
רעפארםעד םםעף »t פון

 צײבאי די אוו גאספעל *די ^עחנן ו *
I ,ײ1א חנר מיז בשורח וײ םואווםענם״  בי
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 מד דאם איז םםרײק מאדנער א 
fjfH דרעסםאכעד און װײסם דער אט 

 עס וױיא ״געװעך, זאג איך יק!
 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,

 אין זיעגען. ותם עס צד וועאכער כעי
 זיך פיהלט סםריײסר די פון רײהען ןױ
 נים-זײ א שווערקײם, נים־באשטימטע »

אויס־ פאר׳ן םורא א זיעג, מים׳ן מרקיים
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
 אימד זיך פיהלם שםיםונג דיעזע און

 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
עי צ ^נ ^ ^ געעגדיגט. זײן באאד װעט םטריײז ן
 י״עצסעז דעכיאנסםראציע פיקעם די

נ א ט נ א «  וױיםם־ די ארום םריה דער אין ₪|
 אײנ־ אזוי ױנקם געװען איז ®^אזעפער

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

 זיײ שעפער אזעאכע און פאדערונגעז, רע
 דעםאנ״ גאנצע פיעאע. גאר געווען גען

 םארגעקוםען זײנען אזעאכע םםראציעס
 די גאסען. די אוי\י און האאם די *יז

 צר זײנען סםרײקער און סםדײחערינם
 אויכםענדע מים ארבײםען ^נעגאנגען

 םאר באגײסםערונג םיעא םים •גים״ער,
ױניאן. וײער

 םאא דער געווען דאם איז באזינדערם
 שעפער, אסם׳ן די מח ארבייםקר רי סים

 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,
 I אינדע־ און שעפער אסס׳ן םון אוזאמז,
צוריק־ שױן זיך האבקז שעפער, מןדעגם

'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

ם בײ אג ס איםאלי״ אוו די,
 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

 ניט זײן: באויז סען ענטםער דער
 אונ־ מוזעז באאד זיך וחןאען זײ !אאנג

 ניט זיך זײ וועאעז קוים און טערגעבען.
 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

66 אין אינםערעםאנםעס און ודנםינעם
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
 דעם ארגאניזירט האט װעאכע י., וג נ. א.

 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.

 סיײ קאנםראיוטאר, ליײז באשעםטיגעז ניט
 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
 מיײ דרעס און װײסט די אז ניט, פעא

 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

 ניט אונז אסאסיאײשאך ״אאםעכטיגער
 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

^ו ד או װילםאן. זו

ױניאן וואױהןום נארםענם לײריעם אינםערנעשאנאל דער פון ארנאן אפיציעלער
" ^ ^ ^ ^ ^ l3 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!
 םון דױױזיעס די קאמ^ אין ארויס אעז
 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

ניט? װאו פון און
 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

 באסעס די נעבעך זיך װארפען 'אזוי
 *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.

ה■ נ ם8אי ־ ט ם8ל ױ כ ײ צ ר
״גערעכםיגקײם״ 6 נוטער

 » ײידער זאו ®יקעטעז ייקעטעז׳ 4 זײט
 סמרײקעווןך גרויסע די ייקעמען. מאל
̂ט דער ליע.  i'DDV ביןסעם דער ®ון באנקרו
 רע• — אינדוסםריע װײםמ לײדים דער מון

דאקציע.
 װיכטיגסמ^ (די ל&נד אין בײ/יונז .2 זײט

: ראגאוי. הלל — װ*ד) ®יז פ^סירונגעז
 ארבײמער• דער פון פראבלעמען .8 זײט

ל־ פאינטץ. סטוארט דזשוליעט ־ ־ ®ױי
 אין אזפיק־ארבײט זפו איבלעז •4 .זײט

 «אר זיעגםאן. מאריס — קלאוק־פרײד
r ' l סער• יענטע — נילד) םענ״עז 

דאצקי.
 ״קי־יעגס־חך אינטערגע^אנאל דער .5 זײט

םינקעלשטײן. ל• — פאיצמענט
 דער. אין יש;י:סי8ע און עקאנאמי .0 זײט

 קאפלא״ םיליפ — ױניאן קראוקםאכער
^ באאיד דזע^ינט *ון מיטינג װיטש.

לאנגער. ל•
 מלחמון אין אימאליען אין פריי די .7 זײט

 פונ׳פ בילדער לוריע. אסתר דר. — צײט
 ליבער־ עליאס — סטרײק. װײסטמאכער

לאעב. מ- — ק#רבױ טאן.
 יזעלער־ ב. — (ראמאן) איגגעבארג .8 זײט

 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• — fזיגקײט.

:ײעו דער (װעגען לאועל אײםי .15 יט
״—אעזיע.)3 אמעריקאנער דער אין ריכטונג

 רע• צװישען שמועסען קורצע גלאנץ. א•
̂ר לעזער. און דאקםו

 מאבעו קיטאנא און הויז־דרעם די .10 זייט
 א — טםרײק. דזאיענעראל אין ױגיאן
 ביי זיך חערט װאס רעפארטער. סטעף

̂ו% _ ? 17 לאקאל מאבער ריפער די  יךץ
♦־* העלער.

 לאקאל ױניאן, עקזאמיגערס ־די .17 זײט
 לאועל, אײמי אשפיז. י. מ. — ■82

*לום.
אדװערםײזמענטס. — 19 און 18 זייט
ײט b' — בילדער אין םםרײק דער .20 ז in 

 ײ ראםקין. ס. ®יז קארםונם םערעסאנםע
 ד אינדוסםריע, ײײםנודס דער אין לאגע

■fe י. רעפארטער. טטעןי א



ביס״ וזאב*ן זײ און סטריי? דזשענעראא
 דעם ארבייםער די אױזי געוױרקט אמבוױיז
אױפצוגעבען. םטרייה

 מאא, דעם איז אבער דערבײ וױכםיג
 סטרייק אין זיינען ארבייטער די װאס

צױ אלע זײנען איז צוזאמעז אלע ארויס

 זאגאר װי< זי נױשען. ניט סדאמ צעי
 האל• זא* רזמירזגנ די *? חנריאזען, ניט
 זאא םיטואציאן, דער אויח אויג אן םען

 איז אט איז. אאנע ערנסם׳די וױ וױסען
;טעטינקײם. דיעזער פח בײשפיעא א  און ■אליםיסע װינםעסםע די

ם*ג• פון *ראגען עקאגאםי׳יע

Hew Yerh, N. דײ under the 
Acceptance tor maUtng *t special 

Section 1103 JUt of October 3, 1917, i
דעם געגצז געודען אן אנםאנג םון רעד

True translation filed with the Postm aster at New York City, on Feb. 
1918, as required by (he Act ot Congress, approved Oct. 6th, 1»*<, ( 
aa the ‘4Trading with the Enemy Act.”

 םון האםיטע א אז װאכען פאר א שוין
 אן םיהרם װאשינגטאן אין סענאטארען

 באאשעוױזם װעגען אונטערזוכונג אן
 די אמעריקא. איז און רוסלאנד איז

 גע־ אוגטערזוכונג די האט צײט ערשטע
 דער• אויםמערסזאםקײט, װײניג צויגען

 אי־ האבעז עדות גערופענע די װאס םאר
 האבען זיי םעשות. אאטע בערדערצעוזלט

 אין טערארי׳ ״רויטעז דעם נעשיאדעט
 ציײ היגע די װעלכען איבער רוסאאנד

 אננעשריבען םריהער שויז האבען טונגען
 ײי מעהר שױרעראיכיןײטען, בערנ. גאנצע

 דער אין געװען געמאארען זײגען װאס די
 אנדערהאא• די םון םאראויף איז פרעסע

 זיײ באאשעװיהעס די װאס יאהר, נען
 אוכימעג־ אײנפאך איז םאכט, אין נען
םארצושםעאען. זיך איך

 אונטערזוכונג דער בײ האט פאוצאונג
 די םון אײנער באכיבע. א געסאא$ט

 איז װעאכער מיסיאנער א גאח, א עדות,
 אז דערצעהאם האט רוסיאנד אין נעװען

 באאשעװיקעס׳ די םון םיהרער הויפם די
 אידעז, אפיקורסישע זיינען רוםאאנד אין

 רוםישער דער םאר האבען װעאכע אידען,
 איסט דער אויו* געװאהנט רעװאאוציאן

 זײ־ מיט האם ער יארק. נױ אין סײד
 דעם מאכען צו געמײנט אױסזאגונגעז נייע

 אײ־ סײד איסט דער םון אז אײנדרוק
 באאשע־ גאנצער דער שטאמט נענטאיך

 ויער םון איהם האבען אידען די אז
תם־ כײ; אדיבערגע^ימרט ײד

 אײכט דערפון מעג טען אז און ,
 אויערט גוםא אמעריקא אויף אז דרינגען,

 דער דורך געםאהר באאשעוױסטישע די
סײד. איסט

 און טאן דעם געגעבען האט גאח דער •
 איהם נאך געקוםען זײנען װאס ערות

ניגון. זעאבען צום צוגעבאמקעט
 הא־ קאמיטע דער אױף סענאטארען די

 די װעגען נעםרעגט זײ םון יעדען
 באאשע־ די צוױשען אידען סײד איסט

 אז געענטםערט, האבען זײ און וױקעס,
 איסט די אז אמת, זייגען רײד גאחיס

שםי־ אידען, אייקורסישע די אידעז,
 שרעק־ די צװישען םידעא ערשטע די

 באא״ דער אין עאעמענטען
באװעגוגג. אועװיסטישער

 אױםנעכאסט נאטיראיך איז נײעס די
 גע־ איז און סדעסע דער אין גאמארען

 טאג. םון סענסײשאן די געווארען מאכט
 םון און םאצי^איסטען די םון שונאים די

 זיך האבען אאגעכײין אין ראדיקאאיזם
 און געאעגענו^ײט דעד מיט באגוצט

 רענד די אטאקע דער אין ארײנגעשאעמט
 באװע^גנען. ראריקאאע די סקוהא,
 דרשות געהאאטען זונטאג האבען גאחים
 װעאכע אירען, ״אונגאויבעע״ די װעגען
 און< רעסטאראנעז ״כשר׳ה״ די אין זיצען

.באאשעװיזם. װענען ידען
 אז װערען, געזאגט אבער כיוז עס

צײ־ יארחער נױ די האבעז ריעא
 אנגענומעז זיך וועניגסטענס צום

 האבען זײ אידען. סײדער איסט די םאר
 סײד איסט די װאס דעם אויף אגנעוױזען

 םון צײט אין םאיכט איהר געטאן
 פראפארציאנעא געקױפט מאחםה,

 םײ־ אנדערע וױ באנדס איבערטי טעהר
 סאאדאטען מעהר נעשיקט אאנד, םון
הא־ זײ װײטער. זא און ארמעע דער

 זײנען אידען פאנכע אז צוגעגעבען, נען
 געאײהענט האבען זײ אבער

װעא־ אירגענד דא זיא עס דאס ,
 אנ־ זאא סײד איסט די אז געםאהר נע

אמעריקא. אין רעוו%וציאן א םאננען
♦ ♦ ♦

 איז פאסירונג דער איבער שטורם דער
 אונ־ די םאראיבער. גא^צען אין ניט

 אץ נאך געהט װאשינגמאז איז םערזוכוננ
 ניט נאר-אא״ז הערען סענאמארען די *«ון

 דער םון אידען די ארײנצדשאעפען אויף
 געאע־ א נאר לןריגען זײ װאו םײד איסט

נענחײט.
דיע־ פון רעזואםאםען די סון אײנער

 סײד איסם דער אויף באשואדיגוגג וער
 ארײנמטרא• איז רועלכער ביא, דער איז
tin אעדדציםאייםשור דעם אין נעװארען 
 םחנמד״ אאע פארבאםעז צו אאבאני אין

 סטײם. יאר? נױ איז צײטוננעז מאראכמע
 שפראכען םרעמדע געגען גןעםיײז דעד
 די אאנג. אן *ױן גצהט יארס נײ אין

 םיט נאד האט עדיוקײמאן אװ באארד
ײ אאע אינעמאםט צוריפ םאנאטען װ א

 די אין אעקטשורס איטאאיענישע און שע
 ניט אויך עראויבט זי סקוהאם. פאבאיק

 ענג־ דער אויסער אנדערע אין רעדעס קײן
 סיןוהאס. םאבאיק די אין שפראף אישער

 טרײען צו און װײט אזױ אבער געהן צו
 אנדערע אין צײטונגען פארבאטען צו

 געטראכט. ניט יןײגער האט שפראכעז,
 איםיגראנ־ די אז אבער, סעשױת דיעזע

 רעװא־ םיט םוא זײנען טעךקווארטאאען
 געגע־ האט באאשעװיקעס און אוציאנערען

 נעםען צו םוט דעם שאוױניסטעז די בעז
 זיך שווער אבער איז עס שריט. דעם

 װעט פארזוך דיעזער אז פארצושטעאען
 אעדזשײ דער זאגאר װען איינגעבעז. זיך

 װעט דורכםיהרעז, ביא דעם װעט סאייטשור
 צוריקװײזען. זיכער איהם גאװערנאר דער
 קאנטראאירט װערט אעדזשיסאײטשור דער
 ;רעפובאייואנער רעאקציאנערע די פון

 איסט דער םון אאײן איז גאװערנאר דער
 געשיכ־ שרעקאיכע די אז וױים איז סײד
 זײ װעגען דערצעהאט מען װעאכע םעס

 געפאויגען. גיט און געשםויגעז ניט זײנען
 גאנצע זײז ציהט ער אז אויך, װײס ער

 וועאכע יארק, נױ שטאדט דער םון סאכט
 איםיגראנטען. םון םײסטעגם באזעצט איז
 דער םיט רעכענען זיכער זיך װעט עד

 האט וועאכע שטאדיז דער פון טײנונג
ערװעהאט. אםט זײן צו איהם

 אין סענסײשאז גרויסע צוױיטע א
 אי; ״באצשן^ותם דעם פארביגדונג-פים

 אין םארגעסומעז טעג די איז אםערייןא״
 שעחנעם א אין װעסט. וױיטער דער

 אז דערוואוסט, זיך מען האט םריהםארגעז
 דער םון םיהחנז בעאםטע אימיגרײשאן די

 ״רעװאאוציאנערעך, םים מרײן א װעסט
 םון װערעז אויסגעאיםערט וועאען װעאכע

 אײט *די מען האט ארעסטירט אםעריקא.
 װעסט, דער אין שםעדם םארשיעדענע איז

 די סםרײרןס. םארגעקומען זײנען עס װאו
 בא• זיד האבעז בעאסםע אימיגרײשאז

 איפײ אן דאס געזעץ, דעם םיט נוצם
 פרעדיגט װעאכער ניט־סיםיזען, א גראנט,

 ארויסגעשיקט קען רעװאאוציאן, נעײאאט,
 םוץ סמך דעם אויף אאנד. םיז װערעז
 58 ארעסטירט זײ האבען געזעץ דיעזען

 םאר• זײ און םטרײק־םיהרער אגיטאטארס,
 קײן װערען. צו ארױסנעשיקם משםט

 אימיגראנ־ די האבעז תאורם אץ םארהער
 דעם גיט געזעץ דער געהאט. ניט טעז

 רעכט דאס דעפארטםענם איםיגרײשאן
 דער און םשפם׳ן, צו קײסעס דיעזע אאײן

 םאר־ אײטע 58 דיעזע האט דעפארטמענט
משםט.
 האט פארטיי סאציאאיסטישע די

 דיע״ נעגען פראםעסט א ארויםנעםו?אגען
 דעפארטםענט. דעם םון האנדאונג זער
 ווע״ געשריבען װערען שורות דיעזע װען
 צו אננעווענדעט מיטאעז פארשידענע רען

 צו בעאםםע אימיגריישאן די צוױננען
 איז אייטע 58 די סון קײסעס די ברענגעז
 אפע״ אן זײ װעגעז אפהאאטעז און קאורט

 אז י1אײ אױסזיכטען די נעם-םארהער.
 ניט זײנען םארזוך דיעזען איז ערםאאנ

גאענצענדע. קײז
מען, הערט קוועאען פארשיעדענע םון

 גאות צו םאר׳משסם׳ע 58 דיעזע מיט אז
 פרא• א בעאמטע אימיגרײ׳צאז די מאכעז

 ווע־ אײננעבען, זיר װעט זײ אױב בע.
 רעדט, םעז װײםער. פיעא געהן זײ אעז
 א םון איסטע א האבען בעאמטע די אז

 װעמעז ראדיקאאען, טויזענד אכט זיעבען,
 םון ארויסטרײבען ביסאעכײײז װיאען זײ

 איס־ דער אויוי אז רעדט, מען אמעריהא.
 אדער אנארכיסטען באױז ניט זײנען טע

 ױניאנס, אין סאבאםאזש םון פרעדיגער
 פע־ סאציאאיםטען, אאגעםײנע אויך נאר

 ניכדסיטיזעז, יעדער ראדיהאלעה סיגע
 נענען ארביים־ אדער פרעדיגט וועאכער

סיסםעם. קאפיטאאיסטישער דער
♦ * ♦

 איז אאנד איבער׳ז סטרײה״כװאאיע די
 דזשענעראא דער אםגעםאאען. אביסעא
 צוריהנערופעז איז סיאטעא אין סםרײ?

 זיײ ארכײכתר די װי נאכדעם געײאחנז
 דריײםיער א דדױסען אין טנשםאנעז גען

 הא• סטרײס דעם םון צוחמ דעם םעג.
ײ בען  די ערדײככ^ גיט נאםיראיך ו

 איז דורכ^אא דעם פאר אורזאכע אםת״ע
ײםי*װי סאאר. ניט נאך  רעפארמס די װ

יוניאן-פיזד די םרן זײגעז צײנען
i

 װאס צייט נאנצע די נעשטאנען זאמען
 צר #ננעהאאטעז. האם האט סטרײק דער
 *אע אויך זײ זײנען ארבייט דער *ו רית

«א»עז  האבמז זײ וױ גאכדעם צוזאםען, נ
 םםרײק דער טאן. צו דאס באמאצסען

 הבתים בעאי די צו געםאבט קל*ר האט
 פאר־ אין ארבייטער• די אז םיאטעא, אין

v םרײדם ׳שיערענע m\ צר םעםם מסעהן 
 *נ־ םאר׳ן אײנער קעםאפען סענעז זאםען,
 דדשענ^ראצ־ םיאטעלער דער דערען.
 פארזוך ער׳פטער דער נעײען איז םטרייס

 וױים סען װייט װי םארט. דיעזע; םון
 צו נעווען נרייט ארבייטער די זײנען

 נױ• נאר וועט עם װי אאננ אזוי םטר״קען
 צו צוריקנעגאננעז זײנען זיי זיין. טיג
 זייערע װאם דערםאר באויז ארבייט דער

 צו דאס באםעהאען זײ האבעז םיהרער
טאן.

 אויך זיך האבען םטרײקס װעבער די
 םון ראט דעם אויף געענדיגט טייצװײן

 כאט־ט פיהרער קאנסערװאטיװע מעהר רי
 נע־ בארייט יואאטעז אאייז ארב״טער די

 דער איז דאס םטרײהעז. צו װייטער װען
 ארביי־ די פעטערםיין. אין געװען פאא
 ׳פטונדינע144 א נעםאדערט האבען טער

 האבען בתים בעאי די װאן־. ארבײטס
 םראנע די איבערצונעבען א־־ננע־ול־גט

 בארד. צייבאר װאר דער פין ?אס־סע » צו
 וױאען ערשצעהרט זײ האכעז פאראויפע

 באױז םעקטארים:אםען די האאטעז זײ
 שטונדע האאכ א או; 8 װאך״ א טעג ',ם־נ,

 דער־ זיך האבען ארבייטער די טאנ. א
 אױוי כא׳פטאנען זיינעז זײ עכטזאנט. םוז

 םאנ א ׳פטונדען 8 םון םאדערוננ זייער
יונ־ די אבער טאנ. האלבען א ׳פנח און g >>> tiinna  ̂aimi■ > la listאננע־ כאדימדננ די חאכען סױחרער אז 

 סטרײ־ די םון מעהרסטע די און נומען
 צוריקגע־ זיך און געםאאגט האבען קערם

םעקטאריס. די אין העהרט
 געהט אבער שםעדט אנדמרע די אין

 אא־ אין ספעציעא אז, סטרײח דער נאך
 אר־ טויזענד 35 סטריײןען עס װאו רענס,

 48 *ז זײ פאדערעז דארטען בײטער.
 מען. האם איצטער ביז װאך. שטונדעע

 נעארכײט* פעהטאריס אארענסער די איז
 וױאיג זײנען באסעס די שטונדען. 54
 װייאען זײ םארקירצען. צו שטונדען די

 שניײ שטוגיעז די םיט צוזאםען אבער
 די װיאען דאס און וױידזשעס, די דען

 מאטא זײער עראויבען. ניט ארבײטער
 שטונדיגק 54 :הײםט דאס ,54—48 איז

װאך. שטונדיגער 48 אן פאר װײדזשעס
 יאהר דיעזען סטרײק אארענסער דער

 לארענ־ היסטארישען דעם אן דערמאנט
 די צוריק. יאהר זיעבעז מיט סטרײק סער

 אזױ פוגחט איצטער שטעהען ארבײטער
 גע־ זיי װאס דעם טרא״< דאן, װי אײניג
 נא־ פאדשיעדענע 15 ערך אן צו הערעז

 וױ אאע זיך פיהאען זײ ציאנאאיטעטען.
דער ברידער. װי קעמפפען און נרידער

זײ. פאראײגיגט קאאסעךבאװאוסטזײז
* * *

 האם װאשינגטאן איז קאנגרעס דער
 לע־ װעגען געטאן גארניט םאראויםיג נאך
 זא־ ארבײטסאאזיגקײט, םון םראגע די זען

 סאאדאטען. באפרייטע די ,צװישען גאר
 דעם װעגען לןאננרעס אין זײנען כיאם.•

 יןריעגס און ;געװארען ארײנגעטראגען
 אז םארזיכערם, האט בײקער סיניסםער

 די םאאען אאזען ניט וועט רעגירונג די
 פון אהײם צוריק קומען װאס םאאדאטעז

 דאס איז דעם בײ אבער ארמעע. דער
 זיך םארנעהמט קאנגרעס דער געבאיבען.
 די פאאיטיק. שפיעאען םים מײסטענס

 זױ איז ?זעז5#יי דארמעז רעפובאיקאנער
 Din קריטיסירען צו פרעםענזיעס כעז

 טרײען דעמאקראטען די פרעזידענט.
 זועגען ביאס דורכצושםופען שנעאער וואס

 אונ־ םארשיעדעגע םאר געאד באװיאיגען
 באאד אז וױיםען זײ װייא טערנעהםוגגען,

דארטען. םאכם םון ארויס די וועאען
 םח צאהא די װאהסט דערװײאע און

 םאר• די טאג. צו טאג םון ארבײטסאאזע
 אמאניזאציא־ קאאיטאאיםםישע שיעדענע

אויוי װירקצן צי כחות אאע אז ווענדעז נען

 װא״ די האם יאהרען מלזזםה די אין
 איבעד׳ן ארגאניזירט חמירונג שינגטאנער

 איי״ דעם פון בױראס עמםאאיםענט אאנד
 ״פון אויםגאבע די דעפארט£ענם. באר

 געפיגען צו נעװען איז ביוראס דיעזע
 דאמאאסט ארבײטסאאזע. םאר דזשאבס

 אז זעהן צו געװען דערפון pjnfe דער איז
 הא־ זאאען םאחסה־טרײדס װיכטממ די

םענשען. געטג כען
םאראי• איז מאחםה די אז איצטער

 םרא־ די געווארען אויםגעהויבען איז בער
 אױס״ וױיטער זאאען בױראס דיעזע צי נע

 די םון םיהרער די װעדען. געהאאטעז
 איצ־ זײנעז זײ אז ערקאעהרען, בױראס

 צױ פריהער, וױ װיכטיג אזוי פונקט טער
 ארבײטסאאזע. צאהא גרויסער ךער איעב

 נעװיסען א ביז םענשען דיזע לןענען זײ
 דזשאבס. קריגען אין זײן באהיאםיג גראד

 די אויף אויג אן חאאםען אזיך הענעז זײ
 רעגי־ דער אינםארמירען און םיטואציאן

 אאגע. פוזךער ערנסטקײט דער װעגען רונג
 קאנגרעס, םון ױניאנס דיעזע בעטען דארום

 געאט נויטיגע די באװיאיגען זײ זאא ער
 זײ־ סומען די עקספענסעס. זייערע םאר
קאײן. םארהעאטניסםעסיג נען

 די קעםפםעז פאראאנג דיזען געגען
 זײ ארגאניזאציאנען. קאםיטאאיסטישע

 רע״ דער אײנצושפארען כאומרשט זובען
 זײער איז אםת׳ן דער איז געאט. גירונג

 װיאען ערשטעגס, סיעאםאכער. א אבזיכט
 פיוד־, זיך זאצעז ארבײטער די אז טאקי זײ
 מורא איםער זאאען היאםאאז, מעהר אען

 ארבײםםאא״ פיז געפאהר דער םאר האבען
 די אז ניט זײ װיאען צװײטענס, זיגסײט.

 א קריגען זאא רעגירונג װאשיגגםאנער
באגרי^ דיכטיגע[

 געהם װאס צאהא די וועגען די״ארבײטער,
 מעגאיכסײמען די װעגען און איידיג ארום

 אורזא־ די םון אײנע ארבײט, קריגעז צו
איםער איז דא רעגירונג די װארום כען,

 רע־ ארבײטער אין הינטערשטעאיג געװען
 ניט האט זי װאס דאס טאקע איז םארם,

 אוםשטענדען, די םיטואציאן, די געװאוסט
 גע־ האבען ארבײטער די װעאכע אונטער

 זיך שרעהען קאפיטאאיסטען די אעבט.
 די אויף םאאען זאא איכט אז שטענדיג
 קא־ און ארבײט צו באצוג אין פאקטען
פיטאא.

♦ * * ־
 װאד די האט סײנס אװ בױרא די

 דער װעגען רעפארט איהר םארעםעגטאיכט
 אין אאגד דיזען אין אער\םטריע םינען

 פוגקט אײן יאהר.. אעצטען םון םאראויף
 אינטע־ אן זעהר איז רעפארט דעם אין

 פאראוי̂( אין אז אויטעט, ער רעסאנטער.
 קױאען.מיגעס די אין זײנען 1918 פון

 דיעזע ארבײטער. 2575 אומנעקומען
 װי װעניגער 233 מיט איז קרבנות צאהא

 פאר אורזאכע אאס .1917 יאהר דעם אין
 זאנט אומנאיקען, צאהא םאריןאענערטע די

 די צואיעב :פאאנענדע דאס רעפארט דער
 דעם אין סויאעז אוי«י נאכםראגע גרױםע

 אנש&רענ- נעמוזט מען האט ,1918 יאהר
 מיטאען אאע אננעמען און כחות אאע גען

 טינען; די םון מעהר װאס ארויסצוגראבען
 בעסער קאמפאנים די האבען דערםאר או^

 גוט זאלעז מינעס די אז גענעבעז, אכםונג
 מיט הײסט, דאס װערען. אונטערגעשפארט

 געקענט האם מען װײא װערטער, אנדערע
 יאהר, דעם קויאען םון געאט מעהר םאכען

 גע- צו אכטונג בעסער זיךגעאוינט האט
 ותנ־ דאדםען זײנען םינעס, די אויף כען

םארגעקומען. אומגאיקען ניגער
 אע־ מענשאיכע םאר אכטוננ אוים ניט

 פראפימען, םאר אכטוננ אויס נאר בענס,
 מ־י זײנעז 1918 ״איז או משעהן, עס איז

 םימןס די אין סרבנות וועניגער םאאען
.1917 איז וױ
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א צײנו. םרײע פין געברײר םי
r דער ׳אין n א דא איז םאחםה םון 
 װענען גאכצודענקען גע^ענענהײט קנאיע

 םון ברען אץ״ם פדידעז. םיז פראבאעכמז
 װענען צײט, םריימר פאר סאמסזי דעם

 ^נע־ דער אין געדעדט האבעז כױר װעאכער
איז אעצנמ ׳,רעכטינקײט ד\ א  םעגאיך ײ

 גע־ ניס נאך האבצן ארבײטער די דאם
 םרא־ דער אויםםערקזאםקײם נענוג שעניןט

 צו.«;רברויכען װי אויסצונומז. װי גע,
 טאן מיר זאאען װאס צײט. פרײע די

a מיט׳ז r t אום־ געװינען? טיר וואס 
 םים םראגע, א דאס איז גאײןאיכערוױיזע

 ״ערשטער דזןר םון העםםפער די וועאכער
 ניט. זיך םארנעהםעז טרענטשעס״ אײן
 אונ־ ײײא ״אוםנאיקאיכערוױיזע״ זאג איך
 אינטעאי- דער איז באשטעהם זיענ זער

 באויז ניט און ארגאניזאציאז דער םיז נענץ
 די װען איצטער, איז םריאישי. דעם איץ

 באלןוםען םריידס נאדעא די םון ארבײםער
 ״צײט םרײעד פון געוױנסען גרויסע נײע.

 זא־ אזױ ״ווי :פהאגע די אויפקוםען םח
י םארכרויכען?״ צײם דיעזע זײ לצז

 םיר ״אויך זאנעז אימיצען העי
 ציים םרײער כיסעא דער מיט I דעגה א

 שםונ־י סאר א נאך וועלען האב, איך װא*
 קיםערענדינ ניט זיך אוועחםאיהעז, דען

 ךײ וועאען אוועקםאיהען יע, דעם״. װעגען
 ניט. דאס טויג טאקע דעריבער - טאסע.

 אזוי האם איהר װאס טאקע דערםאר,
 םיט זײן צו זצויז איהר טוזט צײט, װעגיג

 אוג־ קא; םיאיאנער א עיןאנאסיש. דעם
 טאג, נאנצען דעם נדשעקס טערשרײבען

 אר־ דער די/ תגעןו לןכסטרא צי אי^צ
 , יעדען זײז אפהיטען אבער מוז בײטער
 א#־ ער םוז גוט אזזי נװגיןם ארן דאאאר.
 איז געאט צייט. שטונדע יעדע היטצן
 צייט וועהרענד אעבעז, צו מיםעא א באױו

!נוםא אעבען דאס איז
ארבײטס־ די באטראכט װערט אםט צו

 צײט םרייע די און אויםםו אן אאס צײם
 עס.9צ טוט ארבײט גאמישט. א אאס

 געדאנק דער גארניט. טוט צייט״ ״םיײע
 ״jn דארסען םיר פאאש. דורכאויס איז

 דער צו שטעאונג גאנצע אונזער װידירען
 װען דאס באנרײפצן, און ארבײטס־צײס

ט׳/ ״ארבײטען סיר  עסעס דאן מיר טועז ני
 מענש־ דער פאר און אאײן זיך םאר אויף

 אין שטונדען די דורך װעהרענד הײט,
 ראאע די באויז מיד שפילען םאבריס דער
 ארבײטס־שטונדען די ווען מאשין. א םון

 אאץ מען באקוטט םארלאענערט, ײעיען
 אעבען צום געאעגענהײט מעהר אוץ מעהר

צײט. םרײע די איז
 אױןי םאדערוננ ערשטע די איז אפרוה

 איז אמװעניגםטען צײט. םרײער אונזער
 װי מיידאעך. װאקסענדע די םאר דאס
 די םון אײנע באנםיעאד, מארגארעם םיס

 בא; טרײד־ױניאז םרויען דער םון פיהרער
 עס איז ערקאערט, עננאאנד, אין וועגונג

 שטונדען די םאיתירצען צו נויטיג זעהר
 ד*גם ביז מײדלער אאע פאר ארבײט םון

 א שטונדען 30 צו יאהר, 18 םרן צאטער
 א מיט צוזאמען נעהן זאא דאם און װאר,
 ער־ טעכנישער און םיזישער פאר פאאן

 און וױכטיג איז אםרוה וועהרענד ציהוננ.
 אזוי װי װיסען, צו גוט אבער איז נויטיג,

 און אן קונםט א איז רוהעז רוהען. צו
 אויױ ווערען געםאן ד»רו» וואס זיד, םאר

 אוםע־ זיצען צו אוםן. צײעקמעםיגצז א
 מאא װיםיעא רוה. ניט נאר םײנט טיג

 םון אהײם קומען סייר דאס עס פאסירט
 זיך ניבען םיר און אויסנעסאםערט שאפ

 אױס־ אזא ? אומגעגעסען אםיאו װארף א
 דער םון כאויז ניט קוםט נעמאטערמקײט

 הוםט דאס שאפ, אין ארביים שווערער
 װי ניט װײסען םיר װאס דמם, םון אוץ־

 הא• צײט. םרײע אונזער געברױכען צו
 םארבראכט זונטאג אעצטען דעם םיר בען

 םרישעד און זונשײן איז שפאצירענדינ
 דער־ אין געזעסען זײנען םיי אחנר אופט, *

 איבערמד )ױמער םארשטיגןםען אין הײם,
 קאײד? נייע א סארענדינען צו בױנען
 דארפען םיר דאס געדענסט, טיר האבצז

 8 װעניגסטענס מעדדלעת יעדעז שאאםעז
 נעשאאפען זײנען כױר אדער ? שטונדען

 אױם׳ז שםונדען, ויבען זעקם, א כאויז
 םיר האבען ? געזונט םין.אונזער חשבון

 קאיײ די וױ אווענםעז, אונמרע םארבראכט
 די פדעםענדיג ?אז, איך װאס חוה, נע

ײ װײסטאעך ײײסע  באאנהעז, זאאען ו
 באיס־ אאע^זאא הױז די פוצענדינ איז

 האארא, קאוגע די טומ עס װי אדצדי ט״צען,
מוגקע־ א םון קאיידער אויסיןאײבענדיג

 דאר«י מען װעאכע אעבען םאטעריאא, אען
 האט און ״ארוםפארען״ אזויפיעא נים זיד

 ? הויז די פוצזנן צו צײט די כאשרעגקם
 חוה׳ס וײנען צײט מאנאמען זעקס אין

 איזזרע וױ געײאחנן, באײד אווי באקען
 מעהרסטע זײ האם און װײסםאעך, וױיסע

 דאק־ םון אםיסעס אין פארכראכט צײט
 צוםיעא ווערט װאס מאשין, א טוירים.

 באזונדעד א האמנן דארף אמעשםחמגם,
 שטתדען שוחנדע אאנגע, אויספאסזנג.

 דארן* מען דאס מײנס, שאפ אין ארבײט
 אנשטרענ־ צוםיעא םון צוריקהאאטען זיך

שטוכ־ םרייע עטאיכע אונזערע דורך גוננ,
•in

 צו ניט כדינט רוהצז צי אבער, דאך
 צײ־ כאמש אונאיןטיװ, םאאשטענדינ זײן

 נאכאאזען גאנצען אין סען םוז טענײײז
 ךא־ דאחטוירים די װי קערפער. אונזער

 ניס ארם, אן אויף איגען צו אמאא, םצז
 םאא־ נעבען צו גאיעדער, די באוחנגצז צו

 אויך און קערפער □m רוה שםענדינע
 פאבחד טיעזי, אטעסען צו נײסט; דעם
 צעהן באויז אםיאו רעגואאר. ניט און אעך

 װיסענשאםטאיכען דעם אט םון םינוטצז
 וואינדער־ א איז כוטעס, פיעא טוט רוהצן
דערפרישמנ. בארע

 איז באשעםטיניננ די אזםצובײטען
 גאנצעץ אין װי אפרוח, אזא פונהם אמאא

 באזונדערס, ארכײטען. צו אויסהערעז
 זיצענ־ א כײ באשעםטינט איז כעז ווען

 נאדעא די שטײנער, א װי ארבײט, דיגער
 גע״ קנאפע האט באוט דאס װען טרײדס,

 דורכ׳ן צירקואירען צו ריכםיג אעגענהײט
 •גצוזאמע ײײצז ?ציצײס די אין
 איבוגג קעי־פעראיכע איז געשרומפען,

 שפא״ אויסנעהז דאס נױטיג. זעהר זעחר,
 אונזער םיז מיםנאיעדער די װאס צירע;,
 צוגעגעבען זײ האם ארגאניזירען, ױניאן

 אזוי פונסט שטימוננ, גוטע א געזדנט,
 םאר פרײנדאיכקײם. םון נעםיהא א וױ גוט

 גרױ קאגעז ״האר־פעיר״ םוז׳ם געאט דאם
 אוחמאאזען זיד שאפ םח ארבײםער פען
רנ די איבער אדער ״פעאיםייד״ אין  םון מ

 װאונדערבארע םיעאע איז ״דזשוירזי׳׳,
 אונ־ אן איז אױםאמאביא אן ערטער.
o זאך. איבערינע נדציגע, n מעדשען׳ס 

 םאר־ צו כדטעא בעסמר םיעא א זײנען פיס
 םון נעניסען צו און געזונט דאס בעסערען

נאטור. דער
אײע־ םון צװאנציג א צוזאסען נעהסט

 נעוזטם חברים, שאפ אדער פרײנד, רע
 א צו ערמלן נצהט צוב^ס^ן, א^ער מיט

 װהיטמאן, װאאט דארט אעזט און בארג
 קעמפ- א ארום .איעדער אײערע זיננט און

 און נעזונט צו װעג דעי איז דאס םײער.
גאײןזעאיגיןיים.

 א ענטװיקעאט זיך האט ענגלאנד אין
 סאציאאיס־ דער םון טייא קרעפטינע גאנץ

 באקאנט דא איז וואס באווענוננ, טישער
 ברודער־ חאאריאן ״די נאמען אונטער׳ן
 דעם אויף פונחט זיר פיהרט װאס שאםט״,
 ארן גענאסענשאםטאיכקײט — :שטײגער

 װען אוםט. פרײער דער אין םארברענגען
 אנגעשריבען האט באאטשםארד ראבערט

 ענגי־ ״םערי םאמםאעט םאםואערען זײן
 ער האם ענגאאנד), םרײאייכע (דאס אאנד״

 אנציײ אאנד, גאנצע דאם אויםגערודערט
 און געםײנשאםטאיכקײט װאס גענדיג

 אד־ די םאר אױםטאן האן קאםעראדשאםט
 צײ־ װעכענטאיכער זײז ארום בײטער.

 אסםגעי־ זיר האבען קאאריאן״ ״די טונג
 אנהענ־ ױנגע םיט גרופען גאנצע קאיבען

 זזאבען װעאכע םרויעז, און מענער גער,
 ״טרעפד און קאובס בײםיסעא םארםירט

 זײ האבען אוםן דעם אױ\י סאובס׳/ פינג
 גײסםי־ און איבוננ קערםעראיכע באלןומען

 אזו האבעז זײ װעאכעס צושטרײאונג, גע
 בא־ זײ האבעז דאם און געדארםט, נויטיג
 ברײ םון אידעאא םיט׳ז צוזאםען קוםען

 אינסטיםױ אזעאכע אויב דעראיכסייש.
 אדער אאנדאז אין םלאץ א האבעז ציעס

 דארף כמהר װיםיעא היינט מאנםשעסטער,
 דער אין יארה, נױ אין דא האמןן זײ מען

 ענגאענ־ די אײננשאםט? געםעהראיכער
 אינ־ םד א אפ שאצען םאלס א אאס דער

 בא• םרײער פון װערטה דעם טעאיגענטער
 די וױ אופט םרישער דער אין װעגונג

 צױ איםער האאטעז וןעאמג אמעריהאנער,
 אינדוסמריעאזגן צום נאז דעם נעשפארט

 ארבײט םון רעאיגיאן די םױזאשמייז.
 ווערקצײג ניצאיכער גאנ״ו א געװעז איז
 קאפײ אםעריקאנער דעם םון העגט די אין

 דאס באחױפטעט, װערט עם טאאיםם.
 ביזנעס״,״ םארהײאיגט אםעריקאנער דער

איז עס און רעאמיאנען. אנדערע װי

ם^  איז גוט״ ״מאכען צו אידעע די דאם א
 נאוי־ עטישען םון׳ם צענםער דער געוחגן

 אעבען אין מאטא די אאגד. דעם אין בען
 ארבײט!״ ארבײם, ארבײט,״ געװען איז

 *עםישענםי״ װענע; טזמס־ביבער אונזערע
 אע־ שװארצען אין אײננעבוגדען וועחנז

 באעטמר, די אויף גאאד־שניט א מיט דער
 נאיקאיכערװײזע בײבעא. די װי פונקט
 נע• נימ זיך אדבייטער די האבעז אבער
 דיעזע פון פארםיהרען אינגאנצען אאזען

 גענען איז װאס ארבײם, םון .רעאיג׳יאן
 זײער האבעז זײ ;אינטערעסען זײערע

 אע־ םון רעאיגיאן א תגאיגיאז, אײגענע
 דער און אדבײט. םון באויז ניט בען,

 פ:־ײען פואען, א פאר באזיס װיכטיגסטעד
 א געזונט, א־ז אעבען נענוםרײכען און

תערפער. פון צושטאנד געזונטער
 קוביט נעזונט קערפעראיבעץ נאכ׳ן

 פון האפגונג די געזונט. גײסטיגע ראס
 םרויען די אין באװעגונג, ארבײםער דער

 שטײגענדער דעי אויף בארוט באװעגוגג,
 כייטגאיעדער. זײערע פון אינטעאיגענץ

 םארשםאנד פון ענטװיקאונג דער םיט
 םאראאנג דער אײנצעאנעם דעם בײ קוםט
 צופרידענעם און גאיקאיכען מעהר א פאר

 אײגע״ רעס םון ענטוױסאונג די אעבען.
ך/ נעם אי  םאר־ צו זיך םעהיגקײט די ״

 אורטײאס־קראםט, אײגענע אן ׳שאםעז
 אעקטשורס, הערען תרך באויז ניט סומט

 אנ־ װאס דעם מיט זיך אנזאפען דורכ׳ן
 איז איוטױױטעט אײגענע זאגען. דערע
װאקסען. צום װיכטיג גאנץ

 װאוקס שנעאען דעם םיז בעאבאכטער
 nw עמי^שע זײ צוױשען ץגמצאיגעגאי פון

 אנ־ און באכיערקם אמשא, האבען, בײטער
 און דארװין פון װערק די דאס געװיזען,

 “פיאא עננאישע גרויסע (צװײ ספענסער
 ביב־ קאײנע די אין זיך געפינען זאםען)

 הײסען. ארבייםער םיעאע פון איאטעהעז
 די אויב באשטיכמין, צו שװער איז עס

 אנטײא צאײכען א ו^ורם נעהסעז םרױען
 די םיט ארבײט אױםקאעדונגס דער אין

 נזאנען זײ אז עס, שײנט אםאא מענעד.
א כדר וױ פראגרעס מעהי דארט  ניז איז י
 :אדעא־ די אי} מײדאאך די װאו יארק,

 אױפ־ ענטחיאסט״ש אזוי האבעז טרײדס
 עדױקײשא־ פאר געאענענהײט די גענומען

 זא־ מעז מוז אבער אײדער ארבייט. נאא
 אעזצ־צײ אח ביבאיאםעקעז די דאס נען,

 םון איבערפיאט םעהרסטענס זי״נען מערען
 אםשר זיך קאנעז מיר מענער. דורכאוים
 אעזע־ דיזע דאס נעדאנק, מים׳ן טרײסםע

 צױ ניט א*ז דערוױיר נאך זיינען צימערן
 ארבײםער די פרן געברויך םאר׳ז געפאסט

 ?אאס ארבײטער פאר׳ן אדער םרויען
 איבער־ וועאעז אײביעריס די װען בכאא.

 איז דאס וױ פא^ה, פין װערען גענומען
 1אי סאװיעטעז די םוץ געװארען געטאן

 ריכסינע װערען ערשס זײ װעאעז רוסאאנד,
 פיז ענטרויקאוננ דער פאר אינסטיטוציעס

 ארבײ- די אינטעאיגענץ. פאאיז׳ם דעם
 בי־ מיט ווערען םארזאמט דאן װעאען טער
 אי־ אשון, אײגעז זײער אין געשריבען כער,
 אינ־ אח װיכטיג זיינען װאס פראגען, בער

 האנם טױטע די און זײ, פאר טערעסאנט
 ארונ- װעט קאנמראל בורזשואזער דער פון

 צענסער דע^ אם פון װערען טערגענומען
 דאז װעיעז אײברעריס אויםיןאערונג. םון

 אר־ פון גזנשאנקען און ארגאניזירט ווערען
 ארבײמער די פאר ױניאנם, בײטער
 קאר־ אנדרױ מר. פון נים און זעאבסט

 אבער אײט. מיטעא-קייאס פאר״די געגיע,
 אזעאכע אאײז זיר פאר אױפצוטאז אום

 אנפאנ• ארבײםען די מוזען זאכען, גרויםע
 אאײז, זיד פאר דענקען jut לעזען גען

 פאר- זיך דאדםען כײר או שױן. טאקע
 נײער אונזער פיז טײא א דאס שװערען,

 מיר זאאען צײם םרײער <עװאונענער
אעזען. אין םארברעמען

 א אויף וועי-עז געטאן דאס זאא איץ
 אין ערצעהאונגעז אופן. פעםטען גראדען,

 אינםערעסאנם, שעהןי-און איז פאעזי
 אעקאך כסדר עסצז גיט קענען מיר אבער

 םארדײאוגגס דעם פארדארבען נים זיך און
 שטײ א עסעז אױך דארף מען אפאראט.

 מען מאכאים. נארזזאםטע םאײש, קעא
 װע־ ביכער װיסענשאםםאיכמ אעזען דארף

 און יא, — סאציאאאגיע, עקאנאםיע, גען
^ ביכער. םיאאזאםישע אויך

ד נ א ר ס ר ע , ב א ע ם א  דערעננ^ ר
 ציייט דער דורך איז װאס םיאאזאו*, אישער

 םון נביא דער* געװארען םאזזםה דער םון
 באוועגוננ, ארבײטער ענבאישער דער

 אונגע־ פראגע זעבער דער װעגען שרײבט
דאט אז זאגען װעט מען# :אזוי םעהר

סין אוי

״אדן
״ חנם צו גאר ,\\

 איז דאס ניט. דאס 4אק
 וױי אמכעז, איצטינען דעם אק טצז

צו דאס אום אאץ טגטאן װערט
 צו אערגען. םון צײם דער דורך
 דעװאאוציאנער, און לױחזרשפעניג אײז

 דאס ;נעפעהראיך און שמעדכאר
 פרױזיאעגי צו אוסברחמנות׳דינ איז

 מוקוחנג אינםטיטוציעס, עםאבאירטע
 דענהען • ;געװאױנהייטעז אאטע

 צו גאײמיאטינ נעזעצאאז, אדן אגארכיש
 נום דער צו נאכאעסיג אויטאריטעם,

 דאם דורות. די םון חכמה פדובירטעד
 אפגרוגד דעם אין ארײן באיקט קען
 קײן םאד האט עס — גהיגום ־חגם
p'p טי מורא  יו.ו’א דענקעז דאס ני
 םון איכט דאם םרײ, און םאינק און

 שעהמײ און גרויסקײט הויפט די װעאט
מנעש׳/ דעם םון

 דעריו מוז ערציהונג און ביאדונג
 געביי דער םיז װינקעאשטײן דעד זײן

 אויסצובויען פאאנעװען םיר װאס
 פאוי ביאדונג צײם. םרײער אונזער

 נױטיג מעהר גאך איז םרוי ארבײםס
 זײנען אאגעמײן אין מאן. דעם פאר

 ארבײט< דער װי רויהער און אינגער
 1מ! װען פארװאונדערט װערען מיר

 םון אונערםאהרענקײט די םראיטען
 n איז װײסםסאכער אונזערע פון כע

 סטרײ^ איז איצם זײנען װעאכע פער,
 װעגען װאונדערען אויף דאן זיך הערט

 םון *טשעראײדיס״ רי פס ?אמפאײנטם
 יענצ, אין ארבײםער די דאס שעפער,

 זײעד אימער נים פארשםעהען פער
 hd פארשטעהן? עס זײ זאאען וױ

 שוועסםער, איטאאיענישצ אונזערע דערם
 דער׳דורוח־אאנגעײ פון נאך אײדעז וועאכע

 ן זו״י םאר דעךהײם. אי׳ן ײטpאםנעשאאסענ
 אנשטרעמען, באזונרערס זץ־ מען דארף

סאי ײערז אעז<ייעגסױגיס־נדדצד ^עלשענ ; ז  ג
 n האנעז צי אום ערציהען זײ אויך נאר

 4¥ױני דער אין םיטגאיעדער בעסערע
נע םאאיםישז^ אוים׳ן און שאפ דעם

 שע איעבע מײנע אמת, איז עס
 n וואס געאעגענהײטען, די דאס םער,

 ױ זיך, ביאדעז צו באיזזםעז בײסעד
 עם סאגערע. ;אנץ דעדוױיאע נאך

 האבען םיעאזן דאס אדת, אױך אבער
 ד♦ מיט באגוצעז צו זיך ערױאכט נים

 פאדו האבען. זײ װאס אענענהײמעז
 פיטי נײע אײערע פ*ן םײא גוטען א

 בעסערעס עפעס !דעדנען אױף דעז
 וואס די װארום טאן. גארניט א״הר

ruוםpאנ תןר פון גײסט דעם איז נעז yד( 
 אעבען, מיט פוא זײז װע^ען געזעאשאפם,

 װעאען װאס םארגענינעז, און האפנונג
 ברעננען צ\ חאק זײעד סאן צו בכדז

 אי פיעא א צולןונפט, א טענשהײט
H א םיט פארגאנגנעהײט, די וױ רע jW i 

 שעהנ?ײט- און גרויסקײט דער אין בען
קאז אגשטרענגונג מענשאיכע די װאס

:אפעז״.

I ר ע נ ע ר מ ע ד ײ ץ שני ״ א ס ע ש ט א  ר
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 א װידעד האבען שנײדער מעגער די
 צוױ* גאך אין פארצײבענען. צו זיעג

44 א קריגען צו געאונגען איז שםעדט
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 װאך אדבײסס שטונדיגע
באסטא;. אוז טשעסטער

m i ד איז — ח
1נרױםע דער

m
אנדעחנ די אױױ

 1 נױ אין שנײדער די פון קאבופױ
 געוױריוט דאס האס

שנײדער-טארלועטס.
ארבײטסיי*^ שטונדמע 44 די אויסער

 tut נעקראגען ארבײםער די האבצן װאך
געװינםק* אנדערע נאן שסעדט צװײ די

ד די אננעהויבען זיך האט עס װען  מ
 ארב'ײםס*, ־שטונדיגע44 די פאר װעגונג

 bin זיך האט שטעדט, אנדערע אין װאך
 ראטשעסטער אױױ אפגערופען אויך

 הןד דאגופעקמשורערס די װאו באסטאן,
 די אייר גיבען זײ אז אנאנסירט ב^ז

L דעם פרן ארבײטס״װאך שטונדינע
̂  ־ שטעדמ יענע אי; ארבײטער די סאי.

 גע 1האבע און ארגאניױרט גוס אבער נעז
 די קריגען ?ענען זײ אז פיהאט,

 ארגאגיזי! די װאם גען3בײטם־באדעגו
 שױן שטעדם אנדערע איז ארבײטער טע
ר האבען זײ  צופרידענגן ניט זי

 קירצמחן דער פון אײנפיהרוגג דער םיט
 מאן טעז1 דעם פון ארבײטס־װאך

 מזזען זײ אז באשאאםען, האבעז
 דאם^ ד״אבען זײ און פריהער, ?ייגען

?ראגען.

m
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סלאויןפרײר אץ שםיס־ארנײס פוז לען
זיעגםאן םאוײם פון

 איך האב ארטיהעל לעצםען םײן
 מעגליך ניס איז עס װארום ויזען,

 און שאםען צו שטײדםיםטעם דעם
סטאנ־ אײנרױיטליכען אן וחאלטען

 דער װארום ארבײט, םון •רייז
 ארבײט דערזעאבער און אײן פון יח

בא־ שאפ יערען אין םארשיידען זײן
• |K
 אזױ װי אננעוױזען, אויך האב #יך

 און שטײךארבייט פון סיסטעם די דורך
 צױ־ װערט פרייזען םון סעטאען דעם דורך

 טײל אײן דװישען אײניגקײט די ריסען
 אויו* ארבײטען װאס שטמךארבייטער, פון

 די פון טײא א:דער דעם און טײל אײן
 אן אויױ ארבײסעז װאס ‘שטיק־ארבײטער

 ער־ רער \ואס דעפ, דורך טײא, אגדער
װעא־ שטיק־ארבײטער, די פון טײא שטער

 פרײז זײער אפנעסעמעאט ״טרין חאבען כע
שא־ דארםען זײ װאס ארבייט, דער םאר
 פרײז דעם ארוגטעדדריקען העאפען םמן,
 דארפען װאס ארבײטער, אנדערע די םון

םרײז. דעם סעטאען ערשט נאך
וױיסער, אביסעא געהן יעצט װעא אין־

 איביען, טעהר נאך אױף אנוױיזען און
 ױניאן דער פון נשפה די צוברעכען וואס
ײ  שאם דעם אין ארבײטער שטיק די ג

 שױן וזאב איך װי אום;. אנדער אן אויוי
 ארטיקעא, םריהערדיגען מײן אין ^רהאערט

 םרײדרוא־ אונזערע פון בעסטע די !♦עען
 אפצושאצען אימשטאנד ניט טיטעס

 פרײז דער זײן דארן* עס װאס י»טאיך1'
 עס אדבײט. שטיק א אױםםאכען םון

 שאם יעדען אין דאס דעריבער, טרעפט
 שאעכט און גוכדגעסעטעאטע םאראן וײגען

 די װי אזוי און גארמעגטס. סעםעלטע91 . |
 יעדען פון פאררינםםע; די גמופקייט_פו;

 װיםיעא דערוי^ זיך שטיצט ארבײטער
 אויםמאכען וועט ער ארבײט שםיסער

זעלבסטםארשטענד־ איז ייאר דעי ורך1
 אין ארבײטער איינציגער יערער אז ליך,
 בא־ צד םאראינטערעסירט איז שאפ וחנם

שיטידארבײט, גוט־געסעטעלטע די מוטען
 זײ װי שמאאץ, די באנרעאס, בעסערע די

 שאעכט־געסעטעאטע די און דאם, מפען
 בא־ זאא ״ברוקאיךברידזשעס״, די ארגײמ,

 אאזא, ברודער. ױניאן אנאנדער מומעז
האר־ אין זיר בײ טראגט אײנער יעדער

 אן פון װאוגש דעם באגעהר, דעם צען
 באקומען זאא ער אז כואן, ייגיאז וומת׳עז

 םארדינען זאא ער כדי יארבײט בעסערע די
ױניאן־ ברורער זײן יענער, אז און ‘*מנחר
 בײ מאשין אװזם מיט זיצט װאס םא|,

מ^ין,  געסע־ שאעכט די באהומען זאא נ
 ווענײ םארדינען זאא אוז ארבייט, סצאמע

ער. װי גער
 צװישען סצענע אזא פאר זיך שטעאט ״

 פארמאן דער שטיק־ארבײטער. גזערע1י1'
 זײן אויף אדבײט באנדאעך עטאיכע געמט
 די צווישען צוטייאען זײ געהט און #רעם

 איז װאס אפרײטאר, דער אפר^טארס.
 איהם דערזעהט םארכיאן, צום נאחענטער

 א טוט ער און באנילעך, די כייט שפאנען
 צו אום םארמאז, צום קאפ דעם דחוח

 דארט, טראגט ער סחורה א פאי װאס ?עחז :
 די געהט ער װעמען אין שאעכםע, צו גוטע

אײגטײאען. וורבײט
 באמערקען אםרײםארס אגדערע די
 גאר דאס זײ דערפיהאען אפשר איז דאס•

מעכאניש, װי אאע, און ווינטטינהטױו.
פארמאן. דעם צו יןעם די דרעה א זיי מוען
 אויגען אנגעשטרענגטע מיט קוסט םען

 אויױ װארט מען און ‘םארטאז דעם וױיף
 װיאט עס ורי אזױ נור רעזואטאטען. די

 מען טרײט פאראירען, ניט צײט קײן !יך
 אי און נײהט מען אי בײדעס, מאן צו

 װץ- ניט דאם ;פארמאן צום קוקט גמנן
 דער צו ציהט צײט יןיין פאראירען ^נן

 באנל פון הראפט מאגנעטישע די ^ספשין,
אונ־ דרעהען אזוי און זיר. צי ציהט דעא

 דעם אונטער אםרײטארס ברידער זערע
 און באנדעא צום קעפ די שטיק־סיסטעם

 אײנדרוק שרעהאיכען א סאשץ. דער צו
 די צושויער. דעם *1אוי סצענע אזא נמוכט

 זײער אין היגסטאער זײנען װאס כמאמען,
 װאס אטאםאטען,. װי אויס ועהען םיזה

#.;צוריק און הץ קונציג גאר זיך ו£רעהען
 םון אײנעם צו צר נעהט םארמאן דער |
 אריץ איהם װארםט און אפרײטארס וזו

 גױ א בעסהעט, אין ארבייט גאנדעא
שמײ־ א שמאא״ו. שטיה א באנדעא, “

 אויף זיך וױיזט צוםרידענהײט פון
 זיך םיהאט ער פנים, אפדײמאר׳ס

 אםרײ־ אנדערע ױ ניי גוט. זעהר גום,
^“r סמנים םנים׳ער די אױף זיר צײגעז 

אײםערווכט. פון אונצוםרידענהײט
 װארםט ארבײט באנדעא צוױיטען

פון בעסקעט דעם אין ארײן םארמאז

a
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 א שנעא טוט ער אפרײטאר, אנדער אן
 דעם דערקענט ער ״טײןעט דעם אויף קוה

 דער ברידזש״. ״ברוקאיז א איז עס נומער,
 װערם פנים זײן נערװעז, ווערט אפרײטאר

 דאס^וין מערקען קענט איהר און באאס
 דעםאפ־ פארמאן, דעם ער שיאט הארצען
 בעסע־ דעם באקומען האט װאס רײטאר,

װעאט. גאנצע די און באנדעא, רען
 פון מעהרסטע די אין טרעפט דאס
 אופן אזא אויף און שעפער, אונזערע
 אײן צװישען שנאה שטעגדיגע א הערשט

 צװי־ אנדערען, דעם און אפרײטארס טײא
 אײנע טוען װאס ברידער, ױניאז די שען
 צױ יא, שאפ. אין ארבײט דיזעאבע און

 םאר־ שטיק־ארבײכדםיסטעם דעם איעב
 סא־ דעם פון פאאץ דעם האס דער נעהמט

 ברידער אונזערע בײ געפיהא אידארישען
 פעאט עס און שאפ, דעם אין אפרײטארם

 נויטיגסטע דאס איז װעאכער געםיהא, דער
 אויםצוהאא־ ארבײטער ארגאגיזירטע פאר
 װאו ׳שאפ אין־דעם ?אנדישאנס ױניאן טען
 גאנ־ דעם אין װי גוט אזױ ארבײטען, זײ

םרײד. צען
 זעאבער דער צושטאנד, זעאבער דער

 שװעס־ אונזערע בײ רא אויך איז איבעל
 סקוירט די בײ פינישער, ברירער און טער
 אנרערע אלע בײ און מאכער דרעם און

 דעם אויף ארבײטען װאס ארבײטער,
 גאך איז פינישער בײם .שטײדסיסטעם.

:צרות די צו צוגאב א דא
 טרײד םינישער דער איז באקאנט, װי
 דער :סעיןציאנען צוױי אין צוטײאט יעצט

 גארמענט דעם אן םאנגט װאס פינישער
 םײ די אויך און שגײדער, אצס בױען, צו

 גע־ װערט ארבײט טײא דער ~ נישערין
 װאס םעצט, װאם — םרויען ם\ן מאכט
a םון ברעגעז די ארום געהט n צײגינג 

 פרײז םינישערס די װען נארמענט. צום
 םיני־ םאר פרײז דעם סעטעצט האמיטע

 קד םרײז דער ווערט ‘גארמענט א םון שען
 דעם םון םינישינג נאנצע די םאר םאכט

 םון דעריבער פרײז דער גארמענט.
 געסעטעאט װערט גארמענט א אויספעאען

 םינישער, די מיט הענט, םעאער די םון
 איחר װי דא, זיינעז באאעבאטים די ׳אאזא

 טײאײײז און ברידער אונזערע זעהט,
 וױ־ ארבייטער די םינישער. שװעסטער

 פעאאער־ שװעסטער אונזערע זײנען דער
 װיאען איז, שטײגער דער װי און הענט.

 װעניגער, װאס צאהאען באאעבאטים די
 װאס באקומען וױאען ארבײטער די און

מעהר.
 בײ אז איז, דערםון רעזואטאט דער

 פיני־ װ*ס שאפ, ושם אין ארבײטער די
 און שװעסטער זײגען און קאאוקס שען

 עיוזיסטירט פאך־ױניאן, אײן םון ברידער
 די ברידעראיכקײט. אנשטאט םײנרשאםט,
 װי םינישערס רי אױף קוקען םעאער־הענט

 און זײ עקספאואטירען װאס באסעס, אויױ
 מאכען צו מעגאיכקײט די ניט זײ גיבען

 װירער םינישערס די אעבען. בעסערען א
 צארן מיט פעאאער־הענט די אויף קוקען

 רײסען םעאער־הענט די אז דענקען און
 םאר־ זײערע םון טײא א אײעק זײ בײ

 ױניאן די אםת, בחנם. גאר דיענסטען
 צװיסטיגקײ־ די זײ צװישען םארגאײכט

 סאאי־ דער אבער פו־ײזעד די איבער טען
 זײ צוױשען מעהר קען געםיהא דארישער

 ער און ענג, צו איז פאאץ דער אעבען, ניט
נישטא. דארט איז

 שטילר די ביי אז אטת, אויר איז עס
 דער אאנע. דיזעאבע עקזיסטירם שנײדער

 גאנ־ דעם ניט אויך מאכט שטײדשניידער .
 אר־ די נאר םוט ער ארבייט. שטיק צען ,

 םינישער. און אםרײטאר דעם םון בײט
 און גארמענט דעם פון אונטעראײנען דעם
 אײנע־ די צו אוועק ער גיט םעאען דעם
 קומט זײ בײ און םעאאער-הענט, און רינס
 םיני־ די בײ װאם זעאבע דאס םאר אויך־

 ‘גענוג, ניט איז דאס אויב און שערס.
או אײך איך װעא דערצעהאען. עסװאס נ

 דעם אין שעפער םאראן זײנען עס
 מאנוםעקטשורט ווערט עס ײאו טרײד,

 אויך און ארבייט םינישער און אפרײטאר
 אפרײטארס די שטיק־שנײדער־ארבײט.

 די אויו* םרײזען די סעטאען םינישערס און
 און מאכען, דארםען זײ װאס גארמענטס,

 פרײזען די סעטאען שטיידשנײדער רי
 דאר־ זײ װעאכע אויח גארםענטס, די אריף
 אײנ־ שוין ויאב איר װי ארבײטען. םעז

 שטיק־שניײ־ דער איז ערהאערט, מאל
 שניײ דער אין מעכאניק בעםטער דער

 גאנצע דאפ אאיין מאכט ער און דעריי,
 אר־ די אװעה גיט ער װאס חוץ שטיק,

 גאר־ דעם פעאאען און אײנען םון בײט
מענם.
די אין אז מאכען, קאאר איך וױא דא

םאנופעיןטשורט וחנרען עס װאו שעפער,
 הײסם, אם1 ארבײפ״ .מגרקעןבײחך די

 שטײדשנײדערײ־ און ארבײט אפרײטארס
 ארבײט סארטען בײדע *די אז ארבײם,

 דײ םון פעאע פיעאע אין געפאכט ווערען
 זײנען פאא יעדען אין סטײאם, זעאבע

 ספע״^ אזעאכע שאם א אי פאראן זעאטען
 שטיק דער באויז וחנאכע גארםענטס, ציעאע

מאכען. הענען זײ זאא שניידער
 דער אז יעצט, שוין פארשטעהען םיר

 אײן פײנערע די מאכט שטיק־שנײדער
 בע־ א דעריבער באקומט ער און ארבײט,

 װי ארבײט, שטיק דעם פאר פרײז סערעז
 גע־ צוזאמען פינישער און אפרײטאר דער

 דער אז אםט, גאנץ אבער טרעפט נומען.
 באקומען ניט האט ער אז ערקאערט, באס
 װעאכע גארמענטם, די אויף ארדערס קײן
 שטיק־שנײ- די מיט געסעסעאט האט ער

 אר־ גענוג ניט זײ פאר האט ער און דער,
 א דא איז צײט זעאבער דער אין בײט.
 אםרײטארס, די פאר ארבײט מיט װעאט

 .זײערע איבער נעבעך ארבײםען זײ און
 .אז פיהאען שטײדשנײדער די קרעםטען.

 אויף ארבײט, די מאכען אויך קעגען זײ
 חוץ א ארבײטען, אפרײטארס די װעאכע

 דיזעאבע אםטמאא אויך זײ זעהען דעם
 און געסעטעאט, האבען זײ װאס סטײאס,

 גאר װערען כיאכען, געזאאט עס האבען זײ
 זע־ זײ און ‘אםרײטארס רי םון געםאכט

 זא־ יענע װארום אורזאך/ הײן ניט הען
 מעהר, נאך און טעג גאנצע ארבײטען אען
 און טעג האאבע ארבײטען זאאען זײ און

 געהט מען װען און פעי. אהײ געה אהײם
 ניט גיט ער װארום הבית בעא דעם פרעגען

 זײער פון אז ער ערקאערט ארבײט, קײן
 װיאען זײ אויב און ניט ער האט ארבײט

 ױאס ארבייט, דיזעאבע געבען זײ ער קען
 ארבייטען, םינישערם און אפרײטארס די

 א — פרײז, דעמזעאבען פאר נאטיר^ץי,
 גאנץ זײן צו אויס זעהט װאם םאראאנג,

 אבער באאעבאס. םון זײט דער םון מיאד
? פאסירט װאם

 מאכען צו אז םיהאט, שנײדער דער
 דער װי פרײז, דעמזעלבען פאר ארבײט די

 דער ניט איז םינישעו/ און אפרייטאר
 ער און איהם, םאד םרייז ריכטיגער

 אפריײ די ניט װען אז זיר, בײ קאערט
 װאאט ׳שאם דעם אין םינישערם און טארס

 מאנױ דער מענש. גאיקאיכער א געײען ער
 איהם מיט דעמאאס װאאט פעקטשורער
 ער און ארבײט גאנצע די געםעטעאט

 אזוי אעבען. א מאכען געקענט װאאט
 װאס ארבייט, די כאס דער סעטעאט אבער

 גע־ וואאס — שניידער שטיק דער — ר ע
 און אפרײטארס די מיט סעטאעך דארפט

 ביאײ א פאר כיאכען זײ וױיא פיגישערס,
 ׳די זײ זײנען דעריבער און םרײז, גערעז
 כיאבען! צו אעבען א איהם שטערען װאס

 זײנע ׳זײ האפט ער םיינט, זיי האט ע און
כרידער. און שװעסטער

א־־ביי־ אבער דאך וױאען שנײדער די

m ד־ די געםען און םאמנן, צו*
 ; פאתעשצ^גען האט באס דער ױױ יבײט
איז דאס אז אפרײטארס די גאײך זאגעז

 מרעז שנייזשר די אז ױניאךמעסיג, גארניט
 מא־ ?ײ אויב װײא ׳זאך גערעכטע קײן ניט
 ד. שטיידשנײדער, אאס ארבײטער די כען
 םאר שטײגער, אײגענעם זײער אויף ה.,

 אפריײ די זײ, וואם פרײז, זעאבען דעם
 דער־ זײ צײגען ‘םינישערס די און טארס

 םי״ און אםרײטארם די אז באס, דעם םים
 א פאר ארבײט די מאכען קענען נישערם

 דאר־ װעט םען ווען און פרייז, ביאיגערען
 זיך וועט גארמענטס, נײע םעטאען פען
 און אפשטעאעז, טאקע דערויף באס >דער
 די פון פרײזען ביאיגערע פאראאנגען װעט

 ניט וועז ;פיגישערס און אפרײטארם
 א פאר מאכען גארמענט יעדען ער װעט

 נאך און גארמענמ. שטיק־שנײדער
 אויב אז שנײדער, די צו זזי זאגען מעהר
 פאר ארבײט אונזערע פאכען װעט איהר

 דער װעט מאכען, מיר װאס פרײזען די
 ארונטעררײ־ טרײען אײך בײ אויך באס
 איהר װאס דערמיט װײא םרייז, דעם סען

 פרײ־ אונזערע אױף ארבײט אוגזעי םאכט
 אויך ענט)ר א>הר אז איהר, באװײזם זען,

 און ביאיגער, פאר מאכען ארבײט אײער
 מיטאען געפינען מ$א אאע װעט באס דער

 אז שאפ, דעם אין אאגע אזא באשאפען צו
 ק*נקױ אנדערע די מיט אײנע זאאען מיר

 דאס אז אײן, שטימען שנײדער די ריו־ען.
 ארביײ דאך וויא מען אבער ריכטיג. איז
 אאע גיבען זײ פרנסה. האגען און טען
̂ױג עס אז צו,  װארםט׳ אײנער און ניט, נ
 אעבט מען און אנדעהע, די אויףי שואד די

צװישען׳זיך. ברידעראיך ניט
 אויןי פונקט־ אויך פאסירט זעאבע דאס

 שע־ אין טרעםט עס אוםן. פארקערטען א
 די פאר ארבײט מעהר ד# ס׳איז אז פער,

 אפרײטארס. די םאר װי שטײדשנײדער,
 יע־ מאכען אויך קאנען זײ אז וױיסען זײ
 גאס דער אז אגער װײםען אינײט^^י נע

 ניט םינישערס, די מיט צוזאמען ײt װעט
 שטיק־שניײ דער װאס פרײז דעם געבען

 װי װעג אײנציגער דער און באקוםט, דער
 שטיידשנײ- דער םון טײא א באקומען צו

 אין יזאגקורירען צו איז ארבייט, דער
פרײז.

 װער רעדען צו װיכטיג ניט איז םעהר
 זעא־ דער איז רעזואטאט דער דעם, גען

דעם אין געםינען צו אנשטאט בער:
 אר־ די פרן יוראפט אמאניזירםע די שאפ

 צום אײנעם םיז צוטרויען דעם בײטער,
 הפוך דעם פונקט מען געםינט אנדערעז,

דעם. םון
 איך װאס איבאע;, אאע די צואיעב אט

 קאאר געטרײט ארטיקעא דיעזען אין האב
 שאפ, דעם איז ױניאז די איז מאכען, צו

 װאך־אר־ אוגטער נשםה. א אהן גוױ וױא
מעג־ ניט זיכער צושטאנד אזא וחגמ .בײט

״ זײן.. איך |

מענשען נײע פאר א
צייט) איצטיגער פון בילד (א

סערדאצקי יענטע םון

 פארהאן איז גאס געװיסער א אויױ
 באאה םיער פארנעמט װעאכע געבײדע א

 גרוי־ א געוחןן דארט איז אמאא סקװעד.
 כיענ־ טויזענדער סטאר, דעפארטטענס סע

 און געארבײט שװער דארט האבען שען
 אי־ דארט האבען טויזענדער צעהנדאיגער
 פארהארעװע־ שװער זײערע בערגעאאזט

 קאאיר־ דערפאר געקראגען און מע.געאד
שמאטעס. טע

 די םיט סחורה די האט איצמ
 דארט פון קאססימער די מיט ארבײטער

 גע־ ארט זײער אויף און ארויםגעשיקט
 אאער־ און בעטאעך וױיםע סך א זיך םינט

נוירסעס. און דאקסאר־געצײג אײ
 סאאדא- אונזערע איצט װאױנען דארט

 םון צוריקגעקעהרס זיך האבען װאס טען
ערהאאען. זיר דארפען װאס און שאאכט

 שטעהען נעבײדע דער איבער אקעגען
 פאר• זײנעז דארט הײזער. חושך׳ע ״אאטע

 געמאכט ווערען עס װאו שעפער, האן
 אר־ עס װאו ארן װײסטאאך און קאײדער
 אהאפגעאאז־ מיט מײדאעך סך א בייטען

 סטרײק, א אן געהט איצט קעפ. טע
 שע- די ארום שפאצירען מײדאעך די און

 װי אזוי סקעבם, פון זײ היטען און פער
 םון םעסטונגען די טרײ היטען סאאדאטען

 נים איז עס שונא. םון איבערפאא א
 ״סאא־ נײע די אז נאטיו^יך, װי מעהר

 א אםט כאפמן קאײדאאך אין דאטעך
pip און אקעגען, סאאדאטעז חנגעאע די צו 

 הארציגע, םיט צוריק ענטםערען יענע
a״ .mm #. A* .״. ..m 1״באיפען. םרײנדאיכע

 ,,סאצדאטען״ בײדעריײ די צוױשען
 און דערקענט, אויגען פאר צװײ זיו האבען

:דערצעהלען אײך אין־ ייױל זײ װענען ן

 צוױי מיט ביז הענרי. סעז רוםט איהם
 הויכער, א נעװעז הענרי איז צור־ח ־א־ר

 צװאנ־ נעװען אלט איז ער כחור, ׳שלאנקער
 בלאנחןר שעגער, א איז ער יאהר. צינ

 גאל־ א מיט אוז אױנעז נואהע מים נג, י.
 היט ער ײעלכען פנים, ארום פוך דענעם

שיױוען. צו אפט
 אן אין נעארבייט ער האט דאטאלס

 א דאלאר צײאנציג פארדינט און אםים
 א דאלאר פינױ ער האט דעם םון װאך
 1זײ םאר עלטערען זיינע נעגעבען ײאר
 1קיי ניט נעװען זיינען (זײ באור און רום
 איברינע דאס און םענ־פען) ארעםע צו

 קלײ־ אװף זיך םאר אױםנענעבען ער האם
 ״ טיים.״ ,נוט א י1אוי און דער

שארלאטא;, קײן נעװען ניט איז ער
 לײכטזי־ א 1אי םרעהליכער א זעהר נאר

 בײ האט לעבען נאנצע דאם נינער.
 טאנץ נרויםער א װי אויםנעזעהן איהם
 אבנענעסען, און אהײם נעקוטען זאל.
 א א־ז געתן, צו אװאו נעיועז נלײר איז

 און גאל, א איז ,טואװי״, א איז דענם,
 ער, האט םײדלאך נאקאנםע םיעל אזוי
 ליבינקע. און ׳טענענהע אזעלכע אלע און

 זײ טריט ער און האלד איהם האבעז אלע
 קען. :ער וואם אלמ םימ אלעםמז טאהע

 אלע.אטע־ װי אזוי הענרי לעבט אזוי און
ךי פארלרײננט ער בחורים. ריסאנער

 איצכמרנעשןד אונזער פון אפיס חנר
אא^י!  אעצטע די איז ױניאךסקווער, 31 נ

 קריעגס־ אם<ן'ער אן געװ^רען מאכען פ^ר
 שאעזינגער .•רעוידענם דעפאדםסענם.

^ סעקחנםער און ר א  אין ד^״םשיעםסי׳ ב
 כױם םאתוםען כסדר זײנען יאפיס דעם

 שםאפע־ די וואס רעפאיםען, אויסוצקרען
 ״םר^נ״ םארשיעדענע די םון ברענגען טען

 און שוין געהם שאאכם די װאו טען״,
 אנםאנ־ באאד זיך ד»רף שאאכט די וואו
 צענםרא־ דער איז אםיס דעם אין גען.
 סון .ס^אעם^ךדראםעז די פונקט; אער
 גארמענם איידיעפ דער אין פראנםען אאע

 טע״ דער און אהין ציהעז-זיך אינדוסטריע
יעדע גאנצעץ דעם אעפ^.סאיגגם

 ^קאםאנדיר״, אנדער אן רופם מינוט
 שאאכם, אין ארםקע זיין פיהרם װעאכער

o אאזט און m עפעס םרעגם אדער וװםען 
 אונ־ בײ קאםאנדיחןן, גאאוונע די בײ אן

 *פיס דער בעאםטע. .דזשענעראא זערע
 ור־jwn םון באאאגערם כםדר אויך איז

 כא איז צײםונגעז םארשיעדענע טערס.םון
 קוםען וועאכע צײםונגם־םענשעז, הםינינ

 םון באריכםען אעצםע די נאך טיועס, נאך
 ױניאן די ו^וס *,1קאםפ גרויסען דעם

 םראנ־ םיעא אזוי איבער אן יעצט םיהרט
אײן קיט טען

 אינםערנעשאנאא דער םוין אפים דאר
 םאר־ םך א האם ער גרוים. גאנץ ב״ה איז

 פאתעהםם און דעפארםםעגםס שיעחןנע
 םאדער־ גרויסאר, א םון םא*ר גאנצען א

* צדיגג גי ם־׳ ^פי ר ע ג ג  מ
 םוט ןופים דעם אין װאם זעדזן, דארםם

 גרײ און שװימלם עס אפ! איצם זיך
 זעהט איהר וױנהעאע! יעחון אין בעאט

 טעםיג־ פיבערהאםםע א צימער יעדען אין
 נאנץ זיס» איצם זעהם אםיס דער קײכ^

 בעפאר, אויסגמזעהן האם ער װי אנדערש
פריעדעץ. פון צײט אין

 איצט איהר יזעגם אםיס א^ןיגאנצען
 זיײ זײ —ל ציםער, אעדיג א געםיגעז ניט
 בא־ »ון כױםינגמז פאר םארנוםעז אאע נעז

 בא״ א זיצם ציםער יאדעז אין ראטומען.
o םון טײא א: ?אםימע, זונדשר m א 

 בא־ םען אוץ האםיטע סטרײק דזשענעראל
 װי פאענער אויס ארבײט םעז זיך, ראט
 קײן איז באזיעגען. צו ניכער שונא דעם

 םעהיען חאםייכמם סםרייק ךזשעג׳עראל
ם; אונדזניצט  גע־ ב״ה האבען'זײ .כדר ני

 סםרימן דממנעראא א האבען מור ] גמ.
מאכער דרעס און וױיסם דער םיז קאמיםע

. . i 4 * ►י
 םטרײיד ׳רמחמעראל' א ,25 לאקאל יוניאן

 היםןונא און דרעם ^אוז דער־ םרן קאםיםע
אל םיײמרם ^ן ל ך ^ ײ ד «’,41 י צ מ  דז׳

;םשילדחמ ד?ר האםיםע םמרייק ראל
t םייתערם דרעם r * v איז 50 לאסאל « 

מ םםריי׳פ דמזענעראל אנזי  י >4 םון י ק
תיזז װאיריזע!רם ווהײםנודס  .62 לןוהאל י

* צעםעל? םײנער א איא,
ר מ  נים נאך איחר זײנם רעם םים א

 ?אכױ־ םםרײק חשענעראל די םארםיג
םאב־מר אין t« פארםײלם מע

 םעטעל־ א םקאםיםע, «־<מ א וױ םיםעס,
 אר־ 1» קאםיכ״ג האל א קאםיםע, םענס

אום »ן ק«םינמג גאנמיישאן  םאת״ אװ .
 קא־ רעדנער א קאםינמ^ לא א קאםינמ,

 אינפאר־ אן האםימזג רזליעף א jםינמ
 קאטי־ נאך און נאך און בױרא םײשאן

 דארפם קאםיטעם, דיעזע אלע »ת נתם.
 דער גממרלײנג האבען וויםען, איהר

 Tp זײן פון ט׳שיעי חנר איז םשערםאן
 אונ־ ?ײנען םעיעםם דיעזע און פױםזג

 «ת נדפיעז־הגרול, פונ׳ם ה׳שגחה דער םער
 דער איז ותלכער שלעזיעער, פחזזידענם
 TP םםרייס דזשעגעראל די םת םזמרכמן

 םאנ יעדען איהם דארפען זיי םיטעם.
 םאר־ ם׳איז װאט באריכטען, *ושנמלען

 םרענ־ לײן ערשםער דער אין מהוםען
 אויפ׳ן זיך Die op וואם את ט׳שעם

בכלל. ,׳שלאכםםעלד״
אינםערנעשא־ דער םון אםיס דער און

 יאר םים סשערלײם, םים םול איז נאל
 םים *רעזחתנםען, ווײם םיק לײם, םיםע

ת שרײבער רעתער, םיט ארגאגײזערם,  י
■PP ^סריענט־צײט״. איז «ט —

 ;וױכמלע יעדען .אין קאמפף זיך יהלם
 לעבעז רןום שנקלער. ?לא«ם «ולס וש־

 : םלחנזה־ציים איז עם ראשינער, לױםמ
 װינ־ יעחנן אין שםורעםם און ברױזם #ם

 צר־ םען אננע־טטרענגט, זיינען אלע קעלע,
 עדיהא־ שעהגעס. נרויםעם, עםוואם װארם

 ארביימזר־ ד• םת_ זימנ דער — גענעס,
י םאר שםעזזם טאסזג;  איז דאם !אוינען ו

 אלע, שםרעבען רעם צו ציעל, איעםענס
 און קאכױנמם. אא בעאםםע דיעזע אלע
 דעס דױרצר צו נים זײ םאר איז ז»ך קײן

 דערגרײמן צו *יעל דאזינען
 און .ארכײם וואך א שםונרען 44״ ׳

 ימהנער, א םאדערעז .םיר םעהרי״ נים
 איננמרדעשאנאל די םאר לעמן בעםער

 פאר פארלאננען .םיר נדםנליעחװ־!״
 !פראצע ווענימר און ברוים םעהר זײ

ר ליבם, םעהר ה  יע־ לאננעי־ א גןזונר, מ
אױםחיפעןיאױז אזעלכע םים — בען!״

 איגםערנעמאנאל־ אין לוםם די אנממילמ ;
 *לעםען בײ רופם-ארוים דאם און ןזםיק״
באנייםםערוננ. גרוים און ענטוויאזם םיעלי • « t • ̂

 םארם־ וחנרס װײםנדסאכער ידי בײ
o tvivi ר  מעהר םים נאך י8קאכא דז
 דער כאםש אנפאמ, בײם וױ ענערכיע
 די נעוואונען. זימנר שין איז סםרייזן
arum s אסס׳ז די &ח שעמר n i p מר 

'■dpp בא־ יענע בעפאר. וױ בעםער נאך 
 איז םםרייק דער tv שוין, וױיםעז םעס
ײ פאר  הזד לאשר, זייער את פארלארעז ז

מז *ו t« ווכם ײעלמר נארראז, רי א  ם
 פײנד טארביםעגער א אלם קאריערע א

 װי ברענם ארביינמר, ארגאניזירםן פון
 1זיי א< געבעך, שוין. זעהם ער םייער. א

מן םוזען ער וועם האריערע  אנ־ ערנעץ זו
 צוקראמז״ ווערם אסס׳ז זײן »? דערש,

 םעהר און םעהר אלץ אוועה םאלען עס אז
מ פין ײ  באלד, אז און ברױסנעמר, ז

ײמז ער וועם באלד מן איז בל אנ  אהז ג
 וואס וואונדער, » jin איו קנלעונ^ א

ר  זוכם »ח פארצוױיםעלם ארום לויםט ן
 פארשי׳ד םים אםס׳ן זיין אויפצוהאלםען

 העל־ איהם הענען וואס .םהיםם״, דענע
 זעהם ער באנימס? םויםען א װי םען

צרענחן. איז םײוחןל־שפיזל זיין אז שױן,
ר וױיסמ דער אלזא, מ א סםרײס, מ

 פיכפםער חנר .אין ארײננעהן. זײן אין
.אויתנעצײכענט. שםעהמ וואך,  צװישען ;

 דחןם־שא־ און ווײםט הונרערם 9 ײת 8
ר  אאגעםעםעלם:ינעווארען. שוין זײנען מ
 איבער באשעםםינם זיינזןן פס וועלכע אין
ד 16 מנ ײ  ארב״• ד*«מ ארב״טאי. ס

י אונםער שױן ארבייםען םער ע י  בא־ די
 ארבײםם־ .^טונדינער 44 א פת דינגונמן

מן אךבײםער אלע ריעוע װאך. $  זיך ה
 בא־ ניוים םיט ארבייםעז צוריקגעקעהרמ

 וועלעז זיס •תיאז ,דער פ»ר גײםגמדוננ
 שוועם־ דיעחו אױםצוהןלסען אלעם טאל
מ בריחןר, את םער ל מ  נאך שםעהען ו
ז%י; פאתענינען סיטי האמו*. איל  זיי מ

 שכירות זייזןחג פון ■ראצענמ 10 ארוגטער
j« ײי םםרי'יז־פאנד. דעם פאר r דאס 

'ענםדזיאזם נחנםםען נדם׳ן !H• יתיאן 
 רענעלען דעם םםרייקער די ־ צאהלם

 די ויינעז וואך די אין םטריײז־בענעפים
 םים נעװארען יעהעבזרם נאך *אהלונגען

 אןזרײקער. יעדען ;יאר וואך א רןןלאר א
 באקומען האבען םםרײקער די אייך אלזא.

 סםריייד ז זײערע .אין הזזבערוננ א
מן זיי אכער .שכירות״. א  נים דאם ה

םיט האם יתיאן די פאדערען, יעדאדפם

םאנםאג
n »ח* m tro jrw נאן• געוחנן איז 
 אײנדדוקסםואער און שעהנער סער,
תז םריהער. איז עם ו

i t . l גאזונדער to צוגעגעבעז האט 
 פיהחנר אצע וואס דאס^ פיתעס־לױן

 רר ה^מס סםרײק גרויסעג דעם
>  אײצפאצע ד• םימ גאי׳יד ציג

 איז אט סמריממר־ארכמסג דער םון
 װיטאשקין, ויידםאן, באראוי, זיעער,
 דזשי סילווער, מים תאהן, ס. פאניא

ת, #סאן  האאפערין, וואגדער, רײזמנ
 »ו| יודעא םארקאװ, ברעסלאווער, #סאן
נאך. און נאך

ך איז 4פײןעם־^י דער אח .  *'י
 מוומןארויםש, םר. מנווען מאא א

 ער אםוירני. דיסםרמןט אסמאמגם
^ און נאםס די באמעדסם עוי מ ס ע  מ

 האאםאן אםס׳ן דער םון באסעם די
 האט ער. און שעפער זײערע

 ׳ אוגנמײזוכונ^ אז סאכעז צו םןן
 גענג די כאשעםםיגען עס באסעם

טעת וועגען שרײמנד^ג  אינ
 איך, חאב מריעגסמ־עפארםםעגם^

םל^  באשרייממ דא געדארםם געג
 דזשענ דער - פון םאשיגעריע גאנצע

 ,א די באשר^בען קאםיםע, םמריײז
 די פון ארבײט וואתדערבארע געבענע

 קאםיםעס, םארשיעדעגע זזנדעתנ,
 דזשענעראל די צוזאםען שםעאען

 נאך איבערחױפט איז קאכדמג
מן, םיר ווען א  חרע, עין m אהן ה

מ סטרייק דזשענעראא פיעא ם םי א  ק
 באײמנז מוזען אאזא, שױן, וועט דאס

י- םאא. צוױיםען א
T בײ פועא׳ז נ;ט אבער קענען מיר t; '

 כאטש זאגען צו׳ ניט דא נאײך שױן
מגען ווערטער פאד  _ זגד\יסמד w י

אי געםאן ‘ וחנרם וואס ארבײם, ח  1פיז׳
 ז<קאםים*. טאון״ אוו אוט״ וױיםםםאכער

 ״ דער פוץ םשערמאז דער יודעא, ר. בר^דער
 ׳ וחנא״' האאפערין,:דזשי< ברודזןר ;קאמיטע

 י>תאגד<׳ אין האנד ‘איהס מים ארבײט כער
 ׳דער ^אנגעה א. ברודער אוןי
 דער םיז באארד דזשאינט םון

 אײס^ זײ העלפט וואס ײניאן, כער,
 ארבײנג װאונדערצ^רע אױף וױריןאיך

ט ה טע א^  זדערםאנטא די דאם זץ־, פ
 איבעתעממא;; םיעאע נאך האבען םחןר

 1 מאם^יי דער pk ברידער איז שוועסטער
 ארנײם די טאן ךײ העאםען וועאכע

 שטעדט םארשישדעגע פיעאע i די
| ' יאוײז. נײ ארום שטמדםלעך |h

די (  האט.ן .האםיטע טאון״ אװ ״אוט ..
^ פיז דואוםות שעהגמ סך א צושמערט \  די
j 4 דחד דרעס־מאנרםעקטשורערם. און װײ׳סם 
n ווען אז נעםרויםט, האבען אײטע זע 1

 םאאכע אין געשםרעכען; נארישע אין צײט
 אין *יז געאעכםערס פוסםע אין װיצעז,

תוקם פנים, זײן םײמס״. ״גוט
 איםער שםיימנאמ נאריש אביסעא אױס

 םרעהאאך זײנען אויגען גראהע די און
 אינםערע־ נים אח אױסדרוק אהן אבער

סאנם.
 םיט אוםנעםעהר ביז איז אזוי

 אסע־ האם דאםארס צוריק. יאהר צוױי
 מאחםה. צו גרײםען אנגעהויבען זיך ריקא

 אײכם־ א עפעם האם םווז הענרי׳ס איז
 אקע״ צארן דער געווען דאס איז צי געטאז,

 נע־ םדן םונקען די צי אוםנערעכםען, גען
 נענמין. בחזז א איהם האבען רעכםיגקײם

 געווען דאם זײנען אפשר וױיםם, ווער און
 העאזײ־ נאך אםביציעס און פאראאננען

 האם ער ? םענש יעדען אין טאטען, שע
 אג־ זיך האם געםראכם, נים צײם הײז

 איז ער און ארםײ דער אץ געשאאםען
םראנהרי^ נאך נעווארען אוועקגעשיקט

 םאר־ ער צוריק; רא העגרי איז איצט
א ם׳ מ ע  דערמאנמען דעם אין בעםעא נ

 נים וױינם און נים זיםצם &ר רויז.
 וױינם זײ פון קיינער געאעגער. זי*ן אויף
ײ אז באוואוהםזײז דער :ניט  גע־ האבען ו
 דאם גריע זײ םאבם םליכם זייער טאז

 נעוױסען וױיםער קלאר ׳ זייער הארץ,
 מוועהמס זײ נשםד.« די םרעהאעך מאכט

 אהן אויסצוקומעז איץ ביס^נכװײז זיך
 הא־ זײ אזן םעוזאעץ וואס נאיעדער די

 רז״ רײנעם, א םיס גליס אוח• אאע םעז
געגדג^ היגען

 ®ץ םרים שםיקעא א םעהאם הענדיץ
פ א^גקער דער  אנגעשפארם געהם ער פו

 גאס אין עד געהם אםאא שמעקעל, א אויױ
%ימ די אמןר אראי;  שםעהם םעהדסםע

 איז ער םענסםער. אח קמ|טיאו; ער
 שאאנקער שענעך, זעאביגער דער. איצס

 אן באהוםעז האס גאר ז^ןם״אגים הענרי,
גראהזנ די אין אויסדדזמ אינכ^חגסאנמען

 אין העארישקײם זײן שפעאזנז^אפ אויגעז
 םעג. איבערגעאעבםע אינםערעםאנטע די

n טק״כד^שס. און דענםעס r איז באית 
 בין ״איצם :זאגם מם 1ארן ארויםרוםענד

 וױים איצם בהםדדםענש, א וױ םעהר איך
 ציעא\י העכערען דעם אעבעז םון איך

 נים העגרי םרעם םעג אעצםע די זײם •
 שפאצירעז אונםען פענסםער. םח אפ

 דאם אז ^ר׳װייםם, םיװ־לעך.' די ארום
< א איז םרי  נאר פיקעםען; ?ײ *ז ם

 דאם אײנע, ער דעדקענם זײ צװישען
 אײדמי ענעאא, זי, איז דאס ייא זי, איז
 םרעםאן אםם זיך ער םאעגם אװעק אייז ער

 צו ארויםנעהמען זי פאעבם ער איהר, םים
 גזןקאיבאן שוק זיך׳ האם ע̂ד אוץ דענםעם

 גודא\י ״םםעדי זײן םאר זי םאכען צו
 אנרזד אז גאר אבער זי איז דאםאאס

 שםי־ א םענצעתמג א יברען א געווען, רע
 אזוי אדזם זי נעהם איצם איץ םערקע,

 מנזיכם: םארזארגםעץ אזא םים ערענםם,
 איז,"י דאם שען וױ יגאד םאי ״אבער

n זיך װאונדערם a n דאט עםם ער און 
מן, די כדט כױיחנל  א יגאד ״םאי אוי
ד ארום װאיזם דאס און םײדעא ז ו א י  װ
 אויןי קיק ענעאזג עני, םאאדזשער, געלזנר

. Iהינד!״ יכדר

 יאהר צוואנציג ערשמ »דז״עגי זי, און
םעז איהד צו אאם.  האם יאהר תכמהנ

 איהר שאי. אק ארבײםעז אננעהוימון זי
 די איז ארבייםער אן אויך איז םאםער
 שפאושא־ אויםגערעכענםע, אן איז םוםער

מן שםרב איז םרוי. םע  דדיי םאדאן זיי
 בארדערםי עסאימנ און קינדער האענעוש

 איהר אמנר כצםעא, א אכיסעא את עס
 א םים ביז ניכג דאם ארט — עניץ —

 א געא׳עכם זי האם pmjr יאהד פאר
 די איז אנממ, זאדגאאזען םחנהלימז.

 אויסגעזעהן איהד האם וועאם גאנצק
ד ואיא• םאנץ םרעהאימר גגמםמר, pm ו

 םאר אבנעגעבען זי האם פארדיגסמ דאס »
 םאר געקארגט האם כיאם^ n היײם. רער י

 צוגענעהם און געוואשען האם יעסען דאס
 #ארבײמ דער נאך גאײך האײדער. וײ

 דאס פאראאזעז שוין און אפגעגעםען קוים
 ‘אזויםיע־ פארהאן איז עס און הײז.

 אזויםיעא און םארברײננען צו פאעצער
 איז דא סריםען, װאס באיעם באקאנםע

ם אין םען ^י ײז  א צו דא פארלאר, א
 צו םען געהט דא באא, א צו דא דעגם,

 דער־ פארגעניגען. א איז עס שאו. א
 און זארגאאז איםער זי איז מאקע םאר

 שםע־ א וױ ארום פאיהט און פרעהאיך
טעדאינג.

 אנ־ עני האט נאר ציים אעצםע די
 :זארג םעהר און מעהר הריגען געהוימנז

 קאיײ די ״שיך די מייער, זיא סעןע ^אם
 טאםע דער וױםיעא ״םײער וײגען דעד

^ איז ברייעם ם ױ איז גים ?י ו
ױעי^  וי םוז שוואכער, איז םאםע די ו

 אויוי און בארדערם, וױעעער האאםען
 אכםזנג אלית איצם זי םוז קאיידער איהרע
o זי נעבען. m  o w סים אויס נימ 

n n .א ?יך װיאם עם צײם pip סאן 
 אםילו רוען, ניםא איז פײפער, א אין

װען. ניםא איז אויסשצאפעך רעבם
געווארען. נעסאכט איז עם אז און

 אר״ וױיניגעל פאדערזנז צו םאישלאג א
 און באצאהלמ, םעהרי און שטונדען בײם

 נאכגע־ נים האבעז בתים בעאי די אז
 וואס ערשטע n םיז געוחק n איז מןבען
4םםריײ צום צמעשםאנעז זיעען

םון שאפ. זי פיקעם אזוי און
 אנדער אן םון אםשר איז לאעװײליגקײם

 םאנםטער די צז אתיז* זי קוקם םאםיװ
 און אײנען סאך א אואפ היקעז עס וואו

 אט #שא און םאלדאטען. פון פנים״ער
rm !שעפ־ דארלינג!״ םײ ״הענדי, ומננד 

 אין םרייד. םים און שמיל n םשפם
pm איהר פאאט כדטם pm םארלאזעז צו

 : סםריױ^ װעאען יארק נױ אין מאכער װײסט
 ̂ דחןןי• געמאכם באקוםען זײ וועאען הען,

 אנחנחג שוז שעפער די אין סהעב־ארבײט
 דערנמר♦ אפיאו און שטעדטאעך שטעדמ,

 אמנד איו זײערער חאום שעהנער דער אם
 אונזןרכדעד• דער דורך נעװארעז, צושטערט

 סאון״ אװ ״אוט דער םון ארבײם איכער
 צײדי■ איו זײערער חאום דער קאםיטע.

ת חאמיטע די נאר װאו געװארען, נע|  4 א
געהוםען.

 ין<1אימ קאםיטע די איז געהומען און
 געםאכט נאר איז עס װאו אופמןדום, ראל,

 םרןעב־אדיײ״ מאכען צו םארזוך א געװאחח
 אין׳״ הארםםארד ברידזשפארם, אין בײם.

 »fm סטײם, קאנעלןטײןוט אין הײווען, נױ
 ״״בעיא| ווערנאן, מאונט ״סיםי תשוירוי

 גו עםבאי, סאוםה עםבאי, פערטה
 שםעדם אנדערע נאך און פאײנםיעלד
י|1« 1אי סטײט, דזשוירזי אין שטעדטלעך

אנחלאי נאך און הינגסמאן נױבורג, היפםי,
■——

 ,צו צוזאםען. סטרייק םים׳ן שאם ו^ם
 האנרי^ איז אט דאס? זי דארױ >\*פ

 חתונה וחוט וי איעב, זי האס עד
 ארבײט... דער םון ווערעז אטור

 אוי^ אויג איהר פאלט אבער באלד די
 jdmpשםע די אויז» און באנדאדאען

 דער שאפ. צום אוםעם םים לו^ם
̂  הופט זי ,,שםעסעז״. איהר איצם אא
^ םאא דאס הענרי׳ן. צו ד*ער  אוםעםממ

 עם שםאלץ. פיט און םעסםער אבזצר
0 שוחגםטער״ n איהר איז ערוואכם S 

 וו «י ורי איהם, אויף הוקם זי נוירם,
:זאגעז וועלען איהם

 װײדזשאם העכערע ״םײנע
 םריהער ליידען. דײנע דמצלםעז

 קעםוי איצם אונ?,. פאר גע*ןעםפם
דיר״^• םאר

 פאר צוױי אז זיך תוקען אזױ און •
ם א כדט אויגען םארליעבםע נע, ת  ני

אין שמוחגס פון תוס א םיס

wk k t ן jl-J HW . ־ ‘



 םאכעו סלאוה דער אץ אװעפישענםי
יאוסי נױ פון ױניאו
קאפלאוױםש. פיליפ פץ

 אנטד איך האב ארטיקעא אעצטען אין
 אונזער אין פעהאערן די פון סײא *

ען ע ט  איר ארגאניזאציאן. פון סיסטעם מי
 דעם מיט זײגען װאס די וױיא ײל,6 א זאג
 באויז האב איך דאס וױיםען, באחאנם, גזם

ם  אוים־ אאע םעהאערען. אײניגע מרסאנ
צופיעא גאר פארנוםען וואאט *ומכענען

 נאך האט איגטערגעשאנעא אוגזער
 םימןערם חאאוק םון באארדס דדפאיגם

 די םון גרעסערע די שטעדט. אנדערע אין
 םיאא־ אין עקזיסטירען באארדס דזשאינם
 יעדע שײןאגא. און באסטאן דאאםיא,
 םון אױך באשטעהען באארדס דושאינט

 זײנען װאס םאאכית, בעאי םארשידענע זױ
 הא־ און קאאוקס מאכען אין באשעםםיגם

 יעדען םון יאקאאס באזונדערע אויך בען
 די יארה. נױ אין וױ אזױ ארבײםס־טײא

 אנ־ אבער איז ביזנעס די םון םיחרונג
m n. צו אטענדעט המרםערשאםט איין 

 קײן ניט האבען אאילאאס די ביזנעס. אאע
 בע־ באזונדערע מיט אםיםעם באזונדערע

 גע־ םארװאאטעט ווערט אאעם אםטע.
 אײן באאדד. דזשאינט םון םימשאםטאיך

 צו אטענדען סעקרעטערע אדער סמסרעםער
 מענעדזשער אײן ביונעס. וואאםענס

 םון געשעםטעז די םיהרט און יןאנםראאירט
 סעפעראטיזם דער יוניאן. גאנצער דמר

 אא־ ימדער װאס דעם אין נאר סושםעהם
 נעםט טראסטיס, אייגענע זיינע חאם מאא
 באזונדערע האאט םעםבערם, ןיעע אױף

 בענע־ םארשידענע באשאיסט סיםיעען,
 אר־ עקזעקוטיװ גאנצע די טוט און מיסס,
אוז גצאדער האאעקטעז ראױסע בײס,

V/j

iJa

 אינםאר־ געכען און קאםפאיינטם שציבטען
אגנעאעגענהײטען. שאפ וועגען םיישאנס

 איז בײשפיעא, צום םיאאדעאםיא, אין
n n אויך באארד דזשאינט םון סעחרעםער 
 םונ״ אאקאאס. אאע םון סעיןרעםער דאר

 אאיןאא יעדען ניט עס שטערט דעסטוועגען
 מאנ־ םאנדם. זײערע באזונדער חאאטען *ו
 בענע־ ארבײםסאאזע האמןן אאקאאס מ

 בענעםיטס, אנדערע םארשידענע און םיסס
 און גוט פארװאאטעט וחןרט דאס און

 אאקאאס די װאס דעם טראץ •ע^שאיה
סײםס. אײגענע קײנע ניט חאכען

םאר־ די איז באסטאן און שײןאנא אין
 אםאא־ דער בײ זעאבע. די כסעט םע

 מײסערס קעפ און םאריערס גאטייטעד,
 םיהדונג זעאבע די אויך איז יארה נױ םון
 אאע םאאחאם. דאס ארבײט איבעראא און

 אונ־ אױף ״צערען געיערענט זיר האבען
 גע־ זײנען ױניאנס אי*ע די :בארד זער

 פרא־ האבען און אונזערער נאך מוםען
 ער־ און פעהאערען ארנזערע פון םמדרט

םאחרוננ.
זיעג־ :פאאנענדע יעצט איז סראגע די ^

 אא־ 12 אויםצוגעבען רעיןאפעגדירט מאז
 מען ו\עט אזוי װי איז אפיסעס, קאאע

 װעט אזוי װי באגעוזן, אהן.זײ קענען זיך
? ןוערען אטענדעמ ביזנעס די

קע־ םיר וױיט װי יזעהן דא אאמיר
 האב ארטיקעא אעצטעז אין געוזן. נען
 גאכ־ יאהר אײניגע דאם געװיזען, איך

 אםי־ באארד דזיטאינט די האבען אנאנד
 די םון פראצענט 70 האאעקטירט םעם
 זעאבער דער מיט אסעסטעגטס און דױס

 באארד דזשאינט דער װאם מאישינעריע,
 םראצענט 30 איבעריגע די יעצט. האט

 די םון װערען קאאעקטירט אויך קעגען
 הײנםאא זײנען זײ וױיא םעניפעז, זעאבע

 מיט טעג גאנצענע םארנוטען גערוען ניט
 װען יעצט, נאף איבערהויפט ארבײמ.

 כמעט רעגעאמעסיג געצאהאט װערט דױס
 ביזי- עטאיכע די אין ניט און יאהר דורכ׳ן

 די זײן. אםאא פאעגט עס װי מאנאטען,
 װעניג וועאען ״זײט זײער פון מעםבערם,

 נאך אײך װעאען זײ דאגעגען. האבען
 אין אויםען דארםען צו נים דאנק א געבען

 ארבײט. ער װאו פאאץ, םון אםיס אאקאא
 טשער־ םאר׳ן באקװעםער םיעא איז עס

 אפיס, אין דױס זײנע צאהאען צו מאן
 און וןאמםאײנטס, זײנע מאכט ער װאו
 מעכד אײנצעאנעם םיט׳ן איז זעאבע דאס
 קומען דארפען ער םאעגט יעצט ביז בער.

 א בײטען דזשוירזי אדער בראנזװ^א פון
 אא- דער װאו דארט יארק, נױ אין ביכעא

זיך. געםינט יואא־אםיס
 םעיז־ יאקאא דער דאס אטת, איז עס
עטאיכע אין סאא אײן דאם זאגט, רעטער

בעט

 איח שאזטט ^אט ליך.
 םיקס״ נײע ריפעירס, םעאעפאנס, נינג,

 קאײניגסייטען אאע און פרינטימ טשורס,
ניט איז סאאארי און םאאאריס, אויסער

צו קאוירס סטעמפ אײן םאר װי םעהר
T ״ דױם״ יןאאעסטען
 םון אײנםיהרונג די נאך באײבט איצט

 אע־ און ביכער די אין צאהאונגען די
 געא־ די םארװאאטען צו דזשער־קארדס,

 בוכהאא״ דער צו אטענדעז צו אוז דער
 א םון װערען געטאן קען דאס טערײ.
 קאוירקס 6 אדער 5 םיט בוכהיםער גוטען

 אטענ־ זיכער קען ארבײט גאנצע די און
 אנ־ ?ײנע װאו רום, אײן אין ווערען דעט

 די װערען. נעטאן ניט זאא ארבײט דערע
 װע־ געברויכט קענען אויך װעאען ?אױרקס

 ײעט עס אויב דױס יןאאעיןטען צו רען
 רעכנונג דיעזע ביזי. צו צײטענוױיז זײן
 גע־ האט 9 אאקאא װען װײא ריכטיג, איז

 זײ האבען מעמבערס טויזענד 20 האט
 דער פאר קאוירקם 3 װי מעהר געהאט ניט

 פארקױפעז אויך םאעגען זײ און ארבײט
 װי מעהר איז טויזעגד 20 סטעהפס.

רשיפ.1מעסמ יעצםיגער אונזער םון וזעאפט
איבער. אונז באײבט זאך איין נאך

 אאקאאס, די םון ארבײט עקזעקוטיװ די
 אויםחע״ מעמבערס, נײע ארײנצונעהסען

 פארשיעדענע פאר מיטינגען שאפ, א רען
 עקזעקוטױו ד.י פאר מיטינגען יזאכײטעס,

 עקזים־ װאס זאגאר-אאעס און באארדס
 אםי־ די אנהאאטען אויסער יעצט, טירם
 אגהאאסען ניט םען דארף דערצו סעס.
 ער־ וױיא אםי&עס. באזונדערע 12 סײ\

 אפגע־ מימינגעז אאע די װערען שטענס
 קא־ א זוען זעאטען און בײנאכט האאטען

 קענען דעם פאר בײטאג. מיטעט םיטע
 אדער םאאר גרויסען אײן האבען מיר

 א האבען זאא אאקאא יעדער װאו צװײ,
 דארט יעצט. האט ער װי רום, גרעסערען

 רעסארדיננ־סעס־ דעם פאר פאאץ זײן זאא
און מיטינגען. אאע פאר און רעטער,

 דער ביכעא. א בײטען צו אםיס אאקאא
 וױים, ער אנדערש. אבער דענקט מעמבער

 םאר געװארען געמאכט איז ױניאז די דאס
 אפיםעס האט ױניאן די• אויב און איהם,

 זי דארף שטאדט, םון טײא יעדען אין
 אין ביזנעס זײנע אאע אטענדען קענען
 באקװע־ איהם איז עס װאו ׳זײ םרן יעדעז
יןוםען. צו טער

 א־3א; װאס אז אאזא, זעהעז, מיר
 אםי־ די דאס חענעז צאהאוננעז די טרעםט

 און אטעניעז, באארד דזשאינט םוך סעס
 די םאר באקװעמער דין נאך זאא עס

 דאר־ זאא פען אםיאו ווען און מעמבערס,
 ער־ עס ײאאט ׳אםיס אז נאך עםענען םען

 נױטיגען געװיסען א אין נעווען שטענס
 נעהנ־ איז עס וואוהין שטאדט, םון ארס
 װאאט, אםיס דער און הוטען, צו םער

 »אע פיז צאה^ונגעז גענומען צװײטענס,
 דזשאינט איבעריגע די װי םעטבערס,

 אזא םון עקספענם דער אפיסעס. באארד
 אםיסעם 7 אייע םיעא. ניט איז אםיס

 יעצט אוגז קאסט באארד דזשאינט. פון
יעחר־ ראלאר טויזענד 17 אױםצוהאאטען

מן וחגאען מיד אויב *וז װאה א א 12׳ ח
 םיט באלוצען אאקאא * אײן זיד w דומס

 פאר געפינעז גאר זאא ער פאאץ װיםיעא
 ‘םימען דארח אאקאא א אויב און נויטינ.

 זעא־ די ױזען אויר דאד מען ?ען בײטאג,
 םאר זײן נאר דאך װעאען זײ רוםס; בע

 דארח מען דאס #טענה די צוועק. דעם
 איז מעמבערם די םאר הײם א דזאבען

 םעמבערס װיםיעא װײא אימנרטריבען,
 אפײ אאקא^ע די מיט יעצט זיך באנוצען

 צײט זײער םארברענגעז קומעז צו סעם
 דאס װאאטען זײ אויב און סאעס? אין
 אא־ די ־אין רומם די זײנען געטאז, יע

 דערפאר, באקװעם גארניט אםיסעס קאאע
 אר־ מיט םארנומען אימער איז מען װײא
בײט.

 די םאאן. גאנצען דעם דעקט דאס
 טױזענד׳דאאאר 60 זיכער איז שפארונג
 האבען דאם ניטימעהר; אויב יעהראיו,

 װעט דאס אז באוױזע;. ציפער זיעגמאן׳ס
 יעדע־ און׳ זיכערן איז בעםער ארבײטען

 צוגע״ דאס װעט באקאנט איז װאם רער
 ווע־ געמאכט דארף ענדערונג די בען.
 אגרימענט נײער אונזער װי גאײך רען

 אײנגעשפארטע די װערען. באנײט װעט
 פארשםא־ אונז װעט דאלאר טויזענד 60
 סטרײק״ אעגען צו וױיטער אויף רען

 פון באנײאונגען די פאר אסעסמענטס
אנרימענטס.

 אוועק־ ניט װעט רעארגאניזײשאז די
 ?אקאצס די פון אויטאנאמיע די נעהםעז

 װעט אאקאאס אנדערע פאא. ?ײן אויף
 עקזעיןו־ די װײא פארשטאמןעז, נאך עס

 אינטע״ מעהר זיך ײעאעז מעמבערס טױו
 ױנ־ דער םרן ארבײט םיט^דער רעסירע)

 דזשאינט אױז׳ן שואד די סאאט יעצט יאן.
 בעאמטען. אאקאא אוים׳ן אדער באארד

ײ ױין טראגען םוזען יעדער װעט דאן  אי
םאראןטװארטאיכקײט. גענע

 סלאוק• דער פון כאארר דזשאינס פון מיםיננ
יאוס נױ׳אין זניאן מאכער

• ' ■
m׳׳

~l. ־;*

n סםײט. יארק נױ אין שטעדטיעך 
איכעראא. ~ קורץ

 בא־ ארבײט סטײט קאנעקטיקוט אין
 אעם־ סזגמיחןא ברוד^ר םאײסיג זונדערס

 סך א פדעזידעגט. וױיס אונזער קאוױטש,
 אין דארט דינען שעםער דרעס און וױיסט

 העאפענדיג סטרײקער, יענע און סטרײק,
 שוין ?עםפםען יארק, נױ איז סטרײק דעם
 פא״ אײגענע זײערע פאר װעג אײן אין

דערונגען.
 די אין אױך איז זעאביגע דאס און
 ערטער םיעאע און םאעצער. אנדערע
 אאקאאס נײע םארםירען אין דך הא<םע|

 רעזוא״ אאס אינםערנעשאנאא, אונזער םון
 גוםער, דער םון און סםרײק ־דעם פון טאט

 גאנצער דער םון ארבײט וווגערםיעדאיכער
 נוארין אין קאםיםע. םאון״ אוו ״אוט
 אא־ נײער א געגריגדעט שויז זיך־ חאט
 םיט דרעסםאכעה און וױיסט םון קאא

 דער םיטנאיעדער. הונדערם עםאיכע
 םון טשארטער א שױן האט אאחאא נײער

 בא־ האט ער אעםערנעשאנאא. אוגזער
אא״ גײעד דער .115 נוםער דעם קוםען

 ברױ םיז אױםזיכמ דער אונםער איז *אא
שאפירא. דזשײ. דער

 דזש. ברודער און ױדעא ר. ברודער
 דזשאב״ די ^אן איםער זיינען ומאפערין

 בא״ די פון אגענטען די נאך פאאנען זײ
 םאר׳םמ׳םע וױ ארום אױםען וחואכע סקס,
 יוים״ ערנמא שטיא א ערגעץ געפינעז סײז

 גאר װי אבער סהעב־שאפ. א צוםאכען
n* יודעא איו אס אהא, — ערגעץ, קוםען 

 אזיפט באזונדערס !האאפערין איו אס און
 םון פרעזידענם דעם םון אנענט אן ארום
 אפשר זוכען אםס׳ן דרעס און וױיסס חנר
m אבײ כאםש אױםמאכען ערגעץ טען

 ניט, אבער געמט -עס סקעב-ארבײט.- סעא
יאזט קאמיטע טאון״ אװ ״אוט די

 אז אויפגעפאסט, ווערט אוםעדום און
 װע־ געמאכט ניט זאא ארבײט אזעאכע

 אומע־ ארבײטען מעגשען אונזערע רען.
 קײ.ן איז זײ םאר אונערמיעדאיך; דום
שװער. צו ניט זאך

 דעם םון סקערעטער דער אאנגער, א.
 קאאוקסאכער דער פון באארד דזשאינם

װערנאן. מאונט אין אױף ױניאן,^פאסט
 אױח פאסט דזשױרזי, נױ רױװעי, אין

פיאאדעאםיא. םון װארד, מים
קינגס־ און :ױבורנ פאקיפסי, איז

סיאווער. הערי ברודער אױף פאסט טאן
 עמבאי סאוטה און עמבאי פערטה אין
 ** מאט מיס שרועסטער די אויח פאסען
אדאער. םעני םים און פיאיא

גע־ ארבײט די ווערט איבעראא און
 איבערגעבענ־ םים חשס, םיעא םיט טאז

 האבענדיג זאך, דער צו איעבע םיט הײט,
 אעבענס־אינטערע״ די זינען אין איםער

 סטריײ טויזענדער צעהנדאיגע די םון סען
 די אויף איצט קעםפםען וחןאכע ׳ק^ר

 א פאר םראנמעז אינטערנעשאנאא םיעאע
!אעבען בעסער און שעהנער
 וראונדער־ מערקװירדיגע, א איז עס
 אינטעמעשאנאא אונזער טאשיז, ־בארע

 •םע־ דער און !רעפארטפענם״ ,,חריעגם
 דער םיט אױסנעצײכענם, ארב^ימ כאניזם

 פינקםאיכקײט. גענױסטער און נרעםםעד
 כמד דעם םון ארבײט וואונדעדבארע די

 און באוואונדערונג ארוים רופט כאניזם
 אר״ סיסםעםאטישע אזא !באגײםסערונג

 גאענצענ״ גרויסעז, א ברענגען םזז בײ&
זיזמ! דען

קאטיטעס. אויפגענומען ווערען עס
 אד םון קאהעז, בענדזשאםין ברודער

 ערקאערט, שאפ, ברויז׳ס דזשעה און איס
 דער מיט צוםרידען ניט איז ער דאס

 דירעהטארס אװ באארד דעם־ פון האנךאונג
 דער דאס פאדאאנגט, און הײס זײז װעגעז

 אוים־ װידער דאס זאא באארד דזשאינט
 אםאעטעט װערט קאמיטע א נעהטען.

קײס. די סעטאען צו פאוער םוא מיט
 ערשײנט 17 אאקאא םון תאםיטע א

 באארד דזשאינט דער דאס פאריאנגט, און
 ביז־ א פון אנשטעלוננ די אפהארטען ?אא

 ריפער איז 9 אאקאא םון אײדזשענט עס1
 װעט דאס אז גאױבען, זײ דעפארטםענט.

 דעםארט־ דעם צו גוטעס קײן טאן ניט
םרא־ דער װעגען ענטשטעהט עם ׳ הענט.

 סך א װעאכער אין דעכאטע, אאנגע א נע ]
 װעאכע און זיד, באטייאיגעז דעאעגאטען
 םון ערקאעהרונג מין-אן זיך םארענדיגט

 מענע־ דזשענעראא דעם זיעגםאן, ברורער
 מאכען װעט ער דאס זאגט, ער דזשער.

 איײ ביזנעס א דאס אראנזשמענטס,
 ביזנעס־ א מיט 9 אאקאל םיז רזשענט

 זא־ דמפארטמענם ריםעד פון אײדזשענט
 דאס זעחן, און שעפער אאע באזוכען אען

זײן. צז דארו* עס וױ זײז זאא אאעס
הײ־ זײ דאס װיסען, אאזט 64 אאקאא

 טהאמאס פאר דאאאר 300 די גוט סען
מוני.

 דעם אטענדעט האט װאס קאםיטע, די
 דער דאס רעפארטעט, מיטינג, דעזײנערס

 דאס און באזוכט שעהן געװען איז מיטינג
 סאר־ געװען זײנען דעזײנערס 400 איבער

 געװען-בא־ זײנען אאע דאס און זאםעאט,
־י ױניאן. א םאר גייסטערט

 דאס רעפארטעט, זיעגמאן ברודער
 קאמםאײנטס ־ ביזי. גאנץ איז טרײד אין
 װינצײ געװארען זײנען אפיסעס די אין

 ברודער דאס אױך, רעםארטעט ער נער.
 שאם־טשער־ א פאררופען האם באביםש

 דער אז אח בראנזזויא אין מיטיגג מאן
שעהנער. א זעהר געװען איז םימיננ

 דער דאם עומןאעהרט, זיענםאז ברודער
 קא• צו אנגעפאנגעז שויז ׳זיך האט םעקס

 מען װעט װאך נעקסטע דאס און אעקםען
 אין שפעער די חוױטירען ^ונםאנגען שוין
 אײנ־ האבעז װאם ״גערעכטיגחײט׳׳, דער

םוא. אין געצאהאט
 איז עס דאם אויה רעפארםעט ער

 םיט פאעגס די ^עװארעז געארדערם שוין
 שע־ די םאר ױניאך יראצענט 100w די

ה ע  טצסס דעם אײנצאהאעז וועאען װאס י
 נע• געארדערם אויד זײנמן עס םוא. איז

 םאר •חווענטען אצס םאבס שעוזנע ווארעז
?עהן, וועאען וואם שאפ״םשעראייםע, די

 אײנצאהאען זאאען שעפער זײערע דאס
 מעמ־ יעדען םאר םוא. אין טעקס דעם
 געװארען געארדערט איז באזונדער בער

 אױף טראגע; װעט .ער װאס באטאז, א
 גע־ האט ער אז צײכען אאס לאפעל זײן
םאיכט. זײן טאן

 באריבט דער סארגעא^זען װערט עס
דירעקטארס. אװ באארד פרן

 א דאס .באריכטעט, קושנער ברודער
 הא• דירעקטארס אװ באארד םון קאמיטע

 םינישערס די מיט מיםיננ א נעהאט בען
 און רובצא, םאקס פון םעאערהענד און

 דאס םעאער״הענד די םון קאמפלײנט דער
 די אויף רעיז א בעטען זײ װאס דערפאר
 םע־ מעהר פינישערם די נעהמען ארבייט,

 אומבא־ איז דארםען, זײ װי אער־הענד
 די דאס אױך, ערקאעהרט ער גרינדעט.
 םינישערס די געארדערט האט האמיטע

 םעאער־הענד די רעיזען צו שאפ יענעם םון
 רע־ דער ארבײט. געױיסע אויױ סענמ 5

 גוטגע• װערט קאמיטע דער םון פארט
״ הײסען.

 םינישער א -דאס׳םאראאנגט 9 אאקאא
 ארײנגעשטעאט זאא אײדזשענט ביזנעס
 די װײא דעסארטמענט, ריםער אין ־װערען

 באאאנגען יעצט דארםען װאם םינישערם
 טרענספע־ נימ נאד זײנען 9 אאקאא צו

 באדירםיםע זײערע און געײארען רירט
 דעם צואיעב פארנאכאעסיגט דארום װערען

 זײ מימ מעהר זיד קען 17 אאקאא װאס
 װערט פאראאנג דער אינמערעסירען. ניט

באוױאיגם.
 ביזנעם סאײטין, דזשארדזש ברודער
 אפיס אינדעפענדענט םין איידזשענט

 רע־ די רעזיגנײשאן. זײן ארײז שיקט
אנגענומען. ווערט זיגנײשאן

 עקזאםינערם־ דעם םון צושריםט א
 ארויס־ האבען זײ דאס ערסאעהרמ, אאקאל

 איײ ביזנעס אלע צו אעטערם געשיקט
 םאראאנ־ באארד דזשאינט םון דזשענט

 שע־ קאנטראאירען זײ ווען דאס גענדינ
 די האבען זינעז איז אויו זײ זאאעז פער

 םון קאפיע א שיקען. זײ עהזאםינערס.
 אױך שיקט אאקאא דער לעטער. דעם

 אויס־ האהען זײ װאס סקײאם, די ארײן
 דאס מעםבעלס. זייערע םאר געארבײט

 זיענמאן ברודער צו אימןרגעגעבעז ווערט
 אין אוײינצונעהמען און אויסצוארבײטען

אגריםענט. נײעם
 דאם קאמפאײנט, אאקאא ?עלבקר דער
 געװארען געסצקט איז א^םעםבער זײערער

 איז און וזייספםײן ל. פירםע דער םון
 ברודער ־ • גױואחנן. רעאינסםײמעמ ניט

 םענעדזשער עסטיגנ׳ דער בערקאוױטש,
00זפיזי אייו (*לוס
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םלחםזדצײמ אץ איםאליען אין פור די
לוריע. אםתר דר. פון

True translation filed with the Postm aster a t New York City, on Feb. 21, 191», as required by the Act o£ Congress,
apprroved Oct. 6th, 1917, known as the “Trading with the Enemy Act.

 איטאציען אין צענדער. אײראפעאישע םאר.דער האט םרוי איטאציענישע די
 גע־ ניט מצחםה דער םאר אבער דאס איו די םון• וחגנינער םיעא עראבערט מצחמה

ט דער אין ערשט םאל. חנר וחגן צענ־ אנדערע אין םרויען אײראפעאישע צ״
 אויף סײ עקאנאםישען, אוים׳ן סײ — דער

 האט מצחמח די געביט. םאליטישען דעם ~
 אאנד קאטויצישעז דיזען אין אפיצו אבער

 םרוי די רעװאצוציאן. נאנצע א געמאכט
 אענדער, מאחמה אאע אין װי דא, אויך איז

 שאם, אץ ארבײטען צו געװען געצװאונגען
 איײ דער אויף האספיטאא, אין אםים, אין

 אנשטאט װ. אז. א. סטריט 1אי זעגבאוזן,
 אין האט אאײן שריט דיעזער מאן. דעם

 גרעסערען םיעא א באדײטעט איטאציען
 אמע• אין אענדער. אין־אנדערע װי זיעג,

 םאר פרוי די איז בײשפיעא, צום רײןא,
 אזעא־ אין באשעפטיגט בעונען מאחמה דער
 װעא־ צו אינדוסטריע, דער םון צוױיגען כע
 גע־ ניט אענדער אנדערע אין האט זי כע

 םרויען האבען דא צוטריט. קײן האט
או  אאס נעארבײט מצוזמה רער םאר נ

ג אז. א. שצאסארעס פאאםבערס, ו
 ארוים־ האט, פרוי איטאציענישע די

 הויך אויםגעהויבען ?יך, םון הריכענדיג
 העכער הינזיכטען פיעאע אין ?אפ, איהר

 די אנדערע׳״אענדער. אין םרוי דער םון
 שטײ דער םיט האט םרוי איטאציענישע

 אאנד םיז םרעסע איבעראאער דער םון צצ
 װיי־ גאײכע םאדערעןו צו אנגעהויבען

 םריה- פיעא מענער און םרױען םאר דזשעס
אנ־ אין םאא דער געװען איז דאס װי ער,

 קארס סטריט די *זאבען םאדערונגען דיעזע
 וױידזשצס, דיזעאבע פרויען די נעצאהאט ״

 םע־ די צאהאען םריהצר םאעגען זײ װאס
 האנסערװא־ אין פאסירט האט דאס נער.

 ענג־ םרײער דער אין איטאציען. מױוען
 1שוי שפיעאען םרויען די װאו צאנד,

 זיי האבעז ראאע, א יאחחנז צעהנדאיגע
 דער םיט געסטרײקט יאהרען א םאר

 גאײ־ םאדערענדיג האמפאניע, האר םטריט
מאן. מיט׳ן װײדזשעס כע

 איטאאיען אין םרױ די האט םאאיטיש
 שום קײן געהאט ניט מאחמה דער פאר

 רעכט דאס םרימיטיװםטע. די ניט רעבטע,
 אענדער אאע אין םרוי די הריגט שטימען צו

 חאמ געזעצגעבונג די \vrtt. דאז, ערשט
 רעכ־ פערזענאימנ אײניגע געגעבעז איהר

 אײגענטום, האבען צו רעכט דאס װי טע,
 אײ חבית׳טע בעא א זיין צו חנבט דאס
 דאם םארדינםטען, אײגענע איהרע בער

 איה־ צו בעצוג אין דעה א זאגען צו רעכט
 פרימײ דיעזע אט הינדער. אײגעגע רע

 םאר געהאט םרוי די האט רעכטע טיװסטע
קואטורעאע אאע אין כמעט מאחמה דער

 אאורא סיניארא האט מאוזםה דער םון
 םאםבעדזש דער םון מעםבער א קאםטא,

 פאאיטישע ײ געפאדערט אםאסיאײשאן,
 ארויסנעטרא־ איז זי םרויען. םאר רעכטע

 ד׳איטא־ ״דזשארנאא אין עםענטאיר טען
 געהאט ארויסטרעטען-האט איהר איא׳/

 הא- נאכדעם צייט קורצע א װירקונג. א
 םאראאמענט םון מיטגאיעדער צװײ בען

 דער םאר םאדערענדיג ביא, א דעראאנגט
 סאנדריני סיניאר רעכטע. מוטער פרוי
 אבסאאוט איז דאס אז אױפגעוױזען, האט

 די ווען טאנ, היינטיגען ״בײ נויטװענדיג,
 םעהיגקײטען אזעאכע ארויס וױיזט םרוי
 איהרע צו באצוג איז װיאיגקײט אזא און

 איז ביא דער פאטעראאנד?םאיכטעז״.
 אײ־ געװען איז דאם און דורכגעגאנגען,

איטא״ דער םון זיעג ערשטער דער גענטאיך

 גע״ פאאיטישען אױם׳ן םרוי איענישער
ביט.

 זיײ צוריק האאב א איז יאהר א מיט
 געװען םרויען 120,000 איטאציען אין נען

 הא־ זײ מעכער. אנשטאט באשעםטיגט
 וועא• צו ארבײט סארט אזא געםאן בען
 ניט מאא קײן פריהער זײ װאאט מען כער

 צוגריײ םרוי די םאעגט אזוי צוגעאאזען.
 און עראםאײנס די $אר מאטעריאא טעז

 עקסםאא־ צונרײטען םאעגט אויטאםאביאס,
 מינעווען םאעבט און שטאםען דירענדע

מאטעריאא. מאחסה דעם
 םרויען די האבען אםיסעס די אין אויך

 אײכטערען און ברײטערען א געקראגען
 גענויטיגט אויך זיך האט מען צו^ריט.

 םענססער. הויכע די איז םרוי דער אין
 אנ־ אן םארנומען האט פרוי די וױ אזוי

 אינדוסטריע, דער אין שטעאע געזעהענע
 ספעציע־ א געגרינדעט רעגיערונג די האט

אין ארבײטער םרויען פון בױרא אע

T*

אױפמערסזאמע ־איחר»ן אץ געפינט ער
צוחערערין

 ד איז אינדוםטריע• םצחםח
 פתיען, אננע׳פטעצט זי וזאט

 איינע םרוי, א געוועז איז ,העד״
 םרויעףם די טטודירט םפעציעצ

אינדוסטריע. דער
 נעצװאומען אויך האט מצחמה די

 ארטײ• דער אין םעטינ זיין צו םרוי
 איטאציעני׳פע די האט נעביט ריזען

 פעהינקייטען. םיעל ארויםנעוױוען
 ׳ניט דא איז םרוי איטאציעני׳פע די

 v םצענט זי נרינהארן, קײן װען
 אין נעביט• דיזען אויף טעטי^ זײז

 איחד איו םצחמח דער םון צײט
 סאר אזעאכע טאן צו אויםנעקומען

 םר זיר םאענט זי וועאכע צו ארבײט,
מ די צוריהרען. ניט אבםאאום  ח

 םחי די צװיננען וועאענרינ םאענט,
 פרי ארויםנענעז העכםטע, דאם םאן
 לײםםוננען. אויסערנעװעהנאיכע םאר
 פרי 13,000 צוטייאען אבער נעמוזט האט
 םרזי פארםער איטאאיענישע די זען.
 אי נארד איז קאנםערװאטיװ. ניט
 ו♦ ארנאניזירט. ׳עטארק זי איז ציען

 חןר צו מאז מיט׳ז צוזאמען אאכנט
 ט צוזאמען פארטײ. ציאאיםטי׳עער

 װיי נאייכע םאר זי קעמפםט איהם
 אויםצו דאם מאן. און םרוי םיז

 אוג דער אײננענעבען. ניט זין־ ה#ט
 װײ מענער אוז םרויען צװיישען שיר
 וױ נרוים אזוי ניט אבער דא איז

 איין גאנצען איז אענדער, אנדערע
 זשורנאאיםט אמערייואנער אן טעא.

 פון אייננםאום דעם ראסטעריזירט
 נארד אין פארטײ סאציאאיםטי׳שער

 ער ב״שייעא. אוא מיט טאאיעז
 איין איז ארייננעחער אפטער אן זייז

 אין אפט פאסירם דאם װי םיאיע.
 םאמיליע די איז הייזער, פויער׳פע
 םא־ אצטעד אז דורות, דריי םון ׳שםאנען

 ,צרטמאכ א איחרע סצז,
 דפוד׳■ חןר סינדער. ערװאקסענע טערס

 העחמדינ עחפטוינט, נעווען איז נאליםט
 ״היג• רייד: אזעאכע אאטער דער םון

 םיםינ^ א צו נעהן איהר וועט ײעז דער,
 אנ םיטנעהז, אייר מיט איר וועא
 ז׳פורנאאיםם׳ם 'אויפ׳ן סירכע.״ אין
 סיטי רער איחר נעםעאט וואס םאר נע,

 געענט־ זי האט יזירכע, דער פאר בעםער
 <ױרי ײת נעחז יאהרען םאענ ״איך :םערט

W■ שאענם נאח דער װאו כע, jw n jrj• 
 נעהארכזאם* דיעזע םון הארכזאמקײט.

פ אאנצ אונזער אבער זיך האט ס״ט  גי
 אנגצחוי• האבען קעדער די םארבעםערט.

 סאציאאיםטי• דער צו באאאננען צו בעז
 ״OVP צו אנגעהױבעז האנען פארטײ, שער
 אונ• און װיידזשעם, העכערע םאר םען
ד עםען םיר בעםער, ווערט אעבען זער  מ

 פײנ האבען שעהנער, וואהנען סער,
האיידער.״

םםרײס װײםםםאכמר פװם בילדער
seoeoeoeoeceoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeceog ליבערמאן. עלייאם פוז:

ט מיסם, פאנטש. א מיר גי
 ארײן זיך כאפט צײט, האט איהר אויב #

 צעהן זײגער » עאאים־אײאאנד אונזער אין
 די װען צײט די איז דאם פריה. דער אין

 זײערע פאנטשען דארםען סטרײסערס
 װער װיםען זאא מען כדי לןארדם, סטרײס

 צו כדי ניט. װער אזן האא אין הומט עס
 האבען צײט, אין׳ זײן צו איצעמען מאכען

 צו באשאאםען האא פון טשעראײדיס די
 טאג, א מאא צװײ הארדס די פאנטשען

 עם טאג. האאבען נאך און םריה דער אין
 סטרײ־ איז ניט װעלכע אז אבער פאסירט

 צײט. באשטימטע די םארשפעטיגען קערם
 רערןארד גוטען א האבען אבער וױלען זײ

 םטרײהערם. איבעריגע די םיט צוזאמען
ד שלעכטער א אז מורא אויך האבען זײ  ח

 װירהונג שלעכטע א האבען קאן קארד
 באקומען צו ם\ן םעגליכהײט דער אויךי

 איהר סענט דערםאר און סטרײה־בענעפיט,
:בילד םאאגענדע די דארט זעהן אפט

 מיט םארנומען איז טשערצײדי די
 ארגא־ נײ א םון םיטיננ שאם א אטענדען
 איהר פון װײט ניט שאפ. ניזירטעז
 םטרײק־ די מיט םײדצעך גרופע א שטעהט
 ײי שנעיצ אזוי הענט.• זײמיע אין קארדם

 א אצע זיר זײ טוען פארטיג, :ווערם זי
:געבעט אײן םיט אלע און אאז

פאנטש, א םיר טוט פליעז, ״סיסם^
 זײן שוין איך וועל *םאתעז פאנטש, אײן
עז צײם. אין טיסס״. ^י

כײגעל. געזאלצענע װעגען
 א װי באמערהט, האט טשער^ײדי די

 אין ארום זיך דרעהט ױנגערמאן פרעמדער
 איהם צו צװעגאנגען זי איז באאד האא.,

 ״איך דארף. ער װעמען איהם פרעגט און
 ענכד שאפ׳/ אונזער םון ארבײטער די זוך

 דעם אנגערוםען האט ער איהר. ער םערט
 האט טשער^ײדי די און ׳שאפ םון נאמען
 ארבײטער. יענע צו אוועקגעםיהרט איהם

 אז ערהונדיגט אבער זיך זי האט דארטעז
 דער גאר איז ױנגערמאן פרעמדער דער

שאם. פון בא^עבאס
 םיצאץ דער איהם, זי זאגט ״םיםטער,

סטרײהערם״ םאר באויז איז
 זײט איהר איהר, ער ענטםערט ״םיםם,

 נעזאל־ װיםיעצ א^ט, פיעא אזוי ניט נאך
 1אי אויםגעגעסעז האב איך בײגעצ צענע
צײטען״ מײנע אין האיל דעם

לײדיי. ביזגעם קײן נימ איז זי
 ארום אויםט שאפ םון משערמאן א

 טשערלײדי די זוכט און םארםאפעטער א
 אלײן*איז באס דער ^סטײטש האל: םון

 צו־ איז האצ־טשערלײדי די געקומען״,,
 היײ גאנץ זיך םאכט באס דער געקומען.

 אװערהאוט זײן םאנאנחןר קנעפעלט מיש,
 זײגעריל םון קײט גאלדענע זײז אז אזוי
 גלאנץ. פוצער איהר אין אנזעהן ויר זאצ
 טאן, צו םיעלעס נאך האט טשערצײדי די

א זײן דארף טאנ האצבען נאך *װארום

 אביסעצ און האצ, איהר אין מאס״מיטינג
:איהם זי םרעגט אונגעדוצדיג

 אײך םאר איך קען װאם ״מיםטער,
טאן?׳׳

פאר־ א מאכט און ער זאגט ״מיםם׳/
 טא־ זײט איצײן ״איהר שמײכיצען, צו זוך
באצעבאסטע?" די דא קע

 נאר באיצעבאסטע, ניט ״באצעבאסטע,
 — דא״, איך בין ה$א פון טשערצײדי די

זי. ענטםערט
 זעצט מיך׳/ איהר םארשטעהט *המ..•

 אן םרעגען אײך בײ װיא ״איך םארט, ער
 זײט א $ז איהר ^פרופענדיג איז עצה׳/

 צו איז ער גוט וױ איהר ער דערצעהצט
 זײ באהאנדעצט ער װי ארבײטער, זײנע

 ניט װיצ ער װי און קינדער, טאטע א וױ
 דער־ און םטרײקען אומזיסט זאצען זײ אז

סעטיצעז. ער װיצ םאר
 סצטעלמענט דער צו געהט טא ״נו,

טשערצײדי. די איהם זאגט גן^מימע״,
 גוטמוטיג ער גיט — ער, ײײס דאס

 איהם זאצ זי אז וױא, ער נאר — צו,
 דערםאר און נעקסט, אוים׳ן אװעקשטעצען

 נאר זי זאא :באדאניוען איהר ער וועט
 צױ אמת זײן ער וועט .דרעס, א דארםען

 איהם צו ארויםקומען זאא זי אז םריעחנן,
שאפ. אין

 האט כעס, פון רויט טשעראײדי, די
 אנזאגענדיג טיר, די געצײגט באצד איהם
 א הומען װאגען ניט זאצ ער אז איהם

האצ. דיעזמן אין מאצ צװײטען
 — געמײנט, ניט גאר האב איך —

 — םארענטםערען, גענומעז ?יך ער האט
 האצסײא־ רעכענען איהר װאצט ער אט

פרײז.
צום נאהענם געווען איז ער וחגן און

 ש^קען םאעגט דעפארטמענט װאר די
 םערשיעי• צו םאצדאמען אנשטאט םרויען

 פי״י r'P ניט םאדערט װאם ארבײט, דענע
בא• זײז םלעגעז זײ טרײנינג, איטערישע

 זאו א באלײדיגענד איהר ער האט טיר
:געטאן

ביזנעס״' קײך ניט זײט איהר ״מיסס,
צײדי״•

סעטלען. איהם םאכט לײן די
 וואך םון ארבײט שאם גאנצער דער

 סעטעאמעננדלןא• דער םאר םראגע די און
 זאל מען רײז א םאר װאס איז, מיטע

ארבײטער. די פאר קריגען
דמגצן, אײז אין זיו האצט באם דער

 בא• האט קאמיטע סעטעצמענט די נאר
 4 םיז וועניגער ניט רײז א אז שצאםען,

 אפרייטארם♦ די פאר װאו א דאצאר
 גענוםען באם דער האט ?״, דאצאר ״םיער

ט! צעבען אין ״קײנמאא שרײען, ף ני  אי
 מײנע װעצ איר ביזנעם, אויםגעבעץ װעצ

 אנחוקע!- ניט מעהר פנים אין ארבײטער
 מיע• און דאנען םון ארויסגעהן וועצ איד
 ־ רמדמ, ער צוריקהעהרען.״ ניט זיך מאצ

 ער הויבט םאוצלונג און כעם׳ט.זיך
צויםט. איז ®ילא״י םרן אויןי

 זײנצ און טיר דער בײ ער איז אט
 צאג- דער אויןי אפ ױך שטעאען אויגען

 םטײװאי אין באצעבאטים םון ־צײן גער
 דורף איהם לויםם שנעצ קאסינא. סאנט

 יזנצגר געהם ער אויב אז געראײן, דער
 דאח»מ זיר וועט ער און האצ םיז ארויס

 אונ- געםינצז זיד ער וועט אומקעהרען,
 אוײ זײנע צײן. םון דעריעק איז טעה
 דער׳סעטעצמענט־קאמיטע־י םון צױםעז געז

 צז לײן דער םון און לײ\ דער צו צימער
סעטעצמענט־קאמיטע. דער

 נעדריקםערזגײסט א מיט
 און טיר דער םון אום זיך
 דער צו ער זאגט טאז צעז

 ;ארײנגעפאלען ״םארםאצעז,
סעטצצן צום םיך מאבט

 ;ן
י
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 קאזאר ד &ח אפממנס די אין
וחנש, װאעען ק*מז, עמן5פ ?ײ

 רייהען מיםערע די אין * גרױם.
 אזעאנע אײניגמ זיינען &ר*נם
 םראנםפ$רײ באשעפמיגם געווען

 די אין מאסעריאא טיםיגע ד*ס
קאזארפעס. די אין ה*אץ און

תגיג גיס  ד*ד פרזיען איטאאיענמןע ו
n *יז n ארויסגע־ פאחםה פון צײט

 אוחנהגעגעבען און חעאדיטקײט, *
סםר־ א םארליני, סאריא לעבען.

 אוועתגעגעבען ה#ם טרענמא, פון .
 זי יאהר. 17 פון אאנתר אין צאגען

tm פון אוגוםט אין ארעםטירם נעזחגן 
 בריזט* א פון גרונד אויפ׳ן יאהר מען !

n האזיז, איהר צו געישריבען ה#ם
 אר־ איטאליעני׳שער דער םיז סאלדאם א

 אז געפאדערם, איהר םון ה$ט מען ס».
n וחגרםער, איהרע פיץ אבזאגען זיך זאא

 העננען זאא םרענטא אין אז וױא, וי או
 אבעי ה#ם זי םרענ. גים־איטאייעני״טער א

 צוגעבענ־ ותרטער, דיזעי*בע וױחגרהאי׳ט
מ:  איטא־ פריסט אדערן כדיגע *איז ד

ברוט׳׳. איענײפ
 אעדד יאהריגע 70 א דענגיעא, כלאריא

 געווארעז פאראורטײאם אויך איז דערין,
 םעז ה*ם עאטער איהר צוליעב טױט. צום

 אױף ישטראף טױט די פארביטע; איהר
טורפע. אין ארבײם ישווערע יאהר 10

 דעפארמטענם מעיעגראןז ענד םײא די
 1פי העאדײשהײם די אויפגעוױזען האט

 אויף געבאיבען איז זי םאנגאני. אךמןא
 עסטריי־ רוען צײט, דער אין פאסט איהר •1

 אויוי אננעפאיען זײנעז עראפאײנס כ״*ע
 װאם דעפ אױוי קויןענדיג ניט ״^מאראנא1
 פיז דראם אײפ׳ז געפאאען איז גאםכע א ־״
 געארבײם. האם זי וועאכען בײ אאאראט, ^

 םייער. א פאראורזאכט האט ב*םבע ויי
n זיך האט .םרוי איטאאיענײפע 

האספיטע* די איז אויסנעצייכענם

I י * ז « ם א ר &
ו ב. א מ ו ע ל ל ע ?

 זיי־ םאר םיםול, הויכעז א מקראנען מס
סארדיענסםען.

g רעדאתטאר צום בריװעל
:רעדאהםאר מערםער

 ד״אבען באגריסער אאע וױ נאכדעם
 םאר באגייסםערונג זײער ואיסנעדריקט

 צײ־ באנײטער אאט םאראײניגםער אתזער
 חג* איהר וועגען הויפםזעכאיך און סוע,

 איבער־ אביסעא זײן איהר װעט דאמטאר,
ow n, ̂וגען וועא איך װען  אײנ־ דןוס אז ז
jn vi אונזער אין ניט געפעאס םיר וואס 

 איהר, וואס ׳פאי־>ט דער טאקי איז וױיטונג,
»pn ט יאנאװסקי, םײערער  רע־ דער דנ

צײםונג. דיעזקר םון דאהטאר
 .vow* גאנץ א איז דערפיז זאך די
 ױניאן אוגזער אז אן איך נעהם נעוױס

m און װאונדעדבארסטע םײנסםע, די 
 דער אין ארגאניזאציע ומראיכסםע

 ײניאנם ארבײםער אידישע די פון כמאחה
 אז אז אריו נעהם איך אאנד. דיעזמץ אין

 זײנען ראמגעבער אוץ ?ופיסערס אונזערע
־ איבערמןמןנסטע און מהיגסםע די נ  מ

t r r, פאר־ באװעגונג טרײד״ײניאן די װאס 
 אריפ׳ן אױך כײר זיך ם׳אײגם אבער םאגם.
 פיר דינען חסרונות אדזן גאד דאס ^מכא,
 אונז בײ פעאט דארט, א׳'ז דא אז גים,

ovbp, צי> נויםיג דורכאױס איז עס את 
 אויך איז נעמאכם, אויפכלערקזאם מעחןן
 פאר ווערען, ארײננעקיבעצם םאי,י אסאא
 אזןבעדיגע וואס םעות, יענעם אדער דמען

 ארז גר־ױס װי זײן זײ מעגעז סענשען,
 םאהי באגעהען או; תענען וואונדערבאר,

 נוײ פעהר נאך און ;צײט צו ציים פון
 אדער קדיםיק דאזינע די אז #איז טיג

^n ru p אײן םח הומען זאא רייבערײ״ 
ן אזא םון יע פרײנד, אױ^יכםיגען מ נ  מ

 געוועז איז דאס וױ םאהי אט יאיהר ׳וד
 וחד יאהחון. און יאהרען םאר פאא ךזנד

 דיזער פון רעדאיןםאר דער אכער רענדיג
 אויך אז האדץ מיין כדר שרעקס זױיםונג,

 גרויסע די אן אנמאיסען זיך וועט איהד
 אס״ ׳שבדױם און זיעער rrvtr םח *אהא
 אויפריכ־ םון םאכה אײדעאע די און מבער

ע מ  עם־ פאר איבערבאײבען וחןם קדיםײן נ
 טעג־ אונזערע פון אײנע אין שרײבער צימנ
 עהראיכקײט ורעמס אק צייםונגען, *ימנ
צרײיפאען. צו רעכם א האבען םיר

 חנרכדם םרײסםעז #בעד זיך וױא איד
 ארבײםער ״םרײער דער אץ סיאײכם דאס

 דאס וחד־ען געזאגמ פארם ורעם ^•סיםק״
 ווער און זײן, נױכדג ורעם עס *ואס

ז אםאא ווײסנ^  דאס זאאם אמזד אז זײז מ
 *נערעככדמייט״ דער אין םאיןי מאן נאץי

? ^ א ח ױ א א שי ה ז א י א ך ײ א ^ ױ ו ^ 
n n איז יאהרעז אאנגע ןױימונג nipi אז 
t -o נאיען. גים אײך אק זיד װעאעז

אייער, ברמתראיך
סקולםאן, ה.

טיקאנא,איאא.
,::ז

(*ארםזעגוגג)

8.
 האב איך איגגעבארג? געהמוט איך האב טאא װיפיעא

 זעוד —גערעכענט.* ניט אויך האט אינגעבארג גערעכענם. נים
 געשמײ־ האט זי זי. געוןױפט און געזאגט איך האב — ? סטו

 אונטער־ און געװאחןן פארגאױוערט ציםערענדינערהײט בזואם,
 האסט דו און — הױשען. פאר קאפ און מויא דעם גע״פנמאם

!איעבען ניט פעהר שוין הענסט דו אז געזאגם,
און געענםפערט איך האב — איצם? זעהססו נו, —
געהו״שט.

— נײן, ׳נײז געהן, צו אהײם אי־צט צײם ׳צײם ׳צי'ט ׳א
ײן, ? געהן צו אהײם איצט  ? דעם װענען טראנט ווער !נײן נ

דערפון. ניט טראכט הײנער נײן, נײן, דו?
 איז דאס אװענד? יענער נעװען אזױנס דאס איז װאס

 געװען איז דאס באוםען. אויח אן אױםט װאם װינד, א געװען
 גע- אײנגעדרימעאט זײנען װאם פײגעאעך, צוױי םון חאום א

 באגריסט זײ, צו געמםײכעאט האט גאם וןוסט. א אויו» װארען
פאא. םיעאע זײ

 פוא און באוי כא,-כא! אויםנעגאנגען, זײנען ״שטעמגן די
 די־ מיר הי-טעא. דער געװען איז איעבע געהײמגיספואער מיט
 זיך האט זי עפעא־בוים, באיהענדען א אונםער גמזעסען נען

 באויער און באומען װײסע באוםען. די מיט צוזאמען גע״טעמם
רא״ן־- ״ט^אנד־ פון m,— מיטאא, * *w \m דעד 
היסעא.

׳טעהן, װי :געזאגט את אעגעבארג י1אוי געתמןם חאב איך
!הימעא דעם מיר מענקםט דו ביםטו. שעהן װי שעהן, וױ

 בלומעז און עמא־בױם דעם נעטאן שאסעא k חאב איך
ה׳»עצ. חעראימן איננעבארג׳ם אויף נעשאםען זיך האבען

!שעזק ביסט דו ניין, — :נעענטםערט האט איננעבארג
 וואאםט דו וױ שעהן, אזוי ביםט דו דערםון. ניט װייםט דו

 אזוי־ ד?י איז אוינען דײנע אין נעװען. נים טענ׳ש קיין נאר
 — קינר, א פיז אױנען האםם דו רײניױיט. װארעמיױים, פיעא

? עס וױיםטו
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געקאאפט. הארץ טײן האט — !נײן —
אונ־ שטארבען געקענט װאאסט דו זץ־/ דאכט פיר —

סער טער׳ן  ניט װאאטען אױנען דײנע און טערדער א םון מ
 יע* געהאט האט אױגען אזוינע אױסדרוה. זײער אננעװארען

עס. װײס אץ־ #זיס
געקאאפם. האט הארץ פײן

 װײםער א קאפ. טײן אין געםאן גאאנץ א האט עפעם
ijr.ro r קאם. מײן אין געםאן גאאנץ א האט
 ארויס- איך האב —־ אינגעבארג, איעבע אוים, פיך הער —
 אוים׳ן געיןוטען װאם גאר איז מיר ? װאט װײסטו ־־־ נערעדט.

 די איז דאס מאמענט. דעם אין טאהע אט אעגענדע. א זינעז
 װײנ־ םארםרארענעם דעם און םוטער נאם׳ם וועגען אענענדע
גארטען.
 איצם זיף םאםם זי וױיא אױסהערעז, איהר דארפםט דו

נאר באיהען, וױינגערטנער אאע םאר, דיר שטעא דו זעהד.
א אין איינםאא געװארען. פארםרארען איז ער נים. אײנער %

 זעהר עס דערצעהא איך םראםם. א באפאאען א־הם איז נאכט
 צײם זעאבער דער אין יא, םיר!״. ענםשואדינ *ך, ־שאעכם...

 — און נארםען, דעם םארנײ פארבײנענאכנען םוםער נאם׳ם איז
 באװײזען םענםםער די איז װי *זױ :אױפםעחןזאםעױ הער
 קענינין, די פארנײ םאהרט עס ווען אױנעז, הונדערםער זיך

 װײנ־ םיז זװױיגעז אאע אױף באוםען באװיזען זיך האבען אזױ
 ווען הענםעאעך, די אױם שפרײטען קינדער װי איז גארםמן.

מז אזו» — מוטער די פארביי נעהם זןם  באעטאזןך אאע הא
מן איז ■ ? פארשטעהסם םוטער. נאט׳ם צו כזסוױנען באו

? אעגענדע די נעהערט איהר האם וואו !שעה; וױ אך, —
 די *ז נ?זצגם, אײך דאך האב איך !נײן ? נעהערם —
מאםענם דעם אין ערשט זינען אױם׳ז נעקוםעז פיר איז אענענדע
 נופע א נאכם, נוטע א נאכט, גומע א ש*עם. שײן ט, —
 קע; מען שטיא ווי םארשםעאען, איםיצער זיך קען נאכט!

א :זאנען ת ,  און שםיאער אאם שםוםענוױיז, נאכט״? נונ
אר »ון שםיאער  1 ז*נ׳מ עם םען י1דאר ווי און הערבאר. י

מן א «יין זאא או ז א — בארײמוננ. םואע האמז  גאכםי גוטע .
נאיהזעאיגהיים״. םײן דו דיר,

כא- ריר םאר זיך האם *אוצים אאײן. נעבאי^ח בין איך

 קייגער םיר. אויף נעטצז קות א האט ער און פאצא װיזען
 דודך אהיים. געאןןזען זיך איו״האב באםערהט. ניט איהם האט
 אהיים. נענאנמז איך נין םעאד בריינמן און שװײנענדיגען דעם
 זיך נ*ט האם װאאד פײעראיכען און ברײטען פון םיםעז איז

םיר. םיט באנעגענט
געםרענם. מיך ג$ט הן»ט — ? אהםעא עם. ביםםו דאם —

יא• סני. מײנע אײננעבוינען האב איך
פנים. םיין אין נעמ^ן װעה א האט אםעם נאט׳ם

 דער באנענענט האט מיך װײטער. נעגאננעז בין איך
 נע־־ אאץ האט ער חוצפה׳דינער. » נאקעטער, א פריהאינג,

 פון אױנען די נעפרענם. ער וזאט — םיך? קענסט אאכם.
 געענמםערט איך האב יא, גרין. העא נעװען זײנען פריהאיננ

עפעא־בױם קאייגעם צום עריפט צום :געטאן שמײכעא א און
איזעא#ט׳ן. צו דערנאך פארג, פו; װאנר דער ביי

 נעמאז זאנ א האט — דיר! מיט רעכנוגגען האב איך
 האב איך אז קין, אין םיר נעטאן קיצעא א און פריהאיננ רער
נעאעכטער. םאד צוקאכט !יך

 שטוםען, דעם אין צוריק און אהין נענאננען בין א־ן
װאאד. ברייטען

אנטקענען. מיר געגאנגען איז עםיץ
װידער? עס ניסטו —
געענםפערם. ער האט — ארום, זיך דרעה איך יא, —

אעעריתרט האט ער קכי. ם״נע אײננעבויגען האב איך
.ffy n rt

מ אויגמ םײנע פרײד. סון טענ פ$ר מיר שטעהען עם אז  זיינ
געװארען. םײכם

 אינ איך זאגצז. רוהיג עם קען איך נאיקאיך. בין איך
 םון אראםאט דעם אײן צטעם איר איז הויז םיין פאר נראז אין

נראזען. און באוםען פארשידענע
 איג איך •sjp םיין איבער זיך טראנען זשוקעם םריהאיננ ״
 נאאגץ א ניט שטערען. די אויזי קוק איז נאכט נאנצע א דא
 אומען. די םיט באינצעא א וויאענדינ ניט איך גיב שטערעז, א

 K גיט אוינעז. ם״נע צו זיך ציהען פינגער דינע זיאבערנע,
 םיין אין ציטער אײכטען א נאײד איו םיהא שטערען, א ציטער

הארצען.
 8 ;קאאפט הארץ 1מיי און שטעתז די אויח קוק איד

טיך. אאסםשעז שטעחןן די ארום, מיך נעהמט ציטערניש
זי. מורמעאט עפעם מיר. איבער שטיאקײט די הער איך

' 9.

ט^נ. פארנעבעאטער נרויער א
 רעהעא אעדערן זײז אייוי בארג• 1אוים׳ זיצט םענש א
 ארונטער־ האט ער טוי־טרןיפענס. פעראענע צארמע הענגען

 שפרײם נעבעא דער ק*פ. הײםען זײן פון הוט דעם נענומעז
איהם. פאר נעדיכט זיך

 גאאנ־ װאאהען, נעבעאדינען דעם דורך נאאנץ א גיט עם
 ריכטוננען. אאצ אין מרך איהם שטעכע[ שווערדען צענדינע

 סון שפיצזנן די זיר ײ״זען עם צוריםען, ווערט נעבעא דער
 שפאאטען די דורך פײער. רויםען אין ברענען זיי בויסער,

 םעאד, נאײך־ודינער שטיקעא א היסעא, באויער פאסען זין זעהען
 פאםע־ פענםטער. נאינצעאנדינע מיט ווײזאעך פויערישע פאיינע

וואאד. צום אפ נעבעא דער טרעם אען־
 םיט פארנאםען א־ז װאם מאא, צום סוקט טענש דער
 הא־ טאפט, צום װי פונקם צײם, איין איז קאאירע!• אאעראײ

 •DPDtp די םים נעםאן וױנ א שניטער רײהע א אונטען י1טי גען
 םאר־ פאר אאמנדיג -רײזאעד, פויערשע די פון פענםטזןר די

 וואאד חןר זון.' אויםנעהענדער דער י1אוי הוקען ײאונתרוננ״
 הײאינער אין *1טי אטצםט און פײכנמייט טיט אן זיד זאפט

 םוינעאשצ םחזהאימ די םת װאאד אין קאיננט אאץ ערװאכוננ.
שטיטען.

 נצר םענשעז. דעם םון אויגען די םאובאנעדמ איכט דאם
י איז צך או־וים, נאנצען אין ניט זח י  טיירעא דאט שוין נעהט י

 וױ פונהמ אווזר, םון טױ דןר טריפט עם מאאד. אין ארוים
 דער צמאאזם קאייד איהר אויםט. זי נרןוז. און באוםעז פון

ווינד.
 אמצ־ קאינגם — י אפײאדטןן נעוואאם דיך האב. אץ־ —
נעװאאם האב »יך — שםיםע. ’.*ift * .......... ־ י*“ ״...* ״

j זײ תאכצז םארמךרויט דער װי פוניזם אזינ׳ח. a r a w אין 
איך אוינמז• איהרע םון אויםדרוק דעם 1שוי פארנעםען האב
 אייכם עפצט יא, :אויגען דאזינע די אין זײ, אין װידער הויז
 םארבאײמן כים קען עס װאס אוימז, איהרע אין גאאנצם אוז
 םארשםעאערט זיך האט נעזיכט דאר איהר זכײן. קײנעםם אין
 נאאדענע איהרע אונםער פון ארויט קוקט עם קין, צום ניז

מ איחרע אױי• אתנטמר העננען וועאכע אאהעז, מ׳  ווען און, ס
״ נרײבען קאפ, חנם אײן נוינט זי בדוסט. איר^ צו ז

םארב, אײכםען א םיט באחמם זיינען באקעז דארע איהרע
נריבעאעך. זײ אויוי זיר מײזען אאכם זי יחזז

איהר, איז אאכט אאץ אוז באצוימחגנד איז שםייכעא איהר
ט; זי וועז א מ טיי  שםייכעא איהר שױן איד וועא פײנםאא ש
 W איד מאנ. נאך טאנ איהם זעה איך — פארנעסצן, ניט
 נײ. אוים מיר ער זעהט םאנ יעדען נאר שכדיכעא, דעם נוט

עי טאנ יעדען  דריגנט ער שכױיכעא. דעם אט איהם, איך עני
אוםטינקייט. און פרייד זיך םים טראנט אח באוט םיין אין ארײן

 צױ איז אפשײן נאאדענער א אז םיר, זיך דאכט חײנם
ר נאםען מ  אאםע די םון כיאחנר די אױןי »י פנים, איתר אי

 װי — פאר סיר זיך שטעאט — ווידער מארמן םייםםערם.
 איהר איםזר צוש^םעז א־ז זאננען צייםינע פון נאאך דאס

 םון םארבען אאע או שוין, םיר זיד דאכט איבערמאתען פנים.
מ אאנקעם און םעאדער די א  איהר אויף צוזאםעננענאסען זיר 1ה

אינגעבארנ... איננעכארנ, — םנים.
 םײז צו בריף » אויםנעשריבען איך האב צייט דער איז
 — גאיקאיך, ביז איד באוטהאםם. ק*רא פאעט דעם םריינד,

נעשעהע־ װיכטינע גיכער. וואס קום — נעשריבעז, איר האב

מז םיר א jpeam שוין ה a 
 י קאםערס די האט צוריפ, װאד א

 םיסי אאנצםייניןם אז ביי ,10 אאקאא
 צאקא^ זײער פי[ ברענטקעם אאע

 p םיטנאיעד יעדער דאס שאאסען,
 א דאאאר דריי צאהאיז זאא 10 פאא
 סםרײו וױיםםמאמד םח םאנד צוט

 I נעדייעחנן. וועם םםרייק דער א»ע
 נעװאחק אפגעהאאםען איו םיםיננ

ט אעצםען דעם בײ פעברואר. טען1 יואאפנס הארץ םיי[ צװײטען. נאכץ אײנער מהצן םענ
איננע־ באת. אוים׳ן באנס א י1אוי זיד באנענענען םיר

ת צ באנק. דער צו זיך אײאט זי ווי םיר, דערצעהאם ב
 זי, אויפט דערנאך ניך, זעהד גיה זי ־נעהם אגפאננ איז יא,

 אז אאץ, זיר-איהר דאבט דאר און פאיהעז וי נעהטט ענדאיך
אאננזאם. זעהר איז עם

שםייכעא. איך

 ווענען נעטראכט און געזעםעז נאכם נאנצע די ביז איך —
איך. ז*נ — דיר!

 א מיט קײטעא א האאז םון אראפ נעהםט איננעב*רנ
 הצנד מייז איז אריין איהם שםופם את םעדאאיןון נאאחמעם
 בזד ניט זאא עמיץ אז נעהאט, טורא וואאט וי ײי א״אענדי^

מערפעז.
 וואם זאר, קײן האב איך !נעם — זי זאנט — נעם —

םיר. בײ םײערער איז
— שיר, דײנע פון שפיצען די הושען צו םיר עראויב —

איך. זאנ
 נעמןן איז װאס װעאדעא צום איננעבאת קומט אווענד אק

העפט. קאײנע א האנד חןר אין טראנט זי ;חויז איהר

 m םת באאח־ עקזעפוטױו דעם םת
 פ< נעײארןן באשפראכען זיינען קאא

 מ אםבעסםען זאא םעקס דיזער װי
M: . ווערעז. םירם

 ארויםנע׳פי האט עקזעקוםױו די
 םיםגאין יעדען צו בריעח םפעציעאען

 איס ,10 אאתאצ ױניאן פאנמרם ײד־
 א באשצום, דעם ווענען קצערענדינ

 9 שאפ יערער דערםין. וויכטינקייט
 געו אויםנעםארעױם אויך איז מאן

 M9MP יצדער דאס געבען, צו אכטוננ
אן אצע א״נצאהאען זאא שאפ  וו
 90 ראט פאר םעפם, אר5דא דריי

מ אױך ומרען טשעראייט די מ ע  ג
 ש אאי^ פון אפים אין װיםען לאזעז

 Mm האטצר וחןאכער אירנענד פאצ
tfan אויםצופאאנעז אפזאנצן a  o n

r J חןם באצונ אין ױניאן, דער tn a 
 ו פיז איז נעזאכם, שויז װי באשצוס,

 נצוואמח אננענונמן נאארד קוםיװ
אצצ טון אויד סוז ער און שטימיג

 בײ נענאננען נין איך נאיפ. םיין םון י1נרי דעם פאםם דער
 גע־ איך האב האנד חגר- אין נריןי דעם האצטענדינ און גאכט
זייטען. אצע אין איהם װינט

 א גארטען. אין זון דער אוי\* אעב איך נאיפאיר. בין איר
 פרעהען באוםען די נארמען, כעם באטויהט האם נציפ פון קײאצ

 װע־ םיר װען איבערגעבע!, דיר איך װעא אײנצעאהיימען זיך.
זעהז. זיך אען

 ײעמ דיר או םעגאיך, — העפט, פאײנע א יאתרעז, קינדער די
אננעכעהם. 1זײ עם

 פון איננעבארנ דאנק איך אפ. אנפאננ אץ *H זאנ איך
 הוט מײן ארונטער נעם איך הארץ. טײז 1םי טיםעניש דער

איהר, םיט צוזאםען נעה 1אי
 פרענט — ? הוט דעם ארונטערנענוםען האםטו װאס צו —

איננעבארנ.
איד. ענטםער — וואצד, אין איז הײם —

פאטאנראםיש א ^ורױם קעשענע םיז נעהםט איננעבארג
גיאד.

צאכט. זי
 האנד דער אין פידעא דער מיט ביאד אוים׳ן שטעהט ער

אוינען. װייבערשע נרויםע רײנע מיט אוכז אױזי קוקט און
זאנט — שטאצץ, את גארײפ איז ער — צאכט. איננעבארנ

p דאס םארשםעהן, דארפען םערס s  ,an 
 StTfm ברעגסש װייםטמאכער פון׳ם װינס

m ארכײטס־ווסד ־שטתדינער44 ’.-am 
w אנחזרצ אאע אויף אפרופען נוט i n 

 *ינ*■• נארנמנט אײדים חןר אין טשעם
 MMIP די ײעאעז םאקםיש און דוסטריע

® דער אין ברענםשעס אצע םון מ מ מ ד  אינ
נעװינס. דעם פון פראפיטירען

 םאכוםעיאךאז״ דרעם םשיאדרענם די
אככעממן שוין האט אסם׳ן רערם  ׳;TTt נ

 שםונדינצר־ 44 א פאר פאחןרוננ ױניאנם
 פו} קאטמדם די וואאטען ארבייטסײאך.

־ גים ברענטש װײסטראכער דעם  מ
 די װאאסצן ענערניש, אזוי קעםפםט

 די מאנוםעקםשורצרם דרעס טשיאדרענס
מן, ניט אייכט אזוי פאדערוננען מ מ כ א  ■ נ

 J*M בחןנטש א״ן פון קאמפוי דער אצזא,
 *M די פון קאםפוי חןר אויך איז טרײד
 דארסען אצמ יאצע און ברענםשעם דערע

 ",WMro יעדעז םיז קאמפױ דעם שטיצען
!באזונדער

H ניט וועם דעם, װעגען רערענדינ 0 - 
מן איז גאר דאס דעדםאנען צו דען  ; Ojm ני

 דיווי• קצאוק דער ױארט צום קיכיען אייר
מז מיר זשאז.  ויאעס יוניאן! אייז הא

 ־ן דזנר נצבונדצן. און נעקניפם אונז בײ איז
!די איח פון אריבער ז־ך טראנם יואמפף  ־
 כדצנטש איין פון צװײטען, צום ײיזשאן

 האטערם די זיינען הײנט צװייטען, צום
 םו יעמג זייז װעאען םארגעז םטרײק, א־ז

 שםיצןן און קעטפפען צוזאטען אאדיר
p צו װארום אנדערע! די איינע n ra r זײ 
זידסאיין. שטייעז אםת׳ען דער אין הייםט

 י צא־ פון מיטנאתדעד אאע דאס .זאאען
אכט. איז נעהכיען 10 האצ

 אננעשפיצט האט פאצא ײאצד. איז נענאננעז זיינען םיר
 זיך. אפנעשטעאט און אויערעז די

נעציעאט. װאם אויף זיך האט ער
נעטאן. געשרײ א אץ־ האנ — פאצא, רוהיג, —

וועאדעא. צום אצץ נעקוסם און םיר צו צונעאאםעז איז פאצא
— נעזאגט. איד האב — וואצד, איז זײן סוז עםיץ — צוא־ און שטיקאעך קא״נע אין כיאד 1זײ רײסט און איננעבאמ

זײ. װארפט
ך זאנ — שטאאץ, און נאריש איז ער יא, — צאך. איך אי
 איך װאס אצ־ז, אװעקנעבעז געװאאט דיר \ואאם איד —
אינגעבארנ. זאנט — פארםאנ,
ענטפערען. דעם אויף זאא איך װאם ניט, װײם איך

האנד. איהר דריס איך ־
אוי־ איהרע האצב פארמאכט און — זי, זאנט — א, —

אײן. דרימעצ איר — מן.

”t ניט מענש, א איז דארם P ,פאצא. עם, װיים איו חיח
 באײר איז און מיר אויף נעטאן קוק א האט אינגעבארג

גענאננען. װייםער זײנען מיר נעװארעז.
 זי א־ננעבארנ. ארויסנערערט האט — פעאד, אץ קום —

געציטערט. האט
? איזעדאם געװעז דאס איז אםשר —
 אקםעצ מײן אויױ האנד איהר ארויפנעצענט האם זי —

נעטאז. לווק א םארשענד און
. ? מראכסטו ויאס װענען —

איננע־ ביזטו, שעהז — נעטאן. שמייכעא א האב איר
 א־ג־ ביםטו, נוט — טראכט. א־ך װאם װעגען אט — !בארנ

נעבארנ.
 מיך הער אקסעצ. דיר, דערצעהאע! צו מיר עראױב —

 דער פון עם. װײם איך ארום. דא זיר שצעפט ער אוים.
 ער םארפאצנט איוזם, מים באקענם זיר האב איד װאם צייט,
 איז יער םארםאצנט. םיר ער האם איננעצ א אצם נאר םיך.
 גע־ מורא פריהער האכ איד !שטאאץ און עזות־פנימ׳דינ אזוי
 און מיר צװישען הענד. זיינע םאר עיקר דער איהם, םאר רזאט

 יא, אנקיקען. ניט איהם קען איו געשעהן, נארנישט איז איהם
 איז דאם נאר נעהאט, איעב צײטיענוױיז איהם האב איד אמת,
 פיידעא נאריש א נעײען נאד בין איך ווען דאםאצנו, נעווען

 באפיםען אפט פאענט ער איהם. מיט שםאאצירם האב און
 האם ער אײעיוװארפען. זײ םאענט און פרויען פון באומען
 אװעקנעשאנפען זי ער האט קענינין, א פון שפיצפע א נעהאט

 כישט הענינין קײן םון אפיצו װיא איר — איננעצ. פויערשען א
 דאס איז ✓מיר נעזאנם• ער האט — םתגות, טײן באקוםעז
 אין נאריש אזוי געוועז דאך בץ איך — נעווארען, נעפעאען

 פאר נעשםאנען איז ער וועז מםעאעז, איז םיר צײט. יענער
י װי נעקוהט האבעןי אוינמז זײנע און מיר  הונד. א פיז אוינעז י
 !נאריש איז און זיד פון באאזט ער נעמאכט. אצץ איז דאס

 תאנצערםען,■ זיינע ווענעז און T* וועניז ער חװ־ט שטענדינ
 וואנזאצ אויפ׳ן נעשטאנען איז עואם דער װי דעם, ווענען איז
ר איהם. ערװארם און  — נעווײנט. שטענרינ כיר םאר האם ן
 פיעאע םױזענדער, — נעזאנם ער האם — דיר םאר וויון איך

 אפצונעבעז םיר פאר נרײם נעװען זיינמן פרויען טויזענדער
ר דו אעבען. דאם מ םיר. אויזי קויןען ניט וױאסם א

פאאנם) <<וארםזעצוננ

 איך וועאט; העראיכע א דערזעהן האבעז אוינען מײנע
 נעהאט ניט האב איך אוז איהר באצאננ איר אז נעפיהאט, האב
שעםזןן. צו זיך װאם םאר

 אנ• האט דאם און רייר איז םיא נעװעז איז האױז םײן
 ךאנקבאר־ םיט םוצ מאך. זיםען א ברוםט־מיט מײן נעפיאם

 אין געװען הארץ כױין א־ז איעבע און באװאונדערונג קייט,
צײט. יענער

 זי פינור. אײכטער יננעבארנ'ם1> אויח נעקוקט האב איך
 באוואונדערט זי האב איך מיר. םיט צוזאמען נעגאננעז איז
 האט װאם נײסט, דעם צו דאניובאר דאניזבאר, נעװעז בין איז
 נעווען בין איד ;איננעבארנ צונעשיקט פריהאיננ דעם אין טיר

 נעהן צו עראויבט מיר האט וי װאם דערפאר, דאנהבאר איהר
 דאם, װי פארצאננט, ניט מעהר האב איך איהר. מיט צוזאםען

 צוזאםען נעה; צו םענאיכסײם די האבעז שטענדינ זאא איר אז
!גאיק םייז געװען איז 6דא ;איהר םיט

 םיט צוזאםעז נעהענדינ אײנשצאפען, געקענט האכ איך
פאוואוסםזײז, מיין אנװערען נעקענם האג איך ;

 טעך24 דעם אװענט, טאנטאנ נעקםםע;
מן 10 אאקאצ װעט פעברואר, א  א ה

מ מזןמבער חשענעראצ נעאען סי  םון םי
 יוניאן, קאטערם דער םון ברענםשעם אאע
 ‘הארימםן^ איז זייז וועט םיטיננ חןר

פאײם. םאתןם סם. 23 האאא,
 *?W דער האט צײם אעצטער דער אין

 אפגע* צאקאצ דעם פון באארד זעהוםיװ
p כײ איז כדטיננעז איינינע האאטען jh 

 5םאנםאג מיטיננ מעמבער דזשענעראצ
 *jjh א ווערען אפנענעבען וועם אװענט
W a םיז זיצוננען אצע די פון. פארט n& 

 םיםנאחל^ אצע זאאען באארד. זעקוטױו
' <י םיס־ננ. דעם צו קוסען ער1

אינכעכארנ
 קאפ. 1טיי אין נעווע! ניט מעהר איז נעדאנס אײנצינער קײן
t” P נעדאנק קאארער א נעדאנק. קאארער אײךאײנצינער ? — 
 קײן פאר׳שכור׳ט, נעותן בין איד נייז, — כא־כא־כא — אה
!נעדאנק קאאחןר איין־איינצינער סײן נעדאנק, אייז

 צונענאננען איז זי נאיק. םייז דערםיהאט האט איגנעבארנ
 איז נעטאז קופ א הענד, איהרע כױר אויםנעשטרעקם טיר, צו

ײנןן צײט א זיך. צושמייכצאם אח איינעז םײנע  אזוי םיר ז
ננ.8א וױ וױים, גאם נעשםאנעז.

 נע־ אםט אוינען. איהרע אויםשטודירט נום האב איד «
ט, כ ס  עפעם אױנען. איתרע פון נעםראכמ שםעגדיג האכ איך נ

איהרע נעתאט האבצז אױםדרוין נצאנמנדמעז אזונחזדשז1 ך

 אי םעברואר, טער22 דעם שבת, דעם
 «יו1 ד*ס נעבורםםםאג װאשיננטאז׳ם

 ■געזעצי אימערע םיז אײנער
 ט דעם דארןי קאנתר הײז
 באצאוז באקומען און םען
 ו באארד, עקזזזקוםיװ צער
 אקמי אייך ^יי צאסאצ דעם

 ו היםען שבת דעם וועאען
 pnp וחןם קאםער א אױב
ר בײ שאפ א איז רען  א דן

באשםדא«ו שװער .ײכער
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m קענען װארמען, קענען באסעס די 
אױך. ארבײמער די עס

 װײסט אײדים טױזענד 20—15 די
#ו זיינען װאס ־םאכערס,  סטרייק אין נ

f זײע־ םאר הייסט, דאס ױניאן, זייער ם*ר
 םענשען, אלס ארבײטער, אאס רעכטע, מ

 םון װאך םינםטע די באגעגענט חאבעז
,naoitp וױ ענטוזיאזם, דעמזעאבען םיט 

*P האבען זײ װען םאג, ערשטען דעם 
 רוף דעם אויף ארבײט זײער מווארםען

 דאס־ איז דאם װאס ױניאן, זײער &ח
 אײעגענם זײער אױט זאגען צו וױ זעלבע,

 ארבײ ניט װעיען זײ »ז באשאוס, ^•ריחנז‘ ^
מן  שעפער זייערע אין אמנגער מינוט אײן נ

 װעאכע באדינגונגען, שענדאיכע די ווױןי
 אאס געשםעילט זיי האבען באסעס וײערע

 פון זײנט איהר אדער :אולטימאטום *ן
שקאאםען אונזערע וױיטער און אן מימם
אונטער זיך װארםט און שקלאםינע!,___
 האט איחר אחנר וױאען, אונזער אאץ אין

 אר־ די אונז. בײ ניט ארבייט ק״ן םעחד
 םאר״ האבען, ארבײטערינס די און גײםער
אעצטע, דאס אױסערװעהאט זיך, *מעחט

 זיך בײ םעסט אזױ איצט זײנען ױי און
 מינדעסטע, דאס אױף נאכצוגעבען גיט
m דעם םון טאג *דשטען סאמע דעם אין 

סטרימן.
זײן? אנדערש דען עס קען װי און י

 קענעז סטרײקערין די איז סטרײחער דמר
 באסעס די אױב אז רעבט םואען מיט זאגען

ניט, זיך אײאען זײ אז ציים, חאכען
 װאס ניט • אודאי מיר האכען

 װעטען קענט איהר װארום זיך. אײאען 1צ
גע״ װעט איהר און װיאט, איהר וױםיעא
 דער םון באס איינציגער לןיין אז װממן,
 ארױס־ איז סטרייק דער זייט חאט אסס׳ן

 סענט איינציגעז יןיין געװארעז, גערוםען
 פאר־ נור ארײנגעטראגען, ניט באנק ~איז ־

 אײן אין טאג יעדען האאט ער מעחרט,
 זײ קענט איהר באניז. םון ארױסנעהמען -

 ארײן יןוקען זײ םון םיעאע אז זײן, כער
זײע״ אין טאג יעדען אגכית־נםש גרויס םיט

 אײן אין האאטען און באגידביכאעך, רע ־
ך: םדעגען אזוי עס קען אאנג װי זי

 ארויס־ אא״ן םון פראצעס דער אט אננעהן •
ארײנטראגען? גארניט און נעחמען
זיך,״ דאכט האבעז, הינזיכט דער אין

 די סטרײקערין די און סטרײחער דער
 ארײנגע־ האבען זײ ניט זארג. ?אענסטע

צייט, דער איז טויזענדער זײערע טראגעז
 זי♦ ניט און געארבײט, האבען ?ײ וחנן

 זײערע װאס זארגעז, זיך איצט דארםען
 די מאנערער. אאץ װערען באנק״ביכאעך ,

 זיי װאס אינװעסטכיענט, גוטע אײנציגע
 דױס זײערע צאהאענדיג געםאכט, חאבען

vt גוטע איצט זײ ברענגט ױניאן, דער 
 םטרײס־ םון נעשטאאט דעם אין םרוכט

 צו זיך זײ האבען װאם טו נמנעםיט.
 האבען שויז זײ זאאעז װארום אייאען?

 איז קאמפף דער װען געדואד, די ®אראארען
 נא״ ? אאט װאכען םיער אינגאנצען ערשט

ניט, זיך אײאט באס דער אז !דישיןײטען
װאס ניט אודאי זיך ארבײטער די חאבען

אייאען. ־«ו ^

ך אײלען װארום און | נײמ ם«קי זי
? באסעס די

 און סטרײקער די םראכטען דאן און »
 די װען אז, זיך, שיקט :סטרײסערינס די

אר־ גרויסע געהאט איצט באשעס.וואאטען
 בײשטעהן געקענט װאאטען זײ אז דערם,

 שעפער זייערע געהא^זען און נםױן, נס
 דער פאר טאקי מעגען זײ ? _.:עשאאסען

 קעםפםען זײ אז אנשטעא, אן םאכען מעאט
 אבער אצאן, רחטנא פרינציפ, א םאר ״

 אטת, דעם װײסעעדאך ארבײטער, נױו/
 םריגציפ ווײנציגער און נאנצער אזי׳דיער

;םענטען און דאאארס ארום זיך דרעחט
א.״־ געהאם וױרהאיך װאאטען זײ \וען טו,

 געגענט װאאטען ךײ וועאכער פוז יט«
i« זײ וואאטען ״טואער״, פאר א r

 געשאאסען, שעפער זײערע -נעהאאטען
 געשטעאט צוםרידען זיך װאאטען אדער

 װאס באטש־ארבייט, ביסעאע דאס מיט
 פאר א אין אויפגעמאכט אםשר, װערט,
 אר־ נארישע עטאיכע םון בגנבה, שעםער

 די איז דאס ניט נײן, ? בײטער־סקעכס
 געאע״ גוטע א אויסאאזען כאס. םון נאטור

- געאט מאכען םון גענהײט  קײן נײן, ־
 װען דערםאר, בכח. גיט דאס איז באס

 כאומרשט םארט שטעדזען באסעס די
 עם אז סמן, םשוטער א עם איז שטײױ,

 װײ איז, ארבײט. יןײן ניטא םשוט איז
 און סטרײסער אונזער טראכט אזוי, באאד

 זא־װי־ איז ארבײט קײן אז סטרײהערין,
 נעהמען אודאי דאך מיר יןאנען ניטא, זא
 װען װארום, ״םיאאזאםיש״; גאנץ זאך די

 איצט דען םיר װאאטען ניט סטרייקען מיר
 איז צרות, דיזעאבע אאץ ? געהאט מעהר
 װאר• מאחי און סטרײסען צו גאײכער שוין
 1זי אא ntoip וועט באס דער כיז טען,

 ארבײט דער צו געהן צו אונז בײ בעטען
באדינגונגען. אינזערע אויף

איצם. און אםאל פון םטרײקם די
 דעמזעאכען װעגען געדאנק א נאך און

ץ/ דאכט איז, װאס ענין,  ^רױ קײן ניט ז
 האבען צײטעז אםאאיגע די אין מער.

 אנגעהאאטען. אאגג זעהר ניט סטריײןס
 נאכגעבען, באאד םאעגען באסעס די אדער
 געװען איז דאס און ארבי־יטער. די אדער

 די האבען :אורזאכען םאאגענדע צואיעב
 געװען, עס איז נאכגעגעבען, ארבײטער

 געפיהאט, זיך האבען די.ארבײטער װײא
 אנצוהאא־ גענוג שטארק ניט ערשטענס,

 זײ וױיא אדער, קאמםף, אאנגען א טען
 זיײ םאדערונגען די אז נעםיהאט, האבען

 אז וױכטיגקײט, קנאםער גאנץ א םון נען
 צו צופיעא זײ צואיעב אוינען זיך זאא עס

 באאד באסעס די װידער האבען אפפערעץ.
 דער״ פשוט געװען עס איז נאכגעגעבען,

 גוט גאנץ האבען באסעס די וױיא םאר,
 ארבײטערמע־ גאגצער דער אז געװאוסט,

 תענית אסתר םון אנהאאטען װעט װינס
 װעט גיכען איז גאר אז• פורים, ביז

 צייטען, אאטע גוטע די אין װי זײן אאעס
 דערםאר אט ? האמפערען זיך װאס צו טו

 װעניג־ סטרײקס, אםאאיגע די זײנען
 גע־ טרײדס, אידישע אונזערע אין סטענס,

הורצע. װעניגער אדער מעהר װען
 האט יאהרען עטאיכע אעצטע די אין

 ערשטענס, געעגדערט. שטארין אאגע די זיך
 פיס זײערע אויף מוים שװאכע, די זײנען

 הערםערשאםטען, ׳ארבײטער שטעהענדע
 מעכ־ און גרויס צײט דער מיט געװארען

 צעהנד־ םון מיטגאיעדערשאםט א מיט טיג,
 םארהעאטניסמעסיג מיט טויזענדער, איגע
 שטארהער א מיט און קאסען, רײכע גאנץ

 דורכגע־ שוין איז װעאכע יןערפערשאםט,
 אזעא־ — פײערען, אאעראײ דורך גאנגען

 א אין ארויס געהען זײ אז ארבײטער, כע
 ניט שפיאכעא, קײן ניט עס איז ?אמםף,

ביזנעס. מײנען זײ קאטאװעס. קײן
 אײכטזינינ ארויס ניט זײ געוזען אויך

 מײנג דאס װאס װײסען, זײ לןאמפף. אין
 אנצונעהמען באשאאסען ווערט עס דער

 טויזענט םופציג און 40 ,30 פון סאמפױ א
 אײ־ גומ, זיך בארעכענט מען און מענשען^

 װע״ עס באסעס. די פון טשאאענדזש דעם
 אײנענע די נעמאסטען און געװאויגען דען

גע־ אזוי ײערען עס און כחות,
 שונא. םון כחות די געװאױגען און מאסטען

 צום איבערגעאאזעז ניט ווערט זאך קײן
 געהט ארבײט םון ארםײ די צוםאא.
 און האםםוי, צום באװאםענם םוא ארויס
 בא״ איהר איז װאםע שטארהסטע איהר

 ניט װערט יןאכיםן* דער אז װאוםטזײן,
 נור האײגיגקײט, א צואיעל ארױםגערוםמן

 זאך. וױכטיגער העכסט א צואיעב טאסי
 אין ניט געוזען םענשען טויזענט דרײסיג
קאײ• א צואיעב האפריז, א צואיעב סאטפױ
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 גע• װאאט װאס אונצוםרידענהײט, נער
 אחני״ װערען, םארזעהען אדער האנט
 יעדער װערט צײט אונזער אין אוםן.

 העכסט א צואיעב אויםגעפאכטען קאמפו*
 װירה־ איז דאס װי אינטערעם, װיכטיגען

 םון יןאמפח דעם אין איצט פאא דער איך
 איצטײ דער םײהערם. װײסט אײדים די
 אעבען דאם פאר קאמפף א איז קאמםף ערג

 דעם פון רעכט דאס פאר ױניאן, דער םון
 אייג־ ןײן מיט זיך באנוצען צו ארבײטער

 ער אויב אוץ, םטרײסען, צו װאםע, צימנר
 הא ער װיא רעכט, דעס זיך.םון אנטזאגט

 רעכט דאס רעכט, אנאנדער דעם פאר בען
 גאר באס פון װערען צו אװעקגעשיהט ניט
 װי וױכטיג און גרויס פארװאס. א אהן
 ־שטונדיגער44 א פון םאדערונג די איז עס

 פון העכערוגג א פון און ארבײטס־װאך
 אונ־ װירקאיך אבער עם איז װײדזשעס, די

 פון גרונד־רעכט דעם אט אגבי באדײמענד
אדער סטרײקען צו אדער ארבײטער:

 װיאען דעם אויט ווערען געסעקט הענען ניט
באס. דעם םון יןאפריז און

 פון פעסטהײט די אאעס, דאם אט
 פואע די אמאניזאציאן, ארבײטער דער

 אײדער ארבײטער, פון איבעראײגטקײט
 װיכ־ די און קאפפף אין ארויס געהט ער

 װיכטיגקײט פרינציפיעאע די טיגקײט,
 די זײנען געקעמפפט, װערט עס םארװאס

 ארבייטער־ אן םון גרונד־עאעםענטען
צײט. איצטיגער דער אין ?אמפף
 געענדערט זיך האט עס װי פונקט און

 אזוי ארבײכמר־רײהען, די אין אאגע די
 אויף אאגע די געענדערט אויך זיך האט
 די םון דער אויף זײט, אנדערער דער

^ באסעס.
 אעסאן א נענוכיען האבען באסעס די

 זיך ד»אבען זײ אויך און ארבײטער, די םון
 ױניאן, זאגענאנטע א איז םאראײגיגט

 ״אסאסיאײשאן׳/ עם, רוםען זײ װי אדער
 םאר־ זיך האבען ארבײטער די װי םוניןט

 אא־ צו ניט זיך אום זיך, צװישען אײניגט
 הויס^ די שינרעז אוז עיוספאואטירעז זצן

 םאראייניגט, זיך באסעס די האבען אזוי
 אמאאיגע זײערע םאר קעםםםען צו אום

 עקספאוא און שינדען םון חנכטצ הײאיגע
ארבײטער. די טירען

ערםאהרונג, םון שוין אויך וױיסען זײ
 דער גים איז איצט םון ארבײטער דער אז

 אז צײטען; אמאאיגע די םון ארבײטער
 אויסנעשװינ״ אײכט אזױ גיט זיך אאזט ער

 האט ער װאס אאעס םון װערען צו דעאט
 אײנסאא אז האמפױ; דורכ׳ן געװאונעז

 דעם אז זיד ער האאט עםעס, ער געװינט
 דארום וױיסעז זײ כח. גאנצען זײן מיט

 ארבײטער, דעם עפעס איצט נאכגעבען אז
 דאס נאר קאטאװעס, קײן ניט עס מײנט

 דעם חוץ א עסק. ערגסטער זעהר א איז
 גיט זיך האנדעאט דא אז אױך, זײ װײסען

 װיכ־ א װעגען טאחי נור װאס, אבי אום
 אר• דעם םון רעכט דאס װעגען זאך, טיגע

 באטראכט װערען צו און זײן צו בײטער
דעם, װעגען שאם, אין אפיאו מענש א אאס

 זײן מעהר \vivp ניט זאא באס דער אז
צארעא, א שקאאפענטרײבער, א באס, אזא
 דער ־און געװען. איצט ביז איז ער וױ

 זײט זײער םון באסעס די ?עספפען םאר
 אםשר האםגונג, דער אין כוחות אאע םיט

צייט. אין רײס די נעװינען דאך זײ ײעאען
 און נארישע א נאטיראיך, איז, עס

ארבײטער, די האםנונג\װײא אומזיסטע
 אנ אין אאעס דאס נעהממן געזאגט, װי ;

 אין ארוים געהען זײ אײדער בעטראכט,
 נויטיגע די דערצו םאכען און האםפף,

 איז יעדענפאאס אבער םארברײטונגען.
 די װארום אורזאכע, די אאעס דאס

 יאהר עטאיכע אעצטע די פון סטרײהס
 און אענגער, ציהען, זיך מוזען זיך, ציהען

 ײי זאגען, מעהר ניט ?ען מען װארום
 געדויערט װאס סטרײק, דער אז אמאא,

 װי גוט אזוי שױן איז צײט, אענגערע א
פאראארען.

 דער פון לןאמפף דער אז געדענקט,
 גאנצע אנגעהאאםען האט אמאאגאמײטעד

 געװען װאאט נאריש װי און װאכעז, 13*
 ערקאערט װאאט װעאכער יעניגער, דער
 זיבע- זעססטער, זײן אויף סטרײה דעם
 װײא םאראארען, םאר װאך אכטער טער,

 זײ זײנען מיר !אאנג צו געדויערט ער
 װאאט סמרייק שנײדער דער װען אז כער,

װא״ 13 מאא דרײ און צװײ אנגעהאאטען
 געװאונענער, א געװען אאץ ער װאאט סגן,
םעס־ דעם געהאט האבען שנײדער די װײא
 זיעגען; צו װיאען אונפארענדעראיכען טעז

 זײ װאס פאר געװאוסט האבען זײ װײא
 זײנען זײ אײדער װײא, איז העמפפען,

געװאוסט, זײ האבען קאמפף, אין ארויס
 קאמפױ. שווערער א זײן וועם דאס אז

קאםפו* דעם מיט איז דאסזעאבע פונקט
 דרעסמײקערס און וױיסט איידיס דער פון

 םון םראגע די ניט דא איז עס ױניאן.
 פון פראגע די איז עס װאכען, םון טענ,
 צו סםרײסער די םון װיאען םעסטען דעם

 אנהאאטעז סטרײס דער םעג און זיגען,
מאא דרײ םאא, צװײ אזויםיעא, אםאא נאך

דדי אזױםיעא, ח מ םי ח
w װאך רער g p jif i ע פעס״י אלץ װעי

זאך אזא אויב ענטשאאסענער, אאץ טעו,
 װע״י סוף בא סוף דאס אזױ, םעגאיך, איז
געווינעז• מוזען זײ אען

אײניגקײט באםעם די ון^ם
כאטײם.

 דאף זײנען זײ ? באסעט די און נו,
 אויך דאך זײנען זײ פאראײניגט, אױך

 אזוי אויך דאך זײ הענען ענטשאאםען,
 ?ען — ? קעמפםען און אויסהאאטען אאנג
 קענען דעם אויח םרעגען. אימיצער אונז

 און האארען דעם מיט מיר־ענטםערען
 ױניאן די אז פאקט, אומבא^טרײטבארען

 עהס״ םון צװעת דעם פאר באסעס די םון
 װעאט־אײנשאיגגערײ, פון פאואטאציע,

 וױ האפט, אזא האבען ניט קײגמאא קאן
 פאראײנײ װאס ארבײטער, פון ױניאן די

 מא״ זײערע צואיעב ערשטענס, זיך, גען
 אינטערעסען, טאדטעגאיכע מענטאנע,

 דער װינקט עס װעמען צװײטענס, און,
 ברי־ סאאידאריטעט, םון אידעאא הײאיגער

 םון ױניאן די פרײהײט. און דעראיכקײט
 גאר דאך זיך םאראײניגען זײ !באסעם די

 געאט־דורשטיג״ געםײנשאםטאיכע פאר
 אחדות פון געפיהא אמת׳מר דער ;קײט

 האן ױניאן זײער און זײ, בײ דאך פעהאט
 באקאנטע װסדי אנהאאטען, אאנג אזוי נור

 בעת הינט, צװײ די צװישען םרײנדשאםט
 טאתי דאס און בײן. א צו זײ װארםט מען

 איז אסס׳ן באסעס ד< װארום ערקאערט,
 און האאב־צושמעטערטע, א איצט שויז

װאונדען. םיעאע פון גאר באוטעט
 אנ־• אין װערען גענומען מוז דאן און

 װען באס, א עטװאם. נאך באטראכט,
 שאפ זײן צוגעשאאסען האאטען םוז ער
 פון צײט די םיר, זאגען צײט, געװיסע א

 בא־ זײן צו סוף א עס מײנט סיזאן, אײז
 אז מײנט, דאס אינגאנצען. גאר סערײ

 גאר אויף דאן שוין ווערט םעיןטארי זײן
 אויב ד־אדום, no ny פארשאאסען. אמח אן
 ביזנעס, םון ארויס אינגאנצען נים וױא ער

ארבײטען. אנהויבען גיכער װאס
 גאר אין אבער איז ארבײטער דער

 זײן — ביזנעם זײנע אאגע. אנאנדער
 סיינ־ ער םאראירט — ארבײטס־קראםט

 װע• נאר האט ער װי אאנג, אזוי גיט מאא
 דורכצואעבען. איז עס װי מיטאען און גען
אאנג, אזוי זיכער, ער איז דעם מיט און
 ױניאן, זײן באשיצער זיין אאס האט ער וױ

 אר- גאנצע די און אינטערנעשאנעא זײן
 ער קען דערםאר און באװעגונג. בײטער

 ער ביז אאנג, אזוי אױסהאאטען מוז און
 זיעגער םאאשטענדיגער אאס ארויס הומט

האםפױ. זײן םון

ױיג א נאך שא״ דער םון צו  אינטערנע
קאםםף. אין נעל י

טויזענ־ די צו זײנען מאגטאג אעצטען
 זײנען װאס מיייןערס, װײסט אײדים דער
 עטאיכע נאך צוגעשטאנען האמפף, אין

 םא־ װאס ברידער, און שװעסטער טויזענד
 זײ אויך ראפערס. און היםאנאס כען

 זײערע צו םאדערונגען דיזעאבע שטעאען
 און מײקער, װײסט אײדיס די וױ באסעט,

 קענען זײ אז מײנעז, באסעס זײערע אויך
 ״אונ־ די םון ארויסדרעהען איז עס װי זיך

 דערםאר און פאדערונגען, געהויעראיכע״
 זײערע געאאזען און ריזיקירט זײ האבען

סטרײקען. ארבײטערינס און ארבײטער
בא״ ־די םון באינדקײט די בנאמנות,

« װירקאיך איז םעם  דא װען שטוינען. צ
 גוטע זעהר אום געהאנדעאט זיך װאאט

 ארבײטער יעדער װעאכע אויח דזשאבס,
 א נאטיראיך, איז, ארבײטעריז יעדע און

 םארשטענד־ געװען אםשר, װאאט, בעאן,
 א ריזיהייען באסעס די װארום איו,

 קען מען װעאכען בײ דזשאב, א סטרײק.
 װאך, א דאאאר 50—40 פארדינען חאטש

 אבער ? ארבײטער הריגען צו דאגה א איז
 דער װען אזױ. ניט דאך איז דאס

 װאאטען פײנעו־/ אזא געװען װאאט דזשאב
 דער ? סטרױיןען ארוים ארמיטער די דען

 מא״ ראפער און הימאנא דער אז איז, אםת
 פון קאשע. אויף װאסער קוים מאכט כער
 נאדעא־אינדוםט״ דער םון אובי*טער אאע
 ערגםט דער װײסען, מיר אויט ער, איז ריע,

 זיף װעט װער טו ארבײטער. באצאהאטער
 דזשאב, טײערען דעם אט אויו* קװאפעז

 איהם װאאטען ארגײטער די װען אםיאו
 דענקטי װאו פרײגעגעבען? אינגאנצען

 קרי• צו באס ראפער ארן קימאנא דער עס
 זעקם םאר איצט אז ארבײטער, זײנע געז

 ניגער• יעדע קריגט הױדארבײט שםונדעז
 נור, םענט? 50 און דאאאר צװײ םרוי
 ־ אזעאכע שוין.זײן זאאען עס אפיאו װען

 * ווײד׳ דזשאב, טײערען דעם אויף בעאנים
 םוך ר^יוגיאן אז באסעס די נים דען סען
 דאך אם1}י מאכער ראפער און קימאנא די

 ׳ דערי־־ װעט און דעה, שטיקעא א אױך
ז םארנעםעז צו הײנעם אאזען ר מ נ ס ^ 

י אבער ? סםרײקער די םון ,|v י
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 זאצ עם װער דעם, װענען םראנע די
 אײזענבאת־ אטעריקאנער די סענעדזשען

 די םוז איינע געותורעז יעצט איז נען
 נעזעצ־ אםעריסאנער אין װיכטינסטע
צעבען. עקאנאםישען און עאפםציכען
 םארנע־• ווערען סלענער נאך פאענער

 נוטע זײנע האט פצאן יעדער iiK ש^וגען,
 ווע־ כצ קורם זייטען. שצעכטע זיינע אוז
פלענער. דיעזע איבערנענען מיר .צען

 נענערא^ נעװעזענער דער םעסאױ,
 אייזענ־ אמעריקאנער די םון דירעקטאר

 זאצ רענירוננ די אז ם#<ר, שאאנט באהנען,
 םינןי. נאך אײזענבאהנען די פארװאלטען

 וועט צ*נד דאס ביז ה. ד. צייט, יאהר
 וועט אעבען דאס און איינשטעצען זיך

 אויםנ׳ד אאטע די אין צוריק ארײננעהן
 װעלנד דער ערב װי רעאםען, םאהרענע

םלתמה.
ט ברײען דזשעננינגם װיליאם ^נ  ש

 צוטײלט זאאען אײזעכבאהנעז די אז ם*ר,
 די און םעדעראלער רער צװישעז ײערען

 רעגײ שטאאט די רעגירוננען. שטאאט
 קצײ־ די טיט םארװאלטעז ז^לעז רוננעז

ד םעחגראצע די און אייזענבאהנען נע  ח
װננ  אזוי טראנק־^יינם, גרויםע די טיט גי

m צ שטאאט יערער  א האנען קענעז זן
 ױנײטעד־ נרויםע די מיט צוזאמענבונד

- אייזענבאהנען. םטייטס
 און ווארבורנ .ם. פ#>וצ קומט ר»ן
 צוזאטען רענרױנג די »ז םאר, שצאגט

 מאנכאטען אײזעננאהן פרױואטע מיט
 <«נבאתנ«ז.אײ די םארװאצטען זאצען
 נאארד 'רעזוירװ םעדעראצ די װי פונהט

 םאר־ באנקירעז פריװאט די םיט צוזאםען
צאנד. םון םינאגםעז די װאצטען

 רע* די אז איז, םארשצאנ םיערטער א
 באנסראט ערסצעהרעז זיך זאצ גירוננ
 אײזענ־ י די םון םענעדזשען דעם בנוגע

 די צוריס איבערגעבען זאצ און נייהנעז
 דעם טיט װאס אצץ, און אײזענבאהנען

 ?אם־ פריװאטע די צו םארכונדען, איז
 םרי־ באחנען די האבען װעצכע פאניעם,

םארװאצםעט. הער
 אר־ די הומען חביב, אחרון אחרון אוז

 ױנ־ ארבייטער אײזענבאהן די בײטער,
 א מיט מיציאן א צעהצען װעצנע יאנם,
 דאם אז זאנען, און מיטגציעדער, האצנ

 רענירונג די װען נעװען, װאצט נעםטע
 םאר־ זאצעז אובײטער די טיט צוזאמעז
.1אײזענבאחגע די װאצטען
איז, ארבײטער די םון ארגומענט דער

 אײזענבאהנעז די פארײאאטען צו אז
 אר־ דאז געלר, נצ קורם האבען מען דארף

 עס מענשען םעהינע רערנאר און נײטער
 די האבען איצט ביז פארװאלטען. צו

 רעגירוננ די םארװאלטעט אײזענבאהנען
 עט און נעלר־מאגנאטען די מיט צוזאמען

 אז וײ, זאנען גענאננען. נוט ניט איז
 רעגירוננ די אז פראסטיש, ויין װאצט עס

 םע• דאס און געצד דאם צושטעצען זאצ
 צד ײעצעז ױניאנם די און נעדזשמענט

 נעצד, םך א און ארבייטער, די שטעלען
 סעשע־ די אין אריין םריהער איז וואס
 װאצ םון און געצד־מאננאטען די פון נעם

 םוז פאצ אין װעט אצנעטײן, אין םטריט
 םיט ארבייטער די םוז קאאפערײשאן א

 רצנירוננ, דער בײ בצייבען רעגירוננ, דער
 די םענליבקײט א האבען וועט װעלכע

 דער־ און םארבעםעיעז צו אײזענבאהנען
או צו  אר־ די םון לאנע די םארבעםערען נ

אויך. נייטער
 אײ־ די וועלען פלאן, װארבורנ׳ם לױט

 ווערען, םארװאלטעט דארפען ענפאהנעז
 בענס, רעזוירװ םערעראל יעצטינע די ׳ױ

 הויפט־אויפ־ זײער אלם האבען װעלכע
און פאניק, קײן צוצולאזען ניט נאנע
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 וואו ניט, װײםען זײ בלינד. פאהטי׳פ נעז
 נאנצע די און װעצט. חגר אין זיינעז זײ

 זעהר דערםאנט באםעם די םון האלטוננ
 פון בלינדשײט און עקשגות די tv שטאר?
 איהם צו נעקופען איז משה ווען פרעה,
 שסצזר די אידען, די נעבען ואל ער בעטען

 טענ םרייע פאר א םון ערלויבניש די פען,
 האוט האט נאט און נאט. צו אפפערן צו

 בא־ די זאצען זזאױן... פרעה׳ס נעמאכט
 אינטעחןםאנ־ דעם אט איבערלייענען םעם
 זיך זײ װעלען אםשר חוםש, קאפיטעל טען
 םוםר שטיהעצ א אראפכעםען קענען נאד
 װאם מנות די וועצען אפשר ;זיך פאר

 נויטינע די האבען נעקראנען, האט פרעה
 אי־ זײ זאצען וזיריןוננ..., אפשרעהענדע

 יציאת סון נעשיכםע די נערצייענען
שאדען. ניט זײ וועט עם סצרים.

 ? בענקם רעזוירװ םעדעראל די סוען וואס
 אויוי םוםען באנקען פרױואט די צייהעז זײ

 פרױואט״ די וחןלכע פראצענטען, קצײנע
 נרוי־ םאר אוועפ שפעטער צייהען באנפען

םראצענטען. םע
 די םאר ווארבורנ פלאנט זעלבע דאם

 רענירומ די הייםט ער אײזענבאחנען.
 געצז-זאפ, גרויםען איהר אםען האלםען

 ײעצען קאפיםאליםמען די וועלכען םון
לאזצן. זיך וועט עט װיםיעא ארױםנעהםען
 מענאיו דענקט װאדבורנ מיםטער

 רענירוננ די אז דעם, װענעז ערנםט זעהר
 אײזענ־ די פארוואאטען ניט יועז אאיין

 םארט יאנט פאאן זיין אבער באהנען,
 די ווארום םארדאבט, שטיפעלע א ארױןי

 םיט־ א איז ער װעאכער םון באנידםירמע,
 מיזורי־פאסיםיפ די סאנטראאירט נאיעד,

 באחך נרויםע די םון אײנע א״זענבאה],
 פען זיו םוז װײטער און אאנד םון איניעס
 אויעק ניט מענש בעםטער דער אפיאו
געהן.

 די אז אאזא, װיא ווארבורנ םיםםער
 קאפיטאאים־ די םיט צחאםען רעגירונג

 אײזענבאה־ די םארװאאםעז זאאען טען
 ווע־ געזיכערם ןאא פראצענט זעהס נען.
 אייזענבאוד די םון נתים כעאי די צו רען
 איבערינ, באײבען וועט עם װאם און נען
 רע־ דער צװישען װערען צוטייאם זאא

 אוײ די און סטאק־האארערם די גירונג,
בײטער.
 די זאאען ווען פאר און וואס םאר

מן רטצאראק־סטאט ד נתיסעז אזא קרי  אי
 ארבײ־ די םון ארבײט דער פון טערעםם

 םאה־ םאר׳ן רייטם הוינע די םון און םער
 ווע־ םראכט? טראנםפארטירען און רען
 ער װיסען. ניט װארבורנ װיא דעם נען
 ציעא זיין און סאפיטאאיםט א אאיין איז
 קאפיטאאיםטישע די באשיצען צו איז

אינטערעםען.
 איבער־ ווענען םארשאאנ רער יעצט

 םריהער־ די צו אײזענכאחנען די נעבען
 אײזענ* גרויםער א נתים. נעאי דינע

או טענ די האם באהן־םאננאט  עריןאערט נ
 צוריסנעבען וועט רעגירוננ די אויב דאם

 םריהער־ די צו אײזענבאהנען די
 העאפט װי טעהר וועאען בתים, בעאי דיגע

 די םון םאראויוי אין זיין אייזענבאהנען
 םון הענד די אין חדשים זעקס נעקםטע

רעםױוערס.
 איײ אייזענבאהן ךיךפרױואט און-וױ
 פארװאאםעט יעצט ביז האבען נענטימער

 אנצוצײגען נענונ איז נעשעםטען זייערע
 נױ יארס, נױ די מענעדזשען זײער אויח

 1אי אייזענבאהז הארטםארד און הײװען
 די וואו אייזענבאהן, אײאענד ראפ די

 םוחריט׳אעד, סאײנע און ארבייםער ארימע
 אפנע־ זײערע אינװעםטעט האבען זועאנע

 1םי םטאקם אין ראאאר פאאר שפארטע
 רואי• פשוט זיינען אײזענבאהנען, דיעזע
 שחןקאיכע די הײנט און נעװארען, נירט

 דער׳הרנ׳עטע טױזענרער די עקסירענטעז,
 דורך יאהר .יערען םארװאונדעטע און

םענעדזשמענט... שאעכטער
 ,פאע־ דרײ נאך איבער באײבען אונז

 ) די אז װיא, וועאכער מעקאדום, גער.
 יאהר פינןי נאך .זאלען אייזענבאהנען
 ;רעניערונג דער םון װערען םארװאאטעט

 איי* די צוםײאען װיא זועאכער ברײען׳ם,
 און םעדעראאער דער צװישען זענבאהנען

 םון פאאן דער און רעגירוננען, םטײט די
 די אז ױניאךארבײטער, מיאיאן צוויי די

 ווערעז םארוואאטעט זאאען אײזענבאהנען
 רעניערומ דער און ארבײטער די דורך

בשותפות.
 איז מעקאדו׳ם, פאאן, ערשטער דער

 פאאן. וועג האאבער א קאםפראםים, א
 רעגירוננ די אז נוט, איז :נסשך םםה

 ניט װאם פאר ? יאהר פינןי י1אוי װאם צו
 הײנט אײזענבאקנען, די םארװאאטען זאא

 וחד פאאן ברײען׳ם און ? שטענרינ אױן«
 סערעראאער דער צװישען צוטײאוננ גען

 ניט אויך איז שטאאטען די און רעגירונג
 אנ* זיך װעם עם װאם דערםים, פראקםיש

 שטענ־ וועאען עם און רײםערײ א הױבען
 דער צװיש^ן קאנםאיהטען םארהוםען ךינ

 שםאאכמד^ די און רענירוננ םעדעראאער
ױריםדיהשאן. איבער רענירוננען
 אר־ דער איבער אונז נאײבט אאזא,

 איז, כאראקםעריםםיש פאאן. גײטער
 חזי 1םי ווערט פאאן ארבײםער דער וואם

 םאר־ אזוי ניט פרעםע האפיםאאיםטישעו
 וואאם דאט ־וױ םאראאנט, און שפאט
, געװארעז• געטאן אםאא

י  צו זוכם פרעסע פאפיט*$יסטי׳שע ו
 ערנםטען אן אן שטעאט און ערנסם זײן

 איי־ ״די — זי, זאנט — ״אםת״ פנים.
 םאםי־ זייערע םיט ארבייטער זענסאהן

 אנמרי־ טיאיאן אבט טאסע צעחאעז איען
 ניט זײ nrp טען אבער ביתער, סאנער

 פארוואא־ וױ זאר, גרויםע אזא אנםרויען
״ וױיא ווייא... אייזענבאחנען, די טען  ז

 זיך וועאען זײ וױיא פראהםיש, גיט זיינען
 די און װיידזשעס נרויסע צו נעהםען

 וו׳ד םעיר־צאהאערם און טעקם־צאהאערם
 םון דעםיציטען די םאכען נוט דארםען אען

פארװאאטוננ. דער
 טענה׳ן ארב״טער די םון נעננער די
 םען סען ארבייםער די אויוי אז אויך,

 ניט זיינען זיי אז םאראאזען, ניט זיר
 ״ארונ״ וועאען זיי און םאראנטווארטאיך

וועג״. פון אײזענבאחנען די טערםיחרען
 וחזן — זײ זאנען — בײשפיעא צום

 איז נעאד אינװעםטעם קאפיטאאיםם א
 םרא* אעצטען צום ביז שםעהן צו נרײט ער
•tv וואס זוכען און נעאד זייז כײ באוט 

 אונטעו־ דער פון אתיםצושאאנען םעהר
תן צײט דער איז נעחמוננ,  ארכיי״ די ו

 דער בײ און טאן, ניט דאס וועאען טער
 זײ וואם נעאענענחייט, בעםטער ערשטער

 אוועיד זײ וועאען םאכען, נאר ויך וועט
 א״זענ־ דער ביי שםעאען זייערע װארםען

 װיםיעא קיטערען, ניט וועט זײ און באהן
איידען. צו האבען דארםען וועט אאנד דאם

 אר־ די װי טאז, pip א אאםיר איצט
 תצירוננם טארידי דיי ןעאעשט צרגײס

אײזענבאהכען. זץ םון קאנטראל
 איײ די אז פאראאננען, ארבייטער די

 װערען םארװאאםעט זאאען זענבאחנען
 וועא־ צד ?ארפאראציע םעדעראאע א תרך
 tip שום p'p האנען ניט דארןי טען כער

 גויטע איז װאס אײנצינע, ראט פיטאא,
 אר־ און פעחינ?ייט םארװאאטוננם די איז

בייט.
ד דער םיז װעאען אייזעננאהנעז די  ח

 זייערע ביי ווערען אױםנע^יםם גיערוננ
 איבערנענעבען און נתים בעאי יעצטינע

 זי און ?ארפארײשאן, דיזער צו ווערען
פארװאאטען. זײ זאא

 ארנא־ זיין זאא הארפארײשאן דיזע
 און נעזעצע םעדעראאע די אונםער ניזירט

 דיחגיד א פון ווערען םארוואאטעט זאא
 םאא־ םיז בעשטעחן זאא וועאכער טאראט,

 םון דריטעא איין :טייאען דרײ גענדע
 א ;ארבייטער די םון אויםנע?איבענע

 םון אויםנעקליבענע םון דריטעא צוױיטער
 אוז א־יזענבאהגען די םון בעאמטע די

 םון באשטעהן זאא דריטעא דריטער דער
 שטאא־ םאראײנינטע רי םון פרעזידענט

; •1ט«
 די האנען זאא דירע?םאראט דיעזער .

 בעאנד אאע באשטיםען צו מאכט םואע
 ארנייטער די צו ניז פרעזידענט םון טע
 און באדיננוננען די אויסארבייטען און

ארבײטער. די םון ?אאםיפיצירוננ
 ווערען צוטייאט וועאען פראפיטעז די

 פארפא- דער און רעגיערוננ דער צװישען
 פראםי־ די ווי שנעא, אזוי און ריישאן.

 באשטיט־ די אריבערשטיינען וועאען טען
די ײערען פאר?אענערט זאאען םוםע, טע

r ׳ •

 נעתאלטעז זאל פארפאריישאן דער
 פון ארבײםער, די םאר פאנד אאם

י די ווערען נעצאחאמ וועאען עם מ  י
 וועט ארנייטער יעחןר און דעגדס

 « באשםימםער םריחעד דער אויט
ארביינ^ יאוור נאכ׳ן ציע

 פאתעשאאנען ■אאז.«ד/ דיזער
בינ די ר ארנייטער אײזענבאחן םאור״ ,  י

 פון נעווארען אינדאסירט איז אןן ניאנס
 ווןא- ױניאנס, ארבייטער אײזענבאמן די
 פעדעריי• אםעריקא! דער צו כאאאננען מ

אײבאר. אװ שאן
ת דיזע ־ י י  VP)19 אתאניזאציאנען נ

 צזםיעא אין ווערען םארדעכםינט נים
 וױ און סאציאאיזם צום פרײנדאיכפײם

rm חאנעז טיר vi\ שטע• פאאן, זייער םון 
jpn נאדעז• ביזנעס םעסטעז א אויוי «ײ 

 אין םיינעאער פײן כיט זיך אענען «ײ
תם. ס איז דאם אז װייםען, זיי נו  ני

p׳p נע־ איז ניט שםעאט און םאציאאיזם 
 אײנצ^■ די ארדנוננ, תצםיגע די םאחר

 ארויס• וױאעז זײ וואס די, נאר איז זאך מ
 איי• די פון םענערזשמענט דאם נעתנמן

 אונםעחיגע םון הענד די םון זענבאהנען
 צו איבערנעבען עס און קאפיטאליסםען

 ארבייםען וועם ײעאכע רעניערוכנ, דער
 און ארביינמר די םיט חאנד אין וזאנד

 *ו ארײנםאאען ניט וועאען פראפיצמן די
י ד דער צו וױדמו נאר סאפיםאאיםטעז י  ח

ארבייטער.; די אוז ניערזננ
♦ וואס נאר, איז זאך נאנצע די ני

ט אונז  דא ווערט עס או אפט, dp זיך תנ
 אין רעװאאוציאן גאנצע א חרכנעפיחרם

 אפיאו חאט עננאאנד אין ווען צײט, דער
 וועאמנ פארטײ פאנסערוואטױוע די

 פון רודער ב״ם יעצט פאפטיש שטעהם
 כאשטיםטצ א אננענומען רעניערוננ דער

א׳ זא׳לען אייזענבאהכען די אז פאאיסי,  נ
 tpp*ni זײ םווארי ווערעז, ציאנאאיזירט

J באאאנ־ זאאזון אייזעעאוזנען די ווען דאם 
 ראט וועט אײנענםניםער, פרױואט צו נען

 פעחינ זייז פעגען ניט טאא t״p אאגד
 זי וועאמ פאענער נרויםע די נאכצופונמן

׳ נעשטעאט. זיך חאט
םאציאאים־ די וואו דײטשאאנד, אין

 מאיאריטצט, t״P ניט אויב האנעז, טען
ep םאנט, פאנסדאאירענדע א דאר ii י  ד

 אי־ פאנטראא רעגיעתכנם םון סיסטעם
 *jm פארטנעזעצט אײזעננאחנען n בער
 אייננעםיחרם וועט זעאבע און׳דאם רען

 צרנסט וויא נמז ײאו איכמראא ווערען
י אין פראדו?ציאן די ענטװיקאען  איג־ י

אאנד. tic דוםטריען
ײ  שוין האבען טיר װי װעאען, אונו נ
 ארויםטרעטען פאפיטאאיםטען די נעזעחן,

 וועט ?אםפוי זייער דאנענען, שארוי
ענט־ די װארום אוםזיםטער, אן זײן אגער

Bf
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 1אי אינדוםטריען אונזערע פון װיפאוננ
 דער צו טרײבם פראתפציאן אונזער פון

 אײזענבאחנען, רי פי[ נאציאנאאיזירונג
 •1אאיי אײזענבאחנען די םון נאר ניט און

 םערערײשאן םטײט יארפער נױ די
 נאציאנאאי• די שוין פאדערט אײבאר אװ

 ווא־ און טעאענראוי טעאעפאן, םון זירוננ
מן סער מ p אדער םרױמר און ייייה ו ar* 

 ר?ניערער און רpרnםי 1אונז?ח װ?אען רpט
 נאכטד jptid dp וו?אען זײ או אײנז?חן,

 ,אאנד דאם אז האב?ן, ײיאען זיי אויג ב?ז,
 און שרייםען פארוו?רםט זאא אונז?רם

 אימר* זיך װעאעז זײ ווען חויפטזעכאיר
 איי• די פון כאציאנאאיזירונג אז ,tpג”צ

 1אי ט?אענראו וראםערווענען, ז?נבאחנ?ן,
 םאציא־ t"p כיט וױיט נאר איז ם?א?פאז

 אזוי זיך tppjnr זײ וועאכען פאר איזם,
חזיר, פאר איד רpרוםD א וױ שטארה,

נרזס א
פערעלםוטערי ם• פון

 חײנם נעקראגעז נרוס א חאכ איך
 — אלײן םיר פון
 געשײנם דאן וױ וױיך, האט זון די

 שטײן, און קױט אויןן
 וױנם און גאם און שםײן און קויט און

 :דערצײלט םיר חאט
אלטער טײן דיך, האט ׳דא אט,

פרײנד,
 לאנד פרעםדע דאם

ארויםנעשײלם,
 שטאדט פון קאך מיטען אין דא, אט,

האם נעשפרונגען
 טראט ױננער דײן םאל ערשטען צום
פום, ױננען פון

 געכאפם שםאדם די דיך האם דא, אט,
 — חםות~• איחר אין
 :אט זיך, זעח איך
 פריש, פנים םיין

 טרױם^ פץ צעפלאםם
קלאפם, הארצען אין

 אנגעזאפט װעזען גאנצער טײן
 — צער, ױנגען םים
 i״n װײטער נױין צו כעגקשאפט םיט
 םראטואר אױפ׳ן זיך שטו• איך
 אוינ, מײן פאר און
טרױם, א אץ וױ

 י— היםעל־אויג דעם כײ ערנעץ דארם
 חײם ליענע שטילע, םײן זןןח איך
 :טיש אויפ׳ן און

סאטאװאר, דעם
 אזױ, חײםליכקײט םיט רוישט װאס
אחם תנד און
 י שטום זיצען טיינע ליעכע די

h,V• טחײ... טריינקען און
 I נענוג !גענונ

צײט ליעכע די
 צוג בליצלנ־שנעלער א ױי איז

 — װײט, פארשװאונדען
 שפױין, דעם זעח איך ווען איצטןןר, און
 ,DW פלינקער יוננער, םיץ ם׳חאט װאו

— געטראםען
אלייז םיר פון קריג איך :תכם םיר

^ א ת - ג
אםמלעדיגען נדין פון or ג א
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מ י י £ ײ * ב » ר * נ
^ י וץײמם ס  j  ijum^ b d  n  tT o  iP /ftt^
װידדי־ די וײן גיט 4819  ■nr r® מרם
1* ד מ צ * פ ן #יאכיחח אונוערמ םון כ «  n  

ם־ ־ ענ opt ן איז ״ מ ז מ ! o r ,  1909? UMiAiM• MBAIlMikM• kk̂״ a.---דממעד. הוגחורםער פון םאד
ױידער: םדענם זי אדן  איהר ״וויצם ו

tv דדעססײ־ און וױיסם צױןדנפכדנע די 
 אין שטאלציחנן אדנז סים זןנלזןן קערם
 םים שםאלציוזן םיד ודי צזטונפס, דצד

 םון בדיחנר און מותםגזער אונזערע
״1909  :פסורםנעזעצס ה*ם זי און ?

 םסרײה דזזזעמדאל דעד אז איהד ,ווילם
 באנײס־ פון סח»צ » זײן r*5 4919 סון

 »ן קזמאסע !וקונסםינע די *ין סעוזנג
tan ד *רםוגידדנחמ מ דיי  תי טלאם, *־
k דער n o w n 1909 םיז םםדייק im r 
 דער אין באנײסטערוננ םון סוואל • אח

ט װאד מנ  שרײם: עולם דער און !״ ? מ
,r  ! r! !פאר הוד*! הורא can 

 דדעס־ »ון וױיסם םח סםרייס דדמנעראצ
 האלב־הײזערי־ א םיס און םייסזרם!״

 םון פײכםלעך אוינעז םים און שםיםע, נער
 :דיסם־ די ה$ס אויםרענוננ, און םרייד
 םארטנצ־ םשערלײדי״ *תאניזײ׳ש*! ריתם

 און וױיסם די אז איהר ״וױלם המום:
 (דער עילטען אונז ז*לען דרעםםיײןערס

ײן!״) !,ניין עולם: וױלם ארער נ
מן אונז זאאען זײ m איהר  (נע־ בענ׳

)יעם יעם! :ארייעז  איהד, ״װיצט !
to ײ מ זאצעז ז ן או מ ׳ נ  :(נעשרײען מ

o r ! יעם(  רעד־ די האט איהר, ,וויצס !
 לאכיגןז אונזזןד אז נצרעדט, וױיםער מדין

ט וועחע םארשריב׳ח זאל  ן נאלחןנע סי
ר אק בוכשמאבען ע ת ט כ מי ר נ  פון׳דן

 נאװענוננ״(נע־ אדבײנמד *תאניזירנמר
o r  ! o r  : t r n r(  די האם ״דאן, !

 די איז אצי נ«הם םארענדינם, רעדנעריז
און !■יסעם־צייז אויפ׳ן — !םחננגממס

 אינטעדנזמאונזזצ די אז איץ יוניאן, כייז
 יןײן פאייער. אױפ׳ז עקדםסירם ןק»ט

 אויך דאן נאך ה*ט ױניאז םײקערם הצאופ
דער־ אויך ה*ט זי און עסזיםםירט; ניט

•¥* דעד פון בוזםאציםעם דעד םון מהצם
מ מננסםמרס, די את ליציי צ מ  פצענען ו

ה*־ דאן װײל טעראריזיחמ, אײנפאך די
װא־■ זײ װי טעהר, םיעל נעװאנם זײ נען
 »ן םטר־יקש וײנען דא[ װייצ היינט, גען

 dp וױ *«פילער, »זױ געווען גיט פרויעז
ארעס־ םצענם פאקים די און הײנט• איו

 און טויזענדער, די אין •יקעםם די םירען
 אסנופיהרען פאגדם נרויםע קײן װי אזוי
 ניט םםרייתיקאסימע די ד^ט םמרייס דעם

פיהרערם, ארעסטירטע די פצענען נעהאט,
 פיז ווערען באעםראםט פצעגען װעצמ

איי• װאריןהויז אין נעםער געהן ריכםער,
^טדאןי• דעם צאהצען רער

ײ האט זי j אינםערניישא־ רי ״־;״־־•!  K פין דערמהצם אױך ז
 גע־ האט ומצכע םטרייקעדיז, » װען ‘פאצ i םארצאחגז ניט ק״נםצל נאר ה^ם נעצ
 םעגע־ n אין װינ־על א פאר *אהאם\מנט טאה אפצאז היצכינער » סטרײק!״ קיין

ט | ווערטער. איהרע באגריסם מנ געמטאנען, איז בעש איהר וואו הויז, נ
םםרײקערינס, םיעד אייננעצאדען האט

ס האבען װעצכע  «ו געצט הײן נעהאם ני
 אין איתר מיט שלאפעז זוו רענט, צאהאען

בענק־ *ונעשםעצםע אויןי און בעט, איהר
םיס, זייעדע קינען פלזןנען בעט *ום לעך
 ׳כרחד » נאך נערור^ זײ האנען *זוי און
פיהעםען. םון טאנ רען

 ױ ווי דערמהצט, אױך זײ האם זי
 טייצעט־ינ ױך םטרייקערינם נעמהען האם
«ס זואס סאהצצײם, םאגמרען זייער םיט

,Ur־u« אײן פאר נ׳מוכ נעמען גיט איז ----------- - •
 ותצנע סםרײלוערינם, דריי און צװיי םיט י דערצעהצען קצא^ ארבײטער דעם םון טער

י וועגעז צוהערער וייערע  צו םענט פאר הײן פארםאנט ניט האבעז יואם לײיעז י
שפייז. קױםען פון פיאנױעז די דורכגעםאכט האבען עם

' ייניא)׳ דרעםמייקערם און װייםט דער ײ האט זי י  דא|, אז דערצעהצט, אויך ו
וױיסםמיײןערס n זיינעז 1909 יאהר איז נעימעכט דיעזע נעבױט האבען װערכע

m _______ . א־נאניזאצ־א:. w i I די «א און ?חאוהרת^ איז אריס

ארבײ
םײנענכוים. םארים װיליאם םון

 שװאמס־ע״־מד די אמםגעמונםערם האם
 צײכם־ די םון ערנםטקײם םעהר םאדעדם

 עגטר נרויםע די נעראםהעז »ח זינינע,
 פראקםישער *ביםעצע זײן w ויאםםען

 אכי־ זײן « .פראקמיקער״ גרויםע די און
 ריה־ א םיט צנטוזיאםטיש. םעהר םזוצע

 אוים־ און עתסם טיט םוצ שטיםע רענדער
 צו־ איהחן צו ערקצערט זי האט רעטנ^
 ,אישום״ די םון באדייטונג די מרער

 אויםג׳מרימן: ר*ט און םטרײק דתזען אין
די  באזיענען, אומ װיצען בתים בעצי ,

 שםייכעצ *ארטען » םימ זי האט — אבער
 װע־ םיר — אויםנערופען טריאוםפירענד

זיעגער די ארוים לע\

 איר וועצכע םצענעם, םארשיחננע די
a n װעא־ אין האצס, די אין בייגעװאוינם 

 און וױיםם סםריײןענחז מויזעכדע מ
 זיי־ םעגליר, זיך םארזאסצזן ■^זנסמאכער

מן  _ באצעהרענד. אח אינכמרעסאכם י
 בא־ סצענעם דיזע זיינען אינערהויםט

 בא־ די אפ צייהענעז זײ װײצ לעהחזנד,
 אי־ האכעז וחןלכע פיעצע םון חױפםונגעז

 ק׳ד םרױען ארנייםער אז געטענח׳ט, נמר
םאראינטע־ אזוי נים זיינעז און ניט מן

» ' י
True translatiom filed witk tfie Postmaster at New York City on Feb. 21, 1912, as required by the Act 

of Congress approved O־ *--------------״׳ ct 6th, 1917, known as the *Trading "w

 pk זי ױי ^אנע תכױזת די ־ am דעם אויף סה^ך היבשזע m נעמווכם
נאזױזומן די איגמערעםאנם. זעזזר »יז . וועאב^ די איבערבויען סון

ןייב• הײז ניט האבעז סעדב־אײראומ סזן דער אין פראגע־צײכעז גרויםאר דער
װמןעס, די פאד ^יעגע ריגע ויי־ אאנע וורבײםער איבטערבאציאנאצער  1« ב^וע

iw מד נ^ך און רוסצוונד אין באצשעװיקעס די  סאװחממך די ױי גאײכעז מייני
 מנן W< חס^אנד ^הן ר9*נ חנניתננ. אנ־ אין ארבײםער די צו מטעצוגנ זײער
ווױןי םוזמן די און באנאהז, נים זיד ־ צענדער. דערע

מן אוםן אנדעד אן אד־ער אזא אז אויסגעזעהן, dp האט אנםאנ 1אי מ ח ע  ד אנ
 וױדסלימ n .אאם רעגידומ, סאװיעטען צוזאםעגהר גימ זיך װיצע דוםימע די

 1BBWP די און תס^אנד, םה דמגירתג די אויסער נרויעז, קײן מיט םעגסוםען
די׳ אױוי פארקוםען דארף וואס דעבץ, ״ױנ־ די דײטמאאנד, םון ״ם«*רםאקעך

\Mptv א ה^גבען וועם פרילדאינזיצעז סיט און עוועדען םון םאציא^יםטען״ נע
̂יגיצען ^יגקע אגדערע חנה ®ח צוקונםם די אױ* אימפילוס אין גרואעז די םח פ

סאציאציכד אינםעתאציאנא^נר דעד
 גזד זיד ה*ט בערן איז מנגנרעם מישער

רע*וצם*מעז, ממשדת׳ריגע ^הן שצ^וסען
 םעק־ א נעװארען באשטיםט איז עס נאר

 ביז עקזיססיחגן אצ1 זועצבער דעמאריאט,
 ותרען וועמ צאגע ^וינטערנאציאגאצע די

urutfp,װאס און ־ tip גוימווענ־ מאכען 
 מעהרערע נןןך םוז איהצאםען Dip דיג

^וננרעםען. אזעלכע
ט אפיצו נים, הײנער  עג־ םאםע די גי

 קןןנגרעס צום דעלעגאטען טוזיאםטײ&ע
 דער אז געגצויבט ניט ד^ןבען בערן, אין

 זיך מיט ברענגען זאצ בערן אין ס^ונגרעס
 איז גןאנגרעס דער באשטיםמעם. עטװאם

 צוזאםענ־ עחעטע די םון א־יינע געויעז
 םאראײנמען, צו װידער אום היגםט^

 אר־ אינטערנאציאנאצע די מאבען צו גאנץ
 פון רעזוצטאם איק און באוועגונג, בײטער

 װאס איז, צוזאםעגקונםט ד$זיגער דער
 באשצוס דער געװארען געבראכעז איז עם
 ־־־ נרופע סאציאצ־פאטריאטישער דער םון

 םון אנדעדע און װאנדערװעצדע מד^ומא,
p ובעןp צו ניט — מין דעם p געםײג־ 

 די אויך דײכדטען. די מיט שאפטציכעם
 m ארויםנעוױזען זיך ז^נבען דײטשעז

 אויםצובויען צוריס p^n םעהד ה^ובעז
 איבערא־ אײדער אינטערגאציאגאצ, דעם
 אצםע די בריענעז צו צעבען צום גײס

 גע־ וױרהציכער א איז דאס םבסוכים.
 אויגוסט ̂יזץ קאוטסתי ^ארצ זועז זזיגט״

ך ערקצערעז טיצצער  אײנסאדטטיהען ד
 אינםערנאזױאנאצע םונדאסעגםאצע אק

 סא־ בדאנטינג און טהאסא און םראגען,
 זיכעד^אז עס איז שצום, זיך צוויעען כעז
דודכ־ הןנבען פארםיתז פארשיעדענע די

ס ר סי  סרײר, דעם םח צוקונםם דער אין מ
 די וױ באטעפטיגט, זײנ^ זײ וחנלכען *ין

ר מ  אור־ אלס טרײה דעמתאבען אין מג
 די וואס פאקט, דעם *ז זײ ניבען ^זאמן

 איז םרוי דער םון לאגע גאזעצ׳טאםטליכע
 אויף הוקען צו איהר סאכט יראוס אזעצכע

 צײכד א אויף בצויז װי באישעםםיגונג איהר
p אויף אכער נויסװענדיגקײם״ װײציגע p 

פערמאנענטע. א אויף װי ניט פאצ
 ה^וכען גרונד זעלבען דעם אויס -און

 ברידער־ אונזעױע םארגאנגענהײט דער אין
 די אויוי םארדאכם םיט געקוקט ארבייטער

 ארײנגע־ הןובען וחןצכע םרויעז, םאסען
זײ טרײדס. םאױפײדענע די אין דרונגען

 םיהרמרין אויסגע?ציבענע די ט^טערצײדי,
 מיטעל־ זײ םון םיעצע ארבײטער. 80 םיז

 האב איױ — םרױעז און םענער יעהריגע
 דיעזע - םיגדעריעהריגע צארטע דיעזע געזעהען

 נממרצײדי ן פיהרערין, א םון ראלע דער אין םיױ ױגגע
 דזטענעראצ א םון צאסט דעם טראגענדיג

 געװען זײנעז באקען איהרע — סטרײס.
 םיט פוצ אויגען איהרע רויםצעך,

 םיטר איהר ערנםמ, געזיכט איהר פ״ער,
אויסגע־ ןןרעם רעכטען איהר םיט

 ^ןויציע דראמאטישער א אין שםרעסנז
 צוזאםענ־ האגט רוגדע קלײנע איהר און

 םעסטער א םיט און ,p^^ip א אין געצײגט
 ער־ זי ה^ט ^טיטע עגטשצאסענער און

 באדייטונג די מיטנציעדער איהרע ?צערט
 האםפױ דער אז און םטרײ?. דיעזען פון
 *נ- ענערגי^ מוז ער און ערגםטער אן איז

 בעאי־בתים, זײערע געגען ווערען מפיהרט
 םעכםיגע די צוברעכען װילען \אגצכע
אבער, ױגיאן, דרעסםײקערס און װײסט

k | 4 4 | k %  I  f e l | k | « k t |  |  | k |  k f e  ! l i n t■% • o q n ס ?•ויסגערועזגן זי ס סי ס ײ ד jiw ד
 דערלעבען ניט ד^ס װעט ״סײנער שטאלץ,

 נעװארנט: אבער האט n ״זעהן! צו
 און יתג םרוי, און מאן ‘אצע מיר ״אויב
 קאמסןי דיעזען נעסען ניט וועצען אצט,

 שא• דעם •יקצםען נים וחוצען ערנס^און
 אז בתים בעצי אונזערע איבערצימען און

 ארױסצוקומעז ענםטלאסען זײנעז םיר
 זיײ מי*ר װי ^טארקער ?אמסף דיעזען םון
 אז געםאהר, א דא איז דאן געוחנז, נען

 די צײדעז״ דערםון זאצ ױגיאן אונזער
 אפצאדירט הארציג האנען ארבײםער 80

 האבעץ נצײך און םיהרערין ױגגער זײער
צײן. «יהעם דער פאר װאצאנטירט אאע

 שאפ םיעאע זײנען האא צװײכתן א איז
 דער נאך נאכגעגאנגען מטמראײדיס

 ארגא־ דער פיז כדשעראײדי״ *דיסטריקם ן
גמבע־ איהר האבען אח קאמיםע ניזייעאך

 טאפ־ זייערמ צו אםענדען זאא ױ א! ממז, -
מיטיינגען.

 דער פון טשעראײדי״ ״דיסםריקט די
 םארענטםערט האט קאמיטע ארגאניזיישאן

 מיטינגען, שא• די ביי םראגען הונדערםע
אינסםראק^אנס, און עצות געגעבען האט

 נאציאמן פח איענ די איז דערװײא
 רעגירתנאן די און םאקט, א כסעט שדין
 פורן נאציאנען װיכטיגע םײסטע די םון

 מעדתוויר״ נאנץ אײניגע סיט ותאט, דער
 | טאד• זיח באאד וועצען אויםנאםען, דיגע

 ‘אמטערנאציאמד ערמםע די איז איעיגט
ן רעגיחנגעז פיז אתאניזאציע צע י ר י  דן

 אנדאחנ םאר וועאט דער פון געשיכטע
 וחומ ײעאכע אח מאחםה,־ װי צוועסען,

o אויוי גאציאנען אאע אתםכאאען n 
עררקונע?,

 m ער וױ «צאן, דעם צױם ליענ, די
 T• סיז צעצםענס נעווארן; פארגעליינם

t u r n פריעדנעס רעם פאר װיאסאז i n*
u»־aamm  r *  mm ,p חןאאאפנ 

 איםאצייז, •פראבסדייר, נאציאנען. 14
 פאראייגענוע רי און זנננלאנר יאפאן,

מז שםאאכמן ײ די ו  די JWMTO גתיםע״ ,
 )Vfem גאציאנען דיזע םון חןצענאטען

מ די זײן דאם  — צתג אײנצנםאי
 זײאחנ אין וזאמז וועצקן די הײסט, דאם

<יעג דער פון סאכם די זחמד
ײן דחזליז זיי םיט צתאמעז ףןי יי  י

 1« דמצעגאטען די קאנגרעס יזמזרצימן א
 נאציאמז, יוצענירצ און אנײוחו 9 די

<Jir אז w אייד ייד שאיםעז וועצמ  u n 
 כמא, בדאזיציען, .בעצניען, זיינען: דאם

 גרײ •ארטוגאצ, סיאם, סערביען, פויצען,
ען. ידן מנצאנד מני  דעצענאםנז די רו

 T וױ אזױ tram אויסצרוועהלם װעצען
n 1׳ זחד זײ ■ כאשםיסען. עם װעם נאציאז 
ם האבזז צען  «ן ר׳ןכםע די איז ראננ ת

״ און נעזאנדמע,  םים ביאחז; עס יחד?; ז
װעלנדפאדצאמענם. דעם זיך

דינ פארצאמענם, דער מנ  בא־ א אין זי
 ברײ אין װאריטיינליך שםאךם, שםימםער

ען װעם םעל,  ארײמװ־ רעכט דאס ה\.
 נאזיאמןן, אנחןרע ליענ חןר אין נעהמען

 | אננזשלאסיק, נים איצט נאך זײנען װאס
 רוס־ עסםו־״ר, דײםשלאנד, לםשל, וױ

אענדער. נייםראלע ם־עלע און אזמד
*ו אויםגאבע איהר אלס האט ליענ די

צוױ־ םײעדען דעם אויםצוהאלםעז זעהן
_ _ _ _ _ _ _ *

 רי אפצױפטעאען אום געטאץ אאעס האבען
 קאנ״ וועםעס םאר ארמעען״, ״םײגדאיכע

 הא- און גזדמראתען, זיך האבען זײ הורענץ
 אין געקוקם חעחתר קאאיענדע םיט בעז

 צוקונפט » אין — צוהונפט דונקעאער א
 די געסג^ אונגעכעםענע די וועאכער אין

 טאפ דער ויעסמז פאר םרויעז, ארבײטער
 וועאען ״אבסג^ה״ אן ײי םעהר נים איו

 דעם דודך סרײד׳, דעם ^דעםאראאיזירמן״
nנזר צוריקגעצוינען רעזאאוציע דאזינע די?מזוג־ אצנגערע ארבײםעז וחןאען ךײ אס 

 תאט לזאגנרעס דעד אז איצם, אק ווארעז,
I T W /i3H3l̂ ztyy2 i T 11י ̂iKB jyEfc

טע n וװוישען םאדודינמומ א  און תסי
 םון אדבײםןד די אק םאציאליםםזן די

לענרער. אנדערע

ז riy פאד ײ anyvj .באצויממ
— ױניאן » װענעז שױן רעדט װער

 אויפצובויען, ם׳מציד זײן דאם וועט וױ
 פון יוניאן א אויםצוהאלםען נאכהער און

־ v ע\םרוי
 װירקאיכ־ די אונז אערנט װאס אכער

 קלײ פרויען אין איבערהוי«ם און טײם,
 נים או זעהעז םיר אינדוסטריע? דער
 דער אץ ארבײםער םרויען די האבען נאר

ט איגדוסטרת ?אײדער םרױען  דממא־ /י
 האב;ון נאר נים און טרײד, די ראאיזירט

 נאר םענער, די םאר^האאפם גים ײ1
 הא־ םרדיען ױנגע די — םארקעהרט אונחט

 אונער־ אן אן םיהרען און אננעםיאט כען
 דער סאר ?אמפוי בראווען און סידאיכען

 האנדיציאנעץ: ז״ערע םון םארבעסערונג
 ארבייםס־ די םין פארסירצערונג דער םאר

 קאנדחױאלען, סאניטארע םאר מםונדעז,
 פאחײענסםען זײזןדע אץ המכמרונג א םאד
 םח אנערקענונג דער םאר איבערהויםט און

ױניאן. זײער
סצע־ םאר^ידענע די פון געזאגט, וױ
 װאו האצס׳ די אין םאר הומעז װאס נעס״

דרעסםײקערם און וױיםט סטרײקענדע די

 םױ, איז זונעז^מיח אין דך נױםיגם בצום
 וועכמז קינדצד, יוננצ — חאהסעז, צו אום
 &ר איז ^טיפמז וועצעד^זצהן וראצט *יך
ז  צױט נארסאא, ענםוױהאח זיך איז מ

תן אח זאתצאז. — יאהחנז זיתדע  ו
 גאתנכ־ א אונסער מאצבט וואאםעז םיר

 װאא־ סיסטמםע, געזעאשאסטציכע טערע
 באטיי־ נים זיכער זיך קינדער דיזמ סען

 אבער סםרײק. דזשענעראא א איז צינם
p זײגעז יעצט trn אג־ זײ ?ינדגר יונגע 

 ױײ איז ססז־"? דזשענמראא א םח םחזחנד
 דאר נעגען קעםהפלז צו גמצדדאונמז נען

 און הדנמר נענען נעננסםערס, איז פאאיס
 קזגז געאט וראס אאעס געגען איז קעאם,

הױםעז.
 קינדער דיעזע פון שיקזאא דעם אױזי

 האא־ דעם אנצופיהרעז אויםנעםאאזגז איז
ײ סענהאםפף; םון צאםם זײ טראנעז .ז

 םיס״ געזעצשאפםצימר אונגערעכטער *ן
 ציעאעז •קעםיםע זײערע דורך און מממע

ײ  אזוי, םיםטעמע דיוע אוסצתגדערען \
 א אין אעבען 1זאאע קינדער זײמרע אז

וועצכ^ בעםערער
 דיזע האנדאען גצי?איכערװײזע ^ןבער

 ער־ פאראנםװארםאיכע זוי ?ינחגר ױעע
 איך מעהר ײאס און מענשען, װאתסענע

 םארשידענע די םיט באריהרוננ אין ?ום
 היסמא־ דעם אן פיהרען וועאכע ?אםיטע^

 װײםט די פון םטרײ? דזשענעראא רישעז
 אײ מעהר אאץ ױגיאן, דרעסםײהערם און

דעם. אין זיך איך בערצײג
טעב־ און זיהן !קעפמםט !קעמפםט

 דורך ?אאם! ארבײםער דעם םון טער
 מא־ איהר וועט ?עמפפע נערעכטע אײערע

 און אײדעאער שעהנער, אעבען דעם כעז
גאבעאער.

 בםחיאה, אאײן, זיך אעגט מען םים,
pmw מעז און שםײם־באגק דער אויןי 

 גע־ סאמע די ארײן אאײן זיך קאטעוועט
שםיץ. םײעריגע די״סאםע און שטא?ע
 גע־ פאר דך ?ײקעצט עואם דער און

אעכטער.
 שױן איז אאכט, װאס עואם, אן אבער

 דער װען איז, Tגעםעהר^ שרעקאיך. ניט
 צייהן םארקריצםע םים ארום נעהט עואם

 םאר־ עואם דער חעז אדער שוױיגם, און
 ער אז שרײט. איז םויסםעז די דריקם
 און דאנקעז, צו גאם — שױן איז אאכם,

 דעם פאדשאעפערען אדנםערזוכועמז די אז
 גע־ ארױס איהם בײ רוםעץ *דץר עואם

 דער־ ציעא זײער ^ויז איז אעכםער,
גרײכם,
 דער זינט זיך עס םיהרט אזוי אט
 אויך אזוי און סענאט. א איז סענאט
איצכ^

באא־ דעם םען אונםמדזוכט איצם און
A ^ ^ 4 Aשעװיזם

 און מיעױ זיך האבען ענםדעחט, אוגג
ע, די פארקנײטשם שארוי  אצטע ^וג

 און סענאם*רען. אונזערע םון שםערענס
 זיף האבען מיעםזיניג און בײז און ?אוג

 םע־ גרויע קצוגע, די שאקאען געגוםען
 באשצאסען איז עס און .bpp נאטארישע
 געשיכטע די דעתרונםעווען געווארען:

א ביז׳ךסאסע  סאטע דײ דערגעהן און ת
אורזאכען. אצע םון אורזאך

 האױ די געעפענט ברייט זיך האבען
 זײ און אויגען סענאטארישע אאטע גע,

:געזעדק האבען
 א געכאפם יארק נױ אין האט מען

 און מאמןדין װײםם אײדיס סטרײקענדע
 האאזטוך. רויטען א געםראגען האט זי

 פ#רנומען באאד סעגאטארען ךי האבען
 העפ: ערפאהרענע קאוג^ זײערע םיט
באאשעוױזם! איז דאס

 װיא־ אז דערשסעקנ^ האכען זײ און ,
 זאך אועעהערטע אזא זיך גאוסט סאנ׳ען

 םיהר א זײ האבען איעג. אנען נאצ א וױ
I באאשעוױזם :נעזער די מיט געטאן

 צום דערװאוסט זיך האבען וײ איז
 די אז אעבען, זײער אין טאא עחשםעז

 אי־ חשק האבען ארבײטמר אייזענבאהן
 זײ און אײזענבאהגעז. בעחװנעםען.די

באאשעװיז^ :געװארען קצאר זדז
אאנ־ »ין אןן סיאםא r» םטרײקם און

 אי־ פאראאננען סאצדאםען און דאן. י
שוין האם עדאם דער און

 באאשע־ גאאשעוױזם, באאשעוױזם, :איז
!וױזם

 ?אד די דערפיהאט האט שרעק און
 סענאם. םון אונטערזוכוננס־סאםיסיע גע

 זיך זי האט הענט צימערענדע םיט ארן
 םון ?וואא צום דערנראמח צו גענוםען

 ניט האט זי און שרע?ענס אצע דאזיגע די
 געקוכמן ענדציך איז עם ביז געהענט.

 נעעםענט האט אוז סײמאנס רעװרענד א
 רבותי, װיםען, זײט :אױגעז אצעממנס

 יארקער נױ דער םון twnp צרות אאע אז
!סײר איסט אידישער

געווא־ קאאר אמאא מים איז אאץ און
 סיט זיך האבעז נעכדםער אאע איז יעז״
 זיײ םראתז אאע אס בארוהיגנ^ מאא איין
 סע־ אונזער און געװארזש. נעאעזס נען

 האט םען שאאםען. רוהיג וױיטעד ?ען נאם
 אנגעצײגט האט םען קרבן, דעם געפוגען

 שוין וועט םעז און עואם דעם איהם אויף
כעם* זײן שטיאען

r שואדיג איז סײד איםד די I
 אין פעז דער םיט איצם m איך איז

:טראכם איז האנם דער
 אדײ םײן שעזעע, t*sr איעבע, םײז

!סײד איםם כמ
 זי איז ציענ, אפגעקדאכענע אז ויאו

 צובדאמןנע דײנע אױוי געקראכען שזין
 עבדה׳ני?, בצא אאםער אן װאו ■אויטעז.

ן דיר צו נעהוכמן ער איז  אײבמ־ צו די
 אונװײ אן וואו זינד. דיינע פון רען

 זיײ אנגענורם שוין ער האט נאר, סענדצר
 דיך און אויםצוהצעדען דיך אצנדען מ
w האם צןםפ, א ײאו שכא. צעתמן 
 םםזר. א אדנמערנעווארםעז שוץ דיד צר

 מ־ דיר ד האם אויסדואוד^, ןא ^יי
x אאיצת p סאכס n צדזז, א וואו און״

 דער אזנסער תיחץ גרײםעז א מען האם
 I שואדיג א*ז T'D איםט די :האנד

 סײד! איםט אידישע ארימע םײז
 בא־ צו דיך גע?ומעז זײנען יאהודים

 אסעוײקאטזם כדם און צדקה מים גאיהען
 הא־ דערװײא אין אױםהאערונג מיט און
 אז באבוא, א נעמאכם דיר אויףי זײ בען
 געםעזזד־ פון שנארעד, םון באשםעהםם ת

אמנאראמוםעס. םון אוז ״פרעמדע״ איכע
 געקוכמן זײנעז װארסערס״ ״סאשעא

 און מאראא דײז אױםצוב^נסערען דיר צו
 אײנ־ דעם געםאכם זײ האבעז דערװײא

p m, מעםער־העא־ פון באשטעהט דו אז 
פרדיען. אױםנעאאםענע און גנבים דען,

 מאהםה איצםינער דער םוז צײם אין
 צו נעקומען אידען פארפאאמטע זײנען

 אדן פאטריאטיזם געאערענט דיך און דיר
 אײן םאר און אמעריהא, צו מרײהײט

 געצוי־ דערפוז גױם די שוין האבען װעג
 דו און אונאאיאא ביםט דו אז שאום, א גען

 טראגמ ערד די װאם װערט, גיט ביזם
_ x דיר•

 סײר\ איסט אועאיסאיכע ארימזג מײן
 אידײ גאנצעז אוים׳ז וױ דיר, י1אוי

 ?צצה: די נעװארען מ?וים איז םאאה, שען
 ארוים־ וועאען טראכם אײגענער דײז פון

פאראױםז־־ער! און שונאים רײנע קומען
שי?־ דער אויך איז שיקזאא דײן אח

מז אונזער פון זאא אנ  במם ת :םאא? ג
זמד. אצעםענס פאר היהנדעא כפסה דאס

 בח־ פאר׳סם׳ם מיר האבען אםאא
 נעקויאצס מגפות, םאדשפרײם ניםער,

 איהר — פסח אויף ?עדער הריסםצימ
 פאר־ חײנם — הײנט איז ? דאד וױיסם

באאשצװחם. מיר שפרייםעז
קי צ  םוז צענין איז אונזצרער איז ^ו

p אױך דאך r .אוגזעדער

 מען װאם איראענדער, און שוועדעץ די
 פאר־ װערען אאנד, םון ארויס איצט שיקט

 אגטי־באא־ אאע אידען, איז װאנדעאט
 מאא אײן םיט װערען אידען שעוױםםישע

באצשעװיקמ^
מן מיר א  רוםאאגד געמאכמ חרוב ה

אםעריה^ מאבען חרוב וועאען מיר את
 פשוט ?אאר, טאג. דער װי ?אאר

כאקװעב^ און
 זיך נויטיג ניט מעהר שזין איז איצט

 אורזא־ אמת׳ע די איבער פארטראככמז צו
 \1ב װעצכראיבער?עהרעני^עז, םון בען

 איז עם ותגאט־צרוו^ און דועאם־אונרוהען
תץ: א דא סײד. איםם די תי

 אאץ םיז װיבמיגער איז וואס ־— און
 אצ־ סײז זומגן ניט כמגד״ר דארפ מען —

 חאמ כמן און וועאכדצמת אאע פאר וונג
ם העז מעז זײ. פאר מורא ניט מעהר  ת
p אפציהען און אפנארען עואם t אויפ־ 

 םאהגמ :איהם זאנט םען טעמ^אטהײג^
!םײד איסם דער בײ

 אדיםע שעהמ, כױין ציעבע, םי*ן
ם ס ! אי ד ײ ס
מ בײ זיצט סענאט האונער א אין או

I —  •  ^

 צאטסגצש װערט dp און םעאקער, זײ שען
 חאס םכסובים אאע אז פארבאדימ, אאס

 צװי• האבעז אתג די ®ח מיטגאיעדער די
 צו װערען איבעדגעגעבעז זאאען זיך, שעז

שמז דעם אין אבער ארביטרימזאז.  ער
 אינכ^ר- לדיז םיז דערמאנם ניט איז .®אאז

 קאמז זאא װאס פאאיס, נאציאנאאער
 דנר פדן באשטימונגזס די דודכנדהרעז

 אײננעשאאסנן אבער אח דארם איעג.
 םאר• נראדצנװײזער א פס נעדאנק דער

 גאוואא• נאצי^אאעד דער פזן 'קאענעדוננ
נוננ.

וואהלינער. א. פון

True translation filed with the Postm aster a t New York City, on Feb. 21, 
1919, as required by the Act of Congress, apprroved Oct. 6th, 1917, known 
as the “Trading with the Enemy Act.**

pm אונםער־  ipp , וױדער וױא מעז אז  
אײזענבאדד די און םראסםס די זוכען  
אבנה דער אין צורה רבינו׳ס משח נען, ,

און נאך און שאאױ״צימער װיאהעאם׳ס  
דער וױכטיג.• ניט איז טעםא די נאך.

רעזואטאט

םט :א
 גע־ אונזערע װאשינגטאן אין זיצען
?אם: דעם זיך ברעכעז און זעצגעבער

 מען נעהטט שכירות ? 1מע טוט וואס
 זײ אפעס; םמז •1דאר םון עואםן בײם
 מען םםpש גענעצע[, און אזוי גאאט צען
:אײן •אוצאונג אײנעם םאאט זיך.

מאכען אאםיר ? װאס גאר איהר וױיסט .
אונסצרזוכונג. אן •

:אזױ גאר אדער
 טױזענדער צאנד; אין צרות איז עס
ענםםער; באאדיגען א פאדערען סראגקן

 און שנעא, דערצו, און האנדלעז מוז מעז
 האט עפעס טאן און האנדאען. ענערגיש

 חשס קײן האם םעז אדער מורא מעז
בעס־ דער איז פאצ אזא אין אויך נינ^
אן מאכען — םיטעא םער אונטעךזו־ '

כוגג״ *
 אונמערוד אן מאבען צו װאם זPגpװ
וױכםיג ניט שוין אלז ־כונג,

pp tpo,; ,אויב אונמארזוכעז, אטשא 
מארא־ אוץ אנשסענדיג געװען איז עס

מיר־ איז חוח םוםער אונזער וואס ציש,
 ארם׳ס פון ארויסגאשפרונגען דיר־נים גיס
 גאנ־ רער פאר באװיזען זיך האט און רי•
yn t נאהעט־ גאגצעו־ איהו־ אין וואאס 
4«ײנ

ניט. אויך
 אונזער אין נוהג זיר מעז איז אזוי
װאשינגטאן. אין סענאט
 פאראן זײגען צרות ווען אםאא, איז

 סענאט בײם \זש<ז דער און .םיעא זעהר
 און שםארק אונגעהײער איז שצאםעז צו
 דעם פארשאעםערען צו נויטיגקײט די

 םאא אזא אין — שםארהער נאך איז עואם
 אונ־ םון מגםה אםת׳ע אן אויס ברעכם

טערזוכונגען.
 װאקסען קאמיםיעס אונטערזוכוגגס

 IPO רעגען. א נאר שוועםאעד וױ אויס
 אונ־ אײן אאעםעז. און אאץ אונטערזוכט
 די אוגםערזוכם ?אמייסיע םעדזוכונגס

 אונ־ נעמס אונטערזוכצר אײן צװײטזג
אײן צמייםעץ. dpi שפאקםיװ םער׳ז

«־־ וואך דײםשאאנד־איז אין ן
 דאם• מיט נ5רענית א געווארעז נרינדעט
מגמ סאציאאיסטישען עו־־שםעז  פרעזי

 אויסעתועחצם איז וואס װעאט, דער אין
 דדײמאר אין פארזאםאוננ די געװארען.

 פאא־ אויסנזגפיהרם ארבי^ט איהר האט
 רעגמזג^ ד?ר פון פארמצ די שמענדינ.

א m געיואחנז, באשטיטם איז זואס
k « A  a A ^ 4 4 4 A ^ A  ^ k A h k A M B םארזאםלדמ די דעמאקדאטישע. וחגכסט

k ^ A A ▲  k A k k A k f e i  k k t k t i A O l k  4 A ^ « A M k A f t A k t e k h A A  k A A M Aעבערם^ םרירריך ווו^סנעדועזזלם חןום »D7 
 םאלשס־ײאוד ערשםע ד• ביז ארעזיחןנם,

s עבערם אק לעז, i r או־םנעקלימן V
k A k  A A  A A A k  k ^ A  ^ k k k k k A A f e i  סאציא־• po מאיאריםעם א מיט האבינעם

םםעץ מיניססאדען. אלס ̂ל
 סאציאאיםס^ אאמצר אז איז רטpעב .

מז אאע איז  ועמ• א אמ ער אז ״«ו גי
ר איז אד מענש. פמהינער מ  קאל־ן א א

 L fm סאציאאיסט, א אאס םערװאטיװער,
 m ■5 שםאנד«ונ<א^ דעם אזיזי שםעהס ער־
ן דיממצאנד םאד D^prcru עדשכמ וץ

I k ^ ^ A ^ k t e  t k A k d ^ k k A k l k  A .  A ,  k k k  * - « -  k . ^ .  4 4 4  A  A A Aדז איצט OKU •ריאחמ, אפחרחרלאר אן ו

רוס־ אין באאשעװמם דעם
n דעם אאנד, m w fy z אק ^Kpnp און 

אזוי. סתם באאשעװיזם דעם
 געהײמ־ שרעקאיכע, שױד?רציכע, איז

 ״PD די dppiojp האם זאכעז ניסםואע
נאכדאונםעדזוכונג.

 ערשטוינוננ מיט כא קודם זיך האט *ד
 “pבאאש א איז טראצקי אז דערװאוסכ^

 פריװאט אפשאםען וױא אעגין אז וױח,
 רוס־ אץ האבען אידעז די אז אײגענםונ^

 דpבײנדא די טים אויפגעפרעסען אאנד
 זײ^^־פא״ רוסאאנד *יז אז רוסען, די

 tpo אז סאאדאטעז, אםעדיקאנמר ראן
 אז טדעפם, עס און תסאאנד אץ שיסט

איסעצען. םאקזז םרעםם סען
מן אז און n ה^ס נ p לחױ אל׳ו■

 האט טיםעל יןצונען א אח וואשינננתין,
ד ן ז מ ח אלן מ ח  אונסעחוכתמן. :«
^pi אח pu^d םאכט ענםדעתונמן to\ 
 איצסײ די אח אדנטצתוכדננעז, זײ בײ
 אאם? אן rm זי כאטש ענטדעסוגנ, נע

 נע־ מאא איין גים זי חאט גי?אאאי און
 «דז באנוצפ^ איהר םיט זיך און מאבט

n און קלוג גאנץ *ונדעםםווענען נאך 
אמערי?א: אין גײ אב^םצא נאך

ם זדך דיז דנ  איז סייר איסס די !אי
!שדצדמ

f ארמ׳מ^ םײן u n k מ ס ד אי י סיי

בײמ.
 און י?רורג דעם אגען איבערצוטנ נים כח

 מצײש־ אויפ׳ן רכיצוח רזודס עדאם דער
 מען שיסט תםעניען אק אין םראסם.

 וױצ אמעו־יהא אין אין ?עניג. אדים׳ז
 איצםי״ ראר פוז צאכמז נים קײנער נאר
jrom גער ponm wnfiD אאץ דאס את
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n ריכטוננען. אאע אין ענטוױקאען
 באטיוזען אבער צייט דערזעאבער איז

 אדער ספארטאקען,־ די איטער נאך
 םאיגעא עטסטריבדרעװאאוציאנערער

באא־ די עטאבאירען צו פארמיי, דער
 פראאעטאריאט. דעם פון דיהטאטור יגע

 םיע־ אין און האמבורג אין בעאדעז,
 גרויסע פאר קוםען שטעדט אנדערע

 געווען איז ברעםעךהאםען איז סטרײסס. .
 אײניגע פאר רעפובאיק ספארטאקישע א

 ים־ צװײטער א — קיעא אין און טעג,
 גע־ רעװאאוציאנערען די זיינען חאםען,

 אקטױג אזוי ױניוט
 איז ספארטאקען די םון פואנראם די

 זכר יעדען םון ^ומשטירצונג באאדיגע די
 די און הערשאםט, בורזשואזער דער 'יםון

 הערשאםט דער פון עטאבאירונג נאאדיגע
 נאטיד־ האבען, זײ ארבײטער. די פון
 שטע־ צו בח נויטעען דעם געהאט ניט איך
 םאר װײמאר דער פון אפהאאטונג די רען

 ניט זײ האבעז איצט ביז און זאםאונג,
 אױםגע־ די מאכען גארנישט צר געהאנט
 זײ, ארבײםען איצט ארבייט. טאנענע

 זייערע מיט מאסען די דורכצודרינגען אום
 א גרינדעז אוםן אזא אויוי און אידעען,

 מעג־ װי שנעא אזוי ועדערונג סאוױעטען
<ױ•

 א געמאכט האט רעגיערונג עבערט די
 םון איינםיוזרונג דער מיט אנפאנג נוטען

 די אאס װאך, ארבײט ־שטונדיגער44 א
 גאנ־ איבער׳ן ארבײטס־װאך געזעצאיכע

אאנד. צען
* * *

 אונװײ װעאםגר ״אװרוהיגקייט," די
 נאמעז א איצט האבען מענשען סענדע

 אין זיך האאט ״באאשעװיזם׳/ נעגעבען
 םון ידיעה א אן ?ומט עס טארשפרײטען.

 סםרײקען דארט* אז אינדיען, באמבעי,
 אר־ טויזענד 120 צייט היבשע א *ױן

 א ׳םאבריקען. קאטען די אין גייטער
igpiMOMt אוג־ דאזיגע די אויגי איכט*

x

ארבײםלאזיקײים און דעמאבילתאציע
קאלטשין. ם. פון

True translation filed with the Postmaster at New York City, on Feb. 21, 
1919, as required by the Act of Congress, apprroved Oct. 6th, 1917, known 
as the “Trading with the Enemy Act.*״

װע־ תױפען זײ נעאדאאז, אויך אבער נען

n״׳׳ p

 בואע־ נעוױסער .א װארםט דוחיגסײט״
 אינטערנײשא־ ״אמעריקאן דער םון סין
 ארנאניזאציאן, אן קארפאריישאן," גאא

 איז •זי אז זאגט, מען ײעאכער וחנגען
 סיטי נײשאנאא דער מיט נו*ראיעמט

 האמ״ איא םטענדארד דער מיט און בעניו
 צו אום אמאניזירט זיך חאט װאם •אני,

 דער םון רייכטימער די מקספאואיםױען
 אמערי־ דעם םאר אמעריקא אאטײנישער

קאאיטאא. קאנער
 םון דאטירט איז װאס בואעטיז, דער
 מעג־ דער םון דערצעהאט מאי, אעצטען
 אורוגװאי. אין געאד מאכען צו *יכקייט
 װערט ״ארבײט״ קעפעא דעם אונסער

 קא־ אמעריקאנעם דעם םון דערצעהאט
 איז אורוגװאי אז גאאד, מר. ׳•יטאאיסט

 אר־ םויאענצער. דעם םון אאנד דאס ^ניט
 פעזא, א באצאהאט דארט װערט כײט
 םאר דאלאר, א װי מעהר עטװאס אדער
 יע־ און טאג, א ארבייט שטונדען אכט
 די םארדינט. װערט דעם םון סענט דער

 אי־ םײסטענם זײנען טלאסען ארבייטער
 מיט געמישט שםאנישע, און טאאיענער
 אויסגעצײ־ זײנען זײ און באוט, אינדישע

 גע־ אאע זײנען זײ ארבײטער. כענטע
 אוים־ װערען װעאכע ארבײטער, בירטינע
 געבירטיגע םון גרעסטענטײאס געםאםט,
 אויםגע־ עס האבעז דיזע און פאראײט,

 די פאר טרענטשעס מײאען 170 גראבען
 פרײז דעם מיט ^יינס. סוער און װאסער

 דא- פערציג און דרײסיג צו קויאען םון
 מאשי־ טרענטשינג די האבען טאן א אאר
 האנ־ געקענם ניט שאםאען סטים און גען

 האט מען און ארבײטער, די מיט קןרירען
באנוצט... װעניג גאר זײ מיט זיך

 ניט איז דזשאב דעם םון אנגאננ דער
 ארבײטער קײנע םרן ;עװארען געשטעדט
 םאק־ װיכטיגסטע צוױי די טראבעאס.

 דעם איז געהאאםעז האבען װאם טארען
 אויפפא־ װיכטיגע זעהר די געװען זײנען
פא־ איהר דורך רעגיערונג דער םון סונג

ד דעם םוו ענטוזיאזם דער און איצײ, •  מ
 דעם פאר ארבײטער סאאס םערען

׳ דזשאב."
 אױך און אינטערעסאנט, איז דאס

 אויס־ דאס איז עם אויםהאערענד. זעהר
 אר־ די באשעםטיגט װאס געאד, אענדישע

 א דאאאר א םון םרײז דעם םאר בײמער
 אפיאו אז שװער, אזוי איז װאס םאג,
 קאנ־ ניט זײ םיט ?ןענען שאםאען סטים

קורירען.
 וױ שםעטער מאנאטען אײנינע׳ םיט

 געװארען, ארויסנענעבען איז בואעטין דער
 סטרימן, אין ארויס ארבײטער דיזע ־!יינען

 אין כריד^ר זײערע םיט צוזאםען און
 האבען אמעדײןא, זיד אין אאנד יעדעז

 אינ־י גאנצע די איבעראא אבנעשטעלט וײ
דוסטריע.
 אויף רעגיערונג דער םון ענטםער דער

 ארױםוױײ די ניט — געװען איז דעם
 דא האבען װאס אױסאצנדער, די םיז ןונג
חא־ ן1& ביזנעס, גאאדעגע זײערע אכט1

 םון עקאנאמיסטע^ גרויסע אונזערע
 יןריעג פון צײט אין האבען סטריט װאאא

 אױסערגע־ אן צוזאבען אײן אין געהאאטען
 דעם נאך באאד ^פראספעריטי״ װעהנאיכע

 וועחגן. געשאאסען װעט םריעדען דער װי
 נאך מארגעז אױף אז געהאפט, האבען זײ

 אין האאטען אײראפא װעט מאחמה דער
 פאר אמעריקא, פון סחורות םאדערען אײז

 מיט.גאאר שיםען שיקען װעט זי װעאכע
 זײן װעט אאעס און שטאפען, רויהע און

 פארגעסען האבען זײ אויסגעצײכענט.
 זיך קען ערשטענס, :קאײניגקײט א כאויז

 אױפהוי־ סחורות פון םאדערונג אזא ניט
 װיםיעא שוין זײנען אט אכיאא. מיט בען

 זיך האט קריעג דער זינט אװעק, מאנאטען
 פראספעריטי קיץ-גרויסע און געענדיגט,

 דורכ־ מוז צװײטענס; ;ניט טען זעהט
 טראנס־ די אײדער צײט אעעוױסע געהן

 װעאען װעאט דער פון מיטאען םארטײשאן
 האנדעאס־ גרויסען א אנםיהרען עראויבען

 גרויסע א מיר נוצען דערװײא םארקעהר.
 די ברענגען אויף ^טיםען אונזערע םון טײא

 םראװיזיע אויף און אהײם םאאדאטען
 אין נעבאיבען נאך זײנען וועאכע די, פאר

 איז דאס און — דריטענס און ; אײראפא
 אײראםעאישע די — װיכטיגסטע דאס

 אמערילוא־ אין טאקי זיך נויטיגען אענדער
 מיט ניט האבען זײ אבער װאארע, נער

 איז אײראפא יןױםען. צו װארע די װאס
 זי װי מעהר זי איז שואדיג םארארימט,

vp\ ,אײ־ די װעאען םראצענטען צאהאען 
 גרוײ צאהאען מוזעז אענדער ראפעאישע

 פצא־ 4די װצאען ׳עס חייםט שטייערן, סע,
 הויכע, צאהאעז מוזען אײראפא םון יןער
 אאננ נאך דעריבער זיך װעאען זײ און
 ״פראספע־. שאםען צו םארגינעז קענען ניט

אמעריקא. אין ריטי״
 זיך מען טאר יאהרען זאטע יןײן אױוי

 גע• װעט עס םאראאזען. דעריבער.ניט
 איײ צייט, שטיקעא א,שער.ן נאך דויערען

 דעם םון װערען םטור ײעאעז מיר דער
 ערװארטען איצט. געהט װעאכער קריזיס,

 אמאא מיט זאא װעאכע ״פראספעריטי׳/ א
<t גע־ און אינדוסטריעס אונזערע טאז יאג 

 איז ארבײטער מיאיאנען צו ארבײט בען
 געדארםט מען האט דאס און װאס. ניטא

 גע״ מען האט דערצו זינען, אין האבען
 האט דעם געגען און גרײט זײן דארםט

 דע־ םון פלאן א צוגרײטען געדארםט מעז
̂אן א אז ניט, מאביאיזאציע.  גע־ װאאט פי

 אמעריקא אםהיםעז נאנצזןן אין גאר יןענט
 םא־ אין שױן האב איך — יןריזיס א פון

 איצ- די אז אנגעװיזען, ארטיקעא ריגען
 בײצוקױ בכח ניט איז געזעאשאפט טיגע
 דע־ אבער — יןריויסען מאדערנע די מען

 געמאכט וואאט םאאן א מיט מאביאיזאציע
 און און,שארף, גרויס אזוי ניט קריזיס דעם

 פאאן א אהן דעמאביאיזאציע םארקעהרט,
 א מאכען ״םראספעריטי״ םרן אפי^ו קען

קריזיס.
 איז אאעס אז פארשטעאען, זיך אאמיר

 פאדע־ עס און גוט איז ביזנעס אארץט,
 דאך קען ארבײטער. פיעאע זיך רען

 ארבײטער װען אז פאסירען, אזוי אבער
 דעמאביאיזירט שיקאגא, איז זיר פאדערען

 װע־ און יארק נױ אין סאלדאטען די מען
 װײ־ גארניט. זײ װײסען שיהאגא גען

 הײנט־צױטאג אז טרעםען, זיך קען טער
 דע־ מען און מאשיניסטען זיר םאדערעז

 האבען װעאכע פארמערס, מאביאיזירט
 אפיאו, אדער װינטער. טאז צו װאס וועניג

 און מאשיניסםען זיך םאדערעז עס װען
 מאשיניסטען, צױםיעא דעםאביאיזירט מען

 שע־ די איבער אאז א זיך גיבען װעאכע
 אנ״ דעם מיט אײנער קאנקורירען און פער

 ארן פרײזען די ארונטער זײ רײםען דערן,
 מעגאיכהײט א לןאפיטאאיסטען די גיבען

 ארבײטס־באדיפגונגעז, די אײנצוםיהרען
 ארבײ- די װעאכע ניט און וױאען זײ װאם
 דער ניט אבער איז דאס פאדערען. טער

 דע־ פאאנלאזער פון רעזואטאט אײנציגער
מאביאיזאציע.

 צײט־ געשאפען װערט עס װאס דאס,
 אין ארבײטםאאזע, םון ארמעע אן וױיאינ

זיײ ארבײקסאאזע די ערגסטע. דאס גיט

גארניט. קויפעז אדער ניגער
װ

 שוי־ די פאראורזאכט אופן אזא אױף בען
 די נאר ארבײםט־צושטעגדע,4 *יעראיכע

 פארזוך א געמאכט נאר האט חנגיערונג
 בא־ דורך סטרײהער די אונטערדריקען צו

 דורך און דארטען סאאדאטען װאםעגטע
 וועאט, גאנצער דער פאר ערקאערוננ די
 זיײ םיהחנר זײעחו און סטרײהער די אז

באאשעוױקעס. רוסישע נען

נאכםרא־ די
 קאענער קאענער, וזערט סחורות אױף גע

 און פראדוקציאן די אויך דעריבער ווערט
 ארבײטםאאזע. מעהר נאך הײסט דאס
 מאס־ גרויםען א אין פאסירט דאם אויב

 פונקט אקריזיס, ארוים עם רוםט שטאב,
 צײט די װען איצטער, פאר קומט עם װי

ד מיאיאנעז די שאעכט. אויך אזוי איז  ח
 אאגע די דעריבער מאכען םאבי^יזירטע

 אאגע, די אזוי פארפאאנטערען זײ ערגער,
 עם אז קריזים, דעם אזוי פארשארפען זײ

 װעט מען ביז יאהרען, פאדערען זיך װעט
װערען. פטור קאנען איהט פון

פאר־ ארבײטער די האט ענגלאנד אין
 דעמאבי־ פון פלאז א אויסגעארבײט טײ

 װאאט פארטײ די אויב װעאכער, איזאציע,
 אויב אדער מאכט, אין געװען איצטער

 געװארען דורכגעפיהרט װאאט פלאן איהר
 װאאט רעגירונג, איצטיגער דער פון אםיאו

 דעם באקעמפפען צו געהאאםען פיעיצ עס
 אנגענױ אבער האט רעגירונג די קריזיס.

 םאר־ אײבאר דער םון טײא געװיסע א מען
 ״איײ די האבען ערשטענס, פלאן. טײ׳ם

 (עמפאאימענט עקסטשײנדזשעס״ באר
 זיײ סאאדאטעז די בעםאר אאנג, אפיסעס)

 אן געמאכט געװארען, דעמאביאיזירט נען
 די םון צאהא דעם װעגען אונטערזוכונג

 זײ װאס װײסען זײ און דעמאביאיזירטע
זיײ עקסטשײנדזשעס די טאן. צו האבען

 אונטערנעמער די מיט םארבונדעז ענג נען
Jsa װייםצ! וײ אדבײמער-ױניאגס. און n 

 װיםיעא דזשאבס, םאראן זײנען עס װאו
 װעאכע און זיך פאדערען עס ארבײטער

 עמםאאי־ אויך האבען מיר ארבײטער.
 קײן אבער חאבען זײ אפיםעם, מענט
 םארבונדען װעניג זײנעז זײ ניט, םאכט

 אר־ און ױניאנס און עםפאאיערס די םיט
 יןײן אהן זעאבסטשטענדיג, אויך בײטען

 קריעגם־דע־ דעם מיט םארבינדונג שום
 יעדען װערט ענגאאנד איז פארטמענט.
 רעגיםטרירט טרײד און נאמען סאאדאט׳ם

 מאנאט א מיט עחסטשיינדזש דעם אין
דעמאביאיזירט. װערט ער אײדער םריהער,
 עקסטשײנ־ די אז זיו, םארשטעהט עס
 עס אז אויםטאן. םיעא ניט קענען דזשעס
 ניט זױ מען חען דזשאבם, קײן ניטא זיינען

 אבער קען רעגירונג די אויםטראכטען.
 אמערי־ אין דא שאםען. דזשאבס פיעיא
 רעגי־ סעדעראאע די אסיגנירט ב״ צ. קא,
 דאאאר מיאיאן םערציג ארום אאיין רוננ

 בא״ (םארס םאײש״ ״חזיר אױף יאהר א
 אר״ רןהא׳שע כאומרשט אויח ה. ד. רעא),
 הא־ םארריכטעז טײכען, רײניגען —־ בײט
 װיפיעא פאסכדאםיםעס. ביאדען ״םענס

 אוי^ אסיגנירען שטאאטען אײנצעאנע די
 אוממעג־ איז toארבײ װיכטיגער דיעזער

 ״חזיר אז אבער, װײסט מען װיסען, צו איר
 הוצאה, נויטיגע קײן זעהר ניט איז םאייש״

 םיאיאנען. םערציג אאע ניט הםחות, אכא
 עס יאהל. יעדעם אבער עס טוט מען

ד דער םאר מעגאיך געװען געװים װאאט  ח
 רעגירונ־ שטאאט די מיט צוזאמען גירונג,

 דא־ מיאיארד פאר א אסיגנירען צו גען,
 באפעא־ דער פאר הײזער בויען אויוי אאר

 גרוי־ א זיד םיהאט װעאכע*עם איז הערונג,
 מעג־ געװען אױך װאאט עס דוחק. סער
 מיאיאר־ פאר נאך^א אסיגנירען צו איך
 ארבײט, עפענטאיכע אנדערע אויף דען

 םיר פאײש״ חזיר״ ניט און אמת׳ע .טאקי
 האסםיטאאם אין סהואס, איז זיד נויטיגען

 דאס װאאטען מיר אײברעריס. אין און
 אויך װאאט מען און גע?ענטגהאבעז אאעס

 מי־ פאר א םאר ארבײט שאפעז געלןענט
 צײט. ?ריטישער אזא אין ארבײטער איאן

 געװיס, עס. טוט רעגירונג ענגאישע די
 טום און גענוג ענערגיש ניט עס טוט זי

 אבער נויטיג, איז עס װי םיעא אזוי ניט
 עס פאאן. איהר אויט געהט זי עם, טוט זי

 טאן, אויך עס מען וועט דא אז זײן, קען
 דער־ שפעט* צו זײן שויז װעט עס װען

 װי םונקט דעם, װעגען םען רעדט װײא
 א סאאדאט יעדען ״פאר װעגען רעדט מען

דזשאב״.
 אר־ וועגען גארניט מעז רעדט דערםאר י

 הונדערטע פארזיכערונג. בײטסאאזיגקײט
 ארויםגעװאר־ זײנען ארבײטער טויזענדע

 ״מארק״, ארבײטער אוים׳ן געװארען םען
 אםױ דעטאביאיזירט, ווערעז סאאדאטמן

 זײ אוועקגעשײןט, ווערען ארבײטער ניציע
 וחד און ארבײטסאאז, אר>ם, אהײם געהען

 עננ־ אץ ניט. מען הערט פארזיכערונג גען
 געצוואונ־ האפיטאאיסטען די דינען אאנד

ךדײ ארבײטער םאחםח די געבען צו גען

 «י% מיהעץ זײ איימר ״נאטיס״ װאכען
 אר• די אױב און ארבײט. דער פון אוועס

 קרמען נאטים, הײן ניט קריגען מיטער
 אנ״ איז װאכען״ דרײ םאר באצאהאט ױי

 פראסטיצירט עם םען האט אענדער דעוע
 בײ און טריעדען♦ םון צײט אין אםיאו

 שטי- א פרײטאג ארויס מען הענגט אונז
 װי- צו אאזט \vb וועאכען איז פאפיר, קעא
 זײער איז שבת אז ארבײמער, די סען

 אז זיך, םארשטעהט עס טאג. אעצטער
 םאחמח־אינדוסטריעס װען צײט, א אין

 םריעדען־אינ- די׳ און געסםאםט ווערען
 הונדער־ און ניט נאך ארבײטען דוסטריעס

 יארבײט זוכען ארבײטער טויזענדע טע
 םאר• האבען װאם ארבײטער, די קענען
 ניט ארבײט קײן שטעאען, זײערע אארעז

 ארמעע די פארגרעסעיעד זײ קריגען.
 געםאהר א זײנען זײ ארבײטסאאזע, פון

 אר־ נאך האבען װעאכע ארבײטער, די פאר
 קאפי• די פאר מיטעא א זײנעז און בײט

 ארבײטער, די באקעםפפען צו טאאיםטען
 און היאםאאז זײנען ארבײטסאאזע די װײא

 װען אםיאו אאעם, טאן צו גרײט זײנען
 ארבײ־ פון אינטערעסען די געגען איז דאם
 אינטע־ אײגענע זײערע געגען קאאס, טער

 און םקעבס געבוירענע קיין רעסען.
 און סקעבם ניטא, זײנען סטרײקברעכער
 הונ־ פון פראדוקטען זײנען סטרײהברעכער

 אענ״ אאע פון ארבײטער די נויט. און גער
 אםערייוא, םון אויסנאם דער (מיט דער
 אײ- אװ םעדערײשאן אמערײןען די װאו
 שוין דעריבער האבען דעם) געגען איז באר
 ארבײטס־אאזיגהײנד געםאדערט אאנג

 איז רעגירונג ענגאישע די פארזיכערונג.
 פאר- אײבאר דער םון געװען געצװאונגען

 די םאר ״בענעםיטען״ אײנצופיהרען טײ
 אין ארבײטער. אמוניציע ארבײטסאאזע

 די צאהאט ארבײטסאאזיגקײט- פון םאא
 מאנאטען זעקס םון םאראויו* איז רעגירונג

 א צו שיאינג 20 און מאן א צו שיאינג 24
 זיך, פארשטעהט דאם, ארבײטער. םרוי
 װיכטיגער, איז װאם און, גענו^ ניט איז
 ארבײטסאאזיגקײט, די אפ ניט שאפט עם

 ארבײטס־ די עם העאםט ערשטענם, אבער,
 די אפ עס שװאכט צװײטענס, און, אאזע

 דער־ ארבײטער, די צװישען סאנסורענץ
 סקעבערײ םון ענטוױסאונג הײן ניט -אאזט

 ארביײ די צװישען סטרײהברעכערײ אוץ
 מעג־ קײז חאםיטאאיםטען די ניט גיט טער,

 גע• ארבײטער אײן אויםצוזזעצען איכקײט
אנדערען. דעם גען

 ניט אויר איז ענגאאנד אין געװים,
 די פון עס זעהען מיר װי נאאט, אאעם

 צו און אן דארט געהען װעאכע סטרײקם,
 דאס זיך. גרײטעז ארבײטער די וחנאכע

 שוין האב איך ערװארטען. צו געװען איז
 געגענװער• די אז דעם, אויף אנגעוױזען

 אײזען צו בכח ניט איז געזעאשאםט מיגע
 ארבײםסאאזיגהײט םון פראבאעטע די

 אין בםרט. דעמאביאיזאציע םון און בכאא
 ארבײמםאאזיג• אין וױ דעמאביאיזאציע,

 םראבאע״ צװײ םאראן זײנען בכאא קײט
 אפ• און ארבײטסאאזע די העאםען :מעז

 געגעני• די ארבייטסאאזיגקײט. שאםעז
 ״װיא זי אויב חעז, געזעאשאםט ווערטי^ע

 די העאםעז םראבאעמע, ערשטע די אײזען
 ז. א. םארזיכערונג דורכ ארבײטםאאזע,

 אפ• צװײטע, די אײזען ניט העז זי אבער
 עס װאאט זי ארבײטס^אזיגקײט. שאםען

 און מאס געוריסער * ביז טאן, געקענט
 םאר- דורך מאס, געװיסער א ביו באויז

 דאס אבער ארבײטס־טא^ דעם האענערען
 מען מוז דא און ניט. אויך ענגיצאנד טוט

 ערשיײ קוריאזע גאנץ א אויח אנװײזען
 גאנצער דער םון ארבײטער די װען נונג.

 ארבײטכד קירצערען א םאדערען װעאט
 דער םון קאפיטאאיםטען ד; טענה׳ן טאנ,

 עקאנאמיש איז דאס אז וועאט, גאנצער
 ארבײטם־ קאענערער א װײא אוםמעגאיך,

 פראדוקציאן. די םארקאענערען װעט טאג
 םאדע־ ארבײטער די װען אבער, איצטער

 די כדי ארבײטס־מאג, ־קירצערעז א חנז
 מעגאיכ־ א האבען זאא(נן ארבײטסאאזע

 ארבײטער ‘מעהר כדי ארבײטען, צו קײט
 טענה׳ן ווערען, באשעםםיגט קענען זאאען

 אר־ קירצערעד א אז קאפיטאאיסטען, די
ט װעט בײםסטאג  מעהר באשעםטיגען ני
 ארביײ ארבײטער די װען װײא ארבײטער,

 םרישער זײ זײנען שטונדען, װעניגער טען
 הא־ אזוי פונקט םעהר. פראדוצירען און
גע׳טענה׳ט. ארבײטער די בען

 ענגאאנד אין האט :דעמאביאיזאציע
 צװי־ אונרוהצן גרויסע ארױסגערוםען אויך
 אזוי געםוזט האט עס ארבײטער. די שען
 ױ (הגם רעגירונג ענגאישע די װײא זיין,
 גע־ נימ אויך האט פאאן) א געהאט האט

 אדבײטס־ םון פראבאעםע די אײזען קענט
 זוכען אםיסעם עמפאאימענט אאזיגקײם.
 זײ אבעד ארבײטער, די םאר ארבײטער

 בענעםיטען ארבײט; קײן ניט שאםעז
 שא־ זױ אבער ארבײטסאאזע, די העאםען

 עםענטאיכע באשעפטיגרנג, קײן ניט פען
גזד ניט ,ןובער ארנױים, יא שאםט ארכײט
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*י מון מאדאימדיט דער
ק t ו ס nrh צודערנרױכעז  ײ’א א י

 םאר פאעזיע די זיד האט עםעהט, ן ע ש
 בא־ יאוזרעז טױזענדער און הונדערטער

 וחגר־ די צונױםשטעאען חגם מיט נוצט
 אז םארם, רעגעאמעסינער אזא אין טער
 באשטימטער א וחומען6 זץ־ זאא עם

 מעצאדישקײט. באשטימטע א ריםם,
 לי זיר וזאט צוועק זעאבען דעם פאר

 ם, א ר נ דעם מיט באנוצט אױך פאעזיע
 םאר װארט אנדער אן באױז איז ^וואס
?אאנג. דעם םון עהנליכהײט דער

 דעם האט ם ט י ר א דעתרײכען צו
 װארט יעדער װאס דאם, געמאאםען פאעט

 ־P א . באשטימטען א האט באזונדער
 דעם םון טײא אזא הײסט דאם ט, נ ע צ

 דער אין רוםט מען וױ אדער — װארט
 מעהר ווערט ײאס — זיאבע גראמאטיה,

 אמשא טײא. אנדער אן וױ ט א״נ ט א ב
 דער םאאט ן ע ב ע א װארט דעם אין

 דעם םון טײא ערשטעז דעם אויף אקצענט
 אױף זיאבע, ערשטער דער אױן* װארט,

 װארט דעם ;אין ״ע״. ערשטען דעם
 אויןי אהצענט דער פאאט P י ר ב א ם

ף זילבע, צװייטער דער  דעם אין ״י״. *י
 אק־ דער םאאם ז~ V ג נ א ג ע ג ץוארט
 אויף זיאבע, מיטעאסטער דער אויף צענט
 דער װען וױיטער. אזױ און ״א״. דעם

 אזױ, װערטער די צונויו* שטעאט פאעט
 א אין אדער איעד, ואנצען זײז אין «ז

p םרז מײא r א?צענט דער םאאם איעד 
 זיא־ צאהא זעאבער דער אױף רענעאפעסיג

 ריטם באשטימטער א זיך בא?ומט בעז,
 םאאגענדע די בײשפיעא, צום נעהסט, .

 ױנגען דעם פון איעד א םון שורות םיער
:אאגדױ זישא פאעט אידישען

 אויגען דײנע זײגען םינסטעי דער אין
v . שענער —

 !צו יאדעז סקריפענדיגע בײזע, די מאך
נאך פוכ מאי^גי דײן איז דאפיאאסט

קאענער,
!ביזטו בױצזאמער צי^ערמער

 אהצענט דעד אז זעדזז, איהר װעט דא *
 ר ע ט ש ר ע דער אויף אוםעטום םאאם
 אױ ביאייבט זיאבע צװײטע די און זיאבע

 ׳טורווז פיער אאע אונא?צעגטירט. מעטום
 םעאאדיש־ באיפםיםטע א דערבײ גיבען
 רעד אין מוזיק. באשטיםטע א ״?ײט

. ריטם אזא מעז רוםט פאעזיע ײ י א ו ט
 אז םון עורות פיער זײנען אט איז
 יונגען אירי^עז דעפ פון איעד/ אנדער
:אײוױי, ה. פאעט

 בײנאכט או:ז װעאען ״עס
p p דערםרײעץ, טריט םרעמדע
וױנט דער —,אונזערזן און

רעדאקטאר דעם
■ןועזיע) ױננ־אםעריקאנער דער םת םיהרערינם די פון (אײנע

 יגןך ׳#לעכם :ימ אי^ עס — ד.,ג. א•־ גלאנץ. א. פון
 אינ״ דעי ^בער אידי״, איז עס *ריבען.

 ניפ ײז עס אוגז. *ו נים איעלירט ח*לט
 «ון ?יינעם י®א איז עס ערנסט, נים ׳װי*יג

 | ■*רנעחגאמ ®ארויפס םו נים, נוצען ק״ן.
 קליגעו• נים קײנעם ײעש װ*ס דערמיט, נלןזץ

? מאכעז פרעחליכער ניט און
 j געשיחלען גוםע «עחנע, — װיגער. ר.

ג»ר און  ; רוי» »?וי אבער געז־אגק. ם«גכער ̂ז
 i בא• א װי כמעט איז עס אז אויסגעדריקם,

 ; •ונק®, איז עס געדאנקען. די פאר לײדיגונג
םיײ זעהר v װאלם איחר ײען װי

W נײן, ^ם«טעם. אין אנגעםאן דעל  OP 
 ׳,' אבער אײך ר»טען מיר װערען. געדרוקט ניט

 אין גראםען־פ^רמע, די מװקעגואװמרפען
 fe און בויגען מזוי זיך םוזט איהר װעלכער

 |3•ראזןךפאמא די ■רובירען און קװעט*זען,
 איבער מאםערען נים זיך דארפט איחר װאו

 •ון אונגעבונדען פרײערחײה אפ«י גראם. «
 בע־י געבען קענען איחר װעם כללים, #לערל״

 און געפיחלען אײערע צו אויסדרוק סערען
געדאנקען.

 גוט נים קענען טיר — םאײשנער. ד.
 ׳פטויסען םיר ד#ך בריעי. אײער פאר^מעחן

 אײגפיתרען געװ$לט וואלט איחר או ?אן זיד
 ך♦ ®§ר װײדז^עס אװ סק״ל אלגעמײנע »ן

 גו״י גאגץ א לאנד. גאנ^ען איבער׳ן •רעסער
 נאי װןןרוס פרא;ע: די ^בער איז זאך. םע

 % ד« פאר נימ אויך װארום ■רעסער? די פ#ר
| װ.? ז. א. פינימערס די אפרײ^רס, ן ו • 

 1 איחר אז ׳אן זיך סיר *טויםען בריעןי אײער
 »#ד ײײדזאעס אײ םקײל גלײנע די וױלט

ירע• די װערען באסטשן אין וױיל פרעסער,

 שפראך פון ?ונסט די אאס סאעויע
 אוםני׳ם, צװײ אױף חױיםזעכאיד Dpוױר

 פאעט דער אויער. אוים׳ן איז אױג אוים׳ן
 דער םון י אראנזשירונג זײן אין זוכם

 םאר׳ן ארױסצורוםען ערשםעגס שפראך
 באשטיםטע כעװיסע אעזער דעם םון אויג

 אױס־ בואטער, זאאען רועאפע ר, ע ד ל י ב
 ער װ#ם דאס, דרו?סםואער׳ארױסברענגעז

 די ער מוז ׳ צוױיטענס איבער. אעבט
 זאא זי אז אזױ, אראנזשירען שפראך'

 י־• א א p י ז ו מ געוױסעז א ,ארױסרוםען
עפעהט. מעאאדישען ן, v ש

 זיך באנוצט צוועק ערשטען דעם פאר
 שיא־ מיט פארגאײכונגען, כױט פאעט דער

 רוםט (מען באשרײבונגען און דערונגעז
 עפי־ סימ?איען, א״שון םאעטישען אויפ׳ן עס

 דער אז אזוי מעטאםארען), *ס טעטעז
 װאס דאס, ן ה ע ז וױר?איך זאא אעזער

 אריגינע־ װאס וױיזען. װיא פאעמ דער
 איז, פאעט דער שטארהער םיעפער, לער,

 װעאען אײגענארטיגער אדיגינעאעד,
 םארגאײכונ״ און שיאדערונגמן זײנע זײן
 פאעט׳ס א םון סטנים די פון אײנער גען.

 .די איז אויפדיכטיגקײט ארן עכטקײם
 פון אריגינאאיםעט און אײגענארטיגהײמ

שיאדערונגען. איז םארגאײכונגען זײנע
 פאעט שװאכער א װעט ,אפט זעהר
 שיאדערונג, און םארגאײך אזא באנוצען

 װאס נאר גארניט, זעהם אאײן ער װאס
 אנ־ אן װאס #דעם םון איבער חזר׳ט ער

 געזאגט. איהם ר א ש האמ פאעט דער
א אז ^  »ז סטז. א• ײ;ז עס וױנט פאל א

 ניט רױ, זעהר גאך אדעד איז פאעט דער
 *קײן גאר אדער ישטאר?, גימ און רײױ

י נים. םאעט
בײשפיעאען. עםאיכע

 געפיהאט זיך חאט פאעט געוױסער א
 זאגען, אאםיר אבנה, דער פון באװיר?מ

 וחנאענדיג שײן. באאסען איהר םון און
 שטיםונג, אדער נעםיהא זײן איבערגעמנן

 שטראח־ אבנה׳ס דער אנגערופעז ער האט
 אע- בײם שמראהאען״. ״זיאבערנע אען
 באשטיטם א ארריסגערופען עס האט זער

 אנער״ איז אויסדרו? דער אמ און ביאד,
owp אנ־ אן הומט שעהן. אאס נעװארען 

 און אבנזז, דער אױף אױך ?ו?ט דערעד;
 ״זיאבער־ זאגט זזןאבע. דאס ײידערהאאט

 ער זעהט אאײן כאטש שםראחאעז״, נמ
 א באויז וױדערהאאט ער גאתישט. עם

 עכט, ניט דאס איז דאן םראזע. םארםיגע
 און נאכאמונג שאבאאן, דאס איז דאן

אדער׳גאר פאעזיע, שװאכע זעהר אםשר
p p ניט. פאעדע »

 צוקױ און יב בײם זיצט דיכטער א
 װעא־ מיט גאאטלײמ, דער צו זיך ?ענדיג

 װא־ אומענדאיכע ברײטע גרינע די כער
 אויםגע- איחם פאר זיך האט סער*שםרע?ע

 א םון אײנדרוק דעם עד ?ריגם שפרײט,
 באשרײבענ־ שפיגעא׳/ גרינעם ״גרוי^ן

 ער באנוצט אײנדרוח זײן שפעטער דיג
 שעהן. דאס איז אױםדרוק. דעם אט

בייאד. א זיך םאר אעזער דער זעהט
ddip גאר זעהט און אנדערעד אן דאז 

 אנדערעס, גאנץ עפעס זעהט אדער ׳ניט
 אנשטאט אריםדרײקען. ניט הען ער װאס

 זיך פאד םארטיעפען, צו באםידזען צו זיך
 זעהט, ער װאס מאכען, צו חאאד אאײן

 זא• אנדערע אז ׳אזוי באשרײבען עס און
 בא־ און ער נעהמט ׳זעהן אויך עס אען

 ׳ א אויך שרײבט און ביאד םארטיג א נוצט
 אוכד דאס איז דאן שפיגעא״. ״גרינער

• אומפאעטיש. און עכט

 אײםי םארוואס םארשטעהן צו גענױ
fw tf >  חויפט־םיהחד די םון אײנע א
 •ןוע־ אמערי?אנער ױגגער חנר םת רינס
 זיך *רמיסעל דעם אט אין איך וועא דע,

 חגר םון !ײט א י1אוי אפשםעאען םוזען
 ברײטע־ דעם אי? וועאכע בכאא, פאעזיע

אנם.pבא וואס וועניג עואם רען
 אס נימ. װאונדער איו עם און

 p י ג כ v מ דער םים מאן צו האט זייט די
 רײךפראפעסיא־ א איז דאס פאעזיע. םון

 WP אאײן פאעםען אויסער און זאך, נעאע
אינטערעםירען. ניט אעזער דעם גאר דאס

 ״™?ענע״ די צו אויך באאאנגם עס
 אורזאך, אן אויך — אנגעאעגענהײטען

 דער אםיאו ברייטערער, דער םארװאס
 םון וױיכט עואם, אינכמאיגענטער םעהר

 דער םים מאן צי האבעז װאס פראגען, די
דיכטונג. םון םארם אויסעדאיכער

 אנ־ ״״טרו?ענער דעד אט אהן אבער
 אפשא־ גענוי ניט םען ?ען געאעגענהײט

 אויםטו. און װערט אאועאס אײםי צעז
 -Bif געהעריג ניט אויך םען ?ען דעם *הן

 פאעטישע די באנעהמען און שאצען
אאגעםײן. אין ?ונסט

 אם־ םוזען זיך דעריבער וועצען םיר
איהר. אויןי שטעאען

 אזא אאס ט. ס נ ו p א איז םאעדע
 צו םיטאען געװיסע םיט זיך זי באגוצם
 זיינעז װאס אויםגאבען. איחרע ערםיאען

 גע־ א אויסצודרי?ען ? אױםגאבעז די אט
 איבעראעבונג, שמיטונג, געםיהא, װיסען

 דער װאס םאנטאזיע, נעםיט, #געדאג?
 שםעאט אדער nja'jt צעבט י; פפצי פאעט

 אױםדרי־ עס ער דארוי דערבײ פאר. זיך
 זאא אעזער דער אז איםן, אזא אױף ?עז

 װאם דערםיט, ײערען דורכגעדרונגען אצײן
דיכטער.' דעם באזעעלט האט

 אט פאעט דער דעתרײכט אזוי װי
 אויםגא־ זײן םון טײל װיכטיגםטען דעם

 איבערלעבונ- זײנע עזpאויסצודרי ־־־־ בע
 זא־ זײ אז אזוי, םארשטעלונגען און גען
? לעזער העם ז ע V 0 ט ש נ א אען

 אראנ־ דער דורך ם. ר א פ דער דורך
 זאא עס אז אזױ, שפראך דער םון זשירוכג

 דעם דערגרײכעז זין געהעריגען דעם אין
t צווע?. 1באשטימטע
שפראן/ ̂םון שנסט די איז םאעזיע

 םין םארב^ן, םון ?ונסט די מאאער״ וױ
 מױ װי שאםען; און איכט ?אםביניחנז

 ?לאנ־ און םענער םון יצנסם די — זיח
 װי אזױ .ןאםכינירולג* זײער און גען

 א בײ אינסטרומענט אן בכאא איז שפדאך
 א געםיוזא, א עפעס סצודרי?עןיאוי םעגש

 פאעזיע די מוז געדאנ^ אדער שטימתג
 פאעט דער ן. י ז . א האבען שױן מסילא

 װארט א אז דערמיט, רעכענען זיך מוז
 בא־ א האט גאנצעס, אאס שפראך די וױ

 ?אמ־ דער אין און באדייטונג שטיםטע
 אראנ־ דער אין ווערטער, די םון בינאציע
 דערםון ער קען שפראך דער םון זשידוננ

ןופטרעטען. ניט
 צו ?אאר כדי א׳צץ, דאס באטאן איך
 א פאעט בײם איז ן י ז דער אז מאכען,

 בא״ ט ם נ ו p זײן יס־באדינגונג.1םארא
 דער אין הויפטזעכליך אבער שטעחט

 דער םון און װערטער די םון אראנזשירונג
 זין באשטימטען א האבען װאס שפראה

 דעם אויף ן ע p ר י ו.ו זאא עס אז אזױ,
צוחערער. אדער אעזער

 די מיטאען, h אאזא, זײנען, װאס
 צו באנוצט פאעט דער װעאכע דעטאדעה

 די דערגרײכען צו ציעא, זײן דערגרײכען
? װיר?וגג נױטינע

 איבער• איז באספזאן אין פרעסער־םפיק דעי
 װיד• »ן חויבמ נאטירלױ, דאם, און פילם,

 1וועד אזוי, אויב װ״דזאזעס... די אוין■ קען
 וױיתאצפ פװ פקײל דער במילא ^וין ד^ך

 דאן אויסגעגלײכ«..^ װעניגער אדער םעחר
 וואס ירעסער, אםאליגען דעם פון איחר רעדט
מן דעס ם«ם מאן *ו ג^רניט ד^ט נ י  ענין. ג
 א ■ון רעיפ איחר ׳אי? איער עיקר דער

זן1 דערגעחן צו איז עס און ילמן,
עי ̂שוו ׳,בריעו אײער צי יז׳א *ייזי ילאן י  י

 רעך• צויטיגע, דאס נאר ^רײבם צוקוגפם
 פפר איבער מליצח די לאזט ׳ז«ר דער *ו

 יאלע״ .די ייזגען. *ו װאס ניט ח^בען וזאס
 קענען זאבען, צו עפעס יע חאכען װעלכע

 און ?ורץ פרןןסם, יפרײבען צו פארגינען זיך
«»רן*.

 וחך םײנוגג אײער אונז ערײנענדיג געמ#ן,
 מײנד, נעװער ״גערעכטיגקײט״. דער גען

ט זיינם איהר רואס  פכער ^רייבער, קײן ני
ײנט לעזער א ,  א דאך חאט איחר און ׳יאד ז

 מו ^לעכם, ײאש און איז גוט וואס םייגונג,
? ניט עם װארום ען א; סז  איז גראדע ארוי
 װאלט אונו אבער גינסםעע, א מײגונג אײער
 די פון חעיען צו ליעב אזוי פונקם געװען
ײ דער אין חסרונות געפינען װאס לעזעי־  צי
 נים אפרוף, אן חערען צו גארעז טיר םונג.
ץ  םיר, זיונען די מים קאטפלימענטען. קי
 עס אזרײבם איחר ווי איבערזעםיגם, אװין
 אפרוןי. אן יעדענפאלס אבער רינטיג, גאנץ
ם רעז־ם ער או פיחלען, רעדאקטאר דער זאל  ני
ד דאס זאלען שטוםע. און םויבע צו ז ו  י

 גופא דאס און ׳«רײב;ר אונזערע אלע פיחלען
ס פון אױיסרו^ען װעט א ד ױ  בעס• סאטע ז
 חערצלינען א זיי. אין דא איז װאס םע,

 איבערחוייט באגריסונג. אײער פאר אײך דאנק
 חאט איחר װען דאן, ער«ם ערײבען פאר

 געקו• און נומערען, פאי א איבעמעלײענט
 צייםוגג די אז איבערצײגונג, דער *ו מען
װערען. צי באגריסט װערם איז

 אז זיך, דאכט אונז — שאטצבערס ס.
 אלע װידערחאלען «ו גום צו נים איז עס

 אין כמעט און ז#ו, זעלבע די און אײן טאל
 עס װערם לעזער דעם ווערםער. זעלבע די

 וויר• נויםיגע די פארלירט עס און דערעסעה
 ^•רײבען אײער מיר װעלען דערפאר קונג.

 י צײט דער אויף *פעםער, אויןי איבערלאזען
 אין ײאה * פארבײגעחן אפיפר, ׳ײעם עס װען

ס װעלכער  ניט ײעט געגענ^יטאנד זעלבער מ
 אנדע^ז. אימיצען פון װערען באחאגדעלם

נדיסװענדיגקײט אז אונז, עס ^ײנם דערצו
 זאל םעז אז קלןזר, ײ *'י יעם ®ײי

ײן אין חאלםען דארפען  װעגצז חאסעו־נו א
 אייגדדדק, דעם מאכען קען דוקא דאם דעם.

 ײאס עסק, דער *ו «װערליך געחם עם אז
פאל. דער נים זיכער איז דאס

ם נאר חאם — זיאבערמאן. ס.  ני
 I ז״ער^מך \אי באס איינציגער דער ־םורא.

ןןאלא-.;, רעדאק»אמ׳:ער דער איז רעכםיגקײט״ :
%|r ומן יי קײנטאל אנגענומלו ̂יט

אומע־ אהצענט דער שוין *פאאט דא
 עס און זיאבע צװײטער דער אויןי טום

׳ריטם אנדערער גאנץ א שוין זיר באחומט
 ב. מ א י פאעזיע דער אין הײסט װעאכער י

 בײ־ די אט הויך אעזען זאאט איהר װען
 הערען, איהר װעט שורות, םיער דעראײ

פארישידעז. פײדע אין איז מעאאדיע די אז
 רים־ אנדערע איםך דא נאך זיעען ,עס

 חוש א האבען אויך מוז פאעט דער מען.
 די^װער־ םיז ?אינגענדיגקײט דער םאר
 װער־ די \v? ער גענומען. באזונדער טער
 אפיאו זיך רעכענענדיג ניט אאייז, טער
 בא־ װארט יעדען פון אקצענט דעם מיט

 זאא עס אז אזוי, אראנזשירען זונדער,
 מע־ גאנצע באשטימטע א באקוסען זיר

. אאדיע. . .
 אז װערען, געזאגט דערביי מוז עס

 פאע״ די האבען יאהרען הונדערטער םאר
 דערגריײ צו געפרואװט ײען זעאטען מעז
 איע־ זײערע םון מוזי?אאישקײט די כען
 זײנען אאע אוםן. נײעם א אויזי דער

 װעג. אויסגעטראטענעם אן אױף געגאננען
 געטאן, האבען זײ װאס העכסטע, דאס
 ײא־ פארשירענע מאכעז צו געװען איז

ע אויף ?אםבינירען ריאציעס, ר ע ר נ  א
?אמכינאציעס. אאטע די אוםנים

 דאך איז ן ע ב ע א א^ס ד אבער
 יעדע װי פאעזיע, אנדערש. געװארען

 מיט׳ן האנד אין האנד געהן מוז ?ונסט,
 סך א אויוי אנדערש ?והען םיר אעבען.
 צו־ יאהרען הונדערטער סיט װי זאכעז,

pn. גאנץ ארויס אונז בײ רוםע; זאממ 
 דער מוזי?, <ו איז ביאדער, אנדערע

,ם ט י ר  אונז־ ?איננט אעבען דעם םון .
 מיט װי אױעחגז, די אין אנדערש אייר

פאעזיע די אויב צורי^ יאהר הונדערמ

 די געצװאונגען3 װאאט ארב^מסאאזע םון
 וײערע אאע םון זיך אפצוזאכען ארבײטער
געוױנסען.

 דער איז ארבײטסטאג ?ירצערער א
 ארבײםסאאזיג־ דער געגען מיטעא הויפם

 דורך געשאםעז איצט ווערמ וועאכע
 און סאאראםען די םון דעסאביאיזאציע׳ די

 ארבײטס־ ?ירצערע ארב״מער. אםוניציע
 פיעאע םאר םאעצער געשאםעז װאאםעז טעג

 א שוין איז דאס אבער דעםאביאיזירטע.
 ייןP איז אםיאו וואאט זועאכע םאדערונג,

 דעמאביאיזירמ ארײנגעגאנגען. ניט פאאן
 די אװע? םען שי?ט םאאדאטען, די םען

 ארבײםםאאזיג• און ארבײםער. אמוניצחן
ט  אדב'יטסאא־ דער מיט ארן װא?סמ, ^י

 אײן איז רעאחציע. די oopim זיג?ײם
 אויוי שכירות די פען םאר?אענעיט •אאץ

 םיחרם אנדעחגז אן אין טאג, א דאאאר א
געהם אזוי שאפ.״ ״אפען אן אײן ם«ן

 ניט זיך האט רעגירונג ענגאישע די נוג.
 בא־ צו םיטעא בעסםען דעם םיט באנוצט

 ניט האט זי ארכײטסאאזיג^יט, קעספפען
 איז ארבײטס־שטונדעז, די פארחלענערט

 געווען געצװאונגען זײנען ארבײטער די
 םאר־ םון ארבײט דער צו געסען דך אא״ז

 איז דאס ארביימס־םאג. חנם קאעגערעז
 אין סםרײ?ס די םון אורזאכע חױ«ט די

 די זאגען, אײגיגע וױ ניט, און ענגלאגד
טרײד־ױניאנס. ד.י םיט אונצופרידענחײט

 םע״ די םיט צוםרידען אידניט םעז אז
 זײערע און ױניאנם טרײד די םון טאדעז

 די גצגען נים םען םםר^קם פיחחנד,
 *און םקטאדעז, די בײט םען •יםאאיסטען,

 ארא• םען ווארםט מאנוחנגשאן א אויוי
 ענגאאנד פון ארבײםער די פיחרער. די

ט חאמנז םח  ניט, אױב װײא ״סטרײ?ען מ
 וואא־ זײ אאידאוט, א מחאט ?♦י וואלכמן

ײ װאם אאמס, פאראאחנן טעז  גע־ חאבען \
ארםעע די קריענ. טון צײט אץ וואתען
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^בוןם א  ארניײ דער ־we און נ
 רע־ דער איז *נןך־ 6גי 1 בנלל. גג
ך ײ, אוי ר א ער, ג האט װאס יי̂ע

 ו בפכטזנעשאנאל
םעײבאװעגוגג
 האט װאס זערער, אויך גאר ורײ,

 ןץעניגער ט£$ד#ןעד *ןעףזי אוך םיינונג, *
 £רא:לן קןע *ארםיידיגען, און אויסדריקען

ך:גאנוצען ■רײ ווון י  רן#לזמנען n מימ ז
 האם איחר װאם דאס, אין־״גערעבטיגקייט/

 ׳געילא־ איז *דאס ר״דען, םענאזען געיאןרם
 און הענד זײערע טרן נים ווײסען ?יי פעלם.
צינגעו־. די מים דרעהען זײ אבי אט ■יס,

 ליידער ניין, — שװארצע. די פעשע
 נאטירליך געשריבען. *לעכם זעחר עס איז

 אגשרייבען י;ס8ע אל״ן געקעגט מײ־ װפלםען
 אנער נאמען. אייער אונםער׳ירייבען און

 גלוי־ םיר געװאלם? עס דען איהר וופלם
ען  גים אײך אויף עפ װילען און ניט, עס נ

 ענפד מוזען דאיום אונז װעט איהר גלויבען.
דאס לאזט :איז עצדז• אונזער אװלדיגען.

אנדערע. £אר *וייעען
I

ש.—ב א  װי אבער ;עשרינען, גוט — ט
 סא־ דער פעוזי־ט1 ערצזנחלונג דער אין באלד

 װעלכען פארברעבען, דער נעמליך עיקר, מע
 איז ער װעלכען פאי און באגאיגען, חאט ער

 דער נים דאך iyjs געװארען, *אראורםײלט
ײנע פון װערען געריחרט לעזער  ליידען. ז
 פארברעבעי, גרויסער א טאקע ער איז אפשר

ײן און  דאס אוין״ שולד די ארויפװארפען ז
ב  א פאר זיך מאבען װי מעחר גים איז װ״
ע אין *ד«ק ײנ  «ר8א און אויגען. אײגענע ז

 װער אבער, זאגט. איחר װי אזוי״ עם איז
 אזוי איז זאך גאגצע די אז װיסען, עס קען
 קען זי אז אײנגעװיקעים, דונקעלחײם אין
ט ד טדלען באשטיטםעז קײן מאכען ני י  אי

 ער־ די שוין האט אלײן דערםיט און דרוק,
 .רא־ מיר צװעק. איהר פארפעחלט אעחלונג

 אײן קל*ר. בזעחי איחר מאכען צו איץ־ טען
 חאט פרוי די װי '[M ׳עא« פון אײנצעלחײט

ן װאלט געװירקט, איחם אויןי י ו געװען *

נממרימיאוהו 1
פטרײה! חשפנעראל

ץ סטדײש־רדןש א ארויס לאזם ױניאן די  שפראכען. ^אחטידעגע זעקס א
 סמרײקען זײיגעהען — !ושמהה ששון הערשט סםרײקער ר\ צדױשעך ־-
:־׳ i: • ־• י: : * * ״• • !ט»גץ א צו מעןזגעהמ וױ ־

ל ערצעחלונג די !ענוגךאז  ג?ך זיין װערם ̂ז
̂גאר און װערען, צו דרוקם  אײנע זײן זן

 ארבײטער״ פון ערצעזזלונגען בעםערע די ®ון
אידיש. אין לעבען

'v , * י 1

 םיר ןןבער ׳לײד אוגז םוט — באק. ב.
 ניט אויך סקנחלס, אזעלכע פון ניט ווײסען
 קע:ט טעלעפאן־בוך א אין אדרעסען. ןײערע
 ?ןדרעסען אזע^כע פיעלע זיבער אבער איחר

געוינען.

 סטרײרךאר־ אינטערנע«טאנעל אונזער ״
 איידער נאך !װאקסט און װאקסט טעע
 ^פנעסע־ גאנןחוןי אין סטרי'^ן*י! אײן

 דרײ א צוױיטער, א ש(%( איז םעאט,
ײן באאד װעם עס און טער,  און נאך ז
 װערען װאס יעעפער אאע איז ביז נאך,

 אינטערנעיטאנעא, דער פון חאנטראאירט י
 ר ה ע מ ט י נ ארבײטען פען װעט

װאוי א ׳טטונדען 44 װ
קי־ די פון סטרײק דזיעעסעראא דער

 אאקאא יו^יאז, הױןדרעסכיאכער און פאנא
 סאנטאנ, געװארען ארױסגערוםען איז ,41
 טען17 דעם פריה, דער אין אזײגער 10

.1919 ^עברואר,
 דיעזע ארום איז פריה גאנץ כיאנטאג

 גרויסער א געװארען אויסגע^ײאט •צעפער
 פאריטידענע זעקס אין געדרןקט צירקואאר
 צום ארבײטער די רופענדינ יטפראכען,

אעבען! בעסער און א׳שעהנער םאר קאמפף
 זעקס די אין צירקואאר רויטער דער

גריכײש, אראבײט, אידיש, יטפראכען:
 ענגאײט, איז .איטאאיענײט איספאניאאײט,

 אונזער דאס בעסטע׳כאיעטעטיגיננ, די איז
 מיט זיך מעג ארגאניזאציאן מעכטיגע

 אײדים אינטערנעיטאנעא די רופען רעכט
 אינ־ איז זי ױניאן. װאירקערס ;ארמענט

 זאנדערן גײסט, איז נור ניט טערנאציאגאא
^ דעם אין א װעזען. ס

 פענעד־ דער צוקער, הענרי ברודער װי
 ױניאן, םיעא־יטפראכיגער דער פון דזעער

 סטרײק דער זיך האט איבער, מיר גיט
 ער־ דעם גאײך ^םװיקעאט יעעהן גאנץ
ד זאגם — קאז \tfo טאג. שטען  ̂צזױן —ע

ע אנוױיזעז ט גו  יױ די רעזואטאטען. אוי\
 צוגעקראנעדנאך סטרײק דורכ׳ז האט ניאן
 אדבײטען װעאכע סיריער, n ׳ראסע אײן
 אריענטאא ״פענסי״ כעסםע סאטע די בײ

 ארבײ־ ד«י אי באסעס, די אי חיכיאנאס.*
 זײנען לןימאנ^וס, דיעזע מאכען טער״װאס

 די איץ רײכע זיינעז באסעס די סיריער.
 זײנען:בעפאר זײ גרויסע. זײנען יטעפער

 האט ױניאן די ארנאדזירט. נעװען ניט
 צוקופען. געקענט ניט ״שעפער די צו בעפאד

 סטרײק דזיטיגנעראא דעם צו רוף דער אבער
 סי- די אױך דערגרײכט. אהין.' אויך האם
 ױף דעם דעיהערט האבען יטקאאפען ריער

 ניט פעה״ האבען זײ ױניאן. דער פון
 נעת• ארבײטען און רוהיג זיצען געקענט
 נאציא־ אנדערע די פק שװעסטעי זײערע

 די גריבייטע, די אידי׳שע, די :אאיטעטען,
ס זײנעז אנדעיע די און אראבער א*ן אױי

״אינגעבארג״ ר^מאן דער — אעזערין.
 װערק. Dעrעראריeהעכסם־לי א װירקליך איו
 ח#ס ליעבעס־אידיליע, «עחנשטע די איז ער

 י#דד לעצטע די אין געװארען געשרי;ען אי?
 מלץ לײענעז׳ װעם איהר וױיםער װאם רען,

 מים פאראינטערעםירען זיך איחר װעם םעחר
 װעם איחר אז גלויבען, מיר ד#ס אזוי, איחס,

 ריאד פון אונגעדולד מים װארםען װירקליך
איז אאנע. זייער פארבעסערען צו קאניפ־' ן פ^רטזעצונגען. װייםערע די אויף װאך *ו
 אײער ;עפאן חנאח װיריןליך אוגז חאט עס

 די פון אויסװאחל דעם װעגען מײנונג גוטע
 ערצחעלונגען^י און פעלי^טאנען די סקייען,

 אין געדרוקט געװען איצט ביז זײנען וואם
 לײענט איחר דאם או^ ״גערעכטיגקײם״׳ דער
 אייך עס זאל פאיגעניגען. גרויס מים זײ

באקומען. װאויל

!אױםמעדקזאם םטױײקער

 צום אאזא, ארונטער. זײנען זײ אויך
 מען װען ססריײז, דז^ענעיאל נעקסטען

 ♦טמונדיגעך 40 א פאר קעפפםעז געהן װעם
 הויז און קיפאנא די װעט ארבײטס־װאך,

 דאר־ ישױן ,41 אאקאא ױניאז, דרעסכיאכער
 זיבען אין סטרײק-רוןז דעם דרוקען פעץ

 ציד* X&^יי 1ז'י ̂שויז וועט עס עפראכען,
די.סיריער אױך קזאאר

 דאס איז באסעס סיריער רײכע די פאר
 הא־ זײ איבערראישונג. גרויסע א געװען

ען, געקענט ניט פ^וט זיך בען ב  .דאס ^י
װעאכעי אא:דס(ו^ס. פאנאטישע זײערע

עז׳ ב ^י
m i, וו

,א אין ס,5;געמי האבען י
4 זאאעז כדשיח׳ז, אין רױ כאס, m ײן טא - סי

 cvi1di;k? פאגאטײטע זײערע ־פון טשעראײדיס איז ט׳טעראײט די
 געס״מ האבעז זײ וױ נאױבעז ׳אייפל עעיער-ו״גמ דערט און װײסס די

עמ אבעז ז׳ פריח נאנץ פאנטאג קוםען צו נעפאדערט
 טע5 סמ^;איסט האאא, בקמהאװען איז
y באקומען ועאען1זײ׳ סט. r o ^ t אינ־ 

< סטראקיטאנס  פ״קעט דעה צו באצוג א
 נא:ץ כיאנטאג קומען אאע זאאען לי'|.

םריה.

 אונ־ װעאט, דער פאר איצט מאנסטרירעז
 אינטערנע׳&א־ אוגזער פון פפיהן דער םער
 גײסט רעװאאוציאנערעז דעם יוניאן, נעא
 ארבײםער אינטערנאציאנאאער דער פון

 ארבייטער־ םון גײסט דעם סאאידאריטעם,
 נאציא־ םון נים וױיס וועאכער אײניגקײט,

 עס װען אונטערשידע, ראסען אדער נאאע
 ברויט, מעהר םאר קעםםפען צו אויס קוסט
!אעבען םעהר און פרײהײט מעהר
 סטרײקער דיעזע פון פאדערונגען די

 וױיסט־ די פזן װי זעאביגע די כמעט איז
 אר־ ־שטונדיגע44 א סטרײקערס.^ םאכער

 שכירות אין העכערוננ א איז בײטס־װאו
 װאך־ארבײטער די פאר פראצענט 10 םון
 ארבײ־ שטיק די פאר פראצענט 15 און

 אײנצױ 4אוין פאראאנגט ױניאז די טער.
 א דאאאר 16 םון סקײא מיניםום א פיהרעץ

 ?ומען װאס ארבײטער נײע די פאר װאך
 די פון סקײאס די טרײד. דעם אין ארײן

 טרײד, אין שוין זײנען װאס ארבײטער,
העכערע. זין, פארשטעהט זײנען,
 דער דאס זאגען, צו איבעריג איז עס

 און געװארעז אראנזשירט איז סםרײק
 םון.* אויפזיכט אונטער׳ן אנגעםיהרט װערט

אםיס. אינטערנעשאנעא דעם
 סעקרעטער שאעזיננער, פרעזידענט

 דזשע־ פון׳ם מיטגאיעדער די און באראף
 אאעס טוען באארד, עקזעקוטױו <עראא

 פונהט סטרײק, דעם םאר קאנען זײ װאס
 סטרײק, װײסטסאכער םאר׳ן װי גוט אזוי
 זיך סטרײק דער װעט שײנט, עס װי און
פארציהען. אאנג ניט

 יױ דער פון לואפפאײנטת פיעאע די *
 כאטש פיקעטס, םון ארעסטען װעגען גיאן

 ארבײט, זײער םריעדאיך טוען,גאנץ זױ
 אינספעקטאד געוױרקם. ענדליך האבען
 האט דעםארטפענט, םאאיס םון •דײאי

 בעאכד א דאס אן׳ארדער, ארױסנעגעבען
 ספעציעאען א׳ מיט ױניאן, דער םון םער

 אײן פיקעט יעדער אין זײן זאל בעדזש,
 ארדנוננ. האאטען העאפען װעט ער א<ן

 זיך וועאעז םאאיסאײט רי אז מײנם דאס
ד ױניאן דעם מים רעכענען דארםען  מ
 פא־ קאנען ;יט מעהר װעאעץ אין אמםעז

 !זיה אלײ אינקס, און רעכמס ארעםטעז כ*ן
 1 ױניאן דער ארײן. װעאט ךער אין נצאט

 ארײגםישען קאנען זיך ורעט בצאמטער
דעד אין טראבעא װעאכען איתענד אןן

 א פארהיטען ותט דאס און אײן קעט
• * ארעסטען. 'אוסדסםע

 ארבײט די טאג מיטען א'ז פארײעז פאא
 רע־ װי טאקע סטרײקען, ארויסנעהן און

 שעפער די אבער !פראאעטאריער געאע
איז פוסם פארט דאך זײנען

p ^דעח
 .סטרײק דער װי אױםצוכיאמענס, פריה,

 ׳ פאי א שויז האבען נעװארען, גערופען איז
 אפגעױפען באסעס סיריער גרעסטע די םון

 ער־ און צוקער ברודער טעאעפאן אױם׳ן
 סעם־ צו גרײט שוין זײנען זײ אז קאערט

 ױני$ן די אבער ױניאן. דער םיט אען
 סעטאמענם מאכעךא צו ניט זיך אײאט

 באסעס די #ון־ באסעס, םאר א באויז כײט
 אםס׳ן אן גרי^חנן צו פארגעשאאגען האבען

ל באסעס סיריער די פון  און פאך דעט א
 איהר װי קאאעא^ו. סעטאען דא וועאע זײ

 ריכםיגען אױם׳ן עס ^עד.ט אאזא, זעהט,
וחןג.

 אויס״ שטעהמ סטרײת דער אויך אאזא,
 אין זײנען ארוס און ארום געצײכענט.

 און דרײ צוױשען באשעםטינט טרײד דעם
 מײד״ אאע כפעם ארבײטער, טויזענד םיער
 פאר־ װאו ניט װאו באויז םרויעז. און אאך

 פאן, א שאפ א pH ערגעץ זיך װאאגערם
 םײד־• די און ■רעסער. א אחנר קאטער א

 פאר־ דעיפאנטע רי פון פרויען אח אאך
דע• ראסען און נאציאנאליטעמען שידענע

 ניטא. סאך אין.דעם איז אסאסיאײשאן
 מיט אםס׳ן שטי?עא א דא יע עםעס איז עס

 געהאנ־ בעםאר האט ױניאן די װעאכער
 צוקער ברודעד־ װי אבער קאאעהטױו, דעאט

 נרויסען א אםס׳ן דיזע ניט האט ערקאערט,
 דעם דורך סײדען םרייד. אוים׳ן אײנפאוס

 שטארקע־ א ענטוריהאען זיך װעט סטרײס
 די אבער בקים. בעאי די פון אסס׳ן דע

 זי דעם. װעגען ניט זיך קימערט ױניאן
 בעאי די מיט םעכדצעז צו צוםרידען איז

 די אײנפיהרען און אינדיװידועא בתים
 שאפ יעדעז אין ױניאךצושםענדע נײע

 סעכ^ואמענטס אזעאכע און באזונדער.
פאכעז.־ צו אן שױן פען פאנגט

 סאכער ׳ הויזדרעס און קימאנא דער
 ברוקאיז, *י יארק, נױ באריהרט סטרײק

רזש., נױ גרינװיא און בעיאן בראנזוױא,
סטרײ־ דײ זיך נעז;געפ יארק נױ איז

 142 האא, קאסינא סטײוועסאנמ אין קער
עװענױ. טע2

פא־ װאשינגטאן אין — ברוהאינער די
סםס. קוק און פארעא אאס,

פענ־ ראקאװײ איז — בראנזװיא אין
 בעאמאנט אעבען עײענױ, ראקאװײ שאן,

עווענױ.
^9מ •ז״יזזי י נ ר ע ק ױ  געפי־ דזשוימיזי ר

 מיט האא זעאבען אין בעיאן, pא זיך נען
. סטרײקער. מאכער װײסט די

 אױסגעציײ זיך םיפאען סטרןיקער די
 גע־ ןוט באזונדערס זײ!ײנען מןנט.

 סך א אויף אצןת, רעדען, זײ שטיפט.
 פאר״ זיי אבער שםראכעז, ^גוארשידעגע

 אויסגעצײ־ אנדערע די אײנע זיך שטעהען
 ; םרעהאיך איז אוסםיג זיינעז זײ׳ !כענט

 דער םאר באגײסטערט אאע זײ-נען זײ
 4 און אײן צו שטרעבען און1זאך זעאבער

 און שעהנער א צו — ץיעא דעמזעאבעז
 זיכעינ זיך װעאען זײ איז אעבעז׳ בעסער

 שע־ די אין ארבײםען אומיןעהרען נים
 ־ אאע י1 אויסקעמםפען װעאעז זײ ב*ז פער,

 ארויס־ האט ױניאן זײער װאס פאדערוננען
בתים. בעאי זײערע צו געשטעאם

 מאנטאנ זײנעז סטרײקערינס די ווען
 אין צוזאמעננעהוסען זיד םריה דער אין

 אידיש שעהנע יוננע, א האם סטרייק״האא,
 ^ןװארצע אפאךיסיט. מײדעא, שפאנישע
 םרי־ שעחלע צװײ װי אויגעז, ברענענדע

w ,איך)דספא- אויסגעשריען קארשען 
> — ניאאיש:

 !ז״יניראא סטראאיק איא ׳ *ביב״ה
 דריםיס׳• האאוז די ײיניײז אייצ ביב״ה

קימונאסי״
ש: אונזער אױף םײנט דאס ; אידי

 עס !סטרײת גענעראא דער אעבען ״עס
 מאכערס קימאנא און הױזדרעס די אעבע
י״ ױניאן
 חנבעאי־ דער אעבם זעזזט, איהר וױ

 אדבײטער, אידישע די בײ גײסט רענדער
ייידען. ניט זאלען זײ שפראך וועאכער אין

םאכער? ױפער
. • מ'5גע — סדרה «

 ? םון סעםבער יעדען- - אן .יעצם כאפט
 דזשאינגד פון לאקאא איז עס וויעאכען
 זיך. נאמ ואאס איהם םרענט און באארד,

 ענט״ אײך אר וחנט ױניאז, דער אין יעצם
געלט. םון ס^רה א געהט יעצט :פערען

 זײער. פון &יין זעהר גראדע איז דאס
 דעם םון פראנע די אז הענטיג זײט.

 באלןאנט שםארק איז אסעסםענם סטרײק
 םעטבערס. זיי צװישען נעװארען געסאכט

 םון אלעס. ניט נאך איז דאס אבער
 גאנץ א איז ן א מ ביז ן ע ם י ו ו

ז אונטערשיעד. גרויסער ע ס י  אאײז װ
ף מען אז ר א  נאך איז באצאהלעז ד

 ה־ א צ א ב טאקע דארףי םען גענוג. ניט
בעסער. אאץ םריהער װאס און ן, ע א

 מיר האבען באצאהאען, זאנען סיר וחגן
 דעם נאר ניט שואדעז, אאע זינען אין

 מוז םען דאאאר. 5 פו אסעסמענט סםרײין
 נײעם א סריגען און דױס די באצאהאען

 האט ביכעא געאער דער װײא ביכעא באויעז
 דאס אבער צײט. זײן אויסגעדיענט שוין
 זײן יעצט םוז מען אאזנס. ניט נאך איז

 ער־ זאכען. אנדערע 2 פאר גוטשטעהענד
 דאס האבען טאקע םען דארף שטענס,

 יעדער צו יעצט מרעזשורי, די אין געאט
 אוכד יעצטיגע די אינםער יױיל י*ײ%,

 א צו צו זיך גריים מען װען שטענדעז,
u, באסעס די אםאא גאך ק^<ן 

 ןיי װי פריהער, אױף װעג דעם םאראויפען
 די װען .1916 איז געטאז דאם האבעז

 און אאוה־אוט א געםאכט האבען באסעס
 ויין זאצעז אאמ. די םון טרעזשוריס די

 טײער צו דארםען מיר װעאען דאן פוסט,
 נאכאעסיגהײט. אונזער פאר באצאהאען

געזא־ אסעססעגט^װעט אאזא,,דער ביז,

 נאר װי געאט םיעא אזוי האבעז אויך דעם
 נע־ ניט אסאא זאאען םיר כדי מעגאיך,

שאאםענדיג. װעדען כאפט
 אסעס״ םריהערדיגע אאע מוזעז אויך

 טאקע װערען. בעצאהאט יעצט מענטם
 אםעסמענט אן אורזאכע. דערזעלבער םאר

 דער םון פאראױס אין באצאהאט ווערם
 און אינטערנעשאנעא, דער צו־ טרעזשורי
 אויםגעאײ־ טרעזשודי די װערט םאאנאיך

 ניט ווערט אסעסמענט דער אױב דיגם.
 ווע־ באצאהאט ער םוז צײט, אין באצאהאט

 װאס אבער שםעטערי,* אדער םריהער רעז
 אלץיװע״ באצאהאט, װערט ער שפעטער

 הע־ דעריבער און ער, ברענגט נוצען ניגער
ט װארטען ניט יעיצט םיר נען  אא־ קײן מי
 באצאהאען םה מען אסעסמענטם. טע

םארטינ. און שואדען אאסע אאע
דאאארדי־ 5 דעם ** סיר הומען יעצט

 האט באארד דזשאינט די װאס טערןס, געז
 צו ^עמבער, יעידעז אויו» ארייפגעאײגט

 ניט װעאען באסעס די פאא אין נרײט זײז
 וועא־ פאדערוננען די צו צושטיפען װעאען

 באנײען בײם שטעאען װעם ױניאן די כע
אגריםענט. דעם

 םיר װאאטעז אסעסמענט דיזען ײעגען
 מעםבערס אונזערע בעטען איבערהויפט

 טעגליך. שנעא^װי אזוי באצאהאען זעוק צו
 די דיסיץטיחנז ניט יעצט דארפען מיר

 זײ־' םיר צו װאך־ארבײט, װעגען םראגע
 געגען. אדער װאך־ארבײט פאר נעז

 פארשטעהט• מאכער ריפער יעדער
 זאלען םאדערונגען די װאס אז גוט, גאנץ
p ניט 't, מױ םיר אז זיכער, איז זאך איח 
 ;םיר םעלע. אאע אויח צונעגרײט ?ײז זען

 טײנונגספארשידענהיײן האבען זיך קענען
 ;אונזערע אץ זאכעז פארשידענע וועגען מען

 אבער, באםעס די נעגעז — רײהען, ^ײגענע
 ;םאא אאע און פאראײניגט זײן מיר םוזען

• ױיט.1!

i

^ ^
r e ,צין ארעםע[, אאזא, בעםען 

 < נרוי־ ערב שםעהען םיר אז זיו דערמאנען
 מוזעז! באאר וועאעז מיר פאסירוננען.' םע
 אי־ן די םוז רײהען די אז אנשאיםען זץ־

ע,  אע־ בעםערע םאר קעםפסער אאם מיינ
 אזעאכע אונטער אח בענם־באדיננוננען,

 םון אײמינער יעדער םוז אומשםענרען
 נענונ יאאיהמעז ײני*יז די אז זעחן אונו

 גיי־ טאכען כמנאיר וועט אסוניציאזןװאס
 לריענ, שון אױםםײדומ די — זאכעו דע

 זיך וועם נעננער שםארימן א םיט ײייא
 אנצוםאנ־ אוינען ניט כ*םץם די םיאייכט

 רי ןוינםאאם זיענ, זיכערען » און ;נען
 אונ־ תראםם אונזער וועאען בתים בעאי

 פאדע־ נערעכטע אונזערע און טער׳מעצען
איננ*רירען. רוננעז

 םיר װיאען געאענענהײט דיעזער בײ
 אםעז איז אםים אונזער אז באמןרקען,

 אוהר 7 ביז פריה דער אין אוהר 9 פון
אייד ומאעז טיר אז האםען םיר אוחןנים.

אונזער מייא צײט, אין אטענדען קענעז • רעפארםער. סםעף 8

,im

 רחצמות איינפאך״א את
ארנײםען,«וװ«דטײם״.

 ארבײטער די באדאנקען װיאען םיר
 זײער םאר ימי. קא• דזשווענײא די םון

 כרודער קראנסען א האבען םיר האנדאוננ.
 םראנע א איינפאך איז עם און קאנםר• אין
 איחם ראטעוועז צו דאאאר פאר « פון
 <ר3 אמזם האם אאקאא דער אעבען. זײן

 ד*ס אבער דאאאר, <אר א טיט ׳פטיצם
 נעבאיבען און נעווען נענונ ניט איז
 עטװאם זאא שאפ יעדער אז זעהן צו

 ארבײטער די איהם. םאר ט*ין םרײען
 נע־ זיינען קא. סא^ול דזשוװענייא די םון

 פאר ד#אאר 22 זאםאען צו ערשטע די ווען
 וועם דאם ברודער. אומנאיהאיכען, דיעזען

 נאך זײן צו איהם םאר מאכען מענאיך
̂ום קןונטרי, די אין װאכען צװײ «  װ

 צום נעהענטער שריט נרויסער א םײנט
 ײער ט׳טעראײםע, ברידער, אאזא, אעבען.

 ניט דארםען םיר נעקסט? זיין װיא
 יעחגר םומען־-^יװיפיעא נרוגםע צו קײ;
 מײנען װעט דאם געכען. ער זאא קען,

אעבען. « ראטעװען
 טיט אפרופעז זיר וועט שאפ װעאכער

? האאעהשאן פדייװיאינער »
* * *

מיטיננען. די צו לומט
 נעקסטער דער זאא איהר דענקם װאם

 א פאר װאם ענטחאאטען? אגרימענט
 זא־ נויטינ, אויב פאדערוננען, םפעציעאע

 םא־ ריםער די פאר װערען, נע׳שטעאם אען
? אגרימענט פון באנייאונג רער בײ כער

 איהר.'עטװאם האט אאגעםיין, איז
ט? אדער פארצושאאנען v ני

f אאטיר און טיטיננען די צו קומט t■
!צוזאטענרעדען »אע

.17 א. סעק. העלער, דזש.

8לאפאל 2
 איז מניאן אונזער אין טעטיגקײט די

 די ענטײיהאונג םון ■ראצעם דעם אין
 אי־ ניטיקײן נעײען יעצט ביז איז צײט

 מענד אונזערע םאר נינסטינע נערינם
 אונזערע האבען םעהרםטען אם• בערס.

די נעםונען זיך .עקזאמינערם  קאוט־ אין.
 םײם־ לאנטראאירט ווערען װעאכע שעפער,

 שעפער דיעזע אין .17 אאלאא פון טענס
 איננאנצען םעאע מעהרםטע די אין איז
 װאו דאלט, ;ניטא םפריננ־סיזאן ליין
 םפריננ־ארבײט, אביםעא יע מאכט םען

 פרא־ סאײנער « נאר באשעםטינט װערט
 ארב״טען װעאכע םטעף, דעם םון צענט

 מעט־ אונוערע װינטער־סיזאגם. די אין
 אנדערע אױוי אאע כמעט ארבייטען כערס

פאעצער.
 נעװארען נעטאן איז ײאם ארבײט, די

 האבען זײ ײאו בתים בעאי די מאכעז צו
 די אנערלענען צו נעארבייט, יעצט ביז

 אננע־ דארף עלזאמינערם, די פון ױניאן
 אונזער נייעם. א איבער װערען פאננען

שעפער די איבער יעצט נעהט מענעדזשער

 ׳מזאסינער, אן װאם, :םרעגם און נעז
 ייניאד א זית אייד יארוי פארמאז, א

ן זײן נאר דאר דארף ער ? םאן ײ  פ
 איז בתים נעאי דיי םון םיאא, !נמנש

 אונזער צו ערווארטע;. צו טעכה אזא
 א םאראן נאד אבער זײנען באדויעחזז,

 ױי־ וועאכע עקזאםינערס, צאהא נעװיסע
 נײםטי־ זײער אין םארזונסען טיעןי נען
 טיט און געטרײ ארבײטען און שאאף גען

 זונטאנ, און שבת נאבט, און טאנ חשק
 הא־ זײ און ױם־טוב אח דערװאכעז אין
 אנ־ וועאען צו שכא גענוג גיט אפיאו בען

 צו באאאננען םון װײדזשעם. שטענדינע
אפגערעדט. שוין ^יז ױניאן דער

* ♦ ♦
 אעצטע די האאט טעאעםאן אונזער

 םאר־ באסעס די קאינגעז. 1אײ איז טעג
 עקזאםײ שיימן זײ זאאען םיר אאננען

 ווענדען באםעס אז בושאערם. און נערם
 דאם אז זײ, װײםען ױניאן, דער אין זיך

 אנ- צאהאען דארםען װעאען זײ אז מײנט
 דא־ ראטען טיר וױידזשעס. שטענדינע

 1קײ זוכעז צו ניט עקזאםינערם אאע רום
 מאן ניט־ױגיאן א אאם נאס אין דזשאב

 װײדזשעם. קאײנע םאר ארבייםעז און
 איהר און ױניאן דער אן אן זיך שאיםט

האבע;. ניט חרטה ליין װעט
* * *

 די האבען ביװעד און ר. רײזמאן בײ
 אאע כםעט זײ;ען װעאכע ־עקזאםינערם,

 ױנ־ אוגזער אין מעםבערם ערשטע די פון
 ה*ט םירמע די רײז.• א םאראאנגט #יאן
 קור־ א נאך — געגעבען ארבײטער די

 רײז דורכשניטאיכען א — זיו דינגען צעז
 איז דאס דאאאר. האאב א און צװײ םון

 קריגען זײ װ#ס רײז צװײטער דער .שוין
 די :זאגען ניט הען מען יאהר. דיעזען
 אנשטענדיגערע די צו באלאנגט םירמע
ר«ד<ט ו<פ ספירמע

 האבען ארבײטער די קאאר: אאענםאאס
 וואס םאלןט דעם םארדאנקען צו רײז זייער

 אהן ױניאן. א אין םאראײניגם זײנען זײ
 בעאי אנשטענדיגע אםיאו גיבעז ױניאז «

רײז. קײן ניט אויך בתים
* * *

 צױ זײנען שאפ־טשעראײטע פיעאע
םיינט װאם ניט וױיסען און סישט  אן עם'

 עקזאמי־ ״חבכ״ם״ םאראן עלזאמינער.
 דער אײננעםאאען איז עס וועמען נערס,

 ״סאר־ רופען צו זיד געדאנס ״נעניאאער״
 קײן ווערען דאדםען צו ניט כדי אײטע״,

. , ױניאךאײט.
ױנ־ די אז זאנען, דארום װיאען םיר

#'ft ס א ו ו איינעם, יעדען באטראכט 
 אן פאר ר, ו נ י פ ן י י ב ט ײ ב ר א

 םיט אוים גיט ס׳מאכט !עלזאםינער
רופען. ניט זיך זאא ער נאםען װעאכען
שאם־ די ט#»א א נ#«ך בעטען מיר

 אר־ דער אין העאפען צו אונז טשעראייטע
 װיםען א#*זט #ומאניזאציאן. םון בײט

 דיםנד א'יער ןיא #ודער D'tt# אונזער אין
 אר־ ׳פאפ אין אייר ביי אויב אפים״ ריהט

ענטזאנען װעאכע עקזאמינערם, בײטען
זאאען זיי אז פאראאננ, אײער אין אײך

גיט
T 1*ײ f .אאיין » מן ציים, א לוםט ־  ו

 איז ימיאז דער פון ערעםען6אינ די םאר
 אונ• «ײן עס וועט •רעסםיזש, איהר םאר

טינ, ^נוי אדינ  וואס אײגער יעדער דאס ב
ם אין ט ײ ב ר א  זאא סאאוידטרי^ ת

!ױניאן אונזער אין םעםבער א זייז אויך
םענעדזשער. אשפיז, י. ם.

ל«ועל אייםי
)15 זײם ®ון («לוס _

 ע נ ע ג י י א נײע, די אט און ביאדער
4מוזיי

v דער פון מוזיקאאיי^קײט אלטע די 
 םאר געפאסט אםשר זיד האט פאעזיע

 געווען איז װאס לעבען, אםאאיגעז דעם
 װאס נעאא&ענעכ, און שטיאער רוהיגער,

 פון אדער דאחי םרן לעבען א געווען איז
 נרויסע יגע6איצ די שטעדטעא. האיח א

 איהר מיט געפיאו־ער, איהר מיט שטאדט,
 דאסח טראםװײען, איהרע מיט אײלעניש,

 גאר באשאפען מוז עאעקטריציטעט, און
 ריטם. אנדער אן גאר מוזיק, אנדער אן

ביאדער.״ אנדערע גאנץ אויך
 אנ־ איצט אאיײן פאעט דער איז אויך

 אעבט און פיהלם ער אמאא. װי דערש
 דער אוםן. אנדער אן אויף זאכען איבער
ר זײן םון ריטם ע נ ע ג ײ ה א מ ש  נ

 אפא־ דעם םון ריטם דער װי אנדערש, איז
; פאעט. איגען

 באשאםען צו שטרעבט אאועא אײמי
 םא־ דעם ר א ם און ז ו ם פאעזיע די

סאאנג. און ביאד דורך מענש, דערנעם
 םיעא אזוי זיך זי םארנעהמט דערפאר

 דערםאר פאעזיע. םון טעכניק דער מיט
 םארם. דער אױ* שטאמן אזוי זי ארבײט
 הויםנד איהר אפשר באשטעהט דערפאר

סון«8 איהרע נסמרדיעםא «  *ןא ו
 נײע א באשאפען צו עסספערימענטען

פאעזימ. דער םאר ם ר א ם
 אויס־ דער איחר בײ איז םארם נײע די

 דעם אין אינחאלט. נײעם א םאר דרוק
 װאס זעהן מיר װעאען ארטיהעא נעשסטעז

 אױסדרי־ װיא זי אינהאאט נײעם א פאר
 זוכט זי םארם נייע א םאר װאס און העה
.אינהאאט. נײעם דעם םאר

 דרעס־ און וױיסט אלע צו
סםרײקערס. .מאכער

 םםרײקער װעלכער אירגענד׳ אויב
 מעדיציני^ער אין נויטיגען זיך ?#ל

 צום ײענדען גלײד זיד ער צאל חילןי,
 דער אונפער קליניק, םעדיקאל מניאן

 אװ ב$#רד דז״^ינט מין אוימזיכט
 טע10 איסט 23 קאנטר^ל, סאנימארי

.911 רום סםריט,
 צײט יעדער צו זיך געפינמ דאכט

 װעלכע נוירסעס, צװײ און דאקםאר א
 זיין. צו באחילפיג אײך גרײט זײנען

דייעקטאר. םרײם, מ. דזש. דר.

איבעד רעזארםעם

$ 4 5 , 0 0 0 , 0 0 0 .0 0
דעפאזיטארס ססס,ססו וױ מעהר

ט י י י ט א ם ־ ו ב ר נ
’ י ופריעדעגשטעלענדצ — אטװור&נסערװ — זיכער

הױז קליױנג יאר? נױ פון מעמבער
יארל, נװ m םיטי און םט״יט םטײטם, ױנײטעד די פון דעפאױטארי

םאנדם םײװינג םאםטעל סטײטם װנײטעד און דעפארממענט פײער ■ .

T H E  S T A T E  B A N K
ױבראלטאר םון םעלזען דער וױ שטארק

םט. עסםעקם ו סס , םמ״ גרענד 374
עװענױ פינפטע ו400 יארק ני־ו סטױט. טע26 װעסט 7

 עװעניום װעסטשעסטער און ױניאן םטױט, ומע58
:ברענטשעם ברוקלין

עװענױע סטאון און פיטתין םט., װערעט און עװ. גרעהעם .

• בראדװײ איםט 187
ײ. ש  •רינצייאל. איראן, •ע. ח

קצאםען. אבענד און ש$נ
■ : - \ J

 רידזשענטם אצע פאו םערםערטינט
 קאללעדזש, פאר עפזאםיניישאנם.

'טאנרושעהט^ קאםוירשעל .און

ך לערענט  אויב אויס, עאעם זי
ײן וױלט איחר ערפאלג־ ז

לעבען. אין רײך •

1 אדװערטײזער אונזערע טאטראגײזט

 ױניטי דעם פון םראגראם
 לײדיעס דער םון צענטער

 דרעסמאכערס און וריסט
1919 פאר 25 לאק. ױניאן

 דאנער־ און טען,20 דאנערשטאג,
 אב. אוהר 8 םעבר., טעז27 שסאג,

פרויען) פאר (בלויו
הײתשין״ ״םעקם

לעקטשורער גרינבערג, סארא דר.

 אפשא־ און װערט די
יטעראטור_ל פװ צונג

 דיסקוםיע) און (לעקייע ,י
אעקטשורער. לגין,8
אװענד. 8.30 םרייטאנ, יעדען

 טענץ און גיםנאםטיק
רעטיננ, מ. לוםי

נאכמיטאנ. 1.30 שבת,
 כאר ױניטי

 עליאט, צ. מים
 נאכמיטאג. 1.30 שבת, יעדען

 האאפערן, דאװידאױ, :אעהרער
 —בויח און דאװידאװיץ

 מיטװאר, 1אי דינםטאנ מ#ונטאנ,
אװענד. 7.15

 אנםאננער םאד ענגליש
קלאםען 4 העכער, און

 אין זיך געםינט צענטער ױניטי דער
סט. טע20 א. 314 ,40 ס. ם.

j 2186 ארטשארד טעל.
ן ע צ ט י ל ש ל א ן וה

 י פלײס םארקם םט. 12
רומם, מיטיננ בעקװעהמע און שענע זעהר

• הריז. ױניאן סטריקטלי א
םענ. שײפער, & טױרטעלטױב

פאסא פעלעם די
י םםוױא ארם

«•*
 עװענױ. צװײטע 85

סט. טע5 קןורנער f *

אבענד io ביז םריה io פון :אפען

 גענומען פאטאנראופ אײער
 אדער רעגען אץ סײ

זונענשײן. ■

 דיזער
 איז סופאן

pk םאר גוט 
 פון דיסהאונט א

20f . ט נ ע צ א ר פ

 פראצענט 20 ספעשעל
 די םפר דיסקאונט

 םון מעטבערס
 אינטער־ דער

נײשאנאא.

*־/אדװערטיחעף^ אונזערע •אםראניתם 1'



סענםעו ו
,עוועם. םטאן או־ן נלענםאר ,84 יםקוהל פזבליק

 דענע און ענםערםײנמענמ
םעברואר. טען22 דעם אבענד, שבת .

אײגגעלאיעז׳ איז ראזענכערנ עלםער רײדען, וועם םקדאנאלד םארי
טשערםאן. קאהן, פאניא

 םטו־ נרופע א זיך פרעפארירען עם וועאכע פיר דענם םיגזעט ספעציעלע א ״
 דירעקטארין די קאהן, רוט םארי םיםם סון צידער׳שי■ דער אונטער דענםעז

 נוטע זעהר זײן אויך וועאעז עם ײעי־עז. םאדנעסטעיט וועט םענמער, יענפם פח
 אינםערניי׳ש#נאל דער םון מעםבערם םיר םריי אײנטריט תרעםםע. םוויקאצמוע

ערצויבט. נישט הינדער םרײנד. זייעחו און

אללייענם עדיוסיישאנאל די
כרארוױי איסם 197

? דרעסעס זיך םאר מאכען איהר קענט
? העכפ אייערע טרימען אלײן איהר קענט
? כי#אצייטען כישר׳ע גוטע קאכען איהר קענט
? ערהאאונגען און עקסערזײסעס גוטע ה*בען איהר װילם
 טילינערי, דרעסמײקיננ, םאר קלאסען די אין אן אײך שליםט

דענםיננ. און ענטוױקלונג פידשע קאכען,
אבענדס. נאכטיטאגם.

.13 רום אין זיך װענדעט זיך, אײגערײבען און אינפארםײמאן םאר

־ ד ע

ר ע ט ײ ב ר ג א נ י ר
 אדבײטער אידישער גרעסטער און מעבטיגסטער דער איז

װעלט. דעד אויח ארדען ־י

 ה»ט װאם ארדען, אידי׳םער א״נציגער דער איז רינג ארבײטער דער
 - םעםבערם. אנםאטםםיװ“ זייכע פאר םאניטארידט אײגענעש אן

 געזעל־ א ׳אריך נאר ארדען, אן בלויז נים איז רינג ארבײטער דער
גאוועגונג. ארבײטער דער אין צענטער שאפטליכער

 — קאמפן:. עקאנאמישען אייעד אץ א*יך שטיצט ױניאן די
 מעמ* דינע צו פריינד א איז ױ־נג ארבײטער דער

פדײד. אץ אוך נויט אץ בעדס

45 ביז 18 פון עלטער דער אין ארײנגענוטען •וערען םעםבערם
יאהר.

טעם• דער װעלכען אױ,ש פעלז דער איז באדועגונג ארבייטער די
װערען• געבדיט װעט צוקדנפט דער פון פעל

פעלזען. די פון א־ינער איז רינג ארבײםער דער

!אן גלײך דך שליסט מעמבער, קיץ ניט נאך זײט איהד אױב
:רוענדען זיך אױסקינפטע נאך

THE WORKMEN’S CIRCLE, 175 E. B'WAY, N. V.
יעהרלינער זע־םטער

נאלל און ועסעפשאו
♦

דער פון פאראנישםאלטעט

ױניאן אננעוזעדט באטען און מייקערס באמענהאל
ױניאן. װ. ג. ל. אינט. ,58 לאקאל

האלל, טאמאני אץ
I

פאילס. אױרוױננ און װעענױ םע3 צוױ״שען סםרים, טען14 איםט 145 '

1919 טאוסש, ipqis דעס אכענד, שנת
סט דאבעל ױניאז יטילער׳ם פדאפעםאר ביי נ־וױק * בענד. ג

סענט. 35 טשער,, העט מים טיקעמ, .

ט פ א כ ע ג
ג ױ נ ע פ א ל !ש

 םאר יעצט געהט עס װאס וױיס מאכער ריםער יעדער
 פון ניט נאך װײסען װאס די ױניאן. אלנענדינער דער אין

זאגען. יעצט זײ מיר װעלען דעם

גרױםען א פאר נעמאכט װערען פארבעױיטונגען אלע

 גע־ עולוימו מאכער ויפעו די זיד װעלעו
? שלאפענדיג װערקן צו כאפם

 פאר זײט איהר צי איז• מײנונג אײער װאס אוים ניט טאבט עס

 זיך מיר װעלען דעם װעגען װאך־ארבײט. געגען אדער װאך־ארבײטע

 םוזט איהר װאם אבער זאך אײן מיטינגען. די בײ דורכרײדען שוין

ל :געדײנקען »

אובײסעת - משפחה אײן פון זײגעואלע טיר
— שונא, אױסערליכער דער איז שונא אײנציגער אונזער

 ערלױ־ גליק.און אונזער םרייהײט, אונזער שטערען וואס די
הײמען. אונזערע פאר ליכט שטראהל קײן ניט בען

דיוס אײעוע נעצאהלם
 אםעםטמנםס אלםע אלע כעצאהלם

םעסם ידאלארדינען5 נײעס ועם כעצאהלם
־• j גױיט זײט — מרעוואגע קלאפט ױניאן די



no r סםריימנדע tn r t נעסעגמא־ די 
 ארניי־ װאס ,29 דא זײנען שעיער םע

 קאנ• זיינען 5 טרייד״ פאר׳ן נאר מען
 4 שעפער, נעסעטעלםע פאר טראקםארם

 קלאוקס, פון נזאנופעקטשוחןרס ז״נען
 זיינעךקאנםראיד «סקוירםם, און דרעסעס

 םאכען וואס ׳מפעד הלאוק םאר םארס
 לאקאל םאר ארנייטען 3 ררעםעם, אויך

 רי םאנוםעקםשורערס. געסעטעלטע 25
 ריםייא־םרייד שאר׳ן ארגייםען איבערינע

 אוים׳שליםציך ארער דדפאנערם םאר און
 נעסעטעלםע רי פון 6 דזשאבערס. סאר

 דער פון םעםבערם נעווען ויינען שעאער
 אםא־ םאנוםעקםשוחןרס דרעס און וױיסט

 רעזיג־ דארם פון האמן און סיאײעאן
 םארבלי־ זײנען װאס שעמר, די נידט.

 םיט אזעלכע, זיינען אוננעםעטעלם, נען
p o -p o m וױיל םעטא׳מ״ גיט נאך װיל 

 ארכײטען «יי דאם םארדעכםינם, מען
 םייםםע די שע»ער. םטרײקענדע פאר

 ׳שעפער נעםעםעצםע די אין ארבײםער
 את ארבייט חןר *ו צורישנענוםען זײנעז
 אר־ אהן םארבליבעז זיינען װענינ זעהר
נייט.

דאס באריכטעמ, זיעגםאן ברודער

ע פיז 25 ווזנ^ק מד ת א ־גיזנ׳נםיאיי־ י
 םאנ בײ םרײםאנ ארױסנעה! דז׳פענטס

 שעפער נעסעטקלםע די אינספעקימז צו
 אנרי־ דער אויב זעהן און 25 לאקאל פון

 לא־ װ״ל אפמחים, דארט ווערם םענט
כ־ נענונ גיט פארלויסינ האם 25 קאל  מ
w.\ ארבײט. דיעזער א׳ן אטענדען צו 

Dip נוםמהײסען, וחנרם

[ (*לום ם « ״ )0 ז
 ער דאם עריןלעהרט, אםים, יעמןם םוז

 םיט חזם ווענמז פארהאנדלען אין האלט
 םאן דער דאס חננקם, ער און םירםע דער
ארנייט. סרינען וחנט

 לא- םון םענעדזשער וואנדער, ברודער
 דרעם־שע• די ווענעז באריכטעט ,23 קאל
 נמווארען ארױםנערוםען זיינען װאם פער,
 ווייסט־םא־ די טיט צוזאנמן םםוייס אין

 אזלע־ 127 דאם רעפארנמם, ער כער.
 און סםרײס אין נעווען זײגען שעפער כע

 איבער ארנײטעז שעפער דיעזע אין דאס
 םאחשיע־ םוז און מעםבערם הונדערט 17

 107 באאח־. דזשאינם פון לאהאלם רענע
 נעםעטעלט שויז זײנען שעפער דיעזע םוז

 בא־ נייע די אוי^ ארגײטען און געײארען
4- דיננוננען.  אין וואך. א מםונדען 4

 נע־ זיינעז פרייזען די װאו שעפער, םיעלע
 נלײך פרייזעז די זײנען קלײז, צו ווען

 םעליר פראצענם. 15 נעװארען נערײזם
 1םיט׳ נעווארעז דעפאזיטעט איז ריטי

 דא־ טויזענד 30 איבער באארד דזשאינט
 בא־ די נאכקומען וועלען זײ דאס לאר,

קײנע מאכען ניט \ועלען איז דינגוננען

ט נ  r םיז םשערליים אלע זײן זאאצן מ
 םד םיםץ באארדס עקזעקוםױו צאתאלצ
 וחזי דאם באארד. דזשאינם פון דשורער

נוטנןהייםען.
מ דער ווערט דעם .יסיט  a םיטי
׳פלאםען.

ס׳מ• לאנגער, ל.

-#רבײטעױנען און #דביימער K י !
 צוקונממ די בױען צו געלעגענחײם גלענצענדע איהריא חאם איצט

װערםח דעם ױגענד אונזער לערנען צו ;ארבײטער־באוועגונג דער פון
 םארהאםםען א םאר ״סקעב״ װארמ דעם םאכען צו און אײגוגקײט פון

f'־ שפראך. אונזער אין ווארט

 װ. ז. א. םאםם־מיטיננס קאנװענשאנס,
בעריכטעט. ווערם
 מול־ יאבליס, נאםארי איבעתעצוננעז,

 םיםעאנרא־ אדדעםיגנ, םינראםינג,
װ. ז. א. יאבליידסטענאנראםי םיננ,

ר v ד י י ב
ק̂ו רעפארםינג קאנװענשאן
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 די שױן ■ טרינקט .יאהר
 טהעע, קאלאמביא װעלט

 םען האט דערװײל און
 בע־ קײן יעצט ביז נאך

אױם־ ניט טהעע םערע

םאג>וטאיכע
בואזגםינס

פראפאנאנאד

100,000
אים^נטס

ארגאנייצעהכדשורס
B. S. Au. 12646

סעטעאמעגטס.
ואציאןנילדתגגעפונעל  וואם דא איז טהעע סארט
 רײכער עטװאם שמעקט

— איז דאם און
י8םש צוױזןסאסשני

 געזונדסטע און בעםםע די
 םאגען. פיר׳ן טהעע
 נוםער איז סומם טשאי צײיעטאטשני

 .500 נוםער און 300 נוםער ,240
םהע, קאלאמביא פיז ווערהויז הויפם

 טהע, לילי װהײט טשאי, צװיעטאםשני
סאקא לילי װהײט און קאםע קאלאםכיא

1 A . D ELBO N
rav שערם. ?זארפט און פיקםט

 עװענױ, טע6 ־*&*90
Hr 4יארל נױ
אױםמעררו די דעם צו ציהטדעלעגאטען,םטרים טע30 און טע29 *וױמען

אײערע ®ון זאמתײמ ארגאנײזערם
 אייערע און קוטיװס

!דױיװ דיעזען צו קאלס
םעקרעטעריעם,

מעםבער^ פרינטינג אפ־טױדײט
 סטױט פױרל 447

צו װערען געעױקם זאלען םאני־ארדערס און טשעקם «לע4יארל ניו
Robert 8pectorf cjo Socialist Party, Room 60S, 7 E. 15th St. סדאוז י.

בילדונג טײנט געלט — קענט איהר פיעל גיט — שנעל האנדעלםבענערס און נעחשעס
בעװעגונג. ארנזער בילדעט בילדוגג

בר «. ס. 1או סאסײעטים ױניאנ^ םאר2441 גרעמערםי טעלעםאן ארבײט. ױניאן םםריקטליפרעס לענארר די
יארק נױ סטריט. קלינטאן 134 י ינ סטױט, טע23 איסט 42

װ. ז. א. קאטפלײנמם צאהלען, דיום פאו־ םאג, אלע וױ ׳שבת דעם אפען זיץ װעלען אפיםעס באארד חשאינט אלע
זונטאג און אמען.שבת דץ װעמ אםים טאון דאון דער

ױניאן־אםיםעט אלע אץ אומגעביטען װערען קארדם די ױניאן־הארד. אײער אום בײט מאכער! םקױרט און קלאוק
_ י נת^ מיט
םסױרם, סלאוס, נאארד דושאינם • יוניאמ. מר8ם£8דח אװ ױפער



דער
טינג ריזיגער ײט דער פון מאםםי  ׳62 לאק. ױניאן װאירקערם גודס װה

שמ עס — יוגיאן. קופער אין  דזשע־ א פאר באגײסםערונג גרויס הער
 קעםפפען צו זיך פארשװערען םיםגליעדער אלע — םטרײק. נעראל

ױניאן. זײער פון פאדערונגען גערעכטע די פאר

אינ־ גודס װהײט דער אין לאגע די
 סאג צו טאג םון זיך פאר״פארםט ׳י

 שורות דיעזע שוײבען מיר נפח
 דזשענעראל א אוזן דאס עס, יגם

אויסדרעהעז, גיט דא זיך םען וועט ור״ס
לא־ ױניאז, װאריןערם וױיטגודם די ון

גאטיראיו, צושטיםוגג, דער םיט ,2
 בעאםטע, אינטערנעשאנעצ אונזערע פון

 פארבערײטונגען אאע זאגאר שױן שאכט
סטריײן. דעם פאר

גע־ זיך, פאריטטעהט האט, ױניאן די
 די מיט קוםען צו מעגליכעס אלעם טאן

 א צו אינדוסטרי דער אין אסס׳ן נצאסעם
 פרעזי־ . קאנסערענצען. דורך פארגאײך

 דער ש$ר, ס. ברודער און שלעזיננער דענט
 גע־ האבען ױניאז, דער םון ם^,עדזשער

 צו אסס׳ן דער כייט קומען צו א£עס טאן
 אבער שיינט עס וױ אויסגאײך. אן אן

 אזין* פארקוהט באסעס דיעזע זיך• האבעז
 דרעס און וױיסט דער pc חברים זײערע
 זעאבע די כאפען וױלעז זיי און אסס׳ן
 שאאבט־ אםענעם אױפ׳ן יענע װאס מפאה
האבען. דאס זײ זאאען טו םעאד.

 אין זײנען ידיעות, ערשטע די אויט
 גרײטער פון אינדוסטריע גודס וױיט דער
 10 און 8צוױשעך באשעפטיגט יאריז גיו

 זײ פון םעהרסטע די ארבײטער. םױזענד
 אײנפא־ סיידלעך, ױנגע גאדן נאך !ײנען

 פאבאיק pc ארױס געוזען װאס גןי^דער כע
 וױיט דער אריין. שאפ אין גאײך ססוא
 טרויעריגער זײער דאס איז שאפ גודס

 אפפינ־ אן םאנגען זיי װאו ״חיײסקול׳/
 אע־ זײער pc יאהרען בעסטע די סטערען

 געודען װאיס װעדך אוך אך ־אוך־אד
 װײט די װען קינדער, ױנגע די אט צו

 שטעהן ניט װאאט ױניאן װאריןערס נודס ,
 דעם אײנצוצאמען אביסעא װאך דער אױןי ’

 גרױסען זײער אין באסעס, די םון אפעטיט
 עקספאואטירעז צו קינדער דיעזע וסט5

!אופ; ישרעחאיכסטען אױם׳ן
 ױנגע דיעזע אט אאע ניט נאטירליך,

 ניט קאאסעגבאװאוסט, זײנען םײדאעך
 עס װיכטיג װי םאדשטעהען זײ pc אאע
 הא־ צו יוניאן, א האבען צו זײ םאד איז
 באשיצען צו קאמםו^־ארגאניזאציע א בען
 פון אוסט אויסבײטערי^ען דעם געגען ןיך

 באי^אנגעז זײ םון אאע ניט און ׳באס דעם
 געניסען םײדאאך דיעזע ױניאן. דער צו

 אין אינאניזאציאז דער םון דאך אכער .
 די װאס דעם םון געניסען זײ טרײד. Dm ׳

 מעהר די מײדאאך, קאינערע די אנדערע,
 אעבענס די ארײרי האאטען ־נאװאיסטזיניגע“

 איצט אינדוסטריע. דער אין סטענדארדם
 טענע־ דער ׳שאר ס. ברודער וױ אבער,
 איבער, אונז גיט ײניאן, דער pc דזשער
 צו אנשטרענגונגען אאע נעמאכם װערען

 הא־ צו ;טרײד גאנצע דעם ארנאניזירען
 פיעאע, און ׳שעפער ױניאן אםת׳ע בען

 צו בעפאר האבען װעאכע מײדאאך, םיאע
 אן זיך שאיסעז באאאנגט, ניט ױניאן דער

 דארט קומט עס באגייסטערונג. גרויס מיט -
 דער און ערװאכונג אםת׳ע אן פאר איצט

 פאאשטענדיג באאד װעט טרײד גאנצער
 פראגע קײן איז עס װערען. ארגאניזירט

 װאס ססרײק, דזשענעראא דער דאס ניט,
 םיעא װעט װערען, געױפען רױרצאיך־ װעט

 גאנצע די ארגאנידרען צו םיטהעאפען
 נױ גרײטער איז איגדוסטריע גורס וױיט
יארק.

מיטינג, םאס מעמבער גרויסער דער
 אעצ־ אײננערופעז האט ױניאז דיעזע װאס
 טען13 דעם ׳אװע;ט דאנערשטאג טעץ

 געװען איז ױניאז, סופעד אין םעברואר,
 נאבע־ גרויסער, דער אט םון׳ אנפאנג אן

 גע־ איז מאסמיטינג דער ארבייט. אער
 ארבייכ^ר שעהנסטע די םון אײנער ווען

 צײט. אעצטער דער פון דעמאנסטראציעס
 גע־ איז האא ױניאן קופער גרױסער דער
 א און איבערגעםיאט בוכשטעבאיך ווען

 זיך ^האט ענטוזיאזם מערסװירדיגער
 עס זאא. גאנצען איבערן ארומטראגען

 געםיהא דאס באשרײבען צו ניט גאר איז
 בא־ האט װאס אײניגקײט און קאםפף םון

 זאא, גרויסעז דעם אין אאעמען חערשט
 איבערםיא־ דער ביז סימס אעצטע די פון

פאאטפארמע. טער
 אײדזשענט ביזנעס א דײװיס, ברודער

 איז װניאן, װאירקערס גודס װײט דער פון
 מיטינג. דעם םון טשערמאן דער נעײעז

 דעם קורצען אײן ערקאערט ער װי נאכדעם
 םאר ער שטעאט מיטינג, דעם pc צװעס

 פדעזידענטין ךי שנײדערמאן, ראוז מים
 איעג״ טרײד־ױני^ן *וױמענס דער םון

רעדנערין. ערשטע אאס

 א געהאאטען האט שנײדערמאן מיס
 טרײד־יזנײ װעגען רעדע באגײםטערטע

 א װאס אנגעװיזען האט און בכאא אניזם
 איבער־ און ארבײטער פאר׳ז סײנט יוניאז
 מײדעא. ארבײטער דער םאר נאך הויםט

 גע־ איז עס שרעקאיך װי אן אויך צײגט זי
 די אין ארבײטער די פון אאגע די װען

 איז ױניאן די אײדער שעפער גודס וױיט
 אויןי פאדערט איך*י געײארען ארגאניזירם

 יױ דער בײ שטעהן צו אנװעזענדע אאע
 קאםפו* חרך פיהרען זײ װעט װעאכע ניאן
!זיעג צום

גאנ* פוךם באגריסט הארצי; װערט זי
עואם. צען

 אויך רעדט זיז זעי״בעז אין אוננעפעהר י
 די pc פײןדסעקרעטער כיאקס ברורער

 בא־ א א׳רײאי, מיס און ׳געװערקשא*פטעז
 ״װיסענס דער פון רעדנערין װאוסטע

איעג״. טרײד־ױניאן
 אב. ברודער איז רעדנער נעקסטער דער
 pc טרעזשורער סעקרעטער דער באראף,
 אן פאנגט ער איג^ערנעשאנעא. אונזער

 דעם זעהענדיג דאס טא£ערהוננ, דער טיס
 אנ־ טויזענדע די םון גרויסען־׳ענ״ט^יאזם

 ניט, ער װײס םיטיננ, דעב אויף װעזענדע
 האאטען איבערהױפט גאר דארױ טען צו

 בא־ ״אזא .pnm אגיטאציאנס זײ פאר
 נױטיגט — ער זאגט — עואם גייססערטער

אױפמונטערונג״. קײנעמס אין ניט זיך
 אז אנװעזענדע, די דאן פארזיכערט ער

 קאמםןי אפענעם אן צו חוטען מוז עס אויב
 שטעוזז ניט זײ װעאען באסעס, די סיט

היאף זייער צו האבעץ זײ אאײן^וועאעז

 װיבאאד דאס אאעמען צו דאן אפעאירט
 מען װען םאמענט, דער חומען װעט עס

 פארטײדײ צו יןאמפף אין רוםען ױי װעט
 זײער פאר קעספפען און ױניאן זײער גען

 װאד- גאײך אײנער װי אאע זאאען רעכט,
ארבײט. די םען

 גרויס כדט אױס ער רופט — ״רױנדער
 יר אײער מיט שםעהט — באגײסטערונ:,

אײך!׳׳ צו באאאנגט צוקונפט די ניאן,
 זײז אן פאנגט שאעזינגער םרעזידענט

 צו־ דעם איבער איבערבאײז אן םיט רעדע
 אויף וױיזט ער טרײד. דעם פון ״טסאנד

 װאיר־ גודס וױיט װאט^די סיסטעכיאטיש,
 אר־ די פאר אױפגעטאז האט ױניאן ר,ערס

 עקדס־ איוזר pc פאראױף אין בײטער
 מען ״אויב — אויס ער רופט — און טענץ
 דארף בתים, בעאי די פײטען דאדפען װעט
 מאז!״ צו כבוד א אײך פאר זײן דאס

 םאר — ער זאנט — קעספען װעט איהר
 א פאר ארבײטס־חאך, ־שטונדיגער44 א

 פראצענט 15 פון שכירות אין העכערונג
 בא• אײער םון עקזיםטענץ דער פאר און

 אײו, פאר מײנט דאס ױניאן. איעבטער
 אעבען, םעהר ברידער, און שװעסטער

 אוים־ מעהר איכט, מעהר ברױט, טעהר
 םרעגט — ניט דאס איז און !קאערונג

דערפאר*?" קעמפפען צו װערטה — ער
 די אױף אן דאן װײזט רעדנער דעי
 אא- אנדערע די פון קעמפפער וױרדיגע

 העאדיש װי אן, וױיזט ער ױניאנס. קאא
 און מאכער װייסט בראװע די קעמםעז עס
 נור װען דאם האפנונג, די אויס דרילוט ער
 אין װערען גערוםען אויך װעאען זײ

 זעא־ די ארויסװײזען זײ װעאען קאפפ^
 אונערשרא־ זעאביגע די בראװקײס, ביגע

קענהײט.
 רעדנער אעצטער און נעקסטער דער

 דער ׳שאר ס. ברודער איז אװענט דעם םון
 װערט װעאכע ױניאן, דער םין מענעדזשער

 גאנ־ דער םרן געאכטעט און געשעצט זעהר
אאקאא. דעם pc פייטגאיעדערשאפם צער

 זעהר א געהאאטען האט שאר ברודער
 pc פיהרער אאס רעדע. אײנדרוקםםואע

 אינ־ גאנץ גער^רט ער האט אאהאא דעם
 די געמאכט אויםמערקזאם האט ער טים,

 דער אויף ױניאן דער pc םיטגאיעדער
 נױ דער אויף װי פונקט זײט, שאעכטער

 זיך. םיט ברענגט סטרײק א װאס זײט טער
 געטאן אאעס ־־־־ ער זאגט — האבעז ״מיר
 האבען מיר פארמײדען. צו סטרײס דעם

 בא־ סריינדאיכע די אויפצוהאאטען געווכט
 די אין װי #בתים בעאי די מיט ציהונגען

 װי־ באםעס די אבער יאהר. זעהס אעצטע
 םא־ געחנכטע די נאכנעבעז מעהר ניט אעז

 באײבט װאס טו ױניאן, דער םון דערונגען
טאן?״ צו איבער אונז

 םארזא־ אאע האבען — !םטרײפען—
 איז דאס כאר. אץ געענטםערם םעלטע
םטר-גיק־ ספאנטאנע מ^רקוױרדיג א געיועז

!ערחאערוננ
רעפארמער. םמעף «
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 דער — • ליניע. גאנצעד דער אוין* ■ראגחןם — אינםעתײע^נעל.
 די — צושטאנד. כעסםען אין מאכער דרעם און װײםם די «ון םטרײק

 דער — געװאונען. גײךצעחנטעל קאםסף מײקער־׳ם דרעם ט^ילדרענס
— ענד. צו באלד אויך איז ראיער־םײקערם און קיםאנא די ®ח םםרײק

 פא- די נאכצוגעבען וױ אױםוועג, אנדער קיק אז אײן, זעחען באםעם די
 פאר אויםזיכטען בעםטע — ניםא• איז םטרײקערם די פרן דעדועען

 אינ־ באנאז-עםבראט־עוײ דער אין ארכײםער די פון םאדערוננען מ
 אינ־ םוױם־עםבואידערי דער אין ארבײטער די ®אר און דוםטריע,
 םול־באװאפענט קאם^ אין איז אינםערנײשאנעל גאגצע די• — דוםטמ.

 אוםפאר־ דער גרויםער, דער װינקט זײםען אלע פון. און קאם^ *ום
זיע^ םיידליבער

י i < * י ׳ י•
פיח״ אנדעחפ םען סען װי טו !:»1האמ«

ח לעז, ח איז םען m נליס, און ׳פטאלץ א
רײפי זרײ fiw זמאזעל פח ת rare------

 אין בליפ א ײארםמז ■רובירט חײנט
 א םאר וואם מעה, שונא: פון לאנער•
מ די חורבן! אנ — זײ נענען וועלמ ג

 אויד נאר ארבײםער־וועלט, די גאר ניט
 םון םלײש זײנעז וועאכע די, ײעלם, זײער
 האט באוט, זײער םון בלוט פאײש, זײער

ovurw זיד M םון,קײסס״, װי זײ, פון
 וואס גארניט, וױיסעז וואם נםשות, םח

 נראדער א עחראיכער, אן םײנט דאם
 שוין דארום זײנען וועאכע איז סאםיי;

עם. װײםעז וײ און געשאאנעז, לאנג לאננ״
 אוננליסלײ די ניט, וױיםעז «ײ און

,  ציחען זײ װאם טאנ, יעדען טיט אז מ
אלער־ םאכען און אונטערצוגעבען, זיך א■
 די װי זײ, וועאען טאםער טריקם, ליי

 שײאכמ די ארײננארען יקענעז שפינען,
 זײער אין כא!) (כא! ארבײטער־םלינעז

■ ^^א^ךזיי״זין ענ  אוטגלייד אאץ שוינוו
 מעחר אלץ און אעכעראיכער אלץ איכמר,

 זייערע זיך םאר זײ נראבען םעהרי און
קא• דער זאא וױ טו, קברים. אײגענע
גוט, םיחאען ניט ארםעע אוא םון םאנדיר

באשײניעראאך, אלעםען פאר איז עם ײען
דעמארא־ אזוי שוין איז שונא דער •אז

 װא- ער אז םארטשםעליעט, אזוי ליזירט,
שכור׳ער, א ווי םים, זײנע י1אוי זיו קעלט

מינוטען, פון שראנע א נאר איז עס *ז און
 איבערסוליען איננאנצעז זיד װעט צר װעז
בלאטע? אין אויסציהען זיך און

נײן^ די אנרערע, די באטראכט דאן
 די צוערשט נעהמם ארכמען. םרישע די

םייהערם. דרעם טשילדחנז די םון ארםעע
 םײםטע די און »,1סאם« 1אי ארוים ערשט

םאלשטענ־ שויז זײנעז טרײד אין שעפער
 סיין נאר איז עס און ױניאניזירט, דינ

 ארוס טענ פאר א איז דאס ניט, צװײםעל
 א זײן ארםעע דער סון זיענ דער וועט

פאלשטענדינער.
? טײהערם ראפער און היטאנא די אוז

 א״ן נעםעםעלט. וױ כמעם אויך שוין
 שטאטנעפונדען שוין האט קןונםערנעץ

 די און ױגיאדםארשטעחער די *װישען
 די ;אםם׳ן באםעם דער םיז ־םארשטעהער

אר־ *שטונדינער44 דער םיז י םאדערוננ
נאכגעגעבען. שויז זײ האנען בײטם־װאו

 םיוד געווים וועט סאנפערענץ *וױיטע די
 פון נאכגעבוננ פאלשטענדינער א צו רען
ױניאן, ךער םון םאחנרוננען אנחנרע די
ז דער 1אי i םון 1זי r i םאל־ איז ארמעע

, שטענדיג
 װחײט־גודם די םון קאםפף דער
ארבײטער. •
 איז ײאס ארםעע, אן נאך איז אט און
או די ארױס  די איז דאם סאטפןי. איז וו

 איז דאם יוניאן. וואירקערם גודם װוזײט ,
מ םיט איז וואט ײגיאן, דיזעלבע * מלי  ע

 א םון טרוים א נלויז נעווען צוריס יאהר
.ווייל מענשעז, אונפראיזםישע נאנץ ■אד

 געקענט חאט םענש ■ראקטישער וחנלכער
 אן אזיפנויעז קען טעז אז רענענען, נאר

םיז םיירלמ־ די אם פון אתאניזאציע

םיר, און שלעןיננער״ ב איז דאם ער,
רןדאמציע. די אי« דאם

 •רעזיחננט׳ם חןם איז נעוועחנליד
 וואלם ער ווי אזוי שםײוי, 1או הארט פנים

D נאר־וואט m אייננע־ אונאננענעהםעם 
: טראנם אײנער און שצומען, ן י  א ז
 אז ;יחניידענט דער אפ םענש, שיגצחגר

 אויוי שםייכעל א כאטש זעהן זאל טעז
ם. זײז יני

גע־ שלעזיננער איז אבער םאל דאם
ה אזיי ווען  זײן צערטליך. נטעט ײיי

 םון 1או נעלויכטען, האט ■נים נאנצער
ן- י י  ארויםנעשטראהלט האט וועזען נאנצען ז

. ־ ־ . נצחון.
אזוי־ ניט װירסלין־ האגען םיר און

 האט ער װאם דעם, צו צונעחערט זיך םיעל
 י1אוי געסוסט וזאבען םיר װיפיעל נעחןדם,

 איבער־ נעווארען זײנען סיר און איהם,
 אלעס װירקליך שטעהם עם או צייגט,

אויםנעצייכענט.
 אלע זײנעז סלאוסםאכער, די אחוץ
 אינטעמעשא־ די בילדען װאט טרײדס,

 ױניאן, ײפירסערם נארםענם ליידיעם נאל
 פון שװעיו אויפ׳ן אדער האםפוי אין

 שוין דאך סעך אלײן דאס און קאטיןי,
 אםת־ םיהלען אײנעם 'םאבען װיריןליך

נוט.
ט נעהען דערשאאנענע פעכשען  ני

 םוז עם סאםפזי. אין לייבט אזוי ארוים
או װערען אננעװענדעט  באזאנדערס א ג

 אויפצוטרײסלען אום דרוס, שטארסעכ
 מענ־ נאר קאמפף. א צו מענשעז אזעלכע

 סוט, םיט הערצער, שטאריןע מיט שען
 א ריזיהירען שטרעבוננען העכערע םיט

 צעהנד־ די דאם פאמט, -יער און י.1קאםי
 איג• דער tie םיטגציערער טויזעט־ע לינע

iw אין נעהען טערנעשאנאל k p צום װי 
 נרױ• א םאר װאם פון סלאר, צײגט טאנץ״

 םענשעז־םאםעריאל װאונחגרבארען םעז,
 •חזזי־ דער זאל וױ טו באשםעחגג זי

 םיהלען גיט ארנאניזאציאז אזא פון דענט
? ניט זיד

 נאטש אלײן, דאם ניט איז עם אבער
 בחנננען צו נענונ־ שױן איז 1אלײ דאס

 דאם שטימונג. גוטער א איז איינעם
 איז אמ 4ערשג קוםט םחןחליכע אם־׳ע

 טיטנליעדער די וױ ײאה זעמםנמ די שוין
 יוניאן םייסערם ויייסם לײדיעס דער םח

 איםיצער קצן נו, םטרײס. איז זײנען
 צאחל איז ניט וועלכע אױוי אנװײזעז

 זײעחנ פארלאזעז תאמם װאם םטרײ<מר,
 צו פאררעםער נעװארען ז״נען רייהען,
ן צו און שװעםטער ברידער, זייערע י ז

 םארנארען געלאזט זיד חאבמז את ,1לײא
באםעםף די פון .

 !אײנציגע קײן און אײנצינער קייז
םא־ אזוי םעםט, אזוי זײ שטעהען
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 ומטעס שייאכינן, איז נאציאנען אלערלײ
״ נרעםטער ש ^ װי  דריי־ נעװען איז ,

 זיד האבען זײ און ײאו א דאלאר םיער
או  ? •ריצטעם נאנצע װי נאר געםיהלט נ
 םייד• די נעשעהז. אבער איז נם דער
 חאט ווחײט־נודס ניי ארבײםעז װאם לעך
 יאהרען־לאננ, שױן און אױגאניזירט, םען
 די ױניאז. • זייער צו ,םטיסעז״ זײ וױ

 ®אחצסלאפטצ די שטוטע, די חילםלאזע,
 טיט איצט בילחןן װאירימרם װחײט־גודס

 יוכ־ פעםט־אמאניזירטע שטאלצע, א .זיו
 אינםערנעשאנאצ, י«ר םיז טײל א יאן,
 ניט זיר וזאט זי נאר ניט וועלכען םיט
 זי וועצכען אויוי נאר שעחנמן, צו ײאם

 ווחײנד די אט זי״ שםאלץ. רעכט םיט איו
 װאך די עס איו ױניאן, וואירשערם גודס

 ־שםונדינער44 א פאר קאמפוי אץ ארוים
 אין חעמרונג א םאר און ארבײטם־וואו

 ״־P /i»r»p םער?וױרדינ, אין, װײדזשעס,
 וועלען זײ w.ניט, גאר צװײםעלט נער

זייעחן. פאחןרוננ יעדע אויםפיהחזן
 ווען יצורי? יאחרעז און יאחרען םיט י

u זי^גמן זײ
 ארײנ• חזוועלט א נעםוזט זיד זזאט שטום,
 פארמםערט אביםעלצ זאל עם אז טישעז,

 חײנט, לאנע. םרויערינע זייער 1ווערע
 ארנײםער־באווע- דער םון .שטאלץ צום

 רוזוועצט׳ען ניט־פײן; שױן םען י1דאר גוננ,
 עס נאשיצער. חויכע אנדערע i״p אוז
ױ ,oddip אײנענע די איז  די וועלכער י1י

 עם זיך. שטיצען ווארי?ערם נודס וװוײם
 ציעל־באוואוםטזײ!, קלארער זייער איי

 זיענ. נרויםען צום םיחרען זײ םוו װאם
 װײסען באסעם די און עם, ווייםזט זײ
 אפשר פױגירען זײ גיט, טעחר אייך. עם

v זיד זײ וועאען m\ .םר זײ אונעטצן 
 ניט וחןט עם m אײנזעחן, שוין אגער זען

 װאירסערם נודם װחײט די אז העלםעז,
 טײדלען־ חילפלאזע די טעחר ניט זײנען

 סלײ זײן געױים וועלען זײ און אםאל, פון
 באלעבאט׳ם, װייסט לייריעס די ווי ««־,
 י1חל דער ביז ווארטען,' נים װעלעז און

האלז. אויפ׳ן לינען שוין זײ וועט
? אלעס שוי! דאם איז

או דא זײנען עם ניין,  עם ארטעען. נ
 אינדום־ באנאז״עםבראידערי א דא איז

 באשעם־ זײנען עם ײעלכער איז טריע,
 זײ און ארבײטערינס, םיעלע נאר טינט
 זײ סעבען ױניאץ.ו חנר צו נעהערען אלע

 ווען אןבײט, זײער כײ ־רוחינ נלײבעז
 זײנען ברןדער איז שװעסטער זײערע
 ארנײטם• װענינער םאר סאמ•^ אץ ארוים
 נײז. באלויגונג? העבערער א און צייט

 בריװעל א ארויםנעשי?ט זןאנען זײ אוז
 גע־ דעם םיט ארבײטס־געבער זייערע צו

 אויב אזױ, און אזוי נוסח: װעהנליכעז
 טו םראבעל, םארשפאחןן זיך װילט איהר
 פריעדליך... םעטלען צו בארײט מיר זײנען

 ״זײ :שטראהלט «נים שלעזיננער׳ם און
 אזוי זיין ניט וועלען זײ סעטלען, ײעלעז
 אוטזיסטען אן ריזי?ירען און נאריש
״ י״1?אםי

או דא איז עם און  די :ארפעע אן נ
 טרײד, א איז דאם עםבראירערערם. םװיס

 יאר? נױ איז ארבײטער די וועלכען איז
 os און ארנאניזירט, ■ראצענט 100 זײנצן

 נעשטעלטע די אז ניט, םראגע j«p איז
 נאכ• באםעם די פון וועלען פאדערוכ*ען

 שווא• אײנציגער דער וועחנן. נענעבען
ר  איצט ביז איז טרײד דעם איז ■ונפט מ

 ײנ־ די האט דארט דזשױרזי. נױ נעווען
ז' יאן  נרויםע ?יין נעוזאט ניט איצם ני

 איז צײט לעצםער דער אין אנער טאכט,
 די געײאחזן. אנדערש נאנץ דארט אױך

 1ױניא דער אן אן זיך שליםימ ארנײםער
אין  וױעדער איז עם און צאחלעז, נרויםע ׳
 און נאלד באצד, אז ניט, צוױיפעל ?ייז
bp שוואמר דער אט םארשװינדעז וועם 

 אינ• םװים־צםבראידערי דצר איז «ונ?ט
דוםטריע.

 «רא• ז^נץ 1אי לאנע די איז• דאם אט
 א ריכטינ אום אבער ווערטער, זאאישע

 לאנ די איז עם גלצנצענד וױ צושעצעז
זעהן באדארפם פארט איחר האט

ם ד כ י צי ר » » ־ מ ל « ח נ אי
״גערעכטיגקײמ״ 7 גומער

 רעדאסציע. — איבערבליק. «ן .1 זײט
 ראגאןי. הלצ — לאגד. אין אןגז בײ .2 זײט
 מריאג^חד ייגײערגדמנעל חני •8 ?ײט

 ־ םינקעלשםײן. ל״ — •ארטמענ®
 אימרץ אינטערנןדיאגעל אונוער .4 זײט

 די בײ דעניש. ד. םאסס—לאנד ^
w8 לןקאל ־םאכער סעסנעל ױן ידער ^

רובין. ד״
 אין ^ימיגדארנײ® •ון* איבלען .5 זײם

זיענמון^ מ^ריס — ®רײד קלאוק
ד / ^נ ײ  קל«ו גרויסעי דעד און סמר

די כײ ־חיםחזז א^יון ױגי#ן. כער
 ל רעדאיוציע. — ירעסםאנער ימז

ז לעבעו .6 זײם י  די איץ *עפיגקײ■ י
vw — 8 דזא*יגם «ון םעס *• p 

רעיארטער.
3gi j

םי ישראל — »ין **(
 מנדדמן. רןוזע — ורייערוועל* די
iM( איגגעב^רג .8 זײ& r( — .ב 

# לערמאז״
ןוענד ב*ג»ו ר^םפן. .9 זײט

 ארנ« ־*מונדיגע44 » ״«אמרען8רעי
w — •וואלינסיוי. אםי

10 b"T. יץ רעדאקפואר׳ס «ון»  ̂ג
 ן0י ליעג •דיעדעגס עד«טער .11 זײם

 י גודעלםטן. ה. — ליעדער ז/אדײז א.
 יײ1אי •ון דיכיערין ®וילי״ע ײ •12 זייט

tyr אין לאקסאז• ל• — עלעני 
 8 (דייד קארפילאװ. מרים —

 דער «ון אןלוס דער ?יד געאינ•
1 ).17 זײם אויו

 לעבענםנוימלען און ^•כירות .18 זײע
 בייעי i יואלטשין.?. מ• — םלחםח דער
- ׳ילוסיון^ יצח* — גײ־ת״װעז פנן
 פעליעםפן. װפחלמער׳ס א.
חף• •אר חײם * ®רן יראבלעם דער .14 זײט

סמו״ דזשוליעמ-------ארבײמער־םײדעל
 41(«?ליעפ» ײעל® ײענ 8 פאינטץ• ארט

װאחלינער. *א•
 יייטזדע .י8א!יקאג «ון בריע\י .15 זײט

 בא- רוים8ױיע^ יארק נױ אין סםרײקם
 ױכד םאריס — 8ג8אזיק אין ג״סמערונג

 •8ל אינפמנמןףיאנעל #יקאגאער הינד.
 שנייד. י--ו?.1םי8ק צום זיד גרײמען ק*לס

און ר8קט8רעי צוױאוען «מועסען קורצע
לעזעי•

 מיםיגליעדער און לאקפלם די צו .10 זײט
 .3U — (אוי«רו\ו לפקאלס אונזערע פון

 און קלפוק ברוקלינער די אין באראוי.
 עדױ• גיסנעװיץ. •1— אזעיער סקוירם

 ליבערטי. & — דעיארםםענמ קיזאזאנעל
 קאריילאװ מרים — סטײיק אין .17 זייט

 ).12 זייט וון (פלוס
 אדײערטײזמע^ןם. .19 און 18 !ײט
 דער *ין עג^יײדונג לעצטע די .20 זײט

 ; דער יע.88סיטי קלאוקמאכער קליװלאנד
 קפר- איגטערעםאגפע בילדער, אין סםרײק

ראםהיז. ם. יון םונס

v :םעחלער־אױסבעסערונג
 םיסטײק אונגליהציכען אז דויר

 גע• םארסישמ ארטיהלען צװײ זײנען
 װאחלי־ וועלס״, נײע ״א װארען:

 םטרײק״, ״אין און םעליעטאן, ם1נער
הארפילאװ. םרים םון

 w םעליעטאן םון אנםאנג דער
 דער »ון (אונטעז), 14 זײמ י1אוי

v* — שלום i (אונמען)♦ 13 זײט
 ״םטרייה^ םון אנפאנג דער

 ש#ס דער און ,12 זײם י1אוי
;! *. .17 זײמ
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שלעזיננער. שםײכאעגדעז ווען
 אי נעווען םיר, װי דא?, ט
 וױר^ןיןי איז לאגע די
אסת׳צר דעם^יעדער MPPM IIffiM .. .. ד ,^ ,— ״ ״ .. ״ ח,  א

אר די tie זעלםעך חארםעז, שגױיפעז, נאנץ זאנסם


