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 ׳62 לאק. ױניאן װאירקערם גודס װהײט דער פון מאםםיטינג ריזיגער

 דזשע־ א פאר באגײסםערונג גרויס הערשמ עס — יוגיאן. קופער אין
 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
̂,עדזשער  גע־ האבען ױניאז, דער םון ם

 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

̂דער כע  פאבאיק pc ארױס געוזען װאס גןי
 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
ײ pc אאע  עס װיכטיג װי םאדשטעהען ז
 הא־ צו יוניאן, א האבען צו זײ םאד איז
̂־ארגאניזאציע א בען  באשיצען צו קאמםו
̂ען דעם געגען ןיך  פון אוסט אויסבײטערי

̂אנגעז זײ םון אאע ניט און ׳באס דעם  באי
 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
̂ר שעהנסטע די םון אײנער ווען  ארבייכ

 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
ן *וױמענס דער םון  איעג״ טרײד־ױנ̂י

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,
̂ערנעשאנעא. אונזער  אן פאנגט ער איג

 דעם זעהענדיג דאס טא£ערהוננ, דער טיס
̂יאזם  אנ־ טויזענדע די םון גרויסען־׳ענ״ט

 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

̂וועאעז היאף זייער צו האבעץ זײ אאײן

 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

̂די סיסטעכיאטיש,  װאיר־ גודס וױיט װאט
 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 קאפ̂פ
 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
̂רקוױרדיג א געיועז םטר-גיק־ ספאנטאנע מ

!ערחאערוננ
רעפארמער. םמעף «

■wgtffc'

 םיד ווימן, ,םיר
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̂נעל.  דער — • ליניע. גאנצעד דער אוין* ■ראגחןם — אינםעתײע
 די — צושטאנד. כעסםען אין מאכער דרעם און װײםם די «ון םטרײק

̂ילדרענס  דער — געװאונען. גײךצעחנטעל קאםסף מײקער־׳ם דרעם ט
— 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 קא̂ם אין איז אינםערנײשאנעל גאגצע די• — דוםטמ.

 אוםפאר־ דער גרויםער, דער װינקט זײםען אלע פון. און קא̂ם *ום
זי̂ע םיידליבער

י i < * י ׳ י•
:»1האמ« פיח״ אנדעחפ םען סען װי טו !

איז םען m נליס, און ׳פטאלץ אחח לעז,
fiw זמאזעל פח תרײפי זרײ rare------

 אין בליפ א ײארםמז ■רובירט חײנט
 א םאר וואם מעה, שונא: פון לאנער•
— זײ נענען וועלמ גאנמ די חורבן!

 אויד נאר ארבײםער־וועלט, די גאר ניט
 םון םלײש זײנעז וועאכע די, ײעלם, זײער
 האט באוט, זײער םון בלוט פאײש, זײער

o זיד vu rw 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

 אוטגלייד אאץ שוינווענ^^א^ךזיי״זין■
 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

נײ̂ן 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
i םון 1זיז דער 1אי r i םאל־ איז ארמעע

, שטענדיג
 װחײט־גודם די םון קאםפף דער
ארבײטער. •
 איז ײאס ארםעע, אן נאך איז אט און
 די איז דאם סאטפןי. איז וואו די ארױס

 איז דאם יוניאן. וואירקערם גודם װוזײט ,
 עמלימ םיט איז וואט ײגיאן, דיזעלבע *

 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 
ן: טראנם אײנער און שצומען,  א זי
 אז ;יחניידענט דער אפ םענש, שיגצחגר

 אויוי שםייכעל א כאטש זעהן זאל טעז
ינים. זײז

גע־ שלעזיננער איז אבער םאל דאם
 זײן צערטליך. נטעט ײייה אזיי ווען

 םון 1או נעלויכטען, האט ■נים נאנצער
ן-  ארויםנעשטראהלט האט וועזען נאנצען זיי

. ־ ־ . 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.
 ניט נעהען דערשאאנענע פעכשען

 םוז עם סאםפזי. אין לייבט אזוי ארוים
 באזאנדערס א גאו װערען אננעװענדעט

 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,
זין צו און שװעםטער ברידער, זייערע

 םארנארען געלאזט זיד חאבמז את ,1לײא
באםעםף די פון .

 !אײנציגע קײן און אײנצינער קייז
םא־ אזוי םעםט, אזוי זײ שטעהען m ־ ־פון נ__ __ _«■־־- ־י -— —־*- — ~־ ■ W

 ומטעס שייאכינן, איז נאציאנען אלערלײ
ש״ נרעםטער ^  דריי־ נעװען איז ,װי

 זיד האבען זײ און ײאו א דאלאר םיער
 ? •ריצטעם נאנצע װי נאר געםיהלט נאו
 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

̂גמן זײ u זי
 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

 עם ארטעען. נאו דא זײנען עם ניין,
 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 סאמ̂• 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

 די :ארפעע אן נאו דא איז עם און
 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
 איצט ביז איז טרײד דעם איז ■ונפט מר

 ײנ־ די האט דארט דזשױרזי. נױ נעווען
 נרויםע ?יין נעוזאט ניט איצם ניז' יאן

 איז צײט לעצםער דער אין אנער טאכט,
 די געײאחזן. אנדערש נאנץ דארט אױך

 1ױניא דער אן אן זיך שליםימ ארנײםער
 וױעדער איז עם און צאחלעז, נרויםע ׳אין
 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 י צ ר » » ־ מ ל « ח נ י א
״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

 די איץ *עפיגקײ■ ייז לעבעו .6 זײם
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

Bm5« ר י
שלעזיננער. שםײכאעגדעז ווען

 אי נעווען םיר, װי דא?, ט
 וױר^ןיןי איז לאגע די
אסת׳צר דעם^יעדער M PPM I I f f iM .. .. אח,ד ,̂ ,— ״ ״ .. ״ 

אר די tie זעלםעך חארםעז, שגױיפעז, נאנץ זאנסם
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ip אאט־ אונזער ogn ign די  onr 
®ריעחמס־אארחאכד־ די זײט םאא tpor'.״

 *apnpaBg ipaagepaog ויך [pagn <ונמן
o n די pang] טון mteB נןריכ־ ױי און

a .י* m וויצ־ אײרער נאך וואטינגסאן. אויז
 סראנהרײך po .tPO!prap*ii* איז יםמ

. ogn אין שױן t p p  ipoiapa jgoaa'rgn 
i נאך סענסייטאן אײז «ז n .אנדערער 
m דין םאר האט •רעזידענם ngoog־
i םאר טארעםענטליכט רען n די װעלט 

 .oagr**a ng ציענ חןר פון קאנסםיפצסאן
anapoan אין אטאימם אױןי ייר agp־

 זאא jpo ביטע א נעשיקט ip ogn גחנס,
 וועט ip ביז jpoign און נעדוצדיג ויין

*jpoipp'ii די ערסצעהרעז יך5■ער«ענ און 
 קאנםטיםר דער סון באדײטונג ריכטינע

g r.] 3 איז ער jpaagapaאון װייטער, או 
ogn םון קאמיטעם צוױי וי אייננעאאדען 

 pd* אין אגנעאענענהייטעז, אויסערצינע
רעארעוענטיי־ ng האוז די אין און נאט

o אין דינער א «ו טיזוס, n הויז, וױיסען
i םיט n ריעזער כײ אז םארשםענדנים 

קא־ די םיט זיו ער װעם נעצעענהײט
« po*o אנפאר־ זײ און דורברײדען ליים

JS; םודוו/ נמװיםע טרויען paipn זײ זועאעז
jpopaiB pipnr נעװיםע אויםמאןחרע! -- •

.m*rp נעװיסע פארענטםערען איז
 אין Dpaoga וי jpagn onaga גאייו

on װןךאינגטאן  .jpagip ipoiapa ער־ 
pew איז jpoippa 4 דיftP3g**8tapD 

 םון איינער באראה, םעגאטאר דאם נייעס, ך■•־
םעמ־ רעאוכליפאנער אראטינענטסטע רי

אוי• סון סענאט־קאםיטע דער איז בערם
צוריה־ חאם »ננ«אענ«נהײמען, סאראיכע
 אײנלאדוננ •חןוירענט׳ם דעם מגוױז«ז

 רעאובליסא־ די האב«ן דאן דינער. *ום
dm נאכ׳ן אײנער םעכאטארען'tnrM B 

מ־ ניט זיר וועלען זײ אז «רסצ«חרט, ת
o םיט נען n און וואונש •ראזיחננט׳ם 

ון• א סענאט איז אכסאמ»ן נאיױ ומלען
 דער פון קאנסםיטושאן חנר יחונץן נאטע

 איז ראס אױנ און ניישאנם. אװ לי«
 סון ןטציכע זיר האנען נעווען, וואנינ נאן

םע־ דעםאהראםישע •ראכױנענםםטע יי
רעאובצי־ רי אן אננעמאאסען נ»סאר»ן

n •און סאגער v rn\ זײ אױן «ז נאטיס 
רעבא־ דער אין װארם » נעחסען ומלזט

זיך. פארמטעהם פרעזיראנם, נענען מע,
ארום־ זיר חאט םען א״חןר לאד און
פרע־ אוים׳ן אםאימס די חאבען מזעהן
 כאי סענאטאר אננעפאננען. זיך זידמט

o ארויםנעשאסען -האט ראה n ערשטען 
 נעהוםען איז ,איהם נאך און הארסאם,
 *װײ די דזסאסראט. א ריעד, סענאטאר

לאנו. ראס אױפכעשטורטט האבעז חנדעס
 נאר אז נעםאלז־ען, חאבען ךייםוגנען די

םע־ די האנען רעדע ריעד׳ם סענאםאר
 איהם טאר ■ארםײעז כייחן םון נאסארעז
 זיי אװ*זױ». אונערהערםע א; נעםאכם

 נראםר און אתםנעריננעאם איהם האנאן
 הענד אויוי־די איינםאך איהם און אירט

 מען האט ווען זעאםען געםראנקן.
כײנע־ דעמאנםםראציע אוא םןגאט אין

 אזש זיד האם טשערםאן חור וזאױנט.
 דעםאנ״ אז םאתעסען, איז פאדאאײז

םע־ אין איז סארם דיעזןן םון סטראציעם
פארבאםען. אטרעמ נאט

אטא־ »אע די אין ■ונפם זזויפט דער
די םאאנעכדער: דער נעווען איז מס

גע־ איז אםעריפא פון טראדיציע אאםק
Ijm אאי• רער אין ןיך סישען *ו נים■
וועאט־ אנדערע אדער אײראפא פון םיק

 זיין סיט •רעדדענם רער און ;•םײצען
 דיעזן נרעכען נעהט ניײפאנם אוו איענ

 אריינסאאנםערמ נעהם ער םראדיזנ־ע.
 סחאױןות געפעהראימ די אין אאגד אתזאר

 או׳יי גים העחןן וועאמ סכםוכים, אןן
 איננדער נרױסע און סאיימ די!*ווימעז 4§

אםריפא. אןן אזיען אײראפא,

fjf•• ■יײ׳ר■

4' ■ 
יי,.

Ak:*< ׳־

V■

p p i..
 IJ»«an, הי*ינע \די םח

 די ס׳ננאם אי! אגנענאננען דמען װאט
 משוואר איז וויאסאן וזאס «ייט גאנ»» י

tvo ארײגמד ױך האט ים, רעם אויף 
etna א אמר אמארווארטקגמר »ן 

 זמם־ — אאקמנט סאדײםענדער ומכסט
 חױפם די װעה־ענד טעטם. ■רקזידענט

m rrtr ח» o n סאמעא רעסובאיממר 
 אסמד ית קריםיקידט האבען סאגאט ײין
o 1«נרי n סאי ■חנזיזתנם p 'i איענ 
 ארוסנעפאחרען aopo איז בײטאגם אוז

I מנייסטמר־ געהאאםע און א'מר׳ן.א»נד
...

V.

 *ai»n די *1אוי סאאן. םאר׳ן חסיעם טע
o איפאניטע rm ער האט סענאט אין 

מ «ו רע־־עס זיינזנ םים נעעגםפערם  ט־דג
x דער אק •ובליקוםס d t i האט דאס 

 *ארסײ־גוד רי אויסנעבראכט שחגקאיר
 האנען זײ איז םענאס אין זײנע 1נאםע
 «עך שיםע, נענוםען אױך איהס אױןי

 אױםנ׳ד איחם האמגן זײ שוועמא. און
 tio באצאהאט געהסט ער װאם װארםזז

o n חד זײנע פאד ט10אמטםי פארנעניע 
o n. אױך איחם האמק זײ o iB D in 

 טיאום עד איז 1912 יאהר דעס אי[ אז
dt'ow וואהאזק, די בײ דורמעפאאעז ’o 

o וחנאמר איתעכד ײי in 't n i האנדי־ 
n 1אי סארטייזמ גחיםע די ®ח דאם n 

 איהם האמן זיי אאנד. po געשיבםע
 נים שסיעאט ער אז זױםמז, געאאזם יך1א

 ער אן סארםיי, זיין איז ראאע סײן םעהר
 איתענד האט עד דאם טיינעז גים זאא

 די po רייהזע די אין אנהעננעד וועאכע
באיק»נער.1רע«

עז סאאיםישע די אין  דיעזע האט ?רייז
v א אעעםאכט טעםט׳ן י1איי אטאסע n. 

»t נעטטפן תאס טען  , t n ' n א  גע־ או
 ססאיט א 1» םיתרען אםאא קען שיכטע

א, סארסיי רעסובאיסאנישער דער אין  טפ
ך האכען סאאיםיהער טיעפע או| ך זי ח  ז

o n  IW ט ס ת םארטראכט. ע
op עם אז םיעא̂ז סון סײנוננ רי איז

m :mm

 -ifb חוי«ם די וחנרען װעט שאגס-נורווגע
 נעהסנת די אין צאנד םון אימױ איםישע

 אימיו די װוחנן וחנם וי *ז ;יאתר יאאי
חד &*ר עאןקשאן וכמנרמזp דמם אין  י

 דאן געעעהן, וועם דאס pm ויחננט.
 נתיםע «וױי די t« ערווארנממ, xt איו

̂ון אארםײען  אימד- אינגאגצען ויך וא
p ru, ארםײ רע«וב<יק»נער דמר אן אז• 

̂נן ̂נ די אנטיציסען ויך וחו  דעםאקרא־ א
̂כע םען,  גיײ אוו איעג א סננעז וײגען וחנ

 •אר־ דעםאתדאםישער דער אן און מאגס
̂ובאי־ אלע אגמאיסעז זיך װעאען טײ  רע

 גיײ אװ יעג5 א פאר זײ;ען װאס קאגער
 pv הייסם ערװארטען jyp מען שאנס.

 און דעםאקראט א ווערען זאל סעםט אז
 םון סענאטארען האנסערװאםױוע די אז

 וחורען זאאען םאוםה רעאחציאנעחנר דער
% חואובליהאגער.

ר וחןט עס צי  אזוי חנרגעהן Tלpױי
ט ױי  דערוױיאע זעחן. צו איבער בגײבט ו
מען סאפ»«י דער איז אבער  •רעזײ צוױ
ע נצעער די און וױיצםאן דענט ײנ  אין ז

ת די סקגאם סנ םיג סירוננ װיכ  אין •א
ױך םיעלײכם און לאנד אונמנר ױכ״ די א  ו

 טון װעלם. דער אין •אסמ־מג םינסםע
 איז קאסאוי זײזןזען םיז רקזולםאט דעם

ט סיעל ?עהר זעהמ א*הענגינ  בלויו גי
מ דער צו כאצת איז א i וחנגען םר n ליעג 
ס אװ אנ ט ך נאר נײ o וועגעז אוי n אלנק״ 

מד וחנרם וואס םדיעדעז מיינעם ט  איצ
•ארח. איז אויסגעארבײט

V *  ♦  *
 איז סענאט אין דעבאטע דער איז

 םעמסימא. נעווארען דערםאנם אפט זעהר
n גע׳טענח׳ט ליענ־האמנן דער סון געגנער 

i פון ק*נסטיטומאן ־tjn אונםער דאס n 
ך םעכטע פרעםדע וחנאען איענ  קענען זי

שעז1א םי ט סבסוכים אוגזעחו איז ײג  םי
i מעקסמןא. r r p n אינ- זזנחו איז ■ונקט 

ל טעחגסאגם, ע צי מ תן ס  נעהטם םען ו
תננ איז איהם מ א סיט פאו־כינ םי כ  1וזי

מננ, סי א מ • ל חנ  - את״ פאתעהומע( איז ו
ם תלכער m איז נעסזנהר  י1 ויעז זױי

עז. איז מןבאםע מ א מנ *נ
i אין םאנםאג n אנאנ־ איז יה1פ 

i איז געזואו־ען ט1סי n מ אין פחגסע  נ
ז1•א און לאנדאן יארה,  גדעס־ די אס1 #י

ײ אין טע טע1פא ו אײנע
 הא־ Tריpאנ1c און 1עננצאנ מטאאםען,

ך בען ם1פא ד  א אפאינםעם און אײניג
ט ,25 פון קאםיטע אן סי ת שעו- אלס םא  ם

מן צו םאן, עי א ע די ב ם מ מז נ  די םון 1אי
מ האוױטאליסטעז, אצע ל ע מז וו א  1נעל ה

i די אין כממסימא׳ אין אינורעםםעם i r t• 
5c«1 אויצ םיגע n p, םינען, פאחמיעז־ענע 

n און ס1אי1רײל די אין n ig •אמטעו־ 
3310nFw׳JJ# •feA kata tftasMaas •sMSteiassnliMî  imאמע־ אז איו פראנע םעססײןאנער די 

p זאנאר ועהטאנםז.1 ii] האם םאחםח די 
מן אין נעהאילםען נ כ p ת ru jn  i r n ד  נ

מ וױםע מ ת ט ^ אסאריתא גסראטסן .*ײ א
«ר, אײח»א i».jpownp *ווױחימ ת. א

_____
na אי« דא מפסיסא.' םיס םאאק״ א 
i נים n ני־ » אין מממנהן אדי סאאץ 

 סון אוחאםס די tram ארפאזמרומ נױאד
iptpn סראסאנאנרא jpipj •י' םעקםיפא 

חננ ipjbp’Dppo אי*םע«  אוגט»ר ^י
o ip rtn o ר אננענוממ האם סאראנזא» 

jnrpt ארױםצר אימר ?ראױב?ן »אכ»1ו
נאםיר־ די יא1א opoppo pipiw אצנ?[
 אױם־ »ו [punp: װאס רייכםימצר איכ»

 •n וױל וי קאפיטאקיסטען. למנדישע
 קאפיםאציסםזס דיאזע *מינגע םים

oipo pip»i jpo’ipioo ,איז דארםעז 
lie in סטור סאא אא» סאר אײנסאא p iiAAAaseaA aiih aais ÂÂ a •Aim■ i ײם.7 ריןוו n אםװאס נאר איז חאס 
ip נעשיכםע חס־ םיט כאקאנט i po אובז־ 
 ptp'i 1א וױים. םצפסיסא 1גאיפליכע

 האבצ[ װעצכע םיציאנצחש, אויםאצט־ישא
 םימאסן אמפהראיכ? סארשי»ד?נ? תרך

«i אין ארײננ?כאסט n  p irn ײכ*1 די 
pod אטמ־ות po אננד1פא זיינצן ,1אאנ 

 סון םייא jpon־u א סאו־ נעיוען טאיך1א1ו
 םאצהם־םאד־ ן1א ננ10םאמי. ט1בא י1

n האט 1אאנ אם1 װאם שסאאםמנ, rtp r 
 ג׳ד p״j די תוך געאיטסן. ?pirnr אינ»

»p»p י1 ײיא jjim n אצע 1פא אײנםאא
ip סון ײ?ן10בא זיך טאא ip 'i .נצפאהר

קאסיםאאים־ גאניזירט?1א י1 אם11
ײ די םת ם»ז  1« ?ז1סא»ג«װ צע^ר װ
oiojprm i, אצם םאז r nאין ״ ppo* 

 בא־ ניט זײ םאבימ נאשימן, זװ סיקא
 װע־ זײ אז אכער, *װייסצא פיח פאנם.

n״t אױוי ippvh »ו וובעז אזע p חעיס־ 
 םאו־ 1אײנשט?צע ייך זאימ זיי וננמ1

 m איז ערװאדםצ[ »יזא IWPP טיר זײ.
 את־ אין אעזצן «ז oo«p« נאחצנםצר

run טעשױת זױיםתנצן מסיטאאיסטישצ 
 םעקםיקאנעם בײם נמיאטאטסן וועגען

Pipn ,rw rv] ?טיראניש. m nvi1פי ״ 
Drt~]Pani ,« m n  ip jb p w p o  i n

סצטסיסא אין אונאו־דטע 1שחזתציכ?
nm«r»« m אה  - w m  m ■ײײ

 א האט דרייםי^^טמחמ פח ראטוגנ
o ׳כאפרייט דא דזאוי־י n ]?נאריוזסט 

 איז זמלמד כיעדיע, םקאסם
 סאאיטי- ומנאימ אין אע?קאאגט נעימז

 םאציא־ םיגזי די ווי פאדברעכצנס שע
 איז קײנצם בײ שיקאגא. אי[ איסמ?ן

 גיצריננ וואאם דאם נים, דמי־סעא קיין
 םאגא־ מםציכע סיט נזװזארצן נע׳סשפס

pm ^אג־ נאך איז םצזזםה די ומן *וו־י 
 ארויסנע־ ניט זיך 1P וואצט נענאננען,

o w n די נריננ. »זױ m om 1«י האט 
 די אז םאהט, טיט׳ן oipsnp( הפנים

 1אי*טז( אז און יגם1נ?פנ איז םאחמוז
 1אצצ1איב» זײן «ו צרצויבצן זיך םען קען
 משאד־ אמע?צאנטע. סאאיםיטצ םים

opm נאנץ א האבען אוים װייזס m a t 
m וױ, סםיבאאאגיא m  poobib .אײט

_ * * *
 סחד m איז t« האט ipo צטציכ?

pd א ימנצן נעאכם oop*u אונטערזוכונג 
i 1אי n 1א ניימי] dp האם [,ppiip» 'w 
 א אין ?נסוױפא?[ זיך װעם זאך י1 אז

סצוצאוננ אג?ר ם?נפײשאן, נ«ואאד'נ?ר
o איז n  iPtpn שםיא:pmpip.

dp איז p n nאס1 נצמאתן, האט 
o איז n נױ ’tppib דיססו־יקט D n no 

 י1 אין זיך האמז <ארטמעגט71 ניװױ
 pddiip רי אסנעטסיצאם םצחמודיאחר?[

 נענומען דארט׳מ האט סען כמאנראצען.
 סאט11 י1 וואס 1י1א oop*u papm און

 1סא האבען dpdbo וײיכ? שטצהט.
t״n p ]איז סא׳מצר גאסויסס זיח m 

pirn in[ :p:p] אמ טען תאו ניױױ, n
o איים גיזנעס ימגע גצימ. o n i no*
 ארײננצ* זיך נצאד מיט האנפן 1עאם»

onpn ]אי i n ,דארםצן אנימ1געכ נײווי 
i יוי1א שםצאעז כצומ־שט n אי[ יבשח 

 איינ?־ די 0PDP08 »1 זיר און אסיס »ן
pi .ביזנ?ס pm אײז אז נעזאנם, האס 

נעטאכט האט ניימי אין בעאםטער
in r  ]po 11 וױ a g g n a n  jSaSmtlי^ BMײיז W  tii3 sffSSS■8 ײי

ppo pup: ,"iptpn po־ “~4““ " אודאי. סיקא*■“* *
• * *

o איז n אםיוי׳? prrm t די -p*pi 
pipjgnr איבצדאא? את po mm א*נר 

prrn ]אעצטצ די אי [poippngo ipo 
pimam pn»nt .יאסיײננע

 איז װאשיגנסא( אין םעגאם אין )1
 מ?א־ ביאא, א [P18HP1 אנ?ן1אריימ?ם

ipa 1 *ו »י?צט [pp'vpipohb?װאאו־ 
nPJg't 3 א.1אסאנאנ1י mפאר־ יא 

ppm] םיםיננעז, האאטלז it אם3  in o 
m *ייטתג?[, g סארס װאעכ?ז איהנענד 

^nogipo 1ם׳*םי1א פאז־ אגיסיחס *ו- 
»i n  ip אדער נ?װאאד ײרך וזניתננ 

p n• םטרייק. א tnpn opn op פאר־ 
prjgio i« ]pooa ארויסהענכען 1»אד 

o* םאענם. iin  8i8 i* pnpnpi n tim 
1̂• in p ioי1שטרא י1 א.1אסאנאנ 

rptpi o n  iponoipa’8 i«o פינוי איז 
 1דאאא uptno 6 אוז יזאז1« יאהו־

שטראזי.
 שיהאנא «ז יס1אאנ דזשאתש )2
 סא־ א איבער po כאראםוננ א נאך האם
n* נאס  pn'iip»’i i םאדערוננ po די 
 8 פאר ipni'D סאצ״אא״ססישס פיסי

 םאר־ אצצםצן זיי תאט אח טי־ייעצ, נייעס
 po 1»אײנ סי־יזאן. יאחו־ 20 1» סשסס

i 80 ptp*i׳ooro׳p 18001*11 איי ipnpa, 
i n *11 סתמחאססז po ]8oopiU8Pיס־ 

 א*»* דאס ויד, פארשטזתט dp קאכסי(.
dptmi^  i n  opii ipo ניס איהם np 

i*«8 זײ[ איז [popioim**i8 יםס1א  j 
*papn 8 |io .האפאן םאר׳סשסט׳צ 1םינ

powta ipoan pn] דאם p»81* oan*
 כאפריים זיי זיינען סאראױסינ pn צירען

u 1 25 אונםער נזװאר?ן p rioכײא 1אאא 
*ip ip.

ip t r i סײ ?רשםוינט תאט אורמייא 
 סאנםארײאםיײצן די סיי אאען1ציב» די

 *apn m איז יאחי זײאכזױנ אאנד. אין
o ®או IPP tPo װאס poo יסטצר n פאר־ 

pnpa ivana. וױהטאו־ פאר ipnpa, 
p אש ־אמסהע ir  ip o ro זצכ־ יאזזר א

 אצבענס־לעגנציכצ poo ipipn איז זױ^
 ,optrwmp נים האט הימער געמעני^

 מד שױן את םאחםה די pm איצםער, אז
pm ja riip באפריים א״דאסא איז pm 

ip ןאאיסישע די שױז ap iam װאאכע 
 po *ײם cp pnpiipi םאישיסט זיינען
 «ית ריפססר א opn ipd**8 אז פריצנ,

 ססק, זיה אץ שםחמנ T>pno אזױ
pa fmjpw 8 שםרענג po nr«1?ניכ א

»1, nt הא־ זייז װאס נאסאן האנאז זײ 
pn שנאח אויס גים נאטאז n it ,אאנד 
u יא»נד זװם סארדאם אױס גיס p אױס 

אימר־ סא״ססיששאמא סהו־איכס זייערע 4 d * ״• '׳* * ׳‘ י < < צײגומען.
Dwr 1נ»סא אנס » סיט )3 • i ײל* 

 מויארען ארײסנענעבען איו poo זאםצר
י P« האם שיקאנא אין י p י d t אסירם• • vmMannm dpjio• •כא־ 8 גאר פאא

מז א א דאאאו*. םיאיא[ ה
p o  ip o n p p o  m ױ די ײו  האס נ

נ. גוײנדאיכ? 8 ןק3א1סארש« נ כי ײ טזי נ  או
צן סאדאױסינ ײנ D 1סא » ז p i•  p m ip o־ 

P ס1םי i8i ip i.]
* * *

ט ננ1באװ?נ די שז ר די זזוי ױ ני א ת א
m po־o n .p n p i ]pp**ioo 1* ipo**a 

 oonp• גאנ׳ז oipn געזעז אחיבישאן1■
i* םצנםרזזא ipo” ipipo ]יתיא po נװ 

pig* די םיםינג צעזוםעז איהר ײ3 חאט 
pibic פאmאנn.אט dp אס jpoigi 

 ײנ• tpap*r אסngnpi,] 1 כאוײפסצס
 jio •*npaopo^B ]p>np» pa>m יאנס,
 8 יײך חאב?ז ,ipo**ai8 םױזסנד 181

own o ru n p tn באשצאסען שױן 
np«*D*n8] אין iw  p**ioo* שמא *n 

iPonoa*i8 opn rprpj i n ]אי oa«o. 
«n p u נױ אין ימיאנס pig שסיסען 
8**m  popn ipo פראנל op pg א־ז 

p*p םיעאע אז נים, צװײםצא pn m po• 
p» o אאז n  ]ponppg3א pnשצ̂ו» ip i 

dppdp קאונטי i**io טאמסיא P18 U po 
3 o n  p ir  ogn01אשא jpowppg םיט 
p* *ייס 8 in r n g o  po .pm סיי־ 

די t« ,]poamta |g pmip אאכד po אסן
Don סיס pnnaa t« ימא׳מ אדבײםאר

o n  jwbii i poopiB o r סםי־יי̂י w בא־ 
m m  n  ipobopp תגען ip* a און .DB8JT

o n  i* oipoiipob m סאנססיטױ 
 אי[ ײן1א dpio אחיבישאן1י םייי שאז

o סראםט n p 1920 יאטאי־ את. ipag 
i n חמיחמם• pmgairo ogn סאד• די 

-go pnipoip o n  ]io ip*a po »ia*m 
 אאס נלסאז op ogn ip חשואײ• נאס

ngom םאססח־סיסצא 8 tnnt] .תטאה 
ipag וױ אזױ pug ogn opiagp m* 

pram oipoiipog o n  tpou סראהיפי־ 
ooapjB ourmpiB m שאז,  opn -װאד 

 [1א ,proripm* נים נאגמסזא ויק שײנאיר
ip  o n  |gr*a*ngi■ jpagn jpJpn i*o־

jpor מניאגס די אױנ י.ואײשזד •pn 
 pp] ס.ישאבא ip«** כײ האאם?ן זיד למ
o מ*ז n , jpoiginp צע אין סםרייק׳« 

 סאגאט אנסאמ אי[ צאגד po םייאע!
אײ.1ד«ש

 און סעסרעםערע פאר װיכמיג
!לאקאלסlUailfi •אונזערע «וד םענעחשעדס

 •pjro די *ו םיבעז ב»ק»נ& װיאגן םיד
 איטאנדנע• ילע פון םענצדאיעיס און רע»ערע

 «ון חי גומ ומוי יירק גיי t»לפהילס״
 דער וועגען מוריכםמןן די׳ oft קפנאר̂י די

̂יגקיי® ̂ס ס,קיללפ זײציצ !,י ®ע  ווײ ךײ מ
ן גצדדוק• חפבען ,לצן  גו״ לוייעגדען ujn יי

 גי• דזדאקניצ אין חאמו םיר טוזען נאנר,
WPSF* זיך מוגיהמ זזנלכע ד*ס דינכמ̂י װי 

̂נדענםהנן״ אוי% אויך ̂רעםי ̂רייבעד ק  בדיעףי
 / מײאןי. «וי ןאן

רעדאיאױא ,7, ־•.•
־ ־ li■■*'*,*״

[ »רג״םעד װײפגודס — Aop»» *ייײק־איסזמ אינאערנע׳יאניל ך»  נער»ל-p*n • יי
— ׳יןיער. י* י״־לאזעגדיג ם״דלש־ די nP־'w ״I *וניאן ד• לןב* .*ם — םפו־̂ײ

 I jB״vi* די — םפרײקס. »לע די ײן ײד באײיליג• 10 לאסאל ׳»׳*[ מ»ןרס די
ttfrjn די — ײיי*ם*«י^ — .קריגם־דןפארסטןנא״. *יג«עינעיי*געל דעכ «וןnta 

 סןסמןל־ דער פח ארכייס ׳מועחן די — .iyin*r*»'«[־ דעס »[ אנאמארפליכקי*■
ואגען. *ז חאו ײענען ■gn ב*ר*ו םעקרעיןר װ*ס — םננפרקאםי̂פ

 סיחויט ױניאן אינםצרנעשאנאא אונזצו
 נינאנטישען pig 8* 1גי אין jg א**ס

 באזמחד ip*o אויוי ibobp א קאםסו,
pi .]*םיאײפם איז דאס פראנם 
*pm np oi איז םאא po poa*rpi i n 

i n י י א דאס ננ,1אװעג3ײםער־3אר ] 
oobttpbipp זאא po 4• [1א אייזm  m 

ipa זי)ס* im inrnoig* »5סי op**ioo 
migoo אייז אי[

 פסר״ק־אר■ אינםצמ?שאנאא אומ*ר
jpoip op pg eopgn ppo נייע אאץ *ו 

ipobopp. אונ־ »אע *־ן םיסנאיעחס• די 
npt נױ אין צאטאצס *oopo ]pagn pig 

 Po**ai8] *ו נענינ ם׳איז »ז באשאאססן,
44 11 8 in n e r.אליוי אד dpm»  i n־ 

 אאקאאס piping אצ? opoa סון ארדנוננ
onpor 1 י1 אי*םP1PH0W, : P181D 

P 44 או־פײט*[ [pJpii םיר in o r] אר11 א 
m g גים!״ נאר ip*o pg נאײנחדי 

po jppoig •איך איגטצרנ?שאנאצ אתזע 
 שצאכם־ אין איצט שוין שטעחען pig* נױ

j*ijpdodpp ,*tfpo אט 1פא m נתי־ 
ipo, םאדערוננ, נאפעצצר ogn אין מײגט 
i n אםת׳?ן laiipi inpo, ?1ם  .גאי?1.
 יײ וױ אזױ אדן [!.pap̂ אעננ?רעס א און

ipobopp npuiB po poompo זײסמ 
p*no,] םײנט pg ipopa g •pig ogi 

i p rooi*pi« m poa*ipj יי*!
iBogp'pg |np»*o*rm ponp.*i 

1**1 JP11PJ ]Plי "OPT! |lg 00**11 P11813
ipa«o אאסאא pn זיינ׳מ prnwpi 

g> ]g- די î* oipp**oom tPim po 
 סימאנא־ און opmnn *i ד)אן ^0 פאצ

oipp**o ,41 סאצ8צ ױניאן o n  pg דיכ־ 
ipi**» g 10 ,ignapo jpo25 o ססאג, n 

c**ii *i ]poiwuw'jprn n*io‘i אין n 
*r ,82 אאסאא ig*ii* oippign נודם i g, 

po*m .ארמעע ipo pg פאר־ גיס א1דא 
ogi ,]popi די אין po ipbpt ?אא• eg 

jnpii d i**io  pm niga *i ־83 אױך 
 צא־ po inp*>»*o האםערס, שספסיגס

 *po די סארצאועו oipogp *i pg io קאא
pg ipb !?אין זיך פאטײאיג dp**too *i 

n  o*d jpogriv אאך.1סײ .o g i ,םײנס 
 מניאן oipobp ipuig tg אײגסנטאיו,

 דזשעגעראצ א pg אױך־ איז 10 צאקאא
ogi pg p**ioo טאפס ipm ib סםר״ק 

ppoi» נאך ogi .ip o n i סײנט -pgo 
 g נאך זיך ינטdpi p**iod 1אי אז טיש,

ייניא[.
m■ ו מוי* o n סטרײק ם1ו!הייט־נו 

 אהם iPiBiipi טײאם1פא יכססאנ1 איז
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in ארכייגמר אונזערע  m v n 
אײם ניאןמי געאערענט םדױמ־ינע־צייצו

ם ײ ב ו מ ן י י א

זיעגםאן םארים םיז
dp דער *זק אז ײניאז, די זיי פאר איז 

 םא־ גיט צעבעף סײן פשוט םען tpp ױניאן
 םים נאך זײנען סיר נאטירציו, כען.

 צאנצען איז ניט ארנאניזאציאן אונזער
 פאר־ נעמג םאראז נאן־ איו dp םארטינ;

̂ן  דער אבער אזיםצוהעםםען, בעםערוכנ
 רײומן אונזערע אין ottnjm װאם נייסט

 נרויםע ערווארםען «ו אונז בארעכטינט
,צותונפט, נאהנטזנר דער אין זאכען

 האמז װאכען •אר אעצםע וי אין
 ,םטאיעדדצעס״ אייניגע נעהאט דא םיר

 טיר מיכרו̂ן איז זזעכערוננ א באקוםען צו
 אין םטאאעדזשעט כעהאט אויך האבען

 שסארט, אין שעפער נתםםע רי po צױיי
 נע־ אױנםאך איז עם וואם dot *וציעכ

 צו אדבײטער די סאר אוםםענאיו ווען
 מיד און פאראײט, וייעחנ םים ארגײטען

 ניידע אין אויםנעפיחרט אונזערע חאמז
 דאם זעחן, dot םון קאנט איהר ש?פער.

 נעאענענהייט הײן דורך נים צאזען טיר
אונז. זיך מאכט װאם

 אויך וועג איין אין שױן אײך אאסיך
 זיך האם אײנקונםם אונזער דאם זאנען,
 סך א וואכען עטציכע אעצטע די דורך

 אםאצינע אונזעחן אצע םארגרעםערט.
w אין צוריה קומ־ען םיםגציערער i• יר 

 ווא־ אונ טטשטעהענד. װערען און ניאן
די ? טאן ניט טאקע דאם זיי זאצען רום

n? ״ייי*prre'wnpon « *זיי u ירי 
 םיסםרויןן ארייגברעננעז ,און איים ניאז

 איז ציעא זײער ארנייטער. די *וו״״נן
 ארביי* די ^יי מננערטאםט א tpcmr צז

רעס אין װארטםיהרער ךי נעגען טער

 םעג־ אצע אננעוחננדעט חאמ ױניאז די .
 בא־ די «ן אינסרימם דיזע סיסאען ליכע

id m o tkm  ran, םא־ רעט דאני) א אח 
vpy o ניס אימל דיוזנר איז קע n  m m 

 איכעל דער אח דצם םראץ אפער םרים,
 שמיק די נעווארעז. doאפגעשא גים

 ם׳מציה איהם מאכט םיסטעם ארבייט
AAA* AÂנים ראם dpi( ױניאז שםארססםע די איז  |AAAM|feגיס סיסםעם די וױיל אױסראםען, קענעז 
 אויסצױ באצאבאט ran םענציכחײם די

מן ארבײםער.. די מגאן דאם נו
. :ביימאיצצ א יבמנמן דא אאסיר •

ביצי־ נעםאבט וחנרם טא• יעדען איז
»ot וואס ארניים ארבײט. טייעחנ און 

 איז סחורח בעםערע פון נצסאכט ווערט
 ארײז, תעמרען א םארקויםט.םאר ווערט

 ני־ סח גצטאנט װערם וואם ארב״ט איז
 גא־ פאמויםם ײערט און ײארע, צינערע
 אר־ די «רייז. ביצינערען א פאר טירציך

 במםערע םון נעםאכם וועױם וואט גײט
 קצענערע אין געםאכט ווערט םחורה,

 אין ארײז T** סוסם איז הוואנםיםים,
 אצ־ םיננעצ^ אק און באנרעלס קצענעחנ

j*t 1» טראלצ מד צו הוםם «ם ימן 
 וזןױ םיר ווי נאײר, ארבייט די זװטייצען

 דער ענםםעיט ערהצערט, פרימר «ז
 דיוע ומל, :אונמוצדינ נאנץ באצעבאם

 און םעכאגיהם בעסעחז די וײנען צײםע
ײ רעכט א האב איך im «ו ז w ד די  נ

otpd .ײ צו ארנײט  dot איד חאב ז
םאמז ארבייט די ומצצן זײ אז *וטדוי

מ ■רײמנז די מעכאניקעם. זאםע  m ויינ
 1»■״ זעצמר דער מיט כ׳»ר, םעטעאט
 אורמר ניםא.חיין איז עם און קאטיגמ,

 זאי• די טאמן ניט זאצען זיי װארום כע,
. ■׳ בײם•

WBaITa־ < t • a I aםאר־ ניטי אבעד דאס קען מניאן ךי

 אונז, םעצדעט נרינבערנ בחמר וױ און
ײ ערווארטען  צײט תורצער א גאר אין ז

 צײרים די פון ארבײםער אצע האכען צו
 חגר איז עםאדם, חנר איז טעיער םייצאר
 נע־ זעחר א איז נוינבערנ ,ברודער ױניאן.
 m איז טיער. איבערגעבענער- און טרייער

 םאר־ איהס י1אוי זיך םען סאז זאנט ער
צאזען.

 האט שצעזיננער •רעזידענט וואס ראם
 ברענען די כײ צאתאצס די באזוכט ניט
 גע־ dp האט ער וױ יס, ■אסיפישען פון

 אקטא־ טאנאט אעצטען טאז צו דענקט
 ארויםגערופען נענענד יענער אין האם בער

ײ ענטוי׳פוננ. םך א  דארט זיך האבען ז
 אויפ־ הארצינע א איהם נעבען צו גענרייט
 אנוועזענ־ זײן אויםצונוצען און נאהםע

 אבער ארנײם. ארנאניזאציאנט פאר הײם
 לעצ־ זײנען וואם פאםירונכעז נרויםע די

 ביי טרײדם די אין םארנעקוםעז טענם
 אונד געםאכם האבען איםם דער אין אונז

 צו ־יטאעזינגער פרעזידענם פאר םענאיו
 בחר פאסיםימע די צו טור דעם מאכען

 קאאיפאר־ אין םרײנד אונזערע און נען
 צואוואר־ אביםעא םוזען נאר װעאען ניא

 ברױ פאר םענאיך זײן װעט עם ביז טעז,
ד^רײזע. םאכען צו ׳שאעזיננער דער

 םארמפערונ־ באדײטזןנמ אײנצוםיהמן
 מטונדײ 44 א נאסומע! האבען םיר נען.
 אין העכערוננ און.א וואך ארבײםס גע

 און קאנתרס םקוירט רי פאר מכירות
ארבײםער. שטיס

 וזאם רעפארםע וױנטינטמע רי אבער
 איז נעװינען, צו נעאוגגעז דא אונז איז עם

 אײננע־ חאבען םיר וואס דאס, געםאין,
 העאםט א אווס אין ארבײט וואך םיהרט

באסטאן. אין ׳צעפער • קאאוס אאע פון

קאליפארניא. אין קלאיקסאגער די
”t גיט P דער פון םאמר קאאוה סן־ 

a p e דאס װ״םען, וועםם טיקעא רי און 
0P שעפער םוט און ?אאוה םארא[ זיינען 

 פאציםי׳פען םון, נחנגען זוגינע די
Jpj ראם זײ, װײםזצן זױינינער גאך און 
 יר אאיןאא דא זיינען גענענד תגעט אין

 נוט נאך און מאכער ?אאוה פון גיאנם
אויך! אא?אאם אתאניצירטע

 אנ־ אאם טטאדט די אםשא, געחםט,
דדמלעם•
 זײנען יאהר 12־10 לעצטע די דורך

 גע־ םארװארפען םאכער מצאוק #*חא א
 םון כיאנכע ^סארס. יעגער אין ווארען

ײ  חאם עס װײא אהין, געםאהרען דעען ו
ovtm 'n אין דא אעכען דאם דערעסעז 

 געםאהרען זײגען אנדערע איסט; דער
 נאכ־ דאקטוירים, םון ראט אוים׳ן אחין
 גרויםעז א געוועז דא זײנען זײ װי דעם
 סװעט קאאוק די אין אעבען זײער םון טײא

 און יאהרען, פריהערדיגע די ׳םון עזניער
̂אוס הונדערט עטאיכע האבען גאר אזוי  קי

 יענע אין בא״פעפטיגונג געפונעז םאכער
/ עו  אאץ געװארען זײנען וועאכע מי

צאהא. אין נמחר
אנדזיטע״ אאם אין מאכער סאאוק די

 ארגאנױא״ אויםגעצײבענטע זײגען אעס
 זעא־ זײ פון הערען מיר מענשען. ציאגס

 קאנװעגשאנס, אוגזערע אויף ן4וח נאז
 אפגע־ מעהרםטענטײאס ווערען וחנאכע
 יענע פאר און איסט, די אין :חאאםען
 װײטער צו א פשוט עס איז מורטעז

 דאך אבער האבען זײ פאחרען. צו מיואך
 אאס אין אויםצובויען גאוױזען

#P א vtxm .חא״ זײ ארגאניזאציאז 
"100 tW אר- טםע און ױניאן •ראצעגט 

 שכירות, באצוג אין באדיגגונגען, בייםן
,i jn a w דײ כמעט זײנען וואס ײ. ז. איז 

ױ ומאבע  חא־ זײ יארק. נױ אץ אונז בײ ו
 מאנוםעיד די םיט אגרימענםס טרייד מן

ײ און נמוורערס,  פארחן״ בכאא וחןיען ז
 דאר־ דער םון טײא װירדיגער א אאס מננט

)wan, באוועגונג. ארבײםער
 ארג״ זײער טאובער, סעמועא בחדמר

 ארבײט וועאכער םעקרעטער, ערטידאיבער
 יאד<ען, םיעאע שױן מניאן וענער «»ר
 די דאס געםעאדעט, אעצטענס אונ? חאט

pmto חאד אנדזמעאעס אאס פון םאכער 
 איגטערנעמא־ נײע, צװײ ארגווניזירט מן
 םון באמטעהט אײנער אאקאאס, ינאא

 צװיײ דער \m מאכער דרעס און װײםס
̂מםעהם טער  טײאארס. אײדיעס םיז בו

 באקוםען pur ה*בעז אאקאאס דיזע כײדע
 איגטערנײשאנאא דעם םון •מוארםערס

 אגגע־ ווערט טרײדס די אין איז ̂פײס
 ארגאניזאציאנס״קאם־ שארםער א ^סרם

t •ײן. o אונזע־ םון גײסט דעם קאנען 
 און אנדזשעאעס אאם אין סיםגאימדער חנ

̂בען כדר  צוױײ מינדעסטען דעם נים ח
D in fiv t צייט םיעא נעהטען ניט וועט עס 

 וױיסט און טײאאר אײדיס יעדער און
 זײן װעט אנדזשענעס אאס אין מוכער

ױניאנס. אאקאא די אן ̂גמ׳שאןוסעץ

 נרוײ וױ אזעאמס, דא v* טרײד אין
,םין באנדאעך באנחנאם, האענעחג און סע
ח h סך א םון £ונאעך אח י p 

 םינגעל םאראן אויך זײנען עס ״. איחגן.
 קאאירען םאחציעדענע פון גארסענמס

 דיזער חרך אט ס׳טײא̂ג פאחצייצדענע
 פאחאײ און פרײזען די םון *תנילייכחײם

 ̂ןאיחנ̂ן סטײאס, די סון דענאדםיגקײס
̂ז בוןונדעאס יײז גא- די פאר םעגליך א

̂אא. א ,V* סוף דער אוז ציידען,  סטרי
V נעוואוגען, און אפנעלצ»רײק i 

̂יא םאראנען. אאץ איבעא׳איז  "bf m וו
 חןו אץ ̂וטיאעך אביסעא נ*ר וחורם

 #ױן ייד תיים ב*ם חנר און ארבײט,
 n• די װאס סםרימן, דעם in פארגעסעז

 • אנ איהס גענעז דעם צזאיעב האם ניאן
 אנ̂א װיעדער אן ער פאנגס נעפיהר̂נ
מאנעװרעם. דיזעאנע

 וועאזןן וואכעז־םיםטעם ז׳צם אונטער
 םענאיבמי׳י־ רי האנען נים באאעכאטים די

 ח» nn און אינטרינע̂נ ?יינע פאר םען
 וחד זיי אזינמז. נים זײ דאס ויך וועם
 •ראפיסיר^ ימנעז נים גאר דערםון א׳ח

ד וײן וועט op םארקעהרם, מ  מ
 זיימן איז ארבײטער די ייזז זײ, פאר
נע׳פטימט. נום זיין וחןאזנן ׳צא■

וומיס, ורעאזנן װידער ארגייטער ידי
 אפ־ איו װײדז׳מם םון םחײא זייער אז

 אויסנאמ^ א״נציגע און'די נעםשסעאם
m 1אי זיך פאו האבען זײ װאם tv  dot, 
 ארגײס טאג זדזרליכען אן אױפסאן איו
tmAi AaM|A4A mAaMaCaAM a נתיםצ נוט. ארבייט רי םאכען און 4a*m AaAM aa AAA ̂L. ̂Aתאלירםצ באנדע̂ל ?ליינע tp*i totm 

 נארממםם איינצינצ ארבייט, קאאירטע
 ומ* »אמ Dip באנדעאס, נרויסע אמר
«pn גים ארבײנמר די ם«חר 'P אח 

JOTP p איידעז דארםען גיס ומאען «ײ n- 
 יזי OVDO'D פןךפויאםע אזא פיז יצמען

j רי / r e t r

 w פאראייסע און באאעבאםים 'ךי פאר
ארנייי־ די פת אעמגן dot פארביםעחמ i ־* • * n־י r, r םער.

̂ר  אזוי װי ,jrwHnjr פתביחת אאס
̂פעם דיזמ . מגציר• ד*ס מאכם סי

p אמ װי,אונז v די פת באיזאנט 
 אפצר־ םןנאיך נים איז אדםי^ח״ םארינע
 *an פון װעדם באמםיםםען dot ׳שאצען

 אז אזױ נארמנג^ יעמן סון ארנײם
 פון אוככמר׳פתד קית זיח; נים זאא עס

 די פאר אז יאח נארטענט״ און נארםענש
m אק ar נים זאא p'p pn 

.r באסומט םען ארבײם ׳פםיפ 
 גארםענט יעדען פאר »ז אויפצוםאכעז,

 יר־ זעאמד חור אין אדבײםער j» זאא
«jt בייםסצייט p םעוזר גיט םאחײנמן 

 אר־ אנדערע די סון וױינימר 6גי את
 «ג נאםייאיו, אויב, ׳פאפ, p* בייםעז•

 זאא ער אחד־ פןחמ, אזוי יונתס אמ
p נאך ■ראפאדזױאנעא םארדינען n ם׳ד 

pjm^  אנדעהא די םים פאתליד אין *
ארגייםער.

 םיט באקאנט אויך pw׳ זײנען םיר
o n ,סח פאוטא( ז־ער אז פאתט M ir 
 די «ו ארבײט דזי צוטײאם װאפ מו איז

 ערפאע־ אויד דא וױאעו םיר ארביינמר.
h ר̂ע i ־ די זײנען פעא̂ז םך א אין  גי

 די אויס סײאען וואם די< אאײן אעבאםים
ארגײטער. די n ארבײס

די אין קאםיטעס פרײו אוגזממ אז

̂נאטים  באשראםעז, «ז םארא׳־יםע און א
 וחזאכע אדבייטער, די w נפסח נעכמז צו
 יאן9ױ טסדיימ 1אי נוכמ אאס פענ׳ח זײ

י• •« ־ •■־• אייט.-״
 אינםרינע̂ם די נמומן1בומ װאס אין
י ערפאעחמן. Dip אאמיר

 זאגעז, אאםיר אפערייםאר, אן ווען
 ארער 6 םון ארכײט באנדעא א באקוםט

 װארע״ האאיר אײז םון נארםקנםם 10
 םעוזר. פאררינצן jpp עד אז דאס, םאכם

 מחן באפוםם ארנייםער חזחצאבער ומן
 נאר־ איינצמע וזײםס Dip גאזתדצחנ,

ddjpo, אייד םח זײז זיי״אםיאו םענןן 
 זיכער ער וועט יאואיר, איז־דעמזעאבען

 זיי־ «ײ כאטיצ וױינימר, פיעא פארדעצן
dot פיז םםײא, זעאבען דעם פין נען aa MIA AAM A AAA aaaaaaA a  aaAAM aaaaCaaaאון ווארע, קאליר ועלבען ®dot I תיר־ 
 באג־ חנר וױ ארבײט דער פאר פרײז נ«ו
 צוזאנמן. נארםצנטם tram די פיז דעא
 פארצמנמד אייכם זיך דעריגער איז מס

 פיגף, באיןוםס ארבײםער אן ײצז אז איז,
 םינ' נארמענםס, אײנצעאנע מחז, אדער
 בא־ און תאאירען פאר׳פיעחמע פון געאם

אײנ־ ׳טיינט דאפ או #ום״אם, זונחזרע

t ערפאהרומ אונזער פון אורםײאענדינ ip 
 ניט וועט עם Dip זאנען, זיכער םיר נען

 *dppj צום אונז, פאר זיין עווער איברינ
 ארבײט אײנצופיהרען,װאך סיזאן םעז
 ויך נןײםען םיר און טיײד, נאנצעז אין

דערפאר. צו םאקעי שוין
 פארבײנעהענדיג, זאנען, אייך אאםיר

 ׳צעצען און אכטוננ םך א האנען םיר דאס
 ״גע־ די צייטוכנ, נײע אונזער םיעא זעהר

 טיטגאיע־ אונזערע אאע רעכטינקייט״.
 באקױ צו נאיה ד?ם הןובען וועאכע דער,
 םיט זײנעז רעגעאםעםינ, צײטונג די טען
 בעםטע די .איז דאס אז םיינוננ דער

 אינטערנײ׳צאנעא די וואם צײטשריפם
o ip טיר ארױםנענעבען. איז עם ווען 
 וועם צײטוננ די אז פיהאעז, ip אאע

 מעכ־ א סראםם, שטארקע א וועחזן נאאד
 אונזער פאר קאם<י אין װאפען טינער

װאויאזײן!״

ארגײן

לואי̂נ סט. אין םאכר קלאוק די
 דזיפענעראא דער ניאבערט, נען בתרער
 אונז: שרײבט דארטעז, םון ארנאנײזער

 האם אואים סט. אוז םיזאז ערב •״דער
 צװישען אונרוהינ?ײט םך א נעבראכט

 האבען באאאכאטיס די ארבייטער. רי
צו שםאנד םאראײנינטען א געםאכם

 טאנ־ אין םאכער קלאק די צװישען
טחןאל.

ה«ו• צװיפ װאכעז צװײ א םיט באויז
 ■'םארםשריט dot ויעבען נעשריבען טיר בען

 האאוק נמונטרעאצער רי םאנט עס װאס
 אוים־ נוםצ די ומנעז איז ױניאז״ םאכער
 וױחן־ איז עם צופונפט. דער םאר ויכטען

 דער אין צאגע די וױ וואונדערבאר איר
 אוםמד דא זיך ה*ט אינדוםטריע קצאו?
 פארצװײם־ פינםםערער א םון — ביטען,

 טעטינפיים, האפנוננםפואער א צו אוננ
 אטאצ נאך הערעז צו ווערם ם׳איז אוז

 הןו־ ױניאן יענער םון בעאממע די וואם
.dot װעגען זאגען צו בען

r ברודער n. ,אר־ נײער דער אענם׳פ 
:שרייבט מאנטרעאצ, אין נאנײזער,
 אר• די איבערנענומען האב איך ,ווען

 איז, שםארט אין דא ארבײט נאניזאציאנס
 ױניאן קײן נאר כםעה וױיסס, איהר װי

 נעװען נאנארציף, איו, עס נעװע;. ניט
P■ םיט ױניאן א אבער אפים, ױני»ז א 

 זײנען עם ניט! דאם — םימנאיעדער
 און מימנאיעדער עטאיבע באויז דא נעורעז
 אווי װי טראכטען כםדר םאענען זיי אויר

 די ױניאן. יי אויםאגעבע,' איננאנצען
 פרעס־ ק־ין געהאט ניט האבען צאקאצס

 בײ ארויסנערופען האבען־נים און םידש
רעסםעקט. וועאכען אירנענד ?יינעם

 צר װאנע; פאר א םים האב איך ײען
 יר דער םאר ארבײטען אננעפאננען ריס

 מעהרסטע די איז פרײזען די זײנען גיאן,
 און אפנעםעטעצט. געווען ׳פויז שעפער

 זיר באםעס די האבען ׳שעפער סאנכע איז
 פריי־ טעטאען צו אפגעזאנט נאנצעז אין
 חא־ אפיצו, ארכײסער בעםטע די און זעז״
 האבען זײ װיםיעא געוואוסט כימט בען

 דעם באקוםען האבען זיי ניז פארדיענט,
 בור די װארם, אײן מיט ענוועצאפ. פײ

 האבען צו- פארנענוםען זיך האבען םעם
 חשבון אויפ׳ן צייט, גוטע באזונחןרס א

 נע־ םיד האם עם ארבײטער. די םון
 יר טרײד םון אידעאצ דער װי ׳שיינט,

 אויסנעאאשען איינינ פאר ײאצט ניאכיזם
אינדוםטריזג ?צאו? אונזער אין געווארעז

 די האבען אוים, אבער זעהט עס װי
jn נעםאכט באםעס rn  dot ;דער אה 

 אי־ האט וואם ױניאן די אינטערנע׳טאנאצ,
 ״םריעד־ באציעבטע זײערע צו׳פםערט םער

חאוסות. איכע״
 נעטאן נעם א זײ צו ויר האבען םיר

 נע־ אונז איז עם און ענעתיע פואער םיט
 םאר פרײזען די איבערצוםעטאען אוננען
 מעפער. םעחרםםע די אין ארבײם ׳פםיפ

 הא• ארבײםער וואך די אפיצו םעהר, נאך
 םוז כירותr איז העכערוננ א באפוםען בען

 םעהרםםע די אין וואף א דאצאר 5 ביז 2
 העמד די איז אײנינע אין און שעפער,

נרעםקר. נאך רוננ
 װידער נאד אזוי האט ױניאן ױ איז

 טאבט, א נעוואחק איז און אויםנעצעבם
 און זיו׳רעמנען. םוז םעז וועאבער םיט
 װייא I דאחיןי ׳שטאאץ באםת זײנןן םיד
 אונזער או נעוואוםטי נוט יז/אבען םיר

̂םאנער  חנר געוחמ איז סיםואציע סצאוי
 אויף פצאץ אננעוועהםאנטער איינזינער

tot צאנדסארםע נאגמר pe אינ־ אונזער 
אונז ג״ איז op און טערנולפאנאצ,

*pjpp))g איו ארבײטער דער אז פאך,

 ®יעצון אוכז איז צײם אעצטע די פאר
 פאר־ ?רכםטיצו ויר אויםנעקוםען םאא

 פת צאנע pאpינאנציD די איב?ר טראכט?ן
 דער זײט פײנםאא נאו צאפאצ. אונז?ר
 םינאנציעצע די איז עסזיםטירם, צאקאצ

 אזוי 1?געוו ניט צןוקאצ אונזער םון זײט
 צוריפ. פאנאטען אײנינ? פאר װי שאעכט

 dot דאנק א םיםנאיעדערן אונז?רע
 א זעהר נעווען איז װעאכ?ר םיזאן, טען

 האב?ן ענײרער, שטיק די פאר שאעכטער
 און נעצאחאט,• נים דױם קײן אכםאאוט

 נע־ ניט םאראיבעצ P'P אויר האב?ז םיר
 דאם געײאוםט האבעז םיר זײ. אױוי האט

צאהאען. ניט קאנען זײ
 מןונאטען «װײ צםעpא די פאר אב?ר

 איז אננעפאננען, זיו האט םיואן דער זײט
 -pj צאקאצ dot פון צאנע פינאנציעאע די

 ?דער’םיםגא די ג?םער. אביםעצ װארע]
 OTP”( באצאהא?ן צו *ננעפאננען האבען
 פןוראעצטען dot פון נאר שואדעז אצםע
 דױם די אײן ער׳שט נעהםען מיר םיזאן.

 1טיזא dot פון מיטנאי?דער אונזערע פון
(נעארבייט. ניט האבען זיי װעאכ?ן םון )1P 
 אי־ נפר זײ באײבעז באצאהאען קימען זיי

 דאם דױנג פןונאםען פאר א ׳שיאדינ מער
 אונזערע ,1פארשטעח צו אײכט נאנץ איז

 אפצוצאהאען ׳טװער איז• טיםגאי?דער
אםאצ. םיט אצעם
אא־ חום ®ס אױסנאבעז אזיפענדע די

 דארםאר ריזעא^ געותן אבער זיינעז סאצ
 םיר rap ,tnpDiriKD צו צײכם אויך איז

 ןnpארײנצוג JP))P( נ?צװאומפן זיינעז
 אזעא־ זיינען וזובות די חובות. םך א אין

 םון גיך אזוי ניט ערװארטען מיר דאם pכ
 האב איר ײי װײא ארויםצוקריכען. וײ

 טיט־ אונז?רע קאנען געזןוגט, פריהער pie׳
 אמאצ, םיט אצעם באצאהאען ניט נאיעדער

 9*ל םענאיכפייט א זײן זאא אונז פאר אז
pipmw צו זזובות ippot .וזא־ םיר באצד 

 איצ־ דער װי אזוי או האפנוננ, אב?ר בען
 או'םערג?ות(הנציך אן איו סיזאן םיג?ר
 Dip ומא?ן ׳שמ״פ־׳טניידער, די פאר נוטעד

אויםצאהאען. באצד מיטגציעדער אונז?רע
 טיט צוזאםען באארד״ עקזעפוםױװ די

D ארנאניזאציאנם דער ip  ,pD’D ip די 
 נאך צאסאצ אונזער פת צאנע פינ»נצי?א?

ip«אין האבענדינ .Jpנוםpאויפנ אםאצ r . 
 דאם םיטנצי?ד?ר, אונז?ר? םת צאנ? די
i i זיי p w״otp באצאהאען ניט מואד?ן 

D חובות די אםאצ, םיט p i 1?האב טיר 
 Ipq קאן אצעפ dot צו און צאסאצ, מר —
1P נים האםנוננען t"p טים זיך P 3OT, 

 גאראנםי א פאר אוכםער׳פריפם די װייא
 1PDP3 ניט ipo iop האפנוננען אויןי

 dot ipo do אצעם איבער אח ?רנםט׳
 D'Dipptpp ד« האט אויפחאצטען, צאפאצ
D בא׳פצאםעז באאדד ip אונ• םח דױס די 

 סיטנאיעדער אונזער? Dp( צאפאצ זער
̂וא׳מ צאחאמ״  אויוי pram נעהענוס־ט ז

 וױ jexm 21 אנמסאט וואך, א סענט 25
dp איז p«pj| גא׳פאום דער איצגג ביו 
)pn«  onp פראפפ אץ ,r u n  ipdIO dot

 אין ארבײםער אנפארטרויעס? mpo און
w* אונז איז ,ipopr די a rt פאאר,-וױיא

 פארדיכ?! 1צ אים׳פסאנד pn ניס זאצ ?ר
 אויפ• <ױיא םאב?ן. «ו p̂בpא א ̂יויוי

 DDP3 גארםלגטם א״נצינ? די צוארבייט?!
 באנ־ p׳M ןוי צײם, פי?א אזוי םאצ צוױי
in פון רעא p i נארםענטס P p^  tie־* 
איר.

̂א;״ אדער באם, א װעז אצזא, פאר
ױ p*ipdp3 די סיט |P3P3P־ia» זיך וױא  י
 pm טיט זיי ipd םאחאתס אײס, גיאן

 קא־ פארמיחןנע pe גארםענםם אײנצינע
 אכי־ דאס רופס ipd סםײאס, און איר?ז

 און ארבײט, פארטיפוצאג? inpo ל90
ipd גיט ־םען או מרצו, *ו דאס שרײבט 
 זי« ווייא ארבײטער דיזע גארמענטם דיזע

 -K3PD OTPOP3 די זאנען, צו זא זיינ?ז,
ניסז̂מ

 םארט דער װאצט נעחאגדעצם, טינ3רי
^ מיי  אזוי, jpnpfl *וסייאגד ®דארםם א

 בא־ זאצ שאפ אין ארבײםער י?מר «
 באנ־ נרויםע די פון םײא נלײכאז א שוםען
 די םוז »ייד איז אײ^סאציר פון מאם,

wd־«otp ,גאר־ אײנצינ? די אוז קאאירען 
ddjpo, פארטי?מנע די פון םיגגעאם, די 

pjotp*p און קאאיר*ן, w b .דאם סטײאס 
 די אױו3 און נ?טאן, ניט רp3א וו?רט

 *P3PJ ווערט ארבײט?ר די פון אײנצינעי
jpd פאר־ אונמער נאדםענסם, סיננ?א די 

3 dot pe dp'updoto P3OTP»rאם 
 פאר־ צו דאם סרײבט םארמאן; אדער

איימן. P3^3PTDipjw און צװייםאומ
dp אי| באצעבאטיס אנדערע דא זײנ?ז 

 היפוך. dpi פונקם םי«ז װאם פארצײם,
און ארבייס otpdps די צו טייאען זײ

 איצטער דאם ■ טענה׳ענדיג נארמענםם,
 איר־ אננעפען ipdd ארבײט?ר די ײעאען

 די זײ, װאס באדינניגגעז וועאט? נענד
 נוד צו נענוג«ײ גוט זײן װעאען אסעס,3

IP3• ײירקאיו איז דאם )jpiip שםײ א 
 שע־ די pא מארזס ציים. שאעטםע קעא
ipo ארבײט שטאו א ג»תן נים איז PM 
 אונ־ אויוי ג?פיחאט נוס נאנץ האכ?ן סיר

)otp טיר באם. פונ׳ם צאםם די רוס?נם 
 פארצארען, ניט דאך ער3א זיך האטען

 פןוזיצי?. אונזער םוז אפנעםרעםען נים
פרייז־קפטים?ס די אנגעזאס םיר
 און iPPPiriPDO נים ייד רשעפ? די םון

Dאראאננpאין גאר און פרייז, זײ?ר ן 
 פארבע־ נענוםען צאנ? די זיר האם ניטען

dp .iotpd נ?ז1נעיא אונז איז dpd3 איז 
jpd)W צו ם?אע אצע  װאס פרײוען די 3
 PPko באצד און נ?םאמרט, jpsip םיר

 ײס.3אר ארײנסום?! אננ?םאננען האט
 נאנ׳ו נעארבײם אונז בײ ווערם חיינם

,h p d d" סםנים אצע און )iPi” i, םיר אז 
םיזאן. נוטען א האבען וועאען

 ןpאמםײםם איצס רארפ?ן סיר ײאם
pm מעהר ,otpdp3 א איז ipDtt^D 

 בעםעו־/ נאך קאנעז צו אום ארנאניזאציאן
 קצאוק אונזערע םרײד. dot קאנםראצירעז

 1אי אינטעמס נרויםען א נ?ר,םען ?ר3פא
dot םטרייק Tie םא־ רחנם און װײםם די 
 הא־ דא אאע טיר און יארק נױ pא טער
ipd, דאם אז ))p ir  dp לעצסער חןר זײן 

 בתיס בעאי יארק?ר כױ די פון םארזוך
 גענען קריענ, ביטערען א ערקא?רקן צו

אעטערנעשיאנ?צ.׳׳ אונזער

 אצזא, ? זיין אנמר׳פ jot ד*ס ipp וױ
v פרייז די ותז f in n  pd»d*p פיײ־ די 
jpt םיט dot ,פארמאן, באם ir w םיט 

אױס יזאםיסע פרייו iot ddip: jn״3
 מיט סאנפאיפס jppipor אין ipmp צו

ײ וואס ,dot צואתפ זיי,  ארויס־ jp^ii ז
tprip ̂פעחח א אר־ iot פאר פרייז ב

3”)•t J
dot באק dot tut פארדריםט פארםאן 

 אגיםנעהאצטענ* דער י1אוי שטארין גאנץ
 פאו־ די און ימםיטוג פרײז מר iio קײט

ipjpsm זא• צו זא םח, אין טט ויך בײ 
j מר סון אירערס די ג?ן, n ’D ip די 

p ir  ip u n די זיגמ אין אויך מרב״ 
 שאפ dot אין ארבייטער אהטױוע אנדערע

 דך באראם קאםים? פרייז די tpopn םיס
 סמט־ dot םח צייט מר דזרך אפס נאנץ
 בא־ זיי tpopn און פרייזע!, די סון אען

 אץ ׳»צדיג? די פאר אויך טראכ^
 חזר פאר פרײו jotpwo א .ארויםתריגען
 זײנ׳מ םארםאן מר און באס ארביינ^מר

 סים אפצומכענ?ן ויך םאראינסער?סירם
 אײננ׳ד זיך n׳3ip װאט ארבײטער, די
rטpײ און פרײז, ב?פערען א פאר אט  ז

דוח־. פצאן סײםאי׳פען dot םיהרעד
 װאס אויו• זOTPאpרp וו?א איך איימר

 ײיא געטאן, ומרס- דאס אופן אן םיאר
 װיכטינ?! א גאך־ אױויסברענג?! איך

 dot און רג^ם51ח מאםס זואס פוגפ̂נ
 נ׳ו■ אינםריגעם די ײרפצוםיהמן פארטאן

pipd די נען ps אין אײס יוניאן n r•®

 אוים «יו ,צייכ«נ?ן וואם ?צאױדשעפקר, ן נרױס?ר דער פון נ?שיכטע iot אין
o קאאױןםאכ?ר ip  t r lv פא־ .ניט נאך I פאנד חס ס*א?הם?ן פון ארביים דער אין 

dpdp m  tv ,d td צאוזאט מאס םיסנאיעד יעחנר אױך איז װערט זאן־ נרויס? א 
D זאא אונס?תומען, ip אײן ג?םיחרפ3דור ניט dppd dot באקוםם « D fp p r גאי

iotpd דאס ?רםאאג םיט־ fpp V& n ,א סאז •ojpiot םת io t ,0»וי ײדאז 
ס םפעצי?א?ז דעם װעמז ttmp שױן םעז ײן אויוי אז וױיו ^ ז אצי  חנר «ו צאי

m אאיאצוןר יעמר *תאניזאציאן. זיך האט ױניאן די װאס ׳ סטרײידפאנד, a te r 
jp דאחי ױניאן רער פון ׳®*פען. צו אונס?תוםען אעצמענם ip o נא• לעם
 פון אײמר איז ער tv וױיזט װאס טאן, פון באארד דדפאינם iot ױ♦ ניך אזױ

J(ארםמ, קצאוטמאפ?ר נתיסער דער מאמרם ריפער און םתוירם פצאוס, דער f l* 
 tnB«p נרױסימ v צו זיך מאביאיזיוס ps ־ א באשאפ?! צו באיפאאס?ן -חאס ױניאן

tp rtn די םאר ארוים־ איו עס און פאנד םםר׳יל pe iP iin p iv t ױני^ן, דער)s ip 
5 pb dppd v JOTvftW blttMtl דאצאר p^piv־הירצאיר* tOTPW D?porp3D»m צו 

n "־nrDPPD«lwpi»^P m פרוי, iotv tvo םיםג^ד, יעדעז אוי\» ip 
ppm םיר םאננעז ױאך podpp( שטעצע[ װ*ס .צאהאצ־ױניאנ^ אצע פון  It| 

 jjV .ראא dot ״(?חזכטינסײט״ דער איז אזוי אוז באארד, חשאינם דעם צוזאםען
W• די םת ?החמ־איםט די האנאר״ הא• ױגיאנם צאסאצ דיעזע *אע װי גיך pp* 
ו האם נוסנעחײםען, oאוrבא dot בעז w זי r, װאם p ir  iP3vn אײנ״ײאווצט 

ױ םטרימךםאנר. צום dppd וײער פיוד א ײניאן iot איז tPפאננpאנג נאײך  0« ו
 ,רייס״ א tv ט1פ׳» נ?הס איב?ר, וטנו גיט בא^ם דעס טעטיגהייט בערהאםטע

tP װערט דאם אח נעז,pא pא דורכצוםיהרען r'iw 1 קאאײדשעפזוד, די« P3>pd ויי 
tn מל אויף ארױםהוםעז פם'זאא?ז די שטיינער. גרױםען א אױא גאר נעטא( n p 

p איז ײס3אר ir י1 ציסם נאננ. םואעז אין איצט p onp — זײ םיז ומאמ dp 
p: זPDvאrנא איו ״״ iip ip די זאאען נ?בען צו poenp !?םארשריב )ttnjh איד 

p jnpr אעז1װערספ א אצם םואוחןנירם iot אצם געשיכסע npopr חוגמרם, 
pאפ־םr אמ צי א:רענק?ן r׳ ; ױניאן.״ ■ראצ?גט י די פת ם”רא.  האפ׳מ.סיר סראנצ־םיא םא; אין אויך

pon; vm*' 1א v i-w a ̂ר, האאוק  די םאפ
 ער3א ^ צאקאצ אונזער פין סיםנאי?רמר

ipn 1אי טרייד טאכער קאאק iot שטאדט 
”i ניט ?אײן, איז P ווע־ ארבייטער׳ סך 
jot נעהמע! זײ און באשעםטיגט, דארט 

ips’i n אריין dot p k םיט־ ראקאא 
 1צװײגע;,אי אנדערע פון אײר גאי?דזןר

 פאר א־נדוסטריע. נטpנארם איידיס מר
 -p; צאקאצ דער האט צײם יאהר אייני:?
 און ,npoD’tpp 1זײ םאר ipddpp דארפס

 אונ־ גאנצעז א־ז שי?ר סאא 1איי איו
iPJMepnPD• 2 א?צטע די פאר אפ?ר 

 איד א; געװארעז צאקאצ iot איז יאתר
 און ארנאניזאציא; אעבעדינ? נאנץ רדווע,

 יענע פאד מ?נאיך נור איז dud אצ׳ן «ם
«1PD«OT.

 דארסעךאנגזד זײ האבעז נסPDצPא
tp$*c . ;ארנאנייאציאנס .עםארקען .א 

טייאארפ, איידים די צװישען האספיין

באםמאן. אין םאכער קלאוק די
 *P3PD דער וױיםה, דזשייקאפ בדודער

 דזשאינט אטטאנ?ר3 דעם םון דזשער
אונז: שרייבם באארד,
 pnDDr^« אונזער איז צאנע ,די

 איצט איז אוםנ?נ?נד 1אי פאססאן אין
 1םיוא דער צוםריערעגשטעאענד. ̂אנץ

 שעפער די אין און נאננ םואעז אין איז
 קצאורן י?רער ארבייט. נ?נונ דא איז

 זיי־ װאס די אםיצו שטאדט, איז םאכער
ipj סרײד אנרער אן צו אװעס בעפאר 
 צו ־צןריסנעקערם איצט זיו ipsvn איז

 דאנפ א באשעםםיגם. איז טרײד, אונזער
 ?ותהנציכער1אויסער גרויםער דער אם

דא איפשםאנד נ?װען סיר 1זײנ? ביז/

 און װיפטינ םיטיע. צום ipoip איז טאן
KינטDOTPאנdot D צו טיטיכנ IP3MO — 

אוכז. צו איבער אאזט דאס

 IPD15 dot םון דאס םיינס, דאס • .1919
 טים־ יעד?ר װעט װײםמר את א; םעבר(אר

 25 פאצאהאמ אונזער.צאקאצ Tm, נא־ער
 םענט• 21 אנשסאט דױס, װאך א ס?נם

 IPD15 dpi צו ביו ^pd װאס די
 ריקשםענדי־ otp״i באצאהאען גיט םערץ

•jporp’i אאע דארפען jp>pn דױס, נע
p r i אויוי אצאחצ?ז3 ויוס dot פיז פרײז 

אך, V םעגט 25  געדענהט םימנאיעדער t וו
 נאצהאעז רpאpנr װאם תוםט את דאס,

pjh אײערע jpd tp ’i ,שפעמער אום דױם 
 םיספארשנתנד־ pt״p ipdipivd נים זאא

ניסע.
 ‘טי v סיר t»Dn צותה dot צואמג

pipm פון טיננ w םיטגא'?מר jpd8 dot 
 210 האא, IPDIPOP3 4»י 4919 םער̂׳

 וײמר. v צוױי פונהמ סמרים, po5 איםס
 אויר סיטימ dot 1װ?אע כױר נאפםיסאג.

 ײי׳ םיר צייטוננעז. די אין אדווזרטייזעז
 סימינגנ dot בײ דאס tpivt אייד אעז

pw די װעם id סיר אײנצימג די ויין ניט 
 פארצר אײן פאר פראממ נעטג האפזק
a דממן םיר י אײנ?ן. t " i v ivcP3 אג־ 

 ־pwwte יזאאוי) otpomi סיט רימנט
jpvnucn ימד אח• dot פתא דא איז

« u o  oenirwanfc iw w i w e n
גאר דארשט א־ר.ו וזאס 4צ«?א אונזע־

מן  ביזנעם־צייט, פ^מעכדינ? זײז צז װי
tut שאעזיעער ברודער נ?אוננ?ן איז עם 

 זײ דאס מאכע), 1צ האאר זירנאנץ פאר
 די pe אפדינג^ tpjpp נים גאו װעאען

ip נ*י?ןטע u n ru D, יתיאז די ,װאם

- iotםסרייק ׳ oot pm דרעם סשיאדרען 
p אין טרייד ir באײז ג??נדיגס. װי פם?ס 

v ?תאןך די םח ארבייס?ר צאהא תאײנ 
:Ip^d ipd pt  otp די םטרײק. אין יאד 

 «ײ דרעס*םאפ?ר םשיאדמן צאחא נרוים?
p ir  IP( ײ צוריק  האבןנ־ ארבײ̂ג iot נ

 IOT pc פאדעריננען אצע גשװאונעז רינ
 ארנייסס־װאו, ־שםונדינ?44 א — ױניאן

 וד ר ג א 1או שכירזת אין ה?כערו:נ א
!ימיאן מעכטיגערע און p ר ע ם

 םטרייק iot װאם צײט, ײאד דער אין
 האט אנגעהאאםעז, האט סרײו DOT א'|
 ר * ימיאן דרעםםאכער טשיאדדען די

v i p p jן יב גע t רpא n p s D i D 
־ p י י נ ם ר p ד כ ו ה ו / י א נ ס י ם mhaÂ * m' mm aa ha׳ aaâ aâam̂ma ,MiAAftft ״ jaamaaa p n ר up i אתאניזירם׳ ױינען Tfnpj 

ipdpt ipt אין oot ,צו םרייד: m ttn

 איז טיטנציערער אונזערע פון יערער
D די דאס נאכאנט הײנט שויז i'v rn 

 v \m>s$4P צו באשצאס?ז האט פאארו
”P ^אארדיג^5 idd״jp p d דער dppd 

 און צאתאע!, אננעפאננ?! שוין זיך האס
 םוו וואפמ otjpdip 4 די פון צײט אין

 פא־ dppd dot ipnip אײנער יעדצר
 צאסאצ, ip»iK פון םיטנאיעדער צאהאט.

 היגםער־ זײן ואאט.ניס איהר דאס זעהט
 .dppd dot pc צאהאעז dot pv שטעאינ

op סופח. איינענצ אייער 3צואיע אמ־ dp 
 (חנאען סיר ipd דאם זירער װי dpds איז

 א?קטמ*dot 3 סיס dpdpio א וןאמח
 ®•ײ צי םענאיכ?ײט א דא איז ,dppd פח

t סיר םסרײ^ א םײדען T. !Pm דאס 
̂א  P3>pd סיס חות3 די סיט םעםםען ס

®)ולבעריי־ םאנופ?קטשורערם ?אאו? די
»d •זיד • • •:■-,T

ip r» » rp 'o r םעםפעא.םאכער, און 
 באײ^םאסעם־ אח dppd dot באצאחאם

pm  i n אין זיוס איהר »י אוױ 4פ» ווס 
םאך. אײער

? ארױסנ?שט?צט. זיי האם
 וויכטמםםון את םייסםע די אצ|זא,

 אײג• tpavn אםס׳ז דער tic •גתים בעאי
)ipptp תאבע( און צאגע ?3וױרקאי •די 

 מד Tpn פין פאדערזנמז די נצגעבצ(3נא
j*So io אײחור נ*ר יאן t״p אײס* האט 

nenati.\ אא? אסזי jpi” ) _tpd pt 
̂ופנvד «ר ךיIp, 3רv•ו א,|א̂.pטrpר. »  נ

 / אינדנסטרי^ >*י'לאינצע וןמאניזירען צו
*3PP3P5D WW”( מױצםאסעז די או}

T• • רע.- p m i ,חוד נריגבערנ wpr■ ד ן  מ
 1אי ימיאן, יער 1םי Tpc׳np3Po נישונר,

iptjps't p « iro o תימעא t ראסמא־ און 
pp3 רער אױך idiDppipp ippm u באאחי

«fan i •י לאקײי ..B fe
po3pn באנייסטצרט dot tvo .רעזומ 

pe' bvo אם pnmp dot ע סטרײפ  זייג
M׳ pc pt»*p3 *נדערע די »יץל M vnpn 

W סיראסא״ בג בדידער די PPiLom v
• אח צי ^ ^ו ;^ W M M a:rnm .-rt
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 ש«אציר k נעםאכט װידער ה*ב
d םון ^פיםעס די p i דזשצינט 

I סוז n מאונדערכארער piitfp*
 dp m זאנעז i*p אין־ און ױניאן
באטראב־ צו פאתעניגען א װירקציך

 צװעסמעםיג און םיםטעםאטי׳ש וױ
 .DtfO'c* די אצע אין צו נעהם ארבײט
 סאאץ זײן אין איז בעאםטער יעדער

 הארםא־ און סינפטאיו ארנייט אאעם און
גיש.
 דיװיזשאן #ראםעקטױו סון אסים אין
 אויוי באיט א װארםען בא הודם לאםיר •

 איז װאס אםים דעם אין טעטינסײט ידער
 דױױזשאן״; ״וראטעהטױו אאם באסאנט

̂ירט װאס אםים דער איז דאס  די קאנטרא
 אוכטער׳ן ׳פטעהם וועאכער שעפער, אסס׳ן

פינקע?־ סאקס ברורער םון אויםזיכט
שטייז.
i ווי n םון מענעדושער d p i סים* 

 װא־ פאר לעצטע די איז איבער, םיר נים .
 200 א נעװארען אטענדעט דארט נען

 םאר׳עידענארטינען א םון ,קאמאיליינטם״
 איבעתעבען דא װעא איך נאראסטער.

 מעהר א םון ״קאטפליינטם״ יענע באויז
כאראקטער. אצנעםײנעם װענינער אדער

:סאא אזא אםשא, נעהםט, ■־
 האט םאנם און םעכאאוױט״! םירטע די

 ‘נא צו סארע א געמאכט אעצטענם זיך
 בא־ עם װי ניט ארבײטער די חאנדצען

 צוריס צײט ׳טטיקעא ft םיט זײן. צו דארוי
 איז זיך צו אריינגערוםען םירמע די וואט

o אפיס n ]רײז די און שאפ־ט׳»ערםא■
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 נעוועחנ־ \וי זין*, האט טען •רײזעז. אימ
 איי־ איז דערכײ און דיננען נענוטמן ליך,
 געײא־ בײז אזוי בתים בעאי די םון נער
 ip וואו פאדנעסען זיך האט «ר ראס חןן,
 אז געטײנט, וזאם ער װעאם. דעה אין איז
ip ציי־ אאטע .גוטע, יענע איז נאר צעגט 

jpbנץפאר ,םון״ i n חד םאכער סאאוק 
 האאוס־ דער װען ,1910 יאהר אין מאצוציע /

 צום הםקר :עװען איז שא< איז טאבער
 פשוט זיך חאט ער און נאס, םון ?אפריז

שאפ־טשער־ דעם שאאנען נעטאן ווארןי א
מעז• %

 האבען שאפ דעם םון אדבייטער ךי
 איז ארביים די ■אפנעיטטעאם םאםענטאן

or דערםאנען צו נענוםען םיעא ניט חאט 
 זיינען הצאופםאבער די או הבית בעצ דעם

 םעהר <יי מיט קאן פען און ארנאנחירט
 נע־ חאט םירכיע די האנדצען. <ים זמוי
ענטשוא־ צו זיך אײכשטימעז נעטוזם מו

 ג׳ד אויך האט און ױניאן דער םאר דיגען )
 םאר׳ן שטרא|> געװיםען א ̂אצאהאען טוזט

 די טשערםאן. שאפ דעם אױוי "׳אגגריף
 נערענקעז כעסער איצט שוין וועט םירםע

»t אננעהמע! ז*ך זאצ עס װער דא איז עס 
 האם ער אז שאפ, אין קצאוקמאכער םאר׳ן

 זיכער שויז װעט און ױניאן שטארסע א
 בע־ זיך און קאנטראצירען זיד זוײטער

 מיט האנדצוננמז די אין באנעהמען סער
ארכייטער. איחרע

 ײאס פאצ, א צו מיר קוםען איצם און
 מעהר אפשר שוצדינ זיינען ארגײטער די
םירמע. די ווי

 די האנען רובין ה. םירמע דער נײ
 שכירות זייערע באקומען ניט ירעסער

 האט םירםע די ססייצ. ױניאן דעם צויט
op קא־ ניט זיר זאצ מען צונעםישסט אזוי
V i\ .םארשרי• איז ביכער. די אין נאפען

 די און שכירות ריבטינע די נען:עווארען
 אין נאקוםען אויך דאס האכען •רעסער ^

 שפעטער גיט, טעחר זייעחן.ענוועצאפפ״.
 צוריקנעגעבען פרעסער נארישע די האכען

דאצאר• עטציכע פירםע דער
 שאפ דעם אין אננענאנגען איז דאס

 ארוים־ איז אבער עכדציך צײט. חיבשע א
 פרעםער די צװישען סכסוד א ועסוסען

אפ־ זײנען פרעסער די אוז םירמע דער את

ו**~

m.

 איצט הערשט נאנצעמעיתיאן דער אין
i w ושמווה!

די  נרודער ווי שורח, אונטערשטע ׳
ת מ נ  :די איז איבער, אונז גיט י
 די זײנעז םריח דער איז סאנטאנ דעם

 אין שעפער אםם׳ן אצע םון יםער
̂ין אר־ דער בײ צוריק נעווןף ש

 1שוי זײנפן םיטאנ־צײט בדטװאן־ פיז
 60 איבער אפנעסעטעצט נעוועז יך

 שצפער אינרעיענדענט רי פון וזוענט
 צו■ ױניאן די האט ארום און אירום

םיט־ נײע חונדעדט 15 יאיבער

 ארביים. דער םון נעווארען נעזאגט
 אז נעםראכט, זיר האט פירםע וי הפנים,

 םער־ אזעצכע נאך געםינען מםתםא וועס זי
 נע־ װעצען גיט װעצען װאס פרעםער דישע

 קוםט עם װיםיעצ געאט םיעצ אזוי םען
 ױניאן. דער םיט אנריםענט דעם צוים זײ״

 •רעםער יענע חאבען אבער דערװײצע
 אונטער־ האבען זײ תדר. םגן ^ױטנצזאנט

 זײ אז אםידײװיטם נעשװארענע שריבעז
 םסײצ, ױניאז דעם באסוטען ניט תאבען

 םיט נעװארעז אויםנענומען איז זאר די און
 רע* רער אסאםיאײשאן. באסעם לער

 האט םירטע די דאם נעוועז, איז זוצטאט
 פרעםער די דערצאהאען נעטוזט נעבעך

פעי״. «בעס אאס דאאאר הונרערט םיער
 ױגיאן די דאם ױך, םארשטעהט ער

 ארבייטער די םיט נעחאנדעאט דא האט
 אפנענארט האבען זײ הדין, משורת אםני

 םאר־ ניט האבען און ױניאן אייגען זײער
 אננעהמען. זיי םאר זיך זאא מען דינט
 בעםער זאא דאם, טען זאנט ווי אגער

 וועט ערשטענם, איבערנעהז. אונזערם
 םיר־ דער פאר אעםאז אגוטער זײן דאם

 ארבייטער מיט סאכעז צו ניט םעהר טע
 צװײטענם, און ביזנעס״, ,םאנסי אזעאכע

 דיזע אױוי װירקען אויך אםשר עם װעט
 זײן צו האינער װײטער פרעסערם נארישע

 םקײא. ױניאן אונטער׳ן ארבײטעז ניט און
 יױ דער איין ניט זיך ניט עם װעז ײארום

 נעאט, דאס זײ פאר אויםצוםאהנעז ניאן
 זיך באשװינדעאט האבען דאן־ זיי װאאטען

 דאט ױניאן. די וױ םעחר סן־ א אאייז
am ענדאיר אפשר t fpipcp״n p סחות

נאריש. אזוי זיין צו ניט םעחר
 א־נטערעםאנטער אן נאך איז אט און

ם»א:
שא• אינםייד ד«ם םון ארבייטער די

 זיר האבען סײער, א• י. םירםע דער םון
 ער־ כסדר שיסט םירטע די אז באהאאנט,

 איז זיצען זײ און ארבייט די ארוים נעץ
 האנצן צו געגונ נים םארדינען און שאפ

 — וזאבען ״םיר אענעז. צו װאס םיז
d כרודער זאנט p «o עט* — םינסעאשטײן 
 דער נענען ?אאגען געבראכט מאא איכע

 עם אםם׳ז, פראמעסםױו דער צו םירמע
 די נעהאאםען, װאס װענינ אבער האט

 ארביי־ די הוננערען געאאזען האט םירמע
 האבען םיר אוז שאפ, אינםייד םיז טער

סטריי?". אין רער?אערט םירמע דיעזע
 און גענומען פיעא ניט האט עם קורץ,

 םארהאנדאוננען אנגעהויבען זיך האט עם
 װענען םירמע דער און ױניאן די צװישען

 פרע־ דער זיננער, םאועא סר. שאום. א
 האט אסם׳ן, פראטעהטיװ דער פון זידענט

 אויםצונאײ־ אום ארייננעםישט, אאײן זיר
 ערװארטען מענ מען און םכםוך, דעם כען

 ניט אזוי מעהר 1שוי װעט םירמע די דאס
האנדאען.

 טראבעאם עהנאיבע און אזעאכע און
 ער־ םאאץ דער םך. א געוזען נאך זײנען
 איבערצונע־ אאע דא זיי ניט אונז אויבט

 שויז ? נויטינ דאם איז װאם צו און כען.
 נע־ דא האבען מיר װאם פעאע, פאר די

 איאוםטרירעז צו נענוג נאנץ איז בראכט,
אםיס. ם1ח אין ארבייט גוטע די

 דער דאס זאנען, שאום צופ נאך אאםיר
 װאכען עטאיכע אעצטע די דורד האט אםים

̂דען כמעט רעװידירט  דעם אין שאפ י
 אפ־ זיינען שעפער די מיט דיםטריקמ.
 זיינען עם מיטיננעז, נעװארעז נעהאאםען
 און טשעראייטע שא• געװארען ערװעהאט

 צווײ אינער וג אז. און ?אםיטעם ■רײז
 זייגען מיטיננען שא■ אזעאכע הונדערט

 אעצ־ די אין באויז געװארען אײכנערוםען
 א װירהאיך איז דאם װאנען. פאר טע

 נר םון אםיס חנס םאר רעקארר שעהנער
אדבײט. ױניאן טער

 שא«- אאגעכױיכע 126 נעווארען ,םאכם
?אנטראאם.

 םוז איםט אאנגעי די איבער?ו?עגדינ
o אין ?אםפאײנםם n ,זיד װאופט אםים 
 ?אםפח m אוינען די אין אםםײםטעז

n װאם n געגעז םיהרען צו האט אםים 
 פאר אעצטע די ױך האט וואם אעסט, דער

 אונ־ טרײד, סאאוט 1אי םארשפרייט יאהר
o םער n שאפ.״ ״?אאפערײשאן נאםעז 

i n  v שאפ״ ״סאאפערײשאן נאםעז 
 פרא־ םיט שמעסט שעחן,־עס נאנץ י!איננם
 א דאס איז אבער אםת׳ז דער אין גרעס...

 אנ־ נעםעהראיכע א ערשײנוננ, פאססודנע
ױ דער אויף און טרײד אויפ׳ן שיסעניש  י

ניאז.
 ״?אאפערײשאן זאנענאנטער דער

i איז 1ײ1ט ?אאו?ם אין שאם״ n ערנ־ 
 ?אן םען װאם שאפ, סװעט ט1םא םטער

 זיך נעהםען עם שטעאען.1פא 1נא ויך
 םאכען און 1בײטע1א עטאיכע צוזאטען

i אין n דיננען זיי ;נעשעםטעא א שסיא 
 םאננ מען און 1בײטע1א עטאיכע נאך אן
 טײנט, דאם נײם״ די ייבען1, צו אז
 שנמ און זונטאנ נאכט, און טאנ בײטען1א

 שאם אזא אין זיך. אאזט עס 1נו ווען »און
 בתים, בעאי 1פא א נעװעהנאיך זײנעז
 ,1גײטע1א 1םא זיר שטעאעז1פא װאם

ip אין i ײ און פאםיטע פרײז  1שוי זעהען ז
 פאע• װאס זייז ט1א1 זאאען ײזעז1ם n אז

 נאך אזוי יקען11 1שע«ע יעזע1 נערע...
 ?אנ־ א שאםען און ײזען1פ די ונטער1»

r : n iP ײ ײד.1ט איז  1אםת׳ע אן זײנען ז
i n  i ’JLD D P t »איו סאאו

אפים. דאוךםאון אין
 דעם אין pip א באפעז איצט 1אאטי

 ד,1כאא דזשאינט םוז אםים יאין־טאון
i 1אונםע איז װעאכער n םון אויםויכם 
i n i i i .סאםין. ם
i n ,אסאא שוין האבעז 1םי װי אטיס 

 סיט טאן צו סטענס1םעה האט אננעװיזען,
n די » :np סאב־םאנר די םון שאפקץס 

 dp און ם1אסםא1סאנט איז 01ע1פעהטשו
D גיט פעחאט n אפים p|װא• םןאבעא. ״ 

on גיבעז שאפסעם פאיינע וי o n אפים 
ipopr. גתיםן די װי אבעא1ם 1טעח

o אױס n סון יכט1נא o n •םענע 
i n r o  , w n. .די אין איז סאםיז, ס 

o איז װאמז צוױי אעצטצ n אטענ־ אםים 
o n פאנז־ , םארשידצגע 140 גמזיאחנז

ײ1פא1.פא ה׳דיגע1צ דיעזע אאזא,  י
 אין רונ דאס זיך נעםיכען 1שעפע שאן״
D n ם1?אנטראאי ט1ווע װאס יפט1דיםט 
o םיז n ווי און אפיס דאוךטאון ip i 

in ,1םענעתשע n o ',אי־ 1םי גיט םאםיז 
i ארף1בע בעו*, n א ען1םיה כםײ אםים 

o נענען קאמפף n ראס און איבעא נרויםען 
 םיעאע ענעתיע. םאסע א סארשאיננט

 יבען,1ויםנעט1א עז1ווע 1שעפ« אזעאכע
 1אבע פומען עס .1םאכע1םא ייד 1םוז« זיי

i און ע1«1אנ אויף 1כאא p i נע• פאמםןי 
i איז זיי נעז p i ’ i n ״קאנ־ א ען1נעײא 

 זיך• יגט1ענ עס מענם״,1םא1פע טינױם
ניט. פײנמאא
ip אין i איז אויוי טוט אםים i n הינ־ 

 יע־ אםת, ר׳קעז, בײט,1א נוטע סך א זיכם
 מיט אוםראםען איננאנצען ניט ,1שעפע נע

 געחאאטען דאך 1אבע •ווערען זיי ״אםאא
 אזוי ניט זין־ פאנען זיי און צװיפ אין

 גע־ 1זיכע װאאט אס1 װי אויםשפמיטען,
ip ווען i ,ניט װאאט ױניאז י1 װען פאא 

 ען1ביטע עס1אט- זיי נענען ען1אנפיה
קאפפף.

ip »אזא, i נענען קאמפף p tp 'i א-״? 
i איז ש?ם?ר שאן״”רpאפ n םי־ הױפט 

o 1םי ר?פארט אין 1טשו n !דאון־טאו 
װאכ?ן. 1■א א?צטע די אין אםים

ddppj צו d p i פוםט '«i n אי•1פ די
 1ש?פ? די אין ארױםשט?אען ײענעז נע

d ודעגשז 1אב? ם.1קאט? ױניאז p i •הא 
tpo שוין 1םי :o ip ip אין איר1אויםםיה 

̂ינp̂יהD א ^pבאיפ,1איב? ן ip i  tp:piv 
d איז ט?טיג?ײט p i .אפים
 י1 אין דאם ,ipnpt צו איז 1װײט?

i ד1די איז װאכ?ז 1פא צטעpא n באםי־ 
d פון הוננ p i ש אײגינע אין אפיםPBP ̂

m ט1אײננ?פיה v«PJ םיט בײט,1ײ«יױא 
:d גאנץ א םפײא. װײתש dp״

pb, און ײיידזש?ם 1פא  ppd,איז ״ 
d p i ■pn ט1פאאעפטי אפיס in * iw i 

 סאנר פון יטיס1ס?קױ 1פא .$121.60
in w o p p o, ײ אז פארזיכ?רונג א אאם  ז

i נאכקום?! ײעא?ז n יננונ-1בא ױניאנם 
o ך1ת איז נעז, n א אםיסpצטpיינ•1א נם 

 אא־ ז,pצוזאם דאאאה 1,000.60 נעקומען
.1אאא1 222.10 זא,

ױ  אין אויך ■*\ערס ז?הן, צו איז עם ו
o n ג אפיםpםך א טאז pou או- ױניאן

»o װאס בײט, np אי 1נוצע סך א i n 
lw די אין 1בײטע1א די אי ױניא;, p r.

דעסארטטענם דרעם און סקױרם אין
און dvipo צום םיר ipoip איצט?ר

D)PDD^ »n o n i.
i n אח ט1םפוי םון אפים o n i חד 

o 1נא איז ■ארטם?נט in n m n כיזי״ . 
:in ij i ip די ?pd pp װאכ?ן. 1פא

in װי n p 1װינע םאװים, i n םע־ 
D 1?נערזש 'i ,o jpD D iKBn  D n  tie טיר 
 אין זpבאשטאנ ביזי הויסט די איז ,1איג?
o n ט1םפוי פיעא? אין װאם w,-®* 

p^ pii זייז o jp o o iB B n ט,1אאי1פאנט 
jn p» נעטאבט אויך opDpn, 1או prpn 

m 1נ?נוםע1ונטע1א זײנ?ן 1ש?פ? ^ « P i 
 און װײסט די םיט צוזאמ?ן ייפ,1סט אין

ipbpk»-o p i i באאד און .'25 אאפאא םיז 
ppbd אין האגען ’p jp ?אננע־ זיך 1?6ש 

odjpc d̂pd  ipd ' ip, םאו״ איז, דאס און 
 זאך. pdd^' 1נא פױן ניט זיך, שט?הט

o טראץ .װײא n יענע װאס o n i 1שעפע 
ip 1אונט? 'זײנ?ן i אא־ פון יםדיקצאע1ױ 

o פוז טײא א איז װ?אכ?ר ,23 קאא p i 
i פון באאת־ דזשאינט n אאופםאכער? 

o די איז אבער ם?ן האט ױניאן, n i •שע 
o d ih ip j ip b ס?םאעז D n אויט ייק1םט 
jp « n אויו* ,25 אאקאא פון o n 

אועײטס־ 1ינע1־שמונ44 א ון
 נאטיר• אס,1 און .1װײטע זוזױ און װאך
אננפעום?!. אײכט אזוי ניט איז איה

זאד די אײכס. גיט צו ?ײכט אנ?ר
 אויך. גוט טאקע און נעװארע;,' נ?טאן איו

 גע־ ןיינ?! װאב?ן פאר אעצט? n דווך
141 1אי ם?טאם?נטם סאכט

 זײנעז 1כײטע1א י1 און ipbp̂ אז?אכע
 בא־ n 1אונם? tPD״aiB יפנ?נאננ?ז1צו
i װאם יננונ^1 n םון ימענט1אנ נײער 

 איז, אם1 את פאד• ײבט1ש 25 אאסאא
אױםטו. 1יינע0 נאנץ א זיך, םארשטמיזט

 צר אא?ם. ניט נאך איז אס1 אב^
iP די א־?נ B P ro v n סאד■ ניט חאיאה איז 

nאנ י1 נ?ײאר?ן נאכא?םיגט n; נעוועהנ־ 
o 1אי בײט1א איגע n .אא? אםיס 

o װאס ער,6ש? n  ip d j ib  jpnpor 
o םח קאנטראא n ,סאנט• זײנ?ן אפיס 

jp ט1ראאי i ĥ p j װי ^ip o, און op זיי־ 
 פאס־ אא? ?ן1נ?װא ?ט1אם?נ אויך נען

i ך1דו זײנ?ז װאס פאיינטם n איז צײס 
o n ע[.1געװא נ?מאכם אסיס op זיינען 

dp ען1נ?ײא אטpטpסpג  ,)Pt” iB זײגען 
?ײ־ דזש1יסטשא1״ געװאר?ן עט1אטענ

opo;״ dp פאא?פט?ט איז :ppa, in K « p 
pb,,״ pוdp n ג איזpטאן in * iw אא?ם 

̂פטpנ האט װאם in געטאן ̂א p i i, אויpoר 
b 1וים?1ג 1יענ? id o p p בײם.1א

 אע־ גאנץ איז אאזא, ,onpt 1איה װי
 ײשאינט םון אפים ען1יע אין ינ1ב?

 נאיט, א 1נא סט1װא tpo װאו .11באא
ipo opipo ,1תגואא װי נאײך op אר״

d^ מאשינ^ײ די בײט ip ijik ii i p i  tie 
i n ױניאן. 1??אאוקמאכ - V

יװיזש»ן.1 אינדעפענחןנט חןר
o באזוכט אױך האכ?ן 1םי n אםים 

D פון Jp iJp sn rH  n װאם דױױזשאן 
in םון אויפזיכט ׳ן1אונטע שם?חם n o 

 אן נ?הט ט?ז1א1 אױך און ,ppd טאוא
i מיט בײט1א ױניאן די n אע־ זעאב?ר 
יגקײט.1ב?

tp̂ 1סי yn 1אבע o n רוענען סאא 
o n שרײב?ן.׳ ניט אפיט rPD in iiD, 

iprnpjpn i n םין o n ,האט אפים 
 DiKBn, זpהיבש א tpבpנp̂נpאיב אונז

i n  ipjpii אין ט?טינ?ײט o n אםים 
 וו?א־ אין ז,pװאכ טאיכעp אעצט? די אין

op ipd אײגיג? א1 ז״נעז ^jK on ro i* 
pd ותאען, מיר שמ־יכעז. נײ? נאמ און 

o 1 אאזא, n,אײניגע מיט עפארם Ttp 
inKDJpo, וואך. נעתםטע ירוהעז

לאסאלס אונזערע פון סעסרעטערע אלע צו
:אויםמערקזאם 4 ,

 מעכד נײע אדרעסעז־פון אאע אויר װי אדרעסען די אין ענדערונגען אאע
 די אױף רעקארד־דעפארטמענט צום ווערען צוגעש*קט זאצען בעיס

אײך. צו צוגעשיקט ווערען וועאכע סאיפס,
 געװע- «ײן אנגעבען אבער איהר מוזט אדרעס מעמבער׳ם א ענדערענדיג

 אדביימ אוםזיסםמ פארםײדען צוי/כד נויטיג איו דאס אדרעס. אצטען זענעם
איבער בעסערעז א האבעז צו כדי אױך און אינז םאר און אײך .םאר

̂יגג״ציסם, אומער 'JKםענעדזשער. ליבערםאן, עליאם סיי

פײגבערג. ישראל פיז

 מײנע איבערגעבען געה איך אײדער
̂ן, דער םון אײנדריקע  װעאכע קאנווענש

 װענען שיקאגא איז מטאטגעפונדען האט
 און מוני טאמאס םון באםרײאונג דער

 אום בעטען איך וױל ביאינגם, ס. װאחנן
 ״גע־ דער םון אעזער די בײ ענמעויצדיגונג
 אבײ זיך האב איך װאס רעכטיגקײט״,

 דער־ פשוט איז עס פארשפעטיגט. סעא
p האב איך וױייצ פאר, p גע־ ניט צײט 
 זעהר בין איך דאך, וױיסט איהר האט.
ביזי.

- ענין. צום יעצט און
 נויטיג איז עם דאס #ניט דענס איך

 װײא ?ײס, גאנצע די איבערצודערצעהיצען
 גוט. זעהר יצעזער די װײסען איהר װעגען

 שוײ דיעזען אין ארײן זיך איהר טראכט
 םינסטערע די װעלכען אנגריף, דעראיכען

 דעם אויף געמאכט האבען צאנד פון כחות
̂אס  םאר־ א אםעריקא,• םון ארבײטער־ר

 גילײכען זײן ניט האט װעילכער ברעכען,
 די םון שוידערליכקײטען די אין אפילו

 פאר־ ״ רוסאאנד, םון צײטען פינסטערע
 אר־ איצע װארום גוט, זעהר איהר שטעהט
 ראדיקאלע, װי קאנסערװאטיװע בײטער,

דעם. אין םאראינטערעסירט זײ] זאצען
קאק־ בוירק געזאנט האט ריכטיג זעהר

 דאס ארעסטידטע, די םאר לאיער דער רעץ,
 ניט װעאען ארעסטירטע די װי אנג5 אזוי

 זײז איצע װעיצען טרייעל, נײעם א ?ריגען
 בא־ איז פארברעבען א דאס איבערצײגט,

 עאעמענטאר־ די געגען געװארען גאנגען
גערעכטיגהײט. םון פרינציםען סטע

 ארויסגע־ זײנען װערטער דיעזע װען
זעהן, געקענט איהר האט געװארען, זאגט

 זאל, גרויםען דעם אין םארזאםעאט זײנען
 דיע־ םון םאראנםװארטציכקײט די פיהאען

 און ניט טארען זײ אז און מאמענט, זען
 םאר־ דיעזען םאר שוױיגען ניט װעאען

כרעכען.
 שטעיצען מענשען סך א אז װײם, איך

 אן בלויז איז גאנצע דאס אז םאר, זיך
 צו ליעבע םערזענאיכער פון אױםדרוס

 װערען װעאכע מענער, אדער מאן דעם
 םון מארטירער די אאס באטראכט יעצט

 װאם די &ארשװערונג. שרעקציכער א
 נאך דענקען אדער געדענקט, אזוי האבען
 אםת דער טעות. א האבען ׳אזוי איצט
 פרא־ םון אויסדרוק אן איז דאס אז איז,

 געזעאשאםט, יעצטיגער דער געגען טעסט
 פאר־ אזעאכע אז מעגאיה מאכט װעאכע

װערען. באגאנגען זאאען ברעכענס
 װירלר איך האב מאםענט דיעזען אין

 דעלעגאטען, מאסע די דאס געזעהן, איך
 מיטגאידער מיאיאנען פארטרעטען װעאכע

 ארבײטעױ־באװע־ אמעריקאנער דער פון
 קאנסערװא־ אזוי כיט װײט זײנען גונג,
 רײ־ פאר. זיך זײ שטעאןע מיר װי ׳טיװ

 איך װיא ?אנסערװאטיזם, װעגען דענדיג
 מיר דאם שײנט, מיר דאס זאגען, אײך

 איבער־ שטארק זעהר איבערהויםט ,האבעז
 דער םון סאנסערװאטיזם דעם טריבעז

 מיר באװעגונג. ארבײטער אמעריקאנער
 באװאוסטזיניג־ איהר געמאסטען האבען

 גע־ זײנען װעאכע באשאיסע, די נאך ?ייט
 אינ־ העכםטער דער פיז געװארען פאסט

 ארבײטער־ אמעריהאנער דער פון סטאנץ
 אונ־ איז אויס, װײזט מיר װי באװעגוננ.

 ריכטיגע. די ניט װײט אויפפאסונג זער
 װעאכער פאא, א עראינערען זיך קען איך

 קאגװענ־ אעצטער דער בײ פאסירט האט
 אװ פעדערײשאן אמעריהען דער פון שאן

 דאמאאם איז עס פאוא. סט. אין אײבאר
 פון רעפארט דער געװארעז פארגעאעזען

 אוי־ דער םון קאונםיא עקזעהוטיװ דעם
 ײעז איז קערפערשאםט בענדערמאנטער

 אײראפע־ דער גערעדט*ועגען האבען זײ
 זײערע און ארבײטער־באװעגונג אישער
 , פאאי־ אנגערוםען זײ זײ האבען פיהרער

 םון םרעזידענט דער װען און םישענס.
 בענדזשאמין איגטערנעשאנאא, אונזער

 מען דאס געםאדערט, האט שאעזינגער,
 גע־ איז אױסשטרײכען, זאץ דיעזען זאא

 געװיסער א און טומעל גאנצער א ײארען
 א. אװ ם. א. דער םון װײס־פרעזידענט

 דעם געםרעגט חאט דאםי, נאמען מיט׳ן
 אויס״ םראגע דיעזע םען הען צו טשערמאן
 דער- און פאטריאטיש נים אאם טײטשען

 זיצען ניט װיא ער ־דאס ערקאעהרט, בײ
 קא־ אײז איז ׳ז1שאעזיננ* םיט צוזאמעז

 שאעזימער איהם האט נאטיראיך, םיטע.
 שוין האט ער אז חאק, א ̂װעקגעגעבען

 אנגעםאנגען. האט ער װאם געהאט, חרטה
 םאר־ דער איז ער װאם פאחט, דער אבער

 איז ױניאז, גרויסער א זעהר פון שטעהער
 זיך םיהאען צו ניט אורזאכע גענוג געײען

גוט. באזונדערס

 דער בײ געזעסען אבער בין איך װעז
 רײדען געהערט איך האב םונײחאנווענשאז

 םון ױניאן, זעאבער דער םון םעמבערס
 אז םיהערער, דער איז דאםי װעאכער

 בא־ אין מײנונג זײן ענדערען ניט װעט
 זײנע זײנעז ארבײטער־םראגען, צו צוג
געצעהאטע. אידער אאס טעג

 אויב םרעגען, װעט מען װײס, איר
 קאאסעךבא־ אזוי איז פײא ענד רענק די

ײ װאס עס קומט װי װאוסט,  קאײבען ז
 פאראן זײנען דעם אוייח אויס? איהם

 אבער איז דא ענטפערס. פארשיעדענע
 װיא איך װאס דעם. םאר פאאץ דער ניט

 ארבײטער־ די דאס איז, ארויסברענגען
 ריקשטענ־ װײט אזוי ניט איז באװעגונג

 װעא איך פאר. זיך שטעאען מיר װי דיג
 זײענדיג אז זײן, מודה אײך פאר דא זיך
 געםרײעט איך האב סאנװענשאן, דער בײ
 דע־ דיעזער אויף קוקען צו צײט גאנצע די

 ברי־ װעאכע אירגענד דורך ניט אעגאציאן
 געזוכט צײט גאנצע די האב איך לען.
 שטרענג נאר װערען, צו הינגעריםען ניט

 װעא־ מאטיװען, יענע געםינען צו געזוכט
 באנײס־ אזא מענאיך געמאכט האבען כע

 זיך האב איך מעהר װאס און מערונג.
 איך האב מעהר אלץ ׳זײ אין אײנגעקוקט

 צײט, נײער דער םון גײסט דעם געזעהן
 מאכט, גאנצער זײן מיט דיקטירט װעלכער

 געטאן, אײד וױררדלץ־ מיר האט עס און
 גע־ ניט זיך האט קאנװענשאן די װארום
םראגען. אנדערע מיט אויך אפגעבען קענט

 אז זאגען, צו נאטיראיך,' ניט, םײן איך־
 קײן געװארען אויפגעהויבען ניט זײנען עס

 םארקעהרט. םונהט םראנעץ. אנרערע
 די געבען געהענט טגי זײ האט מעז אר3

 גע־ זײ װאלט מען וועאכע צײט, ריכטיגע
 געםעהילט אויך האט עס געבעז. דארםט

 סײ ערקילעהרען צו פערזאנען נויטיגע די
 נויט־ פראקטישע די סײ טעארעטישע, די

 םון דורכפיהרונג דער םאר װענדיגחײט
 דאך און פראגען. אויםגעהויבענע אאע די

 געװארען דיססוטירט םראגען אילע זײנען
 םון אוםן אינטע^יגענטען חעכסט א אויף

 שעה־ א שויז ארבײטען דועאכע מענשעז,
 פאבריקען מיאיצס, אין יאהר עטאיכע נע
םינען. און

 קיײ םאקט. אינטערעסאנטער אן נאך
 לנזשל, ׳װי געזידעאט, ניט זיך האט נער
 בײ גאס. אידישער דעד אויף אונז, בײ

ארבײטער דער טאר גאט, דאנה א אונז,
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 װײא סראנען, •#וליט^נ און סאציאצע

ערקאערט ער ווערט עפעם, זאגט ער אויב
 דאן און באינטעאיגענציע* מורד א ם5א

טאקע, און העאםען. גאט אײן איהם זאא
 דארף ער ? װיסען צו עפעס ער קומט װי

 זעאבסט־ פאטענטירטע, די ביו װארטען
 זײערס זאגען אינטעיציגענטעז געקרוינטע

 נאכזאגען... משה, ׳ער דאח* דאן און
דיגט, אכער  זיך האב איך װאס ענטש̂ו

 5װײי זײט, א אן אוועקגערוקט אביסעל
 האט עס אז אויםגעדאכט, זיר האט מיר

ענין. דעם מיט טא; צו
 איז געזאגט, שויז האב איך װי איז

 האט מען װארום שאד א געװען בלויז עס
 אנ־ איבער דיסקוטירען מעהר געקענט ניט

 גע־ װירקאיך װאלט װאס םר־אגען, דערע
 גרוײ א פון און גענוס גײסטיגער א ײעז
װערט. היסטארישעז סעז

̂ס,  גאר איז מײנונג םײן נאך אאענפאי
 נאך איז זיה באלואאגעז צו װאס ניטא

 פעסימיס־ זײן צו װאס דא איז װעניגער
 ארבײסער־לואאס רעם צו באצוג אין טיש
אמעריהא. פון

 עס זאך. א נאך איז אינטערעסאנם
 די בײ שטימונג שטארקע א געװען איז

 קאנװענשאנס אזעאכע אז דעאעגאטעז,
 ׳צײט צו צײט םון װערען גערופען זאאען

 באטראכ־ קענען אויך זאאען און״װעאכע
 סאציאא־פא־ א םון םראגען אנדערע טען

 אײך װיא איך און כאראקטער. איטישען
 אין געװען ניט גאר װאאט דאס אז זאגען,

 װײא א״ ם.*אװ א. רער מיט וױדערשפרוך
 אר־ שטרענג־עקאנאםישע א דאך איז זי

 םך א גע׳טענה׳ט האבען אזוי גאניזאצין.
 עקסטרימיסטען. ?ײן ניט און דעאעגאטען

 פאר־ רי וױיא װארט, דיעזען דערמאן אין
 דעם מאכען געװאאט פרעסע-<.אט תויםטע

 שרעק־ געװען זײנען דארטען אז אײנדרוק,
 איז דאס אבער רעװאאוציאנערעז. איכע
ײ װעאכע דעאעגאטען, רי אמת. ניט  זי
 זײערע וױ ראדיסאאער אביסעא געוחנן־ נעז

 קאאר האבעץ ?אנוחננשאז, דער בײ חברים
 איז עס װאם ערהאעהרט, דײטאיך און

 א זײז באמת זאא אמעריקא אז נױטיג,
 א םאר ניט און סאאח דעם םאר אאנד

םאאק. םון טײא סאײנעם
 איך אז זאגען, איך װיא שאום צום

 די וױיט זעהר ניט איז עס דאס דעניז,
 ארבײטער־ אמעריקאנער דער \וען צײט,
 רייהען די אין שטעאען זיך 'װעט לואאס

 אר־ רעוואאוציאנערעז אאװעאטאיכען םון
 איהם מיט צוזאמעז און בײטעײקאאס

 דער פון באםרײאונג דער פאר לועמפםען
 דא. איז מאטעריאא דער מענשהײט.

 אאץ װײטער װאס נאר איהם דארןי םען
ענטװילואען. מעהר

פרױען-װעלט די
בעדריק. ראזע פון

אריםטאקראם־ םיליאנערסקע אונזערע
״רעװאלוציע״. א מאכען קעם

 מיס הערימאן, מים בעאמאנט, מיסעם
 אנ־ צעהנדאיג פאר א און רוט מים פריק,
 אריםטאקראטהעם מיאיאנערסקע דערע

 פאלנע א געטאכט װאך אעצטע האבען
 א איעג׳/ ״דזשוניער דעם אין רעװאאוציע

 יחסנ׳ישע יארקער נױ די םון קאוב מין
דאמען.
̂זיגער דער פון ?רבנות די  ״רע־ ד

 פראפעסאר״יטשאראז זײנען װאאוציע״
 ראבינסאן הארװי דזשײמס דר. ביערד,

 רעװאאוציע די װעבאען. טהארסטאן און
 דא־ מיסעס געגען געװארען געמאכט איז

 םון פרעזידענטין סטרעיט, װהיטני ראטהי
 ביאדונגס־ארגאניזאציע מיאיאנערסקע א

 סאשעא פאר סקוא ״נױ נאמען דעם מיט
 סאציאאער פאר שואע (נײע ריםוירטש
 דער אט םון פרעזידענטין די פארשונג).

 אויך איז װעאכע סטרעיט, מיסעם שואע,
 איז איעל/ ״דזשוניער םונ׳ם מיטגאיעד א

 מיאיאנערקע, םיעאפאכע א אאײן אפיאו
 זי װי יאהר עטאימג שוין איז עם נאר
 גאיײ פונ׳ם ״ארונטער אצאן, רחםנא איז,
 חבר׳עץ אנגעהויבען זיך האש און װעג״ כען
 םענשעה ראדיקאיצע און פראגרעסיװע םיט
 װארט םרײען םונ׳ם פאדטײדיגער מיט און
געדאנה. םרײען און

 הוהט געזעאשאפט״ ״הויכע היגע די
 כייסעס אויף פארדאכט מיט לאנג שוין

 ״אונגעװינשטער״ איהר אויף און סטרעיט
 ערי איהר טעטיגקײט. געזעיצשאםטיציכער

 ארויסגערופען האט װאם *חטא׳/ שםער
 די אין אוגצוםרידענהײט ביס̂ע היבש א

 װאם דאס, געװען איז סםערען״ ״הויכע
 הויפט־ און גרינדער דער געווען איז זי

 װעכעננד •ראגרעסיװען דעם םון שטיצער
װעל־ רעפוביציס/ ״נױ זשורנאא ליכען

 ארויסצוזאגען אפטמאל זיך םאמינט כער
 מאכטהאבער און מאגנאטען אנגזערע
 םיהילען זײ מאכען װאם אמת׳ען, אזעלכע

 דאם נאך איז טאמער אוגהײמליך. זעהר
 די סטרעיט מיסעס *איז׳געװען װעניג

 טעטיג באזונדערס געװארען צײט ילעצטע
 בייצדונגס און ארגאניזאציאנס דער אין

 די שויצע, דערמאנטער דער םון ארבײט
 פון ריסוירטש." סאשעל פאר סקול ״ני

 אינטעלעקטױ םאר מאדע־ארגאניזאציע א
 אריסטאקיא־ פאר צײט־יםארטרײב עאען

̂ע דאזיגע די װי דאמען, טישע  איז שוי
 גע־ בא^ראכט מיליאנערקעם אוגזערע פון

 גענױ סטרעיט מיסעם זיך אטזד װארען,
 און אמת׳ען אן דערפון מאכען גאר מען

 םארשונגס־צענ־ און בילדונגס ערנסטען
 דער םון דאמען אינגערע די םאר טער

 זיך האט זי געזעיצשאפט. ״העכערער״
 מיט־ איהר מיט באנוצט זאגאר דערצו

יציעג״ ״דזשוניער אינ׳ם גאיעדערשאפט
 אײנלאדען פאמםלעטען דורך פאעגט און י

 םארשיע־ צו ציעג םונ׳ם מיטגיציעדער די
 דורך זײנען װאס לעסציעם, ערנסטע דענע
 געװא־ געגעבעז אםט םארמיטאוננ איהר

 םאר־ סאציאאער םאר שולע איהר אין רען
 אונזערע נאך האבען דאס אויך שונג.

 ניט סע װי םיאיאנערקעס סטאטעטשנע
 געשװיגען. און ארונטערגעשאנגען איז
 און סטרעיט םיסעס מישב אבער ^יך איז

 אין אעסציעס האאטען צו אײז אאדעט
 ״טרים׳ניאסעס׳/ דרײ שול^אזעאכע איהר

 רא־ דזשײםס דר. ביערד, פראם^סאר װי
 דער װעבלען: טהארםטאן ארן בינסאן

רא״ אויםגעשפראכענער —־ ערשטער
 סאציאלים־ דער אין ̂עהרער און דיהאל
 אן — צװײטער דער ;רענד־סקויצ מישער

 םון באקעמפפער און ארבײטער־םרײנד
 ארבײםעדפידד געגען םארפאאגוננען די

סיטרע־ א —־ דריטער דער ווון רער;

דײע ״דהי זשורנא^ נרעשיווען
 ״ סײן ניט הגם וועלכעה זשודנאצ,

 וז א אן דאך ער םיד»רט איסטישער,
 T ̂ םאך אגיםאציע ענעמישע און טיגע

 נעזעל• דער אין רעםארמעז ראדיקא^ע סע
ארדנוננ. שאםטאיכער

 נע״ םין אזא אז זיה פארשטעהט נו,
 וױ סטרעיס, מיסעס םון האנדאונג װאגטע

 ״גע־ דרײ אזעלכע םון אוי׳סװאחל איהר
 לןנק- האלטען צו םערזאנען״ פעחרליכע

 דאטען, אריסטאקראטישע די םאר ציעס
 םו- ״בכבוד׳יגערע״ אונזערע שוין האבען

 זײ פארשװײגען. געקענט ניס איאנערקעס
 א<נדען רי אנגעגורט באאד זיך האבען

 םײ םון םיהרערשאםט ךער אונטער און
 ארױס זײ זײנעז םראט ט. דזשאהן סעס
 מיסעס געגען רעװאלוציע אפענער «ז איז

 חך. ״טעריבעא איהר געגען און סטרעיט
 טוט ״איעג ״דזשוניער א.ינ׳ם דיקאריזם.״

ס/ אויף און טיש ״אויף איצט עס זיך ענ  ב
 דאזיגע די װאם מיט װײסט נאט אײן און

ענדיגען... זיך װעט ״רעװאלוציע״

 איכעדן קאטפראםיס־רעזאלוציע »
 םאפרעדזש־אמעגד- דורכגעפמלענעם

םענ«ט. אין געפלאנט מענט
 ווא• אין רעגירתגס־קרײזען די אין

 כאוחד ענערגישז! אן אן געהט שעגטאן
 ינאד םענאט, אין ארײנצוברענגען גונג

 איצטיגער זײן זיך ענדיגט עס אײדער
 דעם װעגען רעזאלוציע נײע א טערמין,

 צר• איז װעלכער סאפרעדזש־אמענדמענט,
pn זעלמן דעם אין װאכען פאר א מיט 

 אײן בלויז מיט דורכגעפאלען םענאט
 רעזאליצ^ נײע די דאגענען. שםימע

 ?אםפראסיס־רעזאלוצחג מין א זײן װעט
 סע#ך םון ורערען ארײנגעבראכט װעט זי

 דער םון טשערמאן דעם דזשאונס, טאר
 קאטיםע/ סאםרעדזש װאומען ״סענאט

 נײער דמר אץ קאספדאסיס דער
 שלאנט זי װאס דעם, אין באשטעהט לוציע
 רעכם, זעלבע די םךויען די געבען צו םאר

 באזוד די איז מענער די האבען עס װי
 די אז״אין הײסט, דאס שטאאטען. רערע
 דער שטאאטען(אין דעמאהראםישע סעהר
 םעי• אלע װאו למשא), נארד, ארער װעםט

 אחור ראסע םון אונסערשיעד אהן ׳נער
 אױן• זאלען רעכט, גלײכע האבען קאליר,

 טיט נלײר רעכט אלע קרי;עז םרויען די
 וואו אבער, שטאאטעז, אין םענער. די

 רעבם, זעלבע די האבען טענער אלע :יט
 שטאאטען אײניגע איז שטײגער, א װי,
 אנ- אדער נעגער די װאו סאוט, דער אין

 רעכט זעלבע די ניט האבען ראסען דערע
 אזעל• אי; — אמעריקאנער, װײסע די װי
 םרויעז־חנכט די אויך זאלען שטאאטען כע
 ראסען• זעלבע די אונטערװארםען זײן

נאנרענצונגען.
 װעלכע רעזאאוציע, דורכגעםאלענע די

 *אנ־ ב. סוזאן פון פארםאסט געװען איז
 הויפנד און גרינדער די םון אײנע טהאני,
 סאםרעדזש אפיעריקאנער יעה םיז פיהרער

 אויס• קײנע געמאכט ניט האם באװעגוננ,
 םאלשמעג- געפאדערט האט נאר נאהמען,

 םרויען אלע םאר גלײכבארעכטיגוננ דיגע
 אונטערשיעד אהן לאנד גאנצען איבער׳ן

 דעםאקרא״ די קאליר. אדער ראםע םון
 האבען סאוט דער םרץ סענאטארען טישע

 רעזאלוציע דער געגען געשטימט דעריבער
 אין דורכםאל איהר געבראכט דערמיט און

 פון שטיצע די געװינען צו כדי סענאט.
 סאפרעדזש״ דעם פאר םענאסארען די אט

 דזשאונם םענאטאר עס האט אמענדמענט
 קאמםראמיס־ זײן אויסגעארבײט איצט

 גיכען אין גאר װעט װעלכע רעזאלוציע,
 ״און סענאט פאי׳ן םארגעבראכט.װערען

װערען. אנגענומען אויך ׳אויס זעהט עס װי
ס/גנא־ פון אבער צװעק אםת׳ער דער

 זי^ מיט באפיהונג דזשאונס׳ע^ טאר
 דעם ראטעװען צו איז רעזאלוציע נײער

 דעטאסראטישעך דער פון םרעסטיזש
 סוד קײז קיינעם פאר איז עם פארטײ.

 פארטײ־פיוד דעםאקראטישע די און ניט,
 סומענחנ די אין אז יצו אלײז גיבעז רער

 זײער װאלט 1920 פון װאהלען אלגעמײנע
 איחר םאר באצאהלט טײער צו פארטײ

 אמענת סאפרעדזש דעם דורכװארפען
 מאכט פאלימישע די אז משמעות, מענט.

 שוין, איז לאנד אין דא םרויען די םון
 םאליטישצ אלטע די אז גרױס, אזוי איצט

 ערנסט גאנץ איהר םיט זיך מזען םוהסעץ
fell} .י ____. רעכענען...

TEKfej *. i

 ק&ריערע אמםערעםמגםע »ן
פדױ. אינטערעםאנטער

 מערי דאחטאר םון טויט דעם מיט
 געשטארבען איז וועלכע הער,

 היל, באנקער אין םרײטאג גען
 םון עלטער אין יארק. נױ וויגא,

 די פון אײנע געענדיגט איז
םון קאריערעז סאנטסטע

m .,— . ‘י
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i בא־• נעוחמ איז
ענג־ אין און אםעריקא גאגץ אין
אויסערגצוועהג־ פון פרױ א אאט
םעהיגקײטען. זזןאטענע און םוט
 איהר צו בײגעטראגען האט םי*א

 האט זי װאס דאס, אויך יומסקײט
םע־ געטראגען אעבען גאגצען איהר

 נאכגעמאכטע, ?יין גיט קאײדער.
הױזען, װ.י קאײדער, עכגדפענערשע

 ?אפע־ א ואק, אײנפאבען אן מויאעם, ן
 נאכ׳ן שץי. באקװעמע גראםע, און#1

 צו עראויבט גיט דא םרױען איז
 אבער ?איידער, םענערשע קײן *גען1ם

גע־ געסאכט איז װאקער מערי דר.
 ספע־ א דורך און אױסגאהם, אן מארען

 איו יןאנגרעס דעם פון עראױבגיס איאאעו־;
 צו רעכט דאס געװארען געגעבען *יוזר

קאײדער. אזעאכע םיאגען
תאנ־ דער װאס אאײן, םאהט דער שויןי

 שםאאטען פאראײניגםע די פון נחנם
עראויב־ םפעציעאע א געגעבען איהר חאט

 געזעץ םונ׳ם איז װאס זאך, א אויף נ»ם 4
 דאזיגע די אז באוױיז, א איז פארבאטעז,

 אוים־ עפעס מיט געםוזט זיך האט םרוי
 םאר- צו פאכען באריהפם און *ייכענען

 םונ׳ם אױפםערקזאמיױים אזא דיעגען
 סערי דאקטאר קאנגרעס. אםעריקאנער

 סים אױסגעצײכענם זיך האט וואקער
 הױפטזעכאיך, אבער, ׳זאך װייאײן -נמנחר

 ענםשאא־ און םום זעלטענעם איהר םים
 האם װעאכער כאראקםער, םון כמגהײט

 ארט איהר אין אפילו אױסגעדריקם ויך
 גע־ אאם ניט נאך איז זי זיך מאיידען

בא־ האם זי ווען יאהר 23 פואע קײן וחמ
 האט און דאקטאר־דיפאאם, איהר ׳אוסען י

 פראקטיציחנז אנגעהױבען באאד־ סאקע
 אויך זי האט צײט יענער ארום מנדיצין.

קאייד־ װייבערשע איהרע ואחנקנעװארםען
 א װי קאײדעז אנגעהױבען זיך און ר0< ן

דא 1861 יאהר אין האם עס וחוז טאן.
 האס עער־קריעג

 — אאם ייאהר 29 דצםאאם — וואהער %ד.
 ױניאך דער אין כירורג אאס מאצמטירם

 יןאײ־ זעאמג די אנםוענדיג און, ארסאי
 האם אפיצערען, ברידער איחחנ ווי יאר

n דער םים ארבײם זעאכע די נעםאן 
 כמנעד די װי אתצריפראקענדדים

 דער־ האם און ארסעי, דער אין נדדודנען
 בראנ־ א חןגירונג דער םון באקופען .פאר

 בידגערײןריעג דעם נאד ממדאא. ?אנעם
̂ס  צו אנגעהױבע; וואקער םערי דר. ח

 דער אין אנסייא םיכםיגעז א טסזנמז
̂אופגםאיכער  אםט האט זי טעםיגקײט. .

 פ#ײ איז אעקציעס מים •דױסנעטראםען
 סאציאאע םארשיעדענע איבער םראנען
 םרויעךעמאנ־ איבער דערהויפם םדאגאן,

 זי האבען אעקציעש איהרע !יאאזױאן.
 אםעריקא אין געםאכט באריהםט ב»לד

pH mL ,אאזך םרן ז/װערם און ענגאאנד 
פיא־ די פון אײנער אאס באטראכם סנן

 סאםרעדזמ־באװעגונג. דער םון מדען /
 איהי איז סאםרעדזש־פיאגע דער אין ^אױך

 אגי״ איהרע און אײגענארםמ געווען בלץ י
 זי אריגיגעא: — מעטאדען ^סאציאנס

 פענער די םיט ארגומענכדרט ניט .ה$ם
 ױשר, ר ע י י ז צו אפעלירם ניט און י'

;םרויען די צו געװענדעט זיך תסיד נאר
̂ט ױ  פרו־ען די אז גע׳טעגה׳ט, אאעסאא ה

 די סיט רעכט גאייכע באקומעז \זעלע\
 1 םדױעז, די זי/ ווען דעפאאם, נאר םענער
 סים פאכעז נאדייש זיך אויםהערען חעאען

 נעהפעז אנדוימח אןץ פוסץ, אה סאדע ^
 םרוםע כיט ״נים סםער.7עו־ דך ;

 זי םאעגם —■ פאריאנגען יאיז תאונשעז
אױטפיהדעז, עפעס פען קען — שדײעז

 ער״עם !׳׳טאמ און האנדלונ; סים נ*ר
 איה־ פון אײנער אין זי האם אנזםעאסען

jn ̂דעס כאראקטעריסםייטע  אויסגערױ י
זא־ זײ אז סאםראדדשעטקעס, די צו סאן
 באשעפטיגעץ צו זיך אויפהערען ׳טױן ^נן

 צד נעחטעז זיך נאר פראזען, הױאע סימ |
1§ 90? ®pr^Dr^n .ארבײט >

 נים קײנםאא האט װאקזןד מעדי דר.
 אונפאר־ אתזזןרע פח פיעאע מןדדידאס.

 tyr א-ן אפישר וועאעל פײדאעד הייראםע
זץ*״. פאר םדײסס שטיקעא א נעפי־נען

ער די פאר ער סקול פ
n אן yבאא און קאגצערם ?אאסע זטע 

 בראנקס די א*ן װערען מןגעבען וזאם
 פארט״פ, טען8 דעם אווענד, שב\ך גאקסטען

 סקרחגר םעקיגאי אין אײענד, אין אוהר 8
 ׳סט. טע163 און סקװער םעהינאי מאסינא,

m\ נעה־ אנםײא װעאען קרעםטע נוטע 
 באוואוס״ דער ביײפפיעא צום ;*װי

 בא• דער ;ראדז מאקם וױיאאיניםם מער
אן ם  קאא־ זינגען װעט פארבער פאוא רי
 םקוהא דער פון קינדער די ;אתדער סימע
כמנץ. קאאסישע דורכםיהרען וועאען

 ביז באא א זיין וועס קאגצזןרם נאכ׳ן
. פארטא^ אוהד 4

ס.25 העכדםשעקס ס.25 םיקעםס

(פארטזעצונג)

 װאאד אין געגאנגען װיחנר םיר זײנען נאכדעם טאג פאר א
 הוײ איז געווען איז דאס ביאען. נעטםען זיך האט םאצא און
 וואחי א און ביאען גענומען האם פאצא וואאד. בוקאװען כע

ו געטאז י  םון באװיזען זיך האם איזעדאם העוײ װאאד. איז ז
בוינ^ א אוגטער
 אויסנערוםען ער האט — הונד, אײמר צוריק רופט —

הענט. די םיט פנים זײן םארדעקט און
איגגע״ אױף געקױןט און וועג אויפ׳ן געישטאנען איז ער

בארג.
ברײ־ די ;קאאיר באײך־ערדיגען א פון געװען איז פנים זײן

 דונ־ א מיט געגאאנצט האבען אויגען זײנע אונטער רינגען טע
קאאיר. קעאען

 א םון געדכט א צו עהנאיך געװען איז געזיכט דאר זיין
 מגצי־ האבען איפעז זײנע שטארבען. בײם האאט װאס פרױ,

 זײנע אח הארץ צום האנד אינקע זײן צוגעאײגם האט ער טערט,
גאאפען. נערװעז גענומען האבען םינגער

 זיך דורכצורײיען אום םענ אײנמע שוין אײך זוך אץ• —
 נע־ באויז אײך האב איך — געזאגט, ער האט — אײך, סיט

 אינגע־ פרײא״ץ זכרון, קורצעז א האט איהר אז זאגען, װאאט
!בארג

 םדיט גיכע פיט און הוט צום האנד זיין צוגעאײגם האם ער
וואאד. אין אוועק
o את איגנעגאיע וצ ^ז^ט; ךאי האב — תוס —_____ u st

אקסעא. איהד אויןי האנד םיין ארױםגעאימם
 נים צײם אאננע א האם זי באײך. געװעז איז אינגעבארג

:געזיעז םודה זיך זי האט דערנאך גערעדט.
איעב. םארם איהם האכ איך —
הארצען; מײז V* אריינגעשםאכען זיך האם מעסעך א

פאײצע. איהר םון הא:ד םײן ארונםערגעגיםעז שםיא האכ איך

 קאײן א האנד. דײן ארונםער ניט נעם !נײן נײן, —
 הארץ דאס rum םוט פױר ;איעב דאך אידזם איך האב ביסעאע

 םױ• איעב, מעהר מאא םויזעכדער איך האב דיך נאר איהם, םאר
מיר. צו גוט די אקסעא, םיך, קוש !םעהר מאא זענדער

גע־ איז געענטפעדם איך האב — איעב דיך האב איך —
גום. וױדער אאץ שױן איז איצט — ד. רןושט

 כדך דארפסט דו איןסעא. דערשראסעז, דך האב איך —
 אט דאס — װארם. מײן געגעבען איהם האב איך אױסהערען.

 אויפ׳ן געזאגט דיר האב איך װי נאנדעם, טאנ פאד א מים געװען
 גאר־ אין םיר צו געקוכמז איז ער איעב. דיך האב איך אז בארג,
 — מנזאכם. ער האט — זעאםען, אזױ אײך זעהט מעז — טען.
 די — פארטנעזעצט. עד האט — יא — אפט. שפאציר איך

ױ אנציהענד םעהר איז תעניגין א םין קרויז  א םח רוהם דער ו
 נאר געוחון. ער איז פרעך את נאריש אזױ םידעא־שפיאער.

 דערםאר היאםאאז, און או׳םגאיקאיך געװען טעג יענע אין בין איך
 םא־• זיך האב איד איהם״ אויױ כעס אין געווארעז פיט איך ביז

 אויס־ איך האב — !איהר רעדם װאס ׳נו — נאנדערגעאאכט.
ה צואצכט און געשריען  זײם איהר נאריש װי איזע^ום, אך, זי

 םײז געגעבען איהם איך האב אודענד דעם אין — !צייטענוױיז
 ער מתשנות. םון באױז געגעבען עס איהם האנ איך װארט.

 האב איך און פאיטחג מײן אויןי האנד זײן ארױםגעאײגם האט
 א איך האכ — זעהז, עד זאא — דיד. וועגען געטאן קאער א

 םים שמאציחזן אווע<ן בין איך !זעהן ער זאא — געםאן קאער
 א און דיר פים זיך טרעםעץ צו אום באױז וואאד אין איזעדאם

 4ײ3 םארשסעהן, נים דאם ד*ך וועסט דו דיר. טאן צו שטאך
 צזבראםןן, און אוםנאיקאיך געדיעז בין איך םארשםעהן. נים
t האם אאץ און t 4 םײן אין געדדעהטP״• m װיםיעא םיט 

ך גאײך װאאט איד דיר, נאך געגאנגען דאס וואאט איך פדײד  נ
 איך האב ־־» דעדזעהן, ר?ך האב איך װען נאר דיר, צו גאנגען

פאצא... םיט רעדען צו אמעהױבען

 זינגט אינגעבאמ זת. חנר אױח פעלר, אױפ׳ן זיצען מיר
באוםען. םעאד םון ?ראנץ א ביגדם און שטיא דער אין אונטער
 דעם בינדם אינגעבאת װי קוק איז אינ גראז, אויפ׳ן איג
 אזא געזזערם גים ^ץ־ האב אעםגז םיין אין תיינםאא קראנץ.
 פיצא אווי געזעוזן ניט איך האב אעבען םיין אין קײנמוא שמיםע,

ױ שעהנהײם,  װיהעס. גןואחננע אאנגע האם וי אינגעבאת. ו
i זיך, דאכמ עם c איהרע אוננמר באהאאםען איז זה קאײנע א 

בחד ה^ם ד שמדאלזק. ווארפט אוץ אויגעךדעקלעך

 זיי־ זײ הארעא. יעדער.אײנצינ אימרצעהאען הען מען יפען
y דאכם איז, אעעציימננם פענזעא א םים וױ נען i, דעם 

 א האס זי יאפאגעזער. א םח האנד א געפיהרם האם פענזעא
 נרויםע א ווך געםימן עם װעאמנן אץ ריינעם און הויכען
 אינמבארג ניכג וױיסם אאײז ד וחנאכע פון געדאגסען, צאהא

 ליע־ םוםעראימנר םים און זײכתן אאע אין הראנץ דעם דרזנהם
 נאהענםען אין זיעט פוינעא א ברוסכג צום אחזם זי דרמןם ב#

צו. זיך הערם און אכמם דעט אײן האאם אינגעבארג וחןאדעא.
 און prrw איהדע אױױ הויבם זי באיק. כױץ פיהאם זי

 רןראנץ, איהר םים פארנומען זי את וױדער כײד. צו שפייכעאם
 קינ״ פרײאיך א םאכט ס׳יר. אן פארכעסצן גאנצען אין האם זי

 אונ״ שםיא זינגמ און באוםען די צו שפײמןאם זי פײאכעא, דיש
סער.

זי פרעגט — דײר? געפעהאם — געזהדיכמ. האט זי

י¥• —
!איהם הים זעה נאר !איהם נעם אזױ אויב ׳גו — .

י פײנעא, את באוםעז פח פוטער די איז אינגעבארג  ז
 אאע פון נעמען די גראזען, אאע קען זי בױמער. די צערםעאם

 בערג, די פזן שפיצען די .אױן* קוהם זי קוםםען. אאע פײגעא,
 אײנמאא געזיכםער. וחואבע געזעהן דארמ וואאט זא וױ פונקט

קינדער. כדט וױ בארפען, כדם רעדענוײג געםראפען ד איך האב
װ*אד. איז נעװארען געבארען איז אינגעבאדג

 םאג יעדען מאתעז, איהר זעוז איך הײנם, איהד זעה איך
 צום זי זצה איך אז פיו/ זיך דאכם טאג יעדעז זי. איך זעה

 ניט אנקופען איהר בײ קאאפט הארץ פײז און פאא. ערשםצז
______________________פאא. ערשסע דאס וױ ווצגיגצר.

 דער אין שםוגחגן אאגגע צײם יענער א״ז איד ביז אפם
 נאאגץ זיאגעדנעם א מים גראז. אין הויז פאר׳ן געאעגען נאכם

 שווארמ היסקא. דעד איז וואאקענס םים םוא םאא, חןר שימעדם
 זשױמס םינקאענדע ייאאד, איבער׳ן חישאאז זיך םראמנז םײגעא

 נעבען געזעצט זיך ךײ האכען ?ױימענווײז פארבײ. שוחןמנן
 זײ. םת אדינצז די ארונםעדגעטמץ נים האב איך אח םיר

m האבען זײ !העדאיך און שםיא װי געווען, זײנען זיי קאיץ וױ 
 אזוי געוחוז,פרנקם זײנען און צװײםען דעם איינער בטrגעא

 בעאבאכט האב איך זשמן. גרויסער דער — א̂י וױ גאיקאיך
 םינסמערניש דער אין נעווארען םארשודאונדזןן זיינען זײ ביז זײ
 נאכם־שםעםעראינגעז און זשוקזןס שחןר א אהן קוםםען. די פון

ווענ. >דבער׳ן געסראגען זיך האבען
 ווענען אינכעבארג, וועגען געםראכט און נעאעגעז בין איך

 טאא דעם פח רוהיגקײם די גא̂מ גרענצאאזצן םייז אח זיר
הארץ. םײן דורכגעדרועען האם

 האב איר וועאכער םיז רוה׳ טיםע אזא געריעז איז דאס
x>om נימ אעמן םייז איז קײנםאא m געוחנז איז הארץ םײן 

 די אויםגעהױבען אוינאעשםאנען, בק איד 1אי איבערםיאם.
T האט עס וועאם. די געמןנשם את הענם t דורכגעםראנען 
 אויוי אתנםעתידערען פר^ן דער זאא יא, :הארץ םײן דורך
 גאית״ זיק זאא ;םרידען זימגר א — הערצער, םענשאיכע אאע
 אאנד, װײמסטען גאר אין.דער םענש אוםנאיקאיכסטער דעד איך
 וואדעפקײם עדד. שווארצעד חגד אין ווארעם קאענסםער דער
 טויס אײבטער א הונגעריגען, דעם בחיט פארפדארענעם, דעם
פאםראז!... חןם ים רוהיגען א מידען, דעם

 און נאכט דער אין שפעט ביז גראז אין געאעגעז בץ
שרחנבעז. וואאם ײי געפיהאט״

 נעמראכט איך האב וועג, איהר ערד די פארעגדינמ רוהיג
פאחזנדיגם רודדג — :געםודםעאט אין *יימז די געעפענט און
וועג. איהר ערד די *

 א־ן נעװען נים חזן איז װאם י*.״ *ייט... דער את
? צײס יענער

vt4 זיר אײנענדינ ty,\ םינוםען, די נעצעהאט אין• האב
 איך האב אסאל נןר װידעראםאיצ. דערמה[ זי װעל איך װען

 חןם אודםעהגעפיהרם און םאנ םארגאנגענעם רעם דורכנעלעבם
 םים א׳ימן איהדע םון בארחזרוננ די נעםיהאס קוב T* הכל• םך

 pm דעם נעסיהאם נמדאנק איז הןובזון הענם םיינע ;םיינע
®r האם זכרון ם־ת אין אױפנעצעבם װיחןר הענע איהרע 
 האר, די םין צארםקיים ,די אסעט איהר םון ומחנםתײט .די

שםיימנא. איחר איז אױמן די םיז נאאנץ דער
 ײידעד ייד חאזם אין »ון אײנשאןומן איר םאענ דעתאך

n איננעבאת. םים באנענענם r ערוואכם איך האב שםונדע 
 ת־ תנאאנצם, ה«מז זײ — שגמרע̂ז די אויױ נעסוקם און

םארבאײכגג זנט־איד און נעםאאמערם אויכנמז,
 ארום איך װאנרעל מאנ בײ נעזאגס: תאס אינממי־נ

 אינ־ עאנ. כײ וױ — נאסם גיי חאזם אין און חאום, אק ווי
s נעבארנ ip מיאיר. איכטימן » איז אז למז *לד :מזאנם 

i איז קײנם*א n חױ־ ווי נרימד »ת באױעד םדוען גיג הים*צ 
 םו; שםראאע די םים ארזסנעזויםם j*v« 1 אמ אא׳ל װאאד.

5poPf ,# jp n a j r n  n n, ור דאנקבאר ליר בין איך» can 
»אעם• *M-l-M£LItH■

זועאם. דער פון זײ גון
 פון באעטאעך װי פונקם פאדב^פמאמעז, זײגען םענ די
 באפעיק־ קוים שעהן, שטיא, — טיד, איו שוױםעז װאס װיזען,

טעב. יענע געוועז זײנען אזוינע — ״נאר
 דעד רויגעא, גאאחגז א וױ־ נעוױנמ זיך האט מאנ דער

 געזוננען, האמןן פויגעא די ̂ודגעא, *ז וױ גערוישט ה^ט װאאד
ײ װי ־שנאבאעז. זײמעעמנצ האמן וואאטען ז

o אינגעבאדג אײן ip דער ווערמ באויעד אאץ :געװבעאם 
איפען. דימע — ז״סער אאץ און דױםעא

19. ײ
 א האבעז צו איז שעהן װי — I איעב דיך האב איך —

 דער־ צו איז שעהן וױ װ#רמ, דאס זאגען קעגען צו כעגאיכהײמ
̂ום העיען t tn ד rrr ־

̂וס איז קאײן זעהר ק^ין,  עס פוז יעדעד אבער ווארט, ד
 זײז עם םעג דערהעדעז. אסאא עם מדז יעדער איז זאטנן אםאא

 זײן דאם מענ געדאנקעז, באוטינסםע שווארצסמע, די םים ננב א
 איבער אעבען גאנצע דאס זקי גרזבצאם וואס נעאעהרםער, א

• קוםען. םוז צייט יעדענס — ביכער
 און פאדנעבאען זיך !צזזסמ שכא זײז אאץ, פאדגעסט ער

 אין מעגען װארט. קאײנע קאיינע, דאס אאף רעדעז איאעז די
 גרוי־ א זײן דאס פעג געדאנקען, אײביגע הױבע; זײן קאם זײן
 װעט צײט זײן ־־־ מוחות, םיעאע פארנעהםם װאס ׳פזמש סער

װארט. דאס זײז װעט זאגעז, װעט ער װאם *אץ, און קופען
̂ז עם  אין איז עס נעדאנק, כױפען מײט םוא איז אאט א

 הארץ, מענשאיכען גאנצען דעם פח באוט דאס פארבארגעז איהם
 רעדט נאכט און טאג ;טחיער נאנצער זײן פדי^ גאנצע זײן

 צײהן־ דורך און מורמעא זיםען איז רעדט עם װארט, דאם
 אאננ אזוי שטעגדיג, װערעז עס וועט גערעדמ און קריצעניש

געזאנג. אערכעז דער הערען זיך װעט הימעא אונטער׳ן װי
 מעגסם דו איעב, דיך האב איך !אינגעבארג געבענשט, זײ

גאויבען. עס
 א»ננ הימעא, אויפ׳ן איך pip אאנג ארום, זיך שאעם איך

ס ווײטקײט, תנר אױז• T* היס  איך ארום. אומ רינגעאם ו̂ו
 שפדיכעיג אח וועג 1אי שםיק א פאר שםעה איך שמײכעא.
 נים מעהר עקדסםירט עם ׳נײז םיד״ גיט איך ווער ?ײגמאא

 איז בריים און איכטיג :אויגעז די עפעז איר מידהײט. ?ײז
נשםה. םיח

 סיט נעדאנסען, כײט צײט גאנצע די פזא איז ?אפ םיק
 פאא־ פארצאנג א איק נשפה מײן איז רײך געדאנלמן. גרױםע
איהר. אין קערט

 ברױזען עם הארץ װעמעס אין פאעט, א פאר זיך םיהא איך
טרוימען. גתיםע

 זזויכע געםאז שפדיץ א האבצז פאר? םון װאנד חגד אויח
 װי נעאע, םיאאעטע, דויטע, װייסע, — באומעז, פון כײאאיעס

 אױף באופען: פיעאע װאקסעז גארטען מיק אין ציטראנעז;
ײ זיינען םײעראעך שװיגדעאדיגע  גע־ זײנען זײ געגאימן, ז

 — אויגען, אויח איפען, פורפור אויף פאעסצן, זונען אויז* גאיבעז
̂מנז. ־ױי זײבעז אױגעז אױף אויך יא,  האט םדיהאינג דער נןמא

 פון שוױמען זײ און בערג די אויף פײעו־עז דינע אנגעצונדען
״ צוױיסען. דעם איז טאנ אײז

םריה־ דער װאס פײערען, פאאמערדיגע די דורך גזודז
שמייכעא. r» איז אגנעצונדעז האט איגג

 װאונדערבארע נעבארען האפ מײן איז װערען צײטענוױיז
̂בער שםעהט באדע?ט שוים רויטען א מיט !געדאנ^  די א

 גאעטשער. לזיכטענדער א וױ ײאאלמז, נאבםאימר חןד מזת
 דעם ®ץ ױינקעא א אױף זיך אדױפכאפען געיזענט ניט איך וואאט

w הום? פדט׳ז טאז מאך א װאאימז  t h *דער אױן 
 אויוי זיך ארויפצוכאפעז געװען װאאט גוט :טראכט און אבנה
ערד. דער גרוס א שיאען דארטעז פיז *ר\ אבנה דער

 איז oeitfp הארץ דאס נעבט! און טענ װאונדערבאדע
ו צו אאך איך און ברוםט מײן י אאײן. ז

 םארװאם אײן גיט פאאט היעעם דערםון, ניט װייס קײנער
אאײן. זיך צו אאך איר

 גיכער װאס זאא צימער. מײן אין זיץ איך אװעגד.
 א צושפרײםעז געקענט וואאט איך ײעז M נאכם! די קדםען

 מיט סיר אין ברענט אאץ !ערד דער א^מןר אײאעך עויארץ
 װאס אויף ׳ניט וױיסט זיה פארשסעהם סײ:?ר, אוננעדואד,

װארמ. איו
נאכט. די ?וםט עס אדום. איז שטיא

 איך פאאם. זײן םאר זיך m און איכט א ?ז צינד «דך
װאדם. איך הארץ. מײן ?אאפט עס װי ׳הער

געהט? ווער װאאד? פינםטערעז אין םריס גישם 'קאינמז
גײט... זי̂ך אײא צואײדען, וועא איך מײעדע, װארנג איך

שװעא. יער אויף זיך באווײזט איכטיגעס עפעס גזןרויש* א
!־אמבעמנת

 די אויח ארונטער זיך אאז איך איהר. צו צו געה איך
 בא? א צדױיטען. דעם אײנצר קושען מיר אױך. — זי ״מי

T דרי?ט t הארץ. א צו ד*רץ א א צו . 
— m ,3שטי איך זאג — זיך

— o u — כױך שמיא. אזוי ®וגקט וויננעבאת ענםפמרט 
באי^ אײכטענדער איחד בעאוםרוזזמט

k׳t מגהם n ׳מיר בײ ביזט דו ־ל־ אתם. האנד דעד בדט
אינגעבארג #ךיר דאנק ־pH הויף. *ק מוין איז גאבם מיםצ ײיז

? אאיין םיד זײטע —

צחוובמז? זײנען בײדע מיר אז ניט, קײגער וױיםט —
ח! — ני
עס. װײסס דו איעב. הײס דיך האב איך אינגעבארג, —

יא. יא, — י
 אויף ח#נד טיח אעגט און ̂®p מיט׳ז שאקעאט אינגעבאת

הארץ. אחזר
 איכט. דאס פאדאעש און אדיוי דך הױב איך .

 נאכט יצבאודתקצא־ די פינסםער. גאנצען אין איז איצט
 ן,5שטעח א פארבײ שוױםט צם פענסטער. אין ארײן ?והט

ר  אוגזערע םון דעק דעם ביז ארײן דרינגט עד אוגז, באאױבט ן
אנינען.

איהרע םח גאאד םינקעאם עס גאאגצען, צײהן אינגעבארג׳ס
האר.

 םעאד דאט און װאאד דער פענסטער אין אריין אטמעז עם
אראמאם. זײער מיט אוגז פארגיסען און

 םון נאהענט שאאןי םון אויח װאכעז ?אאנגען אפגעריסענע י
 םענ־ אונטער׳ז בוים דעם םון שפיץ אויפ׳ז דא װײם. איז אתז

 זיםץ. א עמיץ גיט #?אוננ א עפעם גיט שטאא איג׳ם הא סטער,
 שטיא־ די נאכט. פון.דער ?אאנג שטיאער דער זיך הערט עס

 mu״p ׳אפ שטארבען קאאנגען ?אעגםטע די צו. זיך הערט ?ײה
שטיאהײכג די אנריהרען ערשטער דער ניט װיא

 װאס מודםעא, א אין זיך םארװאנדאען שטימצז אונזערע
םײך. א םון רוישען דאס װי העמר ניט איז

 איז זי איגנעבארג. זאגט — !ברענען באקען מײנע —
דעם. אויו* שטאאץ

מאקע. בתנצן בא?עז דײגע — אץ*. ענטפער — יא, —
ברוסט? רײ\ גאעטעז איך מעג —
!דיר צו באאאנגט זי —
!ברוסט דײן גאעט איך װעז מיר, איז גוט װי —
עס. טוסט דו ווען ׳איז עס נום װי —

t האבען אאנג o .אפמריםענע גערעדט jn ^ p| וואכעז
חערצער אתזעחן ניט. זיך באװעגעז מיר שאאח. פון אויף

4 m 5 sL______________׳— -------------------------------------
 ?ײנמאא — אינגעבארנ. מורמעאט — !איז עס גוט וױ —־ ־
נשמה. דער איעב אזוי און גוט אזױ געויעז נים נאך איז

 װאוגדערבאר װי — ״זי זאגט — נשסה׳/ דער ״אחגב —
װאר̂ב דאם ?אימט
וױיםען. דער פון זיך דערטראגט גוס־אימען פון ?אאגג א

 שמיא־ טיםער איז דעדפעא* א*ז אונטעז שאאגמ זיינער דעד
 צוטראגט זײגער דעם פון p^3 דער און טאא דער אינט ?ײט

ד  װעאדער. די אימגר וז^ם ז
אויף. ציטערט אינגעבארג

 אץ/ מורמעא — צײט. נאך האבען מיר —
̂ט איעעבארנ ?א®. מים׳ז שאקעי

:זאג איך ווען אענענדע, א אויף ?אפ מײז אין אעבם צס
צײט. נאך האבען סיר

צײט. נאך האבען מיר ׳צײט נאך האבען םיר
 צזוײ װעגען טראבט איך איגנעבארג, טײמע וױיסטג —

 טאבטצר די איז זי ים... אױם׳ז שוױםעז וואם סענשעז, יוננע
 געבראכם האם ער יװועאיר. ױנגער א איז ער און פירסס א םח

ײ איז קאסםבאר?ײטען פירסם פון מאכטער דער  זיך וזאבעז ז
 און צװײטען אין אײגער פאראיעבט זיך האבען בײדע באקענט.

ים. אימגר׳ן אנטאאפען זײנען
 װיגען עס וועאבען אין װינעא א וױ איז שיף אונזער —

פאראיעבמע. די מורמעאט — ?ינדער, צוױי זיך
ענטפערט: פרײנד איהר

 נאם׳ס — הימעא דער חתונה־בעט, אונזער איז ים דער —
חתונה. אונזעד פאר אנגעצונדען איכט, מויזענדער מיט הויז

 צום צו זיך דרי?ט און פירםטין ױנגע די זאגם — יא, —
ים. איבער׳ן האנד זײז אין אונז פײזרט גאט ־־־־ נעאיעבםען.

 צו ?ומט שםייערמײז חנר — אינגעבאת. איעבע #הער
זאגט: און

̂א. אתזער נים זעה איך םירםטין, —  שױן האבעז מיר צי
 שוין זײנען מיר װי וואכען ,_םיעאע1זיי דארם געדארפט אאנג

װעג. *ר\
!ציימ גאך האבעז כדר — כא־כא-בא, —

:זאגט איז צי הוסט שטײערמאן דער
 זײנצן שנײ װי ציעא. אזנזער ניט זעה איך פירסכדן, —

סיר. שויז שוױמען יאהר דרײםיג האר. םײנע װײס
 !צײט נאך האבען כױר כא־כא־כא, —

פארבײ נעהען יאהר םױזענד פאדבײ, נעהען יאהר הונדערם
 !צײט נאך האבען מיר — כא-כא-כא, —

שםײכעאט. א^מעבארג
J — אויםגעהערמ האט הארץ דאם אז ׳אזוי דערצעהאסט דו 
זי. זאגט — האאפען, צי מיר בײ
 גאעטען האר איהרע אז נידעריג, אזוי אײן זיך בױג *יך .

אוינעז. מײנע צו דערבײ םאך בא?עז« מײנע
— אינגעבארג םורמעאט — !צײט נאך האבען םיר —

שס< שמייכעאם אס
יא! —
 שטערען די װען פינסטער, דער אין זיצען צו איז גוט —
םענםמער. אוננמר׳ן שװימעז
ז «ז נום, אזױ —  אויס־ נים ווערטער פיט עס קען מ
דויחען.

•אלגם) (*®רפזעצונג

אויו שסונדען 44 פאדער דעדערס
f • מו

ערערם1עםבר¥י חענד ב*כעז די
 די npn י., .n נ. ל. א. 66 ל*י»ל יאן,
 באלצט^ס אלע צו אתיםנעשיקם וואך

נ י1 נ מ ז ו ו  אר־ 1יג«1שםונ 44 א פאר ^
i בײטם־װאך. n וואס יעוי,1ב f| if n 

Dip jr צו אדרעסירם זזאט יאז r r 
:פאאגט װי זיך אעזט זונדער

Jv. !הצרר ״נעעהרטער ״
 אויםף• אײער ציהעז צו אונז עראויבט

 םון 19 ®אראגראןי צו סערקזאמקײם
 m האבען מיר װעאבצז אגריםעגט, זער

 מ»<^5וחנ געשאאסעז, יאהר אעצטען אײד
נעגענזײםמ ״ס׳װערט :אויטעט
 שטיםען צדדים בײדע און שטאנען

 זיך םאר פארבאהאאט ידניאז די דאס
 ארגי ?ירצערע פאדעדען צו רעכם

 װעכענטאיכע די םאאס איז שטונדעז
 אנדערע אין בײטס״שטונדען

r ווערצן רעדזצירם װעאען טרײדם m• 
וואך.^ א שטונחןן 48 װי װענינער

h הסתם, מן דאך װײסם ״איהר r 
 ערשט איז װאם אגריסענט, דעם

 װי*ס| די םיט געװארעז געשריבעז
 חנר אין מוונופעמםשודעדס דרעס
 אינתסטדחג, דרעס און װײסט דיעס

 םאחוז איז ארבײט, איהר וועאכער
 ״או ;®מקט ®#אגעגדעד

 די פאר ארבײטען װעאבע מארס,
 im דארפען באאעבאטים, װײםט און
 די אויסהאאטעז איז שעפער יאז

 ארב^םס־םםענדארדס, און ציאנען
מז ^ דער בײ עטאבאירט די נ  אוגי ױ

 םי יוני^ז דער םון קאנטראקמ דעם
BB.,^ באאעבאם.״

מנ^ן דארום אײך אאזעז כדר״  װי
 צו פאשאאסען חאם 66 א1אאןו

 pm 1¥אדבײטס-מ שטונדיגע 44 י1 איחגן
 9*3 םרי*ד עסבראידעדי הענד .באנעז

מארטש, טען10 דעם װי שסעטער
f וחנרמ ענדערוע דיעזע װי *אזױ î׳K 

 םון דירעקציאן דער אונטער מאכט
i ארעזידענמ, איגטערנעשאגאא זער

___#אייך כייר םארזיכערעז שאעזינגער, ב.
 &ומד אאעם טאן וועט אינטערנעשאנאא די

t די אפצושאםען איכעם - J f ir  ,t o h ip j p̂ 
 אד9 ײניאז גימ םה באגענענם איהד כע

| איז ?אנטראקטארס בראידערי י  ד
שעפער. ^און־דרעס
אואא• נים ענטפער אז םאדערען ״מיר

̂.1919 מארמש, טעז3 דעם װי טעד
י.•־'9פףי פיז אינהאאט דער איז דאס

 זיעג. באוםאאזצן א עדווארטעז מיד
 דאך זיך װעאעז באאעבאטים זערע
 פארפיהרצן און מאכען נאריש ניט
p מיר אז װײסען, זיי ?ריעג. אונז r * f 
 זוידפר־ יעדער אז גאר געדעכם, נאר ניט

 י •׳41 דער נעגצן זײם זײער פון שטאנד
 אין ארבײםס־וואך שםונדיגער

 און אחינע אבסאאום איז טרייד
 א מיר םאדערעז נאר ניט אאז.
 דאא אײך האבעז כדר פאדערוננ, סע

םארטימײמז. צו רעכטע אונזערע
 די אז וױיסעז, באסעס די •

 דחמ די אונז. סיס איז נעשאנאא
ד האבעז וחואמג ״נוםע?םשורערם מ ט מ  צי

 •jrn r25 אאpאא פױמ אגריסענטס סיינט
 עכיבראידצדי די ראמען אזדאי אעז

 נ*ט »mp קײן אונז פיס םראקםארס
פארפיהרען.

to געאעו דיעזצר בײ װיאען 
 בדודצר צו דאנק אונזער אױסדריקען

 ;סענזותפמד זיענטאז, מאריס און ראןי
 נאנצצן זײז און באארד, דזשאינט

 נ^ו אונז חאמז וועאכע שםאב, ראא
ײ ורען נעסעז,  נעמאכט האבעז ז
 אק אעספעקשאן אאנעפױינע אז טענס

:דרעס־שעפער געסעטעאםע
 רי אננעזאנט האבעז די

cעpעסבראידצרי די אז ׳םשורערס 
 ימ► אק וועחןן נעסאכם דארח בײם

שעפער״.
 ג״ דעם ענטpאנער 66 אאקאא

 אוץ סאאידאריםעט אםת׳ער
 אאקאאס די באזעעאם װאם טײמ,

 « אינטעדנעשאגאא. גרויסער זער
דואלינםקי, אס*א

,-#i m



ר ע V ?••י*ג

CERECHTIGKEIT
A Jewish Labor Weekly. v

Published every Friday by the International Ladles Garment Workers
office, 31 Union 8quare  ̂ New York, N. Y.

a  SC H LB S IN G R R , P residen t 
A. B A R O FF , Sec’jrT reas.

8. Y A N O F S K Y , E d ito r 1 3 H
B. L IE B E R M A N , Business Mgr.

Friday, February 28, 1919.
________________________________ L  — — —— — — — —

Subscription price paid in advance : 1 year, $1.50

Entered as Second C lass m atter January 25, 1913, a t the Postofflce at
York, N. Y., under the A c t o f M arch 3, 1879.

Acceptance fo r m a ilin g  at special rate of postage provided fo r in  SectiOB
A c t o f O ctober 3, 1917, authorized on January 25, 1919 *mm

נאט״ךביכעל רעדאהפאר׳ם פון
 ״ברי־ פון ם#סקע דער אין באםעם ;די

—^ דער־ארבײטער״.
הא־ אזױ — צייט א קוםען װעט עם •

 בא־טטעהן װעט װעאט די װען — םיר יסען
 דעם איינער װע; און ארבייטער, םון נלויז

 װיריד דעם בױם באגריםען װעט .יאגדעחון
 ברודער־ארבייטער :נאמען שעהנעם ציךנ

 איז דערוױיל אבער װארהער). (םעצצאו
 דעדװײר נ־טא. צײט שעוונע יענע נאך

 װעא־ די, איז צוסיירט נאך װעלט די אי« .
 רעכע; װעאכע די, אין און ארבײטען נע ■}

 דערװייא פראצע. ארבייטער׳ס דעם פיז
 ארכײטער אין צוטייאט װעאט נאך,די איז
 פריי־ אםת איז עס און סאאעבאטיש, און
 םאוצ־ אן הויבט נאאענאס דער װע| ךע,
 ברו־ אאם ארבייטער זיין נאגריסען .<ומ

 ךער־ארבייטער.
ניטאפשד?

 א ? עם מיר זאגען ױאש אנטקענען
 כאראס־ א זעהר דוקא אבער קאײנינלייט,
 מאכט זײם אייז םון װאם סעריםטישע,

 קאאר, יעדען םאר .לאיינינלײט״, די /
 וױיסט איידיס דער םון באםעס די אױןי *ז

 װייא וזיים, בעאי צער א נעגעך *םס׳זאיז
 זיינען נפשות אעכעדינע אבער וואם, װאס,

 זייט צוױיטער דער פון און זי^ןג
 ראבען באםעס די אז קאאר, זי _._נט

 אז םאר׳טטאנד, דעם פאראארען מכצאיך
 זיי װעאט ײעאנער אויוי ניט, וזײםען זײ

 טריקם זייערע זײנען דערפאר אוז |ײמן,
 באינדער א אז אומנעאומפערטע, אזעאכע

•1אנט««ע ןײ׳ ימן
רע־ םיר װעאכער םון קאײנינקייט, ךי

 איז װאם הענדביא, עננאישער אן אי« דען,
 אויטעט ער האנט. דער צו אסוםען אמ«

:פאאנט nv״
ארב״טער:י נוידער
ר «י קרי־ *ו אום סטר״קען, #רוים וײנען *

*44 8 jy חע־ 8 און ארבײמסװאו שםונדיגע 
פאר־ ח^בען מיו־ װיידזשעס. אין

פ מי *  איג־ אונזערע צו אוי»גאבע ד$זיגע די )
 רעזולטאט, אלס און בעאמטע, ׳'•ממפציאכאלע

 ריײ די אין לטוגג86ש א •ןרגעקוםען איו
 די אין אזואלטונג א און באסעס די ין9 מןן

 8 חערט (איחר םטרײקער. די «ון יימען1
®8 JWJT די מדן רײחען די אין *•אלטונג 

װײטער). לײענט נאר 1ןןרגיי»עד
 א•* זיך חאבען װעלנע ׳באסעס יעכיגע י1

 אוגםערגע־ חאבען אסס׳ן, דער ®ון נ?ייש*ן
̂־ זײ ^בער ׳ז8ױני אוגזער םים #ריבעז  ח

 אויסער זאך, אנדער קײן נ^כגעגעבען גי# בען
ס  װעלכעז אירגענד פ^לגען װעלען וײ וןאס ̂ד

 װערען אויסגעפיחרט װעט װןןס גןךאלוס׳
yvn it) מיטגליעדער די און יוניאן אונזער 

 אלס און אסכ׳ן. מא^^עקםשורערס דער ®ון
 חונדערטע איצם ^וין ארבײטען רעזולסאם,

»)iny ,ברידער אוגזערע חונדערטע) װי גיט 
 ײע־ םויזעגדע׳ אונזערע װעחרעגד רנײ*עד,8

 בע־ אנדער קײן ניט ח^בען גליקליכע, ניגער
 פון קריגען םיר װ$ס ׳דעם אויםער נעפיט,

ארבײםער. בדידער •וונזערע
 םיט־ ; אונזע: ז״גען ■רעסע, דער י«4ל |

 *ו ״זיעג״ דעם מדן ע:ם«יקט ג^ר נליעךער
ארבײטס־ םוגדיגע1־׳44 א בעקר$געז

 דער ןןבער ׳װײדז«עס געחעכערטע םים
דעם־ חאבען קענען אלע מיר דאס איז,

אינטער-^גיאנא־ אונזערע אוינ ו«עג,
 אײגגע׳עקאזנ׳ט נימ זיך װאלטען בעאסםע

 דיס־ %עװױ ז$גענאגםען דעם ייןי
ער״' גים אונז םען זאל זואױם ו««עס״.

 ארביים דער *ו גוריקגוקעחרען ויך ([
 אינערלאזען און באדינגונגען יוגי^ן

 ארביטרײשאן געגװאוגגענער מון ;ע
djn, זיד ח*בען שוין װעלען סיר װי 

ארבײמ? דער *ו יי^ןקעחרט
 װןך מיטגליעדער׳ די םיחלען מווי אויב
Dfl מיטינג דעם אןי^ פ^רברײגגען נים 

̂קאל יי און שע*ער די ױני^נס? ל
איעריים^יס און קאטערס

4יא»יםז

הענד־ דער אט אײך געפעהלט װי נו,
 אפע־ און פוןיקאטערס האםיטע א םון ביל

 ? ברידער־ארבײטער זײערע צו רײטארס
 פא־ ריכטיגע די ניט איהר דערקענט זאנט,

הענדביל? גײסטרײכען דעם אט םון כער
בא־ די צו ניט מיד האבען נאטיראיך,

 אנצו־ װאונש אײדעלען זײער פאר סעס
 ארבײטער. די צװישען כיחלוקות פאכען

 פיץ טאקטיק די אימער געװעז איז דאס
 און ״צוטײל :טיראנען און אומפען אלע

 מיר װאס כאל. אאטער אן איז הערש״
 טוען זײ דאס איז, זיי, צו אבער האבען

 בא־ א פשוט איז עס נאריש. אזוי עס
 דעם פון אינטעאיגענץ די פאר אײדיגונג

 זאא מען אז סטרײקערין, אח סטרײקער
 אזא דורך דאס מינוט, אײן אויף גאױבען
 אדער נאאיװסטער דעד קען טריק גראמןן

 װע־ םארפיהרט זײ צײישען נאאיװםטע די
I אינעז יעדעד ךעז. m n an  p h 

אויס. אױגעז די םמש דאך ̂•טעכט
 םארדינט, ניט עס האט הענדביא דער

 צוגאידערט אביסעא דא ער זאא דאך אבער
 ײי וױסעז, באסעס די זאאען איז װערעז,
 אום םארמאסקירען, זיך קענען זײ װעניג

 ער־ םינדסטען דעם אויף האםען קענען צו
׳ פאאג.

:אײנס נומער איגעז
ארבײטער״ ״ברודער באגריסומ די

 שױן װערט גופא דאס אבער אאארײט, איז
 דעם -פאר װען םארדאכט, מיט געאײענט

 דער םון אויסצוג אן געגעבען װערט
 ״עטװאס :קע#עא דעם אונטער ״װאראד״

 צװישען שפאאטונג א װי אויס זעהט װאס
 גע־ כאשעס די װאאטען סטרײהןער׳/ די

 זיך זײ װאאטען שכא, מעהר עטװאס האט
 אט אנפאגג בײם גאײך ציטירעז צו געהיט

 וועאכער ״װאראד^ דער םון באב̂ו דעם
 װאא־ זײ םאבריקאציע. אײגענע זײער איז
 ברױ צום קומען צו אז שארשטאנעז, טען
 איגען םדעכען דעם4מיט ארבײטער דער

 די צװישען שפאאטונג כאומרשטדיגער 1פו
 אנםאנג םון גאייך שוין הײסט ארבײטער,

 אאזען גאײך שוין הײסט ארויםגעבען, זיך
 ארבײטער״ ״ברודער םון מאסקע די פאאען

 גאנצער זײער איז באױדשטעאען זיך און
באסעס. אאס העסאיכקײט,

 אדויס זײנען ״סיר :צוױי נומער איגען
 ־שטונ-44 א קריגען צו אום סטרײק, אין

 אין העכעמנג א און ארבײטס־װאד דיגע
 כאמרשט־ איהר איגען, א וױידזשעס״.

 אפעריײ און האטערס םוך קאםיטע דיגע
 אין ארויס זיינען ארבײטער די !טארס

 האגד, זײ דאס. םאר באויז ניט סטרײק
 ניט אב־ער וױכטיג, פאר געהאאטען דאס
 האט ראיה א וױכטיגסטע. דאס םאר

 דא־ די בארײט געװען זײנען זײ אז איהר,
 ארביט־ צו איבערצואאזען ם^דערונג זיגע

 אין ארויס זיינען ארבײטער די רײשאן.
 צו ניט גרונד־רעכט זײער פאר סטרײק
 הםקױ־ דעם אויט געסעיזט, ווערעז קענען
 װעלכען רעכט, א באסעס, די םון וױאען

 •אה־ גענאסען שױן האבען ארבײםער די
 זײער אין באסעס די וועאכע און #אאנג רען

 באשאאסען האבען חוצסה און באינדקײט
 זײ־ ״אם פא• אט זײ. םון אוועקצורױבען

 העײ סטרײקעז. ארויס ארבײטער די נעז־
 קא־ אאיי מאסקירען-ײך װאס באסעס, רען

!אפערײטארם און האטערס םון מיטע
פאר־ ן1האב־ ״מיר : דרײ נוסער איגען

 אונזערע צו אויםגאבע דאזיגע די טרויט
 װעאכע בעאםטע?" אינטערנאציאגאאע

 די צו םארטרױט איהר האט אױפגאבע
 הרי־ צו בעאטםע? אינטערנאציאנאאע

 וױי־ איז העכערונג א שטונדען, 44 גען
 ארבײםער ברודער‘אמת׳מר »; ? דזשעס
אונזין. אזא געזאגט ניט קיינםאא װאאט

 בעאטמע קײ:ע צו וזאבען ארבײטער די
 אאע־ םון םריהעי וױיא םארטרויט, גארניט

̂נבען מען  יר־ זײער געטרויט, ך ז'י זײ ה
 אויס־ אין קעמספען צו סראםט זײער ניאן,

וױ געדויעחנן עס מעג צוהאאטען,

 אינ־ די און םאאשטענמנען צום ביז
 ד?* זײנען בעאםםע טערגאציאנאאע
 אזוי די פון געװארען אריינגעשאעפט

 טא־ אט באסעם, פארםאסקירטע שאעכט
 בװדער דער אוםן אזא אויף וועט םער

 ער אז אײנרײךען, זיך אאזען ארבײטער
 װיאעז אזוי װײא סטרײק, א אין נאר איז
 װאס בעאםטע. אינטערנאציאנאאע די

!איז דאפ איגען נארישער גראבער, א פאר
 רע־ אאס ״און פיער: נומער איגען•

 אינ־ די םון אנשטרענגונגען די פון זואטאט
 » געװארען איז בעאמטע טערגאציאנאאע

 באסעס, די םון רײהען די אין שפאאטונג
 פ־ז רײהען די אין שפאאטונג א אריך װי
סטרײקער׳/ די

שעפסעךפעא, אין װעאח איהר אה,
 װען עס, זײט איהר נארען א פאר װאס
 אונזין. אזא שרײבען געקענט האט איהר

 שוין דאך זיך איהר האט אאײן דערמיט
 די צװישען שפאאטונג א ארויסגעגעבען.

 איז שםאאטונג א געװיס. דאם — באסעס
 איז עס װארט. ריכטיגע דאס ניט גאר

 אבער צוזאמענברוך. פאאשטענדיגער א
 צװי־ שפאאטונג מינדסטע די דא איז װאו
 איהר שיט װעםען ארבײטער? די שען

 מײנט װעמען ? אויגען די אין זאמד
? נארען צו דא איהר

 םון ״הונדערטע :םינף נומער איגען
 און איצט שוין ארבײטען -ברידער אונזערע

 םון טויזענדע װעהרענד װײדזשעס, קריגען
 אעבען מוזען גאיקאיכע, װעניגער אונז,
 םון קריגען מיר װאס בענעפיט, דעם אויף

ארבײטער׳/ ברידער אונזערע
 װען באסעס, אוםגאיקאיכע נארישע

 די באגריפען עטװאס נאר װאאט איהר
 װאאט סטרײקער, דעם &ון פסיכאאאגיע

 אפגעהאקט, גיכער פינגער רי זיך איהר
 אזעאכע אנגעשריבען װאאט איהױ אײדער
 ארויס אײך גיבען װאס װערטער, נארישע

 .אײערע טעסקאפי די מיט אינגאנצען
 שטאנדפונקט דעם אר״םוך םארשטעהט,

 ארבײטער ברידער די זיינעז סטרײקער םון
ײ װײא גאיקאיך, אזוי גארניט  ארביײ ״ז

 םאר װײדזשעס׳/ יןריגען און שוין טען
 קנאםע א גאר דאס איז ארבייטער דעם

 אזוי און ״וױידזשעס׳/ קריגען צו שםחח
 סײנ־ קײנםאא, ארבײטער אן זיך װאאט

 ניס הענט איהר אױסגעדריקט. ניט מאא
 איהר װאם פורצעס, איהר ראאען, אײערע

 זײנען װאס ארבײטער, די אוז זענט.
 װע־ ניט האר א זיך םיהאען סטרײס, אין

 ארבײטען װעאכע די, װי גאיקאיך, ניגער
 ער־ דעם םאר אז װײםען, זײ וױיא שוין,
 טײא א אז נױטיג, איז קאםפױ פון םאאג

 ארבײט, דער צו געהן זאאען ארבײטער
 נוי־ די שאפען זאגט, מען װי זאאען, און

 קעמפ־ זאאען טײא א און אמוניציע, טיגע
 באויז אאזא איז דא םראנט. אױם׳ן פען

 האםםןז־אד• דער םון צוטײאונג נויטיגע א
 םארמאסיזירטע העררען איהר, און בייט,

 ארײנ־ אומגעאומםערט דא זײנט באסעס,
 קנאה־ א ארויסרוםען װעאענדיג געפאאען,

 שוין, ארבײטען װעאכע די, צװישען שגאה
 צוריק־ זיך באאד װעאען װעאכע ׳די און

ארבייט. דער צו זיעגרײך קעהרען
 ניט באגרײםט איהר אז זײן, קאן עס

 אײך □run אאסיר טו פונקט, דעם אט גוט
 איז עס װען צײט, א געװען :צוקײען

 אײן אאזען צו געפעהראיך געװען װירקאיך
 דער און ארבײטען געהן סטרײקער טײא

 קעםפםעז. װײטער זאא טײא צװײטער
 ארבטטער די װען דאן, געווען איז דאס

 שװאך זעהר גײםטיג געװען נאך זיינעז
געװען, איז געםאהר די און אנטוױקעאט,

 געבאיבען זײנען װאס ארבײטער, די אז
 די אן זײז םתהנא זיך זאאען קאםפף, איז

 דער צו צוריקנעקעהרט זיר חאבען װאס
 גאנצער דער האט ארום אזוי און ארבײט
 צײט די געהן. פאראארען געקענט קאמפף

 אאנג שוין גאיקאיכערוױיזע, אבער, איז
 איהר וועםעז סיט ארבייטער, די אװעה.

 ציעאבא־ דענקענדע, זײנעז טאן, צו האט
 ניטא איז עם און ארבײטער, װאוסטע

 סםרא־ צואיעב סכגה, מינדעסטע די איצם
 מחנה די צוטײאען צו צװעקען, טעגישע

 םראנט אוים׳ן קעטפפער איז קעמפפער,
 םאר־ זײ שעפער. די אין יןעמפפער אוז

 אר־ נויטיגע די טוען אאע זײ אז שטעהען,
 דער־ צ׳יעא. דעמזעאבען און איין פאר מיט
 אויםהע־ װעאען צו טרחה אײער איז םאר
 אן פשוט ארבײטער געגען ארבײטער צען

אוםזיסטע.
ניט, ארבײטען עס :6 נומער איגען '*
 טױ־ נור הונדעדםע, איצט זאגט, איהר װי

קע־ איבערטרײבענדיג, גארניט זענדע;
 פאא־ שוין האבען עס אז זאגען, מיר נען

 צוואג״ און 15 צװישען געזיזגגט שטענדיג
 או*־ װאס די, סטרײקער. טויזענד ציג

 א איצט שוין זײנעז ניט, נאך בײטען
 װעאען און טטרײקען די און כ>ינאריםעט.

 ביו זײן, נויטיג װעט עס ביז סטרײקען,
סא־ גערעכטע יעדע נאכנעבען וועט איהר

יוגיאן. דער םון וע

 קענען סיר״ :זיבעז נומער איגען
 אונתרע אױב זיענ, דעםזעאבעז האבען

 זיל װעאען בעאםטע אינםערגאציאנאאע
 זאגעגאנטען דעם אויף אײנשפארען ניט

דיסטשארדזשעס!״ אװ ״רעוױו
 גרויס״ איז דאם — ״זאגענאנטען״

 ױניאך א גערעדט װאאט אזוי ארטיג!
 דאס איהם פאר איז װאס דאם, םון מאן

 אה, ? קאםפח דעם אין װיכטיגםטע םאטע
 קענט <וי קאםעדיאנטען, נארישע איהר
 אזעא- טיט ביזנעם אײערע אנםיהרען איהרי

 םארשםעהט װי ? מאסקיטא־געהירנס כע
 זאגענאנטער דער אט אז ניט, עס איהר

 אויס״ ניט איז דיסטשארדזש״ אװ ״רעװױ
 גיט — בעאםטע, קײנע םון געטראכט

 נור אינטערנאציאנאאע, ניט נאציאגאאע,
 יע־ פאר אעבענס־פראגע ברעענדיגע א איז
מאן! ױניאן יערען פאר ארבײטער, דען

 דער גריבעאט און שװיבעאט אזוי אט
 נאריש״ און באאפס םיט זזענדביא דאזיגער
 געםײנ־ א דאס װארט, א װאס קײטעןד

 װאא־ און אידיאטסטװא. אן הײט.אדער
 באסישען דעם אט געװאאט מיר טען

 בײ װארט צוגאידערעז ריכטיג הענדביא
 גע״ ניט צײטונג די אונז װאאט װארט,

 הא־ מיר גענוג. איז עם אבער סטאיעט.
 הענדי דעם אויח אפגעשטעאט נאר זיך בען
 װי דײטאיך, און ?אאר װײזעז צו אום ביא,

 זײערע םאראארען האבען ^אםעס די װײט
 וועאכע, געהאט זוען האבען זײ או< העם,

 די אז סמן, בעסטען דעם אאם אױך, און
 הינזיכ־ אאע אין װירסאיך זײנען באסעס

 אט, אז און װאנט, צום צוגעשטופט טען
 װײס ניט גאר ׳גאר שוין איז עס און ׳אט
נשםה. יציאת זײער םון
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דערי

 װײסט דער אין קאונסיל װארקערם «
אינדוםםריע? דרעם און ־•
 די tie חצצדב^ דעט fumi נידיידיוא

 םארשװײגען ניט שוין םיר קענעז באסעס,
 האבען מיר דאקוםענטעא. מין אזא נאך
 דורך פאסטעא־קארד, א באזיץ אונזער אין

 א ױניאן, דער &יז םיטגאיעד א װעאכער
 טי• א צו אײנגעאאדען ווערט סטרײקער,

 ״װארקערם א םיז נאםען דעם אין םינג
 זיך שרײבט סעקרעטער דער קאונסיא״.

 נאר נאמען, םואען זײן מיט ניט אונטער
ב. ם. — אנפאנג־בוכשטאבעז די מיט

 װאס ? חיה מיז א םאר דאס איז װאס
 װאס ? ?אונסיא װארקערס א םאר עס איז
 אםשר ? אבזיכט זיין איז װאם ? ער װיא

 ״סאװעט״ דער קאו;סיא, דער בדעה האט
 װײסט־אינדוסט״ גאנצע די איבערצונעטען

 שאעכטער אזא גארניט איז דאס ריע?
 םיט־ װענדעז גיט זיך װארום נאר םאאץ,
 צו אידעע גרויםארטינער דאזיגער דער
 װא״ ? קאמיטע סטרײק דזשענעראא דער
? םוד אזא דערםון םאכען רום

 װאר• דער אט עס איז װער דױינט
 ער איז װעמען םון ?אונסיא? קערם

 אר־ די םון געװארען? אױסערװעהאט
 פון האט קײנער אוממעגאיך, בײטער?

 און געהערט. ניט װאהאען אזעאכע קיינע
 וחד גארניט װײסען ארבײטער די אויך
 מיס״ דער אט םארט איז װער טו דעם, גען

 Dyomvקאונםיא׳/ ״ווארקערס טעריעזער
 אונטערצושרײ־ זיך מורא האט סעקרעטער

? נאמען םואען זײן מים בעז
 זײן יןאונסיא װארקערס דער אט זאא
 גאסעס, די םין װערסציע א אםאא װידער
 איג נארישע עטאיכע זײז עס זאאען אדער
 זיך חשק א האבעז װאס םײדאעך, און אער
? םאװעטען אין שפיאען צו

 ניט זאא דאס װי אז זיך, םארשטעהט
 קאנסיא װארקערס גאנצער דער איז זיין,
 פאר באדײטװג םינדסטער דער םון ניט
 ער־ דעם פאר און אננאנג וױיטערען דעם

 אבער עס האאטען מיר יןאםפף. םון םאאג
 עםענט־ צו בושנגעז צו םאיכט אונזער פאר

 שםיאערײ, נארישע דאזיגע די אט איכקײט
 גענוג־צו איז אאײן דאס אז גאױבענדיג,

 אע״ ניט קען נארישקײט אזא עס. םויטען
 עס עםענטאיכקײט. דער םון איכט אין בען
 םינד״ די גרונד, מיגדסטער דער גיטא איז

 זא־ דעם אט פאר נויטװענדיגקײט סטע
 ניט האט ער קאונסיא. װארקערס גענאנטען

 דער טאן. גארניט קעז ער ׳טאן צו װאס
 םעהיגסטע די םון נעפידזרט ווערט סטרײק

 ארבײ־ די װאס ױניאן, די װאס םענשען,
 יױ די האט זײ פארמאגט. באװעגונג טער
 אר־ די האבען זײ צו אויסערװעהאט, ניאן

 װע״ זײ און צוטרוי, םואסטען דעם בײטער
 רעכט״ צוטרוי געשענקטען דעם אויך יצעז

 ביז געטאן עס האבעז זײ װי פערטיגעז,
 זאגענאנטער דער איז דערםאר און איצט.

 זיײ באסעס די אויב סאונםיא, װארהערס
 נארישע א פשוט דעם, הינטער נים נען

 דענהענדער קײן וועאכער םיט שפיאערײ,
לי האבעו גיט קאן און וועט ארבײטעד

םארבינדתג♦ םינדםםע
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פלאז פריעדענס־ליעג ערשטער
זעלדין. א. פון

True translation  filed w ith  the Postm aster at New Y o rk  C ity, on Feb. 28,1919, as requ ired by the A c t of Congress,
apprroved Oct. 6th, 1917, knownas the “T rad ing  w ith  the Enem y Act.

דעה. זזויפט די איהר אין האבעז זאאען איעג׳ פעאקער דער פון פראיע?ט דער
 פרע״ פון געװארען פארגעשאאגען איז װאם

 דער פון טשערמאן אאס װיאםאן, זידענט
 םרידענס דער אויף קאםיטע, איעג םעאהער

 ̂נ־ שטארק האט פאריז, אין סאנפערענץ
 ראדיקאאע און סאציאאיםטישע די םוישם

i צו אבער אײראפא, איז עאעפענטען in־ 
 ענ־ װעניגער ניט זי האט צײט זעאבער
 אײראםעאישע און אמעריהאנער די םוישט

 אםעריקאנער די ־אויב רעאקציאנערען.
 שטי־ זײןןר הערען אאזען רעאקציאנערען

 איז אײראפעאישע די םון דזעכער סך א מע
 םיוד ערשטע די װאס דערפאר, נאר דאס
 דאס אעצטע. די םון זיכערער סך א זיך אען

 אםעריקא־ די אין אז ניט, מעהר באװײזט
 א מען איז קרײזען האנסערװאטיװע נער
 עג־ םאכען צו אויח גענייגט װעניגער סך

 װי קאענסטע, די זײן עס זאאען דערונגען,
 דער־ דאס איז אםשר און אײראפא. אין

 ענג־נאציאנאאיםטײ דעם םיז װאס םאר,
̂נהט אמעריקאנער שען  װעט שטאנדפו

 דער פון געװינען סענען גארניט אםעריקא
 פאר ברענגען דארםען װעט זי נאר איעג,
אפפער. גרעסטע די איהר

 דער םון אבער, סאציאאיסטען די
 א זעהר גראדע שויז האבען זײט, צװײטער

 מיט אוםצוםרידען זײן צו אורזאכען סך
 ערװארטעט איעג. דער פון פראיעסט דעם

 און םעאטער פון איעג אטת׳ע אן זײ האבען
 אין/בעס־ מעהר, ניט וײ זזאבען באסוםען

 אויב רעגירונגעז, םון איעג א װי םאא, טען
נאך דערצו גרויססעצטע. םון איעג א גיט

 דאס וואס םאחםות, נעגען גאראנטיע קײן
 אויםגאבע חויפט די זײן געדארםט וזאם

איעג. דער םון
 םעאקער־ דער םון צװעה חויפט דער

 געװארען אויסגעדריקט איז ער װי יעג,5.
 געדארפט האט װיאסאן, פרעזידעט םון
 זאא וואס איגסטרוםענט אן שאםע! צו זײן

 די צױןונםט. דער איך םאחםות םארטיידען
 פרא־ זי האם װיאסאן פרעזידענט װי איעג,

 םארבאנד א זײז געדארםט האט יעקטירט,
 שטארק קאײז, און גרויס םעאקער, אאע םון

 איײ געדארםט האט און #װאן־/ אדער
 אפצוהאאטען צוים א אאס דיענען גענטאיך

 און באפאאען ניט זאאען זײ שטארקערע די
 הויפט די שוואכערע. די אונטערדריקעז

 איעענט־ איגט םאחמות אאע םון אודזאכע
 םעאקער די םון שטרעבעז דעם אין איר

 נײע זיר ערװערבען זיה אױםצוברײםעז
 קאאאניעס, נײע עראבעיען און מארקען

 אײ דעם אפזעצען ?ענען זאאען זײ װאו
 אדער פראדויןציאן, זײער םון בערפאוס

 קענען זאאען זײ ײאנען און לןאפיטאאען,
 זײגען װאס מאטעריאאען, רויהע די ,ציהען
 דער אט אינדוםטריען. זײערע םאר נױטיג

 ענטװיקעאט הױפטזעכאיך איז שטרעבעז
 אינדוסט־ און ?אמערציעאע גרויסע די אין

 איעג פעאקער די װען און אענדער ריעאע
 אינסטרױ אן געװארעז װירקאיך װאאט
 צױ דער אין מאחמות םארהיטעז צו םענט

 נאטיראיכער״ געדארםט זי װאאט הוגפם,
 קאע־ די םון באשיצערין א װערען װײזע
 די אנטהעגען םעאקער שװאכערע נערע,

 אבער איז זי װי שטארקערע. און גרעסערע
 קאםיטע דער םון נעװארען פאתעשאאגען

 פונקט דערגרײכען אויס, זעהט זי, זועט
ציעא. ענטגעגענגעזעצטען אן

 פראיעק־ דער םון פונסטען 26 די פון
 זיײ איעג, דער םון קאגסטיטוציע טירטער

 װאס די, נאטיראיך װיכטיגסטע די נען
 געגען וועאט די באװארענען דארפען
 דעם פאר צוקונפט. דער אין מלחמות

 א שאםען צו געפלאנעוועט װערט צװעק
 עס רופט מען װי אדער ׳קערפערשאםט,

 אינםטרד אן לשון, דיפלאםאטישען אוים׳ן
 דורכםיהרען צוועק דעם זאא ־וואס מענט,

 אנאליזירט מען װען פראקטיק. דער איז
 זעהט גענוי, אינםטרומענט דעם אט אבער

 ניט זײן װעט אויםגאבע זײז אז אײן, מעז
ן צו ע ד ײ מ ר א  צו נאר מאחםות, ם
 הויפט די מאחםות. ן ע ט א ב ר א ם

 םרא־ װערט זי וױ איעג, דער םון אויםגאבע
 מאזזמות םארבאעעז צו זײז װעט יעקטירט,

 זײנען וואס גרויס־מעכטע םינו* די געגען
 די געגען און ליעג דער םון גרינדער די
 פינף די װאס םיטגליעדער, איבעריגע ־ע א

ארײננעהמען. ודעלען נרױסםעכטע
 דער םון קאנסטיטוציע די אבװאהא

 אלע ארײנצונעהםען גענוג ברײט איז ליעג
 גע־ אבער זי איז וועלט, דער םון פע׳קער

 אז באװארענען, צו גענוג סארזיכטיג מען
פראנק־ עגגלאנד,—גרויס־םעכטע םינױ ד
— יאפאן און אטעריקא #איפמאימ ה ב

H

 פונקט דעם מיט באװארענט װערט דאס
 םארשטעהער די אז קאגסטיטוציע, דער אין
 צוזאםענשטע־ זאיצען גרויסמעכטע די םון
 איעג דער םון קאםיטע עקזעקוטיװ די אען

 נאך םון םארשטעהער די סיט צוזאםען
 שםעטער װעלען װעלכע יצענדער, םיער

•linyn ארײנגענוםען
 זאגע־ א םון באשטעהן װעט ליעג די

 פון קערפערשאפט, דעיצעגאטען נאנטער
 אענדער, איבעריגע די םון פארשטעהער

 ליעג דער םוז מיטגאיעדער זײן רועיצען װאס
 װעט.לא־ װאס האפיטע עקזעהוטיװ אן און

 םינף די םון םארשטעהער די םון שטעהן
 איז יזאנכטישוציע דעד אין גרויםמעכטע.

 א כאשטיטען זאל װאם פונקט קײז ניטא
 עקזעקוטיװ דער איבער קאנטראצ געװיסען
 אז י־ענחען, דעריבער קען םען און קאםיטע

אן האבען װעט קאםיטע עהזעקוטיװ די

 אמערי־ דער װי מאפט, אומבאשרענקטע
למשל. האורט, םופרים קאנער

̂יעדער אאס  וחד ליעג דער םון מיטג
 לענדער, אזעלכע ווערען ארײנגענוםען אען

 די און חגגעלע׳ז די נאכקומען װעלען װאס
 װעלע גרינדער די «אס חנגולאציאנען,

 רעגד און רעגעאעז די װאס באשטימען.
 געזאגט ניט ווערט זײן װעצעז לאציאנען

 װעוען אויםגעארבײט אזוי קאנעז זײ און
 ביײ צום רעפובליח, סאציאליסטישע א אז

 פלאץ קײן געםינען קענען גיט זאא שפיעא,
איהר. אין

 די זיינעז אלץ פון װיכטיגער אבער
 אר־ װעגען ענט״ואפנונ:, װעגען פונהטעז

 פון פראדיקציאז ד̂ע זועגען און מײען
̂ר דער אין אמוניציע.  קאנ־ פראיעקטירט
 אויס־ אזױ פונהטען די זײגען סטיטוציע
 אויסנעטײטשם קענעז זײ אז גאערבײט,

אין איפנים. םארשײרעני; אויף װערען

ר ע ד ע י .ל
גודעלמאן. ה• פון

ו
 ׳טאג אין שעה םיעלע
 װאך אין טעג םיעלע

 זײ.נאך נאך איך געח
םארדראס, םיט
_____________________געחמ^ עט וױ

 קײמ, א אױף צוגעבוגדען
באלאבאס. גײעם זײן נאך חונט א

 קלײד, זײער םון שארך יעדער י
 גלי̂ד זײער םון ריהר יעדער
 װעהטאג, םיר שאםט
 םרײד, מייר שאםט
 לעכחאפט, טיך םאכם
̂ך םאכט  םיע̂ד מ

 זיך כײ פױעןש הארצען אין און
• ליעד. א זײ צו שטיל איך זיגג

2
 אײך! כ׳ליעב אײך, כ׳לײעכ

צװי/ רוערטער ״פראסטע
̂" געםאבטער א  לייעכעס־װעה

 זאגען, אייהר װעט איה װײס
 מראכמען, איהר װעט איה וױים

 שםײכלען. דאן גקםה׳דייג און
 װעהמאג דעם שטיל אבער װעל איר
 מראגען, הארצען סײ[ אץ
 בלאנדזשען שאטען א וױ

 פארנאכטען, םראסטיגע וױיםע די אין
 פארםרעמד, אלעםען פון
 פארשעמט, אלעמען םון

 לײבעס־װעה, געמאכטען דעם שםירען
װערטער פראטטע די שטיל מורמלען

:צװײ
איץי! כ׳ליעב אײר, כ׳ליעב

3

שםילעװדיגען רױטען ליעב כ׳האב
!װײן

 װײן, שפיילעװדיגען רױטען איר װיל
 זויגען; זײ׳רע ליפען די אן איך הױב
םריהלינגס אין זיך באדען איך וױל

שײן, '
זײ׳רע א״ן ארייין םיעף איך קוק

אױגען.
 שיכור װערען צו אן איך הױב

 וױץ, שםילעװדיגען רױטען דעם םון
 שײ̂ן מוב׳דיגען ױם םריהליגג דעם םון

 שענער, העלע̂ר דאן םרײד םײן װערט
 קלענעי; קלענע̂י אוםגליק מײן און

 ניכםער, װערען צו אן אייך הױב
 געזיכטער• זײערע אויף זינד די טאנצט
 כאםרײען זײ םרן דאן זיך ם׳וױל

פארשפײען. פנים אײגען םײן און
4.

 וױלט, איהר װאס שױן מיר םייט מוט
 ;געהערען אײך צו כ׳םו

 שלעכטם, אדער טאן גוטס איהר םעגט
 שטערען. ניט אײך װעל איך

̂יך גור אײך, אימער וױ כ׳׳װעל  א
 זינען, אין בלױז האבען

 האר, זײן שקלאף א דינט עם וױ
 דינען• אױך אײך איך װעל
 םיר, פון חוזק׳ען אייהר װעט

 — שאצען, מרײחײט מײן ניט
 שפױל דער אין ליידען איך וועל
ילאצק* וועט חארץ מײן ביז

 חאנססיו די חאם פרינציפ
 םיגו. חארשײדענע די פון ארמייען די אז

 N ניט זײן דארםעז איעג דעי םון גליעדער
 םאר נױטיג אבשאלוט איז עס װי גועס<ר,

 בא״י די פון חײט״ זיכע. ״הײטישער דער
̂נדע  ױעט, יעגירוננ יעדע לענדער. טרעפ

,̂  ארםײ, אזא אויפה־;לטען ?ענען אאז
 נויטיג זײן װעט םײנונג, איהר לויט װאס
 וז. ד. זיכערקייט/ ״זזײמישער איחר פאר

 ארביײ גחיסע געגען זיך םארזיכערען צו
 אונרוהען, ראסען אדער אונרוהען, טער

 דעם, אויסעד אבער רעװאלוציעס. אדער
 אז געיאנמ קאנסטיטוציע דער אין װערט

 כפע״ מיט רעכענען דארםען זיך וועט מען
 םון אוםשטענדען״ ״געאגראפישע ציעלע
̂סרײר, באזונדער. לאנד יעדען  לטשל םרא

 ספעציעלע ן א זיך געםינט זי אז דענקט,
 •ערםאר אומשטעניען׳/ . ״געאגראפישע

 און דײ^שיאנד ט״ט דך גרעגעצט זי \ואס
 הא<• צו ערצײבט זײן איהר װעט דערםאר

 ספע־ דיזעצבע אױכײי. גרעסערע א טען
 קעגען אומשטענדען״ ״געאגראםישע ציעצע

 םויצען צו באצוג אין װערען אנגעווענדעט
1 אנדערע. נאך פיעצײכט און

 םון םראדוקציע דער אנבעלאנגט װאס
 באױו קאנסטיטוציע די האט אמוניציע,

 ־,גע זאצ דאס אז װאונש, א אויסגעדריקט
 און אצײן רענירונגען די פון װערען טאן
 צוציעב םאבריקאנטען פריװאטע םון ניט

םראפיטען.
 דער אין פונהט א דא איז דערםאר

 אצע גאראנט־וט װאס קאנסטיטוציע, ציעג
 זײע־ םון גאנצרײט די מיטגציעדער איהרע

 באזי- קאצאניאצע און טעריטאריאצע רע
 אלע אז זאגען, צו מײנט דאס צונגען.

 דארםען װעצען ציעג דער םון םיטגציעדער
 קאנסטי־• די װאס מיטצען אצע אנװענדען

 ארײנגעחד מצחמה םארשרײבט, טוציע
 דער םץ מיטגציעױ יעדען העצםען צו כענט,

 בײ װעצען װעט צאנד צװײטע א ווען ציעג
̂עזצוג איהם מערימאריע, ײצp א עה

 אונטערצודריסען אםיצו אדער יןאצאניע,
 א װען רעװאצוציעס, אדער אויםשטאנדען

 ווע״ זיך װעט קאצאניע א אדער םראװינץ
אירײכדן. איחם םון לען

 די קראםט אין איבער צאזט ציעג די
 צוױשען דא זײנען װאם אפמאכונגען אצע

 זײנען װאס רעגירונגען, םארשײדענע די
 חנז• םים םריהער געװארעז געשצאסען
 איםאכומצן די װאס רעםארם אײנציגער

 געחיימע, קײן זײן קענעז ניט מעהר װעצען
 ווע• רעגיסטרירט דארםען ײעצען זײ װייא
 יע• און ציעג דער םון סעקרעטער בײם רען

 זיך װעט ציעג דער םון מיטגציעד דער
באקאנען. קענען זײ מיט

 אין ארבײטען װעט ציעג די אזוי װי
 פארי שװער איצט נאך איז פראסטיק דער

 נאך הענגען זאכען סך א וױיא אויסצוזעהן,
 n םון פראגע די צםשצ װי צוםט, דער אין

 װערען אויר ײעצען װאס צענרער םיער
 1אי עס עקזעקוטױג דער אין מיטגציעדער

 ציעג די אזוי װי באװאזסט, ניט נאך
 רוס״ רײטשאאנד, מים האנדצען צו דענקט
 עסטריײ און טערקישע געװעזענע די לאנד,

 װעצען ציעג די ועט1 אימפעריעס. כער
 טײל א אדער צענדער, די אט ארײננעהםען

 אונטער װעצען־בצײבען זײ אויב זײ, םון
 רעגי• סאצ״אציםטישע םון קאנטראצ דעם

 װאס םראגע א נאר איז דאס רונגען?
 שװער איז עס אבער ענטםער. אן םאדערט

 קענען זאצ זאך אזא זיר םארשטעצען צו
 גרינדען װאס צענדער די זמן כצ םאסירען

 העדי דער אונטער בצײבען װעצען ציעג די
 רע• עהנאיכע אדער איצטיגע די םון שאםט

גירונגען.
 באשטשימט שוין אז זיך זעהט עס װאס

 גא״ א אצס דיענען װעט ציעג די אז איז,
 ארויס זײנען װאס אענדער די םאר ראנטיע

 זאאען זײ אז םצחמה, דער םון זיעגרײך
 םון איינע יע̂ר זיעג. מיט׳ז זיכער זײן
 םון היאף דעם מיס גאראנטירט װערט זײ
 צאנד אנדער אן פאא אין איבעריגע די

 א אפנעהמען צײט דער מיט װעצען װעט
 םאל אין אדער קאלאניע, א אדער פראװיגץ

 זוכען װעט לואצאניע א אדער םראװינץ א
 רעײא־ אינערציכער אן דורך אםרײסען זיך

צוציע.
 ניט ציעג די איז הינזיכט דער אין

 םריהערדיגע די איבער פארבעסערונג קײן
 געװא- געשצאסען זײנעז װאס אציאנצען,

 אדער רעגירונגען, פארשידענע צװישען רען
 אונטערשײד דער רעגירונגען. םון גרופען

 אציאניי םריהעריגע די װאס דער, בצויז איז
 םון באצאנס א צו נעשטרעבט האבעז צעז

 ניט זיך זאצ גרוםע הײן אז אזוי מאכט
 מצחטה, א אנצוםאנגען ן ע נ י ו ל

 קאנצענט״ צו שטרעבט ציעג די װעהרענד
 אזױ ציעג דער אין מאכט גאנצע די רירען

 אדער ן ע נ ע ק ניט זאצ קײנער אז
 מצחםח א אנצוםאנגען ן ע ג א ו ו ניט

ציעג. דער פון מיטגליעד א געגען
 ה קען ציעג די וױרקונג א פאר ײאס

באזונ גאנץ א איז אםעריקא אויױ בען
 םארדיעגט װעצכע פראגע, רע
א אין װערען צו
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vijvsjq ® ישרות די אונםערזוכס

t t» אוים, סוםט אונטערזובוגג דער
 1818 םח העצםם ערשנתר דער םאר
t געשםימן *עבענס־קאםטען די מן

tn ױני זינט 1או
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 אזעא־ פאמז אויד וועט איחר און ביםעל

איד. וױ זמםדעקונמז, מ
 אידישע נרעסערע איהרע *וױשען

 און יאזעטאײיסש״ ״םאיר :זײנ*ן ווזןרק
 יאזעפא- *םאיד אח • םאקאװעד *זדד
 געװאאם ארזשעשקא עימא האם וױץ״

 איהר םים נשםח אידישע די באשרײבען
 בא־ זיך האם זי סדרשת.. »ון דײמײם

 וועאם דער-׳סוײסםאימד װײזען צו מיהט
 אידישער דעד pc נרוגד־אריגציפעז די

 דעד זועאכע צואיעב קואםור ג״םמיגער
 נאר גים סרבגות. פיעא אזױ ברעגגם איד

 פאתלױוערםע די געשיצדערם האם״זי
 דאצוג־1ש גייע די אױך נאד אידישיןײט,

 בױם״ וױדישעז אאםעז אױם׳ז נען
ג גאר איז םאקאװצר׳׳ *צאי

ע טי^ םיטיאםישער _ %

קאלםשין מ סון
 פראצענט זעקס
 I: חמם pc פארגרעסערונג » געהאס בױר
 פרײזען די און פראצענם, צעהן ארום פו;

 איןד זײנען קאײדונג אה עסענומרג אויוי
 זייגען זײ אײדער קאענער ניט אויך םעד

 אױס פאמןעהרט״ .1918 יוני איז געוועז
 זועאכעד זשורנאא, א אגאאיסט* ״די

 ניו דער pc ארויסגעגעבעז װערם
 אסאנ־ אויוי •רײזעז די זײמנן ״טײםס*,

 יאי ביז 1918 ױני םון געשםיגמן, װארג
 פראצאגם- זעקס העכער אױױ ,1919 נואר

 אױןי פרײזען די זײנען װעניגסמען אם
 1 יסנמוני םון געשטיגעז אעבענס־םיטאען

 צצמן ארום אױו* 1919 יאנואר כיז 1918
 • איז פאראיאהרען אויב אס פראצענט.

פאד ארבייטער אז פאר בודזשעט מיניםום
ן סיאיע לאר 1500 *רום גע̂ײ  יאחו/ א ̂ד

 w₪n איצטער בודדשעט מניםום דאי איז
 י אעצסען זיגט געװיס, וועניגער. גים װיס

 איינימ?§ אויף פרײזען די זײנען םאנאט
 איז םאא זײער *בער געפאצעה ארםיקאען

1 םון דערװײא פעהר גיט  I פראצענם, %
״#כאליסט״. זעלבען דעם לויט

 שכיחת# װעגען עס האלט װי און
 ארבײ• אמעריקאגער די טאקע פארדינען

 » אױ^ דארפען זײ װי פיעא אזוי טער
 גד (יאטאר) לעצטען דעם אויט ? צעבען

̂יס װעלכער ׳דעם,בולעטין םון טער  וא
̂ורק נױ דמר םון *רױסגעגעבען  ססײם י
 ; דומד די זײגען קאםישאז, אינדוםטריעל

$23.18 י$דק נױ אין שכידות שניטליכע

 Traa translation filed vrith the Postmaster at New York Cftty on F*fc. fit, IS If, as repaired by the Actל«קםאן ל. םון
of Coacress approved Oct 6th, 1917, * known as the “Trading with the Enemy Act**

 ם נ$ר ם*ג, םון נים וואד.און מיז גים ■לאגעז קאאיםאליסםישע אלצ די $ם »ז נעפלזמעו־ם, ג$ד ח$ס םלחםח די וחןן
אכ< קיין ניט איז עס שמונדע. דער ארביײ די םים ם$ן צו םיעל זעוזד האכען ארבײםער־פיוד $םיצתאע אתזעחנ

p םת ח$בען • p שםונז א נאר ארבײם, מ*ג שסונדען גזד פטוד ניט נ$ד ד$ך זײנצן םיד םער. אױסער זאך, אנדעד 
 זעק צוױי, ארבײט וױאסטו, אדבײט. וועלען םיר קריעג, ילעצםעז דעם פיז ווארזנז אונ־ האבען העדען, געװאלם נים זםה,

 א *וועדטיים קײז און שםונחזז. צוועאח אדנזערע אםילו אוץ לאנג םיזזלען אײזם איין אין טנהאלםאן קאפיסאליסצאן ־ע
מן קי ניט$ איז עס אז ווײא ניט$, אויד םיהאעז. אויד איהם מעלען קינדעד פע־ נ$ד־חןךםלחםח דעם צז דך י

 אווע תיץ ניםא יר1א איז טיים, רעגולער זײ געשװיגעז. האכעז אדבײםער דײ איבער־ געקױםם ה$מן םװױס, נד.
 געבל טאקי זיינצן שכירות די םאים. קאייטא־ די װעז געשרועעז, אױך ה$מן נדבות״צום מגעבען ח$כען ־כ$נדס,

r םען  np ה$מן ליסטען זעהר געחאאםען את.ח$מן T t םארדיז פארדינעז אבער דמעלבע, בעז אטאהע «ז *י נזןגזײיט 
 אח װעניגער. ארבײטער דער איצםער ארבײטערשאםט. אםעדיקאנער די אוח• װי אזוי רעדעס, םאםדיאםממ נע

 ערקלער אײזעךסאננאטעז און שט$ל דער כאםסערם, םר. איז פאל אײן בלױז אבער ;סאץ דארםזנז פאסדיאסעז ת׳ע
r זשורנאל זײער דורך עפענטאיך גאנץ פעדעריײ אםעוײקען דער פוז פדעזידעגט זייעד פאתעסען נים ךײ ה$מנן םעשה w 

 םח ארבײםער די «ז אײדזש׳/ אײראן א םים אחיסגעקוםען אײבאר, אװ שיז צום נעהםס, $ס אויך. פדנסה ויקעל
 גע< םאראן זײנען ״עס אז םארשטעהן, די אז קאפיטאאיסטען, די צו ווארנוננ ב*ג- די pc יאאן נייעם דעם שפיעא,

pr ווארםעז וועאמ ארבײםער, אנדערע און אעםעאעך קײן נים זיינען ארנײםער פראנקרײך, עגגאאנד, אמדיהא, םון 
ײ אױסאענדישע ״ארימע די ורעאםה ט  * עס אז און פאעצער זײערע םארנעסען אוג־ ברײנגעז אאזען נים זיך וחנאעז ז

 געסינען צו נרינג אזױ־ גיט איצםער דאס ױנקערס. אונזערע pc יאך דעם םער בא״ װעאצן סעקסיקא אין :ותסט$רס"
 דזשאב״. נײעם פאונ־ דער םון בארד, םר. ווען געוועז איז ותאכער יאאן, א איז עס וחנדען. נט
 בױם, אין ם^רגעקומען איז װאס אז ערקאערט, האם אס$סיאײשאן, דערס װעח אױסמארבײט געקזמם נים ם
z דער אין געםאן וועדס װאס ם#נא, אפרעכענען צו צײם די געקוםעז איז עס םאחםה די וױ דעם נ$ך גלייך ׳אם$א ו w 
f ם t• םי אין געטאן אויך ווערם אינדוסםריע, אככד זײער םאר ארבײםער די סים זיך שיף םר. םארגאה םר. געעגדיג̂כ 

 ה אינדוסםריעס, אוז שטעדם אנדערע שכירות הויכע ארבײטס־םאג, שםונדען אינ־ די פדן ״באשיצער״ איבעריגע די
 P די און װעניג. דעם וועגעז הערט מען װאדנונג א אאעס. דאס אבער ׳װ. ז. א. י אנ־ אאנג שױן םסתכא האבען ססארס,

 ז תירוץ. גוטעז א האבען פיםאאיסטעז דארו* אטאקע אן צו וועניג, אבער דאך איז האבען pfi דעם וחןגען םראבםען זױבמן
ײעאעז םאחםה דער נאך אז טענח׳ז, מעז האט געגתים pא גרײם, זיק םען ׳סגעטראבט.

נידעו זײן םיםאען לזןכענס אױף פרײזען נים. זיך אאע די געדענהט עס װער בכאא, pא
 ח זײן וועאען קאסםעז אעבענס די גער, דעריוייא וזאבען דיקאפיטאאיססעז קאגגרע־ סאנםערענצען, •יםאאיםטישע

 חעו טענה דיעזער אט צו און ניגער. גע־ אפענערהײט אםאא אה שטיאעדדזיים אז אויך, געדענקט קאנוחוגשאנס, און ן
 ציהען ?אפיטאאיסטען די צו, זיך מען קאאסעד צום פארבערײםדנגען אאע םאכם באצײטענס זיך האבען קאפיטאאיסטעז

 געזעאשאפטאיו אײניגע םון סיספאטיע נע־ זיך האט םאחםה די ווען pg קאםפוי. די צו pא פרידען צו גרײטעז געחויבען
 ז װאס דאס טוען זײ וחןן אםיאו שיכטעז האם ארבײטער םאחמה די וחוז עגדיגם, דררכ־ געטג איז עס •ראבאעםען. ידעגס
ר דער pc באריכמ cm ןױןען  « אנטאנסא ג«יט, געס̂א מאבען סאאדא־ די ײעז אויעקשיסעז, געגיםעז מעז . אעצ̂ט

ד אין אינדוסטרי*. שטאא דער איז דעםאביאיזידעז, אגגעחױבען םקז האם :סעז אוסצוחןחן, ארימסריידמממדאדױ,
א די מיט םעשה די איז אםת׳ן םוי״ באוױזען זיך האבעז עס וועז חכאא,  אעבענם̂־
 וו אפיאו און קאאהרע, אזא גארניט םען סאפיטא־ די האבעז ארבײםסאאזע, זענדע

ר אנמהויבען איסטען ת  א די װאאטען פאאען, זאאען ירײזען די P* אמיקע. י
 אײד ורןגיגער געהאם אויך בײטער םיז סאנגאטען די האבען םאנםאנא, בײם,

 זײנ פרײזען די װײא קריעג, דעם םאר ארביײ די אז עתןאערם, כױגען קופער די
 אײד שנעאער געשטיגען צײט גאגצע די * םאנ א דאאאר א כױט מױמן וועאען םמר

שכירות. די דער ניס איו בײט pא שבירות. וחמינער
 ח באטראכטעז צו כדאי איז עס פמאנציעאזןר דער אין ■אאץ. אײנציגער

ה םוזען ארבײטער די װאס וועגיגםט^ דעד־ •אסם״ ״איװנינג רער pc בײאאגע
oSunr צור אעבען. אנשטענדיגען אן אױף בעז די קאדג װי תארעספאגדענם, א 

 בױ די רעגירונג, די האט יאהר א םיט זיי־ אינדוסטריע שםאא. דמר pc הערשעד
 געמאכט םםאטיפטיקס, אײבאר אװ ״דייאאםאטישען א דודך האבעז זײ׳ גען.

 שי די םון הוצאות די פון אונטערזוכונג אר־ אכםשטונדען דעם איגעשאפט שנים״
 א די יארק, גױ אין ארבויםער יארד די ארונטזןרגמריסען אויך pא בײססםאנ

 ארב יעדער אז באװיזען, האט טערזוכונג ביז :אזוי עס םען האט געטאן שכירות.
 דורכשגיטי אױס גים פאמיאיע םער I# געהאט ארבײםער זײ האנעז אדזמר

 t אעמן. אויפ׳ן יאהר א דאאאר 1348 ״םײם א און ארבײםס־טאג אככדשמונדעז
 נ זיך האבעז פאסיאיען ארכײטער די די האם אזױ אװערטײם. פאר העף״ » ענד

ד: אוקסוס. וועניג זעהר פארנינען קענם i גזד באארד אײבאד װאר נעשאנעא
 זז דער אין װאס דערפון, זעהן מען קען ן שטאא־מאנ־ די האבען איצםער •סין׳ענם.

פרי̂ה מאנאטען פאר א (מיט צײט בער ארבײטער די אנדינגען באשאאסען נאסען

 םארגעסעז קענעז מיר םוזען באאזאם דעם
 א חדטר. אײמנעם דעם & װייאע א

 נשטח ־דין דערחוימח יתגעז םוז םענש
 האמז איצב אאץ זאא ױ אז זזייך, אזױ
הכבוד. הדדת א אאץ צו פיזזלעז און

 אונז ד סרזאעהעמ אדם אנדער אן אץ
 דא־ דעם באקומען צו pc פדאצעס דעם

באאזאם: זעען
 חסון באינדעז און קורצדכטינען ̂םון
 װאס מצנשען, ה~פ*א א אפ דך שיידס
 “ מנשייכזןן- צום “ב זייזגר נײמן

 אױ״ שארפזעזזענדינע כױט בענס־שטראם.
 אינ־ ײז פיז באאױכט זײמן וואם גען,

 זעהז צו בכח זיי זײנצן ^כט, וועניגסםעז
כחות צדױי אאיד אאץ. שטראם דשט »יז

 בונד. ענגער אן דא איז אונז צוױשען אז
 נעהערען צוגאײך בײדע זי, און איך, *יז

 גע־ אוםגאיהאיכער גרויםער, דער צו כדר
 וואס טענשהײם. — זיך רוםט װאס זינד,

 איז שטאנד נידרינען איהר אנבאאאעט
 געזעא־ * אויב איז נמזעאשאפט, חנר

אױםגעםאסטען װאאם אאגע שאפםאיכע
קאװיר אײדעז, pא פראצע מיט געװארעז

אאטויארנ־ די איטע חיה אז אײך, איך
--- -----“•

 דיך י1 שטזגלט אט גראדנא. אק ארה0 ^
מארק־ די ײי צו, זיך האדכט pfi א■

 אייבמר זיך קריגען אוץ שעאטען אידצנעס >*
 געהט אט און םרנסה. גראשען •אר א
̂נע, א צו צו זי  ארויס :עהמם סארק־אמ

pc איז װאם עפעס־װאס, יואשיה איהר 
 ניט pא צוױי, אדער יןאםיקע א וומרם

 נרױונע א אדער טאדען נאנצעז א איחו־ ייי
pfi א בײ ניט. רעשםע קײן נעהדט 

עפעס, װיחןר זי קויפט אידענע צוױיטער
 אדן מעהר אדער ניאדעז א וױדעד גיט

 חײנה, איהר װעמןן אױס איהד בײ םרעגט
 אין מאז איהר װעגעז דירה, איהר ווענען
קינדער. איהדע

 זי ווער נעװאדסם ניט האט קײנער ־ ׳ ?
 רופען זי פאענען מאדידװײבער די און איז
 נוטע ״די אדער פריצ׳םע״, גומע *די

 די פאענען טאא וױפיעא א, פאגיע׳׳.
 pc שבת טאבעז מאדידוױיבער עאענדע

!פריצ׳טע נוסער דעד םון געאד דעם .־
פאניע״ ״גוטע די פאמנט אכיאא את
 א אין ארײנגעהן אװענד פון װינםער

 עאענדע די װי מאן, באיק א און יןאױז
 פאר־ גרױסע די איבער זיצען יןאױזגיהעס

 אדער זיך, שאחאען און נכירא׳ס שםויבםע
 מופלנ א אידעז א בײ ארײנגעהן םאעגם זי
 ודעגען דורכשטחנסעז איהם כייט זיך pא

 ותך אענענדעז, אידישע װענען הבא, עואם !'
 אידישער דער וועגעז און תנאים די גע 4

פראס־ צום געצויגעז האם איהר אמונוז.
 אידישמן צום אידעז, הארעםאסנעם 1טע

* ׳ רב. אידישען צום מוסאג,

r ?  . - -
אורזאה די איז ער ,------:______

 ארײ געהם דארוי פױאישע דאס וואס פאר
 מאתאווער עאי דמגד. פרעםדע איז בער

שע pc פעחאערעז די אויס נוצם  די,פױ̂ל
 ארײנצמןדײ צײם דער כדט בדי •דיצים,

 א איז דאס מאיאנםסעם. זײעדע נעז
 ארי״ די נעץ איז אד״ז כאפם ײאם שפין,

 י1אױ ביז אױס זײ זױנט ph סאעען םע
 װײזט פאא דעם אין *ױך אבער םדיבג

r עאי צו האס ?ױין ארױס 
 u שגאדע קײן נים דיחם זי

 שוא- איד דער ניט t״־
ױיאי״ pc פארדארבעגחײט

 אײ דעם חוץ אז צװײטענס, •רח. שען
 דאם טוען װאס ®*ליאיןען, דא זײנען דען

 םאקא־ מאקאװעד. עלי וואס אײגענע,
r• ױיאישעז פאד׳ן שפיז א וױ אח ותד i, 

 ברידצד. אײנענע זײנע פאר נים אמזר
 ס$ר דאפעאטער א םיט אעבט סאקאװעד

t עדלויבט ער װאס ראא; t די קעטןן 
 ער־ טשט קײנמאא דך ער רחןט גזים,

 איי- די צואיעב אידעז. חענצז אויבען
אנ־ pc אייגעד איגעשײדענק^ט ביגע

̂נע־ אן אױן• זױ ■אאיאלן אויס׳ז ימז  א
̂בער חזד׳ם אדזשצשתא pfi נעם.  די א

 מענשען די אז זעחט, ווערטער: אאטע
 אויפגעקאעחר־ נעבילדעטאר, וחןרעז זאאען
 םאד• וחנט איגעשיידסײט די pא טער

 -מא אאי אױסגעחאצחרםע אן שוױנדען.
 געסצגט שאדעז אנשטאם וואאט קאװער

נוצען. גרעסטע די ברעגגען
 האט זאכעז דערםאנטע צװײ די חמ

 קירצעחן אגדעחג' נעשריבען ארזשעשקא
 :אעסנז אידיש^ pc ערצעחאונגעז

 #באום״ א ״גיכ ״נדאיח״, חגבור״, ״שמשון
אנדערע. pit ״ײמעז״

 גאגץ א נעחאט אײד חאט ארזשעשקא
 אין pא פיאאזאפיע אח ידיעה בױינמ

 געשטארבען איז זי נאטור״וױסענשאסט.
יאחה pc 68 אלטצר איז 1910 איז

 אאץ אאץ, שטדאם דעם ודן
 נעזדנ־ א כשנשען, דאזמע די אין אעבעז

p צובדעמזז צו חשיו א נייטד, טער n r 
 יאד־ די זעהן ניט אאזם וואס שאאעכץ,

 צום איבשאפט א צװײטענס, ,pfi רע,
 ניט ארזשעשהא גאג־ דער צו בכאא, אצבען צום םענשעז,

 ; םאקאווער, ביידמ די סיט צוזאםעז װעלם. צער
 איז דא אז באוױיזט, חאי איז געבארעז ײעחןן וואס קרעפסעז,

 די גאר דיג זדײ דער צו נאך קומט הארצען, איז Pא
 דעם ברעעען, צו נוצען אנדערע pרצ סער

 ;אעמז pא אײב םיט דיעגען צו פאאק
 גע־ די םים ׳סוח pc ביאדומ רןךר כדט

 מענ־ אזוינע אט הארצען. םון פיהאען
 פאישער, דענקער, זײ רופט טען — שען

 אעכענס־ אין ענסדעקען — פאעטען
 מי^׳ן צוזאםען אבער ברוד, can שטראם

 פער־ און קדיסטאאען די נענדגעז ברוד
 pc טראפענס און באוט םראפענס אען,

צו״ זאמאען זײ און טרערען. מענשאיכע
•n  v u סדאגען־ טראמגכס, און •ערצען 

 אה טיפקײטען גתדגע די pc אדױס דאס
 טעגש־ דער pc פ*ס די צד דאט אענען
 אוצרות די דערטיט פאדנרעסצדען היים,

 אידעאאען. pא אידצען סענשאיכע םון
 גע־ צו בכח זײנען מענשען אזױנע גאר

באאזאם." זעאמענעם דעם פיגעז
דא״ צום באאאנגט האט ארזשעשקא

 געהט ױ םענשען. זעאסענע הײפעא דגעז
 אינ׳ם זיך גראבט זי סאאק, ■ראססעז צום

 פױער, דארסישע; pc אעבעז אײנפאכעז
pc אױ אידען. חארע«אסנעם פראסטעז 

 אםצושיײ ברוד דעם pc זי זוכט מעטום
 און חריסטאאענע. דאס ריינע, דאס דען

 טיס־ ברודנע די אין געסינט זי וױבאאד
 זי טראגט הריסטאא, א פערא, א קײטעז

 :זאגט pא װעאט דער םאר ארױס עס
!זײט א*הר נאריש װי% מעלטעז, זעהט,

 אויםלעגדישער א( אין נעזעהן
 איך בין אאנג ביאד. סארט׳ אזא גאאעריע

 סאתזעאק־ דאזיגעז דעם פאר געשטאנען
 אויפסערקזאכד יןײן האב pא •נים םעז

 שעהנע אנדערע אויף נעשאגקען ניט קייט
 ביאדעד װאונדעראיכע pא אאנדשאסםען

pc סאמעטענע און זײדענע אין דאמען 
 די איז געקוקט נאר האב איך ^איידער.

 אאײז זיר האב אח אויגען אויסגעאאשענע
 איז אויסגעזעהן האסטו װי נעפרעגט:

 װע־ ? געאעבט האסטו װאו ? ױגענד דער
 אײדען װאסערע געאיעבט? האסטו כיען
 מאטערניסען און םעהאערען סריידען, און

 דורכגעסיהאט, און דורכגעאעבט האסטו
 נעבראכט, קבר צום דיר מ׳האט אײדער

n m -i \ך סטוחן ד ס»ך א1א אעגען זי  אזי
טאטערטע?״

 זאך קײן גאויבען? מיר איהר װעט״
 אזױ געוואאם ניט איר האב אעבען אין

 pc געשיכטע, די וױסען צו װי שטארק,
 ערניד־ אאע pc אויסאאז, ביז׳ן אנהױב
 pc באאײדעטע, שפא׳ע, ארימע, ריגטע,
?״ אויסגעטאטערטע שיקזאא בײזען
 אר״ עאיזא םין פיעאה גרעסטע די

 גע־ איז שריםטשטעאערין, אאס זשעשיןא,
 וואו דארס, אפיאו הארץ. גוט איהר װען

 אזטי^סענ־ אריםיןײט, געזעהן האט זי
 פאר־ זאגאר און פארגרעבטקײט לןײט,

 איז דאס אז געסיהאט, זי האט ברעכען,
 אאץ, ניט הארע. אויבערשטע די נאר

 pfi * גאא̂ד איז גאאנצט װאס
 אונטער אז געװאוסט, האט זי
 א קאאים קאײרער פראסםע גראבע, די

 כמגש־ םײגםגמ די מיט הארץ סענשאיך -
אנכד ױי האט זי pא געסיהאען. איכע

װעאט. דער םאר םאעקט
 אז געגאױבט, האט ארזשעשקא עאיזא

 דער אין סאר קומט װאס שאעכטס, דאס
 בטבע איז םענש דער װײא ניט, איז װעאט

 דער װײא דערסאר נאר שאעכטער, א
 אומוױ־ דער pc חושך אין אעבט מענש

 ער נעהט באינדער. א װי pא סענהײט
 ארײנשײגעז נאר זאא ײעאט. די דורך
 נעכ־ דער pfi ביאדונג, pc איכט דאס

 סאר ארױסװײזען זיך ײעט גזלז טיגער
 אין טעגשען. איבסואסטען בעסטען דעם

 םיר באחענען ״דזורדזיא״ ראםאן איהר
 האבען װאט פערזאנען, רײהע א מיט זיך

םענשען, א ;ע׳הת׳עט אבערגאױמןן אױס

 #יאחד א װאבען 52 שטעגדיג, ארנווםען
M דאאאר 1206 באויז נעהאם זײ װאאטען

o פון וחןגיגער םיעל איז װאס יאזזר, n 
 אין געםאן דאך מען םוז הײנט מינימום.

 זײ־״ זעלםימ זמהר װאס דאם, אנבעטראכט
 קיילאנײ א באעםטיגט ארבײטער די נען
יאהר. דיג

 האלמאן קאפיטאאיסטען די אבער
 פארדינאן ארבײטען די אז םעגוז׳ן, אײן

 ארווױ םוזען שכירות זײערע אז צוםיעא,
 װעל- פאטריאםאן, די װערען. טערגעריסעז

 געאלאסך קריעג פון צײם איז האבעז כע
 &ארבײכמר די געגען קאםפף א װעט

 בארעכסי א זוכען סריעדעז, סון צײט
 ״אינערלי• דעם אויף אטאקעס דיערע פאי־־
 געזעאשאפסלײ געװיסע און שוגא״. כען
 נױיל״ ״פעירי דער אין שיכטען;אויבען כע

̂כירות הויכע װעגען  אד־די׳ דעט את י
נאאל זײנען אעבענסמיטאעז אױף פרײזעץ

 ״פארײן די ענערגיש pא שוחןר אזױ יױ
̂דערס״  צייט אין געארבײס חאכעז םר

 אײ״ עניני̂נ סרידעגס פאר םאחםח פיז
 סארכא«ען צו געגרײט זיך חאבען ניגע
 ױיע־ פאר םארת ודגםערנאציאנאלעז דעם

n חןד אנדערע ;םע׳סםסיל־יראדמוםעז 
 ym ברמןען בײען װעגעז געםראכם בעז

 po עגצשטאגעגאפ די אץ אײזעדכאחנעז
 אײזען חאםוז זײ וױיל אענדער, רואימרסע

 נעזארנם חאכצן אנדעתנ נאר ;שטאא pא
 אאנד אוסכעארבייטעד סריתר, דער וועגעז

 סיעא אזױ וואו םדינימ״ ״ודלדע די א*ן
 וחד אױסגעארביים קעגען שטאסען רויהע

 באנ־ די געוועז זײנעז אאע אײכעד אה חןן,
 די וועמוז געזאתם חאבען וועאכע הירען,

 געםראכט חאמז אינװעםסארס״, ״אריסע
 נים בכאא זײנען pfi oronr3$p װעגעז

גזדטאאפעץ.
n א געשוױגעז האבען ארבײסערp 

 האם אאעס דאס אז דעגקען, ךײ שוױעעז.
איז, אםת דער םאץ. צו נארניס זײ פים

געזואד^, טען איז ש#עטעד—־
 די איז פייצטע״ ̂גוםע דאדגע די אז

— שריסט״טםעאעריז •ויאישע
 אזו פיט האט װאס זשעשקא,

 כיענשאיכ־־ פיעא אזױ מיט בע,
 איה איז אידען דעם דערש

pfi .ערצעהאוננען
 נ* איז ארזשעשהא עאיזא

 אעבען אידיישעז םיט׳ן קאנט
און מנהגים דישע די םיט טדאדיצ״עס, \ _______

 ?י פדרשים. אק תאטיד pc לעגענדען
 אײ דעם אין ארײמעבאײיןם טיף האט

 םארשטאנען. זי האט און נשפה דעז׳ס
w\) געווען איז אידען אײפ׳ז באיק איהר 

געקענט גוט האט זי אאזײטיגער: אן
 דער מיט אעבט װאס כיופאג, אידי^עז דעם

 האט זי קבאה, און תאמוד pc •אעזיע
 הארעפאס־ אײנפאכען דעם געקענט אויך
 און דחקות אין אעבם װאס אידעז, געם
 צרם איעבע טיפע איהר pH נויט. אין

 באשרענקם :יט זיך האט פאאק אידישען
 אין גענענװארט. אידישער דער מיט

 pc ״םירטאאא״ ראטאן באװאוסטען איהר
 דיכטערין די האט חורב̂ן pc צייט דער

 אידײ העראיכער חי איז ארײנגעבאיקס
 דאזיגען דעם אין פארגאנגענהייט. שער

 די ארזשעשקא עריזא שיאדערם ראמאן
 האבען װאם ־ העאדען, אידישע אעצטע
 קאטפןי אין געײעז כיקריב אעבענס זײערע

רױמער. די םיט
 צו באאאנגט האט ארזשעשהא עאיזא •

 .איז זי אריסםאקראטיע, פויאישער דער
 דער pc וױיט זעהר זעהר, געװען אבער

 אדײ פױאישער דער פון אגגעבאאזענקײט
 וועאט אייסטאחיאטישע די סטאקראטיע.

געשטעאט. צופרידען ניט איהר האט
 אר־ עאיזא וױ :אטורען אזעאכע יא, .

 שםע־ צופיידעז ניט זיך קענען זשעשקא
 טענ־ הײפעאע א pc װעאטעא א פיט אען

 ריט דודכגעדרונכען געװען איז זי שען.
 איז זי פיעגשהײט, גאנצעי דעי צו איעבע
געאערענ־ װאס דערםיט, געבענשם געווען

געפיהא״, קאסם־שע ״דאס :רופען טע
 מיט באהעפט זיך פיהאט טענש דער װעז
 טענשאיכע אאע פים װעאם, גאנצער דער

 דעד כייט װי וועאט, דער אויף ברואים
 פױאײטע די pc קײנער נאגצער.גאטור.
אזוי געשריבען :ים האט שריםמשטעאער

געפאאע

עסען. צו געװעחנחײט דער מיט איעגדיקס
 רעזול־ אלס עוין איד זעח דעדנאד און

:געזאגםען וריחער דעם »רן םאם
זשרן״ עסעו, ניט דארף וואס םענשחײם, א

 דוורן״ װאס םעמחײט, א *ון ארבײםען. נים
 ערײ םעגשהײט. *רייע א איז ארבײםען, גים
 דער *ייןי ״פײען און בעם אויט׳ן ליגען צו

ײ סםעליע.  צײטונגען אין *ר״בען צו צ
 ליעבען. צו *רײ מײגוגגען. עחרלינסםע די

 *ו זיך מרײ און חאבען *ו חתונח מרײ
 םוים. ביז׳ן *ריי געבורם. בײם ירײ גט׳ען.

אײביג. און שםענדיג גליקליד •דיי־אין
װײםער: זעח ־איד איז
 מלחמח דער בעת םען חאם רוםלאנד אין

 אמעריקא אין םריגקען. צו אוי*געחערם
 מארבאםען מלחםח חןר §ון ענד צו םען חאם

 אמע־ אדן רוסלאנז־ דעדווײל םריגקען. צו
 די און ומגלם. גאנצע די אאעםער און ריקא

 און מאגען ®ון *ריי איז װאס װעלם, גאגצע
 און טאג זיצט — איך זעח — ארבײם «ון

 קינסםלעדי^ע און ליםעראריאמן אין גאנט
דעבאטירם. און טעע זוים קאסעעז׳
 גע־ װערעז געדאנקען ליכםיגספמנ די און
 װערעו אידעען נאבעלסגזע די און בארען.

 אמיקזןר שעומסםע די און *ראיאגאנדירט.
 גאנצע די און גד«אםען. ײערען ליםעראםור

 אוי*געקלערםע קלוגעי אזא איז װעלם
ליםע^ריאדקינסבזלערי^ע. אזא און

 ױבי- קײן דאד װעלעז דעם אלעם בײ און
ניט איוענחגן ליםערארי״ע קײך און לעאוסס

 גליגך א זיד *hib איך זעח אזוי אט און
םעדטחײם. ליכע

 ג?ך אמאל םיר ב״ וואלם עמ אויב און
 םענאד w װעט םאכזער צװײפעל, * װארען

 איך !ארעגפמער אדםעטיג, *יחלצז ייד חײ®
אזוי: זאג און גדייכטע די באלד

ײן אונו װעס עס אויב און לאגגװײלי^ ז
®ארזארגט. דןןס אויך ®לחמח לעןלטע די האס

 *ו באצוג אין מעגאוען פרידליכע זעחר פפר
 זעחד ®אוי און בורזאזואזיןן אײגענער ?״ער

סאציא״ די «ו בנוגע קאםפלדסםיגע
לענדער. אנדערע פון ליסטען

םןי, פ חאם פיחד און איוך. זאגם אזוי
 עניזי דאזיגען דעם װעגען זאגען *ו סד א

 װי זעח̂ה םייגעם: בײ זיד חאלם איך אין
 םאציא״ די אויסגעוואקסעז איז עס דיעזיג

מאכט! ליסטיפזע
 :םיעעם בײ װײםער ייד חאלט איך און

v חאס •דאגרע^ דעם ככלל ועחם o חאבצז 
 זעחן, באלד װעם איחר און געסאכם, שוין
 — טאכאטיב זײן. װײטער װעט עס װפס
ג  װאס ערפינדונגען, גוואלדיגע די — איד ̂ז
 דעחם׳ *ון סלחמח ךער נעח געסאכט ישט סען

 אינזצי אין איבערקעדעניש אן אד1 װאס
̂עז ערפיגדונגעז די לזןבען םאכען. ער«ם וױף

 זיד ®אר »יד זעח אנבאלאנגט, םיד װאס
 א ראיייגע׳ » וועלם » שנעלע, א ײזד*ט 6

 אמאגעל-נײע » װעלם א אנדעדע, אז ייעלא
 נא־ גײע •יחדונגען, נײע ,tyrsyo סי®

נײ. פל״ן — גײפעז
זעח: איך

םים אויגען, גלזןזערנע סי» םענעדשאפט א
י יאייעחןמן י tי in y, דלעח סיפMW ys 

ז דאס «י» חילצערגע און חענם ̂םאלענע  יי
*P וײם *ורייםעד דער •ון ווון 4?ײס אײן 
 א נאםירליכ̂ז » גאנ«ע, • פױיענשא®® »

 און ארבײטצגחנ. צז און לזגבזןכסלוסטיגל
װיל̂נ א«חד אריב און, חימדג זעחד איז דאס

 קירצע• פאר סטרײק אץ ארויס שעפער נער
 און װײדזשעס pc העבערוגנ שטונדען, רע

 ’װיאען זײ ױניאן. דער pc אנערקענוננ
 pא אעבען אײגענעם זײער פארבעסערען

̂ט אויד׳ װיאעז  סקעב־ארבײס קײן טאן כ
pc גע־ זײ האבעז יעצט ביז יארק. נױ 

 14 בױ 6 סון םאר שטונדעז 53 ארבײט
 פרעזידענט װײס דער װאך. א דאיאר

 װאיר־ גארמענט אײדיס אינט. דער פון
 געך זיך האט אעפקאװיץ, םר. ױניאן, קערס

 njn pc ברעגטש היגען דעם צו װענדעט
 ברעגטש דער און פ. ם. פעד. אידישעד

 ארבײ־ pc 16 קאנפערענץ א גערופען האם
 ברעגםשעם די װי ארגאניזאציאנען, טער
pc ױניאנם^ ׳צױן פועאי רינג, ארבײטער 
 צו װי פיטאען, באטראכטען צו ״װ. אז. א.

 אידישע די םטרײ?עריגס. די העאפעז
 איז ארונטער גאײך זײנען פיידאאך

 פאר- ס׳זײגען גור איטאאיעגישע, ט"א א
 װעאנא סקעבם, צאהא געװיסע א באיבען

 םינסטעדא אאע דורך יגטיואןלטײד ערשזיי
 די װען צײט, דער אין שטאדט pc כחות

 באריהםצן ״א^יך־פיר״באפעס״ ^ידישע
 באשעםמי- דט קײנמאא װעאעז זײ אז זיך,
 די־י זײ וױיא כױידאאך, אידישע הײנע גען
 ?»ד5״בא און רעמאאוציאנערקעס נען

 ארעכד װעיען פיקעטם די װיטשקעס״.
 װצאמ עדות, פארשידענע דורך א\ן טירט

 לא־ דער װעז פאא, יעדעס זיך פאאנטערען
 וחצי־אן פארהער, אױפ׳ן זײ נעהםט יער

 גצאד־שטרא*, מיט שטראפירם מײדאאך די
 צד עגםשאאס^ אבער זײנען םײדאאך די

 װיײ• און ענד, א^יעגרײכען גיז קעטםפען
U בויאגעס כיט אז באסעם די זען p fli 
ברעכען. טיסטרײלו: דעם זײ

יטה, יצהק
grסאסיט פרעם pc סעק.

 אץ זי חאט #מענש? ״א געהאם. ווער,
 חאט ער ״אז נעזאגט, ענגאיש געבראכצנעם

 אר־ און זיצען ער דאדף ארבײט, נאר
 רר די טראבעא. הײן זוכאז ניט ביײמז,

 אײ• אז םעגשעז; אונרוהיגע ז״נען סישע
 #אזױ iv סאכט גוט, ניט איז זײ pc געם
 םיט אונצופרידעז. זײן זאלעז אאע אז

 צו ז ע ם v א א ער זוכם צוגאיץ• זיך
 אאע״ סאר זיו זארגט ער בעטער. מאכען

איחם סאר זיך דאדפען אאע pא םעז
, < זארנען!״
 סאר אײנער זײן: dp דאר* ,,אזױ

 חאט — אײנעם׳/ נ»ר «אע pn אאעםען
געזאגט. גוטםוכױנ סאשא

p ̂אבער m טרא״ ארױם לוםט 
 אויסגע״ גארװעדשע די ח$ם ־־־ בעא!״
םעחר װעאען װי זאך אזא מאר# רוםע;.

 מאדער־ נײע, *יעל ®זוי עושוגדעז האם זי
 קעווצװעק*וא מעטפדעז װיסעגשאפםלינע ינע

 יעדער צו אז װעל̂פ יענער אוין״ מעג«ען
 א «ג קוםען קענען »רײגד א װזןם ציים

ײן גו בירגער א פיער *רײגד,  וןדער עםאאט ז
 »םע־ און ^ציפגען״ליעג דער *ו פאלק א

 אין ארן !...מײגער *רייגד אוםעםי̂ג :לירען
 לעבען אוםעטיגע דאס װעם סעקונדע אײן
עגד̂ן *ו ?ײן

 אן לעבען וױימער זיד װעם וועלם די און
 איי־ אן זארגלאזע, אײביג »ן זאםע, אײביג

גליקליכ^ אײביג פן *וי״?, ביג
̂זא אייך גןמלם װי װעלם? ו

 און *אלק אומאריש אן יאלק׳ י»«יד •
 דעי «או חאבצז װאס *צלאצי׳ 7ײ?יT 9 י

 •ון איגצודאוינם ייד םלאםמ דעד *יז יײ®
 •סור גינמז אין א»יר זי^עז »רן עשלז

 און אפענדי̂ק נײט׳ו סאגצז *ג׳ם גזדיאמו
 גאנצע די תי 4ביייײ«עגכ שיין nyr ײיד

»וי וזזןיש יייײײדיי םיט׳ן טאגצן ayn »ון י
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ארבײטערמײרעל וער פאר הײם א פון פראבלעם עו1
פאינטץ םםוארם דזשוליעט פון
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דעם אין םראגען ערנסטע די פון איינע
 װי איז פרױ, ארבײסער דער םיז צעבען

 אעבענס־ די כאטש הײם. א געםינען צו
 זײ־ ארבײטס־פרוי דער םון כאדיננומען

iw װי איהר פאר װיכטיג װײניגער גיט 
 פאראױםיג איז ארבײטס־באדינגוננעז, די

̂יעם  אויםמערקזאמקײט רױין גאר כמעט ןוו
 דער פון ניט געװארען, געשענקט ניט

 װאס די םון ניט און אאײן ארב^טס־םרוי
 העאפען אין פאראינטערעסירט ז״נען
 פראגע, די אאגע. די אויסבעסערען איהר
 גאנץ א איהר פאר איז װאוינען צו וואו

 פאר־ װעאכע בתים, בעאי די ערנסטע.
 די םון ״עםישענסי״ דער מיט זיך נעהסעז

 עטאב־ האבען מאשינען, א*ס אובייטער
 הונדערטע װעאכע אין שעפער די לירט

 פארברענגען םרויען ארבײטער טױזענדע
 שםרענגען ארבײטער די און אעבען, ז״ער

 װי באארדס, אייגענע זײער דורך־ אן, זיך
 אװ באארד ״דזשוינס דער שטיעער, א

 אין דאס זעהן, צו יןאנטראא," םאניטארי
 רײן זײן אייניגערכיאסעז כאסש זאא שאם
 ענערגיע דיזעאבע װען ערטרעגאיך. און
 פאר־ װערט װאס געאט סומע דיזעאבע און

 שעםער די אויח אױםצוםאסען ברויכט
 ארגאנײ צי געװארען פארברויכט װאאט
 מיר װאאטען הײמען, ארבייטער זירען
 בעסערע א דערגרייכט שנעאער זיכער
וועאט.
 דער דערםאנען צו נױטיג ניט איז עס

 אומבאקװעמאיכיןײט די מײדעא ארבייטס
 אײד זי װאס צרות די און האט זי װאם

 דארןז זי װאס שטונדען עטאיכע די אין
 אעבען. םון פארגעניגען דאס געניסען

iv r y w  \ 'w שאפ, אין איבײט סאג 
 א אין היים, א יזומען גענאיכען זי װאאט

 װאו וױנקעא, אײגענעם שטיאען רײנעם,
 געםינען זיך און אפרוהעז זיך קאנען צו

 און אטכיאםםערע. אנגענעהמער אן אין
 װערט עס װען פיעא, אזױ דען דאס איז

 אר־ טאג גאנצען דעם םאר םאראאנגט
 גאט צום געוױדמעט װערט ײאס בײט

 עט־ ציטערעא, קאײן א — פראםיט, מון
 אופט מיט קאסטען, א וױ גרעסער וואס

 אעזען צום פייאץ שסײזעא א זונשײן, און
 הױז־ נױטיגע די טאן צו װאו פאאץ א און

 אױפצונע־ אמאא װאו םאאץ א ארבײט,
 גאנץ ? קאטעראדען א) םריינד מען

 וױריך דער אין אױס אבער זעהט אנדעױט
ײ דאס איכקײט  ארבײטער דער פון בי

 לואמף עאענבויגען אן !אעבען מײדעא׳ס
 אדער קאר סטריט א אין פאאץ א םאר

-n ,אננע־ אן אין רייזע לאננע א סאבוױי 
 אהן װערען, צו דעי״שטיקט קאר פאקטער

 א'יך מאכט װאס צוצוזעצען, זיך פאאץ א
אן אין ארײנקומעז דאס און נערװעז,

 אין ערגעץ רומקע, קאײנער אוטעדיגער,
 און אופט, װײניג גאנץ מיט װאנט^ א

 זאא־ װאוינען דארט גאך טען דארף אפט
 געפינט צימערעא קאײן דער בענאנד.

 װאוי־ עס װאו פאעט, קאײנעם א אין זיך
:v\ און קינדעראאך מיט װײב און םאן 

 פאר א םארדינען װעאענדיג ״מיסעס׳/ די
 א מיידעא דער אפ גיט דאאאר, עקסטרא
 זי װאס פ*אץ ענגען דעם םון יטטיקעא

 די פאמיאיע. אײגענער איהר פאר האט
 װערט צימער רעם דינגט װאס מײדעא

 אין ארײנגעיטטויסען חינצריך נאך אזוי
 װעאכען אין אעבען, פאמיאיען פרעטדעז א
 געבעסענער ניט א אי!ס פיהיען זיך מוז זי

גאסט.
 קאן אומישטענדען אזעאכע אונטער

 זי זיך. פאר אאײן זײן ניט מאל קײן ױ
 מי־ רוהיגע יטטיאע, א װען זעיטען האט
 דער אין זי מוז פרעסען און װאיטען נוט.

 פאאץ שטיקעא א קוים קיך. אאגעםיינער
 אעבענס־פ־נקציא־ אאע יטאאפען. צו װאו
 אנװארםען דורך װערען געטאן מוזען נען
 בעס־ די אונטער אפיאו יענעם. אױף זיך
 יע יטוין קאן זי װען אוכױטטענדען, טע
 רײנעם, גוטען, א האבען םארגינען זיך

 זי האט זונשײן, אוז אוםט טיט ציטער
 האט זי אז געפיהא, דאס ניט אאץ נאך
הײם. א געפונען ״טוין

 דער אוץ יטאפ צװיטען װײטקײט די
 צום פראגע װיכטיגע א אויך איז היים

 אנ- אין און יארק נױ אין באטראכטען.
 דארפען צענטרען, אינרוסטריעאע דערע

 עננד אויסקאײבען, םיידאעך ארבײטער די
 צוזאםענמנ־ ענגען, 1אי װאױנע• װערער

 םאר־ אדער געגענד, אונגעזונטען פאקטען,
 פאר־ ׳טװער דעם פון טײא א בױיכען

 טײא גרויסערן א און געאט, הארעװעטען
 טײערער נאך איז װאס ׳צײט זײער םון
 און אהיז ארומםאהרען דאס געאט, װי

נאכבארשאםט. בעסערער דער צו צוריק,
 און צייט םון זײן מלוריב דאס אט

 פאר־ א װי זעאבע דאס כמעט איז געאט,
 '׳און ארבײטס־צײט דער םון אענגערוע

 איז און ׳טכירות, n פון פארקאענערונג א
 געזונד. פאר׳ן יטעדאיך אויך געװעהנאיך

 זיך װאס םון װעניג דא װירקאיך איז דא
 טײװעא צוױיטען באויז אויסצויואײבע׳,/

ים. טיעםען דעם אין
 פרן צױטטאנדען אעבענס איצטיגע די

 גע־ ניט אעננער קאנעז םרוי אדבײטס דער
 דעכט ארבייטער׳ס דעם װערען. דואדעד

 ארויסג?ד שארח װערען טוז הײם א צו
׳טטעאט.

 עריטטען צום רעניערוננ, ענגאײעע די
הונ־ איהר פון געיטיכטע דער אין טאא

 ערפאה־ אינדוסטריעאער יעהריגער דערט
 אײנזע״ אויפנעװאכט, איצט ד.אט /רוננ,

 הײ־ בעסערע פון נויטיגקײט די הענדינ
 פאר־ איז און פאאה, ארבײטער פאר׳ן מען
 געאט סומען גרויםע פארברויכען צו טינ
 פאריז, אין הײמען. ארבײטער בויען צו
 פון צענטער דער זיך, דערװיסען םיר װי

 אינדוסטריע, קאײרער פראנצויזיעער דער
 טוי־ באיטעםטיגט זײנען עס װעאכער אין

 גרויסע געמאכט װערען פרויען, זענדער
 פרויען ארבײטער די באזארגען צו פאענער

 אמערי־ אין דא הײםען. בעסערע םיט
 אפיאו ׳ארום אאץ נאך טיר פאדען ר,א

 דיעזע וחנגען דענקענריג װאס וױיגיג
 שטארק אזוי גרײפען װאס פראבאעמען,

 עס גאיקזעאיגקײט. און אעבען אונזער אן
 פארנעהםען צו זיך אנכאנג אן אמת, איז
 געסאבט דא שוין איז פראבאעם דעם מיט

 ־ א א ק ארגאניזירען דורכ׳ן געװארען
a עטאיכע ר. ע ז י י ה ע ו ו י ט א ר ע 

 געװא־ עטאבאירט זײנען הײזער אזעאכע
 די אין מײדאעך ארבײטער די םון רען

 אדער מעהר א מיט יאהר םיער אעצטע
ערפאאג. װײניגער

 זײנען הײזער אזעאכע טעהרםטע די •
 אונריכטיגען אן אױף געװארעז עטאבאירט

 אײגע־ אונזער םון הויז די אבער באזיס,
 * גע־ ארגאניזירט איז װאס ,25 אאקאא נער

 מא־ דער מיט געפיהרט װערט און ײארען
 דער פון היאױ פינאנציעאער און ראאער
 פארשפרע־ פיעא א געשאפעז האט ױניאן,
 גאיקאיכע גרויסע, די באװעגונג. כעגדע
 געשא־ זיך האט פאמיאיע כיאכער װײסט

 װעאכער אין הײם, אײגענע אסת אן םען
̂יא עדשסען צדכו מזזמרפא מי  דאס ס

 און פרײהײט אמת׳ער פון פאיגעניגען
 אוים־ שעהן נעט, זײערע לואמעראדשאםט.

 פרישער מיט פוא צימערען, געראמטע
 אעב־ גרויסער, זײער זונשיין, און אופט

 די װעאכען אין דרעס־צימער, האפטער,
̂יע  צײט; מיטאנ אויױ זיך קאײבט םאםיי

דער ביכער, סיט זאא דער  אנ־ די און ב̂י
 אנרערש װי ~ װארימלױיט, גענעהםע

 אומ־ דער פון בייצד דעם פון איז דאס
 װאס אײנזאמלױיט און באקװעמאיכקײט
 אעבען דאס געװעהנליך כאראקםעריזירט

 אנ־ װי און ! מײדעא ארבײטער דער םון
 אויך, איז דאס םארשידען און דעריט

 אײנ־ באשרענלוםע, םארשיעדענע די פון
 ארבײטער פאד ״הײמען .געשרומםטע
 םארװאאטעט װערען װעאכע מײרלאך׳/

 אי־ און םאראײנען רעאיגיעזע סאנכע פון
ױ א אין ̂יילאנטראפעץ. דעאאיסטישע  ״י

 םארװאיצטעט און אנגעפיהרט הױז,״ ניטי
 אי־ איז זעאבסט, מײדלעך ױניאן די פון

נור ניט אטמאםפערע, אן פאראן מער

און (ורײהײט םאצשטענדיגעד םוץ
 ןן אויך חערמט דארט נור הענגיגצןײט,

 ליזבע א ציעבע, נעגעכזײטיגער םון גײסט
 רעײאאוציא- די העאםט װאס זאך דער צו

אידעאיצען. נערע
 נײע םיז צײט הײנטיגער דער בײ

 ארבײטערשאפט, דער פאר האפנונגען
 בא־ די װערען אויסגעברײט פיע? דארף

 פאר הײםען האאפעראטיװע פאר װעגונגט
 יןאן אנפאנג אן פרויען. ארבײטער די

 גרד ?אײנער א םון װערען געמאכט אפשר
 אםארטמענט, קיצײנעם א אין םריינד, םע
 סך הײן האבעז ניט דארח מען װאם צו

 א נאטיראיך, אנצופאנגען. אויף נעלר
 מיט אויםגעטאן, ווערען קאן םעהר סך

 ארנאני־ ארבײטער׳ס די םין ך,יאױ דער
 האט װאס ױניאן טרײד יעדע זאציאנעץ.

̂עז צאהא בארײטענדע א  סיטגאיעדער םרו
 ״רעװאאוױנג מין אזא באשאפען דארף

 דעם פאר געאט אויםצובארגען םאנד׳/
 צװי־ גרופען קאאפעראטױוע די צו צװעק

 געאט דאס און מיטגציעדער, זײערע שען
 אונ־ די װי גיך אזוי *װערען אפגעגעבען זאא

 די אויח שטעהן שוין האן טערנעהמוגג
 נאכדעם זאא געאט דאס און פיס אײגענע

 גרופע. צװײטער א צו װערען פאראיהען
 ?אן דאאאר טויזענד פאר א םון פאנד א

 און װאונדער, אויםטאן הינזיכט דער אין
 םין באקוועמאיכקײט דער פאר באויז ניט
 םיהרען אויך מוז דאס מיטגאיעדער, די
 םאר־ אינטעאיגענטערען בעסערען, א צו

 ױניאן דער םון װערט דעם פון שטעהן
 ארבײטער׳ם דעם פון פאזען אאע און

אעבען.

 א נעפינען צו װי םראגע, דער אין
 די דארן* םרוי, ארבײטער דער פאר הײם

 א שפיאען באװעגונג לואאפעראטיװע
 אין דארוי ױניאן די און ראאע גרויסע

 םון העכערונג די זײן. באהיאפיג דעם
 דאם אבער נוט, גאנץ טאקע איז שכירות

 אח גרעםערען!וערם פיעצ א מאבען תאן
 ארבײטער די װען באדײטוגג, מעהר

 קאאפעראטיװ, אעבען צו אויס זיך אערנען
טובה• אאעמענס זייער פאר צוזאמען,
 אינדוסטריע םון ערםאאג דער װען

 מענש־ דעם אויט װערען געמאסטען װעט
 די אויט באויז ניט און װאהאזיין, איכען

 ״עלואנאמיע״ װארט דאם װעט פראםיטען,
 גרײ אריגיגעאער, זי̂י צו צוריקהערען זיר

 װיסענשאםט די — באדײטונג, כישער
 איבער און הײם. א זיך אײנשאםען םון

 װעאען ארבײט, םון ארגאניזאציאן דער
 אעבעץ, פון אר^ניזאציאן די האבען מיר

 װע־ פראדוצירען פון קונסט דער איבער
 פאנאנ־ פון הונסט די האבען מיר אען

 םארברויכען. םון הונסט די דערטײאען,
 אגקױ אן םיז שװעא דעם בײ שטעהענדיג

 ארבײטער די קאנען צײט, נײער מענדער
 םאר־ און אויסברײטען סך א איצט שױן

 ענט־ קאנען זײ אעבעז, זײער םײנערען
 אעבענס־באדינגונ• בעסערע סך א װיקאען

איצט. שויז טאקע גען

ע 8 ײ ס נ ל ע װ
װאהלינער. א. פון

V:
True translation tiled with the PoutinaKtor at Now York City on 

Feb. 28, 1919, as required by the Act of Congress approved Oct. Cth, 1917, 
known as the “Trading with the Enemy Act."

 ײי פא־־שטעהן, ניט איצט ביז קעץ איד
 גע־ א:ער געװאוסט, עס האבען מיר אזוי

דאך. מיר האבעז װאוסט
מלחמח, די אויסגענראבען גאר ה#ט עס װי

 פרײנד א מיט באגעגעגט פרײנד א זיך חאט
װערט װעלט גײע א :געזאגט איחם חאט »ון

Iגעבאיעז
קינ״ און סאציאליספען גרײז־גרויע און

 געז#גט: :ניאות ד^בען װיעגען די אין דער
באנײט! װערט װעלט די

 זיך האבען חמדרש בית אין אידען און
אויף ספר, דע?£ און דעם אין :דערצעחלט

 געשרי־ בפיירוש עטעהם בל«ט דעם און דעם
איצט. ?ומט משיח בען,

 פאיטרויט זיך חאבען װײבער אלמע אךן
 * בײ איז מטאדט געװיסער א אין יבסוד:

 קינד א געײארען געבארען אידענע געװיסער
 װי און פליגלען. זעקס און קעפ םמו-דרױ

 גע־ עס חאט געװארען, געב#רען גאר איז עס
 פאר־ איחם חאט און רב דעם רופען איקמ
 װעלפ־אינעיקעהרעגיע א ן«ז סוד, דעם פרויט
 דאזיגע דאס חאט נאבדעם באלד און קומם.

̂ז א װאונדער־קינד  זײנע מים געטאן סאט
 מים געטאן יטאקעל א חאט *ליגלען, זעקס
 פרויף לעבעדיגערהײד איז און bקע דריי ?יעע

חימעל. אין
 אז געװאוסט, חאנען אלע מיר בקצור:

 דער פון ארויפעװיםען װעם װעלם גײע »
«לע האבען מיר װאנען »ון סלחסח.

 ניט. איצט ביז נ*ד איך װייס געװאוסט,
רעדט, װעלט * אז :דאך זעחט איחר אבער

אוסזיסט. גיט איז
 * האבעו טיר װעלען עראזטען, אלעם .צום

 אײג־ װי פונקט פעלחער, און ;אציאנען־ליעגע,
 נעה־ גןענען גיט מעהר װעלען מעגשען, צעלנע

 חענט, אײגענע זײערע אין געזעץ דאס מען
 ארן ׳עיםען אונבאשטראפט קענען :יט װעלען

 און גגנ׳עגען קענען ניט װעלען ם^רדען,
 אינםערנאציאנאלע אן זײן װעט עס רויבען.

 און געריכטען אינטערנאציאנאלע אליצזי,6
געפעגגנישען. אינטערנאציאנאלע

 אז יפסירען, קענען נאםירליך, װעט, עס
 מיט׳ן אחת יד מאכען זאל סאליסמאן דער
 גרויסער א אז זײן, געטאלט קען עם גנב.

 קדײנער דער און ריין ארויס זאל םערדער
 מיר געפענגגי*. אין װערען פארפוילט ז*ל

 א גנב׳עגען פאר אז פארעםעלען, זיך קעגען
 װערעז אויסגעריסען מען װעט ברויט לאבען

 מען זאל לענדער גאנצע גנב׳ענען פאר און
 גריג־ מימ און צדקה מים אויסקויפען זיך
מארם. אויפ׳ן אדניװערסיטעם דען

 אבער זײן. געסאלם זיך קען אלץ דאס
װיבטיג. ניט איז דאט

 פעלקער־ א״ן איז עס :איז שזאך8הוי די
nmwc. װערט לעגדער באזוגדערע די פון 

 חויבען, פעלקער באזונדערע די װעלט, אײן
 אײן אין װאוינען צו אן זאגען, *ו אזו«

זא־ צו אזוי פעלקער, חאבעז פריחער דירזז.

 חײזקעם אפגעזוגדערטע אין געװאוינט גען,
 געל^זטע6ארא מים טירען, פארחאקםע מיט

 אנ־ איצם און פעגסםער. די אןזף עט^רען
 ■ראגרעסױוער, צױױליזודטער, — דעראז

 טע־ מין א זיין װעט עם גרויס־׳טטעדמיאזער.
̂טעל, מאדערנער אדער :עמענט־חויז,  אדעמ חן

 סאציאליסםיע־ מין א װילט, איחר אויב
סאלאנסטעריע. פוריעריסטיעע

זאגט: איחר
 אזכן אײער מאכט םענעמענט־הויז t> אין

 װילט איחר װען דעמאלט, ונקט8 הזליאגקע א
 אלע בײ סיאנאס און פידלען און ׳שלןופען.
 אין לעכער אײך םאנען עכנים אײערע

 װען און משוגעת. צוי אײך מרײבען און
 רינט בריח, גרויםע קײן גיט איז אזכנה אייעד

 צו ארײן ב^ד־צימער איחר םון וואסער דאס
 צואװער־ איהר װען און בעט. אין אײך
 אלע עמעקען װײב, אײער מיט זיך טעלט

 איהר װען און נעזער. זײערע ארײן עכנים
 אין איחר פאלט אחײם, בײגאכם עם6ש קומם
 פארעל פארליעבםען א איבער פיגםטער דער
 פארבלאנדזשעט איחר און טיר. אײער בײ

 קומט און װאוינונג פרעמדער א אין *פט
 און אויגען. בלויע םיט ארויס ד^רטען פון
 דאס אײך בײ קליגגם נאבם דער םיםען אין

 דער אין ד^ם שבן א אײערעו װײל גלעקעל,
מעות. א געםאכט געבאך פינסםער
ך אדן  אוגבאקװעם־ עחגליכע נזןך און ̂נ

 ארויםגעװאק־ זײנען איחר, זןןגט ליבקײטען,
 *װיעען לעבען טענעמעננדהויז א פזן סען

 רןך8 איז דאס פרײגד, םיין אנער, פעלקעו־.
רטאזרים און גרעס  דןזס ציגויליזאציע. און ̂פ
װעלם. נײע א בקיצור, איז,

 קלײן ײעלעז דערפאר אז גים, פארגעסם
 און אזוואד רײך, און פרים גרויס, אזן

 גלײכ־ ח^בען װעלען פעלקער אלע — אזטארק
גלײכע און ייוץ גלײכען און בארעכםינונג

 ■רעציייעל װעניגסטען, אם מעגלינקײטען...
קאנסטימוציע. דער לויט און

״פרעמדער״ דער וילען,8 אין איד דער
 גע־ דעי אין אידישיסט דער אמעריקא, אין

 אלע — אלעסטינא,8 הענרעאישער לאנטער3
גאלע ח^בען וזעלען  גלײכבארעכטיגונג. נאצ̂י

 פלע און ברידער זײנען מענשען אלע װײל
 שמועסם מענ^ען, אלע װייל אויך. — סעלקער

 גלײךגעבארען זיינען אײך, מיט דאך מען
 גלייכ־ פרײחײט, װײל אויך. — םעלקער און

 נאר ניט זײנען ברידערליצק״ט און הײט
 פעלקער םאר ג#ר מענשען, אײנצעלנע םאר

אויך.
 װעלען אמעריקא אין װעט מען אז און

 אז און ;צײטוגגען ״פרעמדע״ די םארמאכען
 און באיקאםירען א״ף מען װעט סוילען אין

 םען װעט פאלעסטינא אין אז און ;*ל#גען
 קײן געבען ײעלען גיט רעכעגדע6אידיש־אז די

 װעגיגסםען, אם ד?ך, איחר װעט שםימרעכט,
 אוגק#גסטיטוצי*נעל. איז דאס אז װיסען,

 ‘פ^רטשרים, שטיק וױכםיגער א איז ד$ס און
פרײגדן ארימער םײן

 װעלם נײע די אויסזעהן װעט אזוי אם
 םעל־ צװישען באציחוגגען נײע איחרע מיט
לעגדער. און קער

אלץ. ניט נאד איז ד#ס ארן
הער• סאציאליסטען די גים: פארגעםט

̂ן «וין אזען  אי־ בײם חאלםען ארם, אײן א
אפם די בערגעהמען  *רט ײטעז1צו א אין הע̂ר

אנדערע ם^םיגער״אי^־אלע *לץ װערען און
,t * n . fc׳ ■ 'n  v־< v < -i<,׳ M l

ערםער.
ס#ציאליס• דײםאזע די אז זאגם, איהר

 ספציאליסםיאזעד א פאר פורא חפבען םען
 רוסיאזע די *ז יפגם, איחר און *רדנונג.

 נים,־ אײך געפעלם וןרתונג ס$צי*ליםםי*ע
 אזםיצם און דעמאקראטיע b«̂ אזאפם זי װײל
 ספ־ אז זפגם, איחר און םערפר. אויןי זיך

ארויטגעװיזעז בבלל ?יך חפבען ציאליסםען

MMSawnwii'W 'i■ I *וו—»>—> mm, י -־״—״
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ז ו כריען ו ס פ י 8נ8ש
 יארק ניו אין םטרייקס אונזערע
 באגײםםערונג ארױם •הפען

א ג א ק שי ץ א

/ זיסקינד. מארים םון
• 4 י־-

 די װ»ס זיענ, דעם םון באגײסטערט
 םרוימן־ארביײ אנדערמ איז דרעם ווײסט,

 tiQK? זייער אין י«ורק כױ אין האבעז טער
 דער םון באםעם אתאניזירמע די גענען

 די האבען אינדוםטריע, סאײיער םרויען
 נודס װהייט 1אי קיםאנא דרעם, וױיסט,

̂א־ שטאדם אונזער םון װאירהערם  בא׳ןן
 אנצױ באלר 100 לאהאל זײער דורך סעז

 ארנא̂נ צו קעםפיין ריעזינען א פאננען
 א םאדערען און .אינדוסטריע די זירעז

 חעכערע ארבײטם־װאר, עטונדיגע 44
ױניאן. חגר םון אנערקענונג און װײדזשעס

 צו׳פטימוננ די בא׳צלום-האט דיעזער
 1םו פרעזידענט שלעזיננער, נענאםע פון

 כארמעגט ליידיעם אינטערנעשאנאל דער
 ערן־ דזשענעראל דעם םון און זואירסערם,

 אינטערנעשא־ דער םון באארד זעשיטױו
נאל.

 א צונעשיקט האט שלעזיננער נענאםע
 ארנאנײזער, דזשענעראל צום טעלענראמע

 אנ־ באצד זאל ער אז האכטאן, גענאםע
 דיע־ ארויםצושטעלען ארבײט די םאמעז

 אנפאנ־ באלד זאצ ער און םארערוננען זע
 דורכצוםיחרען ?עספיין שםארקען * נען
 װעלכע סאנדיציאנעז, דיעזע לעכען 1אי
 און מענער די פון אינדוםטריע נאדעל די

 אלס נעשטעלט זיך האט םרױען־ארבײט
אױםגאכע.

 שוין שריט. דיעזעז םאר צוגעגרײט זיף
 םא- צו ארנײט םען װי מאנאטעז •אר א

 םיג־ אר1 װען איצס, כחות. די ביליזירעז
 ניט װעט געװארעז, געגעכען איז נאל

 קען װאס זאו ק״ז װערען אויםנעלאזען
 » שטונרען 44 איינצוםיחרען חעלםען

 םרויעז־ארג״טער אאע פאר ארג״ט וואו
 םיז אינדוסטריע הליידער םרויען דער אין

שיהאנא.
 נע־ נאנץ אויך זין־ אתאניזירען עם
 די םון האטערס און׳ ירעםערס די שטאס

 טריידם. נודם װחײט און דרעם וױיסט,
 אינדום• דער םון נרענטשעם דיעזע אין

 און םענער טעהרסטענס ארבייםעז טריע
 .דאם און שאנדע די דערםיחלם האבען זײ

 סומען ארגאניזירט, זײן כיט םון װעחטאנ
 זיך שליםעז און ױניאן דער אין טאקע זײ
 אינטער־ דער פון םאוזז דער אונטער אן

 װאירסערם נארמענט לײדיעם נעשאנאל.
 נאר עם װעט אוים זעהט עם װי און ױניא

 װיכטיגע צװיי די און דויערע; לאננ ניט
 װעלען אינדוםטריע דער םון אפםײלוננען

 לא־ םון ברענטש אלס ארנאניזירט זײן
̂ .100 ל8?

s *  *  *

אפגעהאל־ איז אװענד שבת לעצטעז
 םון באל יעהרליכער דער נעװארען טען

 םײקערם דרעם און וױיםט 100 לאהאל
ױניצז•

 םינאנציע־ א נעװעז איז דער.גאל »ז .
 דער זאנען. צו איבעריג איז ערפאלנ לעו
 ױנגע םיט איבערםילט געווען איז האל

 י האבעז װעלכע לײט, ױננע און טיידלעך
 םון שםחה דער טיט געווען משמח זיך
ױניאן. דער

 מארא־ א נעװען אויך איז באל דער
 םאר־ א נעװען איז עם ערםאלנ. לישער

 טינד די נעאמטע, די ווי זעהן צו נענינען
 דזשע־ דער עסזעקוםױוע, דער םרן גציעדער

 טיט־ טעטינע אלע אוז ארנאנײזער נעראל
 נעארבייט האבען ױניאן דער םון גליעדער

 גערוחט האט שכינה די ;ביהנען די ײי
 נעהענט האט מען ■נים׳ער. זייערע אויןי
 םארשאםט ארבייט שוחןרע די אז זעהז,

םאמענינען. גײסטינעז זײ
 זעהר נעײען איז חאכמאז נענאסע

 אימשטעלט האט ער ווען ,נרוטאל״
 האל םוז באלסאני דער םון און ט»נץ דעם

 הונדערטער די צו רעדע א נעתאלטעז
 ױנ־ די װאםי פאטפױ דעם וועגעז טײדלעך

 שטונ־ 14 •אײנצופיחרעז אױוי נעהםם יאן
 קצײדער־ םרױען דער אין װאך א ײס

 האט ער װען שיקאנא. אין אינדוםטרימ
 האט שלעזינגער נענאסע אז אנאנסירם,'

 נאלד זאל יוניאן די אז טעלענראפירם,
 דורכ* דאם העמיײןי ריעזינען 8 אנפאנגען

 מיידצעך די האבעז לעבען, יז8 םיהרען
אפלאדירם שםורםיש לײם ױננע די און
׳ כאקאנטמאכוננ. די

פליי• לאקאל דיעזען פון ■יאנערען די
זריעה, די אז זעחען, «ײ ,נזזת. איצט כען

 טייד* עטליכע די םרוכט. ברעננען אן
 דעם םארלארעז ניט האבען וועלכע לעו,
 פאר םעםט נעשטאנען זײנען און מום

 אזיםנעגעבען ניט און •רינצייען זייערע
נאומנט. זיענ זייער זעהעז האפנוננ, די

 באװאונדערען צו וױרקלין־ איז עם
 ■אוער״ ״סםייאיננ און אויסדויער דעם
 m א םיז זאגט׳ אםעריהאנער חזר װי

 נמנד פלאס׳מבאװאוםטע צאחל װיםער
 נע־ האבען «ײ .100 לאקאל םון בערינס

 ז*י ;םטר״ק 8 םארלארען און קעטפםט
 פאר־ כםארע שװארצע 8 נעזעהן האמז

חא־ «י ; bvp ז״ערע איבער זיך שפרײט
 און מוט דעם םארצארען נים אבער בען ■

 טיט ױניאז זײער אנגעחאלטעז חאכעז
 םעםטען 8 מיט אבער מעםבערס, ווענינ

 זע־ איצט און חאפגונ, םך א און נלויבעז
 ווערט׳ אח וואהטט ױניאן וייער װי זיי חען

 צו ארביים יער אין קראסט לעבערינע א
אינדוסטריע. דער אתאניזירען

 אױוי נעריכטעט זיינעז אויגען זייערע
 צר קלאפען הערצער זייערע יארה. נױ

 העםפפענ־ די םון הערצער די מיט זאםען
 דרעס־םײ־ איז װייםט זיענרײכע אין דע

 אין חאפזוז זײ אה יארס, נױ םון חערם
 זעלבער דער *1אוי שטעחן צו קורצען
שװעםםער. יארקער נױ זײערע װי מדרנח

םאטעריע־ נענעבען זײ האם באל דער .
 צו ארבײט זײער םיט אנצונעחז כחות אע

 שװעם־ פארשקלאפםע זייעחן ארנאניזירען
 מא־ א גענענען אויך «ײ חאט און טער

 טיט םארנלײר אין באפרידינונג ראלישצ
 נע־ ניט חאבען זײ ווען צוריס, יאחר א

ערםאלג. 1סיי האט
̂ד«4פארדיו«גמ- ion לאסאל _ »4יאט>ל -

 חיל(י איז שטיצע די פארריענט און ווערען
 חשפ זײער אין אינטעתעשאנאל דער פון
 וועלבע טויזענדער, די ארנאניזירען צו

 ניט באםרײאומ דער פוז ווענ איז שטעחען
 װעלכע די םון נאר אליין, זיר פון נאר

 נע־ ברעננעז צו אונערמיעדליך סעטפפען
 פרויעז־ארבייטער אלע םאר צייםען סערע

קליירער־א־נדוםםריע. םרויען דער פון

 איתר מען אפטער, זואס שרײבט אדדבא,
̂צו חאט  — פארימאן. אינטערעםאגטעס

 נע־ א זײז שוין םטרײין דער ומט רעד.),
מאונענער.

 איגטע• םיעל זעהר פאראךנאך איז עם
 לא• דעם פון שרײבען צו זאכען רעםאנטע

 ישטעהען זײ ווערענר אנער ,104 האל
 דעפארטמנט די טיט סאםוי איין איצט

 און ליין אלםעריישאן דער 1םי םטאדס
 מנעראל א ערנ איז לאהאצ גאנצער דער

 אין וואף א «םונדען ,44 פאר םטרײה
 איצט אינרע זיין מעם םרייר, נאנצען
 זיענ דער ײען ׳• שרייבען. w דעם וועגיז
 דאן םיר וועלען םאלסאנמנער א זײן וועט

 נאר םיילארם ליידיס די ווענען שרייבעז,
באריכות.

 די ײענען ווערטער יאר א איצט נו,
ארבײטער. עמבראיתרי

וױסען, איחר דארםט שיקאגא, איז
 ױנ• א נאר נאר ציין עמבראידערי די איז
 זי איז אינדוסטריע גרויםע קיין 1אי *גע.

 ארבײטער פעהרסטע די און ניט. אייד
 עמבראי־ די אין באשעםטינט זײנעז ײאם
 אםע- טאגע און הריסטען זײנען לײן דערי

 דער פון ברענטשעס אצע איז ריקאנער.
 8 נעװען איטער איז אינטערנײשאנאל

 יאון יאהיען פאר שויז טעטינסײט ױניאן
 ליין עמבראידערי די כײ אבער יאהרען.

 טע־ ױניאן קיין נעװען ניט מאל היין איז
טינסײט.

 ווען צייט די אויר נעקומען אבער איז
 זיף האנמז ארבייםער עםבראידערי די

 לעצטענם און !אןבײט דער צו גענוסען
 נעווענרעט ארבייטער איינינע זיד חאבעז

 ה̂ע צו ױי ציילען דיזע פון שרייבער ציפ
 רעזול־ דער אוז ארנאניזירען. «יך .פען

 ארנאניזא־ וואבען צװײ א נאר איז, טאט
 געװארען עטאבצירט איז ארב»ט ציאנס

 א םון אתאניזאציאו עמבראידערי אן
!מיטגליעדער חונדזרם |

םאנוםעהטשורערס עמבראיעררי די

 אינטערנעשאנעל שיסאגאער
 צום זיך גױיטען לאקאלם

קאטפח

- שנײד. ח. ®ץ
 נע־ י איך וואב זאנענדיג אטת דעם

 םיט- אייגענע די םון עםיצער אז װארט
 זאצ איגטערניישאנאל דער םי[ נליעדער

 ״גערעכטינקייט״ דער םאר שרײגעז ע«עס
 שיקאנא אז אנװייזען און שיסאנא םון
 טע־ 1אי אבנעשטאנעז ניט װירסלױ איז

 ליידער, שטעדט. אנדערע םון טיגקײט
 שוין איז אורזאכע, יענער אדער דער םאר

 װארט i״p און נומער טער6 דער ערשינען
 ברױועל באגריםוננ א nn א שיקאגא, םון
 מיט־ ברײטע די םאלאמאן. ברודער םון

 אינטערניישא־ דער םון גליעחגרשאםט
 שיקא־ אז מײנען דאריבער ?אךנןר •גאצ
 אכער ניטא. װעאט דער אויף נאר איז נא
 לא• שיקאגאער די אזוי. ניט איז עם

 אעבען, אינטערנײשאנאל דער םון קאלם
 נר נאר טוען און םיבערהאםט ארבײטען

ארבײט. טע
 נעבען אייך דא נעהז ניט וועל איר .״
 אלע איבער איבערבלי? אלנעמײנעם אן

 ארומנעהמעז נור װעא אץ־ טעטינ^יטען.
 אינטערנײ־ דער םון לאקאלם קאענערע די

שאנאל.
 טיילארם ליידים די ווענעז ערשט צו
 דורב׳ן איז לא?אל דיזער ,104 לאקאצ

 שטאנד אזא צו נעװאקסען יאהר לעצטען
 לעצ־ באריבטען. צו םרײד א איו עם אז

 לא־ דער האט צײט רער אין טען.יאהר
 הונדערט צװײ גענויע נעהאט trip קאל

 זײ וואס שעפער די און מיטנליערער.
 נע־ ניט אייר האבעז ?אנטראלירט האבען

 ״?PD מינימום די םםשות. i״p האט
 װי אבער וואף, א דאצאר 26 נעװען איז

 איז איצט ? גצקראנען עם האבען םיעל
 װי.עם און ײאף. א דאצאר 30 םקייל די

 וועט קארעס«אנדענץ דיזע איידער שײנט,־
 םיני־ א האבעז װעלע[.זײ נעררו?ט, זײן
 םאר־ איצט וואך. א דאלאר 33 פון םום

 הונ־ 5 נענויע לאקאל דער שוין מאגט
 אי« דעם חוץ א און םיטגליעדער. דערט

 אלטע־ די אתאניזירען צו געלונגען זיי
̂ט םו־ז ארבײםער רײשאן  נאנצע די כם

שטאוט.
 םיהרען ציילען דיזע שרײנ איך ווען

 םטארנס אלטערײשאן די אין םטריי? א זײ
 שריײ וועל איר ווען אז זיכער איז עם און
 »— ?ארעס#אנדענץ צוױיטע פיין נען

(װי געררוקט. זײן װעט דיוע %יב

 ארכ״טער זייעחן אז דערםיחלט חאנען
 באלד חאבעז און ארנאניזירען זיר נעחען

 אבצו• םיטלינז אלערלײ זוכען נענומען
 ארבײטער די פון ,חש?״ דעם האאםען

 פרייד אונזער צו אתאניזאציאן. םאר
 אננעפאננעז חאנעז וועאכע די אאע זיינעז

 פארשטע־ װאם אזעאכע ארבייט, נוטע די
 ■ifn זיי און באסעם די פון טריסס די וזעז
 ■P8 נמחר נאך אץ אייםנענוצט עם בען

טױױטעט.
 דיזער אז האפנוננ א םאראן איז עם
 k שיהאנא איז זייז נאאד ײעט טרייד
 אינטערנײשאנאא, דער םון אאקאא נוטער

 םט־?אג־”ארב נוטע ?רינען וועאעז זיי און
 ארבייטער םאר ■אסט עם ויי דיציאנען

צייט, איצטינער דער אין קרינע; צו
* * *

,100 אאהאא פאכער ײייסט אײדים די
 די .״18P, טיטען רעכטעי א״ן איצט איז

 אאנד םון מיטנאיעדער אינטערנײשאנעא
 הא־ מאכער װײםט שיהאנא׳ער אז װייםען

 נענעראא נרויסעז א םיטנעמאכט בעז
 איז עם צוריק. יאהר פאר א מיט סטרײק

 מא• װײסט רי קאםפף. ביטערער א געװעז
 אננעװענ־ דעםאאט האבען נופעקטשורערס

 םטריי״ רי באקעמפפע; צו םיטאען דעט
 םארבי־ גרעסטע די וועאבע אזעאכע ?ער,
 ער־ נאר זיך קאנען פיינר ארבײטער םענע

 אאנ• א געײעז איז סטריי? דער אויבען.
 אז נעײיזען האבען םטרייקערינם די נער,

 ברר גאנצע די וױרערשטעדזן קאנען וײ
 נעםוזט האבעז זיי אבער טאאיטעט.

 װיר- ?ורצער א םאר ״רעטריט״ א םאכען
 נייע אנזאטאען ײידער קאנען צו כדי אע

 איבער• שטארסערע נאך טיט און כחות
 םון װאנט די דורכברעכען נעבענהײם'

 בתים. בעאי די םון הערשאםט אאײן
 - געקוםען. איצט איז צײט די
 נע־ אהער האט ײשאנעא1אינטער די
 האט װעאכער האכמאנ׳עז, ברודער שי?ט
 ■ריפע־ נויטינע די םאז נענומען באאר״

 צײט סורצע א אין און ארבײט, רערנעם
 די נעמעז צו צוזאםען נעאוננען איהם איז

 און י.1?אםי נײעם א םאר כחות נויטינע
 ווערט שורװז די שרייב אין־ וועז איצט,

 א םאר םארבערײםוננ אעצטע די נעמאבט
הבתים. בעאי די םיט קאמף
 טעטיגע די םון איבערנעבענהייט די

 זײ אוםבאשרייבאיו. איז םימגאיעדער
 נאנ* זײער זיין צו ם?ריב פארטיג זיינעז

 דיזער אז חאפען צו איז עם אח כח. צעז
 ער־ .םיט ײערען נעשרוינם וועם פאמף
, , סאאנ.

*' • * *
 אי־ טיטנאיעדער אינטערנעשאנעא די ' -

 ערװארםען תאטגן אאנד נאנצאן בער׳ן
 ״אב איך נייןם. גוטע זעהר שיפאנא 1פי

 *ר ײ- פאיינעם א באריחרט נאר
תאנ ו דא ווערט וואם אדנײט

 סא־ ךקאוט , י םח חזרצעחא׳מ צי נאך
איז נאום שעהנער א זײנעז װעאכ׳ן כער

ן ע מז ן מ _ ̂ י
r די איז - y v f i

 איתר נו|/ — ^אוקכמכער. א
 _ פייעחנ םיפ וויבעררא^ם װידקליך

 אאן באשראבט װערפ ײפש קל*וקם*כעי, *
i\ פין ארבײמער אידיפןקן דעם פון עםעםעגזן 

 ^םעלען ז*ל »יגטעליגענץ\אזן מון פרמ דעס
:חערסדז׳יע 1 .קליץ־<ז»ױת פועלכע
 ב$סעס, די קזזיס, די אז נים, םײנם קײנער

מ ?פלען •רײנם די  זעקס ווי #*חרעו םעחר ס
ײי «*וניען/  1זי געפיגם איתוי יוען פי •

 צוג, יײער י*ל אויקאגפ״ קײן יועג 1ױי*׳
 B בלײצ^ן ^פמונדען, 0 פיגע«^חרען איז ייפס

 םרײן־ארכיײ די כיז יחײ־עס־איו, נעכםיגען
 9 נעחגמגן ••ייס״לפפען, גי* זיד ויעלען סער

ן ברעקפעסם גיםען v ײפנע, ו ה י  װײםמנו ח
 י9#נ םע|י םײנט יפס נימ נײן, ®פחרען.

 אוי^ פז זיין, טעגליד גים ל9י ס9װ פאר
ען זעקס יעדע יפלען באײז״צוג אײער ד  ^ונ

ך צו זין ״טעלען  ,jnrn• נײע, פרגזיפ ח
 9t9 וען ײז עם ארבײםער? אויסגערוחטע

 •jrp גיפ עס ל9י 1מע רב««םעי,9 איז דוחן
 s םיט איו םז^בע9י ױן אוימיחרען? נען
 זיד צילעװעמ איחוי װעםען אין בארבערס, די

 ׳ נץ9.ג 9 «9ײ איחר װעםען אויף אין עם,
 רו•® איחר װעםען און העם, באופנדערען

 ח®jmr װיו ײעגאאיםטעז״. מעי9נ םים׳ן
 ארבײמען® םוו בןרבער 9 ז9 גע^ריבעז״ עס
 ל»9נעס נים עם קען װארום ?8 ביו 8 םון
ײ 939 ײז 9*ײ דער אין ז9 ״וײן  jbs9 ג

 נײדע ני® בארבערס, צװײ ארבײנמגן זפלען
 און גדעחגן,9 דעם נפד אײנעי י9נ מען,9*וז

 iriTMT גרויסזנן גענוג 9 קריגעז ?פלען בײדע
 •jw 99חערײק דעי װאס, י9 לעבען? ױם

&I9 ופגען דאן, קפסםען יײד  75 ,vo נו# 
 איחר, אויג יען,9* אײד עם קען ם9וי פו

אלס
 יויב און װאד? * םעײי דפלאר ליכע9ע

ד אויסייחרען קענען ד9ג לפ9« איחר ^גי . 
 פזן •רײ װערען און ״*וגדען, minrpp ®עז
 י9ג ויועגה יין י אום ני® ארנײ® דער

 1« אױך ער®9® װער ®ו #5 פדער 4 אום ׳מפקע
 ליע״ •דיתער? ®9חעײת אײער געחמען

 רמנרס9כ די ס9ײ דאס׳ כער,9וקט9קל גיעי
 ײ9עג םײג®, איחר װי ,9גי איי נגען,9•איל
ױניפניום. קע9® נפי איזם,

 pp 19390 מײ9& — םאײשנער. דזשעח
 בריען• אײןר אין יר®9דיסקי איחר קורץ.

ז לעז9י יום9ײ ®ראגע׳ די  #979̂® אײער ̂א
 7«װי סיס לפקילם צװײ וײן ,190092 אין

 אי• *ו *יחרס ויאס ערס,9ר99מ באוונדערע
 ערגערעפ, «ו ר9ג ל9אם און סכסונים בעריגע

T9 לןך 1א״ ירען9עקזיס געקענ® ט9ח עם 
<39#געי 9 זע«י >זא א״עחנ ®ענח די ל?9?
5 rmײר Tf3pf ן 9י י  99ח9ג יק9י גױ י

 -119נחגר9נ9® 9י9 1®י צרוא אזעלכע יונקפ
ז עס ביז לונג, י  ״9»וי 19 רעו9געײ געפונען י
 אויך קומען עס וועט װאחרשײגלוד װעג.

 אכער. lynyT מיר ן.9םס9ב איו מאלק 9 -״י
 חעל• געקענ® 9ל9וי דערצו ס9ײ אײן* גים
 MT9 לײדער איז װעלכער בריעיי, אײער פען
מ 9ל9וי עם T9 עשריבעז,4נ9 גום ניט  גע• יו

 יינער*ו*רװ• איחם ^יטונדען י9י 9 נומעז
 גע־ גי® 19י אײר אושר, לם,9װ ער און בען

 *רײב® איחר ‘ווי װײל, ציעל, צום ®יחרט
 09י 199געח|ל װעגיג גןר ט9ח לײן,9 ד9י

 און ן9^ענמ װ,9ר9ב שלע^ננער, טון קומעז
 ענםד דעם n® נים אבער ליסטr נדערע.9

 םיט אײנפאר^טאגען ניט ^ינען טיר T9 פער,
 T9 דענקעז״ םיר פארקעחרם, ױנקט איץי.

 חעכסשר איז םTםי9ר9סע■ חער^ענדער דער ט9
 ®ון 99רעױל» דער t»m ער בער9 געפעחרליך,

 DM93 נצער9ג דער .dt»:9^v־־9®9̂ דעם
 יזני וועחנז, געענדערט דארןי dt»39^t' ®ון

 אינ• 19 זנה^דיג9ל9® װערעז םוז נ^ם9ױני
 באןיײ בםילא װעלען ן9י און דוסםריעלער,

^i װערען טיגט T  ע3ל9װ אויף איבלען, 9
רעכ®. ®ילען מים ייך ג®9באקל איחר

גןלוגגען. נים װידער — כמפן.—ס מ•
 9 י9נ ניט, ynjtyi lnP ר9ג ד9י v* עם

 לעגעגס• כלומרשם, געגראםטע, לע9בסנ נץ9ג
יע.89ז9®יל

 חאנד• «עך3לעtbt9^ 9 ®אר — ג. .0 ם•
 ול•99w אום װירקליך מיר בעטען ^ריפמ
 ועען, וון גאר רוים9 אומ v* עם דיגוגג.

T9 9 מענעען, געצעחלטע י9נTצװיאוען גאר 
 אגב בײקוטע!. איחר קענען *ריפטזעצער,

9»t אין גמװעו ה^דשריו® ^גע9י די אט 
 ענםפערפ אונזערע פון אורזאכע די נג9נפ9

 דיינ• 1קצ מען ס9וי 1®י צײםונג, דוררדער
 גץ9ג ס9עסוי ®ױ אויך קעז ל9א» T9 גען,

נון, ס9ײ9ע רויסקומעו9 ̂ילעבםעם

̂אבער אינמערגײשאנעא דעם  י אץ נארמען
מ*א. צװײטען א טאן דאס וועא

 *וי זיך •יײטען ׳מאכער הלאוק די .
 און אגריכתגט זײער באנײען צו
 װאס םאראן געוױס דאך T»' זײ

VI וועגען אױך נ*ר
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^י *ימי־&נ*ד מם אגגאםחס*: פ נ ײ  ״
*u  m# אגתחג אל.ע סימ' מןוו־מאנ!? אין 

 מיד װען מ״נען,־אז מיר צייאומ. •יזידעךי
 לזד־ און לעזער אונזערע _4גזנח*לם* ,מאלאען
אזוי נאריש אזוי ®אר וערינס  אונוזי• *יג,

 ציישונג f *רויסגעגענען םיר װאלשען ;
 מיר נאר׳וו״ל סארש. אנלער צאנ״ן f «ון

 ד?ר מזננאען, ינית־דענקענד? פאר דײ לשעזאח
 גאנץ f צײשונג דלר *ון t<fe ד?ד איז רו©

 גזד אבער *יז מל5*ײ?ר'ארםי אגדזדעי.
 שיינש, אונז װי וועלבע, מענ*ען, *אר *ריבןןן
 װאל־־ און ןױיפומ. אוגזער גארניגר איענען

י‘ װאלשזנן ■רובירם, ךײ ®ען י  באלד איהר ז
 ײען עצהי די אױ ד?ר»ור #וועקגעוואי*לן.

 ®יחלם כזען זאגאר װען אדער, קדאנק, איז םען
 געחן » נים אלעםען, מים גים בלויז זיך
 גום דאקםאר, *דש גלײך דראגיסס, *ום
 אונ־ זאר אוננריםיג ®אל׳ששענדיג איז, וי וױ

 עם שרײבש אימר ווי ׳אגנ ־ לעזער. זערע
, ן ״ י  נ*טר*נ־ געקעןם דאס ®ילמ ײאלםזנ̂ן י

 *ינ־ •אר *דװעראייזמעגם סארט f אלס שען
 יא־ םאקע האם דאם װי דאקםוירום, זערע

 אװ קאםישאגער שיקאגא דןןר ווען סירם,
 נים ג״ן, זעלבע. דאס געםאן חעלםח־חאם

 איז איגהאלפז מין אזא פון ארםיקלעז איץ
זיך. מיר נוי»״גען *ראגע דער

ז אא־יײבם מען אז — סעאםעל. אהרן, י  ״
 אגגעלעגענחײם, ווינאיגער אזא װעגען יא'

 ווערבזער, א מים באנוגעגען זיף ווארום
 *ײפונג יעךעד *ין לײזדלן TO TO וועלנע

 ?יך נעוזםען גים און םללעגראמלן, די אין
 איחר װי ,TOW* די איבערזוגלגען םיח די

̂ם וראם אײנלר, אלס זיי, וױיסם  אלײן עס חו
 חלכםם גלוועץ ײ^לש בריעןי אזא ®יםגעלעבם?

 .״גלרלנ־ די §אר אינ-זלרלסאנם און וויכטיג
 גללײענם עס װוןלטעז לעזלר די מיגקײט״.

 נוןרען. נרויסזן *ון אינפזערלס ®ילל מ«ם
ײן ניש דארן■ •ען  קיגסםלער גדויסער קײן ז

 גים איחר בייעף. אזא גלואןרײבלז0
 געזעחן אלײן efח איחר Dfii אלעס, איבער

 ח*פ •ליעז« אנדליע. ®ון אויך געחערם און
oy א«ן i t h u  ;y: n--------------—

 ®ון בריע^ א קריגען װלם איחר -- ז. מ.
o*tf םיר װיללן ד* אײער מכח
 נים םוזען בריע^ די או זןגען, גןןר אײך
ײ עניז• באגרלניטזגז אײן איבער דוקא זיין  י

 אר דעס ^ראיגםערעסירלן זןללן און קענלן
אלם י0: אלס בלויז נים ׳ו^ר

 Ofti ^אר׳יםלחש איחך אלגעםײן. אין סלגיא
y»o .!םײגע

 רעיאים איילר — הײווען. לץ יסה׳ י.
 װעים ער און ׳איז לר וױ ׳גום ?לחר איו

 וואלש לס אכער :וס<ד. דלם אין געדךוקש
^  אבי־ ?יך וארברײם איחר װען געיאאדם, נ
 איינגעלחייםען םעחו־ tf גים און סלחר סעל
 אײלרע Dfii קאמאף, װיכםיגעז דעם •ון

 חיױולן, נױ אין if ®יחרען םײדלעד בר^וע
 ייבזד ײי איקאגא׳ אין װי ^רק, נױ אין װ•

 ארבײשלרינס די און ארב״םעו די וואו ׳ראל
if גל* *וס קונמנן*

;

S'.’r.l

mmm
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mשעפ ססויופ און קלאוה כחסלינער ױ אץ

m

 און לאיןאלס אלש צו
 דער פװ מיסנלעדער

אינסערנעשאנעל
 אײנצינע ןי איז סאא״ יארס גױ ״די

d װאם זףיטוכנ, םענאיכע cbcpp אינער־ 
 ארביי* אוגזערע םיז קאמױ דעס נעכען

 בא־ ־אונזערע נעםאכט האס און טער
̂- זאך אונזער איז מטרעבוננקז  ז»ר• איהר ־

 זי נעדיעגם, איםער אונז ה*ט ״קאא״ די
 וואם כעםטע דאם אתז פאר גץסאן דאס

 1זי האנעז סיר נאר ווען נעקענם, האם זי
 דאר־ םיר און היאןי, איהר אין נענױסינם

̂; פען ̂ור קענען םיר וואם אלןם ט  איהר נ
 ~Vi ותאכ׳ור אירנענד פוז בא׳פיצען «ו

 עהזים־ איהר םארזיכעמז דו און פאחר
ןװיוונפט. דער אין מעמ

 הענגט װיסען, אונז אאזם םען װי
 א פיז עיזזיםטענץ איהר א• םתא איצט

 האט זוייםוננ די דאס ;•ריװאם־פרינםער
 זי דאם אױפל»אטען, אאײן גזמענט זיך

 ניצ־ איהר םארדרייםאכון נעקענט האט
 נרעסערער א נאך ײערען און *ינתיים

 אינ* ארבײםןר׳ם די םון פארסיידינער'
 איינ׳ד א) האבען זאא זי ותן םקחגסעז.

 וואאמ דאס — ־«רינטי»־*ענט, מם
את^פוזענניט םעהר איחד,פאמן

 איינצנעם »: איינזממי״ח זיך אים
א״ דאחי *רינטמנ־פאמ^ מ  ימימז די,י

m «ו אום 490,000 v| נעלד, דאס 
 דאאײר־ 6 ׳מרס, ארױםמאאזען זי האם
 *אה־ n ;אראנם־רעז װ*ס באנרם, ־•נע

cn די אינםקרעםם. •ראצענם 5 ap 
nmq װעממם־ איז װערזוז »ויסנע*אהאם 
 גאמ * איז יאס און דאח׳לוגמז אימ

 ײיא •׳׳Sfp. די אינומםטםמס. טםינד
 אזוי און •*זרס דחנמ הוימן זאלט •יהר

•ו״נטיכנ״ א-הר *ז •une׳ » ותדען וך0
. m \ J  m 4׳■ 9,• ־£״'

« אן אאס אי ת א׳ם אי ,1ו»צ*איא

W ״ י ^ *

̂בען מיר  אםענ־ ציים לעצםע די אין ה
 ק^נטרא^ און האמפצײנםס 202 דעם
 אין *רים דם*ג«וחנז זײנעז מיר

̂.וועגעז דמען סטרײקס  אײגינע סאנאם
̂םעלעז ווערם איז  מר און זיך ̂אצח

טראכמען•
 דמער מימ סאעחצימ. און סיזנרלינג #

 סיזאן ^נפאנג יעד&ן םיר הןובען פירמא
 וײזע ‘. &רײזעך\ םעםלען װעמן םראבעיל

̂וגםראק־ .סך א באמעםםיגם םירמע  ק
 אז געווארעז גקוואוינס איז און םארם

 קרײ זאא ̂ןנקר ביליגער םאכט עם וחנר
ארבײם. זײ געז

̂ורגמ האט אפים אונזער  מײן אז באז
 דער םון ותרען גענרםען נים זאל ארבײם

 זײן נים וועלעז םרײזעז װאנען םירמע־ביז
̂ם  צוזאםענגעשטעלטער א בײ געסעסע

̂וקטאר אאע פון קאםינמ •ריין  ̂ונםר
 • ױניאץ. דער פון אםיס מים׳ז יעעפער

 סיזאן לעצםצן •רײזען די סעטלעז בײם
̂גג האם׳םר.  איבעחײיד אן געהאט ספער

r• דער »ז םעםבערס צוױי מים n ̂ך  י
 זמטױו געװעז ו״גצן יענע װײל מיט^

 גע- םירמע האט־די קאםיטןג דער אײז
 װעםצז בײ קאנםיאקמאר דעם ארדעיט

וײ אפזאגען׳ צו געארבײמ, ?ײ
 בעטחד דער אז אויסרײד, דעם אונמער
̂נר פענדער  גיט מעהר װעט הןונטראקט

 די אארײטערם. םענער מײן באיצעםמיגען
 דער םים געווארען אויםגעגיםען איז מייס

 םיגקעאמטײן ברודער װאו #אסאסיאײ^ון
 ד,אס אז האבען.איבערצײגט איד און
 די און דיס^יםינײ^אן, םון קייס א איז

 װערען. רזגאינםםײטעם מוזען ברידער
 1האנטראתטא אאע םון םםאפעדדש א נאך
 צװײ די זײנען צײט, װאך א אין ער1קן[

 קאנטראק־ אגדער אן צו ארויוי ברידער
ארבײטען פירםא זעצבער דער םיז טאר

ניט. ארבײט קיין םעהר קריגט
̂בעלױ  הבית בעל דיזער גרינבע̂ר ד

 םינימד־ אאטע *ז דיםםשארדזשד האט
 1ײ1 קראנק. אםם צו ווערט זי װײל רין

̂ן אין טענח ע־ צװײ פאר אז געוו  םיג̂י
^ איז ריגס  אאײן זי און ארבײט קײן ני
̂עאנצען םאכען גיט קען  ארבײט. די א
 נאד ארויפצוגעםען געארדערט ה*בען מיר

ארבײטעז זאלען בײרע אוך פיג^צרין א
 לאנטראה־ דיזען אין פאסי. לעאנארד

 רע־ געדארפט םיר האבען ̂ואפ טאר׳ס
 צױ איז װעצכער ■רעסער א אינסטײטען

 בעל דער און דינםט סדן געפוםען ריק
̂ט הצית  גע• צו איהם ענםואגט זיך ד»

 אין סטאפען אביסעל נאך ארבײט. בען
געװאחנן. רעאיגםטײטעט םאן דער

 ■אככד פאר יןאנט. ווערסו. װאנדוס.
̂איא.  עגט־ זיך האבעז אפרײטארס די פ

 גארםעגט, געװיסען א נעסען צו זאגט
 צוים ארבײט, מןגהר זיך אין האט װאס

 האם געװאחגן. געםעטעלט איז עס װי
 דרײ דיסנדפארדזשד קאנםראקטאר דער

 די מסםאפם ה#מז מיר אסערײטארס.
 די »יז קאנטראלןטאר דיזען םוץ ארבײט

 רעאמםםײםעם זיינען אפרײטארם דרײ
 חאבעז גארםענט פאר׳ז אח געװארען.

 עססטיא די פאר ̂גערײזט גמראגען מיר
ארבײם.

 ססאו- א איז דאס ^װארטצמאז.
 האם ער און אפרײםאר, אן םיט קיפער

 אפיס ׳םיט׳ז אבמאך *ן אויןי גצארבייצן
 טרממן צו םצברואר עחפטען pin כיו

 אח דדפענוארי אגםאנג אין בעצאה?ט.
 ײסכמוארדזמד ער חאם םלאו, געזוארען

o n .חד איהם האבען סיר אפרײםאר 
 א•־ דער ביז •יי םוא םים אינסטײםעט

̂פ םאך ענוײנען. זיך וו
םעםעלטענט. און םםרייקס

 בױ האוז. האאוח האםילםאן פאדם
 םאר־ א געהאט מיר תאבצן םירמא דיזער

ײ״ W2״ ויעגעז סטרייק לײננערםען ו

 אוכזער■ עס איז •עדזאנען איעצצמע
 איז צס ״קאא/ די העאםעז צו םליכט
פעז צו פליכם אונזער עס די ה̂ז

 באנדס דיעזע סױםזנן צו םציכם אונמר איז
 םארפעהלען צי ניס אײך בעטצן םיר אוז
רמי. דעם ענםפעחמ צו
 די אח •דעסע די דאס גצדענק^ ^

 גוון חעגד די אק וואמע :סםע
 איו דאס שוגאמ^ ארבײםעל׳ס וס
 לא־ !וואםע גרעסמ אונזער אויך
it קעצ*ז '1םי וואס אאעפ טאן $יר n  a n• 
 , מאכעז. «י► ^םאדקיד נאך פען

̂נענ םיס # נךו̂ט ברידעדל
אב י

 טרצז׳פוחןױ ־ ®מר. דז?מוגערא<
י. וי. נ. ל. א.

איים׳ן די,ב*נדס ג*ד שייןם כ. נ.

 מיר ווי דעם נ*ר םינישערינם. די פאר
t דעם.םסרייס.האבען ra m וי ר*ם 
 םון אחיס נעהען זײ אז ערקלערם פירםע
 אצן אוחמנעשיקס סיו י האבען ביזנעם

 חנר סיט •צעמר אנדערצ אין ארנייםער
 וממ םירםא די װען אז םאר׳פטענדנים

 אצע זאלעז סעסצען צו נעצוואועען זײן
 ארויםמד םוזען ארניינמר פריהערדיגא

i «ו װצחמ טםןן n אזוי־ און ארבייכג 
 אין מקוםען איז פירםע די געווען. איז

 «יי ממ וי בעצאהצם אוז אפים ױניאן
 געדארםט האבען ארנייטער איע און

 מען וזי דעם נאד ארבײם ךןר w ארױזי
 םידםע די סעספעלס. די אויפמאכען װעט
 ניט האט אדויסגעצײג̂נ אבער ויך האט

 איז סעםעצסענט מיט׳ן ערנםט געםױגט
 דדיי ארויפצונעכמז צגטזאנם ויך האט

 און םיניפצריגס צוױי איז אפרייטארס
 געװאחנז. ערקלערמ איו סםרײק נייער א

 נצ־ םטרייק דער איז רואך א פון צײם אין
 ארביײ די גונסטען ״צו געווארען םצםעלם

םער.
 איםאליענמאנר אז איז בצאוז ד•

 םאערלינג םאר ארבײם קאנטזיאקסאר,
 נים םאל קײ} האם און ספזנרלינג, און

 אםילו קאנדײשאנם. ױניאן הײז געהאם
n ביי זיכעד נעװצן גיט אױך איז אײ 

 סאלזנק־ געדארםט האבען סיר און איהם
 אסא־ דער תרך •רעסערס פאר •ײ מז

 און סמדציע םירםע דער םיז םיאיחפאן
סמרליג^

 בא־ אםיס אונזער האט לעצטענס
 םירסע דער אימור קאנםראל א תומעז

 ps< גיט ^ינט טאנמראהםאר קײן און
 אערזענ־ חײז נים האם ער וואו ארבײט

 דיוצן מנעדממר,טון פון טײ. א. איכען
 בלאוז ד. געםוזט נענאך האט דא אםים.
התדערט צוױי לײגען אפים, אין היםעז

pn דאן אח ארדנונג אין ocny האבצן 
 ארבייט קריגען צו צרלויבמ איחם פדר
םירםא- דצר «ז

 אר־ פאפ דיזען pא םילווערסמינג
 תוםט נאר-עם ווען או| וואך סון כמז בײט

 צו ער םארגעספ טוב ױם געזעצאימר א
 איהס דמרמאןט מעז וחגן און באצאחלען,

̂גן. ניט ער וױא  זיך האט אזוי בעצאו
מז ^י  ,םענקכד םוב̂מ יום צוױי אנג

 םיר־ ופוטןיי קריססםעס, און חגי גיוױנג
 מיר ארבײםער. די בעצאהלט ניט האט מע

 די אוז שאי׳ דעם אםגעסמאפט האבען
 בעצאהלען געמוזט געבעך האט םירמע
 ױם ךי םאר אײ בעק דאלאר 75.27
 פון אפרײםארס איצע רייזען און םובים

 פעײ די און וואך א דאלאר 5 ביז 3
 300 געבעז איז ויאד א דאלאר 3 עערינס
 האנדי־ ױניאן. די אז םזמױריםי דאלאד

rוחד אפנצהיט ®ינקטליך וועאעז אנס 
רעז•

אויך דא זײנען דיסטריקט דעם אין

לאזאןקלער̂ס
מז ױ ט אומעד *ך ז מ ױ ̂[ האם די*  מט

 זייגןן שעיער דדיס אלע פליכ* «ײן
 n איינצופיחחןן אוט געווארען נעטטאוט

 פאל־ ךי װאד. ארבייםס מםוגדינע 44
ro w ׳מימר fn m אח לס9ב$ס«ס 

 דצתרײמן ותצכע יממינריטים נזןנעבמ
:רא׳לאר 1,550 פון םונמ וײ

סט. טייאאר 183 י,1וואול איז רוייער
םאנהאסען 110 ח׳שאזזגםבע̂ר אײ. .

עװ.
׳ •; עוו. מונומםען 100 ט^םאן,

נרןור■ 809 דחנס אײדיעא די
וױ♦.

 בר^דווײ. 674 םיצװערםאן,
 םאכה׳ד 198 סאנדלעד, ײח זאנאך

.׳ עװ• טעז
 דןאהא 131 פריצםא!, און דאשעפםיוי

־יל םםדים.
עװ. םאנסזממן 106 םיאוערסנזיסוז,

•w.אוימכחורכמיגםינ ז5« ד *ין
 א ׳פטונדען 44 יעצם םען ארכײם םער

 וראצענט םיז העכעתנג א םיט וואך,
SSTTT’11 אין

 כיזי תהי נןוילן אויך זײנען םיר
 סקן און ■רייזען פון סענתרםענם סיטץ

 ׳ןע־ די פיז ■ראזלענט 90 אז זאמן ימן
 מאר *רײזזנז סעלצמעםנ טױן ח*מן *ער
ט סיט ימג׳ח סיר סיזאן. רעם חזיי מ  זי

w 1הײ אז זאנע], r ײן ניט םעטעאט?
ןאוים. פון זױפםיםהנ דער *וזן פרייזען

%
םערזפקןדענעס.

 אין האוז, םום און קלאוי} פלאראל
 נעאר־ ארבייטקר «*אןנ ח*מז א& דיזען
 א אויזי וואך. פון סיזאן לעצםןן בײם
tra סיזאן דיזעז אנדיםענט. צײם p 
̂אגנט נים םיר  אנרימענט םיים היין פאר
 אר־ ווצמ מען ױאס צײט דער פאר נאר

א -דא*»ר10 םון וייו א סיט בײטען
4*4^4 4 4 4 4 4 4 4 4 ■f *  f c l i M i a f c i l lt) |m iPB^ iBK |jnjr* rWB pm רוולייר

 dp חאמ\ סיר און םיני׳פער תדער טאר
 ריי-4א די פאר יריי״ח די נ«<ןראנצן._

ביז45 םון ױמ«ז םארס  א דאמור 66 '
עדס די און וואד 26 ניזי 22 פין םינ̂י

 ̂|KTl|R iWrRf
 זיי ב̂י םרידסאז, און דא׳מםםקי

 ווי אזוי און פרצסער נייצר א ארױוי איז
 פון ארבײם̂ע זאל ער נעװאלם הןיבעז זיי

tra ענטזאנט, זיך ̂אם ער און ׳פםיס p 
̂ם בעםער שויז זײ  יטעז4 דןם גצווא

 נעארטײט אודאי ה»ט ווצלכער פחזסער,
 רע־ ירעסער דעם האבעז מיר טטיח. פון

 *יהםי םאר נצתראנעז און אינםםייםעט
םיןי< רעם

 סאאצקםעט םיצער. אין םריכטער %
 ■ײ. ממ ,5דא 265 אפרײטאר אן טאר

 :יי4 מק האלעסםצם טיר האנצז צוזאםען
 םי• און טריכםעד J7567 םילווערבצרנ

̂אר. 78.12 ס״ה ;266 צזר דא
 ניםנעוויץ, ׳תיאל
̂יז םענרז׳מר «פים. בריי

דעפארםםמם עדיוסײשאנאל אונזער אין
 אונ־ אינטערעםיחנז זיכער ע^וועט

 ווע־ ̂ר1 ד#ס וזיםען, צו מעםבערם מרע
 או־ חןר םיט אנשטק<ען גים ויך צען

 runiM און סעגטערם ױגיטי פון בייט
 םאסףיעתנצ ,וי אין שרםען רצגצאע
 דא עסןאיו נײן, ■ שטצרט. םון פצעצער

 אונזער סאן אויסצוטא! פימלצם זעהר ג«ך
א^  דער H באציג אין אינטערנ״׳א̂ז

 אצע טנסטען צו פראגע עדיותיײפאנאצ
 דער 4ארגאציזא*י» דיזער «ן מעםנערם

 פאר־ וועצמן םוירװים עהםטענשאן
 אונזערע!אאסאאס צעפסשזרם םיט זארגט

 די פון איו׳אײנע םיםיננען זייערצ ביי
 שנעא־ אם וני װעם וועצכער אנםייצומען

 צאקאצ, אײנציגעז יעדען נפנפן טטע(
 אנ־ אין ארער יארה גױ אין «*ין צר גמג

ru n פארשטאר־ צו םיטעצ א שםער̂נ 
jrurp םא־ צאתאצ̂ו די םארבעםזפתן און 

 אנגערד ןיד ד*בען צאהאצם םיעצע
po מצע־ דיןער םיט זיר באנוצע) און 

ju[ נים איז דאס אנער נענהיים v )או 
̂ייקם צאגנזא^ צו ov נמהם דאן  האט םי
 אוגחנרע ; י אין םטרײס יעצםיגש־ חןר

̂עס טאן צו אביםעצ טרײדם  איז דערםיט
 אונ־ םעמבערםיפון אפסיומ די אז טיםינ
run זאצען ױניאנם &V1 געוויכם סעהר 
 100 באנוצעז זי און ארבי*מ דימר אוש•

̂נם.  ארבייט אויפהצעהרונגם די פראצ
 העצ־ .«ײ ומט יועצמ אייגציגע די איו
m ;בעם־ אם טרײדם זייערצ אוגאגיוירפ 
 םיו באדען. םעםנ״ח א אויוי און נמן

t»i«r אצעם םים ה#צ«ע צו «*י נריים 
םעגציםנ̂נ

Mi

. .. ■1■ ■ r̂ גיט דך ^ ■ uD: ;או
wn 44 דצי פיז i* o ייr ־ ין̂*ז איז #3ייס*י*י1 אוצו %ס

 לאהאצ יעדער זאל לאתא̂ל זײעדע
̂נציעאצ א אויסערוועהלעז  עדמאי״אא- םפ

 זא&ארט זיך זאל וועלכע טאםיטע נאל
 אונזער םיט פאדביגתע אין שסעלע\

 צו opav ̂נטאגגען אח דעאארטםענם
 םון חעחןן צו נײגעריג זײגען םיר טאן.
מ וואם לאהאאם אונזערע אלע  איז טוען ו

 פארבערײםען םיר פדאגע. דער צו באצוג
 די איבער רעפארט ספעציעלען א יעצט

 אר־ אונזער אין ארבײמ אויםקאעהרוגנס
 סיר אז טיטיג, איו עס און גאניזאציאן,

 אויסהינם־ מעגליבע אלע האבען זאאען
 וחןן האט איהר אעקםשורס וויםיעל ט̂ע

 װי צאקאצ, אײער אין אראנדטירט ov איז
 זייער באזוכם, געוועז^ זײגען וײ אזוי.

 לעקכדטורערס, די פון ־ געםען די עםעק̂כ
 םז־ײ אדער אדמי^ן םיט קאגצערטען

̂ך און  אינםארםיי• אתאכע אגדערע ג
4שא

ז לאקאלס, די ײייםען מעג• איז עס י
 קריגען צז ממעדם פתאנ זעהר 1אי איך
 אזעלכע םאר פםאדטישןג,א^ברעדיס די

̂ן  םענט קײן זאא עס און אונםעתעהמונג
 העלםעז ײי ממנן בױר ? תאםממ ניס
t הימיצצז. דיזצר אין o אויס ארבײםען 

 קאיינע צםאבאירען צו אזוי וױ *אצגער,
 יױ די את דימזגר אעזע און ̂יבדמדיס

 שױן האבען אאסאאס צןייי זאםימ<^ ביאן
 דאס און סאראאנג וײעד אריינגצמנמס

p( באאד ותם b .דימ אה װידען 
p אדג^ם וױכםימג n « m אייס־ אימממד 
 זײז וחןם מאראאנג ̂איי וחמ צזפיהרען

 אזעאי •אעצער. ערערחסצ פון און גרצסער
פון זזזבאשטצ ײעאינ צײכדעךיס מ

4 4 4 ^ 4 4 ^ 4 4 ^ ^ 4  . J M 4 k4 & 4 M * 4  4 « 4 f e k & 4 k * ^יסיננען, םענליכע צאדזק ;עוױכת4
airai

קוומילןןװ.
I (שצום tie זײם 12)

4 M 4 4 4 4  t L 4 4  4  I M M 4 4 4 4 l 4 4 4 4 i M i  • 4 4 4 4 4 4 4  ^  m ,  , tסעהלען. נימ זאל רעטױפארקזן אדזגר שאר 
x צפארגײנמז ם׳זצצ m  K ם׳װעם וױ און 

8 trap וחדד אייכער ױך ז*צ אזייגער« 
jw אוז שםעצען ip אדײם!״», Mp tin 

 סאז חױב » «א«ץ ייח 1» יעדערער זיך
 פאר־ ציםער tan דעםןונםטראםיװ איז

 זצאזק• עםצימ יפון קאמיטע א צאזען.
 Dtp צוס «פיס אין םןוחןרונג׳מ די םים

m זאצען אימריגע רי אין *רצינעהן m 
p נעדומענעם אין r o t y i עם־ די פאר 

D םים׳ז צימ ip' ומרםען. «ו ענםםער

 צייט »ת *■נערעדט, וױ ז״נען, אצע
ir' נעקוםימ. םאטאנראפיע צום o n y 

 אױנ זזנוזן צו ארוםנעקוקם נום זיך האם
 זיך הןומז םעחרעחן נים״. םעחצם איינער

 איבעמעקוקם בציקען באדייטענדע םים
 וױכםינקײט אימרטרימנע םים זיך און
 *וועק־ שעח ן י י א אױןי אדכיים דער צו

געזעזוצו...
שרעקעדינ״, און... קאםיש איז ״עס

 אידישררר דער צו נארװעגישע די האט
ױ נעזאנט. שםיצ םיידעצ םישער  םאד־ ,ו

o זיו 1זעצע אצע ערנסט נע ip אױא 
n כ׳םו ותז ארבייםען̂. שעח j י י א p 
 וועם ארום שעח א איז וואם טראכט »

 ארדנג״ הארץ םיין םיר פאצם זיין,
זיך ח«ט ארכײט!״ מיעס, ,ארבײנ^

 ארבײםען, צו טצײםימר ממםען עתסם
 צונעקוםען. ארבײם סך « איז עס וױיצ
up * ,שסונ־ פזנרטעצ • םים ערשם סך 
 *ר״ גרױסע פעהר tip דימק צודי^ חנ

a םון ם׳מם ארײנממומנ^ חנדס n 
tu spa אץ ארבײםעז אנהוימן םוזען 

ומנד.~6
Dip ̂ן םח קציננען  תאלאידש םעצעפ

ntwl רײד וױיםיװש t r a m u. ח»ט צר 
o.עטצימ | r אדײד םרײמצ ודן ימד׳ם״ 

 אר־ די צו צודיין נצייד איז און נזמאנם
 Dun ״,span ״ביז :צמעקומעז בײמד

םוז נעזאנ̂נ ער  Dipi ארבײם, גאנצצ די .
tram איז  t< pnM  MX. די םאכם 

o'•»ין חוייס־שםדמז r 5w t נצייד
*t r a m p חיינט פון פרינםינג איז tu 

 ארבײםןן צד tv מיר חױבען װייטער את
»ין יעתן ה«ורי*^־נאו!״ *ןוחמד. מיג

taspnaif וױ נעװןואם״■--------יון
D ip 'o צײיועז,גיסאו ,tpsp o n *  *pp 

 געצאזם זיך הטמ ,«צצדײם!״ תר װען
ntM ram לע* tram םענש אײן וױ זיד 

 אנ־ קאימס את ומםם די *ווצקנעשםעצם,
p* PpatJ■ אנדערע ךי נאך איינע זיך 

o פארבײ n אימרר*־ פון ערשםוינםעז 
trn שוגנ p n  tu ou p .געוזן

איי־ האס — ? פריוז אזױ ײאיהח —
די^־ע־ אפי^ונגעשטלצמזן די םת נער

4 4  4 4 ^ 4 t e M 4  4 4 4 f t A 4 4 liA A li 4 4 4 4 געםרענם. מארזפירעגדע םאנססהאםױו4
— tr a p פרישע ..̂  האמ — צופנ

י נעענםפערמ. םאשא איהם
tra טאקע dr דאדפם איחר — p.

4^4 4 4*4 ^4|^ ^ ̂• איחר. ״י■ אױך
XK — » ! י! •f • י T

||m R H R | P H H^ ון^טוםיט 
איו זי אז באנעחםען, גענוםען אםאצ

 אצע־ םיט גצײך זיך ארוים^ םקרייק אין
נעשםעצט jpo א נעשםעצם« p m. ,אצײן o ip 

 נים הימםןוצ n מאים נעותז, םוךח זי
o נעחאט n חאנדצען, צו אזוי .טירװי׳ 

 וואס וױםןן נעװאצם שױן האם u אח׳
tw נװוי m ם׳וזעם in ,וועם װאס זײן 

i דארםען n צו באם in זאמן. האטיטע
וואו־ *ו נעבצימז איז װיטען צו *ם1

tra קאםיםע די ניז סעז p  ovn.
p קאםיםע די ip םאדע־ פאצנענדע 
'ן1סא ארויםצושםעצען געהאם תעען

a p: -
ny5jm ,truior ranvp ■ וויי־ 

 Dmp* 1פא נעצאהצמ tnoopv דזשעס,
n סיים, rJn y בעםערע צומ,1נאהאנ 

 אנערקענוע את באדיננונגען סאניטאחן
•־; .יוניאן. uft פון

 .קא־ n ח«ט ,tpunnip אאע די
 מיס׳ן נאס *an האם באריכםעט, םיםע
u האנד p  ju p o P ip m האט זאך אײן 

ip opn ouppi ip .נאבנענצן
נע־ אםאצ אויף אצע tpaip ?״ *װאם

4 4 4* . 4 ̂4 4 4 4 4^4 4 4 • װיסען• וראלט
ײוי״, D ,ז ip די rao u p .נעענטפערט

 זא־ סיר אויב םדאגע די איז איצם .«ײז
o יע לעז 'l .m u זײוי שטיטעא א צוציעכ 

1 צו צוריט n ארבײט tpoip• 
ס!״ םאל ?ײז 1םא ,נײן.  I ני

ו״ םטרײק אין 1טי זײנען .אצזא,
 , , ײק!״1םם אין םםרײס, ,אין י

 מעחרערע האנען ײ!״1הו ,הורײ,
tp אױםנעשרײען הוימ םים rii'j on 

p«idצענ ,עם הא^אעעפיצמ. o  ir i p !
dבpצ עם !םטרײפער n צענע עס r i p

אר---------פאר קאדאוי םיט׳ן צעמח פ
״1חו !1זײ שט«?עצ א וױ םעהר ײ!

אפװאשע[.״׳ דארםמז
»i n חכם ooppi,״ oip צוױי־ א 
ipo .געזאנט

;ציכעצע א יױ זאצםטו וואקםען ״אז
m םים׳ז p איז tip i n״...

 זיך מאם ?׳׳ שודק־ז איז וואו ,סעי,
. .pptpraio 1אײנע

* .ppur i n י נעקוםען ניס איז
■ ״-----r אזא

 • ״״ip איז אם ,ש#,
 — שפעס? אזױ dp»p Dpi ,סעי,

Dip איהם ipn i n זיין פון רעטושאר 
באגעגענט. וױנהןצ
 נע־ שוריו״ן זיך oip — ? שיעם —

®ײ- חײנט יאר זכ׳גי — װאונדערט.
------ipn

?ipnno —
 הײנס און נעבטעז... װי ער1םרי —

קוםען. צו נעווען »י1כ ט י נ ר א נ איז
d 1פ» — DPiP ײאם — p i ?
אם...1 םאר —

i צוצאכט. זיך האכזע עטציכע n 
 ip וױ ארומנןקוקם זיך האט םארמאז

 1איבע חכפוז, די נעפינמן וועצען מאצט
 ןי, נעש־נענדיג ניט צאכען. אצע יועצכער

poon n חאט ip עננ1שט ti» opippi

m איז — o איצם n 1ם» ציים
o n״

זעהן ארפ׳מ1 ם׳מעם בי״ םעי —
4 4^4 4 4 4 פ וו׳מען4 י ת

 בעסער. אצץ — ניכער וואס —
הױפם־ פוץ דך האס קאפ נאס׳ דעם

י באײיז׳מ■ אםיס  *מחדוצ־ אצעממ *ז י
po ארײננעגאננאן. איחם צו אמ קאטיסע

איז םשא. נרו־סער • «ס באפרייט וױ
 אױ־ או־פגעצעבםע םים pooo די,פציינא

tPi און נעגאננע; בראדווײ איבער n 
 צייבסע כי כדם צחאםען צופם פרישע

 אנשםאםפאה־ אייננעאםקםט. שנייעצצך
j n, באשצאסעז אײנשסיכדג םען האם 
ץ ואוצ ייץ פוס צו  א־־ז נעוק. צו איי

 נזך■ זיינצן ,העדפװאדערס״ די יואו מאצ,
ipou t i ;soup  ,tm כיז n קאכױטע 

o n קוםעז o n פון ענטפער D ip e n 
איכערצוגעמן.

m אבהד האצב און ?עצענדער חאצנ 
i ריקאנער, n ,איטאציזמער *,dppo *on 

 נא־ תמנתו־, שפאנתו־. יײי׳סי^ תאנער,
t און תם — ציציאנזי o — .אצע אצע 

נענומעז נעהנםער אסאצ מיט זיך האבען
^  — -      M * 4 A4  4 M 4 4 (h 4 4 k  4 M  4 4 A 4 4 M 4 4 I■.האס כױימגל גארװצגיסע די חאלמעץ

d* כ׳בין — p i  tn ’ iew  ,m ב׳בין 
 נאר־ די תאט — !םארבצי.מז נים אציין

i צו ווענישע n צ ישער1אי ^  UPPP םי
 ,װי• נצזאנט. שסיצ םוםעצ אויפ׳ז דיג

 dp איז פאסטעז, ניט ואצ אם1 םתצ
o ip ii צו ppt אצע וױ tpnno .עס ויך 

• אציה.״ נים ס׳איז t« #t« פיחצם
שװײנ?נדי^ האט םי^צ אידישע די

מן אין  •UP םים׳ז צושטיםוננ, םון ציי
i ה*ט זי צונעשאקעצם. n  tP^ ippi 
tn צופרתדענער P ’iP iP ,צעזזרענ־ זײן? 

 ןי שפעט צו זײן ניט וועט op א« דינ
 *וצר ?אםפף װייםעח־ינען צום שפעםער
im נײיםען. p  i n ̂צ צוגעזאנם האס 

in א ײת p u r,» .זי םאועיסענער otp 
o נעימנט נוס n וועניג זיו |1א באס D pi 

T זאצ ip »ז מריכס, J םעהר אײננעהן 
--------נעבען. 1צ זײױ קע שם א וױ

 tpo האט jpp״ioo קעםפפען, אבער
 אײנער נעהיט־אז האט זי איז נעםחם,

nn ^צ  in n i#  o n םאױ ניס ײק1םט 
שםערען...

 אומערע ®^טראנײזט
!אדװערמיתער •

%
איכער רקאףםעס

$ 45 , 0 0 0 , 000.00
ױ מעהד דעיאדםאדם ססנ/ססן ו

ט י ט ס ס נ א כ י
צוטריעדענשטעלענד — האנסערװאטױו — דכער

הדז קלירינג יארק נװ ®ון מעםבער
 יארמ נװ סיפד און םפדיט סםײט^ װנײ־טעד די פון דעסאדט^רי

טאנדס םײוױנג ■אםטעל םטײמס װנײםעד און ארטמענט8דע םײער

THE STATE BANK
r♦!

• גיבראלםאר פון מעלזען דער וױ שפארה

סו ט. ס ם ם ק ע ם ם ע
טױנג:טע28 װעסט 7 עװענױ פעפמע 1400 . יארק ניז ס

p י : • o m # ר ס p ס r x r עװענױט מערשעטעסמװ אן ' .

:ברענפמןזעם ברוקלץ .. •
־ עװענװםי סמאון און ספ^#«יםקץ װערעם און עװ. גרזןחעם PM

װאס

װעגעו געדענהען
ט. םי בענע

1 tPii 1איה ouni ?םעצ־| יא־אג 
o n איסס 231 אפים, אין גצײר זיר 

jj'io o  pol4 נים tv ריכסי־ אייע־ 
o n  ,orrm  ipi און םצאר ip i on 

u איחי־ i'ip i יגם1א11 אץןד זאינ 
tPPVJ o גיט נאח*, אין n  tv גײ pii• 
tpo ינם.1א111איח

. 2 op»r עי גצײד טך ױניאן ייי
תו traiwp’ סיס אסים איז p א n■ 

tpoi'ioo'ttm א n ?1צעם.
6 tPii א אין זיך נעפינט 1איח

tie trap גים חאםפיסאצ  on  m
 אמים oow 1איח tPii תאספיטאצ.

i םיז אסיס איז גצייו זיו מעצדעם n 
■ מניאן.
4. n זיך רעכענט צ״ס o n  tic 
מף אםיצי׳ןצ ויך otp איחוי אס1י טאנ
 איבעת«עב?ן אין אפיס איך פן1םאצ

מך. 1ניא1י אייער
■ J5 בענעםים קרינען צו אום no 

1? i nמ1עקזאםיני יאנפער tn m כײ
o n װיין iRopip. י

 אנרערע tio אטעםטען קײנע .6 -
 צא־ tio םערםיסיסייטם יס,1י1אסס1

in תשעז n פאזי־ תצפן1 סאראײנען 
•tnpii אנערהענס נישט טיװ

 נישס צינעז מצכע1 פראנסע .7
 tnjni ט1י׳עהזאםינ םען1אtpo 1 אין
 זיך tpom און אםיס, ׳ס1אפטא1 אין

̂צ 3 טעצדשו  אפים אין װאך אין ם
jib .ײניאן

כא• יז1בצ זײנ^ בענעםיט 1צ 6
raop n צנעת1 די IU»auL_jP3vn

סאר אײז םאר אםװינצינסטעז צאלט

-

׳:»

in 1בפםא נאס o  ip זי ovn נ׳ד זיו
.panp מאציעז

9. tPii יקשטענדמ1 זייס 1איה 
o םאנאםען, 3 איבער ip ii םאר• 1איח 

.1טשטעחענ1נ נישט 1פא רעכענט
בענעםי© ױאך pomp י1 .10__

oipii אױם׳ן נעצאהצט ipo IO .טאג 
PIP 7’ 1צע1ענ1 אכען11 יגפ1אינ ךי

טענ.
.iprnpipo װאנדער, ח.

װארם ■פאר7 װארם^יל
װ. ז. א. סאםם־סיסיננס סאנװענשאנם,

japos'ipo o ip ii 
tpamptipaw, צ-1ם פאבציס, נאםאיי 

 םימעאנרא־ אװעסיננ, סיגראסיננ,
 01 ז. ». פאבציס־םטענאנראםי פיננ,

1 ע i י י ב
f רעפארטינג קאנװענשאן p

32 Union 8q. Now York, N . Y. 
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DELBON
שערם. שארסט און פיקסם

 עװענװ, מע6 484־90
ניויארר^

סםריט. מע30 און םע29 צװישעז

 םאפא פעלעס ױ
אופסםוױא

עװענױ. צװײםע 85

סס. טע5 נער1הא
«

אכענד io ניז פריח 10 פון :אפען

 נענומן פאטאגראופ ױער
 אדער רעגען אץ םײ

זונענשיץ.

פיאצעגס 20 ספעשעצ . .
n  1« ם נם1יםס*1 ̂ "*־־  
tio מי םעםבערם ייי
in אינטער״ jnoipi אח 

־יי

‘K■

~ < ־

 1םא נוט איז
 tIO OIIKPD'I א

20 • i א * p כ נ.

ניי׳אאנאצ. *ס



Hmpp-tn ir מ סיט en גי w ir c און 
 ׳מװיםפצעמד. אויםגעקצימנע מט אין
 באזונדפד זײן ומלזנז מוױםקצאסזז די

 םארםרױיס. באזתדער אזן טמעד מאר
 די פאר אראנישירם אלעם האבען םיר

 נע־ א האבען םוזען םיר אבער עםעטננ
 פא־ זאצען םיר אום נעסען *אהצ ײיםע

 אצזא אױםםאכען. ריכטיג פצאםען די נען
p פאריירט p אייער אריין מיפם און צייט 

 צאקאצ פון נומנר אזן אדרעס נאנמן,
 אפים אונוער צו נמנציו וױ ניך אזוי

 םעיד אייער דורך־ איין איין• אװ־ײנט ארער
 אייער תרך אדער צאקאצ דעט םון רעטער

a טוט מנטער• t .באצד
ליבערםי, ם.

 בי־ יית זשירסיצעז אױםמפלימנע וױ?ע
 פאר jram מנממנן ומצ׳מ װעצכע כער

 םפעציזד א צעזען. out *ייט נעװיםע א
 צ״אםענ־ וײן raw װעצמ מ»םיטע צע

 גא־ נוט זייגעז ויאם צײטע םון נמםעצם
 אויסאר־ יזאט םראמ דיזפד אין קאנם

 וועצמנ בימר די םון ציםםע די בײנמן
 v צײברפריס, די אין 1זײ ואצען

 איך קען נייעם אינטערעסאנםע זעחר א
ם מױן »  יאר־ ניו אונזערע מיססײצעז י
ױ איז דאס *ח מעםבעדם, קער  אם אוו

4 אײפםאכען םיר ימצים שנעצםםימ

בראדודי איסט 187
•רינזױפאצ. איראן, ע. דדפײ.  ̂♦r * ,\ ׳ ,*״ייר ׳ל »•

קלאםען. אבענד און טאנ

 רירדשעכםס אצע סאר פזרםערסיגם
 יזאצצצדז׳פ, פאר ןיוזאםיניימאנם,

flDPVrmifD םויר׳פעצip< אח

 די שוץ מױנהט יאהר
 מהעע, תאלאםביא וועלט

 מען האם דערװייל און
r יעצט בת נאד p בע־ 

 אױם־ גיט טהעע םעדע
 ן י י א בלױז — נעפונעו

 װאס דא אמ טהעע םארט
 ױיבער, עמדואס שםעקט

— אוןדאסאיז

:מארטש מען5 דעם אבענד, מיטװאך :מאון דאון
#p סםריט. םע 1 עווע., סע^נדי ביצדמג, םא*חונס

:מארטש טען5 דעם אמןנד, טיטוואך הארלעם:
םםריט♦ טע103 איםם 143 בילדיגג, רינג ארבײםער אין

:מארטש טען5 דעם אבענד, מיםװאך :בראנקם
ןווענױ. טע3 3875 סאסמא, אידצאנדאן

מארטש מען6 דעם אבענד, דאנערשטאג :ברענטש לײדים
עומנױ. םעיןאנר 228 אין “

:מארטש מען8 דעם אבענד, שבת :בראנזוױל
םםריט. סעקםאן 229 צייםעאום״ אײבאר בראנזװיצ אין

װ עסזקסוםיװ א '9 לאסאל מ
םענעדושער. האל*עת, חס.

DyfiJ? I T Ojy
i ערטאיג־ p i 1 וױלס איהר  
m '. ־ רײךאיןיעבען. י

עמהלי־מןר  נעזונדםםע און בעסטע דיצעהנםער
 םאנעז• פיר׳ן מחעע
ט^ער אין פוטם טעאי *וױזנםאםמכי

240. 300 i n 500 נוטפו־ איז. 
סתע, מולאםביא םון ווערהויז הױפט

jm ליצי זווזײם םשאי, זװ^טאםעני a 
פאפא ציצי װהײט און האםע קאלאםביא

 2441 נרעםערסי טעאופאז
 ו לענארד די

סטו טע23 איסט 42

&ר ססראםםאר
•רינפױנג אפ־טר־דײם

םטריט ®ױדל 447
^ ארר גיזי

פאר יעצט נעהם עם װאם וױיס טאכער ריפער יעדער

פא גי־ט נאך וױיםען וואס ױ יוניאן. אלגעמײנער דער אין
• . ,

י מיר װעלען דעם זאגען. יעצט י

VBB, 1919 םארפש אכענג שנת
* נארדען, פאלם אין

עווענ̂ױ טע3 און יעקםמגטאן *וױשען םטרים, טע58

 חשאס־בענד. שילעױס jdhib בײ מיחיה

. - םענט. 50 טיהעטם

ז ו א ר ה י
< בענערס און בערזשעס

j און םאסייעםיס יוניאנ^ פאר » jd ר נ
ס. 12 ם ם ק אז־ ם ם ליי פ

מ .מחר רוסס םיטימ ממוועחםע איז «
הו^ װניאן םטריקטלי א ארכײפ^ ימיאן טםדיקםלינרױסען א טאר געמאכם װערען פארבערײטועען אלע

j ?ױיפער, k םוירטעלטױב jo134 סטריט. קליגטאז w יארק

א פאדערט 9 לאסאל פוז באארד טמזעמוטיװ די
 טען8 דעם נאכמיטאג, שבת פאר נרײט דץ צו אױה

 מאם־ וױכמײגעך אױםערגעװעועליך איץ װען מארטש,
 שע־ אלע ®ת פארשטעהער און פיגישערם פון מיטינג

װעדען אםגעהאלטען װעט יאר̂ר גױ גרײטער פון פער
סםױס »סע האמ, װעכםפער אין

עװענױ. טעin 4* שע3 בעטװץ

 אונזערע נאשםיםען צו זיא צוחמ דער
 םיס אנױםענם געהססען צום פארלאננען

םאנופעספשורערס. אזנוערע
!אנאנסםענטם װײםערע אונזערע װאטשט

גרעסטער 1אי ערמםער חנד יעהרליכערזעקםטער

ווערען מנפבען וחנט
דער pc םאראנ׳שטאצטעם

ױניאן אנגעהערס באטען און םײתערם גאטענהאל
י .* ׳•',־ • ־ ־■ / •

אל ק א ט. ,68 ל נ ן. װ. ג. ל. אי א װי י
האלל, טאמאױ אץ

אוירוױננ,פצײ^ און עװ. טע3 *וױ׳פען םטריט, טפ14 איסם 145

ראוד. נאסטאז איז םט. כתMTDMp "lyVlpD 169 מעקינלי אין -
:סיםװירקען i»>ri מאועם

םאקסראוז s פאולפארבער
בווװאוסגמר דער N זמגעז וחןט בארימיז,

קלא• םאנצעז װעלען םלץל פערער דעד פון קינדער די אױך
טענץ. סישע

דער םיז אראנזאירט

ד םון בענאםיט חןם םאר דז
םענמ. 25 טיהעםם

jm ג סנמצטאז, איז סהיצ״ םאדערן פערער
םענם 25 משעק העט מענעחשער האלפערן, חש.

ט עם כ א ם ם ם ני ם אוי א ר װ ע ײ ג א נ נו ײ ז. ם י אי ר * ח ם אי * ר וי א  פ
ע ט ײ ב ר א ך־ א ר װ ע ד עז א ג ע ט. נ ײ כ ר א ך־ א ען װ ג ע ם װ ע ען ד ל ע ר װ  V* םי

ן י ען שו ד ײ ר כ ר ײ דו / די ב ע ע טי ײן !םי ך א א ר ז ע ב ם א א ר װ ה ט אי  מוז
מ ק נ דיי ע :ג

<־ שונ^ אױסערליכער דער איז שונא אײנציגער אונזער

 ערלױ און נליק אונזער םױיהײט, אומער שטערען מאם די

r ניט בען p הײמען. אונזערע םאר ליכט שטראהל
די באטאנם ארדםנעבען באארד חשדנם דער װעטישױן שבת  די און אייננעצאהלמ, שױן האבען װא& יענעע צו

פאנד. םטרייק פארץ םעשס דעם אײנצאהלען װעלען װאם
“ Naselrest”

 פאר נואם זעהן איחר זאלט גלעזער, אויגען טראגט איהר װען
 »1אוי נוט ניט ליגט פרײם די .װען קויפט. איהר פרײם א

 חןם פון װערט איהר און װאונדען אײך עם םאכט נאז, אײער
נוט• זיינען גלעזער די צי ניט דאחם זױיםם איחר נערוועז.

א .אויםגעטעעז בעקער ל. בארנעט דר. האט דאתם
 אוי־ םראנם איחר דאס פיהלען ניט וועם איהר וואס פרײם

גלעזער. גען
 קאסט עם ״בעקװעםליכקײט״• םײנם ״נאזעלחןסט״ r̂־־

פיעל. נים -
און םפעציאליםטען אױגען כעםםע די בײ עקזאםינירט אױגען

*(׳ . • . < « ■ * ען ר א ס ע פ א ר פ . ■» ;j,• •• V * ,

 פאדעח־גבען״װעלגע אײערע פאר פארבעדײמעט פי־נאנגיעל זײם איהר אוד גוי ודיזען איהר װעט באםאן דעם מים
ארױםגעחפמ. האט לעבען דאם

**
 םעהם דעם אײעעצאהלט שח תאבען װאם שעפער רייהע m מיט ליםט א םארםערפדגטשױן באארד חשױנט דער

נעקסט.ז ךיגעז שעפער װעלבע פרעםע. אונזער אין װערען םארעפענטליכט באלר װעלען שעפער די און
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 םיר וױאעז, .טיר
 נערעכם וײן םוזען
 וחד *ו די, צו אפילו

 אונז זיך נאוםם dp מען
 אונגערעכם״. זײן צו

װיאםאז. וואודראו

תי ת ד חי מ מ ח א ה  ול
).6 ג״י״ (•ױב. אראח

i f גערזןכםיגק♦•■ םיין 
p זיך איך חאלם yntm

i גי® איחד ייעל ייז f* 
ל#יען.

M סאאוקסאי* חןר האט באװאוםט, וױ 
 זומער לעצטען קאיװלאנד אין םטרײק גער
 צדדים בײדע װאס דעם םיט געמנדיגט |יך

עז ב ^  םכסוכים זײע^ע איבעמעגעבען !
 װעס־ רעםעריס, או* באארד ?צום
W געװארען אפאינטעט דאן איז 

 צװישען סכסוך דעם סעטלען. צו
 קלאױד ?איװאענדער דער און מניאן דער

ס רער ^ו פע אנו  עטאיכע םיט אםס׳ן. ם
p ־מאמז m באארד דער שױן חאט 

 םרא״ די ענטשײדוננ. אז ארױסגענעבען
 איננאנ־ ניס איז ״בעידפײ* פון אבער נע

 זיך האט ױניאן די און געווען if*p צען
 רעפערים אװ באארד דעם צו געווענדעט *

 און פראגע, די אױםצונעהמען מאל א נאך
 צוגעשיקט באארד דער האט װאך לעצטע

ענטשײדונג. די שלעזינגער פרעזידענט צו
 אין געשריבען איז ענטשיידונג דיעזע

 דא וועאען םיר און שפראו, טעכנישער א
 אונ־ אין דערםון תמצית דעם איבעמעבען

 ענג־ אונזער אץ לשון. אייגענעם זער
 געדרוקט עס װערט אויסגאבע לישמר
װארט. אין װארט

זײ• באארד, םונ׳ם מײנוננ דער אויט •
םראגען. דרײ געװארען אױםגעחױבען נען

 די םון ארבײטער די אויב ערשטענס,
 די םון באקומען װעצכע ^טראקטארס,

 זײנען ארבייט, געשניטענע ?אאוק־הײזער
 בעק םון בענעםיט זעאבען צום גארעכטיגט

'דעם םון ענטשיידונג דער אױט $ײ

 דער אין רעפערים אװ באארד דער געהט
 גע־ איז עס וױ ײײטער נן»ך ענטשײדונג

 נױ אין דער׳ארביטריישאךבאארד גאנגען
 באארד דער זאגט דעם װעגען יאר?.

:אױסדרי?איך
 די .דאס#אנבעמראכט איז ״נעהסענדיג

 זײנען שעםער אוטסײד די םון ארבײטער
 באארד םון געװארען בעאײנםאוסט

 צױ זיך האבען און רעםעריס אװ
 די מיט גאײך ארבײטען ריסגעחעהרט

Friday, Mשעםער), אסס׳ן די םון ארבײטער arcii f .1919 נמרטמ, זטען פרײםאנ,  דיעזע ד$ס םיינוננ, דער םון םיר זײנען
 ע ב א עי ז די באחוםען זאאען ארבײטער

 צו ט£געצאוז #װערט װאס ת ו ר י כ ש
 ד י י ס נ י א די איז ארבײטעז װאס די
 ריכטיגער א אױט דאס און ר ע פ ע ש

 באוױלינונג, אונזער פון אויסטײטשונג
 מא־ די(אינסײד) דאס םאראאנגט, װערט

ן מאג»ז ניט זאאען נוםעקטשורער י י ק  
ט קפ א ר ט נ א ק י ד מ נ גע ר ״ י  א

ן ע כ א ע ד װ י י ס ט ו א  ׳שאפ .
 װאס וױידזש-סקײא דעם ניט צאהאט װאס
 רעםע־ די םון געװאחנ̂ן עטאבאירט איז
 זאגט — ייאס ענטשײדונג. זײער אין ריס

 אײגענע אונזער איז — ענטשײדונג די
אננעאעגענחײט״ דער איז רואינג

 נוי־ און ?אאר גאנץ איז םונחט דער
אמענטארעז.p ?ײנע איז ניט זיך טיגט

 ״הויפט־ די םרף םדאגע דער װעגעז
 ״די געזאנט, בעסער אדער שגײדער/

 ז*־י אין סאב״מאנוםעהטשורערס אינסײד
 גע־ ערט1|ו האאוק״שעפער, קאיװאאנדעד

:םאאגענדעס אונגעםעהר זאגם
 באארד דעם פאר װען צײט דער אין

זיך האט םארהער דער אננעגאנגען איז

ע די ג ני ד ט כ ײ ל
געםײ• װעאכער !פרוי אײכטזיניגע די

 באטראכט םען װען איז, דאס כאבוא נער
 קאמפוי שטאנדהאםטיגען בראײען, דעם
 שעהנערען, א םאר םרויעז טױזענדע די םון

 • אעבען. סענשאיכערען
 אין שטעהען מס װי שויז װאכעז זיבען
w :* p םײ?ערינם. וױיסט םויזענדע די 

 געשםיי״ נים גע?עכעאט, ניט ?ײנעם םון
 פון געשאאגען נאך אםט גאר און כעאט,

 אין געשאעפט גענגסטערם, באסישע די
 באסמע־ און געז^היטענדען םון פריזאן
ײ שטעהמז פאאיסמאן, טרײען  האמפוי אין ז

 טראכטען און וואכען, אאנגע זיעבען שױן
ױ זאך, אנדער קייז םון גארניט  אזוי נור ו

ײ ביז ?מעפםען, צו אאמ  קעגען וועאעז ז
 זיגע־ םאאשטענדעע אאס צורי??עהחנן זיר

 םרויען םון װעאם די רעדט דאו און רינס.
 אאס באשזןסעניסזג עיגעזאײכט אאס

 צו פרײויאעגיע די האבמן װאס אזעאכע
 !מײנונגעז זײמרע ענדערען

 דאס םאאפאעריז נארישע א םאר װאס /
!וועאט די איז

 אײנע געוועז אױך איז• דאס אט און
 די םארפיהרט האבען װאס סבות, די םון

 באשאוס אומגאיחאיכען זײער צו כאסעס
 םוײ זײערע דועא א אויף ארויסצורוםען

ארבײטס־פרויען. זענדע
ײ באסעס. אומגאיקאיכע נארישע די  ז
̂ובען  ארבײטם״ זײערע געאורטײאט ה

 זײער צו ײעמעז, םחיעז, די אויט םרויען,
 שע־ זײערע אױסער קענען זײ אוםגאי?,

ײ העאפען וועאכע םרויען, די אויט ;פער  ז
 זאםנן, פוסטע אאעראײ אויף םארשװענדען

 אױסנעאאסענמ אאעראײ אויןי ניט אויב
 פחד זײ װאס געלה דאס הואטאיסטוועס,

 ןײ ;ארבײטעריגס זייעחן םון *ױס סען
ײ חאבע  סארם יענעם מיט םארגאיכען ז
 און שאנדע איהר צו איז װעאכע םרוי,

דאס איז װי זאך, מעהר pאומגאי
!טעגוז אומגאיהאיכסטער זײער געװען איז

םארשטא־ נים האבען באסעס, די זײ,
 זײן ניט צוגאײך קײז גאר סען עס אז #נעז

 געזונסענער אומגאיקאיכער, דער צװישען
 יזד םאראארען האט װעאכע באשעםעניס,

 צר איז און מענשענוױרדע, םון סמן דען
 ע?זיס־ אומנאי?איכער איהר מיט םרידעז
 ארבײטס- דער און פאראזיט, אאס טענץ,
 געװא־ הארט איז כאראהטער װעמעס םרױ,
 ביטיד שײערער דער איז שטאא, װי רעה
 ארבײטס־םרוי, דער אעבען; םון שואע רער

 אויוי וױ זיד, אויוי מעהר ניט ?וחט װעאכע
 חען װאס װעזען, היאםאאזעס שװאכעס א

 םון היאןי די אהן טאן חעהר א נארניט זיך
ארבייטם־ דער ;מאנסביא שטאר?ען דעם

 «ו גענת שםארה זיך £יהאט וועאכע פרױ,
 איחחן אויסקעטפפעז איז פיהיעז ?עגען

!םאחטות אײגעגע
היי• דיעחנ אין פרויען די זעדזט געהט

 װא• סאטע דאס אױף אעבען ױי וױ מעז,
 חנס• ײיער באהאאטעז צו גור אבי ניגסטע,

 וײער את םענשעז, אאם דך פאר פעקם
 זעחם געחם !ארנאפדזענגיגהײם פואסםע

 «ר• זײער פה םינום פרײע יעדע װי ךײ
 ױײגמנדא די אױוי זײ םארורענדען בײט

 געוס נײסם! דיער פה אױסביאדונג
j אין פיקעם־אײן, זײער אין וײ זעהט ir n 

 םייי זיתחנ אין זײ זעהט םרעגטשעס, רע
 ױי ומן ריידעז, זײ ווען #אאקאאען טיננ

 פארשםעחן וועם איהר און זיה באראטען
 »ן געדוען איז עס סשוגעת א פאר װאס

 וחד ײ' א? אײנצודײדען, זיך באסעס די
 *mm? אײכסז!! א גאר האבען דא ̂א

 rm די,פרױ געזאגם, ״אומשםײנס וױיא,
 היינס באשעפעניס, אײכטזיניגע אזא דאך

 סםריי• צו םשוגעת די אײן איהר םאאט
 wm אבער םאתען זס סםרייקט הען,

 האס^ חרםה ״אט שטײגער דער וױ ױ,
 יואט ארבייםעז. זעצען צוריק זיך זי װעט
 » בדם מענשען עפעס זײנען דאס דען,

פארשםאנד״? געזעצטען
 איתד דאס באסעס, אסת, ניט אפשױ

 ״1א ? געפיהאם און געטראכט אזוי האט
 גענארם! אאײן זיך עס האט איהר װי

מד די אם געדענקען אאנ: וועט איהר ײ  א
פרויען. און מײדאעך זיניגע

 דער §ון סעק.־טרעז®. דזאענ. באד*ן», אב.
 װאירקצרם גארםעגמ לייךיס ל7אעפערג״*אג

 אוין ?ײנען סמרײקערס םויזענד 20 ױגיאן.
 סעםליגג• דער וון חויימ אלם #חילןי וײן טיס

 »««• ןזוןןךע אןיף אעיער זײערע אין קאםימע,
באדיגגוגגען. גענע

 גאר חאם װאס מעגאו, א — רײזבערג על<
 םאזער־ דער איז עך באסעס. דז ביי חן װײגיג

 םו^מערט װעלכע חאל־קאםישע, דער *ו׳ן מאן
םרענ^אעס. די פאר קעמיוער די אויס

 גאנ־ <זײ\ אז אזױ, צוגאידערט, דערהאאט בא־ די זײנען װאך אעצטער דער אין
 געבאײ ניט איהר איז איז בײנדעא צער טימ ארויסגע?וםען אמאא װידער סעס
* א<ע גראבמז באסעם די *בער בעז, בשום ?ענען זיי אז טענה טער^ דער ם

שרע־ אוז סבר. םוז צורי? םגר דעם אויס .
V ניט אופן H nxp ׳ עוצם רעם םים דער קעז 'פא רינע ינה1כמ אזא י י ״

 *in דעם אויף ענטםער נרינדאיכען א 1ה*ב« צו װי ארבייטער, די םון דערוננ
 דער דורך גענעבען האט בצאף זיגען אעבען. כאנצען פאר׳ן דזשאבם וייערע
 דער םון ירעױדענט ׳שצעזיננער, ב. פרעםע םון טענה די איז נארײפ און ׳פ5פא

אנאא. װי־ ישױן איהר האבען םיר באםעס. די :עכטפער זײן איז *ט אינםערנ̂י
 מוח א דרעחען איין איז האאט אסם׳ן װײםט־םאנוםעהט׳פורערס און דרעם ״די

ר דער פון םאדערוננען די םון אײנע אלס דזשאב, דעם אויף צעבענם־חזקה א וועגען  י
 םאא׳פ־ די באװיזען נע^ענענהײטען םריהעריגע פאר׳פיעדענע ביי האבען םיר ניאן.
ר tMm ע& <a»a 1דא<יג« asn פג} עטײם1בסצא1ט- די און קייט » ײן ריט א איבע- ז ̂;ײ 8נעוייס .דאס אתיסגעוויוען, ן חױ<ט- ■!‘iTMMWji------—-----------—ן

■״׳׳ ,בעס די צו אויב צװײטענס,
 טאאכות, 5נע ךי בארעכטינט אויך זײנעז
 סאב־קאנטראיו־ וי פאר ארב״םען װאס

̂ורס • ׳טעפער. אינסייד די אין מ
 חוי«צד די dp זײנעז רpװ דריםפנס,

irurn וועאכע טייאארם״, ,חער «גײד?ר,
•11 םריחערדינער דער אין ו?רמ*נט «יי

■

ענט׳פיידוננ, די ענטפערט דעם .אויף
 אוג־ זיר האם באארד דער וױ אזוי ואס

 סיט םכסוד דעם אויםצונאײבען טערנוםע]
n n שלעױ{• סרעזידענט םון *ח«טיםוננ 
 מאנוםעפ־ דרײםיג און ניין די און נער

 בפסעס קאױולאנדער רער פיז ימוורערס
 ענט׳ןוײדונג זייער זיר נאציהט אסס׳ז,
 נא• |pj״t װאם ארנײטער די אויף בצויז

מאנוםעסטשורערם יענע כיי ?צפטיגט
געזאגט װײםער וזערט עס אזן '-דיחאט. -

pw רעפערים, די פון ערסאעחרוננ ד?ר 
 פרא־ די םארחאנרעלם האבצן זײ ווען דאס

pjויי־ ארבײטער, די םאר #״״ ׳פען,בעק
 דאם איינדרוס, אונטער׳ז נעװען זײ נץ;

 די פון נלויז צושטיםוננ די חאבענדינ
opoya דערי־ זײ האבען אםם׳ן דער פון

 ענטשיײ צו רעבט דאם נץהאם באויז נער
 בא־ זײנעז װאס ארבייטער, די םאר דען

נפם?ם. דיעזע פאר דירעקט שעפטינם
באטער־ צו כדאי דא איז דעם ווענען

 ע5א אײנענט^יר, חאנדצען, אזוי דאם פען,
 דער אין ווען באארדס. ארביטרײש#ון

 געװען איז הצאוס־סיטואציע יאררןער גױ ,
 ןײז םאענט ארניטרײשאן, אװ באארד א

םא?נט באארד דער זעאבע: דאם פונקט
אין האבענדינ ענטשײדוננ ip ארויסגענעז • -

 װאס שעפער ד' םןן ארבייטער די זינען
 דער פון בתים כעצי די צו נאאאננען

 נע־ זיינעז װעאנע אםס׳ן׳/ ,פראטצסטיװ
ארכיטרײ־ דעם צו ױניאן דער םיט קוםען
סכםוכים. ז״ערע פאראענען כאארד שאן

 ארביטרײ* דעם פון אבער ענטשיידוננ די
 ם־ א ם נעווען איםער איז ש^ךנאארד

דpגpנ ר דער םאר נ ע צ נ *  PW*p נ
 זעאבינע די יארס. נױ פון אינדוסםריע

 אר־ אצע םאר ניצםיג נעװען איז רואיננ׳
 ?אאו?־ די םון נאםעם אאע און כייטער
 רואיננ זעאבע די האס ױניאן די שעפער.

אינ־ די פוז שעפער די אין אייננ?םיחרט
 נוט אזוי םאנוםעסם׳שורערם נםpנדpפpד ,•

 דער םון ם»נוםע?טשורערס די גײ װי
 ptfpt דאס און אםם׳ז״. *!ואטפפטיװ

 ?אנטראיד די פון שעפער די איז אויך
 op סאנ־טאנוםע?טשורערם. און מארט

 נ׳ד םארשםאנען צורי? אאנג םון שוין איז
lpupi, אים םוז׳מ שעפער יענע דאסpר 

ipnipaipj a ארויס• ווערען רולימס^ואס די 
 די שעפער, אםם׳ן די םאר

pהויפט־ rפpאין אוז הרײד. דעם אין ר 
 פיוד זיר יוואאנד5ה דארף דעם צו נאצונ

 ןטעדט אנחןרע איז יאר? נױ װי רמן |1
פאצ. זעצבען דעם איז זיך ייחרען
,װײדזש־םקײ׳צ״ פון פראנע רpד אין

אונ נעװאיעז באשעפטינט זיינען דער
 ןיי איז װאם אראנזשטענטס, אזעלבע טער

 אױםהעלםער. האצםען צו געװען ערלויבט
̂ױואאנד שטאדט נאנצער דער אין דאס  ק

 צוואנ־ און דרײ ארום בלויז זpנעײ זײנע(
 דיעזע און חויפט־שניידער, אזעלנע צינ

iprn סאכ• ע נ י צ נ י י א י ד נעוופן 
 אינםייד־׳שעוער די איז מא:וםע?סשורערם

̂ובען רעםערים די װאם  אין נענומען ה
כאטראנט.״

 םאנופעיד די ײאם באװייזע, די אויט
 װערט — צונעשטעלם, חאבען טשורערם

 ״חויפט דיעזע חאבעז — נעזאנם, וױיטעד
 צװי־ שכירות, נוטע tvoippa שניידער״

 און שטונדע, פער 1.29 און 1.23 שעז
 •Vi ניט דעריכער איז וױירזש־םין״א זייער

נעװארען. ענדערט
איצטינער דער םון שאוס צום און

.דיםטשארדזש.״ פון םראגע דער
כאשטריי־ םיר דזשאב. א םאר טערםין באשטיםטען t״p ניט םארלאננצז .םיר

 מיר ארבײטער. סעקען צו ארגײטט־געבער דעם םון רעכט דאם ניט טען
 צו ניט אום דיםטשארדזשעס׳/ אװ ״רעװױ פון רעכט דאס פאר אבער שםעהען
 װאם ארבייט, דער פוז ארבײםער אפזאנען אוננערעכטעז הם?ר׳דיגען, א צו דערלאזען

 האט םראנע רער אין שטעאוננ אתזער כאראי^ן. רים?ריםינירענדען א פון זײן קען
 «ראטא?אצ־אנריםענט, דעם אונטער פרינציפען• אנכענוםענע די זײט נעביטען ניט זיך

יאהרפן. םיעלע פאר װײםט־אינדוסטריע איז דרעם דער אין ע?זיסטירט האט װעאכער
 צדדים, ביירע פאר אונפארטייאיש און עהראיר ״רעוױום״ די אט מאכען צו ״אום

 רעװױ״ אװ ,גאארד א םון ווערען אויםנעםיהרט זאאען זײ אז םאר, מיר שאאנען
 און אםאםיאיישאן־מיטנאיעד אײן םון ױניאךמיטגאיעד, איין םיז טאיטטעהן זאא װאס

 םאר־ צו אום און םארציהוננ ה־יז צי דעראאזען צו ניט אום אמפײר. אן רריטער, א
 צו־ אימער ווערט װעאכער שאפ, אין םריעדען ניכעז א םון צוריסברײננוננ די זיכערען
 די אט אז פאר, םיר שאאנען מיםברויכט, װערט ipppd םון רענט דאם װעז שטערט,

 ?אאנע די װי נאבדעם, שטונדע( 24 םון אויוי דעם איז םארקופען זאאען ״רעוױום״
גפוואדפ^ ־ טראכבעארײנג איז

 ארבײטער־ארנאניזאציע אן םון םאיכט ערשטע די איז עס אז באהויפטעז, ״מיר
 פון nnpan די נענען באשיצונכ םון נראד נעװיםעז א מיטנאיעדער איהרע נעבען צו

 און םארנאננענה״ט, דער איז טאן צו געשטרעבט האבען מיר װאם איז, דאס באס.
 בא• זײנעז וועאכע םרויעז, טויזענד 35 די םאר איצט ?עמםען םיר ײאס פאר איז דאס

 צװע? דער װײמ װי יאר?. נױ 1אי אינדוםטז־יע װייםט און דרעם דער איז שעםטינט
 אםם׳ז באםעם די וועאכען אעבענם־רזשאנ״, ״א םון טשוטשעאא דער םון איז אונזערער

 פארנע־ איינענעם איהר םאר צו?אאפען אײן אין און אויםשטעאען אײן אין האאט
אײנזעהן.״ אײכט נאנמ ־פענען םענש עהראיך־רענ?ענדער יערער װעט דאס נינען,

ip ער?אערוננ. די איז דאס p ן  צר ארבייטער נעםעפטע די מוזעז כע, עטװאם די
 איז ראם ײען ווערען, אננעשטעאט p>n ?ײנער אז טאאר, ניט עם איז ? ר1קאער׳

 אונפארט״אישער אן םון באשאום דער ״.ל נאנצען ׳.םאר דז<ן)אב קיא ניט וױצ
. ״ . p פוז ? ?אערער זײז עם קען ? האמיטע 1 1 י

עי אי יצו ניט 'וניא' די אז ? כעז ײן גיט איהר דארםט דעםםװענעז י  צו ז
אדער מארגען אויב אינערראשט, שטאר? ארבײטער, זיינע ipppd צו רעכט א האט
 װירער באס«ט די װעאפן איבערמארנען דעם, פאר זיי ער סע?ט טאםיר אז נור,

 דעםזעאכען טיט ארויס?ומען אמאא םאר אחגר א״ם ױניאן זיינען זײ ײאם
באאןי. אורזא־ אונגערעכטער אנאנדער איתענד

-נערעכםיגקייטי s מםער

 שטארפ מאא א נאך װערט ענטשיידוננ
 עס װײדזש־סקייא. דעם ײענען כאטאנט

נעזאנם: ווערט
 םעםט־ נעװאאט חאבען רעפעריס «די
 דעם םעםםנעשטעאט האבען און שטעאען

po>נעצאהאט זאא װאם װ״דזשעס אװ ״ 
ן װערען ן ד ן  ער אוינ ארנייטער, י

 מאנופעקטשױ דעם םון באשעפטינט איז
 באשעם־ װערט ער אדער דירע?ם, רpר

 םאב־טאנ• װעאכען אירנפנד פון טינט
 די איז עס אוז שאפ, זײז םיז טראסטאר

 אוים־ אין דאם רעםערים, די םון םײנוננ
 אױם־ דעם וועגען באשאום רעם םאאגען
 יערער זאא בעידפײ, פון םומע די צאחאען

 ווערפן באהאנדעאט אזעאכער *רבייטער
 כאשעםטינט נעוועז װאאם ער װי *ו;?ט

 די מאנוםע?טשורער. דעם םון דירעקט
 ם״נוננ, דמר פון אויך זיינען רעםערים

 םאב־םאנוסע?טשױ םון טיסםעם דער דאם
ז רימ ׳ אי םאר שלעבט זעחר  

 אום־ זאא און ע י ר ט ם ו ד נ י א ר ע ד
סענאיו.״. ווי ניד אזוי ווערעז געביטען
 םיז נע׳חתם׳עם איז דאפוםענט דער

 באארד, רעם אין רעפעריס דרײ אאע
:נ?םלױ

חאפקינם, ם. ערנעםט
ל ע ױ ט ע ײ. ם ש אן, דז ם ענ אז ר
םעקלײן. ר. דזשאחן

יער ויפם :®םפל װיעדער 1 ױיט•
 1גווז8רהײ ו די פון ק*פ•,־״ דער ק»מ«ף?

די ג*:כ~ »ין ו^רקערס
* רעדאקציע.—פריי ניגע

ר*מוןי• האצ—לאנד יין *דנז בײ .2זײט.
 װעל* וורבײ»ער י$:*רע1איג:!ער:* .3 זײט

קאלםשיז. ם• ־—
שרזד — און חײראם .4 זײט

׳ 1»י ספרײק » פאינםץ. םםוןןרט ליעט
̂זװית גײ ח«הן. מ. פ*גי»—בר

 קריעגס־דעמרפד אינטערנדיאגעל .5 זײט
פינקקעאשמײן. א.—םענש

 WDD ןן—ספרײק גודס6װחײ דעד .0 זײט
 עחרענליסמ. לד*וקס*כער *רעפ^ורטער.

העאלער. דזש.—17 לאקאל אין
 בעדד̂מ ר*זע—^יייעדיועים ײ •7 זײט

— סשרײק װײספמאכער *ין׳ם בילדעי
איבערכמוז• עאי«ס

(ראכזאן). אי:געב*רג .*8 זײט
! •PfD'D אינע—סםרײנךנפריכםזגן .9 זיים
1 ג*םיץ־בימנל• o'lfeprnn ®דן .10 זײט
 יעדוינרעאי ןמ ״דעקלערײ^ן די .11 זיים

 ארבײםמגי^- ענגליאזע די ־ *ון דז^ס״
 און, פרדיען״ארבײם די זעאדיז. א.

 *ד* ngC3gnf2 דער אין ®רויעךװײדז^עס
איאיפומ.-------קונפם

־ ל^ועי אײמי «ון יפעזיע די .12 זײט • - 
(*עליע*#|) *וררנען חלום » גאאנץ. א•
וואהליגער. א•
ך צװי^נן ®םולסען קורצע .13 זײם \ 

̂ר לזגזעי. און דפקפן
41גווײ אל.—(עדצלחלוגג) אכ6זו: .14 זײם
 קלפי^ימניי אזימגפזגי דער ®ון .15 זײט

iױני f — ון ברישי » גאלז^ אואיס• | 
פערעלשמײן. מ. — קליװלאנד

Jkl ל. *ין וי?גג גלעגיענמר דער .-16 זײם
.19 ,18 ,17 זייםען

מי וו — ייקזנפדלײן דער אוי^ .20 זײם מ  t. ס
 i — סמרייק *רן קפיפונם רעפארםער.

■fe • •!,pom ס.

^סםיםער אלםע זיעע געפונען חאבען צו גליקליך איז ער

 סעטעאמעגט־ביד די איבער מםונח דער
זיד. בײ געםאאעז איבעריגס ניט נעס,

 בײ געםאלען איז ווענינ אזױ טpפונ
 גלאװנא־?אמאנדויוש- דער ש*ר, ס. זיד

̂ון זײן ארמעע. דער טשי.םיז  פול! אי< ט
 זעהם, ער זיענ. א םיז זיכער?ײט םיט
 אױך׳ זיץ. אנדערש הען עס וױ אײז, גיט

 הענק< באסעס די װי אײן, ניט ער זעחט
yp:jn| דיוך אױסצוםיהרעז עפעס h 

 םאדערונגמ די קאמפוי. םון םארציהונג
 סל*ר, אזױ ד*ד זײנען ױניאן דער םון
 געםינדערם. גאתיט זײ םיז העז עס איז

ווערעז.
 V? ע^עהחנז צו גענײגט זײנעז טיר

 אײנםארשםענדנ̂י סולער אין איהם סיט
 װי וױכםיג, אזױ ניט איז דאס נאר

 איחם םים איז װניאז גאנצע די װאס
 דאס װאס אײנםארשטאנעז, םאלשטעגדיג

 זיכערסטןנ איז בעסטע די וױר?ליך איז
 אלשסמל•. ם אץ באאדיגען א םאר גאראנטיע

זיעג. דיגען

 װעגפן באריכטען ערהאלטענע אלע פיז
 װאיר־ װהײטעודס די פוז ?אמפח דעם

 בעסער אז ?לאר, ארוים עס שײנט יוערם
וױנשען. געסענט גארניט זיר מען ד.אט

 ארויסגערױ האט סטרײ?״כװאאיע די
 ביצדען װעאכע די אלע קאםםה צום פעז
 װהײט־ שטאר?ע און שעהנע די זיך סיט
 נא־ איז דאס ױניאן. װאירהערס גודס

 גע־ ניט אנדערש גאר האט דאם טיראיה
 איכד גרויסען איח̂ו אין אבער זײן. קענט
 ארױם־ אויך סטרײ?־כװאליע די האט פעט

 םיעאע, גאר שעםער זײערע םיז געהויבען
 פרי• ױניאן דער צו האבען וועלכע פיעלע,

 די איז זײ םיט און געהערט, ניט הער
 שמאר־ נאך געװארען העםפםער ארםעע

*?ער. I י ‘ '
װהײט דער װאס טעג, עםליכע ךי איז

 װידער־ זיך האט אן, געהט סטרײס נודס
 אײדיעס די בײ װאם דאםזעלבע, האלט

 האבען באסעס םיעלע מאםנר. װײסט
 אז ױניאן, דער צו געװענדעט זיך באלד

סעטלען. וױלעז זײ
םעט־ םארזיכטינ. איז אבער ױניאן די

 און סעטלען, ריכטיג אמנ̂י #זי װיל לען
 ריכ- די אױף םענשען ריכטיגע די םים
 דער צו געהט דערםאר באדינגונגען. טיגע

 לאנגזאם. עטװאס םון-סעמלען פראצעס
m גוט פריהער איז ױניאן די n ודורש 

 נע״ מיט זיך םארזיכערט אפליסאנט, דעם
 זי. סעםעלט דאן און גאראנטיעס, װיסע
 חיבש א געםעטעאט שױן זי האט אזוי

 םאל עטאיכע נאר אבער שעפער. ביםעל
 דאס לײן. איז שםעהעז באסעם םיעל אזוי

עם איז וחןלכער זאיאץ, ברודער מאכס

 פץ הלאוהמאכער אלע צו
!האדלעם

 דער םון אפיס באארד דזשאינם דער
 זיד נעפינט װאם ױניאן, ?אאו?םאכער

 פארגער עווענױ, אזן?םיננםא| 1714 איז
 ביז םאנ יפרען jppp איז םםריט, טע107

 ימינאכםיטפנ ניז שבת אווענד,> אוהר 8
 רי נאכםיםאנ. אוהו 2 ב־ז זונטאנ און

ipd צו נעבעםען זײנען מעםבערם ip אפ־ 
 די אוםבייםען און דױס זײערע צאהאען

 דעם אײנצאהלפן ־אױר און יוניאן־חארדם
םםרײק־פאנד. םאר׳ן dppd דזשעכ?ראא

רוביגנױם. י•

if. F' ״ t  L • *u .־ % ׳ .J j אי■̂ • V ►

 אוגםעײ װילען באסעם םעםעס״׳די םיס
 ווזך יזז אבזןר אא!״סאערלײדיס, די קי.י«ען

I דערלעכען ני# עס לען
אד̂י גצװײנעז ייערזגן »ײקס :?ענאן

r •ימברלייז דער


