. v ד י י מ ע
• ׳פרעק. פון געדאנקען זעהן ביצויז

ע ט י י ו ו . צ ל ע ד י י  אפילו מ
 געדאנקען דיעזע באהאלט אימיצער װען
? זעאבסט זיך פון

ע ט ש ר , ע ל ע ד ײ  דאן. אפילו ם
 ־W פיעל נ^ך זײנען װערטער 'אבער
 זאגען, מיר װען געדאנקען. װי ליכער

 נאך מיר װעלען #מורא האבען מיר אז
 װאס אלעס װײא האבען, מורא םעהר

 עס געהט װערטער, אין באיפאפען מיר
?ערפערס... אונזערע אין ארײן

ן ע מ י ט ר ש ע ט נ י ע ה  1ד
 רחםנות, !האר ננעדיגער ׳אה ע. נ ה י ב

האר! ננעדיגער
ע ס ש ר . ע ל ע ד י י  גע־ דיעזע מ

 בעטען דיעזעס געװאיצדען, און שרײען
צו״ װערט ער איהם מאבט דך

 װי באדיענלר. גוטער דער באיצעװעט,
 זײן אויף געהא^טען װערט ער *אנג
— פאאץ

אוין״ פאלט און מ^ן א אן קומט (עם
 לעבען, אויף «רעק מיט קוקענדיג קניע, די

ביהנע). זײם יענער םון זיך געםינט װאס
ע ס ש ר ל ע י ע ד י י  זיד (גנב׳עמ מ

 ער אבער זאגט). און מאן צום אונטער
 זעדר שקצאף. א װי מעהר ניט דאך איז
? שקאאח א איז ער אז ׳ניט דען סטו

 גיב ? זאנען דאס קענסטו װי ן. א מ
 פנים! שרעקאיכעז זײן אויף קוק א נאר
 זײן געזעהן האט װאס אימיצער, דען קעץ

 און האר, א איז ער אז צװײםאען, פנים,
האר? שטרענגער א

 קען ער א. ע ד, י י מ ע ט ש ר ע
 אלײן דו װען סײדען האר, קײן זײן ניט

דיר. איבער הערשער א פאר איהם םאכסט
 $יז געזאגט? האסטו וואס ן. א מ
הא? ׳אטת דאס

 עם יא, א. v ד י י מ ע ט ש ר ע
 קען מען כאטש אטת, איז עס אםת. איז
װערטער... דורך איבערגעבען עס

 ם#לם אויפחויבען, זיך (װיל I א מ
 איר יא׳ קניע)• די אויןי צוריק באלד אבער
 געהט אבער אמת. איז דאס אז זעה,

מיר. פון אװעק
ע ט ש ר א ע ע ד י י  (באה^לט מ

! אה קוםם). דעם חינטער וויעדער זיך
 t םיט ביהנע. די דורך געהם (לעבען

 ער םרײבם ״ל^ק״ען״ םיעלע ז ®ו ק#נפמזיק
 םון עולם צוזאמענגעדריגןםען א זיך םאר

 אײנגע״ געהען װעלכע םרויען, און מענער
 מאנ״ זײן קועען און קניען זײ בויגען.

 בײז« אזן אפען ברײם איז מויל זיין םעל•
 נ^ז-לעבער די ארײגגעםאלעז, אויגען זײנע

 פארזעהע״ # װי אוים קוקט ער צושפרײמ.
ניס).
 אי־ דײנע מיר גיב העי, ן. ע ב ע ל

 דאס איז !אידעאצזון דרײ !דעאאען
? האסט װאס.דו אלעס
 לעבען״האט דאס ן. א מ ר ע ג נ ו י
אידעאלען. מײנע אװעקגערויבט מיר בײ

 אויך ער האם מיר ר. y ט י י ב ר א
בארויבט.

 האב איך אבער ן. א מ ר V ג נ ו י
װעניג. אזוי געהאט זײ

 אר־ װעפט דו אויב ר. ע ט י י ב ר א
 ער װעם מעהו/ האבען צו אום בײטען

אװעקגעהמען. דיר בײ אויך דאס
 צװע^ מ»ן). אלטען $[ (צו ב V ל

 ארבײטען זאלסטו *נאכאנאנד שטונדען
 םײנד. האםט דו װאס ארבײס, אן בײ

 אר״ אן בײ ארבײטען זאיצסטו שמונדע א
 דײנע כדי ליעב, דיר איז װאס בײט,

 דײנע אום און. םריש זײן זאיצען װאונדען
שארפער. זײן זאלען שמערצען

!תזםנות האב ן. א מ ר y ט ל א
 םאר• םיך גרױזאםי אזוי נימ זײ

ליעב!. םיר איז װאס ארבײט די געסען

(ילו<

’V • " ? %'־

(בליגדער)• בעדתמ ראזע פון

?זטיםבארעכפזיגטער אלם פתי יד
 פאליטי״ א — װעהלער בירגעריאון

!רעטעניש שער
״ /  ־1P די װעם בירגער טיפ א פאר װאס

 אמעריקאנער פול-בארעכטיגטע פענדע
 װי ? פארשטעאען זיך מיט פרױ־בירגער

 ביר־ נײע איהר אויסטצעז זי װעט אזוי
 איהר פון אינםערעסען די פאר געררעכט
 אינטע־ די פאר *ח געשלעכט אײגענעם

נעזעאשאפט גאנצער דער פון רעסען
? בבאא

 הײנט פארשאפען פראגען דאזיגע די *
 און דאגות אומרוהיגקייט, ביסעא היבש א

 קרײ־ פאאיטישע אאע אין קאפ־דרעהעניש
 פיהאען, פארםײען אאע אאנד. פון׳ם זען
 פרױעךװעהאער, מיאיאנען נײע די אז

 דורך צוקוםען גיכען אין גאר װעאען װאס
 סאפרעדזש פעדעראא פון׳ם אננעײונג דעי-

 אן אויסאיבען זיכער ײעאעז אפענדמענט,
 אײנ־ פאאיטישען אוטנעהויער־גרויםען

 רעגירונגס־םאשײ גאנצער דער אויח פאום
 איז עס װי אזוי און אאנד. פון׳ם נערי
 פא־ װאסעדע פאראױסצוזאגען, גרינג ניס

 נײער דאזיגער דער ענדערונגען איטישע
 ניט וױיםען ארויסרוםען, טװע אײנפאום

 אזוי װי און 9װא מיט פארטײען אאסע די
 וױדער- קענען צו בכדי צוגרײטא* צו זיך

 פרױען פאאיטישען קומענדעז דעם שטעהן
 אדױס־ זיך חאיאה זאא ער אויב אײנפאוס,

 פארטיײאינ־ זײערע פאר שעדאיך װײזען
טערעסען.
 די װאו שטאאטען, סך א אין אטת,

 פרי־ פון נאך שטיםרעכט־ האבען פרויען
 באטײ־ TW ןיך זאבעז1 זײ װאו אץ ׳הער

 װאהא־ מעחרערע אדער אײנעם אין איגט
 ניט באטײאיגונג זייער האט קאכיפעינען,

 איבערקע־ פאאיטישע שום קײן געפאכס
 בא־ קײן אפיאו געאאזט נ*ט און רענײטעז,

 געװעהנ־ דער אױף צײכען טיעפעז זונדער
 באטרעפענדע די פון פיהרונג איכער

 דער־ אבער שטאאנדאדםיניםטראציעס.
 אזוי או געדרונגען, ניט כאא נאך איז פון

 װײטער־ אאע א'ן אויך אפגעהן עס װעם
f װאהאען. דיגע

 װען איצט, ^יז אז געדענקען, מוז טען
 :אר שטיםרעכט געהאט האבען פרויען די

 שטאאטען, צאחא באגרעניצטער א אין
געקענט ניט און םארמ^ט ניט זײ ה$בען

 נאציאנא־ םאככדהאבענדע חיק פארםאגען
 און, ארגאניזאציעס, אאאיטישע‘ אע

 באזונדערע די אין אויך זײ זײנען םםיאא,
 ארגאני־ שוואך זעהר נעוחגז שטאאטען

 אוםארגאניזייט. אינגאנצען אדער ^דם,
 דאם שטאאטעז אײגיגע איז איז אזה, חוץ

 אונטערײארפען גופא פרויען־שטימרעכט
 װעאכע באגרענצונגען, םעכנישע געוױסע
 פאד־ באדײטענד פאאען סך א אין האםנן

 אפיאו פרויען־װעהאער צאהא די קאענערט
 שטיכד נאמינעא זײנען פרויען װאו דאו־ט,

בארעכטיגט.
#איצט זײן עס װעט אבער אנדערש

 פרױעךעטאנציפאציע פאאיטישע די װען
 וחד שטאאטען פאראייניגטע די אין װעט

 פא־ װען ;סטאנדארד נאציאנאאער א רען
 פרויען פאר גאײככאדעכטיגונג איטישע

 דורכ־ געזעץ פעדעראאעס א װערען װעט
 קאנסטיטוציע םעדעראאע די װאס דעם,
 בא־ דער אױט װערען אמענדירט װעט

 אנםהאני׳ירעזאאוציע, ב. םוזאן ריהמטער
 בא־ עקדסטירענדע די אפ שאפט װעאכע

 די אין פרויעךרעכט די אין גרענצונגןן
 אװעק שטעלס און שטאאטען, באזונדערע

 שטא־ אלזג אין פרױען־שטימרעכט דאס
 אײנאדטיגען אן אױן* לאנד פון׳ם אטען

 סאפ־ דאזיגער דעד װען ׳איצט באזיס.
 װע־ אנ^נוסען װעט רעדזש־אטענדמענט

 אין אנגעוױזעז האבען מיר װי (און, רען
 איז ײאך, אעצטער פוץ ארטיקעא אונזער
 ספק רןײן קײנעם בײ מעהר שוין היינט

 אנגענומען װעט אטענדטענט דער אז ניט,
 .אי־ פרױען־װעהאער די װעאען װערען)

 אמאני־ זיכער זיך אאנד גאנצען בער׳ן
 פון פיהדערשאפט דער אונטער און זירען,

 קערםעד־ נאציאנאאע טעהר אדער איינער
 צײט קורצער א אין װעאעןיזײ שאפטען

 פאאיטישע שטארקע און גרויסע א װערען
 ׳ײעט מ״ינונג און װארט װעמענס טאכט,

 :אד, װערען, אויסגעהערט מוזען נאר ניט
 אויסגעפאאגט און אנגענומען אױך אפשר,

װערען....
ארנאניזא־ אזא פאר פונדאטענט דער

 דער אױן» געװאדע; געאעגט שוין איז ציע
 נאציאנא״ דער פון קאנװענשאן אעצטער

 אפנע־ איז װאס פארטײ, אערסאפרעדזש
 אין אואיז, סט. איז געװארען האייטען

 סאנװענשאן יענער אויח .1919 טעדץ,
פון אעע א געװארען געגרינדעם איז

1'?m n
PM תאמ וועאמ טערס״),

 נעגען ארויסגמיוםעז מוואחגז, געגרינדעט
 די םון םיהרע^ די םון צארן דעם זיך
 חאבען װעאכע פארטײען, פאאיםישע טע
 שטארק םרויעךאיגע נײער דער םאר זיד

 *ניט געװעז איז םורא די דערשר^חען.
 םון םאדערונגעז און פראגראם דער פאר
 איצםיגען איחר אין איגע; נײער דער

 אזוי גארניס אעע די איז פראגראם
 פון אידממ V גאר ראדיקאא. מורא׳דיג

 פרריעךארגאגיזאציעס פאאיטישע גיינדען
 פא״אײ״ דורך צװינגען, צו צװעק םיט׳ן
 איצטי־ די תרעםטען, אתאגיזירטע ניגטע

 די דורכצופיהרען מאכט-האבער ' גע
 םאדע־ פאא׳יטישע באשטיםטע פרויען׳ס

 װאפ ;עווען, עס איז דאס אט — רונגען
 אויף טױט־שרעק א ארױפגעיאגט האט

 זײ פאלשײען. אאטע די פון פיהרער די
 סו־ױעך פאאיטיש^ו אזעאכע אין האבען

 גע־ # דערשמעקס פשוט ארגאניזאציעס
 פאאיטישער איצטיגער דער פאר פאהר

פארםײען. זײערע פון הערשאפט
׳ניט ײאונדאר קײז דעריבער, אי̂ז עס

 פאאיטישע אזעאכע װען #אצי:ד רואס
 דער םיט װעאען, פרויען־ארגאניזאציעס

 אםענד־ סאפרעדזש פון׳ם דורכפיהרונג
 פאגאנ־ זיך רעכט אנהױבען ערשט ׳םענט

 זי־ מאכט, אין שטייגען און דערצובאיהען
 אא־ די םון װעגװײזער און פיהרער די צען
 האאטען זארגמן, אין^הויאע פארטײען טע
 הבח־ דאנערשטאג טאנטאג'און אאע אפ

 װעגען זוכען און באראטונגען, גתחכטה
 אפצר װאט סיט און אזוי װי מיטאען, און

 ײאהסענדע די .באהערשען און _שוואכען
 ווערט זי אײדער פרויעךמאכט פאאיטישע

שטארק. צו און גרויס צו
 זוכט פארטײען אאטע די פון יעדע

 פרויען .די צו צוצוחנפה׳נען זיך איצט
 םאר־ אײן אוםנים. קונציגע אאעראײ אויף
 מערז^ צו פרויע: אײגיגע אנינ דטאא טײ

 עקזעקוטױדקאמײ איהר אין טיטנאיעדער
 וױ אנשטעא, דעם דערבײ מאכט און טע,

 א םרױען ?־י געגעבען דערמיט װאאט זי
 פארטיײ איהרע אאע איבער דעה גאײכע
 זיך באסיהט פארטײ צװײטע די ענינים.

 ארויסצױ זיך כוחות אאע םיט אזוי ;,אאט
 אײג־ זײער אאס פרויען די פאר שטעאען

באשיצע־־. און םריינד אמת׳ער און ציגעד
 אנ־ דאזיגע די נעהםט קײנער אבער
 פון װעניגער און ערנסט, ניט שםעאען

 זײ אאײן. פארטײ־פיהרער די — אאע
 אז ארויס, אםען עס זאגען זײ און װײםען

 םרויען, אםעריקאנער מאסעז גרױסע די
 שטים־ ווערען אט־באאד װעאען װעאכע

׳ביר;ער װאהא־פעהינע און בארעכטיגטע

____ פאליטישי^ די ■אר
א פפינמס, פאאי^שער א פיחרעהן

 נאך דערוױיא איז עס וועלמז :יש,
םחןפען. צו םעגאיך

* * *
 דער םכח נערעדט איז אאץ דאס

 אאםע די פון באציחונג און םונג
 עס דער צו פארםײען סערװאטױת

 פרויען״םאכס• פאאיםישער הענדער
 ף־Mןרװr אין אויסזיכטען די זײנען װאס

 פאאיסיאמג נײע דאזיגא די װאס טונגעז,
 פארםײן סאציאאיסטישער דער גים םאכם

 פאר׳יי די פארםײ, סאציאאיסטישמ די קמז
 פאליסיאת געפאדערם חאט װאס טיי,

 לאמ נאך פרויעז םאר עמאנציםאציע
 חיעמי״ די אנכעחוימןן זיד האם עס דער

 װאס פארסײ, די סאפרעדזש״כאוועגונג, גע
 * סאפראױ n מיט צוזאטען שפעטער האנר

 וחןאכען פון אפגעוױזען ־־׳ דזשעטען
־ געקוםאן נים זײנען זײ קאאס  אצױ ־
 דזנד פאר געקעמפפס ענערגיש און הײס

 פרױעךבאפרײאדגג אאגעםײנער
 נױס גאײככארעכםיגומ פאאיטישער זייער

 1« פאדםײ, דאזיגע n קעז ־־־־ מענעי די
 , איױ זיעזון סרױען הײנםינע די װעאכער

 ניײעד• זײער םאד סארםאיכםעם פיעא
 די פת ערווארםעז שטיסדעכט, װארבענער

 שםי• אוטכאשרענחסע און פואע די פרויען
? שוארינ איחר זיינען זײ װעאכע ׳צע

 די םעג אאכיק עא־פי און משר עא־םי
 דכער דאס פארטײ סאציאאיסטישע

 עדל ד און םרויען/ די םון װארםען
 די װעאען צי אכער אױך. טאחע עס

 וחד דעם, צו חוב זײער באצאחאען פרויעז
וועאע• זײ דך וױ און קומט, ער פען
U זעחן״ צי ערשט באײבט דאס ׳־־ טאן

* * יי
 איכת®• אדעריקאנער פיעאע- אין
 vm א״גשציסעגריג טייעס

 פרויעךאיבייגמר, די האבען םאבריקען,
 אױסחר םטאםיסטישע טאבוצירטע אױט

 דע«ארטמנ«^ אייבאר פונ׳ם כענוננען
 אר־ *אחא זעאבער דער אין נעכיאכם

 אייחנר ארבײט רעחר בייטם־שטונדעז
 נ«ר#׳- האנץן און ארבײםער, מענער די

 4 פון ארבײם םארט זעאבען פאר׳ן נען
 אײחןר װעניגער ײאר א דאאאר 10 ביז
טענער־ארבייטער. די
יי * *•* *

• אנגענוסען האט םראנקריץי
 צו רעגיערונג די םארםאיכםעט װאס זעץ

 M סוםמ* נױםבאדירפטיגע יעדע שטיצען
 ישיגד דאס נעכוירען םאר׳ז צײט געוױסע

דערנאך. צײט געוױסע א און

:י t • : י־:*

ר ט ע ר ה א ן פ ײ ד ס נ א ל ס ו ר
יאםעלדארןז פאן באנקיעו־ פון . (חוםאיעכקע)

True- translation filed with the 
Postmaster at New York City oa 

June 6, 1919, as required by the 
of Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known as the “Trading with the 
Enemy Act.”

 האט רעװאלוציאן רוסישע די ווען
 ארײנגעםלוײ מיר צו איז אױסגעבראכען,

 אבראםאװיטש, לײזער באקאנטער מײן גען
 א געװען יאהרען זײנע אצע איז װעאכער

 האט און ױנגערמאן, באנײסטערטער
 זאל זײן װעט עס ״װאס אויסגעשריען:

!״ רוסאאגד קײן פאהר איך — זײז זיר
 אפגערעדט, דערםיז איהם האכ איך

 און דעם פון אפוזאלטען איהם פרובירט
פאראױפיג :איהם צו געװענדעט זיר

 װאס ! שריט דעם פון אפ זיך האלט
 פאר פארקומען נאך ?עז עס װאס װײסטי

 פע־ אין אנקומען װעסט דו ביז צײט דער
 א א״ויסברעכען נאך קען עס טערבורג.

 םארקומען קענען עס קאנטר־רעװאאוציע,
 אויםשטאנ* בירנער״קריעג, א פאנראםעז,

 װארט בלוט־םארגיסונגען. נײע ׳רען
!״ יאהר האאב א צו כאטש
 רעװאאױ פאגראמען, זײן זיר זאא —

 איך — בלוכדםארניסונגען מאחמות ׳ציעס
 הײם טהייער 1םײ רוטלאנד,. נאר פאהר

 מיין,סטארקע נאר װעא איר J רוסלאנד
 עס איבערגעבען ארדנונג, אין ביענגען

אוועסםאהרען. און ׳עס הייסט
 זע־ אױםנערזפען איב האב — נו, —
 םיט מאכען צו נים גאר איז עס אז הענדיג
םארשםאהסט. דו װי טהו — איהם,

 איך און צײם קורצע א אװעק איז עס
זעהען. צו אויםגעהערט איהם האב

 באקאנטע אנדערע םײנע צװישען
 איז לײזער אוי גערעדט, שייז מען האט
 איז ער אוחןקגעפאחרען, אן לאנג םיז שויז
 דארטען םוז פעםערגולג, אץ נעוױס שוין
יוריענכדסיניס־ א אדזגר אםיציאר אן זײז

גזד כשורח דיזע;©יך

 געװען איז אײזער װײל שטארק, זעהר אויך
 ביידע פריינד, גוטער אלטער אן מײנער
 געארבײט שאפ אײן אין אםאל מיר האבען

 סך א אױסגעשטאנען צוזאמען בײדע און
 שאד א מיר איז עס באס. אײן פון צרות

פאראירען. צו פרײנד גוטען אזא געװען
מא־ קיין פארצאפען ניט אבער איז עס

לײזער׳ן. זעה אין און #צײט נאט
? דא נאך ביזט דו לײזער, —
— ׳ער זאגט — זיך, שעהם איך —

 שוין האב איך אױגען. די װײזען צו דיר
 רוסלאנד ! דארטען זײן געדארםט צאנג

 װי מענשען אזעלכע אין יעצט זיך נויטיגט
 ! זיכער איך פאהר װאך די נאר בין. איך
 װעלכער מאן א געקראגען שוין האב איך
סטארקע. מײן איבערנעהמען װיל

 וױיטער איהם איך האב לײזער, —
 דו אז ניט פארגעס — אפרעדען, פרובירט

 אידעאא, אן םאר אױפאםםערן זיך געהסם
 דער־ אן לאנג םון געװיס שוין איז װעאכער
 וימסט דו באוט. אין געװארען שטיקט
 ברענ־ ױשט אװעקאעגען אעבען דײן געװיס
 ניט און זיך םאר ניט נוצען הײן גענדיג

- אגדערע. פאר
 האם — אייביג ניט אעבט מענש א —

ה^ ער טענ ע׳  שטארבען, אויב און — נ
 אז וױסענדיג שטארבען כאטש טען זאא
 רעװאאױ גרויםער דער םאר שטארבט מען

םרײהײט. רוסאאנד׳ס םאר ציאנס־אידעע,
 זאא איך װיםיעא אז געזעהען האב איך

 באײבען ער וועט רעדען, ניט איהם מיט
 איהם אויזי קוקענדינ און באשאוס, זײן בײ

 באוט, אין דערטרונחענעם א אויף וױ אזוי
 דערשאסע״ א אדער אױ^געהאנגענעם, אן

 ״ איהם צו אנגערוםעז זיך האב״איך נעם,
 לא״ דאך זיך װעסטו באנקעםעא א ״אבאר

?״ אװעקםאחרעז דײן םאר םאכען זען
 ? ניט םארװאס ? באגהןזםעא א —

 װערט באנהעםעא דער אז הײסען װעט דאס
 דעם לייזאד םיר, םאר נישט נזןםאכט

דעם לײזערץ םאר נאר .קןמאר^ע־היפער,

רע־ רוסישער דער פרייהייטס־קעטפפער,
! וואאוציאנער <

 צױ איהם געװארען ביזי בין איך און
 דאזי־ דעם צו באני־ועטעל. א גרײטענדיג '

 אױטער אײגבעאאדען איך האב באנקעט גען
 רע־ און רעדען, סך א קענען װאס אזעאכע

 בא־ הייסט דאס — זאך דער צו אםם דען
 האס שמחה דער צו רעדנער. ריהמטע

 ױנגע 30 א זיך כייט מיטגעבראכט אײזער
 האבען װעאכע רוסעז, און אידען אײט,
 נאך אפפאהרען געדארפט טארגען אויף

 רוסײ דער םון הוצאות די אױף רוםאאנד,
רעגירונג. םואוױזארישער שער

 די גע׳פטור׳ט האט מען װי נאכדעם
 כאגײ״ םײן רעדנער די האמגן געריכטען,
 וױאדע םיט אנגעקוקט םריינד סטערטען

 אויב אאע מיט גערעדט האבען און באייןעז
 דער םין פרײחײט יעדער פאר געזאנגען

 דאס רוםאאנדס. םאר ניט נאר װעאט,
 זײ נאר ביין, צום 1בי געקרענקט מיר האט

 ניט שױן איך האב רעדען םון אפהאאטען
 העאד גרעסטער דער װאאט דאס געקענט,

 םאר גערעדט האבען זײ געקענט. נישט
ײאסער. און םײער

 אײער ױנגערמאן װיאט איהר אויב —
 אננע־ אײנער האט —־ אװעקאעגען, אעבען

 לײ״ צ»*ין אױן• הוקענדיג רעדע, א םאנגעז
 אין אנטחײא בעסער נעהמט טא — זער׳ן,

 חעץ דארטען װעאכדמאחםח. גרויסער דער
 איז וױ װערען גע׳הרג׳עט גוט אזוי מען

 דעם אין זײט איהר אויב און רוסאאנד.
 םיטאען אזעאכע םאראן זײנצן דכער, ניט

 אעבעדיג נים צוריק שױן אײך װעאעז װאס
 איחר סטארקע, א דא האם איהר מאכען.

I איחר נודימט װאס אעבעז, א דא םאכט 
 יואכ־נו מיט רעװאאוציעס, םיט אדום זיך
 הםות׳ס םאאך אין ניט קריכט ? םען

! אריין ארבעא
 האבען רעדנער, די אױסער יאאע מיר

 דע״ א געםאכט רעדע דאזיגער דער געגעז
 רוסישע די געזינכען און מאנסטראציע,

 זדראםטיואױעט דא״ איעד םרײהײטם
 געזעסען טאחע איז אײזער אבער ראסיא״

 כעריען איו בא^ זיץ און טרױעריגעו/ א
 מר עוחונחלױואו פדאספעמט צו נעװענדעט

ײ\ נעהאאטעז חאט  * ססארקע, ו
האס.זיך םוםעא דער װען

~£*

 . j(3MprpaMW אייזער א־ז אייננעשטיאם,
 n םוונאנדערנעײןורפען דרײםט ה#ט
j םייערדינע » געה*אטען און הענד n r i

 ם«וחמן וױא א־ן פאהרען, װעא איר —
 ער ח«וט רוסאאנד! נייר םאהרען םוז און

 תװא־ צוטראנען אױ הויז םיין און נעזאנט
 ••אןד און בראװןו־נעשיייעז די םון רען

 חנר םיז צוחיצט זיר ה«וט ער דיםטענטען.
 jnin זייז און דעמ«ונםטר**י« ד#זינער

: םײערדינער נאר געײארען איז
n ז*א א'ך ״ײען r, — ער, זאנט —

 וו*אם איך ויען עסעז, *ו ױאם ה*בען ניט
 V1W שאקכםס םיז אױסבייטעז נעםאחרען
עי אן איז — שאעכטם  ayn איך י»ר. אני

tt מד איח בדעננא-םיר זי ײאם סטאריוע 
 דרײ. פאר סםייעז חען ײאס «רנסח נונ

 ניסט איבערצובײםעז אבער פאחר איר
t *וױגגס מסתסא — שאעכטם אייוי o 
 איחד און םרייה״ם. םאר קאמיוי דער

 איך אייעדעז. ניט דערפון םיר דארסט
ד וױנש מי, זײט א *אעםעז א״  אח נעז
מ ם״ז נאכםאאנען זאאט איחר שייז  ניי

ל• און רוסאאנד. נאר םאחרען אויך און מ  ו
 םיץ ס׳איז מ׳שתענעם, יזייז םאר ניט סיר

!״ רוסאאנד טײערע םיין רוםאאנד,
 סיר און אפאאדירט דאז איחם חאט מעז
 אוױ פארבראכט איז נעםרונחען האכען

 זײנימ רערפריח אין םארטאג. פיער ביז
ד W םענטראא נרענר *ום נעחומען מיר  ן «

 ית»זאל דער א״זער׳ן. אונזער נאייטעז
 וואם מענשען מיט באדמיוט נעײעז איז

ד נור רוסאאנד, נאר נעםאהרען זײנען מ ײ  י
נעײעז. ניט איז

 3ח» — טא^ « נע׳יטיר׳ט ״איםזיםט
 מד זיד טyn ער — נעםאן, יןאעחר א איך
פארשפעטיגם.״ וױם

 c *״ם סאנאט א זיך איז אזוי
 אין געזעחן. ניט איחם חאב איף און
ײ נאבנעפרזגס נעחאט שוין זיך  נ

 •OUmw «י• חאנען אפשר םריינד,
liyy r יעדער אבער איחם, e  eyn 

 אייוער ty ענםםער, זעאבען דעם
 חערס מןן און נעםאחרען,

 *ייס. מאנאט נאגצען םאר׳ו
- ־*“־ “**־“ ■־“ יאחזצוגג, ׳

t



4 ודנמימר דיימר *ױוי יײו מננד # 
םפ, מימ ®אז*ומז זק־• פערענץ, מ  םי

 אםי׳ם p* פריי פריגען קעמז זײ וחנלמ
 * אדזן סאנ. יעדען רימ *רב״םער פיז

 אדײגצאזעז. נים סײנעם םעז וועט םיהעם
 שוין מעז װעט קאנפערענץ דיעזמן ביי

שערס. n הרינען קענזנן
 העלפט !רימ *ו־בײטער םיז ׳סעמבערס

 סאאםמראמיות רינג *רבײםעו־ די בויען
 תאאפעראםײ די בויעז העלםם ממערײ.

ת  איז באומנונג, די און נעזאלשאפט ו
 אזדי יעצמ זיך נויטינעץ סיד וועלכער
 דיעזען צו צנטםמר אייער זאא שםאזײן.

 מיר או ?זסארגן, אזוי pn קאנפערענץ
 פראק־ צו נלײך נעחסען קענען זיך ז*ולען
ארבײט. טישע
 םעמבערס טױזענדע צעהנדלינע די

 טוײ הונדערטע די און רינג ארבײטער םון
 מיט ווארטען םחיען ארבייטער זענחנ

 קאאפעראטײ רינג ארב. ויען אונגעדולד,
ס וחנ תי  א וױרקליכסייט. « וײן וועט ב

 םוז ערמוטיגוננ און ארבײט ביסעלע ?לײ\
 ימדעז איז סעםבערם אקםיװע אײך,

 נאנץ א אץ באשאםעז עס װאיצט ברענטש,
צייט. הורצער

 װעיצט, קאפיטאציםםי^ער דער צײגט
 ימנעז ׳מעמבערס רינג ארבײכמד װאם

 אאגע־ אין װעלם דער צײגם אויפטאן.
 איז תךאפם פאראײניגםע אײער אז מיין,

 פאר־ איז פדאדוצירעז בױען, צו׳ םעהיג
 צד־ אונז צו זיך וחןם סעז און װאלםעז,
ד אידעען אונזערע װעם םען העחגן;  מ

־ באנרײםען. סעד
 פה מעמבערס אקטיװע די אז זעהט,

 קאנ־ דיעזען בײ זאולמן בחגנכדע אייער
זײן. אנוועזענד פערענץ
 ®ראטעסט־דעמאנ־ א זײז װעם עס

 געזעא־ הײנטיגער דער נענען סםראציע
שאפם.

קאסג פרעס סעה. נראןש, ה.

|fR«*> r אנצו- זיו װי מ*** ייון סיפלען 
ע » w אכרות אכור׳עו.  אבער זאך, םייוס׳

 סיאוס׳ער * «ון רעזולפאם דער אי? דאס
 איחר סון אכרות, אםת, לעבענס־ארדגו&ג^

 און םיאוס׳ער יאד לעבען דאם םאכם וײפ,
 דעם אויןי אונגליקעץ כרעסערע נאד ברענגפ

 גע־ פארקעחרט עם איז דאך *בער םעגאען,
 באזײםיגען פריחער ײעלעז יי חפנדעלפ

 װערען באזײםיגם םוזען *ועראזש עכרוז^
לגען אלעכטע די און אורזאכען, די  פאר־ פ̂ן

 #®אן דערוױיל אבער וואס בםילי• אװינדען
 ? װערען פפגעאאפס קען אורזאכע די אײדער

 םרײען דארן״ מען אז איז, #םוער אוגזער ,און
̂פוין אי«ס םאכען *ו  פביסעל לעבען דאס •

 װ^ס מעגאזען, אינגזערעסאנפער. און אזעחנער
 װיסענ־ פאר איגטערעס אםיקעלע * חאבען
 זעח&ז די קוגסט, פאר ליפעראפור, פאר אזאפט,

 װעל׳ םענאעז, סאלונס. די אין זעלמען םען
 ארום לעבען דעם םיט זיך איגםערעסירען כע

 יפלײ און ס#ציאלע פארשיעדענע םיפ זײ,
 געװעחנליך זיך באגעחען די פראגען, טישע

 אלזא םיטעל בעסםער דעד בראגפען. $חן
 פראחיבי״פן,׳ גים איז אי*פ אכרות ׳געגעז

 איגט אווין מעגליך װײט װי זעחן גו נאר
 אינטערע־ און אזעהנער לעבען דאס מאכען

 ניט סאלון דער װעט בםילא און ספנטער,
 ער װאם אנגיחונגם־כח, דעם זײ ש«זר חאבען

הא&ז.
 ארויסגע־ האפ איחר גײן, — םינה. ל.
 װאס #געדא:ק א צײלען אונזערע פון לעזען

 זיך חאבען מיר אונזערער; גיט זיכער איז
 אוין״ באציאנ^ליזם גום *טעלונ־ג אוגזער אין

 איצט, פארקעחרם, געענדערט. ניט ח^ר א
̂ל אלע װי םעחר  פאר עס םיר באטראכטען ׳מן

 שטערונג גרעסטער דער פאר אוגגליק, אן
 דער פ^רטאזריט. מענאליכען ײײטערען צום

 די איז דאס — װעלט־חורבן ערעקליכער
 װעט איחר נאצי#:אליזם. דעם פון פרונט
 #בער ?גאןליזןנאליזם אלעכטען א פון ז#גען,

 דער אין אויםער גוטער, דעי־ ער׳ איז װ%
 ’ גאצי#נאליסםי*ע םאנכע פון ״סאנטאזיע

 םון פונקט זײנען מיר גײן, םעארעטיקער?
 ד*ס ^בער געװען, װי מײנונג, דערזעלבער

 פאר־ די מיט מיטצופיהלען ניט א־ונז עטערם
 אין אונזערע ער1ברי געפלאגםע און פאלגטע

 *ארן אייראפא. אין לענדער פארשיעדענע די
״ צו זײגען מיר ׳נ#טירליבערװייזע ״װײל,  ז

 מענאזען ?ןנדערע אירגעגד צו װי געהנטער,
 קענען זײ וױיל װעלט, גרויסער דער אין

 צוזאםעז מיר זײנען זײ מיט װײל מיר,
 נ^טירליך, עס איז כעווארען, אויפגעחאדעװעט

 טיע־ א געפינען זאל װעה־געאזרײ זײער אז
 דער װי חארץ, אונזער א>ן ^פקלאג; פערען

 זעהר זײנען װעלכע ׳די, פון װעח־גע*רײ
אונז. פון װײט

 מ^ל א נאך איבער לײענט — פאלק. ד.
 זיכער װעט איחר נ#טיץ. באםרעפעגדען דעם

 ניט איחר, מאכט טעות דעם אז אויסגעפיגען,
םיר.

 עס? איהר װײםט װאנען פון — ח. ז.
 צײ־ א אין געלײענט עס האט איהר װייל

 גלויבען, אלעם עם איהר מוזט װי טונג?
 איהר ה#ט עטעהט? צײטוגג דער אין װאס
 גופא, צײטונג דער אין געלײענט אפט ניט דען
 םאלגענדען דעש אפגעלײקעגט װערט עס װי

 י נטאכ א מיט געדרורןט געװען איז װאס ׳טאג
 ניט שאדט נײעס םאר אפילו ׳יע פריחער?

שכל. פשוט׳ען דעם אביסעל ;עברויבען צו

אפפ אויך rm ײ«א*ל, »ן
געמוען. צוױדעראע אין אולד\ג

 טיר װאם ר*ם#ן, דער — אעװין. ב.
 » און חעכם&דליפעראר«אער א איז דרוקען,

 <מיײ אוגוער לוימ חעכסט־איגםערעסאגמער,
̂בער גונ^ ײ םוזעו םיד ן  װאס אז זײן, םי

 פון לעזערינען און לעזער די ^נבאםרעפם
 גיט זײ אויף ער האט ״גערעכםיגקײפ״ דער

 םיד אײנדרוק. ערװארםעםען דעם געםאכט
 מיר און דעם, װעגען גארנים זײ םון הערען

 איחס. לײענען זײ אויב נים, זאגאר װײסען
 * פאר אונ^גגעגעחמסםע דאם איז דאס און

 אװער איז עס צײםוכג. א פון רעדאקטאר
 לעזער די ײען צײטוגג, פ רעדאגירען צו

 װאס דאס, אויןי אפ זעלםען זיך רופען בכלל
לײעגען• זינ

 טעוו^ א חאט איחר — שרעקעדיגער.
 שטרענג זעחר זיעען םיד אז גלויבעגדיג,

 איז עס אונז. צו שרײבען װעלכע ׳די צו
 דעם נאר םיר באמערקען פארקעחרט. פוגקם

 װענדען פעחיגקײם, פון סיםן מינדעםטען
 *ו מאכען און כחות אוצזערע אלע אן מיד

 אנדערע װעלכע ארטיקלען, דרוק צום רעכם
 צו־ צוריקגעװיזען, גלײך יגעװים װאלטען

 פאדערט. זאך אזא װאס ארבײט, דער ליעב
 אין עס איז עפעס, צוריק װײזען מיר װען
 שרײבער׳ס דעם אז איבערצײגוג;, םולער דער
 אוםזיסט. פאלשטעגדיג איז םיח אונזער און

 םר״ד־ איבער ארטיקלען אגבאטרעפם װאס
 דעם, אויןי גארניםו אוין מיר קוקען סחאגען,

 די געשריבען. אלעכם אדעד גוט איז עס צו
 חאט עס אויב נאר, איז פאריאתז דאן פראגע
 םראגע^איז׳צײם־ די אויב אינחאלט, אן עפעס
 צו נאו־ איחר"?יחלט אויב דערפאר, ליך.

 צו װאס גאמיט זיך איחר חאט שרײבען,
 גאנץ פרובירען עס קענט איחר און שרעקען
 אויפ־ ניט זיכער אײך ײעלען םײ־ מוטיג.
עסען.
ד------גאצדבעדג י. ע י ע פאר־ אײכעד י

 און שעהנער בעסער, איז עס אז שטעהט,
 גיכטער, זײן צו מן^שען א פאר געזיגטער

 אײנ־ אן פאר גוט איז דאס װען שכור. װי
 א פאר גום זײן דאס מוז םענשען, צעלנעם

 געװאלט זעהר װאלטען מיר און לאנה גאנין
 אםע־ שכור׳ע א װי ניבטערע, א בעסער זעהן

 א פון ערװארטען דען מען קען װאס ריקא.
 װאס ניכטער, ניט קייגמאל איז װאס לאנה
 םארשםאנד קרארען דעם ניט קײנמאל חאט

 דער אין זיעען זײ װי ז*בעז, זעהן צו
 מען קען חינזיכט דער אין װירקליכקײט?

 באדיגגונג ערשטע די גיכטערקײא איז זאגען
 דעסטװעגען, פון פרײחײם. אמת׳ער פאר

 דאך מיר זײנען אזוי, דגעקען םיר כאטש
 פראחי־ דעם דורך װײל &ראחינישאן, געגען

 גע־ מיט כןענען צו מען מיײ-ט בישאךגעזעץ
 און מענשען. די מאכען צו גיכטער װ*לד

 דאך דארן״ ״מען ־ניט. מיר גלויבען דעם אין
 פון שטאטט; שיכרות פון'װאנען פארשטעחן

 וױיל ׳מענש דער אן זיך שכור׳ט זײט אײן
 דענקט לײדט, ער װײל קליך,ילאונג איז ?י
 דער־ קענען צו בראנפען שלעכםע אין ער

 אנדערער דער םון צרות; זײנע טײנ־ען
 די פוסט־אוז־פאסגיקעס, די עס זײנען זײם

 דער איבער טרעקען װאס לעדיג־יגעהער,
 בעסערעס װאס ניט וױיםען זיי ווייל מאם׳

 אורזאכען די װי לאנג אזוי און ט«ון. צו
 װערעז, אפגעשאפט ניט יײעלען שיכרות סון

 צו געלעץ א דורך אונמעגליך זײן עס װעט
שוין װעלען זיי‘ ניכטער. מענשען די מאכען

 רזןדמקםןןד דעם זװױשןןן
ץ לעוער. זײ ײ

י נים שויז עקזיסםירעז. בעןמייחמ  ױ
 א פיז געבעיןס די װאס דערםיז, דעגדיג

 מד ופיסער איזי מח#ר*י ^וןאמוזאםױחגר
 םו^־ גתיםע יןײן עםען, צום ?ינםער
? «9 געווכט. נים ווערעז פיסען
 ברענכזי^עס ריננ ארבייטער 50 די

 ינגד1נ גע׳ש)>פעז'אימיא יעצט ה^באן-ביז
 אד.5*9ד טזיזענד 25 נויםינע די פדן םעא

 אײנצעאנע ארײז הומעז םאג יעדעז ככמט
 די םון מעמבערס ידי פון סובסקוײ^אנם

 ביײ צום *ט, בחןנס״שעס. אנג^א^וסענע
 ,149 ,88 ־בתננכמזעס די האבעז מפיעא,

 ינ־9 באשאאסעז מוין 501 איז 225 ,231
 װעניגססענס אם אז םיםאעז, צונעהמעז

 ־3f קויםען. צמממגר יעדער םוז ^וער 1
 אגיסײ וחנניאיז דיןןזעז אױוי נצהענדיג

 בחגנ־ איבערמעזדי צוױשען אויך חזנדןג
 דער־ געקענט אאננזאם כמן ו^ואט ט^ןעס,
 דעאע־ *די סוסע. געװינ^טע די נרײצנעז

 בחונ־ אמןףפאאםענע 53 די נאםע^םוז
 א־1ג דער אין אז אבער,. פיהאען גדטעסנ

 באטײ־ זיך םוזען בעקעריי אפעראטױוער
 און יאױמ נױ םון ברענטמעס אאע איגק.

 ;דריננאנו־ צו יעצט איז םאדערונג די אז
 שנצאאן א פאראאננעז סאסען ברייםע די

 געהעמרטע די צו באצוג אין ר1ענםפז
 גערוםעז ווערט עס בויױגג אויף פרײזעז

 טאן22 דעם זונטאג, אױף יןאנפערענץ א
 םארװערטס נרויסען אין נאכמיטאג, יוני,
 אאע פון מוער אהטױחנ אאע וואו האא,

 עקזע־ אײננעאאדעז. וועחנז כראנטמעס
 און ב^נטשעס ׳אאע םון בעאםטע קוטיװ

 גע־ שוין האמז װעאכע מעמבצרס, די
 געבעטען דרינגענד זײנען זמערס, הויסס
אםענתנן. צו קאנםערענץ דיעז*ז
אר־ םון עיןזעקוטײוע נאציאנאאע די

 דער םון ארבײט די *יז יעצט ביז
 נעזעא־ קאאפעראםיוחנד ריע ^רנייםער

domt* גאנ־ די . אינזחננינםכהג נעוחחי^ן 
n געװעז זײגאן םוערם די פיז קדאםםעז 

r צו *גמנווענדעט n tv\ ונ־ גצװגדעז א® 
 נעװאאם האמנן גרינומר די דאםענט.

ר, ^ין מ  צאהא גענמענדע א אויב ד
 אחאױב אפחפעז. זיך וועאזנז ימגגדפעם

 וױרק־ זײנעז ברעמממם ןוננמאאסענע די
 תא־ ^צויגע אזא אגצופאננעז וױאמ <יך

jm 'tHrwi , ,זאא וואס אוגםערנעהסונג 
 עאע־ רימ ארבײטער פאר׳ן פאסעז ויד

 ארבײטער־ נרױםער אזא פאר און סאנט
יאחן. איז.נױ װי נאמאגונג

pw האבעז ברענטשעם 50 אי*בעי 
y t רינג *ארבײטער דער אנגזףפלאסען^אז 

 האט רא געזעאשאםם״. חאאפעראטיײער
 ^פאפיערענע וועגע[ געהאגדעאם טם ייד

 ברענ־ וײ פיז אײנןנר קײן ראזאאוציעס׳׳.
 10 װי וועגיגער גענימעז ניט האם םעעם
 טמד זײער םון דאאארי50 םאר אמרם
 גענו־ האבען נרענםמעם אײניגע זמורי.

ח  200 און 100 םאר — 40 אזן 20 צו «
 םיע־ האבעז דעם אויסער שערס. דאאאר

 זײע־ צו שערס פארקױםט בחננםיפעס אא
םעםבערס. רע
 נע־ יפוין אאזא, איז, פונראמענט דער .

 רעזואטא־ בעסערע סײז געװארען. אפגם
 אונטערנעהמונג ריעזיגעד אזא םאר םען

«p ניט גאר מען האט צײט קורצער אזא 
ערװארםען. נעקענם

 צו צוטרעטען ״€יין םעז קען יעצט
 ורערט דאס און ארבײט, פראסםײפע םאחר
 אין דאאאר םױזענד 25 געםאן. חנצם
ryp — ציעא. אונזער יעצם איז דאס 
ריננ ארבײטער די וועם סומע דיעזעד סימ

דעם אץ פרײ געױעעט װערען ציץ
 ערשטע^ ני*. ם\יג עס — ביאאיס.

 איתר זול^כעז אזגגליק, דעם צו ײײל דערפאר,
י איז שילדער®,  קװן גים יראפהנסט ת
 םיהלם איחר 'וױיל צװײםעגס, םדײםם;

 אןיש־ עס קצגם איחר װי םעהר, פיעל םזנהר,
 דעו- פען. אזדואכער זעחר אײער םים דריקען

 זוערען. #ארעיענםליכט נים עס זועם פאר
און טעות קײן גיט זאלם איחר כדי

 ענםפער, םילדען זעמי אדנזזגר פון שליסען
 אוגז מ*ל א גאך ■רוג«רזגן קענפ איחר אז

 זיין אײך טיט מיר םוזען צושיקען,' עיעם
 אדנזער אויסדריקען און ן^פענהערציג גאנץ

 גיט אייך פיז ערוזארםעז םיר אז םײנוגג^
 שדוי״ אײער אין האבען םיד בצסערם. קײן
 זואס םיםן, םיגדעססען דעם געפונעז גים בזגז
האפנונג״ א אירגענד געבזנן אײך קענען זאל

איר^ לוים אודאי, — איםסאנאװיץ. א•
 ניפ גרוגד קיין איז דערצעהלם, אוגז האם

 אזא אײך געגען ארויסצוגעבען געייעז
 זײז, חזד קעז עס אבער שםראןי. ^טרענגע

 אלעס נים אוגז איתר ח^ם ווילזןנדיג, ניט אז,
 גו זיך ד^רום אײך ראטען םיר דעדצעחלט.

 צו אדער ױני*ן, אײער צו צועראט װענדען
 איתר ז*לם און ב«א»־ד. עקזעקזםױו דעם
 צו •זיעלירעז איהר קעגם פארלײ־ען, זײ בײ

 ב^ארד. דזשפינט צום אינסטאנץ, חעכעדער א
 איחר װעט גןד־צכם׳ זײגט איהר אויב און

גערענםיגנ^ים. געיעען זיכער
 קײן ניט ג^ד חאבען םיר נײן, — אינט.
 זין האט א^חד װאם אײך, ייז»א פאראיבעל
 איו װ*ס פראגע, א םיט אונז צו געװענדעם

 קלאוק־אינ״ ךער פון גרעניצען די -אין. ניט
 װאלטען חלואי נאר זוינשען מיר דוסטריע.
 זיד לעזערינעז און לעזער םײסםע אונזערע

 אלע אין ״גערעכפיגקײט״ דער צו געװןןנדעט
 אין װיכםיגקײט און איכםערעס ®יז ײעלע
 דענקען םיר ענין: צום נון, לעבען. וײער

 אורזאגע םינדעסטע די הןןט איחר *ז ׳גיט
 ער װיןם בפי, אײער װעגען םארצווײפלעז «ו

 גופ. נים זיך לןןרעגם און שםיועי א איז
 איהר װען בעסער, דען געװען איהר ?ײנם
 יא, אפילו אויב און ‘0*2 * געװען זײנט

 און צײט אין אונםערש״ד דעם גים פארגןסם
פ יײז אוםאטזןנדען.  גום זיך לעדנען ני

 אונ־ גענצדיך איז ער אז נים, נאך םײנט
 אן בלײבען שוין •װעם ער ** או־ן פעהיג

 זיך האט ,ער אז זיין, קען עס איגנ^יאמוס.
 זאל װאס דאם, אויןי •ןנגעשטויסען :יט גאך

 גלײג־ זײן דערפאױ !אראינטערעסירען, איד״ם
 זאל ער אז ןיין, אויך ftp עס • גילםיגקײט.

 אנ־ י.עטװאס1אוי פעהיגקײטען גראד האבען
 אויס־ קענען זיך ז^ל ער װאס אין דע״עס,

 ליעב יע האם ער אז פאקט, דעד צײשנען.
 א אדאל זײן קען שניצען, צו סא־ען, צו

 זיך עי• 4זאי דיבטונג דעד אין ג*ר אד ׳סימז
 אירזם גיט פעהינ. באז?:דזך־ס ?ןדדיכרז־יזזען

 ױגג אזא געהמען י*הי/ פאײ א !אך שאד #
 דאס פעקטאײ, א אין אדועקשיקעז און קי;ד

 איבע-הױפט, זינד. א פשזט געװען מאלם
 צװינ־ אוטשםעגדען עקאבאםישע אײערע אז

 פאר נעמען פרובירט דערצו. ניט אײך גלז
 פרױואם־ א װאקײשאן־צײט דער פאר איהם

 #ז פאסידעז׳ גום זעז־זר קעץ עס לעהרער.
̂ר די איז  אכי?ד קזןנעז ער םאנאם׳ען-זאל ®
̂ס אין אלע̂ג מנז  חיגטערשטעלי^ איז ער דד

 גזיטיגען פעהיגע, גאנץ כאפש קיגדזןר, מאגבז
 װעפ דאס אויב ■רױואם־לעחרער. 9 אין זיד
^ שװער, צר אײך פאד זײן ן ע ג י י  געזוימ ז

 די אין אפען ?י«גען וואס ס?מזלס^ נפכליק
 אױןי װעם תינד אײעד «וץ זומעי־־׳םאנאטעז׳

 פארשפעטיגטע. דאם אניאנען קענעז אז*ז אזא
 נעזזטען ־נ־ים ‘עם איתד דאיפ® זעדז^פוןרס

 בזאננע װי קיגדןןר, כאנבע עמסט. אזדי
 זיײ די פאדשי^און שפעםעז־ זיעי״ען *דזכט׳

ע^סטע. די .^ם *אל קײז יזא נעז
גריי״ צו א איז עס ~ דאבינאװיץ. ע.

ד  ייען5פאיש ק*ןן מען אז קאםאליםעגם, מ
 די לעזענדיג *צײטונגען, ו^דערע לעזען צי

ױ. מנדעכפ^ייפ  אינע־ איהרע אלע• מ«ם״ ,,
 זי איז נייעם, אויך און ארטילןלען מיינע

 מיר ®רײד־צײפונג. א אלץ םעחד־פון ד?ך
 אז איעפאראשאנעז׳ ינײך ^בעז־ימיט זיינען

מען װען לערגען, איחר פון פיעלעם ?זגז פעז

ים טע 16 איםט 23 דורך ארײננאננ—םקװער ױניאן: 31
קיציני? דענםאל ױניאן דער זינט מןונאטען, פ#»ר עצטע5 די חרך

 אינטעתע^ויאנעא אונזער םון אאקאאס די םון איעענטום דאס וזארען
 אי קאיינעם א געהאט קאיניק דער האט ױניא], װאיומןערס נארמענט

 איבערמוס דעם םארטאן צו װי וועג בעסטער דער דאס דענהען, םיר און
 ̂ דורכ׳ן טאקע דיװידענדם, אין םיטנאיעדער די צו אײעקצוגעבען דאס

 k-n אין אנגע׳פטעאטע ׳אאע װעאען דזשון, טען16 דעם אן, מאנטאג פון
 גאד<:| אײדים אינטערנעשיאמא דער םון אאסאאם רי םון אםיסעס םאחשיעדענע

 | שא• שאפ״טשעראײדים, און שאפ״ט׳פעראײט אאע ;ױניאן װאירהערם מענט
לאמאליו די םוז מיטנאיעדער גומשטעהענדע אאע אוז ?אמיטעס״ םאניטײשאז

 םאראן איו דערביי קאיניס. דענטאא ױניאן דעם אין דענטיסטען קאמפעטענטע
m גןאיניה-אםיס אין קומען בעםאר דארםען פערזאנען דיעזע באדינגוגנ, אײן n 

 fm* דער פאר אםאינטמענט אן םאכען צו אום שרײבען, אדער ־זעגאיך,
p . * צײן. די קלינען קוםען צו װען צײט שטימטער f

 ! דענטאא יוניאן דער און געזונט םאר׳ן נויטיג זעהר איז צײן די סאינען דאם
 ] די^רנײממר אערנעז זיר נ^מט ער װען ארבײט ניצאיכע א זעהר טוט קאיניק

B " • צײן. זײערע רײן האאטען צו געזונד םאר׳ן איז עס נױטיג װי p |F

 23 ד^רך (אריינגאנג סקווער ױניאן 31 אין איו חאיניק דעם םון אםיס דער
l מון זונטאג, חוץ א טאנ, יעדען אםען איז אםיס דער סטריט). טע16 איםט id 

* נאבט, פאר 0 ביז פריה דער איז 10 םון שבח אבענד. אוהר 8 ביז םריה דער אין
*1 האלט און גיכער װאס אפאינטמענטם אײערע מאכט

ויין] םיט אן געהט סאיגיק דענטאא ױניאן אונזער דאס זיך, םארשטעהט עס
גצס «ת סעקותטערע די n* ריגג כײסעי ונגען, מאכט מען ציין, ציהט מעז בעסאר, װי ארבײט געװעחנאיכערוחנרע תעפעגט וחגכעקצרײ p און ם̂י i 

 קאסט ארבײט די װיםיעא דעם אויט פרײזען, מעסיגע גאנץ צו ארבײטען אנדערע
j ג ״ אאײן. זיו | | f

גאר״ לײױעם אינטערנעשיאנעל דער םון מיטגליעדער ׳ •
 םאל• דאם םארגעסען ניט אױך זאלען ױניאן װארקערם מענט
mb :גענדע

 טריטטענט און עהזאמינײ^אנס םאר קליניק םעדיקאל דזשענארל דער .1
םיטאגצײמ♦ אזײגער 1 דאנערעטאג און דינסטאג יעדען אםען איז מעמבערם פאר

םארנאכט. זײגער א 6 אםען אויך ער איז דאגערשטאגס
דינסטאג יעדען געטדיט און עקזאמינירט װערען מיטגאיעדער םרויען .2

III? ,* םארנאכט. אזײגער 6
אין דא איז דאלאר) אײן בלױז רעכענט דאקטאר(ער האלז און נאז דער .3
E מיטאג. נאך אזײגער 2 שבת קליניק
זײגער א 1 מיטװאך, קליניק אין דא איז מאגעךסםעציאליםט דער .4
—....................... ־ * ־ % צײט. מיטאג

 אױך געװארען. זײנען.אײנגעלאדען אםיס
 ביײ ב. י. נענאסעז די אײננעלאדעז זײנעז

 פון און ״פרײנר״ םיז רעדאקטאר איז,
 דדפ. דמ ; וועלם״ ״יואאפעראטױרער דער

 ״קןן־ דער םין םיעײדענט מארכאס, ם.
 י. א. אמעריקא״; אװ ליעג אפערײםױו
 בראנז־ דער• פון מענעדזישער ״שיפאאחאו*,

 ס. ;בעקערײ האאפעראטױוער וױאער
 פעטערםא־ דער פון מענעדדטער ראםסאז,

 נאך און בעקערײ, האאפעראםיװער נער
 פע־ די גענאסעז. פראמינענטע אײניגע

 קאאפעדאםױוען אידייטע םון דעראציע
 גענאסען די דורך פארטראטזןן זײן װעם

גרא^. זז. איז סטאאינסקי א.

? געפונען האט װער
 סטרײ־ א םאוױנע, ניקאאא ברורער

 5 פון םאטער א פאמיאיעךםאז, א קער,
 דעם מאנםאנ. פאראארען האט ?ינרער,

 100 האא װעבסטער אין דדפון, םען2
דאאאר.
 איז נעאד דאס ארים. איז כיאז דער

 זיך בײ געהאט ער האט דאס ;זײנס ניט
 נרויס אין איז מאן דער נעאט. פרעכידע

 געאד דאס האט עס װער פארצוױיםאוננ.
 עס אפצוברעננען געבעטען איז געפונען,

ניתאאא :אדרעם םאאנענדעז דעם אויף
ברוקאיז. םט., טע14 בעי 136 סאװינע,

 מחעריי מאדערנע ׳מעחנע, ריאזינא, •
pit צו וױ םראנע די הינזיכםעז. אאע 

 יעצט איז גימזר װאס סומע דיעזע שאפצז
ft« m .טאגעס-ארתונג

 טאנ. צו םאנ םיז שטײגט ײןרות דער
 בע־ די וױ םיר אעזעז םאג יעדעז כסצט

 סון פרײז דעם העמנרען איר־באסעס
ם חי  ארביעמר-םרױען אריםע די וױ און נ
 אוי־ די געגעז סטרײקען צו אױס סוםם

 בא־ די םח אפעםיכמז מנדגעוועד»נאיכע
jspo וואאט בעקערײ קאאפעראםײוע א 

 פדיתעץ די קאנטראאירט םאנ צו מײנם
 פאקט דער rא דאס וױ אזוי כחיט, אױא
פאאפעראטײוע וואו מטעדט, ׳אאע .אק

מנ  םא- ױנגערמאז, א ארױס זיך ודקעאם •
VP בײנער. די םים לײזער 
ח ** — ״  מיט in איך דערםרעה ! ר3ל

i אװעקגעפאהרען נים נאך — אמע^
 — ער, זאגט — זיך, םארמפעטינם —
כײינער. סםארקע חנר צואיעב
? ניט עס הײסט פאהרסםו איז —
 געװיס ניט? פאהר איך הײסם װאס —
 װעם פאהרען, זאג איך אז איך. ®אהי

 נאח איד.אאטעז.-אוז ניט ואך יןייז שויז סיר
גרו״י דריטער דער מים איך, פאהר וואך די

 פאר האב איך —ער, זאנם — גײז, —
 װײב כױין און געהאט חתונה צײט דער
 באא^דל־ ׳שעהנעם אזא געבױרען מיר האט

 אכית׳ער אן אז, נור איהם קוק װיקעאע.
מראצקיאע.

פאהר־ רוס^אנד אין אז יעס הײםט —
p? סטו t ניט ?

ט? פאהר איך הײפט װאס —  כײר ני
 דןןס נ^ר געפאהדען, אאננ ״שױן װאאמען

קינד.
 דער כײמ מעהד דער איז װאס און —

 אן דערטאהנם איהם איך האב סטארקע?
תירוץ. אאסעז זיט

 נור אאפיר אויך. מאיזע סטארקע די —
 דער אויזי הונא ריככדנעז דעם קריגען

רוסאאנד. נאך נאײך מיר פאהרען ססאריז^
דאט מיס סעז־זד דאס א*ז װאס אח —

, ' ? לןינד
 זאא — ער, זאבט — ק^נד, דאס —

 אמםערװאקסעז, אביסעאע נור קינד דאס
תסאאנד. נאך נאײך םאהרעז םיר איז

עס, הײסט — איה זאנ — אה, —
 אונ־ רעכט זײן ניט װעם קינד דאס װאו

? פאהרען ניט קענסטו סעתעודאקסעז
 קען — ער, זאנמ — זאנסטו, װי —

y מעז i קינד פיצעאזג אזא מימ שאעפען 
 רופט צייט די אבער ? רוסאאנד איז אדש
 מו־ װעא איד און פאדעדט, קאםױ דער מיד,

 װאאט לדנד דאס ניט װען פאהרעז. זעז
געפאהרעץ. הײנט אפיאו איך

 אפנע־ ניט כיעהד שייז איהם האב איך
 איהם האב איד פאהרען. ניט פון רעדט

 האט ער אבער דעם. צו צוגערעדט גאר
 אזא אז זײנינע, דאס בײ געהאאען זיך

״עאעפען. נים מען תעז פיצעאע
 אז אויםנעםונעז, מפעםער האב איך

 ער סטארלו^ קיק ניט גאד האט אײזער
 און םאהרען, געװאאט נישט הײנמאא האט

 דעם, ציאיעב אויך ער חאט געוזאט חתונה
 מימ באזארנעז נעזואאט זיך האט ער װאס

 װעא־ ?עד, פיצעאמ א — תירת נייעם א
 רוסאאנד אק אזש םיהרעז נים ימז מעז כען
 אונטערװאגןסעז. ניט וועט ער ביז
ח ־ היסנר. «׳־יײן <ײ»נר־^ײג£» י

 כױר אויף איז אוסעם *שוחגרער א און
 נאהעגטע אזעאכע פארט עפעס געפאאעץ.

 אין יאהרען םיעא אזױ געװען. כײר
 זיך איסער פארבראכט, םרײנדשאפט

 אונזערע פון סודות די אויסדערצעהאט
 אנדערע די צו אײנע איעבעם די הערצער,

 נע־ צוריסען אזוי צואעצט און םארטרויט,
 ניס קײנמאא עוין זיך װעאען כייר װארען.

זעהן.
 גאסעז פיעאע איבער געהן פאעג איך

 אין מפאצירען ^טענדינ פאעגעז םיר װאו
 פריהםארנען גרויער דער ביז נעכט, אבנה

 יעדען אויפ אוז באוױיזעז, זיך םאענט
 גע־ באיה מײן נאר האב איך װאו •אאץ

 מײן פארנסטעאט מיר זיך ד״אם װארםעז,
 גענוםעז האב איך װעמען אײזער, טײצרצר

 איז ער ביאא. אאע װי אעבען כיעהר יעצט
 װארט האט װאס פענ״ע א געװען אימער

 און געטראכם, זיך איך האב נעהאאטען,
 איז פאהרען, געזאגמ האט ער אז דעריבער

 פיז איעער זײן וועט און געפאהרען, ער
פרײהײטס־קעםפפער. בעסטע רוסאאנדס

 ארײנגע־ בין איך װאו. הײזער די אין
 זעהר געייעז איז אײזער װאו און גאנגעז,

 דערצעהאט זאנאר שוין מע; האם ®אפואער,
 פון האבען װאם אזעייכע דא עס׳^ינען אז

 פעטערבורג, פון בריעף ערד«אאםען אײזער׳ן
 פאאיס־ גרויסער א נעװארעז איז ער װאו

 האב איך פעוױקעס.יבאא די בײ בעאםטער
 זײנע פון טהירען די אםקאאפען גענודען

 אדרעס זײן קריגען צו אבי םריינד, אאע
איהם. םיט דורכשרײבצן קע;ען זיף און

 בין איך װען געאאזי, אזא אין אײנמאא
 פרײנד א זיינעם פון װעג אוים׳ז געװען
 אויכד פאר-ח, בראנקס רעם הינטער ערגעץ

 אד• אײזער׳ס װענען יענעם בײ צוגעםינמז
 א סיט אנגענענענם ויך איך האב רעס,
 נדשטוםט צוזאמען האבען װאס םאאק יאר

 םאר נעמאכט האב און בײביײןערידזש א
םראטואר. פה ארונטצרנעהענדיג וועג, זײ

n 1 אײזער — r, מים ניט אוים איך 
 מײז וןיהם איז דערקענענדיג קוא, כױין

י t פריעד•. םאראארז|נ«ם
v קא)נםט -ז- o ,ױן — יער *אגם ע

ארבײטטר ? באגאײטען תומען דיר איך ?אא —
ה^ איך אי

 ענטםערט ~ זאגען, דיר װעא איך —
 פע־ ־די אדוי שאאכםעז אעצטע די —־ אר,

 נעמאכט מיר האבען גאסען םמרבורנער
«rt נים װען באגײסםעױננ. םון װיאד 
 דאר־ אאגנ ״עויז איף װאאט םםארהע, די

 פאחעפאתגז דיר װעא איף געװען. םען
 זאא איף אז זיין, העז עס ארבײט. ן*

 ידריםער דער פון םריהער נאר פאחר־ען
Jr»m ײאך. די םאהרען נאך װעא איד 

hi געזונד םיד

ארבײטער אידישער גרעםטער און מעכטיגסטער דער את
I װעלט.• דער אױןש ארדען 1

 ח«« װאס■ , ארדען, אידישער אײנציגער וער איז ױנג ארביייטער דער
 f םעםבערם. ר^נםאמפטױו זײנע פאר םאניטארױם אײגענעם אן

 געזעל*, א אויך נאר ארדען, אן בלײז ניט איז רינג ארבײטער דער
f באװעגונכ. ארבײטעד דער אין צענטער שאפטליכער c r  װעאען טיר נאויב, איך

זעהן. ניט נעאr אזוי שויז זיך
I מיר. b'o צוזמגענט זיר האט ער ן1ו

 הא־ זןואפם א״ץעד, נעזונד, םןוחר —
i n« וחמ. נייק^יכעז

 ער ׳טאכט — נעזונד, נאכאסאא זײ —
א םיט וױיט דער p* )וחמדקענדינ

םרויעריג וױ

25 לאקאל ױניאן דרעםמײקערם און וױיםט לײױעם דער םון
ס נ ע פ ך ע י ם ז ע ן5 ד ע ס ן ו ו ש .ח

פא האונטי, p"o פארק, סארעםט .אץ
 פענםילװײניא םון םאונטײגם בלױ די אין פאלאץ גרויסארטיגער א

דרעס־ און װײםט דער ארבײטער.אין די פון אײגענטום דאם איצט איז
g אינדוםטריע. י

עםענם. בעםטע די — 500 פאר דא איז םלאץ
 און הײםע — באלײכטונג עלעקטרישע — װאנעם K< — צימערען 250

 באד־ 75 — פול סװיםינג »—טײך « — טעלעפאנס — װאםער קאלטע
טענים־קאורט. « און נאל־גראונד א — ציםערען

!וױלקאםעו זײנען אינטעתעשאנאל דער נדטנליעדערשון «לע ;
 װעט עם באזים. קאאפעראטױוען « אויןן םארװאלטעם ווערם הויז די

װאך. א $12.50 קאםטען ״
העדקװאדערם, די אץ גלײך אײך רעחשיסטױרט
םטריפ. טע2ו װעסט 16

 קאמםו». עקאנאמישען אײער אין אײר שטיצט ױניאן די
מעט־ זײנע צו פרײנד א איז רינג ארבײטער דער

* םרײד. אץ אמ נױט אץ בערם .
 באיס, םרזיערינען ®ר

 םרעה־ ׳שעהנע אזז» אימרזיאאזען אח
n ניי 1 r. 46 גיי 18 םון עלטער דער אין ארײנגענוטען װערען מעםבערםיזאכץז דער סוו, מען נור

יאהר.
ז ו

טענד דער װעלכען אויןז פעלז דער איז באװענוננ ארבײטער די
I' •; װערען. געבויט וועט צוקונםט דער פון פעל mm * »̂

I# < י פעלזען. די סון אײנער איז רינג ארבײטעד דער
I אן נלױך זיר שליסט מעמפער, קײן ניט נאך זײט אײהר אויב

נאךאױסקינםטעזיךװענדען.:

! 'נ. • ב ד ^ מ כ י  דאם אז דענקען, מיר —*« ה
 זיר• פיבערארבײטען «זן געקוםען אײך איז
 אויםהיזלטעז ל«נג נים קזןנעז נעדװןןז. די

ד פיצפ ביז זײא׳יז דוי ז?געצל», אזא  «רי
 גע־ אײד װ^לטעז :םיר געײ#דע|^ םיצירום

 ניט זיך .יצגקונפם *עקספעד.דעד ;־ יײטעז
מז צו  פון ^•דיווילזנגיע״ דעד םים באגי
 םעהר ניפ *ו־ג״םען p« ג4רביי4 דוערפײם9

 דלנ־ םיר *םוגז־ען. 44 ממפיםפוע די וױ
w ®ז קען, m  o n ק י  רפדאזז בעסטע n ז
ײז, •®ר סעד .**ך י  װעז געײעה וו^לם ב̂׳

עי שפ*דט די ־ייורל^זצז קעגס ®♦וור ױ,ז־  ו
ojmtL m m? m וד*צזחה * n, זריי fvwfwl ’ fn. Jr?I t , *tm  op vm  pit finm  vm op ווער® w

 צום אזהם וױך ה^ב !ױי־םצליח *ל-
w m f דערפיהלענדע נעםאז ז*נ * ס$ול 

vtm איהם צו רעד »יד ײ fr w p ,םאא 
ן «רום מונאם « װייל»ױן  זאל זייז«ד מ

 אדעד תאיה א אויוי עתעץ זמנניה שױן
מ זיך^אלנעײז »עתז  «ין דערשאשאער '

מז די .mrrjrav• םת מו
זױך תאב נאכדעם ב«אד םאקז JStS!W3PlSSן^ם וועקקץר ®tnjornu® *t שןןער .m 

לײ\9 אײש diחן סר געמ^חרצן, אװעס
3*q  v.'X■ »>•«>»ײײגיואגאײ*! <ית ״

נדזפע. דדיםער ד*ר םים אאמסאחדעז

םזאמזוב. א אפנענען



נעדענסען
B צענעפיט.

pm j. 5 קראמ וחנרם אימרfo־i 
o n איז גלייד זיך Kara SSL

jynoo  pbl4 גיס » «R pci'i t
o n  ,o m o  pn און פלאר p  a n

4|M̂w״ Ppr)Mv ImTi JrW i i •OĴ Wm
pa ,ניס באח־ trap  o n  w בײ i T i
pro וואויגם. איהר •• |

ס * ייחנר נצייד «ין תי בח־ן י MflraaA• •MMi •Mto aajiMiaa •»*aaiA **%%■« u\.* אדער יעסאנרען םיט אפיס אין
w חח־מדססרירםמ א on.* — |

2 tm א| אק זיך נקםיגם איחו 
( tw אז ניס חאס*יטאצ ra p  o n| 
 1אוױס dqip איחר pm תאסאיםאל.

h «( אסיס אין נציױ וין• ןםעצדעם n 
יוניאן.
| זיו רעכענט *ייס ױ .4 « Ion 
 מר אםיןױןל זיך האס איהר וואס סאנ

 אינערממןס)] און אסיס אין !םאצדען
 בון•. ױניאן !אייער

it oik I ם קרינען  no מנמסי
tn  Iעסואםינידם קראנימר ״ m m כײ 

!o n דאיןםאר. ױניאן .
 אנחסת םון אםעסםען סיינע .6

 <אד פח םערסיםיקייסם ןדאקםױרים,
I םאראײנען אדער רדסען prim אוי־*

jn. אנערקענם נײסט םױו m
נ״יס! למעז ומזצמ הראנמ .7

ם אין m עקזאםינירם דארסען מ m 
 זין• דארםען און אסים, דאקםאר׳ס איז

אםיס אין װאך אין םאצ 3 מעצדזן
ױניאז. ןםון

& it ס עפי  בא־ נצױז זיינ׳ח מנ
מ די חמםינם  איינמד האמן װקל

 *m*"\ סאר אסווי״וינסםעז «אצס
 מי זיו האם «י ארןר ער בעסאר נאם

קראנת. םאצדען
 רײמוימגדת זיים איהר ווען 3
 סאי׳ איזזר ותרם סאנאםען, 3 איבער

w ניישם םאר רעכענם nporou.*
r די .10 a n t בענאסיס װאך 
ן10 *•ים׳ז נמאהצס װערם 3$ס מ

 אנ יוניאן
תשאונט

m| 12 •ון («לום t.(
ל קענען איחר וועמ םיסינגעץ, ױניין ®יי  נ

י mw *ייעד »ין וצורבריעגןןן א*ליך1  מ
 1וח»*ס9 *םועסם: סלן אז טאאין. •ײאד ־ ';

M U M  \m חוורץ דאם אמיועסען זיך
M  M ויסגלייכצז *ון •יייאנז *מיילינד• 

 קעגען איתר װלם באסעס, די םים 0*3*00•
לויב־גצ־ *ײסזינג*ן ס*יינןח *יע”« י|י#1

■ * a n  h m ײ יחי׳ימז *לום *ײביגאן ײ  ק
mm* ן ו  גאך ארויסוואדאאן אג̂ב »ו(« ■רביים •

up מותוות׳דיגאר דער •»ר ארבײמ ■ניסןל ׳ * י

 ®ארלענ־ צו לאםןןן8וזןטיג»* פאארד trppjrtPP דער
 נת אסעסמענטס דאלאר 5 די באצאהלען צו צײט די גערען

#• דמזון. זטעך דעם »  האבעז ניט זועט םעמבעזוןזמיס י
 באצאה־ מחען װעם אסעסמענט, דאלאר 5 דעם באצאהלט

 אינםעתעשאנעל דער איז cun מעהר, $150 לען
 פאר דאלאר 5 די אין ארײן יעצט געהט װאם אםעסמענט,

 יע־ װעט חשון זטען דעם נאך פאגד. םמרײרן םפעשעל דעם
 אםעס* דעם באצאהלט האבען נים װעם װאס מעמבער דער

דא• םינןש אנשטאט eo.$6 צאהלען םחען ׳פול אץ מענט

 ריפעד און םסױרט קלאוק,
יארה נױ פון װניאן מאבער

 ,hFrrwn גדאםעקטיװ
«לאר• ©ען3 ׳םם. טע23 איםט 40

 םנגעדדיזד; ®יגקעל״«»יין, םאקס
מםאלייג^קלוירק בראמעלד, מאקם

 דױױזמןון, אינדעפענדענט
«לאר. םעןrise 2 »23 א. 40

 סלוומקי, ח• םענעדדיעז*; םעםץ, 4נ
קלוירק• קאםילײגם

 ׳דעפ»רםמענם סקוירט
מק ׳®ל. םזנן2# סט^ »ע23 איםם 40

םעגזגדזשער ■ריזמאם, ס.

 דעפארםםענט, ריםער
̂ר• טעןaso, 1 םע23 א. 40 ®ל
םענעדזאועד. בערקן^וינו^ ».

ראוז־טאח
סםרים• טע2 איםט 35

;מעגעײאזער סא§ין, ס•
קלוירק. קפםילײטז קוק# ב•

^םיפ, הארלעם
 קארנער ^ונ., לעקסיגגמפן 1714

ם»רים. ם107
אײדדיענפז. ביזנעס רובינבאום, י.

-------------
 םאנחע־ קארגער םם., םעקיבען 99

מװעניו. םען
םעגעדדיער. גיסנלװיטץ, ד.

 *םיס, בר^נזװיל
סטרים. םעקם^ן 219

מענעדואמני־. באביפמז, א•
 אפים, םיםי דדמױרזי

םמרי». ^םגיןםערי 76
ןןײדזאמןנש. ביזגעס םאגגאיטי, א•

 אםים, נוארה
 4סטיפ םאגםגאםערי 103

מענעדזמער. וק׳בר מאקס

n ,םעקרעטעך הילםטאן

,נײזעל־רעםט״
ט ס ײ ה

־ ם ע ו ו ה ע ב
! ם ײ ק נ י ל

ז י י ם י ד ר * ^ װ ב ״ א ן א ש ײ א י ד י ן מ ו א
ן פלץ ו ר פ ^ . ז ג ג ו ר ע י ג ע ן ר ו ן א ע  ! ם
D f t i. ן ע ו ו ר ו ם * ע ם ד א ן ב ז ױ ע ם ם ן מ  ו

ם ז ז י ן א ע ג א ר נא :ז י ! א ד ן א י ל י I מ
ן י ו ן א ע ם פ ע ן װ ע » ו ר ו ם צ ע : ד ר ע ט ײ ב ר א א : 

ך דיר י ו ^ א א א י ל י ן ם ו ק א י ד ו ״ צ ם ד ע ר ע  ג
M M* ם ע ן װ ע ײ ס ם ז י ז נ ע ב ע ן ג ײ ־ ק י ם

נאר זיך װאלגזירען טיליאנען װײל ן§י'
n p a  /  j ך םרעפען םלחםות און םלחמח א *  נים ז

 אחן איז נו, דאנערשםאנ. און ם#נטאנ
M'! ן ע ג ן י ל י ^ I זײן. װעט §סק א אבי

j _ _ ר: m  a y& ו««ן וזיעדעד . ס ו ל י ן י ו  א
^jw Op ;v® קליפען-קאםןי. זײן נים זױעדער 

ן ^•״ ו  קלאסענ־ קײן זײן ניט װעט עס אז א
ן ע ל ? ו ד ז י ע מ ל ט א י ם א ם ע ג ײ ־ ר ל ג

Uf*Wl םעגעז pra א*עז צו באקוםען* «
^k m b v  H V X W ץ אין ר ׳ י«ראל• א מ י  י

m m ,ר מען א ן ם ע ס מ ם ע י ן נ א ס װײל ׳« א  ד
$1 f | g p , ח ל י ל ם «װא:ען1א ח ע . ד ף ^ ־ ן ע ס א ל ? 

־ ז : ו T א V ס ן -ײעלעז ע ײ ז ז ע ם ^ ר ג א ״ י ן י ו א
*P ן ײילעז  א״נדו- ײעלעז םיר יו

 יארק, גיו יייז •ראטעספדפאיזאםלוגג א ^ •י
^M(W דײטאע סא*יאליסטי*ע חיגע די 

M£ ״ טוגג ײ םי ק  ;אנצע די איגנארירען נים ^ל
 םימ ׳•םעקם זי, זאגט ׳דאס וױיל »פ«יכ«ע, |

אויפאאפערען גים קזנז זי און טמיאנאליזם ^
I• קלאסעךקאםןי. איוזד

י און  *יײ םאציאליסםיאזע רוםיאדג .חיגע ד
נים דעמאלם זיך װעם מיר״ ״נאװי ו

. . ע . ר ח י ע ןיומע א א י ם ם י ל א י צ א ד ס י א ב
Mt| ,רא- •ראלזיטאריאם דער װאס §אר •אות» 

ם איגאײנעם וזעסאירט ן.,• י  בור־ אידישער דער מ
 אזלום זײן דאך װעט דעמאלט װײל ^ואװאזיע.

שיןי׳ן. יעקב און מיר״ ״נאװי דעם ןווזיעען ,יןי
ם  אונזעל װען זיין, עס װעט אזוי א

ען װעט װילםאן «חנ?ידענט %■'' חי מי זײן אוי
אזלומ אײביגען אן אײנפיתרען װעם און *לאן

ארבײם. און קאפיטאל «זוי«ען
 די אז געןאה־, א פאראן גאר איו עס

ע י ״ ס ו ס צושטעיען װעלען באלעעװיקעס ר ע  ד
 װילזןן װײסט, איהר װי ׳זײ •לאן. גאנלען

 איחם דולא און אסענקאםן•4̂ חאבעז דוקא
 ארן ע:ד. ביטערע־ דער צו ביז דערפיחרען

1 XI,סד. א א:יך זײ האבען ׳סען זאגש *לם
םי־ דרוקען אײץ אין ׳מען זא;ש חאלכען, ויי

נאפיעײגעלם. ■וד ליאגען
װאשיג;־ די װען אז •אסירען: עס קען ^
ML ארבײטער צום זאגעץ װעש רעגיערוגג ®אנער 
H און טיליאץ א דיר גא : ארבײטסגעבער און

ו , זײן זאל און םיליאן א ױ ם ו ל  װעפ ש
״ צו געבען און לעגין קוטען ץ  בדי מיליאץ, ז

ר,ריעג. :ײעס א צו ו»י»*וחע«עז : ־’#
ר ע ב  גל דאך םיר קעספען טאקי דערואר א

m.,'.' ן ^ ם ג ע באלעעװיזם. ד

ז ז אי י י ל M ~ ק
פערגעני־ דער
W נרױס גען ^₪ M ₪ ₪ B m ₪ m ₪ m m m  i

ן דארף — נצעזער סראנם ויאס איינער יערער מ ל ותיכע םרײס א ט  זי
ivdkb זײז tip, םעראורזאכען נימ ואצ און m y  tn rwpg* ן .מיסאסחרונ

i נעווארען נעסאסען איז .נייזעצ־רעסם״ בעקער׳ם ל. ב. דר. t פזןרםיירען 
׳צוווערינסײטעז. אצע די

ם ױ ם י ױ ן ו ו פ א ע ר ר ד ע כ א ל ׳m ם א ן א J ל 5 . א
. ג . נ ״ װ ט י נ א ט ם נ א ס א ו נ ע צ ל ע א ר ה י ו א ן ח ע י ל נ ט י ם

ס א ן ־ ו ם פ ע ן23 ד ע , ט ן ו ש ו ן,1919 ד ע ל ע  װ
י ס ד ו ץ ױ י ס 25 ז מ . א ס ך א װ

ס פ י ר ס נ ײ ו א ע ד ל ע 910.50 נ
, ו ע ד ע ר נ ס י ס ם ר ע ד װ נ ע ה ע ם ש ם ו ז ג י ם כ ע ו23 ו ע  ס

, ן ו ש ר ח ע ד ײ ר א ע ר ו ע ײ ן נ ל ז ע ס נ ח ע ן נ י ױ ץ א . א ס פ א ר  ה
ע ױ נ י נ ע ע י כ ל ע ן װ ע ל ע ם װ י ד נ נ ע ה ע ם ש ם ו ן נ ע ר ע ו ױ ו  נ

ס ע , ד ס ײ ן ד ע ל ע ו ז ו ע ז ו ו פ ע ל ה א צ א ע ױ נ נ י ו נ ע פ ש ס י ר
ן ע ו ל ו ס ש י ו ם ל ע ם ד ע ײ ׳ נ ז ד ז ז ע ט 25 נ נ ע ר ס ע . פ פ ם ע ט ס «

.25 לאקאל ױניאז, טאכער דרעס און וױיסט לײדים
םעקרעטער. שעהנהאלץ, י

ס ע נ ר א . נ ר ל ע ס ע כ
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אויגעךםפעזױאהיםםען. בעםטע די בײ עקזאםינירם ווערען אויגען
 7 יעחנ חנטאעד וואכען איבריגע די

מעג.
םענמדדמד• װאנדער, ה.

\xnru ׳סרסרסרס

עראטמו0ױױאן־תאא די
י ט ע ײ ס א • ס

ױניוון װ. ג. ל. ». 35
אויכמזליסליך פער^יפם

 םעכד נײע םון אדרעס^ אאע אויך וױ אדרעסען די אין עפדעתנגען אלע
 ספזןציעצע די אוי«» חוימןורד־דעפארסכמונט צדם ײעחזז צוגע^יקט זאלען בערס

אײך. צו צוגעמיהט ײערען װעלכע םליפס,
 געװע־ זײן ^עעבעז אבער איהר מוזט אררעס םעמבער׳ס א ענדערענדיג

 ארבײט אוםויסטע םארמײדען צו כדי נויטיג איז דאם אררעס. אלטען זענעם
ל בעסערעז א האבען צו כדי אויך און אונז םאר און אײך פאר ^ו אנ  איבער ק

• מענעדדפער. ליבערםאן, עליאם מײלינג־איסט. אונזער

 םון אפיםעם לאקאל
לאקאלם באארד דזשאינט

ל א ק א ע 236 ,1 ל מ ר ע , פ ו י נ ע װ ע
• , ם ר ע ל ם * ר ק ע ^ ז ד ע ג ע ;ם
• , ס ר ע ג ג י י ר ר ע ט ע ר ק ע ס

ל א ק א ט 9 — ,3 ל ם ע ו ע21 ו & • ט  ם
• , ד ן י ב ו . ר ר ע ם ע ר ק ע ם

צ א ק א ד 228 — .9 צ נ א ע . ס ױ נ ע װ  ע
• ש ז , ד ן ר ע י ל א • ה ר ע ^ ז ד ע נ ע מ

א א ק $ ט 7—.10 ל ם ע ו ע21 ו « • ט  ס
, ן ײ ם ^ נ צ ר א ; ג ר ע ^ ז ד ת ג מ

. » , ם ל ע ױ ם ע ו ס ע ם ע ר ק ע .,ם

̂םאן JJL—219 לאהאא  סם.« סע
. ל ױ ו ז נ ^ י ב

. , ח י ק ס ד ^ ר • ב ר ע ס ע ר ק ע ס

ל א ס א ד 117—.17 ל נ ^ ק ע * ס ױ נ ע ו ו ע
mמ ״ «5ד ר ^ ל i ל j y B j n p p D. *

ל א ק א י 2X—103 ל ר ע ם א ג ם נ ס • ס פ ס
א ק י א ן ו . ג . נ י ח

ל א ק א » 231—.23 ל ס י ן4 א ה . פ « ס
• « ח ר ^ ד ג א • װ ר י ד ד ע נ ע ם

צ י א ת א א 228—-35 צ ק צ . ינס ױ נ ן ח ו  ע
v n* » ו ע ז ו א ל ס ע ר ר ב ן מ ר ן נ א  y נ

wnppo•* קיײאן״ •7 •א
צ א ס א |job 231—.48 צ d  B O ' M

איבער רעזארסעם

D־^ וױ מעהר (WByi ioow־

נ ע«רי נ ו ט ײ צ
 ענג״ און אידישע אנדערע מיעלע אײך װי

 ז^ורגאלען און כיכער *״םונגען, לישע
די אין געדרוקם װערען

קא. פרינטינב אפ־טױדײט
ל 195 ע נ א . ק ט ן ם י ק נ ר א י

•מננקלין. 6425 םעלעפאן

 - צושריעדענשטעלענד — האנסעחזאטיװ — דכער
הױז קליריננ יארק ניו פון מעמבער

 יאמ^ ניו אװ םיםי און םטײט גאװערנמענט, םטײטם ױנײטעד די
אונז. מיט דעיאדטען סײוױנגס לפאסמא סםײטס יונײטעד

דעםאדמארט אונזערע פמ אײנער אויך וז־ערט

 און םױשע גוטע, גענענד, שעהנע לוםט, געזונטע גוטע,
 געזעל־ אנגענעהמע און באקאנטע עסענם, געשמאקע

שאםט.
 פאהרט איהר װען האבען צו זיכער אלזר זײנט אלעם דאס

באקאנטען אײער צו װאקיישאן אייער אױןש
 שאפ־ רי פרעזענטירען ^

טשערלײדי ן%
n װר«ײטנודס דעם םון ארבײטערינס 

 עװעגױ, טע4 395 גאססאװ, א. םון 9
 פרע- שאפ־סיטמג לעצטען בײם מנן

 םשערלײדי, באליעבטער זײער )ױרט
 ווערכד א םיט מאורעאװיםמ, גאלדע \

 םאר אנערקענוננ אאס ריננ דיימאנד צן
Iri ־ און וואהל צום ארבײם גוםע ס  מ

 Mm 9דיי ־&ון ארבײםערינם די םון
 דעם ך1ײ האבעז ארבייסערינס די

ם דאגק־ זײער ארויםנזמױינם איחר מג

a A. DELBON ס 
שערס. שארםמ און פייקסט

 עװענױ׳®^ טע6 484־9ס
יארלו. נװ
Sםםרים טע30 און םע29 צוױשעג T A T E 4נא טע21 וועסט 112—.64 אאקאל

 באנראדערם עסזאמינערס, קצאוס
׳ 32 צ- ױניאן כושלערס און

jaalO bd»m 78 
•*wesnpfo מן ךאז^בלא•״ ל

ניבראלטאר פוז פעלזען דער וױ שטארלן

ד 374 נ ע ר , ג מ י ר ם ױ ם ק נ ר א י
עװעניו םינפמע ס»ו ססג עסעקם ioo םטז־יע טע26 נםם

 : עװעניוס װעסטשעםטער און װניאן סםריפ^ וםע 58
:ברענטשעס ברוהלין

עװעגמע שמאת אמ ייטסין. ספג, װערעט און עװ• נרעהעם

 די נעגענד. םאונםײן המבסטע און שעהנסטע איז זיד געפינם םלאץ דער
 איםפרראװםענםס, מאדערנע אצע םיט אײנגעפיהסם זײנען ?אטעדזשעס איז חייז

 און טשיסענם היח אײגענע טםיישאז, םוז נאע מינוטען 10 בלזיז זיך געפינט
 ומדזשע־ און אײער םלײש, סילכעע, דאס גאנצען אין סופלײט וואס גארטעז

 אםױד םיעצע w עתספערט אז פיז געקאכם וועלעז עםעגם די םײבעצס.
 בײ םיוזיק קאםינא, ב-יליארד און •ול האל# דמנם םישינג, און בײטהינג סענטס,

, .יי̂י וג ו. א. לײברערי, קאררם, םעניס מאהיצצײטען, די
 פרא•־ מענעדזשיגנ דער נאראנטירט צוםריעדענזוײמ םאאשםענדינע פאר
 , ur אדרעםירם אײנצעלחײטען סעחר םאר עללנער. א. רייעמאר,

.A* ELLNEK, FEKNDALE, SULLIVAN COUNTV, BOX B

ר א מ ס א ר ם ס ס ע ר פ
ע אפ־םױזױים טי ג רי י

#םטױט פױרל 447

e זחמטאן, בג n

בענערם און בעדזשעס
בר. m jo און סאסיתםים ייניאנם, סאר 2441 נמכתרםי ון
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«חאצז יאהױדער אץ בעזוך  גער־סאונ- p# גצםוםם «
 און הונדערנד א אוגגעפעהד װאו טײנס,
 גענומען האבען װאך א מענשעז םוםציג

 בער-מאונםײך דער װאגןײשאן. זײער
 ארױסגעצײגט אויד אבער זיף דןאט פאאמ

 זומער־ לעצ^נר דער און קאײן םאר׳צו•
 געהאט שױן האט װאודםטאה אין פאאץ
 מענ־ הונדערם איבער-צוױי פאר פאאץ

װאןי. א שעז
 אין געהאאטען םעז האט יאהר יעדען •
 דירות. נײע איז זיף קאייבעז מוםען, אײן
 וױנקעא, אײגען אן געגאוסט זיך האט עס
 ״אונזער רוםעז הען מען װאס פאאץ, א

 קויםען צו םון געדאנקען דער און חױז״/
 די און געװארען געשאםען איז הויז א

געװארען. געקויפט איז הויז
 דער םון ארבײטער טױזענדער רי

 גע־ ״יעצט זײנען ױניאן װײסכרםאכער
 נרויסער חגר םון אײגענטימער די װארען

 פון קראפט פאראײנינטע די ״אימעניע״.
 פאר־ צו געמאכט םעגאיך האט ארבײטער
 ארבײטער, םיעאע װאס דאס, װירקאיכען

 גע־ האבען טײער איז ױניאן די װעםען צו
צי׳־ט. אאנגער א פאר מרוימט
 גע־ א דורןי אויםט װיאענדיג ניט און
 רער איז װײסט־מאכער װעאען<י דאנק:

 זא־ נײע שאםען בויען, העאםען צוהונםט
 אונטערנעהמונ״ אאטע פארפעסטיגען כען,
 ריהװערטס, געהן זײ װעאען אדער נען,

 היסטערישע םון פארםיהרען זיף אאזען
 כיעג״ םון און פראזען פוסטע היץ־קעפ,

 אעבענס זײערע אין האבען װעאכע שען,
פאר מינדעסטע דאס געסא) ניט מאא קײן

 םיר יוױ*פן ״םיו
 נעחנכמ זיין םוזען
 זחד צו די, צו אםילו

 אונז ןיך גאוםט עם םען
 אונגעחנבם״. זײן צו

וױלםאז• װאודראו

 החזקתי בצזמןתי
ײח ).6 כ׳ז, (אױנ״ א

 גערעכטיגקײא םײן אז
 אסארק, זיד איר חאלם

 א•״ ני« איחר װעל יון
לאזען.

ליבערמאן עליאס םיז

 האבען מיר מײצ^אנג. א זיף ציהם כער
 — און שיפאעף אוין* ארויפגעזעצט זיןי

 וואאד אין ערגעץ וױיט, װײט, היידא.
 דער עכא׳ם. אונזערע אפגעקאונגען האבען
 גע־ האבען זון פארגעהענףו די און היפעל

 דען איהר ?עגט אונז. מיט שפײכעלט
 םון פארגעניגען דעם פא^זםעאען ניט זיןי

? ?ופאציער סארט מין אזא
 דער אז זאגען, צו פארגעסען האב איף

 געװארען אויסגעצעגט א*ז ^ײק צום װעג
 אויף און טרעפ. שטײנערנע ברייםע םיט
 און האנד פארזיכטינע די ענטיג)ר איז יא
 אײגענטיםער. םולם אויג זארגפולע ךי

 אויס־ װעגז מיםעז אויפן זײנען דא אויף
 בײ־ ספעציעאע א און בײנהלעף געמטעאט

$פרוהען. זיך װיילען װאס די, •פאר רעל

קלײנער א דארט פאסירט האט עס

םא־ אאמיר און האנד אײער סיר גיט
 האלא־ ״ױגיטי צו,דער מפאציער ». ממ

 די װאס ײניטײהויז, נײע די ה» ד.
ס דן  ױגיאן דרעספאכערם און וױיםמ ^י

געקויםט. יעצם האס
 סטײ־ אאקאװאנא אין םיך באגעגענם ^

 מיר וועאען דארטען סםריט. םע23
 1אי סםאםען און טרײן די נעהסען

rvoD vn M, םיר ורעאען דארםען םון און 
fom צו טאקע םאהרען אויםאמאביא 

כע גופא, הויז דאר  אין זיף׳ געפיגט װע̂י
יאיק. *ארעםט

 נעהפט װאס װעג, דעם איהר זעהם
 ביסעאע• א קאעםערענדיג אינהס, צו ויןי

 צום װעג דער איז דאס ארויף? בארג
הױז.

 דעש פאר ניט זיך יטרעקט פאיעז,
םײ אוים׳ן דארטען ישטעהט װאס ימיױש

 הױז. מאדערנע גרױםע א שטעהס פער
 א דורןי איז ה׳ויז דער צו צוםאהר דער

 אויטאמא־ םאר געטאכם ווענ, ספעציעאעז
 ציהעז הויז דער פון םראגט אין ביאס.

 וועגעאעך קאײנע םים אאנקעס גרינע זיד
 און אאנחע אײן צװישען דורכגאנג א פאר
 הויז גרויסע דיעזע אט צײײםער. דער
 זײן צו גרױסקײט איהר אױם קענטיג איז
 הינטער איהר ארום און םוטער־הויז די
 קרײז האאבען א אין ויך ציהען אאנהעס די
 קאטעדזש יעדער הײזער. אגדערע 11
 א דורך צײײמען מיט׳ן פארבונדען איז

 הען רעגענעז זאא עס אויב אז אזוי ״דאך
 צװײ־ א צו קאטעדדט אײן םון געהן מען
 די זיף. אײננעצען ניט גאר און טען

 גע־ זיף הפנים האבען הויז םון ביאדערס
 די פון באקױעםאיכקײט דער םאר זארנם
א אז אויסגערעכעגט, האבען זײ געסט.
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אינהאלט־םארצײכניס
״גערעבטיגקײם״ 22 נומער•

 גע־ פראטעסט־רעזאלוציע א פאר שלאנען דעלעגאטען אונזערע
 בא־ און רעכטע פאדערען — אידען, q^' פאגראמען די גען

 דעד פאר רעזאלוציאן א — פעלקער. קלײנע די םאר שיצוננ
אמעריקא. אין ארעסטירטע פאליטישע אלע פון באפרײאונג

 שטאךק לויבט פעדעױישאן דער םון קאונסיל עקזעקוטיװ -
אינטערנעשיאנעל. אונזער םון ארבײט עדױקײשאנאל די

אד־ )7 קאכײסע; אײבעא )6 ;כייטע
 פע־ און אאקאא )8 קאמיטע; דטאסטמענט

 אױפקאע־ )9 קאםיםע; באדי דערײטעד
 ארגאניזא־ סםײט )10 ;קאפיטע רונגס

ביאדינג )12 ; באיקאט )11 ;ציאנעז
ארבײטס־טאג קירצערען )13 ; טרײדס

באציהונגען. אינטערנאציאנאאע )14 און
 זיך באטײאיגען דעאעגאטען אונזערע

טעס^ װיכטיגע אײניגע אין םי א ק
 דער פון טאג צוױיטער דער דינסטאג,

 אינטע־ געװען טײאװײז איז קאנװעניעאן^
טאר\ ערשטען פון׳ם רעסאנטער

 כײט געסאכט האט פוראר נרויסען א
 אאיער, א ראדיקאא געװיסער א רעדע א

 פון פארטרעטעד דער פאאםב, א. עאאען
/4 ״ביג די  ״בראדער- גרויסע םיער די ׳

 עי אײזענבאהךאיבײטעד. די פון הודם״
 רעדע שטאדקע גאנץ א געהאאטען האט
 אײזענ־ די םון נאציאנאאיזירונג די פאר

 גרױס ארױסגערופען האט און באהנען
 כאטש דעאעגאטען, אאע בײ ענטודאזם

 סא־ א דורכאויס נעװען איז רעדע זײן
 געענדיגט האט ער װען ציאאיסטײטע.

 אויפ־ דעאענאטען אאע זיך האבען רעדען,
אװאציע. אץ געפאכט איהם און נעיטטעאם

 יואנ־ דער אויױ האבען טאג דעסזעאבען
 צװײ רױטם יטטארלןען א געמאכט :ועי״עאן

 םארגעשאאגען זײנעז װאס רעזאאוציאנען
 אונזער פון דעאעגאטען די פון געװארען

 װע־ רעזאאױציאן איין אינטערנעיטאנעא.
 װע־ װאס רציחות אוץ פאגראפען די גען
 פויאען אין אידען די נעגען באגאנגען רען
 רע־ צװײטע א ;אענדער אנדערע די און

 פאדע־ זאא קאגװענשאן די אז זאאוציע,
)20 זײט אויף (שלוס

בוכװאאד. נ. — ײ*ד די .2 זײט
p — סיםי אשלאנטיק פון בריעף .3 דיט n« 

העאאער.
באראןי. אב• — צײם איז װארט * .4 ?ײס

 •ו| באארד עקזעקושױו פון מיטיגג דער
יטעהנהאאץ. י. — 23 לאקאל

 בעדריס ראזע — װעלט פרויען די .5 זײט
 םימגלידער די צו װארש » (באינדער).

n. מאגעאיס״ מאקס — 23 לא?אל פין
 אינ* גארמענט דער אין פארפ^ריט .0 זײט

 דזשואיעט ־־־ אײראיא אין דוסטרי
 לעצטער דער פוינטץ. סטוארט
 §רס וױיסט דער פון טיטינג נדצערטאן

זײדמאן. ס. — ױניאז כער
 דע- קריגס אינטערנע*י»נ#ל דער .7 זייט

 זיי אין פינר«עאיפטײז. א• — ארטםע:ט8
 פערא־ מ. “ (געדיכט) גאסען רײנע

מוטער.
 קעאער* ב. — (ראטאז) איגגעבאר; .8 זײט

לאקאל ױניאן עקזאמינערס די מאן.

 סיטי 816 ױניאנס, אײבאי דערײטעד
 סטײט 46 און קערפעייטאפטען סענטראא

 דעפארט־ לאקאא 752 און פעדעריײטאנס
קאונסילס. פענט

 האט יאהר לעצטען פון פארלויף אין
 מיט מיאיאן א געװאונען פעדערײשאז די

)56C כײטגאיעדער. נײע םויזענד
נאנץ א זעהט, איהר װי איל, דאס

 אמערײ דער פון קאנװענשאן טע39 די
 גע־ זיך האט אײבאר אװ פעדערײ״טאן לען

 צערעםאניעס, גרויסע אוזן גאר ׳עפע:ס
 דעם פריה, דער אין זײגער א 10 מאנטאג,

 פיער סטיל דעם אויה ,1919 ױני, (!טען
 דדט.״ נ. סיטי, אםאאנטיק איז ים, בײם

 ז־ער אויף האט ״גערעכטיגקײט״ די
ברו־ גופא, רעדאקטאר־ דעם קאנװעניטאן,

געװיגס עה;עראגאװסק
 :אטי״ךביבעל. רעדאקטארס פון .10 זײטױניאץ? זײער

 באנד די און ױניאנם ארבײטער די .11 זײט
מײמאז. ב• — בעס

 מי• נאציאנןזלע אזוינס איז װאס .12 זײט
 דער גאאנץ. א• — :אריטעט־רעכט?

װאחאײ א• — (פעליעטיה) ״םענענטס״

 װע־ ״גערעכטיגקײם״ די פון לעזער די אז
 פון באיטרײבונגען גענויע באקופיען אען

 אינטערע־ איז פאסירונגעז װיבטיגע אאע
קאנװענשאז. ז*עד פון טאטענטען פאנטע

 די װעאען טאקע נוסער דעם אין •טוין
 דעם אין ,10 זײט אויח געפינעז, אעזער

 רע־ דעם ביכעא׳/ נאטיץ ״רעדאקטאר׳ס
 דער פון אײנדריקע עריטטע דאקטאר׳ס

 פון ״כריעח 3 זײט אויף און קאנװעדטאן,
 כייר העאאער. דזיט. פון סיטי״ אטאאנטיק

 זיך פייאץ, דעם אויח דעריבער, דאיפען
 קאנ־ דער װעגען פארברײטען פיעא דט

 באױז דערמאנען װעאען סיר װעניטאז.
פאסירוננען. וױכםיגסטע פאניע די

 דער גאטפערס, סעײועא װי גאײף
 האט פעדערײשאן, דער פון כדעזידענט

 אין מאנטאג קאנװענשאן, יי געעפענט
 א געװארען פארגעאעזען איז פריה, דער

 פרעזידענט פון באגריסוננס־טעאענראפע
 געװא־ אויפגענוכיען איז װעאבע לויאפאן,

אפאאדיסטענטעז. סר א טיט רען
: טעאעגראמע די׳ איז אט

True translation filed with the 
Postm aster at New York City on 
June 13, 1919, as required by the 

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

Enemy Act׳*.
 באגריסונג װאריםסטע מײן יטי? ״איך

 דער םון קאנװעניטאן יעהראיכער דער צו
 און אײבאר אװ פעדערײיטאן אניעריקאן

 צופריעדענהײט, טיעפע מײן אויס דרי׳נן
 האגפערענ־ אינטערנאציאנאאע רי װאב
 פון ארולסגעװאקסען זײנען װעאכע צען
 גע־ האבען פריערענס־דיסקוסיאנעז, די

 פואע־ און בעסערעד פיעא א צו פיהרט
 ארבײטער־ די םון פאדטטענדניס רער

 פון שטאאטס־אײט די װעאכע יאנעז,פ
 געשאנקען האבען װעאט גאנצער דער

 עס אויפטערקזאמקײט. גאנצע זײער
 גאיק, אםת׳ער אן געװען טיר פאר ז א

 מיטנע־ אביסעא כאטש האב איןי װאלי
פען אנגעאעגענהײט. דיעזער הא̂י

 פון אפהאאטען ניט זיך קען ״איו
< אויסדריקען  װערטער װאריכיסטע די א

 פון א:ער?ענונג די און אנערקענונג ר;יז
 םיט טאז צו געהאט האבען װעאכע איע,

 היאפע, דער צו ארבײט פון פראגען די
 גע־ אונז האט גאטפערם סעסועא סר. וואס

 גע־ האט ער װעאכע פאר און אײסטעט,
 האט און צוטרױען אאגעםייכעם װאונען

 װעאט גאנצער דער פאר פעסטנעשטעאט
 פעדע־ אמעריקאן דער םון רעױטאציע די

 עצה בעא גומער אאס אײבאר אװ רײשאן
סיטהעאפער. פדאקטי״טער און

וױאסאן״. ײאודרא -

 עקזעקױ דער װאס #רע#ארט דעם אין
 האט פעדערײיטאז דער פון קאונסיא טיװ

 װערט קאנװעניטאז, דעי צו צוגעיטטעאט
 אר־ עדױקײשאנעא די געאױבט יטטארק

 דער אינטערנעיטאנעא. אונזער שון בײט
 אונ־ םון טעטיגקײט דער װעגען באריכט

 דע־ עדױקײיטאנעא אינטערנעיטאנעא זער
 אנגעזעהע־ גאנץ א פארנעמס פארטטענט

 װעאען מ-ד רעפארט. דעם אין םאאץ :עם
 איבערגעבען געאעגענהײט אנאנדער בײ

רעפארט. דעם פיז טײא גאנצען דעם
לןאנװענ־ די זיך האט געװעהנאיף, װי

 באזונדערע פיעאע אין פארטײאט יטאן
:־פאאגט װי קאטיטעס,

די )2 ;רואס װעגען קאפײטע די )1
 בא־ קאונסיא עקזעקוטיװ װעגען קאמיטע

)4 ; רעזאאוציאנס־רןאמיטע )3 ; דיכם
אנס )5 האמיטע; אאא קא־ אמאניזאצי

 קײן איז כיאכט צושפאיטערטע א
 םאראײניגטע די באויז איז עס מאכט.
 דורך װעג א דורןי זיף אעגט װעאכע םאכט,
 פאר־ די קומט־בײ און װעאדער פוסםע

שטערונגען. שיעדענע
 איך אעזער. איעבע ענטשואדיגט, נאר

 ארויסצוזאנען פאאץ אויסער אפשר בין
 דעם אויף װערטער פאר אעצטע די אט

פאאץ...

 (ערי ארבײם דער אין געעטעיט
 סערעדאצקי. יענטע — :ג)
אסתד דר. — װײבער המלך׳ס ־וד

י מאכער װייסם דער מון אימעגיע די

 צוזעצען װעאען זיך איטיצער קען טאא
 דעיפאר זײ האבען װעג, םיטען אויפ׳ן
 כײטען אוים׳ן בײנקאעף צוגעגרייט טאקע
צװײטען. צום קאטעדזש אײז םון װעג,

 עס־צי־ אין ארײנגעגאנגען בין איך
̂נן אין זיף געפינט װעאכער סעי,  גרריס
 עס־ציטער, קיין ניט איז דאס ניין, הױז.
 עט־ פאר פאאץ מים פעאד ברײט א נאר

 מיר האט עס םענשען. הונדעיט איכע
 דעם דורכצוגעהן םינום עטאיכע גענוטען
 םענסטער צום צוקומענדע און ציטעי

 גרױסען דעם דערזעהן פאוצאונג איך האב
אין זיך שפיעגאעגדיג זון דער מיט אײק

תג יעבעדיגער. קײן גים איז ער — נ
091 m פינור אױסגעשניצטע אן באויז 

הויף. דעם םאכען צו שעחנער
 ״טו״ צוױי די באמעררןט איהר האט

 ארײנפאהר? רעכטען סאמע בײן -ד^םס
 סאטע־ די פון צוױי באויז זײנעז דןוס

o w n, דער םון כיעטבערס די וועאכע אין 
 םארברענגען וועאען ײניאן םאבער דיססו

 געפעאט װי זומער־װאקײשאן. ויתר
 םען בוים !גנב אפיעריקא ? עפעס

 זײ כדי טורעטס, װי פונקם חייזער ויי
v fy t\ אן דערסאנען און שעהן אױסקוקען 

וועאכע איז צײטעז, שםאאצע אאטע די

 פארצײכענט װערט איז װאס א־נצידענט,
— װערען. צו

 גרויםער א צוגעפאהרען איז שבת
 זיינען עס ײעאכען איז אױטאטאביא,

 א מיט פאאס פאר א געזעסען ברײמאיך
 םון אײנער דיענסט. א און לוינדער פאר

 װאס פרעגען זיי צוגעגאנגען איז אונזערע
װיאען. זײ

? האטעא פארק פארעסט דאס איז —
 פארק פארעסט געװען איז דאס —

 — אונזערער, אפ זיך רופט — האטעא,
טי עס הײסט יעצט נאר קאאאניע״. ^וני

 נײע פון הענט די איץ דאס איז —
ײיעדער. ער פיעגט — ? אײגענטיםער

 עס האט ארגאניאזציאן אן ״יע ־*־
איבערגענ^טעז.

? ארגאגיזאציאן װעאכע —
 אײךיעס די ױניאן. םרײד א —
ױדאן. דרעסטאכער און וױיסט
 אפ־ ׳זיך האט — !אהײם שנעא —

אויטא־ אין יאנלע ברײטע די נעױבען

 נעטט ױױאן מאכער רײנקאוט
 םקעב־קאנטהאקטיננ די צו דך

שעפער
 איךקאסײ איז אבענד דאנערשטאג

 אפגעהאאטען סט. טע4 איםט 85 האא, נא
 באגײסטערסטע די םון אײנער געװארען
 רײך דער םון געשיכטע דער אין מיטינגען

 באציהונג דער אין ױניאן, םײקערס קאוט
 מעכד דער םון ענטשאאסענהײט דער םון

 כאקעםפםען צו 20 אאהאא םיז בערשיפ
 נע״ װאס שעסער סקעב־רןאנטראקסיננ די

^׳יארס אויםער זיך םינעז  א זײנען און נ̂י
 1אי טרײד אאגעםײנעם םאר׳ן געפאהר

גוםא. יארר. נױ
דענקען 20 אאקאא םון טעםבערס די

 װערען װאס שעפער קאנטראקינג די אז
קאנטראאירט

 כיאנוםעת־ די געגען ברען פואען אין װעל
 אססאסיאײשאן♦ פראט. דער פון טשורער

די געװען רוב דאס איז ײשאן

 ױניאן די װאס סעטאכיענט דעם טיס
 ״פראטעקטיװ דער סיט געכיאכט האם

 גרויסער דער נאך איז אסאסיאײשאן׳/
 גאנ־ אין ניט וױיט סטרייה קאאוקםאכער

 דעם נאך אוץ געװארען. פארענדינס צען
 סטרײק־ גאנצע די האט סעטעאכיענט

 בײ באײבען נעטוזט טאשינערי
 בעםאר. װי אזוי פונקט ארבײט דער
 איז הינזיכטען מאנכע אין געגענטײא, אין

 סע־ דעם נאך דעפארטמענט ר,ריענס דער
 ער װי ״ביזי״ טעהד געװארען טעאטענט

 פארשײ די פריהער, געװעז דאס איז
 אאנעמײנער דער פון יןאמיטעס דענע

 זיך האבען קאמיטע סטרײק דזשענעדאא
 צו געטאן נעהם א סעטאמענט דעם נאך
 װי פאײס כיעהר םיט נאך ארבייס דער

פריהעו־.
 גוסע גאנץ נאטיראיך, דא, זײנען עס

 מאא דעם האט דאס װארום אורזאכען
 הײנט איז עס װארום זײן. אזוי געמוזט

אמאא. געװען איז עס װי אנדערש
 דזשענעראא פריהערדיגע די אין

 ניד אין קאאוקםאכער די פון סטרײקס
 א אװעחציהעץ זיך םאענען װעאכע יארק,
 געװעהנאיך זיך מען איז װאכען, 14-12

 קאכיף דער װעהרענד דאס געװען, נוהג
 מאבט םואער זיין איז אננעגאננען איז

 פון בתים בעאי ארגאניזירטע די געגעז
שאך/ ״פרא)שעקטיװ דער  איז אסאפיאײ

 מיט אנגעגאנגען קאמיטע סעטאמענט די
 אפנעסעטעאט דערווײא און ארבײט, איהר
 מאנוםעקטשױ ״אינדעסענדענט״ די מיט
 קאענע־ די סײ און נרעסערע די סײ רער,
 פאעגען םעטאמענטס אזעאכע אמ רע.
 צױ אויף גאײך אנהויבען געװעהנאיך זיך

 גערוםע^ איז סטריײן דזןר װי מארנענם
 צױ׳ זײנען ארבײמעד סד א געװארען^און

 די,געסע־ אט אין ארבײםען ריתגעגאנגען
גע־ איז. סטרײק m טעאטע

 נאר זײנען פרעס צו געהען מיר װען
 קאנ־ די פארענדיגם גאנצען אין ניט אאץ

 סטרײק מאכער קאאוק דעם אין פערענצען
 בא־ ־ קאאוק צװײטער דער מיט
 מאגופעיד די.קאענערע םון אסם׳ן, סעס

 אז טעגאיד, אבער איז עס טשורערס.
 פון האנד אין זײן װעט צײטונג די מען

געסעטעאט. זײן אאעס שוין זאא אעזער
 די האט װאך דער פון פאראויף אין

 אפ־ ױניאן דער פון קאטיטע םעטעאםענט
 םון שעפער ביסעא היבש א געסעםעאט

 װעא־ מאנופעקטשורערם, אינדעפענדענט
אסס׳ן. קײן צו ניט באאאנגען כע

װעא־ פון קאכייטע, ארגאניזײשאן די
 טשער־ דער איז מעטץ סאוא ברודער כער

 בײצוקומען י שװער זעהר ארבייט ניאץ,
 שנעאער װאס און שװעריגקײטען אדע

 צו שעפער געסעטעאטע די צורייצושיקען
 אומשטענדען די אונטער ארבײט. -עו•
 אזוי װערעז געםאן ניט אבער דאס י־פן
װערען. געטאן אניאא פאעגט דאס װי גיך,

 קאאורר גרויסען דעם פון שאוס דער
 זאנדער־ אזוי פונקט איז סטרײק מאכער

 װי אױסערגעװעהנאיך אזוי פונקט באר,
 פון גאנג גאנצער דער גופא. םטרײק דער
 םענשען סך א האט׳נעמאכט סטרײק דעם
ך  װידער־ זעאביגע דאס און חידוש׳ען, ד

םעטאמענט. דעם בײ איצט, זיך האאט
 דער װי פונקט סעטעאמענטס די
א סטרײק  נרויס מיט געפיהרט װערען גוי

פארזיכטיגיזײט.
 װי־ דאס געװאוסט, דען אמאא־האט

 א צו געקוכיען נאר איז יוגיאן די באאד
 ״פראטעהטיװ דער םיט פ־ארשטעגדניס

 זײז סטרײק דער פאעגט אסאסיאיישאז״
 פאר א כייט ארן געענדעט, גאנצען אין
 סטריײ מעהרסםע די פאעגע; נאכדעם טעג
 אין ארבײט דער בײ צוריק זיין שױן קעך

 אבער איז הײנט שעפער. געטעטעאטע רי
I: - .* אנדערש. צאגץ געשיכסע י1

 אסאסיא די
 ווען און סטרייק, דעם סעטאען צו אעצטע

 פארשטענמיס א צו געלומען דאך איז מען
 און קאמןי, שװערען א פון םאנאטען נאך

 איז אגריםענט קאאעקטיװער נײער א
 דעמאאס׳■ עס האט געװארען, שאאסען
 סטריימ גאנצער דער אז געםײנט, פאיזטיש

 דעט*. םון אננעוזכיען נאכ׳ן פאראיבער. איז
 ■ געהיײ עס האט אגריטענט קאאעקטױועז

 םאהטיש איז סטרײק גאנצער דער אז סען,
נעענדיגט. געװען

 גע• עס איז אבער מאא היינטיגעס
 ער^אדד| דער פון אנדערש. גאנץ גאנגען

 Jfm סטריײזס םריהערדיגע די םיט רונג
 פיהחגד אונזערע האבען אינדוסטריע דער

 סעטעאמ מען װאס דאס אז געאעהרענט,
 דער װען גאײך שעפער, קאענערע די מיט

ט איז ארויסגערופען, װערט סטרײק  ני
 עס האט טייאװײז ארן מעאה, גרויסע קײן

 גאנג אויפ׳ן װירקונג שעדאיכע שאעכטע, א
 ער״ איז סטרײק דער װען און סטרײק. פון

 אײנגערוםען א'ז עס און געװארען קאעהרט
 דער םון מיטינג ערשטער דער געװארען

 האט װעאכע קאמיטע, סטרײה דזשענעראא
 אין^ םטרײה גאנצען פוץ שיהזאא7דעם ראך

 אנגענומען אײנשטימיג איז הענד, איהרע
 j/bערש די אין אז באשאוס, א געװארען

 סע- קײנע זאאען סטרײק דעם םון טענ 10
 אײנר מיט װערען נעמאכט ניט טעאמענטם

מאנוםעהטשורער. צעאנע
 ,] אומשטאנד; דער געקומען איז דאן

 די אנגעהויבען באאד זיך האבען עס װאס
׳ רי און ײננאז דער צוױש<ןן לואצםערענצען

Myt* WtwMtMy^yny

 זײנען ױניאן דער םון
 װאם יעניגע די אבער צרה, האאבע א נאד

 קאנטראא ױניאן םון ארויס זיך דרעהען
 מו־ און טרײד םאר׳ן אוננאיה אן זײנען

 גאנצער דער מיט װע^ען באקעםפפט זעז
אתאניזאציאן. דער םון קראפט
אפי־ די םון רעקאמענדײשאנס די

 סעטעא־ הײנע אז ױניאן; דער פון םערס
 מיט ווערען געמאכט ניט זאאען מענםס

 קעש־ אחן שאיקעס יןאנטראקטינג נײע
 װעניג־ אם אז דעם אהן און סעקױריטיס

 אדער אפערײטארס צעהן זאאעז סטען
 ווערעז, באשעמטיגם סיםענטערס צעהן

 םון כאגײסםערוננ גו^סטער דער מים איז
געװארען. אגענומען םיטינג גרויםען דמם

 קאמיטע, װאאונטירען םרײװיאיגע א
 עיד העאםצן.דער צו אגגענומען חאט״זיןי

 םאר אםיםעדס די און באארד זמקוםױוע
 אמאניזאציאנם אאגעמיינע און יײןעטיגג

 םהעגדשעפער יענעע די געגעז ארלײט
סטרײס. אין־ ווערען ערקאעדט װעאען װאס

 אגגעפיהרט וחןרט ײאס סםרײס, דער
 .<i©9P וואטערארוזי איסטערן דער נעגען

 נלעגצעגה * שטעחט וחנתאן םאונט נוון
 גןך דארט האב*ז װאס ססעבס מ0עטאי די

 וחנחנו ״קאיאאריישאן^שא• די םאכט
 .יד אנשצמנזײג*! חנדען פון יאכנתם9ט

.-*<*<• * ס־י׳ 4ד«־םי

צואאכט. אאע זיך האבען מיר
 אינ־ כאזונדערס איז איגצידענט דער

 איז אהער ביז װאס דערכײט, טערעסאנט
 פארק פארעסט נאכיען אונטער׳ן הויז די

 װײסס םיעאע םאר פאאץ א געװען האטעא
 נא־ אונטער׳ן יעצט, ביאנופעקטשורערס.

̂ז  װערען עס װעט קאאאניע״, ״װניטי כי
ארבײטער. די םאר פילאץ א

םאיצגענ־ צום מיד ברענגם דאס און
• :געדאגק דען

 גע־ דער אז צײט יאהר דרײ עישט
 די םאר ױגיטײהױז זוכיער א םון ראנק

 ױניאז מאכער װײסט דער םון טעכיבערס
 דאס םארװירקאיכעץ. גענומען זיך האם
 םיס סון ארײנקוםען דעם מיט גערוען איז

 וױיסכד דער םון אםיס דעם אין •אינםץ
ױניאז.. סאכער

 מען האט צײם יאהר דרײ די פאר
 דער^אנרשםער י^גצער. דרײ נעביטען
 ײן1 אין געווארען גצמאכם איז ®ײחיד

פאד ■לאץ געהאט האם הויז דאם ;היא.

 פדן סיטבאי דער בעירען זײנען אזמםער
98•F7זיכערקײם. און רמײט ,

 באזוכם איר האב פרײמאג אצצמען
י  האט יאלאניע נאסען דעם לאגיע.9ה י
OP נים איו דאם וױיל פארזײצגט, ס*ר 

 םים הײזער 12 גאנצע גאר #ווויז
 אײנדיכםוגנען. םאדערנע ^נמידמיעו־ענע

 י,1חוי אץ זןףין זיך כאים איחר ל!אן
 גרוײ א וױרהליד איז דאט אז איהר, תחם

 וועמען י■ריץ רײכען א םון םי.»עמנניע
n האבען טעניצנצען ג^למצוױםםישע. 

כאריחרט. נים !אדי־^ויײלע
אוא צום םאר, דך ^אסעלט

ר trn$o סין בוײ און גיאז צוױ׳שמנן :גיי

 עטזואס דעם רועגען נאר וראסערען. זײ;ע
שפעטער.
 םון ציטערען די דורכגעגאנע; בין זדך

 זיף האב איך און קאםערזשעס אגדערע די
 :טיאכםען םון אפהאלטען געהענט נים
 יעדער אונז. פאר גוט צו עיעס איז עס

 קארפעטם; םים באשפריים איז קאמעדלש
 א ;צימערען אלע אין עלצקטדײק־לייםס

 יעדער ;באדע־ציםערען צאהל - גרױםע
 אםענע צדוײ ארום און ארום האם הויז

 גע־ אײנגעריכטעט איז אלעס •אתדןצס.
י לוים ווארען םעםאדען. םאדעךנסטע י

 איי־ לײס, צוס אוועק אלע זײגען מיף
-5ot ברײמע גרויםע א גענםאיד

אײ־ אװ פעדערײשאץ אטעריקאן די
םיט קאװענשאן דער צו געחומען איז באי

מי• דרײ ארום פון טגא'עדערשאפטיט א
דעאענא־ 600 א^ם מױזענד. 280

 געקומען. קאטועגשאז דער צו זײנען טען
יױ אמ$ערנעשאנעא •XII טיעטעז£ער זייד

 אסאסיאײשאן״,'דאס ״סראטעקטיװ
 םעטאםענטס ךי אינעהאאטען װידער

 די מאנוםע^טשורער. אײנצןנאנע די
 האגעזידאןנעפוג^ פון,םטרײק חנר
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