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•). נ״ן, (אױב, ארסח

I גערעכאינק״• םײן אז  עדױ?ימזאנאא אוגזער וױ ניד אזוי
 אראנ• צו באשאאסעז האט דעיארםםענט

 הא־ אאקאאס די פאר אע?טשורס זשירען
 װארים גאנץ אאקאאס אונזערע זיך בען

אבגערוםען.
 גאר־ װאםערירװי די םון 20 אאקאא

 חרך ערעםער דער געווען איז םעגםס
 כױט קאםיםע עדױ?יישאנאא אא&אא זײז

 עם איז םראגע די אויפצונעהםען אומ
p איז ir סעריא א געווארען אראנושירם 
 וואס קאנמרם א אח אעקםעורס 4 םון

 זײערע בײ וחגרען אבגעהאאטעז זאאען
 ערשטע די סיטינגעץ. ביזנעס רעגואערע

pc םיכד נעװען איז אע?טשורס דיזע 
 נעגאםע םיט יאנואר, טען20 דעם וואך,

אעקםשורער. ׳אאס װאאדעה אאדערמאן
 ער״ גרויסער א געוחנן איז םיםיננ דער

םאאג.
 זיך האבען 1 אא?אא און 23 אא?אא

 אראנזש״ מאכען םיר און אפגערוםען אױך
 באאעהרעג־ אינטערעסאגטע, םאר םענםס

אע?טשורם. דע
 אונזער ,48 אא?אא איז J66 יאקאצ

 אונ־ נאך האבען אאקאאס, איםאאיענישע
 ספעציעאע א ערװעחאם סאראאנג זער

 סאר־ זײ און קאםיטע עדױחײש*נאא
 גע־ זעאבען דעם אױף אונז םיט האנדאאז

 פאר־ שמארה זײנען םיר אבװאהא ביט.
 זיף סיר זאגען ארבײם, דיזער מיט גופען
 נישט האבען םיר און נאך, םון אפ נישט
 אונזערע צו אויםצודריהען ווערטער גענוג

 זיי װאס דאנקבארקײט, אונזער אאקאאס
 זײערע זאילעץ אונז. םיט םיט ארבײםען
 אדען דורכרײדןנז זיך אונז םים קאםיטעס

דורכשרײבען.
 באזאדגען צו איממטאנד זײנען סיר
 pa אעקט׳פורערס, םיט אאסאאם אונזערע
 קאנ־ ; עננאיש אדער איטאאיעניש אידיש,

 ענג־ פראנראמען, איםערארישע צערטען,
װ. ז. און קאאסעז אישע

 זאאען שנמנן, אאהאאס די נור זאאען
הערען. אאזעז זיך זײ

 םיקעטם נדט פול דץ ד^רפען םםױיק אץ זײנען װאס שעפער די זיד געפינען עם װאו פסען
ױת דער אץ אזײגער ו מאנטאנ דעם !#לע קומט סמרייקעױנט און סטױיקערם פ

ען װאס  טיט סעטאעז צו נעוחנז גרײט דינ
ר כױנז  באדינגרנ״ נייע וײ אױם ײניאן, רז
געז״

 איז קאפיטע סעםעאםמנם דער בײ און
ביזי. נאנץ גײחמ

 גע־ וועחא סעםעאםענטס די נאטיראיךי,
 זוכם קאםיטע די םארזיבטיג, גאנץ םאכט

 טאנוםעקנדשד דער צו נאך גוט אםריהער
ט וױא סעטאען, קוםם וואס חנר  אטאא ני

 די־ וועיכע םירמעז, םאר ארכײם םאכען
 װע־ סעטעאמענםס די סםרײח. אין נעז
ײ ווען דאן, באויז נעפאכם רען  דער נ

 ח״שד יןײן ניטא איז האסיטע סעםע^טענט
דעם. װעגען

 ז*ך קעדעז ארבײטער סך א אאזא,
 די אין טאנ יעדען ארביים דער צו אום

ם חננ ענ  נײעם אונטערן ישעיער, אינדעי
 עס באדינגונגעז. נײע די אוים אגריםענט,

 סטרײקער, די דאס זאגען צו איבריג איז
 גע־ די אץ ארבײםעז אחן םאננען וועאכע

 מים חעאםען וועאען שעפער םעםעאםע
 און טװעסםער זײערע מעגאיכעס אאעס

סםרײק. אח נאך באײבען װעאכע בײדער,
 ארבײטער דיעזע כאויז גישט און
 םון םיטגאיעדער טױזענד 140 אאע אאײן,

גאנצען איבעח איגםערג^ןןאנאא אונזער
ע3 ס ^וי!•כ י cv י *ו * * jFw י *

 יארין נױ אח סםרײק םאכער דרעס און
 איז עס און סאםיף אײגענעם וײער אאס
p 'p נאר וועם םעז ווען דאס ניט, םראגע 
עס זײ פון T? זײ וחנאע; םאראאנגמז עי

 די םיט אפחםען, וואדים פאםענטאן
 מוועסםער־ און ברידעראיכע ברײםעסטע,

 אונ• םון םיםגאיעדער די געפידזאען. איכע
 דאס טוין האבען אינמעמעיצאנאא זער

 זײ און םריהער םאא איץ נימ באװיזעז
איצ!ז. אויך טאן זיכער דאס װעאען
אונ־ םון םיםגאיעדער םויזענר 140 די

 זיך באםראכטעז אינטערנעמאנאא זער
 מיפפחה. גרויסער אײז םיז קינדער וױ אאע
 איבעח םון ױניאגם אאחאא אדנזערע אאע

 צװי^ען זײגען יןענעדע און ^אנד גאגצען
 נור וחןן דאס פארבונדען, ענג אזרי זיך

 וחגרט ױניאן גרויםער דער פון טײא אײז
 , v א א באאד דאס םיהאעז אגטנגריםעז

̂ע  דער םון םיטגאיעדער און אאקאאס א
 אםשא, יונסט, אינםערנע״שאנאא, נאנצעד

 אנגע־ ווערט קערפער אונזער אין ווען װי
 דער גאײך דאם םיהאם עבר אײז גריםעז

 דעריבער סען ווער טו קעדפער. גאגצער
 אויב ױי דאס צוױיםאעז, גאר אסיאו

 היאף צי קוטע; באאד ותאעז נױםיג, נאר
םםרייקער? בדאווע אונזערע

אוי־ איעס. ניט נאך איז דאס אבער
 םיםגאיעדעו״שאפט אײגענע אונזעחנ סער

 אר־ גאנצע די םםרײתער די םיט עםעהט
 אײך און אמער־-קא, אין בײטער־באוועגונג

 פון אםיאו םענשען רעכםדענקענדע אאע
 נצזצאמאפט. רצר אין מאאטמן אנדקדע

 ברא־ אויסדויער, אביםעא אין מום #אאזא
 גערעכםיגקײם און אסת !סטרימןער וחנ
 איז םוזעז כדר אח זײט אונזער אױןי איז

זיעגען.* וועאען

p האמנז סיר r גע״ אוגטען דא 
 אין •ײמטס די צו װארם א בע\
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m\ םאגטא^ דעם אויף דאס וױסעז, אתז 
K f j םמב־ טעז3 דעם םריה, דער איז וייגער 

 פיקענד באזונדער א גאר זײז װעם רזאר,
 דרעס און וױיסט דעם איז חנםאנסטראציע

 דיגען װאס ״שעפער די ארום דיסטריהם,
סםרײס. אין דארם
 סטרײהער, טויזענרער צעהנדאיגער די

pa בײ זײז דארפען םאכט גאנצער זײער 
בא־ די !דעסאנסםראציע •יקעם דער

 קו״ זאאען זײ ארבײטער די רוםעז נמס ,
אא־ םו ארבייט, דער צו סהעבס אאס םעז

 װייזען, ברידער, איז מוחנסטער זיי, סיר י
 ײעאען מיר — םיר וועאען יןומען דאס

 קו־ וועאען מיר ארבײםעז, קוםען ניט אבער
 אויף דרויהען םון םאז באיק א באויז נמן

 וועאכע אין שעיער, װיסםע ״«וסםע די
שםיאיױיט. םויםע א איצט הערישט עם

 דא, זײגען םיר דאס צימען זײ (אסיר ל
 ווע״ םיר ארבײטען, צו גרײט זײגעז סװי
 מא״ די סיידען טאז גיט דאס אבער צען

גע־ די נאכגעבמז רועלעז נופעתסמורערס
;i ױניאן. אונזער םין םאדערונגען ראכםע

 דער צו אױוי ! ברידער און מוחנסמער
 מאגטאג ד*טאנסטראציע •*הצט יאױטנר י

!פריה נגץ
 אעבע עס סאםפוי! חור אעבע צס

j זיעג חנר!
̂ן םטרײק װעגען ורארם א  אלגעםיץ א

 אויס־ מטעהם סםרײין גרויסצר אונזזןר
 צו באיס א געגוג איז עס ממױיכעגט!

 האאס די אין ״קעטיס׳/ אוגזעחנ איז סאז
 בראווע אונזערע זיך נעםינען עם װאו

 דעם באנײסטערונג, רי זעוזן צו סטדיײןער,
 םיעאע די םון עגטישאאסענדױיט אוז סוט

םםרײהער, איז סטריײןערינס טויזענדער
 האאט עס װי זעחן גאײך ש(י\ חאן מעז וױן 4

סםרײת. נדם׳ן
 װערט ױניאן אונזער אפבאייאגגט װאם

זיענ. דעם פארדכערען צו געטאן אאאס
אר״ האםיטעס סטרײק פאר?&יערענע רי

 איבערגע״ און עגערגיע פיעא סים כײטעז ׳
 זאא װאס עטװאס ניטא איז עס גענחײט.

זײ. פאר מווער צו ןיין
 די אדבײט אונערפידאיך באזונדערס

 קא״ דיעזע האטיטע. םאון״ אװ *אוט
v גע־ ניט זאא עם װאך, דעד אױף איז םיםע 

 די אין ארבײם סקעב חיין ווערעז סאכט
שטעדטאאך. ארן ^םעדט ןורוםינע

 באײאוסטע א אאנג פון ישוין איז עס
 גרױסער א זיך םאנם עס װעז דאס זאך,

 פאנוםעיך די זוכען יארה, נױ אין סטרײק
 אין ארביים ?ייער מאנען צו טשורערס

 טאון״ אװ ^אוט די און •אעצער, אכדערע
 מאנופעק״ די בעסטע דאס םוט קאסיטע

אײנגעבען. גים דאס ?אא'זיך כמוורערס
 עוין םיר װעאען דעם װעגען רעדעגדיג

 נױ אין פיהעטס די צו װארם א ואגען
 אײנע אפישר איז ארבײט זײער יאחז.

 דארםעז זײ !וױכטיגסכת סאםע רי פון
יאאץ. אױם׳ן און צײם אין p?' *יםער

 טעיער די בײ זײז דארפעז •ײןעטס די
 םינוט, צו סםריײן, pa זײנען וואס
 צו !יי ארחנרט תאםיםע «יקעט די װאס

4 pn .א« •ײןעםס-הענגט די םיז דאדט 
 אאננ ניט זיך זאא סטרײס דער םיעא מחר

 מוועסטער אאזא, ושע, םוט פארציחען.
pa ,אױם׳ז דיט !טאיכט אייער גריחןר 

 בא״ דאר צו צײם, pa מוםם און אאאץ
םיגום. עםיםסער

 אר־ חנר איז זיינעז dovp■' די און .
ס ט גיי  די קאאומםאכןר, די אאייז. ני

ד וואם ארביינתר אנדערע און •^ריער ,,  נ׳
i וואו ביאדינגס זעלנע די אין ויך ■ינ«ז 

dv ווייסם די זיך געפינמז i t t v v וואם 
ײנען י  גרײם איםזר זײנ«ן םםרייס, אין ו
 ארביײ יענע אוימװחעלפען. •יאעסס די י
 אלס אויד ססרייק דעם כאםראנםעז (אר י

ר ת ײ איז םםרייס וי  וױ םעחר יײנען ז
^ די אױמװחעלםעז *וםדיעדקן ס מ  די ויי

etnrRHl מן ר א ײ אויפן זײן אכער ד  •יז
1 w נריחנר זייעחנ פון חיא^ די נאמיםען 

סריידכג אנרעיע די אין ׳ידועםםער זייז

אינהאלט־םארצייכניס
״גערעכטיגקײט״ 4 נוםער

!מאנטאג נעהסטען פיקעט־דעמאנםטראציע גרױסע די ניט פארנעםט
 ו2 איבער ױניאן, מײקערם װײסט לײױס דער םון םטרײקער די םץ דריטעל א וױ מעהר

 און אסס׳ן טאנוםעקטשורערס דרעס האלסײל די — ארבײט. דער צו צוריק צאהל, אין טױזענד
 אין ױניאן, דער מיט אגרימענט אן שליםען אםם׳ן מאנוםעקטשורערס דרעס־קאנטראקטארם די

 20 צו יערער אײן ליעען און ױגיאן־באדינבוננען, אלע אונטער דך אונטערשױיבען זײ װעלכען
— םרטים. אלע אין װערען אםגעהיט זאל אנרימענט דער אז סעקױריטי, קעש דאלאר טױזענד

םרא צעהן םון העכערונג א װאן־, א שטונדען44 געוואונען שױן האבען ארבײטער טויזענד 12
 15 די און ארבײטער שטיק די םאר םראצענט, 5 איבעריגע די אז תנאי, דעם מיט גלײד, צענט

 קורצע א פאר ױניאן דער טיט װערען דעםאזיטעט זאלען ארבײטער וואן־ די םאר םראצענט
 אדער װאלש, פ. פױינק אדער מארשאל, לואים אדער זײן זאל װאם ארביטרײטאר, אן במ צײט,

 דיזטשאר־ קײנע דעם. װעגען ענטשײדונג ארױםגעבעןדין װעט מעק וג חשוליען חשאדזש
 םטרײ־ די אן הויבען אן װאך נעקםטע םון שטונדען. 48 םון משך דעם אין טרײעל א אהן דזשעס

 אר־ דער צו צוױקגעקעהרט שוין זיר האבען װעלכע די — בענעםיטס. םטױיק קריגען צו קער
 װײ־ זײערע םון םראצענט io מיט סטרײקערם די שטיצען צו פאו־פליכטעט זיך האבען בײט,

 שטײ צו באשטיטט באארד דזשאי־נט די אנהאלטען. װעט סטרײק דער װי לאנג אזױ חשעם,
 ערש־ די פון טשעק א דאלאר. טױזענד 50 מיט װניאן מײקערם דרעם און וױיםט לײדים די צען
ארײנגעשיקט. שוין דאלאר טױזענד 25 טע

מע גאנ״ דעם םאר טויט־אורטײא דער אויך די װי נאכדעם, וואכען צװײ פונקט  ארבײטער־באװע״ ניט־אידישע און די
 א װי צושםאאצען דאך װערט טו גונג, די םון פאאן שעהךאויסגעקאיגעאטעז צען יױ םײהערם דרעס און װײסט רים

 חאום באסי^ער נאנצער דער זײםען־באאז דורך האבעז װעאכע מאנוםעסם^ורערם, סטרײק נענעראא א ערקאערט האם ון
 הונ־ דעם דורך סטרײקער די באזיענען צו םם^ געצװאונגען עה^נות באינדע זײער מײ״ דרעם און װײסט אײדים אאע

 גער־בײט^. סטרײק. א זײ ערקאערען צו ארבײטער די מאנוםעה־ װײםט אײדיס די ווײא *ס,
 nr די »יז דאם * מאנוםעחטמורערס דאזיגע די בײ או גע׳חאום׳ט זיך האט אםס׳ז ורערם

^ אײדיעי! די םיז א״געוו ארויסגאריםמ אײנםאא מיט זיינען דאס צײט, זײער געקוםען איז 'איך ח ײי ?
^רדאמיעד װי װאכעז צוױי ׳יואםעז זייערע איצע הענד זייערע פיז רעז ׳ײערעז .געבראכעז ױניאן די םוז יט

^ צומגרײם עס זיך האבען זײ װעאכע מיט ערשט ? ווען טו איצט, ניט אויב רים א״ ם ס  1וויי׳םזעי1אננ
ס m «ז ,’נעשרי זײער :קאמפױ צום םטרייס דער װי נאכדעם, װאכעז ײ א ײי ; ״ 1 נו י י “ ° י ר1לא ״ם״ ?  י

ײ יערע! אמיסצואװארפען םוז רעכט װעלכעו איז נעװארען, ארויםנערוםען ״ sin *־ני . י׳י ״ ל
״' ׳זיי «יי פארנאוםט עם נאר ווען מער, געװינעז צו נעהאםט האבען באםעם י םעם ״ ר י ״ ״ ״ י liv מ״ו״ו אי llf ■זיר״י 

זײער אז * זייז ׳ביזגעם יזייע אנםיהרעז ניט זײ נען םימ — װאםע םענציכער אײן םים יו
ר • ־itntn'iMii םיז פנים דעם אין איצט ק׳ליננט דער איז ארבײטעו־, רי םהוננערען ״ ל! ״ לף«ו ״»י»< י

ײ יײמ ׳ט»הם נעשעהענעם דעם א כמעט '\W ארבייטער די םון ־ײק  ים«יםמוזע< מראימ״ו אביםעצ נאר 'הונ ײ
״ז, ואונענער. ײ ווים״ז »י ערקצעהרען, בןוםעם פוםציג און רערט םאצשטענ־ עוין איז נ ) ז,ע«יי״ר'עדאר״? אן

' יםו ט”י דער יםו באדיננוננ די י”א ניטא איז עס צ”וו נעוואונעי׳ v אז אוז םארצארעז ײי׳ י ito v «י1 ם»רענ?מ^ 
אויםציפ^רר״לדאיז ראפנ״נ ממד״םמ״ די 1יא םארנינםטינע׳ נאנץ א איז ב״טער זא־ ארבייטער רי אז הונדערט, םון נם

אנ- לעננערע םיעל א דוריר מינרעםטע אפצוהיטעי הייליג בארייט זײנען זײ אז םארליחגן.
י <WJ׳P יאוי באדיננוננ• די אט ״האלסײל די װעז דינםטאנ, לעצםען - ‘יאמ« רעם םױ האלט״ז 'בא י ט ס י ^ ר א  נ

ך םאנוםעקם׳פורערם נםט םן׳ ״ אוז נאנרענסעז לע טיישערם װייסט ליידיעם דער םון םעם פון אס  4 םוזעז ריועלעז ז
רע־ איינצינע זײער אז שלוס צום מעו יצ אז טענה׳ז׳ ניט םעהר איצט אםם׳ז מא־ דרעם-קאנטראפטיננ די און זײט [

ח יער םוז עקטשורערם ע יט”ז רער5אנ ג י צ ױ ו א  אװאנ־3 אוננליקליכער גאנץ זײער ם״ םוננ ־”ארב ײ יםו םאר<אנג דעם זב
טיאים-חר , ״ ™ רצכעװע איז טױרע איז ארבײטם־ױאר -שטונדינע44 א :טער טויזענד 8איבער; נא׳פעפםינען ;בע

רד נעװארעז זיי םאי מײנט לוין, איז העכערוננ א אנ־ פארפליכטעט זיר האבעז :ײםער, זעלבםטזוכטאה זייער םײרו
י ״יהאב אט •טבאנהי¥ אמת׳ער און כאדיננוננען, ױניאן אלע עםעז י י זיד איז קורצזיכטינקייט זײער דורו סיי "א י

י אוגמערצוגעבעז אײנגעײי־ מאנופעקטשורערם 350 בער הויםען צו ניט םארםליכטעט זיך ד
|י זײ האבען נאר ניט און ׳דעם אויף איגט אויך און ארבײט, הײן מאכען צו ניט

p םאר םורא ניט סײנע צו סחורה זײער םארסויםען 'p ,דער מוז מאנוםעקטשורערם די יע, ץײ נאף באנגןראט 
 צו םיעא געבען דיענ־סטאג יצעצטער ^.ר6 שעהנעם א מאכען צו נאך רעכענען איר־ האט ױניאן די װעמען םיט ןער,

 זיך װעיצען זײ גיכער װאם און טראכמען. מאנוםעקטשורערס הונדערטע די םיט. זײ, װאס פאר אוז םכסוה וועלכען ־*
r אויםצונעבען געדאנק צום דערטראכטען נעכטען. ניט-^ון טרײד אין דאר זײנען ה^בען צוזאמען, אסאסיאײשאנס 

 גע־ און בעסער דאס שפיעא, בײזען דעם אװאנטױרנמןעס. קיין ניט אויך זײנען זײ טויזענד 40 ױניאן דער בײ :געלײנט
 זײער מײנד נעװער זײ, םאר זינטער אײנגע^עגט האבען זײ געאי, האבען זײ לעצטען סעקױריטי; אאם אר

דער איז װעלכער לאיער, חכםה׳דינען ^ דאיצאף טויזענד 40 ױניאן דער אין דער זינט װאכען, צװײ פונסט סטאנ,
אינ־ װירהליכען א האט װאס אײנציגער, ןאן יןטוע זיו סןן^ װײםען, זײ . pm געײארעז, ארויסגערוםען איז *ץק

י עס ןדארםע ׳עס קענען די װען מאנוםעסטשור־ יןאנטראהטינג דרעס ן  סטרײק אונג^יקציכער דער אז טערעס, ןהענע ךא
לענ־ װאס ציהען זיד זאא באסעס די םאר אסס׳ז. דער םוז באסעם די מאנוםעק־ דרעם האיצסײא די און ו

סטרײ^ וױיםטםאכער דעם פאר לאר

ט ײ ״ .5 ז  סעםפעלי און ^גײדער אמיק די ב
 !י|י חער® װפם 4רובי ד. — םאכער

םרידםא|» ס. — םאבער? רײנקפוט די
פן ריפערמאנער דןןר אין  17 לאקיל ױני
w דזש• ־־־־ ftv n

ט ײ  עך^•• ם.—קלװולאנד פון בריעף א .0 ז
עג דער שמײן. ■פריער© דער פון זי
אן. m : ױגי cf

ט ײ ע—®עאםער אין .7 ז ט ענ ^ י א ד ח א ם
ט ײ װ. סרים—םאנירעז .8ז א ל ריי א • ק נ  ײ

(ראםאז)-^}עללערםאז. געבפרג

ט ײ ז ^לום .9 ז ר^םאן. און *םאנירען״ ײ
%?

ט ײ ־ בינצל. גאאיץ רעדאקםארם פון .10 ז

ט ײ םיגחד א פאר םורא די .11 ז  םאםען־אי
איליפוט.—אםעריקא איז ציפז

ם ײ י פיז •ר^בלעטצז לעבענס די .12 ז ע  י
ציעט—מײדעל ארבײפזער שו  סטואר© דז
 עקזיס- דער ואר ״1קאם« חןר פאינםץ.

אן װײםםםאכער דער פון טענץ — ױני
איבערמאן. עליאם

ט ײ װעל* ארבייטער אינםערנאציאנאלע .13 ז
ם— • איא ם. ם• װי םײגענבוי

ט ײ  עעלאנד אין באװעגוגג סםרײק די .14 ז
ה זעלדיז• א.—אורזאכען איחרע און  י

אדיע—םענער(״עליעםאז) די ה חגן- אר  או
קא. שענ ט

/
ט ר דר.—מעחרינג םראגץ .15 ןיי ת ס ר א  צ

^ ה.—באגריסונג « ריע. ר ע נ י ױ ו
ײט  רעדאק־■ צװישען שםועסען קורצע .10 !

טע^לגקיי* און לעבען לעזער. און מ#ר
»ז אונזער אין שטײז. א.—ױני v. םינהעל

 ׳ און דרעס אין פירםען געסעטעלםע .17 ?ײט
םםרוו^ װײםמ

ײטען אדװערםײזםעגטס. .18—19 ז
ט ײ —םאנםאג. געדענקװירדיגער א .20 ז

m.; סטעױ־רעפארםער.

 אר־ אן נױטיג איז װאס ןלוליעב
? אטעױקא אין פארטײ בײטער

ײט פון (שלוס )11 ז
 אײניגע םארשידענחייט. םייגוננס א

 עי־ ■ארםײ די דארף מנן אז דענחעז,
פארקעהדט. דענקעז אנדערע און םוםיגעז
 געגען ארגופענס שטארקסםער דער

 סא־ דעם pc יןופם װאס יארטײ, דער
 די אט װאס דער, איז צד, ציאליסטישען

 אינםערעסען די ניט דיענען װעט •ארטײ
pc בױרא״ זײערע םון נאר ארבײםער, די 

 העל־ באויז וועט ד אז םיוזרער, קדאטישע
 ױניאניס־ םרײד די םארשטארקען צו םען

 אי• נעוועאם^גט װאס בױראקראטיע םישע
ײניאנס. טרײד אמערייןאנער די בער

בעס• דער איז ארגוסענם דעם אױף
 •רע״ דעם pc שטעלונג די ענםפער מער

 םעדעריישאן אמעריהען דער םון זידעגט
 וועאכער גאפפערם, םעםױעא לײבאר, אװ

 גע״ אױסגעשיראכען עגטשידען זיך חאט
 ער־ האם pa ארבײםער״פארםײ אן נען

 םעדערײשאן אסעריקען די אז וןאעוזרט
 אגער• גיט פארםײ אזא װעם לײבאר אװ

קערפערשאםט. נאציאנאאע א אאס ?ענען
ק^ די אײ״ אװ םעדערײשאן אמערי

jn אנגעגוםען העז נאר im םאר־ די אלס 
 םבייד־ױניאניסטײ א po קערפערונג

w וואלם ױ אויב און נױראקראםיע 
 געימנם װאלם •ארטײ די אז נעפיחלם,

 זי־ זי וואאט מאכם איחר םארשטארסען
 װאלם זי באחעפיפם. ניט איהר כער

 דער ערםוממט. געװיס םארקעהרט, #?י
 םעדעדײשאז אכמרײןען די װאס פאסט

 בא־ •ארםײ, די באקעםיםם אײבאר אװ
 ארגו־ אנגעגעבענעם דער אז אאזא, װייזם
r םענם a ריכםיג. ניט

y די rv a טעד דער םון א^ עי  ־״ia ג
w בײםער a r  pa ?,a ^ a s? געגענ״ 

?r a דער צו pc w rra -^ v u דער Tfoa 
אן ריחען ש ײ ר  זי ווי אײבאר, אװ ס^נ
 ™*•:•רעײדעגם pc **רמר$\נחו\ וחןרט

m »ת jn ia .גאםיעדס׳עס םיחדער a,״ 
ra ,?,a  m םאי׳ן םיםעל אײנציגער חנר 

 a,? לאנע דין םאדמנסצחנז צו ארנײםעד
w, עקאנאםיאחני חור a p. ם ד מ ט א  ג
r a תן געותן ע n נ n  ?a ,w n ס  סאעחנ
p זאא ro w a p די 3 a  p r w o r w ^ a n a 
nc וױיתשעס yat ?nanm^a n  pc״^

 אויסצונױ זוכען וועט נעגריגדעט, ווערם
 ארבײ״ די pc *אליטיימ-״סאכם די צעז

 קענען זײ װאס שטיםעז צאהל די םער,
 מיטעא א אאס װאהאעז, די אין געכעז1א

 יסאר־ געזעצגעבונג דער דורך גערױנען צו
ארביימער. די םאר בעסערונגען

 *רבײנ^ר, די אז ניט, םײנם דאס
 וואסעז, •אאיטישען דעם אננעד»םעגדי:

 עקאנא־ זײער pc אפזאגעז rr דארפען
 אז באויז, םײנט דאס װאפען. םישען

 װעאען ^triac דער pc היאן* דער םים
 מאיעאםעז a םיט ’ פעטפפעז קעגען די

 עתא• 'a pa •אאיטיש אי — ײאםען
נאפיש.
 אױםהער אן אהז חקירה׳ז קעז טעז

 la pc חםרונות אדער םעאות די װעגען
a *רבײנחױי i,דער אבער רטײ mDa ,איז 

ra וחןרם נים זיינעז חסירות אאע די אט 
 נע״ װערעז זײ װעאכעז ״j'ia •אייר דעם

אין זיכער נים איז ?אך שריבען•
 װער־ נערapםעריa ia זאגט •אאיםי?״,

 '?a ריכטינ ^ױ•טrיבעוa ra ער pa טעא,
 סארםען אאםע וחגן צײט, יצםיגערa דער

 נייע איז טאג יעדען םיט זיך בחגכען
•אאץ. דיער פארנעהםצן

 די וחגגעז רײדען נעסענט װאאט םעז
 רבײטער־a רער pc חשרונות pa םעאות

•a,גע?ענט װאאם מען ווען רם'י '?P 
 סארהעאטניסע •אאיטישע די םים זיכער

a|  זײן גע?ענט װאאט סעז ויען ^נדaא '
aדו דער pa זימגר m rםםיגpייט pc די 

aאםrאן, אמנר זיך זעהם עם •ארםײען. נ 
 טרײסעאם װאס שםורם גרעסםער דער אז
aיצם ia*»' נים װעט וחנאט גאנצע די 

pnr:aira די אםערי?^ סארבײגעהן 
 דעפײ אעבעז npiapnpea איז קאאסזנז

 בחד פארםייצן אאטע די pa,?יך נירען
p איז אױם, זעהם צ'ע< די !יך. כען ir 
 געזעאשאפטאיכע די וױימ^וען נים גאר

 דאר- אנדערש וועאען apnpoa אין כחות
 בורזשטר אאטע די ווערען. גרו^רמ פעז
 אענען נים ?יך אאננ וחנאעז פארםײען זע

 ווען סאדם, איצטינער דיער אין האאכתן
 pa פראנרעסױוען a האם פארטײ יעדע

 דעם אונטער םאינעא. רעאקציאנערען
pc pm וועיעז אוםשטענדען נײא די 

 פראגחד די וױ *ונ?ם רעא?ציאנערע, די
 סאראײניגעז םוזזנן עאעםענטעז סעוע

jrp כחות ז״עח[ 'a אנדעחו די גענען r a 
רםײעז.a• ונדערעraב צוױי

a?a ?,a שוט װאאט צייט  a געװעז י
vo'ru גאכאעסיגקײט pc זייט דער pc 

אען זײ pni ארבײנתר די  ודי- כאײמנז ̂ז
̂ם דער pc מםעוק םער  איבעד־ pa ?י
vnfiן cun נאר סעאד •אאיםישען גאנצמן 
rac* קאייםטאיכד אדעד נותשוטזע וײ

 באאײני־ סטרײ? וױיםטםאכער דער
 אר־ עדױ?ײשאנאא אונזער אביסעא םאוסט

 וחגט דאס אבער סענטערם. די אין בײט
 ־mp די אנהאאטען. ניט אאגג ד»אםענטאיך

 ס?וא הײ אוירװאנג װאשינגטאן איז סעז
 איבערהויים ערםאאנרײך. זעהר זײנעז

 םאנ־ מארטין דין עווערעט םרן ?ורס דער
 איבער נױםאן, הענרי און אבענד, מאנ

 םיע• אבענד. דאנערקטאג איטזןראטור,
 צי־ םיר װיאעז אויפמער?זאם?ײט ציעאע

 וחנרט װעאכער סעםינאר, דעם אויזי הען
 אום אבענד סרײטאג יעדען אבנעהאאטעז

?אאנעראציאן. דיס?וטירען צו
רע־ 635 רום אין װעט םרײטאג דיזען

 מענע־ דער שוירםאז, אײזא? דר. דען
 אי״ בענ?, נאראדני Mpoao םון חשער

רוסאאנד. pa ?אאסערײשאן בער
 םאנגם טיטאנ, נאר 4 אום שבת) דיזען

 אינטערעסאננח אן אײדאוי הערי דר. אן
 גע־ און ארבײט איבער אע?טשורס םעריע

 וועם םאנ דיזען װעגעז טעטא די זעץ.
'?p באעקאיסטס׳׳. און ״באי?אםס

טע־ אינטערעסאגטע זעהר א איז דאם
 גע־ זײנען אויך צײט. יעצטיגער אין םא

 צום שםען וועאכע סטודענטעץ, די בעטען
 #אוהר 3 אום זונטאג יעתנן ?ורם פאבאי?

פריה. ?וםען צו

 אזױ אן נעהען סענטערס ױגיטי די
 ענגאישע די םעגאיך. װי רעגעאמעסינ

 נישם יעצט גראדע סיאײכט זײנען סאאםען
 אב־ װערען זײ אבער באזוכט גום זעהר

 בראנ?ם, די אין רעגעאםעסיג נעהאאטעז
בראנזװיא. און סײד איםט

* » * ,

 K באטראכםען אין יעצט האלםען טיר
 אויםנע■ נוט אויב וועלכען, דורך •לאן

 אונזעחג פון םרויען די ײעלעז םיהרט,
 צװײ עננליש לעתען ?מנען מעםבערם

 און טיטשערס רענולערע• םים וואך א סאל
 באארר דזשאינט דער םוז בא׳שלום דערקר צו מענליך זײ איז עם ווען בײםאנ,

 שאםען צו ױניאן הלאופםאכער דער םון
 סלאופ יעדער וועלכען צו םאנר, נרויסען א

 5 םון םוםע די בייטראגען י1דאר םאכער
 יעדען צו אפעלירעז םוז רראױ, דאלאר,

 םאר־ וועלכער םאכער, הלאופ רענהענרען
 אז ווײם, וועלכער און לאנע, די שםעהם

 איז םאנר, ריזינער א איז םאני. רער
 אײנםאל קענען צו אום נויטינ אבםאלום

 אוננליהליכע רי אבשאםען םאל אלע םאר
 םארביר איחר און שטיה־ארבײט־םיםטעם

 װאדארבײט, פון םיםעטעם די אויוי טען
 ראדיסאלער אײנציגער דער איז דאם וואם

 צו סאל אלע םאר א״נמאל װי םימעל,
זייער םיט םאמר סצאוס די םארזיכערען

 םענשען, אוז ארבײטער אלם עקזיםטענ׳ז
 איניזס־ קלאוק נאנצע די שםעלען אויך .װי

ב^רען. םעםטען א אײוי ,טריע
ט סאםענטאן זיך קאנעז םיר  םאר■ ני
 רי באטראכטצז און דעם, לרענען ברייטען

 «ון אונטערנעהםוע דער םיז .װיכםינסיים
 רעם צי וועלען םיר שטאנדטונהעז. -אלע
 איין .צו אבער צוריפהעהרען. נאר זיך

חד די ציהעז םיר םוזען #ונסם סן ס  אוי
סלאוסםאכער. ךי נייז זאםסייט

 <זעך1א אין רעװאלוציע נעפל^נטע די
 םריד(ימ^ נאנץ א זײן בעצם סען •טרײד

« טר עם זאצען גאסעם די ותז ר יו1רי  ס
|11ח(װ^חױ|( נעילאנטע די w נרײםזז,  י

דיערע נענען גיט אופן ב׳טום

 ■לעצער •אםענחג די יעצט זוכען םיר
 וױנל זעתר איז עס אבער קלאםען, די םאר

זײ־ וועלכע טעפבערם די אז ?זענסותרטה זיי• וועלכע :פבערס
 םרא־ ליזער אין םאראינםערעטירט גען
 אח נעםען די ארײנשיהען אונז זאלען נע

 דיזע םענליך. װי גיך אזוי ארחןםצן
iםדו די םאר נאר זיינען קלאםען r •ױ םון 

אינםערניישאנאל. די םון םעםבערס
 אמזערן ׳ איכער אויםהינפטע םעהר

נעסםק«:ומיד..; — םעטינסיינמז כייע
ר א»תר w שרייבט אחןר סוםם,  ח

 jOQB-ttn םשוער; ױניאן 31 •ארםפענט,
 U , ס.-י י « נ י ל ס.

ארנאנייז*•, ןרױקײשןונאל

םיני־ די מ  mfn םאנטאג pro
tro םמםי׳זז tvumyuw » tmי  9.
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Dמ יא״הייסם ע ״ n בדױמ, מ  tm ם ס  מ
 מוחנוסטעז on פאצם ברױמ מײעחנ סון

 חאצ־ רםאסען. ארבייםע אריםע די אויןי
 םארםערס די צו םארשסרעבעז דעם םען

 11צאהצז צו ארבײםער די צװיעען הייסם
 איז צם וחנן ברױט, םאר סרײזען הויכע

 ביליגערע םאר בתים קריגען צו םעגליך
 פארםערם די צו געחנכם ויין סרײזען.

 אר־ די צו אונגערעכט זײן הײסען װעם
עמעדט. די אין ־בײםער־כמסעז

מ א ריי ט ו ם ען צרקלצדש אי ר א װ מ־י מ
דאחי. איז ליעבערםאן ®ירסע חנר גען

־ םירםע דער praw סםרייק דער  מנ
אננעםיהרם. נאך ווערם םארםין דזשאםין

 א או בעריכטצט, זינםאן ברודער
 געגען געווארען ערקלערם איז סםרײק

 םיר־ די וױיצ זיידענבערג, ה. םירםע דער
 און ארביים גאנצע די ארויס שיסם םע
הונגערצן. ארבײםער אינטײד די

 שא■ סיציםשטײנ׳ם םיז םראנע די
 ניט האם םירסע די אויםנענוםען. וחנדם

 דער םון באשלום דעם ג^כקוםען געװאלט
 דעם באשצאמן ותרם עם און ױניאץ
םטרײמ. אין ערקלערעז צו שאפ

 אז וױיםער, בעריכםעם זיגםאז ברודער
וחנט טשערלײם שאפ אלע פון מיטינג א

האבען םטײמס םארשיערענע די אין
 וױ שריגמ פראקטישע pn< נוארצױפיג

 נעגומען. גים םראנא די אעזען צו אווי
 םיעצזג pr^ryru$fi ווערען סלענמר

 ארײנגעטראגען שוין ויינען קאערעס אין
 וױיס ווער אבער זאגאר. ביללם געװארען

 םארהאנד־ זאגאר בילצם די וועט םען צי
 זיך װעט ^וננחןס דצר אײדער לען

שליסען.
/ * * * .

 •ראב^נכמן שװערסטע די צװיעען
 דאר־ וחגם קאנגרעס נעקסםער דער װאס
 אדער םראגע״, ״ברויט די איז לעזע^ םען

 י9אד וױת־ די עס רופט װיצט איהר אויב
 וױרת־ איז זי םארםער־םראנע. די גאר
 קען מען אז פארפלאנטערםע, אזא ציך
זעהן. ניט אויםוועג הײן

 די זײנען מלחםדדיאהרען די אין
 יחסנים. גרעסטע די געװען פארםערם
 יאהר פאר אעצםע די pn האט אםעריקא
 לענךער. מ^ײס די גע׳פפײזט םאהםיש

 װײץ־ די אדער םארםערס די אום און
 געאד די אויסנוצען ניט זאילען הענדאער
 צו סרײזען די ארויפרײסען אס גענהײט

 בא־ רעגירוגנ אמעריקאנער די ה*ט #הייך
 בא־ דער װײץ. םח פרײז דעם שטיםס

 ^־sp סייין ניט געוחנן איז םרײז שטיםטער
 מאא צװײ pc ערך אן ושיצום, חס נער
 צייטען, םריעדליכע אין װי םיעל אזוי

 םרײע רי װי קלענערער א םיעא אבער
 געמאכט םעגיציך עס װאצט סאנקורענץ

נעהםען. צו םארםערס די םאר
 מאחםה די אײדער צוריה, צײט א םיט

 רעגירונג די האט געענדיגט, זיך ה^ם
 דעם םאר װײץ םאר «ריי? דעם באשטיםט

 זאאען םארםערם די אום יאהר, נעקסמען
 אינ־ צו האבען םורא נים און זײן זיכער

 מעהר װאם ארבײט און געילד וועסטען
 פרײז דער שנײדען. און זײען צו וױיץ

 צװאנציג טיט דאלאר צוױי pn דארזי
די אבער זיך האט ברשעא. א םעגט

א^ע ורערען. נענוכזעז
מ דעם צו זײנעז סאםיטעס פרײז ג I סי

 װערט צס איז געורארעז, אײנגעלאדען
 f יזוממן. אאע װעלען זײ m ווארטעם

ווערס זיגםאן ברודער׳ פון רעיארט דער

^ זאל עס ווער םראנע די מן צ סג רוי  א
 עס אויפגעג%)אן» ווערם קארדס וואירקיננ

 םעסבצר א ײעז אז באשלאסעז ווערכד
ך ?א^ קארד װאירקינג א האבען דארף י  ו

ר מעלחח כמםבער חנר jjp תי n o o n  p 't 
ק צז סעגעדדצעד לאקאל. זי

* געמ^ןן• מיטינג דער ווערט דעם םיט

 וועם אגריםענט דער אייחןר lip םען
אויסנעהן.

 שםיצען צו באמלאסעז ווערם עס
םים סטרײח מאכער וױיסם דעם

 סעקחד דער . דאלאר. םויזענד םוםציג
 ארײנצד גלײך אינםטדואירם ווערם טער

 אלס דאלאר 25,000 פון םשעס א שיקען
אײנצאהלוע. ערשטמ
 אױך באשליסם באארד דזשאינם דער

 מלאמכמ־ די צו אויםדוף אז םאכען צו
 וױיסט־ די העיצםען זאלען זײ אז כער,

 זייער ווארים שעפער, די פיסעםען םאכער
 די םח סטרײק דער אויך איז סםרײק

 דארםען קלאוקםאכער די און קלאוקםאכער
 איחם מעגיציכלןײםעז אאע םימ העלפעז זײ
געײינען. ■+

דירעקמארס. אװ באארד פון רעםארמ
 פון ארבײטער די פון קאםיטע א
 וואך אײן םאר םארלאגגט ברויז פיליפ

 ווערט םארלאנג זײער סםרײק־בענעםימ.
באװילינט.

 פון ארבײטער די םח קאסיטע א
 ארביײ צו זיך ענטזאגט םאנדעגורםהי

 זײנען װאם סקעבס, םיער די םיט טען
 קאםי־ די ארבײטען. םארבליבעץ דארם

 אר־ נים װעלען זײ אז באהויפטען, טע
 םארלאנ־ זײ איז םקעבס די םים בײטען

 םלאץ. דעם םארלאזען זאלען זײ אז נעה
 װערט קאםיטע דער םח םארצאנג דעך

X) י גוםגעהײםען.
 פון הענד םעלער די פון קאםיטע א
 ארבײםענדיג אז ערקלערט, רובעל םאגס

 אויבענדער־ דער םון םינישערס די םאר
מז םירמע, םאנטער א  לע־ tקײ ניט זײ ם

 אװ באארד דער אז םארלאנגען זײ בען.
םאראינטעחגסירעז זיך זאל דירעסטארס

 מאםיםזנס. אױסגעטמנן rrum עפ
ארגא־ וואס נאר דצם פון קאםיםע א

 »ון ^ליםי^ע ווינפיגםםע ויי
&אג. פיז פראגעז עקאגאסיאע

 דעם באדאגהם דעזײנער־לאסאל ניזירםען
 אעםערנעשא־ דצר *יז באארד דדצאיגם

 ארױם־ זײ האם םען ודאס דערםאד נאצ
 באשמע־ וועלמנר םשארכתר, א גצגעבען

 דער םין םײא א ויעוס זײ דאס םיגמ״
 קא־ די באווענונב ארבײםער גתיסער

 שבת קוםענדעז אז איגםארםימ^ מיטע
ײנעי די וועלען  ערש- זײער האבען חמ

 םח םשארטער דעם אונםער םיםיע טעז
 םארלאננען, זײ אח אינכתרגזךפאנאל דצר

 זאל באארד רזשאינם םח קאסיטע א אז
 זײער םיםינ^ בידדצס pn אנװעזענד
 np א און טטגעמײםען וחנרט פארלאע

 עווארץ פערלםוטער, ברידער די םון םיטע
אםאינטעט. װערען סאריםאנא ►און

 בעאכד א פעטערסאז, ד. װ. ברודער
 ער־ ױניאן, קארפענםערם דער םון מער

 םױ מהאםאס םיז קײם דער בגתע שיינמ
 ער גיט שילדערונג קורצער א pn ני.

 םאר״ די אזוי װי אײנצעלהײםעז די איבער
 ארבײטער־םיה- םינן^ די גענען שװערוע

 ער־ ער אה נעזוארען, געמאכט איז רצר
 אין ארבײמער די אז וױיטער, פלעהרט

 װעלמ נאנצער חנר אױח את אםעריהא
 וחנט םען וױ לאנג אזױ רוהצן ניט װעלעז

 4ביליעס׳ .p װאחןן אח םוני׳ז מהאםאם
מז ע ג ט. p גי ’p .ברר חגר ג^עכםינקײם 

 באארד דזמאינט םת םאריצאנגמ דער
שםיצ^ םינאנציעלע )1 :םאלגענדעם

 זײנע מיט באארד דזשאינס דער אז )2
 םךאנע די אויפנעהסעז זאלען לאקאלס

 סאנװצגשאז, דצר פון באמלוס דעם םון
 שײ pn געװארעז אפגעהאצטעז איז װאס

^  ער- ואצ גענעדאצ־סםרײק א אז תאנ
ן זועחנז סצעהרט ר׳ מ  לאגד נאנצען אי

די צװיעען צו אום םען4 דעפ
 פאראזרטײצ- די מובצן צו געזעצמאמנד

 א װיצעז ״םיר מרי\עצ. נייעם א םע
 אונפארנאיאישען ־און צהרציכצז נײעב^

/ םהאםאס םאר טרייעצ י נ  צמוצצהרם םו
ך איז *דאס ער. ץ  אר־ אצע םון געשרײ ר

 דעם pn עדות די אסערימ^ םון בײםעד
 גרעם־ די געױען זײגען םרײעצ ערשםען

 געזעצשאםט. דער םח אויסװאורםעז טע
 װי״ װאס םענשען םון זאגעז צדות י1אוי

 און שרים יעדעז אויף זיך דעחפפרעכען
 אםסינסטמיען צאזען נים םעז ?ען םריט

 צעבעז.״ גאנצע דאס םריזאן איז םענשען
 דעם צו אפעציערם פעםינרם^ז ברוז־ער

 און םינאנציעצע םאר באארד דזשאינט
 םרײנד זײנע און ״םוני שטיצע. מאראצע
 םענשען״ פרײע געװען הײגט װאצטען

 םון געוחגז װאצטען זײ *װען ער, זאנם
 עדות זײערצ ײי מאטעריאצ זעצכעז דעם

ען.  די הינםער הײנט שםאכםעץ זײ ז״נ
 קאלי־ םון םריזאן א םח טירען אײוערנע

 זײער האבען זײ וױיצ סטײט, פארניא
 אר־ די םאר אװעהגעגעבען צעבען גאנצען

 דיסקוטירט װערט םראגע די בײטער.״
 די שטיצעץ צו באשצאסען װערם עס און

 די דאצאר. 300 םיט נאך דעםענס םוני
 איבער- וחנרט גענעראצ־טטרײ? םון םראג;נ

.Dinopjri'n אװ באארד צום געגעבען
 פאדאגהט אינטערנעשאנאצ אונזער

 םארא־ דער פאר באארד דזשאינט דעם
 גע־ יעצט ביז האט ער װאס ׳צטיצע צער

 מאכער װײסט צײדיעס דעם pn צייםםעם
 אז םארצאננם, ווצדם עם און סםרײתד

 דעם םון סע?רעםער דער צאנגער, גרודער
 געװיםער א םאר זאצ באארד דזשאיגט

 ?א־ טאון אװ ^אום די אויסהעצםמץ צײט
 דזשע־ דרעס און װײסט דער םון םיטע״
ע סםרײ? געראצ ט י  איצ־ דעם אין ^
 בא־ וחנרט פאו־צאנג דער קאם•^. םיגען

װיציגם.
 זי אז כאריכטעט, vo'onp םינאנץ די

 דעם םון םארצאגג דעם אױםמנומען האט
 רע?א־ זי און בתןנםש רוסיש־פזיצישען

 pn ״ארבײטער צײטונג די אז מענדירט,
 דא־ 25 םיט ווערען נעשפיצט זאצ בויער״

 ?א־ דער םון רע?אםענסןצ'אז די צאר.
ען. גוסגעהיי װערק םיטע

םרא־ די אויפגענוםען 1דא װערט עס
 אוגזער םאר שטיצע םינאנציעצער םון גע

 צײדיעם דער שװעסטער־ארגאניזאצי^ז,
װאם ,25 צא?אצ ױניאן םאכער וױיסט

True translation filed with the Postm aster at New York City, on 
•1917 ,ldlV'fc* required by the Act o f Congress, apprroved O ct dth

^ ' "as the *‘Trading with the Enemy A ct
 ־nxpn פרײםעריס די בײ דורכגעװארםע! װאשינג־ אין ?אגגרעס ויצטיגער

 מאשיך אצטען אן איהם געגען מינידט לעמןן. צו װאכען דרײ א נאך
 נױבעררי. מיציאנער דעם םאציםישען, טוזען זיך ער װעם מארטש וגג
pi אנגעםיהרט האבען פארטײען בײדע ארײנטרע- װעט םאכט אין 

 צין איז םארד .p'*t>np םײערדיגאן א ביר־ די וועצכען ?אנגרעס, גײער
 בא- און פאפוצער זעהר סםײם מישיגעז נאװעכד צצצטען ערװעהצט ען

 געשאםען אבער האט גױבמררי ציעבם. צצע?־ חגר װאם דעם םראץ :ער
 רעזוצםאם אםיציעצער דער גאצד. מיט איז ?אנגרעס־םעםבערם נײע די

 ?צײנע א געצײגט האט װאהצען די םון דרײ איבער םיט געװארען טען
 נױבעררי׳ן. פאר מאיאריטעט װאס דעם םראץ pn צורי^
 געבראנט דעמא?ראטען די האבען .אין קורצען אין רארםען :סבערס

 אז םענאט, איצםיגען דעם םאר קאאגען דכער אויןי סען קמן ינםרעםען,
 אונ־ אן נעוחןן איז שאןpעצע נױבעררי׳ם קאנ־ נײער דער צו איצטצר :ן
 סע־ די pn ;געםעלשטער א געזעצציכער, אבסא־ דער אונםער שטעהן ם

אנגעצעגענ־ דיעזע איבער ?אמיטע נאט צו רעפובציקאנער די םון ונםראצ
אונטעי׳ אן אז באשלאסען, האם הײטען

 pn װערען, אפגעהאלטען שוין זאל זוכונג םון צװײג נידריגערען דעם ן
 האט װעלכער סענאם, איצטיגער דער אז רעםרעזענטײטיװס, אװ האוז די

 בא־ זאל דעמא?ראטען, מאיאריםעט א װע־ רארטען ניטא. צוױיםעל
 דעם םארנעוזמען זאצ עס װער שליםען מאיא- א האבען יעפובלי?אנער

 אדעד נױבערי סענאט, נע?סטען אין סיט מעמבערט. צעהנדליג עםליכע ון
 געםאן. איצטער װערט ראס און םארר. אוי־ דעם װעגען אבער איז ־םעל

 זײ םראטעססירען. רעפובליהאנער די לאגע די סענאט. דעם צװײג,
האט םענאט איצטיגער דער אז שרײען, איגםערעסאנטע. אן ויז
םון םיטגליערער די איבער ניט דעה הײן די םוז רעזולטאגען אפיציעלע ־י

 אז זאגעז, זײ סענאט. נע?סטען דעם
 זיך װעט םענאט נײער דער װען ערשט

ארײגםרא״ קענען םארד װעט פארזאםלען,
 די זאגען נױבעררי׳ן. געגען ?לאגעז גען

 םענאט נעהסטער דער :דעםאקראטען
 חעצפם כמעט צוםײלט pn דאך װעט
 אז uwiponn דאך װצם הצצםט, אוױי

 זײן אױוי ריכםער דער p't װעט נױבעדרי
רעםוב• די ענטםערען ?ײס. אײגענער
דעםאקרא־ איהר זײט איצסער :לי?אנער

גע״ דאר איהר װעט מאיאריטעט, אין םען
גױבערריץ, אונזער געגען ענטשײדען וױס
 װאס האםנונג איינציגע די איז דאס וױיל
 כאםש זיך םאר ראטעװען צו האט איהר
קאנגרעס. םח צוױיג אײן

דורכ־ װעלען דעםאקראטען די אויב
באשלי־ װירקליך און פלאן זײער םיהרען

 אין נױבעררי׳ז ארײנצולאזען ניט סען
 א פאנאנדערםלאקערען זיך װעט סענאט,
נאציא־ די pn און יואנגרעס אין קאמפױ

 אנהאלטען װעט װעלכער קאורטס, נאלע
 פאליטיסער ערםאהרענע לאננ. יאהרען
 זעחר האבען y;p דאם אז םורא, האבען

 רעפובלײ די װײצ רעזולםאטען, ערנסטע
 צו םיטיען אלע אנזוענדען װעלעז קאנער

אדםיניםטרײ״ דעםאקראטישע די שטערען
 געוועהנליכע די מיט אננעהן אין שאן

 נעקםטע די אין pn ארבייט; רעגירונגס
 PD ארבײט די דאך װעם יאהר עםליכע

םא־ דער םון ױין אדםיניסטרײשאן דער
״3in םאר אי װיכטיגהײם העכסטער מע
װעלם. גאגצער דער םאר אי לאנד זער

 נױ םון װעלט פאליטישער דער אין
 באםבע, א געפלאצט טעג די חאם יאר?

 װאם צוטומעלט. אצעמז האם וועלכע
 ע?ספלאזיאן דיעזער םון רעזוצטאםען די

 םען ניט, קײגער 1נא װײם p't וועלען
 ואצ ערנסטעם זעהר אבער ערװארםעט

ארויסחומען. דערםון
 ארײנגעװארםען . האט באםבע די

 אטאקירט פלוצלונג האט ער הוירסט.
 און מעקואי, באס םעמעני ברר?לינער דעם

 א האלט םאליםישען דיעזער אז באװיזען
 איהם צאהלט װעלכער שטאדט־דזשאבעצ,

 איז ער כאטש יאהר, א דאלאר טויזענד 9
 איז דזשאב דער pn דזשאב םאר׳ן נים
איהם. םאר נים

 הוירסט א געװען אימער איז מעקואי
 הוירסט זײט צײם לעצםע די מענש.

 איז טעכמגי םיט האגד p'n געװארעז איז
 נא- א געװארעז אודאי און אודאי םע?ואי
 םארװאם הוירסם׳ן. מיט םחותן הענטער

? אטא?ירט םצוצלונג איהם ער האט אלזא
 אצעםען איז אורזאכמ דירע?םע די

ט. ^ א  דערםת ארויםגע?וםען איז עם ב
 גע־ אפאינטעם זײטןן pלpכרו איז װאם

 פאר ?אםיטע רעםעפשאן דער אויף װארען
 םענשען םאלדאטען צורי?גע?וםענע די

 םאררע־ אלס הוירםמ׳ן ירעןPטאn װאס
 -ipyn האלט הוירםט לאנד. צום טער
 אפאינט־ דיזע םאר ווארםציו6םאראנ אי׳ן

מענטס

קאהן ם. פאגיא םון

־21 דעם דזשענוארי #פריה דינסטאנ
\ םריה, דער pn אוהר 10 טען, י  איך ב

 םטרים םע23 ?ארנער אוים׳ן געשטאנען
pn צונע־ זיך האב און עװענױ םינםטע 

 װײםם םויזענדע די פון מארש צום ?ו?ט
pn ם דרעם ־ ^ ײ  אויף האבען װעלכע ם

 זיײ זעןnםארל ױניאן זײער םון רוף דעם
שעםער. ׳ערע

 םײדלעך ױנגע װי געזעהן האב איך
 םײ םים זײם בײ זײם מ^־שירט האבען

 הא־ באיס ױננע ;םרויען םעליעהריגע
 םע־ סיטעל־יעהריגע םים סארשירם בען

 pn םענער וױ געזעהן האב •pn נער;
צ םון םרױען דענ שי  ליםעםעןnציאנnנ ^ר
ט; בײ זײם מוורמירט האבען ײ  אמע־ ז
 םענצר, pn םדױען צררבײסא ערגריקא

 םענער, או| םרויען איינגעװאנרערטע און
, pn איד ם ס  װיײ pn ״שװארצצ״ ^
סע.

 א םון םארש רישעןnהיסט דעם איז
ײ ארבײטער דער pם םײצ ם  זײנען ^

 טעכטער pn זיהן די ם^םראטען געװצן
opyt pfi נאציא־ זעצבע די —־ נאציאגען 

 געי איינע גע?עםפםט האבען װעצמ נען
 םיער צעצםע די םאר צװײםען דעם נען

 שפראך א גערעדם האט יעדערער — יאהר
 םארשםא־ ניט האמ צװײטער דער װאם
נעז•

 pn נעגאנגען לעn זײ זײנען דאך און
 נע־ t'n אײגער־ יעדער איז ריכטונג. אײן
y אײן םון באנײםטערט װען r r n — די 

 ברידערליכ־ און אײניגטײט םון אירעע
__ קײט.

גע־ t'n ענטשלאסענהײם און ערנסט
 געזיכ־ זײערע אויח אויסנעדרי?ט װען

טער.
ב אז גערענ?ט ראן האב איך און  ^י

ט ױניאן םײהערס דרעס pn װײסט די ^ל  ו
 רײ נאר אויםנעםאן גים זאך אנרער ?ײן

 נא־ אלע די םון םאראײניגונג די — זע
 יו- ארבײםער אײז איז ציאנאליטעטעז

p דאם װאלט — ניאץ ^ n אײנע געירעז 
pfi אויםםואכצען. נרעםםע די

 ?וםט װי םראגע, די זיך שםעלט עם
 געוואגט האבען באםעס די װאס דאם,

 זײ• pם פאדעיוננעז די איננארירען צו
 םאדע־ ארויסשמעלען און ארבײטער קחנ

 ענט־ זיך זאלעץ ארבײםער די אז רוננען
 ער־ זיך האבעז זײ וואס אלצס םון זאנעז

קעםפםע? שװצרע נאך ורארבען
 זיך האבען זײ אז איז, ענטםער דער

עז, זײ אפגענארם. ב  װײזם עס װי #
 היסםארײ דעם אן םארנעסמן שוין אוים,

 דרעס און װײםם די װאס ?אםפח שען
 זײ געגען אגגעםיהרמ האבען םײ?ערם

 םארנעשמעלט in חאבעז זײ .1909 אין
 ווײסם דער םון םיםנצידמר יעצטיגע די אז

 םיט בא?אנם ניט זײנען ױניאן םײ?ערס
 ע?זיכד האבעז עם וואס באדיגנזנגען די

 ױניאן די אײדער שעפמר איז״^י טירם
 װײזם עם וױ מנװארען. ארגאניוירט איז

ס  pn װײםט די w DFonn די דײנקען ^י
הו םח םײקערם דרעם  זיעען 1919,ש

im גאנץ א םון in די װי *מאטער^צ״ 
 nnn< פון םײהערס דרעס |in װײסט
11909 tn װײםט די pn םײ־ דרעס 
 אונ־ נעווען זײנען 1909 י^«ד םון קערם

 דאם קעפפער, בראות pn ערשר^ענע
 נים םאצ p'p באםעם, די זײ, האבזנן

 ארבײטער זײערע ווען דעז געצײקענט.
 םארזד אדויםנעשםעצם pn 1913 האמנז
 זאצ ױניאן זײעד אז באםעם, די רונגען

 באסעס די וײ תאבען ווערען, אנערהעגט
 סםרייקען. װיחנר צאזען וײ גצוואגם ניט
pn זאנאר pn בא- די האבען 1916 יאהר

p ^דערונגען די נאכנעגעכען סעס n  pfi 
 f# דורכצום^צן ניט אבי nyo''ann ערע

םטריי^ צוױיםען
 יהאבען גאכאגאנד •win' צעהן

 דעם ג^רנעסען ניט אלץ נאך סעס
po 1909 י*\זר.

pn ,ארבײםער די װען יעצם 
 אנדערע װי גוט אזוי ל^ד, זען

 rnno קעםםםע גרויסע in םיהרען
 p< ך. דעםאקראט/ איגדוםטריעלע םון ציפ

 CSUn בירגער נגעזnרלnם ארבײסצד די ה.
 I ,,^יםריכטימא p'p ;in שעפער די *ץ
& נים םעתר םרױיצװייםעלט אדער 1ט»  אי^

 תאב׳ין צו רעכט ארבײטער׳ס דעם
 פאנ־ N םאר װ»ס אונטער זאנעז צו וואם

 — ארבייםען. זאל «ר דיציאנצן
#'| דרעס iw װײםט די וואנען צײט  ם*ן

 ןיי*■ טון 1(|אר<אננ« צו טםעהט׳צודערם
n ויר 1זאצ« זײ *רבייטער,אז u ttu v 
 «ײ וועלכע רעכט יערע 1פי «ן

 זייצרי tM ײיאען זײ — ערװארכצן,
p 1פי ענטזאנען זיך זאלען בײטער in® 

םאיגיי• זייערע בזמויצען צו רעכס  םי
מי־ געגצ! און באלײדיטגג נצגען טער  אי

p די װיצען וײ ב^אנדצונג! רעכםע U j l 
 צו רעכט דאס פון בארןיבען בײםער
!סיזאן סלעק pn בײטען

%^ צוריק פארצאנג זײעד מיט אײנ«ו«<
שע in רען  \ pn הערשווםט אויטאה^טי

 . ארבײ• ברײגנען צו און שעפער זײערע
 חא• שס^םערײ•• םון צושםאנד n צו םער
• דרעס pn װײסם די בען אוי מ מ ע ם  ^ו
fLifnn• גרעםמען דעם נעבען געומצט ערט

ypno non, אפאינטםענםס די
 םי־ n תאבען צו באשצאסען װערט עס

הענד םעצער און םינישערם די םינג^םים
זא־ שגײד קושגער ברידער די

מיםינג. דעם pniyon צען
 םון ^כײםער די םון ?אםיםע א -

 אז אינםארםירט קא. הלאוה סםוירצינג
 זײ םאכען םירםע דער םאר ארבײטענדינ

 םארצאננט האםימצ די צצבען. p'p ניס
m םירסע זײער נענצן זאצ שמעצוע א 

 גע־ צו איהר צװינגענדע װערען, געגופען
& נענוג ארבייטער די בען י ' ב ר *

 צום איבערגעשיקם װערט לוײס די
ם. םי א

צושריפמען. אױפגענוטען װערען עם
צו־ דער אױםנענומען רוערט

 עס װעלכען אין ,1 ^קאל םון שריםט
 סיטינגען דיסםריקט אז םארלאנגט װערט

 וחד גערוםען זאלעז םשערלײםע שאפ פון
 םאר־ די מים באקענען צו זײ oin רען

 יעצט שטעהען װאס פראבלעמען שיעדענע
 װערט עס באארד. דזשאיינם דעם םאר

 זאלען םיטינגען אזעלכע אז באשלאסען
 דזשאינט דער ײי גלײך ווערען גערוםען
 צײט נויםיצע די האבען װעט באארד

דעם. פאר
 עק־ זײער אז אינפארםירט 3 לאיןאל

 די אויםגענוםען האט באארד זעתוטיװ
 אוי־ די און שאפ װײצ׳ס מר. םון םראגע

 םארלאנגם קערםערשאפט בצנדערמאנטע
 םלאץ דעם םת זאצ סאן געװיםער א אז

 מען װען אםילו װערען, ארונטערגענוםען
.דארפען  אין סםרײק א ערקלעהרען זא̂י

שאפ. דעם
 דע־ דער אז באשלאםען װעדט עם

 אד־ םאן יענער װעלכען אין פארטמעגם
װערען. געסטאפט זאצ בײם,

 ברי^ער די רעקאםענדירם 35 צאתאצ
עמער  איײ ביזנעם פאר גאצד און ̂י

 דער באארד. דזשא'נט דעם פאר דזשעגטס
 םיטינג. צום געקוםען ניט איז ערשטער

 װערט ער און געקוםען איז צוױיטער דער
אםאינטעט.
 דעם באדאנהמ פערלשטײן גרודעד

 װאס צוםרױען bin םאר באארד דזשאינט
 עריועה־ ארױםגעװיזען איהם צו האט ם̂ע

 דעם םון םענעדזשער אלם איוזם לענוץג
 אינםארמירט ער און דעפארםם/ננם ריפער

 םאר יארה נױ אין קומען ניט קען ער אז
 צוציעב צײט װאכען םיער נעקםטע די

 װי דעם נאד סציװצאנד. אין לאגע דער
 װערט דיסיזוםירט וחגרמ צושריםם דעד
 דעד.זעצ־ אין און באװיצינט םארלאננ זײן
 ברודער אז באשצאםען װערט צײט מנר

 צײםװײצײ אלס עקטעז זאצ בעחןאוױםץ
 דע־ ריםער דעם pn מענעדזשער גער

פארסםענם.
מענעדזשערם. םון רעםארמ

 אז בעריכטעט, םינקעצשמײן ברודער
 איז קאסינסהי׳ז י. נענען םטרימז דער
געװארען. געםעטעלט שוין

 םעקױ םון ניט געװארצן געכמכט זײגען
 פון פרעזידענט באראח דעם פון נאר אי׳ן

 פרעזיחננט באראה דער אבער ברו?לין.
 ענין װיכטיגען אזא pn דאך זיך האט

̂מב געװיס  מעקואי באס םיט געוחןן מי
pn װיר־ געסענם דאך ײאלט נאס דער 
 אםאינטען ניט צײט יענע ז<ןצ ער קען

אראפװארםען. שפעטער זײ אדער
 םון אורזאכע דירעקטע די איז דאס

 םרא־ די םעקואי׳ן. געגען ׳מס הוירסט׳ם
 װירק״ םעסואי איז םארװאם אבעד איז נע

 םאר- pn םארזיכטיג? צעװען ניט ציך
 הוירםט םרײנד זײן אז .ער מרצױבט װאס

I קאםיטע־ די םון װערען אםאקירם זאצ 
 וױיטער, נאך זיך םחנגם עס און לייט?

 די אדער אצײן םעהואי דעם אין שמעהם
 אז עם חײםט ? מאשין טעםצני גאנצע

 איחר pfi נעװארען םיעד איז טעםעגי
 זיך װיצ pn הצירסט׳ן מיט פרײנמזאםט

אפטרײסצען? איהם םון

 אײ״ pn צעגדער די געעגדינם. םצחמה
 צו םעגציכקײט די ^צטער האבען ראפא
 װעצ־ צו לענדער, אזוינע אין װײץ ?ויםען

 גע־ ניט מלחםדדצײט pn האבען זײ כע
 שיפען אין םאנגעצ אויס צושםעהן, קענט

 דער־ סובםארינס.־ םאר סורא אויס און
 מענשען םעהר םאראן איצטער זײנען צו
 איײ די אין פעלדער די בעארבײםען צו

 אםע־ אויױ נאכפראגע די לענדער. גענע
 די pn געםאלען פיעל איז וױיץ ריקאנער

 אינדיען, ארנענטינא, װי לעגדער, װײטע
 װײץ םארקױפען צו בארײט זײנען סיביר

 באשטיסםע די װי ביליגער םך א פאר
אםעריסא. אין פרײז

 םארםערס היגע די זאלען אלזא װאס
 ^ראנםירם זײ האט רעגירונג די טאן?
 צו רעכט א זײ האבען בושעצ, א $2.20

 םאראנטװארםציך רעגירונג די האצטען
 זײ בײ זאצ רעגירומ די אז םאדעחנ] און

 דיעזען םאר וױיץ גאנצע די אפהויפען
פרײז.

 די m ? טאן חנגירונג די דאס זאל
 רעגירונג די װעם יװא. ערשטענס, םראגע,

pnn נים קען אםעריהא װײץ. די טאן 
 פרא״ ױ װאס יװײץ גאנצע די םארברויכען

 אײ־ אין װײץ די םארקויםען דוצירט.
 א פאר םוזען רעגירונג די װעט ראפא

 באצאהלען װצט זי וױ פרײז ביליגערען
 דאס אז אויםסומען, װעט םארמערם.' די

 טעקס, א םארםערס די צאהצען װעם פאצק
 װעט ער װאס דעם אויםער באנוס; א

 װײץ םאר םרײז טײערעחנן א צאהלען זײ
 צײ• נארמאצע pn צאהצען דארןי םען װי

צענדער. אנדערע pn צאהלט םען װי טען,
 ?ען װיעדער פארכיערס די ענטזאגען

 א האבען דאך װעצען זײ נים. אױך םען
 םיר :זאגען װעצען זײ טענה. געחןכטע

 געצד. |in ארבײט אינװעסמעט האבען
 הויכצ ^בײםער געצאהלם האבען טיר

 געקויםם האםןן מיר מצחםודװײתשעס.
^ן נױטיגע די רי ת כ א  םאשיינען און ם

 םיר װײצ םצחםדדפרײזעז, הויכע די םאר
 וחנט זי אז רעגירוננ, דער געםרױם האבען

 גע־ דעם צאהלען אונז און װארט האצםען
 פראדױד ^נזערע אױוי פרייז העמנרםען

 חרטה רעגירתנ די װעט איצםמר טען.
מן א  זאצ פארצוסם דער אז ״צאזעז pn ה
אונז? י1אוי גאנצען pn פאצען

םוזעז װעם קאגנחזס נעקסטער דער

 ערוחןהלט איז דארטען אז און צשונגען
 רעפובלי־ א נים דעמאקראט, א גצװארען

nrtpil, האבען ריםוירנס אפיציעלע די װי 
 געצינגען זײ זאל עס אױב אומגצבעז. |

 איבערבײטעז ארן פעסטצושטעלען דאס
o n וועט םטײט, םישיגען אין רעזולטאט 

 גצײ־ n םון באשטעהן סמנאט נײער דש־י 1
to דעםאקרא־ און רעפוכליהאנער צאהל 

 דאן װעט שטימע ענםשײדוננס די םצן.
 דער און םשערםאן דער האבען דארםצן

M וױים־ דער איז סענאם פון םשצרםאן 
 שטאא־ םאראײניגטע די פון •חנזידענט %■

po M, דאך איז פרעזידענם װײס דער און 
 םון אויסגאנג דעם םון דעמאקראם. א %

 עלעח־ דעם ענדערען צו ״םײם״ ₪ךחנזאן
 הענגט סטײם םישיגען אין שאן־חןןולטאט %
 זײן װעם קאנגיעס נעהסםער דער צו אפ %
; pn םון קאנטראצ דער אונםער גאנצען 

% m װעט ער צו פארטײ, רעפובליקאגער 
 רעפובליסאנער די צװישען זײן צוסײצט

דעםאימראטען. די און
 מיש־גע; אין קעםפיין סענאטאר דצר ,

אױםמערטזאם־ די געצויגען האט סטײט
M■ טאג ערשטען דעם םון לאגד פון סײט 
I םישײ אגגעפאניען. זיך האם ער װאס 

 אינטער דעםאקראםיש. שטארק איז גען
 די װאלטען אוםשםענדען געװעהנליכע %•

Pfin*ip*on| \ײ גע־ ניט שא:ס שום <ז
 אבער ה^וט געװינען. צו דארטען חאט |־,
 קלוגע א אפגעטאן װילסאן •רעזידענט |

M א געשריבען האט ער ארבײט. שםיקעל 
ט, אויטאםאביצ דעם צו בריעוי ^ אג  מ
םענא־ םאר לויםען זאל ער םארד, חענרי

מאטױוען. םאםריאםישע רײן onn טאר
 פרעזידענט פון אײנלאדונג די האט פארד ״!|

 רטי'nפ דעםאקראםישע די אנגצנוסען. %
M ̂ט  די םאר נאטינירט. פארד׳ן דאן *יה
 צו געווען פארד אבער איז רצפובציהאנער י/3
M ,האבען דערצו פראגרעםיװ. צו ציגעראל 
ײ ₪  נרויסער צו א איז ער אז געװאוסט, ך

איהם זײ האבען וױצסאג׳ען, po חסיד <

 דער םון בױערךבאלל דער
 שטימע״ ארבײטער ״םרײער

!שבת דיעזען
 פעב־ טען8 דעם אװענד, שבת דיעזען

 הים• יעהרציכער גרויםער דער איז דואר,
 ״פרײער דער םון באצצ *בויערן טארישער
שטיםע״ ארבײטער

 *פרייער דער םון באצ יעהרציכער דער
 אין נימ זיך נויטיגט שטיםע״ ™בײםער

 באצ פאפוצערסטער דער איז עס שבחים.
 דעם באזוכם עס װער pn אמעריהא אין

 עם מאצ. אלע שוין קוםט םאצ, p’n באצ
 פאר־ צו פארגעגיגען נײסםיגער א איז

o ברענגען n אן אין באלצ בײם אווענד 
 גוטםוטיגקײם אמת׳ער פון אםםאספערע

pn .צוסטיגמײט
 םארגע־ נים אויך מען דארף דערבײ

po, ״בויערן דעם פון ערםאצג דער דאס 
 פון לעבען דעם פאר נויטיג איז באלצ״

 עם און שטיםע״, ארבײטער *םוײיער דער
 אײנעם, יעדען םון פציכט א פשוט איז

 םאר־ םינדעסםע דאס אויף נאר איז װאם
 צו ארבײטער-באוועגונג, דער םים בונדען
בויערךבאצ. צום קוםען

 שבת דעם זיך מיר םרעפען אלזא,
 קאסינא, ריװער הארלעם pn אװענד

!עווענױ טע2 אזן םםריט םע127

 K pn סםרײק! א — געבען קענען םער
 -אימנרוי* באםעם די זיך װעלען יעצט

ײ אז גען m טעות. א געםאכט האבען \  i n 
 זײי• םרויען, און מענער ארבײטער, דיעזע

I. א אנצופיהרען ענטשלאסען נען  tu o n p 
• ױניאן דער םאר ױניאן, זײער פאר  ״ וח̂ן

| פראגרצסײ תןר po שטאצץ דער איז כע | 
 p\ מ• דער םאר ;באװענוננ ארבײטער וחנר
 •סוו)ד.;£ יי אפנעשאפט האט װעלכע ניאן

 ארויםנעשצצסס האט pn סיסטעם טיננ״
 pn בײסטענטס די פון ארבײטער דעם

 % אפנעשאפט האט און בעררומס״ ״בעק די
 שוױמי• םיט פוצ שצפער םארפעסטעטע די

באצילען. זוכט
 וחנצזנן םײקערס דרעס און ײײסט די

 t גמריי יעדען געגען צײבען װי ?עצזפפען
ם זוך  t*,:״םאכם זײער צוצושםעחח נאר ני

סמן םארזוך יעדען נאר׳גענען שוו  אפצו
 וױיםם די יוניאן. זײער פון םאכם די

pn פאר קעםאםעז װעלען מײקערם דרעם 
ז זײ וועלכער דורך ױני»ז זייער מנ  m מ

 •OO^'^n ־שמונדיגע44 די אויסקעםפםעז
חד ענטשלאסענהײט זייער תרך װאך.  p ו

 W גזד מײתערס דרעס און װײסם די צען
 V *ײ אז באסעם זײערע לעהרע ntn בען

 H קוםצנדוג רי םאר אמװײניגסםען וועלען
ט יאהר צעהן  ־ אונטערשזממנן צו װאגען ני

^ זײערמ םיז אינםעצינענץ די ר ס ט ײ ב ר  א
סםרײס. א דערלאזען.צו און

מ| ברידער! און שוועסטער ? ײנ עד ג
p ארבײסערשאסס ארנאניזירםע די אז i 

 i צצני• אנדערצ פון װי גוט אזוי לאנד דיזען
 pWtoinya איחןר נאר פאצגען #דער

w a p ׳pn דצר אז ערװארםען 
po 190 יאהרQ. האס יחולרסר ttonoyi 
v■ דחנם און וױיסט די . o n  oiyp''D 

 jgjnvn אז אינםצרניישאנאצ, אונזער םון
 p<fip באנײםטצדם און באהערשם נײסט

^ איז filbמ tin עתסםצן זייער דיז n■

אונ־ אין ארבײםסצאזע פון צאהל די
 װאקםען. אין אצץ נאך האלט לאגד זער
 דער האט װאך דיעזער םון אנםאנג אין

 װאשינג* פון לײבאר אװ דעפארטםענט
 רע־ אפיציעלען זײן pn ערקלעהרט טאן

 אז pn ערגער װערט צאגע די אז םארט,
 ניטא. זײנען בעסער אויף אויסזיכטען

pn זײגען דעצעטבער מאנאט אגפאע pn 
 ארבײטער טויזעגד 12 נצױז געװען לאגד
 צאחצ די גרײכם איצטצר דזשאבם. אהן
 םםײם יארס גױ אין טויזענד. 265 ביז
 אײגציגע אײן קײן גיטא כםעט איז

 po ארםעצ באדײטענדצ א אחן שטאדט
ארבײטסצאז^

 זאצ קוסצן, םוז וואס אינתסטריע, חלאדק
פרידליכע. מעגציך װײם וױ א זײן

און םצײסיגער און װאם און
 צוזאםעננע־ רועט םאנד דער ׳׳נגערגישער

 זײנען גרעסער אלא דאם ווערען, בראכם
 םון לײזונג םרידציכע א םאר שאנסען רי
 אין עגדערונגען צ^יטיג־געווארענע אלע די

אינדוסםריצ. קלאוק דער
 האבצן הלאוקמאכער די דארםען דאס

pn ,שאםען געהען זײ ורען זינען o n 
 םאד אז ,non איז עס םאנד. צרויסען
 ביײ צײכט אזוי נים דאצאר 5 איז םאנכצ

 — ?oy העצםט װאם אבער, צוטראגען,
 געשא־ םח םאנד דער צײכט, ניס צײכט,

 פון nyoo'tpy yono די וחנחנן. סען
o n שטצהם םאכער קלאוק pn .)טו תא 
i םיס וחןרצן גצטאן סאקי oy זאצ n 

האר־ גאנצאן םים׳ן pn צנצתיע גאנצער

. ן ס די װצצען אכער מ מ א  בא־ עס ב
 די אז פאסירען, דאך קען oy ? נדײםאן
 גינ אונגלימליכער אן קוםען ןאל נאסאס

p סאפ pn דאנס n n, זיך לויגט עס אז 
 איבערהויפם, קאםפף. א ריויקירען צו

pm ווצצען וײ tn ,|yp in אך די  ױני
yonp אויס־ אום גענוג, רײך ניט איז 

 אנרער^ גאנץ תאמפח. ntn צומאצםצן
ר מ , באסעס די וחנלען א ^ ג ע  זיי ווען ד
T די tn ,|yoni וחנלען  : V'  H  T  I f .  K  F  I T  Maintained by and in the Interest
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m צי זײן, םײ*ב ס*ל איבצריגעז 
n* צו דערלאזעז גאר ואלצן k .סאסייי 
1 pn אויןי kik אוסן ftp ם אט  ת

flM w y עי אן ותרען גאר פאגד  אםת׳
 וױר־ בעסםעז om trp ער •ױדצנס־סאגר.

n x u  n . n ,  j tp דעד אין רעזואלוציע

ment W< 
singer, ] 
berman.

Friday, February 7 ,  1919
Entered as Second Clank matter January 25, 1919, at the Postofflce sf 

New York. N. Y., under the Act of March 9, 1879. 
Acceptance for matting at special rate of postage provided for in 

Section 1109 Act of October 3, 1917, authorised on January 25, 1919ם  ptfim װאט דוגבען,9פאד די po מג
p די צו ווערען נעשםעצם ^ p־inpninfi״



 סי דער אין עפישענסי״ און וםי
. יארס ניו פון יוניאו םאכער

מ. פיליפ םון . ם ױ או י אי ־ ק

 ״נייער דער םון נומערען צעצםע די
 אננעװיזען זיעגמאן ברודער

 יארסער נױ די אזױ װי «צאן,
 60 ארום שפארען קענעז _ייקערס

 נאך דערבײ און ׳יעהרציך דאצאר ד
 םיעא ױניאן חןר םרן ביזנעס די ,ן

יעצט. וױ
םרא־ דער צו איבער געה איך אײדער

 י1אוי אפשטעאען זיך איך וועא *עצבסט, גע
 שפע־ װעצ איך װעצכע פוגסטען, •אר »

םארענטםערען.
 אונזער םון מענשען אקטױוע אײניגע

 דאס אױסגעשפראכען, זיך האבען ייוגיאן%?
 םארעפענטציכט האט זיעגמאן ױידער1-

 האם פאסט׳׳, ״נײער דער איז יאאן דמם
 םארברענגעז דאס באדארםט םריוזער *ר

 הרינען און באארד דזשאינט דעם םאר %*"
 גוטהיי־ די נאכהער און צושטיטונג, זײן ;־
Iיאקאר די דורך מעםבערס די םון םונג ־ 

7  דאן ערשט און באארדם, *ןזעיןוטיװ1
 עםענט־ אן אנפאנגען געםעגט ער וואאט

 מעםבערם. די צוױשען צימנ^גיטאציע
 דאס זאגען, נאר דערוױיא וױא איך

 דיםקױ האאר זעהר דארוי םראגע דיעזע \
 דארןי מעטבער יעדער און װערען מירט

 װעט דאן באיןענען. גוט דעם םיט ויך
װערען. גוטנעוזייסען םוזען שױן עם *,

 ארױםגעשװאױ ניט איז םראגע דיעזע •
יאה־ םון געקומען איז נאר פאוצאונג, םען §/
: m ערםאהרונג. יאוזרען און

גרוי־ * םאר אאאער װען ,1909 אין
 געװארען, אױסגעאעגט זיינען ױניאן *׳נמנר

 םענשען, יענע געײעז בויער די *״ןייגאן
בא־ קנאיעז גאר״א געחאט האבעז וומלמ

 גמבױט לארןי ײניאן גרױסע א ווי
צוזאםענ״ איז ױניאן גרױםע די און ןײן,

 שט״*ער דעם אױןן געײארען ממטעאט ̂׳
 קיי״ ױניאנס. סאײנע אמאאיגע די טון |
ר -  װאם וויםען געחענט ניט דאן חאט מ

 מען אויסארבייטען. דערםון זיך וועט צס
,}* 't אינטערעסירט םעתר געװען וױרתאיו 

rn\ l\ וױ סאאוקםאכער די ארגאגיזירען 
*.KiT דער םון פארסע דער םון טראכטמן
J- אױםגע־ אאזא איז מניאז גרויסע די.1¥יוני

יענע װי ׳טניט זעאבען אוים׳ן װאססעז
יױניאנס. אאײנע
 םון סעטעאמענט דעם נאך ,110 אין

 ארײנגענױ מעסבערס די זי^ען סטדײס,,^ן
 אא־ םאר^יעדענע די אין נעװאיען סען ־4
ביז• די און םאך, זײער אױט .קאאס •

 צו אנגעםאנגען ו^אט ױניאן דער םון גאס י
% באארד. דז^אינט חןר טאן

 נאכ׳ן האט באארד דזיטאינט דער
 אר־ די װען אםים. אײן געהאט סטרייס • ^

גע־ דינען םארגרעסערט, זיר חאט בײם
 שאר־ אין אשיסעס נאך געװארען עםענט * '1

 װע־ יעצט שטארט. שון טײאען עיעדענע '׳
m\ םעם־ די שון ביזנעם די אטענרעט

 באארד, דזשאינט םון אםיסעס 7 אי) כערם ^
 ברוקלין, אין אײנער )׳יארר נױ אין 3 ן

. נוארח. און סיטי דז׳שױרזי בראנזװיא, ,
גע^לא״ װערען אםיכעס אאע די אין

 װע״ עס כאסעס; םיט אנריםענטס סען -1'
 די םון קאאגען אאעראײ אוישנענומען רען

 אאעראײ גע^עכען ווערען עס םעםכערס. ״
 גערוםען װערען עס ;איגסארסײ^אנס

צוםרידענ״ װערען עס און מאא־םיטינגען ־י
 באדירםניעע איבעריגע אאע *עשמעלט1 :
f שאג״ כעאםטע זעאכע די ײניאן. דער פון ״
?אלעק־ און ׳שעאער די אױך .^טראאירען 1
 צאחאונגען. אנדערע אאע און דױס טען ,

 פאאעס״ אשיסעס־ דיעזע םאעגען 1913
 חןר םין דױס די םון *ראצענטי70

 םיעא דאס איז יעצט ױניאן. נאנצער 41
׳שיע״ איד וועא אורזאבע די ;וחגניגער. ^
«נר ־ ; ערסאעחרען. :
 אין כאארד דזשאינט יארשער נױ דער % ^
 װאס אא^אגס, אאע םרן אמאמעגגעמטעאט ז ו
*t דרעסעס סהױרטס, סוטס, סאוטס, :סאכען 

און  דעם אין י-א זײנען אצינד דיםערס. ^
 אפרײ״ שוז אאסא-ט 12 באארד דומאעט \

^ןרס, •רעסערס, םינישערס, טארס,  ס
װ׳ ז. jk מײקערס רישער םײקערס, ספוירם

א אונזער *םון סאנסטיטושאן דער <זיט

 w עריואתמן אאע ׳מיר און קאםיוי.4
 ן»עחן םיט םײסערס דרעס און וױיסט ׳די

 די איבערצימען וועאעז סאם«\י חמסינאן
 וױ נמו אוױ אאנד, דיזען םיז וודגײטער

 וױר• זײנען די אז אענחנר, אנחנחנ
mםון גאכסאאגער נ n r n אוחנסטעל 
ך חאכעז וועאמ ברידער .  זײער חי

j אויםגמנױט 1909 פין מאםיוי ומלדיאמן 
jmrw n ̂ורם װײספ מד*!, סי

 באארד דזמאינט א םוז טערנע״שאנאא,
 םה ביזנעס די טאן צו אום עיןזיםטיחנן,

 איז זי אין געמײנשאפטאיד; ױניאן דער
 שלײ קען וואס יןערסער׳שאםם אײנציגע די

 דאס באםעס. םים אגריטענטס סען
 באזוג־ אאקאא יעדעז סט אכצר עטערט

 אאע םיט אםיסעס האבען צו פון דער
 סםע״ א ביז סײף א םון קאאפערגעצייג,

נאגראםער.
 בא^טעהם אאתאאס די םון ארבײט די
 סעםבערס נײע ארײננעהםען אין איצט

 אסעס־ דמס, תאאעסםען ױניאן, דער איז
 צאוד אנדערע שאר״שיעדענע און מענטס
 באארז־ דזשאינט די איז וױ אזוי אונגען,

 װאס אונטערשיעד, דעם מי־ט אםיסעס,
 ווערען אפיסעס באארד דז״שאינט די אין

 םעםבערס ארע םון צאהאונגעז גענוסען
 םון אוגטערשיעד אהן ױניאן דער םין

 און מעמבערס, זײנען זײ אאקאא װעאכעז
 גענוכמן ווערען אפיסעס אאקאאע די אין

פעכיבערס. דיערע שון נאר צאחאונגען
 אשיסעס באארד דזשאינט די אין
 קא<עס״ איע מאן שאפ־ט׳עער דער ברענגט
p :<ידער די מיט ביכאער טירטע i אגע 

 ג*־״ איז עס ויײא ישאפ, םון ארב^טער
 *אח־ אױםע: צי וױ באקװעם גיעחױ א־הם

באזונדער. אאקאא־אםיס יעדען איז אען
 דאס טראבט, א גיבען םיר װען און

 די ■ראקטיש טוען אםיסעס אאקאאע די
 באארד דזשאינט די װאס ארבייט, זעאבע

 דאס שאוס, דער זײן םוז אםיםעס,
 טער14 דער אױןי איבערינ. איז אײגס

 געםי״ ע\וענײ, קארנעססעקאנר םטריט,
 אא־ באזונדעחנ 4 םון אםיסעס 4 ?יך גען

^ תאבינע די טיען װאם קאאס, מי ר  א
 י װאאטעו אםיסעס 4 די געשעםטען.םון די

 אק וחןרעז. געטאן געסענט באקוחןם זעהר
 אין אינגאנצען םיעל אדער אםיס אײן

באארד. דזמאינט םון אםיסעס די
 אאיןאא״אםיםקם 12 די םון יעדען אין
חד די .אין סעסרעטער. א ויך געםינט  ג

 םיט בושסיפער א אױך — אאסאאפ סערע
 דער ביזנעס. צו אםענדעז צו מאוימןס

 קאוירקס די און כוקקיפער סעקרעטער,
 צו :ביזנעס םינאנציעאע די צי אטענדען

 דאס װי אזױ אין צאהאוננעז, סאאעהטען
װערט געאד  די אין חאאעסטירט װאט.

 דאף ווערט אםיסעס באארד דז^אינט
 די אאסאאס, די צו איבערגעגעבעז אױך

 עס ווערט געהערט, געאד דאס װעמק צו
 אאקאא-אםיסערס די בײ געװאױנחײט א

 ײי ♦*װעריגסייטעז שיעא ׳אזױ םאכען צו
 באארד־ דזשאינט די שאר מעגאיך נאר

 זײע־ םיט ממכיבערס די אז אזױ חאױרקס,
 די אין נאר יןומען זאאען צאהאונגען רע

 די דאס וױיזען, קענען צו אום אאיןאאס,
 ׳נעאד מײסטע דאס יואאעהטען אאקאאס

 אפיסעס די אין צאהאונגען די װען אז און
 גאנצען איז װאאטעז באארד דדטאיןט םון

 םימא אאקאא דער װאאט אויפגעחערט,
 נאםיראיה איז עס דערביי. פראםיטירט

 ײען ;עיןדסטירעז זאא געםיהא דיעזער אז
 צױ אאנג ^וין סיסטעם דער װאאט ניט,
* נעװארעז. געענדערט ריק

 דא אױך איז אאקאאס גרױסע די אין
 באשא• איז אסט דער םענעדזמער. א

 װאס סעסרעטעחו, די װען געװארמן, םען
 ױנ* אונזער אין סעםכערס געהען זײנאז

 איז עס און אסט םון אװע<ן ױינע\ יאן,
 איז ביססיפער, דער כאויז איבערגעבאיכעז

 שײן ניט אי? בױן<ןיפער דער וױ אזוי
 טעס־ א םאא א םח מאן און םאך־םאן

ד ווענען ענםםעחןן עטוואס בער א ד  ױ
ארײנמטע״ געדארפט טמן חאט פראגען,

 כאשאפאן איו אזױ ױגיאן״סאן. א אעז
 יין אאהאא'םענעממער. דער נקװארען

״ן וואס  איו באשטעחן דארןי ארנײט ז
 זיי םחנו חןרפאר און ?אגען, צו שוחנר
ך: אאזמ ov װאס  אױך נעחםען זײ זי
 םעםבעי א דאס אזױ יואטפאײנטם, אױף
r-w טראכעא, אין w m אר אױכ דאס 

 וועס ®אעצער צוױי אין סאםפאיעען ײעט
אאיןאא. ^ין אױך געחט ^טארפער, זײז
סוםקז, ?אא עס װער ניטא איו עס אױב און
ט סען םח ו  טאן און סעםכערס רופעז ^

ארכײט. געםיגען צו אוס א״גמעס,
ט דא םיין איד ^ן צו ני אד או א די ב

נ״ט זיך \vw זײ אאהאא״סענעדזאקרס.
מן, מל  מאס 4ארכײ( די טחנן וײ וױיא ו

 באארד. דדפאיגם םון וועחנן נעטאן דארןי
מ איז אוױי די פח אײגס ר מ ווא־ #אי

ם  אפיסקס נאארד דךפאמט n אויכ מ
קאסיאימםס, אױפנעחסקן כיט זאאען

מז ןײ כמן סוז דאן אג i איגג m r N״ 
jr)i n טי! א«מאא״מג^נדד»מרס װיי

אויגד געוואלס איך תאב איצט ביז
ק *ו ■ םייד׳מ ג סן מו די חו דז מנ  ווי

ע־ ד*ם ה»ט ערשםענם, וױיל, זײג^ זי
•y fl |D3JfO 11)f pK f)i^Oy3 |. IBt3

 אאםא די דאס ׳באוױיזען געזואאם איך
 אוײ צרות אנדקחנ גזננוג ברענגם סיסטעם

געאד. עקםםרא קאסם זי וואס דעם םער
 רענם, םים אאקאא־אםיסעם, אאע ד

 קאױרמם םעגעדדפערס, דעסקס, סײםס״
 48אוי אױןי דארף םעץ וואס אאעס און

 געקענם םיר וואאםען אפיס, אז האאטען
 א קאסט אאץ דאס און אײנ^יארען.
% ריעזען־סוםע.

 םעכד אונזערע םח פראנעז די אויןי
 אייג- נים דאס האבען םיר ווארום בערס

 אפנעשאפמ גיט דאס אוץ םריהאר געזעחן
 נאר םעץ קען יאחרען, ערשםע די אין

 ערשםע די פאאגענחנ: דאס ענטםערען
#י די װי געיואוסם נים םען האם צײם  ז
 ניט האם םעז אױסארבײםען. זיך וועם

 וועאען אאקאא-אםיםעס די דאס ערװארם,
 דזשאינם דער וואס ארבײם, זעאבע די םא[

 איז יאהרען שפעטעחו די אין באארד.
 םאר וועאםעא א געװארעז אאקאא יעדער

 זײנען זײערע אנגעשםעאטע אאע און זיך,
 דזשאינכד דער דאס סײנונג, דער םים

 די נאר דאס און איבעריג איז באארד
 חןר םאר נױםיג זיינעז אאקאא־אםיםעס

ײניאז״
 וױים װי באםערקען, צו וחןרט איז עס

םיחרען. קען סעפאראםיזם דער
 אזוי זיד חאם אאקאא״פסיכאאאגיע די

 בא־ אפט ווערם עם דאס אויסגעביאבם,
 דער און אאחאאס די דאס טראכט,

 קער־ כאזוגחורע זײנען באארד דדשאינט
פעחפאפטען.

ך איהר וואאט  פארמםעאען געקענט ד
זאך? אזא

יעצ־ םייז אין ארײן בט איך יוען
דזמאינם פח טרעדפורער אאם אםט םינען

ס ױ H ס r w _ .Unr m  6mp t'pr̂ wpr aagh Ho
3090D וואס pfo אי! פארפױםמ, מאעגם 

י םון האצב א פון  םון איעםריםם־געאד ו
מז םעגםיגע 7 די םעםמנרם. גייע א  ה
ױ געסאעקם גים ױוי,  באארד־ דדפאינם א

 באארד רדפאמם דער פאזנגט עקספעכסעס,
 צאהאען און באגק א אק געאד בארנען

t< צו כדי איגמערעםם פראצענם 6 m 
 איז איז מףפעפםען. זײנע אנםיהרען

 אײ געוחח דאן איז לאקאידםרעדשוריס די
ײ אח דןולאר, םיצי«ז נמרסעל » בער  ז

 ־n 4 ײי גזמרןיג׳ה נים םעחר האנען
ס enjoinM נעלד. זייער אויזי מנ ) B9 

t i, מז אינדיחמם ד«ם »  צ^קאלס די ה
 די םים rv דעם באזתוהלען נעדארםט

ס אינםעחנםם,  ב*ארד דדאאינם דער ווןי
 אײנ־ די וױיצ נאנק, אנסליהעז ה^ם

rm דד*אינם םון נאהםע lp נאר תוםם 
pc ום מוהאען יועלכע צןיהאצנ^ די* 

 די איז )אנעלי«ראאארצ באארד דזשאינם
 װאו םעםבערס, די םון צאהלונגען אלע
ם ז^לען זיי מן ותרען, נעםאכט ני  נןו
. נאזונחגר. צאקאצ יןדען אין

 זיעג- גרוד«ר pe רזקאםענראןויע די
̂גןאצ אײן םאכען *ו נים איז מאן  P& יצ
 ?«נ- רער נןנען איז ד*ם צ^האצם. אלע

 אינםעתעמאנאל. *an pc םםיםושןון
 פאראיי־ ןיו גײ»ם אױך איז וצאז זײן

 אב־ אאם,9צ» די pc םרעזמורים די. נינען
ם. ניט אױך וו»צט Dip ײ«חצ אד מ  *V נ

u רעס«וםענדירט p, אאנע^גאםם זאצ «ם 
 וועט װ*ם ארכיים, צם»9ד*« ווערען.ךי

pt tn אונז * c r אועעהייערע PM vcw 
 םיסםעם, די tvckrcc אױך .וחנם וואם
 און רײםערייעז העמם, *ו םיהרט וואם

 יוניןזן דער pc טײא אײן pc םיםםרוי
o *ו n .וױיםקן*

m:איז o n\ אנ־ איך וחזצ ארםיתעצ 
w אזױ ווי װייזען, p ארבײםען. וועם

 נים יזניאו סלאוסגממר. דער םון נ. רוש. דער
so.ooo$ סטױיס װײםפג»מר חןם פאר

ח ;

 חעל»ען גו קלאוקםאכער די אױטצוטןך־ערען בא׳סלאסען אױך ווערט עס
םםרײק״ אוגזער איז םםרייק .זייער — וױיםכדשע«ער. די איקעטען

םיפױנב כאנײסםערפועד « — דעלענאםען. »לע pc שםיםוננ די איז

 זאגאר פארנענינען, • איםער איז עס
» א ביי*ואוואוינען ■ריײיצעגת, א םי  םי

pc גרוי־, דער סון כאארד דזשאינם חןם 
 די אתאניזאןױאן, ײאונדערבארער )סער

ר ריסער pc םסוירם קלאוק, מ א  יוניאז ם
pc תן מצכײמ יארי). נױ נרייםער  ■»* ו

» א בײי זי*ט איחר ווען עם, םירט םי  םי
o n  pc נאארד דז׳ןואינט pc ואצם איחר 

 באנייםהד־ *ו זיך ײאס סון האכען ניט
m ; װען זעצםען of o c n c, תז  איוור ו

o ביי זיצם n ,מ  גיט »ײד זאצ םיםי
 דורנ׳ן *יםער אננענעחםער אן דורכצויםען

 םען וחנן נעוועחנציר, סוםט, װאס צייב,
 םא־ v םאםענט, נרויםען א איבער צענט
מר אםת׳ער, pc םענט  נריחנר־ חאסוי

תן םאטקנם, א יכסיים,‘־ ס־ איחר ו  ח
«ם וואס קראסט ווירקצימ די סיחיט  צי

ם די אין ײ מ ײגי  אין סאסעז, די pc א
nתן אדנײטער־אתאניזיײייאן, ר  Dip ו

 אױף pc םאהט םים נעםיוזרם נאר װערט
o n וועג! ריכםינען

o שםיינער » נמחםט n ם אינ מ  ח
n צע«מן pc םיםינג באארד o r .אוומנד
מז *װײ נצויז איז 09 א  וױ «ײם ײ

m ברידער pc שוחןםםער די  pc וױיסט 
ר מ  pc םםרייס, איז זײנ«ן ױניאן סוו
ר מויז onpor טאנ«ס־ארדנוננ אויס׳ן  דן

סט:  סםריי־ ־בדאומ די סאר חיצף •ונ
קער.

i n אױוי גים װארם נאארד דז׳שאינם 
ם ווארט עד ;םארסאצינמםען  ■ אױ^ ני

 סוםעז זאצ קאםיםע » אותר *ו׳שריםם,
ען ם ז tv וױים, ער !ניין * חיצי. מ  מ
 םא־ כיט, ומרום pc חעצסען, די דארוי

מ ד, י צ ר נאד אויז, מ חן יי  די tVcc י
p זיד גזיםינם ?וײעסטער־ייכיאז c חיצי f 

o t n  ov tic םעז p i r ריעגעז o n 
 Dip >vw טיר בײ סצאים עם ■ונסט.
nvn. ד מי«ט עס  :נעדאנש א אריין יי
י וױ וױים ומר tro י w jrtn דז׳ןאוינם *ים 

תצזז ? חאנדצען \t>rn נ«*דד . ו זיי ו י ו
 וױ ײייד, מצנימר ־in «װ אויסןזױנזז

פרי־ ם*צ םך v נאוױז׳מ op ipotp- זײ
tpn,בײ ־ tv ר9?חגציכ rupjp*pj״o ?

 גים זױים p*p T’» נים ipo אבער
ip איו ov •ipvfcppvr tv צוומ  p w 

tvcv־j 'v c i e  ipopjtv jv> r ־ םוי
ר — SBטױז?גדניייד c > v ד ד כ ?»

95 pc >vor
/tpvpvr

pc . 95 אױס׳ז  * n v ר ג דזי pjpo'ov ס
tpw. __

otv in n  tv ipucc ipecv^n n

 צ״כטמר נאצד onpit'o pc סארמצאנ,
ip אײג«ר נים .ncn דאס  t'c, װאם 
c זאצ  pnn נענען װארם pc dptורמצאס 
 אוים־י וױדעוי חאס באארד דדפאיגט דער

TUP5P1 9י* — poipc די נקחאצסוז
tPP't ipo ^אײגאםיםי up r e  dp Dip* 

c גינ^ pane הײז iin  »o  tv װײסס■ לי 
מס T*>i ססריײמר םאכזר נעצד. dip מ

 סםרייס״, א^תר pc סםרייה .זיתר
 אוױי־ נאנץ Diup^n pm איבער זאנט
jpo. וױ וונקט tpo«to*ipv ,*ipou c* 

pc *ipdvo באזאתס o n  ivtptt איקזאל 
pn pc ^םאםילי o t'v m  *un pc »uc 
o.נאזארנט באארד n  iPipn מײוזאצ po 
 םרענט, octp^n םאנכער ^6 צאהאצ

 into האבעגרינ *ורײעעהאצטען, *ביסעצ
 tPMecncc מלעכם נים חליצח זאצ ער

pnptt, ניתס די «י tPP p o in אםאצ נים 
o מעדיתר n ױייסם־ ז*י אויב ;סמרייק 

dip ipjpp D^ntroppeuco נים אםאל 
ית־ םאמר וױיסם די אז אויסםייטאען,

'pc ptr pc |V ,טים tv דארןי וי ptr 
 צײנ םיס *ut pc npov ר9װיים חיצןי.

dip tv ,ipzutf pc נזד נטצד וטל נעלד
.pnptt (pop(

tm ort pc נעגעבוז .invttpi 
 erne- , מינדל9סאר׳»ם jro*ttpi *ולמב

pn ניתם די איז tv apo *tve v *we■ 
 eapep *an pc pnvttpa* ריהגעחאלםען

 די oip l*tr are *tpov איצט צימײם.
o ומלם n  prurutetteo pc pto’tt 

 -inatctt ר9דיעז pc נײסט נריחנרצימנן
n נאחנר c״lv,vcptcnv-ipo.

םמקעלעםיק. ל.

ג טי כ ד ר ו א ס פ ר ע ב ט ע לא■ פון מ
25 האל

 אונםעגליר optt סראנקחייס וױצתב
ice  pv .ם• דד tv ptMf האלסען p 't 
 סריי• prtpn ליםזראםור pc לעיאז׳ױר

p סאנ c  ,*upttv 40 ססוזזל *אכציק. 
n w v  p% סצאםען v p  pnptt

ovptpt ניז מי , *.umv

m Im
»

^ ט זן ■ םיסגליעדער. טוי

T האב |p*ttv jpovtt איינינ^ ׳םי•’; c 
iptnarc i פןןראויסנעזאנט, n  Dip םי־ 

P’DT n  •me ipou v P’t DPtt fvt*
i ?גײחס*. n -  •ppcd oip pc *ttc pc 

me fifPD ippotc* חנ*ס  ־־ארבײט»י
p c dp — iptott c  mpt*tm סיעל דא 

ip v ’ir .ארביים to re  pc ׳ipcpr 
jnr .ipv’jr-p'or d מ׳חלען ÎC otre 

i צןןננ t םיר tppaputf ניט jvpd vtv
ivc .יעדען אין י מםיק־׳»נײחנרײ p’o r-

i׳• p i ^J »««׳ jvpd o n  ip  p c םעהר 
ת •יזיואנם. ppiv® ,־r P» ײי ארבײס  ח

o n נייע עםליכע זונעסוםען נאך זיעעז 
i n ” a r־ip cp r. אײנינע אין־ ip p p r 
p ואנאר 1#ארבײם iptnc'םנלי סי  ר9ד9'
v *t^c ־ י נריםענט.4ײןוכעדו 

1'jvpd o n  pc iAfflav i n, וױ dp 
iwipt ,גים אי♦ אויס rצp;כט ip  pc ואנם 

^וס n «י,' p n tc זועצע! ?ר19םיםגלי o n 
*inv אױו• םאת־יעלומ lPiji> v.

v 1 לם9שט אי«ם tי ptkic: װע־ 
iPDr piptnc \p<־tpo’tt ijrv ’a r װי 

-m r ts i  pi’Dvm n  phnnvonc Mtc 
 םיה־ tv י'*וווי1ו tpoit ?ײ1 וו?ל?ן ? חייים

j'C tin די tv ,ipcpr ויי 
a r  : > e r  ?jpapm cc jpapp״!ip r 

v w אי*ט e  Dip ,װײל נ?ל«?נחײם 
r e  dp 'איצט ipi צו כים ויך ’ארבײט 

pc jnvaov tPt<* ויר לןווען ניט -icc 
jte cep 'o n  jprtfrti אירנצנד jpoptt 

1'p c אייער v v r! ט  װי ^אמיכטינ די
n tc •י1 צלם4טלנ איחו ■jptt'n. איילט 

pt* ם ip’ אכט4באס .prJtipD גײם ני ip 
p*br אוסייסי fiPV’C 'ttp i ויתר< oavt 
»t אװיס ic  v. אויביים v pn jpp ,סך 

vn tfi'w i jp rn  p rt'n i n  pnt ipov, 
pOJit o n  jpovn inm  bptt וזי pm

אזיבײט. rapn oenpa ײאלם איחי*
 1איה * 'jvttf i *.pvt v נ«־ •גןס־צנתט

d5pdpd איינמ^צ v cv •̂  אמיים, p*D׳
dipp איהר mpe* dp םעטל?ן.19גיט*א«ב 

pc o n נאד pt ײאם םאר אתוטצנס־ 
dcici mm אווי וייז o'npiBV a n o r 

o םיס n י1 סעטלצז .jpp’i i
־tt’Dr ,mm Dip האםי), לאםיר נ ר

ipv»ar, אז ם מ ת i בעסםע דאם י n  pc
הינויכט.

tv jpo’irp מאל אלע ipovn 1סי * * ,T׳i י ׳. ■ a v
o n ,אונוערע ײןום םאיןם jp tro ’b ויי־
Jpt סײז נים ja n  'tv ,PD0tti6 װאם

piprcc 1^םימנלי jpip’Ttce און נים
dp איז ניוט וײ לי?גם tv jnpt tv bvp
v. םי.םיננ pc ״!,opapr'c ip .לאסאל

jvt'D^prov'c i n ותט o n  ]PP'ttjp
mpTJj i. אםת n  pe

Jte in p ^ » 'D ' 3 צאקאל ! o n סי־
inpo ,ivt 9»ל װי mm ddici ,n n tc

jn'D PipD rcive T t םים c״ip -לא•
קאל.

 ארבײט mm ten tpo'tt ײילען 1םי
pc 1?װיל 1םי BVP p ip ” c jn p i־n־ 

doivb. עו V- וײנען װיו enice tv ip 
prDTtt m p 'jp i ,פראגעז Dipt ?1זײנ 

untie ptu tnco r ל אלם לאקאלcpv.ל 
jte a, 1םי tc " tce  ip i ice  jpnpor 

 irDPpettcD'ptviP .די םיט אנתםזהם
t i n  •Din״nun Djpo’u e  ip כיא־ 

p'V tivttn c jpi . איז jpvtct ip tttc 
ip i .i” io ימענט1אנ -tiD 'tic 6ptt 

in p ' Dipt jpanc p a m n e e  jpe >1ל- 
cpל .D rv rn  o n  pe װ n באא o  aptt

ip ititco  jpe 1איבע שאדטראבטען זיך 
p. זיי o 'irco . jpnnpttv pc

re  iep i^ iprttc זיכער o n  jte 
 ice- זיר jtfeici אױך-optt pc ®*יי נים

jte Dntt'ip nptttc jptptt lpoocio 
 בא־ lponpwv jpeuo optt jte איבלען,
 .jnPDpitvD'tc אלעם ovi dic שליס^

pifcor■ mpt. r e  ijse in ,טיטינ d ip 
1' jpa'D'p ;זאלע v Jte DPtriv p't 

tpD'tia .מוהל ror jpt'i; .ipip'&D'o, 
a opre ,1919 ,upiipe jpb$ i o n

מז צאקאל, ט װזןלעןי "t ז ר ^ ו ן  א
♦ * ־

ט  £םיר דער ‘פון ארבייטער די סי

m  .c. אעל jpjpd 1םי o n  "fn .ס 
o n  jptvt jptto v d  . j n ^ o e v ^אםז 

D n 1םי m v n װ״םזלס םאל אלע  זעצ
ovtt ^tt>PDr i n  jm ס1א די ײ  1?ג

iVt jpit ,jfronpt jpiptt c v r  o n  pe 
i- אתו v t i t i  ovttttP jpoippto'tc r e 

jpit jte c u r  o n  pc jn n 'e 1םי vn* 
jpo 1 י1 באדארםס jte aitv 'orײ1א י  גי

o נמר• n נמ»ל fjpttpt op r e  ipov 
1 .n p i t c,י jpttpt jpt'M • ipo” 0ic• 

ip " t pc oopc ס1באמל t jtv״-pt tpt 
IPs o n  ovi •DPiv ic e  ro ie c  jptt 
pc .jptt'D'o n p « t jte jnpt otpppt 

o n םאל t jpevn" סליך1מי *pto 'tc 
ip " t  om'D ^סארלא t p tci v״ip

 o''po'?in'io jte. ' ■ 1קײנ1איעי
m לאמ1סא jptpt r e  i n p ” t, 

i)rt o n מלכצן1 ד־?אנסראקסןור,”איגס 
o די n  Pove נעהאלס?ז ecr  j'C אלפ

t jptpt r o ' ' i  v,« זצל oom ptipoaic 
1 D n  ,tpttpa r e  *no i n  .jnp ttי 

p d i*b איד o n  jptpt jptttimvpt -אינ 
o״.jp p 'n v ip o tn c  iv o p n o u p  i 

ov 1 צאםיר i ,!P enי n c״jte ipo 
11 .m  .cװצל?! ײל ipd ' c 1?בצײנ ttc' 

נ עי n״t *לזנ j'c ^ליוnב^י pc אי p 
t ic e  jp tttin v c״noiD ip tp r 'c  ip 

.jV'tt' i n  pe noto i n  iv e  pc
, ד. ן בי .8 צ. .ppo ח

o p ז הערם  ױ נײ ז
i ? םאכער וײמאום

ארגאגיזאציאגם־אר־ אעבהאפטע א
 קךיגען צו אננעםיהרם יעצם ווערמ בײט

 מעפער אאע די מניאן־האנמראא ןאונטעד?
 ױניאן ^דער \]t יעצט ״ביז ז*יגען ויאס*

ט  אזעאכמ געוואחון^־און טף<»אירט1סא ני
<ב א ר$ר ען5זײ [^עפער יסעא.1היב

 אין יאהר פאר אעצםע די םאר
 םא־ םארגומען;מיט אונ? בײ מגײעז מען
 עס און געדמאםהס, און םאמןערס כען
 ױגיאנל׳ צו זינען אין נעאעגען נים איז

 גע־ האבען װאם ^ועפער אאע די דרעז
 האט עס געבדױןל.* ציזויאע] םאר ארכײמ•

 גאר װעם טען אז אויםגעדוכט, לך
 סאי־ סאכען צו סטאפ/ןן נלט מאא סײן

 רער מיט אבער געזרמאסהס, אדער מערם
 זיך מען האט ארבײמ דיעזער פון ענדע

 םײא װיכטיגער גאנץ א אז ארומגעזעהן,
 ניש־ גאר איז איגדוסםריע אונזער םון

 און געװארעז, פארגאכאעסיגט קשה׳דיג.
 אונערפױעדאיכע יעצם זיך םאדערט עם

i אאע דיעזע ארבײט m rגןרינען צו ־ 
סאנםראא. אונטער וועניגער אדער כמהר

 די אנבאםראכט אין נעהםם מעץ ווען
 אינדוסטר/ אונזער אין צײם אוננינסטיגע

 שעסער צעהנדאיג אײניגע ׳ װי .נאכדעם
 אןד הונד^רלמר און םארמאכט זיך האב^[

 ארבײטסאאז,:א נעבאיכען *ײנען בײטער
די צײם ען,  ער^ם דארף אינדוסמריע וו

 אעבצן, נארמאאען א צו קוממז אנםאנגען
די כאװאונדעדעז צו ןױרקאיך. עס איז

^סטריט. טע5

r

ן
 טרײד דעם האבען צו ןגנטמאאסענהײט

lob א^גאנלזירט.- פראצענט * i 
v ן4א אננעםאנגען זיך חאט ארבײט די;

מג ײני  ארגאניזייט ?ןוין זײנעז ^זעפ^ר ^א
 שאפ דערגאויך. ׳זײ צוױאען נעװארעז,

בראנזװיא,.' םון טאיגעאװסקי און ראוז פון
אן. ^עאנען־. אוװי עסיוני שןין? לןאט אונז

 איז םיה ביסעא ;היבשז א אװעק^עגעבען
 ארנםער ^אפ זלעם -,האגעז צו ענערגוע

קאנטראא.^
 איגא- װעגעז שװן מיר.ך\ידען װען

 דאוד צו װויכטיג איז ^יזאציאנסזאןבײט \
ט מאנען,ד ע איז׳ אז, די? גענןוםען יעצט -

 דער םון באשאזק דער ׳אז צײט, ןזעבסטע
 אן אנצױפטעאען קאנװענשאן גאסםאנער
i םאך אתאנײזצר jn אינדוס^ רײנקאוט

אעמנן.; ׳אין״ ווערען ׳ נעבראכק זאא טריע
 א?ױ געווען נים איז צײם אנדער קײן L* האבען םיך גאכסימא^װעאעז אזײגעד

טיג^אין מ] 210 האאא, בעטהאו^ן םי ס ע װי װיכםינ אי טיג קצ א האבעז’ צו די,'
די.סארשי?ד. ׳םאר ארנאלײזער ^דזשענעראא

?עםינ^ עס ויאו האנםרידפסעדט, .דענע1’.ןמי ניט םארגעסט שטיק־שנײדער,
שע1צאר״א כאדייימענלע א זיד ױסע' ער<8י הוםען!

אננ־ האט צוואק זעאבען דעם צגאיעכ
 באשאאסען האםימע״ ארגאניזײשאן זער
 יע־ צו טאם־םיטענעז רײהע א רוםען צו

 פאר געםינען וועט ?י ווען צײט, דער
ר צו באשאאסעז אויך האט זי גויטיג.  י

 די־בראנפם^ אין מיםימען אייניגע ־םעז
 מימ• אתזערע פון צאהא גרױסע א וואו

tw ir^ x .ווע?עז םיטינגען די י ח>וױג«ן 
 האצז ;•אאזא, איגנמרעסאנט. ^אהר
םארג׳עקום םיטגאיעדער* זינען, אין

ם אזױ געווען נים איץ צײנ( קיי| |.אין תס  ע
 גע־ זאא ארבײט רי יעצטיגע,,אז די, װי

w װערען. םאן r איג־ דער אז אםת, איז( 
 םיע^ צו איצט איז אםים טערנע^זאנאא

 װײסס אייל>ם גרויסען מיט׳ן ;!ארנומען
 .ער־ אנדערע מיט איז םטרייק |,מײקערם

 םרױצז׳אא-י די אין סםרײקם ױארטעמע
ײ׳ איז פאדערוננ דיעזע אבער קאאס.  אי

זיײנען סיר און נײע סײן ניט גענםאיך
 ניט וחנרען צי מוהאנחןאס .גארעכםיגט

אונ- װאם דעם טראץ שםיף־קינ^־י, װי רוםעך אײך וועט טען װען און נים#

ד ו^יגנעםיחרט אעצטענס איז עס  ט
 אונז בײ רעדזשיסטרײשאץאיםט א וואיעז

 אר־ ױינען ױאס יעניגע, די אז אםיס, איז
 רעדזשיסמרירען, זיר דארםען בײטטאאז,

ד פאראו איז עם אױב און אנ ת  וועא• אי
אן צו דזיפאב כער  ארבײסער פלײסאןי

 פוץ גענוםעז חאס וחנרט ׳ארבײט, דער צו
ן איסם רעדזשיםםרײשאך דער כ׳ א נ  און.

ײ ארבײם. דמר צו נעשמןט נאך נע<ןם»  זי
א אונזערע אבאר נען ט טאאכות מ ד ני  צ

 איז רעסארמען נײצ אזעאמנ צו גצוואויסם
 דעם שווארעסײםען םיעא ־זעהר םאכען
 א אין ארבײט דער מיט אנצוגעחן אפיס

 רעפארםע נײע דיעזע ײעג. ריכטיגעץ
 ערש» זײטצן. גוטע זעהר אײניגע האם

מז -דאס וועם טענם, א ט ס פ  קאא־ דאם א
ע שעפער די םון םחירען די אק ®עז  פ

 םזז דאס ־װאס אעדיגמעחער, םיצא אזוי
 אויוי וױרוןונג שצדאימן א ח^בען באױז
 אינער־ קאנדישאנס די אח 1טר* דעם

 דאס וועט צװײטענס, *זצםער. די האאב
 הא־ צו אםיס דאם נעאעגענהײט א געבען

 די איבער קאנטראא םאאשטענדיגע א בען
 די װאס צרה די אבער איז םעםבערס.
 דעם טארשטעהן ניט װיאען םעםבערם

 ברענגעז וועט דאס וואס נוצען, נרויסען
 אז טענות, םים סוםען איז טרייד דעם
 זעדזט עס ארבײט. געבען די זאצ םעז

 האבען '^פיסערס די װי וועדאיג אױס
 גיט זײ װיא סען און דזשאבס אננעגרײט

אעדינ־נעהער. די צו געבען
 מעמ־ אונזערע ערסאעהרען וױאען סיר

 װעט איהר װאם דעם םיט אז • בערס,
 םרע־ זיך שעפער די איבער אתמלױפען

 אין ארבײט ?ייז וועט דזשאבס םאר גען
 איהר געגענםײא, אין װערען. נים םרײד
 בעאי- די זײט1געאענצי א נ*בען װעט
 אײך גענען ד*ןדמיט באנוצען צו ז>ר בתים
ד די אדן ייאימ, צ ציז מ צ מ  איהד וואס אי
 איהר װאס ^אס איז אױפטאן יא וחגם
 אוײ די אין ערגידר^נאן באויז ז«ך װעט

מאנוםעקצז^ודערס. די םיז געז
 פון םעםבער יעלען צו *אפעאירען

ײאז אונזעי  עס ווען והינ.1 זיין צו י'
 מיר וועאע^ נעמ׳סמ, י אײער יזיסעז וחןם
תד ספעשעא א דורך װיסען אאזען אײר . 

 נאכ׳ן וועט אאזד אח אױחןרי־:אעטער
ארבזיט. דער צו נעהן נעקסם
* . ־ • * * *

 יאהר אנדערהאאבען אעצטע די םאר^
 ה*־ נעארבײט טרי*ד אונזער איז האבען

 םון סעםבערס :הונדערטער און זדערטער
 דעם םון אא^ואס םא^ציעדענע די

י באארד, ״ דזשאינט ^ ׳ ן ו  קײ־ האבען א
םראנכל צו ננעז1געצווא ניט נעם

 דעם םראץ א^האא איז אונז צו םערירען
 קאנסטיטד א געחאם האכען םיר װאם

 דאס רעכט געזעצאיכעס און ציאנעאעם
 געזעהן, האבען םיר מעהר, נאר טאץ. צו
 אין גוטשטעהענד ווערען זאאען זײ אז

 מיר א.ן אאקאאס, באםרעםענדע זײערע
 ברי־ אםת׳ע רוי באהאנרעאט זײ האבעז

עט או^ שעפער, די *ין דער  מא: צי הי
 שעפער אונזערע אין נאר ארבײםצ)

 דזשא'נט די םוז:מעמבמרס צעהנדאיגער
 שטערונגען װעאכע אחן אאקאאם באארי

 פון פראטעקשאן פואע די קרעען זײ און
 אײ• אינזערע וויי גראדע ױגיאן אונזער

 געװאוסט לואבען :מיר מעטבערס. גענע
 וױרקוננ, מאראאע די אפ^דטאצען װי

 ױנ־ אונזער יענס1זײצ האנדאונג‘אזא־ װאס
 אעריג־נעדוצנדע *יי ױ4או ^זאבען װעט יאן

 קײן ניס פאיאאנגעז טייר קאאויןמיײיןערם.
ט אױך או) דאנה  פאר אנערהענוננ קײז ני

 װאם האנדאונג, אםת״ברידעראיכער אונזער
 א אאם דיענעז נעכיענלזי וירסאיך1װאאט'

 אינער־ אאקאאס ;אײגענצ רי ^אר מוסט^ו*
 װאס אבער בא^רד. דזשאינם־ ^ם1 האלב'

 ערווארםען און פארלאננען מעגען מיר
 בע־ און באארזללאקאלס דיידזשאינט פון

מ  אונזערע םון אילנ^גע װען אז איז, אםן
 יעצטיגצ די צוצייעב זײנען םעמבערס

ױ זרכען צו גן1געצװ*ונג אומשטצנ^ען  א
ט זײ טען;זאצ הילאוקס, בײ בײם ד ני  ס

 ניט און &רעגםפערם קײן םים דערען
 ארביי- געהן שטערולגען'צו היין םאכען

מ מן ׳םיר * ױניאך^אפ. א אח ס א  די ה
 קאמ־ ׳אײניגע * געקריגען צײט ־לעצםע

 מעס־ אונדערע צ^ױנגט מען ודאו !לײנס^
 הא־ מיר זיך. טראנססערירעז צו בערם

^כער בען ס׳ א  יT םון פארדיענם ניט ד
.} לאקאלכ^ באארד דזשאינט

4׳► ♦ *
םינג אעצטןגן ״ דעם בױ -  קי

 םיר האבען באארד עקזעמוםױו
 דעם שון שפאס ביסעל שצהן;

 פון קארםארײשאן־שאפ נײעם
 49 איז קא., רײגקאוט װערסאל

 שאפ, דיעזען םיז בתים בעצי די
האבען בערמאן, םר. און םאן
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 יוניאן, םאכער ױפער
* ■; לאסאלזו ■ '

| אין מאן ױניאן גוםען א זײן צו י ! ח|
 1ניצ גאוױנצ הײז איז ״ביזי״ םון צײס

 rm באגחנצ דער װען ארבײמער. אן בײ
 ריסליבער, א פײ־ענװעקאם רער גרויס,

ע זײנען׳ דאן ל  im צייט. ױניאן גוטע א
 ̂ אבער זיין גיט גנאי קײן צו טאתע אונז
 ציים רי ווען םאקט: א איז דאס
Ip אין ארײן םיר םאלען דאן גוט im 

 םיעצע אז ױניאן דער ׳װעגען התאהבות
 w₪m גוםע אצע צו מיר שרײבען טאא
 W ווע^ז דער אויף דא גאר זײנלן װאס
& ױניאן. דער םון מאכט דער

ז: אבער פראבלעמע הויפט די |r אי
 ifi.ןאנו מאצ, ע ל » מאן ױגיאז א זײז
ײט,:סלעק אין  צײט די װען איץ צ

 אסבעסטען. ניט •איז אצגעםײן
מ נאך זיך םיר האבען צײדער,  7ני
אפצושאצען. אערענט

 יצצטימן די בײשפיעצ צום נעמט,
געווקהגי די יעצם איז עם צײט:
 אונגעוועחנציײ דער םיט צויזאמעז סצעק,

 יעצם Dtcnpn עס װאס צאנע, ׳כער
 אוגו םון םיעלע אצגעמײן. אין צאנד

 און ארבײמסצאז ייזײנעץ ? כ^םבערס
 יעצם נראדע אז געדאכט, זלף וואצט

 אהטיװיסמט אנפאנגען געדא^יםט זיך •
uhג האט אײנער יעדער ױניאז; ‘־ 

מען  וי צײנען און מיטינגען י1צי* ^ו
f: לך זעהץ ;ױניאן דער אק אינטערעט 

p וחמו עס װען צײט דער W גרײטען f n 
 ?אצ, יױניאן רי אז אר׳^ייט; חגן

 ]jMקאנדיאמ <וםע קריגען צו נעבונ שםארק
 נאלו ויך צאזט װ. א. א. שעןפצר די איז

ן| שנעצ אזוי האפויר. פונקט ׳אוים ו
 א ־זוכען םען דארף םלעק, ותורט י

װי ם, ו ײ זציכם, םי ^ דיי ב ג נ י ם י  ם
ט עניג ײי צזוג  באגרײםען פױר וו

o•» פציבטעז ? f אן ױגי ײנג , ,י ׳ ל
Jrc« t” 3 v ו* ' obipt■ נ .  

r  b ״ pic3P in ttc  iptpt'm  •
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מ**דר*סיג. דאר איז
םע־ צאמען » *« ארגײסען ער

« ד#יאר 60 און 60 ם#כט
 םאר װעאט א אײן רײסט *נניאן
r o w* י pro אאץ כ#וך איז טוט 

 א נ#ר קוםט עס וױ דערםאר,
> ט גאײך םען צױםם ;  פאר די םי
 אפגעשםארט האבען זײ ו*ם1
 מען און ױניאן, דער סון דויצח *

אונטער־ שעפער, &$אפערייש$ון
ױ־ דער םון םונדאםענט דעם

אר־ װאו םאא א םון דוײסען סיר
 גוטען א אין #•געארבײט חאבען

 געםאכט האבען יאתרען, םאר שא•
 שנעא אזוי און צעבען, מענדיגען

 האט עס און סאעס״ געװארען איז מס
סמדאכט ויי ראר־ װעאען זײ אז אוי

 זײ זײנען װאכען, פאר א םטאפען
ך  ?ארפאריי- א אין אוועקגעאאםען ן

פ. א ש  װעילעז זײ אז זיכער זײנען מיר ן
^ן א  געהאט האבען זײ צוריק. קומען נ

**y o u זײ װאו שאפ קאנדיש^נם#אין 
 סענען זיך זאאען זײ אז געארבײט חאבען

m םון אעבען ש?אאםישען צום .צונ*װאױנען 
ר,ױ װעאען זײ באס״. *מארפארײשאן א

 קעפ. ארונטערגעאאזענע מיט צוו־ײו סען *
 געטאז, דאס זײ האבען דערװייאע אבער |%

o r  m l בא־ מיר װײגיג װי װירער, צײנט 
m\ טרײד־ דער װאס אידעאל דעם *רײסען

 אזעא־ צו םאר. זיך מיט שטעאט *ױניאגיזם *
 די איז אײט״ ״ױניאן זאגען, צו זא כע, %

א באויז געװען קענטיג מאא אאע יוניאן%.
עהר. ניט און םענט םאר א םאר םיטעא

 ניט און געזעהן ניט קײנמאא חאבען יי1
 געקאםט האט ױניאן די אז -גאטראכט,

 איז זי װאנען ביז באוט, םענשאיכע גצוט,
 צװעק דער אז און געװארעז, ^אױפגעבױם

 צו געװען ניט איז אפםער אאע ךיעזע םון
עע סאכען  בא־ יןארפארײשאן םאר איינ
j און שעהנערע א באשאםען צו גאר 

ארבײטער דעם םאר צוהוגפט
וןאאס.
ט איז װאס ארבײטער, אן  יױ א הײנ

אן  ׳באס קאםארײשאן א מארנען און םאן ני
tn t וי, ע ז א אן ארער דוםגאפ א אדער 

ס ע י ו  זיך דאכט אונז ’ בײדע. די םון ^ו
אונ־ זיי זײגעז םעחרסטענטײאס אז *מנר,

 וױיסעז• זיי םארדארבען. אדער ,גד
 הא־ זײ װעאכע םאיכטען, די ניט !וןיתםאך
אוי  זײנען זײ װען געגומען, זיך י1גע^;
 אײט. ױניאן געװען און ועווארען

fM װעגען רײדען נעהםען זאאען םיר ווען 
 אאס אאיין, מיר װאס עואות, .סצ*ק־טײםי1

ײטער ארב  געי־ מיר װאאטעז באנעהען, |ן|:
 מיר ץײטונג. יגאנצע ד םארנעמען דארםט

 אי־ דעריבער זאכען איבעריגע די וחנאען ^
i מיר װעאכע צו מיטינגען, די צו בעראאזען 
I• ,װע״ מיר קומען. װעט איהר אז חאמען 

 די באויז מיט באנוגענען יעצט ויך ן0_._ל
 :םסוקים פאאנענדע **

איז עס װען מאן ױניאן א זײן צו )1 ^
 אז באװײז קײן ניט נאך איז ,״כיזיי

m װען וױיא מאן, ױניאן גוטער א זײט איחר 
M* האט באנרעאס, מיט םאראײגט זײט איחר 

אײנ־ .האט און אורזאכען ר,ײן ניט איחר
| דער געגען זינדיגען צו צײם קײז פאך |

״ ז א י ן ױ *
 זאגאר מאן, ױניאן גוטער א זײן צו )2

m: פאר״ איהר אז צײצפ ׳צײט סאעין אין 
 האט איהר װאס פליכטעז, אײערע שטעהט ן״*

י ו י ו א  ארײג־ זײט איהר װען גענוסען זיך ®
m ױניאן. דער אין געטראטען

*8״v א םאר ױניאן די ניט האאט )3
 דערשאאגען זיך הענען צו מיטעצ װײאיגען ®
 איז דאס שאפ. יןארםארײשאן א nr &£־
M ,געסײן. און נידעריג עקעאהאםט, מיאוס

ט א א ח | י אי־ אעכענס אייער פאר ױגיאן די |
־

 צײט־ םיעא אזױ סריגען צו זעהט )4 , !
 ױניאן דער דורך םארבעסערונגען זוייאיגע

 םיט ״נאר סענט איהר װיםיעא אײך, פאר
ר ע ד  אבער זײט ױגיאן. דער םון חיאח |

ט י י ד מ  םארמאנט איהר װיםיעא געבען צו ^
ױניאן. דער םון אידעאא דעם םאר

5 W( אין געהן צו םארבאטען ניט איז עס
ס ע די מיאוס אײך װערט עם װעז גיזנ
װערען צו מיטאמן האט איהר און ין

אן. מ ס ט ם ע מ םיעא אזוי אבער ױיט נ
ברײ אײעדע צו םארםאיכטעט יש

ט שװעסטער און אזא אין געהן צו ני
אוג־ װי עסזיסטעדז, איהר װאס

ט זאא זי גע־ אין שטעאט זײן, ני
ױגיא^• דער םון עהזיסטענץ דעם

ט טארגצסט איבערהויפט )6 די ני
m מס םענשען. זײט :זאןיי w ט ני

ײ זאר אזא םמנל אנשמןןנרינעז אן נ
;m אז װגי ט׳ ײנ אןן ח מארגען — ט

ײ ויך חאאט יוני^ן• :פאא דעם ב
« מ^א אאע — אן ױניאן א םאא

! "* י מאן.
* * •

א ױםען צי באשאאסעז חאבען ר

קלאוקם־טרײד. אין פראגען װיכםיגע די
- - -........- ■ ■■ I  If r  ■■ I II - - ־■■. . . . . . . . . .— •

םערלשטײן. מ. םון

מי מ נ

 אפיאר דארף ענערגיע גאנצע אוגזער •
 קאנצענטרירט זײן מאמקנט דיעזען אין
 סטרײק. פאכער װײםט דעם געװינען צו

 צײט זעאבער דער אין אבער מעגען מיר
 וחד םארבארײטען, זיך רײדען, אנםאנגען

 װע־ װעאכע אישױם, די װעגמן האאר רען
 אויסגעםאכטען דארפען גיכען אין אען

קאאוק־טרײר. אין װערען
 יארק נױ םון האאוקמאכער אונזערע

 א אנגענומען יאהר אעצטען נאך האבען
 אוץ װאך־ארבײט, אײנצוםיהרען באשאוס
 דורכ־ איהם פארצוברײטען זיך אן פאנגען

 קאאוק־ דעם אין סיזאן נעקסטען צוםיהרען
יארק.' נױ םון טרײר

 רע־ דעם אין אז אמת, טאקע איז עס
 איז װאס װאך־ארבײפא וועגעז םערענדום

 נױ אין געװארען• גענומען יאהר אעצטען
 אנ־ שטימען צאחא היבשע א זײנען יארק,

 ײאך־ארבייט. געגען געװארען גענעבען
 זיך האט װעאכער אבער, אײנער יעדער
 פון אאגע דער אין ארײנגעטראכט גענוג
 פון אאגע דער אין און קאאוק־טרײד דעם
 מוז אאגעמײן, אין נידעא־אינדוםטריע דער

 אז שאוס, אאגישען אײנציגען צום הןמען
 װעט װאך־ארבײמ םון אײנםיהרונג די

 אינ־ דער םון רעטונג אײנציגע די ?ײן
דוסטריע.

הא* שיקאגא און יארק נױ אויםער
 ערנסט אפיאו קאאוס־סאכער די נאך בען
 אויב און אויםגענומען. ניט םראגע די

 םון מײנונג די אז אננעהמעז, זאא מען
 ,מיט־ דער םון מײנונג די איז םיהרער די

 םון קאאוקמאכער די זײנען גאידערשאםט,
װאך־ארבײט. געגען שיקאגא
 װײט װי — שטעדט, אנדערע די אין

 ארױס, זיך צײגם — באקאנט, איז םיר
 װאךזארבײט. םאר איז עואם .דער »ז
 בא־ װעניגער אדער םעהר זײענדיג און

 םיט שיקאגא, אין אאגע דער םיט קאנט
 ארביטרײשאן־ביױ טאג-טעגאיכע זײערע

 םיע־ און טאג אאע דארן״ מען װאו #נעם
 צו אויםען טאג, אין מאא םאר א אײכט

 עם װאו און ארביטרײטארם, צו דײנים,
 אירגענד אדער דזשאדזש, א דא נאר איז
 װאו און מענש, פראםינענטער אנדער אן

 קאאוק־ משפט׳עז אײן אין האאט מעז
 װערען גוט ניט זיך, דאכט ׳קען םאכער,

 אין אאגע. משוגענער כאנצער דער םון
p p םון םיעא אזוי ניט מען הערט טרײד 

 םיעא אזוי םון און ארביטרײשאנס
 װי ?אאגענישען םיעא אזוי און סטרײקם

 אונטער־ די און טרײדם. אונזערע אין
 אױו* זײגען מיר דאס איז, שורה שטע

 אז מיר הויבען סיזאן, א קופט צרות.
פען ביז און ארביטרירען, און סטרײקען

 אונזערע אאע םון םיסינגען שאפ רײהע
 אונזערע באקאנען צו צװעס םיט׳ן שעפער,

 »ראגעז,5 װיכטיגע אײניגע םיט מעפבערס
 םאר אינטערעס גרויס םון זײנען װעאכע

 צו אאעפען בעטען מיר װיסען. צו זײ
 נערוםען װעאען זײ װי ישנעא אזו רװמען

װערען.
* * ♦

 אוגזערע פאכען באסאנט וױאען םיר
 האט באארד דזשאינט די אז םעםבערס,
 אאס בערסאװיץ א. ברודער א^אינטעט

 אאסאא. אונזער םאר םענעדזשער עקטיננ
v מעםבערס אוגזערע m\ בער־ ברודער 

 בערקא־ ברודער און גוט גאנץ האװיטץ׳ז
 װיסענ־ מעםבערס. אונזערע גוט <ןע\ װיץ
ײ ערםאהרונג, און אינטעאיגענץ זײן דיג  זי
 גוט אםים דעם װעט ער אז זיכער, מיר נען

אםענדען.
* * *

 ענדאיך איז קאיםשטײן םון שאפ דער
 דיעזע סטרײ?. אין געװארען ערסאערט

 אםא־ די אײנפיהרען געװאאם האט םירמע
 ארבייט. סעט םון םעטאדען אאטע איגע
 מר. װאס דאצאר, םויזענד 150 די םיט

 טײא זײן אאס נעהראגען האם קאיםשטײן
 קאיםסטײז, און וױינשטײן םירםע דער םיז

 יױ דער אויף םארמאסטען זיך ער חאט
̂ז ער אז נעדענקט האט ער און ניאן  א
 םעות א אבער האט ער םארטיג. שויז

 סטרײס אין יעצט איז שאפ דער געחאט.
 גע־ חאט ער װפםען ארבײםער, די .און

 צו אפנארען פענען װעם ער אז דענקט
 זײנען ניט, ניט,דיר to אזױ ארבײטען

 זײנעז Tb סטרײמ. יין ארונםער אאע
נ ?עוצ• וחנט סאיפשטיין אז ידכעד,  ל9ש

 סעטאען וחוס און פאדשסאנד צום
 חאט ער סײדען ױניאן. דער ס^ם

ד םויוענד 150 זײנא אויוי ניט רחמנות ח
^ niia ;^ר UHL, סעה״ חעללער, דד>. : .<

 און סיזאן. אויס איז ארום, *יך זעהט
 נאך חשבון דעם אונטער ציהען םיר װען

 ארביטרײשאנס, און ,סטרײקס אאע די
 כאטש באײבען םיר אז גאם, םיר דאנהען
 ;םריהער װי ארט זעאבען אויפ׳ז שטעהן

אפגערעדט. שוין איז בעםער םון
 האבען אאנד םון שטאדט יעדער אין

 ײעא־ ארבײטער, צאהא גוטע גאנץ א מיר
 זײ בין איך און װאך, םון ארבײטען כע

 די אונטערזוכען זאא םען װען אז םנר,
 סטרײהס טראבעאם, אאע די פון רע?ארדס

 הא־ םיר װאס ארביטרײשאן־ביזנעס, און
 קומען דורך, מאכען און דורכגעםאכט בען
 םרא־ אאע די םון צעהנטעא 9 און 99

 די און שטיק־ארבײטער. די םון בעאס
 שטיכד דער אז איז, שורה אונטערשםע

 אאע װי װעניגער דערפון האם ארבײטער
 איז דיםטשארדזש־םראגע די אנדערע.

 צװישען װיכטיג ברענענד אזוי ניט גאר
 םאא דער איז דאס װי #װאד-»רבייטער די

 איך און שטיק־ארבײטער. די צװישען
 םון אױנםיהרונג דער מיט אז זיכער, בין

 גראד געוױםען א ביז װעט װאך־ארבייט
 םראגע, א — אפשטארבען םראגע דיעזע
 און געבראכט האבען מיר װעאכער םאה

אפםער. םיעא אזוי םאג*טעגאיך ברענגען
 אפגעשאפט װערען װאך-ארבײט מיט

 פרײז־ שאעכטע די מיט צוזאמען גוטע די
 אפגע־ .אויך װערט עס אײט. קאםיטע

 אונטפרשיעד נעװאאדיגער דער שאסט
 צוױי־ דעם און ארבייטער אײן צװישען

 אז םאקט, ?אארער א איז עם װײא טען,
 שע־ אונזערע אין אהיאו און טרײדם, אין

 איז עקזיסטירט, װאך־ארבייט װאו פער,
 ארבײטער אײן צוױשען אונטערשיעד דעי
 עס װי גרויס אזוי ניט צװײטען דעם און
 שטיק־אר־ םון סיסטעם דעם אונטער איז

p ניטא איז עס אויב און בײט. p צו 
 אר- אײן צװישעז >וונטערשיעד נרויםער
 במיאא זײגען צװײטען, דעם און בײטער

 װע־ און ?אענצר. דיסהרימינײשאנס די
 װעניגער םײנט דיסקריםינײשאנס ניגער

 ארביטריישאנד- װעניגער און סטרײהס
 דענק אױן-, העז װאן־ארבײם בײ אעך.
 סיםטעם, א װערען אויסגעארבײט איך,

 רעכט א האבען זאא באם דער אויב *ז
 הא־ אבער םיר זאאעז דיםטשארדזשען, צו

 ארבײטער, געבען צו איהם רעכט דאס בען
 און האנד םרײע א האבען זאא ער ניט

װיא. ער װעמען נעהמעז
ה דענס רעכט, דיעזע חריגענדיג  אי

 םאר האבען ניט םורא ?ײן מיר דארםען
דיסטשארדזש־םראנע. דער

 םאר טרײד דעם מיט זײענדיג אאזא,
 אין װאם צוק^ענדיג צײט, געװיסער א

 קומען מען םוז םאר, הומט טרײד דעם
 אז שאוס, אאגישען אײנציגעז דעם צו

 ,ווערען. אפגעשאםט פוז שטיק־ארבײט
ט און  שטיק־אר״ פון אםשאםונג דער מי

 ״75 אפ קאאפ אײן םיט מיר שאםען בײט
 םיר װעאכע םיז צרות, די םון פראצענט

 דאס אז דענק, איך און יעצט. אײדען
 קאאוק־מאכעי צאהא גרעסטע די האבען

 גרעםטע די און פארשטאנען, יארק נױ םון
 הוי־ אאנד איבער׳ן קאאוהםאכער• צאהא

באגרײםעז, צו אן יעצט אויך דאם בען

V* דומצופיחחמ דאס געקוםען את
^ י ר מ
טרײד; דעם םון רייד איד וחנז און

 אין טרײד דעם זינען אין ניט איך האב
 םרײד דעם אויך נאר אאײן״ יארק נױ

אאנד. גאנצען איבמר׳ן
״שגעא דורכםיהרען דאס םוזען םיר

 םארציהען:דאם, םיר אענגער װאס וױיא
 דורכצוםװד זײן דאס װעט שװערער אאץ
 צודימנן װערט טרײד דער װאריס רען,
 מאפ״ אין און שאםקעס איז צורי&ען און

 צורי־ װערם עס םעהר װאס און העיצעך,
t\vo שװערער אאץ bjm גאטיראיר דאם 
 םווען םיר און . קאנטראאירען. צו זײז

 ^אאנד נאנצען איבעו׳ן דורכפיהרען דאס
 יווײצ *ורזאכע, פשוט׳ער דער צואיעב

 אײנ״ אין אײגםיהחש דאס זאאען םיר ײען
 1וײ םיר װעאען •באזוגדער, שםעדט צעאנע

 און יאהר, 10 נעקםטע די דערמיט ב^זי
 װען דאם ערםאהרוננ, םון אאע װײסען םיר
 עט״ דורכפיהרען םימ ביזי זײנען מיר

 אײן אין אדער שטאדט אײן אין װאם
 ,די דערוױיא םיר םארנאכאעסיגען בזרײר,

d אנדערע די אדער שטעדט אנרערע t h o.
 םון תאאױדטרײד דער איז צװײטענם,

 םאנונתקטשױ א םארבונדען, אזוי אאנד
 פארקניםט אזוי איז שטאדט אײן םון רער
 םח מאנופעסטשורער א מיט ביזנעס אין
 װאס גארםענט, דער אז שטאדט, אנדער אן

 װערט קאעואאנד, אין םארקויםט װערט
 גארמענכ^ דעם און יארס, נױ איז געמאכט

 ^ענט שיהאגא, איז געשניטען װערט װאס
 אױפ־ אויוי אואיז סט. אין געםינען איהר

 שום אתן םרײד אײן איז -עס צומאכען.
גרענעצען.

 רע־ געװאאדיגע דיעזע דארף חגרםאר
 אומעטום װערען דורכגעםיהרט םארמע

 מיר צײט. זעאבעח דער און אײן אין
 מאכען זאך גאנצפר דיער םון אויך מוזען

 עס. צופיצאען ניט און גרױםעם, עטװאם
 דודכ״ מוזען םיר — װערטער קאארע אין

 דורכפיהרעז און װאך־ארבײם, פיהחןץ
 און אײן אין אאנד גאנצעז איבער׳ן דאס
 ײעיען םיר אױב און צײט. זעאבער דער

 הל אאםיר גוטען, םיט קריגען דאט׳-ניט
־ ן ע ס י ו ר ג ן י י א בען ס ו ד נ י  א

, ן ע א ע י ר ק ט י י ר ט  איבער׳ן ס
אאנד. גאנצען

ט נאטיר^יך, '  סױ מוז ײאױארבייט מי
 א ארבײטס־טאנ. פארקירצטער׳ א מען
 גאנץ איז ארבײטס־װאר שטונדיגע 44

 א װאך־ארבײט, דורכפיהרענדיג געגוג.
 גע״ א און ארבײטס־װאר שטונדיגע 44

 װײדזשעם, אװ ססײא םינימום ניגענדען
 דורכגעםיוזרט; עפעס האבען מיר װעאען

 י״דאם סטרײמען. צו זיך אוינט דערנ*אר
p ניט און p אונזער זײן םוז אנדערעס 
 דארױ װאס פראגראם, שאזpאנסטראpרע

 װע״ צו דורכגעםיהרט אנגעפאנגען גאײך
אעבעז. איז רעז

 אםיאו מאמענט דיעזען אין זײענדיג
 מעגאיכעס אאעס טאן מוזענדיג און ביזי

 װײסם־י די םון םטרײח דעם געװינען צו
 אויוי אבער םיר טארען — מײסערינם,

ס4םארגעס? ניט מאמענט אײן  מיר װא
 אין דורכםיחרעז שנעאסטען אם םוזען

 *ע- »ז צײט, איז עס און קאאו^טרײת
 זאאען אאנד איבער׳ן ?אאו?־מאכער וערע

נויטיג, װען און, אויםנעהםעז םראגע די
 דעם װעגען קאנװענשאן םפעשעא א זאא י

 םארבא- אעצטע די װאו װערען, גערוםעז
 געמאכט זאאען דעם םאר רײטונגען

• װערעז.*

aיז,

/
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טעאטער אץ
ע פון ט נ ע . י קי צ א ד ר ע ם

ױניאן פאריערם דער פון זיענ נרויסער דער
 יארח, גױ אין ױכיאן םאריערם די

 אין דיענםםאנ דעם געגרײט זיך האט װאס
 דזשענעראא־ א ארויסצורוםען םריה דער

 פאר־טרײד אין שעפער אאע םוז סטרײ?
 א גאר געװאונען האם יאר?, נױ אין

 איז עס . סטרײ?. א אהן זיעג גרויסען
 ?אנ־ אנגעגאנג?ן צײט אענגערער א םאר

 חןר םון םארטרעטער צװישען םערענצען
 אסס׳ן באסעס םאר דער םון און ױניאן

 אײניג^ן. נע?ענט ניט זיך האט םען און
 האבען אבער מינוט אעצטער דער אין

 דער דאנת א נעאײניגט, זיך צדדים בײדע
 דר. םח אנשטרענגוננ אונערםיעדאיכער

 אםס׳ז באסעס די,פאר .מאגנעם, א. י.
 םאדעררנ״ ױניאז׳ם, דער נאכגעגעכען האט
 אין םםרײק דזשענעראא דע״ר און גען

̂ד פארםיעדען איז טרײד טרײד םאר  ג
װאחנן.
םאדערונגען, הויפט די ז״נען אט

:געװאונען האט ױפי$ן םאריערם די װאס
ארבײטס־װאד. שטונדיגע 44 א )1

 ארחי פראצענט 40 םון רײז $ )2 *
 ״עןד ; ׳ מינימום דורכשניטאיכפן דעם
יאחר. טען

 את פרײז םאעס דעפ אפשאפען )3
יאחד״ גאנץ}א םאר אײנפרײז עטאבאיחע

ארבײט נצײמו )4

•(

 און נאװעמבער דזשון, מאנאטען סאעס די
דעצעמבער.

5( p p מאנוםעpטשװrניט טאר ר 
 קאנ״ םינישיננ א צו ״ארבײט ארויסגעבעז

 סערטיפי״ א האט ער סײדעז מרא?טאר
 אז קאםיט*, ?אנפערענץ דער םון סײם

 ױניאן־ םאאשטענדיגער איו^א איהם בײ
 סאניטארע אאע אפ הים ער אז און שאם

באדינגונגען.
 אויו^ אויך ײעיצעז םארימרס די )6 :

 האאידעים, איגעא 10 די האבען װײטער
באצאהאט. ?ריגען װצאעז זײ וחגאכע פאר

 און געם^ןטעאט האט אסס׳ן די כאטש
 טרײד םון ארבײטער די פון םראצענט 75!

 ־ םון בענעםיםס די געגיסען נאײך ־װעאען
 א נאך פארבאײבען זיעג, גרויסען דעם

 • י נײע די װאו שעפער אינדעפענדענט צאהא
 אויסגעחעםפםטיװערען;( םוזען גאדינגונגען

:האט שעפ*ר אינדעפענדענט דיעזע יאין ! 
סםרײק. א ער?אעהרט ױניאן ידי

py 1אין סטרײס דער אז זיכער, איז<
י י  ’ אנהאא*! װעם שעםער אינחנפענדענט |

m\ נאך ו#יא טעג, עטאיכע באויז :  1דעב̂ו
 די געסעטעא׳פ^פנאזנ; האט אסס׳ז די ןוי

 1.1םוזעךגאכנעבצ אױך שעםעד !אײנצעאנע
I גראםואירען םיר t דם&\ פאדיצוב די> 

עג נאענצענדען יזײער W■; * . זי

זו־ חערםאן פרן ‘שאאכט״ (״שםעטערציננ
םאריס אין אויפגעפיחרם דערםאן,

*ו םעאםער, ■לײס אוירװינג אזװפרץ׳ם
װענד.) אדלער׳ס סיליא עחרע̂ך

 א גאר איז עס אז אידען, אונז בײ
 איטע־ שוין עם הײסט נאםעה גוי׳שער
 אויס־ אדאער סיאיא האט אזוי און ראטור,

 הער־ אבענד עהרען איהר פאר געקאיבען
 אפע- װעאכע פיעסע, א זודערמאן׳ס םאן

 אמע־ אין אידען אונז צו ניט אבער אירט
ריהא.

יאה־ מיט געשריבען פיעסע א איז עס
 םרעםדעז, א פון צורי? יאהרען און רען

 געשיא- װערט עס װאו אעבעז, אונז, פאר
 װען פעריאדע, סיםפאטישןג ניט א דערמ

 געהאדעװעט האבען םאמעס אײגענע
 טאנםבי־ די פאר ״פאײש״ אאם טעכטעד

 געװען ניט זײנען טעכטער די און אען,
 צו ניט אויר אפעאירט עס דאנעגען.

 װאס אידיש פויאישע דאס אויער אונזער
 דײטש. אין ארײנםאאען ווייאע אאע מוז
 פון װעגען די אורטײאען קעז ווער נור

 װאס. פיעסען ?ונסט די און הינםטאער
?pגעשמא זײער נאך אויס ?אײבען וײ

פיע־ דער םון אינהאאט דער איז אט
םע:

 םיט אאפנה אן געבאיבען איז םרוי א
 בא־ ה$בעז זײ םײדאאך. טעכטער, דרײ

 געאד קײן שטאנד, ,״הויכען׳ צום אאנגט
 מאג׳ם גאכ׳ן געבאיבע; ניט איז אבער
 דעם םון ראאע די אבער שםיעאען טויט.

 עס איז סד׳ א ?אםט שטאנד הויכען
 א אאמנה דער םאר אנגעהויבען זיך האט

?אמפף. שװערער
 אםערי?א אין דא געאעבט זי װאאט

v געפונען אפשר זי װאאט צײט, אונזער אין 
 צו גאי?איך אזוי רוי ײעג עהראיכען אן

 איהר מיט קינדער. די און זיד מאכען
v זי חאט ענערגי : v m ערםאאג• אן װערען 
vrn יענעם אין אבער םרוי. ביזגעס 
 געװען ביזנעס איז צײט, יענער צו אאנד,

 גרעסערע א נאד ארבײט און חרםה א
 בא־ איז םרויען םון גליס דאס חרפדז.

 קריגען צו חתנים. רײכע אין שטאנען
 זײן געמוזט זײ האבען חתנים רײכע
 מען האט שעהן, זײן צו אום און שעוזן,

 געפוזט האט פען ארבײטען, געטארט ניט
 װײסען א הענד, װײםע האבעז צו זעהעז
הויט. צארטע א ארן ד.אאז

 צו אנגענומען זיר האט מוטער די
טעכטער. איהרע םרן גציט םאר׳ן ?עפפםען

 אויפגעהאא־ געאד־און גע?ראגען האט זי
 עהראיכע װעאכעראײ, דורך הויז, דאס טען
 אבער איז עס מיטאען. עהראיכע ניט און

 גע־ האט פען און גענונ, ניט געװען דאך
 בארדערס צו צימערען םארדינגען מוזט

 םים הויז, אין ארבײט ארויסנעהמען און
 שטיאער־ געשטי?ט זיך האט מען װעאכע

הײד.
 װערט אופשטענדען אזעאכע אונטער

 דאס און צײט, דער םאר גרוי םוטעד די
 בכבוד׳יגען מעהר א הויז דער נאך ניט

 טעכטער די אויסזעהן. אריסטא?ראטישען
 די שעהנהײטען. דרײ אוים װאקסען
 פארהײראט, געװען שויז איז עלטערע

 זעאבסבד באגאנגען איז איהרער מאן דער
 איז געשעםטען, שאעכטע צוא״עב םארד

 בײ װידער זי זיצט ארעם, געבאיבען זי
 רײכען א װידער זוכט און פאמע׳ז דער
 אעבעריגע ױנגינקע, א זי איז איצט חתן.

 געהט צושטרײאונג, זוכט זי אאסנה׳אע.
 מיט ראפאנסירט ?אנדיטארײען, די אין

 ציעא איחר נאר יונגענמאן, שעהנעם א
 םארגעסט — מאן רײכעז א קריגען צו —
■ ניט. זי

 שענ- א אויך איז טאכטער אינגערע די
 אויס־ אן קאאטע, א איז זי נאר הײט;

 פויאע. א און נאבגעגעבענע א גערעכענטע,
 גראף, רײמנן א נאר און גראוי א זוכט זי

 םיאום װי און אאט ײי ניט איהר ארט עס
 װארטענדיג אזוי, און זיין. ניט זאא ער

 #אײדיג ניט דערװייא זי זיצט *,1גרא אוים׳ן
 א,£אם םארדרעהט בעאער, צו געהם זי
 עאטערער דער בײ און צײט ױנגע די

 פארעהרער די אווע? וג נעםט מװעסטער
 אוועס, זײ נקםט אםאא, מים צוױי צו

 יא, (א איהר. םיט דערנאר זיך רײצט אזן
טעטיגהײמ-ן) איחגאאע אן

 א אויך װא?סט טאכטער דריטע די
 זעכ־ ?וים אבער נאך איו זי שענהײט.

 קאיי! קורצע טראגט זי אאט, יאהר צעהן
 צום צו ניט נאך זי אאזט םען און דער

 ווע- צװײ עאטערע די ביז ״סטענדער״
מענער. םארזארגט־מיט זײן אען

 האט אאמנה, די טאכטער, עאטערע די
 אא־ אן אויח נעצעז איהרע םארװארםען

 זוהן א האט װעאכער מאן, רײכעז םען
 דאם איז מאן רײכער דער אעעםש?ע. א

 םאברײ ער ארבײטסיגעבער, זײער טא?ע
 װעאכע אויח ?ונסט־פעכער אזעאכע צירט

 שםעטעראינגען, געמאאען זײז דארםען עס
 און ארבײט די טועז טעכםער ררײ די
אוין. ?אאנעדיגען א זײ צאאם זיר

?ינסטאע־ הויפם די איז איננסםע די
 זי שמעטעראינגען. די צײכנען אין ריז

 ?ונסט די שטודירען צו שטרעבונגען האט
 ציעא דער איוזר ביי װערט ארבײט די און
אעבען. איהר פון

 עא־ די פאראאבט גביר אלטער דער
 אינג־ די זוהן, זײז םיט שװעסטער םערער

 ארײן, הויז אין זיך צו ער נעמט סטע
 זיך געשטערט, ניט קענען, זאא זי כדי

 מוטער דער ארבײט, איהר מיט אפגעבען
 איז ער כאטש םײנט, ניט אאײן ער האט

 מיט און ׳מאן םאראאיזירטער אאטער אן
 ניט אויך 1אי טאכטער מיטעאסטער דער
 איז זי און דא איז גראױ דער דאגה קײז
ציעא: צום גאהענט נאר נאהענט, שוין

 דער םון םרויען םיער די זײנען דאם
 מענער םיער םארהאן זײנען עס פיעסע.

 די צו ?רוב א אינגעא א חוץ א אױך,
באדינער. א זײערער אס םרויען

דז מצנ^ר די פיז וציפט־חעאד דער  ו
 שאעכט און רײך איז ער טאטע. דער
 םאא־ זאאען אאע וױא און דעספאטיש און
םאראאננ. זײן גען

זוהן. זײן ?ומט העאד צװײטער אאס
 םארמױ א נידעמעשאאגענער, א איז ער

 דעסםאטיזם. םאטער׳ם זײן םון טשעטער
 בײנ־ םון צוםרעסען אויך איז הארץ זײן

 האט װעאכע מוטער, זײן נאך ?עניש
 מערדערײ דעם צואיעב פאראאזט איהם

 זיך דרעהט ער םאטער. \vnxp שען
 נאך ניט וױיס און אומעטיגער אן ארום
אעבט. ער װאס

 בײ pvtfp א איז העאד דריטער דער
 הױכער, א איז ער גביר. אאטען דעם

 אמת׳ער אן ױנג, פרעכטיגער שעהנער,
 םאר זיך שטעאט װאס מענש, א ״זכר׳׳,

p p זײנע זעטיגען צו אבי אפ ניט זאך 
אײדענשאםטען.

דאקטאר, א איז העאד פערטער דער
 װעאכער ?אװאאיער, אפגעהראכענער אן

 צו טאכטער מיטעאסטע די נעהמען ?ומט
 זיך אװע? געהט םײדעא דאם באא. א

 ער םאכט דערװײא און איבער?אײדעז,
pאין זיך פאראיעבט און אפםאיםענטעז 

 נא־ גאר שוין האאט עס עאטערער. דער
 מײדעא דאס ארײן ?ומט דא נאר הענט,

 אויסגע־ טיעף א אין באא צום אנגעטאן
 שײנט עס װעאכעס םון ?אײד, שגיטען

 ?אװאאיער דער ארויס. אײב װײס א
 בויגט און עאטערער דער אז גיו םארגעסט

םאײש. דאס פאר ערד דער צו ביז זיך
 ניט איז געשיכטע דער םון סוף דער
 דעם אפ אאזט מאן רײכער דער וױכטיג.

 ױנגער דער מיט זוהן זײן פון^ שידוך
 םאאש־ און אינטריגעס די צואיעב אאמנה

 פאר- םעכטער די מיט מאמע די ?ײטען.
 רײ־ א םאר האםנונג די װײאע א אירען

 באאד אבער אעבען; בעסערען כערען,
 איז גראף דער האםנונג: נײע א ?ומט

 אהײם׳/ ״יװמט געאד. גיט ער און דא
 איהרע צו סאכטער מיטעאסטע די רופט

 גראף׳/ א דא איז עס ׳״?ומט אײגענע,
 שעה־ װײסען, איהר װיעג א טוט זי און

 ״עס :זאגען װאאט זי װי ?ערפער, נעם
 געאד..." זײן װעט םאײש, םאראן איז

 דער איז ראם געאר, און םרויעךםאײש
 זורערמאן׳ס הערםאן םון גײםט גאנצער
פיעסע.

 םאר שטעאט געזאגט, װי פיעסע, די
 שאעכטע, צו גוטע כארא?טערע. אכט

 םימםאטישע; ניט אדער סימפאטישע
 אײדט: מוטער די אײד־ען. אאע אבער

 זאנען צו אאעמאא נרינג דען איז עס
 אומגערעכ־ אן אימער זײן צו און אינען

 אויך. אײדט טאכטער עאטםטע די ? טע
 צו זיך כדי מאץ רײכעז א האבען מוז זי

 איהרע יםארזארנען צו און םארזארנען
 זי האט מאםען דער אויף שטוביגע.
 םאר״ שוועםטערעא ?אײנער דער רחםנות,
איוזר שיסען םון טרוימכ^ זי וי, געטערט

M״ ״..........................~ ______ .אנטאז פון ׳y?wi503iP א . . .
זי םיהחנן םון ארן זײדענס און גאצד

מיט •נעשפאנט קאראמ א אין שפאציחנן
 חאט אבער אאײן זי םערד. װײסע םיער
 איחר און הארץ איחר אעבען. א אויך

 שעהנעם דעם צו ציהט קערפער ױנגער
 חתונה װי אזוי נאר ;שאראאטאן אריםען
 באשאיסט ניט, זי הען איהם מיט האבעז

 אינ־ א אעבענס, י י ו ו צ םיהרען צו זי
 אזוי איז דאס און רעכטעז, א און הען

* שװער. אזוי שװער,
 װי ?אאטע א גאאט איז אינגערע די

װענינ. זי אײדט דערםאר און םיש, א
 *ער1 מיט םאר ?וםט דראםע הויפט די

 קײנער זיד ש?ט איהר אויף ?אײנער:
 מיט םארנוםען איז מוטער די ;אום ניט
",YW״ דעםיזײ אערענט זי עאטערע, די
 שװעס־ די מענער. ארײנצו?ריגען אזוי װי

אבער, זי זיך. מיט פארנומען זײנעז טער
 םיוזאענ- א םאעטישע, א איז ?איינע, רי

 מעוזר #אאעס זי זעהט שװײגענדיג דע.
 זי אױג. מיט׳ן װי אינסטינ?ט סיט׳ז

 אומגערעכ־ די און םאאש?ײט די םיהאט
 םרע־ אז הויבט עס און זיך ארום טיג?ײט

 װיא זי פעסימיזם. דער נשמד» איהר סען
 צײכנונגען,און איהרע איז ארײנטאז זיך

 װ;אענדיג ניט אבער ;אאעס םארגעסען
 איז זי :שטראם דער ארײן זי שאעפט

 אאץ םון מעהר געפיהאען, צארטע מיט םוא
 »ז און איעבע, דער פון געריהרט זי איז
 םון איעבהאבער דעם םארביעט מוטער די

 זײער זי װערט הויז, זײער שװעסטער דער
v זיגדעם זי שאיח, m x] מוטער דער 

 םאר אײט ױנגע די צוזאמען םיהרט און
ראנדעװאו׳ס.
 םון טpנגעשטעיא זי װערט שפעטער

 םאראיעבט זי ,געםיהא. שוועסטער׳ס דער
 איײ תינדערשער גאנצער איהר מיט זיך

 -ױנגענמאז. זעאבען דעם איז דענשאםט
 און םאראאבט װערט שװעסטער די אז

 צו כאוםרשט סטראשעט געאיעבטער איהר
 וױדער ײ זינדיגט זעאבסטמאיד, באגעהן
 צוסינםטיגען שװעסטער׳ס דער א?ענען

 ראנ־ א צוזאמען וױדער םיהרט און מאן
דעזואו.

 צו־ איחר םיט װאוינט זי װי נאכדעם
 דאה אײז אונםער שװאגער היגפטינען

 ע^איכ?ײט, זײז רײנ?ײט, זײז זי זעהט
 איהם אויןי ?ריגט זי אײדען. זײנע

 געוױסען, דאס איהר פאאגט עס רחםנות,
 םאר״ און שאראאטאן דעם םאראכטעט זי

 רײנער, א מיט שװאגער אין זיך איעבט
איעבע. ?ינדערשער םימפאטישער,

 מענער די םרייען. די איידעז אזוי
 צו װאס ניטא איז עס און ניט אײדען

 דארח זוהן גביר׳ס דעם זײ. םון שרײבען
 אבער ;טיפ אײדענדען א םארשטעאען יא
 ׳צו?ראכען איז צוחװעטשט אזוי איז ער
ארויס. גארניט קומט עס אז

 םלעמד םיעסע די איז זעהט איהר וױ
 שוין איז דאכז אבער ;גײסט אונזער םאר

דאגה. זודערמאן׳ס הערמאן
 גע־ גוט שוישםיעאער די האבען צו

 אומשטענדען אנדערע בײ ? שפיעאט
 הונ־ ציםער א געשטעאט זײ מען װאאט
 דא .p^np דער מיט אויס איז דערט

 רעםרעזענטײ זײ אנדערש. אבער איז
v מוז ^dd:'P א קונסט. די רען i y pן 

 דער־ דעם יעזוס, װי זיה אויױ נעהמעז
 ארויס־ דורכדעם typ עס אויב נער־?ראנץ,

 און ?וגסט. דער םאר גוטס עפעס ?ומען
 געװיסען דער ניט מיר םאאגט דערםאר

 םעה־ די אויף אנװײזען װעא איך אױב
:אערען
 ער־ בײם איז אםעא) (מרס. מוטער די

 ״עחסײטעד״ צוםיעא געװען שטען.אקט
 רײכען דעם םון אנקומען דעם צואיעב

 האט א?טען איבעריגע די אין און חתן
 געאד. דעם מיט געפרעהט נאר זיך זי

 געמײנט ניט האט זודערטאץ הערמאז
 און מאמע. א נאר חיה, א פארצושטעאען

 פאר טאן ‘װעה דארןז הארץ מאמע׳ס א
 םיה־ דארםען װעט װעאכע טאכטער, דער
 א מיט אעמעש?ע, א מיט אעבען א רען־
 דאס צואיעב מאז, אינטערעסאנטען ניט

געאט.
 עאטערע די אאם גערסטען, בערטא

 און שטײױ צו געשםיעאט האט טאכטער,
 װען מאמענטעז יענע איז (אחוץ ?אאס צו
 דאס געאיעבטען). מיט׳ז זיך קושט זי

 מאא אאע איהר האט שװעסטערא קאײן
 ״מײן איהר איבער געוױינט און דערמאנט

 איהר אין זי און עאסא״ אומגאי?איכע
 ניט געװיזעז ניט םמן הײז האט שפיעאען

 םון ניט און אומגאיקאיכקײט איהר םיז
 זי װײא געװיסען, צואװעהטאגטען א

 םאן-גאך איהר נארען אנהויבען דאררי
 דעם איהם םיט געהן אן הויבט זי אײדער
צוזאמען. װעג און'שװערעז אאנגען

 גע־ שוין האט מעאצער עני םיס
 םון אאץ םויא. צו און קאאט צו שפיעאט

איז עס און אראפגעגענעצט ^ואט איהר
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tw זײן דארו• r ון«. _
 חןום n סוולטהײט.

 .15אמס מענשעז־םאיי׳ט, תוזעווען
 איה ביז אם׳»ר חן. םענשליכען

 אזעצכע אויוי םנין קייז ניט םרוי,
יין.1 םוחצ טיר זי זאצ ;בען

 אדצער, םיציא הוי«ט־העצדין, די .
 נעהאס האט נמוכםעױ, איננסםע די

 באװענונב צוםיעצ און װיצדיןיים םיעצ
 ױננעןהאצב• אצס אויוי טרעט זי

 K 1אוין זיד האדעװעט װאם םײרעצ
 וױניועצ״ םארװארפען ״א אין עוצם
S אויםדרוס ײיצדער דער אי איהר p t| | 

 אי קוצ אויםנערענטער דער אי אוינען
 i אצס אבער •גאװענוננען. .נערװעזע

 וואם םיידעצע דײטשע צעהן־יאהרינע
 ז אנשטענרינער אן אין זיך דעוועם

 עטיצע א האנדצוננ זײן,די דאהי
נאאױוערע. א און טיעםערע
 גאצד׳טםידט) (י. םאטער דער

 שארצאםאז דער און נוט, נעשפיעצם
 און נוט םאצ אצע ׳!ואיעצט זענטהאצ)

 םר. אונז). צו װעה און (אך ערםאאנ
W שפעטער האם םענענהאצץ t o t i v y i 

 ט׳מערמאן. אויםנעצײכענםער אצ•
!זאנען אזוי זיך װיצט עמי׳ן בן צו :p 

 אםוןי אצס טאצאנט, דייז נרידער, טער
 א דײן אבער נרוים, איז קינםטצער,

 . ארינערצוט ,ניט איז חגצסייט
 טעמפעראמענט, מעהר אביםעצע קרינ

 און רעכט װאם םו װיין, טרינק סצײ׳ע,
a מעחר ביםעצע א אבי אוםרעכט ' d 
 אבי װארימקייט, מעהר אביסעצע

KI ; צעבען. מעהר
w .

 אמים•׳. האט װאס דראסע, אםת׳ע די
 *ון״ האםנונג םרײד, און טרעהרען נערוםען
 lift! םענ׳פעז ײעגעז נעדאגקעז אצעוצײ

 דריטען נאכ׳ז םארגעסוםען איז יאמוז,
בענעםיציאנ־׳ דער םײקרען ביים אסט

 טוג. ױם אדצער׳ם, סיציא טין׳ם,
 jnsim *ערזעכציבע א צײדער איז דאם

 װאם סינםםצזזר, דעם י1אוי װארט וועצכע
ם םיז םאכעז זאצ  - •־ ווערס... א ת

 כאםרי^מ כיט אבער מיר הען איר
ס איינדרוה. רעם םון ס א ן ,

פון נאהענט צינקס באסס א אין
 צװישען'<ײ םחותנים. די ייצעז םט״דזש

 גצשטאצט מאיעםטעטישע א ארוים צויכם
 אוים• ױין קא•. ײייסער חערציבעו א און

 'tut1 זון די װי שיינט «נים דרוססטוצער
 קוקעז.|נום סינםטצער־אוינען נרויםע די

p? םטיידזש. f
נײםצ^ םײן םצ״ש, טיין בצוט, ״מײז

 םיין םון שאפעז, ט״ז םוז םארטזעצוגנ די
 צי«עז,«ון זיינע שעיטשעז עקזיםטענ׳ז׳/

 לאשט׳ווט אה גצעט נציס װאריםער זיין
^ הינד. ןײן ן| ; '

 די נעטיז, ױננע די חינר, זײן אין
 ומד ױננע ׳ציסם .זי אװענר, םון ניניז
 םאטער. צום בציסען דאנקנארע רימע
 זונענ׳טםראוזל א װי איז סוס יעדער איהר

 שטיצערוזײד: מורמלען ליפען איהרע און
 רו ייר, דאניו א םאטער, דיר, דאנס ״א

 .טײן םוז לעבען, מײן םון הװאל היילינער
נייסט״.
 כאסם םון װינקעל וױיםסטען אין

 שװאר־ איז םרוי מיטעל־יעהרינע א זיצט
 טא־ גרויםע רי איז דאם נעקלײרט. צען
 I הוקט זי טאכטער. נרויםער דער פון ציע

 פושט טאכטער די און םטײדזש צום װענינ
 בײחנ דארםעז זיי זייט. אירר צו װעניג

 אין זיכער זיינען זיי ערקלעהרעז, ניט זיר
 אי־ איז װאם בלוט דאס ליעבע. זײער

 סאמע םון מילך דעם דורך נערנענאנגען
פ אייבינ אויף זיי מאכט טאכטער צו ײג א

 IV און פאטער דעם צו בליהט םרוי די
 האגן זי נצחון. פול ז״נעז אוינעז איהרע

 וואס און זזשבונות, אלטע איהם םיט
 טאכטער, דער םון טאלאנט דער נרעסער

 שוײ איז די םרייר. איהר נרעםער אלץ
 די שוישפיעלערין, איז די און שפיעלערין

 םארט־ וועט רי פרוי, איז די און םרוי איז
 *PS ר ה י א לעבען, ר ה י א זעצען

 פול איז הארץ מאמע׳ם דער זיםטענץ.
נליקזעלינקײט. מיט

 דרעס־ און װייםט אלע צו
םטרײקערם. מאכער

 סטר״קער וועלנער אירנענד אויב
ד זאל ען זי םיג  סעדי*יני«ער אין נוי

ן ער זאל חילף, י a װענדען גלײך ז n 
 דער אונסער ?ליני?, ױניאן^םעדיקאל

ם »זינ ס lie אוי אינ ״  «» נאארי די
 jwl6 bo'M 23קאנפראל,־ סאניםארי

.911 רום םםריט,
ד דארמ ײן ״עדער *ו זי ג

 יועלגן נוירסע^ *\וײ און דןקטאר »
ען נ ״ «ײן *ו ג1באחילי אייך גרײפ ז

דירעי ■רײם״ ם. דזש. דר.
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ם w,n גרויסע אאסטטמעג ז איחם וו מ מ ד מנ ס״ אי רו וזג
מן האם שרי  דאס אז אײעעםאלעז, גאײד איז םיר נאר ,8י8קא נע
ם איז  גרוסען קײנע איתם גיב נײן, נײן, װיץ. א וױ םעהר ני
ט האט קאארא איבער. גיט  אויםדריסאיך האם n געוואלם, גי

ט דאם וואאט זי אז געשריבעז,  דעם אייך זאג איך אם,8געײ ני
 דאך האב איך געטאן. םארם עס האב איך אבער אםת, גאנצען

אויסרײד. א} dpbp האבען געדארפם
איבערשאאגען. איהר נ^ואאט האב איך
 האס איוזר — םארטגעזעצם, זי האם — נייז, גיין, —

ט זײט איהר אױפגענוםען. םריינדאיך םיר  םארוואוג־ געווען ני
T ה*וט איחר גע^אכט. נים אױך וזאם אמזר דערט. t ענם־ 

 שםײועא, חויכע און רעקעל אלטען אײער םאר םיר םאר שואדיגט
 זײנם איהר זייט. אײ?ר םון איעב אזוי געווען איז דאם —
 געזאנם, םיר דאס האט קאארא ץ1א עס וױיס איך גוטער, א

 איחר האט דערםער זעקם איז שאעסער צװײ אייערע זי, אםיאו
אײך. ווענען אאץ װײם איר ארעםע, אוועקגעשאנהעז

 האב — ס׳ע אסוזירט םיך — צושמייכעאם. זיך האב איך
געענטםערט. איך

יא,--------צואאכט, אינגעבארג זיך האם — !כא־כא־כא —
 אאכענדיג מיר, אויף געםאן קוק א םארשענד האט זי — יא, יא,

קאפ. דעם ראפגעאאזען8 זי האט דערנאך דערביי,
 אנט־ און געט*ן םורמעא א זי האט — םירסט, םירסט, —
 האב װאס צואאזען. ױך האבען האר איהרע געװארען. שװיגען

P געםונען נים האב איך ? ט$ן געזאלט איך P פאסענדען אײז 
ה םארשטעהט זיך, האט מיר אױסדרוס.  זאגען איהר געוואלט זי

 ניט זינען אוים׳ן מיר איז עס נאר ווארט. צארטזןס א עסעס
געשמען.

 אנםאנג אין — מיר? םון געוואלט םארט זי האם װאס
דערנאך... איז חאאיא׳ז, םאר םארוואודםען געםאכט מיר זי האט

^ א כאװיוען פנים םיין אױױ זין־י האט פלוצים כ ײ ם ש
ו האט עס  די :אריש. זעהר אויםגעװיזען אלץ דאס TD זי

װערטער! אפגעריסענע אלע די ווערטער,
ט בין איך — גע־ איך האב — ווערטער, אלע די װערט ני

ה שםײנעא איך — זאגם. א  מיך תעגען וחנרמער אאע יא, ד
זיך. פיז בלאזען אזוי םאכען

 געתוסט דערשראהעז און געטאן צימער א האט אינגעבארג
 האט זי און צוקריםט ויר האבען ליפען איהרמ מיר. אויף

 ווענען דערצעהלט םיעא םיר האט מעז :ארױסגערעדט קלאנגלאז
 האב איך געםראכט, אלײן איך האב דעם אויסער םירסם, אײר,
 אײך בײ װאאט.געבעטען איר אייד• װעגעז געטראכט אםט

 װערט, א עפעס גמהאם װאאט דאס אויב איז, ליעבע אביסעלע
 שםעה איך אפגעעגטםערט. זעאבען דעם םיט אײך איך ײאלט

 קײן האט איהר אבער שטאלץ, אוזן גאגצען איז אײד םאי
נים. הארץ

אאײן, זיך םאר אעב איר :געענטםערט איהר האב איך
 װי זאגען, ניט אפילו אײר קעז איר איז פאדםאטערט בין איך
פארגעקוםען. איז דאס אזוי

 אראפ־ טרויעריג איז מײדעל רעם םון פנים בליזכע דאס
\ געזונקען.
איע־ .ניט מעהר שוין קענט איהר דאס,-אז הײסט ־־־־

.געזאנט. זי האט — ? בען
געקאונגע;. דאס האט האםיש װי
 װי ניט, װײס איך — געענטםערם. איך האב — נײן, —

קומט־םאר. דאס אזוי
 נעמאסטענע מיט און אומגעדרעהט זיך האט׳ אינגעבארג

 איהר אויױ קאײד גאנצע דאס דערװײטערען. גענוםען זיך טריט
געציטערם. האט

 האב איך — געזאגט. איך האב — היזעאהער, םרײאײן —
 האב איך באאיידיגען. אײך װארט אײן קײן מיט געװאאט ניט
 געװען בין איך אפענהערציג. אייך מיט זײן צו געםיהט זיך

באזוכט. מײנט מיד האט איהר װאס צוםרידען, זעהר
 האט םיגור װײסע איוזר געגאנגען. אאץ איז אינגעבארג

 אאץ געװארען און דונקעאהײט דער אין געגאיטשט שטיא זיך
גרויער דונקעאער,

א n א ! 1ם י פ
ן ג א ט ר ע ל ל ע מ

 איד האב — באזיד, ®ארץ דאנק איך —
 װעם אםשד וױיס, וחנר — חום, tan האנט אין האאםענדמ

תג איחנד  םרײאײן הויז, םיין םארבײ םיהרען אסאא נאד אײך ו
חיזעאזערו

צואאכם. זיך האט אמגעבארג
-------r, אויס־ אמאא נאך זאא םיר אז םרעםען, קאן עס

 און אויסנערוםען זי האט — תזיז, איחנר םארבײגצחן קוכמס
 אונםער גצשוואוסעז אח װאס אמה, דער אױןי נעםאז קמ א

 תרכנע־ Tז האם גאאנץ באױליכער א וואאקען. כאאױכםענא
ם איחר איבער גציטשם  האבעז צייהן און אויגען איהרע ;•ני

עםאא. ווי גאאנצזגז, צו אגגעהױמן
 און אבנה דער אויף געקוקם וױיאע א חאם איננעבארג

 ארויסגע- און םיר אויח באיק איהר געוחננדם וי האם דערנאך
רעדם:

קאארא׳ן, צו בעצוג אין געהאגדעאט איהר האם אוםפיג —
 האט זי שנעא. זעהר גערעדט האט זי — !אוםאיג יא, !םירסם

:םארםגעזעצט װײםער און MP םים׳! געםאז שאקעא א
 גיב אט זן\1םארשטע צו אײך אוםםעגאיך איז םיר —

 איהר װעגען רעדעז םיר סאארא׳ן, םון גרום א איבער אײך איך
 !בײםען האר א אויח אםיאו tt זאל פנים אייער און טױם,

ײ  װאס קאארא׳ן. שאד א זעהר איז אײך אז איהר, זאגם מרב
 !איהר שאד א זעהר א«יך(איך יא, א, !באדײםאן דאס ואל
^ n דאך איהר האם צאס רג ה א׳  שואדיג זײט איהר יא, ג
דעם! איז

n באיק איהר ;אויגען די אין גאײך געקױןם םיד חאמ 
 זיך האבען האר איהרע זאנפם. און םאראוםעים pmtJ איז

׳ פ»נאנו*רגעאאזעז.
 אאץ אײך וועגעז םיר האם <ןאארא אז איחר, װײסם —

ט אײך וועגען וי האט אםט נײז, דערמהאט?  דאס גערעדט, ני
גדױט״״טינ. א״ץ מחגל זײם איהר אז געזאגם, האם זי ;אםת איז

 זי האכ וחןרםער הונדערם װי מעהר ניט אז געזאגם, האם זי
 גע- גום אאץ דאס האם איהר • אײך. מים רעדען צו באוױזעז
 ג נידעד האט איהר אבער געוואוסם, גום אאץ האם איהר וואוםם,

 אפגעג.ובען ניט קאארא וואאם וואס !איהר גענען נעהאנדעאם
תר םאר םאא צויײ זײנען מיר ווארט? אײךאײנציג אן אי

 וױיס יתורען איז קאאךא ;הױז אײער םארביי דורכגעם^וזרען '
 םארגעקומען איז .עס װאם ניט, וױים איך גיין, קרײד. וױ

 געהאנדעאט עדעא נים האט איהר גאר חאארא׳ן, און T’* *יױשעז
 װיזיט א אפשטאטען געקזונט האם איהר איהר. צו באצת אין

 איהר אבער קאארא׳ז, םרײד םארשאםען דערםיט אח ®אסא דעם
גארנישם. אבסאאוט געטאה גארנישם האס

 איהר געקענט נישט אוץ איהר אויוי געקוקם האב איך
ע דאזינע די וועגען געטראכם האב איך ענםםערעז. זאך יןײן אדנ  מ

 זעאבער דער אין און אאעם ווענען געטראכט האב איך מענשעז,
שם. וחמעז צײם גאתי

 האמץ אוינען איהרע פנים, אינגעבארג׳ס געוחןן איז באײך
 או; געװארען. םאט זײנען און גאאנץ אבגה םים אנגעםיאם זיך

שםיםע. איהר מױזאונגמז האם םאם
 זשע ווער — געטאן סורםעא א זי האט — פירשט, —

 נײן... זײם, איחר ווער ניט, װייסם איהר םארמ? איהר זײם
 גאנץ און געטאז שםײכעא א אפגעשטעאט, זיך האם זי —

 איהר נײן, — האפ. םיט׳! געטאן שאקעא א אומבאםערקט
 װידער־ שטיאער נאך זי האט — !זײט איהר ווער ניט, ווײסט
 נע־ אפגעריםעז אן םיט צולאכם זיך ױ האם דערנאך האאם.

 טרוימענדע מיט םיר אױף געטאן קוק א האם זי <עכמער.
םארטנעזעצט: אזוי האט און אויגעז

 װיאענדיג נים אבער נײן, איעב, ניט אטך האב איד —
 ניט איהר זײנם םארװאם אײך. וועגען שטענדיג איך מראכט

צוגעשר-יבען אײנאאדונג דער צו האב איך זונםאג? נעלןוםען
 | קומען. געװיס וועט איהר אז געמיינם, האב איך — שורה, א

 I ניט אאץ זײנמ איהר אבער שאעכט, געפיהאט זיך האב איך
 אוים׳ן געזעסען געװארט, און געװארט האב איך געקוםען.

 הער אאטער דער געבאאזען, האט װינט דער ״הויז פון גאניה
 אאע — נעװען, איו איזערדאם הארי געווען, איז איזערדאם

 ארויסגע־ ניט װארט קײן האב איך אונז. בײ געווען זײנען
 דאס א'ז םיר ? םיר וועגען טראכטען זײ וועאען וואס רעדם.

 : מיר צו געווענדט זיך האט איזעדאם הארי איינס. אאץ
ײו םיט איז װאס  געענםפערם. איך האב — גארנישט, — ? א
 געװארט האב איך אײדעא. ניט זעהר געענטפערם האב איך
 װאס װעניג, זעהר ארט םיך אאײן. אײך אויה באויז אײך, אייי'
 אאץ — כא־כא־כא — הארי׳ן. מים העםאיך ניט געוחןן בין איך

 איך בין ,דערנאר אויגען מײנע פאר דרעהען גענוםען זיך האט
 איהר געװארם. אאץ און דא, אט בעתעא, צום אוועקגעאאםען

J געקוםעז נים ?ײנם אבצר
 ניט האם אינגעבארנ אבער זאנען, עפעס געוואאם זאב1איד
געאאזען.
 האט — שטענדיג זינג איך װאס גארנישט העאםם עס —

u ,איז שםײכעא אונםערטעניגער םאדנער, א און םארםגעזעצם 
 העאםט זאך חײן — פנים. איהר דורך דורכנעאאםען םאא פאר א

 אבער געטראכם, עםעס דועגעז איך האב װינםער גאנצען א ניט.
 םריהאינג דעײ װען אבער װאס. וועגען געוואוסם ניט האב איך
 אוועח ביז איך פארשטאנען. אאץ איד האב אנגעקוםען, איז
 אנ־ װאס !געסאסם םיך דאס האט וױפ^גא א, — אייך «י

 ׳זיך םארשםעהט עס, איז קאארא׳ן ותגען אאץ דאס באאאגגם
ם איעאנצען אםוו, ניסי שם םיר חאם זי אםח. ס I איבער־ גאתי

^ או האמ פוט צווײםע די י  א
 יפמו׳ל טײערן אוים׳ן זיד אונטער

י פארגויגען. םען  ײ1 ®ת אמ י
נעאאזכ נאכאעסיג ער חאם רעםא

 ט און פאאעז, םעייד טײערן
קאפא זײן איז איז אר אז אפגים,

®אנםאזיע) (»

װ םוײם פון א פיי ר א ק
 םיט ײך וועם ױ אױב גמס, א םיר אימרצתעמז ױ געמנםען

 צודיה״ ציים יאזזד א םמן געװען איז דאס טרעפען. אסאא םיר
 *דנאסם גאװען דאװיזאן קאארא איז יאחר צװײ טיט צוריק
ײ זײנאן םײאםאל צײט. סאנאמעז דרײ פאוגען נראןי בײם  דא ך

געזעדק? נים זײ אץ־ האב דורכנעםאתרען.
o געזאגם האב (איך נײן. — n (דאנמ א אח אםת ^ י  א
גרוס. םאר׳ן היזעאהזנר, םרײאײן

ד אוגאגנענעהםער דער געענוײגט זיך האט דעם םיט  ט
 קאײנינ־ פאר^ױדענע וחמעז געחנדם נאך האבען מיר שפרעך.
 הארי םידעא־שפיאער דער צי געהערט ניט זי ״האם קײטען.

בולן רױטךג דעם געוןױפם גיט אדער יא האם איזעדאם
דעם געקױפם האט איזעדאם הערר דער ׳יא א,

בוה. רויטען
איזעדאם? אאטעד דער איצט װאוינט ,װאו—
בױ^ רויטען איז זוהן זײן םיט צוזאמען איצט װאוינט ער —
אױםגע־ זיך האט אינגעבארג דונקעא. געװארען איז עס
 אביסעא^ איהר באגאײטען צו טארגעאענט איחר האב איך הוימןן.

םיגסטער. און װינדיג איז עם װײא
באגאיי^ צו םארשאאג םײן אע;ןנומעז םרײד םיט האם ?י

וױימער. ניט בארנ, ביז׳ן כאויז אבער איהר, טעז
 גע- איחר האב איך וואס םאר םארשטאנעז ניט חאב איך

בארג. ביז׳ן באױז באגאײםעז קענט
 און םאא םון געבאאזען האט וױנט םײכטער שארםער, א

 די צוױשען װאאד. אין בוימער די געוױגט זיך האבען עס
 םיט געוועהט האט װאאד םון םינסטער. געװען איז בוימער

 ווע^ דעם געזעהן ניט האכעז מיר םײכטהײט. איז םינסטערניש
 אז געדאכט זיך האט עס ;געאױכטעז האט םעא וױיסע פאצא׳ס

 חאט װײאע יעדע און שפרונגען גרויסע סשונה׳דיג םאכט ער
אויםזעהן. *גדער א) אעענוםען פיגור 1זײ

 הום איהר צוגעהאאטעז העגט בײדע םיט האט אינגעבארנ
 ארוםגעדרעהט האײד איהר םון שאעפע די האט װינם דער און

באוועגען. געקענט קוים זיך האט זי אז אזוי, םיס איהרע ארום
 חײסם דאס אט — געאאכט, זי האט — !כא כא, —

 ריכםיגען א םיחרעז צו אונםעגאיך געווען איז dp — !װיגט א
 אאע אויף צוםראגעז וױנט דער האט רײד אונזערע געשפחנך,

זײטען.
מ איזעדאם הארי — !םידעא־שפיאער באדײםענדער א א

װינט. אין געשריען איך האב —
געענםפערט. שרײענדיג אינגעבארג האט--------!געװיס —
!שעהן זעהר איז ער ־־־־

(■ארפחעצונג)
 אחן ער האם איםעראםקז, ברידמר
 אןי>י אויפ׳ן אזוי גאאם מאנחגס

—---------אויםמשאימנן.
/ ך זעהענדינ ז י  ןיין אין ז

ג אמ גא. ד. א. םאבעא וײן אין ח
ר---------אוז פארבאעגדעט ח ע קי מ

 האבען טאטע־מאסע געזעחן. נים
אױנ אםענע םיט דעם אויף נעקוקם

< אזעאמנ םון צוקאכםע ז״נען,
מ אז באשארס צום גמקוסעז חגן,  ם׳

 db גיכער איהם םיז מאז ע«עס
ווערען.

m fi f ױנגער א גאר נאך פעםערא, נח 
ח  פארצוױיפ־ אויםרמגוננ, םון א

t ח  אײ מנטריסטונג מיט אראםעסם, א
 ער װי ארוםגעאאםעז, .רוטהע״ פײן ן
J© םאר־ אז באװײזען, ד^רםימ ותצעז 
 םיס. סך א האט װאס זאך א איז ט

 דאס וואס געשװיגען שטארק אױך חאם
רערט טרויער מיעםער אז באװיזען ט

 איך ווען םאי, אין נאכםיטאג רענענדמעז א אין אײנםאא
 םײן אין געװען איזעאאט איז אהײם, אוםנעקעהרם זיך האב

וואאד. םון געקוםען פאצא׳ז םיט ערשט דאם בין איך ציםער.
 נעוועזמן איז דאס איזעאאט, געווען נימ אבער איז דאם

 האאץ־ דעם פת טאכטער שעהנע די הוזעאהער, א-נגעבארג
 געזוען איז עס וואאד. געדיכטען טיםען, דעם םיז העקער
 זיך האט םאממנם ערשםען דעם אין און צימער מײן אין רונהעא

 איזעאאט. רויט־האריגע די זיך םאר זעה איך אז געדאכט, םיר
 אין איבערצײגם געוועז אאננ שוין בין איך ווען דערנאך, און

 נאאד־ םײז האם היזעאהער, איננעבארנ געווען איז דאס אז דעם,
א און געשטאאם איזעאאט׳ס אנגענומען װידער גאסם אאקיגער  א

אויגען. םײנע םאר געװיגט זיך האט
יא, םיר. מיט זיך דורכצוריידען געקוםען איז איזעאאט

 איז געזעהן זיך האבען מיר םיר. פאר געזעסען זי איז דאס
 םיר צוױיםעז, םון אײנער געװאוסם םיעא האבען םיר חאוםות,

בײדע.
ט עסױזאבען אינגעבארג; געווען איז דאס  קײן געהאט ני

 האאץ-וזעסער׳ס דעם און איזעאאט זיך צװישען עהנאיכהײט שום
 איזעאאט׳ען זעהן צו ניט נעװען שוחנר םיר איז ראך און םאכטער,

 אינגעבארג׳ם אין איזעאאם׳ען הערען צו ניט אינגעבארג, אין
שםיםע.
 גע־ כױינע פאר׳שיכור׳ם האט םריהאימס־אופט זיסע די
 אח איזעאאט םון געטראכט איך האב םאג גאנצען א דאנקען.

 דאס האט אזוי װי זיך, ערמאערען צו אאץ געזוכט האב איך
 זי ווען םאראיבען, איהר אין זיך זאא איך אז פאםירען, נעקענם

אאנג אזוי נאכט אעצטע די בין איך םויט. אאנג םון שוין איז

 ער האם — רײדעז צו וואס ניםא •—»
j|  האט אאנע שעהנער א אין נאטראכט, |

 םײנע א ! נעבראכט םאטע ״איהרי׳ איחס
ארויסגעשטעאט, איהם ער האט פאדעדונג

 X ז P ר ע י נ א ם :דריגען םיט׳ן אין
ן ע ר ע י נ א ם  זאא וואו און !... ;

ר1 א  האם׳ס ער אז נמהמען, איהם דאס ^
ט? ^  גע־ נים הײנמאא האט״ס ער אז גי

ט א א הא־ ניט גאר עם רארח און און, ®'
ri9 ״| !י

 גאר ראך איז איהם צו םאדערונג אזא :
 הײםט װאס ;באאײדיגוגג א א^מענטאיך ,1

װמא״ מענש א , ר ע — ? װאס עפעס עס
 םוזען גאך זיך זאא י ט ב י י ר ש כעד

 אנדערע, םון אנגענוםענע, די אן חאאטען
 אינ־ זײן אריגיגאאיטעט^ זײן !רעגעאען

געאי־ דערםון דאך װאאט *ןץאידואאיטעט
 צו גרינג ם׳איז ! ז ע ר ע י נ א מ1|1םעז!^

חײםען איהם ער וואאט בעסער !אנען

 גע האבען זײ וועםעז אײנער,
 m י%? האם קאוגען, א זעהר פאר

אז/ צו ״װאס סראגע  נו עצח אן ט
 םארשלן ם ח י א זאלעז זיי אאס

 m דעם מים געאט סוםע היבשע
 פ צוױי יאהר א אײזי זאל ער

 זין זאא ער אוועקפאהרען. שםאדט
 דערוױ דא ויעאמז זײ איז אעתען,

םאככאן זײער םון לתבמ די אױב
 אאא■ ני© צר^ײדוגג םון צײט דער איז

 WN#i»V ס׳וועם אױב ווערעז... קיהאם
^ איז װערעז סי איז אז א K ס׳ p 
 7*ית-אקינדערא » נאר געווען, ניט איןןבע

 09װ איעבא די אויב הרײנק. א רעדעניש,
 א אח דאס אז צײכעז א איז אגהאאכתן,
 4שםאד נים ויעאען זײ אה זאד באשערטע

 א איחנו)#ן חאם טאםע ״איהר״ וחנן
מן «אאן דעם און אפגערוםען זײט ת  ו

נ האט פארגעשאאגעז, אפפאהרען מ י  י
ױ־״ז :אויםנעאאכם הײד ד

# נ — א*םאהר*ן? וואם? ו  ט י
ײ ! ב ן ע י ט א ׳ — ם , ם ח י ט5א א  ה

 וײן םײ ער ניס. םען שיקם געזאגם, ער
 נצפינס צענםר גײסטיגער זײן ײאו דא«
 און שאאאניא. איטערארישע די — זיך

ט ער װיא מאניערען קײן a ני w n!!״•. 
 -5UW1 • Iriroima געייעז ער? דארח װאס

n איעבעס ®יז געשיכטעס איז דען t 
אן קײן אייד האבעז און איז, ^י אנ נים ם

i אכמ^• נעדזםעז, מען זאא געהאט. m 
פון םארטין װי אײנעם דן( r אי r n« •אנ> 

n(®^ קריסטאזו דזשין װי אדער דאז) n 
 םא״ 6געהא י י ז האבען ראאאאני), םעין

י op האבעז זײ נאסערי, גיערען?  0ן
אזזולמז נאר האבעז םאניערעז !געהאם

 כרר זיך האמןן אומען n ביז פאדסדעם, איהד פאד מוזעסעז
פארמאכט.

 זי מיר. םיט שםועסען אביםעא געקוםען איז אינגעבארג
 צוױיםעא, אהן םטרונע. דעאיהאטע זעתר א אנגעריהרט האט

זאכען. אזוינע הערען צו אנגענעהם געװען ניט איז עס
יאנד, וועגען ווערטער פאר א געזאגם זי האט ערשםען צום

 גרוס הארצינעז טיםעז, א גרום, א נעבראכט האט זי אז איז
םאוגען. גראף םרן

איך האב — היזעאהער םרײאײן מיר, ענםשואדיגט —
שטױועא הויכע די אין אױף אײך נעהם איך װאס--------געזאגט,

יאגד. םון װאס נאר סום איך רעהעא. אאט אז אין און
 געװען װאאט ער פאפא םון אײך גרוס הארצינען א—

 זיך גןאײבט ער !זיך ביי זעהץ צו אמאא װידער אײך גערן זעהר
יאגד. נעקסמעז צום אײנצואאדעז אײך

אױך. איהם גריס איך־ און זעהר דאנק איך —
 בין אין און צוױיםען אויפ׳ן אײנע נעקוקט האבען םיר

 איננע־ נארדינען. די אראפצואאזען םעגסטער צום צונעגאנגען
 דערמאנם האט זי פרינצעסין, א וױ אויסגעםוצט, געװען איז בארג

ביאד. ־א באםישעאי׳ם םון געשטאאם א אן
 נרויסע םיט הום שמרױענעם רױיסעץ א געםראנען האט זי
 זײנעז האר, נעקרײזעאםע זארגפקאטיג גאאדענע, איהרע ראנדען.
 אויף ארומגעקױןט זיך האט זי באקען. איהרע אויף געפאאען

 זאא, נרויםען א פארגעשטעאט זיך מים האט װאם ציםער, םײן
 ארםארדנונג ביכער. און װאזען שיםאנירגןעס, מיט אננעשםעאט

ציפער. מײן םון וױנקעא יעדען אין געהערשט האט
 ארויסגערעדט זי האט — #פאעט א װי זיך אעבם איהר —

 ניט פאעט קײן בײ סײנםאא נאר בין איך — שםײכאענדיג.
פאעטען. אעבען אזוי אז זיו/ דאכט סיר נאר געװעזען,
?״ ״איזעאאט װערםער. איהרע צו אײנגעהערט זיך האב איך

 האט וואנט דער םון ביאד איזעאאם׳ס נעטראכט. איך האב
שמײכאען. צו אעעהױבעז

? וואנם דער אױוי דארט פרױ יענע אם איז ווער —־
נעעגט־ איך האב — װײקערסבאך, נעבארען איזעאאט, —

 שעהנע, א — נענעבען. שמײכעא א װיאענדיג ניט און םערט
? אמת נים דאמע, אעכענסאוםטיגע

p f- םיט שאאםען סאפ, אוים׳ן שםעאען 
םון םטײנגעס ציהען ארער אויגען אפענע «

 זאך אזא און — ן ע ר ע י ג א ס
גאיס, זײן קענען םעגאיך, איהם, פון ואצ

J ק  אוועק־ םוזע זײן ׳מלאך זײן איעבע, ןי
!נעסעז

̂ל טרויער, דער טיעפער ״װאס װיי־ אא
 ערגעץ זיך זאנט עם,׳׳ האט צונג נמער נ

 עס האם םעפערא נח שאסה :תאסוד %ז
 האם ןמד׳רײדעז אגשטאט און, געפיחאט,

h f l שרײ־ ״איהר״ צו בא^טאאסעז זיך ביי 
; ן מ ן  דאס םאםתז איהר זאגעז זאא זי אז י

א ט י נ ״  און ניטא מאניערען. סײן ס
.דארםעז איעבע זייער צו אז און ®־נאד!

 װאט די װי (אגדערע מאניערען
 קען מאניערעז האבעץ. ם י נ חאט) ער

 טא־ האט ר ע האבען. אויך אאקײ א1.
און, האט. ר ע װאס איז דאס <אנם.

| n י ז וואאט — נים װען עס. ץוײס 
 וואאט זי אסת, געאיעבט... ניט איחם |
 ער אז וױיס זי װען געאיעבם, ניט איחם .י
ט? טאאאנם קײן חאט *י ני

 פאסם געקסטער דער מיט איהם האט זי
. -  טא־ האט ער . ם p י אז נעעגםפערם י
 קוקענדיג ניט איהר, צו ער זאא און לאנט ^

 האט זי קוםען. — סאניערען קײנע אױןי
t װעא־ זײנע, װערק רי נאך םארבײנקט זיך 

 זי געוױדסעט. ר ה י א • האט ער 0
ן זעהר חאט 1 ע כ י ל נ ע  באשריבען, ג

ותרען. צו פארגעטערט ארז באזונגעז
י  דערוױיצ האבען טאטע־םאםע איהר |

מ כ ^  םון סרײנק פאעטישע די םיטאען ג
tײpארויסצושאאגען. האפ טאכטער׳ם ד

 האבען זײ װאם נדן, גרויסען דעם םיט »
r םאר זײ האבען געבען, צו געהאט איהר 
ij מא־ מיט גצײך, אײטען םיט חתן א אימר 
 ײי ליעב איז קריגען. געהענעט נחנרען, |
J בא־ זײ האבען געהאט, איהר האב^ ויי 
I ײן: אז מלןסען  צו איהר וועאען זײ נ

fpy> I ץ צ א יצאזען. ט י ג גארנישט אזא 
 זי װעט דאס אט נים. ם דא און — י® |

M אױםםיהרען ט גי טא?ע זײ ביי שױן!
איז געטראכט אזוי האבען זײ װי *ון

vm ר pd\ppi.|
^ |€ 8 m i^ סאײן א אויוי הונט גרויםער 
S ט8ט ״איהר״ האטp איהם אויף

געםא?. pip 1>י
 אונטערגע• ן8 װי הוק דעם םון איז ער

 צו אפיאו, .״חאאלא״ 8 אהן #אסענער,‘!
ו1 ח ט האם געלאפמז. גאײך ^  די מי

% 1זײ אױף האר צושויבערםע די ונער1
גרוים האם^שים

 אױסער״ ג^וארען איז עס ג^וארען. שטיא איז װינט דער
טעםט.8אפגע np־״rc האבען םיר פינסטער. געװעהנאיך

האט איחר ביאד װעמעס אאט,pאיז ז8 וױיסט, איהר-------
 אע8 ? שאאס איבער׳ן רום8 באאנסעט שטוב, מײז אין נעזעהן
 כט8נ אזנ8 זיד זי האט טויט איהר נאך דעם. ורעגען רעדען

 און בלײכער אץ8 געווארען איז ער םאן. איחר צו וױזען8ב
 שטיםונג nppu 8 אין כעווען np איז צײט נצע8ג די באייכער,

איהר. נאך שפעםער חדשים צװײ םיט ןpשטארבpג איו np און
— דערצעהאם. איך האב זוי8

 געענםםערם דעם י1אוי םיר חאם — מאדנע, איז דאס —
 םעמןט8אוםב און םיר י1אוי נעטאן הוס 8 דערבײ און אינגעבארנ,

 זױ,8 יוגקט טאזpג אpשםײכ 8 האט ױ געטאן. שםײכעא 8
 אייכטער 8 חאום. איז םיר צו שםײכאעז םאענט אאסpאיז וױ

ר דורכגעלאםען איז ציטער מ ץ אי פאײצע. םי
 מען האט םיר — אגנעהויבען, זי האט —־ םיר, זאגט —

 האט איחר ?8 אםת, דאס איז אײך. װענעז דערצעהלט סך 8
^ פשוט רפ א ^ו  געעםענם האם איהר םענסטער? פון געאט נ
 דער אץ טf’pנ געוואדםצז את חאטמא אײער איז פענסטעד דאס
ארויס? גאס

ניט dp איז דערצו שיאס, אזא נעװען איז דאם יא, —
• נמאט. פיעא אזוי זpנעײ

ז 8 און אטpצושפױיכ זיך האט איננמבאת ^ נ
קאפ. םים׳ז

 דעם רועגען זיד דערםאנענדיג כם,8צוא זיך האב איך
^8שי םײן וועג^ און רpDםענס מײן םאר געשיצענ

npi װיד האט װינםpהאם ער און באאזעז אננעחױבען ר 
 רpװײס נעםאלעז איז רנ8ב אויס׳ן בארנ. אוים׳ן פאריאנט אונז
 את נגען8אױםגקנ אבנח די איז וואאקענס סים םppרד8פ שנײ

מ. באינד 8 װי אױסגעזעדזן האט ױ  חאבען רום8 אץ8 סח אז
ס:pשאם באויע כאײכע, זיך אפצנשאאגען אננעהויבען  םס ג

/ די ן  חאבזש אאהעז אימעבארנ׳ס פאצא. פון בײדען, אונז פון מ
ט אין נדארג^רעהם8נ8פ זיך חאס סאײד איחר און ודנ

איננעב^רג• דױסנערצדט8 חאם — דג,8ב דער א*ז אט —
א אין געװארס חאם צא8פ אינעשטעאם. זיך האכעז בױר

T חאט סעז װאס םאי געז8רשט8פ ניט אח זײם t .אותעשסעים 
 א DP8P פון סיאועם 8 אויוי עחגלױ געוועז איז זpשאם זײן

שאםעניש.8כ זPפס8אחpב8ם זpנג8א
^ipoi:ptipo האב איך t8 חוס. דעם
־ ה1י» נח8י איד ־־- מכ^חג oaptpa חאט ־ *wp 8 אמ

פאר גאנצעץ אץ זי איר האב דערנאך
אויג. םון אארעז

 ארונ זיך געאאזט און הונד, דעם געטאן רוזי 8 האב איך
װעג. טערגעהן ^ ט׳ מי

 דרעם• און וױיםט דער פון
25 לאהאל װניאן, מאכער

 מעמ־ אאע צו זיך ווענדען םיר
 ב#- װאס ױניאן, אונזער םון בערס
 האד און זינגען צום שטימען זיצען

מנן זײערע פאראאנג א בען  שטי
 און ענטװיהאע^ און אויסצוביאדען

 גצל עם װי זינגען אױסאערנען זיך
 װענדעט זיי צו — ׳זײז צו זזער
 םארשלאג א םיט כאר ױניטי דער
 ױניםי.י דעם אן אנצושאיסען זיר

ל אונטער זיך געפינמ כאר.  חנ
^ םערזענאיכער און אױםזיכט מ  א
 פון עאיאכג׳ א. םיס םון טערריכט

 אעיט^^; םיעא איהר קאנט כאר דעם
 *4גארניטםאדאייד* און געװיגען פיעא

 יעתןף* ריהוירסעאם כאר ױניטי -
 אננועז^ אין נאכםיםאנ, 1.30 שבת,

^ 314 #40 ^ צענםער, 'וניםי
סטריט. טע20

 און מיר אויף נעטאז סוק א איננעבארג האם אםאא םיט
:געזאגט

 סלארא םון גרוס א נאך ןpרצוגעבpאיב אײך האב איך —
ז.pשטאדבpג איו זי — ? װײסט איהר דאוױזאן.

 םון — נעענטפערט, איך האב — ״איך וױיס נעװיס —־
םארװאונדערט. זעהר נערוען בין איך דאוױזאן? סאארא

 וױ וױיסט, איהר אוםנאיקאיך. זעהר נעוועז איז זי —
׳ ? געשטארבען איז זי אווי

םיר. אויו• נעטאן קױן א D8?pnpoD'i» האט
ם צבער האכ איך א ה ^  איהר איז אונשואדינ גאגץ זיך ג
רוהיג. פאאשםענוײג באײבען נעיזענם כ׳האב און

 איך האב — שםעדצעז, פיעא םאראורזאכט םיר האט זי —
 טדױעדיג. איז דאס אאץ. פון רטpהpנ האב איך — נעענםםערמ,

שםאאץ״ אס tnpr אזוי ןpװpנ איז זי
ם — תן. ױ איז חו נעו
שרימז איחר n האם מױם פאיץ וואכען י8י 8 אח גע

 .נעטאן קאם 8 סאפ
ױסועט  1 ע כ 8 ז פעקעא א קעשענמ פון ו

ת, נדױס םים את ׳ט88זױסגעכ1#!  וױ ה
 הויז אין וואאט איוצ־ אויםער נדער8 *•יין
 •lprp^8D געניםעז חויך נעווען, ן*ם

?V ,צום דערוױיאע, מר האמ ^עזענדיג 
p mס זײער אין ״?א»נגען די סים ס ע  טיי
א ם סו געקאאפט. םיס זײנע םון אײנעם םי

)pm« 9 («לופ
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נאסיז־בימל רעדאסםאר׳ס פון
m l א גרונד קײן גאר וױרקליך ט  ני

ײט דער. *ו ״ שק ארי עם די םון נ  לײדי
? םאנוםעקטשורערם רוײסט

 ארײן זיך סראכט אײנער מעהר װאס
ן אי  לײדיעס די םון קאםםו* גאנצען דעם י

 םעזזר און מעהר דאס םײהערם, וױיםט
tlb ניט סען ער באװאונרערען. זײ עד 

אױםגעהאל־ רי באםערסען צו פארםעחלען
 געראר?ײט, די םעסטקײט, די מענמײט, *

 זײער צו געהען ארבײטער די װעלכע םיט
 זײ האבען, שוין אן אנםאנג םון *יעא.

 די םארטוםלען באסעס די געלאזען נים
 עס האבען זײ און עולם, דעם םון ftקע

 באםעס, די זיי, אויםגעםיהרט. .נ^נגצעגד
 ״באל־ :געשרײ דעם םיט ארוים !יממן

 איבערצױ דערםיט מײנענדיג *עוױקעס׳/
vpm v\ האבען באלר אבער עולם. דעם

 צו חלאר םארשטאנען עס אובייטער ?ד*ךי
 זײ או צװײפעל, יעדען אויםער מאכען *&׳

ממן  באלשעװײ געםעהרליכע אזעלכע וי
 אױוי דויןא זיר פארלאוען וחנ*כע
 ״באל־ זײערע אלע איבער יטר״שאן
הא־ זײ װאס םאדערונגען, ;*ונןױסטישע״

, ן ן געשטעאט. מ
J ט ארויס באםעס די זיינען דאן ײי  8 מי
דער םון פרעזידענט דער אז געוואלד, \

 האט שלעזינגער, ב. *ינטקרנעשאנאל,
 װען רע, שם א זיי אױױ ווױםגעטראכט

i די פון װילען זײ אז ערסלעהרט, חאט ער 
 זײ װעלכע רעכטע, די רויבען אױוג״טער ״1
f םאר שעםער זײערע אין גענאסען חאנען 

 באלד טאקע איז יאוזר. זעקס לעצטע די
 זײערע אױםםרעסען געםוזט זיי חאצען <1
J צױ װיאענרינ ניט און װערםער, **יגאנע 
 געזאגט םארט האט שלעזינגער אז ^נגמן, _
ס ‘  אםת. דעם װי װעניגער, ניט און סעוזר גי

 מיט עואם םאר׳ן ארויס זײ זיינען דאן
ר ע ײ  אויסנע• האט מען אז קריװדע, ^נ
 וײאעז זיי אז באבוא, א זײ אױױ טוואכט
םארקעהרט, ױניאן. די צוברעכען חלילח

 גאײך און ואדרבה. אדרבה גאר זיעען ויי
 דאזיגער דער נאך שפעטער, טאנ 8 איז

 זײ פאר׳מסר׳ען ערקלערוננ, םיחנרליכער
 באנ־ געזעצאאזע א אאס ױניאן גאנצע די
n, א באגעוזז װעם מעיאר דער אז און 

באפוי־ װעט ער װען עבירה, ׳געװאלדיגע
באהאנר־ צו פאאיס יארקער נױ דער צען
אא־ זײ הײסט, דאס אנשטענדיג, זײ לע\
 ניט און פיקעטען, געזעצאיך רוהיג, זען

קעפ. רעבעאישע זײערע צושפאאטען
 געהענט בריעף דעם םון האט מען

 טייע- א םאר װאס באשיינפערלאך, ״זמחן
ױניאן, דער םיז עס זײנען זײ םרײנד רע
 קײנםאא גאד זײ איז עס װײט װי און

 צוברעכען צו געקוכיען ניט זין אױם׳ן
איחר.

ר א ^  זײ דערלאנגט שפעטער טעג א
 קעפ די איבער דובינע א מיט מאעזינגער

I סא־ די װעגען װעאט דער דערצעהלענדיג 
שעפער. זײערע אין צושטענדע גיטארע

 דאך האבעז זײ זײ. םארדריסט נמנשה די
 װאױל־ אמת׳ע אלס וין״אויםגעשפיעאט

 בלא־ מין אזא דיר נא דא און םעטער,
אפצואײקענען. עם טרײען זײ םאזשע.

אוינען, די אויס שםעכט אםת דער •?אר •
שטארקער. נאך זיך באאםירען זײ און
I *? צײ־ דורך ןײ ערקאעהרען אט און  די.

ען, מוגנ  שע- זײערע עפענען געהען זײ אז |
א גן/ר ארויםנעהמען װעאען און

 שרעק־ די ניט ארבײטער, םארט נײעם *
 זײ װעאכע פון ציכע־;רויטע־םאעגניקעס,

 און געליטען, אזוי איצט •ביז עם האגען
 ארויס רוםט םטראשונאק גאנצער זײער
m זײער םון געלעכטער. הילכיגען א 

 אז געםײנט, אײנער װאלט עמאעהרוננ
ארבײ־ די װען יאנואר, טען21 טו|;דעם

 ביז םטרײק, אין ארונטער וײנען$
 צױ געהאלטען־ באסעס די האבען

 ערשט דאס און שעפעי זײערע ;ן
 םאקט דער עפענען. זײ זײ זחנאעז

J גאסצזז די געווען זײ זײנען אםען או

 ארײנגע־ ניט האט הונד קײן נאר )צײט
 אײך געפעאט װי הײנט זײ. צו שמעקט

 ארײנ־ װעאען זײ אז ערקאעהרונג, זײער
 ארבײטער, סארט גײעם א נאר נעהמען

 ארבײטען װיא ײאס שטיאעז, א גוטען, א
 נושא נאר אבי אוםדסט, האאב כאטש

 גע״ רען קעץ ? באסעס די בײ זײן צו חן
 װאו אידיאטסטװא? גרעסערע א בען

 אזעלכע צײטען הײנטיגע דא עס זײנען
 באסעס די גלויבען װעמען ארבײטער?

 נארישע אזעלכע מיט םארבלאפען צו
 דעם אין אז אנגענוםען, און טריקס?
 1זײ קענען עס װאו יארק, נױ גרויסען
 מבוא, םאר׳ן םון חױת — באסעס אזעאכע

 הונדערט אײכיגע אזעאכע אויו דא זײנען
 װעט זײ םיט איז נו םײדלאך, נארישע

 אוץ ארבײט? די מאכען םארטיג דאס םען
 םאעצער די םארנעהמען דאס װעאען זיי
 ערםאהרענ^ארבײ־ טוי!ענדע 30 די םון

 געוז־ קען װער ? ארבײטערינס און טער
 אגגענוםע:, אוז ? אונזין זא8 ערנסט םען
 אזעלכע קריגען שוין זאאען באסעס די אז

 װעט אבער לאנג װי בחורים, און םײדלעך
 מײד־ ״גוטע״ נײע די םאר נעהמען עס

 ארויס און ״שאעכטע״, װערען צו אעך
 אײגענעם זײער אױף סטרײק א אויף

? חשבון
 שכא, אנבאטרעםט װאס אז זעהט, מען
 אנשטענדיג־ אײנםאכע םשוט׳ע אאגיק,
 ניט ־באסעס די בי> מען ען)ר דאס לוײט,

 העלעס דאס שײנט דערםאר און געםינען,
 לײ־ די םון חאפפױ בראװער דער ארויס
סײקערס. װײסט דיעס

 װאאטען באסעס די אז אנגענומעז,
 ארײנגענארט, ריכטיגער, ארײנגעקראגען,

 איהר קענט מײדאעך, נארישע עטאיכע
 ארויס שױן װאאטען זײ אז ׳זײן זיכער

 איז סטרײק דער אז געפיאדער, א םיט
 זעהט, דעם מיט פארגאײך אין געבראכען.

 די אין גאײך האנדאען. ארבײטער די װי
 םיעאע ־ זײנען סםרײח םון טענ ערשסע
 געקו־ װײסט־מאנוםעקטשורערס אײדיעם

 ארום זײגען באלד טאקע און סעטאען, פען
 צוריס געגאנגען סטרײקער טויזענד פיער

 םיעל אימיצער האט ארבײט. דער צו
 מאבען זאלען ארבײטער די אז געהערט,

 װעח־ אט, און ? װעזען גרויסען א דערפון
 צײלען, דאזיגע די שרייבען םיר רענד

 שלי־ זאא ױניאן די אז דערבײ, עס האאט
 קאנטראקטארס די םים אגרימעגט אן סען
 געםאדער״ אאע אויף און דזשאבערס, און
 װאס און יוניאן, דער םון באדינגונגען טע

 צוריקגע־ די ^ון צאהא די ברענגען ײעט
 /טויזענד,12 ביז ארבײט דער צו קעהרטע

 א מעהד/װי אז םײנען, װעט דאס װאס
 אר־ די האבען סטרײס דעם םון דריטעל
 געװיס איז װאס געװאונען, שוין בײטער

 טרי־ א םאכען צו אורזאכעי שטארקע א
 װעט דאך און געפיאדער, אוםםירענדען

 װעט פרעסע דער אין ז8 באםערקען, איהר
 אין װערעץ ערקאעהרט נײעם דאזיגע די
 דאס װי אזוי װערטער, נעםעסיגטעסטע די

זאך. געװעהנליכע גאנץ א געװען װאלט
אונטער־ גרויסער דער איז דאס אט

 ארבײטער-סטרײקער די צווישען שיעד
 װײסט לײריעס דער םון באסעם די און

אסס׳ן. מאנוסעקטשורערס
 זײער מיט זיכער זײנען ארבײטער די

 ;עאא־ בארעכענט, אלעס זײ טוען זיעג,
 קײן מאכען צו נױטיג ניט וזאבען ׳סעז

 קײנעם ניט שיטען און געפילדער קואות,
 װײסען, זײ אועען. די אין זאמד קײן

 װאפע. בעסטע זײער איז אמת דער אז
 איצט, שוין װײםען װאס אבער, באסעס די
 נא- אײן טוען םאראארען, האבען זײ אז

 מא־ צװײטער, דער םון גרעסער רישהײט
 טאג, נעכטיגען 8 איבער געפיאדער 8 כען

 העא־ עםעם זײ װעט דאס אז מײנענדינ,
 םיט גראדע אז ניט, באםערהען און םמן,

 די גאר זײ העאםען טוען, זײ װאס אאעס,
 גערעכטען זײער נעוױנען צו ארבײטער

סאמפח. און״גרויםען

ארבײםער־אדגרד די באדײמען וואם
«ענגל«נד אין הען

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
Feb. 7, 1919, as required by the Act 

,1917 ,of Congress approved Oct. 6th 
known as the “Trading with the

Enemy A״ c t

 זיך ארײנצואאזען נױטיג ניט איז עס
 ערקאעהרען צו אום חקירות, טיעםע אין
 ארבײטער־ איצטיגע די םון אורזאכען די

 *דאך*  זײנען זײ ענגאאנד. אין אונרוהען
 יעדער, דאס אזוי, אויבעךאויף, גאנץ
 ניט אנדערע און אאײן זיך נאר װיא װאם

אנטאםען. האנד מים׳ן זײ העז אפנמיעה
 אין אונרוהען די באדײטען ערשטעגס

 און םראזען שעהנע די דאס ענגאאנד,
 דעם האט מען װעאכע םיט צוזאגעכצען,

 אעצ־ די פאר געקארמעט ארבײטער־עואם
 םאר האבען װעאכע און יאהר, םיער טע

 םאר־ ניט מאחמה דער פון צײט דער
 װיר־ שטארקע זײער האבען צו פעהאט

 ארגא־ ענגאישער דער דאס אזוי, קונג,
 םרײװיאיג זיך־. האט ארבײטער ניזירטער

 שוין אאנג פון זײגע אאע םון אפנעזאגט
 טרייד־ױג־ אאס רעכטע, אויסגעהעמפפטע

 הא־ םראזען דאזיגע די אז ־־־־ יאניסטען
 צוי־ נאנצע זײער פאראארען איצט בען

 דער װאס איהם. איבער בער־קראפט
 צו איז איצט, װיא ארבײטער ענגאישער

 טא־ אין םארװאנדעאט םראזען די זעהן
 ענגאאנד גאנץ איבער אונרוהעז די טען.

 מא־ ארבײטער די דאס םשוט, באטײטען
 און זײ, קומט װאס חוב, גרויםען דעם נען

 געװיסען א האבען זײ װעאכען װעגען
 זײ זאל מען אז האבען, צו מורא גרונד

באצאהאען. ניט קײנמאא
 בא־ אלע אז צונעזאגט, זײ האט מען

 זײ־ װאס באשניידונגען, און שרענקונגען
 אאטע זײערע איז געװארען געמאכט נען

 אנ־ נאר װעאען םרײהײטען, און רעכטע
 דער םון צײט דער םאר װערען געהאאטעז

 װע־ באזיעגט װעט שונא דער ביז םאחמה,
 מלחםה די װי שנעא, אזוי אז און רען,
 נאר ניט זײ װעאען געענדיגט, זײן װעט

 רעכטע םאראארענע אאע זײערע תריגען
 האבען װעאכע זײ, נאר םרײהײטען, און

 םון אאםט גאנצע די געטראגען װירקאיך
 ערשט װעאען הריגה, שױדעראיכער דער

 אע־ װאס טעם, ריכטיגען דעם פארזוכען
 פוץ נאך איז דערוױיא אבער הײסט. בען
 ניט אײנציגע קײן צוזאגעכצען אאע די

 אר־ פון סיסטעם די געװארען. ערםיאט
 געװארען אײנגעפיהרט איז װאס ׳בײט
 װי איז, מאחמה, דער פון צײט דער פאר

 דער מײנט אויס, זעהט עס װי ׳און געװען,
 אנצוהאלטען, װײטער איהר קאפיסאאיסט

 בע־ םיעא איהם םאר זיך אוינט זי װײא
 צו איז װעניגער נאך אאטע. די װי סער,
 אין פאיבעסערונג װעאכע אירגענד זעהן

 דאס םארקעהרט, אעבען. ארבײטער׳ס
 שװערער, און שװערער אאץ װערט אעבען

 זאא אאגע די אז דערצו, געהט עס און
 װאם טו ערגער. און ערגער אאץ װערעץ

 איבער ערשטוינט אזױ זײן צו דא איז
 ארבײטער־אונרוהען אויסגעבראכענע רי

 גע־ פארהעהרט, װאאם, עס ענגאאנד? אין
 דאס װען װאונדער, גרעסתער דער װען

געװען. אנדערש װאאט
 די אז אעזער, די דערמאנען אאמיר

 םיטען אין אננעקוםען1 גראדע איז מאחמה
 ענג- אין ארבײטער־סטרײקס גרויסע םון

 האאב א און םיער מיט שוין אאזא אאנד.
 ארב׳י־ ענגאישער דער האט צוריק יאהר
 םון ניט װײט הריגט ער אז געםיהאט, טער
 איהם װאס חאס, דעם געזעאשאםט דער

 דאן שוין האט ער און ױשר, םי עא קומט
 םאדערונ־ שטארלע גאר ארױסגעשטעאט

 איבערגעשאאגען האט מאחמה די גען.
 ארבײטער־אונ- גרויסע יענע מיטלן אין

 פאר מורא די פאטריאטיזם, דער רוהען.
 געצװאונ־ האט שונא אויסערליכען דעם
 אפצואע־ ענגאאנד םון ארבײטער די גען
 דעם מיט חשבונות די שפעטער אויף געך

 בא־ מען קען דערםאר שונא. אינעראיכען
 באויז אאס אונרוהען איצטיגע די טראכטען

 קאפיטעא װײטערען א םארטזעצוננ, א
 ענגאי־ די װעאכען בײ סאםפן*, דעם םון
 אפגעשטעאט זיך האבען ארבײטער שע

םאחםת דער צואיעב
 גע־ מענשען מאגכע האבען אודאי

 סוף א מאכען װעט מאחמה די אז האפט,
 עס אאנד. יעדען אין קאאסען־קאמםה צום
 פאר דערביי. שכא שטיסעא 8 געײען איז

 גע־ דאך איז מאחמה דער פון צײט דער
 בורג- באריהמטער דער געװארען שאאסען

 אנגעהאלטען האט דער און םריעדען.
 זיך האבעז קלאסעז די יאהר. 4 גאנצע

 םײ אנדערע, די צו אײנע דערנעהנטעדט
 אהן -לוט אאעמעגס װאו םראנט, אוים׳ן

 סײ געגאסעז, גאײף זיך האם אונטערשיעד
 נאר האבען (?) אע8 װאו םאבריה, אין

 בא־ צו —־ אויג אין ציעא אײן געהאם
א־ז סעפ םאנכע אין שונא. דעם *יעגען

ח וחנם םלחםח די  TUt מי
qjY סאאסען״מאםיוי, גחיםעז 

 םיםער םריחעריגמר דער פארשװינחנז
 ארבײם. און האסיטאל צװישעז אפגרוגד

 חאם״ אוםזיסםע אן געייעז איז עם אבער
 דער אין אפיאו אז איז, אטת חןר נונג.
 נים אסנרונד דער 1אי םאחםח םון צײט

 םיט ^וגעדעתמ נאר געװארען, פארשאםען
 '־ האט, קאפיטאל, ברעםאעך. דינע גאנץ

 םאאקעחגנ־ דעם םון םאסקע דער אונטער
 םינוט אײן אויח פאטריאטיזם, דיגסטען

 תײנע אױג םון ארויסגעאאזען ניט זאגאר
 טעהר ער האט דאן אויך אינטערעסען.

 האט ער װי םאחםה, דער םון פראםיטירם
 ארבײטער דער איהר. םאר געאפםערט

 אפ־ װירקאיכע די געבראכט האט אאײן
 געםיא־ און טוםעא דעם אין אבער םער,
 און געװארעז, םארשטיקט עס איז דער

 פאר־ געװאאט םיט האבען ארבײטער די
 געמאכט זיך און אויגען, זייערע שאאסען

 צו דא איז װאס־זשע טו זעהענדינ. ניט
 ארבײ- די װי שנעא אזוי װאס שטוינען,

 דער האט זיך, צו געקומען זײנעז טער
 אוים• גײ דאס אויף גאר קאאסען־קאמפף

? געפאאלןערט
 אז געזאגט, אפט אזוי זײ האם מען

 אנ־ גאנץ איז מאחמה םארגאגגענע די
 דאס אז ביז-איצטיגע. אאע װי דערש,

 ניט דינאםטיען, םון מאחםה קײן ניט איז
 אינ״ זײנע און סאפיטאא םון מאחמה סײן

 אין םעאקער־מאחם^ 8 נאר טערעסען,
 באוטיג זײנען אאײן םעאקער די װעאכעך

 געגלויבט, האבען זײ םאראינטערעסירט.
 גענאנגען מורםאערײ אהן האבען זײ און
 םיט טויט. זיכערען א אויף םײער, אין

 זעלגםט־ םון הראםט מערקװירדיגער א
 אאע איבערגעטראגען האבען באהערשונג

 באײ־ געםוזט האבען װעאכע די, יםורים
 אר• די טאן און םראנט, הינטער׳ן בען

 נויטװענדיג אזוי געװען איז חאס בײט,
 םראגט. אוים׳ן די םון ערםאלג דעם םאר

 נעעגדינם. סאדזסה די זיך האם ענדליד
 אויסגע־ ארבײטער די האבען װאס און

 דער־םאז ?אםיטאאיספג דער אז םונען?
 יאהר 4 די םאר זיך האט נוםעקטשורער

 האט ער אז געענדערט, ניט האר א אויןי
 זײנע זינען: אין זאך אײן אאץ נאך

 אז אויסגעםונען, האט ער פראםיטען.
 צעזזן גאר איצט איז סאנוםעחטשורער דער
 אז נעװען, איז ער װי שטארס אזוי םאא

 אן פעסט זיך האאטען צו בדעה האט ער
 איהם האט מאחמה באוטיגע די װאס אאץ,

 העכםכדנא־ ניט דארום איז געבראכט.
 זאא ארבײטער ענגאישער דער אז טיראיך,

 אי דו ״װהער םראגע: די שטעאען זיך
/ קאם ?׳ ן  םון געקריגען איך האב װאס אי

 װאס ? גאיהען זיבעציג און זיבען אאע די
 אונ״ װאס דעם, םדן געװאונען איך האב
 ? זינער אאס ארויסגעסומען איז אאנד זער

 אבער געזיעגט. חאט לאנד אונזער אםת,
 איך האב װאס ? זיעג ן י י מ איז װאו

? דערפון
 ארבײטער ענגלישער דער װען אודאי,

 מאנ- הענען ״סטאטעק׳/ א געװען װאאט
 צױ אביסעא נאך ער װאלט דענקען, כע

 אזא אין דאס מעז הען ־װי געװארט.
 נע־ האב װארט, סטרײהעז? אײאעגיש

 טאן עפעס דאך מען װעט אפשר דואד,
 ארבײ- ענגאישער דער אבער דיר. פאר
 — מאכען? איהר גן^נט װאס — טער
 מײנט ער סטאטעה. קנאפער א גאר איז

 די איז ט צ י א אז םארקעהרט, םונקט
 ארץ דרך האבען אז טאז, צו עפעס צײט

 צוטרא״ איהם װעט מען ביז װארמען איז
 צוגע־ איהם האט סען װאם אאעס, גען

 ריזיקע. נרויסע צו א געװען װאאט זאגט,
 בעם״ סאמע די איז איצט אז דענהט, ער
 קען שפעטער אז איהם, םאר צײט טע
 איהם קען װער און שפעט, צו װערען עס

 איבער־ צו זײז פאר םארװאורןן א מאכען
 םען םאא װיםיעא װייס, עס װער אײלט,

 צױ שעהנע אאעראײ געבראכען שוין האט
 װײם, עס װער ארבײטער, די צו זאגעכצען

 ?ײנמאא נאך האט ארבײטער דער אז
 ער װען געװאונען, ניט םינדעםטע דאס
 זײן מיט געקעמפםט ניט דעם פאר האט

מוט? און כח גאנצען

 די באדײטען זאך א נאך און
# אונחיהען.

 איצםיגע די באדײטען צװײטענס, ^
 אל־ אמאליגע, די אז ארבײטער־אונרוהען,

 אײנ־ זיר האבען ארבײטער־פיהרער טע
 פאר־ האבען זײ אז איבערגעלעבט, פאך

 נוי־ די םאר פארשטענדנים יעדע לארען
 אר־ איצטיגע די םון פאדערונגען און טען

 יאהרען םיז םשך דעם איז אז בײטער;
 ביױ א איז אויסנעבילדעט זיך זײ האבעז

 פשוט־א איצט איז ײעלכע ראקראטיע,
 פאר• דער םון װעג אין שטײן גרויסער

ארבײטער־באווע״ װערטס־שטרעבענדער

אםעריקא אץ איםעראציאן מאםען א פאר םװא ױ
ליליפוט. םוז

1919, as required by the Act ot Congress, apprroved Oqt 6th, 1917, known 
the Enemy Act.״

True translation filed with the Postm aster at New York City,, on Feb. 7,
as the “Trading with

 אי־ םון שונאים די האבען ײיעדער
 און קעפ זײערע אויםגעהויבען ם^ראציאן

 טרױ צו און פויקען צו האבעראננעהויבען
 איםיגרא־ גרויסער דעד וועגען םייטערען

 םאר־ בײם האלם וועלכע *יאנס־געםאהר,
 האט װיעדער און לאנד, אונזער שלינגען

 איםיגראציאניסט א^טי םארגיסענער דער
 פאטער דער האננרעס, אםעריקאנער פון
 קאנ־ געזעץ, אימיגראציאנס אנטי םון

 די צו גענוםען זיך בוירנעט, גרעםםאן
איםיגראנטען.

קאנ־ אין ארײנגעטראגען האט עד
 וועט, װעלכער געזעץ־פראיעקט, א גרעס
 ר ע י ס גאנצע אויף אנטמוםען, אויב'

 יעםװעדע םארבאטען ט י י צ ר ה א י
 װען און אםעריהא. אין איםיגדאציאן

 םיהרט נעזעץ, 8 צו זיך נעהמט בארנעט
 איז קאנגרעם דער ווארים דורך, איהם ער

 םײם־ דריהט ער איוזם. םיט מײםםענס
 קאנגרעם־ די םון שטימונג וײ אוים מעגס

יײם5<
האםנונגען, םאראן זײנען עם אםת,

 זאל אימיגראנטען די אויף גזירה די אז
 דורכ־ ניט האנגרעס יעצטיגען דעם אין

 ״אויםגעשא־ מען זאגט וױ אבער געחן,
 (אפגע־ אויפגעהאבען״ ניכט איזט בען

 אויב און אפגעשאםט) ניט הײסט לעגט
 דער, װעט האנגרעס יעצטיגער דער ניט

 אנ־ געזעץ דעם זיכער האנגרעס נעססטער
נעהםען.

 אימײ די עס זיך האבעז םארװאס
 נעחם א וױעדער איצט פרעסעי גדאציאגם

? איםיגראנטען די צו נעםאן
 טעםים. עטליכע םאראן זײנען עס

 גרויסע א אז ערװארט. װערט ערשטענם
ך זיך װעט איםיגראציאן  דער נאך גמי

 אין אנחויבען אונטערשרײבונג םריעדענס
 אײגװאוי־ טעראריזירטע די אמעריגןא.

 וחד אײראפא אונגליסליכער דער םון נער
 אהער ים, איבער׳ן טאן לאז 8 זיד לען
 דא האםען שטילען א אום אםעריקא, אין
 דא זיך װעט צװייטענס, נעםינען. צו

 נויטווענ־ דער דאגס א לאנד, אין גוםא
 8 אנהויבען רעהאנםטראהשאן, דיגער

 דריםענס, ארבײטסלאזיגהײט. גװאלדיגע
 סאלדא״ םיליאנען די צוריהקוםען וועלען

 םראנהרײר םון און העמפס די םון טען
 םרי־ זײערע געםינענדיג און ענגלאנד און

 זײ װעלען םארנומען, פלעצער הערדיגע
 זיך װעלעז אוך ארבײט קײן הריגען ניט

 נימדריגערע צו ארונטערלאזען דארםען
 צו אום באשעםטיגונגען, ביליגערע איז

 םער־ און, לעבען. א אויף םארדיענען
 מלחםה א נאך איבערהויפט װערט טענס,

 עס און קריזיס א צײט געװיסער א אויף
 זיר שטעלט עס ביז צײט שטיק א נעהטט

 אין ארײן געהם לעבען דאס ביז אײז,
גאנג. געוועהנליכען

 די עם װילען צײט דיעזער פאר און
די םארשליםען איםיגראנטעךפרעסער

 אלע די זײנען דערםאר אט און ;גוננ
 אויסגע־ ענגלאנד אין סטרײקס איצטינע
 די איבער װילען, דעם טראץ בדאכען

 פארשטײנער־ אלטע, די םון קעפ סאםע
 םיה־ דאזיגע די ארבײטער־םיהרער. טע

 אונעהרליכע דוקא זײן ניט מוזען רער
 יעדענםאלם, אבער, זײנען זײ מענשען.

 םא־ ניט פםיכאלאגיע, גאנצער זײער לױט
 באדירםניסע און נױטען די םאר סענד

 אום־ נײע די װאם ארבײטער, די םיז
 עם און ארויסנעבראכט. האבען שםענדען

 געםוזט האט װאם דאס, געהומען איז
. קוםען.

 נײע נאנץ קײן נים איז דאס אויר
 װע־ לעזער די ענגאאנד. אין ערשײנונג

 ־דער םאר שוין אז דערמאנען, זיך לע\
 אײניגע אויסגעבראכען האבען מלחטה

 װילען דעם געגען סטרייהס גרויסע גאנץ
 זײ װעלכע און פיהרער, אלםע די םון

 צו כח נויטיגען תנם געהאט ניט האבען
 זײ־ קעמפםע איצטינע די קאנםראלירען.

 דעם, םון םארטזעצונג א נאר דארום נען
 ענג־ איץ אנגעםאנגען שוין זיך האט װאס
!מ^חםה דער םאר לאנד

 דאם ארב*יםער־םיהרער, אלטע די
 וועל־ טרײד־ױניאניסטען, אלטע די זײנען

 אר־ דער װאס פאר איעם, אז םײנעז, כע
 הע־ 8 ר8ם איו העםםםעז, דארןז כײםער
 8עטװאס- םאר װײדזשעס, םון כערונג

 ער האט און ארבײטס־טאנ, קירצערען
 םיה־׳ זיר ער דאר^ אויסגעקעםפםט, יאם

דױס צאהלען צוםריד^ן, םאלשטנעדינ אעז

 און םרעםדע. םאר אמעריגןא םון טהירען
 8 םון שטיצע די דעם אויף האבען זײ

באםעלקערונג. רער םון טײל נרויסען
 אװ םעדערײשאן אםערי?ען אונזער

 אי־ גענען שטענדיג איז װעלכע אײבאר,
 ארײנ־ יעצט אויך זיך האט םיגרײשאן,
 בױרנעט־ םאר׳ן קאטפןי אין געווארםען

 א אנגעהויבען שוין האט און נעזעץ,
 ארבײטער־ די אין אניטאציע שטארתע

 אי־ די געגען ה. ד. געועץ, םאר׳ן קרײזען
־ םיגראנטען.

לײ־ אוד םעדערײ^אז אממריקען די
 אז שטאנרפונקט, םונ׳ם ארויס געהט באר

 די ארונטער דריקען גךינע, אימיגראנטעץ,
 צו ניט ארבײטער די לאזען און םרײזען

 שטעלען צו זיך ארויםצוארבײטעז, זיך
 בכן און סטענדארד, העכערען א אויף

 ארײנ־ ניט ען6אימיגראנ קײן מען דארף
לאזען״

 אװעהםאהרען םאר׳ן האט גאמפערס
 ארבײטער־ אינטערנאציאנאלער דער צו

 אי־ געגען גערעדט בערן אין קאנםערענץ
 פארארד־ זײנע געלאזען און מיגרײשאן

 זאל געזעץ־םראיעקט בוירנעט׳ם אז נונגען,
 כחות. אלע מיט װערען אונטערשטיצט

 םון סעקרעטער דער מאריסאז, םרײנק און
 לײבאר, אװ םעדערײשאן אמעריקען דער
 האט אנםאנג, דעם געמאכט שוין האט

 גאנ־ דער םיט ?אםםף דעם אנגעהויבען
 םײער, גאנצען דעם מיט ביטערקײט, צער

- םארמאגט. ער וועלכען
 םאר ערשיענען װאך לעצטע איז עד

 און איםיגראציאנס־קאמיטע האוז דער
 װיל װאס געזעץ, דער אז געפאדערט, האט

 אימיגראנטען, םאר טהירען די םארםאכען
װארום ײערען, אנגענומען זאםארט זאא

װע־ ארמעע דער םון מענער די ״װען
 םיר װעלען װערען, דעמאביליזירט לען
 הא- צענטער אינדוסטריעלען יעדען איז
 זײן װעט דאס און לײן״, ״ברעד א בען

 אבער איז עס .,מאי ערשטען דעם ארום
 נעוד לאנג ניט ײעט עם אז האםען, צו

 זיך װעט צייט יענער אין װארום מעז,
 ביל־ די אין אויםלעבונג -אן אנהויבען

 טוי־ הונדערט אײניגע און דינג־טרײדס
 ווערעץ, באשעםטיגט וועלען מענער זענד

 נאך וועט ארבײטסלאזיגסײט די אבער
אנהאלטען׳/ לאנג

מארי־ איז סטראשוגסעס דיעזע נאך
 װעלכע םאקטען, צו איבערנעגאנגען סאן

 הערשט שוין יעצט אז באוױזען, האבען
 צױ ארבײטסלאויגקײט שטעדט םיעלע איז

 אינדוסטריעלע אומגעענדערטע די ליעב
באדינגונגען.

 יארק נױ אין אז ערסלעהרט, האט ער
 ארבײטסלא־ 120,000 ארום זיך געםינען

 קלױױ אין ,75,000 שיקאגא אין זע.
 ,20,000 ארליענס נױ אין ,40,000 לאנד

װײטער. אזוי און 20,000 באםטאן אין
אר־ דיעזער םרן לעזונג אײנציגע אלס

 מען װאס פאלגען ארן ױניאן דער איז
 םיוז־ דאזיגע די אט זײ, איהם. הײסט

 אנ־ זײנען עס אז םארזעהן, האבען רער,
 פאדערונגען, נײע צײטען, נײע געקומען

 םעהר, םארערט ױניאניסט טרײד דער אז
 אלע די חוץ א אז דאס. װי מעהר, םיעל

 א בלויז זײן ניט מעהר ער װיל זאכען
 דארט אויך װיל ער אז ;שאפ אין מאשין

 אויך װיל ער אז מענש, אלס םיהלען זיך
 האבען הבית, בעל שטיקעל א זײז דארט

 איבער־ איז און כאטש, דעה שטיקעלע א
 רעכט בעסטע דאס האט ער אז צײגט,

 םאדע־ דאזיגע די אויױ װעלט דער אין
 ניט דערםיהלט זיך האט ער װײל רונגען,

 מענש, אלס אויך נאר ארבײטער, אלס נאר
 רעספעקט טיםען א געקריגען האט װאס

 ידי האבען דאם יאט און אלײן. זיר צו
 נאך זײנען זײ באםערקט. ניט פיהרער
 און טרײד־ױניאניסטען. אלטע די אימער

 ארי־ געםוזט באעעגונג די האט דערםאד
קעפ. זײערע איבער בערשפרינגמן
 דאס השכל מוםר טײערער װעלכער

 אין ארבײטער־םיהרער די פאר זײן רארף
 לעהרע א םאר װאס לענדער! אנדערע

 סטערעאטים־ דעם םאר זײן דארףי דאם
 זעהט װעלכער אמעריהא, אין םיהרער נעם
 די מיט ארבײטער־באװעגונג די אלץ נאך

 װיל און צוריק, יאהר םופציג םון אויגען
 װאס ענדערונגען, געװאלריגע די זעוזן ניט
 גע־ האט צײט װאונדערבארע גרויםע די

 םון רענקען און םיהאען רעם אין םאכט
ײל״י ענד ^רענס דער פ

 שפעטער, וחגט ײעלכע בײטסלאזיגסײט,
 צױ אנהויבען װעלען סאלדאטען די ווען
 װע־ םארגרעסערט שטארח קוםען, צו ריק
 באגרע־ די םאר מאריסאן שלאגט רען,

 םון שליסונג די איםינראציאן, םון נעצונג
 םאר אםעריסא םון טויעחןן און טהירעז

 זאגט, ער און יאהר. פיער נעקסטע די
 גאנצען םון ארבײטער־םיהרער די אז

 זעל־ די האבען איחם, מים האלטען לאנד
גאםפערם. און ער װאס םײנוננ, בע

 אבער ניט, צו אזוי טאקע איז עס צו
 אנטי־אימיגראציא־ דער םון געםאהר די

 נעװארען איצט איז באװעגונג ניסטען
 איםי־ םון םרײנד די און גרויס, זעהר

 שװערען א זעהר האבען װעלען גראציע
באקעסםםען. צו זײ דזשאב
אזוי? ײירקליך לאגע די אבער איז

 איםיגראציאנם אנטי אן װירקליך איז און
 דער געגען כויטעל אײנציגער דער געזעץ

?* ארבײטסלאזיגסײט
דענהען, מיר ניט. אז דענסען, מיר

 םיט איםיגראציאניסטען אנטי די אז
 שפיצע דער אן מאריסאן און נאספערס

די איבערטרײבען  ארבײטסלאזיגהײט . .
 עס *אמת, איז עס םיעל. זעהר און זעחר

 אםעריקא, אין ארבײטםלאוע דא זײנען
 םיר געווען. מאל אלע זײנען זײ אבער

 אין אםילו ארבײט^לאזע געוזאט האבען
 ווען ארבײטער, םאר׳ן צײטען בעסטע די

 באיס״ ״אונזערע םון מיליאן דרײ קנאפע
 אין און טרענמשעם די אין געווען זײנען

 די סײ אםונישאך די סײ און העםים די
 דורכ־ געהאט האבעץ םאבריקען איבעריגע
 עס און ארדערס ריעזיגע די צוםיהרען

 מאכען צו הענד גענוג נעװען ניט זײנען
 די םאר עסװיפמענטס און ױניםארםס די

מאטראזען. און סאלדאטען
ױ יאהר, מיער סנאפע שוין הא־ מיר \

 צוגע־ ניט אהער אימיגראנטען סײז בעז
 םאק־ זײנען טהירען אונזערע װי סראגעז,

 זעהען דאך און םארםאכט, געווען טיש
 אר־ די םון ״גליקען גרויסע די גיט מיר

 צײטען, בעםטע די אין אםילו בײטער.
 מלחםה״ העכסטער דער םון צײטען די אין

 ניט ארבײטער די זיינען פראסםעריטי,
 אויך האבען זײ און געװארעז, נתעשר

 צו ערװארטען, צו ניט גליקען קײן יעצט
 םאר־ װעלען אמעריקא םון טהירען די

ניט. אדער װערען שפארט
 םאראן זיינען עס אז דענחען, מיר
 צו װי מיטלען, װירקזאמערע און בעסערע

 ארבײטער, די םרן לאנע די םארבעסערען
 זאלען געזעצע. ־ אנטײאימיגרײשאן װי

 שוץ*גע- ארבײטער װערען דורכגעפיהרט
 גע־ װערען אײנגעפיהרט זאלען זעצע.
 קינדער־ םארבאטען זאלען װעלכע זעצע,

 קאנ־ זאלען װעלכע םאלשטענדיג, ארבײט
 עס אז אזױ, ארבײט םרויעץ טראלירען

 געזװד; םרוי׳ס דער שטערען ניט זאל
 װעל־ געזעצע, װערען דורכגעפיהרט זאלען

 אונ־ מינימאל־לוין א באשטימען זאלען כע
 ארבײטען, ניט טאר קײנער װעלכער טער
 עריןעמפםען זיך ארבײטער די זאאען און

 אין און װײדזשעס מאקסימאאע הויכע,
 װע־ אײנגעםיהרט זאא צײט דערזעאבער

 ארבײטם־ געזעצאיך־פארקירצטער א רען
 םער־ און םיער א מיט אנםאנגענדיג טאג,

 ארונ״ און װאך ארבײטס שטונדיגער ציג
 און װעניגער, נאך־ אויױ טערגעהענריג

 פאר האבען מורא דארםען ניט װעאען מיר
 װע־ מיר און אימיגראנטען, אנקומענדע

 זײ אז שרעקען, דארםען ניט זיך אען
 און ארונטעררײסען װײדזשעס די װעאען

זיך. מיט ברענגען ארבײטסאאזיגקײט
זאאען...׳

םיה־ אונזערע דאר װיאען דאס אבער
 קא־ םון סײ ניט, םארזארגער און רער

 פרענקישען אאט םון סײ םיטאאיסטישען,
 די אםת, ױניאניםטישען.אאגער. טרײד

 רע־ צו אנגעהויבען אצינד האבען אעצטע
 זײ שפראך. רעװאאוציאנערער א מיט דען

 רעװאאױ די אױסגעאערענט זיך האבען
 די װי װײטער אבער םראזע. ציאנערע

 קאמפו*, צום ניט. זײ בײ געהט םראזע
 זיך האבען קאמפו* ערנסטען אםת׳ען, צום

 ױניאניסטען טרײד אאט*םרענ?ישע די
 װערען דערםאר ארן נעהמען, צו םורא

 םארטו־ םוחות ארבײטער די דערװײא
 איםיגרײ־ א^טי םארשיעדענע סיט םעאט

 סטרא־ בוגומאנישע מיט און געזעצע שאן
 איםיגראציאן, םאסען א וועגמן שונקעס
 און אמעריהא םארשאיגגען וועט וועאכע

און אטעריסאנער דעם ארויםשטעאען

^ אין ארבײטער אםעריהאניזירטען א m ג
 י נאר סיר גאויבען גערעדם אםת דעם

ט  818 װעגעז מעשױת דיעזע •אין ני
 אהעראין^אכמנר^י איםיגראציע געמײנער

 טעראריױרג^ איז אײראפא אסת, הא.
p םאראונגאיקט. איז צושםערט, איז a f t 

 שנעצ אזוי נארען. ניט זיר אאםיר
 ירחנחנן אונטערגעשריבען װעט שאום דער
ו װעט  אנחױיי אײראפא גאנץ איבער זי
 ״ ארבײט. רעקאנםטראקשאן נרויסע 8 בען

 |i געאערעג״ ניט און געאערענטע ארבײטער,
 < אינטעאינמגד סוחרים, און קאוירהס טע,
 וו^אען אינטעאיגענטען, האאבע און טען

 אריי רארמוןן װעאען זײן, נויטיג דארטען
עטנ זײן װעט רארטען קריגען. בײט  ג

 נײע יאהרען. און יאהרען אויו* טאן צו
ד זיד האבען םאוכות און שטאאטען  מ

P איז זיך האאטען און גריגדעט .tT iin i 
 דארט זיך װעט האנדעא און אינדוסטריע

 באשאםען װעאען עס םאנאנדערבאיהען.
 און ברײטסטע די מיט אענרער װערען

 ווע• מענשען מעגאיכקײטען. װײטםטע
 םארדיענען, צו גוט דארטען אנהויבען אען

 דארםען וועאען פראװינצען און שטעדט
װערען. אויסגעבויט ס׳נײ אױןי

ווװײמ־ צו אונז םאכט אאעס דאס און
ר איכערהויפט װעט עס צו אען, ד ד  א

 אסמד איז אהער, אימיגראציע אן הויבען
 עס ײעט זײן, װעט זי אויב אוץ ריהא•

 קאענעחנ, םיעא א סאײגע, א זעהר זײן
 »ו יאמרען^ םריהערדיגע די אין װי

 םורא, דער םאר ניט גרוגד סײן זעהען
 ארויםיאגמן, אונז אויױ װיא מען װאס

ט אורזאכע שום סײן זעהען מיר און  ני
H היםטעריע. דער און שרעח דעם םאר

 יחד דער אז דענקען, מיר ־װײטער.
 א צײם ערשםע די גאר זיך װעט דעא

ר נאך גאײו זיר װעט עס טאן. דרעה  חן
מ‘ א אנהויבען שאיסוגג םריעדענס ױ ר  ג

 עםיגואוױע אז אמעריקא, םון עמיגראציע
i ,װעאכע םענשען, מאסעז אדױים. צוריק l
 נאציאנאא די םון אגטאאםען אהער זײנען

 אענחנר, אונםעררריהטע םאציאא און
 צוגעיאםם, ניט דא זיך האבען װעאכע
 י&ײננעל/נבם ניט דא זיך האבען װעאכע
 זײערע״ צו צור*ס טאן אאז א זיך װעאען

 זײ װאו הײם־אענדער, געװארענע םרײ
 י1אדי מענאיכיןײםען בעסערע האבען װעאען

 וואו״ ארויםצוארבײטען, זיך און אעבען צו
 דײ קענענדיג צוגעפאסט מעהר זײנען זײ

 םסיכא״ רי מנהגים-און די און שפראך
קואטור. די און אאגיע

סע־ אזוי, װירקאיך איז דאס אז און
 געשעםטס־געזעאשאט־ די זאגען עדות נען
 טויזענ־• הונדערטע װאו א^באנקען, טען

 געמאכט שוין האבען רײגערס״
 און שיםס־סארטען -,םאר ישאנס

 געאעגענהײט ערשטער דער בײ
אוזײם. םאהרען און זאכען זײערע

 צוריספאהרען װעאען מענשען םאםען
 אײרא־ נײע די און פויאען רוסאאגד, אין

 סאאורא־ טשעכא מיטעא־אענרער פעאישע
 װײםער; אזוי און סאאװיע ױגא ?יען,

 אין אויםװאנדערען װעאען אירען םיעאע
 םאוד צו װאו זײז װעט עס פאאעסטינא.

 אהער... און פאהרען. וועט מען ארן רען
 אין קומען. װעלען אויך מען װעט אהער

 דער אבער ניט. צװײםעא קײן איז דעם
 קאענערער, א זײן דיכער װעט פראצענט

 אימינראנמעך די װי קאענערער, םיעא א
ערװארטען. םרעסער

 יאונז באװײזט צוזאמען אאעם אאזא,
 18 איז אימיגראנטעךהעצע אנטי די אז

 אויגען די אין זאמד ״א און אונגערעכטע
 םון געםאהר -הײן איז עס שיטענדע״.

 אזור און ניטא אימיגראציאן מאסען הײן
 אמע־• ווען דאס מעגאיר, זעהר איז עס װי

£ די םארםאכען װירקאיך װעט ריקא ײ ה  מ
 ײעא&נ עםיגראנטען, םיעאע װעאען רען,

 | זײן, נויטיג און נוצאיר דא װאאםען
 אנ דצר םוז געװארען, ארײנגעאאזען

 ערנ אלע םון איםיגראציאנס־געזעץ
 ארבייטער־גוד^ןו װירסליכע און מענשען

 כמגג<« אנ8 םיט װערען באסעמפםט
םיטלען.



, <רנ**סס ן מ ת ע י ד א ם ב כ ו יי• ז
ם *וױיםער זמר *ן  W*m לעזמ *ו זיי

ם  «יר* איתרע »ין ■ראנ^ןמען לעמנ
 זױ ב^ויז גים - אובדאמניען. דרענגסע

 *ז ווי נאר עכירזוז, םעהר באקוםען *ו
מן חי רנ א  *ײט jr־״e ניי־באיץםענזנ די ם

 דאס ענםוױקלעז, זיך tut וואקסען xt אום
 ארגאניזא־ דער םיז •ראבאצסעז די זײגען
 דער םון אאגעוונדערם אמבען, םון ציאן

 א אאס אח ארבײם. םון ארגאניזאציאן
T <ואר נאך האם אאעם, דעם צו צוגאב t 

 םראגען די קאאס ארבײםער םון םרוי זײ
 *נצז־ וױ צרציהוע, tio ביאדוע, םון

 ארא־ אייבמע די און געזוגד דאס האאטען
 םוםעראימימ* און וױיבאיכקי״ם םון גע

 באוח גים םארנוםען, דעריבצר זײנען, םיר
 וױ אויך, נור ברױם, םאר קאםפן* םיט׳ן

גאיקזעאיגקײם. באקוםען צו
 אנחנדע םך א נאך און אאעס, דאס
 פרד םריינד, םײערע »יך, װעא םראגעז,

 די אין דיסתוטירעז, .אײך מים בירען
 אאםיר ״גערעכםיג^ײט״ די םון תאאוםס

 איז עס װי אעבען, אונזער באטראכטען
 אאסיר געקאגט׳זײז. האם דאס װי און
 •ראאע־ זײנעז פױר וואס באדויערען ניט

 ,09 מוצן םיעאע וױ זוכען, *ון םאריער
 בור־ די םון רײהען די אין אנטאױםען צו

 יעדעז עםםאגגען בעםער אאםיר זשואזיע.
 םאר א&שטעאען גיט זיר צוריקשטויס,

 וואתם באתומען, םיר װאס האאפ יעדעז
 צוריקשסוײ און קאע• די אם זײגען דאס

 װצאכע דורך באקוםעז, םיר וואם סועען
 און באװאוסטזײן צום געלצסען זײנען םיר

 םאר־ סיר װעאט. גײער א םאר װאונש
 צו װעאם. די באקוכמז צו וחןאם די אירעז
 דער עס איז םיעאע, םון ערשםויטנג דער

 דער אוםגאיק, םון הינד, דאס ארבייםער,
 איצם האאם וחןאכער םארשטױסענער,

 מיר און װעאם. די איבערנעהמעז בײם
 געבורט־ אוגזער םארתויםען נימ דארםען

 קא־ םעםער א םאר שםאגד, אונזער רעכם,
 וחנאט, דער ברענגען דארםען םיר 1שע
 וחולטאגמוײ נײע א אאייז, זיד םאר און

 םין צומםאנד נײען א לעבע[, םון אונג
םעגמאיכלןיימ. איז גאיסזעאיגמײט

ארבײמער־װעלם
פײגענבױבג סאריס װיליאש פון

 יאנװסקי, םריינד רעדאיוטאר, אונזער
ען סיר האט  צופריע־ זצהר א פארגע^אג

 אויםגא- אנגענעהםע און מגמטעילעגדע
,  װעגעז דורכצורײדען T'H םיט זיך — מ

 די װעגען אצבענס-סראבאעםען, אײערצ
 פונ׳ם פרויען די םון •יאבאעמען *ובענם

 םיט געאעבט האב איך היאס. ןורגײטער
 אײך םיט געטײלט זיך האב איך #יייך1[

 האב איך אײדען, און םרײדען אייערע את
 און אײר גים אעבען דאס וואס מזצוזז

 איך געבעז. קאנען אײך װאלם עס וואס
 קארעססאנךענץ אונזער דאס אבער, מאזי
ם וועט  מאנ־ אײנזײםיג. דורכאויס זײז ני

ײן גייז כצ  שריײ םיר װעאען ׳איך ׳א
 ״גערעכטינחײם״ םון אדיעס דעם אויף בצז
 אויפנאבען, וועיכע איבעיגעבען מיר איז

 און נעהאט האם איהר •ראבי*עמעז אדער
ײ האט איהר וױ  אס״שד אדער געאעזם. ז

 געװארען, געי^עזט נים נאך זײ זײנען
 צונױםרײדען בי־ידע זיך קא:ען םיר אץ

עצה. גוטע א באקומען צו אום
 האבען קאאסעז אייע םון פרייען רי
 פראב־ אײנענטימייכע באזונדערע זײערע
 דעם אין יטותןריגקײטען זײערע אעכזעז,

 דער דורך קאםאף. ייעבענס אוננאײכען
 ענטװיר־ געזעא״צאפטליכער לאנגער תרות

 מים געװארען באי*אדען פרוי די איז אוגג
 איסער האם זי און אאסםען ספעציעאע

 צו װענ, איהר אין ״צםערונגען געםונען
 פאא־ א זײן צד ענטוױקאוננ. םרײער א

 דערזעאביגער איץ אויך און פרוי עטענדיגע
 דאס — מעניש םאא״שטענדיגער א צײט

 הײנטיגער, דער פון אויפנאבע די איז
 פרוי די איז אפט צו םרױ. םאדערגער

 באויז באנוגעגען זיך געצװאוגגען געווען.
ט  ארײנצױ אהנע וױיבאיכחײט איהר סי

 ;אנצער דער, פון ססערע דער אין הומקן
 מיט און יאגגזאם, אבער םענמהײם.

 דורכנע־ זיך זי האט אניטםרענגונג פיעא
 אן מיט װעאט. דער אין וועג א שעמפפט

 געװארען געבארען איז װאט אײנינקײט
 געמײנזאמען אײדען, געמײנזאםען םון

 אינםערעסעז, געכיײנזאםע און דורכםיהאען
 צוזאטענגענומען, זיך פרויען די האבען —
 פאראיינינטער דער טיט באנוצען צו זיך

 וועאט בעסערע א םארצוברײםען קראםט
 גאנצער דער פאר און אאײן זיך ®אר

 האט באיחנגונג פרױען די םענישהײט.
ט זײט, בײ זײט צוזאפען, געקעםםט  פי

 פדייהייט, פאר באװעגונג ארביןטער .דצר
 זײט און ברידעראיכרױיט, איז *גאײכהײט

ט זיים בײ ײד  סיט׳ן פרױ די איצט ^נ
זיעג. דעם פון םרוכט די ארבײטער

 האבען קאאסען איע םון םרויען די
 פאר קאמפף אין ״פװעריגרױיטען זײערע
 מיטעא־ די פון פרוי די עריעזונג. זייער

אינדי־ גרעסערע ׳פאכט מעהר װיא חאאמעז

 נאנץ איצט זיך באװזגגט וועאם די
p נאך איז עס מנצא. p נע־ נים סאא 

 םים געבראכם חאט װאס צײט א ווען
 װאוחק אוםענחגחעעז. םיצא אזױ Tז

 וחד וחנאם םארם ארא װאס ? םיר געהען
 אוכד איצםעע די וחנן האבעז, םיר אען

פאריבער? זײן עױן װעם תהיגקײם
 קאן קײנער נים, דאס װײם קײנער

 זיכער־ אבסאאוםער מים זאנען נים דאס
קײם.
 דיעןע אין עוײצײנונג םערקװירדיגע א

 םאסם דער איז טאג צו הײנט באוועגונגעז
 אגטײא אן נעםען אאײן םעאקער די װאס

 אײגענעם זייער םון באשטיםוע רער אין
 ניט םאא קײן נאך האט עם ׳פיהזאא.
 גרויסען א םון סוף צום דאם פאסירם

 ארױסװיײ אאײן םאאק דאס זאא הריעג,
 אזוי זאא אתטיװיטעט, םיעא אזוי זען

 די באםעסםיגען צו זוכען און נאכםאצגען
 םאר׳ן גיכער םאחםה, א םון רעזואטאמען

 די שטאאטםאײנ^ די םאר אײדער םאאק
 חנר אין װעאט די איבער םאכען פעאקער

 ויך זיצען דיפאאםאטען די װאם צײט
 װיי־ צו םאראן זײנען עם װערסאיא. אין
ד םון טיפ דעם םון דיפאאםאטעז ניג ח  פ

 םאר־ זעדיז זאאען װאס וױאטאן זידענט
 דאם אז אײגזעהן, זאצען װעאכע אוים,
 א םון איו טוען דיפאאםאםען די װאם

 םעא־ די װיבאאד װיכטיגקײט, ?נאפער
 באטראכטען גים דאס װיאען אאײן הער
גענוג. װיכטיג פאר

 סוט עס װאס אזויגם, דאס pm װאם
 די װעאם? דער איבער א« איצט זיך

 גע־ זייינען עאעמענמען רעאהציאנערע
 ניט און באהצמפ&עץ צו ראס צװאונגען

 נאםען אנרער סײן דמם םאר נעםינענדיג
 די כאטש ״באאזזעװיזם׳/ דאס זײ רוםען

 םינדעם־ דצם ניט האבען זײ םון םייסםע
 אין מײנט װארט דער ײאס באגרי^ טעז
אםת׳ן. דער

 וײ עננאאנד זיך אױף ציהם הײנם
 אײ פעאהער אאע םון אויםםערקזאםסײט

 איצט איז ענגאאנד װעאט. דער בער
 סםרײהס, גענעראא םון תאאהעז די אין

 יעדער מיט זיך םארשםרײטען װעאכע
. שםונדע.
 איבערגע־ דארםען? זיך טום ײאס

 אז שרייעז, פרויען און םעגער שראקענע
 אז עס^pבאאשעוױ דא זײנען דארטען

 םיאיא־ נצווארען סאדשפרײט איז דארט
שע נעז ט׳ן רובעאט, חסי  ״אויס־ צוועה םי

םאאק. עמאישען דעם צדשאאכםעז״
 זיך פאשען ערהאערונגעז אזעאכע

 זיך פאסען זײ אונוױסצנדע, םאר אפ^זר
מענשען. אינםעאינענטע םאר נים אבער

 אין מענער מיאיאנען דא זײנען עס
 באאד וועאען װאס ארמעע ענגאישער דער

 דאר־ װעאען זײ און אהײם ווערען געשיקט
 פא־ דארט זײנען עם ארבײט. זוכען םען
 װאס ארבייטער, מיאיאנען אנדערע ראז

אין װעיען באשעםטיגט ניט מעהר וועאען

דאר־ זײ אויך און ;תסםעק אמונישאז
אר^ייט. געםינע; םען

 ענג־ די פון פאראאגג ערשםער דער
 פארקאעגערען צו איז, ארנ״יםער אישע

 גאנצען איבערן שמונדען *רב*סס די
 שטונ־ 48 אז םאראאנגעז םאגבע אאנד.
 שטוג־ 44 טאגכע יואך, ארבײםם דיגע
 םאנ־ דאן שטונדען. 40 םאנכע און דען
 בע־ םאראאגנעז ארבײטער םאנכע אן נען

^ שכירו^ םערע
 םארשפרײנג זיך האם סטרייק דער

 שיף״חאםענס די פאראאיזירט האט עס
 םקאט־ גאאזגא, (אין ״קאאיר״ אוים׳ץ
 אין ;אײראאנד בעאםאםט, אין און אאנד)

 און שטעדט. אנדערע אין און איװערפוא
 די אײדינ שטאדט-ווערען נאך שטאדט
 אױפען, אויף הערען קארס די גאסען,

 גע־ אויםגעאאשען איז באאײכטונג די און
 סטרײסס דא דארטען זײנען עס װאחנן.

 םאראײניג־ דער פון װינקעא יעדען אין
קעניגרײך. טער

 בא־ אאנג שוין איז װעאכע בעאםאםט,
 סטרײהס׳/ םון שטאדט ״די אאס האנט

 יועט עס אאגע װאסארא און טוידט. איז
 קײ־ קאז #ארום װאך א איז זײז דארם

זאנען. נים נצר
 :אנצעז פון ארבײםער אײזמנבאהן די

 דזשצנעראא א םים סטראשען ?עניגרײך
 די סיידעז םעברואר, טען9 םאר׳ן סטוײיק

 שםע־ א דעם צו נעסען וועט רענירונג
 מאשיניםטעז םיינער, בויער, שיח אוננ.

תענ צצחנדאעעד^ —  םת דערמו
 יע״ סםאפצן צוױיםעז, ביז׳ן אאנד עק אײז

שםונדע. דע
 אײנ־ אינטערעסאנטע אן קוםעז עם

 אײרישע אן אײראאגך. םח צעאהײטען
 נע־ נעחםעז איז קאנגרעס יוניאז טרײד
 מען פעברואר. טען8 דעם אויף ווארען

 ציזאמענגע- זײן װעט ער דאס גאויבט,
 פיײ ״סין עחםטריםסטע די םון שטעאם
 אז ווערעז םאדאאניגט וועם עס גערס״.

 ארבײםס־ײאך שטונדיגק 44 אאנעטײנע
 איז פדאצענט 150 םון העכערוננ א און

 12 זײן וועם סינימום דער װײדזשעס.
 וױ דאאאר, 6 אנשטאם וואך, א דאאאר

איצם. איז עס
 יארה נױ ״די אין טעאענראםע א

 איירײ דעפ ררעגעז רעדענדיג ״,,ודאיראר
 גע־ פארמירם איז װאס פאראאמענט, שען

םינג.פון א בײ װארען  ערװעהאםע די םי
 פאריא־ ענגאישען צום פײנערס״ ״סין

:אנדערעס צװישען זאגט מענט,
 רעפובאיקאנער אײריש דער• ״סײדען
 פראגראם,. דיזע אינראסירט .פאראאמענט

 ’פאדע־ ארבײטער די דאס װעאען ניט ווען
 נאגץ ארוים רוםט סיטואציע די רען.

 פיהצט עס װײא באטראכטונגען, ערנסטע
 דער בײ זײנען קרעםטען געװיסע ראם זיך

 אי קרייזען, ארבײטער די אין אי ארבײט,
 א באשאםען צו םײנערם, סין די צװישען

באאשעװיזם.״ םון צושטאנד
סטרײקס די װאו געגענדען םיעאע אין

 נאך נעגעגד אין אכער זינרייך. שםצנדיג
 טויופגר ■אאץ זײער אויף הוםען. געגעגד

אגדעחג דמ
 צו צו זיר פאסעז םאסטען מאנכע

 אויסברוכאן די םאד גרונד דעם װײזען
צײם. איצטיגער דער אין

̂  pt געחאם װאט נאר האט עגגאאגר
 נעתאט האט דזשארדזש אאיד עאעקשאן.

 וואק שטיםען צאהא די זיענ. גרויםען א
 גצוח# איז געװארען זײגען,אםנעגעבען

 םי- בעםאר. װען אירנענד װי גרעסער
« בעםאר האבעז װאס םענשען ציאגעז  גי
 דאס האבען שטימרעכט, קײן געהאט
י| אין םאא ערשטען צום און קוםען, ען  ד

^ םיאיאנעז אויך האבען געשיכטע אן רוי  ם
עיצעקמאן. דעם אין באטײאיגט זיך

̂  פרעםיער דער װאס קאמנײן דער
 i נצ• נעציצאם געװען איז זיך םאר געמאכט

ר דער גען א ע  די~אעציה|| אין פארטי״. ^י
ד האס קאםפײן דעם פון טעג פאר טע  | י

 באםעאקערםע.אר• געדיכט די אין גערעדט
םפאע^נ בײםער־הװארטא^ען,  n שטע

ד'י אאם האנדידאטען ארבײטער פינ  פאסי
 H? פאר־ און אומפאטריאטיש טרויסעה טען,

 ■ קאפיטאאיסטיאמן נאנצע די רעטער.
 E חנר נעגען געריכטעט געײעז איז פרעםע
• פארטי. אײבאר

| '0רא איז דעם פון רעזוצטאט דער
 ר~’רחראא*נצו גדויםפ א איצט הערשט עס

̂פ הרײזען ארבייטער די אין דענהײט f ם :y 
| עאעסשאן. דעם פון רעזואטאט דעם

* * ♦
| pm פארטוגאא אין רעװאילוציאן די ; 
‘V פינד•״ םאיא ״א רופט^ מען װאם געווען,
% tm\ באװעטגג רעװאאוציאנערע די

 יענעם אין אױסגעבראכעז האט
 םון רעאקציע א געװען האבען צו שײנט

סאעריקאאען. און ראיאאיםםען די
p טים עמאטעא אײכטזיניגער דער t 

 ■| דארפימ זיך וועט וױיבעא, האהעגצאאערן
 W■ איז ער װאו ענגאאנד, נאך צוריקקעהרען

יאהר. 8 אעצטע די פאר געװען ,
 חנר װעגען זאך באםערקענסװערטע א

 ]h יזד װאם ׳איז רעפובאיק פארטוגעזישער
 ׳|"v אױםיי רעװאאוציאנערען א ״םון בא^ף דער

 i; צײשונ• די אין ארײנסוםען קאן ברוך׳/
 רלפיב־ די װאס יאהר 8 די דורך גען.
 m אום־• רעגיערונג די איז עקזיסטירט, איק

 h אמוױיניגסטענס געװארען, געװארםען
 ווערם ם^א יעדען און יאהר, א פאא צװײ

אנגעװיזען, גיט. גאר טערעגראםען די אין
 פאסירט. בעפאר האם דארטען װאס

* * *
* וועגען דענקען ניט זאא אײנער װאם

 דײטש־ אין מאיאריטעט־סאציאאיסטען די
 גאנ־, רער דורך שטעאונג זײער און ׳אאנד
| . אבער מען םוז מאחםה, דער םון צײט צער | 

 ארײנמישער, פרעמדע אהן דאס צוגעבען,
 רי םארניכטעט אײביג אויף זײ האבעז

ך וועט ײאס £אנארכיע,  מאל קײז *שויץ ד
m ־צוריקקעהרען. ניט k  k

ס ׳ריז ד א ם ענ פ ר א ט אפערא ש  דעם םי
אמען, זעאבען ר רוםעז נ ס, מי  ״םאר־ אוי

ײן זאא שאי^טעז ער דער ז ענינ  וױא װאס י
קען שטי ש םרײען רעם דער  די םיז װאונ

שמה, אך רוםם און װעקט װאס נ  איכם, נ
ט װאס ג אנ רי א אעבען.״ םון חאק א פ

ר װערען נעדאנקען אזעאכע םרן  גע־ םי
ג, אםאא ריהרמ, ני טזי ס או װ א  אםאא און ב

ג. גאר ט ד ט ס או װ א ב נ ס או מן אנ י מ א  ט
ך רריקט ס זי א ם ד ד באויז אוי י ו ײ א ד ם  ש

ם א דורך אעכצען, אען  באמערהבא־ קוי
ט, רער קיי היג רו װאכעז א דורך אונ  םאר־ ש

ם װאס אאננ, אג ר װאס אן אונז ז  םאר־ םי
אקסט דאס װען אבער אירען. ס װ  אין אוי

ע ײעז םאראאנג, שטארקעז א עז מ־ די  או
ײט היגק אקסט רו ס װ  גרויסער א אין אוי

ם, ײ ה ענ עד רי ם צו מ  אונז װעט דעסאאט או
ך קײן שױן א ס ז עדען שטעאען ני  צופרי

סער ס א אוי ע ײ ע א אעבען, נ ײ  װעאט, נ
 אעבען קאנען װעאען v א א .ועאכער אין

ת ט מעניעאיך. א
ם אבער אאמיר ס דענקעז, ני א ר ד  מי

ען ײנ םט גאנצען אין שוין ז ש מ  צו םאר׳
א מען דאס ביז אעבען, אז קו  ״ דעם םון אנ

אג גרױסעז ײ םון עראעזונג, םון ט רי ם א  ב
מען װעט עס װען ׳אונג קו ע די אנ ת׳ מ  א

ער ברידעראיכלױיט.  אונ־ םאראאנג, אונז
ט אזוי פונלזט איז פאדערוגג זער  פאר גו

קונםט, די םאר װי א*צט ט, פאר צו ײנ  ה
ר סארגען. פאר װי  אונזערע האבען מי

םגאבען אעבענס ט אוי ט שױן אונז םי צ  ׳אי
ען און ײד ר ס ען מי ײנ  אין שםארק גענוג ז

ק ײ כאראקטער, און געדאנ ען ז  באגעגענ
ם ם עא פני ײ װי פני ען, ז שיינ  װעט ער
ט ב כיארגען. יענער קוםען ני ר אוי  מי

ען ט זיינ טג און בראװ ני ע ט ג ענ ג אי ע ט  אינ
ען צו ג טי ײ אז  געגענ־ די םון איבאען די ב

ײן מיר װעאען װארט, ט פאא ק  דער־ ני
ען ײנ ר ת די ג םט. דער פון ברכו קונ צו

 ארבי־יטער דער פון פראבאעם דאס
ט םרוי ײנ ן וױ טאג, צו ה י  דאס, זעה א
ע איז כ א ם ײ װ ט םון םראבאעם א :צ ײ ב ר  א
ײן םון אעבען. םון פראבאעם א און  א

ט ײ ט ז םעה  וועאכער אין םאבריק, די ש
םער די ײ ײדעא ארב אך א באױז איז מ  ׳ז

ײםער דער םון װ ט צ ײ ס ז א  װאו אעבעז, ד
 אפ־ קעמםפען דארןי זי םערזאן. א איז זי

װאכען ש צוהאאטען און צו ע א-ינ ענ  י
ת הר םון ײיאען װאס כחו ען אי אכ  באויז פ

אך א  יענע, אויםאעבען און ערציהען און ז
 פערזענ־ א צו אויױ איהר הויבעז װאס

ט. ױי ט איכי ע, די א כ א פ ײנ  אע־ קורצע א
ס ע בענ אפי אאז אט םי א טה ר אין ענ  דעם זי

צען אנ ײםער ג ט־ די אוז קאמפף ארב  ענ
אן. םון װיקאונג אצי איז ױני ) 'צ
ף דער אפפ ך װי דעם, נעגען ה רוף אי
 אין איז זאך״, ״א װערען צו ניט אום

 דעם םאר זעאבער זדעי הינזיכטען פיעאע
 שװעסםער, זײן םאר װי מאן, ארבײטס

 צוזא־ א איז מײדעא.ז^דאס ארבײםער די
 ײאס כחות אאע יענע םים פענשםויס

 א ארבײמער םון פאכעז ותגאען װאאםען
 ניד־ שםונדען, ארבײטס אאננע פאשין,

 באשעםםײ רעטאערע נים שכירות, ריגע
 די צושטענדע. סאגיטארי שאעכטןג גונג,

 אפצד צושטאנדען דיזע זומגן ארבײםער |
 אויסצו־ םענאיך וױים װי אדער שאפען,

 פאראיי־ םון חראםט דער דורך בעסערען,
חאמ געבים דעם אויזי אבער ניגונג.'

ה די קוםט. זײ ^י מ ע  שטיא־שוױי־ די א
 םיט׳ן אימער זיצען װאס די געגדיגע,

 זיך םאררױטאעז איז אײנגעבױגצן קאם
 — זײ אויױ הוק א טום באס דער װען

 װעט יענע מיט האאטען. ער װעט יענע
 ער ׳ןןועט װיא. ער װאס םאן הענען ער

 זײ וועאען — פרײזצן ?אענערע געבען
 םיע״ נאכקופען נים ער רועט נעםעז. דאך

 — אגריםענט םון פונקטען אנדערע אע
 דאך וועאען זײ שזױיגען. דאך זײ װעאעז

 באאעבאםים און םאראײםע װאס םאאגען
 נים זײ ער זאא וואס םאר הײנם הײסען,

האאטען?
 דער איז אײגענטאיך, דאס אט און

 באאעבאםים. די םון מאטיײ באהאאטענער
 םאדערוננ די ארויסנעשטעאט האבען זײ
:םארםעס דרײ אין דיסטשארדזשעס םון

1( n אײנצעא־ חנם פיז ססש*ררךשרר
 רע;״ תײנע אהן און צײםען אאע צו נעם
זיך. באקאאגען צו םע

 דעם םון דיסטשארדזשעס די )2
 דער תרך גתפען גאנצע און איינצעאנעם

 דער םח צוטײאוננ ניט־גאײבער םון בײטש
ארבײם.

נאנצען דעם םוץ דיםמשארדזש די )3
 פון — םארשטעהעז כדר וױ אדער שאפ

 קאאב דעם תרך נרופמן איז אײנצעאנע
 יאהר א אײנמאא אדער מאא צוױי םח

^ .עטושארדריסטש האאסײא
איז: דאם און אײנער, איו pצװע דער

תיאךגייסט דעם ̂םיז וחנרצז פטור צו אק י

 םאיכ־ אונטערגמנופעגע די םיז אח שאם
 האנםראאירען צו ארבײטער; די צו טעז
 םון בײטש דער פימ אײנצעאנעם דעם

 זא־ צו וואגעז נים זאא ער דיסטשארדזש
 באקאא־ אדער ױניאן דער צד װארט א געז
 רעכ־ רי איהם פון אװעהנעםען צו געז
 הונ־ םיט שרעליעז םון צוואננ דורכ׳{ מע

 דיכד א איז — קאפפאײנסטו ׳גער.
 די םון װעאכער אירגענד אין טשארדזש

יזאפ. דײן איכער פארמעס דרײ
 זעהר גוטער, א םיאײכט איז פאאן דער

 חשבוז חןר אבער אויסגעטראכט. חיטרע
 אאנג צו נעװארען. מןפאכם שאעכם איז

 באאעבא־ זײערע פאכער װײסט די קענען
 װאס אויף גום נאנץ װײסמז זײ טים.

 כאגעגענעז זיי ײעאען איז זײנעךםעהע זײ
פארדיענםםעז. זײערע אױט

 אויסנעתאיבעז האבען באאעבאטים די
 מא־ ײײסם די אדן מעטאדצ האםפסס די

 אויפרוױ. דעם אויםגעטפען האבען כער
ט  העאךיש זײ האבעז צוריק יאהר 9 פי

 איץ רושם א געפאכם האמח געסעמםפמ,
 זיי װעאען יעצט און וועאם, גאגצער דער
זעאבע. דאס טאן

 איהר זײט פאכער, װײםט מאא, ייײז
 אײער איז געװעז גערעכט אזוי ניט נאך

 בא־ אוץ פוטה מיט יעצט. װי קאמ&;«
 פאר זעצם רעכט אײער אין װאוסטזײן

 םון מקזימזענץ דער פאר האמפף אײער
ײניאז,  — זיעגען ורעם איהר ביז דער׳

איהר! מוזם זיעגען און

רעװא• די װײזט װאס שטריך א נאר I איז אײראפא, אין טענדענץ אוציאנערע 
 ר*ום ײאס בריסעא, אין סטרײק קאר דער

 טעג. עטאיכע פאר שטאדט די פאראאיזירם
 רע־ דער זיך םיהאט בעאגיען אין אפיאו

 םון ארבײטער די דראגג. װאאוציאנערער
 הא־ געקעפפםט, גוט האבען אאנד יענעם

 דיי* דער םון יאהר פיער געאיטען בעז
 ווען איצטער, אבער שקאאפערײ, טשער
 נאך זײ זײנען אריבער, שוין איז אאזןס

 העמםפען זײ צוםריעידען. גאנצען אין נים
 םאר שטיםרעכט אאגעפײנע םאר איצט

 נײצם וױיניג די םון און םרױען, »ון םענער
 זײער װענען באקוםען האבען םיר וואס

 פאױי װאאטען זײ וױ עס, שײנט סטרײק
 אוין. זאבען אנדערע נאך אאנגט

* * *
 םאר-* אונז צו האם טיעס שטיקעא א

 אין ציזאמענשטויסע װענע; באאנדזשעם
 סיזאן יעהראיכער רער ריקא. פארטא

 דעם סעאדער די פון ארונטערנעמעז פאר
 נעװעהנאיך. וױ אננעקופען, איז צוהער
 האבען; וואס ארבײטער צאהא די אבער

 גרעסעו/ געוועז איז חשאבס געדארפם
 I אוין« האבען װאס דזשאבס די װי

 א געװען איז רעזואכמט דערגעװארט
מז1װ אין צוזאסענשםוים, m צוױי א m

 געױאחמ הרג׳עט#גע זײנעז זאן
 סארװאוגו געװאחנן זײגען בען

)20 (יילומ .
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אווזאמו איחרע
און ענבלאנד

זעלדין. א. םון
. \ 1 ■ ־

True translation filed with the Postmaster at New York City, on Feb. f t> 
1918, as required by the Act of Congress, approved Oct. 6th, 1917, knaWft^ 
as the “Trading with the Enemy Act.

דע־ צײטונגם אאע םערהװירדמערװײזע געװא־ געשאםעז איז װאס צאגע, »די
ענג־ אין סטרײק־באװעגונג דער ם\\

 ציײ די אין םארזיכערט ווערט אח, |
 דער ערנסטע. אן זעוזר נפעשען,

 איבערגעגעבעז, װערט . יײמ־םיבער,
 גאנצען איבער׳ן כמעט זיר ו*רײט

 םאר־ זעוזר איז רעגירונג די און :ד
 אינדוס־ גרעסטע די בעצםאסט, |ארגט.5

 אינ־ איז איראאנד, אין שטאדט טוײעצע
 א םון קאנטראא דער אוגטער ינאנצען
 אן ארויס גיט װעאכע האםיטע, סטרײס

a אן ארגאניזירט האט און צײטונג אייגענע 
ע . עענ  שטאדט־בעאםטע רי פאאיצײ. אי

 גע־ זיך װיאענריג ניט וױאענריג חאבען
 קאםיטע סטרײק דער םאר צײגען םוזט

 בעאםאסט םון פאאיציײמייסטער דער איז
 יזאמי־ סטרײח דער םון ארדערם .נעוזםט

 אז געװארען, געמעאדעט איז עס טע.
 די אפשנײדען געהען סםרײקער וחגן

 האטעא, א םון באאײכטונג עאעקטרי^ע
 פאאיסאײט. עטאיכע מיט זײ םיט נעחען

 אם איאוסטרירט אאײן םאיזט דער אם
אאגע. די בעסטען

 די גאאזגא, איז בעאםאסט צו נעהסט
 דער סקאטאאנד, םון חויפנדשטאדט

 סטריילרבאוהד דער פון צענטער שטורם
 םארקרי־ האט דארט סטרײק דער גונג.

 אינדוסטריען גרעסטע די פון אײנע •עצט
 — ענגאאנד, גאנץ אין און שטארט, אין
 איז דארט אינדוסטריע. שיןי־בוי די

 צוזאםענשטױסונגען צו געקומען אאין
סטרײקער. די מיט רענירונג דער צוױשען

 אהין ארײננעשיקם האם דענירומ ^
 האצ־ װעאכע סאצדאטען, טויזענד *מנחן
 סטריײד עטאיכע ארדנונג. דארט סען

 געװא־ ארעסטירט דארט זײנען םיחרער
 םאאיצײ, רער מיט געשאעג א נאך חנז
 םארװאונדעטע דא זײנעץ עס װעצכען םח
 גע־ האט פאאיצײ די צדדים. ביידע םון

 נרא־ מיט אדער באטונען, םיט קעמפםט
ע  האבען סטרײהער די און שטע?ענס, ג

 אנ־ און ציגעא םאעשער, מיט נעהעםפםט
װאםען. אזקצכע דערע

 ענגאאנד םון טײאען איבריגע די אין
 אינזיטינירען, קױהאעךגרעבער, סםרײקען

 האאבער א אנדערע. און עאעסטרי^ענס
 ג;ב האבעז א־ײזענבאהךארבײטער סיאיאן

 זײע־ אויב אז אואטימאטום, אן מטעאט
 נאכגעגעבעז ניט װעאען םאדערונגען חו

װעאען םעברואר, טען9 דעם ביז װערען
 די נענעראא־סטרײק. א איז ארויס

 און סטרײחען אויך זיך קאײבען בעקער
וג אז. און װ., אז

 זי־ינען װאס םאקטען, רי זיילען דאס
 טעגאיכע די אין געװארען איבערגעגעבען

 רײדען םאקטען די צײטונגס־דעםעשען.
 אן, זיך זעהט זײ פון און אאײז זיך םאר

 אן איז אאגע די דאס נע^טרײ, דער אז
איבערטריבענער. קײן ניט איז ערנסטע,

פאחטװײגען זאך אײן װעגען אבער

 הויפט־ דער װענען איז דאס און םעיטען,
 אײענענדיג סטרײקער. די םון םארערומ

 צײטונג־/ טעגאיצע די איז באריכטען די
 םטריײדבא־ די אז םײנען, מען קען גען,

 גע־ דעם םרן רעזואטאט דער איז װעגונג
 ארבײטער צװ״טען סכסוך וועהנאיכען

 װײדזשעם, םאר באאעבאטים זײערע און
 דאס■ ארבײטם־באדינגונגעז. און ^טונדען

 אײנ־ מאגכע אין אמת אנדטר איז זײן קען
 ניט זיכער איז עס אבער םעאע, צעאנע

 כאראקטער דעם אנבאאאנגט װאס אמת
 אין גאנצע. א אאס באװעגונג דער םון

 איבעמעגעבען, װערט ׳םעאע םיעאע
 םון קײנע פאר ארבײטער די סטרײקעז

 פאדערונגען. אויבעךאויםנערעכענטע די
 איבערגע־ װערט םאראאננ, הויפט זײער

 דעם רעװאאוציאניזירען צו איז געבען,
 אי־ אויך װערט עס ױניאניזם. טרײד

 גע־ זײנען סטרײקער די אז בערגעגעבען,
 אנערקענ־ די מיט קאנםאיקט איז קומען

 זײ אײגענטאיך װאס ױניאךםיהרער. טע
געמעאדעט. ניט װערט װיאען

 מערקװירדיגער דער צו שאיםעא דעם
 רער אין אבער מיר געםינען עוײטײנונג

 גאנצער דער אין ♦טואדיג אז ידיעה,
^ רי זײנעז סטרײח*באװעגונג א  סטיױ ^

 דאם היץ־קעפ׳/ ״ױנגע די אדער ארדס׳/
 אנגעאענענ־ גאנצע די ׳טוין ערקאעהרט

 סכטוך דעם ̂טוין ערקאעהרט דאס ;הײט
 די און ױניאךםיהרער אאטע די צװייטען

ײע  עוקאערט דאס אה סטרײק־םיר»רער, נ
 האט רעגירונג עעאישע די װארום אויך־,

 דעם אין זיך מישען צו באשאאסען.ניט
 די באויז גענומעז זיך אויף איז סכסוך

ארדנונג. אויםצוהאאטען אויפנאבע
 אין סטרײק־באװעגונג איצטיגע די *

 די םון אײטונג דער אזגטער ענגאאנר
 בא־ א באויז ניט איז ״יטאפ־סטױארדס״,

 נאר ׳טטונדען, און װײדז^עט םאר װעגונג
 סיסטעם גאנצע די רעװאאוציאניזירען צו

 בא־ א איז דאם םראדו?ציאן. דער םון
 ארבײטער דעם פאר הריגען צו װעגונג

 די איבער. קאנטראא דעם ־ענדציעא אין
 מא־ איצטיגען דעם בײ אינדוסטריען.

 םאר קאמפח דער איז אוים, זעהט מענט,
 ״שאפ די םון אנערקענונג אםיציעאער דער

־ די אדער סטױארדס׳/ ט ס ו ד נ י  א
ע א ע י . ר ן ע ט ע װ א ס

 איז באוועגונג סטױארדס״ ״יטאפ די
 ענטװיקעאט זיך האט און אויסגעװאקסען

 דעד םון צײט דער אין ענגאאנד א'ז
 אויםגע- האט װאס םאחמה, די מאחמה.

 ארד־ עלוזיםטירענדע אאטע רי טרײסעאט
 אוים־ אויך האט םונדאמענט, צום ביז נונג

 טרײד־ ענגאי^טע אאטע די געטרײסעאט
 דער םון נויטען די צואיעב ױניאנס.
 ארבײטער־ ענגאי׳טע די זײנען מאחמה
ענטזאגען צו געצװאונגען געװען ױניאנס

!מענער די אג
אװערטשענקא. ארקאדי םון

1.
 ארײנגע־ האט מישקין אאטער דער

 טײפרײטע- זײן אפיס אין זיך צו דוםען
 פאק א איהר איבערגעגעבעז און נינא רין

גע־ איז נינא טײםרײטען. צו •אפירען
ען; ו  הויכער א מיט מײדעא םואינקע א ו

 געהאאטען .שוין האט זי װען ברוסט.
 איהר אאטער דער האט אװעקנעהן בײם

 די װעה נ*ט איהר ט.*ט עב צי וע^רעגט,
 מאשין דער אויף ארבײט זי װען ברוסט,

 פיגור די בא?וקט זשערנע דערבײ אח
מײדעא. םונ׳ם

 האט —.װעה, ניט טוט עס ניין, —
א ע נעענטםערט. *

ניט אײך איז זאנט, גוט. זעהר —
• • יןאאט?

? האאט זײן מיר זאא םאכגואם —v ן
 באוז- דינע אזא איהר טראנט אט —

 ארוים. הענד די אײך בײ זזןהט םען קע.
 האט האט! איהר הענד שעחנע ארא#מ

? מוםקואען וויחר
!צורוה הענד םײנע אאוט — !

p — ^ נ רי ע ײ  באויז... טינוט אײן ט
ס א טײע״ שטארק? אזוי זיך רײםטו וז

מיר !האנד םיין א• נאײך אאזט —

 אײנער, אומפ איהר, װאגט װי ! װעה טוט
!באגעהן מיר מיט זיך אזוי

 ארויסגע־ הענד זײנע פון זיך האט זי
 *ון שראנק צום צוגעאאםען און ריסען

 ארויס זי איז זאכען איהרע נעהמענדיג
 זיך זי האט גאס דער אויו* אפיס. םון

 זיך װעמען צו טראכטענדיג אפגעשטעאט
 אומפ. אאטען דעם אנצואערנען װענדען צו
 אד־ אן צו געהן צו באשאאסען האט זי

װאקאט.
2.

 אדווא- דער האט זי, אויסהערענדיג
:באסעוײוט קאט

דער״ ;:ון !איז דאס אוםפ ס׳ארא —
אאטער. אזא צו

 נאך פארשיקען ניט איהם מען קען —
נינא. געפרעגט האט — סיביר?
 עפעס אבער ניט. סיביר נאך —

 איהר האט מען. קען איהם מיט טאז
 פארגװאא־ דער פון שפורען אדער עדות
? טונג

גע־ באגאנגען איז ער !געװיס —
 ער :םארברעכען שרעקאיך א מיר גען

 האנד. דער םאר אנגעכאפט מיך האט
סימן. א םאראן איז מסתמא
 אויס טוט גוט, אזױ זײט װײזט. —
באוזקע. אײער

 קיין גיט דאך זײט איהר אבער —
!דאקטאר

 זיך טרעםען אםט אײנם. אאץ —
 אדװא־ אן םון םונסציאנען די צוזאמען

דאקטאר. א מיט קאט

T t א «ן p• ײ און יריוױאעניעס  חא־י ו
 זייערע אין ארײננעהםען געםוזם מנן

 זײנען וואם עאעםענטען, אזעאכע רײהען
 ארגאנײ דער אויסער געשטאנען םריהער
 םאר־ צו כדי ארבײטערשאםט. זירםער

 ענג־ די הא^ען פראדוקציאז, די גרעסערען
 אײנצוםיהרעז עראויבט ארבײטער אישע
 און מאשינען, ארבײט־שפארענדע נײע,
 א םאר געמאכט סעגאיך איי,ך האט דאס

 ארײנצױ ארבײטער ניט־געאערענםע סך
 װעא־ אין אינדוסטריען, אזעאכע אין הוםען

 ארבײטען געקענט האבען םריהער כע
 ארײג- דאס ארבײטער. געאערענטע באויז

 ארבײטער ניכדגעאערענטע די םון קומען
 גע־ אזוי די אין צאהא גרויסער א איז

 אפ־ האט אינדוסטריען ״סקיאד״ רוםענע
 געאע־ די פון יואנטראא דעם געשװאכט

 אינדוסטריען די איבער ארבײםער רענטע
 געװארען שװאכער אויך איז דערמיט און
 נײע די ױניאנס. טרײד די פון מאכט די

 דער אין ארײן זײנען װאס עאעמענטען,
 באײבען. דארט װעאען אינדוסטריע,

 בע־ די פון באזײטיגט פריהער זײענדיג
 פראפעסיעס ־־ ארבייטער סער־באצאהאטע

 צו געפאהר אין איצט שטעהענדיג און
 פאאץ נײ־ערװארבענעם זײער םאראירען

 נאטיר־ זײ זײנען אינדוסטריע, דער אין
 ענט־ מעהר און רעװאאוציאנער מעהר איך

 דעריבער איז עס קעמפםען. צו שאאסען
 םאר־ זיך האבען זײ װאס נאטיראיך גאנץ

 עאעמענטען ראדיקאאערע די מיט אײניגט
 באװע־ ױניאן טרײד ענגאישער דער אין
 ארויס־ איז םאראײניגונג דער םון און גוננ

 באװע־ סטױארדס״ ״שאפ די געװאקסען
גונג.

 מיט װערען סטױארדם״ ״שאפ די
 סא־ אינדוסטריעאע די אנגערוםען רעכט

 צו עהנאיך זעהר זײנען זײ און װעטען
סאװעטען. רוסישע די

 סטיױ ״שאפ די פון ארגאניזאציע די
 אפטײאוננ יעדע פאאגט^ װי איז ארדס״

 ״שאפ איהר ערװעהאט פאבריק א אין
 א טשערמאן. שאפ אדער סטױארד״

 אםטיײ סך א געװעהנאיך האט םאבריק
 פארשטעהער ערװעהאטע די און אונגעז

 א זיך מיט ביאדען אםטײאונג יעדער םון
 די. םארטרעט װאס קאמיטע״, ״סטױארד
 די פאבריק. גאנצער דער פון ארבײטער

 םאר־ רער מיט *פארהאנדעאט קאמיטע
 קע־ װאס סכסוכים אאע װענען װאאטונג

 אר־ די און איהר צװישען םארקומען נען
נײטער.

זעא־ דער םון פאבריסען אאע װידער,
 פארטרעטער וועהאען אינרוםטריע בער

 ארבײ־ די םארטרע^ װאס לואטיטע א צו
 און אינדוסטריע, גאנצער דער אין טער
 אינ־ אז געשאםען װערט אוםז אזא אויף

 די םאיטרעט װאם סאװעט דוסטריעאער
 דער םונקט גאנצע, א אאם אינדוםטריע

 ױניאנס, טרײד אאטע די םון נענענזאץ
 אײנצעא־ באויז םארטראטען האבען װאס

 די אינדוסטריע. דער אין טרײדס נע
 אויף האט באװעגוננ ״D^»pbD ״שאם

 שטרעבען דעם פארװירקאיכט אוםן אזא
 סינדי־ אדער אינדוםטריעאניקעס, די םון

 ע ס י ו ר ג אײן שאםען צו קאאיסטען
ז• א י נ ױ

 סטױארד״- ״שאם די האט איצט ביז
אא- דער מיט בשאום געאעבט באװעגונג

 אנגעהויבען םארשעהמט האט נינא
 אדװאקאט דער יאקעא. דאס אויסצוטאן

 איהר באטראכטען צו אנגעהויבען האט
האנד.

אדװא־ דער האט — דאס, און —
 פינ־ זײנע מיט טאפענדיג געזאגט, האט
 דאכט איז ־־־ ארעם. איהר אוגטער גער
^ ? יא ברוסט. די זיך

 אויסגע־ נינא האט —־ אומפ! —
 אנ־ גיך אויף זיך אנגעהויבען און שריען

צוטאן.
 האט גאס דער אויח ארויסאויפענדיג

 צו :איז זי נאר ס׳ארא געטראכט, נינא
 אדװאסאט, אן צו געגאגגען זי איז װאס
 צו געגאנגען ניט גאײך זי איז װאס פאר

־ דאקטאר? א

 אאטער אן געװען איז דאקםאר דער
 א גענומעז האט ער און מאן סאאידער

 האם און אאנע איהר אין אנטײא טיםען
 אדװא־ דעם באאעבאס, איהר געשאאטען

 םיגור םואע איהר באטראכטענדיג האט.
:איהר נעזאגט ער האט

אויס. זיך טוט —
 יאנקעא דאס אויסגעטאן זיך האט זי

האנד. איהר איהם נעװיזען און
ט ביטע, — ס זיך טו גאנצען. אין אוי
 נינא איז ־— װאס? צו אבער —

 באױז םיך האט ער — 'געײארען. רויט
ט אפ ^ג האנד. דער םאר אנ

 מע- אײך דארוי איך װײא דערםאר —
באטראכטען. דיציגיש

 די סיםמם• טוףידײוניאניסמימר םעד
 חאי יוניאנס טרײד די &ון מימגאיעדער

ר זײערע צו ״דױס״ געצאהאט בען תו  א
 געװאחמ געשאםעז איז עס און ניזאציעס

 םארםחד םון סיסטעם םאםעאטע מין א
 א צו געהומען איז איצם טערשאםט.
 סטױארדם״ ״שאפ די צוױשען קאנםאיסט

 אינדוסטריע• די ױניאנס. אאטע די און
 די פארװארםען האבען סאװעטען אע

 אײ ױניאן טרײד די װאם אפםאכונגען
 באאעגא־ די מיט געמאכט האבען דערם

 אנדערע ארויסגעשטעאט האבען און טים
מ דעם אין פאדערונגעץ. רי ^יני  אינז

 סטױארדם׳/ ״שאפ די םאדערען טרײד
 די םון םארטרעטער דירעקטע די אדער

 ארבײטכד שטונדיגע 40 א ארבײטער,
 אויט שטונדיגע, 47 די אנשטאט וואך,
אידערס. ױניאן אאטע די םון אםמאך דעם

 וײ םיז סאװעט אינרוסטריעאער דער
 ־36 א פאדערט ארבײטער אײזענבאהן

 אר־ טאג פאר װאך ארבײטם שטונריגע
 םאר װאך שטונדיגע 34 א און בײטער

 48 די אניטטאט ארבײטער, נאכט די
 בא־ איז װאס װאך, ארבײטם שטונדיגע

 אידערם ױניאן די פון געװארען שטימט
באאעבאטים. די מיט אפמאך זײער אין׳

 דער װעגען כאראקטעריסטישע דאס
 װאס איז באװעגונג סטרײק איצטיגער

 םאר אנגעםיהךט װערט קאמפף הויפט דער
 בא־ די אנערקענונג. פון םרינציפ דעם

 אנערקענען צו זיך ענטזאגען אעבאםים
 בעםאא־ די אאס סטױארדם״ ״שאם די

 און פארטרעטער ארבײטער מעכטיגטע
 די םארהאנדאען. ניט זײ מיט ײיאען

 דיזעאבע אנגעגומען אויך וזאט רעגירונג
שטעאונג.

 אז צײט דער פון צײכען א איז עס
 הא־ געםאהר נײע די באקעמםפען צו כדי
 רענירונג די און באאעבאטים די זיך בען

 אאםע די פון זײט דער אויף געשטעאם
אידער. ױניאן

סכױד ״שאפ די אנבאאאנגט װאס
 זאאען זײ אז אן, ניט זיך זעהט ארדס״

 אאנעטײ־ אן אױסגעאױבײט האבען שוין
 אינרוסטריע־ יעדער נאר פאדערונג, נע

אײגענע. זײנע האט סאװעט אער
 אר־ אײזענבאהן די פון סאװעט דער
 אױבענדערמאנ־ דער אונטער האט בײטער

 גרע־ א נאר שטונדען םון םאדערונג טער
 דאם און פאדערונג װיכטיגערע איז סערע

 די אין םארטרעטערשאםט גאײכע — איז
 א אדער םארװאאטונגען, אײזענבאהן

 דער אין באאעבאטים די מיט דעה גאײכע
אײזענבאהנען. די פון פארװאאטונג

 א אריוי סאװעטען שאטאעגדער די
 ארויס־ האבען גאאזגא אין קאנםערענץ

 רעגיערונג די אז םאדערונג א געשטעאט
 אכט־ דעם אײנםיהרען געזעצאיך זאא

 םא־ די װאס טאג. ארבײטם שטונדיגען
 םאװעט בעאםאםטער דעם פון דערוננען

באקאנט. ניט גאר איז זײנעץ
 אז קענטיג, אבער איז סמנים אאע םון

 באװעגונג סטרייק סטױארדם״ ״שאפ די
 באװאוסטזײ — שטרעבט ענגאאנד אין
 באװאוסטזיניג, האאב אדער ניג,
 דעם קריגען זאאען ארבײטער די אז —

 אדער אינדוסטריע, דער איבער האנטראא
 די מיט דעה גאייכער א צו וועניגסטענס,
אינדוסטריע. דער םון באאעבאטים

 ניט אז אזוינס, געשעהן איז דא אבער
 גאנצען אין אםיאו נאר מעדיציניש, נאר

 געקענט ניט דאקטאר דער האט טראכטען
 האט נינא װײא צײט, אענגערער א פאר

 צױ און פנים אין געטאן זעץ א איהם
פענסנע. זײן איהם אויף בראכען
זײ־ מענער די אומפען ס׳ארא אך, —

 איויס־ געמורמעאט נינא האט — !נען
דאקטאר; םון אויםענדיג

 אין געזעםען נינא איז אװענד איז
 איז איהר געװײנט. און צימער איהר

 מענ־ א געזוכט האט זי און שװער געװען
 אויס- הענען זאא זי װעמען םאר שע\

 איז זי הארץ. שװעו; איהר דערצעהאען
 בא־ א שכן, איהר צו אריבערגעגאנגען

 נאטור-װיסענשאפנד םון סטודענט האנםען
^ פאעגט װאס םאקואטעט, איכעז ענ ט  ש
ביכער. איבער זיצען

 בא- םרײד מיט זי האט סטודענט דער
 םיט טעע םארנעאעגט איהר און נעגענם

װאורשט.
באאײדיגט, הײנט מען האט םיך —

זיד. אװעקזעצענדינ געזאנט גינא האט —
װער? —
 K דװ*?אט,8 «ז באלעב^, דער —

 ט8אננעכא םיד האט איינער דאקםאר.
 האבעז איבעריגע די און האנד דער םאר
געטשעפעט. גאאם זיך

 נע־ ענט1סטו דער האט — אזױ, —
 אין דאס — וױיטער״ אעזענדיג ענטפערם

גוט. ניט
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מעהרינג פראנץ
לוריע. אםתר דר. םון י

True translation filed with the Postm aster at New York City, on Feb. 7, 
1919, as required by the Act of Congress, apprroved Oct. 6th, 1917, known 
as the “Trading with the Enemy Act.**

 םאר־ א װידער נעקראאאג, א װידער
 סאציא־ א געשםארבען ײידער־איז אוםט,

 דאם האט װידער און םיהרער, איםטישער
 אבער מאא דעם דײםשאאנד. אין יאסירט

 אבװאהא טראגיש, אזוי נים טוים דער איז
 םראנץ נרוים. אזוי איז םאראוסט דער

 םון עאטער איז נעשטארבעז איז מעהרינג
 האט ער *-<ןראנרןר,ײט. םון יאהר, 72

 װיאהעאם םיט דור אײן צו באאאנגט
 אנדע־ און זינגער בעבעא, איעבהנעכט,

 איז רײהען סאציאאיסטישע די אין חנ.
 םון שפעטער ארײננעטראטען אבער ער

ײ. ז
 םע־ םון םאן א געװען איז מעהרינג

 איז טאאאנט שרײבער זײן אין #דער
 זײנע אאע קראפט. גאנצע זײן געאעגען

 אין האנצענטרירט ער האט םעהיגקײטען
 א געװען איז םעהרינג םעדער. דער

 א גאטור, טיעםע ,טעמפעראמענטפואע,
 האמח דעם העמפםער. ילײדענשאםטאיכער

 ימעה־ םעדער. דער מים געםיהרט ער וזאם
 טעא־ א אהאדעמיסער, אן געוחנן איז דינג

 און װיםענשאםטס־פארשער א רעטיקער,
 ער פאעגט ארבײט די אויך גריבאער.

 איז מעהרינג פעדעה דער מיט םיהרען
 חיסטאריקער. אײדענשאםטאיכער א געווען

 זיך ער פאעגט םײער און איעבע םיט
 םארשונגען, געשיכטאיכע די אין ארײנטאן

 אויםאעבען, ער םאעגט םארגאנגענהײט די
 אײנ־ ער םאעגט כוכשםאבע! טויטע די אין

 האט ער נשםה. און גײסט שפריצען
 דײטשער רער םון נעשיכטע די באשאםען

 א — פארםײ, דעםאחראטישער סאציאא
םון חאט פעדער זײן םײסטערווערס.

 אין פערזאן באאיעבטעםטע די איז טורנ,
 האם וועאבער הײנע, אםיאו דײטשאאנד.

 געשאנע־ ניט קײנעם צינגעאע זײן םיט
ױך געטשעםעט. *יהם_ניט האט װעט, * 

 געאכטעט און געהאט איעב האט מעהריננ
 גע־ גיט איהם האט דאם אעסינג׳ען.

 הרי־ דײטשע די אז. װײזען, צו שטערט
 ריכטיג. ניט איהם םארשטעהען טיהער

 בכאא קונסט די און בפרט איטעלאטור די
 אויםםערקזאם־ מעהריגג׳ם געצױגען האט

^ אינטערעסירענדיג קײט. ט זי  דער מי
 םרא־ די באשעםטיגט איהם האט ?ונסט,

 בא־ םראאעטאריאט דער האט װאס :גע
 דער אין געביט? דיעזען אויף שאםען
 א אנגעםיהרט ער האט צײט״ ״נײער

 םרא־ דיזער װעגען פאאעמײן גײםטרײכע
גע.

 א-בור־ םון זוהן א געװען איז מעהרינג
 ער האט ערציהונג אן םאמיאיע. זשואזער

 אן׳ ביאדוננ א בורזשואזע, א געסראגען
 טעמפעראמענטםואער, דער אקאדעםישע.

 געװען ניט איז מעהריגג הײס־באוטיגער
 ער אעבען. אאטעגאיכ/גן םיט׳ן צוםריעדען

 האט עס אידעאאיםט. אן געװען איז
 איז ער ביז צייט, גענוג אםגענוםען אבער

 סאציאא־ דער םון מיטנאיעד א געװארען
 עצטער אין פארטײ. דעמאקראטישער

 ער איז יאהר צװאנציג און עטאיכע םון
 בימער־ דער ם;ן םיטגאיעד א געװארען

 דיעזע פארטײ, דעמאמראטישעד איכער
 גע־ איז יאלןאבי םיחדער וועסזנס פאדםײ,

 מיט־ איהרע ראדיקאא. געווען איז װען,
ט סיםפאטיזירט האבעז גאיעדער  די םי

 גע־ זײנעז און אידעען םאציאאיסטישע
גײסטי־ און פערזענאיכען אין שטאנען

דעד םון םידזרער די םיט םארהעהד געז ^ שמיסאאר fjfp אונ אן פעןא^גע פראטאקאאען און- m ס ג»ירק*סר ° w|
 םעדער זײן צואיעב ווערס. שטערבאיך

 צד םיגור. באהאנטע א געװארען ער איז
 איעב איחם מען חאט םעדער זײן איעב

 םעדער זײן םאר געהאטט. און געהאט
םײנד. זײנע נעציטערט האבעז

 דיײ דער איז נעבאחנן איז מעהרינג
 שעוד די פאמעךאניעז. פראװינץ, טשער

 גרויסע םרן חײמאט די איז געגענד נע
 די נאציאנאאיםטען. און פאעטען דײטשע
 זײן געבציבען מעהרינגען םאר איז פאעזי^ע

 ציעבצינגס־באשעםטײ זײז צעבען נאנץ
 דער געװען אײגענטציך איז ער גונג.

 האט װעצכער טעארעטיהער, יעניגער
 אוים׳ן ציטעראטור די אװעהגעשטעצט
 ער־ האט ער באדען. מארססיםטישעז

 אין שטרעמונגען ציטערארישע די האערט
 עסאנאםיש־פא־ דער םיט צוזאמענהאנג

 .אנ־ האט ער צאנד. אין צאגע ציטישער
 דיעזען אױוי טעטיגסײט זײן געםאנגען

 צעסינגען. װעגעז ארטיקעצ אן מיט געביט
דראמא־ דײטשער גרויםער דער צעסינג,

 די פארטײ. סאציאצדעסאהראטישער
 דע־ בימערציכער דער םון םיטגציעדער
 אידעאציסטען, נעװען זײנען םאסראטיע
 במבעצ םענשען. געביצדעטע גײםטרײכע

 מיט םיםפאטיוירם חאבען ציעבהנעכט און
 מיט טרעפעז זיך םאעגעז און הרײז דיזען

 דיזער םון מיטגציעדער באדײטענדע די
 פאעגען מנהג דײטשען צויט׳ן םארטײ.

 א בײ רעסטאראן א אין טרעםען זיך זײ
 םארמױ םאעגעז ביער בײם ביער. גאאז
 ניט און דעבאטען, היציגסטע די מען
 ארױסמד. אז פאסירען, םאעגט מאצ אײן

 קאםםא־ די האט חןסטאראן, םון הענדיג
 דעבא־ צו אנגעהויבען נײס א איבער ניע

 איז ארײנגעהן דאן םאעגט מען טירען.
 םארטזעצען און רעסטאראן צװײטען א
 א אדער װײן גאעזעא א בײ ארבײט די

 זיך םאעגען דעבאטעז די ביער. קוםצ
 דער םריהמארגען.' ביז - ציהען אפט
 זעצ־ דער אין ארײנטרונהען םאעגט עוצם
 קנאפער א געװען איז בעבעא צײט. בער

העגען םאעגט ציעבקנעכט טרינהער,

 װעה. אזוי־ טוט האנד די אך, —
 בא־ זי װעאען אויך איהר װעט מסתםא

קוקעז.
 םטודענט דער האט — ? װאס צו —

טעע. ^רינקט —־ גגענטפערט.
 אצץ נינא האט טעע, דעם טרינקענדיג

:געזיפצט
 וױים, איך !װעה טוט עס װי אוי, —

 גע־ אײך אנדערמ, די װי ניט זײט איהר
 קוח א איהר װאאט אםשר אץ־. טרוי

? טאן צו װאס םיר געזאגט און געטאן
 P'P ניט דאך בין איך ? װאס צו —

מעדיהער.
 נע־ נינא האט ~ םארט, באקוהט —

 האט זי און אײנגעשםאגט ענטםערט
באוזהע. איהר אויסגעטאן

 םטױ דער האט — סיניאה, א יא, —
 זיך גענומען װײטער און נעזאגט דעגט

אעזען. צום
 דער מיט זיצען געבצזבען איז נינא

םצײצע. נאהעטער
םארקיהצעז. נאך זיך וועט איהר —

אן. בעםער זיך טוט
 נינא האט שװײגען אענגעחנן א נאד

 נעווענדם זיך שטיםע ציטערנדיגער א מיט
םטודענט: צום ידער1ו

 שני• א אויך םיר האט צום•־ דער —
אן ט  און — ? אײך װײזען <זני די אין ^

 האט ענטםער, שײן אױױ װארטענדינ ©0
 הצײד. איחר אויפצוהויבען אנגעהויבען וי
איבערגע־ איהר האט םטודענט דער ״י

 װעט איהר !נינאטשהא װאם, צו
 זאקען די אויך אויסטאן זיך דארםען דאך
 דערצו פארהיהצען. זיך קענט איהר און

 מעדיצין. אין ניט גאר איך פארשטעה
 סטו״ דער און — טעע. בעסער טרינקט

 אין םארטיעםט ־װייטער זיך האט דענט
אעזעץ. זײן

ך האט זיפץ טיםען א מיט  נינא ד
 געהד און ארט איהר םון אויםגעהויבען

סטודענט. מיט׳ן זיך גענט
דיג םענ ^ רי  האט ציםער, איהר איז צו

 און בעטעצ איהר אויױ געזעצט נינא זיך
 זי האט קאפ, איהר ארונטערצאזענדיג

ארויסגערעדט: טרויעריג
זײ־ מענער די צומםען ס׳ארא א, —

 צװי־ איז ריכטיגער אײן הײן אםיצו !נען
םאראן! נים זײ שען

ן.16זא nr יף1י םײגם
 האבען דעמאקראטעז כיממרציכע די

 צױ די״ צײטשריםט א ארויסגעגעבען
 דער געװען איז וױיס גוידא תונםמ״

 װע־ צײטשריפט. דיזער םון רעדאקםאר
 אויסגע־ םעהריגג זיך* האט וױיס׳ען גען

 ״נײער דער םון בצעטער די אויף דריקט
 בעסטע די צו באצאנגט ״ער אז צײט*,

 יאהרהונדערט.״ .טעז19 םיז םטיציסטען
 אײ אן םעהרינג׳עז םאר געװעז איז װײם
 האט איהם םון זשורנאציסטיה, אין דעאצ

 האט צעהרער דער געצערענט. זיך ער
 איהם האט שיצער דער אז ,געםונען, אבער

 ענט־ זײן פצענט װײם איבערגעשטיטגן.
ט ^ורטי^ען, םעהרינג׳ס םון צינהט  np ני
 גע־ ניט איז ער װאס דעם אויף קענדיג

 םרינצי־ אײנםארשטאנען איהם מיט ירעז
 װאכענ־ די און צוקונםט״. ״די פיעא.

ענ׳/ צײטשדיםט ט צאנג האבען ״וו  ־py ני
ען זיסטירט. אנ ארג ^  געװען זײנען דיז

 ראדי?אצסטע די םון סטיצ, פײנעם םון
 געווען אױ? דעם חוץ זײנען און אידעען,

 צד• די״ איז יי1א . ?אםפםס־ארגאנען.
 פרא־ א םיט ארױסגעטראטען קונםט״

 ארעסט, בעבעצ־איעבקנעכטס געגען טעסט
 הוגדערט באגצײט האבען םראטעסט דעם

 געװען איז מעהרינג אונטערשריםטען.
 האט דאן אונטערגעשריבענע. די צװישען

 און צוקונםט״ ״די םארםאכט רעגירונג די
א איז םעהריננ װעג׳/ ״דעם װען׳ ^  ג

 *יםשריםטען. דיעזע פון םיטארבײטער
 גע־ ער האם pזשורנאאיסטי םון וױ אזוי

 שריײ געמוזם ער האט צעמנן, א מאכט
 אמאן. ראדי?אצען װעניגער א אין בעז
 ?ארעס־ בערצינער דער געווארען איז ער

 צײ־ םראנ?םורטער״ דער יםון פאנדענט
 זײן געענדערט ניט האט מעהרינג טוננ״

 געביטען בצוייז האט ער װעצאאנשזיאונג,
 א נעהאט האט דאס און צײטשריםם, די

 און צו?ונםט״ *די באדיייטונג. גרויסע
 ?צײנעם א געהאט חאבען ״וועג״ דער

 גע־ און ■ראגרעסײוסטע די צעזער, •?רײז
ציי־ ורטערDpראנD ביצדעטסטע.

 טיעםערען םיעצ א געחאט האט טוגג״
ן מעחריגג׳ס ?רײז. ^ י ט ר  מען חאט א
 צוציעב םטיצ, זײן צוציעב כעצעזען אבער

 גײסט. זײן צוציעב טעםפעראמענט, זײן
 געווען ארטי?צען די זײנעז דעם צוציעב

 אר־ די?ע טיטעצ. פראפאנאנדא גוטער א
 סאציא־ די געזוכט אוין האבען טי?צען

 גע־ םצעגען זײ וױיצ פיחרער, ציםטישע
 ?וצטוחד םון ביאד גרויסאדטיגעס א בען
 אין צעבען סאציאצ״פאציטישען און אען

 טרעט שפעטער צײט א אין בערצין.
 און. צײטוננ, דער םיז ארויס מעהרינג

 סאציאצדע־ דער םון םיטגאיעד א װערט
• פארטײ. מאחראטישער

 שטימונגס א געװען איז מעהרינג
 היץ־?אם. א נאטור, העםטיגע א מענש,

 םון באגײסטערט װערען שנעא םאעגט ער
 אביןיה־ אםט אויך אבער םאעגט זאך, א

 בא־ אין פאסירט אויך האט דאס אען.
 םאר־ סאציאאדעמאקראטישער דער צו צוג

 אאנגע א איז און ארוים, טרעט ער טײ.
 א ער װערט דאן געגנער. איהר צײט

 ^םאאקםצײטונג.״ דער םון מיטארבײטער
 ארוים טרעט ער כיז אאנג, דא ארבײט ער

 באוואוסטע א אינצידענט. אן צואיעב
 גע׳םשםט, װערט אסטריסע בערצינער
 םאר עםענטציך ארויס טרעט מעהרינג

 דרא־ באװאוסטער דער צינדאו, איהר.
 אאמעכ־■ דער געװען דאן איז מאטורג,

 אה־ דער געגען געװען איז ער טינער.
 מעהרינג מוז איהם צוציעב ־אוך טריסע,

״״םאא?סצײטונג. םון ארױםטרעטען
 נא־ העםטיגע א געװען איז מעהרינג

 ארוים־ איז ער עהראיכע. אן טור,־אבער
 םאציאצדעםאקראטי־ דער פון געטראטען

 איהר, געגען געשריבעז האט פארטײ, שער
 געמײנט. האט ער װאס אבער, געשריבען

 געשיכטע זײן באארבײט חאט ער ווען
 םאר־ םאציאצדעמאפראטישער דער םון
 אונ־ געװאצט איהם רעגירונג די האט טײ

 םאםירונ־ אײניגע זאצ ער אז טערהויםעז,
 ניט געװאאט. האט זי װי באצײכטען, גען

 אונ־ גע?ענט מען האט אבער מעוזריגג׳ן
םער?ויםעז.

■%‘-V ־•׳
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» ^ ענ ם ף מ .«ר*נרע<_ זײנע ו . . 
- . די אין אתיםזאנעז ער מלענט דעעז

 נעארב האט ער וועלכע אין ׳!וריםטען,
 נןוך חאם ■ארטײ םאציאליםטישע די

 ציימשריםכ ■עריאדישע איהרע נעחאט
ם דאם חאט חנניערתג די ײייל  יעןצ ני

 אבער יאהרעז נײנצינםגזע די אין לויבט.
 ■עריא־ ארויםנעכען געקענט יא םען האט

 I דאן חאם מעהרינג צייטשריםםען. דישע
 סאאיאליםםי* דער אין בלויז אז נעזעחן,

 *אנץ חנײס קענען ער וועט «רעםע שער
 ואגען קענינן ער וועם דארם בלויז ,פרײ,
 וײדער ײערט ער און אםת, ר״נעם דעם

 !־•אד• די .אארטײ. דער םח טיטגליעד א
 | זשור־ אזןלכע אז נעזעתן, האט װידער םײ

 און וועני^ זי חאט מעהריננ װי נאליםטען
 רעדאט* צו איינעלאנרעז איחם האט זי

 r םאליאז־צײטוע״, .ליייצינןןיר די םירען
 סא• אנגעזעהענםםין די צו נעהערם וועצכע

מ ציאליסטישע צי ד צײטוננען. טענ מו  כ
 ״אפררצ רער צײט א נעווען אויר איז ריננ
^ און ציים״ ״נייער דער פון טאר ד מ  מו

מ רי םון אײנער יאחרען דצינע  י נאוממקסנ
 דעם האכד,םון רעכטע די ם־טארבײטער,

 ייד וזאט ארםיסצע[ זיינע װענען ארנאן.
p פארםיי א אויף או־סנעדריקם בעבעצ ip j 

 געחע־ ארט־קצען םעהריננ׳ס פרן ״םיעצע
 דײטשע• דער םון «ערל די צו רען

זשורנאליםטיין.

-

 גאנצעס ז*ין געבציבען איז מעחרינג
 שטימונגס• א נאטור, העםטיגע א צעבען
 דער םון רעדא?ציע דער םיט םענש.
ײט״ ״נײער ט זיך ער חאט צ  גע?ענט ני

 דעסגך םין. האט צעצטע די אײנצעבען.
 י געשאצ© ניט דעם צואיעב איהם ררעגעז

 I צורי# יאחר צװײ םיט פונ?ט וועניגער.
I זײז נעםײערט רעדא?ציע די חאט t  •TO

געבורטסטאג. יאהריגען
גצױן ניט געײען םעהריננ איז העםטיג

■
*

u כאראקטער אין p יי ארבייס, אןן אויך 
i« אזוי געוחנז ער איז דעם צוציעב און  m 
 f. משאפמן עי האט דעם צוציעב טױו,pדו

 סי« ׳ ?וואנטיטאװ, סײ ־— םיעצ אזױ
i ־ ־ ?װאציטאטױג f e

 טאצאנםםוצסטע די םעחיגסטע, די
חד א איז אײעה געהעז זײ אװעפ. חען  ג

 ר 1םמ?מ אן imoip עס װי צאהצ, םערער
 *|n# אז האםע^ וױצען סיר טאצאנטען.

 w. געניי• א איז ?ומען וועצען ?רעםטען שע
?־ ' צאהצ. גענדער

באגױםונג• א
רעדא?טאר: װערטער
 ׳ איבעראײצטמר ?ײז ניט בין איך

 פון צזרי?געהאצטען מיך חאב און מענש
 םיר האב איך װאך. אעצטע שרײבען צו

 ײאד א נאר װארטען אאמיר :געטראכט
ך א םאר דאס איז װאם זעהן און צײט  םי

 וױיצ ״גערעכטיגסײט״. די באשעםעניש,
די איבעראעזענדיג זאגענדיג, אמת דעם

״גאײכ- און םאסט״ ״נײע נוםערן אמצטע
 םוזען זײ אז דערזעהענדיג, און הײט״

 ״גערעכטיג• דער פצאץ זײער אפטרעטען
ײט׳/  בײם םארשועטשט פשוט מיר ה*ט ?

 עפעס, מען זאגט װי םארט, הארצען.
 אזױ שױן און צוזאמען, יאהרען םיעצ אזוי

 אײגענעפ אן םיט װי געײעז צוגעוואוינט
 אויסגעדוכט, זיך חאט עם און םענשען,

 און זײן אײביג שוין דאס װעט אזוי אז
 סיט זײן. ניט גאר שויז העז בעסערס אז
 איז *גערעכט״גח״ט״ די דיר, נא מאא א

 פאר װאם :זיך בײ האעהר איר דא!
 או זײן, שוין דאס קען גערעכטיג?ײט א

 און ניט, דיר ניט, מיר צומנוזן, ?ומט עס
 ארבײטער־צײטינגען צװײ אײן שציננ©

 נע• איך האב דערםאר אט ? םאצ א מיט
מד די אנצוזידאען גוט pחש א םיהאט  ״

רעכטיגקײט״

לאסאלם אונזערע פון סעסרמסערע אלע צו
 צו בעיד אונז ^יקט צײםונג, דיי נים ערהאלט מעמבער א װען

 ערחאלמען האמ איחר וואס סליפם, םםעציעלע דיי אױף אדרעם זײן
דעפארטמענט. רעקארד אונזער פון

ר ח י מ א ז ו ר מ ע ב ך א י ו ן א ע ב ע ג נ ן א י ל גע־ ז
ד ן ע ם ל א ם ע ע.נ ז ע ו ו  צו כדי נױטיג, איז דאם ם. ע ר א

 קאנט־ בעסערען א חאבען צו אום ארן ארבײט אומזיםםע םארםײדען
ליםט. מיילליגג אונזער איבעד ראל

.אכמונגםםאל,
, ם א ו ל ע ן א ם ר ע ב י מענעדזשער. ל

 פאר.נומעס די איבערצעזענדיג אבער
 דער םיר בײ איז ״גערעכטיג?ײט״,

 שוץ בענ? איך און אװע?. כעם גאנצעה
 - צייטונ״ דערמאנטע יענע נאך מעהר ניט
 אויןי אונגעדואד םיט שוין װארט און גען

נערעכטיג?ײט׳׳.״ גומער יעדען
 איף ויעצ רעדא?טאר, םרײנד אײך,

 איחר געבען. ניט פאמפציםענםען ?ײן
ױנ יאהר, נע?סטען jymp דאס וועט  ׳ א
 | ^געחנפ• -דער נאר זײן, װערט װעם איהר

 םאד•־* אין ערםאצנ װינש מינ?ײט״
 םעפר אינםערנעשאנאצ גאנצע די אײניגען
 ,׳£ א וױ שטארפ באנד, אײן אין בערשיזם
■־ םעאז.״

 M ״ג*י נאכמנן דער מיר איז םון׳אנםאננ
ט ״רעכטמ?ײם mm געומנ!, נעםמצען ני

%
f :

W

m גאר רעש׳דיג. צו אױ עם

fX’ M,

>, שױן צ טיט זײן עם זאצ טו י ^ מ
־.«•*! •■׳:.- װײנער,• ה.

<:טון גזעטבער -
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ר א ט ק א ד ע  ר
pw י ר. ד ע עז ל

p—•ער — p׳r ע ג ײניי ז וו י ײ  י
ם פוורדי®*® ויקסע  ײע־ ױ געדרוקם גי
wm$z גים גאנץ קלינגען יערזען םסנבע 

ם םרסבעל דער  דיכםוגג םין סזס םי
סי וואם «,1  ווערם אויבערסאןכלינע דסס נ

 און זעתם יעדזןו־ ײסס ׳ד^ס — אנגצריחרם
ז אינערליבע 09י *בער אליין, אעךס לע־ ײ

ז  ?יבען חינםער סארדעקם סלץ בלייבם מ
צחס. הערם׳ און זעתט יעדער לםשל, שליי

 די ב*םעס, די םרסטװייס, די לויפען עס וזי
 ס9י גערויאז. זייער חערט יעז־ןגר ,09*יי&
ײ די $בער אויך. איהר זעזתם און חערם  א

 םייםםע װאס *יעם, דעם פון נערליבק״ם
l i דעם פון דארן״ װסס און. •ארזעחען. םענ*ען 

 זעהם יסס װערזןן, ענםטלזנקם «ײ ®אר •סעם
ײן װעם דערפאר גים., אויך אלײן איחר  ז
ײ םעחר אונז זאלם איהר גליינער •יעל #  ג
*ועיקען. נ^ם

שאינט — מעםבער• באארר עקס-דזי
 קאנסםיםואזאנאל אין מוםחא־ גרויסער קיין

 םיר װאלםען דארום אזן נים, מיר זייגען לס
ם  ענפד אונזעי־ לם9ז איחר אז געװאונאזען, ני
 אין װארט רעצםע ד*ס לס9 באםראכפזען •ער
*י־ איז באארד דזשאינש דער ■ראגע. דער

םום, ער װאס מרביימ, און פלינטען די ליעב
ײע־ באשראבם םוו וועלכע ק^רסעוישאפם, 9

ם םין א אלס רען ײי  גויםװענ־ ק^רם. סו
ם ארוםגעריגגעלם זיון ער םוז דיגערוױיזע  מי

עחרענחאפםיג־ בכבודיגק״ם, פון כיסל9 סן
ען אימר ז^לען װאס ק״ם, סטיינענ  ®ון אוי
 דאזיגע די קעריעריזאפםעז. סגדערע אלע

ײ9 נאםירליכערװײוע געחם הנבודיגקײם  י
 אדן באזוגדער, םישגליעד יעדזןן אני^י ב?ך
וי יעדער׳ *ז מחייב, י»ז *כל ,דער ווי סי
 נאר זאל עםװןןס, אין •זיך פארשולדיגס װאס

ל פרן רלז7?יססש*סןנ נ ײ ל איײם׳ T« ו
 ?ײנען עס װען פעלע, #לע אין םוז דןןרפאר

עגןן םאאורדז׳פעס דא  פון םיםגליעד א ג
ט׳דער באארד׳ דז^איגאל אינ » ײן בןןארד דז  ז

 דענקעז דערמאר, איחס. איבער דז«אזע דער
ן אויסםײמייונג אייער »*ז םיר, ו  סעקאזאן ו

ם קאנסמיש*״■*! חןר «ון 9  דער ריכםיג. גי
 א״גםאל נאר זאל און קען באארד ומ^אינ■
ען גע׳ס״י•® םעםבער־ גאגו^ןר דער •ון װעי

ם‘אך| *•«, א ד ד ט דער אין אי י  די פון ד
ען .װאחלען. ײג  ןןאראיבעמ װאחלעז .n .ז

ײן פון באאיד דז^איגם דער ײזנרם  נאשור ז
 עגפמזײדען קען .װאס אייגניגער, •tjn גופא

ע •ון ׳•יקזאל דעם ««בער ^י׳ ײנ מיםגלידער. ז
ײן, -י- ?ילבערס*?. ם. '11  גים איז עס נ

o װײסעז, םיר םאל. דאס גענוג גום r t 
אי־ איז עס ׳יאפען. בעסערעס קענט איחר
n» םער t אויסקװע־ װיל םען וזען •אל, דער

ף פאסם װאס ןאוואס, גע־ 9 פאר זי
 אין ׳■עחנסםע דאס געלזןגענחײם. • װיסער

 װען ׳פװאונג. פרייער דער איו •אעזיע ד*ד
ע די איחר אין פןיחלם פעחלם, דאם אני  ג

איחרע. נ^יםח
 אוגו האם עס — םאײישנער. דדשיײזאב

*יי־ די אז לײענען, *ו געפרעחם װירקליך
ך געװ^רען. געפעלען אײך איז־ ®ונג װ  י

ען ײנ ײן מיש םיר ז  אײנאזםיל פא^פשענאיג א
ער־ י1 רעכש א־פולעס חאש איהר א« סיג,

״ןאר׳שמארקע[ זאל *ייםזכג די אז װארשען,
אז די  געפיחל דעם רליכזגזJארב^ידזc איץ יוני

 די װעם דאם אינשעינע^אצאל״. דער •ון
ן נעװיס *ײםונג י ט אנ^שרענגעז ז  אלע םי

 זי קעז ערפ^לנ אבער א^יס«ופיחרען, בחדת
ע װען ׳ד(אב^ז נ^ר הי ע^ ^עהנדליגע אי שויז
‘תעל* *יז חעלפען. איהר זאי^עז לעזער דע

ײ קענען ®ען  װעיען «ײ װען דאן, נאר ז
*נעז םעהר אביסעלע ארויסײי׳יזעז  ױי י

יt# אי*ש. ‘*ײ די לײענעו מענאזען פיעל ו
 עס נים ^פרוי. םאג-רער אזא ן1א מונג,

ם, געפ^לש זי לועםען ׳די אפ ^יך דופען ני
ד מים ג ^ י ! ם אדן קרינױלן, שדן דדארש א •  ני

 פיעל דענלןעז זועיכע ד*, א& זיך #ען•רו עס !מ־8י
ן ו ש^ון א מיש צײשונג, דער • אר ^ װ י לו
 און רעלאקטו^ד דער און זירםושיגונג. «ון
בעסשזן, ^ס1 לײםשען *ו אום ^רײבער, די
ען0 ײ׳ |ז, ען׳*«חל ‘וז ך' ז ע ײי ן1*:3ד י א די י

ײ אז ■וסםקײש, פאר־ לעב^דיגע, גו רײדען ז
ך עדז עס םענ^ען־ פיחלענרע אזמעחענדל, זי

 דװיאזען פארבינדןנג׳ אזשאדקע א *ויסבילד^ז
ג ג^יםונג, זייער אזן לעזער* נ ו ם י י ג ' • ד  כ

ו ^םעוזן קלנען ?אל י  חריך ?agio דער או
מי «ךן חיי® .בי-יװעלע «>ײער י בארדף. *י

 עי וילײל דערפרזיהמ׳ װירקליד ז^רום אונז
v«at שער ^פ  ?ר יב או ,'‘װעלפ^ו עװאלב, דערי

 חפחןוו ללל זאג*׳ פריהלינג, דעם
־פריהלעג. דענ* אן

רנ. ד. מ ב ד א ש ׳יע — ^ ײ״ איחר^מנ ״ר
מ ו . ן  אינ־ ־אייך וואנ} אלעס, װלגען אונז מ

ם ®עדעםיד׳פו,  נאר קלאדקםןכער, אלס בלויז ני
' ■אםילימל-פאםער, דיײי ^a»b4»ליע 
אין:דזנד [9 ם ,אלגעםי׳ין.* ג^זעל«אפםי ײ א  װ
ײ נאר איחר 9?ייג נער99קל#וק • אי

ע אין באיק (א ענ עד ^י א ורס נױ אין אינםערנע^זאנאל אונזער םון װינקלען פ ראװינץ).9 די און ̂י
שמײן. ל. םון פינקעל

 דרעם־ און וױיסט אין םטױ^קם
 פראוױנץ אײנינע אין שעפער

שטעדט•
דזשענע־ דעם םון רעזולםאט א אלס

 וױיסם־ און דרעס דער אין סםרײק ראל
 איצם יארק״זײנעז נױ אין• אעדוסטריע

 אין םאך דעם אין סטרײקס םך א דא
 יארק. נױ ארום פראוױנץ־שטעדט םיעיע

 איז אז םארדאכט, א םאראן נאר איז קוים
 פראװינץל נעוױסמר א םון וױיסטישאפ א

 געסאכט װערט יאגק נױ ארום שטאדם.
 יענער װערט סקעב־ארכײם, יארהער נײ

 ערקלעהרם און אפגעשטעאם באלד שאפ
סטיײס. אין

םײד־ איטאליענישע און אידישע די
 ״אום דער םון הערען םיר װי — לעך,
rw יענע אין רוב דאס b w רןםען 
 רוםען ^עסער, יענע אין רוב דאס איז
 שליסען זײ סימפאטיש. גאנץ אפ זיך
 ארונטער געהען און אן גערן גאנץ זיך

באגײםטערונג. גרויס םיט סטרײהען
 נױ אין שםעדטלעך אײניגע אין

 װאד לעצטע מען האם סטײט דזשוירזי
 נאך האט סען ותלכע סצענעס, געזעהן
 גע- ניט פריהער םאל סײז אסשר דארט
 םון נוארטרזנטער די וױ שנעא א?וי זעהן.
 דער סון קאסיטע טאון״ אװ ״אוט תנר

 אוים־ האבעז יןאפױטע סטרײק דזשענעראל
 שעפער, יענע םון ארבײטער די געװיזע^

ױ אױוי ארבײםמז זײ דאם  םקעב־ יאר<ןער נ
 גע־ גלײך םײדאןך די האבען — ארבײט,
ײמ אין ארונסאר ארבײם, די װארפען  סטי

 די אין םארשירט וענטוזיאזם מיט און
 םרײ שױן האט םען װאס םיטינג־פלעצער,

 ״םאר אגגעגרײט. געהאט זיי םאר הער
 איז שטמדטלעך יענע םון אײנװאוינער די

 זײ ״סורןרייז״. גרויסער א געוחנז דאס
 האט אוױנס װי גע׳חדוש׳ט, ויך חאבען
 האט מס פאסירען. געתענט גאר דארט
®אסירט. דאך אבער

 גױ אין שטעדטלעך די צו נעלןסט
י קוםעז דזשױרזי  הארטםארד שםעדט י

סטײכן. האנעטיקום אין ד%מחון נױ און
 ״גערעכ־ נוםער לעצםען איז חןדענדיג

 לעםקאײי״ ס. ברידער וחגגען םיגסײם״
 סא- אין אתאניזאציאנס״ארבײט טשעס

 אעעװיזען םיר האבען םםײט, נעטיחוט
 םעטיגקײט איצמינער זײן אויזי באזונדער

 םאר־ אין הארםםארד, אח היױועז נמ איז
מ ײ דרעס און װײסם דעם טים בינדו  מ

 -yp םיר *ון יארה״ נױ אין סטרײס קער
 אר־ זײן דאס םעלדעז, הײנם שוין נען

 רעזולטאטען. גוםע געבראכט האט בײט
 יענע אין שעפער סך א פון מיידיעך די

ט זײנען שטעדט צװײ  ׳באנײסממרונג מי
סטרײ?. אין ארונטער

הײ־ נױ פון צײטונגען ענגאישע די
 די וועגען שרײבען הארםםארד און וועז

 גרױסע מים שטעדט יענע פון סטרײקס
 זײ זײם. ערשטער דער אױף קעפאעך

 זײ סטרײהס״; ״סימםאםיע אז דאס רושען
 איײ האבען מײדאעך יענע דאס שרײבען,
בתים, בעאי זײערע צו גאר.נים גענטאיך

 םשוגענע א איצם איז עם ניט םעהר
 סםרײקען זײ און אצלן, רחםנא צײם,
 נױ די צו סימפאםיע רײנער אױם באױז

 באויו אבער אמ דאס םםרײקער. יארקער
אמת. םײאװײז

 די ;געווען אזוי טאקע איז אנפאננס
 ארונסער רוב דאס םאקע זײנעז כױידאעך

 נױ די צו סימפאטיע אוים סטרײקעז,
 זײנעץ אבער קוים סטרײקער. יארקער

 מיםינג־אאקאא דעם אין גערחןן שוין זײ
 זײער באםראכםען גענומען האבעז אוץ

 אויסגעםו- גיך זײ האבען ׳אאנע אײגענע
 צו גענונ אויך האבען אאײן ױי אז ׳נעז

 און בתים, בעאי זײערע םון םאראאננעז
 גע• ארױםגעשטעאם זײנען טאהע באאד

 אא־ איצס, פאדערונגען. אײגענע װארעז
 אונז ניס אעםקאװיטש ברודער װי — ׳זא

 םון אויך דאס זעהעז מיר וױ און איבער,
 — צײטוגגען, עננאישע דארםינע די

 םאר אויך םײדאעך יענע שוין םטרײקען
 האט םטרײק דזשענעראא אונזער און זיך
 אײ אויסגעשםרײט ברײטאעך גאנץ זיך

 שטעדט. דערםאנטע צװײ יענע בער
 יענע אױך דאם איז, רעזואמאט דער

 או״ שםונדיגע 44 א םאדעחגז סטרײקער
 און שכירות אין העבערונג א בײטס־װאו/
 צאהא די ױני^ין. דער םון אנערקענוננ

 אזוי הארטםארד, איז סםרײהערינס די םון
 ביז דמרגרײכט הײויען, נױ אין װי גוט

 שטעדט־ יענע םאד און הונדערט עםאיכע
 גאנץ א זאך, גרויסע א גאר דאס איז אעך

 יע־ םון צינםונגען די אײםטו. וואזשכער
 יענע איצט ״ שױן רזםען שםעדם מ

 ״דזשענעראא • נאםעז םים׳ן סםרײקס
ײקם/  אז זיין, אםשר קען עס און סטר

 דער־ דעם צו זיך ריעלען צײטונגען יענמ
נ חןדען.

 ״הײ־י נױ אין מאס-םיטינגזחז די אויף
 אעפ־ װאם:ברודער הארטםארד, אח ײעז

 אחױן האכען, אראנזשירט, האם קאװיטש
 נינםא וױיס־פרעזידענט גערעדם* איהם,

 מיכד א קויפמאן, ראזע שוועסטער און
מ דער םזן גאיעד  דזשענערא? יארקער׳ נ

 מאכער *זוײםט די סון קאמיםמ סטרײק
ל ל ױניאן.
 קאמפפס־ יענעם םיז נײעס אעצטע די
 זיך האט הײווען נױ אין דאס איז, פאאץ

 םון האסיטע״ ״דזשאינט א געגרינדעט
 אתא־ פראנדעסיװע 16 םיז פארםרעםער
 מעג־ אאעם ־םיט העאםעז צו ניזאציאנעז

סטרײה. דחעס אח וױיסם דעם איכען
 אפנע־ טעג די דאיח הארטםארד איז
 ײנ־ םיז ?אנפערענץ א ײעיעז האאםעז

 ארגאניזאציאנען, םראגרעסױוע איז יאנס
 געוועז איז דאם װי שניט זעאבען אױם׳ן

 און הײװען, נױ אין צוריק װאך א םיט
 דער אויך אז זיכער, גאנץ זײן סעז מעז

 ערםאאג. גרױסער א זײן וועט ?אנפערעגץ
* * *

̂ן טראבעל דער  טדיד וױיםט א
 םאר־ איז פילאדעלפיא םון

איבער.
אינ״ װײסט דער אין מראבעא דער

 חןן־ לאםיר און — שאג אין ^שונדען ניגע
 •ארקיר«ש ןוויך װעלען אזשונחןן די *ז *ען,

ט םעג* א און — װערען ײנ  גאנ־ די איחר ז
jn .ײט  װע־ פראגע אײער אנבאםרעםם װאס ז

ע, גען מיגראגי  אין םײגוגג ארגזער איז אי
אין ארג״םער די ®ז קור«ען,

 אויב קאנועקוןעגם. אזםרענג היגזיבם דער
 פאר ארויסזאגען ענמ^ײדען ?יך ז^לען זײ

ען איםיגראןני*, פרײע פאל״שעגדיג א  זיי םוז
 עגערגיעע אן עגםײיקלע[ *ײם גלײבער *ו

 פאר ?ארגען}אוץ ארגוזגיזאןריאגס־םעטיגקײם,
 גלײך ,ןאלען איםיגראגשען ®לע ®ז דעם,

םען ס, אין װערען אייינגענו אג ני ו י י  כדי די
ם זײ^זאלען  קאנקורעג״ד א װערען קענען ני

ײ. פאר געפאהר  ארג®־ די אבער פיחלען ז
ו זיך זןרבײםער גיזירםע  אויס־ דאס שװאך ז

 זוילענדיג, גים װילעגדיג דאן, *ד^יחרען,
ען ײ םוז  בא׳ירענק־ ^םארק א פאר אוםעחן ז

 דעי ®ז דעננמן, מיר איםיגראגיע. םער
 און מענשליכער םעהר דער איז װעג ערעטער

 םײסםע די אבער ריכםיגןגר. םעהר אויך
 אנגזך ?ײנען װז^לכע ארבײטער, אמעריקאנער

 א» פעדערײ״אז אםעדיקען דער אן שלאסען
ײ ואלגליך און ׳«:דער« דענקעז לײבאי,  ז

 באערענקוגג גרעסערע א אלץ פאר זיי גען
מיגראגיע, דער פון  וועם נוםזנר דעם אין אי

םי־ איבער ®רםיקעל ®ן געפינען איהר  אי
ג פון גרא«יע ױג לי  ®רום רעד» וועלנער לי

^ דאויגע די ברײמלאך גאנץ •ראנ

 און רוים אין — חערבסט. ס ה.
ען מעחר נ$ך דעם אין  ה>ןם אלםערמום גרוי

 באװײ־ *ו אום פאי־קריכען, געטוזןז איהר
 װײסט ליידיעם די םון גערעכםינקײם די זען

 אונגערעכםיגקײם די און סםרײקער, מ#בעך
דען חו^ט באסעס,? די פזן חר. ם אי  געי ני

 אי איהר *װאכט *ילײן דעם מים ®ז פיהלם,
, ארנוםענם? אײער ן ״  צו איז זאך או»ער נ
ען זאל םען ®ז גערעכ®, «ו »דן קל*ר  םוז

 •®ם־ און ילעכעער רוים, חילף *ו נעחםען
 ®ר־ אזװערע איבעריגע גאגצזן די און רייער,

ת לע*טע n םילעריע. רו  ®ר״ אייער אין או
ײגען םיקעל  9 שוין אויך אבער *לרײם, ז
 קעל םענשען פיעלע גאר באקאגט. *ו ביםעל

ײ נען ן ו י ^ זאגאר או עגי סוו  װעט עס אוי
ם חןרום ווערען. פארעפענםליכם ני

ד. ײנ  «יוד לעז9?«זרג םאנבע יע, פר
ך זי ען. ען און *זגי, ר  ביא־ קורויע די גיג
 ®רםיקלען די פון ארײג^ר די פון גראפיען

מ גאר קען םען און גומער. יעדען »ין  ני
אײגפיחרונג, געגען *יעל אויסזעצזןן

י ווי ױגקם םינג, א אויף מדגרםמן חנ  םי
 אויןי םאסט־םאסםער דער בעסזגד, נאך *דער

 יעדען רעדנער״ די פ^ר אםעלם באגקעם $
ײן םים  או גלויבען, םיר בער9 יחוג^ ז
 זעלבסם, ?יך ר9י רײדען רןי9י יטיקעל9 דעד
 פארגעחמען גרא:»יען9בי קורצע די ס9י »ון

ז י9נ ע ג ײ מ י  חא־ םיר ײעלכען ■ון ׳ץ9יל י
צזפיעל. גים בען

 םאראי- איז םיאאדעאםיא אין דוסטריע
 ־ װײסנד דער צװישען םכסוך דער בער.

ד דער און 16 אאקאא ױניאן םאכער אנ  מ
 גזד געםעטעאס איז אסס׳ן םעקםשורערס

ש, בײם װארען  צװישען קאנפערע^מי
 א אוק צדדים, ביידע םון םארטרעטער

 םאר־ א צו •געקוםען איז םעז סםרײק.
 אנריםענט, טרײד דער דאם שטענדניס,

 יאנואר, דעם געענדיגט זיך האם װעאכער
 ביז יאהר, א םאר נאך ווערען באנײט זאא
 םאא- די סיט ,1920 יאגואר טען1 דעם

 .געזאגט, בעסער אדער ענדערונגעז, גענדע
. ן ע ג ; ו ר ע ס ע ב ם י ו א

 בא• זאאען ײאדארבייטער די דאם
 אײן םון שכירות אין העכערונג א סוםען

 און ייאך, א דאאאר צוױי ביז דאאאר
 א באקוםעץ זאאען ארבײטער שםיק די

פראצענט. 8 םון העכערונג
 זאא װאך ארבײםם ־שםונדינע44 א

 א וױ שנעא אזוי ווערעז אײננעםיהרט
 םאנוםעיד װײםט ־ צאהא באדײמענדע

 טרײד װײםט יארהער נױ איז טשורערס
באזיס. דעם אזיזי סעטלעז וועלען

 דאס זיםנר גאנץ איז עם װי אזוי און
 א ביז נעםען אאנג ניט גאר וועט עס

 סאנוםעסטשד וױיסט צאהא באדײטענדע
ױ אונז בײ רערס נ ^  הא־ וועאען יאמן א

 וחד באזים, דעם אויןי געסעםעאם מןן
 םיאאדעאםיא איז װײסטםאכמר די אען
 שטונ־ 44 באויז ארבױטען גיכען אין גאר
 חנר סיאוחגר, א. ברודער .װאך. א דעז

ד װײסטםאבעד ׳דמד פון םענעדזשער  י
 םאר־ דער געוחנן ,־איז15 אאקאא ׳ניאז

 קאנ־ דער בײ ױניאן, דעח פון טערעטער
 דירעתטארס אװ באארד םים׳ן םערענץ

 אסא־ םאנוםעקטשורערם װײסט דער םון
םיאאחנאפיא. איז םיאײשאז

 וױ נײעם די קודצען אין׳ איז דאס
ך האט עס  אין םראבעא דער געענדעס זי

טרײה װייסס פיאאדעאםיער
 דערצעהאען צז אבער׳-דא איז עם
 דער וױ נעםליך, ע^עס: נאך דעם וועגען

 יארקער נױ דער fa אאימלי צרה׳דיגער
t . און ווײסט j m םאנוםעהםשורער׳ם ’ ׳ 
 םיאאדעלםיא איז געאאפען איז אסס׳ז

 אנצוםא־ דארטען אױף פענחם, וזעגתם
ך חאם און טראבעא, כעז מ ע  נעםוזט נ

ט נים, גאר םים ^וריסםאהרען  נאז. א םי
 איז אנשטויסעז, זיך סאן םמז ווי *ון

םג זעהר בחור דצר י  וואס צוםרמנדען נ
 גע־ טראבעא דער אי*ו פיאארעאםיא ^אין

 עס סטרײ?. א אהן נעווארען םעםעאם
 געוואאט זעהר איז זעהר איהם זיך האט

 האט ער םיאאדעאםיא! אין סטרײח א
 האט ער דעם. נאך גע׳חאש׳ט פשוט

 םיאאדעאםיער די ארײנשאעפען געוואאט
 זעא־ דער אין מאנוםעקםשורערם װײסט

 ארײגנע־ האט ער וואס באאטע, בער
 יאר־ נױ די פרנסהמעבער, זײנע שאעפט

מאנוםעקטשורערם. ררעם און וױיםט סען
 גא־ אאעמען איצט שוין איז עס

 גאנצע די אויגען וועאכע םיט וואוסט,
 סוחם אמעריסא אין מײנונג עםענטאיכע

 מאנוםעהטשוחנרם, װײםט היגע די אויף
 םון טאחע געאאזען, זיך האבעז וועאכע

 צו פראװאציחח פארשויז, זעאבעז דעם
 גאנץ האסטען זײ וחןט װאס סטרײס, א

 שםעהען באסעס דיעזע װארום טײער.
 אאם װעאם דער םאר ענטבאויזם איצם

 טראבעל־ אאם באזשי־בוזשיקעם, אםת׳ע
 דער םון םיינד• םיזעראבעאע און זוכער

 אין באוועגונג ארבי^טער ארנאניזירםער
 םון אנערקענט װערם װעאכע אםעריקא,

 א אאם רעגיערוננ אמעריקאנער דעד
 צײכען א אאם און אאכד, םאר׳ז ברכה

 דאס זיך, םארשםעהט עס * פראגרעס. פון
ט גאר זײ איז עם  צו זיך אננענעם ני

 םאר- עס און אאגע, דער אין געםינען
 ױי .pdp גאנצער דער שוין זײ דריםט
ען ב ט אבער ^  כא־ צו שויז מוט דעם ני

 א מים כאםש פרובען, און pmx «עז
 םון ״אישױ״ געבאאםטער אעכעראיכער,

 צו באשעםםינוננ״ ״אײבינער אז עפעם
 נעהט דאס ױצרות... די פארדרעהען

 איז שאעזינגער פרעזידענט !ניט אבער
 ־אוים׳ז מנטםערט ip ײאה דער אױח

 אאע די אויח םאסםעז ?אארע םיט ^פםעא
ע עםענטאיכע די און באאםס ײנו  ם
 נערעכםער דער אויף געווען^ װי באײבט

׳ ;ױגיאן. דער םון זײט
 איז איהר, פארשטעהט דעריבער, אט .

 הענדזם נעאאםעז אאיער דער אט עס
םר«ר אנסאכען פיאאדעאםיא אין פענדום
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מר װאו איין שוין זמומז .רחנלמ סנגאר,
ײ האט  נעוואאט האט ער ארײנגעפיהרט. ו
חעחחנר״ וײערע ״שטארקען דעס םיט

ט וױ  זאאען, זײ טראפענס, כאור ױם מי
 או*ױס און צורי? כאפען ניט זיך חאיאה,

באאטע. זײן םון
 םיאא״ די זײנען אבער, זעהט, איד»^ װי

 •tfp םאנוםע?טשורערס װײםט דעאםיאר
ײ איהם, נער*םון  םארשטאנען האפען ז

ײן ז  געסוזם נעבעך, זיך האט ער און כונה /
 ניט. גאר םיט דארטעז םון אפטראגען ;

!גארדאן םר. אריםער
♦ * *

 דער אין עו^ײנניםע לעצטע די
 מאכער דרעם און םקױרט

.23 לאקאל ױניאן
 דרעסמאכער און ס?וירט דער װעגען

 אימער שרײבט ,23 אאהאא ױניאן,
 און פרעזידענט װײס אונזער װאנדער, ה.

 איז ^בער איצט .23 אא?אא םון סענדזש.
 װײסט מיט׳ן םארנומען םיעא זעהר ער
 אויס מיר שםט עס און סטרײק דרעס און
ױניאן. אאקאא ״זײן״ װעגען שרײבען צו
 פאר א אפרײםען גע?ענט ראויז וזאט ער

מאטע־ דעם מיר געבען צו צײט םיגום
שרײבען. צו אויף ריאא

* * *
ױניאן, פאכער דרעס און םסוירט די
 אאקאא אײנציגער דער איז ,23 ^ו?אא

?אאו? דער םון ב^וארד דזשאינט דעם אין
 גאנץ א אין ?ומט װאס ױניאן מאכער ׳

 װייפכז דער מיט באריהרונג נאחענםער
 װאס ,25 אא?אא ױניאן םאכער דרעס און ־
 ססױרם חוץ א םםרײ?. אין איצט איז -
 אאקאר, דער אױך ?אנטראאירט מעפער ׳

פיע־ נאטירליך, באארד, דזשאינם דורכ׳ן
 רזשענעראל דער און שעפער דרעס לע

 האט טרײד דרעס און װײסט און סטרײ?
 װאס שעפער דרעם די ארומנעכאאט אויך

.23 לא?אל פון אנטראאp אונטערן וײנען
 שעפער אזעלכמ 127 םון ארבײטער די

 םיט צוזאםען םטרײ?, אין ארונטער !ײנען
 טוי־ צװײ איבער און מאבער, וױיםט די

 און סשירט דער םון מיטגאיעדער וענד
 םאר• נאך אזױ זײנען ױניאן דחנסםאכער

סטרײק. דעם אין װיסעלט
 מישען 23 לאסאל םון סטרײ?ער די

^ די םיט אויס ניט זיך ײ ר ט  לא־ םון ס
 באזונדער א זיך ר.אבען;זײ .25 קאל
 םיקעטען זײ זײ. זיצען דארע און האל

 איצט ביז שעפער. ״זײזןרע״ אלײן אויך -
 אין געםונען סטרײ?ער די זיך האבען

 ־2 און סטריט טע14 טעספעצ״, ״לײבאר
 אין זיך זײ געםינען איצט עווענױ. טע

 םטריט. טע4 איסט 85 האלל,. ?אסינא
 אין נאך זײנען װעלכע די הײסט, דאס

 די שון ביסעל היבשע א װײצ םטרײ^
 האבען שעיער דיעזע םון בתים בעלי
 ארבײטער םיעלע א*ן געסעטעלט שוין

 ארבײ־ צוריקגעקעהרט שויז זיך האבען.
 אויט באדינגונגען, נײע די אונטער טען
אגריםענט. נײען דעם

 מאנוםעתטשורערס דרעם די צװישען
 לא־ םיט געסעטעלט שוין האבעז וואס

23 fop װאס פירםען זיבען זיך געםינען 
 דרעס און װײסט דער צו באלאננט חאבמן

 ראנגעלט װאס אסס׳ן מאנוםעהטשורערם
 זײנען זײ ױניאן. דער םיט איצט זיך

 םיט געסעטעלט און אסס׳ן דער םון ארוים
 מאנופע?־ אינדעפענדענט אלס ױניאן דער

 דער מיט געמאכט האבען זײ טשורערס.
 נאכ־ אגרימענטס, אינדיװידועלע ױניאן

םאדערוגגען. אאע געבענדיג
װעא־ כיים םירםעז אנדערע די צװישען

 געפײ גמטעטעלט שוין האט ױניאן די כע
 םאנוםעקטשור־ אינדעפענדענט זיך נען

 פאר׳ן דירעהט ארבײטען װעיצכע ער&
 ארבײטען װאס ?אנטרא?טאלם םרײד,

 געסע־ שוין האבעז װעלכע פירםען, פאר
 שע־ אײגיגע און ױניאן. דער םיט טעאט

 אי געארבײט ווערט עם װעלכע איז ®ער
 םירמען דימזע אלע ?אאו?ס. אי דרעסעס

 דאם סעהױריטי קעש א געגעבען האבען
 אינרירעקט אדער דירע?ט ניט, וועאען זײ

 םארבינדונג וועיצכמר אירגענד אין שטעריז
ססרײק. אין זײנען ײאס םירםעז די מיט

די־ װאס סע?ױריטי העש די םון סומע די
 אײננערעגט האבען מאנופעתטשורערס וע

 דא־ טויזענד צװאנציג איבער באטרעפט
« לאר.

 דיזע אז םארגעסען ניט דארן« םען
 דיגסטאנ בא?ומען איך האב אױס?ינםטע

 שױן איז אז דאן םיז און םריה, דער אין
 טאנוםאיד דרעס נאך צונע?וםען זיכער

 זעצבע די געטאן האבמן וואס טשירערם
 ױניאן, דער מיט םרידעז געשלאסען זאך,

 דאם וחנלען שפעטער אז־ער װאס/םריהער
n טאן. סוזעז אויך בתים בעלי אנרערע
 גע״ ואנדער,1 ברודער זאגם איצטער, ..

לאנג־ אביםעצע םעםעצסענטם די צו ווען‘

 ליםט די דרו?ען צו אן דא םאנגען םיר
 שע־ דרעס און װײסט געסעטעלטע די םון

 דער םון באשמעז ה^בען םיר װאם פער,
 אבער האבען מיר קאמיטע. סעטלמענם

 זעהר דער םאר פאאץ גענוג ניט װאך די
 בלויז דא ניבען םיר און ליםט אאננער

 געסעטעלטע אנדערע די טײיצ. ?לײנעס א
^ן ר  ־pyj זyנטליכyפyםאר מיר |yfoii םי

װאך. yסט

ע די ד ענ ג ל א ען פ מ ר ען םי ב א ך ה י  אפ־ ז
ר גערייסען ע ד . ן ו ס פ ע ר ן ד ס׳ ס  און א

ט ל ע ט ע ם ע ט ג ר מי ע אן ד י :ױנ

cnynoyo די םון n־oy מאנױ וױיסט און 
:אססאסיאײשאן רסyטשורpםע

 ב׳לין עװ., פענסילװײניא p,.* 249 װײפם דיק
 ברוקלין. פט. אועל2 223 קא״ װײ׳סט די־ק׳

 סם. םע28 װעסט 131 דז*., שמז. קא., פישעל
 סט. מע32 א. 0*8־10 םרידםאן, און גרינװאלד
 סט. גרין 80 קא., װייסם דזשעקבזאן

 אינק., ״9? איז דרוביז קאנשראװיטץ,
סטריש. טע31 איסט 32

 עװ. םעדיסאן 159 קא., מארק^װיטץ דחי
 סט. טע35 װ. 131 ק*., דרעס לים989מעטר

 סט. טע28 װ. 9P,. 29 דרעס נט9רמ$1י9
 עװ. מעדיסאן 112 ב., ר. ראטפיעלד,

טyנדyפyאינד  ביז לטyטyDyג ̂רy•yש נ
 .1919 ברואר,yם זyט5 םyד
 םט. פהן21 װ. 22 קא., קאסטום בױטי אמעריקען

 סט. םע26 װ. 22 ״9P װייסם ערראו
 סם. טע22 װ. 132 קא., און אראנןןוױטץ ל,

 סט. y»27 װ. 109-11 קא., דר. און װ. אגנעםט
 סט. טע20 װ. 32 גאלד, און בראס. ארחענבאום

 עװ. ײעסמזעסםער 990 ״9P ?אםםום אלװין
ױן סמ. jm28 װ. 9p,. 131 קאסטום איו

 סט. םע10 א. 17 ?א., דרעם ל. און א.
 סמ. טע30 װ. p,.* 10 דרעם ידסלעי
 סט. מע26 ײ. 142 װײנער,׳ און באוםסי

מפסאן, בעחרמאן סם. טע19 װ. 16 ^י
ײ? בעלסקי, .  סם. טע13 װ. 8 :,9דזע

 סט. םמנ•25 װ. 180 ח^וז, דרעס בעלל
 םט. טע21 א. 41 ׳.9דרעס.? בעללענארד

 םם. טע20 ײ. 6-8 ״9P ךרעצ בילדמאר
 םםריט. גרין 103 בערנןורה בוא,

 סט. טע26 א. 9P,. 15 נױיסט לyבילפװ
ב. \  סט. שע23 <$.49 טקא., װײס ג

 ״ סט. םע30 װ. 30 ׳בים?א ס. ח.
עין, מ^רריס  סט. טע21 װ. 136 בו

אן׳ בל^וזםײקערם  עװ. פינפםע 082 ױני
ײן, און בראד ש  סט. טע22 װ. 129 גאל^

םט. טע24 װ. 119 ׳.Kp דרעס ס*ם9בל
 סט. םע113 א. p,.* 23 דרעס ס. ר. ב.

סט. טע23 װ. 260 װע?סלער, און ?אחען

 בראדװײ. 1237 ?א., דרעם םאארלאט
 סט. yם25 ײ. 127 ?*., דרעס קלעסי?

 םם. םע27 װ. 28 ?א., דרעם קליף
9Pנ9רy39 ?אסםום ם *.,p .סם. טע82 ײ 

 סט. טע37 א. 7 דעיפמז, און אזארלם
 סם. טע31 װ. 7 און׳דזאזאםיסל, ?אחען

 ״9P װײםט ?עמברידזא רילײענס
 סםריט. טע33 איסט 80

 סט. טע13 א. 114 ״9P װײסט קריטיריאז
 םם. םע125 װ. 1127 ?*חען, ד.

 םט. םע23 װ. 9P,. 148 דרעס דײמאנד
 סט. טע17 ײ. 26 װיםץ,9חער״? און דײםןגד

 סט. טע21 א. P,.* 34 דרעס ס. און ד.
 סט. y&25 װ. 137 דולבערג, לואיס

 עסט. «42 װעסט 101־cT,. 3 און ,ד.
 סט. טע3 װ. 17 ?א., װײםט רינש דע

ס דזש. מוי  סט. טעM 28 ,.*P 38 און די
 סט. םע20 א. 7 ״9? דרעס דזש. ובל9י

 כש. טע21 א. 39 בלא?, און די?ס
 zo טע25 װ. 41 ׳.9P דרעס טשעס9י

 סט. ברום 9P,. 482 סטום9ק על?
 פט. םע28 װ. 9P,. 39 סטום9? על?

 סם. טע19 א. 106 ׳װיםץ9ר9ח און עפשטיין
 סם. טע27 װ. 122 לדשטיין,9ג און ערלאנגער

 סש. טע25 װ. 9P,. 147 םפג. עם?ין
 סט. טע9P,. 147^11. 22 דרעם פאטימא

. 31 םי., בענ. ל?נער,9פ  סט. םזג31 י
 סט. םע20 וז. 148 ״,19ליט איז פרעג?מל

 סט. טע20 װ. 1144 דרעס, אםערי?ען 9פרענ?
 סט. טע26 װ. 9P,. 88 דרעס יאנעל9פל
 עװ. ז9םעדים 9P,. 159 און רשחײמער9פל

 םמ. טע22 א. 202 ם., פרוכטמאן
y9,. 63 חרעגסאלP .װ yBl4 .®ס 

 בדאדװײ. א. 85 חאוז, דרעס גרענד
t מע17 װ. 26 בײסין, «ון1 גינזבורג o 

oytrn און װײסט ^ ר  ססו. םע22 װ. 150 ד
 ס«. מע31 א. 36 נאם., ״9P און גאלדשט״ן

 סם. טע24 װ. 27 ס., גאלדשטײן,
 סט. *ע29װ.׳ 158 סו״ער, און גנוד

 סט. טע22 א. 24 גרובער, און גרובער
 . סמ. מע22 װ. 20 לעא., גריגפיעלה
 סט. טע22 װ. 9P,. 147 סyדר גאטפריקד

 סם. y»l7 װ. 84 דרעס, ק. דזשי.
 ס«. «ע32 וו. 9P,. 6 װײסט דזשי. דזשי.־ענד

 סט. םעM 24 133 א., רן,9חירשח
אן מ  סט. שע80 װ. 7־9 .,1י9? װײםפ ח״

 םט. טע4 א. 61 ד., חעיםםער,
ש9דזש חעיםערדיגגער,  דזשי., ידז

 עוו. ז9םעדיס 137
 דוױי.9בר 1372 דײװיד, חערריס,

 נ?ם9בי עװ. קרעסצענט 9P,. 599 דרעם ן9דם9ח
 סש. טע119 א. 9P,. 110 דרעם חעיסטער

אל רי מיי  םט.יטע17 ײ. 9p oy,. 26^ סטײט אי
סט טע116 װ. 9 ״9P דרעם רט9אימ«

 מאנו־ דא נאך ry:"T עס כאטש זאמער,
fy װאס רםyקטשורyפ ^ i נאכנyבyאצ זy 

 ױניאן כי ױניאן. רyד םון פאדערונג^
 yװיםyג בyצורי צוריס, אבער oy האלט

^ פארשטעגדליכע אכ רז או
ŷ K שעפער, די אט םון םטרײ?ער

 װיל ױניאן די רyנטיםyאײג oyoyii מיט
 די jyfoii ז,yטאyס ניט ?אן אדער ניט,
 בע־ םטרײ? אויםגעצאהלט באסומען װאך

 רyדרעסמאכ און ס?וירט רyד םון יטDyנ
.23 לא?אל ױניאן,

* * *

 טעה־ סו לאק. םון קאטערם די
 וױיםטמאבער פאר׳ן זיך םען

םטרײק.
^iy n רןאטy10 לאקאא ױניא;, רס,

 לאהאל.״ ״מיהםד א רופט |yo װאס איז
fy:oHfon Dy אל א^הם צוy צושנײדעי 

r װאס w״iyo םרוי חגר איןyךpאײדyר 
'«y '^ o n  אין יאר?. נױ גדייט^־ םון 3
 םדן רסyDאp די באלאנג^ ױניאן רyד

^ און װײסטס םון סוטס, און קצאוקס ר  ד
oyD, ראפ םוןyװײט םון ?ימאנאס, אוי ר 
 רyריבyד איז Dy װ. ז. א. און גוטס
 ברעכט oy נור װי דאס נאטירליך גאנץ
p א אויס ''^D אירג איןyנד tyD^yii 

 איני• DjyoiHi לײדיס רyד םון בר^טש
 10 לאסאל זאל יאר?, נױ אין דוסטריע

 רם,yקאט די װארום פארװיק^צט. זײן
ר די ^ לי ג ט  lynyi ,10 לא?אל םון מי

^ םטרײק, אין ארונטער איםער א ז ו  צ
 oyey ױניאנס. לא?אל אנדערע די מימ

 אינטער־ אײז צו v5k דאך jyn באלאנגט
 הינ־ yאל דאר איז iyo ױניאן, ניישאנאצ

םשסחח. אײן םון חגר
 ?אטערס דרעם און װײםם די אצזא,

 םטרײס איצט.איז |yi'n 10 לא?אצ פון
 nyDKti דרעס און װײםט די םיט זyצוזאם
I 425 fopלא ױניאן,

^yoyy די האט װאך pyזpyוטױוy םון 
 דױױ־ גודס ״װײט די םון 10 לאקאיצ
 oy און מיטינג א ןyטfoהyגBא זשאז״

 •yii jyD^tfwn אין ןyהאלטyג שוין האט
 צו זיך זyקסyט רסyקאט yדיז דאס רעז,

 םאר ׳װאך א ראצאר דרײ צו צאהאען
 לאנג וױ טטרײס, דרעט און װײסט רעס

ז.yרyדויyג טyװ סטרײ? רyד
״W רװאוסטyד מאמענטאן זיך ר,$בע\

 סוט און ?לאוק רyד םון רסyאטp די םון
 רyד מיט פארבונד^ איז װאס דױויזשאן,

 רyמאכpלאוp רyד פון באארד דזשאינט
 אפװארט^ y^ni א iyD''py: און ױניאן,

 טד זיך האב^ זײ מיטינג. oy:y' מיט
 נטשyבר זײער װאס באלײדיגט, םרנען

 מי״ □yn בײ lyiiyi זyםארטראט ניט איז
 pלואp די ד*ם רטyלpרy \vהאב זײ טינג.

 זײן_גןײן ניט װיל^ Dרyאטp סוט און
װײ י י ז ך י ו א דאס אויטנאהכמנ,
tyfo$v םאר׳ן װאך א דאלאר דרײ צו 

סטר^?.
 *y: זyהאלטyגBא באלר איז oy קורץ,

yii^ אל פון מיםיננ אy בrדyנםשyס 
 אײנשטימינ איז oy און 10 לאהאל פון

iirw ןyט9באשא iyi ל א דאס y טל י מ 
י א ר רyדyג תנ  ו y v נ א נ םון

pט , Dרyא ן א י נ ו ל י א ה א  ל
 .דרײ ^אהלען צו זיך פארםליכט^ , 1 0

 ראלyנyדזש דעס פאה, װאך א דאלאר
 py:wDDy*n און װײסט רי םון סטרײ?

ג נ א א י ו וy ו ו y םyר i־ 
״! ן y ר y י ו ד

^ נויטיג נאר. איז ג ר י  y^yii א
 רyרליכyבריד אםת אזא אויף ®ירושים

 לא?אל םון טאט yהנyש די האגד£נג?
 דאס אלײן. זיד םאר הויך געטג דטyר 10
, אײגיג, װי באװײז, א נאד איז ײ ^  ג
yi'n» און  oy iyDyny:r| ^זיך צוױש 

 ײאונ־ רyאונז םון ױניאנ׳ם לא?אל אצע
צ חנרבאחנר א אנ ^ רנ מןנ תס אינ  גאנד ליי

ט נ ױניאן. רסypװאיר ^

װ. םעדיסאן 9P,. 27 וױיסט אוזרװינג  ע
 jdo y®125 ײ. 9P,. 83 ררעס jd אי.

 «17 מ. 9P, 110 סםום9ק נעל9אינםערנעאז
ײק ײ, און ז9נס9דז״  §M סע30 ײ. 8 לײו
ײ? ^| מע5 288 ?אסם., און ן9בס9דז״ װ.  ע
 JUO yo3l א. 36 ח., גײםען, ,19בם9דזשײק
 עוו. מעדיפאן 136 עי., אי. ז,9דז״ע?ס

i9opytm בדוקלן #סט. םע17 468 .,9? דרעס 
f” P ן ו  to. טע30 »יס« 28 קאחזן, י

 ■£ סס. yo24 װ. 9P,. 142 סטום9? קשייעז
pוBערבyוועםם 7־9 ד., ר̂ג c yjiS.» 

 I ס«.- טע31 ײ. 5 -,9? קאסםוצ קאלמאן
 שט. טע30 װ. 151 נ., ?לײגבערג,

 סט. טע24 װ. 143 דז״ארדז־ט, ?וחן,
f װ. 28 אינ;., וועיל, אין חן9? t D  yojS 

 ®S3 ײ. 2x6 זענבער-,9י ■*וין בערגער ?אםם,
 .•ווין ס. אדן א. געװעזענע ס., ?אסםענבאום,

 שם. סטריגג 127 מפאני,9?
 בש. םע31 ». 118 פרענק, ׳יו9ליב

 עוו. ז9מעדיס 102 לואיפ, ן,9לײזערס
 XI םע22 װ. 9P,. 126 דרעם 9לע

t שע82 א. 44 בס,9דזשײק און ליװײ o 
t םע244 װ. 27 ׳בעסס און לײט o 

 עװ. ז9מעדיס 72 א., לױאיס,
 עװ. טע6 450 ׳.9P דרעס ז9לײ

t טע27 װ. 118 חײםאן, ליפשיץ, o 
r t»21 א. 441 ״9P Dyn ?. און ל. o  y| 

t טע28 ײעסם 9P,. 37 דרעס מאדערן o 
 ■ יעװ טע7 245װ., .,9P סװססינג םארגאלין

p t װ. 109 ׳®.P סטום9? לyד9ם o  yt26 
 סט. םע81 א. 32 ן,0לאג ארו םיםגיק

t»844 װ. 48 דײװיד, ׳4אינ< םעיסיבאװ,  y 
M«24 װ. 25 ׳צו?ערטאן און םאר?  y. 

t«24 ». 148 ״9P דרעס םוריעל o  y
t װ. 20 א, מיללםאן, o  yo83 ___

סן װ. 9P, 67 וױיסט נײםען ם״ t חןו o 
 10 סע86 װ. P,.® $6 וױיסס און דרעס ■וירל

 סס. םע21 יועסס 87 ׳ל. און *.
 סס. yolO .« 15 #.9P דרעם ואנאסא

t װ. P,.® 8 םפג. סעריז o  yoSO 
 .oe yo81 ». 25 קא., דרעס רינצעס1

 10 סא26 װ. 89 סראבטזןנבערג, און ראיסיארט
t סע29 װ. 148 סעםועלס, און יאללסק o ' 

| ׳ ; .y 10®82 װ. op,. 100 דרעס ■לאזא  ן
ן 9P,. 1154 װײםפ פאנאל ן י ג  נ®9בי ציו.# ױ

, און ר. י ס  P סס. yp20 m 41 ,.9P דרעס ת
 M3 סע18 װ. 9P,. 1244 גארנאננם רעיסבלי?

t )נ082 װ. 106 חאוז, oyn זנער9ר o 
 סט. yo29 װ. 158 ד?®., ׳זנער9ר

 .סט. «ע27 ײ. 22 ״9P דרעס רעדפערן
 סם. םע17 װ.4 42 ״9P oyn רײזינג
ח ®ילייא רוביז׳  סו סע33 א. UID9P, 10 א

t טע30 װ. 110-112 ׳.9P oyn ש9י o 
 עװ. פינ*:יע 236 וז,9ח דרע ל. און ר.

 tiy i90»iyo 112-110 לעווין« און סעםועלם
t םע21 װ. 132 סא?םאן, און סאװיטש o

ײד ג.  םם. טע31 א. 32 ״9P אין ז
 סם. טע25 װ. 9P,. 24 דרעס ד. און ם.
 |0 סע81 א. 81 םענני, אינק., ?א., טאו9ל9ס

 םם. םע34 װ. 155 סעם, שולמאן,
t םע12 א. 36 מײער, ׳ן9ם9סאל o 

t«22 װ. 28 חײטאן, און *װארטץ o  y 
 סם. סע21 װ. 136 ׳ס.9בי סטעיגםיעלד
t טע31 װ. 116 ד., סילװערםאן, o 

 ׳ סס. טע30 װ. 8 מאר?, ,P ?9* סינגער
t«31 ײ. 82 ״9? דרעס סעט סמארט o  y 

t װ. 56 םשארלס, ״9P איז נן9ם o  yo35 
 סם. גרין 101 ״9P װײסם םו?סעם

 סס. y®17 ײ. 35 ס.,9בי שארפמאן
t מע10 א. 44 ׳מא?ס שואכנער, o 
t װ. 135 ״9? מפג. דרעס סעללעבל o  yol7 '־ 
 סס. סע126 א. 17 מ., סיגגער,

 ערו. לענס?ס 9P,. 111 דרעס ם. און ס.

 yollO 00 װ. 9P,. 1107 סטום9? ם. און ם.

 סס. םע20 װ. 24 ״9P דרעס ד. און ס.
 עװ זעקםסע 9P,. 200 דרעם און װ. •9ט מי■

t טע32 וז. 9P,. 37 דרעס װיקטאריא o 
t ו9בריס» 9P',. 1331 ײײם® רי9װי?ם o 

י ג - גקם.9•
 סס. םע9P,. 109 .« 26 קאסטוס װיקטסרי

i םמג148 א. 368 ?א., דרעם װאראנעללי jo o 
גקס.9בו*

ױ. ן9מעדים 99 באום, ײ*א*  עװענ
 סט. מע24 װעםם 27־35 וו>יס,

t &יע4 ם. 9P,. 01 דרעס װעסטשעסםער o 
י; נ. װערנסז, וגם9מ

t®29 א. 115 ארסור, סאן, און װילליאם o  y 
 סס. םע23 װ. 158 ברסם., װעילער
 J00 סע21 װ. 133 ,4אינ< קא., קססמום יעװןןס

 סס. yo20 M 39 סאםועל, יסשנער,
t םע24 װ. 27 םאקס, זעיפער, o 

t װ. 17 ׳ם. רםאן,ypצו o  jro ll8 
 דרעס חאלםײא די םון רסyםבyמ

שורערם • ז םאנוםעקס ס׳ ם  :א
t&2 ײ. 9P,. 23 גארםענט װער9?ל o  y t 

t סע32 װ. 6 .,09בי גינזבערג o . 
̂■OP דחןס אזן קאססום סײםאן



סש. םע27 װ. 22 אמק., #40
עײ. »*ייס*ז מױידי*

עװ. סעדיססן ISO ק*., ר$בבינם ד.
סם. שע32 װ. 29 ק*., וובראםס 'י

ם גיר סש. םע32 זו. 39 ,40 »רמעג
סם. שע32 ». 14 חעדריס,

.do שע2$ װ. 37 ק*., *ייז
םם. םע32 ײ. 38 ק*., *ון גרןןםמאן ^יזס

םם. שע25 װ. 140 ק*., דרעס
 ם.ש םע25 װ. 448 ק*., 1!*י
tl ח סם. פזע32 װ. 22־ ,40 *

סם. שע25 װ. 43 קא״ ק*סםום ױק
װיי סם. שע25 וו. 45 ק*., לי

ײמגן  בראדװיי. 1107 גארסשםײן, ווון וו
 סם. שע32 װ. 38 *ים*טבאום, .12

.vpDDSNVtt עסם. ש32 װ. 23 סעװיאס און 
 עוו מעדיסאן 1443 בלאו, לואים

 סש. שע29 װ. 135 בר*ס., זמןקסלעי
*ל ¥י  ברןןדײײ. 1237 ק#., דרעס י
 עװ. םעדיס^ן 127 לױויי, און ם$גדל

 םם. שע29 װ. 158 ק*., דרעס רידז*ענש
 סש. שע81 א 31 ■ידזשען, און רס«מ»ן
ר סני  אינק״ קא., גארכזענט ליידיס ייי

סט םע32 וו. 0
 עוו. מעדיבאן 130 ק#., דרעס יסבבינס

 םע.32 װ. 29 שולמאן, דזש#רדזש און ם$ררי
 סש. שע20 א. 15 איעלבאום, און קיגג

 — פירמען געסעםעלשע‘אנדערע די
װ#ו. נעקסםע

ר םריוזער אױ עם וחנן וױ םעהר א  ד
באנד זיך יעצט םעםמרס אונזערע פען
 הא־ םיר װאס געאעגענהײט דער םיט צעז
ײמז. זיך און קלאסען בעז  אייגמר

 אײגעגע אײערע לערענט ענגא״מ, רענט
 באלעוד די הערען קוםט טאנעס-םראגען,

 יוניא־ טרײד איבער יצעקכדטורס רענדע
 װעלכע לאקאא. אײגעגעם אײש״ אין ניזם

 צוזאםען אונז דורך אראנזיטירט װערען
 קאםיטעס. לאקאא אײגענע אײערע םיט

 איבער לעקט^ורס אינטערעסאנםע זעהר א
 אמע־ אין דעמאקראטיע ״אינדוסטריעלע

 שוין איז ה^פםאן ב. דר. םון ריקא״
 םאר 23 לאהאל פאר געװארען אראנזישירט
 פעב־ טען13 דעם אװענד, דאנעחמטאג

 אין ביזנעס־םימינג, זײער בײ רואר,
 לעק־ צוױיטער א און האל, ״פארווערטס״

בראנתס. די א*ן זײן װעט טשור
 עמבראידערערס באנאז די 66 לאקאל

 ?א־ ספעציעלע א ערװעהילט האט ױניאן
 םאר םארהאנדילען צו אונז מיט םיסע

 11 לאר»אל האט אויך ארבײט. עהנליכע
 לאקאלס 7 זײנען יעצט ביז געטאן. אזוי
 דיע־ ארבײט. דיעזער םון יציסט דער אויף

 דז׳טײםס דר. װעט אװענד םרײטאג זען
 אין קאאפערײשאן איבער רעדען װארבאס
 יע־ םון םליכט די איז עס איז אמעריקא

דיעזע פארםעהאען צו ניט םעמבער דען

ר און םיםינג ו ש ט ק ע ל
23 יאקאי בי

וטען,3 דעם פעכרואר דאנערשסאג, דיעזען
אכענד אוהר 8

 דאון אין לעקטשורען האםמאן) (דד. צבװן גענאסע װעט
:טהעמא האלל. פארװערטם סעקשאן, טאון

דעמאסואסי אעדאססױעלע
 דעפ אין װאהנען װעלכע םאבער, דרעםם און םקױרט אלע

צייט. אין קומען צו געבעטען זײנען סעקשאן •
רעגעלער א זײן װעס לעקסשור דער נאך

מיטיננ כיזנעס
דעפארט־ עדױקײשאנאל םונ׳ם אראנזשירט איז לעקטשור די

 אםיפ חשןגנעראל םונ׳ם מענט
אץ װערען אבגעהאלטען אױך װעט מיטינג רעגולער א

בראנקע ׳ר,אסינא לאנדאן
23 לאסאל כאארד עסזעסוםיװ

מענעדזשער. ,ר ע ד נ א ו ו ת

יעהרליכער פיערטער

כאלל און ועסעפשאו
די כײ געגעבען

ױניאן װאירקערם - עמבםאדערי
.6 לאקאל י . װ ג . ל ^

9191 סען,15 פענחאר אבענז־/ שכת
 באםטאן און םטריט וטע69 קאםיטא, סקווער מערץנלי אץ

בראנקס. ראוד, - ו
בענד. חשאס קיעלגאטש מ. הענױ בײ מוזיס

ע50 ווארדראוב און וואר־טעקם ארײנרעכענעגדיג םיקעט£

וועלט דער איז םהעע םארטען בעסטע דרײ די

 וױםאצקי טהעע, קאלומביא
טהעע ליד וױימ טדזעע,
יאר^ נױ םטױט, דיוױזשאן 185

w| «1 ליצי ווהײט די םון העדתווארדערס די אייר
«■p יעחנז נעברעגם םרײ* — תאםע םארםקן *לע

 «יר דיאםען *ין איין זיך מר״בט
 יזר j*•מהאלסע וחנרען װעצמ מגצי^

םיםײאד ײון דיענםםאנ םןזנםאנ, רען
 סענטערס. ױניטי אוגזערע אצע אין אװענד

 באיןוועםע םיטמקרם, גוטע האגץן םיר
 דארפט איהר און ?צאםען ציכטיגע און
 װאם אצעם םענט. קייז צאהצע] גים

 איינערײבעז זיך איז 1#ם דארפט איהר
 ^רער צאהאצ אייער םון םעקרעםער ביים

אונז. ביי דירעקם
2186 ארט׳פארד טעל.

ן ע צ ט י ל ש ל א ה
 פלײם םארקם םט. 12

רופם. םיטיננ בעקװעהטע און ׳פענע זעהר
הויז. ױניאן םטריקטלי א

םענ. שײםער, & טוירטעלטויב
A. DELBON

שערם. שארפט און פיקםט
 ו עװענױ, טע6 484־90

ױ ^ נ ר א | י
םםרים. םע30 און םע29 צװי׳טען

ײ• ד. .K םאסם־סיםינגם ,1
בעריכםעם. ווערם
 םיצ־ *אבציה, נאםארי איבערתצוננען,

 םיםעאנרא־ אדחנסיע, טינראםינג,
 ײ. ז. א. פאבציידםםענאנראםי םינג,’

ר vד י י ב
קא. רעפארםיע קאנװענשאן
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. 2441 נרעםערםי טעלעםאז
 פרעס לענארד די

j סטױט, טע23 איסט 42

פרעס סטראסםאר
פרינטינג אפ־ט^ײט

 סטױט, פױרל 447
] יארק• נױ

35 לאקאל פרעםערם קלאוק
 צו אױפעגעפאדערט זײנען 35 לאקאל םץ פרעםערם אלע

 אבענדס אוהר 8 אום פעברואר, סוטען דעם טאנטאנ, קומען
םטױט. דילענםי 77 לאקאל, מיטינג אונזער אין שארפ,

םון װערען געהאלטען וועט לעקטשור א

ראזענכלאס פרענק דר
:טעםא פאלגענדער ער אויף

חימסימןר דער אין יוניאניזם פון ראלע ױ
נעזעלשאפט

 אינטערעסאנט, און באלעהרענד זעהר זײן װעט לעקטשור די
 םעת־ פון פרעסער קיין m ראטזאם זעהר געװען וואלט עם און

קומען. צו םארםעהלען ניט זאל ״אײ״ שאן
גרום, ברודער םיט

M .םעקרעטער. קאזאן, א

ר ע ט ײ כ ר ג א נ י ר
ארבײטער אידישער גרעםטער און מעכטיגסטער דער איז

װעלט. דער אויח ארדען

 האם װאם ארדען, אידישער איעציגער דער איז רינג ארבײטער דער
םעמבער̂נ קאנםאםפטיװ זײנע םאר םאניטארמם אײגענעם אן

 נעזעל־ א אױך נאר ארדען, אן בלױז ניט איז רינג ארבײמער דער
באוועגוננ. ארבײטער דער אין צענטער ־טאפטליכער

 — קאמפי^ עקאנאמישען אײער אין אייך שטיצט יוניאן די
 מעם־ זײנע צו פרײנד א איז רינג ארבײטער דער

פרײד. אין אמ נױט אץ בערם

יאהר.
45 ביז 18 פון עלטער דער אין אריינגענוטען װערען טעטכערם

ר די ע ט ײ ב ר ג א נ ו ג ע ו או ר איז, ב ע לז ד ע ען אויןן פ כ ל ע ו ר ו ע ־ ד ם ע ט
ל ע ר םון ם ע ט ד ם נ קו ט צו ע ט װ י ו ב ע ^ ג ע ר ע װ

פעלזען. די פון אײנער איז רינג ארבײטער דער

1 אן גלייך זיד שליסט מעמבעד, לךן ני־ט נאך זײט איהר אויב
:וועגדען זיך אויםקינםםע נאך

M WORKMEN’S CRtClf, 1751 TO,

אץ אקאונט אײן עפענען צו פארשםעטיגט האבען װעלכע יעניגע די צו מעגליכקײט די נעבען צו
♦ *״ * י

 איחר האט יאנואר םאנאם אץ סטײםס ױנײםעד אװ באנק ױ
אונזערע פון אײנע אין דעפאדםאר א װערען צו צײט יעצמ נאך

י ױ ק ד נ פ ב
סטריט טע32 און עװעױו טע5

»

 םטריט דילענםי 79*77
סטריט חטע6 און עװענױ מעדיםאן

דעם דורך

ז ע צ נ א ם ג א נ א ו ם א ו ו נ ע פ
פת רעכענען דך וועט איגטערעםט אײערע און

ם ע נ ד א ז ט ז א י ן א ע כ ל ו מ ר ו ה י א
ט נ ן ן פ ר ע ע ײ ט א נ ו א ק א

 װאס און פענרואר מאנאס דעם דורך נילםינ נור איז פריװילעניע דיעזע אז נים פערבקםט
םעדדיענעו נעלו אייער װעפ פראצענס טעחר אל׳ן אסאונם אייער עפענפ איהר פױהער

אײ־ יעדען געגעבען װערט נעלעגענהײט זעלםענע דיעזע
 פראנרעסיװ־ די פון אײנע אין אנשליסען זיך װיל וועלכער נעם
לאגד. אין בענק םטע

 םינאנץ־איםנטיטושאן גרויםען דיזען םון שפיצע דער אן
 םאנוםעק־ םיליאנערען, פאתעהםםטע און נרעםטע די שטעהען

די אין בעםרעפט םארטעגען װעםעם לײט ביזנעם און םשורערם

 דירעק־ די זײנען םענשען דיעזע — דאלאר םיליאנען הונדערטע
באנק. דער םון שעהרהאלדערם און טארען

 פיעל אזױ אויןש זיך האט באנק דער םון קאםיטאל דאם
 פון םינאנץ־םטײטםענטם לעצטע די לויט דאם םערגרעסערט

 אוים־ דער אוי,ז צײטונגען די אין געדחקם איז װעלכע בעגק,
 אװ באנק די אז באװיזען איז רעגיערונג דער םון םאדערונג
פערחעלטניםםעםיג האט םטייטם װנײטעד

ײ ר ל ד ה א ל אזוי ם ע י ואייגענמם פ

געל־ דעפאזיםארם׳ איהרע פון פערםענמעדזש די פערזיכערען צו
קאפיטאל. נרויםען טיט בענק אנדערע צעהנדליגע װי דער,

םונדאםענ• די בעװײזען צו גענוג איז אליין םאקם דיזער
באנק• דיזער פון שטארקײם טאלישע

אן כיזנעם אייערע טוט איהר אויב

ספױט מםע און עוועניו םע5
 קײן בעקוועהם. זעהר זײן באנק דאךפױנע אונזער אייך וועם

 עםןך און ארײנצוגעהן דארם שעהםען גים זיך דארף ארבײטער
 די איז בעהאנדלוננ די דאלאר. 5 םים זאגאר אקאוגם איח נען

דעפאזיטאר. גרױםען דעם םאר וױ קלײנעם דעם פאר זעלבע

UNITED ST A TES

אן כאנק אנוזער איז פאלק םייד איםט גרויםען דעם םאר

סםױס ױלענסי 7977
 אבענד. אוהר 8 ביז םארגענם אוהר 9 םון אפען האנד. דער צו

אבענד. אוהר 5 ביז פרײטאג
 בענױ זיך קענען ארבײטער און ביזנעםלײט הארלעם׳ער

אן באנק אונזער פון בעקװעהטליכקײם דער םים צען

םםױס srcne אװ עװעניו םעדיסאן
 אייער פון נענום א האם און יעצט אקאונט איין עפענט

/ געלד.,

RANK
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ר ע ת ר י ו ו ק נ ע ד ע ג ג א פ נ א ם
רעפ«רפזער. םטעןש «םון

p דא ןויל r אפעגהערציג גאנץ 
דעםאנ־ ייקעט די לעזעד.

דערםריה, אין םאנםאג <עצםען
n דרעם און וױיםם די m r נױ אין 

ro t זי װי גרוים אזוי גאווען ניט 
 כאכמו זײן, געדארםט און !ינעזאלט

 םך א סך, א געוחגז איו ליין ם
 פריהםארגען װעלמנן אירגענד וױ

 א םאכען צו געפוג גרױם
פארבײגע־ אלע אױןי אײנדרוק

 געוועזען דאך איז לײן פמןעם די
איינררוהסםול. און װאזשנע נאנץ

האל־ גױיעז דעם אין פריה, נאנץ נאך /;
אנ־ אזוי איז עם װעז םריהםארגעז, סען

II בעט, װאריםער א אין יליגען צו נוגעהם 
J םארשירען זעהן געקענט שוין םען האט 
% pfH לע• םראםוארען די אויף צוריק אוז 

ן / *  זיײ װאס שעפער, דרעס און װײםם די מ
ן ־  און םײדלאך טויזענדער סטרײק, אין מ

 על״ און ױנגע שװארצע, און װייסע םרויען, . -ו
i* ,מערע  גא־ די םענער. סך א אויך און ׳'

^ pro ארונםער סםרים טער36 דער םון 
 םע־ און םער6 רער צװישען .ךאוךטאון,

i j' םריהםאר־ יענעם זיינען עווענױס, דיםאן 
 סױ די געװארען. באלעבט םריה גאנץ גצן

‘בא דרויסען םון האבען םטרײקער
 וועלכע אין בילרינגס, הויכע די טראכם

 םאר־ זײ װאו שעסער, די זיך געםינען עס
 יאהרעז בעסטע און ש^הנםטע די ברענגען

m\ זײ האבען איצםער !לעבען זײער 
 דרויסען םון באםראכטען צו געהאט «ײם

 זײ װעלכע אין שעסער, לעערע וױסטע ךי
 װאס דאלאר, עםליכע די םאר טארלירעז

פריש־ ו*יער ױגענר, ?״ער דמען,
לע־ און געזונד זײער שעהנקיים, און קײט
נען!

דרייסט, ארום שסאציחןן ךײ י און
 זײער םאר באגײסםערונג םים •םאלץ,

 װען דאס גוט, גאנץ װײסען זײ
 אאגע זײער נאר ײאלט ױניאן, ?ײער

 זײערע אין ערנער. םאא מויזענד
 םײערעא דױיאיגער א כאיםנדשעט

 דער צו ארגאניזאציאן, דער צו איעבע
 דער אויוי איצט ^טטעהעז זײ וואס
 דעם געגעז םארםײדיגעז צו אמזר

םאנוםעסט^ו־ דער םון אנגריף
 םון איז משרתים, זײערע םיט אסם׳ן

 זײ בײ ארויס זיך רײסט חארצען מ״צםעז
 װעאכע בתים, בעאי זײערע םאר םאוך א

 ארבײטער׳ס דעם םון םעט און רײך ותרען
 אר־ דעם םארצאפען און באוט, און עװײם

 זייער מען מאל יערעס ב^וט גײםער׳ס
 מעהר סענט עטאיכע םארלאנגט ײניצז

!פראצע שװעחגר דער טאר
 דער אין בילרוננ הויכער א לעבען

 םײדלאך, עםליכע שטעהען סםרים
זיך. צװישען רעדען און סםרײקעריגס,

 א זײ םיט פארציה און אונטער געה איך
^םועס. קורצען
 איך פאנג — איהר דענקמ וואס —

באסעס, אײערע םון טענה רי וועגען —19
 װען אז זײ םון םארלאנגם ױניאן די דאס

 אר־ אריין לןוםט מײדעל יעהריגע 18 אן
?י־ דארט שויז זי מוז <טאפ, א איז כײטען

 70—60 םון כאביצע א װערם זי ביז צע
? יאהר

 צו לעבעז, אזוי באסעס די זאלען —
אײנע. אויס שרײם — !אסת איז דאס

 צװײטע א אפ זיך רופם דען, װאס —
 אזא דאך איז עס — סארקאסטי^, אביסעל

׳עעםער, די אין זײ בײ זיצעז צו •אעמוור
 דער םאר ?ןלאגען נאד זיך דארף מען אז

 דאם אפצוםמסטעחנן דארט •ריוױלעניע
!לעבען נאנצע

הא־ אונזערע בתים בעלי די אויב —
דרי־ א ארײן זיד םישם — טעכטער, גען
זײן זאלזח זײ או זײ, מיר וױגמען — סע,

 וױנשען מיר זײנען. מיר װי ־נ^יסליכער
/ י  זײ ווען דאס — וױיםער, זי רעדט — ו

 א אין ארבײטעז נעהן דארםען ווצלמן
 אזעלכע קריגעז זײ זאצען וױ־םיד, |

אפפינ־ האנען וועלען זײ װאו
 אבער מיר !...לעבען גאנצע דאם סממחנן

 דאס זײ זײנען מיר ניט, דאס יצען11^
םזחל!
 הויכער אזא פיז םטרײסערינס —

 ארויכד דא הןוט איהר װי #*םעלעענץ,
ז * ז ד װעלען — אפ זיך איך רוף — «

 קײן םאל, הײז באסעע נארישע
באזתגען. גים

* * *
מ נאת איז דאס אבער  די אלעם. ני

נאגץ סאנטאנ טראציע*6דעמאנ

 װאס װירתוננ, די געהאם אויך האם םריח
 צום צוגעװאוינם זיך האבען םטרײקער די

 דאס ״איז רעזואםאט דער און ייקעםען.
 דינםטאג פריהםארגען, נצקסטעז דעם

 וױיםט די ארום לײ\ פיקעט די איז םריוז,
 און גרוים, אזוי פונקם געווען שעפער
 דער אין םאגטאג װי גרעסער, נאך אםשר
 זעהר זעהר, װירקליך איז דאס םריוז.

* *־ טט.

 נאכ־ מאנטאג מאםטיטיננען זײ
מיטאג. .

זיי־ נאכםיטאג, םאנטאג זעלבען דעם
 די װאו האלס מעהרסטע די איז נמז

 אםגעהאלטען זיה םארזאםלען סטרײקער
 ענטוזיאסטישע זעהר נלויסע, נעװארען

 האבען מיםינגען די אויף םאסםיםיננען.
 םון ױגיאן, אונזער םון םיהרער די גערערט

 אג־ אײנגעלאדעגע אוין און סםרײק דעם
 סאציאליםטישער דער םון געסט געזעהענע

באװעגונג. ארבײטער און
 גע־ אםנעהאלטען זײנען םיטינגען די
 זעל־ דער אין כםעט האלס אלע אין ווארען
 יבאזױ געהענט האב איך און צײט ביגער

 בעטהאװען אין זײ, םון צװײ בלויז כען
לײלעאום. םאנהעטען אין און האל

 מאל דעם מיר האט מזל םיין און
 בעט־ אין אונםערגעשפיעלט. גראדע׳גזם

 רעדען געטראםען איך 1האב האל האװען
 מאנהעטען אין און שלעזינגער פרעזידענט

 רעדארך דעם יאנאװסקי, ש. גענ. לײסעאום
 װעל איך און צײטונג, דיעזער םון טאר

 קור־ אין כאטש איבערגעבען אײך «תםען
 זאכ־ גאנץ בײדענס םון תםצית דעם צעץ

רעדען. אויסנעהאלטענע און ליכע
 א באקומען האט שלעזינגמר ברודער

 האט מעז אויםנאהסע. װאריםע זעהר
 ער אײדער נאך אפלאדירט םיעל איהם
 מעהר נאך און רעדען, אננעםאנגען האט
 גערעדט האט ער גמענדיגט. האט ער ווען
 אנוחד אלע דאס דײטאיך, און קלאר אזוי

 םאר־ גענוי גאנץ האבען האל איז זענדע
 און געזאגט האט ער װאס אלעס שטאנען

 אויםםעררך גאנץ דעריבער ?יך האבען זײ
 ער װאס װארט יעדען צו צוגעהערט זאם

 רע־ געהוםעז איז ער ארויסנעזאנט. האט
 דארט װײל האל, דעם אין ספעציעל דען

 םאר און סאמיםע, פיקעט די זיד געםיגם
 םא־ קלאר געװאלט ער האם סםעציעל זיי

סםרײה. דעם םון אישוס ריכםיגע די כען
אויסגעברא־ האט סםרײס דער ״ווען

 האב — אנגעםאנגעז, ער האט — כען,
 טאג יעדען װעל איר אז געדענקט, איך

 האלס אלע איז םטרײקער די אדרעםירען
 זיך האט עס זיך. םארזאמלען זײ װאו

 דאס קאן איר דאס ארויסגעװיזען, אבער
 וױלען. בעסטען מײן בײ טאן, ניט לײדער

 מר רעדם — סםרײה גרױסען א םיהרען צו
 ארבײט. לײכטע קײן ניט איז — װײטער

 אםיס, אין ארבײט מאסע א דא איז עס
 פינלןט־ אזוי םונקט װערען געטאז םוז װאס
 אײער װערען נעטאן דאח* עס װי ליך

 דאס און ל"\, פיסעט דער אין ארבײט,
צײט״. גאנצע םײן םארשלינגט

 צו אםיעל שטארקען א דאן מאכט ער
 צו װאך, דער אויף זײז צו #האל אין אלע
 םליכט זײער געװיסענהאםט נאנץ טאן
 םיעל וועט דאס און לײן פיהעט דער איז

 לאנג ניט זיך זאל סטרײס דער העלםעז
פארציהען.
 דארח — ער זאגם — אבער ״דאס

 זײנען םיר אז אויסגעטײטשט, ווערעז ניט
 נײן! ׳א סטריײן. םון געווארעז םיעד שויז

 וועלען נויטינ אויב — אויס ער שריים —
 !סטריײזעז איז סטרײקעז סםרײחעז, םיר
 בתים, בעלי די ביז סםרײקען װעלען םיר

 םארםיהרען געלאזען זיך האבען <חןלכע
 ווע־ לאיער, געזאגט^ םשטײנס זײער, םיז
 אװעסײארםעז און שכל צום קוםעז ־לעז

 דער באצוג אין שםעלננג אידיאטישע זײער
 הא״ זײ וחןלכע דיסםשארדזש, םון םראגע

' אויםגעבלאזען״. נאריש אזוי בען
אעער־ היסטארישעז א דאן ניט ער

 װײסם די םון קעםפפע אלע איבער בליס
 םריהערדיגע אין ױניאן׳ דרעסםאכער און

 אונטער־ דעם אז וױיזט ער און יאהרעז
 יעדער װאס כאראיןטער דעם םון שיעד

 ער און געםראגעז, באזונדער קאמפף
 אין אישוס הויםט די צו נאך אוױ הוםט

:ער זאנט דעם ווענעז סםרײק. איצםיגען
ט ״די ם ײ ס דרעס און װ ע ס א  דער םון ב

אן ש איי סי א ס ײ האבעז א װ ת. צ ת רי ײ ב  ז
ײבעז סענען ע אויסהל  :צװײ די םון איינ
ך אדער ן זי ע נ א ^ ס י ח שוגעת דעם א םון ם

 דיסטשארדזש, םון םראגע דער וועגעז קאפ
ביזנעם. םון ארויס אחגר

 וחנם ױניאן די אז װיסען, סעגען *זײ
 זא־ באםעס אז צושםיםען, ניט קײנםאל

 אהן ארבײםער דיםם׳ןוארדזשען םעגעז לען
רעװױ״ אװ ^באארד א אהן מרײעל, א

 םאג םינסטערער א געווען גואלם עם
 צעהנד־ די םאר און אינדוםטריע דער םאר
 אפ־ זײנען װאס םענשען םויזענדער לינע

 זאלען באסצס די װעז איהר, םון הענגיג
 וועם זײ ווען ארבײםער ״םײערן״ קענען

פארגלוםטען. נאר זיך
םא־ װילמן באסעס אסאסיאײשאז ״די

 סםײטמענטם דורך אײנדרוה, דעם כען
 םאדערם ױניאן די אז צײםונגע^ די איז
 ארבײטער האלטען מוזען זײ אז זײ, םיז

 מײדעל א אויב אז ;לעבען גאנצען דעם
 זי װען שאם א אין ארבײםען אן קומם

 באס דער איהר מוז אלט,- יאהר 16 איז
יאהר. 70 װערט זי ביז האלטען

 אזוי זײנען סטײטמענטס ״זײערע
 דעם ארוים רוםען זײ אז אוםגעלומפערט,

 יארק. נױ גאנץ אין 5געלעכטער גרעסטען
 אר־ די צו וועה און אך געװען װאלט עס

 זײ ווען — אויס ער שרײט בײטער,
 גאנצען דעם ארבײטען געדארםט װאלםען

 דער פון ״תשענםלמעז״ די בײ לעבען
אפלאז). (גרויסער אסאסיאײשאן.

 םאר און — פאדערט ױניאן רי ״װאס
 ביז׳ן קעמפפען זי וועט םאדערונגען דיעזע

 םון )1 :איז — בלוט טראפען לעצטען
 דיסטשארדזש איז װאס ארבײםער, דעם

 דאם צוגענומען רוערען ניט זאל געװארען,
 ״טרײעל א צו אפעלירען םיז רעכם

 די זאל שטונדען 24 אין און באארד״,
 האנד־ די צו ענטשײדען באארד םרײעל

גערעכט. געװען איז באס דעם םון לונג
ארבײטס־װאן, ־שטונריגע44 א )2

באשעםםיגונג. רענולערע האבען צו כדי
 װיי- די אויןי רעיז א םראצענט 15 )3

 דעם נאכקומען קענען צו כדי דזשעס,
יקרות.
 זאל ױניאן דער פיז אםיסער אז )4
 מאנאט אין מאל אײז וועניגסטענס קענען

 די אז זעזזן, צו שאם א איז ארויםקומען
 אם־ ווערען זאלעז סםענדארדס ױגיאן
געהיט.

 — קעםםען מיר וועלען דעם ״םאר
 אונז אין װאנען ביז — אוים ער רוםט
לעבעץ. פונק א זײן וועט

בא־ אסאסיאי״מאז די שנעלער ״װאס
 זיײ זײ וואו ארוםזעהען זיך וועלען סעס
 םאר וועט במסער אלץ וועלם, דער אין נעז
 אדער : ברירות צוױי האבען זײ זיין. זײ

̂״ םון ארוים אדער ױניאן דער מיט סעטלען ביזנעס
 אויפ־ סטריײןער די םון איז רעדע די
 אװאציע. גרויסער א מיט גמװארעז גענועז

* * *
 אוים־ איז בײםאל װײניגער מיט ניט
 חד יאנאװסקי׳ס גענ. נעװארען נענוםעז

לײסעאום. מאנהעםען אין דע
 סורצע, א געהאלטען האט יאנאװססי

 רעדע, אגיטאםארישע העכסט הארציגע,
 גע־ אויך צײט זעלבער דער איז איז װאס
זאכליך. גאנץ יועז

געשאנע־ ניט סטרײקער די האט ער
 היבשע א ארײנגענעבען זײ און וועט

 נאנץ געזאגט זײ האט ער מוסר. פארציע
 בעאבאכטונגען, זיינע לויט דאס ילײז,
 דעם אין אקםיװ גענוג נים זײ זימעז

 שטאר־ א געמאכט האט ער איז סטרײס
 באםיײ מעהר זיך זאלען זײ אפיעל העז

 האבען זיי װי פיקעט־לײז, דער אין ליגעז
איצט. ביז געםאן דאס

 אױף אפגעשטעלם אויך זיך האט ער
 אײלען סמרײתער די םון מאנכע װאס דעם,

 ״אפסעמ־, ניכער װאס זאל מעץ אזוי, זיך
 וועלכען בײ באלעבאס, דער םים לעז״

 געםצהר- װי אן װײזט ער ארבײטען. זײ
 מא־ זאל ױניאן די געײעז, ײאלט עם ליד
 אײדער סעטעלמענםס, איבעראײלםע כעז
 אין דאס איבערצײגם, פאזיטיװ איז סעז

 אםילו ווערען געמאכם ניט וועט שעפער די
 וואס םירםע א םאר ארבײם שטאר אײז
 — ער םרענם — הײנט סםרײק. אין איז

 די געאי*ל? דער אזוי סתם איז ױאס
 רעכט ניט נאר אםילו זיו האבעז סטרײקער

̂ז זיך ריכםינ נאר אויסנערוהט,  אויס־ ני
 װידער שיין זיר אײלען זײ און געשלאםען

 םא־ מר און ארבײטען... אנצוםאנגען
 מעהר אביסעל האבען צו אוי* ײי דערט

 זײן אלץ וועט זיעג זײער און אויסדויער
גרעסערער. א

yrm םםרייקם  mi
חנװ^לוציאנעחגז. או( םטדײפער

 וואס — ער םרעגם — עס הוםם ״וױ
 אזױ זײנען וועלכע ארבײטער, זעלביגע די

 רעוואלוציאנען זײ וועגען ענטוזיאסטיש
 אזא םיט אפלארירען אוץ אײראפא אין

 חנרםאנם רעדנער א ווען םייערדיגקײם
 אזױ זײנען באלשעוױזם, ווארם דאם

 איי־ זײער צו םאחפלאםען און גלײכנילטיג
 אײגענעס זײעד צו תאםפף, גענעם•
 — אדיס ער שויים — ומל, ? םםרײק

 הײנםאל וועלען םטרײסמר םארשלאםענע
 רעװאלוציאנע״ וואכזאםע טטע זײן ניט

• רען!״
— װײטער ער רעדט ־־־־ םטרײס ״א

 די אט ! ע י צ ו ל א ו ו ע ר א איז
 די זײנען סטרײקס גרעםערע אוז קלענערע

 רעװאלוציאגען, גרויםע די םון םארלויםער
ם דער זײנען וועלכע ^ק  דעם םון שלו

 ארבײטער״ אנגעהענדען אײביג גרויסען,
 ליכט מעהר פאר ברויט, סעהר פאר וןאםפו*

!םרײהײם מעהר םאר און
ארבײטם־װאך, ־שטונדיגע44

 רע״ גרויסע א איז ברידער, און שװעסטער
 םא״ אזא םאר םטרײק א און !וואלוציע

 װירקט הײם, דער אין זיך בײ דא, דערונג
 די װי מאנוםעקטשורער די אויף מעהר

 אײראפא! איז רעװאלוציאיען גרעסטע
 אין רעװאלוציאנען םון רעדען םעגט איהר

 און גלוםט, הארץ אײער רויםיעל אײראפא
 אבער נור םארלאנגט נים. זײ ארט עס
 א און באהאנדלומ מענשליכע זײ םון
 איהר און ארבײטס״װאך ־שטונדיגע44

טאנצען״. צו אן םאנגען זײ װי גלײך זעהט
 די צו אמאל נאך דאן אפעלירט ער

 ריהרעור לעבעדיגער, זײן צו אנוועזענדע,
 גרײט אימער זײז צו אקטיװ, מעהר #דיגער

 דער כדי ׳לײן פיקעט דער. איז געהן צו
 גע- גיכער װאס זאל סטרײק גרויסער
ערםאלג. מיט ווערען קרוינט
 טראץ אפלאוז, גרויסען א באקומט ער

 עולם דעם ערלויבט זיך וז$ט ער וואם חןם
אויסצו׳םוסר׳ן. אביסעל

 עננ״ אץ באװעגונג םטרייה וײ
אוחאכען איהרע און לאנד

)13 זייפ *ון (*לום

״טייםז״ די דארםען, םון צייםוננ א
 םון שט^רם הויפם די דזמואן, סאז סיז

 קאפיטא־ די נאכמאכענדינ זאנם, אינזעל
 וועלט, נאנצער רער םון פרעסע ליםטימע

 צוזאםענ- רעם םיז אורזאכע ״די דאם
 םאר־ דער זו צוגע׳סריבען ווערם ׳שםויט

 פאליםי׳טער נעװיסער פון שירייטוננ
 ״באלשזד :נעםליך — יראפאגאנדא״

 צוזא־ םון אוחאכע די אבער וחים״.
 איין םיט עם לעזזן םיר װי מענשטױם,
 דער־ אורזאכע די איז חעכער, ■אראנראף

 די םאר ארבײטער צופיעל די נעײמז פוז
דז׳שאבם. װײניגע צו

* * #
 אין באװענוננ רעװאלוציאנערע די
 אין םארטנעזעצט. װערם אטעריהא סויםה

 און אויםכרוכען נעווען זײנען עדואראר
 נע־ אויםנעשטעלם זײנען ביסםען טאשין
 אין הייזער די םון דעכער די אויף ווארען

 הויפטשםאדם די גייעקאצי, שםאדט דער
רעפובליס. יענער םון

 זיינעז ארנענטינע איז םטרײקם די
 נאכ־ לאננ וואכעז נעװארען פארטנעזעצט

 האט פרעסע קאפיטאליסטישע די װי דמם
 זיי־ צײט דער דורך ,נעםעטעאם.״ זײ
נע־ איירעם איז פארםט די נען

 מארםש טעז9 דצם אםנעשטעלם. וועז
 רעםוב־ יענער אין אנםאננעז זיך י11דא
 אויםברוכען סםרייס. דזשענעראל א ליס

 ארנענטינא, משילי, אי[ פאר אויך קומעז
* , * *באלױויא. און אוראנאװיי

 םאציאלים• אינטערנאציאןאלעד רער
 נעהט אײראםא, אין קאננרעם טישער

נאם־ םעמואל• םילייכם איצם שוין
 האנ־ דעם נענען שטארק נעווען איז פערם י

 לוים װילסאן, פרעזיחןגט וחןהרענר נר«ס,
 םים האט םרעםע, חןר אין םעאענראמע!

 איכערציי־ צו שםונרען, פארבראכם איהם
 טחך זיך דארפ «ר דאם נאמפערם׳ען, .נען
 וועלט, דער םון סאציאליםטען די מיט םען
בערען. אין

 טעלע־ םעלרעז עם וױ אנםאננ, פיז
 נעוואלט ניט מזלניער די האבעז נראםען,

 עם ױי אבעד דײטשען. די גאנענענען
 װאנדערוועלדע, עםיל אםילו איז שײנם,

 םריעענם צום רעלעגאם א איז וועלכער
 אריבערנעװאונעזj ^אריז, אין יואננרעס
 זיר וועם טאננרעם דער אויב און נעוואחזז

 רארט זיך װעלעז צוזאםענסוםען, האנעז
 חגר םון דעלזמאםזן צוזאםענטרעפען

 לזןנרער, אליאירטע די םון וועלם, נאנצער
 אויםצד װירער נײםראצפ, און דייטשען,

אינטערנאזיאנאל. דעם בויען
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 םיר וױלען, ״םיר
 געחנכט זײן םוזעז
 וחד צו די, צו אםילו

 אונז זיך גלוםט עם כמן
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״גערעכפױגקײט״ 5 נומער

ט ײ  ■יקעפדדעםפג־ ריעזיגער דער «ו .1 |
 רעדאקציע. — םאנםאג נעקסםען סםרפציע

— קליװלאנד פון םעלעגראםע סיעציעלע
שטײן. מ. פערל
ט ײ 2 !יי  װיכםיגסםע (די לפגד אין אוגז נ

ן ופסירונגען ראגאף. הלל — ײאד) »
ט ײ ם פרײער פון געװינס דער .8 ז  — *״

שוליעט ט דז ר א טו ץ. ס ט אינ  קפרםון פ
לאעב. 4נ פין

ט ײ םיגג *עחגער מערקװירדיג א .4 ז ן מי ו  ו
ביל־• םינקעלשםײז. ל. — קלאוקמפכער

ס — סםרײק װײסםםאכער «ונ'ם חןר א  עלי
ליבערםאז•

ט ײ  איבער׳ן אינםערגעאיאנאל אונזער .5 ז
דעניש. ד. מאקס — לפנד

ט ײ  «םוג- ®ארבראכםע \nyv עםליבע .6 ז
טע — דעז ענ ג דער סערדאצקי. י מינ טי

נאהענט באר־גאר שוץ איז טײקערם וױיםט לײדיעם סטרײקענדע די פון דענ דער

 שטאדם גאנצע די געזיעגט. שױן האבען צאהל, אץ טױזענד 15 םטרייקער, די פון העלםט א
 ענג־ אויח עם זאגט מען װי טאון׳/ אין מען ביזיעסט ״טדד אמ שלעדנגער םטריי^ טיט׳ן קאכט

 באסעפ^ מײקער וױיסט לײדיעס די םײ באםעם, די מיט קאנםערענצען אלערלײ חױז א ליש.
 מייט םײ און אסאסיאיישאן, דער םון דך אפברעקלען און אפטרעסלען אײן אין האלטען װעלכע

 ןןף םוז אינטערנעשאנעל, דער אן אנגעשלאםען זײנען װעלכע טריידם, אנדערע םון באסעס די
 שטאמן זײנען װעלכע קלובכ^ לײדיעם טשױרטשע^ פארשיעדענע אץ לעקטשורם האלטען נאד

פון הױפט־אישיוס די װעגען אינטערנעשאנעל דער פון פרעדדענט דעם םון העחןן צו נײגערמ
צום זיר קלײבען עס

לאנגער. ל. — באאײ דזעאיגם פון
 גאל״ װ. לואיס — לינקאלו אברחם .7 זײט

 פון װערקציע גוטע אםאליגע דעסמאן.
— לײם ױגיאן גוםע חײגםיגע באסעס, די
אשפיז. י מ.
 קעלער־ ב. — (ראםפן איגגעבארג .8 זײט

״ םאז•
 באגרי• עטיגטע8#פאר א ראמפן. .9 זײט

שאר. ס. — םוגג
ביכעל. גאטיץ רעדאקםאר׳ם םון .10 זײט
 אין םםרייקס גרויסע לעצםע די .11 זײט

 געחסםו, װאו זעלדין. א• — אמעריקא
אדלער. י. — (געדינם) חבר? םײן

 חפך־אר״ ®יז גויםווענדיגקײט די .12 זײט
 זיג״ מארים — קלאוקס־טו־ײד אין בײם
 (פזך םלחםח די צוריק םיר גיט מאן.

װאהלינער. א. — ליעטפז)
 ארבײטער״ אינטערנאציאנאלע ךי .13 זײט

םײגענבוים. מ. וױליאם — װעלם
 און עלענד ®ון דיכםערינס צוױי .14 ײיט

 װאלט ץעלט די לאקסאן. ל• — נוים
 ־KP ױסף — (געדיכט) געװען... טעהן

נאםסקע.
 ארביײ די און דעמאביליזאציע .15 זײט

 חערצער מעגאזען קאלטשין. ם. — םער
דײלןסעל. סעמועל — (ערצעחלונג)

ןןן *םועסען קורצע .16 |ײט  רעדאק־ צװ̂י
 דעםארט־ רעקארד דער לעזער. און מאר

מנ־ איגםערגןףאאנאל אונזער פון מענם
םינהאװ. מ. נ• — יאז

 לאקאל ױניאן םײלארס לײדיס די .17 זײט
 דער סטרײק. באדײםעגדען א געײיגם 80

 אין בראגזװיל. אין האסייטאל נײער
 אונזער פון דענארםםענט עדױקײטאנאל

ליבערטי. ם. — ײניאז
 װײםפד וון םירםען געסעמעלטע .18 זײט

.)9 ז. פון (*לום ראםאן סטרײק. םאכער
אדװערטײוםענםס. .19 זײט
 סטרײ־ ײײסםמאבער די צװיטען .20 זײט

װיכםי־ רעפארטער. סטעף א — קעי
 — 66 לאק. אין אינםערעסאנטעם און געס

װאליגסקי. אסיפ

 ביזי אינטערנעשאנעל גאנצע די איז אזױ פרעזידענט^ דער וױ םטרײ£
 m סליײ עם הםדבױם. ראש דער איז שאר ע װעלכער פון ױניאן, מייהערם װהײט־גודם די קאמפח

i* א :געשרײ אײן מיט אלע און מײקערם^ קימאנא און ראפער די מלחמרדװענ אױם׳ן זיד בען t 
 S'|די וואס םאדערונגען, איבעױגע אלע און װײתשעם אין רײז א ארבײטם־װאך, ־שטונױגע44

 m אלע אוים פיהרט װניאן מײתערם דרעס טשילדרענם די שטעלט. ױניאן מײקערס וױיסט לײדיעם
^ן געםעטעלט ױמ נאך בלײבען דאד םטױיק, א אהן אםאםיאיישאן בײ,דער פאדערונגען איהרע

 קאטיח דער אנפאנגען דך װעט שעםער די אץ און שעפעה ניט־ױניאן און אינדעפענדענט די
 דעמאג״ וואונדערליכע גרױסע, א פארגער^טען איז םױה מאנטאג לעצטען מאנטאג. נעקםטען
 !בײגעוואױנט איהר האבען װעלכע די, םארגעםען ניט קיעמאל װעלען עם װעלכע םטראציע

 זײד• דעגמאן, באראח, שלעדנגעה נרעםער. םיעל נאך זײן דעמאנםטראציע זײ מוז מאנטאג דעם
פיקעט־לײן. דער אץ זיץ װעט לןאטיטע םטױיס חשענעראל נאנצע די און מאן

 םון רעדעל־םיהרער די ווען אודאי,
 לײ־ דער פון אסאסיאיישאן באסעס דער
 געקאנט װאלטען אינדוםטריע װײסט דיס

 צוריה װאמנן םיער מיט םאראויסזעהן
 םארקױ געמוזט האט און איז װאס אלעס,

 האבען ךײ ווען מאמענט, דעם םון מען
 ארויםגערוםען לײכטזיניגקײט אזא מיט
 און טויזענדער זײערע םון םטרײס דעם

 װעטען איהר חענט ארבײטער, טויוענדער
 קײנ־ עם נואלטעז זײ אז אײנם, צו צעהן
 אזוי אנער געטאן. ניט קײנמאל מאל,

 קומט עס . מענש. נארישער דער שוין איז
 םון משוגעת, םון מינוט א אן איהם אויױ

 לעסאנס אלע םארגעסט ער װילדקײט.
 שלעפט ער און פארנאנגענהײט, דער םון

 ניסאלאי .אלמאו צרות. אלײן זיך אויוי
 בלינד, מאכט מאכט די װילהעלם! און

 לײ־ אן הײבען מענשען אזעלכע משוגע.
 נןעסעך רוםם מען װאס דעם, םון דען

 אז אײנרײדעגיש, אזא איז דאס װאהן.
 םאר שטארהערער קײן גרעסערער, קײן
 זײ נייטא. װעלט דער אויף גאר איז מיר

 ליגען דאר̂ן װעלט גאלצע די אז גלויבען,
 אין זיך לויכטעז און שטויב אין זײ םאר

 רוםען זײ און םנים׳ער. נארישע זײערע
 געדויערמ װעלכער האמף, דעם ארויס
 אײ אבער יןירצער, אמאל לענגער, אמאל

 זײ םאר סון* םינסטערען א םיט םער־צו
אסביציעס. נארישע זײערע אלע םאר און

 דעם אויױ כעם אין זײן ניט קען מען
 םאראור־ זײ כאטש װאריאטען, םארט

 דער םאר אומגלײןעז פיעל זאכען^אזוי
 קראנת, גײםםע נעביך ײגען1 זײ וחגלט.

 םאר האספיטאל א איז גיכער געהערען זײ
פריזאן. אין װי נײסטינ־^יאנהע,

זײ־ אסאםיאײשן דער םון באסעם די
 זעל״ דער םון אט געזוארעז באםאלען נען

 זײ ווען םארםינםטערונג, גײסטיגער בער
 -21 דעם דינסטאג, אז דערלאזען, האבען

 םאר־ ארבײטער זײערע זאלען יאנואר, טען
 עם האבען זײ שעפער. זײערע לאזען

 אײנגערעדט, זיר האבען וײ װײל געטאן,
ארבײטער זײערע וועלען ערשטענם, #אז

 הײסט װאם םארלאזען. ניט שעפער די
 זײערע װארםען ארויסנעהן, װעלען זײ

 דער װען װינטער, מיטען אין דזשאבס,
 זײ םון וועניגע ײעז איז ברעכט, יסרות
 צװײטענס, ? אפגעשםארט עפעס האבעז
 ארביײ די אויב אז, גערעכענט, זײ האבען

 װע־ שעפער, די םארלאזען װעלען טער
 דעז, װאס צוריקהומען. באלד זײ אען
 ארומצובלאנקע• תכלית א עםעס איז עם
 הא־ דריםענס גאסען? די אין זיך נען
 עיערע ניט אויב אז גערעכענט, זײ בען

 זײן װעלעז סטרײס, פאר׳ן םון ארבײטער
דזשאב. א הריגען צו גארען װאם אנדערע
 אונ־ באםישע די געװען איז דאס אט

 און אײנרײדעניש. זײ, םאר גליהליכע,
 אלע די אט םון געװארען איצט איז װאס

 ארביײ די רואינע! א האםנונגען?
 אבער שעםער, די םון ארוים זײנען טער

 האבען ארבײט בעטען זיך צוריגעהעהרט
 פלע־ זײערע אויף אנדערע ?ײן ניט. זײ

 די םון העלםט א ניטא. אויך זײנען צער
 אויח און צוריק, שוין ארבײטען םטרײהער

 גע־ האבען זײ װעלכע באדינגונגען, רי
 באסעס־חברותא, גאנצע די און שטעלט,

 איײ אזוי זײן צו אויסגעזעהן האט װאם
 װאכען םיער מיט ערשט םעסט און ניג

 צוברעקלען, אײן אין זיך האלט צוריס,
 און געבײדע, םארםוילטע אלטע, אן װי

 םײ־ װײםט לײדיעס די םון קאםח דער
 יעדער מיט טאנ, יעדען טיט װערט הערם

!ענערגישער שארםער, אלץ שטונדע
 דעם םון רעזולטאט דער איז דאם

 מיר האבען און ?אמח! םיער־װאכיגעז
 ניט זײ םיר האבען ? געװארענט ניט זײ

 האר די רײםעז דך וועלען זײ אז געזאגט,
tŜ עס קאפ? םון n געהאל- ניט אבער 

 געװארען משוגע זײנע מענשען אז םען.
 איז אלםעכטיגקײם, םון געדאנק דעם אויױ
 זײ זעהען איצט אבער שײך. ניט דאך
 הא־ זײ םון פיעלע אײן. אלײז דאס שוין
 װאםען זײערע אײעקגעלײגט שוין בען
 זײנען עם אבער אונטערגעגעבען. זיך און

צוױשעך עקשנים גענוג םארבליבען נאך

 פרא• די זיך שטעלט עס און באסעס. די
 ביז נעהמען, נאך וועט טעג װיפיעל גע,
 מיר און ליכט? די דערזעהן וועלען זײ

 העלםם : איצט סטריײזער די צו אפעלירעז
 צו אייערע, באסעס אונגליקליכע די זײ,

 םארשםאנד. זײער צו גיכער װאם קומען
 מאל דאס זײן רחמנות־געפיהל אײער זאל

 ניט לאזט און צארן, אײער םון שטארקער
 גאנץ זיך האבען װאס מענ^עץ, עטליכע די

 קומען צו ארויםגעארבײם, ניש־השה׳דיג
 פעדלער צוריק װערען צו לאגע דער אין

 גע־ אמאל זײנען זײ װאס עםעל, מיט
ווען.

 עם סטרייסעריגס, איהר, קענט װי און
 נעקסטעז ארויםצוהוםען װי בעסער, טאן

 װײ־ מאכט, גאנצער אײער אין מאנטאנ
 אהום םארבליבען, נאד זײנט איהר םיעל

 בא• די װעלען אםשר טויזענד? 20־15
 שוין האבען דאם וױ אײנזעהן, דאך סעס

 חברים, זײערע םון הונדערטער אײנגעזעהן
 קאמוי םיז שטונדע װײטערע יעדע אז

זײ. םאר רואינע פשוט סײנט
 דאך זײנען באסעס, אײערע זײ, ׳

 אײנרײדען, נאר זיך קענען זײ בלינד;
 #שטיל אזוי סטרײה אײער איהר װײל אז

 איז געםילדער, אהן אזוי מױשב׳דיג, אזוי
 דעם איז ניט איז הארץ אײער אז סימן, א

 םאר־ נים ראך קענען זײ קאמױ. גרויסען
 הומט קאמף שםילער אײער אז שטעדזן,

 ענד-, אײער איז זיכערהײט אײער םון גאר
 אז באװאוסטזײן, אײער םרץ זיעג, ליכען

 ניט זיעג דעם אײך םון קען מאכט קײז
 דארוי פארשםעהן, צו דאם איויסרײסמז.

 די פסיכאלאג. שטיקעלע א זײן םען
 קײן ניט אבער זײנען אײערע באםעם
 צו זײ גיט טו סארט. דעם םון מענשען

 דעמאנםטראציע אײער דורך םארשטעהן
 גע־■ קלארען דעם אט מאנטאג נעקםטען

 יןיינמאל,ז אז אײנזעהן, זײ זאלען דאנה.
 • צוריקישהרען נימ זיך איהר וועט הײנמאל

 ניט װעלצן זײ ביז שעםער, זײערע אין
אונבאדימם־ די גערעכטע, די נאכגעבען

 ;מאכער קלאוק קלױולאנדער
םטױיק־םאנד א שאםען װעלען

 דער צו םעלעגראםע (ספעציעלע
: ״גערעכטיגקײט״)

I _____
 — םעברואר. טען12 דעם קליײלאנד,

 םעברואר, טעז10 דעם אווענד, מאנםאג
 מאס־ א געװאממ אםגעהאלמען דא איז

 קלאויך דער םיז מיטגליעדער םון םיטינג
 מד באשלאסען איז עט און ױניאז םאכער
 דזשענעראל אי םאר טעקט א דאס ,ווארעז,

 ווערען ארויםנעלע^ט זאל סטרײק־םאנד
 יןניאן. דער םון סיםגליעד יעדעז אויח

דא״ םינ^ אײנצאהלען וועט םאז יעדער
 אלע דאלאר. דרײ םרוי יעדע איז לאי

 דא־ דעם אײנצוצאהלען זיך םארפליכםען
וואכען. םיגזי נעקםםע די איז טעקס ויגען

פערעלשטײן. ם.
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