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םאנפאג געדענקווירתער
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
ען! נ

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

ה םארזאםלען סטרײקער  אםגעהאלטען זי
 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
 דער םון באסעס דרעס און װײםט ״די

 זײ בריתת. צװײ האבעז אסאסיאיישאן
 :צװײ די םון איינע אויסהלײבעז סענען
ען זיך אדער אנ ^ ס חי םון םשוגעת דעם א

 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
ט גמװארעז גענועז  אװאציע. גרויסער א מי

* * *
 אוים־ איז בײםאל װײניגער מיט ניט
ד יאנאװסקי׳ס גענ. נעװארען נענוםעז  ח

לײסעאום. מאנהעםען אין דע
 סורצע, א געהאלטען האט יאנאװססי

 רעדע, אגיטאםארישע העכסט הארציגע,
 גע־ אויך צײט זעלבער דער איז איז װאס
זאכליך. גאנץ יועז

ט סטרײקער די האט ער געשאנע־ ני
 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
ו האבעז סטרײקער י ט נאר אםילו ז  רעכט ני

 אויס־ ני^ז זיך ריכםינ נאר אויסנערוהט,
 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
 אוגגערעכט״. זײז צו

וואודראו.װילסאן.

 ולא חחזקתי בצדקתי
).6 ,1ב״ (יױב, אר«ה

 גערעכםינקייא םײן אן
 *םארק, זיד איך חאל®

 נימ איחר װעל און
לאזעז•
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אינהאלט־פארצייכױם
״גערעכפױגקײט״ 5 נומער

ײט  ■יקעפדדעםפג־ ריעזיגער דער «ו .1 |
 רעדאקציע. — םאנםאג נעקסםען סםרפציע

— קליװלאנד פון םעלעגראםע סיעציעלע
פערלשטײן. מ.
ײ 2 !ייט  װיכםיגסםע (די לפגד אין אוגז נ

ראגאף. הלל — ײאד) »ן ופסירונגען
 — *״ם פרײער פון געװינס דער .8 זײט

 קפרםון פאינטץ. סטוארט דזשוליעט
לאעב. 4נ פין

 וון מיםיגג *עחגער מערקװירדיג א .4 זײט
ביל־• םינקעלשםײז. ל. — קלאוקמפכער

 עליאס — סםרײק װײסםםאכער «ונ'ם חןר
ליבערםאז•

 איבער׳ן אינםערגעאיאנאל אונזער .5 זײט
דעניש. ד. מאקס — לפנד

 «םוג- ®ארבראכםע \nyv עםליבע .6 זײט
טימינג דער סערדאצקי. יענטע — דעז

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 קלוב̂כ 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)

ײט  רעדאק־ צװי^ןןן *םועסען קורצע .16 |
 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 מײקער̂ם 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 דארן^ 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

ײ ווען םארםינםטערונג, גײסטיגער בער  ז
 -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,

ײ אזוי זײן צו אויסגעזעהן האט װאם  אי
 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

ך וועלען זײ אז געזאגט,  האר די רײםעז ד
 געהאל- ניט אבער tS^n עס קאפ? םון

 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

ט לאזט און צארן, אײער םון שטארקער  ני
 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

ט זיעג דעם אײך םון קען מאכט קײז  ני
 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

ט װעלצן זײ ביז שעםער, זײערע אין  ני
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.

>*



םאנ• נעקסםיז דעםאגםטראציע איחנר
ח, וועט n גרעסער וואס  dci יי

 זי וועם װיכטיגהײט גרצםערצר םון
 םאר א*יך גור אײך, םאר גאר גיט

 םון שװעסטער און ברידער אייערע
רא׳ די םוז אינדוסטרין!, װהײם-טדם

 םון און אינדוסטריע מיםאנא ־און
אינדוס־ םיייןערט דרעס סימילדרענס

 ?ײנען אינדוםטרימן די אין אױך
 װאם נים, זצהען זײ בלינד. ב$סעס %׳י

 םו זײ. אויף װארט עם םפלה א מאר
 נעהסטען םון דעםאנסטראציע אײער יןאצ

I אויב אױגען, זייערע אויך עםענען םאנטאנ 
1 Mm םיז זײ רעטעט סעגליך. איו זאך 
 זעלבסטםארד־ זײער פון כדאוגעת, ןיחןך י

 דעמאנ־ אײער דורך זײ גיט םעוגעת. 1
גע־ איז עם אז םארשטעהן, צו סטראציע 4
 אר־ םיט האםף א אנצוםאמעז ומחרליך י

 סענ״ אלס זיך רעספעקטירען וואס גײטער,
 איײ םון ווערט דעם וױיסען וואס *ען,

 זיר זײנען וואס און זיך, צוױשען נימןייט
 מאכם זײער איבער באװאוסט וױרקליך

רעכט. זײער און!
 די אז שװעסטער, און ברידער זעהט,

 מאגטאג נעקסטען םון דעמאנסטראציע
 דער אין מאכענדע עפאכע אן װערען זאא

 אינטערנײ־ גרויסע אײער םון געשיכטע
 זײן שוין קען דאס אז געדעניוט, שאנאל.

 אז סיתעט־רעמאנסטראציע, לעצטע אײער
 זעא־ דעם ניט אױב נאכרעם, מ*רגע! אויןי
 קוםען באסעס די שוין יזענען טאג, בען
נאכגעבען. אלעס און באזינוגג, זייער צז
 אז זײז זאל עס אז דאריבער, זעהט טו

 פון געםיריל א מים זיך דערםאנעז צו װאם
 באאד װעם איהר װען פרייד, און מטאאץ

 אאם שעפער אײערע אין צוריקקעהרען
זיעגרינס. און זיענער

 םעהאען ניט טאר היינע און הײנער
 מאנ״ נעהםטען דעמאנסטראציע דער צו

ג א ט א עם פריה. ^ ז י  געאעגענ־ גרױסע א
>l ,צו ?ינד א געווען װאאט עס און חייט 

ט, סארםעהלען. ק ^נ ע  סטריײ בראװע ג
urp• װאס װאגט, די אז סטרייסערנם, און 

 װאכען 4 מיט ערשם אויסגעזעהן חאט
 ברע־ זיו, שאסעלט םעסם, אזוי צוריס,
 און שטױס, גוטען אײן נאר זיך, <ןעאם

אײנםאאען, מוז וואנם צופרוכנעטע די
 נעקסטעז םון דעםאנסםראציע די זאא טו

 אאעס־ דער גרויסער, דער אט זיין מאנמאג
^טוים. כאויגענדער

 זײז מאנטאג, נעקסטען טאג, דער זאא
 זאא !םוב ױם אייער םאעג־טאג, אײער

 ׳זיעג דער ווערען געפייערם איהם אין
 אויסנעםאכטען איצט ביז ^וין איז װאס

מוז װאס זיעג, פואער דער און געװאדען,
יווכען. אומבאדינגט

 כוחות גוטע א^ע קומען. םוז ער און
גרוי־ אײער אין םאראײגיגט זיך חאבען

 ^ןטאדט גאנצע די אייך. מיט קאםף סען
 און רענקט װאס אאעס, אײך. מים איז

 מיט איז םעדטאיך, און אײדעא םיהאט ר
 אנגע־ אן איז פרעזידענס אײער אײך.

 פענס־ הויכע גאר די אין גאסט אײגטער
 קאובס, דאםען און םשױרטיטעס אין טער,

הע־ און זעהען איהם מען וױא איבעראא
הע־ נים אבער װיא קײנער רױינער, רען.
 װאט װײס, ^טאדט די באסעס. די רען
 אוםגעקעהרט זיך האט ױ און ;װיאען זײ
דא־ זיך װײזם־ז^ע רוקעז. מיט׳ן זײ צו

 דער פאר םאכט נאנצער אײער אין רום
 אזא אין אײך כײט איז װאס ^טאדט,

 מיט ׳זער.ן וועם איהר און םיספאםיע,
 אוים־ אײך װעס זי ױבעא א םאר װאס

געכיען.
ניט דא איז עס : אטאא נאך און

 pit? איז װעאכער קאמף, אייעד באויז
 ניאט עס נעװאונענער. זיכער א זא־װי־זא .

 אאע צו װארנוננ ׳שסארלןע א געבען צו דא
אינ־ פאר^יערענע די אין באסעס אגדערע

 איג־ אונזער צו געהערעז װאס תסטריען, '4
 זײער אז ׳א:דערע צו און טערנײ^אגאא י;־

 א:־ קײן זײן ניט װעט און ניט המן סוף
 פדן באסעס אסס׳ן די פין װי דערער

 װער אינדוסטריע. װײפם אײדיס דער *י י
 דזד אײער מיט א״הר וחןם אפשר וױים,

 irijn:H םיעאע אז העאםען, םאנסםראציע
 דורך ווערעז אויםגעסידען זאאען קעמפפע

g ,אײנזעהן, ײעאעז באסעס די װאס דעם 
m * m איז ארבײטעד די געגען קאםף זײער 

ז א א מ ז האפנונגסאאז. און ^.

לאנד בײ
ראגאף. הלל םון  •אליםי^ע װיכפיגסםע די

פון פראנען עק*ס>םי*ע
און
גזאג

True translation filed with the Postmaster a t New York City, on Feb. 14, 
1918, as required by the Act of Congress, approved Oct. Cth, 1917, known 
as the *4Trading with the Enemy Act.**

װעאט־געמצהעניסע, גרױסע די טראץ
 די פאריז, אין קאנםערענץ םרידענם דעם

 רום־ אין און דײטשאאד אין פאסירומען
 איז דא םראגע ארבײטער די האם אאנד,
 ארויפגע־ זיך טעג אעצםע די אין אאנד

 דזןר איץ אן אויבען םאמע צום ?&טופט
 :דאפעאםע א איז םראנע דיעזע םרעסע.
 װאקסענדע איםער און נרויסע די אײנס,
 די צוױי, און ארבײםסאאזע, םון צאהא

 םאר^פרײט װאס סטרײקס םון כװאאיעס
מדינה. דער םון טײאען אאע איבער זיך

 װערט ארבייםסאאזיגקײט די װעגען
 געטאן. גארניט און גערעדט םיעא אאץ נאך
 םאר־ האט בײקער הריענס־סעקרעטער דער

 סאא־ צוריקגעקוםענער יעדער אז זיכערט
 ארבײם. םיט ווערען פארזארגט װמט דאט

 גע־ געםאכט זײנען ערקאערונגען עהנאיכע
 רעגירונגס־ םעכםיגע אנדערע םון װארען

 ניט הערען אבער דערװײאע פארשטעהער.
 םון נײעס טרויעריגע אנצרקומען אױן*

 צונעסומענע װעגען שטערט םארשײדענע
 װע״ מאסען ארבײטער די דזשאב־זוכער.

 ריכם מען טאג. יערעז אדנרוהיגער רעז
 פון צאהא די װעם ?ורצען אין גאר אז זיך
 א איבער ביז גרײכען ארבײטסאאזע די

מיאיאן. האאבען
 איז נאטיראיך, סענסאציאנעא, מעהר

 גרעס־ דעם סםרייקס. די װענען נײעס די
 דער םאראורזאכט האט שטורם טען

 װאו װאשינגםאן, סיאטעא, אין םטרײס
 אינ־ און םרײדם אאע םיז ארבײטער אלע

 אװעקנעאײגט אםאא מים האבען דוסטריעז
 סימ״ א אין ארויס זײנען און אדבײט די

 שיױ״ סטרײקענדע די םאר םאטי־קאמפף
 א איז םיאטעא שםאדם. יענער אין בויער
 פאראאיזירט. אבסאאוט געװען צײט װאך
 צײטונגען געאאפעז, נים זײנען קארס קײן

ט זײנען  זײנען יעסטאראנען ערשינעז, ני
 געװען זײנען סלןואס צוגעשאאסען, געװען

 ארגא־ האבען סטרײתערס די םארמאכט.
 היטען צו גװארדיע אײגענע זײער ניזירם

 שפײ־ צו קיטשענס געעפעגט און ארדנונג
 קײן האבען װעלכע סטרײקערס, די זען

 אין עסען געמוזט און געהאם נים הײמען
רעסטאראנען.

 איבערהויפט בעאמםע, שטאדט די
 סטרײקערם די האבען מעיאר, סיטי דער

 די םיט זײ געסטראשעט און םארדאםט
 אײם ביזנעס די שטראפען. שרעקאיכסטע

 די געכיאכט באקאנם האבען באסעס און
 נאר ססרײק קײן ניט איז דאס אז װעאט,

 באאשעװיסטי- א נאך און רעוואאוציאן, א
 םעדעראאע די דערצו. רעװאלוציע vש

 שיקען צו פארשפיאכען האט ךעגירוננ
זײן. נויטיג װעס עס אױב סאאדאטען,

 פיהרער ױניאן קאנםעדװאטיװע די
 זײ־ איז סםרײק, געגען נעװען אויך זיינעז
 איהם געוואלם אן טאג ערשםען םון האבעז

 װערעז שורות דיעזע װען צוברעכען.
 װידער- אז סיאטעל םון קומען געשריבען,

 צױ דעמ װענען באריכטעז שפרעכענדע
 אבער זיך זאל ער וױ סםרײק. פון שטאנד

 הא־ ער װעט רעזולמאט אײן ענדינען, ניט
 קאנ־ אלטע די אויפטױײסלען װעט ער בעז,

 זײ וועם את פיהדער ױניאן סערװאטױוע
 זײער וועגען נאכצודענקעז אביסעצ מאכען

 דער צו באציהונגען זייערע אוץ םאקטיק
 ױניאנס די םון פיהרער די מעםבערשיפ.

 ראדיקאלער, ווערןנז מוזעז װעלען רארטען
 װילעז דעם ס*ם רעכענעז סעהר מוזען זיך
 אדער םײל, אוץ רענה די םון װיגשע און

אנדערע. פאר עטטער זי׳יערע אפטרעטעז
 סענ־ אזױ ניט כאטש ערנסםער, פיעא

 בױם, איז סטרײק דער איז סאציאנעל,
 60 םון ערך אן זײנעז דארטען מאנםאנא.

 נים קאפיפף אץ ארויס מיינערס טױזענם
 אראפצושנײ־ בתים בעלי די דערלאזען צו

 יאהרעז, מלחמה די איז װײדזשעס. די דען
 געווען איז קופער אויױ נאיפראנע די װען

גע־ האכען כיאננאטען קופער די און גרױס

GERECHTIGKEIT Maintained by and in the interest 
of the International Ind ies Oar• 

ment Workers Union, Office, 31 Union Square, New York, N. Y. B. 8chie* 
singer, President; 8. Yanofsky, Editor; A. Baroff, Sec y Treas.; E. Lie- 
berman. Business Manager.VoL I. Friday, F ebruary  14, 1919.________________________________________________ No. 5.
Entered as Second Class m atter January 25, 1919, a t the Post office at 

New York, N. Y״ under the Act of March 3, 1879. 
Acceptance for mailing a t special rate of postage provided for in 

Section 1193 Act of October 3, 1917, authorised on January 25, 1918

 נעלוננצז עס איז פראםיטען, ריזיגע םאכם
 װײ־ זײערע אויפצוהויבען ארבײטער די

 אויף נאכםראגע די אז איצטער, דזשעס.
 וײ אין און געפאלעך אביסעל איז סופער
 ארבײטסלאזע, סך א זיך געםינען גאסען
 װײדזשעט די צורײז סאגנאםעז די וױלען

 גאנץ װײסען זײ כאטש םארקלענערען,
 לעבענםםיטעצ 51אוי יקרות דער אז גוט,
געװארען. פארקלענערט ניט איז

 לאנג שוין סוםם םאנטאנא, בױט, אין
 קאנסערװאםײ די צװישען קאמפף א םאר
 די־ אין ארבײטער. ראדיקאלע און װע
 רא־ די האבען אויס, וױיזט סטרײק, זען

 אין װי פונקט אויבערהאנד, די דיקאלען
 נאך געגאנגען זײנען זײ און סיאטעל;

 זײ סטרײקער. סיאטלער די װי װײטער
 צװישען סאװעטען. ארגאניזירט האבען

 צוריק־ סך א פאראן זײנען סטרײקערס די
 סא־ די טראגען — סאלדאטען געקומענע

 סאא- און ארבײטער נאמען דעם װעםען
 האבען בתים בעלי די ראטען. דאטען

 באװא־ װעלכע סאלדאטען, און שיף דעם
 אר־ די נים ערלױבען און מינעס די כען

 זײ לאזען םםעציעל פיקעטע;, צו בײטער
 זאלען זײ סטרײקער־סאאדאמעז די ניט

פיקעטען. ארומגעהן
 באדיײ און אינטערעסאנטע העכסט א

 סטרײס דיזעז אין םאסירונג טונגספולע
 די װען םריה, םאנטאג :פאלגענדע די איז

 אויף געםאהרען ארויס זײנען סםרייהערס
 מײגם♦ די פיתעםען צו קארם שטאדט די

 הא־ שסאדם, אזנטער׳ז זיך געםינען װעלכע
 און קארס די אפגעשטעלם סאלדאטעז בען

 זיך אוםצוקעהרען פיקעטס די באםױלען
 האבען װעלכע 4ארבײטער, די צוירמן.

 האט סקעבען, םאהיען זײ אז פארזיכצרט,
 םארבלײ־ צו קארס די אױף ערלויבט מען
 אבער זיך האט מען װי שגעיצ, אזוי בען.

 דער םון העדיןװאדערס די איז דערוואוסט
 ארויסנעגעבען איז ױניאן, קאר־ארבײטער

 ארבײטער קאר די צו באפעחל א געװארען
 איז ר,אר־פארחעהר דער און םםרײקעז, צו

געװארען. אפגעשטעלט
 סטרייק טיספאםי דזשענעראל דער

 קאר־סטרײה סימפאטי דער סיאטעא, אין
 א אױןי אן צײגעז םאנטאנא, בױם, אין

 אםעריקאנער דער אין גײםט נײעם גאנץ
 אין אז צײגען זײ באװעגונג. ארבײטער

 ענטװיקעאט ארבייטערשאפט היגער דער
 לןאאסעך א קאאסעז־באװאוסטזײז, א זיך

 ביז דא זײנעץ װעאכע סאאידאריטעם,
געווען. פרעכיד איצם

♦ * *
 אויך איז פעטערסאן אין סטרײק דער

 אר־ די פון פאדעדונג די ראדיקאלער. א
 ראדײ ניט נאר אײגענטאיך איז בײטער

 א שטונדעז 48 ארבײטען װיאען זײ קאא.
 װי וױידזשעס דיזעאבע קריגען און װאך

 שםונ־ 54 פאר באקימעז םריהעך האבען זײ
 סטרײק םק םיהרער די ניט, מעהר דען.

 דער פח פאיגעא אינקעץ םון גראדע זײגען
 גע־ א בעאײבתים די גיט דאס באװענונג.
 דאס אז קאראוא, שוײיעז צו אענענהײם

 באל־ םון רויטע״, פון ״רעװאאוציאז א אין
 א פאאיצײ דער גיס דאס און שעוױקעם,

 גחיזאם באהאנדאעז פאד רעכטפערםיגונג
סטרימןערס. די

 דרינגם גײסם ראדיקאאער נײער א אז
 באווע־ ארבײטער אמעריקאנער די דורך
 םאנ־ ארבײסער אסעריקאנער די אז גונג,
 גאנץ כים אאײז זיך אױף קײועז צו אז גען

 םירד אײגענע זייערע װי אויגעז, אנדערע
 געקױןס, פריהער זײ אויןש האבען רזןר
 קאײנע אח גרױסע םיעאע םון זעהן צו איז

 קאפײ פין וועאט דער אין נעשעהעניסע
 סטרײקס דערסאנטע די ארבײם. און מאא

 באװײזע. שאאגענדע די םון טייא א זײנען
 םאסירומ סארט אנדער גאנץ א איז אם
 זעאבען דעם אערנען קעז מעז ודעאנען פון

אעסאז.
 קאם דעם איצט דך ברעכט אאנד דאס

 די רײאראוד־־םראגע. די אעזען צו װי
 אונטעי באהנען די איצם האאמ רעגירונג

 םאדע־ קאםפאניעס די קאנטראא. איהר
 םאר־ צוריקגעבען. עס זײ זאא סען רעז

 ווענ, איז שםעהעז שוהןריניזײםעז שידענע
 פאתעשאא־ וחגרען םאענעד פארשיעדענע

 בא־ צו שוועריגקײםעז די אזוי וױ נמן
 וואם מאנאםעז, פיעאע די אין זײםיגעז.

 םעז האט דיסקוםירט, ווערט םראנע זײ
 האכען װאס די םון םאצנער ערהאאםען

 אננעאענענ־ זײער איז דאס אז געפיהאם
אאיערס, רי םון קאמפאניעס, די םון וזײט,
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באנפירען, םון

זוײמעד. אזױ
 אין וראך אעצםעד עגדע איו פאוצאונג
 פון פארשםעהער א ערשינען װאשימםאן

 אר־ מיאיאן צװײ די םון דײארבײםער,
 ער־ און ארבײםעד, רױאראוד גאניזירםע

 נײעס שפאגעא א האט צר אז סאעתרט
 און ארבײמער. די םון נאםען אין פאאן

 פשום, נאנץ ? איז פאאן דער וואס םו־־צפט
 בארד די אפקױפען זאא חננירונג די אז

 איבער־ ױי און האםפאגיצס די פון נען
 די זאאען זײ ארבײטער, די צו געבען

!פארוואאטען באהנען
 איז עס ווען אזוינס שוין איהר האט י
 דאך איז דאס נעהערם? אםעריקא אין

הערשאםם. םאװיעםעז כםעט כמעט,
 נא״ איז ארבײטער די םון פאאן דער
 סא- די וױ גןאנסצרװאטיװ םעהר םיראיך

 זיי תסאאנד. איז װיעםעדפאתואאטדנג
 אײ־ די זײז זאא רזגנירתנ די אז װיאען,

 די אז אזן רײאראודם די םון נענטיםערין
 רענם. צאהלעז איהר זאאען ארבײםער

 םינח ביז איז פיאםים, זײן וחןט עס אויב
 רעגירונג, דער צו געהן עס זאא פראצענט

 צוטײאט עם זאא פראצענט םינף איבער
 דער אח ארבײטער די צװישען ווערען

 םאדאוםטען, זײן וועט עס אויב רענירוננ.
גאנצעז. אין אײדען רעגירוננ די זאא

 האט פרעסע לואפיטאאיסטישע די
 גוט זיך פאאן דיעזען םון זיך םארשםעדוט

ה נאױמגן מיר און אױסגעאאכט.  אז אוי
 װא־ די וומרען. גארניט װעט איהם פון

 זאגאר איהם װעט רענירונג שינגטאנער
 װיכטיג אמגר באטראכטען. ניט ערנסט

 האיי זײ אז וױאען, ארבײמער די אז איז,
 זײ, הומט עס דאס איבערצײגונג, די בעז

 די אז דערצו בארעכטיגט זײנען זײ דאס
 םון ותמגן פארװאאטעם זאאען באהנען

א אסת׳ע די אז אוץ אלײז זײ  הבית׳טע מ
 פריװאטע נים זיין זאאען באהנען די םון

רעגירונג. די נאר קאמפאניעס

 װײזט אמענדםענט, םראהיבישאז דער
 גאאט, אזוי אפאויםען ניט וועם אויס,

 פארשיע־ פון ערװארטעם ווערט טרא^עא
 גרוים הערשם ערשטענס, קײעלעז. דענע

 ארבײטער די צװישען אונצוםרידענהײט
 דזשױרזי נױ אין #טריידם. געוױסע םיז

 רעזא־ געםאסט ױניאנס געװיסע האבען
 אויב סםרײהען וועאען זײ אז אוציאנעז,

 טרינקען צו פארװעהרען זײ װעט מען
 זיך הערען סטראשונקעס עהנאיכע ביער.

 די סטײטס. אנדערע אין ארבײטער פון
 בא־ פראהיב־ישאן דער פון םארשםעהער

 װי דערפון. אויס זיך אאכען װעגונג
 ארגא־ די פון פראטעסטען דיעזע ערנסם

 מען װעט זײז װעט ארבײטער ניזירטע
 דער וחגן ארום יאהר א אין זעהן ערשט
 אין אריין וועט אםענדמענט נײער

קראםט.
 םון ערװארטעט אויך װערט טראבעא

 ברוערי אמעריהאנער די אין אויסאאנד.
 דא איז אינדוסטריע וױין און קאמפאניצס

 מיאיא־ םון אינוועסטעט סומע ריעזיגע א
 מען איטאאיעז. און עגגאאנד אין נערען

 הונ״ אין גרײכט סומע דיעזע אז רעכענט
 אינ־ דיעזע טענה׳ן מיאיאגען. דערטע

 עראויבען ניט װעאען זײ אז װעסטארס,
 זײער םארגיכטען זאא אמענרמענם דער

 װע־י זײ אז ערהאעהחגז, זײ און אײגענטום
 םאראיײ די םון רעגירונג די האאטען אען

 פאך םאראנטװארטאיך שטאאטען ניגטע
אינװעםטמענטם. דיעזע

 דער אויו• זײ שטיצען טענה זײער און
 אין אן נעהמט אמעריהא װאס שטעאוננ

 די מעהםיקא. אין םאא עהנאיכען אן
 א געםאכט האט רעגירונג מעהסיקאנער

 קאנטראא די באגרענעצט װעאכער געזעץ,
 הא״ קענען קאםיטאאיםםען םריװאט װאס
 מעקסיקא. אין אויא־קװאאען אויף בען

 אינ• די אננעריהרט האט געזעץ דיעזער
 קאפי״ אמעריקאנער וואם װעםטםענטם

 אין פריהער געםאבט האבען טאאיסטען
 געהט םעהסיקא. םון קאםפאניעם אויא די

 אמע־ צײישען סכסוך א אן דעם איבער
 רצגירוגג םעקסיהאנער דער און ריקא

 קא־ איהרע דאס באהױפטעט, אסעריקא
 זײער אינװעסטעם האבעז פיטאאיסםען

 קװאאען אויא• סעוןסיסאנער די אין געאד
 ניט האט געזעץ איצםימןר דער בשעת

 םעק״ די קען אאזא אזוי װי עקזיסטירט.
 בארויבען זײ איצטער רעגירונג סיקאנער

 נײעם א דורך אינוועסםמענםס זייערע םח
געזעץ.
האפיםאאיס״ ענגאישע די זאגען נו,

 אין געאד אינװעסםעם האבעז וועאמ םען,
 די האבען זײ אז ביער־ביזנעס, הינע די

 אםערײ םון ענטפער דער טצנה. זעאבע
 פראהיבישאן־אמענדםענם דער אז קא,
 מאראא די םארדדטען צו נעזעץ א איו
 העכער שטעהט םאראא אז אח אאנד פון
 רוערעז באנוצם דאך הען אאץ, םון

 דאך הען זי »ױך. םעקסיתא
זײט י1אוי (שאוס

S*. :

m■
n ib ‘#

צײם פרײענעװינם
 םאר םײצר אזוי ניט איז רעכט קײן

 צו ״רמכט דאם װי ארבייםם־םרוי דער
 געהט וואס באוועגונג גרויסע די רוהען.״

 זיײ עס וועאכע אין םרײדס, אאע אין אן
 םויזעגדע הונחנרם באשעםםינם נען

 אר־ די םון באגרענצוגנ דער פאר פרויען,
 אר־ דער ברעננען וועט בײמס־שטונדען,

 צײט, םון טתגה גרויסע די בײטס־םתי
 אטוזירעז צום צײט רווזען, צו צײם —

 גדויםע די םענשליך. זײן צו צײט זיך,
 םיז ארבײםס־צײט, דער םון םארקירצוננ

 װאס וואך א שםונדען זעקס אדער פיגוי
 די אין געײאונען און פאראאנגט ווערט

 שנײדער די אין און פאבריהען װעב
 םאר־ שריט גרעםטער דער איו טרײדם,
 באװע־ ארבײטער םרויען די םון ווערטם

יאהדען. אעצטע די אין נונג
 װאס מאכער ןוײסט טויזענר צעהן די
 זײערע אין ארבײם דער צו צוריכ געהען

 םים םטרײס, װאכיגען צװײ א נאך שעפער
 שםונ־ םינף םון געװיגס באשטעגדיגען א

 אין נים גאר אפשר נעהםען װאך, א דעז
 זיע־ גרויםע אזעאכע אײכט װי באטראכט,

 פארגאײך אין געװאוגען, הײנט וועחגן גע
 איי״ און האםף פון יאהרען םיעאע די מיט
 אנצוםאנגען געםאדערט זיך האט װאס דען
 און שטונדען. הירצערע םאר באװעגוגג די

 באגרענעצען צו אידעע די מערהװירדע,
 ערשטען צום איז ארבײטס־שטונדען, די

 דריקענדער א אין געװארען געבארען
 װי פונקט םאחסה־צײט, א נאך ציים,

איצטער.
 נא־ די נאך באאד געוועזען איז דאס

 ט ר ע ב א ר ותן מאחמות, פאאעאנישע
 סאציא־ ערשטע די םון איימור , t ע י א

 האט םאנוםעקטשורער, א אאיין איסםען,
 ענטדע־ אויסערגעוועהגאיכע די געמאכט

 צו געװען נויםיג נים איז עם דאס גןוננ,
 יעהריגע זיכען ?אײנע, ארבײםען מאכען

 מא־ צו אום טא^ א שטונדען 16 קינדער,
 די םראפים צוםרידעגשםעאענדען א כעז

 םרא־ םארקויםטער א פאבריהען. קאטאן
 אםאצ זײנען טיפען אזעלכע און פעסאר,

 באשטאנען, אםילו נאך איז געװעז, אויך
 מא־ דעם םיז פראםיט גאנצער רער דאס

 דער אין געמאכט װערט נוםעקטשורער
 אויב און ארבײט, םון שטונדע לעצטער

 ווערען, פארקירצט זאלען שטונדעז די
 גע־ ניט פראםימ קיין גאר זײ װאאטען

 אוים־ זײנס »5הא פראפעסאר דער האט.
 צושםענדע שענדאיכע די ביז געםיהרם,

 או, םרויען פון באשעםטיגוגג דער אין
 רעם שאםען צו נעצװאזנגען האם ?ינדער

 נאר־ א םאד ,1833 אין נעזעץ, ערשטען
 וואונ־ איז עס און טאג, ארבײטס מאצען

 םוםצעהן דער — דערצעהלעז,־ צו דערבאר
 געשאסען איז םאג ארבײטס שטוגדיגער

געזעץ. דורכ׳ז געװארען
 ארבײ״ פריװיליגירטע דאס, באטדאכט

 דער אם י !צײט בעסערער א פון מער
 געצעגענ־ א געגעבען האט זיעג גרויסער

 קאםאד די איז שוועסםער אײערע הײט
 האלב םיז ״בלויז/ ארבײםעז צו פאבריקען

 נאך האלב ביז םריה דער אין םינף נאך
 אונטער־ קורצע מיט אוחןנד, איז אכט

 די אט אםיצו און עסען, םאר ברעכוננצן
 געםעהצט האבען צושםענדע ״סענשציכע״

טרײד. דסןסמאכער דעם איז
״נעהטא־ דער פון באשרײבוננ א אין

 ױנגע ״די :סיר צעזער שתלאםערײ/ רינס
 אין שםײגען, אין ארבײטען שקלאםעז

 באשעפ־ זײער אוםט. שלעכטע סיט רוםס
 פריה דער אין פיז נעהען צו איז טינונג

 איז ביז בײנאכם פון און בײנאכט, ביז
 רערען אהן אםרוה, אן אהז םריה, דער

 א אהן שםײכעל, א אהן -זיך, צוױשען
 מוזען פריהםארנען גתיען דעם אין זיםץ.

 שמעך, ארבײם. דער בײ זײן שוין זײ
 ביײ 9 ביז םריה דער אין 6 פון שטעך,
 באדוענט סיזאן, ביזי דעם אין נאכט!

 איז, דאן לעננער, נאך נאדלען די מען
 און צװײ אײגס, ביז שםעך שםעך, שטעך,

 צרות זײערע !םארםאג זײגער א דרײ
 זײ שלא«י. אין אםיצו פארםנעזעצם ומנרען
 שלאזי־שםא־ אין צוזאסענגעשפארט זײנען

 םאר גרוים הוים פלאץ א אין צעהן לען,
 םאר־ נעוױם האנעז נעהטערינס די צװײ.
 ערווארטעם וואס אבער שאם, דצם צאזען

 ־־־ םהיר? וײם צוױיטער דער םון זײ
 עהראיך; זײן װילזח זײ אויב וצגגער,

 איהרע און פראסטיטוציע גיט.איז אויב
קאנזעקו^נמן״

שקלא• װײםע די ביד״ זעצבען דצם אין
 ריםשארד י1אוי װײוט זןעלאנד׳י׳ םון םעז

 דדעםםאכעריגם וואו םעל^ אױפ קאבחנז
 ארכײט, צזםתל פון נעמאחנן כציגד ויעעז

ײטעט^ v p 18 ארג ru io r ,םאג

פאיינטץ סטוארמ דזשוליעט פון
 וואס צװײטצ, א מעהר; נאך אםאצ און
 םים םעג נײן ארבײםען םארבליבען איז
 אפתח שטונדע א בלויו םיט געככ^ גײן
וואס אײגצ, גאך און צײט, צו צייט םון
ה איבערארבײסען םון נעשמארבען איז  זי

 א און 16 דורכשניט אין געארבײט חאם
 טניחנחנ- דער אין טאנ א שטונדען האלב
 שטונ־ 30 סיזאן תרכ׳ן און צײט, ליכער

דעז״
 בליס א װארפען צו איצט גום איז עס

 אונז װײזצן וײ צושםענחנז. יענע אייח
 ניט ווצן גצוחנן, ח^יגט וואצטען מיר װאו

 וואס ארבײםצר־םאכט, ארנאגיזירםע די
 בע־ באסוםען צו נעקעספפט אימער האם

 און ארנאניואציאן רודך צושטענח^ סעו־צ
 קאספף דער לעניסצאטור. דער דורך

 אר־ שםונדיגען צעהן א פון געזצץ םאר׳ן
 וועל־ ,1847 אי[ ענגלאנד, אין נײטס־טאג

 אכזת׳ען ערשםען דעם געזיכערם האט כער
 אר־ ?ירצערע גאר סאמפןי דצם אין זיעג

 געוואתח אנגעםיהרט איז בײטס-שטונחגז,
 גע״ איז דאס יאהר. 20 םון טשך א םאר
 »ון קאסוי, םארביטערמער זעהר א ווען

 נעזעץ דעם געבראכט ענדליך חאט װאם
 םאבריס, אדער שאפ אין פרוי, קײן דאם
 שטונ־ צעחן װי םעהר ארבײטען ניט זאצ
 גצװא־ נעמאכט דעמאלם איו טאג, א דען
 צו וועג אוים׳ן שריט ערשטער דער רען
 אר־■ שטונדיגער םערציג און פיער דער

 שםונ״ םערציג די הײנט, םון כײטס־װאך
 נאהענטער דער םון ארבײטס־וואך דיגע

 אר־ שטונריגע דרײםיג די און צוקונםם
 אין קוםען. זיכער וחנט וואס בײטס־װאך,

 םרײד־ די ווצן 41צײסצ םריחערדינע די
ענם־ גענוג געווען ניט נאר זײנען ױניאנס

n ,חאבעז סינדער, און םרויען שוואכערצ 
 באחנכטיגט געווען זי׳^ען ב*הױפטעם> זײ

 דאס וױ קליק אזױ שסאאם, םון שדו צום
 סרצסד, קלינגען םענ עס און !געוחנן איז
 ״פארםיײ אזצלכע נצוחון אויך זײגען אס

 האבען וועלכע םרויעז״מנבסע, םון דינצר״
 םרויצן םון שוץ דעם געגצן •ראטעסםירט

 דאס אז גרונד, דעם ווויוי געזעץ, תרכ׳ן
 אר־ צו פרײחײט״# זעצר שטערען וועפ

 פארטײדיגער דיעזע נאםירליך, !בײםען
 געוועז וײגען םריידדים םרוי׳ס דער םון
 אח, םיםעל־קלאסע דער םון םרויען די

 ניס טענח זײער איז װײז^ נליהליכער
 פא־ האט םעלע םאנכע אין נענאגנען. װײם
 ם׳זיײ וואו איגדוסטריען די איז דאס סירס,

 צוזאסעז םרויען באשעפטיגט געוחנן גען
 פראםיטירם םענער די האמז םענצר, סיט
 די םון ארבײמס־שםונרעז קירצערע די םה

 צו גע׳צוינם ניט זץ־ חאם עס וױיל םרויען,
 א בלזיז םאר םאשמען די צויםען צאזען
ארבײטער. טײצ

 טרײד־ױניאן דער םון יראגרעס דער
מד א סך א געהאם האט ארגאניזאציע  ג

 אר־ רי םארקירצען צו אימםלום םערען
 פא־ די וױ םענער די םון בײםסישטוגדען

 םרויען די וױ אזוי אין אלןציאה איטישע
 ארגאגײ םון צעסאן דעם געלערנט האכען

 םון •ראםיסירט אויד זײ האבעז זאציאז,
 יארק נױ איז אקציאן. דירעקםער דער

 ערלויבט געזעץ דער וואו למשל, סטײט,
 ארבײ־ צו םרויעז ארגאניזירטע די נאך
 וואך, א םופציג.שטונדען און םיער םען

 די אין םרויען ארנאניזירסע די האבען
 אימאנצ■ וײעו־ געםאכט טרײדס גאדעצ

ארגאניזא־ זײער תרך טרײד^ױניאן־נעזעץ

#מעחען װעלכע ^פארברעכערינס״, די װען געחאנדעלם, אזרי דז#אדז# דער װאלם
קוזינעס? זײגע כאםע געוױןן װאלפזען *יחם,

 jnmrvp פאר קאםפוי דער איז וױהעלט,
 געײאחןן געםיהרט מעהרםםענס שטונדען

 נע־ האט עס אקציאז• םאציטישער דורך
 דאן ווענ. בעסםער דזגר זײן צו שײנט

 סענ־ שטארקער א געװען איםער אויך איז
 די נעזעץ דויד׳ז באשיצען צו טימענט

 אםילו םרויען. די םון ארבײמס־שטונדען
 זײנזנז בתים בעצי אייכענוציגע גחנסטע די

 צו די דאס צוצוגצבען, געווען נעצװאוננען
 גע־ נרױס א געווען איז ארבייט שװערע

 םון סוטערם די םון געזונם םאר׳ן םאהר
דור. הינםםינען דעם

 סא- ״פעתםארי םון אויספאדשונגעז די
 צייםען, פריהעסטע n אין נאך םישאנס׳׳,

 גמיוא- אײנגעפיהרם זײנצן מאשינען וחןן
 קינדצר דײ דאס אויםגעוױזען, האבעז רען,
 ארבײםער די אין סלאס, ארבײםער םון

 װי אויסנעשטארכען זיינען דיסםריסםען,
 םארנאכלעסינם זײנען זײ וױיל םצינען,

 אויםגע־ קראנקען, דעם צוליעב געווארעז,
 םוםערס. זײערע םון צושמאנד םוטשעטאן

 זיײ וואס םחיעז, די האבען נאך אזוי און
 דער םין קרבנות ערשטע די געותגז נען

 םאנכעז כאםש כאסוםעז מצשיךסיסםעם,
 עקםפלוא- נעםעהרליכער חנר געגעז שוץ

ארבײםס־געבער. די פון םאציע
 נע־ אלייז האכעז םענעד*ארב'יטער די

 דער אין ערצײזוע זײער באתימעז דארפט
 סלא־ חערמענחנ די שטונדעז, םון פראנע

 וולםצר חנר בײ נעחאלטען זיך האבען סען
 הא- זײ געםאר״. עם ״אאז םון פאליםי

 זיך קען חנגירונג די דאס נצ׳טעגח׳ט, בעז
מן נישם טי  נצרד אזוי דצם, איז אריינ

 די צוױמצן קאכםראמם ״פרי״צן״ פענעם,
tn>a ארכײטםממנר. לי ווון ארכײםצד

tomjL-r

 אר־ צו פאר איצט שרײבט וועצמנ ציאז,
 שטונדעז. םערציג און םיער באויז בײטען

 !װאר יעדע אעבעז םעתר שםונדען צעהן
 אורזאכע גענינענדע א אלייז ניט דאס איז
! ? ױניאנס אונזערע םאר שטעהן״ *צו

 איצט געהט װאס באװענוננ, גרויסע די
 פאר־ צו וועצם, נאנצער דער איבער אן

 א םון איז ארכײטס־־שטונדעז, די קירצען
 אומעםום װיכטינהײט־. נרויסער טיפער,
 ארבײטער׳איז מיציאנען איצט זײנעז

 ארבײטס־טאג. חירצערעז א םאר סטרײס
 זײנעז אלע דאס צוםאל א באויז דאס איז

 איכר זעלבינען דעם םון געווארען גמריהרט
 איצ־ די װי צײט ערנסםער אזא א*ן פולס
 דער נאך ודאס ראס, איז ווארום ? טיגצ

 דעם איז וועצט־םאחםה, דער םון םראנעדיע
 םיט ארבײםער די םון צזריקקעחר ערמםצז

 וועאט, די באנײעז צו צנםעלאסעגחײס
 גענזד שארסעז צום נענוםעז ויך זײ האגען

 א נ^קומצז וױרחציך איז עס סםרימן? ראל
 כאשלא־ האבען ארבײםער די םאנ, נײער
 םעהר וחנאצז לעבענס זייערצ דאס סעז,
 איתענד םאר ורערען פארשאכערט ניט

 עס שכירות, קײנע דאס פרײז, וועלכען
 זײ האז פלײן, צו נרזיס אויס נים םצכם

 זײער םארקויםען צו בצאײנפלוסזח ניט
 ברױמ !צינזעז טאם א םאר 'נעבורט־רעכם

 וועם ברויט םים אכער חאכעז, זײ דארםצן
 םון ארבײטער דער קויםען. ניט זײ םצן

 םאר׳חשכ׳םער דער םעחר נים איז היינם
 איז ער צוריס. יאחר םוםציג םון

 חאט ער — סאשין, א בלױז מעחר נים
 פצר־ א אמ צר !לצמז צו םארוואס מוין
אין מחס את כיכער לצוט ער_ מיו•

אפען מ ג

pjjrrm ^ױין צײברעריכ 
 אינסםיטחױע^ קיישאנעל

 םארטרײבעז צו אויסמןצערנט
j חנר אין און םעאםער אין h W 
 צײט צײט, צײט, האבעז װיל

ט זאמח. זײ  צײם עסצן, צום ציי
r* זײז צו צײם בעז, r W ןיין צו צץם 

ן אלע םיז העררעז די !םענש װי מ ױ  מ
 \ הונט דעם צדגעווארםעז האבען דורות
ײן,  in אמנר געבילעז. האט ער וחנן נ

 m צו אױםנעחויבען זיד חאט ארבייסער
א נעשטאלם. םענשליכער אםת נ ח י ר  ע

 עד כײן. א םיט *ממוי^צוםרידעז
 גאנצמר זײן איז לעבען דאס חאבעז
 בעסעחו האבען װיל צר קײט.
 וואוינזע, בעסעחנץ א ברוים,־ סעהר
 »ויך וױל מר און קלײדער, נעחנ

 םעחד צושםרייאונג, םעהר בילדמג,
 M צײט םעהר חה, מעהר נעטנעז,

 הירצערצ םאר קאםפ^ נרויסצר דער
o אויוי באזירט דמריבער, איז, רז\ n 

מיי םון פרינןױי ײ  גל
 כאטראכםענדינ בוימן, עדמאנד

 ןי (און רעוואלוציאז פראנצויוישע
 אויסג^ האט יצאץ), זיכערעז א איז

 _ םון זײנען םאסעז אריםע די דאס
 ךן Dan איז סענשעז קלאס נידערינעח

m זײ װאאטען אנשםרענגונג קײן i 
 פון שטוםע דער צו אױפהויבען האנען

 _ ח» דער אבער םענשען. ״בעסערע״
 אין נים נלױבם ארבײטער גער

 געגןע פײער פיעל םים רעבעלירם
 וואס לעבענסארם, וועלכעז גענד
 אעבען םון געניסען צו אויס איהם
 סאנען דאס און גײסםיג. און ריעי
 10 וואס איז גענוס, גײסםמען םעהר בען

 ■M0 קעמפפצץ צו ארבײטער די װעגט
שטונדען. קירצערע
 אדכ״סטי קירצערע םאר קאמפף דער
 באד״מת^ צוױיערליי א חאם שםונרעז

 נעגאטייחס א עס האט זײט אײז םיז
 עקספלואנאר די באשרענקט עס ווערםוז,

 צו זאגט עס מאנוםעקטשורער. די םין ציע
 ניט און געחן זאלסםו וױים אזוי :איהם
 י1 סוסס זײם צוױיםער דער םון !מעהר

 MD איד זאל ״וראס םראגע םאזיםױוע
* םריתר געםונענער נײער דער מיט ױיס|  ן
 םײן םאד םארברויכען דאס איך חאן ״װי

 ךי סארענטםערענלמ ?״ נוצעז בעסטעז
 די אויס ער ארבײט םראנע,

• אטת׳ער אז םיז אעבען, נײעם א םון א ו  ו
 צדי נײצ א איז צײט קוצםור. לעטאריער

 נאף איז ער ארבייטער, פוךם ווערבונג
 אויסצד• נעװען איבױפטאנד נים איצט ביז

 אמבעסםצן אזוי וױ פלאן, א ארבייםעז
 פדוחןן די צײם. םרײע זײז םארנוצעץ צו

 םציכטצ^ סיעלע זײערע מים ארבײטער,
ת די אװעקפטר׳ען לײכט קאנען  צײט םדי

 אויסצד דאס אנשטאם זאכען קציעע םים
 נײסטינצד א פאר און נעזונד פאר׳ן נוצען

 לםשי^ אונז, םין װיםיעל ענטװײןלוננ.
 מבת די םון נעברויך בעסטען דעם םאכען

 באקוםען האט םען וועלכע נאכסיטאנס,
 שווערמפײי םיעל אזוי מיט באסעס די םון
ען די ? טען ױי  ץף םארברענגען װאס נ
 װניםי אונזערע איז נאכםיםאנ שבת דען

אנ| זײער םארברויכען צצנםערס, ט. ײ  צ
 קערצצד- און גײסטיגער םאר םארגענינען,

 W< זעלבעע דאס ענטוױהלוננ. ליכער
 פארכחןנ• וואס די ײעגמן זאנען אויך מעז
ד נײע די אין צייט עקסטרא זייער גען  עדי

 ארביי• די ײאס אינסטיטוציעס קײשאנעל
 איחרן םאר נעשאםען האם באװעגונג טער

 אין זיך האלטען וועלכע סיטגליעדער,
 j|p3an ארבײטער דיעזע םארםעהרעז.

 fii$o צװײ צייט פרייע זײער נעװאונען
 כאשוםען דאס האכען זײ ווען מאל אײן
^ דאס און מאנוםעקטשורער די םון ^ ױ  צו

 אויסגעלערגט זיר האכען זײ װען םאל,
 זעלבםט^ זיך םאר פארברויכען צו דאס

 און דאחי באיועגוננ ארבײםער די
מ אנגענעמע די נעהםעז זיך אויף א םנ  אוי

 n וואו אינסטיםוציעס ארגאניזירען צו
 או^ןי םארברעננען יאלמז ארבײטער
 צײס, םרײע די אוםן אננענעמצן

 נעװאינען האז דאס װי שנעל אזוי
 _ עדװמײ אונזער בתים. בעלי די םון

אי אקטױויםקט  DiDi זעסאױסברײ זיך י1ד
 אין אױםרריסען זיך קאן עס םעהר.

 ארבײםער־םעאםערם^ םיז בצשאםוגג
 און םאלק םאר׳ז נעשריבען דראםען

 ביזנקס ״אויסנעמאטערטען״ פאר׳ז
מן מערפערליכע איז בונ  1אי און אי

 םעלדער די איבער צימאננען
 _ שצחנקײם די געניסצן צו שםאדס,

 .א געוחנן לאנג אזוי איז וואס נאסור,
 pit ;ארבײטער םאר׳ן בוך שלןזסען

 ביכלי ארבייםער םון בצשאפוננ
 וואס םעםאס איבער ביכער מיט

 רי אינפעמנסײ־צז און וױבטיג
 גען ס^ן כאמאסוננ די

צענסז עדױקײשאגעל

j*



־

פח מחאםסננ שעהנע עוקװיוליג
פינקעלשטײן. ל. פון

 יארקער נױ דער װאס םימינג,
 חאאוקםאכער דער פון באארד ;

דאגער־ אעצטעז איינגערוםען
 אין םעברואר, טען6 דעם *װענט,
 די פון אײנער געװען איז ]*וניאן,

 יןאאױד די װאס םארזאםאוגגעז,
געהאט. איז עס װעז האט ױניאן

גע־ גערוםען ניט איז מיטיגג :נער
 םאד פײא׳/ און ״רענק דער םאר

 צום -ױניאן. דער פון םיםגאיעדער
 די געװארען גערוםען באויז וײנען

 די קאפיטעס, פרײז און עראייט
י ױניאן דער םון םארטרעטער \ ז  האאוין׳ אי

 יארק. נײ םון שעפער ריםער און סהױרט
jufr'i גרויסער און ״טעהגער א פאר וואס 

 צוזאםענמד הרע עין אדון איז עס ?|ולם1
 האא ױניאן קוםער גרויסער דער !מוםען

tu t i מיט געװען אנגעפיאט גאגצען אין
 און פיהרער די ױניאךבעאםטע, די אט •
ױניאן קאאוקמאכער דער םון אויפפאסער ׳

שא•. איז
 םארזאכד רי זיך האט גרוים די אזזוץ

מ איז אויסגעצײכענט שטארק אױך לז
 רוהיג־ אין ערנסטקײט, אין אעטעאיגענץ, *

ם3 ענטוזיאזם, גרויםען דעם אין און יויי
 גאנצען איבער׳ן געםיהאט זיך האט װאס

 איבער־ האר א זײן ניט װעט עס ןןאא. ‘
 האאוהםאכער די דאס זאגען, צו ריבען18

אן * ^נ  געהאט ניט אאנג ׳אאנג שױן האט |
pKjrl ערהאבענעם שעהנעם, אזא יארק גױ 

'©יםיגג.
 םארזאמאונג, די געװען איו עס וױ און

 די רעדנער. די געװעץ אויך ?יינען !ױ8^
m אױסנאוד אהן רעדנער, אאע 

M םיט הארםאנירט םאאשטענריג חאבען 
 רעד* אאע !מיטינג דעם םון גײסט דעם

עז ב א ח ^  אײ און קאאר אזוי גערעדט ■
 אז געוחנז איז עס דאם בערציעענד,

 גייס״ גרויסער א םארגעניגעז, אטת׳ער
 און הערען. און זיצען צו גענוס מיגער

 צו־ געשפאנט טאקע זין האט עואם ךער
 געשאונ־ ממש רעדנער, יעדען צו געחערט

 אפאא״ זײ װארים און װארט לעדען נען
ךירט.
 א אױםנאהםע, װארימע באזונדערס א

 ומען)באל האבען אװאציע, *מורמישע
 יא־ ש. גענ. און שאעזינגער .ארעזידענט

 ״גערעכטיג־ דער םיון רעראחטאר גאװסיןי,
/ ט ײ  זאגט, מען וױ ׳ניט אאםיר אבער ?
 אאמיר נעץ. דער םאד םיש די כאןען

איז מיטינג דער װי כסדר, ךערצעהאען
אננענאננע;.

געװא־ געעםענט איז םארזאמאוננ די
 דעם םײנבערג, ישראא ברודער םון חנן

באארד. רדטאינט םון טשערמאן
 דער פון צװעח דעם ערקאעהרט ער

 עס נויטיג װי אן וױיזט ער םארזאמאונג.
 פרײז־לוא* און טשעראײט די דאס ׳איז

 גיכער װאס מיטװירקע; זאאען טיטעס
 סטרײרר סםעציעאען רעם אויפצוקאײבען

 האט באארד דדטאינט דער װאס פאנד,
 םון טעקס א דורך יטאםען, צו נאשאאסעז

 מאן מיטגאיעד, יעדען אױף דאאאר פעןי
 װי צוגעגרײט, זיין צו אום סרױ, אדער

 װעט מען װען מאכען, ניט זיך זאא זאך א
 אגרימענט טרײד דעם באנײען דארםען

 ער אסס׳ן״. ״פראטעלוטױו דער טיט
 דער םון ערנסטלױיט דער אויף א; ׳וױיזט
 ערש־ אאס םאר שטעאט און בכאא אאגע

 םיניןעאשטײן, מאקס ברודער רעדנער טען
 םרא־ ױניאן׳ס דער םון מענעדדטער דעם

דױויזשאן. טעחטיװ
 ברודער געהערט שוין האבען םיר

I אבער רײדען, םאא אײן ניט אמקעא״שטײז 
 אזוי גערעדט ניט ער האט מאא <ןײן ׳.׳נאך

 דעם וױ אאניש, אזױ סקאאדנע, און שעהן
 אײנגע־ איהם זיך האט נאר ניט טאל.

מן1 »  פ״טוט זיך האט ער נאר ׳רעדע זײז :|
 זײן אין האכ> ער איבערטראםען. ןןלײן
 איבאען, םיעאע די אױף אנגעוױזען חןדע

יזאאװןס־ אין איצט עסדסטירען
 אפיעא שטאוײןען א מאכט ער ~און״ײד

שאס* די צו שטאב׳/ גענעראא
העא־ צו פרײדסאמיטעס, און ;דאײט

םארבעסערעץ. צו אאגע די ױניאן חור
אפאאז״ גרויסען א באקומט *ר

 אונטעײ ווערען דארןי צמםיגקײטען <יגע
םאר־ םון פראבאעם דאס אײזען צו
 צום צײט, םרײע געװאונענע די :ען

מא־ ארבײטער גרויםע די םון פיט1
 ווערעז געטאן רארןי אאעם דאם און

V* אר־ זײערע דורך אאײז, ארבײםער 
אויס״ דער זײן דארןי דאם ױאנעז,

 זײערע םון אעבען, אײגען זײער פון
שטרעבונגעז• און

ש. גענ. איז רעדנער נעקסטער דער
. יאנאװסלוי.

 םי־ אביסעא רעדע זײן אן םאנגט ער
 און ״רעכט װעגען רעדט ער ;אאזאפײט

 געראנק, דעם אויס דריקט און מאכט״
 די קוםען װעט עס אז האפט ער דאס

 װעט רעכט װירקאיכע דאס װעז צײט,
 הײנט, םאכט. ברוטאאע יערע ברעכען

 דעמאאט רעכט; םאכט איז ער, זאגט
מאכט. ט כ ע ר זײן װעט

 דער צו איבער באאד אבער געהט ער
 ״פריםערעד־ :נעמאיך כײטינג, פון טעמא
 צו־ שטײגער אאגײטען זײן אויף נעס״.

 או װײזט און םראגע די ער גאיעדערט
 קאאוקםאכער רער םאר איז עס נויטיג װי

 אױף םארבערײט בעסער זײן צו ױניאז
 דעם אין דאס אן, װײזט ער םאא. יעדען

 אויס זיך דריקט מארגען״ םאר׳ן ״זארגען
 ער פראגרעס. מעגשאיכער גאנצער דער

 דעם םאר אפיעא שטארהען א דאן מאכט
 — װעאכער סטרײיו־םאנד, ספעציעאע;

 זײ־ בײרע אין וױרקען מוז — ער זאגט
 מיט קאםפח א צו קומען עס װעמ :טען

 דאס אוראי דאך םען רארף ׳בתים בעאי די
 געאד סך א זײן װעט יװים און געאר;

 די װעאען טרעזשורי, ױניאז׳ס דער אין
 אזא אםיאו װאגען ניט גאר בתים מןאי

אנצוםאנגען. חאמפןז
 סאקע צום צו דאן קומט רעדנער דער
 nth אין איבעא גרעסםען םונ׳ם װארצעא

 שטילך פון סיסטעם דער — האאוס־טרײד
ארבײט.

 װײזט םראנע, דער װענען רעדענדיג
 קענטשאםט, םיעא אזרי ארויס •אגאװסקי

 חןר זיך םיט ברענגט עס צרות וועאכע
 אאע דאס שטיק־סיםטעם, םארםאוכטער

 יןאאויד קײן ניט אזוי װי זיך, װאונדערען
 װיסען. סענען גאר דאס זאא מאכער.

 אײנצעאהײ* טעכנישע די ארומרײדענדיג
 פרינציפיעאער דער צו צו ער יןוםט טען,
 װי אן וױיזט ער םראגע. דער םון זײט

 טענה די איז עס גרונדאאז און נאריש
 ײאױ םיז ״געגגער״ זאגענאנט^ די פון

 איז ארבייטער דער דאס ארבייט,
 שטיק, םון ארבי־יט ער װען ״םרײער״,

 ער װאך. םון ארבײט ער װען אײדער
 דיע־ איז אמת׳ען דער אין אז אויף, וױיזט

 דער *םרײהייט״ םכאומרשט׳דיגע זע
 רואי־ װאס שקאאםעריי, סארט ערגסטער

 גע־ דאס קערפער, און גײסט דעם גירט
 און ארבײטער דעם אעבעז און זונד
 גרעסטע די צייט זעאבער דער איז איז

 דער םון ענטװיקאונג רער פאר יטטערוננ
 זיך ױניאן די ניט דעראאזט װאס ױניאן,
 זאגאר יטטע^ט און באפעסטיגען ריכטיג

 עלר און אעבען סאמע דעם געפאהר איץ
ארגאניזאציאן. דער פון זיסטענץ

 אר־ יעדער דאס פארענדיגט, עי
 פיהאט װאך, םון ארבײט װאס בײטער,

אר־ װאס דער װי םענש מעהר אאם זיך

ם: רוםט ער און #שםי? פון בײט  אוי
 װאך־ באקומען צו זעהט !״לואאוקמאכער

 פיוד נעהמען זיך װעט איהר און ארבײט
שען!״ בעסערע אאס אען מענ

 דזש״ע״ דער זיעגפאן, םאריס ברודער
 דדטאינט^ דעם םיז מענעדזשער נעראא

 איז ױניאן, ר,אאול,מאכער דער פון באארד
רעדנער. נעקסטער דער

 איו ערשטע די פון אײנער זײענדיג
 א אנצופאגנעז ױניאן קאאוקמאכער דער

 ײאױארבייט, • פאר אגיטאציע ברײטע
 צו רעדען צו װען צײט יענער אין נאך

 איז װאכעךסיסטעם א פון קאאוקמאנער
 זעהר ער איז געפעהראיה געװען םשוט

 איז ער און ארבײט זײן אויף שטאאץ
 פאפו־ װי זעהענריג באגײסטערט העכסט

 צװי־ איצט שוין איז פראגע דיעזע אער
 די פון געשרײ דער עואם. ברײטען שען

 שוין איז — ׳ער זאגט — הלאוקמאכער,
 םאר איז דאס און ! װאך־ארבײט : איצט
פרײד. גרעסטע די איוזם

 מיט — װײטער ער רעדט — ״אאזא
 שוין מיר זײנען קאאוקמאכער אונזערע

 דורכאויס שוין װיאען זײ ;דורכנעהומען
 מיט אבער עם האאט װי װאדארבײט.

?״ האאולרמאנופעחטשורערס די
שײנט, עס װי דאס, ׳אן װײזט ער און

 זעהר דערמיט אאגער יענעם אין מען איז
צוםרידען. ניט

 װיםיעא װייסען, — ער זאגט — ״אאע
 ארבײ־ דעם זינען אין איענט באסעס די

 באסעס די װען און אינטערעסען. טער׳ס
 װאך־ אז טענה, דער מיט ארויס הומען

 ארבײטער׳ס דעם שעדיגען װעט ארבײט
 ארבײםער די דארםען אינטערעסען,

 װאךאד־ װאס באגרײפען ריכטיג ערשט
״ םאר מײנט בײט ! י י ז

 זײנען — ער םרעגט — ווען ״זייט
 םאר־. אזעאכע געװארען באסעס די דאס

 איגטערע־ ארבײטער׳ס דעם םון זארגער
אזן ?״'  קאאוקםא־ די אױױ רוםט ער סען

 סטיײלר דעם שאםען צו גיכער װאס כער
 וױר־ די האבעז זיכער װעט װאס םאנד,
 װע־ זיך זאאען בתים בעאי ״די אז קונג,
 קרױױ ארבײטער׳ס דעם אננעהמען ניגער
 םון םארערונג די נאכנעבען און דעס

ײאך־ארבייט."
 רעדנער אעצטער און נעקסטער דער

 האט מען שאעזינגער. פדעזידענם איז
 אעצטען אאס געהאלטען עקסטרא איהם

 באײ־ זאא עואם גרויסער דער כדי רעדנער
 דעם פון סוף סאמע דעם ביז האא אין כען

מיטינג.
 כא הגדם דריקט שאעזינגער ־ברודער

 פראגרעס, דעם פון ענטציקונג זײן אױס
 אין געמאכט האבען יןאאוקמאכער די װאס

 די צו באצוג אין יאהר פאר אעצטע די
מיטינגען.

— פארגעניגען גרויסער א איז ״עס
גײסטיגער אמת׳ער אן — אויס ער רוםט

 מימינג * אוי!י לעצמענס ויין *ז גענוס
ט םײן א*ף קאאוהם#נעד! פון  — ני

 צו איז עס װעמען דא — ער זאגט
 !אםת רײנער דער איז דאס חנפ׳ענען.

 הינזיכט דער איז האבען קאאוקמאכער די
 װא־ טו — פראגרעס, גרויסען א געמאכט

 זאגען טארען ניט דאס מען זאא רוס
׳ עפענטאיך?״

 אין — איבער דאן געהט רעדנער דער
 פראגען אאע די —נאכדראיך- קורצען,

 באריהרט שוין זײנען װאס אװענד, םון
י פון געװארעז  און רעדנער פריהערדימן י

 װארט, א צוצוגעבען איבעראא געפינט ער
אױסדרוק. נײעם א געדאנק, א

 גרויסער אונזער פון פרעזידענט אאס
 אימער ער האט ױניאן אינטערגעשאנאא

 ער און טײאען איהרע אאע זיכען אין
 די פון אױפפערקזאמלוייט די רופט

 װײסט־ גרויסען דעם צו קייאוקמאכער
 קאאול־ די דאנקט ער קאםפף. מאכער
 לואאסענבא־ טיעפען זײער פאר מאכער

 האבען זײ װאס דעם פאר װאוסטזײז,
 וױיסט״ דעם טאכען צו פארשטאנען גאייך

 סטרײק ר ע י י ז פאר סטרײק מאכער
 דעם מעגאיכען א^עם מיט העאפען און

 די אױס דריקט ער געוױנען. צו סטרײק
 טאן וױיטער רחגילען זײ דאס האפנונג,

 גאייך דאס האבען זײ װי םאיכט, זײער
 פאר זײ באדאנהט ער און אנגעפאנגען,

 רער פאר ברידעראיכלױיט, אמת׳ער דער
 פון נאכען אין סאאידאריטעט, גרויסער

אינטערנעשאגאא. גאנצער דער
 א געװען איז דאס ווארט, אײן מיט

 אנװעזענ״ אאע װעאכער פון פארזאמאונג,
 אײנ־ בעסטען מיט׳ן אװעק זײנען דע

דרוק.
 און טשעראײט די דאס האםען, אאפיר

 פארשפרײםען װעאען אײט פרײז־קאמיטע
 דעם םון גײסט ערהאבענעם שעהנעם, דעם

 און סקוירם קאאוק, אאע איבער מיטינג
 און יאריו, גױ גרייטער םון שעפער ריםער

 םא־ גרױסע די םי^א״, און ״רענק די דאס
 װע־ באזעעאט ײעאעז קאאוקמאכער סען
 דער םאר גײםט זעאבעז דעם פון רען

 די דאס האסען, אאםיר זאך. גרױסער
 גאײד וועאען קאאוקםאכער מאס^ן גרױסע

 םאר׳ן טעיןס ספעציעאען דעם אײנצאהאען
 עפעלך אוםן אזא אויף איז םטריײדםאנד

ײ דער םאר מאכען גרייט זיך טיװ  באני
 בעאי־ די מיט אגרימענט דעם פון אונג

בתים.
 אנ־ דארםען זיך װעאען קורצען אין
 ױנ־ דער צײײטעז קאנפערענצען פאנגען

 אסס׳ן. מאנוםעקטשורערס דער און יאן
 דער אין ײאדארבייט רורכצוםיוזרען

ט ׳יארק נױ םון קאאויראינדוסטריע ײנ  מ
 די רעװאאוציע. גאנצע א דורכצומאכען

 אײנמאא ענטשאאסען פעסט איז ױניאן
 בײ דורכצוםיהרען דאם מאא אאע פאר
 די אגרימענט. דעם םון באנײאונג דער

 אאע הארצען אין זײנען קאאוקמאכער
 דער העאפען אאע זאאעז טו — דערפאר,

 דורכצוםיהרען. ערפאאנרײך דאס ױניאן
 גרויסער דער פון מיטגאיעדער אאע זאאען
 טעקס דעם אײנצאהאען גאײך ױניאן
 פון זיעג דער און סטרײלךםאנד, םאר׳ן

!געזיכערט איז ױניאן דער

םקעבט. זי און וױיגט זי
טא־ מענעדזשער, דעם זעהן םוז ״איך

 א זיך בעט אאײן׳/ מענעדזשער דעם קי
םרוי. מיטעא־יעהריגע

 מענעדזשער, צום ארײן זי םיהרט םען
 אט און אאײן. מענעדזשער צום טאקי
: געזאגט איהם האט זי וואס

 ניט דענקט מענעדזשער, ״סיסטער י
 ניט מיך םארשטויסט סקעב, א בין איך אז
 סקעבט שאפ גאנצער אונזער זיך; פון

 סקעבא־ באנטש א אלע זײגען זײ טאקי,
 אמת, ניט. סקעב קײן בין איף נאר ׳טשעס

 בין איך נאר דארטען, יעצט ארבײט איך
 װען ? םארשטעהט איהר ניט, סקעב קײן

 גע־ ניט םקעבאטשעס קײן װאאטען יענע
 ארונטער זײ מיט זיכער אין וראאט ווען,
 װאס סקעבעז, יענע אז נאר סטרײר^ אין
 ארבײטען. איך םוז העאםמן, זיך איך קאן

 ארונטערגעהן זאא איך איהר, זאגט װאס
 עס װעם *ייר, בעט איך ׳װאס #שאפ פון

‘ י ? העאםען
 זיי אז געװאאט, איך װאאט ״אודאי

 האב,נאך איך םטרײס. אין ארונטער זאאעז
 געסקעבט, נים אעבען םײן אין קײנסאא

 אונזער איז מאא אעצטען װײטער. האואי
 (אונזער סטרײק אין ארונטער ניט שאפ
 ױניאן קײן געווען ניט קײנםאא איז שאפ

גע־ אויך דארטען זיר איך האב — שאם)

 סקעבען, אבער שטיא, דער אין ארבײט
 איך האב דאס מענעדזשער, מיסטער נײן,

 װײטעד. האואי און געםאן ניט סײנםאא
אן זיך װאאט איך  וױיזען צו שעהמען ד

 הײםט, װאס םרײנד. פאר אויגען םיינע
 װי־ ניט דען איך וױיס סקעכען, זאא איך

 װא־ ביז אן זיך אײדען ארבײטער םיעא
 בין אאגע? זײער םארבעסערען זײ נען

 אאע, זײ װי ארבײמערין אזא ניט איך
 שטײ מײן םארדינען צו ניט זיך איך םאאנ
 מיט אן ניט מיר עס יןוםט ברויט, קעא

 װעא איך הײסט װאס שוױים, און באוט
?םקעבען

פאראא־ זאא איך איהר, זאגט ״װאס
 געבען מיר וועם איהר אין שאפ דעם זען
 אבער, ? םינישערין אאס םאאץ אנדער אן

 יאהר 9 שוין ארבײט איך *ײך, בעט איך
 א באאעבאס מיט׳ן האב שאם, דעם אין

 םארביטעז, ניט װארט א אויןו װארט
 ער האם נעכםען אט ;ואדרבה אדרבה
 ער רעיז, א געבען מיר וועט ער אז נעזאגט

 שטונדען, 44 די נאכנעבען אויך װעם
 בין איך איכטלגער, נאנץ א איז שאם דער
 איך ; איהם צו געװארעז צוגעװאױנט שױן

 איר װינקעאע, יעדעז איחם אין דאך
 םאראײדיס דרײ דאדטען שוין דאך האב

 זאא םארוואס הײנט — איבערגעאעבם,
D איך m שא« דעם םאראאזען ?

 מענע־ מיסטער ׳טובה א מיר ״טוט
 פארשטעהט איהר אײך, בעט איך דזשער,

 גע־ בין איך האיץ א םאד װאס מיט דאר
 איך האב טיערען נענונ #אײך צי קומעז

 בײ איבײטער׳ס אונזער אויה פארגאסעז
 װאיריזינג־האדד, א טיר גיט ׳אאנע טערע

 טשעפען, נ*ט מיך זאאצז פיקעטס די כדי
דא/  נײט ארבייטען צו ביטעי־ ם*ר איז או

אי ס^־ןעבאטשעפ, די  םסעב קײז ביז איך נ
ט;  מיסטער ׳דאך פארשטעהט איהר ני

 איהר פארשטעהט געװיס מענעדזש/ןר,
האײן׳/ מײן

 אדער אײילאנד״ עלים ״אונזער אין
גרינע״. פון ״פעקטארי

^ “זיבען. זײגער א םארנאכט,
 םראנרעס אין מענשען אקטױוע די
 כייט זיך םײאען און זיצעז האא סינא

 ג^יעל האבען זײ טאג. םון אײנדריקע
 רערצעוד צו ױך עפיזאדען אינטערעסאנטע

 אויסגעפאאען איז גורא זײער אויף אעז.
 אר״ ד״ אפעךשעפער. די אמאניזירען צו

 עס גריננע. קײן ניט װײט איז בײט
 אונרען די זיך אױסצוריירען אויס קומט

 האבען ױעאכע ארבײטער, םאנכע מיט
 ױניאן א װאס נעװאוסט ניט קײנמאא

 דאך עס. עסט םען ײאס מיט און הײסט
 םא־ איגטערעכאנטע זײערע זײ האבען

מענמעז.
 םיינמגס״פארשידענהײם א האבען זײ

 רוםען אײניגע האא. זײער רופען צו װי
 דאר״ וױיא לאײאאנד״ עאיס ״אונזער איהם

ײ אאע צוערשט אאנדען טעז מ ^ אן ױני ^ • 
i א םים איחם רוםען אנדערע גראנםעך.
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דענ^שז. ד. םאקס פרן

אױןש! לעבם םאנםרעאל
 םאנם־ אין ימיאן מלאמםאכעד ;די
 יאהר צזױי אעצסא די האם מאנאדא, רעאא•

 ־un jant iimnw א דורמונעהן נעדזאם
 1917 יאהר איז סמריײן חגם פון אױסגאע

 דאטאדאליזירט <ראד נעװיסען א סו האט
 ארונםארגעבראכט תאט און ארבײםער די
• ארגאניזאציאן. די

 די דאס זינעה אין האבען דארף מען
 פון זיינען סאגמרעאא פון קאאױןםאכער

 כאראקטער. און שטאנד באזונדער א גאר
 םון צאהא גרױסמ א באקוםט סאנטו־עאא

 #שטעדם אנדערע ̂פון קאאוקםאמןר איזזחנ
 סינ־ קאױואאנד, שיהאגא, יארה, גיו פון

- ®אעצער, אגדערע נאך איז סינעטי  און ־
 װאגדערענרער באשםזןנוןינער, <יט דיזער

 הינ־ גרויסע א נעווען איםער איז עאעםעגט
 פעס־ א ארנאניזירען דארטען דערניט

 אין אבער, דאר יוגיא^ םע,.סאאידע
 איז שטעדמ, אנדעחן אין װי םאנטךעאא,

 איבערגעבענע, םון גרופע א גערוען איםער
 האם עס וחןאכןג אויף ארבײטער, אאיאצע

 אר־ די און גידעראאגע קײן ^ווירהט ניט
 בײ געװען איז ארבײטער פון גאניזאצי^ז

 אעצ־ די דורך !לז;בען גאנצע דאס זײ
 דײ זיך האבען \אהר םינסטערע צװײ טע
 און צמאמענגעהאאטעז, םעסם מע;שען זע

 םאראיבער איז שטורם דער װען איצטער,
 םריהערדיגע די אום זיך קעהרען עס און

 אנ־ זײ האבען אוסשטענדען, נארםאאע
 קאסםײן, ארגאנמאציאנס אן געםאגגעז

רעזואםאטען. גוטע ברענגעע מזז װאס
 אינטעתעשאנעא אונ<עד גאטירליה

מ יעדע גיט אי די םעג ר.  ארגאני־ פן
 אנ־ איצט ווער^ װאס זאציאנס־ארביים,

 אונזער^צרשםער מאנםרעאא. אין געפירצים
 ראזענ־ עלמאר ברודער ׳װײס*פרעזידענם

 דעצעסבער מאנאט לעצםען' האט מנרנ,
 אאס םאנסרעאא, אין וואך א םארבראכם
 אינכמרנעשא־ דער סמ שאיח ספעציןנאער

 םיעאע אדרצסירט 6דאר האט אח נעל
 אונז שרײבם עס וואט אט פארזאמאונגען.

 אונמר־ דער שומןרט, תשאזעף ברודער
 מאנטרעא־ דעם םת סעקרעםער סידאיכער

באארד: דזשאינט אער
 התאהבות גרײס םיט ארבײטען ״מיר

 ביז זיינען םיר אה ױניאז די אױםצובױען
 איך ערםאאנײיך. גראד גרויםען א צו

 װעא ארום וואכען פאר א אין דאס #האו*
 ער־ גאנץ א צרןזיקעז יןאנען אײך איך

 װי *נדעס, גאנ״ז א באריכט, םתנהעגדעז
 איך בעפאר. שרײבען אײך פאענעז סיר

 עאםאר ברודער װי נאכדעם דאס גאױב,
 בא־ א אפנעגעמז אײד ו^ום ראזעצבערנ

 איבער־ איהר זײם מאנאט, אעצםען וײכט
 אתז בײ איז אאעסען נאך דאם ׳צײגט
 םען װי שויארץ אזױ ניט טײוועא ״דער

 אונז בײ נאך איז אודאי איהם״. סאאם
 באװעגונג. ױניאץ ראשיגע סײז ניםא אאץ
האבען רארפען מיר דאס אלצ, װײסען םיר

   ~ ו  —. ■ ״־ — י־
 פעקטא־ ״די :נאמען פראזאאישען מעהר

 ריכםעער דעך װאס נאר םון^נריגס״. רי
 דארט איז ארכײט זײן, ניט ?אא נאםמז

 אינטערעםאנטע פיעאע איז איבערגענוג דא
 ,טיר , באםערקעז. דארט טען הען ביאדאעך

זיי. םיז אײניגע פארצײכעגעז דא ותאעך

.סקעב׳/ נא םי ^־' ײוניאן נא ״סי
1' * 1 • *
געבראכט האט סאםוסע פיתעט א

 חאא. אין שאפ א נ פון ארבײטער די
 מיטינג א האט האא־טשערםאן דער
 ווע- זײ צו רעדט ער זײ. מיט
ײ צו^זײז םיז װיכטיגקײט די גען אנ מ  א

 פאיכטען^;ווז־ױניאן די ווענ^ן און זירט
 ^רטןגה־ און איהם פאר״^םעהען זײ אײט.

 סטריילן־ א און שאפ;טשעראײזײ א לעז
 נאך גום. זײן צו שײנם אל^ס קאמיםע.

 און איםאאיעגעריז אן .אויױ an שטעאט אט
 איהר זי ערקאערט םאן גלעז1עד נאנץ א איז

 ^םיםטער, :דעדע זײן וחונעז פיאאזאפיע
אן מי תו ^י װאירק״. גא םי ~ ג

 פינ־ און ביטער איהם איז נאטיראיך
 ער את אויגעז״ די -אין געװארען סטער

 ער>:זײ סיט מיטען צו ידמר4ץ זיך נעהטט
 עןון אויםגאבען די <\ידער זײ ערתאןגרם

 ךעך־ אנדערעס צװישען •און ,ױניאן דער
ט א ה  צ\ 1א הויבט ױניאז די »א? £ער מ
 םטרײד די צו סטרײק־בענעפיט צאד^ען

 קענען סקעבען, װאס די m א^ער ״קערם
 װ> א. א. אונטערשטיצונג4?«ײ1האמנז ניט

T סןאז־׳שפעלט t אד• דיזעאבק׳ אױ«י 
טאז שטילען א אץ ״און םאליעגערין

פיאאזאעחג^ איחר ״ ױונדער1*וי: זןרט5ק

איבמדגעבען, און ענערניש ין
 אזעאכע ערםאארנײך. םעחר זײן צו אגם

 זעאטענ־ אזא פונקט זייגעז אי׳יגעגשאםגמן
 נױ אין איו דאס װי מאנםרעאא, אין היךמ

 אבער קאױואאנה אדעד שיתאגא
 םיר מאם מאםענפארזאמאוגגען די נאך

 און מאנאט, אעצטעז געהאם דא י^בען
 ם^אונזערע באשאוס עינסטען דעם אױט

 א און ױניאן, א האבען צו ק^אוקםאכער
 דאס אאע, דא םיר םיהאען יוניאן, שםארקע

האבען״. מס װעאען מיר און באאד באלה
הא־ מאנאט אעצםען םון םאראוי^ ״איז

 װאה״ געהאס אאקאאס אונוערצ אאע בעז
 דזשאינט נײער דער און בעאםטמ פאר לען

 םרישע פון צוןאמענגעשטעאם איז באארד
 אעצ־ זיך האבע^ װאס םענער פון קרעםםען,

 רײ־ פאדערשטע די אין געשטעאמ םצנס
 איז אונז םאר דאס װץסען, מיר ־ הען.

 צײט צו צײט םון האבעז צו װיכטיג זעהר
 וױײ אבעהשיר יארק, םון*ניו רעדנער א

ה 1^יי סעז  מעתר־ זיך םוזען םיר דאס איי
 אײגענע אונזערע אויח םאראאזען סטענם

 אן פוןןאיצט םיר װעאען דאס און כחות
טאן״

מאכער. *רײנקאוט דיי צוױשען
 ״םרא״ אױ$ןערגעװעהנאיכער דער נאך

 אין יאהר פאר אעצטע 4ד״ פון ספעריטי״
ר  זיך זי מגפינט אינדוסםרי, רײנקאוט מ

 א אין איבערנאמס־פעדיאדע, א איז איצט
 איז ovr 7״א*כערבויאונג׳ םון צושםאנד

 דעם פאראויםצוזאגען שװער צו נאך איצ*
 אוים׳ן 1צושטאנ נײעם דעם פון אײנפאוס

מפיין, אין םר^ד  אויף באזונו#• און אל
 צאהא די םאך. דעם איז ארבײטער די

 דער־ איז םאך דעם אין ארבײטסאאזע םון
 שעפער די אין גרויס. גאר נים נאך וױיא
 די ניט, מעהר• ארבײט. דא נאך איז

 ארייננעקומען זײנען װאס קאאוקמאכער,
 דעם אין אינדוסםריע־ רײנקאוט דער אין

 צו צוריק אװעק יזײנען #ברען גױיסען
 #םאכער רײנקאום צאדל די םרײד. זײער
 איז טרײד, םון ארויספעפאאצן איז ײאס
באדײםענד. גאר גיט

 די דאס זאגען, מען קאן אאגעמײן איז
 נױ אין םאכער רײנקאוט די םון אאקאאם

 גױ א אין זײנען קאנםרי דער אין איז יארק
 ׳יארק נױ איז ,20 א#תאא צושטאכד. םען

 בע־ די אוםנעביםען מאנאט אעצטען האט
 פאםירונג א עלעקשאז, דורד אמטע
 אביסעא פון געװאיען באגאײט איז װאם

 נײע די אאקאל. דעם אין אױפרעגומ
 װי םרײא רײנקאוט דעם אין פראבאעמען

 װעאכע אמעװיזען, בעםאר האבען טיר
 םון איבערגאנג דעם פון ארויס ײאתסען
 נאך װעאען צושטאנד, שאום א 1צ מאחםה
 עקזע־ נײעם דעם אין קומען אציט אודאי
נאך װעם 20 אאקאא םון באארד הוטױו

 און אױםצונעטען, זײ אויסיןוםען מטתמא
1
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ם. וױל שאפ ז^־י ק^ אכ קז םער ױפ א
ג * א ט ס ^ ^ . .. ״•V פרי
דעם מאכם טשערליידי דיסםריקט זץ ;

 אונזער שעפער־אין אאע םון ראאא־־קאא
 םען פעהאט. שאפ אײז און עי?יס־אייאאנד

 אינ־ שאפ־איבצל׳ן ז^ם זומה זיך לא?ט
 -wb וואסער אין װי איז עס ׳נאר זזןא,

 צוזאםעננע״ װערס באאל שװאתדעץ.
 אוועת געהט מ^ן און קאםיטע א שטעאט

 גע־ איו תןר־אוצר און פעהטארי דער צוי
̂ז בר^נגט װידער ׳ געװארען. םגנען־  זײ5 כמ

גרינס; פון םעקטארי דער אין
i זיי האאט׳ םשעראײדי דיסםריקט די 

v *. י :האנדאוגג זײער פאר .פאר•
 ״נעכםען צויזײ, ױ טענה׳מ ״סטײטש, י
 האא,־צדי מסוםען^אין אאײו איהר ט1-זי

 איחר זײט הײנט און םטרײק; א תיץערט
 אזוי אם ארכײכ^ דער צו אדועק דצר1װ

־ ארבײמערף״ באװאוסםזיניגע עס האנדלען
 םארשעהממ, נאך םיהאם עואם דער ן

 עקואטוד אן אײח זיך שםעאט נאר׳באאד
 ״׳מיר. אורזאכצ: די ערקאעדט נ^רי^און

 חאא״ גאנצען א נעװען דא נעכטען זײנעז
 גענעבען אונזדגיט האט מען און טאג בעז

 זעד״ען ־יצצט אויםמערקואםקײט. קי)ין;•
imv זינעז, אין אונז האט איהר ו/־-אז n 

 אוג• אײך, םיט דא באײנעז מאקי סיר ן
i ? אױפםערקזאטקײט״. װיל שאפ זער

 ליײ צו זײ םעהיג איז ער דאס וױיזעז צו
זעז•

 רײנהאוםםאםנר די איז באסטאן אין
 גומקן זעאבען דעם אין ,1 לאקאג ױניאז,

 דא נאך איז שעםער די אין צושמאנד.
 וחד לאקאא דעם םח מיםינגעז די ארבײט,

 טרעזשורי אאקאל די און באןוכט נוט רען
 און צושטאנד. םײנעם גאנץ א אין איז

 װעגען זאגען אױך מען קאן זעאמנ דאם
 אא״ ױניאן, רײנתאוטמאכער שיקאגא די

 יאהר אעצםעז דורכ׳ן האט װעאכע ,54 קאא
 שטורסישע אײניגע געהאס חאלכ א און

 גרוײ די םון םאנכע םיט צוזאםענשטויסען
שמאדט. יענער איז םירםעז סע

 וױסקאנסין ראיסינע, שטאדט דער איז
 דער אין סטרײ? א אן איצט געחט סטײט,

 רא־ שיקאגא דזןר םון םעמטארי גרויסער
 זיך האם סטרייון דער קאםפאניע. בער

 זיך האט ״שטעפער׳/ די בײ אנגעהויבען
 אנדערע אאע איבער םארשםרײט נאכדעם

 פעקטארי גאנצע די ביז דקפארטםענטס,
 סםרײס דער אפשמעלען. געמוזט זיך האט

 גאאמ, אײדא םים פון אגנעםיהרמ װערט
 םעדערײ־ אמערי^ען דער םוץ אלנאנײזערין

 דער אונטער שטעהט און אײבאר אװ שאן
 סטײט ״װיםקאנסיז דער םון אריםזיכט

 סטריײ יענע אײבאר״ םקדערײשאן.אװ
מז חער א  איג־ אונזער צו נעװענדט ?ױ ה

 א םאר טשארטער א נאך מערנעשאנעא
 זיך האבען עס װעאכעז אין ױניאז, אאקאא

 הונדערט צוױי איבער אײכנעשריבען יז1ש
 צװײםעא קײן ניםא איז עס םוטגאיעדער.

און װערען, געװאונען װעט סטרױק דער אז
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,א כעװעצ םעקםארי, ד' ר , מיו טער. ״.װ״ג כ  ימ דער אין םאן, «דער פדוי ,.ניי
 1נעװינ׳מ.»ו* צי צייכםער זיין וועט רא יאון ד״ר אם םון םעםםוננ אזאנםי-יוני דער

נא־ דער אין וועם האסאאניע, נרויםער
 םאאשטענדיגער א װערען צוקונםט הענטער

שאפ. ױניאן

. » נעמהרם ״ » _ _ 
I די און ^  W V K

 םראמנ די מוטם דאן שעםםיגװג.
.?י« ברמ־זשיאיס איז

 און םאכער קארסעט 6000 אימנר
 r א בלויו א אח הײײעז, נױ 1אי 3000

 i* באלאנגט האבען זײ םוז טײל נער
 אםיס דזשענעראא אונזער ױניאן.
 אן נעוזאט צײט דער דורך דארט

 אוננ. די לאנג וױ אבער גײזער,
 האבען צושטענדע אינדוםטריעלע

 -3א צײעקנמנסינ נעװען ניט איז האלםען,
קאםפײן. ארגאניזאציאנס אץ צוםאנגען
 m דואס צוריק מאנאםמן םיער םיט

 קאנעק&י- 1אי געשיקם אינםערנעשאנעא
 םאני* מיס ארגאנײזער, צװײ סטײם <ןום

 אעפקאװיטש, סעמועא און קאהן ם.
^ תאהן מיס וױיס־פרעזידענטס. זערע  א

 וחגוד־ צײט, הורצע א באױז געװען דארם
 1דאח נאוך איז אעםקאװיטש ברודער רענד

 חאם דארם ארבײט זײן דא. אויך הײנט
 די איז אעבעז נייעם ארײנגעבראכט

 םיסי אראנזשירט הא^ ער קאאס.
 אונגארישע און איטאאיענ^שע מים
 ארגאניז סיסטעמאטישער א און נער

אנגעםאנגען. זיך האט קאםםײן ציאנס
 נױ םון ארבײטער קארסעט די
 םון טײא קאײגער א באויז זײנען אאנד

 1אי הארםעטמאכער צאהא גרויסער
 םארהעאטניסםעסיג אאנד. גאנצען

^ אאנגע טרײד דעם אין ס ם ײ ב ר  א
 די צװישען און שכירות נידעריגע איז

 םאד םעאד גוםער א דא אין בײטער
 ארביים. ערציהונגס און גאניזאציאן

 א אװערןצואעגען װיכטיג איז
 ארנאגי ארבײטער פאר םונדאםענט

 האנעקטיסיט די אין טעטיגקײט ציאנס
 4ארבײש^ בעסערע געװינען צו שעםער,

יעדען ארײנצונעטעז ארן באדיגגונגען

 פון מאכער קארטעט די זײט אונזער
 ײ0קא די םון ארבײטער די ״מידעא־װעסט׳/

ן און װעםט דער אין שעפעד טעט טן י׳ ו  אז
 באדינגזציי ארבײטס גא'יכע םעסטשטעאען

־ ׳ אינדוסטריע. גאנצער דער אין ־נען קאנעק־ אץ ארבײמער קארסעט די
סםײט. םיקוט ־

 אר־ קארסעט די םוז אאקאאס אונזערע
 האבען סטײט קאגעקטיקוט איז בייםער

 שםארק מאנאטען עטאיכע אעצטע די אין
 הא- .זאגענדיג, אמת דעם .אויפגעאעבט.

 םון 39 און 34 ״33 אאהאאם די בען
 אעצטע די הײװען נױ און ברידזשפארט

 זעהר ניט א אין געפונען זיך יאהר צװ<י
 באגיײ םון כװאאיע די צושטאנד. גוטען

 גע-ז 1915 יאחר אין האט װאס סטערונג,
 איז אעבעז, צום אאקאאס דיעזע בראכט

 האט עס און םארשװאונדען ביסאעכװײז
 די אעבען. געשאעפטער א אנגעםאנגען זיך

 קאמםםס־ קײן געהאט ניט האבען אאקאאם
 זיך האט מעמבערשיפ זײער און פראגראם

 איז הויפטזעכאיך פארקאענערען. גענומען
 אונגארישע די מימ פאא דער געװען ראס
 רעדען ׳װאס םײדאעך, איטאאיענישע א&ז
 גע־ זײנען ױ\ שפראך. ענגאישע די ניט

 אויםגעהערט האבעז גאײכגיאטיג, װארען
 אויםגע־ האב^ן און מיםינגען צעדי קומען
ױס. צאהאען וןערט  ’זעאבער איןיךער י
 דער ג׳עװארען שװאכער אויר איז מאס

ר ױגיאן םו^די ^ץגםאוס ^ ר ^  דארטי־ א
י ) ; אינדוסטריע. *גער

 אינדוסטריעאער אוננארמאאער דער
 שטאדט: יענעװ אין איז װאס צושטאנד,
 האט מאחםה, די דורף געװארען געשאפען

 אום ראאע באדײטענולע א געשפעיאט אויך
 ױניאנס. אאיוא^ דיעזע .אפצושװאכען
 אין דױיװעןיזײנען נױ *ון *ברידזשפארט־

 צצגם-: נרויסע געװען יאהר פאר אעצטע די
די איגדוםםריע. טאחסזז םון .רען  אםוגײ י

 * הע״ וײערע דודף האבען, םעקטארים שאן
 }םיעאע זיך צד צוגעצױגען װײדזשעס ^כערע

 תארסעטען פון רײהען די םון ׳ארבייטער
ײ די זיעעז ־צײטעגװײז און * נמאכער, א  ה

 • געװארען םארװאנדעלט גוםא שעפער שעט
 געיי׳ געמאכמ איז עט װאו פאבריהעז, *אין

 די: אהנײט. טאחמה ןפראצענט50 ׳^יארען
 געשאפען־ זײנען װעאכע שאפ־קאסיטעס,

 םיט םארזהאגדאען צו 1915 איו געװארע[
 קאח־: די אין אויםזעהער איז פארצײט די

 םאר־ ביסאעכװײז האבען שעפעד, •*סעט
 גאנצעך אין כסעט און זײער.מאכם <אארען

םונהציאניחגן: צו :אויםגעהערט
 גאייך; חאט קרי;וגר דעם פון vmv די

 ׳ פרא־ צאהא,:ג<יע א זיך םים :נעבראכש.
 צז- מאכער. קארסעם די פאר •באעםען

 אדגײטסלא־ םגן פראגע די ת\טט ־ערשט
 r דורך גמשאפען׳ועװארען איז זיג?ײט,*װאס

 זײגען*] ארבייטער פרויען םיעאע חאם דעם
 אםונישאן. די אין געװארען ׳.אפגעאײגט״

אין- צוריק געמומון• זײנען אח םאבריקעז
_ ____ . _ אין> גאיק^מורװײןע שעפעד♦ קארסעס די

ט ין?ו>»| געלעזט;נממארען; גיד •ראבלעם דאס אײגעל^ יוניאן 8 זי

קלאוקםאכער זײ צװישען
*m' ג 4םינסיגעםי

 נוץי ארנאנײזער, דזשענעראא אונזער
 ' אמ?: שרײגט שנײדעד, אב. דער

?ץ• 6הא אגריםענם ״אונזצר
 םיר און םעברואר םען1 דעם דיגם

,‘צו םאד^רונגעז נײע ארויסגעשםעלם , / 
 גצו^עהנאל^ װי םאנוםעקטשורעךס.

ן  םיטיגג ^םבער6 מאם א געהאט מיר מ
^ װעגען שםיםען און דיםיןומירעז צו י  1ד

& זעהר אונז טוט עס און םאדערונגען,  ל'
 ווײסנד די םון סטרײק דעם צואיעב װאס

 ארגפמנגױ געויען איז יארק נױ אין מאכער
 ׳ ביי זײן צו שאעזינגער פרעזידעגם פאר איך

 אױןו ראס זאנען, אײך קאן איר אין אונז.
 געוואחם סיר האבען געאעגענהײט דער
 H נאטירליה צײם. אאנגער א פרן שוין

 ̂•jb דער אין אויםמערקזאםקײם גרעסםע
 פירמע די זיך אויף ציהם םואציע
 ישא* גרעסטער דער םטאן, און סטוירץ

אח^ן םיר אבער שםאיט. דער אין  ערוו
 צר^נוי גענוג האבען מיר טראבצא, יױין ניט
 צײט קורצער א איז דאם גאויבען צו

םס־ אונטערשריבען חאבען מיר ^ג רי  אג
p;; ■' ן.yמTם אונזערע אאע מיט

i :םא^־ערונגען אוגזערע זײנען אמ ;  f
 iW .א .דאאאר 33 פאראאנגעז םיר

 1װאר:םא 8 דאאאר 32 קאםערס, םאר
 םאך װאןל א דאאאר 28 סעםפעאםאכער,

כערונג.מק|7ה אאגעמײנע אן און שניידער‘
 ־ װא(ף אנדעיע אאע םאר װאך 8 דאאאר 2

׳ . .ארבײםעה
 8 סענם 90 אויך פאראאנגען סיר
 כמנם 75 אפרײםארם, האאוק פאר שטוגדע

 86 •אפערײםארם, טקוירם פאי שטינדע 8
‘ 4< 75 און פרעסער פאר;שטונדזן » םענט

 י ערוגאוך םיר און םיגישער, םאה שמונמנ -א
f :;..< - נאסומעז■ צו. דאם םען | c

 צגזאכזעג־ א נעהאט םיר,,האכען.
מד םי-ר און Wire׳ די\נק$ום א איז ׳שטויט  י

^ ?י פארצןורען יבען ר ם אנ  איבער-איחמ^ ק
 . צושנ געקענט גיט .האבען ׳מיר ־װײא
 כאטש אייבעא. ץגניאן 8 פירמע *דער
 אףןז. גיט, איזי פ*א ’אײנצצאנ;^־ זער
 h ײוכםיגקייט* ורויס םון םיינזנג -זער

אױוי\ןיי איינעא ®ראנע: :אבעדדו
א^טערנעשאנעל די םאר ׳זײו קאוםם

באטראכפען^
עז עפ ע  רײו אבדערע דא נאך ד
 װעאכק טידא־װצסט׳, אין־רער שעפעף

ט .טען ע  ארגאנמירם^ נעקענט אי
 7יי אינםערנעשאןע^ אונזער יװך
ארען קאנצן װאאמען טיר די באו

׳: ; ״



im ביער, טריןמנן ןײ r סענדװיטשעס
שװעסטער אײן זיך. לאמוױי׳אגען אין

ײנדריקע  צום געגעבען באל. בויערן פון (•
*םימע״) ארבײטער *פרייער דער פון גענעפיס*

םערדאצקי. יענטע פון

 שמוזנער א איז קאםינא חארלעם
שעה־ צװײ געזאגט, ריכטיגער ר1 .ד

ט דאוךסטעירז א. ולם, אם־ :ו מי
 װענט די גאלערי, א איז אויבעז ,

דער,5בי־י שעהנע םיט דעקארירט
 ח\ד.'ם אין םיגורען םרױעז י%%

 זײער םאר שטעיצען אנדערע ויםן
 קניהענ־ אנדערע טאנצענדיג, גסייט

 רוי׳יסע אין אײגגעװיהעאט אנדערע
שלייערם. ״

&ײכטוננ די  װאונדערבאר, אויך איז ב
 םאיסט איכט עאעהטרישע שטראמען ^ואנצע

ן ׳ ר ע ב  אאעראײ םון גאעזאעך דורך זאא ^
*אלירעז.

 איז עואם. דער איז אאץ םון שעהנער
 קאן מען ארבײטער? םון עואם אן דאס

 צװישען םך א סך, א אאע. אז זאגען נים ;
1 m♦ און אאיערם און דאהטױרים זײנען 
 ביזגעסאײט און מענער, רײכע םון פרױען |
 םיעא. זעהר באא צום םארטראטען זײגען ■

I און ארבײטער, זײנען אבער מעהרצאהא די 
 כאראקטער דעם םראנט באא גאנצער חנר |
ױם־טוב. ארבייטער אן פון ^

 עס װי זעהן צו אינטערעםאנט איז עס
 ארביי־ דעם פראגרעסירט און ׳&װאססם

 עס װי יאהר, צו יאהר םון געשםאק טאד׳ם *
 װי םנים, זײן םון אויסדדוק דער זיך •׳גײם י

n r םון געשכיאס דער אויס זיך ארבייט 
 און םרײהייט די און האײדונג, ןױן י

 באוועגונגען. זײנע םון ךדעסטקייט
בעאבאכ־ א און חכם א זיי געה גאר

 א אין ארײנגעדריקט װערסט דו אז מער, י
םאסע  די און מענשעץ טױזענדער םון |.

- DO*nt ראטע־ םריוזער, טאן צו װאס ניט 
װערען, צו דערשםיקט נים לעבעך יץ

בעאבאכטען. אדער
 שעהנקייט װאונדערבארע. א אבער

 גייסט םאר׳ן און איעגשאםט די אױך חאט
p קײן ניטא איז בעאבאכטער פון m.

 םענשען: כװאאיע א זיך גיסט עס י
 שלײםען, האאירטע אאעראײ אין סאנער

 און חאיידער, דונקעאע אײביג זייערע סיט
 זײערע איז שעהנהײט א פאר װאס פרױען,

 צאר־ און שפיצען אאעראײ !קאםטױמען
 בענ• לאאירטע און זײדענשטאןי העאע סע

 דער אין עס זעהט װער אבער חנר.
 אזעאכע םאראז זײנען דארט !עגגשאםט
 באוט דאס וױ רויט זײנען װאס יסלײדער

 םון אנדערע אין שעפסעאעך, ױנגע &ח
 װי װײסער נאך איז װאס אטאאם, *וױיסען

njrr די אויױ שגײ ניכדצו?&םאאצענער 
 מיר און ׳ניט עס באםערתט סײנער נערג.
 וועאעז זאא סרוי א אויב אז איין, «אאט
 האײד איהר צו אױםמערקזאםהייט ציחען

 מיט נאדאען פון םאכען עם װאאט זי ״אה
 דאס זיך װאאט םובאיסום, צום שםיצען ידי

 װאאט און קאײד דער צו טואיען
^טעכט... עס אז פיהאען ניט אםיאו ־

 איז װאס מיט ? עואם דער טוט װאס
 מים ? באא אוים׳ן גײסט דער סארנוסען
 אין הומט מען װי גיך אזוי גארניט!

 און גײםט דער צױעוױמט ארײן, חאא
 יעדער טאסע. דער אין אויף זיך אײזט

 פיס לי אינדױוידואאיטעם. ין4ז םאראירט
 נאכ׳ן באװאוסטזיניג, ניט ׳זיך חױבען

 די מוזיח, די םון האאנג פארטויבענדען
 ארום נעהמען הענט די איז כאי׳עצען אויגען

באקאנ־ אײגענע, אוז םרעמדע — אאעםען
 האאטען אאע — באקאנטע, ניט און טע
 אנדערן. אז אײנס חאאמערען אײן איז זיך
 דאס פאר כאומרש זיך פארטײדיגט ימען

 אטהעם, צו אטהעם אבער אײנג^אפט,
ם ט זיך םאעכטען הענט פנים, •ני  מי
 טאהט נאכ׳ן טאנצען םים די און הענט

 וועא־ טענער, מוזיק פארטויבענדע די פון , ,
 װי נעדיכטעניש, םון ארוים זיך דײסט בע

הײא. אונטעראירדישען אן םון ;

 םון ארויס ^פרינגט םײדעא דאס און קאם
 גע־ היאך א האם םאטיש א ארעםט. זײנע
 א האט קוא אויםגערענט דין א און טאן

 האט דאס — ״סהעב!״. געטאן נעשרײ
 סטרײ־ בראווע א םײדעא, ?איינע דאס זיך

 פאר־ גרויסען, םיט׳ן אםגערעכענם ^הערין,
4 ' 'לארבענעםםאן.

טומעא, א געװארען איז םינום אײן אין
 אבער דונערען. םאר^טיסטע װי אזוי
 האט עואם גרויסען םון אינםטינקט דער

 אנשטאט איעבע. און םרײד םאראאנגט
 גע־ האט מען װי סקעב, דעם הרג׳ענען צו

 צעהנדאיג א האבען ערווארטען, הענט
 זי און מײדעא דער ארוםנענוםען הענט
 גע־ םון ארט םון אװעהגעטראגען כםעט
פעכט.

 אין םאראארעז זיך האט סהעב דער
 ארויסגעםאכט דערװײא זיך און םאסע דער
יטטראױ. פון

האר, מבממעדיגע גאאדענע אאננע איחחנ
 וואטער דאס וױ היהא געווען זײגען וועאכע

 איהם ױי האט זי הװאא; םרישען א םון
 א מיט און האאז ארום ארוםגעװיקעאט
 ״םײן :געזאגט זי האט קוא אויםגערעגטען

 איז עס ווען םיך װעסט דו אויב איעבער,
 איך װעא אנאנדערער, אויח םארבײטען

חאר״. מײנע מיט דערשטיקען דיר
 די אויף קוהענדיג #זאא אין דא און

 געווארען מיר איז פײדלעך, געשארענע
 געםראכט: האב איך און םארדראסיג

 דערװארגען איצט םען װעט װאס ״סיט
?...״ װאם מיט ?... מאנסביאען םאא^זע די

 גע־ און איעבע חבר׳שאפט, און איעבע
 אײנציגע דאס איז דאס מרײשאםט,

אטעם  אזוי םאוצאונג, און זאא. איבער׳ן ,
 הײ, װאגען ט\ו?ענעם א א^ן םאאם א וױ *,
שנ> די ברען א טום <

 א ארום זיך זאא|דרעהט מיטען אין
J און פנים רויט מע^-א ױנגערמאז וןױכער 
ט ־  מעסט און זוכט ער האר. שװארצע• םי
 ער װעאכע מיט םרױמן, די אױגען ד יט0 •
S ^זוכען װאאם ער װי #טאנצען וועאען זא 

 םאוצאוננ און רויב. זײן /אויםצוסאײבען
ט , מ רי פ  חלעװדיג ?אײן א איהם צו צו ע

 בויערך רויטער א אין אנגעטאן *דיךעא,
ט #גלוז^  האר. נעשארענע שװארצע מי

י ©  א איהם ד טוט — בחור! הום — |
 מעכטי־ זײנע אין אייחר נעהמט ער כאפ ,

 מראגען צו זי זיך האײבט און ארעםם גע
זײז אײן ער בויגט דא און סאנץ.

 א זיצט טיש, א בײ וױנסעא, א אין
 דאםען. און העררן עאעגאנטע םון גרוםע
 אײ־ איך דערזעח טיש בײם שטוא א אויף
 אידישע גרויםע בראװםטע די םון נעם

 םרעהאײ מיר װערט עס םיוזרער. ױניאן
 מענש, גרויסער א :דזארצען אוים׳ן כער

 צװישען אאםפ גרויסער א איז םיהרער א
 איכטיג װערען םוז עס און חאײגע, םך א

 איז ער און אאמם. גרויסען דעם ארום
 פיהרער. דער םאן, םיםפאטישער א טאקי

 א טראגט ער שאאנס, וצ׳י^^וון איז ער
 הוט. װײכער ברוינער א ׳מיט ״םוט ברוינעם

 גרויסע און פנים אאנגאיכען א האט ער
 אויםזעחן זײן אויגען. ענערגישע גרויע

 מאאעדזש א אמאא נעיחןן וואאט ער װי
 אין פראפעסאר. א איצט און סטודענם

 שנײדער א אםאא געװען ער איז אמת׳ז
 אאם שטעאע א ער םארנעםט איצט און

 אן םרעזידענט, ריכטיגער א םרעזידענט.
 טויזענדער פון ארםײ אן איבער עאטסטער

 איהם אויזי ארבייטער. טויזענדער און
 שניײ די םיט שטאאץ איך םיהא ?והענדיג,

 נע־ אעבען םון ?אאעדזש דער און דער״,
 אנגעכאאזענער דער װי בעסער מיר םעאט

וױסענשאםטען. טרוהענע םון קאאעדזש
 געה איך װי םאא םערטע דאם שוין
 דער ציהט עס י :שטעא יענעם םאדבײ

 איך איכטיג?ײט. זײן םיט אאסם גרויסער
 ראס דארױ שטארח און גרוים װי טראכט,

 איבער הערשעז סען װאס מענש, א זײז
 מענ־ טויזענדער טויזענדער םון װיאען דעם
 גאויבען א און <ןראפט א םאר װאס שען,

 אז האבען, דאס סען דארף אאײן זיך אין
 םון םיהרערשאםט די אננעהמען זאא מען
 אזוי זײנען װעאכע מענשען, םיעא אזוי
 דארף מען װעאכע און טײער און איעב

 ווע״ דערנערדיגע שטעכיגע, איבער פיהרען
!... גאיק זײער צו גען

 װערט םאוצאונג און איו, םראכט אזוי
 צי שטוא. ארום דער׳םאאץ ״סארבאאסט״

 װינחעא, יענעם צו געצויגען אאעמען האט
 צוםעאיג^אנגעקאײ דארט זיך האט אדער

 איז העאד דער אבער ? געזעמעא א בעז
 א האט ער באײך. שרעחאיך געװארען

 ווע־ זאא ער װי האנט, מיט׳ן געטאן מאך
 הא־ אויגען גרויסע די אוםט. אנשעםען אען
 ארן שאײער א מיט םארצויגען װי זיך בעז

 איהם נעבען קאפ. ,םון ארויסגעשפארט
 הויכער, א געשטאנען װאנט, א װי איז,

 אהין האט עואם דער װעאכען מאן, דיקער
םארשטופט.

 דער אויםגעאײזט, זיר האט עואם דער
 גע- האב איך און אפגעאטעמט, האט העאד

מען דארף גרויס װערען צו טראכט:
 אר״ ענערגישע אונערמידאיכע, םון יאהרען

 צױ װערען אויף טעטיגקײט, און בײט
 דרי־ מינוט אײן נאר מען דארף קײעטשט

גוף... שװערען א םון חעניש

 צװײ זיצען םישעא װײטען גאנץ א בײ
 דסםרויען פאאקס. םאר םיטעאיעהריגע

 םענער די איז שװעסטער בײדע זײנען
 גוטע געװען אםאא זײנען זײ שװאגערס.

 גרינדען געהאאםעז האבען םארםיײאייט,
םע/ ארבײטער ״םרײע די טי  חאבען ש

 באווע־ דער צואיעב געשאאםען ניט נעכט
 אײנגעאר־ זיך האבען זײ ביז ביז, גוננ,

 א בשותםות זײ וזאאטען איצט דערט.
 אע־ רוהיגע; גוטען א אעבען און געשעפט

בעז•
 די יאחר. אאע זיי הומען באא צום

^ דונקעאע טראגען שוועסטער צװײ ע ד ײ  ז
 גרויאיכע םיט דאמען, םארנעהמע סאײדער,

זײ.זיײ נדוי, אויך זײנען מענער די האר.

ר רוםט :אנדערער דער צו אן זי
א, ם קסט^ע עדענ ך פאעגט מען װי ״ג י  ז

ס א ען ד ג ענ ר ב ר א פ ^ ס ״י אג א א ם ע אין א ענ  י
? א צו יאהרען א א ״ב

ה א ר צו ״ םא ענטםערט געדענק׳׳, אי  ע
ט מעם. סי ײ א שוועבעץ םאעגט עס או  הי

ט איגסײט צט. װי ני ען אאע אי ײנ ר ז  םי
ט םוא געווען אף פאראאנג הײאיגען א םי  נ

ט ײ ק טיג ע ז דא אידעאאען, און ט א אי ט  ני
ט ט אעבען, יענער ני ט, יענער ני ס ײ  אאץ ג
שמה א אהן דא איז ט״. און נ ם פו

ער די םרויען. די רײדען אזוי  מענ
װײגען ט עס/גז אןן ש ען די מי  דעם אויג

עואם.
 זיך צו שםײכעא עואם, אױם׳ן הוק איך

* :טראכט און
 די !םרויען םיטעאיעהרינע ״ארעםע,

סע, א מ עך ש ט שטורעםט װאם מענ צ  אין אי
ץ,  א םון וועאען די שםורעםען עס װי מאנ

ײ ים, צובײזערטען סע די — ז א  איז —r מ
ט צ ך אי ט אוי אנ ס ע ר ע ט  םרײאאך. און אינ
שםרײט װאס נאר עאטער די איז דאס  םאר

ך ארום ײ חעאם׳׳. די א
ך האב אזוי ך געטדאכט. אי  האב אי

ם גיך  האב און םיטעאיאהריגע די פאראאז
ט זיך ב ע עוו ײננ מ׳ן א  װאס עואם, ױנגען מי

צט. האט אנ געט

 הלאוס־ דער פװ כאאוד רזשאינם פון מיםיננ
יאוס נױ אין יוניאו מאכער

 איז אורזאכען םארשיעדענע צואיעב
 אעצטען באארד דזשאיגט םון מיטינג דער

 און ?ורצער גאנץ א געװען אװענד שבת
 באריכ־ צו םיעא ניטא דערםאר איז עס

 איבערגעבען באויז דא וועאען םיר טען.
ע וחוגען עינ  זײנען רואם תאבױטעס, אי

געװארען. אויםגענומען
ס. דער םון קאמיטע א ערשיינט עם

 סט. טע17 װעטט 138 ״?א. דרעס ב. ענד
 סטרײקעז שאפ דיעזען םון ארבײטער די

 ארבײט באס זײער וואס דעם, צוליעב
 אר־ עס וועאכען םאר דזשאבער, א םאר

 מאנוםעהטשורערס, םיעאע אויך בײםען
 דרעס און וױיסם דער צו באאאנגען וועאכע
 איז זייגעז עס ארבייטער װעמעס אסס׳ז,

̂א עםעס דאס םאראאנגען, זײ סטרײק.  זא
 בא־ װערט עס ווערען. געטאז זײ םאר

סטריײךבענעםיט. צאהאען צו וײ שאאסען
 דער םון ארבײמער די םון קאמיטע א

 ־זיי דאס ערקאעהרען, קא. דרעס פיעראעס
 געװיסען א צואיעב סטרייק אין זײנען

 צו םארטנער א איז װעאכער האאצמאן,
 #שאפ אנדער אן האט און םירמע דער

 אא״ םרן קאנטראא אונטער׳ן איז װעאכער
2יקאא  אין איצט איז װעאכער און 5

 זײער דאס ערקאעהרען, זײ סטרײס.
 דער א*בער סטארס רײהע א האט םירמע

 זיי װאס ארבײט, די דאם און שטאדט
 יענע םאי געװען איז מאכען, םאעגען

 זײ דאס באשאאטען, ווערט עם סטארס.
 װאנען ביז םטרײס אין באייבען זאאען

 ווערען געסעטעאט וועט שאפ האאצמאן׳ם
םטרײס־בענעפיט. באחומען זאאען זײ און

 דער דאס באריכטעט, זיעגמאן ברודער
 פרײז־קא• און טשעראײט די םון מיטינג
 קופער אין אווענד דאנערשטאנ מיםעס,
 ערפאאג. גרויםער א געװען איז יזניאן,

 און איבערגעפייצט געווען איז מיטינג דער
 ארױסגמוױזען v* באנ^טטערומ גרויס

 נאר װען װאךארבײט, םאר געװארען
נעװארען. דערמאנט איז װארט דער

 ססעמפט די דאס אױך, באריכטעט ער
 שוין איז טעהס דאילארדיגען 5 דעם םאר
 םון אםיסעס אלע אין םארהוינמן צו דא

 איע םון מיטינג א דאס ;ױניאן אונזער
 באארד־ דזשאינט די םון מענעדזשערס

 װע־ געװארען אפגעחאצטען איז אםיסעס
 בא־ איז עס און אנ׳געצעגענהײט דער גען

 זײ אזוי װי פאענער שפראכען-געװארען
 גי־ װאס מיטהעאםען בעסטען אם זאאען

 םאר׳ן געאד די אײנצוקאאעקטען כער
’סטרײק־םאנד.

װײטער, באריכטעט זיעגמאן ברודער
 8 דאס םארברײטונגען, מאכם ער דאס

 יעדען םון װערען גענומען זאא צענזוס
 רוי־ ?ענען גענוי זאאען מיר כדי שא<

 יעצט זײנען עס ארבײטער װיפיעא סען
 דזשא״ די װער און טרײד אין באשעפטיגט

 םירמעם די װעאכע פאר זײנען, בערם
 ער, דעניימ דאס, ארבײט. די םאכען

 פאר װער באגריף א מאכען אונז וועט
 טרא• םון פאא אין און ארבײט, עס וחנםען

 דאס וועט מאנוםעהטשורערס, מינו בעא
קומען. צוניץ נוט ױניאן דער

 גע• מיטינג דער װערם דעם םיט
.pvd לאנגער, ל. שאאסען.

לעםין א. נענ. פאר סונ ױם ױבילעאום א

 דעם זיך װארפט װאס מעהרםטע, דאס
 די זײנען ׳באא צום אויגען די אין יאהר

 באאנדע האר. געשארענע םיט מײדאעך
 און האר שװארצע האר, ברוינע און האר
 אבער אש. םון קאאיר דעם האט װאס האר
 ארויס שײנט עס און געשארענע אאע

האאז. װײסע דאס שטאאץ
אומעטיג. אביסעא דעם םון ווערט עם

 אאטע םון אםצוזאגען זיך שװער איז עס
 8 םאר נאך דערצו און געװאוינהײטען,

 אײנגע־ זײנען שרײבער די שרײבער.
 גאאדע־ שיאדערן צו דורות דור פון װאוינט

 כװא״ םאםעטענע איז האר כװאאיעס נע
 הא״ װאריאציעס א םאר װאס און איעס,

ט געםאכט ניט םייר בען  וױיבערשע די פי
 םאר• ראםאניסט אײן האם אט האר?

העכםטען ״אין :בילד מין 8א? נעשטעאם

 גע־ זײט יאהר 25 װערט מערץ אין
 םון רעדאקטאר דער ליעסין, *. נאסע
 זײן אנגעםאנגען האט ״צוהונפט׳/ דער

 טע־ סאציאאיסטישע איז איטערארישע
 באריהמט איהם האט וועאכע טיגחײט,
 גע־ עס װאו אענדער, אאע אין געמאכט

 דיכטער, אאס אידען• נאר זיך םינען
 גענא־ האט סאציאאיסט, און פובאיציסט

 םוא־ און העכסטע די געװאונעז איעסין סע
 אי־ אידישע די םון אי אנערהענונג סטע

 ארבײטער־ אידישע די פון אי טעראטען
מאסען.

 פון פארעהרער סאאסען צװײ דיעזע
 אױםצונױ באשאאסען האבען איעסינ׳ען

 םון שאוס דעם סון געאעגענהײט די צען
 אר־ זײן םון יאהרהונדערט פערטעא דעם

 םאסיגען א אויף אויסצודריהען בײט,
 איהם. צו אכטונג און איעבמ זײער אוםן

 םי־ א בײ האט אסס׳ן ״םארווערטס״ די
ע  אראנזשײ צו האםימע 8 אםאיגטעט טי
 ױם־ ױביאעאום איעסין נרויםען 8 רען
 אײ די געםאן האבען זעאבע דאס ;טוב

איטעראטען. דישע
 םארשטעהט זײן, וועט ױנדםוב דער

ה  םײערםאג 8 נעסײנשאםטאיכער, 8 זי
 כאוועגונג ארבײםער אידישער דער םון
 ווע״ איטעראםור, אידישער חנר םון און
 םא־ אזוי און טרײ אזוי האט איעסין םען

״םארווערטס״ דעם צו געדיענט. אאנטםוא

 געווערק־ די אנשאיסען זיך װעאען אסס׳ן
 גרויםע די רינג, ארבײטער דער שאםטען,

 ױנ־ קאענערע די און אינטערנעשאנאאס
יאנס.
 ױביאעאום דעם פון םאענער פואע די
 םאראוי־ אויסגעארבײט.. גיט נאך זײנען

 בא־ סאמיטע ״םארװערטס״ די האט םיג
 פראכטםואען א אראנזשירען צו שאאסען
 דעם זונטאג, ״האא קארנעגי אין אװענד

 זײן װעט פראגראם דער טארטש. טען16
 מוזיקאאישע אין רײך אויסערגעוועהנאיך

 װיכםיג־ די קרעפטען. איטערארישע אח
 אר־ אידישער דער םון םארשםעהער סטע

 דעם איז זיך װעאען באוועגונג בײטער
 אײנצעאהײטען די באטײאיגען. אװענד

 בא־ שפעטער װעאען פראגראם דעם םון
ײערען. געםאכט האנט

וועא־ ״צוהונםט״, נומער אםריא דער
 ױבי״ פון אװענד דעם ערשײנען װעט כער

 גאנצען אין געװידםעט זײן וועם אעאום,
 רעדאהטאר. אײגענעם איהר ױביאאר, צום

 רעדאק־ װעט ״צוקונםט״ נוםער דיעזער
 אימע״ םרן ?אאעגױם א םון ווערען טירט

 אעןP»רטי ענטהאאטען װעט ער ראטען.
 םון צײטען ם*ורשיעדענע אאע די איבער

 דיכ״ אאם איעסין :טעטיגהײט איעםין׳ס
 איעסין פזבאיציסט,. אאס איעסין טער,
 אאס אתםין סאצי^איסמ, אידישער אאם

ג ז. א. בונדיסם ׳- ו
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גאלדעסםאן. וג לואיס פון

 דעם צוריק, יאהר צעד.ן מיט הונדערט
 אינ־ אברהם איז ,1809 פעברואר, טען12

 אם״ טען15 דעם געװאחגן, געבארען האאן
 ערמאד געשטארבען, ער איז ,1865 ריא,
 יאהר םוםציג און זעקס געװארען דעט
אאט.

 װא־ חוץ א איהם, בעםאר מענש סײן
 םיעא אךי אויפגעטאן ניט האט שינגטאז,

 אנצער5 דער םאר ארץ אאנד זײן פאר
 געטאן. עס האט אינקאאן װי מענשהײט,

 אונ־ ער האט 1863 יאנואר, ערשטען דעם
 װאס םראסאאסאציאז די טערגעשריבען

 שקאאפערי שװארצע די אפגעשאפט האט
שטאאטען. פאראײניגםע די אין

 אויסער־ אונטער עס ער האט נעטאן
 די פוץ חוץ א שטערונגען. געװעהנאיכע

 האט שטאאטען, שקאאםעךהענדאערישע
 איײ זײן אין שטערונגען געהאט אויך ער

 ראטגע־ נאהענטע זײנע קאבינעט, גענעם
 באשאיסען זיר געהענם ניט האבען בער

 האט װעאכע ענגאאנד, מיט אײנצורײםען
 אינטערעסען קאטעז גרויסע געהאט דאן
 גערעכענט האבען זײ און אםעריהא, מיט

 םיט האנדעא דעם רואינירען װעט דאס אז
 יעצט, װי ־געווען, אויר זײנען דאן קאטען.

 אײן אויף געאײגט האבען װאם מענשען,
 גע״ אנדער דער אויף און פראםיט געװיכט

 זײנען דאן םרײהײט, מענשאיכע װיכט
 געאט װאם מענשען, יעצט, װי געווען, אויך
 אעבען, דאס װי העכער געװען זײ בײ איז

 אעבענם, מענשאיכע םון רעכט און גאיס
 אינ־ װען ,1863 יאנואר, ערשטען דעם און

 סאבינעט, זײן צוזאמענגערוםען האט ?אאן
 הערען װיא ער אז געזאגט זײ ער האט

 ם״נונג זײער װאס אבער םיינונג, זײער
 טאן צו באשאאסען האט ער זײן, ניט זאא
 װײא גערעכט, איז דענחט ער װאם דאס
 םארברעכעז, קײן איז שקאאםערײ אויב
 דעם און םארברעכען, קײן זאך סײז איז

 די אונטערגעשריכען ער האט טאג זעאבען
פראסאאמאציע.

םעב־ טען12 דעם אין יאהר יעדען אין
 דאנסבאר־ מיט װעאט די דערמאנט רואר
 מאן, נרויםען א םון געבורט דעם קײט

 אוז מענשהײט דער געדיענט האט װעאכער
 גרעםסע די םון אײנע אםגעשאםט האט

ע?זיסטירט. האט װאם םארברעכענס
 דעם אן אויך אבער דאחי װעאט די

 אאז׳סpאינ גרויס װי אז געדענסען, טאג
 גרע־ םיעא פיעא, איז געװען, איז ארבײט

טאן. צו םארבאיבען נאך ארבײט סערע
 האט אינהאאן װען טאנ, יענעם אין

 ער האט שקאאפען, שװארצע די באםרײט
 טאג, א סומען װעט עם אז נערעכענט ניט
 קאטען אין מיאאם, האטען די אין װען

 קינ־ קאײנע װײסע וועאען פאאנטאציעם
 םראםיט, און שאדען דעם אפמאכען דער
 שװארצע די םון באםרײאונג די װאס

געמאכט. האט שקאאםערײ
 דאס אז געדענהט, ניט האט איניןאאז

 די באםרײט האט װאס פאאס זעאבע
 אזיי דוארען װעאען שחאאםען, ןטװארצע

שסאאםערײ. װײסע פיעא
איוזר אויב געזאנט: האט אינקאאן

 דאן מענש, אאס ניגער דעם אנערקענט
 איהר םארברעכען, א שקאאפערײ איז

 איז ניגער דער אז דענקען פיאײכט קענט
 אנבאאאנגט װאם אבער גאײכען, מײז ניט
 ברויט די עסען צו רעכט דאס האבען צו

 | ניגער דער איז דאן פארדיענם, ער װאס
׳ גאײכען. מײז

 אויח געזאגט הײנט ער װאאט װאס
 רציחות שחנהאיכע און שקאאםערײ די

 ?ײן האבענדיג ניט װאו מײנם, קאורא אין
 װע־ שהאאפען, םרײע חערפע־ר, צום רעכט

 און מוטערס פאטערם, טויזענדער רען
 גע־ פארמאטערט, פארהונגערט, הינדער
 אין שהאאםען די װי ערגער נאך טויטעט

? צײטען אינקאאן׳ס
 ער װען געזאנט, הײנט ער װאאט װאס

 מיאם און מײגס פאבריהען, די אין זעהט
 װערען װאס הינדער, צאהא גרויסע די

 נאך אעבען פון גערויבט פארמאטערט,
אעבען. צו אז פאנגען זײ אײדער
געטאן, האט אינהאאן װאס ארבײט, די

 גרעסטע דאס אנםאנג, אין יעצט נאך איז
װערען. געטאן נאך דארף טײא

 פרא־ די אונטערשרײבען װעט װער
 א םאר מאכען װעט װאס קאאםאציע,
 דעפ פראםיט פאר נוצען צו פארברעכען

 די און קראפט די געזונד, דאס ?ערפער,
א צוקונפם קינד? פון׳

 דך װעט פארטײ וועאכע מאן, וועאכער
 הא־ ניט אאעםען, םון העכער אויפהויבעץ

 נוצען איז עט וועאכע זיגמן אין ;בענדיג
קינ־ די באפרײען וועט •ראםיט, ןאדער

 דער־ ניט װעט און פאבריהען, די םון דער
 שקאאםערײ אונגעהויערע אזעאכע אאזען

? רציחות און
 באםרײען געװאאט האט אינקאאן ווען

 גע״ איהם געגנער די האבען שװארצע, די
 און ביזנעס רואינירעץ װעט דאס אז זאגט

 איחר ווען און םראםיט. םארהאענערען
 צושטענ־ די פארבעסערען פון הײנט רעדט

 װידער איהר הערט ארבײטער, די םון דע
איײ וחגם ביזנעס :ענטפער זעאבען דעם

־י״ w ׳־־ — paןך ־־־ ־״ ־-
jh טייע^ד♦ קאססען וועם

מן מען איז, עס םרויערינ װי  וױ< י
b םארבעסערען n םון אעבען w iv o,\ איז 
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 וחנאמר אינסאאן, נעווען איז נרוים
 און גערעכטינקיים סאר נעקעסאםם האט
! \vtvbpv שװארמ די באפרײט האט

 איז םאז, יעכער זייז וחןט נתיס »«ױ
 נעכאחזן, ׳שוין איז ער אז חאםעז אאםיר

 ,nnJ’p ארימע די םאר טאן וועט װאם
n די םאר 'o ,אר״ נרויםע די סאר םיויעז 
 איז האשנוננ א אהן ארבייטען ײאם מעע,
 האט לינקאלן װאם ,דאם, צוקונפם א אהן

 פון שקלאפען ׳פײארצע די פאר נץטאן
*ייט. זייז

m.i

 כאסעם, די פון װערסצײג נוםע אמאלינע
לײס ױניאו גופע הײנפינע .

אשםיז. י. מ. םון

מעכ־ די אנגעהויבען זיך האט עס װען
 די ביי באװעגונג ארגאניזאציאגס טיגע

 באוועגונג די ,1910 אין ?לאוקמאכער
 רע״ הערליכע אזעלכע געבראכם האט װאם

 עס אז געוואוטט םען. האט זולטאטען,
אפרײטארס, די ױניאן א האבען דארםען

 סאכער סקוירט פרעסערס, שנײדערס, די
 ניט דאן אבער איז קײנעם װ. ז. א.

 א וױ ״נארישקײט׳/ אזא אײנגעםאאען
 אײנער װען עסזאמינערס. םון ױניאן
 םארשלאג אזא םים געקומעז דאן וואלט
געװארען. םארשטײנט זיכער ער װאאט

 זײנען דאס ? עהזאםינערם םון ױניאן א
ט איהם םען װאלם — פארלײטע דאך  מי
 זא־ םיר איהר וױלט — געענטםערט כעס
 אונ־ ארײננעםען רײהען אונזערע אין לעז

 שעפער די אין װאס די שונאים, זערע
 באלעבאס? םון ווערקצײג די זײ זײנען
 אנ־ איגערליכע אצע אונזערע װעלען װאס

 איבער־ און ארויסטראגען געלעגענהײטען
!בתים בעלי די צו געבען
 װי זאנדערבאר אלײן, ע?זאמינערס די

 נעםיינט אויך אנפאנגס האבען איז, עם
 װאס דאם זײן םוזען און זײגעז זײ אז

װ חאבען און זײ, אוױי זאגט מען אסי  י
 l״p ניט טאקי חאבען זײ אז צונעשטיםט

 באוחגגונג...זײ ארבײטער דער אין פלאץ
 װאס געשםײכעלט געםיהלט זיך האבען

 האט עס און םארלײטע םאר זײ האלט םען
 צוםריעדען העכסט זײנען זײ אז געשײנט,

 שנעל גאנץ אבער שיקזאל. זײער טיט
 די זײ, אז ארוםגעזעהן זיך זײ חאבען

ײ םארלײטע, כלוםרשט׳דיגע די יחסגים,  זי
 אײנ־ די בעגען הינטערשטעיציג םיעל נען

ארבײטער. םאכע
 איהר ױניאן, דער םון װירהונג די

 טעגליכען טאג מיט׳ן צוזאמעץ אײנםלום,
 םאר־ כסדר האט שעפער, די אין ?אמפף

 אר־ די צװישען אײניגקײט די שטארקט
 עקזאמי־ דער שאפ. יעדען אין בײטער

 כלומר׳שטדיגע זײנע װי געזעהן האט נער
 דער צו גאײך אאע קומעץ אוגטערטאנען

 מען אז גלײך. אהײם געהען און ארבײט
 ניט ארבײט פרײז, א איבער זיך דינגט

 געסעטעאט. װערט פרײז דער ביז הײנער
 אדער ארבײט װײניגער אײנעם מען גיט
 איז םיהםען, צו צוםיעא איהם גיט מען
 םאר זיך נעמט װעאכעו־ טשערמאן, א דא

 פועא׳ץ, ניט טשערמאן דער הען ;אז אירום
 םון אײדזשענט ביזנעס א ארויױ הומט
 גע־ דעם טדײעט מען און ױניאן דער

 גע־ האבען זײ העאםען. צו חרױודעטען
 האט אחדות, דיעזע דאנק א אז, זעהן

 און ארץ, דרך זײ םאר באס דער זאגאר
 מעהר מיט אהײם זײ געהען װאך ענדע
שכירות. אגשטענדיגע װײניגער אדער

 עקזא־ דעם געװען אבער זײנען װאס
 שטונדען, לאנגע האנךישאנס? מינער׳ס

 גאנ־ א שבת אומזיסט, םאר אװערטײם
 שכירות םאר אאעס דאס און טאג צען
 באציהונגען די הײנט באי. אםיס אז םיז
 די צוױיםען, צום עקזאמינער אײז פון

 די פאאםחעס, און אינטריגעס די הנאה,
 באאאבאס פאר׳ז ציטערניש און םורא
 ־אין כסדר האאטען דאס מיטט, יעדע
 דורך םען װעט (טאמער זיך אעקען אײן
 איײ טײם), סאעה אין איבערבאײבען דעם
 און צװײטען דעם איבערשטײגענדינ נער
 דאאאר 16 אדער 14 װאסערע פאר אאץ

װאך. א'
צעה־ וועאכע עקזאםינערס, די צװישען

 א דא זיינען צאהא, איז 2,000 ארום אען
 םון מעמבערס מענשעז, סך־ראדיחאאע

 ארב. םיז פארטײ, םאציאאיסםישער דעד
 סא- םון^נרעסױוע אנדערע אדער רינג

זיינען וחנאכע מענשען, דיעזע סײעטים.

 בא- געזעאשאםט דער אין און נאס אין
 םריינד גוטע גאנץ םאר געײארען טראכט

 גע־ אבער זיינען זײ װען גענאסען, און
 געבי־ אאגע די זיך האט שאפ, אין קומען

 ארב. סון םריינד אײנענער דער טען.
 געזאגט: איחם חאט פארםײ אדער רינג

 חערען, סודות אונזערע טארסט דו
 א כאאאבאס׳ס דעם םארמאן, א ביזט דו

 דו אז אזא, איז ברויט דיין און מענש,
 אונ־ אאס ווערען באטראכט שאפ אין מוזט
• שונא. זער

 גײסטיגע און מאטעריעאע דיזע אט
 מד חאבען עקזאםינער דעם םון אײדען
o אימט n אן א פאר םינדאמענט מי  םון י

 דער־ סך א בושאערס. און עחזאסינערס
 די װאס םאקם דער געחאאםען חאט צו

 די אין איז סטײאס די און ארבײט אײן
 װאס אזעאכע, געײארען יאחר •אר אעצטע

 •יגען יאיטס, סך א אײנאיעען דארוי מען
 חאט אינתסטריע די װ. ז. א. בעאטס

 נוײ נענוםען זיך םעהר און סעחר אאץ
 שע־ די םענמזען. םאך דיעזען אין טיגען
 געאר־ בעםאר חאכען עס װעאכע א^ן •ער
 עקזאמינערס, צוױי אדער אײנער בײט

 גרויסע א באשעםטיגען גענומעז האבען
 גע־ דערטיט איז עס און זײ םון צאחא

 צו־ םון םעגאיכקײט די געווארען שאםען
 אינתםטרי דער אין זיך. זאםענרײדען

 נע״ געווארען ארײגגעצױגען אויך זײנען
 שטיק און םינישמדס אפרײטארם, וועזענע

 שוין חאבען װאס אזעאכע — שנײדער
 חא־ און ױניאן א םון םעם דעם םארזוכט

 עס״ אאס קאנדישאנס עמערע די צו בען
 זיך געקענט ניט אוםן בשום זאםינערס,

 גע־ ניט האט מח זײער אונטערגעבען.
 אז קוםט, עס אזוי װי םארנעהמען סאנט

 געװא• ערהויבען זײנען זײ װי נאכדעם
 און עקזאמינערס צו אפרײטארס םון רען

 אױבער־ די זאגען, צו זא געוואחנן זײנען
 גאר אאגע זײער שטײסעא,-זאא ן1ם שטע

ארבײטער. פשוט׳ע די םון װי ערגער זײן
 זיך זײ האבען — מיר? זײנען װאס

 אדער םאראײטע מיר זײגען געםרעגט.
 זא־ אײט ױניאן די ? ארבײטער פשוט׳ע

אבער מיר םאראייטע. זײנען מיר אז גען,

n 1 ם*ר שסעלט װניאז”
o ױ וועאכע רוגגעז rv ^ rm 

 םאר׳ן אכער עםענטאיכחײט.
 וחנר חײגזנד טסא איז ואםיגער

 ני איחם זובם מײנעד אנגעםען, זץ־
rivנאנײס »יז ערםונסערען o,\ 

 םא קײן איחם םאר שטעאט
 זיק אין ואא עס ווער דטא איז עס
״ םארטראכטען, זיך  ניס חאנען ז

- יוטאן.
 צוױי געווען דײזײנען סאר
 דער אויוי ויך שטאאען צו אײנער

 ױ וועחןן און בתים בעאי n פון
 —̂ צוױיטקר רער ;ײערקצימ אםת׳ע
 די םיט םאראײניגען זיך םרײעז
םי זײ םיט און ארבײםער זירטע

.IPP
 דאס אױסגמקאיבען חאבען זײ

 גא אויר חאבעז זײ אבער טע.
 כאטש לאנע דחנר סטרײמ דעם דורך
 י1אמ חאבען זײ םארבעסערען. וואס

 געיתן זײנען םירעז, אאע איז סאאיט
 םארנאא♦ ױי םאר און בעאםטע אאע

 אכאר V* יערץרער טענות. זײערע
m גרויסאן םיט׳ז םאמוםען ווען o o 

 געחאס גיט צײט קײז חאט ?ײנער
 "t וואס זיך. אומציסיסעז זײ
 אלץ זײ סעז חאט םאראאמם, ניט

רי דערפון וועאעז סיר ענטםערט:
סטרײק. נאכ׳ז

 1916 םון סטרײס גענעראא דער
 פאד ניט אבער געוואחוז, געוואונעז

ו אויך איז לאנפ וײער עקזאםינערם. נ׳ י  נ
 11 נעסער ניט חאר א סםרייס

 0ני חאמן םענ׳פען ח״םעלע די אכער
i םאר אויםנעחערט n ייט נאנןוער* w 

inpo«n ײ«וס׳ דאם ס«וחנען 1* |1א n• 
W ,tnw נעזאנם1* םטרייס איז איז iiw 
 נרינדען נאכחער זײ מאם םאן
 טחי• זייער םארבעסערען w זעחן איז

לאנע. עריגע
i מי ענעל אזוי n ויך ח«ט םטרייס 

 די urJirn iro<» כײרא די jw ינט1נע«
 ׳ינ«*1פא איז סהעבעז נעהן עסזאםינערם

pn« זיך חאט i ן סדרח א יבען1אננעח« 
 *ווייי און נלײננילםיג?יים רטיילע,1פארא
preum םען חאט ניים א 1אינע םעל.

!ױניאז

 א״נליי• onjim ׳פטעהן1פא ניט קענעז
 ניט איו בעלטס פינען און פליטס נעז

 1אתן אפערייטען װי ארבײט אזא נקט1פ
ip סיני׳טעז. t'i םטזיין1א1זעלכםטבאו 

 1V איז 1ע1רעבעלי iv נעםאכט זיי האט
 װעל־ — יחםן עם1 זין םון אבטמיםלעז

 1נא זײ 1« האט צרות מי 1מעה כער
^ן iv איז — נענעבעז ניט ל ק ר  זיך ע
 ים1חב אלם ,1בייטע1א ין1ל פראםטע אלם
 לײט װניאן fie׳ זיינען װעלכע י1 פה
 אז נענאיבט, האבען זײ םריהער. םו)
ipoip h זיי i ivpiki יזע1 מאכעז ן1א 

 נלײך זײ מעט ײניאן י1 11א ערקלעמננ
 1אבע אחןמם. אםענע מיט יםנעםען1א

 כיט אז אײננעז^הן שנעל נאנץ האבען זײ
 ״סלען1אבט זיך םון כ׳עז לען ל״כט אזױ
a n 11א1םא יאהחזכלאננע םון עםויב 

טײלע.
i נעקומעז איז עם n 1םם אל1נענע”?

i .1916 שוז n נ׳ױ איז אם11 ח”1סט 
o 1* ענםפער אלם געװארצן רוםעז n לאק־ 

 נע• חאבען זײ בתים. בעלי י1 םיז ט1א
 אתנ־ מארל!ירען לײט 1אלע.ױניא ווי זעהן
 זיינען כאנייסטערט, 11א ענם׳פלאסען 1םע

םינ  עם אז חאפטננ, םיט פול און מ
 nrpnur כאסעס י1 נעליננען נים װעם

i n  o n  iv in i םיז i n 1א נע׳^יכטע| 
 11 האבעז זײ •צ?לאפער״. י1 כאנייען

 צחא־ זיך האלטעז ישעפער י1 װי זעהן
nאנ די אײנע זיך העלפעז מען, n 11א

1'itopp .11 ז. א. w  jjroip ip r in זיי

אן א 1« 1איח םם1ק ױ1 :םרענען מי  .י
 וף אקוראם םאולייםע, אך1 זײט 1איח

v קײן איז סאן1םא א ivo דארן• *יין נים 
ט 1גא ■:* עםען. ני

| נא׳פטאנען חייםעלע דיעזע װאלט » 
i איז םליחעו ײאם בלעםלאן־ n 1*צז 

D א |ic *ייט אין טר טען iw r, נממ־ איז 
מ״ p’n* 1באל מאלטען ?ײ אז ליד  איינ

i t ^ v] ט זאך י1 |1א  _ גמותן װאי
 בא׳פםא• חייםעלע די איז נלי? di« ינט.1

מ1א11בא איבערנעבענע, tie נען ני טזי  ס
 prsyn זײ |1א \vvivo ענם׳פלאםענע ן1א

ת.1נםײנ אלע אויםנעחאלטע]
dp נעענט־ «ײ חאכען — אמח איז

 עסזאםינערס, זײכען 1םי אז — ט1םע
 וױ, ipnp 1םי זיינען װאם מיט 1אכ«
i 1« עקזאםינערס י1 ביי׳פויעל, »ם n 
 מסזאםיניממ יענע יע?1םט11אינ װעכ

 dp *י נעװאנם, כייטע1יםכעא1א י1 יך1א
ט *י ,1לעכע j״p ניטא איז ^  ניט שי
i n 1מי װ״ ז. א. סאליר d»i  tpw 
 ױניאן, 1זיי יענע םענען װאתם ם« נע.

 »r נים? 1מי איז nurm לכל לייט
 ניס, טױנ נייט1א יtPii 1 אז אםת, אח

i |1א |POP'e«wnyi עם 1מי דארפען n 
״ ט1לי1םא יטערינ1א ׳שטיס נ ו  זיין ת

»i איז ip ן1א צ״ט אייגענע e in אױןו 
תנז. אונז tpp w נ p כיט אבער דאר 
 זיו נױטינס אינחסטרי י1 אז tנעppלײ
 W ינ,1׳»ל 1מי זיינען ײאס םא נז,1א איז
 איין ס־חרט ? מטיס טדן בייט1א 1איח

i אין כייט1א װאך אי׳נעםיינ? n איג־ 
p*id d h און הענװז אײערע אלע ן1א 

אויסד נלײר ױעט נז1א נענען םארכיטערוננ
•tnpn
 און נערעכם זײנען זיי אז יבענדינ1נל

i א*ן איז «לא*ו ip״i אז n ־ י י נ ^ ג י  א
 כםדד ױי חאבען ס׳שפחח, מניאז ׳פאנאל

tnהאמ אייז אין געהאלטען p ליד1ענ און 
 י♦tP3?pn 1 האמפף, 1לאננע ז״ער איז

ך מאנאמען, 9 1סא אננעפיחרם זזאבען  ג
ט מינ tא1נעי פ n ט י ?רםאלנ. מי M י i 

tpp. א א o 16 חאט 11נ n4 םאי; טעןJ917 
i״ip י♦ און אנערת?נם אםיציעל פאף» 

 JS2 ל«?»א אלס ארטער1ט׳־ א באודלינט
* * *

 אסו^ וואם, muppip» אפי*י?לע די
 און פט1ל די ייכמט1אױ«? אביטעל

in n i^P ג?טאכט d pi אמ־ 4יזאנ«1ח«ו 
 נ, tpאסo1pױס1pנ איז פאסו* זער

 חאט jpd ?רפאלנײיכעמ )1לייבטע
 11 «1א 4י1א 1װיינינ? ^nא

«ז אױןי וי1 סען ײנ או א
און 8S לאקא̂ל די ״מ•

.1

I ׳ ־



 װײםעז פון ווונז פון
 ארייגצונעחםען *ונז ם»רלאמ

 גזד *יגעאײגם איז גאארד
צוױיםען. אוים׳ן םאנ *ייז

 םארוױר- p*p דערפאר זײ
 וואס אורזאבען די פארמםעחען

 האנד^נן. it אזױ געסאכם ?ײ
 זײ וזאבען סםרייס, גענצראא
מחאוסות, אינעראיכע םון

אםערע. 1 אא?אא זאגעסונםער
אריינ־ געהאם ניט צײם סײ\

Tt אז אויסצוגעםינען איז 
זײ־ אונז געגען פאראורטײאע

 אבער אונז אונבאגריגדעם. איז
 אr םיעא געםאן צושםאנד דיזצר

 דארכ און דא האבען םיר חגם
פט קיר־ און שכירות חעכערע ו
 ניט רייד p*p אבער חאם שםונדעז,

 טרייד דעם ארגאניזירען םון ױי\
באארד. דזשאינם דעם םון היאםע די

 םון באשטעהענד םעמבערשי!, אוגזער
 גאנצע די זיך האם הונדערט, 4־3 *רום

ם1  אונזערע אױסגעצייכענט. געהאאםען ״
 אונזערע און וואך א סענט 26 איז דיוס

ס ר ע םג  ביי צאהאער. יינחטאיכע זײנעז מ
תז  אר־ אן ירעז אז אײנגעםיהרט, איז *

ר מ מ ריי. דער דאחי רייז, א קריגט גי
 װע־ אװעסגעגמבען װאך ערשטער דער םון
p n .אן  דורכ־ אויך האבען מיר דערױני

 אונטער־ סוקסעםםואע אײנינע מםױחרט
 געווען איז אאעס דאס ווען איז מחםונגעז

מ, ע ױ  אױםצוהאאטעז אום זײ האבעז ו
 ארום אױסגעאיוזען איהם אןוקאא, דצם

 פא־ אייגענע די םון דאאאר סױזענד
 אנ־ ערםאאגרײך סענען ואא ער אמםס,

ײן דעם פיחרען  ארגאניזאציאן םאר קאםי
םאנאמען. סוםענחנ די
 בא- האם באסםאז םון ?אנווענשאז די

 ארײנמןטםען דארםען םיר אז #אאסען
 יעצם או; באארד דזש. דעם אין תרען%

אן ״נ  אאגע- דער םון םײא א שוין םיר ו
 הערעז םאראורטייאע די ױניאן. םיינער

r םון אםיסערס די *ויף. n. ,באארד 
 הא־ מעסבערס, טעםיגע די וױ גוט *?וי
 אינ־ םעוזר גענוםען אוגז םיט זיך גצן

 העאםען. און סיטפאטיזירען מצריסירען,
 עםאבאירע; צו אסביציע די חאבען «דר

 איז םאאץ5? א זײן זאא ײאס אאקאא א
 איגםערנײ׳טאנאא. אונזער םאר «יחרונג א

 ר״וי אציגד איז צײם די אז גאױבען נדר
 ארגאניזירונג און עםאנציאירונג די םאר
 הױפכד םאך. עקזאםינער גאנצען דעם םון

 באגרינ־ איבערצײגוננ אונזער איז מכאיך
ט  װאך אאגעםײנע די ײאס דארױף חו

 דעם אבוױשעז גאנצען אין װעט ארבײם
 און עהזאםינערס אונז צװישען אבגרונד

 דאס און ארבײטער, שטיק יעצטינע רי
 צו זיך אונז םאר מאכען סעגאיך וועם

 יר א זאא גיך נאר אז אזוי, אסיםיאירען
 איז גאטייאיד זײן עקזאמינערס פון ניאז

 יױ אאהאא די װי ועאבסטפארשטענדאץ־
 דער און םאכען, אנדערע די םון ניאגס

 םארבע־ זאא עקאזינער סארשםויסענער
 גאנ־ דעם םיט *וזאסען אאגמ זײן סארעז

pnr געהערם. ער וועאכען צו סאאס

ן ב. א מ ר ע ל ל ע ק

כ«ר ױניסי דער
 דרעס* און וױיםט דער םון

.25 לאהאל ױניאן׳ מאכער
 מעם- אאע צו זיך װענרען סיר
 בא- וואס ױניאן, אוגזער םון בערס
 הא־ און זינגען צום שםיסעז ?יצען

 שטיםען זײערע םארלאנג א באן
 און ענםוױסלען, איז אויסצוכיאדעז .

 גע־ עס וױ דנגען אויסאערגען ויך
 זיך ווענדעם זײ צו — זײן, צו חאר
i n םאו^זאאג א םים כאר מניםי 
ך  ױגיםי דעם אז אנצושאיסען ד

ך געםינם כאר.  דער אונםער ד
 אונ- •ערזענאיכער און אויםױכט
 םיו עאיאט. א. םיס םון סערריכם

 אעתען, םיעא איהר קאגס כאר דקם
גארניםםאראירען. און געוױנען ®יעא

 יעדען ריחוירסעאס כאר ױניםי
L30 ,!W ^אונזער אין נאכםיםא 

 א. 314 ,40 ם. m ץעגםער, יתמך 4
גג רי ם ם

(פארטזעצוע)
̂ובען םונתען  האכ םיר און אואהע, םײן םון געשאטען זיך ד

אגים םרעזזצד םיין זזנה א'ך אז אויםגעװיזעז, םאא יעדעס זיך
אינגע־ פר; ווערטער שרעהעדיגע שנעא-ארויסמנזאגטע, די

 זי קאפ. םיין דורך געמראגען אויםהער אהן זיך חאבעז באת
 באײך אגים דאס צואאזען, האר די םיר, פאר געשםאנמן איז
 געוחנזען ר איז ריתרענר און שעהן װי םרויער. םיט םוא און
 װאהר־ !אוינעז גאאנצענדינע איהחנ געאויכטען האבען װי און

גאאנץ. זײער געזעהן איצט נאך האב איך האםטיג,
 איז םאדנע װי קאפ. םיט׳ן געםאן שאקעא א האב איך

 דער אויף םאאען צו גרײט איז ער אז אעבעה סענשענם רעם
tu איוזם, צו בוקען זיך אוגטערטעניג און םרעםדען א םאר 
געקומעז. איז צײט זײן אױב

 וחננעז טײדעא, ױנגער דער װעגען געםראכט האב איך
 טיף געװען בין איך און װערטער ציטערדיגע צארטע, איהרע

 געגען האט זי און — יא געקוםען, איז םריהאינג דער געריוזרט.
טאן. געקענט גארנישט ״עם

 צו װעגדעז זיך זאא זי אז נעוחגן, איז װיאעז גאט׳ס און
 אהן טעג אנגעקומען דאמאאט גראד זײנען עס װעםען צו פיר,

t געװען איז װאם םיר, צו ;פאראאנגען o, פאר מיד זעהר 
 צוםיעא שוין — םענשען, גאנצעז דעם םאדערם װאס יעבע,‘

מיד.
 דיענסט דער םון בציק דער ווען צײט, א געװען איז עם

 גאנצע און אדערען מײנע דורך דורבאױםען םײער װי םאעגט
 נאר באײן, הײסען דאזיגען דעם םון חאום׳ען איך םאעג נעכט
 עס ווען טענ פאראאנגען, אהן טעגי אנגעקוםען זײנען איצט

באוט. דאס אײן דריםעאם
 שװי־ די אויף זיך םארקוקם אפגעשטעאט, זיך האב איך

 באאײדיממר דער צו םיסגעביהא א און װאאקעגדאעך םענדע
ארוסגענומען. םיך האט אינגעבארג

 םיט זיך דורכשםועסעז אוץ אניאגעז געוואאם זי האב איך
 זאגען. נעװאאט איהר איך האב — דאנק״ א דאנק, ^א איהר.
 זײנען עס איננעבארנ, םרײאײן איעבעז, ניט אײך קען ^איך

 אײך דאנס א נאר םאראאנגען, אהן טעג טיר םאר אננעקוםען
 צו ארײן אםאא קומט װיאט, איהר אױב איעבע. אײער פאר
ײך; מיט שםועסען צו גרײם איך כיז נעכט און םעג סיר,  א
 באםת, אונאננענעהם איז םיר פרײנד. אײער זײן וױא איך

 ענא־ בין איך געבען, ניט פיעא איך קען טענ אזוינע אין וױיא
 זיך םיט גאיקאיך ין5 איך װאס דערםאר, איז דאס איסםיש.

אאיין.״
 גענאננען ביז איך :אנגעיאגט ניט זי האב איך גאר
װייטער.

 אוז רײר אזױ בין איך אז ״מעגאיך, געטראכט: האב איך
 סיר שענתם זי מיך. איעבט זי װאס דערפאר, באויז גאיקאיך
 װער איך און װײטענם דער םון איעבע איהר נעדאגקען, איהרע

 אומגאיקאיך. און ארעם אזוי — זי און אוסטיג, און םרעהאיר אזױ
 זעאבען דעם איז און יאםערמ און ערד דער אױף זיך װארםט זי

 טיםע אונערלןאעהרבארע, אן םרײד, א ארום םיך נעהםם םאמענט
 נים דאס קען הײנער נײן, ־ !םר״ און טיף אטעם איך םרייד.

זאגצן.״
 וױיםער און װײםער אאץ אראפגעאאזען זיך האב איך

 טראט יצדען בײ האב איך און וואאד־וועג םינםםערען איבער׳ז
 זיד דויכרעדען און אומקעהתנז זיך דאיח איך אז געטראכט,

איהר. םיט
 שטיאע םיט װאאד •רוישענדען איבער׳ן זי געהט איצם

 םענשעז דעם םון טראכט און סעאט, םון דורכגענומען טריט,
 ןג און באאזט װינד דער הארץ. געווארענעם םיד דעם מיט

 קאײד, דאס אהײם,״אויםגעטאן אנגעסומען זי איז אט הוםט.
 געטאז ווארף א עס און קאײד, םריהאינגס איכטיגע שעהנע, דאם

 אין אבער אנהוסען. ניט מעהר עס וױא זי בעט. אונטער׳ן
 םון אנבאיס איהר איבערגעבאיבען װי אזוי נאך איז שפיגעא

 האבעז — ? געםעאען איהם איך וועא םריוזמאתען. חײנטיגען
 געענם־ האבען אוינען די איםעך. די געםרענט שמײכאענדיג

 ארונםער־ האם זי געםעאען... איהם װעסם דו יא, יא, :םערט
ברעמען... די געאאזען

בער־ איבער׳ן אראפנעאאזען װײטער אאץ זיד האב איך
 צוריק. אוםקעהחח אאץ געװאאט זיך דערבײ אוז ויעג גיגען

.MP םיין אין געיןאונגעז האבעז ווערטער וואונדערבארע
 םזןן אז איהר, זאגען איז אומ<ןעהרעז זיך מוז איך יא,

 שעהן, איז זי אז !געדואד יא, מיר. מיט געדואד האבען דאחי
v שעהז. צויבעראיך יא,

 נע- איז געדאנק מײן געגאנגען. און געגאננען בין איך
דונסעאער. אאץ ווארען

הארץ. מ^ז געעםענט ײד האט אםאא םים
 עס האב איך צועםענט, זיך עס האט סנאסם א וױ אונקט
 אן װי אזוי — םץ*, דורכנעגוםען הןוט ציטער א דמרםמזאט.

באוט. מײן דירך צוטראגצז דך װאאט םרייד םון אױםגעשרײ
 סאעטערען צו אמעהויבעז אח אוםנזױןעהרם זיך האב איך

 נימנ מימ דערנאך איז פאמעציד אנפאנג אין ארויף, בארג
נעותן איז װאאם חור םיה אונםעתעיאגם חאט וױנד דער םוײע

ביז אױפשויחניעז נעםאכט םיך האט װאס נערויש, םיט םוא
נשםה. םײן םון םיםעניש דער

 איצט שוין האב איך גענאנגען. אזן געגאנגען בין איך
 גצגאנגצן בין איך איגגעבארס אנ^אגען איז נעהאאטמז נים

 פאוצים װײםער. און װײטער אאץ וואאד םמסטערען איבער׳ן
 זײנע םיט שאאס דצר באװחצז װאאד איז מיר םאר זיך האט

שױבעז. באאויכםענע פיעאע
 זיך האב איך פעםטוגנ. א װי אויםגעװיזען םיר האט ער

אפגעשטעאט.

7.

 כא־ םיעאע די מיט שאאם אין ארײננעהן איך זאא אםשר.
 עםיץ :איבערגעבען זאא דיענער דער און םענסטער אויכטענע

? האנד איז הוט םים׳ז קארידאר אין װארט
 האט עם פריהמארגען, דער גענעהנםערם זיך האט עס
 פענסםער, מײן םון ארויסגעקוקט האב איך טאג. דער געבאויט

 געזאננ דאס נעהערם און פארק אין ארױסגעגאנגען איז װאס
 שטיא״ באויער דער פון ארויסגעזונגען האט זי פײגעא. די פון

געשאאםען. נאך איז ארום אאץ וועז םריהמארגעז, םון קײט
 די ארויס איז עס ביז נעזימעז, ?י האט נאכט גאנצע א

 אםט שאאםען. געאאזעז נים איהר האם םריהאינג דער זון.
 האב הײנט נאר זינגען, איהר םארגעניגען םארשאםט מיר האט
 האט האדץ םײן און ־— םײגעאע, קאײנע דאם םארשטאנען איך

 האט דאס װאס געװאוסט, נוט האב איך געטאן. ציטער א
 נע״ בײם ציםערען גאיקאיכע און אומגאײןאיכע באויז בארײט.

 בײ צוזאםענגעדריהט זיך האט הארץ םײז םײנעא. םון זאנג
 אזױ צוױםשערעז צו אמעהױבעז האט זי pm און קאאגג יעדען
 דער־ זיך איך האב הערען, נעהענט קוים האט מעז אז שטיא,

״ן א\ן מ\יא דאס גצצפעגם האאב כ׳האב שראהען,  תאט אטעם ט
אפנעשםעאם. גאנצען אין זיך

!געסומען איז ?דים םײן
 שסײמןא א פנים, צום הענד די צונעדריקם האב איך

הענד. םײנע נעגעבען קוש א און געטאז
!געקומען איז צײט מײן
 איז נעמגא גאאדצנער א נצבעא, םים םוא איז תאפ םײן

ך. סײ\ איז זיך דרעהט עפעס קאם. סײן איז  הארץ םײז כמי
האאפם.

 םישען, די באםאם איך װינקאעז, אאע איבער װאגעא איך
 אעבעדינ םון געמאכט געװען װאאטען זײ װי פונקט שראגקעז,

 זיך מיט חנד און וױנקאען אאע איבער ?יך שאעם איך םאײש.
 נאאד. וחנרט ארום אאץ און נארדינען די םארציה ׳איך אאײן.

*p זץ־ צו שמייכעא איר און אץ־י זיץ ציםצר גאאחןנעם א 
 מים ווענ. אח זיד אאז אין שטעהען דעם נעזזם איך אאײן.

 דרעכד די אויף אפ סאינגע; טריט םײנע איך. געה םריט גיכע
 שמייבאען עס שמיימגא. איך ביאען. הינד די בויםער, אעגדע

שטעחנן. די
 כ׳בין און בריםשקע די אײנשפאנצז באםויאען האב איך

םאונען. גראף םת שאאם אין אװע?נעםאהרען
 דעם אננעטאז פארזיכםיג און אפגעגאאט רײן זיך האב איך

באװיזען. ניט זיך האט איננעבארג קראװאט. וױיסען
 דאם העםאיך. אױסעתעױעהנאיך געװען איז םאונען גראף

 האע ער ;בארד אאנגער א מים fpt הינקענדימר א געוחגז איז
 אאנגען א פארםיחרט האב איך האראי^ א וױ אױסגעזעהן מיר

 אענדער, וױיםע פיז דערצערזצעז צו אנגעהויבען האב איו שםועס,
 זיו האט אינגעבארג זון. די זײ בײ אײכט עם װי דעם װעגען

ט געװיזען. ני
בריטש־ דורכגעםאהרעז הויז םײן םארבײ זײנען אוחננד אין

 זײ. אין געזעסעז איז ווער באמערקט ניט האב איך העס.
 םארשידענארםיגע געהױבען זיך האבען חיםענבוך איבער׳ז

 אין געמאן. טראכט א איך האב — םוב״ ױם א״ ראסעטען.
 דודכנע״ זיך בדיםשהעס די אמאא וױדעד האבען נאכם םיטען

תנ. בערגימגז איבער׳ן טראנען  אין געזמסעז איז אימעבארנ ו
 איהר נאד דערקענט זי האב איך ;בריטשקע םאדערשמער דער
הארץ. מיין םיז האאפזש ציםערתנען נאכ׳ז הוס,

 םארביו- װאך א פון אוי«י אין מאא צװײ איז איזעדאם הארי
 אוים׳ן ארויםנעגאננצז ער איז גין־ עדעאהאף; פאדבײ געגאמען

מ א  אע- דאס בארנ. םון ארונטערנעאאזען זיר פאםעאיך און ב
ווענ. זײז גצנאנגען tt איז בעז

 שפאאט א דורך ארײן קמןט װאס איננעא, א וױ פתהט
 גע• האט עס אעבען. דעם אויױ נעקוקט איך האב צירס, א אין

אדנען. כױינע פאי געציםערט און שװינדעאט
 מאא אײז האט נזוזאנג םרויעריג אח םריב א שטיא, א

גשסה. םיץ איז אױםגעסאוננען אווענד איז
הױם... םיח דודך דורכגעאאפען איז קעאם א

 בײם געברענם האט װאאד דער ווען אוועגד, אן אײנמאא
ט זון דער םון אזגטערנאנג  בא- איך האב םײער, רויטען א סי

ת. אויםץ איזעדאם הארי און איננעבאת גענענם  זײנצן זײ בא
מג איבער׳ז נעגאעעז  .אאנדישען םח בוקצםעז גרויסע מים ו

ד נעאאכם״ איז הזננד די אין  האב איך באמערקט, דאס האב א
אק ;צונענאעען בײחנ וײ זײנען שסייכאענדיג נעהערט. עס

וו

אוחנמי• יענצם םון
 האב איר געגאאנצס. האבען אומען איתדאם׳ם ווארי

 םאמאצז וױ האםמ וײ אומען: אזױנע געזצהן נים קיינמאא
 שטענדיג זיך האט וואס פנים, זײן און פנים, ויין אױף גצברענם

 פאר־ געותן ,איז קחננסאיכם, א איז באײכס א אױסנעוױזצז
גאיק. םון אפשײן אײכטען א םיט צױגען

נעװיס, באקאנמף דאך זײנם העררען, מײנע איהר, —
 זיך. צושםײכעאט את אינגמבאת צוגצאעגם האט — געװים,

 האב »ה םיט רײדצן צו אנגעהזיבען n האם דעתאך
ט ווערטער ■אר א םיט אימגרגצביםען זיך  — איזעדאם. הארי מי

? רויטענבוך אין גוט איהם זיך אעבם
 וועא־י װאונדצרבארע אםת? נים וחנאדער, שמהנע מנהר

םײך. א גיםער זײנע אין נאף ער האט דזןם אױסער יא, !דצר
 זײנע !...רויטעגבוך אק גוט זעהר זיך אעבם איהם

 געװארען ז.ײנען זײ גאאנצעז, צו אנגעהויבען האבען אויגען
 מימ אננעםיאט זײנען װאם גריבאעך, דונקעאע אויף עהנאיך

 גע־ צײט גאנצע די איך האב װיאענדיג נים שםיינער. ערעא
אויגען. גאאנצענדיגע די אויף קוקט

 דאס אפערע. אץ שרײבעז מיט פארנוםען איצט איז ער
װארםען. גאנצען אין ער װיא קאנצערםען די און ארוםרײזען
 זײנען װאס איםען, ברײםע נעהאם האם איזעדאם הארי

 זײ ;םויא פיז װינקאען די בײ צוזאםענגע^וםען שארף זיך
 געװען זײנען און אראנזש אן םיז שםיקאעך דערםאנט האבען
רוים,

 זיך האט אינגעבארג היט. די אנגעטאז האבען םענער די
צושײדט. זיך האבען מיר געםאן. נוינ א אײכם

 זײטיגען נאהענטםטצן דעם אין םארדרעהט זיך ד,אב איך
 הא־ אויגען םײנע םאר אואקע. מײן םאררױכערט און שםעגעא

 דעם אין דרעהען צו אננצדזױבעז געשעחענישעז םיעאע זיך בע\
אואיןע. םון רויך

 האט ער מיר. אויף נעקוקם אנגעשטרענגט האט פאצא
 רעדען, אנהויבען איהם מיט םאעג איך ווען און געהענט גוט םיך

םאץ. אעק א פױר אח אונםצרשפרינגעז חױך צר םלצגם
ארונטער. און ארויף ־— פאײצע, זײן געגאעם צארם האב איך

 אינגעבארג מיט געגאנגען .בין איך ארום. טענ פאר א
 איז װאאד איבער׳ן װאאד. םון זוים בײם בארג שפיץ אויפ׳ן

 קראנען שװארצער א װי איכט; רויטען אין זון די גצשטאנען
ו שאטענס די האבעז שפיצען םון  בארג. איבער׳ן געאעגט זי

 געגאנגען מיר זײנען שייצעז םין קדאנצן דאזיגעז דעם איבער
 גאאנצענדיגע און דערםאעך קאײנע זײנע מיט םאא איבער׳ הױך

 אינגעבארג׳ם י1אוי געציטערט האבעז זוךםאעקען טײכאעך.
 פאצא זיך. צװישעז גערעדט ניט האבען טיר ;פנים און קאײד

 זיינע ער האט םארגעניגען סים ;אונז נעבעז גענאנגען איז
גראז. זאפטיגען הויכען, דעם אין געשטעאט םיס שאאנתע
 בוימער די און גראז דעם םון רעםאעהטירונג דער דאנק א

 זיך האט טײאםאא ;גרין אויסנצזעהן פנים אינגעבארלס האט
 וױיאע א אויח פנים איהר ?יך האט דאםאאס זין. די באװיזען
רויטאצן. גענומען

 איהרע אאע געטראכט; ע«עס װעגען ד»אט איננעבאת
' דעם. אויף קאנצענטרירט זיך האבען געדאנקעז
 האם אינגעבארג און באנק א צו צונענאננען זײנען םיר

ו םיר זאאעז — :ארויסגערעדט י  םאר א אוירי צוזעצען אםשר ז
 געטאן pip א זײט דער םון זי האט דאם, םחוגענדיג — ? מינוט
 און באית םאר׳ן דאנקבאר געװעז איהר ביז איר מיר. אוי««
 דערפיהאט עס האט זי ווערטער. זאגענדעע נארנישם די םאר
 געװאאט װאאט זי װי מיר, אױ** געםאן pip.א מאא א נאך און

 דאס האב איך פנים. מײן םון אויםדרו? דעם אויספרובירען
^ גוט זצהר ר ע מ א  בוים. א אן ביקס די אנגעאעהנט חאב איך ב

ביקס. די געהיט האט פאצא
 האב איך באנ?. דער הינטער צוזונגען זיך האט םויגעא א

 דאס םויגעא. א םאר דאם איז װאס :אײנהעחגן זיך גענוםען
 געהערט. ניט דאםאאט בין האב איך װאם םויגעא, א נעװען איז

םארבאאנזשעט. אהמר דא האט ער כמגאיך,
געביטען. זיך האט םיעאעס אז געזעהז, גוט זעהר האב איו

 גע־ האם הארץ םײן און איננעבארג אעבצז געזעםען בין איך
 אוים־ גאײכגיאטיגען, א םיט נעזעסען איז איננעבאת קאאיט.

 און האנד דער אריו* אעעשפארט pp dti געזיכט, סאאזעןpדרו
 זײגען װאס גריאען, ױנגע די אױןי נצ?ו?ם נײנערינ?ײט םיט

נראז. pא ארומגעשפרונגען
ם צװי^ען געאצנם זיר האט ?נײםש דעצר »  איננעבאת׳

 איהר. מים רײדצץ אנצוהױבען נעוואנט נים האב איך ברצםעז.
 זי נעהט װאס-זשע םאר שטיםונג, א.שאעכטער אין איז זי אויב

pk אוועת ניט גאנצען ?
 ניט האב איך אז םיר, צו נאהענם אזוי געועםצן 1אי זי
 זי. אנוײחרצנדיג ניט םײר, נעבען הענד די אוחנקאעמן נע?צנט

 :אריין האפ אין געםאן זעץ א םיר באוט דאם האט אטאא םיט
 װא־ איהר געםיהאט ר.אב איך נצזעסצן. זי איז נאהענט אזוי

רעםקײ(!

 גע־ האב איך זיך. געריד«ךט ניט א^ גצזעסען כין איד
 ברעםעז. אענעבאת׳ס צװישען מייםש דינצם דעם םי| טראכם

 מנווען איז דאם — יא םיר, סיט שאםען זיך גע?ענמ האם זי
 וזאאט איך אזן — זשעסט אײנציגער אז טאכמ* איהר אין

t הימסאל אח סאדשװאתמז i אועען. איחרצ פאר באװחצן נים 
נאר דאס וואאט ױ אייב אועאר, אאצ די וואאיזםאראאזצן

שםיסתנצן.
םיס, אונזצחנ בײ צושפרײט זיד מאא דער האט שעהן

 איעצבאת׳ס צוױשאן סנײסש ?אײנער דער אםיאו אאץ, און
 רrוi דער חאט אונטען טיוי רײצענד. געוחנן 1אי ברעםצן,

 אויםגעזעחן האם צר ;מאסע גאאנצענדיגער א םיט גזגשניםען
 אונםעז אאנמע גרינצר דצר אויוי מוראשימנ. א וױ סל"\ אזוי
 באויז געוחנן איו דאם צדעא־שםײן. װי מנגאאגצט עועס האט

 פאאש. צוכראכענע א געגאאגצמ האם דאס — גאא?, שטיקעא ו
 חאט אוםעםום ;הייזאעך צואווארםען גצװען זײנען זעגענאיבער

 את־ זײנען זײ אז געדאכם, זיך חאט עס געהערשט. שטיא?ײם
.באוואױנט.

 דאן רידעא, א ?אוץ־פעאד םון באװיזען זיך האט פאוצים
 אויםנעהױבען זיד האט ?אפ דער קאפ; א דצרנאר הוט, א

 ?אח. אין םארשװאונדען װידער און זיר ארונטערגעאאזען און
' קאפ. םיט׳ן צוזאמען םארשוואונדעז איז רידעא דער

 ארויסגעשאעפט םיך האט ?אפ םאנצענדיגער דאזיגער דער
 גע- אונזיניגער געװעהטאנטער, א ײם.pםארטראכם מײן םון

 ארופד אםשר *.w מײז דורך דורכגעטראגען זיך האם ר*נס
 צו איז גוט ? װײסט ^איהר :זאגען און איגגעבארג נעהמען

 גאנצע טאא. אין קוהען און אײך מיט צוזאמען דא זיצען
ה מיט זיצעז רא געקענט איך װאאט שטונדען ײ  איחר pm א

ארױסריידען." ניט װארם קײן אפיאו זאאט
: נעזאגט און זײ באאעקט איפעץ, די מיט באוועגט האב איך
 טאא. אין ?וקען און דא זיצען צו נוט —

געזאגט. זי האט — יא געטאן. שאקעא א האט איננעבארג
 חאט ער רידעא. םיט׳ן מענש דער נעגאנגען איז םאא אין

 , צר זיך חאט הארץ מײן באויער. א ?אײגער, א אויסגעזעהן
 אין אונז געגענאיבער גאאז שטיקעא דאס זאמענגעקװעטשט.

 גע־ זיך האבעז שאטענס ;גאאנצען צו אויםגעהערט האם טאא
 די אויף באי? מײן געװענדט האב איר ערד. תןר אויוי אעגט

 זײנען זײ אונז. געגענאיבער נעשטאנען זײנעז ואם הײזאעך,
 איצט אפעז, געװמן טיר pאי איז םריהער :באװאױנט געװען

 םארדעקט האט װאס וואאד, דעם םון םארמאכט. זי םען האט
מ צס ארױםנעתראכצן. עפעס איז נארג, האאבען א  געוועז א

 מײז. װײסע םון געםיהרט• איז װאם װעגעאע, אױןי-א עהנאיר
ט, דער בײ געגאנגעז איז וױיסעס עפעס  איז וױיסעס עםעס די

 װאס םיאנער, דער געװעז איז דאס װעגעאע. דעצז אויף געאעגען
 אײננע־ געװען איז װאס װאגען, א אויף pvt געפיד״רט האט

 םארדעסם האט ?אח דער םערד. װײסע פאר א םיט שפאנט
 פאיין א צו צונעםאהרען איז װעגעאע דאס פערד. די םון םים די

 און אפגעשטעאט זיך האט װעגעאע דאם הײזעא. פויעריש
 דאס טיר. דער םון ארױסגעגאנגען זײנען מענשען אײניגע

 מעהא די און pyt די םאנאנדעמעבונדען האט דיענסכדמײדעא
 אויס־ װאאט אימיצער װי םונקט זײ, םון אױםגעהױבען זיך האט

געשאסען.
 םײן און ?אאר אונגעװעהנאיך געזעהן איך האב אאץ דאס

צוזאמענגעקװעטשט. זיך האט הארץ
 איך — םוס, איהר מיט געטאן ריהר א האט אינגעבארג

 געטאן ריוזר א אםאא װידער האט זי דערשראקען. זיך האב
 אט יא, דערשראהען. ׳װידער זיר האב איך — פוס, מיט׳ן

 װאאד אין געהן. נענומען האבען מיר אויוי. זיר זי שםעאט
 געװארען איז דונהעאהײט די דונקעאער, װערען גענומען האט
 וױיףרױטען זײן געװארםען האט הימעא דער שװארצער. אאץ
 װענ. אונזער געװען איז אאננ בערנ. שװארצע די דורך 1שײ
זיך. צװישען גערעדט גארנישט האבען םיר

שמײ־ א האב איך צוױטשערען. גענומען האט םויגעא א
מיר. אויף געקו?ט אנגעשטרענגט האט אינגעבארג געטאן. כעא

— היזעאהער, פיײאײן חאום, א איצט זיך דערמאנט מיר —
 גע־ האב איך ;גיד זעהר נערעדט האב איר געזאגט. איך האב

 ארומגע־ האט םרײד א און רײדען ?ען איצט »ז םיהאט,
 אםטםאא חאום. א זיך דערמאנט מיר — האוײז. םײז נומעז

 דער מיט פאסירען זאכען זאנדערבארע ס׳ארא :איך טראכט
 צו ניט םאראאנג ?ײן הײנט האב איך 1נשמה מענשאיכער

 איבער־ און םאראאנג אזא ?וםט מארגעז אבער גנבח, א באגעהן
 איך האב צורי? טאג דרײ מיט אבמר טא?ע, עם איך םו םארגעז

 נע־ pא םיך מען זעצט אט געטראכט. ניט דעם װעגען אםיאו
 מיט אאײן. זיר וועגען טראכטען צו אן הויב איך און םענגניש

 א געשםען אםאא שוין איז םיר אז זיך, איך דערםאן אםאא
 אאץ דאם איר חנד וואס אבער יא, גגב׳ענען.״ צו געדאנ?

ט אונז. מיט םאן צו נישט גאר האט דאס ? איצט  האב דאם ני
 אונזער אין אז זאנען, געוואאט האכ איך זאגען. געװאאט איד

 ניט װײםעז מיר און םאראאנגען וואונדערבארע אעבען נשםה
 איך ןאגען? געוואאט םארט איך האב װאם אבער זײ. םון

 זיך האם װאס חאום, א םון דערצעהאען געװאאט אײך האב
 זאנדער־ אױםערגצוועהנאיר זיר חאום׳ען םיר נצ׳דוארם׳ט. מיר

 צזריק וואכעץ פאר א מים םאר, אײך שםעאט זאמון. כארע
 איז שטימע ם׳ארא א, שטימע. א חאום אין נעהערם אץ־י הא^
 איג איך געווען. זי איז שעהן באצויבערענד נעווען! דאס
ה חאום׳ט םיר און בעט אק י  איםײ און בעט pא איג איך אז י

 םארנעם ס׳ארא איק זיך הצרט טיר, םיט רצדט שטיםע צענם
 דאזיגע די — נעםיהרט, זיך צװישצן האבמן םיר געשירעך

 באויז װיא ?י אז מוזאגט, האט שטיכמנ די *יך, את שטיכמנ
 יערצ־ די נימ און אייכםצד בורשטינענעם דעם ניט און מיד

ײן/ דיך באויז נײן. ״נײן, וסונםאםצאצך. םוטצרנצ א  — א
געשמיײ את נצאצנצן םיר ביז איד שטיםצ• די געזאנט האט

מ י1אױ (שאום isזי  t(

ה ם. םון א ש

 די א«וי גים איז עס
 די םון לײדען 1אי

 jnrn ם«ר ®יעז וואם םאסען
 שמרימלצן די »ז אקם,t דער

 דור?טאד ני■ חאמז ן ע ם י ו ו
סוחוח. זײערע דרונגען

קאראײ^י
 פון ארויםמנבען דאם איז בכאא

 ערםרעהענדע אן צײטונג בייםער
געבוירען דאם איז בםרט רונג.

 טרײד־ױניאניסטישצר רײנער א םיז
 ערםוםיגענדער זעאטענער א טוננ
 באח אונזער םון אעבען דעם אין
 האמנן צו ערװארטען קענען מיר
 ארגאניזאציאנאן אײנםאוסרײכע דע,

 םיםגאיעדער די וחןן םאא אינ׳ם
 באוואוסםזיניג און אינטעאיגענם זײן

 די םען8עםpבא םיר םוזען באויז
 און אויד, נור םאברי?אנטעז, די םון

 זוכען מיר מוזעז שםאר?ער םיעא
 אונזצחנ pא אונװיסענהײם די ראטעז

| חען.
 . אוגזער אמ אונװיםענהײט די ן
 a די זי, שונא. םעהראיכעסטער ן

 סיםטרױצן, םארש«רײט םכשםח,
 דעם אונטער גראבט וואס שטענדניס

 flfrt ערשמ ױניאן. א פיז םונדאמענם מע
 פארטריבען וועט אונוױסעגהייט די

 * ארבײםער־גאס, דעד םון רען
 I* געזונחןן א בא^וםען באוועגונג זער

כארא?מעה שטאנדהאםםיגעז
 fm רםאוח די געםינעז מיר טענען

^ ף ירעסע טענאיכער אלגעםײנער דער  4נ
 Hihk אײנעגטאיך דאך בויעט פחוםע דיזע

 ! 11• אונוױםצנחײמ דער אױף ע?זיםםענץ
מ ואאציאזpציר אשם מאסצן. די  א

P חײאיג... םיטעא יעדער | v
•! דעם אנבעםרעםט װאס און אי ס * 

 ! שםיפמ* ארכײטער ״םרײע די װערטס׳/
מ זײ כאטש איז װ., אז.* און ײנ ן|| ז  םו

 ארבײםצד דער םאר וחנרט אונשאצבארען
 אא• אויםגאבצן זײערע זײנען באוועגוננ,
 נים זיך ?ענען זײ דאס םיעאםאכיג

 ג ױניאן טרייד דעם סיעציעא מענען
ף די און געדאנ? דיזער סײדען און  ח

ם וועאען pנעדאנ דיזען םון שיכטע i ני w 
 מווווו די אין אײננעווארצעאט טיעח רען
 באוחמוע אונוער װעט דייארבײטער םון
p האםט. <זײ\ האבען ניט t

 גאור• וױכםעע דיזע אז שײנט, מיר און
 נ*י ניט תאט אויםגאבע אנטווארטאיבע

p צו ווערען אנםארטרויעט קענט 'p •א• 
 קאד געניטען, דעם צו וױ פערזאן סענדערע

 װאפ ער, י.pיאנאװם ש׳ מוטיגען און נען
 זשור• גאענצענדע אזא זיך הינטער האט

חן וועט םארנאנגענהײט נאאיסטישע  א
מן צו אזוי װי םארשטעהן ס*ס א  אונד ם
 ד9כאא און אינםערעםאנט ארגאז זער

רענד.
 ארנאניזא אונזערע בעת איצט,

 "5אי«נ צײט, ערנםטע אזא דורך מאכען
r םאםע די בעת j w 't p y דעם םון mo- 

ת איצם, געםאחר, איז איז באנד  % גע
 באאעבוממן די םיז אומערעכטינ?ײם

jm דעם פארריסען עזות׳דינ «זױ חאם p 
 םיפד און ערהאבענעם עותם ניםא דען איז

 םון ערשײנען דעם אין באאישעס
 הויך זאא װאם ״גערעכםיג?ײם׳׳,

 אונזצר וחןאט דער םאר ?אאםירען
? םרײהײם אוץ

 י דדעס״ און וױיםם אלע צו
ן םטױמזערכס, םאכער

 : ®•רייקצז• וועלכער אירגעגד אויב
 םעויציגישאד אין נויםיגען זיו זאל

 * צום ײצנדןן גלײד זיד ער tyt חיל^
ד ?ליני^ םעדיקיל ױניאן מ ט  ךןד ױ

 | צ1א באאדד דזשאעא ױן אויפזיכפ
f איסמ 28 קאנםראל, סאניסארי i l l 

.911 רום 3«ירי
 n יצדער צו זין געוינפ דארמ

 _ גוירסןס, נווײ און דאקםאר »
i יג1ב»חיל *ײד גיײ® ?ײניז t

נג .m דר.
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ס פון או׳ פ ה א ד ע ל ו ק כ בי ץ םי א נ

 פון נארישקײט די װעגען אמאל נאך
באסעס. אםם׳ן די

״גערעכטיגקײט׳/ דער םון לעזער א
 זײנען װעלכע אורזאכען, צוליעב וועצכער

 גע־ ניט האט באהאנט, אלײן איהם »ור
אונטערצושרײ־ זיך נויטיג םאר חאצמען

 שרײבט נאמען, ריכטיגען זײן םיט גען
:פ**לגט װי רעראקסאר צום

ט #ז אויס, מיר ?ומם *עס עדי־ אייער מי
על אוי  נאריעקײט אונערגרינדליכע די איבער •
 עט*רק ג*ר איהר זיינט ב#םעס אםס׳ן די

 במװײזען ׳»וין וױלט איהר אריעגעפאלען.
װ*ל־ זיי װען אז איהר, דענקט *ופיעל. ןאר
מענ־ ytrנארי די אונםעחיגע, די געװען *ען
אװעק־ אונז פאר זוי עס װילט איהר װי \,יאן

ען, ■;|י על ם א  די געװ#רען װען װאלטעז זיי «ז ||
? זיי װאס לײט, ביזנעם ועדזיגע ען נ  ז^ל זיי

ײ םון יענעם אדער דעם #ז גע־ ה*ט ז
 עס ד*ך קענט איהר #בער גליק, דאם

1• דערסאר, *ט ?אלע װעגען באחוי^טען י
ען שוין װילט איחר אײל װ״ז צופיעל, ב#
 די אז װעלט, די אײנרײדען װילם איחר אײל

ען, גאסעס ״נ  אנדערער, דער װי א״נער ז
 װייט עדיט^ריעל אייער איז ׳אידי#טעז *יוטע

ט וױלט איבערצײגענד. ויט ד*ס, באװײזען ני
|Oft ט זיך לײגט פ׳ן ני אייע־ װעלען שכל, אוי
%f מ#נכע אוין״ אפשר, האבען, עדים#ריעלס 

ע %י ע ט וי בא• די איהר טוט *זוי װירקונג. נ
טובח. א װילענדע, ניט

״געיעכטיגקייט״. דער םון לעזער ״#
בריה דער אז צוגעבען, גלייו צאמיר

,1■■; '*Jj,

- -

IE

-eipK אבי־ פארטראנטען זיך געסאכט םיך
M איבערגעכאפט וױרקאיך איו האב

A i י  געםאלט וױרלןליך אין האב םאס? י
ם ^  און איז, ער װי שװארצער, טייםעל מ

ױ  כיעגאיכקײט די איהם געגעבען ארום •ו
 אומ־ אן נעכעך ׳אאס אויםצויטםיאעז

m t■ ,כיארטירער, אאס !יסט־םאראוימדעטער 
M' זאגען, מוז איך ? הנגזא״ קאזאק ״א •אס 

 װען םארדראסע^ װירקאיך װאאט טיר אז
 באהויפ־ א געמאכט װירקאיך װאאט איו

 געהאט ניט װאאט איך װעאכע פאר טומ,
 וױא איך און באוױיזע. שטארקסטע י1

 די וױדערהאאען קורצען אין דארום דא
 באװײזען זײ פאחטען. א־בא^טעטיגטע

 װײט װײט, זיינען באסעס די אז
 מעניעען, ביזנעס אמת־פעהיגע זײן צו םון

אינטערעסען. זײעיע פאר^טעהען װעאכע
 אר־ דער באס, דער אײנס. נומער

 גרוי־ א האבען םוז און האט גײטס־געבער,
r l ארבײ־ זײנע עקספאואטירען צו חשק סען 

 נאטור די שוין איז אזוי טעהר, װאס סער
m■ ער־ זײן צו אום אבער, מוז ער באס. םון 
•  םאר־ עקספאואטאטאר, אאס םאאגרײך |

 אפע־ גרויסען זײן צוימען צו װי שטעהן,
ם. «י /^  ער אז אמשא, פארשטעהן, מוז ער ||

 צױ דעם צוריקברעעען מעהר ניט
M ארבײ־ דער װעץ שקאאפערײ, פון שטאנד 

 דעם פון אײגע;טום דאס געװען איז נמנר /־׳4
רע־ זיך מוז ער אוקאאםען־אײגענטימער. ₪

פוא־ס

I

Iװי וױסען, מוז ער צײט. דער מיט כענען 
 זיײ עס אז וױסעז, מוז ער איז. עס .או«מט

 כיעג ער װעאכע נאך־ זאכען, געװיסע דא נען
 זײ װעט ער אבער גאוסטען, שטיאערהייט

 אויספיהרען. קענען ניט מעהר קײנםאא
 קאױ א האנדאען מוז און האנדעאט טזוי
ר מ  ארבײטער זײנע באגעגענט ער באס. ,

 אז םארשטעהט, ער ;װעג האאבען !טױם׳ן
 פאר־ איז עקשנות באינדער םון צייט ׳ךי

. ר מ ^ *•
m געהאנ־ אזוי באסעס אםס׳ן די האכען 

ט א  אונפאר־ יעדען פון ענםםער דער ? מ
 מוז פראגע די אױף מענשען ייאישען

 נײן. ענםשידענער :אן
גע־ ארבײטער די האבען װאם ;׳למנרום

 צום ביז זײ םאדערען װאם און יט
jy r מענש א װאס א\עאכעס, טאנ 

 מוזען ניט זאא םאדשטאנד טביסעל
 זײנען זײערע םאדערונגען די אז ״גן

געםא־ האבען זײ בטרעכטיגט?

 אר־ ־שטונדיגע44 א פאדערעז און דערט
 זײ װאס ,48 די אנשטאט בײטס־װאך,

 דאס איז איצט. ביז געארבײט האבען
 דורך ? פארװאס ? זאך אונכיעגאיכע אזא

 טעכניח, מאשינערי, םון ענטװיקאונג די
 שטארקערע און שטארקערע אאץ די דורך

 אר־ די װערט ארבײט, דער פון צוטײאונג
 שנעאער, מאא םיעא םיעא, געםאכט בײט

 מיר, זאגען נעװארען, געטאכט איז זי װי
 יעדער צוריק. יאהר פאר א באויז מיט

 די םיט ארבײטער דער אז וױיס, מענש
 זא־ דער פון ארבײטס־מעטאדען איצטיגע

 מאכט סיסטעם, ״עפישענסי׳' גענאנטער
 44 םון משך דעם אין ארבײט אזויפיעא
 צוריק אאנג ניט האט ער װיפיעא שטונדען,
 אויך איז עס שטונדען. 50 אין געטאכט
 איצ־ די דאס צוױיםעא, יעדען אויסער

 ארבײטם־ קורצע פארהעאטניסמעסיג טיגע
 םאראירען ארבײטער דעם מאכט צײט

 ענער־ זײן סעהר םארברויכט כחות, מעהר
 װי נערװען, ױינע מעהר צוטרײסעאט גיע,
 האט ער װען צײט, םריהעריגער דער אין

 װארום טו שטונדמנן, אענגערע געארבײט
 איצט םאדערען ניט ארבײטער דער זאא

? ארבײטס־טאג חירצערען א
 װאאטעץ שכא עטװאס מיט כיענשען

 באגרינ־ שטארק װי אײנגעזעהען, באאד
 דאך, און פאדערונג. די אט איז oy דעט
 דער־ דאס האבען באסעס אסס׳ז די װען

 אזוי גװאאד, א געסאכם זײ האבען הערט,
 פעקטאריס זײערע געװאאט װאאט װי־טען

 האנראען זיך, םרעגט זײ. םון צונעכיען
 איבערצײ־ מיט שכא, םיט כיענשען אזוי
? גונג

 אז געפאדערט, וױיטער האט ױניאן די
 דעם םון פארקירצונג דער מיט צוזאטען

 װע־ געהעכערט אויך זאא ארבייטס־טאג
 15 אויף ארבײטער די םון אוין דער רען

 םאר־ צופיעא אפשר דאס איז פראצענט.
 העכערונג די נייט. אופן בשום אאנגט?

 4 מיט ארבײטענדיג פראצענט, 15 פון
 ניט זײ װאאט װאר, א װעניגער שטונדען

 באפרידי־ מעהר ברעקעא קײן געבראכט
 װאאטען זײ איצט. ביז װי אעבען אין גונג
 זיך געקאנט ניט העכערונג נ״יער דער מיט

 אײן ברויט, ביסען איבעריגען אײז קויפען
 גערא־ און איכטיגערען א מעהר, קאײדעא

 ״אעבענס- זײער אעבען. צו צימער טעדעז
 מינדסטע דאס אויף ניט װאאט שטאנד״

 געאעבט, ויאאטען זײ געװארען. געהעכערט
 שאעכט, אזױ ריכטיגער גוט, אזוי פונקט

 מיט געהאט װאאטען זײ נור םריהער, װי
 װאך. א צײט ^רײע מעהר שטונדען פיער

 די צוגעגעבען װערט אײנמאא דערפאר,
 םיער־ א םון אאגישקײט און גערעכטיגקײט

 ארבײםס־װאך, שטונדיגער אוךםערציג
 א אויך דערמיט צוזאמען געהן שויז מוז

או דאס אוינהעכערונג. ד  קאאר, אזוי איז,
 די אבער פארשטעהן. עס קען קינד א אז

 םארשטאנען. ניט דאס האבען באסעס
 פאר־ זײ האבען ליפעץ די אויױ שוים טיט

 גערעכטע העכסט צװײ דאזיגע די שריען
 רציחה שרעהאיכסטע די אאס םאדערונגען,

 םען קען ױניאן. דער םון זײט דער םיז
? שכא האבען מענשען אזעאכע אז זאגען,

 א אויט עפעס. נאך באטראכט
 אעצטען םון ״טײמז״ דער אין באהויפטונג

 װערט װאס אוין, דער באטרעפט זונטאג,
 פאר אדער גארמעגט דעם פאר באצאהאט

 דעם םון פראצענט 15 באויז װײסט די
 העכערונג א פאאגאיך, גארטענט־פרײז.

 ארבײטער־אוין דעם אויף פראצענט 15 םון
 נאך באױז װײסט די פאר געמײנט װאאט

 אא״ פראצענט. אונבאדײטענדען נאנץ א
 בײ־ א דורך קאאר נאנץ מאכען עס מיר

 אא־ װײסטעא, א פון פרײז דער :שפיעא
 דעם םון איז דאאאר, אײן איז זאנען, מיר

 די און סענט, 15 ארבײטער דער קריגט
 מאטעריאא, םאר געהט סענט 85 איבעריגע

דער װען באס. םאר׳ן פראםים און רענם

כמנחר אראצענם 15 םאראאנגט ארבײטער
 וױא ער אז עט, הײםט ארבײט, זײן אייח

 קריגען סענט 15 םריהעריגע די אנשטאט
 אאעס, דאס פערטעא. א מיט סענט 17

 מעהר םענט 2 מיט װיא ארבײטער דער
 מאנוםעקטשױ דער װאס װײסטעא, אויפ׳ן

 דאאאר. גאנצען א פאר פארהויפט רער
 קען ? פאדערונג שרעקאיכע אזא דאס איז
 פאר־ זיך ביזנעסטאן אםת־שכא׳דיגער אן

 קאמפף א דעם צואיעב ארויסצורופען גינען
? טויזענדער פאראירען און

 האט װאס םענש, יעדער צװײ. נוםער
 אײנ־ אז פארשטעהט, שכא, אביסעא נור

 אויסגעסעמפפט ארבײטער דער האט סאא
 פעסט, האאטען שוין עס ער װעט עטװאס,
 זיך ער װעט מאכט גאנצער זײן אוךמיט
 צוריה־ פון פאיזוך דעם געגען װעהרען

 איז עס װײא . איהם. פון עס צונעהמען
 געהן צו מענשען פון נאטור דער אין דאך

 דארף משוגע און צוריס, ניט פארװערטס,
 אז אײן, זיך רעדט װעאכער אײנער, זײן
 אין ארבײטער דעם צוריקשטויסען קען ער
 מיט געװען איז ער װעאכער אין אאגע, די

 ער װאס פאזיציע, זײן פון צוריק, יאהרען
 חעטפפע. שװערע דורך דעדגרײכט האט
 דעסטװעגען פון און קאאר. דאך איז דאס
 ניט פארגאוסט באסעס אסס׳ן די זיך האט

 צױ זאאען ארבײטער די דאס וױ אנדערש,
 פון אאגע דער צו װערען ריסגעבראכט

 האבען ארבײטער די צוריק. יאהר זעקס
 האבען זײ ביז געבאוטעט, און געהעםפפט

 קענען ניט זאא מען אז אויסנעקעמפפט
 יאהר זעקס און םארװאס, א אהן זײ סעקען

 דער- געמוזט באסעס די האבען נאכאנאנד
 דאזיגען דעם הערצער זײערע אין ען)שטיר

 פאר- אטאא כיט און װאונש, אײדעאען
 צורי? װערען טוז עס אז זײ זיך װיאט

 זײ און צוריק, יאהרען 6 םיט װי אי״עס,
 אויספיה־ עס קענען זײ אז נ*ך, מײנען

!רען
גרוי־ דעם דױנטער אז זיך, פארשטעהט

 סע?ען צו רעכט א האבען צו װאונש סען
 אונגע־ גאר און גאגץ ארבײטער דעם

 שטאר־ נאך דער םארשטעקט איז שטערט,
 גאר ױניאן די צוברעכען צו װאונש קערער

 האבען ניט קען ײניאן א װייא אינגאנצען,
 צײט יעדער צו ניט קען זי װען קױם, קײן

 געקרױודע־ דעם פון רעכטע די באשיצען
 דאס איז אבער איהרען. מיטגאיעד טען
 אז דענקעז, צו משוגעת העכסטע די ניט
 צוברענעז צײט, אונזער אין איצט, קען מען
 און ? ױניאז טאנערס וױיסט אײדיס די

 מיט מײנען באסעס די װאס איז, דאס
 איבער־ אן דארום עס איז קאטפו*. זײער

 זיי־ באסעס אזעאכע אז זאנען, צו טרײבוננ
? נאראנינז װיאדע גרויסע נען

 צװישען קאטפף דעם אין דרײ. נוםער
 אײדים די און מאכער װײסט אײדיס די

 באויז ניט זײנען מאנוםעקטשורערם װײסט
 קעמפ־ דירעקט צוױי די פאראינטערעסירט

אן דא איז עס צדדים. םענדע  דריטער א נ
 דארום איז עס עואם. גרויסער דער :צד
 בײ־ די פון יעדען םון אינטערעס דעם אין
 סיטפאטיע, די קריגעץ זעהען צו צדדים דע

 צד. דריטען דעם אט פון װיאען גוטען דעם
 זײ כאטש זײט, זײער םין ארבײטער די

 צאהא זײער דורך סײ מעכטיג זיך םיהאען
 זײערע םון גערעכטיגקײט די דורך םײ און

 ערשטער דער םון זיך האבען פאדערונגען,
 עואם דער אז דעם, פאר געזארגט אן מינוט

 פאאגאיך, און, פארשטעהן, ריכטיג זײ זאא
 האבען זײ זײ. מיט מיטםיהאעז אױך
 זײנען זײ אז ערקאערט, אנפאנג פון גאײך

 אונפארטײ־ אן צו איבערצואאזען בארײט
 צװי־ אורטײאען זאא ער געריכט, אישען

אסס׳ן. דער און זײ שען
געהאנדעאט? באסעס די האבען װי

 עפענט־ דער פנים אין געשפיגען האבען זײ
 אז ערקאערט, האבען זײ מײנונג. איכער

 םון זיך ארײנמישען דאס ניט װיאען זײ
 אנ־ און מענשען. פרעמדע״ ״זײטיגע,

 קענען צו געמײנט זײ האבען דעם שטאט
 ניט־ אאעראײ מיט עואם דעם פארדואען

 באבואים ניט־געפאויגענע און געשטויגענע
 און בקאנאטע איהרע און ױניאז די אויף

 פיהרער. געאכטעטע אאעמען םון װירהאיך
 איז ? שכא מיט נעהאנדעאט דאס הײסט

 פון פאא א פארקעהרט, פונקט ניט, דאס
ן אויסשאאגען י ? שויבען אײגענע די ז

 דרײ די פון משך דעם אין פיער. נוכיער
 אפ־ שוין זיך האבען סטרײק םון װאכען

 גרויסע פיעאע אסס׳ן דער םון געריסען
 אר־ טויזענט 12 איבער םאנוםעקטשורער.

 4םו דריטעא א וױ טעהר“ אאזא, בײטער,
 בא־ די אויף שױץ ארבײטען סטרײקער, די

 נעי האט ױניאן די וועאכע דינגוננען,
 רוקעך דער אז האאר, איז עם שטעאט.

 פון זײט דער םון האמפױ דעם פון בײז
 שעםער די געבראכען. איז אסס׳ן דער
 װעאען זײ און פוסטעװען אסס׳ן דער םון

 נאכהומען ניט וואאען זײ ביו פוםטעװען
 איז עס ױניאן. דער םון פאדערוננעז אאע
 סוד, אפענער אן אאעםען םאר איצט שויז

צו טו םאלישפיעאט, האבען באסעס די אז

װאס
אונ־• דאם איםער זעהט מענש הצזגמר א

 אונטעה זיך װארםט און םארמײדאיכע
 זײ• זײ האוג, ניט זײנען באסעס די אבער

 װירס״ האט נארישקײט זײער נארען, גען
 טאג, יעדען םיט ניט. גרונד קײן איך

 אומזיסטען דעם אן האאטען זײ װאס
 גרע־ אאץ מפאה זײער זײ מאכען קאםפף,

סער.
 ביז״ דאך זײנען באסעס די װאס אי

 איז דערצו? פעהיגע נאך און נעםאײם,
 אמת, ניט טאקי איז דאם אז תירוץ, דער

 אזוי נור געהט ביזגעס־םעהיגקײט זײער
 אר״ דעם פון ארויסצוקװעטשען װי װײט,

 זײער װאס אין אט גראשען, א גאך בײטער
 װײס־י א באשםעהט. פעהיגקײט גאנצע

 גע־ ^עהנע א גאר דערצעהאט טען־הויםער
 ״טײמז״ זונטאגדיגער דער אין שיכטע
 װײסט־םאנוםעקטשורער. אונזערע װעגען

 אי־ פאאץ נויטיגען דעם ניט דאך האב איך
 דערצעהאט ער װאס אאעס, בערצוגעבען

 אנצױ אומפעהיגקײט זײער װענען אן זיך
 זײערע אין סענשען ריכטיגע די שטעאען
 צו אנשטאט דאס אזױ, אפיסעס, ביזנעס

 זײ םארטרײבען קאסטימערס, צוציהען
 שיאדערט װײסט־קויפער דער גאר. זײ
 פון אפיסעס די אין אנגעשטעאטע אאע די
 אאס מאנוםעקטשורער, װײסט אײדיס די

 מענשען, אאס םויאענצער, אײדיגעהער,
 נע־ זײערע פוצען אײן אין דזאאטען װאס
 ?ײן קענען װעאכע אזעאכע, אאס ;געא

 אוים־י ניט מענשען קײן מיט װארט גאײך
 האבענדיג םאא, פיעאע דאס אזוי, רעדעז,

 בא״ צו אבזיכט דער מיט ארויפגערןוכיען
 פאר• ער האט ארדער, גרויסען א שטעאען

 פאר־י פון געפיהא א מיט אפיס דעם אאזען
 שוין ענטשאאסענהײט אן םיט און דרוס

ארײנצוקומען. ניט אהין קײנכיאא
 זיײ ביזנעס־אײט פעהיגע אזעאכע אט

 אאעם, ! באסעס אסס׳ן אונזערע דאס נען
 ארויסצױ איז זיך, קװאפען זײ װאס אױף

 עטאיכע נאד םאר ארבײטער פון קדמען
 איך און׳ ארבײט.. אונבאצאהאטע סענט
 איבער־ גארניט האב איך אז דארום, דענק

 באהויפטונג, סײן מיט מאם די געכאפט
 א םון באהערשט זײנען באסעס די אז

 אאע אין דאס און אײדענשאפט, װיאדער
 דער קענטיג ניט איז האנדאונגען זײערע

 זי־ בין איך שכא. פון סאיאד מינדסטער
 דעם באויז געשריבען האב איך אז כער,
 געאאסע:־ םון טאן א אין דוקא און אמת
געמעסיגקײט. און הײט

װאך־ארבײט. אינער װארט 8
 נומער דעם אין פאאץ אנאנדער אויף

 רעפארט דעם געפינען אעזער דער װעט
 שאם־טשעראײט אאע םון מיטינג דעם פון
 קופער אין ױניאן, קאאוקמאכער דער פון

 איז װעאכער דאנערשטאג, אעצטען ױניאן
 קװאא א הינזיכטען םיעאע נאר אין געװען

 יעדען פאר באגײסטערוננ אםת׳ער םון
 אאײן, םאקט דער געװען. דארט איז װאס
 אג• האבען שאם־טשעראײט באויז דאס

 ^פער• נרויסען דעם זיך מיט געפיאט
 בערעדזאפד דער אין רעדט האא, ױניאן
 װירס״ גרויסער, דער װעגען שפראך, סטער

 קאאוק״ דער םון מאכט װאונדערבארער איך
 גע־ איז מיטינג דעם אויף ױניאן. םאכער

 אי־ סיגנאא ערשטער דער געװארען געבען
 ארבײטס• זײער אין רעװאאוציע די בער

 זײנען קאאוקטאכער די װאס סיסטעם,
 פאר״ נעםאיך דורכצופיהרעז, ענטשאאסען

 שטיס־ פון סיסטעם די ענדאיך בײטען
װאכעךארבײט. אויח ארבײט

 דער םון נויטװענדיגקײט דער װעגען
 געװא• גערעדט פיעא שוין איז רעװאאוציע

 רײדען. און רײדעז נאך װעט םען און רען,
 פון ארטיקעא אץ דא איז נומער דעם אין
 דזשאינט דער פון כיענעדזשער זיגסאן, מ.

 אין ױניאן, רןאאוסמאכער דער פון באארד
 ארויסנע־ װערען פונקטען אײניגע װעאכען
 טען אז אזוי, און קאאר, העכסט בראכט

 מינדסטע די טאכען ניט דעם געגען קען
 נאך ערשײנעז וועאען עם אײנװענמננ.

 מעהר נאך װעאכע אין ארטיקאען, אנדערע
 װערען. ארויסגעבראכט װעאען פונקטען

 װי פונהטען, אייע פון פונקט דער אבער
 שםיק־אר־ די װאס דער, איז שײנט, מיר

 ניט שאפ איץ ארבײטער די אאזט בײט
 אנ־ אייט. ױניאן גוטע אמת קײן זײז

 סאאידא־ שאפ אין זײן זאאען זײ שטאט
 א זײן צו ערשט מיינט דאס װאס ריש,

 ארבײטער די װערען םאן, ױניאז גוטער
 גאר שטיידארבײט פרן סיסטעם דער דורך

זיך. צװישען קאנקורענטען
 האט צושטאנד דאזיגער דער אזוי װי

 באײבעך און אאנג אזױ הערשען געהענט
 ;ײאונדער א װירסאיך איז אומבאמערקט,

 ײניאן דער םון םיהרער די אפיאו אויב נור
 איה־ פײטגאיעדער װײטזיכטיגערע די און
 זײ האבען באםערקט; יא עס האבען רע

 נעקעגם װעניג געזאגט, אמת דעם אבער,
שטיק־ םון סיסטעט די דערצג העאם^

אםעױקא אץ סטוײקס גרױםע לעצםעו די
זעלדין. א. פון

True translation filed with the Postm aster a t New York City, on Feb. 14, 1919, as required by the Act of Congress,
apprroved Oct. 6th, 1917, known as the “Trading with the Enemy Act.”

 זיך האט װאס באװעגונג, סטרײה די
 םאגקאנא אין יצאנד אין דא אנגעפאנגען

 האט ים־ברעג, פאםיפישען דעם אויף און
 צו עהניציכקײט גרויםע א זעהר זיך אין

 אפ־ ענגלאנד. אין באװעגונג סטרײק דער
 ״באיצשעװיזם״, געשרײען אלע פון געװיזען
 פונקט אמעריקא, אין דא זיך הערען װעלכע

 זײנען ענגאאנד, אין זיך הערען זײ װי
 ניט באמת באװעגוגגען סטרײק בײדע
 רע־ אםענער אן װי װעניגער ניט און מעהר
 אלטע די געגען ארבײטער די םון װאלט

 און ױניאניזם טרײד דעם םון מעטאדען
 — װערטער אנדערע אין פיהרער. זײנע

 און ענגלאנד אין באװעגונג סטרײק די
 דעם פון אױסדרוס דער איז אמעריקא אין

 איבײטער ראדיקאלע די םון שטרעבען
 סרײד־ דעם אין דעכיאקראטיע מעהר פאר

יוניאניזם.
 אמעריקא אין באװעגונג טטרײה די

 ענג־ אין װי םונקט אנגעפאנגען, זיך האם
 — ארבײטער שיף־בוי די צװישען לאנד,

 דער אונטער שטעחט װאס אינדוסטריע אן
 זי אבװאהל רעגירונג, דער פון השגחה
 קאפי־ פריװאטען םון האנטראלירט װערט
 געװען דאס איז פעלע בײדע אין טאל.

 ארבײסער די םרן זײט דער םון רעװאלט א
 צו רעגירונג דער םיז פארזוך דעם געגען

 טרײד די דורך ארבײטער די קאנטראאירען
 פיה־ נאציאנאלע זײערע אדער ױניאנס,

 די װאס פאאיסי, נײע א איז דאם רער.
 רע־ אטעריקאנער די נאכהער און ענגאישע
ט׳ן אנגענומען האבען גירונגען  צװעק מי

 אינדוסטריע, דער אין שצום האאטען צו
 װעא־ איגדוסטריען, יענע אין הויםטזעכאיך

 דער פאר װיכטיג זעהר געװען זײנען כע
 רעיןאנסטרורך דעם םאר איצט און מלחמה
ע פעריאד. ציאנס  איז פאאיסי די או
 מאחמה םון צײט דער אין װירקזאם געװען

 אז סטרײקס, איצטיגע די אבער באװײזען
 אין ערפאאגרײך איבעריג זײן ניט װעט זי

רעקאנסטראקשאן. פון פעריאד דעם
 גאנץ א אויף זיך ערקאערט דאס
האט מלחטה די זמן כא :אופן פשוטען

 פאטריא־ צום אפיעא דער האט געדױערט,
 ענגאישע און אמעריהאנער די פרן טיזם

 האל־ צו מיטגעהאאפען םך א ארבײטער
 די װי נאכדעם איצט, צוים. אין זײ טעז

 שוין קען געענדיגט, שוין זיך האם מאחמה
 ^ר־ די צו פאטריאטיזם םון אפיעא דער

 וױרתוגג, פריהעריגע די האבען ניט בויטער
 װייםען, ארבײטער די װען איבערהויפט

 אײנזײטי- אז װי טעהר ניט איז דאס א.ז
 אפפע־ באאעבאטים די װײא אפיעא, גער
 אאנד צום איעבע זײער אויס גארנישט רען
 פראפיטען, גרויםע אזעאכע טאכען זײ און

 שוין איז איצס נאר. קענעץ זײ װיפיעא
 זי־ װעאט די ״םאכען װעגעז פראגע די ניט
 אוי־ ״אפשאםען דעמאקראטיע׳/ פאר כער

 פרא־ א נאר קײזעריזם׳/ און טאקראטיע
 אײבעךחאק דעם קריגען זאא עס װער גע
 אינדוםטריע. דער םון פראםיטען די םון

 סי־ די פון טענה די דאריבער הערען מיר
 מא־ באאעבאטים די אז סטרייקער, אטאער

 װיםיעא און פראפיטען גרויסע זעהר כען
 ארבײטער, די נאכגעגעבען ניט זאאען זײ

 הויכע זעהר מאנען אאץ נאך זײ װעאען
פראפיטען.

 אאע א'ן דאס מערקװירדיג, איז עס
 קאפיטאאיסטישער דער אין באריכסען

 אין םטרײק גענעראא דעם װעגעז פרעסע
 קײן מיט װערט װאשינגטאן, סיאטעא,

 פאדערונ־ די װעגען דערמאנט ניט װארט
 דעם װעגען אדער סטרײקער, די פון גען

דעם ארױסגערופען האט װאס סכסוך

 קאאוקאינדוסטריע דער אין איז ארבײט
 די און קרײנק, אײנגעגעסענע אאטע אז

 קורצער א מיט ביז ארבײטעד, מײסטע
 איז זי אז געגאױבט, האבען צוריק, צײט

 ענד־ װעאם. דער אין סיסטעם בעסטע די
 פון אוינען די געעפענט זיך האבען איך
 מייסטע די פון יע פיעאע, פיעאע, גאר

 צײט די און ױניאן, דער םון מיטגאיעדער
 די ענדערען צו גאנצען אין םארטיג איז

 באװיזען גאענצענד האם דאס סיסטעם.
 אעצ־ שאפ־טשערמעז די םרן מיטינג דער
 די און ױניאן קופער אין דאנערשטאג טען

 ריזיגעז א שאפען צו ענטשאאסענהײט
 די אז באשטיםם, שייז איז עס און םאנד,
 בײם ױניאן דער םרן פאדערוגנ הױפט

 באסעם, די מיט אגרימענט דעם באנײען
 סיס- דעד םון צטאבאירונג די ךײ\
שטיק־ אגשמאט וואך־ארבײט. םיז

 באריכטען די פון <יך קען מען טטרײס.
 סםרײת דער וועםען געגען דערװיסען ניט

 גיבען צײטונגען די אנגעםיהרט. װערט
 םון זײט סענזאציאנעאע די איבער באױז
 װיאען מעהרםםענטײאס און סטרײה דעם

 סטרײק דער אז איינדרוס, דעם מאכען זײ
 װעט ער אז אדער געבראכען, שוין איז

 אי״ האבען זײ װערען. געבראכען אט־אט
 בא־ פוסטע די פאקטען אאס בערגעגעבען
 סיאטעא, םון מעיאר דעם םון ריהםערײען

 פריהאז א ארױםגעגעבען האט װעאכער
 ביז שבת זיך אומקעהרען סטרײקער די צו

 דער צו פריה דער אין זײגער דעם אכט
 צױ שטארק אויך האבען זײ ;ארבײם
 שיסען װעגען סטראשונסעס זײנע שמירם

 קריעגס־צױ װעגען בונטאװשטשיק, יעדען
 דער־ נוטע. א זעהר איז כונה די שטאנד.

 ערשטענס װארשײנאיך פדעסע די װיא מיט
 סטרײק, דעם דיםקרעדיטירען אינגאנצען

 שרעק א אנצואװארםען צװײטענס, און
 שטעדט אנדערע איץ ארבײטער די אוףי

 בײשםיעל דעם נאכפאלגען ניט זאלען זײ
 דאס ארבײטער. שיף־בוי סיאטלער די פוץ

 זײן צו #דױסגעצייגט שפעטער זיך האט
 םון באריהמערײ פוסטע װי מעהר ניט
 אמת דער פרעסע. דער םיט מעיאר דעם
 די פאר זיך האבען סטרײסער די אז איז,

 יעדענ־ דערשראהען, ניט סטראשונלועס
 דער און זײ, פון טאיאריטעט א פאלס

פריהער. װי אן געהט סטרײה
 זעוזט עס .װי סיאטעל, אין לאגע די

 אר־ דער אין באריכטען די םון אדױס זיך
 פון אנדערש גאנץ איז פרעסע, בײםעד

 קא־ די אין געשילדערם װערט זי װי דעם
 אױס, זעהט עס צײטונגען. פיטאליסטישע

 דעה טעהר האט קאמיטע סטרײק די אז
 שר,קט זי אין מעיאר דעם פון שטאדט אין
 װערט עס װעניג. גאנץ איהם פאר זיך

 געי־וע• הונדערט דרײ אז איבערגעגעבען,
 זײנען פאטראזען און סאלדאטען זענע
 קא־ סטרײק דער בײ דיענםט אין איצט
 ארד־ שטאדט אין האיצטען זײ און םיטע

 אפעי פאליצי*. דער מיט צוזאמען נונג
 דער וועלכע מיט פאקטען, אלץ זײנען דאס

 טענלימנ ד־י פ̂ו באקענען זיך קען לעזער
 ארטיהעל יעם פו צװעק דער צײטונגען.

 דעם צעזער דעם םאר מאכען צו ר,אאר איז
 סטרײס. צום געפיהרט האט װאס סכסוך

 פאמעסען, ניט פען דארף אלעפען נאך
 אין סטרײק גענעראל גאנצער דער אז

ט איז סיאטעל  סימפאטיע א װי מעהר ני
 אר־ שיף־בוי טויזענד 25 די מיט סטרײק
 סטרײ־ אננעהויבען האבעץ װעלכע בײטער,

 װעט עס יאנואר. טען25 דעם נאך קען
 באקאנעץ צו פלאץ אם גאנץ זײן דאריבער

 ארויס־ האבען װאס אורזאכען די מיט זיך
 סטרײק ארבײטער שיף־בוי דעם גערופען

סיאטעל. אין
סטרײקער, שיױ־בױ די פון טענות די

 אינגאנצען זײנען געזאגם, אויבען װי
 פרעסע. דער םון געװארען .פארשװיגען

 דרי־ א םון טענות די זיך פאר האבען פיר
 װעלכער רעגירונג, דער פון ׳צד טען

 פרינציפיעלע די קלאר זעהר ארויס ברענגם
 סטײט־ א איז דאס םכסוך. דעם פון זײט

 די־ גענעראל פיעץ, טשארלם פון פענם
 פלים עםוירדזשענסי דער פון רעלוטאר

 דערװיסען איהם פון און קארפארײשאן
— אז זיך, מיר

 א געבראכען האבען סטרײקער .די
 געװארען געפאבט איז װאם יחאנטראהט,

 אמערי־ דער פון פארשטעהער די צװישען
 האט װאס לײבאר, אװ פעדערײשאן קען

ארבײטער, שיח־בוי די רעפרעזענטירט

 צושמע־ זײנען עם װעלכער אן ארבײט,
 פון אגשטרענגונגען אלע געװארען טערט

 שטענדיגע א אויסצופיהרען ױניאן דער
 לאגע דער אץ פארבעסערונג פעסטע און
קצאוקפאבער. דעם פון

 װאלט עס אז אױך, מיר שײנט עס
 בײם איצט זאך גוטע זעהר א גאר געװען

 לײדיס די פון סטרײח דעם פרן סעטלען
 אנ־ אן םאכען פרובירען צו מאכער, װײסט

 װאכען־ םוץ אײנפיהרען דעם מיט פאננ
 חגר געװען אםשר, װאלט, דאס ארבײט.

 אר־ סטרײק. דעם פון געװינס גרעסטער
 שטונדען, פערציג און םיער װאך, םון בײט
 אײנגעפיהרט װײדזש םינימום א מיט
 דער אין םארשםארט װאלט איצט, שוין

 וועלכער, קאמםו^, צוױיטען א צוחונפט
 מוזען װעט שממטער, אדער םריהער

װעחנן. ארויםנערוםען

 ױנײטעד דער צװישען א\ן זײט, אײן םון
 עמוירדזשענסי דער און נײװי סטײטס

זייט. צװײטמן פון קארפארײשאז, פליט
געברא״• * האבען סטרײסער די הכלל,

 םארשטעהער א װאס האנטראקט, א כען
 נא״ זײער אין האט גאמפערס סעםועל פון
 םליט דער און נײװי דער מיט געמאכט םען

 דעפארט־ רעגירונגס צװײ לארפארײשאן,
 םון אויך זיך דערװיסען מיר און מענטס.

 נויט־ די אז ערשסענס, סטײטמענט, דעם
 ניט שוין איז שיפען אויף װענדיגקײט

 צײט דער איז געײען איז זי װי גרויס, אזוי
 זײע־ פױט אז צװײטענס, און, פלחסה, םון
 אין סטרײקער די שטעלען פאדערונגען רע

 אפעריקאנער דער םון צוקונםט די געפאהר
 אײגענע זײערע און אינדוסטריע שיף־בוי

אינטערעסען.
 איז באפערלונגען עםליכע די אט םון .

 פרינצי־ א איז קאמפף דער אז קלאר שוין
 בלויז ניט דא זיך האנדעלט עס פיעלער.

 וױידזשעס, און ארבײסס־שטונדען װעגען
 לאנט־ א םון הײליגקײט דער װעגען נאר

 םעדערײשאן אמעריקאן די װאס ראלוט
 און רעגירונכ דער מיט געשלאסען האט

 אפעריקאנער דער םון צולונםט דער װעגען
אינדוסטריע. שיױ־בוי
 קאנט־ דעם האבען ארבײטער די אז
 דער םון זיד זעהם געבראכען, ראקט

 :אוםן םאלגענדען דעם אויף ערחלערונג
 אפעיקאנער דער מיט אפמאך דעם לויט

 יעדער האט לײבאר אװ םעדערײשאן
 אר־ די און שין^בויער די צוױשען סכסוך

 םון װערען געסעטעלט געדארפט בײטער
 דער םון אײנער דרײ. םון לואמיטע א

 דעם פון געװארען באשטימס איז האמיטע
 שסאאטען פאראײניגטע די פון פרעזידענט

 עולם; גרויסען דעם פון פארשטעהער אלס
 סע־ פון געװארען באשטיטט איז אײנער

 דער פון פרעזידענם אלס גאםפערס, מועל
 און לײבאר, אװ פעדערײשאן אמעריקען

 םון געװארען באשטיםט איז דריטער דער
קארפארײשאן. םליט דער מיט נײװי דער

 אין פונקט א נאך געװען אבער איז עס
 דער םון באשלוסען די אז קאנטראהט, דעם

 צו װערען אפעלירט קענען זאלען קאמיטע
 זאל װעלכע זעקס, פון באארד אפיעל אן

 װאס מיטגליעדער, דרײ פון באשטעהן
 דרײ פון און באשטימען זאל גאםפערס

 פליט דער כייט נײװי די װאס מיסגליעדער
באשטיטען. זאלען קארפארײשאן

 םון קאטיטע אויבענדערםאנטע די
 די אויסגעגליכען מאל דרײ האט דרײ

 און ארבײטס־געבער די צװישען סכסוכים
 האט מאל לעצםען דעם ארבײטער. די
 פון װײדזשעם די באשטימט קאמיטע רי
א $6.40 אויף ארבײטער בוי שיף די

־
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גתן31 דעם בא אין
טאג א דאלאר אכט םארלאנגט האבען

 « אויך און ארבײטער געלעהרטע
 דער געלעהרטע. ניט םאר רײז רען

ו הא© דרײ םון לאםיטע דער פון ^לוס  ן
 % און צוםרידעעע^€טעלט ניט ארב׳־יטעד

 באארד^ אפיעל דער צו אפעלירט האבען
 אױןי העלםט באשםעהט װעלכע לעצטע, די

 םאוי- רעגירוננס און ארבײטער םון העלםט
 אײניגען געהענט ניט זיך האט שטעהער,

 אויפגעאײז^; דעריבער זיך האט זי און
 םון וןאםי&זנ דער םרן לאנטראקט דער
 *וך קראפס אין געבליבען דעריבער איז
 ארבייטמר די האבעז קאנטראקט דעם אט

סטרײק. זײער מיט געבראכען
v אן זיך זעהט דעם פון m ,האאר III 

 דעם םון ארױסגעקומען איז סכסוך דער
 ?באזונדערע צװײ צװישען צוזאמענשטויס

 טענדעמ^ רי זײט אײן םון — טענדענצען
 אין אונטערצואװארםען רעגירוגג דער םון

נ פעריאד רעקאנסטרוקציאנס דעם אי  די.
 אלגע• די צו ארבײטער די םון םערעסען

 אינחסטרימ, דער פון אינטערעסען מײנע
 ניט װײטער מײנט רעגירונג די אז און
 ארגיי• די צו נאכגעביג צוםיעל זײן צו

 p זײט צוױיטער דער םון און ;טער
 פארטצוזעצאן ארבײטער די םון טענדענץ

 צי לאגע, זײער םארבעסערען צו
 רעני• דער פון פאליסיס די מיט שטיםט

 אדער פיהרער, פעדערײשאן די און רונג
ניט.

 םעדערײשאף די אנבעלאנגט װאס
 האיצטןמ זײ אז אן, זיך זעהט פיהרער,

 אצס רעגירונג. דער פון פאליםי דער מיט
 פון ערקלערונג די דינען קען בײשפיעל
 אע״ דער םון פרעזידענט כיאיער, טשארלס

 m'י דעם וועגען ױניאן, מײנערס טערנעשאנעל
 ער מאנטאנא. בױט, אין סטרײק מײנער

:געזאנט האט
 ! האבאן אײגענטימער מינען קופער ״די

 |1די צו באצוג אין ױשר׳דיג געהאנדעלט
 חןדױ האבען זײ װאס דערמיט סײנערס

| דעם אנשטאט װײדזשעס, די צירט י  ד
 און מינעס די צושליסען אינגאנצען זאלען

ײ דרויסען אין אדױסװארםען דערםיס  טו
םײנערס׳/ זענדער
 האט װײדזשעס, אין רעדוקציאז די

 נאטירצי*.^ א װי מעהר ניט איז ערקלערט,
 לואער די װאס דעם, םון רעזולטאט כער

 חענט זייערע אויף האבען מאגנאטען
 װעלכען קופער, פון זאפאס גרויסען
 די אז ערװארטענדיג אנגעגרײט חאבען

געדױערען. לענגער זאל טלחכיה
 אם װען נאטירליך גאנץ זײן װעס עס

 זאעצן טענרענצען ענטגעגענגעזעצטע די
 גאנצען איבער׳ן צוזאפענשטויסען זיך

לא:ד.

■lull  י ר י ־״ י. ............... י ■ ־  ’ ■"-
..... ........ .... .........ד־י

? טײן , ר כ ח געהסטו װאו
אדלער. י. פרן

—̂--------------------------------------------------

. שמחה מיט װאנדער ״איך הבר ם*ין געהםטו װאו
װעג, •טטויביגעז אין ’1 װעג ׳טטױביגען אין
פעלדער די געה,אוי־ איך םארברענגען װילםטו װאו

1■ םעג... די דערטרױמען ? טעג די פון רעשט די

פרײדען אין ״דערטרויםען :הנר בױין ס׳ענטפערט און

— שעה • לעצט־לעצטע די שטאדם דער פון געה ״איך
טײכעל דאם װאו געה איך דערצעהלען דערצעהלען,
היםעלדיג-בלאה... איז גאט... פאר קרױודעם די

טיעפען אין ם׳װעלדעל ״װאו היםעל דער װאו געה ״אץ־
טאל, בליהענדען אין פײערדיג־רױט, איז

 ב ע ל דאם איז ליעב װאו
י דער איז מױט און ו ױ ם

 ײאו בערג די אױף געה ״איך
 זינגען, װינטעלעך די

 . שעפטשען גרעזעלער און
•«• שפריננען װאםערלעך און

 לעגענדען, דארט דערצעהלם
> •• •S צאהל אהן לעגענדען

דריטלען פײנעלעך ״װאו
m

צװיעען, אויף טרויםען און
 ®ער׳פוד׳עם איז אל*ן און
טן הײליגען אין ע ג ײ ו “שו
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 דאדוי עס ו״מ באזתרערס ימוסיציזױדם,
Iran נעםאן i אין k עע«ר, טױזענד •אר 

ס*םי־ פרײז נרויען םויזענד #אר א םון
•BPO

 זעהר אםיצו איז וואם זאך, א נ*ך דאן
 וױכםיג אבער איז עס אננענעהם, ניט
 דעם אונםער ארויסצוברעעען. םאהט דעם

 סעט־ םון און שםײדארבײט םיז סיסםעם
 1אײ אז אםטטאצ, םרעפט פר״זען צען

 העצםם שאפ םון ארבײמער די םון טײצ
 זא־ ארבײטער טייצ צװיימער דער א^ צו

בײ אביסעצ פרײזעז זײערע סעטצען צען
דאררי. םען וױ צינער

אוםן: םאצגענדען אויןש פאסירט דאס
 שאמ אין האסיטע פרײז דער פון טײצ אײן

פרײו דעם באס חגם םיט אפ סעםעצמ
 אר־ זײ װאס גארםעגט, םון מ״ל דעם םון

 אנדזנר דער דארז* דאן אויס. בייטען
 דעם סעטצען קאםיטע פרײז דער םון טײצ
ל  נארםענט, זעצבען דעם םון ארבייט טי
 ווען איז, אױםםאכען. דארםען זײ װאס

 בעסערען א פאר אײן זיך שטעלען זײ
 נאכגעבען, גיט װיצ באט דער און פרײז,

 1האבע װעצכע בײטער א. די פון טייצ דער
 אפ־ ארבייט דער פאר פרײז ?ייער שױן

 װעצ־ און שלעכט, ארער גום געסעטעלט,
 אײצע״ גרוים אין גאטירליך זײנען כע

 ארבײט דער צו זיך אװעקצוזעצען ניש
 דאלאר, עםליכע פארדיענען צו אום
 אלס ראלע דער אין אװעה זיך זײ צען

 חגם און באס דעם צוױשען םארםיטצער
 און תאםיטע פרײז דער םון טייצ אנדער

 •W א מאכען עם, רופען זײ װי טרײען,
 די םון טײצ אנדער רעם אױף װירהען זײ

 די סעטצען אין האלטען װאס ארבײטער,
 דעם םים םיצדער אביסעצ זײן צו פרײזען,

 ארונ־ זײ דריקען אופן אזא אויף און פרײז
 מיט־ אײגענע זײערע םון פרײז דעם טער

 שוועסטער אײגענע זייערע פון ארבייטער,
ברידער. און

 האב איך װאס פאהטען פאד די פון
 צו קופען מען מוז ארויסגעבראבט דא

:שליסע פאלגענרע
סים־־ שטיה דעם אונטער אז עחטטענס,

 די םעסטצרטטעלעז מעגליך נים איז טעם
י םון םארדינסטען  םון איז ארבײטער, ד

 אז אזוי העכערען, קענען זײ צײט צו צײט
װערט. באײבענדען א האבען זאא עס

 סאלידארישער דער װערט צװײטענם,
 דעם דורך ארבײטער די צװישען געםיהא

צובראכעז. ארבײטער ׳שטיה פון סיסטעם
 אז םאר׳טטענדליה דאריבער איז עס

 קצאוס די װאס ערפאהרוגג יאהר אכט די
 סים־ אזא אונםער געהאט האבען מאכער

 אי• דער צו םיהרען געםחט זײ האם טעם,
װאך־ארבײט. םון דעע

 איך װעא ארטיקעל צװײםען א אין
 םא<ד םעהר םיעא ארױםברענגען םרײען

 מטיק״ דער װאס איבאען די װענען טען
 אר־ די צוױמען געשאפען האט סיםטעם
 םילדr דאס װײט װי אויף און בײטער

 טרײך דעם פאר שאעכט איז סיסטעם
זעאבםט.

זיעגםאן םאררים פון

 דא־ גאר אבער טחגפם דאס םשורער.
 אין ביזי ^םארה איז עס ווען מאלסם,

 ארבײם די אז דארןי באם דער און םרייד
 װען אדער װערען אויםגעםאכם גלײך זאא

 םוז וואס סארם, אזא םון איז ארבײם די
 און שאפ אין איהם בײ ווערען געםאכט

ט העז  אוחןקצױטיקעז זי אױסםיהרען ני
 אזעל־ אין אםיצו נור אנדעחטוואו. םאכען

 וועז םעגציך דאז נאר דאס איז סעצע סנ
 א םיז זײנען קאםיםזדצײט פרייז די

 זיך קענען און כאראטטער שםארקערען
 באמםעהט םרײז. א םאר אײנשטעלעז

 שװאכערע פון פרײזקאםיטע די אבער
 אויבעךדער־ די אםילו העלפעז םענשען,

 עם ווען נים. אױך אוכױשםענרען מאנםע
 גאר שוין איז סיזאגס שוואכערע םרעפען

 שוין העלפם דאן רײדען. צו װאס ניםא
 און האםיםע, םרײז בעסםע די אפיאו גים
 פאלם ארבײמער שכױק רי םון םרײז דער

נידריגער. און נידריגער
 אז טדײד, איז אונז בײ פאסירט עס

 פרײזעז די פאלמץ סיזאן שצעכםעז א אין
 םיעל, אזוי אויױ ארבייטער שםיק דעם םון
 שוין איז סיזאץ נעקסטער דער ווען אז

 שוין באקומט מען און נוםער א אםילו
 קען ארבײט, דער פאר פרײז בעסערעז .א

 אז פיעל אזוי ארױסקריגען ניט אבער כיעז
 פרײז דעם ארויפהויבען קענעז זאל מעז
 סטאנדארד זעלכעז דעם צו ארבײם פון
 שאעכםער דער איידער געײען, איז ער וױ

געקומען. איז סיזאן
 דעם םון פאבריקאציאז די איז דאן

 אי־ אין צוםײאט טרײד סוט און קלאוק
 װי אזוי און שעפער, טויזענד צוױי בער
 הא־ פריי? א פאראן »י? שאפ יעדען אין

 דאס, םײנט פרײזעז, סעםאען צו םיםע
 קאמיטעס פרײז טויזענד צװײ איבער אז

 אין ארבײט דער םון פרײזען די סעםלעץ
 טוײ צװײ איבער םרײד. קלאוק דעם
 מיט מענשען, נרופען ^באזונדערע זענד

 טרײד, דעם אין פעהיגקײםען פארשיידמנע
 דמם שאצען דארפען ארבײםער, אלס

 אין גארמענם. א אויפטאכעז פון װערט
 גע־ גארמענטס סםײא זעלבע די װי אזוי

 םי־ און שעפער, פיעלע אץ, זיר פינען
 מען קען ׳זײ םון מעהרסטע די אין לײכט

 װײם וױ אויף פארשםעצען לײכט שוין זיך
 ױני־ א אויםצוהאלטען כיעגליך אי? עס

 קלאוה נאנצען דעם אין סטאגדארד פארם
טרײד.
 אז ווערעז, ערקאעהרם אױך מוז דא

 נראדען אין צוטײלט אויך איז טרײד דער
 סםײלס זעלבע די פון פװאליםעט. םון

 בילינערע און טײערערע געמאכט װערען
 דאס מארקעט. קצאוק דעם פאר גארמענטס

 ריכ־ דעם אפשאצען פון לאגע די סאכט
Djn פון אויפמאכעז פאר פרייז טיגען

 ארוים־ קצןור זיך האם עס את ארבײטער,
 בלויז זײנען געװינסען אלע די אז גערױזען,

 די, םאר םאתט זיכערער א פארבציבעז
 די צמשצ, װי װאך, םון ארבײטען וועלבע

 םייקערם. םעםפעל און פרעםערס קאטערס,
 הזד םאר נעװינסען די אנבאצאנגט וואס
 װאט ארבײםער די םאר פארדינסטען כערע

 האםם הײן זײ האבען שמיק, פון ארבײםען
 װי באשםיםטע דאס ניםא איז עס נימ.
וואכעךארלייםער. די בײ

 אר־ די אנבאטרעפט ײאס אפיצו און
 קיר־ :זאך זעלבע די איז שםונרען, בײטס
 װאכעך דעם םאר זײנען שםונדען צערע

 דעם בײ גמװיגם• פאהטישער א ארבײםער
 םרעםעז, אםאל קען אבער ארבײטער שםיק

 ארבייםס, םון םארקירצמן דאס זאל ער אז
 גע־ קײן ניט םאר באטראכטען שטונדע;
זאך. וױנשמע

 ערקאערען פרובירען יעצט װעאען מיר -
אזוי. איז דאס װארום אורזאכען, די

 סוט און קלאוה דער איז ערישטענס
 סארט. סטײלישען זעהר א פון טרײד
 געשאפען װערעז סיזאן פון טאג יעדען

ײע  גע־ די פון יעדע אויף מאדעאען. נ
 קאמיטע פרײז א דארף סםײלם שאפענע

 אװעק־ שאפ יעדען אין ארבײטער די פון
 ארבייט. דער פאר פרײז דעם שטעאען

 דארף שטיק־ארבײטער די פון טײל יעדער
 פון טײל, דעם אױף פרײז דעם שטעיען

 דאר־ זײ װאס גארמענט אין ארבײט דער
jy2 .אפ־ דער למשא, ׳וױ אױסארבײטען 

 דעי און ארבײט, טײצ זײז םאר רײטאר
 דיזע ארבײט. טײל זײן פאר פינישער

 אר־ דער פון וחנרםה דעם פון אפשאצונג
 תאםיסע פרײז א פון גענ^ון װערם בײט

 דארפעז װאס ארבײטער, די פון פארטרוים
 בא־ קריגען און גארמענט דעם אויםםאבען

שםיח. םון צאהלט
 ריכטײ דעם באשטימען קאנען צו אום

 פרייז־ די מוז ארבײט דער פאר פרײז נען
 וױםיעל אפצושאצען פעהיג זײז קאםיטע
 אר־ דער אין זיך םארלאנגט עס םעכניק

 צױ קאוט דעם אדער דזשעקעם דעם בײם
 דאס צײם װיםיעצ און זאםעגצושםעאען,

 אר־ דורכשניעליכעז דעם בײ נעמען וועט
בײםער.
 אר־ דעם פון אפשאצונג ריכםיגמ אזא

 םאר ארױסנעוױזען זיך האט בײטבדפרײז
 וואו ׳שעפ.ער די אין אפילו אונמעגאיך.

 םון עקספערםען בעסםע רי ארבייםען עס
 די סעםלעז זײ וחןן און םרײד, אונזער
 אתים, אפם נאנץ אויך זיך וױיזט פרײזען

 אײ גארמענטס מאגכע פון פדײו דעם א?
 גארעםנטס אגדערע פון און זײ בערשאצען

 פאסירט לעצטע דאס זײ. אונטערשאצען
 באקומט מען פעאע. מעהרסטע די אין

םאנופעק־ בײם פרײז בעסערען א אטאל

15 o n  an mדי וועם םארכדש םעץ 
 םארליײ ניױארק םון ײגיאן גיאמםאכער

 ארבײטער די םון מאדזנרועען
■n  i ,םאנופעק־ םקוירם און סום תצאוק 

§DWif יעזר דער םרײד. אונזער איז 
ר0 מ  סאטפעקםשור־ די םיט אנריםענם י

 אוײ םעז6 דעם ערשם זיך ?גדיגם &רס
ro m רי דארןי אגרימענם, דעם צויט און 
 בא־ די םיט ?אנםערירעז אנפאננען יתיאן

3  םאר םאדעתנגען נײע די וועגען אסים0
M ם ת  םרײ מאנאם דרײ מיט אגריםענט ני

 אגרימענם יעצםיגער דער אײדער #חער
 ארויםנעװי־ אבער זיך האם זיך. &ריגס

■J- הא־ יאהר פאר לעצםע די אין אז 
 זיך טרײד אוגזער אין סיזאנס די בעז

 גערוען וואלט עס און געביטען מםארון
 װאר־ זאלען מיר וועז פראקטיש נים זאהר
 פא־ אונזערע םיז פארלײגען דעם םים םעץ

 צ'ים די אויף באלעבאםים, די צו חנרוגגצז’
באשטעהט. אגריםענם דער וועצכע

ב. צ. סיזאן, וױנםער לעצםער דער
 מען15 דעם ארום אנגעפאנגען זיך האט
 װי תשולײ, טעןcin 15 אנשטאט םאי,
ם  פריהערדיגע אלע אין געווען איז חו

ם ערך אן איז דאס יאחרען.  ווא־ 8 פי
ן  איז איז צײם. געװעהנליכער דער םאר מ

 גע־ האט עם װעז אוגוסט, מאנאט מיםען
 אין ביזי שטארקםטע די זײן דארפט
 גע־ מאבער קלאוק פימלע האבען םרײד/

טעג. האלכע סםאפט
אנצופאנ־ נויטיג איז דעם צוליעב אט

 םאנר אונזערע םיט תאנםערעגצען די גען
ײע אוגזערע איבער ®מקמשורערס  פא־ נ

 דער םאר װאכען עטליכע מיט ד^דמגעז
-ummoדעריבער אי? עס צײט. סםער 

 צוױשען דורכצורײדען זיך וױנשזונסװערט
 דער זײנעז ורעלכע אישױם, די װעגען ײך

םאדערונגעץ. אונזערע םון חויאמ־גרונד

 סקױרט און קלאוק די זײנען ווארום
 באישלוס, םעסטען א צו געהוםעז םאכער

 אר־ שםיק פון סיסםעם יעצטיגער דער אז
ט ײ  דעם אױױ ווערען אוםגעביםעז םוז ג

 זאל דאס אז און ארבײט, וואך םון סיסמעם
דז  צו םאדערוגגען הויפם די םון אײנע ז

i* באלעבאטים ?
:איז ענטפער דער

i . מא־ קיאוח די זינם יאהר אכט די אין 
 אין פאחטאר א געײארען איז מניאן צמד
 םעג־ טאג אנגעםיהרם זי האט טרייד, דעם

 מא־ רי פארבעסערען צו קעספםע ציכע
אצע  דעם אין ארבײםער די םון לאגע מרי

 פון סטרײיז דזשענעראל דעם חוץ .,מרייד
 אײניגע יאהר 8 די דורך זיינעז ,1916
 העכערע נעווארען אויסגעקעמפט סאא

 ארבייםער, שטיק די פאר סםאנדארדס:'
װאך די םאר מיגיםום־סקײל גרעסערער א

 ררסיש־ דצר םון אויםנמלאזט זיך האט עס
 א — ליעבע *יז ברודערשאםם דײטשער

שלום. בריסקער דעם םאר װאכען פאר
דאך: געחננקם איהר

 זיד םען האם םראנט רוסישען םון
 ווער־ די םיט דײםשען צום געווענדט אלץ

אי! גאלובםשיס, דושענקא, טער: אנ  דאו
 געעגכד מען האט פראנט דײםשען םון און

!ליעבכען קעצכען, שעצכען, ;םערט
 איו טראנשעען רוסישע די אין אז און

 אץ פארליעבטע די זײגען געשצאםען, מעז
 די אויף נעגאנגעז טראנשעען דײםשע די

 שצאפם! שונא חנר שששא, םיעער: שפת
 מען איז טראגשעען דײטשע די אין אז און

 גײע אויסארבײטען אין םארטיעםט געװען
 תםען די בײ םעז האם קריעגס*ילעגער,

 און אטעם דעם אײגנעהאצכמז לתבע מים
 געווארענם: האם צוױיםען דעם אײנער

!נעבאך םראכם, ער !שםזרען ניט
 צושייצלען זיך םלעגם אםםמאל איז

 סען םלעגם נאםור, תסישע בריימע די
 ביססען, פארזשאווערםע די אוחמווארמען

 םים קאנאנען די אויםדחנהען םצעגם מצן
 די •אסיצניצעס, די צו •יםקעס זיתחנ

 T? פצענעז סאצדאטעז רזסישע געמײםע
 n איז האםארינסקי א אק אוועקצאזען

 גאכ־ און ציילתסקען. פלצגעז דײםשצן
 פאר באצאהלען דייםש דער םלעגם דעם
 גומ־באמאנםעז א מים פארננינען דעם
 שכמױמן וואם װימז, יזתע ®ח ־־־־ װיץ
 W מעז וחנלמ םח און זוחנר־יןרויט סים

 קײ םען וחנן אםילו לאמנן נים אוםז בשום
 באיןאנכ^ וױ ליצבע, אבמר אייך. צעלם

 קימד זיך סלענמ רוס דער איז בל׳ינד איז
געלעכםער. םאר לען

אס ג^הצראם. האם ליעמ אזא אט

 געהערשט האט טויט בעת און שולד.
 װען גוט, אזוי געװעץ איז ארום, און ארום
 ליעבע די :זאנען געקענט זיך האט מען
טוים. פון שםארהער איז

םלחמה. דער בעת געווען איז אזױ
 םיר זיך האט מלחםה דער בעת און

 װעט שלום דער װען אז פארגעשטעלט,
 כאפ־ א זיך פאר האבען מיר װעלען קומעז,

 האלטען װאס סארלעה םארליעבםע טע
 צום אײנער טעלער דעם רוקען אײן אין

 אין !דו עס :אײנער מאכם צװײםען.
 בע״ דו עס נײן, :טענה׳ם צװײטער דער

סער!
:הײסם עס

גאלי־ געהם :אױןראינא צו ®יילעז
 נעהם :פויצען צו אױןראינא און !ציעז

!בילכער ביזם דו בעסעו/ דו
 :1יונא*סלאווע די צן איםאליען איז

 ױגא־סלאווען די און םױםעי דיר נעד»ם
1 דו עס געהם נײן, :פאדקעהרט

כסדר. אזוי און
 בעת געמאצען זיך איך האב ביצד אזא

 געווען איז וועלם די װייל סצחמה. דער
 אײ איז וואס ים, דער וױ ליעבע םיט םול

 און ברעגען, די איבער בערנעםילט
 בא־ אצעםאן האט זעלבםם״אױםאפםערונג

 גום און רײן געוחןן זײנען אלע vm זעצם,
אונשולדינ. און

 םלחםה די זיך האם םאל אײן םים איז
 1דער געםרעהם זיך האם איהר געענדמט.

 נא־ די אין נעטאנצט האס איהר םים.
 :איך זאג איצט אבער אייך. איד סעז•
!םלחםוז די צוריח םיר גיט

 םאר־ געיזענט איך האב איינענטל׳ז*
 אויסוחד זיך מעם ציעמנ די אז אויסועהן,

םצחםה. דער גאך •*ן
 נע־ עס איו האב םאראויםזיחן איז
p האבעז מיר וױיצ קענם, r ,װאס געזאהן

װאהלינער א. םןן

True translation filed with tlie Postmaster at New York City, on Feb. 14, 
1919, as required by the Act of Con^rese, apprrored Oct. 6th, 1917, know■ 
as the “Trading with the Enemy Act.“

 גע- חאט און גענײגט טיעף איטליכען פאר
 אז שבועות, הײליגסטע די םיט שװארען

איספעריא־ דעם חזיר, װי םײנט, האט ער
עראבערונגען. און ציזם

ליע־ אויס ד,אבעז, טשעכען די אז און
 געלאזט זיך אפפערװיליגקײט םיט בע

 איהם האבען סיביר, אין אזש פארשי?ען
 איחם האבען טריט, די אפגעבלאזען אלע

 ממש זײנען און קראנצען מים פארװארפען
איהם. צו ליעבע םאר אויסגעגאנגען

 געװען איז םראנקרײך שעהנע די און
 חנ׳עור אזוי און מארטירעריש־בלאס אזױ

שםארבענ־ א םים האט זי און דיג־שװאך,
 אלעםען צו געשםרעקט צערטלימײם דער

געמורםעלם: האט און ארעטס איהרע
!ליעב ״איך

 מים םלאך א געווען איז בעאגיעז און
 אומשוצדיגע אן םליגלען, שנעע-װײסע

םארצאננעז. קינדערשע רײנע, םט בתולה
גע־ אוינען רײנע אזעלכע םיט האם זי אס

־ העגם די אויןי איםליכען הוקט ממש, ־
איהרען. אבר יעדען צױןרש און געהם

מנצאנד און אלע, »ח סערבתז איז גרי
!ליעבכען כדין שעצכעז, םײן אלע.^

 ליעמדהוציאנ- א נצוזען םאקע איז עס
 אמ אצץ װען אכער .מגפוז. א בעת קע

 שעהן אזוי האם בצונ^ םון רוים געווען
ס ארויסנעשםראהלט מנ ע צ אונ״ וױמזע א

די װען :גוט גאגץ געדענק איך
 איהר האט אפגעשטעלם, זיך האט םצווםח

 גע־ זיך האם גאסעז, די אין געמאגצט
 און געפויקט האם געקושם, און וואצזט

 םיםען א אין האט איז מםרוסײטערם
און תורה. שפזזת נעפראוועם דאצעדשטאג

T ip — •אײד
 צוריה מיר גיט :איך זאנ איצם אבער <'1

!סצחמח
 ליעב האט מעז, זאגם וומלט, די וױיצ

 מלזזםה דער בעת און םארציעבםעז, 6
 װעלכע וחןלט, n געהאם ליעב איך חאג
 טשוגער^ ביז םארליעבם געווען ןןיך

 מען און געשאסעז טאקע חאט סמן
 אונאנגע״ זעהר אנדערע אצע געםאן סאס

 איב־ ניס »יז אוםבאקװעםע זצחר נאחםק,
 אוים אלץ אבער זאכען. נאזתםע דינ

 ליעבע. םיט אלץ ציעבע,
o f  m דער זאנען, צז אזױ גיוחמ, איז 

 םעלקער. די פון חאגיג״מאנאם
i . ארוםגעגאנגען אלץ איז פאליאי} דמר 
 האם צוקראכענער, א »יז אאךליצבםער א

מז איםציכען ײןיי אג ח  *ח האצז אױם׳ן מ
^ א  :געאצױדערם םאר׳שכוי׳ם, וױ ח

 !קאכאם מאכאם־יאנא!
J ך דער »ח -׳2 מ מ  דער אוי^ גאקוקם האם נ

ר מ ט א מע םים װעלט נ  טיע^־םאר־ זי
ס א אגו ק ( א ד א ל ס סי ג T« האם אוימח, ו I ו *m* i .אזוי oyn מהואיעט <״ח tw ו י אי ז י *

י5!

םײגענבױ^ םארים װיליאם פון

Postmaster at New York City on Feb. 14, l t l f ,  as required by tlie Act 
known as the “Trading with the Enemy Act.*'

 םרײ גרויסעד דער וואס צײם דער איז
 סעםעלם םראנקרייך אין קאנםעחננץ דענס

 אבמהאצטען אויך איז וועלכדםראנען, די
מז אנדערע *װיי געוואיעז  פון קאגפעחננ

ס תי ױכטײמײ^ נ  םײצען אגדזנחנ אין ו
מז, וועלמג אייראפא, םיז א  זייער אויןי ה

 םראנען געסמטעצם שטימער, אײעגעגעם
 יע־ וױ װיכמיג אזיי •ונקם וײנען וואס

צוזאכחננםאהר. פאריזער רעם אויף
נע־ האם טענ עטלימנ לצצטע די פאר

 םאציאציס־ אינםעומאציאנאלער דער םים
 דער אין בעח, איז קאננרעס םישער
 גע־ זיך האט טאנגרעס דער ורעז שװײץ.
 זײ געװען אנװעזענד דארט זײגעז עםענט

 ארום םון דעלעגאטען אכצינ און בען
לענדער. אײן־און־צוואנציג

 נעװעז זײנען רעלענאטען די צװישען
 מאיזדא־ רעססײ איז הענרערסאן ארםור

 םון טאמא אלבערט עננלאנר, םון נאלר
 באוואריעז, םון אײזנער קורם םראנהרײר,

 קאםיל בעלגיען, םון װאנדערוועלדע עםיל
 אינ־ דער םין סעקרעםער דער חויסטאנם,

 ביר סאציאליסטישער טערנאציאנאלער
 אינטער־ באוואוסטע אנדערע נאך און רא,

 שפעםער פערזענללכקײטעז. נאציאנאלע
.127 געווארעז דעלעגאםען צאהל די איז

 סאציאליסטעז דײםשע װיכטינםטע די
 דער צוליעב געװעץ, ניט דארם זיינעז

 םארזאכד תאנסיםואירענדער היסםארישער
 נע־ זיך האמ װאס װײםאר, אין צונג

 צײט. זעלביגער דער איז כםעם עםענמ
 יע־ פון פארטײ סאציאליסםישע די אבמר

 םארםראםען געוועז דארם איז לאנד נעם
 באװאוסםער דער קאוםסקי, קארל דורך

 אײניגע נאך און שרייבער איז דענקער
מיםנליעדער. אנדערע

 אמזד םון פארםײ סאציאליסםישע די
 םארםראםעז, געװען ניט דארט איז ריקא
 נעקאנט גים האבען תנלעגאםען די װײל

ײט איז פאספארטען זײערע כאקוםען  צ
תל דזשײםס  לי אלדזשמרנאן איז א׳נ

 דער םון פאספארטען באהוםמן חאבען
ר ווען רעניעתנג אםערײןאנער  קאגגרעס מ

 דער אבער גאננג. אין געווען שױן איז
 דזשאהן דעלעגאם, אםעריקאגער דריטער

 באקױ ניט פאספארט האם־קײן װארה, ם.
 מיט םארבונדען געוחגן איז ער װײצ םען,

 אין שדײבער אלס בערגער, ל, װיהטאר
ליעדער." מילײאקי ״די צײטונג זײן

 איז שורות דיעזע שרײבען מיר בעת
 גע־ איםשטאגד ניט לי און א׳ניעל גאר
 פאס־ זײערע װײצ ארויסצוםאהרען, ווען

 געײארען װיזירמ גיט נאך זיינען פארטען
 און קאונסיצ, עננלישען דעם םון געװארען

דעצעגא־ די וױיצ ווערען, געמאז םוז דאס

 דײטש־רוסישער דער איז ברידערט
מלחםה.
ברים־ דער גע?וםען איז פלוצלומ און

 האט דײטש דער װאס און שלום. קער
דאך. איהר וױיסט רוס, מיט׳ז געטאן

ך: זאג דעריבער *ח  האבען מיר אי
 אסת׳ע אז װיסעז, געקענט אײנענםליך

 םון צײט אין נאר םעגליך איז ציעבע
 אײגענטליך איצט װאלט איך און םצחםה

ענטוישט. באדארםט.זײן ניט
 אויף װי איצט זיך איך םיהל דאך און
 װײםט איהר הוליאנקע. א נאך מארגען

:אזוי װי דאך
האר־ אויפ׳ן פאםהודנע. איז מויל אין

 גראבלען נשםה דער אין טרויעריג. צען
 בלײ. מיט אנגעגאסען קאפ דער קעץ.
ט  דער אויח און זיך אויף כעס אין ניז

 געלע־ א זוכסט דו און װעלט. גאנצער
 צוצױ עפעס אויסצוזידלען, זיך גענהײט
אױסצוםאטשעז. אימעצען אדער ברעכען
 אזױ, םױזלען זיך, דאכט אלע, ^און

 שלאגען. צו אימעצען זיך רײםען אלע װײל
 מען נאר זיר, מען רײסט נאר ניט און

טאקי. שלאגט
רוםענער, דעם שלאגט פאליארן דער

 ׳ױגא-םלאװ דעם שלאגט רומעניער דער
 שאאגמ יעדער יאליאס. דעם טשעך דער

 שלא־ אלע און יעדען שלאגען וױל אדער
 אםילו אצע. שלאגען ײיצעז אדער נעז

 לױןםעם־ שלאגען צו חשק האט בעלגיען
 גריכענלאנד אםילו האלאנד. און בורג
 אײנצושלינגען מויצ דאס נעעםענט האט

וועלט. גאנצע די
אידען. דעם זײ שצאגען אצע און
 נאך שצאנט וואס אײנצינער, דער און

 נאך טאקי, איז ניט, הײנעם דערװײצ
איד. דער .אצעםען,

i דערפאר, איז דאס אז זײן, קען עס

 ענג־ אן אויף םאהרען געזאצט האבען טען
שיף. צישער
ער דעם םון םעג ערשםע די  האנ״ בעת׳
 ערש־ די שםורםישע. געווען זײנען גרעס

 פאראנם־ ^די באשטיםען, צו םדאנע טע
 האט םצחםה, דער פאר װארמציכקײם״

היכאםישזג t*n א זײן צו געשײנט
 עקס־ די םון אײנער םאמא, אצבערט

 סאזױאציס־• םראנצױזישע ״רעכםע״ טרים
 די ארתםעררייסעז אעעםאנמח האם םען,

 דער איז נעהםעז אנםייצ םאר׳ז דײםשען
 די םיז אײנער מילצזנר, דר. םצזזםה.
 געענםםערם, האם דעצענאםעז, דײםשע

ײ די פון שםעצונג די םארםײדינענדיג  די
 אױסנעזעוזז, האט װײצע א םאר טשען.

 וחד אפגעבראכען זאצ םארזאסצונג די וױ
 םארזאםצונגעז אנדערע טויזענדער װי רען,

 טע ,ען נעװאר^ן. אפנמבראכען זײנען
 אונ״ דער איבער ארומנעריסען זיך האם

 אננע־ האט עס ווער םראגמ, ראנקכארער
מצחםה. די פאנגעז
 אײנ־ דאך אבער זיינען רײסערײען די

 קצאיעזדנע־ דעם םיז געװארען געשטעצם
 אצײז האם װעצמנר קאוטסק/ צאסענעם
 זײנמ אויף אטאקע ביטערע א געםאכם
 גע־ האבען וועצכע קאמעראיעז, אײנענע
 שױדערציכער דער איז סײזער דעם שטיצט
 גאגצעז איז האט האנדצונג דיןע םצוזמח.

קאנגרעס. םונ׳ם צוםט די אפגערײניגט
בריציאנםע־ דער װאנדערותצדע, עסיצ

 סאציאציםםישער דער םח םיהדער נער
 ארייג־ איז וחנצכער בעצגיעז, אין פארםײ

 קאכינעם דארמיגען cm אין געםראטען
 גע־ איז מצחמה, דער םון אויסברוך בײם
 געזאגט, האט װאס די, םון אײנער וחןן
 דייטשען. די באגעגענעז נים וױצ ער דאס

ן באנעהכמן זײן אבער י  וױ בערן, אין ז
ט זאצ דאס ערנםם און שםרײנג  1האבצ ני

 םא־ דער אין דאס געװיזעז, האם געיחגן,
 םאנגם וועצם ארבײטער און ציאציסםישער

 אםת׳ע די דאס אײגצוזעהן, אז שנעל טען
 צוױשען זײנעז ארבײםער־אינטערעםעז

 דעם אײנער געגעז נים און אײנינ זיך
 געװא־ געסעםזנצם איז זאך׳ די אגדערען.

 צװי־ ווערעז געסעםעלט דארף עס ײי רען,
קאםעראדען. אײנענע שען

 גע־ האמ אםעריקא, םון באהן, פרײנק
 קאנ״ om אדרעסירעז צו םארזוך א מאכט
 די באקוםען ניט אבער האם ער גרעס.

 םען ווען םאז. צו דאס געצענענהײם
 nm האט צוריקנעװיזען דאס איהם האט

ס ^ נ א cm ק  c ^ j n m ,דאם«וײ םאקט 
 אין םאראינטערעסירט ניט דארט זיעען

 םערזאנען; אײנצעצנע םיז םײטנגען די
םא״ די װיכטע מעהר איז זײ םאר דאס

True translation filed with the 
of Congress approved Oct. •th, 1.917,

 זאצ אםעריהא םון פארטײ ציאציםטישע
 אײנצעצנע ײי םארםראםען, 1זײ דארטעז

 וואס־ אויס גיט םאכט עס •ערזאגען.
ײ רעכט ארא ט זאצמן ו  רהד צו האבמן ני
*סייםשעט.״ םאכעז קומען לען

גאג־ אין האבען וואס דעצמגאטען רי
 םייטנ־ באחן׳ס מיט אײננעשטיםט צע\
 •ונקט צוריהנעוױועז, איהם האבען געז

 איהם מיט האבעז װאם די װי גוט אזוי
ט צחצוטין אײנגעשטיטט. ני
 קאנגרעס בערן דער איז שײגט, עם װי
 1אזמצכ< רײהע א פון מרשטער דער בצויז

 וועט דערפון רעזוצטאט דער חאנגרעסען.
 בונגFצDראויmוױ די און שרוס רער זײן,
yz ארבײטער ;•ינטערנאציאגאצער דער 

באײעגונג.
 דײטשצאנד םון גרופע ספארטאהוס די

 נע־ מגרן_ניט אין האננרעס cm אויוי איז
ט אויך דארט איז עס םארטראטען. װען  ני

 די םון טײצען םאנכע געװען םארטראטען
 ארבײםער רעװאצוציאנערע םעכטיגסטע
באװעגונגען.

גע־ איז האנגרעס םון טשערםאן דער
 שװע־ םון בראנטיננ, האזשאצםאר ווען
imאײ־ רעאקציאנערטטע די פון אײנער ׳ 

 גײסט דער פיהרער. ארבײטער ראפעאישע
 געווען ניט דאר אבער איז האמרעס םון

 ארבײם זײן קאנסערװאטיװער. קײן
 nm פאר רוף ערשטער דער זײן צו שײנט

 אינםער־ ארבײטער דעם םון אויםצעבוגנ
 נױטיג אזוי דאחי םען װאט נאציאנאצ,

*ײט. איצמינער דער אין האבען
*i ד  •רעזי־ חאט וױ^ט ?עלבמעי מ

mםאר־ צו איגעזאגט זיר גאמפערס גט 
 אגרערע פון ארבײטער די םיט אײניגמן
 ניט שםארק אזוי זיך צאזט ער צענדער.

 אײרא״ די פון םיעצע דאס איבערבעטען,
 אז ׳ער װײם צי םחוגען, אן חויבען פעער

 האט ער םאריבער. שוין איז מצחםה די
 אין קאבגרעס חנד אז ערגןצערט עפענטציך

פארשוועתנג.״ דײטשע א״ איז בערן
 איז קאנגרעס דעד װאם צײט דער אין

 אנגע־ אויך איז בערן, אין אגגעגאנגען
 וןאנסטי- נאציאנאצע דײטשע, די גאנגען

 אלטער, רער אין פארזאםצונג mגmט^אי
 םאר־ רער װײםאר. שםאדט היסטארישער

ט ״ספארטאקוס־בוגד״, cm םון זוך  ני
 פארזאפר דיעזע אפהאצטען דערצאזען צו

 דאס אײנגענעבען. ניט זיך האם צזנג
 אפצושנײ־ פארזוך זײער םיטעצ, צעצטע

 שםאדם די צאזעז און באצײכטונג די דעז
ו האט פינסטער, רm אין  ניט אױך זײ זי

 דעצעגאטען, 397 ארום אײנגעגעבען.
 רארם זײנען םרויען, 20 אײנשציסענרינ

םרידריך האנצלער אנװמזענד. געװען

B'fc-

ixj$<

m»: װײצ m מצאכה די בעסער הענעז 
 קען עס םריהער. םארכאפט האבעז און

^ ע י  איד דער וױיצ דערםאר, זײן װ
 ראצע זײז צו צוגעװעהנם שטארק צו איז
 וע־ םאצט איהם און געשצאנענעס א םון

 אצגעמײנעם אין אז אײז, ניט גאר ריבער
צ עד קעז טוםעצ י ױ ו  און דא אויך ^
 וױ־ איז קצעפ. פאר א רצאננעזm דארם

 איבער׳ן װײצ דערםאר, זײן עס קען דער
im'K כשר׳ע־סאציאצים־ געוױסע װאכען 

 װאס־ נאך אײרער װאס אונזערע, םען
 װיצ איד דער אז שוין, זײ שרײען ותן,

 און אראבער ארימען דעם םארשציננען
 ציטװי־ פויצישער, געשצאגענער ^ אז

 איד אונגארישער און רומענישמר שער,
 און אימםעריאציסם געפעהרציכער א איז
ישראצ. ארץ םארכאםען גװאצד מים װיצ

 איד דער — אנדערש צי אזוי אבער
אױסנאהם. אײננציגע די דערװײצ איז

 און גענומען איהר האם װאס צו עך,
! ? מצחמה די געסםאפט םלוצצונג
 ניט אמעריקא האט מצחמה דער בעת

 םאר־ ענגצאנד אז םענות, קײן געהאט
סחורות. אונזערע םאר טירען די שפארט
 שצום געוחגן איז םצחםה דעד בעת
ארבייט. און מאפיטאצ צװישען
 ניט שיידעמאן האט סצחםה דער בעת

 די םאר וחשבון דין אםגעבען באדארםס
 ער םאױואס סאציאציסטען, אצוועצםציכע

 און שצום, בריסקער צום דערצאזט האט
נערריםעצט. רוהיג האט געװיסען זײן

 א עקזיסטירמ האט םצחםה *on בעת
nin־imp'iD רינד און פארטניען צװישען 

 א מים געצעגען איז צײב א און טונגען
 א אויוי געריטען האט הינד א און שעפס

שלאנג.
 באצשע־ רm האט מצחמה דער בעת

םארםלײצצן צו געםמראשעט ניט װיסט

װעצט. די
מצחמה... דער בעת מצחמה... דער בעת

 דעם נאך מארגען אויף עם איז איצט
 הוציאמןע... דער נאך מארגעז אויף חצוס,

או איהר וױיסם פיהצט. םען װי ׳ד
 — װעצכדציעבע םאר נאך קעםפען מיר
 שלוסמןאנר דער בײ פאריז, אין וױצסאן

 צײטיננ, דער אין דא — איך םערענץ,
 אבער, אנדערש. ערניץ — אנדערע אײגיגע

 םיר בײ אנדערע, בײ װי ניט, װײם איך
:אזוי איז

האר־ אױם׳ן םאסקודנע. איז מויצ אין
 גראבצען נשסדז דער אין טרױערינ, צען

 זיך אויסםאםשען זיד וױצם עס קעץ.
 אימיצען מיט צושצאגען זיך אדער אלײז

ר^.mאנ
אר־ בײם אן אפט אצײן זיך נעס איך

:אזוי זיך צו זאנ איז בעל
נאציאנא־ ? באקוםסטו פאצעסטינא

 װיצ־־י באחומען? צו האפסטו רעכט צע
 אונטער־ ? צעזאזצ גענאנגען איז העצם

 מד אויםגעצעבט זײנעז םעלמר דריהםע
 נאץ^ װיצסםו וראם םשוגע׳נמר, ? ײארעז
מאצ! אײז מיט יןומען ניס דאך ?ןען משיח

 :דאך אבער זיר. צו איך טענח אזוי
 איםײ םים נעװאצט וואצט איד כ׳צעבעז,

!צושצאנען זיך צען

!אויפםערקזאם קארעםפאנדענםען,
 באריככד איז tFoimitpDjnvP אצע
 אדײנצושיקען נעבעםען זיימר שדײבער

m r'T באריכםען און קארעגאאנדענטען 
 ערווארםעז םיר מעגציך. װי םריה אזױ
 סאנטאכ, חװ־אהציע איז האםנז צו זײ

 עם אויב זאנעז צו שווער איז זאנסט
װאן־י. זעצבע די ארייננעהז וחנם asaasmAmwaiss ̂ ̂ גערעכפױגק^יפױ. w רעדאקןױע

m חאם ^ fiv x n. די אז
 ■אזיטױו אי« דייטמאאנד םון

 שױן ױך \ועט םאנארכי די דאס
 וותגמר צודיקקזןהחח. נים םאי סײ\

 ע געגעבען ער האט ענטוזיאזם
 דײםשעד דער אין הבא ברוך וואריםען
 אין טאג צווײמען דעם פובצי^
 געםעסיגםער א דאוױד, עדוארד

 חנר אצס נעײארען ערוועהצם ציםט,
Ĵיפארז שטענדיגער fנmםון ר om 

גרעס.
 עב רm האט שײנם, עס װי

 אויסגעאדניאן בעםאר גאך ניםסערװם
 םארגעצממו חמיערוגג, א םאר 1■לא

 או תאגנרעס. םאר׳ן ווערען
 n איז האגגרעס דער װי cm פון

 אודאי «צאן דער וועם נעשםעצם,
prunm גרויםע אהן װערען םען jp 

. ן ע ט א ^
 דײ םון שיסואצ דער וואס

א| צוסונםם, דער אין זײן ױט זאצ ח  ו
 אזא אין רעפובציח, א האבען זיבער

צװײטער. א אדער םע
 די זײנען צײס זעצבער חנר אין

 גע געשלאגען זײנען װאם טאקען,
 די שטערען צו פארזוך ןײמר אין

 געווען קאנגרעס, דעס םון טונג
 בחמאנן, אין שטאדט, נאך שטאדט אין

 די •צעצער. אנדערע און האםבורג,
^ ע י ל  האבען פארמײ דער םון ג

 m געהאצםען דאס מאבט, די םען
םארלארען. צורית און צײט שטיקעצ

* * * :m
I ענג איז סטרײס גמיסער דער 

 האט דארם צואװאססען. זיך איז
 םען וואס םון ענםװיקעצט, עטװאס

מ נים סאצ היח םריהער דארם חעי ע  M ג
באװעגונג.^ סטױארד ״שאפ

___ . איז סםױארד״ שא«״ דער
g«םיר װאס רעם פאר אויםדרוק שער i r| 

 fm בעאםטינ דיזע טשערמאן. שא• דא
 אר• די אויםגעכויס האבען ױניאנס די

 אינארמאצנ ארבײםער די םון גאניזאציע
om ׳ י א t געםאדעדט, האבען זײ איז ״ m 

 ווצײן זאל«ן שעאער די אין ארבײטער די
 אימור• קאנםראל דירעקטען א האבען

 םאן םאנגם ביסצעכוױיז שעפער.
 ן וואס םטרײסס וײ דאס אײנצוחנהן,

 י םאראי דאס סצעשםש אין נאך טען
* זײגעז קעניגרײר, ד מ י ױ ץ נ א  נ

ט דארט ותרט שײנט עם װי  ני
f ארער שםונרען קירצערע רטmגעםא a* 
ynvo ,י1 םאדלאגגס װערם עס שכירות 

די םון ,ג ג ו ר י ז י צ » י צ א ס
ארבײטער* די םאר צאנד אין םריען

* ♦ ♦
 װיחאי איז רוםצאנד אין צאגע די
סענ< אינטערנאציאנאצע אן ײארעז

 פרידענס םון׳ם אײנלארונג די
 צו םראקציעס, רוםישע די צו רענץ
 די אויוי קאנפערענץ א צו מען

 1י1ב< גלוואחנז אנגענומען איז אינזצען,
 אסעדיסא רעגיערוננ. סאװיעטען דער םון

 װייםח אצצען וױציאם באשטיםט רזאט
 W אצס העראן ד. רזשארדזש פראפ. און

 סאג&וד דער צו דעצעגאטען אםעריקאנער
 ; האט רעגיערונג סאװיעטען די רעגץ.

ט צעגאםעזm קײן חנרוױיל  אױםגעקצי• ני
בען•

 זשור״ ציבעראצער א איז וױיטה מר.
 it איז העראז און הצגזאס פון נאציסט

 גאצי םון-א סאציאציםט געװעזענער
 נוײנויאף ׳דער איז ער רעםוטאציע. צער
 ( יארק נױ אין סוסצ רענד דער םון

 fepp נאםען, וױיב׳ס זיין אויף זיך רופט
 אםא־• םארצאזען האט ער העראן). רעגד
 געגען פארםאצנונגען די צוציצב ריקא

 זיון םיט נע״נם זיך האט ער וױיצ איהם,
 ערמײיי אן צוױיטע, א גענומעז און וױיב
 דעם אץ םרעםי נאר נים איז װאס נונג

 געצע זשורנאצסיםישע היגע די צאנד.
 6 אלס םארםאצגם איהם האבעז שםירער
 איהם •שום האבען און ליעבעניס״ םרייע

 איז העראן צאנד. םיז םארטריבען
 יױ אח שאװעניסט א נעװארען טענס

 אויטנ^_״ גאנצעז איז *ר האט שײנט,
אינטערנאציאנאציזם. אמאצעען זײז בעז

ד זיר דארםעז חןצענאטען דיעזע ח  ם
 באצשאנויי די םה םארמרעםער םים םעז
ײ םיט אויםבײםען און העס  ז

 נעוױםען באצוג איז םארשטענדניסמ
 םען פארהעצםניכמ.. םערנאציאנאלע

 די דאס אנשטויםמן, דעם פין זיך
 םסתםא ורעם ומגת^ווננ װיעטען

אנערקענם פארםאצנע, גאנצען אין
יעז•

 עדשיינזמ אינםערעסאנטע אן
 םייגאר׳ס ראבערט נעוחנז, צעצםענס

 הימר חנר אין םון-רוסצאנד,
א איז שײנאר

א אין עד אדסיסט, ראדיקאצער

י
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->«s־ ט מ ח ם ! ױ ןנ או
למקםאן״ ל. פרן

 נויט און ארימהײט םון !אעזיע
 צװאנציג און םינח אעצטע די ור

 אין ארט באדײטענדען א ם^רנומעז
 רעם איטעראטור. *ואװעאטאיכער

דרא־ דײטשער דער געםאכט האט
 זײן מיט הויפטמאן, גערהארד

 אעבען ארבײטער םון דראפע ןער
אױם־ זײנעץ איהם נ$ך װעבער״. ,וײ

 טא־ קרעםטיגע אנדערע סך א ומען
f. םון טאיאנטען גרעסערע די צו 

 צוױי געהערען פאעזי/ג ־מין דאזיגעז 01
9*t] : דיכטערין,אדא איטאאיענישע די 

 מאריא דיכטערין, די-םויאישע איז ד
 דעם אױס דריהען בײדע <|אנ*«ניצקי.

 גע־ אריפע די םון שטיפונג די און גייסט
 דאס שיאדערעז בײדע ?אאסע׳ז, דריקטע

ט םענשען װאכעדיגע םון #ןםנז  דונ־ פי
 דער־ אונז וױיזען• זײ םארבעז. מעאע

געזעאשאםטאי־ אוננארפאאע די װי חױ*ט
 כאראק־ דעם צוברעי־ואמן באדינגונגען כע

im t פענשעז דעם סאכען נשמה, די און טער 
 איז פאעזיע זײער טעפם. און שלעכם

 ראמאנטישע אהן רעאאיסטיש, שםרענג
#לירען.־

 מאריא און נעגרי אדא פון פאעזיע די
 דער םון אבקאאננ דער V* •ניצקי

 זיי םאאק. םון זיםץ םון §¥*קס-נשמה,
איײ־ און אעבען עס װי אונז וזאען

 פענשעאעך, קאיינינקע פיאסטע די דען
אנען ײיבאין  גראהער זײער מיט אונז !

 אעבען עס װאו אונז וװיזען זײ ׳נמנא,
 האם- אהן און איכט אהן עאענדע) #דיםע,

מג  םאראױרען ניט זײ האבען דאך און נ
ם1 א  די איז פאעזיע זײער אאחים. צ

 שװע- םון נויט, םיז עאןמד, םיז ןזיע
 צוגוקי שטעאס װאס דיאם, ביים,י

 טײא נרויסעז א םח איכחאאט !אנצען
געזעא^זאםט. דער סון

mOv [אויפגעצױגען זיך האט געגרי 
tm אין איםאייען, אין שנמדטעא חא״ן א 

*I דער אין װעג איהר הויו. אריםער 
 דורכגע־ זיך זי האט וועלגדאיםעראטור

 פרא־ אוזן באהאנטשאשט, אהז ***נעז
P t t f v, באאד כחות. אײגמגע איהרע םיט 

8* o r ערשטע איהרע ערשינען זײגען 
 אונ״ ביכעא אײן געדיכטען, ניכאאך $וױי

9  און שיחזאא׳/ בייזע %אס סיטעא ר'\6
 ױ V* ״שטורעמס׳/ ־—' צװײטער

 צוױי דאזיגע די מיט •אפואער. מורען1
 זיך זי האט ;עדיכטעז ביכאאך

 אנ־ ײאס אזא׳פאפואאריםעט, יבען
טא־ גרעסערע םיט שריםטשטעאער

 ארבײטען באדארםט ײאאםען ^אגסעז,
אעבען. גאנצע

 ערםאאנ אויסערגעװעהנאיכען איחר
 זי װאס דערמיט, דערסאערט םען חאט
אע־ םון װינקעא נײעם א באריהרם חאט
באזונ־ פאעטען האבען אהער ביז בען.

מן1  דער װאו אאנד, א אאס איטאאיען .
 און באוי דורכזיכטיג שטענדיג איז חיםעא

װאו לאנר, א ;העא שטענדיג שײנט זון די

 גע־ געשיקט איז ער אנארכיסט. םישער
 אן געהאט האט און רוסלאנד אין װארען

 טעאע״ זײנע אעניז׳ען. מיט 'אעעטרװױ
 םוא זײנען ״װאיראד״ דער צו ;!ראטען

 די אנ׳שטאט ״דיסאפאינטםענטס״. מים
 האט ער װאס נעזעאשאסם !•נארכיסטישע’

T f האט טרעםען, צו דארט םארגעשטעאט 
 ארגא־ גוט שטרעננע, א געםונען גאר ער

 די םארװאאטעט װאס רעגיערוננ, ניזירטע
ער• מיט נאציאן גרויסער א םון געשעםטעז

רעזואטאטעץ. גוטע מיט און פאאג
 םון זעאבםט־רעגיערונג די איז ,״װאו

?״ עז רוי  װיסען. ער װיא — ג
m יאר־ נױ די (אין טעאעגראמען זײנע 

 פער9ענ גוטער א זײנען ^וואיראד״)
 אונז װאאטען װאס פערזאנען יענע

סאוױע־ די אז גאויבען, ־ מאכען
ט איז נגיערונג  און ״עםישענט״ ני

 באוטפאר- און נעװאאד אויךי באזירט
ג ג  און ״עםישענט״ נאנץ איז זי סו

װעא־ אידעאאיםט, דעם אט םאר ;דליך
גע־ דארט זזאט #אאײן זאנט ער וױ

אגדערש. עפעם געםינעז
ט צזזאמענוזאנג וין אינ־ איז דעם מי

 םרינץ דאס באםעוײזעז, צו :ט
ה מי מאר־ ספירידאנאװא, מאריא אנ

 אנ־ צאהא אזן^א גארסי מאסםים
רע־ באריהםטע אינטערנאציאנאלע

םארבימעהענדיג, װעאכע, ונערען,
 דרײ ״חרנ׳ענען״ סאעגען :לשעװיקעס

 די גערײכט יעצט האבען — וואך, א
 אונטערשטי״ און כאאשעוױהעס די
n רוס־ אין רעגיערונג סאװיעטען

 שפיעאען, און זינגען אײן אין מ׳האאט
 הער־ און שעהנסטע רי דא זײנען עס װאו

 ביא־ פראכטפואסטע די סטאטוען, איכסטע
 יענער אין אבער איז נעגרי אדא דער.
 װאס אײנציגע, די כמעט געװען צײט
 גרוי־ די מיט םאראינטערעםירט זין האט

 פײכ־ די אין װאוינען װאס פאסען, סע
 נישט קומט זון די װאו קעאער־דירות, טע
 םון דיכטערין די איז נעגרי אדא צו.

 איטאאיען. דעפאקראטישער ױעער דער
 צײטםעסי־ א געװען איז טאאאנט איהר
 איז װאס דאס, ארױסגעזאגט האט זי גער,

 הער־ םואע א אין םארבארגען געאעגעז
 בא־ נײע א ארויסנערוםען האט זי צער,

 אפגעסאונגען האט םערז איהר װעגוננ.
 מאסען, גרויסע די םיץ הערצער די אין

 םון שענקײט די געניסען ניט קאנען װאס
פאטעריאנר. זײער

 אעבען דאס שיאדערט נעגרי אדא
 גאנ־ א איגען װאש יוויאעךגרעבער, די פון
 גראבען און ערד דער אונטער סאג צען

אנדערע. פאר רײכקײט
 א פיער אאע׳ אויױ ארײן קריכט אט

 םינ־ םײכטער, א אין גרעבער קויאען פחנה
 שײנט גרוב דער איבער גרוב. סטערער

 הימעא, איםאאיענישער רײךבאויער דער
 םענער אײרענשאפטאיכע זיך הערען עס
 (שפיא־קאסםענס), שארםאנקעס די םון

 אאכט; און אעבט זיך, םרעהט ארום אאץ
 אז אײן, ניט גאר םאאט רױינעם אבער

 דער םרן געדערים די אין םיס, די אונטער
 אומ־ שרעקאיך א םארגעקומען איז עו־ו־/
 און אײנגעםאאען איז שאכםע א :גאיח

 דער אונטער קויאעךגרעבער צעהנדאיגע
ארט האבען ערד  געםױ קברים זײערע י
 גארנישט װי ־־־ םארגען אויוי און נען.

 גרעבער קויאעז מחנה אנדער אן !געווען
 דער אין פיער אאע אויף װידער סריכט

 אויבען, און ׳נרוב שװארצער םינסטערער,
 װײ מוזי?, וױדער — גרוב, דער איבער

 ארט ײעםען אײדענשאםס. איז אעבעז דער
 ערד, דער אונטער םון הינדער די םאר
 עשירות אעבען גאנצע דאס שאװאען װאס
אנדערע? םאר

 נעגרי אדא האט געדיכטעז עטאיכע
 גאסענ־ הײמאאזע עאענדע, די געװידמעט

 אהן ארום זיך װאאגעדען װ^וס סינדער,
 מענ״ טויזענדער גואא. א אהן און קרוב א

 בײ און זײ נעבען םארבײ געהען ^עז
 רחםנות קײץ ניט זיך דערװעקט יוײגעם

 זײ באשעפעניסעץ. עאענדע דאזיגע די צו
 און אעבען ׳גאס רער אויױ אויס װאקסען

 הײמ־ װי אזוי גאס, דער אױף שטארבען
דױנד. אאזע

 אעזער דעם אריין פיהרט נענרי אדא
 עס װאו טעאטער, אנאטאמישען אן אין

 גא־ געשטארבענע םון קערפערס די איעגען
 םון ?ערםער דער איגט אט סענםרויען.

 געאעבט ןי האט וױיניג םרוי. ױנגער א
 זי האט סך א אבער װעאט דער אױף

 קײן ניט דורכגעאיטען. און דורכגעאעבט
 םריינד. קײן ניט געהאט, זי האט הײם

 םרײנדליך קײן קײנםאצ אםשר האט זי
 ניט םאל הײן האט זי געהערט, ניט װארט

 אפת׳ע רײנע, םון פראכט דעם געװאוסט
 ארימקײט םון און חרפות םון נור ליעבע,

 פון און עצענד םון געװאוסט, זי האט
 םאר־ זי האט אעבען גאנצען >דהר נויט.

 דער װאנען ביז געסלאך, די אין בראכט
 אין געבראכט זי האט שיהזאצ הארטער

 ברעטעצ. א אויף אםרוהען זיך האספיטאצ
הו/טױט, נאך איצט, און  אײן דא איז אי

 םאר־ איהר מיט זיך האט װאס ׳פענש
 געצעהר־ דער איז דאס אינטערעסירט.

 םאר זי פאצמעםט װאס פראפעסאו/ טער
אונטערזוכונגען. װיסענשאםטציכע

 און עצענד םון דיכטערין צװײטע די
 אונ־ דער האנאםניצקי. טאריא איז נויט

 נעג־ ארא װאס ׳איז זײ צװישען טעדשיעד
 מיט׳ן אינטערעסירט םעהר זיך האט רי

 קאגאפניצ־ מאריא בעת ארבײטער־קצאס,
 סיפר איהד ״קאסמאפאציטישער״, איז סי

 כאםט םארצװײגט, ברײטער איז פאטיע
 דער אט בכצצ. םענשהײט גאנצע די ארום

 דעם מיט נאהענט זעהר זי םאכט שטריך
 םון נארסאן. דיכטען רוסישען באװאוסטען

 היײ א ארויס שטראמט פאעזיע איהר
 װער אצגעסײז, אין פענשען צו ציעבע סע
ט זאצעז זײ  קצאסען װעצכע צו זיין, ני

 באצאננען. ניט זאצען זײ נאציאנען אדער
 זײנען צעבען םון טענער םרעהציכע די

 קצינ״ פאעזיע איהר םון םרעםד. איהר
 שװערמיטימ באנגע, בלויז ארױס גען

 שטײ שװערע א אן װארםען װאס טעמוד,
 בײזע דאס צײדעה מענשעז אצע מוננ.

 ער ניט, סײנעם שאנעװמט שימזאצ
איםציכענס אויוי שאטענס זײנע װארםט

נם־מענעו.5אעב׳ ע5א ׳אייןי טריט, ן
 ^־r סך א אײד זײנען אצײז םענשען די

 אםת׳ן םין אוועה נעהען אלײן זײ דינ,
 אנשטאט נציק. צום םיהרט װאס װענ,

 פון זײםען שפיציגע די פאכען צו גצײך
 נאך אציין מענשען די זײ פאכען צעבען,

 שצעכ־ דאס און שארפער נאך שםיציגער,
 מעהר איצץ דארום שטײגט צעבען אין םע
 װערען צעבען פון יסורים די פעהר, און

םיהצבארעה אצץ
 איוד אין שיצדערט האנאפניצקי םאריא

 צע־ דאס ערצעהצוננען איז געדיכטעז רע
 הא־ פון ארעסטאנטען, ארבײטער, םון בען
 פארעב־ און פריצים םון קנעכט, און רעץ

 נישט םענשען דעם זאצ זי װי און עס.)ר
 זי אוםשטענדען װעאכע בײ שיצדערען,

 איז אחיספיהרען, ניט פענשען דעם זאצ
 אםיצו זכות. צכף דן שטענדיג איהם זי

 איהרע (אין טורפע־אויפזעהער דעם אויף
 געפינט םורפע־לעבעז) פון ערצעהאונגען

 קײן נים איז ער זכות. א דיכטערין די
 װײכען א מיט זאגאר פענש, שצעכטער

 װאס #םענש א איז ער אבער כאראקטער,
 צװײ־ א םון אײדען די צו גאײכגיאטינ איז

 שאעכ־ קײן אבער װאאם אאײן ער טעז.
געט$ן. ניט טעס

 די שיאדערט איעבע זעאטענער א פים
 דער־ איוזרע אין אידעז, דעם דיכטערין
 איז זי אעבען. אידי׳טען פון צעאונגען

 הא־ פשוט׳ן, פיט׳ן נור ניט באלאנט גוט
 אויסגע־ אויך װײס זי אידען, רעפאשנעם

 םון נשמות די און אעבען דאס צײכענט
אופדים. אידישע

?״ מײן איז ״װאו  די םרעגט הויז
 געדיכ־ איהרע םון אײנעם אין דיכטערין

װאו ״דארט, :ענםםערט זי איז טעז•
 דעו^ אין שטראסט טרויער שטיאער א

 די װאו רינען, טרערען װאו דארט, אוםט,
 באזיג־ די װאו שטערען, אהן איז נאכט

 צײ נידערגעשאאגענע װאו זיםצען, טע
 איז אעבען דאם װאו דארט, ניט טערן,

 אעבעגס׳ ענדאאזען אן אין 1ןוײ בעבער א
חרשט.״

 געדיכט באװאוסטען איהר איז
 אא־ חנם אויס זי דריסט טױט״ ״םטאכ׳ס

 אזא אויוי געדאנק באװאוסטען גוט טען,
אין צרות אאע םון אורזאך די :אוםן

 ימחיצה א דא איז עס װאס די, איז אעבעז
 און מענשען אײנצעאנע צוױשען צאהם, א

 אב־ טיםער א גרוםעז. געזעאשאפטאיכע
 גע־ מענשאיכע די םאנאגדער טײאט גרונד

 שװאכע, און שטארסע אױו* זעאשאםט
 דא־ דער און טיראגעז, און קרב!נות אויף

 םאר־ םרײער דער שטערט אםגױנד ױגער
 און ברידעראיכע םרידאיכע, פאר א׳^ניגונג

 דאזיגער דער ארבײט. נעמײנשאשםאיכע
 קײן און סדמונים םון שויז דאט אבגרונד

 אבצושא- איהם אימשטאנר נ>ט איז זאך
ט :םען  די ניט העלד, םון עהרע די ני
ט ׳זשעני, םון מיה  דער פון גאנג דער ני

 םון אאסט גאנצער דער און נעשיכטע.
 היאם־ שװאכע, די אויף דארום איגט אעבען
 עהס־ שטארהע די שוצאאזע. ארן אאזע

 צױ רחמנות אהן שװאכע רי יאואטירעז
 שטארהע די נוצען, אײגענע זײערע איעב
 און באוט דעם אויו* גאיק זײער בויען
שװאכע. די םון ביינער די אויף

הײ־ א געװען איז האנאפניצקי פאריא
םאאה. אידישען םון םארט^ידיגעריז סע
 איעבע גרויס מיט שטענדיג האט זי

דער םון אבגרונר דעם אין ארײנגעבאיהט

 ח*ב*ן איחןן אויוי פאגראמען די
פאגראם איהר געבראכען• הארץ דאם
 (איבערזעצט גדאנסיןי״ ״םענדעא ביאד

 אײנ־ שרעקא״כעז א מאכט אידיש) אין
 דערצעדד אונפארגעסאיכע איהר דרו?.

 (אײ ״יאהטאן״ אעבען אידישען פון אונג
 פע־ קאײן א איז אידיש) אין בערזעצט

רעאע.
 קאנ־ צױניסטישעז צװײטען דעם אויף

 צונויםגעםארד די ה$בען באזעא אין גרעס
 מיט׳ן האט װאס דאמע, א באםערקט רענע

 #זאך יעדע םארםאאגט אינטערעס גרעסטען
 םארגע״ איז דארט װאס האײניגסייט, יעדע

 געגאיהט, האבעז באקען איהרע קומען.
 דא־ די געאױכטען. האבען אויגען איהרע

 קאנאפ־ מאריא געװען איז דאמע זיגע
 האט געדאנק צױניסטישער דער ניצהי.

 ױ, ארומגעכאפט, אינגאנצען דעפאאט זי
 און אונטערדריקטע אאע םון םרײנד אאס

 ציױ דער אז געסײנט, האט פארפאאגטע,
 פאר׳ן אויסװעג ריכטיגער דער איז ניזם

פאאק. אידישען
 גע״ נעבוירען איז קאנאפגיצרןי פאריא

 םריח זעהר האט ,1846 יאהר אין װארען
 זי צײכ^האט אאנגע א און געהאט חתונה

 םאםיאיען דאס דארף. אין םארבראכט
 האט און באפרידיגט ניט זי האט אעבען
 מי• איז גאיק. קײן געםונען ניט דארום

 נאך באאד יאהרעץ, ־ער60 די םון טעז
 אנ• זי האט אויםשטאנד, פויאישען דעם

 און טעטיגקײט פאעטישע איהר געהויבען
 באזעצט זיך זי האט 1876 יאהר אינ׳ם

 אינגאנצען זיך האט זי װאו װארשוי, אין
 ײאר־ אין איטעראטור. מיט אפגעגעבען

 יאהר, פערצעהן פארבראכט זי האט שוי
 ארויס־ זי רעגירונג צארישע די האט דאן

 ארוםמד זי איז יאהר םאר א געשיקט.
 פראניד איבער אײראםא, איבער פאהרען

 ערשט דײטשאאנד. און אימאאיען רײך,
 <ע־ האט םויאען װען ,1902 יאהר אין

 דיבטעדין די האט ױביאײ, איהר פײערט
 רוהיגען א אויף מעגאיכקײט די באקומען

 געקויםט דעמאאט איהר מ׳האם אעבען.
 גע־ רוהיג זיך ראט זי איז מאיאנטיק א

 יאהך א מיט געשטארבען איז זי אעבט.
צוריק. נײן

 אין נעװארען איז.געבוירעז נענרי אדא
 די .1870 יאהר אין איטאאיען, אאדי,

 אין װײנינ. זי שרײבט יאהרען אעצטע
 ״מא־ בוך איהר ערשינעז איז 1906 יאהר

 באאד איז װאס (םוםערשאםט), טערניטא״
דײטש. אין געײארען איבערזעצט
 נעגרי אדא און קאנאםניצקי מאריא

 וועט מענשהײט די אז בײדע, נאויבען
 םון שטוםע הויכע אזא דערנרײכען אפאא

 העמפםע, רי אז ענטוױקאונג, מאראאישעו*
 און גאאד איבער םאר הײנט יזומען װאס

 צוזא־ און םארשװינדען װעלעז ־— מאכט
 םארשװאונדען אויר װעט דעם מ^ט מען

 ״העאד״, מעכטיגער גרויסער, דער ווערען
 אעבען. אונזער איז הײנט םיגורירט װאם
 איז נאסען זײז נויט, — איז נאמען זײן
 ביײ יםורים. און פײז הונגער, עאענד, —
 מענש- דער םון צײט די אז זײ, גאויבען דע

װײט. ניט איז גאואה איכער
 און אונטערדרײןטע די ס׳הײסט מיר,
 שטאר־ א האבען זאאען מיר װען עאענדע,

?v\ ,דערנעהנטע־ צײט די ?אנעז װיאען 
 מענש״ די אזוי, צי אזוי אבער רען.

װערען. באפרײט דאך ענדאיך װעט הײט

5SSC

אלס װעלס ױ .נעוזעו שעהן וו . .
 נערעכטינקײט) דער מתנה (א

קאנאפםקע. ױםןש פון

 צוגעהן אונז צו אפט קוםען עם
 קענער, און געלערנטע

 שעהן, איז װעלט די אז זאגען און
שעהנער. גאר זײן ניט קאן װאם

 כלויז, שנײדער פראםטער א איך, קדם
 זאגען. צו װאם אויך ה«ב און
 הויז, א װי איז װעלט די — זאנ איך

קלאנען. איהר אין אלע װאם

 אײנצעלנע, פאר שעהן איז װעלם די
 נעצעהלטע, בלויז טענשען פאר
 געקרוינט, אלײן זיך האבען װאם

ערװעהלםע. פאר זיך געטאבם

 — געװעז שעהן װאלט װעלט די !יא אך
 ײ נן־עדן. אטת׳ער אן

 געדוען, פרײ נאר װעלם די ם׳װאלט װען
יעדעז״• פאר געװען גליק ודאלט

.
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שין. ם. םון קאלט

True translation filed with the Postmaster at New York City, on Feb. 14, 
1919, aa required by the Act of Congress, approved O ct 6th, 1917, known 
aa the **Trading with the Enemy A ct״״

 ח*ט סען וחנן צוריק, יאהר םיער מיט
 נע־ אײנפיהרעז גענוםען ענגאאנד אין

 די האט םיאיםער״דיענסט, צוואונגענע
 גע־ אױך גאײכצײםיג רעגירוננ ענגאישע

 םאר •אענער אויסצוארבײטען זיר טםעז
ע־ דעםאביאיזאציע. קוסענדע די צי ע  מ
^ננע־ זײנען קאםיםעס און ?אסיסןעס אע

א״1)ן אין .ירעןןנעוו ט^שט ם ע.ב״ד^ה נ אצי ליז ער־ האט קיםשענער װען -ני
ך וומם םלוזםח די tv קאעחרם, *יחעז ד  זיי״ זײ »ז נעםײנט, קאמיטעס ר^זינע די

 זיי און קאםיטעם ״פייק״ נעװעהנליכע נען
 ׳שיעטער אכער נעטאן. ניט נאר האבען
 ארבייטעז ׳שײער אננעהויבען זײ האבען
ט 1שוי און פראבלעםע. דער איבער  פי

ד די האט ,1916 איז צוריס, יאהר דרײ  ח
 ־votn םון פלאז א אויסנעארבײט גירוננ

 ײאם אױס, ניט םאכט עם ביליזאצ־ע.
 סאכט עם נעווען, איז ר<ים אלאן א פאר
 נאזונדערם ארבײטער, די װאם אוים ניט
 די *ייד איז איטע די אין ױגיאנס די

 םיט נעיוען זײנען לייבאר־פארטיי, נײע
 םאקם דער צוםרידען. ניט• םלאן דעם
 נע־ אויםנעארבייט איז פלאן א אז איז,

ײארען.
ט א״ן פאי הען םען נון, טיני  מינו

 איז רענירוננ עמאישע די אז אננעהטען,
 א־נטע־עם טעהר נעהםט און צינעראלער

 װי ארכייםער, און םאלדאטע! איהרע אין
 זיך לענט װענינער נאר אםעריקאנער. די

 איז רענירוננ עננלישע די שכא,־«ז אוים׳ן
 האבזןן םיר אונזערע. װי םעהינ, טעהר

 האט חריענ םון צייט אין אז געזעהן, דאך
 םעחר אױםנעטאן יאהר אײן אין אמעריין*

 נ־ם איז דאס און דרײ. אין עננאאנד װי
 ריי־ איז אםעריקא װאם דערםאר באויז
 — םרישער, נעײען איז זי װאם און כער,

 אוז בעםאערין קיין נים אויך איז ענגאאנד
 — נעיוען אויר אםאא דאר זי איז םריש

 םים שטעאט אמעריקא װאם דערםאר, נאר
 טיט נעשעפט נרויסען אםת אן פאר דך

ד יעדער ביזנעם־איים. עתםמע פיעאע  בי
 טגהנ, אזא האם נעשעםט, יעחןר נעפ,
 ‘<א דארף עם אדער ■אסירט עיעם װען

 נא־ א איז •אסירוננ די אויב :ס־רען
ם, א ש«יעאכעא, א רישקײט, ר א  םאבם מ

 «. װי זיר, שפיעאט םען נאריש, זיך נזען
 ש«אנ* םיט טאחםה חןר םון צייט אין ב.

 .ביז־ איז פאסירוננ די אבער אויב יען.
 נעהםט ערנםטעס, נאנץ עטװאם נעם״,

 tin: און ביזנעס *אס אוץי טאקע עם מען
 ענערניע, נרעםםער דער םיט אאעם טוט

םאדערם. ערנםםקייט די ײאס
 אמע־ ווארום אוחאכע, די איז דאם

 פון *ײט קורצער אזא אין האט ריקא
 נרוי־ אזא ענםװיסעאט יאחר אנדערהאאבען

 אױפנעבױט און טאכט םיאיטערישע םע
 אויב אין סאחםח־םאשין. םורא׳דינע אזא

 וואאט אױםםאן, נעסענם ם א ד האם זי
 יאאן v אױםארבייטען נעהענט נעװים זי

 בע־ סיין ניט אויב דעםאניאיזאציע, םון
 ניט האחות אכא טא עננאאנד, װי סערען

 t״p אבער האבען טיר ערנערען. סיין
 און בעסערען קײן נים ניט, פאאן שום
 דעם אין זיינעז םיר ערגעחון. קיין ניט

 ■אאנאאז, בכאא דעםאכיאיזאציע פון פרט
 זיך חאט ■ובאיציםט אםעריקאנער tv װי

 נעחט חגםאביאיזאצ־ע אויסנעדריסט.
 םאאדאםען טויזענד צעהנדאינע אן, אבער

 יע־ דעםאביאידרט ײערען ארכײטער און
 םארװאס ■אאן. א אחן אא׳ז און טאנ דען
דאס? איז

 ניט נעחטט אמעריסא װאם דערםאר,
 דעסאניאיזאציע םו נעשיכטע גאנצע די

 א־י עם אז ניט, פיהאט זי ערנסנ^ נענונ
 סאר• און ביזנעם. װיכםינע און ביזנןום,

?; זי םיהאט וואם ט י דערפאר,;וואם ני  י
 איח־ חאס ארבײטערשאפט אטעריקאנער

ט עם  עננ־ די ־ דערםיחאען. «ו נענעבען ני
 אנ• באצייטענס זין־ האט רענירוננ אישע

 •רא־ דער םים באשןםטינען נעחויבען
 דעם סיט דעםאכיאיזאציע, פוז נאעםע

 דעםאביאיזאציאנם* c 1« אויםארכייםעז
מ ■אעגער  נכאא איז ז> דןרפאר,־'ײ*ם ני

 ירד *ארזאתט אזוי את :וםחאחויג אזוי
עי ארכייםער, פון^די אאנע דער «ז  אי

אםןרײזא־ ותר סוז פעח־נצד איז זי ,װייא

 עננ־ די וואס נאר.דערפאר רענירוננ, כער
 אנפאננ פון שוין חאנען ארכײטער אישע

 פריעדענס־ םיט זיך נאשעפםינם טאחםה
 הי״ ווען ,1915 איז שױן ■ראבאעסע!.

 םאביאיזא־ וועזעז נערעדם חאט טשענער
ש, ארבײםער די חאבען ציע,  די ױני^

 סאציאאיםטי־ די און •ארטיי ארבייםער
דעטא־ ווענען נערעדט ארנאניזאציעם שע

 נע־ טאפע זיר זי׳חאם (און יאהר דריי
tprw נע־ עס חאט מר זינט יאחר, דרײ 
 ענגאאנד אין זיינען ),1915 »יז זאנט,

 און קאנםעחונצען אאערייי םארנעקימען
 םאציאאיס־ און ארכייטער ps קאנגרעסע]

 טיט נאשעפםינם זיך האבען וועלכע טען,
 די דעסאכיאיזאציאנס־«ראנאעםע, דער

 נעיתן נעצוואוננען דעריבער איז רענירוננ
 ■רא״ דיעזער םיט זיך כאשעפטינען צו

 א *ונרײםען נעםוזט האט זי באעסע,
 טינ חאם זי דעמאביאיזאציע, םון •אאן

אכדערש איםיצער אז דעראאזען, געטארט
אאאם ארגייםער דער נאך נםרטי און —
נ*ט. זי און יאאז « האבעז זאא —

אוכז, ניי נעווען איז אזוי ־ױי אבער,
 ? שטאאםעז םאראיינינםע די אין דא

 רע־ װענען נעחןדט אימיצער חון האט
 ? דעסאביאיזאציע ווענען סאנםםרוסציע,

 יא נרואעס איינינע ©געז םאא פאר א
 רעזאנסטרוקציאנם־ זאנמנאנטע נערופען

 רעחאנםםרויד װענען אבער קאנפערענצעז,
 דזםאניאיזאציע װעגע אוז ככאא ציאן

 קאנפערענ־ דיעזזן אױף מען חאט גםרט
 וואאט סען ווען און נערעדט. ניט צען

 עס ײאאט נערעדט, יא אםיאו זיי אויוי
 די וױיא ‘ נעחאט, נ־ט םטשות קײן אויך

 נעחאם ײענינ זעחר חאבען קאנפערענצען
 ארכיי• די און ארבייטער די טיט טאן *ו

 םון ארבייטערשאפט די זיי. םיט טער
 חן־ װי נאייך נעשוױנען, האט אמעריסא

 נאר ארנ״טעד די ײאלם טאביאיזאציע
 ארביי• אפיציעאע די אנגענאננען. ניט

 נעשוױנען, באױז כיט חאכען טעײפיחרער
 דעסאגיאיזאציע, ווענען האבען זײ נאר

 געוואאם ניט נכאא חוסאנםםרוקציע ומנען
 ארניי־ אםיציעאע די זיי, הערען. נאר
 נוטען א נעזזאם חאנען שיחרער, טער

 איז ער נעמיינם חאמן זיי אדקר זוירמ,
 איין אין ןעחאאםע[ חאמז זיי נוטער. א

 1רעדע *ו *ייט די איז אי«ט אז ,1טענח׳
 סאני־ םון נאד דעםאביאיזאציע, םון ניט

 זי״ אין נים סעז טאר איצטער ;איזאציע
 םריעדענם-אראביעכשן, קיין חאבעז נען

ר’א איז *ראכאעם איינצינער דער װײא * 
מאזזמח.

 נע־ ײענינ אױך זיך חאט חונירונכ די
 נ־ט זי ימן מען און דעם, וחמען קיטערט

. ען נ די א ^  חא־ אאיין ארבײטער די tv ב
מן pv נים יך1 בען  ארנ״טער־ די tv ;ד

^ ומנזנן ניט זארנען פיהרער אי כי א ס ע  ד
 רעג־רוננ די עם ואא פארװאט טו *י«,
r עם װען צייט, v pv טאן v גע־ פאושון 
ת1 נוכ  סיין ? דזןםאביאיז^׳ע nnv א

r «א^ v אאז סיין »ח נעײעז גיט* v׳t 
ניטא.

 פיעאמ אאענער, דא דינען עס געװיס,
 רענ־רונגם־ וױ נוט אזוי •רױואטע •אענער,
 חא־ מ־ר װאס דא, שוין אנער ■אענעו,

 כױ םיר װאם און ■אענער פיעא אזוי בען
 אדער טאא, א םיט i^v אדעד אױס צען
 •”V עמער t<v די, םון ניט אײנעם סיין
 ניט Iv«א חײן נאר װאאט עס ײי דער,

p’v p װארפען טיר נעײען. t r t 1■אוו 
̂ vov מיט אעv אױם נוצען אנדערעז, *ום

 זv«א v אחן נאר דעמאניאידחן! אדער
i װאס דערשאר נאר טאסע  t"PאP ,tv׳*t 

 rv •איז *ונעגרײטער אויםנעארבייטער,
ניטא.

u» dp»: pv װעא ארטיסעא t v זיך 
 דעמא־ pc ■אענער די םים באשעפטינען

ט 4׳אצי1:•אי pv ,1נאױ איר וייא ^צ
 גרוים ײיכםינ, וױ *ײנען װערטער, ■אר א

 דעמאניאי• פון ■ראבאעסע די כרײט און
 ארבײטער די *ttv וױ pv איו, אציע1

 אןוומ דער pv טאראמטערעסירס דינען
■ראנאעםע. דער פון

 חאט טאחטח דעל און ענדע דער «ו
 פיער םון ארבשע אן ovnyj אסערי?א

 סיאיא! *װײ ארום סאאדאטןן. םיאיאן
א pv ttntvt דינען אי ר  «ײיי אײם 1»י א״

tto t ד• אין — סיאיאן n r t  ■Dtopp 
 ד. סא״םודאינײטער, די צורעכקנען ס׳ןן

jt 0 װאט ׳די»w vw  t» v n סד אויוי א

nt טחא זייקר נרוים* >  זיינאזי rtr א
ר סברווו, טאראז מ  חויבען םגרות די א

»tv T דריי םיט oיאיvז pv שטיעען 
 דערי־ tpp dp םיאיאן. םינף ביו אפיאו

 סאא־ םיאיאן םיער די אחוץ tv ,t״t בער
 םיער pפ ארםאע tv םיר חאנען דאמאן
 טען װעאכע טאחםח״ארנייםער, סיאיאן

 טיאימ אכט דעסאניליױרען. דארף
 וינאן, אין חאכען טוו tpo pv םענשע!.

tv ח םון ע  םעחר• די םיאיאן!יינען אבט די
 פיער די פון pv ארכייםער געװעדונע םטע

 םעחרםטע די ויינען סאאדאטע! םיאיאז
 אינדוסטריען״ .םריעדענם pv ארבייםמר

 אי^םאחםודארנײטער פזוױםערס די װײא
 ).Vrvoptpp *ו נארעכטי*ט נעײעז וײגען

 ־nppoiv זיך םוזעז מיאיאן *כם ע1די«
tv tin װעא־ פון םיעאע אינדוםטריען, די 

 נעיוא־ אונעשטעאט איננאנצען זיינען כמ
 pv םאחםח, דער םון צײט דער pv רעז

 •־V ניט ip:*h װעאכע אנדערע, םיעאע
 גע־ אכער חאמון pv נעװארעז, נעשםעאט

 מרי־ םווען ארכייסער די ארנייטער. נוג
:tp ארבייט p pv״t ט r ארניי v נימט; 

”t 1זיי כיט tpp עס P ארבייט «p אוא 
 אינדוס־ pכאנצ tpp איב?מאננס־צײט,

 תאפי־ ײעז ,tPאpא■שט זיך tptto טייעז
n װערט טאא v׳tvptD:׳tp אײנינע 1פי 

T יאנט און אינדוםםרי?ן t אנדערע נאך 
,אינוחוםטמענם״ םון םעאדער
 *pנאv«ר די tv נום, נאנץ װיים איך

ttv r v  po, ,נרױם tv ױ tpp ם V א־ 
p װערען ט1נעאע ניט ם א pv דער mVi 

j נענוחןרםינ?ר s t t t f tv m ם?חר. נאך 
 אזן נארםאלע מעחר ,jnpop: א אםיאו

 ■Vi ניט װאאט ?אשאםט1נ? אמאג־דרםע
v iv  r tv  d:pp>“ ראנאעמע. די אעזעז• 

 tPP אציע1רעםאביאי םון פראצעס דער
 אר־ די tv ,*ttv װערעז אננ?פ'חרם אבער

 םון אלעז1 ירםע1רעמאביאי די אין בייטער
p״5 איחם n מעניגער װאס tut ער IPP 
Ttv אננ?םיחרט v tv ,*ttv tmptt •נרוי 

pd כvttאיtp p| ,ארנ*יטסאאדנ?ײט »•n 
ttv iv t פארניםען אל1 נױט n v i אםע־ 

 Vi• דארום tPDאאtt ארבייםער די ריקא.
 tPo**:nvtvD*tv pomp די p*t דארםט

v לאן■ tip חוא■1 םיט אציע,1דעםאכילי 
חננ די כען עני T װאלם ו t חן־ נעסוזט 

vivv.\ האבץן ארנייטער די vבpר t**p 
נעחאט. ניט ■לאן

 ttv ? 1ח»ולטאטע די tp:**t מאם
 •pvtt v tpjptt םיר חערען דיטען אאע

npijpD ארט?ע pp .?!די ארנײטםאא 
p ^p t חןא-1 ארנ״טער־םיחרער, אםיציעלזן 

pa זאנע> t**p tptptt אציאנם■1םאכילי1ח 
iוpח אטvttpנ נ*ט אפיאו ■אאן r  ,tp״lP 

ט.1ארבייטםלא tptptt איצט?ר ?״  דריי ינ
n«* חװדערט tp t םינוי tnנדpרט ntprt0, 

opptמר. שרײט — טױז?נד, חונדערט ׳ 
 pnppo• ראאpנPJ ד?ר מאריסאן, םרענפ

 אױ םעדעריישאן אםעריפען דער פון םער
 יערען װאפםט. צאחל די ttv לייבאר.

 צעחנדלינע חןמאביליוירט tinpti טאכ
ntprto .די פין רא, סאלדאטען dwdpp, 

r v דים־ שוין םאלדאטען םיליאן א 
 חונ־ אכט נאך ttv געװאחון, טשארתשט

 *pit ירם1רעםאבילי ti^pit נדptיtט ךערט
 •tp אייראפא |tp סאגאט. |ptp*n רען
 טאנ. יעדען סאלדאטען םיט שיםען אן מען
 אנ?ר פנים, ?באת פײנעם v **t גי.ט מען

 די ,D*ttpt Jttpi ניט דאן־ t*v דאס
 tpatt אפיסעם נטpם•אאימp ננם1חננ*ר

 *ם?1נו די םאלדאטען, די פאר שאבם1ד
 די אוז רזשאנם tv ואנעז עמפלא<?רם

 םאא־ יעדען פארשפראנען חאט רעגירוננ
 Dint ער *tt לאננ, *ttv נעחאלט t״t דאט
 tp:tt ארנייט אבקר משאכ, א אחז וײן

t, ;t ptטםלא”ארב ״ װן די •*,t tp״  שניו
t\ ארונטעררייםען, **.t חעלפען f v w  **t 

 ארנײטס־ ttp געשאחר pv ארכ״םער אלץ
 די DPtt ײייםער װאם )tv לאוינ?ייט.

 dp ערנ?ר. ןrunt זיך, פארשס?חט לאנע,
t*v דא אינצרינ דאך tt ,ti^npvipi tv* 
ttv* א tip ppoiv piipdpvh אדבייםכל 
ip יןי1א Dpi'tt ע1לא i אאנצ tip אר• אא׳ו 

טצי. m טיר D**t יצנער pp tptt ניי v 
prip חען tttn  ptjprtD, װעלבצ tpr*t 

 נ-1שס t*v op אכצpit ארכײטע) tv װילינ
ivp ,tvi װצלכע t*v dp שכירוח ttv 

ipdiim ?װעאכ r v  dp ארנייטס־נאדינ־ 
tp:at:, אני tPJPP — ,tPD**aiv אר־ די 

 ptt tPoaviD• ניט ipo**aiv ב״טענדע
tpipvrp v ipj ,ארבייטם־טאנ tptptt 

pipapn ,שכיײת inpopa jpjptt ארנייםס 
באדיננמג?!.

iPD'tu v ,P 't'ip  v onp: dp, 
vito׳ip»*i ,ארנ״טסלןאינ־ םיט טריזיס 
d**p, םיט ttv iputn םאטעתיש. ם*ם 

ipo'ttpt v t*a ttv םאס tpr*t איחם איז 
 ד• כאזמדזר אאײן, ipt**atv ד• שואדינ

rא v 'Pאp ,ארנײטזןר־פיחרשר pj»ptt חא־ 
ו צתרײכמז. *עײאאט ניט איחם tv ייד מ

]V פון בלעטעא dpi ראםאן: 
יב.״)1שט

ל. סעםועל פון ע ם ק די

t 1נ?ב? חא1שט א יוי1א fn o v 
 יע־ סיס ציטעתדינ pv ,tpoprp: דאמיד

ן  אי־ די נייםענדינ כאוט t׳t*a אנר, מ
■tP, איחר pap^ |**t |tp דpרnpv»אU 

t* תאט tprttrpa, »מװמואטז 
 יז1ל3 חאט ip ttv mtp dpi ט1נ?לא

m*v trip? ,שסאלען op:npr אטיא1פ pv 
Mm jivn dpdovp v o tv v n m  **ttv

־ שם?חון איחו- יןי1א יױ האנעז
i' --------------•זם*י p

 Dv*t ^pnop אייר בעט איך —
DPitoaivp *ttv, סיר װאס ניט טראכם 

tPiPDDtp tv.... אייד־ חינס איר 
in*v ovti ,tP'tiDtv ip**v חאט 

m*v tv ,dppipid’iv איצבם p*o טריינד 
ttv דנאיל׳ן שכן a*tv ttv 3חא איר i 

 ptrivt p:**o tpsptt חןרצקחאם דאך
dp t*v ,^P*D איו װייא pD DP t!D, 

 A... « אנדצרש ניט ipp איך וױיא
םיך שטעחט1פא

o**t ipd**hv ip i  tip חאם ײאנט 
 Tin חאם םאן k tu« געמײנט סינד

u ttp: .נצלאכט t« t'p’ttti* 
 tpuvpp::v סאל pאv iptt חאט 1םלא

 ,ו םארש: tPD*on dpi שפיצא׳ון
i די t r n jv o  tip npa״* dpip' ttv 

ip ט1ילאנטע1םא זיך ijv  tv *i*tv 1■אאי.
a״p i אאמ נצשװינצן, חאכען pv 

tp ■יינליך rtirp t. 1*1 עי תאט ?נדלױ 
p dpi tpotjpt ,tpa*tnpjD*tv■אpאױע 

pv איחר יף1̂ סוקענדיג נים
pdw v — נאבט! “H

t* חאט Tt האסטינ a*tn v נעטאן pp 
r v  ,rv‘i 1נא צונענאננמז :nr Dapnp 
ttv on*v ארױשגעלקנם m*v חאנם <l*ttt 

t**t .אהס?ל
• ״,mm tnpt 1םי did dp יר,11דא —

1 ovti ipavאײר איך אל jp:vt ?
ip חאט v ט”שם קמם׳וןpא r; .frovi
an* איד tv ,i*o ואגט — ttr v t*a 

אט!״. אן אינכ, חי [pit pv אידי  - !ײאפ אי
r טאן, nato po*tn א 1נא טיר * a r ׳l 

m*v י !...יין1א •גים אין tv םי
, — !ײילען נאטעס אין דאװיד, —

ip זיך וזאט to 'n v  rapip v m*v **a*, , 
K; םעז•

ג די 1טי ivp װאלט דאס —
 *.V — נאכט! matt א נעװען... טובח

t*v אתים שנ?ל .iiro*v pp---------K |
t tv ip*1 חאט — !״ *ttv ,אוױ,

^'t*i:pc ועלבםט  ,oipipt טרע■ די פון 
ipnavt ttv ״ — נאס איןttv* חײםם

op״ .! tt tut ...!Dtpa**vp»*tv* *אנ 
 tp ?״ p*t Dtpppt tm dp האט דערש
T חאט t .צולאפט .n u n  ,*ttv ,*ttv,* 
א a*tv אחיים, אױף  ,pvt pv t*v תאי
 איחם 1אי1אט1ג ttv חאנט די איחם נינ
ttv נליט... גליס, איחם ײינש p*B *ttv> 

pv n ניט p*t 1נא יסי?ל11 נאיס, v n  *ip*o 
 Mft ...jp**tivD ivivp no טלאנליכזױ

tv ,pn*tt די:o ip  tv ,Dtiv itov i pvav
 tttB |P:*tv“, שעחנע עטח?ל׳ם חאט אל״ן
e איחר ט,1שסי 'p tra 'iv c  n v n  t *i 
ttv איחס נאסייאעז איחר tv »«!אמבמ 

 I pruruv t**P נים pv איחס יז1א3 איחם,
I  DP D01P DVtt 1VP ...? DVtt IVP ipav

•. , ; איחם?..״
o n  **a א  t'ppv ״1לא1די»־ים־«א”.

jnpor ip t*v ,ipnvp *ן,3נעבל? “tpt 
tnpt ננ1צא1«ל ttv iti 'p  p*t נים■ pu 

tr שו*?נקל ip  opt ttv ipoDtpp v tit 
tpo טאסענט T t ניט 1אליי jJMrtnpi 

tp tip i חאט T t tv ip סט3ו?ל ***o r  v 
ל  I " דאוױד *,ttv ,*ttv. נ?סאן. ןן

iPD**tt T t ט1נעלא tnpt ח ת׳  ע
ip t  t*v ,o*ivivd ריכםוננ *«t tvtt

— .vptppi tpavn tprtv--------— 
v t*v ,ipi**t i n איו יסט?ר1טא 

ip t ,חאט נאס t P ^ r p t חואי.1צ 
Pit >.pDD*tv tpotjpi t*tr T( חאט t 

rליסpו*ד חאט א rt m m  v i*o t*v 
pv א iv תאי  rv*׳v ,tpipotto v t 

.1ליכ?
p חעלאא, — t r  ! t*ttvt שאאו 

tt Dn*tt 1'tN חאם ואוױו
tin נאיס tptipttpi. — ו ן  n*tp ג

a & L . '  • ? t n 
tint— , נים ;י1דא וויד 

,tnporp'tv o**atv t p 
n׳*pvttu v o t

־-



rr ,k im  f » S « h i n  j i i ביםס
ו א א אוועקנעגאננעז. *וריק שעה ו

ט1 ם *ײ נענוכיעז האגען מנ
אויס־ נענוײען האסםינ האם ער

Dtp ם און זיך ארום לײליך  םי
ח ... מ  םענ־ ov ״איז גמםראלם: ו
m ,עטהעל םיהאענדע ווארםע, די זי 

ך דער־ בא׳ליידעעז, םיעןי אזױ םי
*וױשען איז עם ײאס איהם נ

 נים קען «ס ,1ניי «...גזממהן *
נעטאן קוק א נאייך ה*ט ער

 ער אז נעזעהן, און אויגען די אין איחם
 דורכ־ זיך האם ער נים. נאר םון יםם

נזנהוסט.
S~  עטהלצן? םוץ קומסט דו |
J• ' גע־ שאקעל א שםאלץ האט דגאיל 
ט׳ן 1*0 ײנע קאפ סי  האבען אױגען און,ז

 ׳יא — געגעבען. בליץ א סריאוםםירעגר
!...איהר |םון

 אוי־ דאס דא איז װאס־זש^ נו, — ^
? סצרגעװעהנליכע

ל  צו־ לאנג און שטיל זיך האט תאי
 שטוב, די איבערגענאנגען דערנאך ל*בט.

עענדיג  אװעיד זיך הענט, די נערװעז רי
 ברייט איז זײן״פעטעל אויף נעזעצט

געעגספצרט: ממייכלענדיג
 װאס איז, אויטערגעװעהנאיבע דאס —

זי... אז דערװאוסט, היינט זיר האב *יך
 און צוי^אבט צוםריעדעז זיך האט ער —

:י,ניה דער איבער געטאן וןלאפ א ןיך .
זיך נאויבם עס םײװמל, צום אך, —

ט! * j גי
 אנגע• ניט-ז^נעענטפערם, האט דאװיד
ן װעאכע סםדונע, א װי שטרעננט  יע־ י̂ז

n נעזעסען, ער איז פאאצ^ן^ סעקונדע 
 פיאפיא חבר׳ס זיין אויו״ געיזוקם ס*רןי

n r| וױ״ :געטראכט הענט די דריקענדיג 
ױ?  פאםײ געק$נם עס האפ אזוי װי אז

a rt, אח קויגען ליעב אי*זם זאי* זי אז 
 קאוגער, שעחנער,* Stf איז ניט?... םיך

 ער האט םיר?... פאר אידעאליסטישער
 א עפעס ?ר צו׳באזיצט אױםגעטאן, עפעס

 ניין! ? נעפעלען פײיען זאא װאס קראםט
ט!... ג*ר  אזוי וױ *ואסזשע?... פאר ני

?...״ פאסירען געקענט עס חאט
 איינגע־ זיך האם עד מעהר װאס און
 זיי האט ער כיעהר דעם, אין םראכט
 ער האט װענמער אאץ םארגאיכעז, ב^חון

םאחשטאנען.
 דאײיד געװארט א האט דנאיא *

 איהם און סאראינטנערעסירען זיך ואא
 אז זעהענדיג אבער’אויספרעגעז, נעהםען

 אאיין ער האט םארטראכט, זיצט יענער
:ךערצעהאען נענומען

 הײגט זיך ה^וב איך דאוױד, הערסט —
 װערט די ה^וט װעאכע ׳זאך א דעדוואוסט

ײ דאאאר!.... טויזעגד םיר ב
יטפאטי־ א האט דאוױד — ? אזוי —

- געטא|.' שסײכעא מען  דא^אר טױזענד -
ט? םעני קײן מעהר »וז  איז װאס נו, ני

? נעישעהן ווזעאכעס
דערװאוסט, הײנט זיך ה*ב איך —

 גאױכעז, ניט זיך װעםט דו עםהעא... אז
m קאט ער — מ^ך!... איעבט עםהעא 

חבר. זײן אױןי נעטאז קוק א זיענרײך
דיר צס געפעאם וױ נו, —״

אזעא־ װאס מיך, װאונרערם עס —
 װאס אױסנעפונען, דיר אין זי האם כעס

 או״םנעקאי־ א^עסען אונז םון דיך האט ױ
? ן מ

! ײאס פאי זי וױיסט הסתם מן —
 טאר־ איך.ו\עא — געזאגט.. זיכער עי חאט \

 *טםעא איך דערצעהאעז, חברה דער גען
 נועאען זײ אױגען א פאר װאש םאר זיך

 צו־ און הויך \יך האט ער — !...עפענען
צו^אכט. ®תעדען

א פנים א איהר האסט דו — ט'  יז;ני
? 6דערצעה'א מ^פיהאזנן דײנע וועגען סאא

I — נעטאן זאג א זיך םאר וױ דאוױד האם 
m\ ז׳ייז איך ׳ט^ןף וױ געגעבען, םראבט א 

ען מ א  סוד *י׳יא>העז' דעם װאאט ער מ
: •1 איהם־ איעבט ױ ורען מחאאםעז,

— !אן ניט גאר זץ• הויבט עס —
ל האט אי  געעיוז־ זיכער זיגער מעישה ת

j y m — א^א)א יד,1’ואד*זטעדי«3 עם:
מן קמז עםהעא ,H י מאי ;עם»- אי

X&X ערקאעיעזי איעבמ’ איז 1זי אבער ? 
r a p{ לױכט אזיי אוים ניט מען פיהרם ראס 
י י ל נ ...1נימ ^אס בתדער, נײן, ...1םי

ד * ױ דנאיא׳ן, אויף געהוקט האם מו
אז ס. כ « םי  ווינטעאיג^ני נ*ט וױ-יט זײן מ

ט סער גי ך אוײס צטיא זעהט • ^ ע ר  ש
 .'<י חום אביסעא אויזי- ^עהט גאריש,

pfe is g o r װאס שאך א און געהירען דיגע 
ער fw זעהן. נים איצם ^יםחעא

אימענעם;וחןה, זײז צו וױ חאס
i t קוםם^צז באאײדינונג אײגענער זײן 

ך א w א ו bnw* .בא- טיעפע ̂א נאד וועה
^ םאי םאד״*יד.ר« ננ ע טיי ־ - ז י י ז

ט • ר א נ ״ צ ^ ײ׳םיעוי זיך׳אזױ י ^
* * •־* 4ן»

מן ח ד סו ע ס ע םו ש
ען ^  רעדאקםאר דעם זוו

לעזער. די און ־

ײן. ם. ך בעמ איחר—פעראמט קרי־ *ו זי
 עס זפלמ איחר גום, י^ם^יםלגט. א געז

נים גן>ר װירקליך *רײבם איהר :חאבען
n נים *ןזוי *לעכם, ^ r, ?* ײאלפזען םיר 

 םיטארביײ אלס ממרלירען »ײך געװאלם ניט
 אײערע סיר ח^בען דזך*אר םאקע און םזןר.

 צו געזואהר די אויף א£ילו מארעמענבזליכט,
 ®אר• י^ניגע די ^ונאים סך * זיך מאכןןן

 נומזןר דעם ®יז חוןבז איחז* װעלכע *אסער,
 ®אי׳יםעהם ,,ג^דענקם־זאל אדויסגעאזםוים.

 אזוי *רייבם איעךעז^און «ו װי עס
 ׳ן8אוי עס1ע חאבען גןןר װעם איחר וגג

םוח. אין און ה*ר*ען
א. ’ א ה ם ענ אז י ד׳ נ מו צ טוננ אײער _ ד ײ  ג
עי םאקי, עם איז  איהר ם8דאר דערפוזר םאקי אנ

ג איןיאײער ײזלען, טונ ײ  דרוקען זיך ז*ל ז
d̂ t עס מעג און ; בעסםע ד^ס און ^להנסםע 

ט איז עס אבי אנדעדען, *ן פון קוףען  ׳גו
 װאס ^בער, דאס ם^ן. הצאה אײך עס דארןי
בען, ה^ט איד.י עןןי  גום נים לײדער איז *נג
 איז עס צייםונג. אוגזער איי^ד! פאר געגוג

ל ע ס  פאר׳אטע־ ד^ן און בדחגות. «יעבםע: ^י
ם מיר הען װ^רו ט,׳  שרייבען איחר םוזם ני
 אין דוקא איבערגעלעבם, דז*ם א«^ר ײאס ׳דאם

 מאכען גראםען, עלעכםע גיאנ^פז, ? גראטעז
ערפ#חרונגען אןן ׳געפיהלען ער^טע די,

 גלויבען, אונז מעגט איחר לעכערלין.' פאןום
 עםװ#ס פארעפלנםליכט יע ײאלפזצז מיר יװען
fie ̂ס ̂רק נױ גפגץ װןלט *וג^גןםע, דן  יז

 עס בלײבם *לז*, ^רעדלעך. אויין* געגאנגען
ײעי !אזדי  האבען מוז צײםוגג אוגזער ■׳א

cבעסטע. סאמע ד^ס רץ
 אזיז נור *ז ׳כלל א ה^ש—פערא. מ. א .

ען ײנ ט על ד ה̂ו  װעגעז ווערם, װעלכען אייגענ
ט זאל מען װ?יכעז  :ז*גען ק^נען גי

ן ד^ך עס ד^בען מי,ר י  מאל פיעל פזוי *ו
 איז איבערחויים געלײענם. ןןדעי געךזעים,

by כאמאז אײערס, געדיכט. א װענעו ריכטיג 
 זעהר ו>בער איז אנגע*ריבדז, .גלאט גאנץ

ניט. עם םויג דארום און ׳«פבלאגענמעטיג
ײנען םיר—גאאדבערג. אב.  אײך םים ז
 באגריןי דעם איבער איינמאײאטאנען ג*רנים

ײן זW אײגער אינםזגליגענץ. פון  גיןנץ ז
מ דאך און איגםעליגענט,׳  נעהםען װעלען ני

ה די זיך  דעבאםע, א אין געהמען צו אנטײל מי
ן ה^בען מייסטע «1 װעלכעד איז י  #רויס־ או

 װעגען ז^גען צו ד# איז װ^ם ׳איעס געזאגם
 איז עס טארקעחרם, טײנען. מיר דעם.
 חאלםען צו גים אינםעלעענץ מיץ סםן א ג^ר

 איז *זרםיקלעזד אזרײבען צו ניט און רעדען
 ^לעמ^ל.אײז איבערגעקײם װכים עס װעלכ*♦

ײנען װעניגער נ#ך זאך דיזעלבע און  מיר ז
 איז מאנגעל דער אז אײנפאר^טאנען, אײך מים

#ן אוגזעד אין זיך פיד״לם איגטעליגעגץ  ױני
ײ מיר אנוןנדערער. אירגענד אין װי מעחר,  זי

ן נונקט :ען י  אויך מיינוגג. ;ןארקעחרטער א ן
ײנען ט מיר ז  אייער אז מײנונג, דער טון :י

 םינד־ די מאבען קען קורס פפרגעעלאגענער
 בילדונג ממזיכט.' דער אין ^גדערונג סטע
מןזל און קיןן קײנ ט רןײנעם אויןי װעם׳  ני

ט, ךוערען. פיויפגעצװאונצען ס י ו ^ ^  װען אי
by ערײאקסענע זועגען חאנדעלם-.זי.ך yw:yo.] 
ײ די• עז’«ו.יך װעלזןן ׳נור װילעז ז מ פ ע  ג

ך װי טיטלען, און װעגזןן  סעחר אגיסעל וי
ען סיר אוייסצובילדען. ײנ  זאגארימסופק, ז

 געײא־ איצם,;עט*ז ביז איז װאס דןןס, אויכ
 גע־ ג^ביאכ^־די ח^ט הינזיבם. דעי ׳אין ר^ן

 אנאנ־ דעם וועגען נ^ר רעזולמטזנן. וחנ«טע
בא־ םעהד {זיד װעללן טיר מען מאל,

ט קזןנלז ״ גיהצען דעם מי ס׳ ם פ • אןי
א. ;  ןנירקליך אי-ז כעס גאגצער אי«ער—א̂.

־ ;׳ 4 ו י ׳ .־־• גרזנדיז^ז.
 גאנץ עט cttfn איחר—.;.,■פעאד״פט•* כ.»
 פרײגה קייןן גימ זײנען םיר באמעלקם. דיכטיג

 אײז *ױ דענקזז׳ םיר רײך ; [yr**t ןון
 חאם איבערןעגעבען, ריכםיג ןאקט, קלײנקר

 אזרײלנדיגע;,79ייז1 םויזענדע פי׳ן ;ןוערט דזןם
 מענ־ םייסטע די אויף ה^בען װעלכע פיאזעז,

ר ;^סןןל, ניט< ןוירקונג לן״ן מעהר אזןן  ׳<ן̂ן
 געײען וײנצן םענ׳פען געםויגם. זנס4האם

 הא־ ?פױואוער, נאאיױער״ פאלגאיד, איגגעל,
 אזפמײ t$ טון חינר^סזמ גזנל^זם זיך «ײ בען

̂ם אכער קלן,װאי־ם׳  היינ־ מעהר נים געחם דן
 אוים־• ח?ם *גיטאצ^ע יע״־די םיג^־^ײטען.

 אויך אזוין ריידען ףעדנער א£ילו גע^ז«יעלט.
 װי •נים, םענ«ען:און װי *ײטען, הײנאיגע

 געחעז *זעלכע אקטי^רק^ דעק^םירענדזג
מאיק־אזײיער, גאמען אונטער׳ן

 גאר זיך מןבען םיר כײרסרןי._ןױן, ל.
 פעליעטןן, ד״ים פון :#ליידיגם ג^פיחלט נים
 נור דאר חאם ער סיר.* ז^לען װ^דום ,און

 א אויסגעדריקם אופן װיציגען ג^נץ א אויןי
 דאד םוז עס אסת. פון קערענדלל חיב^ןן

» אימער װען אז ןײן, אזוי ר פ ו  #רייז זיך ו
׳מונג7יאונגזערנ70ייז^א..;עװי •ןסעחגיע ־מים

ס אז  באםראבטען פיעלע iy ז«ל «יט1 דער םי
ט דעם ®ון ק דיונ ^ג .אונמערגעוד דלד «ון ץי

ל  ׳jrari• אגאגחד ^יז דאפ דבר׳ מ
jhw ןךי •#ד ieip געוזיס עס איו ב#ותגוסג
מן קײן גים פ *.Wf ^נ
• ?t. וױים גפך איז עס גראבםקי^-גײה 

 *ייםוגג די בדעה האבען םיר װאס ׳ד^ס נים
 עם םאנגעלחפפט. ?עתר נאך איז ןי זײן. זאל

 פון סיי פיעלעס, װירקליך איהר אין פעחלם
 און בבלל באװעגוגג ארבײטער גאגצער דער
 זו־ םיר בפרנג איגםערגדיאגעל דער פון סײ
 אויסצו־ ד^ס װי םיטלען, אוך װעגען בען

חיך וואס ז^כען, נאך זימעז oy פיהרעז.

 *ײ דאנקעז
 8 עס איז ניגםםענס

יײך. אינםערעסירם
 ,דזאואסםיס״ עגגלײיע די—נרינמפאן. י.

 נים קעגען םיר ח^נמז גלא^ ג*גץ זיד לײענם
 איבערזעצועען ןי »? געוויסענחא■^ זאגען
ר םים ליטערארי*?. גוםע, אמת זײנען  מ

 אײג״ תינזינם דער אין אויך װעט *בער גײם
בצסערונ^ אממיקזן א טרעםען

ארד דער עס שפארםםענם ר ד
ן ו ם אינט. דער פ ה-י װניאן. װא־רקערם נארםענט לי

םינקאװ. ם. *נ. פח

 די צװימען
װעאכע ציאנען

 רעזאאױ װיכטיגע פיעאע
געװא־ אנגענוםען זײנען

 פיז קאנװעטשאן אעצטער דער אויף רען
 אײ־ געווען איז איטנערנײיטאנאא אונזער

 אײנפידד די באצוועקם האט וועאכע נע,
 אין דעפארםמענט ספעציעאען א פון רונג
 זיך זאא עס װאו אפיס, נײשאנאא דעם

 פון רעקארד פוא^טענריגער א געפיגען
 די אויט כעםבער אינדיװידועאען יעדען

 אינ־ אונזער פון אאקאאס פאחטיעדעגע
טערנײשאנאא.

 האמיטע, עקזעקוטיװ דזשענעראא די .
 פאר־ די םיט אגפערטרויט איז װעאכע

 דורכםיהרען םון ארבײט אנטװארטאיכע
 פיעא קײן האט האגוועגשאךבא^איסע, די

 אײ־ אויף האט ׳און פאראארען גיט צײט
 איג־ מיטינגען עױשטע איהרע םון נעם

 ברױ סעק.־טרעדשורער, דעם סטרואירט
 אינ־ צו תןפארטמענט אזא באראף, דער

 האנדאונג דיןער דאנה א און סטאאירען,
 סעקרעטער דעם און קאמיטע דער םון
 װי — דעפארטמענט רעהארד דער איז
 — אבםײאונג םפעציעאע דיז* רופצן מיר
 םא* צװײ איבער עקזיסםעגץ אין שוין
 אויםגעטאן: םיעאעס ?זױן האט און גאט

 פה מעמבערס די אז כדאי, איז עס
 װאס װיסען זאאען איגםערגע^אנאא ךער
 דער םון אעגער6םאר^ די באװאויגען האט

 םאר־ און אאטע פאר א — רעזאאוציע
 םאר־ דיזעם — מיטנאידער אנמװארטאיכע

 די אײגענםאיך קען װאס איז ברײנגעז צו
 םפע־ אזא פון ערװארטען ארנאניזאציאן

דעפארטםענט. ציעאען
 װיכ־ דאס איז דאם און — עו-שטענס

 אינםערנײשאנאא די האט — טיגסםע
 אונטער־ קאנוועגשאז אעצטען דעם אױו*

 סאנײ אײנענעם אן בױען צו זיך גענוםען
 מעמבערס: קראנקע אונזערע פאר םארױם

 פאר האבען אאקאאם יארוןער גױ (אײניגע
 גרויסע א אנגעםיהרט יאהר 4 אעצטע די

 און צײעק זעאבען דעם פאר באוחןגונג
 פוכדאמענם דעם געאײגט םאקטייש האבעץ

 געהט אינטערנײשאנאא די װעאכען אויף
 װי צו אום אעסטיטױטאן). דיזע בויען

 בארעכטיגט )איז מעמבער וועאכער ס?ז
 פא־ ׳ניט ײעאכער איז יט6בענע זײן hצ

 באזונרע־ יעדען םון רעקארד א זיך מ^רט
 ׳אםת םיאײכט איז ןןס מעמבער. רען
 צושטעאצן געקענט ה^בען אאיו^אס די א|

 יפראהמײ ’ נויסיג, װעז חעןארדס א]עאכע
 װאו דאדט אז אבער, ?אגז)ז מענש^ן ש\
iy איז בענעםיםס ורעגען זיך האנדעאט 

דער אז גיזנעס כמןזר און ב^סער
 װא־ דאדט^פןן ג^םינען יך1 זאא ,מ^קארד‘

ווערען.. גע*(אהאס דארױ בענעפים דער ׳נקן
j ,אינטערנײ׳טאנאא די איז, צװײנמנם 

 אונ־ — מניאן ווארקערס גארמעגט אי)ידיס
גרעס־ םערט^ די — אינטערגידצ**גאא ז^ר

 דער• אפגעזעהן האבען. דארו* אדער האט
ט איז דאס וואס פון  באב־ א װי מעהר ני

 אױך מעטאדע דיזע גים רעכנונג, סקער
 מעםבעחשיפ. דער װעגען אויסקינפטע הײן

 מעגאיך זעהר איז צױשםאנד אזא אונמער
 וועאכע, אאקאיצען אדער אאקאא א פאר

 פארטרא״ זײן װיאען אורזאכען, צואיעב
 גרעםע־ א דורך קאנװענעאן א בײ טצן
 םיעא א הריגעז צו דעאעגאטען, צאהא רע

 צו די, װי פארטרעטעחטאפט, גרעסערע
 אאעס בארעכטיגט. זײנען זײ װעאכער

 באױז איז טאן דארף אאקאא דער װאס
 טויזענד (צעהנדאיג) פאר א קויפען

 ער־ איז ציעא זײן און מעהר סטעמפס
רײכט.

^כײ^פיעא, צום־ נעמען מיר װען אדער
 יאהר. אעצטען 1 אאקאא אין פאסירונג די

 געהאט ניט האט אפיס דזשענעראא דער
 די צו ײענדען צו זיך םעגאיכקײט די

ד דער אויס^ר — דירעקט מעמבערס ח  פ
 די ווער װיסענד^ג ניט — נאםיראיך ׳סע

 װאוינען זוי װאו און זײנען םעמבערס
 םון נעםען,{אגאר די דזאבענדיג גיט און
 עקזעתוטיװ װי אאקאא, םון אםיסערס די

 װ. ז. א. טראססים מעכיבערס, באארד
 םעמבערס, םאר נעררען מעגליך איז עס

 געװארעז אויסנע^לאסען׳ זײנען וועאכע
ד לאקאל םון  פארבחד באנעחן! םאר -

ען ױניאן, דער נענען כענס ס ^י צו  זיך אנ
 דער אין מעגאיך — לאקאיצ אגדער אן אן

 א דארט ^םיעאען און — ^טארם זעאבער
 איז עס קורצק, אין ראלע. וױכטיגמ

 םא־ וױכטיגע זעהר און גרויסע א געײען
 א געםעהאט האט עם וועאכער אין ^יז

 טײא־ זײנען דאס אט שרײפעא. װיכטיגע
 דעפארט־ דער װארום אורזאכען די װײז

 איז און־עס געװארק; גדשאפען איז מענט
 עטאבאירונג דער מיט דאס האםען, צו

 װעאעז׳ דעפארטפ^ננט‘רזמארד דעם םון
 וחד באזײםינם מוועריגקײטעז אאע דיזע
רעז.

 םואצן דעם יעצם שוין האבען םיר
 אינ־ דער םון פראצענם 90 םין רעקארד

ע מעםבער^}ים םערנײשאנאל ג ײני א  אא־ (
 באגרינ־ צויציעב ׳ניט נאך ה^בען קאלס
 זייערע ארײנגעשיקט אורזאכעז, דעםע

 םוצען דעם זאגען מיר ווען איסםעז).
 אדרעםען, נעםען, די סיר טײגען רעקארד,
 דאטום, אײנטריטס נוכמרען, לעדזשער

צאהאונגען. און עאטער. געשאעכט,
 קײן ניט עס איז -זאגענדיג, אמת דעם
 י<ד4א דיעזע קריגעז צו אױםנאבע אײכטע
 דערפאר סשוט לאתאלם, די םון קינםטע

 זאנאר ניט. אלײן עס ה^בעז ויי װאס
 ױניאן ״גאנצע״ די װאו יארק, איז דא
 איז צס ו\או םעלע אויך זיך געםינען #איז

 אינטארםיײ דיעזע הריגען צו אונםעגלױ
נעשאםען איז צושטאנד דיזער שאנס.

ײי ^דעיםאי געײארעז ארבײטעו־,אדנא־׳־^ איגמ^ו־ג^צלאנאלע, טע ^  האט לאקאל 1^
 אזעל־ או{.,.א£ס #אטערייואזאין ניזאציאן

.f a רא*•. די ארויס^םון לאגנ שױן.ג \י איז
 דאנק א ױניאינ^. ^י^עגערע די פון ז

 םיבער־ פיהו^ןרשאפט-או^ זםער.יגע אןהר
yoDiknj מ ױי עי ^  םאר אעצםע די• ז? איז ט

 :אין, נאציאנאלע.פיגור געװארען,א יאהר
 זעא״: ןױןא^ אדבייטעך אמעריקאגער חןר

 נעהם.םאריבער,;װע^עטןוענ^ םאג א טעז4
 רע־ דער ^ן םאקשטעהער א ניט זיך תןט

 rv זשוךגאלעז^ לױגחגריס, פיז גיערוננ,
 איגפאר־ םארשיעדמנמ נאך װ. א.;ז. ניאנס

 דער4םו|י סעמבערשיפ דער װעגעז מןישאן
 ' ׳זײער אי׳נטעיניישאנאל,

 אויך וױ סארדינסטעז טרײדס, שלעכט,
א זייעען עס' וױפיעל  יע̂־ אדמי דעם איז י

איז . לאנד• ־פיז טײא געם 1אועלכז; »יז:
 דזשצנעראצ ךער קען פעלע־ עהנליכע אח

ט <זײ\ לײדער אפיס  נעפען, אנטווארט.גי
 אםיס דזשענעראל דער וראס אלעס ׳װײל
 לא־ אנאנדער1 אן ארער דעם וועגען וױיס
 םיעל אזוי םיעל־און אזו- דאס איז קאל

 און גצווארעז, םארקויםם זײנעז סטעמפס
 צאהל געװיסע א אויױ ראס צדמײלענדיג

וױםיעל אונגצםעהר סען וױיס וואכען,
לאקאל ,באטרעםענדער דער םעמבערס. ryt *אר געיונס #וםאון *ו םון^

 באריכט קײן צושטעאעז בעדארפט נישט
 לאקאל, ^עדער מעמגערס. זײערע ,װעגען
 זיך םאר םלוכה א נרױס,,איז אדער ,קלײן

 דער צו סאראנמווארטליכחײם גזײן און
 לאזט און אן זיך פאנגט אינטערנןײשאנאל

העסיטא. פער סענם ^ לי םיט אויט זיך
 לאנע די אבער איז *אנדערש) נאגמ ■י ,

 לאקאל, באזונדערעץ יעדען םון יעצט.
 םונק־ עס װאו באארדס דזשאיגט די םיז;

 קרינט אועלפע^ןערפערשאםטען, זציאניחנן
 צוױי יעדע דעפארטמענמ רעקארד: חנר

 ארײננעהו־ נײע די םוז פאריכט א וואכצז;
 וועלכע םיז־די אײד ווי עסבעדס9מצנע*;

ךז«האבען  רעזיגנירט, ^טרענספמרירמ, ד
 דיקזע םימ צוזאממן ;אױמנעשיאםעז, »יז

 צוגעשייןט אויך םיר < וןריגעז ,גאריכמען
 אינדיוױ־ ימדען םון .צאפלונגען דױ$ ךי

 פאר־ װערט .:דיזעס • טועמבמר.; דועלע?
 א וואו ביכער ־םפעצוצלע אי^ צײכענמ

 הא־ מעסבמר יצדעז םון ימחאחר דעם חוץ
 םון רעפארדס באזמדעחן יאױך םיי מן

 אז אזא אדז סםעם%-ס די לאקאי/ יעדען
ט זוי קעגען םיד ײ סצ צ^  שולי די וױסעז ו
 אינםעד־ רער םיז םעםבער יצחמ םון דען

דער צו אוןו גײ^מאל

■

'A■lritriiiifiriir,'״'ji•

'־* ; '

4נעוואחנ ארײממוטצן לאהאל יצחנן
 יע־ םעמכערס װיםיעל »ח ארױםנעםאלעז

האט. לאקאל ךער
 נא־ םיר האבען ערשטען צום באלד
 ספעציע־ א ארויסנעשיהט װײזע טירליכער

 סעקרעטערע לאקאלע די צו ליסטע לע
 אויםגעםאדערמ זײנען זײ וועלכע אויף

 אר־ נעםען, די אויםצושרײבען געווארען
 און מעםבערס זײערע פון װ. ז. א. רעםען

 נאוועםבער טען1 דעם שולח^ זײערע
 אונ־ אין ליםטע דיזע קריגענדיג .1918

 א אויסנעמאכט מיר האבען אםיס זער
 יעדען םאר הארד לעדזשער נאזונדערע

 םארציײ װערם עס װעלכע אויף מעסבער
 מעכד די װעלכע צאהלונגען, די כענט
 שפע־ װאכען אײניגע מיט מאכען. בערס
 ארױםגעשיקט לאקאל יעדען צו 4אי טער

 צוזא־ ביכער סעט ױניפארם א נעװארען
ט מען  װאו אינסטראהשאנס געדרוקטע מי
 אזוי װי ארויםנעשריבען דײטליך איז עס
 און וועחגן געםיהרט דארפען ביכער די
 דעם צו רעםארטס די אויסצוגעםינען װי

 שטעדט די איז דעפארטםענט. רעוןארד
 באארדס דזשאינט עקזיסטירען עס װאו
 םון אטענדעט װערט ארבײט די און

 דיזע זײנען סעקרעטער, בארר דזשאינט
 צום דירעקט געװארען געשיקט ביכער

 האםען צו איז עס און באארד דזשאינט
 העל־ וועלען סעקרעטערע לאקאלע די אז

 אר־ זײז אין סעקרעטער ג. ד. דעם פען
בײט.

 װערען בעטאנט דא דארח םאקם דער
 די ניט איז אינטערנײשאנאל אונזער אז

 עס סיסטעם. אזא אײנצוםיהרען ערשטע
 גוםא % סיםטעם אונזער אז מעגליך אח
 צוזא־ װיסענשאםםליר מעהר זײן זאל

 זײנעז עדשטע די אבער מענגעשטעלם
 ןואר־ שוח און בוט ״די ניט. זיכער מיר

אן׳/ הערס  פרינ־ ״אינטערגײשאנאל ױני
/1י\גי סײקערם *סיגאר פרעסכמע״ מינג ן  נ

 פײפער־ און פײנטערס אוי ״בראדערהוד
 אינ- אנדערע םיעלע נאך און הענגערס״

 יאה־ פיעלע מיס האבען טערנײשאגאל,
 דע־ עהנליכע אײנגעםיהרט צוריק רען

 אפיסעס. הויפט זײערע אין םארטמענטס
 אײ־ שפעטער בעסער אבער, מען זאגט װי

קײנמאל. דער
 ארטיקעל צװײטען א אין װעלען מיר

 די אײנצעלהײטען מעהר מ׳יט באהאנדלען
 אויך װי דעפארטמענם, רעם םון ארבײט

אקטי־ ברײטערע א םאר םלענער אונזערע
װיטעט.

 יארס נװ % איםט און בראנזוױל
האספ״טאל. אװזר םארענדייגט

 דער אז צײט, די געקומען איז עגדליך
 אי־ שעהנסטער און נײעסטער גרעסטער,

 הא־ זאל װעלט דער םון קװארטאל דישער
 עולם דער האסםיטאל. אײגענעם זײן בען
 איז יארס נױ איםט און בראנזװיל פון

 דעם מאכען צו פארטיג ענטשלאסען איצט
v w דערײ און האספיטאל אוייםגעבויטען 
 די־ די פון פלענער די אלע שטיצען בער

סאםײטי. האספיטאל דער םון רעקטארען
 דעם םון ערםאלג םערקװירדיגער דער

 ׳צײגט דאלארדיגע פינן* די װעגען פלאן
 װעט םעהלט עס װאס געלד סומע די אז

ווערען. געשאםעז
 תלמוד אין מיטיגג, גרויסען דעם בײ

 האט יאנואר, טעז6 דעם בילרינג, תורה
 םארגע־ םײערסאז, םר. פרעזידענט, דער

 פינױ טעקס^םון םרײװיליגען א שלאנען
 פינוי די און מיטגליעד יעדען פאר דאלאר

 ארײנשטרא־ גענומען האבען דאלארדיגע
 זעלבסט־גע־ באגײםטערטע די םון מען

טעקסטע.
 און זיך אפרוםען װארימען דעם םון

 םריײ דעם םון פאפולאריטעט רער פון
 איםט און בראנזװיל אין טעקס װיליגען

 שטאר־ דעם ארוים מען זעהט יארק נױ
 דעם האבען צו םאלה םון װאונש ?ען

 אלע םאר אײנמאל פארטיג האספיטאל
מאל.

 ארויס־ שױן ווערען קאנטראסטען די
 בײם און מלאכות, בעלי די׳ צו געגעבען
 טען וועם םריהלינגס־שטראהל ערשטען

 צו פארטע ארבײם דער צו נעהמען זיך
 דעך פון ארבײט אינוועניגסטע די מאכען

 האספיטאל• ־שםאקיגער6 פראכטםאלער
 בעאםטע איז דירעהטארען די געבײדע,

 יארה נױ איסט און בראנזװיל דער פון
 אלע איצט םאכען סאםײעטי האסםיטאל

 קא־ די םארנרעסערען צו םארבארײטונגעז
 וואס םינױ־דאלארדיגע, די םון לעקשאז

 יאר־ נװ איסט און בראנזװילער יעדער
 האט חארץ וואדים םענשליך א םיט יןער
 םיגױ גיבען םאנכע געםעקםם. אלײז זיד

 אוים צאתלעז מאנבע ״םאל א םים דאלאר
T רופצן אלע אלע, אבער דאלארװײ?, t 

פאגר דאלאר טויזעגד פופציג דער אי

ס ױנ שנ א מו ױם כאד
ס חןן ױי ס ס

✓ ------------
סטרײק דזשענעראל לעצטען דעם אין

 אלטערײשאן און טײלארם לײדים די םון
 מאגאט אין ,80 לאקאל ױניאז שנײדער
 באװאוס־ דער םון שאפ דער איז אויגוסט,

 פירמע טײלאר לײדים יארקער נױ טער
 גע־ ארגאניזירט קאמפאני״, און ״היהסאן
 געםע״ איז סטריײן יענער װען װארען.

 םון ארבײטער די האבען געװארען, טעלט
 בײם באלד זיך האבען װעלכע םירמע, דער

 באקױ סטרײק, אין אנגעשלאסען אנםאנג
 כע־ שאפ. ױגיאן ״פרעםערענשעל״ א מען
 ניט גאר שאס דער איז סטרײק דעם םאר

 בא־ םירםע די שאפ. ױניאן קײן געווען
 םוםציג עטליכע און הונדערט שעםטיגט

ארבײםער.
 םירםע דער האט אויס, װײזט עס װי

 אר־ איז שאפ דער װאס געשמעקט גארניט
 האט שײנט, עס װי געװארען. גאגנזירט

 די צו זעהען געװאלט װידער םירמע די
 טאקע מײנען שאפ דער און ארבײטער

 זי לײט. ױניאן בלײבען צו אמת אן אויױ
 מא־ געװאלט ניט דאס הפנים, זיך, האט
 מא־ לעצטען האט זי און גלויבען, צו כען

 ארבײטער די געשטעלט אמאל װידער נאט
 יאנואר, טעז20 דעם פראבע. דער צו

 גרונד שום א אהן םירםע די האט ,1919
 ארבײטער 16 ארבײט דער םון אםגעזאגט

םטור. און
 א אײנגערופצן כאלד ױגיאן לי

 און היקסאן םירמע די און מיטינג שאפ
 - געװארען ערסלערט באלד איז קאםפאני

 גענוםען זיך האט םירםע די סטרײק. אין
 ױניאן, טײלארס לײדים דער מיט ראנגלען

 אין ארבײס איהר טאכען צו געזוכט און
שעםער. אנדערע

 שאפ א אויך האט םירמע זעלבע די
 בא־ נעװען זײנען עס װאו באסמאז, אין

 גע־ זי האט ארבײטער. 17 שעםטיגט
 און ארבײטער נאך צוזעצען דארט װאלמ
 יארקער נױ דער פון אביסעל כאטש מאכען

 א■־ אויך ױניאן. די אבער האט מלאכה.
דער און באסטאז אין שאפ דעם געסטאםט

 גע־ צושלאגען איז םירמע דער םון טרוים
װארען.

 א אויפמאכען פרובירט םירמע די האט
 מאנט־ שטעדטעל דער אין שאפ ױניאן

 געטרא־ האט ױניאן די אבער װערנאן.
איז און אהינצו אויך םען  גאר־ דערםון ס׳
 זיך האט םירםע די הורץ, געװארעזי ניט

 דאנערשטאג, לעצטען ביז געמאטערט אזוי
 װי־ געםוזט האט און םעברואר, טען6 דעם
ט סעטלען דער ײ אלע ױניאן. דער מי  א

 צו געװארען צוריקגענומעז זײנען בײטער
 נאך האט םירםע די און ארבײט דער

 װאם םיעלעס נאכגעבען געםוזט איצט
נאכגעגעבען% ניט זי האט בעםאר

 בלויז געװען דארט איז בעםאר דהײנו,
 איצט שאפ, ױגיאן ״פרעםערענשעל״ א

 און שאפ ױניאן םולער א זײז דארט וועט
 בא־ צו האבען װעט ױניאךםארטרעטער א

 םאר געםינען דאס װעט ער װצן זוכען
 ארבײ־ מאגכע האבען םריהער נויטיג.

 מאנכע און װן*ך םון געארבײט דארט טער
 גע־ אײנגעםירזרט איז איצט שטיק. םון

 מיני־ א מיט װאו־ארבײט בלויז װארען
װאך. א דאלאר 34 םון סהײל מום

 םאלשטענדיג איז םטרײק דער אלזא,
 דך מענען ארבײטער די און געװאונען

ט גראטולירען  דאס זיענ. גרויסען זײער מי
 םאר אי לעסאן, גוטער א זײן זיכער װעט

 לײדים אנדעיע נאר םאר אי ארבײטער,
 ארבײםער היקסאן׳ם םירמען. טײלאר
ן מעהר גאך האבען י  װאס איבערצײגט ז

 םאר׳ן אײניגקײמ םון מאכט די מײנט עס
 קען לעסאן זעלבער דער און ארבײטער,

םאך. דעם אין באסעס םאר גילטען אויך
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 ביל־ דער געגעבען האט דאס און װאהםט,
 לעצ־, די ארויסצוגעבען םוט קאםיטע דינג
ט׳ן זיך צואײלען און האנטראהטען מע  מי

ד»בית. חנוכת
צוױקעל, לואיס

באםװינייק, ב.
שיפלאקאןז, י. א. •

ט ע ארנ וואלף, ב
ר א דד גאםטער, ווי

פרעסמןאמימע.

<)
װיב־ איז ארבײט אונזער אז זאגען צו

 א איז עם וועניג. צו גצוחגן װאלט טיג
ר;אז פאיזט,  געװא־ אנערסקנט וײנען מי

 אוים״ םאר מוסטער א אלס אםיציעל רעז
 אר־ ארגאניזירטע םאר מלעהרוננסדארבײט

 אונז צו איז צוריס לאנג נישט בײטער.
 רעגיע־ דער םון םארשטעהער א געסומען

 צו אום ספעציעל װאשינגטאן, י םון רוגג
 עדױקײשאנאל די םון רעפארט א הריגען

 ער אינטערנײשאנאל. אונזער םון ארבײט
 דער םון סעקךעטערי אסיסטענט דער איז

 האט ער װעז און באארד, לײכאר װאר
ד' ער האט טוען מיר װאס געוזערט אלעס  מ
 אונטערזוכונ* אלע זײנע אין אז זאגט

 געסאכט יעצט ביז האט ער װאס גען
 םון םראגע;דער אין רעגיערונג, דער םאר

 איז עדױקײשאן און ױגיאנס ארבײמער
 אױסגעארבײ־ גוט אײנציגע די אונזערע

 גאר איז זי אז און בעסטע און טע
 ער אנדערע. מיט םארגלײכען צום ניט

 רעפארט זיין אז םארזיכערט, מיך האט
 אם װאס װעט װעלכער רעגיערוגג דער צו

 פארנעה־ װעט װערען געדרוקט שנעלסטען
 אונזער איבער פלאץ ביסעל היבש א מען

 ווע־ אםיס אין באהוםען מיר ארבײט.
 פראמינענטע םון אײנלארונגען כענטליך

 זײנען װעלכע אינסטיטושאנס און לײטע
 ערױקײשאגאל דער אין םאראינטערעסירט

 בריעוי, אויר באקומען מיר םראגע.
ארבײט. אונזער מיט אונז גראטולירענדיג

 םיױ ײיםענס די פון םארשטעהער א
 קלא־ אונזערע באזוכט האט ליג ניסיפאל

 די םארלאנג נאכהער האט זי און סען
 שילער. די אדרעסירען צו פרױױלעגיע

 האט זי װי נאכדעם אז געזאגט, האט זי
 בא־ און לעקטשורם עטליכע אױסגעהערט

 זי איז אונזערע, קלאסען עטליכע זוכט
ט ױגיאן אוגזער אז אינערצײנט  אזיז״ טו

 ^די םרן אמעריהאניזירונג די םאר מעהר
 אינסטיטוציא־ אנדערע אלע ײי םאסען

 םון נאמען איז אז און צוזאמען, נען
 םרויען אסעריקאנער ארגאניזירטע 13,000
 אר־ װירדיגע דיזער םאר אונז זי דאנקט

 די באסאנטםאכען װעט זי אז און בײט
 די לאנד. גאנצעז דעם איבער נייעס

 אױסגעהערט חאט זי װעלכע לעהטשורס
 דר. םון ?אא«ערײשאן״,״ געװען, זיינען

 און נעזונד איבער לעקטשור א װארבאס,
 לעק־ א און ליבער, ב. דר. םון ארבײטער,

 לײד־ הערי דר. םון סטרײקס איבער טשור
לער.

 םאר געםונען האט ״פארװערטס״ דער
 אין קאלוםס צוױי גאנצע געבען צו נויטיג

 דער־ זונטאג, לעצטען פון אויסגאבע זײן
 וױכטײ ארא װאס לעזער זײנע צעהלענדיג

 סעמבערס. די םאר טוען סיר ארבײט גע
 צײטשריםט א — טיטשער אמעריהאן דער

 ױניאן, טיטשערס די פרן ארויסגעגעבען
 צו אונז אום רעפארטער א געשיקט האט

 אוין זשורנאל. זײער אין באשרײבען
 די ױניאן, אםעריקאנישע גרויםע א האט

 ױניאן, טײםאגראםיקאל אינטערנײשאנאל
 מאנאכד זײער םון רעדאקטאר איהר דורך
 אן אוגז םון פארלאנגט זשורנאל, ליכען

 זאלען מעמבערם זײערע אום ארטיקעל,
 אויוי טאן צו װאס אונז םון לערנען סענען

געביט, זעלבען דעם
 אויםרעכעגען געקענט װאלטען מיר

 איבערצײגעז װעלכע םעלע שיער א אהן
 װיכטיגען א פארנעםט ארבײט אונזער אז

באװעגונג. ארבײטער דער אין פלאץ
 איײ אונזערע אז איז, נויטיגער אבער

 בא• מעהר נאך זיך זאלען מעמבערם נענע
ט נוצען  גע- אויטערגעװעהנליכער דער מי

 םאר פלאץ נאך האבען םיר לעגענהײט.
 האבען מיר סהולס, די אין קלאטען נײע

 טעטיג- םײ ארגאניזירען צו מעגליכקײטען
 אײגע• זײערע בײ לאקאלס די םיר ״יןײטעז

 האלס ספעציעלע אין אדער מיטינגעז, נע
נויטע. איז דאס אויב

ד האט קאסיטע עדױקײשאנאל די  בי
 אין ארבײט. די באשרענהט נישט יעצט

 װאנדער^דעם ברודער סיט געשפרעך א
 םיר ער האט האםיטע, דער פון טשערמאן

 סוירװיס׳׳, ״עססטענשאן ׳די אז געזאגט
 וועל־ לעקטשורם אידישע די הײםט דאס

 ױניאנם די בײ אראנזשירט ווערעז כע
 זיײ יעצט ביז גוט. זעהר זײנען גוםא,

 םיר רינג. דעם אין דא לאקאלס 8 נען
 און אנדערע םון הערען צו ערװארטען

ט זײ וזעלםעז צו בערײט זײנען  ראט ם'
 אויםער םון לאקאלם די אויר טאט. און
 םיעל, זעהר העלפען מיר חענען יארק נױ

 אונז. צו ווענדען נאר זיך זאלען זײ וחנן
 זא• לאהאלס די אז װיכםיג זעהר איז עם
 אדרע־ און נעמען די ארײנשיסען אונז לען
 סאמיטעס, עדױהײשאנאל זײערמ םון סען

ײ אויב  ניט, אויב און אזעלכע, האבען ז
 קא• אזעלכע שנעלסטען אם װי זײ זאלען

ט זץי וועלמן םיר און באשאפעז םימעס סי

 םארלירט םארביגדונג. אין שמעלען |וײ
 זקו ואםארס. דאס םזט צײט, קײ[

 םארלעזוגגעז, לעקטשורם, סאנצערטע[, אז
 ‘םארםרענע, וױסענשאפםליכע דעבאםען,

 אײערע םוז טײל א דין זאלען װ. ז. א.
מיםינגען, ביזנעס
 םון סעקרעטער א אונז שרײבס עס

 עטלומנ האבזע ״םיר :אזוי לאיואל׳ א
 ביזנעס אונזערע צו מעםבערס, טויזענד

 60 ביז 50 םון קומען םלעגען מיטינגען
 אראנ• האבעז מיר זײט יעצט, טעמבערס.

 םײ• די םיט צוזאמען לעקטשורס <זשירט
 מעם• מעהר און מעהר םיר האבען טינגם
 געווארצן איז האל די מאל. יעדען בערס

 וואס װעלעז םיר און אונז םאר קלײן צו
 אונ• פלאץ. גרעסערען א דינגען גיכער
 אנ״• ערנסטען אן נעהמען מעמבערס זערע
 גיט פליז ארגאניזאציאנען. די אין טײל
פראגראםען.״ אזעלכע מעהר אונז

לאחאלס״זיי• אנדערע םון רעםארטען
זין. זעלבען איז כמעט נען

 מאסצז אײן יעצט זיך שרײבען אויך
 אין הלאסעז ענגלישע די איך מעמבערס

 עס םילאדעלםיא. אין איז יארק נױ
 אונזערע םון הערען צו װינשענסװערט

תר איבער מײנונגען זײערע מעמבערס  די
 קריטיסען און פארשלעגע ך או ארבײט,

 לאסאלס אײערע וױלקאסען. זעהר זײנען
 איחד^ און הארדם רעדזשיסטרײשאן האבען
אײנשרײבען. נאך זיך קענט

 גמםאכט יעצט װערען פארזאםלונגען
 און לײברערים ?לײנע אינםטאלירען צו

 םאר• די פון רומם די אין ציםערען לעזע
 דאם אז האםען טיר און לאקאלס שיעדענע

 און וױכטיגסטע די פון אײנע זײן וועט
 זײנען װעלכע * זאכען אינטערעסאנטע

 דצר נעװארען. אראנזשירט איז עס װען
 שוץ האט ,48 לאהאל איטאליעגישער

רעם. װעגען שריטע נוםען
t ,נעקסם^ קוםט װער
םצ• א מיר גיבען םאנאט דעם

 פרא• געשלעכטס איבער לעהטשורס ריע
 און יארס נױ םון געגענדען אלע אין גען
 לעקי־ דיוע , סקולם. די אין ברוסלין, אין

םרויען. פיר נאר זײנען ״טשורס
אזעל• מיר וועלען מאנאט נעסםטען

םענצר. םאר האבען אויך לעקטשורס כע
לייבערטי, ס.

 ױניאן 31 ארגאגײזמר, עדױקײשאנאל
.1002 רום סחװער,

m

m  ;
w*p,

k

m

•Vi.
m

 ױניטי דעם פון פדאגראם
 ביל־ דױטען צענטער׳ס

סעואן דוננס
 דרעםמא־ און װײםט דער םון

.25 לאקאל יוניאן, כער

 לעזע־קרײז און דראםאטישער
(איבסעז)

 בעאלע־ראנםהע מאדאם
אװענד. 8.30 דאנערשטאנ, יערען

 לי־ פון אפשאצוגג און װערט די
טעראטור אאגיזי

דיםקוסיע) און (לעקציע
אײענד. 8.30 םרײמאג, יעדען

מענץ און גיימנאםטייק
רעטיננ, מ. לוסי

נאכםיטאג. 1.30 שבת,
 כאר ױניטי

פ  עליאט, ל. מי
נאכםיטאג. 1.30 שבת, 1ועדע

 האלפערן, דאװידאן*, לעהרער:
ס דאװידאװי —בוי

 מיסװאר, און דעס^... מאנטאג,
אװענד. 7.15

 אנםאננער םאר- ענגליש
קלאסען 4 העכער, און

 אין זיך נעםינט צענטער ױניטי דער
. םט. טע20 א. 314 ,40 ם. פ.

A. DELBON
שערס. שארםט און פיקםט

 עװענױ, טע6 484-90
נױיארר^ ־

םטרים. טע30 און מע29 ןוײישעז__

׳..•ע

m.

X9T

wm
-

2441 נרעםערםי טעלעפאן
 לענארד די

סטרי( טע23 איםט 42
^ •
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סםױק וױיסם און דרעם דעם אין פירםען
שע־ מסעטע^טע די פון פירםען נאך

 חןר כױט געסעטע^ם האבען וואס «ער,
 ,1919 םעברואר, טען5 דעם ביז ^ימיאן

:םאדערועען ױניאן אאע ןנןכגעבעגדיג
 סם. םע26 װ. 134 ל״באװימץ, און נר^סס
*נ *י  סם. שע28 א. 1 קא״ גארםעגט ל9נ

 סט. פזע32 װ. 39 בר*ס., סיספסאן
 םם. םע34 װ. 33 ק*., קאםםום אײבראםס
 סמ. םע32 וו. 6 קא., דיעס •נאאיםאר

tmp*o סס. מע26 «•. 11 ?*., דרעס 
 סם. raSl װ. p,.* 81 דרעס *ור^ו

 םם. םזן32 װ. 39 גןױדפן, .0
גודםאן, אי. און ם.

 סם. םעm 33 1 איגק., אולםאן, אי. ד״װיד
 סם. םע33 א. 16 דרעיאוס, קאסמום

m* סם. םע32 װ. 22 ?א., דדעס 
סם. סע30 װ. 29 ברא., און ליװיי ח. חוג*

 .o(T^2 א. ptjeoir, 44 ך.
 סט. טזנ33 װ. 18 ״*.p גארםענם •ײדיעל

ם?.33 װ. 30 ק*., גודסאן און *װארסצרעיך
 קאנטראקםארס דרעסס די םוז מעסבערס

 אסס׳ן: מאנוםעחםשורערס
 *.,P װייסם ארן דרעם וודמיריי**ו

סם. םע18 װ. 15
 סט. םע18 א. p,.* 110 קאסםום אלװין

 סם. םע16 ». 55 א., אנםםאן,
 סם. טע22 װ.4 40 *״p דרעס *ריד

 סט. םע22 ». 129 $״p ?אסםום ווסםאר
 עװ. ?עקסםע 020 ליי׳ייםח, און אגניס

 סעמבער), (נייער ?ראנענגאלד ױן אל»ערן
סם. טע23 איסם 32

 מעמבעו), (נייער’?*., ירעס *װ*ו
סם. טע14 איסם 116
 טע.u. 20 23 דרעם און סקוירט ;ין

 סט. םע25 װ. 152 דזאזארדז׳•, גלאוםאן,
 סמ. םע17 א. 13 ׳קא. דרעס מאדעל באנגער

 סם. םע22 װ. p,.* 56 דרעס גולװארד
 סט. םע13 װ. 8 דזאזײקאב, בעלסקי,

 סט. טע29 װ. 140 םייער, גרעסלאװ,
% סט. טע17 א. 17 *דרעס, בעלדז^אן

 סמ. םע19 װ. 20 עלד,8ר^זעג און גאלזאם
 עםט. ט20 װ. 15 ל., באום,
 סם. טע22 װ. p,.* 129 ?#סטום *י?אן

סט. םע13 װ. p,.* 8 דרעם ם. און ב.

 סט. םע15 װ. 00 קא״ דרעס ל און ב.
 סט. טע31 װ. 124 ג., און ג. בו?מאן,
 סם. טע10 א. 5 קא״ דרעס גאר?לעי
 סם» 9® 24 װ. a,. 13 באראקס,

 סם. טע19 װ. p,.* 10 דרעס בוירד
^ים םם. טעt$p,. 149 .» 24 קאסםום ^םן

 סט. םע24 װ. 108 ם., ?*הען,
 םם. םע15 וו. 80 ?*., דרעם םי.-אר.
 סגס םע20 װ. 120 ?ןן., און ,ס. נ»חעז
 סם. םע17 װ. 138 ?*, ר^סםום סי.-?.

 סט. טע16 ײ. 55 קא״ קאסםום ד׳ ט^יאוםיגג
 סם. טע23 װ. P,.* 240 כ^סםום סענם׳יורי

 סםג םע26 וו. 151 ״fp ברא^ כאי?יז
 סם. סע25 װ. p,̂. 159* כ$ססוס ^רנעל

 סט. טע19װ.< fp,. 16 דרעס ר^ספא^ליטאן
ם, ^חען,  סם. םע22 װ. 147 ^ררי
 עװ. ן9לע?םיגגם 205 ל., ^חען,

 סט. םע21 װ. 9P,. 19 גאון םי װים«9ד^ל
 סם. םע32 א. 14 אי., דײװיס,
 סם. םע21 וו. 19 ?אטץ, און דיװוים

 סט. םע22 וו. 129 ?א., דרעס לוקס דע
 סם. םע22 װ. p,.# 136 דרעס דזניזי

 סם. טע19 װ. 10 ׳װארםץr און ענדזאזעל
 סם. םע21 װ. p,.* 19 דרעס עװעדײט

 סט. טע19 װ. 151 דרעס עט^ר^ום
 סם. םע25 װ. 441 ?א., דרעס עליזאסעם

 סם. םע26 זו. 30 ליםס?י, און ענדזאדלל
 סם. םע17 װ. 12 װארסאו, און ע^יםײן
 סם. טע17 װ. p,.* 144 דרזןס עססאנעי
 סט. םע20 װ. 40 ?א., דרעס ®ײם^ום

 סט. טע35 װ. 9 קא., קאסםום א., *עועי,
 סם. םע22 װ. 140 װ., םא?ס *י«ער,
 סט. םע15 װ. 30 ?א., ד. און װ. נט9»עירמ

a. און J אסםום? fp,. ^  סע םע21 װ. 19 איג
 סם. םע17 װ. p,.* 130 דרעס •ילבערם

 םם. טע10 א. p,̂. 36 ד. און װ. לארעגס8
 סם. טע23 װ. 158 ל., ח. ׳ל»ם8
 סם. טע20 א. 43 ריבנער, און רידםאן8

לדמאן  סם. םע18 װ. 12 ג̂ן
םליעב,  סם. םע29 װ. 130 דו׳יאוע•, ג̂ו

pw 100 דרעס ״p *ון ג. ra .עוו 
 סם. סע19 וו. 10 דז^אזעף, ג^לדבערג,

 סם. םע244 װ. p,.* 142 דרעס ג^לד
 סט. םע20 װ. 136 «ולטאן, און גואססא

 סם. םע22 א. 42 ,1?$ננא און גריננערג
 סט. םעm 33 1 דז^ולױס, גאלדםאן,
לדבער̂ג  םמ. םע19 װ. 16 דז^ולױס, ̂ג

 בראדוו״. p,.$ 835 אי. לואי^ ג*לד#$ײז,
 סם. םע24 װ. p,.« 27 קאסםום נעינסבארא

 סם. םע24 װ. 18 חאראװיםץ, און גינזבורג
 סט. םע25 וו. 180 ע?סמעין, און גוןיד

עװ. p,.* 78 דדעס גינראלאר
 סט. םע19 װ. 10 דז«אזעף, ג^לדבערג,

j 9«. 24 אוןP jao j .סט. טע22 א 
̂̂ל  סם. םע19 װ. 139 אמײדער, און םײןîג

סם. םע27 ». 12 ׳.fp דרעס גודל^ר

םעמבער), (נײער און גאלומב
ספג םע25 וו. 164
 4םפ װאוסםער 9p.# 132 דרעס חעראלד

 ספג םע22 װ. tj$p 122 דרעס גרײד חאי
 סט. םע1ל װ. 133 דרעס n און 4ד

 סם. םע27 װ. 137 חאלאװײ, און חאנדזנלםען
סם. םע21 װ. p,.* 138 קאסםום חעלענא
 480 סע17 װ. p,̂. 20 װייסם ב. »ין
 480 םעp,.* 18 * 17 דרעס חילדא

 יעיא^ם׳ים ע .יע עי עי ^יאןן/41ר4פ4ע4
 םט. טע20 א. 45 ?ןן., דרעס *ירעז

 םם. טע17 א. 17 ק*., ojrn יוירדוינג
 סם. םע17 װ. p,̂. 13 דעס ל7אנ8איגם?נרגע׳

 סם. םעj 21« 27 ם., קרעםער,
 סס. סע20 װ. 143 װ,9סו>ב»ל אןן לעהםאן

480 םע34 װ. 155 לובארס?*
 סם. םע28 װ. 34 װיגיאני, און לעװין

 סס. םע19 װ. p,.* 16 דרעס װ, ם.
 סם. םע21 װ. 136 חאוז, ?אסםום ם*דערן

 סט. םע21 װ. 35 ל*נד, און ם^סקז^װיםץ
דערן  480 םע22 װ. 36 אינ^, קא., קאסטום ס̂ו
 םס. טע22 װ. 6 סיגעל, און םיללער

 סם. םע22 װ. 26 ח., סאססלעםינער,
 סס. ט29£ װ. 10 קא., דרעס סרעפערד

 עסם. ם24 װ. 35 אינ?., *.,p ר^סםום סעריז
 סס. םע20 א. 40 קא., גארםעגם ?װין

 480 םע27 װ. 111 ?א., דרעס ?װאליםי
 סם. םע17 װ. 18 כאן., דרעם ג. און ר.

 סם. םע18 װ. 120 פרידםאן, און רןןסס
 סם. םע15 װ. p,̂. 58 דרעס רעיאבלי?

 סם. מע28 וו. p,.* 141 דדעס ריױואל
 480 םע4 א. 6 ,4ו רי^

 עעװ. ®ינמט 230 דרעס ל. און ר.
?$ג, דרעס סוססעס

 סס. םע25 װ. 23 רובין, און סאנסיליסא
 סם. טע20 וו. 15 םארגאנסםעין, און «ערםאן

 םם. םע12 װ. 10 קא., און סםעיגבערג
 עסס. ם15 װ. 42 ב., א^סבער^

 iso מע19 ח. 139 םיללעד, און ^ולםאן
 480 סע22 װ. 120 ״9p דרעס יןי9«ל

 ײ.«9 דומ^נט 310 סאן, און םײן1̂ר9סילב
ברו?לין.

 סם. 9ז833 א. 31 ס., דז«. ן,99*
 יו.9 9רפ*9סי 79 4ם׳»#רלנ *אגלל,
 סס. 9020 װ. ip,. 143 דרעס י09ײאראי
 סם. 90^ װ. 107 םילאװ, און ר9רג9װ«יסב
סם. םע21 װ. 19 ין,9חאלבסם און ר9װאגנ

םם. סע22 װ. 20 ב., װאלדסאן,
 ׳קא. ?אסםום און 09ײ יד9ם לל9ײ

סס. סע16 װ. 13

, נ ר א נ ע נ נ י ן א א ם א ר
)9 זײט םון (שאוס

 אזױ ;מטימע דער אן םארגעסען גאנצען אין האב איך ;בעאט
אד/ געקאוננען. ױ האם באצויבערענד און ^מעהן  — ״דערנ
 אויפגעבױט זיך מיר ״װאאטען — שטימע, די םארטנעזעצט ד.אט

 דאך ביזט דו צעאט.9ג קאײן א ים, םיז ברעג ביים געצעאט א
 ברעגען װעם םײער *טטימע. די געזאגט האט םישער״ א

 מיט ?זיך מײנע באצירען וועסט דו איץ קאמיז אונזער אויף
 געענט־ ׳&םימע דער איך חאב דעם אויף — םיש״. פון עאםען
 אויף ארונטעראאזען זיך װעא איך !״אײנפאר^טאנען : םערט
 זאכען שעהנע זוכען דארם וועא און ים םון דעק באויען דעם
 א דיר פאר קריגען צו געאינגען מיר װעט אםשר דיר. םאר

געזאגט. האב —■ מעסערעא״, עעהן
:םארמנעועצם ײײטער איז געטאז יטמײכעא א האב איך
 דארף איך אז געענטפערם, דעם אױף האם ׳עטימע די —

 — ים. םון טיםעניש דער אין דארט, םײפ, א םון אפהיטען ?יך
 םיר אז *מעגאיך, :פארטנעזעצם האב איך נאר — !כא־כא
 ארױסטד ים*ד.אט דער װאס קעסטמא, א עפעס נעםעעץ חעאעז

 וועאען איהר םון און עםעגען זי װעאען מיר ברעג, אוים׳ן װארםען
ך  גרינגע כױט פאסען גאאדעמ קרױנען, אאטע םאן א ד
 א אויך אוז שנאאען און סצעפטערעז ׳שטיינער, רױכ״י און

שקע  אנגע־ שטיםע די האט װערטער די נאך דיר״. פאר ם^
 אין — אױםגקכאפם, זיך האב איך זינגען. צו םרײדיג מיבען

 - נאכטיגאא. דמר געזונגען האם מורםען
 אז געװארם, און אינגעבארג אריןי געטאן קוק א האב t» ״

n נים האט פוסקוא אײנציגער קײן נאר זאגען. עפעס זאא
 אויס- .האט םגים איהד פנים. איהר אויף נעםאן ןױכתד &ײ\

עהן קאפ. םים׳ן געטאן שאחעא א האט זי *סארגאױוערט. װי מז
 מימ און װאאד אין ב׳עזרנגען םויגעא א האם נאר-יראס —

יענעפ אן און שטימע יענער אז דערםאנם זיך איך האב אםאא
 נעזאגם. איך האב — ^זולום,

ר םארשםעה איך — | מ צו אײגס האם װאס ניט, א
Y om ,אינגעבארג♦ נעענםםמרם האם — צוױיטען

 םיפער גאך איז־<עוואחמ ברעממן די צוױ^זעץ הנימדש דער
 דאס ־ ? *וױימען םיט׳ן אײנם טאן צו דאס האם וװאס

tww צװײטעז? מיסין אײנם טאן צו גארני^ט
̂ןב איך ־־ , מ די ירק^חרען i*" געדאימם דאך ו מ ר  *ו

א; מ «יי און מיר או^ געטאז קוק א האם איתר ,

 וואס פאר זאגען, אײך דארזי איך אז אױסגעװיזען, זיך חאם מיר
 ארויסנע?ומען איז עס אז מעגאיך, צומםײכעאט. זיך האב איך

זייט. םײז םוץ אוסגעשיקט זעהר
 אויף םארגען. גרא̂ו םון שאאס צום צוגעקומעז זײנען מיר

 וואס אײבען, שסײנעתע געזעסעז זײנען םױער פון זײאען די
 געװען זיינעז אײבען די הערבען. צוױי אונטערהאאמען האבעז

מאך. םיט באדעקט
 א האב איך האנד. די דעראאנגט םיר האמ אינגעבארג

 מײן םארשטאנעץ גום זעהר האט זי איהר. אויןי נעםאן הוק
 חאב איך :געזאנט איז אױגען די אראפגעאאזען ד»אט זי באײן.
איזעדאם. הארי צו געגעבעז װארט םײן

 םײן — פאתויגם, זיך טיף םארנויגט. זיך האב איך
 כױך האט טרױער טיםער א נידעמעשאאגען. םיך האט >ומנאיס

ארומנענומען.
 רוהיטנר א מים איך האב — !גאיה אײך װינש איך —

הוט. מײן ארונטמרגענוםען און געזאגט שטיםע םיםער און
אװעה. בין איך
מ די וואאד, םון טיםעניש דעד אין אוועק כין אץ־ אנ  ג

T צײט t רעכסס געוזץ צו נעוואוסם ניט און אפגעשאאגען אאץ 
t — אינהס, אדער o זיך האב איך אײנם. אאץ נעוחנן איז 
 קעאם. םאר ציםערם מען ווען מעז אאכט אזוי צואאכט; שםיא

א נעאאכם, איך האב כא־כא־כא, ^ כ ־ א !כ
װאד■ גמװאאמ םיר זיך האט צײט זעאבעד דער אין אבער

T אוימױהעז און ערד דער אױז• םען t ^איהר. אוי
 װעג דעם אױםגעזוכט איך האב זיך, צו אביסעא קופממדיג

אהײנ^ זיך געאאזען אח
ען שטעחח די שפעם. געווען איז עס  ארױםגעשוואומען דינ

 םון םאיגעא אוים׳ן געזעסען איז וױיסעם dvbv הימעא. אוים׳ן
אמנעבארג. געיועז אח דאם ה*יז.- םײז

מיר. צו צוגעאאמן און אױםגעהויבעץ זיך האם ױ
אױסנעשרי^ז. זי האט — !ניק נײץ, —

 דער םאר מיך נענוםען צוגעגאננען, םיר צו זי איז שםיא
 באיפ ס׳ארא א, אױגען. םייגע אין געמאז pp א און האני

 און עדשטוינונג אײדזמשאפג^ מיט םוא ! געיוען דאס איז
םיר. צו צוגעדריקט׳זיך און געםאז מםײכעא » האם n. נאאנץ.

n א אין וזאני חנר מים ארומגענומע! זי האב ׳ p גע־
ן מ מ מ. די אין . , ז איי

 װ. ojm 49 ל. װ.
 \ סם. 9020 ײ. JB9 ,.*p יחןס יוארלד

 430 9*17 סס9יי 11 ל-י ר״9וױינ
j 9022 480 קאםסזם אי. אזן .if 44 ,.*P 

 סס. סע31 נו• 129 סעג. וז^יאן
W f* n 4 22&9 ק^ססוםt 40 ^fp .סס E

— פירםען געסקטעאטע אכדערע נאך
וואך. נעקםםע

סאלגפ׳ (פןןפועיונג1

ײ ד אין אונז נ אנ ל
)2 וײט םון (מאום

 אי־ •ריװאם־ימונטראל ®יז א*׳ט*סונג די
 ל*נד פון רײכםיםער נאטירלימ די נןר

 •uftnip װיכםינער * פאר זי באטראנם
 רענט םים איץ טענה׳ן, קעז זי רזפארם.
 הױפם־אוחא־ די םת אײנע אז םענה׳ן,

 חד אח םרידות אינזרליכע די םון כען
 םיט םעקםיקא tjnipi oirn װאלמיאנען

 ljnnr מהנדלינע פארםליטוט בלום
 *װײ רײםערייעז די נעווזנן איז נאכאנאנד

 אימר קאפיםאליסםעז אויםלענדי׳פע שען
 »ז און ;קוחנלעז אויל און םינןס איהרע

 רײסערייען דיעזע וועם וחןלכער נעזזלן, א
m* אײבינ י1אוי e w,( הענסטע די איז 

 רז־ העמחנ םיעל א רעםארם, םאראלע
 .nra'r םון ^■עאםתנ די װי פארם

* * * ■
װי־ איז אםקנדמענט םאםרײדזט דער

 םען װען םענאט. אין דורכנעפאלען דער
o חאט n מאנאט אין םארנעבראכם ביל 

 שםיםען *וױי געםעהלם האם אתטאבער
 ^•שםי־ m בײ דודמופיהרען. איהם
 בלייז נעםעהלם האט װאך דיעזע םונג
a שוי! ®ח יועם מעהר וואוט. אײז n 
a איז ביל n נים קאנגרעם איצםינען 

 װא־ ביז ווארטען וועט םען םארנ^נען.
i נען n נײער onu^p װעם Tt ע«מען 
i טמיען מען וועט דאן את n ’ii םזצ

a פאתוארםען *ו עהחן די n נילל 
 פאדםייען קאפיםאליםטישע בײדע קומט
 גקשטיםם איהם געגאן האבןן oy גלייך.

 1רע»בליקאנע םיעל אזוי פר^ופארציאנעל
 priMTipyon די .imwipyon וױ

ivuyi פון כױיםםזמם אם גאהומען זיינאן 
i 1אי סםייטם י1 n .הןומק זײ םאוםת 

 שטים־ םרויען נעבען צו נעהאט א1טו
Dan, 1וי¥לטע םרויען שײארצע י1 ווייל 

 םאכט. פאליטישע ינען1ק ורכדעם1
i םון ווײםע י1 ׳ד,«נים n ון■ םאוטה» 

ipp פאר םעהר זיך ip i אינטעלינענץ pa 
 ipiPD.־ip:pi י1 םון װי iP'nc־ip:pi י1
n 1זײנ? בילל ®ח נ?גנער 1תפוגליס»נא 

tpiwa נאוואוסמע די inpay’VP*n םת 
i n ,1זײע אמ לאדזשעס -די *ארטיי 

גלײםח.
 IPiiys אייד איי ל?צנמ י1 צוױשען

i n ש?ר  נױ םון 1םענאטא ^נלימ»ני
 םאו־ ip וואיװסוזאממז. םםיינ^ יארק

 צו פארדאםמ אי שםיסק 1יי1 םאר ינם1
o אי וועחק a i’ipa םאררא־ ווערזה. צו 

 ציא־pאn אזא זיץ םאו• איהם הוםט םצן
 פאו־ שענו־ליכע אזוינע האבצן פאו־ נער,

 קאםפלי־ א םתי. זײן ipjp( אורסײלצ
a פאז־ איוזם הומם םצנם n וואס מוטה 

ip האגו־■ זײן םים אתיםנצוױתז האם 
 די װאום?ז םמײם יאו־ק נמ אץ לונג•

pma.| מ זיץ מיט  ■אלײ נענען שטי
d׳'pe װאיח־ס־ האס םרויען 1םא רעכם 

a ממװיגען ײד נעג׳ה ווארםה n צן«ח 
 נױ ם.איז1וואוטע םחיען םיליאכ?! די םון
 סםײט. אײמנעם זיץ איז סטײט, ק1יא
op או יימו* ײי כםעם איז apn oip 

 dp האט ip •אליטיש. םוים?ן איהם
 זיך ip האט אך1 געוואוםכג נום גאמ

 נעשםיםם און «ײנ«י• יית נײ נעהאלםעז
 ייד1 איהם ה<»ט איב?רצײגוננ זײן וױ
 צװיש?[ מװױסענהאפםמקייט אזא ט.1םי

 o;pjp»a ■אליםישענס הא«יםאליסםיש?
זעלטצן. mpt ,mpt מן

oni»»p i n גים װאשינגםאן איז 
ם האלםאן םים א« זיד ז ו ז ד געג?ז ו ח  י

ט אוז װילםאן דדענט  תרכפיהרען םי
d jptipib אטא??ם י1 בילס. וױלם^נ׳ן 

 י1 םון מײםםענס [pop וױלםאז אייוי
מ ש מני לי נ מו . ח ^ א ם א נ  נ?ד זײ מ

ם םקלם  אין םום ip וזאם י«ד תיץ ני
 םא־ PBMMOpyon די מעז *nn פאתז.

 ח״־ןז ביל א דוחנםיהחח וױל יאריםעם
מp?pip כ*ר ד  ד?ר וױל וזילםאן אז הי

a די און דזרכמהז זאל כלל nובליpאנpר 
אתםער. t« נינ׳מ

 ivn די געהאם םיר ה*מן פאל אזא
a מים n 600 איב?ר ב*ווילינ«ן צז ביל 

p צו סולאז• נדליאן r o מײענםשי־ נייע 
ip די פען. a c p ^ a a n מד נעווען זייגען
a מק n צ בי

tsinpppip

ינטינג1■ אפ־שו־דיים
 םטריט, פוירל 447

יאר̂ר ניױ

. '״' •. ־ *j ־1 .י ,r * *,'*"’X* ׳ * _ • '־ ־’'* . ! ‘ .אויפםעדקזאם i fיי• . ־£.# ־ s'־ ’ • ji* 1 ■ t ’ . - * ’*■ **'
p אלינ אויר וױ *רחממן י1 אק אדחװזנגען אלא w rrm םעם־ ניחנ «ז

i צתעשיסס זאלען בערס n p n  a n  prum־w n־DjpDP םפעודעלע די אױף 
״ ־ אײך. צו *וגעשיהם ווערען ותלב? סליפס,

d' ip m p o  k joapuruy 1אבע איתר םחט אח־עם Papuy! ק  נעײע־ וי
מ אלנמז זענעם י ד י נויטינ איז אט1 *ו  *רבײס אוסזיסמא םארםייחט צו ס׳

ױ פאר מ ?אגםראל בעםעײח א ipayn צו כרי אויד און אװז פאר אוז אי י  1א
בערםאן, םייליננ־ליםט. אונז?ר לי ם. א ip עלי en w y o.

אוס ס סל ער ש עי װ פ אם 9 לאסאל פ אויפםערסז
 ארםגעםאדערט זײנען בדאנקם די «ז מעטבערס אלע

 קא• לאנדאן אין אבענד/ םױיטאנ לעקטשור צום קוטען צו
עװענױ. מע3 3875 םינא,

ר. ש ב. נ װי נ
tn^ װ?ט iew ?1איב

נ די נ דו ױנ אר א פון נ ײכ ײ ל ארס פ
 שטאטפינדען װעלען מיטיננען םעקשאן רענולע די

וטען.9 דעם םעברואר מיטװאך, קומענדען דעם
pdI נילזײננ, ?נם1פל«ו טאון: און1  .iyp ,.up pd2 .סט

»1 1ב״טע1א :האז־ל?ם םט. טע103 איםט 143 נילז־יננ, י

ט?.עוו?נױ.3 3876 קאםינא, לא^אן אנקםן1ב

1PD22 a שבו^ :בו־אנזוױל n לײם?אום, ל״ב#ור אנזוזיל1נ אין 1םעבחא
םט. ם?קםאן 229

ro ליימעם a n a : ,נעחפטאנ*! ipd20 o n 228 אין םעם־ואה up pd2.

,9 לאהאל באארד עקזעקוטיװ
מענעתשער. האלפערן, ד׳וש.

i איז טהעע tpoiya poopa דדײ י1 n וו?לט

 וױםאצק טהעע, קאלומביא
טהעע ליד וױיט טהעע,
יאר̂ר נױ םטױט, דיװיזשאן 185

 פון און קאהא. לילי ײהיימ י1 םון סװארח^־ם1הע די אויך
ש — קאפע םארםען אלע iPiP’ Djpiapi פת

 םום צוױיםעו/ » אין װאחנתג אײן פון םופש איחר ווען
:זאכען *רויי נענדע

ואס .o'op bdqb אין אדרןןס אײער ענדערס ערשםעג^
 אוגאתגמנרכראכע^ זדיסוננ די קריגען זאל■ איחר םאמןן זיכער

ר איז אדרעס נייעם אייער 18 ניט צװײםענם, ת  לאגןאל אי
ניאן.

 ®ון אדרעםעז קײנע מןחםען ניט חןו־וױילע װעיען טיר
. למקאל־יוגיאז• דער חרך ווערען npsyl םוז אלעם םעםבעת^
 ניט פאתעםמ לייםע, פרעםדע םים וואהגט איהר אױכ

װאוזנם. איחר ורעטעז סיט לייסע די פון נאםען דעם נעבען
 אױספילען אײך ®אר װעם לאקאל םון סעקרעםער אײער
פאלוענדע.

CHANCE OF ADDRESS
Nam• ...................................... ..... . . c lo  ........... .................
N«w Address.............................. S tr sst........................CHy
Old Address.............................. S tr ss t ........................City

L ocal.................. '..........Ledger..................................
State Paper Deeired..............................

ר װארם א װארם פ
װ. «.א. םאםס־סיטינגס סאנוו?נשאכם,

.opoanpa oum
א ננ?ז,1איבערז?צ א ם א א נ  סול־ ליס,3•

מ,1טינ D אפי n ia’«(• א־1מעז*נים 
װ. ז. א. ליידסם?נאגראפי3פא םיננ,

a י י vi ר
קא. רעפארמינג קאנװענשאן

32 Union Sq. New York, N. Y.
Stuyvesant 1963—5296—837 
a  8. Au. 12646 — 3-29-19

2186 ארםשאח־ טעל.
ן ע צ ט י ל ש ל א ה

< אלײם םארקם םם. 12
mpt בעקװעהכיע און שענע U’D’D

חױ^ װניאן סטריסםלי א
e שײפער, & םױרטעלםויב

יעהרליכער םיערטער
ן א ש פ ע & ע ן ר ו ל א ל א נ

די בײ נענעבען

וי װאידקערם עמבראידערי
י. װ. נ. ל. * 6 יאשאל

ת ד, שנ ענ ר אנ א רו כ ע ען,15 פ 9191 ם
כאסטןן אוו סטױט וטע68 קאסיט^ םקװער מעקינלי■ אין

• בראנק^ ראור,
בענד. חשאם קיעלגאטש מ. הענױ ביי־ מודק -

'060 װארדראוב און װאר־טעקם ארײנרעכענענדיג טיקעט^

ק, או ל ם ס ר ױ ק רס ד כ א ם
ע ם, שאפ אל שערליי ױיז ט םיסעס פ א ױוע און ס ס אהס ר ע םכ ע ײנען ט ם ז ער אד עפ ױפנ חן צו א ע  ז

אס ער ױ ד ם ײ ער פזן ארכ אלען שאפ איי ײו ו ל ײנצאהלען נ ײער א אר. 5 פון פעסם ז אל ד
 אין דא דינען םטעמפם די - ױניאן. דער םץ אפיםעם די אץ ביזי צו װערט עס אײדער איינצאהלען גלײך דאס זעהט

לײן. אץ שטעהן צו צײט םארלירען םארשפארען װעט איהר אפיםעם. אונזערע אלע י

ער װ ד א ם אונ ס ו װ אפי ם פ שאינ , דז ו ר א א ם40 נ ס ם, צםע אי טרי ײן יעצט װעם ם עי ^ ז עך  י

אג ם ם די זונ ר ע מנ ע עז מ ענ ען ס ם עו סו אכ ײערע מ ס ז ס פליינ ם א ען און ס הל א ס וייערע צ  ױו
ע ל ע א ױנ ע כ װ אפיסעם אי ער פ אן ד פון יוני ען על מנדען װ ט אג הו ס אנ ען זײן אן ם הר ו פון אפ  או

ױזז ם. אוזזר 9 כיז פ ו ענ ן אנ .

באאוד תשאעם דער פת נאמען אץ . ־
. , ל ר ע נ נ א * ל ר ע ט ע ר ה ע . . ס , מ ן א מ ג י ר ז ע ש ח ע ג ע מ . נ ע ש ח



רעפארםעד םםעף »t פון

 צײבאי די אוו גאספעל *די ^עחנן ו *
I ,ביײ1א חנר מיז בשורח וײ םואווםענם״ 
I די פון ״םעסעדזש״ דעם באוועגוגג, םער 
I זײ װאלט ער ארבײטער; ארגאניזירםע 
רא־ גרויסער דער וועגען דערצעהלם רארם ן

שםיעלען ױניאנס ארבײםער די װאס אע

r■

D m ד דאם איז םםרײק מאדנער א  מ
fjfH דרעסםאכעד און װײסם דער אט 

ק!  עס וױיא ״געװעך, זאג איך י
 געודען שױן װאלם ער װי זיך, ם)

םאראיבער. וומגאנצזןן
 -א ברעכט^וױס. עס רועז געוועהנליך, ״ :

 ותאכער* אירגעגר אין ססרײק ^ןרױסער
זי־ ניט מאל יןײן םען איז וויגדוסםויע,

תם עס צד וועאכער כעי  אין זיעגען. ו
 זיך פיהלט סםריײסר די פון רײהען ןױ
 נים-זײ א שווערקײם, נים־באשטימטע »

ם קיי ר אויס־ פאר׳ן םורא א זיעג, מים׳ן מ
סםרײק. דעם םון גאנג

 כױם געודען דאס איז אבער אזוי גים
 פרא־ דאס סםרײה. װײסםםאכער דעם

 באםעס די םון סםרײק דעם צו •וואצירען
 געווען איז אסס׳ן דרעס אוץ וױיסט דער םון

 און נאריש אזוי דום, אומנעלומפערם אזוי
ציים, דערזעאביגער אין םארברעכעריש

 גאײך געווען אי״עסען םאר איז עס דאס
 באסעס די דאס זעלבסטםארשמענדליך,

ץ ע ז ו  דאס םאראירען, םםריײז דעם ם
 גע״ דער אין !זײן נים גאר קאן אנדערש
 סםרײק דיעזער װעט ססרײקם םון שיכםע
 נארײשע א אאם ײערען פארשריבען ?י?ער

 וױיסם די םון פראװאקאציע *עכערליכע
ישאדען. אײגענעם זײער צו באסעם
ד זיך פיהלם שםיםונג דיעזע און מ  אי

 צװי- סםרײק, וחןגעז רעדם םען ווען ראל,
זײטי־ דעם צוױשען װי סםרײקער, די ^שען
 בא־ די מקן הערט איבעראל עולם. גען

׳שוין ראך איז טםרייח ״דער :סערהונג
םוח, א נאך זײ דרײעז װאס !געוואונען

? אסס׳ן דער םון בתים בעאי עםאיכע די
 דער גום וױ נאםיר^יו, ציממ, דאם
אבער, דעסםוועגען םון מםעהם. םםרײה

 אביםעא סםרײיןער די שאדען ניט וואאט ׳ |
 דעם ניט געמען זײ אויב ווארנעז,

 דער אםת, אײכם. צו אביסעא סוין סםרײק ^
m" געוואונענער, א פאזיםױו איז סםרײק 

 גאנצען אין נאך איז ער אאנג װי אבער
ד#שעפער די דארםען געםעםעאם, גים ח  ו
 דארםען סםרײקער די און געפיקעט, חנן

1 i' דעם, אויף צופיעא פאראאזעז ניט בכאא ויך 
 גערעכם. דורכאויס איז צד זײער וואס £

J זײן נאך סםרײקער די דארםעז ׳דערוױיאע 
 אאס םאיכם זײער טאן און װאך חןר אויןי ^

■יקעטס.
 סםרײק דער וױיא געגענםײא, אין .

גע• יואםפןי דער דארן• גום, אזוי שסעהט
 םון באסעס אײנגע^פארםע ביסעא די געז

 דער איז ווערעז שארפער נאך אסס׳ן ךער
י ע צ נ ^ ^ ^ געעגדיגט. זײן באאד װעט םטריײז ן
 י״עצסעז דעכיאנסםראציע פיקעם די

נ א ט נ א «  וױיםם־ די ארום םריה דער אין ₪|
עפער אז  אײנ־ אזוי ױנקם געװען איז ®^

m I ,פרע״ צוריק. װאך א םים רוי דרוססםוא 
rl’‘ מים אײן אין געווען איז ישאעזינגער זידענם 

םר. אםוירני, דיםםריקם אסיסטענם דעם
 באפס, געדונגענע די און םארקאװיכדש, ^

שעפער, די ארום האאםען באסעס די וואס
 גע־ פריהםארגען יענעם נעבעך האבעױזיך .

אפטראגען. ערגעץ םוזט
 אױך איז נאכםיםאג מאנטאג אעצםען

 אין םאסםיםינגען געײארען אפגעהאאםעז
זיך. געםינעז סטרײקער די װאו האאם, די
 געװארען אדרעסירט זײנען מיטינגען די

 ױניאן דער אין םיהרער און םוער די םיז
 אזוי פונקם געווען זײגעז םיםיגגען די און

 װי צוריק, װאך « םיט װי ענםוזיאסמייט,
באשריבעץ. גענויער דאן דאס האבען םיר

גע־ װאך די איז פיםישור באזונדער א
 זיײ סםרײקער די וואו האאם די אין װען
 זיך צוריקקעהרעז דאם םארזאםעאם, נעז
 וועםעס םםרײהער, די םון ארבײם דער ןװ

 געסעםעאם שוין האבען עם בחים בעאי
ר כדם אונזע־ אאע נאכגעבעגדיג ױניאן, רז

ײ שעפער אזעאכע און פאדערונגעז, רע  זי
 דעםאנ״ גאנצע פיעאע. גאר געווען גען

 םארגעקוםען זײנען אזעאכע םםראציעס
 די גאסען. די אוי\י און האאם די *יז

 צר זײנען סםרײקער און סםדײחערינם
ען ג אנ עג  אויכםענדע מים ארבײםען ^נ

 םאר באגײסםערונג םיעא םים •גים״ער,
ױניאן. וײער

 םאא דער געווען דאם איז באזינדערם
ם  שעפער, אסם׳ן די מח ארבייםקר רי סי

 אפמד זיך האבען עס בתים בעאײ וזחנמס
 אםם׳ן כמ^פעחםשירערם דער פון .ריסעז

 דיעזע יוניאן. דער םם געםעםעאם ווון
 באזונדער געםיחאם זיך האבען וורבײנסנר

 | ארבײם. דער צו צוריק געהעגדיג שםאאץ,
מז, א  I אינדע־ און שעפער אסס׳ן םון אוז
ם עג ד צוריק־ שױן זיך האבקז שעפער, מן

'7m

 15,000 ארום ארבײמ רער צו געהעהרם
ארבײטער.

* * *
 גאר אין באיק א כאפען איצם ̂*אבױר

 שאאכםפעאד, גרױםעז דעם פון װינהעא א
אריסגעפאכטען. ווערם סטריײן דער וואו

 דער זיך פארציחם עס אענגער ײאס
 אינטע־ םעהר אאץ סםרײק, װײסםםאכער

 פארשיערענע די אין ארױס ער רופט רעסע
געזעא״שאפם. יארהער נױ דער םיז שיכטען

םעג־ באהמזם שאעזינגער פרעזידענם
 פרױען־פאר־ פיקאע פון אײנ^אדונגען איך

 םיז אפ-או און ארדערס יזאובעז, אײנען,
 דעם וועגען רעדען אהיץ הוטען צו קירכען
 שםריים דעם פזן אייטוס די ווענען םכםוך,

 דרעם און וױיסש די און ױניאן די צײישען
mאסס׳ן. טאגופעיזם״טורערס

איםאלי״ אוו די,סאגם בײ
 אי־ גרויסער א דא אי< יארר, נױ אין

 אונםער׳ן ארבײמער־ארדען טאאשגישער
 אי־ פון זיהן איטאאי׳״, ארו ^סאנם נאכמן

 אעצםען האט ארדען דיעזער אח מאאיעז,
 ספע־ א אײנגערוםען נאכםימאג זונםאנ
 סאםײ רױוער האראעם אין מיםינג ציעאעז

 שאעזינ־ פרעזידענם אײנגמאאדעז און גא
 ווע־ םיםינג דעם אדרעסירען קוםען צו גער
 פרע־ ססרייק. דרעס איז װײסט דעם געז

 די אנגעגוםען חאם שאעזיגגער זידענם
 דעם אדרעסירם האם ער ;אײנאאדונג

 אויפ־ שײנע א זעהר באקוםען און םיםינג
נאםזס

 אדמןסירם אויך איז םיםינג יענער
 וױיס־ איטאאיענישען אונזער pc געװארען

 פו» און גיגפא, םאאװאדאר פרעזידענם
 דער פין ארגאנײזער איםאאיענישען דעם

 ,25 אאקאא ױניאן, דרעספאכער און וױיסם
אנםאניני. ברודער
 דער דאס געויען איז רעזואםאט דער

 צו באשאאסעז האם ארדען איםאאיעגישער
 מיט סםרײק וױיסםםאכער דעם שםיצען

 בא־ זאגאר איז עס םעגאיכרדיםעז. אאע
 פארםאיכםען זײ דאס געווארען, שאאסען

 כדי שעפער, די פיקעםען העאםעז צו זיך
 םאר־ צו באסעס די געאינגעז ניט זאא עס

 און םרױען אימאאיענישע םאנכע נארעז
 סםרײק םאר׳ן סקעבס. םאר זײ סאכען

סך. א גאר ווערט זיכער דאס איז

קלוב. סיםי וױםענם די
 הא- װאס פרויעןײואובען די צוױ״טען

 דעם מיט םאראינםערעסירמ זיך בען
 ״וױמענס דער אויך זיך געםינם סםרײק

 אר־ באײאוסםע א איז דאס קאוב\' סיםי
 ד״א־ זײ םרייען. רײכע פון גאניזאציאן

 דעם מים םאראינטערעסירט זיך בען
 םיעאע די סםרײקערינם, די םון שײןזאא

 זײ־ וואס םרויען און מײדאעך םויזענרער
סםרײק. אין נאך נען

 סײ ^וױמענס די םון מיםגאיעדער די
 אישױם די גענוי וױסען ײילעז קאוב״ םי
 װײ וױאען זײ קאמפף.• גרויסען דעם םון

 פאר פאראנםווארםאיר איז עס ווער סען,
 סםרײקערינס, די םון אײדעז םיעאע די

 םאראורזאכט סטרײה דעם האט עס ווער
 םארמיעדען געקאנט ניט האט ער אױב און

 פחג־ אײנגעאאדען האבעז זײ און ווערען,
 א זײ פאר האאםען צו שאעזינגער זידענם

האםעא.״ ^וואנדערביאט דעם אין רעדע
 ברודער אז זאגען צו איבריג איז עם

 אננענו־ אײנאאדוגג די האם שאעזינגער
 די אדרעםירען מעג דיעזע ורעם איז מען

 אריסםאהראטישען דעם םון םיםנאיעדער
 מאכען קאאהר זײ פאר וועם ער קאוב.

 און ױניאז דער םון שםעאונג גערעכםע די
 ?אוב דיזער דאס ערװארםען קאן מען

 און םאכט זייז אויסאיבען באאד וועט
 גערעבטען דעם העאםען צו אײנםאוס

סםרייה.

קירבע. א אין פארםראג א
 בא־ אויך האם שאעזינגער פרעזידעגם

 האאםען קוםען צו איינאאדונג אן הוםעז
 אמסםער־ אויף קירכע, א איז םארםראג א

סטריט. םע110 און עווענױ דאם
 ניט געקוםעז איז אײגאאדונג דיזע

 ^די םון הוםם דאס קירכע, אײן םון באויז
 םארבאנד א אסאסיאײשאן״, םשוירםש

 םיעאע אויםזיכם זײז וןרנםער האם וואם
 וועם שאעזינגער ברודער אויב און ?ירכען

 ער האם צײם, נויםינע זײ האבמן נור
 רעגע- א רוערען צו געאעגענהײם א איצם

 פון געהז האן ער *פריםשער." אער
ער־ דארט און םשוירםש, צו טשוירטש

 ברא־ ״די וועאט דער איז ברעננעז צו אום
 ברידעראיכ־ אםת׳ע די םען״, אװ דערהוד

 װעגען מענש, און םענש צװישען קײם
 רע־ קירכען די אין פריסםער די וועאכע

 אר־ די װעאכע פאר און פיעא אזוי דען
 גאנצער דער איבער ארבײטער גאניזירטע

 אוז פארװירקאיכען צו יןעמפםען ורעאם
 זײער אפיאו קאמפו* דעם פאר אפ געבען
!אזזבעז

 םארנאכט דאנערשטאג דעם אאזא,
 יענער אין *שאעזינגער פרעזידענם רערט

 איהם אז זײן, זיכער קאן םען קירכע.
 איבערציײ צו שווער אנקוםען ני״שם וועם

 ױ־ די גערעכט װי עואם, יענעם אױך גען
 אונגע־ װי און קאמפױ דעם אין איז גיאן

 װײסט פארםיהרםע די זײנען עס רעכט
םאגופעקטשורערס. דרעס או;

 אריבער זיך גיסם זעהם, איהר װי
 ער ברעגען. זײנע איבער סטרײק רער

 שיכטען פארשיעדענע די צו דערגרייכט
די װעהרענד און געזעאשאםס דער אין

 די באהיםעז מארטיחנדםום, זייער פאר
 אסא־ דער «ין םאנוםעקסשװ^רם װײסם

 זײ ?אאות. און םאראכטונג סיאײשאן
 דער אין שיכטען אאע םון םאוך א באקומען

 םון אויך איז אריםע די פון געזעאשאםט,
רײכע. די

װע־ נאך אאנג װי :זיך פרעגט עס און
 אויםהאאםען? קאנען באסעס די עס אע;
 עקזיס־ קאנען זײ וועאען נאך אאנג װי

 מד גאנצער דער געגעז געהענדיג טירען,
םײגונג? עםענטאיכער זעאשאפטאיכער

ײן: באויז סען ענטםער דער ט ז  ני
 אונ־ מוזעז באאד זיך וחןאען זײ !אאנג

ט זיך זײ וועאעז קוים און טערגעבען.  ני
 צוזא״ זײ וועאען אונטערגעבעז, באאד

 וחןט עם איז באאד באאד, !מענברעכען
 שאעזינגמר ברודער װאס ווערען םהוים

 םיז אנםאנג דעם בײ גאײן געזאנם האט
 םוזען װעאען באסעס ״די :סםרײק דעם

 אדער ױניאן, דער מים סעטאען אדער
 אנדער קײז איז ביזנעס״. םון ארויס
ניט. זײ האבען ברירה

 זײ װעאען איהר, דעניתט וואס, איז
? אויסקאײבעז זיך

 ניט איצט שױן איז דאס כ׳אעבען
םרעפען. צו שװער

ם ע םינ דנ םעס און ו אנ ם םערע 66 אין אינ
רואלינסקי. אםיפ פון

 מאנו־ דרעס און װײסט אײדיעס די
 אא־ איז װער זיך, פרעגען םעיזטשורערס

? 66 קאא
 •שויז פראגע די איז וױסעז, מײן אױם

 די םון אײנער אויף ארויפגעשװאוםען
 און דזשאבערס דער מים קאגפערענצעז

 און אםאסיאײשאן. קאנטראקםארס
 66 גומער רער טאקע ?יך געפיגם באסח,

 געשיכטע דער אין םאא עישטען צום
 װײסט אײדיס דער איז אנריםענטס םון
 קאנ־ נײער דער אינדוסטריע. דרעס און

 אגרײ :פאאגט װי זיך אײענם םראקם
 58 ,25 ,10 אאקאאס די צװישען מענט

י. װ. ג. א. א. דער פון 66 און
 מאא ערשטען צום װערט באס יעדער

 צו 2 פאראגראף אויט אויםגעפאדערט,
 גוטשטעהענדע נאל ניט באשעםםיגעז

 אפערײטארם, קאםערס, אאס םזןבערס
 קאײ דרײפערס, םינישערס, פרעבמרם,

 מיײ האא באטאז איז עהזאםינערס נערס,
ד די אויך זאנדערען חערס, י א ר נ מ  ע

ס ר ע ר  דרעסעס און וױיסט די םאר ע
 I א י נ ו י פון ווערען געכיאכט מוזען

. ס ר ע ר ע ד י א ר ב מ ע
 3,000 ביז אז וױיסען, םיעאע ניט

 באשעםטיגט זײנעז עםבראידערערס
 דרעס און װײסט דער םאר אױסשאיסאיך
 יארק; נױ שטאדט דער אין אינדוסטריע

 םאראן ס׳איז אז װײסען, וועניגער נאך
 א. 66 אאקאא נאמעז אונטער׳ן ױניאן א
ג נ. א.  דעם ארגאניזירט האט װעאכע י., ו

 גרעס־ מים׳ן אײן באנעז דער איז טרײד
 48 די אײנגעםיהרט און סוחסעס םען

 אװ סקײא מיניםום א און װאך שטונדען
װאך. א דאאאר 45 און 40 םון װײדזשעס

 םריהער באשטעהענד ,66 לאקאא דער
 האט עמבראידערערס באנעז םון באויו

 אויך דזשוריסדיקשאן געקראגען אעצטענם
 עמבראיד־ הענד איז סיגגער די איבער

 פארשטע־ דער געײארען איז איז ערערס,
פאך. דיזען פון ארבײםער אאע פון הער

װערען, געזאגט גאײך אבער זאא דא
 עםבראידערי די םון פראבאעמע די אז

־ אן הויפטזעכאיך איז ארבײםער ט י ו  א
ד י י ג ס נ י ט ק א ר ט נ א ־ ק א ר  ם

. ע מ ע צ  עםבראי־ הונדערטער אסת, ב
 װײסט אינסײד די אין ארבײטעז דערערס

 װערט ארבײט די — שעפער דרעס און
 קאנ־ אויטסײד צו ארויסגעגעבען אבער

 עםבראידערערס אונזערע םראקםארס.
 אפט גאנץ אאזא זײנען קאנטראקטארס

 אפיאו קאנטלאקםארס אעבדים, עבדים
יןאנטראקטארס. דרעס און װײסם די םאר

 אינטערעסען אונזערע װעאען אזוי װי
 צוקונםט, דער אין װערען באשיצט דארום

 פאראגראף ? אגרימענט נײעם דעם אױט
 זיך אײענם קאנטראהט נײעם פונ׳ם 16
פאאגם: וױ

 קײן װערעז עראויבט ניט זאא *עס
 קאנםראקטיגג סאב אדער קאנםראקטיננ

 דעם איז כאראקםער ס׳איז וחנאכען םון
 ארבײטס־ דער ארבײםסנעבער. םון שאפ

 צו באשעסטיגונג גיט ער אײדער נעבער,
 צושםע- זאא האנםראקםאר, אויטסײד אן

 צו קאנםראקטאר פון נאמען דעם אעז
 א האבען זאא ױניאז די כדי ױניאן, דער

 סטענ־ די אונםערזוכען צו מענאיכקײס
בא־ סאניםארע און זיכערקײם םון דארדס

 ארבײטם״ און שכירות די און דינגונגען
 קאנ״ די םיז שעםער די איז באדינגונגעז
 זאא ארבײטס־געבער דער טראקטארס.

ײ קאנםראיוטאר, ליײז באשעםטיגעז ניט  סי
 אונםער׳ן ארביים קאנםראקםאר דער דען

 האאט איז ױניאז דער םיט אגריםענט
 סםאנדארדס, און קאנריציאגעז די אויף

 ױגיאן דער בײ עםאבאירט זײגען װעאכע
 ארבײםס םיט׳ן קאנטראקט דעם אונטער

געבער."
 בײ געפאדערט 66 אאל«אא האט דאס

 באסטאן, איז קאנײענ^אז אעצםער דער
 געװארען געגעבען אויך אונז איז דאס און

 רע־ א דורך הײסט, דאס פאפיר, אויפ׳ן
 קאנװעג״ דער פון אנגענומען זאאו^אז

עאז•
 םירד מיר אז זאגעז, צו איבריג ס׳איז

 אויבענ־ דער װאס גאיקאיך, יעצם זיך אעז
 ווע• מקוים אין האאט װאונש דערכיאנטער

רעז•
 אין ארײנגעװארםען זיך האבען מיר
 םײקערס װײסט אײדים די פון קאמפױ

 אפםער־ און םײער גאנצען אוגזער מיט
 עכד אפגעסטאפט האבען מיר וױאיגלױיט.
 געאר־ חאבען וועאכע שעפער, בראידערי

 שעפער, װײסט סטרײקענדע םאר בײט
 נע־ זײערע געװינען העאםען צו זײ כדי

 גרויסער א אױף פאדערונגען. רעכטע
 מיטגאידערשאפט אונזער פון פארזאםאונג

vh ניט געװארעז באשאאסען אײנשטימיג 
 און ארבײט סקעב קיין אלבײטעז צו

 םטריײ די מיט סוף צום ביז שטעהז
קערס.

 צוױײ לױין קײנעם אונז בײ ס׳איז
ײ דרעס און װײסט די אז ניט, פעא  מי

 אאעס טאן זײט זײער םון וועאען קערס
 די אעזען העאםען צו אונז םענאיכעס

טרײד. אונזער אין פראבאעמען שװערע
 דאם שרעקט אוגז םון םיעאע כאטש

 פארא־ אויבענציטירטער דער אז הארץ,
 וואט גענונ, דעםיניטיװ ניט איז 16 גראל

 קאנטראק־ עמבראידערי די אנבאאאנגם
 ניט זײנעז אונז םון מאנכע און טארם,

 צד אונזער װאס דעם, מימ צופריעדען
 דזשא״ די םיט האנםערענצען די בײ איז

 אסאסיאײשאז קאנםראיןטארס און בערס
 םיר האבען םארטראטעז,.דאך געװען ניט

 אינטערנײשאנעא די אז צוטרויען םואען
 דער מיט פארהאנדאונגעז די בײ וועט

שאך ״אאםעכטיגער  ניט אונז אסאסיאײ
 אינטערע־ אונזערע און פארהוקען מעהר

 נעהעריג װי װערען באשיצט װעלעז סעז
איז.

 פארגאראל א איז ײאס איבריגמגס,
 אאגע־ אין אגרימענט אן אםיאו אדער
 אוגזער אץ װענדען זיד ס׳וועם מײז?

 דיזען פון פארשייםטען די אזוי װי כח,
 ?אנםראיןט אנדער איז עס וועאכעז אדער

 זאך אײן ווערען. םארטײטשם וועאען
 םאר־ די אז זיכער, סיר םאר אבער איז

 דער אין ױניאנס אאהאא אינםערעסירטמ
 םד וועאען אינדוסםריע דרעס און װײסם

 כדי קאונסיא דזשאינט א פארםירען זעז
 האנםרא״ צו ערםאאגרײך און הארמאניש

שעפער. די אירץן
מאא• צװײםען א חןם װעגעז נאר

, 4 > •■> >> n

 םיר װיצען. .םיר
 נערעכט זײן מוזען
 װזד *ו *וא־י, אםילו

 אמז זיך נלוםט ov םען
 אוגנערעכם״. זיין *ו

ד^ו או װילםאן. זו

אן אפיציעלער אל דער פון ארנ אנ ש ע ערנ ם ם לײריעם אינ ענ ם אר ם נ הןו ױ א ױניאן וו
" ^ ^ ^ ^ ^ l 3 a y ^ P e 5 r u a ^  ^1. 191^. 1919w₪₪₪₪m₪₪₪K₪₪₪₪mt₪₪₪₪₪M₪₪₪m₪₪₪₪Mmm ו«ר,טעגר n?P2i דעם טרייםאג,

 און פיקעטען פיקעםען,
!פיקעפען אםאל וױחןר

 דער פון פרעזידענט דער װאם ״פיקעטען׳/ פון טײטש דער איז װאם
 דערםיט, ער מײנט װאם ? װידערהאלען אײן אין האלט אינטערנײשאנאל

 לײדיעם ד> פון םטרײקער יעדען פון פליכט די איז עם אז זאגט, ער װען
 דרעס טשילדרענס די אדן טאכער ראפער און קיםאנא די פון םאכער, װײםט

? פיקעטען צו מײקער
קעםפ־ א םטרײקער, א זײן םוז םטרײקער יעדער אז דערםיט, םײנט ער

 ױין נור פײ־ראל, אויפ׳ן שטעהן פאפיר, אויפ׳ן נאטע^ אין בלױז ניט פער,
 םטרײ־ דער אז דערםיט, םײנט ער מאט. דער אין קעםפפער א םםרײקער, א

 פאר־ נור האלידעי, א אלם םטרײק, םון צײט די ניטייבאטראכמען טאר קער
 איהר פון זיץ, פון טאמענט הײלינען און ערנםםען העכםט דעם אלם קעהרט,
ניװעץ. אין געהן לאזען ניט סעקונדע אײנציגע קײן און לעבען,

 זײן צו נור גענעצען, צו ניט לײבט, זיך םאכען צו נים םײנם פיקעםעז
 װא־ ױינט איהר װען צײט, דער פון םינוט יעדע ך « י י ר ע ד ןנ י ו א

בעדיג.
דרע־ װעלכער שונא, א דא איז עם אז געדענקען, צו םײנט פיקעטען

 נור זאל געגנער דער װען טינוט, די אויז גארט װעלכער און ניט, םעלם
פאר זיכערה״ים טעהר מיט איהם כאפאלען צו אום פאר׳הלום׳ען אביםעל זיך
זיר•

 סטרייק דער װען אז םטרײקערין, און םטרי״קער םײנט, פיקעטעז
 םיט זאגען אלײן זיך קענען הארצען דײן אין זאלםטו װערען, געװאונען װעט

!געטאן חלק דײן דעם אץ האםם דו אויך אז שטאלץ,
 קאםפף דער װען אז םײנט, ׳אן געהט יקאםפך־ דער װען איצט, פיקעטען

 ארכײ- יעדער זאל פאלשטענדיג, זײן װעם זיעג דער און ענד, צו זיין װעט
 טוז דאריוש און זיעג, דער אנגעקומען איהם איז לײכט ניט אז װיםען, טער

 יױ זײן אז זעהען ער םוז דערפאר און םעםטהאלטען, םעהר דאם איהם ער
שטארקער. װאם װערען זאל ניאן

 דאם ״םיקעטען״. װארט דעם אין אײנגעשלאםען איז אלעס דאם אט
 :־א"ך צו צוצורופען םיעד ניט װערט ער װען פרעזידענט, אײער םײנט אלעם

!פיקעטען אטאל נאך און פיקעטען, פיקעטען,
 אי־ מאנטאג נעקסטען פון פיקעט־דעםאנםטראציע די םוז דערפאר און

 םין פיקעטען דאם זײן אויר םוז אזוי און פריהעריגע, אלע אלע, בערטרעפען
װאך. קוםענדער גאנצער דער

 א*הר קומט פיקעט־לײן דער אין מאנטאג נעקםטען אז געדענקט־זשע,
 איז אלעם אז געפינט, דױויזיעם, אײערע צעהלט םאכט, גאנצער אײער אין

 וױיטערען א־יער איהר פיהרט ענםשלאםענהײט טעהר דאם מיט און נאנץ,
!זיעג גלאררײכען ענדליכען, דעם פאר קאםפ,ש
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םטרײק־כװאליע גרױםע די
 דעם־נומער אין פאאץ אנדער אן אויף

 אעזער אונזערע װעאען ״גערעכטיגקײט״
 באריכטען גענויע געםינעץ אעזעריגס און

 װאס לןאמפר־דױויזיעס, אנדערע די װעגען
 קאםפוײ אונזער צג צוגעשטאנען זײנען

 װײםמ אײדיעס די מיט צוזאםען ארטעע.
 קי־ די סטרײלו אין זײנעןיאיצט מײקערם

טוי־ עטאיכע מײקערס, ראפער און
 דרעסמײקערס טשיאדרען די שטארה, זענד

 ױניאך ניט און אינדעפענדענט די פיז
יטעפער.

v רע־ פרישע גאר נאך זײנעז אאע די 
 ׳ניט צװײםעא קײן איז עם אבער קרוטען,

 זײער אין אויסצײכענען זיר װעאען זײ אז
 װעטעראנען. די װי ערגער, ניט קאטפח
 אער־ צו װעמען םון ױנגע די דאך האבען

 װע־ עס און א.טאג, נאך און נאך נעז!
^ אין ארויס אעז מ א  םון דױױזיעס די ק
 היב־ װידער װאירקערם, גודס װהײט די

טויזענד. עטאיכע *טע
 געטריבען װערען דיװיזיעס אאע די

 עס װעאכער םון סראםט, דערזעאבער פון
 גאנץ םיז ארבײטער געםריבען ײערעז

 גאנ־ םון ארבײטער ביאדיננ די אטעריקא,
 פוץ אאמןנס, םיז וועבצר די אאנד, צעז

 מאנ־ יבױט, פון ם1מײנע די פעטערסאז,
 הונ־ הונדערטעיאו; נאך םון און טאנא״
אר* די יך:או און שט^דם אנדערע דעיטע

 ענג־ פון וועאט, גאנצער דער פוך בײטער
 רײטשאאנד, פון םראנהרײך, פון ׳אאנד

ט? װאו פון און ני
 װאס קראפט, דאזיגע די עס איז װאס
 גאס אין שעפער די פון מענשען טרײבט
 ערװאכ־ ענדליך דער איז דאס ארויס?

 אע־ אזוי אענגער אז באװאוסטזײן, טער
 ביז געאעבט האבען ארבײטער די װי בען,

 לע־ אזא אײדער אז ניט, מען קען איצט,
 לעבען. ניט גאר בעסער שוין איז בען

 אר־ דער אז באװאוםטזײן, דער איז דאס
 איהם װאס חלה, דעם ניט קריגט בײםער

 גע־ צאהל הלײנע א װעהרענד אז ;קומט
 דאס און שעהנסטע דאס לעבען פון ניסט

 בא־ זיך ארבײטער, דער ׳ער םוז בעסטע,
 םאלען װאס ברעהלעך, די מיט נוגענען

טיש. מארס רײכען פון אראפ
מעהר. ניט ער װיל דאס און

 א דארום םארלאניט קארפענטער דער
 שכירות. טאג זײן אױו* רײז א דאלאר

 װי אנדערש ניט ער װיל 5.50 אנשטאט
 פע־ אין לארענס, אין װעבער די .6.50

 זעל־ דאס און זעלבע, דאס מײנען טערסאן
 פון קעםםפער אונזערע אייך מײנעז בע

 מיר גאט, בײ און, אינטערנעשאנאל. דער
 סעמפפען און קעמפםען קעמפםעז, װעלען

 אױס־ עס װעלען םיר ביז לאננ אזוי
םיהרען.

 באפעסאססץ דער פון באנקראט דער
)וױיםט־אעדוסטױע דױס דער פון

םארשפי־ ניט זאלען באסעס די בדי
 זײערע זיך פארדרעהען צו װאונש א רען

 אנ־ מאנכע םון קעפ די און קעפ אײגענע
 װערען פארשריבען דא זאל טו דערע,

 װאנד גאנצע א אז װײס, אויף שװארץ
 סטרײס דער שוין ה^ט םעסטוגנ זײער םון
 צושמע- איננאנצען װאכען םיער די םון

 םער־ א פארלארען האט אסס׳ן די טערט.
 און זאג מעמבערס. איהרע עון טעל

 איהר םון מעמבערס 66 גאנצע שרײב
 מארושעס, װי ,20 בלויז ניט און אסס׳ן,

 גע־ האט איהרער, קלוירק טשיעף דער
 ציײ דער דורך עולם דעם אפנארען װאלס

 נרויסע, די ווער״. וואוםענס ״דהי טוננ
 דרײ בלויז איצט *האט געבײדע פעסטע
 איז געבײדע םעסטע גרויסע, די װענד.
 װינד דער ורעלכער איז חורבה, א איצט

 די, םון גליעדער די נןריהרט און וױ^יעט
 אזוי, איהר, אין נאר זיך געםינען װאס

 זײ דארט. װאויל צו ניט זײ איז עס אז
 ריננ־ זײ זײטען, אלע אויױ זיר װארםען

 געננסטער, םיט חורבה זײער ארום לען
 םאר קעש, מזומנים, באצאהלען זײ װעםען

 דאס אויך אבער סטרײקערינס, די שלאגען
 גענג־ די קרעמעניש. מיט אן זײ קומט
 אבער געלד, דאס טאקע נעהםען סטער

 דעלױוערען. גיט זײ תענען גודס״ די״
 האט שלעזיננער װאס איז, אונגליק זײער

 לא־ קײן ניט דארף ער האנד, אין םען א
 זײ. פאר ״סאטשינאיען״ זאל װאס יער,

 דעם צײטונגען די אין ארײן שרײבט ער
 םראטעס־ ער גענגסטער, די װעגען אמת
 םון האנדלונג שלעכטער דער געגען טירט
 בא־ די — און פאליס, דער פון זייט דער
 זײער אין אפגענארט זיך געפינען סעס

 איז פיעסע גאנצע די הױפט־האפנונג.
 אױונינג ״די און סטרײקער, די מיט גאר

 געשרי־ האט שלעזינגער װעמען צו סאן׳/
 דאם עדיטאריעל, זאגט דעם, װעגען בען

 שלע־ מר. םאר גרונד א דא איז עס ״אויב
 סטרײהענדע די אז אנדייטונג, זינגער׳ס
 שלעכטער א םון געליטען האבען מײדלעך

 פאליס דער פון זײט דער םון באהאנדלונג
 זיי פון מײסטע די װײל דערפאר, נאר

 זעהר א דאס איז מײדלעך, רוםישע זײנעז
 דארף דאס אז ערנסט, אזוי זאך, ערנסטע

 דיסט־ פון אי װערען אונטערזוכט גרינדליך
 אויב גאװערנאר... פון אי אטארני, ריקט

 צו פרײנדליך באזאנדערס איז םאליס די
 םריװאט־ פון קערפערשאפט א אירגענד

 בויאנעס, געדונגענע םון און דעטעקטױוס
אויפהערען!״ גלייך דאס מוז

 העלפט עס הלעפען, ניט װעט עס ני-ין,
 פראסעקשאן, גאנצע די באסעס די ניט

 װײסען זײ און קויפעז. מוזען זײ װאס
 םיטלען. אגדעיע צו זיך זײ כאפען •עס,
 װאס םראװאקאטארט, אונטער קויפען זײ

 נא־ אי אונטער הענדביל א ארויס לאזען
 גע־ ניט און ניט־מגשטויגענער א פון מען

 װילען פיהרער די אז ״ליעג׳/ פלויגענער
 םא־ און ארבײטער, די פארראטען חלילה

 די באסעס די מיט קאמפראמיסען כען
 מחלוקות מאכען ׳צו קלאר: איז אבזיכט
 .אבער W העלםט ארבײטער. רי צװישען

 און געחאם האבען סםרײקער די ניט.
 ז!י|ערע ץו; צוטרוי םולסטען דעם האבען

 אץיץ* hbP פראװאקאציע ?ײן און םיהרער,
האבען. ניט שליטה קײן זײ

 גאר יוי׳י; פרובירען קונצען אזעלכע
 איעוזײדען װעלען דאס למיטל װי פיעלע,

 פוד. פוץןלי קאנטראאער דעם טעי, יאגאטאן
 װאס שלעזינגער, איז עס אז מארקעטס,

 ער װײל סעטלמענט, קײן צו ניט דערלאזט
 ער װײל םעטעאכיענט, הײן צו ניט לאזט

 מינדעםטע דאס אםלאזען ניט דוקא וױל
 יאנא־ דיםטשארדזש־פראנע. דער םון

 און נאר, קײן ניט אבער איז דעי טוזאן
ײעלכע םענשען, די אז פארשטעהט, ער

 גארנינן זײגען געשריבען, איהם צו האבען
ױניאן. דער פון םרײנד נוטע קײן

אזוי  באסעס די נעבעך זיך װארפען '
 *ז פיהלען, זײ װײל זײטען, אלע אויוי

 זיי װעט עס אבער באנקראט. זײנען זײ
 פאא״ א נאר װי העלםען, ניט זאך קײן

 װי אזױ אונטערגעבען־זיך, שטענדיגעס
 פרילי 66 זײערע געטאן שוין האבען .דאס

 ארבײםען עס װעמען בײ חברים, העריגע
 ױגיאךבאדינגועען םולסטע די אונטער

 זײנען װעלכע ׳די פון טױזענד 20 ארום
 אין ארויס יאנואר, טען•21 דעם דינסטאנ,
סטרײק.

רצײכױם8לט־ם8אינה■
״גערעכםיגקײם״ 6 נוטער

 » ײידער זאו ®יקעטעז ייקעטעז׳ 4 זײט
 סמרײקעווןך גרויסע די ייקעמען. מאל
 i'DDV ביןסעם דער ®ון באנקרו^ט דער ליע.
 רע• — אינדוסםריע װײםמ לײדים דער מון

דאקציע.
ײט ז .2 ז נ ו ײ/י  װיכטיגסמ^ (די ל&נד אין ב

: ראגאוי. הלל — װ*ד) ®יז פ^סירונגעז
ײט  ארבײמער• דער פון פראבלעמען .8 ז

עט ־ ־ ®ױי שולי ארט דז ל־ פאינטץ. סטו
ײט  אין אזפיק־ארבײט זפו איבלעז •4 .ז

 «אר זיעגםאן. מאריס — קלאוק־פרײד
r ' l ענטע — נילד) םענ״עז  סער• י

דאצקי.
ײט  ״קי־יעגס־חך אינטערגע^אנאל דער .5 ז

םינקעלשטײן. ל• — פאיצמענט
ײט  דער. אין יש;י:סי8ע און עקאנאמי .0 ז

אן קראוקםאכער  קאפלא״ םיליפ — ױני
טינג װיטש. ^ באאיד דזע^ינט *ון מי

לאנגער. ל•
ײט  מלחמון אין אימאליען אין פריי די .7 ז

 פונ׳פ בילדער לוריע. אסתר דר. — צײט
 ליבער־ עליאס — סטרײק. װײסטמאכער

לאעב. מ- — ק#רבױ טאן.
ײט  יזעלער־ ב. — (ראמאן) איגגעבארג .8 ז

 הי _ רעדאקםאי צום בײװעל א מאן.
• סקולטאן.

לןןקאל אן, קאטעיס יאמאן. ױני .9 ייט
• .10

יכעל. cב גאטיץ רעראקטאר׳ס ן ר .10 יט
בתים ײן זארען װער בעלי די ז .11 יט

א ליליפוט. — ? אײזענבאהנען די פון
פערעלמוטער. — עדינט) (ג גרוס

קעמי־ די ■רן ױרשים װירדיגע .12 יט
םיין א — 1909 אני קאהן. ם. פ פון פער

א — (פלעזעטאז) סייד! איסמ ^ריםע
װאהלינער.

:ײטעו אי; אינםעינאציאנאלע . 13 יט
פײגענבױם. מ. װ• - - װעלט.

יטסלןך איביי און דעמאביליזאציע .14 ; יט
קאלטשין. מ• — זיגקײט.

f

:ײעו דער (װעגען לאועל אײםי .15 יט
״—אעזיע.)3 אמעריקאנער דער אין ריכטונג

 רע• צװישען שמועסען קורצע גלאנץ. א•
ר לעזער. און דאקם̂ו

ט  מאבעו קיטאנא און הויז־דרעם די .10 זיי
אן  א — טםרײק. דזאיענעראל אין ױגי
 ביי זיך חערט װאס רעפארטער. סטעף

 יךץ^ו% _ ? 17 לאקאל מאבער ריפער די
♦־* העלער.

ײט אן, עקזאמיגערס ־די .17 ז  לאקאל ױני
שפיז. י. מ. — ■82  לאועל, אײמי א

*לום.
ט אדװערםײזמענטס. — 19 און 18 זיי
b' — בילדער אין םםרײק דער .20 זײט in 

 ײ ראםקין. ס. ®יז קארםונם םערעסאנםע
 ד אינדוסםריע, ײײםנודס דער אין לאגע

■fe י. רעפארטער. טטעןי א


