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«חאצז יאהױ  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
חד צו די, צו אםילו  ז

 אונז ןיך גאוםט עם םען
 אונגעחנבם״. זײן צו

וױלםאז• װאודראו

החזקתי בצזמןתי
ח ײ ).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
מ  האלא־ ״ױגיטי צו,דער מפאציער ». מ

 די װאס ײניטײהויז, נײע די ה» ד.
ס ן ד י  ױגיאן דרעספאכערם און וױיםמ ^

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 
fo m צו טאקע םאהרען אויםאמאביא 

 אין זיף׳ געפיגט װעי^כע גופא, הויז דאר
ק. *ארעםט אי י

 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
ט p — סיםי אשלאנטיק פון בריעף .3 די 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 
Postmaster 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
 גרריס^נן אין זיף געפינט װעאכער סעי,
 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
0 9 1 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 
ססו  םארברענגען וועאען ײניאן םאבער די

ר ת  געפעאט װי זומער־װאקײשאן. וי
 םען בוים !גנב אפיעריקא ? עפעס

 זײ כדי טורעטס, װי פונקם חייזער ויי
vfyt\ 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

 א זײנען און ני^^׳יארס אויםער זיך םינעז
 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
 װידער־ זעאביגע דאס און חידוש׳ען, דך

םעטאמענט. דעם בײ איצט, זיך האאט
 דער װי פונקט סעטעאמענטס די
 נרויס מיט געפיהרט װערען גויא סטרײק

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
תם9ט אכנ ד אנשצמנזײג*! חנדען פון י  .י

.-*<*<• * 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

ם איחר ל!אן ףין זיך כאי  י,1חוי אץ זן
ם ח  גרוײ א וױרהליד איז דאט אז איהר, ת

ע »עמנני  וועמען י■ריץ רײכען א םון םי.
n האבען טעניצנצען ג^למצוױםםישע. 

ע ײל ^וי ־ אדי כאריחרט. נים !
ך ^אסעלט אוא צום םאר, ד

ר trn$o סין אז צוױ׳שמנן :גיי בוײ און גי

 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
עס איז עס  יעדער אונז. פאר גוט צו עי

 קארפעטם; םים באשפריים איז קאמעדלש
 א ;צימערען אלע אין עלצקטדײק־לייםס

 יעדער ;באדע־ציםערען צאהל - גרױםע
 אםענע צדוײ ארום און ארום האם הויז

צס. תדן  גע־ אײנגעריכטעט איז אלעס •א
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
ם מױזענד. 280 דעאענא־ 600 א^

 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
^ פון,םטרײק חנר עפוג דאןנ עזי  האג

״י״ ״י ״יי״• י°נ ״י ״י
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דאס און באזונדער, ־ ײטעו ארב
צײט יצטיקעא א ען :עהט ; עז

•T-געוויעהגק
ט טטרייקעי די :י דאי■יבעד
צױ דאפ א"ב ראד. געד יאס
:עהטט אײבייט דעי צר ז*ד

דעדפאר, זײ װעאען # -״<
ט דעד בײ זיץ ביי אי • ̂  % *»♦I יw :יע;

I

? ל ו ז
ברכוואלד. נ. פון

ױאך♦ ביזי א
 פאר־ וױרקאיו װאך אעצטע זײנען עס

 פאסירונגען וױכטיגע אײניגע געקומען
 סענסאציעס קײן און מדיגה, אונזער אין

געפעאט. ניס אויך האבען
 אינגאנצען שױן זײנען באםבעס די

 פון באעטער פאדערשטע די פון ארונםער
 מא־ צו ארם צײטונגען, אמעריקאנער די

 אױפטרייסאענדע אנדערע פאר פאאץ כען
געשעהעניסען.

 װאך אעצטע האבען ארבײמער די
 ציײ אאע אײ אן אויבען דעם פארנוםען

 צײטוגגען אוגזערע כיחפית ניט טונגען,
 װײא נאר ארבײטער, די איעב אזוי האבען

 װיכטיג־ די צוגעשטעאט טאקע האבען זיי
טאנ. פון נײעס סטע

 אפשטעאען ניט זיך דא װעאען טיר
 קאנװעג־ די װאך, פיז ״פיטשור״ רי אױף
 אװ פעדערײשאן אטעריקען דער פון שאן

 רעדאק־ דער יאנאװסקי, ש. װײא אייבאר,
 אין איצט איז װעאכעד אונזערער, טאר

 קאנװענשאו די װאו סיטי, אטאאנטיק
 גענוב געבען מסתכיא אונז װעט פאר, לזוטט

 דעם װעגען אעזע־שםאף אינטערעסאנטען
 פון צוזאסענקונפט היסטארישען דאזיגען

 ארבײטער־ אטעריקאנער פון פיהרער די
 באטערקען, באויז דא וױאען כײר שאפט.

 צו חנ׳דעיעך פאנען צײטונגען אאע אז
 און אױטענאנםען זיינע און נאטפערס׳ען

 װע־ ארבײטער אטעריקאנער די אז האפען
 ניט װעאען און קינדערלעך גוםע זײן אען

 רענירער די צו נפש עגבית קײן פארשאפען
אאנד. פון

סםוײיק םעלעגו־־א״־ש דער און בױרלסאן
 דער װאאט קאנװענשאן, די ניט װען

 ״פײ די געווען זיכער סטרײק םעאעגראף
 דער באױז ניט און ;װאך פון םשור״

 סיטו־ טעאעגראף גאנצע די נאר סטרײק,
אציע.

ײאס.: אט האט פאסירט
 פאסטטאסטער־ האט װאך אעצטע

 פון הויפט דער בױראסאז, דזשענעראא
 א:־ הײסעײ א טעאעגראפעז, און פאסטען
 אונערשיפ׳/ ״גאווערנסענט פון הענגער

 טעאע־ די אוטנעקעהרט אטאא כױט האט
 פריהערעע די צו טעאעפאנען און נראפען

 קאטפאניעס. פיױואטע די הבתים, בעא
 איײ ער האט יואנםראא דעם אינגאנצען

 הענט, זיינע פון ארויסנעאאזם ניט :ענטאיך
 צוריקגעגע־ באויז קאטפאניעס די האט עו

 אפערײשאן״ ענד ״םענעדזשמענט די בען
 איניען. טעאעפאן און טעאענראף די פון

 יואטפאניעס די װאס םרײזעס, די איבער
 םע־ און טעיענראדען פאד רעבענען קענען

 זא־ צו אאץ בױרלסאן נאך האט אעפאנען
דעה. א גען

 און פיער קײן אװעק ניט איז עס
 האט בויראסאן װי :אכדעם שעה צװאנציג

 טע־ די איבער רשות זײן איבערגעגעבען
 טע־ די װען טעאעפאנען, און אעגראפעץ

 צו באשאאםעז האס ױניאן לעגראפיסטען
 האט רועאכעי גענעראא־/סטרייק, א רופען

טימװאך. אעצטען אנגעפאננעז דך
 ״פאאיטישער״ קײז :יט איז דאס ניין,
 צו אום טעאעגראפיסטען, די פון סטדײק

 טערע־ או; טעלענראפען די אז פאדערען
 אײכענםום דאס פאיבאײבען זאאען פאנען

 כיישען ארבײטער אונזערע שטאאם. פון
 פאאיטישע און פאאיטיק, איז :יט זץ־

 פון םאראא דעם אויט זיינעז, סטיײקס
 איבײטער־פיהרער, אפיציעאע אונזערע
פאיבאטען. שטרענג
געווענאיכער, גאנץ א איז סטרײק דער

 ״אר־ די פון פאדערונגען די טײנען פיד
 די צו קוביען טיר איידער אבער בײטעד.

 װעד- פאר א זאכען םיר כיוזען פאדערוננען,
בויראסאן. װעגע; םער

 איז םיניסטארען וױאסאנ׳ס צוױשען
 די אוטפאפואערסטער. דער בויראסאז

 רעכט, טיט און ׳איהם האסען ארבײטער
 אײננע־ איבערצײגםעד, אן איז ־V װײא

 זײן אונטער ױניאךפרעסער. שפארטער
 געאע־ קײן ארבײמער די האבען רעזשים
 זיך, ארגאנידרען צו געהאט :יט גענהיים

 אן טיטאען געזעצאיכע דורך אנצופיהרעז
 פאדע־ גערעכטע זײערע פאר אגיטאציע

 אופן איז װעאכען.עס אויף אדער רונגען,
 זעאבסטשטעגדיגקײט. זײער ארױסוױיזען

 א;ין באדז אנערקענט האט בויראסאן
 זײנע טיט פאדהאנדאוננען פון פדינציפ

ײ איז דאס און ארבײטער,  איגנא־ 1צ ז
 ער האט נאר ;יט און אינגאנצען. רירען

 פאר־ און אנערקענען צו ענטזאגט זיד
ט האנדאען  זײן אין אננ^אסעאטע די מי

אר האם ער דעיארמםענם,  pc סך » וןנ
>

 פון מאנכע און פארפאאגען, געאאזט זײ
 •ואש דיןרפאד אפגעזאנם, איננאנצען זײ
 יױ זײערע אין טהעטיג נעווען זיינען זײ

 נאב־ זיך ענטזאגט ער האט אויך ניאנס.
 װיײ העכעיע פון פאדערונגען די צוצעבען
 פארביסענסטע די װאס זאך א — דזשעס

 װיײ די נאכגעגעבען. האבען טראסטם
 ארבײטעד זײנע פון סעהרסטע פון דזשעס
.1915 איז װי דיזעאבע איצם זײנעז

 הבתיש בעא די אז דאןי, איהר כײינט
 עס בױראסאן? דעם אט איעב האבען
 גע־ גוט אז<י האט ער א;. ניט זיך הויבט
 דעפארט־ זײן פון געשעפטען די פיהרט
 אױפנע־ זיך געגען האט ער אז םענם,

 מזעאשאפט. דער םון קאאסעז אאע ביאכט
 טערע- אויױ ״רעיטס״ פון העכערוננ די

 גענען האבען טעלעפאנען און גראםעס
 זײן ביזנעסאײט, די אויפגעהױבען איהם

 געװאו־ איהם האט געזעץ זאון״ ״פאסטאל
י צװישען שונאים אײביגע נען  גרעסטע י
 פין ארויסגעבער אײנפאוסרײכסטע און

 צארישע זײנע זישורנאאען. און צײטונגען
 הא״ פרעס פרײער םון אונטערדריקונגען

 פרא־ איע אויפגעהויבען איהם געגען בען
 אטעריקא. פון עיעטענטען גרעסיװע
 וױל״ — פרײנד אײן בלויז האט בױרלסאן

 דאס — פײנד אײן באויז און סאנ׳ען,
פאאק. אטעריקאנער גאנצע

 בא־ סטרײק איצטיגען דעם אין אויך
 דאש בױראסאנ׳ען. ארבײטעד די שואדיגען

 זא־ זייס, זײן פרן ״טריק״ א איז
 אױסטײדען געװאאט האט ער זײ. גען

 די אז געװאוסט האט ער וױיל טדאבעל,
 כיען װעט ארבײטער די פון פאדערוננען

 נע- ער וזאט נאכמובען, כל׳סוןי םוף מוזען
 טעאעגראפען די אוײגעקעהרט און נוםען

 קאפ דך שאאגט און קאטפאניעס די צו
װאנט. אן

;שאעכט אזוי געװען ניט װאאט דאס
 גע־ געפונען זיך וואאטען קאפפאגיעס די

 פון פאדערונגען די נאכצוגעבען צװאונגען
 פאיציהען לאננ וױיא ארבײטער, זײערע

 געקענס ניט זײ װאאטען סטרײק דעם
 רענירוננ די װי אזוי אבער דערלאזע;.

 די איבער קאנטראא דעם אן נאך האיט
 פאראנטװארטליך אויך זי איז ״רעיטס׳/

 די קאטפאניעס. די פון פיאפיטען די פאר
 די איבערגענומען האט ד בעת רענירונג,

 די האט טעאעפאנען, און טעאעגראפען
 פון פראפיט א ;אראנטירט קאטפאניעס

 די װעאען ׳אאזא איצם, פראצענט. 8
 קריגען פראפיטען זײערע קאטפא:*עס

 דאס סטרײק. דעם פון צײט דער פאר אױך
 כײי־א־ פארספענדען קענען זײ אז הייסט,

 די און סטרײק דעם צוברעיען אויף נעז
כדאכען. גוט דאס װעט רענירוננ
אנד אץ נאך איז סיטואציע אזא  ̂י
 באטראכט פארגעקומען. ניס הײנטאא

 רע־ דעי צאהאען ארבײטער די : נאר עס
 אט פון און שםײערען פארשײדענע גירוננ

 צו געברויכט דירעקט װעדען געאדער די
 קוניט רעגירונג, די סטרײקס. צוברעכען

 א פון טרעזש^רי אפיציעאע די איז אויס,
אונטערנעפװנג. סטרײר־ברעכענדער

 רי פרן פאדערונגען די זײנען װאס
 רע• אםשר זײ זײנען ? טעלענראפיסטען

 אז אזוי באאשעװיסטיש, װאאוציאנער,
באקעטפפען? דורכאויס זײ טוז טען

 אי~ און פאדערוננעץ די זײגען אט
זיי. װעגען '!,,א^ טײאט

טעאעגראפיס״ די פון סטײיק־רוף דער
:אויטעט ױניאז טעז

:זײנעז פאדערונגעז ״אונזערע
 צי רעכט אוטבאגרענצטע דאס )1

ױניאן. ארבײמער אן צו נעהערען
 טיט פארהאנדאען צו רעכט דאס )2

 װאס ױניאנס די דורך הבתים בעאי די
 טעאעגראף איז טעאעפאז רעפדעזענטירען

 װאס פארבאנדען דורך ניט און ארבײםער
 בא־ צו אום ארגאניזירט קאטפאניע די

ארבייטער. די קעםפפען
ארבײ־ אאע אנצושטעאען צוריק )3
 פא״ געװארען אנטזאגם זײנען װאס טער

ױניאךםעטיגקײטעז. נעזעצאיכע
 זאאעז װאס װײדזשעס העכערע )4

 העבערונג די דעקען צו גענוג גרויס זײז
.1915 זינמ אעבענסטיטאעז סון

 א״״ װענען רואס באשםיסטע )5
 ארבײמעי די אז אזױ, כײטס־באדינגוננעז

 און ױשר מיט װעדען באהאנדעאט זאאען
גערעכטיגקײט׳/

 פאי פאדעןונגען, די זײנעז דאס אט
 ארוים זײנען טעאעגראפיסטען די װעאכע

םםרײה. אין
 שריײ צו פריה צו דערוױיא נאר איז עס ,

 4סטרײ< פון ציעסאנד דעם וועגען כען
— דעם ווענעז

i-rf..׳
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וױיסם
העללער דזש. פין

י וועחנן.  ארביים איהר םום ױניאז י
א אויםגעהסען םיעצט נעה זי גוט.

 םאר רענירוננ יויצישע די אויך דאםם
 בא״ און *'רץ\, אוייי ■אגראכמנן איהרע
צעג- אצע פון יראצעםאריעד די גריסם

 און צאיערס פון סאוועט יענער *אױב
חנם אוועתנעםמ םיר ביי וועט נאנקירעז

- פו
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שלוכדאפמאד דעם םים םענםאציע די
שטורמם און געקאכם האט עס  אין גע

ט םען סענאט. א ע געהאצטען ה ײערדינ  ם
ט מען רעדעס, א  געבציצט און געדונערט ה

ט געםער אצע פון נאײזגן אין  *מאא׳׳, מי
מעצ דער איז געװעהנציך, װי אין,  גזד טו
שם. איבער ןןען  פון װעאט דער אין גארני

ױדערײען פאואאמענטארישע  גצאט פצ
ער פארנעםט ךך, אזײ ט אונז א ענ  דעם ס

 אצס פיאררעכענט װערט ער אייבען־אן,
ם פוז־ טשעמפיאז דער  און בטאים, דברי
ט װאס װערטער־שטורם, דעם אין א ך ה  זי

ע, דונערענו-ער א מיט נעענדינט אצי ס  סענ
ען סענאט דער ך^ט װיז  האט ער אז בא
ע אאװעאטציכע זײן אצי ט  פאר־ כשר רעפו

דיענט.
״טריטי״. א מיט םעשה א ;עזוען איז

 קאנפערענץ פרידען דעם אויף נדואים די
 מיט אײנקצאנג אין באשאאסען, האבען
 װאס פונקטען, 14 וױאסאנ׳ס פון איינעם

 מען אז דיפאאמאטיע״, ״אפענע םאדערט
 שאובדאפמאך דעם פין סעקסט דעם זאא
 וױד דײטשען די ביז פארעפענטאיכען ניט
 די װאס אונטערשרײבען. ניט איהם אען

 נע־ אױםען דעם מיט זײנען טאבער שאום
 זיך װיצען מיו־ און ניט מיר וױיסען װען,
 מסתכיא חקירות. אין אדײנאאזען ניט

 דעםא־ װעאט דער פון זיכערונג די ךאט
געפאדערט. אזוי לןראטיע

 איז װאס סענאט, א אבער מיר האנען
 אאע אױף זוכט װאס און רעפובאיקאניש,

 זײנע וױאסאנ׳עז פארשטערען צו אופנים
 מאנאטעז, פרעזידענטישע עטאיכע אעצטע

 n *צגעצזמען ז*ו חאגו סענאט דער און
 רעפובאיקא־ די װעאט. דער פון קרױודע

 געגען ניט חציאה זײנען סענאטאדען נער
 פארהעהרט, דיפאאמאטיע״; *נעהיימער

 בע־ אצץ װײסט עוצם דער װעניגער װ*ס
 פאר־ זײ האט מען דען, װאס נאר סער,

 ניט סענאט דעם האט מען כבוד. טײלט
 אפ־ ׳טלום דעם פון האםיע קײן צוגע״טיקט

̂ך,  לענ־ זיעגרײכע די אין װערט װאס כי
 די איז כאכדט געהײם, אין געהאאטען רער

 דײטיטאאנד אין און אענדער נייטראאע
 צו פארקויפט קאפיעס געדרוקטע װערען
 צו םרײז די נאר האט װאס אײנעם יעדען

 ארוג־ אפשר נאך מען װאאט באצאהאען.
 באאײדיגונג. דאזיגע די טערגעשאונגען

 אז אױס, באראה סענאטאר אבער געפינט
א ן י א א ו ט ו י ר ט ן ס ע נ י י  ז

r ן א ר א ע פ כ י א ט ־ ע א  ק
ס ע י ן פ ו ם פ ע . ד ך א מ פ  ער א

 זאגט זיי, פון אײנע געזעהען אאײן האט
 סטײטש, טומעא. א סענאט אין װערט ער.
 ״גרײט די כיאגנאטען, סטרים װאאא די

ט? אונז און יא אינטערעסטס״  א ני
 גע• װי און !גאזאאװאי א סקאנדאל,
 סענאט א.ין טומעא דער האט װעהגאיף,
 אונטערזוכונס־רןאמיטע, אן געבוירען

 םטריט די.וואא אזוי װי אזיסגעצוגעפינען
 אפ־ דצם צו וםען)גער דאס זײנען קעגיגע

 גע־ אפילו האבען דעמאקראטען די כיאך.
 סענאטארען רעפובליקאנער די היבעצט

 אנ־ און באראה אז אנגעװיזען האבען און
 םױחסים גרויסע גאנץ זײן מוזען דערע
 פאר־ זײ האט מען אויב סטריט, װאל מיט

 האט דאס אבער סוד, װיכטיגען אזא טרויט
אײננעשטיאט. ניט טוטעא דעם

 פא־ די אויף ארוים איז געשיכםע די
 מען צײטוננעז, אלע םון באעטער דעױטטע

 ®ויהעץ איז קאינגעז אנגעהויבען האט
 װיל־ צו געקײבעלט האט טען דעם, װענען

 אז נעענטםערט האט וױלםאן און סאלעז,
 אז ?אץ, די װי איהם ארט סענאט דער
 ערשט סאפיע א קריגען וועט סעגאט דעד
 אונטערגעשריבען וועט אפמאך דער ווען

 גע־ בארג דער ד«אט דא און.... ײעחגז,
 אפמאך דעם האט םען סויז. א כוירעז

 אוז װארט, םאר װארט פאדעפענטאיכט
 אפ־ דער אז ארויסגעײיזעז זיך האט עס

 םריהער איז וואט אינהאלט, נעקירצטער
ל גאוץ האט געוואחנן, פארעפענטליכט  נ

־ םיז םאהטען די איבערגעגעבען נוי  אי
 כאטש אײנצעלה^טעז, נײע די־ אז מאר,

ײ עיכטינ, און אינטערעסאנט זײנען זײ  זי
 נאך בלױז — סענסאציאנעל ניט גאר נען

 דײטשצאנד׳ם אין ט״טײעקעס אײניגע
 םענאטארען רעיובליהאנער די און קבר׳

ט נעבאיבען זיעען  א אהץ אוז נאז א טי
 םענ־ אי־ווײצ אויוי בלױז נאר קגע׳וננ.
 ניט אז און נענונ, פאד׳אן זײנעז סאציעס

אפען. סעגאט דער זײ ?ען י ב^ז

םעדיםאן

 אאזען ערשטענס, אײך, װיא איד
 מיט׳ן דעלעגאטען (אלע מיר אז װיכען,

 ליעבען זײז געאויבט זײנען חניאקטאר)
 זײ־ נאםירליך געזונד. בעסטען אץ נאטען

 װעטער. אין ענטוישט אביסעלע כיר נען
 אטלאנטיה אין ארײן נאר זײנען מיר וױ

 עס און רעגענען, אנגעפאנגען האט סיט׳.
 םאר־ זיןי הענם איהר אלץ. נאף רעגענט
 װייסט׳ איהר מײנט? דאס װאס שטעלעץ

 זעהט אײלענז־ קוני װי כיסתכיא, דאך
 רעגע־ צו אן דארט םאנגט עס װען אויס,

 אטלאנטיח איז אײר דאס איז אזוי נען,
 אלע, דאף האפען מיר ניט. גאר נאר סיטי,

 די זײן. פיגם׳טער װעט אײביג גיט אז
עז װאלקענס  בא־ אםאל מסתםא זיף ײע̂י

 קלאר װעט הימעיצ דער ים, אין האלכען
 שײנען, צו אנהױבען װעט זון די ווערען,

 צױ שטרעבט, און לעבט װאס אלעס, און
 הײט־ פיהלען זיך װעלען אונז, מיט זאטען
םונטערער. און פרײער לילער, V » נ»!

 אויס זעהט קאנװענשאן הײנטיגע די
 רער םעהר ניטא װעטער. דער װי פוניזט

 צװײ לעצטע די פון טאראראם גרויכער
 פרעזידענט ודקאנװענשאנס. מ ח ל מ

ט םאל דאס איז װיאסאן װי געקומען, ני
 די באפלא. אין געטאן דאס וזאט ער

 האבען * װאס םאלדאטען טארשירענדע
 ארבײטער־ די סאלוטירט טארשירענדיג

 א,־ז יאהר מיט אטעריקא, פון באװענינג
 אויםגע־ יעצט שױן האבען צוריק, ץצװי
 זיף געפינען און מונדירען זײערע טאז
 פעק־ די און מינעץ די אין ערגעץ שוין

 סט. דער פון נילאנין דעם פון טאזײס.
 ניט זכר הײן יעצט אי.ז האנװענשאן פאוצ

 פארגעסען, יעצט איז אלעס געבליבען.
 כטאר־ איז עם נארכיאא. אוים זעהט אלעס

 אטאאנ־ אין דא, אומעטיג רעגענדינ, נע,
 די אז זיף/ דאכט מיר אוץ סיטי, טיק

 הער־ די אין זיך געפינט כטארע זעלבע
 דאס אבער דעלעגאטען. פיעלע פון צער
 פיעאע. פאר איבערראשונג קײן ניט איז

ערװארטעט?... אנדערש דען מיר האבען
 אעזען געענדיגט ערשט כיען האט

 וױאסאן פרעזידענט םון יזײבעא־גראם א
 אויבט װילםאן פרעזידענט פראגקרײף. פון

 ער גאטפערס. פרעזידענט שסארק זעהר
 אײ זײז פעהיגקײט, זײן באװאונדערט

 דאס פאר אויפטו זײן בערגעבענהײט,
 באװעגונג ארבײטער די םאר און לאנד

 נא־ האבען, דעלעגאטען די אמעריקא. םון
 מען ;ען װי אבער אפאאדירט. טיראיןי,

 אװאציעס, פון שטורם דעם פארגאײכען
 גע^ןראגע: האט װיאסאן פרעזידענט ױאה

 -י אדרעפ־ירט האט ער װען באפאא, אי:
 שװאכעז הײנטיגען, דעם צו חאנװענשאן,

 ער־ האט טעאעגראמע זײן װאס אפאאוז,
האאטען?

 ״װאר״- קײן םעהר ניטא ברידער, יא,
 פריע־ פריעדען, איז יעצט סאנװענשאז.

* * *פריעדען. דען,
 ! צוצוקוקען צער א פאר װאס

 #פגעשװאכט, אויסגעמאטערט, בלאס,
 אױגען, די אונטער רינגען שװערע גרױסע

 אײנ־ נאנצען אין און פארמראכט, םיעף
 אוםעט, הארצרײסענדען א אין געהיאם

 אויזי קוק איד גאטפערס. יעצט איז דאכ
ענטםערן צו זיף זוך איז W או« איהה

 איז.ער װאס ״װעגעז םראגע: די אויף
 װער אוםזיסם. אבער פארטראכט?" אזוי

זײן אין יעצט זיך םוט עם װאס װײסט,
 זעה און איהם אויף pip איך װעז נשנרה?

 דחםנות״באײ מיאדע זײנע װארםט ער װי
 זאא, גאעוערנעם גרויסען דעם איבער קען
 גע־ װערט ?אנװענשאן די װעאכען איז

האײ<. דאס מיר רײסט האלטען,
 הארצאאער א איז ט י י צ די

 אװע?גע־ אונ׳רחמנות׳דיג האט זי נזאן.
 ״אאד דעם אויף שטעםפעא איהר אײגמ
 יאהר. אעצטען פון פאראויף אץ מעז״
 געײארען. גאספערס אנדער אן גאר עפעס

 זײן בארױבט שמײכעא, זײן אפגעװישט
 איז װאס דעם פון שאטען א ענערגיע,

 גרויסער, דער ואניפערס, געװעז אטאא
 אטע־ דער םון גאמפערס, שטארקער דער

אײבאר. אװ םעדערײשאן ריקאן
 געאעגענהײט. א ומט)ר אט אבער

 א און ר, א ב י י א גאטםערס־רעדט
 אויגען, אין־זײנע אן זיך צינדט פײערא

 שטי־ זײן אויסגעגאײכט, װערט רוקען דין
 װען און האא, איבער׳ן זיןי צוטראגט טע
 װעאכע בתים בעאי ״די ארויס: זאגט ער

 באגריםע אאטע די פאר נאך זיןי האאטען
 פאר געהאט האבען װאם ארבײט, װעגען

 װעאען זײ אז דעגקען און מאחמה, דער
 אונטער ארבײטער דעם האאטען קענען

 בעא- דעם אהן חשבון דעם םאכען צװאנג,
 פון פארהאונגען האא דער װערט #הבית״

 שסיײ זיגער׳ס א און אפאאדיסמענטען,
פנים. זײן איבער זיף צוגיסט כעא m * v

 א אםכעטאן היינט שוין האבען .מיר
 זיף האבען מיר ארבײט. ביסעא היבשע

 דאס אװעתגעזעצט. און אויפנעהויבען
 נאװער־ דעם עהרע אםגעגעבען כייר האבען

 ער װאס דערפאר, דזשוירזי, נױ םון נאר
 קאאסעך אין אעסאן א געגעבען אונז חאט

 (די מיר געבעטען אונז האט ער קאטף.
 רוהיג זײן זאאעז באװעגונג) ארבײטער

 אאעס שוין װעט געדואד, האבען כאר און
געבאטען. האט גאט װי זײן,

 װען אז דערצעהאט, אונז האט עי־
 עס װי אױםפיהרעז נאר זיף װעאען טיר

 די זײן אמעריר,א ױעט זײז, צו נאדארף
 אנב ערד. גאט׳ס אױן* אאנד שענסטע

 א;:זעיע כיארדע א אנגעריבען ער דאט
 װאס חברה׳גיי־ועס, װײסע יארקער :ױ

 סקװער מעדיסאן אין זונטאג געװען דינען
 אונבארמהערציג אזוי האבען און גארדען

 דען ער איז נו, רעדנער. די אםאאדירט
 אז נאף בפרמ דאנח? א געװען װערט ניט

 ניט סענם קײן דעאענאט קײן האט דאט
 אװעקגעשטעאט זיף האט כיען געקאסט.

« * *בארטיג. און
 אביסעא װיםען אפשר איהר װיאט
 פ. דזשאהן עס. געהט יא? פאאיטיקע?

 םון װײם־פרעזידענט טער6 דער אאפײן,
 אײבאר אװ םעדערײשאן אםעריקאן דער
^ יאה ! ניטא שוין איז ר  ער ניט. זיף ש
 געזונט, און שטאר? דאנקעז צו גאם איז
 ארײנגעשיקט האט ער אויס! איז ער נאר

 אז פאוצאיננ, גאר אזוי .טעאעגראמע, א
 האט ער פארםיג. און רעזיגנירט ער

 קו־ געװאאט ניט קאנװענשאן צום אם׳־או
 אנגעגעבען װערען אורזאכעז םיעאע נזען.
אבער שריט, פארצװײםעאטען זײן פאר

 יאר? נױ װאס םאסמיטינגען איםטישע
 בײגע־ צײט אעצטער דער פאר האט

 געװען איז רעדנער הויפט דער וואוינט.
 םאציאאיסטישער דער בערגער, װיהטאר

 איז ױעאכער מיאװאקי, פין :קאנגרעסםאן
 סאנגרעס צום געװארען צוגעאאזען .גיט

 םאראור־ איהם האט מען װאם דערפאר
 ״עםפיאנאזש דעם זײן עובר םאר .&ײאט
 םאר־ אײנענטאיך איז מימינג דער ע?ט״.
 נע־ פראטעססירעז צו אום געװארעז לוםמן

ן  װיא װאס קאננרעם פון האנדאוננ דער מ
 צו סאאץ דעם נעכמןpאװע בערנער׳ן בײ

 םיע־ אבער ;6כארעכט^ איז ער ו>עאכען
 באשפרא• דארט זײנעז זאכען אנדערע לע

 ראדי?אלען פר^וסינעגטע געװארען. <ען
 ביטער זײער אױסגעדעדט זיך האבען
 אין אונז בײ םאראנדקעס די געגעז הארץ
אײראפא. אין און לאנד

 זעהר « געהאאטען האט בעתער
 אנ־ האט ער וועאכער אין רעדע, שמארהע
 רעאק־ איהרע םאר רעגירונג די געגריפען
םהאטען. ויאנערע

חנזמנסאנטעך װעגעז רעדענדיג  חני
נעזאגט בערגער האט חויז,

איטז. דער
 מד װײטער ער האט *אםעוײקא,־-־■

 געזאאט מאחמה דער אין האט — זאנט,
 איצט רוסאאנד. פון דעטזיאאץ םארנעםען

 םארנומען האט אכמרי?א אז מיר, וױיסען
 אין רוסאאנד. צארי^עז פון «אאץ דעם

ט מיר האבען יאהר פופציג אעצטע די  ני
 װי האננחנס רעא?ציאנערען אזא נעהאט

איצט״. האבען םיר
 אא- װי רעדנער, פראםינענטע אנדערע

 דער סטעי־מאן, סיםוד װיאיאםט, בערט
 דעבס׳עז פארטײידיגט האט וואס אאיער,

 דער אױרװיז, טשארלז בערגער׳ען, ^און
 אא־ און ״קאאל״ דער םון רעדא?טאר
 דעם אין גערעדט האבען איע חשערנ*ז

טאן. זע^בעז
 געװארעז. אננענומען איז רעזאאוציע א ־
 זאא בערנער אז נעםאדערם, ווערם עס װאו

v באאד w\ \אז ?אמרעס, אין פצאץ <ײ 
 באלד זאצען ארעסטאנםען פאציטישע אצע

 װאס געזעצע אצע אז װערעז, באפרײט
 צױ זאצען רעחדםרײהייט אונטערדרי?ען

םאר- רעזאאוציע די ווערען. רי?נערוםען

ו וואס אורזאכע איעןױנע די לי מ  א
ײ  װאס סאן געוױקער א װאס #די איז מ

אי« ער געזאנט. סיר האט
אוד צײבאר דהי אװ *טײערד אײנפאך  מו
מ כאטש, גוט נאף נעכאןי. מענט׳*.  וון
 #מעפעצאןי ארימע אונז, האט ער אײדער

 פאר באמיחט זיף ער האט פאדצאזען,
 םרידענס צום דורכגעםאהרען זיך און אונז

 םארשטאומ^נן צו זעהן צו ?אלפערענץץ
 תרןי םרידענס־טיש, בײם רעכטע אונזערע

ס/ אװ ״איענ דער שאנ ײ  וואצמ װאס נ
ך געהאס װאאט ער װען פאסירט ו ח׳  ח

? פריהער זיגסרט
 זיי אז שרײבען, איף װיצ װײטער

 קאנװענ״טא!, די דױי־יאהר עפעס זופען
 ?אצטע פ ו ז איך וױ פונקט

 שיסם טען טאג. הײסען א אין בארשמש
 האבען טאנ, הײנטיגען אין פארטיג. און

 שםאדט פון מעיאר דער געועדט: שוין
 פון גאװערנאר דער באנקיר), א איז (.גד

ױ דער פון פרעזידענט דער סטײט,  ני
 צײ־ אװ םעדערײשאן סטײמ דזשוירזי

 ניט איז גערעדט האבען זײ (װאס באר
 דערי אויך האט גאכיפערס און וױכטיג)

 ״ספיטישזד נישלושה׳דיגעז גאנץ א צאננט
 אצע צוטייאט שוין םעין האט װײטער צע״

 שױ| האבען םיר קאמיטעס, די פון כבודים
 פיז רײזע־באשרײבונג די געהערט אױך
 גאנצע (א פרידענס־דעאעגאציע דער

 אז און זאכען, נאך און נאך טגיאה),און
 םיר זײנען זײגער, א 5 געקומען איז עס

 געפעאט װי שוא. פון געגאגגען אאע שוין
 יח״ו זאאען, זײ װען אומגציק? אזא אײף
 באצד דאף מיר װעאען אנהאאטען, אזױ
pn 1 בראך א װעדז, ןני, ? צורײז------ m * m»

 י1אוי ענטװיהצעז זיך ר.ען עס װאס
 פאראױס־ שװער איז קאגװענשאן, דיזער

 אויס זעהט אדמיניסטראציע די צוזאגען.
 אנ־ אן דא אבער איז שוואןי. גאנץ זײן צו

 סא״ דער און ראדיקאאען די צרה. דער
 צו אוי־ס זעהען עאעמענט ציאאיסטישער

 סאציאאיםטען פאר די שװאכער. נאך זײן
 געחן געשריען, איטער דא האבען װאפ

 : פורמאען און ענטטוטיגטע ארום הײנט
 ע״ ק נ י ״א ע׳/ ק נ י ״א ע׳/ ט כ r ״ר
ט כ *< ״ר

 דאס איז װאס געשריען, געװאאד
? אנשיקעניש אן פאו

#עסען װיא איף און הונגעריג בין איף
 או\ מיר, אויף װארטען באיעס די און

 אוי• טײנע אויסגאאצען אביסעצ װיא איף
 אנ־ אביסעא וױא איך און ים, אויפ׳ן נען

 װאם כװאאיעס, די פון שוים דעם זעה;
 איבער געגען פונקט הודזשען ארן זשוטען

 הײנט נאןי װיא איך און פענסטער, מײן
 איבריגע די בייט טאן שפאציר א אביהעא

 שרײ־ צו ניעהר זיף פויצ איף — חברה
אאעס. דאס בע,

 מאצ נעקסטען פיר. ענטשואדיגט
 זײט דערװײצ שרײבען. כיעהר איף װעא
 אז יהאף איך גאילןאיך. און געזונט פיר
 גע• האבען אאע און שױן, ארבײטען אאע

 זײנען אאע אז און פרײזעז, גוטע קראגען
 אצע, איהר אז און צופרידען, דארט

 דעם מיר פארגינט ברידער, און שװעסטער
 דער- דא. ״שעפ״ איןי װאס פארגניגעז

 א צו אױפעז אפאא װעט איהר אז פאר
 אויןי אײןי פאר איןי זועצ קאנװענשאן

״האנעסט״. שטיפען.
העללער. אײער

 די צו גרוס סםעציעאען א — ב. נ♦
 די אויס ניט מע?ט (זעהט מאכער ריפער

 םוט דא װאס װײסט, איהר יא. שורה).
 1אח װעגעאעך ארום םאהרען דא< זיר?

 גאר זיצען חענטינ, םערדצער, די פערד!
 אן דעם װעגען אבער װעגעאאך. די אין

מאצ. אגדערש

 פארק בארא םון טענעגטס
זיעג א האבען

* בארא םון ױניאן מענענטם די •m 
 ױי זיענ. גרויסען א געהאמ האט ברו?ציז,

 n אין סטרײ?ם די ^םעמעצט האבען
 םצ41—1322־36־32 הײזער: פאצגענדע

טענענטם. די פון גונםטעז צו סט.
 נעװארען געסעםעצט אויך איו עם

^ טע43 — 1352 איז Pסטרײ דער  םםרי
 עװענױ טער15 דער אין און

'dp אאע הײזער. ' ^ d זייגען 
 אגריםענםס םיט געװארעז טעאם
וחנט רענט ?ײנע דאס יאהר,



מ * ויעגען איז םאומם׳ ר דער םיםנמם׳  י
מ ני*ן מא  זאאען ט* ב**וי, א — איז וו
 ענערנין^ ייר 1אי האבעז וועאכע די אאע

נ׳שפווז זײעחנ אין טעסיגהײט א פיזזאען
באראןז אב. פרן

 איז, אױספײזרען פילײכט יא קע:ט *יהר
ת דורך אז  אונםאהםישצ׳זזאגדלונ- אײעי
*v\ און ױגיאן, די צונרעכען איחר זאלט 

מ2*חר די nr זיכעו/ בין איך אײך פזן י

 רע?א־ א ארײגןוברענגען און דערפון ׳בע
? םון םיסיגג נעמסטען צום טעגדאציע  מ

ס ;עקוכײי iמ v f l ,

 םיםגלידער די *ו װערםער ערנםםע «*ר (א
 *וג*א(« דרעסםאבער און וױיסם דער ®ון

 סעקרעםער דזשענעראל דעם ®ון ,25 ל^קאל
אינשערנ?סי*ג#ל)• אונזער פון

 עדיםאריעלם די כײר פאר ליגען עס
 דעם יצדן און ״גערעכטיגקײכד, דער םון

 א אעז איף רועאכע אין *פארװערטס״,
 געגעז פײקערם וױיסם די צו װארנונג

 אן און האנדלונג אונטאלעראנטער ?ײער
 זײ• אין מענש בעסערען דעם צו אפיעל

 די פון םעםיגקײט די װעגען אעז איןי
 װייסס דער אין קאונסיל־לײט ?אגענאגטע

 מײעי די ױי לעז איןי ױני$ן, םײקערס
 פין פיאנערעז די זײן צו ®רעטענדירען

 אםע־ אין דא סיסטעם סאװעטען דער
 אונפאראנטװארטליכע װי האנדאען ריקא

 ארן איגענס פארשפרײטען זײ װי םעגשען,
 די אין כױסטרױען פרן סם דעם פארזײען
 אזא כױט ארבײטער. די פון ךערצער
 באקעהרען צו זײ זוכען קענטינ טאיזכיק

 רי פאליסי. זאגענאנטער זײער צו יעדע*,
 טוען זײ אז ניט וױיסען זײ פון עד,וייכע

 טאנו־ װאס פאר ארבייט די אינדידעקט
 באצאה־ צו בארײט זײ:ען פעיןטשורערס

ט םרײז; גוטען א <ען  אונפאר־ זײער פי
 זײ גראבען טעטיגקײט *;װארסליכער

 ־ײ־ װײסט דעד פון באדעז דעם אונטער
 א זיר אונטער האט װעאכע ױניאן קער־כ
 קעײפע יטםענדיגע פון היסטאריע רײכע

 אינטערעסען, אדבײטערס די בא״טיצען צו
 זעהן סאװעטניקעס — באינדע, די — זײ

ט  הענד אײגענע זייערע טיט דאס נעבעןי גי
 אירעע׳ אן םון נאטען םאאשען דעם אין

 צושטערען ניט, פארשטעהעז זײ װעאכע
 געװא־ געבוים איז װעאכע ױגיאן די זײ
 טיט ארבײטער אאיאאע טויזענדע פון רען

דאס באגרײפען זײ הארצען. פון באוט
י' •גים װאס סאא ערשטע דאס ניט איז דאס

 האבען םיטגאידער םײנענדע גוט טאנכע
 צאהא געוױסער א כײם אויסגעטײשט זיף

 צױ אבזיכםאיך זוכען װאס םיטגאיעדער,
 אויסרײד, אונטער׳ן ױניאן, די צויטטערען

 ״אויסצובעסערעז״. ײגיאז די זוכען זײ אז
 עהר־ די זיך האבען טאא יעדעס אכעד
 וױ נאכדעם זײ פרן אפגעטדײסעאט איכע

 קאינ־ פוסטע די אז געזעחן, האנען זײ
 פארראט פ^וט׳ער זײנען פױאזעז נענדע

ארגאניזאצי*!. דער צו
 א נאף ארםיקעא ״יזען שרײב איך

 אזעי־ קענענדיג רױיא הדעת, ײטוב יאנגען
 רעװאאו־ זאגענאנטע פרן אויסברוכען כע

 זײ צד ר'ידען אז איך, וױיס ציאנער/גז,
 די ארבײט, ארויסגעװארפענמ איז

 ר,ע:ט זײ ארגאניזאציאן, דער פון שונאים
 איבערצײגען, גארנײטט געװיס דאף איה־-

 וע־ עהראיך־טײנעניע די פין טאנכע און
 זײער אין אז פאנאטיקער, אזעלכע רען

י פאי :יט זײ האבען גאויבען באײרען ״  א
 צואיעב טאקע און אויעד, אפענעם רױין
 :יט בא^אאסען וױ כטעט איך האנ דעפ

אי ׳טרײבעןי צ*  זײ־ כיאדעגט רעם אין ;
 אויפגע־ פאגטאזיע ביײן איז טיר באר נען

 אאיאילע עהראיכע טויזענ־ע די עדואוטען
 ױ־ דײקערס וױיסט דער פון ניעניבערס

 אײרעאע טײערע דינען ווזגאכע יע;ע ניאן
 טעטבערס, געטרײע יע;ע אט נ״טטית,
 ארגאניזאציאן ךי װאס אפ יטעצען װעאכע

 יג״טיא רעד אין א*ן געטאן, זיי פאד האט
 זאגען באגײסטערונ;, רעאיגיעזער א טייז

 פין ;אנציױיט דער פאױ תפילה א זײ .
 שטיאע טויזענדע די א אט יוניאן. זײער

 פאדעיעז אדבײמעד העדלי־בע א'עבענדע
 ױ־ זײער אז דעראאזען ניט זאל טען אז

 צינרא־ זאא שטיצע, אײנציגע זײער }״גיא
 דעיפאר און דוערען, פארניכסעם און כען
 רעװאצו־ עהראיכע די צו אויס איך רוף

 ױניאד״ אײער נים ״ברעכט : ציאנערען
אי־ נאנצע די אויב אז כױר, גלויבט

 גרײט װערען וועם באוועגונג בייםער
 קאפיםא־ רער םים קאטף א אויפצונעטען

 סאוועמעך א פאר סיסםעם איכטישער
 פארטע, אנדער אירגעגד אדער רעגירונג

 פ*ן זײן נים פרייגד, םיינע איהר, װעט
 ױ־ כױיהערס װײסם דער אין ערשטע יײ

 לאקאלס, אונזערע אלע די אין אדער נ^אן,
 םרײ און םויזענדע געפינען זיך װעלע׳. עס

 אין שםמאען זיד ריעאעז װעלכע זענדע
 דאס זײנען דערוױיא זײיהען. לרשטע^ די ״

“מו ־פליעז, םא חצוםוו/ נאדישע אבער
ט זיך באהאלם נים, ם  א אונםער ני

ך אירעען. שענע םון טאנםעא  בעמ ^י
 פרײנד, בצינדזנ עהרליכע מײנע אײך,

ם זיך, באז׳נם וראס נאריש. זיןי.נײם טאי

ניט. דאס וױאען
 אר־ עהרליכע אײף/ צו אפעאיר איף
 דעם אין אײף צך אפעאיר איף בײטעו־/

 האבען װעאכע מויזענדע די פון• נאטען
ט  הונגער דורך באוט, און שוױיס זײער פי
 חאטש זייט ױניאן, די געבויט יסורים און

 גע־ ױניאן די אויב אז םארעראנם, אזױ
 אינקע די װי טוט דאן ניט, אײף פעאכ

 האט פארטײ, דער אין געםאן האפ^ן
 װײסט דער פון אװעק געהט ארן םוט

 צו רעכט א האט איהר ױניאן, טייקערס
 אייינ־ קענט איהר װיאט, איהר װאס ט^ון

 בײ אפיאו רעגירונג סאױעםען א פיהייען
 ניט האט איהר אבער הײס, רער אין אײך
 אר־ אן צוצוברעכען רעבט טאראאע ר,ײן

ארגאניזאציאן. בייטער
 דארםט פארפיהרטע באינדע איהר

 רעװאאוציאנערען אטת׳ע אז פארש״טעהען
 פאר קעטפען אנגעפאנגען נים האבען
 די טיט האטף א דורך אידעען זײערע

 װאס נײן, ^רגאניזאצי^נען, ארבײטער
 א אננעפיהרט איז, געטאן ה^בען זײ

 פאו־ קאפיטאאיסםישער דער גענען קאטף
 ױניאנס, אונזערע סיסטעם. םאקראטישער

ס^א קײן װעאען אידישע, רי ספעציעא

 וױאען װעאכע די םון װעג אין זײן ניט
 םון סיסטעם דער פון װעאט די באפרײען

פריװאכדאײגענטום. און עקספאואםאציאן
 פאר־ טיף האט איהר אז ה^ןןי, איך
 אז װײםט, איהר אז האף, איןי שטאנען,

 אר־ אז צוברעכען העאםען װעאכע די
 קײן ניט זײנען בײכער־$רגאניזאצי$ז

 ער־ זײנען זײ אז נ$ר רעון^אוצי^ונערעז,
 פאר־ נידריגע. זײנען זײ םקעבס, פון גער

 דער פון שונאים זײנען װעאכע רעטעד
 זיף ציים האט איחד באװעגונג, ארבײטער

 רײג־ זיך צײט האט איהר באזינען, צו
 צו פארראט פון שמוץ דעם פון װאשען

 װעאכער אין באװעגונג ארבײטער דער
 ױניאז, אײער כיטגעשאעפם. װערט איהר

 שעהגע א איז ױניאן, פײקערס װײסט די
 װעאכע חסרונות אאע םיט ארגאניזאציאן.

 דעם אין פראצעס נאטיראיכער א זײנען
 >/ײער האט ארגאניזאציאן, א פון אעבען
 איה־ פאר פיעא זעהר אויפגעטאן ױגיאן

 פאאץ גענוג נאף דא איז עס םעפנערס, רע
 דא איז עס שענער, ױניאן די טאכען צו

 ווע־ געטאן קען װאס ארבײט פיעאע נאך
 שטאר־ פאכען ארגאניזאציאן די אוס רע,־
צו אנשטאט אײנפאוסרײכער, און קעד

 זאאען
ענערני^

נשפות, זײצחנ
 טע- די םיט םאראײניגען זיך זײ זאלע;
 קאנסטרוק״ טאן צוזאםען און טוערס טיגע

 ױגיאן, דער םאר ארבײם געזונדע םױחו,
 שטא^ נאך ױניאן אײער װאלט דאן אט
 טזד איהר און געװארעז שעהגער נאף ״גער

 אויסברײטען זיך געלןענט װאאט טיגרױיט
a אין שטארקער םיהצען צאזען זיף און n 

םאנער. דרעס און װײסט דעם פון אעבען
 צו סאװעטניקעס גענוג זײן ?אצ טא
 ױניאן. די ברעכען און ױניאן דער שטערען

 אײנ- זיך אדער ברירות, צװײ האט איהר
 פון םעטיגקײט פון יאך דעם אין שפאנען

 טא־ זי אום ױניאן, םײקערס װײסט דער
 ארער אײנפאוסרײכער, און שטארקער כען

 האר- צום ניט אײף איז ױניאן די אויב
 די געװיסען אײער אויף ניט נעפט צען,

 פאררע״ םינסטערע פון ארבײט שמוציגע
 ארגאני״ ארבײטער אן ניט ברעכט טער.

 וױ קאנסעקװענט, האנדעאט נאר •אציאן,
 ארויס געהם פארטײ, דער אין לינקע ךי

 דאן און ױגיאן, פײקערס װײפט דער פון
 סאײעטען מיט שפיעאען זיף איהר קענט

 גאוסט. הארץ אײער װיפיעא אט אידעען
 און פרײנד, אאטער אן אײער בין איך
ײה 1פי עאטער עpטא בין  האןן איך און א
 רעכט פון שטיפע די הערען װעט איהר אז

ױשר. און
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טינג רענעאער דער  עקזעקו־ פונ׳ם פי

 און װייסט אײדיעס רער פון באאדד
 אפ־ איז 25 יאקאא ױניאן דדעפפײקערם

 אװעגד, דיענסטאג געװארען געהאאטען
.1919 דזשון, טען10 ־•עט

 אדװײזארי דער פון קאפיטע >,
 פאר־ ברעגטש טאקערם דעם פון באארד
 װאס טוירק, ברורער וױ אזוי אז יאנגט,

 און טאקערס די אויף אריפגעפאסט ראט
 װאר אעצטע האט שעפער, יזעפכטיטשינג

 ריסטרילוט דער און אפיס דעם פאראאזען
 עלר דער זאא איפיצען, אהן גענאיבעז איז

 איפיצען באאד דעריבער באארד זעקוכױו
 צו ניט כדי פאאץ, זײן אױן* אנשפעאען

 גע־ האם עס װאס דאס, פארנאבאעסיגעז
 טעפ־ אקטױוע די און ױניאן ךער ניטען
 פיה פיעא אזוי ברענטש זײער פון בערפ

 טאקערס די ארגאניזירען צו ענערגיע אין
שעפער. העפסםיםשינג און

 פון פענעדזשער רײזבערג, ברודער
 װערט דעפארטפענט, אינדעפענדענט

 פון איפיצער ד*אס זעהן, צו אינסטרואירט
 דיסט־ זייער צו אטעגדען זאא סטעף זײן

 אנגעשטעאט ײעם• איפיצער ביז ױיל.ט,
אטט. דעם פאר פערפאנענט װערען
 פאר װאהיעז פארגענומען ווערען עס

 פאאגע:־ די און טעפבעדשיפ־קאפיטע א
 םע־ רײך, סײדי :ערװעהאט דוערען ־ע

אאױויא. פרענק אלז קאפיז ־עד
 :רופע א פון קאפיטע א ערשײנט עם

 ערלואעהרען, זײ טעדבערס. ^?כױוע
 ארגאניזירט זיד האט גרופע דיעזע דאב
 די געגע] װירקען צו צדועק דעם פיט

 שא־ װיאען װאס עייעפענטען, שעדאיבע
ײניאן. די ־ען

קא־ די דאס באשאאסען, װערם עם
 דער צו װערען אײנגעאאדען זאא פימע

 ער־ װאך אעצםע איז װאם קאנייטע, ער5
ט  עקזעקוטױו פונ׳ש געװארען *ױ;״̂,
צװעק. זעאבעץ דעם פאר גאאיר
 באריכס א אױסגעהערט ורעיט עט

 פאר;ע:־ די און אפיעא־קאפיטע רער פ,*ן
גוטגעהײסען. װערען זײערע באשאיסע דע

 פרן שטראו* די פארקאענערען צו )1
 פון קא. וױיסם גרענר פון העדשטײן ג-ר.
דאאאר. 15 צו דאיאר 25

 פון שטראף די פאדקאענערען צו )2
 אאינךזשער אנדזשעאיגע און גאםי. פיס
 אויף 5 פון קא. וױיסט גרענד דער פון

דאאאר. 2
 פון אפיעא דעש צוריהצואװײזען )3

 דרעס ראדנעד דער פון פאלתין, בעי־טהא
 געװארען שםראפירט איז װעאכע ׳^או•
 טשער־ די באאײדיגען פאר דאאאר 5 -פ\«

.צײדי.
 ארײן שיקט איפבער נײטתען בר.

 דער פון בעאפטער אאס רעזיננאציע ױין
אן.  צוריק־ ווערם רעזיגנאציע זיח ױני

•;עױיזעז.
 צאל־ בר. פון רעזיגנאציע צוױיטע א

 דער צו איבערגעגעבען וחנרט :שינכהי
אורזא־ די אויסצוגעפינעך אפיס־האכױםע

רעקא־ א

— קאנױטעס. פאױטיעדעגע פון
 ער־ איז װאס קאפיםע, ספעזױעילן די

טיננ לעצטען צום געװארען װעהאט  פי
 רײזבערג, בר. פון פארלאנג דעם אויף

 אלטפאן פון קײס דער אין ראנדלען צו
 פאל־ דעם ארײן ברענגען שאפ, קא. און

באריכט: רעגדען
 די װי טאנ צװײטען דעם אױף באאד
 האט געווארעז, ערװעהאט איז יןאפיטע
 סעקרעטער, דער שעהנהאאץ, ברודער

 ארויסגע־ אינסטראקשאנס אונזערע אויף
 פעפ־ אײנציגען יעדען צו אעטערס שיקט
 אאטפאן פון שאפ איז ארבײט װאס בער,

 ערשײ־ צו זײ אויפפאדערענדיג קא., און
 ׳שבת קאפיטע ספעשעא דער פאר :ען

 פי־ אזײגער 2 ,1919 דזשון, טען7 דעם
 קאאגען, די אויו* ענטפערען צו טאג־צײט

 זײ געגעז געװארען געבראכט זײנען ײאכ
 פון מענעדזשער רײזבערג, ברודער פון

 אי־ פאר דעפארטטלנט, אינדעפענדענט
 און ױפיאן דער פון רואס די בעדמרע^ן

 םארארדנונגען די אויםפאאגען ניט פאר
 האט טען ױניאךפארטרעטער. די פון

 אײ־ יעדען געכיאכט אױפטערקזאם אויך
 אי־ װערט עס װי אעטער, דעם אין נעם
 דאס — פעלע, אזעאכע 4אי געטאן ניער
 ערשיײ צו פארפעהאען װעאען זײ אויב

 אויטא־ זײ זועאען קאטיטע, דער פאר :ען
 ױנ־ דער פון װערען ^סוספענדירט מאטיש

 פרי־ ארן רעבטע אאע פאראירען און אןי
אזעאכע. אלס ױיאעגיעס
 געװארט האבען קאכױטע, די טיר,

 לוײ־ אוץ נאכפיטאג אוהר 2 ביז זײ פאר
 אויכעך דעם פון ארבײטער די םון :ער

 געצײגט. ניט זיד האט שאפ יערטאנטען
 גע־ האט קאנײטע די װאס צײט דער אין

 דער אאטכיאן, כיר. האט אפיס אין װארמ
 אפגערופען פירכיע, יענער פרן הבית בעא
 װי־ געאאזט איהם האם און רײזבערג בל.

 שאפ זײן פון ארבײטער די דאס סען,
 בא־ און טיטינג א אפגעהאאטען האגעז

 אירגענד פאר ערשײנען צו :יט שאאסען
ױניאן. דער פון קאטיטע װערכעח

אפגעהאא־ נאכדעם האט ק^נײטע די
 רײד בר. װעאכען פאר טיםינג, א טען

קאא־ זײנע אאע פאינעאעגט האט בערג

 פארעפעגטאיכט ז^א אויסגעשאאסעגע
פרעסע. אונזער אין װערען
ױנ־ דרעספאנער װײסט די דאס )3

 האנד־ די גוטהײסען זאא 25 אאקאא י$ן
 ,10 אאקאא ױגיאן קאטערס דער פון אדנב

אין סטרײק א .ערקאעהרט ה^ט װעאכע
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 רעקאטענדא־ די און רעפארט דער
 װעתן קאטיטע ספעשעא דער פון צי$:ען

 דער פארדאטט ספעציעא דיםהוטירט.
 די פון האנדאונג די באארד עקזעקוטיװ
 גע־ ה$בען װאם שאפ, דעם פון אדבײמער

 ניעדעיטרעכטײ א פארטײאט און דרוקט
 א נאך ױניאן. דער געכען פאסקװיא ;ען

 רעקאטענ־ די װערען דיסקוסיאן אאנגער
 אײנשטיםיג קאמיטע דער פון דאציאנען

^נגענוטען.
 דער פון אױפפאדערונג דער אויף

 ערװעחאט איז װאס קאסיטע, ככעציעאער
 שרי־ נעהטען צו צװעק פאר׳ן געװארען

 פארשפרײטען װאס די, אאע געגען טע
 בא־ װערט ױניאן, דער צו טיסטרויעז

 עקזעקי ספעשעא א רופען צו שאאסען
 .דאנערשטאג פאר מיטינג באארד ' טיװ

 באיטפחך צו דזשון, טען12 דעם אװענד,
 פארצי האבען זײ װאס פאענער, די כען

 געגזנן טיטאען אננעהטען װענען אעגען
רעײ

4םעי שעהנהאלץ, י♦

 קאט־ דאלער טױזענד הונדערט
- לעױאנערען די פאד פײן

 טויזעני הונדערט פאר קעטפײן דער •
 הד* כיגן ״רויטער ׳דער װאס ר^אאר,

 פאר שאפען צו אונטערגענופען זיף ד-^מ
 פאי און פאאעסטינא אין יעגיאנערען די

 האט אפעריקא אין דא פאמיאיעס זײערע
 טעז10 דעם דיענסטאג, אנגעפאנגען זיף

 # אנהארטען װעט קעטפײן דער דזש'ן.
 ‘ה^ צו איז עס און צײט פאנאט ;אנצען

 ‘ווע באשאפען װעט סומע דיעזע אז פען,
פאנאט. דיעזען דורך רען

 םין בריע̂י צעהנדאיגע אן הומען עס
̂אגען זײ וועאכע אין לעגיאנערען,  באקי

 אינגאגצען זײ אויף זיף האט מען אז דך,
 אױפ־ די ניס קריגען זײ דאס פארנעסען,

 אי אטעריקאנער די פון מערהזאמקײט
דיזר און ערװארטעט. האבען זײ װי י־ען

^5עא♦ שדע פון ארבײטער די געס־געגען . m ריכט מײאװײז זײנען קצאגען,:
 װי ערקאעהרונגען,: זײנע אויסהערענדיג

 םון ערלויצעהרונגען די אויסהערענדיג אויו
 גע־ האכען ײאס ױניאךפארטרעטער אלע

 נעה־ און דיעזעי איבער האנדעלם
 קלא־ שװעדע די אנבאטראנט אין סענדיג

 געפינען װעט לעזער דער וועלכע — לעז
 נױ דיעזען םון זײט לעצםער דער אױוי

 האבען פארקלאנטע די דאס און — רניע
 ערשיײ צו נויטיג פאר געפונען ניט אפילו

 עקזעקוטיװ פונ׳ם קאפיטע דער פאר נען
 קלאגען, אויף ענמפעדען צו באאדד

 רעקא־. צו באשלאסען קאטיטע די האט
 :באארר עקזעקוטױו צום טענרירען

̂ע דאס )1 זײ־ װאס ארבײטער, אי
 קא. און אלםפאן ביי באשעפםיגט נען

 .דער פון ווערזמ אױסגעשלאסען זאלעז
 באזונדער זאל אײנער י?דער אח ױניאז,

דעם. וועגען ווערען אנגלזאגט
\m נעסען די פון ^יססע א דאס ?>

 א\עס טוט ״דוד מגן ״רויטער דער
 ‘זײע און לעגי^נערען די פאר מעגליכעס

 א,י זײנע װײט װי אויף פאמיליעם ר<
 שםיצט ער איהם. ערלויבען כחות :ענע

 א;ז לעגיאנעיען די פון באטיליעס די
 טײזענ־ צעהנדליגע אריבערגעשיקט ד$ט

 א- א:ז לעגיאנערען די צו פראנק דע
 יוײט איז אלעס דאס אבער לעסטינא.

 •אופארלא;גען^ די צופריעדענשטעאען פון
 י•עיגעאילעג די פון :;יטװענדיגקײטען

J טהונרעי די םאר קעמפײן דער p 
 ^:געפאנגען שוין ןיך האט דאלאר יענד

 i אידען^א די אז האפען,. צו איז עס און
 ד צו ינטפ^ זײער םאן װעלען אסעריקא
^ , מאקאבעער!. פ^יערנע

ס מ^נ װעיעו געשיהמ ו^ואעז דאניי
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i
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ע גנון .* ז א ()כלינדער) כעדרייק י

^ף״אםענדםעגנז דער ב־ סאפרעדז ר ת סענאפז״ געגאמלן
 דער איז יוני, םעזtyn 4 מימװאך,

 םאפסגדזש־אםענד- ל פיעל־באריהםטער
 סאנסטיםוציע פזנדעראיצער דער צו מע:מ

 56 מיט סענאט אין געװאחגן אנגענומען
 טד שטימען 25 צו ר א & שטיכען

 ארײ שטיטען צװײ סיט איז ד$ס גען.
 שטימען, צװײ־דריטעל נויטיגע רי בער
געפאדערט. דערצו זיך האבען װאכ

בא־ שוין איז לעזער אונזערע װי
 פון׳ם איצט דורכגעהז דאס איז ׳הא:ט

 אלע־ םון געװען םעגאט אין אניענדכיענט
 זיעג איצטעער דער ערװארטעט. :יען

 סאפראדזשעטקעס, אטעריהאנער די ן פ
 ער איז עז^איז, װי ערפרעהעגד און גרויפ
 איבערראשונג קײן קײנעם פאר אבער

ניט.
 אײ אטענדטענט דער געהט אצינד

 אז שטאאטען, באזונדערע די צו בעױ
 דער אום ראטיפיצירען. איהם ז^לען זײ

 און קראפט, אין ארײן זאל אטעגדטענט
 װע־ זאל פרויען־שטימרעכט אמעכײינעס

 מוז געבאט, קאנססיטוציאנעלעס א רע•
 געהײסען גוט ה., ד. ראטיפיצירם, עױ
 װײניגער ניט פון װערען אנגענומען איז
 צאהל גאנצער דער פון דריטעל צוױי װי

 סון 36 נעמליף, שטאאטען. פאיאײניגטע
 רארפען שטאאטען פאראײיגטע 48 די

 עד אײדער הײסעז, גוט אטענדמענט דעט
 קאנסטיםוציע. דער פון טײל א װערט

 דער װעט פרט דעם אין אז האפט, כעז
 שטערונגעז באזונדערע קײן אטענדמענט

 pn זיכער גאנץ כאטש באנעגענעז, ניט
 נא־ אין .אמת, ניט כיען יזען דעם טיט

 די האבען שטאאטען דרײסיג צו הענט
 די אבער שטימרעכם. איצט שוין פרויען

 עלף זײנען װעאכע שטאאטען, זירליכע
 געגען אויסגעשפראכען זײנען צאהל, אין

 צו־ זאלען זײ צו אויב אטענדםענט. דעם
 שטאא־ צװײ נאד װי מעהר ניט קופען

 געגנער־ די פון צאהל די אז אזױ, טען,
 — 13 ביז גרײכען זאל שטאאטעז ישע

 די האבען אפענדטענט דער קצן דעטאלם
 שםאאטען, 35 בלויז פון גוט־הײסונג

 װיײ שטאאט אײן פיט דאס-איז װאס
 פון צװיי־דריטעל נױטיגע די פון :יגער

 די װאלט פאל אזא אין שטאאטען. א^ע
 די פון ארבײט איצטיגע ביז גאנצע

 געװעןאדױסגעװארפען פאפראדזשעטקעס
 זײער אנהויבען גצפוזט װאלטען זײ 4*יא

 געזאגט, װי אבעד, נײ. אויפ׳ס קאטפף
שבל, אויפ׳ן קײנעם ניט עס זיך לעגט

 אפענדפענט דער װי נאכדעם איצט, א•
 גרויסער אזא פיט דורכגעגאנגען א־י

 הײזער בײדע אין שטיניען פאיאריטעט
 בײ דורכפאלען ער זאל קאנגלעס, פרן׳ם

 באזונרערע די פון ראטיפיקאציעס די
ניט, דען זעהט פנים, כל על *טטאאטען.

 פרויעךרעכטלע־ רי פיז פיהרער די אז
 פאר־ ערנסט זײך דעם װעגען זאלען רילט

 איצט אינטערעסירט זײ װאס דאוח׳עט.
 פון׳ם 4 ראטיפיצירונג די אז איז, יא

 שטאאטען באזונדערע אין אטענדטעט
גיכער. װאס אנהױבעז זיך זאל

 נעטאנט װערען ראטיפיקאציעס די
 שטאאט־לעגיסלאטורען, די פון אדער
 שטאאט־קאנװענ־ ספעציעלע פין אדער
 פרויעךרעכט־ די איצט ארבײטען שאנס.
 ד• אץ אז כלים, אלע אויו* רערינס

 זײנען לעגיםלאטורעז די װאו שטאאטעז,
 אטענד־ דלר דארט זאל שעסיע, אין נאײ

 רא־ פאר װערען אויפגענוםען שוין ניענט
 די װאו שטאאטען, איז חא טיפיקאציע,

 געשלאסען *טייז זיינען רעגיסלאטורען
 רא־ דער פאר זאלען זוניעד, איבער׳ן ב־ז

 גערופען אפענדטענט פוז׳ם טיפיצירונג
שטאאט־לואגװענשאנס. ספעציעלע ײערען

 םרױעך די פון אסביציע הויפט די
 די אין פרויען אלע אז איז, רעכםלערינס

 איצט זאלען שטאאםען פאראײניגטע
 כדי ״טטיטרעכט, דאס קריגען גיכער ויאס

 אין דערטיט באנוצען זיןי קענעז זאלען ײז
 פון ®רעזידענכדװאהלען קומענדע די

 אײנגעבען זײ זיך װעט דאס צי .1020
 דאס. איז טעגליד אבער ספק, א נאר איז
 געלינ־ װירקליך זײ זאל דאס אויב א*ז
 פרעזידענכד קוסענדע די עס װאלט געז,

 איבער ווערט עס וועלכע 1פי ׳ילעזדאוו
 ערװאר״ סך א ז*ןהר רועלם גאנצער דער

 אינ־ ססעציעלען א צוגעגעבען נאר טעפ,
 באדיײ אוםגעהײער־גחיסער םון טערעס

 סארםײען ®אליטישע אלזנ פאי טונג
ם װי לאנד. פין׳ם חי  פאלי״ די איז עס ג
 עד־ איצטינען םזן׳ם באדײםוננ טי^יע
 תען םתתדרזנבםלערינם די פון סאמ

* זעהר דער םון זעהן פען ^ ר ע ם רי א וו

׳דעם פוו
םענט.

 ®רעזידענט װאס-. גריסונגס־םעלעגראטע,
 צו פאריז פון צרגעשיקם האט וױלסאן

 קעס^פרעזידענםיז םשעפםען קערי טרס.
 סאשרעדזש־ארגא״ נאציאנאלער דער פון

: זיף ^עזם טעלעגראטע די ניזאציע.
 אײף ?טיט פארא^יניגט בין ״איך

 סאפ־ דעם פרײנד•פוןי אלע מים און
 גרויסער דעו* אין רעדזש׳געדאנק

 פון׳ם אננע^ונג דער איבער שמחה
 חאנ־ אין סאפרעדזש־אםענדםענט

 און אן נעטט אײף, בעט איך גרעס.
 ארגאנייזאציע אײער איבער גיט
באגריסזנד. װאריםסטע םײז

 האט טעלעגראטע װילסאז׳ס אויסעי
 ארגאניזאציע סאפרעדזש ;אציאנאלע די

 באגריסונגס־ צאהל גרויסע א כאקרמעז
 בא־ אנדערע סף א פון אויף טעלעגראכיען

 פון פערזענליכקײטען פאליטישע ריהכיטע
4אײראפא. און אטעריקא
 כבוד דער אז חאפען, זיף װילט עס

 איצט װערט װאס פרײנד^אפט, און
 פענסטער״ ״הויכע די אין אדױסגעוױזען

 אביערי־ פון פרויעךרעכטלערינס די צו
 פון קעפ״ די ״פארדרעהען ניט וועט קא,

 אמעריקא־ פאליטיש־באפרײטע איצט די
 די פון ניט — װעניגסםענס פרויען, נער

פאלק... פון םיויען טאסען ברײטע
* H־ »

 פײלא־ דער אויןש נײסם נײער דעה
 דער פון קאנװענשאן דעלפיער

 םרײד־ פרויען׳ס גאציאנאלער
* ליגע. ױניאז

 אר־ ארגאניזירטע אלע פון אויגען די
 א פת און אמעריקא פון בײטער־פרויען

 לעצ־ זײנען אײראפא פרן טײל גלױכען
 פילא־ אויף געריכטעט געװען װאך טע

 געװא־ געהאלטען איז עס װאו דעלפיא,
 אטעריקא־ דער פון קאנװענשאן די רען
 טרײד־ױניאך פרױען׳ס נאציאנאלער נער

 געעפענט זיף האט קאנװענשאן לי ליגע.
 אנגע־ האט און ױני, טען2 דעם טאנסאג,
 דעם שבת, ביז װאך גאנצע די האלטען

ױני. זטען
לואװענ־ די װצלכען אין ג^יסט דער

 די און געווארען, געפיהרט איז טאזי
 דעלע־ 125 פון אגשױאונגעז און אירעען

 קאנ־ דער אין זיך האבען װאס גאטקעס,
 אפ־ ריכטיג קענען באטײלינט, װענשאן
 און פראגראם דעם לויט ווערען געשאצט

 קאנװענשאן רי װאס רעקאמענדאציעס,
 דאס אנגענוטען. און אױסגעארבײט האט

 םו; דאקוטענט א איז פראגראם דאזינע
 עבם־פראגרעסי״ און וױיט־גרײכענדען א

 ליכטיגע־ א צו שטרעבונג און בליח װען
 אי*ע פאר צוקונפט גליקליכערער 1או ירע

װעלט. דער אויף םענשען
 קאנ־ גאנצעד דער פון גײסט דער
 אויסגע־ קלארסטען אם איז װענשאן

 כיאר־ פון אויסרוף קורצען אינ׳ם לריקט
 צװײ די פון אײ:ע באנדפיעלד, ;איעט

 קאנ־ דער אויף רע־^ענאטקעס כר־טישע
 צום האט באנדפיעלד טיס זוענשאן.

 רערע פײערדיגער קורצער איהר פון סוף
:אויסיערופען

 א**ער.י־זח אוטאפישעי־ דער ‘״איער
 סא־ א ארן װערען פאד\וירהליכט זאל

 זאל געזעלשאפטס־ארדנרנג ציאליסטישע
 די אדער װערען, אײנגעפיהרט באלד
 גיהנום אין ארונסערזינקעז ױעט ױעלט
 אינטו סליפס װאירלד דהי (״אר ארײן

 צו טאטענט דעד איז איצט !חעל״)
 לעצ־ װעלט׳ס דער איז ד^ס עננדשײדען.

 געלענענ־ לעצטע איהר און ברירה טע
 אונטערגאנג!״ פון ראטעװען צו זיף ־זײט

 אלע זײנען װערטער -אזיגע די בײ
 אויפגע־ כיענש אײן װי פארזאטעלטע

 האבען אין פלעצער זײערע פון שירונגען
 ענטוזי־ פײערדיגעץ אזא אויסגעררייט

 געװארען געזעהן ניט נאר איז װאס אזם,
 פריהערדיגע די פון אײנער ל,ײן אויה

 איז, עם לינע. דער פון קאנװענשאנס
 איז ליגע די אז דערטאנען, צו כדאי אגב,

 ״אטעריקען דער פון ארגאניזאצ-יע אן
 האלם װעלכע לײבאר״, אװ פעדערײשאן

 הײנםינע קאנוזשנשאן יעהרליכע איהר
סיטי. אטלאנםיק אין װאף

 אויס־ פאטדזעטישע די אן ניט אבער
 דעלעגאט־ יענער אדער דער פון רופען

 אױסרר־ די ריהרענד און שעהן װי — קע
 די באשטעהט — זיין נים זאלען פען

 דער אט פון וױכטיגקײם און נרויסקײט
 דאס קאנווענ״שאן. ארבײטער - פרויען

 אנ־ דיאט קאנװענשאן די װאס פראגראם,
 פראקטיש, אזוי פונהט איז נענוםען,

 ®רא- איז עם װי ענטשלאםצן, און ערנכט
אידעאליסמיש. און נרעםיװ

«לאץ חנר גיט אונז ערלױפס לײדעד

־ ײ ב ר א מי ^ 
אפי$ו

פולען גםw יג  ... _ 2באקומע זעהן )צו אױך נער
 ער וױ באלד אזױ קאנװענישאךבאריכ^״

 אויפ־ איהם און דרוח, פו^ ארויס ײעט
 קע־ וועט מען איבערלײענען. םערקזאם

 דווץי אדער באקוכזען באריכט דעם :ען
 הויפם־ איז פאסכדהארםצל א שרײבען

 64 :ליגע נאציאנאלעד ד^ר פון אםיס
 אדער שי?אג*, סםריט, רענדאלו* וועככ

 אפײ לאקאלע ליגע׳ס דער פון יעדען אין
 גרעסע־ אלע איז זץי געפינען װאס סעס־

 נױ ל>גע׳ס דער לאנד. פונ׳ם שםעדם רע
 טע15 איטט 7 אין איז אפיס יאדלער
סםריט.
 פרא־ דעם אין פונקטען הויפט די
 .וואס רעקאמענדאציעס, די זײנען נראם
 ארײנגע־ האט ראבינס רעיטאנד טרס.

 קאנ* דער םון אנהויב בײם באלד כראכט
 קאנ־ דער םון זײנען װעלכע און װענשאן,
 זיײ אט געװארען. אננענוטען ווענשאן

:פונקטען די פון אײניגע נען
דער זעלבסכדפארװאלםונג )1

 אײ־ די אז הײסט, דאס אינדוסטריע.
 ארבײ־ די פון אינםערעסען דוסםריעלע

 זײע־ פון װערען פארײאלםעם זאלען טע-
 זײטיגע פון ניט און טרײד־ױדאנס, רע

בוררים.
 פריי- און רעכט פאלשטענדיגעס )2
 און פרויען ארבײטער^ אלע פאר הײט

 אדביײ װאס די, אײנשליסענדיג כיענער,
 איגאני־ צו זיף רעגירונג, דער פאר טען

טרײד־ױניאנס. אין זירעז
 דעמאבילי־ א פון באשאםונג די )3 •

 פון צונױפגעשטעלט קאטיסיע, זאציאנס
 בא־ פארזיכערען צו טענער, און פױיען

 אלע צו ארבײטער אלע פאר שעפטיגונג
 פעסטמעשטעל־ באשטיניסע אויף צײטען

שכידות. טע
 פונ׳ם רעסירסען נאטירליבע אלע >4
 טינעראל־פעלדער, אתער־ערד, װי לאנד,
 נא־ עהנליכע און אויל־חװעלען טינען,

 דאס װערען זארען רײיכטיטער םיי־ליכע
 געזעלשאפט גאנצער דער פון אי״גענטום

באזיצער. אײנצעלנע פון :יט און
פרידענס דורכ׳ן באשטיטוננ, די )5

י.־י
 פא^מצמנדיגא די )6

ע די און קעחור־ארבייט, חןז פי  איינ
 גיז תײדער םאר * צז*אמ-בילדונג

אהר. י
 אײניגע״פון בלויז ?ײנען די אט

 ?אנווענשאן די װאס פאדערונגען,
 ל׳יגע םרײד־ױניאן פרױען׳ס דעי

 לי<1םארװיי־« דער פאר און פאדפאסט,
 םון סארטרעותרינס די וועלמנ םו;

 <דער פון ארגאניזאציעס פאישיעדענע
 ארבײ< צו פארםליכטעט זיך האבעז גע

קרעםטען. זײערע אלע סיט
 פאדערונ^ װיכטינסטע סאטע די
 ער-. די גאר צװישען געװען איז װעלכע

 קאנ״ דער אויף װערען צו אנגענוטען שטע
[ או פאדערונג, די נערמנן איז ווענשאן,  די
 דעם צויילןגעבען באלד זאל רעגירונג

 פרײהײטען, פאליטישע אלע פאליז
 דעם פאר גענאסען האט פאלק דאס כע

 ̂ כילחסח,״; דער אין ארײנטרעטען לאנד׳ס
 פאליםי^ן אלע באפרײעז אויף זאל זי און
 םאדעױנג דאזיגע די געפאננענע. שע
 םארטוליויט לזאנוחגגשאן דער אויף איז
%. א אויף אויסגעדריקט-געװארען און  ז

 האט איז אופז שארפען און קלארען
 אפלאן שטורסישען אזא ארײסגערופען

j געציטצרט. אזש האבען װענם די אז k 
 פא- די אט זאגען, טען טע; געװען, איז

 two דעם געשטעלט האט װאס דערונג,
^ װײטערדיגער גאנצער דער פאי־ ו ר ה י  פ
 חןד אט און קאנװענשאן; דער םון

 אננעהאלםע(^ האט םרײהײטס״טאן כעד
 I'ftdUD איהר ביז קאנװענשאן דער אײח

שאם.
 קאנוחננש דאזיגע די האט בכלל

 פי פרויען־ארבײםער אםעריקאנער ןיפ
# םון האפנונגען די פארשטארקט  א

ד א אויוי טענשען פר׳יהײט־ליעבענדע  מ
ד םרײעחנר און פרעהליכערער סערער,  צ
 ארבײסעד, כואסען נרויסע די פאר קרנפם
 אסעריחאנעך די כיעג פרויען. און טענער

 למע טרײד־ױניאן פרױען׳ס נאציאנאלע
 אץ ערםאלג גרויס און גליק סף־ א האבען
ר  נוצען דעם פאר ארבײט װײטערער אל

 גאנצק, פונ׳ם אינטערעסען די אין או;
p.־ פאלק. אדעריקאנער rijm

3-w*.

פון מיטגלידער די צו װאדט א
ל א ק א .25 ל

מעמ־ א אלס !רעדאקטאר װערטהער
 צו כייר איןי נעט 25 לאקאל פון בע.

 ״נע־ דער אין פייאץ, שסיקעל א ערלויבען
 װערםער פאר א זאגען צו רעכטיגקײט״

 פון ברידער או; שװעסטער אוגזערע צו
 לא- ױניאן דרעספאכער און װײסט דער
.25 קאל

 אויפ־ די ציהען ספעציעל דא װיל איך
 זײ־ װעלכע יענינע, די פון טעדקזאטקדט

 דעם פון געװארען פארטשאדעט נעז
 זיך לאזען און ״קאונסיל״ װארט שעהנעם

פיהרער. רעדעל יעגע פון בעאײנפלוסען
 די דאס ניט, צװײפעל קײן איז עס

 גאנ־ זײער אז שטרעננען קאונםילניקעס
 ליע־ אונזערע שטערען צו ענערגיע צע

 זיך װילען זײ ארבײט. זײער איץ דערפ
 עס צי רעכענונג קייז געבעז ניט זאנאר
 פאר װאס און טאקטיק אזא זיך פאסט

 װע־ שטערדנגען זײערע רעזולטאטען א
ױניאן. נאנצער אונזער ברענגען לעז

 בא־ לײטע יענע דאס זאגען וױל א־ך
 ארגאניזאציאנס־ דעם ניט גאד גרײפע;

ײד ב^ן צושםאנד טר ער׳  דעם און אונז
 נרױסער דער פון צושטאנד גײסטעס

 זײ ױניאן. אונזער פון טיטגליעדער צאהל
 זא־ ארבײטער די אז דעם װעגען רעדען

 און שעפער די קאנטראלירען אלײן לען
 נאנצען איץ גאר זי^ פארגעסען דערבײ

 טרײד אונזער צי זיך; נעפינען זײ װאו
 צי איז אפעראציע דיעזער פאר רײױ איז

ט דאס ת  צו־ נימ אלנעמײן אין אמאל ו
 האבעץ מיר װאס ביסעלע דאט שטערען

געװאוגען. קאטף שװערען א לורף
 ניט ל^בט ברידער! איז שװעססער

 אויסצײגען ניט אײך זיד זאא טעות. א'ז
 זעלבען אין זײנען שעפער וױיסט אלע אז

 שעפער פאר געצעהלםע די װי צושםאנד
 ארבײטען. האונ&ילניקעס די װעלכע אין
 צװי־ יאהר 7 שוין זיך װאלגער אלײז איך
 און טרײד דיזען פון שעפער די שען
 זײ, פון נאראהםער ׳ דעם נומ קאן איך
 ארבײטער די פרן צושםאנד דעם אויך און

 די איז באשעםםיגם.׳ דארמ זײנען װאס
 אדבײ־ אונזצרע זײנען שעיער מעהרססע

 ױנייאן, זײער צו נאכלעסיג םײדלער טער
תז וואלמ עם און  מען וועה און אך נעי
ד יאל ײ, אױ«י םארלאזען וי ײ ז זאלען ז

r קאגםרא^ירעז אליין a w v וזאלם עס
> 1y י
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 װאס אייעס, נעהן פארלארען גיך גאר
 אױס• מיה פיעל אזוי דורך האט ױניאן די

t ־. * . געקעמפט.
 1צ נאריש זעהר איז עס אז זאנ, איך

 עלעםענט דיעזעז מיט אײנפיה־רען װעלען
 ״׳־־'־ ,ovnt נאך ספעציצל ?עלבסט״קאנטראל,

■ אזא פאראנעז איז עס װען חנודלד^  אנגעו
 **. םח•• אוט־אױ־טאון די װי פראנע טיגטע

״ נענאסען זיך האט בלוט װאו נע, ס חן י g אי f| | 
 מײ״ א ארונקערנעהמען געקאנט האט כיען
סטרײק. אין רעל

,..ז. װײסט־שע^ער די דאס אטת, איז עס
 M פאיגאכלזד אנזיכטען ניאנכע אין זי־נען
 סםאנ״ ױניאן צו באצוג אין געװארען סיגס

̂  אם ־װאס זיכער רארױ דאס און דארד,
•• װעדען. אויסגעבעסערט שנעי*סטען

 / דא האב איך דאס.װאם אז וױיס, איך
 ויעס שעפער, וױיסט די װעגען געזאגט

ם אפשר ליעדערס ױניאן אוגזערע  ני
 מ© זײ באשולדינ איך כאטש שביעקען,

ט לױינעם דא װיל איך אבער דעם. אין  £ ’-’ני
 אײנינקייט האכעז וױל איך שאגעװען.

 אםון דעם בין, איך רײהען. אונזערע אין
 • 1>גאכצ^ אין ניט אױך אלײן זאגענדיג,

 ארגאניזאציאנס״אדי־^ דער מיט צופריעדען
 jjpp איך ליערערס. אונזערע פוז בײט

 אײנפאר• זײן ניט םאל קײן סאר אבער
 ״קאונ״' דעם פון םעטאדען די מיט שטאנען

 ױני#| דעך שםערען צו זוכט װאס סיל׳/
דױס. די העכערען צו

ך קאונסיל־שרײערס/זאלען די װען  זי
 1אננ דער אין ארײנםךאכטען גרינדליך

 גזד אלײן אפשױ זײ װאלטען לעגענהײט,
 רעזולטאטען א פאר װאס צו זעהן

 *,אוג איז ברענגען קעגען פראזען שעהנע
ױניאן. זער

 דאס זאנען, אויך שוין וױל איך
 זיך, דארןז ױגיאן װײסטמאכער זער
 דארןי ״עס באפעסםיגען. צו מעהר מען

 אום םיםיננען שאפ אפטע װערען נעריפען
 צושטעגחנ די קאנטראלירען צו בעסער

 ארבייסער^ די צי זעהען שעפער. די פון
 כאם דער ײעלכע פאדעױנגען די קרינעץ

 נאכצונעבען. פאדפליכטעם זיך האם
 נעוזנםעמ ווערען געשאפעז רארןי

 דןר איז *שאם צוױשעז בינדונגען
 צווישמן אניטיחנן אוםז אזא אויױ און

^ דער אין ארבײמער ר ם ס ח נ אי
ך םוז םען גאטיר^יה און  ד

צו זעלבע דאס אנשםרעגגען
ד*ס m שסעדט. תאםרי
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True translation fUjd with th • 
Postmaster at New York City <NK 
June 16, 1919, as required by .th•
of Congress approved Oct. 6th, 1H7* 
known as the “Trading with Ut• 
Enemy Act.“

צװײ אן געהט באװעגוגג שטארקע א
אײראפא. אין טרײדס גארטענט די

 ״גע־ דער פון נופער םריהערדיגען א |ןין
 דער װי געזעהן םיר האבען ןיעכטיגקײט״

 האט װעאכער אמאניזאציאנס-אימפואס,
 פארשידענע צוױשען םארשפרײט ?יף

 ארבײטער ניט־ארגאגיזירטע םון מאאסען
 ענד־ האט מאחכיה, דער פון צײט דער אין
 אינדוסטרי, קאיידער די דערגרײכט ציך
 אאץ נאף האט סיםטעם סװעטינג די װאו

 אין ארבײטער די אפיאו אנגעהאאטען.
 װעאבע אינדוסטרי, פרױען-קאײדער יער

 האאבען א פון כישןי דעם אין האבען
 גע־ און יטװער געארבײט יאהרהוגדערט

 האבען באצאוזי:ט, װעניג זעהר ,ןראנען
 זײערע געפאדערט און ערװאכט ענדייף
ךענט.

ץ ענגלאנד א *
 זאגענאנטע די איז ענגאאגד אין

 געװארען ארגאניזירט טרײד ,דרײפערי״
 אזוי איצט איז ױניאן דרײפערס די *ון

 שטע־ צו איכדטטאנד איז זי אז שטארל,,
 וױידזשעס העכערע פון פאדערונגען ען5

 א ארבייט, פון באדינגונגען בעסערע און
 גע־ האבען זײ װאס פאדערונגען די דױן

 האכען זיי װען םאר-א־יאהרען װאונען
 געסטראשעט באויז הבתים בעאי וײערע

 דריײ די אמאניזירען. זיף װעאען זיי אז
 ״אאגע־ דער פון םא^טראטען זײנען אעױב

 איז װאם ױניאך, הע*פערס שא•
 יאהר עטאיכע אמאניזאציע, שטארקע א

 סייאס־ אײן שאיסט װעאכע און אאט,
 זײ־ װאס ארבײטער אנדערע און <ײדיס

 קאאדינג ריטײא דער כייט םארבונדען נען
 יטאפ־העאםערס פון ױניאן די טרײד.
 און טעטיגער אאץ װײטער װאס ותרט

 גע־ אנגעפירט װערט קאניף א ענערגישער.
 איינ־ און אססאסיאײשאנס באפעס גען

 העכע״ א געוױנען צו אום םיו־טעס צעאנע
 אינ־ גאנצער דער פאר סטענדארד חןן

 צו גענופען זיד האט ױניאן די דופטרי.
 פירטעס, ררײגודס האאסײא גרעסטע די

 אין שואדיג אז ערקאערט האבען וחדכע
 אינ־ דעד אין באדינגוגגען יעצטינע די

 פון אססאסיאיישאנס די איז דוכטדי
 דער פון כייטינג א אױף װעבער־באסעס.

 אױסגעאר־ איז קערפערשאםט דאזמער
 :עהעכערטע פון סיןײא א געװארען. בײט

 פאדע- די צו ענטפער אן אאס ־וױידדטעס
ױניאן. דער פון רונגען

 קאארינג ריטײא לאנדאנער דער אין
 פארהאנראוג־ אן אאץ :אך געהן םדײד

 דרעס־ די װאס רעיז צוױיטען א װעגען נען
 אינטערעסאנט איז עס פאדערן. סאכער

 ראבינ־ ״פיסער אין אז באפערקען, צו
 האײדער רײכסטע די פון אײנער םאגכ׳/
 עהנאיף איז װאס אאנדאן, אין םטארס

 :יז אין סטוירנ׳ס אדער אאטדאן׳ס צו
 ״סטאפעדז׳ט״ א פאר;ער.ופען איז יאר?,

טאנ. נאנצען א אנגעהאאטע; האט Jװא
 איז װעאכע פירטא, אזא אין סטריײז 8

 סנאבע־ פון נײסט דעם כײט דורכגעזאפט
 אפיאו טראדיציעס, פארצײטיגע און דײ

 ׳טאג אײן באױז ;עדויערט דזאט ער װען
 יטטי־ די אז בא״וײז, בעסטער דעד איז

 איצט איז ארבײטער ענגאײטע די פון םוגג
 סטר^יל, דער געװען. וױ אנאנדעיע גאר
 אייע און געװארען געסעטע^ט דערוױיא איז

 העכערוננ א געקראנען האבען ׳וורנײטעד
 די אז ערװאיטעט ניען אוין. זײער טין

 אין װעיען געהעכערט װעאען ױידזשעס1
 ארבײ־ די וױיא אינדוסטרי, גאגצער מד1*

ענער־ זעהר העכערונג א םאיערען ־סער
 ארגא־ גענינ יטטארק זײנען זײ און '

 גע־ צו פארערוננען זײעדע אום מױרט
<ױגען.

r A [’ • סקאמלאנד אין
M■ ' ״סקאטייט די האט סקאטאאנד אין 

םײא דיאינערי ענד כיײקערס גארפענט ^י

 ניט דעם^אפיס, םון דירעהט װערען סאן
 טשער״ דער אױף צוםיעא פאראאזען ?ץי

איצט. ביז װי
 דעם האבען װעאען טיר װען ״דאן און

 אינדוסטריע דער איבער האנטראא הואען
Dim אד־ די אז הײסען טםיאא שוין דאס 

 און זעאבסט. זיך האנטראאירען גײםקר
מן  אמערײןא אין חומען װעט צײט *די ו
 אויך מיר ײעאען ארדנונג נײער א סאר
ײ פאאץ. אויפ׳ז רייױ 1י

םאנעליס, מאקס
.25 אאקאא םון סיטגאיעד . £

«־•<׳.

 אגרײ גע״טאאסען פעדערײיטאך טרײדם
 1אי ױניאנס פאריטידענע די טיט פענטס

 ארבײ־ די װעאכע אויט איגדוסטרי, דעד
 אוין. םינימום ־באשטימטען א קריגען /טער
 יאהר אכטצעהן אונטער מײראעף פאר

 װאס די װי דיזעאבע װיירזיטעס די זײנע;
 פון געװארען באיטטיפט אפיציעא זייגען

 וױיד־ די ארבײט. פון טיניםטערױם דעכ
 א סענט 17 ביז 15 פון יטטײגען זיט^ס

 דערגרײכען ארבײטער די ביז *טטונדע
 העאפער, אפיאו יאהר. 21 פון עאטער דעם

 צוצאהאען געמוזט אפאא האבען װעאכע
 דעי פאר הבתים בעאי צו סוכיען גרויכע

 *טע־ זי־יערע אין ארבײטען צו פרױױאעגיע
 קריגען טרײד, דעם אערנען זיך און פער

 פאר־ עטװאס אױן, טיניפרם דעם איצײ
יואענעיט.

קירצע״ פאר באװעגונג יטטארקע די
 װײזט האט, גלאזגאו, אין *טטונדען רע

 אינ־ קאײדער דער אויף געװירקט ׳אויס
 געװאו־ האבען איב״יטער די דוסטרי.

 יטטונדיגע 48 א פון פאדערונג זײער גע,־
 אװער־ פאר פאא אנדערטהאאבען װא־,
 זאגאי און האאידעיס אייגעא און טײפ,
 קרי־ זײ װעאבע ,פאר װאקיײטאנס זופיער

באצאהאט. גען
 ג^אזגאו אין פירטא גרויסע אײן

 דאפעאטע צאהאען צו אײגגע׳טטיפט ו.אט
 םאי, פון פאנאטען די אין װײדדטעט

 ארבײ־ אאע צו דעצעטבער איז אויױסט
 טויזענד פון װעניגער קריגען װאס טער

ער  װע־ װײדדטעס די אויב יאהר, א דאי
 טרײד ד#ר פון װערען געענדערט ניט אען

װערען. אפאינטעט דאי־ף װאס באארד
 די אן נעהט ענערגיש װעגיגער ניט

 פענער־ דער אין ארגאניזאציאנס־ארבײט
 גאר־ ױגײטעד די איגדוסטריע. קאײדער

 אנ־ האט ױניאן טרײד װאירקערס פענט
 א פון פראגראם נאציאנאאע א גענופען

 באנרענ־ די ארבײטס־װאך, טטו;דיגעי־44
 באצאהאט קריגען צו אװערטײם, פון צונג
 סאני־ און װארױײטאן, און ױם־טובים פאר

 אױב יטעפער. די אין קאנדײטאגס טארי
 זי םוז אזוערטײם, פאראאנגט פירפע א

 גאטיס טעג צװײ ארבײטער ארע געבען
 יטטונ־ זעקס װי טעהר ניט ; דעם װענען

 איר- אין עראויבט זײן זאא אװערטײם דען
 אין באויז דאס און װאןי װעאכער ר.ע;ד

 אװער־ פאר פעי עקסטרא ביזײסיזאן.
ײג  ׳טטירך פאר סײ און װאף פאד סײ כ

 ער־ די פאר טײם־אוךא־האאב ארבייטער,
 פאר דאפעא־פעי און יטטונדען צװײ יטטע

איבעריגע. די
 צו באיעבטינט איז ארבײטער יעדער

 צוױ־ װאקײשאז באצאהייט װאך א קייגען
 סעפטעמבער און עריטטען דעם דדטון יטען
 ער א^ב נאר ׳דאס נאר :יט טען.30 דעם

 אהן צײט יענער אין פאאץ זײן פאראאזט
 קריגען צו באיעכטיגט ער איז װאקיײטאן

 װאס םאנאט יעדען פאר געהאאט טאג׳ס א
 זײ פאאץ. יענעם אין געארבײט האט עד

 אפ־ זאאען יטטראפע; אז אױך פאדאאנגען )
 זאאען *טעפער אאע אז און װערען גע־טאפט

 און ארבײט דער פאר כעזונט און רײן זײן
 װערען אײנגעפיהרט אױך זאי״ען עס אז

ארבײטעד די פאױ דײ:י;;־רופס
 נעצאהי״ט װעדען װעאכע פרײזען, די
 א סעגט 50 ביז 36 פון זײנעז יעצט,

 דער און ערפאהרו:; דעד אױט יטטונדע
 פרויע; ארבײטער. פון׳ם באיטעפטיגימ

 פאר ״טכיררת גרײכע קריגען כיענעד און
 אלע פאר פ״ניפוש דער א־בײט. גלײכער
 א סע:ט 24 איז פדױען־ארבײט אנדערע

 פאדערען יטטילן־ארבײטער די *טטונדע.
 די פראצענט. 33«;. פון העכערונג א

 באנרענצט .זײן זא־" לערנערס פ*ן צאהל
 ערפאהרענע פינף יעדע פאי אײנעפ צו

 יטאפ ױניאן פרעפערעניעעא די ארבײטער.
 זיכער צו בדי װערע;, אײנגעפיהרט זאל

 ־ארגאניזא־ דער פון צוקונפט די טאבען
ציאז

 פא־ די צוגעיטט׳גאט האט ױ:יאן די
 איז װעאכער טרײד־באארד צום דערוננען

 א אויסצורעגולירען געװארען באשטיטט
 חלײדער טענער דער אין װײדזיט מיניטום

 דאר־ טאנופעלטיטורערס די אינדוסטרי.
 וױ *טפעטער ניט ענטפער זײער געבען פען
 די האט דערװײלע און דזיטון, טען28 דעם

 פון׳ם םראגע די איצערגעגעבען ױניאן
 מעפ־ די צו רעפערענדום א פאר סטרײק

 האנדלען צו װי באשטיםען צו כדי בערם
 נאכ- זיך ענטזאלען בעלײבתים די אױב

• פאדערונגען. די צונעבמן
 קליײ די פאר אעטערעסאנט איז עס

בעאבאכ־ צו אמעריחא אין דעד־ארכײטער

 צוױיטען אויפ׳ן װירקונג א געהאט האבען
 אין אינדוסםרי קלײדער די ים. זײט

 אזױ געררען ניט חײנטאל איז ענגאאנד
 אויך און אמעריקא אין װי ענטװיקעאט

 דער אבער ארגאניזירט. אזוי געװען ניט
 בא־ ארבײטער דער פון איטפויצס גרריסער
 אײראפא אין ארום אאעס כאפט װענונג

 דער אין ענדערונגען נרױסע פאכט און
 קאײדער דער פון ארבײטער די םון אאגע

אינדוסטריע.
 איבערשטיעען הינזיכטען אײניגע אין

 אמעריקא״ זײערע ארבײטער ענגאײטע די
 אר־ דער אז געדא:? דער ברידער. נער

 װא׳ זוטער פאר צאהאען זאא בײטסנעבער
 און אױסגעצײכענטעו/ אן איז קײיטאן

 רוטס דײנינג די און רעכט. װי טעהר ניט
נען יטפעפער די אין  דעם פאר נויטיג זי̂׳

 אר״ די פון באקװעםאיבקײט און געזונט
 װײדזשמם, די אנבעאאנגט װאס בײטער.

 םיט אונזערע פארגאײכען ניט מיר קענען
 איז געאט פון װערט דאס װײא זײערע,

 מיר אעגדער. בײדע איז זעאבע ד^ס ניט
פראפארציאנעא אז זאגען, אבער קענען

ארבײטער פראגצױזײטע דײ
 מאכען ארבײטער פראנצויזישע די

 פ$רט- באדײסענדען און שגעלען אױך
 צענזור שטר$ננער דער צואיעב ״טריט.

 פראנק־ אין װ^ס װעניג גאנץ םיר װײסען
 אז אכער, װײסען מיר פאר. קומט רװך

 שוץ שטעהען דרעסםײקערס פאריזער ידי
 פ$דערענדיג סטרײק, אין װ^כען עטאיבע

 העכערע ארבײטס־װאך, ־שטונדיגע44 א
 אר״ געגען פארזיכערונג און װײדזשעס

 סטרײקערס ד$דגע די ב-ייטסאאזיגקײט.
 אין ענטוזיאסטישסטע ךי געווען זײנען

 זײט דעמאנסטראציע. םאי ערשטער דער
 אאנדרי די צוגעשטאנען זײ צו זײנען דאן

םרױעךארבײטער. אנדערע און ארבײטער
 ה^בען אײר$פא מעריב אין איבעראא

 אינדוסטריען, נאדעא די םון ארבײטער די
 ניט ערשט האט סיסטעם סװעטיג: די װאו
 פארט־ גרויסען געמאכט געהערשט, אאנג

 אמערי־ פון נאדעא־איבײטער די שריט.
 ארגא- זײערע פארשטאר?ען דארפען קא

 צו ניט פ^רזיכטיג זיין און ניזאציעס
 זײערע געגען הינטערשטעאיג באײבען
 אין אײראפא איז שװעסטער און ברידער

אעבען. בעסערען א פאר קאמפו* זײער

ר ע ^ן m ד מ שער סינג ט ײסס דשר פון מי װ
ר ע כ א או מ ױני

זײדםאן. ם. פון

 גע־ אפגעהאאטען איז םאנטאג אעצטען
 1פי טשעראײט שאפ פון טיטינג א װארען

 ױניאן, מאכער דרעס און װײסט דער
 בײ ה$א. בעטה^װען אין ,25 אאקאא
 אינ־ אנװעזענדע די זײנען מיטינג דיעזען

 העכערונג די װעגען געװארען פארםירט
 טומעא דעם װעגען אויך און דױס םון

 די פיטינגען די בײ פאר קוטט עס װאס
 פון פאראורזאכט װאכען, עטאיכע אעצטע

 אונפאראנט־ גרופקע קאײנער א
 רופען װאס טענשען װארטאיכע

 די־ לו$ונסיא". ״װ^רקערס ריז
 דער פון געװארען גערופען איז מיטינג זער

 טשעראײטע, שאפ פאר באויז עקזעקוטיװע
 אנ־ זיך האט םיטינג דער אײדער אבער

 װאש די פון עטאיכע זיך האבען געפאנגען
 ארײגגע־ קאונסיא״ ״װארקערס זיך רופען
 אום ארײן האא אין ;עװאאד כײט ריסען

 ערקאערונ־ די סיטינג. דעם שטערען צו
 פון ק*<«טיטע ספעציעאער דער פון גען

 גע־ איז כייסינג דער אז עקזעקוטײוע, דער
 טיטעראײטע, פאר באויז געװארען רופען

 גע־ ניט ה^ט אנדערע, רױינע פאר ניט און
האאפען.

 אז ׳ניט סוד קײן לױינעם פאר איז עס
 זײ אז *טױייען, ״קאונסילניקעס״ עזעיד

 א וױלען זײ אז ױניאן, קײן ניט דארפען
 שאפ־פארװאל־ אקציאן ״דירעקטע טין

 שטערען זיי קוטע; װאס הײנט טוגג."
 באארד עקזעקוטױו דער װאס טיטיננען די

 ״ד־רי׳גחטער פון רעדען זײ > אײן רופט
 זי־ך נעהדען און יטעפער די א*ן אקציאן״

 אקציאן דירעתטע זײער אנװענדען גאר
 וױי־ אבעױ װעט דאס !ױניאן רער אויױ
 זיך װעט יוניאן גאגצע די געה;. :יט טער
 קאיײ א פרץ פארנעװאי׳טיגען יאזען ניט
 פראזען־ אונפאראנטװארטליכע צאהא נער

 געט^ן ,ױעט ד^ס גיכער װאס און שיסער,
זײן. דאס װעט בעסער אלץ װערען

 װײסען מיר און אײטע די ק^נען טיר
 אוי־ זײנען זײ אויסען. זיינען זײ װ$ס
 מיר ײניאן. אונזער צוברעכען צו סען

 זײ־ װעאכע זײ, פון פאנכע דאס װײסען
 אונ־ פון ענדע בײם טשעראײט געװען נען
 גאר םען האט סטרײלו, פארביטערטען זער

 די צ$האען זאאען זײ צװינגען געדארפט
 די װי סטרײקער, די פאר פראצענט 10

 שעפער מאנכע באשאאסען. האט ױניאן
 טשעראײט, געויוען זײנען אײטע יענע װאו

 װי־ געמוזט מען ד.$ט טשעראײדיס, אדער
 אײנ״ ה^ובען זיי איידער אפםטאפען, רער

פראצענט 10 די צאהאען צו געװיאיגט
 דעם םון זא,5א ׳קאן מען סםרײס. םאר׳ן

ת או;דעױב»חג1ו זייעחג װי טען ע אײמע טויג פאר וואס פון זעחן m ד

 בי־ א האבען זײ אויםגעקנאטען. זיינען
 כיען אז מײנען, זיי־ אויב טעות טערעז

 װאס ױניאן, די צוברעכען אאזען זײ װעט
 אפפער און טיה םיעא אזוי געקאסט האט

 דענקען, אײטע יענע אויב אױםצובויען.
 קאגסערװא־ צו 25 אאקאא איז זײ פאר אז

 ארגא־ זיך און וועהן זײ זאאען דאן טיװ,
 זײ װעמען אן אנשאיסען אדער ניזירען
 צו פארטזעצען אבער זײ װעאען װיאען.

 אונ־ טרײען און מיטיגגען די צושטערען
 אײניגע פון פונדאמענט דעם טערגראבען

 זײ געגען נעהמען מען מוז דאן שעפער,
 זײ נויטיג אויב און שטעאונג, שטרענגע א

ױניאן. דער פון אויסשאיסען אינגאנצען
 געטאיט אױך האט חברה זעאבע די

 העכערען פון פראגע די װען ״טטערוננען
 בײ געװארען אוישגענומען איז דױס די
 הא־ דאן אויך און מיטינגען. םעטבער די

 נאפען ״אין מכאומר׳שט גערעדט זײ בען
 חך איז פראגע דיעזע װען פאאק״. פון

 ־ טשעראײטע, שאפ די צו געװארען פארטעט
 ׳יטע־ די םון פאיטיעטער די צו הײסט, ס
 ברענ־ די פון ניאיאריטעט די אז פער,

 זאא דױס די אז בא״טאאםען האבען טשעס
 סענט 25 צו 20 פון װערען געהעכעדט

ט טשערםאן שאפ אײן לױין אפיאו האט  ד
 װײטער איז דאס און דעם, גענען גערעדט

 פא־ דרעס און װײסט די אז באװייז, א
 ױ־ זײער צו אאיאא זײנען ױניאן “בע

 דורכצופיה־ פארטיג זײנען זײ או; גיאן,
 רעלואמענדײשאנס און באשאיסע אאע רען
 בעאמטע. די און עקזעקוטיװע דער פון

 װאס אײםע יענע אז געוױזען, האט דאס
 אין רײדען צו פרײוזײט די זיך נעהניען
 םאנער דרעס און װײסט די פון נאטען
 פאר־ נישט אאײן זיך פאר אפיאו זײנען

/אנטװארטאיר  מעטבערם די װאס און ׳
 אפצאה^ען צו איז, זעהן 1יע*\ דארפען

 ביז ריקשטעהענד זײנען זײ װאס דױס די
 נאו וױיא מאנאט, דיעזען םון טען23 דעם
 צאהאען דארפען יעדער װעס דײט דעם

 הא־ טויזענדער פיעאע דײס. װאך א ב. 25
 דײט דער בעפאר נאך געטאן דאס בען
 פיעיע גאר און געװארען באשטימט איז

 פאראויס• אין דױס יעצט צאהאען יטעפער
 װי שטארה אזוי יעצט איז ױניאז אונזער

 אינ־ פון שונאים די בעפאר. מאא קײן
 די צוברעכען קענען נישט װעאען סײד

 דאם האבען װאם די וױ פוניזט ױניאן
 עקזעקו־ די אויטסײד. פון טאן געװאאט

 יע־ גענען שט^אונג א נעמען װעט טױוע
 שאם א אין ארבייטער אײנצעאנעם דען

שאפ. גאנצען א געגעז אדער
 ױניאן דער פון מעמבערם אאיאאע די
 פערזא־ דימזע פון וױיכען געװיס וועאעז

 ״קאונ־ פון נאמעז אין רײדען װאס נעז
 גישט זיך האבען אײטע דיעזע וױיא סיא״

 מײ די בײ אםען ערקאערען צו נעשעמט
 װעט עם װאס נישט ״ארט זײ אז טינגעז,
ו האבען זײ .ױניאן.״ דער פון װערען י  ז

 ראדיקא־ פון מאסקע א אין פארשאײערט
 םארבצעגרען דעם דורך װיאען און ליזם

 הענעז מעםבערם אוגזערע אויגען. די
 םארדיענען זײ m #װייםען און אבעד זיי

ט צוסרויע^ קײן ני
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 גיט װילען שטעדמ קאנמרי די — !זיעג צו זיעג סון םםרײק, צו םטרײק פוז
 כאזוך הורצער שלעזינגער׳ם יאר^־־־פרעזיידעגט נױ פון אפשטעהן

 רײסען קליװלאנד םון סלאוהמאכער — כאלםיםאר. און שיהאגא אין
וױ־ טאראנטא אדן מאנטרעאל סון סלאותםאכער—םםרײג^ א צו זיך
וואך־ארבײט. לען

 זיעג פון און םםרײק צו סטרײה פון
 אוג־ םון מאטא די איז דאס — !זיעג צו
דעפארט־ הריעגס אינטערנעשיאנעא ערז

פענט.
םראנ־ סך א םאראגען נאך איז עם און

 ?ריענס אינטעתעשיאנעא אונזער װאו עןט
 באאד, טאקע און נ*ך, דארף דעפארטםענט

 נײע אין פארוױקאעז װידער זיך אד,בא
 מיט־ די םון אינטערעסען די פאר <,עבפע

נאיעדער.
 ה$ט םאנאטען עטאיבע אעצטע די אין

 נױ פארנומען קאטוי פון צענטער דעם
 געשפרײזט דא סען האט איצט ביז יארס.

 !זיענ צו זיענ פון און האםף צו קאמף פון
 אויםגעפאכ־ דא זײנען ׳קעמפע גראנדיעזע

 אײנגעפיהרט איז עס און געװארען מען
 טוי־ אין םארבעםערונגעז גרויסע געװארען

 גאר־ אײדיעס דער םון שעפער זענדער
 װעא־ אין יארק, נױ אין אינתסטרי מענט

 צעהנדאיגע פאשעפטיגט זײנעז עס כע
 נרוי־ אונזער פון מיטגאיעדער טויזענדע

ארגאניזאציאן. סער
 אא־ אאע כמעט םון םיטגאיעדער די
 אין אינטערנעשיאנעא אונזער פון יזאלס
 ־שטונ־44 א שוין האבען יארה נױ גרויס
 אונ־ ארבײטען און װאך ארבײטס דיגע
 ארבײטס־באדינגונ־ בעסערע סף א טער
 צוריה. מאנאטען עמאיכע מיט װי גען,

 דער װענען גאך שסועסט װער היינט,
 םאר־ איז װאס איבעריןעהרעניש גרויסער
 םקוירט חאאוק, יארחער די־נױ איז געקומען

? שעפער ריפער און
 אויח פארשאטען און באנראבעז טױט,

 אפגע־ אאםער, דער דארט איעגט אײביג
 קא־ אונמענשאיך־שקאאפישער, אעבמער,
 שטאאץ, מיט און סיסטעם, שטיק רופטער
 די אום זיך יןעהרען עהרע און וױרדע
 שעפער די אין מאכער־סטרייסער האאוק

 בא־ םעסט מיט װאך-ארבײטער, אאס
 איצ־ ערשט און ארבײנדסקייאס. שטיכטע

 צו ארבייטער מאנכע אן פאגגען טער
 בעפאר עס האבעז װעאכע די כאוײטטעהן,

 פאר־ געװאיצט ניט אדער פאױטטאנען, ניט
 ^טטייצע גרונטאװנע, א פאר װאס ^טעהן,

 געװארען געמאכט איז עס רעױאלוציע
 מא־ קאאוק גרויסען איצטיגען דעם דורך
סטרײה. כען״

 אין איז האכף דער אײדער נאך ׳איז
 עטע־ פארענדינט, גאנצעז אין יארק נױ
 שטעדט, אנדערע איז ׳אויס שוין זיך לעז

 גאר־ לײדיעס דער פוז דיװיזיעס אניערע
 זײנען װעלכע ארםײ, װארסערס טענט
 -זעא די םאר העמפען צו גרײט אויך ^וין

 אר־ יארהער נױ די װאס פאדערונגען נע
 זעהר א אויסגעהעמפט. ?&ױן׳ האבען מײען

 אן איצט געהט טעטיגיןײט לעבעדיגע
 געמאכט ווערט עם װאו אומעדום כמעט

 פון ״ארבײטער די םוטס. און קלאוקס
 הינ־. בלײבען ניט װילען ^טעדט יענע

 םרע־ װארום, יארס. נױ גענען טעוײטטעליג
 ארבײטען זײ זאלען ארבײטער, יענע גען

 בײם ארבײט םען װי ^טונדען, לענגערע
 װא־ און ? יארק נױ אין טרײד זעלבען

 אויך זײ זאלען װײטער, זײ םרעגען רום,
 באדינ־ ארבײטס זעלביגע די באקומען ניט

 שטונ־ 44 א און ארבײט װאך ? גונגען
 דארטעז, זײ טענה׳ן ײאך, ארבײטס דיגע
 דאר־ זיינען זײ און גוט אױך זײ פאר איז
 פונקט העמםען, צו דערםאר גרײט טען
 פון ^װעסטער און ברידער זײערע װי
 םיט׳ן געט#ן. סדא האבען יארק נױ

 נחןס־ דער םיט און אינטערעס, נרעסטען
 ארבײםער יענע האבעז אומגעדולד טער

 אונ־ װאס באװעגונג יעדע נאכנעפאלגט
 גע־ האבען יארה נױ אין ױניאנס זערע

 הער־ קלאפענדע םים האבען זײ פאכט.
 עס װאס טרים יעדען נאכגעפאלגט צער
 גע־ געמאכט מלאכטםעלד דעם אויף איז

ן איצטער און װארעז ע נ  צו גרײט זײ ^
 זיײ שײנט עס וױ • זעלביגע. דאס טאז

ײ עןז  דאס קנטמלאםען, םעסט דארם נ
 דע־ הריעגם אינטערנעשיאנעא אונזער

 די זײ, אויך איצטער זאל פארטסענט
 לא־ קאנטרי אונזערע םון מיטנאיעדער

 אין קאםױ, צו האמף םון םיהרעז קאאס,
!זיעג צו זיענ פון

♦ * : ♦

 ״גערעכטיגהייט״ די םון אעזער די װי
 שאעזינגער •רעזידענם איז וױיסען%

ער טיהאגא. אין געפאהרעז וואך לאצסמ

 דער אײדער נאך אהין געפאהרען איז
 איז יארק נױ אין םטרײק םאכער קאאוק
 םון װײא פארענדיגט, גאנצען אין־ געוועז

 נאף טעאעגראםעז געקומען זײנעז דארטען
 קריגס אינטערד&יאנאא צום מעאעגראםען

 זאא שאעזינגער ברודער אז דעפארממענט,
 צו אהין, קוםעז גיכער װאס השם אםען

 רײסען ארמעען די װאו ״םראנט׳״ יענעם
 פארבע־ זעאביגע די םאר ?אמו* זיך־צום

 אויסגעלןעמלט דא איז עס װי סערונגען,
געװארען.

 דעם אבענט, דאנעױעטאנ אעצטען
p &ען5 m, שאעזינגער, פרעזידענט האט 

 שײ דעם םון םארטרעטער מיט צוזאםען
 קאאוה דער םון באארד דזשאינמ קאגאער
 קאנפע- א אפגעהאאטען ױניאן, םאכער

 סאנו־ דער פון פארטרעטער מיט רעץ
 שטאדט, יענער םון אסס׳ן פעקטשוחנרס

 אויף אגרימענט, דעם באנײען װעגען
 װאס םאדערונגען נײע די םון באזיס דעם

 אבער ארויס. דארט שטעאט ױניאן די
 אין רוםם טען װאס געװען באויז איז דאס

 קאנםערענץ. םרעאימענערי״ ״א ענגאיש,
 איז ױניאן די װאס דערםאר עחפטעגס

 םיט׳ן םארטיג גאנצען אין ניט דארט גאך
 םא־ אאע גענוי און קאאר אויסארבײטעץ

 געאעגענ־ דער צו װעאען װאם דערוננען
 םא־ די צו װערען ארױסגעשטעאט הײט

נוםעקטשורער.
 ערב געווען איז עס װײא צװײםזמס,

 םעדע־ אמערי?אן דער פון קאנװענ^אן די
םיטי, אטאאנטיה אין אײבאר, אװ רײשאן

 בײ זײן דאר םוז שאעזינגער ברודער און
 אונ״ םון דעאעגאט אאס קאנװענעאן דער
 גע־ אאזא, איז, עם אינטערנעשיאנאא. זער

 ארום, ײאכען צװײ א אין דאס באיבען,
 פעדע״ די םון קאנווענשאן דער נאף גאײד

 אין אנםאנגען װידער זיןי זאאען ריי׳מאז,
ט קאנםעךעגצען, די שיקאגא  אב־ דער טי

 אג־ דעם באנײען צו סעגאיןי, אויב זיכט,
אוםן. םרידאיכען א אויף ריפענט
 פרעזײ װאס געאעגענהײט דער צו

 האט געוחןן, דארט איז שאעזיננער דענט
 מא־ קאאות דער פון באארד דדטאינט דער
 מאסענםארזאכד א אײנגערוםעץ ױניאז כער
 דעם אין טאג בײ ?&בת אעצטען אונג

 גרעסטער דער אדיטארױם״, סײד ^װעסט
 פאר־ ׳טיקאגא װאס פארזאסאונגס־פאאץ

 אײנע נעװען 1אי פארזאסאונג די םאגט.
 גע־ האט ^יקאגא װאס גרעסטע די פון

יאהרעז. םיז כױטף א אין ועהן
 זיף האט איבער, אונז גיט מען װי

 ניט אויסגעצײכענט פארזאםאוננ יענע
 טעמ־ אין אויר נאר גרויס, איהר אין נאױז

 װאם ענטוזיאזם גרויםען מיט׳ן פעראםענט
 םארזאמאונג די געהערשט. דארט האמ
 צאהא, אין גרויס באויז געװען ניט איז
 גייסט. אין ערהאבען און שעהן אויף נאר

ט האבען טאסעז די  באגײסטע־ גרויס טי
 ר א ם װאונש זײער דעמאנסטרירט רונג,

 פרעזידענט און ט י י ב ר א ך א ו ו
 דער געװעז איז וועאכער שאעזינגער,

 האט סיטינג, יענעם אויף רעדנער הויפט
 װארי־ הארציגע, מערקוױרדיג א באסומען

אױםנאהמע. מע
שיקא־ אין מאכער סאאוח די אאזא,

 װאןײאי־ אײנצופיהרעז זיך גרײטען נא
 ביי דא נעװאדען גצםאן איז עס וױ ׳בײם
 און מיטװאך ?יף/ דאכט װאף, די אונז.

רעפע־ א םאר דארט קומט דאנערשטאג

ע די אין ײכ w ר m
פערעלםוטער. ם. פון

 ענג צופיעל מיר ווערט און
 ׳טטרײט, פוסטען און רויך פון

 ארעםקייט דער פון איך אנמלויף
 שטאדט, פון טײל רײכען אין
דארט, און

פײן• מיט׳ן צוזאםען שפאצירענדיג
לארד, געפוצטען

פארביגען אין זיך איך פארליר
געדרענג

 קאראהאד, בונטען אין
 טאנץ שםעקעדיגען אין
 גלאדן, און שוים פון
 —םאםעט, און קרוזשעװײם רויזען, פדן
אט, און

די אין םיר בלענד א אםאל םיט טוט
אויגען

װאם:
 ראז און פיאלעם אין שװאנען־האלז, א

: . געליאמעט
 ;פארבײגעפלויגען איז

באלד:
 געשטאלט, בלאנד בויגיג, א

 זײד כלויען אין געהילט
 דורך: שװעבט
 שורך״, שורך. שורך, ״שורך,

 ;װאלד א אקאציעם טראגם און
 :װײט דער פון און
 % רענען גאלדיג־בלויען א דורך װי

 אן קוםט אן, קומט
 פאעטאן א אין פארעל א

 אנטקעגען...
 אויפדערנאכט, און

 קופער איהר זון די ם׳שםעלצט װען
 שיין. פלאםיג-רויטען א םיט
 וױין געלען העלען, םיט ניםט און

 — »לץ. אויף
:דאכט מיר

 זייד און גאלד םון שטאדט, גאנצע די
געשטיקם, קרוזשעװעם און

 װיענם זיך דויעגט, זיך
 צויבער* װאונדערליכען א טאנצם איז

(...‘װאל /

m ■! איז CJ 1אי ŵז ׳ ׳
 חנם םון נײשם דעם לויט

 סאי] נרויםע א 'דאם שבת, לעצנמז םון
בעד קלאוס שיהאגאער די ®ון טעם  מז

ײאדארביים. ם»ר שטיםען וועלען
m *

־;■ i$p'V םון האט שאעױנגער בחדער
 4גחג גוטען גאנץ א געבראכמ בכאא נא
 דארט איז מאכער ?אאוס די בײ חוץ א

 i וױיסטי די בײ אעבעדינ גאנץ• אויף
 •100 אאקאא םון מיטגאידער די #כער

̂אס אכטענדיג ניט  אעצמקר דער וו
 ױניאן םאכער וױיסט דער םון סטרײק

 ‘מ ־ םזן םארםאאגונגען די צואיעב האט,
 אויםגענעבען געמוזט דעםאאט קאורטס,

. װײסט די זײנען מיטען, אין װערעז ד  מ
 :ירא־ 60 איבער איצטער שיהאגא אין כער

ײ*| #שײנט עס װי און ארגאניזירט, צענט  ז
 בא• וועאכע סאכער, װײסט אנדערע די נען

 ױני^ז, דער איז ניט איצט נאך אאנגען
 ווען מינוט, יעדע אנצושאיסען זיך גרײט

 צו• מעחר אביםעא זיר װעט באװעגונג די
 היינ״ ניט מעהר װעט עס װען םאאקעיען,

 איגצ־ םורא, די סעפ זײעוע איבער גען
r ארבײט, דער םון װערען צו זאגט a p 
ױניאז־אײט. זײנעז זײ װײא פאר

כאוועגוגנ. דער װעגען רעדענדיג
 אינטערנעשיא- יד צװייעען אן געהט װאס
 דזןר״ דא דארף שיקאגא, אין אאקאאס נאא

 חנר האכמאן, ברודער דאס װערען, מאנט
 יענער אין ארגאנײזער אינטערנעשיאנאא

 _ צר און ארבײט גוטע זעהר טוט שטאט
 — אין האק גרויסען א זיכער האט
 זיף װאהסט באװעגונג די װאס
 האנך•^ ארבײט ער םאגאנדער. שעהן אזוי

 באזוג• די םון באאםטע די טיט איךהאנד
 אומעדום טראגט און אאקאאס דערע
 טעטינקימס און אעבען פון גײסט א ארײן

ארום, װאכען צװײ א אין אאזא,
 אכמד םון קאנװענשאן דער נאך גאײף
 אײנאה אװ פעדערײשא! ריפאן

ט נ ^ י ז ^ ר שאעזיננער פ ^  שי^ אין זײן װי
 דארט אז ערװארטען קען מען און קאגא

פאסירונגען. נרויסע פארקומען וועאען
V ¥ «י

 באל• קאײואאנד, קוםט שיהאגא נאף
טאראנטא. און מאנטרעאא טימאר,

באל־ אין םאכער קאאוק די צװישען
 בור אעבעדיגע א אן איצט געהט טימאר
םאדערונגען. נײע פאר װעגונג

 ;י 1אי געווען איז שאעזינגער פרעזידענט
 טע|10 דעם דינסטאג, דעם באאטימאר

 Ml גרויסצ א אדרעסירט האט ער װאו דזשון,
 אײדעי* מאכער. לואאוק םון םארזאםאונג

 װאס־י. פאדערונגען די גענוי גיט מיר װי׳סען
 ארויסצױ גרײט זײגען ארבײטער יענע

ד מיר בעאײבתים. זײערע צו שטעאען  װי
א{ איצט געהט דארט אױןי אז באויז סען

 1באייג צו ניט באװעגונג, אעבעדיגע א
 מאכעד קאאוק די געגען הינטערשטעליג

 ווערט קאאוקם װאו שטערט אנדערע פון
K׳ געמאכט.

 כיאנטרעאל אין אײןי דאסזעלביגע
 ׳דערמאנםע די אין קענעדע. םאראנטא, און

 י רי םון מיטגאידער די זײנען שטעדט צװײ
 ענטשאאםען אאסpאא אינטערנעשיאנאא

 שםונ••, 44 א און װאך־ארבײט בא<וםעז צו
 ריי| םון אויך ארן װאך. ־ ארבײטס דיגע

 העחנן צו ערװארטען מען מעג שטעדט
נײעם. גוטע גאר גיכען אין

האבע!• קאיװאאנד, אםבעאאנגט װאס
 ׳ צוױי מיט נאף דארט, פאכער קאאוח די

 רעםזלן א דורך געשטיכיט צוריח װאכען
y און סטרײס א װעגען װאוט רענדום i 

^ן זאא ױניאן די װאס פאדערונגעץ ױכד׳  אר
i װעאכע בעאײבתים, זײערע צו שטעאעז p י | 

 גזך צום צוגעװאױנען נ?ט אאץ נאף זיף נען
 1םיג האנדאען מוזען װעאען זײ אז דאנק,

|. ױניאן. אטת׳ער אן g׳
 האבזמ קאױואאנד םון ארבײטער די

 גרויםצ א און סטרײק, א םאר געשטימט
 אומגעדואד מיט װארמען זײ פון צאז.א

 װערען• גערופעז שוין זאא סטרײק דער
 דארס איז פעראשטײן מ. װײס־םרעזידענט

 ■״פארבזר נויטיגע אאע און ױגיאן דער טיט
םארפערטיגט. ווערען רײםונגען
 ״טשארײ די אז זיןי פארשטעהם עס
 X)t מאנוםעקטשורער קאאוק טײבא״

 עסק• גאנצער דער ניט שמעהם קאױואאגד
ripM װעאעז זײ אז געמײנט האבען זײ P 

 ארבײטעד די םארשאעםערען אײביג אויף
 ; ״בענעײןד זײער מים שעפער זייערע אין

 ״שא•״ פון *סקימס״ זײערע מיט אענס״,
 PD ״םארםנערשיפ דעם מיט קאונםיאס׳/

מד ווערמ װאס ארבײט״ און האםיטאא  ״
 ״אויסבײטעד גרויםעך דעם פון פרעדיגט״

 האןוױד די אבער ראקעםעאער. ױנגער דער
 to צו שוין וױיסען קאיװאאנד איז מאכער

 געזאנסצ] מישםײנם יעגעם, םון טעם דעפ
ם/ אניז ױני  $נמש זײנען זײ און ״

 מא< אאע םאר םאא אײן האבען צו
קאני זאא מאס ױניאן, אסת׳ע
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 צוצוטטערען מעשים דאוקען ארבױט*!
 םיי• םאכער, קאאוס די םון אײגיגהײם די

 עס חגרלאזען צו ניט נאד אזױ טמדיג
̂ל  זעהן *yo קאן םטרײק, א צו קוםעז צן
 דארט לאזען זײ װאס פאססװילען די טון

 זײ ארבייםער. די םון גאסען אין אחױם
 די אז אײנדרוה דעם מאכען *^וױלען

 עם ארבייטער, ארוים לאזען ואןםפוױלען
 ארבײמער טײל אײן אז אויםזעהן זאל

טײל. צװײטען א געגען *םרײם ?■;
 פון אײגעם זיןי םאר דא האבען םיר ^

צוגע־ אונז האט מען װאס •אססװיאען די
 אין מגילד. לאנגע א הליװלאגד, םון *יקט *י

 נאף איז ענגלישע דאס ענגליש. און אידיש
 װאס אבער, אידישע דאם דערלײדען. צו

 איז ענגלישען םון׳ם איבערזעצונג אן איז
 אז אידיש, טאטערשען אזא אין געשריבען

 דאם געלעכטער םאר םלאצען ?אן מען
 אויסלעגעכץ די און שפראןי די לעזענדיג.

 טאטעריש, העכסט איז װערטער די םון
 זין, ברעקעא א אוון הארציש, עם מרעהליך

 אפיוזירען גוט דעם מיט זיף ?אן מען און
 אויסען זײנען פארטאטשעס יענע כאטש

שאדען. ױניאן דער ברענגען צו דעם מיט
 פאר א איבערגעבען דא װעלען מיר
 דערזעלבער אין פאסקװיא, פון שטיסלעף

 װאס זעוזן שוין װעט איהר און *סיעלינג״,
טאכענאציע. א םאר איז ראכ

 . הײםט פאסקװיל םון קאפ דער
 הלאוס קלױולאנד די צו װערטער ״ערגסטע

 איז אונטעהגעשריבען און םײקערם״
 הײסט אידיש אויף םײקער״. ?לאוס **אײן

 ניט הײסט, דאס מאכער, הלאו? אײן עם,
 האבען געטײנט טאכער... קלאוק סןי קײן
 : אונטערצושרײבען זיף/ םארשטעהט זײ,

 אויס־ זאל עס ר, ע כ א מ p ו א ל p א
 אר־ אן געשריבען האט דאס אז ועהען

בײטער.
 : סעמפעל שטײ^ולע אײן איו #ט

בע־ קליװלאגד אויף ,הלאוהסײקער ---- --— - » ̂  kWtiu

א » ן ו d ן«ם ר
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• * ) k ן י.* ̂ ^
 ניט אײר לאזט םארשטאנד אײער נוצט

 ארויס־ לײכט זעהר איז עס מירפיהרען,
 םראגע די אבער שטרייק, א אויף מהען

ח ריזענס... רעכטע האבען םיר אויב א
 זיינען־ טיר וױ בערעכענען דארםען סיר

 פאר־ ניט טוזצן םיר ,1911 אין ניבליבען
 אײן שװער איז צײט יעצטינע אז גיסעז
 װײסען מיר און ארבאײט, אן גיין װאף
ס א ד  אונזע־ שטרײק, אײן הײסט עמ װאס ^

sj־$jn װעלען באסעס די אז זאגען לידערס 
 און לידערס די זאגען אזוי צעטלען, גאלד %
 אויב און פארקערט זאגען כאכ/גס די %;
 גרא־ די עשען. פיר װעלען װאס ®ארקערט %

 לענדלארד דער באיגען, ניט װעט שעךי
 םערגע־ האכ איר ׳יא װארטען, גיט װעט י

tntr.\ זאנען אזוי פלענטי, זײן װעט געלט
עקס־ די דאך ױדײנקט איר לידערס, %*__

 אײף האט כיען װאס געלט מיט •רעסען
ט כ א ר ע  קלאק פארגעשען?... ...1911 אין ^ג

אײער באטראכט קליװלאנד, אויף סײקער
 און םארפירען/ ניט זיך לאזט און אאגע, ^

וו^יטער. אזוי
גע־ געדרוקט איז םאסקװיל דער ווע;

 סםרײח טאכער קייאוק דער איז ווארעז
 און גאנג, פולען אין געװען יארק נױ אין :
 געװאלט האבען פאסיןװיל־שרײבער די •

 מא־ קלאוק קליװלאנדער די אײנשרעקען
 ארויסגעהן וועלען זײ באלד װי דאס כער,

אין פיאכער קלאוק די װעלען סטרײקען
מ |  דעם סעטלען צו צואײלען זיף יארק נ
 די אויפטאבען קאנען צו כדי סםרײק \

 בא־ קלױולאנדער די פאר סקעב־איבײט
 שרײבער פאסקװיל די װאס אט און סעכ,

דעם װעגעץ זאגעז ׳
 אין װי ש:על זא זיכער בין ״איף
 װעט שטרײט איין װערען װעט 'קליװלאנד

 שעםלען? אזוי וױ שעטלען באלד יארק ניו
 ארבײט װײל פראגע, קײן שוין איז דןוס

 ריכטיגע װי זײ װעלען האבעז, זײ וועלען
 און ארויסהעלפען אונז ברידער ױני^ן

 און ארבײט בישעל דאס טאכען פארמיג
 מיר געלט, סיט העלפען זײ וועלען *ונז

 װײל שטרײק, דעם אגהאלטען הענען
אביסעל אנהאלטען װעט שטרײה ווגגואר ־ - Ju

m אינ־ געטײנע אזא אײך געםעלט 
 קלאוה בראווע אוגזערע געגען סינואציע

עי * פ ם ע מן ר םנ  ! ? יארק .גױ4פי «
 נידערײ שרײבמר! םאסקוויל ארימצ §■*
f t !נע־ נעבעף האבען זײ פארלױמדער 
ט׳ן *םען$1|  דער היםעל. אין םינגער םי

 זיןי האט יארק נױ אין סטרײה מץי׳כער
np אריםע די און געענדיגם <יו וױ 

I M ט טעהר יעצם וועלען  קאנען ני
סטרײת. יארקער גױ דעם םים בצאפעז

(פארטזעצונג)*

 איחם איך האב — םרײגד, םײן אײן, זיר הערט —
♦1הלײ צו נאר גרוים, צו ניט םוםע די איז םיר םאר — געזאגט,

תז אפגענארמ, אײך װאלט איןי  םיגח געבען אײך זאצ איןי ו
 װאלט דאס צוםרידען. געבליבען נאך װאלט איהר און מארה,
געװעהנ־ קײן הונךאיז^ניט דער אט וױיל אפנארערײ, אן געװען
 שטאם דעם דערצעהלם, איהם האב איך און — י נײן #א לימױ־,

 םוםציג װי מעהר םארדינט שוין האט ער אז און הוגד פון
 ער דארח גיכען אין אז און אויסשטעלונגען אויף מארק מויזענד

 אינטערנאציאנאלע אן אויף אטעריקא נאף װערען אװ/זקנעשיקט
הינד. םון אויסשטעלונג

לאכען, םון אײנצוהאלטען זיף אנגעקומען שװער איז כיר
 מעהר אלץ זיף האט באהךװעכטער דעם םון פנים דאס װײל

ן םעהר װאס אױסגעצױגען, פרײזען, די םון דערצעהלט האב אי
 צו אביסעל שוין איז ער געװיס, — גענוםעז, האט פאצא װאכ
הריגען אלץ נאף קען ער אבער — געענדיגט, איף האב — אלט,

 פוםציג פאר איהם איןי װאלט אלענםאלם, ; פרעמיען פאר א
פארקויםט. ניט מארק טויזענד
דרײםינ, א אין אפגעשאצט הונד דעם װאלט עהספערט אז

 געזעץ נאך׳ן װי אזוי מארק. טויזענד צװאנציג זאגען, לאםיר
געפױ דאס םון םראצענט צעהן םאדערן צו רעכט א איהר האט

םארח. טויזעגד צװײ געבען צו אייך צוםרידען, איר ביז נענ^
? צופרידען איהר זײט

. . . ? איהר רעדט װאס —
 הונד׳ס דעם װײזען אײןי קעז איף־ גיט׳ זיך װיצעל איף

־ גענארען. ניט אייןי איז װיל, איף װאס אלץ, אטעסטאטען. ־
שטימע. איבערצײגטער און קלארער א מיט גערעדט האב איןי

ײ צולאכט, ?יף האט װעכטער דער  האט עד משמע׳נער, א י
 און הוט צום האנד די צוגעלײנט אויסגעצויגען, מיליטעריש זיןי

אונטערגעצונדע־ אן װי רןוש. א וױיטען דער םון מיר געשיהט
 איהם איז םאל דרײ ; בארג אונטער׳ן אנטלאפען ער איז וער
אראפגעפאלען. הוט דער

!טאמז טויזענד צוױי ? דערםרעהט דאס זיף האט ער װי
 אינדיען גאנץ אונטערםיאגען זאלסט װעלכע מענשעז, םאראנען

n דעם צוגאב א מיט r i3 דערפרעהען. ניט אזוי זיך װעלען זײ און
םארריגעלט. טיר רי האב איף

! פאצא ! פאצא —
געיאטערם, ערד, דער אויף געװארפען זיך האב איף

! םרײד םאר *עלאכט
! פאצא גוטער מײן דו, —

א האט פנים, טײן האגד, מײן געטאז לעק א האט נאצא
ט׳ן געטאן דרעח געקוהט איהם האב איןי זיך. צובילט און עק מי

 זאל ער װען א, פארשטאנען. אלץ האט ער אױגען. די איז
! ועדען קעגען

אויסגע־ ניט שיער געזונד, גאנצען אין געװעז ניט איז עו
הונגער. םון גאנוען

! כא־כא־כא גוט. װידער נעװארען אלץ שוין איז איצט
! צוריקגעקומעז איז פאצא פאצא,
דעם צולאג א כײט אינדיען גאנץ אװעח מעגשען א שענק

P אזעלכע, — װעלט, דער פון םרויען שענסטע טויזענד און עדן
זיר ריהרען זײ װען קלאפען, אן הויבט הארץ דאס װעלכע פןו

םענש דעד און — ציטערען נעמט אדעריל יעדער און צו, נאר
אײן שורה, אײן אבער, איהם גיב ! װערען רויט ניט װעט

 םאר װערען בלײןי װעט ער און — געליעבטער, זײן פון װארט
פרייד.

בין איך אינגעבארג. פון בריעף א געקוטעז ס׳איז יא,
פאצא פאצא. ארום ארוטנעגאנגען און צימער טײן אין געזעסען

J ׳קאפ דעם אװעקגעדרעהט האט ער און געשלאםען כסדר איז
I םלײש. געהאקט אדער װײן געבען :עװאלט אירזם האב איר ײען

ער אבער אנגעגאסען. אויגען זײנע געװען זײגען בלוט טיט
הער- א זײן װעט דאטאלס און װעי־ען, געזונט גיכען אין װעט
 װינ־ דעם אריבערשטופעז צוזאמען׳ װעלען טיר צײט. ליבע
צוזאטען. זײז נעכט און טעג טער,

האט מארי אלטע די בריעױ. א אנגעקוטען איז אט און
גאר־ װאלט דאס װי מינע, אזא כײט דערלאנגט בריעף דעם טיר

חאב איר אױסעמעװעהנליכעס. עפעס געװען ניט נישט
איגגעבארג. םון געװען איז עס :אדרעס דעם איבערגעלעזען

בריעו*. דעם געבראכט בריע^־טרעגער דער האט אומזיסט ניט
ײיי םריינד. ריינד, —י —“45־ ״י♦ הר  - ! מענשען איעכע איז פריינד פרײנד, פריינד,

! שטיאער שטי^ער, ניין, — ! װעלם דער אויף
 איהר, איז דאם יא, ? האנדשריםם איננעבארנם דאם איז
 יא, יא, ? האנד איננעבאתם געאענען איז רא אז מענליך,

קאנײערט. דעם פארקלעפם האבען ציפען איננעבארנם
 איטנצײןציכע! אז ניט םען ווען באדײט עם װאם װייםםו •

 איז דאם מיםען־נארט, אין זון די איז דאם ? גציק אביסעצ
 דאם באװיזען, איהם «ו זיןי װאצט אצײן נאט װי ראםזעצבע,

! שטילער נײן, איז״
אנ איך & נענוםען ה A װאצד. אין אוועס און הוט ת m i

צייכט און אוינען די צוזאמענגעאויגען באויז האט פאצא אבער
״ דרעה א ם ע  דאר האט ! *ריין וואצד אין עק. ׳ןטימ נ

 1אי ער וואצד. אין ווערען דורנגעצעזען נערארםם בריעח דער
שעהן. גענונ ניט אצץ נאך איז ער נעדיכט. נענוג ניט אצץ גאך

! גיכער
ט׳ן ארײ? װאצד אין אוועפ טיעפער אצץ בין איך  נריעח םי

 קציננען נענוםען נצאקען האבען אםאא מיט האנד. דער אין
 האבען בויםער די נעהלונגען, האט ערר די וואצד. נאנצען אין

נעהצוכנען-
 דער אויח זיים אײן םון געװיגט זיןי האבען שפיצען זייערע

נעקצוגגע;. און צװײטער
 םייערציכע די םון הילד דעם פון נעיאנט נעגאננען בין איף

 זיר האכ איף נעקצוננען, נעקצוננען, האבען זײ או[ ; גצאקען
 זאנ־ חןם צו אייגהעחגז זיך נענומען און נראז אוים׳ן געציינט

 ארום נעטראנען זיף האם װאם קצאנג, ם״ערציכען רערנארען,
םיר.

 א-יח קוקע; און הערען רא, ציגען צו נעװען איז גוט וױ
בריעוי. איננעבארנ׳ס

? איננעבאמ ביזטו, װאו־ז׳שע
 איך נעשריבען. אינגעבארנ האט װערטער פאר א בצויז

 אינ־ שרײבט דאם — ? הערט איהר — זײז, מוחצ איהר מוז
 איהר — םיר צו שרייבען נעװאנט ניט האט זי — ! נעבארג

 קציײ פאר א אום םיף בעט זי םיף. נריםט קארצ — ? הערט
 טיט טעדאציאז דעם צושיסען ניט איר% איף הען ; ניגקײטען

םעדאציאן. דעם אהן צעבען ניט סען זי ? ביצר םוטערם איהר
 איז קארצ זינגען. זיד צערנט פארנוםען. זעהר איז זי

 אװענט אין בצויז און ארבײט, זײן מיט פארנומען שטענדיג
אטע. אביסעצ זײן זײ קענען גציקצין. 4אי זי אבער צוז

פאםט. נעקםטער דער םיט קרינען זי װעט מעדאציאן דעם
 איהם װעט זי אבער האצז. אוים׳ז נעםראנען איהם האב איף

 אצץ. װיצ, זי װאם אצץ, באקומעז.
!״ אקסעצ ניכער, ״ענטפער

. שרייבען איהר מען דאדף היינט נאף יא,
אימע־ אריין, וואצד אין טיעף פארסציבעז זיר האב איך

 האט װאצד דער אבער בריעו*, א דיר שר״בען נענומען און בארג,
אצץ דאם איז אמוזאנט און זאכדערבאר קציננען. נענוטען
 זיך האב איף וױ א, דערםרעהט, זעהר זיר האב איף נעזוען.

! רערםרעהט
בריעו*. שעהנער א געװען איז דאם יא,
ארומגעשצעפט. זיף איר האב װאצד פון זייטעז אצע אין

 מענש גציקציכערער א עקזיםטידט טאג היינטינען דען האט
! נײן ניין, ? װעצט דער אויױ

 א וױ געטומעצט און װאצר אין ארוטנענאננע( בין איד
ברי׳אז. אינגעגארגס איבערנעצעזען םאצ הונדערט איננעצ.

 הער־ א נעװען איז דאם נעקציננען. אצױ נאף האט ײאצד דער
דערברענם. ער האט רעמערוננ צארטען א איז און טאנ ציכער

רענען. א געגאנגען װאצם עם ײי טריפען, נענופען האט עם
 נרויסען נעצען א םון בארנ־װענ. אוים׳ן ארויס בין איך

 שטרײםען דינע םיט האט װאם רענען, א נענאננען איז װאצקען
 האבען ארעחס בצויע דעמעחנג. נרויע די דורכגעשטאכען

 צװי־ און װעג אוים׳ן בצעטער די שטעגעצ. איבער׳ן נעפאאסע!
טעןיך. שעהנער א װי אױכנעזעהען האבען בויםער די שעז

 האב איןי און װעג אויפ׳ן טריט דערהערט זיד האבעז עס
 קורז םיט מענש » נענאננען איז װענ ןיאוים אוסנעקוקט. זיף

 זיינע ערד־סאציד. פון פנים א מיט און האר אפנעשארענע
 געםאכט האט ער נעברענט. םײער װי האבען אוינען נרױםע
 איהם טיט ײאצט עס װי פאמעציך, נענאגנען און הוט היט׳]

 אביםעצ אננעהוםען איז ער װעז נאר אופנציש. נרוים א פאםירט
 פאמעציד גענאנגען איז ער אז באנ־עריט, איף האב נעהנטער,
 ראט עס װי איז, ער אפצורוהען זיר אביםעצ אום רערפאר,

 געווען דינען שיןי זיינע וױיט. נאנץ םון נענאננען אויםנעזעהן,
 פו[׳ם שטרענדצעף שײארצע טיט שטויב, פון װײם נאנצען ןיא

מאנאף, א וױ געזיכט, טרויערינ א געהאט ער.האט רעגען.
נאטם י1אוי נעקוהט אפען האבען װאם אוינעז, גאאנצענדינע און װעאט.

הוט. 1׳םיט נעםאן מאך א און מאנאף דער אויםנעשריען האם — ! נאט־העיף
נעעכטםערם. איו האב — !נאט־העאוי —

אפנעשםעצט. זיך האט װאנדערער דער
 װאונדערבארער א •— אויםנעשריען, ער האט — ! יא —■
 אטת׳עו ראך איז רענען רער אט I אוםט ם׳ארא און א, !רענעז
 נעםאז װינ א אױמן, די םיט נעםאן פינטעא א האט ער — !װײן
 און רעכטם אוי<י שארבען נאצען 1זיי נעדרעהט און קאפ דעם
אוינען. די מיט נעטאן פינטעא א אםאצ װידער און צינקס י1אוי

םיי• נאט ? דאם איז בציפ װאםער 1 נאיס ם׳ארא א, —
1 וועצט דאזינע ךי איז װאונדער גרויסער אײן נעד,

י,ד״ ' 1 װעאט דאדנע די איז װאוגרער א יא,
. צעצאכם. זיר האב איו
מנ איז גקצאזעז זיר האם וואגרערער דןר  בח איך ארייז, ו
; איח^ ט מי ג׳יגאנג׳מ

K«־*  •Vi

I w זיך קען מען m x r m  *UP .
דער אין אוז םיעי חןר אין צושירײם זיך ה*ם וואלד דער וױ און

װי ,Dip !חויף חויך, !חויך איז תיםעצ דער וױ און !לעגג
! היםעא דײן איו הויך

הוט. םיט׳ן געםאכט אזן געױבעלט האט ער
 אויסגע־ עס האט — ! חימעל דײן איז הויך װי גאם, —

־ ! הענד די צושפרײט און שריעז
ײיעוויערקע. א ארויסגעשפרונגען װעג אוים׳ן איז פלוצים

 גיך װי — אויסגעשריען, צר האם — ? נעזעהן האסט ־—
 דארט. זי זיצט אט ! בוים אוים׳ן ארויםגעשפרונגען דאס איז זי

 װי יאהרען, לאנגע שוין ! חיה׳לע קלוג ס׳ארא א, ? זעהםט
 ארי־ װידער זי איז אט זײ. פון אײנע קײן געזעהען ניט כ׳האב

 צװיי־ אויפ׳ן בוים אײן םון אריבערגעשפרונגען בערגעשפרונגען,
טען.

 אויסגע־ מענש דאזיגער דער האט טראט און טראט אױן*
 וואלט ער װי אויסגעזעהען, האט ער באגײסםערונג. פאר שריעץ
 ערשטען צום הײנט ערשט און קראנק געלעגעז יאהרען לאנגע

ל צימער. זיין פארלאיען כ̂י
געפרעגט. איהם איך האב — ? געװען הראנק נישט עי איז
 געזונד. װידער ער איז איצט אבער הראנס. ערנסט ׳יא
 םאראן ניט איז. ער גליקליך װי פארשטעלען, ניט זיך קען פײנער

איהם. םון מענשען גליקליכערען קײן װעלט גאנצער דער אױף
? װאם פאר —

 געט$ן פינטעל א אפגעשטעלט, זיך האט װאנדערער דער
 םאר־ האט בילד זאנדערבארע א זיך. צולאכט און אויגען רי מיט

 מיט געזיכט, גרויע צוסנײטשטע, טרויעריגע, דאס אט געשטעלט
 קלײנע וױ לאכען. גענוטען האט עס װען אויגען, טרערענדיגע די

 אמאל מיט אבער אויגען, זײנע אויסגעזעהען האבעז שטרײםען
רעדער. ליכטיגע גרויסע, אין םארװאנדעלט זיך זײ האבען

זאג בילד, זעלטען א א נאר גיב מײנער, פדײנד —
 אז מעגליר, ? געהסט w װעםען םיט װײםטו אוז דיר. איך

 םאר : םיר אויח קוס א נאר גיב נאר. א פאר מיך האלטםט דו
! וועלט דער אויח מענש גליקליכסטער דער שטעהט דיר

 דער א״בער מוטאז קאאפ א דזאנד דעד כדם איהם האב אץי
 שיער זיך קלאפ דעם פון האט װאנדערער קלײנער דער ;פלײצע

ערד. דער צו צוגעזעצט ניט
 אויסגעשריען איר האב — ! מײנער פרײנד גרויםארטינ,

 איך — אײנגעבויגען. איהם םאר טיוי זיך איך האב לאכענדיג און
 אויף מענש גליקליכסטער דער אויך בין איך ברודער. דײן בין

װעלט. דער
כע־כע־כע. —
כא־כא־כא. —

גע־ האט מען אז געלעכטער, פאר געקײכט אזוי האבעז מיר
 צװײטען. םאר׳ן אײנער טיף זיך בויגען מיר אז מײנען, קענט

 הערבסטליכען דעם אין ווענ, מיטען אין געשטאנען זײנען מיר
צװײטען. צום אײנער זיך גענײגט און רעגען אונטער׳ן װאלד,

 דו װען מײנער, פרײנד — געזאגט, איך האב ־־־ יא, —
 אײזענבאהך אן בין איך ! ביז איך גליקליך װי וױסען, זא^סט

 רעלסען. די איבער לויפט הונד א איך, זעה אמאל מיט װעכטער.
 דעם זעהסט באלעבאס. זײן צו אפ פיהר און הונד דעם כאפ איך

? אונטען דארט שלאס
! שלאס הערליכער א יא, —
הונד. דעם צוםיהרען ברענג איך וױיטער. זיך.אײז הער —

 האט שארח און הוױן פארלאננ. איך װיםיעל מיך, פרעגט טען
 העררען. רײכע די פרעגען עס געװעהנליך װי געפרעגט, ער

 א שלאנקע, א ! האט ער װײב שעהן ס׳ארא מײנער, פרײנד
 לאקען די שמײכעל. באצויבערנדען א מיט און גאלד־לאקיגע

 אוינען קינדער. בײ װי שטערען, דעם אויף איהר בײ פאלען
פערגעס־מיךניט. א װי הל־בלויע, לעבעדיגע, קלײנע, זי האט

רעדען... צו אנגעהויבעז זי האט פויגעל. א בײ װי קול, א
? געבעטזנז האסטו װיפיעל־זשע —
? צופיעל מארק. פינף —
 געגעבען אכטוננ האסטו צײט װיפיעל איז, פראגע די —

הונד. אוים׳ז
װאכען. זעהס —
צופיעל. ניט עם איז אזוי, אויב —
 האט פריץ דער ? פאסירט האט מײנסטו װאס־זשע —

 אויך האט םרוי שענע זײן און געלעכםער פאר צוקײכט זיך
 האט — םארק פינו* בעט עד אינגעבארג, הערםט — געלאכט.
 געענטםערט, דעם אויף האט םרוי שעהנע זײן פריץ. דער נעזאגט

 װיםיעל־ צולאכט. זיך האבען ביידע משוגע. זײן מוז איך אז
? געטן^זן מיר זײ האבען םײנסטו, זשע

? םארק צװאנציג —
הויך, אזוי אויסגעשריען איך האב — ! ! טויזענד צװײ —

רוישען. צו אננעהויבעז אזש האט ויןאלד דער אז
 אויםגעשריען װאנדערער דער האט — ! שװײג־זשע —

הויך אזוי פונקט
— װײזען. זײ.דיר װעל איך ! מארס טויזענד צוױי יא, —

בײטעל. םײן ארױםנענומען האכ איך
 םאר־ ניט גאר דיר תענסט דו ניט. לײג איר ? זעהסט —
 אויםשטעלונגען אויןי !געוחןן איז דאס הונד ײאסער שטעלען

 אין םרײזען. נעםען אוםעטום םלעגם װערען, געשיפט ער םלעגט
אמעריקא. נאך װערען געשיקט ער וחנם גיכען

!םערסוױרדיג —
זײן אין קוםם גאיס, באשארט איז מענשען א ווען יא, —

איצס װעסמו װאס־זשע הונד. •ראםיװירמזנד א יי״י ........ feKSB■

P נעענטםערט חאט — געחן אאמיר — P P W ffiri’̂-^ 
 גלו>- אפילו זאל איך ווען נעהענדיגערהײט.. שםועסען קען כמז
 גיט אאץ נאר נציפ רי\\ אבער איז אםת, איז אלץ דאם אז בען,
 גרויס, אויס גציק רײ\ זעהט אויםערליך מיינער♦ װי גרויס אזוי

 קריגעז געאט פאר פענסם ת גליס. קײז גיט גיט געלט אבער
ר אסת. איז דאס נױטווענדיגעס. און ניצליכעס םיעל מ  םײן א
 מיר אין אינעוחמיג עס, איז הארצען םײז אין טיםער, איז גליק

 לעבען געקראגען חאב איך ניײגעבארעז, בין איך עס, םלאטערם
 נאך ; וועאט חערליכער דער דורך םיר שפאן און םרײהײט און

 שױך איך וועא דאםאלט און געהען צו געבליבען איז װאכען צװײ
 שוין באזוכען װאס ?ינדער, צוױי האב איך ;וױיב טײז בײ זיין

 איז דאס אםת, ניט םײדעל. א און אינגעל א שול. די איצט
קינדער. אויך האסט דו מעגאיה ? אנדערש עפעם שוין

 ניט נאך געהען קינדער םײנע אבער געװים. געוױס, ־־־
 געװארען, געזונט ביזט דו דיך, םארשטעה איך הם.,. שול. אין

 צו מעגאיכפײט די װידער האסט און ?ראנקהײם לאננער א נאך
 זעחר גליקלץ/ זעהר איך בין םארט אבער אײגענע, דײנע זעהען

איך װען : דאסזעלכע דיר מיט אויד םאסירט זאג, גליקליך.
 םרײד פארשאםעז צו נויטװענדיגקײט א םיהא גליקליך, ביז

? אנדערע
נויטװענדיגקײט. אלמענשליכע אן איז דאס —

 װאס נאר האב איך אז אננעמען, נאםיר אײן. זיך הער —י
 זיך זאלען מיר װען זײן, זאל װאם מארמ. טויזענד געהראגען
געלד. דאם נישט דארף איך ? צוטײלען
 און אויגען די מיט נעטאן םינטעל א האט װאגדערער דער

 די געטאן שאקעל א האנד דער םיט האט ער זיף. צולאכט
געהערט. זיך האט געלד אביסעל פון קלאנג א און קעשענע,
זעהסטו, אט — צונג. דער מיט געטאן קנאס א האט ער

 איך — געזאגט, ער האט — ניט. זיך נויטיג און געלד האב איך
 יןײז מיר םאר שםילט געלד אז פרײנד, מײן גליקליך, אזוי בין

 וױיב מײן ארדנוננ, בעסטען אין מיר בײ איז אלץ ניט. ראלע
 ארבײטס־ זעהר איז זי שטריקען, צו מאשין א פאדשאםט זיך האט
םעהיג. און זאם

אגדערש... עפעם איז שםאלצער, אזא איו ער אויב
גע־ ער האט — שטימוננ, די מאכען קאליע ניט זיך לאמיר

 מענשען גליקליכסטע די מיר זײנען סוף כל סוף װײל — זאגט,
 אז גליקליך, ביזט דו הארץ, גוט א האםט דו װעלט. דער אויף
 דאס גוט יזען איך שסײכלען. אזוי געקענט ניט װאלסטו ניט

 געווען &+ איר ; מענשען םון שמײכעל דעם און געלעכטער
 ביזט דו ? םארשטעהסט זעלטען, שמייכעלט מען װאו דארט,

 הער זיך. װיצלען צו ערלויבען דיר קענםט דו אז גליקליך, אזוי
 ניט דאך ביזט דו הענד. דײנע אויף pip איך בױדער, אײן, זיך

? אםת װעכטער, אײזענבאהן <זײ\
!כא־כא —
 ? טײםטער א װעכטער אײזענבאהן אן דען האט !נײן —
 סך א האב איך אנדערש. גאר װעכטער א רעדט דעם, אויסער

 װאו דיר. םון בעסער װעכטער אײזענבאהן ?ען און געװאנדערט
 װען ,p־wd טויזענד צװײ געבען זאל װאס נאר, אזא זיך געפינט

 אין ניט דאך זעגען מיר ? הונד א צוריח איהם ברענגט מען
 אםשר שלאס, רעם םון ביזט דו אז זיכער, בין איך ! אמערי?א

? אלײן פריץ דער
צולאכט. זיך האב איך

 אײנעם יעדען זאגען דען איך דארף ! ביזט דו חכם ס׳ארא
? גלי?ליך בין איך װארום

ו איך װעל דיר אבער  אנבעלאנגט װאס אז זײן, םודה זי
 װיל איך אבער ליגען. א זיך, פארשטעהט עס, איז הונד, דעם
 פון בריעף א ראגעזpגע הײנט האב איך אםת. דעם זאגען דיר
 בי> איז א^?ינד ?ור־ארט. א איז איצט איז זי פרוי. מײן

איגמל. א געװארען, געבארען איהר
 הײסט דאס אט רייד, ערנסטערע שוין זײנען דאם א, —

! דיך באנריס איך ! גליה
«:p א דאנ^ א — i !

 האבען טרערען ?אפ. דעם אװעפדרעהען געמוזט האב איך
 דאס איז נאריש װי אויגען. םײנע אין באוױזען אסאל םיט זיך

! געװען
 אזא עפעס האט ער געטאן. װאוג? א האט װאנדערער דער

 האט — ? דיר מים איז װאם — האפ. מיט׳ן געטאן שא?על
זאנדערבארער. אזא עםעס ביזט דו געפרעגט. ער

 איך אױסגעשריען, איך האב — !נישט גאר איז דאם —
?אפ. דצם אװע?נעדרעהט און צולאכט זיך האב

— אויסגעוױזעז, אזוי זיך האט םיר גוט.. אוראי איז —
 זײ נו, ?אנרערבארער. אזא אויך עםעס איז שםײכעל דײן און

 אםענהער־ םאר אםענהערציג?ײט ־־־ װארט אײן נאך געזונד.
w m ! א גיב pip מײנע אויױ פנלם, םײן אוי^ ״םיר אױףי 

 םון זעהן װעסט בלינד, ניט ביזם דו אויב האר. אפגעגאלטע
 א געווען איז דאס ! יאהר םיער .dip איך האספיטאל װאסער

 זיך, איצט,-םארשטעהט האנדלונג. לײכטזיניגע אין שלעכטע
!געזרנד זײ — געענדעט אלץ שױן איז

הענד. די חןרלאנגט זיך האבען םיר
ארונטער־ גענוםען זיך טריט גיכע טיט האט װאנחגרער דער

 םײערלױ און וועג םון אוםגע?וקט זיך האט ער מאל. אץ לאזען
 געםאכט םײערליך איך דאב ענטםער אלס הוט. טים׳ן געםאכט

שטע?ען. םים׳ן
 ער אויגען. םײנע םון םארשוואונדען ער איז גיכען אין

דעםערונג. דער אין םארלארען זיך האם
םאלגמ) (פארטזעצונג

 עכחנ זיעגרײמוד דער םיט
 אויר זיד וועט סטרײפ ׳דזשענעראל

 ערשטצר דער נעענוײנם זיעגרײך
 עמזיס־י *on פאר קאםיף דעם pc טעל

מ עקזאםינערם, דער םון טענץ חו דוו אנ  ב
 pmw איז שווער ױניאן. בושלערס און

 חר געפיחרם איז װעלכער האמןי דיזער
 אוײ םון סיי אינעװײגיג, םון םײ ־וואחגן

סענװעניג.
 אמ ?אםף דעם פון כארא?טער דער

 קזוגד געוחנהנליכע די םון פארשיחגז גאנץ
 חאם, ױניאן וועלכע אירגענד װאס םע
 אין עס םאף. דעם ארגאניזירען צו כדי

 1־ םון ?אמףי ספעצימלער דער געװעז
 ,אינדוסטרחן, אן אין ברענטש ספעציעלען

 יאוד םאר ארגאניזירט שוין איז וועלכע
 געגעבען ניט זיף האט װעלכע אבער רען,

I העלפען צו ברענטש דיזען טיהע די 
 געדײינקמ^ האבען זײ װײל ארגאניזירען, ׳

פראלעטאריער. ?ײן ניט זײנען זײ אז
 v aJW?" נעדאנ? דיזען פאר שולדיג

 I מאי װעלכע אומשטענדען םפעציעלע די
 r םונ?ציאגידט. ע?זאמינער דער אז כען

 ױי• װעלכע מלאכות, םארשידענע אונטער
 װעהחנגד שאם. יעדען אין םארשיחגן נען
 םאדי W'D^tpy אן ווערט שא• אײן אין

 עקזאםי־ װאס טאן דער זײן צו שטאנען
 I םען בעפאר ארבײט םארטיגע די נירט

 צוױײי^ א איז מען פארשטעהט עס, ליפערט
 תר, איז ע?זאמינער דער אז שאפ טעז

 i דעם און װײסטלאןי די פי:ט װאס
 װאס וױיסט, די אויס דרײפט װאס

 או| ooypHfe טריכינגס, די אן טאר?ט
 דארוי שאפ דריטען א אין באטענהאלס,

 צוצופיק־י כיאן אלטערײשאן דער זײן ער
 אפריײ דער װאס יעיגחײטעז5ה’ אלע סען

 םארגע• אםאל האבען םינישער און טאר
 •Wf דער וואו שעפער סך א םאראן סען.

 יעחנד עזpוpנאכ אויך דארף זאמינער
 םאר־ מאכט אפרײטאר דער װאס באנדעל

םרעסער. צום געהט עס בעםאר טיג
קומט^ עס װעלכע אדבײט אלע דיזע

 די אין טאן צו ע?זאמינער דעם אויס
ד אין אבער <וערט שעפער, פארשידענע  א

 םון פארמאן, םון געטאז שעפער דערע
 אליק, באס םון מאל טאנכעס און דעזײנער
 אויבענחגרמאנ״ די םון ?ײנער װעדירעגד

 אפרײטען unrjnpjm* ניט זיך װעט טע
 “פאו שטארק האט דאס פרעסען. אדער

 אז געמאכט ארן םראגע די •לאנטערט
 אויוי װי ivpip ע?זאםינער אוים׳ן זאל מען

 די טום װאס אזא װי — םארמאן חצי א
 ןמזעקוטיװ צום נעהערט װאס ארבײט

 וואמד oy כאטש דערםאר שאפ. םון פטעף
; אתאניזיחנן צו שװער ניט גאר געװען

ע ?ײנער אבער האט עהזאםינערס, די י  נ
ר ארבײם דיזע נויטינ פאר געםונען  או

 נעבלי• אגפאגנפ איז מען און טערצונעםען
tnvvnw די •װען גלײכגילטיג בעז pv 

 ,זײעזל ארגאניזירען גענומען האכען אלײן
םאף*.

 האט סאלידאריטעט פון גײסט דער
 יױ ארגאניזירםצ די געװען. גובר אבער
 גלײכגילםינ לאנג האבען ארבײטער ניאן
 מם־ איז אזוי און בלײבען אנטpyג ניט

 קעטפע ענערגישע אײניגע נאד לעכװײז
 דער׳צקזאסײ אז געװארען, אנעי?ענט

־ פראלעטאריער א איז נער  ארגײ• אן ־
 םײ־ געװימ ערםיללעז צו האט װאס טער

 טןך פון •ראצעם דעם אין ארבײט זישע
^ורען  ױניןוזוויז אונזער קלאוהט. טםע

 ארב^ינמד• די אין געװארען אנער?ענט
 חנד אן זיו פאנגט אבער דא ?רײזען.

 n געםאיד, ־קאפיטעל, האלבער צװײטער
 בײ מױאן אונזער פון אנערהענונג

 שוין זיך עם האט דא הבתים. בעלי די
 אום ארגומענםצן, אום געתאנדעלט ניט

געפארערס שוין זיך האבעז דא ױשר,
.ycoyp

 ױך םאדערם עם װאם ערשםע דאם
 ארבײםער םון ארגאניאזציאן אץ אז אום
 םמנ• די איז ווערען, געבוירען טינגען זאל

K דא זיד. צוזאמענצורײדען ליכסײט i 
 צוזא םענשען מעהרערע ארבײםען עס
 זחנלען אונטערדריקט, וועחנן אלע זײ און
 ארוי%! ארן ארגאניזיח זיף שנעלער זײ

 עס װאו דארט װי ?אמזי, אין םרעטען
 צוױי. אדער מענש אײנצינער אײן ארבײט
 פארמד ױניאן אונזער אין איז דערפאר

 ערשײנונג זאנדערבארצ א קוםען
 p גרויסע צאהל קלײנע א זײמ אײז
 עטליכע נעארבײם האבען עס װאו

ny אײניגע אץ און מינערם iy r זאגן 
 ע?זאטינש־ט• צעהנדליג אײניגע צו

 די ארנאניזירם, נוט געװען זיינען
 ״ נצארבײמ האכןמ און אנער?עגט

או״וי (שאוס
י׳־/־
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שםער ק ער האנװענ־ דער פון אײנדרו
לי אוד פ• א. דער פון שאז *

 פארזאפעאס דעאעגאטען, 500 איבער
ײ א. דער םון קאנװעגשאן טער39 דער ג
 איבער זיף םיט רעפרעזענטירען א., אװ &.
א 3  ארגאניזירטע םיאיאן פערטעא און.

 און םאכעז םארשיעדענע םון ארבײטער
 װעגען אז קאאר, איז עס *עדוסטריען.

 מענשעך ארגאניזירטער םיאיאניגער, *זא
 װעגען װי רײדען, ניט פען קען סאסע

גע־ מיר ארבײטער־אריסטאקראטיע. אן
 די אט אז דעניזען, און וױיטער נאןי ןאען

 אר־ ארגאיזירטע פיאיאן םערטעא א און $
ר ע ט ״  ניט וױרקאיןי רעפרעזענטירען ג

ט זיןי, גאױז  אויסערװעהאטע די באויז :י
 טא־ נאר ארבײטער, אמערייואנער די םון
yp ארביי־ אמערײ־ואנער ע צ ג א ג די 

 נאןי איז װעאכע די, אפיאו מעחצאפט,
ארגאניזירט. ניט *•ערוױיא

בא״ גרויסע די איז דעם אין אס און
 וױי־ מיר קאנװענשאן. דער םון ג

v װעט חאנװענשאן די װאס ניט, נאף סמן 
o u t .גע־ װעט, זי אז פעגאיף, ברענגען
 אננעהפען ערװארטונגעז, אאעפענס נמן
שטארק־ראדיקא־ א הינזיכטען םיעאע אין

: y5 .ערפי־ װעט זי אז פעגאיך, ױענדוגג 
פאנ־.. םון ערװארטוגגען ערגסטע די <ען
 און-װעט ראדיקאאען, םעסיםיסטישע כע
 רעכטס, אױף שטארק געבען קעהר א זיך

ײ  ״ניט ארױסוױיזען זיןי װעט עס אז אז
גאך־ און געאערענט גארגיט חאבען צו

ט  װעדר קאנװענשאן, די פארגעסעך. ני
 איז שורות, דאזיגע די שרײבען מיר רענד

 און ױנג, שטונדען עטאיכע גאגצען אין
ט אנדײטען איצט שױן ניט קען קײנער :  פי
 איין ריכטוננ. איהר אױף באשטימטהײט י

 די אז קאאר, אונז םאר איז אבער ?אך
 רעפרעזעגטי״ װעט קאנװעניפאז איצטיגע
n  \ n ארבײטער־ עפענטאיכע גרויםע 
 אויספאאען, ניט זאא זי װי און נדמונג,

 אבער קאנסערװאטיװ, אדער •״דאד״קאא
 םײנונגס־אויסדרוס א זיין ניט װעט דאס
 םון גײסטער, אויסערװעחאטע פאר א פון

a ראדיקאאען אדער קאנסערװאטיװען 
 אונזער פון װירקאיך גאר כאואקםער,

איז. זי װי ארבײטעחמאסט, גאנצער ;
באטא־ צו נויטיג םאר ד-אאטען מיר

 , איצטיגען דעם אין פאקט דעש אט נען
ראדיקא־ םיעאע גאר אין װײא טאפענט,

 די פאר׳טםרײט שטארק איז קרײזען לע :־;
 זײנע און גאכיםערס איז עס אז םײנונג,

׳עיק־ דעם קירעװען װעאכע אײטענאכטען,
 ארבײטער־בא־ גאנצער אונזער םון זאא

 אונזער װאאט זײ, ניט װען אז װעגונג;
 ; אגדער׳ט גאנ״ן אױסזעהן באיועגונג

׳טעמפא ^:עאערען א אעענוכיען װאאכ
 אײטע׳ז סיט געװען ײאאטען מיר — און

גאײף.
 א םײנוננ, אינזער אויט איז, דאס
 פונקם איז אפת דער טעות. גדויפער

 אן אאנג אזױ איז גאכיפערס : פאר?עהרט
ארבײטער־באװע־ דער םון ״שייצע דער
 אנדערע, אאע ײי בעסער #ער וױיא נונ:,

געדאנקען, די געפיהאען, די אויס דריקמ
 אטעריקאנער דעם םדן שטרעבוננען די

םראגע, די ניט איז דא און ארבײטער.
 די ^ון שטרעבוגען און געדאנקען די צי

ריכטיגע זײנען ארבײטער וומעריקאנער ־ |
בע־ פיעא געװען ניט װאאט עס אויב

םאר־ מעהר געװען װאלט^ן זײ וחנן .םעי,
 העאםט װאס ראדיסאל. מעהר נעשריםמן, ן

גע־ װאאט עס װאס דעם, םון רעדען ד*ס
 א זיך פאר האבען םיד ווען בעסער, וחנן

 װעאכער ׳קאאר איז וועאכער
 זײן דורך אויגען די אין זיף װארםם

 דענקט אזוי םיהאט, אזוי ? ,אעסמחײט \
 און איצם, ארבײטער אםעריסאנער חני־

 בעס״ אם םאמענסאן הען װאס ״דער נאר \
 געפיח״ און געדאנקען די אויסדדיקען מנן #

 עס כאכדמ םיחרען, 4איהם קען דער 4אי
W בא״ ער אז אױסזעהן, מאגכע םאר 

 ראנד מטארהער א םיט און איחם ומנחעם
vU .חןןצו *

 ^פאעכט װי !האנד שטארסער א טיט
 םאר אויסדרוק דער איצט זיף פאסט עס

 םון ט^ערכיאן דעם גאמפערם, סעטױעא
 אין ער איז שװאןי צו !קאנװענ^אן דעי
 רע־ קענען זאא מען אז הינזיכטען, ארע
 דעם־ א אאס געװאטיגונג, זײן װעגען רעל

 דער !אויטאהראטײצוע אן אאס פאטייפע,
 םון װי איז מאכט, ער װאס אײגדרוק,

 ער־ זײנען כחות אאע װעמעס טעניטען, א
 יעדענםאאס איז ראאע װעםעס און *טעסט

 שטארקער א מיט םיהרער א םון ניט
 יעדען אויסער עס איז ד*ןי און האנד.

 װיעדער װעט נאמפערם דאם צוױיםעא,
 סרעזידענט אאס װערען ערװעהאט טאא א

 וױיא ? םארװאס א. אװ ם. א. דער פון
 חסרונות, און םעאות זײנע אאע םיט יער

אנדע־ יעדער װי בעסער רעפרעזענטירט
 שטרע־ די גײסט, דעם וױאען, דעם רער |

 אר־ אטעריקאנער גרויסער דער םון בונגען
 ראדיקאא, אזוי איז ער בײטעחטאפט.

 םרײגע־ אזוי קאנסערװאטױו, אזױ אדעד
 פאט־ אזוי אבערגאויביג, אזוי אדער זאנען

 גרויסע די איז עס װי ניט, אדער דיאטיש
 זײן און ארבײטער־מאםע. ריר^אנערyאט

 טאקע זיך נעדזמען אײגםאוס און טאכט
ס, שון א װ ^ ע  אויס־ דעם אויט כאט^ו ד

 טאך דער םיהרער, דער ער איז זעהן
 ארבײטער־ אמעריקאנער דער אין געבער

 איז אמת׳ען דעד אין אבער באװעמנג,
 אע־ גאנצע זײן ארבײט, זײן טאן, זײן

 אײנקאאנג םואען אין בענס־טעטיגקײט
 מי־ די פון דענקען און פיהאען דעם מיט

איאנען.
 די איז מיר, דענקען ׳דעם אין אט

 איצטיגער דער םון באדײטונג גרעכ׳טע
 איהרע באשאיסע, איהרע קאגײענשאן.
 םארשיעדענע צו באצוג אין האנדאונגען

 גאוײ מאנכע װי זײן, ניט װעאען פראגען
 שטארקען אײז םין רעזואטאט דער בען,

 אינ־ און יןאפריזען די םון אדער װײען,
 נאר אײנצעאנע, עטאיכע םון טערעסען

 איהר אויב אדער, טאסען־װיאען דעם פון
 װיאענאאזיג־ דער םון אנדעריפ, ניט וױלט
 שטע־ װעאכע טאסען, גרויםע די שון קײט

 ארבײטער־ אטעריקאנער די צוזאמען אען
 קאנװעג־ דער םון באדײטונג די ׳טאפט.

 דעם םאר װאס ׳דעם אין בא׳טטעהט ׳שאן
 ץ נ א ג זי וועט מעניטען דעניענדען

 1 האא־ מיר װאו װײזען, ט ם י ט ש א ב
 זײן װעט עס אז און וועאט, דער אין טעז

 װײ־ מענ^וען מאגכע םאר נאריש אײנפאך
 מיט געפיאדער, זײער מיט אנצוגעהן טעי־

 זײער אין םראזעז, ראדיקאאע זײערע
 געפיאדערס די מיט אז יגאויבען, באינדען

 די איבערקעהרען זײ קענען פראזען ארן
 דערמיט, זיף רעכענענדיג ניט װעאמ,

 גאנץ םיהאט און דענקט װעאט די װאפ
אנדער^.

 װען גוט, געװען װאאם עס בנאמנות,
 אין זעהען װעאכע מ^נשען, כײיסטע די

 אײבאר אװ פעדערײמאן אפעריקען דער
 פרא־ ײײםערען צום יפטערונג נרעסטע די

 זײן אנװעזענד געקענט ײאאטען גרעפ,
א. אונ פ. א. דער םון יןאנװעגשאן רער בײ

 זיף זײ װאאטען ער׳טטען אאעם צום
 איז זין געײיםען א איז אז איבערצײגט,

 םארזאס־ דעמאקראטישע װירקאיך א עס
 ניד־ און ד1הי םון סימן קײן ניטא אוננ
 גאײכע זײנען אאע קאײן. און גרוים ריג,

 רעספעקטיװע זײערע םון םארטרעטער
 צוזאמען זיצען אאע און קערגערשאפטען,

 די פון םארשטעהער דער טיש, אײן בײ
 םא־ די םון דעם םיט צוזאמען שוסםערס

 די םון אקטיארען, די םון טא־עגנרײװערם,
 אנדערע אאע םון און באיאער־םימןערס

 און םעקטארי ״םינע, םון ארבײטער
אר/ ם ס
 דער שװאכער, דער פרעזידענט, דער
 אויסגע־ באאד שוין די מים דער טידער,

 סימבאא דער גים איז אויגען, אןדמנע
 נאוײ מם הענען םאנכע וױ הערשאפם, פון

 סיכד חנר א^ץ, 1םי מעחר גיכער נאר כען.
בא- זאנגמסיגצו א פון ארתונג< jib נאל

גנ ײי אנ n םח ח
 הומם עם איבמר^גונ^ תחימנר םון און

 •רעזײ דער פלאטםארמע דער אויןי ארויף
 די װעאכען ל., אװ ם. א. דער םון דעט

 אאס ניט שיער באטראכט װעאט גאנצע
אױ* ניט זיןי הויבם עס און אויטאקראט,

 אפאאדירען; איהם זאא װאס האנד, א
 פאר־ רי ער רוםם שטימע שװאכער א מיט

 »אײן אנשטאט און ארדנונ^ צו זאטאוננ
 דאס ער גיט ערעפנונגס־רעדע, אן האאכען

 זײ־ װאס געסט, םארשיעדענע די װארם
 קאנװעגשאן די באגריסען געקוםען נען

 םיט םראזען, געשאטענע זײערע םיט
 אויב־געזאנגען. איבערטריבעגע זײערע

 םיט דעם אויף ענטפערט פרעזידענט רער
 םען און װערטער אײנםאכע עטאיכע

 טאגעס־ארד־ דער צו װידער איבער געהט
 דעאעגאטען, די םון איסטע דער צו נונג,

 די איבער קאםיטעס םארשיעדענע די צו
 פרעזי־ דער װאס םראגען, פארשיעדענע ,

 אויס אײנםאף באשטיםט, האט דענט
 זײ זאא מען װען װײא נױטװענדיגרױיט,

 אפ־ אן דורף אויסװעהאען דארפען אאע
 עם־ םארנומען אאײן דאס װאאט שטיטונג,

 באשטימטע די װערען דאן טעג. אינע
 קאנװענ־ דער צו איבערגעגעבען קאטיטעס

 אפשר דערצו: זײן ^סכים זאא זי אז שאן
 פאסט מענש געװיסער א אז ׳זי :עפינט

 קאםימע, יענער אדער דער אין בעסער זיך
 און באשטיםען. עס קאנװענשאן די קען

 אײנםאכ־ זעאבער דער םיט כסרר, אזוי
 סיטן א אהן אבער רוהיגקײט, און קײט

 איהר און האנד״. ״שטארקער א םון
 א אויף וױרקאיך זײנט איהר אז פיהאט,

 אאע םיט ארבײטער, פון פארזאמאונג
אײגענשאםטען. שאעכטע און גוטע זײערע ,

 דער װעט ׳אםשר איז דאס נאטיראיך,
 אײנדרוק. ערשטער דער דענקען, אעזער

 װעאען מיר און צו, עס גיבען מיר יע,
 אײנדדי־ װײטערע די אז קאװירען, ניט
 ער־ דעם אט םארװישען ניט װעאען קע

 4ײ1 הען עס אײנדרוק. גינסטיגען שטען
 מיר נאר ׳דא איז האגד״ ״שטארקע די אז

 עס אדער באמערקט, ניט איהר האבען
 נויטװענדיג־ קײן געקוטען ניט נאף איז

 אונז, שײנט דאך אבער איהר. פאר קײכ
 געמאכט. ניט טעות קײן האבען ב־יר אז

 צו געװאוינט איז װאס דעספאט, דער
 יע־ בײ ארויס עס װײזט דעספאטעװען,

 גרויסער, װי קאײנעד געאעגענהײט, דער
 באװעגונג יעדער אין ריהר, יעדען אין

 צו געװען ניט איז אבער רערפון זיינער.
 שטארקער א דורף אפיאו סימן קײן זעהן

 דענקען מיר און פארגרעסערונגס־גאאז,
 הא־ מיר זאאען הינזיכט דער אין אז ניט,
טעות. א געמאכט בען־

 מיר האבען דערװײא אז עס, הײסט ׳י
 פ. א. דער װענען זאגען צו גוטעס :אר
 שוין נײן. ? קאנװענשאן איהר און א. אװ

 אויף פיעאעס, באמערקט מיר האבען איצט
 און אפצושטעאען זיך װערט איז עס װאס

 מיט אז זיף/ םארשטעהט טאדלען. צו
 עס און קאנװענשאן, דער פון גאגג דעם
 ארבײט די װען אז מעגליר, זעהר איז

 גאר זײן װעט אנפאנגעז, באמת זיך װעט
 פאר געפינען װעאען מיר װאס םיעאעס,

 װעאען םיר װאס אויח ריכטיג, ניט זעהד
 אנצואװײזען, םארפעהאיןן ניט זיכער
 קאנװענ־ דער קונןט עס װאס דאס, אבער

 דעפרע־ זי ו)עםען מיאיאנען, די און שאן
 װערען נעגעבען זײ מוז דאם זענטירט,

 םון געפיהא אײנפאכע דאס םאדערט דאס
גערעכטיגקײט.

 זיך װאדפט װאס איינדרוק, אן נאד
 כאראק- איז װעאכער און אויגען׳ ײ איז

 איז ׳א. אװ ם א._ דער פאר טעריסטיש
 דער ׳אן שטעהען ײעאכע די« װאס *־אס״

 אאע זײנען פעדערײשאן, דעי םון שפיצע
נ  טענשען. עאםערע װעניגער דע א די -

 םון זקן א שוין איז אאײן פרעזידענט דער
 אנדע״ מײסטע די אויף אכער אהר« ^
 אאע זײנען איהפ, העאפען װעאכע ע,י

יאהרען. עאטעיע די אין סענ^עז שױן
 םוז מאגגעא דער שטארק זיר פיהאט עס

1 באוט. ױנגע
 אוננאיה גרויסער א עס איז געװיס

 ניט האט װאס אמאניזאציאן, אן פאר
 כיענשעז עאטערע i"P מיטע איהר 1אי

 כריים איז אעבענס׳עיפאהרוננ װעםעס
 דעם אין הענען וועאכע איז עי*׳טי איז

 איבעריגע די צורופען מאכיענט ;ויטיגען
 אזעל־ איבעיאעגוננ. צו געאאסענקײט, צו
 ניט נאר זײנען זײ אױב טענשען, בע

 שװע־ דאס ױרך געײאחנן פארשטײנערט
 אוצר אונשעצבארער אן זײנען יעבען, עי

 פונהט אבער אמאניזאציא;. יעדער פאר
 ארגאניזאציאי אן פאר איז אוננאיק אזא

S נים ק«ן יינענד ײ ייעאכעי 1אי m v 
הי  בצוט ױננע די װעאכער 1אי װ*יט, אי

PP װע אין .אײסברויזען״, נים ייר“ 
 א־ז נעפיה^עז זייערע מיט ױננע די כער

אײס־ P"1 נעפ׳נעז ניט קענעז נעדאנקען
ה  שטו־ זייער פאר *נײענױננ ?״! »יז ייי

ענעיניע. םרי־שער 1»י רעםדיגער
פ או| Qi[ זיך טערקם וגענדי י̂* ן

«ד «*ד ».rp גרימ־גתין םים םעכ׳מן ו
 VI זעחט זאא גרזיםען דעם אין נינרוואו

אויגען.״ לעמדינע םיט b«p ױנגער א
 דעאע־ םי״םטע ד« זײנעז נ«מי רערצו

 צו איםער קוטען וועלכע אזעאכע, נאטען
 ײאאטען זײ וױ אזוי קאנווענעאנם, די

 וױ אזוי חזקה, א דעם אויח שיק נעהאט
 יעהראיבעד זייער נעווען װ«ולט ר*ס

 זא־ די םון אײכע איז ד*ם און דד׳טאב.
 bv «ז אונפמנציר, םאכען וועלכע <עז,

אונערװארטעטעס. עטװאם נעעעהן
 הונדערטע אצע די עוין ד^ף fjrp םען

 מײ־ זייערע ׳טוין װייס םען דעצענאטען,
 םראנען, פאר׳טיעדענע די איבער נוננען

 נייעם װ^ס נארניט ה^בען אאע די און
••• פ#רצושצ*נע!

 פון קוסמ ידאס אז זיף, םארשטעהט
cjn, ארבייטער־קער־ םײםטע די װ#ם 

 1אצט, זייערג ׳פוין קענעז פערשאפטען
 צו האכען ם^חטםעהער, אזיפפרובירטע

 זײ שיקעז און צוטרוי נויטינען דעם זיי
 םארטרעטעד; זײערע «צם מאצ יעזעם
 עצ־ די זיי, »ז זיי, װײםען נאןי דעוצו
 װ*ס בעסער װייםעז נעניטערע, די טערע,

 ניט װיצען זיי און ניט, װאם און כ^ן צו
 ןובייר נייעפ. א נרינעם, א םיט ריזיקירען

 א מייניננ, אונזער צוים עם איז דא־
 באדארפם וואצט ױניאן יעדער פעהיער.

 יעאענא־ אאטער ׳פטעצדינער יעדער טיט
 כאטש האנװענשאן יעדער צו שיקע; ציע

 זא־ אערנען, זיך זײ זאאען :נייע פאר א
 רע־ מענשען ״איינברעכען״. זיף זיי יען
 ארבײטער־אר־ די אײבינ. ניט דאך בען

 אייבינען איהר ?בער אעבט נאניזאציע
 אויב אנדער׳ס, עם זי קעז ײי און אעבען,

»  פון צופאיםעז דאס דורף מאא אאע נ
ענערניע? פרישער פון באוט, ױננע m * *

ער־ אונזערע עס זײנען געזאגט, װי
 װעלי קאנװענשאן, א פון אײגדריקע שטע

ע  מיר אגגעםאגגען. ערשט זיך האט נ
 נוטערען פאלגענדע די אין געװים װעלען

ט זיןי טײלען ״גערעכטיגקײט״  לע־ די מי
 דענקען װעאען מיר װאם אלץ, מיט זער
 װיכ־ פאר באטראכטען און פיהלען און

 מאל א נאך םיר װיצען דאס נאר טיג.
 בא״ די און ײיכטיגקייט די אז באטאנען,

 קאנװענ־ הײ־יאהריגער דער פון דײטונג
 איבערצושעצען. ניט װירהליד איז שאן

 וױכטיגע גרויסע די צוליעב ערשטענס,
 אלײן צײט גרויסע די ורעלכע פראגען,

 םראנט, סאמע צום ארויםגערוקט האה
 באװעגוננ, ארבײטער די װעלכע צו און

 ל., אװ ם. א. דער דורף רעפרעזענטירט
 צװײטענס, און, ;שטעלונג א נעהטען מוז

 אננעה״ װעט זי װעלכע שטעלונג, די דאס
 ניט זאל זי כאראקטער װעלכען פון מען,
 די פון גים שטעלונג די זײן װעט זײן,

 נאר גייסטער, אויסערװעהלטע װעניגע
 אםעריקאנער דורכשניטליכען דעם םו,־

 קאנװענשאן דער אויף װײל ארבײטער,
גײםם. אנדער קײן ניט הערשט

 געשיכמןן שעהנע אבער קלײגע, א
ט צופ םי ע קלאוהמאכער. די םון בענ
 גע״ לעהררײכע זעהר אבער הלײנע א

 זײם מוח אונזער אין זיףי טומעלט שיכטע
 וז*ט דענקען מיר װעלכע טעג, לעצטע די

 זיעג־ אונזערע פאר נוצען גרויםען פון זײן
 אט איז אט און • קלאוהמאכער. רײכע

 געאעבט ה^וט עס נעשיכטע. קורצע די
ה א ערגע״ז־ײאו  אבױן, ביטערער א אי

 זא־ א געהאט ניט קײנמאל האט װעלכער
 הײג־ מאלצײט, אנשטענדיגען אן טען,
 לײב, אויפ׳ן בגד גאנצען קײן ניט מאל

 ?אפ, זײן איבער דאןי א ניט קײנטאל
 האט שבאבױנים. אבױן אן — בטצור

 װאם אזעלכעם, פאסירט אײנמאל אבער
ט הײנמאל טרעפט  אבער לעבען, אין ני

 ער װען גילטען. עס הען מעשה א אלס
 פרוי זײן װען הונגעריג, שטארה געװען איז
 חורבה א אין ערגעץ אין זײנען קינדער און

 הונגער^־־אויסקוהענדיג פון אויסגעגאנגען
 טאכיער שפײזער, און מאז זײער אויף ן

 בא־ איהם האט ברעננען, עפעס ער װעמ
 גע־ איהם און מאן אלטער אן געגעגט
א װײס איך זאגמ:  דו װאו פלאץ, םון.
 מיט זא? גאנצען דײן אנםילען קענפט
אײ,  רײכסטער דער װערען קענסט און נ
 דו געדענק, אבער ; שםאדט אין מענש

 וױםיעל נאלד, מעהר נעהםען גיט טארסט
 װעסטו ארײגעהמען. גראם קען זאק דײן

 אנ־ װעלען און גאלד־גײציג זײן אבער
 גראם קען עס װיםיעל גאלד, םעהר ״שטאפען

 זאה פון נעט די װעאען זאק, אין ארײז
 אויסשיטען זיף װעט גאלד דאס פלאצען,

 פראם־ אין ווערען פארװאנדעאט װעט איז
זאמד. טע

 אנ־ זיך האט אבױן געבראטענער דער
 נאר ער װעט אודאי דעם. אן געכאפט
 ארײן הען עס װיםיעל פיעא, אזוי געהטען

 דארוי ער װעניגער. נאף און זאק, אין
un וױל קר גןןלד? םים אנשיםען זיד

A

4ני« עו וו«צ נמחר
אביח נעבראטענער דער ווען

 און נןוצדלנחנ רער צו צונעקופעז אין
פינסצענדע Dip ארײנשארען אנגעהויבע!

PK ,םארנעםעז ער האם ן»ה W 
 אננעהוײ האבען אוינע! זײנע צוזאנ, «ייו
 נאצו־ םורא׳דינען א םים ברענען בע:

 1אי !נאצי עפעם הצײגינהײט א ךורשם,
 ער האם נעקענט, נאר האט ער זויםיעצ

 גע- אריין. זאס אין שפארען איגעהויבען
 יער ענדציר בין נעשפארם, אוז שפארט

 נאצד גאנצע דאם און נעפצאצט, האט זאק
שטויב- צו נעװארען יזא

 מע׳פוד דער אין אז זיך, ראכט אונז
 םאר םוםר־השכצ טײערער א רא זיא

 שוין װעצען זײ ?לאוקםאכער. אונזערע
 װײםען םײנען. מיר װאם פארשטעהן

״  איצט׳ האנדצען זײ װי אאײן, ךדא ,
 נאאד־ א דערזעזזן זיר פאר האבען זײ װען

 דאס פארנעסען, ה*בען זײ װי און נרוב<
 נרע־ א און מאס א האבען םוז זאף יעדער

 מעשה׳לע דאזינע די װעט אםשר נעץ.
 איינע־ זייערע צואיעב אז זײ, דערדאנעז

 טריי־ ניט עם זײ טארען אינטערעסעז ענ
װייט... צי נעי

 י» פענען זיי אז אננענוטען״ נאר
 מאקםיםום־ דעם קריגען צו אויםפיהרען
 זײ םון אײנער יעדער װאס *ו^כען־צוי],

 װאם דאם, אז אנכענומען, סאיערט.
 נעשינ־ קורצער אונזער אין פאםירט האט
 ניט זײ מיט װעט הבצן, יענעם מיט טע

 אײנװי־ װעצען באםעס די און *אםירען,
 װא־ העכסטען דעם צאהאען צו זײ צינען

 1”»צ זיר פאר האבען זיי װאס כען־צוין,
באישםיםט.

 ערשט עס טויג יא, אז אנגענומען,
ניט.

 ״גע־ נומער לעצטען אין האבען סיר
 קען באס דער אז געזאגט, רענטיגקײט״

 עטװאס ארבײטער פון פאריצאנגען ביט
ט; פאר  פארצאגגט ער אויב אן גארני
 נא־ זײן פון בענעפיט דעם ארבײטער םון

 ער מוז ארבײטס־שנעלקײט, טירליכער
 אז דערפאר. באצאהלען צו בארײט זײז
 פונקט קריגען. ניט עס ער װעם ׳גיט

 דעם וועגען ריכטיג אויף איז זעלבע דאס
 פאר־ ארבײטער דער אויב ארבײטער:

 העכערען פיעל םיעא, א באס פון לאגגט
 מוז םיניםום, באשטיםטען דעפ װי לױן,

 צאהל נויטיגע די געבען דערפאר איהם ער
 צאנג עס קען ניט, אז ארבײט. טעהי און
 אר־ דער װעט װאס־זשע אנגעהן. ניט

געװינען? דערבײ בײמער
 דערטאנען קלאורןמאכער דער זיך זאא

 פאר זײנער, שוין איז זיעג דער אז איצט.
 צע־ מאל דאס אײגענטליף האט ער װאס

 סטרײק, אין ארוים איז ער סטרײקט.
 מעהר ארבײטען קענען צו אום ערשטענס,
 ארויסיאגען מוזען צו ניט אום מעישליך/

 פאר־ ער האט דערפאר נשמה. די זיןי פון
 ער# איז צװײטענס, װאןײארבײט. לאנגט
 אלץ האבען צו אום סטרײק, אין ארויפ

קירצע־ אלץ און ארבײט־סיזאנס לענגערע
 פאר־ צװיי די אט י כצעק־סיזאנס. רע

 סאםע דער תוף, סאמע דער זײנען לאנגען
סטרײס״ איצטיגען דעם פון םונדאםענט

 קלאוקמאכער דער װי דעם, מיט דאך און
 האט ער װי דעם, נאף איצט, ד,א;דעצט

 אונטער אאײן ער גראבט געזיעגט, שוין
פוגדאמענט. דעש

 העכםטען דעם ויורך װעט ער אויב
 אויף קריגען, װעט ער װאם ׳מאי.סימום
 פונקט זײנע, כחות די איבער ארבײטען

 ער האט סטרײק, דעם םאר פריהער, װי
 װאם דעם, מיט געװאונען גארניט דאך

 םון סיסטעם די אפגעשאםט האט ער
 נאר ח*ןי איז סיסטעש די שטײךארבייט.

 גע־ האט זי װײא דערפאר, געװען שאענט
י־ א ארבײטען ארבײטער פיעאע כאכט

 דארום האט מען און כחות, די ר ע ב
 װאןײ פון םיסטעם דער םאר גע?*נטפפט

 װײדזש־ מינימום א פאר און ארבײט
 מיט פארנאײף אין איז, װעאכער םקײא,

 םיז אײנער ארבײטם־אוינען, אנדערע די
 זאא לןאאוקמאכער דער כדי נעסטע, די

 געמט ך, י א ש נ ע מ ארבײטען קענעז
 װידער זיף שםידט און קאאור«םאכער דער

םאטש־ קאטארזשנער דער צו צו אאײן
w זין א עפעס עס האט ?

 םיח געװינען ער װעט װאס דאן, און
 ארבײטענדיג גארניט. װידער. ? כוף כא

 פון ברען דעש אין כחות די איבער אזוי
 האבען אפיאיא װידער ער װעט סיזאן,

 מאנאםעךאאנג ארוםצוגעהן אויסגעפיהרט
װע־ יאהר מאנערע זיבען די און אעריג,

מעהי, נאף און אאעס פארשאינגען לע\
 פעטע זיבען די אין געהאט האט ער װאש

גע־ גאנצער דער דא איז װאו טו יאהד.
? סטרייק פיז װינם

 אז ניט, טיר מײגען זיף, פארשטעהם
 צופרידעג־ זיף זאאען קלאוקםאכער אלע

 זײ װעז נאר, פיניםום, מים׳ן שנמלען
ט ײןואמען ^ג פ ע װאאטען #עצה אונזער ג

 זײ וחע ׳ײכןר, ׳
ל ' ׳

♦ -*מיייםאן ב. פין

True translation filed with the 
Postmaster at New York ׳City on 
June 13. 1919, as required by the
of Congress approved Oct 6th, 1917, 
known as the *Trading with the 
Enemy Act.״

 באמ־ םיט געשיכטע א געטראפען הא&
 םיט טאן צו דאס האט זשע װאס נו, בעס,

 אויס, אבער װײזט ױניאנס? ארבײטער
 אז דענקען, ױניאנס די פון שונאים די אז

 דעם. מיט שײכות א עפעס יא האט דאס
 אײ־ םון האאטונג נארישע די מעהר, :אך
 אײנ־ דעם מאכט פיהרער ארבײטער ניגע

 א עפעס װירהאיך האבען זײ אז דרוק,
ט שײכות  פיהרער ארבײטער די דעם. פי
 פארענטפע־ אנגעהויבען גאײך זיך האבען

 אנגעהויבען האבען שונאיש די און רען
 ארבײטער די באשואדיגונגען.. מאכען צו

 גאטיראץ־ קענען זיך פארענטפערען װאס
 נארישהײט, אין װערען באשואדיגט באויז
 פיעא דאס איז צד אנדערען דעם בײ אבער
 ז י א ס ע נארישקײט... װי ערגער

ע א ש ר ע כ ע ר ב ר א ט פ כ י ז ב  א
־ צו י י ב ר א י ד ן ע ר י ט י ד ע ר ק ס י  ד

ר ע . ט ן ע נ א י צ א ז י נ א ג ר  װען א
 אונטער׳ן ערגעץ געטאן װערט זאך אזא

 נאר, אבגעריסענעם אן עפעס פון אוױחע,
 אבער דעש, אויף אום ניט קײנער זיך קוקט
 אםעריקא- דעש אין געטאן װערט דאס װען
 פון זײן אפיאו דאס מעג — קאנגרעס נעש

 געשיכמע די איז — נאר אבגעריסענעש אן
 פארשוױגען ניט םאר זי אץ ערנסט םעהר

רוערען.
 טען2 דעש פאנטא:, פון :אכט איןידער

 זיבען אין באמבעם געפאאצס האבען ׳ייני
 איז אויך אײנע און שטעט פארשידענע
 אטוירני דעם פון הויז בײש װאשינגטאן,
 אנ־ אין װערט ער װי אהער, דזשענעראא,

 ױסטיץ דער אננערופען, אענדער דערע
מר. אאײן, מיניםטער דער מיניסטער.

 טאקע איז ר, ע מ א א פ ל ע ש ט י מ
 רושם א אבער געװארען, באשעדיגט :יט

 װי מעהר אנגעםאכט באמבע דיזע האט
 װאס אאעס איז ערשטענס, אנדערע. אאע

 גרעסערער פון װאשינגטאן אין פאסירט
 איבער אאנד גאנצען פאר׳ן װיכטיגקײט

 און, יןעפיטאא; די איז דאם װאס דעש
 דזשענעראל אטוירני דער איז צװײטענס,

 ביז איז װאס בעאםטער װיכטיגסטער דער
 קאײ־ א געװארען. אטאקירט גאך איצטער
 פרע־ דעם פון מיטגאיעד א עפעס ניגקייט

! תאבינעט זידענט׳ס
 װזןרען זאאען פאא אזא נאך אז כײאא,

 איז דעטעקטיװס די און פאאיצײ די ביזי
 די און פאאיצײ די פארשטענדאיך. גאנץ

 אױסצוגעפינען זעהן דארפען דעטעקטיװס
 זאל אזעאכעס אז זעהן און פארברעכער די

 דע־ ױסטיץ דער געשעהן. ניט װײטער
אטויר־ דער װעאכער פון פארטמענט.אאײן

 אונ־ האט הויפט, דער איז דזשענעראא ני
 דעטעחטיװם מיט מחנה גאנצע א זיך טער
 פאר־ און םארברעכענס כסדד זוכען װאס

 האבע; םארברעכער די אז הײנט ברעכער;
 ״טשיעף״ זײער אטאקירען צו געװאגט

נאטיר־ אודאי און אודאי דאך איז אאײן,

 שע־ זײערע אין צוריק ע א א געהען
 םעסטגעשטעא־ דעש אויף ארבײטען פער
 מעהר ניט איפערן און מננימום־פרײז טען
 קען עס װיפיעא ארבײט, װעניגער ניט און

 ארבײטער דורכשניםאיכער דער איפערן
 צו זײ, צו קומען װעט באס דער ורען או,/

 איר היתכן? זאגען: און שנעאע, די אט ׳
 שנע־ ארבײטען קענט איהר אז דאף, װײם
 זײער שסעאען זײ קענען דאן אט אער?

 װעא־ אויט אזעאכעז, אאץ, און פאי,סיפוש,
 אר־ אופן בשום דארפען ניט זאאען זײ כען

כוחות. די איבער בײטען
 ברידער אונזערע װעאען עצה די נאר

 מיר חאטש פאאגען, ניט מאבער קאאוח
 אזא דאף איז עס פארװאס: ניט ױייפען
 םארזײ זיך איצט װיאען זײ זאןי. גאײבע
 העכער, געהאאט א מיט פאראױס כערען

עהען דער װי ^ז מו  קײן דעש איז כייר םיני
 עואה אן פשוט איז עש אבער ניט. עואה
 אזא םאדערען זײ װען זעאבסט, זיף געגען

 בא־ זײ זאא ער װעאכער^װען געהאאט,
 צו צװיגען םשום זײ װעט װערען, װיאיגט

 װי שווער, אונמענשליך אזוי ארבײמען
 שטיק־ דעש אונםער׳ געארבײט האבען זײ

 אאײן זײ פארניכטען דערפיט סיסמעם.
 גאנצען דעם הענד אײגענע זײערע פײט

 גע• האבען זײ װאס זיענ נאע:צע:דען
װאונען.

 כיאבער קאאורן געװארענט, זײכדזשע
זעהט, אבער געאד, דאם נעהכיט צײט, א״ן
 זאא געאד־גײץ אייער דורך געאד דאם או

שטויכ. צו און אש צו וױדער ױערען ױט

 צו פאײסיג ;עהמען זיך זאאען זײ אז איך
 צו דאס האט װאס אבער ארבײט. דער•
 דארף קאנגרעס קאנגרעס? דעם םיט טאן
 זאך א מיט פאראעטערעסיחח נאר זיך

 זיינען געזעצע. נײע איז זיר נויטיגט װאס
 בא־ צו געזעצע װעניג פאראנען איצטער

 אױוי דען זײנען פארברעכער? שטראפען
 באשטרא־ קײן ניטא ביכער געזעץ אוניערע

 איבער־ און באמבעס? װארםען פאר פונג
 ארביי־ מיט טאן צו דאס האט װאס הויפט

 אײן פאראנען דען איז ױניאנם? טער
 װאס פאו־שטאנד, גאײכען א מיט מעגש
 ארבײ־ ארגאניזירטע די אז גאויבען װעט
 דעם מיט טון צו געהאט עפעס האבען טער

 טרײעט װאס־זשע באםבעס? די װארפען
 צוױיטען צוש אײנס צוצוטשעפען דאס מען

? קאנגרעס פון פאאר דעם אויף
 די װי :אכרעם מארגען, אויף גאייך

 האבען געװארען, איז׳געװארםען ^באםבע
 פון סײ פיהרער, ארבײטער אונזערע זין

 אאקא״ דער פון סײ און נאציאנאאער דער
 ״סטײט־ מיט צואאזט ארגאניזאציע, אער

 ארגאני די אז פרעסע, דער צו מענטס״
 װארפען דאם באדױערען ארבײטער זי־יטע

 ניט אבסאאוט זײנעץ זײ אז באםבעס, די
 פאר״ זײ דעם, מיט אײנפערשטאנען

 אנארכיזמוס, געגען יזעםפפען צו שפרעכען
 נאציא־ דער פון װ. א. א באאשעװיזמוס,

 געקומען גאײך איז ארגאניזאציע גאאער
 סעקרע־ דער )ן א ס י ר א מ ק נ ע ר פ

 פעדערײשאן אמעריתאן דער פון רעטער
 די אז סטייטמענט, א סיס אײבאר, אװ

 די װארפען דאס פארדאפיען ארבײטער
 סענטראא אאקאאער דער פון באמבעס.

 איי־ אװ פעד. אמעריקאן ױגיאן, אײבאר
 סטײטמענט געמאכט האט באר,
 אר־ דער סעקרעטער, דער פרעזידענט, דער

 ױניאן דער פון רעדאקטאר דער גאנײזער,
 זײ װײסט יאהר גוטער דער און צײטוננ,

 הארצען אין גאט האט עס װער :אך. װער
 איך ארבײטער. די ״פארטײדיגען״ געהט

 םאר״ צופיעא דאס אז אנית, דעם אײך זאג
 דעם מאכען געתאנט האט זיך ענטפערען
 פאר װירקאיך האבען זײ אז אײנדרוק,

 איהר האט זיך... פארענטפערען צו עפעס
 אװ ״טשיימבער דער אז אסאא, געהערט

 ער־ אן מיט ארויסקוטען זאא קאמערץ״
 ניט זײנען מיטגאידער זײערע אז קאערונג,

 װאר־ באפבען דיזע מיט אײנפערשטאנען
 סאנופעקטשורערס די אמאא האט פערײ?

 צו זיך נױטיג פאר געפונען אסאסיאײשאן
 די האט ? זאך אזא פאר פארענטפערען

 מאכען געדארםט אסאסיאײשאן בײנקערס
 ? אונשואדיג זײנען זײ אז סטײטפענטס

 ױניאנס ארבײטער די זאאען װאס פאר
 זאך אזא פאר פארענטפערען דארפעץ זיך

 געהאט מאא אאע האבען זײ װעאכער מיט
 ארגא־ אנדערע די װי האן צו װעניג אזוי

? ניזאציעס
 איז ױצא פועא דער װאס איהר װײסט

 מצד זיך םארענטפערען דיזען פון געװען
 װאס הערט אט ? ױניאנס ארבײטער די

 גאײך קאנגרעס, אין פארגע&ומען איז עס
דעם. נאך טאג צװײטען דעם אויף

ן א מ ס ע ר ג נ א , ק ן א ט נ ע א ב
 צמאגציג און פינף קריעגט טעקסאס, פון

 צײט צע5נא דיזע באנוצט און צײט מינוט
 ארגאניזא־ ארבײטער די פאראוימדען צו

 זײנע נאך אאנד. גאנצען דעש פאר ציאנען
 פעדע־ אפערייואן די אז אויס, קומט רײד

 אנארכיסטישע אן איז אײבאר אװ ריישאן
; ארגאניזאציאן באאשעוױסטישע אדער

 די פון אײנער איז אאײן גאםפערם אז
; װארפערײ באפבען די אין מיטשואדיגע

 ניט זיינען ארבײטער אמעריקאנער די אז
 נאר פארברעכען, דיזער אץ שואדינ נאר

 אין אאיאא געװען ניט אױך זײנען זײ אז
 אז ; מאחםה דער פון צײט גאנצער דער
 טויט דעם אין ״שואדיג דירעי־ןם זײנען זײ
אז בױרנעט, קאנגרעספאן פון  זײ אוןי

 יעדען טויט םאאיטישען א םיט סטראשען
 מוט דעם האם װאס קאנגרעס םון אײנעם

 דיזער נאך זײ. געגען שטעאען צו זין
 די אז אױס, קופט האנגרעס אין רעדע

 איז אײבאר אװ פעדערײשאן אמערייואן
רײ־ א עפעס ״קאמאריאא׳/ מין א םשוט

 גאנצע די אינטימידירט װאס באנדע בער
 פאר א זײנען אט רעגירונג. אפעריקאנער

 רעדע: לןאנגרעספאנס דיזען םון "אויסציגע
 שוין איך האב כיאא ״אײניגע

 הויז(דאס דיזען פון פאאר דעם אויף
 געװארענט הויז) רעפרעזענטאנטעז

 אין מענשען גרופען אז לואנגרעס דעם
 ן ע צ י ש א ב ארנאניזאציאנען

 פארברעכערישע רעגירונג דיזער פאר
 איר טענדענצען. אנארכיסטישע

ח * * ארגא־ דיןע אז צײטונגען די אין ת

JV>|

 הןך דא מײן איף װעאכע ניזאציאנען
 ה^ד זײ דאס גאײך אפגעאײקענט בעז
 מױצד דער םיט טאן צו געהאט מגן

 םון שװעא דער אױו* באמבע איכער
 מוד־ די םון טיטגאיעד קאבינעט א

 טױטע די אין שטאאטען אײניגטע
 אץזר קענט נאכט. דער פון שטונדען

 זיך זאא ער אז מערדער א ערװארטען
? פארברעכען זײן זײן.אױןי םודה
.״ .  קאנגחגס דיזען האב איך .

ד אהנע אז פריחער, געװארענט  או
 ov מענשען פײנע װיפיעא טערשיעד

 DP8B דער ױניאנס, די אין דא זײנען
 ױניאנס די אין איז עס אז הײנט איז
 אר• צװישען איז עס אאנד, דיזען םון

עי םין ארבײטער גאניזירטע  E דיו
§ אגארניסטען אז מדינה, ;^ נ פי ע  ג

 פראטעקי און היאפע און באשיצונג
ציע׳/
זעא־• דעם פון אטאקע די איז אט און

 זגרס8גאם סעםועא אויף קאנגרעסמאן בען
^ באשואדיגט ער פערזענאיך. ס ר ע סי א  ג

 באאשמומ״ און סאציאאיסטען אאזט ער אז
 און ארגאניזאציע, זײן באדזערשעז קעס
 מ אין גאמפערם אז אנצוחערען אױך גיט

מאחסה. דער אין אאיאא געװען
 | JF065 דעם פון ענדע דער ״בײ
 אױפמארחואם איך האב קאנגרעס
 אומעד אז פאקט דעם אויף געפאכט

 עראױבםי האבעז ױניאגס אײבאר רע
 , צו באאשעװיזםוס און סאציאאיזפוס

ױ באנוצען צו און זײ באהערשען  ז
 אכ- ניט און, פיסעא, קעצענע א אאם

 האט גאמפערס מאא וױפיעא טענדיג
 זזאברזנד•־־ געגמנזאץ, דעם געפרײדיגט

,(פון הערשאםט דיזע עראזיבט אבער
באאשעוױקעס) ארן סאציאאיסטען די
 גע• האט ער און פארבאײבען, צו

 ארגאניזא־ די רײניגען צו טרײעט
 איך םארכרעכענס. דיזע פון ציאנען

 : א אויוי געמאכט אויפםערקזאם האב
ײ ארגאגיזירטע די םון טײא  ארגי

 געזאגט און רעתארד, מאחפה טער׳ס
 װען געקוסען שוין איז צײט די אז

 צי באשטימען דארף קאגגרעס דער
 ווערען געםיהרט זאא רעגיערונג דיזע
 אאע םון אינטערעסען די אין

 פון מענשען םיאיאן 110,000,000
 גאסר םר. אדער רעפובאיק, דיזער
זעאבםטזיכ״ פיהרען דאס זאא פערס

 פון אינטערעסען לואאסען די פאר טיג
 איײ םרן מיטגאידער 3,0000,00ס די

?״ ױניאנס באר
 סאנ״ דיזער אז אפשר איהר םײנט
ײ| םון שונא א איז באענטאן גרעסמאן  ארב

 פארױמנדט ער חאיאה. ױגיאנס? טער
 M זײעד איצ ער אז זא;ט אאײן ער נײן. אז

̂  1אײ דעה זשע װאס נאר םרײנד, כעסטער
« זײ: םון ער פאדערט ?אײניגקײט ; ג י ו א » 

ײ סטרײקם, אפשאפען װעאען ױניאנס  ׳־ •
 געזעצאאזיגהײט םאכט, באיקאטם, קעטס,

תד זייער װערען איך װעא אנארכי, און  ו
ד דיזער אהן אבער םרײנד, ריפסטער  ח

עי געגנער א זײער איך באײב פארםע ^ א  פ
 1אי זעהט איהר װי אײביג׳/ און אײביג
^ אן געזעצפאכער קאוגער דיזער ת מ  א

א׳ זײ נאר װיא ער ױניאנם, פון פרײגד  “ ז
ם קאײנע גאנץ א פאכען ר א פ ע ר  ע״..• ״

מד' ניט זײנען ארבײטער די װאס מיט
 אױס רעכענט םאחמה, דער אין אאיאא װען

 א קאנגחנס אין רעדע באריהםטע דיזע
 ארביײ די אויף חטאים סיט איסטע אאעע

 אנגע• האבען מיר װאס צײט דער אין טער
 אאזו דײטשאאנד. געגען קריעג דעם פיהרט
ר| די װאס דעם אין באשטעהען חטאים  א
שכירות♦ מעהר געבעטען האבען בײטער

 םי־ םון סטאטיסטיק א נעגעבען װערט עס
 ארביי״ ״פארברעכערישע״ די װאס איאנען

 פו| אװעיןגע׳גזא׳ט האבען ױניאנם טער
 חני, םון צײט דער אין אאנד אונזער
 כאנוצט האבען זײ װאס דעם דורך םאחפה

ד דיזע ״ארויםצורײםען״ מאכט זײער ח  ג
 קאנגרעם״י קאוגער דער ווײדזשעס. םערע

^ ״אאםיר אזוי: ארנופענטירט פאן םי  א
 געוחון זײנען ארבײטער די אז צוגעבען

 שכירווו, אין העכערונג די צו בארעכטיגט
 װארטמן־ געקענט ניט זײ האבען אבער

 פאראדל זײן װעט מאחפה די ביז דעם פיט
ן אײן גיט גאר פאאט איהם בער?" ן מ א  די

 װאס די אויױ םרעגען צו פראגע ביגע
 א האשטעןי אעבענס די געהעבערט בען

 ארבײטער דער נאר טײערער װערט
 םיטץ װארטען זאא ארבײטער דער

ך ארבײט זײן פאר פעהר א ^נ  בי
ט ער איז נו, סאחםה.  י}ײ| ני

י r !פאטריאט
זץזער שזי) גיט »ס ר¥נ



כאלשעװיזם,
ג א. m רניזם,  t זאנט *ר ו

 גד־ האס למנין באאשעװמן *דמר
 אמעריקאנער טויט םים׳ן ססראשעט
 בא- ניט װעלען מיר אױב נעםאנגענע

חנן  סטראשען ױניאנם מוני׳ן♦ •יי
 םיד אויב םטרײקס געםעהרציכע םיט

•pfam נ^כגעבען. ניט
 םטראשונ- טויט אנותרע ״םימ

 די רדםלאנד םון צעניז פאדערט קעם
ײאוננ םר  אונ־י דעבס. ױדזשין םון מ

 רואינײ םים סטראשען ױניאנס מנרע
 וועצען םיר סײדען סטרײקס רענדע %.§

/ ען ב ע מ א נ
 וחד אפגעאײקענט ניט iyp ״עס

 די װאם אבענד זעלבען דעם אז רען
 צושמע־ האט האנט םערדערישע

װאשיגג• אין הײזער אײניגע טערט
 דעם אין באטנע א פאאצען בײם טאן

דזשענע־ אטױרני דעם פון װאהנונג
 שטאאטען פאראײנינטע די םון חאצ

 װא־ פון ױניאנס אײבאר די האבען
 זיך אין נעהםען װעאכע שינגטאן,

 באשעפמיג־ רעגיערונג׳ס סך א ארײן •
 אונטערהאאטען אבענד יענעם ׳טע

 פאראור־ דעם פון װײב די מוני, מרס.
 װעאכער װארםער, בארבען טײאטען

 פארדיענסע זײן איצטער דיענט ־
 איסר געװען איז װאס שטראפע.

אהער־ זי איז װאם צואיעב ? םיסיאן
?״ נעקומען צו

 בא- דירעקםע שוין איהר האט ׳אאזא
 פאראן זײנען ױניאנס די אין אז וױיזע,

 באאשע־ און אנארכיסטען סאציאאיסטען,
 שעהנעם א הערט איצטער און וױסעס.

 אייגט יואנגרעססאן דיזער װאס אשון סענה
:אװעין

 נאך װעט איהר װען אז האף ״איך
 איהר װעט מויא דעם עםענען אמאא ;

 מיך — אנארכיסטען דיזע ^אנען
 יונײ אייבאר זײנען זײ צו ניט ארט

 זײ אויב דאס — ניט אדער אניסטען ׳י
פראק־ זײער אױפהערען ^
 אױםהײננען זײ מיר װעאען טיקע |
 האו* איך און המן׳ען. װי הױך אזױ 3

 גאמפערס׳ן מר. זאנעז װעט איהר אז
 זיי־ אויסרײניגן ניט װעט ער אז־אױב ׳• -ג

נעזעצ־״ און אנארכי פון ױניאנם נע
 פאר־ קאנגרעס, דער װעט צאזיגקײט י-

 דאס פאאק, :אנצע דאס םרעטענדינ
איהם׳/ םאר מאן .

געהאא־ רעדע דיזע איז װאס צואיעב
 איהר מײנט קאמרעס? אין געװארען טען

 אײ־ קאנגרעס אונזערע אז װירקאיך טאיןע
 אז נאראנים גרויסע אזעאכע זײגען טע
 גארישקײט די פארשטעהן ניט זאאען זײ
 זאאען זײ װען באהױםטונגען? אזעאכע םון

 גע־ זײ װאאטען נאריש אזוי זײן וױרקאיך
 אונז. פאר געפעהראיך װעניגער םיעא וחןן
 אין אז םורא, שטארק זעהר האבען מיר

 דיזען בײ איצטער, נראדע אטאקע דיזער
 בא־ ןאך ערנערע פיעא א איעגט מאטענט,

 מען אידיאטסטװע. אײנפאכע װי האאטען
 םאםענט פסיכאאאגישען דעם אין טרײעט

 םען כדי ױניאנס די דיסקרעדיטירעץ «ו
 גענען געזעצע מאכען קענען דערנאך זאא
 פראנראם אונטערדריקונגס דער אין זײ.

 דער אז האםעץ רעאקציאנערען םיעאע װאס
 קור• אץ גאר דורכפיהרען װעט קאגגרעס

 אאע סארבאײבעז זאאעז זײ װיאען *אז,
געזעץ, עספיאנאזש דעם פון •ונקטען

 רעדע פרײע #פרעסע פרײע םארבאטענדיג
 דעם חוץ זיך. פארזאמאען פרײעס און

 זאאען קאננרעס דער אז אױך, סך א ײ״יאען
 צונעה װעט װאס געזעצע אזעאכע סאכען

 סך א ארבײטער ארגאניזירטע די בײ מאן
 זיך האבען װעאכע רעכטע, זײערע םון

 גע־ צו ביסעאע א זײן צו ארױסגעוױזען
 אט בתים. בעאי אונזערע פאר פעהראיך

 בעארבײטען דאס מען נעהמט דעם צואיעב
עואם... דעם

 יוניאנס די אז פארענםםערונגען, מים
ארבײטער־ די װעט באיעס״ ״גוד וײנען

 אױספיהרען. גיט גאר אכמןריקא םון שאםט ׳
 הא־ ױניאנס די אז סםײטכיענטס םאכעז

 איז באםבעס די מיט טאן צו נים גאר באן
 דאס װײסען אאע איבערינ. אבסאאוט

 די װארםען צו םרײען יענע װען •צײן״
ס איז ױניאנס די אױף שולד  מיט חי

 אונװי״ דורך ניט און אבזיכטען ^•צפכטע
 די םאר נויםינ דארום איז עס נמנהייט.

 װאס שםעאונג א נעהםען צו •וגייטעד
 איצ- וועאען זײ אז צייגען אײטע דיזע !אצ
 א װיאען. זײ װאס סאן קענען ניט סאד

 איצםער זיד פאדערט שטעאונג ^אמאדקע
 שםע־ טאנהאםטע א אדבײטער. די כמד
 רעטען איצטער אװז קען יאס נאר !אונג
ת גזרו^ מיא •

מעארי נאציאנאלע אזױנס אז וזאס
גל»גץ א. םוז

בײם ®אחזאנדלונגען די ®ון דעגםער אין איצפז איז װאס *ראגע אידי^ע (פ
•ריעדענס״קוןגגרזנם)*

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
June 13, 1919, as required by the
of Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known as the “Trading with the 
Enemy Act.״*

פראגען, םארשיעדענע די צװישען
 גע־ ארדיסגערויוט אעצטענס זײנען װאס

 פריעדענס־קאנ־ בײם םראנט אין װארען
 איצט פארנעהםען און םאריז אין גרעס

 איז אויםמערקזאמקײט, צענטראאע די
 די םון רעכט די װעגען םראגע די אויף
 מינאריטע- נאציאנאאע גערופענע אזוי
 ריהרט יװאס זאף־, א איז דאס טען.

 איןי און פאאיז, אידישע דאס אן שטארק
 װאס ערקאעהרען צו פרואװען דא זועא

אזוינס. מײנט זי
צו־ פראגע די איז ארויםגעקומען

ט פריעדענס־אפםאך דעם איעב  עסט־ פי
 װי םעהר ניט איצם איז עסטרײף רײך.

 ה. ד. אבער, אפאא רעפובאיק, קאײגע א
 צוריק, יאהר א םיט ערשט אײגענטאיך

 אין הויפט־״פותפ׳טע די נע^וען זי איז
 עסטרײןײאונ־ מדינזז דאפעאטער דער

 איפפער־ עסםרײןײאונגארישע די גארן.
 ארומ־ האט װאס אאנד, א נעװען איז יע

 די נאציאנאאיטעטען. סןי א געגוםען
 פארשיעדענע די אט פון װיכטיגסטע

 געװארען איצט זײגען פעאתערשאפטען
 באזונ־ מיט אונאפהעגגיג םאאשטעגדע

 טײא פויאישער דער שטאאטען. דערע
 דער םון טײא א געװאדען איז (גאאיציע)

 אוגנארן רעפובאיק. פױאישער נײער
 גע־ און אפגעריסען אינגאנצען זיף האט

 סאװיעטעך זעאבסטשטענדינע א װארען
 װאס טשעכא־סאאװאקיא, רעפובאיק.

 עסטרײף, צו באאאנגט אויך פריהער האט
 רעפובאיק, באזונדערע א געװארען איז
 באסניען לוראאציע, פראוױנצען די און
 טײ־ געװארען זײנען הערצעגאוױנא און
 ױגא־סאאוױשען נײעם דעם פון אען

 סער־ אײן אויר שאיסט װעאכער שטאט,
מאנטענעגרא. און ביען

 דער אט אןיף אבער קוקענדיג ניט
 װאס פאקט, דעם טיאץ און אפטײאוגג,

 רײך םריהעריגער דער ה. ד. עםטרײך,
 עסטרײןײאונגא־ דער םון טײא דײטשער

 גאנץ א איצט איז אימפעריע, רישער
 מײ 7—6 א באויז םיט מדינה׳אע קאיין
 אין זיד געפינען באפעאקערוגג, איאן

 פעא־ םרעםדע אאץ ג^ד גרעניצעז איהרע
 דא אאץ נאןי זיינען עס קערשאפטען.

 היבשע פארהעאטגיסםעסיג א איהר בײ
 רו־ קראאטעז, טשעכען, פאאיאסען, צאהא

 דער װי אזױ א. א. (אוקראיגער) טענער
 באזונ־ איצט איז פריעדענס־קאננרעס

 נאציא־ אאע די אט צו םרײנדאיף דערס
ניט, וױא ער װי אזוי און נאאיטעטען,

 אין עאעםענט עכנדדייטשער דער אז
 אוים׳ן ווערען פארשסארלןם זאא עםםרייד '

 מינ־ נאציאנאאע אנדערע די פון חשבון
 א אױםגעארבײט ער האט דערהײטען,

 ױעא־ םריעדענס־אפמאך, דעם אין םונקם
 גרױ גאציאנאאע יעדע אז פאדערט, כער
 ידי באנוצען צו רעכט א האבען זאא פע

 אײגע־ די ענטװיקאען שפראך, אײגענע
 אא־ די פון זאא םאוכה די און קואטור, נע

 די אויפהאאטען מאוכה־געאדער געםײנע
 אנ־ אנדערע און שולען פארשיעדענע

 נאציאנאלע דאזיגע די װאס שטאצטען,
 צו נויטיג פאר געפינען װעילען גרופען

שאפען.
עסט־ בײ פאדערט טען אויב אבער

 אוײ קוצטורעצע געבען זאא זי אז רײך,
 די טשעכישע, פארשיעדעגע די טאנאםיע
 פעילקערשאפטען, אנדערע און פוילישע

 ניט איז איהר, בײ זיןי געפינען װאס
 פויצי־ טשעכישע, די אז צאגיש, װי ‘םעהי

 זאלען מדינות ױגא־סצאװישע די און שע
 װעל־ דײטשען, די רעכט זעאבע די געבען

 ע ר ע י י ז אין זיןי געפינען נע
 ענט־ אפםאך דער און גרעניצען.

 װע־ פונקט אזא טאקע ריאאט
 אנער־ ר ע ג י ט י י ז נ ע ג y ג א גען

 נאציאנאלע די םון רעכט די םון ?ענונג
 פויאען, עסטרײך, אין מיגאריטעטען

 און ױגא־סצאװיא טשעכא־סאאװאקיא,
רוטעניען. אויך

 דא אבער זײנען לענדער די אט אין
 אין ביצדמן אידצן די ן. v ד י א סף א

 רוביע- און עסטרײך םשעכיען, פויאען,
 גרופען, נאציאנאאע באדײםענדע ניען

 סינדערהײםען. נאציאנאלע היבשע גאנץ
 גימ. סען וױבאאד אז קאאר, איז טמילא

 אויף רעכם דאס פעאקערשאפטען ע ל א
 אויף זעאבסט־באשטימונג נאציאנאאער

 מען קען אויטאנאמיע, אינװעניגסטער
 אויסנאהם. קײן טאכען ניט אידען מיכ

 אענדער אאע די אט אין װען באזונדערס,
 נאציאנאאע אידען די ן ע ר y ד א ם

אױםאנאסי^
 רy^אטת אן פונקט חגר אט yp»o איז

:Di'iiy די פאר ^ ד אי
 פוי־ און yנישyרומ yבהארציגyאי די

^ן רyטyרDפאר yאיש  נאטיר־ דאס, װי
 זyאyװ זיןי װאאט זײ אײתגן. נים איך,

 די ןyרשטיקyד און האנד רײעפ א האב^
 ווען _ ק^מיי^ כמעט איז עס אידעץ.

— טראניש אזוי נים װאאט עס
שyטש די אויך אז זעהן, צו  ױגא־ און yיי

 iyDip yאכyרו ר,yטyפארםר yסאאװיש
yגעאי־ אאײן צוריק יאהר א מיט רשם 
 ןyטדyפר און רדריקונגyאונט פון זyט

 רו־ און פאאיאקען די אויף זyשטיצ יאך,
 ןyנyרלןyאנ וועאען ניט □in אין רyניyמ
טyר yנאציאנאא די דאס אידען. די פון נ

 געדעכםיג- אםת׳ע וועגע װי באווײזט
 פעצ־ את םעגשען בײ איז עס קײמ
הער.

 די גיט אז הןןםעז, *ו ^בער איז עם .*
 ניס *זררים, רומענײשע און פויצישע

 yדסצאװישpױ איז טשעכישע ױיערע
 אויסצױ געציעען dp װעט רyאפyארויסה
 וחד זיד האנחןצם op װײצ ניט םיהרען.

 באויז א געװען oy װ^ואט איד^. בען
מ, yאידיש ײ ה ענ ^ ג  אפשר ױ^אטען אנ

 גרויס. זעהר געותן גים ןyשאנם yרyאונז
 נאך איז באויז אידעז צו געחנכםיגקײט

^ אזא ניט זyטyאא ) )p v o .אוג־ צו זאך
 פון סרינציפ חנר אט אבער איז גאית זער
 yגאציאנאא די פון כטyר די ןyנypרyאנ

 רyגאיכyאײנציג־ם רyד םיגתגרהײטעז
 נא־ yרטyאאנטaםאר _די tyiŷ צו װענ

^ yציאנאא א ב א ר  נים שארף איז <ואם פ
 פראװיג־ די איז און סטרײרy אין באויז

 פון ןyריסyגB̂ זיד האבמ װ^ס ז^yצ
 ואימפעריע, רyרײןײאושגארישDפy רyד

 האאב־ זyבאאל»וניש npi אויף אויך נאר
^ ז נ י ^ דארט א ע י  אענ־ y^Poy ז

 (ואױנען אאנד יעדען אין רyאב
 סערביע\ אין רשאםטען.yאקyם yמדyפר

 — jynw^i□ אין בואגארען. זײן וחןאזןן
v t \vd\ רומ אוןyגיyרומזגגי^ אין ; ר — 
^ אין ; iiKnyo און ןyבואגאר כ רי  ג

 כמנן װי בואגאחנן. ̂רyאאבאני — אאנד
 גחגני־ yאאיטישB די צוטײא^ גיט זאא

 ניט ן1פײ וחנמ ז,yאנpבאא די אויף זyצ
y:yp| אױסמײדען opn 

yטאיכy פון o r'o y i ŷ פyאypרשאפטyן 
y רעם און אײן אין ^ y t| .אאגד

 ny רםיט?1ת jpo טוט yזש װאס
 ןyרשyבאה ז#א צאנד אײן אז ן,yאויב

^ װ^ט ז,yמcרשאypאyפ yםדyפר די  א
 טעריטארי^ אאנד׳ס ןyדאזיג dpi אויף

 אײבײ אן אויפצוהאאם^ געמײנט װאאט
 און אונמװפריחננהײט yאײביג שנאוז, גע

 און רײםערײע; פאר אורזאכ^ yאײביג
ע די רyאב jyii פאחםות. ^נ שי ר א  פ

^ זאא^ ןyטyנאציאנאאיט yפדyפר ב א  ה
 ̂ןyװיא זײ װי אויט זyבyא צו חנכם דאס
 און שפראף דyנyאײג ̂.y״i אויט

y םון זאיא^ זײ iyn ;כנהגים r 'p□ ניט 
p זײן גיט oyti ט,pרדריyאונט זײן p 

אינטדיגילס. און רײםערײע[ פאר אורזאך
ד און אpריyאס פארװאס אם אנ א ^ 
 Dyi ןyגyװ פונ?ט Dyi אױף ןyהyבאשט

 ן.yםyפיגאריט נאציאנאאע די פון כטyר
^ זײ  אויפ־ אyמיט אאס פשוט dp םו

רד.y דער אויףי שאום □yi צוהאאטען
 די — זײן ניט זאא כ^גשה די װי
 ןyרשטy צום און דערפ^" זyװינyג אידען

ן טאא ^ ^ װ ? > ר י  די אין צזגבען ם
yimy'cnKt ,אנ אן װי אענ^גרyרypנטy 

 אוײ אינוחגניגסטער מיט נאציאנאאיכ^נט,
 רyד פון נונגypרyאנ דער פיט טאנאפי^
 אנ״ yרyאונז פון און שפראד אידישזזר

א^ yרyד אנ אצי ן.yDנטיםאיכקײyאײג נ
#זyסאציאאיסט אידישע yאyפי בײ

ר ע ״ ד ם נ ע נ ע ס ״
ע=ן)ז)י(זעל

ר א. פון ע נ לי ה א װ
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זאגש... םען װ*ס װייש, איך װייס, איך
ן וןז װיים, איד  איז ב*ל*עװיזם :מע

 םון אדן דעמ^קראםיע *ון *אראזװןנוגג א
ם. אםת׳ען ז י ל מ  װאס װײס, »יך »ון ^י

 :םאן «ו םיר חײסען לײם פרומע און גומע
 באלעןןוויסמי־ זיגדיגע מון זיך איםרײסלען

גונד א לאזען זיך געדאנקען, דך
נ  װײס איך ״ילאןעז• רוחיג געחן און אוי

אײך. סים גל״ך עס
אםאל: עם םרעפם ®וגדעסםװעגען

 ידיעה א מאל װיפיןןלמען צום באקום איך
ײן «דן  פיר חמכערם ער אז לזננדלארה ם

ן י  *ון דיחדכעלם. דאס אסאל װיעדער *ו
ך סאלמ עס ד זי לה ד«>ס לעבעדיג סי  װי כי

ס ליעג איך  דדויסען. »ין בעבזננעם די םי
 פאר• ׳•װעבען בליק גײסםיגען &״ן פאר און
 מרעפם — דעסאלם און ■אלאמן. רײכע בײ
ב איך און אלץ אן איך פארגעס — עס  הוי

 די •ארדריק און קאי דזנם אוין״ דראתענד
y אין •ויסםמגן אין הענם rrw o :צען םי  *י

! וחנם באל^ימוויום דער װארם, םןן קז
ן אויב און חר אי ם דאך •י  ךעם »*י| ני

j איז אנמןויק^ אין נ^לאזעװיזם  op•* ~ד*ר

 :יש גאך ה*ש מען װײל ׳£אר
 דער־ גיש אפילו און יא:אז^־;עזעץ,3ע דעם

 באל*זך ארויס איצש שיקש פען װײל ׳אי1
 19 ;אר דוליעב :אר ןןמעריקא, פון װיקעס
שעם. אגדער

 האם עס ײ^ס דעם, אן זיך דעיכאן איך
 װען צען,9ל95 קיעװער די אין ג*;מן5א זיך
 יענע ש2פארכא האבען באל^עװיקעס די

*ש*דמ. -
ר «רײנש  װעגען פרײגד # םײנער פי

:דעם
 פארנאמש הןןבען באל^עװיקעס די *װען

 פאר־ ■אלאצען די פון זיי האבען שאדש,9׳ די
 באזעצם דארש האבען און גבירים די יאגש

קבצגים. די
קיעװער די אין אביסעל זיך עס .סזם

ען װאוינ אלוח א . אי־ «זל«ח8 א געבען י
עכײדער. דער סשה און ׳נוסםער דעד ײ#ן

ײן איבער ארום אױואן ״געהם  פאלאץ ז
ע: אין ברענם רציחח די און ד  פיעל אזוי אי

 האם ער און װעלם דער אוין״ פאראן גומם
op ם איצם ביז  אין זןר קוקש פארזוכפג ני
 דערזעהם און אמיעגלען רײכע גרויסע; די

s tny ^איז. ער פארפיגסשערם <וי איגפ 
 זעהם ״פיעגלען. די כעפ םי« ער ברענם

jjr• דאפ ^ ע ײד  גאלד דאס און ?ילבזןר דאס ן
ײ «ים V’ חןרסאגם »ון ) «יי| 19 ו9?

 ברעכ• און ער «שעכם עלענד. און ארימקײט
לץ.9

װאן כעס... אין איז *אױואן  אין איז אי
ײ צובראנען האם םען װ*ס כעס, לעבעו״ 1ז

p* אין געחאלםעז איהם | o סיג־ אין און 
 גזך און חונם א װי באח^נדעלם סשערגיאז, ־

 ארויס לויפש ער און קדח^ מיש אזיײזש
ן פון ״ ם פאלאץ ז  אוי• בלופדפארגאםענע םי
ם און גען  הארצעז. אין פײער העליאזען א פי
 «ון רוניחח םים ארוים לוי^ט ער אז אירן
ײז ך ששויספו און לאץ9« ז מ צונויןי זי  םי

ן פון ארוים נאײװאס איו װאס מאוה׳ן, ״  ז
אז, זיך דערמאנש לאץ,9■ ײי * tg ז^ידעס די 

 אז אויך, אפפר און ימלאצען אלע פארכאיזגו
ײ ײן געקרײציגמ חאבען ז ען. ז יעזוס׳

 ^לאגפו — fwro'1 #לאגם איװאן ״און
ײן װײל דערפאר, איהם  «ו• איז לעבען ז

ן איז ער װייל בראכעז, ױיל און כעס אי  ו
ד א איז מאװז ^י עוי, » און ז רז  לעבמ און בו
פאלאצען. אין

“9B קיעווער די אין סאר קוםם ״אגדדאס
ד «רײבם — לאצען ײן םי  םען — #רײגד ם
גמחז׳ן.׳״ אזלאג«
ם ער און םרײם®: א צו גאך םיר גי

 פאר־ װעם םען חעלפען. װעם כאם אז ״און
עי װעם • באל*עװיקמס, די יאגען  מ«ח« אונז

ם ען חילן״, באש׳ס פי תלע■״. עלםע1«א כאי
ר ערײבפ #זוי ײן סי קילוו. פון *רײנד ם
ך דערסאן ^ויך װען און  העל דעם, אן ןי

ם סמראאזזגן *ו אויף איד  ב^לאועװזזם םי
עג איד און ר ך ד ם דורך זי  *י ליעכע םי

ײן ם און לעגד^ןחו ם  צום באװויוגדערונג םי
 ס?ךיק»נ?ר9 •יעלחגצדולדיגש

ך 1« | ווימם לויב־ג^אגג^ןנו ?יננ •י ו י
tN.־ ־.•׳ . < a 'V •'i*׳ / »

?v * jn * ie  ? J י י י י י ח
ז מ נ מ נ t«יייד ? אי  r* יס י ג י י י  א

ז ומי׳רמ קײן זען-? מ מ  נויםינ־ חנר י
 זעלבסם־ נאײןאאצ־סולםורעל » תפ קײם

מן שםענזײנ  .pftpc יידי׳*עז דעם פזץ לינ
^ם איז םיר פאר ־ » ז מגי א ר׳ א פ ט פ ע מ ז

ז»ד• ציכע
ע בצויז וועצ איך ױיז  עט־ אויף אנו

עז, ציבע ט מג ^נ מ א צ ע ו  איך, גצױב ו
 אויד אנערקענען םוזען און קענען םע

נים־נאציןואציסמען.
 פשוטער, םון פראנע די כצ קודם

 װיבאצד, נערעכטינקייט. עצעםענםאחנר
 בײ אז אגערתענען, םוו פויצען צםשצ,
 רײנע n חוץ דא זײנען צאנד אין איהר

 םעצפעחפאפ־ אנדערע אויף פ^ציאקען
 ציטװינער דײט׳פען, אוסראינער, װי ,טען
 אנעריןענען ניט זי זןוצ פארװאס א. א.

ט אנעיקענע[ נים ? אידען די אויך  טיינ
 פאררע־ זייז ז*צע! אידען מיר אז ךאף•,
 אצם אדער פאציאקען, אצם ארער כענט

 אדער דײט׳פען, אצם ארער אוקראינער,
 בע־ איז זשע װאם פאר ציטװינער. אצם
 פון טיטגציעד א אצם פינורירען צו סער

 פעצהער־ אויםנערעכענטע די פון אײנער
 דעם םון כױטנציעד אצם אײדער שאפטען,
 דא זיינעז עס אויב ? פאצק אײנענעם

 קע־ װאם אידען, אזוינע אדער מעכ־^ען
 אם אויח ענטםערם י י ו ו צ נעבען נען
 זי־ זײ מען םראנעז,-װאצט בשוט׳ע די

 טו־ א 1אי אריינשטעצען נעדאופט כער
 פא־ זיינעז אזוינע אז האף, איד ז|אום.

 אין עצעפאנטען צמשצ װי װענינער ואן
יארק... נױ

 םראכע ־ נערעכטינקייטם דער חוץ
 װאם זאד, אנדער אז נאך צו אבער ;שוםט
 צעבענם־ פשוט׳ע םיט טאן צו שױן האם

אינטערעסען.
 רד פויצען, וױ צענדעד, אזוינע אין־
 זיד ענםזאנען דאם םײנם א. א. מעגיען.

 באזונדערע אצס אידען די אנערקענען פון
 םארצע־ א אויך םינדעדוזײמ נאציאנאצע

 בירנער־ און מענשציכע זייערע םון צוננ
 םיר, װײסען רוטעניען, רעכם. ציכע
 יאהר םערצינ שוין אידען די אויח ?וקט
 האבען אזוינע אצם ע. ד ם ע ר פ אצם

 קען מעז חגכט. פאציםישזן שום קיץ זײ
 מעז *רויסטר״בען. צײט יעדער צו זײ
?jp אױסנאהם־ מאמגן צײם יעדער צו 

 פויצי־ איצםיגע די זײ. נענען נעזעצען
 חשק שטארקען א אויף האט רענירוננ שע

 די אם אבער ווען רומעמעז. נאבצוםאן
 אי־ די אנערקענען מוזען וועצען צענדער

 גרופע, נאציאנארע באזונדערע אצם דען
נ־ א זוי נחפעךרעכם, באזונדערע טיכ

 מינדערהײםעז, נאציאנאצע ע ר ע ד
 אייסנאהם־פאיי־ און װיצסיר קײז װעט
 מענ־ קענען נים אידעז צו באצוג אין טיק
זײן. ציך

אינםע־ רײז־עטאנאטײטע די אפיצו
 באפעצימרונכ אידישער דער« פון רעסעז
 זאצ מען אויב צײדעז, אוסנעהויער קענען

 חןכט, זעצבע די כעבען ניט אידעז די
 פויצען םעצקערשאפטען. אנדערע זואס

אויב אידען. נענעז באיקאט א אן םיהרט

AMdki|yH י liarיאײ-״ו pn די וועמן חמנס, *אקעדשע 
ס אידען תי א  געגען \vms9t< מגען נ

 דyאב אויב איסי?.99סתנ־9»ױסי »ז«
iŷ פויצען איז אידען דײ 9T ןותא־ זײז 

 גאלמ9נא«י באזונדערע א אלס נתירם
 וחג־ אנשטאלטען, אונערליכע מיט גרופ^

 זייעד iy־:n9T'B קענזק איז־זנז די אען
 Diyceny זיד יוזנאען זײ אז אזױ, לעבען

 לעזyנשםyגyאנטק קענעז בעסער סך א
:yjy; צװײכמנס ב^יק^וט, א — jy îm 

 א פאל) ערגס^ן (אין *נפיהרען יענען זײ
 ווע״ ל9ז וי^ס װירטשאשט, אינדליכע מין
 באײ א פון װעחנז באריהרט וואס ניג

^ איז אלץ װי אבער גימגר ק^ם. כ י  ז
 ניט אצײז זypליא9פ די |y^yii דאן אז

^p צו גאר װאנ^ tŵ pdtm] ב$ײ א 
.? םי ק^ט׳פ^לי

 זיינען זy'באטראכטונג דאזיזמנ די
יאז אױבענאויח, אזוי י ז ^- האב^ . ב  אי

 וױ איד, אסימילאט^ריש^ אזא צײגט
 יאהחח־ ה^וט רyאכy'װvמארשאל^ אואי
 פון ם^חגרוגג רyד iy:yi מפטypyג לאננ

רyד אהן אז כט^yר yאידיש
p די פון נונגypרyאנ v u p נאצי^ונאאy 

^ אין ןyאיד די פאר רעכט צ ױ  רוםע־ פ
,^ י אp־סצאװא9כyטש אז^גר נ  jyiyp ^י
 y כ י ל ר y נ ר י ב yאידיש די אויף

 האםט ?ײן כטyר y ש י ט י ל א פ און
^ ניט ב * ה

 אהן אז שײנט, מיר װ*ס םאר אט
 רyאידיש א איז jyo צו רשיעד^yאונט

 באגרײ iyo דארף ניט, צו נאציאנאליסט,
 אויסזיכט חנר מיט םחנהען זיןי און םעז
ײ רעאעלטורואל־חנגאציא אידישער פח  או

y'o^j^D אוקדאײ רוםלאנד, פויצזגן, אין 
ly ני^ 'iynn, טשyכיyדײטשלאנד, ̂ן 

nDDy, װ. א.^אז. iy:»p^9□ די אױו* ^
 זיף ר^כט די כט,yר yנאציאנאא די

ט באנוצען צו  שפראך, רyנyאײג רyד מי
ױy צו  אײנ־ הואםור, y:yi''K די זyאpנטו
 אויט iyny^ yדאיכyאינ דאס זyרדג9צו

oyi אויט און פארלאנג אײגענעם iy i 
 פון טײא א איצט איז נײגונג, רyנyאײג

yנטארyמyאy די r ^ i y s  y רy^1אי כט 
 ,oysy פון םײא אײן בצױז צו jyo הםטyנ

^ סמיאא מוז ײד ^ דאס א צ אנ ג
 פאר טאםג; צו נעלינג^ נאר dp זאא •
 בטyר די םון iiuypnyi* די פא?ם א

ט yנאציאנאא די םון ארי ײ די ז,yטyמ'נ  א
^ yדיש כ ג ח ע ג נ ײ ר  פארשיע- די און א

ח1אז yנyד  רyאײנ זײץ דאס װעט — ר1נ
 גא:־ דער פאר נצחזנות yoDin: די פון

ש און מענשהייט, רyצ ^ ד אזונ  פאר ב
cy i ש  דאס ly^yii פאר פאא?, זyאידי
 א םון אגפאנג דער מײנען באמת זועמ

y נײמר . ^ a y געשיכטע. זײן אין

!\'..rv. r;TOim

ע פון ם ענ םערחוזנהיי י

 :עכ= קײן גימ עלא£ען וואס די, לע9 צו
 װעגען זאדגען אײן, אין זיך האלשען און

איהם.

 דירה־ דאס איך בזמראהל פרײד מיש און
 ",VI צום ?*וין םיר חאם םען װאס געלמ,

 -9ז איך »ון געחעכערט מאל םיעלטען
:אזוי

 הײג־ איז עס װער קינדער, איהר, װײסט
 אויןי םענע גליקליכסטער דער צײםזגז םיגע
^טענענט״. דער װעלם? דער

 ס״ג׳ װי וױיך איז ער אםת: איז עס
זם  9 װי אזטוםמ קוז^ א װי םעלקען זיך ̂ל

 9 ײי באתאגדעלם װעד® און מצרים׳חונפ
 ייי ער צאחלט אבער דעם אלעם ביי װארים.

א־כאר. װי גליקליך איז און קעניג 9
 אנחויב זעדער גליקליך. א«ז ער יי,

 יעדעז און ®וב יום א איהם כײ איז חוד®
בעל־ א ער איז חודאז יעדען פדן ago עי״טען

mDW.
 איחם סען חעכערט מםדדנמך: װארים

 איו דירח־געל*, דאס ט י נ צופעליגעדװײזע
 הצכערפ מיםעל; ?ימנ&מגן אויפ׳ן דאך עד

א װיעחןר, איחם מעז  דירזדגעלם, ראם י
 גע־ הא® עד װייל ®לץ, נאך זיך ער פרעזזפ

W* רםיע?9עיײ# t9 נאד חעכערען וועם סען 
 אז פרײםם^ א אפענדיג חאמ ער און #מעהר

 קרוב אדעד פרײגד אדער באקאגטען 9 ?יעעם
obp דאס םען ®9ה rm n װ געחןכערמ*,, 
*יעל. אזוי ל9«

jnnov בעל 9 תםיך ער איז
מי חנם יענער פרעגפי — גליקלױ? »יז י

 * םיר צו סריינד סײז ארזױי קזםט
 םיעד, שטארק איז זןו• נאכמיט^נ. שבת

 אאעמאצ, װי נאאנצען, אױגען זײגע אבער
זאך. גוםע א טאן זיך קאײבט רy ווען

 םיקעטס צװײ געקויםט האכ איך —
 םעא־ זyאידיש אין בײגאכט הײנט פאר
ipd, — ר מר איז  איז דאס טודיע. טי

 קומט אדױן ;םעאטער ?אאס צװײםער א
 אינ־ אײך םאר וחנט עס און פאאמ דאס

ם נ א ס ^  און אנצוקוקען איהם זײן ט
גחת. שעפט עד װאס פון זעהן,

 נעהן צו געח מעהר אםיאו בין איד
pw אן אין np\ ט האאסyאטyשטױ און ר 

 אויןי. נ6דוypאyבאם yרyרײכ די דיחגן
 דאם |yoya9 ניט אבער איהם װיא איף

 און מגהן צו אײן שטים איף הארץ.
איהם. דאנ?
yא רyאװ גטpy אויב זײןyר־םאנטyא 

 פאײן שטוא, םון אyנטyװ אוים׳ן הוט און
 שטוא, רyד אפ. רוהט און זיך רp צטyז

 :□־yD א בײ זיף םינטyג זיצט, רy װאו
^ \pipi טזנר. ט ױי  אין pyDCoya צו
 א םיט אyטיש א הטyשט ציכמןר, פײן

y in i□ איבyרדpy סך א מיט yD''ii פא־ 
 דער״ םינט ןyשװארצ מיט ̂םyד אויף פיר
 זyאנטpבא א םון ר״yבאאט״ א מיט בײ
 שעה־ א םאפיר אוים׳ן איז רp י?ער.1םו
 האר. ?אפ yרבארyװאוגד א מיט ױנג רyנ
yאדװער״ זײן ארײן אומעטום שפארט ר 

^ ס ז ײ oy:?'□ ip אזוי ניט ט ^ ) f 
 שוין iyp רy װאס ^i^ry: (ם׳שטײגס

, מיר בײ מאכ^ ^ נ ז י  זאא jy*D װי ב
nyrאיף האר. ?אפ זײן און פנים זײן ן 
pip םאyp איף אז און דעם, אויף אםט 
pip, איך גיס v^ p t h פא־ אויפ׳ן טינט 
n א^ף און פ־יי y r r a מיט אפוױשען dpi 

 טיש בײם ביאד. פאן׳ם םyה:yש
 איהם אויף זיץ איף שטוא, א שכ^גהט

שרײב. און
—היינט? oyey שרײבסטו װאס —

 אויף, זיך הויבט רy פרײנד. פײן גטyפר
 װי ־־inys( שטוא זyדריט םyד טlכiדyנ

\pipנ pyאװ אטyשט גיטא), דרײ
Dyj” o ז אוןyצD בײם םיר מיט זיף 

טיש.
 כייף הyדר ^yiya די pyu* אעג איך

r מיר זיך גאוסט dp אײזם, צו אזם n־jy 
yiyn; צױ און שרײב איף װאס דעם 

?y i''o  ;y:y איטyרארישnyiy^B y םון 
dpi ד האטyשרײב רyס רyװי הנאה הר 
אאײן. שרײב^ פון

 א רוײנט דאס איןי שרײב אך, —
 כיײן םון זיך איןי רyבאגײסט — זאןי!
 פסי־ די איז דאס — ארבײט. רyנyאײג

 צו yפסיכאאאגי װארט (דאס yכאאאגי
pm  ;yoi:yii9 שוין זיך איך האב \92

 גערא־ רyהנyש א פון פרײנד) מײן פון
 א בטyלyג האט װאס װײבעא, רyנyס

 םאוצ־ און אײם yרײכ ןyצוויש טאג בוכ>ע;
 אידיש?ײט נאף זיף זי DPiyn־WD אוננ
הװארטאא. נאכ׳ן און

yאכyאז iy;yn אלץ שרײבסט דו —

מז א  !ןריינד סיין זאנם — ! ז
 מחנטער שםוא דין צו דוקט און

 נ חאיאח, זײןי, םײן אץי — נעם.
 םאר #ש»םערק אױס םאר םאכען

 צו א איז עס אבעד ?'נסטלעוײן,
 דעם אויף אויסצוברענגען או?סוס

טאיאנם.
 וחגר — ניט, םארשטעה איך —

אוםגעדואדיג. ביסעא א
D ער און in i^ y טיט v װי 

קוא:
w ראײyאא פארשםעהסט, — i

ך עםפםינחננען און ת ^ ט א  טאקע מ
 ױי דאחי כיעז און גײסס זyנשאיכyמ

yp ו באשרײמןן, אדן צוגאיעדערמז 
iyo חגם איז ווערם y irn n^ און 

- ־עיקר.-׳ 1סאפמ דעם כDyםארג -a
 נים מיד רy אאזט — אבעד —

pi\ ר אוןyדאס — װײטער. דט " ^ ן ן ־ ז י  א
 די וױםעז ניט ומנם פיזגז אז !או?סדס

y^yi; איזך םיז שאםירדנג^ א^ג די און 
P2, ,ב ראכעyנקשאc^און אײפערזוכס ט 

תם זאכעז, y:^y^ נאך  סײ דאס ;y^ ו
 אנצואוהננ״ איז, רpיy דער ז.yםיהא װי
pi\ שילד צו אוןyדyן דורך ן^ עי ד א  בי

& רyד אין פאר ?וסען װאס זyאיבא חנא  ו
p־H פון וחנאם דער אין איב^ײזױפט i l| 

בײםער.
דשױי^, איר לזעז אשטײגעד, װאס, —

□cm  iy:yii iy ? — פרyד ג - אי עו
שטוינם.
 יאכד»< מיר, זאאען אט װאס? —
tpvnpj פאל דיyמיlyiyn p .;שטיס*אר־ 

 זאא• װאס פאד װאןײאדבײט. און בײט
:װארט, דײן □in ipiyn ז^גען נים סםו m _ _ .. - . . -- - —-- ױף 7 שםיינער דיין א

 םרײנז/ רyבyלי מײן אבער, יא, —
 .םײןיאין גיט דאך iyj^i זאכ^ yאכyאז

 א;י אױס איהם זyכyר איף און !״איין״
 פובאיציםםע!, yבאװאוםט םון אyטyצ

 ױניאךםיחדעד, ״םיהרער yסאציאאיסטיש
פp זײנען װאס yאכyאז איץ yא iםענס . 

jOW\ ny''i p:y dpi װענען זאובען צו
ט אאזט םרײנד מײן “־אב^ \ נאך. ני \

 אבער — ער, זאגט — אמת, אאץ —
 n האבען זײ רצו?yד Dy האט װאס
 די האבען זײ חשבונות, די מיט ןyרyצים

y^y i"H ,ט װאג  גוטס dipװ זyט װאס מי
 נוצען דארםסט רyאב דו כטס.yשא און
 דו אויב הארץ, םyוארl דײן dpi צו

מאהאען. צו ?ראםט דײן אין ,dp האסט
חנן דיר םאר איף־ ^yn אט —  שילחן

dpi ש»פ, כייין םון ביאד *;,אײנפאבסט
^ אן ת׳ וועס״ אן, דאס שרײב ביאד. אט
ט טyװ דאס צו ;nyi טו ײן ני  וױכ״ ז

 האלב־אױס־ ,p'ddh yרyאי'י פאר רyטינ
rwטראכטyג y□  y.

yד רyזיך הער איף און מיי רצעה^ם 
אײן.

 אין רyנסטyפ ;y^ytDyi בײ —
 צװײ שטעה^ ארבײט, איך װאו ׳שאפ

p"2 בײ כיאשינ^. i ^צ אפ^יי• צוױי זי

 און חכם זעלבעי־ דער פר?גם — גבור? א
ײן ן 1אײ האלם ווןןס ׳דעד :איז ענטפער ז  זיי

ס. ח נ; ז ״בענענש״ דער א י  חײנםיגע י
 בא־ גריקליכסטע דאם אי גבור, א אי צײםען

װעלט. דעד אויף שעפלני^ז
 ‘א*געקאלו מיש הויז א 1אי זיצש ער און

ק׳/ טען8פארששא א םים װענט, פעשע סינ  ״
ם װאסער, חײסען אהן און לןאלשעז ןןהן  מי

 אויםגע־ םים םםעליע, ;עפאלע:ער89ד9 אן
בען, חאקםע  9 עפענען «ו םורא האם עוי
ך ציטערט סוזל,  װי־ צ^חלש באקלאכען, «ו זי
ך: בײ םריכם און הייסט םען פיעל גם זי

1לםובח זו
 פון לונגעז־אנצינדונ; באקוםם ער און

בען, גענע9אויסג?ד»ל די  אנ־ אן באקדםם *וי
«־9«״® פפזעז9םארשט דעם פון ?ראנקחײם דער

p דער׳חרג׳עם װזןרט לעם׳׳, • e ׳»םיקער די 
! איהם לען9פ ס9וי םםעליע, י׳ י  בער39P 9 או

 אסת׳ער ן9 צופדידען. איז און פװייס■ ער
ט, ■רץ׳ס אזװוע^לזים באגםאזע  װעם װ*ס ״ני

ײן ל9פ  יע־ י1אוי גוםסקײמ און פרומקייט ז
 אויבערשטעז דעם פון באקוםען װעלמ נער

פרישע 9 פרײםאג יעדען באלוינוגג: 9
פוםעד. םי® בולקע
שיגע איז םענ״ 9י9  דער צײשען ח״ג

^םענענש״.
 םענענמ א אז זיך, טרעםט םעד9ם און

ך לאז■  ארא• געחם און שמן פון אנרײרען זי
ר דדך פון  עד קום® רעבעלירם, און חי״

 װערם און תמובח םו« און ®כל צום צודיק
פ צוריק ^ און גו  אזלע•® ער װי כדעם9נ פרו

ך *׳ן אויס זיך םענח׳® געריכ®, אין זי םי
און גאס אין יסגןף»&זעלם

 דער װערט נעכם ר9י אזעלכע נ$ך היםעל.
 הינשיעע די ם׳»יח, 9 איהם בײ לענדלאד
ײנע אין זעהען קאנורעס  װי אויס אויכען ז

 נאב־ איהם ל9ז מען װיפיעל און פאלאצען.
 זיך װעש דירה־געלש, קײן רעכעכע! ניש דעם

ען, לץ9 איתם ײז װ ס  איהם גים םען ז9 אוי
גדבדי• א

עס. װירקש ויןזוי אש
 טא־ און 1 םענעגם דעם אזי װאויל און

 9 ש9ח ער װייל איהם, איז װאויל «עלט
עז9ז לע9 און פרײנד םיט װעלם ך יג  פאר זי
אידים.

זעחבז: און קוםם
 שירען די געעפענם בריים בען9ד״ גלחים

״ און קלויםשערם זײערע םון  גזך חאבען ז
ר קומם, גם:9ז ח  אײ ו9י 9 חן9 םענאזען יי

ף קעפ אײערע ן9 לט9ש» און •9P ׳בער׳ן  אוי
װײכחארציגען דעם פון םטענדערס הארםע די

1 קריסםום
ך ט9ד» הײלאן י9מעי און  אויס;?ך הוי
 ער און םעג״ען־ליעבע פון סןןהן די הויבען

פיעל* פרומע, איהר קומט, געזאגם: ט9ה
 די אין רוה געפיגט אזן גשםות געדולדיגע

 שוין דאין* מען װעלכע בײדלעה םסקע9לז*9ם
k 1כ*רות אוין» בםילא

 זיך האבען בעל-םובה׳גיקעס גדערע9 און
ײ און גע׳עצח׳ם נג9ל  :באשלאםען האבען ז

̂ר 9 צונויפלעגען םוז מען  דאלאי ן9מילי «ן
ײ כדי רדס,9לענדל ארימע די פאר  לען9ז ז

ען קעכען ײע כוי חײוער. נ
i r] ה חער® צולעצט י אי װעם מען ?9 ז  ג
 װעט םען ײאס דערמיט, גע9פד די לעזען

ױ די באועצען  אין אײנװאויגער לקער9י נ
םראנשןאן, סעלח״פון די און .1«ר»ג*מ

מ װעט מען :איז םען, גט9ז  חא״ מורא ני
 דרויםן(!, אין װערען צו ארויסגעשםעלט בען

ײן פען װעט סאקטיש וױיל  נאחענפ .»זרי ז
 אויפחערןע זיך װעש םען ?9 דרויסען, צום

איחם. פ>)י שרעקען
מו די פון םעלה צװײטע 9 און אג^י P;םי 4 t 

ײז׳ װעט  דירדדגעל® קײן װעם בוען ס9ײ ז
 גערזןמ^ צוריק און צאחלען... דארפען גיט

 עס חלען.9ןי דארפען י» מען װעט אפשר
ן זיך װעלען י  ײידעז*' גע*ינעז מסתםא *ו

 T9 איז לעקשען.9ק און קוםען װעלען װאס
i סם9ל דער אונטזיר פיזלען װעם איחר t) 

 גע־ לע9 ײי אפ״י איהר װעט ״קאלעקשאנס׳/
 נאכ׳ן זכיח די האבען פ״אגשעען אין לענע9ם

 ‘ פאררעכןננ®;-.■; א<ן ל9מעל » באקומען צו ®וים
חעלד. 9 פאר װערען

^ די אדרחא. אגב איז דאש אבעד ׳ ד א י ו ח
ט װעלט 9 װאש איז, ך9ז ן מענימנן מי ן ג י ן ̂  ז

ך ״שענענט״ װעגעז זי
 שטלזגקעז לע9 און איהם באדויערלז לע9
 דער• אין העלזעו• צו איהם הענש די אויס

 .י*ג 'זוי ״טענענ®״ דעם װעיש לײן9 פון
 9 באקומט לעבען ס9י און יצען.9ד» אויפ׳ן

 ם®9ל שװערע די און װעיםה. םאפעלםען
pc 1̂ ׳ לייכט ווער■ דירה״ג^ט :עחעבע־־שען דעם 
פעדעי• 9 װי

 אין ער — גט9געז פריהעי־ װי — און
 קומ*) 9 ײי מעלקיז זיך זט9ל ׳טײג װי וױיך

 ?יד ?ם9ל פצרים־הוגט, 9 װי שםוםם
W 9 חלם־װי9צ לים,9װ 9 ײי םרעםען P  
ד ציחפ און דאקעפעלעד 9 װי קיעגק® י  י

 מ*טל*ן jr»m די יונפער אויס
®p® m זויי 9
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\ can* *ימער tm ,און אנחנחנן 
אד־ ביידע ארבײמ. חנר בײ זיך

שםיה. םון
צוםע־ איך קען אפרײםארס צוױי די

 איײ שװאגערס. צווײ זייגעז וײ
 חאצ־ אנחנרען דעם חײם, םען רוםט נעם

הא־ פאסיליעךלײט, זיינען זיי קעצ♦
H ן  עלטער אין זײנען יויגדער, דרײ צו מ

 זיינען יאהר, דרײסיג און עםליכע פ&
 און ארבײםער ארגאניזירטע מײפישע .

 באלאנגען און ױניאךלײט זײ ויינען דא
אארטײ. דער אן

 זיןי האט עס אז צײט, ערשטע די
 איז שאפ אין און סיזאז דער אעעהױבען

 אפ־ צװײ די זיך האבען ביזי, נעװאחגז
 באגד* די אויף געטאן װארף א דייםארס

 איר װעלן*. הוגגעריגע וױ ארבײט, נך0
 אבער געגרױלט, צוגעקוחם, םיך חאג

 בשעת ניט. זיןי איף ,האב מנױאונדערט
שטי־ א נאןי איז שטיק פון ארבײט מען
 בײ און סענט, עטאיכע נאף ארבייט מאא

 סלעק, גרויסער אזא נאף־ ®אמיליעךלייט,
צוניץ. גוט גאנץ םעגט עמליכע קומען

 דו צו שאפ, אין שטעחסט דו אז
 םיט זײן מוזםו ניט, וױאסט דו צו וױאסט

 געקופען בין איןי אויןי גאײןי. אאעמצן
 נע־ און געוועהנאיך וױ םריהער שאפ אין

 באס דער וױפיעל ״אװערטײם״, ארבײט
 איך םריה װי אבער געװאלט. נאר האט

 איפער שױן איף האב געיןומען, נים ביז
 ״האסט־ אפרײטארס צוױי די געםראםען

 דינער, םאר אװעק בין איף לענדיג*.
פאשין. בײם איבערגעלאזט זײ איןי האב

 איף האב צוריה, נעקופען בין איף אז
 אז און פאשין, בײם געפונען שוין זײ

 זײ זיייגען שאפ, דעם סארלאזט יױןי-האב
 צום צוגעשפידטע װי געזעסען אלץ <אך

ארט.
 שטודירען. אנגעהױבען זיי האב איף

n אױסגעקוקט פיר האבעז פענער צוױי 
 טרייבם ״װאס רױב־םױגעל. וױאדע וױ

געפרעגט. פיד איו האב אזױ?״ יי1
jrn, שאפט וועי אבער נױם. די 

וױל־ אזא זײן דארזי װאס צו גױט? די
 סיזאנען שװערע אזעאכע יאגעניש, חנ
fitti דען כיען קען סאעה? אאנגע אזא 
 סאסם עס װי ארבייט די אײנארדנעז גים
y t װי נאר גיט טעגשען, אעבעדיגע סאר 
 איף וױ און ? באס פאר׳ן זיןי אױנט עס

 זאגט חײם װי איך הער אזוי, ^ראכט
v ti :חאצקאעז

M — נאף טארגעז ארײן כאפ איד ײעז 
 איף װאאט באנדעאאןי, סעטינקע דאםאיכע

 שטאאיארקעס הונדערט בײ *עמאכט י
 כא״כא־כא, װאך. היינטיגע (דאאאר)

 דא־ הונדערם כיאבט שניידער דער וז^פ
 העאד א פאר װאס ׳אױ װאך. א אאר
 אויגען זײ:ע בא־כא. דאס, בין איך

 אין רויב־חיה א בײ וױ ^אאנץ א םוען
צײהן. פרעדיע פויא א וױיזט ער

 נים שוין איז דןאציןעי* אינגערער חגד
 אײפ־ טעהר איז ער און םרעהאיף־ אזױ

 ער ניט. זיך יא:ט איהם ;געקאעהרט
זאגט:
רערפין, ארויס קיטט װאס איז —

 עס ניט. סײ װי סײ סטאיעט עס אז
 כייט טיכי*עוי פון סדרה א אן זיד חױבט

 יקרות כייט׳ן רע:ס הויכע טיט ,יןאײדאעף
 ענדיגט עס וױ גיך אזוי עסענװארג, אױף
געיד, אהן מען באײבט סיזאן, דער זיך
 איז #סי*עק די קוטט עס אז און כח, ךאהז

 לערנען אויסצורוהען, זיף אנשטאט
 קינדער, די ערציהען צו אעוען, צו עפעס,
אוישגע־ ארן צוטאםערט גאי כיען ווערם

טאג. סאמענדינען פאר׳ז זארג פון נאסעז .
מא־ דער בײ זיך שאקעאט חאצקעא

:וױיטער רעדט און שין
 לןיין גענומען ניט גאנצע־־װאף א —

 רעכט ניט אפגענעסעץ, רעכט ניט ׳שײװ
א;גער,ור.ט רעכט ניט אױסגעשאאפעז,

 װי איבײט קינרער, די מיט וױיב דאס |
 א דאאאד הונרערט םארדיען םעיה א |
 קײז ניטא איז סיזאן נאכ׳ן און וואך, :1
נשפה. דער בײ סענט י

 שרײט — חאאג־ביוטער, ׳אויף הער —
 אײס גנב׳ע געה — חײם, איהם אױןי

 גביר. א װערען .װעסטו קאויסטער, א
 םײנט עס װאס דו םארשטעהסט װאס

 גאך :אי ׳אך װאף? א דאאאר מונחגרם
 באגדעיאך גוטינקע םעטינקע, אםאיכע

 װעט הונדערטער דער און מארגען, ®אר
p i !װי ציטערט קוא זײן — פארםוא 
 אין באיה א װארםט ער שכור׳ן, א גײ

ד  ער־ זעהן װאאט ער װי אזוי אופם, מ
m תיב. זיין פאיוזען

ענ־ — זעהסט, דו װי אם, און —
םון ביאד זײן םאאען פריינד מײן

 קראםט בײזע א עפעס האם שא•,
 דארשט פים׳ן מוח חײם׳ס מאר׳שיכור׳ט

ן ן  חאצקעא׳ס שװאכען דעם און געאד (
 רי םון גערויש אין םארשטיקט וחגדט הוא

סאשיגען.
 שפאגט אױף, זיף הויבט םרײנד םײן
םאר־ איד ציםער. איבער׳ן $ן

v *י i א שריימז. סײ\ איז וױעדער

;h * ״
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לווײע. אסתר דר. פון

 איעבאינגס־ די צו נעהערם הםאך דוד
 געשיכםע. אידישער דער םון געשטאאטען

 דער כיט בעשאנקעז איהם תאם נאטור די
 מױ קאוג, שעהן, איז ער האנד. םיאער

 פאאקם־םאגםא* די העאדיש.. זיקאאיש,
 םיט באשעפטיגט סיעא זעהר זיך האט זיע

 ועאטען און העאדען. געאיעבטע איהחנ
 איז נעשטאאטען ביבאישע די פון וחןד

 אויס־ אזא מים געװארען געשיאדערט
 פריםײ איז ער דוד. װי פיהראיכיױיט,

 האנד־ םיעאע :אםיראיף. איז ער #טיװ
 אויסגעקוקט אונז װאאטען זײנע אונגען
 אונמאראאיש. אםשר גרויזאם, הײנמ

 איז אבער צוריק יאהרען טויזענרער פיט
 אײנפא־ — אנדערש בעדדען פענש דע״
 אין קונצען. אהן געוחןן איז ער כער,

 גע־ ביבאישע די זײנען באציהונג ריעזער
 גרי־ םון העלדען די צו עהנאיך שטאלטעז

 הא־ בײ אויך האפער. ׳פאעט כישען
 פענשליכער אין געטעד די זיײען פער׳ן

 און נאטירליף סריפיטױו, געשטאלט
 מאדערנעם א םון אויגען די אין גרױזאם
 אבער געשטאלטען ביבלײטע די מעניטען.

 םון פונקט איין אין זיף אוגטערשײדען
 טוען, לעצטע די געטער. גריכישע די

 איז טחנן זײ װאס און װילען, זי' װאט
 געםײ אבער העלדען ביבלי״טע די גוט.
 דעם פון אויםזיכט דער אונטער זיף נען

 גע־ איז גאט דער גאם. אײנציגען אי־׳ן
 קינדער, זײ:ע װיל און פאראליש רעכט,

 צו דערנעהנטערען #פאלק אידישע דאכ
 טוט דאס מאראליש. אויפהויבען זיך,
 פיט זווזן, געליעבטעך זײן מיט אויף ער

 אויןי האט פאלקס־פאנטאזיע די דוד׳ן.
 צונױפנעגאסען אופן וואונדעדבאדען א

 דוד׳ס הארפאגיע אײנהײםליכער אן אין
 העכערער א צו שטרעבען זײן גױט זינד

 באהא;״ נאטור־קינד, דאס ער, מאראל.
 איגסטינקט זײן װי אזױ, פרויען די דעי־ט

 אײ־ גערעכטיגקײט די איהם. דיקטירט
 באשטראפט גאט דערפון. אפט דעט

 דוד ״טװאכקײטען. זײגע פאר איהם
 אלן פעהלערען, זײ:ע אויס בעסערט אמןו
 םאלקס־פאנ־ די פוחל. איהש איז גאט

 ליעבענדען, א אלס גאט שילדערט טאזיע
 זיײ ערציהט װעלכער פאטער, שטרענגעז

 אין טי: זײ פאײאזט אין לינרער גע
נויפ.

 פאר־ האט שאול קע:ינ אידישער דער
 װעג. גאט׳ס װענ, ריכטיגען רעם לא־ען

 באשטראפט פאטער א^פעבטיגער דעד
 די פארלירען צו איהט פאבט ןיא אידב־

 פע־ װערט ער םיינד. פיט׳ן שלאבםזןן
 ראט־ זיינע איגצרפריעדען. לאנבאליש,

 איהם פאכען צו װי פיסלען, זוכען גענער
 צו םאר איהם יטלאגט פען רענעדיג.

 און שפיעלט װעלבער דוד׳ן, נאף יטיל־עז
 ױגגער דער װאדנדערבאר. אזױ זינגט

 איהם לאזט ער שאול׳ן. באצױבערם דר״
 געגען איהם שיקט ער זיך, פון אפ ניט

 ךאס שלאכט. די געװיגט דוד פײנד.
 מיט צופריעדע;. איז פאלק אידישע

 םען — קעיג, דעם פען באגעגצנט שנ־חה
 טאנ־ םרויען די שפיעלט, פעז אין זיננט

 האט ״שאול :זינגעז זײ זינגען. אין צע,
 צעהן האט אבער דוד גע׳הרג׳עט, טדיזענד
 מאפענט דעם םון גע׳המ׳עם״. םײזעגד

 פאר־ ארן דוד׳ן םאר פורא שאול האט אן
 אבער איז לעצטען פיט׳ן איהמ. פאיגט

 םאלק, אידישע גאנצע דאס און גאט
איעכ. שטארק אזוי איהם האט װעלכעס

 םון װערען פםור געװאלט האט שאול
 דעם געגען געשיקט איהם חאט אין דור׳ן

 דער״ איהם װעט פען אז האפענדיג שונא,
 איהם האט עד שלאכם. אץ הי־ג׳ענעז
 א פאר טאכטער ע^טערע זײן צוגעזאגט

 אײן געהאלטען בלויז האט שאיל פדוי.
 גע־ האט ער —־ װארט זיין םון ט'־ל

טאנטער זײן ;שלאכט אין דוד׳ן שיקט

 אן םיט געםאכט חתונה ער האט אבער
 אנ־ אן שאוא׳ם םיכא, אבער אנדערען.

 תד׳ן. געהאט איעב האט טאכטער, רער
 האט ער ווען דערםרעהכ^ זיף האם שאוי

 םארגע־ האם ער בשורה. די דערהערט
 די םיט שלאגען צו זיך דוד׳ן לעגמ

 100 ברענגען איהם זאא ער און סלשתים
 ער װעם דאן אאגער, םיינד׳ם םון קעב

 שאול םאכטער. זײן אװעקגעבען איהב
 אין םאלען וועט דוד אז געהאפט, האם

 אויױ געוועז אבער איז גאט שלאכט. א
 גאנ־ א ארויס איז ער און זײט דו־־׳כ

 האט ער — מעהר נאך םײער. פון צעױ
 האט שאול װי פעהר ׳ר,עפ 200 געצראכם

 איהם ה#ט שאוצ פארלאנגט. איהם פ*ן
 װעא־ טאכטער, וײז אװעקגעגעבעז אר<א

 הע'"־ רעם געהאט ליעב שטארק האט כע
דוד. שען ד

 בא־ ניט אלץ אבער זיך האט שאול
 באפרײען געפוזט זיך האט ער רוהיגם.

 געזעהן ער האט איהם אין :דוד׳ן פון
 אי; נידערלאגעס, זײנע פון אורזאכע ד•

 אונטערגאננ. זײן געזעהן ער האט איהם
 צו זוהן זײן געהײסען אלזא האט ער

 אבער איז זוהן שאול׳ס דוד׳ן. הרג׳ענען
 ער פרײנד. פערזענליכער דוד׳ס נעװען

 געהאט. ליעב זעהר שװאגער זײן האט
 װעגען דוד׳ן דערצעהלט אלזא האט ער

 גע־ האט לעצטער דער און נעפאהר דע•
 גע־ האבען םרײנד זײנע ״פיס״. פאכט

 דוד׳ן ז*ל ער אז שאול׳ן, אויף װירקט
 אהײם. געקופען איז ער באכנאדיגען.

 אונ־ םארפאלגט װיעדער האבען שאול׳ן
 װיע־ זיף האט ער און געדאנקען, רוהיגע

n n אבמר וױיב זײן דח־ץ. צו גענופען 
 דוד׳ן האט זי געראטעװעט. איהם האפ

ניט הײנט װעסט דו ״אויב :געז^גט
 שםאר־ פוזען פארגען װעסטו אנטלויפעה

 ארויםגעלאזען איהם האט פיכל בע;'/
 דאן אנטלאפען. איז ער און םענסטער םון

 אװעק־ דאס געטשקע, א גענומען זי האט
 צוגעדעקט עס און קישען א אויוי געיעגט

 געשיקט האט שאול ק#לדרע. א מיט
 זאגען, געהײסען האט םיכל דוד־׳ן. נאך
 קע־ דער האט דאן קראנר,. איז דוך אז
 בעט פיט׳ן ברענגען געהײסען איהם ;יג
 דאז ערשט דער׳המ׳ענען. איהם און

 שאיל אפת. דעם ענםדעקט פען האט
 פאר מאכטער, זײן בײ געפרעגט האט
 איהר אנטלויפען געהאלפען האט זי װאט

 פארענט־ זיןי זי האט פאטער׳ל״שונא,
 געסטרא־ זי האט דוד אז זאגענדיג פערט,
 װעט זי אויב דער׳הרג׳ענען, צו שעט
אפלאזען. ניט אייזם

 זיןי האט פענשען זײנע פיט דוד
 זיןי האט דא םעון. איז אױסבאהאלטען

 װעל־ נבל, מאן רייכער א זעהר געפונען
 אין געשעפטען גרויסע געהאט האט כער

 און שלעכט געװעז איז םאן יער כרכל.
 גע־ אבער איז אבגיל װײב זיין קארג.

 האט דוד שעהן. זעוזר און סלוג װען
 זײנע געשארען האט נבל אז געהערט,
 צו געשיקט האט און כרםל איז באראגעז

 זא־ געהייסען האט ער מענעד. 10 איהם
 הא- טענער זײנע פיט דוד אז נבל׳ן, גען
 זאלען פאסטוכער זײנע אז געזעהן, בען
 זאל פיה זײן אז געקריװדעט, ײערעז ניט

 געבע־ האט ער געפאשעם. גוט װעיען
 עסענ־ פענער זײנע און זיר פאר טען׳

 גאר האט אבער םאן תארגער דער װארג.
 ניט װײס אז זאנענדיג, געגעבעז, ניט

 אז און זיינען, אײט זײנע און דוד וועי״
 װעלכע אלעםען, הארטענעז ניט קען ער

 האט דאן בתים. בעלי זײערע םון לויפען
 גע־ םיט מאן 400 נעשיקט איהם צו דוױ

 דער־ אבער האט הירט א נבל׳ס װעהר.
 געװאלט וזאט דוד אז םרוי, זײ; צעחלט

w נבל׳ן m,\ לעצטער דער װײל און 
אנ־ איהם ער װעט ״ױנג גראבער א איז

:קול זײן איך הער שפעטער וױילע
 צו גענופען וױעדער זיך האסט —

 ברענגט איהר ? ליעבעס״געשיכטען רײ;ע
 (״איהר״ ׳ וועלם. דו דעם פיט אינטער

 שעהן־שדיײ אלע אין פיר דאס ער פײנט
בער).

 איף זא; — פרײנד, זיד, בארוהיג —
 אוג־ גיט װעט וחנלט די וױיף. איהם

 װײלע א נאןי *עדוצד האב טערגעהן.
 אויס״ שױן װעט סעז ײײצע. א נאר און

 M וועט װאס פיםעל, א עפעס סלעהרעז
 זיך יאגען דאס .און שיכרות די שאפען

 ניט זיןי וחנם דא אויב און געלד. נאכ׳ן
 שכל לערגמן פען װעט חבם, אזא געפיגען

 n נים, ױןי וארג ים. וײם יענער םון
 איג• אנדעחנ און סלײדעריאיגדוסםריע

y וועצען דוססריען i .ױספרעסעך*,

 געזוצן וײ זײנען םאצמ זײן און דוד אז
 זײ וואו םעאחנר, די אין ניצציך זעהר

 האט tin םיה♦ די געאאשעם האבען
 צװײ ברוימ, צעבצאד 200 גענוםען אמיל
 גאראנען, אויםנעקאכסע 5 ״װײז הרוגען

 ראזיגקעם־קױ 100 םעהצ, פעםטלאך 5
 דאס האט פײגעדקוכען״און 200 ׳כעז

 אויןי זיד האט זי עזעל. אוים׳ן געלעגט
 איז און עזעל אוים׳ן. אוועסגעזעצם אליין

 מאן איהר זאגענדיג נים אוועקגעםאהרען,
pp האס וועג אוים׳ז דעם״ ותגען װארט 

 פאר־ זיף האט זי דוד׳ן. אנגעטראםען זי
:געזאגט האט און איהם פאר נט בו

שולד. טײז איז עס הערר! ^טײן
 אויע״ דײנע פאר רעדען מאגד דײן לאז
 טאגד. דיין םון ווערטער די הער און ׳רען
r רארפםט -ו v :אוי^ האבען פא״איבעי 

 נבל׳ן, פאן, נידערטרעכםיגען יעזען ד
 האב ^בער יר’% נאר. א א״ז זןײ ־ױיצ

 ה^שט דו *תלבע מענשעה די געזעהן ;יט
<ר געשילט.  י.אט יאט רער־ מײן #\-

 און בלוט פארגיסעץ צו םארהינדארט דיר
 אײגע־ דיץ מיט העלפעז זיף װעסט דו

האנד״... :ער
 איבערגעגעבען איהם האט אבגיל

אס  געבענשט. איהם האט און עסענװארג י
 ער װאס צופרידען, זעהר געװען איז דור
 פאר״ צו געצװאוגגען געװען ניט איז ער

 גע־ אבגיל׳ן צו האט ער בלוט. גיפען
 ;הויז דײן אין שלום מיט ״געה :זאגט
 צױ שטימע דײן צ׳ו זיף האב איןי — זעה

 װען געזעדזך. דיך האב איף און געהערט
 גע־ זי האט אהײט, געקומען איז אבגיל
 שמחה. גרויסער א ביי מאן איהר פונען

 אויח געטרונקען. און געםרעסען האט ער
 דערצעהלט. אלעם איהם זי האם םארגען

 םארדרא- שטארק אזוי איהם האט דאכ
 און געװארען לןראנח איז ער דאס סען
 װען געשטארבען. ער איז טעג צעהן אין
 גע־ ער האט דערהערט, דאס האט דור

 האם אדן צייםע זײמג אבניל צד שײןפ
 צו חתונה איהם מיט פ^רגעלעגט איהר

 ״און אײנגעװיליגט האט זי האבען.
 זיןי האט זי געאײלט, זיף האט אבגיל

 פיט״ האט זי עזעל, אוים׳ן אװעקגעזעצט
ו מיט גענומען י  זיײ זײ און מײדלאןי 5 ז

דוד׳ן״. נאכגעפאהרעז אלע נען

 אנ־ און ליעבעס די טיט נאר איז שױער
 םא־ און מוטשען װאס געפיהלעז, דערע

 װע- זײ גײםט. פענשליכען דעם טערען
 הארטשען און ?נײטשען נאןי זיד אען

 װעט עס צו וױים ווער איז לאנג, לאנ:,
סיןי... א איז עס ווען נעהפען
 דאס זאל דאגה צעצטע די אה, —

 -םײן םרעהליד ווערט — וײן! נאר
 מיך ארט דאס דו, זעהסט *— םרײנד,

 דײן םארטיג סאך איצט ניט. גראד שוין
 איף און לעזער דײנע םאר סטארי״ ״לאװ

שייװ. א נעחמעז ארײנכאפען זיף וועל
 אן זיך לעהן איך אוועק. געהם ער

 וועגען טראכט און שטיל םון וועגטעל אן
 אוים־ ענדיגען םון אבער זאכעז, אלערליי
 שױן איף האב ״צאודסטארי״ די עײיבען

נמטראכם. ניט אװענד יעגעם
v>>j

 צײט לאנגע א געװען שוין איז דוד
 ער איז בײנאכט מאל אײן קעניג. דער

 ער פאלאץ. זײן פון דאןי אויפ׳ן ארויף
 זי זיף. באדט פרוי א װי דערזעהן האפ
 אויס״ האט דוד שעהן. זעהר נעװען איז

 פון פרוי די בת־שבע, איז זי אז געפינען,
 מד איהר נאף האט דוד החתי. אוריה
 ״ זי געשלאפען. איהר מיט איז און שיקט
 האטיזיןי און גערײניגט אבער זיף האנ•

 אבער האט דוד אהײם. צוריקגעקעהרט
 פרוי. א פאר בת־שבע׳ן נעהמען געװאלט

 צום מאן איהר געשיקט דערםאר האט ער
 בא־ א געגעבען האט און שלאכטפעלד

 געםעהר־ די אין שטעלען צו איהם םעהל
 בת״ געפאלען. איז ער פלעצער. ליכסטע

 וחנן מאן. איהר באוױינט האט שבעה
 גע־ זי דוד האט בארוהיגט, זיך האט זי

 גע־ ניט האט נאט םרוי. א פאר נומען
האגדלונג. דיעזע םעלען

 נביא דעם דוד׳ן צו געשיהט האט גאט
 אזא דערצעהלט איהם האט װעלכער נתן,

 גע־ האבען שטאדט אײן איז געשיכטע.
 געװען איז אײנער טענער, צוױי װאוינט

 ארעם. זעהר צװײטער דער רײף/ זעהר
 געסט, געסופען זײנען רײכען צום װען

 םיח זײן קוילען צו געזשאלעװעט ער האט
 מא| ארעמען בײם צוגענומען האט און
 גע־ איז דוד שאף. אײךאײנציגעס זײן
 אז געזאגט, האט און זיף אויסער װע;
 דערפאר. שטארבען םוז מאן רײכער דעי־
 אז געזאנט, הנביא נתן איהם האט דאן
 עי סאן• רײכער דער דאס איז ׳תד ער,
 « איז פארסעגען, םיעצ זזאט רײף, איז

 דאם און וױיבער. שעהנע האט קעניג,
 דער׳הרג׳עט ער װעניג, איהם איז אלעס

 װײב• זײן קריגען צו אום מאן בת־שבע׳ם
דערםאר. שטראםען איהם ײעט גאט

 געװען איז ער אז אנערסענט, דוד
 זײ| איהם. םארצײזזט גאט אונגערעכט.

 שטארבט בת־שבע׳ן םון קינד ערשטעס
 געװען איו דוד טענ. 7 םון עלטער אין

 געװא־ איז קינד דאס װען זיך, אויסער
 אײן אין געהאלטען האט ער ?ראנק, רען

 געװיזען ניט ?ײגעם זיף חאט םאכטעז,
 גע־ איז הינד דאס װען אויגען. די אוייי

 און עסען אמעהויבען ער האט שטארבעז,
 םאםטען םיט מענשז. םים םרעםען זיןי

 בײ רחפים בעטען צו געפײנט ער האפ
גאט.

 םיט בת־שבע׳ן. בארוהיגט האט דוד
 גע־ זי האט שפעטער צייט שמיקעל א

 געחײסען האם װעאכער זוהן, א בארען
 נעהאם• ציעב איחם האט גאט שלפח.

 שלמח קינםטיגער דעד געומן איז עד
חםלןי.
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ןואס נעהם
ס)• ו ל (ש

!הונד דו ן. ע ב ע ל
ך ניט !דיר ניב א׳ך  קענםטו בעםלען דוו

!געוױנען סיר בײ עפעס
ש ם ט א !חאום « טיר ניב י

!הענד מיינע שםארקען זאל װאם חלום א
ן ר א ע ד נ • ע. ם י ט ש א בי א

 א טאנ .דעם מאכען צו אום ליעבע םעל
!שרעקאיו װעניגער ביםעל
ע א ט י ר ־ . ז ע מ י ט  א בלױז ש

 םנוחה! א-־ביםעל כאטש רוה, ביםעלע
 דעם װענען טראכטעז צו צייט ב־םעל א

 נעטרא־ װערט װאס גראז װענען און ים
װינד! פון נע;

!הארר י. ו ר ם א
קאנמשיק. זײן מיט זי טלאגט (לעבען

 צוריק זיך ציחט לעבען שרײט. פרוי ךי
< » טיזנצעז *ן הויבם ארן ךײ, ןםו  י

 װיל־ אלץ װערט טאגץ זיין טאנץ. ועען
 ער שלאגט װילה און בייז לאבענדיג דער.
 “פ* אײניגע םעגעען. די ראפניק דעם מים
 םיט קאליקע * דער^םיקט ער טויט. לען

 פון זײ ער פאויטרײנט ענדליך העגד. זײגע
 איר פ*ראויס. זיי י#געגדיג ביהנע, ךער
 קרעפטען לעצמע זייערע מיט שלעפען גיג^

זיך). מיט קערפערס *םויםע די
ע ט י י ו ו  ?ײ (װען ל ע ד י י ם צ

 באחעלטע־ זייער פון ביידע זיך באװײזען
 זעהן ניט קײנמ*ל וױא איך אה, ).סני

 זײ װ**ש פ$ים, זעאבע ד$ס איהם בײ
!געזעהן ה^בען
. ע ט ש ר ע ל ע ד י י  װעסט דו מ

 איהם פאר װעסט דו סײדען זעהן ניט עס
ם קײנסןדל זןרלסם לןנתן.  אויןז פאללן ני

!קעניגין קאײנע דו ק:יע, די
ע ט ײ װ . צ ל ע ר ײ  איךװעל מ

 קגיען. ניט רןײגמ$א ן ע ב ע ל פאױ
 איך װעל םעסט און אױסגעצױגען גלײך,

 דו וױ אזױ פונרןט שטעהן, איהם פאד
 ז*־ װעא אץ־ און געלערעגט, מיר האסס

 האלז־ א נ$ך מיר ״ברע:: :איהם צו גען
— לעבעז״ באגד,
 מוז איך ל. ע ד י י מ ע ט ש ר ע
 איך װײלע. א^ אױף אװעקגעהן איצט
 װאפ ׳נ*ס פארגעס קומעץ. צוריק װעא
א:.) (געיזט אנגעזאגט. דיר האב איך

 װעא איך ל. ע ד י י מ ע ט י י ו ו צ
 חערט ביהנע דער (פון — זאגען איהם צו

 מײדעל צװײטע די שטימע. לענען׳ס ?יך
 לע־ חענד. די מימ געזיבט דאס םאישםעלט

אן). קומט בען
! שקאאף א• ע ד י י מ ע ט י י ו ו צ

 רוי־ דעם מיט לײט די האכעץ וױא א*ך
 צו צו יןומם לעבעז (װען !צםיין’ טען

 קײט די ארוגטער זי באפט הננעה׳דיג, איהי־
 אן (נאפט !דאס און הזןלז). זיין פ.־ן
 פרן ריגגעל א אראפ שלעפט און האנד זײן

 איהר. פאר זיך בוקט ׳נז־לאן* דער פינגער. א
 עש װאו ארט, דעם יף או םאלט בליק איהר

 זי און קערוערס טויטע די געלעגען זײנען
ציםערם).

V ? ב V \ און קאפ דעם אויף (הויבט 
 vםרן בליק• דערשראקעגעם איהר דעיזעהס

 שטופענװײז זיך בײט אן מ^נזענט דיעזען
 ש,*ן װערט ער ביז איחר צו באגעחםונג זײן

פאר טורא האסטו םיראן). א יפקלאף א

י ע ט י י ו ו צ ע ד ײ נײן. מ
 פיעיע פאראז זײנען עס ן. ע ב ע ל
םורא. פייר פאד האבען װאש

זײ־ עס א. ע ד י י ם y ט ײ װ צ
זיך. שרעקען װאם פיעלע פאראן נען

 ביזט דו ל. ע ד י י ,ס ע ט י י ו ו צ
יטקלאף. א ײי כיעהר ניט

װע־ אטאל. קען שקלאױ א ן. ע ב ע ר
הארר. א רעז

ט װ צ . נײן. י. v ד י י מ ע ײ
— װערע; נאך קען איך ן. ע ב ע י

ע ט ײ װ  ביזט דו ל. ע ד י י מ צ
יצקלאױ. מיין

 געװען װאלט איך װען ן. ע ב ע ל
— הארר דײן

 ע ס י י ו ו צ
 *״קלאזי. א

ן. ע ב ע י

ביזט דו א. ע ד י י מ
♦

 געװען װאאט איך װען
 גוט; געװען דיר צו איך װאלט הארר, יײז

מהען.. זעהר ביזט דו
מ מ ײ ח  אזזל ל. ע ד י י מ צ

!*עעהן אזוי ביזמ דו |. ע ב ע י
 קרױן מײן i ל. v ד ײ מ ע ט ײ װ צ

: • ^זעהז. אזוי סיר עס מאכט  אםילו זאלםם דו ווען ל ן. ע ב ע י
 דײן׳קא■, סון קתין דײז •איאפנעהםען

דוועסטי י מעהן. וײן נ
ץי י ג י J ד ײ מ V ט ^  v וו^צ דאס י

*T >גי

 װי שעהן אזוי ביזט דו ן. ע ב ע ל
 אויפ׳ן עפעל אז פון פנים רױטליכע דאס
 ;קרק א איהם אויף גיט זון די װען ׳בױם

 טיײ קאײנער דער װי שעהן אזוי ביזט דו
 ליליעך האלט װאס װאלד אין װײט כעל

 אזױ ביזט דו‘ הענד. זײנע איז קנאספעז
— ?ןעהן
 זוך י(« ל ע ד ייי מ ע ט י י ו ו צ

 איך דאס װיל ער אז דענק, איך זעלבסט).
 זא־ איהם עס איך װעל שרעקען, זיך זאל
 מענער די אז געהערט, האב איך גען.

 מורא, קײן ניט האב איך אזוי. זײנען
 איך אז ץאגען, אומישנע װעל איך אבער
האבען. הנאה זאל ער כדי זיך שרעק
מיר? פאר פודא האסטו ן. ע ב ע ל
. ע ט י י ו ו צ ל ע ד י י יא. מ
? פורא האסט ן. ע ב ע ל

 איך ׳יא ל. ע ד י י מ ע ט י י ו ו צ '
זיך. ׳שרעה

ע  גוט. איז דאס אה, ע ב ל׳
ע ט ײ װ  זיך (צו ל V ד י י מ צ

ו זעלבסט).  איך אז געװאוסט, האב אי
 !פארגניגען פאר^אפען׳ איהם קענען װעל

 װערטער, 1אי באשאף איך װאס אלעס
 האט קערפער, מײן אין ארײן עס געהט

 אבער — שרעק א װי פונקט געזאגט, זי
 אונ־ דאך איז עס ! ניט״אלעס װײסט זי

 און װיסען! אלעס זאל זי אז מעגאיה
 פאר־ צו םארגנעעז איהם סט אזוי איז עם

 איר !לײכט אזוי איז עם ארן — שאפעז
 איך ניט. מורא יוײן איהם פאר האב
 האב איך דאס ט ג א ז ע ג בלויז האב

מורא.
פ װילפט : \ ע ב ע ל ארונטער• גי
? קאפ דײן פון קרוין דײן נעמען

ע ט י י ו ו : צ ל ע ד י י נײן. מ
שע־ קײן נימא איז עס :ז ע ב ע ל

 פליהענדיג האד פרױס א װי זאך נערע
 אונטער האר דײגע זעה איך וױנד. אין

 געװעז װאלטען האר דײנע קרױן. דײן
 צױ זײ װאלט װינד דער װען פראכטפול

פליגלען. זײנע אױף טראגען
ע ט י י ו ו ל צ ע ד י י  (נעמט מ

«s*n אויף בלויז איז דאס : קרוין) די
וױילע. א

: ן ע ב ע ל
עענע.

 ע ט י י ו ו צ
 י|ען עס - : זעלבסט)

— באנארײטט זיך
פרישע א װי ביזט דו : ז i ב ע ל

 בײ• זײגע טיט פארבלענדעט װאס בלום
פויגעל. דורכפאיהענדעז א קאלירען טענדע
 ה,אס זי :ל ע ד י י כי ע ט י י װ צ

אי איך אז נעזאגט, — נים ט
א וױ פונקט ביזם דו : ן ע ב ע ל

 הוי־ האד די־ינע פױגעל. דורכפליהענדער
זון. דער איץ פליגלען װי זײך בע;

ער : ל ע ד י י פ ע ט י י ו ו צ
געסא;. ניט שאעבטס קײן פיר האט

פונקט איז קדוין דײן : ן ע ב ע א
 געפינס כיען װאס יטטײנער טײערע וױ

 טען װאס יטיפען שפאנײטע אאטע אױף
 קען ים. פון גרונד דעם פון ארוים הױבט

? קרױן דײן זעהן אץ־
(וױיזט : א ע ד י י מ ע ט י י ו ו צ

 איהר פארזיבטיג האלטעגדיג ל״רוין, די איהם
 *לוצלוגג איהם, צו אויסגעשזטרעקט הא:ד
־ נײו : חרםה) זי האט ׳י

האאטען זי מיר אאז : ן ע ב א״ע
 צוריה דיר זי װעא איך פינגער. מײנע אץ

אװעקגעבע;.
ניין^ : א ע ד י י מ ע ט י י װ צ
צוריק־ דיר זי װעא איך : ן ע ב ע א
נעבען.

ע ט י י ו ו : צ א ע ד י י אויב ט
 — צוריק אפנעבען זיכער םיר װעסט'זי דו

ן ע ב ע דײ• : קרוין) די (נעמט ל
 א אהן הערליכער שענער, זיינען האר נע

׳ קרויז). די אװעק (שאײדערט קרוין
ע ט י י ו ו : צ ל ע ד י י װאס ם

? געטאן האסטו
 <טפאס. א באויז איז ,^נס :ן ע ב ע א

ע ט י י ו ו : צ ל ע ד י י אבער מ
 — פארשפראכען מיר דאך האםט. דו

שפאס. אויף •: ן ע ב ע א
 —אבער :א ע ד י י מ ט.ע י י ו ו .צ

: . ן ע ב ע םיט לאך \ כא כא, ל
! שפאם פיינער א מיר.

ע ט י י ו ו ל צ ע ד י י (לאבם, מ
ס^רציםערםע). -א זי ווערם דעיגאך

 אויפגעלעג®): גום (זעחר • ן V ב ע ל ־
דו ביזם דו מיר. פאר מאנץ  ביזט ױנג׳

מאגץ־ו גליסאיך.
: ^ ע ד ײ ם ^ מ ײ װ  װא צ

? *\יםדר'<ז& םאנצען םײן
םריהליע, איז עם אז ;ן v ב ע ל

 ניט. מורא קײן האב
איך : א ע ד י י מ

דיר צו זײן װעא איך

א : ל ע ד י י ט

דו

א זעהר ביזט דו יא,

א ע ד י י  זיו (צו מ
האב איך אז זײן,

יי ׳ •
w *ו »ח

 צו ווילד זיך רייםענדינ טייכלץך, ײ«כטע
זניא,יפא ש־ז  הינטער ים.'«ז bjn סיט יי

 « פארגרײטערן אין «יך 6האל לבנח דער
 .אין או און א.בלום, פון קנאםפע װײםע

 ױננע א שלאםט צימער פארמאכםען א
 אויםנעװעקט ה^ט 1זי די אז י מײדעל.

י- : — איהר
ע מ י י ו ו ל צ ע ד י י  (טאנצם ם

 םורא זי חאם צוערשזט זאכען• ן>לע דיזע אויס
 און זיך u פארגעסט דערנ^ך איחם, פ#ר

איצט אוז : פארלאזענחײט) אין טןןנצם
קרױן. םײז צוריח םיר ניב

װי מײדעא שענע אזא : ן ע ב ע ל
האבען. ניט קרוין קײן דארף דו

איך :ל ע ד י י מ v ט י י ו ו צ.
דיר^ פאר מורא האב

מיר! פאר מורא האסט :ן ע ב ע ל
? געטאן דען דיר איך האב װאס

אין־ : ל ע ד י י מ ע ט י י ו ו צ
ניט. װײס

: ן ע ב ע ל
 ע ט י י ו ו צ
זיך. שרעק

: ן ע ב ע ל
האר. גוטער א

 ע ט י י ו ו צ
! ? הארר

הארר. גוטער א :ן ע ב ע ל
ע ט י י ו ו ל ^ ע ד י י  מ

שקאא^י. מײן ביזט
כיעהר שױן װעא איך : ז ע ב ע ל

זײן. ניט שקאאף דײן
ע ט י י ו ו : צ א ע ד י י האט מ

 טאחע עס איז ? געהאט רעכט טאקע זי
? אמת

? זאגסטו װאס : ן ע ב ע ל
גאר : א ע ד י י מ ע ט י י ו ו צ

— ניט
רופען מיר םוזט דו : ן ע ב ע ל
* הארר.

v ע מ י ײ נײץ. ־?׳ ל y ד י י כו ו
טאן. ניט קײמנאא איך װעא דאס

 פון איחר אויף (קוקט [ V ב V ל
מיר רוף : בליק) קרומען א מיט זײט

דיר. צו גוט זײן ךיא װעא דאן און הארר
נײן. א: ע ד י י ם ע ט י י ו ו צ

ניט. דאס קען אץ־
קאג׳ זײן אויןי (חויבט ן ע ב ע א

 איהר, צו לאכט װעג, אויפ׳ן ליגט װאס פמזונן
דאן און : ראפניק) מיט׳ן גזיך ׳םפילענדי

צ^דיר. גוט זײן איך ײעא
ע ט י י ו ו : צ א ע ד י י מײן מ

— הארר
שען. קאינגט עס : ז y ב ע ל

ע ט י י ו ו : צ א ע ד י י דו מ
— געבען םיר װעסט
! כיטרע ביזטו אוי, : ן ע ע-ב ל

 בא־ איך װאס דאנקבאר זײן דארפסט דו
ניט. דיר שטראוי
דו : א ע ד י י מ ע ט י י ו ו צ
? שאאגען ניט מיר װעסט
ניט װעםס דו אויב : ן ע ב ע א
— פאאגען

ע ט י י ו ו א צ ע ד י י  (שעפ־ מ
— יטאאנען ניט װעסם דו : טשענדיג)

פאר קניען מוזט דו : ן ע ב ע א
מיר.

נײן. :א ע ד ײ מ ע ט י י ו ו צ
 ?#:־ דעם אויף (חויבם ן V ב ע י

p'.ru, שזלא ײעלען איהי װאלם ער װי אזוי“ 
! שקלאםין ר«ניע, דײנע אויף : גען)

דו : א ע ד י י ם ע ט י י ו ו צ
 ע- א ! מיר צו גוט אזוי געװען דאך ביזט

 ! עדעא אזוי געװען דאך ביזט ן, ע ב
 שענע אזעאכע מיר צו גערעדט האסט

ערטער. I I

-A^׳4

II

איך! זאג קניע, די אויױ :ן ע ב ע א
ע ט י י ז ו : צ ל ע ד י י י דו כ

 זײן שטענדיג װעסט דו אז געזאנט, האסט
— מיר צו גוט

כיײן פאאנען װעסטו : ן ע ב ע ל
? באפעהא

׳:ײן : ל < ד י י כי ע ט י י ו ו צ
* — ניט &ה*'נניא
 אריש ראפניק זײן (דרעהט [ ע ב ע י
שולטערן). איהרע

ע ט ײ װ (*ריים): א: ע ד י י מ צ
דיר פאר קניען װעא אי־ך ניט. מיר שאאנ
קניע). די אויף ארונטער זיך (לאזם

אזא אויף נאר םיין! : ן־ ע ב ע ל
אונטערטעניגקײט. געװינען איך קען אופן

ע ט י י ו ו : צ ל ע ד י י מײן מ
! הארר

שען. קאיגנט דאס ז: ע ב V ל
ע ט י י ו ו : צ ל ע ד י י  כייכד מ

! מיר אויף האב^רחםנות לײד!
(גים קלאגען! ניט נאר :\ ב'ע ע ל

ט׳ן בוײק א איהר פוס). מי
ע ם י י ו ו : צ ל ע ד י י  (הויבם מ

םיפד האב : ?יך) ויאקלענדע אויףי ויך
! םיר םיט לײד
: ־ ׳ ז ע ב ק  אידװעלדירהאטעװען, ל

די אוי^רען- סײנע אין ^נמון^ זיס װײל

םװם

׳ w ן « י ״ ־ * י . . * ■ .

ע ט י י ו ו ע צ ד י י ם
!חאדר דיגער

ם פװעק (װארפם ז v ב ע ל  מ
דיינען זיסער אבען^נאר : נ«ק)

 ב« (ער — געװײנען פארשטיקטע
זיד)• ראנגלען זײ #אן

: ל ע ד י י מ ע ט י י ו ו צ
 אײנמר קען איו — שטארס צו איז

 ראנגלען'♦, (זײ ! קעםפפען ניט איהם
 איחר דערעטיקם לעבען װײטעו־.

 •ויסוען איחר זיך ®ון #װעק שולײדערם און
 חנר •ון פרא• ער געחט דערנאר קעריער״

J; װילד)״ לאכענדיג כיחנע 8 p
ע ט ש ר ל ע ע ד י י  ?4 ,1« (קוסם מ

 - ): זינגט לוסטיגע. א ׳#■רינגענדיג,
! הודרא הוררא, אפוײל, אין
 אפריל אין איז שטאדט גאנצע רי

! גליק ױגענד מיט פול און רייך,
 קוסם) » ®ון רויז א ארויס (רײםט
׳אפריל אין הוררא,

 4' אפריל, לוססיג־םרעהליכען אין
| ליעבסטער מײן איז | , ן מ כ ו ק ע נ נ א
 כלוםען םיט אין זוך^ײן מיט פול

 ! אפריל אין הוררא,
. — הוררא הוררא,

 קעייצ^' מוימען דעם ולוצלונג ב#מערקט (זי
 בלײבם זי ליעד. דאס איבער רײסט און

 ויך^ פפר םארװירם קוקענדיג כעװעגלאז,
 ®ו,ד *ום ®מםעלעך זעחר צו זי געחט דערנ^ך

 p| קלײד די אויס גלײגט עי,8קער טען
̂זט און מײדעל טויטער .דער  ארו זיך לן

 קער«עד* טויטען לעבען קניע די אויף
p ױנג...-*ר «זױ געװען איז זי מ*עט): i 

p םויטען דעם אן (ריהדט גרױזאם...- ip 
i תעניגץ• א געװען אויר איז זי #ער). t 
M זײו ארונטערגעריסען איהם םון האט p t 
 טױםען איהר אויף דאדטעז זעהסט רונג.
 רויטען דעם מיט קײט זײן איז האלז

 ריננע?. זײן םינגער אימר אויוי און שטײן.
 שטארק.., צו געװען איז ער אבער

 ״fa און ציםערט אויף, זיך (חויבט שטארק...
 האט ן ע כ ע ל *רעק) איז זיך חאלם
 *י ע א האט אלעםען צובראכען... איהר

 קוםען נאך קאן עס צוכראכען... ז ע ב
מורא... האב איך צײט... א

ף. איז ער אן. !קומט ע ב ע ל דן י ו ו
 בלײב& וי םיראן• העסליכער זעלבער דער

ײנע באהאלטען• טטעחן עןן אויגעז ז  בלאגז
 זעחם ךי ביחנע. דער אינער לאנגזאש אום

 ער אײד<ר שריחער םעקונדע א מיט איחם
ם זיך גלײכט זי זי• באמערקם  וונקט אוי

 ער אײדער •*זע פעסטע א אגצוגעמען צײט
ט ע ײ סי  *m ארוגטערצולןזןן איחר אויף ון

ען. גע  װערט רײדען. געםם זי װען אויג
r א pצורי ן בע ע ל ^ p r.(

ע ט ש ר ל ע ע ד י י  (ײיחאן מ
׳ די אווע? ז^רגל^ז ז י ו  באטע גים י

 קעד״ מויםען דעם אויף געפאלען איז זי אז
םרישע א מיר ברײנג ע ב ע ל §ער):

! רויז
;:4אונטערםזנ״? זיך פארנײגט (דער

ב^ועחל)• איהר ערפיללען און^געהט ניג
• ג נ  « n ר (i e

m

-

 אלטעױײ און טײלארם לײױם
J80 לאק. םון ארבײטער שאן
₪ א גריגדען װעגען געשיכטע די  ן|

 יוגין אונזער סון ברענטש טאליענישען
 שטורו גאנצען א ארויסגערופען האט

 r דענקט, באארד עקזעקוטױו אונזער
 טרײד אונזער אין איז ברענטש אזא

 P םיטגלידער איטאליענישע די נויטיג.
 איםאלועיי באזונדער א אז אבער, שטעדען

 געשאפעז דורכאויס זאל ברענטש נישער
 ■I זיף, פארשטעהט איז, דאס וחניען.
 '5לאהא פון טיטגלידער די םאר פראגע
באשטיטען. צו אליין

 פאר• װעט פראנע װיכטיגע דיזע אט
 מיטינג^ן אונזער אויף װערען האנדעלט
 8 ־#דזשון טען17 דעם דינסטאג נעהכטען

 מארים כיאונט אין אװענט, אוהר
<ן:׳ סט. טע113 קאר. עװ. טע5 — 1362

 םאר־ אויף װעאען כײטינג דעם אויף
 לעצטע און צװײםע װערען ;ענומען

 ...»ינדגא״'; און באצאהלטע פארי מינײשאנס
 ארן לאסאל אונזער פזן בעאביטע צארלטע

 4 < 1מי מיטגאיעד יעדען פון פליכט די איז עס
j מיםזגג דעם צו קומען צו ױניאן ער ן p' 

M אר’ם װאהלען די אין נעכיען אנםײל l 
בעאטטע.
 בעאפטע די פון הענד די אין

 אינטערעסען די איבערגעגעבען רען
 די זאאען װארום טו די-פיטגאידער,

 ינ מיטינג צום קוניען ניט גאידער
זױ ז^לען בעאטטע דיזע װער כזען

 וול< את טײל^רם לײדים
םי( דעם צד ?וממ ארגײםערי

»5•;׳



 * זיך באוױזען זיי
 שאךגע און פיחרער

 r באװעגונג. נ״ער
?‘#ריו* n -*עגעמען

 נערוגג
 א: װעם

ו *ײמ,

״ ...... --------------------------------------------------------------״ שמועסען סורצע
 רעדאקטאר דעים *וויעען

לעזער. די יאץ

אגגע־ *לעכט נים איז עס — ר.—ס
 צו־ איז גע*יכטע נאגצע די אבער ],

איבער״ שטארק טיינען, מיר אארזשירט,
 א #ז ®#ואזטעלען, זיך קענען מיר /

 דעם מים ®לעהען ששאיר, זיך זאל
 קומענדיג *ז און סטלייק, & *ין ו

i מים דרעחען *:וזויבען זיך זי ז#ל 
k קענען םיר ר,*ל*האד. א אין מ#מע 

 מיש זיך ז*ל זי $ז ®אדשטעלען, אויך
 ם״ריבג דער און ׳בעש אין שאן װ^רן״ א \

 דאש *ז *בעי אונטערסקײפען, אנחויבעז
גע־ א מאבען זא- לי:ג5ס דעם פון ען8׳י
, *ן m יש ן ז י י ^ז ם ק  צוריעב אז און ע
f פ אי־ע צוזאמעני*ויןען זיך ז$יען  ש::י
 ד*~־ א :אך לויןע^ נעהמען ז^ד טען און

קענען דאש אש אטבײאנס אן :*ך פואל,
י קענען נון זאישטעיען. ניש זיך מיר  מי
 דעם איבערלאזען און אויסשניידען דאש ד#ו

 דעײ דאש ;יאדע אײך בײ אבער איז עיקל.

 איבעישלײבי::, די אש א-יס ש:ײדש עיקי.
 ״*:־ אײער אין ;^י־ניש מעהר ניט* און

 פארעןענטליבט ניש עס װעט דאײם ?$;׳׳.
 דא^, א נאך װידערהאיען בזיל :אשש, װערען,

שי־ײבען. פון ה ב א ל מ די קע:ט איהר
 װאלםען זײ װען און ׳יע - קראנץ. ד.
 זײ װאלשען מענשעז, עטיקלעך :א- געװען
 ־,ז* ער אי־ויסןאדערען באדאי־£ש איהם אליין

ײן זאגען זיי  זײ װאלטען אפשל מײ:ו:ג, ז
 פאל װעלט דןc עטװאס איהר אין געווגען

״.  זײ װאיטען װאש שו ניט, אוי: און ז
 װאלטען א^ײן דעימיש ,Y ודען ׳

ײן צו װילדיג יןן  די ז
r ,מיל

 אונ־ זײ באדאלפש אנשטענדיגרןןיש ווט׳ער
גנעדיג׳ אזוי זיין דאון*ען זיי אז #גען,
 דעם *:שט*ט באװיליגײן. איחס דאס

געװאלד־געאליי, א אויפגעהויבען זיי ;ן
קוי־ זיי געװאלט װא־ש אימיצעי װי וי

 מא־ גרויסע די װען דאן, אפילו און ;ן,
 אז וואוניש, איחר אויסגעדריקש האש י^ריטעש

 אויפגע־ זיך זײ האבען רעדען, יע ז#ל ער
 חא־ דערמיש איכדיאנעי. װילדע װי ׳«יחרש

ץ״ באװיזען זײ בען עדששענם, : זאבען צ
ײ #ז  פייג־ מ^ראלי^ע ■שוםע ;,4,א זײגען ז

ען זײ אז לינגע, ײ:  אין זינעי• ניש אזוי ז
א חאבען זײ אז. סײגוגגען, ?ײערע  פאר מוי
 אזעיכע װען אז אדן געגענמײנו:;, יעדער

 ׳נזא:ש די הדילח, געחאלשען, װ^לשען םענאזען
 דעס־ בזורא׳דיגסשע די געװ^רען זײ װ^לפזען

x.  דעם אין אײן זיך װיקלען _
 ׳אז צװײשענס, ראדיקאליזם. פון 1

sml צו געראשען װירקליך זײ װאיש עס 
 ו^לגא־ דעל פון עפיצע דעל אן זיך ;ן
 גע־ ניש ^לגאניזאציע די ^ש װאיש ׳_יזאציע

* "r װײל מאנאטען. צװײ קײן עקזיסשילען 
־ גאנץ פון אויפגעפי־עסען װעיען אלע זײ ײ  ד
 גיך ג^י• ײאלשעז זיי א׳ן מםביציעלעד׳ ־׳;

 צו־ אנדעי־ע די מיש אײנע צו׳חרג׳עש ׳ך
 צוליעב אויך אפ׳צל ׳און ׳בבוד אביסעלע ייעב

 *ל'1 הא: *זא נ^ך ׳איצש װײל גלא׳צען, ר#8 »
ן1  אין גלויבלז קוים מען קען ׳זײט זײער ו

 זײעדע פזן זזיבערקײש און רײ:קײצ די
#םרעבונגען.

 קיאוקמאבער די נייץ, - יןאאויכיאכער.
 װזך װאס ׳לא:ד אין אײנציגע די ניט זײנעז

ײך די עשונדע. א דא־־אי א קריגען לען  נל
 :יש האש שעקשאש, װאי־ש פ.ין ײניייז׳ לײעל
ײ דעם פדן דאס גענזעי־דעש, צו״-יר, לאגג  ע

 וױידזע־סקײל דער :ועש *ז אויכוסש «שען
 דא־ I* **יפ h פ.ין װערען געהעבעיש שאג «ער

.V *פאי s דאס .ארבײש. *גשונדען : ײ:  אז ׳ם
 פאל דא־אי א געקלאגען זײ האבען איצש

^ און א־בײשס־עשונדע יעדע  אן א,*יג:^ז פ
 דא־ א װי מעהר, עצעס :אך קריגען זיי װעלען

 דעל אז :יש, מי־ נזיינען דעישיט לאר.
ײ דאלןי קלאוקדא:ער  ;עפאלען. פיחלען זיך :

 דעד־ אין אבעל גלויס, גענוג איז זיעג זיין
 אײנלײדען :יש זיך מען דאי־ף צײש ?עלבער
ײ:ען װאס י;ן אפת. ניש ז
 אז ליבשיג, ;א:ץ איז עס — אעװי;. .ל■

 פיעל איז דאלאר דעם פון קויף*קראפש
fr און צוליק, יאהל אל2 א מיש װי 

ײזן6מ  איצשיגע די ניש רעזענגי
^ן אזא װירקליך ;^ידז^עס רוי  חזך ג

חע״ א אבער מיינען, סאגכע װי
 א^יביג גיש דאן און דאך. עס איז

» ?ומען םוז עס יקרדת. דעל ;ן
 אדן «רײז, אין *אלז;ן װעם אלעס װען

 *ראיאי־ציא״ װעם דאליי־ פון ׳יןי־קראפש
 סקײלס אויםגעקלמיפםע די דאך ^םײגען,

ײ וועלען צוריק דיזעלבע. נלײבען 1  ז
ן י געחן. גים קײנםאל #ו

ם קיעסאל עאדם עס ־— אעמ«ערם. '׳ ני
 גזםען • לייגתייי
מלד ני« ייחפ

 *ו״ענפזאגען זיך אבער געלערםער; גאגצער
ך א קוימען פון  וױיל דעם'גרונה אוין״ :אר גו

ט באלד איחם קענם איהר  איז געברויכען, ני
ך ט אוי  אין דא איז בוך דאס װעז ריכטיג. ני

ײ ער מאנש ׳צראגק,  איהם זאלש איחר אײך, נ
 איז ארײ:קור«עז און טאן עפען אן אמאל
 הויבש מען אז ׳אפט פאסירש עס און איהם,

ײנקוקען אן  פאראינשעלעסילש ברך, א אין אי
ן איהם לייענש םען און ׳זיך ם?ן י  אינער «ו
 לײענש אםאל און טאװעל, ביז שאװעל פון
 עס איז דע״פאל אפאל. :אך איבער עס מען

 איפער בוך גוםען א האבען צו גלײך זעהל
 אויב נעבסש־נעסשע, דאס האנש. אונשעי׳ן

 בי־ קויפען צו איבזששאנד :יש זענש איהל
 און לײנרערי די אין געהן צו איז ׳כער

 ״״איעג־ עשונדען, פאל א פאיבי-ענגען דאלש
 זיבער איז עש ביבעי־. די צזוילזען זיך דיג״

 די פאדבי־ענגען צו א׳פן שעהנעי־ער פיעל א
 דעס פו-ז קאי־שען. אין ישפייען װי צײש,

 אז זעהן׳ שוין איחל קענש אונזעלען ענשפעל
 איצש אפילו מען קען װעלען״ :אי דאלף מען

 אינשעיעסאנשעל פיעל צײש די פאלביענגען
 ב־ען פענשען מײסשע די װי :יצליבער, און
צש א עס

ט חאלשען מיר — פרײער. א  א פון גי
«יין ן קומט ,ױאס ׳דיכצי ו  װאס דרויסען, ו

פ׳ן אײנעם פון ארויפגעצװאונגען װערש  אוי
 פון פיעל זעהל האישען מיי־ אבעי צױײטען.

 אלײן מע;ש דעל וואו ׳לין5בפש־דיסצי1זעי
ף זיך פיהרש און זיך קאנשיאליי־ש  ׳גוש אוי

 ו זיך פיחיש על װען אז פאלששעהש, על װײל
 1 גע־ אלייז איהם עס װאיש אנדערש, אויי*

 ־אן פון ניש מיר האלשען דעלפאד .עאדש.
 װעלט װאס מישיגג, א אויף אלדנונג

 “אובזאויפהערלי דאס דולך געבלאכט
 מיל האפער. מיש׳ן שיגע־־מאן פון קלאפען כע

 װאו מיטיגג, אזא פון זעהר אנער חאלטען
 יפודך־ ג^גדויכט, זעלטען װערט־ חאמער דער
 װי אויף, זיך פיה־־ען מיטגליעדער די דאך

אויש הערעז :דארפען םע:אזען *דענקענדע
 איז איבעל :יש עלאגען אנדערע, די אײ:ע
ף געדולד םיש װארטען לעה די מישען  איי
 חאש;און װאיט, דאס נעחפען צו רײדזע זייער

 גע־ חאש ער װאס זעלבע, דאס געזאגט אײנער
 עי האט מעתל אז ׳על עדקלערש זאגען, װאלש

 איז זיד ;יש נודיעט און לעדען, צר װאפ :יש
טינג אזא אוסזןסש. ;לאט אנדעלע  פדן מי

י ׳סעצען םענ^ען זעלבסט־דיסציגלינירפע  סי
 דעם זאגען אבע- םוזען מיר חויך. ועחר
ײנען דערװײל אז ׳אפת טינגען אזעלכע ז  מי

 דעי כדי ׳פאל אזא אין און זעלטענח״ש, א
 װערעז אגגעפיחידם קענען דאך 4זאי נ^טיכג

 ;יש ;לײבש שלוס, א צו װעיען ;עבלאכש און
 דיס־ פון אנװענדונג די װי זאך, אנדער קײן

ציפלין.
 װאלשעז מיל װען און — נײגעריגער.

 -ע־ אײד דעז עס מיר װאלטען געװאוסש, יע
 אײ:עם װאם ששוינען, צו איז עס Vזאגט

 זא־ פאלאן פי־עגען. צו אײגפאלען ‘אמאי קען
 א װאש :אשו־, ■רױואשעל גאג״ן א פ:ן כען

 א:־ פון געפיחל מינדעסשען דעם טיש פענאז
 װישען, װעלען גארניש .דאלף עשענדיגקײט

;יש. אלײן איהם עס זאגש מען אויב
;ע־ איהם האבען מיר יע, — באײק. ח.
 אר׳מ חאש עד צ,ריק. יאהלען מ׳יט קע:ט
איינריור״ :ושען זעהר א כעשאכש דאן אונז

 ;ושהעי־ אדה־אי׳דיץז^ן, אן פון אײגדרוק מז ,
 \r.-jT א *שויר איז עש אבעל מענאזעך יגע;1

 גע־ :אלניש ד׳אנעז מיר װי יאהרען, בישעל
חם; פון חעי־ש  :יײ װײסען שיל אי
 א*דעפשי;ש1 ער װאש מיט ארן איז, ער װאר
 ײעג־עד איצש פיי־ קענעז פאי־גליך און ׳זיך

געבען. :יש שײנונג רישציגע קײן איהש
- א. ג:  א א*:ז פאי אימער :אך איז על -

 :אר :יש זיך ענדעלש על -עשעניש. אזטיקעל
י׳ש>>; פרן א  איהם :אצײשענען עשונדע. פון :

 װייל :יש, שען קען נאלאקשעייאז אלש אבע״
 א א־ויסגעװיזעז על רזאש פעלע פיעלע אין

 סוטד דעם ער האש אפש װילען. *שטאיקען
 מיינדנג. עפענשלישע די ;עגען עשעל^ן צ זיך

 ־1בז אד.ן 9שע:׳ א שאן ניש י,ען דאש זינעל,
 דער איחם שיש *#־ש איז וזאש־זעע *יאקשעל.

 װעלבע פלאגע, »י שאקי איז דאס אש מעי׳י.
ט :?ך ה?בעז און ׳אפש זיך ׳צשעיען פיל  :י

ט8 או:ז פעהלם עס ענשפעי. קײן געפונען  עו
נאפרר. שאיש אזא צו *ליסעל דעל

 דער אין זײנען םיר — עאאקמאן. א.
ט סיםפאטי פולסטער’’  ק^^פעראטיװער דער מי

ג, עגונ װ  די, פון פיעל דענקען םיר און ^
ס  :-jn םיר צײם.* זײער איהר צד װידםען וו̂ן
ײ *ז קען, *רבײם. חעכטס־װיכטיגע א םוען ז

 אזוי טוען ^לײן םיר װ*ױם אורזאכע, די
ר «׳»דטע: א איז ׳ד?ים אין װעניג  חןןבען סי

ער ע יוגז  םיר וועלנער צר ארבײם, איעעג
ר וױדסען ע ח»נד־1» »ן צײט. יוגז

ױן ייבער לו:ג »ן. צי א ר ע » ^  ז«כליכןר » מ
ײן װעמ נ»םור  *w« יייי זוילק^םען איםער ז

״גערעכמיגפײמ״.

 אזן קרוביפ איי־ערע דט לאזט
הונגערן פוילען אין פרײנו

ט ק י ײ ש ט ז ל ע !נ
 8 אױס שפרעסם שטאאםען פעראײנינפע די

 האלט רעניערוננ אונזער האנד. כעהילפינע
 ,37 םאנאםארםהא װארשאו, אין אפים או אויף

 רע: אםעריקאן דער פון נאםען ועם אונטער
 דיזען פון צװעפ דער אוםיניםטױישאן. ליעןז
 אץ םענשען אײנצעלנע ױ העלפעו צו איז אפים

 צו געלו שיסען צו שםאאםען פעראײנינפע די
פױ־ אין פרײנד און הרונים הוננערינע זײערע

פליכם״ הײלינע אייער איז דאס

ם פ ל ד ח
 דיזעז דורד נעלם אײער שיהען וועלען פיר
 כע־ נופער םים זינער זײן פענם איהר אפים.

 אונזער אונםפר פרײזען נידרינע און האנדלוננ
נאראנפי

נאנס. םםײם ױ
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ה ר ו ש ב

 דערםלעהענדע א האט באנק נעשאנעל די״םאבליר,
 אץ ליעבע און נאהענטע האבען װאם אלע םאל בשורה
פױלען.
 באנק, נעשאנעל םאבליק דער םון פארטרעטעל א
 איצט זיך געפינט קעשיערם, אםיםטענטם איהר םון אײנער

 גענעבען איהם האט דעגילוננ פױלישע די און ווארשא, אין
 און א)אמעױר םון געלדעל עלהאלטען צו רעכטע אלע

 גאנץ איבער באשטימט װעלען זײ װעמען צו אפשיקען זײ
. פױלען.

 צו םליכט אײעל׳הײליגע טאן איצט קענט יאיהל
 שטעהט זאך קיין פױלען. אין קלובים הוננעריגע אײערע

 האט באנק נעשאנעל פאבליק די װענ. אין ניט אײך
. שטערונג. יעדע אפגעלאמט
 שיר,ט און באנר, נעשאנעל פאבליק דער אין קומט

 זיך געםינען װעלכע ליעבע, און נאהענטע אײעלע צו געלד
נױט. שרעקליבסטער דער אין
 אהן פאזיטיװ, װעלען געלדעל די אז גאראנטירען, מיר: !

 אנקומען םארהאלטויננעין, און שטערונגען איז ניט װעלכע
אדלעסילט. װערען זײ װעלכע צו פעחאנען, די צו

DELANCEY & LUDLOW 
BROADWAY & 25TH STREET 
MADISON AVENUE & 110TH STREET 
8187 THIRD AVENUE, BRONX 
GRAHAM AVE. & SIEGEL ST., BROOKLYN 
F IT K IN /A V E . & W A T K IN  ST ., BROOKLYN

ב«ז»ר פאר׳ן דרעסעס און װײםטען בײגזדיםײערם ח*בען ״עטעי
).9 ?ײםע צוזן (מלוס

 ױני^ז־קאנדישאנס געהאט און שסונ;עז
 גרױסע » זײם *וױינמר דער פון און

 גע־ חאבען עם וואו שעיער קלײנזנ *אהא
 דרײ לועכםםענס צוױי, אײנער, ארבײם

ם עקזאפינזנדס,  אונםער־ צרגאניזיחט, ני
 זײ זוצבען באס, םון וױאסיר can װארםען

 םאר געהײםען האם סען מיעא געארבײם
 אײג־ דיזע געצצהלט. האם םען זויםיעל
 א זײ זײגען צוזאמען אבװ*הל צעינע,
 די געהאט ניט האבען צצד.א, גרױסע
ט ״מאכם  ארגאניזי־ צו אלײן םוט דעם ני

 זיף ה*ט אײנער וואו דארט און זיןי רען
 ער האט ױגי#ן, דער אן אנגעשאאסק יא
 זײן צז וױסענדינ געהײם געהאלםעז עס

 אגערקענט ניט אםיציעל נאר איז ױגיאן
ען באס דער און  געכעז^די נאך איהח י

סעק.
 איז ױניאן אונזער םרן האםנונג די

 סטרײק. גענעראל יעצטוגער דער געװען
 ױניאנס אנדערע פאר װ^וס צײט דער אין
 קירצערע םאר קאכץי א געווען דאס איז

 װ. ז. א. װײדזשעס, אין רײז א שטונדען,
 דער געװען ױניאן אונזער פאר ךצפ איז

 לצ־ אונזער פון אנערקענוגנ םאר ף6?אמ
^2 קאל

 אלגעמיײ םיןדער זיעג שנעיצער דער
 די געבראכט אונז אױןי האט ױגי^ון נער

 אונ־ פון אנעררןענונג לאנג־ערװארםעטע
 זיעג אונזער אז וױיסען מיר אאקאל. זער
 עס פראצענט. הונדערט פואע קײן ניט איז

 העכערער א אביסעא זײן געדארפט האט
 בעצי די האבצן דצרצו און סקײא מינימום

 אססאסיאיײ םראטעחםיװ דער םון הבתים
 דעם אנשטאט אז אײגגע״טאארם, זיך שאן

 דער שטעהן זאא ״עקזאםינער״ װארט
 אבער װארקער/ ״דזשענעראא אױסדרוס

 יע־ אדער דעס אום נים זיןי האנדעאט דא
שוט זיף האגדעאט דא אויםדרוה. נעם • 
 צאהא געװיסע א םון וױאען דעם אום

 צו ענטשאאסען זײנען װעאכע טענשען
 פאר שםונלען מענשאיג,ע ארבײםען

 כיא־ קענען זאא מען װעאכל םיט שכירות
אעבען. א כען

 וױרקאיך װאאמען באסעס די ײען
 טען אויב אז םארשטאנען און קאוג געײען

 און שטונדען 4 ױגיאךארבייטער דעם גיט
 מען דארף װײדזשעס, אנשטעגדיגע

 נאךױניאךארבײטער, דעם צו געבען אויך
 און םאראייטע די אז מעגאיך, זעהר איז
 װאא־ שעפער זײערע םון עקזאםיגערם די

 װע־• צו אורזאכען קײן גצהאט ניט םען
 נא־ די אבער איז אמאניזירען. זיך אען
 און געאד־גײציג זײן צו באסעס פון טור

 זײ, זאגען האבעז, ניט װיאען זײ באי;ד.
 אגרימענט, איז ״עחזאמינער״ װארט דעם
 אױך, עקזאםינירט םארמאן זײער וױיא

 װעט כיאן, ױניאן א װערען זאא ער אז און
 צאהאען דארםען איהם חאיאח נאף מען

 םהײא, די וזי םיאײכםייםעהר און סקײא, א
 פאר־ טו אװערטײם, םאר עקסטרא אין

 די םאר 6גי טויג דאס אז זיף, שטעהמ
באסעס.

םאראײט, די אפיאו האט אבער דאס
שכא. צום געבראכט פאראײטע אסת׳ע די
 צו זיך האט םאראײטע םון קאמיטע א

 װע־ אינפארםײשאן םאר געווענדעם אונז
 ױניאן, אוגזער אין זיך אנשאיסען גען

 ן אמזעוי אויט זיי, טארען מיר נאטיראיף,
 1אי עם ארייננעמען. גיט האנסטיטוציאן,

 זײ ,וואס הערען צו געװען װערט אבער
 שענע די איבער דערצעהאען האבען־צו

 מא״ די בעאײבתים. די פון באהאנדאונג
 די םאא דיזען אין אויך זײגען סעכ

 האנדאונגען זייערע ארגאנײזערם. סע
 אין םאראײטע זײערע אםיאו בערצײגען

אן.׳ א פון נויםװעגדיגקײט די . ױני
 עקש^ות טראץ,די איז ױגיאן אונזער

ש זעחר בתים בעאי די םון םיסטי םי  און אי
 מיר זיי, זאגען אױב, זיעג. םון צופרידען

 אין^ װײט אזױ עררײכעז געקענט האבען
 גאנצעז אין אי? 82 אאסאא װאס צײט דער
 און אגרימענט אין אנערקענט געווען ניט
 אינע״ םון קעםפען געדארםם האבען םיר

 םיר זײנען אויס<וחןגיג, פון און װעגיג
 יעצטמער דער םים אז זיכער, נעוױס

 מ^ר1 װעאען אונזערי^איןאא סיז אנערקענוג^
חי זײן איסשםאנד  ארבײט ענערגישע די

 (אע6 צו ביז םאך אונזער ארגאניױרצן צו
יראצענט. חוגדערט
 א מים זאגען,עס עקזאםיגערם די

 ענטשאאסענהײט. איז זימנרחײט פון םאו
ט חאבען זײ כ מו א  הודצע םון טעם דעם פ

 באחאנדאזננ טעגשאיכע און שםרגדען
ײ אםאאיגע די צו אומז כשום וועאצן אין צי

m גים צודיש

או־ :ז

״קאאא/ דער םון אײנאאדונג דער אווף
 דער פון <ןאםיטע יז1ד« יוניטי׳ ף האם

 ױניאן, דמססאכער און וױיסט אײדיס
 באזאר אין*ם נעםען צו אנמײא באשאאסען

 די בוט״ ״ױניםי אײגענע אן מםענען און
 האט ראך נאר <ןורץ, זעהר געווען איז צײט

 וועאכע קאםיטע א געגרינחגט באאד זיך
ארבײט. דער םיט פאתעמען זיך זאא

 צײט די װאס דעם, אויף קוקענדיג ניט
 באריהרומ אין קומען צו געװען קורץ איז
 יןא־ דער איז שאפ־טשעראײטע, אאע מיט

 צאהא גרויםע א הריגען צו געארנבען םיםע
 שע־ 200 גאנצע דרעסעס. און װײסטען

 צױ מיט און אפגערופען זיך האבעז פער
 ביײ זײערע מיטגעבדאבט פרידענהײט

 זײע־ םון ארבײט דער דורך שטײערונגען.
ע  פאר־ געװעז זיי זײנען הענט אײגענע י

 זײנען זײ בוט. ױגיטי דער אין טראטען
סײאס־ די אאײן ארבײטער, די געווען »אײן
 צופרײ גרויס מיט געטאן אאעס און אייט

דענהײט.
דזשע־ םון באשטאנען איז יןאמיטע די

קארעם־ מערי ;טשעראײדי איבסטער, ני

 םיס אאסער, אײדא סעקרעטער; סשי,
 #האבען זײ םינדאין. מיסס און םאריםאן

 מאקי און ביהנען װי געארבײט געזאגט, װי
ערםאאנ. געהאט

 דרירןט קאמיטע האוז ױניטי די
 דײ צו אנערהענונג ספעציעאע איהר אויס

 שע־ #דערע אאע צו אויר װי קאםיטע, זע
 הא־ װעאכע פערזא^ען אײנצעאנע און פער
באזאר. דיעזען צו בײגעשטײערט בען

 פערזאנען און שעפער םאאגענדע די
 ױניטי דער אין פארטראטען געװען זײנען
• * v :בוטה

 מארקוס און «װאר*ן
 פעײזענליך יאינט״ן טיסס און מינדלין ל.

 ®לאנפארט און לאנדאו
 לעססער און בראמביר

 ק#סטום מאדערן
 װ. ארן ם.

 דרעם מיננעפש
 ק^סטום קאלמאן

ד \ :* מ קא. דרעס ד״
&עי־זע:לזך. עאפילא, עליזאבעט

ראזעגםבלאש. ס. ל.

▼ r ׳

ג ב. ^ ״  ט. 4ב
וױ׳ רעלײעבל

 ימיואנליד. נציזער, אכחי
 כראס. לצנםץ

ן םיללער ן ^. י ;  סי
 םידדי ס. ל.

 קא. דרעס סוויריאר
r n. רעיף 
 שאפג םיי

. ע.  דזאעקםאן י
| ;; ארע־עלל 1י
 ראזען און פרידסאן

 •ערזעגליד לעיבסטער, דזאעני
^ ראוז ג י  '&» וערזענליך ס

קא. דרעס
קא. יסש

m- אזלאסבערג ב. u
ד ^י ד ע  דרעס און וױיסם נ

*׳ןאף■’ ‘ , פאינפ װעסש
 שאי דזאזוירזי איגל

 קא. דרעס ח. און ח.
רזי קא. דרעס איגל אוי דו ) 

 גרינבערג םאקס
ל *וי  «או «1דז

 איגפ9 װעסט
 ?א. װײסט רעל״עבל

 סאבעל און סיגעל
 אםיגאן״ װמ.

 ראזען און פרידמאן
ט3 װעסם ע ^ 

גליננערג
 קיר״ און אסטלעיך

ק און יןזסט ױני



mmg•(̂ ,

* • י *
ק*. וױיסם ליידי יקען
 .חענדריקס און ;מי
ת*סט ,ויןסחי

 ■ערזענלױ. קליגג, ילי
וױיסםאן. י9ו«

*מםאילער
if&DfS ק*סטום P* 

 ב#סס און גינזבורג
• דרעס חאום מ
בק *•P ירעם לו

קוסער און מזןדיק
דז׳אופעם דוד

 דאנצינגערן און אאערן
 בר#ם. ק*ב*ט ^

 .V? דרעם ®עירי
*.,P וױיסט ארר*ו

 דז**ק#ני ח.
r n. בעלסקי 

 קא. דרעס בל*ס#ם
 יעללין און פלײ^םאן

 ?#. װייסט פאלר^ן
 הערשקאװיץ און דיימ#נד

 *.P דרעס י^רקװיל
 בוש בערג#רד

^ ס י  נ
 ור^גרעסיװ

 ק*. דרעס סװעי
 -א. קאסטום סימפסאן

קא. עמבראידעי־י קר$ון
 *עוער דזשוירזי :יו

 קא. װײסט #רר*ו
 דעיטש און עארלס

 ג^לדנערג דזש.
 קא. ביאוז סילק :ליר

 אאיאן און װעבםםער
 ר,*. װייסט ן אלדוי

 קא. װייסט איממערמאן
 אפיס) (ביאנרןס ל**ינםקי

 ק#. יװײסט קװאליט
מ. *י“'  קא. דרעס דז

 ג*ון חעקלא
 קא. זוײסם #דלער

a.& עעפער װערגאן 
 קאייאן מים און פ*יג:ױן מיסם :

 י,א. װייסט ■?גלטער
 *ע§ער ברוקליגער

 ר,*. װײסט *לװין
 עעפער בדוקלינער

 ׳נולמאן
 ׳גאפ ברוקלין

קראװי״ן םיני

םי '5 חויו׳ יוגי
■ערזענליך *שיללער, *רח

מ״ . לי
 *עיער ברוקלינזןר
ל ע רי מי  ק$. דרעס אי

 אדניער װערנאן מם.
 #.p דרעס ארטיסטיק

PP* פון געװ*רען גע**:קען איי 
פיאזער, משאס.

 ברוקלין ברילליאנם, ב.
ברזקלין. מענדאלן, און קעיזער

 די.ױניאױקאאםעראטיװ
םאםייעטי

 ױניאן װ. ג. ל. א. 35 לאקאא
אױםשליםליך פערקױפט

 סאלאםכיא
צזועםאםשני

2441 גרעמערסי מעלעפאן
ר די ר א נ ע ם ל ע ר  פ

ט 42 ם ע23 אי ט, ט י ר ט . ם ״. נ

 > האבעו איהו מוזם זאכען 4
ײאסיי אייעיי סװ האבעו צו חנאה אום

 און פױשע גוטע, ׳שעהנע,געגענד לוםט, געזונטע גוטע,
געזעל־ אנגענעהמע און׳ באקאנטע עםענם, געשמאקע *
 םאהרט איהר װען האבען צו זיכער איהר זײנט אלעס דאסשאפט. ;

באקאנטען א״יער צו װאקײשאן אײער אױח

jLEUNER & M.WANGEL S FLEISCHER HOUSE
 די געגעגד. סאונסיין העכסטע און איז.שעהנסטע זיך געםינט פלאץ דער

 אימפרואװמענטס, ^ודערנע אלע םיט אײנגעםיקסט זײנען קאסעדזשעס און הויז
 און טשיקענס קיה אײגענע סטײשאז, םון נאנג מינוטען 10 בלויז זיך געםינט
 װעדדטע- און אײפר פלייש, מילכיגע, דאס גאנצען אין סופלײט װאס גארטען

 אםױד .פיעלע שעױ. עקס&ערט אן פון געק^כט װערען עסענס די טײבעלס.
בײ מױזיס האסינא, ביליארד און פול האל, דענס פישינג, און בײטהיננ מענטס,

וג ז. א. לײברערי, קאורט, טעניס כיאהאצײטעז, די
 פראפ־ מענעדזשינג דער גאראנטירט צוםריעדענהײט פאאשטענדיגע פאר
צו אדרעםירט אײנצעאהײטען מעהר פאר עללנער. א. רײעטאר,

A . E L L N E R , F E R N D A L E , S U L L IV  A N  C O U N T Y , B O X  B .

ס א ר װ ע ד ע ר י ע ב מ ע  םון מ
ל א ק א ה 23 ל ר א ױםען ד  און ו

ן ע ק נ ע ד ע ען נ עג ען)ר װ ק אנ  ר
.- ט. - ן י פ ע נ ע ב

מעל־' הראנק װערט איהר װען 1
 איסט 231 אפיס, אין גלייך זיך חנט

 ריכטײ אײער אן גיט סטריט. םע14
m ,װאו רום און םא#ור דעם אדרעס 

 װאוינטן איהר אויב װאוינט. איחר
 ױע• בײ נאמען דעם אז גיט ׳בארד אין
װאוינט. איהר טקן

 בוך ױניאן אײער גאײך שיהט .2 ? ־
 דורך אדער יעמאנדען מיט אפיס אין

at אעטער. רעדזשיסטרירטען
 א אין זיד געםינם איהר װען .3

 םון גאסען ועם אן גיט האםפיטאל
 ארויס קומט איהר ײעז חאספיטאל.

ט ע ד ל  רער פון אםיס אין גאײך זיך מ
מגיאן.
A דעם םון זיר רעכענט צײט די 

 !גע־ אםיציעל זיר האט איחר װאס סאג
 איכעתעגעכען און אםיס איז סאלדעז

בוך. ױניאן וו^יער
 ם\ז בענעםיט קריגען צו אום .5

כײ ווערען עקזאםינירט יןראנחער
o n דאסטאר. מניאן

 אנדערע םון אטעסטען קײנע .6
 לא־ םון טערטיםיקײטס דאקטוירים,

ײ װעיצען םאראײנען אדער דדפען  •אז
װערען. אנערקענט נישט טיװ

נישם ליגען וועאכע הראנקע .7
 ורעחנן עקזאםינירם דארםען כעט (ר\
 זיך דארםען און אםיס, דאקטאר׳ס ודן

 אםיס אין װאך אין םאא 3 «לדעז
. ^ פיןיוניײז•

3 j נא־ בלזיז זײנען נענעםים «ו 
ט םינ מ די חנג על  איינמד האנען וו

 ס$ר אײן םאר אםװינ*ינםטעז
 נ<ד ןיך האס זי אדער ער נעפאר

הראנס. ין
A ריסשםענדי זײט איהר װען 

 ם איהר ווערט םאנאטען, 3
נוםשטעה׳ננר. נישם פאר :נט
 בענעםים װאך ערשםע די .10

J טען10 אויס׳ן געצאהאט t p 
ru 7 רעטלע־ װאכ«ן אינריגע n

ס װעכענםליכע  דער אין ח
 דרעסםאכער און ודיספ

25 לאקאל יזניאן,
ט ר ע כ ע ה ע ג

א. ,25 לאסאל ױניאן׳ טאכער דרעס און זױיסם די
 מיםנליעדער איהרע אלע צו כאקאנט מאכס י״ װ. נ. ל.

 וועלןןן,1919 דזשון, פעו23 דעפ פון ־אס
װאך. א סענפ25 זײן דױס די

.סו5$ס נעלרער אײנפריסס
 פען23 דןןם כיז נוטשטעהענו װערם םיסנליעדער,

 הראפם. אץ אױיו נעחפ נעזזח נױןןר דער אײדעו חשוז,
 נץ װערמ מסשםעחענד ניס װעלזןן וועלכע יענינע די

ױסשםענדימ ױ כאצאחלען םוזען װעלען דײס, דעס
סםעטפ. פער סענס 25 נעזעק׳ נײעס חנם לױפ שולדען

• •

ם י ד ײ מ ל ם ױי ם און ו ע ר ר ד ע כ א , ט אן י נ ו ל י א ק א J25 ל

ץ ל א ה ע ו ע ש ; . . ׳י ר ע ט ע ר ק ע . ם

דעם »פרײ]#ױ81#גער װערען ציץ

סטריט. טע 16 איםט 23 חרך ארײנגאננ — םקװער ױניאן 31
* v * -׳<״ ' t  •  * * •  m * ¥

גע־ איז קליניס דענטאא ױניאן דער זינט מאנאטען, פאר אעצטע די דורך
 אײדים אינטערנעשיאנעל אונזער פון לאהאלס די פון אײגענטום דאס װארען

 איבערשוס קאײנעם א געהאס קאיניק דער האט יוניא}, װאירקערם גארםענט
 — ׳איז איבערשוס דעם פארטאן צו װי װעג בעסטער דער דאס דענהען, מיר און

?איניק. דורכ׳ן םאקע דיװידענדס, אין טיטגאיעדער די צו אװעקצוגעבען דאס
 די אין אעעשסעלטע אלע װעלען דזשון, טען16 דעם אן, םאנטאג םון

 גאר־ אײדיס אינטערנעשיאנעא דער פון אאקאאס די םון אפיסעס פארשיעדענע
 שאפ שאפ־טיטעראײדיס, און שאפ־ם^עראײט אאע ;ױניאן װאירקערס מענט

 אאקאאס, די פון מיטגאיעדער גוטשטעהענדע אאע און קאמיטעס, פאגיטײשאן
 די בײ פרײ, צײן די קאינען און אונטערזוכען אאזען צו זיך בארעכטיגט זײן

 םאראן איז דערבײ קאיניק. דענטאא ױניאן דעם אין דענטיסטען קאכיפעטענטע
 פער־ קאיניק־אפיס אין קומען בעפאר דארםען פערזאנען דיעזע באדימונג, אײן

 בא־ דער פאר אפאינטםענט אן מאכען אום שרײבען, אדער זענאיך,
צײן. די קלינען קדמען צו װען צײט שטיםטער

 דענטאא ױניאן דער און געזונט פאר׳ן נויטיג זעהר איז צײן די קאינען דאס
 ארבײטער די אערנען זיך נעמט ער װען ארבײט ניצאיכע א זעהר טוט קאינירן

ציין. זײערע רײן האאטען צו געזונד פאר׳ן איז עס נויטיג װי

* - ה8ה ױניטי די
ןאל5לא יונ־א; דרעסמ״קערם און װ״םט לײויעס דעו פון
וזשון סען15 ועס װ עפמפ .

.tic קאונטי, פ־יק פאר?, פארעםט אץ
 פענםילװײגיא פון םאונטײנם כלױ די אין פאלאץ גרויםארטינער »

דרעם• און װײםט דער אין ארבײטער די פון אײגענטום דאם איצט איז
p• אינדוםטריע. p

I; עסענם. בעסטע די — soo שאר דא איז פלאץ
 און הײםע — כאלײכטונג עלעקטרישע — װאנעם 50 — ציםערען 250

 באד• 75 — פול םװיםינג «—טײך א — טעלעפאנם — װ»םער קאלטע
I* טענים־קאורם. א און באל־גראונד א — ציטערען

 P !װילהאמען זײנען אינטערנעשאנאל דער פון םיטגליעדער אלע
װעם עם באזים. קאאפעראטױוען א אויף פארװאלטעט װערט הויז די

E װאך. א דאלער 13.50 ?אסטען
הערקװאדערס, די אין גלײך אײך רעדזשיסטױרט
f־ םטריט. טע2ו װעסט 16 t

 23 דורך (אריינלאננ םקװער ױניאן 31 איז א׳ז קאיניק דעם פח אםיס דער
 10 םיז זונטאנ, חו־ז א טאנ, יעדען אפען איז אפיס דער םטריט). טע16 א־םט

נאכט. פאר 6 ביז פריה דער אין 10 פון שבת אבענד. אוהר 8 כיז םריה דער אין
ט ב א ע מ ר ע ײ ם א ט נ ע מ ט נ י א פ ס א א ר װ ע כ י ט און ג ל א זײ. ה

 זיין םיט אז נעהט קאיני? דענטאא ױניאן אונזער דאם זיך, פארשטעהט עם
 א^ע איז פיאונגען, טאכט מען ציי;, ציהט מען בעפאר, װי ארבײט ;עװעהנאיכער

 קאסט ארבייט די װיפיעא דעם אויט פרייזען, מעסינע נאנץ צו איבײטען אנדערע
אאייז. זיך

ר ע ד ע י ל ג ט י ר םון מ ע ל ד ע נ א י ש ע נ ר ע ט נ י ס א ע די ײ ר־ ל א  ג
ט נ ע ם מ ר ע ק ר א אן װ ען ױני ל א ך ז ױ ט א י ן נ ע ס ע ג ר א ם ם א ־ ד ל א  פ

ע ד נ ע :ג
 טריטמענט און עקזאמינײשאנס פאר קאיניק כיעדיקאא דזשענארא דער .1

צײט. מיטאג אזײגער 1 דאנערשטאג או; דיגסטאג יעדען אםען איז מעמבערם פאר
פארנאכט. זײגער א 6 אפען אויך ער איז דאנערשטאגס

 דינסטאג יעדען געטריט און עקזאמינירט װערען מיטגאיעדער פרויען .2
פארנאכט. אזײגער 6

 אין דא איז דאלאר) אײן באויז רעכענט (ער דאקטאר האאז און נאז דעד .3
מיטאג. נאך אזײגער 2 שבת קאיניק
 זײגער א 1 טיטײאך/ קאיניק א״ן דא איז מאגעךספעציאאיסם דער .4
צײט. טיטאג

 בארנעט

בעקער ל.

-•׳•־•׳%

ט ס י ר ט ע מ א ט פ ען און א ש טי פ א
215 East Broadway 100 Lenox Avenue

1709 Pitkin Ave.f Brooklyn 895 Prospect Ave., Bronx
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ט ם ק ן פי ט או פ ר א ס. ש ר ע 3 ש 1.
ע ז י ג ר נ ו ט ײ צ

*ע צנדערע יעלע6 ווויך ײי די •X9און אי

9 4־0 8 ע6 4 ! ט ® א , ױ נ ע װ ע
ען, לישע םונג  זשורנאלען און ביכער ג״

די אין געדרוקט װערען

ױ . נ ן ל ר א י
ט ײ ד ױ ט ־ פ ג א נ י ט נ י ר .)ר ם א

ל 195 ע אג ט. ק ן ם י ק נ ר א י

ע29 צווישע! ם. טע30 און ט םטרי ל—------------------------------------- ״rif פרענקלין. 5425 מעלעפאן

 מעפד נײע פון אדרעסען אאע אויך װי אדרעסען h אין ענדערונגען אאע
 ססעציעאע די אויף רעקארד־דעפארטמענט צום װערען צוגעשיהט זאאען בערס

לי אײך. צו צוגעשיקט װערען װעאכע סאיפס,
 געװע־ זיין אנגעבען אבער איד,ר מוזט אדרעס מעמבער׳ס א ענדערענדיג

 ארבײט אוםזיסטע םארמײדען צו כדי נויטיג איז ראס אדרעס. אאטען זענעם
 איבער קאגטראא בעסערען א האבען צו כדי אוין און אונז םאר און אײך םאר

מענערזשער. ליבערםאן, עליאם מײאינג־איםט. אונזער

ם ע ש ז ד ע ם און ב ר ע נ ע ב
 בר. פ. ס. און סאסײעטיס ױניאנס, םאר

ארבײט. מניאן טטריקטלי
יארק נױ םטריט. קלינטאן 134
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עסטימײט. אונזער קריגט

!לעגיאנעוען איױשע ר צו פליכם אײער םהום
? פארלאיעז יעצם זײ איהר װעט — ישראל. ארץ איז הײם אידישע די פאר לעבען זײער אפפערען צו גרײט געװען זײגען זײ ״

ו ע ן ט נ ם
אבער פאמיליעם זײערע און העלדען אידישע דיעזע פאר זארגט

נעשאפעןװערעו שנעל טח $100,000 פון פאנד א
ארבײט הײלינער זיין אין װערען אונטערגעבראכען ניט זאל דוד םגן רויטער דער אום

!פאנד דיעזען שאפען העלפעו טוז אױ יעוער
;הלײח צו דאניישאו היין ; צר'נרױפ: דאניישאן סײו

I 'י ;עוג סעקאנד 201 דוד מגן רױטען פון אפיס נ^צ. צום אדער 6לאקאלע'ט^»פטער די צו געשיקטזוערען זאלען דאניישאנס ־ן
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b דדפדלײ םען4 דעם פארקוםעז װעט םעלעכרימזאן םפעציעלע 
רעדדסיסטרימזאז. אייער םיט צו זיך אײלם סקעבם פשום׳ע אלס ערקלערט שאפ וױיסט אלנזמאךס פון ארבײמער

 ניס װען האגדלונג. זײער ערקלערען צו
 רער פון װערען אויסגעשלאסען זײ װעלען
 אלס װערען פארעפענטליבט און ױניאן

סיועבס.
 ױניאו דער צו קומען צו אנשטאט

 א אפנעהאלטען פיהרערס זײערע האבען
שאפ אין באלעבאס בײם זײ מיט מיטינג

 יױ דער פון באארד עלוהגלווטױו רער
 דינסטאג מיטיננ, לעצטען אױפ׳ן ניאן,

 באהאנדלען צו באשלאסען האט אבענד,
 איז דערפאר םארדיענען,'און זײ װי זײ

 פון געװארען אויסגעשלאסען שאפ דער
ױניאן. דער

 פ־טוט׳ע טוען דארטען ארבײטער די
 מאטי־ די מיט עס טוען זײ צו סקעבערײ,

 נאפען אין אדער סולקעס׳ס די םון װען
 סיזעבע־—רעװאלוציאז סאציאלער רער פון
 פון פליכט די איז עס סיןעבערײ. איז רײ

 אפטרײס־ צו ארבײטער דענקענרען יעדען
כיענשען. אזעלכע פון זיך לען

 ארביײ אלע ניט אז אמת, איז עס
 מיט אײנפעריטטאנען זײנען יטאפ פון טער
 ניט אבער קען ױניאן רי האנדלונג. אזא

 אזוי זײ מיט אונטערשיעד קײן מאכען
שאפ. אין סיזעבען פארבלײבען זײ וױ לאנג

געװא• גערופען איז װאס סטריילו דער
 זיכער ױניאןעוועט קאטערס דער בײ רען

 מאכער װײסט דער םון װערען געיטטיצט
 קײ־ ערלױבען ניט װעט ױניאן די ױניאן.

 סקעבען. צו מעמבערס איהרע פון נעם
 ניט ױניאן דער אין קענען סקעבען װאס די

זײז•
 אין ליגט ארבייטער די םון םאכם די

 לא־ 1אײ פון פליכט די איז עס אייניגיזייט.
 דעם װעגען צוױיטען. דעם שסיצען צו קאל

 װען זײן. ניט מײנונגען צװײ לױין קענען
 זיך נעמען שאפ א פון ארבײטער פאר א
 פון באשאום א גענען געהן צו רעכטע די
 םון חוצפה אונגעהערטע דאס איז ױניאן א

 פערזאנען. אונפאראנטװארטליכע בלױז
 נעסען נפשות די אט אז מערלוױרדיג און
 אינדוכד װעגען רעדען צו העזה די נאך זיך

 םון ױניאן״. ביג ״װאן ױניאנס. טייעלע
 צװײטער א געגען עבען)סר און זײט אײן

זײט. צוױיטער דער פון ױניאן
 באםערקען צו אינטערעסאנט איז עס

: פאלגענדע דאס
 װאר־ — שאפ דיזען פון פיהרער די
 א^ע פון צושטימונג דער כײט ;יט יטיינליך

 ארױסגעלא־ האבען — שאפ פון ארבײטער
 זײ װעלנער איז בלעטעל שװארצע א זען

 ױניאנם די פון פיהרערס די באשולדיגען
 אנ־ אלע די אין און גענגסטערס דינגען אין

 לעגען באסעס װאס באשולדיגונגען דלרע
 אלעס דאס און ױניאן־פיהרער. אויף ארויף
 סא־ דער פון נאמען אין׳ם געטאץ װלרט

רעװאלוציאן. ציאלער
! רעװאלוציאז ארימע אריטע,

 פארפיהרט קענען םענישעז װײט װי
unyfr היםטע־ און פראזעךיטיםערײ פון 

מ  האט װאס פאקט פון׳ם זעהן מען העז ויי
 אלט־ מ. פון ״טאפ װײסט דעם אין ואסירט

28 t\m סט. טע25 װעסט
עט־ פון זײנען ארב^יטער עהרליכע

ע כ  צו געװארען פאדפת־זרט היט״דקעפ ^
 אין׳ם אלץ דאס ארן סלועבערײ ו^ווט׳ע

רעװאלוציאן. סאציאלער דער םון !אםען
 ״טאפ דיזען אין פאס״רט תאט װאס

: א^-פאלנענדעס
 גע־ האט 10 י״איז. ױניאן קאטערס די .» /

 באלע־ צום פאדערוננען געװיסע מסעלט
 אר־ פון צוטײלונג דער צו באצוג אין באס
ט ״ג״  פאדערונגען די קאטערס. די צװי״טען '

 קא־ פון געװארען געהײסען גוט <זיעען
 דדטענע־ דער אײדער נאך לאקאל ^םערס

 דעם געװארעץ. נערופען איז סטרײה ראל
 געיטטעקט, נאר ניס עס האט .גאלעבאס

 געצװאונ־ זײן ער װאלט װאריטײנליך נאר
 די מאבען דא אבער עס. נאכצוגעבען גען

 נעקױ •טאפ פון קעפ״ היץ ,״חיםטערי^טע
 באיטלאסען האבען זײ הילױ. צו איהם םען
 ױניאן קאטער׳ס דער םון םאדערונג די אז

 ערקלערט האבען און אוננערעכטע אן איז
 פאדערוננ די נאבגעבען װעט ער אויב אז

גע־ ארבײם. רער פון סטאפען זײ װעלען
Jנעטאן. און רעדט

טא־ װײסט דער פון םאריטטעהער א
 צו יטאפ אין אװעקנעגאנגען איז ױניאן נער

 איז אומזיסט נאר טראבעל, דעם ׳מליכטען
 ערקלערונ־ זײנע אלע ארבײט. זײן נעווען

 פון פיהרער די געהאלפען. ניט האבען ינעז
אי זײ אז אפען: ערקלערט איהם האבען ^

 ז־אס איצם זיך שטעלזנן זײ רוען — ן1יד
 רדעלמנ פאנםאזיע, זײער אין פאר אלעס
 א יוערען ארום דואכען פאר א אין װעט

 ךײ באנרײפען דעטאלם .•ױרקליכקיים,
 וױיסכד און װײסטטאכער טויזענטער זי

 ױניםי־דזויז ר ע י י ז אז דאכערינס,
 ליכטי;״ דער זײז תםיד וועט און איז

 ארבײ״ שווערען זײער אין פונקט סטער
טער־לעבען.

 קײן כים פאהרען דדטון ביאנאט אין
 אויב און לואגטיי. דער אין ײענשען טף

 רוהינען שכױלען, א האבעז װילם איהר
 באי״ד אײך רעדדטיסםרירט ױאיײיטאן,

 אדנזער .אין דדשדן טאנאט מיטען סאר׳ן
 #מאן דאס וועלען װאס #די הויז. ײניטי
חרםה. קײז האבעז ניט זיכעי ־יועלען

 צונע־ װערט דדשולײ טען4 פאר׳ן
 טיט סעלעבוײישאן ספעציעלע א גרײנז

 הו״ ריכםיגע א םאלע ארן קאנצערט א
 פאר ״םרימ״ א זײן װעט דאס ליאניחע.

 אײנצעל״ די אויף נאר •טאפ־כדטערלײטע,
 קודע:״ ביז װארטען איהר מוזט הייכען

װאך. יער
 פארפעהלען עס וחנט אײך פון װער

 הײם? אײגענער דער אין פאהרען צו
 אייער םים אײלען אבעד זיך םוזט איהר

ט אז דעדדטיסםרײשאז.  זעהר איז ני
 פייאץ קײן דארם װעם איהר אז טעגליך,

 װײסטנןאכער־כישםחז/ די דאבעץ. :ים
 און היבשע גאנץ א איז וױיסט, איהר ד.־י

 פארד וועט — צרערשם קוסט װאס יער
 איז רעדדשיסםרײ״שאן צוערשט.

אינ־ דער פון טעכימנרס אלע פאר אפען

 דארןז ביען געגרײם. איז טײט ,.דער
 דאס סעודה׳/ דער צו זעצען נאר זיף
 דער פון מעסעדזיט לעצמער דער איז

 שייז איז סםיוארט דער י.ניטײקאאאניע.
 צו־ האט און צײט װאכען צװײ דאוטען
 ארדנונג. בעסטער איז ל,יך די געגרײט

 געװארען, געטאכט זײנען אראגזישפענסט
 גע־ הײ־יאהר זאל עסען בעסטע דאס אז

 אײ־ אז אין זײנען ״טיר װערען. געבען
 פ^ה־ זיף װעלען מיר און — הײם גענעי

 דער איץ זיר בײ װי פיהללן אין רע,
ױניטי־קא־ די ערקלעהדט האט — ה־ים״

 גרופע גאנצער רער פון בילרעי די
 די צוזאמען יטטעלען װערנע הײזער,

 ארויס אלעטען בײ רופען *וניטי־הײז,
פיעל אזוי : אױסגעטרײ דעם

 ־5אײ — אלץ און ! באקװעמליכקײט
 באזונדער א טײך, •טעהנער א ! גענס
 טעניס־קאורטס, יטװימען, פאר פלאץ

 אטת׳ע כיים שטאל א *טפאציר־אלעען,
 מיט פארם גרויסע א קיה, און פערד

 איז אלץ דאס און !גרינצײג אללרלײ
 געדונגענעס^ אדער געבארגטעס קײז ניט
 דער פון אײגענטום ד^ס !אײגענס נאד

 דער םון טיטגליעד יעדען פון און ױניאן
!ײני^;

 טעהר־ די װאס װאונדער, א דעז איז
 זײערע קוים גלויבעץ װײכטדאבער סטע

 טסעלען זײ װען אוץ ? אויגעז אײנענע
 דארטען װעלען אלײן זײ אז ׳פאר זיך

 אליין זײ אז פארברענגען, און ינעבען
 דער איבער בעלײבתים די זײן װעלען

ײ אז ״דױלא״, גאכדער  דארםזןן וחולעז ז
 איבער ארוטיטפאצירען זארגלאז און פרײ

 און לאנקעס צוױיטען אלעען ברײטע די
פרע־ זיף און זינגעז װעלען אין בויטער,

ך גספרע םזרנעשאנאל. אך זי נ  דער מיט טאן צו האבען ניט גאר וױלען
 אנדער אן צו באלאנגען זײ אז ^וניאן,
װ. ז. m מגייאן,

 נאכגע־ ניט האט באם דער װי אזױ
 יױ לואטערס די האט םאדערונג די געבען

 אין קאטערס די ארויסגערופעז ניאן
סטרײה.
 אזעלכע אלע אין זיך פיהרט עס װי

 דער םון מענעדזיטער דער האט סעלע
 די אױפגעפאדערט ױניאן םאכער מײסט

 ארבײט דער .פון סטאפען צו -ארבײמער
 באס דער ביז סטרײק איז יטטעהן און

ט מ  אבער נאכצוגעבען, געצװאוננען זײן ו
 געענטפערט, האבען ׳טאפ םח םיהרער די
 ײי נאכרעם טאן. ניט דאס װעלען זײ אז
 א פאר סטאפעדדט א געהאט האבען ױ<

 צוזאטענגעלווטען זיך זײ זײנען צײם טאג
 פאר׳טפרעכענדיג און באלעכאס יטיט׳ן
 ױניאן, דעי געגען יטטיצען צו איחם

 דער צו צוריק אוםגעקערט זיך זײ וזאבען
ארבײט.
 וױסען געייאזט דאן האט ױניאן די

 עריטיינעז זאלען זײ אז מעםבער, יעדען
בארד עקזעלווטױו דער פון קאפיטע א סאר

 רױיסם לײדיעס דער אין אײנצעלהײטען
 אין 25 לאקאל ױניאז דרעסםאכערס ; א,

סטרים. םע21 װעסט 10

 אמערי־ דער םון קאנװענשאן די
לײבאר אװ פעדעדיישאן קאן

פאר אםגעסםיע פאר רעזאלוציאן
אדעסטירםע. פאליטיישע אלע
 אײעריקאן די אז באשלאסען, עס ״זײ

 פארזאדע^ט לײבאר, אװ פעדערײשאן
 סי״ אםלאנטיק אין קאנווענשאן דער אויף

 פאר־ די פון רעגירונג די אױף פאדערם ׳טי
 פאל״ א באװיליגען צו שםאאטען אײניגטע

 פאל׳יטײ אלע פאר אםנעסטיע שטעכדיגע
 פאר״ זײנעז װעלכע ארעססירטע, שע

 :ע• ספעציעלע די אונטער געװארעז סשפט
 אנגענוכיען האם קאנגרעס דער װאס זעצע
 צו״ דאפ און מלחטה, פון צײט דער דורך

 װעלמנ געזעצען אלע די םון ריקרופעז
ט באנוצען צו זיך נארםאל שטערען  ײ כי

 גאױ וועדען װאס םרײהײטען אטעריקאנער
קאנסטיטיציאז״. דער דורך ראנטירט

).t זײטע פוז ויטלוס
פאר ״אמנעסטי״ רעגירונג דער פון רען

 אטע־ אין ארעסטאנטען פאליטישע אלע
 געװא־ פאראורטײלט זײנען װעלכע ׳ריקא

 געזע־ ספעציעלע די פון גרונד אויפ׳ן רען
 געװארען פא~פאסט דא זײנען װאס ׳צע
טלחביה. םון צײט איז

פאיגעיטלא• האט דעלעגאציע אונזער
 באצי־ װעלכע רעזאלוציעס, צװײ נאך געז
 לײדיס־נארמענט דער צו ספעציעל זיך העץ

אינדוסטריע.
:רעזאלוציאנען פיער אלע זײנען אט

translation filed with the ׳ True 
Postmaster 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
 אױ,? פאגראכזען װעגען רעזאלוציאן

 די פאר רעכט װעגען ^ון אידען
פעלקער. קלײנע

 אטעריקען די אז עס^אשלאפען, ״זײ
 פארזאכיעלט לײבאר, פעדעריײטאן

 סיםי, אטלאנטיק אין קאנװענשאן אין
 די געגען פראטעסט איהר פארצײכענט

 װעלכע ברוטאליטעטען, און פאנראטען
 דער אױף געװארען אױסגעאיבט זײנען

 אוק־ פױלען, פון באפעלקערונכ אידישער
 מזרח אין לענדער אנדערע און ראינא

 רענירוננ די אױף פאדערט און אייראפא,
 אנצוא־ שטאאטעז פאראײניגטע די פון

 גע־ צו אין טעכליכקײטען אלע װענדען
 די כײט אײנפלוס גאנצען איהר ברויכען

 א טאכען צו װעלט דעד פון רעגירונגען
 פאסירונגען און טהאטען אזעלכע צו סוף
 אין טינאריטעטען נאציאנאלע די אז אין

 פאר־ זאלעץ וועלט דער פון לא;ד יעדעז
 פאלי־ און ציויױלע פולע װערען זיכערט

שוץ׳/ איז רעכטע טישע

אן צי אלו קלױדלאנד. דועגען רעז
א די אז באיטלאסען, עס ״זײ ק מדי  Iא

 פארזאכיע^פ לײבאר, אװ פעדערײשאן
 סי• אטלאנטיק אין קאנװענשאן דער אויף

 קאונ״ עהזעקוטױו דעם אױף פאדערט טי
 געבזמ זאל ער פעדערײשאן דער פון סיל
 אנשטתןננונ״ אלע צו סופארט פולען זײן
 נאר• לײדיס אינטערנעשאנעל דער פון געז

 הא• אײנצופיהרעז ױניאן װאירקערס םענט
 ארבײםכד ױניאן ארן בארגײנינג לעקטױו

 r» סיט קי^אוק, דער ׳אין באדינגונגעז
 קליװלאנו/ פון אינדוסטריע סלןוירט

אהײא״.

שאקאגא• ױעגען רעזאלוצ״אן

 אטעייקען די אז באשלאסען, עס ״זײ
 פארזאפיעייט לייבאר, אװ פעדערײשאן

 אםלאנםית אין קאנװענשאן איהר אויף
 עקזעקוםיװ איהר באאױפטחאגט סיטי,

 אינםערנעשא- דער םיטצוהעאפען קאונסיא
 ױנ*אז. װאירקערס ;אדטענם אײדיס נעל
 בדם פאיהאנדלונגען פרידאיכע איהרע אין
 שיקאגא, שמאדם דער פון בתים בעאי די

 צו זײן, נײסיג װעס עס אויב אויך און
 קא* אײגצדפיהרען אום סטרײק א ריפעז

 סםענ־ ײניאן און באמיינינג לעקטײו
 סקױרם און דרעס וױיסם, דער אין דאדדס

/ פת אינדוסטר״עז א׳ אנ שיי
 ארײנ־ זײנען רעזאאוציאנצן אלע די

 אײנצעלגע פון ניט געווארען נעבראכט
 דע^זד גאנצעד דער .פון נאר דעלעגאטע;,

 יעדפ איגמערגעשןנגעצ. אונזער פיז נאציע
 די זיך אױ^ האט באזונדער רעזאאוציאן

 דע^זד אוגזצדע אלצ פון אונםערשריפטעז
שרעדנ״ פדעדדענם :פאאגמ וױ גאטען,

 נא״ענ־ ם. ;1,לאקאל פילנבעיג, / נער,
מ . ; 10 אאקאל #שםײז  אןד חעאלער. ו

25 לאקאא פרידס*ן, םאאי כױסס ;17 קאא

 אנ־ זיר זאל אטעריקא אז האבען, אפט
 יענער אויף ברירער אונזערע פאר נעג־ע;

ט  דאס מען קען אבער אזוי װי ים. די
 אויספיה־ דאס קען כיען ? אױספיהרען

 אמע־ אין אידען די װען דאן, באויז רע:
 אידעז, אטעריקאנער זײן װעלען ריקא

 רוכיע״ אדער גאליצישע רוסישע, אנשטאט
 אויספיהרען דאס יןען טען אידען. נ״ט־ז
 װעלען אידען היגע די װען ׳דא; בלויז
 שטימע זײער כירגער. היגע זײן אלע
 זיר װעט כיען װערען. נעהערט לאץ װעט

 װעלען זײ װארט. זײער טיט רעכענען
 קעבען װעלען זײ און אײגפלוס אן ר.אבע;

 זײט יענער אויף ברידער זײערע העיפען
ים.

 זאנדערן אידען, אאס נאר :יס און
 דעי רארןי ארבײטער, אלס כיענש, אלס

 און פאראינטערעסירט זײן ניט־בירגער
בירגער. א װערעז

שרײעסטע, דאס טאקע איז אמעריקא
 עס װעלט. דער אין לאנד שענסטע דאפ
 דלות סך א ארימקײט סף א דא אבער אי.

 :שן א^שאפעי, גער^נט װאלט טען װאס
 1געזעצ בע״ע־־ע טאכען גלקענט ױאלט

 שענע־ א —א5 דעם אץ הרען א׳־י.פ א״ן
) לדי-«;. רעז

ניט, בירגער יזייז זײנט איהר אז
 ניט איהר קענט ניט, דע\ה קײן איהר האט

 אנ־ םיהרען זיף זאא אאנד דאס א םאכען,
 אנ־ אן פרעמדער, א זײנט איהר דעוש.

 צו זיף הערט מעז און געװארפענער,
 ביר• א יא זײס איהר .אז צו. נים אײך
איהר איממנצה א) איחר .זײס נצר. ; . -״ V. . v • ־ .

: ״גערעבטיגלוײט רעדאקציאן יוערטע
 אין פלאץ שטיקעל א טיר ערלויבט

 פאר פאלגענדע די פאר צײטוננ אײער
 אד־ פיעל אזוי װאס דעם םכח װערטער
 ביר־ װערען צו פארנאכלעסיגען בײטער

יא:ד. דעם םון געד
 זײ נים. הײם קײן האבען •אידען

 אין האבען זײ םרעמדע. איבעראל וײנען
 די םים רעכטע דיזעלבע ניט ערגעץ

 אײנציגע די איז אמעריקא תריסטען.
 איד דער איז דא אויסנאהכיע. גאאדענע

 טיט רעכטע גלײכע ער האט דא פרײ.
 וױיזען דארף ער און פעלקער, אנדערע

 א אין װאהנט ער װען אז װעלט> דער
 רעכטע, אזעלכע איהם גיט װאס 'לאנד.
שעצען. צו דאס װי ער וױיה

 איץ שונאים, איבעראל האבען אידען
מ  נארישע, דא זײנען אםעריסא אין אפי

 זאגען, װאס מעגיטעלעןי, '^פיאא״הערציגע
 געלד, כיאכען אחער הומט איד דער אז
 רוס־ קײן צוריק ער פאהרט דערנאך און

 דאס רוםעניען. קײן גאליציע, הײן ;אאנד,
 אמע־ ליעב האט איד דער אמת. ניט איז

 ער באוױיזען. דאס רארף ןנר איז דײזא
ױ א  גרויסער דער אן אנשליסען זיך י

אטע־ אװ סטײטס ״ױגײטעד סאסײעטי
> ־ ?ישא*״

 װארום דא איז אץאורזאכע נאך אין
 א װערען דארױ אניעריקא אין איד דער

גימער.
 די. יװערען ״חײם״ אלטער דער אין

 די װערען באהאנדעאט; שאעכנ! איחח
yrtw און נצדריקט ^ טי ש צ דאח• סען נ

 באלעבאס. א זײט אהד דעה, א דא האט
 ! בירנער א אלזא, װערט,

h ליעל/ אײד ״נעטשוראליזײשאן 
 אונ־ טאכען צו איז עס אויפגאבע װעטעס

 און ביחגער, פאר איבייגראנטען זערע
 צעהנדלמע געהאלסען שוין האם װעלכע

 װעט בירגער״ ווערען טענשען טויזענדע
 עס ווער אי״געם יעדען זײן באהילפיג

 אפיס הױפט אין-רעם װענדען זיך װעט
 אין זיך געפינט װעלכער ליענ, דער פון

 בראדוױי, א. 175 בילדיגנ, ״פאלװערטס״
 געהאלטען ורערם וועלכעד און X רום

 1 פון זונטאנ, אויסער טאג. יעיען אםעז
אבענד^. אוהר 9 ביז בי״טאג

גצלײםםעס ווערען דיענסםע אלע

 א5ו ײחזקתי בזדסתי
»). כ״י, (»ױב. אר«ח

 גןחןנאיג^יי■ םיױ *ו
 jrwwr «ױ «ױ ייאל•

ױ  *■־ ס■ איחר װעל י
s 1ל»יע.
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 אסאםי־ די — אםאסיאײשאן. מאנופעקטשורערס צוױיטער דער נדט נעשלאםען אגױמענם
װע־ אפגעדדט װעט שעפער זייערע אץ אז סעקװױטי קעש דאלאר so^oo ױם אייש«

קלײ־ א און אסאםיאיישאן חשאבערס ױ־ קומט נעקםט — סםאנדארדם. יתיאן אלס רען
 חשענעראל דער םון מיטיננ באנײםטערטער א — שעםער אינדעפענדענט צאהל נע

 וואונ־ דער װעט איצט — סעטעלמענט. דעם אײנשטימיג אן נעהםט כ»מיטע םטרײק
נעםעטעלט. נאנצען אין T* נאר דץ םטרײק דערבארער

 וחד אלעס םעלעפאנירט איהם טען האט
י גען  חןם פון טאטשעס״ ״פינישינג י

- סעטעלמענט.
 מענצ• דער זיענפיאן, מארים ברורער

 גזךי. איז באארד, דזשאינם .זונ׳ם דזשער
 קאנםעחננץ דער םון טשערמאן דער װען

 שלעזינגער׳ס פרעזידענט איז סאםיטע,
 צופריצ־י גאנץ איז ער און אבױעזעעדױימ,

ט׳ן דען  אונ• דער נאף סעטעלמענט, כי
ר װאס ארבײט, שװערער ערמיעד^יכער  ן

ארײנגצםא!.' סעטעלמענט דעם אין האט
i בד. װאס װערטער, סאר א איז אט n 

 םצ־ תרד׳ן איבעמעגעבען אונז חאע מאן
 : •רעס צום געהען םיר אײדער לעםאן

איי• נאף םון אויסנאהםע דער ,,טיט
 עםלימנ אוז םאנוםעקטשורערס סאט ניגע

ש דער צרס,מאנופעקם^ור  עגעראלת
 פא^■ איצט הלאוקםאכער די נ*ון םטרײה

 דצר אױןי׳ נעקסט געענדיגם. שטענײג
 די אומ בײ שטעהען טאגלס״ארדנונג

 IPP זײ װעגעז אויך און דזשאבערס,
 גאענצצנחנ ד<ו זײנעז עס אז זאנען, אײף

 צגרײ אן זאל טעג די נאןי אז אויסדכטען,
 װערען.״ גלשאאםען זײ מיט מענט

f חןר םון מיטינג דעם אײף » r n 
>״8 זײטע אויף (שלוס ״

ײנ־ סלאוקםאכער םצבמיגע אונזער
 צו וױעדער ה^ם יארה גױ פו; יאן

 לאנ־ נאך זיע^ גרויסצן א פארצ־ינ^ען
 אנגע־ ה*בען וועלכע האמ־ערענמן. גע

 אין צייס װןןמנז צוױי אימור הא^םען
 צוױיםער דער םים :יזמאלאין האסעל

 ותל־ אסאםיאײשאן, סאכופעקששררערם
 צורײ םיםגליעדער, 300 איבער ה?ם נע

 בא־ גאנץ ויך גצםינען עם װעלכע שזגן
ד, אין םאטפאאאיאדארס דײםענרע  סייי

 בײ־ פון סאנםערענץמ^םיםעעז ד• זײנען
ײד » צו געקוםצז עגדליך זרײים דע  פאמל
םיד א אץ ם צע״י ג ע ם ^ א
געװ^חמ• שלא^ען איז

ר ט אגריםענם ת  םאנוםצק־ די םי
 אויםטד םןןחיכםיג נאנץ איז משורערם

 םיסלען אלע . נעי^ורעז ארבײם
 בא צו געווארעז אניערועגדעם ינעז ז

 די םון איבלען אלע םרײד אין וײםיגיזן
 פוײהער האבצז וועלכע שז»ער, קלענעױע

 הלאוקמא־ דעם פאראומאים פתא אזוי
 גע־ איז אגריםענם דער יעבען. כערס

 פארנאכם, סיםוואד גלױארעז ש״אסען
.1919 ״ױני טען19 דעם

 סענגד אין איז אוחננד תלבען לעם
 גצווארען א^עחאלםען אפערא־הויז ראל

םינג נאנײסםערטער א  דזשע־ דער פון מי
 אנרײ דצר איז סמריײדלןאבדטצ, נעיאל
 געװא־ אנגענוסען אײנשנױמיג איז כשנם
 ױניאן זעלבע די האט אגריםענם דצר רען.

 װאס אגריםענם, דצר וױ סםא;-אר.־ש
״■רא- דער םים געװןורען :דשאאסען איז

 אנ־ אײניגע נאןי םים אםס׳ן םעקטױו״
 שע־ קלענערע די בנוגע ױו-תסען יערע
ס1 פער.  אונמעגליף םאקסיש וועם א

 םון עקזיםטענץ די וױיםער אויוי פאכעז
 זאגע־ די אדער שעפער ױניאן <זײ\ ניט

 וועלכע ״קןואיערײשאן״״שעפער, 1גאנט
 אינדוס־ דער אין פעסם א רועןr וײנזון
םריע.

 אונקט װיכטיגער גאגץ א דא איז *.נם
 ופצלרגאס ידץ אז אנריםצנם, י-עם אין

 מאנוםעקםשורער ־ סאב אדער םשורער
 א םאר ארבײםען נים םאל קיין אין םאר

 נעשלאסען נים האט וועלכער #דד«א-נצר
 דאס יוניאן. דער מים :>גריםצנם קײן

 א ערוןלעהרט ױניאן די ווען
 מו״ חשאבער, געװיםען א ;עגען םםרײק

 םאב־מא־ אדער מאנוםעקםשורערס וײ זען
איהם םאר מאכעז וואס גוםעקטשוחןרס,

 םאר םאכען צו סםאפען גלייד ארבײט,
ארבײט. וועלכע רגענד א איהם

 די אז דעם, םאר גאראנםיע א אלש
 נאכ־ װעלען אסס׳ן דער פון ערער םיטגל
 האט אגרימענט, םון פועןטעז א^ע הוםעז

 ױנ־ דער מים דעפאזיםעט אסס׳ן נײ* די
 סעקױ־ קעש א אלס דאלאר 50,0C»0 יאז

 םארגרעסעיט םוזען וועט סוםע «־י ריטי.
 מעכד נײער א װאס םאל, יעדען ורערען

ד אססין. דער וױן צו קיסס מ
 דעם טראץ שלעזינגער, פרעזיחננט

 קאנ־ דער צו זיין געדארםט האט ער װאס
 םעדערײשאז אםעריהעז דער םון ווענשאן

 איז סיטי, אטלאנטיס איז לײבאר אװ
 םון אנםאנג און װאןי לעצטע נעוועז אבעד

 מיט םארהאנדלונגען די בײ ./אד דער
 שוין האט ער װען איצט, איז אפס׳ז, דער

האנװענשאן, דער צו םאהחח נעםוזט

 ל«גע די — קלײולאנד. אײן זײן גייכען אין װעם שלעזינגער פרעז^דענם
 די באשליםם יוגיאן די ־־־ םאג• צו טאג פרן ערנסםער דארם ױערם

 סאראום־ די פ«ר שכײרות טאג האלבען א געבעז זאלען ארבײםער
ים. זײם יענער פון אידען גלי^םע

 מעהר* װאס אז ׳איז רעזולטאט דער און
חן פארלעגענע די אט װילען זײ  סחז

ארבײטצר, זײערע צװישען ארײנפיהרען
1צ ארבײםצר די זיף רײסען מעהר אלץ

 מ זיר רײסען מעהד ארץ ! םטרײכן א
 אסת׳ע טאקע םאר ?אםױ אין ארבײטע•

 n,האבען דאס װי ױניןון־באלינגונגען,
 שםעדט, אנדערע אלע אין סלאוקכיאכער

קלאוקס. געםאכט װערט עס װאו
 װיײ וחנט צוקונםט נאוזענטע גאנץ ־־י

םארסומען. װעט קליװלאנד אין מאס זען
 אין ױניאן רןלאוססאכער די אז

 בא- םעססעז א אויח שטעהט הלױולאנ־
.■$ ).18 זײטע אויח (שלום

 קלױױ אין ױניאן לאוקםאכערp ־יי
 םאר !םארבערײטוננען אלע מאכט לאנד

 הע־ םיר װי און םטרײה, דזשענעראל א
 פון ערנסטער לאגע די דארט ווערמ רצן,
םאג. צו טאנ

באיואוסט, אלעטען איז עס וױ
 אינטער- אונזער םון כאל וע. איז

 און טראדיציע איהר נעשיאנאל,
p*dp*o, קאמױ א אנצוםאנגען נים 
 געמאכט ווערט םארזוד א איירער

 םריעד־ א אויף טראבעל דעם שלינמען צו
 די םיט ?אנפערענצען דורך הע^ ליכען

 אינטער־ אונזער װי םאנופע?טשורערם.
 דזשענע־ א װערט זיך, פיהרט געשאנאא

 װען דאן, ערשם גערופען םםרײה ראל
 אויס־ שױן זײנען םיםלען אנרערע אלע

 אונזער זיך םירט אזוי געײארן. פרוביייש
 און אומעדום, ױגיאן אינמעדנעשאנאל•

 איז אזוי זײן אויןי מסתםא װעם דאס
 װעט שלעזינגער פרעזידענט סלױולאנד.

 קליװ־ נאך אפפאהרעז גלײך שי?אגא םון
 דאר־ די באםראכמען צו גרינדליןי לאנד,
 איז אבער דערװײל סיםואציע. םיגע
 ױגיאן ?לאו?מאכער די װאס #גום גאנץ

 א צו גרײט זיך מאכט אין.תליחלאנד
 םאכען, ניט זיך זאל זאןי א װי סטרײלן.

 צוגעגרײם. איז מען אז גוט אימער איז
 אהן דאם םעגליד, גאנץ איז עס װארום

אויס־ נים דארט זיןי סען זאל סםרײ? א
־ דרצ.זען.

 דער םון באארד דזשאיגט דער *לזא,
 געהם ?לױולאנד אין מניאן ?אאוקטאכער

 פאר פארבארײטונגם־ארגײט זײן on:אן
אויסגע־ אפילו שוין איז עס א

 סםריײן״ תשענעראל א מנווארען מאימן
 ווערט צם און ןעתאן 91 םיז האפיטע

pir. ־ פארפערםיגס n • סטריײד גאנצע 
נערי םאש

 ױנ־ דער און זײ צװישען באציהוננען די
 אנגעצויגען. מעהר און מעהר •)אל .יאן
 ארויםצו־ גװאלד מיט כמעט זובען זײ

 אײגע־ זײער ארבײטער די אויף צװינגען
 בתים, בעלי די זיי, װאס .,ױניאן׳/ נע

 אר״ די פאר אויסגעהלערט אלײן דזאבען
 איז דאם שעפער. זײערע פון בײטער

 עקעלט װאס שקלאםערײ מין א עפעס
דעם. װעגען הערען צו ארבײםער י י םשוט

אינהאלט־םמרצײכגיס
ם 23 ניםער ײ ה םיג ערעכ ״ג

 בוכוואלד. נ. — ייאר. ײ •2 ?ײט
 — סיפי. אםלאגםיק פון בליעף .3 זײט

הצליער. דזש•
 ארגאניזאציאנם־ רואונדזגרשארזגר 9 זײם

מ־ םאכער רײנקאום דזןר ביי קזופיײן
 •לייא־ דער םרידםאן. ס. — גיאז•

 רע־ םסעף א — יאלק גײ *ין ספרײק
פארםער.

 בײ ?אםיפע ספרײת דזשענעראל די .5 ?ײט
י םינחעלשםײן. ל. — ארבײםג מ

 בערריס ראזע — ײייעדײעל® יי *>• זײם
״ - (בלינדער).

 שיןאנא; אין סיפו^ציע קיאוק די .7 זײם
 באגײספערם קלאוקםאכעד שיקאגאער

גזך סקולםאן. ה. ־- ייאד־ארבײ^ ״יי
וואך־ארביים. און ׳•®יק ײעגען

 דערװארם נים זיסקינד. מאריס —
עדעאשםײן. ג• — ידז
 קעלערםאז• ב. — *•יגגעבארג .8 זײם
אן קעיםײקעדס די ראסאן; .9 זײם  ױני

ייאדארבײם. *אל ססרײ^ען *ו גרײפ
 גאפזי^יכעל. רעדווקפארס *ױ •W זײם
 — !יאבלעםען לעקאנספײקזיאנם .11 זײט

זעלדין. א
 נלאנץ. א• — װיםחםאן ת־אל* .1̂ זײם

וואהלי־ א — V באיאעװיזם איז יואס נעי•
 ם• — (ערצזךזלונג) קאילין 13 זײט

 אדלער י. — ליעז־זגי שמואאזאהז.
 לוריע. אסתר דר. — חםלכח יסתל .14 ט זי

 יאסעל־ פאן באנקיר — ג^סזנן-ביידצר
; •־־ , דארןי.

« ^לאמלייעיי• 15 ם״ז י ל י « א — ו ‘ • י י נײבאוער.
באל• v* קלאוקנ^^ד די •W זיים

 יע־ די ניושאי^וװ. ד> א• — איםיג
אײ בעסעיי ייד :עחםעז םאכער :זיקאוגז

י m זי^  — \ r •שא^אף. .ם פיי־ ם אמיעסען. מ
 אדזוערפייזםעט^ — מו. אוז 1» זיים

זו״ דער *ין *ייזנל דזא»לײ ^•ער •20 ם ז

 װאך. דיעזע קאנורענ״ג־אז פדן ארבײט יױכםיגםםע
 אנגענוםעז. א־^שמיםע פאגראמעד פױלישע געגען יאלושאן

 װערען אייונםעתעזעצם זאל בױרלסאן אז פאדערט דערײשאן
אינהיסטריע. שטאל די ארגאניזירען צו של,־ס

 איבער• rא רעזאלוציע דאדגע די
 ארגאניזאציאנם דער צו געװארען נעגעלען

 רע?אמענדירט קאנזיטע די און קאמיטע,
 בלױ? איגטערנעשיאנאל די שטיצע, צו

 מ*־ און פארהאנדלונגען, םר״דליכע ־י אין
 םאל אין אויך זײ שטיצען ״צו װעיסער

ך דער םון זאלען נױטיג״ איז סטרײק א  ח
װערען. אויסגעםעקט זאלוציע

דעלעגא־ אונזערע זיך האבען
 קאםײ דער כײט אפרעכענען :ענוםען טען
 ניט־מילכיג־נינדםליײ מין אזא פאר טע

̂ nyoinpyס דער גוײן, ם. נאריכט. שיגען
 שײ םון װאלקער דזשאן םײנערם, די םון

 בא״• האבען אלײן נאםפערם און קאגא
| חאם ער דעבאטע. דער אין טײלױט ד  ח

 אײ צוריק זאל םראגע די אז קאמענ-ירם
 י רחנצ״ קאמיטע, דער צו װערען בערגעשי?ם

 • ארײנצױ געװארעז אינסטראוירם איז בע
 10דא באריכט. גינםטיגען כיעהר א -ען%ברע
 ; דעד פניט אץ פאטש א געװען םאזי איז

 | םאידינם* כשר עס האט זי נאר ?אמיםע,
 פײנאוסיין גאכדעם איז רעיואםענדײשאן די

געװאחנן. אגגעעסע; סיג
איינשטייט^ן■ האט ל^ועגשאן די .

 נו־ דיזען אין פלאץ אנדער אן אויף .
 ספעציעלע געפינען לעזער רער .-,גס מער

 ?אנװענשאז דער םון ?איעפפאנדענצען
 דער״ בלויז טיר וועלען דא גוםא.

 װעל־ רעזאלושאנס װיכטיגםטע .» מאנען
 אין געװארען םארהאנדעלט זײגען כע

װאף. דיזער םון םארלױף
 ״גע־ דער םס וױיסען לעזער די ו«י

 די חאט װאף לעצטער םח רעכטינ^ײט״
 אינטעו־נע^א־ אונטער םון דעלעגאצש

 װעגען רעזאלוציע א אוײנגעטראגען נאל
: םאלגט װי זיך אעזט װעלכע שײןאגא,

 אײ םעד. אמ. די אז *באשלאסעז,
 װאס ?אנװענשאן, •איחר אױוי לייבינר,

 סי־ אםלאנסי? איז אפגעהאלטען וחןױט
 ע?זע?וטיװען איחר אעםשרואירט ם/

 אינטערנעשיאנאל די שטיצען צז קאנסיל
ױניאן װאר?ערס נארמענט אײדיס  אין ,
 די מיס פארהאנדלונגען ידליכע פ. איחרע

 אי| שיקאגא, שטאדט דער םון פתים מנאי
 םטרײס א װאו פעאע ^אזעאפע ־אץ אױןי

ײט׳ג איז  תאאעקטײ;אײגצוםיחרען אױזי נ
 סםענראהד גאייכען א רארג־יניננ־און וחנ
ד י־ 1אי  איגל סקןירטס. און דרעס סס,%ו

! אי ען ^ ם דו א/;;.י ו אג ת v/ י rn ** שי

 מאמואאנדער ;די אנבאלאנבט וואם
 גאנץ r את םאנופעמסשורערס, n קאאױז

 די -ןפאדשסעהעז ןײ« צז גהאפם צוײשמ
 טאםצנם. t איצמיגצז * פון:דעם ״ ערנסםזײט

 צו זוויפענצן װאם א^ץ 1טוצ «מ ווארופ
ן נ אנ צז די ס ^ עי ת ע ץן א ^ טן א גוםעןטאבעו א רעזאאזציצ אומזןר ̂נ

f F ־

ך
i A


