
J

' '
W ■ י

 ■ 
*.

✓%i

תי ק  א5ו חחזקתי מד
Him ,6 נ'*«, (ײוג.(

 גציענםעק״• ם״ן אן
 *מארק, ויך איד ל«9ײ

t ני■ איוור װעל ױן f- 
. / לןזעז•

Price 3 cents, N e v  Y o r k ,  J a n u a r y ,  1 7 , 1 9 1 9 ארק,/ נױ .1919 ימנואר, טעז17י
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, ניט אז וויים, װעלט די ר י ם די מ ע י ד ײ ט ל ם ײ ו ן ו ־ דרעס או ם ר ע ק י י , מ ן א י נ ו  האבעןנעװאלטדעם י

 בל*־נ זייער אין באםעס, די נור םאדערונגען. נערעכטע אונזערע םאר ארביטרײשאן פארלאנגט מיר האבען וױדער און אבער
 ר אין געזאגט דך האבען די און שװאכקײט, אונזער פון םימן א אלם ארבי־טױישאו, םאר פארלאנג אונזער אנגענומען חאבען

ױניאן״. די צוברעכען צו צײט די איז ״איצט :חערצער
® י ניחא. אונז איז רעכט, איז זיי אױב פײט. א וױ אנדערש, ניט אלזא וױלען באסעם, די זיי, ־

§1# י - !עס וױנשען זײ וױ מעהר, טראפעלע א נאך און האבעו, זיי זאלען םייט א
 K קאמפ^ צום סיננאל דער געגעבען װערט גארדען, סקװער מעױסאן אץ שכת, דעם און ארטיי, אונזער מאנילידרען מיר

 םסווער גאנצער דער און נארדען םקװער מעדיסאן אױסענבלײבען. נים ט ע ו ו קײנער אױםענבלײבען, טאר־גיט קיי־נער
קעמפפער. אמת־דיםציפלינירטע דאך אבער פרײוױליגע, ארמײ נרױסער אונזער םון איבערפלײצט דץ מוז ארום, און ארום

 אױןן איהם מיר נעהמען געװארען, ארױפנעצוואונגען אונז cm איז ער אז אבער געװאלט, ניט לןאמפח דעם האבען מיר
m זי־נען. װעלען מיר ביז אױפצוגעבען, ניט איהם שווערען

 קאםפף דער געםאאען. איז גורא דער
 םײקערם וױיסט אײדיעס דער צוױשען’

אן  מאנױ וױיםט איידיעס דער און \וני
 םעסט־ א שױן איז אסס׳ן םעקטמורערס
 מאר״ אדער ײגמה טאטזאך. באשאאסענע

 ארבײ־ טויזענדע צעחגדאיג? די איז גען
 אין געזעסען איצט ביז זײנען וואס טעד,

 אום ארבײטענדיג, שװער שעיער, די
 גאנץ זײער איז עס וױ אױסצושטוקעוועז

 םאר־ װעאען עקזיסטענץ, חאעגאיכע
 סיטינג־ דעם םאר נאס, די םאר אאזען

 ניט נאר םאא* א אירגענד פאר ^סאא,
 װער װעאעןבאיימנן, די שעפעס די אין

 אין פוסט. און טויט אאננ, וױ אױןי װײם
 םארהומען װעט וױיסכדאינדוסטריע דער

 דעם ׳אנריחרען וועט װעאכע מאחמה, א
 אר־ טױזענד 30 םון אעבען דאם עיקזאא,
 םענ־- אזויםיעא מאא דדיי םון און בײטער,

 אינדײ אדער דירעסט ?ײנען װאס שען,
 נאטירציך, זיי. מיט םארבונדען רעקט
ײ צװישעז םאחמה דאזיגע די זין־• װעט  א

 גע־ א צו ביז אנרוםעז באס און בײטער
 איבערײ גאנצער דער אויוי גראד װיםעז

9«1 sרעכט « חאט זי *ח עאקערוגג 
ri די אט סאר וחעבון דין טאדעחנן 

טהוםח.
 א זײן זאאעז *ורות םאאגענדע די

 אא־ די ערקאעהרעז צו מארזוך מװאכער
 די אױף אנצואװײזען און איז, זי וױ *ע,

װירסאיר^עואדיגע.
 װאם מענש, אוניארטײאײטער יעדער

 ארײגגעבאיקט טיםער עטװאס נאר האט
 פאר־ די םון ערשאעהרונגעז י1 אין סײ

 מײ־ װײםט אײדיעם דער םון *טעחעד
 ערקאעהרונ־ די איז סײ און ױ;יאן קערס

 םאנוםעק־ װײסט און דרעס דעד מון גצן
 גיט אנדערש גאר וועט אסם׳ן, טעורערס

 פאר אז זײן, אײגםארשסאנעז װי <וענ*ן,
 אוים־ טעג די מוז וועאכער ?אםפןי, דעם

 םאראנט• ניט אנדערער סיין איז גחנמנז,
 מאנוםעתטשורער& די נאר וױ װארםאיה

א*ײן.
 ױניאן דער פון םאחפטעהער די אםת,

 נײע געװיסע אײנינע טףפטעאט חאנען־
 םון םאדערונג די אכדשא, װי, פאחנרומען,

 ארבײטס־ עטונדיגער פיער־אוךםערציג א
 יראצענט 15 םון חעכערונג א וױ ויאך,

 דער צו אבער װ., ז. א. וױידדצעס אק
 ערסאעהרט, ױגיאן די ד«אט צײט ?עאבער

 איה• םים םארצוקוםעז בארײט איז זי אז
In ארביטרימזאך אז םאר םאדערוננען 

 םאראאזעז זיר גאנצעז איז און קאכױטע,
. ׳ .PDi איחר אױ*

 ןןויםנע• גיט דאחי נאטיראיה דאס,
ט ^ ײ  צוזײםעאט ױניאז רי אז ווערען, ט

 גערעכטיג־ דער אין כױנדעסטע דאם אױןי
 •רעזידענט םאדערונגען. איתרע ®ח פײט

 דער םאר רעדע א איז זײ חאט #לעזינתר
 בא־ גוט אזוי אסס׳ן סאגוםעיןטישורערם

ט, מ רי  אונמעגאיר ײירקאי^ איז עס אז ג
 בא״ צו •ונקט וועאכעז איתענד אין די

 •חנזי־ איחר םים צוזאםען עטרײטעז.
 אין םעסט ױגיאן גאגצע די גאויבט :ט,

םאדע־ דאזיגע וײ מון גמחנכטינ^ים
אן ;זגץ, אכסאאוטע n אץ מעחר נ

 רי נאר װײא זייערע, נויטווענדעקייט
 םאדערונ־ דאזיגע די םון םארװירקאיכונג

 צו מעגאיכקײט די געבען זײ װעק גען
שטעגדיגע װענינער אדער מעהר האבען

טירען. זײערע םון עאענד און הונגער םון
 טאקע אםיפר אדער דעסטװעגען, םון

 איבער־ בארײט געװען זײ זײנען דערםאר,
 זײער מיט םאדערונגען די אט צונעבען

 אור־ צום ארביטרײשאן, צו כאגרינדונג
 אונפארטײאישע און עהראיכ; םון טײא

 אויב פםק׳ענען, זײ זאאען און מענשעה
 װי און צופיעא, פאראאנגעז ארבײטער די
 באיײ לס זאא אזוי בא^איסען, װעאען זײ

בעז•
 װעאכע אבעד, כיאנוםעקטשורערס די
 מיט אנםאנג אין ארויסגעיןוםען זײנען

 דער באאשעװיסעס״_ג<נגען״ גע^רײ דעם
 םײנענ־ םאחשטעהער, איהרע און ױניאן

 ארבײטער די אז זאגען, צו דערםיט דינ
 םאר־ זײ אז װענט, די אויף פשוט הריכען
 דא־ די זײ היםעא, םון טעאערעא די אאננען

 פרד אזא טאכען װעאמ #אײט םײנע זיגע
שטעא מען  געאאםעניןיימ^און״׳נע״ םון א̂נ

 זײער אין ערסאער״י־עז זײ מעםינהײט,
 אינטערנעשאנאא, דער צו בריעח אעצטען

 םון זעהן און הערען ניט װיאען זײ אז
 זאגען, זײ ארביםרײשאך; װי ׳זאך אזא

 זײ װאס םאדערונגען, ע י י נ די אז
 אר־ נארניט טארען ניט, סענען שטעאעז,
 אט נאד זײן מוז עס ווערען. ביטרירט

װיאען. זײ װי אזױ,
 איײ יעדען םאר יןאאר אבער איז עס

 גע־ באאשעװיזם םון געשריי דער אז נעם,
 די אין זאמד אײנפאך איז ױניאן די גען

 ערג״ דעם איז באאשעװיקעס, די אויגען.
 אויף זײנען װארט, דעם םון זין סטען
 זיי מנאוםמסטשורערס. די גאר אוםן אזא

 ז\י .אויטאהראטען. אמת׳ע װי האנדאעז
 װיאען און אואטיםאטום, זײער שטעאעז

 שכא. סײ[ םון ױשר, הײן פון װיםען ניט
זײן. עס םוז אזוי איז םיו/ װיאען אזוי

 קאיײ די אט דופעז װאס־דפונ אױף
 זײ װײסעז, זײ דעספאטעאעך? נינהע
^ אז װיסען, עס םוזען ר ע ט נ  אוצד או

תט און ניט קען שטענדעז  עםענט־ די ניט ו
 ניט זײט. זײער אוי«י דין םײנונג איכע
 זײט, זײער אויוי זײז ניט זי װעט נאר
 שטעאוגג א נעהמען מוזען װעט זי נאר

 האנדאונג זײער מימ װארים זײ. געגען
 שרעמ־ א םאנוםעסטשורערם די דאר גיבען
 עםענט• גאנצער דער •נים אין שםײ איכען
 אין איהר צו זאגען זיי מיעוגג. איכער

 זײט איהר :אאיער זײער םון שפראך חנר
 ביזנעם. און ױר מיינד ״אמטסײדער״,

 צו װי אײך, םון בעטעד װײםען מיר
 אײער שקאאםען. אונזערע םיט חאנדאען

 יאהר זער,ס אעצטע די םאר ארײנםישונג
 דא־ רואיגירט. שיער ?ןיער, אונז האט
^ רום ם- ד ענ ה £!״ 'n־•* . v« **• *

 מאנד דער םון שטעאונג די איו דאס
 גרויסער דער צו אםס׳ן פעהםשוחנרם

 עםענטאיכ־ די \vp וױ מו עפענסאיכסײט,
 פארדא־ נאר װי אנדערש, גאר טאן הײט
דעך צו םאראכםונג אזא יעזות אזא מען

 דארום איז עס נעזעאשאפט? גאנצער
 מאגױ די קעז זײט דער םון אז יןאאר,

 קײן ערװארטען ניט אפס׳ן םעתטשורערם
איז װעאכע טו סימםאטיע, הײז איז היאוי

m ארכױט♦ i  m צוריההאצמע^די i^ m היאזי ייצםעס ט^ט טאבט, ד«- אײגעגטאיר
זיע־ די אאס ארויםצוקומען דענקען זײ

? גןגר
 נױ זאה אנדער היין ניט איז דאם

 זײער אױןי אז געדאנק, םשונה׳דיגער דער
 ברױ גאנצע די האבען זײ װעאען זײט

 אז אאץ, פון מעהר און געװאאד־, טאאע
ך װעאען זײ ר ן דו ע ר ע ג נ ו ה ס י ו  א
ר י ד ע ט ײ ב ר  צװיננען קענען א

בא־ אונםעגאיכע זײערע אנצונעהמען זײ
 אק גאר אוםן אזא אויף און דינגונגען,

 האט װעאכע ױניאה די צוברעכען גאנצען
מײנען, זײ װי געאאזען, ניט זײ איצט ביז

אויפהױבען. סאפ א
 איז זאך, אנדער קײן ניט און דאס,

באסעס. די םון ציעא דער און םײן דער
 דעם אויו* נעוזמען ארבײטער די װאהאאן,

סרא־ םון םײער גאנצעז דעם מיט יןאמפ**
 גאנצען רעם אט בעגען צארן איז טעםט

אי־ םואסטער דער פאאז/^אין פינסםערען
#װײט ניט איז טאג דער אז גערצײגונג,

 האר די רײסען זיך װעאען באסעס די ווען
מאחמה, די אט ארויםרוםען םאר קאפ םון

 דער םיט זײ םאר ענדיגען זץ־ מוז וועאכע
 האבען זײ װאס םםאה, שרעקאיכסטער

געחאט. אמאא
 זײנען װאס יאוזר, עטאיכע די אין ״

 םרידען םאהעאטניסםעסיגען א איז אײעה
 די האבען וױיםכדאינדוסטריע, דער אין

םייט, גרויסען דעם אן םארגעםען באסעס
 ױניאן מײקערס װײסק אײדיעם די װאס

צוריק, יאהר 10 מיט געגעבען זײ אטח
 אזוי נאך געװען דאן איז ירניאז די כאט״פ

 אונערםאהרען אזוי היאםאאז, אזוי ױננ,
 די םון װער דאך, אןן ז םעאר יזוא ץאו

דערםא־ זיד ייע^ מאנופעהטשורערם אאע
 גרויסען יענעם אז שוידער א אהן נען

 נע- זײ האבען ארבײטער די װאס פײט,
 זײ געײארעז סיעד ״איד')בין • געבעז.

גע־ אאננ ניט ערשט האט שאאגענדיג״,
 *און מאנופעקטשורער, א אונז צו זאגט

 גע- נדר א זיר איו האכ עגעיז, נעווער
 װײםם אײדים די איז דאן ײט1 נוםען!״
די{ םון אײנע געװארען ױניאן מײקערם

י: אאנד. אין ױניאנס םעכטיגסטע איז׳ ז
 מעכטי- דער םון זײט אײז בניז גאיעד א

גארטענג) אײדיעם אינטערנעשאנאא גער
 אנדערער דער םון אין, ױניא!, װאירהערס

 ארבייםער־באװע- גאנצער חנר פוץ זײט,
 אונצעהאיגע איהחג דורך ורעאכע גוננ,

 דעם איצם םארנעהםט זיעגע און קעמפםע
 ארנאנײ די צװישעז פאאץ בכבו^י׳יגסטעז

עוםה־ די אאגעמײן. ארבײמער'אין זירםע
 האט װעאכע צוריה, יאהר צעהן םון אע

ווע־ צו מאנופעקטשורערם די נעצוואונגען
^ זײע• אץ אנשטענדע מעהר טגיםצא .
 איז ארבײטער, זײעחנ צו באציהומען חג

 אט און ריעז, װארהאםטיגער א איצט
 מאנוםעיד די איצט עס װאגען רחנז דעם

? קאטיח א צו •ראװאצירעז צו משורערם
די װיאען אאײן געטער רי אנדערש, ניט

 מאנזםעיןמשוחמ, די םיז פארניכטונג
f באינד נעםאכט זײ האבען זיי און l l 

 •ראוואקא• װיאדע זייער דארום משוגע.
 אגו ניט קענען ארבײטער די און ״ציע
י ענטפעדען וױ ו י או  װיאדע זײעכ ^

i םוז ווערטער די מיט װאקאציע
 ער• חנר וחגט װאס דער, איז שוםט

'>־■' גענוג!״ שטערזאגען:
 W דעם חאבען ארבײטער די

 נ$ױ• טעסטען זײער מיט זײ געײאאט.
 זײערע םרן געחנכטיגתײט דעי אין בען

 מד זימען םאחנרמגעז, געמעםיגע גאנץ
 םאר םארצוקוםען זײ םיט בארײט װעז

 און מענשען,־ עחראיכע וועאכע אירגענד
U ״דין pds זײער אויף םאראאזען זיך rt 
 געוו ניט באסעס די אבער עם בען
 ארױ געװאאד דורך דוקא װיאען זײ

 ארבײטער די אויוי צװינגעז
 דעי אםת׳ע װי ש?אאםצרײ. איגע

r אץ װאאםען איז שאאטעז זײ װיאען n* 
 םח באשנײדונג די םע?טאריט. רע

 םאר ארבײטער אן אפצוזאגען הם?ר־װיאען
 זײ באטראכטען אומנישט, אח אוםזיסם

 וױ אזוי אונגעװעהנאיכעט, עטװאס אאס
- זײער אום זיי געגאנגעז װאאם דאס  מן
 ארביי״ דעם םון רעכט דאם אעבען. םע

ײ ערטיאמ ער רדען ואאץ, זײז אויף טער  ױ
 ג?טרײ^א*§ ארכײםער אאם םאיבטעז נע

 ״באאשע־• אאס זײ באםראכטען עהראיה
 ,m װעאכער סארט, ערגסטעז םון װיזם״

 הע- זײ װאם עטװאם, מײגוננ, זײער נאר
 זײער אין זיי, אויסהאאמען. גארניט נען

 םוםערקגו גארנימ האבעז ׳באינד?ײט
 גיט, וױיםעז זײ און צײט, דער םון אויוי

 מעגשען^ ?אנסערװאטױוע גאנץ אםיאו אז
 זעהען יבאאשעװי?עם ?ײן ניט אוםן בשום
 פאר נויםווענדיג?ײט די אײן שוין

 אינדום דער םון מגסטען איז ײאויא
 ארבי^ ךער אויך »ז אאגעמײן, אין
 םענע; איהר איז חגה א האבען זאא

מענט.
 אישױס דאזיגע די אוי* אט *איז

 ותםן מאנוםע?טשורערס די עם שווערען
 ״גום !ױניאן דער און זײ צײישען ?אם#ױ

t אח האבעה איהם זאאען זײ d זײגימ 
 טון חאבען וועאען זײ אז איבערצײגט,

 זיך עס תאבען זײ .װי מעהר, םיעא איהם
1 םארגע^טעאג^ אםאא .גאר

 וחד קאםי^ א נים איז דאס ווארים
 גאנץ גים #דרנ?עא זיינען ציעאען מעם

ײ־ מון אויםגעשיוזומנן םוא און יואאר  נ
ומנצ- איז ?אם«י, א איז עם זײטען. רע

I

םיט ארײן טרעםען ארבײטער די כען
ןםזי

די^*
באװאוםטזיניגתיינג פואסטער

m אז זײ, וױיםען זײט אײן םון r n 
 מחן זײ געװאאט װאאטען בתים בעאי

 םח צרשטאגר דעם צו צורי?געבראכט
 היאנד אאפישערpש און הונגער עאענד,

^ יאהר צעהן םון אאזיג?ײט ר  מון צו
 אױ זײ װײסען זײם אגדערער דער

 % זײ װיאען. זײ װאם צײכענט,
 אגשטעגדיג ווערען ערשםענם,

 ווען ארבײט, וײער פאר
 ען5זא? נופזנקטשוחנרס

trtn זיך געצװאועען t& t *

n- f'



דאצאר טױמננד עטאיכע םים
 דיג- jd&oצוױי יאהר. יעדעז וועניגער

/ קיז ד m ף מי מ  ®יר־ אימזינע די *
 סאשינע־ סייייסאאס^סםעד פזן חיצמגיסא

ר חנר מ ד םי  פדן צוטייאוע מ
 אזדי דאס פאקט, דעס ®ח איז ארבייט

ס״ «רום נעהעז ארבײמאר פחןא ט  ^ביי
 צײס די מקופחס #דאיך שיז im אאז,

m גאנץ זאאצז ארגייטס־שטונחנן די 
מ י נטא ח ^  דריםעגם, ותרען. נערטד
 געצװאונ־ אײביגע דאם דערעסען ױי האט

 און מעגאיר זיך ראנגאען צו געךזײן
 בא״ די םון חצעות די טנגען שטונדאץ־

 נע־ גיט האבען זײ װאם געגעז און םעס,
p האם p ״סטאפע־ וױ מיטעא, אנדער 

o jrrhאזוי געקאסט זײ האט װאם ״ 
 זײ געאד. און געזונד ענערגיע, אין םיעא

 היפאהריכד פשוט׳ע איז עס אז װײםען,
 זײער באסעס די םון זײט דער םון סטווא

 םוץ סטאפערדטעס די אויף זיך ?אאגען
באסעס, די ארבײטער. די םון זייט חנד

 דורך םעאע םײסםע די אין האבעז וחנאכע ־
 ארויסנעדוםען טריקס שענדאיכע זײעחנ

 מיט איצם קוכיען סטאפעדז^עס, די
 גע־ האבען ארבײטער די װארום מאנות,
 זײ װי אזוי —סטאפעדזשעס די סאכט
 געגען ברירלו אגדער אן מבאיבען װאאט

 !טיראנײ יןאײנאיכע אםט־געברױכםע די
 םיס־ א װצחנן אײנגעסיהרט סוז דארום
דערצו. סוף א םאכען זאא װאס טעם,

 דעם מון הױםט־אישױס די .זײנען די
 געװען זײגען ארבײטער די סאמפו*.
 םאדערונגען זײערע פארצואעגען םארטינ

 און עהדאיכע אאס באקאנט סעניצען, טאר
 זיך האבען באסעס די אתאארטײאישע.

 צו א: גיס די שטעתט ny -אגטזאנמ.
 מענ־ אזעאבע אדביטרײטארם אאם האבען

m ,yrr ארן בראנדײס מע<ן, דזשאדזש 
 אין מענשען. םראמינענסע אחנאיכע

n r fמענ־ די אט אויך זײטמ אויגעז נ 
 איבער־ וױאען זײ באאשעוזיקעס. שען

 ארײנ־ זיך זאא װעאם די אז גיט, חוי«ט
 באסעס די עסקים. ?ײערע אין סלשען
fjrrn פרינצי־ הזים עאער םח נעװארעז 

»y ^ r .אזד נים די אדט עס סענ^ען 
 זייער פאר װי םראפיםען, זייזגרע םאד

 נעוד מעגען צו באסעס, אאס גרונד־רעכמ,
 איהם און קארה םאר׳ן )ורבײטער אן טען

n r פאר־ וײ װען אדויסװארפען, פױנוס 
 איז זײ, מײנעז ׳דאס עס. זיך װיאס

 נים טאר װעאכזןם רעכט, זזײאינעס ײעד_1
דועדען. פאדשזועכט

 דעם םון אישױם די זײנען די אם
 איהם נעהסעז ארבײטער די קאםפף.

 איז ניס םארצװײםאונג, איז ניט אױןי
איבעראע־ םואסטער דער סיט נאר ׳כעס

ליבערם>>ז עליאם םון
ר^זבררי א. םין

 געהאט ניט האבען «ײ וױיא# דעם, צואיעב
 דדעס אח װײסט דער ארבײם. גענוג

 אזעא־ ®ון בײשפיעא נוםעד א איז ״םרײד
׳ טרײדס. כע

 טע־ איז טארקעט ארבײטער ךער הנם
 האט םען אק הייד מהד נעדחנז ארעםמז

 ארבײםזןר, גןיק הוײנען נעקענט ניס פשוט
 אין אםת ניט םאסטיש אבער דאס 1אי

 נאר ניט טרײדס. םארשידענע צז באצוג
 באיןאאגט זיך האבעז באאעכאםים די דאס.

 קאכםדאא, רעגירדננס פארדאגקענדיג אז
 איז אינחםטריע װאס־די #דאם אױך און

 ניט־וױכטיגע א אאס פאררעכעגט געווען
 געלןענם ניט זײ האבען עסענשעא), (נאן

 דער אין מאםעריאא נױטיגע דאס הריגען
 זײגען באוױיזע בעסטע די צײט. נויטיגער

 אעבעדינע די איז פאקטען אעבעדינע די
 עםאי־ אזןצטע די פאר אז זײנעז, םאיזטעז

 אופד פאמגר װײסם די זײנען כיאנאם כע
יעדיג. געגאנגען

אי־ אבער זײנעז יעבען פון מיטאען די
 האאטעז איז פוײיז אין געישטוינעז מער
 וואס און ישסײנען. אין אויך יעצם נאך

 אױסצו־ טווערער אאץ עס ווערט רױיםעד
 אוץ הדצאה. דער םים הכגסה די גאײכען

 1אי וױיסט דער איז אײגענםאיך דערפאר
 םא״ צו געװען געצװאוננען םאכער ררעס
װײדזשעס. איז העכערונג א דערען

 דוערעז נענוכיען אויך סוז דעם אויסער
די םאאנענדע: דאס אנבעםראכמ אין

 אר־ דרעסםאכער און וױיסט םעהרסטע
 פאדדיענסטען זײערע שטיק. פון בײטען
 שטונ־ צאהא דער דורך באנרענצט זײנען

tn זואס ^ . ן ^ ס ד  n שטעאעגד'< א
 אדבײטס־ די רעדוצירען צו םארערוגג
 פרא־ צעהן אונגעפעהר אויף שמונדען

 זײנען װאס אורזאכען די צואיעב צעגט
 שוין זײ זײנען נעווארען, ערהאערט אויבען

 י םארערען צו געורארען נעצװאזננען אויך
 ן װאאטען ניט, װען וױיתשעס. העכערע

 נע״ פארסאענערט ®ארדיענסםען די דאך
 שטונדעז די מים פראפארציאנעא ווארען

 א איז ארבײטער די איבערגעאאזען און
 םרי־ װי אאגע ערגערע פארהעאטגיסמעםיג

הער.
ױ״ א אז איז, פארעחננ דריטע די

 צו װערען עראויבט זאא פאדמכמהער ניאז
 באלעבאטים די םון שעפזןר די באזומנז

 זיכער זײן צו כדי אםאסיאײשאן, דעד םון
 אג־ דעם פדן פונקמען פארשידענע זײ אז

 פאדערונג די אפנער״ים. װעדען וײסענס
 עדםאחרוננ, דצר םון ארזיסנעװאחםצז איז

 אםס׳ז די סיט נעהאט האט יוניאז די וואס
באאעבאמים.

 דעם אויןי קוקצן אעצטע די םון םיעאע
 אנשי- םיז א אוין^עפעס וױ אנריסענט

 ארוים- זיך טוז םעז וועאכער פון ׳קע;יש
 זײער נזר. קאן םעז ודען און װאו דדעהעז,
 אר־ זײערע םיז רעכםע די װעגען באגריעף
 דעם צו דערוואקסעז גים נאך איז בײםעד

 m םיהאען זאאאן זײ װאו שםאגדםונקט
 ארבײטער זײעחן מיט אגריסענם דער
 זײעדע װי פונקט זײ פאר בינדענד איז

 רע- אאס ביזנעס-אײט. מים ?אנטדאהטעז
 די זײגעז מנהעז סארט אזא פים זואםאם

 זײעד פאראעצען צו גרײס באאעבאטים
 שדיט אויוי ױניאן דער םים אגריםענם

 וױאעז אדבײםער די אויב און טריט. און
 ורערען, ^פנעהים זאא אגרימזןנט זײער אז

מז דזאכען זיי סחעז םי  קאנען זאא וואס אי
 איכעדצײגעז און פעהסאריס די באזוכען

 נעןrקאנדיצ די װעגמן פאאץ אוים׳ן זיך
שאפ. אין

 אײ־ #איז ירניאן דעד סון פאדעדוננ די
p ניט גענטאיך p .דרײ מיט נאך נייע 

 נעװארמז. מגשםעאם זי איז צודיה יאהר
 עס האט ארביםוײישאן אװ באארד דעד

 פרא־ וײ םאתוך א נעסאבט פארהאנדעאט,
 ביישפיעא, צום איז. עס וױ אעזעז צו גע
 םון פוניזם דעם םארשטארקם האבען זײ

 ערקאערענדיג, שאס, ױניאז פחגםערענשעא
 אמנםערשיקען םוזעז באאעבאטים די אז
 ױ- דער םיז םעסבערס ריסשםעהענדע די

 באזאתען זײ קאן ױניאז די אויב ניאז,
 קאנען ווצאמג ארבײםעה אנדערע כדט

 פון םארזוך דער פאעצער. יענע פארנעמעז
 נים אכער איז ארביטרײשאן אװ באארד
נעאונמנער, קײן געװען

 מעגייה ציימ, קורצער זעהר א אץ
 סםדײק גרויסעד דער אויסכמכען וועט
 אינתסטריע, דרעם און וױיסט דער אין

 אר״ טויזענדער צעהנדאיגע םון סםתי? א
 פעהטאריס טויזענד אונגעםעוזר בײטער.

 סםרײק, דער וועדען. אפנעםטאפם וחגאען
 נא- און, דויערענרער א זײז זאא זײן, קעז

 רער״ איז עס ביםערער. א טיראיכערװײזע,
 םראגען, די פארישםעהז צו װיכטיג פאר

 סמדײ?, דעם אק םארמישט זײגען ײעאכע
 דוער אויך אךץ אורזאכעז, דירעיןטע דינע

 דעם פאר םאראנםװארטאיך איז עס
סםרײס.
 דער אדער אגריםענם, אעצסער דער

 פאכער וױיםט דער צװישען פראטאהאא,
 מאנו־ װײסט און דרעס דער און ױניאן

 ניאטיג איז אסאסיאיישאן פעקטשורערס
.1919 יאניאר, טען1 ביז־רעם געװען

 יאהר נײעם דעם םון אנהױכ דעם כױט
 אנרי- נײער א אנהויבען געזאאט זיך האט

 ארגאניזאציאנען. בײרע די צװישען מענט
 בא־ א בײ אז נאטיראיך, גאנץ איז עס

 ױניאן א זאא אגרימענם אן םוז גײאונג
 איז עס פארערונגען. נײע ארויסשםעאען

 םדײד- די םון םאיכט די און אויפגאבע די
 פון אאנע די פארבעסצרען צו ױגיאגס
 װע־ דעם צואיעב פיטגאיעדער. זייערע

 בא־ םון צײט די און געגרינדעט, זײ רען
 פאסענדסטע די איז אנריפענט אן נײען
זאכען. אזעאכע פאר צײט

 אנ- די װײנעסםענס, באיעבאטים,
 ,ov ערװארטען באאעבאטים, שטענדיגע

A געוואוינט וײנעז איז fip m בא־ צו 
 עד־ נאמידאיבע נאנץ א איס עס סראכסען
שײנוננ.
 און װײסט די האט פאא דיעזען אין

 עם װי געהאנדעאט יוניאן דדעססאכער
 און האנראען צו פאיכם איהר געומז איז

 םארערונ- אזצאכע ארויסנעשטעאט האם
 םון אעבען דאס און צײמ די וחנאכע גען,

נויטיג. געסאכט האכען אאכד
זײ״ פאדערונגען די םון װיכטיבסטע די

 זא־ שמוגדען ארבײםס די ערשםענם, נעז
 און נייז םון והנרעז פארקאזגנמים אעז

 שםונדען פעדציג און פיער ביז םערציג
 דער פאר םאדאגטוואדסאיכקײס וואך. א

 די צײט. דער אױף באויז םאאט פאדערונג
 װאס פיעאע געענדממ, זיך האט סאחמה
 אוץ ״נעז-פאסקעס״ בײ געאדבײט האבעז

 שוירטס, װי ארבײם, מאחםה אנדערע
 ווע- ז. א. נעטס פאסהיםא קאײדער,

 דעם צו צודיק אופקערען יעצט דך אעז
 עדפאהדוננ םון טדײד. דרמס אח װײסם

 הא־ װאס די באוואוסםם,־אז גום אײך איז
דורך םרײד דעם בײ געהא^םעז זיך בעז

 אויפצואהלטען בחגה נעהאם װא^ם פע
 פאר־ געװען נים זי װארט אגריכמנט, חגם

 צאהא זײ פאמרעסזגדעז צו אינםערעסירט
 איהר אין פעפבערס נים־ױניאן די .םון

שאפ.
 נעהטען םוז עס אז פיהלם, ײגיאז וײ

 אד הפקר־צושםאנד, pp אזא צו ענדע אז
 פאדיודונג איהר באגײמ זי האם דערפאר

 פאר• זאל וואס כימעל א שאפען ווענען
 אפגעהיט וועט אגריפענם דער אז זיכערען
 ײניאן א עדלױבעז צו נעפליך וועיעז,

 םעקטאריס. די באזוכען צו םארשטעהער
 אינדעפענרענט אלע אין געםאן װערט דאס

 װעלכע שעפער, די אין ה. ד. שעפער,
 אסאםיאײשאז, דער צו ניט באלאנגען

 געהערט ניט נאך מען האט דערװײא און
 יתיאז־פארשמעהער א םיז באזוך דער אז
 גע־ דאס רואינירם האבעז זאל שאפ א אין

שעפט.
 מאנופעהטשו- דרעס אדן וױיסט די
 װילען אסס׳ן, דער פון םעםבערם רערס,

 דעך- פשוט העדען, נים אבער דעם םון
ז דױיל ׳פאר

 טײלוױ כאוועגט^יך | פון אינטערעסאנטקײט גאנצע די
װײ• אאע וואס #דעם אין באשטעהט אעבעז

אינםערעסאנטעס. און נײעם םאר קוםם לע
 יןאנ- דער װעגען זאגזנן מען פענ דאס אמ

 געװארען פאררוםען איז וואם ווענ^אז,
 ױניאן םעדערײםעד סענטראל דער פון ,

 געװארען אפגעהאלםען און י$רה נװ םון
 יארקװיא איז זונםאב, און שבת לעצטען

 בױכ\ יארח, נױ סטרים, םע86 מאסינא,
 אונאבהענגיגע אן גרינדען צו צװעס דעם

יארק. נױ גרײטער םאר פארטײ ארבײטער
 נע־ ערהאלםעז איז אײנלאדונג די װען
 אײ- מענשען פראחטישע האכען װארען,

 קוםט װי געפרענט: אנדערען דעם נער
 דעם צו ױניאן םעדערײםעד סענטראא די

 די קעז ערפאלג אן פאר װאס און שריט
 פאנגט זי ויעץ האבען ארגאניזאציאן נײע
מאנ־ ? פיהרערשאםט אזא אונטער אן זיך
 אעבען מיר אז םארגעסען, סענשען כע

 קומען עס ווען צײטען, נײע אין םארט
 וועאם־איבערקע־ אין רעװאאוציאנען פאר

 זיײ םיט זיך רעכענענדיג און רענישען.
 פאתאנגענהײט, דער אין ערםאהרונג ער

 די אז נאר אנדערש, ניט ״זײ נאויבעז
 װי- ױ. עף. ס. דער פיז גאנסערװאטױוען

 זאק טעמעני איז׳ם ארײננארען דא אען
 נױ פון קאאס ארכײטער גאנצעז דעם

 קאאם ארבײטער דער אט וױ פונקט יארק,
צעוזאען. צוױי קײז געיזענט ניט װאאט

 רעכט םיט האבען ױניאנס ראריהאאע
̂. סי. דיעזעאבע אם אז געװעז, חושד  ״ױ. עו
 נע- צוריק יאהר א םיט ערשט האט װאם

 םאר־ די םאדנינטען צו םעשים ארבייט
 די און געוועדהשאםטען אידישע ס^גיגזי.א

 אזא צו םסוגא ניט איז ױניאנם, אידישע
 איז. װאם די װי אייניגהײט, און הארםאגי

 ארבײטער אן םון ערפאאג דעם םאר נויטיג
 גע- מאנכע האבען ״דעם חוץ •ארטיי.
 םא- דער פון םיטגאיערער די אז דענקט,

 ניט גאאט װעאען פארטײ ציאאיסטישער
 מין א נרינדעץ זיר זאא עס אז דעראאזען,

 זיכער װעט װאם •ארטײ, אפאזיציאנס
אנהעננער. איהדע םון סך א אפציהעז

 אע- צאפעארינע פרישע, דאט אבער
 םראגען אאע די אט באזײםיגס האם בען
 נאנ־ דער קאאפ. אײן מיט וױ סםקות און

 ראדיקא־ די האנווענשאן, םיז־ גײםט צער
 פראגראם, און פריגציפען־ערקאערונג אע

 גע־ אנגענוםען אײנשטיםיג זײנען וואס
 םון םארטרעטערשאםט נרויסע די ווארעז,

 רעװאאו- די אײט, ױניאן סאציאאיסטישע
 נעחערשט האט װאס שטימוננ ציאנערע

 צופרידענ־ די און סוף ביז׳ז אנםאנג םח
 אר־ די אין יעצט הערשט oy וואס חײם

 םון רעזואטאט דעם מיט רײהען בייטער
ארבײט טענ 2 די

 רײכטום םון אומאײכהײט דער אויזי
 שא- זאא װאס םיסםעם, א אוױי נאר
 םאטעריעאע גאײכע נארםאאע, םעז

 וואס פערזאן יעדען םאר אוםשקענדעז
 עס נעבארען. װעאט דער אין ווערם
 אונטערװארםענע הײנע זײן ניט זאאעז

 ראסען, אונטערווארםענע נאציאנען^
 אדער חאאסען, אדער קאאאניעס, אדער

 אין געשאעכט. אונםצרווארםענער אן
 דער אין וױ פונחט אינדוסטרי, דער

 נאײ- אויױ בויען פױר װיאען• רעגירונג
 אאגעסײנער דער מיט םרייהייט, כע

 מאסען ברײטע די אז און צושטיםונג
^יןא- דער אין באטײאיגען זיך זאאען

 אםאא- די דאדט האם געםעאם אמןר טעז,
 נים וואירקערס, קאאדהינג גאסײטעד

 םארנאםען איחר האט םען װאס דזןרפאר
v צו w\ )ד נאר דעאעגאםמן א פ ^ 

 אז נעםײמו אםשר האט זי וואם
 צזאאזען. נים דעאעגאטען איהרע גועט םעז

 s וואאס נעסיסמז, אכער זײ װאאטען
 •rip זײערע וועגען געװעז ניט סראנע

 אנדעד* און חאאאיד דזשים דענשעאס.
 W זיך געםינען םרעסער ראדיקאאען

 אויפגעקאערסער יעצם דער צװישען ניט
ױניאן. םעדערײטעד סענטראא

 ארגײ- איוײשמ די ײאס עם קוסט װי
 אג• םרײע אזעאכע זײנען װעאכע םער,

 י״יה* םאצי׳אאיסטישעד דער פון הענגער
 פאר באגײסםערם אזוי זײן זאאען טײ,

באוועגוננ? דער.נײער
 ענטוישט זיינען זײ אז מעגאיך איז עס

 | אעצמע. די פון רעזואטאםעז װאהא די םיט
םיר חאבען 1917 יאהר אין יאהרען.

 פא- דער םיט אדויס נעװארען, ^שקאסמן
 ארבײםס-שםונחנן אעננערע פאר דערונג

 שא• א&עז די און װײדזשעס האענערע איז
 נאקע־ און שטערען קוםערנער דער אט —
 באשא- דאס האט אונפארשעםםהײס טע
 אונאפהענניגער אן םאר שטימונג די םען

 די און אמעריקא. אין פארטײ ארבײטער
 צו ענטשאאסען פעםם איז םארמײ נײע

 קאכק את פארטײען אאטע בײדע נעבען
 וועג דעמזעאבען אויף זיך שנײדען איז
ענגאאנד. אין- פארטײ ארבײטער די װי

 דער פון קאנסערװאטױוען אאטע די
̂. טי.  םון איכס דאס דערזעהן האבען ױ. ען

 םא• די אין אפ זיך שםיגעאט וואס טאג,
 ארבײ־ דער םון פרינציפען ציאיציסטישע

 אין זאגאר און ענגאאנד אין פארטײ םער
 סאציאאיס־ היגער דער םון די-פרינציפעז

 ךערזעאבער אט און פארטײ. םישער
 םון מוח דעם אין טאגעז םא פראצעס

 איבער׳ן אן געהט ריעז ארבײםער דעם
 דאר- די האט שיהאגא איז אאנד. גאנצען

ארויסנע• שוין םארטײ ארבײטער טיגע

 פון םרינציםעז־ערהאערונג די איז אט
 גריי- אין פארטײ ארבײטער נײער דער
יארק. נױ טער

 זאאען ארבײטער, ״םיר ״וױבאאר
 װערען ניצוא און םרײהײט געניסען

גרוי־ דעם םון אפםער און אײדען די םון
 זיך האט װאס וועאט־קאנםאיקט, סען ׳׳

 ארבײטער- די פוז געענדיגט, איצט
 אייגענע איהר פארםואירען שאםט

םאציא־• םוגדאמענטאאע פון פראגראם

 עגדאיך םיר הויבען אט אז געםײנט, אאע
 יאחחנן־אאעער םון םרוכט די שנײדען אז

 סאציאאיפ־ די װי גיך אזױ און אגיטאציע,
 ארײכ״ נאך זיר וועאען םארטרעטער טישע

תם אעתשיסאײטשורפ די אין קריגען  ו
 •r םים װאססען און װאהסען צאהא זײער

 וואחאמך אעצםע די האבען ״נו יאהר. דעז
 פאטש א און צוריקשםויס א געגעבען אונז
 שרײגמ םענשען סך א און פנים. אין
 דיםחארמאני דער צו דורכפאא דעם צו

 םאציוו־ הינע די אין געהערשט האט װאס
 נים םיאײכט איז דאס רײהען. איסטישע

 עג• טתסע א אבער ריכטיג, גאנצען אין
 שעאיד^ די אין הערשט טוישוגג

ארגאניזאציאנען. טער
 װיײ באםעם די װען צייטען, חײנטינע

 באיחנגמ װעאם די װאם טראצרעם אז זעז,
 און ארם »'יז אייוי זײ שטעהעז זין־־,

 צורחןצו• אזוי װי פאענער אאץ טראכםען
 פינסםעחגר אאטער, דער אין אונז שאעפעז

ט םיר מוזען שהאאפערײ,  שםאחץ גאר:ני
 חנר אויוי שטעהן נאר ײאך, דעי אויןי
ט וואך  נעשאאסצנע פאראײניגט^ םי

 זעאבספ• א פאר כאװענונג נײע די רייהען.
 םאר־ םארסײ ארבײטער שםענדיגער

 ארבײםצר אלע פאראײניגען צו שםרעכס
 םמיאזא און געכיעט פאאיסישען אױם׳ז

 די נעביעם. עיזאנאםישען דעם אויף אויך
 \ סא• גים זיר רופט פארטײ ארבײסער נײע

 סא- צום שטרקבמ זי אבער ציאאיסטיש,
סאציא־ די װי װעניגער ניט ציאאיזם,

 זײנען זײ ניט. זיך אדינם
 פאר״ זײערע אין ערנסם ניט סײנםאא

 אפ- זײצד חדממשיהרעז שפרעכומעז
 ײי- דצרפאר און אדבײםער די כײט סאך
 אירגענד p® ארױסדרעהען זיך וײ אען

יוניאן. דער מצד־ האגטרא( װעאכען־
פאז^רונ״ צוױי נאך פאדאן זימען עס

 אפצרשםע־ זיך אוינט עם װעאכע אויױ #נען
 מאנטר;/< די איז זײ פון ערשטע די יען.
 אגנעװעהטאג־ אן ^יז דאס פדאנע. טיננ

 בא״ זי און יאהר עטיציכע םון פראנע טע
o אין שסעהס n, •שעאער צאדיא די װאס 

 וועהרעגד װאהסען, אין האאטען טרײד אין
 װערט שאפ יעדען אין ארבײמער צאהא די

 אינ״ די וחנרטעו/ אנדערע אין האצענר.
 שטית־ אין צושפאיטערמ ווערט דושטריצ

 אין צואווארםעז ווערען שעפער די אאך.
 וחורט טאנ יעחנן און שאפסצס בער-רום
 פון אאנע די קאנטראאירען צו שווערער

 איו איבעא דער טרײד. אין ארבײטעד די
 דרעס און וױיסט דער אין באמאנט גוט

סאב־סאנםראקטיגג. אאס אינדוסטריע,
 אפ״ זיך פאאץ דער דא ניט איז עס

 פון איעצעאהי'טעז די י1אוי צדשטעאען
 אכער ווערט װידג*וגג דין איבצא. דעם

 נע״ האט ױניאן די און מעגליה נעםיחאט
 פאר- צו װי םיםאען און װעגען זדכעז םוזם

 סאב״סאנטראק־ םיז םנפה די קאענמחגז
 ״דעם אין באשםעהט דאס װי אזוי טיגג.
n ארױס iyp^ באאעבאטים די װאס m 

 אנ״ עתעץ ווערען צו גמםאכט ארכײט
 טעאער, אײגענע זיתרע איז ניט דערש,

 ארבײס די װאו ניט זץ־ קימערען זײ און
 מאנ• ױצאכע אוגכתד און נעפאכם, ורערם

 אר־ זײער סאכען ארבײםעד n זײשאנס
ײפ  זאאען זײ אז ױניאז, די םאדערט ב

 םדא״ אעצםער רזר װענעז קיםעיען יע זיך
 ױניאן זײ — וועדםער, אכדעדע איז נזג

ס: שנדםם באאעבאםים, ״איהר טענה׳
 ב*דינטנגעז געװיסע אז אונז, כױט איק

 אזהר ;טרײד איז עהזיםםירעז זאאען
 זואס ;תרכצדפיהדעז זײ אז זיד נמהםט
מז עפ םיז אדבײטזנד אונזערע אבער הא  - ד

 מתעץ ארױס איהר שיהם ארבײם די ותז
 jd'O קײן ניטא איז עס װאו אנדערשװאו,

 ארי איתדע באדיעועען? ױניאז סיז
 אנדע־ און אגריםענם דעם האכצן בײסעד

ארבײםי. דײ האבעז ארכײמער רע
 די אז ױניאז די םאראאנגט דערםאר
 פאראנטוואדטאיד זיק זאאען באאעבאטים

ח ׳צעיער, די איז קאגדיציאנעז n םאר  י
 אז ארבײם; זײער שיקען זײ וועאכע

ארכײם די םאכעז זאאצז זײ

 ענדע־ םאאיטישע און עקאנאםישע אע,
 אונאפהענגינע אן גרינדען און רונגען

 דעם דורכצופיהרעז פארטײ ארבײמער
 ארוים זאאען מיר וױבאאד פיאנראם.

 ציװי־ אםשטארבענדער דער פון גאנץ
 אז באװארענען, מיר םוזען ליזאציע,

 אויסבויען, איצט געהען םיר װאס דאם
 געגרינ־ ארדנוננ סאציאאע א זייז זאא
 בריי אויף נאר האמפף, אויף ניט דעט

 יןאניןורענץ דעם אויױ ניט דעראיכהײט,
 אעבענסמיטאען, באױזע רי פאר קאניפױ

 לואאפעראציאן פאאנםעםיגע אויף נאר
 םראדוהטעז די םון צוטײאונג די און

 אנטײא דעם אין נעמעז װאס די דורך
 זײער םיט ארער הענד זײערע כייט

ניט ; בענעםיט זײער םאר איז גײסט,

םעהיג זײנען םענשען ^אה? $»
 ויך שטעאען צו קוראזש זעאטעגעם אויף

 סארטירער. זײז און שטראם דעם אקעגעז
 זעא- א?א נים פארמאגמן םאסען די אבער
 געחז בעסער װיאען איז ענערגיע טענע

 סרא• געםעסינטע א פאאגעז און אאנגזאם
 די אױס ניט שטעכט װאס נראם,

 םימ זיכער ניט נאך זײנען זײ אױנען.
ם וױאעז און כרוים שםיגןעא זייער  ט

ר אם װערעז. האםפראמעטירט א פ  וחד ^
n אן שטיצען געח די אען i'H -ענדמנס• 

םון װײכען װעאען אבער פארםי, אײבאר kA %-----------------------־

 א איז אאעס דאס
 פרי־ טעג 3 מיט איבערראשוננ. גרויסע

 ער־ קוים רעזואטאט אזא מען האט הער
װאדםעם.

זי און שארק. זיך באװעגט מעאט די

 דעם פאר פארמנרײטעט זיינעץ ךײ
 ניט. סוד קייז דערפון מאכען זײ י.1קאמפ

ך האבעז זײ םרײ טאנאטען מים שױן ד
 זיײ די דעם. פאר םארבארײטעם ומר •
מז ' טט זיך האבען ױי און ערפאזזיען, צו ׳

 פאוצאדננ, חינטען, פון באפאאען געאאזם
ד  און געודאאט, עס האכען באסעס זײ ו

צזם איצט cy זײ םאכען זײ װאס סאר ־
 ^״Kny: זיך האבען זײ װאדום םאתואורף, •

סארבארײמן. איז םען
^ן פון yc»n די ניח, הונג ס  רי אוי

תט אדכײםער  א אאס אדױסוױידןן זיך ו
 lytacyp בראווע די שטומפיגע. זעחר

 װאס וועאט, די הדכגערען. טט
מד וױיס, *ון זעזזט  אם ארױס רוםם py ו

n ,ב אח פאחםה ^  ניס Dyn יואס, צו
nדאאזyד זy.מא״ כמנשאימןר דער רצו 

 נזד Dwvrv?* איז כאװארסםזײן ראאעד
yשטארפ צו א גאד ווארעז t^ i y תןר אין 
 באסעס די מריעג״סיהרונג םון וועאם

 באאד עס װעאזןן זײ ׳טם גאך עס ודיסצן
tt .ױםען מ־ו

 אויסהופען זאא oy אבדאו װעז #גאר
n הת־ זײ ותאעז הוננעחח, אדגײםעד^ו 
iח ח ly^ ״י r אב נזיט, ביכמדםסע ידיyר 

 אנדערש yy זײ וחגאעז שזגמך די אין
 זײערע אויף נאר וױ ,nnHpppnrc גיס

מק. דינגו וחגאעז ^יגםאא םו
ס באסעט די  װאם דאס, אויסמיהרזח מ
 יתיאן דער סון זרוברעכוננ ־זײ :װיאען די
ly* דקד םדן ודעפיהז־זנג די »ח r tw 

: שקאאגועדײ,
 5םו ?אםפזי א דוךך קאסיןי, חדך

 םים פדא ענעחױע, פױט ®וא גאדימע, כױס
גתיםען, צדם ^ענ, צדס סמײסטצדזנ^

 אדביײ די אז — איז yםךאג דער פאר
וחג־ םאדקירצט אזוי זyזאא שםונדעז

 די פאר פאאץ מאכ־ען זאאען זײ אז תגן
 טרײד. איז ארכײמער yנyקומyצוג נײע

 פאיכט די איז oy אז פיהאט ױניאז די
 -yroK אדער פארמײדעז צו אאעםעז םון

^ז ס  אזך פון קאאה די פארגרימ^נז נינ
ײ, ר ^ תז תרך דינ-נ ^ א ה ר א  צאהא די פ

ר.yהyדיג<yא פון
 ױניאן רער םרן םאחןרונג צװײמנ רי
 םראצענט הזyפוםצ םדן רונגyכyה א איז

 און ארבײםצר. די פון װיח־זשעס די אויזי
oy חגר און ארבײטצר די אז װיכטיג איז 

 די באגרײםעז ■ זאאען עואם רyמײנyאא;
 ניט און פאד^רונג חןד םאר נויםינקײט

^v\ דורך נאחגז זיך Djn פארםיהחגדײ 
 ארב״םס־ גרויסע די וחגגען געשרײ שצז

םאחמזז־צײם. חגר חרך זyנסםyפאר־רי
oy מאחמה״צייט רער אין אז אפת, איז 

 yמאנכ פון ארבײםער yאyםי זyהאב
 איז ov נאר גוט. זעהר נטyםארדי טדיידס

 באהויפ^ן, צו פארםיהרעריש איז ןםאאש
 האט-זיך אדבײכתד אאע פון y^ די אז

^yoy;r^ וחגאכע םרײדס די באויז 
 סים םארבונחגן בעררען דיחנסם .ױיטנז

 רזר פון גענאסעץ האבעז ארבײט, םאזזסה
 די װי אאננ אזוי נאר און פארבעמתנג

 י־בוחמ•,1שי די אנמזזאאכמז. האמ םאחמה
 אםונײ םון ארבייטצד אײזצז״ארבײםער,

מ זײנען שאז ו  זײ אבעד בי״ייתאמן. ג
 אנדעחג אין ארבײכתד םתאע םיז צאמ

ט •up נים דך חאם םוײידם  פאר^ע״ ד
ם, y האם נאר מר r ,שום פאחגתעדם®

^נג. די אטyנעשט זי אד  די אאזען ם
 מי- אנדזגר אן- פארשאאגעז באאעבאטים

 ױניאן די איז ,iyD>yn זאא יואס טעא,
 רyאבyיט,דערזD עס אגצונעהמ^ גרײט

צוםריח<גהײם.
 ױניאן •n םון פאדעדונג yDDj'D די

 ןyקאסט גארניט דארח װאס אזא, איז
 אײ־ ראס איז דאך נאר באאעבאטים, די
:y װיכטיגסט די פוןy ארבײםער. די פאר 

 תריװדעס רעyזײ yאא אז איז, דאם און
 זא- און ;njm געשאיכמט אyשנ ואא^

באנק. ןyאאננ ז'איןyפyפארשא ניט זיך אעז
oy ארבײטער • אז מנצם, פאסירט 

 in□ פעך. פון װי זיך זyצציד• האםפאײנטס
 מאוס און נםאס רטyװ ארבײטזגר

lyonim וחנרט ער גאואה. דער אויח oy 
 yאא די מיט און ױניאן רyד םים םוישט

 אם שױן זאא רy רyװ און ינאראנוזקעס.
pכטyרyג זyריגp יא ענחג r,דאס איז ײט 

 טעם אהן געתנכטיגה^ט 1פאר?*עםיגטז א
 די םאדערם רפארyד אעב^. אהן•, און

 ־y: גאײך זyזאא סyרױודp yאא אז װניאן
I ענטשײדונג די װאס זyװער שאיכטעט

 און ז.yטp^ונ די אויף
 איז אםאסיאײשאז חגר פון רyענטפ רyד

רyד מים דואינג״, ״נאטהינג :נעײעז
 און פריץ, זyפויא'ש ןyאצט אן פון חוצ&ה

אונםארמײדאיך. ססרײח א םאכט ראס
 גאנץ דאס זyהyםארשט באטיםyכאא די

 אױף באויז אטyצי אאיער רyי'r נוט.
 םארשםאנ^ באויז ?אן פיאן הויפם וײער

 אין ארײן זיך טראכט מען ןyװ ווערעז
^ די ^נג ר א  כאאעבאטים, די זײ, װאס ם

 א טאן איך אyװ דאס אט.yגעשט ןyראב
מאא. צװײם^

 א פאד?אכט האנען באטיםyבאא די
 רyדי jyonyj סוזעז זyאyײ זײ און קאש^

 ־yװ םאכער װײסם נראוחג רי כמןריצין.
 רס.ypטרײD בראװע און גוטע זײז אען
 באצעבאםים די םיהאען אאזזמ• װעא^ זײ
 וחגן איז אײגיגסײט. רyזײ םאכט-םון די

 ןyאyײ ר,yפארא'ב ןyאyװ וואכ^ yאײפיג
ײי רפיהאעזyד באטיםyבאא די Dtny דאן

 יו- אונכמר
וחנס סיאייכט דאז און ניאן
 זיח^ אויסצוהועעחןן צדיגעז נים זײ זיך
n אײגyגy אר- די ^י?עז איו ארבײ^נד 

 א םאר וואם אנחנרשוואו. rynp בײם
ם אן jyD^i האז מםשות מנ רי  * םיט אג

 אג- דיז אפ יע שוין היט וחנאכער באס,
ט מנ  אדב*יט, פראצענם 20 די אויף רי

 אינסײד ויין איז נעםאכט ותרס ויאס
 אויפצוזמוא• מחויב נים נאר איז און שאפ
 סראמנם 80 אדין* אנריפמנט -p»p טזנן
 געסאכט ומרם וחנאכע ארבײט,. זײן םון

ם,טט םאד ר איד. ^  אײגעגשם זיח אונ
דאך?

 אז באמערפמ!, נאײך דא מוז איך איז
מר, נים װײם איז ױניאן די  יצצ־ וײ אז זי
^yi מננ  נאנ• דצם אפשאפ^ וחןט פאמן

 נ$*ר נים. אז סזמליה מהר איבמא. צעז
 Iװעאםנ סיםעא רyױגrאײנ דזןד אױ דאס

חאם דתדםאר אח זyפאחװש^אנ האט זי

 םון צאהא זײ
 שעפזןר n אין cnyioyD ניכדױניאן די
 נאך צםyי איז אסאםיאייש^ז רyד םת

 זי־ א זדז דאס אח איםער. וױ גחנסעד
 די פדן צאהא די וואו דאדט :כאא כערעד

 דעד וחודם װאיזסס, cny»yo טם־ימיאן
פיר־ די װען םאראזןצס. זיםןד אנריםזןנם



 *ול**ן *ין »ק*ען חיײ »יז (א^ייעסע
 ?*ליש בערם• ס»י»ס םים םע#טער, ■־־־*

תדיא־ראאנ.) דעוז »ין
i 4וול«דעג *. פון

 געבורט דעם מיט םיך ךו״געמייסמ ,,
 א ארבי'םער*ינסטימוציע, נייער א $ן

 װא- ראדיקאאער אידישער ני*ער.גרויסעד
 אבער אױך, םיך םרעה *איד ׳ כענבלאט♦

.אבער״• אן םימ
 דא זײנען עס װאו ביבלעך, די אין

bpntw ח׳ס,1בר-ם* צו חגדעס פארטינע 
 םאר־ א דא אויך איז לױות, *און כרית׳ן

 ראדי נייעפ א באגריסען צו רעדע מיגע
 קאזיאנע די װײסט דו אויםטו. האלען

*WW? ילעצטען דעם ביז ער״שםען דעם פון 
איבער־ ניט זי דארף איך און וזארט,

 oy געהײסניספולזנס, עטוואם םרױ דער
 צו *שװער ?עהר איז רואס אזעלבעס, וואס

 גלוי- ז*א םען אז — און דערגרונםעװען,
 װעט וועאכע — עקסטרעסיסטעז די בען

אײביגער ן1אונז? פאר#'בעןי4בי אזױ שױן
s * סוד.

 גאויב איך וױיל אזױ, ;יט דעניז איך
 םיעא טיעםער, פיעא ז%א פרױ די אז ניט,

 גײס־ און עטאציאנעאען איחר אין העבער
 ײע־ נאד טאן. דער וױ אענטז, טעען
 אײ שויז װעט .עס אז איך, גמיב ניגעד
 פרוי די אז באײבען, אזױ מוזען טער
 אײביגער אן ברײבען פאן ד^ם פאר װעט

 אנ־ איםער זיך װעט ער ־וועײען םפעיזס,
 קײנםאא און םאריפטעהן, צו ישטרעננען

 די אז געסײנט, װאאס דאס קענען. ניט
 געיטאעכטער די צװײטען םארהעאטניםע

 אזא אין אימער אױף באײבען שױן מוזען
 צושטאנד, פארפאאנטערטעז אונקאארען,

 מען װײא איצט, די;ען זײ װעאכען אין
 האר־ תײן פאייטטעאען :*ס זיך דאך קען

 עס דארט\װאו צוזאטענלעבעז כאניישען
 געגענ־ א צו *טאיסעא סאפע דער םעהרט

פאריטטענדניס. זייטיגער
 פון הינזיבט דער אין אז דעני־״ איך

 1פונהצ פרוי די א*ז רעטזעאהאפטיגקײט
 רעטעני^ט א װעניג אזױ אדער אזויםיעא

 איהר קענט וױרט, איהר אז פאן. דער װי
 רע־ כדויסע א פעניט יעדער איז זאגען,

 אאע פאר סײ און זיך פאר סיי טענייט,
 ניט קײנמאא איז עס ארוכױגע. זײנע
 װי באיטטימטהײט, פיט זא;ען צו זיבער

 אונטער רײדען האידאען, יװעט פעניש א
נאך איז ער װעאבע אונטען אופ־טסענדען,

 אדיזי זןס זעהען ־סידי
אין װעאכע פעפשען,

̂כ פםר״ק דער יארקער נײ ידעש או
• הייניען-

s פץ דעםאנססראציע כמגרקוױרוץנע 
ד איז נמכם ‘זורבײר״ןו «ודט<:יזירנמגר  נ

 ארכײ• םױוזנד 15 ־םםר'יה.םס דער וחןן
ן די אויף םער מ  מיס מרדינ^ *ון עי

 ווא״ די נריבאען שײיבאע( עס דועצכע
 ווןוצם סםרייק אזא ״ארק. ניו ארום םעחמ

 האם ראך אנהאצמען, לאננ נעקענם ניט
 זעהר א *ננענוכזען סאנ צוויי^זען דעם ער

 ‘איינענלײ די װארום כארזיזםער, ערנסגמן
מןד די »; םער  עגעיוי זײנמ'נעװ«וחמ עי
 וועל־ חײצען, כמיןר צו׳להצעים׳ד•^ אין

tjh איז־ערוועתצט כער riw ממיאל אצם 
 ניגד די פח שםיםמז י4 דורך 1917 א*ן

 נעססרא־ האם ׳יוניןננם, יז»נ6מ««יאליס
 שםאדם־פערי די אוחי ארבייגמד די מעם

םזן  נצרינםצימ און ארעסםעז םיט עי
 נעװענ־ װי פחןםע, די jrbt םאדפאאטמע:,

 <וון זײם חנר אױו« נענײגם זיך האם ליך,
טיזי־איימנםיםער. עקספאואםירענחן די

 באלד וועצען םיר װי ארבי־םער, די
ת. נעחןכםע זזהר האבען צײנען,  דעך םמו
 אנגע־ ה*ם אונצופרידענהיים םון פײער
 און נאותםמנר. אין נןיר םלעיעז הויבען

 די pnyn ממאםען 2 די םון פאױצױןי אק
 א םיםעצ יעדען אנמוחזנחןם ארכייםקר

 Djroip די אבער מארסייחמ. w םםרייק
מז  ארבײטעד די סיט גערייצמ רק זיך הא

 מאצאצם געדוצד זייער האם ענדציר *ון
 מװארזז «חןצערם איז םםרייק דער און

• יאנואר. םעז9 דעם םדיו^ דאנער׳שםאנ
 ■די־ םייצװײז זײנצז גאאןבאםיס די
 (■9ס סײלוז״ז אין אוגטפתפחספר ו\אטע

w\ אדםיניםטראציע חןנירועם חןר פון 
 באםייד װעצכע אײת^באהנען, די איכעו

ז  שי־ חןנימנגם אנדערע »ת םעןײם די מ
 אנ־ צאננ װאצט תםדייח רער װער םען.

 כםעם פאראורזאכם ,ער וואלם נצהאלםען
^ און הונגער א  אזױ שוץ דער פאר טי

 איז ?ס באסמאימרונג. א'ירזננדער אויך
 נעזרען זײנען באלעהאטים די אד האאר,

 די גזדשםערם האבעז בײחג וױיל עולדיג,
 אדם־ באארדי׳ אײבאר ״וואך דער פח םיה

 מיה־ די םח סך א וך.6םכ דמם צחג^יכען
^ ן1אעך^ײןח ג ע  מילך, יאוײן נױ אין צו ט

r v t r סמרײק דעם צולחןב
m ארן יארק נײ צוױ^תן םארקעהד דער 
 גאנצען א״ן נעייעז שםעדם ^־וםיגע די

ןופגעשםזןלט•
̂ום גליקלוכערוױ^זץג aaa •■a a«afti fcfc fta tfttCMiA 4A | a aa I44M1« I I*® ® I •Iוױל״ o^jrvtjng ה

 #לייבןור thf סעקרעםער רױלסןו̂ץ וױליוום
 אז צדדים, בײדע צו באמהא א געמיקט

 צו סכםוך דעם איבערגעגען זאאען זײ
 גיך אזױ אח באארל- אײבאר דער״װ^ר

הא־ \9ב*גש אח.רעגירונגס באסעס די וױ

n צד י&3 אוםמך^ דעם נאכצמרמען אײנטנוו^יגם בען 'f t n w ^איצט י רענירת 
 זיך םעססעז ארסעםום באסעפ n ווילצן

ר ארכײםער. די םינד תרעפםען א*ז מ  א
 אנציהען רועאען ב^םעס די יפצר w רדאס

 די ררעאען סאאידארישער אאץ סםתמג די
ײעחגן. ארבײםער

אין ימ^ס  די םאד געוױנס גרױס
ארכײמער.  דאם אפמרופצן ^*ײניאנס האמון פעהא,

owm* זיך האמוז »יז ססריײו tioy צו 
• ; אוחננד. זונטאג צ«מ0 ארבײע דער %«■ aM Waâ a afa«aaa ־ -     —* *  אכם־שסיד אן םאדערען ארבייטער די

תגנ א ארנייגא^זאכ, דינע; מ  צויז אין הע
מ און ציי  אדבײםם-בא- זטן ׳טנמגדארדם נ

ם אין דינגוננען מן ת אנ w יןאפעז• נ p 
ע יןײז נים איז מנ רי ם מ מו  פאחןרונ^ אי

 האס אדםיניםםראציע אײז׳מבא^ די וױיצ
 רעגוצערל *ו-די ׳באוױצינם םאדערוגנ די

 ■רי־' די אבעד ־ ארבייטער. אײמנבאהן
 דינדן שיםען די׳ פון אײנענטיםער ײאם
 די׳ ינ1ײיסזמ און פדאפיט׳ח אויםען נאר

 צײבאר וואר דער פון פריני^ימז ציבעראצע
מן באאױר א  ניט *ויםןורימןם איהר זײ ה

אנ^רמנעז. געװאלם
' ל האמנן יינקמס י  צו געוועגדם ז

 און באאו־ד ארביטדיימאן יארקער גױ דער
u רעגמצנגסקאכדס^ס גזווויסע צד n  rut 

ר ?ױנגטאן, מ  n אט fm ז>ד האט מען א
i *ו קרייזען r n צוגעהערט. ניט סאראאננ 
 נזךשא־ דער צו מוחונדעט זיך זײ האבען

באארד. אייבאר וואר נעא
 ב^ארד די האט דעצעמבער 1םע21 דעם

 ירײואט n אז אדדער, אן אתיסנעגעמנן
 סארוואיל־ רעניתנגם און אונםעתעהםאר

 •אעמר לױדינע די פאתײאעז זאאעז םער
 פאעגס, וואס האםיםע, אאסאאער זייער איז
 סעםאען און אויםנעטען קריעגם״צײט, אין

 בתים בעלי די אבער סכםוכים״ ארבײםער
 דעם דורכצוםיהרען ענםזאגם דיך זןאמןן

א האט דארויא ארדאד.  דעד נמנלי, מזי
^  איצט פאדטרעט װאס סאן,לט
 ארויסנענצבק^ וואאש, פ. םרעגס פון •אאץ

 זיך םיהאט באארד די אז ערקאערונג, *ן
 סכסוך, דעם םארגאײכען צו מאכט אין נים

 ‘׳ פען ארן אנערקענעז נים וי װיא ממן וױיל
T הערם t די איז רוארט איהר צו צו ניט 

« ארבײממר  1 ניט כרירה אנדער קיין ד
 דעם^ ארױ&רוםען געפוזם אח גאהאם

סטרייק.
 פאר־ זיינען׳געווע! ױניאנס 6 הכא סך

 וײ* אתםער און סםרײק דעם אין װײזעאם
 און סאםראזעז פאראן ויינען ארבײםער

 דיפאילאטס^וואס ;איבערועהער זייערע
 יארם; איז yrD'r נרױםמ די ארײן םיהראן

 פאד״שידענע און קאפימאנען ענדדשינירען,
ארכײטער. אנדערע
 אפנע״ פאקסי^ תאט סמרײק דער
 באמז ׳ פארקצהר. גאגצען דעם עםעלט
 אדן רענייוע ערארעראעפ דער פרן ^ױפצן

 פיהרט װאם ליניזג תדזןר עיז י»יזי אײז
 אין באדערפני^ אנדערע איז םילד ארײן

 ,נעוואחזז. דורכגעלאזעז זייגען jr'*\ נױ
̂יט דעך פאר ,  רי. האבצן קריענ פה ^צ

®ליכס וײער גצסןון געמלײ עהלאפמן לױן

 םיר בשעת י
 ו אפגעהאלטען ווערט

 מיקאגא איז וועדפאן
 אנװ דארף םען וואס
 בילי .p און סוני טאם
 גמנ אין אלץ נאר טען

 אונשול זײער װאס
 אינ די ארױסגעװיזען.

 ליעו דעםענם בײטער
 געםיהו־( צײם נאנצע

 די''באשולדיגכמ פאר
 אױו אז סיטגעמײלט,

 םארהאגדעלט ײעלעז
 רצזאלז אײז :ציאנעז

 רעניערונג םערעראלע
 נ» הענד די םון םוני׳ן

 אתכמ זײז זאל ער אז
 v רעזאלוציצ צװײםע

 אננעחנ זאל האננרעס
 א ; םעלע אזעלכע
 ו װיבאלד אז לױםעט,

 אײגגאבעז ניט זיך לען
םטרי גענער*ול א רען

 ױניאנ אלע כמעם
 קאנװענשאן דעם אויױ

 אומאד םארסחמו ,סקולמאן פרעזידענם
קלאוק שיתאגאער די און אינטעתעשאנעל

 זוכמ קאםאאני סםיי בעםלעהעם
קאםפף. 8

 32 די האבען קריענ פון פארלויף איז
 באשעם״ זײנמ; אס1ו ארבײטער,, טויצנד

 סי״ וועלכער סיז קאהםאני דער בײ טיגט
 גע־ פרעזידענם, .דער אמ ^זוואב ליאנער
 רעכם ראס איז לײז העכעחןן א יי*ײ#

 תאכעץ נעיואונען אתאגיזייט.. ויץ צו
 נאארד, לײכאר װאר רער דורך דאס זײ

מ ל מ  ענגד איהר אדויסגעגעמןן האם ו
 םאר־ די תשולײ. סען31 שײדונג.דעם

 דך האבעז ?אםפאני דער ®ון וואלטער
 צנם־ די ^אכצוקומען םארםליכםעם דאן

ר שײדונג. מ מ א ד דער איז אדמנר ג  ח
 בוכ־ טױםקן א געבלימז ג^גס״כאםעהל

 איעאנצען זיך זײ וױלען איצט און שטאב
פליכט. זײער םת ארויםםאמן

 בעלי אלצ חאכען זיס,8 זצחט עס וױ
 הא״ סריענס־־צײט אין •נים. אײז ׳בתים

T נז^האט םורא ױי בעז t איינצורײםעז 
 זעהן נים זאל ipo כרי *רב״סער, די סים

 פאםריאטי^ער םרוםער זײער הינםער אז
 איצם פגים. אנאגדער זײ םראתז םאסקא
מן א  אראפנעריסען מאסקע די אפעז זײ ה

 זײער ארײס אונםאלשעהמט יײ^תן זײ אח
 ארכײ־ תןם אױף •ראםיטירען צו לוסם
—־—־״—־————נוגג.צכרע ט׳טצר

 אז טענה׳ט, באארד לייבאר וואר די
 פאר־ ניט נאך קריעג דער איז אםיציעל

 פארכאפען דארף רעגולוננ די איז איבער
 איײ איהר אלס םעקסארי גרויסע די אם

 דער מיה נעטאן עס האט־ זי וױ גענםום,
 די וױבאיד זקאם*אני וחגסאז 1או טכ^ט

 די דורכסיהיצן וועאען.ניט אײגענטיסער
רד די ענטשײדומ. א  גע־ אלזא, האט, מ

 טען13 דעם ביז א;י.צײם1קאכי דער נעבצז
 נעדארפט האם !םאג דעם ׳אם יאנואר.

 איץ םארהער גצרילטליכער א פארקומען
# אין וואשינגםאז  דער מא פרעזידענט י

יע — ענםפעד אז 1געמו דארו* מאםאאגי

 אי- איצט ניט איך פיוזל דוקא אבער
 הא• דעם אויט געאעגענהײט דיעזער בער

 עטליכע לעצטע די פאר שניט. זיאנעם
 צו אויםגעאערעגט זיך איך האב ;יאהד

 יוײן אינסטיטוציע, קײן אז ג^ןרשטעהן,
 עס אױב ווערט גארנישט איז 'אױםסו

 ריכ־ וױיטע קײן נשמה, קײן ניט ח^ט
װארט. אײגען היין טוננ,

 אויך קען װאכענבאאט ראדיקאאע א ;
 א םינט. און פאפיד ײי מעהר ניט ױי\

 זײץ אויך קען קערפערשאםט ראדיהאאע
 רא־ א פאיטין. טו;טע א וי1םעהר.,. ניט

 ניט זײן אויך קען אינסטיטוציצן ׳דיקאאע
• • שטרוי. און ציעגעא וױ מעהר

 די אז געדעניוס מיר האבען אפאא
 פא- ארנאניזאציאן. איז זאך ה*כםטע
 ױניא־ טרײד און ארגאניזאציאן איטישע

 האבען פיר• ניסטישע-־יארגאניזאציאז.
 דױס, צאהיט װאס םיאיאן א אז געדצנהט,

 דער איז װאוט, און ססרײלוס אן םילןרט
 א*ך זאג דעם, אין אידעאא; גרעסטער

ענטוישס. איך בין #אםען דיר
 נאר אבער ׳גוט איז ארגאניזאציאן

און טיעפערען א פון אויסררוק אלס

 בינדען צו אניטטאט װען נאר גרויס איז
 אויפגע• םרײער, זײ זי מאכט יםענשען

 אונאבהענניגער. קלערטער,
־׳  באאאננען קענען םענשעז .טויזענד ̂'

 באײבען און ײניאן א צו יאהר ־טויזעגד
 קענען פענשען טױזענד 'לעבענסאאז.

 סאציא־ דער צו יאהד טױזענד כאלאנגע;
באינד. באייבען איז פארטײ ליסטישער

 ניט צינדט חערפערשאפט א זפן כל •
 פון פײערל דאס פיטגאיעד יעדען אין אן

 אונאב- םון דעניוען, 'זמלבסטשטענדיגען
ען ג י ג  באפרײ־ און פרײען פון ;עפיהא, ^

װערט. ניט כאר עס איז יאװאוסטזײן, יטען
 שטאר• די ניט איך םעסט דעדיבער און ו

 צאהא די מ*ט באװעגוננ אונזער םון שײט
 ױניאנס, אונזערע צײטונגען, אונזערע פון

סאציאאיס• אין רינג ארבײטער אונזמרע

 אתאנײוצר דער #דזש..האכםאן
vrmt וױיסטםײקער^ שמןאנא די

 װ טדיט, אין ׳שרײט
 געװעהנ־ גאנץ דינעז אעיען געװעהנאיכען

 אונטער אבער א'ז ברואים, שװאכע איכע,
 װײזען יאופ«טטענדעז נייע םון דרוק דעם

 בראװקײט פון טאפטען אײגענ ארױס זײ
 ארױסרױ פוזען װעאכע העאד״טתײם״ און
 אױך וועאט. דער פון יטטױגען דעם פען

 הייגט, םאריןעהרט. נאגץ עס פאסידט
 יעדען פייט פאא איז׳אזוי״דער דאס ווען

 *in א מענ׳ט יעדער דאך איז מענשען,
 זאנ־ גאנץ עטוואס עס איז אדער ־ טענײע.

מד צו טענער־װעאט דער איז דערבארעס  ט
 יטט'־ געיאסענע, אױסערריך כיענעען, פעז
 זײ זאאען אינעראיך דאך או; קאיטע, ׳לע

 גערעגק איך ? װאוליואנען אסת׳ע דין
 ״טרײבעי געװיסער א אבעד ווער,. נ*ט

אז ריכטיג, גאנץ אױסגעדרייוט דך האט

 f •100 אןמאל איו 50 לאתאל ,25 לאקאל
 םאױ̂י ער6רי די םארטרעס העלער דזשײהאב

- ,4B J*& .17 לאחאל ױניאן כער » וי  י
 אסצזטרפאר 9י* קלאוהמאב^ר,‘ריענישע

 ,20 לאקאל ״נינפא. ײײס-פרעזידענט םון
 םקױרם ,23 לאקאל מאכער, רעינקאוט

 איג• *וגוער םון לאקאלס סך א און מאכער
 |WMt יארמ, ניו אױםער טערנעשאנעא

 0ומאס«זא^ ױגיאנס די פיז ל'סט די אױף
 TW זיינעז עס דעלענאטעז.־ געשייןט

ך *יד^»ע םאראײנמםע די פארםחנםען  ג
 רי אמאאגאכדיטעד, די וועדקשאםםען,

ױ אנדערע »ח ײניאז ר«עפםייקערס ת  א
׳ ניזאציאכען.

ניץ. אדער
 לײ״ די שםעלט פארה*ןר ייעזען מיט

 מראבע. דער צו כמלם איהד באארד באר
אוים םאכם די ז>;נאד האם נםשך: םח פון *ראהלאטאצױן •דעוידמגט׳ם דעםעס, פאסירם סאל װיםיעלאון בילדינגס אונזערע בדענטיטעס, טישע  פרוי דער טרעםעז זעאםעז זעהר

 םענער אז לױיז ניט איז פנים :
ו געצויגען סאםע זײן י״טלײערט

> זײ כער זייז פיהאעז, זײן אינעריליכיד״ט, [
אפפער? זא' דאס און שטרעבען. זײז

 i עס װאס ריכטיג• אזױ גערעדט אלנעטײן איז דאד
 דארבענעב מרי״ איפען װעםען סענשען, טרעפט ■איהר

 א גראף. , וועמעס און רײד, זיסע אזעאכע כיט פען
 רעטזעאהא אוז בײזידיט מיט פוא זײנען הערצער

 טענער אע מאסקירעז װאס מעניטען, פאראן גיפם.
 פארדארם אבשטויסענדע יטאענטע, ס4א דוקא זיך

 י ׳נײן זײנעז כאראקטער אין דאך און כרענשעז,
 אויט דער עט־ איז דאס פעגשען. אמת־גוטע זײ

 א ׳טן כיאכט װאס און וױיסען אאע װאס װאס,
 אנדערעס. אונערמרעגאיך א?י שװעי, אזױ וױרקאיך

צו סוד א אי״ז מענש צװישען םארחעאטנ־סע די
 װאס דעל די אלז דאם ״כױסטדױעז, ךער מעניט.

 פ>! צנועה, שריט אויח טרעםט איהר װאס קראפעײע/
אאע פון איז צוטרוי דער װעהדעגד טריט: און

 יאה זעיס ײא־ פ־יז און באום. זעאטענע אזא דאך
 ד פון דין געפיהא, דעם פון ניט אויכ ׳עס לופט נען

 גי איז כע “אנ גאנץ זײנעז פעניטעז סייםשע די דאס
 האל אאע דער״ V זײן צו אויס זעהען זײ וױ ׳דער*ט

 \ נאד קעז אײנענט־ אז זאנען, דאך מען םעי באי
 מעגעו די אזיי רעטעניש, א פעדט יעדעד איז איך

tT? •אר פדד• ד  אוגבאװענ אויסנאהמע[ קײז ;•ט איז:
 אײד מיט דייײי עס געפעאם װעאט דער ׳גאדנ*ט נאר

 ג̂ר סקען אזיי רעטעניש, א פאר פרוי ד• טאכעז צו
 או כיאבט, אפענער אן געװען װאאט טא; דעד וױ

 פאדעו עי איבער־ אאעס קען יעלער װעאבען א״ן ברך,
 אפ-טי ניט געדרוקם. גאר דארמ א*ז ױאס אעזען,

 ו זי װאש ווא־י דא, איז ;־;;ד *טט־יער א דאך
 יןאײט די ן םעהד א*ד פרױ יד אז דעגיט, ניען דום

 אידיש? א קען דאס װאס ^אן, רער װי רעטענײט,
 ס א אויך שטארס אםת. אביסעאע איז זײן אויך

 * זי װאס צו געצװאונגען אםט װערט מאן דער וױ
 םון מרבן גע־ אםת־אינערליכע זײנע םארבאהאאטען

 זי׳ דארום מורא, האט ער וױיל געדאנקען,' און פיהאען
 דןמ אויך םארשטעהן ניט איהם װעט װעאט די אז
 רעטענ א עם איז םיספארשטעהן, אפשרי, נאך, און

 לייכ ניט םרױ, דער בײ םאל דער מעהר נאף אבער
(םיהרוגג יאהרהונדערםע לאנגע םאר איז װעאכע

נעװמס’ אםאלגאמ׳ײײםעד דערװ  איך וױא דארום און קאאבס. אונזערע
 אי־ נײער יעדער ביי װארטען אביסעאע !|

 עס פיז אינססיטוציע, ראדיקאאער דישער <׳־־־'
 ײעט עס און אויסײאקסען, אביסעאע זועט 5 ^

פנים. באשטימטען א ^דינען
 ביא* איז איצטער פיקס״ ״אידעע פײן י ^4

או;> פון םטיפואירונג ערציהונג, דוננ, . ^
געדאנח. פרײען ז אי וועגניגען ־. :<

 װעכענטאיכע גרויסע נײע די װעט
J םאן? דאס חאאױןמאכער די פון צײםונג 

 םאכט אםת, אדער ערםאאג בויען זי װעט
 איך װאס בעסםע דאס ? ים^הײט ־אדצר

r ם א ה איז טאן y, װעט זי אז 
יקעמ- זײ םאר װעט און אידעאאעז /חאבעז

 םון רעראקטאר דער יאגאװסיױ, ש. •
 י־עראח־• אאס האט צײטונג, נײער דמר ־ * ׳ ד

‘שטי ארבײטער ״פרײער דער פון טאר
שרײבער, איס איז רעדנער אאס ׳מע׳/ י

 זעאבםמ- סטימראירען צו נעהאאפען פיעא .־ ;
 אונזער אין געדאנח פון שטענדעחײט ׳'~ר

̂״ע פיעאע, פאד אעבען. •^םענטאיכעז  פיע
 פריװיאעניע די נעשעצם ער ״יאחרעךהאט ' יל1•;

r;* אײגענער אן צו רעכט דאט האבזגן צו 
מ ׳ :*  םופ• אין ארויסצוזאגען. זי און מײנו

'Iמיט מען האט ה.־נדערט פון כעאע צינ * ־ 
 אײנ• ניט געקענט אדער געפעכט איהם

 קײגטאא איז כיײנוגנ זײז אבער שסיפען,
 האט אין קא&ריז, א נאר .נעװען נים

 רערא-יםאד ס א־ אכטוננ. -ארױסנערופען
M■ װעט סער.צײםונגיגדו אייז םוזידעד'ינײער 

 אנרזטגד פרו^רען או״ד ,ױ^תרש-גאיך עד "!
 גאט א־הש זאא פאא*ס*. לוזעאבע •מען

 אאע ןנריחאבען זאא יאון#דכש״ע העלפע;,
װינשעװאניעס. גוטע אוגזעויע

 באגיי־ מײן װאס ענטשואדיג ד^וץוײא .
 אזוי און האאצקעסיג נים אזױ יו* םוגנ

 לעכצט מײן.ד,ארץ 9ווא נאך ניכפעל.
 טראכ־ און םעםטונגען מעהר נאך יט1 איז ;

 העל־ פערזענליכע מעהר נאך נאר ימעען
ט, ײ מ  באװאוססזינינער םעהר נאך ױ׳
אאק! גוד האנדלונג,

 דעם אין צוערשט ארײנםאאענדינ איאא,
 ד.ײ- העאסינגער, גראן* םון איעבעס־נעץ

 איז וועאכער אאריק, ניאס עגרליד ראט
 זײן^םרוי איעבם און רײך װאױאהאבענד,

הארצען. גאנצען םיט׳ן
 ׳בראװ אארײן ליאא איז נאטור דער פון

 דער םון פגים אין אונערשר^העז מוםי^
 .אין אײגםאל האט זי געםאהר. העכסםער

 א טוינדגעשאסזנן נעיענ פון צײט דער
 איחרי תםם איהרער םאן דצר און טיגער,

 אט כדמ צהאםען אבער טיגערין״ ״די
 צוואנ•״ םתלזנ זי חאט שםאריןײם דער

 חנד איממגםיםלץ• זײנען וואם קײטען״,
̂• האט זי פרוי.  ליעב, אזיי םאן איוז
 ליעבא זײז םארליחנן צו םורא די דאס

 איהר מאכט םײגלינג, א םאר איחר פאכט
 אםאלי״ איהר ®ח קרבז וױליגען א פאר
 איצט, האסט זי וועםעז געאיעבםען, גען
 נעצוואונ• איז. זי וועםען און פעסם, די װי
 נרעסעדע צײט צו צײם פון געבען צו גען

 האלםען זאל ער נאד אבי געאד, סוםען
 פארהעלם- זינדיגע אםאאינע זײערע בסוד
ניסע.

 נעםיש א דארום איז ראאגיס איאא
 און כאראקטער־פעסטקײט גרויסער פון
 שוואכ- נרױםער םון צײם זעאבער דער אין

 םים- אאע מים נצוואאט וואאם זי קײט.
 פארםאאגער, איהר םון ותרען פטור אען

 שםארקײם די איהר פעהאט עס אבער
 איחר פאר סוד דעם םיט ארױסצוהומען

 באױ- רדעד אױס מערקרױרדיג, און, מאן,
 וועט מאן געאיעבטער איהר אז מורא, זער

 וועט ער ווען טוים-שיסצן, זיכער איהר
 שטאד• די לילא דערםון. דערוױסען זיך
ס גאר זיך וױיזט םינערין, די הע,  אחי

םײגלינכ םיזישער פשום׳ער אלס
 זי האם אבער צייט זעלבער דער אק

 שונא ביטערען איהר שטערעז צו םוט דעם
 פלאן נידערסחןכםיגען זײן אויסצוםיהרעז

 םייעו/ מאייע םי^דעל, ױנמגר דער םים
צואימב םשוט הײרא^ס ודל מד וועלכע

 נאכחוםען באסמם די םוזען יאהר, אזןצטעז
 ורע־ דאן ניט, אאא ענםשײדונגען. איהרע

 באײבט עס אז וױסעז, ארכ״טעד די לצן
ר זײ מ  זיך םאראאזען — ברירדז אײן אי
כחות. ארגאגיזידטע אײגזמע י1אײ

ע ע ד קאנןן אין ארבײײםס־װאך . שי
w און שאפנער הארט, פירפע די a s 

 m 4םױזעמ 10 ארום באשעפםיגמ װאם
 נמשלאס טאנאט דיעזען האט בײטער,

 קלן אמאאנאםײטעד דער מיט אפטאך אן
 באוײ^נט האם און מאירקערס דינג
 וז א און ארבײמס־װאך ־שטינדיגע44

 וײפלןומ א איז דאס איין. אין כערונג
 «זן באדײטונג, גרויס םיז זיעג מישער

 איכערו וױרהוגג גרויסע א האבען װעט
מ די אט פאדערען ױניאנס ײאו ר  או קז

ביימס״ײ^ך.
 wtc חארט, פאר ז׳יך אױנט עס אױב

 m דימרע באהאגדאען צו כלארקס און גער
ען דאן ױשר, כױט כײםער  Nk אוועח פא̂י
 טאנוממטש יאדקער נױ די פון טענות
 ט אינדוסמריען גארמענם די אין רערס

אדבײמס־םאנ. קורצען ד?גם גען

בזרײדס. סעםאל די פאר געדױגס א
 דע־ א האבען ארבײטער מעטאא די .

 פעדעריי* אפעריקען דעד אץ פארטםענט
 אינםעתע״טאנע^ 13 אײבאד., ארו שאן

 דע־ דעם אין אנג^שאאסען דינעץ יוניאנם
 קריעג פון צײט דער איבער פארטםענם.

 די נאכגעגעבען ארכײטםגעגעד די האבען
 גע• האט ךענירוננ די וױיא פאדערונג^,

 ײניאנס די און אדכץט. סך א פאדערט
 אר- זײערע פאדשטארקס יי״כלד האבצז

 םאדל־ יד אז ;איצם, רײהעץ. גאניזירמע
 באדײםענד א-ז אדבײטעך •1אױ רונג

 פראגע געװען׳א געװארען״איז שװאכצר
 װל־ :באםעם די ]פון שטעאוןג דער װעגען

 דער אין םריעדעז חגם אנהאאםען זײ אעץי
 פארפיהחןז זײ ו׳ועלעז אדער אמרוסםריע,

? ארבײטמר די מיט קאספף א
 װעאכע קאמסאניע, שיף-בוי גרױסע א
 סאן* מאסאםשוזעםס, אין םאבריקען האט

 ניו' דעאעווער, באאטי^אר, םראנציסקא,
 איום און ארום באשעפםיגט און דזשױרד

 װאך' לעצטע האט ארבײםער, טױזענד 75
 אינטעך■ 13דיי פים אפםאך אז נע״מאאסעז

 בא-; ווערט אפכיאך העם לוים מןשאנזןאכג
 ביי• פון ל^םיממ פארגל״כועס א ^אםמז

 באסעס די פון פארטר^טער 5 צדדײם. דע
 װארשײנאיד ארבײמער. די פת 6 און

איטי־' אן ס$נרט א Dip כדינם
 פה כאשטעהן ררעמ װאס עקישאז״, דיאײט

 יעדער אין צד יעדען פח פארמדעםער איץ
 יױ \ײ\ ודלאמן שי^וז די אץ פאבריק.

 פארמואירען װעאען װאם ת^מיטעס ניאן
 איבייטער די פון יזרױודעם און טענות די

 פיידלד וײ װעאען םארטדעטער די אוז
אײםגלײמוץ.

א פאד באטיאבם יוערט ןופמאך דער

 דער׳דכערער טיליאטגן. םאטען׳ס איהר
^ין  תפט םילרזנל -utoV דער פח *מג

 װידערשמאנדס- נאנצע ־ ־איהר אדליס
און ^ ט אפ שטקלם הי y ךי f אנםקעגען 

 זי כאטש פארפידצ^ר, איהר;אמוליגען
 מים רואינירעז א*הד prp. ער מידק׳דזןז

 • איד״ר. םון ה$ט ער וו^ס כריע^, די
עז בארייט ^יך ׳וי ב ע  פאר- איהר ^ג

א םאלגמריוױסייעל ױ ^ן אדי ע  אבי גאר, נ
נל  בריעויי, איהרמ אפנע^ען איהר ^וא מר ̂נ

 פאחפיהרער’־אכ^נאמער. דעד ותז ־ ^כער.
 דיעאפען צו ^דשאאכ ד^ן איהר מאכט
די הי^ראםעז צו פאא? זייך אין איר^

 אזױ װאונדערבאר, אמת ‘שפיעלען איהד
 םארל׳יח^ איהר ׳אנדעחז׳אררם אאע דאס
 מא- אינםצרע^ נאנצען אײך¥עם פאר
b פארנצהםס קאליש דאם 'i ̂ור  דעס נ

 ליי םאקצ נאר ביחנצ, דער 1םו צענטער
 p::vri געשפאנ׳טקײט יפים בײזגצ. גאכצע

 \jnvn צו אום איהרע״איפען, איהר׳ .
 װער־ יאײזרל ארויל! זאגט זי װי און וראס
r םמר׳ i r  IV פניס, איהד םרן מאררצכתג; 

1i פון4 ריהר ילדעך אן tm .זי אבר^ם 
 ״טטא*-- לי פיעםע. מונצע די אלײן
 אינםערעסאנטקײמ אנונעהייערע וײ׳ קײט,

 סצצנמ פון שםײגט איהר;שפיעל^גן םון
 דער־ ײ ביז אקם, צד אקם פון סצענל, צו

 גאנצל^ איהר ײען קאימאקס, דעם גרײכם
 פארביםערוננ איז צאח אנגזןזאכמלטער

 אלן םארםאאגער, איהר געמן או;ס בחגכמ
 ײוארםפ מיגלרין אםת׳ע אן װי װירקליך

n . פאז׳אוננאיקעל דעם דערשםיקעז דך 
; ״ גאיק. ־איהר פה לעבען, איהר פוך

 םון עיקר-אינמערעס אמ׳דזנר דןוס אם
 א איז אליק ;פיעסע n פיצטע. דער

 בעסע- םיז עסוואס מ^םש דדאסא,עאאמ
 אהטרי- און * ^קטי^רען די ס^רמ! רעז

 רא- פארשיעדענמ די שפי&לען ו^אס סעס,
 -ip פון יןינססאער נים,קײן זײנען לעז,
 אאע שפימלצן זײ כאםש ננאדעז, םעס

 אבער גלאם, נאנץ ז^מד ראלזנן זייעדע
y דער אין עימר דער o ra װירקליך איז 

 שפי^ ױאונחןרבארער קאלישעס מאדאם
&A מיפ- די ארױס בתןעם זי װעלמ אח 

 דער פון רעגוננען געחײםם^ די םםע״
 באזונדע- נאנץ אונםזןר הארץ מענשליכער

n ,אוסשםענדעז
״ קריפױקער. דער . \ ״

מ4ם אמי^שע ױעל ז »ו  qjn פאר און ׳ן
תט ׳באלדגוכצ *לט  איהויע איהר רy ו

p זי טראכם ןװרי?נצבעה ברײעױ p איינ־ 
 איהם לנםזאנט און נימ, סעקרנוש צמע

פאר־ דצם איז ו»רםכערקע זײן וועיזגך צו
*mm:.. :

f r וױטם n װאונ־ א נצן את*ס דך 
ipoon trmanjn ,וועאכער כאראהםער 

 גע־ וױרקליך עטוואס אײו* אט'.אונםעהינ
T פאר זעהט איהר ב?יצור, - מייגע^ t 

ח, שס*רסע םון ־פתי א ^הלז  פה ג
 שמאר- א פיז לייחמשאפםעז, שטאחמע

 שסאר- א פח אלעס און וױלען ?ען
 א םין און םאן איהד םאר איקבע הער

 1אם*איגע איהר צו האם שוי^רל^כען
 וואם פארפפאג^ איהר און םארפיתלמר

Dip ז$נ- צײם, צו צײם פון איהד, •םאכם 
שוואך. דערבאך
ר דעם *ס ^ א ר א  רypשמאר א םון כ

חי  שםי- און מםיהלען איהרע אלע איז פ
מיט קאל^ש סאדאם אפ שפמצלם טמגצז

^ דא״ול װ#ם ר ט נ ײ  אין ocinp א־לן א
^ ד ב מ  פאדשיוג־ הױפם די םת אײגע .נ

ד/ נען ן ד.8אגב^לםכײו3־שטונד!&44אי
^ צןוליטע א ױנ ע אד  וחװים oipj פ
די;ארבײטער, פון באטןונם שםאייו זעדאר
 א ו>יפר אײז; פה איעפיהררנג די אױ

 פון פרייז העכערעך 'א '׳אנ^טאם יןוהר
 תלזננעדען א איז. תגצעםבער ביז דזשולײ־

 לױם דך^ה, ענדצ יאנואר.ביז פו[ פרײז
 הרמאן סיסםעס אאט־פתןנקישצז דיצזען,

 ■י פאדירזנר די
דז׳ן אס נואר

 אינ^תגב
 יונין דל ווןוס
M9' פו; טער

mu ,־'■



 גרויםעו• *ײ\ וױ •ונהט אונסוווענציכע. אזא :*ופם זונחנרע
©iw n אזױ מאא, גאנצצן דצם זיד םימ באחנקט װ*ואם םױ

 גצוחנן איז איחר אין געוחנן. אוםם די איו דורכזיכםע און
םאצ, יעדעס געםיהאם איהם האב איך בײגעשםאק. אזא עאעס

 האם *וםם דער אין אײנגעאםעםם. אוםם די האב איך וזען .
 אויך זי האט צײט דערזעאבער צו םױ. מיט געשםעקם נאך

האנינ. םיט געשםעהט
 דער וועגעז םראכטצן צו צײט 1קײ געהאט נים האב איך »

 םריהםארגען, א איז סיר פאר ערשינען איז ווע^כע מיידעא,
 אונטער געוואריםט זיך אח גאניק אוינו׳ן געזעסען בין איך וועז
 קאײנע די םיט פו< געװען איז הארץ םײן נײן. זין. דער

 באטראכט האב און איבעראא געגאנגצן ביז םיר, ארום װאונדער
 צ׳וטע־ זײנע אין םריהאינג דעם געקוקם האכ ת,1אוצר סײנע
אוינצן. רענדע

 םוץ אנזאגער די באטעמןט שוין איך האב םעברואר אין
 נײן, צוױיגאעך. די םון קארע די אאנעריסען חאב םריהאינג.

 איך האב םעברואר טען14 דעם נעװען. גארניט נאך איז עס
 אונטער אמאא מיט איז יא#ץ, זײן םון שטײן א אפגערוקט

 אז שפראצונגען. וױיסינקע אין זשוקעאע שװארצער א איהם
 דערםאר, עס איך וױיס םעברואר מען14 דעם געװען איז דאס
 םרײנד, םײן םון בריעף » ערהאאטען איך האב םאג יענעם וױיא

®אעט. דעם נאיטהױסט,
 מיטען סאםע אין דרום־וױנט, א נעםאן באאז » האט דאן

 אױםגעכאפט זיך איך האב םאםענט דעםזעאבען איז און גאכט,
םארגניגען. פון צואאכט חױך זיך האב *וץ

 איבער׳ן איבערגעטראגען זיך ער האט צורווי־געמרײ א אאס
 הא־ און שאאף םון אויםגעכאיט ויך האבען גוימער די װאצד.

 איך בין אן םאםענט דעם םון חימען. צו אנגעחויבען נען
 דורכגעשאאגען זיך האט םריהאיגג דער ייאך. דער אויוי נעווען
 םון גע^םען איז זי אוםט. די דורך ערד, םייכטע די ידורך

 עס אײנגעחערט. זיך האב און געשטאנען ביז איך *יכעראא\
 גאיח דאם און טייכאאך, די םון רוישען דאם געהערט זיך האט
 זיך האט שטײכעא א װי אזוי איבעראא. צוגאסען זיך האט

 געקענט האט מען און באעםער, םאאענדע די הינטער גאדזאאטען
אאײן זיך םיז אעבען ראם װערט אונטען, דארט, אז דעניןעז,

IMU -- -— niltl Mill 1 jkM sm>> ill *«.«■«. r|y'i^jyi עו װמוגו דזי oy ihj יאין׳ עיר סיס גע״זסעקס ויןוס
 זײן’ נע«נדערט האט טייכאאך די אין װאםער דאם זוארצאען.
 די דורכגע׳צאאנען זיד האבעז עם — אך — אוז נעעםאק.

 נעווען «ם איז װ*ס אה באעטער־יײר, דעם דורך נאדעאען נרינע
 נעהםט עס װאנען םון םארנעםען, נאר חאב איך !גרינס א םאר
 די פון נע׳פםעקט חאט םײכטקײט םיט נרינם. די »ם ןיך

 באווענט. אאעם זיך האט איבעראא בױםער, די םון מטאםעז
 נעלענען איז םארטראכטקייט און דורכדריגנאיכקייט ׳טטיאע א

 ״זעח־ באיםעאע. ער׳טטע די ענטדעסט האב איך אאעם. אויןי
 האט <אצא און הונד, םײז צו נעזאנט איך האכ פאצא?״ טטו,

 אוינען זיינע און באום, די אוין* 1נעטא קוס « אויםסערקזאם
אויכםען. אגנעהויבען ■האבען

 ניט האט םריהאיננ דער :׳טגעא אאעם גענאננעז איז דאן
 זיך נענרינט, האט אאעס ייד. אױי װארםעז אאננ ועאאזט

 צר א׳יז גראז ענױות׳דיגע פאר׳צידענע די םאנאנדערנעאאײ[.
 צו אננעהויבען נרינם די תאט דאן ארויסנעוואיזםעז, «ר׳פט

ר הויך דער אין הריכען מ  די אויף עגיאיך, און, בויםער די אי
 די םון קנאםפען די בופען. די םון פיקעם חעכםטע סאמע

 םון קייטעז נאנצע ואפט, ארויםנעגעבען האבען קאעטאנען
 איבער׳! הימעא אין מנעא נענאיט׳פט זיר האבען םוינאען שנעאע

 ײ«אד, בוהאװעז 1אי צוםאיהען נעקומען איו זיאבאין דער טאא.
 נעדרעהט אאנקע איבער׳ז זיך האט טאנ יטעהנעם אײן אין איז

 אויםגעשריען איד האב !חא !,חא שםעטעראיננ. װייםער דער
צואאכט. זיר «ון

געתיטען. איז םריהאיננ דער
 יעדען דאך און אננעקומען, איז ער ווי נעזעהן, ״אב איר

 עם הא« און פענםםער םון נעקוקט האב איר 1ײ« םריהםארגמן,
 נעקוםען איז ער אז אויםנעװיזע[, םיר זיך האט באמערקט, *אעס
נאכט. די ערשט

פאר׳טטעהן. נעקענט ע<עיט און קאפ 1מיט׳ נע׳פאקעאט ה$ב
נעאאנט. האט זי יעכור- נעװען איז ערר די

 אויןז עפעא־נױםער די באיהען אכנעהויבען האבען אט און
 אי־ אונטען מאר׳פירט װי פונסט האבען זײ . בארנ־װענ. דעם

 זײ װארום םאר־פטעהז, נעקענט ניט האב איך און װענ בער׳ן
פאהנען. װי זיר, נעוױנס ניט און נעזוננען ניט דערביי האבען

 נעװען איז נעהאט, האב איך װאם אאץ, םון בעםטע דאם
 םוף ביים נעשםאנען אנז ער עפעא-בױם. באיהענדער מאיינער א

 אין פאראיעבעז זיר איר פאענ פריהאיננ יערען און פארק, פזז
ת; איהם.  איז םאא, ער׳פטען צום חורזעהן איהם האב איר ו
 א םאר איז הארצעו,' אוים׳[ נרינג אזוי עפעס נעװארען טיר;
אנמםעז, צו אויםנעהערם איך האב רגע

עפעא־בוים סאײנצר דער אט נעמען איז ׳טעהן י

ץ א אירנעני א האנד. סייו פון גרעםצר ניט איחר. אױןי יי
איף !םאחפידענארטיגקײט און קונסט רויםיעא אעבמן, מיפיעא  ?עללערםמז ^ ®ח ראכיאן א

ואנאװםקי. ש, ם\ן אידיש
 קאפ^ מיט׳ן געמאהעאט חאכ יאאץ, דעם אוי^י געקוקט חאב

ח פאחמטאנעז, נארניט  ׳ארוםגע־ האם אויםרעגוננ מאדנע א *
 נרױסעד םיס. די צו ביז קאפ םון פער*ער, גאנצען םײן כאפט

 נאט און אויסטדאכטען? אאעס דאט געקענט ןןאסםו װי #גאט
’ גרעזעאע. ארימער סאמע דער םון ײכעאט$6ןדצ האט

 זיך חאב איך און װאונדערבאר, א?וי געווען איז אאצס
 איז..] וואונדערבאר װי אטעם. אייגענעם מײז צו צוגעחערט

 דאס װאונדערבאר װי געאעבט. האב איך אטעם. מײז געװעז
 אײנצר אום געזומען, חאב װאאד, איז אותק בין׳ איד !איז

טרערען. גיכדװיאענדיגע די האאםען
םריחאימ געווען איז עס

w עוזענײ סעקאנד אױו* tfm & W
װע צ^ױי צוױיסער דער אײנע יזענען

פאראעך.
j מוואננעחנן םרױען בײדע p t  fm

^ אויס, וױיזט עס װי ״שוין, די־'!  איזי
 זיד ׳שפארען זײ םאנאטען.

p ארעםס^אן מענער׳ס זײערע אויף s;, 
^ אזוי םארזיכטיג, אאנגזאם, י  ױ

 W נחיסצן דעם צו צוגעהערט זיך טען
H אין פאר קוםט װאס םוננס-סוד, p t 

קעריער.
העאאאו, \... סעם חעאאאו, —
H וואס י—באריס חעאאאו, — ip 
סיאי?... איהר,
pw וײ זיר דריקען מענער די n $ 
 אינער זיר מםײכאען םרויען

 אפצנ און גרײם איז שםײכעא אײדא׳ס
עטװאן אײנגעהאיטען, סיאי׳ס הערצינ,

קרום.
 — ברוחןר? עס, געהט װי נו ־—
? ביזנעס איז האו — בארים פרענט

ו א סעם גיט - מ מ| מ י  מ
M געחן עס זאא‘ װי  ;..V

 און יקיגדער םיער האם ער ;אטטערבריהאײן געגענד
 דע צושנײדט ער ווען איהר. גאך ^זטארק ניט מןנאםי

 םײאעו אםענע אזױפיעא איהם צו זיך ציוזען טיש, בײן
t אום צוזאמעז, זיך אויםען םײכעא אין פיש די זוי
 וױים־ברויט, ?וטײןאעך די
 אוחנין. איז און צואאכט וױדער זיך האם יזי און *

ך;— טזעאנער, םרײאין בעזיך, םאר אײך דאנק אי
. ׳ געזאגט. איך

 געענטפערט זי ד«אט — םארוואס, .ניטא אה, —
 בעזו געווען:קײן גארגיט איז דאס ־־־־־ געמםײכעאט.

מידערזעהז צום 1בי םארבײגעגאגגען. צופעאיג נאר בין

 א םון מיט דער אין הײזעא, סאײן א אין איצט אעב איך
א: אעבעז צו אנגענעהם איז מיר סטעפ. ברײםער  איז עס ד

 דא םיך \vt< ?ײנער שםיאקײט. אזא ״און גראמקײט אזא דא
 4אאײ גאגץ דא בין איך םיר. צו נים קומט קיינער ׳ נכט.
 אוםעטינ. נים דא איז מיר װיא. איר װאס טאן, קמן איך

 די אויםען עס וױ שנעא. גאנץ אריבער דא אויםען טעג םײנע
 םון שטונדען די דא אויםען אזוי היםעא, איבער׳ן װאאתצנס

x אעבען. םײן
צוםרידען. בין איך

וואאד. םון מיידעא די אן זיר איך דערםאן צײטעגװײז
 שוין איך דענק אוראי נײן. םארגעסען. ניט איהר האב איך
 אנבאיס בײן ײעז םריהער, װי אםט, אזוי איהר ווזמען ניט
 חים$א, באויען שטיקעא יעדען םון #װעג בײן באימעאע יערער םון

 װאאם זי װען אה, :םראכטען אײן אין האאטען אאץ איך םאעג
 !היםעא באויען שטיהעאע דאס אט באימעאמ, די אט געזעהן עס
 צײט פון דעסטוחןנען םון נאר םריהער, װי אםט, אזוי ניט ׳יא
איחר. וחןגען איך דענה צײט צו

געויען... איז זי
 דער רוםען, איהר איך םאעג װעאט דער םון צירונג די

 פיעאע, געגעבען י איהר האב איר געטער. די םון איעבאינג
. געםוגען. ניט נאםען.דאך ריכטיגען דעם אבער נעסען, םיעאע

באשיצען. איחר גאײז דאס זאא
 בין איך װען אעבען, מײן אין זוםער איין וען1גצ איז עם

 אאטע די םון םאסאן דעם אױף אנצוטאן, זיך םארטיג געװען
 רויזען םים זײ באפוצען האר, םײנע םאנאנדעראאזען גרימןז,

 אזא געווען איז עס האנד. איז הארםע גאאדמנע א נעהמען און
^ האט זי אװעק. איז ער וױ אאנג, שױן זוסער. א ײ זםםי

tm מאבריק אין זיך 
םארגען וריומןן

 צוריק פארטראכט
v . . ..egScBK;®ארבארנען ױן

, אהן ז י  גליק, אהן ד
»p9 יאחרעז; 

 צוריק — אחין ;עחט
צאח״. ■ון ור1ש

 אויך פריהאיננ דער םאענט אפט
 איך און חאוםות, אין.םײנע כױר, צו םאריןאײבען זיך יכײנאכט

 איעמם־םא־ או^נעװעהנאיכע מאאף. אין געאאכם םיעא האב
 דער נעװים האט דאם אינעראעבען/ דאן איר פאענ םירונמן
 םריהאיננ דער אז םםק, קייז נאל איז עם נעםאז. םרידואיננ

 םאראיעבט זיר האב א>ך װאם דעם, אין אויך שואדינ בעווען איז
 איז נאםען מיידעאשער װעשעס איזעאאט, חארינע נעא די אין

ז .ווערקערסבאך. נעװען אי  נעשםארכען, צוריס אאנ: שױן זי'
^jm א אין נעאעגען און pd קאייםטעד, דארפישע! דעם אונטער 

 האט זי ציטער. םײן איז געהאננען איז פארטרעט איהר אכער
 נע־ האט זי נעהן. נים זאא איך ײאוהין מיר, אויח נעהוקט

 זומער• פיעאע נעווען זײנען פנים יאיחר אויף שםײכעאט.
 האב שאאוי אין באייאיך־מײםע. א הויט די אדן שפרינקאעך,

 זי האט — אהםעאע, םיר, צו ״קום נעהושט. אםט איהר איך
 צירוננ קויפען צו שטאדט אין אוועק איז ״ער — נערוםען. םיר
 נע־ זי האם םריהםאמען םאאגענדען דעם און םיר״. םאר

שמייכעאם.
 ניםט זיםען א ארײננעשפריצט םיר האט םריהאיננ דער

נעקוםען. עם איז דערםון אט אדערען. די 1אי
 אוים׳ן נעהוקמ ײ»אד, םײ בייז שטעהז איר םאענ אפט

 איזעלאט ארױםקוםע; דארט םון וועט נעםראכט: 1,או הויז,
 שיך אין פארוק א אין םאן איהר און סרינאאינע איחר אין

האב איך כאטש געװארט, חאב איך איז םפראנזשקעס. טיט

]־ ם “י « ײ ד י• ע ד ס
 םארגען יעדען מאתען, יעדען
 םאנםטער בארעםלאזער א קוסט

w| םיננער דארע לאנגע, סיט 
 םענםטער: אין איהר צו אן ער <$אאט

 אױף!״ שוין שטעה סיידעל, *מײדעל.
םײדעל צארםע דאם אױף זיך יכאטט

 חלום־שלאף, זיסען איחר #ן
rM ל אמזר ם׳  ױנגער דער •ני

TroWi יאחרען, פיעלע םים װערט 
חר §י » און םריעב — חארצען |)

— איידעל
:קלאר אלעם ווערם ס«אסאל

שטערען
 fy אעמן״. » מאכט םען און ארבייט
-  צפעה אײר םען זעהט װאם און -

ט? מאא הית אײדא. םרענט — ני
 נעוועחנ♦ די אז ניט כארים בעת און

ײ״א• תאאט וואם אורואכע;, איכע  pa ז
 4N אײן םעם קוקט־״זיר זײ באזוכען
ם, םיאי׳ס  םארװאונדערט־חא^* װארפט יני

 «ר». םואעז איחר י1אוי באיקען שראסענע
 אײחמו*• פתנעז אוינען ױינע און ■ער,
 ארא§ ^ןוזם וי קשױת. שםוםע םיעא אזוי

האפ. דעם ׳טוארינ
ו זי דערמאנט אבער נאאד W יי

 דעם נאר ״נעשירעך־. ערשטער אונזער נעװען איז דאם
 חאאצהעסער. םון םאכטער די ?עזעהן, גיט איהר אאננ איך האכ
 עם בארנ־וואאד. אין הויז םיין אין רוחינ נעאעכט האב איך

אטענוו״צ .ננאיםױה נעװע! ז,א « ד  1א דערפאנם זיך איד 5יז
ר טוי דער נעשטראםט האט עם װי :איהר מ  !באקעז איהרע אי

 םין פערא א אױןי נעםאאען סאא אײן איז. באיס טיין װע; און
אוינען. איהרן אן דעומאנט זיד איד האב צירוננ־שטיק, א עפעם

שוין ױינען  — חןרין זיצם וארעל
 :נעטרײע א •ארעל, ו

נעה-םא׳טין א איחר׳ם

נעשעגהט
 איך װאם דערםון, אורזאכע י1 נאטיראיך, און, םויט. אאננ
םריהאיננ. דער געווען איז אונטענאיכע, דאם ערווארט חאב

 אוכינע־ זיך האט אאעס אז אזעאכע, נעױען איז אוםט די
 אויםנע־ ריז האט עס ערצעהאוננ. שעהנע » אין װאנדעאט

 םיט אאבאם *; אין נעבאעטערט װאאם איר ײי אזוי דוכט,
 אונטער׳• נעײעז איז אײנער אונטער און םינורען, װאונדעראיכע

אקםעא. :נעשרינען

 פארגעז יעחןז ורנען.
 — לויה אײגענער

אהין קינד צארטע ם
 איז ער װאו פאאץ, דעם םון וואאד, מון ארוים איז וי

 א ײי פונהם י באאנרע. א נעווען איז זי םינסםער. און הײד
 האב דעם װענען וואאד. שווארצען םון ארו״ם זי איז נאאדענע

׳ איינמאא׳נעטראכם. ליט א׳יר
 נענאננען נעזונגע;, און װאאד איכער׳ן גענאננען איז ,ז

 בייםאנ סיי נעגאננען אזוי איז זי נעזוננען, און םעאד א־בעד׳ז
 איז זי װאו דארט, נעקאוננען האט אאעס ביינאכט. םײ און

 א אױןי פאאץ אײן םין אריבערנעשוועבט האט זי גענאנגפ;.
 בױםער, די באומען, די נעקושט האט םױנעאע, א װי צוױיטעז,

 זעהט אויםנעךוכט, איהר זיר האם שפיצען, זייערע אויף און
װאאד־שדים. איז נעגאױבט האט זי אױנע;. װעםעם־עם־איז ז־

J■ א מ ר ע ג ג ו י. •; ד ע ד •?
 שפאן, אין 'נעחט

m ױנגערםאן, .-גלאםער 
tr m m גןאלטעז דעס בליק, זײן

'.MM
צענױפגעפרעםט, ליגט &אדעם

 םון נעםיהא א מיט אויםנעכאיט ייר איי האב איינפאא
װאאד. אין נעזונגען האט שטימע א :נאיס

 עם צוהערען. זיך אננעהוינען איז אױםנעחױנען זיד האב
 שטערענדאעך די טיר. ארום: שײארץ נאנצען אין נעײען איז

םינסטעונים. דער איז נעםינהעאט האבעז
1אי צושמאומען איז שטיםע די נעזוננען. חאט איטיצער חאר*ענ«-געםט זײן

םינסטערנים נאכטינער דער  טאנ׳ אױפ׳ן נאר הארם
. ם׳וועט 1
 אנזאג־גלאק דעם בײ וואכםאן ■
— נעבעז- צײבען גרױסען ן

וױרהאיכיױיט, דער איז עם איזא ײי פונקט זון, דער אונסער סאסםעז. נח׳ם װי אוים, זעהט םריהאינג צארטעז אין םריהמארגעז, א א׳ן מאא איי;
. ? חצום אין נאר אדער

 איז און רערוױיםערעז, אננעהױבען זיר האט שטיטע די
 נאר שטונדע א נעײען איז דאם נעײארען. שםיל אםאל םים

נאכט. האאבע
פענסטער. 1אוים׳ העכיד א״ן אין אױעהנעזעצט זיך האכ איו .

נאכט. םיטען םון לופט רי

 פונקט ?אשטאנען. הויכע די דורך ער בצישטשעט באניצםער,
ײן ער ברענם אזוי םאררויטעצט, װערען װאס באקען, װי  נ

אוים. םיר ער זעחט אזוי זוךאװטערנאננ.
< און תאצט איז איטועניג ט  די מיט קארירארען די ש

שנעע. װי וױים זײנען טירען םיעצע
 איבער נאך איר ײאגרער נעדאנסען, םיינע אין אםט,

 ציםער. האצטע גרויסע די סארי.דאחגז,׳איבער שנעעװײסע ד״עזע
 איד זיי• פארםאך טיחגן, די עםען דארט, און דא נעה איך
 בא- ציםער, ברייטע די אין ארײן נעה איך םענםםער. אין הױן

 איר און.שםייכעצ. צו זיך הער פאתײנוננ^ א םיט זיי גרים
 וועא־ שרײב־םיש, םון שטויב דזם םיננער םים׳ן אוועק שאר
 צעש־פאפיר. בױגען םאדנעם א עפעם םיט צונעדעסט איז כער
נעדאגקע;. םײנע אין איר טו אצעס דאם

 אױם׳ז ארוים געה און ררויםען־םיר שװערע די עםעז איך
 האם ײאש הײזעצ, שאטעגדינער דער אין שטעה איך נאניק.

 םאר קאשטאן־בויםער. די םון שפיצעז די םון נעביצדעט זיך
 הויבם װייםער און צאגקע, קציינע א צושפרייט זיך האם םיר
 — .6צינק רעכטם, קאפ דעם דרעה איך וואצד. דער אז זיך

 קען אוינ דאס װיםיעצ םיעצ, אזוי אוין» װאצד, װאצד, װאצד,
 צעגנ דער אין זיר שצעננעצם ווענ בארנימר א ארוםכאפען.

 אפ, ייד ®־ רייםם אמאצ םיט צאנימ, נרויסער ניט דער פון
ײן זיו שטעכט און טאצ, איז זיך םארדרעהט און  וואצד. איז אי

נאוועגט^ויד צײםענוױיז .pjn אוים׳ן זיד דרעהט םםיימע I ריניננמ שםאצינסע, ?ציינינקע, א טאצ. א ציענט אונםען םיעוי

 פון זי איז אונערװארםעט ;אנ־ו ערשינען. פצוצצוננ זי א־ז
 םון נאניה אוים׳ן נעזעסעז בין איו טיר. פאר ערשינע; ערנעץ

 דער אונטער געװאריטט זיך ר,אב איז בארג־װאצד א*ז הויז םײז
 איך װערטער. עטציכע םיט אױסנעביטען זץ־ האכען כיר זון.

נאך. זיי נעדעניז
 געהצוגגען האם עם צייכט אי איכערראשט, םיך האם עם

 נע־ האם ץי און נעזומעז, װי כמעט האט זי שטיםע. איהר
 אויזי העפעצע איהר דערבײ איינצובוינען געװאוינהייט א האט

אײנשטעחז נעקענם ניט זי האט םיטט אײנציגע מײן זײט. א
רוהינ.

 א װי םייכטע, אזא אויסגעועהן זי האט נאנצען איז
 און דורך נעװעז איז קצייד איוזר פריהםארנען. אין בוימעצע

 האר, און שיך איהרע נעווען אויר זיינעז אזוי נאם, דורך
 איהרע איבער געהאננען בינטצאר נאנצע אין זיינען װעצכע

 איהחן או־ף נעבצישםשעט האט םױ דער באקען. און שצייפען
דיםענטען. זונינע איז טוי דער ־ ברעםען. און ציפען

נעזאגם, זי האם — וואצד, 1אי םײכט אזוי איז היינם —
איהר^באקען. איבער נעםצאםען זיך חאבען שםראסעצעך די איז

.. * צוצאכט. זיך האט זי
חיח א װי םירשט, היים, דער אין זיר כיי זיצט איהר —

 וױנ־ ?אננעז דעם פארבראכט איהר האט וואו • נארע. דער אין
| טער?

* נרעםין. היים, דער אין —
צוצאכט. ײיחנר זיר האפ זי

 דאך בין איך אבער נרעפ־ן, שטענדיג רוםט,םיו איהר —
פצױנתן. י1נרא םיז טאבטער די <יט

? פציונגען נראוי םון טאכטער די ניט איז זי
 כ־ין נ־ט איז ער אבעױ אזו/ טיר רוםם פאפא דער — .

/ . !חאחאחא )פ*וםער
 געפוקט זײם דער םון און צוצאכט, וױרער זיך האט זי

םיך. אויןי
 פון םצױננען, י1נרא ערצוינען, םיך האט -ער ניין. —

.1* יאחר אכםען םײן
 איז נאכתן ־אםת׳ער איהר »ז דערצעהצט, האט זי א.ין

חנר אי| חאצצומפער א איז טאטע איחר « נ»זעצנער, א-ננעבארנ

 צעלאזען םךײ שטורעם דעם ער ו
i• צובלאזען איהם וועט וױנד 

 שפאן גרויער דער »*לאצט
...! ען כ * |

 באנענענט װידער איו האב שפעםער •טענ איינ^גע 1אי
 דאס װאצד. איבער׳ן פאצא מיט נענאננעז איךביז איננעבאמ.

 שניירט םארים, נצײכער א װי װעצכע, אצעע, דער 1אי נעװען איז
װאצר. בוהאווען דעם דורך

 םיט נעםאכעט װענ, איבער׳ן צאננזאם נענאנגען איז זי
 םיזיװאצד, טיםהײט אין צינסם אט רעכםס, אט נעקוקט הענר, די

 דאם װי עםױאם. ארער איטיצען נעזוכט װאצט זי ײי אזוי
 דורך נעװען איז איז הוט, א אהז געײעז זי איז מאצ, ערשטע

 הרוינרעצ א ־ ײי עטוואם, טוי. םון .דורכנעװייקט דורך און
 אונטער־ שטיצ חאט זי האנד. איהר 1אי נעהאצטען זי האט

 איי־ צונעקוכרען נאהענט נאנץ זײנען םיר װען ערשט נעזוננעז,
אייננעשװיגען. זי איז אנדערעז, צום נער

 איבער נענאננעז אױ זי װען אויםנעזעהז, האט זי שעהן ווי
 ציכט, נרינער א מיט באנאםען נעװען איז אצע« די אצעע. רער
 װי םײערציה אזוי און האצט אזוי נעװען איז איהר אין *ת
 ניסט עם פענםםער ײעמעס דורך קארידארעז, הצייםםערשע איז
 א םון באנאסעז נאנצען אין םריהרמאתעןחוז, די ארײן זיר

ט שמיצקײט, םייערציכער דער אינטיטען ציכם, נרינער »  א נ
 עטװאם נאר או; װייסע, א וױיס־נעװעבטע, א דורכזיכםינע,

, . - י ץ רויטהײט. א און נאצד
 איהרע 1אי אויםנעשריען, וי האט — םאתעז, נומען א —

שטראהצען. ווי נעצויכטעז, האבען אוינען
 האנריא־ז איהר האנד. די דערצאנגם איהר האב איך

 עם געווען. בצוי גאנצען אין איז 1א.־ אײז, וױ קאצט, געווען
 האט נעגוען, גצוי איז געזיבם איהר אויו פריש. געווען איז

רינער א קצײז. אוז פארשארםט up די שםאצ, אויםנעזעהן

 V3 35 םון ארבײטער, קצאם א^ייםעי
 אנהויכען זאצען צערנערם יושצאר;40
16 m און העכער שטײנען און דאצאר 

 צײט, קורצע באשטיםטע א נין מ<כעד
M םיניםום דעם קריגען דארשען ןײ 

 נע• אז או־ך, םאדערט ױניאן די צוין.-
 נע־ אהער ביז זיינען װאס פצצכצאך, וױסע
 פון זאצען ארנייט, קצאם צװײםע ותן

 *JW םאררעכענם׳ ײייטער אח )V מײנם
.jjfjf■ דאם, ארבײט. קצאס ערשטע אצס 

W די ערהוינצן — חײםט זיך, םאר איז 
מדרנה. חעבערער א צו -*ורנײט
 םאר־ די חאט יאהר 2 צעצטע די אין

a w ארויםנעארכײט. שעהן זיך יוניאן 
 םםעציעצעז א אײנשאצעקםירם חאט ' «#

 טויזעגד 100 פון שארטײדיגועס־םאנר
*n S. טיעױ זיינען טיםנציעדער איוזרע 

 נא־ איז ויניאז דער אין &ראינטערצסינם
ץ - ®ן  צאהצ נרויסער אין פאחאםצוננען ]

 זײ אז װייםען םאנופעסטשורערם
כםעם א םיט רעכענען צו ׳

nteM י:<י. rm .א־ז רעם, חױז םעסטװן 
jr’SBOW צי־ נוטעז זעהר א אין 

!w S f e די אז קױם, זיך גצױגט 
ערנסםען אן טאכען וועצען

רייצענד. ו,
ם מ  אוים־ ער האם פרינצעסין, אױםנעפוצםע הצײנע. א ווי •ז
 '■רינ־ שצאגקע תצײנע, א — וױיסעז איז נאנצען אין׳ נעמהן
 װײם זי כציקען. אצע נמװענרעט זײנעז עם װעםעז צו צעםין,

 זײנען מענשען אצע װי און איז, זי שןהן ײי ניט, אצײן ,טזר
װענען ־דענקען«ײ נאכט און טאנ װאם דערמים, םארנוםען נאר  עס־ דזשענעראצ די האט

איגטצרנעשאגעצ דער פוז
 חאצב־יעחר־ איהר :ן
i נעמאכט און ■אוצ 

 שיטואציאז דער ואר
#־נאגיזאציאנם־ »

.aipoiAci

 םײן 1אי ארײןנעבציסט האב און גציקציך נעוועז בין איך
ט .1 אתי  באוואונ• און פדײד אויטער נצווען דארט איז נ
;a צי אייפ׳ז י׳יצעו ייר איר פצ« אםט I באמראבטען איז גי
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 חגם םון מיטיגג״ יישאן
 אונזער םון tump ינם
 און סהױרט מצאוה, םיג*ר

ת ,  טען4 דעם אוחננד, *נ
שענ״ די םון אײנער געומנז

 װאם מיםינגען ינדרומסםואסטע
 באטש ביעעװאױנם, אמאא

יאהר, 10 אעצטע די אין עױן,
םיטיעען. אזעאכע םך א ינט

 דזשאינט נײעם א םון אינםטאאירוגג
 יױ קאאותםאכער גרױסער דער אין

ער־ פײעראיכע א געווען א*מער *יז
 געװען איםער איז מיטינג דעו מתנ.

 האט עם וועאכען אויף ןגמוזיאסטישער,
 װאו שטיםונג, ױם״טוב׳דיגע א

 די געװארען אויסגעדריקם איםער איו wr < ןע
 אבער געפיהאען. ברידעראיכע ־חצכםטע

 אױח יאגואר, טען4 דעם םון טיטינג דער
 געװארען אינסטאאירט איז עם וועאבען

 1919 דעם פאר באארד .משאינט דזנד ,
י  םך א געװען היגזיכט דעם אין איז יאחה - ׳

 זעאבען םון םיטינגען די װי. ג*ואסענער,
יאהרען. םריחערדיגע די אין סארט י

װאס: םאר אט און
דזש. םון מיטינגען אינסטאאײשאן די

םאע־ יאהרען םריהערדינע די אין
 שטיםונג ברידעראיכער דער חוץ |ץי#ן

 ?ײער מיט אויסצײכענען ס
אוםטיגסײט, זײער .מיט סחנומימײט, >

o סיס .'׳ n םאע־ זיי װא& סיבעץ־כאראסטער 
אנ־ וױאענדיג, ניט אדער *ױצצנדיג

נו♦
 געװען עם איז אבער אגדערש *אגץ

מאא.

 באקוםען האט באארד דזשאינט
 םון פרעזידענט דער שאעזינגער,

 בײם אוןגאײו *דנטערנמשאגעא,
 ער האט צערעםאניע דער פון
רעד־ און ערנסםקייט, tv אם1

 װיאענדיג שויז, חאבען איחם נ*ד
 יד״אאטען ןיו געמוזט װיאענדיג, גיט

 זעאבער דער אין ריכטונג, זעאבער ,חור
אנגעםאננען: עם האם ער וױ וייט,

 םארזאםאוגג די אז ניט, אבער סיעם
;םאראארען עפעס חאיאה דורכדעם

 נאך םיטינג דעם האט דאט ט,י
 אט טאקע חן. באזונדער א גמבען

 קײן געװען גיט איז װאס צרנםטקײט,
 נא־ אזוי געקוםען איז װאס ג<&ינצעאטע,

 םײער טעהר צונעגעבען נאר חאט טירציה
העחשט װאס ^טיםונג, ױנדטוב׳דיגער חןר

אינסםאאײשאן אזעצמנ אויף ____
 געײעז, איז רעזוצטאט דער ’יסימ^.

 מיטינג, אינסטאלײשאן אן nn j« ״יאס
גע־ אויך צײט זעאבער דער אין דאס איו

 א םון םיטינב, באאזנהרענדער גאנץ א ווען
ווערמה. אגימאטארישען גרויס

 דערםאנט נאטירציך״ ״דא דארף עס
 ערנסט־ גרויסער דער צו סך » דאך ווערען,

 בײגעםראגעז האט אוחנגם דעם םון הײמ
 װאס ארבײם, פאראנטװארםאיכע זעהר די

 אין באארד דזשאינם דעם םאר שטעהם
.1919 יאהר דעם

 יאהר דעם פון אױגוםט מאנאט אין
 צוױ־ מרײד־אגריםענט דער אױסגעהן וועט
 מא• ריםער און סיןױרמ קאאוק, דער יצען
ך, •ראטעיזטױו ״די און ױניאז כער  אסס׳
 יאחר אין געװארען געשאאסען איז װאס

 און אאקאוט אעצםען דעם נאר ,1916
 דזשאינט דיעזען אין סטרײק, דזשענעראא

 צו אגריסענט דעם אױססוםען וועט באארד
 וואך־ די אםען נאך שטעהט דאן באנייען.
 שווערסטע די םח אײנע םראגע, ארבײט

טרײד. דעם אח יראבאעמען
 קאאוק דער אין פראגע װאך־ארבײט די

 רער דעאיקאםע. א זעהר איז אינדוםטריע
 שױן האט באארד דזשאינט םריהערדיגער

 װאױ אײנצוםיהרעז באשאוס א אנגענוםען
 םון אינדוסטריע חאאוה דער איז ארבײט
 שוין איז םראנע די יארק. נױ גרײטער

 רע־ א דורך געװארען אפגעשטיכט אויך
 מעמבערשיפ דער םון װאוט םערענדום

 םון ארבײטעז װעאכע אאקאאס, די פון
 דמם םיז פאראאנג דעם אויןי און שטיק,

 דאס איז באארד, דזשאינט םריהערדיגען
 אונזער םון געװארען גוטנעהײסעז אויך

כאסטאן. אין קאנװעגשאן אעצטער
םאר־ און פימס שױן איז אאזא, אאעם,

 רעאאי־ צו איז אבער זאך הויסט די טיג.
 מדכצופיחדעז איהם באשיוס, דעם זיתס

 גע• ערשט נאך דארוי דאס — אעבען, אין
 דער טאן דארםען ותם דאם וועחןן. טאן

 אווענד יענעם איז װאס באארד דזטאינם
אחגן. געו אינסטאאירט

אאעם. ;יט גאך איז דאס און
 .גע־ האט באארז־ דזשאינם אאטער דער

 נרויז א נאך ירושה אין נײעם דעם אאזען
 רי־ א באשאםען צו אדבייט, שײערע סע,

 דער םטריי<דםאנד. םטעציעאען זיג;ןן,
 נעםאיד, האט, באארד דזשאינט אאטער

 בא־ א אנגעגוםען צוריק װאכען צװײ מיט
 אדער מיטנאיעה־מאן יעדער דאס שאוס,
 צד שטעאען וואס אאיןאאס אאע מון ־םרױ,

 גע־ זאאען באארד, דזשאינט דעם זאםען
 ספע־ א םאר דאאאר, 5 פיט ווערען טעקסט
 בא־ דער אויך און םםרײה״םאנד. ציעאען

 װערען דורכגעםיחרט ערשט דארף שאוס
 דער־ וועמען מען אוךדאחי אעבען. אין

 אײכ־ קײן גאר ניט איז דאס אז צעהאען,
זאך? טע

םאראגםװארטאיכ־ גרויסע די הורץ,

 באארד דזשאינם נײעם דעם פון קייט
 אײדער גאך חאא אין געפיהלט זיך האט

מן אוועגד דעם םון רעדנער די  פרא־ די הא
 איז םײעראיכקײם די און באריהרט, גען

 װען חעכער, און העמנר אאץ געשטיגען
 גאענ־ זײערע געהאאםעז האבען רעתער די

רעדעס. געאוגנעגע ומנכםט צענדע
 פרעזידענט געווען איז ערשטער דער

 זאכ־ נעווען איז רעדע וײן שאעזינגער.
 אײג־ זעהר און אאגיש טאהטיש, איך,

 אאטען דעם כאדאנקעגדיג דרוקספוא.
 אדבײם גוטער זײן םאר באארד דדצאינט

 אעןר םון׳ם פאראויף איז יוניאן דער םאר
 שטאאץ זײז אויס ער דריחט יאהר, טען

 ער אאגעםײן. אין בארד רזשאינט םיט׳ן
 געזעצפאסענדע א אאס דאם אן, מעומןם

 קאאוקמא־ גרויסער דער אין קערפערשאםט
 באארד דזשאינט דער זיך האט כער׳יוניאז

 אפת׳ן אן םון שטופע דער צו ענטװיקעאט
ר ע ם י י ב ר ט א נ ע ם א א ר א  און פ

 איײ יעדע[ םאר כבוד גרוים א איז עס אז
 םינד א עןן צו זכיה די האט װאס #נעם

 סווערטער5אױב זעהר דער אין גאיעד
 די אן אויך װײזט ער סערפעחמאםט.

 אויןי איעגט װאס םאראנטװארםאיכקײט
 געטרײ ערנסט, װי און דעאעגאט יעדען

 באציהען זיך דארף םען אויםריכםיג און
 %v ארבײט. דער צו
 סור־ אין איבער דאן גיט רעדנער דער ־

 דזשאינט דעם םרן געשיכטע די צעז
 אאע״ער• די אויף אנװײזעגריג באארד,

 שוין האט ער װאם יןעםפםע םאאגרײכע
 אר־ גרויסע די אן צײנט און דורכגעםאכט

נײעם דעם םאר שטעהען װאס בײטצז
W באאיר, דזשאינט W W  WW ד מ א  מ

 זעהר א אויוי בעפאר. אנגעװיזען שױן
 דאן עו־ אינםטאאירט אופן עהרגװירדיגען

 דזשאינמ נייעם דעם אײן שוחנרט און
 אינטעמע־ דער פון רואס די אויט באארד,
 םאר נעחמט ער און קאנסטיטושאן, שאנעא

 דזש. םון פרעזידעגט םאר נאםיױישאנס
באארד.

 דעם םון םײנמרג, איזראעא ברודער
 ,1 אאיןאא ױגיאן אפערײטארס יןאאוין
 ער ערוועהאם. װידער אײנשטיםיג װערט

 האאט ער טשער. דעם איבער גאײך נעהמט
 באדאנקענדיג רעדע, װאריםע סורצע, א
 זײ װאס צוטרויען םאר׳ן דעאעגאםען די

 שטעאטיער און געגעבען איהם האבען
 אונזער רעדנער נעקםטען אאס פאר גאײך

 בא־ אב. ברודער סעהרעטער־טרעזשורער,
ראף.

 פאעטײ ןײן אויוי «,1בארא העהרעטער
 דזשאינט דעם באגריםט שטײגער, שען

ט אבער זיר שטעאט ער באארד,  םיעא גי
איז ער סיםואציע. קאאױז דער אויוי אפ

 דרעס״ און וױיםם ד*ד םון כדםנאיעד א
 וחנאמר ,25 אאהאא ױניאן, םאכער
 ביםע־ א דורכצוםאכעז פאר איצט שםעהט

 בא• ער את ״מאם««י םארביםענעם רען,
 צו סאאר געאעגענהײט דער סיט זיך נוצט

 צאטנ די באארד דזשאינט םאר׳ז מאכען
 וואריכמנז א םאבם ער ױניאן. זײן םון

 םיט טטעהן צו קאאוהםאכער, די צו אפיא
י  נע״ זײער איז דחנסםאכער און וױיםם י

 און, באאעבאםים די םים קאםפח רעכטעז
 דע״ די םח באיןוםם ער וואס אפאאוז דער

 װאס װירקוננ םיעפע די וױיזט אעגאטען,
מז ווערטער זײנע געםאכם. הא

 דעם םאר דאן שטצאם םשערםאן דער
 איז וחנאבער אוחצנד, םון גאסט הויפט

 דזש. פון םיםינג א בײ מאא ערשטע דאס
 רעדאגן- דער יאנאווסקי, ש. גענ. באארד,

 איהר װאס צײטוננ, דער אם פון טאר
הענד. אײערע אין איצט האאט

 דעם, םים אז םאננט יאגאװםקי גענ.
 א} איז םימיננ דער װאס דעם חוץ א װאס

 דזשאינט םון מיטיננ אינסטאאײשאן
־ זײן אױך דאם איז באארד, א מ ס נ י  א

 איגסטאאירט וחנרט ער וואו ן, א יש י א
 צייםומ נײע די םון רעדאקטאר דער אאס
אינטעדגעטאנעא. אונזער םיז

 בא־ גר^סטע זײן אויס דאן דריקט ער
 גע־ האמ עפ װאס אאעס ווענען װאונדערונג

 יענעם דורכגעפיהאט און געהערט זעהען,
 מיםינג. מעוײןװירדיגעז דעם אויף אװענד

 עגט־ נײע א איהם פאר געװעז איז דאס
 קראםט גרויסער וױרקאיך דער םון פאעקונג

 ארביײ ארגאניזירטער אידישער דער פון
 און באגײסטערומ זײן און טערשאםם,
 טיעור! א אה! שטײגם עגטוזיאזם

 TT טראנט באגײםםערונג םיז שטראם
 גרוי• דער צוהערער, די צו אריבער שנעא
 בא^בט נײ װי ווערט האא אין עואם םער
 געשפאנטקײט גרעםטער דער פױט און

װארם. יעדען זײז אוי̂ו םעז כאפט
 םערקוױרדעא א ארױס גאײך צײגט ער

 טרײד־פראבאעפמן די מיט באקאנטשאםט
 נזנהםט און ױניאן האאולןמאכער דער םון

 געניטען א םון טאן דעם אז.םאמצנטאז
ראטגעבער. און ארבײםער־םיהחנר

װאך־םראגע, די אן אםשא, ריהרט, עד
 אגגעװעה־ דעם גאײך דערטאפט ער און

 דזןר םון שװער־פונקט דעם פאאץ, טאגטען
 ״געגנער־ זאנענאנטע די נעםאיך, פראנע,
 1םי זײט דער םון ארבײט װאך צו שאםט״
 םון רײהען די אין םיטגאיעדער םאנכע

 muv װי אן צײגט ער גוםא. יו^יאן דער
 חד אט זײנען עס שםאא־קעפיג און חרציג

 צױ אפגעאעבםעז, דעם םון אנהענגער נע
 םארשקאאפענמח זעאבסט זיך םויאטען,

זײער צו אסעאירט ער און סיסטעם, שטיח
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 ׳ענעא םיא• האט — ®ורװ*ם? —״י
יבעתעםחןנם.

— !איהם וױיםם נוטער ניט דער •
האאב «אםענר,8׳ וזאאנ אײדא

 ער איז ע«עם — נעענטםערם, ;סט
צו• ניט וועאם גאנ«ער דער סיט

נע־ םעם ד,אט — רי׳שהייםען...
•1טא ׳טםייכעא ׳טװאכפן א ■רזאװט
בא־ איז — איידא, םיך, טאאגם —

— איהר. צו נעהנטער *וגענאננען דיס
 אכי־ זיך םאראיעבען צו איהם עדאויבט ״

...̂  און טאםמן נים עם וועט אײך — םע
אויםכונטערען... אביםעא עם ותם איהם

 טחורה׳דינ םרה צו םאקע שוין איז ער
נעװארען. צייט אצצטפ די

— n ,נויטינ איז ואך אוא רעכענסט 
 חיי־ חגם אויםצוהאאםעז אום *ײטעגווייז

 גאנץ סיאי האט — ו*ס־ם*רבאנר»
םאז• דעם נעםאן םרענ א «תסט
נעאע• און געהערם איך nip «זױ •

האם ער — יעחענאיך איך *בער
 l»p — איהר צו צוגענויגען איך

̂ען  נאו יאהר איין ערשט טיח
tut צם װעא איך ה*וי איך 

ך םיחאען. ניט «י
tup נעקצהוט לײכט•^ on

 ויר ער װ«ואם וחמעז ייג׳ט
 אײדא זיך חאט — ן,

זיר נמן נינדט גומאד .סיט
נים ו

D 'Kp .nn אײ־ נצנוטצ; ר*ם
 איז טײומאי דעד אזוי וױ

 ר*ט איעמ, די אוים <»בט
אויוי 1נפס» pp «. ־ײםעט־

י
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 :געזאגם האם באיק איהר סעם׳ן-און
 בינדט גוואאד סים הערסט?... ״דו

 זי- אזוי ביזט דו און אן... ניט זיך מעז
 דאס נאײר זיך װאאט ?י אז געװען, כער

זי... םאראאזסט דו װען גענוםעז, אעבען
 ענםםערט גערעכט׳/ ביסטו ״אםשר

 — םיעף. אױוי זיםצט ער און באיק זיין
 טיט און געהאט טעות א איך האב אסשר״

 זין, דעם מנטויטעט ד«ענט אײנענע םײנע
 אעבענס.- בײדענס אונזערע םון גאיה דאס

שווער~. אזוי םיר ס׳איז
 קען איו טײערעד, עס, םיהא ״איך

 וױ העאםען... גארנים איצט אכער דיר
 װײטענס^וטעהן, םון םיר םוזען םרעסרע

 צו• וועהםאג םון ווערם הארץ דאס ותז
 מטארק אזױ ויך וױאם עס און ריםען

 סניה... דײנע אויוי האפ דעם אראפאאזען
 אין דיר בײ אםאא... װי דארטען... װי

ציםערא... גריגעם קאײנעם,
 םום־ די ציכתחנז שפעט״... ״שפעט,

 גאר ״בםרט געזיכם, ^איחר םון תואען
 ווערעז... םוםער א געה איך וחגן אצינד...

איהם... םון
 באדארםט מײנס װאאם קינד ״דאם ־

אן. צינד א באיק זײן זיך גים \" זײן
ײן/ ״נא־ האפ, םיט׳ן זי שאקצאם ״נ

 מענשען איעבען גוטען, דעם איהם, רען
 דײנע וואאמ סעד דאס ניט». איך ותא

 דיר נעבען ארט איהד אויוי ורען געווען,
 האםט n נאײן וועםעס איך איך, שטעזז

 האסט דו טרויםען וחנםעס צוטראםען,
אאגעגאוט..."

םא״ װענ א םארט נאך אפשר איז״
.*J רא|
י  זיך אויוי בליין א װארםם ד "I ^גײן \
מוטער- אוסער. :*נײן אײדא׳ן. אס

םארשטעאט..." װעגען אאע האט שאםט
עס...* װײס איך מנדעכט... ״כיסם

 ער דרײזט האנד אײן םון םינגער די מיט
 גאנצער ׳זײן און שאײםען די צוזאםען

זיך. םארהריםט פניכו
 םארטראכט, אזוי זיך האםטו װאם —

 איעב״ מאן דער זי האט — ? סיאיטשהע
 ניט אפשר ט6פיהא — ארוטגענומען. איך

גוט?
 כאפ א זיך זי האט — נײן... נײן, —
 טם... זעהר גוט, םיחא איו — נעמאן.

 אאע זיר אאנגװײאיגט אײדא, איהר, און
 אין אאטיטשהען אײער מיט אוומנד

 געשטײ- איעבאיו האט זי — הויז?...
כעאט.

 ארויםצו־ גיט א^הם איז עם אז —
 — צואאכם, איידא זיך האט — שאעפען...

 גע- קאיגער הײנט שוין בין איך אבער
 1אי *הויז אין איהם אאז איך :^וארעז

װיא... איך װאווזין אאײן געה
 אאנג םון טױן דיר עס האב איך —

צוגענעבען♦ סעם האט — םאן... נעהײסען
!זאכעז פזםטע אי? אאץ דאם הע, —

 םיט׳ז געטאן םאך א בארים האט —
 ביזנעס. רעדעז בעסער אאםיר — האנט.
 אםת, אינגעא^ א האבען גמד« איר סעם,

? םיאיטשקע
* סאפ. דעם אדאפג^צאזט האט זי

 שמייכעא ^צופרידעגעם א האט בארים־
 אגווײ־ געגעבען, זאכ א שםיא און געטאן
 זי — װײב, אויפ׳ן האפ םיט׳ן זענדיג
 ׳— דעם, םון רעד איך ווען נים גאײכט

 וחנא איך :*•םארםגעזעצם חאט *אר און
 סײ־ א האם סעם, איהר, באי, א האבען
םחותנים... ווערען יחנאעז םיר און דאאא

אאא<ײט? !
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געאאכט. שםיא שטיא, חאם סעם
 םיר אױב זײן אבער וועט וואס —
 מי׳יד- אדער באיעס האבען בײדע װעאען
 גע• שטיפעריש אײדא האט — אעך?

םרעגט.
 כייעד... פיחא איך בארים, סום, ־־־

געזאגם. שמיא םיאי האט
 . געגוכמש ?יך האט ער — !בוט —

געזעגענען.
ווער• אהן סעם האט טײערע!״ ״סיאי

 !שורער אזוי איז ^עס גמטאז, בעט א טער
 .י טרעםען ערגעץ-װאו אםשר זיד איך <זע\
״דיר? םיט

־ געענטםערם• באיס איהר האט *נייד,
i נוצאאז...״ אויר איז שווער צו איז
ך!״ בעם ״איך די

 דו צוגעשאאסען אײדענד האט ד
J.& **. אױגעז״

 V פאר- אײדא... סעם, גאכם, נוםע א — ל
אונו. צו אתיםקוםען זונטאג ניט, געסם

םון םריחער׳ נים אבעד נום, טט, —
 אויןי אויך װארמען מיר :אזײנער םיער
. םריה. דער אין געסט

 ; םאמעםט זשע זןןנהט !אאא-רײט ~
גים...

 די צוױיטפן דעם אײגער דוײיןעז זײ
 עס תאאס וױ פ'האנ^ םעם הענט.
זי שטארק וױ און האנמ סיאי׳ט
^ םײן גאכנ^ טטע א — ב ע  אי

. הערט. פצן קױם^וואס ער, זאגט
 ױ צוגעומנז זײ ניט. ענמפערט זי

 סאפ דעם אויס באאד דדעפט ער .
 גאסיאאם• םון שײ\ בײם

מן איהרע אז כרס םוא זיינען א\י
• - : - t\m

i'i‘;

מ שכמחן צו בר׳ידאראימייט, pm איינ
naottp וואך• פיז דורכפיחרונג דצר פאר 

ארבײט.
איז  אויך ער רעדם דן זעאבען און'

 אתאניוא־ טנ״ד־אח אניארע נאד וועתן
ציאנס״םראגען.

 בררסגר איז רעדנער נעקסמער דער
 פח םענעדזשער דזמנאראא דער דעגםאן,

באארו־. דזשאיגט דעם
 םון ענטציקט, איז ויענסאן בתדער .

 can םיז שטיםונג םערקװירדיגער דער
 אא- זײן אױוי דאן באריהרם ער אווענך.

 פדא־ די שטײגער, גיש־אויסגעהאאםע;עם
 םאר שםעהען וועאכע •ראבאעםען, און געז

 סאדערם ער אח באארד דזשאינט דעם
 חגר אויוי זיץ צו דעאענאטען אאע אויוי
 אין באטייאמען זיך ענעתיש און װאך
 קערפער־ דער' פוז ארבייט גרױסער דעד

.1919 יאהר דעם אין שאסט
 זאנט וחגרטער באנריסונגם פאר א
 איײ ,1 אאתאא םון םריעד, ברודער אויך
 אין םיםנאיעדער עאטעםטע די םון נעי
ױניאן. דער

 גע־ אויםגענוםען ־זײנען רעדנער אאע
 םיט ענםוזיאזם, גחןסטען מיט׳ז װארען
באנײסמערוגג. פיעא םיעא,

 אאנג, זיכער וועם מיםיננ דיעזער
 די אאע םון זכררן אין פארבאײבען לאנג
 זײז צו גאי? דאס געהאט האבען װאס

דארט.
 דעם םון כיאד דאס מאכען צו אום
 גיבען פאאשטענדיגער, און ײיכער מיטינג

 די םיז אויםצוג אן צוגאב, א אאס דא, םיר
 גיט ״װאױםאן׳׳ דעי װאס איינדריקע,

 דעם איז םיטינג גרױסען דעם םח איבער
 ארבײםער ״סרײע די םון נרםער אעצטען

:שםיםע״
חעיליכע וױיקליך א געײען איז .

וזעלגע ^רבייטער. דענקעדע ®רן מארזאםלרנג

ם־ננ און ערקלעהרוננ אן  באגױ
ז ט « ענ עזיד ער. ®ר עזיננ של

 ערש- דעם פון ערשײנונג דער דורך
 וחד אםיציעאען אונזער םון גומער טען

 ענגאיש אידיש, אין ארגאן, מננםאיכען
 םארוױרקציכט וועתו איסאאיפניש, און

 םאר- דױיסער א און װאונמ גרױםצר א
 םיטנאיע־ צאהא גדעסטער דער םון אאמ
 נאגצעץ איבער׳ן יתיאן אונזער םון דער

 פארװיתן- אויך װערם דעם מים אאנד..
 דורכגעםיהרם געזאגט, בעסעד אדער איכט,

 אנ־ איז װ*ס רעזאאוציאז, א אעבעז איז
 יאהר דעם אט נאר געײארען נענוםען

 קאיװ- אין ק^נוחןגשאז דער אויןי ,1914
 נוםנע־ װיעדער נ^כדעם איז און אאנד,

 שפעםע־ אונזערע אױף געװארען הײסען
 און םיאאדעאםיא אין קאנוועגשאנס רע
 גע- האט רעז*או*י$ן יענע באסטאן. אין

 צײטונ- באזונדערע אאע דאס אניטעט,
 את- פון ארױסנעגעבען וועחזז װאס גען,

 םאראײנינם זאאעז יוניאגס, אאקאא זערע
 ארויסנעגעבעז ארגאן, אײז איז וחגרעז

ױניאן. אינטערנעשאנאא אונזער םון
 פאר דא איז עס אויב קוים גאויב איך

 די ווארום ערקאעהרען, צו נױטיג מײי
 זיך האט פרעסע אונזער םיז םאראײניגונג

׳איצט. ביז םארצויגען
 צו- נים אנםאננ םון זײגען ערשטענס

 אא״ יענע פאאן דעם םיט געװען פריעדען
 אײגע- ארויסגעגעבען האבען װאס קאאס,

יפריפטען. פעריאדישע נע
 אונז פאר אנגעקוםען איז צוו^טענס ־
 נעםוזם כםדר האבען םלר וראס צײט, א

 אמא־ גזעראו פארטײדינען שטעהן_און
 םא- די םון אגנר׳יף דעם בעגעץ ניזאציאן

 םינף די״אעצטע םאר נופעקטשורערס.
 פון פעריאדע א געהאם םיר האבען יאהר

 אנדערע אין און יארק ני׳ו אין סטרײקס,
 פארשלונ־ האט וועאכע אאנד, םון םײאען

 צוגענו־ ענעסניע״און גאנצע אונזער נען
 אויםסערק״• גאנצע אוגזער זיך פאר םען

זאםקײט.
 געװען איז אפהאלט וױכםיגער א נאך

 געקענם נים אאץ האבען מיר װאס דאם,
 הויכען אזא םיז רעדאקםאר א קריגען

 פרזןס- דעם םארזיכערען זאא וואס שםאגד,
פרעשע. אונזער םון ערפאאג און טיזש

 רעאליזירט ענדליך איז אבער איצט
 םאר־ צו װאונש גרױם&ר אונזער געװאחנן
 ערםאלגי מיט פרעסע אונזער אײניגען

גאיק- דאס מעאדען, צו אונז םרעהט עם

 ארױםצו״ םעגליך נאד איז וואס םונ^
געמז•

האר־ מיעפעז סיח םון גראםוציר איך
 כדטנלי- און לאקאאס אתזערע אלע צעז
 *ונזצר ®ח אויפטו לעצכמז דעם םים דעד

 גאנץ םיחצ איך ױניאן. אעטערנעשאנאל
 זיק וועט ^געחנכםיניןײם״ דאס זיכער,

 באגײסםערת^ פון קוואל שםראמענדער א
 אוג־ פאד אזיפקלעהרוגג איז אגיטאציאן

 צוגעבעז ורעט און מיםנליעדער מרע
 גאנ• ארנזעד ידעסםיזש אוץ כבוד םאכם,

ױניאן. אינםערנעשאנאל צער
שלעזיגגער, בעגדזעאםין ־

 איײ איגטעתעשאנאא פרעזידענט
ױניאן. װארקערס גאדטענט דיעס

v פאר סינתיים m 
ראד אין m כדר

 mm םאכס אונשעצבאחנ אן
0 די פיחחון ומאםען אונז m 

!IMP פיז אינדוסםריעז אויזערע
Nat n נ%ב םזצ שעהנעם א

 1ורױ איחד םאר םערגעשאגאל
וועמגגטצ א ארויסצוגעבען םו

t״* די אז װיגמען םיר• גאן, i n 
 אא^ אפשפיגאען ויך אין זאצ

 ז אין שטחגבוננאן און האםנוננען
ײ  4פארוױרפצימנ צו םעז!
 נערעכםינ די אז וױגשען םיר

 סו אזא םוז םיהרוע דער טער
& איהר וױ אעהרער כײםער  זיי

 t< א מעסבערס אונזערע צו
פארמאמ א איז םרײגד א חבר,

 מעםבערס אלע באנריס איך
 האן און איגםערנעשאנאצ זער

 שנ זײז צו גרוגד האבען וועאען
צײםוגס וײער

פרײנד. אםח׳ער אייער

:יאנאװסקי ש. םרײנד, מײערער
 שםחה האחױגער אםה׳עד אן םיט

 נעבורם דעם צז נאיקוראדנש א איך שיש
*נערעכטיגקײם.״ דער פון

 ״גע- גאםען דעם םו; אױסוואהל דער
 כא- אונזער סיסבאאזײרם רעכםיגקײם״

ורענוג^
 םיר וואם דאס איז געחנכםיגקײם

 גאר אז אםת םאהי אח עס םאדערען,
 צו קעםפםען צו אויס אונז קומם אפט

גערעכםינקײם. תריגעז
 םון רעדם טען ווען אז אםת, איז עם
 ארבײ- אן אלס אינםעתעשאנאל אונזער

 גע- םיאײכט װאאם ארנאניזאציאן, מער
 רוםען, זיך זאל ארגאן איהר אז זיך פאסט

 אר־ גרויסע אונזער וױיל קעמםער, ־רער
 דאך נאר קאמף, מים פוא vm נאניזאציאן

א vm ״נערעכםיגקייט׳׳ אז, םיר דאכט
^ומזער “דו נאסען, מיוטןנרןר יי זכיע

 גערעכטיגקײם קריעגען צו דאך vm ציעא
 אונטער- די םאר געקרױודעטע, די פאר

 דער נור איז האמױ חצר און דריהטע,
 און עררײכעז צו ציעא אונזער אום מיםעא
 אז באםאנען, איך וױל דערפאר טאקי

 ״גערעכ״ ארגאן אונזער םון נאםעז דער
אויסוואהא. נאיקאיכער א איז טיגקײט^

 קוםט ״גערעכטיגקײט״ ארגאז אוגזער
 אײנע װען שעה א וועלט^איז דער אויף

 וױיסט די לאקאלם, גרעסםע אונזערע פון
 םושטירט ױגיאן, םײקערם דרעס און

 באהו- צו קאםןי צום מעםבערשיפ איהר
 מיד, גאויבט און גערעכטיגקײט, סען

 בענש איך אז יאנאװסקי, חבר און םרײנד
 פון געסראגען האבען םיר וחגז מינוט די

 נע- וועט איהר אז צושטיםוגג די אײך
 רעדאק- צו אויפגאבע די זיך אויןן םעז

״נערעבטיגחייט.״ אונזער ט״רעז
 םאר האט איהר װאס רעיזארד דעם

 װאו יאהרען, אאננע די אין געםאכט זיך
 אין אונערשראקעז געשםאנען זײמ איהר

 האט און ארבײםער די פון םאר-רײהען די
 גע- און זײ געאערענט םעדער אײער םיט

 א איז אעבען, בעסערען א צו זײ םיהרט
גאראנםי. גוםע

 אין םרײנד, מײן נאםען, אײער
 אאם צײטוגג, אונזער. מיט פאר^ינדו׳נג

 פארזיכערט וועגוױיזער, און םיהחנר דער
 זײן װעט ״גערעכטיגקײט״ די אז אונז,
 איכט ברײנגען וועט וחןאכע צײטונג אזא
 ארבײ- די םיז פחות די אין וויםען און

 אין גאויבען אײנםאאנצען וחנט און טער,
 אז םעםבערס, אונזערע םון הערצער די

םאכט. זײער איגט אײניגקײם איז נאר
 דער אין פיר הוקען זיכערחײט םיט
 סיט פוא הערצער די *ארײן, צוקונםט

 וועאען ציעאען אונזערע אז האםנועען
 יעצי, םאקי און ווערעז, םארוױרקאיכם

 א םון שוועא דעם wm שטעהעז מיר וחנן
 דרעס און ורײםט די םיט קאסו* ביטערעז

גערעכ- קריגצן םאר מאנופעקסשורערס

 מארר פת באגױםונג 8
 םענעו חשענעראל #טאן

 קלא ב^ארד חשאינט
אן.,| קערס װני

ym ו עחטײטגג די באגריס 
אינםאתי אונזער םון ארגאן נײעם

״גערעכטיגקײס די ױניאז,
 אן וײזאן פון ערשײנען דעם מיט

 ס םון איינעד פארוױרקאיכט װערט
 האנ איך ותאכען צו אידעאאען,
 ? א געװאחנן בין איך זינם שטרעבט״

ארגאניזאציאן• דיזער םון גאיעד
 t אוגואד ®ת אאקאאם גרויסע די

 אויזמ תצט האבעךביו טערניישאנאא
 Up װעאכע װאכעדבאעטמר,. נעבען
 פון אינטערעסאן די געדיענט אטת,

 ױ* pm אבער זיך האט עס ױניאנם,
 ז אײגעג^ דאס כאויז נעסעררןט םער

 rpm און אאמא̂א דאס באנרענצטע,
 r אנאנצ*, אאס אינטערנעשאנעא וער
 סאננאצ דער געםיהאם שטענדיג זיך

 ijonm( געשריבעגע אאגעםײגע, דאס
 כח חןם אויסדריקען זיך מים זאא

 צוזאםענגצנוםען. אאקאאס זערע
ihat צחאטעז אאתאאס M-j

 ני אונזעד םיז ערשײנען דעם םיט
 פ װערס די,,גערעכםיגחײם״ צײטונג,
 צוםייאס^ יעצט ביז דאם אײניגט

 ,נעראמ דיי אבגעזוגדערטע. יעצט
 I םארקעריאחנן זיך איז װעט קײם״

 װאת^ אאגעםײנעם דעם ̂ויםדריהען
 אא^נן, פובאונזערע מיםגאיעדער די
 ,אמט® אונזעל ם>ן מאכט גאנצע די

ױניאן. שאנאא
 u pn װעם ״גערעכטינקײם״ די

 אח די םרן' װעגוױיזער און אעהרער
 וױיו צום םיהרען זיי װעט און טער,
מענשהיעס דער פון פראגרעס רען

 ן פון רעדאקמאר דעם באגרים איך
 יאנאומ ש. גענ. צײטונג, נײע זער
 פערזאן פאסענדע די זיכער איז ער

 I ארבײמעד װיכםיגע אזא רעראגירען
טוגג.

 אוג םון וואך, דער אויף שמעהט
 יאנאומ גענאסע קינד, נײ־געבוירען

 צחנצ אונזער פון דער.ערפאאג און
געזיכערט.

ן א ס נ י ! ס י ר א מ

איז אפשר :*יאגע די ארויסרויען געםוזם
 אר־ די ײען *ײם, די געקומזןן מאקי שוין

 צו ריץו פאלשםענדיג זײגען קענען, ב״טער
 עם Vוועלם דער פון נתים ב;די די רוערען

 טאר עגמלעקוגג אן ײירקליד געײען איז
 װעלכער םים הערען, גו און זעהן *ו מיר

 אלע מלזנגאפהנז, פארשידעכמ די ערנסםקײם
 םים׳ן װער נאדעל, םיגו׳ן ווער שאפ־ארבײםער,

 חאבען ג^יין, דער םים װער •רלס־אייזען,
 װינםיגע פארשידענע «ו צוגעשרזזגען זיד

̂זאב מאםענם. פון פראגען ערנסטע  דא, איך
 שעח־ װירקליך די זינען אין נים ניםירליך

 •רע• דעם םון רעדען דורכגעםראכפז?נ און נע
 לעזיגגע̂רr אינמערנזףיפנעל, דער ®ון זידענם

 «רזך פדן באראײ, םעקרעםער־םרעזשורער «ין
 ברודער ?פפרה דזשאיגמ דער ®רן זידענם

 שעחן און גוט זיגםאן. פין ארן •ייגבערג,
 חך געװעךזויערע עינען עס װי ערנםם און
 ערװארםעט. ?ײ פון עס ח*ב איך אבער דען,
 דער פון פיעלע גאר דאס איז, ױנקט דער

 גרויסע די װעםען װעגען פײל״, און ̂רענק
 גערעזיט חאבען װלנינ, אזוי װײס וועלם
 און לאגיש אזוי ױגקם גום, אזוי ױנקם
 בא• איבערןלײגענד. און פייערליך אזוי פוגקם

 פארגעניגען פיעל געחאם איך חאב זונדערם
 ̂ון װארם אײגציגען קײן מים יעדע, # פון

 איעפערשטאנען. געװען ניא בין אין װעלכער
̂סםקײט װעלכע דןןך, און  זיכערהײט און פ
 אין כח א פאר װאס ארגוםענםאציע, דער אין
 װעלבע און פראגע, דער פון *וגלידערונג דער

 חונחןרטער די פון וײא דעם פון םפלעראגץ
 ז״ וואס ד̂ע אוי;י אכםענדיג גיט צוחערער,

 אנ- ױנקם־פארקעחרפת א פארטראםען חאבען
 פאר־ א געווען װירקליך איז עס ׳יא ויכם.

 *טארק באגײסמזגדם, חאא ווןך׳כע ?אםלונג
 י״ו אין גלויבען« זײן אין אײנעם געסאכט

̂אז  געחערפ נוקונ■*, די װעלמ, די חאפגונג
 יצי גציועז יעפפז גיו איז װאם דע̂נ *ו,

געזעלשאפם. דער •ון פאריא
 פארזאס״ גאנ*ע די געויצז איו *אזצלנע

 י אײגדיוקנד און ®עועסאער איחר אבער <ו̂נ
 אונפארגעםלי• װירקליד א םאםענם, פאלססהגר

 •רע- ̂ער מען דזד, געווען איז סאםענא כצי
 פאר- חאא ,̂אינפצתעשןגעלי דער פון זידענא
 באאש װיכאיעגר, זעחר א איז ייאײ א לאנג■

אנגעלעגענחײ* ״דעליקאםחג̂ר זעתר פ

קריגען צו גקאונגען אוט איז איכערװײזע
 וועכענטאײ אונזער םון רעדאקםאר פאר
 ש. ברודער ״גערעכטיגקײט׳/ צײטונג כער

 פובאי• םעהיגען זעחר דעם יאנאװטסי,
 רמ־ דער יאתרעז םיעאע םאר און ציסם,

 ארבײםער ״םרײער דער םון דאקטאר
 באיעם סכמטי דעם אין און שםימע״.

^  רע״ דמר רןזבורי, א. ברודער אונז םי
 ארגאן, אםיציעאען אונזער פון דאקםאר

 װאם װאימןער״ גארמענט אײדיעס ״חנר
 ברודער ;ערשײנען צו האט׳אויםגעהערם

 אאנג יאהרען איז װאס םינהעאשםײז, א.
 אםי״. דער פאסט״, ״נײער דער בײ נצורען

 באארד דזשאינט דעם םון ארגאן ציעאער
 נאך און ױניאן, קאאוקמאכער דער םון

 טענע- ביזנעס דער אנדערע. אײניגע
 ברודער vm צײטונג אונזער םון דזשער
 טשיעױ געוועזענער איעבערםאן, עאיאס
 דרעסםאכער און װײסט דער פון קאוירק
.25 אאקאא ױניאן,

 צו זאגען םיר קענען זיכערהײט םיט
אא- אוגזערע אאע םון מיטגאיעדער די

 אאעס אנווענדצז צועאען מיר דאס חאאס,
 אינטערעסאגט- בעסםע, די באשאםען צו

צײ־ ױניאן טרײד אעבעדיגסטע און סטע

 אינ־ די אי*ט שמעחם צװײמעגס, גליעדער.
 קאםפןי, גרויםען א ערב אלײן פחגרגןףפאנעל

̂סעג• <מנן  דער אין דא נור איז וואם יעדעו
̂סע ̂יידעגע ,י 1•י י  און װעם לןקאלם, ®אי
̂יגקײ*. באווגדעמני ױן זײן פזז  דער- וױג
y n חך די אז עיײאיאע^ ײ גזנייעז איו 

 or* פין זאל פרעזידעגפ פון קאמעגדאפיצ
 םיס ורערען פוריקגעוויזען עולם אלגןפײגעם
 װעלכע די, חעלפען צארן. םים ענפדיספד̂נ

 שעחן, ני■ אורי״ לאגג גיא ער®® אט האכען
 אונוז <עגען3גזחאנדצל גיט־נרידערליר אזוי

 ?יך חאבען םיר װעםעז «אר די, חעליען
 ••ראייענע בײ אײנגצ«יתלא ®•ארק אזוי

̂עגהײמנן,  אונ? וואבען װעלכע און אגגעל
באלועם? שעוון ני• אווי

 רע• יצליקאאל זעחר זעחײ, א ״װירקליד,
גןך חעגס• געיוען בין ייך ײז קאםענדאייע׳

 jao*" נײעם דזנם םיז ביײעפימא םען
 ו0 רי אין אריין ביסאעכװײז תײעם

 געמען איז עד איבעראא. םומות טזגד
 i וראס האםיםע דער׳ םון טשערמאן

̂און די אויםגצארבײם  I פאאםפארם
 טים פארטײ. גייער דער םיז גראם

 r אנגענומען ער האם רײםוױאיגסײם
 סאזױי̂י אײנמו וואט אםענדםענם,

 ינ דעאעגאמען םישע

P• דעי נעבען צו

 ערנםםקײ די אט
אנרעת אין און גא
_____________אייםג] דער םון מו
vm ענחנרונמן מיט פוא B U T
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 זיך וועם דאס וואם םים זעחן, *ו אפאגם
 איײ װײקליד געװמ איו עס און ענדיגעו.

̂חגסםע די פון נןו  םײן פון סאםענםען או
 מזולאא®. גלעגאעגדען דעם יצחן יי לעבעו*

 דזשאינם די חאפ אלז̂נ אייזי קוקענדיג ני•
 •mm די פאר געאמיםם א״נאטיסיג באארד

 מאםבו̂ו דאלאר! ®ויועגד B0 פון •ונג
 ואײ •יעלע פיעלצ. גאר אויב ני^ וױיס איך־

 צו דערגרײכען «ו םסוגל ?ייגען זאםלוגגעז
תויר״ םאראלישער אז»

 איזפײ דעם פון אנגעלצגענחײ• חןד h*a ליןי,
 אמאלגאםײטעד, דער פון סטדײק גדויםען גען

 ער אז באארד, דזשאינ® דעם •ון •ארלאנגעגדיג
 ווענײ ני• סאדײקצד די פאר גאװילעען ואל
דאלאר). ®ויזענד (פופציג ססמס&| m נ*ר

חעכסם־ א איז אנגצלצגענחײא די
אלע. •אר קלאר געײיס איז דןא ײיפאיג^

 חצגספ־דעליקא• א גצײצן אדיך אבזד איז וי
 חאם עײמעגם, :אפ11 •או* אפ יייז — ייצ׳

 ■ון *יי® יצע««ל ויער אין אםאלגאםײפצד
 אן פארגעםעז 1נא זיד ״•דאסיןיי■♦״ אימר ־
 װירקליד איחר אזן אימײלױ^ ייימיי
פו באצוג אין חפנילוננ גמיבריחגיליכצי >

 ידיייםגציייצד^אם י״ ײ• J ל\י •ינ®• דןי
סיור איתרע אלע כסא» וון צאין טיממנז

םער ט ארבײ אמעריקא אץ װעל
)8 וײ« פון י(*לום

 ערגםט זײגען ױ. .na םי. דער םון םיהרער
pm אײשןןן. אימתעקעהרכחנ וייערע

 ברזקא׳ידסזמם- דער םיז באיא, דזשײםם
צװײ• א נענעבען האם ײניאז, אײיבאר ראא



*רױסצ זײ
 צױם װעצמנ, גצײך, געשצעכטער בײדע

ע, נױין עו  האר א אױוי נים זײנען םי
 אנ־ םון.די אײנע בעסער אדער ערנער
דערע.

 צום אומקעהרען זיך צאסיר אבער
 וועצ- וחןגען סחוגראם, אונזער פון ענין
 נאך בצױז דערוױיצ זאגען וױצ איך כען
 ארגאן דער איז צײטונג די װארמ. אײן
 װעט םאצגציך אינםערנעשאנאצ. דער םון
 םיט באשעםםיגען הוייטזעכציך זיך זי

מן םון איז וואס אצץ,  אינטעחנס און נו
 אר״ םעכטינער *ון גרויסער דיעזזנר פאר

 דער־ אין אבער בײטער-ארגאניזאציע.
 זײן זי Djrtf .איך, גצויב צײט, זעצבער

 בכאא. ארבײטער דעם םון ארנאן דער
 דעם גאהענט איז װאס זאך, קיין און

תט ער טרײד װעצכען בײ ארבײםער,  ו
 זײן ניט וועט באשעםםיגט, זײן גים

*מרעכטיגקײט״. דער םרעםד
 כטעט איז צײםוננ א װארט. א נאך

 יעדער װי און, װעזען, אעבעדיגעס א װי
 ארויס־ נים ער קען װעזען, אעבעדיגער

 םוז ער פאאקאם. איינמאא םיט וןוםען
 שױן וחנצען םבינים די ענטוױקצען. זיך
 די װאס םרעםען, קענען נוםער דעם םון

װעם אין צײםומ׳ ײן׳  װאכען עםציכע ז
 זיך םוזען וועאען אנדערע שפעםער.
 אם־ די װארטען. און געדואדען אביסעצ

 און אינטערנעשאנאא דער םון סײ ביציע
 םאכען צו איז רעדאקטאר דעם פןן סײ
 אײטענדעץ דעם םאר גערעכטינסײט״ ״די

ארבייכתר-װעצט. דער אין ארגאן

 םענ• וחןן גערצדם, אאץ אבער איז דאס
 טאםער צײטוננ. די צײעגעז רמנאען שעז
 אום• אן ןײן טרחה גאנצע די וועט ניט,

 איך האב טאקע דערפאר און זיסםע*.
 גע־ זאצ צײטוננ די כדי אז באשצאםען,

 צע- דעם םאר זײן זי םוז װערען, צײענט
 בעס״ דעם אין העכסט-אינמעחנסאנט זער
 וחד םוז צײםונג די ורארם. םון זין טין

 ביס- איז איעמאא, םיט ניט אױב רען,
 רײ״ קאארער, דער ביטצעכוױיז, צעכוױיז,

 גײסמיגען, דעם פון שפימןצ. ;ער
 סאציאצען עמאציאגעאעז, קערפערציכען,

 גרוי- דער ם\ן םיםנאיעד יעךען םון אעבען
 ױנ- גאנצע די ״אינםערנעשאנאא״ סער
 טעםיג- פארמידענע איהרע אאע םיט יאן

 און וױכטיגע האײנע, און גרױסע ייײטען,
 אפשפיג־ איהד געםינען מוז אונװיכםיגע,

צײטוננ. איהר אין אונג
טאן, ניט דאס קעז צײםונג די אױב

 זאא זי װארום אורזאכע, קײן גימא איז
עקזיםטירעז.

 אע- דעם פאר װערען מוז צײטונג די
 װעג־ זײן חבר, זײן םרײנד, זײן זער

 אויע- און אויגען זײנע םױא, זײז ײײזער,
 אע־ דער אז חאיאה, נים, םײן איך רען.
 זײגמ געביויכען צו אויםהערען זאא זער

 אברים. העכסט־װ־יכטיגע די אם אײגענע
 אט העאפען זאא צײטונג די אז מײ;, איר

 בעסער, םיעא םונקציאנירען צו אברים די
 םא^טארקעז איצם. ביז װי שטארקער,

רעדען. צו הערען, צו #זעד.ן צו קראפט זײן
װע־ ערשם םוז אינטערנעשאנאא די

 די צו צײטוננ די דורך באקאגם יעז
 דער םיז םיטנאידער טויזענדע צעהנדאינע

 םאר- אויזע די גופא. אינטערגעשאנאא
 אםשר ׳און עהזיסטירט, װעאכע בינדונג,

 צו גאײכגיאטיגכײט די אפאטיע, די •אויך
 םון נאר ?וםט גאנצע, אאס ױגיאן דער

 נאנ־ די איז מײםטע די. םאר װאס דעם,
 אױםטואתגען איהדע אאע םימ ױניאן צא
 ״נע־ דער אין בוך. סארשאאסעגער א

 צו שטרעבען מיר וועאען רעבטיגקײם״
 אונבאקאגט- דער צו אט םווי א מאכען
 ױניאן די װעט אאײן דערםיט און שאםט,

 װירקזאמהײם, און קראשט אי^ געוױנען
 קוים זיך הען פען װאס גראד, א צו ביז

םארשטעאען. ן
 איצט שוין געװאאט זעהר װאאט איך

 אונ״ םאר פאאן גאנצען דעם אויסװיקאען
 דאם אבער שװעםטער, און ברידער זערע

 אין פאאץ. צוםיעא םארנעהמנז דארף
 גוםער ערשםער דער אז נעהאםט, האב
 װעניגער אדער פעהר געבען שוין וועט

 בדעה האב איך װאס ,6דע םון באגריןי א
 אזױ זיך האט עס אבער #תרכצופיהרען

 ערשטען אין שױן גראדע אז געטאבט,
 היײ א אין ארײנגעהן םיר םוזען נוםער

 אוג- םאר ױניאן, אונזער םאר שאאכט סע
I איצט גים נאםיראיך, און, ;רעכט זער 
I די םאר כמגאיכקײם די און צײט די איז 

 פראגראם. נאנצען דעם פון אויספיהרונג
 און קאםפ^ עם:*קאמפף, הײסט איצט

 עס וחןט אזוי און קאםפוי. אמאא װידער
 איר^ענד ױניאן, די װען מאא, אאע זײז

 אג־ סוזען וועט איהר, םון צוױינ װעאכע
 קעםסםזג םאג־טעגאיכע איהרע םיהרעז

 דער אין אז זיכער, איך בין דאך אבער
 םא־ צו געאינגען עס וועם צװישעךצײט

 אזױ אעבעדינ, אזוי צײטונג אונזער כעז
 נוים־ אונבאדינגט אזױ אינטערעסאנט,

 ניט םון אז אעזער, דעם םאר זוענדיג
קענען ניט רעדע סײ\ נאר זאא אײענען
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 םרידען דער אריבער. איז םאחםה די
 הערען נ*ר אםת, אנהוםען. איז האאט

 אפשםארבעג״ םון קאנװאואסיעם די ויך
 םארהיאכם גיט איז גאך סריעגס-גאט, דען
 האר- און סאנאנען די פון גערויש דער

אנוע שרעפאיכע די אמנר םאטען,  םון שי
 איז יאהר האאב א מים םיער אעצםע די

 נאך זיך דארםען םיר אויב און אריבער.
 אונזערע םון אעבענס די שךעקע^םאר

 אקע- זײט יענער אויף טײערע און ל^עבע
 קויא, א שונא׳ם דעם םאר ניט עס איז אן.

 ברודער- דעם פאר זאנדערן וועניגםטענס,
 װעאכער בירנער־קריענ, דעם םאר <ןאספף,

 אונזע- אין פאנאנדערגעברעגט זיך האם
הײ^-אענדער. אאטע רע

אםעריהא, אין אונז בײ דא, אבער
 אםת, רוהיג. און שטיא שטיא, אאעס איז
 װארט הויך א מורא דא םיר האבען נאך

 חריעגס־ די זײנען גאד ארויסצורײדען,
 אפ״ ניט אויםנאהם־געזעצע די און צעגזור

 ניט םיר טארען נאך געווארען, נעשאםם
 געוואאט װאאטען םיר וואס אאץ, זאגען

אטנג די אבער זאגען,  שרעה, דמר און שי
 ארי״■ זײנען םורא די און אונגעדואד רי

בער.
 ביסאעכװײז הוסען באיעם״ ״אונזערע

 ביס- •נעוזט אעבען דאס אהײם. צוריק
 םאר- אאטע די אין צוריק ארײן אעכוױיז

 און ציעלען םארנאכאעסיגםע די און םען,
די אין זײנעז וועאכע אונזערע, אידעאאעז

נים. קײגער
הא• אםמריהאנער םיעאע זעהר םיעאע,

 םאחםח. דער ם\ן פראפיטמן נעםאכט בען
 םי־ און םאנוםעקטשורערס םײםטע די

 דורכ׳ן געװארען רײך זײנען נאגסירען
 גע־ האבען וחנאכע ארבײטער, די הריעג.

 דערװײא האבען זײ, םאר מעהר אפםערט
 זײנען זײ גענאסען. ניט נישם גאר נאך

 האם- םיט נעווארעז אפגע׳פטר׳ט דערװײא
פארשפרעכונגען. און נונגמן

 פארשפרעכונ- און האםנונגען די און
 םארגע- נעװעהנאיך, װי• װערען, גען

 ערגע־ נאך זיך זעהען דערװײא און סען,
 צוקונםם. נאהעגטער דער אין צײטען רע

 גרע- און גחגסער אאץ ווערט יקרות דער
 אונז, באוױיזען צ-םערען אםיציעאע סער.

 דורכ- םאר׳ן זײנעז אמבענס-סיטאען די אז
 אויפ געװאקסען ארבײק^נ שניטאיכען

 יאחר דעם זיגט פראצענם ג י צ ב ע י ז
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 קאייי- פראצענט, 20 אוי^ דירה םראצעגט,
 און באאײכטונג פראצענט, 93 אויױ דער

 די און םראצענט, 55אויןי. באהײצוע
 און פראצענט 50 אױף זאכען איבערעע

םעהר,
 בא־ םאנכע איז ? װײדזשעס די און

 אינדוסטריען מאנכע אין שעפנ*יגונגע,
 ניט וױיט אבער געװאקסען, זײ זײגען
 אעבעגס-מיטאעז די װי םיעא, אזוי אוין״

םון הו-הא דער בעת און געשטיגע, זײנען

m די וױ שטאנדפונקמ, זעאנען fip 
ס םאנופעהטשורערס, ^ ר א  ן כתמד נ

 וױ און חוצפד., מעהר מ-ט טאאיכתט,
אונפ קאמפןי א איז אױס, יעצט וױיזם

מײדאיך.■
ט, צוױיםעא קײז איז עס און ד

 איבעו די םון סאנוםעקטשוהערם די
 נאכפ װעאעז אינחםטריען און טרײדס

 1ע אן אנםאנגעז זיך וחנט עס און גען,
 אעבען פאר חאספח א קאפפוי, טער

 r מאסמ ארבײטער די םון עסזיסםענץ
 ( גאס, אין ארבײטסאאזע ארסעע אן

 ביױ אויו• אויסזיכטען גוטע ס"[ ניט
% צוקוגמט. גאחענטער דער אין זאנס

 ארכײטער-םא די תאבען דאך און
 דאן^ און םארצװײפאען, צו וואס ניט
 זי טים און אויגען אםעגע מיט זײ גען

 , ארײנװארםען זיר ענערגיע .נאנצער
 געחנכ&ימ די װײא װײא... קאמפזי,

 P זײ 5װיי און זײט, זײער אויף איז
םאטעראו ?ײער פאר געאפפערט גענוג

 װײ־ די שניידער וועגעז אםען שויז רעדעז
 אינדוסטריען, און טרײדס די אין דזשעם
 דער םון צײט ׳דער איז האבעז וועאכע
 ?ײ געחעעערט. וױירזשעס די םאחםה

 םון םאדפאענערונג די צואאזען ניט װיאען
 םאנכע איז איז ורעאכער ארבײטס-ײאך,

 אין געװארען אױסגעקעמפםט טרײדס
 ווערט אח םאחמה דער פון צײט דער
אויסגעסעםפפט. יעצט טרײדם מאנכע אין

םאקט, דער צו נאר קומט דא און
 האבען װעאכע אינדוסטריען, םיעאע װאס
 צײט דער אין פאנאנדערגעכאיהם זיך
 אונטער, יעצט געהען םאוזםה, דער םון
 טויזעידע ^הנדאיגע און םױזענדע און

 ווע־ און ארױס, זײ &יז םאאעז ארבײטער
 סרי־ וחןאען זײ ביז אעדיג ארוםגעהז לען
 עט• די און באשעםטיגוננען. גײע נען

 וועא- אונזערע, סאאדאטעז מיאיאנען איכע
 שאאכט• די אויױ געקעמפפט האבען כע

 באא־ דעם און םראנקרייך פיז םעאױער
 זיך האבען איטאאיע און בעאגיען קאן,

 אין הריעגם-ארבײט דער צו צוגעגרײם
 און צוריסצוקוםען אן הויבען סעםפם, די

אעבען. צױויאעז אין צוריק ארײנטרעטען
 און דעםאביאיזירט װערען ארמעעז די -

 ארבײטס־אנבאט דער ותרט דעם דורך
 די צװישען קאנקוחגנץ די גרעסער׳און

 גע־ א איז עס און װאקםט, ארבײטער
 באנוצען זיר זאאען דעם םיט אז םאהר

 ארונטער־ זאאען או מאנוםעקטשורערס די
 פאר• צו ובמ14אג וײמשעפ1 .די1_דרי^ע

ארבײםס-טאג. דעם גרעסערען
 מיאיא- װאס רעם, דאנק א װײטער,

 צו- זיינען מענער ױגגע אונזערע םוז גען
 טרײדס, ניצאיכע די םון געווארען גענופעז

 װעא״ אין פראםעסיעם, און אינדוםםריען
 זײנען כאשעפטיגט, געװעז זײנען זײ כע
 ירא־ און אינדזםםריען טרײדם, די איז

 נײע געײארען ארײנגעצױגען םעסיעס
 םרויען די דא םײנען מיר עאעמענטען.

 ארײנ־ זיך האבען וועאכע מיידאעך, און
 אין מאחטה, דער װעהרענד געװארפען,

 פראפעסיעס, אאע אין און טרײדס אאע
 צו- קײן םריהער האבען זיי וועאכע צו

געהאם. טריט־ניט
 גרויסע א זײן זײ וועאען איצט און

 מעגער-ארבײטער. די צו יואנהורענץ
 מיט אם-פטר׳ען קענען דט זיי װעט מען

 האט םאהר ״דער :ווערמער שעיוספ״ער׳ס
 קען 1מאוז דער אפבעטאן ארבײט זײן

 אונזער אין געקומען זײנען זײ געהן״
 שוין װעאען און אעבען, אינדוסטריעאען

איהם. םון װערען פארטריבען סענען ניט
װע־ ווערעז געםדנעז מוזען װעאען עם

 אום- נײע דיעזע װי טיטאעז, און גען
 נײע די אין װי אײנצוארדנען, שטענדען

אײנצואעבען. זיר אופשמענדען
אנגעגרי־ זײנען טריידס אידישע די

 אוםשטענדען נײע די םון געװארען םען
 ניט אויב אאגעמײנע, די וױ אזוי םונקט
 .טײא א און ישנײדער אידישע םעהר.

 נעװען באשעפטינט זײנען חאאוס־םאכער
 קארפענ- אידישע ױניפארם־ארבייט, בײ

 בויען בײ געווען באשעפטיגט זײנען טערם
 ארבײטער אידישע סך א. און פעמפס,

 ארבײ־ אװעק זײנען טרײדס אנדערע םון
 זיך עם-האט וױיא אםױנישאן, בײ טען

 אאע זײ וועאען איצט געצאהאט. בעסער
 אאטע זײערע צו צודײןטרעסען דארםען
** טרײדס.

 נאך אבער זײנען דיערע טרײדם די
 ארבײ־ צאהא די און אײנגעשטעאט, ניט
 איז עס און ;רויסע, צו א זײז װעט מער
 מאנו- אידישע די אז נים, צוױיםעא .׳הייז

 די עוי פונקט זיך וועאען םעקטשורערס
 באנו״ װעאען טאנופעקטיטורערס אנדערע

די צען ט.  זײערע םאר אומשטענדען מי
 זעהן װעאען און אינטערעסען, אײגענע

 און װאסער םוטנע אין םיש כאפען צו
 םון רעכנונג אױם׳ן ארויםארבײטען זיך
 יעצט. זיך געיוינען װעאכע ארבײטער, די

שײדע-ווענ. אוים׳ן
 טאנופעקםשורערם אידישע־ די און
 אנגעהויבען. קאםפ\י דעם שױן האבען
 דער אן שוין געהט עס וױ אאננ, וואכען

 נװ םון מענער-שנײרער די בײ סטדײת
 זיעען מאנוםעסטשורערם די און יארה

 ־צואאזעז ניט וױאען און אײנגעשפארמ
 די און םארבעסערונגען. אינטש פײן

 הא• מאנוםעיןטשורערס וױיםמ אײדימם
דעה• אױוי א\ועהנעשטעאט אויך זיך בען

װערםער. פערזענליכע •אר d ׳
 אביסעא בין איך ׳מודה זיך בין איך
 דארױ איך אז דך, דוכט ר י ט נוןרוועו,

 רע־ א זײז אערנען אגהויבען *רשט ןיך
 ארבײסער-ציײ גרויסער א םון דאפטאר

 חופעז זײםען אאע םח דאד און 4סת:
 אטת־ריה־ םון םארזיכערונגען םיעא אווי

 ערװאר־ םיעא אזוי םון צוטרוי, חננדען
i r a p l ! זעאבסט: טיך םרעג איך און 
 ערםי־ צו זײן שםאנד אין עס וחנםםו

 איז האםנונגען גרויסע אאע *די אט .א*ן
 נער־ באםת בין איך יע, ? ^מואדטומען

tmi םיי• םארזיכעיעז גאר הען איך און 
שפא־ גיט װעא איך אז פריינד, פיעאזנ מ

 אביסעאע כאטש אום גחות, איעע ןיןן ׳
 האםנונגעז, שעהנע אאע חמסמארטינעז

 םיר, אױן• עגט6ארױםנא ווערען וואט•
r o p װעט דאס שװער װי וױים, איך 

• p n• ,גאנץ געװען א*ך װאאם װארים 
נוט אזוי :יס כאטש אדער ןוולבאפאנם,

 צו ידם בשר זינייגעז שוואכען, דעש פון
 דאס אויב און, נערעכט? אײבינ זײן

 ניט דען עס װאאט נעײען, םענאיך װאאט
 אחוץ אאנגװײאיג? צו אביסעא געווען

 אז געהאט, מורא טאי«ע איך האב דעם
 םיט אשט צו הוםעז ניט אונז צו זאא מען
טײערע שעהנע, א״ באמערקוגג: דער

 און כאעבען!" אײערע, ״גערעכטינקײט״
 נא- דעם געגאיכען שטארק ניט האב איך
 איז גאסען דער אז איצט, אבער מען.
 אאץ איהט םיט אן איך חויב #דא שוין

 און װעחגן, שאום מעהר און מעהר
 װאס צוםרידעז, זאגאר איר בין איצם

 ^גע־ איז צײטינג אונזער םון נאםען דער
 גע־ זעהר װאאט איך נאר רעכטיגהײט׳/.

 אױםגע־ ריכט״נ זאא ער אז װאוגשען,
 או:זער םון נאםען דער מ»רען. טײטשט
 זיך האבען םיר אז ניט, םײנם צײטונג

 -הא־ םיר װאס אאץ, אז אײנגעביאדעט,
 װעט טאז, װעאען אוץ טוען געטאן, בעז
 איך נײז, גערעכטיגהײט. םים םוא זײן
 חעז איר אבער האװירען. ניט עס ל,ען

 ג?ס*ז װעם װאס אאץ אץ אז תאוױחןן,
 ע־ ר ם ש הייסעםטער אונזער װעט װערען,

מן  גײםט דעם אין האנדאען צו ?ײז ב
 םארשמעהען םיר וױ. גערעכטיגהײם, סח

 קײנםאא עס זאאען מיר כדי און איהר,
 םאר שטענדיג םיר האבען םארגעםעז, ניט

 ״גערעכטיג־ נאמען דעם אױגען אונזערע
קײט׳/

 :גיט אום מאחמח, דער םון צײט דער אין
 זײ ײאס דאס, אױםצוהאאטען גאר
 געוױנצן צו אום זאנדערן נעװאונען, שויז
םארבעםערוגגע^ נייע

 א איז נױטיג אבער ס׳אי? װאס
n, א פראגראם,׳ םעסטגעשטעאטע WpP 

 או( פראגראם דעם אױך און ציעא. חגר
 אוטשם**•- ־יעצטיגע די חאבען ציעא דעם
 f אוםשטענחנ^ די זײ, באשאםען. דען

w חאמן i עטווינע̂נ טעיײארג Hn ̂
l אאמיר געהן. צו־ וועאכעז אױזי װענ, i j n 
— באטראכטען. װעג

 וחנאןצ ארבײטער, סיאיאז עטאיכע
 *fifo אין געײאחנן ארײננעװארםע זײנען

 יעצא- זײ טוען אוך מניםארכס דאטסקע
 אוךטוזען צוריסהומעז וועאען אוים,

 *ן האאטען זײ סעז מעז ארבײט. גען
 1או חודש, איבעריגען אן װאר, איכעריגע
 אין חדשים דר״ איבערינע םיעאײכט

 ןײ, וועט םען ניט. פעהר אבער העמפס,
*t וױ שגעא אזױ און אפאאזען, םוזעז

 די פרן ארגומענםען די םזן אײגער
 םאגופעקטשורערם י װײסט ליידיעס
דוערען. צוגענעגעלט מוז אדן דארף

 מאנוםעהטשורערם װײםט אײדיעס די
 איי- די געגען }ריײדע5 שםארקע א האבען
̂טט דיצס on p* װ
 זײגען םאגאטעז 10 אעצטע די םון םשך

 סטאפע״ 200 װי וועניגער ניט געווען
 200 פאסירט האט עס אז j[ ד. !דזשעס

 די דאס שעפער, םארשידענע אין מאא
 םי־ איז הויט עאער םין האבען ארבײקער

 אר• אויםגעהערט און גענוםען מאג טען
 וױ אזױ, איז םאהט דער אויב בײטען.

 סען הען איבער, איהם גיבען באסעס רי
 ניט אז שאוס, אנדער קײן צו הוסען ניט

 מײקערם װײסט אײדיעס די \וי אנדעחן,
 נעה־ גאאם הײםט ײאס םשוגע. זײנעז

 בא• n ? ארבײטען אוישהערזןן און םען
 אויןי ברוגז שםארק דערםאר זײנען סעם

 אר• אזעאכע האט זי װארום ױניאן, די
 דיםציפאי־ ניט באשםראםט, ניט בײטער

 אין אז דארום, םאדערען זײ און דרט,
 םא־• ותאען ארכײטער ווען צוקוגםם, דער
 בויי דאס זאא סטאפעד^ועס, אזמאבע בען

 וועא• דורך איןט, אן אאס ווערען טראכט
 אוים- אאײן זיך האבען ארבײםער די כען

 שוין סענען און שאפ, םון געשאאסען
ארבײטען. גים שאפ דעם אין ם^חר

I ,םטאפעדזשעם די אז דענה, איך נון 
 םשך דעם אין ^00 םון צאהא. דער אין
 בי׳• די דוסא זײנען םאנאםעז, צעהן םון

 אזױ באסעס, די געגען אנסצאגע םערםטע
 שכא מעהר אביסעא װאאטען זײ ווען אז

ײ װאאטען געהאם,  גאר געשעהסם זיך ז
 םאר- ניט םיר קעז איך ווארים דערםיט.
 אוםזיםט זאאען ארבײטער אז שטעלעז,

 אר- די װארםען און נעהםעז אוםנישט און
 ש»- אאײן זיך אוםן אזא אױפ את בײם,

 זעהר סײן ניט וױיסם, נאט זייערע, אין דען
 ארבײםער אײן ־פארדינסטען. גרויסע

 טוי- אז אבער םשונע, ווערען אםאא הען
 איײ גאײך אאע זאאען ארבײטער זענדע

 אר- םון םשוגעת דערזעאבער אויוי דעז
 דאס סטאםעדזשעס, םון בײט-װארםעניש,

 איד שכא.׳ אויפ׳ן נים עפמס זיד אעגט
 סטא־ םײםטע די אז זיכמר, דארום בין

 חנזואםאם אאם געהוםען זײנען פעדזשעס
 באאײדיגונגען^ שענדאיכע בצוםיגע, םון

 עהרען־ עטװאם מיט סענש קײן װ,עאכע
 פארשוױי־ ניט זאא איז ניט טאר געםױזא

 צרות; געברענטע אנדערע דורך אדער נמן,
 שרײ• קענען וועאכע די, דארום בעט איך
 ״גערעכםיגהײט״ דער צו שרײבעז צו מןן,
 אורזאכען מאנכ?( דרעגעז דערצעהאען און
 װעאם די זאא םטאפעדזשעס. די אט םון

 *ים קענען וועאכע די, אםת. דעם װיסען
 שאגדא קײן ניט איז עס און —־ שרײבמן

 ?זען נאר אבי שרייבען, קענען צו ניט
 גע- זײנען — ניט קען םען אז וױיס,
 -jp 31 רעדאקציע, אין הומען צו בעטעז

 מיר מיטםייאען •דאט און סקוועד, יאן
 םארעםענמ־*. צו צו גיט ואנ איך םינדאיך.

 אאעם. סיטטייצען און בריוטי אצצ איכען
העדען. צו אויםחוסען װעט מיר וואס

I ח דאד <ןעגען םאתטען םאנכע  םון/אמו ד
גארניס זײ זאא כאנן אז נאםור,

בצת .1אגנצ1«3אג נאד איז סאחסה דערוועניגסטענם, יאהר אנדערהאאבען אעצטמ
 םאר׳שיכור׳ם געיוען גאד איז םאאח דאסנעווארען אונםמידױקס אח סאדשסיהס

 דעג, םאר׳ן האםנונג אין און קריענ, םון
 אפגע־ ניט רעכנונג זיר־הײן מעז האט

״ געבען.
 שוין זײנקז מיר ורען איצט, אבער

 זעהען, םיר און אױסגעניכםערט, אביסעא
 גרויס, אזױ אאץ נאך איז יקרות דער אז

 די כ^זעט זײנען וױידזשעס די אז און
 מוזען אויםנאהט^זל קאײנע םיט זעאבע

 מיר םארטראכטעז. צו אנהויבען זיר םיר
 װאס :םרעגען אנדערע און זיך םוזעז
 דער םיז געװינסעך אונזערע זײנעז

* ? םאחםה
 םאר זיכער וועאט די םאכען אםת,

 ציעא, שעהנער גאנץ א איז דעםאקראטיע
 םארבעסערומען, די זײנען װאו אבער

 געװא- םארשפראכען אונז זײנען וועאכע
 םאר• אנשטאט מעחר. נאך און רען?

 םארער־ װי גאר מיר זעהען בעסערונגען
 דער אניןוםמן. אין האאםען גערונגען

 ארנײט און אאץ, נאר וואהסט יקרות
 מאנוםעקטשורערם די און וסגניגער װערט

 גרעסערע ארויסצוקריגען װי טראכטעז,
זײ אוםשטענדען. נײע די םון םראםיטען

 םאחםה, דער םון הוררא און רעש אין
 הםתים תחית ביסצעכװײז אן חױבען

אויםצושםעהן.
 האט 1919 יאהר םון אנםאנג דער

 צײם, נײער א אין ארײגגעםיהרט אונז
 םון איבערבויאונג םון םעריאדע א אין

 קען פמריאדע דיעזע געזעאשאםט. דער
 נאר װ'כםיגקייט און גרויסקײט איהר אין

 װאס נאר דער םיט וועתנן פארגאיכעז
צושםערוגגס-פעריאדע. איבערגעאעבטער

 ארבײ- די האבען םיעא, זעהר םיעא,
 דיע- אין געאפםערט אמעריסא םון טער
 אע־ זײעחנ צושטערונגט־פעריאחג זער

 געגעבעף זײ האמ^ באוט זײער און בענס
 זײ . מאחםה. דער םון םזבח דעם אויף

 געהארע־ געתאדעט, און נעאיטעז חאבען
 האבען זײ וױיא געשוױנען, אוז וועט

 בע־ א געװינצן צו געוזאםט זיעג תרכ׳ן
צוקונםט. סערע

 װאס נעקומען. איז זיעג דער און
 גאר• ? געבראכט דערװײא אבער ער האט

 םארסומען װעאען ענדערונגען אז !נישט
צװײםעאט דעם אין םארפומען, מוזען און

טאטאס. אוגזערע
 באפערקען, געװיס װעט אעזער דער *
 פון נאםען דעם םון דיטען די בײ אז

 עטאיכע—פאטאס דא זײנען צײטוננ דער
 פאר פיעא גאנץ זאנען זײ אבער ווערטער,

 אביסעאע זײ אין דך וועאעז װאס ׳די
 װיא און ניט קעז איר ארײנטראכט^ן.

 זעהר זײנען מאסאס די אז קאוױדען, ניט
 בדעה ניט האב איך אבער געאונגענע.

 זײעד אויף איבערצואאזען אײביג זײ
 עט־ יעדע דענק אץ־ פאאץ. בכבוד׳יגען

 אנדע־ אויף זײ פארבײטען װאכען איכע
 אנשטוי• זיך װעאען מיר ביז טאטאס, רע

 װאס פאסענדסטע, סאםע די אױף סען
 אויגען, אאעםעגס אין חן נעםינען װעאען

זײן. געמאאט נאר קען זאך אזא אויב

 מוזמ- זײ םעז װעט צוריקקוםעז װעאען
 >1דא האבעז זײ װארום ארבײט. געבען
געאפפערט. און געאיטען זיכער

קי װעאכע םרויעז די וױיטער,  דינ
 וועאען איגדוםטריען, די אין ארײן
•אויםג^- זיו האבען זײ באײכען. מוזען

ר ער וועט — אױםגאבע, מ»ױסע מ  אי
u**rpnw i ,נאר ער זאא דאס ?עהסטו 

 איז באםערהונג אזא און ”\ \vspp נמן
T p פיט פוא אזוי ענטסוטיגענדיג, אזױ 

ן ין י ^  איז װעאכער דער פרײגד. א
 ערײאר־ זיך האבען צו אועאיקאיך אוױ
 ניט, טאד פאפואאדיטעט, שטיסעאע א גןן
n הא־ טיט שטעאעז צוםרידען זיך נים 
 *״נישקשה׳דיגען א אױםנעטאן גען

 װי ״נישחשה׳דיג׳/ װארט דער דזשאב^.
m אוגנאיק״ דער #ער !עס טוט אר 

 צו- אום ׳מוז מענש פאפואערער צימנר
 אנדערע, און זיך שטעאען צו ןוריאדען

 ערווארםוג״ די אי זיך אי ימדטרעםעז3
tyg וױ אזױ און םרײנד. זײנע אאע אזן 

D p דער איז םענאיך, זעאטען אזוי אין 
D3ilאדםײדאיכyענטוי :רעזואטאט ר‘
 און עיװארטוגנעז, ערםיאםע ניט שמג;
 באטער־ ביטערע די םאא א אסשר נאך

: ג  אײנער יעדער עם האם 'U|t ״גא, *נ
 אאע, די דאדום בעט איך םאכ^ן׳/ ג&ענט
 גע״ די באגריסען צו בדעח חאבען (חןלכע

 צו רעדאקטאר, איהר און מכםיגפײט״
 קאם־ םיט שפארעוודיגער אטוואס
 א זײן דאם װעט אםשר ®ציסענטעז.

נערװעזימעט. סיח םאר ראואה

Mm
 “אנגעגו&«י האבען און טרײדם אערענט

 ״ די װי םונ־יזט זײגען און באשעםטיגונגען
 * אעבו(ן א טאבען צו בארעכטיגט סענער

ארבײט. זײער םון
 צוריקגעקומו^ן די סײ הענען אזױ װי

 t, ארײננעםראנמ- נײ די סײ ארבײטער נע
באשעםטיגט? באײבעז נע

£t עגטפער אײן דא איז דעם אויף i 
ארבײטס-ט^ םון פארקירצונג דער דורף

מן .שנײדער־ארבײטער אידישע די א  | ה
 m געכיאבט. דערצו אנםאגנ דעם שוין

 אדויםגעשטעאט םאהן זײער אויוי האבען
• ג י צ ר ע ם ז ו א ער י ם די ג טו  ש

ע ג י ה ד א װ ־ ס ם ײ ב ר  •<; ׳און א
 דיעזצ און איהר. םאר יעצט קעטיפען
 נן.;,»;1װער ארויסגעשטעאט דארף םאחגרונג

 #מענאיך דערװײא, ,ארבײטער. אאע םון
 נאר דארםען שפעטער וועט זי אז

^ן דערװײא אבער ווערען. האענערם  דאחי
 ̂ ארבײטס״ שטונדיגער אכט אמת׳ער דער
 j • אא• דער זיץ שטונדען 4 משבת םי מאג
| . אדבײטער. די םון זונג

| ־ ארב"טס-טא< םון פארהירצוננ ־ די
^ דעי אױף װירהעז ניט אבער דארוי  םאי

 וױידזשעס. די פון קאענערומ
 טײער- די יקרות, יעצםיגער דער קעחרט;

 I די צװעגט יעצט, הערשט וועאכע ׳קײט
 העכעדע םאדערען צו ארבײטער

 1עם וועאען ניט, צו װיאענדינ און דזשעס
 I און \,vivi מחען מאנוםעקטשורערם די

 »<:ארויסשטעאצןי װעאען ארבײטער די װען
 וױ םראנט, פאראײנעטען םעסטען א

 ױ<י• םאאראטםמע די אין עם האבען
 1‘וחנאוו ראן שונא, נעגען געטאן פארמס

 נע- זײעדע םארערונגען דיעזע זיכער זײ
װינען.

 ? אבער ממז דאר\י קעמפפען צו אום
̂  סאאירארחא*' א שמארקע, א האבען

IH ארמעען אונצוםריעדענע קײן ניט n 
«60?אםי א ארטעע, א רארף כא ן ^ 

 1אי י הונגעריג• זיין ניס
P דאס ניט, צוױיםעא קײן H t t n 

̂ען דאטעז ;־v*■. *::׳rtb' *to צוייקקזמען װעי

 אבער עםענטאיכסײט, דער םאר ברענגען
o p םיכד זיכער וועט װיכטיגסטע סאםע 

ײערען. געטײאט

 זײ װי םעהר, װאר א שטונדען 4 םיט
 איהר דזאט דאן אנאנדערען, בײ ארבײםען

ט איבערהויפט ־  אין זײן צו רעכט לןײן ^
 רעג־ יעדאער, װערט געהט, ביזנעס. די

 קיין ניט נאר וויאם, איהר װאס •יקערס,
שנײדער־באסעס.

 ענד שעםנער הארט, אנבאאאנגט װאם
 n אז םארשטעהן, יעדער סען מארקס,
 אפצו־ אום געטא*, נים עס האט םירםע

 שפיצעא, א באסעם יארקעי נױ די םאן
 אבי אויגעז, בײדע זיך אויסגעשאאגען און

 זי- איז עס אױג. אײן קאנקורענט דעם
 פארשטעהט, פירפע דאזינע די אז כער,

 4םרײ אויסנערוהסע, םעהר ארבײטעד, אז
 געװיסען א םיט און געזינםערע, שערע,

 מארודימז ארבײט, דער אין אינטערעס
 44 אין קענען און צײט וחנניגער םיעא

 םיעל און םעהר םיעא םאכען שםונדען
 אויסגעשאאםע־ ניט װי ארבײט, במסעחן

מ םארפוטשעםע, נע,  םאראינ״*" און.גאתי
 אויםטאד סענען ארבײטער םערעסירטע

 זאף אנדער הײן ניט און דאס .54 אין
 םירמע שיקאגאער די באװאויגען האט

 ױנ־י דער פון םאדערונג די נאכצוגעבען
 שנײדער־ יארקער נױ די װען און יאן.-

 שכא, זעאבען דעם צו <ןומען װעאען באסעס
 האפנונג, גרויסע דא איז עם װאס אויף

 זהארם, װאם זעאבע, דאם טאן זײ װעאעז
 ‘נרויסער, דער און ;מארקס און שעםנער
 אםאאגאםייםעד די פון קאםפף בראווער

 זיענ, גאענצענמן א מים ענדיגען זיד וחנט
 װיפ־ גרויםער םין זיין אויך וחנט וועאמגר
 אםאאגאכױי־ רי םאר באויו ניט טיגקיימ

 ?ארכ^- נאנצער אונזער םאר גאר טעד,
* אצנעםיץ. אין םאר-באוחגגוגג

פראגראש. אונזער
 רעדאת״ דעם םון אםביציע די איז עס

 דעם כײ פועא׳ן צו אאץ םון םריהער טאר
 אײגענע זײן אײענען זאא ער אז אעזער,

 װי אזוי םיחאעז נים זאא ער צייטונג.
 אנ״ עטװאס איהם אױןי איז צײטונג די

 זאא ער םארלןעהרט, נאר געװארפמנעם,
 ער- איהר אויןי ווארםען אונגעדואד. םיט

 רעדאס־ דער וואך. צו װאך פון שײנען
 שטע״ דיעזע אנגמנוםען האט ער װען טאר,

 .פאראנםװארםאיכקײט נרויסןנר פון ל?
 טיעוי, זמחר םיחאט ער װעאכע עהרע, און

 אע״ גאנצען %ײן :געטראכט אזוי האם
 אדער םעהר א צו גערעדט האסטו בען

 זײ מענשען. קרײז באשרענהםען װעניגער
 איבערגע־ דײנע אסת, נעװארען, זײנען

 ביזם דו פארעהרער. און םרײנד בענסטע
 זאך ?ײן און זײ, מיט אײנס נעװארען

 אם־ ניט דיר םון זײ און זײ פון דיך קען
 ארויס־ אױך זיך װיאם דאך אבער רייסען,

 און װעאט גרױסע די אין אביסעא געהן
 ווע־ צו טאסעז, גרויסע די צו רײדען

 הערען צו נעשאדם ניט װאאט עס מעץ
 הו״ וועאעז זײ אז האסנונג, דײז דיך.
 אףםגעבוים האסט דו װאו ףיר, צו טען
 טעםיעא, • הײאיגעז אבער קאיינעם, דײן
 װאאט אםשר געװארען. םקוים ניט איז
 זאאסט דו אז געווען, רעכם וױ מעהר ויט

?״ צו הוסעז ײ אויט האנדאענדיג און ז

 אונזער צו גראמולאציע הערצלייכע $
 די שװעםטער-ארגאניזאציע,

״אםאלגאםײםעד״.

 צײ• םריהערינע די װארום אורזאכען,
 וועא״ ״אינטמרנעשאגאא/ דער םון םוננען

 אין םאראײניגט אאע איצט זײנען כע
 אזוי ניט זײנען *גערעכטיגסײט׳׳, דער

 םאאגאיך און געװארען, נעאעזען םאײסיג
 אײנ״ נױטינען דעם ניט׳-געהאט האבען
 םיר םיעאע; םסתםא p זיינען םאוס,
 א אנםאנגען נוםער נעקסםען אין וזעאען

 אן דורך םראגע, דער איבעד דיסקוסיאן
 וועא- דוקא׳/ אאו *דאקטאר םון ארטיקעא

 ער װאס װײס, אויס, זעהט עס װי כער,
 באטײאי• צ; אעזער די בעם איך רעדט.

 נאר ניט דיסהוםיאן,״ דער אין זיך געז
 נאר צינגער, די שארםען צו באױז-אום

 דערגרונמע• צו בעסער זיך אום טאקע
 ם;םגאיעדער די געמאכט האט װאס ווען,

 צו סרעםד אינטערנעשאנאא דער ^ון
 דענס, א*ך צײטונגען. אײנענע זײערע

 די ־םון צעדנען םיעאעס דארפען םיר אז
 םאר״ געעהרטע אונזערע פון פעהאערעך

גענגער.
 כדי און םארגעסען, צו נים כדי יע,

 איך ווען :װידערהאאען עס דארמען ניט
 אעזע״ די אויך Tא םײז אןמער, שרײב

 p'D .ארבײטער, שרײב וחןן-זאיר רץ;
אע־ וחח ;ארבײםערין די אויד איך

 א װאונדערבארער, א געװען איז עס
 אויסםיהחןן דאס שאך-צונ לריאיאנטענער

 אין ארבײטס-װאך -שטונדיגער44 א םון
שיקאגא, אין קאײדער־םירםע גדויםער דער

די אאע מארסס. ענד שעםנער חארם,
 און םיטגעהאאםען, דערבײ האבען וועצכע

 פרעזידענט היאםאן, בדודער ווימרהויפט
 וױרק״ םעגען ״אםאאגאםייטעד״,* דער םון
 דער נצחון. דעם אויף זײן שטאאץ איך

 קלאפ אײן םיט אװעהגענוםען האט פאקט
n נױ די םח זעגאען די םח אוםט <אנצע 

 צויזז׳דינע זײמר און באסעס, יאומןער
 אוים׳ן סשוט י איצט איז שצאכט-שיף

 ־4 א אז ארגוםענמאציע, זײער ואםד.
46 tutא םײנם ארבײםםוואך ־שםונדיגע 

 שנײדער-אינ־ גאנצער דער םאר /רואינע
 ׳גאנצע איהר םאראאתןן האט ךןוםםריע.

 םיט װעט און הען וועאם די * ימיאפם.
 װאס דאס אז דעם, אויו״ ענטםערען חנכמ

PU און שעפנער הארט, םאר בתגאיך 
 די םאר טענציך זײן אויר דאחי ,טארהס

 איהר ׳אויב פצײדערםירםעם.: יארקער גױ
 םארשםעהט *ין האציקעס אמצכמ וײגם
 אר־ אי^צר ארגאניזיתח צו װעניג .אזױ
ט  צקזיס״ אנדערש ניט קענט איהר יבי'

ען, ד ארמיטען זאאעך םענשען םיידען ^

צײםרנג. אונזער םון נאםעז דעך
 גע־ שטארק ניט איך האב צכממיצח \

מן  ״נערעכ־ װארט דאס נאסען. דאם י
d^ pjגצײכצײ־ אויסנעזעהן םיר האט ״ 

 ארום םאסט װאס אזעצכעם, אצס »י ג
 אזעצכעס, אצס אי און וװפימצ, נאר מ

tut'm דער אין אונבאשטיםט. 1זאח 
ר ת גע־ די אז ׳ניט עס װײס \

 די ײערעז קען חײנט פון
e^p tu x strS פונקט און סארנען, םון 
 א נעװאצט האב איך ^®אףקעחרט?

נ*ט זאצ װאס נאםען,
«n t קצײ־ א :•רעטע^זיעם טיעצ 

D m דינען !גערעכטיגסײם 
ir םיר םתע,״ און ? גערעכט םאצ 

 ניט עס איז ? *רעכט1 !•יםער
dp# קע־ ו1א 1זײנע םעגשען וואט 

 גיט ױאס *ועמרעכט, אסאצ ן
דאן* אמ ? חן ויסען1גא א

שארראגגט צושיעא אכיפעצ .גים
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a י»  iiam

VOL. L FRIDAY. JANUARY 17, l»lt. ft • '< -־ ׳■ W ':־׳
Subscription price paid in advance: 1 year, $1.60. Single copy, $<

Application for second class mail pending with the Post Office sf?
New York. N. Y. • * •*S״

ס ׳ ר ^ ם ס א ד ע י ר ע כ י נ ־ ק פ א r נ
- ך

m ן ־ ו פ V



ןייערע

 גע געז
 װ׳ו דאז

 K לאנע
 םלחמה
םזורזייו

עז. *ום דיר פאחנרם «ײ«ז  מנ
nvom צונ רײחען. *אחנרמטע די אין 
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ארבײטער
סדיגענבױם וױליאם-םארים םון

א*ב*א*דמ• די
פריעגם־ *ח יעס

אר־ אן אײגטרעטמן וחגט
 די ביז ווענמסטעגס

 איבערגעבױט צורי<ז וחנאען
זאכען. ניצאיכע

 גרויסע א ווערען געטאם^. װעט
 אדבײטסא^זע גרויסע א ארםעע, *װ

סא־ א װערען געשאםען דארוי
 םיט־ די ווערען געשאםעז דארםעז גארי,

 זאא ם»םע ארבייטסאאזע דיעזע דאם
 שואםערען די אױף אאסס אאס מאאען יט
 ײע־ ניט זאאען זײ אז ארבייטער, די טין
 ארבייטער׳ס דעם אין ^וטערוננ א ראן

 אעבען. בעםערען א םאר קאמיןי
 האבען. ארבײטער די װי סונהט און •'

 פאחםח, דער פון אאסט די געטדאגעז
 גע־ ארן געאפםערט האבען זײ װי פונ?ם
 פונקט געקופען, איז זיעג דער ביז איטען

 געזעאישאםם גאנצע די יעצט דארף אזױ
 נע־ םוז עס ארבײטעי. די נואר ז^רנען
 פארזיכערונגס־ א םאנד, א װערען ימאםעז
 זא־ ארבייטסאאזע די וועאכען םון מאנד,

 אן אינישורענס. אױסנעצאהאט קריגען אען
אײגגע־ מוז פארזיכערוגג ארבײטםאאזען

 ױנײ־ רי םון זײן עס זאא ווערען. ;םיהרט
 פון זייז עס זאא רעגירוגנ, סטײטס טעד

 די ניט איז דאס סטייטס אײנצעאנע זײ
זײז• זאא עם אבי — פראנע
 אר־ די שואדיג איז נעזעאשאפט די

 םאר׳ן און איירען די םאר חוב א בײטעד
 פאר- האבען ארבײטער די װאס באוט,
 אר־ די םוז געזעאשאםט די און #נאסען

 די באצאהאען. חוב דיעזען יעצט ^ײטער
 בת״ם, בעאי די וױ פונחט סנזעאישאםט,
 ניט גוטען םיט ןאך..ins. __אבער

 יעצט עס דארםען ארבײטער רי און
 פאדע־ זייער דארפען זײ און ן

 און שטארקער װאס אוועיוישטעאען
אפ־ אאזען ניט זיך טארען און

פאר־ זיסע מיט און ברעקאעך םיט
נגען.

 ווע־ ארבײטסאאזע די װען דאן, נאר
 ניט װעאען און באאוינונג א סריגען

 מיט יואנקורירען און הונגערען
בי־ פאר ארבײםען דורך ברידער

 יןע־ ארבײטער די װעאען דאן נאר ,
 נאר פאדערונגען. זייערע געװינען

 זײער פארבעסערען קענען זײ װעאען
 דער םון םרוכםען די אױסניצען ןון

 איז װאס תבואה, די יטנײדען און
 און מװײס זײער מים געװארע ײהט

זײער םיט געװארען געםרוכפערט איז

 נאהענטסטע די קורצען. אין אאז$,
 יעצ־ אין ארבײםער רי םון אויםנאבען

 פארקירצונג א :זײגען מאמענט מיגען
 װענינסטענס דערוױיא ארבײטס-טאנ, םון
v חעכע־ א װאך. א ׳טםונדען 44 צו

 יןענען צו אום וױידדשעס, די פון
 און יחרות, ׳שוירעראיכען דעם ביײשטעהן

ארבײטסאאזינקײט. געגען ״שוושנס
 ציעאען נאהענטסטע אייע דיעזע אום

 די מוזען דערגרײכען צו אױםגאבען און
 באװאוסט־ אויפגעקאערט, זײן ארבײטער

 און ענערנייש, און קאםפפס^וסטינ דגיג,
 זײ װען דערגרײכען, נאר זײ קענען

 ױגיאנס, זײערע פאחשטארקען װעאען
 זײערע פארפעסטינען װעאען זײ ײעז

 ארויסטרעטען וועאען און קאטפפס־רײהעז
 ̂צןטאר־ א איס קאספף גרויסען זײער אױו•

 אר- םאדאײגיגטע גוט סאאידארי׳שע, ׳<ןע
ארםעע. נײטער

ארבײםער־םא־ די אז האפעז, אאםיר
 וועט דאן און אײגזעחן, עס װעאען

וואר־ אאננ ראלעז ניט זיכער זיעג
זיך. אויוי

״נערעכטיגקײט דער צו
 ער׳שיינען דיין סיט דיר ־נאנרים
קאםיו•. און

 םריהער נעלעבם תאססו
ײינימאער, פאר׳טיעמנע איז

 •nn ניט ארבײיײר, גרו«ען
 צי קראטט סארא״נינטע

קאײ־ פרויען אלנןםיינע די

«ר• דײז צו
 אמ*םען ביים י«רזאנען דעם

pto איגסעתײ׳טאנאיל. אונמר
 4ב«9ל זװם דיף.
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ײדםאן.• סאל. םון ז

 ערישטער דער עוײשײנט װאך דױינטיגע
 ארױסנעגעבען צײטונג, אונזער םון נומער

 דעם אויף אינטערניימאנאא דער םון
 פאסט״ ״נײע ״גאײכהײט׳י, דער םון פאאץ

 װאס איםאעטם, פעריאדי״שע אנרערע און
ײנעז.6עי^ םאענען
 אז קײנעם, בײ יןײן_םראנע א^ז עס

 דער צו באאאננעז װאס ארכײטער, אאע
 םרײד םימ וועאען אינטערנײ׳שאנאא,

 mtnv צײםונג. נײע אונזער אויםנעהפען
 פאאיסי אײז האבעז םיר וועאען טענם

 דורך סיר װעאען צװייטענס ארבײט, םון
 תוםט עס װאס וויםען, צײטונב דיזער

 אינטערגימואנאא. גאנצער דער אין םאר
 םארםײדען םיר װעאען דעם צו^יעם און

 אונזער אין מיספאר״שטענרניסע םיע<?ע
 וױכםיגסטע, דאס — און ארגאניזאציע,

 א האבען וועלען מיר אז — איך, דעגק
 הינזיכ־ אאע אין צײטוגג בעסערע םיעא
 ביז ער?&יענעז זײנעז װאס ׳די װי טען

 םון רעראחטאר דער װען ספעציעא יעצט,
 איז װאס יאגאווסקי, ש. איז צײסוגנ דער
 בעסנת די פון אײגער סײגוננ, מײן נאר

 דיזען אין האבען מיר װאס רעדאהםערע
 ערםאהרונג אאנג־יעהריגע זײץ אאנר.

 יאהרען צעהנדאינע םאר רעדאהטאר אאס
 ארבײטער־צײטונגעה פראנרעסיװע םון

 צײםוננ דיזער םון מאכען נעוױס װעט
 ערווארטען, קאן מען װאס בעסטע דאס
 ערפאאג צײטונג דיזער װיג׳ש איך און
דױגזיכטען. אאע אין

 עחשיינט, צײטונג די ײעז גראדע
 פון ססרײק דער אן אױך זיך םאנגט
 אונ־ פון אאקאאס גרעסטע די םון איינעם

 אא־ איז דאס און אינטערנײ^אגאא, זער
 יױ םײקזןדס דרעס און װײטט ,25 יזאא

.אןינ
ערישטע, די געװען איז ױניאן דיזע

 די מיט קאמפוי א אנגעפיהרם האט װאס
 אינ־ גארמענם אײדיעס דער אין באסעס

 צײט יענער ן%א סטרײק דער דוסטרי.
 האט מײקערס, דרעס און וױיסט די פון

 ארגינאזא־ פאר םונדאפענט א בא״שאפען
 אין נאך און טריידס. אונזערע איז ציאן

0)lfXדי װען בעםאר, יאהר צעהן פוגקט ׳ 
 אר־ געווען גיט נאך זײנען גירעא־טרײדס

 די געצװאונגען םיר האבען נאניזירט,
 אנערהענען צו טרײד אונזער םוז באסעס
 די אין ארבײטער םון רעכטע געװיסע
 פרינ־ דער נעוועז איז ^אס און ישעפער,

 ארבײ־ קײן אפזאגען טארען ניט סון ציפ
 אויך ;אורזאכע .געגיגענדע א אר׳ז טער

 צײט דער אין ארבײט צוםײאען װעגעז
 םאר ארבײם גענוג ניםא איז עס װען

 אויך און שעפער, סאניטארי ;אאעסען
 זאא ױניאן דער םון םארטרעטער א אז

 געוױסע אין שאפ אין ארײנקרטעז קאנען
 ^טעפער די אױב אױסצוגעםינען צײטען
 װע־ סםענדארדס די אױב און ״רײן זײגען

אםגעהיט. רען
 אננעםיהרט איז. דאםאאס סטריײן דער

 איבערגעבענ־ פיעא אזוי סיט געװארען
 דאם אז אפםערװיאיגקײט, אויך און הײט

 םאראינטערעםירט געװעז איז אאנד גאנצע
 פװיעז 35,000 רי פיז סטרײ? דעם אין
אינדוסטרי. דיזער אין

תא־ מײאןערס דרעס און װײםט די
 אנדע־ אאע צו כײשפיעא א נעצײגט בען
 דא איז עס װאו דארט, אז טרײדס רע
 ארכײטער די סוזען װיאען יטטארהער א

תנכט. זײער קרינען
 1אי טריידס אגדערע חאנען דאן זיגט
 גרויסע געהאט איגםערנײ״שאנאא אוגזער

 איז װײסט די געװאוגען. און סטרײקס
 געווען געװעדזנאיך ?ײנעז מײהערס דרעס

 װאס ױניאן יעדער העאםען צו ער^טע די
 םאראאע היאפע, אין נעטיטיגט דך האם
םינאנציעאע. און

 קײז אז דאן םון האט 26 אאקאא
שם סטרײק  באסעס די װײא געהאט, ני
 פון סטרײק דעם נעדענהט נאך האבען
 אײג• מיר חאבעז דערסאר איץ ,1909

 אינ• אונזער אין סטקנדארדס נעפיהרט
 םטרײסס אנמםאם .wv־'nx3 אהן דוםטרי
 אר־ אזי באארד א נעהאט סיר חאבען

עט ביםרײ׳שאז  באארי דיזע .1913 ז
 בא^זםיםעז צו רמכט דאס געחאם חאט

 אנ״ און וױידזמצס שטונדעז, וױ םראגעז,
ru n ,אגרי־ אוגזער וחנן און םסענדארדס 
ט נ  גע־ כױר חאב^ז נעענדינט, זיד תאט מ

 א מםיגדיז, 44 פון טאדערתג א שטעאם
 •ראצצנע 15 טון װייתמעס אין רײ?

 קאםיאײנס אטאנדעז םאר מאמינקת א
 אר״ *ײ| איןװזאנצז צייכ^ אץ

 ציײאן m< כאס דצר סײדען בײנ*ר
ס אח ארב^יםצר ד*ר אז *  גצחנכם. ('

מ חאבען םיר חר ®אדערוננמז ױ

 דורכסוםען, גזמענם ניט האב^ן םיר און
T םיר האבען t אונאאר־ אויןי םאריאזען 

 א םארסײדען צו אום מענמען, טײאחשע
סםרימן.

 םרעך באסעם די האבען דאס אדשטאט
 געהן ניס מעהר וױאען זײ אז געענםםערם,

 זײ און םעטשעז, אוםפארםײאיעע קײן צו
 געגעךפא־ נע׳שטעאט ױניאן דער האבעז

 צורייד םײנען װאאט עס וואס דערונגעז,
 עס װאס צו׳שטאנד זעאבען דעם צו צונעהן

ד אינדוסטרי דער אין עקזיסטירם האט  מ
 דיזען אין ױניאן א נעוועז איז עס פאר

 אר־ די אז געהײסען, וואאם עס םרײד;
 ווערמ־ א וועחון נעמוזט װאאטעז בײטער

 װאר־ צו באסעס, די םיז הענד די אין צײג
 זיך װאאט עס וועז מעפער די םון זײ םען
 אנדערע אאע אפ״עאפעץ און גאוםטעז זײ

 עקזיסטירט עוין האבען וואס םמעגרארדם
בעםאר. פון

 די םון זײט דער םיז האנדאוננ דיזע
 םיט װערען ערקאערט נאר קאן באסעס

 באסעס די אז איז, דאס און זאן, אײן
 און װײסט די צי אויסגעפינען, וױאעז
אן האכעז אדער קענען סײיזערס דרעם  נ
 אויף און סטרײקען. צו םארגעסען גי״שט
 מײסערס דרעס און װײםט די וועאען דעם

 וױיא קורצען, אין גאר ענטםערען דארםען
 אר־ אונזערע אז דענסען, באסעס די אויב

 פא־ זײער פון אפםרעטען װעאען בײטער
 דעם אהן דדשבון דעם זײ מאכען זיציע,

 יעצט נאך איז מאטא אונזער הבית. בעא
 אויב גאר סטרײהס. אהן ארביטרײטאן

 װע־ סטריײן, א האבען װיאען באסעס די
 זיי םײסערס דרעס און װײסט די אעז

 דאס װעאען זײ אז סטרײק, אזא נעבען
 זײן װעאען זײ װי אאננ אזוי נעדענקען

 אא־ אזעאכע וועאען דאן און ביזנעס, אין
 איצט, האט אסאסיאײ*שאן די וױ יערס

 זיך װאגען צו ניט צעהנטען א פארזאגען
 ױניאן, א ברעכען טרײען צו אנפאנגעז

 דער איז נאטען א געפאנט זיך האט װאס
ifבמרחגכדנב ר if U rif קזוסמעס

רעכמע. ארבײטער פאר ארגאניזאציאן
 דער עוײשיינם א׳צוםאא דורך *גראדע

 א אין ״גערעכטיגקײט״ נומער עתשטע^
 מײקערס דרעם אוץ װי־יםט די װען צײט

 מד פאר האםפו^ א אנםיהרען אן הײבען
 טױזענד 35 רי סיר, און רעכטיגחײט,

 די־ װינשען םײקערס, דרעס און װײסט
 חא־ םיר און ערםאאג צײטוגג נײער זער
 חא- מיר וועאעז קורצען איז ״נאר אז פעץ
 ״גערעכ־ װאס דעם מיט ישטאאץ זײן נען

 גערעכ־ די םאר אויםנעטאן האט טיגקײט״
 םײקער דרעס און װײסט די םון טיגקײט

.25 אאיואא ױניאן
, א א ס ן א מ ד ײ ז

.25 אאקאא מענעדז^ער

_______ או^עיע ®»י צרצמזתבסנױםע<
־ ווופנים.' םאחשיעדענע אויןי דער

 םויזענדער אםט^, אױס, ניבען םיר
 צװי־ ארבײם עדימןײ״שאנאא םאר דאאארס

 םעגעז םיר אוץ מעםבערם, אונזערע שע\
 קאאוםס די אין דאס ערװארטעז, זיכער

 נעםינען איסער זיך װעם צײטונג דער םון
 עדיוקײ׳שאנאא אונזער םאר פאאץ גענוג

 זײ אעזער, די באוועגען צו אום קעמםײן
 דער מיט םאראינטערעסירען צו מעהר
 װעם עס חורץ, ארבײם. גיצאיכער זעהר

 פאךאאנג א זיי בײ אױפװעקען העאפען
ביאדונג. כיעהר פאד װיסען, םעהר פאר

 ענםהאאט אינמערנ^אגאא אונזער
 טרײד יעדער םרײדס. םיעאע זיך איז

 אין פראבאעםעז, זײנע זיך האט באזינדער
 רועם ארבײטער יעדער דאס גאויב, איך

 באיואנט בעסער קענעז צײמוננ דער דורך
 אדער ׳זײז פיז םראביעפען די מימ וועחגן
םאך. איהר,

 דאס האף, און איך גאױב נאײכצײטיג
 פאא־ אעזער די וועאען צײמוננ דער דורך

 גע־ דער מיט ווערען באתאנט ♦עםענדינ
 אונ־ פון האפגונגען און ציעאען ישיכטע,

 ױניאז־באוחגנוננ, טרײד אמעריהאנער זער
 אײ־ אמ פעדערײישאן אמעריקען דער םיז

 אדבײטער־אתא- די װי נוט אזוי באר,
 עין• פריהער דא האבען װאס ניזאציאנען

זיסטירט.
״נערעכטינקײט* דאס זיכער, בין איך

 האםנונבען מײנע רעכםםערטיגען װעט
 &נ- דער מיט דאס און ערװארטונגען, און

 םיטגאיעדער, אונזערע פון היאף ראאער
 אונזער דאס ערווארטען, זיכער מען טענ

 דעם דורך װעט ױניאן אינטערנעשאנאא
הינזיכטען. אאג אין ווערען געישםארקט

 * איך װיניש הארצען טיעפעז מײז םיז
 גײסטרײכעז אאננען, א פרעסע אונזער
!אעבען

םונג א ױ אנ ער םון ב  אײן־ אונז
ער ציג טץ, אײנ ענ עדד פר ם־ ױי  ו

קאהן. מ. םאניא
rא אונזער װערט ענדאיך pםאר־ »א 
 אונזער שויז חאבען מיר — װירקאיכט

 צייטונג! װעכענטאיכע אײגעגע
 אײן האבען צו נעוואונשען האבעז םיר ״

 אינטער• דער םון ארױסגעגעבען צײטוננ,
 אויסגא־ אײניגע די אנשטאט נעשאנאא,

 געײארעז ארויסגעגעבצן זײנעז װאס בען,
 מיר װײא — אאקאאס, פאר^יחןנע םון

 סענעץ וועט צײטוגג א*א דאס נאויבעץ,
 נרויסער אונזעי פאראײניגען בעסםען אם

 אי- פאחשפרײם איז װאס מעמבער^יפ,
 און קענעדע. און אמעריקא גאנץ בער

 דאס גאויבען, מיר וױיא דערםאר אױך
 םיוד םעהינער א אונטער צײטונג, אזא

 ציעא, דעם אפ״טפיגאען ױבטיג ײעט רוננ,
בונגעז איז האפנוגגעז די  פון ב^טחן

 װאס מעםכעחשי•, גרױסער אונזער
 אינםער־ נרויסע אונזער צמאםעז שסעלש

ױניאן. נע׳שאגאא
 גרויס, איז אינטערנעמאנאא אוטער

 צאהא; איז סיעל זײנען אא<ואאס איהרע
 איז טיטנאתד^רשאפט גרויסע אוגזער

 םאחשיעדענע ,םיעלע איבער צואווארםעז
ט ד נ v אםםמאא און ^ m\ אםילו ײד זײ 

 אונ־ דויד י אנדעחנ. די ם•© אײנע טט
 א געטאםעז ווערמ צייםוננ אײגעגער זצר

םגא^ער אונזערע פאר סעגאיבחײט  סי
 אנדעח^ די םיט אי^נמ ^גאהענצן צו ?יך

גצםיגען. גיט זץ• זאיאעז ?ײ װאו
 דער םון ארױסנעגצבען צײםונג, א

 בעסטען.בא• אם װעט אמטעתצ^גאא,
 זיד נ»ט עס װאס n סאכען קאגט

 וועט עס ארבימ^ ®יז י^^גגןואט אץ
 דער ®ת אױסטייטמער י^מםטןנר ׳ןיין

 אר- די צװמתז אונרוחינח^ם איצסינאר
 יתט עס *שלכג נאנמר רזר פון סיםאד

 פארמאתו־ די סיטנייעדער n ארטאעחנז
vt&ow> vo איז םאר איצט קומז װאס 

 ארבײטקד n װעאכצ דײד jo^tm ד*ר
ר סאטמעז מ  עקאנאטי״מז אז פאר ל
•אאיט^מן. א אײדאר ̂אגטראא

ד־ יאנאװסהי טײערער מײן
 רואם פרעהאיך זעהר זיך םיהא איך

 די באנריסען צו געאעגגהײט די האב איך
 זמורנאא, נײעם אונזער פון ערשײנונג

 אינטערנײ״עאגאל דער פון ארױסגענעבען
 גײסטיגען דעם אאס אײך, אויך און

צײטוננ. דיזער פון ישפײזער
 נא- אונזערע געאונגען איז ענדאיך

 איבערצײנען צו םארישטעהער ציאנאאע
 און םאראאנגעז די אז מעמבערס, אונזערע
 פון אננעםיהרט וחגרען וועאכע קעםפםע,
 פארישיעדענע די םון מעטבערס אונזערע

 גארםעגט אײדיס דער פון ברענם׳שעס
 אאקאאעז פון נאר ניט זײנען אינדוסטריע,
 װיכטיגקײט גרױס פה גאר כאראקטער,

 גרויםער אונזער סון םעמבערס אאע פאר
קערפעחשאםט.

אך: א נאך באמערקען דא רויא איד ז
 i דעם דורך דאס איבערצ׳ײגט בין איד

 אאע םאר צײמונג אײן פון ארויסגעבעז
 אויסצוארבײ• געאינגען װעט מעםבערס,

 אוג• ם׳אר פאאיסי אײנהײםאיכע אן טען
 געוחןן א׳יז עס װי ניט ױניאץ, גאנצער זער
~¥ יעצט. ביז h

 f** םאר־ נוט מיך זאא סען װיא, איך
 םײן פאאיסי, אײן זאנ, איך ויעץ :מטעהן

ד כיז איך דיקטאטור. קײן ניט, איך  % ז
 אאא װעט ארגאן נײער אונזער דאס כער,
^ און עהראיכע םאר אםען זײן מאא  אנ־׳

 נעהענ״ דורכדעם און חריםיק ^םענדיגע
 יױ״ דער סעםבער׳מיט דעם ברײנגען טער

אמאא. געװען איז עס װי ניט ניאן,
 איםערארימע די אנ^וטרעפט װאס

 פאה- איבריג איז צײםונג, דער פון זײט
 דער וױיא דערגן^ר, •מוט רײדען, צו מיר

 אועצ־ איז צײטונג דער םון רעדאקטאר
 אונזערע םיז אײנער איז וואס כעו/

 אידיט^ך דער אין האבעז םיר װאס טע
 *1 זאא קרעדיט זײז צו וועאם. ארבײטער

 אי- גאנצא די ווען דאס ווערען, געזאגט
 צואט רעם געהאדצוועם האט •רעסע ריש*
 09 או אזױ זמורנאאיזם, געאען דעם םים
 חאפד n םארטוואוגדען ײז1צײטעט איז
 דאך איז בעסערעם, עםוואס םאר נונג
 אידיטער דער פון וױגסעא אײן איז
 ניט איז װאם םאן, א געװעזען סע

ט  און פיבער נעאעז םין געװאחנז כאי
 האט ער וועאמן צײטונג, דצר אין

סײסר צו נעםטעס ?יין םירנ^
 אידי^ת די פון גדפםאס דעם רען
J090PVD נרויסער א נצוחון rut עס און

ײה באנרים איך  י נצנ. א
 אח גאארד דזמאינם פון נאסען איז
מ אז ק איחר װקט גאר ני  דאך יי

 ?יין אויך ותם אײזי נאר דאגןםאר,
 און פיהחנר, - אןגזעחנ םון גער

 ^וחנעחן א םאר פייכתן העאנמן וחנט
ווצאט. בעסץרזר

 דדשאינט פוץ יחןזידצנט
נױ #ײגיאן קאאוקסייקארס

Tru^ translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
Jan. 17, 1919, as required by the Act 
ot Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known aa the "Trading with the 
Enemy Act."

 איג־ םאדערנע קײן ניםא איז עס
 אר״ אן ניט האם יואם אאני/ דוסטריעאע

 .הײן ניםא איז עם באװעגונג. בײטער
 עקםפאואטא־ פון םרײ איז װאס אאגד
 ארבײמער- די וואו און הונגער, און ציע

 צו דעם םון זיך נים העםיפען םאסען
באפרײע;.
 םאחמה, דער פון ענדע דער בײ איצט,

 וועאט דער ם\ן ארבײםער די זיך אײאען
 װאס ראאע, היסטארישע די אנצונעהפען

 אאנד אין רעכט. אאע אױט זײ, קומט
 םעהר און םעהר אאץ װערט אאנד נאך

 איז םראגע ארבײטער די דאס באתאנט,
 וחןט היינער דאס און ; פראנמ הויפט די
 ס^דען אעזען ניט םראגע ארבײטער די
אאײן. ארבײמער די

 ניט דא האט װיאסאן פרעזידענט
 באמערקענס־ א נעהאאטען צוריק אאנג

 סאציאאיסטישען א םאר רעדע װערטע
 םײעבדמער א אין .טוריז, איז עואם

 װערטער ארויסגעזאגט ער האט ^זפראך
 קײן װאס געםיהאען, אױסגעדריקט און

 שפיץ אוים׳ן שטעהט װעאכער אײנער,
 װען ד^ט נאציאז, בורזשיאזער א פון
נעטאן. איז עס

 דער האט — איהר מײנט ״אםשר
 מעם־ די דאס — געזאגט פדעזידעגט

 מעמ־ די און רעגירונג, אײער פון בערס
 װעא־ רעגירונגען, אנדערע די םון בערס

 טראנלד אין תאנפערענ^ צום נעוזען מ
 מאחםה םאכען וואס די זײנען רײך,
 דאס זײנען םיר אבער םריעדען. אדער
ר ניט. ה י ט א י י ס ז א ו ו ״ י  ד

ן ע כ א ג ם ע י ר ן ק ו ־ א ע י ר  ם
n .איצטיגער דער םון םואס דער ן 

 מי־ די אין םארם, אוים׳ן שאאגט װעאט
םאברײזעז.״ די אין און גען

 האט םיאאן שטאדט חנר איז איז
 אביסע־ אםשר נאך אויסגעדריקם זיד ער
:שארםער אע

 גומ םיר ס׳איז דאס גאויב, ...איך״
 גע־ געזעאשאםטאיכע די דאם באװאוסט,

 גרױסער דער אויךי באזירמ איז בײדע
 דאס ;װעאט דער אי; ארבײםער־פאםע

 אענ־ אייניגע םון פאסען ארבײטער די
 זײער דורך ' וועאט, דער • םון דער

 געםײנשאםטאי־ םיוץ כאװאוסטזיניגקײט
 םון טיסם זײער דורך אינטערעסען, כע

 א פיאײכט נעװירקט האבען אייניגקייט,
 אנדערעס, װאם אירגענד װי מעהר סן

 א װעאכדגעדאנה, א םעםטצושטעאען
 נא- א םון ניט איז װאם װעאכדםײגוגג,

 איז װעאכער תאנםינענם, א אדער ציאז,
םענשהײם״. דער םון געדאגה דער

 גע־ געהאאטען זײנען רעדען דיעזע
 םאר ניט און קעניגע םאר ניט װארען

 געהאאטען זײנען זײ ;,דייאאםאטען
 באנײםטערטע גרויםע, םאר געװארען

 גע־ האבען וועאכע ארבײטער־מאסעז,
 םאדד רויטע םיט םאכענדיג הורא שריען

 ארבײטערמאר־ די׳ זינגענדיג און נען
סעאיעזע.

 די װעאכע נעדאנקען, דיןזע און
 ארבײטערמןאאס דעם םון םארסעפיםער

 דאס גיט, םיינען געזאגט, איםער האבען
 אנגעגוםען האם וױאסאן •רעזידענט

 אינטערנא״ דער םון שמאנדיונקט דעם
 דאס ;ארבײםער־באוועגונג ציאנאאער

 איז װיאסאן •רעזידענט אז ניט, םימם
 סא״ אינםערנאציאגאצער אן געווארען
 ביי אז #אנער םײגט דאם ציאאיסט.

 קײן זײן ניט וחגט םריעדעגס־םיש דעם
 ארבײ־ bin װי געדאנק, װיכטיגערער

 ארבײטער׳ס דעם םאראאננמן, םער׳ס
 אידעאאען ארבײטער׳ס דעם חאפנועמן,

 חןװאאוציאנערע ארבײמער׳ס דעם אח
 רע־ דער םון גײסט דער ווויסברוכעז.

 זײ וועט ארבײטערשאםט וואאטירענדער
 שטעהן, אויגען די םאר איכמר דארם

 דארם וועמ חנוואאוציאן םיז גײסט חנר
 דער •יצאץ. הוייט דעם טארנעחסען *

 ארבײ־ חווואאטירענדער דער פון גײסט
 אפ־ כםדר דארט זיד װעם טערשאםט

 םון שסינלע; גרױסע די אין שפעאעז
 םון שיקזאא דעד וואו זאא רײםון דעם
 \וערעץ. באשםיםט דאר«י וועאט דער

 אר־ די וחנן צ׳ייט, זעאכער דמר אין
 אנחו־ דער נאר צאנד אײז םח ײסעי
m•\ איבער• נולײם זײנמן אײראיא

 inrw* דא זײגען םאכט, די צונעהםען
 אר־ קאםי^צװישען דער וואו *צעצער,

 אוים זיך דריקם תאפיםאל און בײט
 אין און א9אײרא אין סטרייקם, דורך

אםעריהא.
 V2 איז אםעריהא אאטײנישע די
 װי אײראפעאיש מעהר געווען איצט

 אזוי זיך האט עס און אםעריקאניש.
 האפיטא־ אונזערע כאטש דאס געםאכם,

 אעג״ יענע אויוי געהוקט ^אבען איסטעז
 גוטער א אאס אויגמן, זשעדנע מים דער

 די זײגען עקספאואטאציע, פאר פאאץ
 די צו געורען באינד םאקטיש ארבײםער

אםעריקא. סאוטה אין םאסירוגגען
 אםערי: האבעז יאהרען םיעאע םאר

 ארײנצו־ נעזוכט קאפיטאאיסםען קאגמר
 גרויסע וועאט־טײא. יענעם אין דריגגען

 דארט האבען ביזנעס־אונטערנעהםונגען
 גאנצע א און ברענטשעס‘ עםאבאירט

 געװארען, אנגעםיהרם איז פראפאגאנדא
 זיד־ די אין ביזנעס די אוועקצונעהםען
 םון פריהער אענדער, אםעריהאנישע

עגגאאנד. םון נאכהער און דײטשאאנד
אוג־ װי װיסען, צו נויטינ איז עם

 איז תאפיטאאיזם אםעריקאנער זער
 אםעריסא, סאוטה אין ארײננעדרונגען

 באדײ־ גרויסע די םארשםעהן צו אום
 ארבײ״ די םון ערװאכונג דער םון טונג
 סטרא־ װאס װעאט־טײא, יענעם אין טער
 אינדוסט־ גרויםער א ײערען צו שעם

קאמפםס־פיאץ. ריעאער
 עס אאנד. קאײן א איז אוראגוױיי

 שטאאטען די װי אזוי׳גרויס באויז איז
י *u יארק נױ ח י ^  ציואטעג׳ ח

 העאםט א באםעאקערונג א סיט גענומעז,
 איז עם ברוקאין. םון די װי גרוים די
 שטארק א מיט אאנד, פראגרעסיװע א

 באוועגונג. ארבײטער ענטװיקעאםער
 אעבע- שםארסע, א דא דארט איז עס

 װעאכע םארטײ, סאציאאיסטישע דינע
 אײנגעשאםט זיך 1911 יאהר אין האט

 טשיימ־ דעם אין םארטרעטערשאםם א
רעפרעזענטאנטען. םיז בער

 אאגעםײנע םון רעזואטאט א אאט
 ארבײ־ יענז< האבען פאחטדדצושטענדע,

 א צו םארבארײט זיר אעצטענס טער
 אעבענס״באדינגונ־ בעםעחנ םאר םטרײק

 הא״ סטרײה דעם םאר פאענער די גען.
 האכען און עגט\ויקעאט שנעא זיך בען

 א םון כאראקטער א אנגענוםען באאד
 הא־ גאנצער דער םםרײה. דזשעגעראא

 די נעווארעז. אפנעשטעאט איז פען
 אעב־ א מאגטװעדא, הויפט־שםאדמ

 באפעאהערונג א םיט שטאדט, האםטע
 דערםיהאט שארןי האט 400,000 םון

 זיך האט רענירונג די און סטרײק דעם
ארײגגעםישט.

רעפוב־ יענער םון פרעזידעגט דער
 םםרײס דער אז ערקאעהרט, האט איק
 םעהר״ ״םרעםדע״, םון ארבײט די איז

 ער סאקסימאאיםטען״; ״רוסישע סטענס
 גע־ ארםעע גאנצע די מאביאיזירם האט

 פשוט זײ האט און ארבײםער די גען
 *פאראוי־ האבען זײ דאם טעראריזירט,

אפגערוםען. סטרײס דעם םיג
 האט ״פרעםדע* םון באשואדיטע די

 דעם פאכט oy האאנג. םאדנעם א
 ניט גאר וואאט הײנעם װי אײנדרוס

 ארבײטער־ די םיהרען צו אײעעםאאען
 אויט אאגד! אײגעז זײן אין באוועגוגג

 רענירונג, און פרעסע בורזשואזער דער
 כדי אאגד אנדער אן אין געהן ער מוז

*םרעםדער״. װערען צו אגגערוםען

n ip אורונוא- אין אויסברוך םאד׳ן 
 ארבײטער-אונ- גרויסע א געוומן איז וױי

 נאך האאם װעאכע קױבא, אין רוהיגהייט
 •רעסע האפיטאאיסטישע די אן. אייצט
 צו םאיכם איהר םאר ה*נים, עס, האאמ

 דער אין אונױהיגהײט די פארשװײגעז
 זיך, םארשטעהט ביז, װעאט ארבײםער

 םארבאאםען צו געאעגענהײט א האט זי
 באשםרעבונ- די מיסרעפרעזענםירען און
 די זי, ניט דאן ארבײטער. די םון גצן

״נײעם״. גערופענע אוד
 אנ־ זיר האט קױבא אין תאמ•^ דמר

 אייזענבאחן־סטרײס. אן םיט נעפאננצן
 באסונזען צי ארויס ?ױגען ארבײטער די

 איז קאםפ^ דצר מאדצרונגעז. געװיסע
 אח פארביטעדסעד אאץ געװארען אבער

 זױנען אױגם אגדערע ארבײסער^םון
 .אה סםרײה, סימפאםיע א אין ארױס

אי•:כםזנט אױסנעש«רײס זיך האם דאס

 אנדערע איבער און האוואנא גאנץ בער
אינזצא־רע*וכאימ. דער םון טייאען

 האבען אײוצנבאהז״ארנײטער די —
 דער םאדערוגגען, זײערע באיןוםען באאד

 עס אנגעגאנגען. דאך אבער איז םםרײח
 אין ענטװיקאען אנגעםאנגען זיך האט

 םאדערונ־ מיט םטרײה, דזשענעראא א
 «אאײ מעהר געװען זײגען וועאכע גען,
 הא־ ארבײםער די עהאנאםיש. װי טיש
 באאד זאא עס םאראאעט, אםשא, בען,

 םי־ גצצײאוננעגער ײעיעז איגמשאםט
 געםאדערט האבען זײ דיענסם. איםער

 איײ ^אנמי געוױסע םון אפשאפונג די
 אזעאכע אײנשאיסענדיג געזעצען, באר״
 ארבײטער׳ס דעם באגרענעצען װאס

םטרײקען. צו רעכט
 אורא־ אין וױ גוט אזוי קױכא, אין
 ארײגגע־ רעגירונג די זיך האט גאװיי,
 םארשריען זײנען סםרײתער די מישם.

 אויםהע־ און ״םרעטדע״ אאס געװארען
 זײ געםםראשעט האט םען און צערס

 אבער םאא דעם אין ארויםצושיקען.
 שפא״ זײן געזאאם ״פרעםרע״ די האבען

 װײזם עס וױ רוסען. סײן ניט — ניער
 ״רוסען״ די םעהר גיט שוין סאעקט אויס,
 הא־ סטרײקערס די צוצושטעאען. אויױ
 רויטער דער אונטער מארשירט בען

 אז געזעהן, האט רעגיערוגג די םאהן.
 אאנעמײנער אן צו םיהרען ותם דאם

 האםען; אין ארבײט דער םון אישטעאונג
 געװען זײנען דאה-ארבייטער די וױיא

 האט זי און סטרײקער, די םיט אײניג
 פריזאךאר־ םיט באנוצם דעריבער, זיך,

 די ארם יוצנמנער, ארנמצ און בײטער
 דויך װערען געשאאגען זאאען ארבײטער

ירעגיערונגס־סקעבער»
 םטרײק דעם אין פאסירונגען מאגכע

 האװא־ אםוזירענד. גאנץ געווען זײנען
 א מיט אינזעא־פארט, םין אזא איז נא

 יערםו־ די קאםעע־אעבען; רוישענדען
 גע־ האבצן דאטען םארפוצטע טירטע,

 געשאא־ זײ םאר האשעעם רײכע די זעהן
 אאײן האבען אײגענטיםער די פען.

 זיי סונדען, זײערע באדיענען געדארםט
 םאכאים. געבעטענע די דעראאנגענדיג

 אויםען. אױםגעהערט האבען קארס די
 הײן געװען ניט איז מאנטאזאס אין

 באאײכטונג. נעז אדער עאעקטרי״שע
 סטרײק דער זיך ארום״האט און ארום

 םון שנעאיגהײט דער מיט םארשפרײט
 האפיטאאיסםישע די װאאדםײער. א

 מאנ־ װיאד. געװארען זײנעז צײטומען
 דעם םאכען געװאאם האבען זײ םון כע

 דאס באטראכטען זײ דאס אײנדרױן,
- שםאס, א אאס  ארויס־ אבער דערבײ ־

 דער־ גוט געװען זײנען זײ אז װײזענדיג
שראקען.

 אריבער־ שוין האבען אבער אנדערע
 געשרא־ האבען זײ םאס. די נעכאפמ

 ק־ובא־ די װאס םאר עפעס, םיט הען
 ראס נעמאיך, םורא, זעהר האבען נער

אםעריקא. םון זיך ארײנםישען
 איז סטראשונאס דער אט זײט און

 קײן אפיאו מעהר איז געװארעז, נעםאכם
 אינ־ דעם םון ארויםגעקוםעז ניט פי*ס

 נײעס־ די סטרײה. דעם װעגען ?עא
 געװא־ אפגעשאאסען םעםט איז צענזור

 געװא־ נעדרוקט זײנען קאאומס רען.
 פראםינענטע פון שםער״ו דעם פכח רעז

 רוזװעאט׳ס טהעאדאר וועגען הובאנער
 ורעגען שורה א ניט אםיאו אבער טויט,

 דארט זזאט װאס זאך, גרעסטער דער
תס םון צושםעלער די פאםירט.  הא״ ני

 דיענען, זײ און poy אז םארשםאנעז בען
 באצאהאען װאס יעניגע די נוט גאנץ

זיי.

 ארבײ־ .די צוזאמענהאגג.םיט אין
 דער פון אענדער די אין ט/ןר־אונרוהען

 בא״ צו גוט איז אמעריהא, אאםײגישער
 םארבינ״ קאפיטאאיםטישע די מראכםען

y iin| אין *yiy .איז, עס ^נתנר 
n א םאיאן למשל, ip שטיypנײעס א 

 דאס דזשױרנאא״, סטריט װאא״ Djn אין
 ■רא־ 20 אויןי רטyגyאpארD זyנראזיאי

ט  אים&ארמיר־ םון זyצאהאוננBא די ^ג
זיײ y^yii די צו םחורות, yט

 םרײגדאיר. אזוי •ונסם איהר צו נצן
 םיץ נאציאן גדצםטזג די םײנט, דאם

 װיא און טובות זוכם אםעריהא סאוטה
די םובות. םיט א*צאהאען  פון נאםור .

 און מצהר אאץ ווערם מובות די אט
ר ה קאנ״ זײנמן דאם םארשכמןנדאיך, מ

tn ro tn r, יוו^פ נאכנענוננען 
K סי<י*מן. ווערט i

 וואת א איז yנטינyארג
 שםאדנ^ חױפם איהר אאנד.

_ באשעאקצרמג א האט אײרמס
 ׳ךן איו שטאדט די טיאיאן, 2

 ועי איהר און קאיימאאיסטיש,
 איז,״די צײםונג ■יטאאיסטישע

ם  דצר איז אאגג דא.ני
אי{ גצוחגן צייטונג רyגyי םון
 וואס רװױyאינט אן איז איז

 צײםוג^ נארטהקאיף׳ס אין גענצבצז
 ןוי :ער זאנט טײםס״ ״אאנדאן

 אונסאת איז װאס^שטיאשטאנד
̂:iy נעוואח[;, בען T געזחנן מיר 

 ניו אונזער דורך ;,nyr צו שםאנד
ypדעם אםיס, ר jp*  ;yo'ni 

 Din אין אטypנםװיy רםyװ וואס
 די רי?א.1אכ» סױטה םיט ל1ח

 (אין דא פאסיחה אויר זvP זאר
 ׳דאס אאײן גאויב איך אאנד)...

 וײ זײן זא^ן סyאשיס טונגס
 אע םון םארשײײטער און רyב

ס ציאן. א ט ד ח י צ א | ב  ד
ו י ל כ ע ז ט י י ו ו ה  n צ

םyד נ א נ יyגyאyא ח עrג  i\ ט
ŷןא״ די ס׳אינטזגחנסירט װאס װײס ר  

אאנד. זײן שון פיםאאיס^ן
 זיך חאט װאס סטרײ?־באותגונג די

 t^ir װאס מאטזןוױדא, אין ןyהויבyאנג
 פון גזװואחנן אונםערדרי?ט ברוטאא

 אוײבער־י שגקא זיד האם רעגירונג, דער
 יאיאאםא דעם נעכא*ם

 t'W שטאדם חנר אין ס.1אײח נאס
 ארבײטצת yכטיגyמ א ראן

^ עס רyאכyװ םון שייץ אוים׳ן
 גרויםקר •in םון רyדyפױטגאי די

_ (די סאסיאאיסטא טידא _  ̂
yםי r (גר די «ארטײyסםy אץ ■ארטײ 

 ד און שטיפמנה צו באצוג איז שטאדט
 סא־, גרייםער רn םיז ג^שטיצט ומנרט

 #וואננודיא״ צײםונג רyציאאיםטיש
אװאנגארד).

שטער רyד  דארט איז אויסברוך ^
P א געווען '^ d אײזעז־ארבײםצר םיז 

 •אד די דם.yארשטD ארוםיגע די אין
 n אטא?ירט האבע^ ראײטyםײ און ^ים

 ג^ױערט האט ישאאכט די סטרײ?ער.
'itn רyד און שטונדען דרײ איבער ^ 

 דער׳חרג׳עם! םינױ — |ynyi איז טאט
אר״ .yטyארװאונדD דרײסיג און  די.

 ך% ןyאyאפצױשט געזוכט זyהאב בײטער
 בעאםטע שטאדט די ן.;ypדםאברוyאײז

 ן,rאsדער צו ניט דאס געזוכט האבען
 ךי — גערךען איז זואטאטyר דער איז

!געווען איז צוג נעקםטער רyד שאאכט.
o דאקס, די אויױ סטרײק א n w א 

סטרײק. ראאyנyדזש
םאברי• די אין רyארבײט די װ^

 n יארום און איז בראזיאיען, אין הען
 מד האבען זשאנײרא, דע ריא שטאדט

 ארום באטיםyבאא yרyזײ םיט ?עפפםט
 באהוכמנן האבען און ב'ערtoyצn אנםאנג

 םאר־• אגריפענט״,-ײאס ^םראטאהאא א
 ארגץםנד *שטונדיגע 56 א זײ רטyדכ

 * וױידזמ• םינימום ג^ױםען א און וואך
 םאר«י* אאץ שון םעהר אבער סהייא.
 _ ^yi» די ״פראטאקאא״ רyד כערט

 ' בא- ווערט עם װי ױניאן. רyד םון נונג
 ״פראטא?אא״ דער איז הויפטעט,

l פראטא?אא דעם םון נאכאהפונג i r n 
אינדוסטריע. גארמענם אײדיעס אונזער

y דאס r 't] אוים- די םון פאנכע 
 תנר שון Dyסטאציyמאגים רטיגעyװ

nyD'ni ,וואט ארבײט^אונרוהינסײם 
 ?אפיםאאיסטישע דאס גאך םאאגט

 אאמײנישןנר דער אין ןyארײנדרינג
 ־*־ ברייט אויםט באוועגונג די אםעריהא. .

 שירונג גמנסמער חנר און ףyטי און
 איד — 1אי דאס אוגםארםײראיך. איז

־•: *' א?ציאן. yדנאציאנאאyט
 פע• אכמריסמן♦ רי האט 1915 אין

i* irn n האר- איאינטצמ אײבאי אװ 
t שון ריא,1אאוח אאם n יוקאםיין >a 

 אײבאר אװ נטyפארטםyד סי?א)
 סויטה די רyאיב yרײז א ןyמאכ

 ו fyiina און רnנyא רyאגpרי
 ארביוי( זײער ידעגען פארט

 ypn n חאס אאוועריא נוננ.
n אויף און n קאגוחנגן

האט 1916 אח מאר
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םםר*ין< H«S*d j*׳
m. נאר,ניט פאסס עס אז איבערחױפט 

 (מען נאצדװאטער ח*. ווי םירטע אזא פאר
 איז גאצדװאםער םר. *ז איבעו/ אונז גיס

 די אין אונשולדיג אינגאנצען איבערחויאט
 דארטען זיינען װאס סוטאטאכעס, אלע

 שצעכ־ א געהאם האט ער ;םארגעת*ממן
 אנגעםאנ־ האט ער ראטדד^עבער). מען
 כא־ עס וױ ארבײמער די באהאנדלען נעז

ײן, דארף  סיט זיך אינטעתןסירט צו״ז
 און ארסיט גענוג זײ גיט אאגע, זײער

 צוױ־ באציהונגען די זיינען איבערחויפם
 גע־ ־ארבײטער די און םירסע שעדדער

 האבען ארבײטער די םענשאיכע. װארעז
 אוחױד זיו האט מען פרײזען, געסעטעאט

 צו- זײנען אלע און ארבײםען געזעצט
פריעדען.

 זײ וזאבען שבת אעצטען :בארױיז א
 נאאדװאטער םר. װאו באנקעם, א געהאט

 םאר־ שעהן *עהר האבען ארבױטער די און
 דארממן האבען רערעס קײן און בראכט

געםעה^מ. ניט אויך
!מזל כײט זײן זאל אאזא,

 האמיאני דדעס בעא מאיער די m איין
 איגםייז! די און ארבײט די ארויס שיקט

 וױ דעם נאך אײדע. ויצען ארבײםער
 צו עגטשא#םעז געדוען איז אםיט דער

 צוגע• פירמע די האט שםעאונג א געהםען
ארבײט. הײן ארױםצושײןעז ניט שםיםט

 דעם וחגנען בעריכםעם זעסאן ברודער
 ערקאערט, ער אוץ קאיפשטײז, םיז שאפ

 ענטשאאסען נעוחנן שױן איז אפיס דער אז
 םיר־ די אכער קאםפראםיס א םאכען צו

 רעקא• ער וױםען. גארניט םון וױא מע
 דער געגען זאא סםריײן א אז םענדירט

 ארבײ• די און ווערען, ערקאערט םירמע
 ארונ• ענםזאגען ?יך וחגאען וואס םער

 גע- ױניאן דער פון ?ײ זאאען טערצוגעהן
ווערען. שטראכען

 געהייי גוט װערט רעקאםענדײשאז די
סען.

 װיסען צו פאראאנגט זיגמאן ברודער
גוםגעהײםען שוין האבען אאקאאען די צו

 מד מיטינג דער װערט דעם םיט
* שלאסען.

 צושריםט א אז באשאאסעז והנרט עס
 און װערען גע׳עיהם אאהאאען די צו זאא

 געהאנדעאט מוין האבען זײ צי אנםרעגען
 בא״ זײער איז װאם און םראגע דער וועגען
שאוס.

 דעם ט^ערםאן דער מאיםט דעם מיט
מיםינס

ל«נגער. ל.

v u m ענמ- זיך חנויער אין 
I ,יעדעז אין דאס און אאנד 
 םיוד דער אונטער מווען אס1
 םאציאאיסטען. די «ח ו

 אונ־ דער אט &דן ראאצטאט
i p« ,תן  איערופען דאס מו

אן״  קאנ־ אײבאר אמעריקען י
 צוזאםענגעקר זיך איז יואס

 אא־ אין צוריה וואכען‘ •אר א
 םעקסיחאני־ חנם בײ וקםעס^

r i. םאר• געװען זײנעז דארט 
n מעקסיקא, םון ארבײטער

סאציו און ניאניוס
יונ ״טרײד

כאוועגוננ״; טײחו
______________________ציאאיזם״.

k האט אעק^ורס סעריע. דיעזע אט׳ 
 אדא^ קאסיםזנ - עדױקיי׳אאנאא אונזערי

 •n ?ײנען םיר םעםמרם. די פאר דטירט
 אוו ״קוםען •יעאען כמםבעײט די m *כעד,

דעדפון; נוץ א פאכעז

 גוםגע־ ווערט קאםיטע דער פון םארלאנג
הײסען.

 םון פמנסערס אויסגעבאיבענע צורײ די
 זיי- זײ אז אינפארםירען םאן און ארבוס

 און סטרייק אין װאכען םיער געװען גען
 בע- וואך אײן םאר געסראגען באױז האבמן
 בענעםיט םעהר םאראאגגען זײ איז נעםיט

* קריגען. צו
 ברידער די אז בא׳טאאםען, װערט עס
 בענע־ װאך אײן נאך פאר מריגען זאאען

 פאע- אנחגרע זוכען זיך זאאעז זײ און פיט
ארבײט: דער צו צער

 ברויז פון ארבײטער די םון האמיטע א
 װי נאך׳דעם אז אינםארמירט בראדערם

 ארבײט דער צו צוריקגעקומען זײנען זײ
 םטרײ? געענדיגטעז װאס נאר דעם םון
 א און ארבײט םאראאנגט האבעז זײ און

 פיר- די זײ האט ארבײט, דער פאר פרײז
 מא־ םיז ארויס געהט זי אז ערקאערט מע

 אין געהט זי און ביזנעס נופעקטיטודינג
אײן. דדעאבינג

 םםרײק א אז םאראאננם קאמימע די
 װערען ערקאערט םירמע דער געגען זאא
 אינסײד אן האבען זאא ברויז מר. אום

 ױ־ אונטער אײםע באשעפטיגען און עאפ
קאנדי^אנס. ניאן

 װערט קאמיםע דער םון םאראאנג דער
גוטגעהײסען.

 ״ה. פון ארבײטער די םון קאםיטע א
 װי דעם נאך אז אינםארסיריען רודינםקי

 געװארען, גןגסעטעאט איז סטרײק זײער
 צו געארדערט װײםער אפיס דער זײ האט

 נאכ־ ניט װיא פירסע די װײא סטו־ײקען,
 םאר- קאמיטע די סעטאפענט. דעם קוםען
 גע־ זײ זאא בענעפים סטרײה אז אאנגט

װערען. צאהאט
 דער אויב א.ז באיטאאסען, ווערט עס
 סטרײ- געהײסען װײטער זײ האט אםיס
בענעםיט. קריגעז זײ־ זאאען ?עז,

האמיטעס. אויפגענומען ווערען עם
 און םעדער םענסי די פון קאםיטע א .

 אינםארםירט, ױניאן װאירקערם םאאוער
 אונםערנעה־ אן םאראנמטאאםען זײ אז

 ארגאני־ ?ענען ׳צו צװעק דעם םיט מונג
 אז פאראאנגעז זײ און טרײד זײער זירען
 אונטעױטטי- זאאא באארד דז^ןאינם חגר
אונטערנעהםונג. זײער צען

צו איבערמףפיקט ווערט פאראאנג דער
קאםיטע. פינאנץ דער

 א. פון ארבײטער די םון קאםיטע א
 פראטעהטיװ דער אז איגםארםירם דיױױם

 פאר־ א צו קומעז צו זיך ענטזאגט אםיס
 װא־ ביז פירפע זײער פיט יטטענדיגוננ

 ניט װעט פרעסער מענעדזשער דער נעז
 דאאאר 25 פיז ^טראף דעם באצאהאעז

 בא- איהם האט 35 אאקאא וועאכען סיט
 צורי.?. צײט אענגערע א פױט יטטראפט

 זאא אםיס דער אז םאראאנגט יואמיטע די
 אראנדזש־ פאכען צו װערען אינסטרואירט

 נעק־ דעם םאר פירםע זײער מיט פענטס
 װאס דערויף אכטענדיג ניט םיזאן סטען
 זיך ענםזאגט מענעדזשער־פרעסער דער

ױניאן. דער םון באיטאיסע די נאכצויןוםען
 װערט קאמיטע דער פון םאראאנג דער

צוריקגעװיזען.
צו*טריפטעז. פארגעאעזען ווערעז עס

 אינ- ברענטש רוסייט־פױאײטער דער
 סאאװאק ערװארד ברודער אז פארמירט

 גע־ ערװעהאט וױיםער אויף זײ בײ איז
 דער ארגאנײזער. און סעחרעטער װאדען

גוטגעהײסען. װערט צױטריםט
 אפיעא די אז פאראאנגט, 35 אאקאא

 םון װערען םארגרעסערט זאא יזאפיטע
 זאא יאקאא דער אום ,7 אױף םעפבערם 5

 אפיעא דער ביי פארטראטען זײן קענען
 בא־ װערט צו^ריםט דעם אין יןאמיטע.

 • בײ יןייסעס מעהרסטע די אז הויפטעט,
 פון קײסעס זײנען קאסיטע אפיעא דער

 עי«־ זײער דענקט דארום און 35 אאקאא
 פאר־ זײן דארפען זײ אז באארד זעיחוטױו
טראטען.
אא־ דעם םון םאראאנג דער װי אזוי

 קאגסטיטוציאנעאע א אן ריהרמ קאא
 בא* װערט באארד, דדשאינט םון םראגע

 אוי- דעם פון פאראאנג דער אז יטאאםען,
 אמםגענומען זאא אאקאא בענדערמאנטען

 עס װעז מיטיננ, נעיוסטען בײם װערען
 דיס־ צו פראיע די צײט מעהר זײן װעט

קוטירען.
 האבען זײ אז אינפארמירט 82 אאקאא

דאאאר. 5 פון טעקם ידעם גוטנעהײסעז
 פענעדדטער דער וױינ״שמײן, ברודער

 םון רעזיגױרט דעפארטמענט, ריםער םון
 א:- װערט רעזיגגײיטאן ױי\ און אפט זיין

גענומען.
באריכט דער פארגענומען װערט עס

נאציאנ
* f אעצטער• םון •אסירונג װיכםיגסנמ די 

 צוױי- אהן איז, אאקאא אונזער אין ^ואד
 םאיר ברודער םיז רעזיכנײשאן די •טעל,

 א אהן נעבאיבען ויינען מיר וױינשטײז.
 סעכד פון ברעז רעכטען איז •^פנעדזשער

פרײזען! <ען
 .צו ניט גאר מיר תאבען נאטיראיך

 םיעאײכט האט ער װײנטזטײן. גרודרע
 אוחןקגעחן. םאר אורזאכען זײנע <עהאט

 ערםאאג גחנסטען דעם איהם וױנשען סיר
 אבער אונטעתעהםונגען. אצע״זײנע איז

 #םראגע די גיט דאך פארענטםערט דאם
 טאגעס- אוים׳ן יעצם אונז בײ איז ותאכע

 בעסער אדער מענעד־זשער, א — ארדנונג
ר. ע׳ ר י.ה ם א געזאגט,
ערנס־ זעהר א איז איצט זײנען םיר

 אונ- םון פראצענט 60 נעגויע אאגע. טער
 װײא ארבײטסאאז, זײנען םעםבערס זערע

 ספרינג• ?ײז גיט מא!בען שעפער ־אונזערע
 זי־ פראצענט 40 איבעוךגע די ^רכײם.

 ארבײ״ ארבײטען ער1א #שעפער אין צען
 אין אאנע די װײא װעניג, גאנץ זײ .סאן

 מען שאעכטע. א איז אאגעמײן אין לאגד
 סא- 6 םיט יאהר, דיצזען אונז ביי *אט

 םזדז׳ז, ברודער צונזננוםען צוריק נאטען
 אונ־ אאע געװאוסט שױן חאט טעאכער

 צוטרוי דעם געהאט און פראבאעםעז ־מחנ
 גע- אונז און םעםבערס, אונזערע אאע ט\ן

ן מ  האט װעאכער כמננעדזשער, נײעם א מ
T t זיך צופאסען נעהםען געדארפט ערשט 
 בא־ זיך און אםים םון ארבײט דער צו

מאנוםעקטשורערס. אונזעחג טיט ^ננען
 אינםאוענזא די געיןומען איז נאכהער

 ארבײט די וױיטער-געשטערט האט *ון
אאגעםײ? און קאנטראא קאםפאײנטס, פון

אונ־ זײנען נאכהער ױניאן־ארבײם.
שענטס ביזנעם זעחנ  געװא־ קראנס אי^
 -4צוײי דער נאכדעם איי^ער, פריחער ־ייןן,

 םיעא זעהר אונז האס דאס איז טער׳
 האם אאעס אז יעצט, נעבראככ^ ןשאושן

Tf האט פעז אײנארדנעז^אז גענוםעז 
 םאר םונדאםענט דעם אעגעז אמעפאגגען

vtsom\ ,ביז- די פרײזען, סעטאען סיזאן 
 הא״ מיר און ׳דא אײדזשענםס;זיינעז גפס
ן  װיע־ זעהן צו חאפען, צו אצנעםאגגעז מ
ו  — טעטיגקײט אטא״איגע די םאא א ת

 מענעדזשער. א אהן געבאיבמן םיר זײנען
 צו־ יעצט דארפעז מיר אז צו, נאך נים

 אונזערע און טדעזשורי אונזער גרײטען
 דזשענע־ מעגאיכען ׳דעם פאר טעםבערם

 לןאאורדאינדוסטריע, דער םון םטרײק ^אא
 װאם אין םארשטעילען זי^ איהר *ענט
גםינעז מיר אאגע א ־שאר יעצט.- זיך ̂ג

װאא־ אוכױטטענדען אנדערע אונטער*
 געגעבען. עצה אז שויז זיך מיר טען

 אעצ- אונז אויח מען האט אײדער ^אנער
עתספעריםענ- צוםיעא אנגעפאננען טענס

 באנדיסען םיר וױאען ערשםען צום
 ארױטגע״ איחר מיט אינטערנעשאנאא די

 מיר אאסאאס. אאע םאר צייטונג א םנך
 ציײ .ידיעזע אז האפען, מיר איז גאױבק

 וועדען ארױסגענעמן װעם וועאכע טוננ,
 אאס און טזקסעס א זײן וועט וועבענטאיך,

 אויוי שםעחז זי וועט *רנאן צענמדאאעד א
 םעםבעדס אאע ענטוױקאען צו וואך דער

 צו אויך און אינטערנעשאנאא םוךדער
 אי^ ס*י אינםערעסמן זײערע סארםײדינען

 םון צײם^ אין סײ םריעחנן, שון צײם
 רע״ די דא אויך באגריסעז םיר האמפף.
 האםען, סיר ־צײטונג. דער פון דאקציע

 צײטוגג די רעדאסטירען װעאען זײ אז
 דער םיז גײסט דעם סיט אײנקאאננ איז

 אז אייד, ח^םעז מיר אינטערנעשאנאי^
 םענ־ די געבעז םאא אאע אונז װעאען זײ

 ער־ צו םאאץ נויםיגען דעם און איכקײט
 טוט עס ײאס סעמבערס אונזערע קאעחרען

 אזא אױף און אאקאא אין זײ בײ זיך
 דער״ און םעםבערס די צוציהען שטײנער

 ־בםיאא און אאסאא זױ״צום נעהנטעחגן
אינטערנעשאנאא. דער צו אויך

 ״גע־ איז צײטונג דער םון נאםען דער
 זאא דאם אז ווינשען, םיר רעכטיגקײם״.״
 אונ״ אז אעבען, אין ווערען םארװירקאיכט

 זײן נאר זאא גײסט און שטרעבונג זער
 האנד־ זאאזט אאײן םיר גערעכטיגקײט.

 זעאכע דאס אויר און גערעכט אען
 םאךאאנ״ —־ צוױיטעז םון.א םאראאנגען

 און באםעס די פון גערעכטיגחייט גען
 רע־ אאקאיל צו,די רעדאלזםאר םון אםיאו

# פארטס.
 ערשיײ דער םיט אז האפעז, אאמיר

 אנ״ זיך װעט צייטונג דיעזער םון נוגג
 םעמבערס די םאר עיאבע נײע א םאננען

װעט זי אזן אמטערנעשאנאא, דער םון

|  אענדער אמעריקאנער ^צמנטראאע רי »
 צואיעב שטאאםען.י סאראײנינטע ™

:m\ םון װי גוט אזוי ריקא, פארטא םון 
 ניט אבער דארט איז אורזאכעז ועוױסע

 די םון םארטחגםערשאםט סױן נעותן
 אין באוועגונגען ארבײטער פמגטינע

I ,אוראגאוױי, ארגענטינע, גראזיאיען 
סערו. און סשיצי

£$r£ נאך אײננערופען װערט אבער איצט 
 נע־ װעט עס װעאכען אוין* קאננרעס, א

 אן שאפען צו פארזוך א ווערען »יטאכט
אינטערנאציאנאא. וומעריקאנער•

 םאחמוז די איז דערםאר גרונד דער .
 צװישען אויםצוברעכען םטראשעט װאס

 מאאיסםען%האם די פערו. און טשיאי
 םאר זץי גרייטעז אםעריסא סאוטה מיז

 מינעראא־ רײכע די איבער א^וריעג,
 אדיקא םון פראװיגצען די אין סעען

 גע־ אפגעריסען זײנען װאס מאקנא, ווון .
 א'ן באאװאטא און פערו פון וזארען
 האט יאהר יענעם זײט .1879 *אחר

 דיפאאפאטישע קײן עקזיסטירט נים
 רעגי־ צוױי די צװישען טארחעאטניסע

ױ ויומען, ע  ארמעען די און טשיאי, און י
 גרײט געץארעז געהאייטען איםער וײגען

אנםאא״ אן אױן• ?
X4 בארײטוננ גרוים םון אבער איוי עס 
m ,ר ע ט י י ב ר א י ד דאס וױסען 

זײערע האבען אענדער צװײ יענע סון

 פאד׳י דעם םיט •רעסעו־ס; מעהר םעז
 סארמך ארבײטסאאזיגקײט די סאענעחנז1

̂ונע. אײער אינדירעקט איהר סערם  םיר א
 וועט פרעסערס, ברידער איהר, אז האםעז
 נעקסטע| אז אזוי בעסט, אײער םרײעז

 אונ״ אז רעפארטעה קענען םיר זאאען םאא
 סאענערו' וחגרט אוימײ ארבײטסאאזע זער

 אוגזזד אאע אױוי או*ר םאדערען םיר
j n ,םון װײסען זײ אויב אז׳ םעםבערס 

 אונגעזעצאיכא״ ארבײםען ײאס אײנינע,
 אוין• און וואך דער םיטעז אין שטונדען

 םעא• גאײר זײ זאאען זוגםאנ, און שבת
 #דאס סטאיענדיג װײא — אםיס אין דען

■חנ• פעהר באשעםטיגען םוזען מען וועט
m . - •סערס t

 צו אאעמען אויו* אײד פאדערעז מיר
 קארר געאע אײער שנמאער װאס בײטעז

 ווערט-איח^ דערםיט וױיא באױער, א אויזי
 פאר״ און ױניאן דער איז גוטשטעהענל

 פיעא אפים דעם םאר און זיך פאר םײד
m■'■ ־ • םראבעא. f

ברעסלאװער, דזש.
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צו־ װאכען אײניגע מיט האבעז מיר
 מא־ געװיסען א װעגען געמעאדעט ריק

 סטערנבערג, נאפען םיט׳ן נופעקטשורער
 שא*. זײן אויפגצכעבעך האס װעאכער

 הא- מיר אז געשריבעז, ראן האבען מיר
 סטערנמנרג םר. אז םארדאכט, א בען

שאפ. זײן עםענען װיעדער װעט
 נע- געמאכט דאן זײנען געװעהנאיך

 די װעאמי דורך אראנזשםענטס, װארען
 זײערע םאראארעז גיט האבעז ארבייטער
 גאראנ־ זײ האט םירםע די דזשאבס.

 וואו שאס, אנדער אן אין יאעצער טירט
 װאך. אעצטע ביז געארבייט .האבען זײ

 שוין זײ ארבײטען אבער װאך הײנטיגע
סטערנבערנ. ם. בײ צוריק

 די װײא װאס? פאר איהר װײסט
!שאפ דעם געעםענם צוריק האט םירםע

 םיר יעצט. אארײט איז אאעס אאזא,
 סר. םאר ענטשואדיגען באיויז וויאען

 בא־ אעצטען אונוער אין״ סטערנבערג.
 אויס- אונז איז שאפ דיעזען וועגען ריכט

 םטערנ• טר. װעגען רעדען צו געהוםען
 איהם האבען םיר און םארמענעז, בעריצ׳ס

 דא־ םויזענד 50 או־ום איז אפגעשאצט
T צײגט אאר. t .סםעמ- מר. אז ארויס 
 אונז אױף נעדואס םאראיבעצ האט בערג
 גע• םיר ר»אבען װאהרשױנאיך דעם. םאר
 אין םארמעגען ײן1 אונטעדשאצען םוזט
 בעםען אאזא, דאאאר. טויזענד 50 ארום
 םארגינען מיר ענטשואדיגרנג. איהם מיר
 די הארצען. גאנזגען םיט׳ן איהם עס

 אז איז װיאען, ,מיר װאס זאך, אײנציגע
 זײנע צו באציהען םרײנדאיך זיר זאא ער

 זאאען זײ אז זעהן, טאקע איז אדבײטער
אעבען. אנשםענדיגען אן טאכען

אנואר,

 טען11 דעם נאכמיםאנ, שבת אעצטען
 ״הי- א נאך םארגעהוםען איז יאנואר,

 אין סיטואציע לןאאוק דער ווענען רינג״
פארגעקנ־ איז מיטינג דער קאיװאאנד.

 םיר אז^־־־אז צוועקען אונזערע דיענען
 בא- צו אורזאכען קײן האבעז ניט װעאען

 דער םון םון אױםגעמנן דאס דױערעז
פאסט״. ״נײער

ם סעיגזזעלס צושריפטען.וױ אפנעבראמנן. ני
 35 אאקאא פון באארד עהזעקוטױו די

 דירעקטארס אװ באארד די אז פאראאנגט
 װא־ ביז צײט װאךי אײן געבען זײ זאא
 מענ- א צושטעאען קענעז װעאעז זיי נעז

 1׳געזאגמ װערט צושריפט דעם אין שען.
 ערװאר- בעראנדסקי ברודער וױ אזוי אז

 האספי- םון ארויסצצוקופען יעצט טעט
 װײא םארצונ, דעם קריגען ער דארף טאא,

 דער אין געווארען געדרעפטעט איז ער
 דעם םאר נעארבײט האס ער ווען צײט

אםיס.
 בא־ װערט לאקאא־ פון פאראאנג דער
וױאיגט.

'« רעפארט. מענעדזשער׳ם
 אז באריכטעט, פינקעאשטײן ברודער

 ארונטער־ האט האמפ. סחוירט ױנײטעד די
 מא- םהוירט איהרע םון אײנעם געשיקט

 רע־ איז ארונטערגעשיקםער דער כערם.
*געװארען. אינסטײםעט

 גע- נעווארען ערקאערם איז סםרײה א
 נאטאימב און ראםאפארטא םירמע דער גען

 ארויסגעצײגט זיך האט עס װי דעם נאך
 םירמע די װאם ריארגאניזײשאן דעם אז

 גוט אין געװען ניט איז געמאכט האט
 פון באםרײען צו זיך אום נאר ״םעיט׳/
I אײט. ױניאן אקטיװע
 איז האכשטײז צואיס םרן שאפ דער
 שע- ערגסטע די פון אײנער געװען אימער

 צו שאפ דעם נעאונגען איז אפיס דעם פער.
 י װע־ קאנדישאנס ױניאן װאו ארג^ניזירען

שאפ. אין הערשען אז יעצט פון אעז
 סטרײה דער אז בעריכטעט מעץ ברודער

 קאמםא־ קאאוס פרודענשיעא דער נענען
 דעם נאךי געװארען געסעטעאט איז ני

 דאאאר 150 געגעבען האט פירםע די װי
 װעאען האנדישאנס ױניאן אז סעהױריטי

שאפ. אין הערשען
 האט נאזינא און בעק םיז פ׳ירמע די

 נאך פינישערס צוױי די ריענםטײטעט
 דער פון האםיגעסטאפט שאפ דער וױ דעם

ארבײם.
 איו* םירמע דער גענען סטרײח •דער •

 נאך געײארען נעסעטעאט איז בראדערס
 100 גענעבעז האט םירםע די װי דעם

 ײעאען פרײזעז דאס סעקױריטי דאאאר
 אדזשאס- פרײז דורך ווערען געסעטעאט

טערס.
 ארונ־ האט גאאדײאסער םירמע די

 םינישערין איטאאיענישע אן טערנעשיקט
 גע- ריענםטײטעט איז אעצטע די און

׳״• װארעץ.
ארונטעמע־ האם קאהן א. פירמע די
r אײזיק םינישער דעם שײןט r w, וױיא 

 דער שאפ. פון איװעזעגד געאען איז ער
 נע- ריענסטייטעט איז אדונטערגעשיקטער

ווארען.
 האט בראדערס שיוארץ םירםע די

 דער פרענק. אפרייטאר ארונםערגעשיסס
געװארען. אמ,ריענסםײטעם ברודער 1

 ראזענסאן, מײדזשאר םאר ׳אסס'ן באר
 וואם רעםעריס, אװ באארד די םון אײנער

 רעגיע״ די םון געװארען אפאינטעד איז
 דעם סעטאען צו װאשינגטאן אין רונג

 קאיוואאנד, אין סטרײק מאכער קאאוס
זומער. אעצטען

 םאר- געװען דארט ױניאךאיז אונזער
 און שאעזינגער פרעזידענט דורך טראםעז

 םון ארנאנײזער אונזער פערעאשםײז, מ.
 גע• צואיעב קאיװאאנד. אין טרײד קאאוה
 ױניאן די האט זאכען טעכנישע וױםע

 און אויער א מיט אהין קומען געדארפט
 באװאוםטען דעם גענומען האט ױניאן די

ססויער. ד. מאקס אדװא<ןאט
 זײנען בתים בעאי קאױואאנדער די

 מאריס מר. דורך םארטראטען געווען
םר• אאיער אסאסיאײשאן דעם און באעה

 ארגאני־ זײ האבען באװאוסט, איו עס ^
OTt אמערייוא־ אאטינא דעם-״סענטרא 

j א  צענ־ צאטײניש־אמעריקאנער א — ״ן
 צענטער דעם םון טשערמאן דער סער.

M■ דזשײ. אאבערטא פרינטער, ץניאן א *יז
 צװײ די םון ארבײטער די און טאנטעס,

m: װאריםסטע, ׳די אן האאטעז מנדער 
 די און באציהומען. |;אױעדאיכסטע

; x אײ םון שו״ז אונטער׳ן נאציאגען, צוױי 
S5 געהאט האבען סאאידאריטעט, גײסער ׳ 

םיטינגען. אםטע זיך &^אוױשען
J פארשיעדענע וױאעז אבער איצט 

S עקסםאואטי״ װעאט דער אין ״נאציאנען 
און. אריקא םון םעאדער טיגעראא די חנן

 צוױי די אז פאנגען דעריבער סאיןםא. ^
 ארומ־ רױדער זיך ואוצאוגנ *אציאנען 'ו;

 עס זיי. םון באזיץ דעם וועגען *מוײגען
 אײן םאר אינטערעסע גרױסער םון איז—״

 באזיצען צו צוױיםער דער אדער נאציאן
 זײ בעת רײכטיטער, נאטיראיכע ךיעזע

M נא־ אנאנדער םון עקספאואטירם ווערען 
S דעריבער זיך. באצאהאט דאס #^יאן 

שאא־ צו פערו און טשיאי זיך גרײטען
11' Vi] פאר באױז כבוד, פאד ניט — זיך 
M קאנצע־ םארקױפען צו •ריװיאעניע דער 

רױב. םאר׳ן — סיאנעז
 אר־ דעד פאר סיגנאא דער איז דאס

 סאציאאיסטען די באװענונג. ־גײטער’5"
 פאר־ צו סיטיננען גרויסע א& ^חאצטען ^

 םון בעכער און מאחטה. די טײדען
 סאציאאיסטישע די װאס #איז *לז ■

אײננערו־ האט ארגענטינע םון •ארטײ
 אײרעס בונעס א*ן לןאנװענשאן א סען §1

 סאוטה די אין סאציאאיסטען אאע סח
 די ען1פארמײ צו אענדער אסעריקאנער

 די מאכען צו שטארקער און מצחםה
 די צוױשען בדידעראיכקײט םון ינאנדען

; |  .אט־ דעם םון זייט דער פון ארבײטער ;י|
ים. צאנטישען

 פאראי- שױן איז עאעסשאן־צײט די י
 דעם ערסאעתרען םיר בעםאר און ׳בער

 אב- אז זאגען, מיר װיאען רעזואטאס.
 קײן געוועזעז ניט איז אונז בײ װאהא

 הא״ אםיסערס הוי&ט די קאםפײן; הײסער
 םונדעסטװע- געמער, הײז געהאט ניט בען
 אונ- םון צאחא גרויסע א זיך האבען גען-

 ׳װאוס אין באטהײאיגט מעםבערס זערע
 ךורכגע• איז געפיאדער, אהן ׳היץ אהן און

 אנ־ שטיאער,* גרויסער, א געװארען פיהרט
עאעקשאן. ^טטענדיגער

 געװא- ערװעהאט זײנען פאאגעגרע
:יאהר נעקסטען פאר רעז

 געוחנן איםער איז און 23 לאקאי ױניאז
̂ן- זײן אין םעםגער אנגעזעהענער אן  צ

ײניאן. נאנצער דער אין אױך װי צאמאא,
 רעװאלו- קל^ווקמאכער דער נאך פון

 וױינשטײן ברודער האט 1910 אין ציע
 לואאוקםא- דער אין אםט אן געהאאטען

 אי^ ביזנעס אאס םריהער ױניאן, כער
 דיסטריחט• מאס נאכדעם און דזשענט

 גע• אאננ צײט א איז ער טענעדזשער.
 סקוירט דעפ םון םענעדזשער דער װען
 זומער אעצטען דעםארטםענט״ דרעם און

 פענע- די געװארען אוםגעביטען ז״נען
 דעם פון אםיסעס אײניגע אין דזשערס

 איז וױינשטײן און באארד דזשאינט
 פענעדזשער אאס נעװארען אפאינטעט

 װעא- פון דעםארטטענט, ריפער דעם םון
רעדגנירט. איצס האט ער אפיס כען

 דזשאינט פון מיטינג אעצטען בײם
 פאר- א געװארען־ געםאכט איז באארד

 צוריקצואוױיזען.. רעזיגנײשאן זײן שאאנ
 ערקאערט, אבער האט וױינשםײן ברודער

 אױס־ גאר־גיט האט ער אבװאהא דאם
 אבער ער האט ױניאן, דער געגען צוזעצעז

 פאראא־ צו אטס דעם באשאאסען פעסט
 בעס־ זיינע אױסדריקעגדיג דערביי #זען
״ ױניאן. דער צו װינשע טע

 ברודער .םון עריזאעהרונג דער נאך
 אגגע• רעזיגנאציאן זײן איז װייגשטײן,

געװאדען. נומען

טען23 דעם דאנערשטאג,
טענעדזשעד, ;הענדעאמאן פרעזירענט,  םיטינג. ספעשעא א האבען מיר װעאען

 א אפגעבען װעט םינאנססעקרעטער דער
 יאהר. אעצטען פאר׳ן רעפארט

אלע! קומט
סעח. דזעללער, דזש.

 עקזעקוטױו איינשטיםיג; ברעסי״אװער,
מאשקא- אאנגער, :םעמבערס באארד
 יזימבאראװסקי, אעווין, םיאים וױטץ,

 אראנס^י, װײסניאן, זינאער, װעפרדסקי,
 בײ קאראאינסקי, האהן, סעם טײכפאן,

 בערקאוױטץ, אובאװסהי, נ. נעאהײזען,
םריזער. מ. םיאװערשטײן,

געװע־ איז עס גרױסארטיג װי און
 איז גרויסארטע אזוי עאעקשאן, די זען

 די פון אינסטאאײשאן די געװעזען אויך
 מען האט רעדעס די פון בעאפטע.

 ערװעוזאטע אאע םון אז ׳ז<הן געקענט
 אר• טאן צו ערװארטעט װערט בעאסטע

בײט.
 אין גאיק וױנשען זײ װיאען םיר
 אין אויך און אונטערנעמונגען זץערע
 דענקעז זײ ,וועאכע פאאיםיס, זײעואג

 אונז םארדריסם עס דורכצוםיהרען.
 דורכ־ זײנעז װאס פאר, א 5אויו א^לו

 עסזע־ דער צו װאהא דער אין געפאלען
 ווע- זײ אז אבעלד גאױבען מיר קוםיװע.־

 זײן און אונז מיט סשטעהן יעדענםאל צען
יוױאן. דער אין איזטױו

 בא־ האט באארד עקןעקוטיװ רי זינד •
 םעקשאן די ריאראנזשירען צו שאאסען

 םעפבערס די זאא םען אז אזוי מיטינגעז,
 מיטיננ, סעקשאן בײם אעקטשורס געבען
 גײסם. נײער א גאר אנגעםאנ^ען זיך האט

 צו יצצט פארגעניגען א װירקאיך איז עס
 םענשען װי זעהן אין מיטינג א צו קוםען

 שטונדען דרײ אדער צװיי פארברעננען
 םראנעס םרעגען אעקטשור, א הערען אין
 עס םראגען. איעראײ דיסהוטירען ,און
 אעצ- דער סוחסעס א נעװען •אויך איז

 האט ראזענבאאט דר. װאו מיטיננ, טער
 און ״ארגאניזאציאן װעגען געאעלוטשורט

 שטיא נעווען איז עס דיםאמאניזאציאן."
 האם אויםמעדקזאם זעהר און רווזינ און
 נע- דורשט מיט כמעט װארט יערעם םען

שאוננען.
 םאאנעס זײן װעאען םעםאס נעקסטע

אין ױניאנ^זם טרײר םון ראאע *די דע:

 שויז האבען מיר װי יעצט, אאגע די
 פאר ערנסט צו איז ערסאעוזרט, אױבען

f l מענע־ ע י י נ מיט ^נהספערימענטען 
 מאכער. ריםער אונזערע פאד דזשערס »;

 אזוי ניט יעצט םיר דארפען וויבערהויפם
 א דארםען מיר װי טענעדזשער, א פיעצ .
 טיט זיך זאא װעאכער מאן, א טיחחנר, |
 ארײנ- נשםה זײן םיז םײער גאנצען׳ דעם1 ׳

 צוזאמענ־ און ארבײט דער איז װארפען
 און זיך ארום מאכער ריםער די ^צײבען

 באגייס־ אמאאיגע ז״י ארײנבאאזען זײי *ין
אאסאא. פאר׳ן טערתג

ר מי ־ ד  דער אז זיכער, דעריבער זײנען ^|
 װע־ םיהרער זײנע און באארד דושאינט

 אויסגערעכענטע אאע די אײנזעןזן
 ניט נאר ניט אונז װעאען *ון טונסמען ;
 א- ע ה ט י מ אונז װעאען נאר שטעױען, -

m םעגשען בעסטען דעם קריגען צו 
 מאכער ריםער די װעמען אויף אונז, ן»ור

 זיייער אנצוטרויען צןםרידען ךין ^זחולעו
 באפעם־ און םארשטארקונג די שיקזאא, ~

םריע־ פאר סײ אאקאא, אונזער פון *^שינתג
1,unr קריעג םעגאיכע! דעם םאר סײ און 
בעאי־בתים. אונזערע סיט 1

 םרײד און שאפ־טשעדלײט צו
 ׳1קלאור אלע םון האטיטעם

!ױםער־שעפער און סקױרט
 צו ניט אויפגעםאדערט זײט איהר
 איר־ אדער דוםאיקײםס אויף ארבײטעץ

 ספרינג־ארבײט אנדערע װעאכע גענד
 איהר אײדער סיזאן, נעלוסטען םאר׳ן
 בע־ די םיט דעם װעגען דורך זיך רעדט
ױניאן. אוגזער םון אמטע

 מאכעךאירגענד אײך גיט םען אויב
 םארדעכטיגט איהר װאס ארבײט, װעאכע

 איהר זײט ספרינג־ארבײט, איז דאס אז
 דעם װענען פעאדען צו גאײך געבעטען

ױניאן. דער םון אםיס אין
 עקזאםינירען םוזען שאם־טשעראײט

 ארבײטער, אאע םון ױניאן-ביכאעך׳ די
 קאטערס, — שאפ, אין ארבײטען װאם

 בא־ איז עקזאםינערס ׳באטאנר,אאכיײ?ערס
אײנגעשאאסען. גראדערס’

 גע־ ארבײט די מוז שאפ יעדען אין
 און ל«אטער ױניאן א םון װערען שניטען

 םון װערע; געמאכט מוזען באטאנהאאס
מאכער. באטאנהאא ױגיאז א

 געסעטעאט ניט טארען פלײזען קײנע
 דעם אהן פרײדקאםיטע קײן םון װערען
 דיםט• פון םענעדזשער דעם םון װיסען
ױניאז. דער םון אפיס ריהט

 ױני־ א אדאפטירט האט ױניאן די
 װע־ פרײזען װען איז םרײז-איסט. םארם

 אויםגעשריבען זײ מוזען נעסעטעאט רען
 װאם םרײז-איםט, ױניאן דעם אויןי װערען

אננענוםען. אםיציעא האט ױניאן די
 באארר, דזשאינט םון נאבןפן אין

זיעגםאן, מארים
םענערזשער. דזשעמראל

 א. פון אדבײטער די פון האםיטע א
 שײזט די׳פירמע אז אינפארםירט סײםאן
 אינסײד די און ארבײט גאנצע די ארויס

 פאר־ קאמיטע די אעדיג. זיצען ארבײטער
 םאר װערען געטאן זאא עפעס אז אאנגם

ארבײטער. אינסייד די
 I מענעדזשער םון ערקאערט עס,װערט

 גע- אי* קאםםאײן א אז אםיס דעם פון
 און אםאסיאײשאן דער צו געװארעז שיקט

ערװארטעט. ורערט ענטםער אן
 םון ארכײטער די םון קאמיטע א

 װי־ צו פאראאנגט כאײער און פאאסטער
 מאשין בײסטענ דעד םון קײס די צי סען
 װאס און געװארען אדשאםטעד שוין איז

רעזואטאטען. די זיינען
 אײפ- פון ארבײטער די םון חאםיםע א

 דער אז פאראאנגט ראזענבערג און ציג
 צו זײ ווערען אינסטרואירט זאא אםיס
 װערט עס וױ יזאםיטע. פרײז א געבען

 ניט פירמע די קען אםיס׳ םון ערקאערט
 זי װאנעז ביז האמיטע פרײז סײן קריגען

 םון פאדערוגנען אאע נאבקומען ניט וועט
ױניאן. דער

 ווערט קאמיטע דער פון םאראאננ דער
צורײןגעײיזען.

 פון סטרײקערס די םון קאםיטע א .
 שטארקע- א או פאראאנגט יןאמינסהי, י.

 נע־ סטרײה זײער אין זאל שטעאונג רע
 באהויימעט טאםיטע די ווערען. נוםעז

 שאפ דרעס א נעעםענט תאט םירםע די אז
 גע- וחנחנן חורט אח דעוײנער איחר .פאר

דער ספעשעאם. און םעמ^ןאס אאע מאכט

 אפ- אאזא איז הירינג דיעזע באקומען.
 םאראאננ רעם אויו* געװארעז נעהאאטען

 בע^-פיי די פאדערענדיג ױניאן, דער פון
 האבען װעאכע ארבייטער, יעניגע די פאר
P • באיןומען. ניט נאך דאס

 גאײכצײטיג שױן אזי היריננ דער בײ
 װעגען פראגע די געװארען אױפגעהויבעז

 קאאוק־טרײד דעם אין עםאבאירוננ דער
 . *1אוי םאשינערי• א םון קאיװאאנד פון

 מוז^ן װאס סכסוכים די אויסצונאײכען
 % צוױשען ענטשטעהן צײט צו צײט םון
 % די אין בתים בעאי די און ארבײטער די

H•:־ ׳ . שעפער.
 דעם אויף האט ראזענסאן םײדזשאר

 אײנער האפקינס, דר. דאס נעענטםערם,
 רעםערים, אװ בארד רעניערוגנס דער םון

 םון עטאבעאירונג די האנד זײן איז האם
 i אבער איז הא&קינס דר. מאשינערי. אזא

 ? אויוי קאן אה םארנומעז שםארק איצט
 ער .צײט. נוימיגע די אפג^בען ניט דעם

 m געטאן װעט דאס אז אבער, םארזיכערט,
מעגאיך. וױ גיך אזוי ווערען
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 דרעס־ און װײסט דער פון
.25 לאקאל װניאה מאכער

 מעמ־ אאע צו זיך װענרען מיר
 בא־ װאס ױניאן, אוגזער םון בערס
 הא־ ארן זינגען צום שטימעץ זיצען

 שטיםען זײערע םאראאננ א בען
 און ענטוױקאען, און אױםצוביאדען

 נע• עס װי זינגען אױסאערנען זיך
 זיר ורענרעט זײ צו — זײן, צו הער
 םארשאאג א מיט כאר ױניטי דער
 ױניטי רעם אן אנצושאיסען זיך

 רער אונטער זיר געםיגט כאר.
 אונ־ פערזענאיכער און אויםזיכט
 םון עליאט. ל. מים םון טערריכט

 לערנען, םיעל איהר חאנט כאר רעם
 ,גארניטםארלירען. און נעוױנען פיעל

 יעחגן ריהוירםעלם כאר ױגיטי
 אומער אין נאבםימאג, 1.30 שבת,

 jk 314 ,40 ס. פ. צענטער, מניטי
סטריט. טע20

טי־נ ױכ ר ו א ע ם ר ע ט ע ר ק ע  און ס
ס ר ע ש ז ד ע נ ע ע םון מ ר ע ז נ או

ם 3 ל א ^ ל .. _
א טיר 3 ד ^ ל ױ  צו מאכען באסאנט ן
 אלע םון מעבעדזשערס און סעחרעסערמ די

 יארק גױ םון צאקאצס, |)אנםערנעשאנאצ
 די ד#ס קאנםרי, דער םה וזי נוט )אױ

 אין טעםיגהײט דער יועגען נאספסצן
 האבען װילען זײ װ*ס צוןמאלס,

tm rtv i מו״ נוםער, לױםענדען דעם אין 
 שפע־ ניט רעדאקציע אין חן>בען מיר וען

י  בא״ זעצבע דאם דיענםטאנ. וױ מ
Tt^on*i סארעסיאנחגנטען, אויןי *ױך

װײםער. אזוי אח ודחאיימריימר
f ,אכסמנספאא

ע ״ קצי ײט׳״ רעסו 7גערעכםיגק

 אט אםת. גוט. אלעם גוט ענדע
 םים טראבעל םיעל געהאט םיר :ען

 האי םיר גאלדװאטער. ה. םירםע
 אנגעשרײ שױן שאפ דיעזען ווענען
 ען6ךאר האבען מיר פעה. גאגצע

 אוז סטדײהס מעהר יאהר צעצטען אט
 םיר װיםיעל ועאגיזײש^ז־םארזוכען,

 שעפענ^ אנדערע 60 אין• געהאט מז
 םרעגמ יעצם! אגעי וםענגענוםען.

 הלואי גוט. איז עס ניט. נאר ן
 דער וױ ־ינאכדעם יאד.ר! צאנגע ו־

 געװא- געסעטעלט אי? םםרײס טער
ט ^  נעענדערט. אלעס דארםעז דך ו

 :ואכען צװיי אײנגעועהן האם *דטק1
וזאםון צו נ^ט זיך באצאהלט ov וז



ר j עקחמזסיװ רמאנעדאל מ n q
פדמז־ דער צו *יבערממןן ts דדיםענס,

א בײדע פון בערישיפ  מד יײ*א סא^
j- <ױינ״שאפםאיכעז f n r a

 ! בײ האומ^יד ציי$ו אזחממד דאד איז
ז -  ! ארגאײ. צר באמעגונג א אנמנפאננען ^

 ■ קוםענדע רי אמ־• ־ םאך אומאד גי*ר*ז
כצ *מז,1ם#נ מי  גינסםמ זמהד דיינען) ו
אומוניזא־ פון קאסאײן א םיהרען1אנצ

־ לל ־• ״ זױאן.
i n  i ״׳ יאי1ב אדנועחנ םיט אגר׳ימנם

 *ץ זוםער נעהסםען עזגדמםזיך בתיט
י  פאדע- שכועאען צד ױך קאייזכט ייוײאן י

 חידיקאלע א םאכזון וחנ׳לען וואם רחגגען
i ־ * איץ ענדעייונג n ום ״ אינדוסטרי. ־* 

a m א זיין אויך םיר וױאען אגוי״סענס 
a ir* ארנזערזו ײענזיטאר ױניאן די און 

 װי קעםפפמז, אזױ פונתם אינטמו־עםען
ארבײטען. אנתןרע אאע פאר

 איז אאינאל, אונזער פון םיםעג א בײ
 צו־ איןוםיגער m נעװאדעז אכען1באשפ
 כדר אז ,r* עס ׳יויככױג וױ אוץ שאנר
 סוםעג־ די םאר פארבו־יײםעט זײן זאאמן

װע • פאסירונגען. דע  םעם• אונמרע^קטי
 אאס נעמאםען םוײװױליג האמןן בעדס

 960 םון סומע א ױניאן דער פאר האואה
 50 צו דאלאר, 25 צו נעבענדיג דאלאר,
 געגעבען האט 1אײנ* װ. ז. א. דאאאר

 הו־ די אין זאא דערםים אום דאאאר, 300
 אז װערעז אנגעםיהרמ מאנאםען םמנדע

yr*nwp, הא־ צו ארבייט, אינבמנסיװע 
און באנראדערם עקזאמינעד־ם, בעןיאלע
ארנאנױירט. בױשאערס

 האבען םימינג אעצטען אונזער בײ
 מקנעדדשער אונזצר אאס אנגעשםצלס כױר

rk י. ם. ברחתר m, בא־ איז וחנאכער 
 מאן ױניאן אקמיוחנר אאכתר אלס וואוסם

 איז ערסמוהחנג זײז אז האםצן, בױר און
 -iy צו ומאפצן פיעא אונז וועם ארבײט,

 עקזאםינערם די אז ציעל, אונחנר רײכען
 גרויסער דער םיז טײא י* ווערען זא^נן

 זא• אוז סשאחה טגיאן אינטערנײמןאנעא
 זעאבע די גמניסען אײט, ױגיאן אאס אען,

 אגדע- אאע וױ רעכטע און •רױױאעניען
 אין ארבײטמן ײעאפע ׳<ץגז ײניאז תנ

איגדוסמייןג דער^זעאבער
 בא- םיר וױאעץ געאעגענמײמ דער בײ
 איג־ אוגזער םון ןנחמײנען דאס גריסען

 גערענטיג- צײטיגג, שורני״טאנאא.
 פיר חודאהטאר, דעם אײך״ וױ קײט׳״,
w,ז m פיעא אונז צויטוע.װעם דיעזע 

 טרײד אונזער ׳ ארגאגיזירען צו ומ^םען
 תאגדי־ רי םארבקסערען צו תאםיאיט,

 סא־ צו און םזוקבערק אזנזערע פון שאנט
ן זאא ל*&*ל אונזער אז כען,  אײנער ו̂י

 אונזער איז ישמערען גאענןמנדע פו^־די
.י . ןוניאץ. איגטערנע^ואגאא

 ׳ ‘^רום, םריינדציכען מים
 בושאערס און גאגראו־זערם אקזאמינערס,

V ,, \82 אאהאא ױניאן,
.םעגעדדשער. .r ז י י ש א י. מ.

 דער פון באארד דזשאונט פון
 טאבערס םקױרמ און הלאוק

ייוניאן ;י
 םון באארד דדשאינט םון נאםעז אין *

 יארק, נױ פון ױניאן לאאדחטאבער דעד
 םון ערמײנוגנ די -גאגריסען איך וױא

 ״גערעכ- די ארגאן א^עמיינעם אונזער
; םיגקײט״.

 אונזערע םון פאראײניגוננ דער מיט
 צײםונ־ באאדד דזשאינט איז אאהאאע

 נײע א אנםאנגען אונז בײ זיך וועט נעז,
 נײםט שמארהערער א אח םעטיגקײט

 לזערישען װעט צוםרוי און אחדות פון
, אוגז. צװ״פען
 איז עס אז #זײן מודה זיך םוזען כדר

 שײדען צו זיך שװער געורעןיןעהר אונז
 פאסט״, ״נײער דער צײםונג, אונזזןר םיט

 צו.וועאכען קוואא דער געווען א*ז וועאכע
 זוכען געאאםען איז קראוקפאכער דער
 דער וועגען ענםםער אן און אמת דעם

< פאסירונג. יענער אדער
 צו געװען זײנעז װאס דעאענאםען די

 עס װאס װײסען קאנװעדשאן אעצטער דער
 םאיארימעט א פיז שטעאומ די געווען איז

 די ווען באארד, דזישאינט םון דעאעגאטען
 צײטומענ אאע פאראײניגעז פון םראגע

 אױםגעקו־ איז צײטונג גרויסער אײן אין
 שטע־ און םײנונגען אונזערע װאס םען.
 דער אין געװען האבען ניט זאאען אונג

 הא־ דעאעגאטען מאיאריטעט די םראגע,*
 אינטערנע״שאנאא ״אײן ב^אאסען בעז

 אונטער זיך װארםען םיר און צײטונג״
 צוםרי־ גרעסטער דער מיט באשאוס דעם

דענהײט.
 צו אםיסערס, איגםערנײ^אנאא די
 צ^יטוננ, אונזער איבער גיבען מיר וחנםען
 האבען מיר וועטען צו מענשען זײנעז

 פאר^טעהען זײ צוטרױ. גרעסטען דעם
 ײי און טרײד קאאוקם פון *ראבאמגמון די

 אזױ זאא ארגאן נײער דער אז שםרעבען
 די וועגען סאאױןםאכער באאײכטעןגדעם

 װי נוט אזוי טרייד, זײז פון •ראבאעםעז
געםאן. עס האט פאסט״ דיי״נײע

 םיר וױאען געאענענהײט דיעזער• בײ
 יא- ש. רעדאהטאר אונזער באגריםען

 ארבײ- אידישיע אאע *װעםען צר נאװסקי
 אײנגעשאא- קאאוקםאכער די און םער,
 עס צוטרוי. גרעסטען דעם האבעך סען,

 ש. םריעד װאס װירחאיך, ־ אונז פרעהט
 פון רעדאקטאר דער זײן װעט־ יאנאײסקי

 קאאוק די אז האפען, מיר איגאן. אונזער
 אעזען צו פאדםעהאען ױט וועאעך םאכער

 ׳װעאען זײ ײעאכער איז צײמוננ, נײע די
 זי-ערע אױף ענטםערס געםינען נאר ניט

 אױך װעאען ױי נאר &ראבאעסען אײגענע
פראבאעםעז די אויח ענטםערס געפינען

 ־אפיציעאער* דער ״גערעכטיגקײט/ דער
 ורעא- אינטערנמאנאא* אונזער םון ארגאן

 £jn אין אייסגעפעהאט יעצמ ביז חאם כע
מנלאן. גרויסער אונוער פון אעבעז

 צו־ גאיקאיפען דעם אויך באגריס איך
 קרי־ צו ?עאוננען איז.ארנז עס וואס ׳םאא
 ‘רמדאקסאר, אאס יאגארוסקי םרײנד נען
 םעהיגער דער אונמער אז האן״, איך און

 אוכ״ װעט יאנאװסקי פרײנד םון םיהרוננ
 וועג• און אעהרער לער ווערעז צײטונג זער

 נאר* ױניאן, אונזער םאר נאר ני״שט װײזער
 ארבײםער־באוחד נאנצער דעד םאר אױך
אטעריקא. איז גובג

װאנדער, העררי •
.23 אאקאא פענעדז״שער .

 קאאר ניס כדזי דינען זאך *ייז אמ
 מד JsrMWsn סקקרעסאר״ם דעם פדן

n :מײיבם r u האס׳ 80 צאקאא טיז צד 
 דעד- איז באמסנאךדארוקי מװ^אם גים

 *יחי דאכו^אוינמעממז דײ האבען פאר
צי«ם.״ אוםבאשטיםסע אן

 ארגד דמעאבע m ,3 אאקאא דעגקם
מ עדעפאפי אויך װנאען פענםמן•  f זײן ני

 דיימינן קאנאץ ז*י וואס *דינצמע ׳ראס
 אאקאצ ®ז אדסיניסםתײםאן די אז איז,
v בײסען% םאייײכם ױך וועם 80 r i n 

 אחגונמנ־ די אז זאנען, אבער מיר רױאען
 מל ארױסנעבדאכמ זײנען װעיאכע סען

 נוי פערזענאיס^ תית נים זיינען װארעז,
 רחר מעמבערס די םיז אויסררוק ידער

 אא־ און בריים נאנץ איז פראנע די סען1
ira באזמראכען ^זייסינ n in.

 4אי פאראאנג אתזער אזױ, ןױ •אזזי
«t צוזאסעגדױ זאא אינםערנײמאנאא די 

 מליכ־ זעהן און עקזעקדםװס בײדע נתז
 סיד װעאעז אזוי טר װײא םראנע, די צמן

 אמזארא פת םאגדאט דעם ,דורכפיהיעז
■פעמבערס.

ji , ן א ש ס צ י סעקרעםאה ח

 צייט םאבאמען 18 אעצט* די פאר
jruruui pow| כױיס־ גצײען ארבץסער 

m m פאר אדבײס כךמ באשתפמינט i n 
רסי/  ארבײטען אויף גןגפראנא די אח יו

r i ס זעחר גאוחגן ךי  האבזא עם און ג
 בא־ געקראנעז אינדוטטרי ־אונזער

ד עםאיכע ממג4יאעמג ג ע ^ו  ארבײטער, [
 באדיג־ נארםאאע ן^1אונ װאאטען וחגלכצ
 בא^עפ־ הײן קריגעז גע?עגמ גיט טמען
טנג  אץ דאן ןןעןדםםרי. אונזער אין פי

 הא♦ גאמירציך, פריחוןו) רעד נזמומען
T t געעגדיננ^ ארבײט די

 איצט קוםט זעאבסספאד״טטענדאיך
 אונרוהיג־ און צורוךןגונג גרױסע ־א סאר
אויך איז ןורגײטעד4די צוױעען הייט

געװא•
 וםדייה **ןאא

יאהד דעם ין

אי מ ס ר[ ע  אי נז
 אעצמז־נרזיסז

קאאוקםאכער ףי

t פיגייאער אר,4אפ^« k האט פרעסעון 
 ׳בע־ ךי גענאסען אאגנ יאהרעז םאר שױן

געיןםפפמ האט און ױגיאן א פיז נעןי^ס
ײפעאמען »  גע־ קעצען צו קאמפף ^ןןון

 וױי־ י1אוי בענעםיטס זעאבע n ניסען
 באגרא־ עקזאפינרעס^ די האבען םער,
onn אנגעפאנגעז ערישט. בושאערס און 

 נעגױ < אוז ישאאח םון זיך אויסטיפוגען
 טרויעריגעיאאג/ג זײער באטראנטען פען

 א געיועז װירקאיך איז אאגע זײער
 זיך זאא עס האבענדינזװער גיט 4טרויװיגן

 געארבײם זײ האבעז אננעהנמגן, יזײ םאר
in* אאנגע ;rac װײדזשעס קאײנעיפאד 

 .1910 בעםאר מאכער קאאוק די װי —
 מים אנגעםאגגען זיך האבען ׳עכירות די
 מים געענדיגט ןיך און וואך א דאאאר 12
 בעילי בעסטע• סאפע די םאר דאאאר 18

ט #באם דער האט ד^רצו מצאטת.  -yp ני
pאיז זיך נענדיג nעוJnאפריײ איבערן 5ז 

 ער םאעגם ׳חגפער1 און פיניישער ׳טער
ם ׳זײן אויסאאזעז  אונאד- ארעםען צום מ
 װעא- בושלער, און ע?זאםינער גאגיזירםעז

 יפכירדת קאעגאימן די םאר האט ער מזץ
 װאאם ער װי סיזאן, אין אםnבאהא<
 — סאעק אין און אײב-׳שקאאף, א געווען

נאם. אין ^ורױסנעווארםמז
 הא- ,1916 םון סטרײה גענעראא אין

 באגרא־ אח בושאער עתזאפױגערם, די בען
 װעהחמד אבער , םיםגעםטרייקט.

גע־ יג:באוואוסםזינ האט האארחפאכער דער
 האט .P3»ynn>p עסעחנג פאד קעספסם ■

ױיי געסטרייקם, עיןזאמינער דעד  ױין ו
 צו עראויפט נים איהם האם געוױפען

o םארראםען n .ער ;יזאםפו*. גרויםעז 
 אײגזנ־ זײן װאפ אבער.באדויערט* האט

 פאר- ניט' •סטרױ?. דזרכ׳ז װעט• אאגע גע
 *רזםט)דײ?ט' כאממ װײא װערען, בעסערט

 ?וניאז, קײן גים אבער ער האט אייך,
 פאחכמ־ פאדערעז איהם םאר זאא וועאכע

אאג^♦ זײז םאר סערונגען
 האט צחפםאנד:אונגאי^כער דיזצר
 אא- אונז^ר םון געבורס דער צו געבראכט

q 2 32 קאא n191 אויגוסם, םעזB| אין 
 וױ פונקט ױניאן, אונזער איז אנםאננ
 םוןיבאױו בא׳פמאנמן ׳ס1יוניא אנדערע

 אנ- װער^ן וחנאמנ םענ^עז, הײפעאזן א
 אנ- האבעז זײ אװאגגארד. רn נערו^מן

 אוץ אנמרקעגומ, פאו קאםיףי א כעפיהרם
סיס נעײארעז באגענענם אוםעטום זיינען

i צװײפעא. אה גאײכני׳לםינמײט py n- 
 אײנ־ צײםעז אאטע םון זײגעז זאמינערס

 אז — װיגעאע ^אעכםע א איז נקװיגם
 מען ניט ווצאכע םאראײםע, גאר זײגען זײ

צז ק מי ^ני ע ס p ׳ in* .אב־ 'אויגאניזיחה) 
 דיזמאבע זײ זיינען אמא׳ן, ויאהא*»איז• ו
ארבײםער.) אנווןןע די וױ •ראאצנמורי׳עף י

״גערעכטעלךט״ דער צו
 ציײ דיזער פון ערישיינונג דער מיט

 נעפיהא דער דאס מיר, ערווארטעז טוגג
ײט״ םון ק ^כטיג  צו אנםאננען •זאא ״ג

^ צײטונג ־in איז נאר ניט הערשען  א
i איבמױ נאר ױניאן, אונזמר אין n גאנ־ 

.וועאט. צער
 און צײטונג נײע ליי בגריסען םיר
 װאס ו־אס, ןyיםיאy זאא זי דאס װינשען,

 אויםגעגענדיג ערװארטעט, האבען םיר
 און צײטונגען פריהעריגע אונזערע אאע

 גרויסען, אײן אין זײ םארשםעאצענדיג
 זnypשטארnפא צו — ארנאן סעכטינעז

 ברײ Dn ארויסרוםען• און ױניאן אונזער
 אינטזורנײמא־ אן םון געםיהא דעראיכען

קערפעחשאפט. נאא
ק»פלאוױטש, םיליפ

באארד• דזיש. טרעזש.

 געווען נים םאא יתײן אי{ יאהר פון אײם
 נאר-" אונטעך אפיאו #ארבײם צוםיעא מייז

 נאמיראיך, גאנץ איז עס צײםען. םאאע
m יyעם ערגער. זײז יאלע די זאא צט 

 זאא טרײד דער אז האםען, צו אבער א;ו
 זײן צו הוכמז שיעסער אדער פריהער

 נצ־ וחותן אמפאזןס1< נאנג. גארסאלען
 גע׳פיקט ורעדען סײאס^יטע און םאכט

 אויםזיכםעז אאע איז ראײ/ דער אויף
 אנםאנגען זיך וחןם ארבײט אז דא,

 נאהענ־ דער אין אינדוםטרי אונזער אין
צוקוגםט. טער

געםאהר. קאאפערײשאן די
 אז ערווארטען, געקענט האבען םיר

o נאך n װעט רעגירונגס־ארבייט די ײי 
m אפגעסטאפט ini) פער׳טי־ זיך װעאען 

y :n טונpעאy yלעמyנטyארויסרוקען ז
 ^תאאאערײ״ עפענ^ א\ן גארעם רי
 שאיקעם, קאנטראהםינג און *אנס״

 סוועםינג םון איבאען זײערע אלע םיט
 םיט גרײנגעז זײ צרוו/#ױאס אלעראײ און
 זעה^ן פױר איז איגתסטרי^ דער אין ויך

pnr ו^ר• דערםון. פטגים ערישטע״ די 
 אדמיניסז נײע .די אאס ישריט, אחפטער
 געגען* איז גענומען, גאןיך האט סרײ׳שאז

p פון אפקע6ץ ,״קאאפערימזא)׳ די y rn־ 
 איז פאפקע דיזע גאאדבערג* און סא{

 רזר און סםרייס געװארעךואין אר?אערט
 די 1וואנע ביז סעםלעז, ניט וועט אפיס

 ײע־ אויםגעגעבען װעט .קאאפערײ׳שאן״
 דארם ײעאען האנדי^אנס ױגיאן און ראן

jn אײנגעפיהרט im ,
 םיי זyוױא נעאזמאנהייט דיזער בײ

 האי• װאס די םאמן^־אאע ואימםערחזאם
 א•־ ^סאיקערס״ די םח םאראויןי אין בען

 זיך םראנעז און דאילאר אפאר נעסײפם
ם םיט אדום  א עםענעז צו גלדאנ? ה

 זאאען זײ אז עאפ?ע, ״קאאיעריי^טאן״
T t איבמראעגען מאל אײז איז טויזענד 
n״t אינוחןקקען זאלען זײ צי y ק  אפנ

n אין דא^אר פאר מפארטע n. ױנ־ די 
 נצוםיה; ענםשאאסעז4 אכסאאוט איז יאץ
m סארםעז אזעאכע ;1געג$ז קאםפף א 

a םווענספאפקעס n םון פאנטעא
I לואאפעדאץיאץ. זאנעגאנטע

גע־ איז צוריק װאכען אײנ־גע מיט
תן  די פון ױניאז. אונזער אין עאעקישאז ו

עז ט א ט א  קעג־ איז עאעק^אנס די פון ^
^ דער (ft סיג או ם pflj וו אקטעחןז ת

ברידער צו ברודער 8 ®מ
 םמי חאבען פדייד ®ין גאפיחל א םיס

o בײ אגווצזענדק אלע n באזובסאן נוס 
 יוגיאן ^אוקסאכזנר םה מיםינג ספעשצא

 אױםםד םד. באלםײ^אד, ,4 גום- לאקאא
 די אאלאדיסםענכמז רוײפעלדע םיט נוםעז

8P»>m צו אן םאנגט dp אז — ב^ורדו p 
ם  וחןכענסאינע א ,1919 יאנואר ם*ן15 ח

 J א. אינםערניימאגאל וײ םון צײטתג
 אזוי איצס אונז פאר איז וועאכע י., וג

• v נויםי^
 jmcw< גרויסעז א תאפפ^ א וואוײם

 ׳*טאר# טים איזנצד, יײ אאמ, סיר ײעאצז
 אמאר ן v ז ו פ i iirocnp םאדאײנממע

 Tfp צוקדנםם גאחעפמר רn אק ,נעהכמן
w ״םכה נײער חור r^r.« בתורוד כתובח 
.ן א *%זש ר ם ס נ א P י ר — . . tn 
 םארםײכמאמ יוילען קאפיםאציסםעז די ־ד-

 ׳ וױ וײקאנססראיזעאז, ורארט דאס
 -mb כצזען ייעאצז סירי און זיך... <ועט

 — ווארם םאדעתעם tan אם סייכמיעז
^ז א םי ס אג ק  פראציד אוגזער אײס — רי

 באנוײוי^ יצוואארציאבערעז םארישעז
 אינםעדנײ־ אונזצר זאא בעזpא אאגנ ׳.<

1 !מאנאא
 וױרדינ! ׳אונזערע זאלינן אןבעז לזוננ

מ איבערגעבענע א ע ;־ז־• - :• 1 ב
 װ׳זמגס־ נייע אונמר זאל לעבעז לאנג •

מ! ?יכע םו c ציי
L ,ו ו » ס » נ ד. א. ז :ד

 »י״^ אײנציגער דער איז ג נ י ר ד ע ט ײ ב ר א ר ע ד
י זיײ םאר םאנ־יטארױם אײגענעם אן האט אם1ו ארדען, דישער

P ־ מעמבערם. קאנםאמפטיװ נע
* •

ר ע ר ד ע ט י י ב ר ג א נ י איזניטבלױזאןארדעו<| ר
אדבייטעוג־ן דעד אין צענטער געזעלשאפטליכער א אויך נאר

9 לאקאל פון באגױסוננ
ר: וזערר איעבע א ט ? א ^

 אאקאא, מיץ םון נאםען דעם אין
 שיס י., װ. ג. א. א. 9 נום. אאתאא םינישער

ד  חארצאיכע איעםענס אונזזור אײך אי
i צו ברכה n אר- אונזער פון עחשײנוננ 

״גערעכטיגיוײט.״ די גאן,
^גערעכסיגקײט״ *די אז האפען מיר

 גאר ניט גערעכם זײן צו םא^טעהץ װעט
 נאר אאגעכיײ^ א־ז האאס ארבײטער צום

 צו גערעכט ז״ן צו זעתן אױך װעט זי
^, אאהאי יעדען נ אזו  צו־ איבערהויפט ב

אאקאא.-. אונזער
װעא־ ױגיאן אינטעדנײישאנאא אונזער

 אזוי יאהרען רזמטע די דך האס כע
 צוױי- איהרע אז צובאייחט נרױס און ׳שעהץ

 װײטסטע די אין צױשפי^יט דזאבעז״זיך גען
 הא- וױרקאיך דאיף אאנד, פון װינקעאעך

 אזױ באדײטוגג, גרויס פון צײטוננ א בען
 ״גע־ אונזער אז סאר:זיך ,שטעאען מיר װי

זײן. װעט רעבטינח״יט״
 און הענד די נרײכען אייזא זיך יאם־ר’

 פוץ אידעאא דעם פאר ארבײטען צהאפען
 דעם םאר אעבעז בעסער א־ן ישעהנער א

 ארבײטער די און בכאא האאס ארב־יטער
בפרט. פאך אונזער פון

̂וקאא פון עקז. דער באר ,9 א
. r i r n ,האלםערן

סעה. מענדעדש.

גאוועגונג

^וועסטעה־ארגאניזאציאנעז זײערע׳ םון•־״ ג*®■
ײ פ ס ױ ײ  קעםפפער, אאטען דעם וױנישעץ כױרל

 אאעס םאר אונערםידאיך קעפפפט װאס•
 ערפאלנ אז נאבעא, און ״שעהן א־ז וואס

 ער אז האפען מ־ר און ארבײט, זײן אין
 בא־ עאסיתנג ארנאניזאציאנס יעדע וועט

אופן. אונפארטײאײשען אן אויױ האגדאעז
 םטעף, דעם באנריסען אױך וױאען םיר

 מענע־ ביזנעס דעם און אגגעשטעאטע
 אעצמער דער איבערמאן. עאאים דדשער

 געאעכעגהײטעז םיעאע־ כ״ ישוין האט
 םעהיגער א זעהר א זײן צו ארויסגעוױזען

 דיעזען אין אויך אז האםען אאםיר םענש.
ערפאאנ. אז מאכעז ער וושט אםט

״נערעכםיגקײט.״ די זאא אעבען אאנג
סעק• ר, ע ג נ א א . א

 ױגיפד דעם פון פראגראם
 T3 דדיטען צענםער״ם

תנגםסעזאן
 דרעםםא- איץ וױיסם דער פון

אן, כער .25 למקאל ײני

 ״גע־ דער פון ער^ײגוגג דערי מיט
ם״ ײ ק ג טי  ג. א. א. די אויף מי׳שט ^

נ^ןשיכטע. איהר אין באאט נײע א י. װ.
i־ ה^ס׳״זד וײגענטאיך4*‘ n געדאנק 
חן פיז צענטדאאיזאציע דיעזער פון  אמזן

 מיט טרײד־אאהאאליצייםועען.אעעםאגגען
 הא־ איבערהויפט .צוריס. צײט yאאננ א

 חאענעתע די Dn 1אי גענויטעם זיך בען
 די נעהאט האבען׳נים וועאכע א^קאאם,

 זײעז^ צו ;איגערצוגעמן כעגאיכקײפ
 זײערע p* געשעהענל^שען אאע םעמבערס

 אויפיזאע־ טיםיגע דיי אויך אח טרײרס
̂ ארבײט.'.. רונגס

 אעטעתיי־ .די פיד באגהיסעז דאררם
 דעם אויך און אױםםו איהר פיט ^**נאא

יאנאור ש. םייינד רעדאקם^ור, פזןהיגעז

™r ־־ t ד r ’ ׳ "T J ז ־ ־־ ' ־ ענכדשאא־ באניײסט^יםע, ח״ים^רע די
ענםױישס ג*כו אכלאיי זײנקן סענשמף:טענע

פארם- *'*רבײס11'יו1 האבען »ח געײאמז
אי־ צו געאונגמז זײ איז עס ביז נעזעצט

i בערצײגען n *אז אינמערנ^אנאי
םײא א זי״ז צויב$*!^בםינק זײנעז 1מי

i *4ץ ̂ון jn̂זי קאארקאאבע! םעו?1לגאנ
̂חדןימ״ ײ’או| ׳ש ונאט א\נז.איז האבען ז ם̂ו

Wואי6! <1917 ׳i r f אי״ס ס^יארטער א
I ■ 7 ־ '* .'82 ^יואצ

 &ננע' יאז זיר#האנ£ אלבען יער;נ א ־ 1
^ 1אונזע pk םאגגלן י  םיט- .hywK יױנ

o c K n n ^ j נעװאקסעז איז A אײגיגע 
 ̂עע־ צאהי? געװיסע א איז און ט1הונדע

iys צו באדײטעגד געאונגעז אוגז איז 
j ^דוחנצונויהרןןז אס שכידות די .העכער 

fc ~ * ישטונ^ן. ׳ױטאן
 אונז האבע*. 35 און 17 אאקאאס י»

i דײץ־ n געהאלםעז.ז םיעא צײט iy i 
ivoCny^: אין nyuiK י-1ק צנ קעפפפע 

ם pipoy? בען " אנ ^ אג  lyapr; די p* ה
i n !צװייטע: l nמאכען זײ !ואס מיט 
 מא־ 9 געהאאטעז און ארייגגענוםען אונז

ײע! גאטעז ^ז  אונז געבענדיג אפיס, אי
בעסוחוטאיכקײםען. אאע

 צטyזp־טנ,םא כעכ האבען אןגי, אט
! ביז קאספוי* ־,אונזע! ע ט צ ע א  באם־ ^
 בא- to*rv װעאבע קאגװעטש^ן, טאגער,

^ זאאע; ן.םיר שאאסעז, ע  םײא א װ
o םון n שאינט iy פון 11באא ת i ?קאאו

^ ׳ כ א o און ױניאן, ם w n נעװאחח איז

1 ו לאק. ̂וגיאן מאבער קלאוק
 בא־ צו פאתןעיגעך דאס נעהם איך
 11אי צו אינטעמע^^נאא אונזע! גר־םען

 1אונזע םון עדישײגונג דער ׳םיט ׳טוב ױכ
, ״נעחגכטיגיױיט׳/ י1 ׳גאן1א אלעמענס

̂יד ה$שען 1בױ כאט־ש  צײטונג די נ
 חאם עס צו ניט, וױיסען און געזעדיז, ג־ט
 דדש. דעי םון ייאקאצ אאס אונז, 1פא זיך,

 ״נײע י1 אױפ״^בעז געאויענם באא־־ד,
 yony די םון עס ׳שײנט דאך ם^טט׳/
 גע״ נעםאכם ישויץ זײנען װעאכע ישױטע

iy 1פא עז1װא i םיז ט1געכו i n 
 און ארף1 צײטוננ די אז !עכטינחײט׳/

םאאג.1ע אן זײז הוז
 א שײיבען געװאאט אויך ט4ווא איך
 אאנע־ אין אאקאא אונזעד פח !עפארט

 אאזען 1בעסע דאס װעי איך 1נא כײין,
^ 1פא א :  ײאאט איך געאעגענהײט. 1א

 אז זײז, טודיע יא זאך אײן נעזואאט 1אבײ
i װעאכע טעניה, ד־ n אינטשמײישאנאא 

 פאד געחאס אטאא אונז צו האט אפיס
 ״1י1פא1אינקא אן געײעז זײגען ס״ר װאס
 1טי געפאצען. יעצט זיינען ראיןא״, טער

 פון באישאום עם1 אײסיעפאליט האבען
 א״ניגע מיט און קאנװע^אן לעצטער דער

 אױםגעטד ם^טעא איז י?1צו זyםיטיננ
אציע.1פא1אינ?א אונזזנ! ןnײאyנ בען

 די יסען1באג 1מי װיצען אעצט צו איז
 וױג״ און בכצצ ס1םעםבע אאע איז אינט.

עג '#lמאpדאn נײעם אונזע! אויך מען  נ
 אונ- נײעו־ זיח אח םאאנ1ע יאגאװםקי,

נתתעהםוע.
גו־יס, מיט

rpy. 11 אאסאי י1באא, > װ מ א  גי
י ! ע , ה י ק ס ד א ר םע^ נ

 לעזןךקרייז אזן דראםאםײשער•
(איבםעז)

 אננזי^ו1בעאאע- סאדאם
n r; ,8.30 דאנעתשטאג . ^ ו א

• פון אסעאצונג און װערם די י  י
| םעראםור ;

'’ אאנין׳ ־ • ■ I•' ־י ־
דיםקוםיע) אין pציpy(א
; אווענד. 8.39 פרײטא^ יעדען

 פ־על-יעהןינע! אונזע! איז מנדליך
i כױט געװ^ען. קליכט1וױ1פא טרוים n 

 •1פא איז עכם*גרױיט"1״נע םון ע^שײגונג
 םון בעזnעט 1אונזע ען1נעײא ליכטplוױ

y iro די האט װאס עפמס, נאך יאהרען 
 אויסגעפעהלט שבי*ר? אזױ צײט גאנצע

ױניאן. אנאלryנlאינטע 1אונזע pא
צײט.געפיהלט, נאנצע י1 'האבעז מיר *
 א אויס פעהלס ױניאן אונזע! אין אז

 אונזעד ורעאכען דיח־ ארגאן, 1אלע1צענט
 איהי ען1אקלאכײ1ם זאל נעקאנאל1אינטע

n ,טאסגע־ זײן זאאען וועלכע פאאיסיס 
i מיט לאקאלם אאע פאו־ בענד n גא:ץ 

אונזערער. םעסבערשיפ גרױסע!
 ײעכענט• א פון אתיםנעבען dpi מיט

 נע-1איגטע 1אונזע יגט1ה צײטונג 1ציכע
 די,הענד, אין ?ואפע וויכטינע א שאנאל

nאתז ?עמיםען. צו װעלכער סיט y 
ם ר מ ם  ממעחן1םא צו ;yjiŷ וועלען מ

p i r n אזוי אבלעםען,1ײד־פ1ט אײגענע 
 באוועגונג. 1בײטע1א גאנצע די וױ טט

ד םוז דאס  אין סײ גומען צום אפתם^ זי
 צום א!בײםער pאי םת גאציחונגעז די

ד אויםהאלטען אין סײ איז צזױיטעז  מ
»n w די אין קאנדישאנם ipiPD. 
J , פון עחשײנ^ב די דאחם באגריס איך

, עלטער דער אץ ארײננעגומען װערען מעמבערם
? - יאהר. 45 ביו 18 םון
װעל* אוי־ןש פעלז דער איז באװעגונג דיארבײטער

 נעבױט זועט צורןונפט דעד פץ טעטפעל דער כען
• װערעו•

םעלזען. ,די שון אײנער ז1א ריננ אדבײטער דער

כ ױ א ר , ה י פ א ײ ־ ז מ ם נ י ן נ ײ , ס ו ע ב ט ע מ

מן אעצטען אין  גיט פאסם״ גייע״ 1נו
i n !א 3 לא&אל םזן סעקרעטע rm p; 

 אי־ פאתז^גדלונגעז די וועגען. איבעתנלי?
iy בער i 3 לאתאא םון אמאלנאסײשאן 
lyon^ya i 30 אאקאא און n ואגט. 

Dn ,האמנן !ײ״#אז.י שרײבענת? אמת 
מן1אפגעב  נזים םאתזאנדאונגען אלצ א
 ביי־ אז ׳אםת אױך איז dp 30 אאקאל

n אכם1ארוישמב האבעז צחײם n r n 
i איבעד אתוסענםעז בעסטמ n ,פויאנע 

 נעחאנט גים זיף האט ;pd ^אכעד 1איבע
* , . אײנםאחשמענדמ*;,

 אונ־ «ן 1איעע רחמ אז גאויבעז, מיר
 אנגענוםען וואלם פארשלעגע ח־־ײ וערע

p וואלם געווארעז, w אייגײ1פא וײ תצם 
p :נעםליר םאקט, א געווען גונג n w n v 
 ט1ארגוםענםי זאל שטר־ייס־פדאנע די אז

n r i; פאד i n אםאל״ אעםעתיישאנאא 
 דאס זאלען זײ m און קאמיי״ס גאםײשאן
די איבעמצבען k צוױיכמנב^ שאיכםעז;

םעגץ אדן גיםנאסמיק
חמויג^ ם. אוסי

נאבכדםאג. 1.30 שבת, .
: װניטיכאר

D ל. םיס i^y,
n r; ^נאכםיטא^ 130 שבר

in n p i: ,האצאארן, דאוײחאי 
 —גײדן איז דאיײדאוױץ

 &$סחבױ איז דינסמאנ מאנםאנ,
אוחננד. 715

אנפאננעז פאר עננליש
קלאםעז 4 העבער, און

װענדען דך אױםקינפטע נ§ר

 יױיםנעירואװםע אצםע, זיינ«ן «ײ פיז
 רייזנ- רי םין רייהעז די א״ן םאלראטען

ױניאן. םיײןערם קאוט
m o , ך א ם ד י ר 4םעי ס

םעד יוגיטי חנר ם מנ מ ם «יד מ
jBO ttt&DjK 314 ,40.0 -■

j  m2 Z -m



דעפאזיטארם
ס א ז ד י , א ר ע ס י ן א ע װ ע י ױ נ ס י ל א ן פ ו פ

ע ג י ל ד נ ה ן מ ע ו ע נ א י ל י ן ם ו ע א ם נ מ נ י ם א ו ס פ ע נ ז י ם נ י י ס ל ע מ ע ן װ ע נ ע ם ר ע ם פ ם ע ר ט ש ן ב י  ױ א
ע ם ר ע ר נ ו ן ה ע נ א י ל י ר ם א ל א ו ד ע נ א ד ה י ו ז ע ס א ל ש מ נ ס א ל א

ס ו ע ד ל א ה ו ה ע רש ע ז ע י ד
ן ו ס א א ל ד א ט י פ א ן ס ו ו פ ע נ ד ס א ז כ י פ א ו ע ס ע ו נ ו ע פ ו א פ ל מ י ספ נ א ם

ד ע ם ײ נ ס ױ פ ײ ם ס
ע נ ײ ן א ו י פ ע ד ם ס ר ה כ י ם ז ס נ ע ן כ י ד א נ א על נ י ז ע י ו ו פ נ ע מ ר ע עפ ם ם ם ה ע נ ו א פ

ן ע ר ע נ א י ל ו ענ י ם נ א ר א ו נ ן צ ע ד ע ר י א ם י ז א פ ע ןד ד ׳ ל ע ז נ י ר א ע ט י ס א ר ע כ י ח ע פ
ע נ י ל ד נ ח ע ע צ ד נ ע ז י ו ר ס ע ם ײ כ ר ן א ו ו א ע נ א י צ א ז י נ א נ ו ױ א ו ו ױ א

ם נ ע ם ו א ס ג ו ן ז ק ו י א ו ו
ן פ נ ס י ר א ס י ז א פ ע ן ד י ר א ע ז ה ױ נ א כ

ױ נ ע װ ן ,ן ט י ר ם ס
פ נ ע פ ע ע ן נ ע ר ע ו ע ו ז י . ד ך א , װ ו ע פ ײ נ ו ם א ל א פ ה י ן נ ײ ד ס ל פ ײ נ סכ ג ע ס ל ק ע ע װ א

ן י ע א ר ע כ י ד ז נ ע רה ע ר ע כ י י ז ו װ ע י י א
ם ר ע ר א װ א ס י ז א פ ע ס ד נ ײ ן ה ו ל א א ר ז ע ײ ד א ל ע ן נ ע ה י ס צ ק ר ע ם נ י ן א ו פ

ן ע ט ש ו ר ע א ו נ א י
ח ױ ס ז פ י נ ע ו ו ה ע נ א ם כ ע ן װ ײ ם ז ע װ ק ע ר נ א י פ ן ד מ י נ ע ע י נ ל ע ו װ מ פ ײ נ ו ן א י ר א ע נ פ ד י נ ע נ ע נ
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 עדײסײשאנעל אינבמוהנפשאנעא חנר
 םים טארםרזופציך אן נעחם דאפארסםענם

 I* םארשי- איגער צעקטשודס ארכײפג זי*ז
 — וױבםיגקײם נרױס םח פראמגז דאנע

»ם, איכער ױממעי  ציגאד םאציאאאניע, ו
 וועאס־־נעשיכםע, טדייד־יזניאגיזם, ראמור,

 רעסאגםםיוסשאן, געזעצעז, ארבייטער
 *דבייגמד שפיקינג, פאבציק מאנאגױקס,

 rXt m *ג נעזונחזייםס־־מראגע! גאװענונג,
 סיסמועמיםײ א •pm אפגעדזאאטזס וועדען

I t r וואך אוםז.יעדע רעגעאמסיגעז און. 
*r אונזע־ װאז ״שםאדס, ®ח טי*ל*ז אלע

זיך. געםינען פעכיבערס רע
•װחפופסי9א באװאוסטע םאאגענדע די
 עוחגרעם :צענטערס אוגזערע אץ חנדעז

ר מארטין, דק ע מ ס מ  ם*ץ םאקסעי, גג מ
 הענרי דר. ױגײחנרס*םעם, וױםקאנסץ

גוס־ סתוהא, הואטור עטיסיוא םיז נממאן
 פ. דר. קאאעדזש, סיטי םון שואטס כייײ -

 הזד דר. קאאפערײשאן, איבער װארבאש
 ®ח אײדאעדי, רי

*צגין. דר. םאסײעםי/ ס׳אשעאיםט
 דאקםױרים .באװאוםבמ פאאגעגדע די

מז אעהפדיורינן עדחװגענ ודי  r ivjh it ט״
 . א. דר. אוטיגנער, פאוא דר. איבער, ב. דד.

 סאימזאוז דר. קא^יסאזו, דר. חאוױנטקי,
אנדעחג אײניגע נאך אזן

 ענגאיש p* קאאסעז אױך האבעז םיר
 פאד ׳ױסנאסכדק און אגמאעער, םאר

 מד םאנעספחאמז כממנר, אדן םדויזנז
ג אז. א. שפרעכע ו
 וױ איינ^םיהרען אצעס דיעזעס אום

oy געםעצי- א כזיר האבעץ צו געהערט 
 l מםאדטיעעד דער םים פארבינועמ גע

אוגז צאזט וועצכע אװ באארד
ביאדינג^ סקוא עםאיכע םים באנוצמן דך
פובאיה — םענהעטמן אין :םא^^ט װי

w 314 א סט 40, י20 א' אוב־ ;©
 ערשטע איז סטײט םירטע ,63 םקוא איק

r:jmy; פובאיה — בראנקס דעד אק 
 פריפמגז און עוג אינמערװײא ,544 סקוא

 םתוא פובאיס ־— בראגזוױא אין םמדיט.
די״ איז עװם. םטאון און גאענמאר ,84
סיגיז פאזממד אאע מ  יױ *ונזעחנ ױך מ

®ואען אין ̂וײגעז זײ אח סענםעחם נ־יטי
נאבמיטאג, ׳&בת און אוועגד יעדעז «ננ
נאכםיםאג. ^זבת און אוועגד יעדען ביהנ

♦ * *
 קאאסען טענםדאא די אן פײזחוז מיר

*F טע15 סקוא, האי אוירװינג װאשינגטאן 
 ריכ־ א פפויןי פאײם, אױרװינג און ממריט
םפעציע־ מים אוםז, ױניװערםיטעט םרגעז

 שבת אויך װי אװענד, יעדען קאאסען אא
*הטײוי־ אנרערע ניוכבדטיו^ זונטאג *ח

צו צײט םון אײגגעפיהרט װערען פממען .
 םימ םװזעאוםם איבעד שפאצירען װי «ײט, -

^ גײדס, אדפאהרעמ סי א סאנמד־ סל
אונטערנעהםוכמנן איטערארישע איז 1«י

קדעםפײח. ווױשגמאיבענע גוט פױט .
 *ױך ומאןגז גמנאיך מי גיך אזוי

 אידיש, איז אעמטשזדס וחגדען אדאנזשירט
 כמנבד אדנמחג ®ח ®אדאאננ תגם צױט

בערס.
nr״w אדבײמעז, וױכםיבסטע די ®ח

 די איז געננארען, אויפבעטאז איז. חאס
 די םיור ססוהא ממציעאע *ון.א #רינדונג
אינכמרנמשאנעא, די מון אגענטען ביזנעס

 אראנ־ סיר ד.אבען pjm* דיעתן צו »ז
ם ר  אײברערי, פאבאי^ j דער םיט מי
 228 אין פאאץ געגעבען אונז האט :*ווינאכע
 פדייטאג יעדען פאר םטריט, טע23 »יסט

 זועחח נעאעמנט וועט דארט סיכםיטאג.
 און ספײןיגג פאבאיק עעאיש, דווענםד8

י מאנאםיתס.
 כמהר באמן מיר וועאען װאך נעהסטע
 אוג• מון רעזוצמאכתן די םון ■ױסהינםטע
 זיך שרײבט דערװײא אבער ארבײט.

 אאע וײנען וועאכע ?אאםעז, די אין *יין
ױי  אינטערנע• די םון םעםבערס די פאר •

 אײכם זעחד דאס גמנט איהר «אנעא.
 אאמזיא, פוז ערטוערחעס אײער דורך «א{

מס מאכער מן אײד ו ע  אויםפינמד אאע ג
j o ד 31 אין אםים, אונזער »ין אדער  י

 איז אפים דעד .1002 רום סתװאר, נ^אן ^
םריה דער אין 9 םוז םאנ יעדע{ אפע{

pnjm צאסאא̂כ זײ^חנ 1אי אײנמנםיהרט 
 איד־ אוט פת םארצאנגעז זײ *ךיב אדעד
 ׳n urn היאמנ וועאמנ במנד

# וודבײמג שאטיא
מא דפד *ן כממבעחם , מא םעדנ דנ  ו

 עטװאס חאמנן װפאכע ^צנאבזיין, וד,ן
 עדיוקײשאן, צו באצוג אין סארצושאאגעז

וױאסאםען. זײנעז

 חז^ן דיעזער ®ון *דאבחנם
 װאשינגטאן יתױ׳חגרסיסי, װאידקעדס

םקול. דמד אױרוויגג
 «וחגגד. םאנםאג

^עמאאוציאן״,
. מארטין. ד. עווערעט םון
 — וױחננד פױטײאד

חיסטארי, אמעריסען .
מאקסזד. דר. עון

— אווענד דאנערשסאנ
 םאראעזונגעז, מיט ורוטעתסאי
m\ .ניוםא!. הענרי •ראפ

 — אווענד םרײטאג
״?אאפעראציאן׳/

דחידבאק^ פ. טדן
—- אװענד זונטאג

 ^רעקאנסמרוקשאך,
pn .פארש־דענע

mגױמיג ״אוחר8פ״
m א זאצם איהד ס r ■יתויצ m א w

םרײמר.
r d r ^4 נאכמיםא bw — 

געזינצזן, ארבײטער
 אײדאער. ה. דר. םון ,#

 — 3 אום גאכמיטאג ויסמאג
 אנפאעער. םיר םפיסיע פאבאיק . ..

—־ 430 »ום נאכט״םינ^ זונמאג
מדע פאכאיק א אדימנסד. ®אד ג

 אוץ אײן אײך שרײבט און קומט
 געם־ די צו <ןארד אדםישאן אײער *רעט

מ ױנױוערסיםעט. ארבײטער נ
פאב־ סעגטער״ ױניםי װײסטםייקערה

 — םמריס םנ29»יסט 314,40 סהוצ ליס
jtrm אה םיאוחד־ תנבמא םלס m n 

 ,jd .m 63 סננטער, ײניטי טײד אי&ט
 jd םיס. עור^ ערשםע «ון םםריט םארטע

w םשארדזש. א̂י
 ,45 ס. י סענבמר, יזגיטי כראגסס
 — םט. םרימאן איז עווענמ אמטערװײא

̂ז העמאין טדם. טשארדזש. א
 ,84 ס. פ.' סענטער, ױניטי בראנזװיא

 מערי מים ־— עװם., סטאה איז גאענמאר
טשאדדזש. אין רוס

 דע־ עדיױזיישאגעא יאפיס דזשעועראא
.1002 רום סקװ., יוניאן S1 ®אראטםענט,

דיבעדפױ, ס.
ארגאנײזער. עדױסײשאנעא

׳•

ס • lit r«יייי ן
9 m  Dim , f fn t»trp,ײ

נענױרען. עדשט
 r< איף טו אנער אי6 דיזען איז
אייכער אלס גור םגה^ דעם צוליעב

 נ«ר דעד םים באנוצט זיך האם
 א א(ס •אםט״ ״נ״ע אינזדשטעלמר

ד טעצ  m מיס *וזאמענצורײדען זי
g . םעםבערם.

n זוײט*־ און אן חץנם «ז i m 
 ארגאן, ד«ר זיק ״מרעכטעקייט״

 1 און ״םידיוױם״ חןד זית וחוט
ױימן אויר דואם ײמ אונזערע ו םנלי  מי
 3ײאס בת*ם, בלי אונזעחן אויך

1■ • םיגקײטסיינט.
«< א רארום אייך ײינ׳ש איר

 א» זאא הבא. כרוך הארצלימז א ווון
* זײן. םדומבאר ארבייט

 פינקעלשנױ מ«קם
i r r o* מ  'J באארד דדזאמט טלוי

ױניאן. םלאוקםאכער

ס א פ ו א װ ר ן צ ו פ

ז ה ע צ פ ו ן פ א י ל י ו ם ר א ל א ד

אווענדם. אוחר 7 ביז י

גע־
פילאדעלפיא. פאר

 נעעםענט איז םענטער יונימי -»
 אדבײסי ®ילאד׳גלנד^ pw ואארען

 יארק• יו11אי װי שסײמנר דמסזעאבמ ו
מאא. צוױינמן א אױםקיגפםע

 TJ טת מאסױטע עדץקײשאנעל
 אונזעחנ םח שטמדט אנדערע »יז

um זײנעז aw דפרמימדײ- זיך 
 דעיארפד דױסײשאגעאע יעפ

וחוצכע אקפדדריסעםען אאע

 זיבער^גענדםטען »מ שטאדקסטעז אױמץ בעודזען האט לעגממ״יאהר ח^ם
 דכער• אבשאלוטע די אמװשעצען מאםען אידישע די פון םעהינקײס די אופז
 גע• האט שט##טעז פעדאײנעםע די פת רעגידוננ ,די װעלכע באננ^ א םון הײט

א פאר טאכט

ע ל א נ א י צ א ה8ב נ נ
 װעלכע באנהען פון סײט דער אץ טיטגליעד אלס ארײננענומען ד האט און

סיסטעם). ױזערװ םעדעראל (דדד ק^נטראל איהר אונטער שטעהען
דער אין דעיאדטם פון צו־וואהס דער האט םאנאט צװעלןש לעצטע די אין

ק י ל נ א ל פ ע נ א ש ע ק נ נ א נ
דאלער) מילי־אן (פע.־צעה 14000000 בעטדאפען

$2 ססס ססס — נעװען דעפאזיטם פון םומע רונדע די איז 1918 יאנואר טעז2 דעם
---------------—;-----------------------------------------1919 יאנואר טען2 דעם
 אין איז באנק .נעשאנעל פאבליר, דער פון פארםענעז נחײס דאס

״ דאלער). מילי־אן (פופצעהן ו5$ססס,ססס, מיט נעװארען פעמרעסערט יאהר
$25ססס,׳ססס - געװען באנק דער םון םעדטעבען גרױם דאם איז ,1918,2 יאנואר
!י$40ססס,ססס,-------------------------------------------------------1919 ׳2 יאנואו/
 םװ טהײלען אלע םון מאםען אידישע די םון צוטרױען גרױםען דעם מיט שטאלץ

 מיר אז זײ מיד פערדכעדעז באנק נעשאנעל םאבליר, דער צו יארק נװ נױיטעד .
 גאנ־ אונזער אנשטרענגען םערגאננענהײט, דער אץ וױ צוקונםט, דער אין װעלען

 דע־ יעדען צופאסען םעהר נאך און אינטעדעסעו ?ײערע דיענען צו עגעתיע צע
ק פארטמענטפון ג א ער ג עב עד װעמליכקײטען.)צויי

 אץ דעפאזיטאד א װערען צו טענליכקײט די איעעם יערען ױט יאהר נײע דאם
 באנק. נעשאנזןל פאבליק דער
 • !געלעגענהײט די אױם נוצט
ר אױיז לענט ע ײ !באנק נעשאנעל פאבליק דער־ אץ געלם א

י ס ד י ל כ א ל פ א נ א ש מ ה נ נ א װ נ ױ א ס נ ר א י י ם י ס
דילענםיקארנערלזדלאװ

: ׳ ם ע ש ט ג ע ר ב
 סכפריט ijnsza און בראדװײ
 בדאנסם עװעדו, טע3 — 3817

 הארלעם םטױט, וטע 16 אןן עװענװ טעדיםאן
 וױליאמםבורנ םםדיט, םיעבעל קאתער עותןגיו, גדעומןם

בראנזוױל. םטױט, װאמקינם קארנער עװעניו/ פיטקץ

..״
מו י



 ®אל־ די םום צוױיםעו/ א אץ וואהנוננ םון-איין מופט איחר ווען
—׳ :זאכען גענדע-צוױי

 וועט דאם אפים. פאםם אין אדחןם אייער ענדערט קךשםענם,
אתאונםערבראממ• צײטוגנ די קריגען זאלם איחר םאכען זיכער

ער אין אדרעס נייעם אייער אן גיט צוױיטענם, ױ־ איי
ניאו.

 אײנצעלנע פון אדרעםען קײנע נעהמען גים דערוױילע וועלען םיר
יאקאלײוניאז• ךער דורך ווערען נעםאן םוז אלעפ םעםכערם.
 אנצד ניט םאתעםט ליי&ןע< פרעםדע• םים וואהנט איהר אױכ

װארנם• וועכמ^־איהר םיט לײטע די פון נאםען דעם נעבען
דאם אויםפילען אײך םאר װעט לאקאל פון םעקרעםער אײער
פאלגענדע.
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:אדרעסירען סיטינג דעם װעלען רעדנער םאלגענדע
Hi' ־ /

לי-י־ אײ םעדערײשאן אםעריקאן םעקרעטער םארריםאן, פרענק
 אװ ױניאן םעדערײטעד םענם. פרעזידענט האגנאה, כ. עדוארד ;באר

 לײדיעם אינטערנעשאנאל םרעז. שלעזינגער, בענדזשאםין יארק; נױ
 דזשאזדש לאנדאן; םאיר קאנגרעםםאן ;ױניאן װארקערם גארמענט
 אינםערנעשאנאל סעקרעטער דזשענעראל כאראף, אב. פענקין דזשײקאב

 םענ־ םעקרעטער באהם, אדירנסט ױניאן; װארקערם נארםענט לײדיעם
 יארק ״נױ םון רעדאקטאר אוירװין, טש. ױניאן; םעדערײטעד םראל

 אל׳ ;״גערעכטיגקײט״ דער פון רעדאקטאר יאנאװםקי, ש. קאל״ן
 דרײער׳ םערי ״פארװערטם״; םון םענעדזשער װלאדעק, ב. דערםאן

 פרעזידענ־ שנײדערטאן, ראוז ליענ; ױניאן טרײד װיםנעם עקם־פרעז.
 םאל. קוירקםעטריק; חש. פראפעםאר ליענ ױניאן םרייד וױםענס ®ין

 םטױארט דזשוליעט ױניאן; םעקערס װײםט מענעדזשער זײדםאן,
איטאליע־ (אין אנטאניני ללואיחשי םעקדאנאלד; ר. םאריא פאינטץ;

 האט יאנואר, טען21 דעם םריה, דער אין זײגער א צעהן דינםטאג,
ױניאן. אײער םון רוף דעם אױף שעפער אײערע פארלאזען איהר

 װאם םאכט, אויסערליכע אן עפעם דאם איז ? ױניאן אײןןד איז מער
? הארצען צדם ניט אײך איז װאס עטװאס, םאן םאכען א<יך קען

 אײגענער אײער נעווען איז עם און ױניאן, די זענט אלײן איהר נײן.
 לעצטען אויםגעפאלגם האט איהר וועלכען באשלום, פעםםער אייער ווילען,

נעיענקעו• צו םאג א בלײבען וועט װאם דינםטאנ,
קאפריז, אזא באפאלען אײך איז עם וױיל געטאן, ניט עם האט איחר

 בעםער איהר, טוב׳ל. ױם א זיך םאכען צו םארגלוםט זיך האט אײך װײל
אויפ־ שעפער, אײערע םארלאזען האט איהר אז אמת, דעם װײםט אלע, םון

 מ צײט קורצער גאנץ א אין נים זאלט איהר אז שאפ, אײער אין טיגקײט
i . ■ . שװינדזוכט. םון קרכנות אוננליקליכע די ווערען זען

 איי® איז גערעכט װי און זײנט. איהר גערעכט װי דארום, וױיםט איהר
 פאו איחר האט רעכט םולען אײער פון באװאוםטזײן דעם אין און קאםפף.

 רעספ אייער ערקעםפפען צו כדי דינםטאג, לעצטען שעפער אײערע לאזען
 געםארט ניט און געקענט ניט איהר האט האנדלען אנדערש !גום

» געהאנדעלם.• אנדערש װאלט איהר ווען ׳אײך « בעײען װאלם וועה ד

איבער מאל, ערשםען דעם םיר און קורם ספעציעלען א

ײמס דר. ®ון ^ דער ®ון װארבאס, פ. דז^  װערפו אמעריקא, פון ליעג ער»טיװ11ק
 דער פון מעםבערס די פאר ווגקם, אוחר 8 אום אװעגה פרײטאג יעדען געגעבעז יעצט

אין ױניז^ן װאירקערס גארמעגט ליידיס אינטערנע׳פאנעל
 סקול הײ אױחױנג װאשינגטאן

635 רום םטריט, וטע5 און פלײם אױרוױנג
 אינטערנע־ דער סין- *פיס אין אדער אװענדס םקוחל אין ז«»ארם *יין אײך «ר״;ט
ױ ,1002 רום םקװער, •זניןן 31 *^נעל,  «ריח אוהר 9 טון ם#ג יעדען •*ר?, נ

שי'.י• ?*רט *דםי׳טאן אײער וםם באד, און פװןנדס, אוהר 7 ביז
ת’**י« *ו װיזיטען ל «י<• «יז זוערעז געסאבט יוללעז אמ״״לײעז טיײע»י7?אא« י

 י1 פון קגאפעל די אונטער נאקענס אײערע אונםערצולײנען נעםײנט װאלם
 םים וױלם איהר װאם םוט אונז, אויף טרעט ׳נא :כאםעס אײערע פון שיך
נשםמ דער און גוף םיט׳ן שקלאפינען און שקלאםען אײערע זײנען םיר אונז.

 6דא װאם ׳גוט גאנץ וױסענדיג קאםםף, אין ארוים זײנם איהר און
ץ װעט קאםם^ דער דאם זײן, קען עם אז :םײנם  M שווערער, א זעחר זי
 ערי־ נאד אפשר און אונבאקוועסליכקײטעז, אלערלײ ליידען םוזען װעט איחר

 m לײחון די םענען דעם; אויף ענטשלאסען אבער זײנט איהר גערם:
 חײ־ אוז גרוים איז קעםפםט איהר וועלכען פאר ציעל דער אבער גרױם, װי

בערײם. אלעם אויף זײנט איהר און ליג,
איז קאם•^ מוםיגען נוםען, א םון באדינגוננ ערשטע די נוט• זעהר

ןטעבײאר צו געדוערט
 זײנען זײ, פאר ארכײטער װײטער קענען זאלם איהר תנאי אלס שםעלט,קורם »ון םעםבערס אוניערע םיט *ייט *ו

 טינדעם׳ די האט װאס םענש, קײן וועלכע ערנידריגענדע, שענדליכע, געווען
אננעהםען. געקאנט ניט װאלט זעלבםט, צו.זיך אכטוננ טע

וױלען. םרײען אײער םיט שעםער די פארלאזען ניט חאט איהר ׳נײן
 נערעכ־ אייערע בערײט געווען זײנט איהר סםרײקען. געװאלט ניט האט איהר

 אונפארםײאישען עהרליכען, אן אירנענד םאר םארצוברײגנען פאדעתננ מע
 באםעם אייערע בלײבען. עם זאל אזוי ענטשײדען, וועט׳ ער װי און נעריכט,

 גע- נים אײך דאך איז םו םאדערוננ. אײער צוריקנעוויזען חאבען אבער
 איהם דורך און קאםפןז, אין ארויםצונעהן װי כרירה, אנדער קײן בליבעז

 צױוי- װי נור באדבארען, װילדע װי ניט האנדלען, צו כאםעס אײערע צוױנגען
םעגשעז. ליזירטע

 דינםטאנ לעצטען ארױם זײנט איהר װאס םאר אלע, אלזא וױיסט איהר
 קרי־ װירקליך זאל באם דער װען אז װײסט, איהר קאםפף. אין פריה דער אין
 אדער םריהער עם םוז וױל, ער אוןידועםען װען םעקען צו םרײהײט םולע די גען

 זא- לײט ױניאן אקטיו\םטע און בעםםע םאםע די אז דערצו, קוםען שפעטזזר
 אייערע, וױידזשעס די אז דערצו, קוםען עס םוז ארכײט, אהן בלײבען לען

 נידריג־ דער צו זינקען זאלען זײן, ניט זאל אבםאך דער װאם אוים, ניט םאכט
לענ־ און לענגער אלץ װערעז זאלען ארבײטם־שםונדען די און םדרנה, םטער

 פאר קלאר איז דער דא, איז דער רעכט. פולען אײער פון כא־ראוםטזײן חןר
 v נויטיג זײנען װעלכע כאדינגונגען, אײנינע נאך דא זײגען עם אבער אלעםען.

אױסרעכענען. דא זײ לאםיר זיענ. א םאר
 v םוזעז קאטפף הײםען דעם אין !צוזאםען אלע אײניגקײט, אחדוו^ : 1

 קלע* אדער גרעםעחן אלע םארגאנגענהײט םון תחום דעם אין פארזינקען
 איז פריעדען פון צײטען אין אײך. צװישען םײנונגםםארשידענהײטען נערע

 םענש־ װײםערען דעם פאר זאך נױטיגע א און גוטע א םײנוננםפארשידענהײט
 אל פגים שטעחט טען װען קאםפף, פון צײט אין אגער פארטשריט. ליכען
 לוקםוג^ א םיינונגםפארשידענחײט איז שונא, םאראײניגטען א געגען פנים
 זי־ אייער נעפאהר אין שםעלט עם װײל ערלויבען, ניט זיך קענען םיר װאם

 ' זא- עם אז דעם, אויף אויס נאר קוקט שונא דער אז געדעגקט, זיעג. כערען
 »ז« אונטער אז ;םײנוננםםארשידענחײםען אײך צוױשען אגהויכען זיך לען

אום אגענטען, געדועענע זײנע ארױס ער שיקט געשםאלט אנאנדער אדער

װערען אפגעהאלטען װעט טשערםאן — ראזעגבערג עלםער

םער,שאן ^דאון^טאון
בראדװײ. איסט 175 האלל, ״פארװערםם״ אין

צןעקשאן בראנקס
פארקװײ. קלערםאנט אדן עװ. טע3 קאםינא, לאנדאן אין

בעאטטע. סעקשאן פאר װאהל זײן װעט ע« װאו
צו קוםען צו אויפגעםאדערט ווערען 23 לאקאל ם*טנליעדער/פון אלע

םיטינגען. די /
מענעחשער. װאנדער, ת )
.23 לאתאל בארר עקזעקוטיװ \

 און ױניאן דער פון אפיםעס אלע אין אױםגעטײלט װערען םעםעם
 דער אין אדבייםער אלע צו םטריט, טע21 װעסט 16 ׳אפים הויפט אין

אינדוסטריע. דרעםם און װײםט

װ י ם ו ס ע ז ס ד ע ר א א ס כ ע ױ ײ ט ל ס י ױ ן ו ו י א ם ע ר ו
ר ע כ א , ם ן א י נ ל ױ א ס א . ,25 ל . ל. א ;װ. ג

סעקרעטער שעהנהאלץ, י.

אױף שםארקי דארום םוזם איהר אײך. צוױשען םחלוקות םאבען צו

 איםערצו הענגענדינ געםעקט, ווערען פון שווערד דאםאקלישער דער און נער,
q זאל קעפ, ס ארבײטער די איבער v םוםיגסטע אץ בראװםטע די פון םוף כל 
2באנ דעם פון שקלאםען אדנטערטענינפטע די םאכען

 װאם װײםט, איז, עם װער וױ בעםער םייקערם, וױיםם לײדים איהר,
 דעם פון חענד די אין סעק־בײטש דער בײטש, שרעקליבער א םאר איז דאם

 אתיםגענו־ איז װאם בייםש, חןר אז וױיםם, איהר און באם. דעם אכזר,
 ווי דעם, נאך צוריק יאהר צעהן םיט האנט אבזר׳ישער זײן פון געװארען םען

 צוריקקעהרעז נים קײנםאל טאר נעקעםפםם, דאן העלדיש אזוי האט איהר
 די גענען װאפע שרעקליכםטע די הענד זײנע אין װערען און איהם, צו ויך

ארבײטער.
 םיי- װײםם לײדים איהר, וױיםם אנדערש, איז עם ווער װי בעםער,

 זונה אישה םצח א םיט וועז איז, דאם כלאף שענדליכער א פאר װאס קערם,
 אז אײנרײדען, איהר ײידען און וועלט, דער פאר ארוים באםעם די קוםען
 איז אםת חןר פלאץ. אײער אויף לעכענם־וזזקח א נאר האבען װילט איהר

 אײך, םאר אויםקלערען נעקאנם נים שםראף נרעםערע קײן גאר װאלם םען אז
 װגעשםידם1 אײביג זײן טוזעז זאלט איהר אז וױ ארבײםער, אםת־פרײע פאר

 ניך גאר ױך םאכט וועלכער כאם, איץ צו פלאץ, אײן צו םעקטארי, אײז צו
 ענםלױפען צו מינום די נאר דערלעכם םען װאס קוים אז פארםיאום׳ט, אזוי
 םארלאזם װילען אײנעגעש אייער םון אפט וױ דאך, וױיםם איהר איחם. -פון

 זוכט און לױםם און דערעםען, אזוי אײך חאבען וועלכע שעפער, די איחר
 כעסערעם ןןםװאם דאך איהר וועט םאםער האפנונג דער אין פלעצער, אגדערע
 אנ־ באםישער דער איז עם נאריש װי וױםען, דאך איהר םוזט טו ;נעפינען
 זיך קענט איהר אז םלעצער, אייערע אין םארליבם אזוי זײנט איהר אז שטעל,

 לײדים בלײבען אײביג װי אנדערש, ניט וױלם און אפרײםען, ניט זײ פון נאר
םײקיירס. װײםט

 זאל באם דער אז רעכט, םולען םיט און ניט, איהר װילט נאטירליך
 נור, איהם זיר פארגלוטם עם װאס צוליעב און ווען אםיאנען, אײך קאנען
 אײנריי־ עולם דעם וױלען באסןזם די וואס דעם, פון איז דאם װײט װי אבער

 זיי־ אין אפפינםםערען לעג/נן גאנצען אײער װילט איחר אנדערש נים אז ׳דען
 גאנצער דער םאר קלאר געמאכט ױניאן די האם בלאןש דעם I שעפער עחן

 פץ רעבם דאם צוצמעבען בארײם איז זי אז ערקלערונג, איהר מים וועלט
 ארבײטער די אז תנאי, דעם םיט נאר וױלען, זײ וועמען םעקעז צו באםעס די

 סםרײקען. צו רעכט געזעצליכען זײער םיט באגדצען קענען זיך אויך זאלען
 ארביי־ די איבער האבען וױלען זײ באסעס. די ניט װילען דאם אבער איז

 װאס צוליעכ און ווען סעקען, קעמזן זוי אי זאלען זײ :•בײםשען צײײ ,טער
םםרייקען. םארען נים קיעםאל זאלען ארבײטער די אי און וױלען, ,«ײ

 םון געשטעלט האם איחר וואם פאדערונגען, אייערע אז וױיסט, איחר
ױ דאם פול-בארעכםיגטע, זיינען זײט, אייער  לעבענם־נוים־ אייך פאר זײנען ז

א ארבײםם־וואר, -שטונדינע44 א :עס זײנען םאדעתננען דריי ■װענדינ.
 פון רעכם דאם א<ץ פראצענם, 15 אױף וױיחשעם אייערע 1« חעכעתנג

צו אום שעפער, אייערע זױים צו צייים ®ון כאזוכען צו פארשםעהער אייערע

ארםײ. ארכײטער פענדע
צוםחי בעדינגונגסלאזםטען דעם פולםטען, דעם חאבען םוזט איהר : 2

 פידורען צו אויםערוועהלט אלײן האט איהר װעםען די צו םיהרער, אײערע צו
קאםפ,ש. אין א;יך

 גװאלדין• א זײ אױ־ ארויםגעלעגט אויםװאהל אײער טיט האט איהר
 גראםגד אײערע םיט שװערער ניט זי מאכט פאראנטװארטליכקײט. שװערע

 וױ• ניט קענט איהר ווײל אונבאגרינדעט, גאנין אפט זײנען וועלכע לערײען,
 םעדים פארשידענע אלע האבען װעלכע םיהרער, די װי ׳גוט אזוי אלעם םען
הענד. זײערע אין קאםפף םון

בעםערע, קײן װעלט, גאנצער דער אין נײן, אםעריקא, נאנץ אין ניטא
ײ קענם איהר האט. איהר װי פיהרער, טאקטישערע קײן נעטרײערע, קײן  ז
 איבער איז עהרליכקײט זײער אױםגעװאקםען. אײך םיט זײנען זײ אלע.

 נלענצעג־ צו אײך געפיחרט שױן זײ האבען איינםאל נים צוױיפעל. יעדען
 א*יערע צו צוטרוי איאגר שטארקער װאס !עם געדענקט םו זיעגע• דע

זיענ. דער קוםען םוז שנעלער און לײכטער דאס זיין, װעט םיהחןר
םא־ צו נעלענענהײט א שונא דעם נעבען זאל װאם ניט, זאך קײן טוט : 3

K זײט םוםינ און בראװ באשולדינוננען. שרעקליכע אלערלײ אײך אויף כען ir 
̂. אײער  חאגד אין האנד ניט געהט טוטיגקײט אוו כראװקײט אבער קאםפ

 האנדלען איבערלײגט און געלאםען און שםיל א געפילדער. םשונדי׳דיגען םיט
 נערויש םים פול איז װאם האנדלען, א װי ׳ציעל צום גיכער אימער פיהרט

שכל. װענינ דא איז עם װעלכען אין אבער געפילדער, ארן
 tk זײן. םודה םוזען זאל װעלט נאנצע די אז אזוי, קעםםםט האנדעלם,

 םאר פאר׳םםר׳ט אײך האבען זײ װען פארלױםדעט, אײך האכען באםעם די
הםקר־מענשען. אלס װעלט, דער

 זיענרײכןמ א םאר נויטװענדיג אבםאלױט זײנען באדינגונגען דרײ די
 אױןן גערעכטיגקײט פולםטער דער פוןי גאװאוסטזײן דעם מיט און קאכזפ־,

 דעם טיט צוברעכען, נים קען קראפט קײן װאם אחדות אן מים זײט, א״ער
 אױףו מײנונג עפענםליכער גאנצער דער טיט םיהרער, די צו צוטרוי פולםםען

 דער פון און ״אינטערנײשאנאל״ גאנצער דער פון הייל,? דער מיט זײם, אײער
אונצושײדכאתור אן זײנט איהר װעלכער ‘פון באװעגוננ, ארבײםער גאנצער

ע ײ ע 5נ נ י ל ס א נ ^ ם

נילטינ. מעהר נ-ם זיינען הארדם נעלע די

ן ו ם פ ע ן ד ע ם , ז ר א ו נ א ז 1919 י י ן א י ױ ץ א ם א פ א ר ע ױ ס ײ ד נ ו א ן ס ו ן א פ ע י ו ל נ ־ ל ע ם י ר ה י ל א ס
 דאם אויםגעפאדערט װערען קארד, ױניאן דיער געביטען ניט נאך האכען װאם לאקאלם, כאארד דזשאינט אלע פון םיטנליעדער די

,!' . ׳ ' םאן• צו באלד
 ארבײטער קײן זעחט קארדם. די אוםבײםען גל״ך זאלען ארכייטער די דאם אריפצופאםען, געבעטען װערען טשערלײט שאם די

קאל־ד. אלטער דער אױף ארכײםען ניט «אל
ך זאלען פארם, אלםער דער פון כיכלעך ױניאן אוי^ אלץ נאך ארבײטען און קאמ־ קײן ניט נאך האבען װאס םעםבערם ז־י שנע־ װאם זי

 ארכײם גאנצער דער םון זיעג דער זײן אויך םוז זיענ אײער אז אזוי טײל,םעםכערם. ני־יע אלם ארײנקוםען דארפען זײ װעלען זאנםם קארדם, אוי,ש ביבלעך די אויםבײטען און לאקאלען זײערע צו װענדען לעד
 זיני וױ אנדערש, ניט איהר קענט פארקעהרט, אזוי םונקם אץ באװענונג,

 ויילען גרויםעז דעם פארלירען נים מאםענט אײן אײף נור זאלט איחר װען
זיגעז ײ ר כ ע ד ר ן א ו ם פ ע ט ו נ י א ש ד ח ר א א ^ נ ו א ל ם ס ר י ו ס ן ס ו ר א ע פ י ר ר ע נ א ן ם א י נ װ

 אייער םאר ׳אײך םאר באגײםטערוגנ םיט םול הארצען, א םיט אוןםענעחשער. חש. זיעגטא(, ט.
 :אײך צו צו םיר רופען זיעג, אײער םאר ױניאן, אײער פאר נינקײם,

 גח חןם אין זאל זיעס נרעםערען נאך און קאטפף נתיםען צום אויןז
 'כרענגען אײך אייערער, ריחר יעדער טריט, יעדער אייערען קאםפף

זאך. גרױסער יאייער פין םריאוםןי דעם צו נעהנםער און נעחגםער

ר, ל. ע ג נ א םעקרעטער. ל

לופ ליכםיגקײט, רימקײם, נױםינע די אױף אױן» ואסם כאס ךער אױב


