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מער ײ ט אלנזמאךס פון ארב ס ױי ע אלס ערקלערט שאפ ו ם׳ שו סקעבם פ

 ניס װען האגדלונג. זײער ערקלערען צו
 רער פון װערען אויסגעשלאסען זײ װעלען
 אלס װערען פארעפענטליבט און ױניאן

סיועבס.
שטאט  ױניאו דער צו קומען צו אנ

 א אפנעהאלטען פיהרערס זײערע האבען
טינג ט מי שאפ אין באלעבאס בײם זײ מי

 יױ דער פון באארד עלוהגלווטױו רער
טיננ, לעצטען אױפ׳ן ניאן,  דינסטאג מי

 באהאנדלען צו באשלאסען האט אבענד,
און זײ װי זײ  איז דערפאר םארדיענען,'

 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

ט אז אמת, איז עס  ארביײ אלע ני
ט אײנפעריטטאנען זײנען יטאפ פון טער  מי
ט אבער קען ױניאן רי האנדלונג. אזא  ני

ט אונטערשיעד קײן מאכען ײ מי  אזוי ז
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
ט ױניאן דער אין קענען סקעבען װאס די  ני

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

ט יטיינליך  א^ע פון צושטימונג דער כײט ;י
 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 י י  האט װאס פאקט פון׳ם זעהן מען העז ו
רט אסי  אלט־ מ. פון ״טאפ װײסט דעם אין ו

28 t\m סט. טע25 װעסט
עט־ פון זײנען ארב^יטער עהרליכע

ע כ  צו געװארען פאדפת־זרט היט״דקעפ ^
ם אלץ דאס ארן סלועבערײ ו^ווט׳ע  אין׳

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
Jט ד ע נעטאן. און ר

טא־ װײסט דער פון םאריטטעהער א
 צו יטאפ אין אװעקנעגאנגען איז ױניאן נער

מליכטען  איז אומזיסט נאר טראבעל, דעם ׳
 ערקלערונ־ זײנע אלע ארבײט. זײן נעווען

 פון פיהרער די געהאלפען. ניט האבען ינעז
י א זײ אז אפען: ערקלערט איהם האבען ^

ײ רוען — ן1יד ך שטעלזנן ז צם זי  ז־אס אי
ע, זײער אין פאר אלעס םאזי  רדעלמנ פאנ
 א יוערען ארום דואכען פאר א אין װעט

 ךײ באנרײפען דעטאלם .•ױרקליכקיים,
י ענטער ז ײסטטאכער טויז  וױיסכד און װ

 ױניםי־דזויז ר ע י י ז אז דאכערינס,
ד וועט און איז םי ײז ת  ליכטי;״ דער ז

 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
ײיטאן, ײך רעדדטיסםרירט ױאי  באי״ד א

טען סאר׳ן אט מי אנ  אדנזער .אין דדשדן ט
טי  #מאן דאס וועלען װאס #די הויז. ײני
עי ־יועלען כ ט זי חרםה. קײז האבעז ני

 צונע־ װערט דדשולײ טען4 פאר׳ן
ט סעלעבוײישאן ספעציעלע א גרײנז  טי

 הו״ ריכםיגע א םאלע ארן קאנצערט א
ײן װעט דאס ליאניחע.  פאר ״םרימ״ א ז

 אײנצעל״ די אויף נאר •טאפ־כדטערלײטע,
ט הייכען  קודע:״ ביז װארטען איהר מוז

װאך. יער
ײך פון װער  פארפעהלען עס וחנט א

ם? אײגענער דער אין פאהרען צו ײ  ה
ט איהר ם אײלען אבעד זיך םוז  אייער םי

ט אז דעדדטיסםרײשאז.  זעהר איז ני
 פייאץ קײן דארם װעם איהר אז טעגליך,

 װײסטנןאכער־כישםחז/ די דאבעץ. :ים
ױיסט, איהר ד.־י  און היבשע גאנץ א איז ו

 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
ע כיים שטאל א *טפאציר־אלעען, ת׳  אט

ט פארם גרויסע א קיה, און פערד  מי
 איז אלץ דאס און !גרינצײג אללרלײ

ט  געדונגענעס^ אדער געבארגטעס קײז ני
 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,

שאנאל. ך גספרע םזרנע י ך ז א נ ט טאן צו האבען ניט גאר וױלען  דער מי
 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
ײסט  די אױפגעפאדערט ױניאן םאכער מ

 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
ײ אז  ײי נאכרעם טאן. ניט דאס װעלען ז
 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
אז דרעסםאכערס ; א,  אין 25 לאקאל ױני

סטרים. םע21 װעסט 10

 אמערי־ דער םון קאנװענשאן די
לײבאר אװ פעדעדיישאן קאן

אן צי ע פאר רעזאלו םי ס ע םג פאר א
םע. פאליטיישע אלע ר טי אדעס
 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
טע  פאל״ א באװיליגען צו שםאאטען אײניג

ע שטעכדיגע  פאל׳יטײ אלע פאר אםנעסטי
 פאר״ זײנעז װעלכע ארעססירטע, שע

 :ע• ספעציעלע די אונטער געװארעז סשפט
 אנגענוכיען האם קאנגרעס דער װאס זעצע
ײט דער דורך  צו״ דאפ און מלחטה, פון צ

 װעלמנ געזעצען אלע די םון ריקרופעז
ט באנוצען צו זיך נארםאל שטערען  ײ כי

 גאױ וועדען װאס םרײהײטען אטעריקאנער
״. דער דורך ראנטירט אז צי טי סטי קאנ

).t זײטע פוז ויטלוס
״ רעגירונג דער פון רען עסטי מנ א פאר ״

שע אלע  אטע־ אין ארעסטאנטען פאליטי
 געװא־ פאראורטײלט זײנען װעלכע ׳ריקא

פ׳ן רען  געזע־ ספעציעלע די פון גרונד אוי
 געװארען פא~פאסט דא זײנען װאס ׳צע
ײט איז טלחביה. םון צ

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 
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אן  אױ,? פאגראכזען װעגען רעזאלוצי

 די פאר רעכט װעגען ^ון אידען
פעלקער. קלײנע

אפען, ״זײ של א  אטעריקען די אז עס^
 פארזאכיעלט לײבאר, פעדעריײטאן

םי, אטלאנטיק אין קאנװענשאן אין  סי
 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

שע ץ׳/ איז רעכטע טי שו

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
עי רארןי ארבײטער, אלס כיענש, אלס  ד

 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

ט איהר אז ײנ ניט, בירגער יזייז ז
ט איהר קענט ניט, דע\ה קײן איהר האט  ני

 אנ־ םיהרען זיף זאא אאנד דאס א םאכען,
ש. ט איהר דעו ײנ  אנ־ אן פרעמדער, א ז

 צו זיף הערט מעז און געװארפענער,
ם אײך ײס איהר .אז צו. ני  ביר• א יא ז
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

ײט אהד דעה, א דא האט  באלעבאס. א ז
 ! בירנער א אלזא, װערט,

h ײד ״נעטשוראליזײשאן על/ א  לי
 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

ס הױפט אין-רעם װענדען זיך װעט  אפי
 אין זיך געפינט װעלכער ליענ, דער פון

 בראדוױי, א. 175 בילדיגנ, ״פאלװערטס״
 געהאלטען ורערם וועלכעד און X רום

ען אםעז עי  1 פון זונטאנ, אויסער טאג. י
^. אוהר 9 ביז בי״טאג ד ענ ב א

גצלײםםעס ווערען דיענסםע אלע

 א5ו ײחזקתי בזדסתי
»). כ״י, (»ױב. אר«ח

ױ *ו  גןחןנאיג^יי■ םי
 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

חד אלעס םעלעפאנירט איהם טען האט  ו
י גען שינג י ם פון טאטשעס״ ״פיני  חן

- סעטעלמענט.
 מענצ• דער זיענפיאן, מארים ברורער

שאינם .זונ׳ם דזשער  גזךי. איז באארד, דז
 קאנםעחננץ דער םון טשערמאן דער װען

 שלעזינגער׳ס פרעזידענט איז סאםיטע,
 צופריצ־י גאנץ איז ער און אבױעזעעדױימ,

ן דען ט׳  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

ײג  דצר אױןי׳ נעקסט געענדיגם. שטענ
מ בײ שטעהען טאגלס״ארדנונג  די או

ײ װעגעז אויך און דזשאבערס,  IPP ז
 גאענצצנחנ ד<ו זײנעז עס אז זאנען, אײף

 צגרײ אן זאל טעג די נאןי אז אויסדכטען,
ט מענט  װערען.״ גלשאאםען זײ מי

טינג דעם אײף f חןר םון מי » r n 
>״8 זײטע אויף (שלוס ״

ײנ־ סלאוקםאכער םצבמיגע אונזער
 צו וױעדער ה^ם יארה גױ פו; יאן

^ען ע^ גרויסצן א פארצ־ינ  לאנ־ נאך זי
מן. גע  אנגע־ ה*בען וועלכע האמ־ערענ

ר הא^םען מו ױי אי ס װןןמנז צו  אין ציי
ם :יזמאלאין האסעל  צוױיםער דער םי

שאן, סאכופעקששררערם תל־ אסאםיאײ  ו
 צורײ םיםגליעדער, 300 איבער ה?ם נע

ך גצםינען עם װעלכע שזגן  בא־ גאנץ וי
אדארס דײםענרע ד, אין םאטפאאאי י י  סי

םעעז ד• זײנען  בײ־ פון סאנםערענץמ^םי
ד » צו געקוםצז עגדליך זרײים דע ײ ל מ א  פ
ד א אץ םי ע״י ם צ ג ע ם ^ א
געװ^חמ• שלא^ען איז

ר ט אגריםענם ת  םאנוםצק־ די םי
ג נאנץ איז משורערם םי כ חי םטד םןן  אוי

 םיסלען אלע . נעי^ורעז ארבײם
 בא צו געווארעז אניערועגדעם ינעז ז

 די םון איבלען אלע םרײד אין וײםיגיזן
 פוײהער האבצז וועלכע שז»ער, קלענעױע

א אזוי ת ם פ מאי  הלאוקמא־ דעם פאראו
ם דער יעבען. כערס םענ  גע־ איז אגרי

אד גלױארעז ש״אסען םוו  פארנאכם, סי
.1919 ״ױני טען19 דעם

 סענגד אין איז אוחננד תלבען לעם
ען אפערא־הויז ראל ם אל ח ע ^  גצווארען א

נג נאנײסםערטער א םי  דזשע־ דער פון מי
 אנרײ דצר איז סמריײדלןאבדטצ, נעיאל
ױמיג איז כשנם שנ  געװא־ אנגענוסען אײנ
 ױניאן זעלבע די האט אגריםענם דצר רען.

 װאס אגריםענם, דצר וױ סםא;-אר.־ש
ם געװןורען :דשאאסען איז ״■רא- דער םי

ם אםס׳ן םעקטױו״ ע נאןי םי ײניג  אנ־ א
 שע־ קלענערע די בנוגע ױו-תסען יערע
ס1 פער.  אונמעגליף םאקסיש וועם א

 םון עקזיםטענץ די וױיםער אויוי פאכעז
ט אן <זײ\ ני  זאגע־ די אדער שעפער ױני

ט אנ  וועלכע ״קןואיערײשאן״״שעפער, 1ג
 אינדוס־ דער אין פעסם א רועןr וײנזון
םריע.

 אונקט װיכטיגער גאגץ א דא איז *.נם
ץ אז אנריםצנם, י-עם אין ד  ופצלרגאס י

 מאנוםעקםשורער ־ סאב אדער םשורער
ם םאל קיין אין םאר  א םאר ארבײםען ני

ם האט וועלכער #דד«א-נצר  נעשלאסען ני
ם :>גריםצנם קײן  דאס יוניאן. דער מי

אן די ווען  א ערוןלעהרט ױני
שאבער, געװיםען א ;עגען םםרײק  מו״ ח

 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 סס מ אססין. דער וױן צו קי
חננט  דעם טראץ שלעזינגער, פרעזי

 קאנ־ דער צו זיין געדארםט האט ער װאס
 םעדערײשאז אםעריהעז דער םון ווענשאן

טי, אטלאנטיס איז לײבאר אװ  איז סי
 םון אנםאנג און װאןי לעצטע נעוועז אבעד

ט םארהאנדלונגען די בײ ./אד דער  מי
 שוין האט ער װען איצט, איז אפס׳ז, דער

האנװענשאן, דער צו םאהחח נעםוזט

ער פרעז^דענם ײן גייכען אין װעם שלעזינג  ל«גע די — קלײולאנד. אײן ז
סםער דארם ױערם אג פרן ערנ אן די ־־־ םאג• צו ט  די באשליםם יוגי

םער ײ רב אג האלבען א געבעז זאלען א  סאראום־ די פ«ר שכײרות ט
^םע ען גלי ד ער פון אי ענ ם י ײ ים. ז

 מעהר* װאס אז ׳איז רעזולטאט דער און
חן פארלעגענע די אט װילען זײ חז  ס

ארבײטצר, זײערע צװישען ארײנפיהרען
1צ ארבײםצר די זיף רײסען מעהר אלץ

 מ זיר רײסען מעהד ארץ ! םטרײכן א
ע טאקע םאר ?אםױ אין ארבײטע• ת׳ ס  א

 n,האבען דאס װי ױניןון־באלינגונגען,
 שםעדט, אנדערע אלע אין סלאוקכיאכער

קלאוקס. געםאכט װערט עס װאו
ײ וחנט צוקונםט נאוזענטע גאנץ ־־י  װי

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

p ir. ־ 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
ר ע ם ם 23 ני ײ ה ג םי כ ע ר ע ״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•

ײ *ין ספרײק  רע־ םסעף א — יאלק ג
פארםער.

 בײ ?אםיפע ספרײת דזשענעראל די .5 ?ײט
י םינחעלשםײן. ל. — ארבײםג מ

י *>• זײם ® י  בערריס ראזע — ײייעדײעל
״ - (בלינדער).

 שיןאנא; אין סיפו^ציע קיאוק די .7 זײם
 באגײספערם קלאוקםאכעד שיקאגאער

י - ייאד־ארבײ^ ״י גזך סקולםאן. ה. ־
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.

• 15 ם״ז עיי מליי « ^לא י ל י « א — ו ‘ • י י נײבאוער.
באל• v* קלאוקנ^^ד די •W זיים

 יע־ די ניושאי^וװ. ד> א• — איםיג
ד :עחםעז םאכער :זיקאוגז אײ בעסעיי יי

י m זי^  — \ r •ף. .ם א ^ א ש פיי־ ם אמיעסען. מ
 אדזוערפייזםעט^ — מו. אוז 1» זיים

זו״ דער *ין *ייזנל דזא»לײ ^•ער •20 ם ז

םע ם םיג ױכ ײט י עזע קאנורענ״ג־אז פדן ארב  װאך. די
שאן ען יאלו שע געג ע פאגראמעד פױלי ם מי ש ^ םעז. א־  אנגענו

שאן ם זאל בױרלסאן אז פאדערט דערײ צ ע עז ת ע ם  װערען אייונ
רען צו של,־ס אניזי אינהיסטריע. שטאל די ארג

 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
אן די . ש ג ע ^ו ■ האט ל ^ן ט י טי ש נ י אי

 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
 אין ,ױניאן װאר?ערס נארמענט אײדיס
 די מיס פארהאנדלונגען ידליכע פ. איחרע

 אי| שיקאגא, שטאדט דער םון פתים מנאי
 םטרײס א װאו פעאע ̂אזעאפע ־אץ אױןי

 תאאעקטײ;אײגצוםיחרען אױזי נײט׳ג איז
 סםענראהד גאייכען א רארג־יניננ־און וחנ
 איגל סקןירטס. און דרעס סס,%וד י־ 1אי

! י א ן ע ^ ם ו ד י ו . ; ; א/ אג ת v/ י rn ** שי

 מאמואאנדער ;די אנבאלאנבט וואם
ת םאנופעמסשורערס, n קאאױז  גאנץ r א

 די -ןפאדשסעהעז ןײ« צז גהאפם צוײשמ
 טאםצנם. t איצמיגצז * פון:דעם ״ ערנסםזײט

 צו זוויפענצן װאם א^ץ 1טוצ «מ ווארופ
ן נ נ א ז די ס צ ^ עי ת ע ץן א ^ טן א רעזאאזציצ אומזןר נ^גוםעןטאבעו א
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in r ir in t
n* םאו־ױמרם  t יםעדעײ  wm ז^

H די »ז ipp זי װאס אל<ס ט#ן ׳ rn S w n 
לעבען. אק װעחןן כגענויהרט תו
n געםא• האבמן דעלעגאט*ן געגער

t 8* דיי n r» און צוגעלאזען זאלען נעגערס 
ױניאנס. אלע אין־ וחנרען *רימנענומען

 אויםגע־ דאן זײנען ועלעגאטען םי*לזנ |
טי־ די אז ערקלערמ חאבעז און *טא:*ז

 םאר אםען זײנען ױניאנס ױיערע pc חגן
״ ?8 און נעגערס p נים מאכען ז 'p אונ־

 הױנד און נאציאנען ראסען, pc םערטיע• ״4
ױגיאנס״ פון דעלעגאטען די סארבען. ) י

 זיײ אריין גיט נעגערם ?יין ipdpj ותלכע ’
מ ‘ן  הא- און םארמעפטע זיצען בען rג^כ נ

ן . םארטײדיגט ניט םאליסי זייער מ
 געװארען אנגעגופען איז גאשלוס »

 ארײנגענוםען ניט װערען נעגערס ווא\ אז
«p װערען ארגאגיזירט זאלען ייניאנס די 

 בא־ די פון ױניאנס נעגער אעאנהענגייגע
םרײדס. טרעפענוע

 ארויס־ האט אפלאוז ׳טטארהען א זעהר
 דעלע־ אונזער פון םרידטאן, טאלי גערופען
 די אין אז ערהלערט האט זי בעת נאציט,
 װאר־ :ארמ. לײריס אינט. רעגע םארש
 GOOO איבער זיןי געפינען יױיאנט קערס

 אר־ גוט זײנען װעלכע געגער־כײדיזאף,
גאניזירט

 אײנשטיבױג האט ?אנװענשאן *י
 קראוק דעם אינדאסירען צו באשל^פען

 און אהייא, קליװלאנד, אין סםרײק םאכער
 די אוגטערשטיצען צו ב?שלאסען האט

צװי־ באיגײנינג קארעקטױו םון םאײע*ו;נ
 לײ־ די אין ארבײטער און דאסעס ־י שען

os אינדוסםריע. גארםעגט דיס
גאש־ פון אױפפאדערונג דער אויױ

 איג־ 34 פון פארטרעטער ־.אבען פערס׳ן
 אפגע־ ארגאניזאציעס מערנאציאנאלע

 ארגאני־ אן װענען קאנשערענץ א האלטען
אינ־ שטאל דער אין זאציאנס־קאטפיין

דוסםריע• ;
 נעכיא- חאבעז פיחרער ארבײטער וי - —

 דער װעגען בילדער עוידערליכע לןן\
 ארבײטעי שטאל די פון לאגע מרעשליכער

 נאר ניט אז רערצעהלט, האבען זי׳ און
שלעכ־ באדינגונגען ארבײטער די זײנען

 אינדוסטריע שטאל די אין זאסערן טע,
 םרײע פארבאטען אזיף איז געגענרען

 פרײע און פארזאפלונגען פרײע רעדע,
«רעסע. ;

 גלײר געװארען באי^לאסען איז עט
 א ארױסצושיקען האנװעניטאן י-עו גאף

 אמ. דער םון ארגאנײזערס רײהע גאנצע
 זאלען נױטינ אויב און צײבאר אװ םעד.

ם די עי ײז  אין געהן צו גרײט זײן אמאנ
 און םיטינגען צונויםרוםען -ואר •ריזאן

ארבײטער. די ארג^ניזירען םאר
 איז מוני טאפאס םון םראגע די

 האט קאמיטע די געװארען. אויפגענוכיען
 אלעס ט$ז זאל מען אז חנמאםע^דירט

צו־ אבער האט זי איהם. םאר םעגליבעס .
 דזעענע־ א םין פארלאנג דעם ריסגעװי«<ז *

 אלגעםײן אין יןאנװענמאן די בטרײק. ראל
 אינ־ דער געגען אויסגעשפראכען זיף חאט

ליעג. דעםענס װארקערס טערנע׳שיאנאל
 םוני׳ס מאנכע פון ,״אנדלונג רי

 װאס אזא געווען נים איז םארטײד*גער
 דער םון סיספאטי די ארױסרוםען זאל

 קלאגען «ײנען דעם אויסער קאגותסטא;.
 אויס נוצט ליעג די אז .״עװארען געטאכט

צײע־ אנדערע שאר געלדער די פו, מאנכע
 פאר־ םוני׳ס פאר דירעיןט גיט אין קען ^

טײדיגוע^
 ארײגגעטראגען איז רעזאלוציאן א

 זאל לײבאר אװ םעד. אם. די אז געװארען
ײע^ן  ארביײ דעם אלס פאי םען1 דעם ם

 רע־ די דעי. לײבאר אנ^טאט ט^וג טערס
 נע־ האט גאמפערם װי נאכדעם זאלוציאן^

ט ד געװא־ צוריקגערױזען איז דאנקגעז, ^
• in

סעד. אטעריקאן םון תאנווענשא^ די
 אנגענוםען איינשטיםיג האט לײגאר אוו

n דעס אויםםאדערנדינ רעזאלוציאן א fi־ 
 סאסט־ אםט זײז םון וריקציהעזi זידעיט

בױרלסאז. רז־שענעראל םאסמער
 דער אין זיף זאגם אנדערעס צװי^עז
אז, רעז*א-ןױ*,

רײדענ־ לײכאר, אװ םעד. אם. ״רי
ג ׳ די  ארגאניזיר־ מיליאן 4 די םאר דיױעקם ^

 איבערצייגפ זײענדיג און טער ארבי םע
געפיה־ די און םײנונג די פארטרעט ך אז ■

'p c . פא־ פאלק אמעריהאנער גאנצען
ארונ־ זאפארמ ■רעזידענם דעס אויף *ש
 מ^םטםאסטער דעם אסם םזן tinrv.f נרצ

בוירלכ*אד. וי^ל
r'׳  ױינעז פראנען וױכםיגע םיעצע נאך ,
 פארי צו קאנװענשאן דער פאר 1נעבליבע ז \

 גיס. לעזער דער זיף זאל נאר
ppjhr.: רעזאאציעס די וועלען וױיט צו 

 םארלאזען זיר סענט איהר ־םיויו״אן. ילימי?יזז
W סון,קןונװןמע«ו[ םיהרער tjr סײן 

ם....... חנן ץיי:ץט ײערעז: ם*?ען ־

m
••4בוכ^אלדי. ^ פון

ד הער אג ם ע ט מען טעלעגראןז דעם פון צו כ א ם געזעצען פ שנעל־ דער םי
םמרײה•

 בזודויערען, צום אםיאו t»' עם
 :ענע־ דער אז צונעבען םוז םען אבער

 איז טעלענראפיסםען די פון ראל־םטרייס
ײן ק ט  הויפט די ערפאלג. גלענצענרער ני

 טעלעגראםיס־ אלע ניט װאס איז צרה
 דעם אויף אפגערופען זיך האבען טעז

 איז אויס, װײזם עס װי םטרײק־רוף.
 4אי ארוים פראצענם קלײנער א בלויז

 אן םיהרען קאמפאניעס די און סטרײק,
 גרויסע זעהר אהן געיטעפטען זײערע

שװעריגקײטען.
 סםרײק דער אז ניט נאף כיײנט דאס

 קאמפא־ די אז און פארלארעגער א איז
 סטרײ־ די אהן באגעהן זיף קענען :יעס

 לאנד אין איז עס ארבײטער. קענדע
 טעלעגראפיס־ םון איבערםלום קײן ניטא
 װאס אזא גים איז ארבײם זײער טען,
 ״גרינע״. אנשםעלען איהר בײ קען פיען
 און ערפאהרונג סף א זיך פאדערט עס

 טעלעגראף־ גוטער א זײן צו ׳טטויױם
^פער״יט^ר.

 די אז ניט, צװײפעל קײן איז עס
 צױ העכסט געװען װאלטען יןאכיפאניעס

 פאדערונגען אײניגע נאכצוגעבען פרידען
 סטרײק דעם כדי סטרײהערם די פון

 טע־ ״פאסטאל די ענדיגען. צו ;יכער װאס
 געםראפען באזונדערס איז קא\' ייעכיאף

 קאמ־ יענער »ן בעאטטע די סטרײס. פון
 ביזגעס זײערע אז צו אלײן :יבען פאגיע
 פון און ,“נארםאל דהי ״כעלאו זײנען

 םטר״ק דער אז דרינגען, טען קען דעם
או טאקע האט ־  ח־ז־בן. א אנגעפיאכט ט י

 ע,רלארפא האם “י.ניאן ״וועטטערן רי
 אום גענוג, ניט אבער ארבײמער, סד א

 בײדע ביזנעס. איהרע אונםע.־צזכחגכען
סםארט זײנען קאכיםאניס ײנג  אױף א

 דער םון אנערקענונג די — פונקט אײן
 ניט זיך אײלען קאמפאניס בײדע ױניאן.

 װײל צוםיעל, ארבײטער די נאכצוגעבמן
 םון גאראנםירם זײנען פראםיטען זײערע

רעגירונג. דד
 ״ברא־ די האבען מאנטאג לעצטמן
 הייסט, דאס טעלעגראסיסטען, קערעדז^״

 באריכ־ אין באשעפטיגט זײגען װאס די
 פרי־ צו בירדטעס די פון נײעס די םען

 גע־ באנקירען, און פינאנסיםטען װאטע
 האבען זײ סםרײק. אין ארױס זאלט
 בא׳פלא־ םינוט לעצטער דער אין אבעד

 און צוריקצוהאלטען, זיך דערװײל סען
 שטעהען טעלעגראםערס״ ״קאמויר׳טעל די

קאםף. אין אלײן אלץ נאך
 פאסםפאסםער־ ד.אט 4שב( לעצטען

 די אויםגעםאדערט בוירלסאן דזשענעראל
 רי אנערקענען צו טעלעשאדקאמפאניעס

 זיף ארבײטער טעלעםאן די םון רעכט
 סיט םארהאנדלען און ארגאגיזירען צו

 קערפער־ גאנצע א אלס האמפאניע דער
 גע־ גרויטער א איז דאם כאטש שאפם.

זיײ ארבייטער, טעלעםאנען די םאר װינס

ײם .םינום*. « םײל ״א םון ק .
 געזעץ־ אן,אוגזערע יזאגט ipp' אבי
 פםד׳ן זײ אז אונפעהיג, זײנען םאכער
 ינזטויסען זײ אן אוםזיםם, צײם אורעק

 זײנען אט ז.-׳וז. א. װ., ?. א. װאסער
 צוזא־ געזעץ־טאכער יארקער נױ די זיך

 אין האבען און אלבאני אין םענגעהופען
 אנ־ װי כיעהר אויםגעטאן •טעה עטליבע
מאנאטען. אין מאל אנרערם

 א כײט אײלעניש אזא עפעס װאס
 איז פרעגען. לעזער דער װעס — * פאל
 ניט האם מען וזיץ. די — תירוץ דער

 טרינקען און יטװיצען און זיצען געװאלט
 עקס־ אן צאהלען און סאדאס אײדקרים

 אונ־ זיף םען האט טעקסעס, פעני טרא
 פיט אלעס אפגע׳פטר׳ט און טערגעאײלט

שעה. עטליכע םון משף א אין אנאג־־ער
אזוי: איז רערםון ניעשה די

 אן גערופען האט סםיםה גאװערנאר
 לעדזשיסלײ־ דער פון םעשאן עקסטו־א

 אפענד־ דעש פארהאנדלען צו אום טיטור,
 װאס שטימרעכם, פרויען ותגען ,מענט

 און קאנגרעס םון געװארען אנגענומען איז
 געװען ניס זיך איז אײגענטליף סענאט.

 אכיענדפענט דער װײל ׳א'ייען צי װאס
 נוי־ די םון ווערען אגגענוםען גיט װעם
 יאר־ נױ די אײדער סטײטס 38 טיגע
 צוזאדענ־ זיף װעט לעדושיסלײנדטור קער

 אבער זיצונג. רעגולערער איהר אין קומען
 האבען פרויען יארקער נױ די װי אזוי
 פים זיר דארױ םען און שםימרעכט, שוין

 װאהלען, הופענדע די אין רעכעגען זײ
 האם זײ. צו חג׳דלער פאכען פען דארף

 אונטערגעאײלט גאווערנאר אוגזער זיך
pw זיצונג. עקסטרא אן גזזדופען

 אנ־ נאטיראיר איז אםענדפענט דער
 זאגדערבארע דאס געװארען. גענושען
 גע• אנגענופען איז ער װאס איז, דערבײ
 אלטע די ג. י מ י ם ש נ י י א װארען

 םרויעךשטיפ־ םון געגנער איבערצייגטע
 די פים צוזאפען געשטיפט האבען רעכט
 יעפארם. דער אט םון אנהעגגער הײםע
 דאף איז פרנסה אין געהט עס אז אבער

שײף/ ניט
 דורכ־ שוין םען האט װעג אײן פאר

 געזעץ־געבונג, שםיקעל א געשפ׳גע^ט
 צוױ־ די אפהאלטעז אביסעל ױעט װאס

 לענדלארדס, װילד־נעװארענע שעטע,
 צײט לעצמער דער פאר האבען ורעלבע

 אנגע־ און פנפה בײזע א וױ געבושעװעט
 קלאסען אלע צװישען צרות פיעל מאכס

 פען װ*ס נעזעץ, נײער דער טענענפפ.
 טענענט דעם גיט דורכגעשפוגעלט, האט

 זויען צו טעג פערציג ביז צװאנציג פון
 לענד־ רער פאל אין וואוינונג נײע א

 אנ־ צעסעל. לף־־לף א איהם שיקם לארד
 גע־ אנגענופענעם דעם אין פונקטען דערע

 סײ־ .די פעגליכרױים א געבען װעלען זעץ
 נײע פאר געלד לײהען צו בײנקם װינגס

בילדינגס.
כאםש גוטער, גאנץ א איז נעועץ ער

זײ־ װאם ■ינקםען אײנינע ,זצטהאאט עי טעל׳מלאםיסםעז די םון םיהרער די נען

V.נ^ייעז‘
V

 דעם, םיט צוםרידען גאנצען אין ניט
 ארויסצורוםען געדענקט האבען זײ וױיל
 סםרײק אין ארכײטער טעלעפאן די אויך
 אײנענע זײערע םארשטארקעדען צו כדי

 הא־ טעלעפאניסטען די אז איצט רייהען.
 רעכט דאס געהר*גען קאפף א אהן בען
 אין שוין זײ וומלעז ^ורגאניזירען צו זיך

ארויס. נים מסתפא •טרײק
םעלעגראפיס־ דער םון פיהרער די

 בױרלס$־ אן שטארק גרײםעז ײניאן טעז
 ניט זעהץ זײ האנדלונג. זײן םאר :ען

 האם בױרלסאן װארום* ׳זײ זןוגען אײן,
 צו זיר רעכט זײער אנערקענט נים אױןי

 אונכמנר דאד זײנען זיי *רגאניזירען.
 טם אזוי רעגירונג דער םון רשות דקם

 די און ארבײםער טעלעםאנען די וױ
 זײ־ םאלגען געמוזט װאלםען האפפאניעס

 זײ. צו באצוג אין אייד באםעהלען נע
 אז קלאנגעז ארום ?אגאר זיןי טראנעז עס

 םעלזך די פארשפראכען האם בוירלסאן
 אנערקענען צו ױניאן זײער גראםיסםען

 ״ברא־ די אפגעמאלמען האט דאס אז און
 סיכד א פון כמלעגראםיסטען סערעדזש״

 עס זאל ׳עם הײסט איצט, ססרײה. פאםי
 וואלע. ‘נמבראכמךזײז וזאבען ׳בוידלםאן

 באגרינ- ןזיינען הלאנבען די װײט <ױ אױױ
dpi גאנץ איז עם אבעיר ׳ניט מיר וױיםמן 

אםת׳ע אז םא?זע‘ vn עס * אז טעגליף
, ז '*׳f י • f * i : .rtrpb׳

 טעלעגראפגםםען די םון םיהחנך די .
 n$p^3PD א םאר באהלאנט זיד האמז
Ptro קאכד די צ\ שססלס דעגירוננ די אז 

• §אנים ^  ׳דעם ןpכpצוצרfצ אױזי נ
> «י jicnupwjrb *י*ז?׳ו םנזיי. « עו  “מנ

» מאראכען מז , א 1אונםארזומע״ אן ם

 װיכ־ דאס אבער אײאי־אי. אזוי נים גען
 געזןדרפאכער pipr:w װאס איז, טיגסטע
 אריפגעטאן צײם הורצער א איז האבעז

ארבײט. סןי א
װײטער. אױף וזלואי

True translation (lied with the 
Postmaster at New York City on 

June 20, 1919, arf required by the Act 
of Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known as the “Trading with tha 
Enemy Act.**

 דער אויןז װידער באל׳םעװיזש
■ טאנעם־ארדנונג.

 אםזר אץ ר,רײזע; אםיציעיע די אין
 צו נעמסען וױרער זיד טעז האם די?א

 נישםערם, מען זוכם, מעז באאעעוױזם.
 זיך לאזט עס 1אי יועלםען העהרם טען

 נע־ צעזער די בוידעם. מים נויחןם אוים
 אווער־ “״באריהפטע די מםחםא דענקען

 קא־ די םענאט. דעם פון סאםיטע םאן
 אוים־ די נענוטען זיר אויף האט פיטע
 סיעםענישען די חותרונםזוײען צו נאבע

 רום״אען און *־אאאנאנ־ע דייטמער םון
 אםזד איז און רוסלאנד אין באלשעוויזם

 ענר־ קאםיםע די װאףיהיאם לעצטע ריהא.
 און באריכע איהר םארעםענטליכט ליד
pc די אז זעהן, מען תק באריכם חןם 

מ אנ  אינערינ. נעויזנן איז אונמעחיכוגנ נ
 ארא- דייםשער דער װעגען נײעם קיין

f זוכגײ□, אונזערע האבקן אאגאכדא t. 
 ^ײער אין אויםנעסונען; ניט םענאטארען,

p וחננ׳מ. כאריכט p אי- זײ קײען •רט 
o'בט*, to v t ip י צייןןו^ם־לעזער

< • ו • • * « »* >
 a$r\ איז םאת׳נהע,• לאנג ■ מוין

sn צאגנט u rc^ ip

עו
זד
?ים

m7 ־ * ׳׳־ .ז .., י - ■%m ■%>.׳י״׳- j -. rjt 5 /*f v', f ^

vtmrfm ןpב
איז באריכט

כתג,
םארטינ
 ^ננעזזוי־-

 דעס פון םאז 1US 1י**\
 אן פאר אונ^סאגד םט

pc p אפיציעלער o ^ p .שםאאםסלײט 
dp פאראבטוננ, אח נאל םח *י׳סאך ־איז 
ז פון  איז dp ^''pcnpo’ni^a און כ̂ז

 רי טײפד. יארק דער פגן םאן דער
מן ^י  גע־ באשולזײגוננען האלסײל אלג

 איבער- ניט זײגען באלשעװיקעט די גען
^ ײג  שטי־ א אויפקלעהרענד. ניט און צ

 אנטי־באלשעוױס־ געלונגענע גישט קעל
גארניט. פעהר און אגיטאציעס טישע

 געקיפעיט װעניג װאלם אונז םילא,
 פיד באאשעװיזם. אויױ אטאקע די אט

 תרױורע באלשעוױקעס די זיך װילען
 בא־ דעם אין אבער אננעפען, גיט בכלל
 ״רע- אײגיגע געפאכט אויך װער^ן ריכט

 אי:־ די קאנגרעס. צום קאכמגדײשאגס״
 דער אין דאס רעקאפענדירען טערזוכער

 םרע־ םרעפד־שפראכיגע די זאל צוקוגפס
 סענאטאיען די װערען. קאנטראלירט סע

 אל:־ צו אינגאנצען אז צו אפילו געבען
 צײם־־שריםטען “״פרעפדע די טערדריקען

 יא־ז פען נאר װיגשענסװערם; :יט איז
 פאײ גיט זאלען פרעפדע די אז זעהן

 געדאנקע;, געפעהרלימ ?ײן שפרײטען
באגראבע;. הונד רער ליגט דא און

 םאװעםעױ די אױ,ש אבלאװע »ן
שטעהער. פאר

 זײנען געזעצפאבער יארקער נױ די
 אונטערזוכט םען אז װער. אבי גיט אױך

ט זײ װעלען באלשעװיזם  א אן שטעהן ני
ט נארנישט און זײט  האט אלזא, טאן. ני

 אנופעל־ לעדזשיםלײטשור יארקער נױ ~י
 גע־ איהר און קאפיטע א ערװעהלט טען

 צו און ראלער, טויזענד דרײסיג גענען
געפין און ״געה : געזאגט אזוי איל.ר
 באלשעװיזפ דעם אויס ראט און אויס

ארל׳. גױ שטאאט גרויסע! אונזער אין י
 דער פון שריט ערשטער דער און
 אבלאװע אן געװען איז האפיסע דאזיגער

ה. אפיסעס די אױף ^  דעם פארטענס, פו
 רוסײ דער פון פארשטעהער אפיציעיען

 גע־ איז עס און רעפובליק. םאװעטען שער
ט אנלאװע אן :ו<ן  קליפערלער. אלע פי
 (״פרי־ דעטעקטיװס געקופען זײנען עס

ם װאטע״  א־ער, ״סטײס־טרופערס״) פי
 גע־ זײ רופט פען װי סטרײ?־קאזאקען,

 אפי־ די באפאלען זיינען און װעהנ^יר,
 פאר־ האבען םאװעטשיקעס, די פון סעס

ט אלעס :ופען  ארעס־ האבען אנאנדער, פי
 אוט״שאס־ אין הײדא און אלעפען טירם
טי אין ס׳הײסם, אריין, טאק  װאו האל, סי

טע ־־־י פארזאטעלט. זיך האט קאפי
 דער אין פאל ערשטע דאס איז דאס
 אונטערזוכונ־ עפענטליכע פון גדט־יבטע

 בא־ זאלען גװאלדטאטען אזעלכע אז נען,
 סא־ די באשולדיגט פען װעיען. נאנגען

 פען גארנים, אין װעםעךפאישטעהער
 װיל פען גארנים, אין זײ פארדעכטיגם

 װאס ׳עדות אלס אױספרעגען זײ בלויז
 נױ אין באליטעװיזם ײעגען וױיסען ז'י

שטאאט. יארק
ס, טענ איבע־ די און נוארטעויא פאי

 ״גע־ סאװעטען דער פון פיטגלירער ריגע
 אויפ־ שטארה געװען זײנען זאנדשאפט״,

אר נױ די אויוי נ^בראכט 'ppפאראנד־ ר 
ש/ קעס. ט ײ ט ם ם, זײ האבען ״  גע׳טענה׳
 באהאנדעלט רוסלאנד אין האבען ״פיר

מ רpהpטrפאר אמעייהאנער די  דעם מי
 בא־ זײ האבען םיר ארץ, דרך גרעסטען

pd די אין אפילו שיצם d iip ,און צייםען 
 אונז באהאנדעלט מען און מען קופם דא
 רױ דער םון םארשטעדער אםיציעלע ־—

 םאיברעכער, װי — רעגירוגנ סישער
 װאו ױשר? איז וואו ס.pניקpשvp׳גזלנים

אגשטעגדיגהײט?״ איז
 — ענטפער אן דא איז דעם אויף

 װע־ האבען דאך דארף םען סענסאציצ.
^ צו ויאם .גען ק ױ  אד־ דאך דארף \rm פ

 פון האםעדיע קרמקנדע די װערטײזען
שןןר דער ט באלש^ױטטי ניש.pרזוכpאונ

א ו ^ ר א ו ^tpa האט נ  עס אז ^
 צו נארישקײט poopii די נערוען איז

^ די ןpBפארכא נ ע מ ו ק א  קארעס־ און ד
 וזער.pטrארcךpטpסאוו די פון םאנדעגץ

wאונזpרp האם ip ,גצזאגם
^ip״  ip r 'f י םארpדpײנ ז  װאס םpא

ט Tז סירםpאינטער ײ. סי  םאר* די ווען ז
טp דער pפ רpהpשט ^ pאםי ל א  אונז װ

 דא־ איז עס pלכpײ ׳ צדשטעלזןן ןpםpבpנ
pוpDנםpג וואס זpםינpאין אונז ביי ויןי ז 

ם דאם אפיס םארגניגען םי
ט האבען םיר גקםאן. געווען  צו װאס גי

באהאלסען/■•
£י #נאריש?ײם א v* נו,) ײ * הא״ ן

/ בןנגוכ זpב י ו י י ו נ  ?א״ די ךעום \vq אבי ^
ט םיסע d* ט p ' dipivi. / אס א  דוררזוו

«yp$pt מDPאדpבאמ^וײ די קר'נען ן 
dpp 1•אדוממלט?״יממגט גראתכת די אויך 

»י רןגצ1איי.י -4 v f / « ד
,y n ױז ם^,( (« ר)שםא*ןיי #

II

( • v y i . o ^ n

l man pip^no
ipo י1איי י1*י װאס ^n שריײ 

ך זאל איך בען? ײ מז י ױ ח ip אנ : rn r 
r זיד םום עס וואס ס p א א םון f 
 פון סזך»ה א זײן דאס דאך Dpr א&

 אײך איף נאכם. אײן pא םומעגז־
ip a n m בלויז ^tPD'n אזוי^זיד, אם 

^ איד וואפ ד ע  און נעפעלט, םיר וואט ג
ip>h\ איך ביז »זױ, גלאם jp  ^pi ץ  סי

בריעי.
 האם דא זאנמז, אײך איך זאל װאס

ם שוין אי ט ס ip ג ipi ip i איז עס אח 
^ געיוארען ע ס בי  גאס. אץ רpעDליכ א

 נא־• ן, p ס א ג נעזאגט װאלם (איף
 נימ נאף איף האב גאס אײן װי םעהר

ip גע״עיז). i אננע״ שױן זיך האם ^לם 
־a צו זpםאננ ^ip סיר אח ipi '>t שוין 
 ?אנ־ איז ארײנמד*ומווםעז וױיט נאנץ

 ־pאויפג זיןי האם םאלק ראם װענשאן.
t̂* זײן םון כאפט p״:ipb בא?אנ־ (א 

^, װארם) םער  דא דונערען dp און של
 ביחג^ רער אויןי םאלגן םון ״שאנאנען״,

ip פון און i אז םאל?, אויפ׳ן ביחנע dp 
 געחענט דא איף װאלט אי רױך• א געהם

 װאלטען לצים pרpאונז ווען ״פאן״ האבעז
 ניט דאף איז נו, פאראײניגט! גע״וען

נאשלרם.
 אפילו םארזינדיגען. צו ניט אבער

כ  הרעפ־ ״צושפליטערטע״ אונזערע פי
 א ארויס צײטעךװײז זיף רײסט טען,

א דיר גיט עס אז זשאלאב״, סטיכ׳יגער
הערצעלע. אין ״קאל^טשקע^ * * *

ט׳ן דעלעגאט א דא מיר ה$בען  פי
מז ip חיאי. טימאטי נאפשן  נײ ®יז קו
 פײער־םײמערס די םארטרעט און יאד?

 פלוצלינג אויף ער שטעהם אפערי?א. פון
 אײנ״ בעט און פריה דער אין יינסטאג
 רע־ א געזpארצולD ערלויבניס שטימיגע
 באלדיגע פאר ?^ונװענשאן צום ז#לוצי$ז

 וועמז ער?לערט האט ער ווען האנדלונג.
 ־”P ,האט לטpהאנד רעזאלוציאן רי װאס
 און״ אויסצוזעצעז װאס געהאט ניט נער
 רעזאלו־ ױין לעזען הויבעןpאננ האט ער

דא? זיף טוט װאס גאט םײן אבער ציאן.
 דעלעגאט ברודער א אויף זיף כאפט

 רעדט און ארגאניזאציאן טאריםאז׳ס פיז
 אײנדח?. גװאלדיגעז א סאכט און געגען
 םײער־םײטער דער הילי, כאפ א זיך טוט
pל כאםט אוז rpדער דאנ?ען םלאם. דעם ן 

 ?יש־ די נעםט װײם־םרעזידענט ערשטער
pp די אפ איהם אין סםאפט היץ, םיט 

 אליין מאריסאן זpלויפ צו ?וסט װאסער.
 זאל רעזאלוציאן די אז זיף צוזינגט און

 מא־ די צולויםעז ?וסען ווערען, אסנענומען
 צו?לאפט מען און ןpגאטpדעל שיניסטעז

 די ברידער, און, אונ׳רחמנות׳דיג, אי^ם
 זואם אי דורכגעםאלען. איז רעזאלוציאן

 גע־ איז דאס אפגעטאן? זיך האט דארטען
 סון פרעסטיזש דעם םאר דובינ?ע א װען
 גע־ איהר זזאט אדםיניסטרײשאן, דער

־ און ן p p נ א ד הערט, י ר א  מ
 פליײ די בענען שלאכט אין בײדע ז א ס

 פאר־ האבען זײ און דעלעגאםען טנ?ע
לארען.

 רעזאלוציאן דער פון אינהאלט דעם
 איז דאם גארניט. װיסען? איהר װילט

 םעדע־ דער צו אויםםאדערונג אן געווען
 אײנפלוס איהר |PD>na זעהן צו רײשאן
 גע־ דעם צורי^ױהען ניט ?אנגרעס אוים׳ן

 אידיש אין שפארעך, ״ליכט װעגען זעץ
ip דער אז עם, מײנט i ''i ײ י ל ב זאל 

 אזוי שטונדע, א Dpnprip:i^ ן ע ב
 י ט א ס י ט יעץמ. ןpהאב מיר װי
 זײטגר דער אז ג^ואלט, האט י ל י ה

 אר־ די כדי איבערגערו?ט, ןpבלײב זאל
 סטאפען זאלען נױ אין בײטער
ײ דער נאך פאהרען ipjpp און סריהער  א

 איבריגע די און אײלענד, ?וני אין בײט
ט האבען חברה  ער־ װײל געװאלט, ני

^ שםענס אנ  פארמערם די ipdiki זײ, ז
^ ט ש פ ױ ip א סים א n n c װי

 איז דאן און געזעץ, דעם צוליעב אימער
 אױסצוטרײ גענוג, װארעם ניט זון די נאף

 *PP זײ און גראז, די םון םוי dpi ?ענען
^ipj גיט נעז djh .וױדעראיז ארבײטעז 
dpi w די m רי זױיל tiPDDjni

 m יגערופט pptpy |p»vf יצוי^• איז צײם
 1ווע און hrfrtne שטונדעז םיט װאח^

DhpiJiP אז D '^K אז8 דא^נ^ן i p r 'i
 זײ אין i6 bp םײנם ארבײם, דער צו

pdipidpj t ה^בען ^ p i k .צרות
D̂tip̂̂ א5־ pi ipii>opi3ir,i * 1האם

ר ע ר א .* ר ^ * ס מ זועגײ^ #

IP̂ PIV >«wnpi זײ IPOPTMD 
 ארבײטס־ם^ג.־ ipipti'p א ipip־njc צו
 הא־ צו dd>ipi אסאל זיד איחר האט גי,

pra זיעער סים׳ז צדות פיעל אזוי ?
 צי "ipdejw א ? איחר וײט װאס

 זיכער, איז זאד אײן ״?ipippno״ א
 אזrנpאנװp pc באשלוס dpi לױם אז

ע םיר זיעאן ל סעד«ר. נאך י
 rptpi npi אז זיין, וױסעז זאלט איהר
^ א םארבאם וואס ס י  אין בראנםען ב

 n אויוי באשרײנ?ונג א איז אמעריקא
אמעריתא. םון ipn'n די םון םרײהײט
 פון םארבאט דער אז :i»ipo גאף

 הסררים מים די פון בתירpג דעם
) (שנאפס ז ^  ־1P13 ר p כ י ז וועט ב

 איהר אמעריקא. אין באלשעװיזם געז
 ! ?וםען וועט אלײן באלשעװיזם הערט,

 — איז בײשפי^ רpבעדיגpל דער און
 האם ipd רוסלאנד. pםארםלוכט דאס

d w ^pim  ipd^ i געקו־ איז װאד?א"״ 
 צו דא גיבען pלK װאס באלשעװיזם, מען
 ״בוםעלקע״ נער60 א װי עמער פיעל איז
צאר. דעם רpאונם געװען איז

רעזאלו״ דער םון שטיקעלע א לעזם
 אםת איהר װעט פיאהיבישאן גענעז ציאז
האבען. נחת

 ii'Dippipp דער אז ״באשלאסען
 פעדערײשאן אטערי?אן דער פון ?אנסיל

 אינסטרואירם דערמיט װערט לײבאר אװ
 צום קאםיטע, א דורף איבערצונעבען,

 און סטײטס ױנײטעד דער פון *ענט1פרעזי
 אונזער װאשיכגטאן אין ?אנגרעס צום

 די און !פראהיבישאן, צו :עגנערשאפט
 מאנט איהר אין אלעס טאן זאל ?אםיטע

 אכיעריקאנעם דעם פאד וועזאיאם צו
 גע- און גלײכהײט פרײהײט, זײן פאלק

אטן. רעכט'ג?ײט°.
 איבערגענעבען דא אײף האב איף

 געגען ארגוםענטעז װיכטיגע טעדזר די
 װיסען זאלט איהר כדי פראהיבישאן,

 באגענענט איהר םאל אין םאן צו װאס
 װײ און /pjppnD״ די פןו אנהענגער אן

 בא־ אײך אין אײנםלאנצען טא?ע דער
 זאף, הײליגער דיזער פאר גײסםערונג

 סאלדאטען געםרײע ווערעז זאלט איהר
 פפער.pp ״נאסע״ די םון רײהען די אין

 םאר״ מאל pאל פאר אײנמאל זאלט איהר
 טיעױ, אײנקריצען און גערענ?עז שטעהן,

 קאמף דער אז נשמות, אײערע אין טיעױ
 זיד נעםט םראפען, ביטערען דעם םאר
 עגאאיםטישע אונזערע פון פיעל אדי ניט

^־ די םאר פארלאננען םערזענליכע אכ  ל
 פײע• הײליגען דעם םון װי וואסער, גע

 און גערעכטיגמײם םרײהײט, םאר רעל
, י ס א ר ? א ט ע  אזוי איז װאס ד

 אין געװארען םארלעצם ך י ל ד נ ע ש
 דער צו אפענדםענט פראהיבישאן דעם

?אנסטיםושאן.
ט נידער לע״ עם ״טרו?ענע'/ די סי

 די םון װעלט פרײע די נײע, די־ בע
 ״לי־ ״םרידאם/ זאל לעבען לאנג ״נאסע״!
 און ברידער י"!Dראp,דעםאf און כערטי״

לחײם! לחײם! לחײם! שװעסטער,
דאר־ זיך איהר ?אכט װאם ׳נו שא,

 דאר־ איהר הודזשעט װאס אזוי? טען
 אויף הערט איהר ביהנען? די װי טען
 ? ניט צו ?שױת, ?אאמ יערע א מיט

 א דרעהען צו אן מיר שוין פאנגט איהר
 איז װאס — פינגער, גראבען מיט׳ן האפ

 וזערט שנאפס? צו דעכיא?ראסי שײף
 עפעם דערצעהלען אײך איהר? װילט אויו*,

 זאל טומעל. גאנצען א שוין איהר מאכט
 אונזערע איהר. האט דאגה א שטיל, זײן

 באװאוםט־ געשטימט האבען דעלעגאטען
פרעטענזיעס. pj"p אהן זיניג

 נאף מאל מאנכעס אז װײסען מיר
 איז דיגער, צו זונטאג אדער ארבײם, דער
 האבען ביער״גו, אביסעלע האבען צו גוט
 ציבעלעס 905 אונזערע געגעבען זײ ,מיר

 זוײטער רעזאלושאן. דער םאר ווטס)
האדיע. און זאף, ?ײן םון ניט מיר וױ׳קען

 אז דערצעהל^ אײןי םוז איןי ו,
 אפנעפאה־ שבת זײנען דעלעגאטען אלע
 פראטצסטירען צו װאאױנגםאן אין רען

 מיר פראהיבישאן. םון גזרה דער גענען
ן ע ס י ו ר ג צום אבער זיף האבען

ן m םיד ד  m pn* ד םקײם מ
 סיסי, אסלאנסיק אק דא םצזח די יחנן
 גאגצאן א ס א נ נעזחנן זײנ*ן סיר

 איז ים dpi נעקושט האכאן םיר םא^
 שווסיגץ זײנע םיט *ח*לױבעס2 זיר

^ ל א ו ו  לPDאבי אונז האט pi די ביז ב
DPi»rtpiM ארויםנ אוןpלpזײן גט 

 םאר־ די אונז, אויוי שסעס*על רױטלימנן
^pd קינדאר dpi pc ישראל... םאלק

jpipii jn jp ip i פון גרזיסקײט דשר 
pפארבי איד וױל מאלס, אידימעז rהpנ־ 

^ דיג ח ע ו ח א  ־pi דא ה*בען כױר אז ד
 אװ ,ipdpippo גאםט. נרױםען א האט

 צו iPDippi אונז איז װילםאן, לײג^ר,
 שעהנע א ןpהאלםpג האט און נאזוך
jh p i אונז האט אח >P3Pip| סר א 

pאםeליםpנםpאונז האם און ן 
 אײ אזױ נימ גאר איז בא<שעוױזם אז

 םטריײ צו ניט געראםען האט אח אי, אי,
jpp די באזונגעז האט און םוני׳ן, פאר 

 די און אן ?וםט עם װאס לטpװ נײע
 ארבײטער דער װאס צו?ונפט pליכpגלי
 ארויס״ אױך האב איןי ערװארטען.‘ ?ען

:poiip; אז װערםער, ױינע םון dp װאלט 
 זאל מען אז געםאן הנאה שםאר? איהם
 שליכטען זאלען *רבײסער די אז ז^הן

 בעלײ די מיט צוױסטיגקײט^ זײערע
 נאמען אין אוםן םרידליכען אויםן הבתים

 לאנג גערעדם האם ער ציװיליזאציע. פון
 גאנץ א געקראגען האם און ברײט און

 זיף םיוזלט עולם דער אװאציע. שעהנע
 ער װײל איהם, מים שםאלץ זעהר דא

 סון ױניאךבוף זײן ט צ p י נאך האט
 רופט גאמפערס און ױניאן מײנערס די

בילל. — איהם
ל־ י ו ו ל י ב מעהר, נאף און

 ױניאן חברים אלעםען אונז רוםט ן א ם
 ־ppipi צו שווער איז עס אז אזוי לײט,

 װאם. איז װאס און וועוי, איז װער נען
 גאר גאך איז דאס אבער 2ןעהם איהר
 דער־ געװאלט גאר אײף האב איך ניט,

 איהם. װעגען זאד אנדער ־אן צעהלעז
 זײנען מיר ווען אװענם אין הערט? איהר

 דעם מיר האבען גאס אין געשטאנען
ipdjhppd ע־ ג װילםאז, לײבאר, אװ 

 מיט־ געארעםט שפאצירענדיג ם פ א כ
^פאז דער פון דעלעגאט א  און ?אנוו

 האט םארבײגעגאנגען אונז איז ער װען
און אונז םאר העט זײן געצוינען ר ע

ד ״נוד א מיט באנריסט אונז װנינ ! אי * י ♦
 אלע דא האבען מיר װײסט? איהר

 איך נאכמיטאנ, געװיסען א געװײנט
 איז dp טרערען. אסת׳ע מים אבער אויך,
 װאס אבער אייפצוזאגען, שעהן ניט אפילו

 פאר dipt איהר אז לםעז,pה זיך מען קעז
 אויגען, די םאר םרוי װײנענדע א זיף

 דעם בײ זיך בעם און טרערען גיסט װאם
 ארבײ־ דעם אמעדי?א, םון וײעז גרויסען

 אוגשולדײ איהר ראםעווען צו לאם,p טער
 אין סבר לעבעדינען □plf םון פאן גען

 הא־ ארבײםער די םון האטער די װעלכען
 שפינ־ א דורף ארײננעװארםעז איהם בען

באטרונ. ארן םאלשקײט לינען, פון װעבס
 נעבלוטעט האט הארץ די װי אף,

 שטעהט מוני רינא מרס. צוצוהוקען.
 דערצעהלט װײנט, און פלאטפארם אויפן

 אהן װעלט דיזער אויף עלענד איהר פון
 דערצעהלט זי ״טאם״. געליעבטען איהר

 עס װעלכע מיטלען נעמײנע אלע די םון
 אום געװארען אנגעװענדעט זײנען

 ״גערעכ־ םון פעטליע די ארויפצעװארםען
 פאן׳ס איהר און איהר אויןי טיג?ײט״
העלזער.
 די אין יעצט נאף מיר קאינבען עס

 לױין װעל איף װערטער. איהרע אוירען
 ניט געזאגט האט זי װאם דעם פון װארט
 צייט. לאנגער א פאר פארגעסען ?ענען
 זיף האט אלעטעז םון שטאר?ער אבער

 ?רעכץ איהר זכרון אין אײנגע?ריצט מיר
 לעבעדינען םון טאם מײן ראטעװעט —

p p. םון ?רעכץ דער נעװען איז דאס 
 די ליעבע, בערויבםע און דערשטי?טע

 םון בעpלי הײליגע און הערליכע רײנע
 און שעהן אזוי איז װעלכע פרױ, און מאן

 אומגלי? אן םון מאםענם א אין ערהאבעז
טרויער... און

א&ל*־ שטא?ר איהר ה^בען מיר
'ז יאויף געורען זײנען pאל דירם. 'pip 

 תםילה איהר Dinippj ה*ט זי פיס^ווען
^ דעם צו #ip j w p ארבײטpלאס, ר?

m ^ DPI pD IP'PJD’D m
מם סעל. m ו y די jy& u tn 

i* ram ײם די *ײניז  עדמאמ
i *•ל^וז? n y ן וחןלצן םיר  ד

ן ן  סענטימנםאל*• njn םיט נ
ע םון ׳*■רעכונג םי jcno nt םיסמז

e* זיד וועט דערםיט ווון p מן די »
־ ־ *

 Moneo מוין ה^ט איהר
אן אוגזןר םיד, אז הערם  דעיענאיי
 ,הים״. » נעםאכם ip 1האבע איף,
ען םיר אםת. אן איז  ?*' אין מוחנן דינ

 זײ־ סיד איז םרענםעעט ריניע ער׳&טע
t נים, װי נאנץ ארויסגעקוםען נען r o 

 ■ ו♦ f סאיאריםמם דער פון מעדאלען
זי ״ברײוחױ**. םאר ̂זpגאםpלpד  m יי

pdi: אייך, ĵp האם יאנאװםקי tר ײו י נ נ  ו
rnK^* אונז. pc לען m

 םיד אז |poni זײם אלזןו,
y* םים אס לpטום א נעסאכם דא n| 

 איז dp װןוס רpאב Dip סןול^
 סאפיםאליסםיאאנ די אין זpשריבpג

מן  fiTt pcam 6 דפעפלע po^n; מים טונ
 אין ^נגשםיהמ^ ה^כעז פױר װןןס ,פײט״
ליגען. א םאפע

Eipip*^ די ^p'ni נעשיפמJ 
 ipiim > ם^ולנט: וױ ipiwj איז
 א ארײנטךמיסט האט ציע

םאלגם װי זיף לעזט װעלכע
 taiyp די אז ״באשלאסען

 iroipprpp דעם איגסםרואירם
ip צו שםיצע געבען צו i ^ נ י  )7א

 Dippiyii גארםענט לײדיס :אל
^p̂■• איהרע אין t פארזזאנו 

pc ipdpidd''3 די מיט ih וױ שיסאנןו *:•P 
 |P®np2 מוז סטרײק א אז פאל איז אויד

 מניןו?־ אײנצוםיהחמ כדי אום װערען
Dא װײסט דער אין באדײגוגגען rri p 

j שטאדם״. יענער םון אינדוסטריע
^ די " י י נ א ג ר ךג wpn טע«ק«וט #  ן
^i דיזער װעגען ריכטעט ^ y r p i •מי® 

ר איחר איז דמייז• טען13 דעפ טאג  ' * מ
^pd די האם ריכט i p םארגזףפל^ומנן n 

 חןוי צו DDipoijpcH צװײ םאלגענדע
אן אויבענדערםאנטע צי לו : ר^ו

 אינ•# װןורם דאם זאל ערשטענס,
אױן• |Pipii איבערגעביטעז סטרואירט״
און, ננליאו),p איז ddppvi; ״אנצײגעך
§ פו( ipeipii די זאלען צװײטענס, ̂ :ו

 P אין אױןי ״איז iVTp̂ װעלכע רעזאלוציאן,
 ׳ אוינד ױין״ נויטיג װעט סטרײ? א פאל

^ אין װערען געםעקפ נ א V n די : ^ r p i 
ט איז זי װי לויט ציאן ר ^י ט  געוגןך א
 K- n אז נעדאגת, dpi געהאט .ואי׳ט רען

^ װעט ?אנװענשאן םי ש ר טע ר אונ  מ
 םדיד• ביז וױים אזוי אינטערנעשיאנאל

^ װעלען טיםרען ליכע  מאל אין העלפ
ן מחען אייד װעט ipd אבעי מ  ת

 '3T1PD די װעם נאטירליף דאן, סטרײק,
^. אינדארסםענט רײשאנס ע ה ם אוי

םנןו זpםpל8 אונז האט ר*ס  אוי
 נאמיד• האכען מיר םים. די אויף שמעלט

 אם^צי, םיט רײדען pל8 געקענט ניט ליף
^8אויסגעם איז םיר אויף און  נור< npi ל
 תאנ איך שאס. ערשמען דעם געבען צו

 דעלעגאםען, די ;pipאיבערצזג נעטרײעט
 רעזאלד^ רpגאנצ דער םון צװע? דער אז

 כמנגד•8 דעם דורד םארלאיעז װערט ציאן
 אױך האב אין ?אטיטע. דער פון םענט

^pd דער פרעגען געטרײעט 8P ױ  װאתם.
 וומר״ די ארײנצושםעלעז מורא אזוי האט
 ארויטי• נעװאלט האבען זײ װעלכע טער

a איד דער.רעזאלוציאן. םון װארפען p. 
 חל• די 18C באװײזען צו געטרײעט אויף

מי 8 י8ם װאס איץ לעגאטעז  :i לעכערלי
מ8 װעט ?אמיטע די גע8ל ^ ט ש ה ע  ךי װ

מל גאגצער דער ר8ם פעדערײשאן  | ,0ו
 האנדלונו די אויסטײטשען װעט װעלכע

 IHI ל. א. ם. א. די 18 ?אמיטע, דער פון
לנעםײן.8 איז סטרײ?ס בעגען

 mw אג* געאונגענ איז מיר 18 גאויב אץי
 J? אורםײלמי־ םען8דעלעג די צעװארעםען

W ווץום אויםכיער?זאם?ײם די ;אך דיג 0M
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 & 1R3 און געשענסם םיר האם קאנװענשאן
 •*£ חר האנ איך װאם “״פעט׳מ בןונרעא דעם

קראנען•
באסמר־ דא איף װיל אאנעםײן אין

 אויפםעיק־ צו איםער הרינען מיר אז קען,
 טאל, םיעלע »ז אםת, איז עם זאמסײט.

3 אעצםןר דער ביי געװען איז ד»ס װי p~ 
 *נ«ר הוקע, א אונז מעז ,ניט װענ?)<

n צו אײז זיר זיי הערען הערען, p \  tan 
מ. אז יןענטינ ו«צעך. מיר ע מ  , אבחן או

ציגגלאו• נוטע םאר רעקןןרר א דא האבעך
 י5ס* נעקוםען ,איז נאנהער .

 eytn » אםענםיױע. איהר מאן״סים
 נעטאז, בעם א זאך ןרשטע

 » נאםעז דעם םאףןירצעז
 V לײב^ר, ¥ײ ,דעריישאן

t .ל״ב^ר*. .וארט חןם
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 םײ זי וחנט בענעםיט, טויםעז ווון

jyiyp סאסײעטים אנחגרע קרעען 
 געםרײעט זי האט װײטער וצאנגען.

ױניאניזם. טרײד אין *עסאן א גמבען
 געזאגט, זי האט ענ:ליש טטען גאנץ א*|
id אז זי, גלױבט ערםאהרוגג איחר אױמ 

pm םזנן yp| באסעס םון קרעען גיט גאר 
 שטארקע געברוכען םען םוז גוםען, 00

 גאנצע די געשיילדערט האט זי סיםלען•
 די םון ילײרען די עיקאגא, אין לאגע

 די און סטרײק ילעצטען םון 'ײקערינס
 שיהאגאער די םון יאטדמאנס
 דעם געבראכען האבען װעילכע

 א געםרעגט זי חאט נאכהער ײק•‘
;y ארביײ אמעריקאנער די װעט צו 
אוכי^טענ־ אזעאכע דואדען באוועגונג טעד
? שיקאגא שטאדט דער אין חנך

 מיר דואבען םייער צום צוגעגרײט
 לא־ און גארענשטײן םאחם געהאט סױן

 אויף זײ װאלטען נאטירליף/ און פארטא,
 זיך האט דא זאנען. צו עטװאס געחאט

 דזשאן װארט צום געמעילדעט חנרװײל
םעדע־ טטײט שיקאגאער דער םון װאקער
 אײנ־ די םון איינער לייבאר, אװ וײשאן

 קאנ״ דיזער אױף פערזאנען םלוסרײכסטע
 לא- צו באשאאסען האבען םיר וחננשאן.

 אונזער םאר פריהער רעדען װאהער׳ן זען
חנזערװ.

מא־ דיזען אין אז זאגען, צו איבריג
 קאנ־ די געהאט שוין מיר האבען םענט

 האבען מיר זײט. אונזער אויף וזענשאז
 אפלאדיסמענ־ די םון זעהן געקענט ךאס

i ; האלטונג געשפאנטער דער םון און מען 
גרוי־ אזא אױף װען דעלעגאטען. די סון

 אימיצען נאר געלינגט םאױזאמלונג סזנר
 אוישמערקזאםקײט אלעמענס צויחאלטען

#  א פראצענט 90 קײס די שױן איז דאן ן
געװאונענע.

ארײנגע־ גאטפערס זיך האט דאן
 צײ־ ענגלישע די האבען דאס און מישט |
^—&IW11 ,האט גאמפערם אז אויםגעגומען 

 פאסט־ א םון קאנװענשאן די סנראטעװעט
yp איהר םאר האבען ראדיקאלען די װאס 

סוחגקנעשטעלט.
^ ער  אונז כײה די גענונדען ז*ף 1ה

ם. אמ. די םון צװעקען די ערסלערען או
 דערצעוזלט אויף האט ער לײבאר. $װ

 אינ־ אונזער מיט סיטפאטיע זײן וחנגען
 אזוי װי און אלגעמײן אין סמדגעשיאנאל

 מעפבערס אונזערע צו גערעדט חאט
 האט און גארדען סקװער מעדים*ז |:,81
 ערלוײ זאלען מיר אז אפעלירט אונז או

צוריקגעשיקט זאל רעזאלושאן די אז נען ,%■

I
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 אויסבע־ זעהן צו קאמיטע דער צו ״וחןחנן
 גוט האט גאכיפערס רעפארט. דעם סערען

 סענטי־ דעם זאכען, דרײ פארסטאנען
 נארישע די קאנװענשאן, דער םון סענט

 אז און קאמיטע דער םון חנסאמענדײשאן
-f o! םרעסטיזש דעם ראטעװען זעהן מוז 

 אײנציגער דער און קאמיטע, חנר י|0
מג איבערצושי־ געװען איז טאן צו דאס ו
 קאםי־ דער צו צוריק רעזאלוציאן די מען
yo אורזאכע אן געבען נאכדעם זעהן און 

שכל׳־ ניט געהאנדעלט האבען זײ <וארום
 די אונטער אז ערקלערען נאכהער און די׳נ

נוי־ םאר זײ געפינען אומשטענדען גייע
מ  איז דאס מיינונג. זײער ענדערען צו ס
 סעלע. אזעלכע אין מיטעל אלטער אן

הא־ פיר װאס דעם םון -׳אכגעזעהעז
 װעט עס אז אגערקענט הארצען אין
 גא־ זיף האט װיל גאםםערס װי נאײבען

 גענױ און אװעקגעשטעלט דאר רענסטײן
 צוריקשי דער געגען פראטעסטירען םען
 האט איהם רעזאלוציאן. דער םון מומ
ן י  לואפי־ דער געבען געװאלט ניט ?עהר ז
yo ׳זיף ארױסצודרעהען נעלעגענהײט א

 א קייס די געהאט שוין האבען םיר וחנן
 ער אז געשריען, האט .ער .מװאונענע

 קען קײס די װאס מים אײן ניט זעהט
 פאד״ די נאך װי װערען געמאכט סצזנחדער
 דעלעגאטען. אונזערע םון רעדען *ױחװע

 םרעזידענט דער ן, י ר ג אבער
 װײס־פרע א און ױניאז םײנערס די יסון 4

m ט נ ת  גע־ האט ל. א. ם. א. דער םון ד
 גאפםערסעס לויט פארשלאג דעם סאכט

|v איז רעזאלוציאן די און חמ*םענדײשאן 
ד  ארגאנײ דער צו געװארען *וריקגעשיקט |
״ . ;_ I ‘ ,‘jקאמיטע. אן6ד

 אורטיילענדינ און םםנים, אאע ויט5ז״י
 דעצענאטעז די םון סענטיםענט דעםגנ«|י
tw װ*ס (זגען1נראטול!»צי צאהל דער םון 
 האסיטע די װעט נעקראנען, חאבען סיר

 טאל דאם צוריה, הוטע[ מויעג
 הא■ מיר װי רעזאלוציע םולץר מיס^לעד

ארץכגעכראףמ. ן^ווסר, בעז
מ ־/ עג ר,וי בזנ ^1.tan אנדערע^ נאך און

נוטען, » מיר חאם .-
בתדער, ןורינתר אייער

חעללער. דד»•
ft!1IMa*-ו -‘1■ ■ ד י*r  • ■ tf^ ־ . ־
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 האםפיז נס8צי8לז8ארנ וואעדערבארהר א
20 לאהאר יוניאו םאכער רײנהאוט די ;

•> V

פרידםאן► ם. פון
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 20 לאק. ױניאן טאכער ײינקאוט די
 װאבעה עטליכע לעצטע די פאר האט

 ארגאניזאציאנסײןאבד אן אונטערגענומען
 טאון אװ אוט דיץ ארגאניזירען צו פײן

 אוי־ געװען יעצט ביז זײנען װאס שעפער
 אײנ־ אום קאנםראל, ױניאנס דער סער
 מיט אװעקצוםאכען כיאל אלע פאר מאל
 אונזיכער־ און געפאהר שטענדיגער דער

 געהאט האבען שעפער דיזע װאס הײט
אלגעמײנעם־טרײד. אוים׳ן

 אקטױויטעט ענערגישער דער תרך
 אםגעסטאפט מיר האבען ױניאן דער םון
 ־‘,״קארפאריישאז די צוקריפעלם און

 גע- איז װעלכע ווערנאן, כאונט אין שאפ
 לײטע, 14 א םון צוזאםענגעשטעלט װען

 װעלכע װעגען לײט״, ״ױניאן־ געװעזענע
 צױ םאנאטען אײניגע מיט שוין איז עס
 ״גערעכ־ דער אין באריכטעט נעװען ריק

 פאר־ זיך האבען חברה דיזע טיגהײט׳/
 דער מיט און ױניאן דעד געגען מאסטען

 פאליצײ װערנאז כיאונט דער םון הילף
 א&ס״ ״פרײם אײניגע כיאכען געטרײעט

 זיףאבער האבען זײ ױ;יאן. אונזער געגען
 איז שפיעל זײער אז איבערצײגט, שנעל
קלײ־ שײנט, עס װי און טײװעל, פאר׳ן

\

 דער בעפאר קופען צו שוין זיף זײ בען
 ערלויבען זײ זאל מען אז באארד עקז.

 זײ און לײם, ױניאן װערען צו װידער
 װאונדער א זינד. זײערע אלע םארגעבען

 מיכד די קוקען קענען װעלען לײטע די װי
 אויגעז, די אין באארד עקז. םון׳ם גלידער
 4 א מיט געװארנט זײ האבען װעלכע

 ניט זיף זאלען זײ אז צוריק, פאנאטען
 סקעב־״קארפארײ־ םון פארפיהרען יאזעץ

שאנס״•
אפצוסטא־ געלונגען אויף איז אונז

די עז  װעםט־הא־ םון שעפער ײט־ױגיאן פ
 לאנג שאר, בעי און היל ױניאן און באקען

 אײנ־ גענוען איז עס װעלכע אין אײלאנז/
 און סיסטעם סעקשאן דער געפונדעװעט

 דיזע ארבײטס־באדינגונגען. קלעגליכע די
 די געװען איצט ביז דאס זײגעז שעפער
 יאר־ נױ די םאר סקעבערײ םון נעסטען

 טרא־ געהאט האבען װעלכע םירפעס, קער
 אבער װײזט עס װי ױניאן. דער פיט בעל

 דער־ די פון ארבײטער די האבען אויס
 װאס שאנדע די געפיהלט שעפער טאנטע

 און גורל, זײער אױף אויםגעפאלען איז
 האבען ױניאן דער םון רוף ערשטען בײם

ארבײט. די געװארפען זײ
 די פון האלטונג גוטער דער דאנק א

 אי־ וױרהליך האבען װעלכע סטרײזעד,
 ערװארטונגען, אונזערע אלע בערטראפען

 געצװאונ־ געװען הבתים בעלי די זײנען
 נאכגע־ און ױניאן דער אין קוניעז צו גען
 ױניאן די װאס באדינגונגען אלע רי בען

 ױ־ דער פןו םאדערונגען די פארלאנגט.
 סעקשאן םון אפשאםונג די זײנען: ניאן

 די איז רעיז באדײטענדען א ארבײט,
 באדינגוג־ ױניאן אלגעמײנע װײדזשעס,

 סע־ קעש א דורף םארזיכערונג א און גען
 דעם פון נאכקומען דאס פאר קױריטי

אגריטענט.
 ארגא־ דיזען טיט צוזאטענחאנג אין

 ױניאן אונזער האט קאדפײן :יזאציאנס
 נױ אײניגע געגען סטרײקס ערר,לערט

 ענכד זיף האבען װעלכע פירטען יארקער
 ארבײט זײער שיחען סטאפען צו זאגט

 א טיט איז אזוי שעפער. ױניאן :אן אין
 געװארען ערקלערט צוריק װאכען צװײ

 רײנקאוט נעפטשון דער געגען סםדײק א
 די געגען און בראדװײ איסט 10 קאטפ.

 ױניאן 32 קאכיפ. גארטענט נארמאן
 רײנקאוט װערבעסט די געגען סקווער,
 געגען און סט. טע19 װעסט 151 קאטפ.

פירטען. קלענערע אײניגע
רײנ־ נעםטשון דער בײ סטרײק דער

 גע־ געסעטעלט שוין איז קאםפ. קאוט
 בא־ םרײנדליכער דער דאנק א װארען.
 העריס דער פון העייס, ל. ה. פון כייהונג

 צוזאט;ןנ־ האט װעלכער םירםע, רײנקאוט
 קאנפערענץ א צו צדדים בײד^ געבראכט

 םרײ־ געװארען אםגעהאלםען איז װאס
 איםפיריאל אין חשון טען13 דעם טאג

 אונזער איז ׳וןאנפערענץ דער בײ האטעל.
 ברײ די דורף םארטראמען געװען ױניאן

 װײס״ א. םוײדםאן, ס. װעססלער, .ל דער
 און פאליגסקי ם. און סטעמפער, מ. טא},
 װײם־פימוידענט איגטערנעשיאנאל דער

 האנםערענץ דעם בײ ׳ראזזןנבעת. עצמערי
 קײן אײנגעשםימט.׳אז טידכמ האט

ט טאר ארג^יט  ,*ניט־ אין־ װערען נזזשיקם ני
חג: און-אז^חןר ױניאז׳שעפער ננ. טי א ^ 

װעמון פאורטטמנט־  םון• ז^הסנמראלירט-׳
 ^רזאמעז 10 לאק. ױגיאז קאטערס /יער
 בא״ וחןרם דאס לאקאל. רyאונז םיט

aamD גרויםען א זעחר םאר אוגז כײ

 װאס ארבײט טערסטע די ו^ייל געווינס,
 בעי אין בונים׳ם פון סקעב־שעפער די

 הערים העררי פוץ און אײלעגד לאנג שאר
 גע־ האבען יןאננ. נארםאלק, םאוט אין

 נעםטשון די םון געװמן זײנען קראגען,
 פיר־ די זיר האם יעצט קאטפ. רײנקאוט

 שע־ דיזע אין מעהר פארפליכטעט מא
דאס און שיקען, צו ניט ארבײם קײן פער
 געװינס. גרויסער א אונז פאר איז

* ▼ ▼
 װאס מיםינגען עטליכע יעצטע

 אונזער םון געװארען אפגעהאלטען זײנען
 בא־ אויסגעצײכענט געװען זײנען לאקאל

 מעםבער־ לעצטער דער ספעציעל זוכט,
 אבעגד, דאנערשםאג לעצטען פון מיטינג

 מײ דעם בײ לײסעאום. טאנהעטען אין
 לעצטע אויפגענומען,לי מיר האבען טינג

 בעאטםע פאת־באצאהלטע נאמינײשאנס
מעמבערם. באארד יעקז. און

 װעגען באמערהען צו װערט איז עם
 װאס ליעבע און באגײםטערונג גרויםע די
 צו ארױסגעצײנט האבען מעניבערם די

 װעקס־ לואיס בר. פענעדזשער אונזער
װײטער ענטזאגט זיף האט װעלכער לער,

ד דעם «ר6 <#םי#יי#ן> די »
 םיט ה«ובען טעםנערס די נעדדטער־אמט,

 אויפגעםא־ איהם אװאצי^נגפ שטורטישע
נאמינײשאן. די אנצונעמען־ װײטער דערט

ניט. װאונדער קײז גאר איז דאס און
 װעקסלער בר. װאם צײט דער פאר

 ױניאן םײקער רײגסאוט דער םים שטעהט
 רעס־ גרעםטען דעם געוואונען ער האט

 אײ־ די פון אי — ױניאן דער אין פעקט
 בעלי־ די פון אי און ארבײטער גענע

 זײנען טרײד אין קאנדישאנס די לובתים.
 און געװארען פארבעסערט באדײטענד

 אזעל- אר;אניזירען צו געלונגען איז עם
 די םאר זיף האם מען װאס שעפער כע

 צוריהרען געקענט ניט יאהר פאר לעצטע
 ברודער אז דאריבער האפען מיר זײ. צו

 מיט פארבלײבען װײטער װעט װעקסלער
 װאס ארבײט גוטע די פארטצוזעצען אונז

 ױניאן. אונזער םאר אנגעפאנגען האם ער
* * *

 די דורןי ערלױבען םיר װעט איהר,
 אונזער םון נאםען אין ״נערעכטיגקײט״

 אינ־ אונזער באגריםען צו באארד עקז.
 געװינס גרויסען דעם מיט טערנעשיאנאל

 דער פאר ױניאן, מאכער קלאוק דער םון
 דער אין ארבײט װאף פון אײנפיהרונג

 זיעג! צו זיעג םון אינדוסטריע. קלאו?ס
 פארנונפ־ און בעסערער שענעתןר א פאר

ארדנונג. געזעלשאפםליכעו/ טיגערער
ם ע , ם ן א מ ד י ר פ

.20 לאק. םעקרעטער

פאלסס־ א װערט יארק נױ אין סםױיק פלײש דעו
כאװענוננ

ו

 יארק נױ אין סטרײק פלײש יער
 אין אידען די בוטשערס, אידישע די געגען

 פארנוטען זיך האבען רועלכע יארביולקעס,
ו י ד ן ע ד נ י ש צו  :יט ׳ט י ה

 נאר שלאכט־הויז, אין בהטות די פון
 שװעסטעראון אײגענע זײערע פון טאקע

 װילען װאס קאסטימער, זײערע ברידער,
 צו־ פלײש, שטיקעל כשר א עסען דוקא

 אלץ װערט טאג, יעדען מיט זיר װאקפט
 זא־ קאן מען אנגעזעהענער. און גרעסעד

 גע־ דא איז סטרײק םלייש דער אז גען,
 באװע־ פאלקס פאלשטענדיגע א לוארען

 פאראינטע־ זײנען עס װעלכען אין גונג,
 פאלק אירישען םון קלאסען אלע רעסירט

 טיטעל־ דעם פון פרוי די יארק. נױ אין
 דער מיט זייט ביי זייט קעטפט קלאס^אן

 ״כשר׳ען״ דעם ברעכען צו ארבײטס־פרוי
 אססאסיאײ־ בוטשערס די פון טראסט

 פלאטבע ׳הכשר םון טראסט דעם שאן,
 אומ׳ברחםנות־ צאפט װאס יארביולקע, און
 װילען װאס אלעטען פון בלום ז־אס דיג

 אידײ אלע פלײש. שטיקעל כשר א עסען
 קרעריט גרויס געװיס קוטט פרויען ׳טע

 פיהרען זײ וואס קאניה בראווען דעם פאר
 בוטשערס. כשר׳ע הארצלאזע, רי נעגען

 סטארס זײערע אין פארקויפען זײ צו
 אבער װיסען, צו שװער איז פלײש כשר׳ע

 אין ביז טאקע טריפה, זײנען אלײן זײ אז
גאנץ.זיכער. איז ארײן, בײן

 קײן ניט איז סטרײק פלײש דער
 האט קײנער באװעגונג. ארגאניזירטע

 אגיטירט אדער ארגאניזירט, ניט איהם
 פון ארױסנעשפרונגען א'ז ער רעם. פאר
 אונגערעכ־ גרויסער םון־דער אלײ;, זיןי

 אוראי בוטשערס. אידישע די פון טיגקײט
 אריטע די דערפיהלט דאס צוערשט האבען

 און ארבײטער די פון פדויען די פרויען,
 די געװען זײגען זײ לײט. אריפיע גלאט

 די געגען פראטעסטירען צו ערשטע
 כשר׳ע די אויף פרײזע; הויכע שרעקליך

 צוגע־ אויך זײנען אבער באלד פלײש.
 בעסער זײנען װעלכע פרויען די שטאנען

 װאלד־ א פון שנעליגקײט יער מיט אפ.
 די ארומגעכאפט סטרײק דער האט פייער
 אידישען פון׳ם שיכטען אלע פון פױיען
 גענומען גיף האט סטרײק דער און פאלק

טאג. צו טאג פון װאקסען
 אין איז ארויס, זיר וױיזט עס וױ

 האלםײל־ די געפאלען צײט לעצטער דער
 אידישע די אבער םלײש. אויף פרײזען
 ניט דערםון זיף האבען בוטשערס כשר׳ע

 דיזעלבע ־געריסען און געטאכט װיסענדיג
 האבען זײ פארקערט, בעפאר. װי םרײזען

 בלוטזויגערישע די אויף פארקוקט זיך
 ״ליס־ בארבארישע און “״לענדלארדס

 די העכעיען גענוםמן נאןי איץ סעי&״
 אנגע- ווערט װי־עס םל׳ייש׳. אויף פרײזען

װיימנן מענשען םין וויזעז  עס װאם װאס׳
 די *האכען סרימען; אין׳םארקעט זיך טוט

 50 ביז 40 געדיסען:פס בוטשערס אירישזנ
 זיו <ואס פצײש; פינטעל ־׳א פאר סענט
 א .׳סענם 16 ־בח14 הכ^ סך יןאסט
עז װאס׳לאגחןדש* &ונם.׳ ע אן ^ ס אונ ^ן׳  מ

n נים אויב ז,yנדyשטDאו y^ym טער y 
 yלכytא tyiyi no«p כיטערעז » \קלעחג

y און פאראזיםען? tn ן^ אזי ר א ^ פ ײנ ז

 נאך װילען און אײנגעשפארט זעהר נאך
 רויבערײ די םון ארונטערלאזען :יט אלץ
! פיײזען שע

 זיך האט סטרײק פלײש דער אלזא,
 אויס־ אן אלס שטיל, גאנץ אנגעחויבען

 קוים האט ער און צארן, פאלקס פון דרוק
 אויוי ערגעץ נאטיצעל קלײן א באקוםען

 צײ־ טעגליכער א פון זײט לעצטער דעד
 פלייש דער שוין האט הײנט טונג.

 ערשטע די אויױ אריבערגעפופם סטרײק
 ער און צײטונגען אידישע די פון זײטען

 האלופדי־ דרײ פולע טאקע שוין באקוםט
בוכשטאבען. גרויסע םיט ?עפ גע

גע־ איצט װערט סטרײק פלײש דער
 גע- אידישע פאראײניגטע די פון פיהרט

 ״קאנסומערם צװײ די פון װערקשאפטען,
 די אין פרויען ראדיקאלע די םון ליעגס׳/
 ארגא־ פרויען אנדערע נאף און בראנקס

 אידישע פאראײנעטע די ניזאציאנען.
 קרע־ סך א זיכער סומט געװערקשאפטען

 העל־ און קאפיף דעם אויפנעפען פאר דיט
 דערברענ־ פרויען אידישע בראװע י־י פען
 פאלשטענדיגען א צו סטרײק י־עם גען

זיעג.
דער־ צו איבריג פאר האלטען טיר

 ״גערעכטיגקײט״ די םון לעזער די ניאנען
 אלע מיט דארםען זײ אז יארק נױ אין

 דעם העלפען און שטיצען טענליכקײטען
 דיע־ אין אז האפען מיר סטרײק. פלײש

 קײן ארײן ניט איצט קוכיט הי^זער רע
 װע־ זײ דאס און פלײש כשרע ברעקעל

 צו םטרייק דעם דערפיהרען חעלפען לען
ענד. זיעגרײכען א

 כשר הײן הויפען נים קײנער זאל
 גע״ װעט סטרייק םלײש דער ביז פלײש

! װערען װאונען
 װערט פרעס צום געהען טיר ױען
 סטרײק פלײש דער אז געטאכט, באקאנט

 פראטעסט, א בלויז פארבלײבען ניט װעט
 פראק־ א אן שוין נעםט סטרײק דער דאס

 סטרײקערינס בראווע די פארם. טישען
 קאאםעראטיװע אויפמאכען זיד נעטעז

 םלײש בעסטע די װאו םלײש־סטארס,
 סענט 10 מיט ווערען פארקויםמ װעט

 פרײז, םארקעט האלסײל דעם אריבער
 א סענט 26 צו אויםםאכען \ועט דאס
םלײש. בעסטע די םונם

 געעםענט װערט סטאר ערשםע די
 בעטהגײט 1745 אין דאנערשםאנ דעם
 שוין םען py^ םרײטאג און בראנתס עװ.

 םטאר די םלייש. קויפען• קענען יארטען
 ׳* אונטערזו־ ׳צו יעדען פאר אפען זײן װעם
 ׳ כשרות\ אין סײ רייניזײט, אין סײ כען

 ; ןוע״. א^ןנפירען מען װעט גילען אין . י
* קאאםעראםיט^ נאך-אתצכע בען-
 ! jnrun .n װאו זאגעז נסך־גיט העז מען

 ז ן#י. *** viyidnya גענרכזען ויעען׳ ;םט^רס
 ־iנייס זאלזגז באכז$& בומשער

in די jjwycy

V

■aw-
ײז• ל. םץ פינקעלממן

 סםרייק׳ 1־קלסוהססנע רyDגרוי חגר ♦
 לעצטע זײנע אין אי^ט שוין איז וועלכער

 באװאונ־: פ^על ארויםגערזפען זזאם טעג,
 ער װאס מינוט %שטעד דער פון דערוגנ

 פרעםע גאנצע די גערוארען. איז:ערופען
 געקאנט ניט פשוט האט.זיף יאףק ני\ פון

 שטילקײס, דער .®ון אפוואוגחנחמ גענונ
 טאקט זעלטענעם דעם פון איז רוהיגקײט

 געפיהרט איז סריײן0דער, וועלכעז כױט
 װערט עס װען איצטעס און גע'וארעז.

 יולערער און קלערער אלץ אלעמען פאר
 דער װאס איבערקעהרעניש גרונמאוונע די

 נאנצער ד$ך אין נעטאכט האם סםרײון
i ומרם. אינדוסםדי, קילאוקם n, װאונדער 

אינטממעשאנאי״ אז;זער און גרעסער, נאך
^ קאפיםע, גאנצער דער פון טשערםאן ׳ױני#ן מאכער קלאוק מעכםינע די איז ׳רום פערטער אין •ארלאנדא, אין פײן ̂ או

̂ג:* עס צי שלעכטער, א צי שאפ, ניאן  פלז
 אלעם הורץ, — גײן, צי טראבעל אפט ׳זיון

 דעם פון צושטאנד דעם;באלאמט ־װאס
 אנגעלעגעגהײטעג. ױגזאן באצוג איז
ri*  i* ־>ny איז מאםיטע ארגאנטײשאן 

 א םאן צ\ אװסגעפאלען p'*^»p דעט יאין
 גע־ דא דארװ עס ארבײ^זאון שווערע סך

 אפיס דעם אין אלעס דאס ײעיען, זאגם
 פלײס, נרעסטען< םיט׳ן געםאן װערט

 העכ־ אויפ׳ן איבעדנעבען און פינקטליך
ארט. סטען

 יןאמיטע ארגאניזײשאן זעלביגע די
 געפי־ װעלכע אפטײלונגען, אײנינע האט

 דער אין פלארם באזונדערע אויף ז״ך :ען
דער איז מעטץ, ברודער בילדינג. זעלבעד

 פאר געלױבט שטארק איבעראל ווערעז
 וועלכער כײט )ורדנומ טערקוױרדינער דער
געזוארען. נעפיהרט איז סםרײל, דער

װאונדע־ כיענשען פרעמדע אז אלזא,
 קאנען זײ ׳ניט חידוש ר,ײן איז זיך רען
 נאהזגנטעץ. פון ארנאניז^ציאן אונזער נים
ר, איז אםת דעד מ  ערש^ינונג די דאס א

 איײ פון באװאדנדערוננ גרױם ארוים רופט
 דער צז נאהענט שםעהען װעלכע גענז^

 די פין דוי גוט אזוי bpjiB ארגאניזאציע,
 כשז זוײםען. םון שטעחעז וואס פרמסדע

 העכסטער רער אין אדײגקוםען מוז
ען באגײסםערוננ ם תז,  די ראכטpבא ו
 כיערק־ די און סזןממקײט פיבערהאפםע

 וראס ארבײם סיסםעמאטישע װירדיגע,
 קאטימעס באזוגתרע די פח נעםאז װערט

 דזשענעדאל אלגעפױינער גתיסעד, דער פון
 דער דאך איז דאס און הםרײק־קאםיםז^

 ארד־ נרזיםעד דעד פון פונדאפתנט סאמע
 דעם פון חהיגקײם דעד פזן א*ן נר:ב

4ססדײ<
 די אין אדײן למשל, קוטם, איהד ותץ

 קא־ ארגאניזײשאז דער פק העדקוואדערס
 די אין אח האל׳״ בעטהאומז אין סיטע

 קאמי־ סעםלמענט דער פוז העדקװאדערס
 איהר און ה^טעל, קאנםינענםאל אין טש

 דארט זײנעז װאס קאנצעלאריעס די זעהמ
 שרועד זיך איז בערוארעז, אײנכע״פטעלט

 אן אין זיך בעפינט איהר אז גאויבעז, צו
 איז װאם קאכדמ^ סםרײמ א פק אפיס

 דער־ אױף בלויז געווארען איינגעשטעלט
 געדויע־ וועם סמדײק דער לאנג וזי װײל,
 איינ־ דעם אײך אזיף עס םאכמ גיכער דען.

 א אין געפינעץ זיך װאלם איהר וזי דרוק,
 זאנעז, לאמיר אײנגעפונדעװעטען, גוט

 שוין עהזיסטירם וזאס רעגיערוגנם־אםיס,
יאהרעז.. פיעלע פון

 אונםערשטעץ דעם אױף כדר זײנעז אם
 הויפט די האל, בעטהאװען איז פי״אר

 קא־ ארגאניזײשאן דער פון קאנצעלאדיע
 געװארען אײנגעפיקסט איז עס טיטע.

 זיצט עס װעלכען באארד^־בײ ״סװיטש א
 ענטפערט און אפערײטאר טעלעפאן א

 ארײן הוםען װאס ^קאלס״ פילע די כסדר
 ) דעפארט־ אנדערע פארשידענע די פון

 קא־ סטרײק דזשענעראל דער פון טענטס
ײ זיד געפינען אפיס זעלבען אין כייטע.  א

 זי־ טײדלאד און ״טײפ־רײטערס״, ניגע
 די־בײנדלאך. אויױ כםדר קלאפען און צען

 באיס םיש לאננעז א בײ זיצען דעם חוץ א
 אר־ ״קלעריקאל״ טוען װאם לײט ױנ;ע און

 אויסער שרײבם. פען און זיצט מען ׳בײט
 עסליכע בײ מענשען דארט שטעהען דעם

 ^אינפאר־ גיבען און פענסטעדלאך קלײנע
 װאס סטרײקער טױזענדער צו פײשאן״

 אנגע־ געװיסע וועגען פרעגען אהין קורעז
 מעטץ-איז סאול ברודער לעגענהײטען.

 דער פון םשערמאן דער ״טשיעף״, דער
 זײז רובין.איז דזש. ברודער און האמיטע

אסיסטענט.
 װאס זעהען באדארפט האט איהר

 אז זאגען צו I זיך םוט דעם׳אפיס אץ
 שוױל אפיס דעם פון װינקעלע יעדען אין

 ;\ז<*עמינ־ לעבען מיט גריבעלם און בעלט
 געזאגט.'אין ניט גאר הייסען װאלט ׳קײט
 ; אײלעניש נרויס א אץ נעחט אפיס דעם
 שמױ װער און , ״ביזי״ זזנהר זײנעז אלע
 קאן זײ צו — רזביז, און ברעםץ נאך, עסט
ן װארם. א רעדען יייםעז צי קויס מ

 נע־ אײנגעשטעלט איז אפיס דעם אין
ר ײאדען ע ^יג ט ש אל  א״פ

ט/ מנ סג אד  םיסטעם׳/ י^ןאחר סא מײם פ
ר ממאלד^ דער איז־ מ  םיז ׳*ן*ל»כט א

שאפ אדער.גיפער מןױדם יזלאמ, יעדעז
 א,לעס דארמען., זיך יאר^גע^לנט ניץ

 איהר אלף-ןמ^ נאכ׳ן ׳ אדאנזשימ איז
ץ ^טאד o חור n ח^ ^ן׳ א חנר נ

m* ייץ פיתכמ, v אלעס װימען באלד האנם 
יסס Mt.ו r  Dyjyr. צר-איז אויג
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 אויפ־ זײן אונטעד זײגען אפפיילוננען אלע
 זואס אלעס אויף אױף פאסט עד ; זיכט

 באזונ־ ברענטש יעדען אין געטאן זוערט
 בא־ א האט אפםײלונג יעדער אבעד דער.

: פאלגט װי ״טש^עף׳/ זונדער
 23 לאקאל פון בעליכםאן ם. ברודער

 דעפארטסענט דעם פון הויפט דער איז
 און ארגאניזירען טיט׳ן אפ זיך ניט װאס

 שע־ דרעם און סקוירט די אײנשםעלען
פער.

,3 לאק. פון שאצבער^ תאדל ברודער
 ״אינסטראהשאך דער פון הויפט דער איז

 נע־ ווזנרם אפטײלזנג דער אין אפטײלונג.
 זיןי unyp װעלכע שעפער, די צו געבען

 “אינפאי אלע ארבייט דער צו צ\ריס אום
 די ווענען אינסםראגןשאגס און טײשסנס.

שעפער. די אין באדינגונגע; נײע
^ל פון הײט, בױדער אונ״ האט ,9 א

 דעם פון יטעפער די אויפזיכם זײן טער
דיםטרי?ט. דאונטאון

,35 לאק. פון לעוױן, הערי ברודער
 זיינען װאס שעפער די מיט אפ זיך גיט

 ױ־ ?ײן געװען ניט סטרײק דעם בעפאר
 דאס זץי, פארשטעהט עס ניאן־שעפער.

 דער צו נעשיקט װערט שאפ אזא אײדער
 געטאכט פריהער א ער װערט ארבײט,

 םוזען ארבײטער די שאפ. ױניאן א פאר
 שא& דער און גוטשטעהעגד װערען אלע

ױניאניזירם. נאנצען אין װערט
 איז ,9 לא<ן. נאלדבערנ, אב. בתדער

 אויפ־ די האט ער ה., ד. ״פילער/ רער
 גע־ םיט שעפער די אויםצושטאםען ;אבע

 אנרי־ נײעם דעם לויט ארבײטער. נוג
 פארגרעסע־ שעפער סך א דארפען טעגט

 די האט ער און אדבײטער צאוזל די רען
 פלע- לײדיגע די אויסצופילען אויפנאבע

 פארבינ־ דירעקטער אין ער״יפטעהט צער.
 ער װעז 1אי האל־קאטיטע, דער טיט דונג

 באר,וסט טענשען ג־ײע שאפ א פאר דארף
ם/ די פון דאס ער מי תו  הײסט, דאס ״י
 נע־ ניט זײנען װעלכע םטרייהער די פון

 סטרײק דער װעהרענד באשעפטיגט װען
 ניט האבען זייי און געװארען, גערופען איז
 אנצוהאלטען. זיף זועלכע ביי שעפער קײן

 די אין צושיקט װערען ארבײטער דיזע
 און פארנרעסערעז זיך טוזען װאס שעפער

 צװי־ פון ״אוטבאיטעפטיגטע״ ארטעע די
 אלץ נאף־, אזוי װערט ססר^יקער די *טען

לןלענעי- און קלענער
* * *

 ענג איז יזאטיטע אמאניזײשאן די
 לןאטיטע. סעטלמענט דער מיט פארבונדעז

 איז האני ארבײטען קאט'טעס בײדע און
 עננ אזוי זיך צװישען דינען זײ האנד.

 םיז רעדעז ניט קאן טען דאס פארבונדען,
 ניט גלײך אײך זאל עס און קאײיטע אײן

 די צװײטע. די זינען אויפ׳ז ארויפקוט^ן
 טײל א פארנעהטט קאםיטע סעטלמענט

 שעהנעם דעם אין פלאר ערשטען פונ׳ם
 און סטריט טע41 האטעל,, חאנטעענסעל

 קאטיטע דער פזץ טשערםאן דער בראדװײ.
 מענע־ דער זיענמאן, טאריס ברודער איז

 בדודער באארד.׳ דזשאינט פוץ רזשער
 םון מענעדזשער דער /פינל,עלשטײן מאקס

 סעק־ דער איז דױויזשאן פראטעקםיװ דעם
 מענע־ דער נינפא, ברודער און רעםער,
װײס־ דער איז ,48 \אק#ל פון דזשער

ז * םשערטאן.
העדקװא־ די אק ארײז ל,וטט מעז

 אײך אויף טאסט חאכױמע דער םח דערס
 ארײן קוטט מ*ן װי אי^נררוק דערזזןלבער

 ־אתאנ^ױײ דער 4םי העדקײאז־ערס די איץ
 דא אזיך געפננט איהר ■jto'd^p יןןאץ

 כדם׳טעלע־ אפיס איינגעפתדעװזןטעז אן
 הלױרקס סיס ס^פײרייסעדס, םים פאנס,

 אזן קאדמלאריע^ א כמןסאדזשעס,־ און
ת אר1 פארגעסט איהר  איחר אז םעיפה, מ
 אין האםצל, ׳תאגבדבענמאל אין דאס וײם

 אריינממופס האמ urrr די זואז פלא״ן א
 װאם סמײ״ה דאר ביז <y*ns א פאר בלומ

l : , I ד י 1׳

 געפינם דא אויך ווערען. אפנעסעםעלט
 ^פייאינג םיט סיסםעם״ *?ארד א איהר

n״ םים קעביכעסס״, * p n־Dאלע את ״ 
:»n n וואס זאכען jyo געןועהנ־ געפינם 

 םאדער־. אײננצשםעלטען נום א אין ליך
 אוז שוױבעלט דא אױך את אפיס. ־נעם

 אין טעםיג?ײט אס לזזבען מיס גרימןלם
פאתעהסק. ?אמיםע די וואס רום יעדער
 איז קאמיםע סעםלמענם נאנצע די

 יעדעד איז ^םיעטס״, אין פארטײלם
 טא־ םים פארנוםען איז באזונדער ״םיעם*

 געפיגם רום אײן איז סעטלטענםס. כעז
 בעדקאװיםץ, אוזן סאפיז ברידער די איהר

 םטאנ־ און שוססער רום, צװײםער א אק
ם, א איץז לועװיסש, רו םעד׳ טשארל דרי

ײ ״ B־־------ . P U
a n  I א רעכענם םען אוז

i וױסחנל n r אס אײנער n r
o איז n דאחי שאפ lympio לױס

 1«שמדות, ױניצן פון ס<זײל
 צור וחגרס שאפ א און וױימר.

 וועז לם,1דעט* נור ארבײם דער צו
 ~יי זײן «ו nבאז־אר oy וױ וײכםע איז

o נוון כללים אלע לוימ אײנגעשטעלם n 
 •VmmpyDuvD די פיט אנריםענם נײען

nip, וס 'םח  lp>0 געשילחנרגמ ̂ד
 ’ 0 פאד יו^ס אנשםױסעז שױן זיך איהר

 * ה^מנן אם ארבײם פאראנםזוארםליכע
 1 ־OP *רגאניזײש*! די ק^מיטעעז, ^ייחן
״ " ^פױםא סעטלסענם דער םים מיטע

r; C ססרײפ הײנסיגעז דעם אין צוסעםלען p

 זײנע; אלע אלע, און און־רוביז בראדסקי
 ברודער שעפער. ז1סעמא מיט פארנוטע:

 חך אין ^טשיעף״ דער איז װארשאװסקי;
אפיס. רעם פון דעפאתםטענם לוארד

 צדױי די אזוי װד זעהן, איצט לאמיר
 בא־ שטענדיגער אץ אױבײטען קאםיםעס

אנדערער. דער מיט אײנע ריהרונ:
ט טאגופעקטשו^־־ א ווען ^ ע  זיך מ

 הײם א געהן איהם םען הײםם סעטלען צום
מ ער ביז װארםען און ת  א בא?וםעז ו

 סעטל־ ^ פאר קוטען זאל ער װען בריעף
האסיטע. מענם

 לאזט טאטענם זעלבמן דעם אין
 ארנא־ דער ?אפיםע םעטלטענם די װיסען

 פירטע די און די אז ?אמיטע, ניזײשאן
סעםלען. װיל

 ארגאניזײשאן די גלייך זיך נעהםט
p איהר צו קאמיטע nדעפארםכזענט ארד 

 עד־ כײט ליסט לאנגען א אױם פיעלם און
 דער פון שמאנד דעם װעגען קלערונגען

 אננעלעגעגהײ־ ױניאן באצונ אין פירטע
טען.

 װאס זעהן געדארפט האט איהר און
 קאמיטע ארגאניזײשאן די ליסם א פאר

 האמיטע סעטלםענט דער צו צו שטעלמ
 י,ואלט איהר ! פאל באזונדער׳ן יעדעץ אין
 װעל־ מים אפלזיבען, אנטpגע נים דאז זיך

 סעטלטענם יעדעד ײטpפארזיכטינ כער
געמאכט. װערט

נעםעל־ זיך תאם װאס באס דער אויב
 ?אנטראחםאר, א איז סעםלען צום דעם

 אין װערט מאנופעתטשגרער, סאב א אדער
 םאר פירמען אלמ אגגעגעבמז ליסם דעם

 גע־ ד״אט אדער ארבײם, שאפ רn װעלכע
 רעפארט פזלער א ?ומט דאן ארבײט.

שאפ. דעם פון צושטאנד דעם װעגען
״לױפען״ עס מאשינען װיםיעל לפױפל:

וי  א האט באס דער אױב שאפ. דעם אין
 די צי מאשין. באטאן־האל א שאפ דעם

 שאפ דעם אין געטאכט װערען ט?ױרטס
 איז מאכען צו ארויסגעגעבען װערעז אדער

 באשעפ־ דארט װערען שעפער. אנדערע
 װערען װיפימל? יא, אױב קאטערס? טיגט
 דער איז עהזאםינערס? באשעפטיגט דארט
 איר־ פאראנען זײנען סאניטארי? שאפ
 ארבײ־ די םון קלאגען ױניאן װעי׳כע נענד
 ? פירמע דער געגען שאפ דעם איץ טער
 דאז פראגען. אזעלכע 4אײנינ; נאך און
 ארנאניזײשאן דער פון טשערמאן דער גיט

 סע־ דער צו רעקאמענדאציע זײז לןאטיטע
 סעטלםענט דעם װעגען קאכײטע, טלמענט

 ״סעקיױ װיפיעל בכלל, קאםיטע דער םיט
 װעט זי אז געבען דארף פירםע n ריטי״

װ. ז. א. באדיננוננען, די האלטען
 ל,אט'טע סעטלטענט די װען אלזא,

 רעקארד, דעם טיט ליסט דעם אט באקוטט
 גאנץ שוין זײ װײסען ענטםערם, אלע כױט

 אוז סעטלעז, צו פירמע דער מיט װי גענוי
 נע־ װערט סעטלמענם דער װי גיך אזױ

 דאם האםיטע סעטלמעגט די לאזט טאכט,
 און לןאםיםע, ארגאניזײיטאז דער וױסזןן

 ״אויםצושמו־ אץ אםיטעp די פאנגט דאן
 געהן צו אויף טאפ4 געסעטעלטען דעם מעז״

ארבײט. דער צו
dyip סעםלמענט די לאזט כל pטע  אמ'

^ װיסען ת  ^?װאדער דעם האלפערין, ב
 קא־ האל די פון םשערמאן דעם סאסטער״,

 רשות איהר אין האט װאס כױםע,
 חנר אז — האיצס, די אין סםרײ?ער אלע
 װערען געשי?ט גלײך זאל שאם רץר און

 ^אם־מיםינג. א חאל;פאר בעםהאוחנז אין ׳
 תא־ ארגאניזײשאן דער םון :מרמרעםעד א

»D*on'0 םיהד־ט םיםע  געפינם צר אט '
o פיז אאע*ארב'יסער צי אויס־ n ש*ם 
 זזינ־ iyr*n זױ אויב ־איממ, ײניסן זײנצז

• װי^םער. אזיי ^ח דױס ־אין םעדשםעל^נ
שםפלט וחנדם אלאם דאם׳ רתן  :איעמ
א פאממ סז ד  אװצתל פרייזען פזז סדרח ײ

ר סםאלין.: מ . s « r זאסערטש,opnyj

rorr o םח אזיך ?אנם איהר שעפער. n|# : 
im פארזיכטינקײם ותלכער םים r* שאפ 

 אםילו, וחנן נעסעםעלט, װערט באזונדער
ד א צו באלאמט פירמע די ס ם ס מ אנו  ס

ר אלע אסאסיאײשאן. רערס מ ע  pmo ש
^ זעלביגע די דורכטאכען עדו צ א ר  אי| פ

o װאס שאפ יעדער ^y p צו אום זיך Y n 
ר רyד אין אום זיך קזגהרם ארביים, מנ ^  ב

מר הטטyנ oy ארדנונג. רyנליכyט  אנ
 ' אםאל נםyפל עס װי רyנ:yל אביסעלזנ

:rn n y, דyארבײם די אבער ווערט רפאר 
ר סך א ^yoy2 סך א :עטאן מ ל ד רינ  נ

ty וועט דאס און ^ p א r t r u n r n  invn 
ן רyזיכ וועט און רטה,yװ ן ^ ל  ברזממנן א
 ארביממך די אי רעזולטאםען, yרyסyב

ױניאן. די פאר אי ,ivzw? די אין
מ פוגקם זyצםyל uvi iy:m איז  א

וחגיםער. פאר א זאגעז צו כדי
ד האס שורות דײ פון רyשרײב דער » 

 *tyftyr סח ארבײםער סך א מיט דטyר
i בײ צוריק שוין ryr'T װאס nארבײס, ״ 

y אויסנאה^ן אהן yאל אל^ און r n| ד  מ
yii; הyמניאן רזר פאר באגײסטערט כסם 
מן זײ װאס נטyםלמyס פאד׳ן און א בא־י ה

 אײניגתײנס פון סאכם רyזײ דורך קוכמן
t o םן נױסנעבסובם שוין האמון נזן ײני  55א

n^ נאך יתיאז רn איז טלסענטס y 3 y m 
 r א<| אינדוסםרי, ?לאוק רyד אין סםרײקס

 מנקאנס מצן האט פאהרyב טאל קײן נאך
inyr אזא ארבײטער די צװישען oyanyr 

te אזא גײסט, 'w n 'iE iv  y rY vv^yo 
oy ־ זא״ צו אימןרםריבצן ניט האר א איז/ 

:iy, ̂וס  איצםײ די און סטרײ? דעם תרך י־
 קלאוסםאכ^ די האבען ^םלמזגנטס, נע
 ױי*ר ױניאן, רyזײ ראגעןpyנ רyליב סך א
 noiiy( האבק זײ װעלכער דורך סטונגyפ

ם נען iyo: ת 'n .זיעג
איצס דאדף כמן ײאס: :אך אק

o y j ' ' p ר ניט רyלpע  אז ןyה
yג האט רyזיyאל — נטy וואם *רבײטזגד , 
 ׳,; םיהלזש bארבײ רyד צו אום זיך ןyהרyלן

ײ פון yלyפי דאס. װײסעז אין דאס  • ז
:lyopy באגרײסאן ריכטיג איצט ערשט 

yשטיל די ^ ^ Y jn  y דורך איז װאס & ם  חן
 די סוז yפאנכ ן;yװארyנ געפאכט סטרײה

 ונארארבײס״ פון רyננyג״ yנאנמyזא:
 האבצן זײ אז צו זyאפ איצם שױן גיב^

 *m אויח pip רyזײ םיט האטyג ותyט א
i צו שמגייונג זײער טים ׳זאך n םראנא 
 באגײםנ^ןרממ איצט שױן װעיעז זיי און

 ארבײט־םיס- נײעם םyד פון רyנגyאנה
ר רyד ניטא איז עס טעם. מנ סג ^  ; מי

 גוםזןר ^yi אט אז אפילו, לyצװײפ
 אתױ װ^ם, ױניאז, דער פאר :טyנםיטyס

 וואס־ ארבײטס־באדינגונ^ן נײע די טער
lypyn p און םע; y p -^ r. װ עםyזיממ* ט 
 פראפאגאגדיסטצן yאל די װי ׳אזוי זײן
 װאדיארבייס א םאר ױניאן אונזער איץ

 פאראויםמד פריהער שוין ןyהאב סיסםעם
E ' . ‘ זאגם. f

 Q.*\ װאונד^רבאראד איצםיגער רyד 'א,
 װצם o:yn?oyD און סטרײק קלאוקטאכילר

 ̂ היס• yo'.n: א פארבלײבמז אײבינ אױף
 די םיז לעבעז דעם אין פאסירונג yטאריש

^ אנ ט ה או  י יואס פ^יזאנןה און הל
אין באטײלינמ אקטיװ זיך האב^ ײ  ורn ס

 פא.ד.ר,yב סײ איז .סטרײק פון צײמ
i n א^יםאציס אן פיהתןן געדארפמ האט 

ר, א פ i 9 צי י,לאהר דאס אום ^ »  |yp«P 
ם ירעלען ,lyoso yo^ די נ ז אן ם ^ ^ ^

i n םימ ^y d r אכםונג." און ' * *■
ז ♦ ** ז ׳ • ׳ : ^ W l i ־ ן ־ • ♦ *

 מןנעז זוי םך א נאך ר«ו ס׳איז ;
 די פין ארבײט נרויםזןר אער

 ויעאכע שיםעם
קאסיםע.ססריײן

סמ לילי איז• in y p ר ס IH5יסיו־איב י

i* ■* : ״ י . -v ; . r4Sm F a



ר יזנמן חנ  עם מ*ט וג*ם .1•«« רעם מר
 צו ®•תוך * נעס*פם. ח*נעז־

ד איז«־י *ם עהרע. איהר באלייריכען  ג
—- ־׳X־ijt לז ■ . ־־ ש',פטע:רי;נב,ן

w t׳u n p  <i•*ײד• * י י
מ ײני ^ אעעזזנהענע * ל כזן

ג-

ה ראזע םון (כלינדער). כעדרי

״ *•׳•• * ,
* c ־י ׳££ • *  It ־ ז

<>> I W to ?י £< ״ A'T%*י  T: i i*iim iiw T *, _ « i ' • T׳

מ די ®זײ ווי עהרע די *באשיצם״ ס»ו
M' הרע םון םרויען. אי

אי־ באריהמט איז װעאכע םאוט, די
ן ר׳  מעבר אםיאו, (און, לאנד גאנצען מ
 םאר׳עפוש׳טער אאטער איהר םיט <«ס)

שםאא־קע־ איהר םיט אריסטאקראטיע,
 איהר סיט ענג־הערציגקייט, און •יגקײט

 פאאיטיישער און רעאקציע םינסטערער
 הארצ- איהר מיט *וריהגעשטאגענקײט,

 און פרויעך םון עהספאואטאציע לאזער
 םיט כואם, ועא און, קינדער־ארבייט,

 און אינטשערײען שטענדיגע איהרע
״געבענטשטע״ די אט — *םאב־רוא״

גרױ־ אײן פונדעשטװעגען באזיצט סאוט
 פון טײא אנדער קיין װעאנע מעאה, םע
 פארמאגט *טטאאטען םאראײגעטע די

גרוי־ אזא אין ניט װעניגסטעגס, — ניט
 אױסגעהאאטען, איז סאוט די מאס. םער

 איהר אין קאנזעיזװענט פאאשטענדיג
 און רעכט פון אגװעגדונג און באגריף

 די אױף אכטענדיג ניט גערעכטיגקײט.
איבערקערענישען און ענדערונגען מיעפע |

'ועאט־פאסירונ״ גרויסע אעצטע רי װאס
אין אופיעטום, ארויסגערופען האבען גען |

 די פון וױנקאען םארװארפענסטע די
 די באײבט װעאט־טײאען, וױיטסטע

 געייהרט ניט און אוטגעענדערט סאוט
וױא־ אאטער, איהר אין האאר קײן אױף . |

 םון באהאנדיונג בעםטיאאישער דער,
אומ־ בירגער. טונקעא־הױטיגע איהרע

 װערען אאטע, און ױנגע נעגער, שואדיגע
 יאהר יעדען אוביגעבראכט נואסענװײז

 דער אץ ״טאבם״ וױיסע צױושעטע םון
 די זײ, אז אױסרייד, אונטער׳ן סאוט,

גע־ אדער באאיידיגט, האבען נענער, י״
 גע־ יטיער־ניט אדער באאײריגען, װאאט

g װעא־ א פון עהרע די באאײדיגען, וואאט
פרוי. וױיסער איז עס כער

 די ״באשיצען״ פון ״ארבײט״ די
 דער אין איז פרױען ווײסע םון עהרע

M . א ״ספארט״, מין א געװארען םאוט
יטטײגער, א ײי, פארטרײב, צײט םארט [׳

J g m' /ײט׳ וכדומה. ״בעיס־באא״ ״ירײז־פ
דער װאס דאס, נאר איז חיאוק דער

״באיטיצען פון יטפיעא צואסכאנאאײטער
 בא־ פרױען״ װײסע די פון עהרע די •

שיסען, הענגען, פון געװעהנאיך עםעהט
 אעבעדיגערהײד פארברענען און בראטען

 *חד פענשען, יטוצאאזע און אוכדטואדיגע
 קאאירטע זײער א'ז — ״חטא״ םענס
פארברע־ אײנציגער וועםענס און הויט,

ארום זיך דרעהען זײ װאס דאס, איז כען
 װײסע די םיט ערד

סאוט. דער פון
 זאאען כיוח און אױג אונזער וױפיעא

 די צו צוגעװעהנט שױן האבעז ניט ?יך
פאר־ און טויטעץ פון גרויאטאטען אאע

 װיפיעא ; אעבעגס מענשאיכע גיכםען
עט־ אעצטע די אין יטוין זיך האבען סיר

 רעװאאוציעס, מאחפה, פון יאהר, איכע
 ניט פאנראםען, או; קאנטר־רעװאאוציעס

װיאד־ די םיט אנגעזעהן און אננעאײענט
בא־ זײנען װאס ברוטאאיטעטען, סטע

 איצט נאר ווערען און געװארען גאנגעז
םעניט, איז םעגש צײישען באגאננען

 צײישען און קאאס און קאאס צװישען
ט מיר קענען — סאאק, און םאאק  פאי

פיגסמע־ צום גאײכניאטיג באײבען גים
 אין נענער איפני׳ײ־ואיכע די פון גורא רקן

סאוט. ־,ךע ^
 אבזרױת׳דיגע די װעגע; צײענענדיג

מי־טאעז, שױדערהאפטע און נזעטאדען
O'O ביענ־ רוײסע ״נאבעאע״ די װעאכ/ן 

 דך באנוצען סאוט דער פון שען־קינרעד
 און מארדען פון ״•טפיעא״ זײער אין י

הויבט געגער, אופיטואדינע םארםיאיגען %"
אדערעז, די איז באוט דאס קאכען צו אז

הארצען פו:׳ם ארוים זידט פאוך א און
 'ואס געזעאיטאםם, און ארדנונג דער אויף *

 צו ניט זיך באכױהען. און אזױנס רואדעז
ײ וויאדען דעם אם צו סוף א םאכען  טי

״אינטש־גע־ הײסט װאס םקא־שפיעא,
זעץ״.
 אײניגע פון אױספארשוגג נענױע א

 ניט חיא זײנען װאם לינסש״םארדען,
 נענעו-־נמנער געווארען <»נונכאגאנגען

 האט סאחם, דער פון שמערט ^וײנינע וױן
 את;אונבא־ יזאאיען דמם •רװםנעבראכם
:זײ דדקמיבנרת או פאקט, ,שםרײםבארען

1W.» פאאשםענדינ-אוטשואדיגע געןוען־ 
*V מ כ א' עד י'  1אײ איז אט געגער. |

©א^אזעאמר::
נע־ א איז אואיזיאנא, מןנדאי, ^

 באאדען• דזשארויזש ^^באמקמיש מנר
צן אן י מי ם. ףנ ^ דן • !.אבען אץ מ ר ר מ נ

מ עי מ בךן
rד סרזי• י

 געשװא״ אפיאו האבען שטאדט פון בתים
 אױף האט באשואדיגטער דער אז רען,
 אז און שרײבען, געקענט ניט אעבען זײן

 איהם פאענען זײ װעאכע טשעקס די אויף
 באאדען זיך האט אויסצאהאען, אפט
 א אװעקשטעאען דורך גע׳חתײ׳עט תםיד
 אפגעהאאםען ניס אבער האט דאס צאם.
 ארי־ דעם ארויםשאעפען פון ״מאב״ דעם
 ארײנשי־ און דער^גאס אױף נעגער םען
 נע־ דער קויאען. עטאיכע איהם אין סען
 באװאוסטאאז, איגעץ געבאיבען איז גער
 איז ער אז מײנענדיג שיסער, די און

 ארן איבערגעאאזט איהם האבען טויט,
 םארײאונ־ דער אװעקגעגאגגען. זײנען

געװארען געבראכט שפעטער איז רעטער
ראונטער אן װאו האספיטאא, אאין הןז ע ט * א פון טיר א בײ װײאע א אויף ^ ___ ״ _____ _.* _____  פונ׳ם פוס אײן אז געװיזען, האט כונג

 דורכגעאע־ געװען איז פארײאונדעטען
 מען און פאעצער., עטאיכע אין כערט
 אפיטנײדען געמוזט דעם צואיעב האס
 באאד עאקע איז װאס ׳פוס גאנצען דעם

געװארען. געטאן
 דער־ ״טאב״ דער זיך האט דערװײא

 און נאך, אעבט קרבן זײער אז װאוסט,
 די האספיטאא. אין זיך געפיגט ער אז

 פרויען־עתחע םון באיטיצער העאדישע
 האספיטאא די ארופגערינגעאס האבען

 -דאקטוירים די װיפיעא און, געבײדע,
 ניט זײ בײ זיך האבען נוירסעס די און

 ארײנקומען ניט זאאעז זײ אז געבעטען,
 אײ־ זיך געפינען דארט װײא אינװעגיג,

 קריטישען זעהר א אין םאציענטען ניגע
 גע־ גיט באנדיטען די האבען צױטטאגד,

 האספיטאא, אין ארײן זײנען זײ הערט.
 אן געטזןן כאפ א טעות עא־פי האבען
 איז װעאכער נעגער, קראנקען אנדער

 ערנסטער אן נאר ערשט געװען אויך
 באאד אכעד זיך האבעז זײ אפעראציע.

 א געפאכט האבען זײ אז ארופגעזעהן,
 קראגקען דעם האבען זײ און טעות,

 דאזיגער..געגער דער אװעקגעװארפען.
 גע- ארום יטטונדען עטאיכע אין איז

הארץ־שאאג. א םון שטארבען
 בא־ געװען צײט דער אין איז באאדען

 אויף ציפער. זײטיג א אין תאאטען
 אי* איהם האספיטאא דער האט פארגען

 גע־ איהר און פרוי זײן צו בעיגעגעבען
ט און איהר״םאן נעהפען צו ראטען  פי
 אנדער אן אין אײעקפאהרען באאד איהם

 ; געםאן אזוי האט פרוי די *טטאדט.
 אװעיד האספיטאא פונ׳ם נאײך האט זי

 דער צו פאן קראנקען איהר געשאעפט
 אינ׳ם ארײן איהם כױט איז און באהן

 געאאזט זיך האט װאס ׳צוג ערשםען
 איהר האבען באנדיטען די אװעקגעהן.

ם ארײן זײ״ינען זײ און נאכגעשםירט,  אע׳
צוג. ?עאבען
 א*בערנע- זײ האבען װעג פיטען אין

 געפאהר־סיגנא־ פאר דראט דעם ריסען
 װאגא־ אאע דורך זיך ציהם װעאכער ייען,
 האט צוג דער אאקאפאסיװ. צום נען

 די אאננזאפער. געהן צו אנגעהויבען
 אין ארײן דאז זײנען באנדיטען װײסע

 פון איהם האכען װאגאז, באאדען׳ס
 ארײננעשאס^ן ארויסנעשאעפט, דארט

 און קױאען עטאײכע פרישע איהם אין
 ׳צוג פונ׳ם ארונםערגעשאײדערש איהם

 אין געהאלטעץ אלץ נאך האם װעאכער
 אויפנע־ שפעםער האט פען *וען געהץ.

 גע־ ער איז רועיפער, בא^דען׳ס הױבען
 א װי דורכגעלעכערט גאנצען אין ױען
דפ.

 פאי, טען12 דעט פאס״רט האט דאש
1910.

 װײ דעי צו בריף באאײדעענדען דעם
 אױספארישוננ די װי — האט דאפע שער
 וױיסער, א געשריבען — באדױזען האט

 באא־ אונטערנעשריבען האם װעאכער
 דער דאס האט געטאז נאפען. דען׳ש

 װאש דערפאר, ״דזשעגטע^פאן״ וױיסער
 געאר־ האט װעאכער באלדעז, נענער דער

 איז ׳ער װאס פאך זעאבען אינ׳ם בײט
 קינסטאערישער א אאס באקאנט געװען

 געהאטיקײן ניט האט װאס בעא־פלאכה,
 װײסע די צוױשען אפיאו זיך צו נאײכעז

 א שםאדם. יענער, פון פעשאניקער
! ? נע^ער א פזן ^חוצפה״

 שוי״ א נאר פאא, א נאר א*ז אט *יז
 שוידעראײי^רשמען. פוכ׳ם דעראיכערער

 א'ז.׳אמ ערשטענס זואס, דערםים, כער
 נעגעײאיגגעא, ^יעהריגער9 א קרבן דער
 נמא ם ע ד אין װאס צוױיםענס, און

געצגואונגען סערדער׳אועפאך רי• ה^בען
סי ײיי ס צו פריי א־ אינ׳ ״דעדקענען״׳

 גזד און אױפגעכאפט זיך האם זי װען אז
אגטאאםען. נעגער דער איז שרײען נוםעז

 שוין איז ארוט שםונדען פאאר א אין
 אויף געגאנגען שטעדםעא גאנצע דאם

 שט*ם גאהענטסמער דער פון רעדלאך.
 גע־ צװ^י נעװןורען געבראכט ‘זײנען

 ארוים־ זײנען זײ און באוכדהינט אערנטע
 נעגערשען איבער׳ן געװארען געאאזט

 אנטאאפענעם דעם זוכען צו קײארטאא
 שטעדטעא פונ׳ם נעגער די אויף נעגער.

 הא־ זײ טויט־שרעק. א אנגעפאאען איז
 און הײזער די אין פארשאאסען זיף בען

 האבען זײ אומגאיס. אז אויןי געװארט
 הינט די פון אײנעם אויב אז געװאוסט,

באײבען צו אײנפאאען חאיאה זאא

 פאר־ א נענער דער איז הויז, געגער׳ס
אארענער....

 דעם דורכגעאאפען זײנען הינם די
 זיך האבעץ קװארטאא, נעגערשען גאנצען

 װאוי־ עס װאו ׳גאס א צו פארקירעװעט
 ארויפנעאאפען זײנען און װײסע, נען

 בא־ האם װאס הויז, א פון טרעפ די אױף
 אבער האט דא װײסען. א צו אאנגט

 ױעאכער הינט, די פון אײגענטיפער דער
 אויף געהאלטען צײט גאנצע די זײ האט

 דארט פון באאד זײ שטריק, אאנגען א
 געהײסען, האט עס און צוריקגעשאעפט,

 דעם געפונען ניט האבען הינט די אז
אנטאאפענעם.

 א איז נעגער װיקסבורגער די בײ
 הארצען. פונ׳ם אראפ שטײ׳ן שװערער

 איז געפאהר דאס אז געפײנט, האבען זײ
 זיך האבען זײ אבער פאראיבער. שוין

נעפתוהס. אומזיסם נ־עכאך
ענטויש־ דעד איז צוריק װעג אויפ׳ן

 םארבײגע־ ׳,״פאב צורײצטער און טער
 געטאוינט האט עס װאו הויז, א גאנגען

 גאםען דעם םיט פאפיליע נעגערשע א
 געפיאדער א עפעס דערהערענדיג קאעי.
 װאס װיסענדיג ניט און גאס דער אויף
 ־19 נײגעריגער דער איז באטיים דאס

 הי׳עי, אאיד נעגער־אינגעא, יעהריגער
 װאס זעהן צו הויז זיין פון ארויסגעקופען

 באאד אזוי ״פאראד׳/ א פאר איז דאס
 צו־ פאר׳ן באוױזען נאר זיך האם ער װי

 פאר׳־ שיקזאא זײן איז ״פאב״ ױשעטען
 גע־ באי״ד איז עס געװאיען. חתפ׳עט

דעם ״נעכאפט :איארם א װארען
 אוועקגעשאעפט איהם האמ פען אופפ

 האדסאן, טעםי םײדעא, וױיסער דער צו
 איהר אאס דערקענמן איהם װעט זי צי

 ער־ האט מײדעא די אבער אנגרייפער.
קלעי אאיד אז זיכעדקײט, פיט קאעהרם

 דער םה דעג גרױסער צוױיטער
ױניאן קלאוקמאבער

).1 זײטע פון (שאוס
 אפע־ סענטראא איץ כטרײק־קאפיטע ראא

 גע־ האט ןאפעריזט, שוין װי רא־שױז,
 איז עס באגײססערונג. ;רויס חערשט

 איבערצײגונג, םיעפסטע א.עפענס געװען
 װאס געוױנס, גרעסםער דער איז דאס אז
 גע־ איז עש װען האבען שאאוקפאכער די

האם.
הא־ פיר װאש װעגען עפעש, איז ״עש

ט גע׳חלופ׳ט נים אפיאו בען  זעקס א פי
 אײ־ אויסי״ערופען האט צוריק״, חדשיש

 בא־ גרויש אין אנװעזענרע די ן פ נער
 קירצפטער דער איז דאש :ייסםער.:;.

 האבען הלאוקפאכער די װאש םפריײ!,
 גרעס־ די הרינשנדיג דערבײ געהאט. ײעז
 געװאונען װען זײנען װאש שיױנסעז טע

 דזשע־ א פון רעזוצטאם א אאס געודא^ען
מן/ נעראא סטרי

 סעקרעטער אאנגער, א. ײי נאכ-עש
 פארגעלע״ האט באארד, י־ז׳שאינט פונ׳ם

 נאןי פרנקם אגריפענם, גאנצעז דעש זען
 דיס־ אויסםיהראיכער אן נאף און פונשט,
 האט באזוגדער, פונקט יעדען פ.ן קוסיאן

 .איינשטיםע אגרירלענם דעם קא^יםע די
 האבען פארזאפעאטע די גוםנע״ייסען.

 זיעג־ פ. צו דאנק א ארריסגעזאגט אייד
 ביעסאאװער, דזש. תאפאאוױץ, פ. פאן,
 םינקעאשטײן, פאקס •"^אפערין, ׳ דזש.

 ח! ׳פעםץ סאוא אעםייאײימש, םעפיתא
 אנדערע אאע איז־ אאנגער א. ײאגתג״י,

 אנוועזענד זייגימן װאס ײניאךשיהרער,
 האבען רו^ס איחל איד כױטיגג בײם געײעז

 םיט קאעערענצען די אח ;ענומען אנםײא
־ ,.•־ ז$ אססאסיאײשאן* :י.'יע• דער

: j יעצט דוערען אלע׳פארבערײטנעען 
נייער דער םיז ארבייטעװ דײ

ר חי מ י

 גאד- האט דאס אבער פארבײגעגאמען.
 פון הםיז װיצדער דער געהאאפען. נים

 קרבן, א געזואאט האט מערדער וױיסע
 סער־ די בײ געײעז איז געגער דער און

הענם. די אין דער
 די צוריםען אימעא אויפ׳ן האט םען

 ביז םכת־דצח נעשאאגען איהם קאײדער,
 1זײ מים געװארען פארװאשעז איז עד

 םען האט ערשט דערנאך באום. אײגען
 צוגעשאעפס אעבעדינען, א הוים איהם,

 און שםעדםעא, מיטען אין בוים א צו
 *רעגואער א פאר הכנות מאבען גענוםען

 אינטש״ צום האט םען אינטש־פארםי.״
 און םײדעא, װײסע די געבראכט פאאץ
 פארשטעהן״ צו ״געגעבען דארם איהר

 ״דערקע־ נענער ױגגעז דעם מוז זי אז
 זי ווען ״אנגרײפער״. איהר אאס נען״
 זי-״דער־ אז צוגעשםימט, ענדאיך האט

 האט װאס םאן, דעם אאם איהם קענם״
 ערשט זיך האט אנגרײפען, זי געװאאט

 מען שםחה. רעכטע די אנגעהויבען
 צוגעבונדען שטריק, א םים איהם האט

 א אריגי ארויפגעצויגען הענט, זײנע צו
 אז פאועעשאאגען, האט אײנער בוים.

 אבער דערשיסען. באאד איהם זאא םען
 ״ניט :געשריען האבען קואות צעהנדאיגע

 מים ווערען געפײגיגט םוז ער שיסען,
" אאנגדאםען א ט!  אדײ דער איז טוי

 נע־ געװארען געפײניגט איז נעגער םער
 אעצ־• זײן אויסגעהויכט האם ער ביז נוג

 באנא• םים זי.יגע האט םעץ אםעם. טען
ט סען  צר־ זײ אונטער אין קעראםין, סי

 ״מאכ״ װיאדער דעד און פײער, א אעגט
 זעהן, צו אגגעיןװאאען און געקוקט האט

 אאנג״ ןיך האט נעגער ױננער דער װי
 גע־־ זײן אעבעדיגערהײט. געבראטען זאם

 די פארקריםט, שרעקאיך זיך האט זיכם
 ארויםנעקראכען איהם זײנען אויגען
 האם קערפער אויפ׳ן הױט די קאפ, פונ׳ם

 װי םיס, די באעזאעה אנגעהויבען זיך
 צױ זיך האבען שפענדאאך, אפנעברענטע
 איז אזױ און קנױא, א אין גויפגעדרעהט

 שעה אנדעהאאבען הענגען :עבאיבען ער
# . אבנה. דער פון שײן דעם אין

• • • • • • • •
 די סאוט אונזער ״באשיצם״ אזוי אט

פרויען. איהרע פון עהרע
 ? סאום דער איץ דארט, פרויען די און
 ״העל־ די אט ווענען י י ז דענקען װאס

 מע־י װײסע זײערע פון דענטאטען״
גער?...
 אױס, זעהט עס װי ניט... דענקען זײ
 דער אט מיט צופייעדען גאנץ זײ זײנען

עהרע. זײער פון *באשיצונג״ אדט

רעזאלוציאן
״נערעכטיגקייט״! םרן עראקםאר «׳ װערטצײ

 אוכד גתפע קאיינע א װי צוז<הענדיג
 צוצױ .זוכעז פענשען פאראגטװארטאיכע

 ארגאניזאציאן די ױניאן, אונזער ביעכען
 אזוי םיט אויפגעבויט האבען כײר װעאכ׳ג

 פיעא אזו דורך אפפער, און
 הא־ טעג, הונגעריגע און נעכט שאאפאאזע

 ספעציעאען א אויף באשאאסען רייר בעז
 םאא־ די םארעפענםאיכעז צד שאפ־נײטינג

: דעזאאיציאן נענדע
 מעטבערשיפ ברײטע די ןוי אזיי

 וועאכע ארגאניזאציע א אין זיר גט נויט
 ארביײ די םון קעניפע די אנפ״הרען זאא
 אײבענדערמאנטע די וױ אזוי איז ׳טעי

 אפזיכםאיך שטערען סוםעא־םאכער גרופע
 ױניאן, דער םון זנעס־טיםינג ב יעדען
 דארןז מען אז דערבײ ער^אערענדיג אפען

 בעאטטע, סיין און יוניאן היין ה^ב׳גז ניט
 םדא־ די פארדאמען צו ראשאאכען עס זײ

 ארנפאר־ די פון האנדאונג ישע ױאקאשאו
 רע־ געזאגם, מישםײגס ׳אנט*וא־כאיכע

 םואסטע אונזער אױסדריקען און פארכתרס
 פון םארטע יעצכדגער דער צו צ*שכיטיו»נ

פארייאצטונל׳.
ט גרוס, ױניאניסםישען פ׳

װעסטשעס־ די םון ארבייטער די
 עוו., דזשעקסאן סא. ײײסם מער

» ג , בואנקס,-׳
אזי יא'6 *גארא^ ^ניי ״1נאא י

ײץ c.o 5לעײין,  ארן: *באאסאי
האם...1 צ^יביאזי^פרעס א*אי #■ # »

 זײאר םארדאאעאם איצט האבעז ׳בעאםםע
 אדבײםעה;זאאען די אז ׳זעהן, ײנ׳ ׳ענערני

פ מ גי ס: א װ  די׳ אפסעםאזןן ;
ן מן איי סנ  אוי

וױידזשעםל
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פאר נאנײסםערט סלאזהםאכער ®יסאנא׳ער
װסרכײט

 ניט זיך קײנעם פון מען דארף פנים,
לאזען״

סקולם«ן ה. פון

 אונזערע פון טײא :עוױסעד א אז
 צײט אאנגע א פאר שוין האבען טעפבערס
 װאןײארבײט אז געװאאט און אגיםירט

 אאע מיר האבען װערען, אײנגעפיהרמ ז^ל
 גרעסערע א נאף אז נאר נעװאוםם, טאא

 פאר באגײסםערט אזוי זײן זאא צאהא
 ערשט זיף םיר האבען דאס װאןײארבײט,

 אונזערע פון אײנעם בײ דערװאוסם,
 אויך װאו מיטינגען, באארד דזשאינט

געװען. אנוועזענד איז שאעזינגער ברודער
 בא־ אונז האט שאעזינגער פרעזידענט

 זיעג, װאונדערבארען דעם װעגען ריכםעט
 זזאבען ברידער יארסער נױ אונזערע װאש

 םון נאהענט — עואם דער און געקראגען,
 בא־ דיעזען האבען — פערזאן הונדערט א

 באגײסטערונג. מיט אױפגענומעז ריכט
 געװארען, באשאאסען איז עם מעהר, נאך
 עק־ אאע איז באארד, דזשאיגט דער דאש

 מיט זיף פארפליכטען באארדם, זעקוטמו
 דאס דאפיר, ארבײטען צו אעבען און אײב

 עקזיסטירט עם װאס האנדישאנס דיזעאבע
 שיקאיגא אק דא אויף םוז יארה, נױ אין

 װערען. דורכגעפיהרט סיזאן דיזען נאך
 זיד בײ האט אונז םון אײנער יעדער און

 אגיטא־ אן װערען צו אפגעמאכט איציין
 װאןײ פון אײנפיהרוגג דער פאר טאר,

 אונז בײ דא עםאבא'רען פאר און ארבײט,
יארי^ גױ אין װי באדיגגזננען דיזעאבע
 מיר האבען שפעטער טעג צװײ אין

 גע־ איז װעאכער מאסםיטינג, א פאררופען
 שאע־ ברודער ערפאאג. :עװאאדיגער א װען

 בעסטע די געהאאטען האט זיננער
 װאןײ פון פראגע דער איבער רעדע

 איהם האט עולם גרויסער דער און ארבײט,
 איז סיטינג דיזער אפאאדירט. הערצליף

 און נאכמיטאג, שבת געװארען געהאלטען
 קו־ דעם ביז ארזאמאונג,יפ דיזער נאך פון

 רעפערענדום דער װען פרײטאג, מענדען
 די אין מען האט שטאטגעםונען, האט

 װע־ גערעדט, ניט ?רײזען מאכער קלאוק
 אדער ״װאף װי פראגע אנדער ?ײן גען

 אזוי מיטינגס, די בײ איבעראא, שטײד.
 אר־ װאך די איז ״טארקעט״ אין װי גוט

 טעטא. אײנציגע די געװען פראגע בײט
 גאנץ דאס ׳װײט אזוי געקומען איז עם

 פאראינטע־ זיד האבעז טענשען פרעסדע
 און פראגע, װיכטיגער דיזער אין רעסירט

 ניט האט כאראקטער יעדען פון סצענקעס
געפעהאם.

 אונזערע האבען שבת און פרײטאג
 האט עש װאס און געשטימט, טעטבערס

 העדהװאדערס, אונזערע אין אפגעטאן זיך
 באשרײבען, צו אונמעגליף מיר פאר איז
 העכםטען איהר עררײכט האם אאגע די

 גע־ זײנען השערות פארשידענע פונקט.
דעם מיט שײכות אין געװארען טאכט

 ענדאיד רעפערענדום. דיזען םון אויםגאנג
 און געװארען. געצעהלט שטימען די זײנען

 האט װאס בעסטער דער רעזואטאט? דער
 א און צװײ װערען, ערװארטעט געקענט

 װאך־ פאר אײנס, געגען שטימען האאב
 דער פון פראצענט 50 העכעי־ און ארבײט,

באטײאיגט. זיך האבען מעםבערשיפ
 װען ^בענד אין שפעט געװען איז עס

 די־ םון רעזולטאט דעם האט קאסיטע די
 דזשאינט צום רעפארטעט רעפערענדום זען

 ניס זײנען רעדעס אאנגע קײן און באארד,
 האם אײגער יעדער געװארען. געהאאטען

 פאר־ מוזען יעצט דאס געפיהאט, אבער
 םײגונגס־פארשידענהײטען אלע שװינדען

 אונזע־ אצע מיט נעטען זיד מוזען מיר און
 ?רעםטען-דורכצופיהרען.װאך־ארבײט רע
 בא־' ה^ט אנװעזענדער יעדער אעבען. אין

 עס איבערהערעניש אן םאר װאס גריפען
ײד, אונזער אין אן יעצט סומט  עם און טי
 אקטי־ יעדער דאס נויטיגען זיך װעט
 פאר־ צו מיטהעלפען ז#א מעםבעי װער

 װעאכע רעפארמען, נײע איע װירהאיכען
 זיך מיט מוז און װעט װאך־ארבײט די

םיטברײנגען,

 “הבתים, בעצי אונזערע פון אײנער
 גוט־הארציגקײט, זײן צואיעב משמעות

 מיט װערען װעאענדיג פיעצײכט אדער
 ערםונדען האט מענש, גרויסער א אײנםאל

 בא־םרײען צו אזוי װי טיטעא ״נײעם״ א
 האט ער שקאאםערײ. םון ארבײטער זײנע

 פארטנערס זײנע פאר געמאכט נעמליף זײ
 500 פון םומע אונבאדײטענדער דער פאר

< גרעסטער דער װעאכע דאצער,  םון טי
 אײנגע־ שוין האבען ״פענשען׳/ זײגע

צאחאט.
 דרעהען און זיף/ טומלען מיר אבי

 קע־ מיר אזוי װי ׳מח א אנדערע און זיך
 הא־ מיר אאגע. אונזער פארבעסערען נען
 ױניאנס אויפגעבויט צװעק דיזען פאר בען
 דאס װאס צו המינים. םכא פארטײען און

 ״פראצעטאריאט גאנצע די װען אלעם
 אזוי .ורערען געאײזט ?ען פראבצעמע״

 אוםן. פשוט׳ען אזא אויף שנעא און צײכט
 זײן ניט דאף ר,ען אאעס אין װי אזוי נאר

שלעכ־ קאפיטשקע א אהן גוטעס דורכאויס

 דאס •אסירט, אויף דא ד.אט אזוי טעס,
 אדער סענענדיג, ניט םאאכות, בעצי פאר א

ײ די אײנצאהאען װעאענדיג נים טאקע  גו
י צו ענטזאגט זיך האבען סומע, טיגע  B -א

 סי© מאשין א נעבען מאשין א בײטען
 ארבײטעו־• אױפגעקומענע נײע זײערע
 אםיס אין געקומען זײנען און #באסעס

אי אין חברה האאטען. עצה אײן זיף  ? ש
 די m דערשסעהט, באאד אבער האבען
 ,*J1M עראויבען ניט זאך אזא װעט ױניאן

 'אאען זײ אז געפאהר א דא איז עס אז
 זײנען קריגען, ניט דאך באפרײאונג זײער

 און ױניאן דער אין צואויפען געהומען זײ
 װײסען, זײ בײן. און שטײן געאײהענט

 נאנצעי• די אז ניט, זאף קײן םון זײ, זאגען
 I עס וױ נאר נברא. ולא היה לא איז מעשה
 גיט זאך קײן יעצט זײ װעט אויס, װײזט

 •' גים זײ זאלען מיר װיםיעא װײא העלפען,
 ?ײ| דאן גאר מיר װעלען גאויבען, װשאען

תן אמת, דעם זאגען זײ אז איבערצײגט  ו
ף או| שאפ דיזען פארלאזען װעאען זײ  ד

 װײניגער סיט הבתים בעלי אנדערע זוכען
 חאם־ און גראץ הערי װי אידעען הוטאנע

פא:י.

ארני׳יט װאד ווענעןשטיסאון נעדאנקען
זיסקינד מארים פון

 פרויען, טערסטענס זײ, זײנען 145
 דױס זײער צאהאען אפיס אין זײ סומען

ט און ;י ען כ א  נאר ׳סע;וה איבריגע קײז מ
ט ע  פויאען אין אידען די אויף הריגות די ז

 ע:־ אן עפעס איז אנגעפאנגען, זיף האבען
 פאמעקו־ זײ בײ אי אונז, בײ אי דערונג

 זײנען אאנדסאײם״ םםוא?יש4י, ׳זײ טען.
 מיר און געװארען, שטיאער נאף אפנים
 גע־ פרײנדאיכער מעהר נאף לפנים זײנעז

 צדדים בײדע אז שײנט עש װארען,
 עט־ אויסצומײדען אום אן זיף שטרײנגען

 שרעקאי־ עטװאס אונאנגענעהטעס, װאס
 דער אין נאר שײף איז ארעש דאס כעס.

 נימ גאר איז אבער ש/גפער די אין ױניאן,
 טאג א אװעק ניט געהט עס פרעהלעך. אזוי

 זאא פױלישען א צואיעב טראבעא א אז
 אונזע־ עולם גרוישער דער םארקוםען. ניט
 װען פרײ גאנץ’געפיהלען זײנע אאזט רער
 םון אנצוהערעניש טיאוסע א הערען זײ

 אדער םאן םויאישען װעאכען אירגענד
 חעסאיכען א אױןי װערען װעאכע #םרוי

 פיע־ פויאישער דער פון אנגעהעצט אוםן,
 יסורים, מיט אן אונז קוטט עס און סע,

 צו כאראקטער, דיזען פון קאכיפלײנס
שאיכטען.
 און זעהר געװען דאריבער װאאט עש

 טעט־ אוגזערע דאס װינשענסװערט, זעהר
 אויסצומײ־ אז םארשטעהען זאלען בערס

 נאר אויב פאל, דיזען אין טראבעל דעז
 פאר־ נויטװענדיג, דורכאוים איז טעגליד,
אין שפײען לאזען זיף אז זיר, שםעהט

 קאאולר גרויסען ד;ם ביי זיצענדיג
 צװײ פאר שיקאגא אין מיטינ:, סאכערם

 שאע־ גענאסע הערענדיג און שבת װאכען
 װעגען כיעפבערס די צו רײדען זינגער׳ן

 װאך־אר־ אײגפיהרעז פון וױנטיגהײס די
 קלאװז א געזעהן מיר פאר איך האב ׳בײט

 אלײן. זיר געגען קעטפפט װאס טאכער
 װאס מאכער קאאוק א געזעהן האב איך

 ארבײ־ אן אין צװײען אויף זיך טײאט
 בא־ ארבײטער דער מענש. א און טעד

 װאך און שטיק םון פראגע די טראכט
 א פון שטאנדפונקט דעם פון ארבײט

 סחורה פארקויפט װעאכער ביזנעסטאן
 פארקויפם ער ס^רה מעהר װאס און

 בעסער איץ איהם, איז בעסער &לץ
 ער. פראפיטירט מעהר אאץ #ער פיהאט

 באטראכט ארבײטער־קאאוקמאכער דער
 נערמען, זײנע ׳פיס זײנע הענד, זײנע

 פיעל אזוי ׳בלוט זײן און הארץ זײן
 צום אפ גיט ער מ/גהר װאס און סחורה
ער. איז גאיקאיכער אלץ ׳באשס

 זאגט מאכער קאאוק אין סענש דער
 אדבײטער־ביזנעסמאךקלאוקטאכער צום
 פארקוי־ צו סחורה קײן ניט האב איך —

 אפטהײ־ ניט קען איך שטיח, אויפ׳ן פען
 םיס מײנע הענד, מײנע כחות, מײנע יען

 איך מיר. פון בלוט מײן און הארץ מײן
 האנדעל איך און ביזנעסמאן קײן ניט בין
 א בין איך מענשעךפאײש, קײן מיט :יט

 און סחורה קײן ניט מענש, לעבעדיגער
 אקשען פער פארקויפען ניט זיך װיא איך

 און שטיק א פיעא אזוי שטיקלעכװײז,
נאכהער שטיקער, אויף צוריםען װערען

זױ דערװארט ניס
י: ■ •נוזיזי:ו » :ו

״ עדעלשטײז• ג. פון

האײדעא, אאנגער ערשטער מײן כיט
 וועגען חאום׳עץ אנגעפאגען איך האב
 און הויד זײן װעט ער געאיעבטען. כײן

 לאכעדיגע ברוינע פאר א שלאנח,\מיט
 גע־ שװארצע אדער ברוינע האפ א אויגען,

 האאב איז שטוב אין האר. קרײזעאטע
 פריש־באצויגענער דער אויוי דונקעא,
 דעם אויף און זיצען, ער װעט סאפקע
 און פענסטער צװישען איז װאס שטוא,

 װעא האנט אין זיצען; איף װעא סאפחע,
 טא־ פר^־געפרעסטע םײן דרעהען איך

 א עפעם אויסטראכטענדיג שענטוף.
 מײנע ארונםערשיקען איך װעא תירוץ,

 בצײבען מיר און ביידעראעך אינגערע
 מיר אויף אויגען זײנע םיהא איף א^ײן...

 שטארק קאפ מײן איף אאז פארשעמם און
 טא־ מײן איך דרעה נערװעז ארונטער.
 ארוים זיף עס גאיצם באאד און שענםיןי,

און מײן זיפ • ט,׳ אנ  1זײ נעבען םאאט ה
ד פוס.  צײט אײן אין בײדע זיך וועאען פי

 שעאם^ וועאען. האר םײנע איינבױגען.
 הענט ,_.אונזערע4שטערע זײן כאריהרען

 האנט זײן יםארפאאנםערן, זיר ױעאען
 װעט װעאכע םײנע, ארומכאפען ײעט

 א םיט װעט ער און ציטעחנן, אייכם
: זאגען שטיםע זײן אין ציטזןר אײכטען

 װײשע צארטע דײן קען איף װעץ אף,
 און האאטען! מײנע איז אײביג האגט

 קאפ זײן הא:ט פרײער דעױ בייט װעא איף
אנריהרען. צערטאיןי
 מײז פון פאאן מײן איף האב אזײ

 טײן און אויסגעאײגט, ראכיאן ױגעדאיסמן/
 אנגע־ שטארק האט קינדערשע^הערצעא

 איך העאד. דעם נאך בײנקען צו פאנגען
 אבנה־ שעהנע די אין געזעהן איהם האב

 םריהאינג־מאר־ װארעםע די אין נעכט,
 איעבט, אוץ זיך םרעהט אאעס װען נענס

 געזיכט זײן איןי פאעג דײטאיןי גאנץ און
 ; טײכעא ^אאר־פאיסענדען דעם אין זעהן
 קאא־ א מיט איד פאעג טאג יעדען און

איהם... אויף װארטען הארץ פענדען
 געחוכיעז אונז צו איז טאג אײן און

 אויס־ סאטע מיט מאן באײכער האײנער א
 האט האר העאע אביסא אויגען. נעאאשענע

 מיר האט ער פאטיאניצע. זײן באדעסט
 זיוי האט ער און באגריםט, צושראהען

 םריש־באצויגי־ דער אויף אװעסגעזעצט
 פון מיר איז האר״ז מײן סאםהע. ערנ

 אונ־ איז עס געבאיבען. שטעהען שרעה
ת־ אויוי דער, ניט איז דאם םעגאיך!  ו

 קײנםאא איך האב דעם װארט. איך מען
#פרעמדער גאגץ א איז ער געזעהן; גיט

האבען. איעב ניט הײנפיאא איד װעא דעם
מו־ מײז טיך האט — ! מײנס קינד

 ס א ד — געטרײסט, צערטאיף טער
! שפעטער קוטט

 אײן װי האט : שפעטער קוכיט דאש
 בײג־ ױגגען מײן אין אפגעקאונגען עכא

 בא־ זיך האב איד און הערצעא. קענדען
 האבעץ חבר׳טעש מײנע װען און רוהיגט.

 האב כאה־מתנות, כױינע באװאונדערט
איז דאש אך! : געטראכט זיף בײ איד

 קומען װעט װאס דאס, אבער גארניט;
 דער װי העאער, שײנען װעט שפעסער...

 פאר־ װעט איכס זײן דיאביאנט, גרעסטער
 סוד זיסען דעש םיס און ׳זון די דונקאען

 געהאפט איד האב הארצען מיין אין טיעף
 פאדשװאונ־ זײנען יאהרען געװארט... און
 געענ־ זיף האט פיעאעס דאן, זײט דען

 גע־ און געהאפט האב איף און דערט
װארט...
הערבסט־טאג, דונקאען אײן אין

 האב פאאען, צו אן פאנגען באעטער װען
 בא־ שפיגעא אין םארזיכטיג זיך איף

 אנגעפאנגען האבען האר װײסע טראכט.
 די ארום . שווארצע. מײנע באדעהען צו

 זײד װי דינענקע אויגעךװינקאען
 די ארום םאאדען טיעשע ;סנײטשאאך

 וױיטאג שרעקאיכען א מויא. םון װינחאען
 איר דערפיהאט. האדצען אין איף האב
 שענסטע דאס האב איך אז געפיהאט האב
 װע־ אויף דער, פאדאאיעז. איעבסטע און
 געװארט, אאנג אעבען פײין האב איף מען

קוטען. גיט װעט

m

 ניט גאר מיר פון צײט קורצע א אין זאא
באײבען.
 גע־ מיר צז זײנען געדאנקען דיזע

 צו צוגעהערט זיך האב איך װען קוכיען
 ו װעאכע ארבײטער די פו; ערעגען די

 ױי אז באשאאסען :יט נאך זיך ,יב בען
 זײנען זײ װאס דעם חוץ טענשען זײנען

ארבײטער.
 װעאכע די םון רײד די העדענדיג

 פארגאײך אין ארבײט שטיק פאר זיי:/#
 ארבײט, װאך פאר ארגוטענמען די םיט
 סאציא־ די נעװארען באשטעטיגט איז

 ארבײטער דער אז װארהײט, איסטישע
 א װי װעניגער ניט איז מעהרי ניט איז

 כאראח״ דיזער װעט דאן נור און ׳סחורה
 ארבײטער כיאדערנעם דעם פון טערצוג

 אפשאםען װעט מען װען פארשװינדען,
פראפיט. פאר פראדוקציאן

 צו זיך הערט סען און זיצט מען װען
 דער זועגען דעבאטען און סכסוכים די צו

ד איז שטיק פון פראגע װיכטיגער א  װ
 די װארום קאאהר מען װערט ארבײט,

 #קאפיטאא צו שקאאפען זײנען ארבײטער
 מען.•' װע; נאר םראפיט, פאר דאאאר צום

 דעם מען זעהט זײטען בײדע אויס הערט
 פסיכא־ דער אין אונטערשיעד גרויסען

 בא־ װאס ארבײטער דעם םון אאגיע
 כיענש דער און מענש א פאר זיך טראכט

ארבײטער. אן באויז איז װעאכער
 איך : טענה׳ט ארבײטער װאך דער

 מאם גרויסע א חאב איך מענש, א בין
 בא״י א האב איך ענערגיע, און קראפט

 איף אעבען. צו יאהרען צאהא שרענקטע
 כחות םאס פיזישע באגרענצטע א האב
 מײגעם, אעבען דיזען פאר װיא איך און
 r ארויסקרײ ענערגיע מענשאיכע דיזע פון
 איד אעבען. צום דארף איך װאס גען

ט וױא איך אענגער, אעבען אבער װיא  -א ני
 , איך שנעא, אויף כחות מײנע אויסשעפען

 קראםט, ארבײטס מײן נאר פארמאג
 םײן איז דאס פארטענען, מײן איז דאס

 ; אזא מיס אי־ן זאא װארום קאפיטאא,
 םײן װי פארמעגען, טהײערען הײאיגען,

 אוק• אן װערען און פעדאען איז, אעבען
 טשוגענער א װען טאא יעדעס שעניר
 . זיף איד זאא װארום ? אז קוטט דעזײן

 טינוט יערע פץרקויױ צום אויסשטעאען
 װארום ? אן קודט סטײא נײע א װען
 עטאיכע דינגען דאר»ען דך אץ־ זאא
? הונים מײנע טיט טאכ אין טאא

 וױפיעא פאראייס וױסען ניט װארום
אא טיניטום מײן אאס קריענ איך סז  אי

 ר אפאר״ טענש א װי רוואיג, זיצען קענען
ט און װאך פײין בײטען  . זיר דארפען :י
? באוט און פאייש טײן איבער דיננען

 ארביײ אן ביץ איך װאס דעם אוישער
 קאאויך שכא׳דינער דער טעגה׳ט ׳טער

 בי| טאכערס, .אנדערע אאע אוץ מאכער
טעד אז ׳אמת איז עש םענש. א איך  ^ג

 ארי וואך דער איז סיסטעם, הײנמיגען
 אדביײ שטײס דער װי נוט אזױ בײסער

 מון באײנגוננען די אונטערװארפען טער
ף. אױן א  אר• שטיס דעד אבער שקא̂י

 אױפ׳! מענשען דעם אװעק אײנט כײטער
• אן בצויז באײבט ער און פאאיצע מי  אד

ע זײן אין פארגעסט ער טער. טי  אי
 ;עד װ*ס דאס אז •שטיק־טסחור פון

ארכײמ שטיק יעדער איז קערפערס
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 םעממז, חמו נור ארבײטער דמם גים
פאײש. אח באוט דאס אעבען, ךעם

 שםיה ׳גענען געװען ניט װאאט קיעער
 אפהי־ געקענט װאאט םען ײען *גבײט, ,
 דעם ״סוחר״ דעם םון טענשען דעם מען *.

מענ־ יעדען אין שםעקט װאס *רבײטעד,
*עז•

 און קעטפפט ארבײטער שטיק דער
 איך. אײגענעם גענען זיך, געגען ארבײם

 ארביײ ניט פיהאט שטיק־ארבײטער דער
 ביזנעסםאן א װי םיהאט ער סעסיג, םער

 עואם, צום סחורה פארקויפט וועאכער
 דער װאס איז אונטערשיעד רער *בער

 װאס סחורה אז# פארקױפט ביזנעסמאן
 אר־ קײן ניט איז עס איהם, אױסער איז

 זײן םון קערפער, זיין פון טײא נאנישער
 אין װעזען, אײגענעם זײז פון אעבען,

 ארבײמער שטיק דער װאס צײט דער
 הומט װאס סחורה סארם אזא פארקױפם

 אפנע־ ניט קען װאס אלײן, איהם פיז
 װע־ אװעקגעאײגט ניט און װערען םײאט

פאאיצע. אויפ׳ן רען
 פארדענקען ניט אפטטאהא קען מען

 העכער שטעאט װאס ,אדבײטער דעם
 די ארבײט. װאך װי ארבײט, שטיק

 פאר- אױבערפאעבאיכע די אויסזיכטעז,
 ער אז דעניןען איהם כיאכט באענדענעס

 געאד טעהר מאכט ער אז פרײער, איז
 פאר־ ער װעט ארבײט װאך דורך אז און

דאי״אר. עטאיכע אירען
 פון פסיכאי^אגיע די אבער איז דאס

 װאם מענשען, $ פון ניט און סוחר א
 פאר פריהער זײן דארף ארבײטער אן

אלץ.
 פון פרײהײט די באשטעהט װאס אין

 די אין ניט אױב ארבײטער שטיק דעם
 הייאען, האװען, יאגען, צו זיך טרײהײט

 ױנ־ ארײנלויפען און שפרינגען אױםען,
 איז װאס ?... אדמה דער אין גערהײד

װאס יאנען, זיך װאס צו אײאענעס, די  צי
 באנדעלס, צעהנדאיג א נאך ארײנכאפען

 מענש, א װי ארבײטען קען סען ווען
 ױ־ די װי &רײ אזױ ײן1 און ״סנםידיציך,

 םון פרײהײט רי טעגאיך. מאכט ניאן
 דארף און ניט באשטעהט ארבײטער דעם
ט  הא־ זאל ער אז רעם אין באשטעהן ני
 נשמה, די אדויסיאנען זיך רעכט ־א בען

 עקזיסטירט ױניאן א םארקעהדט, גראדע
 דארפען ניט זיך זאא ארבײטער דער כדי

 קײנער װארום נשמה, די ארױסיאגען
 דעם אין פאראינטערעסירט אזוי ניט איז

 און ׳באס דעד װי יאנעניש ארבײטערס
 אאיין זיך יאגט ארביייטער דער ווען

ס חי  קריעגט ער װען אפילו כחות, די «
 ער האט װאך, ענדע געלד םעהר אכיסעא
 איז ער און באס דעם געטאכט רײכער

 אין און ענעמיע אין געזוארען אריטער
כח.
 גע־ א איצט האבען קאאוקמאכער די •

 טרייד, זײער פון אפצושאפען אעגענהײס
 הויפם די אאײן. זיר געגען קאטפף דעם

 ױניאן א פון עקזיסטענץ די פון אורזאכע
 האאז־שנײדענדע די אפצושאזפען איז

 ארבײטער די צװישען האנקורענציע
 טאן ניט דאס \v? ױניאז א װען גופא,

 אורזאכע די ניט. ױניאן קײן דאס איז
 איז זיך אמאניזירען ארבײטער ווארום

 אדבײטער יעדער אז װיסען זאאען זײ אז
 די װען צװײטער דער װי יחסן אזא איז

 באס מיט׳ן פארהאנדאען קוטט ױניאן
קאנדיציאנען. און װײדזשעס װעגען

 אין איבער באייבט עס אבער װעץ
 מאכט װעאכע קאגקורענציע, די שאפ
 אוי״ יאגען, אייאען, זיך ארבײטער אײן
 באנ־ עטאיכע נאר ארײנצוכאפען םעז,

 גענען קאםםף א נור ניט עס איז ׳דעאס
 איז עס נור ברודער־ארבייטער, צוױיטען

אאײן. זיך גענען קאטפף א

r ר ; א ב ן « ^ע ג נ י א \ & ם א ן ר ו מ
ן ב. * א ם ר ע ל ל ע ס

 בראנז־ דעם װעגען ןנטשײדוננ
האספיםאל װילער

 בראנזװיאער פון פארטרעטער פערצע
 א אבנעתאאטען האבען ארגאניזאצ^אנען

 צו יזאמיםע א ערװעהאט און קאנפערענץ
 בראנד דער פון פיהרונגען די אוינטערזוכען

סאסײטי. האספיטאא וויאער
רע־ איהר געבראבט האט קאטיטע די
 צו רעקאמענדאציעס אײניגע םיט אארט

סאסײטי. האספיטאא דער
 גע״ גערופען איז קאנפערענץ דיזער

 פײנד־ פארשידענע װי דעם נאך \וארען
 האבען האספיטאא צום עאעמענטען איכע

 בעאטמע די געגען קאאנגען טאדשםרײט
האסםוטאא. טון.

 םון םארטרעטער די האבען מאא םיער
 אויס־ און געכײטעט ארגאניואציא^ן ךי

 האט אעצטען אם צדדים. אאע געהערט
 ארייגגע״ קאםיטע אונטערזוכוננס די

 זי װעאכען אץ רעפאי־ט איהר גדאכט
: ט ג «

ט ז^אבען סיר  עטװאס געעונען ני
די אויף חשד א בצרעכטיגען זאא \יאס

.. __ x 1 ^

(פארטזעצונג).
 ױבאענדער א פיר צו געטראגען נאך זיך האם אאנג אבער

 עס ביז געענטפערט, אאנג אזוי האב איך ״װײט דער םון גרוס
! געהערט נישט גאר םעהר שוין זיך האט

! טאג גרויסארטיגער א
32.

אװעהגעשיקט. םעדאאיאן רעם אויפגעשריבען, בריעױ דעם
 איך בריעו*. דער פארשאםט מיר האט שוועריגקײטעז פיעא

 גע־ נים האם בריעף דאזיגער דער בריעף. זעאטען אזוי שרײב
 דער אין אבער טרויעריגעס, עפעס זיך אין ענטהאאטען טארט

 איך — שפיאעװדיגעס אײכטעס, עפעס ניט אױך צײט זעאבער
 געשריבעז האב איך און גרונד. גוםען א דעם אויח געהאט האב

 ארוכ־• זיך װאנען זעקס אנט־^אפען, איז פאצא אז פאצא. װענעז
 הדאנר איז ער נאר צוריקגעקעהרט. זיך איצט און געשאעפט

 איד־פ. גאעט פען װען ברומען, אפיאו נעמט ער צוטראגען. און
 בײ זיך האבעז עס חואה. אטת׳ער אן װי אויםנערעגט, איז ער

 פאאשט־׳ננדיג א ברעפען. די צװישעץ הנײכדטען באוױזען איהם
 זיך ער וועט ניכען אין אז האו*, איך אבער געזיכט. פארצאגט
 גאיקװאונשען טויזענדער טויזענדעד, — סוף צום און ערהאאען.

ך צי םרײנר. טײערע מײנע ׳א'י
א:־ עפעס װעגען געהענמ ניט האב איך אז װײם, נאט אײן

 טעדא־ דער אויםגעשריבען, איז בריעױ דער שרײבען. דערש
 איבערגעאאזעז איהם איך װאאט גערן אװעקגעשיקט. — איאן
 איך אײדעײ באטראכט, איהם איך ה**ב איעבע טיט זיך. בײ

 און קאי;׳ן געהאט האס אינגעבארנ אײנגעפאקט. איהם האב
 געדארפס איסם האט אינגעבארג אבער טעדאאיאן, דעם — איך

אויסגעצײכענט. האבען...
פארבאי־ נאך מיר בײ איז גאאז גרינעם פון װאזע קאײנע א

אינגעבארג. םון בען
ציפערן. די אין פארשאאסען זײנען זאכען איבריגע אאע

 און אײביג אויף פאױטאאסען געווען זײנען ציטערן דאזיגע די
 כויט צוזאסען שראנק דער אין געאענעז זײנען זײ צו שאיסאען די

קאײדער. אאטע
 דאס אבער ! אויפשטעהן געדארפט האט אעבען ני\ א
 געשטאנען איז עס איבערגעאאזען. איך האב װאזעאע גרינע
 פארבײגעהן, פאעג איך װען שטענדיג, אוץ פיאנא דער אויף
 פון נעװען זײנען האאיר ארץ פארם זײן געזעהן. עס איך האב

 רעם א^ום שטרײף נאיידענעם אי מיט ציטרין, ניט־צײטיגער א
ברעג.

דינעדפאראיבער. טעג
 נײער א קוטען גיכען אין װעט אפשר געטראכט, האב איך

 און בריעף דײן ערהאאםען האב ״איך אינגעבארג. פון בריעו»
שרײבען. זיכער זי װעט — מעדאאיאן׳/ דעם

בריעף, א אײו* געװארט און ציטער אין נעזעסען בי; איך
 דער מיט צוריקסעקומען און װאאד אין אװעק ביז איך אדער

אינגעבארג. םון בריעח א אנגעקומען איז עס אז האפנונג,
 האט װיגר דער טעג. טרויעריגע פאראיבער. זײנען טעג

 זיך האבען זײ און באעטער, ?ויטיגע געװארםעז און געיאטערט
 װעאדער די םון באעטער פארװעאקטע שויבען. די צו צוגעקאעפט

 און הויז פאר׳ן אאנקע דער אויױ צוזאטענגעקאיבען זיך האבען
 הויכער, א נעביאדעט זיך האט עם טאנץ. א אין זיך־ געדרעהט

 און טאנצען, צו אנהויבען םאעגט װאס זײא, דרעהענדיגער זיך
 בוימער די ארײן. װאאד אין אװעקשפאנען טאנצענדיגערהײט

ו האט אמאא מיט און באעטער, אהן געשטאנען זײנען י  צװישען ז
 מען קירך. דער םון האאגענטורם דער באװיזען באעטער הויאע די

םארװעאקט איז אאץ :באומעז קײן געזעהן ניט פעהר שוין האט
* געװארען. פארפויאט און

 הויך דער אין געװיגט זיך האט ראב שװארצער גרויסער, א
 װאאר פון אויפגעהויבען זיך האט רויך באויער א ;צװײג א אויף

פײער. קאײנעם א פון
 זײ ;בערג די איבער געשאעפט זיך האבען װאאקעז שװערע

 טאג האט טײאמאא און הייה דער אין שטעקען געבאיבען זײנען
 געדאכט, זיך האט עס ; מבוא א װי רעגען, א געגאסען נ^כט און
שאאס. דעם אראפשװענהען װעט ער אז

מארי. אאטע די ארײנגעקומען שטוב אין איז אפטפאא
 ניט איז בריעף הײז ; הענד איהרע אויף געקוקט האב איך

געװען.
 האט םארנומען... זעהר איז איננעבארנ ! געדואד געדואר,

 פארנעםט אערנען ״דאס געשריבען דעם װעגען אאײן דאר זי
 אעוד טאאאנטפואען זעהר א האב איך טאג. נאנצען מײן כפעט
 םארנו• א*צט איז ער םרײנד. א קארא׳ס קאביפאזיטאר, א רע^
אוז שטרעגג זעהר איז ער ; אפערע נײע א שרייבען מיט^ז מעז

 די אדער בעאמםע די םון עהראיכקײמ
האספיטאא״. פון דירעקטארען
 פון םארטרעטער די האבעץ דערםיט

 אײן ארגאניזאציאנע; בראנזװיאער אאע
 גע־ זיר ארױסגעזאגט מאא אאע םאר מאא
 בראנזוױאער דער םון פאראוימדער די גען

פאװעגונג. האס&־טאא
 אפגע־ קאטיטע פיגאנס די האט אויך

און ביכער אאע אין דאס באריכט, א געבען

ארבײטעז״. צו םיעא אויס הוכט טיר
צײס. םרײע ביסעא א אמאא געםינען םארט אבער, װעט. זי

 איך ביבאי^טעק. דער אין טעג די פארבראכט האב איך
 זײנען װאונדער אונצעהאיגע ביבאיאטעק. רײכע א געהאמ האב

! ביכער אין באוזאאטעז
? פאצא׳ן םיט נעשעהן איז װ*ס

? פאצא דיר, מיט איז װאס —
 די עפענט און קאםין בײם טעפיך אוי^׳ן איגט פאצא —
 ער באיק. זײן איז פארגאיװערט און הראנק איז עד אויגען.

 נעװארען. ^פגעצעהרט שרעקאיך איז און גארנישט כםעט עסם
 אויערען די אויפשפיצען קוים קען ער אז שװאך, אזוי איז ער
ק.v םיט׳ן ם^; דרעה א און

 אױ,יז האר זײנע זין שטעאען צו, איהם ;<ו זיך ריהר איך װען
ט נעפט ער און אױף פאײצע דער  ה$ט קײנער ברופען. כעס פ'
 ער האט געגעסען און איהם, פאדבײ פארבײגעהן געװאנס ניט

ױז  אין ארײנגעקופען איז דינסט די װען האנד. פײן פון ב̂י
 צושפרײט בײז ער ה^ט יחאפין, אין האאץ אונטערצואײנעז ציפער
צײץ. די באװיזען און נ^זאעכער זײנע

 באאופ• זעהר מיך האט געזונדהײטס־צושטאנד פאצ*'ס
 אביסעא םיך עס ה*ט צײם זעאבער דער אין $בער רוהיגט,

 מוטער א װי איהם ארום ארומנעגאנגען בין איך צערשטרײפ.
קינד. איהר ארום ארום געהמ

 נאר האב פאצא, איעבער גוט, אויסאאזען זיך װעט אאץ —
 א*הם צו זיך צוזעצען און זאגען איך פאעג — !געדואד אביסעא

איעבער. םײן געדואד, נאר האב — ?ני, די אויף
 ה$ט זאך קײן נעװארען, בעסער ניט א'הם איז עס אבער

 פאצ^ איז נאכט, שטורמדיגער אײן איז און געהןואפען, נים
 גע״ איז דאס צובואען. זיך הויך און אויפגעשםרונגען פאוצים

חומערינס. א און וױאדס א ג^אען, םארשםיקם א װען
 בין איך געאעזען. און שרײב־טיש בײם געזעסען בין איך ,

 דער געשטאנען איז דערנעבען ביבעא. די געאעזען או; נעזעסען
 גרויםער, א װאנט דער אויף געפאאען איז פיר פון און אײכקער,

שאטען. פאנטאסטישער
 *דער שאטען םאר׳ן דערשראהען פאצא זיך האט אפשר

פענסטער. אונטער׳ן צװײגען די פון רוישמן פאר׳ן
 אג״ איהם האב איך םאצא׳[, בארוהעען גענומעץ האב איך
נעטען. צערטאיכסטע די מיט גערוםען

םא̂י דאס ; געםאן ביא א אפאא נאך האם פאצא אבער
 איז קעאט א זאנדערבאר. און שרעקאיך ׳בײז געבואעז ער האט

פאײצע. טײן דורך דורכגעאאפען
געטא;. געשרײ א איר האב — ! פאצא רוהיג, —

 הויכע די אויח געשטאנען איז פאצא אויםגעצעהרטער דער
 זײנע פעא. זײן או^יסנעזעהן האט בארשם א װי און פיס דינע

 א בײ וױ נאאנץ, נריךנעאבען א מיט געאויכטען האבען אויגען
 אויפ׳ן נעםאאען און פויא זײן םון געטריםט האט שפײעכץ קאץ.
דיא.

.געװען איז דאס .4■
 אויםגעהױבען ער האט געטאן, ריהר א זיר האב איך נאר װי

 מויל זײן פון טײא אויבערשטער דער ;הויר דער אין קאפ זײן
 װי ארוםצושסעקען אנגעהויכען האט ער געטאן. גאאנץ א האט

קאץ. א
גע״ טראכט א איך האב — געװארען!״ םשוגע איז ״פאצא

 דאם הארץ. מײן ארומגענומען ניט שיער האט טרויער א טאן.
 םיד איז מיה גרויס םיט ! אונערװארטעט אזוי געשעהן איז

 ארוכר און קני די אויח הונט םאר׳ן פאאען צו ניט געאונגען
איהפ. נעמען

 מיט און האפ דעם אראפאאזענדיג ׳פאצא האט אםאא מיט
 װארןי א זיך בריאיאנטען, װי געאויכטען האבען װאס אועען,
ערװארטען. נעדארפט מען האט דאס םיר. אויח געטאן

 פיט און שרײב־טיש פון בוך א געטאן כאם א האב איך
 איז םאצא ארײן. האם זײן אין געטאן װארף א עס כוחות אאע

צובואען. זיך הויך און צוריק אויח אפגעשפרונגען
רעװאאװער. דעם ארויסגענוטען איר האב רערנאד

 געזאנט איך האב — ! פאצא איעבער םײן אהער, ק\ם —
 םארנעפעאם האבען טרערען קאפ. זײן אין זיד געציעאם און

באיס. םײן
 א אן אפגעשפרונגען איז פאצא אױסנעשאסען, האב איר

 ארײד האב איר דיא. צום געםאאען און זיר געטאן װיג א זײט,
 צאפעא א האט ער ארײן. אויער איז איהם הויא א נאר געאאזען
 הינטען♦ אויח קאפ דעם םארװאוםען און םיס די צושםרײט געטאן,

 םארגאײ א םיט געקוהט האבען אויגען די טױט. געװען איז ער
באירן. ײערטעהגאעזערנעם

 זאנאר םעות אײן קײז ניטא איז רעסיטס
 בעסטעז אין איז אאעס סענט. א וועגען

ארדטנג.
 די דאס צײטנן, באדיכטען אאע די

 האספי- ־בהאנזװיא די אויח פאראויםדונג
 ״קרענקס״ פון באױז קומען סאסײטי םאא
 פערזענאיכע האבעז װאס םענשען, פון און

 יג6םאר שטערונג דער אץ אינםערעסען
האסייטא?. דעם סאבען צו

 האםפיטאא םיז געבײדע דער אויף
 מען געארביימ. עג^רגיש איצט וחנרט
 האספיטאא דעם פארענדיגען אין האאט

םארטיג ביאדמג די וועט גיכען איז און
זײן.

טא: נאנצען » װעט רזשון טען22 דעם
 האם־ אעבעז גראז די אויוי פיה־ניס א זײן

 זיך װעט ,בראנזוױא גאנץ און ייטאא,
זײן. םשםוז

נעזקהן מצםזז די .
אינגמבאת.

 קארײ די אין מוםעא א געשרייען, דערהערט זיך חאבען עס
 אויסגעטוענע, האאב דיגסטעז, פאר א האבען דערנאך דארען.

 ארײן. צימער אין זיך ארײנגעריסען אנקאאפענדיגערהײט ניט
ה אויף נעקוהט זײ האבען פארשםײנערםע װי םי

 בא־ און — נעזאגט איך האב — ארויס איהם טראנט —
 ארויס־ און אײכע פאצא׳ם נענומען האבען זײ איהם. נראבם

 גע• און ארונטערגעהאנגען איז קאפ זײן ציםער. פון געטראגען
מיר. א'י^ קוקט

 קאױ אזא הונד, געטןײער און שענער אזא גמווען איז דאם
 םרעהאיכען העאען אזא געהאט האט ער ! העפאיכער און גער

 האט גוט װי צארט. און וױיס אזוי געװען איז פעא זײן ! באיק
 זײנע אז אזוי, געמאן שפרונג א האט ער !שפרינגען געהענט ער

 צװײ םעהנער. װײסע װי פאאטערען, געגוםען האבען אויערען
 — זײט, איניוער דער אויף געהאט ער האט םאעקען שװארצע

 — טינטער״ א געװארםען איהם אין װאאט איםיצער ״װי
 ׳הארץ עדעא אזא געהאט האט ער אינגעבארג. זאגען פאענט

 די גאאנצען גענומען איהם האבען װארט, צערטאיך אײן פון אי
 — דרײ פון און טאנצען גענומען ער האט — צװײ פין אויגען,

עק. מיט׳ן דרעהען און ערד דער אויף אײגען זיך
אאײן. געבאיבען איך בין איצט

אעבען. ארט אזא אריבערצוטראנען געװען איז אײכט ניט
האבען : געשמײכעאט און האפ דעם געשאקעאט האב איך

 זיך איך האב װיאענדיג ניט ! װינטער עס, הײםט שױן, מיר
p עקע, הערמאן אן דערמאנט אפט n ,עװא װעםעז גוטבאזיצער 
 געהאט אויך האט עהע הערםאן אז םעג^יך, פאראאזען. האט

 נוט שוין איך האב איצט געװארען. משוגע איז װאס הונד, א
 ארום געזעהן איהם האב איך ׳יא עקע. הערםאן פארשטאנען

מיר.
— ! אױגען מײנע פאר געזעזזן שטענדיג איזזם האב איף

ט מענש א באגעגענסט דו ווען  הויד מיט פנים, באײך א פי
מן, אויפגעהויבענע ט ברע  פארװאונ־ און געעפענטע ברײט סי

 טרויע־ א מיט אויסדרוק, איז ניט ^ועאכען אהן אויגען, דערטע
! ער איז דאס — איפען די אויח שמײכעא רינען

אעבען. זײן פון געשיכטע די איז דאס, און
 הארץ פײן זוײא דערםאר, אױפגעשריבען זי האב איך

פארטרױערט. איז
 הערפאן איז דאס טראכט. און ארום שפאנט מענש א

 הויז, זײן אין איז קאאט ? ער םראכט װאס װעגען עהע.
 װארעפט פײער דאס אבער פײער, צים הענד די אויס ציהט עד

 םרױער און שרעק ; איצם איז נאכט שטיא. ס׳איז ניט. איהם
 א צו געגאיכען איז הױז דאס און ׳הויז דאס אײנגעהיאט ה$בען

װינד. יאפערנדיגען א פון באגאײט װערט װאס #ארון שװארצען
 און האנד דער אין איכט א האאט עקע הערפאן נאכט.

װאס־ : זובט און ארום ער געהט װינקאען אאע אין געהט. ער
? ער זוכם זשע

? נײן ד$, ניט דא איז עװא
שפײכעאט. עקע העיפאן ציפער. אין זשומען מיקען רי
 פארבײגעדוענ־ פיק. קאײנעם אויפן קוקט און ער, זאגט ״פיק׳/

ניט װיא ער : אויגען די ער פארפאבט שפיגעא, דעם דיג
פנים. אײגען זײן זעהן

 ברענט איכט דאס ; האנד דער אין איכט א האאט ער
 קויזט און זיך שרעקט ער פאאם. פון זיך טראגט גערויש א און
ער שרײב־טיש. צום צוגעזעצט זיך האט שאטען א : אום זץי

 אויף, זיד הויבט שאטען א װי פיהאם ער אבער װײטער, געהט
 שאטען דער װי זעהס, ער צודעק. א אראפ זיך פון װארפט
 פיננער ^אנגע דונקעאע, און װאנט, דער אויף װאקסט

האר. צולוײגע זיך ציהען
אויס. שרײט ער
ט איז װאס — אייןי, פי
גארנישט. —

. . . ! א —־
 אויפ׳ן קויזט און פענפסער בײם שםעהט עקע הערפאן
 שםיאקײט^שאיםען װינטערדיגע די דורך ניט װעגדטנײדען

? נרעקאעך
אן איז  אויפרענונג פון ? געקופען ניט אנזאגער קײן נ
ט׳ן פאכט און זיןי ער װאלועאט  ניט איז דאס נײן, טיכעא. פי

 אזיכ, זעהס עס װי געהט, װאס שכור, זא אי דאס שאירו, קײז
חתונה. א םון

פארגען. זיכער דאך איז הײנט, ניט אויב נו,
 איז װאאד׳ אין ׳ער,ע הערמאן זעהן מען גןען אוםעטום

 איצט פעהר, ניט שוין שפײכעאט ער אבער דארף, אץ פעאד,
 פאר־ צועעפענטע, ברײט םיט אאץ אויױ לןו?ט און באײןי ער איז

םײעראיך. איז טראט זײן אויגען. ײאונדערטע
 איז ידנסטעז די צו און דינער די צו געהט עקע הערמאז

?T ײז  זײ און רעדם, ער זײ. מיט רעדען װיא ער : אי
 ער װעניגער. אאץ זײ און מעהר אאץ רעדט ער ענטפערען.

 ער איהם. אױף קוקען אאע אויםהער. אהן דעדט און זיצט
אוועק. נעהט

םײכטע, א םינסטערע, א נאכט א הומט עס דונקעאט. עס
 צונעהט שנײ שװארצער םײכטער, א ; אבנה אהן שםערען, אהז

 םאר־ און ארײן דארח אין געהט עיןע הערמאן וועג. אוים׳ז
ארײן. שענס א אין נעהם

 און ארבײטער ױגענד. די צוזאסענגעקאיבען איז דארם
 די אױ* ivp די ^נגצאעחט חאאםען טײדאעך די דינסכתן.

n«אקסאען  i אדעד #ױנגען mקני♦ די אויצי ?ײ בײ ן .

? הערר

 נאימז אוים׳ן חוט ארונטערגערוחמעז אן םיט יונג, אײן
ציטרע. א אויןי עניעאט
עקע. הערםאן זאגט בריז־ער, אווענד, נוט —
אװענד. גום ־־־
 אן װעגען זינגט ער ןינגט. ױנג דער האינגט, ציטרע די

 םאר קײכט דערנעבען שטעהט װאס #פויד די קוה, א און אקס
, נעאעכטער.
 ױנגען די און אאמח, דינסטען די ; ער זינגט אזוי

זײ• כאפען
שנײ־ א ױנג, םימעא־װאוקסיגער אײן דא איז זײ צװישען

 אין האם ער אז פארזיכערט, ער מויא. ברײט א םיט דער,
 מיט הען טען בײנער, אהן איז ער — ניט. בײנער קײן גאנצען

ט װיט ער װיא, מען װאס טאן איהם  װעהטאנ. קײן םיהאען ני
 איהם װיגען םיס, די און הענד די םאר אז איהם כא&ען צװײ
 ױט טיר די אז טיר, דער צו איהם װארפען און אהער און אהין
 ניט גארנישט האט ער — אויף זיך הויבט ער קנאיו. א אזש

בײנער. אוזן איז ער : געפיהאם
 טומעא א קװיטשען, מײדאעף די אאכען, ארבײטער די

איןישענק. איז
אװעק. געהט און באצאהאט שםײכעיצט. עקע הערמאן

מײנע. ברידער #אײף מיט זײן גאט זאא —
^ אפן. : ענטפערט אײנער און אאכען טײא
פארשטעהען זײ װעאען װערען, עאטער װעאען זײ װען

אײך! םים זײן גאט זאא : זאגט אײנער װען באדײט, עס װאס
 גאסען פינסטערע קרומע, די איבער געהט עקע הערמאן

 דארט םענסטער, באאויכטען א ער.דערזעהט װאו דערםעא. פון
 פויערשע די צו זיןי ער שאײכט גנב א װי ארײן. זיף ער שאײכט
פענסטער. באאויכטענע די אין ער קוקט בגנבה און הײזאעד
װאאגער־ א מיט איהם װאאגערט און טײג תנעט פויערטע א
 פאמעאיך זיך טוט און בעט בײם שטעהט פויער א האאץ,
 װארפט קינד דאס קעד/ איהר באדט מוטער ױנגע א אויס.

 שויבען. די אויף פאלען װאסער־טראפען די און פיסאעך די מיט
 ביי שטעהן באײבט און ארײן זיך ער גנב׳עט הויפען אאע אן
פענסםער. באאויכטענע די

 1אי איפען די באוועגט זיף, אערנט און אינגעא א זיצט אט
 דעם פארנעמט ער אערענט. ער װאס הערט, עקע הערטאן
גאנצע די און גאט איז הײאיג הײאינ, הײאינ, רײד: אינגעאס

 זײן טיט פוא איז ערד נאנצע די און גאט איז הײאיג — ערד,
 אויף שרײט אניאא כייט — ! ביאפיא הײאיג... הײאיג, אויב.
! פענסטער אונטער׳ן שטעהט עטיץ — אויס אינגעא דאס

גאס. פינסטערער דער אין פארשװינדט גנב דער
 און זיף שטעי״ט גנב דער ;געפאיסטער א הערט ער

 איז עס פארעא. דאס רעדט װאסיעס װעגען אונטער זיר הערט
 געזיכטער. זײערע און הענד זײערע זעהט ער אבער פינסטער,

 האט אטאא טים מײדעא, דער ארום ארום זיף דרעהט בחור דער
עתע׳ן. הערטאן באטעדקט װי אזוי ער

אטעם. דעם אײנהאאטענדיג אפ, טפרינגט’ גנב דער
״ עהע. הערניאן
 אויף פאי״ט ער אוטעטום. ארום זיך שאעפט עקע העיטאן

: זאגט און רואאד פינסטערען אין קני רי
׳דא איף שטעדו אאײן אײנער ׳קני די אויף שטעה איף ־—

קני. די אויף ^ואאד, פינסטערען דעם אין
באקען. זײנע איבער פאיסען טרערען

קני... די אויף דא איך שטעה אאײן אײנער—
עקע... העדטאן
! טרויעריג ניט זײ טײנעד, ברורער עקע, הערטאן

נעגעא די מיס זיך רײסט און עקע הערמאן אטעטט שװער
א^ע פאר פרידען אײביגער : אוים שרײם ער ברוסט. די

•י

! שעה רוהיגע אײן כאטש טיר און טענ״טען,
? פאר׳סם׳ען ניט זיף* ער װיא

 פאר־ ניט װער מײנער, ברודער איעבער ׳ער,ע הערטאן
צװײפעאט.

 פעגסטער עקע׳ס הערמאן אונסער צװיטשערט פויגעי^ א
 זעאבע דאס און אײנע װענעז שמײכעאט. עקע הערכזאן און

 הערט איצט אװעין. פאיהט פויגעא דער איץ. ער םראבט
ניט. זאך קײז שויז טען

 זיך בײ טראכט — פײגעלע, אזא געװען אויך איז עזוא —
 דײן אונמער זיך צוזינגט םײגעאע א אויב — עיזע, הערמאן

 דאנקען און זיף דערפרעהען אײנהערעץ, זיך קענסטו פענסטער,
 אײנהאאטען, ניט אבער עס קענסט דו פײגעאע. קאײנעם דעם
 — קיכאעןי, מיט גיט און געבעטי מיט ניט װעיטער, מיט ניט
 צװײטעס א אונטער זיף צוזינגען און אװעקפאיהען װעט עס

פענסטער.
 דאס גאיק, קײן געפינען ניט ט״להר שױן קען עקע הערטאן

פארשיואונדען. איז גאיה
מ איך מענשען, טענשעז, —  װײסט װאס אײך. בײ :jפ

 זײ יןענט איהר און ?ינדער און פרויען האט איהר ? איהר
 ניט דאף האט איהר צימער. אזןער א באויז האב איך קושען.

איהר? װײסט װאסזשע ! ע\וא׳ן .מיט גאיה אײער דורכנעאעבט
! גארנישט וױיסט איהר

מײנער... ברודער איעבער עקע, הערמאן
 אזוי און פאראוכזערט אזוי געװען שטענדיג גיט איז ער אז

 *בען נעשצ:י איז ער װי און אאײן. עס װײסטו טרויעריג,
* אויך. ד*ך װײסטו ־

גדטםארבען. ער איז טויט ררהינען א מיט
עקזג הערטאז

v . םאאגט) (םארטזעצונג

 י טײסערס m יי
 ססױ״ צו נרײט איז

רכײס8 פארזואו
 מ איז ױני^ון מײקערם קע& די

 1 אידימןי! דער אויף *רגאניזאציאז שכת
ד קאאוק אונזער נאכצוטאן נאס מ «  ם

 םאד סםרײקעז ארויסצוגעהן — ױני#ז,
 ן0ס 1גאיק זײ װינשען מיר װאף־ארבײט.

 קוגמןן זײ בײ װעט עם אויב אז האפען,
מ האבען זײ וחנאען #סטרײק א צו  1 ח

 אונמנחג װאס ערם^אג, גרויסען זעאבען
ן**, געהאט. האבען מאכער קא^וק

 ־י דאנערשטאג צוריק, װאך א מיט
 אייגי ױניאן זײער האט ױני, טען12 דעם

 Iסי״■ אין מיטינג מאסמעטבער א כערוםען
 ארי• די און יוניאן, קופער אין טאג, טען

 : באגײסטערומ גרוים מיט האבען נײטער
 די״ן װאס פאדערוננען די געהײסען גוט

 םאנופעתטשד די ארויס שםעאט ױניאן
פאך. דעם אין רער

® האט דזשון טען16 דעם מאנטאג ד
 I פארנאגדערגעשימפ ױניאן טאכער קעפ

 ו פאדערונגען, די בתיש בעאי די צו
 געװאחנן אנגענומען אײנשטימיג זײנען

 גרויסער זײער אויף כיאכער קעפ די פון
 דעם ױניאן קופער אין פארזאמאונג

ױגי. טען12
םארנעם© פאדערונגען די צװישען

 איבערגאנג דער פאאץ הויפט דעם
 *י* און װאף־ארבײט צו ארבײט שטיק

 אײל• די און װײדזשעס די פון העכערוננ
 א פון סקײא מינימום א םון שטעאונג

 חןי• םאר װאןײפארדינסט דורכשניטאיכער
 ױגיאן די אאזט דערבײ ארבײטער. דען

 ״װעכענםאײ די אז בתים, בעאי די װיסען
 זיי־ געפאדערט, װערן װאס װײדזשעס״ כע
 דורכשניטאײ דער װאס מינינץם, רער נען

 םון םשך אין קרינען כיוז ארבײטער כער
 יאהת פון װאכען אאע ה., ד. ״װאף יעדעי

 מים באזארגען זײ קען פירכיא די צי
 נים, צי יאהר םון װאך יעדע ארבײם דעד

 וואך יעחג איהרע ארבײטער די בײזען
^ אנגעדײטעטע די האבען יאהר פון ו  ס
 n אויב און אעבען. א כיאכען צו כדי

 ארביי״ די געבען קענען ניט װעט טרײד
 52 גאנצע די פאר ארבײט געגוג םער

 וו**׳ די פאר װײדזשעס די װעאען װאנען,
 גע־ מוזען ארבײט, דא איז עס יוען כען

 די .אז פיעא, אזוי אויף װערען העכערט
 חנם פון פארדינםטען דודכשניטאיכע
 םאר װאד פער ארבײטער דורכשניטאיכען

 באטחנפצן ניט זאאען יאהר נאנצען דעם
 סיגיםוםם. געפאדערטע די וױ װעניגער

 םוזען װײדזשעס די פון םיניטוטס די
 אאןנ װערען באשטימט נײ דאס פון אויד

G ,די מיט אנצוהאאטען כדי מאנאטען 
 אע־י די םון קאסטעז די אין ענדערונגען

 אינדוסםריעלצ די פון און בענס־בייםאען
באדינגוננען.

ד די װאס צײם, זעאבער דער אין  י
 #םאדערונגצז די ארויסגעשיקט האט ניאן
 נױמעע גאנצע די צוגעגרײט אויף זי האט

^ אאגעמײנעם אן פאר ניאשינערי רי מ  ם
 אײניי זיך װעאען בתים בעאי די פאא אין

 די נאכגעבען וועאען ניט און עקשן׳ען
 און באשטימט זייגען עס פאדערונגען.

 מיםנאײ דער פון געװארען געהײסען נוט
 זײנצן װעאכע יןאמיסיעס, אאע דערשאפט

 און סטרײס דעם אנצוםיהרען אויח נויטיג
 גאנצער דער טים איהם אנצופיהרען

 בעס־ דער אין און אויסגעהאאטענהײט
 האאעגדי' די װעאכער אויח ארדנונג, טער

 דאס האבען זײ וױ פעהיג, זײנען טאכער
באװיזעץ. טאא אײן ניט שוין

 111 ערװעהאם שױן האט ױניאן ־י
 . איהר און קאמימע סטרײק דזשעגעראא

 ; tan אוים סאב־קאםיטעס, אין םארטײאט
 זײ טוען: נייר װי פאסאן זעאבען

 ארסן? אן קאמיטע, סעטעאטענט א בען
קאמינמן, פיקעט א קאמיטע, ניזאציאנס

 $רP האא א קאמיטע, שטאדט אױסער׳ן א
 r רע־תצד א קאמיםע, פינאנץ א פייטע,

T פרעס א האפייטע, אאא א קאמיטע, P 
 v< קאמיטצס, נויטיגע אאע ר,ורץ — ׳טיטע

אונז. בײ זיף פיהרט עס װי
חע״ צו ערװארטעז אאזא כיעג מען

 ׳יומ״ זײערע באסעס די אויב באאד רען
 ̂ וחד זײ אדער גוטען פײט נאכגעבען אען
אונו• בײ װי אױןי סםרײתען, טוזען אען

 האבען קינדער נױארקער סך א
ימ6ש גענונ ניט

ניו« י1 פון פראצענט 25 א־־ום
 אי| מאנגעא פון איידען קינדער ר,ער

 פאו עאטערען זײערע װײא רוננ,
 ש*ײו געגו^ זײ נעבען צו גענוג :יט

 גי דא האנן אזוי יקרות. איצטיגען
 "“מ* העאסה דעי עיהאערט צורית

קאפזאגד. דר.
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 י. װ. ג. ל. א. דער פון דעלעגאציע די
 דער פץ קאנװעדטאז דער אױןש

ל. אױ פ. א.
יטי^עזינגער, ב. :זײ זײנען זעקס

 ״אינטערנעשאנאל״; דעד פון פרעױדענט
 ױנ־ יזאטערס דער פון גארנשטײן, טאקס

טשער־ םײנבערג, י. ; 10 לאקאל ואן
 באארד דזשאינט יארקער נױ פון סאן ־

 ריפער־ביא־ און קלאוק,.סקױרט דער &ון
 סעקרעטער העלער, דזש. ױניאנס; כער
 דער פון פרירפאן, כיאלי ; 17 לאחאל םון

 ױנ־ כיאנערס װײסט און דרעס צײדיעס
 לאפארטע, אי^פרעד און ,25 יאקאל יאן
.48 לאקאל איםאליענײטען דעם םון

 אדער רעכט טיט דעלעגאציע, אונזער
 דע־ די צװישען שם א האט אונרעכט,
 א אלס קאנװעניטאן דער צו *עגאטען

 לעצ־ דער אויף האט זי *ראדיקאלע״.
 אביסעל פאול סט. אין סאנװעניטאן טער

 אנגענומען זיף האט זי :צוגעזינדיגט
 ױניײ די געגען אמאלגאטײטעד םאר׳די

 זײ־ װעלכע װאירקערס, גארםענט מעד
 פע־ דער פון קאנװעניטאן דער אויף נען

 אין כאט׳ט מאכט, א אלץ נאןי דערײ׳טאן
 אונזערע אין באװעגונג ארבײטער דער

 א טויט. לאנג שױן זײ זײנען םקומות
ת  דע־ א אין שלעזינגער ב. האט דעם ח

 גוט א זאגען צו זיף ערלויבט באטע
 סאציאליסטען די םון גונסטען צו װארט

 כאראקטערי־ זײנען װעלכע אײראפא, אין
 דעם פון רעפארט א אין געװארען זירט

 פעדערײשאן דער פון קאוגסיל עסזעקוסױו
פאליטישענם״. ״פראפעסיאנעלע אלס

 דער אױף זײנען זינד אלע דאזיגע די
 בא־ ל. אװ פ. א. דער פון מאנװענשאן

 אבער יאהר. לעצטען געװארען גאנגען
 שטענדיגע אנדערע די און דאםפי׳ס די

 א האבען קאנװעניטאן דער צו דעצעגאטען
 דע־ אונזער איז פאלגליף און זכרון, גוםען

 בײ פארשריבען גוט זעהר ניט .,לעגאציע
 אין דא, איז אזעלכע אויב *מאשיר, דער

 גענײ פון פארזיכערונג האבען מיר װאס
 דא, זי איז נאר ניט אז אונז, םון טערע

 געיטיקטקײט דער פיט ארבײט זי אז נאר
סטים־ראלער. א םון פינקטליכקייט און

פארגע־ דעלעגאציע אונזער האט נון
 רעזא־ פיער קאנװענשאן דער פאר לעגט

 װאם כאראקטער, א פון צװײ לוציעס.
 ראדיקאליזם, כײט טאן צו ניט גאר חאט

 יא שױן קען כיען װעלכע אין צװײ, און
 ניט פון שטאפען זײ אז דעחטמעקען,

 טרײד פון נאר טרײד־ױניאניסטען, כצויז
עפעס. :אך פלוס ױניאניסטען

 רעזאלוציאנען צװײ עריטטע די אין
 ״די אז הןלענאציע, אעזער םארלאנגט

 ערר דעם אינסטרואירען זאל קאגװענ׳טאן
ל. אװ פ. א. דער פון זעקוםױױקאונסיל

 אינטערנע־ דער צו יטטיצע זײן געבען צו
 פריעד־ איהרע אין ױגיאן װ. ג. ל. שאנאל

 ארבײטס־ די כייט םארהאנדלונגען יכע5
 און ׳טיקאגא, ׳טטאדט דער םון :עבער

 װערען געפונען זאל סטרײק א א,ײב אױך
 ?א־ פון אײנפיהרונג די םאר נויטיג אלס

 גלײ־ א פאר איז פארהאנדלען ^ןסטױוען
 דרעס וױיסט, דער אין סטענדערד כען
שיקאגא." פון אינדוסםריען סקוירט און

 ארײנגע־ איז רעזאלוציע עהנליכע אן
קליװלאנד. װעגען געװארען

 פא־ רעזאלוציעס אנדערע צװײ די אין ׳
קאנװענ־ דער פון דעלעגײשאן די דערט

 געגען פיאטעסםירען צו עחטטענם, ^אן, \
 און, פוילעז, אין אידען אויף •אגר^וםען די ׳*י

 גע־ אלע אז װירקען, זעהן צו »ױימענם,
jnrjri נעװארען אנגענוטען .זײגען װאם 

s |בא־ װעלכע און מלחמה, םון צײמ דעד אי 
ען ס תנ  גאר צו טאכען ריכטיגער, אדער, ע

ם  םון רעכטע קאנםטיטוציאנעלע אלע ׳יגי
 פארזאמלוננס־פריײ און םרעסע יחנדע,
װערען. אפגע׳טאפט זאלען ווייט,

זײנען רעזאלוציעס צװײ די-לעצטע
 נ*ט קאגװעניטא; דעד ר1דעיװמכ.פו

ג$ך עס איז דערפאר און ®*רגעקוסעז,

 פרו־ און זײ װעגען רײדען צו פריה צו
 װעט קאנװעג״טאן די װי טרעפען, בירען

 אז אבער, איז װיכטיג אײפנעהטען. זײ
 רײנער א װעגען רעזא^וציע די גרארע

 ארױסגערו־ האט ױניאךאנגעלעגענהײט
 װאהר־ א נאר דעבאטע, א בלויז ניט פען

 אלע װי װעלכער, יטטורם, האפטיגען
 געטאכט רײן באדײטענד האט שטורמס,

.קאנװענשאן. דער אויף לופט רי
 באיטטימט ארגאניזײיטאן־קאטיטע, די

 אויס צי רעזאלוציעס, סארט דעם פאר
 טא•יאינטערנע ראדיקאלער דער אן נקטה
 גרונד, אנדער אן אירגענד צוליעב צי נאל,
 יטיקאגא װעגען רעזאלוציע דער בײט האט

ט :קלײניגקײט אײן געטאן  גאנ־ דער מי
 רעזאלוציע, דער םון העלפט צװײטער צער
 עק־ דער אז זיןי, רעדט עס װעלבער אין

 פעדערײשאן דער פון קאונסיל זעקוטױו
 אינטער־ דער צו שטיצע זײן געבען זאל

 האט סטרייק, א םון פאל אין נעיטאנאל
 אזוי אײדטטיםיג, ניט ערקלעהרט זיך זי
 פארעװע די געבליבען בלויז איז עס אז

 נעם־ רעזאלוציע, דער פון העלפט עריטטע
 אינטערנע־ רער אונטע^שטיצען צו ליד,

 ע כ י ל ד ע י ר פ איהרע אין נאר ׳טאנאל
 י־ש פון באסעס די טיט פארהאנדלונגען

קאגא.
 דער פון האנדלונג טאדנע דאזיגע די

 האט ארגאניזײשאךקאםיטע דער פון זײט
 קאנװעגשאן, גאנצע די יטטוינען געטאכט

 דער פון פארטרעטעוײטאפם נאנצע די
 הײסט, װאס געסט. אלע אויף אין פרעסע

 רעקאטענ־ די אויס יטטרײכט קאטיטע די
 עקזע־ צום לואנװעניטאן דער פזן דאציע
 צו פעדערײ׳טאן דער פון קאונסיל קוטױו

 פאל אין אינטערנעיטאנאל דער העלפען
 אטעריקען די דען האט סטרײל,? א פון

 אוים־ אגדער אן לײבאר אװ פעדערײיטאן
 די העלםען צו אויסער לעבען, אין גאבע

 קעמ־ זײערע אין ארבײטער ארגאניזירטע
 אנשטענ־ אן פאר בעסעדען, א פאר פפע

 אט ניט דען איז און ? לעבען דיגערען
 העלפט צװײטער דער פון פארװארםונג די

 צו װאונק גראבער א רעזאלוציע רער פון
 דארפען זײ אז שיקאגא, פון באסעס די

 די פון סטרײק א פאר האבען טורא ניט
 אינטערגעיטאנאל דער פון טיטגליעדער

 װעט םעדערײשאן די װײל שיקאגא, אין
 םון זײט דער אויױ זײט, זײער אויף זײן
באסעס? די

 האנדלונג דאזיגע די װעהרענד אבעד
 אםת אנװעזעלדע אלע געטאכט האט

 דעלעגא־ אונזער אויף עס האט שטוינען,
 עלעקט־ אן םון װירקונג די :עהאט ציע‘

 אויםגעשפרונ־ איז גלײך קלאפ. רישען
 איז שלעזיגגער (ב. העללער דעלעגאט גען
 גע־ זיר האס עס װען דערבײ, געװען ניט

 אנגעלע־ װיכםיגע דעם. װעגעז האנדעלט
 נעסעטעל־ ניט נאןי דעש אין גענהײטען

 יארה נױ אין לוייאוקטאבער־סטרײק טען
 גאנצע די זײן צו געשטערט איהם האבען

 און קאנױענשאן) דער פון װאןי ערשטע
 דזאט &ראטעסט און צארן פון טאן א אין
 ארגא־ דער םון וחשבון דין געפאדערט ער

 אונער־ איהר םאר לואכױטע ניזאציאנס
 װארט יעדעס האנדלונג. קלעהרליכער

 םע־ שארםער א װי געשניטען, האט זײנס
 זזאט, ער געװיסענס. שולדיגע די סער,

 גאנצע די געהאט באלד זיןי, טטעהטnפא
זײט. זײן אויף קאנװענשאן

 גע־ האט אײנדרוק טיעפערען א נאד
 אויס־ איהר מיט פרידמאן דאלי טאכט

 האט זי װעלכער אין רעדע, געצײכענטער
 אינ־ די קאטפח א פאר װאס געשילדערם,

 שי־ אין אנגעפיהרט האט טערנעשאנאל
 שױיי וױ ;צוריק יאהר פאר א מיט קאגא

 באהאנדעלט זײנען עס טײםליש דערליף
 יציײ דעם פון סטרײקערינם די געװארען

 צױ קאורטס די פון טרײד ווײסט דיעס
 םינ־ אלע וױ ;פאליצײ דער םיט זאטען

 צו פאראײניגט זיד האבעז כחות סטערע
ג ג• ל. ^איגט, ז־'׳ דערשםיקען 4ױנ*א ו

 די י— אויםגעשמען n חאט — אבער
 וואיר־ גארםענט לוידים אינטערנעשאנאל

 און םארניכטען ניט םען קען ױניאן קערם
 צו־ װידער איצט קוםט זי דערװארגען,

 און קאטפף. דעם אויפצוגעהםען ריק
 אויפנענוטען געהט קאטפף דער אז איצט,

 דעי פון קאגװעדטאן די ?ומט װערען,
 און לײבאר אװ פעדערײשאן אטעריקען

 אײנ־ גיט דערםיט קען זי אז ערקלעהרט,
 א םון םאל אין אז הײסט, דאס שטיביען,
 קאונסיל עקז. דער זיף ענטזאגט סטרײק

 קעט־ די געבען צו ל. אװ פ. א. דער פון
 פון װײל — הילף פאראלע זײן פפער

 רעדע קײן גאר איז הילױ פינאנציעלער
 טו — רעזאלוציע דער אין געװען ניט

 פעדערײ־ דער אין דא פיר טוען װאס
 דא, פעדערײשאן די איז װאס צו שאן.?
 אין ארבײטער די העלפען צו ניט אויב

 די עס האט װען זײט ? סטרײקס זײערע
 גלויבעןייאין צו אויפגעהערט פעדערײשאן

 װײזען פיטעל פריעדליכע אויב סטרײקס,
געניגטנד? ניט ארויס זיך

 איז רעדע איהר פון װירקונג די און
 גאט־ פרעזידענט אז יטטארק, אזוי געװען
 ער־ צו נויטיג פאר געפונען האט פערס

 די m רעדע, קירצערער א אין קלעהרען
 מיט געשטאנען איפער איז פעדעדײשאן

 איהרע אלע אין אינטערנעשאנאל דער
 געהאלטען האט אלײן ער אז ;קעטםפע

 יארה, נױ אין צוריח יאהרען מיט רעדע א
 פעדע־ די און זיך האט ער װעלכער אין

 סאלידאריש פאלקאם ערקלעהרט רײשאן
 ארבײטער. די פון פארערונגען די טיס
 איצטי־ דער מיט געיטעהן איז װאס אי,
 :אזא תירוץ דעי איז ? רעזאלוציע גער

 פאר־' ניט איז דעלעגאציע דער פון קײנער
 ארגאניזײשאן־קאמיטע דער פאר געקוטען

 רע־ דערפאר און לאגע, די ערקלעהרען צו
 רעזאלוציע דאזיגע די אז ער, קאטענדירט

 װערען איבערגעגעבען כיאל א נאך זאל
באטראכטען. צו לואמיסע דער צו

 זעהר ג*ײן געוו^ גיט 1אי תירוץ דער
 גארניטטײן דעלעגאט און געראטעגער,

 שיקזאל דעם איבער אז געפאדערט, האט
 די בא^טליסען זאל רעזאלוציע דער פון

 זיך בארײט איז ער אלײן. ק^נװעדט^ן
 דאס אבער איהר. אויף פארלאזען צו

 פאטש גרויסער צו א געװען שוין װאלט
 און ארגאניזײשאךקאמיטע דער פנים אין
 איבערגעגעבען צוריק איז רעזאלוציע די

 װעט װעלכע ל^מיטע, רער צו געװארען
 איבער־ אויס, װײזט עס װי איצט, שוין

 איז זי װי אזוי גאנצען, אין איהר לאזעז
געװארען. ארײנגעגעבען ׳

 װ$ס אלעס, קורצען אין איז ד$ס
 קאנװענשאן. די אויפגעשטורפט האט
 װ$רט דאס געברויכען מיר װירקליך, און,

 א אלס בלויז ניט ״אױפגעשטורמט״
 דריהט ער װײל נאר װארט, שטארקען^

 צושטאנד מאטענטאנעם דעש אויס באטת
 געזעהן האט טען ק$נװענש$ן. דער פון

 געװ^לט מען האט דא אז באשײנפערלאף,
 דעלעגאציע דער שפיצעל א עפעס ^פטאן

 םען אז און ;אינטערנעיטאנאל דער פון
 גרונד, בעסערען קײן געפונען ניט האט
 ;אבי־װ^ס אן ^ונגעכאפט זיר מען האט

 געבען צו אום רעכט, און גוט איז אלעס
 די פאר אז דענקען, װעלכע די, לעסאן א

 ‘ביסעי א איז אײראפא אין סאציאליססען
 ״פר^- םון באצײכנונג די האטעטנע צו

פ$ליטישענס". פעסיאנעלע
 מיס ארוים איז דעלעגאציע אונזער

 מין אזא אויב קאטפף, דעם אט פון עהרע
 צו אנגערופען אזוי פארדיענט האנדלונג

 פאל־ איז זי אז געװיזען, האט זי װערען.
 פ&ליטישענס די פאר געװאקסען ק$םען

 זעלבער דער צו קאנװענש^ן. דער פון
 דעטאנסטרירט קלאר אויך $בער איז צײט

 גאנ־ אלס ק$נװענש$ז, די אז געװארען,
 םון באהערשט ניט אוםן בשום װערט צע,
 'א זזאט זי אז ;פאליטישענס פאר די

 עהרענהאפטיגקײט. פאר חוש שטארקען
 ערנס־ איהר כייט באװיזען זי האט דאס
 צו אויפביערהזאכיקײט טיעפער און טער

 אונזער םון רעדען לײדענשאפטליכע די
 רױ־ ווירקציך איהר מיט און דעלעגאציע,

יערע צו אפל^ז שענדען רײד. ז̂י

קאנװענשאן. דער פון גײסנז דער
 דערבײ, שוין האלטען מיר אז און
 גאנצע די אז זאגעץ, צו װי מיר פיהלען

 פון גיכער באהערשם װערט קאנװענשאן
 רע־ םון װי פארטשריט, םון גײסט דעם

 קאנ־ דעי אויױ זײז דארף פען אקציע.
 וױ צוהערען זיד און צוקוקען און װענשאן

 אויפגענופעז, װערען רעדען פארשיעדענע
 אנדער קײז צו קופעז ניט קען מען און

 םיט־ אלע איײו* ?וקענדיג ניט אז שלוס,
 דעם דערשטיקען און פארדאפען צו. לען

 דוו־ןד ד$ך זיף ער ברעכט גײסט, נײעם
 די םון הערצעי אין מוחות די אין װעג א

 קאנװעגשאן. דער םון דעלעגאטעז מײסטע
שארודראדיקאלע די םײסםענס זײגזנן עס

 אױפתנוםעז וועויען ומנלכע געראנקען,
באגײסטעחנו^ גרעםטער דער םים

 דאזיגער דער םון גרונד דעם אויף און
 גע- סיר װאלםען אונזערער בעאבאכטונג

 פע־ דער פון פיהרער די װארנען װאלט
 װאס געםאהר, גרויםער א םון דערײשאן

 אט דעםאראליזירען צײט דער םיט ?ען
 ניט װיל װאס געמיטליכיוײט, זיסע די

 אז אײנדרוק, דעם פאכען װי אנדערש,
 דיעזער אין גוט און װאויל איז אלעס

װעלטען. אלע פון בעסטער
 די פון געפאהר די דא םײנען פיר

 ׳ענגלאנד, םון דעלעגײטס״ ״פראטוירנאל
 קאנװענ־ דער צו געשיקט װערען װאס
 ענגלישע בײדע זײנען יאהר דאס שאן.

 זײ און לינק, שטארק דוקא דעלעגאטען
ט דאם זיף האבען  אויסצױ געשעהפט ני
 באנפיעלד, מים דעלעגאט, אײן זאגען.

 רערע, שארפע װירקליף א געהאלסען האט
 אין געװע; איז װעלכער םון װארם יעדעס

 פעדריײסאן־ דער צו געגענזאץ שטארקען
 איה־ װארט יעדעס דאך, און פאליסי.

 װירקונג, פעכטיגע א געהאט האט רער
 געװארען * אויפגענוםען איז רעדע איהר
 ענטוזיאס- דער פיט נרעסטער, דער פיט

 זיך לאזט עס און אװאציע, טישסטער
 עטליכע נאןי מיט אז גלויבען, שטארק
 געשעדיגט שטארק קען רעדען אזעלכע

פעדערײשאן... דער פון פאראל די װערען
פאל, דער געװעז אויך איז זעלבע דאס

 די געװארען צוגעלאזען זײנען עס װען
 אסס׳ן ״פראסעקטױו דער פון פארטרעטער

ען/ און םאלדאטען די פון אז ר ט א  אונ״ פ
 געהאל״ האבען ״סאלדזשער־באיעס״ זערע
 װען רעדען. דאדיקאלע שארפע זעהר סען
 פראגראש, זײער ערקלעהרט האבען זײ

 פארקיר־ די איז װעלכען פון פונקט אײן
 דער פאר און ארבײטם־צײט דער םון צונג

 אר־ זעקס־שטונדיגען א פון אײנפיהדונג
 פפש קאנװענשאן ״די האט בײטס־טא:,

באגײםטערונג. פון זיך ;עװיענט
םראפױ. איצס איו דאדיקאליזם דער

 פארזיכטיגקײט פראקטישע געלאסענע, די
 עס דיסקרעריטירט. שטארק הפנים איז

 מיט פאכען דאס פיעל ניט אויך העלפט
 דער פון פיהרער די װירקליף, פלעג. דער

 ניט נאר זײנען זײ אויב פעדערײשאן,
 אײגענע זײערע אין צופיעל אײנגעגלויבט

 פיעל מסתםא האבען אײנרײדענישען,
 ?אנװענ־ איצטיגער דער פון געלערענט

 נעלערענס, האבען םוזען װעלען זײ שאן.
*ןעזי אין ארבײטער, די צװישען אז  י

תר גאנץ א הערשט הערצער, און טוחות  ני
 װעלען זײ װעלכען מיט גײסט א גײסט,

 -yp זײ װעלכען און רעכענען, מוזען זיך
 ארײן דזקלע כח אין אװעסשיקען ניט נען

 װע־ זײ אויב זידעל־װערטער, שװערע מיט
 די װײטער אױף אויף בלײבען װעלען לען

 גרויסע די פון װעג־װײזער די און פיהרער
ארבײמער־כיאסען.

True translation filed with the 
Postmaster at New Y&rk City on 
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 קאםפליםענט גיט־וױלענדיגער 8
*באלשעװיזם. פאר׳ן

נאטיר־ שטעהט, גאכיפערס פעמועל
 אין אז פארדאכט, יעדען אויםער ליך,
 זײן, ער זאל ביער פאר אגיטאציע זײן

 ברױערײ די פון אונטערגעקויפט חלײה,
 װעס שונא ערגסטער זײן אי״נטערעסען.

 דעם חוץ א זאגען. ניט איהם אויף עס
 ארגוטענ־ גוטע גאנץ װירקליף דא זײנען

 ביער־גזרה נארישער דער אט גענען טען
 א.ן געענדיגט, איז טלחטה די אז איצם,

 אײנ־ װעגען םראגע קײן ניט איז עס ױען
 אנדערע אדער קארן ביסעל א צושפארען

 םא־ צו אום נויטינ, זיינען װאס תבואות,
 ביםעל ארבייטער׳ס דעם ביער, כען

 באשערם איז אײנעם אז אבעד טשתה.
 אט אלץ אין ער זעהט פיקס, אידעע אן
 אויך עס האט אזוי און אירעע, דאזיגע די

נאפי־ פרעזידענט אונזער םיט פאסירס
 דעם, פון פארטײדיגונג זײן אין פערס. ^

 ביער פון ^פשאםונג די םאר געזעץ דער אז
 ארטיקעל אן אין סײ דזשוליי, טען1 דעם
 דעם אויױ םיי און מעגעזין, מעקליורס אין

 ־וױרלר איז קאנװענשאן, דער אויף פלאר
 א םארדיענט און כאראקטעריסםיש ליף

 אל־ אין כאטש זייט, אונזער פון װארט
 אײנשטי־ םאלשטענדיג טיר זײנען געפיין

 דער װי פראגע, דער אין איהם פיט פיג
 אונ״ אין באטערקט געוױס עס האט לעזער
 אונזערע םון אײנעם צו ענטפער אן זערעז

 נוגיער פאריגען א אין ?ארעספ^נדענטען
v ״גערעכטיגקײט״,

 אײגע אז גלויבמ, גאפפערם סעפועל
 אין באלשעװיזם םון אורזאכען די פון

 האט צאר דער װאס דאס, איז רוסלאנד
... '.“״װאדקא אפגעשאפט

פאר זוןורט ארנוםעם דער איז אט י

enytf ביער מון *פשאפונג דער מגען:
ױ ״עם ידער דעכפ »ז » ניט י

 םיר *י פראגע, א נים יייז עס ‘♦וונרזיכט.
 םרינקען דעם ןיו ניש אדער מסבים זײנען

ײן איז ד#ס ניער. פון ארבײטער׳ס) (דעם ז
געװאוינחײם.

 מעג־ א פארגדואלדיגש איהר זוען ״און
? דאן פאסירש װאס גאװאוינחײש, שענ׳ם

 אונ־ און צודודערש איחם מאכש ״איהו־
 געװאויג־ אײן פדן צועשערען ^אס רודזיג.

 בע- איחר און אנדזדזנ. אויך גוששערש הײש
 גע־ איצש ביז איז װאס מענש, דער אז ׳פי:ש
 ה>ןש ער װי ארבײשען, צו צולוריעדען װען

 אתיים ביינאבש געהן «ר איצט, ביז געארנײש
 אונרוהיג װערש לייענען, אדער רײדען און
אוגצופריעדען. און

 לײענעז׳ א-*ז אװעקזעצעז זיך ״אניגצאט
 ער טרעפש דאיש גאס. אין ארויס ע*־ געהט

 אךן אונרוהיג אזוי םונקש מענשען, אנדעי־ע
 קומען עס װען און ער, װי אונצופײעדען,

 קרױודעס, געגעגזײטיגע זײערע רײבונג אין
מאל, מאננעס און, םונקען, ארויס קוםען
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 ערשײנונגען, ע ל א ם ר א נ ליכע,
 םון באטראכט זײ װערען איצט װעהרענד

 אויםצו־ פאראינטערעסירט זײנען װאם די
 ע־ ג א אלס ארדנונג אלטע די האלטען

ר. ה א ם
געפאהר, א באמת זײנען זײ און

 דעם צוטרײסעלט האט מלחמר. די װײל
 מעכאניזם. געעזלשאפטליכען גאנצען

 רײדען ניט באמת איצט שוין קען מען
 ארדנונג״, ״עקזיסטירענדער דער װעגען

 קײן ניטא פאקטיש איצט איז עס װײל
 דער אויף ארדנונג שטאנדהאפטיגע

 װע־ רײדען בלויז איצט קען כיען װעלט.
 װאס ארדנונג ר ע ט ל א דער גען

 דעי װעגען און אפ צוביסלעך שטארבט
ר ע ײ  צו־ פארנעפט װאס ארדנונג, נ

 אט אלטער. דער םון פלאץ דעם ביס^אף
 דער אין אלטער דער פון איבערגאנג דעם

 געגע־ נאטען א טען האט ארדנונג נײער
 פעריאד/ ״רעק$נססווקציא:ס אלס בען

 די איבערבױען. םון פעריאד דער אדער
 די זײנען רעסאנסטרוקצי^נס־פראבלעמען

 מיט פארבונדען זײנען װאס פראבלעטען
פעריאד. דעם אט

 אז איצט, גלויבען װאס די צוױשען
 גאנצער דער װען געקוםען איז צײמ די

 איבערגע־ דארף בנין געזעלשאםטליכער
 סאציאליס־ בלויז גיט זײנען װערען בויט
 נאר שאטירונגען, און פינים אלע םון טען

 איײ אםילו און ליבעראלען די םון סף א
 זײ קאפיטאליסטען. גרויסע די פון ניגע

 כאראיך דעם װעגען םאנאנדער זיך געהען
 נײער דער םאר פונדאמענט דעם פון טער

 נײע די כדי אז דיינקען, מאנכע געבײדע.
ת ײ עב  נויטיג איז מױם א האבען זאא ג

 םונ־ נײעם א אנפאנג םון אװעחצולײגען
 דער םון זײנען װידער אנדערע דאםענט.
 דעם אויף בויען קען מען אז מײנונג,

 דארף מען אז אבער םונדאמענט, אלטען
 אין םארשטארסעז בלויז םונדאםענט דעם

 דא נאף איז עס אבער םלעצער. געװיסע
 געזעל־ אונזער אין טייל היבשער גאנץ א

 — אמעריהא אין הויפטזעכליך — שאפט
 איז װאס אלץ צו םײנדליף איז װעלכער

 נאר ניט מען געפינט עלעמענט דעם נײ.
 דער אין זאטע און צוםרידענע די צוױשען

 צװײ אםילו נאר געעזלשאפט, איצטיגער
 און לײט ױניאן קאנסערװאטיװע די שען

 אבער האבען מעגשען די םיהרער. זײערע
 גלײר פאקטען די קוחען צו ניט טבע א

 כל סוח װעלען זײ אבער אויגען, די אין
 פון םאכט דער דורף שכל צום קומען םוף

אומשטענדען. די
פאל־ די אין און ארטיקעל דעם אין

ארומרײדען פרובירען מיר װעלען גענדע

 : שױן האבען װעאכע אוסשטענדען, די אט
 < סא• גרויסע ברײנגען מוזען און געבראכט

- װעאט*'-• דער אויה ענדערונגען ציאלע
 אױןי אנװײזעז פרובירען װעלען מיר

j האבען װאס איבלען סאציאלע גרויסע די 
 םון װעלט דער אויף אנגעזאמעלט זיף |

 םאר- איצט זײנען װעלכע און פריהער
 בא״ פראבאעסען די אט געװארען. שארםט

 1געזעלשאםםליכע דעם שוין שעםםיגען
 I’ באשעס״ מעהר נאד איהם װעלען און מח

 | װעט עס און צו?ונפט דער אין טיגען
 I בא״ שױן זיןי זײ םיט כדאי זײן דעריבער

קענען.
 טענשען סף א האבען אנפאנג פון

 די אט אז געװאוסט, װעלט דער אין
 װערען געלײזט הענען װעלען פראבלעניען

 איז האםנונג די אופן. פרידליכען א אויף
 | דעם פון געװארען פארשטא־קט כך א

 איהר און אטעריקא װאס אידעאליזם
 i האבען װילסאן, װאודראו פרעזידענט,

 האפ* די מלחטה. דער אין ארײנגעבראכט
 2 איחנא״ װילסאן׳ס פרעזידענט אויף נונג
 לעצ־ איז װעלט דער אויף אײנפלוס לען

 דאס אבער געװאיען, שװאכער טענס
 i רעקאנסטרוחציאנס־ די אז ניט, מײנט

 װע־ פארבײגעגאנגען הענען פראבלעמען
 דארםען זײ װעט געזעלשאפט די רען.

 * מיט צי גוטען, םיט צי פארענטפערען,
בײזען.

פראבלעםען, אלע םון פראבלעם די
פראגע. עקאנאמישע די איצט איז

 א אויס ברעכם עס װאו איבעראל
 זײן עס זאל סטרײק־באװעגונג, גרויסע

ענג״ אין םראנקרײך, אין צי קענעדע, אין
 ״־ זי״ איהר װעט דײםשלאנד, אין צי לאנד ‘

 סון אורזאכע הויפט די אז געםינען, כער
 יתרות דער איז אונצוםרידעגהײט דער
 םון נױטװענדיגקײטען. לעבענס אויף
 '1 גע״ אײן מען הערט װעלט גאנצער דער

 / אוי̂ן יקרות א איז עס יקרות. — שרײ
 I יהרות א קלײדער, אויף יקרות א שפײז,

דירות. אויף
 גאר איז יקרות פון פראבלעם די אז

 ליײ דאס ערנסטע, א גאר און שװערע א
 נאר איז חסרון דער ניט. קײנער קענם
 נעהמען מענשען װעניג זעהר װאם דער,
 אמת׳ע די אויסצוגעםינען מיה די זיף

 שרעלוליכען איצטיגען דעם פון אורזאכען
 וױ־ װײסען װאס די אלע ניט און ילורות

 פאר רפואה ריכטיגע די אנגעבען לען
, דאס ניט פשוט זײ זיך לוינט עס איהם.

 . געשעדיגט װאלט דאס װײל טאן, צו
 הערט װען ניט װען אינטערעסען. זײערע

 אן מיט אתיסקוטען אימיצען יא כ׳ען
 םאר־ װערט חול זײן אבער װארט, אטת

 צײטונ־ גרויסע די מדבר. א אין װי לארען
 גרױסען םון געלײענט װערען װעלכע גען,

 פא־ די געװעהליף. עס םארשװײגען עולם,
 װעגען רײדען שטאאטסלײט און ליטיקער

 זײ מויל. האלבען א מיט געװעהנליף דעם
טײנען, זײ שטרויס־פאליטיק. א שפיעלען

 אויגען די צומאכען װעלען זײ װען אז
 זײ געפאהר די װעט געפאהר דער םאר
 דאס, אבעד פארבײגעהן. זײ און זעהן ניט

 אויב העלפען. ניט װעט זיןי, פארשטעהט
 װירקען געקענט האט פאליטיח די אט

 אבער זי װעט צוריח, יאהר עטליכע מייט
 װעלט די װען איצט, גילטען קעגען ניט
?אלעע. דער פון ארויס איז

 געזעל־ דער איז מלחמה דער פאר
 - גענוג, קראנה געװען ?ערפער שאפטליכער

 זיף האבען מענשען מערסטע די אבער
 קראנקען צום צוגעװאוינט שטארס אזוי

 ער אז געמײנט האבען זײ אז צושטאנד,
 לעבען אבער איצס ל. א מ ר א נ איז
 א געקוטען איז עם ?ריזים. א איבער מיר

 ארגאניזא־ געזעלשאםטליכע די אז צײט,
 אדער װערען, נעזונט ענטװעדער זאל ציע

אױםלײזען. זיך זאל זי

: אױסגעדריקט זיף האט אימיצער
 איצט הענגט געשיכםע דער פון גאנג דער
 די אזוי װי דעם, פון אפ פיעל ג$ר

 זיך װעלען םאליטיקער און שטאאטסלײט
 רעקאנסטרוקציאנס די אויף אפרופען

פראבלעטען.
 באהויפטונג דער אט פון אטת דער

 עס קלאר. טעהר אלץ װײטער װאס װערמ
 גרוי־ דער אז ניט, צװײפעל קײן גאר איז

 אומ־ רעװ^לוציאנערער דער פון טײל סער
 דער־ זיך נעםט װעלט דער אויף רוהיגקײס

 פאליסי־ און שטאאטסלײט די װאס פון,
 די איבערצובויען אנשטאט האבען, קער

 גענומען זיף ארדנונג, געעזלשאפטליכע
 פריהערדיגען איהר צו צוריקברענגען זי

 פעהלערען. איהרע אלע פיט צושםאנד
 פרע־ זײער און רעאקציאנערען די פעגען

 די אז שרײענדיג, װערען הײזעריג םע
 ארויסגערױ קינסטליך זוערען אומרוהען

 ״באלשע־ אגענטען״, ״דײטשע פון פען
 עלעמענסעך, ״פארברעכערישע װיקעס״,

 אלץ פאקט דער װעט װײטער, אזוי און
 דער פון גרונד־װארצעל דער אז בלײבען,

 אוםצזפרי־ די איז' װעלט־אומרוהיגקײט
 פראלע־ מאסען ברײטע די פון דענהײט
 יע־ אנערקענען כיוז פאקט דעם סאריעד.

 ?וראזש דעם נאר האט װאס אײנער דער
אויגען. די אין גלײף פאקטען די קוקען צו

 דער םון װיר?ונג פסיכאלאגישע די
 איצטיגען דעם אוי^ רעװאלוציע רוסישער

 רער אויױ צושטאנד רעװאלוציאנערען
 אבער גרויס, אונגעהײער געװען איז װעלט

 אז באהויפטען צו פאלש געװען װאלט עס
 די געשאפען האט דעװאלוציע רוסישע די

 רעװאלוציע רוסישע די אוכ׳צופרידענהײט.
 ער- עלעמענטען אוסצופרידענע די האט

 א האפוגגען, נײע געגעבען זײ מונטערט,
 אומצופרידענ־ די קאמף; צום חשה נײעם
 םון פאטער דעד געװען איז װעלכע הײט,

 האט זעלבסט, רעװאלוציע רוסישער דער
 געװען איז זי אױןי. פריהעל געהערשט

 יע־ העולם. סדר אינ׳ם אײנגעװארצעלט
 מן נאף געדענחט מעגש ערװאקסענער דער

 דער םאר און מלחמה דער פאר אז הסתם,
 פרא־ פאמעקוכיען אויף זײנען רעװאלוציע

 און אומרוהען סטרײקס, און טעסטען
 נאר איז אונטערשיעד דער אויפשטאנדען.

 מען וזאט מלחמה דער פאר װאס דער,
געװעהנ־ גאנץ אלס אנגענומען דאס אט

 גרויב איך אדן זא-ען, געהערש האב ״איך
 באײשעױיקעס די ישון געבורש די אז ׳עס

 שעד־ םרינקען. סארװערען דאס פון שטאמט
 האש זי געװען, איז װאדקא די װי ׳ליך

 אן געפינען צו בויער דעם געהאלפען אנעי
 אײנשאניג־ ששוםפיגער דער אין עגדעי־ונג

 האש װאדקא די אד»ן לעבען. זײן פון קײש
 דעם און פיין, און םראבעל בלויז געפונען ער

 ^ען ער װאם ׳ד>ןם ארוגטערצורײסעז ןןאונש
 ליגש הײגש און אויסבויען. צ:ריק נים

געפײניגטע. און בלוםעגדע א רוסלאנד
 צו פרײז גרויסער צו א געװען איז ״דאם

באצאהלען.״
 מײנען עס קען װערטער אנדערע אין

 איז רוסלאנד װי לאנג אזוי :אט־װאס
 האט בראנפען, םון פאר׳שיכור׳ט געװל)

 געדײהעט דעספאטיזם פארפלוכטער דער
 געצויגען דעם פון האט און געבליהט, אין
 איער שנעצ אזױ כיאכט. רורא׳דיגע זײן
 צו אױפגעהעדמ האט רוסייאנד װי

 ר, ע ט כ י נ געװארען איז און שנור׳ען,
 באל־ דער רעזולטאט, אלס געסוטען, איז

 אויסניכ־ די אז הײסט, דאס שעװיזם.
 האט מוזשיק רוסישען דעם פון טערונג

 רוסלאנד. אין באלשעװיזם דעם געבראכט
 גרעסטער דער ניט װירהליןי דאם איז

 זײ ? באלשעװיזם פאר׳ן יואטפלימענט
 הומט װאם געזעלשאפט־סיסטעם, א כער,

 אויס־ װערט פאלה א װאס פאקט, דעם פון
 בא־ צום קוטט פאל? א װאס נעגיבטערט,
 קען פײז, און צרות זײנע פון װאוסטזײן

 װען אפילו שלעכטע, זעהר קײן זײן ניט
 פאסירוג־ פארקוטען מוזען זאלען דערבײ

 װאל־ מיר װעלכע ערשײנונגען, אין נען
 ניט זאלען זײ אז געװאלט, בעטער טען
 גאמפערס, זזאם אופן אזא אויף אט זײן.
 שעהנסטען דעם געגעבען װילענדיג, ניט

 באלשע־ פארהאסטען דעם קאניפליניענט
װיזם.

 איײ װען פאר, געװעהנליך ?וכיט דאס
 פיינד* שטארקער א פון באזעסען איז נער

 איז, עס װעמען צו .ליעבע אדער שאפט
 אונ־ שוין איז עס װאס־עס־איז. צו אדער

 ארײנ־ ער זאל אלץ אין אז פארטײדליןי,
 געליעבטען אדער פארהאםםען, זײן ציהען

 פאר קומען דערבײ און נעגענשטאנד.
 ?ור־ אזא און קוריאזען. טאדנע גאד
גאפפערס. מיט פאסירט האט יאז

 דער פאר ארגומענטאציע זײן אין
 פרעזידענט האם ביער פאר ?אנװענשאז

 איז אײגענטליר אז ערקלעהרט, נאמפערס
 אונזין. אן פראהיבישאךביזנעס גאנצע די
 אז ;ניט פארװעהרם פארװעהרונג די אז

 אין געװארען באװיזען איז עס װי לויט
 פאר־ גאר שיכרות זיף האט רוסלאנד,

 ״װאדהא״ געגען אוקאז דער זײט טעהרט
 גאמ־ און געװארען. ארויסגעגעבען איז

 אז געמערקט, ניט גאר האט אלײן פערם
 װארפם באהויפטונג לעצטע דאזיגע די

 דער אז השערה, די אום גאנצען אין דאך
 ניכ־ פון רעזולטאט א איז באלשעװיזם

 געגעז געזעץ דער אויב װײל טערקײט,
 װירהונג, ר,ײן געהאט ניט האט ױאדקא

 ניכטער ניט קײנמאל רוסלאנד דאר איז
געװארען.
 דער אורחא. אגב אבער איז דאס

 אונזער אין אז איז, זאף דער פון ידת
 אנריה־ ניט איהר קענמ צײט איצטיגער

 װי זײן זי כיע: פראגע, א אירגענד רען
 ארײנגע־ ניט זאל עס 1או אונשולדיג,

 ברע־ סאםע די ויכוח א איז װערעז שלעפט
 די ;צײט אונזער פון פראגע נענדיגסטע

 ־אונ־ אין ענדערונג געװאלדיגע גרויסע,
װעבען. אין זיך האלט װאס יעבען, זעי

 םארטײ־ שטארקע א ענטהאלטען האט *י
 װאס פאר און דעײאקראטיע, פאר דיגונג

 מיט מלחמה. דער אין ארײן זײנען מיר
 געזאגט, וזאט ער װאס דעם, םון פיעלעס

 כאטש זײן, אײנפארשטאנדען מען קען
 װעלען מיר גרענעצען. געװיסע אין נאר
 װע־ מיר װען צוריקקעהרען, דעם צו זיך
 הויפט־ארגומענטען זײנע איבערגעבען לען

 אנװײזען, װעלען און דעמאקראטיע פאר
 צו־ געהן איהם מיט ?ען מען װײט װי

 אונזע־ זיף צושײדען עס װאו און זאטען
װעגען. רע

 :פונהט דעם װעגען אויך זעלבע דאס
 קרי־ שארף האט ער זועלכען באלשעװיזם,

 װי כאטש, רעכט, פולען מיט און טיקירט,
 װילמיט אדער ניט ער זעהט שײנט, עם

 מעדאל. פון זײט צװײטע די אויף זעהן
 ער איז מוני פון אבער פונקט דעם אין

 צװײטען פאר.א פרײ און פראנח ארויס
 אז ערקלעהרענדיג, טוני׳ן, פאר טרײעל
 נאף אויסגעפונען האט מען װאס אלעס,
 פאראורטײלט שוין איז מוני װי דעם,

 א ארויס ךופט סויט, צום געװארען
 גע־ האט מוני אױב צוױיפעל, יטטארקען

 האט ער טרײעל. עהרליכען אן קראגען
 האט רעניערונג די אז ערקלעהרט, אויך

 דעמ, פאר שםאר^געארבײם איצט ביז
 טוני אז איצט, אויך נאף ארבײט און
 איז ער סרײעל. נייעם א קריגען זאל

 בא־ דער גענען ענטיטידען ארויס אבער
 פאר דזשענעראל־סטרײס א פון װעגונג

דעם.
 אװ סעקרעטערי דער אז נאטירליך,

 ער־ אז טיט אלײן ארויס ?וכיט לײבאר
 מוני אז דערבײ, האלט עס אז תלעהרונג,

 דזשע־ די םוז טרײעל נײעם א הריגען זאל
 א'יפ־ צײט א פאר סטרײל־אידעע נעראל

 ניט דאך האט מען װערען. געגעבען
 דעי פטדײה. לשם סטיײהעז צז בדעה

 טוני אז נאר, דאף פאצװעקט םטרײק
אױב און טרײעל, סייעם קריגזגך^ זאל

 א אהן ווערען אויםגעפיהרט קען דאס
 ואדרבה. אדרבה איז סטרײק, דזשענעראל

 ז$ל רעגיערונג די אז זײן, זאל אבער װי
 עי־ קנאפען אזא הינזיכט דער אין ה$בען
 לויט ? דאן װ$ס — איצט ביז זוי פאלג,

 לײב^ור, אװ סעקרעטערי םון םײגונג דער
 קײנמאל םטרײה דזשענעראל דער איז
 :פראגע א זיך שטעלט אבער גוט. ניט

 װא־ אנדער אן ארבײטער די דען האבען
 שיק־ זײן צו מוני׳ן איבערלאזען און ? פע

 לעבעדיגערהײד, באגראבען װערען צו זאל
 אזוי ניט ניט, אויך דאף זײ קענען דאס

 צוליעב צוליעב^זיד, װי מוני׳ן צוליעב
 שיק־ אזא פון זיכערהײם אײגענער זײער
 מוני'|. מים געטראפען האט עס װי זאל,
? טאן צו איז זשע װאס

 לײי אװ סעקרעטערי האט דעם אויף
 דער־ און געענטפערט, ניט װילסאן באר
די ניט רעדע זײן האם פאר ט'  גע־ געטא;

װירקגנג. װינשטע
 א פאר װאס ניט נאןי װײסען פיר
 אננעהמען וועט קאנװעגשאן די באשלוס

 דערצו נאף איז עס מוני־פאל. דעם אין
 פאר־ אבער װעט פראגע די געקוטען. ניט

 גע־ כיוזען װעט באשלוס א און סופען,
 אויב אונז, שײגט עס און װערען, פאסט

 הער־ דעם אין טעות קײן ניט האבען כײר
 אז קאנװענשאן, דער פון גײסט שענדען

 זײן, מוזען װעט זײן, װעס באשלוס ד^ד
 ארוים־ זיןי װעט רעגיערונג די אויב אז

 איצט ביז װי ערפאלגרײןי אזוי װײזען
 פארלאנג דעם פון אויספיהרונג דער אין
 נאנצער דער םון יא, לאנד, גאנצען פון

 הרי־ זאלען בילינגס און פוני אז װעלט,
 ארבײ־ די װעלען פראצעס, נײעם א גען

 םון ארבײטער ארגאניזירטע די #טער
 ברירה אנדער חײן האבען ניט אביעריהא,

 אײנציגע זײער הילף צו נעהפען צו װי
 דזשענעראל־םטיײל א דרוך און װאפע,

 קרבנות די םאר גע,תנכטיגלױיט פועל׳ען
ױטטי^דסיסםע^ ?אררופטער א פון

 םאױטײשאן די פאר װיכטע
קאמיטעס

 אר־ גוטער דער פאר אנערקע;ןנג אייס
 קאמיטים, סאניטײשאן אונזערע פון בײט
 קאנטראל סאניטארי אויח באארד די װעט

 פרײם מ. ג. דר. פון אױפזיכט דער אוגטער
 דעם זונטאנ, אױטיננ אן זײ פאר נעבען

דזשון. םען29
 װאלד אין געגרײט זײן װעט לאנטש

 צוקונםטײ דער װעגען קאנפערענץ א און
 קאטיטעס אונזערע פון מעטינקײט גער

־ װערען. אפגעהאלטען נאכהער װעט
 קא• די זיד זאלען אײנצעלהײטען פאד

 עליזאבעט מיסס צו װענדען פיטעס
 לײך1לםאנכאןנ אדער שבת זאנאװיטש,

 3סא;יטו>ר אוו באסרד :אדבײט דער נאך
S קאנטראל, i 1י ין 1ג סמווער, ױניאן ^ .

 םעהחך און מונײאנגעלעגענהײמ די
 דױל־ ב• דזשײמם לײבאר אװ מערי

סאן׳םרעדע. :
 געוועז עם איז פונהטען מאגכע אין

ו חוח^ הורכגעםראכםע אםת אן 4גוכ» *



 ניט נ*ך *יז *ר .trtv וזעויען צו ן *
 אלם• מצרען צו tv הויבט ער אבער אלם,

 געפיח* דאצו אט באשםעהמ װ*ס איץ
ד זאגט דעם, אין ניט *לם? ווערען םון  מ

ש װאם געט,  ער אז דערזעהט, דערסענ
 איז שפרונג אזא מאבען ניט שױן ה$ן

 גע־ זיןי ה*ט ער בעת םריהער, װי װאסער
 װאס דעם, אין נים אױןי שווימען. ל$זען

 ער־ פון מעהר ניט זיך פארליעבט ער
 װע־ פון גקפיהל דאם אױגענבליק. שטען

 יאחר״ פינף־אוךדרײםיג צו יןוםט אלט רען
 אז אײנזעהן, מענש דער נעםט דאן װײל
 ניט ן, ע ט נ י ה פון איז אעבען ד$ס

םריהער האט ער וױ ס, י ו א ר * פ
 דאס אז פיהלען, נעכט ער געהאלטען.־

 ער האט ־וױכטעסטע, דאס און גרעסטע
ן י ו אפנעטאן. ש
 איז מײנונג בענעטס אז זיי;, האן

 אויןי מען ?אן שול־ביכער אין ריכטיג.
 מענש א װי לאנג, אזוי כלל: א געפינען

 דאס טאן נאןי ל ע ו ו ״איף זאגט:
 דאס און דאס נאך װעל איף ,Dtp און

 מאכט עס ױננ, נאך ער איז דערגרײכעף,
 שוין האט ער זומערען װיפיעל אויס ניט

 מענש דער אבער הויבט קוים אפגעלעבט.
 דאס און דאם ה$»ב ״איף זאגען: צו אן

 דאס און דאס האב איך ז, * ט ע ג
 אלט, שוין ער איז ט, כ י י ר ג ר ע ד

 די איז עס <$צײן װי אױם, ניט פאכט עס
 פאקםיש ה*ט ער װ*ס פריהלינגען צאהל
דורכגעםאכט. שוין

 אי פילאזאםיע, בענעטס אי אבער
 גע־ איז שול־ביכער םון םילאזאםיע די

 ע כ י ל נ ה ע ו ו ע ג פאר םײגט
מענשען.

 געװען אבער איז װהיטמאן װאלט
 אלגעםײנע מענש. ניט־געװעהנליכער א
 גע־ ניט איהם פאר זײנען ם י ל ל כ

מאסגעבענד. װען
 ער- האם יאהר זעקס־און־דרײסיג צו

 לעבען, זײן איבערבײטען גענוטעז זיף
 האט ער און םעטיגקייט, גײםטיגע זײן

! אויסגעפיחרט
אנדערש. שרײבען געגופען האט ער

 גע־ האט נשמה אײגענע זײן װי אזױ,
 אויפ׳ן האט ער באפוילען. ןאו פ^דערט

 כללים. פאעטישע ,אלע געװארפען װיגט
 אנגע־ אלע געשיקט טײוועל צום האם ער

 װאס ׳דעם װעגען באגריפען נופענע
 גע־ האט ער אנטהאלטעז. דאר̂ן פאעזיע

 ׳ריםם דעם לויט םרײ, שרייבען נומען
 און זעל זײן פיז געזאנג אינעדליכען דעם

 קערפערליך זיין וואס אויױ ׳אלץ װעגען
 אפגע־ נאר זיך האט אויג גײסטינ און

שטעלט.

 האם ער tv ,און צרגער, םאל א וראס
 בלזם ױם^וײז tnt עס אויב מורא שםאמן

נים. אבער דאס זאגט ער — םאתיטםונג.
 פיהל איך ניט... גאר איך... איך.. —

 װעל טאנ־צװײ, א נאר בעסער... סעלpא
 ... אראפנעהן קענען םסתסא שױן איך

 כשעת קוקס און אדױס, ער שסאםעלט
 סין א מים םעע דער אויף איהר מעשה
 טאן געהם א רארםען זיך םע׳ם — נתםזז.

«... לאד שטיקעל v םאכען עפעס איז
פ אויפ׳ן ב׳ ױי  זיך באװײזט נעזיכט ו

םרעהלימןײט. א וועדטער זײנע םון
 װינ־ — ! עולם של רבונו הלואי —

 בשורה דער סיט צוםרידען און זי, שעוועט
 כדט גאך ארבײט דער צו ?יך זי נעהסם

 אר־ אזעלכע טהוט זי ענערניע. מעהדער
 מאל קײז גאר זײ האט ער װאס בײטעז,

 אלטע אפ זוכט זי געםאץ. ניט קראם איז
 פון שוין לינען װאס סדזודות םארלענטע

 די איום. שטױבט פוצט, זי און יאהרעז,
 גאד — נייע. א װעדט ער, זעהם קראם,

דערקענמן. צום נים
 .ארביײ פאד דיר נעפינסטו װאס —

 — אױסהאלטען ניט ער קען — ? ממז
גױ ניט א וױ אזױ ארום קריכסטו װאס
!... ? טער

 איז דאס אז אויס: זיך זױיזט איהם
 פאד״ ער אז פארשטעהם זי װײל דערפאר,

 זיך האט זי און קאליקע, א שויז בלײבט
 איז זי פאדלאזען. צו װעסען אױף גיט

הבית׳םע. בעל גאנצע די נאנצען אין שדיז
? זאגען דיר וועל איך וױיסטוזואס —

 שםוב אץ ארײנםיהרען גאר דיד װעל איך
אין אוועק בעסער זיך לצג און ארײז

m צו פארשפארעץ דיך וחגס m, ן »
§יספאוײיק״ סײן דרעהען נים סיר װעסט

 קאטצאן. טאראוטגלייזטער דער
 y& אייטט װאם פראטעסטירעז: נעבאך

 נעחסצן איהם מען וועט אזױ, גלאמ אם
W געשעםם, םה ארויספיחרען. און &rm 

 . אינ*• אן זױ אזױ ׳עס הײםט ווארפען,
 i« אבצר װײסם ער — פצדד. דיענםען

 fe w נאר עד װעט פראםעסטירען מיט׳ן
מאכעז״
I םיהד איך... איך... — f t w  t o׳ 
 —5v5t־־tvd דעם אז ער נעהמט — *רײז!

ד צוזעהז♦.. ניט איך לאם אבי ם v?p א  ני
 ױמ~♦ איר קעז ארבײטעז, דײנע צױןוקען

 v^ltrnv םיס די פױס און אראפ קאפ מים׳ז
«... קאפויר אלץ —

;t צו צו געהט םדוי די װען אוץ  JOtru 
 ז ארי^נצופיוד ארעם אתםער׳ן איהם נעהמט

 דערפימ^ן^ ער און ארײן, הױז אין רען
f נעכע? הענט שמאדקע #פעסםע איהחג  VTt 
 * דער ^v ארױף פעשה בשעת איהש קופט

r פאדגיםטונג בלוט אזיב פחשבה: v ם  ני
 * <יט, צר װײסט זיכעד מױף אנשטעקענד,

I ׳כמתר זיך ער איז שכל פי על אבער  m 
M זײז ניט עס זאל זואס פאר ׳יא pVrav 

! אגשטעקענד געװיס ? קענד
£ טרליצט איהר, אן זיך טוליעט ער און

ת םעססער^ אוץ שטארקער אפאל װאס זיך
םץ־ מוז איך פארשטעהסט, דו —

 םץ• נעחם אט אנשפארען, בעסער’ דיר
 סייז האב אזוי... אט ארום... אס־א־דא

 !.-•*;/ אנשט^סעז ניט זיך װעסם ניט, פורא
א ^־ א ם־ אמ• יא, יא, דיד! איך זאג א

(עיצעחלוננ).
םראאאהן ם. ט.ץ ש

 דעם פון געבורמסםאג חוגדערםםםען *ום
=n ך== »אעט פםעריקאנעם גרויסען|

גל«נץ. א. םון
 פארהאסם. און אויסגעלאכט איהם

 שוין איהם מען האט ן ע ר י ר א נ ג י א
געקעגמ. ניט אבע

 וױכםיגסטע. דאס איז דאס און
ן ע צ ע ס ע  ״ א ב נעבענזאך. א איז ג

 און האס מיט װען אפילו#ן ע p ר ע ם
הויפטזאף. די איז שפאט,

אנערקע־ זײן האט װהיםםאן װאלט
 האט ער װאס דעם, דורך געװאזנען נונג

 אנדעחט־ די ש. ר ע ד ג א געשריבען
 צו באשלוס א בלויז געװען גיט איז תײט
 זי אנדערש. ן ע ט ם י מ ו א זײן
 אינער״ דעם פון רעזולטאט א געװען איז

ס םון דראנג ליכען  אין זעל. װהיטפאן׳
 ה$ט זעל זײן װאס דעם, פים אײנקלאנג
נעבאםען. און פארלאנגט

 יערען בײ עיקר דער איז דאס און
 בײ — יא קינסטלער, יעדען בײ ״פאעט
• «מענש. יעדען

 װילסט ן י י ל א דו װי אזוי טו
 איז װאס דאס, טו םארלאנגסט. און

 דאן אײגענעס. דײן ׳ס נ ײ ד באמת
 אנערקע״ די אויב דײנע. — װעלט די איז
 — קומען גיט װעט װעלט דער פון נונג

 װעסט דו געװינער. דער זײן אלץ װעםטו
 זועקט. אינערליכע אײגעגע דײן געװינען

 דו אז באפרידיגונג, די האבען װעסט דו
 װאס װארט, ,א װארט נײ א ברעגגסט
 שפעטער אדער פריהער װעלען אנדערע

באמערקען. און דערהערען םוזען
 זײן האט דיכטער גרויסער א נאך

 יאהר♦ זעקס־אוךדרײסיג צו געפונען װעג
 הענריק דראפאטורג נארװעגישער דער

 האט ער װאס דעם, דורך אויף איבסען.
 זײז װי אזוי :אנדערש שרײבען גענופען

געבאטען. האט זעל
 פער־ א איז װאס פענש דעם פאר

 שפעט. צו ניט קײנםאל איז זענליכקײט
 דאס פון לעבען זײן שטענדיג יואן ער
אנהויבען. נײ

 ח װאס טו 'און זאג עיר,ר: דער
 די װאס דאס, מו און זאג באפת. װילפט

 דיר. באפעהלט דיר אין שטים אינערליכע
 עס קאנסט דו נאר װי אזױ, עס זאג און

 פון םעהר גיט װעלט די איז דאן זאגען.
 דאן זיין. ניט זאל פען א^ט װי הינטען.

ט פאראן פאראויס איז  ן י י א בלויז ני
ט װעלט א נאר וועלט, װעלטען. פי

orao8oeoec6ao6Ctt$
קחןםערין, שפײז v,?אפלאן׳ניםנ די

 מײ די איז איחגגע שמאדקע ברײםע, א
והרען, מעלע ס ̂י  בײם װײב צוױיםע חו
 קינדער הײז איהם םים האם וואס טאן,
 שפײז־ דער איבער onv נצזזם — נים,

 זײטינע די אין הצנד בײדע םים גראם
 שים׳ן קלימט םארםוך, פונ׳ם ?עשענעס

 לעבעדיג אײן כתנה׳ט אח געלם, גלײן
:הונים די םיט

 תארםאפעל, זעלבע די םונתם מאקע—
 אזױ זאלען שונאים םיינע ? איהר זאגט

 םארםא־ עולם של רבונו הלואי ! לעבען
 סיט טױזענדער, פיעל אזױ בײדע כױר גען

 קאסשען קארסאפעל די סענםעז וױפיעל
I סײערער אלײן אונז

 כפעט, דעם, בדיה׳ש כאפ א נים זי און
 טריײ א איהם גים סארטאםעל, זאה ־פולען
 קאר־ גחןסטע די אדויס כאפ א גיט סעל,

 אויבען, פון ארוין^ קוםט װאס טאפעל
 דאס ?ארםאפעל גוטע א פאר װאס צײנט

 א געבען שוין זי איז ב*לד און זײנעה
:צװײטעד

 ... ? איהר זוילט גרויםען װאס, —•
 װאך די ערשט \ םרישע אודאי ? פרישע

 מיט — ! סחורה זעהט ארײגגעהראנען.
 בײדען אונז אױף יאהר אזא ! גלײך גאלד

!זיסער טאםע
 בעל־הבית דער פאן, דער קאפלאן,

 אויסנעטריסענט * שפייז־הראם, דער פת
 גרוי רחפנות׳דיג א מיט אידעל עלטער

 צונעסלעפט װי אויס הוקט װאס בערדעל,
 א אויױ זיצט ־־־־ שםשאסעס בארע די צו

א סים פארוןױף־טיש דצם נצבען שטוהל

 איהר ער זאגט — בײלע הער —
ג שםוהל םוג׳ם ױ נ מ  םען װײסם דו — ד
 דאס אויםװישען באדארםט שוין ומולם

 קרויט םעסעל dvtvtdv און םעגסםער.
 אין ארויסקאטשען באדארפט מען וואלט

טהיר. דער פ*ר דתיםעז
 אר־ שװערע *זעלכע אלץ זײנען דאס
 זיך בײ זיכער איו האםלאן װאס בײטעז,

 הענעז נים דאס וועט זײנע וױיב דאס או
 זאל זי דערםיט: אױסען איז ער און טאז,

 ניט נאך איז זי אז זיך בײ דערפיהלען
 א איז סאן דער באלד װי איז און אלעס,

ביםער... און םינסטעד איז קאליקע
 ניט זיך דערשדע?ם אבעד װײב זײן

 דאס כאפ א גיט זי .ארבײט. דער פאר
 קאם־ א עס גיס אוז קרויט פעסעל שןעערע

 עס וױ אזוי איפפעט, אזא מיט ארויס שע
געװען. ניט פשא קיק נאר װאלמ

 דער םון ער שרײט —־ ! אט־אם־א —
 ? װאס שלעפסטו, װאם — אראפ שטוהל
 צרה, א עפעס אנארבײטען דיר װילסט

? װילסטו
 צו צײט נאך האט ער אבער אײדער

 דער איבער ארום שוין זי געהט עגדיגען,
 שנעל- אזא מיט אײן טענה׳ט און ר,ראם
 סונים די פיט לעבעדינהײט אזא מיט הײט,
 איהם און גאר, פען פיינט זי נים װי אזוי

 גאר דיך זאל זיץ! דארטען, ״זיץ זי: זאנט
!״ אארען ניט

ארוין*: געדאנק אויפ׳ז קופט איהם און
 ׳וחס חלילה װען, געווען, לפשל װאלם וױ
 בלום־ פוס אין אדױס םאקע זיך צײגט עס

 םאקע חלילה^ ׳םו? מען און פאדגיפםומ,
!... ? ארונםערנעהפעז פוס דעם

 דארטען זיץ דארטעז הײסם װאס —
 — כעס מים ארויס ער זאגט — ן ? זיץ

 אז אויס װײזט עס ? װאס מיינסטו װאס
 “הא א נאר שוין בין איך אז רעכענסט, דו

 זיץ ? שויז איך בין אײביג, אויף ליקע
 נע־ ! ביסעל א לשן א — זיץ דארטען,

!... ? הערט
ט ארום און ארום זיך ?והט ער און  פי

 ׳עפעס אן זיך אנכאפעז װיל עד אויגען, די
 ער אדדגוננ, אין נים קראם אין איז װאס
p אבער קען p געםינעז. ניט זאך

r לשון: א געהערט t ,זיץ! דארטען—
פארגעסען. ניט ער ר,ען

 ארום זיד פארעט װײב זײן װען און
 און איהם צו צו ?ופט און ?וגים די מיט

 פיהלט, ער עי אויספרענען: איהם :עהפט
 צו װאם פלאץ אויפ׳ן איהר-ניט ער װײסט

איהר ער װאלט באדארפט ענטפערען.

 גע־ »םערי?א האט צורי? לאגג גיט
 גע־ הונדערט־יעהריגען דעם פייערט

 גרעם־ איהרע פון אײנעם םון מרמס־םאג
 ט־ י ה ו ו ט ל א ו ו ־— פאעםען םצ
 געװעהנליך גיט פײערוגג אזא .ן v ם
V דעם װעגען שרײבען צו געלעגענהײט 

 ענג־ אלע כטעט װירקליןי: און דיכטער.
 װעכענם־ טעגליכע, צײטונגען, <ישע
 גע־ שוין האבען מאנאםליכע, און ליכע,

 װע־ געשריבען און “״םליכט זײער טאן
 םון ריעז אריגינעאען דעם װהיטכיאן גען

דיכטוגג. אפעריקאנער דער
 אפאל אויסגעקופען שוין איז מיר

 ״גערעכטיגקײם״ ^ער פון זײטען די אויף
 װיל דא װהיטפאן. װאלט װעגען רעדען צו

 פון אפשאצונג ?ײן שרײבען גיס איף
 פאעטישען זײן װעגען ארער װערק, זיינע

װערט.
װהיט־ װאלט װי פאעטען אזוינע בײ

 דעם םון ן א ז ר ע פ די איז מאן,
 זײנע װי װיכטינ, װעניגער נים פאעט
 פאר־ זיף מים האט װהיטכיאן און ווערק,

 פארשי־ ?אפפליצירטע, אזא געשםעלט
 פערזענ־ םארבענרײכע און דענארטיגע

 אלײן איהם װעגען רעחגן צו אז ליכ?ײט,
 אינטערעסאנט װעניגער ניט זיכער איז
ליעדער. זײנע װעגען וױ

שםרי־ אינטערעסאנטע אלע םון און
 שיינט לעבען װהיטכיאן׳ס װאלט םון כען
 דער אינטערעסאנטסטער דער איז טיר

: םאלגענדער
 דרײםיגסטען און זעקס זײן ביז

 גע־ זוהיטמאן װאלט איז לעבענס־יאהר
W — .געשריבען האט ער גארנישט 

 שאב־ דעם אין ליעדער זאכען. אלערלײ
 זעלבען אוים׳ן ערצעהלונגען לאן־םטיל.

 דראפען געשריבען. האבען אלע װי אוםן
 װאדעװילען. און טעאטערס ביליגע םאר
 האט קײנער און זאכען, װערטלאזע אלץ

באםערקט. ניט רעכט מיט איהם
 א געװען אבער איז װהיטפאן װאלט

 יעדע און פערזענליכקײט. שטארקע
 פען אז װיל, פערזענליכקײט שטארקע

 ן. ה ע ז זי זאל טעץ באמערקען, זי זאל
לעבען. אין ראלע א שפיעלען זױל זי

 פיט פאל דער דאס איז באזונדערס
v .שרײ־ א פאר אנערקענונג שרײבער 

 ער װעלכער מיט לוםט, די איז בער
 פארדאדט ער װערט איהר אהן אטעטט.

אײנגעטרי?ענט. און
 שריײ א געװען איז װהיטפאן װאלט

 אנערקעגוננ. געזוכט, געװאלט, און נצר
געהראגען. ניט אבער זי האט ער

? װאס םאר

 פאר־ זיף ד.אם װוזיטטאן װאלט
םראגע. דער װעגען טראכט

 ער האט מענש שטארקער א אלס
 אורזאןי די אז אײנצוזעהן^ מוט געהאט

 אין בלויז ניט ליגט פיםערפאלג זײן פון
 זײנען פעגשען \ואס דעם אין אנדערע,
 אנערהעגען, ניט איהם װילען שלעכט,

 פענשען װאס אורזאך, די ניט איז אויך
 איהם ן ע נ ע p און אופװיסענד זײגען

 האם װהיטפאן װאלט פארשטעהן. ניט
 װיסען, צו געקענט גוט צו אלײן ף י ז

 דא ג$רניט איז ליעדער זײנע אין אז
 קע־ ניט עס זאלען אנדערע װאס אזויגס,

באגעפען. נען
 װאלט איז ׳טענש גרויסער א אלס
 אפטי־ דורכאויס געװע^ ניט װהיטפאן

 ער אלײן. זיף צו באצוג אין מיםטיש
 זײן פון אורזאך די אז געהאלטען, האט

 אין ;יט אויב — אויף פוז דורכפאל
איהם אין ליגען — טײלװײז איז גאנצען,

 , ט p א ם דעם אין טאקע
.y ל א װי שרײבט ער װ$ס

— װהיטפאן װאלט — ער איז און
 גוט זיף האט װהיטמאן אלע? װי אזוי

 עס געקענט. גוט אגדערע און געקעגט,
 קופען צו גענוםען לאנג ניט איהם האט
 אז ׳אלע װי ניט, איז ער אז שלוס, צום
 איז ר ע בלויז נים אנדערש. איז ער

 פון אנדערש איז מענש יעדער אנדערש.
אנדערען. דעם

װהיטפאן װאלט — ער אויב און
ט םוס דער פוס. פארבאנדאזשירסעןאלע, װי טענש, אלס אנדערש איז  הזננ

 אײנ־ די םיט pp\p ער און ארונםער איהם
 װאס װײב, דער אויף אויגעז, נעגראבענע

מ אזא מיט געהט  איבער׳ן ארום ר?ײט1זי
ה בויגם און נעשעפט  זיך, דרעהט און זי

 װענט און מעסט און ,dppc שלעפט און
זיך.... שװערם אוץ אײז רעדט און

געטרא־ ?אפלאז׳ען האט עם אײדער
 אײשךנעם דעם םיט אוםגלי? דער פען

ס, ארײן איהם איז װאס צװאה, ךפו  אי
 גאר זײנער צו וױיב דער צו זיך ער זז$ט
 אן תםיד פון איז קאםלאן צוגעקו?ם. ניט

 סײן האט ער אידעל. ריהרעװדינ א געװען
 אבער אצינד גערוהט. ניט רנע קײן פאל
 שטוהל, דער צו צוגעבונדע; זיצען ער מוז
 װײב זײן אז אויס, זיך װײזט איוזם און

 םיט עס געהט זי איהם. םיט זיך רײצט
 נאר תראם דער איבער װאזשנע?ײם אזא

 ׳עס הײםט ׳װײס להכעיס: צו אױף איהם
דיר... אהן אױסקומען קען איך אז

 איז אנדערש. זײן פאעזיע זײן אויף םוז
 אויםדרו? דער פאעזיע דאזיגע די דאןי
 םענש א האט נשפה. פענש׳ס דעם פון
 זײן אויף נשפה,מוז ע ר. ע ג י י א אן

אײנענע. אן זײן פאעזיע
 געקופען איז שלוס דעם אט צו

 באשטיפט: האט ער און װהיטםאן װאלט
שרײבען, צו אװעקװארפען פוז ער

 פוז ער נעשריבען. פריהער האט ער װי
 װי אזוי אנדערש, שרײבען צו אנפאגגען

 פיט אײנקלאנג אין אבסאלוט איז עס
איןי. אײגענעם אינערליכען, זײן

גע־ אלט דענסטפאל איז װהיטפאן
 על־ אן — יאהר זעקס־און־דרײסיג װען

 געװעהנליך בויען פענשען װען טער
לעבען. זײער איבער ט י נ

 ארנאלד שרייבער ענגלישער דער
 אויסגע־ װאו ערגעץ זיך ו^אט בענעט

 ?ריזיס א דערפיהלט מענש א דריהט״אז
 י־ י ר ד ־ ן ו א * ף נ י פ צו לעבען זיא אין

ר ע ט ב י ו ה דעפאלט יאהר. ג י ס

ע די אויןש כ שפיצען, הוי  פעלזעך
ײנגעהילם  כלייצען, בלויע אין א

ם דדנער בײזער א וואו אי ד  ;ק
ע אױף דארט ענ  װעגעז״ װילדע י

ט אג עי אכג  שטורעם־רעגען. פיז נ
ך װאלט נאכם... און טאג ודאגלען אי

 ציהען, װאלקענס די װאו דארטען
 פײגעל־םעלאדיען צװישען

 ;צו ױמ מענש קײן קומט עס װאו
 שודעבען, אדלערם די װאו דארטען

 לעבען, ליעבען, װעלען איך װאלט
רוה... האבען און דארם לעבען

 יאגען, שטראםען די װאו דארטען
 קלאגען, װינטען בײזע די װאו

 ;שטאדט פון װײט םוםעל, פון וױיט
 הײלען טיעפע טייעפע, דיי װאו

־ דערצעהלען װאונדער־מעשה׳לעך  ־
סוד.... א — מעשה׳לע יעדער

 געפינען... רוה איך דויל דארםען
 זינען, » דאדט — אדנזץ דער ס׳האט

 - גליק דארם װערט אומגליק פון אץ
 מיר, הײם א גיב ׳אה גאט, דארטען

 ׳מיר לײם פון שטיבעלע א גיב
צוריק... פאל קײן געה אץ־ אץ

 ב*ל־ חיןבען ^שארק זעחר •װילט איהר װאס?
^עװיזם?

 און אזלום־ק^נפעדענץ דער ביי אזוי און
 אזרעקט צװײטען דעם איינער אוםעטום. אזוי
 פאר קאפ דעם פארלירען אלע ביז ׳לא:ג אזוי

 האט זײן, קען אנזזויב, אין כאטע ̂סרעק,
 םימ׳ן געבל#פט גאר צװײמען דעם איעער

באליםןךויזם.
אזרע• צו אן אזוין זיך חויבם מען אז און

 אײנענעם סאר׳ן אװין ז^ך םען יטרעקם ׳קען
ײט איז םען און ״ייצעז,  ״^זמע שריוען צו גו
בערויע. םינדסטען בײם יעי־אל״

 אוגטעד־ אמעריקא אין למשל, טען, מאכט
 אמע־ די םארהאקען זויל סען און זוכונגען,
 מען און איטיגדאנטען. סאר טירען ריקאנער

 איםיגראנטען. אלע עןpוrנוrארויס פלאנעװעם
 טען ה^ט חויז רעירעזענםאנטען אין און

 די געגען רעזאלופניע א אנגוצעחםען מויא
 דאך: חערט איחר װייל פאגר^טען, טוילישע

 ניט איז גזדסיכטע גא{.צע די אז זיין, קען עס
 בןןלשעװיםםי־ א «ווי •װענעער ניט און םעהר

 א אויס ברעכט עם אז און אעפריגע. ׳מע
 קאפ: א אחן ארום מען געחט סלײש־סםרײק,

 און באל*עװיזם. םים דאכט *מעקם, עס
 ,py*w פאר צאחן א אן *אחן א װארעם ?ס

 די איבןןרנעחםען \ויל רמגיערונג די ױען
 זעתט טען ״וױיל טעלז*גר#פעז, ךז אוץ ׳טפהנען

 םגם און באלאזןװיזם. p»®r א דעם איז
 נא־ די tpyojr טזגן, *יםעךם כאלעעװיזם,
נים? »אס — און ציאנען־ליעג

םזנן/?יד. «רע?ט אזוי
:װארט םען געדענ?ם און
 םען װען ׳*ײט « ?וטען באלד װעט עס

ג א ױעם די ענ ײ  אזםיל :אײג*רע?ען ?עד ^
 א טיט בא^עװי? א ?וםט r# I זײן זאל

 פאר־ א טיט װעט ?ינד ד^ם און 1טאיבע
 אין ?עיעל ד^ש אײנגראבען כלי• אזטיקטעז
אײגאזלאפען. װעט ארן ?יזזעלע
װעט יעלדער יון גערםוגער אלע פויף ייז

 שמא־ רויטע א אויפהעגגען דארפען נאר מען
 אין ״באלשעװיזם״ אויפשריפט דער טיט טע

 װא־ ניט װעט טײפעל קײן און פועעל קײן
אחין. צוצוקוםען גען

 װעט אײינער אז טרע&ען. װעט עס און
 גע־ א *לאש שון םעאטער געפאקםען א אין

 װע* װעט עס און באלשעװיז^ :טאן שרײ
 װעלען סענשען הונדערםע און פאניק א דען

םויט. אויף .װערען צוםראטען דערבײ
 װאבען־ װעם םערד גע׳פנר׳ט א װען און

 מען און איסט־בראדװײ אויף ליגען לאנג
 ניט גאס די גערוך שטארקען דעם צוליעב װעט

 אװ באארד אונזער און דורככעהן קענען
 איד״ר טאן צו איילען נים זיך װעם העלטה
 דע־ װעט מען װאם איהר, ^וײסט— פליכט
 אײנ־ פגירח דער וועם מען מאן? מאלט

 זי און באלשעװיזם! אויעד: אין רוימען
 המחים תחית אויפשטעהן שרעק פאר וועט
 פעפער שװארצער דעד װאו אװע? װעם און

װאקםט.
ײן עם װעם אזוי  נאהענטער דער אין ז
 װי־ און װארם!... םיין גלהןנקט צו?ו<פט.

אזוי. איצט שוין עם איז אפשד — דער
סרעגם םען דאך: הערם איהר ,װארים

 זוי סקוהלם, די אין ?ינדער די ניט חײנט
 איז וואם גאר צװײ, מאל צװיי איז שיעל

 פרעגם סקוחל־?יגדער ביי אזן באלשעװיזם.
 און געפאתר אין איז יאר? גױ אויב מען,

 אלע אז און פארמײדען. צו געפאחר די װי
 אויםגעפי־ נים באר קעגען ,װאס דעטעקטיװם,

 עתזאםעגם, די בײ קינדער ךי טען בעט גען,
באל־ םון ^ואל אויפ׳ן ^נװײזען זאלען זײ

״ י.״ שעװיזג^׳
 וועלכער װעגען צײט, די איז דאס און

 טייז :געזאגט נביאות אמאל תאט נניא דער
 און לערנען דיך װעלען ?ינדער פאל?, אר«ם

 דער ביי פיהרען דיך װעלען וױיבער גארישע
x נאז.

 איז װאם — 1גערעבםעי גאט — אבער
באלשןןװיזם? דאך

 באלשזך םיט׳ן סטראעעט מען :יט? װעמען
 שרעקט מען צװײםען. דעם אײנער װיזס
 דערשרעקט טען און אנדערע אן אירזם מים
אליין. דערזוײל זיד

שלום־פארהאנדלונ־ די בײ למשל, נעםט,

 ׳זיך צופי-אקערט װעדט־םלהמה א אז ׳אויס
 — קוטט קריזיס א אז הערשט, הונגער אז

 .•וייסען פעלע עהגליבע אלע אין און די אין
 עם וואנען פון איז, עס וראס ׳גע:וי מענשען

 קען מען רפאואת באנסקע װעלנע און קומט
 מען. װײסם אלץ אנװענדען. דעם געגען
 װאס ן4א מיטלען. פ*ראו זײנען אלץ ;עגען

 קינ־ בײ פדעגען מען דארף ׳איז באלשעװיזם
̂י• ד

 װײס איד באלשעװיזפ? איז װאס אגן
 צעהן־ םײן בײ געפ״עגט ד.אב איך און נים.

 זעקס־יעהריגער מיין בײ און זוהן יעתריגען
 מײן נאר ניט. א.*יך דוײסען זײ און טאבטער

 פיאגע דער בײ האט ״אנטער דדיײיעהריגע
 מאמע׳ס דער אין אײנגענורעט שיעק מיט זיך

םען." ״בוגי א געזאגט: האט און בי־וטט
 איז עס :באשײנפערלי.ך זעחם איהר און

 די דוי־ך אז זאגט, םען װאס ריבטיג, טאקי
 גאט׳ס רעדט קיגדער אונשולדיגע פון לעפצעז

 אונזע־ אז װייטער, ז^הט איהר און אטת.
ױ רע  געװאוסט, האבען ערציהער יארקער נ

 גיט ערקלערונג. אן געהן\נאך צו װאוהין
 מימ אז געכאפם, :יט זיך האבען זײ :מעהר

 זויג־ צו ווענדען זיך םען דארף פראגע דער
קינדער.

מען׳/ ״נוגי א אלזא׳
סטראשיד־ אויסגעפרובירםע אשאליגע די

 אמזך אין מעז״ ״בוגי א :זײן פלעגען לעס
 רוסלאנד, אין ייקע א םים קאזאק א ׳ײקא
 דער דײטשלאנד. אין װאגצעס קײזער׳ס דעם

 םים שטעקען א און לענדער, אלע איז טײפעל
גערטנער. ^ון פעלדער אלע אוין״ שמאטע א

 האט איצם אדן אמאל• געװען איז דאם
 פאינוםען סםרישי?לעס אלע פון פלאץ דעם
באלשעװיזם. דער

 ?ינדער םען ײ^קט נאלשעװיזם םים און
 חינםע-ר־ די אין יאליסלי^ װיעגען, די אין

 די אין למניגע *עג?ען, די פון חדרים׳לזח־
ען, צי  ^לונד?אנ־ -י דער ביי שלוחים די מל

— און •לס^׳מײבער •ארי^ *ין יערענץ

(פעליעטאן)
װאהלינער א. פון

 געטסרא• חאט און בעלגיען געקומען איז
א געבען ניא איהר װעט םען אויב שעט:
 האלאנד שםי? א ״אינדעמניטיס׳/ מיט בארג

 און זי נעהמט א*רי?א, אין קאלאניע א א-ין
באלשעװיסםיש. װערט

דערשראקען. זיך האבען עלײס די און
 איהר װעם געװארענמ: ה*ט איטאליען און

 ױנא״ »ון ברויט און הלואות נעבען אונז
 נאך? און :אך און םעריטאריעס סלאװישע

באלשעװיזם. איז ׳ניט איא
 געציטע״ם האט שלום־קאנפערענץ די און

■הד. פאר
 יוגא־סלאװיעז און פוילען דאסזעלבע און

 אלע׳ און עסטרײך און טשעכא־סלאװאקיא און
אלע.

 שלום געפאדערם חאבען װאס ׳די אדן
 װאם די, און באלשעװיקעס, רוסישע די מיט

 ר»*ל״ אנער?ענ<ז זאל מען פארלאגגט, האבען
 און זועלט די געסטראשעט האבען םשאק׳ען,

באלאזעװיזם. םים׳ן צװײםע די אײנע
 אויב אז געזאגט, חאט פראנקרײך און

 דייםש־ אויפפרעסען לאזען גיט זי וועט מען
 פראנ?רײד אין װעם לעבעדיגערח״ד, לאגד

באל^עײיזם. אויםברעכזגן
 גע׳• תאט פארקערם. דײםשלאנה איז
 אז דערלאזען׳ װעם םען אויב אז םענה׳ם

 לעבעדיגער־ רזגסען6אויפ זי זאל פראגקרײך
 װערען ארוםגעבאפט דײטשלאנד װעט חײד,
באלשעװיזם. פון פײער חעלישען א םים

 גע־ זיד חאנען פריעדגס־שלוחים די און
 לאז אײנע, גזלב׳טזנ^ פראנקרײד: בײ בלטען

באלשעװיזם! זעהםםדאד: 1עיעסגאד
 גע׳־י ןייט איתר •ון תאט »ראנ?רײך און

\?$ איחד עקיאג׳ט וואס גזלגיג^ טענח׳פד.

True tranalation fiJjd with the 
Postmaster at New York City on 

June 20, 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known as the “Trading with the 
Enemy Act.׳׳

 דער אין גזןפונען. ניט ענםפער קײן
 יעדען שליהען קיבעצארניע ליטערארישער

 פרא־ די און שראגע דער צוליעב שלײעדס טא;
שאיענםשערען. :יט זיך יאזט גע

 אן הילפי־אזע, א געא^טאנען זועלט די איז
 צועיא־ א :ױיסע:דע,6או אן אומגליקליכע,

 שרא־ בלוטיגעיי דער 1שאר שויט אויף קענע
V באלשעװיזם איז װאס : גע

 5-א קלוגער א געשונען זיך האט עס ביז
 קינדער־עדצי־ שון דעפארטםענט אונזעד אין

איד.ר װײסט באש-אסען: האם ער און חונג
.קיגדעי. די פרעגעז יאמיר V.*ואס

גע־ האש מדן געבליםען. איז אזוי און

J באדשעװיזם איז װאס ?
 בא־ פראגע דער מיש זיך האבען אבאל
 און באלשעװיקעס רוסישע די בלויז אזעפשיגם

 גע:•;־ דײטשע די שפעטער, סזננשעװיקעס;
 ; פריעדעגס־לא:פערע;ץ די ;אנדעם ;ראלען

 די און יסלייט}א:3 די ש״עטער אביסעלע גאך
 סקוהל־קינ־ די — איצטער און *ײםונגען,

דער.
ײ ױ אין סקזהל־עקזאמענס לעצטע די נ : 

 שטערענד־ קינדערשע נעביך, זיך, חאנען יארק
 הא־ מוח׳לעך קינדערשע און געקגײטשש ל7ל

 אויגע־ קינדערשע ײיז ;עשפאלטעז זיד בעז
 און שרעק מיט אנגעפילם זיך האבעז לזןך
ױ אונשולדיגער גאנצער דער «אר  יארקער נ

 גיהנם ערד, און היטעל איז װעלט ?ינדערשער
 רוי־ אײן מיט אנגעשילם געװען גךעדן *ון

 באל־ איז װאס :פי־אגע־צײכען בלוםיגעז אען,
? יחױוסם
 גרויס װי און באלשעװיזם דער איז װאס

 דער פאר געשאהר באלשעװיכטישע די איז
פדא־ די איז דאס ןןט — יארק? ניו «טוןדם

 טרעהר א דיכטער דער האט געלאזט
 ;געגאנגען מדבר דער אין איז און
 אװעק, םענשען די פון איז ער

שלאנגען... גיפטיגע די צו אװעק
 לופט, די געצדנדען האט זון די

 געשאםען; פײער פון שפיזען מיט
 זאםד, אין געװאנדערט האט ער און
געםראםען... פונקען גליהענדע אץ
 פארברענט, ליפען זײנע דורשט פון
 — פארזונקען מהשבות שװארצע אץ
 געזעהן, װאו קװאל א ער האם4«נ

געמחנקען. ניט קדדאל םון׳ם ער האט
 ציים... זײן איז געװען טײער צו

 ;גענאנגען רױיטער און וױיטער ר׳איז
 שטױב, גליהענדעז אץ געגאנגען

שלאנגעז.^ די צו אװעק םענשען פון

 קומט דאס םענשען: קלוגע װײסען ׳לב:ח דלי
 װײסט מעז און ארײן, שטאדט אין טויט דער
 מען : דעם געגען מיטעל אײסכע׳סײובידטען אן

 בא־ םיין נ^ד שוך. אלםען אן איבער ־עהרט
 מיטעל דעם געװאוסט ח*ט חשלום, עליח בע,
געװירקט. תםיד ה#ט ער און

 און גוטע אלע װײסען דונערם, עם אז
 הנביא אליחו פ^הרט ד^ס אז לייט, קלוגע
 קא- שײערדיגער זיין אין הימעל אין אלום
 איז, דאס װאס װײסט, מען אז א.ין יעטע.

ניט. זיך טען שיעקט
 קא־ א אז היםעל, סון שאלען שטערן אז

 לבנח די און זון די אז פארביי, לויפט מעט
ברעכס סגפח א אז שארםוגקעלפ^ אט^ל װערען

 קײן :יט װײסט לעדזשיסלײטשור אונזער
 דע־ מאנש זי און פראגע דער אויף צגטשער
 דעם. װעגען אונםערזוכונג גענויע א דיבער

 גע־ ח^ט ק^נגרעס װאשיגגש^נער •ומיצוי
ד*ך חאט און וווגטערזוכוגג *װײטע א »כם8



און ש£חה דערצעחאם-־־^ין (ײ *ח *ױיב
 איוזם האבעז םרײנד די נםש. עגמת זײן
אין אויפצושטעאען — געגעבען עצה אן

 אויף הויך, אײאען 50 בוים, א חויף זײן
 קו־ײ מרדכי׳ן, אױפהענגען זאא ער װעלכען
דערצו. צושטיםונג קעניג׳ס דעם גענדיג

תע־ דער האט נאכט זעאבער דער אין
 נע־ האט ער און שאאפען, געקענט ניט 1ני

 אין כראניקעס, די ברענגען זיך צו הײסען
 האט מרדכי װי געאעזעז, האט ער װעאכע

 גע־ האט ער לעבען. זײן געראטעװעט
 מררכי׳ן. באאוינט מען האט װי פרעגט,

 האט מען אז נעענטפערט, איךןם האט מען
׳ נ גאר איהם

אידען. אלע גיכטעןזזםלכח אסתר
חד דעדװאוסם זיך האט םרדכי ווען  ו

 האט ער געקאאגט. ער האט דעם, גען
 אױח אנגעטאן קלײדער, זײנע צוריסען

 גע־ םיט איז און אש, םיט *אס א זיך
 גאםען. די איבער ארוםגעגאנגען שרײ
 גע״ און געאארםט האבען אידען אאע אויך

 םון דערזעהן האט אסתר ווען װײנט.
 סאײדער, צעריםענע אין מרדי׳ן םענסטער

 האט ער אנדערע, געשיהט איהם זי האט
 זי האט דאן אנגעטאן. ניט אבער זײ

 דערגעהן, קאמערדיענעריען א געשיקט
 האט ער זיך. האנדעאט עס װאס װעגען

 הויף קעניגאיכען אין קוםען געקענט ניט
 קאמערדיענער דעם האט ער זאק. א אין

 באםעהא דעם אםתר׳ן פאר איבערגעגעבען
 אויך האט ער אידען. די פארניכטען צו

 דעם בעטען זאא אסתר אז איבערגעגעבעז,
 אבער איז דאם פאאק. איהר פאר קעניג
 לויט אויסצופיהרען. לײכט ניט געװען

 ניט קײנער האט געזעץ קעניגאיכען דעם
 װע־ הויח, אין איהם צו ארײנגעהן געקענט

 עס װער נערוםען. גיט האט ער מען
 דער׳־ גאײך פלעגט װאגען, דאס פלעגס

 מען האט לעבען דאס װערען. הרג׳עט
 •דער װען דאן, באױז ראטעװען געקענט

 גאלדענעם דעם אויפהויבען פאעגט קעניג
 אז געזאגט, האט מררכי סצעפטער.

 לעבען. איהר מיט ריזיקירען דארױ אסתר
 צױ זאא מרדכי אז געהײסען, האט אסתר

 ז;י און שושן, פון אידען אאע נױפרופען
 דער אז גאט, בעטען און פאסטען זאאען
 און זי בסשה. איהר ערםילען זאל העניג

 געפאסט, אויך האבען קנעכט איהרע
 האט אםתר וואס געטאן, האט מרדכי
געהײסען. איהם

 אסתר זיך האט טאג דריטען אױם׳ן
 איז און יןאײדער יןעניגאיכע אין אנגעטאז

 פאאאץ, םון הויף אינערליכעז אין ארײן
 אפ־ קעניג׳ס אין געפיהרט האט װעאכער
 דערזעהענדיג האט, קעניג דער טיילונג.
 זי סצעפןזעד. זײן עןױבעהױפגא אסתר׳ז,

:געפרעגט זי האט ער און ארײן, איז
קעניגין, אסתר, דיר, פעהלט ״װאס

 די אםילו דו? פארלאנגסט ^אס און
 דיר איך װעא קעניגרײך מײן פון העלפט

אװעקגעגען."
 קעניג דעם אײנגעלאדען האט אסתר

 גענע־ האט זי װאס באל, צום הםן׳ען און
 האט באל צום אבענד. זעלבען דעם בע;
 דער בײ געפרעגט װידער קעניג דער

 אמאל נאך^ האט עד װיל, זי װאס מלכה,
 מײן פון העלפט די ״אפילו :צוגעגעבען
אװערןגעבען״. דיר איך װעל ?עניגרײך
 זי װען אז געענט**ערט, האט אסתר

 אוי־ קעניג׳ס דעם אין חן געפונען האט
 הטן׳ען מיט צוזאטען איהם זי װיל גען,

 דאן און באל, א צו פארגען אײנלאדען
 אײ־ פארלאנגט זי װאס זאגען, זי װעט

 צו־ זעהד געבליבען א״ז המן נענטליך.
 אײננע־ האט קעניגין די װאס םריעדען,

 טיט׳ן צוזאטעז אלײן איהם בלויז לאדען
 פאלאץ, פון אבער ארױסגעהענדיג קעניג.

 פרדכי׳ן, טויער בײם דערזעהן ער האט
פאר־ ניט איהם פאר זיך האט װעלכעד

לוריע אםתר דר. פרן

דאלניק םאררים פון  שעהנסמע די אויסקצייבען זײ צזוישען
 אויח העניגין די זײן װעט זועלכע םרוי,

׳ פלאץ. ושתי׳ם
 גע־ זיך האט פאלאץ קעגיבליכען אין

 איהם האט מען םרדכי, איר א םונען
 םיט צוזאמען ירושלים םון אװעקגעפיהרט

 אװעיך האט זײ מלױיהודה. דעם יכניה,
 קעניג, באביליאנישער דער געםיהרט

 אפעקון דער נעװען איז ער נביכדנצר.
 װעל־ טאכטער, אנקעל׳ס זײן אםתר׳ן, םון
 מאטע־מאםע. קײן געהאט ניט האט כע
 און טײדעל, שעהגע א זעהר געװען איז זי

 האט און זיך צו נענומען זי האט מרדכי
 האט מרדכי טאכטער. אלס ערצויגען זי
 דער פאלאץ. קעניגליכען אין געבראכט זי

 צװישען ארײנגענומען זי האט אויפזעהער
 געגעבען איהר האט און פרויען שעהנע די

 אנ־ אסתר׳ן האט םרדכי צירונג. טײערע
 װע־ דעי־צעהלען ניט זאל זי אז געזאגט,

 געטאן האט זי אבשטאםוננ. איהר גען
געקײםעז. איהר האט ער װי אזײ,

 קעניג־ אין געװען זײנען פרויען די
 מען אײדער מאנאטען, 12 פאלאץ ליכען
 װען אחשורוש׳ן. צו געבראכט זײ האט
 קעניג, צום געפיהרט פרוי די האט מען

 זי װאס אלעס, געגעבען איהר מען האט
 זאך קײן האט אסתר געװאלט. נאר האט
 אין חן געפינען האט זי געפאדערט. ניט
 איהר אויף האט ער אויגען. קעניג׳ס דעם

 גע־ זי האט און הררין די ארויםגעזעצט
פלאי^ ושתי׳ס אויף קעניגין א פאר טאכט
 גע־ קעניג דער האט כבוד אסתר׳ס צו
 גע־ מען האט דאן באל. נרויסען א מאכט
 פרוי־ די פאר ספעציעל צװײטען א מאכט

 און טויער, בײם געזעסען איז מרדכי ען.
^ האט טנגגען  וזײ הויפםלײט צװײ אז מי
 האט אסתר קעניג. דעם דער׳הרג׳עגען לען

 אין אחשורוש׳ן איבערגענעבען ראס
 אויסגע־ האט מען נאמען. מרדכי׳ס
 ארויס־ זיך האס װעלכע זאך, די םארשט
 דאס האט מען און ריכטיג פאר געװיזען

כראניקען. די אין םארשריבען
קע־ דער פאסיױנגען,האט דיעזע נאך

 האט ער המן׳ען. גרויס געפאכט ניג
 זײנע אלע פון גרעסער געפאבט איהם

 קעניגלײ אין הנעכט אלע און פירשטען.
 סאר געבויגען טיעף זיך האבען פאלאץ כעז

 געפאלען איהם פאר זײנען און הפן׳ען
 דאס פלעגט פרדכי בלויז פיס. די אויח
 כעס אין געװארעז איז הפן טאן. ניט

 איהם געװאלט ניט האט ער מרדכי׳ן. אויף
 זײן פארניכטען נאר דער׳הרג׳ענען, אלײן

 אז געװאוסט, האט ער ;פאלק גאנצעס
 נעזאגט האט הפן איד. א איז מרדכי

 זײן פון לענדער אלע אין אז יןעניג, דעם
 לע־ װעלכע אידען, זיך נעפינען קעניגרײך

 און געזעצע, אײגענע זײערע לויט בען
 אין פארניכטען צו זײ םארגעלײגט האט
 אײננעוױ־ האט קעניג דער סאג. אײן

 באפעהל א געשיקט האט המן און ליגט.
קעניג־ אחשורוש׳ס פון לענדער אלע אין

 אחשורוש׳ם אין פאסידט ה^וט דאס
 איבער קעניג א געווען איז ער !ײםען.

13T .זײן םון יאהר דדיטען אין לענדער 
 םאר באל א געמאכט ער ה^ט חערשאפט

 לאנד. זײן פון טענער *נגעזעהנסטע די
 די טעג. 180 געדויערט האט באל חנר

 געצײגט םען האט געסט אײנגעלאדענע
 די װען אחשורוש. םון רײכטום דאס

 האט ענדע, בײם געהאלטען ר^ט שמחח
 ׳פ#ןל<ן םאר׳ן באל א געמאכט קעגיג דער
 דער שלאס. אוים׳ן געפונען זיך תאט וואס
 ה$ט פען טענ. 7 נעדויערט ה$ט באל

 די און װײנען טײערסטע די דערלאננט
 גע־ גרויסארטיגע אין עסענס טײערסטע

 נרויסארטיג געװען זײנען זאלען די שיד.
 ה^ט ױטתי קעניגין די ארן אויסגעפוצם.

פרויען. די פאר באל א געפאכט
טאג. זיבעטען אויפ׳ן געװען איז דאס

 קא־ א אויסגעטרונקען האט קענינ דער
 גע־ גוט געװען איז און װײן •עטשקע
 זיבען זײנע נעבעטען ה^ט ער שטיםט.

 די רוםען זאלען זײ אז האמערדיענער,
 די קרוין. קעניגליכער דער מיט קעניגין
 און שעהן, זעהר געװען איז קעניגין

 ציײ ם^ליז זײן געװאלט ה^ט אחשורוש
 האט קעניגין די שעהנהײט. איהר יגען

 קעניג דעם םאייגען נעװאלט ניט #בער
 איז קעניג דער געקופען. ניט איז און

 האט ער כעס. פון זיך אויסער געװארען
 ער אזוי װי ראטגעבער, זײטע געפרעגט

 פוםכן און קעניגין די באשטראשען זאל
פאלגענדע: דאס געזאגט איהם האט

פארזינ־ זיך האט ושתי קעניגין ״די
 נאר אלײן, קעגיג דעם געגען גיט דיגט
 פעלקער, אלע און פירשטען אלע נעגען

 אחשורוש קעניג װאו לענדער, אלע און
e n r. װעט האנדלונג קעניגיניס דער 

 נאכ־ װעלען זײ וױיבער. א^ע םארדארבען
 7זיײ פאראנסען װעלען און איהר טאנצען

 קעניג ״דער זאגעגדיג, פענער, ערע
 די זיך צו רופען געייאזט ה*ם אחשורוש

 געװאלט ניט האט אבער זי ושתי, תעניגיז
 אין פירשטינען די װעלען אזוי פאלגען״.
 דעם צו ענטפערען פעדיען און ■ערסיען
 דער־ װעלען זײ װען םירשטען, קענילס

 קע־ דער פון האנדלונג דער װעגען הערעז
 םאר־ א אויפהויבען זיך װעט אזוי ניגין,

 דערםאר לאנר. אין פענער די צו אכטונג
 בא־ א געבען אחשורוש קעגיג דער דארף
 לענ־ אלע אין דאס אװעקשיקען און םעהל
 יאװען ניט זיך מעהר טאר ושתי :דער

 װירדע קעניגליכע די און קענינ, םאר׳ן
 אנדע,'־״ אן צו אװעקגעבען אחשורוש װעט
איהר.״ פון בעסער איז װעלכע ער,

 דער געװארען געפעלען איז קעניג רעם
ראט.

געגע־ קעניג דעם פען האט װײטער
 שעהנסטע די :עצה פאלגענדע א בען

 אחשורוש׳ס פון לענדער אלע פון םרויען
 אין צונויפקלײבען זיך זאיען קעניגרײך

זיך װעט קעגיג דעי און פאלאץ, זײן

ײ ק די ב ו א ל • ק ס ר ע ט א ק
 לעצטע די םון געצעגענהײט דער צו

 און ױניאן אנוזער צװימעץ ;גאנפערענצען
̂ווק וד  םאגוםעהטשורערס סקוירט און קל

 פרײזען די זײן זןוצען וואס באצוג אין
 יױ די זזאט סיזאן, קופענדען דעם פאר
ן  באזונ־ זיע^ באדײטעגדען א געהאם נ̂י

 לאגע די דערמאנען צו װערט איז רערס
פילאדעלםיא. איז קאטערם רי ןםו

 דעם נאך צוריק, י*הר פאר א טיט
 פון סטרײק דזשענעראל פארלאדענעם

 זיר האט ױניאן אונזער װען װאכען, 26
 נײעם א פאר גרײטען גענופען באלד

 םארםידען איז סטרײק דער און םטרײה,
 אנריםענט״ ״פראטאקאל א דורןי געװארען

 צו מיה גרויס מיט געלונגען אונז איז
 װאד א דאלער 15 װי םעהר ניט קריגען

 עקסטרא־ אן מלאכה. מגל גוטען א פאר
 געקראגען נישט מעהר האט מעכאניקער

 צײט יענער אין װאך. א דאלער 17 װי
 טרײדס אונזער פזן ברענטשעס אלע זײגען
 ספעציעל און ארגאניזירט, שװאף נעװען

 שװער געװען זײנען װעלכע קאטערס די
 האבען מיר װעלכע און ארגאניזירען, צו

 גע־ פשוט ברענטשעס אנדערע ךי ךװך
 ױניאן. דער אין ארײנצוקוםען צװאונגען

 דער םון װאוקס דעם םיט שטופעגװײז
 אײנפלום איהר און ינויאן פאכער

 געלונגען אויך אונז איז טרײד, דעם אויף
 האטערם. די םון לאגע די פארבעסערען צו
 25 םון ,23 ביז װאף א ,־אלאר 17 ון6

 זײנען סיזאן לעצטען און דאלער 2S ניז
 דאל. 35 ביז געשטיגען װײדזשעס ןײערע

 קאנםע־ דעם נאף סיזאן, דיזען װאך. א
 גע• איז הבתים בעצי אונזעחנ מיט דענץ

 קא־ ?לאוק די םאר געװארען כעטעלט
 דאל. 40 םון װײדזש פיניפום א טערם

װײדזש מיניםום קאטערס םסוירט װאף/ א
ײאד• א דאלער 37 פון;

 ױניאן קאטערם די םון לאקאל דער
 טעטיג. גאנץ יעצט איז פילאדעלםיא אין
 באזוכט, גוט גאנץ װערען פיטינגען די

 עס װאו פיטינגען לעצטע די םפעציעל
 רעזולטאט דער געװארען באריכטעט איז
 גאנץ געװען זײנען קאנפערענצען, די םון

 אלע אז האפעז, צו איז עס און לעבהאפטע
 פאר־ װעלען םילאדעלפיא פון גאטיגרס
 דעם פון באדײטונג ריכטיגע די שטעהען
 בעסער נאר זיך װעלען און זיעג לעצטען

 םולען דעם האבען צו אום ארגאניזירען
 דאס האט ױניאן אונזער װי בענעפיט

געפאכט. פענליך זײ פאר

 מעכד אונזערע צו אפעלירעז מיר א^טע.
 ער־ און טיטינגען די צו הוטען צו בערם

 װעלכע פערזאנען, ■אסזןגדע די ומהצען
אר־ אונזער םון בראש שםעהען דארםען

/ ד ע ״ א י צ א ז י נ ן ׳ .ג
מז די םיג  פאכער, קלאוק םון םי
 וועצען פרעסערם און מאכער םיןױרט

 שבתים צװײ געקסטע די שטאטפינדען
 װע־ פיגישערס די סט. קעטהרין 314 אין
 נעק־ די אין םיטינגען זײערע האבען לען

 סט. רידזש 505 אין פרײטאגס צװײ סטע
 ברענטש ספעציעלע קײנע װעלע^ נאכדעכ

 פאר װערען אפגעהאלטען נישט םיטיגגען
 אוי־ אויגוסט, און דזשולײ פאנאטען די

 םעפבערס־ דזשענעראל לאקאל די םער
 פאנאט, ענדע בײם אײנסאל מיטיגגס

 דעם םון באשלוס לעצטען דעם לויט
 דארום אפעלירען פיר באארד. דזשאינם

 דיזע פעםבערס אוגזערע צו אמאל נאך
פארםעהלען. צו נישט םיטינג װיכטיגע

 ״גערעכ־ די םון רעדאקטאר ווערםער
:טיגקײט״

 אלע םון נאמען אין םיר< ערלויבם
 אױסצודרײ סינסינעםי, אין קלאוקמאכער

 נלענצענחןן דעם םיט פרײד אונזער קען
 יארק. נױ אין ?לאוקמאכער די פרןי זיעג
 פון זיעג דער דאס זיכער, גאנץ איז עס
 זיעג א איז יארק נױ אין קלאוקםאכער די

 אםערי־ נאנץ םון קלאוקםאכער אילע פאר
 קינסײ אין אונז בײ יןלאוקםאכער די קא.

שױן. דאס פיהלען נעטי
 םאגוםעק־ די מיט אגרימענט אונזער

 געענ־ זיך *האם סינסינעטי איז טשורער
 ווען .1919 פעברואר, מאנאט אין דיגט
 פאר- מאכען גענוםען דעמאלט האבען סיר

 הא־ אגרימענט נײעם א פאר כערײטונגען
 גאנץ א געהאט דא ארבײטעד אונזערע בען

 שטונדיגער 44 א ײעגען באגריעף שװאכען
 האט גליקליכערוױיזע ארבײטס־װאך.

 םריהער־ אונזער שנײדער, ברודער אבער
 םארגעזעהען אײדזשענט, ביזנעס דיגער

 אינדוסט־ קלאוק יארקער נױ דער װאס״אין
 דע־ שױן האט ער פארקופען. געהט רי

 א און װאך־ארבײט דאס געזעהען, מאלט
 זײן װעלען ארבײטס־װאך ־שטונדיגע44
 גע־ זײנען סיר און פאדערונגען, הויפט די

 סינ־ אין פיר אויך אז שלוס, צום קומען
 זעלביגע די עטאנלירען דארפעז סינעטי

ארבײטס־באדינגונגעז.
; געטאן האבען פיר װאס הערט טי

 גע־ זיך האט באארד דזשאינט אונזער װען
 אגרי־ נייעם דעם אױםארבײטעז נופען
 אױף פאנופעקטשורערס די םיט מענט

 אד־ וואך א שטונדען 48 פרן באזיס דעם
אין באשםאנען פעסט מיר ;ײ:ען בײט,  אז
 װערען אדײנגעשטעלט זאל אגריטענט דעם

 די וױבאלד דאס פונקט, פפעציעלער א
 ־1ב\ װעלען יארק :ױ אין פאכער קי׳א־יח
 זא־ ארבײטס־װאר, שטונדיגע 44 א קומען

 וױ מעהר ניט ארבײטען אויך דא מיר לען
7s װאף. א שטײ־ען 44

 דע־‘ װאלטעז מיר װעז זעהט, איהר װי
 אין פראגע הױםט די אז געװאוסט, טאייט

 װאל־ װאך־ארבײט, זױז װאלט יארלו גױ
 שוין אויך סינסינעטי אין איצט מיר טען

 װאך־ װעגעז אלזא, װאך. פון געארבײט
 אויסנעקױ גיט חגטאלט אונז איז ארבײט

 בראװען דעם און שטרײטען צו טען
 קלאוקמאכער יארקער נױ דײ פון קאטפף
 שטונדיגע 44 א בלויז געװאונעז האבען

ארבײטס־װאך.
 א איבערצוגעבען כרא' דא איז

 כיאנופעיד קלאוק די םון כאר^קטעריסטיק
סינסינעטי. אין טשורעד

 פאנו־ אונזערע זײנען שײנט, עס װי
 די דאס ״זיכער״ געװען פעקט״שורער

 װע־ יארק נױ אין לו״אוקראנופעקסיטור^ר
 א געגען ״םייט״ ביטערען א טאכען לען
 הא־ זײ ארבײטס־ײאך. ־שטונדיגער44

 אונזערע אײגשםועסען געפרופט אויך בעז
םון פאדערונגען די דאס קלאוקפאכער,

 א פאר און ײאך-ארבײט פאר ױניאן דער
 . אימנד׳• ארבײמס־וואך שטוודיגער 44

מ/ קײן ניט זײכען חויפם, םי ט ם רנינ א פ  ״
 fiun כױם געםרײםם אױך זיך האבען זײ

 קלאוהםאכער יארקער גױ רי פח סך א ״אז
v זײנעז m\ ,חד דאס און װאך-ארבײם״ 

o םאצנען נים וועצען ארבײםער נע n 
 רד ײ1 וועם םען ווען ױניאז, דער פון רוף
'£ דערםאר סטריײןען צו פען

 אונזעחן װי פאר, אײך שטעצט הײנט
 זיײ עס ײען געםיהלט, האבען בתים בעלי

 צײמונ• יארקער נױ די אנגעקומען דא נען
 ווען מארגעז אויף קעפלעך גרויסע מיט גען

 וועל• געװארען, גערוםען איז סטרײק דער
;געלויםעט האבען כע

ד ״פופציג ענ ױז  קלאוקםאכער מ
 שע־ מ פארלאזען םאן ין%א רדי האבען
״ ר! ע פ

ף דעם ענטפערען ״קלאוקםאכער  ת
אן דער פון ם ױגי כאגײסםע* גגרויס םי

!״ ררנג
 שטעהען שעפער קלאוק ״אלע

ײטער די — פוסט ען ארב ײנ  ארונ• ז
ל/ ובעםםער דער איז םער נ דנו ר א

 זיר חענט איהר װײטער. אזוי און
 באסעםהא־• אונזערע וױ זײן ודשער רארט
 לעזענדי^ דאס געפיהלט :עבאך, בען,

ײו איך פארשפאר אבער דעדפאר ױ א  ת
 םינר׳ אונזערע אלע םיר, אזוי װי צעהלען

הא־ ווען^מיר געפיה^ט, האבען גליעדער,
 און האר״ן אונזער !געלעזען דאס בען

 סטרײקער^און די מיט געװען איז נשמה
 א^ג־ געשיתט טאג יעדען זײ האבען טיר
 גרעסטען םיט׳ן האבען מיר !ברכה זער

 ננון ריהר יעדען נאכגעפאלגט אינטערעס
סםרײק. דעם
 !יארק גױ פון שוועסטער און ברידער ,

 אונזער געװען אויך איז קאפפף אײער
 זיע^ אונזער איז זיענ אײער און יחאפפף

 וײ וואו חלאוקמאכער, ארע פיז זיעג דער
 םון זיעג רער נעפינען. ניט זיך זאלען

 זיעג דער איז ױניאן קלאוקטאכער ״אײער״
 איבער׳ן ױניאנס קלאוקס^כער אלע םון

לאנד. גאנצען
 א איז אינםערנעשאנעל אונזער יא,

 או^זער און ארגאניזאציע װאוגמורבארע
 שלע• גרודער ארבײטער, אונערמידליכער

 און באארד עקז. דזשענעראל דער זינגער,
 ״רענק דער פון מיטגליעדער אונזערע אלע
 מים׳ן גראטולןרען זיך מעגען םײא״ און

 פיאגרעס רעם םיט און ערפאלג גרויסען
טאכען. מיר װאס

גרום, ברוד^רליכען מיט
; דאלניק. מארריס

 קלאוהמאכער אײדזשענט ‘^ביזגעס
אהײא. סינסינעטי, װניאן

 האט קעניג דער
 הםן׳עץ, דערזעהענדיג פארטראכטל זיך

 אז אנזאגען, איהם געקומען איז װעלכער
 אויםצוהענגען מארגען זיך קלײבט ער

 זײן ארײנגערועפן האט ער םרדכי׳ן.
 געפרעגט, איהם האט און זיך צו פרעמיער

 װעל־ מענשען, א מיט טאן מעז זאל װאס
 איז המן װיל״עהרען. קעניג דער כען

ט דאס אז זיכער, געװען ע  איהם מען מי
 איהם זאל מען געעגםפערט, האט ער און

 איהם זאל מען קלײדער, קעניגליכע אנטאן
אויפ׳ן קרוין קעניגליכע א ארויפזעצען

 קעניג- א צוטראגען איהם זאל מען קאם,
 פערך אויפ׳ן איהם זאל סען פערד, ליכען

 אויסשרײען: און גאסען די איבער פיהרען
 וועל״ מעניטען, א מיט םען האנדעלם ״אזוי

 קע״ דער כבוד״. אפ גיט קעניג דער כען
 אלעס דאס פארגעלײגט. איהם האט ניג
 אויס־ דאס האט ער מרדכי׳ן. מיט טאן צו

 געװען אבער איז הארץ זײן געםיהרט,
פארביטערט.

 דעם געבעטען אםתר האט באל בײם
 ראטעװען צו פאלק איהר און זי קעניג

 גע־ איז קעניג דער המן. בײזען דעם פון
 געגאננען איז און כעס, אין זעהר װארען
 המן פארםראכטזןד. א נארםען זײז איבער

 זאל זי אז אסתר׳ן, בײ געבעטען זיך האט
 האט לועניג דער לעבען. זײן ראטעװען

 זאל. אין ארײן איז און בארוהיגט זיך
 הםן אז דערצעהלט, איהם סען האט דא

 בוים, א מרדכי׳ן פאר צוגעגרײט האט
 געהיײ יזעניג דער האט בוים דיעזען אויח
 איבערנע־ האם ער המן׳ען. העננען סען

 צו כיאכט די אסתר׳ן און פרדכי׳ן געבען
 קעניג־ זײן פון לענדער אלע אין שרײבען

 טען13 דעם טען זאל אידען די אז רײך,
 אי־ די פארקעהרט, טיטעפע^ ניט אדר
 זײערע פון נעהמען ראכע קענען דען

 יטפחוז פיעל געבראכט וזאט דאס פײנד.
 אדער טען14 דעם איז אידען.* די צװישען

 באפרײאונג זײער געפײערט זײ האבען
 פאראר־ האבען אסתר אין מרדכי און

 פײ־ טאל אלע זאלען אידען די אז דענט
 ױם דעם פורים, אדר, טען14 דעם ערן

 אסתר, כיגלת לעזט טען װעלכען אין טוב,
 פים די מיט קלאפט כיען װעלכען אין

הפין׳ען.

 טעמבערם אלע פאר וױכטיג
.2 לאקאל םון . ,

אונאנגענעמליכ־ פארםײדען צו אום
 מא־ םיר װילען צוקונפט, דער אין קײט
 אונזערע צו מיטטײלונג ם#לגענדע כען

 קראנקעך אוגזער באצוג אין מעמבערס
פ$נד.

 קײן אין אז װײסט, איהר ברידער!
 םאראײן סאסײעטי, ל^דזש, אנדערע

 גרינג אזוי נישט װערט ארדען אדער
 אונ־ אין װי בענעםיט םיס אויסגעצאהלט

 עפידעמיע לעצטער דער אין ״וניאן. זער
 אי־ אויסגעצ#הלט ױגיאן אונזער ה^ט
 בענע־ סיק אין דאלער הונדערם 12 בער
 אויך טײלװײז און ק^םיטעס, *הנע פיט,
 האט םעפבער דער װען פעלדונגען. אהן

 געװען איז ער אז װיסען, נ^ר־נעלאזען
 געװארען באװיליגט איהם איז הראוח

 לעצ־ דער פאר אויך און בענעפיט. סיק
 בע־ סיה אויםגעצאהלט װערט צײט טער

 בא־ זײנע; װעלכע יעניגע די אלע נעפיט
שװעריגקײטען. אהנע דעדצו רעכטיגט
 נײער א ב^װיזען אבער זיך האט נס

 גע־ מוזעץ װעלען װעלכע דעלדונגען, טיפ
 זועלכע מעאדונגען — װערען, סטאפט
 קראנ־ דער װי דעם נאןי ;עטאכט װערען

 צושריפטזןן. אהנע געזונד, *וע^ט קער
 נײר װערען. געסטאפט טוזען װעט דאס

 ניט װעט הייןיבענעםיט אז אאזעךװיסען,
 צוקונפס דער אין װערען אויסגעצאהלט

 מעלדען ני״טט װעט הראנקער גער ביז
 זיין װענען סעקרעטער דעם צו יטריפטליך

קראנקהײט.
 װערען געטאכט נױזען גיעאדונגען

קראנקהײט. פון פאל אין דראך י;;דע
 אײ שואדיג זײנען זועאכע יעניגע ־י

אריער אין באײבען דױס 1 בער
 בארעב־ נײטט זײנען װאכע^און 2 פאר

בענעפיט. סיק קײן צו טיגט
< ,2 אאה. סעק. נײבאור, א. פ

 אנדערע די אין עלעקשאן
ם. ל א ר, א ל

אא־ און ברענטש :עקסטע די ב*י
 סקוירט טאכער, קאאוק פון טיטינגען האל

 װעט פינישער, או| פרעסער מאכער,
 עלעק־ און נאםיניישאנס שטאטפינדען

 בעאמ־ ברענטש און אאקאא פאר שאנס
בע־ ב$ארד דזשאינט פאר אויך און טע,

 :אויס זיפצט און איהם פאר פארבײ
״אונגאילואיכער."

 געװארען פארטע איז דזשימי װען
 צונויפ־ ער ה^ט סאפעי אריטען זײן מיט

 און הױפעץ א אין ברעקלעך די געשארט
 דער- זײ און כיױא אין ארײנגעשאטען זײ

 האט ער אפעטיט. גרויס מיט יטאונגען
 צוריסעגע די צוזאםעננעשפיאעט דאן זיך

 פוס א איבער פוס א פארלעגט װעסט,
 פארבײ־ די אױף קוקען געזעצט זיך און

:עהער.
 זײנען ארבײטער פון רײהען געדיבטע

 נייטט האבען און געגאננען איז געגאגגען
 ער פיארשרוט. זײער אין אויםגעהערט

 פנים׳ער באײכע די אויף געקוקט האט
 װעאכע מײדאאך, און אײט ױנגע די פון

 אויף און געגאננען ארבײט דער פון זײנען
 שװע־ דער געװען קענטיג איז עס װעאכע

 מיט האט ער שאפ. אין ארבײט טאג רער
 מיט געתוקט, זײ אױף באיק רחמנות א

 דער געװען װאלט ער װי באדויערען, אזא
אועאיקאיכע... די זײ און נאיקאיכער
 טראכט א ער האט — אאעטען, ״נאך

 בער־ זײן אביסעא פארגלעטענדיג געטאז,
? פעהלט װאס — רעל,  טענ מײנע מיי

 רוהי־ זײנען נעכט מײנע פרײע, זײנען
צאה- פון הלעיען נישט דאדף איך גע.

 האבען צו םיעל, אזוי זיך זײ טיטענען
 נאר פאר תריעג װאס-׳איך אלעס דאס

 זײ םיעד װי — בחורים די און נישט.
״ און אײנגעבויגען װי געהעץ. ט! א  מ
 שטאלץ מימ אויפגעהויבען זיך האט ער

 געמאכט צורעכט האט בארעל, דער פון
 האט קאםעלױש, אלטען דעם זיך אויח

 ברעקלעף די זיף םון ארונטערגעטרײסעלט
 :אויסנערופען זיי אױף קוקענדיג האט און

 אין אװעק איז ער און ״אונגליקליכע!״
 אװעקגעזעצט זיך האט ער װאו פארח,

 געפונען שוין האט ער ײאו באנק, א אויף
 װאס צײטונג אויסגעלעזענע אן אנגעגרײט
 איז און איבערגעלאזען, האט אימיצער

 איינגעיטלא־ לעזענדיג און זיצענדיג אזוי
חלומות... זיסע מיט פען

 ער װאס גדולה זײן אן זיף דערביאנענדיג
 געװא• ארים — געהאט, אטאל דא האט
 געטאכם כייר האבען טרײקס1ס די יען.
? טאיר דו, אע אריטאן. אן פאר

 שםאאץ, מאיר ענםסערט — איןי?! —
 — זיך, אויף בליק מיט׳ן באװײזענדיג

 איחר ײאלט געלד, מײן האט אײהר ווען
 האס איהד װי שעפ^גר דרײ האבעז געקענט

 םר. שלעפען, פעק אבער געהאט. אמאל
 א הייוקעס? ‘באנדעלס שלעפען שפרוץ,

י באס געװעזזןנער
! פרנסה —

 גאס די דערזעהן װידער האט ער װען
 ער װעלכע דורך גאס די אט זיף, פאר

 צו ארבײט, דער פון און צו געהן פלעגט
 א וױנקעל אוים׳ן *טטעחן שטונדע נ״יטאג

 זײן פלעגט שפרוץ ניר. וױיא הונגעריגער,
 האט יעצט ערשט — פארהאלטעץ, געלד

 זעל־ די איז עס אויפגעאטעטט. פרײער ער
 נישט טעהר אבער דאלןש ער גאש, בע

 זיף האט ער ארבײט. צויזייער רא געהן
 פאר געהן געלאזס זיף און םריי דערפיהלט

^ ביזנעס.
אריבעי־ געװאלם אבער האט ער װען

 דערועהן ער האט זײט, אנדער די געה;
 עטליבע טיט טאן א זיף פאר שטעהענדיג

 װאנסען, די פון פלאץ דעם אויה הערלעף
 מאגע־ א פארשוויצטער, א האט װעלכער

 געבעםען אויסגעהארעװעטער, אן ׳דער,
 שןוערען דעם ארוישלעגען העלםען אױזם
 גע־ איז םאק דער פלײצעס. די אויױ פאק

םים. זײנע נעבען שטאנען
 אויף געקראגען רחכינןת האט מאיר

 פארט־ די אראפגעלאזט האט אידעץ, דעם
ט געהאם האט ער װאם םעלא  ן א דך, כי

 אירעך.״צ.* אריכיצן דעם העלםען געװאלם
 אדי־ דעם אין אײמעיןוקט זיך אבער זאם1

 דעד־ בצי״רשנעל האט ער און באיק ביענס
א׳באקאנטען.־ opsy איהם ׳אין ק;ן:ט

־• שפרוץ;! מד. —  אױס־ ער האט ̂.
׳ ׳• : געשריעץ.

 אויס־י •איד זיער האט ־-^ פאיר:! —.
 דך האט פנים ?יק׳טאגעיעד ערופעז,־'איז1

ט אמעפילט ■ v c שאניע. סאר באום׳ םי
 זסד. גאר, צ:איהו־- שצעפט m ^ ׳

rה% שארהי^  >.*** j v t  >f 
«י זעחםס — י ; י1עספערג^ע — I ד

 זיין פון געיטסארט די איהם פאר ׳שײנם
 איהם צו איטער זיף האס װעלכער באס,

 װאס שטעף שלעכטע די פאר געטשעפעט
 עטליכע ארײן קוטט ער װאס םאכט, ־ער

 און ארבײט דער צו ׳טפעטער טינוטען
 אום געז די אױס פריה צו דרעהט ער װאס

 געײען, כיענש בײזער א אהײם. געהן צו
 עד איז שטענדיג שפרוץ. טר. באס, זײן

 עטליכע די געררעהט און ארוטגעגאנגען
 װאנפען די פון פלאץ דעם אויף הערעלען

 אויפגעװארפען. עפעס כייט גאר איהם און
 א געװכט כיאיר האט לעבען גאנצען דעם

 דיזעלבע אנצוטאן איהם גערעגענהײט
 גע־ אניאא איהם האט ער װאס שאנדע

 אויסזידלען אײנטאל איהם כאטיט טאן,
 פון איז ער װאס יאהרען אלע די פאר

געװארען. געזירעלט איהם
 האט קארידאר, אין ארײן איז דאיר ׳

 װעאכע קאײדער, נעטע די געכאכט גאײך
 אוים־ האט גײ, װי אויסגעזעהן נאך האבען

גאאדענע די — ׳ראל, דעם געשםיאעט

 םויער הויכע יענע זיף פאר דערזעהן האט
 איבערמך נישט םאא קײן נאןי איז װעי!כע

 האט עס װעאכע אין און געװארען, פארבען
 אזוי האט ער װאו שאפ דער געפוגען זיף
 פיעא אזוי אװעתגע׳פטור׳ט, יאהרען ",פיע

 אי־ שעהנע פיעא אזוי פאראארען; געזונד
 אר־ שװערער דער בײ באגראבען דעען
 גרויסע די איהם םאר שטעהט זי בייט.
ט אראפ קוקט און מויער  ברוד־ איהרע די

 און אויגען, קאאיע םיט װי פענסטער נע
 באי־ טרויעריגע איהרע דערפיהאט כאיר
 אײ שוידער א דורך איהם געהט עס קען.

 אי־ ־ײאאטען טוראשקעש װי לײב, נער׳ן
 קערפער... זײן פון טײאען אלע בערגעהן

באנג. און אומעטיג אזוי איהם װערט עס
אי־ שעהנע ײנע

יאסעלדארן פאן אנקיר

?.. אומגליקליך מעהד אײז װעד
 •טפאציער־גאס די ׳באורי דער אויף

 אויפ׳ן איז ט־יעטפס, יארקער :ױ די פון
 הוײ א ;עזעסען מיסט־בא״על א פון ראנד
 שװאיץ־באױ־ א טיט ׳טאן םאנערער כער,

 גאלד־גע־ ברױנער, א כייט געזיכט, איכען
 א געגריזשעט האס און בארד זועבטען

 ארױס־ האט ער װאס זעטעל פארדאיטע;
 געװען איז ער בארעל. דעי פון נעזוכט

 און לול-ידעי, אפגעפאיקטע אין אנגעטאן
ױ איז װעלכע זשילעט ךעד פון  איהם א\

 צו־ די צוליעב אוטגעלוטפערט נעהאנמגן
 נא־ זײן אױיסגעקוקט האט נעט, עפענטע

 אדיס־ דעם כענעבען האט ײאס אײב קעטע
 ;ע־ ז־ײגען *טיך זײ:ע ;לאטעס װי זעהן
 זײגען קנאפעל די אױסגעט־אטען, װען

 און פאדעשוועס די םיט נאייך נעװען
 אונ־ אין םאיסניפט שנידלעך שטײןאעך

געהאנגע;. זײ איבער זײנען ארתוננ
 זײגען װאס טרעטפס אנדערע ד־י
 בא־ איהם האבען פארבײגעגאננען איהם

 דעי!״ האט דזשיפײ. ״האאלא םיט נריםס
 דזשי־ סאפער, דײ; שוין עסט ״דו אדער
" !  געענטפעיט: הורץ זײ האט ער נאר מי

 וױדער האט עד און ^יעס!״ *תאט!"
זעמעל. דעם געגריזשעט

 טײזענ- רי זיך־ האבען צײט יענער איז
שע״ די פןן ארויסגעלאזען ארבײטער רער

 אהײב װעג אויפ׳ן זיינען פיעיע אוץ פעל
 בלײ מי/נדע די פארבײגעגאנגען. איהם

 ױנגע ארבײטער־מײדלעך, די םון הען
 אויף זײנען מענשען עלטעחג און לײט

 פארבײ־ די פון אוןויעדער געפאלען איהם
 שװער איהם אויף קוקענדיג האט געהעגדע

אפגעדפצט.
:זײ פון יעדער זיך האט געטיאנט

 ׳שאפ א אין ארבײטען צו ס׳איז שװער װי
 פון קומט םען אז עס איז גוט װי אבעײ

 דער הײם, א טרעפט מען און ארבײט דער
 זיצט םען שפײז, טיט געגרײט איז טיש
 פאטיליע, דער מיט פארברענגט טען אדן

 געהט מען ; באקאנטע טיט אײגענע, טיט
 עס און צװײטער דער אין הויז אײ; פון
 נעבעך, אריטעד דער אינטערעסאנט. איז
 ער איהם, איז שלעכט װי טרעמפ, דער
 ׳בעט א אהן שלאפט ער טיש, א אהן עסט

 ארום לעבען גאנצעז זײן זין װאלגערט ער
 שפײז די עסט און גאסען, ברודנע די אין

 האט אױיס. װאיפען מענשען די װאס
 נײע זיך קויפען צו נעלד קײן נישט ער

 צורי־ אלטע, די אין עי געהט קלײדער,
 שוין האבען סצנשען װאס קלײחנד, ע5סע
 קײן כיעהר האבען געקענט נישט דעם םון
 ארויסגע־ גאנצען אין עס האבען און נױן

• װארפען.
יעדער זיך געהט געדאנקען דיעזע מים

 ןגיא האב דען װאס צו
V ? בעכיען געקענם זיף

;•| ? כחות •נאך האט איהר און —
m טען נאר ניט, האט פען —  no
. שלעפען . ״ .
 p:ארויםאע• העלפען אײןי איןי זאיא —

 גלית״ א אן זיף רופט גוט! פאק, דעם גען
 צושפרײם שטײכעא א און ײאיר, ליכער

פנים. זײן אויױ זיך
 דעם אױפהױבען איהם העלפט ער

 שלזן«©-״< דרײען אין אײננעבויגען און פאה
 כישא^ר־ שװערער דער שפרןץ;פיט פר. זיןי

 צו־דסם״* םיהדען װעלכע טמנפ די ארויף
 געװעז׳א װאו.׳ער;אין•^אפיאא פאאץ

* • ־ארבײטער. ־אן ניאיר און
 פון נעװאיען איז דאס אט ׳—

^ רופיט — ! באס װעזענעם ׳ ס י ו  «וד '1א
ס זיף דרעהט אוץ זין, ̂  גטס ־*Jih פון אתי

 —נקםה.' פון גאיתל'כער א
h *י םראכט —שאחנן;*

o אז n ף ^לבען tirhrt* ^ו

 ז אהיננעקוטען זײ:ען וואו
 אר־ די פאר דא פאעגט ער װעאכע דעעז,

 זײ ער האט װארום פרעריגען? בײםער
 װארום רײד? פאאשע זײנע סים גענארט

 װערען, אױםגעריכט געדארםט ער האט
 א װערעז און שאפ דער םון ארויסגעהן

 איז אםאא אנענט? אינשורענס רײכער
* יעצט. ניט געײען, אעטערעסאנט

 םרעפ ןץ באטראכט■ און שטעהט ער
 דײ צי^ײןישאפ. געפיהדט װעאכע׳האבען

 ײגר^עאבעו״ טרעם; אײגגעבדאכענע זעאבע,
 אויף נאף אמט זאידן®• זץי דאכט שטויב

 גערויש זעאבען דעם אםיאו הערט ער זײ;
שעפער־ארוים* טדאגם װאס

 .•יע־ אויד ארױן* ער קוהם אם יאון
 ניט זזאט ער ײעאכע *דורך נע^ענסטעה

 םאמזײנ- א םיט אהױסגצקדקם אײנםאא
 נעםדאכט, חאפגוגנטאאז אוךןיו <יחב זטע
o פיד^־קר *י r• כ־ וואס^ ױןנ ןןר׳זיךמ

באם געװעזענער א
ט איז ברעגטאן מאיר צו־ יאהרען טי

 אין הײזקעס. בײ שטעפער א געװען ריק
 דעם מיט זיף האט ער װען צײט יענעי

 אונגלילר דער געװען ער איז באשעפטיגט
 יענער צו װעאט. דער מענש ליכסטער

 אידעאלען הויכע געהאט ער ד.$ט צײט
 און ;עגאויבט שטארק האט ער װעלכע אין

 זײן וױדמען געקענט ניט האט יער װעלכע
 אין פאעגט ער װאס דעם צוליעב צײט
 דער אין זעל»ס ארײנקומען דארפען שאפ
 בײ־ צעהן ארויםגעהן ד^רט םון און פריה

 מענש אנדער אן איצטער איז ער נאכט.
 אגענט, אינשורענס אן איז עי געװאדען:

 אי־ הויכע די אבער גענרג, ער האט צײט
איהם^. םעהאען דעאלען

 געםאכט איהם זיך האט יעצט ערשט
ן1עי וואו נאס ךי דורנגעגאנגען איז ער אז ^ 1ט



*ram ap קענעז s**
װי־ ױן שי״מן קעכען וו*ן סעג*עזי *ון

* *יס<ןי יועלצו *יס״ **!. ח, י ײעמ עס 11ז
ײו ייסזגר, ג ז פי מז *י גוי  * גזלז *ז* הן

ה  *ון עגמםוםיגען ערןזםע די זאי* װעלכער אי
 וורימוווװוורפען *ווי&ג*ן פשוש *ײייפזע ך̂י

 גאכלעסיגק״ם !ייער §ו«לקיי®, זײער זיך פון
 •עהיגקײגזען ?״*רע פון ק«װאס בעבען ׳און
 ד*ך *בען קען עס לייעגען. װזנלב^ די, צו

 ציײ דער *זן ז#ל םע^ װען צײם, « קוסען
 קעגען נ»:צעז y* איצם, איז ?י ווי ׳םונג^
 ןis צייטונג * ב*שםעועז איצט װערען. פפור

 באלייכ- די ניזענ^ \ דע«ארםםענםם םאלגעגדע
 אדװערםײז- און ״פיקש*!״ גייעס, פון םונג

 אימער ורזןט נייעס נאשירליך, ׳נון מעכטס.
 װעם םענש דער װי לאנג, אזו\ און גי>, זיין

 םום, װאם װיסען, װעלען ער וועט לעבען,
 בא״ די שנן. זיין לעבט עס װי טאכש״ װאם

 זאך, א שוין איז ד*ס גײעס, פ\ן לײכטונג
 װע״ װעם פארשפזעלען, זיך קען מען װאם
 אלץ פ$רששריש םעגשליכען דעם םיט יען

 װעש מעגש דער אז װעניגער, און װעניגער
ײן םאבען קעגען זיך אלץ איבער  אײגזןנע ז

 קײן נעדימעז גיט געװיס װעמ ער און מיינוגג,
 ״פיק־ צייםונג. דער פון םיינונג פאדםיגע

 זיין װעם ד*ש פעליעטאנען, געדיכטע, שאן״,
 םענשענס יעדען אין װען נויסיג, םעהר ניט

 בעס־ די מיט פול ל״ברערי א זײן װעט הויז
 פון שריפטשטעלער בעםטע די פון ביכער טע

 אדװער״ די געביטען. די אויף נײםען אלע
 צו ביז אויך נאטירליך, וועלען, טײזםענםס

 װעט ד*ז וױיל אי-ויםפ*לזנן, גראד געװיםען א
םיט דער אדיפהערען  װאס זאבען. האנדעל'

 עס״װעם אויב און װעלען, ג$ר מעם אײגער
̂ר  פריי. קריגעז קענען עס ער ודעט זיין, :ו

וז פאיגעםם  דער פון ד̂ו רײדען םיר ניט,<̂׳
 ?אפימאליזם װזןן רעוואלוגיע, דער נ^ך גיים
 ים עי־אינערונג. «לעכפזג א בלויז זײן דועט
 נים י׳זײן קען #םען וועט צייטונג אז«ז פאר

װעם צײטונג די רעדאקטאי*. קײן דאײ«ען

עי פון פיחחיר די ד$ך זײגען ע.1 ױ־ א״
 *נדערע״ ®יעלעי &ון ךי ײי עדגער, ניט ניאן

 #לע די פןןר גיט *ד^רם קוסען ווארום כא
 ?יײ זיכעד ? אזן/רײסערײען ^פאלטוגגען

 ױגיאן אײער מון םיםגליעדער די דאך נען
 *;־ אין די זױ אינטזןליגענט, װעניגער ניט

 אז פאסטםעחען, זײ אויף און ױניאנס, דערע
ײו נים קען םענש א  װארום מא ®אלנאןם״ ז

 עטעלען זײ ןןז ^זוי, אויף זיך זײ סיהרען
 װאס #לץ, און אײניגקײם זײער געפאהר אין
 אויפ־ ארבײם &ון יןןחרען פיעלע נ$ך איז

 א'יער אן הויבט איהר ? געװארען געבויט
^  נ^כהער םוחל, םילא, איז םליצח, מים ברי
 זועט איחר אז ערקלערם, און איהד קוםם

 ?יעען .ן ע ט ק ם די םיט ארויסקוםען
 חאבען ^און חערען. צו זײ געשסאנם סיר

 גאנצען אײער איבערגעלײענם שוין ירם
 םים ג^רנים איז עס אז םיר, זעהען »,1בריע

 ק^םפלײנפדקלוידק א איז, װאס ג*רנים.
 גום נים ח?ט און געדולד די פארלארען האש

 קלעגערין. א אדער קאןגער א אויסגעהערט
״ן, קען  *ט ז^ל אבעד אםת, איז עס אז ז

̂ט ארויסקוםען דערפאר  םלחםח? גאנצע די ן
 איחר גארג^ם, ערקלערט *1בריע א״ער גיון,
 אונזער אםאל. גאך פרובירען מוזען װעש

 בא־ האבען טיר װי װייט, אזוי ׳איז םײנונג
ס געשיכטע, באנצע ןובאבםעש'די ^  אײנ־ איז

 אויסגענוצט װערט ײעלנע חיסםעריע, פ^כע
 םיײ װעלכע מענ״עלאך, קלײנע אײניגע פון
 ׳פיד»רער בעסערע געװען װאלטען זיי אז ׳נען
 גןןש װי אזוי און זײ. העלפט גאש *וען

 צו עפעס אלײן זײ טרייען ׳ניט זײ העייפם
 קניז־ גאנץ םים שייגם, עס װי אבער, מאן.
 ד^ס מאן? צו איז רואס ערפאלג... פען
 װעלכע די, צו •װערען איבעחגעלאזען מוז

 זיי פאראנטװארטליכקייט. ברויסע די מראגען
 סיז־ דאס געפינען װאתרשײנליך שוין זועלען

 גלויבען דערזעלבערצײם, אין , נויביגע. סע
 איז עטװאס אויב געװים, זײ װעלען מיר,

 גום ®מיגליד ויײ® װי עס זעתן *עהלערתאפט,
 ארויפװארפען דאם איברעענם, מאכען. *ו
 א •ווירקליך- האט םיהרער די אויף שולד זי

 זוערען צײטען זזײגטיגע אין זין. קנאפען
 ארויפגעצװאוגגען. כיט קייגעם אויף פיהר^ר

 װילען ױניאן א פון מיטגליעדער די זוען
 ה#■ פיחרער, זײעדע אלע אדער אײנעם כיט
 זײ פון םעגליכקײטען בעסטע די זײ נען

 און נייע. אויסװעחלען און װעיען׳ גו פשור
 רוהי־ אלץ זײנען, זײ פאישטענדיגער <ואס
 אתן און געײאלדען *הן געלאסענער, און גער

 נויטי־ די אט אויס זײ פיהרען סקאנדאלען
אפעי־אציע. גע

 אויפ־ פארשלא; אייער — בעקעראװ ב.
 אונז איז דעם איבער דעבאטע א *ועפענען

 דער ד^ש ׳איז טרזןבעל דער אבעד ׳זוילק^םען,
 ער אדער ׳ניט װיל ער אדער צד אנידערער

 װיל ער ׳ניט קען ער דעבאטירען. ניט קען
 געגען איז װאס םיינונג, קײן אויסחערען ניט

האלמ ער דעבאטען, פון ניט האלט ער זײנע.

|5י?1 ^יון ן ^ ^ ע ר י ען ז ג נ ײי » ײי גע־ 1םים ן|
לן  װאלםעז׳^ר סענ׳יען די ^וען אך, ײיי

ה םי® ר״דען געלן^וט  גאר גןןר, דאך ײאלם ײ
 פון אײנעם cnji? אדרבח, געווען. אטת;גום

 אן עכעס אגשרייבען זן>ל װאס ׳זײם זײער
 און לײענען, קענען זאל מען װאס ״»רםיקעל

I זידלערײען ^חן
 גיט געײים איז דעמ^קראםיע — ם. ל•

 אטת־פרײער דער װעלכען פאר אידעאל, קײן
ײן קען גײסם  װײל ענםוזיאססיש, זזנהר ז

 ד״ער״ פ*רט איז — דזןם^?ר»טי פון עצם דער
 דער פון פאלק, דעם פון חעדשאפם די ׳ש^פט

 דזןם^קרא־ איז זיכער אבער ׳מאסע גרויסער
 די װי כעסער, און העכער פיעל םיעל, טיע

 קליקע א םון אדער אײגעם פון חערשאפט
 שלעכם טיראגיי איז געװיס אלןן. איבער

 ײעם פוגדעסםװעגען אסער פארמע, יעדער אין
 םי•א די $ט אויסקלײבען גיכער םענש יעדער

 איר פון טידאנײ די װי ׳פאלק פון רא:ײ"
 אונטער־ קנאפער גאנץ א איז עס און נעם.

 אדער שלעכטער א איז איינער דער אויב שיעד,
 פראגרעסי־ א אדער רעאקציאנער, א גוםער,

 דעם דורך װערט טיראגײ די םענש. ווער
̂ר א אויף  געפי״ װעט איחר בעסער. ניט הז

 דער און ״ג#ט ביכעל באקוגינ׳ס אין :ען
 זײםלאך אויסגעצײכענםע אײניגע שט**ט"

 פון חכמים, די פון הערשאפט די ^ט איבער
 האל־ װעלכע די, מון װיסענשאפטסלײט, די

 די איבער הערשען צר בארופען םאר זיך טען
 שטארגך דער באקונין איז דזןרט מיליןןנען.

 ג»- — דעםאקראטיע, פון פארטײדיגער סטער
 «ײל װארט, פרן זין בעסםען דעם אין טירליך
 דאך איז דעמ^קראטיע ק^נזעקװענטע אכת׳ע,

 אין םעגליך איז װאס םר״הייט, העכסטע די
 װאס דאס, און געזעלשאפט. מענשליכער א

 געמאנט ח^בען פעלקער און מענשען מאננע
 שפ#פד צום דע^קראטיע װארט דאס איצט

̂ס װ$רט,  שולד די ניט נעװיס דאך איז דן
 ער־ ארן שעהנסטע די גופא. אידעע דער פון

 אוי^גענוצט אפט זיינןןן אידעאלען חאבענסטע
 דעמאגןן־ געװיסענלאזע אלערלײ פון געװארען

 אידעאלען די גים *בער מיןכם ד^ם ;ען.
 װאס אלעס, װערטפול. װעניגער ח$ר א אויף

 װערען זאל פאלק דאס אז איז, נויטיג, איז
 א פארדרעהען זיך לאזען ניט און קליגער,

םראזען. שעהנע אלעדליי ־פון םח

ױפמערקזאםרעדאקםאר דעם *װישען א C גלושאקאר(. ד. א• פון

םאר. ןאץ שלעזינגער* םרעז. ן ב^לםי
\yv\ אינ־ אוגזער פון טחןדדעצט דער 

 א פאכט שלעדננער ב. סעתע״טאנאי
 געפי• ע̂ם װאו דארט, באזוף םטעציערען

 אלײן דאס יטוין איז ק<אוהפאכער, זיף נען
 װעט גרויםעס עפעס אז סיפן, נוםער א

 װעט אעבען נײ א1 אז פארהומען, ד^רם
,■ אריינםרעטען. ד^רט

 געװארם צײם יאננע א האבען פיר
 פיעזירענט Dtp נערעגענהײט, דער אויף

 באטראכטען פערזענאיף זאל שאעזינגער
 קלאוק־ דער פון סיטואציע אלנעפײנע די

 װעאכער אין באלטיכיאר, איז אינדוסמריע
 400 גענויע באשעפטיגט װערען עס

 .4 יאקאל פון גדער1ני'טגלי קלאוהפאכער,
 ״מאכען דאס, כדען זאגט רוי װעאכע, און

 פױגעלדיגען, קײן :יט אםילו יעבעך, א
יעבען. א י^ך אבער
 באי־טיפאר אין קלאוק־אינדוסטריע די

 װאס צר< זע״יבער דער. םון איצט אײדט
 אנדערע אין לײדט דוסטריע1אי די

 אויס־ דא זײנען עס װאס נעפרין שםעדם,
 ניט זײ זאל אוע־ בײז (יןײן געװאקסען

)שאדען  קאנ־ באסעאעך, קלײנינקע !
 ״מאנו־ און סוב^ארינקעס םדאקמארלעך,
 * באשעפםינעז װערכע /,םעקטיטורע^עך

 װאק־ שאפקעס דיעזע אפײיטארס. 4—3
 זײ און רעגעז א נאך שװעםאעך װי סזגז

 דער ״פײטען צו פארכיאסטען זיךי האבען
א מדאז״...

 גרויסעז, דעם פין געהערט האבען כייר
 קיאוקטאכער יארקער נױ װאונדערבארעז

שםינדען 44 און װאןײארבײם — ?יענ

 נביא, קײן נים זײגעז מיר — אינקער.
 מיר װעאגן ברענגען, ז5װע צוקונפט די דוןןס
 זיך םיר רעגענען אביןר דעיךןײל זעהן. ד»ז
 גןנען איז און װירקליכקײט, דעד ®ים

 גארי איז ■חזקטישקײט אורחא, אגב אײך.
 דןר פאראכטען. זאל םען װאס ז#ך, אזא גים

 לזך איז פראקטישקײט טײטש־םון ריכטיגןר
 אונ־ :ים דארף דאס און בענם־ערפאהרוגג.

 װי זיין עס ם?ג קינד, * ווערזןן. טע^שעצם
 דעם, פון לערנען צו פיעל האם קלזג,
 אביסעל :^ר כ?טש דזרככעטאכט ה*ש װאס

פון אוניװערסיטעט שגוערען און דעםגרויסען

 יארהעזן נױ אונזערע אױןץוווןלמגן ומנג,
גענאנגע!• זײנען ברירער ^יץ שוועסטער

 נע־ האם שאעזינגצד פרעזידענט און
 אין נעהוםען איז און רוף אונזער הערם

 אבענד איז דזשון קען10 דעם באלטיפאר
 ^ואסםיםינב רזשענעראל גרולסען דעם צו

 און קלאוקפאכער פאיטימארער איע פון
 אײך איך זאל װאס און קאםערם!אדי

 גע- טיטיננ דעם אויף האם ער ? זאגעז
 אויפקאזןהרונגס וראוגדערבארע א האלמעז

 פארניכטעט האם ער ער5װעל פיט יעדע,
 די פון צװײפעל םינדעםטעז דעם אפילו

 גע־ האבען וועלכע פעסיפיסטען, עטליכע
 פראק־ אוץ גערעכם זײנען זײ אז דע-נקט

etb שטיק פאר אדגוטענםען זו^עיע כײט 
י' \ אויבײט.
ר ע ד  אלע *לאס: געזומן, איז רעז^םאט ^'

 כייט כיענש אײן װי האבעז פארזאמעלטע
 הױ געשריען באנײסטערונג הארציגער א

 אױפגענר אפ^אדיסטענטען מזם און רא
 דיזעז סםרײקען צו פאךשלאג דעם

ר סיזאן םאל א 4 א פ ־ 4 נ ו ם  ש
ר ע ג י סיד ט י י ב ר ך א א ו  ו

ן ו ר א א ! פ ם י י כ ר א ־ ך א ו ו
 דעי איז אוהר 10 דזשון, טעז11 דעם

 קאנפע־ א געהאם ש\י\ םיר האבען פריה,
 אסאסי- מאגופעתםשורערס דער מיט רענץ

 אנגעלעגענ־ גאנצער דער וועג^ז אײשאן
 גע־ האט ״שלעזימער פרעזידענט הייט.

 אוי^ האט און לואנפערענץ דעם פיהרט
 באװײ לאגיש איז שטײגעדץקלאהר זײז
 גאר זײ װעט עס אז ^גחים בעלי די זען
 נאככע־ מוזען יײעלעז זײ און העלפמן ניט
 אוגזע־ פון פאהערוגגען נןגרעכפע רי בעז
ארבײטעה נע

 םי• נאך זונםאנ דז׳טון, טעז15 דעם
 קױ ויױדער שלעזינגער ב. בר. וועט טאג״

 קאנ־ צו סיטי; אטלאנטיק םון אונז צו םעז
 אונזערע כױס מאל צװײטען א םערירען
 אסאסיאײשא!, דער פח באסעם קלאוקס

 בײ יעצט איז שסימוננ די װי לויט און
 דאס ?יכערהייט, מים מעךזאגעז קאז אונז
 אויפגע־ םיעל זעהר האט שלעזינגער בר.
 כאייטיטאר איז קלאוי«םאכער די פאר טאז
 אר־ זײז פארענדיגעז געוױס וועם ער און

פאר זיעג פאלשטענדיגען א מיט בייט

:אבפיע־ װעלען מיד •—זילבערמאן. ב.
 ביאשורעז װעלכע דא זײנלז עס אויב גען,

kדי זויבעד אידיש אין ביכלעך דער־קלייגע 
 טרײד־ידניאניזם. פון פי־אקשיק :ךיאדיע׳און

 אי־ װעדק קל^סישעס ‘א דא איז ענגליש אין
 פון געשיכטע זיין ארן טרײד־ידניאניזם בעי־

 דדעט ביך דאס אז העי־ען, נליד װעבב. סידני
 דער פון *רויסגעגעבען אידיש, אין זײן ב^ל

 װעט דאס געזעלשאפט. ליטעראטור קיאפאטקין
 װעט איבייטער יעדער װאס ׳ב**ך # זײן זיכער

 סינדיקאליזם איבער פאישאפען. זיך דוןרפען
 לע־ ל. דר. פון בוך א ענגליש אין איז

 אידיש אין ביכעל א דא איו דאן און װין,
 ארויסגע־ טיײד־יוניאניזם, אינער איתם פ.ין

 קדיגען צו זעהט רינג. ארבײטער מיז געבעז
 דערװיסעז זיך װעטיאיחר ביכעל, לעצטע ד^ס

̂יעל  פון טרייד־ױני$:יזם איבער װיכםיגעס פ
 װײזט גיט. ביר דוײסען אנדערע פון איהם.
 ליטערא־ טרײד־ױני^גיסמישע די אז אויס,

רײבע. קײן גיט ליידער איז אידיש אין םזר
 טאן איהר װעט פוןל אין — בעםי.

 -און באחעישעז ויך »יןט איהר װען גלײך,
 איזזד קלןר, איז עס לויפען. איתם ל^זען
 גיט גליקליך קײנמאל שוין איתם מיט װעט
״ן.  אײ די הוייטזאך די איז ליעבע אין ז

̂בער ה*>ט איחד לוזיאן.  ער שזיין. קײ:ע ז
 >> װידער און צושטערג^ איהר חאט >זלײן
 אל־ בעסער גיהגום, א איז ליעבע אהן לעבען

גיכער. װאס אפ שנײדט זא
 אן.אינ־ דאט װאס זאך, א — ל-ץ.־ ם.

 סײדען נאםען, א תאבען אויך מוז ׳ד»אלט
 איז ־װאס אזעלכעס, לכתחיאז שדיײט טען

 צושװאומזך עטװאס אונבאשםימט^ אוגק^אר,
 נא־ דעם אונטער געחן דאס -׳אויך םוז ׳נעס
 נים. דאס איז זאך אײער ״נאםענלאז״. מע־ן
 װאט אבער, א^״רצעחלרנג. ע§עס יע איז עס

א 5ניזצ' גאר ? חערען א::ז איריס י־אזט
 א םייךעל א מײדעל, א געליעבט ה#ט בחור
 אן מ!ט גזןהאט ד^קוגח תאט זי גא* בחור,

ײ ביץבט ער און אנדעי־ען<  זײנע•ןראינזך :
 דער בײדע די פון אײגז^טןיך איז דונגען.״!

 עףאיגערונ* די אויב בחור, דעי גליקריבערער
 דאך איז דאס אבער שעהנע, זעהר זײנען גען

 ער־ די עס זײגען װעלכע :פראנע די טאלע
 אין איז דעם פון אט און ? אינערונגען

 אויך ניטא. װאונק קיין אפילו זאך אײער
 אזוי װי אוםנאגרײפליך, גא:ץ אונז עס איז

 און נקםדן, פון געפיהל דאס ארײן דא קומט
 פון איז זאך די נײן, זײט? װעמעס פון

 אפשל דרוקבאר. נים שטאנדפונקטען אלע
 איבערלאזען זאלט איהר םבדא, א בעװען װאלט

 שיייבען אלײן אדן אנדערע׳ פאר ״פיקשאן״
 בןאז;םיט צו האבען װאס זאכען, פשום׳ע מכח

 טעטיגקײטען פיעלע די און יוניאן אײער
 קענם שרײבען פרן מלאבה די װײל ? איהרע
 זא־ צג צונוץ גוט זעהר קומט זי אזן איהר,

 בןזונ־ קײן נים דארף »ען װעלכע צו ׳כלז
פארשטעלוגגפ־קראפט. דערע

 אויף האבען םיר יע, — סק.—•P ש
 נאך׳ מעהר אוגגעדולד, סיט געװאיש אײך

 גיט איז עס אז ג*ר לינט, טים אײך געזוכט
 ששעלט ניט. טאטער קיין העלפט באשעי־ט,

 מיר װי זײנט, איהר אז פאר« ?יך
 ,צייט ;א:צע די געװען אויטגעפונען, שפ״טער

 םיחיקו־ װען װאוחין, פלאץ, דעמזעלבעז אין
 װאלםען פייהעי־, םינוט פאײ א מים ;אר מען
 אויס־ אופן אזא !®,‘א• איז געזעייז׳ אײד םיר

 װינייעג־ װאדגדערבארע גועצע די געזזעיט
 פארפאי שוין דאך איז איצט נאר כעשיכטע.

 וועמ איהר אײדער אז דיאפען, מיר און ׳לען
 ׳שרי/ איהך װעט ענםפער, דעם לײענען נאך

 אונז • דערצןנהלען צי צײם געפונען האנען
װ- דורך גאבהער און א§יר,3 אויפ׳ן צ  די׳

ײן מוז און איז װאס אלעס, טוע,  ־פון ז
 אין לעזער אדנזערע פאר אינטערעס נר^יסעז

אנגעלעגענתײש. דאזינעד דע(
 םים אײנשטיםען ניט קענען מיר — ע. ׳ל.
ג שעהגער אי<ער נ ^ו  פיעל? טיעלע׳ טיז ♦ תי
n t 'i רעװאלוציע סאציאלע די אוגז ײעם 
y שווזך אײזיבזיד Djr סיקעז,: §ר^י v -אי®

p גײעס אר8 לאץ8 א זדער איז ועלכער t אדערלײ טיניסום־סק א םים
 די פון צוזאמענשםעלונג די ארן סארטען,

 איבער־ «רײ א£שר, קענען, םען וועם :ײעס
 דער נאך װײל הזעצעו** בחוי צום לאזען

 חבדודםאן דער אם אויך װעט רעװאלוציזן
̂־י םיט באן א ©עכש, געבילדעטער א זײן  *ג

 דעם פאיכעהמען ^עם ער כאטש און שםאק,
 זיך אבער עד זזעם רעדאקטאר, א פון פלאץ

 או זעהט, איהר גאםען. דעם פון ענטזאנען
^ גלויבען םיר אבער זיין, ניט זאל עס רזי  ני
 די^געלעכענהײם האבען אםאל זאלט איהר אז

 רעדט איהר װי אוגז, מים אפצורעבענען זיך
 שעדלי־ א שלעכטע, א איז עס אײן. עס זיך
 װעלכע חיצען, אזעלכע אין אײנבילדוגג כע

 ז^ם איהי־ גלײכער, קוםען. אין האלטען
באצײמען. איהר פון מאכען פרײ זיך זעהן

גע־ לייד װירקליך אונז האט עס — נ. ה.
 מיפ אבער א״ערע־צרות, פון חערען צו טאן

 א איז .זועלכער אפםיםזזם, גאלדענעם אייער
 זײ אויך איהר װעט נאםור, א״ער פון טײל

־ בײקומען.
אניסט.  סינדיקאליסמען די — טרײד־ױני

 אויפגע־ :יט קײנסאל האבען פראנקרײך אין
 קענד טאג־םעגליכע זײערע פיהרען צו הערט

 װאס ססרײק׳/ ״גרויסען דלם צוליעב םע
 אונפאר־ וע«עס1 א«ן און קוםעץ, אסאל װעט

 רענ® םימ געײעז זײנען זײ מײדליכקיים
 אזוי פארשטעהט איחר אויב איבערצײגם.

 איהם איהר פארשטעחם סינדיקאליזם, דעם
 א געפיהרט האבען «ײ פארקעתרם, שלעבט.

 און געװינסען, מאםענטאנע פאר קעםפע מאסע
 קאמ^ דןןסז׳ילבען אן איצט גאד פיהרען זיי

 ששאיקען דעם און ענערגיע דערזעלבער מים
 קעמ־ אויסג^אבטענע אלע די אם אז גלויבען,

 ענדלי־ אן צו סוף כל םון״ פיהרען מוזען פע
 אײ־ אז ?עךי״ן, דערפון װעט איהר זיעג. כען

 > יצװישען אוגטערשי?|זן דער אין גענםליך
ע ק נ ע ן ד ע ד  יי אין םרײד־ױ;יא:יסט נ
 גרוים׳ אזוי ג$רניט סיגדיקאליםט דענקענדען

 טר^ד־ױניאניםט דענקעכדןןר דער אויך װײל
 די דוערען ^ןנע^אפט ײעם עס ביז אז װייש,

 איביײ דער בי*ז.' ג*גצק, אין ^וין־סיסםעם
 קלן לוין־^בײםער, א זיין מוזען װעם טער
 לעבעז ם ע י י נ א םון רײדען ניט מען
ארבייטער. דעם פאר

ih אלץ — אעזער. jc װערט מעהר *וך 
 וואם םײל, א באװעגונג קאאפעראטיװע יד

 אר־ גאנצער דער טיט פאלבונדען ענג איז
 רום־ אין ^גלאגל, אין באײזגכוגג. בייטער

 האם ^ענדער, א:ד>ערע ^יעלזג איז איז יי:דל
 ארוים־ ןיך םעטיגקײט קא^פעראטיװע די אט

 י אים ןןין ערפןןלג, גרויסער אלס געװיזען
 ענר .לעצטע אי^-לי דערנסןשוווצין פון רעםער

דורב־ ת^בען םיד װאם יאהרען, שװערע ליכע

* יייי ם•.סאגדלע•

 דער םאר גרונד־שטײן פעסטער ערשטי;״
 און בויען צו ױניאז אינטערנעשאנאל

 זי־ עקאנאכיישער פון טעפפעא דעם בויען
גערעבמיגקייט. סאציאלער אוץ מנרהײט
̂ע האבען מיר  גראטולירם הארציג א־
 יארקער נױ די קעמפפער, בראװע אונזערע

 האבען אײנםאל נישט און קאאױןמאנער,
 זיך פרײד הארציגער טיעפעד, מיט מיר

:געטראכט
 באאםיםאר אין דא טיר װעאען —

 זעייבע, דאס אויסקעםפםעז קענען אויך
קלאוקאמכער? יאדקער r: די װאס

צוױי־ נאכ׳ן מיטינג ספעשעא אײז
 דיס־ און אפגעהאלםען מיר האבען טען

 רי־ די ארומגערע.דט גרינדליך און סוטירט
 אױח שטיק פון םראגע קאנסטראקשאן

 אױסערװעהאט האבען כייר ארבײט. װאך
 אק־ פעהמסטע, די פיז קאכײטע גער17 א

 ארױפנעלעגמ אוץ אײט ױניאן טױוסםע
 הײנםיגע די װעאכע פליכטען, זײ אױף

 ־17 די פאדערט. צײט ריהאנסטראקיטאז
 און באדענלוט אאזײטיג האט קאםיטע נעד

 באשלא־ האט און פראגע, די באשפראכען
 ספעשעל■מי־ דזשמנעראא א צו־רופען סען

 ק^אוקטאכער באלטימארער א^ע פון טעג
 מיטגליע־ די נייט דורכצורעדען זיך אום
 און פעסטער אום און פנים עא פנים דעד

 די איבערצײגונגען, די כיים זײן זיכערער
 פון אפפערװיאיגקײם און ׳אײנינקײט

 פרעהט אלךעס טיטגלידער. אונזעיע אאע
 מ־טנריע־ אונזערע דאס מעיידען צו אונז
 אויסגע- פאאקאם פרואװ די האבען דער

 אויס־ האבען אײנער װי אלע !האאטעז
 פארבעסער־ א פאר ר,אפיף צום :משריעז

 אד־ שטונדיגע 44 א פאר !לעכען טעז
 ־D'tj װאך־אוינײ^ א פאר װאן׳און בײטס

י ;■*'׳ ׳ r I !טעם
גזןםיהאט, א^ן :אך• אבער ולאבען םיר

 אומ־ יער,1לןאאל יענער אונז פעהאט עס אז
 אמוסענט, אאגישער באשטרײטבארעד,

 א .געכזוז יזאקמ אונזער װעם װעאכעד
־ סיד אױסדרוק. שטארקערען ײנ א ^ ב א  מ

 און קאטף ווענ אונזער אז ,געזעתן
 דאן :אר װעט זיע: ערפאאנרײכען זיכערען

 בעפאר זיך װעאען טיר װען םעגאיך זײן
 די פון פרעזידענט אונזער כײט באראטעז

 שאעזינ־ p:ברודער אינטערנעשיאנאא,
נער.

 פיע״ געװענדט,צו, זיך האבען מיר און
ט  אא-4 אי| תוםען זאא ער שאעזינגער דמגנ
ען העאפעןל אונז און טי)זאר ײד מ מ די ע

 ױנ״אן־קאאפעראטװו די
םאםײעטי

 ױניאן װ. ג. א. א. 35 אאקאא
אויסשליסלייך פערקויפט

 גלדשאקאװ״ ל. א.
א א. 4 א$ק. סעק.

:-30 000 0 0 0 0 0 0 0

 נױ םון ױניאן מײקערס פעטיהאוט די
 .1917 איז ארנאניזידש זיף האט יארק

 א ארויסגערופעז^געווארעז דאן איז־ עס
 צו־ האט װעאכער סטרײק, דזשענעראא

 אויפ־ נעמוזט אומשםענדען, נעװיסע איעב
 פאראארע־ דעם נאף אוץ װערעז, געגעכען

 אויםנע־ ױניאז די זיף האט סטרײק נעם
 איו ױניאניזם םון פוגה דער אבער אעזט.

 אר־ אײניגע פון הערצער די אין נעבאיבען
 ארבײ־ דיעזע און טרײד דעם םון בײטער

 דער צו גענומען יעצט זיף האבען טער
 ױניאן א אויפצובו־יוא וױעדער ארכײט

 ארבײמען די אוןזטרײך. פעטיקאוט אין
עררײכען. צו ציעא זײער אונערמיעדאיןי

ארנאניזי־ צו צוריק געאונגען איז זײ
 ארבײטער באװאוסטזינינע מעהר די רען
 אאקאא־ זעאבעז י^נם אונטער טרייד, פון,

 פריהזןר, נעהאט האבען זײ װאס נוטער
 האאטען זײ .36 נוכיזװ* אאקאא נעמאיך

 דער ^פון אפיה אין םיםינגען רעגעאע אפ
װאכען. צוױי יעדע ױניאן

 גרויסען א אײז רופט 46 אאקאא דער
אנ, פאר מאס־מיטינג ט ש ר ע נ  דעם ^ו

 נע־ װעט עס \v%P בײ דזשין, טען26
 נרויסער }■שםער דער װערען מאכט
אין ארײנצוקרינען דרײװ

ו די װי «ױמאן. ,'דזןר י א  איצט, ^
די1ווז אז ע׳ס, שײגט אינטערנעשיאנעא ך

 דעם 11^ורגאניזיר/ ןווהעאפעז ןויצט, זײ
 ^רא־ !ימריגעמאכט זײ װ^ואסעז םריייד,

^ויער.ארנא^יזאצי^נס־ארבײט. y* נרעס

The State Bank
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 .י װ. ג. ל. א. so לאקאל ױניאן דרעםמײקערס טשילדרען די
דאם מיטגליעדער, איהרע אלע צו כעקאנט מאכט

ױוס די װעט 1919 דזשולי ערשפען דעם פדן
װאך א סענט 25 זײן

:ױניאן אונזער פון מעמבעדס אלע צו
 גנטשטעהענד װערען אױםגעפאדערט.צו װערט איהר

 געהט נײער'געזעץ דער אײדער דזשולײ וטען דעם כיז
גוט־ ניט װעלען װעלכע יעניגע די קראםט. אין ארײן

BRANCHES:
100 Essex St.

7 West 26th Street * 1 ־» * \ . ' ׳4

158th Street and Westchester ;Ave 
vj 115th Street and Fifth Avê
׳* \ 4 *•*•4» י  *m * ' r ׳ * * ' *?**t " ' Aye!, anil Varet St., B’klyrי ן • 

באצאה־ מוזען װעלען צייט, דער ביז װערען שטעהענד
 נעזעץ נײעם דעם לויט שולדען ריקשטעהענדע די לען
װאך. א םענט 25

:..נאםים ספעזשעל w ען ^יגז ז^א ער פראבאעביע, ערע פ ^  ד
no זיעגרײכען זעאבען דעם אױ^ ־יםממן TX,.,ו ׳ ny)״iis h
 מיט פיעס צים געהען מיר ווצן י) |

 אי| דסס בייר הערעז ניגזןר דקן
p א געװאמנז גערופען שויז איז ^ןר 'n to 
ײם, י*ך ^ךארן *ייגמלהיןן וו. ג א. .

סלגטערנעשס־ ^ או  
צו קוםעז אספאא ־עם  

קעגעה injUo ,םעסט
 פון װעט מיטגליעדער נײע פאר געלד׳ ד^אײנטריטס

צו דאל. 3.45.םון געחעכעדטװעדען דזעזולײ wpi ך,עם

Av6$;, Brooklyn *ײמינע די
fPH D\ *% y :־



קליזד ®ז
!םםרײס א צו נױיזןו

! ---------
).1 !יימע םוז (שלוס

 לעבען, מאםע א זיןי אין ד.*ם אין רןן
איצט, גראדע װאם םאקט, דצר נאוױיזם

תז  האםפף א צו זיד גרײט ױני*ן י־י ו
 םאר ענערגיע גאנצע די הןןבען דארו* און

 דזרכצו- אונטערנוםען זיד זי ה#ס וץי,
 טאט נאבעלע גרױסע, זעהר s •יה-ען

 אײר*ר םון אידען אופגליקליכע ױי ®אר
באשלאםען, נעמ^יד ה*ם ױני^ן די «א.
ױני, טען18 דעם םיטװ*ך, לעצטען אז

 אדער מאז קלאוקםאכער, יעוער
 דער אין באשעםטיגט איז ו.#ם םרױ,

*יגע־ קליװלאנד, פון קלאװדאינדוסםריע
 די םאר שכירות םאנ האלמז * נצבעז

 םאלק אידישען םון׳ם לױנדער ה/יכע ;לסאו
 םאם נ$בעלע אזא ים. זײט יענער סוז

לױבעגס־ שםארח געװען איפער וואאם
 ווען איצמ, נאןי איבערהויפם און װערם,

 אזא אין דאלים זיך נעםינט ױגי#ן וײ
צושטאנד. ערנטטען

ױנ־ די װאס אויפרון*, דער איז אט
ארױסגע־ געלעגענהײט דער צו ה#ט י*ן

:צירקולאר א אין געבען
קל^וקםא־ ברידער און *שװעסםער

כער!
 אונגליקליכע אונזערע םון ו״ראגע די

 זײט יענער אויח ברידער און שװעטטער
עק־ די םון געװארען אויפנענומען איז ים

 םמ מעמבער יעדער וואס
 און וױםען דאו־ץז 23 לאקאל

 קראנקען װעגען געדענקען
בענעםיט.

מעל־ קראנק װערט איהר ווען .1
 איסט 231 אםים, אין נלײך זיך רעט

 ריכטײ אייער אן ניט סטריט. טע14
 װאו רום און םילאר דעם אררעס, גען

 װאוינט איהר אויב וואוינט. איהר
ױע־ בײ נאםען דעם אן ניט בארד, אין
װאוינט. איהר מען

 בוך ױניאן אײער גליױ שיקט .2
 דורך אדער יעסאנדעז םיט אםיס אין

לעטער. רערזשיסטרירטען א
 א אין זיך געפינט איהר װען .3

 םון נאסען דעם אן גיט האספיטאל
 ארויס ?וםט איהר װען האספיטאל.

 דער po אםיט אין גלייך זיך מעלדעט
ױניאן.
 דעם םון זיך רעכעגט צײט די .4
גע• אםיציעל זיך האט איהר װאס טאנ

 אימגרגעגעבעז און אםיס איז ןמאלדען
בוך. ױניאן אײער
 פוז בענעםיט קריגען צו אום .5
 כײ װערען עיוזאמינירט הראנקער דער
דאקטאר. ױניאן דעם

אנדערע םון אטעסטען היינע .6 <
 לא- םון סערטיםיקייםס דאשטוירים,

 פאזײ וחןלען פאראײנען אדער דףצזען
ײערען. אנערקענם נישט טיװ

 נישס ליגען װעלכע קראנקע .7
 ווערען עקזאסינירט דארםען בעם אין
 זיך דארםען און אםיס, דאקםאר׳ס אין

 אםיס אין װאך אין פאל 3 מעלרען
ױניאן. פון

בא־ בלויז זײנען בענעםיט צו .8
אײנגע־ האבען װעלכע די רעכטיגט

מא־ אײן פאר אמוױנציגסטעז צאלט
גע־ זיך האט זי אתןר ער כעםאר נאט

יןראנק. סאלדען
 ריקשטענדינ זײט איהר װען .9

םאר־ איהר װערט מאנאטען, 3 איבער
גוטשטעהענד. נישט פאר רעכענט
 בענעםיט װאך ערשטע די .10
םאנ. םען10 אוים׳ן געצאהאט װערם

 7 יעדע רעגולער װאכען איכריגע די
טעג.

נעדזשער.מע וו^נדער, ה.__________

סראוז י.
בענערס און בעדזשעם

בר. ■. ם. איז םאסײעםים ױניאנם, םאר
ארבײט. ױניאן םטריקםלי -
יארק נױ םטריט. קלינטאן 134

A. DELBON
׳טערנ^ שארפט און םיקםט

עװענװ, טע6 484*90
יארק. נױ

סטריט. גמ30 און טע29 ^װי^זעו
ך■—■^ז״ :׳■■■

 פױנטינג טשאטהאש
בראדוױי.׳ איםט2;־ ־.׳;

עםםיםיים. אונזער קריגט

| ' ן ן ״ -

............ ■ ״ .....
 םון ב*ארדס מקוםײו

r ט c זאםעץ v אאומאאףמיםן op m
 וױדד יעדזור m געוואחנן באמ^אסען איז

 חןם אק און.#חי, םאן איבײםער, מער
 םה םרייד דחנם און םקוירם

ע זאא תלױולאנד מג מ ח  האלבזנז א או
 אונגציה^ימ אונזערע םאר *כ״רות טאג

ים* זײם יענער אוי^ גײדענדע םלחטה
 דזמון םיםוואד, זײן זאא םאג חנר

 נאכ־ אוהר 5 ביז 1 םון ,1919 טעז,18
מיםא^
דא־ ורעדט קלאױךארבײמנר <ר“יעו

 םליכט, pn tip צי אויםגעםאדערם רום
 אצעםענם אונזער צו םליכם, הײלינע זיין

 אונזע־ באקאנםע, םארװאנדעםע, םרײנד,
 םליימ אונזער ברידער, און שױעםםער רע
ים. זײם יעגער אויזי בלוט און

 געהען קינדער און םרײ*ז מענער,
!דוח»ם און הונגער םון אויס דארט

 דער איז ארײנהוםען םוז סענם יעדער
 איבער־ דאם וועם דאנעז םון און ױניאן,

 רעליעף סי^עלס דער צי ווערען געגעבען
 קאמיטע.
נרוס, טים

 ם«כער םקױרט און קלאוס די
 לאהאלס קלױולאנה םון דניאן ־

ג. ל. א. 94 ,42 ,37 ,29 ,27 ,26
ױניאן.'' ױ.

צו הנאח אום
, ע ם ו ע ג ט נ ו ז ע ןנ ו א ע ש ױ » , ע ם ו ג

ע ק א מ ש ע ^ ג נ ע ס ע ע ט נ א ק א ן ב ו ע א מ ה ע ג ע ע א
. ט פ א ש

ם א ם ד ע ל מ א נ י ר ד ה ״ ר א ע כ י ז ז ן צ ע ב א ן ה ע t װ p m ט ר ח א  פ
ח י ו ר א ע י י ן א א ש ײ ק א ו װ ר צ ע ײ ן א ע ם נ א ק א JL EUJCR & N.WANGO.'S HDSeHER HOUSEב

 די נענעגד. םאונטײן העכםגמ און שעהנסכמ אין זיך נעםינט «לאץ דער
 איסארואוממנםס, מ^חנרנע אאן םיט אײננעםיסםם זײנען קאסערדזעם און הויז

מכס יןיח איינענע םטיײ»אז, םון גאננ םינוגמז 10 בצויז זיך נעםינם מי  און ם
y איז איי«ר םליײ*, מילכינק, דאם נאנצען אין םופציים וואם נארםען n u m■ 

 אםױד םתלע *w עקםאערם אן םון נעקאכט ווערזן עםענם די ט״בעצם.
 בײ םױזיק קאםינא, ביציארד 1אי *וצ האל, רענס םיע־גנ, און בייטהיננ םענםם,

װ. «. א. צײנרערי, האורט, טענים םאהלצײםען, די
 «רא#- םענעדזמיננ דער נאראנםירט צוםרתדענהײט םאצ׳ןוטענדינע פאר
 w אדחזטירט אײנמצהײנמז םעהר פאר עללנער. א. ר״ענמיר,

.A. ELLNER, FERNDALE, SULLIVAN COUNTY, BOX B

 דער איז דוס וועכענםליכע
דרעםםאכער- און ווײספ

25 לאקאר ױניאן,

ט ר ע כ ע ה ע ג
א. יוניאו׳.לאסאל םאכקר דרעס וױיםםאון ױ

 מיםבליעדער איהרע אלק צו כאסאנם םאכס ׳י. װ. ג ,ל.
 װעלען,1919 דזשון, טען23 דעם פון ־אס
. װאך. א סענם 25 זײן דױס די

$10.50 נעילדקר אײנפױםס
 םען23 דעם כיז נוםשפעחענד װערט םיםנליעדער,

 סראפם. אץ אױין נעהם נעזגח נײער וער אײדער דזשזן,
 נמ װערען נוםשםעהענד ניפ װעלען װעלנע יענינע וי

 ריסשסענדינע כאצאהלמלי מוזען וועלען דײם, דעט
םםעםפ. פער םענם 25 ’נעזזח נייעס דעפ לױט שוידען
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25 לאקאל ױניאן; מאכער •דרעס און װײסט ליידיס; ■•::׳־ ׳

ד,;•;.:שעו>{נהאמ ל . ע ט ע ^ ..

I

ארבײטער
ארבײטער אידישער גרעםטער און מעכטעסטער דער איז

P״ װעלט. דער אױה ארדען
ן 3ו א י נ ר װ ע װ ה נ ס ן א ט י ױ ך * ר מ3 ת ע י א ע ו6 ^ . ט ט ױ ט ס

* * • ( ' ♦ • f , * .% , י '.I * י V ־

̂יה ךענטאא דער אנט.מןונאטען, פאו־ לע»ט׳< די זזןן• נע־ איז הלי
w װאתןן fi לײדים !וינכמתעשיאנעצ אונזער פוז לאקאצ׳ט די םיז איינענסום 

 איבערמוס קלײנעם א נעהאט הליניק דער האט יוניא}, ונאיריןערס נארםענם
 — איז, איבערשוס דעם פארטאן צו װי װעג בעסטער דער Dip דענסען, םיר און

קליניה. דורכ׳ן םאקע דיײידענדם, אין טיטנאיעדמר די צו אװעקצוגעבען דאס
ען16 דעם אן, םאנםאג פון שון, »  די אין אנג;ךן»םעלםע אלע װעלען דז

 גאר־ לײדיס אינםערנעשיאנעל דער פון לאקאלס די םון אםיסעס פארשיעדענע
 שאפ שאפ־טשערלײדיס, און שאפ־טשערילייט אלע ;ױניאן װאירקערס פענט

 לאקאלס, די םון פיטגליעדער גוטשטעהעגדע אלע און קאםיטעס, סאניטײשאז
 די בײ פרייי, צײן די קלינען און אונטערזוכען לאזען צו זיך בארעכטיגם זײן

 םאראן איז דערבײ קליניק. דזןנםאל ױניאן דעם אין דענטיסטען ק^ופפעטענםע
 פער־ ?ליניה־אםיס אין קוםען בעםאר דארפען פערזאנען דיעזע באדינגונג, אײן

 בא־ דער פאר אפאינטםענבז אן מאנען צו אום שרײבען, אדער זענליך,
צײן. די קלינען קוםען צו ווען צײם שטיםמער

 דעגטאל ױניאן דער און געזונט פאר׳ן נויםיג זעהר איז צײן די קלינען ד*ס
 ארבײטער די לערנען זיך נעמט ער װען ארבײט ניצליכע א זעהר םוט הליניק

צײן. זײערע רײן האלטען צו געזונד םאר׳ן איז נויטיג.עס וױ

 האט װאס . ארדען, אידישער אײנציגער דער איז ריננ ארבײטער דער
מעםכערכג קאנםאםטםמו זײגע פאר סאניםארמם אײגענעם אן

 געזעל• א אױך נאר דען,1א אן בלױז ניט איז רינג ארבײטער דער
באוועגוגג. ארבײטער דער אין צענמער שאפטליכער

 קאמפח. עקאנאטישען אײער אץ אײך שטיצט װניאן די
 מעט־ דינע צו פרײנד א איז ריננ ארבײטער רער

פרײד. אץ און נױט אץ בערס

45 כיז 18 פון עלםער דער אין ארײעענוםען װערען פעסבערס
יאהר.

טעם• דער װעלכען אויף פעלז דער איז באװעגוננ ארבײטער די
| װערעז• געבוים װעט צוקונפט דער םון פעל

פעלזען. די םון אײנער איז רינג ארבײטער דער

t אן נלייך דך שליםט מעמבער, קײן ניט נאך דיט איהר אױב
I :װענדען זיך אויםקינפםע נאך

 23 רורר (ארייננאננ סקװער ױניאן 31 אין איז קציניה חןם םח אםיס דער
 10 פון זונטאג, חוץ א טאנ, יעדעז אפעז א-ז אפים דער םםרים). םע16 א־סט

נאכט. םאר 6 ביז פריה דער אין 10 םון עבת אבענר. אוהר 8 ביז םריה דער אין
זײ האלם און גיכער װאס אפאינטמענטם אײערע מאכט •

 זײן סיט *ן נעהט פציניק דענטאצ ױניאן אונזער דאם זין־, פאר׳פםעהם עם
 אצע און םיצוננען, מאכט מע; צײ[, ציהט םען בעפאר, װי ארביים נעװעהנליכער

 קאםם ארבײם די ײיפיעל חנם צו«ט פר״זעז, םעסיגע נאנץ w ארבײסען אנדערע
אציין. זיך

 נאר־ ליידיעס אינטערנעשיאנעל דער םץ מיטגליעדער
 פאל• דאס םארגעםען ניט אױך זאלען יוניאן װארקערס מענט
:גענדע

 טריטמענם און עקזאמינײשאנס פאר קליניק מעדייואל דזשענארל דער .1
צײם. םיטאג אזײגער 1 דאנערישסאג און דינסטאג יעדזןן אפען איז םעםבערס פאר

פארנאכט. זײגער א 6 אפען אויך ער איז דאנערשטאגס
 דינסטאג יעדען געטריט און עקזאטינירט װערען מיטגליעדער םרויען 2

םארנאכט. אזײנמר 6
 אין דא איז דאלאר) אײן בלױז רעכעגט (ער דאקט^ור האלז און נאז דער .3
מיסאנ. נאך אזײגער 2 שבת קליניק
 זײגער א 1 םיטװאך, קליניק אין דא איז ם#געךספעציאליסט דער .4
צײט. מיםאג

אפטישען און אפטאמעטריסט
215 East Broadway 

1709 Pitkin Ave.t Brooklyn
100 Lenox Avenue 

895 Prospect Ave.v Bronx

ומונעו און אונםמרחאלםתבען שנצערם, רײנער , ;
 ■$5סס. םון םפעשעלירײ״ט א אױןש שאם־טשערליידים, וענדערט םאר הױז ץניטי דער אין געװארעו צוגענרײט את פלאץ

עג:1דדײ די םאר ת ׳:פרײטאג ט כ . טען.6 און טען5׳טען4דעם חשולאי או^זונטאג, ש
העדקװא־ די אץ נעמען דיערע אנגעב^ באלד מחען הונדערט, גליקליכע די צוױשען זײן ^ פ י ד ײ ל ר ע ש ס ט א ז װ ע ל ױ  ו

c ר ®ון ע י ד ט י נ ז , י ז י ו ן ה י םטריט טע21 װעםט 16 ױניאן, דער פון אץאפיםא ם ר ע ן ד ו ר פ ע נ ד װ



ט 25 לאק. פון הויו ױנימי די  בדט דך עפענ
פײערונג דזשולײ ט?ןר4 גרויםארטיגער א

i * 6אויפפמ|תןמו$קײ d*im ממיויגען 
ן4נױטיגסײט רער *וי^ ע ב ^ • ד צ  װאס '

 לייב־ הויז ױניםי, דער אין ביכער מעהד
n n. אקםױוע *וון ש*וי־טשערלײט אלע 

 אױםצואיבען געבעטעז װעחנן מעםבערם
 ארבײ־ די אויף אײנפלוס גאנצען זײער
 פון יעדער אז שעפער, זייערע א*ן טער
 װעלכע ביכעה פארמאגט װעלכער זײ,
 אװעקשענקען געהאנט װאלט זי ארער ער

 צו זומער איבער׳ן ביז אױסלײהען אדער
טי דער  און זײן גוט אזוי זאל הויז ױיי

 דער פון אםיס אין ביכער די ברע:נען
 ארי־ באלד װעלען זײ װאנען פון ױניאן,

הויז. ױניטי דעו• צו װערען בערתשיהט
 אז נאף־ פעהלט װאס אײנציגע דאס

 עהרליף און בשר זאל הויז ױניטי אונזער
 ע ט כ ע איז נאםען, איהר םארדיעיען

ן ו ע א ׳ ת מ ! א ט ײ ק נ י נ ײ  א
 אײניגקײט און שטרעבונג אין אײנײקײט

 ארבײטער אלע צוױשען האנדלונג אין
 פעפר אײנענע אונזערע צװישען אױף און

 אנ־ רער זײן װעט ״אײנינקײם״ בעדם.
 פארר,״ ״םארעסט אין גאסט געלעגטסטער

 װאריפסטע די הריגען דארט װעט און
אױםנאיזפע.

 םיר וױלען, ״םיר
 גערעכט זײן םוזען
 וחד צו די, צו אפילו

 אונז זיך גלוסט עס םען
 אונגעחגכט״.^ זײן צו

וױלסאן. װאודראו

 ואא חחזקתי בצדקתי
).6 כ״?, (ײוב, ארסה

 גער?כטיגקײט ם״ן אן
 *םארק, ייד Y* #לםה

 1א ניט איחר װעל און
לאזעזי

 מערקוױרדיגע א װעלרער. ארומיגע די
 אט גיסט צוםרידענהײט און רוהיג׳זײם

ניטפה׳. מענשענס אין׳ם ארײן וינגען דאס

 די אױף טישטיכער וױיסע די טענס.
 פעכלענדיג װענט, די און ט*שען, ברײםע

 פעהר $אך װעלען זױבערלױיט, זײער מיט
 די צו אפעטיט דעם פארשטארקערען

 אלײן! פאהלצײטען די און פאהלצייטען.
 סערװירט! דארט װערט װאס שפ"ז, די

 טאײ א גענעסען דארט האבען ־ואם אלע,
 דאס אז מײנונג, דער םיט זײנען צײט,
 ״חסרונות״: צװײ בלויז האט ־ארט עסען

 כיען װען צו־פיעל. און צױגוט איז עס
 לענדער אנדערע אין אז זינען, א־ן האט
 אוים בוכשטעבליף פענ״טען הײנט נעחן

 און גרויסער צו א אפיטר איז הונגער, פון
 אבער חסרון, א טאקע פאלצײם גוטער צו

 טאר־ די האבען חסרונות אנרערע קײן
ניט. זיכער הויז ױניט' דער אין צייטען

פארװאל־ הויפט דער •טעהן, טד.
 קיף־־אנ־ איע און קיך רער איבער טער

 פון ריעז. א אלײן איז געלענענחײטען,
 גוטער א איז ער אז נעדרוננען, איז דעם
 עקס־ אן ׳בכלר און, אבירה, אײף טבין

 האבען װאס זאכען, גוטע אלע אי; פעיט
 פיאגען. צום און גופיען צום שײבות א

 טאקע זײנען די קעלנערינס! די הײנט
 זועל־ ױניטי־כיײדלעך, אײגענע אונזערע

 טיט גלייןליך אוןץ יטטאלץ זיך פיהלען כע
 פון אויפגאנע דאנקבארער זעהר זײער

ערלם. דעם האדעװען
 געהט עס־ציטער םון צװ־יהגעהענדיג

 ציטערען גרויסע טעהרערע פארבײ מען
 װאס ציפיער אײן צו צו קוטט ניעז און

 דאס אבער ״אפיס״. ךעם יערופען װערט
 דאס אפיס. געװעהנליכער קײן ניט איז
 אפארטטענט, היביטער נאנץ א זיף־ איז

מיט געדעקט קװאדראט, אין פוס :‘פופצ

גע־ כעטבערם אונזערע פון פיעלע
 ױניטי־ דער אין איצט יטוין *,יף־ פינען
 אזיפ׳ן צײט זײער פארברענגען און הויז

 װעט באלד כיוטער־נאטור. דער פון י״טויס
 סיט פול װערען ױניטי־הויז גאנצע די

 און געזאנג, און געלעכטער פרעהליכען
 פיה־ זיף װעט ױניטי־גײסט טער4א' דער
 צאהלען גרויסע װינקעלעך. אלע אין לען

 רעגיסטרירט יטוין זיך האיען מעטנערס
 אויגוסט. און ױלי ביאנאטען די פאר

 פלא״ז״^אױי גענוג דא נאף איז עס ^פער
 װײ װאס ׳אלע אז ראטדאם, זעהר עס איז
 זאלען הויז, ױניטי דער אץ פאהרען לען
זיף רעגיסטרירען זײער אפלעגען ניט

 די אז ערװארטעטל װערט םרײטאנ,
 ענד גאנצע די אנהאלםען זאל םײערוננ

 ״טבת אויף ארײגנעפענדיג יװאף דער םון
 געװעהנליכע די אויסער זונטאג. און

 פאד רעגיסטרירט זיך האבען ײאס געסט,
 װערען הויז, ױניטי רער אין װאף יענעד
 אנ־ סף א ערװארטעט טעג דרײ רי אויף

 גרויסער רער צוױיטען פין געסט ז*ערע
 פון ארבײטער אקטיװע אין פרײני צאהל

 פון רעיט״ ״ספעיטיל א ױגיאן. אונזער
 באיטטיטט איז טעג דרײ די פאר דאלץר 5

 װילען װאס געסט, אייע פאר געװארען
 די אױף הויז ױגיט' רער אין ארויםקוטען

 װערט דעם טיט פײערונגס־טעג. דרײ
 צו געלעגענהײט א געבען צו באצוועקס

 ױניטי דער בייט באקאנען זיף און זעהן
 דער פון טעדבערס יענע אייע צו הויז,

 אין טיטגעהאלפען האבען װעלכע ױניאן,
 םארװירקיי־ יפון ארבײט גרויסער דעד
 ױניטי אײגענער אן םון געדאנק ־עם כען
כיאכער. װײסט רי פאר זזױז

 דער צו צוגעגרײט *טוין איז אלץ
 ״רעקרי־ די םײערונג. גרויסער דאזיגער

 גע־ אויסנעיטטאטעט איז אײמאן״־הויז
 גע־ פאראן דארט ס׳איז אז ׳אזוי װארען

 פאר־ קאנצערטען, פאר פלאץ פרײער נוג
אונטערהאלטונ־ אלערלײ אןו !אסלונגען
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 פאנער קלאוק גרויסער דער אז א\צט,
 געענדיגס, פאקטײט יטוין איז סטרײק

 אינדוסטריע קלאוק גאנצע די אז ׳איצט
 אלע כמעט אז ארגאניזירט, אזױ איז

 קלאוק דער װעלכער פון צרות און איבלען
 געװען איז עס זינט געליטען, האט כאנער

 מיט׳ן װי זײנען קלאװךאינדוםטריע, א
 איצט געװארען; אויסגעריסען װארצעא

 געפיהל, א אן זיך מיר דערטאנען ערטט
 מי־ דעם אויף באהעױטט אונז האט װאס
 1 לאקאל װאס ױניאן, קופער אין טינג
 םאר פאדצולײגען אום אײנבערופען האט

 װעלכען אגרימענט, דעם מאכער קלאוק די
 אויסגע״ האבען ױניאךפאדשטעהער די

ארבײט.
 מיר װאס גענוי, געדעגקען מיר
 הא־ םיר כאטיט געטראכם, דאן האבען

 גע־ דעם אויסדרוק קײן נעגעבען :יט בען
 : מיר האבען געטראכט און דא;ק.

נעװארען? טשוגע מעניטען די זײנען ״
 אלעס דאס ערװארטען גאר זײ קענען װי

 ערװארטען זײ קענען װי אויסצופיהרען?
 :אכגעבען? דאס זײ זאלען באסעס רי אז
 םון פיעלע דײנקען זײ אויב וױדער, און
 אויפ־ ״טפעטער פאדערונגען געיטטעלםע די

 איאפ־ שטארק אדער גאנצען אין ציגעכען
 האט זין $ פאר װאס טו זײ, פון יאזען

 האפ־ פאליטע ארבײטער די געבען צו עס
 ער־ :יט קײנפיאל קענען װעלכע נונגען,
 איהם קענען װעלכע און װערען, פייט

 ענ־ ביטער פיהייען טאכען יטפעטער
?״ טו״טט

 דער אין םאסירט האט װאס אבער
 די פון אײנציגע קײן וױרקליכקײט?

 אויס־ האט עס װי — עקסטראװאגאנטע
 ניט איז פארדערונגען — אונז געזעהען

 אײנציגער קײן פון געװארען. א׳״פגעגעבען
 געװא־ אפגעדונגען גארניט איז פ$רערו:נ

 אויסגע־ איז ער װי אגרימענט, דער רען.
 גע־ איז ױניאן, דער פון געװארען ארכײט
 לע־ אין פאקט א װירקליכקײט, א װארען

 דאן אסס׳ן, פראטעקטױו די פריהער בען.
 דאן אסס׳ן, סאב־טאנוםעקט^ורערס די
 דעם אט האבען אסס׳ן, דז^אבערס די

 נ־ ו א אגרימענט עססטראװאגאנטען
 ^טטעהט איצט און ׳ץ ע ב י ר יט ר ע ט
 דעם אויף אינדוסטריע טאכער קלאוק די

 אינדוס־ אלע םרן ^טטאפעל אױבעחשטען
 אינ־ די זײנען װעניגע לאנד. אין טריען

 הא־ ארבײטער װעלכע אין דוסטריען,
 אר־ ^טטונדיגע 44 א אויסגעפיהרט בען

 אינדוס־ זײנעז.,די װעניגע בײטס־װאף,
 קריגען ערpי/ארבי די װעלכע אין טריען/

 זײ:ען װעניגער נאןי װײדז׳טעס; אזעלכע
 ױניאן די װעל^ע אין אינדוסטריען, די

 די איבער קאנטר^לע אזא קייגען ז*<ל
אינדוסטריע. גאגצע

 װעלכער װײסזיכטיגקײט, װעלכע
 דאס אום געפאדערט, זיך האבעז עס םאקט

 כייטך דעם אין יא̂ו אויסצופיהרען, אלמ
 געבעניטט ווירקליך צײט! קורצער אזא פון
 םיהרער אזעלכע ה*ט װאס ױניאן אזא איז
 םײנבערנ, י. זיגמאן, מ. יט^עזימער, ב. װי
 קאפלא־ לאנגער, לעפק^װיטיט, -עמץ, •ס

און נ^ך ארן העללער, װאנדער, ׳'ייט״ט,

 איהרע מוסטער־ױניאן אזא עס קריגט
 כיא־ קלאוק די פון זיעג דער נאכפאלגער.

 צו געפיהרט יטוין האט י$רק נױ אין כער
 באלטיטאר, אין זיעגע גלענצענדע נײע
 ה^־ כיאכער קל^ולן די װאו ב^סטאן, אין
 באדינ־ דיזעלבע אויסגעםיהרט שוין בען

 ניױ אין םאכער קל$וק די װאס גונגען
י^רק.

בעריכ־ די געפינען װעט לעזער דער
 אן אויױ באסטאן און באלטיטאר פון טען

 װעט ער און נוטער, דעם אין פלאץ אנדער
 איבערטרײבען טיר אז איבערצײגען, זיןי

 דעם אין אז ז#גען, מיר װען ניט, װירקליף
 סאכער קלאוק יארקער נױ דער איז פאל

 ליכט־יטטראהל, א װי געײען, סטרײק
 פרן װעג דעם געװיזען האט װעלכע־ר

 אנ־ פון קלאוקטאכער די זיעג און קאטף
שטעדט. דערע

אנפאננ. אן נאר זײנען די אויך און

 שמעהט רײהע דער אױןש נעהסטע די
קלױולאנד. איצט

״גערעכטיגקײט״ נוטער לעצטען אין
 אלעס װי געװארען, באריכטעט ׳טוין איז
 נאר איז עס און לואכיף, ערב דארט איז

 װעט קאטףי דער אןו טעג, פו; פראנע א
 בא־ די האבען דארט אויסברעכען. דארט

 זיף האבען און חכטים זײן געװאלט סעס
 די פאר ױניאן אײגענע זײער אויפגעבױט
נאט ױניאן, א װילט איהר ארבײטער:

 די זײן װעט יטלעזיננער פרעזידענ^
 זיך קענט איהר און קליװלאנד, אין טעג

 םא״ רןלאר זײ פאר װעט ער פארלאזען,
 ני& װעט דאס אויב נאר ענין. דעם כען.

 דער העלםען זיכער אבער װעט העלפען,
 ניט װעט ניט, קען קליװלאנד סטרײק.
 שטעח) מוז זי הינטעױטטעליג.׳ בלײבען

 אנחנרע אלע טיט גליעד און רײהע אין
 די האט ױגיאן די ויואו קלאוק־צענטרען

 ״אױף עס װעט זי און קאנטראלע, פולסטע
אנדעחנ און בלעקס איע להכעיס צו אױף

 פאר־ טאל אלע טען האט כלל א אלפ
 פאר ארבײטער בראנזוױלער די רעכענט
 יארקער. נױ די װי לײט ױניאן ערנערע

 סטרײק א פון צײט אין איבערהויפט און
 װאונדערליכע דערצעהלען :אד כיען פלעגט

 קלאוק־מא־ בראנזוױלער פון געיטי^סען
 יטפיע־ סקעבעז, סטרײקען, װעגען יער,
 עה:־ און בראגפען, טריגקען פינאקעל, לען

ליכעס.
זיינען דאס אז זיך, פאױטטעהט עס

 ארבײ- ארבײטער הונדערט אײניגע
 איבריגע די און בראנזמיל איז שויז טען

 געװיס צײט קורצער גאנץ א אין װעלען
 װעט קײגער ארבייט. דער ב̂י זײן אויך

 דער גאס. אויפ׳ז בלײבען ניט חלילה
 און אפערײטאי־ס סקוירט אז איז, פאקט

 בראנד אין י/גצם יטויז פעהלען פיניעערס
 דער פון ארבײטער דא איז עס אויב וױל.
 טרײדס אנדערע בײ ארבײטען װאס לײן

 אין סעלדען צו זיך געבעטען זײ זײנען
ײמאץ. דעד פדן אפיס

v אז באריכטעט קאמיטע ספיקערס׳ די 
 און סיםימען רוהיגסטע און שעהנסטע די

 אין אפגעהאלטען װערען קאנצערטען
בראנזװיל.

 װארט א זאגען איך וױל ׳טלוס צום
: בראנזװיל פון סטרײקער די צו

םטוײי־ אלע אז װיכםינ, איז ־;ס )1
 אין געפינען אומבאדינגט זיך jy.V קערס

 פאר קוטען איצטער וױיל ־.אלס, זײערע
 און באסעס, -די מיט סעםעלםענטס די

 יטאפ געגויסען א פון ארבײמער ד• אויב
 ניען װען האל, אין געפינען ניט ױך װעלען
 סעטלען מוזען ביען װעט אױס, זײ רופט

זײ. אהן
 טאנער קלאוק בראנזװילער אלע )2

 טרײדס, אנדערע צו אװעק ײינען װאס
 אפיס דעם אין איצט טעלדען ױף קענען

 ארבײט דא איז עס װאו *וניאז, דער פון
זײ. פאר

ש, ט י ב א ב א.
דיסטריקט. בראנזװיל מענעדזשער

ברױת אזעיכע  די װאײים כמדשות, באבע פוסטע נזױוען
 ערגער ניט זײנען ארבײטער בראנזװילער

 האט מען ארבײטער. יארקער נױ די םון
 אױסגע־ ארבײטער בראנזװילער די אויף

רע. יטם א טראכט
 אין ארויס דאס זיך װײזט אכיבעסטען

 בראאנזװילער די סטרײלן. איצטיגען דעם
 סטרײק, דעם םון צײט אין ארבײטער,

 בע־ און רוהיגער סך א זיך םארהאלטען
 סטרײ־ יארקער נױ די פון מאנ׳.ע װי סער
 די פון ניט רעדט מען נאםירליך, קער.

 װעלכע סקעבס, פראפעסיאנעלע עטליכע
 קײן װען צײטען, יע:ע אין אפילו סקעבען
 בראנזװילער דיעזע ניטא. איז סטרײק
 בראנזװיל. אין ניט אבער סקעבען סקעבס

 אין נאר צדיקים. זײ זײנען הײם דער אין
 צײגען אנדעריט ערגעץ אדער דדטױרזי,

 אבער קאליר. ריכטיגען זײער ארויס זײ
 און אונבאדײטענדע אן איז צאהל זײער

 גאנג אינ׳ם ראלע קלײנע א שפיעלען זײ
 אין טרײד דעם אין אדער סטרײק, דעם פון

אלגעמײן.
 אין בראנזװיל װעגען רעדענדיג אבער
ד פיעל דארט לאגע די איז אלגעכיײן,  מ

 פארגע־ פריהער זיך האט מעז װי סער
 אדויסגע־ האט י^ניאן די װען ׳טטעלט.
 מאשינען 14 פון פאדע^נג די ^טעלט

 פאר 10 און סאב־מאנוםעקטישורערס פאר
 אז געדענקט מען האט קאנטראקטארס,

 גרױסע איהר פארליר^ן װעט בר^זװיל
 קלאורר אלם באדײטומ״ ״אינדוסטריעלע

 עס אבעװ דיסטריק^. מאנופעיןטישוךינג
 סאב־ בראנזוױלער די אז אר^ס זיך צייגט

 קאנטראקטאי־ס און טאנופעקטשורערס
 װילען און באסערײ פון טעם דעם װײסען

 זיך יטטרענגען זײ אויפגעבען. ניט דאס
 םון פאדערונגען די נאך קוטען און אז

 צװײ־ דעם :אך אײנער און ױניאן, דער
 יעצט ביז סעטלען. און זײ חוכיען טען

 בײ סטארס, אלע געסעםעלט שוין האבעז
 סע־ אײננעלײגט האבעז צאהל אין 15 א

 מיט אגריטענטס געסײנט און קױריטיס
 פאר אדבײט צײט א פאד פארזיכערונג א
ארבײטער. די

 כמעט אפנעסעטעלט יטױן האבעז עס
̂ע  זײ־ װעלכע האנטראקטארס, סקוירט אי
 אסאסיאײיטאז פא:־ רעדזשיסטרירט נען

 און צאהל. אין 15 א בײ אױך ״טעפער,
 א בײ נעסעטעלט אױך שױן האבעז עס
 האבען זײ סאב־מאנופעהט״שורערס. 10

ױ־ דער פון פאדערונגען אלע *אבנענעבען
מאנופעס־ סאב טעהר אדער 20 א ־ן..

װענען יעצט אונטערהאנדלען ויערס
כיען ײעט נל*ךיי1”וואהר ארן *טעלטענט

r דער מיט און דורכקוכיעז. זײ כייט 
 קאר״ צאהל גע״ולסער א פון יסגאהכיע •

 •8שא ןלײנע אזױ און יטעפעי :•אדײיטאן
 צו זיו געצװאמגעז ־זײנע; װעלכע ליעס,

װעאסז ביזנעס.־ פוז אי־ויס און צופיאכען

 מאראנטא, •טיקאגא, אז נאטירליך,
 םראנ• סאן אנדזשעלעס, לאס כיאנטרעאל,

 זײ אויב נאכפאלגען, באלד װעלען ציסמא
 דאם און נאכגעפאלגט. ניט שוין האבען

 װיר״' װאונדערבארע גרויסע די איז אלץ
 םון זיענ און לואםף גרױסען דעם פון קרנג

יארק. נױ\ פון כיאכער קלאוק די

 קלױו־ םון באסעס די ברואים טאדנע
 דער פון יטטאםעז נאך םוזען זײ לאגד.
 אן ניט הײבען זײ מבול. פאי׳ן פון צײט

 לעבען; כייר צײט װעלכער אין װיסען צו
 װען צײט, די אז ניט, פאריטטעהען זײ

 אזעלכע טיט ארבײטער די נארען קען טען
פארבײ. לאגג ״טוין איז באבקעס,

הױז ױניטי אין טוב ױם דזשולײ פערטער
 טאנ א זײן װעט דאס גלאנץ, און פר$כט

 געםיהלען, און געדאנקען יטעהנע טיט פול
 פון סײ װערען ארויסגעזאגט װעלען װאס

 פיעל אזוי אװעקגעלײגט האבען זועלכע די,
 סײ אונטערנעטונג, דאזיגע די אויף כוחות

 דארט װעלען װאס געסם, םיעלע די פון
 זײן װעלען װעלכע די פון סײ און זײן,

 דעם פון אײנװאוינער צוקיגםטיגע די
פאייאץ. פרעבטיגען

 אז ן זעלבסט־פאוזשטענדליף, איז עס
 טסו־ דזישוליעט מיס זײן דארט װעלען עס

 אב. *צלעזינגער, פרעזידענט פאינץ, ארט
 זײדסאן, .a ליעבערכיאן, עליאס באראף,

 סחאט אלגין, איש, *טלום יאגאװסקי, ש.
 גאלד־ דר. ביערד, פראפעסאר ניערינג,

 אנדע־ פיעלע נאר און נאר און ענװײזער
 באװע־ דער אין טוער פראטינענטע רע

גונג.
 זעלבסטפאר־ גאנץ אױןי איז עס

 אלגעמײנע הערישענדע די אז עטענדליןי,
 זין יטענסטען דעם אין זײן װעט יעטיטונג

 זײן װעט עס טוב׳דיגע. ױם א װארט םון
 װאס הויז, ױניטי דער פון ערעפנונג אן

געדענקען. וױרקליף װעט כיען
באדײ־ װעט יטטיטונג םײערליכע די

 דזיטולײ, טען4 דעם פרײטאג, נעלוסטעז
 אטת׳ער אן טוב, ױם אטת׳ער אן זײן װעט

 װײסט לײדים די פאר טוב ױם פרײהײטס
ױניאן. מײקערס דרעס און

 דער געעפענט װערט טאג דעם אין
 זו־ פרעכטעער װאונדעריטעהגער, נײער,

 געקויפט האט ױניאן די װאס פלאץ, מער
פענסילװײניע. פארל, פארעסט אין

 געפײערט בא;זת װערט טאג דעם אין
 אונאבהענגינ־ פון טוב ױם נרויסער דער

 לענד־ אלערלײ פון ױניאן דער פון קײט
 זײן. ונד נע אײביגע דאס פון לארדס,
 אויסגע־ ױניאן די האט ענדליך ענדליך,
 די זי, װאס היים, א האבען צו פיהרט
 װאו ;אײגענם איהר רופען קען ױניאן,

 באלעבאסטע, אײנציגע די איז אלײן זי
 קען זי װאו דעה־זאגערין, אײנציגע די

 פון באגריפען איהרע לױט טאן, אלעס
 פון און םערגעניגען םון אדטטענריגקײט,

אפרוה. װירקליכען
װיכ־ צו גרויס, צו איז טוב ױם אזא

 אפ׳פטר׳ען קענע; איהם זאל טען אז טיג,
 װאכעדיגע :אנץ א טיט ביליגער, א טיט

 אזוי װערען געפײערט װעט ער פייערוננ.
 פאר־ עס ה^ט ער װי •טעהן, אזוי פרעכטינ,

טיט םול טאג א זײן װעט דאס דיענט.

 גרויי• א דורף װערען פארגרעסערט טענד
 עס װעלכען אין ל^נצערט, יטעהנעם סען

 ערישט• אלערלײ באטײליג^ זיןי װעלען
ארטיסטען. קלאסיגע

 J1B רײלראוד לאלואוואנא די נעהמט
 סטראדס״ צו פילאדעלפיא און יארק נױ

 א באגענענען געסט די װעט דארט בורג.
הויז. ױניטי דער פון ״באם״

אינהאלט־םארצײכױם
״גערעכמייגקײמ״ 24 נוםער

 אץ קאנװענשאן פאױערס די
שיקאגא  זיף געפינעץ ד^רסען קארפעטען, עעדזנע

 א אין יטםולען לײכטע ׳טרײב־ט״טען,
 פאסט־ די זיצט רארט קאטען. שעה:ער

 דעם פאױואלטעט װעלכע כױיסטעו־יז,
 רעגירונגס דער פון ברענטט הויז ױניטי
 טוזט הויז, ױגיטי או^ער ^פים. פ^שט
ײן צו ל{:וג גרויס איז דזיסעי, איהר  א ז

 זײנען פיר און סטיײטאן, אפיס פאסט
 חיטוב׳ער גאגץ א סעם״ ״ןוניןעל בי־י

 ױניטי־הויז די אויף זיצט דארט טאטעי־.
 הויפט־פארװאל־ די איז װעלכע קאט־טע,

 הױז. ױניטי גאגצער רער איבער טערין
 סילװער, רעבעקא דארט :ילפינט איהר

 קאטיטע, דער פון ט״עערטאן איז ױעלכע
 קלארא כײס ארויסהעלפערין, אי־־זר און

 עגטשײ־ װיכטיגע און פיעלע פרידטאן.
 םארװאלטוגג ױניטי־הודז דער איץ דוננען

צענטער. יענעם פון ׳טטאמען
 אויױ ארויס ניען קוטט אפיס פון׳ם

 איז װעלכע װעיאנדע, אפענער ךעד
 לאנ־ גרינע ברײמע פון אמטגעריננעלט

 פולער זײעי אין זײנען בלוכי׳ען די קעס.
 טיט אלעטען באצויבערען און י:ג בליה
 אנדערע די דופט. און ׳טענקײט זײער

 צוױ־ פין ארױס *טטיל קוקען קאטעדזיטעש
 זיך צר ציהען און פייךבױכיעו/ די שעץ

 קא־ די אין ציײערען בליק.^לע יעדען׳ס
 ארדנדנג. בעסטער אין זײנעז טעדדטעס

 װענט, און דילען אויסגעװאשעגע פרײט
 בעטע;, די אויף בעםצײג שנעע־יױיסע

 אינ־ דער זיךי הערט יןרים־און־אתם און
 ארופישװע־ ׳די פון טריל אױפיזערליכער

• פויגעלעך. זארגלאזע כעניע
 איינדרוקען שענסטע די פון אײנעד

 װען זיך, באהוסם הויז ױניטי דער םה
 אין׳ם טײך דעם *רום מען^ואגדערט

 מען און ביךהשכישות,• האלב־מונסעלעד
םננהענ־ שסילען דעם אין חערט

n ת זיפנעןלמון דען ru jN to אץ םװגלען

 אינ־ דער פון קאנװעניטאן פערטע די
 ה$ט ױני^ן װןוירקערס פ^ר טערנעיטאנאל
 ט$־ האטעל אין טעג זעלזט #נגעהאלטען

 וױכטיגע מעהר די און שיקאגא. ריסאז,
 געװא־ אנגענוטען זײנען װאס באיטליסע,

:זײנען #רען
 פינןי־ א פאר קעמפײן א אנצופיהרען

 בא־ זאל װאס ארבײטס־װאך, טעגיגער
 רער אין שטונדען, פערציג םון שטעהן

פאר־אינדוסטריע. גאנצער
ױכיאדלײ־ דעם פון אײנםיהרונג די

טרײד. פון ברעגטיטעס אלע אין בעל
 קאנטראקטיננ־אר־ פון אפיטאפונג די
אויטסײד. און אינסײד בײט,

 זאל פרױען פאר סקייל ווײדזיט די
טענער. פאר װי זעלבע די זײן

 רער אינסטרואירט ק^נװעניטאן די
 בא־ צו באארד עקזקוטיװ ניײעױװעהלטער

 א אנפיהרען און ארגאנײזערס שעפטיגען
 1א' ^רגאניזאציאנס־לןעטפײן העפטיגען

 דע־ װי יטטעדט, אונארגאניזירטע די
 אויך און װ., ז. א. לואיס סט. טר^ים,

 דעי אין פאייער־לאקאלס ארגאניזירען צו
װעסט. וױיטער
 געפלאנטע די טעגליף טאכען צו אום

 ‘חאנ די ד.$ט ארנאניזאצי^נס־ארבײם,
 פער־ די העכערען צו באשלאסען װעניטאן
 צו אינטערנעשאנאל דער פאר קאפיםא

 די טעמבער. א פאר ײאד א סענט 10
 אלע און רעפערענדום א צו געהט פראגע

 פאר אינטערעגש^ונאל דער פון טעטבערס
 ‘אינעלע האבען װעלען ױניאן װאירתערס

< זײער אױסצודריקעץ גענהײט נג.1פי
 אלנע* איבער רעזאלוציאגען רײהע א
 אןן געןעלשאפטלימן םײגע

*ג־• ,1ד^ אויף םראגען
;•? M אײנעטיט^ געו^ןרען געגוםע!

ײט י. יט. — װ$ך די — .2 ז
ט  — סיפי אטלאגטיק וןc ברי«<ף .,A די

העללער. דזיטײ.
 «מע״ כ^ראנטא פון קל^וקמאכער .4 זײט

װע־ בלייע)״ א ש^דערונגען. ^רויס לען
^ — סטרײק ק^וקמאכיצר גען א רנ ע  ב

י גאלוב.
ײט  װעגיג לוריע. אסתר דר. ר,ית .5 ז

 ד• א. — געװארגעז פיעל און געסטרײקט
נלױטאקאײ.

 רעליעןי דער שון אי־ביים שװערע די .0 זײט
ע ט מי א פינקעליטטייז. ל. — י

 דיעםכטכעל טשילדרענסי דער -איז י זײט
 קי¥יק־ די גרינבערג. ה. — ױניאן

 ראטשטײן א —באסטאך אין סיטואציע
 קאנ־ דער אויף טאכ א קורלאנד. ב. און

 עליאם — ל. .1 א• דער ןדc װענעאן
ליעבערםאז•

 קע־ ב• — (יאטאן) אינגעבא-ג .H זײט
לערכיאן.

 בעדריק־ ראזע — ®רויעךװעלם די זײט
יאגזייז. בלינרער.

ײט :אביץ־ביבעל. רעדאקםאר׳ס שון .10 ז
 י— בירדונג און יוני^ניזם טיײד .11 זייט

.פאינטץ• סטוארט רזיטוליעט
ײט  פוידי^־אידישע די זיך נעחמט* .12 ז

 װי• גלאנץ. א• — ? אויםרײטערען לאגע
סעליעטאן),. געשיכטע? ד' זיך דערהאלט

װאהלינער. א.
 אונשט .דער .13 זײט

• דינגאל. ס.
 שארניטע:* די .14 זייט

 r בארארולין. ל.
ב — (חומ^רעכקזן)

™ , דארר• .
 & — (געדיבט) אװע:ד אין .1«. ד״ט

װאלפסאז.־
עקזעקוטיװ ®דן מיטינג דער .10 זײט

 *fc *טעהנהאלץ.. י. — 25 לאקאל שון
 ױגימי* װײס^טאכ?גר דער שון עשענונג

שילאדעלשיא. אין חויז
 זומער-קלוומן^ שמועסען. קורצע .17 זײט

רינג^יזלןן. ארנײטער די אין
feta. אדװערמײזםענם^ .19 און 18 זײםען

 באגײסטערעגדע חעכסם .20 זײס
״ן די נ^ידערס ערי

 קלאוק־ װאוסטער דעם װענען צעלהײטען
 פאר אז האפען, מיר סטרײק. כיאכער

 ״גערעכטיגלוײט״ נומער נעקסטען דעם
 װאוסמעי םון סטרײלךפיהרער די װעלען

ר‘ באריכט. םולען א צושיקען אונז  מי
 װאוס־ אין אז ׳אן אבער זיןי שטויסעז

 םף א אין װי זעלביגע דאס זײן םוז טער
 עס װעלען לעזער די װי שטעט, אנדערע

 או־ צײטונג. הײנטיגער דער אין זעהן
װאו טעדום,

 פיט־ פיטאג־צײט, אזײגער 12 ארום
 פרעזידענט האט ׳ױני טען25 דעם װאך,

 פאס., װאוסטער, פון בא^ופען שלעזינגער
:טעלעגראפע פאלגענדע די

 אלע פון סטרײק דזשענעראל ״א
 ערקלערט איז װאוםטער אין קלאוקפאכער

 אזײגער 10 (םיטװאך) היינט געװארען
 אונפעג־ געװען איז עס פריה. דער אין
 ענט־ פארפײדען. צו סםרײק דעם ליך

גלײך! פערט
 באלד האט שלעזינגער םרעזידענט

 דזשאינם צום טעלעגראפע א געשילט
 ענטװעדער דאס באסטאן, פון באארד
 פענעדזשער דער װהײט, דזש. ברדוער

 ױגיאן, הלאוקםאכער באסטאנער דער פון
 געװעזענער דער הורװימש, ברודער אדער

 אין צוםאהרען גלײך זאל פענעדזשער,
סטרײה. דעם אויםהעלפען װאוםטער

הא- דיעזע שרײבען מיר ווען
איע־ היינע ערהא&מען ניט נאך סיד בען

yjr שײער״ ־בריבער

 *ערצעהלונג), די־עס
 וגאקײאואן :עהטט

יאסעל• פאז נקיר  געפאגט נאר װערען עם
 ״ !סיאפדזע ארבײטער די האבען הלאוקס,

 קלאוק־צענטרען אלע פון קלאוקפאכער די
 ענט־ זײנען הענעדע און אפעריקא אין

 זעלביגע די םאר קעפפפען צו שלאסען
 אונזערע װאס באדינגוגגען, ־ ארבײטם

 הא־ יארק נױ אין קלאוקפאכער בראװע
אויםגעקעםפםט. שוין בען

דעםמזעלבען, אלע זײ ײינשען םיר

 יוניאן אזא איז געבענשט וױרקליך
 אזוי מיטגלידערשאפט, אזא האם װאס

 אזוי צײט דערזעלבער אין און טאקטפול
 אזױ און ענטש^אםען ווזוי קאםםסלוסטיג
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 קלןזוק אונזערע װאם ערשןזא^ נרױםען
4 געהאנג האבען יארק גױ אין םאכער


