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א« הענגט אלעס בםזל! תלױ הכל
 יעדען סםרײקס םען זיך דאכס *.to <*ון

ױ דינסםאג ם*ג, ײ םיטװאו םןונסאג, ו  ו
 אין ד*ך, טאג. יעדעז אזוי אוז דמסםאג,

 םון םטרײסם איצטיגע די פון צײס דאר
 םאנ• דער איז אינטערנײשיאנאל ,אונזער

 םאנטאג יחפן! גאנצער א געזוארען מאג
 פיקעכדדזד גרויםע די םאר קוםען *ריה

 קױ נאבבױטאג םאנטאג סאנסםראציעס.
םיסינגעז״ שעגסטע די םאר נמנן
 םטרײהס די םון צײט די דורך הורץ, '

 היסטארי־ געװארעז מאנםאגם די ויעען
 זיך צײכענען ם*נטאגס די און םעג שע

 וואו״ פון טעג אנדערע אאע וױ כתהר אױס
געײעז Dip איז בעזאנדערם ר.אר און

 צר אאנדאן. םאיר סאנגרעםםען גאסט, רען
 םריה דער אין זייגער * 11 גערעדם האט
 טעא־ נײשיאנאל סאםאשעװסקי׳ם י אין

 אוץ םםרײקער וױיטגודם די ם#ר טער
 די פון האאס די איז שפעטער אגיסעל

גע־ האט ער סםריײןער. דרעס א,ז וױיסט

 קאכגרעס־ דעם *לע, *יהם קזןנם *יתר
 לעי׳ *ויםגעזעחן ער חאם *זוי *םען.
 סםרײ־ די *ו ר״דענדיג םאגםאג, םען

 נײ־ אין #רב״טער וױינדנודס קענדע
םזןאםער. *אננעל

 האט ער םאנטאג. לעצטען דעם פאל \ער
 היםטארישע אלע *יבזןרשםינעז «שום

 דעמאנ־ פיקעט די םריהער. םח סאנסאגס
 איז שעפער די אתם םריה גאנץ סםו־אציע

 גע־ אױך זײגען אזוי איז געווען:ראנדיעז,
 םטרײיןער די פאר םאםםיטינגען די ווען

נאבםיסאג. יענעם
 סטרײ־ אונזערע האבען םאנםאנ דעם

ד א מיטינגעז זייערע צו געהאט קער ײ ט

 ״1916 צית םטרייק דזשענעראל דעם אין
 הא* דעם אין ׳םימעז וואס סטדייהער די

ם/ ״גוד א נעהאס סאנסאנ דעט האבען ײ  מ
פימםמע. די םיז גאר

 ז^רצעהלט האט שלעזינגער ברודער
 דעד פח באםעס דאס.די םםרײקער, די

 ttf באהױימען, אסס׳ן דרעס און װײסם
 צופרײ זײמנ! םאכער דחום און װײסט די

 גוט״ די ךײ וואס באדינגוגגען די סים דען
 ניט םעחר געבען, װיאען באסעם הארציגע

 אר׳ n ניט דעראאזען ױניאךפיהרער די
 שעיער״ די אין צוריקהעחרען ץיך בײםער

 גע־ דאן זיך האט שאעזיגגער פרעזידעגט
 םרא־ דער םים םטוײיסע* די צו ווענדעמ

 בא־ באםעם די װאם אםת ס״איז אויב גע,
הױפטען.

ײף! ײ געטאן דונער א האמ — ״ו  א
האא. :אנצען בער׳ז

ײנט —  וױײ ער םרענט — דאס ס
ײט איהר אז — טער  איײ צו צוםרידען ז
 פאדערונגען די םאר קעטפפען און דעז

 ביז ארױסגעשטעאט, האט יןניאן די וואם
 נאכצױ ג/ןצװאונגעז זײן װעאען באסעס די

? פאדערונגען ױניאנס דער געבען
 גע־ אײנער װי אאע האבעז — ״יא!״
ט ענטפערט,  גע־ דערבײ און יטאא אײן טי

רעדנער. דעם ארואציע גרויסע א מאנם

 TW חאם שםימוע זעאביטנ זײ און
 סמריײמר וױיסם די צוױשען נעהערשט

האאס״ אנדערע די אין
 וױיםנודם״ די םח מאםםיםינג דער

 איז טעאםער נײשיאנאא אין סםיייקער
 די װי באנײסמערנד וועניגער 5ני געווען

מ א מאכער״ װײטם די פח םיםינגען  ח
 םיטינג דער איז אאנדאן קאנגרעססען

 אאנג, ה. ענ.1 םון געווארען אדרעסירט
 ״םאלווערמס/ םון עדיטאר אײבאר nמ

 אונזער •ויגםץ, סטוארם דדםואיעם םיס
 דער שאר, ם. ברודער איז םיםארבייטעריז,

 װ. ברודער ױגיאן. דער פח םענעדזשער
םעשרטאז. דער נעווען א*ז וײױויס

 םארגעקוםען איז םיםיגג דעם אויח
 סצענזג ריחרענדע זעהר פאםעטישצ, א

 סםריײ א םארגעשםעאמ האט שאר ברודער
 װעאכע בענסארד, ראוז שוחזסטער הערין,

 פריזאן. פון צוריקגעקוםען װאס נור איז
 פיקעטען םאר געװארען אחןסםירט איז זי
 אויוי געװארען פאדשיקט איז און שאפ א
 ד,אט ארעסטאנטקע די פריזאן. א״ן טעג 5

 אװאציע אױסערגעוחןהגאיכע אן באקוםען
 האבען טעאטער אין אגוועזענדע אאע און

 פאר ארבייט, די פארטצוזעצען געשװארען
 גע- נעשיקט איז שװעסטער דיזע וועאכע
פריזאן. א•! װארעז

דעפארטםענט עדױקיישאנאל אינט.

 זײן ״דעד״. איחם רופען מײדלאך די
 ער וױינער. איז גאםען דיכםיגער

 •יקעפדלײן דער אויןו אימער איז
דארן״• םען װ$ס צלעס טומ

 סאא אאע וױ פײער זעאבעז טיט׳ן רעדט
 און מוט םרישעז ארײנגעגענעז האט און

 פיעאע #םיעאע די באגײסט^רונג נײע
 האגען װאס םטרײהערינס און םטריײןער

רעדען. געהערט ״איהם
 זיך פערזאםאען װאס כטרײקערס די

 עװאנױ 28 האא, האםינא פראנרעס אין
 חױן א מזא׳דיג, נעװען גאר זיײען ׳אײ

 גערעדט,^ אויך דארט האט אאנדאז מאיר
 האבען זײ און שאעזינגער סרעזידענט

 אונסער לואנצערט פײנעם א געד״אם אויך
 גרוי־ די עאיאט, מיסם פוז אויפזיכט דער
 פאעגט װעאכע מוזיק, פיז פארחערערין סע

סטרײקערס, טאצער קאאוק די מיט זינגען
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 גים אז אלוס, ציס קוםגז עד און רײדען, ויי װאס נים, •ארישממם «ד
באלשעװיקעם. ריכםיגע די מוזען.זיין דאס װי אנדציש, **

 איינ־ װערט ביסאעך, צו ביסאעה צו
 םון זאבען צוגעזאגטע אאע געפיהדט

 אונ־ צו אאםיטע עדױרױישאנאא אוגזער
 גע־ אםאא האבען מיר מעסבערס. זערע
 יעצט פיקטשורס. מואװיננ פון רעדט

 אוים־ האבען מיד פאהט. א שוין עס איז
 פאאץ םיקטשור םואװינג 1אײ געטאכט

 נאכ״ שבת יעדעז און בי־אנקס די איז
 און םעטבערס אונוערע חאבצן סיסאנ
 זעהן צו געאעגעגוזײט די פר^ינד זײערע

 פילד םואוױנג באאעהערנדע און גוטע
 אעקטשור גוטער א םיט צוזאטען םשורס,

 די געזאנג. אדער םוזיק נוטע אויך וױ
בעססע. די םון זײנען פ״קטשורס םואוױגג

דריטער, דער pn וחנט שבת דיעזעז
 אוים־״ װעט פראגראם דיעזער װעאכען אין

 םעג־ װי גיך אזוי און װערעז, געםיהרט
 אין אינסטאאירען דאם םיר װעאפז איך

אויך. סענטערס אנדערע
הא״ מיר װעאכע שװיםײןאאסען, די

 איז װעאעז םריהער, דערםאנט שױן בעז
 איז אײנער װערען, :עעפענט ניצען

 םאנהעטען. איז אײנער און בראנזוױא
 זיך װיאען װאס די אז נויטיג, איז עס

 זאאען סאאסען, דיעזע אין אײנשרײבען
 נאר האבעז מיר וױיא טאן, יעצט דאס

 מעם־ צאהא באשטימטער א פאר פאאץ
בערס.
 הײדזשיען סעקס איבער אעיוטשו׳רס די

 ניט ערםאאג. גרויסען א געהאט האבען
 גע״ זײנען אעקטשורס 80 װי װעניגער

 מעםבערם אונזערע צו געװארען געבען
 םאר־ זײ און פאעצער פאדשיעדענע אין

. - נאד״ אאנגעז
 בא־ סענטער מניטי ביאגזװיא םון
 איז דארט פראנרעס. גרויס מען ריכטעט
 אונ־ שעהנע א געװען אויך האך אעצטע

 ביי טאנץ, און קאנצערט א טערנעהםוננ,
 טויזענד בײנאהע געווען איז עס װעאכען

סענשעז״
אװענד, אזײגער 8 פרײטאנ, דיעזען

 ספע־ א מעםבערס אונזערע םאר זײן װעט
 אוירװינג װאשיגנטאן אין איוענד ציעאער

פראגראם: פאאגענדעז םיט היײסקײהא,
 אנ־ ב. דר. םון רעדע אי קאנצערט, א

 אע־ אײבאר ״אםעריהען דער פון דרױס
 איבער אסאםיאײשאן״ דזשיסאײשאן

 אינשורעגס״ העאםדז ״סאשעא ביאא דעם
 באאעדד א ווערען געװיזען װעט דאן אוז

 םעמןערס םיקטשוד. נואוױננ רענדע
 ניט זאאען אינטערנעשאנאא דער םיז

 אויך און אווענד דיעזעז םארםעהאפן
 םיר װײא םרײנד, זייערע םיטברעננען

 גענומעז צוחןק דיעזעז ציאיעב האבען
 װעאכען אין אוידיטארױם, גרויסען דעם ׳■

 בא• גאנץ מענשען 1,600 זיצען קעגעז עס
יןװעם.

♦ ♦ *
 האבען והאעז װעאכע אאקאאס, אאע

 אדער פיסטשורם סואװיננ אעקטשורס,
 אקטיװיטעטעז, עדױקײשאנאא אנדערע

 אתאנײזער דעם צו ווענדעז זיד זאאעז
 דעפארטםענמ, ^דיױןײשאנאא דעם םון
̂סקווער, ײנ^אז 31  דאם• םאג. יעדעז ^

 םארשיעדמנע די טאן אױך זאאען זעאבע
 אינםזנרנעשא־ דער םון סטרײס־קאמיםעס

 בא- צו איםשטאנדע זײגען מיר נאא.
 זעהד םים מעמבצרס לע4או^ז זארגען

אעקטשורס. צאאעהרענדע און נוינטיגע
 עדיוקיײ איהר דורך האט 9 אאקאא

5 נז1א באשםעאט'בי< לאטיטע שאנאא

 וחד געגעבעז װעאען וועאכע אעקטשורט,
 ברענטש־םי• זײערע םון יעדעז ביי רען

 דעם אווענד, שבת אנפאנגענדיג טינגען,
 צעהג־ דעי איז ׳דאס נ*ארטש. טען22

 דער מיט זיך באנוצט װאס אאלאא, ׳צוער
 עקסטענשאן אונזער םון געאעגענהײט

־ - סוירוױס.
 םון ,25 אאלאא פון הויז יוגיטי די

מן מטאזיאעלס 135 א «ופד מ
 עט״ אראנזשירעז מעגאיכקײט׳צו די נען

 עס הױז. ̂וין זײ בײ אעלטשורס איכע
 •P ײאא^עס, ב״ געחנדט דארט האמגן

 און אנדערע, און שואץ םר. בערקאװיסי,
 רע״ ארבײט די םארטזעצען וועאען זײ

^ געאםעסינ.
 םעםבערס אונזעחנ פאר גײעט א
 םיר פאאגענדע: דא© זײז זימןר װעט

 אײנער שםאצירעז. אעעפאנגעז האבען
 אעצ״ געווארען געםאכט איז vvvctr אזא
 םעטראפאאיטען אין אװענד שבת טען

 אונ• סאקםאן, םר. און ארט, אװ םוזעאום
 דירעס״ סענטער ױניטי סײד איסס זער

 דעם נאך פיהרער. דער געװען איז טאר,
 און קאנצערט א געוועזמן איז שפאציר

 געבאיבען זײנען םעממגרס אינזערע אאע
 מיר װעאען שבת דיעזען ענדע. אם ביז

 מיר און פארםזעצען שפאצירען דיעזע
 זעאביגע די מעגאיך װי גיך אזױ װעאען

 אא־ אדער סענטערס אאע םאר אוםיהדלז
 פאראאנגען״ עס װעאען זײ אױב קאאס,

 אויפ־ סםעציעא געװאאט װאאט איך
 אז סעמבערס, אונזערע מאכען םערהזאם

 םאב־ בעסטע די פון אײנע האבצז סיר
 נאכ־ זונטאנ יעדען קאאסעז םםיקינג איה

 װאשינגטאן אין אוחר 3 אום םיטאג
 און ,119 רום אין סקוהא הײ אױרוױנג

 אונ־ אז ראטזאם, װי םעהר איז עס אז
v מעםבערס זערע ^n\ מיט באנוצען זיך 
!עא^גענהײמ. דער

 אונזערע אויך װערען געוועהנאיך װי
 מאנטאג :םארטגעזעצט מרםען אנדעחנ
 דר. דאנערשטאג םארטין, דיז עװערט
 םריײ איטעראטור, איבצר נױמאז הענדי

 סאציא־ איבער גאאדענװײזער דר. טאנ
 אויבען־דערמאנ״ דער און םראבאעםעז אע

 אויך יןאאס. ספיהינג פאבאיס טער
 דר װם. פארגעסען ניט איהר דארםט
 סאציאאאגיע איבער אעקטשורס ראנט׳ס

 אװעמי פרײטאג יעחןן םיײיאיזײשאן און
 שבת יעדעז פיקטשורם טןאװינג די און

 סענטער, ױניטי בראנקס איז נאכמיטאג
 און עװ. אינטערװײא ״54 כהוהא פאבאיק
 יע־ אעקטשורס אאגין׳ם דר. פט.; פריםאן

 םסוהא םאבאיה אין אווענד םרײטאנ רען
 סענטער ױניטי בראנזןויאער דעם ;40

 דענ־■ דראמא, םאר טעטיגקײען זײנע םיט
 איז אויר זעאבע דאס וג ז. א. סעס

 איז סט. טע4 איסט ,63 סהוהא פאבאיין
 ענג־ אויך םיר האבען םקוהאס ריעזע אאע

 דיצנםמאנ מאנםאג, יאחוז סאאסען אישע
: אוחננד״ סיטװאך און

 װאם דעם, םיט pn שםאא אגער
 נים איז אױ*, םוס ארגאדזאציאן אײער
 געאע־ דיעזער םיס זיך כאמצם גענונ.

 אאײז אערענט םראצענם. 100 גענהײם
 דעי םון ^םבערם אןגדעחנ *ז זעהט, און

 לוםט אעתען. זאאען אינםערנעשאנא^
 פאר־ םארשאענע, סים*אייעדע אונז צו

באםערקונגען. אדער אאננען
לייכעדמ/ ס.

I ארגאנײזער• קדיוחײשאנאא
‘wj ' י

Vm
& S % . 1 ■A

Ilf
 םיר וױאעז, םיר״

p םוזען 't גערעכט 
 צו.װע־ די, צו 1אפיא
 אונז זיך גאוםם עס מען

 אוננעתכט״. זײן צו
װיאסאן. - װאודראו

___________________________________________________________

 ואא החזסתי בצדקתי
).9 ׳כ״ז (אױב, ארפה

 גערעכםיגקײפ םײן אן
 *סארק, ויך איד חאלם

 או״ נים איחר װעל און
לאיעז״

K

אן רג א ר ע ל ע צי פי ר פון א ע אל ו אנ ש ע רנ סןן ס אינ ע ױי ם לי ענ ם ר א ערס נ אירס אן װ יוני
% i  I  Mo. io . t>RICE 3 CENTS ר21 דער פרײטאנ, ע ש, ט Friday, M.1919 םארט arch 21, 1919.

t םאכער װײספ פזךם זיעג רער o נאהענפ איז
 די װעם טאםער טאג, א נאך טאנ, « נאך ציהען :קארט לעצטע כאםעם־יי

 פעםטערע אלץ ארבײער׳ס דעם — פלאצען. םרײקער די פון געדולד
 טו לאנג, אזױ געצױגען שוין זיך האט סטרײק דעד »ז ענטשלאםענהײט,

 באםעם די — םולםטער. דער און שעהנםטער דער זײן זיעג דער מוז
 זײ אז ניט, אלץ נאן־ וױיםען זײ נאך. זיך נאך םטרײקער די םעםטען

 ארבײטער, ציעל־כאװאוםםע און קלאסענבאװאוםטע זיך געגען דא האבען
 קיינםאל קײנטאל, אבער אפפער, גרעםטע די אוי,ש בארײט זײנען װעלכע

!אונטערגעבען ניט זיך

פארשטאנען, דאן װאאטען זײ !שקאאפען I נרוי־ רער דאם צװייםעא, קיין איז עם
די םי א  וױיסטמאכערינם סטרייקענדע ד

קלאםענבא־ אוז אינטעאינענט צו זיינען v סםרײק װײסטטאבער סער h ^װ^ס שוי 
ש׳/ :יעצטען ױין אין רופט, טען  סטײדז

 בא־ די געצעהאטע. שוין זײנען טעג זײנע
 ׳באאד און ציהען ניט מעהר קאנען סעם

 ^אונטערגעבען. מוזען ױך זײ װעאען 'באאד
• אז איינרעדען, געאאזען זיך האבען זײ ו

 געגאויבט דאט זײ האבען באינדקײט זײער
 זײ טאן. צו ד^וס םארזוך א געמאכט און

 דער אן אנגעשטױסען אבער זיך האבען
 ארבײטער־אײנע־ פון אחדות, פון פעסטוננ

 אונ־ םון געבײדע מעכטיגער דער אן יןײט,
 און ארגאניזאצי^ן אינטערגעשאנצא זער
 צױ זיעען פאענער טײםעאשע זײערע אאע

 דיערע אאע אזץ געװאיען; שמעטערט
געװארען. צורונען זײנען חאומות זיסע

 מאנוםעתטשױ דיעזע זיד האט אודאי
שמע^רען געװאאט שטארק רערם  יױ די צו
ײ האגען מאקע דעריבער ניאן.  א?וי זיך \

 צרה־ זײער םון אײנרעדען געאאזען אײכט
 ארױםנע- זײ האט װעאכער אאיער, דיגען

 אונטער־ םון ו\עג גאיטשיגען אוים׳ז פיהרט
:m, *איצ־ זיך װאקאען װעאכעןיזײ׳ אױו 

 צו געװען טויב דער*ער זײנען זײ טער.
 סץ באקימעז חאבען זײ װאס אפיעאס״ אלע
 דעם געזעאשאםט דער אין שיכטעז איע

 זײ און אנצופאננע;, ניט בעסער קאמפף
 װאם םטרייק־ביט, םיט׳ן איצט זיך װערגען

 אין אריינגערוקט זײ האט לאיער דיער
אריי־ז. האלז

\ רעזולטאט דער ז  װײסט די דאס אי
 שטעיןען אסס׳) ד/גר םון מאנופעקטשוחגרס

 בא־ אנטבלויזטע, װעלט דער פאר יעצט
 געזעלשאפטאי־ גאנצער דער םון שפיגענע

 מענש קײן און מיינ^נג, עפענטליכער כעד
 מיט װיל זעאבסטרעספעלוט עטװאס טיט

 באא-#זיך האבען זײ האנדלען. ניט זײ
 גאנצער דער בײ פאר׳כדאוסט און טירט

 זײ האבען ׳אלעם דעם אחוץ און װעלט.
 דא־ טויזענדער שװערע פארלארען נאך

 דער װאס טאג, יעדען מיט און לארס
 אלץ זײ פאראירען ויך, פארציהט ססרײק

 שפילען באסעס דיעזע מעהר. און םעהר
 םארעוײפעלטען דעם םון ראלע די איצט

 אלעס באלד שוין האט װאס געםבלער,
 קאיט, אעצטע זײן שפיעלט און פארלארען י

 עס װי זיך אײננעבען איהם זיך װעט אפשר
 ציהען פרובירען זײ ראטעװעז. צו איז
או ׳טאג א נאר  טא־ װארטענדיג, ׳ײאך א נ
 אפ־ א״בייטער די םון מוט דער ײעט מער

 זיך זײ װעלען .טאמער װערעז, געשװאכט
 די אין זײ צו אױםען און אויסהונגערען
 אדבײטעד שעפער סקעב פארפעסטעטע

 מיזעראבעאע אאס הונגער־אוין, א פאר
Jסקעבם

 יןייגײאל קײנמאא, אבער װעט דאס
׳•״ !געשעהן ניט

ע װאלטען ענ  האבען ליט‘ באסעס ;
 װאל־. נשסות, היגטישע קליינציכע, אזעלכע

 ערװארטען זיי דאס םארשטאנען, זײ טען
 װאצ־ זיי פאסירען, ניט ‘ק# װאס עפעס,

 בראװעי אוגזצרע אז פארשטאנען דאן טעז
 ניט ץײנען וױיסטםאכעדי די ססרײקערינס,

 כאזײ זײ דאס ;טויג אזא פון געקנאטען
 פוךדעם פסיכאלאןיע די פאלשטענדינ צען

 דאס און פראאעטארי|ט רעײאױציאנערען
 איײ הוננערען סאא 10 בעםער װעלען זיי

עי  םהעב א ^ור פארקויםען זיך מאל אײן י
 צו פאססורנעם!$דאביאן, א ̂צ *שקלאף איז

 העכסטער וועמעס ־ באס, נידערעען א
a אי| באדען זיך;צו ״איז .שטרעבען n

 זײער צו םאררעטער װערען צו װאוסט
 רױבערשע די םאר אלײן, זיך צו און קלאס

 זײ !בלוטזױגערס זײערע פון אינטערעסען
 סטרײ־ דיעזע דאס געװאוםט, דאן װאילטען
 רעװאלױ אוז אידעאליסטיש זײכען סעריגס
ײ פחגנשען כע5אזע און גזגשטימט ציאנער  זי

ט און קעמפפער באגײטטערטע נען  קיץי ד
 דאס װיסען, דאז װאלטען זיי !סקעבם
 מסוגל גיכער זײנען סארט דעם םון מענשען

 אײדער כאל פאר׳ן אויפצואפםערן זיו
!פארראטען י צו איהם

 בא־ גראבע אזעלכע לזםען װי אבער
 בײ ? זאך אזא פארשטעהן צו שעפעגישען

 דער אין העכסטע דאס דאאאר דער איז זײ
 זײ־ מענשען א^ע אז מײנען זײ איז װעאט

 און דא^איס םאר פארקױפליך אזוי נעז
 זײער איז דאס !זייגען זײ װי םענסעז,

 װע־ טעות דעט פאר און טעות שרעקליכער
 קאסט ער באצאהלען. טײער גאנץ זײ לעז
 דא־ טויזענדער צעהנדליגער אפ שויז זײ

 די דאס דאך איז זײ םאר װאס לארם,
שטראףי. גרעסטע

* ★ , *
 בראווע ^נזערע אגבאלאנגט װאס

 או-ן װײסטטאכער די סײ סטרײקערינם,
 זײ פיהלען ארבײסער, גודס װהײט די סײ
 דעם װי מונםער, און פריש אזוי פונקט זיך

 באסעס די וחןן סטרײק. פון טאג ערשטעז
די איבער דורכגעהן זיך קאנען װאלטען

 ענטוזיאזם דעם זעהן און האלס םטרײק
 אנט־ װי זעהן סטדײהעף; די צװישען
 קעס&פען צו זײנען סטרײקער די שלאסען

 דאר־ נלט זאל דאם לאנג װי זיעג, א צו ביז
 אײנגע- אםשר זײ זואאטען געדיױערען, םען

 זײן, גיט זאלען זײ דום װי אםילו זעהען,
 װארטען זײער אומזיסט גאנץ ס׳איז אז

באזיעגען. צו מענשען דיעזע
 דאס טוען ױניאז די און סטרײקער די

 דער אןץ נאר קאן מען װאס בעסטע
געװאונענער. א זײן גיך גאר װעט סטרייק

 יענע אױוי פליכט גרױסע $ אבער ליגט עס
 די אין ארבײטען װעלכע װײסטםאכער,

 פון שוין געניסען און שעפער געסעטעלטע
 סטריי־ בראװע אונזערע װאס פאר דעם,
דעם העלפען צו העטםפעז קער

 דאר־ זײ נאר.. קאנען זײ װיפיעל סםרײה
ונג אזוי דאס װיסען, פען  שטע־ יענע װי ̂ל
 נאך זיעג ױיער איז דרױסען, אין נ^ך הען

 טאן יארםען זײ און געזיכערט ניט וױיט
 אלעמענם כייט צוזאםען זיעג, זײער אלעס
טאכען. צו זיכער זיעג,

ה ױי ס ײם־גודס די פון ס ארהערס װה עפ װ מ כ
ם ױנ ענ ע נ

 וױײ צײלען, רי שרײבען מיר װעהרעגד
 די םון רעזולטאט דעם ניט נאך מיר סען

 צװי^ען פאר יזומען װאס סאנפערענצען,
 לויט אבער, ארבייטער, די און ױניאן דער
 באסעס די אויס, עס זעהט סטנים, אלע

 גאה איז עס אז אײנגעזעהען, האט אסס׳ן
 שע־ די אאזע; צו זײ פאר ניט תכאית קיין
 אז חאסען, טעג מען ״און׳פוסטעװען פער

 א צו פיהרען וועאען לואנפערענצען די
 און באסעס די צוױשען פארשטענדיגונג

ױניאן. דער
 נאכגע־ שױן באסעס רי האבען אײ:ס

 געװעז זײ זיינעז װאך אעצסע נעבען.
 ארויס זײנען זײ אז ׳זיך ביי שטײף אזױ
 קײנע װעאען זײ ד*<ןס ערקאערונג, אן מיט

 די ױניאן. דער מיט האבעז קאנפערענצען
 אינ־ מײנונג זײער זײ האבען אבער װאך

 מאסקאװיטש דר. װען געענרערט, גאנצען
 א צו אײנגעלאדען זײ בריעף א דורך האט

 אײנאאדונג דער האבען זײ קאנפערענץ;
 פיער מיטװאך, אעצטען און געפאאגט,

 אנגעפאנגען זיך האט נאבטיסאג, אזײגער
די צװישען באראטונג נעכײינשאפטאיכע די

ר א ע נ י ט נ י ( װ ע י ר 5כ
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 און ױניאן װארקערס גארמענט לײדיס אינטערנײשאנעל דער עון
 מײ- ױפער און סקױרט קלאוק, באארד דזשאינט דעם פוז

 מאנופערך סקױרט און סוט קלאוק, דער צו ױניאן קערם
אפסאס־אײשאן. פראטעקטיװ טשורערם

 אסין׳ן, פראטעקטיװ מאנופעקטשורערס סקוירט און סום קיליוק,
פרעזידענט, זינגער, פאוא מד.
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• י . — :דזשענסאכיען
 װ^ס ארכאגיזײשאן, אונזער און אסס׳ן אײער צוױשען אגריטענט דער חאטש

 מא־ עםאיכע ערשט^אין זיך ענדיגט צורית, יאדזר דרײ טימ נעװאדען געשאאסעז איז
 אכיבעסראכם, אין ד^ס פארצושלאגען, פרײהײט די דאך זיך מיר נעהטעז ׳ארום נאטען

 גאנץ זיך האט אינדוסםריע אונזער אין ארבײם־סיזאנס די פון אנפאנג דער דאס
ײי אעצטע די פון יף1א דעם געענדערט׳אץ באדײטענד  אן זיך הויבט (אזױ יאחר ד

 געװען עס װאלט זומער), מיטען אין אנשטאט ׳טאי אי; פריה פאאא־סיזאן דער איצט
ארגאניזאציעס רעספעקטױוע אונזערע איז קאמיטעס די אז וױגשענסגוערטה, יעהר

 א פארפאסען צו
אינ־ אונזער

 יױ דער או,־ באשעס די םון פאישטעער
ניאז•

 םון רעזולטאט מעגליכען רעם װעגען
 שאר,. ס. ברודער זיך האט קאנפערענץ דעם

 אויסגעדר<קט ױניאז, דער םון מענעדזשער
:םאלגט װי

 מיט םאראוימוזאגעז, איז^שװער ״עס
ענדיגען. זיר װעט קאנםערעגץ דיזער װאס

 אסא־ דעד םון םארשםעהער די ־״אויב
 י םרי־ האבען צו ודרקליך םײנען סיאײשאן

 קומען קענען פױר װעלען טרײד, איז דען
 , אז םיהלען, מיר אײנםארשטענתיס. אז צו

 אח גערעכטע זײנען םארערונגען אווזערע
 P'p ניט זוכען מאנופעקטשורערס די אױב
 װעלען ארײז, װעלט אין־דער גלאט פײט

ערע ײאונז נאכגעבען. םארערונגען ז
 קאנפערענץ דער pw איז ״אלענםאלס

 יױ דער פאר זיעג באדייטענדער א אלײן
 םריהער װאך אײן מיט בלויז וױיל ניאן,
 בא־ א אנגענומעז אסאסיאײשאן די האט

 םארהאנד־ צו ניט ױניאן דער מיט שלוס
̂ לען׳/

 װהײט דער פון םארשטעהער די אױםער
 אויך קאנפערענץ דעם בײ איז ױניאן, גודס

 סעתרעטער, אינטערנעשאנעל דער געװען
 קא- די פון סארשטעהער און באראו*, אב.

.10 לאקאל ױניאן, טערס

אינהאלט־םארצײכנ״ם
״גערעכטיגקײט." 10 נומער

ן באראטונגען האבען צוזרייד או טעג װי ש:עי אזוי אנהױבען זאלען
 הארםאניע צוקרנפטיגע די פארזיכעדען צו און אגרימענט נײעם

דיסטריע.
 פארשטארהט :אך װערט קאנפערענצעז באלדיגע אזעלכע פון ראטזאמקײט די

איצט דאס ׳םאל,ט דעם פון באטראכטונג די דזרך  אנריטענטס אונזערע זײנען ביזי
 פע־ עהנליכע נאך א-ץ סטרײקס פארצויגענע נאך נעװארען נע^לאפען געװעהגליך

 דער אין צושטענדע נארמאלע די צוריק ברײנגעז צו אים ׳װען אויפרעגונג, פון ריאדען
 פון איז פאליסי ברײטערער א םון פראנען זיינען טעגליך, װי שנעל, אזוי א*נדוס^ריע
 װעט עס אז אוטבאריוזרט. געכליבען פראבלעמען אינדוסםריעאע ^ויםבױענדע

 שענקען קענען כיען װעט דרױסען, פון דרוק שטארקען צו א אוזן און יצײט נענוג זײן
 אלץ סאנ צו טאנ פיץ װערען װערכע פי-אבלעטען, צו אויםמערקזאםקײט געהעריגע די

אינדוסטריע. אונזער אין װיכטיג (דעהר
 סוף בײם אנפאניען דך זאלען קאנפערענצען די דאס פאר, םױר שלאגען ערנסט

 באקװעם. פאר פאריטלאנ דעם געפינען וועט איהר אז גאויבעץ, מיר און מאנאט, דעם פון
םיר זײנען ענטפער, באלדיגען או; גינסטיגען אײער קרינען צו ערװארטענדיג

אײערע, באמת
ױױאן. רוארקערם גארמענט לײדיס אײגטערנעשאנעל

פרעז.ידענט. שלעזײנגער, ב. (אונטערצײכענט)
ױניאן. םאכערס ריפער און םקױרט קלאוק, באארד דזש.

םאן, (אונטצרצײכענם) עג סזיי מענעדזשער. םאררי

ראגאןז. הלל—לאנד איז אוגז בײ .2 זײט
 אר־ אינטערנאציאנאלער דער אין .3 זייט

 א קאלטשין. מ• — װעלם. בײטער
נײבאוער. א• — פילאדעל£יא. פדן בריעה

 גאנצען איבער׳ן אינטערגעעאנעל די .4 ^ייס
דעניש. ד. מאקס — יא:ד.

 א — װעלט. ארבײםער אידישע די .5 ןײט
 מא״ רײנקאוט די — רעפארטער. סטעף

פריעדמאז. ס. — .20 ליקאל ױניאן כער
 ל. — ב^א־ד דזשאיגט פון מיטינג .0 זײט

 שיקאגא׳ער די — עהרענליסמ. — לאנגער.
 היו־ — איגטערנעשאנאד. דער פון לאקאיס

שנײד. מאז^
 בעד״ ראזא — ■רויען״װערם. די .t זייט

- י . ק ארלער. י. — טייפעל. און מלאך ר
קעל־ ב. — ).אז רא-< אינגעב^רג s זײט

ערמא;.
 דרעםי• און סקוירט די בײ רא״אן. .1( זייט

װאנדער. ה. — .23 לאקאל פון גאנעי*
t ביכעל. נאטיץ רעדאקביןר׳ם פון .10 זײט
 אף• — ארבײט אויף רענט דאס .11 זײט

דזשיאװאנעטי. טורא
 שםימ• פרויען און רעװאלוציאן .12 זייט

 — פרינטץ. פטוארט דזשוליעט — -ענט
— (פעייעטאן) צוגעװעחגען זיך װעם מען
װאהל״נער. א,
 זײן און כןןכטערס ליע עדגאר .13 זײם

גלאנץ. א. ~ עזיע
 כטרײקענדע די פון גאס דער אין .14 זייט

 פארבלןזנ- א — סערדאצקי. יענטע
 פןך 9 ~ רעדאקציע אין בריען• דזיטעטער
t׳ ליעטאן.

.14 זײט פון .שלוסעז .ir< זייט
 אדרוערםײזיי — 19 און 1» ,17 ,10 זייטען

מענצס.
 דןך קריעגס פערגע«א:אל1אי דער .2(• זײט

 כול־י 4םינקעלשטיי ל• — •ארטםעגט•
ײמ דער ךאסקין. ם• -׳י •ון־סיר

m



ײ דיעזע װען געסעטעאמער. א געװען  צי
 אאע גענויי זײגען געשריבעז, ווערען אען

 $א- ניט סעמעאמענט דעם פון פונהטען
 דער אז אבער, פען וױיס ראס קאנט.
 סםרײק דער װעאכען איבער פונקט הויפט

 פון אנערקענונג די אױםגעבראכען, האט
 גע־ ארבײטער די ה$מןן ױניאן, דער

װאונען.
 אנ־ זיר האבעז ק^כיפאניעם קאר די

 סמרי״ק דעם כחות אאע מיט געשטרענגט
 אדװערטײזט האבען זײ צוברעכען. ־צו

 דא־ נײן אגגעבאטען זײ און סקעבס נאןי
 געװען, איז האפנונג זײער טאג. א אאר
 אזוי ארום געהען עס װען איצטער, אד

 געאינ־ זײ עס וועם אעדיג, םענשען פיעא
 חשבון דער סקעבס. גענוג געפינמן צו גען

 קיין פאאש. אויסגעאאזען אבער זיף האט
 ניט סטריײן פון טעג די איץ זײנעז הארס

 פון באארד אײבאר װאר די געאאפען.
 א איהרען אראפגעיטיהט האט װאשינגטאן

 קאנפערענ־ אײניגע נ$ןי און פאדטרעטער
 בײ־ ברענגען צו געאונגען איהם איז צען
 דער און םארשטענדניס א צו צדדים דע

געװארען. געסעסעאט איז סטרײק

 אםע* אין באאשעוױזם נענען קעטפײן א
 אויסער זײנען אפיעא דעם אויף %ריהא.

 די אונםערגעשריבען נעװען נאמעז םטץ׳ם
 פאר א שרײבער, עםאיכע נאך פון געפען

פרעזידענט. באנק א און פאאיטישענס
 וױיס דאן זײט פאסידט האט עס װאם

 גע־ זיף האבען פאוצאונג אבער ניט. ביען
 געװיסע פון פראטעסטען הערען גופיען

 ניט רעכט, קײן האט סםין אז קװעאען,
 אפיעא אזא ארויסצושיקען אאײן נעהאט

 אסא־ עדיטארס םיטי די םון נאמען אין
 צושטימונג די קריגען צו אהנע סיאײשאן

 הא־ דאן קאמיטע. עקזעקוטױו דער פון
 דעם אויף אונטערגעשריבענע די בען

 אײנציגוױיז גענומען אויף זיןי אפיעא
 גאנצען אין האט אײנער ארויםרוקען.

 צוױיםער א האכייטע, דער פון רעזיגנירט
 *ןײנםאא האס ער אז ערקאעהרם, האט
 אונטערשרײ־ נאטען זײן געהײסען ניט
װײטער. זא און בעץ,

 איבערנע־ ניט אבער זיןי האט סטין
 װעט ער דאס ערקאעהדט, ער זשראר,ען

 װעט ער דאס אנגעהן, ארבײט זײן בייט
 װעט אח דאאאר מיאיאן דעש זאכיאען

 באאשעװיזם געגען יזאניפף א אױםהויבען
 קאטפח דיעזער װאס אין אמעריקא. אין

 פאר־ אײכט זץי כיען קען באשטעהן װעט
 ראדיקא־ יעדער װעט כיסתטא שטעאען.

 װאגען װעט װאס יעדער מענש, אער
 בתים, בעאי געגען װארט א ארויסרײדען

 ארבײ־ העאפען װאגען װעט װאס יעדער
 אאס װערען פארדאביט סטרײק א אין טער

 רעװא־ געפעהראיכער א אאס באאשעװיה,
 םון כיאסקע דער אונטער אוציאנער.

 פאר־ װעאען באאשעװיזם געגען קאטפף
 און סאציאאיסטען אאע װערען פארגט
ױניאניםטען. טרײד

 די הינסער פארגעקוכיען איז עס װאס
 װארום עדיטארס, סיטי די בײ קואיסען
 גע־ פראטעסטען כײט ארויס זײנען מאנכע

די ניט. פאראויםיג כען װײס סטין גען

װעלט ארבײטער אינטערנאציאנאלער דער אץ
 און יאליםישע װיכטיגסמע די

ע ש םי ^ טאג♦ פון פראגען עק
ג די נ כו תו ע ם  קױלען־ביז־ די פון אונ

ד. אין נעם ^נ ענגל
ענגאי״ די האם װײסען, אעזער די װי

 םפעציעאע א אנגעשטעאט רעגיערוננ שע
 די אונטערזופען וועאכע^זאא קאמיסיע,

 טיט פארבינדונג אין קויאעךאינדוסטריע
 פא־ די מײנערס. די פון פאדערונגען די

 ניט באשטעהן באװאוסם, װי דערונגעז,
 ריכטײ (אדער, נעװײנאיכע די פון באויז
 פונה־ אויסערגעוױינאיכע) מאא דאס גער,
 העכע־ ארבײטס־םאנ, קירצערען א װי טען
 און ׳אויף נאר װ., ז• א. שכירות, רע

איבער־ זאא רעגירונג די אז הויפטזעכאיף,
קאטיסיע, די און קויאעךמינעז. די נעמען _£*__

 אר־ בכאא ן1א סאציאאיסטען אבהענגיגע
 שוין האבעז פאעצער פיעאע איז בײםער.

 תמיד זײנען ורעאכע םרײד־ױניאנס, די
 קיײ די פון פעסטוננעז הויפט די געװען

 גיט באשאאםען סאציאאיסטען, זמראיכע
 שײדעמאן׳ס די מים טאן צו האבען צו

 אז באשאאסעץ, האבען זײ נאסקע׳ס* און
 ואאעז סאציאאיסמק אונאבהעננינע באויז

 פאראנם־ פערנעמען צו רעכט דאס ר׳אבען
 ױניאנס, טרײד די אין עכיטער װארםאימן

 אר־ םאסען ברײטע די אז הײסם דאכ און
 פאר־ צו אן הדיבען ארבײםער נאניזירטע

סאציאאיסםמן. סאיאריםעס די אאזעז
 קרײ סאציאאיסטען מאי-אריטעט די

 זײערע בײ חן םעהר איז מעהר אאץ געז
 פאראירען זײ אבער שונאים, געװעזענע

פרײנד. געװעזענע זײערע

 פא־ זײנען עס וואו ארן ארבײםער. צאהא
 אי־ אז פאראז איז דארט ארבײםער ראן

ם אזוי אזץ בײםער־קאםפוי. תס  זײנען ע
 איר־ אין אזנרוהען ארבײמער די איצטער

 ״דע״לי צײםוננ לאנדאנער די אז ^אנד,
ל/  אונחהען ארבײםער די אז זאנם, מעי

 ברײ די צוויננען צו גענונ זײנען אלײז
 אײרי־ די באפרידיגען צו רענירוננ טישע

 אונ־ ארבײםער ״די נאציאנאליסםען. שע
 *איז ציײםוננ, די זאנם װאקסעץ״, רוהען

 איכישסאנד ניט א*ז רענירוננ בריםישע די
 איר־ פון װינקלאך אלע אין טאץ. צו עפעס
 ארבײםער די איצםער זיך נרײטען ^אנד

 איויסשםע־ וועאען זײ *,ץ םטרײהעז צו
 אײן קײן אז פאדערוננעץ, אזעאכע ילעז

 נאכ־ הענען ניט זײ וחןם ארבײםס־נעבער
נמבען״.

 גע־ האבען ארבײטער די ארבײםער.
 ארײנמד זיד האט רעגיתנג די סטרייקם,

 ארביםריי־ םיט און ביקסען םימ סישם,
 די נעהאלםען. גים האט עס אבער מארס,

 n צוגממען וױאיג יא וײנען בעאי״הבתים
 באדינגונג, א מיט אבער צוריק, ארבײםער

ט זיר זאלען ױניאנס די אז שצך ני  ״פי
 קע־ ואלען תאםסאגיעס די ביזגעס, די אין
ײניאדארבייםער. נים #גשםעלען נען

 הןױ זיןי, פארשםעהט סטדײקערס, די
 די םון פארלוכטען די עגםזאנם. זיר כען

 נ*ןי און גרויס ^ובער וײנען קאםפאניעס
 די פון פארלוסטען די זיינען נרעסער

 ענגלי• דער *קספארמערס. אויסאענדישע
 ם^ורגצ• דאריבער האם אםבאסאדאר שער
 צװישען מידיאײט^ר דער זײן צו לענם

 ם^רשצאנ זײן האבען ײעאכע צדדים, די
 דער אז זיין, קען עס און אננענומעז.

ענדיגען. גיכען אין זיך װעט סטרייק

True translation filed with th€ 
Postmaster at New York City on 
Mar. 21, 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct. 6th, 1917,
known as the “Trading with the 
Enemy Act.“

 אין ״בארשעוױקעס״ נ$ןי געיעג דער
 טאג יעדען אױף. ניט הערט פמעריקא

 נעסט נײעם א פ^ריצײ די *ענטדעיןט״
 ציײ די רעװאאוציאנערען. שרעקריכע םץ

 די קאראאול. שרײען און םויקען טונגען
 װעגען דרש׳ענען ?ירכעס די אין גאחים

 אן הוכיט װעיכער טעראר״, ״רויטען דעם
 אין לואנגרעסאײטע י״אנד. דיעזען אין

 נײע פאר װאס יעצות זוכען װאשינגטאן
 ״געפעהר־ די געגען טאבען צו געזעצע

׳־ מענשען״. <יכע
 בעאי די פאר זיף^אז פאריטטעהט עס

 און מײנס םון און פעיוטאריס םון בתים
 געװאונשען, װי דאס איז גרײכען דאס

 גע״ ״רויטער דער כײט זיף באנוצען זײ
 און באשטוצען און פארדאטען צו פאהר״

 סאציאליטטען, ױגיאנם, אי־ע פאראויטדען
 אויפקלעה־ זוכען װאס יעדען און אלעטען

 אויסקעטפפען און זײערע^ארבײטער רען
 בע״ א און וױידזשזןס בעסערע זײ• פאר

אעבען. סערען
 װא־ אין חאטיטע סענאט דער פאר

 באא־ דעם אונטעיזוכט װעאכע שינגטאן,
 אטע־ א'ן דא און רוסיאנד אין שעװיזם

 דאקו־ געװארען פארגעיעגט זײנען רילוא,
 באאשעװים־ די אז באװײזען צו סענטען

אין םאר^פרײט איז פראפאואנדא טישע

 צײ־ און טשארטערס די פון באשטעהען
 ױניאנס די פון איטעראטור און טונגען

 אזױנע װאירקערס. אינדאסמריער די םון
 קע־ אין און אמעריקא אין זײנען ױניאנס

 װעא־י דעטעקטיװס, ךי .8,334 דא נעתנ
 בא* געזאםעאט,' םאקטען די. האבען כע

 ױניאגס אינדאסטריעא די אז״ הויפטען,
 ךער פון דער.אוםשטירצונג פאר אגיטירען
 דעטעק־ די געוואאד. דורף רעגיערונג

ױט אז אויף, פארזיכערען טױום  און א
 טוי־ 15 פאראן אטעריקא אין זײנען ארום
 פראפא־ װעאכע ארגאניזאציאנען, זענד

 ^יט און באישעוױזם, דעם גאנדירען
 דע־ דיעזע פאר׳:&טעהען *באאשעוױזם״

 געגען אױפשטאנד באוטיגען א טעקטױוס
רעגירונג. דער

 קאטיטע סענאט דער פאר עדות די
 סאקט, דעם אונטערשטראכען אויך האבען

 ארגאניזאציא־ דיעזע פון צװײ־דריטעא אז
 צװיײ אז שפראכיגע, פרעכיד זײנען נען

 צײטוג־ באאשעדויסטישע די םון דריטעא
 אין זײנען געדרוקט דא װעיען װאס נע;

 דרי־ אײן באויז און יטפראכען, פרעטרע
 זו־ נאטיראיף דערמיט ענגאיש. אין טעא
 אימיגראנטען די אז באוױיזען, צו זײ כען

 באװע־ גאנצער דער אין שואדיג זײנען
 בא־ די דע^טסיקען צו א*ם אז און גונג,

 געגען טיטדען זוכע; צו נויטיג איז װעגונג
אינײגיאנטען. די

טשער־־. דער האט טאקע דערפאר און
 ער־ אונטערזוכונגס־קאטיטע דער פון טאן

 נייער דער װי שנעא אזוי אז יןאעהרט,
 אהין װעט עפענען ז;ר װעט יןאנגרעס

א װערעז ארײנגעטראגע;

 ^פון אאגע די אונטערזוכט האט װעאכע
 גאנץ אויסגעםונעץ האט אינדוסטריע, דער

 אנדערע צװישען אינפארמאציאנעץ. גוטע
 די אז אויסגעפונען, זי האט ב., צ. זאכען,
 די פאר האבען האטפאניעס ־ קויאען

 25 פון מעהר נעטאכט פאחמה־יאהרען
ט פראפיטען, פראצענט  אויף קוקענר׳ג ני

 טעקס, װאר־פראפיט באשרענקוננעץ, אאע
 אזעאכע אונטער פראפיטירען, אזא װ. ז. א.

 צײםעץ, אזעאכע אין און אומשטענדען
 געאעגם. נימ מח אויף׳ן קײזעם זיף ראם

 פאר־ די איז פאקט, א אבער איז עס
 דיזען האבען מײנערס די םדן יטטעהער

אויסגענוצט. פאקט
 זײנען װעאכע פארהערען, די אויף

 הא־ וואף, אעצטע געװארן אפגעהאאמען
 טײנערס ד• פון םארשםעהער אײניגע בען

 אזנםעי־ דער נאף איצטער, אז ערקאערט,
 אפיאו שוין קען קאמיסיע, דער פון זוכונג

ס3 םון זיי1^-גיט1_פרא 1קײ  -,1«חצסרס י
 זי אז ערלןאערן, וועט רעגירונג די סײדען

 פאר־ איבערנעכיען. <ןויא־מינעז די װעט
 אננעײײ האבעז מײנערם די פון שטעהער

 װאאט רעגירונג די אויב אז דעם, אויף זען
 פיצר׳יאהר טיט כױנען די איבערנענוטען

 געפאדערט האבען סײנערס די װי צוריה,
 װײסט מעהר דאס אעבם, טעז טעהר (װאס
 רי אז גארניט־געװאוסם, האבען כייר כיען.

 געםאדערט, םריהער נאף האבען פײנערס
 נאציאגאייזירט זאלען קוילעךטינען די אז

אויס־ לאנג שוין כיינען די װאלטען װערן),

ארבײ־ האםען די פון סטרײק דער
 אאגע די אן. טײלװײז נאך געהט טער
 געװארען פארפלאנטערט דארטען איז

 גע־ זײגען װאס סעטעאטענטס די דורך
 רעגיערונגס־דע־ די םיט נעװארען מאכט

 אדטיניסטרײ- רײלראוד די פארטמענטס.
 די ױגיאן דער כייט געסעטעאט האט שאן

 רײא־ די אױף ארבײטער די און ערשטע
 צו צוריקגעקעהרט זיף האבען פעריס ראוד
 דע־ נײװי די האט דאן ארבײט. דער

 װײטער. זא און נעסעטעאט פארטמענט
 אבער זעצען קאכיפאניעס פריװאט די

 ארבײטער. די געגען האמפף דעם פארט
 געװארען געשאפען א*ז פאאנטער דער

 דעפארט־ רעגיערונגס די װאס דעם דוו־ןי
בא״ צו געצװאונגען אפט זײנען כיענטס

שפאניען. אין ארבײםס־רעפארמען
 גע• װאך אעצטע שוין האבען כױר
 אין אאגע אדבײםער דער װענען טײאדעט
 שפא־ די װאס דעם, װעגען און שפאניען

 האם זי װי דעם נאך רעגירונג, נישע
 האט ארבײטער־באוט, םײכען פארגאסען

ט אז דערזעהן  ארביײ אויף פאנראכיע! טי
 אא־ האאטען, ניט אאננ זיף טען קען טער

 אײנ־ באשאאסעז ה^ט רענידוננ •פאנס׳עס
 גאנ• א רעפ^רמעץ, ארבײטער צופיהרען

רעפארכיען. רײהע צע
 אין ארבײטסאאזיניןײם די וױ אזוי
 װי אזוי און נרויס זעהר איז שפאניען

 איז און נעװען איז ארבײטסאאזיגקײט
 איצ־ די סון הויפט־אורזאכע רי פון אײנע

 רע־ די דואס ^ױהזוז״אוגטער־בײייא עגטי
 פאר־ אין ארײנגעבראכם כא קודם גירונג

 אר־ ווענען געזעץ־פראיעקט א אאםענט
 רע־ די און בײטסאאזיגסײט־םארז״כערוננ.

 געזעץ־פראיעקט, דיזער אז האפט גירונג
 העא- װעט נעזעץ, א וועוץ װעט ער אױב
 געװיס, ארבי;טער. די באפרידיגען פען
 זיף. האבןגן זײ אז םאױטטעהן, רעגירער די

 רעםארמעז, צו גענופען יטפעט צו עטװאם
 טור־ און קאנאנען די אז דענקען, זײ אבער
 צײם. דײ אונמעוײאגען װעאעןעטװאס מעס

 דאריבער זײנען צושטענדען פױליטערישע
קראפט. אין

 י־י װעאכער צו רעפארפע, צוױיטע די
 איז נענוםען, זיף האט רעײרונג שפאנישע

 יאז אככדיטטונדעךארבײטס־טאג. דער
 העא• ניט זיף \v? כיען מען, כיוז פוז, מען
 באשאא־ רענירדננ שפאנישע די האט פען.
 אר־ שטוניעז אכט אן אײנצופירען סען

 וועט געזעץ דער ביז אבער בײטס־געזעץ,
 רעגי־ די אײן פיהרט װערן, אנגענופען

 אהן ארבײטס־טאג אכט־שטונדען אן רוננ
 עס און פען, קען װיא, פען אז געזעץ. א

 דער איז דערװײא קאנסטיטוציאנעא, איז
 געװארן אײנגעםיהרט טאג שטונדען אכט
 װע־ שכירות די ביאדינג־טרײדס. אאע אין
 י־- ספעציעא״ דורף ווערז באשטיפט אען

 קאפי״ די םון פאחטטעהער םון מיסיעס
ארבײטער. די פון און מאאיסטעץ

 םארבדארבײםער די סםר״יק^פון דער
אגענםינא אין

 װעאכע ארגענםינא, אין סטרײקס די
 װאכען עמאיבע אעצטע רי פאר זיף האבען

 אױפשםאנר אפת׳ען אן איז ענםװיקעאט
 האבען וועאכע און ארבײטער די םרץ

 אפע־ םיאיטערישצ אפת׳ע ארויסנערופען
 דער פצד סטרײקערס די נקגען ראציעס

 אויס, וױיזם עס וױ זיך, װעם רענירונג,
 סמרײק, װיכםינסטער דער ענדינעץ. ניף
 םון סטרײה דער געווען איז באװאוסם, װי
 נע־ שיף-ארבײטער. און אאנגשארכיען דיי

 םיעאע נעסטרײקט אויף האבען עס װיס,
 םעיעפא־ די אפיאו און ארבײטער אנדערע

ק א עי־^אציט האבצן גיטםמו©  לעזד ססייי
 דעפאנ־ א אפגעהאאםען האבען װאןי, טע

 האבען אוץ אײחנס בוענאם איז סםראציע
 העכערע פון פאדערונג א ארויסנעשטעאט

 איבײטס־ שטונרען אכט אן איץ שכירות
 זא־ צו אזוי פאךטרענער, די אבער טאג,
פארט. םון ארבײטער די געווען זײנען גען,

פארמ־ארבײ־ די פון פםריײן דער
 װי דצם נאך אננעהויבען זיד האמ טער

 געפאכט האבען קאפפאזגיעס שיפ־ננ די
 ארבײטער פאסען גאנצע םיז אאקאום א

אך ניט אנדינגען געװאאט האבען און ױני

אלער דער אג אצי םערנ עד איג ט ב'י ר  א
שארםער. ם

 ם׳רײ דער פון קאפימע ארבײמער די
 אינםערנאציאנאאע די קאנפערענץ, דענס

 די און קאנםערענץ ױניאנײסטישע טרײד
 סאג־ סאציאאיסטישע אינמערנאציאנאאע

 ^אר־ אויסגעארבײס אאע האבען פערענץ
 עס װעאכע צײישעז משארטערס״. בײםער

 דער־ איז עס ניטא. אוגטערשיעד הײן איז
טשארטער. זעאבעױ
 פאא־ דאס איז דערפון אורזאכע די

קערפערשאפםען דרײ אאע די : גענדע
m v i m ^זנהא 

קאפפאי פריװאס די פוז אעךשיפ גוצעז  עגנ״ די װעאכען טשארטער, חנם פענטם,איםנ מעתר ױטאום חס גיט זײגעז געגגער
 די אנגענופען. האבען ארבײטער אישע
 איהם האבען בערן אין קאנפערענצען צײײ

 איו משארטער דיזער וױיא אננענופען,
 ארבײטער״פרא־ פיניפום די געווען תםיד
 פארמייצן סאציאאיסטישע די פון נראם

 םרידענס־חאנ״ דער פון קאפיםע די און
ט איהם האט פערעגץ  אג• ניט געלוענט ני
 *י־ אן זײז דאף דארו» פען װײצ נעפעז,
 אנ־ גאפסערס פר. האט קאפימע. ב־יטער
טע/ פ*ט טשארטער א ג״נניפ^  :ע״ פונ־

נעקעפפפט, תמיד האט ער ױזדכער גינ;

די אז םאראאנגם, האט ױניאן די ניעס!  דער פיט אױף זיינען זײ סםין. װי ראא
 זיךי אין נאר האט וואס יעדער אז םײנונג,

 געבראטען פוז באאשעװיזם פון דוף א
 וױיזט ־עס װי אעבעדיגערחײד. װערען
 אײנ־ געקעגט ניט זיף פען האם אױם,

ט טײאען  דאאאר פיאיאן אי געאך. די פי
 סיטי א און פטבעה, שעהנע א דאף איז

 א װי מעהרי גיט אויר דאף איז עדיטאר
 אויס, וױיזט פעז, האט פענש, זינדיגער

פארגו-נען. נים אנדערען דעם אײנער

 בײ שיפאעף די אפדינגען זאא רעגיערונג
 די פיט סעטאען און קאפפאגיעם דיעזע

 דעפארט־ רעגיערונגס די ארבײטער.
 דעם װעגען פארהאנדעאט האבען מענטס

ט  די אבער קאפפאניעס, פריװאט די פי
 שיפאעך די פון אײגענטיפער פרױואט

 פאר־ צו שיםאעף די ענטזאגט זיף האבען
 גע־ פען האמ צייט שטי?עא א דינגען.
 צװינגען זײ זאא רעגיערונג די אז רעדט,

 גארניט איז דערפון אבער טאן, צו דאס
געװארען.

 די בײ האפענס די אויןי סטרײק דער
 דארום װערט קאפפאניעס שיף פריװאט

 העאפען אאנגשארפען די פארטגעזעצט.
 אנ־ זיף ענטזאגען אין סטרײקערס שיף די

װאס שיפען, אויױ םראכ^ די צוריהרען

ף 8 ע י ר ן כ ו ? פ י א8פ י פ ל ע ד
 אױו* ־נאף זיצען רעװאאוציאנערען״, אי

 איי־ אװ סעקרעםערי דער אינזעא. דעם
 װע־ פארהער א אפג^האאטען האט באר
 ציגע־ האט און גרופע דער םון 31 גען

 דיעזע זײ. פון 12 ארויסצואאזען שטיפט
 שוין געװאאט בעאפטע די האבען צװעאף

 יאהרען, א פאר באפרײעףנאך צוריק אאנג
 אין פריזאן אין געזעסען זײנען זײ װען

 ענם־ זיף אבער האבען זײ װעסט. די
 וױ איבעריגע. די אהן ארויסצןגעהן זאגט

 װע־ זײ צי האנדאען, איצטער װעאען זײ
 שטעהן צו באשלום זײער באײבען־־בײ אען

 1אי געה^ און קאפעראדען זי^ערע מיט
 פען וױיס ניט, צי זײ, פיס צוזאפען גאות
* * * ניט.

 אלן שטעדט די פון ארבײטער קאר די
 פון טײא נארדאיכען דעש אין שטעדטאעף

 אײנע אין וזאבען סטײט דזשוירזי נױ
 פארצוױיםעאטען א געװאונען טעג פיער

 סטרײק רער בתים.. ב^אי די פיט קאפפףז
 דעי אין מיטװאך אויסגעבךאכען האט
שויץ ער איז נאכטיטא; טאנטאג או; פריה

— :רעדאקטאר װערטער
 טעטיגקײט אוז באריכטעז די אעזענדיג

 נאהענט^וי אזוי פון בדידער אונזערע פון
 מיר איז שיקאנא.' איז סאךפראנציסקא

 זיך װעם פיאײכט געדאנק אוים׳ז געקופיעז
 ער־ אז דערמאנעז. רעדאקםאר ה׳ אונזער

 קאײז א געפינטיזיך װײט. װײט. געץ
 און םיאאדעאפיא. הײסמ װאס שטעדםעא.

 קאאוקס. געטאכם װערט דארט אויך אז
 דארמעז? םון באריכט א געבעז מרײעז אוז
 ז»א רעדאקמאר. אונזער איז פיעאײכט און
 וױיסם און ^גרינער״. יזײז כיוחא םיר ער

 זיך םיר װמאעז פילארעאכיא. פיז נישם
*) רערמאנעז. אלײז

 װײ זאאט איהר רעדאקטאר. ה׳ װעא.
 אויך יעצמ איז פיאאדעאפיא איז אז סעז
 מיר !קאאויזס נאך װי און האאוקס. דא

 גערע־ נישט אאײז מאל קײז זיר האבעז
 םיט רענענט עס !פיעא אזוי אויף כענט

 אײדינ־געהער. ?ײז האאוקס... באנדעאס
 אפיאו נימ איצם בייר האבעז נאמ. דאנקעז

 האבעז מיר פארקעהרט. רםואה. א אויף
 אמאאגאכיײמעד. די צו נעווענדעט נאר זיר

 אונז שנײדער אביסעא זײ האבעז פיעאײכמ
 פארזאר־ זײ וועאעז מיר און שענקעז, צו

ארבײט. מיט געז
 אפרײ־ קאאוה מימ עס שטעהט אזוי

 נאר איז פינישערס קאאוה מים טארס«
 טעז װאס אנטיק אז גאר איז דאס ערגער.

 !קרינעז נישט פיאאדעאגיא זיא יעצט קעז
 פאר דאאאר 15 ביז 10 פוז צאהאט מעז

 איז שאפ אײז פוז פינישער א אפכאפעז1א
צ^וײטעז.
' פ^ט י  די זיך האבעז פארדיענסטען \

 נישט אויך קאאוקמאכער פיאאדעאפיער
פוז קאאוקמאכער אאע פאר שעהמעז 1צ

 יוניאן נוטעז יעדעז איזאאנד גאנצעז
 שאעכ־ קײן ניםא גאר איז עס (און שאפ
 פארדיענ־ די אז גישט זיד פאנגעז טער)
 עס און דאאאר 45 פון נידעריגער סטען
ײאר. א דאאאר 90 ביז נעהט

 בײ כיעז ארבײט שעםער טײא א אין
 אהײם אויך געהען זײ און װאך פו; אונז
ע/א װאר א דאאאר 60 ביז 50 פיים ד ײ פ

 לוא״ א זײ פארדינעז זעהם, איהר װי
 א דערםאר זײ האבצז וועגיגער, פיטשקע
ײס באשמימםע נעװיסע  אר־ צו ײאכעז צ
 אענגערען א האבעז וועאען זײ אוז ביייטצז
סיזאז•

 גיטע רעראיזטאר. הערר ניט. דאס איז
? פיאאדעאפיא פון ניייעס

סקעבס פון געפיהרט װערען

האספיטאל. אין זײדמאן סאל
 טענע־ דער זײדטאן, סאא ברודער
 מאכער דרעסס און וױיסט די דזשער׳פון

 טשערמאן װײס דער ,25 אאקאא ױגיאץ
 האםיטע, סטרײק דזשענעראא דער פון
 געפינט און געװארען קראנק פאוצאונג איז
האספיטאא. סײנאי טאונס אין זיך

 בײז לוײן א־הם ס׳װעט אז האפען כױר
 גי־ ׳אין גאר װעט ער ד^ס און זײן גיט
 קעכד די אין אונז מיס זײן װידער כען

רײהען. 1פענד(

 םאיארי־ און ארבײםער דײםשע די
םאציאליסטען. טעט

 אויפשםאנד צוױיטער דער אױןי
 האם דײטשאאנד אין ספארטאקעס די_ פון
 דער װי אונערפאאגרײף. געענדיגם זיך

 פון נעװארן דערי^טי?ט ער איז ערשמער
 װײזט עס װי װעאכער, נאסקע, הערר
 םון םעהר אומזיסט ניט זיך האט אויס,
 מיאיטע־ די מיט געםרײנדעט יאהר פיער
 האט ער דײטשאאנד. פון פיהרער רישע

 זיף האט ער געאערנט, םיעאעס זײ פון
דערשטיקען צו אויםגעאערנט גוט גאנץ

ארבײטער־אויפשםענדע.
גע־ איז אויםשטאנד צװײטער דער

 אין ערשטער. דער װי באוטיגער, נאף ווען
 און שײדעסאן׳ס די האבען ערשטעץ דעם

 ערפ^אג־ און — געשטרעבט נאסקע׳ס די
־ רײך  איעדערס די אויסצו׳הרג׳ענען ־

 געםײנט, האבעז זײ אניפשטאנד. דעם םון
 באוחד גאנצע די זײ װעאען דערמיט אז

ײטער פארסעטען. כינג װ  אויפ־• דעסצ
 באװע־ א אז באװיזעז, אבער האם שםאנד

 איעדערס. פון אויםטו לןײן ניט איז גונג
 נאס־ די און שײדעמאן׳ס די דאן האבען

 די אוים׳הרג׳ענען נעםםארעט זיןי קע׳ס
 זײ האס מיאיטער די װען אםיאו טאסעז,

 געווען זײנען זײ װען אפיאו אײנגענומעז,
געםעננניס. אין

 בעראין פון נאכריבטען אעצטע די
ט אויןי איז דאס אז אבער, צייגען  קײז ני
 ערשטער דער רעוואאוציעס. גענען טיטעא

 אויםשטאנד אן געווען איז אייםשםאנד
 דער ; ספארםאקעס גרופע קאײנע א פון

 אן'אויםשםאנד נעווען ש(י\ איז צװײטער
 עס װעאכע צװישען מאסען, ברײטערזג פון

 אונ־ די פון אנהענגער געווען ישוין זײנעז
 דערדרײ און ;םאציאאיםטען אבהענגיגע

 גרײט מען וועאכעז צו אויםשסאנד, טער
 מעאדען, צײטוננען די װי איצטער, ״,ז

 ברײ־ פון אויםשטאנד אן ?יק שױן װעט
אונ־ ספארםאקעס, ארבײםער, טאסען מע

אירלאנד. אין
װע־ פיעא אזוי אעזען און הערען מיר

 צױניס־ אײרישע רי סין*פעינערס, די נען
 װאאטען םעינערס סין די װי גאײך טען,

 איץ וואהנען װאם אײנציגע די געװען
 פאר קאמםף דער װי גאײף און איראאנד

 אײנ־ דער געװען װאאט אונאבהענגיגקײט
 זאגר אין איראאנד. אין קאמפף ציגער

v די אזוי. ניט דאס איז אמת׳ען t םעי־ 
 דעם אין און זײערם טאקי 4יטוע גערס

 האבען זעאבסט־באשטימונג פאר קאמפף
 םעהרהײם דעי פון שטיצע די טאקע זײ
 צײם דערזעאבער אין אבער םאאק, פון

 די קאכיפױ. אנדער אן פאר דארט קומט
 לעבען בעסער א פאר לןעםפםען אועײטער

 עננאי־ די גענען באויז ניט קעמפפען און
 די נעגען אויף נאר קאפיםאאיסטען, שע

 קאאסעך דער פאטריאטען. מײרישע
 ניט מאכמ אויס, װײזט עס וױ קאמפוי,

 נאציאנאאימע־ צװישען אונטערשיער קײן
טען.

 אאץ םון מעהר איז איראאנד געװיס,
 אינדוסםריעל אאנד, אגריקואטזרע אן

 א זעהר מיט און ענטוױקעאט װעניג זעהר
 װיײ מיר ארבײטער־באװעגונג. שװאכער

 שפיע־ אאנד־ארבײםער די אז אבער, סען
 איר- אין ראאע באדײםענדע א זעהר אען

 וועאמ ארבײםער, טראנספארט n אאנד,
 דער פאר יאדזר פאר א טיט האבען,
 סמרײק, ייזיגען אזא אננעפירט מאחמה,

 םעלןסמיא די און אחגאניזירט, גוט זיינען
גרויסען א באשעפםינט אינדוסםריע

 מיר האבעז צוריק צײם קורצע א כױט
 יױ אונזער םאר הױז אייגענע אז געקײפט

 הא״ מיר דאאאר. טויזענט 22 פאר ניאז
 דאאאר. טויזענט 10.אײנגעצאהאט בעז
 אויסצוצאה־ איבעריגע דאס איז יןעש איז

אעז.
 מיד האבעז מארטש טעז1 דעט ״שבת
 מעמבערס אונזערע פון מימינג א גערופעז

 אין האאס נרעסטע די םון איינעם אין
 טויזענד דרײ איבער ײאו םיאאדעאםיא

 און געװעז אנוועזענד זײנען פעביבערם
 םאר רעדמ ײעאכע רעזאאוציע. פאאגענדע

 נע־ אנגענומעז אײנשטיטיג איז אאײז. זיך
װאדעז.

 קאאוק דער םון טעמבעיס די ^טיר.
 ד2 אאקאאס ױניאז מאכערס סקוירט און
 שברע כױטינג א בײ פארזאמעאט 69 .53
1 cmאײםעאום אײבאר איז מארטש. טען. 

או. באשאיסעז האא.
 עס דאם אנבעטראכט אין ^נעהמענדיג

 דאם^ און יױאען רער געווען אימער איז
 1א האבצן צו מעטבערם די םיז שמרעבען

 הײם א ױניאז, אונזער פאר היים איעענע
 אונזער פון שסאאץ דצר זײן זאא װעאכע
 אר־ אירישער דער םאר או; בפרט ױגיאן

:בכאא באוועטנג בייםער
אנכעטראכם. אין אויך .נעהםענדינ

 געװאחמ געקויםט שוין איז הויז א דאס
ז om איז ע ט אוג״ װאו טיטעא־&מקט, ^

בענערם און בעדזשעםי
 בו פ. ס. און סאסײעסיס ױניאנס,

קטלי  ארב״יט. ױנ^אן םערי
טאן ט. קלינ יאר נױ םטרי

פא־װעח־ צו
 אין צײטונגען שפראכיגע פרעניר רע;

אטעריקא.
 צײט, זעאבער דער אין אונגעפעהר

 זײנען דאקוטעגטען׳' ״יצרעקאיכע די װאס
 װאשינגטאן אין געײארען םארגעאעזע;

 אן געטאב& פאאיצײ יארל,ע־ נױ די האס
 אר־ רוסישע פון קאאב א אויױ איבעיפאא

 ערף אן ארעסטירט ד^יטען און בייטער
 צײטונ־ די טענשען. הונדעיט צװײ םון
 ;געװאאד א כײט ארויס ג?ײף זײנען גען

 געהאפט באאשעײיקעס הונדערט ״צװײ
 גע־ ה$ט כיעץ אײדער נ^ף נעץ״. אין

 צײסונגען די האבען װען, װאם, װאוסט
 ארויסגעשיקט פאר׳משפם. ארעססייטע די
 געהײסען, האט עס יאנד. םון ווערען צו
 די ד$ןס כאוױיזע, האט פאאיצײ די אז

 ארגאניזירם געװען זײנען הונדערט צװײ
 געװען זײנען זײ אז און ס$װיעם א אין

ע א״ן סאוױעםען כײט םארבונדען ^ נ  א
 צײםונגע; די בײ פרײר די א!־ן שטעדט,

 ארעסטיר־ אאע די ור^פ גרויס, געװען איו
 די װ*ס און סיטיזעגס לױיןי ניט זײנען םע

 ניט ענגאיש קײן קעגען "t פון מעהרפטע
רײדעז..
 דך האט סענסײשאן גאגץער דער פון
 גארניט. מיט ג#רניט אויסגעא^זען נעבאף

 האט ?אורט א־ן פארהער קורצען א נאך
 םארדזאא־ באפרי׳יט. אאצטען כסעט מען
 גאויז הונדערט צוױי די סון סען ה^ם םען

ף1א איז אױס װײזט זײ גענען און $י*ר, י

 פארבינדונג אין סענסײשאן א נאך
 געפאהר״ ״באאשעװיסטישער דער טיט
 פא• אין איצטער זיף האאם אטעריקא איז

 זײ־ געשיכטע דער אין נאנדערװיקלען.
 ארביײ :יט יוגיאנס, ניט פארמישט נען

 און אײט צײטונגס פארקעהרט נאר טעי,
 גע־ דיעזעך א־ן פאקטען די אײם. רײכע

קא^ד. גאנצען אין ניט זײנען שיכטע
 אמערי־ אאע פון עדיט^רס סיטי די
 װעא־ רעדאקטערע די צײטונגען, קאנער

 נײעס״א•״ די פון אויםזיכט די האבען כע
 אשא־ א; האבען צײטונגען, די אין טײאוגג

 דיעזער פון פרעזידענט דער סיאײשאן.
 סטין. מר. א אײנער איז אײשאן אס$ס

 ה^ט צוריק מאנאט א אונגעפעהר מיט
 געהײמען א ארױסגעשיקט םמין דיעזער
 אאע םון עדים^רס םיטי אאע צו אפיעא

 א זאמאען זאאען זײ אאגד אין צײטוגגען
אגצוםאגגען דאאאר םיאיאן א פון פאנד

 סטױט טע2 א. 35 און סטדיט, טע2 א. 40 פון געמופט האט
.1919 מארמ^, טען21 דעם בילריננ), טעאטער (אין
 דארט^ױפגענו- קאמפלײנטס אלע װעלען דייט דעם פון

 במנעם אנדערעשאפ אלע אמ געצאהלט, דייס װערען. מען
״•j װערען. פארהאנדעלט

* . גרוס. מיט -
ם ױ אינ ש װ ח א ס ש או ס סל ױ ע כ א אן ס יוני

 מיר האבען איהר. זעהם דעם, אוין» *)
 װי זעחן געװאלט האבען םיר געװאים. טאקע
 דערם^* צו זיך געהסען אײך װעם עס לאגנ
ען דאיפט איהר *ויך נען,  דער װיסען ^ז

 לײדעז״ און פרײדען אײערע װעגען .<ים
 אנדעיע פון ידניאנס די דאס טוען עס װי

י זײן ד^ס ז^ל ^טעדט. גוטער א *וזך »
...נערזגכםעקייט״. רעד. — ^.£»גג

■WM■■ tak... a.... ... 
:%*.



־ י$נד גאנצען איבערן אינטערנעשאנאל ױ
דעגמז־ ד. כתוקס םה

■

א ג א ק ם שי או ק ג י &כער. רי ם

 jib מענעדז׳מר נרינסױז, אואים . _
M ער״בם:

יונ־ סאכערם ריינקאוט ׳שיממ* .די
 ם׳ד pc ניחג׳שמאח דערזעלבער איז יאן

 געײעז• ווען איז «י וױ חײנט סינקיים
 ׳שי־ די ווען *יים, די יןויס נעדענק איך
iwt% געזעסען זיינעז פאכער רײנלאום 
 נאר איז עם וועז חענד. פארלענםע *דט
 חייס, דער אין טאן *ו וואס וױנזױנ *ךא

 אאננ איבער ניט נאיט אונזערע טראכטען
pm אר־ *ו ׳שטאדט שיז ארױס פאחרען 

 קענען זײ וואו ארבייטער די נאיזירען
אר•1 ׳

 פח ם־רמ די חאט «װר>ס לאגנ גיט
 א tfmw איו װעלבע סײערם, סעסועל

 אכמחז pc פארלױןי אין טא• יוניאן
 1ײ נא׳שלאסען ׳שיהאנא, אין דא טאגאט

 אוועה איז זי און אינז, םיט צו׳שיידען «ו
 וױסןנדיג ױניאן, די שיאװאסי. ןײן

 בעאגזיכ־ נאסעם ר־עזע ײאס נוט אנ*ן1
 איי־ און נאכנעפאחיעז, ויי איז טינען,

 נזד *ו אייננענעבען זיי ז־ר ם׳האט רער
 זיי חאם םיאוואיוי, אין אנהאאט 1א וינען

 דעי אז םיוזלען, *ו נענצבעז ױניאן רי
 אאננ איז ארכײם םוןארנאניזירסער ןורם

 וױ א־בעראל. דעתרײ:ען צו נענונ
 םיר־ דיעזע ׳שױן זעיזט אונז, סעלדעט מען
 ײאו סיואט״ ״ערי אנדער אן איצש .כ׳ע
ראטעװען... *ו דך

טיחא־ 1א׳ טא! *ו נענונ האנען נױר
 אח יש»«ם ױניאן ניט ארנאניזירעז *ו «א

 אונ־ ם*ט אונערס״עדלױ א; נעהען םיר
 חןי נדט סכסיד אונזעי - ארבייט. זער

ײ» וױיא״ איז ראזענװאאד טון םירפע « 
 םײנדאיכע ייניאן עטארשםטע. די ־ םון

 אונז האט ׳שטאדט, דיעזער אין םירמעס
 ארױםאו־ ױי נעלענענה״ט די נענעבע•
 שאר האאיחןן אטת׳ע זייערע אין ׳שטעלען

שיקאנא. pc םיינוננ עשענטליכער רער
 ניסעל rיכn א דא א'*ט א*ז עס

אינדום־ אונזער אין ארבייםס^אזינשייט
 נע־ חאט סען װען *שיחאנא. אין טריע -

 ארסעע־ארנײט כי םאכען \t ענדעט
 אחן נעבאיכען ארב״טער םאסע א דינע; ..

 •ראכלעם דעם אייזען *ו כדי דז׳ןואנס.
 *י םענליגע אלעס נעטאז פ־ר חאנען

 אײױ dbkl״ די אין ארכיים די םארטיילשז
 אױף און ארכײטער אלע ;vr־vv נאייך

 ארנייטס־ די שארלייכטערען אושן א)א י
 א נלױז םאראן איז איצט אאזיגחײט.

נאױ- מ*ד און דז׳שאבס, אח; צאהל פאיינע

ם ניכען אין גאר *ז בען, מ  איי• יעדער ו
ט. זײן נער מפסיג  ערווארםעם םען בא׳

 אזױ און םיזאן, חערנםם גוםען זעחר א
ײגמר, אנצאחא אן וױ מ פון-ארנ א  װע

 אריינ־ יאזזר אעצםזק טון םשך אין זיינען
T תאממ םרײד, אונזער אץ נעיןוםען t 

י *ורײןגעימהרם  פריהערדינע זייערע ז
מן בא׳שעשט־נתנעז, א ת םיר וז נ  גרינ־ מ

ר אז חאטען, *ו דע  או־ פיז •ראבאעם דן
ם װעם כייםסלאזינקײם ץ ני  בי־■ אזא זי

 ארנאניזזײיאז■ אונזער אין םעחנר
תן האם םרייד רײנקאום דער אויג  ו

ד דער פוז חיאוי די נעדארשם רנ מ ננ  אי
ד g pe פארם דעד אין שאנאל נ׳ מ ד  ד

 אינדזס־ ריןואר טאר ארנאנ״זקר ראא
 דמרםת נויםינקײם די ױך פיחאט טריע,
ר טטארח. זעחר אי*ט מ ר חנר אי מ אג  נ

 םטייםס די אין יאזונדערם וועסם,
 םאס׳מ דא זימ«ן װיסהאנםיז, אץ אחייא

 םאכער, ריינסאום אתאניזירסמ ״ ניט
אמ חן  בא־ אאעגאימ אונםער ארבײטען ו

מ די טון פאראױױ אין דיננוגנצז. נ מ  א
 םייזענרער זײנאן יאחר אנדערחאאמן

pc נע־ אריינגעזװיגעז ארבייםער נײזנ 
 אינ* גארםענם ראכער דער איז ווארעז

 אי־ באסעם, די סאכען אי«ט דוסטריע.
 •אענער םראסט־פירכועס, די בערחויפט

 פח ארסעע רעמרוו דיעזע געברױכען *ו
 ארנא־ די נעגען נײם׳ש אאס ארבײטער

 דער םרייד. אין ארבײםער נידרםע
r פאיוט tt, זײנען ארנייםער יוניאן די אז 

 שאח־יזד את א• בעםער אוגםאתאײכליד
 אין ארבײםער די וױ םעהר סך א נען
 זיך געםינעז וועאכע שעאעד, טראסם די

׳שםעדם קאענערע די אין נרעםנמנטײאם
JX-

 שנעא אוױ שעאמר דיעזע אתאניזירעז *ו
 זעאבםםטאר־ -א דארום איו םעגאיך וױ

 שיקאנא אין דא םיר זאך. טטקנדאיכע
 אינםעתע׳טא־ די אז תאפזון, אין נאוינען

 pc װזכםיגקײט די איינזעחן וועם נאא
o» יראנאפס דיעזעז n  p אייתז איחם 

 אר־ די pc אינטערעםזז כעםסע די *ו
 וואםער־ דעם -אין ארנײםער נאניזירטע

אאנד.״ דיאזען pc טרייד נארםענט ■ױױ

 אין נעדליך זיד, נעשינעז יעעפער זערע
;סטייט י!טע נארטה 112״114

אנכעטראכט, איו אײך ״נעהדענדינ
 אוז א־כעדכעכױט יעצט דארוי הויז דאס אז

 זאיי ov אז אזױ, װערעז אױםגעםייןסט
״ן וױרקאיך  און טעכיםעל, ארבײטער א; ז

 קאס״ דארשעז אײנריכטונגען די וױ אזױ
;דאלאר טױזענד 15 ביז 1ס פון טעז

טעט־ יעדער ד#ש כאשיאסען, עס ״זײ
ט זיזי זאי* כער ע ט כ רי ^  באצאהיעז צו פ

 זאאעז טיר אוש דאלאר, 5 םרן געקס א
דורכםיהרעז. פי׳אז א*נזער יןענעז

 דיעזער אז באשיאסען, אױך עס ״זײ
 א*ן װערעז אײנגעצאהיט טוזען טעקס

 שבח, אנפאנגענדמ נעטליך צײט, טעג 8
 טעז15 דעש שבת, ביז טארטש טעז8 דעש

* טארטש׳/
 ערשטע די געױעז איז שבת לעצטעז

 איז סוטע .דײטעכדע ב א און א״נצאהלונג
געװארעז. קאלעקטעט מױז

* * *
 זײנעז עס אױנ רעדאיןטאד, ה׳ ׳יעס
 אר״ ארנאניזירטע איז ניט װאו נאר םאראז

 זיר ?ײ כיעגעז יןלאוק״טרײד, איז כײטעי
 םיט סילאדעלסיא םיז בײשפיעל א נעםעז

 סטרײס פארלארעגזןש i;נאר איחרײניאז.
 יעדעז נאך ליגט ײעלכער װאכעז, 27 םיז

 יעדער איז געדעכגיס, איז גוס ארכײטער
 מסעחן געכליכען טעםבערס אונזערע םיז
 נעײאוסט חאט ער וױיל ױניאז, אונזער נזיט

 דיס״ די ארגאניזירט. זײז חײסט מס וואס
 םיז ליעכע די ׳ױני*ז אונזער איז ^•ליז

 דער ױניאז, אונזער צו סעטבערס אמזע^
 אוג״י צי מעםכערס אונזערע םון צוטרױעז

 ײניאז אוגזמי געכראכט חאט ױדאן ועו־ *
 100 — יעצם איז n זױ שטאנד דעם צו

 סעכי אונזעחן ארגאנידרט. •ראצענ^
 איז לעכעו אנשטענדינען m טאכעז בערס

שעיער,  אז אײן, צס א זעחעו ױי און ^
 װזןג, ריכםינ^ז דעם געגאגגעז י1

 נעסערע פימל,- צו םיחרט זועלכער
אתאנ^זירט, 1?ײעגד* אוכמוטעגחוז

נײבאיער, א
PFO• ♦11 ל♦ א« 2 ל J• יט

^עס באשםאן םײיארס. יי
 םעגע- װחײם, דזטײקאב ברוד^ר

 כאארד, דדטאינט באסםאן שרן דזשער
:׳&ר״בט

 קעםאײן א אנגעפאנגען ה^ובען ״םיר
 סון לײדיעס״טײלארס די את^גיזירעז צו

 נזד איצם *כיז חאכעז סיר און ב^וםט^!,
 הא״ מיר ערפאלג. באדײטענדען א חאט
ע געהאט בען ע  םי־ באזוכםע גוט א״נ

 האבען םיטינג יעדעז כײ און טינגען
 ער־ זיך טײלארם םון צאדזלעז גרויסע

 דער אן דך אנשליסען צו גרײט חלעחרט
 »4» סארלױו• אין האם באסטאן ײני^ן.

 צוױי געהאם יאחד• עטליכע לזנצטע די
איז טײלארס. לײדיעס שון לאקאלס ס׳

ר ע ר ד ע י י ם ג ג ע ם רי ג י פון א ״ ד םי ע  ם
םי א ר. ג ע כ א ם ק ר א ל ק

 םעגע־ סגײדער, אײבראהאם ברחתר
ם סינסינאטי דעם פין דדשער שאינ  ת

אונז: ^רייבם באארד,
 איג־ די האט צוריה יאהר צוױי ״םים

 אונםערברעכונג אן גאך םערגעשאנאל,
 קעכד א אעעפאגגען יאהר, ®ח.עםליכע

 קלאוקכמכער דעם ^ארגאנידרען ןװ «יין
 םון וואכען גאך םיגםינאסי. את טרײד

 ארויסגערר איז פארמנרײםונגס־ארבײם
 םםרײק, דדמגעראל א נעוו^רען פען

 זיעג » כדם געענדיגם Tt ה^ט װעלכער
 געסײגמ האבען באסעס די אתז. מאר

 באםראכם זײגען וועלכע אגריםענשס,
 אר־ רי פאר ױגםםיג זזנהר אלס געוואחנז
 די אנערקענם האמנן זײ את בײםער,

יתיאן.
 געענ״ זיך האבעץ אגריםענםס דיעזע

 ״יאהר דיעזען ®ח אגפאנג איז באלד דיגם
 צײט קײן םארלארעז נים דאבען םיר *ון
 פאר םאדערונגען נײע פארגעלעגם *ון

 םאר־ האמנן םיר םירםעס. אונזערע
 םיז — וױידדשמנס אין העכערוגגען לאנגט

 און ארבײםער וו^ך צו חולאר 4 ביז 2
 שםײד פאר העכערומ אזא אוגגעפעהי
 זיײ גענוכמנן, אלגעםיין אין ארבײםער.

 געםע־ געווען םאדערוגגען אונתרע נען
 אנםאנג אין גלייך האבען כױר און סיגם,

 װידערשטאנד שום קיק ערײארםעם גים
 זיײ םיר באסעס. די םון זייט דער ®ח
 ווען ערשםױגט, גאגץ געווען דאתם נעז
 ערוואר־ דעם באקוםען גים האמן כױר

 מאגופעק• אונזערע םון עגםפער םעםען
 אריבער איז עס װי גאכדעם טשורערס,

גמװא־ באשטיםט איז cyn (אןרםין
 םפע״ א זײ. צו בריעף אונזער אין רען

 באארד, דזשאיגם םח םיםיגג *יעלער
ם *וזאסעז  םון באארדס עקזעקוטמו די כי

ע  גע־ גערוםען איז אאיןאלס, אונזערע אי
 װיכםיגע, די באםראכםען צר ווארען

 גע־ איז כדםינג דער פראנע. דדינגעניע
 וואס םערקווירדיגםםע די םון אײנער װען
 אין בײגעוואױגט איז dp ווען האב איך

 אאגעגע־ זײנען באריכטען םינסינאטי.
 גאכ־ איז שעאער, אלע פון געיואותן בען

 גענוי אוגםערזוכט האבען כױר וױ דעם
 אז אױסגעפונען, םיר האבען לאגע, די

אױפנעדד זאלען זײ יואס דעם אנשטאם

 אױםצוהערעז געווארעז בעאויםםראגם
 און שעפער די אין אווערםיים ארבײכמן

 צום גרײם ארבײטער די חאיעעז צו
ibckp.* שטעלונג פעסטע דיעזע 

 רעזולטאט. געװינשטען דעם געבראכט
 סיג־ אין שאפ יעדער־ איז ם*רגען אױף

 דער םיט באריהרונג אין גזןהוםען סינאטי
^ אגגעהויבען ה*ם כמנז אה ױניאן ײנ  ס

 ביש^ופ, םון פירםע די אגריםעגמט.
 1קורזמ צוױי נאך האט, שטײן את סםעח

 אלע אויוי אײנגעװיליגמ באראםונגען,
 נאכ־ באלד ױניאן. דער םון םאדערונגל}

 געטאז שעפער אגדערע אלע ה#בען דעם
 לא״ אנגעשטרענגםע די און זעלבע דאס

אריבער. איז נע
 זײנען הלאוקםאכער סינסינעטער די

 סע־ דיעזעז םיט צופריעדען םאלשנתגדיג
 אנ־ דאס פאראוים זײ^נעהען םעלםענט.

 שםונ־ פערציג און םיער דער ®ון הוםען
 אינדוס־ דער אין ארבײםס־װאד דיגער
 גרוײ אזא םיט אז םיהלען, זײ און קריע,

 נאר האבען זײ װאם םאלידאריטעם םער
 גרויםע דיעזע \ועט ארויסגעצייגם, וואם

 .וחד אאגעלעגם לאע אויף ניט רעפארםע
 צוםריעדען, דאאעלם זײנען זײ חנן.
 צו צ^קוםען געלוגגעז אונ? איז עס װײצ

 וועג פרײנדלימנן א אױח סעטעלםענט א
קאספוי. א אהן און

 די פון ענדערונג םערקװירדיגע די
 אינ״ היגער דער אין ארבײמם*צושמעגדע

 לעצטע די םון פארלויף אין דוסטריע,
 צוױײ קײן איבער נים 6לאז יאהר, צוױי
 די אז קלאוקםאכער, אומערע בײ םעל

 שטיצע• פולצ זײער םאדדיענט ױניאן
 טעז28 דעם האם, באארד דזשאינט דער

 דעם םון סײנען דאס געםײערם פעברואר,
 טאנץ, אין סאנצערט א דורך אנריםענט

 און עולם גרויםען א נעצױגען האט וואם
 א געװען שטאגדפונסט יעדען םון איז

ערםאלג. זעלטענער

דרעט-מייסערט^ אוז וױיסמ ןבאםמא
מע־ דזשײהאבסאן, סעםחנל ברודער

:שריגבט ,49 לאקאל םון נעדזשער
״געײא־ ארויסגערוםעז איז עס ,^ינם

 דער אין סטרײק דזשענעראל דער רען
 נױ אין אינדוםטריע וױיסם אין דרעס
 אויגען די געהאלטען סיר חאבען יאמן,
 אומגעגענד און באסטאן אין דא אםען

 םען 1ווא שעפעה אויף אויפגעפאסט איז
 נױ די פאר ארבײט מאכען פרואװען קען

הא־ צײט צו צײט םון שעפער. יארקער
 פארדעכטיגען א אױסגעםונען םיר בען

 שריטע נויטיגע די געגומען אין פלאץ
דערצו.

װיםען געלאזט אוגז מען האט טענ די L םאדערונגעז באשיידענע אונזערע םען
 זיך האבען גײסם, פיײנדליכען א אין
געטרא־ שטארק געפונעז גאר באסעם די

 העמד א פאר םארלאנג אונזער םון פען
ם, אין רונג שע ^ ײ  אז באהויפםענדיג, ו

 אין צושטענדע קריםישע די ײעז יצצט,
ארבײ־ די האבען אריבער, זײנע, לאנד
געגי־ םאדערעז צו ניט רעכמ קײן טער

יע* א טאכען קענצן צו וױידזשעס גענרע
 ױניאן די אײך! עס ;עפעלם װי בען.

 אפרײטארס די אז פאקםיש, באשטעהט
 90 וױ װעגיגער ניט פארדיענען זאלען
וועני־ גיט פרעסערס שםונדע, א סענם

וועני־ גים סאכער םקױרם ,85 וױ גער , ,
ם״י עטא־כ׳י 1אי רא ־ש־יעי מי ־ *י ײ ט םינ״טערם און םענם 75 װי נער ״י  ני

• יולעחיען ״ םיי*ײ אודזאכמ י ?1ז א י  די ! •־טונרע א סענט 60 וױ װענ־נע־ '
-V ̂ ׳:-I .;ארנאנ׳דרעז *ו «י.צו;עח j דארט אז דארױף, אױך .םעהט-_א יינ־אז

* געםע פריהער זיינען פרייזען די וראו זיי ^ jw 1 1 די אין קינסטרזןר די אי*ס זיד טראבטע; a די
 דערױןי קוחעגדיג ניט נידעל־טױײדס,

 אדעש״ אם די צוױשען זײנעז זײ װאס
 ניט קיעםאל. איז — באצאחלטע סטעז

ײן געװעז  זא• אוגטערנעהטונג לײכטע י
 םיר, גלױכען דאר יארח. נױ א״ז גאד
 אר״ צו זיי צי*ט העכסםע די א״ז עס אז

 אנצױ בדעה חאנעז ס*ר און גאניזירען
 וױ טיכםיג אזױ העספײן דעש פיחדען

 געװענ״ זיך טעג די חאכען סיר סענליך.
 דער םאר א״גטערנעשאגאי דער צו דעט

טשארםער. זײצר שון באנײאונג
 םון צײם דער אין צוריס, יאגג ניט

 איז יארין, גמ איז סטרײח חיקסאן דעם
 נײ ,80 לאגןאל פון סאגנאוױסא, כדודצר

 הי• דעם צו באסםאן ס"\ iitotc; יאיח,
 שוױריג- אחן און כרענםש, חיקסאן גען

 גאנ- דעם ארוגםעתעגוסקן ער חאם סײט
 איבערצײגענ־ אן איז דאס שאפ. צעז
 םיײ לײדיעס חיגע די אז פאוױ׳ז, חנר

 »ת סארםשריטע, שגצלע כ׳אכען לארס
 ארגא־ גוםעד אזא פונהט זײנען זײ אז

 וועלכע אירגענד וױ דזירוגגס״סאםעדיאל
 איז צס פאר וואס אין ארכײםעד א;דערע
, איגמססדיע. אגדעד

 באזרכט צהיײו לאנג נים דאכען םיר
n ה װאוסםער םון קלאי׳שסאבער  כדר י

 ו" בײ געחם אלצס אז גדסיגען, חאבעז
it איז אונו צופריעדעגשםאצענד. נאגץ 

 גױם אגריםענםס דיע סײגען 1צ געלתגצז
 נעיוא״ םרוצח דיגעז ױעלכע נאסצס, די

in מז 1צ א  פארבעסצמעען נעװיסצ כ
ארכײסעולי די שאד

 בא• איצט דעם אונטער געײארען םעלם
 איבער־ די זאלען סטאנדאיד, שטיסםען
ײערעז. געסאבמ

גע־ איז סימינג דיעזען נאך לאנע די
די ;אנגעשטרענגטע זעהר א יועז  בא־ ׳
 און אײנגע׳עקשנ׳ט געררען זײנען סעס

 דאך קאספױ. א צו צוגעגרײם ז*ך האבעז
 םרײד דעם אין אױגען אי^אלע האבען

 בישאפ, פון םירםע דצר צו געוועגדעש
 אין גרעסטע די שםײן׳ און סםעין

 ערך 1» באשעפםיגם וועלמן שטאדט,
 אױםגע־ ס׳האם ארבײםער. ײניאן 250

 געוואלט גים וואלם קײנער וױ אזױ קװןט
 ווא־ ביז שרים, באשכדסםען קײן סאםנז

 וועט םירםע דיצזער םרן שסעלונג די גען
ל וחנרען. באקאנם ײ װ i האם ^ n 

 רעזאלױ א אנגענוםען באארד דיצאינם
 גימ וועמ אגרימעגט דער אײב אז ציע,

 םען15 דעם ביז וחנחנן אוגמערשריבען
 א ווערען עמןלעהרם זאל פעברואד,

זײגען האםימעס שאפ אלמ אין סםרײת,

 װערט סטרײר־ארבײט אז יארק, נױ םרן
 ״ארדער די בײ ריװער, פאל אין געסאכט

 יענער םון האםפאני״ רױיסט םײד
 ער״ חאבען ארבײטער די שטאדט.
 צו באלאנגען גארמענםס די אז הלעהרם,

 װעמעס פאנופעקטשורער, יאימןער נױ א
 גע־ האבען מיר סטרײק. איז איז שאפ

 אױס־ און אונטערזוכונג גענויע א סאכט
 בא־ ארבײט די װעהרענד אז געפונען,

 פירסע, יארקער נױ א צו טאקע לאנגט
 אבער זי איז סטרײקט, סען װעסען בײ

 צײט׳ לאגגער א מיט :עװארען אנגעגוסען
אן ס׳איז אײדער םריהער,  איר־ געװען נ

 אויס־ װעט עס אז אױסזיכט, וועלכע גענד
 יארקער נױ דער אין סםדײק א ברעכען

 פארמײדען צו אבער כדי אינדוסטריע.
 םיר־ די האט שאפ, דיעזען אין םטרײק א

 נױ סײן צוריקצושיקען אײנגעוױליגט פע
 אונגעשניטע־ איז געשגיטענע 350 יארק

 איהר״ בײ האבען פיר װעלכע וױיסטש, נע
געפונען.
װאוס־ קײן געפאהרען אויך גין איך

 זעהן און לאגע די אונטערזוכען צו טער
 בא־ צו אום װערען, געםאן קעז עס װאס
 פאר באסעס די מיט אגרימענטס די נײען

 צי אױסצופארשען, אייך 1אי «43 לאקאל
 װעל־ אירגענד געסאכט ניט װערט דארט

 פון יארה. נױ סםריײדארבײם'םאר כע
 דער \ועגען אויםגעפונען האב איך װאס

 דער ערקלעהרט איך האב הרײד לאגע,םון
 איז צײט די אז ארנאניזאציאן, צאקאלע״י

 סעטעלמענטס, םאר צוגעפאםט גאנ״ן ניט
o זײנען שעפער דארםיגע די וױיל s זעהר 
 צו װידער גיכען אין דענק איך ביזי.
 דעם העלםען צו און װאוסמער אין זיין

 תענען, נאר װעל איך װאס םיט לאהאל
 בע״ און אגריםענםס נײע לריגען צו אום

ארבײטער.״ די םאר באדינגונגען םערע
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װעילט ארבײטער אידישע די
רעפארםער. סמען « פין .־ ׳

̂ר  פייערש יוניסן פאדיערם די — באווזנגונג. זיווע5ערא809ק די pa ריגג ארבײפזןר ד
 סרגאניזירשע גים די — רעליעז*. לס78פי פיןר׳ן נדבח גרויסער ס םים ר*זד**

̂ען. ̂ר i— על.9מעם לײבסר אוי£צובויען'א זיך ®ארנעחמגז בראגלס ידי — שקלפ  ̂ ד
• ׳ אידאדכיי&מןר. קינדער י1 ®ון ספרייק

מייטנליע־ די פאר דאס נלױבען, שיר
 דאר־ א^םערנעשאנאל אדנזער פון דער
 אר־ דער װאס דערצעהלען ניט מיר פעז

ג ^נ ר ע ם ײ  אויך זײ דארפען מיר ;איז ב
 *ױיג* נוטען דעם װעגעץ דערצעחלען ניט

 דער ־ אױו* אויס א״בט ער װאס פלוס,
 פונ׳ם הײם דער אין און גאס אידישער
 אונזערע פון סך א ארבײטער. אידײשען

 ארבײטער צום באלאמען מיטגליעד^ר
ץ רינג ל^  װי נוט אזוי דאס ײיץז/נ׳ן אי

ר ילעצםענס , •ירפ ^  ארבײ״ דער האכד א
פ^ראיכטערעסירט רת־4שט טער
 קא־ דער איז טצצ^|קײט, גיי־^ר א איז

 איז עס אזן באווצ;ונג, אפעראטיװער
 ווער־ פאר א pדע װענען זאנען צו כדאי
טער.

 שוין מען הערט װעגען^קאאפעדאציאז
 יאה״ סן א :פת אל1קװאךצ אידישען אין

 א ׳דא סםאר א עקזיסטירט עס רען.
 אבער איז ;באוהןגונג די דארט. כטאר

 פאראינ־ צו געווען פאפולער נענוג ניט
 נרוי־ די עולם, ברײטעץ דעש טערעסױעז

 קא״ די ארבײטער. אידישע מאסען כע
 ביז דעריבער האט באװז^ונג ^פעראטיװע

 אנ־ ניט גאס אידישער דער אויף איצט,
 ניט ה$ם סארם, פראתםישע קײן גענוסען

 װי אויסדרוק, פראלםישעז הײז באקוםעז
 געדארפם װירקליך האט באװעגונג אזא

־-*־ סווא עז,סענש גרופ^ די באקוםעץ._
 דער מים איצטיאפגענמבען כיז זיך בעז

 בא־ זײנען באײענונג, קאאפעראםװוער
 אפנעזונ־ אן עפעס װי געװ*רען םראכם
 וועגעטאר־ די למשל, װי סעקטע, דערםע
 ניט עולם ברײםען פון האבעז און יאנער,

 און אויפמערלןזאםקײט.' ׳גענוג באוןומען
 אונזעד געווען^סים אויך איז דאסזעלבע

 באקומען ניט זי ה^וט n אויר פרעסע;
* אויסדרוק. נענוג

 ארבײטער דער געקומעז איז ענדליך
 די אדײגגענומען האם ער װען און רינג,

 הענך, זײנע ־אין באװעגוננ יזאאפעראטײוע
 בא־ פנים אנדער אז ג#ר ש\"\ עס האט

 שפדויט און וואקסט באװענונג די !הומעץ
 האאפערײםארס סעקטע א פיז ׳ אױס. זיך

 םאלקס־בא־ אמת׳ע אן איצם עס װערט
 באל^ אז האפען, מעג מען ארן װענונג,

 נעהמעז װעט באװעגונג דיעזע און באלד
עלעךא  דעם אין ראלע װיכטיגע שפי
 אר־ אידישע די פון לעבען עפענםליכעז

בײטער.
 האאפעראטױוע רינג ״ארבײטער די

 צוזאמענ־ איז יארק נױ אין געזעלשאםט״
 ברענטשעס, םופציג איבער פון נעשםעלט

גרעס־ די זיך געפינען עס וועלכע צװישען
יארק. נױ אין ברענםשעס טע

 אויפ׳ן בעקערײ קאאפעראטױוע א
 סא־ בעסטע די מיט מאסשטאב נרױסען

 װעט װעלכע אײנריכםונגען,* ניטארישע
 נעשמאקסטע און בעסטע די דעלױוערען

 פון קווארםאלען אלע אין געבעקס
 װאוײ ארבײטער אידישע װאו שטאדט,

 פראקטישע ערשטע די איז דאס — נען
 קא־ ריננ ״ארבײטער דער װאס ארבײט,

 פאר־ געהט געזעלשאםט״ אפעראטױוע
 צױ נאהע^ער גאר דער אין װירקליכען

קונפט.
 די האט צװעת דעם דערנרײכען צו

 ארויסגעלא־ געזעלשאפט קאאפעראטיװע
 אין סטאה, דאלאר טויזענד 50 פאר זען

 וחך שערס די איץ שערס׳ דאלארדיגע 5
 אי ברענטשעס, די פון אי נעלױםט רעז
 דעם פון מיםגליעדער אײנצעלנע די פיז

 װעט עס װי גיך אזוי אח רינגי ארבײטער
 25 ערשטע די װערען צוזאמעננעבראכט

 ?גפאנ־ גלײר מען װעט דאלאר, •טדזענד
 וועם דאם און בעקערײ. די עםענען נען
י נע^עהז. גיך נאר

 גיך אזוי אנפאנג. אן בלויז איז דאס
 װערען, נעעפענט װעט בעקערײ♦ די ײי

 קאאפעראטױוע רינג ״ארבײטער די ײעט
 װעגען טראכסען נעהמען געזעלשאםט״

 און אונשצרנצחסונגעז, אנדערע׳נױטמע
 קא־ די דאס ניט, צװײפעל קײן איז עס ן

 איצמ זיך וועט באװענוננ אפעדאםיװע
 םאנאנדערװאיר כיעהר אלץ וױיטער װאס
גאס. אידישער רצר אויוי כעז

 מיר װינשען הארצעז טיעפען פיז
נײעד זײן אין ריננ ארבײטער דעש נליק

ע ^י  באװע־ קאאמראם״װער דער אין י
►י * * נונ/

 יוגײ פאריערס דער םון ךי!$ײ^ען איז
̂«ז ^ דעם סים ױשטזזה ששון חערשנן י י ז

 ;ע־ צוירי׳ק לאנג ניט דא האבען זײ ײאט
מן זיי. קאמפ^. א אהן ײאונעז א  גע־ ה
 ארבײטס־װאר, ־שטונדיגע44 א װאדנען

 אין עט שכיחזו, די איז העכערונג א
 פרײ־ צוױיערליי די געװארען ^אפגעשאפט

 ביזי פאר׳ז געהאט האבעז זײ װאס זעז,
 נאך און סיזאז, סלעק פאר׳ן און סיזאן

 אפנעשאפט זײנען טרייד־איבלעז אנדערע
ךו, קו  א געהאט זײיהאבעז געווארען.י

 *י זיךד* פרעחען. זײ און זיעג גרױסעז
ץ א ^ ע ב  ^^יחה זײער פח ליטען א

 עס שרעסײך װי דערדאנט זיך די האבען
 בריךןור׳בון און ^װעסםער זײערע לײדען
ײ יעט(ר ס;.ז ט.י ײ  דעלמאנט זיך האבען ז

 ^ידי־ די דארט לײדען שרעק^ך.עם װי
ײ;לאבען און טלחםק^קרב^ות שע  בא־ ז

אר• האלבען א אפ,צוגעב.ען שלאסען

 ארבײט שװערע א איז עס לערגעז.
 םיעלע אק נןח־ ^אפט איהר און

די װ$ך. א -שטונדען59 פער
 באהאנדלונג די און פארדיענסטען

!קריגט איהר װאס
 אײער פון ערװאכט ״ברידער!

 בעסמע די איהר האט איצם שלאף.
 א דא שױן איז עס געלצגענדױיט.

 אן אן זיך שליסם ױניאן, שטארקע
 געהאלםען אויך װמט איהר און איהר

ווערען."
 דױיצטיגע לײענט מעז ײען וױרקליך,

o א עס ניס אױםרוף, אזא צײטען n אין 
 װעלס די אז אײך, דערמאנט עס אויעד.

 אז און הינטערשטעליג היבשלעך נאך איז
 איז ארכײטער מאנכע פון מוחות די אין
 פאר, אײך שטעלם !פינסםער שטאק נאך
 ארבײ״ זיצען צײט איצטינער דער ביי

 װאך א שטונדען 59 שקלאפען און טער
 זיך דארן* כיען און לויז קלעגליכעז א פאר

 ײניאן־ װערען :זאלען זיי זײ,' ביי בעטען
קען !לאנע זייער און'פארבעסיערען לייט
דאס װי טראגי^ערעס ^טװאס זיײז נאך

׳;*, r איז?'•**
 װי ״גאם, פרא^ע: ז^ײנע׳ס הענריך

וועט, טיערגארטען!״ דײן איז גרויסי
 װערען... אלט ניט קײנמאל דאכט;זיך,

* * ♦
 בראנד אויױ זיך פארקוקם בראנקס דײ
 אין אמאניזאציאנען אידישע די וױל;

 שא־ צו .גענומען זיך האבען בראנקס די
 װע־ זײ אויב און לײבארדטעכיפעל א פען
ארבײ־ צו ויערען מיעד באלד ניט לעז

 טענשען. דערשלאנענע יענע פאר בײט
 באארד דזשאיגמ דער האט הערען, מיר װי

ץ .פאדיעדם פון.דער א אן,  נעױארק ױני
 דעם אלןי ארבײםער די דאסז,באשלאסען,

 ̂ ־ ^ טען29 דעמ שבת, ארבײםען זאלען פאך
 אידעאל דעם זײ ^עלען דערפאר, טעץ. ^און ט‘ ן ע צ נ א ג ןנים ד מערץ,

גע• שוין זיך האט עם . פארװירקליכע^ האלבען צװײטען רעם פין ישכירות די
׳ ־״ ...... צןם .וועךע אפגעגעבען זאל ארבײט טאנ

 כןלחמה אידישע די פאר רעליעח, פיפעלס
 זיך, פארשטעהט װעט, דאש . קרבנות.

דאלאר. פאר היבשע א אײנברענגען
n ע אידישעוי די אלזא^ זיר. האבצז פאר־ארבײמער ifi9 לאפאל סצר־װניאןג

 עס און שעהן גאנץ אװעקגעשטעלט
 דא װעלען עס אזוי װי זעהן, צו בלײבט

 זײע״ פאר־טאנופעקטשורערס, די האכדלעז
בתים. בעלי רע

 וחנגען נעמליך זיך האנדקלט עס
• ;דעם

 רעכענט ױניאז דער םון רולס די לויט
 אלס נאכםיטאג שבת םוץ ארבײט די זיך

 רי װצלכע פאר ארבײט׳/ ״אײערטײם
 באקױ צו בארעכטינט זײנען ארבײטער

 טענה׳ט 'וניאז די באצאהלט. דאבעל מעז
 פאר דארפען באסעס די דאס דעריבער,

 פאר געכען או־בײט טאג האלבען יענעם
 דאס א\ן שכירות, טאג ן ע צ נ א ג א

 פאר הילן*/ סומע די םארדאםעלט װאלט
 אבער איז קרבנות. מלחםה אידישע די
 פאר־םאנופעהטשורערס די צי פראגע, די

 גע־ מאן. צו דאם אײגוױליגען װעלען
 צופריע״ בתים בעלי זײנעןידי װעהנליך

 אװערטײם־ פאר דאבעל צאהלעז־ צו דען
 אײנ־ זיך נאך דארםען זײ און ארבײט,
 אװער־ זאל-ערלויבען ױניאז די בעטען,

 וױיס, װער אבער ארבײםען.. צו טײם
מאל? דעם טאן דאס וועלען זײ צי
 ױניאן די װאס אלײן, שוין.־דאס '

 באסעס, די צװי׳טען אגיטירען גאר דארף
 צאוד םאנ האלכען יענעם פאר זאלעץ זײ
 די דאס הלאר, גאנץ װײזט דאפעלט, לען

סך א כיאראליש שטעהעץ םאר־ארבײטער
 בתים. בעל' זייערע פון העכער

* * ♦
 לענגערער*צײט א פאר איז מען װען

 םען און ױניאךזאכען איץ ארײנגעטאז
 אר־ פון סביבח־ דער איז אײז זיד לעבט

 אז גאר, זיך מען פארגעסט גא^יזאציאן,
ט הײנטיגער דער בײ  דא נאך זײנען צ'י

 דומע אזעלכע גאס אידישער דער אויף
 שקלאפען, ארגאניזירטע ניט ארבײטער,

 לער־ נאך״איצט דארו* מען װעלכע מנט
 ױניאניזם, טרײד פון גית אלף דעם גען
 אגײ רעדען, נאך דארןז מען װעלכע ‘צו

 אר- זיך זאלען זײ דאס זײ, פאר טירען
 59 שיולאםצן אויםהערען און גאגיזירען
 לוין. הלעגליכען א פאר װאך א שמונדען

 אר־ לאנגע דאך, װײסט' א*הר װארום
 אין האנד אימער געהען בייטס־שטונדען

 װאם^לעננער !שכירות קורצע סימ האנד
 אלץ אדבײטס־יטטונדען, די זײנען עס

ען קלענער מ פארריענסטען. די ז
 מיר האבען צוריק טעג פאר א מיט
 פאלגענ־ דעם ,,פארװערםס״ אין געלעזען

 '״ • י אוישרוף: דען
 און ברעס אלע אױפרו^־צו ..״אץ

כדיקערס. בעד אײזען
 כמעט ניטא איז עס ^ברידער!•

 אר־ זײן ניט זאל װאס טרײד, איין
 ארגאניזירט יזײנען עס נאניזירט.

 טרײד בעדיננ פון אפטײלוגנען אלע
 קאנדישאגס, גוטע האבען זײ און

 סענשלימג איבײטס־שמונדעז, קורצע
 באדאנללוננ. גוטע איץ וױידדטעס

 און אײזערנע מאכען pc פאך אײער
^לאגג כיען דארף בעהעז בדעסענע 1 • «►<־►«• ׳* ♦ ••♦־ <■«.׳, ■'•y ־*

 און אסס׳ן״ טעטפעל ״לײבאר א גרינדעט
 לע־ גאנץ צו ארבײם די געהט דערװײלע

, בעדיג.
דאס באמערחען, צו װערט איז עס

 מא^גארי ריעזען האבען ארבײטער די
 בא״ צו געהאט ניט נעלעגענהײמ הײן

̂  4הא זײ װעלכען מים סוט, זײער וױיזעז
 i׳i אץ אויסנעצײכענט שטארק אזױ זיך בען
 !די סטרײהס. שײערע םריהערינע #די

 :קאנטראלירט פעסט אזוי דאט ײניאן
 האבען.ניט באסעס די דאס םרײד, דעם

 שעפער, זײערע עפענען צו אנגעפאנגען
 זא־ סטרײהס. אלע בײ איז סאדע די וױ

 * האט עס שאפ ײעםעס אדלער, ״דר.״ גאר
 האט װעלכער פעסטונג, א זײן באדארפם

ױ ױניאן, דער פון אױםגעהיט זיך  איז.ו
 דער ביז און ארונטער, אויך כשוף א דורך

 מיט געסעסעלט ניט האט ״ז־אקטאר״
 פרעהליד :<דבײטער די זײנען ױניאן דער

 * פיקענךליץ, אין שאפ אריס געשםאנען
 ױניאן די װאס שאפ, צוױיטער דער

 ערםאלגלײ״ דיעזען דורך םארשאפט האט
 ־— ליעבערמאן׳ס מרס. איז סטרײק, כען

 זיך^אפגערי• האבען אובײטער װעסעס
 ױנ׳יי בײטער טיך־א̂ קינדער דער פון סען
 דיע- סטרײק.' ביטערען לעצטען אין יאז
ד ליעבערמאן׳ס מרס. האבען מאל זען  ;א

 . דורכ״ האבען זײ װאס כאװיזען כײטער
 זײ״* זײ זינט צײט גאנצע די געםיהלט

 ױנ^אן^ זײער פון אפגעריסען געײעז נען
 בײנ< געשטאנען זײ זײנען. העלדעז װי

 זייער־ פןן םארשטעהער דער ביז שאפ,
 . דענריין! ארײנגעםיהרם זײ האט ױניאן

B' * שאפ. אין p
 האמ שעיער איבעריגע די װעגען

 זײ װי זעהן צו איכערראשט ניט קײגעם
 ערװארם, ניט האט סיינער פוסםעװען.

 זאלען שיך־ארבײטער קינדער די דאס
 םאל או; ױניאן זײער םארראטען וועלען

 פא<״ יןיא יוײן איז װאכעז דרײ גאנעע די
 י״זעט־קא״ דער װאו פאמעקומען, ניט

 אפצױ איםיצען אויסקומען זאל םיטע
שאפ. אין געהן םון האלטען
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 דער איץ אויס באזונדערס זיך צײכענט
 כױ- אפגעהאלטען װערען עס ארבײט.

 ארבײטער־ארגאניזא־ אחוץ און טיננען
 אסם׳ן דער אין אן זיך שליסעז ציאנעז

 און מענשעז, ראדיהאלע אײנצעלנע, אויך
די זײן. בראנקס די ײעט שיינמ עם וױ

 ־1שא קײן געמאבט ניט האבעז און נען
 די עםענען. צו אפילו שעפער די זוך

 n ביז געשלאסעז, געװען זײנען שעפער
i מיט געסעטעלט האבען באסעס n 
ױניאז־
זעהר זיד פרעהען ארבײטער די Tי י ״ I * יי ו#| /ו ■■׳ 1̂יי ״ י״' י »»l*J

איבעז ^געװינסען״ זײערע פיט אריסצױ-־-שטארק בראנזוױל צו לײז איז נער«סטע
 נע־ פרײעז פאר׳ן הײם איינעמנ אז בײעז
 באםעליוערונג אידישער ;דער םון דאנק

בראנקס. די אין
* « *

 אר־ שיך לױנדער די פון סטרײק דער
 ער־ אזוי פארענדיגט דך ראט בײטער

אננעפאננען. זיך האט ער וױ פאלגרײךי
טשילד־ די לאט װאכען דרײ בלױז

 דעם געפיהרט ױניאז װאיוײזערס שוה רען
 אײנ־ האבעז באלעבאטים די און סטרײח
 און קאמפח פיז גוצלאזןנקײט די נעזעהן
נאכנענעבען. פאדערונגען אלע האבעז

 הא״ זײ ײאס שטונדען, 4 די מיט הויפט
 ארבײטס״ דער םון ארונטערגעריסען בען

ס םיהלען אױך װאך־ ײ״דא  ױניאן דײ ז
 אוץ גרעסער שטאריוער, פיעל ארויס איז

 איכער• סםרײק. דיעזען פון רײכעד
 םון סעסכערס ,די פארשטעהעץ הויפט

 שוה־װאירקעדם^ױניאן, טשילדרען דער
 געװאונענעם דעם םיט יעצט, דאס

 וחך פאררעכענט ױניאז די װעט ססרײי^
ארגאניזיר• די םיז אײנע אלס רעז
 םיעלצ די צוױ-עז קערפערשאפטען טע

לאגד. אין שוסטער״ױניאנס
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ס די או ס ײנ ערפ ר ײס אן ם אל ױני ה א 20 ל
ארגאניזײ־ און ריארגאניזײשאן די

 האט לאקאל אונזמר װאס ארבײט שאן
 מא־ עסליכע לעצטע די םאר אונטעתומען,

 ערםאלג, מיט דורכגעםיהרם װערט נאטען
אונ־ בארינגונגען אונגינסםיגע די מראץ

 דיזע אויס אונז קופט עס װעלכע טער -
טאן. צו ארבײט

 אונגינסטיגע װעגען רײדען מיר װען
 װיוײך איז עס אז פיר, מײנען באדינגונגען ־

 די טרײד, פאר׳ן געפאהר א געװען ליך
 סימענ־ נײע הונדערטער און הונדערטער

 טרײד אונזער אין ארײן זײגען װאס טערס
 זײ־ און ״סלוהערס״ די םון צײט דער אין
 אונבאשעם־ געבליבען םאל אײז מיט נעז

 ארײנ־ דיזע אז געטײנט, האט מען טיגט.
 אר־ נעהן צו גרײט זײן װעלצן געסומענע

"ז ײעלכען אירגענד םאי בײטען  אבי פי
 עס וױ טרײר. אין פארבלײבען קענען צו

 ארײנגעקומענער דיזער וועט אבעדי, שײנט
ײ זײן צו צוריקנעהן מײסער״ ״סליקער  אי

 אויף אמ ער וועלכער םון גענעו־-טרײד
 דאס שנעלער װאס אק אװעק, װײלע א

 דאס ויעט נעזונטער אלץ פאסירעז װעם
זײ. פאר אויד טאקע און אונז פאר זײן
 אונגינסטיגע די טראץ געזאנט, װי .

 אונערמידליכע די דאנה א אומשםענרען,
 ברודער טענעדזשעוי; אונזער פה ארב^יט

 לעצטער דער אין אונז איז װעקסלער, ל.
 צו שעפער 20 פון נאהענמ געלונגעץ צײט

 צו שעפער 10 א בײ און רעארגאניזיחנז:
 אונ• איצט ביז ױינען װאס אמאניזירען

 מיר נעװען. ניט קאנטראל ױני^ז א טער
 אין אז באהויפטען דכערקײט פים קענען

 95 כמעם םיר האבעז נויארק גרײטער
 ין1א ארגאניזירם, םרײד דעם םון םראצענט

 די ארגאניזירען צו אונז בלייבט יעצם
 יױ שטעםליף די און נזיארלן ארום שעפער

 װערנאז, פאונט נױארק, וחןסט היל, דאן
 פארפאדאנעק, סרענטאן, נארפאלק, סאוט
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נע־ מיר וי־אבען אנםאנג ערשטען דעם
װערנאן״ פאונט אין פאכט

 דארט איז צורײן טעג אײניגע מיט
 ראזענ•׳ אין סטרײק, א נעװארען ערקלערט

 אמאל איז װאס -םירמא א שאפ, *םעלדס
 ארויס״ אהין האט און נויארק אין געװען

ד דער םון אנטלױםען צו אום געפופט  י
 העכערע םאדערן ארבײטער די ניאן.

 אלע באדינגונגען. ױניאן און וײדזשעם
 זײנען זײ י ארונטער. זײנען ארבײטער

 סעמענ״ און אפרײטארס צאהל, אין 50
 אײ זײנען זײ פון פעהרססע די טערס.

 צוױשען ױניאףגײסט דער און טאליענער,
 װע» עס אויסגעצײכענטער. אן 1אי זײ

 זײן װעט סטרײק דער און געמען לאנג ניט
געװאונענער. א

הא״ װאכען עטליכע לעצטע די םאר
 וואס סטרײקס עטליכע געהאט םיר ־בעז

; פארצײכנען צו װערם זײנען
 םון קאםפ. רײנקאוט װערבעסם די

 לעצ־ דעם זיך האט סט. םע19 ײעסט 151
 אױסצודרעד.! זיך אײנגעגעבען יאהר םען
 מיר װען לעצטענס קאנטראל, יזניאן םון

 די זיך האט שאפ, דעם האבען־באזוכט
 רער פיט םארהאנדלען צו ענטזאגט םירפא
 I •י: געװא־ ערקלערט איז שאפ דער ױניאן.

 נאך״'איינינע׳װאמ(.־'־' סםרײק. אין רען
 רימ א געװאונען פיר האבמן ססיײקען

 1או אפרײםארס די םאר פרײזעז די אױױ
 שא• דער איז יעצט און ,סעפענטערם,
קאנטראל. אונזער אונטער פאלשטענדיג

 םט, סהול 221 םון יטאפ העללער׳ס
 ערקלערט טראבעל פיעל נאןי איז ברויזליז,
 גע־ האט םירמא די איךסםרײק. געװארען

 שלים• איז און סקימם פארשידענע טרײעט
ט סעטלען צו געצװאונגען געװען ליף  טי
 םי האט שאפ דיזען אין ױניאן. דער

 דעם אוין» װאןי־אדכײט םאר געסעטעלט
 מי־יו א פאר א^װאף דאצער 35 םון באזיס
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נ נ י ם ט פון ^ אינ ש ד דז ר א א עו פון ב ס ד או ל  ס
ר ע כ א או ט ױ אין יזני ס נ או י

 דיסהױ און אױםגענגמען װערט עס
 אנרי־ נײעם א פאר פונהטען די 4טירכ

 טרײד. אין בתים בעלי די מיט מענט
 אין זיף באטײאיגען דעלעגאטען אלע כסעט

דיסקוםיאן, דער
פוגק־ די דאס באריכטעס, װערט עס

 קראולס אין :*גדימענט נײעם דעם םאר טעז
 געװא• ארויסגעשיקס אויף זיינען טרײד

 באארר דזשאינט םון לאקאלס די צו <ען
 בא־ װערט עס באטראבטונג,־און א םאר

 ארײנ־ לאקארס די אויםצופאדערן שלאסען
 מײ נעקסטען צום ענטפער זײער צושיקען

באארד. דזשאינט פון טינג
פרא־ די אױםנענוכיען דאן װערט עס

 ייאנו־ די נייט צוזאטענקונפט א װעגען גע
 באיטלאסען, װערט עס און םעקנדטורער

 בריעף א װערען געיטיקט גאייןי זאא עס
 איהר און אסס׳ן פראטעקטױו דער צו

דער װעגען קאנפערעגץ א צו אײנלארען
* * * , לאגע. אלגעטיינער

 אז באריכטעט קאריםע םינאנץ די
 עם8קאמ* דרײ זיף פאר געהאט חאס זי

 רע־ קאםיסע די ׳טטיצע. םארלאנגענדיג
 דער םון בר. אידישער דער אז !סאכיענדירט

 געיטטיצט זאל פארטײ, סאציאליסטישער
 װיכיענס דיי דאלער. 25 כיים װערען
 און דאלער 50 דיט ליעג ױניאן מרייד

אראנזיטירט 9 לאקאל װאס בענעםיט דער

ײ”־׳
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 םארשטארבענעם א פון פאמיאיע א פאר
דאלער. 25 כייט ברודער
יןאמײ דער םון רעקאכיענדײשאן די

י * *געהײסען. גוט װערט טע
קאא״ ״נויארק דער פון פאראאנג דער

 די דיסקוטירס. און אויפגענוטען װערט
ט זײנען דעאעגאטען  אז פיינונג, דער טי

 אונ־ װערען געיטטיצט דארף צייטונג די
 די װײא אוכדטטענדען, מעגליכע אלע טער

 צייטונג ענגלישע אײנציגע די איז “״קאל
 פון זײט אױפ׳ן שטעהט װאס נויארין אין

 י׳ויס קאאס. ארבײטער אכיעריוןאנער דעם
 אאנד דעפ אין עגטוױיזאונגען לעצטע די

 אז גלויבען, צו אײזאכע נענוג אינז גיט
 דעם אין עאעטענטע; יעאקצ־אנערע די

 פארניבסען צו ענטשלאסען זײנען אא:ד
 עס םאליסי װעײענס ארגאניזאציאן יעדע

 אין ראדיקאל, װענינער אדער מעהר איז
 נאף איצט דאריבער איז צײטונג אזא

םאיהער. װען אירגענד װי װיכטיג טעהר
 אױכי־ װערט מראגע לי װי דעם נאף
 דער אז באיטאאסען װערט גערערט,

 XK(5( פאר הויפען זאל באארד דזשאינט
 פאר “קאל ״נויארק דער בײ שערס דאלער

 א װעט װאפ פרעס־כיאיטין, אײגענער אן
 פא-יײכטערן צו ״יןאל׳ די העלםען סף

״ עקזיסטעגץ. איהר
.pvd לאנגער, ל.

ר ע א׳ אנ ס ם שי ל א אן װ ל ר פ ע ל ד א אנ ש ע רנ ע ם אינ
׳.< י.־■ _;׳׳ -$ ׳ ־ ״ > *

.נ.) א. ם. (^רנאנײזער שנײד, הײמאן פון

ט ס ר ך ע ר ה ט די פון ע ר ע ד ס י הונ ענ צ א ר אן פ  ױני
ס_______, או ל ס און ס ר הוי ר ס ע עפ ש

ifiO אינ־ אין שעפער ױניאן פראצענם 
דעםארטםנט. אפטאון דעפענדענט

 דיס־ הײגם ג. אײדזשענט ביזנס םון
מריקט

 סט. טע24 װ. 148 האםפ. סאאוס אטװאוד
םט. טע24 װ. 148 הא. קלאוק װענוס

 סט. טע24 װ. 149 װעהסלער, ס.
 סט. טע24 װ. 32 בעלםארד, און עהראיד

 סט טע24 װ. 131 ק. סענט״טורי טװענטיעט
 סט. 24 װ. 41 כעדנאװיץ, און װירשבאװיץ

סט. טע27 װ. 12 סאגטאג, םיל.
 סט. טע27 איסט 1 סאידען, ל.

 סט. טע27 װ. 42 שנײדער, און סמיטה
 סט. טע27 װ. 111 ראז, און םישער
 םט. טע24 װ. 142 קליין, און באסס
 סט. טע27 װ. 43 באיענסםײן, דזשײ
םט. טע24 װ. 14 לאוועט, און עלאיס
 פרײנד׳ס אײדזשענט ביזנעס פון

דיםטריקט
I ״

סט. טע17 װ. 34 ׳כלום ס.

סט. טע17 װ. 14 םינקעלסטײן, א.
 . סט סע17 װ. 15 לייט, ל.

סט. טע17 װ. 12 לעהרעי, און גלאסנער
סט. טע17 איסט 10 כיארקס, ב.
 סט. טע17 איסס 20 סינגער, נ.

 סט. טע17 א. 21 ראאיגגער, און פריד
 סט טע17 א. 13 סאדאלסקי, און ספרינגער

 סט. טע17 א. 1.?,םרײסטאט און קאף
סט. טע17 װ. 42 חא., קלאוק קראון

םט. טע17 איסט 21 יטוױיצער, און ראז
 סענדערס אײדשענט ביזנעס פדן

דיםטריקט
 סט. םע25 װ. 127 גאלדסטײן, העיפאן
 סט. טע25 װ. 101 שערר, און איכטער

 םט. טע25 װ. 108 קא., קל. אקספארד
סט. טע25 װ. 101 קא., קל. םעדעראל סט. םע25 װ. 159 גאאדבלאט, ם. דזשײ. סט. טע25 װ. 152 שװארץ, א. און וו. סט. טע25 װ. 130 װאגנער, און העניס ד

 סט. טע25 װ. 138 גערשען, ל.
 סנג טע25 װ. 107 וױשניא^

עװ. אעקסינגטאן 645 םרידכיאן, און םײער
מאטשיגרא־ אײדזשענט ביזנעם פון

זײסטריקט םי׳פ
 סט. טע25 װ. 36 עקםטער, איא

 סט. טע20 װ. 120 גינערמאן,
סט. טע28 א. 31 װאואןי, און שװארץ

שוסטערם. ידזשענמ%א ביזנעם םון
ט ׳ ק רי ט ס די

 סט. טע36 װ. 15 װײנגארטען, מ.
 םט. טע31 װ. 31 יףנצאער, ת^זיי.
ג 65 שעכטער, םימאן םט. טע36 ו

 םם. טע32 א. 14 ׳הא. <זל. דאז
 ־ סמ. טע31 װ. 5 פעפערהאיז,
ג 128 ׳ראז און ספיגעאגאאס  סט. טע36 ו

סט. טע35 װ. 9 האראװיץ, און באיאינסאן
M ,סט. &טע װ. 3* 7 כארענסטײן 

םט. טע33 א. 10 נאטט, און אײזענבערג
סט. טע31 װ. 113 װערשבא, םש.

4םט. מע31 װ. 12 איטט, $ י

 פ״יךם טש. א״יידזשענט ביזזנעם פון
דיסטריקט

 סט. טע23 א. 30 םעאינק, און אאפקין
 סט. טע23 א. 154 םײנגאלד, און םרידמאן

 סט. טע22 װ. 56 הארוױץ, און אעװענטאא
ם. טע22 װ. 40 ־ 42 װעקסאער, און קיטאי

 בראדפיעלד׳ס אײדזשענט ביזנעס םון
דיסטריקט

 עװ. טע5 — 108 בערגסטײן, הײםאן
 סט. טע20 װ. 37 ביאס., ברוקס

טע7—293 פאבריקאנט, און גאאדספינער
עװענױ,

 עװ. טע6 — 352 ענגעאםאן,
 סט. טע20 א. 39 פיינסטיין, און קאפעא

 עװ. סע6 — 510 דרײםום, אירא
 עװ טע7 — 717 גיסעלטאן און אײזענבער

עװ. סע7 ־־־ 245 ספוירן, און אײסנער
 בראנפיעלד׳ס אײדזשענט ביזנעס פון

דיםטריקט
9 3

טע18 װ. 6—8 גאאדפאן, און העניגסבערג
סטריט,

 סט. טע1 װ. 36בראס.״ פאניעראנץ
 סט. טע19 װ. 9 הא. קלאוח טאסיז

ג 10 בראס.. װאולפטאן סט. טע18 ו
 בערקאװיץ׳ס איײדזשענט ביזנעס םון

דיסטריקט
 סט. טע21 װ. 162 בײגגעא,

 םט. טע21 װ. 54 ליפיו״ז, איו ראזיז
 סט. םע21 װ. 132 #מילער און בענדאװיץ

טע21 װ. 133 האראוױץ, און סיאווערםאן
סטריט,

 פרעםם׳ס דזש. אײדזשענם ביזנעס פון
דיסטריקט

 י םמ. םע26 װ. 80—34 ברימבערג,
 סט. טע29 װ. 130 קא. גארכיענט ג. א. ג.

 סט. טע29 וג 142 קא. און גרינבערג
 םט. טע28 װ. 145 יוא. און אייטכיאן

סט. טע28 װ. 32 קאהען און *באבוס
דיסטרייקט דאון־טאדן

 סט. םע13 א. '58 וואאף, און מארקאװ
 סט. גרין 265 וױינשטײן,

 סט. טע8 א. 60 קא. האנםינענטאא
 סט. טע15 װ. 58 ק., קא. איכיפיריאא

ג 60 וואאק, און עסטראף  סט. םע15 ו
 סט. טע10 א. 50 הא. האאו? סטאר

סט. דױויזשען 38 ?,5װאי און גאאדבערג
 םמ. טע15 װ. 25 ספעראינג, ר.

 סט. טע10 א. 50 קא. קאאוס םטאר
 םט. טע12 א. 34 קא. קאאוה ?אאאניאא

 סם. םע12 א. 20 שיף, ס.
 בראדװײ איסט 123 פעראםמן,

 * סט. טע8 א. 63 וױינער, און שװארץ
 סט. טע12 א. 20 <ז. סל. בראדװײ
 ױנױוערםיםי 124 ?*וזן, און הארהאװי

 סט. דמויזשען 10 קאאוה, טאדערן
 סט. טע8 א. 38 קא., קאאוס װ. א.

 רראדוױי. איסט 71 טיאלער,
 סט. טע15 װ. 30 פרי^
גרין 142 הא., סאאוק גרענד

 נאט אט עוגעזאגט. איז צוגעזאגט
 טעטיג* און דעם~אעבען פון אביסעא אײך
 דער פון לאקאאען שיקאגא׳ער די פון יןײט

# אינטערנעשאגאל.
 װי ,104 אאקאא טײאארם אײדיעס די

 אעצ־ מײן אין אנגעדײטעט שוין האב איף
 ארוים־ נאר ניט שוין האבען בריעו*, טען

 סטרײ־ זײ זאנדערן פאדערונגען, נ־נשטעלט
 פארצײכענען צו שוין האבען און שױן ל,ען

פאזיציעס. אײנטננומענע ביסעא היבשע א
 ארויס־ זײ האבעז םאדערונגען זײערע

 צײט װעהניג מיס באסעס די צו געשיקט
 פון טעז25 דעם ביז — באטראכטען צו זײ

 זיך האבען באסעס די כיאנאט. לעצטעז
און ״כלא געכיאבט דע׳/,  רעזולםאמ דער י

 אן בײ האט לאקאל דער דאס געװען, איז
ן א-ײסערגעװעהנליכען, טו נ ען / ש טי מ  זי

 גע־ א ערקלעהרען צו באשלאסען פײטיננ
סטרייק. :עדאר

 דער זיך האט טען26 דעם מיטװאך,
 קרעדיט דעם צו און אנ:עפאנ;ען, סטרײיז

 א געװארען געטאכט איז ױניאן דער פון
 זיך האבען טאקע באי־ד און סוויפ׳/ ״קרין
 סעטל־ פאר באסעס כיענגע א געטאז אלאז

 איז צײט טעג עטליכע אין און מענטס.
 פראצענט 70 געװען שױן סטרײק דער

געװאונעז.
 טײ־ לײדיס די װאם פאדערונגען די
 געווען זײנען ארויסגעשטעלט האבען ךלארס

 םיני־ די טאג, ארבײטס ־שטונדיגער8 אן
 װאך, א דאלאר 33 זײן זאל שכירות מום
 געאר־ װערען ניט זאל אװערטײם קײן און

 ספעשעא, א אויספינישען סײדען בײט,
 בײ פאדערונגען. אנדערע אײניגע נאך און

 דיעזע שרײב איך װען טאג, הײנטיגען
זזונ• פאראן זיימוז שורות,

 זײנען זיי אריך און סטרײקעיס, דערט
 איז סיזאן דער ערפאלג. אן כדט זיכער
ײע קײן ״צװעא. אויפ^;  קוםעז ״קינסטלער״ נ

 װירקאיךי זײ זאאען װאס פאר טו צו. ניט
 זיצג? זײער טיט זיכער זײן ניט
s הא״ ןיואס באסעס אז־די אםת, איז עס

 אונסערגעגעבען ניט נאך איצט ביז זיך בעז
 ניט אבער טרייד, פון ״בערעז״ די דינען

 נאכנעבען. פירזע; װעאען זײ אױך כעזארגט,
 װעיעז און ניט, זײ האבעז הענט נײע קײן

 א-ז עס הבאל, האבע;. ניט אויך הסתם מן
! אלא־רײט

 נױ די געשאדט ניט אבער װאאט עס
 צו נעהם א זיך טײלארס לגגדיס יארקער

 האבען װאס פירפעס, אזעיכע צו טאן
 למשא װי, (׳יארל נױ אי; ברענטשעס אױך

 אדרבא, וױאארד. פערגיסאן און ראשעא
דעם. איז אדײז אײך טראכם

 אאקאא ױניאן םאכער װײסט אײדיס די
 אר־ די באיהען. םואען אין איצט איז ,100

 געםיהרט װערט װאס גאניזאציאנס־ארבײט
 האכמאן, בר. ארגאנײזער, דזשענעראא פון

ט  און גינסבערג ברודער םון היאח דער פי
 גע־ װי בעק^ער געהט איפשיץ, דארע

װאונשען.
ײן ארגאניזאציאנס דער נאר װי  קאמי

 מאנױ די זײנען אנגעםאנגען, זיך האט
 צוטוםעלט געװארען באאד םעקטשוכערס

 אײנצושטיאען װאס מיט געװאוסט ניט און
 44 א אנאנסירט זײ האבען עואם. דעם

 אנםאנגענדיג ארבײטס־װאך, שטו^דיגע
 םוא...) (אפריא אפריא ערשטען דעם פון

צושטע־ װעט דאס אז זײ, האבען געםײנט
 דרעס און װײסט די םון חשק דעם רען

 עס אבער זיך, ארגאניזירען פאר מײקער
אין ארבײטער די .-אהיםון געוױרקט האט

 סט. סאפאאלן 175 אײבאװיץ,
 בראדװײ. א. 40 שאפירא, ה.

 פרינס 119 קאםאאן, און בראס. אראנאוױץ
 סט. רידזש 145 אבסטגארטען,

 ̂ בראדװײ. איסס6 8 בערלינער,
 סט. טע12 א. 64 פאגעל, און האבער

 סט. טע12 א. 20 פאסמאגילו,
ט דרעס ארן םקױרט פוץ ענ מ ט ר א פ ע  ד

 פאײס. ױניװערסיטי 120 גרינםיעאד,
 סט. טע25 װ. P. 138 סקוירט פינקעאשטײן

 סט. טע25 א. 36 העאמאן, דזש.
 סט. טע29 װ. 12 בראס., ברוקער
 סט. טע32 א. 39 קא., דרעס בעאא ?ליער
 סט. טע9 א. 61 רובין,

 בראדװײ. א־ 46 אקערכיאן, און םרידאאנד
 סט. טע24 װ. 30 רובין, דזש. י.

 סט. טע8 א. 64 האנטאר, און ברוינשטײן
 סט. טע23 װ. 111 ?ראטער,

 סט. טע22 ײ. 141 גריטץ, סעם
p טע6 א. 749 באוסגארטען, o 

 .עװ. טע6 — 332 גריכבערג,
 סם. טע29 װ. 11 רובעא, ב.

 סט. סאםאאק 30 הימעאפאן,
 סט. םאפאאק 63 ראםס, איז שארגעא

 סט. אואים 67 קאהען, און גראס
סט* טע20 וז. 143 הא. דרעס ס. און ר.

 ײאס פארשטאנען ערשט האבען טרײד דעם
 ארבײטער־אייניג־ די איז עם מאכט א פאר

 געאא״ זיך האבען שעפער גאנצע און הײט,
 צו* ארגאניזאציאז דער פון אםיט צום זען

מיטגאידער. װערען
האכ״ ברודער דאס זץ*, םארשמעהט עס

 געאעגענהײם די אויםנענוצט האט מאז
 סאר באװעגונג א אנגעפאנגען האפ ער און

 ׳ארבייטס־ שטונדיגע 44 די אײנםיהרען
 הא־ באסעס די װי פריהער אביסעל װאך,

 אננע־ מעז האט פריהער צוגעזאגט. בען
 םאנופעקטשורערס, ױניאן די מיט פאנגעין

 שווערינקײטען אהן איז עם װעלכע בײ
 שטונ־• 44 די געװארען אײנגעפיהרט באלד

 אױף העכערונג א און ארבײט װאך א דען
 אסאסי־ די האבען באלד און שכירות, די

 ראנגלעז^פיט גענומען זיך באסעס איײטאן
 גלײך האבען זײ םון פיעלע אלײן. זיר

ט״ געביטען ס פע אני ^״פ  ארבײ־ די צו תי
 ױניאנס דער באלד נאמעבען און םער

פאדערונגען.
 אבענד און טאג יעדען איז אפיס דער

ט ביזי  איז עס ארגאניזאציאנס־ארבײם. מי
 קוםען מײדלאך די װי זעהן צו פרײד א

 געזיכטער פרעהליכע םיט שאפ פיז גלײך
 ױנ־ דער אין רעקרוטען נײע ברענגען און

 אז ניט, מײנט !אלרײט איז עס יאן.
 שיקאגא אי... אי אי איז יארק נױ אין ״נאר

 קאן. זי װאס צײגען באלד אײך װעט
נײעס. םרעהליכע ערװארטעט

* * * .
 איצט איז לאקאל מאכער רעיךקאוט די

 זיך דארפט איהר אלעם. מיט ניט אביסעל
ט רני ע  געפעהר־ ניט איז עס שרעקען, אב

און טרײד< איז סלעק םשוט איז עס ליך.
ra  m.;סיעין w  w מאל.1לןײ 5צאן איו

בעםאר. ווען אירגענד געװען גיט
 סלעק דער װען אז זיך, םארשטעהט עם

 גאנצע באסעס די װערען ׳ אן ?ומט
 צו אן פאנגען און דאםם׳/ ״יא־טע־ביע

 ארונטערנעהמען שטיק׳/ *םױלע מאכען
 שטאט, םון זיך ארויסציהען •רייזעז^ די םון

 םארשיעדענע נאך ארן ׳סאב־?אנטראקטינג
 מיט אן זיר םאנגט םען אז אבער ?וגצען.

 אזוי מען שגײדט מאכער ־קאוט רעין די
 םוןיזיי ארונטערנעהפען אפ. ניט אייכט

 ארויסציהען דואינג״! ״נאטהינג שכירות?
 םען און נאך מעז םאהרט שיתאגא? םון

 שטאדט. אגדער דער אין לאקאלס גרינדעט
 די מיס אנפאנגען ניט בעסער שוין הכאל,
— מאכער. רעיךקאוט חברה
 געהאט זײ האבען צײט שטיקעא א

 ארדערס; מיאיטער געװען פראספעריטי;
 אין אײטע נײע םי^אע אננעקומען זײנעז

 דעם פארזוכט האבען זײ װען און טרײד,
 זיך וױאט שכירות רעיךקאוט די םון טעם

 פען קופט נו, טרײד. אין באײבעז שױן זײ
 צוױשען ארבײט די צוטדזײאט פען אוים,

ױניאז־אײט. גוטע בײ זײן רארף עס װי זיך
 דיעזע װעאען םאיערס רעיךקאוט די
 שױן ײעאען און אריבערטראגען, סלעק
 פאר- זיך קאן פען צײט. די אניאנען זעהן

!זיי אויױ אאזעז
* * * ״׳■

 אינגםטע די ארבײטער, עמבראידערי די
 גע־ זיך האבען אינטערנעשאנאא, דער אין

 גאנץ א האבען און ארגאנידרען, נומען
^ ש ב  אז סיפן ערשטער דער פראגרעס. הי

 די װאס איז, ארגאניזאציאן אן האבען זײ
 ארויסנע־ האט הא.״ ברײדינג י״שיקאגא
4װארפען  א און פיסגא^דער, אקטיװע #
געװארען. ערהאעהרס דארט איז סטרײק
״ געאונגען איז אינצידענט דעם דורך און

 טרײד. גאנצע די כםעם ארגאניזירען צו
 דערשראלוען זיך האבען באסעס עטאיכע

 פון פאדערונגען די נאכגעגעבען גאײך און
 אונטער־ וזאבען פירמען 2 ארבײםער. די

 אלע די און קאנטראקטען, ױניאז געשריבען
 בעסערע ועקראגען האבען סטרײקער
* דזשאבס.

 מיטגע־. פיעא האם סקואמאן ברודער
 איצט און סעטאמענט. דעם איז האאפען

 דער פון טשארטער זײער זײ ערװארטען
 פרעס־ דעם םיט איז איגטערנעשאגאא,

 די וועאען איגטערנעשאנאל דער םון טידזש
 ווערן שיקאגא פון ארבײטעד עפבראידערי

אין ברעגטשעס ארגאנידרטע פון מהײא א
עי ױגיאן. אײטערנאשאנאל ד

* ♦ ♦
 ,רעכט א פאראן איז זעהט איהר וײ
 אי; אונז בײ .אקטיװיסעט ױניאן ביפעא

 די פארטשעפעט ניט האכ איך שייאנא.
 אונז בײ דא האבען זײ וױיא קייא־ק״פאבער,

 אץ װײסען װאס טוער, ביסעא רענס א
 נענויעי אאגע זײער יזענען שרײבען האנען

 אוי־ ךי פון אבער טאן. דאס קאן איך יױ
 פיץ־ איהד װעט אאקאאס בעךדע״פאנטע

 דעד פאך צײמ צו ציים פון ר^געז. כױר
אינפאו אביסעא ״גערעב^ניױיט״

k*5T ** '■'M.
" T ׳

י ט ד ל ע װ ־ ן ע ױ ר פ
ע םון ק. ראז כעדרי

אםערי־ כאריהםמע בארר״ ע. אטעליא
 אין שטארכט שרײבערין, קאנער

יאהר. 88 םון עלטער
 איז כײנאכט מאנםאנ פאראכטאנעז

 לאננ הילל, ריטשםאנד אין הײם, איהר אין
 אםע־ באריהםטע די נע׳ןוטארגען אײלאנד,
 סון םארםאםערין אוז שרייבערין ריהאנער

 ראמאנעז, אוז ערצעהלוגנען צאהל נרויםע א
 עלטער טיעםער אגן■ בארו־, ^זמציאעדיטה

יאהר. אכט־אידאבצינ צו נאהזגנט פון
 םיםעם האט שרייבען אננעהױבען

 די אריבער נעווען 1שוי איז זי ווען בארר,
 ״דזשאן נאװעצע, ערשטע איהר םוםצינער.
 געװארען געשריבען איז װײב״, ,־וערער׳ס

 שוין איז שרײבעריז די .1884 יאהר אין
 די אין יאהר. 53 נעװען אצט דעםאצט

 אן, 1884 םון יאהר, עטליכע־אוךררײםינ
 װע־ נים אננעשריבען נארר מיםעם האם

 היבשע א נאװעצען. אכצינ װי נינער
 באדײ־ א פון זײנען װערס איהרע םון צאהצ

 פאר־ און װערטה, ליטערארישען טענרען
 1אי פצאטץ גאנץ־אננעזעהענעם 8 נעהםען

 איהר טור.8ציטער נער8םעריה8 דער
 האט קעפ׳/ ■עיפער ״דהי נאװעצע, צעצטע
 יאה־8ר8פ ערשט געענדינט בארר מיםעם

 ־8ב איז נאװעצע דאזינע די זוםזנר. רעז
« אויוי «ירט  רבײטער8 די אין םירוננען8די

 — נעבורטםצאנד איהר 1אי אינרווזעז
׳ ענגצאנד.

נעװא־ נעבארען איז בארר ע. אמעציא
o 29 רעז nאצװער־ אין ,1831 טערץ, טען 

 םא־ איהר עננצאנד. צאנקעשײער, סטאן,
 צויט און, גײםםציכער, א געײען איז טער
 מענש. פארםעגציכער א — יאהרען יענע

-נ« . ^א«ז̂ן . . .

 צו םקאםצאנד. נצאזנאו, אי; הויך־שוצע א
 ראבערט געהײראט זי חאט יאהר אכטצעהן

o — בארר > ^ n עננצישער ינגנער .א 
 יאוזיזארום א.*אר ,אין .שריםטשטעצער.

 מאן, איחד םיט אםעציא בײדע, זיינעז«ײ
 צאננעןיאוץם־ א אחעוז;אוז,ו|אר1נעקוםק

 םוז טי*צ«ז םאףשיעזמנע אינצר װאנדמרן
ען די אנ ה ען, ט א א ס ש ^ ^גי א ױ א  זיך זײ ם

 אאבען און איםטיז,וט«?סעס, אין באזעצס
 דורך צײט. צאננע א אפנעװאוינט דארט

in ןײ ביי זײנען צײט ראזינער רער v iy i 
 און זיהן םיער הינדער, זיעבעז נעײארען

 אין בירנער־קריענ, נאכ׳ן טעכםער. דרײ
 אריבערנע־ בארר םאםיציע די האט ,1865
 בארר מיםעס װאו נאצװעסטאן, נאך צויגען

 א ערציטען ארום צייט קורצער א אין האט
 tמישעnע•י דעם אין אומנציק: שװערען

 אנ־ איז שיבער״ ״נעצען דעם פון אויםברוך
 בארר םיםעם האט 1867 יאהר םונ׳ם הויב

 םיער אצע איהרע און מאן איהר פארצארען
 זײ־ צײט טשך נאנ׳דפורצע! א אין זיהן.

 סרן הובנווו נעםאצעז םינף אצע זיי נען
 נאף ראנקהייט. שרעקציכער דאזינער דער
 די איז םאמיציעז־נראר נרויסע; דעם אט

 דרײ איהרע מיט באור, םיםעס אלמנה,
 א דורך װי זײנען װעאכע טענטעוע ױנגע

i םון נעװארעז ניצוצ נס n ,נעקומען מנםה 
באקומען באצד האט זי און יארק נױ אין

אך על און מל ײפ ם
אדלער י. םון

םרוי: מײן
 די טרײםט; מײן חלום, מײן איז זי

 קליג״ די שעהנע; אלע פון שעהגסטע
 םון עהרליכסטע די ;קלוגע אלע םון סטע
עהרליכע. אלע

 די ^עבען, מײן פון גלאנץ דער איז זי
הארץ. מײן םון זונן

 גך דעם איך זעה איהר, אויף איך קוק
 איך הויב ;םריהלינג חגם איך זעה עדן,

גלויבען. צו מלאכים אין אז
-------ד*ך איז

^ יענע זי געהט כ א שלאף, _איר בעת נ
 לײריגט און הויזעךהעשענעס מײנע צו צו
% .}. אויס זײ

!״ ״נשמה מײז
 ליכטיג זי מאכט אויגען איהרע מיט

ט ; װעלטען אלע  שמײכעל איהר סי
 און טרויער דעם אװעק זי טרײבט
 ליכטיגען איהר ־סיט ; םרײד די ברענגט

 אין םלאם הײליגען א אז זי צינדט כליה
 רויטע ראס קאכען םאכט און אדערן מײנע
בלוט.

 געלײטעוײ א ברעננט װארט א איהרס
 גליק. און םרײדען םון טדוים טען

--------ד#ך און *

י

 רידד&װאוד, אין לעהרערין א פון שטעלע א
דזשוידסי. נױ

 האט קאריערע שריםטשטעלער איהר
 צױ רײן א אױף ^ונגעהויבען בארר םיםעס

 װאס רעדע, א איהרער נאך אוםן. פעלינעז
 באנקעט, א אויף ערגעץ געהאלטען האט זי

 הינדער־ערציהונג, םון םראגע דער איבער
 איהר אנװעזענדע די םון אימיצער האט

 שעהנער זעהר איהר םאר קאמסלימענטירט
 זי װען א? געזאגט, איהר האט און חגדע,

 הען זי וױ שרײבעז גוט אזוי סענען זאל
 געלט שך א םארדיענט זי װאלט רײדען

 אין נאמען. גרויסען א געמאכט זיך׳ און
 בארד סיסעם האט ארום צײט שטיחעל א

 געבליבען איז און םוס א אויסגעלענקט זיך
 קלע־ װאכעז. עטליכע אויח בעט אין ליגעז

 אין באשעםטיגען צו זיך װאס מיט רענדיג
 אין בלײבען םוז זי װאס טעג, לאנגע די

 באשעפטיגט עפעס מיט זײן (און בעט,
 דער־ זיך זי האט געמוזט), תםיד זי האט

 באסאנ־ יענעם םון װערטער די אן םאנט
 אויס־ געראנח דער און באנקעט אוים׳ן טען

 םעהיגיױײ ליטערארישע איהרע צוסרואװען
 געװארען. געםעלען שטארס איהר איז טעז

 ענער־ און ערנסט באלד טאקע זיך האט זי
 חאט און שרײבען, צום געטאן נעחם א גיש
 ניט איז זי װאס צייט, װאכען עטליכע אין

 איהר אנגעשריבען הױז, םון ארויסגעגאנגען
 װײב״, זועדער׳ס ״דזשאן נאװעלע, ערשטע

 ז א געםוגעז באלד האט זי װעלכער אויף
 בײ איז דערגאד ארויסגעבער. אן בעלן
 א װי געגאנגען ש(י\ שרײבען דאס איהר

 ענערגיש, זעהר בטבע זײענדיג מזמור.
געװען שרײבערין אלט טיםעם.בארד איז

—איז ►איאד^טײי,
 פאראויס־ איהר חאט באתאנםער יענער װי

 אי שרײבען איהר מים זי האט — געזאנט
 א געמאכט זיך אי געלט, סף א פארדיענט

נאמען. גרוי^ןז

אן שטעלט אודװערזיטעט האר+זןןרד
•ראפעסאר. אלם יפרױ8ן

 באריהמטען פונ׳ם ,אארוואלטוגג ׳יוץ
 מאסאטשד אין אוניװערזיטעט האהאארד

 דר. םון אנשטעלונג די /אנאנסירט0זעט
 פראםע־ אלם שיקאגא םון עליס־העמילטאז

 פאקולטעט. מעדיצינישען דעם אויוי סאר
 צו םרוי ערשטע די איז העמילטאן דר.

 אין פראפעםאר־שטעלע א םארנעהמען
אוניװערױטעט. הארװארד
 מעדיצין דאחטאר םון דיפלאם איהר

 דער םון געקראגען העמילטאז עלים האט
 .1893 יאהר אין אוניװערזיטעט מישיגען

 שטודױם איזזר דערמיט אבער האט זי
 שטודירט וױיטער האט זי געענדיגט. ניט
 אנרערע אין אויך װיםענשאםט זעלבע די

 אין און אמעריקא איז אונױוערזיטעטען
 געװארען׳םרא״ זי איז שפעטער אײראפא.

 ״װאר דעם אין פאטהאלאגיע פון פעסאר
 נארנד דער פון קאלעדזש״ מעדיקאל מענ׳ס

 איז דארטען םון אונױוערזיטעט. װעסטערן
 איבעמעגאנגען ארום, יאהר פאר א אין ׳זי

אינםטיטוט מעטאריאל שיהאגא׳ער אין

 זינען אין ניט זאך אנדער הײן זי האט
 פינן* און קלײדער זײדענע העטס, נײע װי

.זאקען דאלאר׳דיגע . .
! טײערע מײן
 מיר זיך דאכט שטיםע, איהר איך הער

 םעריל זעלטענע אז ;הלינגען הארפען אז
 םיהל ; סטרונעס גאלדענע אויף האגלען

 ױנגע, דאס נאך בענקשאםט זיםע א איך
 : מיר זיך דאכט •; בליהענדע דאס נאך

 דאכט ; רוישען מלאכים־פליגעל װײסע
טאנצען שטראמעז םרײע : מיר זיך

 זיינעז און םעלזעז הויכע םון ארונטער
 מיר, זיך דאכט ; גאט פאר מתפלל שכדל

 צוזונ־ זיך האבען םריהלינגס טויזענד אז
■ גען.

--------דאך און
 װי זינען אי׳ן ניט פעהר איהר ליגט

.אײקװאוד . .
גאלד מײז

; מיר צו זיםצען קײן צו ניט לאזט זי
 װיל זי מיר; םון טרעהרעז די םעריאגט זי

 מיר צו איז זי זעהן. גליקליך תמיד מיך
 די פאר טהוי דער װאס אײגענע דאס

 די םאר שטראהלען די װאס ; גראזען
 חױת א זיך צוגיסט מיך, זי גלעט בלומען.

 אין אבר יעדער טאנצט גליעדער; אלע אין
מיר.

--------דאך און
 אלעמאי יאהרען, די מיר זי ־דערגעהט

 מעהר םערדיענט לאפידות אשר חבר מײן
 ... ײאך א ראלאר דרײ םיט מיר םון
! זונן םײן ,

־

י י־ ־ '.״ ־׳!■־ ־ייזי■ ל"׳ י V־־■:־־ ־יז׳יר׳׳.
 וי וואו לוראנקחײםעז, עקענדע6אנש פאר
ק5א צײט יאהר *כט אפגעריענט האט

 1אפ זיך ץי האט 1910 זינט באגןםעריאלאג.
 אינדוסטריעלע אונטערזוכען מיט גענעבען

 םארגים״ דורך קומען װאס ערמראנסונגען,
 מאטע״ שעדליכע ארבײםען^ײ םון טונג

 כא״ אונסאניטאח! אונטער אדער ריאלעז
 האט אונטערזוכונען דאזיגע די גונבען.5די
 ״ױנײטעד דעם םאר אנגעםיהרט זי

 צו לייבאר״, אװ רעםארטמענט טטײטס
 בא״ איהרע צושטעלעז םלעגט זי װעלכעז
ריכטעז.
 גע־ הײנט װערט העמילטאן עליס דר.
 עססםערטען גרעסטע די צװישעז רעכענט

 אינדוסט־ פון םראגען איבער אמעריקא איז
 ,לעקציעס איהחן תראנההײטען. ריעלע

 מעדיצינישער דער פון סטודענטען די םאר
 אונױוערזיטעט, הארװארד פון פאקולטעט

 געװארעז אנגעשטעלט איצט איז זי װאו
 אינ- איבער זײן (ועלען אלס^פראםעסאר,

 םח אנשטעלונג די מעדיצ׳ין. דוסטריעלער
 אין פראםעסאר אלס העמילטאן עליס דר.

 אונױוערזיטעט הארװארד גרויסער דער
 בא־ וױסענשאפטס־פרױען די םון װערט

 דער פאר געװינס װיכטיגער א אלס טראכט
װיסענשאםט. דער איז םרוי

רייכטער. «לס פרויען
 יאר?ער נױ די װאם שטימרעכט דאס

 געװאונעז, לאנג ניט ערשט האבען םרויען
 צו ערװעהלט און װעוזלען צו רעכט דאס

 אין װערען צו געשיקט רעכט דאס װערען,
 חאנ־ אין אדער לעדזשיסאײטשור סטײט

 מענער די מיט באגלײו דארט און גרעס
 — געזעלשאםט, פארז-ער געזעצען מאכען

 גלײכבארעכטיגונג ניײגעװאונענע ד̂י אט
 וױכ־ און גרויס 1םחיען יארחער נױ די םון
או דאר זי איז איז, זי װי טיג  םון װײט נ
 גלײכבארעכטי־ םאלשטענדיגע א זײן צו

ט גונג. איז זיעגען, און געוױנסען אלע מי

 היגע די באגרעניצט. זעהר אאץ נאד יארק
 לאנג דארםען נאך וועלען סאםרעדזשעטס

 געײי־ װעלען זײ ביז קעמפםען שװער און
 גלײכבא־ םאלשטענדיגע אסת׳ע אן נען

 געבי־ אלע אויןי מענער די מיט רעכטינוגג
לעבען. געזעלשאםטליכען םח׳ם טען

טאגעס־ארד־ דער אויןי איצט איז אט
 באװעױנכ סאםרעדזש היגער דער םון נונג

 יאר־ נױ די םאר געװינען םון םראגע די
 גע־ דער דינען צו רעכט דאס פרויען קער

 ער־ אויך און דזשורארס אלם זעלשאםט
 דאס ריכטער. אלס װערעז צו װעהלט
 בארעכטיגט זײן זאל םרוי די אז חײסט,

 צו אויך נאר געזעצען, ־מאכעז צו נאר ניט
 גע־ די’ אויסטײטשען און םארטײטשען‘

 זײער צו קומט עס װען געזעצען, מאכטע
אנװענדונג. פראקטישער

 די װעלכע אין שטאאטען, אלע די םון
 שטימרעכט, הײנט שוין האבען םרויען

 אויך פרוי די שטאאטען 6 איז נאר האט
 דזשוראר־ ארן ריכטער צום רעכט ףאס

 נע־ אײדאהא, :זײנען זעחם די שטוא.
 ױטאה װאשינגטאן, קאליםארניע, װאדא,

 שטא־ זעקס די םון דרײ אין קענזעם. און
 א זאגאר דזשורי־דיענסט די איז אטען

 גוט אזוי פרוי־בירגער דער אױןי םליכט
 געריכטס־רע־ די אין מאן. דעם אויח װי

שטאאטען זעחס דערונאנטע די םון ?ארדס
שבחים ביסעל היבש א םארצײכענט זײנען

%

 נעכט םינסטערע זי ;yp רײץ איהר מיט
 זי קען ; פערװאנדלען זופער־טעג אין

 םערבײטען. שמײכלען אין כליפען דאס
 מלונא מיר איז גאט אז זיכער, בין איך

 שטילע אזא אוצר, אזא בעזיץ איך װאס
 װאלט גאט אז זיכער, בין איך־ .... טויב

 ,אפגעזאגט, ט י י ה ט א ג *ייז םון זין
 צונעהמען... קענען מיר בײ זי זאל ער װעז
 דער םאר ליכט דאם אז זיכער, בין איר
 ארוים־ אויגען איהרע פון עח האט זונן

.... גע׳גנב׳עט
--------דאך און
! בארג א װי ערד דער אין איך ליג

 געלד! ״געלד! נאר: מעהר ניט הערט מעז
!״ געלד מעהר װאס געלד!

ך: זאג ט האב איך !טײערע אי  ני
ניט. איך םארדיען מעהר ;םעהר

 הארםען איהר מיט מיר זי ענטםערט
הלויסמער״ א בעראבעװע ״געה שטימעלע:

! םויגעלע מײן
 דאכט האאר, איהרע אויף איהר ?וקט

 אוי^ איהר ?וקט זונעךםעדים; אײך זיך
 שטיקעו^ אײך זיך דאכט באהעז, איהרע

 אויץ איהר קו?ט אונטערגאנגן זונען
 אין װעטען זיך איהר װעט צײן, איהרע

 די זײנען דאס אז דאלאר, מיליאן א
 דער םון ארויסגענוםען פעריל שעהגסטע
 איהרע אויף איהר קוקט קרוין; רײכסטער

 רויטע א ם׳איז אז אײך זיך דאכט ליםען
שטראהל. זונען א פון געעםענט ערשט רױז

— — דאר און
ניט מאל קײן איהר בײ זיך םערמאכט

 םתיע; ?ײערע פאר ריכטער די םון
םאר־ סאליפארניע שטאאט איז׳ם רארם.
 אלע םון העלסם גאנצע א םרויען די נעמען

 ראס דזשורים. דארטיגע די אין פלעצער
 בארײס; אי זײנעז םרױעז די אז באװײזט,

 אויל געזעלשאםט דער דיגעז צו פעהיג אי
מאן. חגם םיט צוגלײר געביט דעם אויף

 זיך באנוצט טענה דאזירער דער מיט
 באר־אסאסיאײשאז יארקער נױ די טאקע

 סאםפןי דעם אין םרויעךאדװאקאטען &ון
 םאר אויםגעהויבען איצט האט זי װאס

 גע־ לעכערליכען דעם םון אפשאפונג דער •
 פרוי היגער דער םארװעהרט װאס זעץ,

 אין ריכטער און דזשוראר אלס דינען צו
 דײ צו רעכט דאס האט י1 װען צײט דער
 ד. סענאטאר, איז האנגרמסמאז אלס נען
 אסאסיאײשאן די געזעצמאכער. אלס ה.

 געזעץ־פראיעקט, א אויסגעארבײט האט
 וחד פארגעבראכט גיכעז איז װעט װעלכער

 אל• אין לעדזשיטלײטשור דעם םאר רעז
 אנגעװי־ װערט פראיע?ט רעם אין באני.

 פאל• א איז געזעץ יעצטיגער דער אז ‘זען
 ײידערשפרוך א און אבסורד שטענדיגער

 געזעץ־ירא• דער אט צו אלײז. זיר אין
 דער אין װערען אנגענומען װעט יעקט
 ווערען, םארגעשלאגען װעט ער װי םארם

 מד לעדזשיסלײטשור דער םון װעט ער צו
 פאר־ אינגאנצען אדער װערען ענדערט

 זאיי צו שװער לעת־עתה איז װערען, שיבט
 באקאנטער דער מיט זיך רעכענענדיג גען.

 געזעצ• אונזערע םון טענדענץ םײנדליכער
 מען מעג בכלא, געזעץ־רעםארמעז צו געבער

 סאםיוי שװערען גאנץ א אױף ריכטען זיך
 געזע״ד פארשטעהענדען דעם אט איבער

 אין כוחות רעאקציאנערע די פראיעקט.
 וועל• קערםערשאםטען, געזעצגעבענדע די
ט זיר באציהען כע  םאר־ אפענעם אן מי

 צו שנאח באהאלטענער א מיט און דאכט
 איז װאס מאכט, םאליטישער נײער דער

 סאפרעדזש לעצטע די םון ארויסגעװאקסעז
 לצןױטשטערא אמחסט̂ ג^זיגסעז,

 דער געגען ארטילעריע שװערע גאנצע זײער
 באר-אםא• םרויען דער םון םאדערונג נײער

 טענות, אלטע אלע זײערע צו םיאײשאן.
 צו געזוכט םריהער האבען זײ װעלכע מיט

 — םרױעךשטימרעכט, דאס באקעמפםען
 טע״ םאליטישע םרוי׳ס דער אז :טענות די

 און אײניגחײט די צושטערען װעט טיגקײט
 דאס אז םאמיליע; דער םון נאנצקײט

 אויןי װירקונג שעדליכע א האבען װעט
 גאנצער דער אױוי און אלײן םרוי דער

 איבעד־ איז םרױ די אז און ;געזעלשאםט
 םאר םעחיג ניט און פאסענד ניט הויפט

 אויסגעדרא- אלע די אט צו — פאליטיח,
 ?ר נאך איצט װעלען ארגומענטען שענע
 ארגומענטען נײע םיט פעק גאנצע קומען
 טעטיגי־ געריכטליכער םרוי׳ס דער נעגען
 זייי אדער טענה׳ן, װעלען זײ קײט.

ד צו איז פרײ די אז שוין, טענדיץ ת א  ב
 צו װערט און עמאציאנעל צו הערציג,

 קענען זאל זי אז באאײנםלוסט, גרינג
 דאס זײן, צו בעדארף עם װי משפט׳ען

אביעסטיװ. און שטרענג האלט, הײסט,
 םרוי׳ם דער םאר ״מורא״ דאזינע די

 איחר אין וױיכקײט ארן בארמהערציגקײט
 ריכ־ אלם םאראורטײלען יאון אורטײלען

 ניט אײגענטליר, איז, דזשוראר און טער
 סאר• געװיסע אין גרונדלאז. אינגאנצען

 ערװארטען, םען מענ פארברעכען, םיז טען
אנ־ גאנץ האנדלען םרוײדזשוראר די װעט

 און פעך איז דאם מײלכעל. דאזיגע דאס
פלאם. און םײער ;שװעבעל

 זיך פערשעהמט מײלכעל איהר געגען
גיהנום. דער

# ! טרױם מי״ז
 פערװעלהטע אויף זי האט מאהל אײן
 אייםגע• באלר זײ האבען געקוקט, בלומעז

 .. ;׳ צובליהט װיעדער זיך און צוריק לעבט
 װאלהען גרויעז א אויף זי האט אײנמאל
 בליפ איהר םון װא״אקען דער איז געהוחט,

געװארען. באגילדעט
 יתום א געטאן הוש א זי האט אײנמאל

 פארגע״ טרויער זײן אויביג אויױ ער האט
------------סען

 אײדכארג אן אויף זי האט איימזאל
 - געװא• צושמאלצען באלד ער איז געקוקט,

.רען . . .
--------דאך און

 PVטר קנאםעל; אוים׳ן זיך זי דרעהט
 די זיך קרײזעלט שפיגעל; םון אפ ניט

 נעזעל, דאם װײם זיך םאכט און םאה׳לאו,
 דאקטוירים מיט בעקאנםשאםט זוכט און

.... אויטאמאבילס האבען װאם
 זי װעט אויטאםאביל־רײזע, אן םאר

! מאן איהר אװעקשענקען אײך
 גליפ מײן טײםעל; מײן מלאךי מײן

 און שיר־השירים מײן אומגליק! מײן און
 אין נאט דיך װאלט הלואי תוכחהי םײן

בעשאםען! ניט גאנצעז
ן-------------! שא און ו האב אםשר א

 װאל< פנים א םאר װאס ? טעות א איך
םדױעז?, די אתן געהאט טאק/ג װעלט די
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ע ר ם און סאךדזשיר*ד, דעד אײדער ת  ני
 אין נאר, מיאדער, *ת װײ&נר תםיד דמןא

ע עיג  איידער שטרענגער אױך םאאען, אי
 אדס םרױ די װעם לסשל, אזױ, םאן. דער

 את םילדער זײז דזשזדאר אדער ריכםער
 עלענ־ םינד-יעהריגע, מים ברחמנות׳דיגער

 װעאמנ םארברעכעד, םארװאגעלטע איז ת
 דורך פארברעמן זײער צו געלןומעז זיינעז

 אדעד עאענד אריםקײם, אונוױסענהיים,
 סםק באי זי וחנם אבער, דאגעגעז, נױם.

pn העס־ פראפעסיאנעלע, מים שםרעננער 
 דער״ פארברעכער, פארדארבענע און יכע5

 באגאנ־ זײנען װאס אזעאכע, מיט חױפט
ן  םרויעז קינדער, נעגען םאדברעכענס מ
 ניט זאא עס וױ אבער, מיידאאך. אח

 אין סוביעקםיװיםעט פרױ׳ס דער קען זײן,
 לוײז טאז ניט זיכער פארברעכער סשפט׳ען

אן אפשר און שאדען, מום  א ברענגעז נ
 אזעאכע אנבעםרעפט װאס און טצען. םך

 מארד, רױב, װי םארברעכענס, ערנסטע
 די באװײזען ״װ. א. און םאתוואאטיגונג

 די װאס װערדיחטען, די םון רעקארדס
 געריכ־ די אין האבען םרױעךדזשװיארם

 שטאאטען דערסאנטע אויבען די פון מען
 אאס אז פאלען, אזעאכע אין ארויסגעגעבען

 קאכד אזוי פונקט פרױ די איז דזשוראר
 איז עס װי אאגײש, און עהראיך םעטענט,

 אדער מאךדזשװיאר בעסטער דער הײנט
מאךריכטער.

 די פרן קאפיפח דער אז האפען, אאםיר
 דער פאר פרױעךאדװאקאטע: יארקער נױ

 אכיט ריכטער צום פרוי דער פון צואאזונג
 פריוזער װעט באקס״ ״דדשורי דער צו און

 א מיט װעחגן געקרױנט שפעטער אדער
 טענות די אז און ;פרויען די פאר זיענ
 גע־ רעאקציאנערעז די םון ארגומענטען און
 די פון פאדערונג גערעכםער דער אט גען
 דיזעאבע האבען וועאען םרױען יארקער נױ

 גע־ האבען עס װי ווירקונג, םארקעהרטע
 אאגעםײ־ דעם געכען טענות זײערע ר.אט
םרױעךשטימרעכם. נעם

 םרויען יארקער נױ די פאר זיעג אזא
 דער פאר זיעג גרויסער א געװען װאאט

 גאנצען איבער׳ן באװעגונג םאםרעדזש
 װאונדער קײן דעריבער .איז עס אאנד.

 סאםרעדזשע־ אמעריתאנער אאע װאס גיט
 אין םאראינטערעסירט אזוי זײנען טען
 םרויען יארקער נױ די װאם באװעגוננ, דער

 אזוי מיט אן איצט םיהרען אדװאקאטען
 דער םון רעכט דעם פאר ענערגיע םיעא
 צו און דזשח־אר, און ריכטער זיין צו םרוי

 אויך מאן דעם םיט דעה גאייכע א האבען
 ענטשײ־ אםט װערט עס װאו געריכט, אין
 דער םון טויט און אעבען םון םראגע די דען

מאן. דעם םון װי גוט אזוי פרױ
 אויך האבעז ריכטער אאס םרױ די

 ריכטוננ דער אין װירקונג אונגעהויערע אן /
 םון׳ם םיייאנאמיע גאנצע די ענדערען צו

 װעאכע געריכט, אמעריקאגעם איצםינען
 אויבענס־ קײן ניט װײט םאג צו הײנט איז

 א שאםען צײט דער מיט קאן זי ; װערטע
 באגריױ מענשאיכען מעהר און ראדיקאאען

 אײדער שטראף, און פארברעכען איבער
 יױ אונזער אין הײנט הערישט װאס דער

 פרוײריכ־ די קאן דאס און ויספרודענץ.
 מאן. דער אײדער אײכטער סך א טאן טער
 װײכקײט כאראקטעריסטישער איהר מיט•
 װײ־ א ישאפען םרוי די קאן מיאדקײט און
 באציהונגען די אין טאן מיאדען און כען

 גע׳מישפט׳ען, און ריכטער דעם צװישען
 געבראכט טטיאא שוין װאאט װעאכעם

 אנ־ זאא געזעאישאפט גאנצע די אז דערצו,
 און באיק טיאדערען א מיט יזיקעז הויבען

 פאר־ צו ריקזיכט כיעהר טיט באציהען זיך
 מענש־ די וױפיעא אאגעמײן. אין ברעכער

 גע־ ענדערונג אזא פון װאאט בכאא הײט
 דעם אפצושאצען. ניט כימש איז וואכגען
 כאגוײײ כיען װעט דערפון װערט אמת׳ען

 אויפ־ װעט דאס װען דעסאאט, ערשט פען
 וואונש, א האפנונג, א באױז זײן צו הערעז

 װירק־ א םאקט, א װערען װעט עס נאר
איכקײט.

ן אנ ר א ב־ ע ג נ י א ן ראם« ו מ  
סעללערמאן ב.

(פארטזעצוננ)
 שרײט — !װאאד אין געפונען עפעס האב איך און —

 געשריבע?, זײ האסםר דאס צעטעאעך. זיבען — איננעבארג.
 אעז: איך אײנע. געפונען איך האב אנםאנג איז אהסעא!

 זוך איך מיר. איך טראכט האנד, אקםעא׳ם ״איגגעבארג״
 אבער נעורארען, געא זײנען זיי זיבען. גאנצע נעםין און ווײטער

? געשריבעז זײ האסםו ווען אעזען. נאך זײ ?עז מעז
 אונזער נןןך טעג פאר א אויפגעשריבען זיי <זאב איך — ״

 גע״ זײ איך האב פיעא [ אינגעבארג בארג, אויפ׳ן געשפרעך
וױנד. אוים׳ן צואװארםעז און יטריבען

!אקסעא אקסעא, —
 האבען צו אום גראז, אין אואקע מײן ארונטער אאז איך

קני. די אױף איהר פאר שםעאען זיך קענעז צו אויסרײד אן
 הענד די פאר צווײטע דאס אײנס מיר נעהביען אפטטאא

 אוז שרײען מיד װאאד, איבער׳ן ׳אא:קע דער איבער אויפען און
! הא־הא־הא ! הורא ! הורא אאנען.

 װאאט װעאט גאנצע די נשםה. מײן געװארען איז גרויס
 בא־ איז װאס גשמה, פײן זיך אין איצט ארײנגעהםען געקענט
 אוים ברײטעם נשמה מײן איכט. ציטערדיג א מיט אויכטעז

 איך אאײן. זיך עפען איך געזיכטס־קרייז. איהר מעהר אאץ
 זיך פון בין איך אאײן. זיד אױף זיך װאונדער און װאונדער

 נשםה, אײגענער מײן איז קוק און זיץ איך םארפאטעיט.• אאײן
 און הענד פײנע אויס ציה אוך כאאס. באיהענדיגען דעם אין
 ארײנגע־ נים פריהער איך האב קײנפאא היפעא. אוים׳ן קוק

באויקײט. גרענעצאאזער דער אט אין טיעפצר קור,ט
 ביסט דו אויב הענד... םײנע אויסגעשםרעקט האב איך

 דארפען גוטסקײטען װיפיעא טא גאט, גרויסער העריציך, אזוי
r u ;דײנע אי Im n

 אגרי־ איץ עקספערבז אן — םײדעל «
פארמערײ. און קולטור

 מײ־ אידישע א איפשימ״ן, בעסי מיס *
 צונע־ האם וױסקאנסין, אװאקא, םון דעא

 גאנ״ דער םוז אויםמערקזאמקײט די צויגען
 סון צוױיג נײעם א צו םרויעךװעאט צער

 געבים אויפ׳ן פרוי דער םאר טעטיגהײט
 איפ־ םיס םאדסערײ. און אגריהואטור פון

 גאנצער דער אין באריהמט איצם איז שיםץ
 אאע אין עקספערט אאם .מײ־עא־װעסם

 פרא־ פוםער און מיאך דער םון פראגען
 אוים־ איהר אונםער האם זי תהציאן.

 געגענה יענער אץ פארםס 25 ארום זיכט
 אײן באזוכט איהם פח װערט םארם יעדע
 בא־ ארבײט איהר פאנאט. אין מאא

 אונטערזוכט זי וואס ׳דעם אץ שסעהט
 די אפ װעגט ,mp יעדער פון מיאך די

 געהא־ װערט קוה די וועאכער מים שפײז,
 כעצןישען פח סיאף תנר םיט און דעוועם,
 וױםיעא נענױ אויס ׳זי חגכענם אנאא<ז
ווײ און ארױסגעבעז קען מיאך די פוםער

 גאאנץ רױטען א מיט באוט, מײן קאמגט עס װי הער איך
 נעאעכטער םרײדיגער א און פײער, װי ?אכם עס עס, אויכט

 איכט שארבען, מײז אין קאאפט עם ׳קאפ מיין דורך זיד םראגט
אויגעז. מײנע םון שטראםמ
 אדערען די אין באום דאס װארםט הארץ םײן װי פיהא, איך

באומ־מוואא. שויפיגער א בין איך — רוישט באוט מײז ;ארײן
 איז באעטעא יעדען אין זיך. ארזם אעבען דאס פיהא איך

 באום די ציטעךט, גרעזעא דאס ;גרעזעא יעדען אין אעבען, דא
אפ. זיך גיט 1או — אײדענשאפט פון ציסערט זיך, װיעגט

 און הארץ םיין צו םינגער א צוגעאעגט האט איגגעבארג
י קאאפט און קאאפט עס און קאאפעז גענוםען עס האט אםאא מיט

 דאס נאר זעאיגקײט, םון קוא דעם זיך אין דערשטיק איך
— יא — אױף ציטער איך שרײט, באוט

מן געװען ײ  הערצער אונזערע האט גאט װען שעה׳ן, ז
 געווען איז שםײכעא אײן אײנעם. אין צוזאפענגעפאאכטען

 בײם הארצען אין פאר קופט מס װאם זעהן, זאאען מיר גענונ
רײד. אהן װערטער, אגץ געםיהאט עס האבען מיר צוױיטעז,
 איײ םײז פאר שםיםע אינגעבארג׳ס אנגענומען האב איך

 פאר א נאך אטעם, מײן געווען איז אטעם אינגעבארג׳ס נענעו/
 דאזיגע די און שארפערע, פעהר געקראנען, איך האב אױגען
 פארגע־ װעםעס וועאט, אנדער אן איז געהוקט האבען אױגען

ציטערען. געמאכט םיך האט פיהא
 געקותם און ציםער םינםטער א אין״ געטגסען זײנען םיר

 געווען איז דאס באום. א פאנאנדעחנעאאזען זיך האט עס װי
 מיעדע, פאנאנדערגעאאןען. זיך זי האט שםיא איאיע. װײסע א

 פוא אראפגעלאזעז, באעטער די זיך האבעז צופרידענע אבעד
פארטרױען. און האפנונג מים

 זיך האט איאיע די אײדער גענומען האט שעה פאר א
 מיט דורכגעאעבט צוזאםען עס האבען מיר פאנאנדערגעאאזען.

 ארויםגע• וואאט אאײן גאט װי געדאכט, זיך האט עס איהר.
 מיט פוא און באומעךהמאך דעם םון אראפאט דעם אין גאנגען
 סאײנע דאזיגע דאס װי פונקם געווארעה ארום $אץ איז םרײד

 גאנצע די איבערגעביטעז און אויפגעטרײסעאם װאאט כאימעא
 טיר און פאראוים טראט א געמאכט האט װעאט די װעאט.
ט זיך האט באימעא אײן קיין געםיהאט. עס האבען  געקענט ני

 ארויכד געקענס ניט זיך האט פויגעאע אײן סײן פאנאנדעראאזען,
ט זאא אעבט װאס אאץ אז דעם, אהן אײ םון פיקען  םיט־ ני

ט און םיהאעז אעבען. נײעם דעם אין אנטײא ?ײז נעהםעז ני
 באאײכמ טרויעדינ, איז מיר װען שעזז׳ען, די אין אםטמאא

 פון גוט װײס איך און וועזען גאנץ םײן שסײכעא שטיאער א
שמייכעא. שםיאער דער אם זיך נעהםם עס וואנעז

אינגעבארג. דערצעהאט צײטענװייז
 גזד איז עס העראיך װי א, —־ זי. אאכט ־־- כא־כא, —

 הױבט און זיך איז זי אאכט םעהונדען פאר א נאך — !וועזעז
נעשטאנען איז עס װאאד.^ ווענען זי דערצעהאט שטענדיג אן.

 אויה געומונגען איז םאך באויז םאנעז־בוים, אאטער אאמעה אן
 צײםענװײז אויםגעזעהן. עד האם בארד נרויע א וױ איהם,
 אננע־ איך האב אײנםאא אם איה̂נ אויןי ?וקען איך םאעג

 ניט. שוין איך געדענס דאס — וואס? צו בױם. אן הלאפט
 אננעהויבען האם מאנעז־בױם אצמער דער םאר, דיר שטעיצ און

 אלי;ן איך געהערם, האב איך אהסעא, װארט, עהרען !רײדען
̂ט האב  געקלומען, דוםפ̂ן אווי האם בױם פון שטיפע די !געהע

 םויזענדער םאס̂. פוםטען א פון אתיסגעקוםען וואלט זי װי
איגגעבארג. דערצעהלען םלעגם םעשױת עהנליכע אזוינע

ארײן. שטאדט אין געשי?ם מיך מען האם אט און —
 אויסלערנמן. עפעס סוף־כא־םוף געדארפם דאך זיך האב איך

 האט אםאל חלום. אין געזעהן װאאד דעם איך האב שםענדיג
 באדעקט גאנצען אין װאאד אין דורכגאנג א גע׳חאומ׳ט םיר זיך

 אזױםיעא געזעהן נים קײנםאא האב איך יאגדעם. רויטע םיט
 הא־ יאגדעס די אײנגעבוינען, זיך האב איך יאגדעס. רויטע

 זײ ארום, גראז דאס געװארעז איז רויט צושאטעז, זיך בען
םיגגער. די צו קאעבען גענוםען זיך האבען

 שםאדט. אין אויםגעהאאמען באויז איך האב יאהר אײן
 ״פאר דיר שטעא אהײם. אומגעקעהרם זיך איך האב דערנאך
 םיר האם װאאד דער !דערשראהעז זיך האב איך װי אקסעא,

ױ & םיר; אויף געווען בײז איז ער דערהענט. ניט  האט ער ו
 פױר צואוױינם. זיך האב איך !םיר אויף געטאן pip א דאס
 םיך ארײן. האפ אין געדאנ? גאיהאיכער א גע?ומען אבער איז

 ארויס״ קעםאעך די האב איך פוצען. זעהר דאםאאט םען םאעגט
 אויס״ האײד, אאם םײן אנגעטאן האב איך ?אפ, פון גענומען

 אוועקגע־ האר, די איבערגעחעפט זאהען, און שיך די געםאן
 באנוםענע. א שרײען אנמגהױבען און װאאד אין אאםען•

 טיר האט ^\אאד ר«ר «א, ;צס יואאםט ײ װצן
דער?ענט.

 האב (איך װאאד דורכ׳ן געגאנגעז םענש א איז אמאא
 געשמײכעאם האם ער נאר אויסזעה!), זיין פארגעסען איצט

 בין װעג שטי? גרוים א איכםיגע. נעתאט ער האט אויגען און
 ?וש א םיר האט .ער געגאנגען. איהם פיט צוזאכמק איך

 דאס בין איך אז אויסנעװיזען, זיך האט םיר ?אפ. איז געטאן
 טרויעריג איך 1בי שפעטער אבער כריסטוס׳ען, מיט געגאמען

 האט כריסםוס אז געוואחנן, געוואר בין איך ווען געוואחמ,
 מיר ןיך האט שפעטער יאהר פאר א מיט צורי̂ר אאנג געאעבם

 מיט צוזאםען זיך טרעוי איך אז אױסגעוױזען, ס׳נײ אױף
נשפה דעד אױױ געװארען םיר איז איכטיג אזוי און ?ריסטוס׳עז,

איצט? איז —
מייערער. ניט, פרעג —
 אויח האפ דעם אוועהגעאעגם און צואװײגם דך האט זי

ברוסם. טײן
 אויסי־ געוחנז שוין איז זי װען ארום, םינוט פאר א אין
 םענש, יענער ביםטו דאם :אױםגעמורמעאם זי האט געװײנט,

 גאײד דיך האב איך !ביסםו דאס װאאד, אין געװען איז וואס
 מאא♦ ערשטען צום דערזעהן נאר דיך האב איר װי דערהענט,

םענשען. ארעםע די העאח א, פרעדיג, און אהער ?ום ?ום,
14♦
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אנגע־ איז דאס וױ א, ;̂גאי? םײן וועגען דערצעהא איר
 םיר עראויבט גום, אזוי זײט םיר. םאר אנגענעהם זעהר נעהם,

 טוי־ — אעמנן גאנץ םײן נע?ענם וואאם איך פארםצנזעצען.
נעכט.״ זענד

 צו איז עס אנגענעהם וױ וױםען װאאט איהר ווען ׳א
 טאנצט פיר אין גאיעד יעדעס !אאעם דעם וועגען דערמאנעז

 פאר װײנען און ארוםצואױםען אן הויב איך שמחה, םאר
 שםאר?ער עראיגערוגגען נאן םרײד די איז אנוטםאא םרײד.

 פארגאנגען שוין איז אאץ דאס אז #דעם נאך טרויער דער װי
׳ אאץ. דאס דערצעהא איך םארװאס אט

̂איכע םיז מעג נעװען זײנען דאס  זײער יטים-טובים. הע
 אײגזאמע םײנע באא-יכט און כױר איבער נאך םאאט אפשײן
. שעה׳ן.

 חנאיגיאן זײ חנאיגיאן, אין פארװאנדעאט ווערם אאץ
אאץ. ווערט

ווער־ פשום׳סטע די באדײטונג, זײער פאראירען ווערטער
רעטענישען. אין פארװאנדעאט ווערען טער

n םיר מיטאג, עסען און טיש בײפ זיצען מיר jnדי ן 
ווערמער. פשור׳פטע

טײערער. ״ברױם האסטו אם —
-׳ ״טײערע. ברױט, פאר׳ן דיר דאנ? א —

̂ע די אין אויסערגעוועהנאיכעס דא איז װאס ותד־ י־אזי
זיי אבער ווערםער, געוועהנאיכע זײנען דאס יא, טער? אין

 םראדוצידמן. דאס קאסטען דארף עס פיעא
 וחגא־ פון פארכמןר דעם אן אױך װייזט זי

 און ווערעז געכדשט טען םיאך די ?יה כע
 איפשיםץ מיס סראםארציע. א פאד וואס

ײ די מים ארבײט איהר אין זיך באנוצם  ני
 מעםא־ וױסענשאםטאיכע בעםטע און סטע
 רע־ פינ?טאיכען א אויך האאט און דען,

 ער1יע םון פראדו?ציאן דער םרן תארד
פארס.

 פון פארםערס די ?איענםען, איהרע
 ארבײט איהר םח זיינעז נעגענד, יענעד
 ״םיס זײער שעצעז זײ ענטצי?ט. ממש

 נאםען איהר איז אבךםוב, אן ײי בעסי״
 און באריהפם פתא אזױ אויף דארט איז

 םון פארםערס די צוױשען אז באאיעבם,
 שוין זיך הויבען םידעא־וועסט גאנצצר דער

 איהר וועגען אעגענדקן שאפען צו זאגאר אן
^ איהרע וועגען און םעד.יג?ײם ט ר מ ג ו א ו ו

אויפםוען. רע
 שםאא״ו זיך םיהאם אאײן איפשיץ םיים

 אר־ ערםאאנרײכער איהר םים גאי?איך את
 פרוי א ?ען וואס וױרגאיך, איז בײם״

 פארגעױגען גרעסערען א נאך פארשאפען
 אז באװאוסםזײן, את נעםיהא דאס וױ

 פאי ארױסברעננעז העאפם ארבײם איהר
 ניײ ןייער פינדצראעך ?אײנע ױנגינ?ע די

י. םילר —־ ש*ײז בעסםע איז מיגסטע

:באדײמען זײ נעדאנת. רןמזמלהזןפםער א ®ורבןירז׳ח • א־ז
 דיך ה«ב איך :באדייטזנן זײ םייעחנר. ליעב, דיד הןוב איו

,» םייערע לי
* •י

&ידערהאא:  אין אויסערגעוועהגאיכעס דא אי? וואס איך
ײ אין וחגרמער? דאזיגע די  א.רעטזצאהאם״ פאדבאדגען איז ז

י געדאנ?. טער  בא־ זײ ;טױט אעבעז, וחןאט, r באדײםען ד
 װאס םאא: א .נאך ״פרײהײם. אײביגהײם, נאט, דײםען:

װערטער? דאזיגע די אױסערנעװעהנאיכעס־אין דא איז
 זײער 4געדאני טיפער טיםער, א פארבארנען איז זײ אין

ערקאעהרען? עס ?עז ווער — באדײטונג
טײערע? װײן, װיאםטו —
יא• ־־־
? וױיפען ? רויטען —
!װייסען רויטעז, יא, ־—
גיםט? װיאסטו —
גיפט! װיא איך יא, —
טויט? פון בעכער דעם אויסטרינסען װיאסטו —
טױט. פון בעכער דעם אויסטרינקען װיא איך יא, —

באדײטוננ. זײער איבער בײטען װערטער אצע
 דער אויס זעהט װאונדער א װי וואאד. אין געהעז מיר

 וואאה פון רויש דער זיך פארװאנדעאט װאונדער א אין װאאד,
 זאנג יערער םעאדער. איבער אאנקעס״ איבער שפאצירען מיר

 אוםבא־ דאס — װאונדער א װי װאונדעד, א װי אויס זעהט
װאמדעד. א װי אױס זעהט אאץ באימעא♦ דײטענדםטע

אקסעא. םארגעהט, זון די וױ צײזײןען אאמיר —
בערנ. די אונטער פארזינ?ט זון די
הארצען, צום הענד די ררי?ט ־אינגעבארג— !א ״א ־־־

אויכטען. אויגען איהרע
ציטערען. אן הויב איך
אויף. נעדזט אבנה די סעא,pא —
 א זי. באגאײם שטערענדעא ?אײן א ,pip !א א, —
 טאנעך די איבער דארט אײכט שטערען גאאדענער גרויסער
 ענט־ םון טרערען מיט זײנען^םוא אויגען איהרע — !בױמער
צי?ונג.

ד װי ע ד אונ װ n זעחזון א  e m סענש. דעד און שסעדזןן
 בעסער זײנען טעג די צי זאגעז, נע?ענט װאאט װער —

? טעג די םון בעםער זײנעז נעכמ די צי נעכט, די םון
ניט. ?ײנער

 ער םאוגען. גראח צופאהרעז ?וםט װאד א מאא סאר א
 אינגעבארג. דערזמהט ער נאר װי ארעמס, זײנע צושפרײט

 בריסש־ די פאהרט ?אאפענדיג טיכעא, מיט׳ז מאכט איגגעבארג
pארײז.־ װאאד איז צוריק ע

 זאגט — !אקסמא צוגענומעז, »אץ םיר בײ האסט דו ־—
ר; צו ער  געהט ער מיר. אויח בײז הארצען אין איז ער מי

ט׳ עפעס איז ער ;אײנגעבויגענער אז ארום  אאט אמאא מי
געװאיעז.
דער־ איך נאר װי מיר, בײ דרעהען זיך נעהמט קאפ דער

גאיר^ מײז אן זיך מאן
 םרײנד מײז צו בריעח א אנגעשריבעז נאכאמאא האב איך

 גע- איהם איך האב — !קום צוםאהרעז, ?ום — באיטדזאופט.
 קום !מיר איז זיך פרעהט אאץ גאיקאיך, ביז איר — שריבען.

 בין איך געװארען, געבארען ס׳נײ אויף איך״ביז צופאהרען,
 סור־ גרױםער א ערווארמ דיך קום, פאד׳כשופ׳ט, באצויבערט,

פריז!
 צונעפאהרען איזעדאם הארי איז נאכמימאג א אײנמאא

בריטשקע. צובראכענער א אין הויז מײן צו
 געװארעמם און הױז םון שטיגען די אוי^ געזעסען בין איך

 איז װאס אינגעבארנ, ערװארט האנ איך ?ון, דער ־אויף זיך
וואאד. איז געוחןזען
האס — אומנאיק, קאײנער א פאסירם האט מיר םיט —
. איזעדאם. הארי נעזאגט

 די צובראכען. געווען איז בריטשקע דער אין דישעא דער
זײם. א אויח אײגגעבױגען געײען איז ברימש?ע

 גע־ איהם איך האב — םארװאונדעם^ זײט איהר —•
שםויב. מיט באדעקם בעויען נאנצעז אין איז ער פרענט.

גע־ שםײכעא א און ארויםגערעדט ער האס — נײן, —
 אאץ בריטישהע. דער פון ארױסגעםאאעז באויז בין איך טאז.

דרוכגעגאנגען. גוט אבער איז
 וואס צײם, דער זןויח ארײננעהן נעבעטען איהם האב איך

 די פארייכטען מיט פארנעהמעז זיך װעאען ארבײטער די
בריםש?ע.

געפאוידערט. און אומער מײן אין געזעםען זײנעז מירי
— זאכעז, זואונדערבארע פאראן זײנעז אײך בײ —

 גענומען נײגעריגחײט א*?ינדישער מים און באסער?ם ער האם
 איז ער אבער באײך, געווען אאץ נאך איז ער באקו?ען. אאץ

? גערעדט. פרײ און אעבעדינ און גאייך גענאנגען ײךבאי  ז
 ״דו נעשטאנען: אייז עם װאו מיר, דער אויןי געםאאען איז

 נעםאן, ציםער א האם ער אינגעגארג?״ אוועפ, מייז געהסט
 דערנאך געװארען. רויט און ווערמער דאזיגע די אויןי געקו?ט

 זײנען וואס זאכען, די װעגען רײרען גמנומען ײיעדער ער האט
צימער. טײן אק געשםאגען

באענדער. זאך יעדער װעגען אויסנעםרענם מיך האט ער
 וואנען םון געשיכםע, זייער םים אינםעתנסירם זיר האט ער
 צױ זיך זאםpאױםמער גמשםײכעאט, האט ער ;שםאמען זײ

עע נאר גזעןערט,  דאנען. פון וױיט נעװען זײנען געדאנ?ען זי
פארריככ!. מען האט בריסש?ע די

 אװעהגעגאנגעז• נים אאץ איז איזאדאם הארי אבער י
צװישען וואזען* וחמען נײם?ן H םאךסגעזעצמ האם ער

5 צום צוגעגאנגען ער איז אנמריס rm אר א גענזםען און•
האחמ־ אונטעדמאאמ^ שטיא נעחנדמ, חאם עד א?ארדען.•

- צײם. זעאבער דער אין דיג  ? ®ידעא א אםאצ ניט איך האב ־
 כא« א ױ צר זאט1 גיך פידעא. א געבראכם איהם האב איך

 געשפאנם ער האם פאםעאיך שפיעאען. אנגעהויבען און געטאן
 גע־ האם ער פיחוא♦ דער אויןי שפיעאענדיג ציםצר איבער׳ן

 האכען אויגען זײנע האם״נעזומעץ. ער סטרונעם, די ריס*£
מ; געווען זײנען זײ #געגאאגצט ר ע חי  גע־ האט אנים וײן מ

 םארשטאנעז גוט האב איר םידעא♦ דער םיט צוזאםען שפיעאט
פידעא. חור אויפ שפיעאם ער וואס וועגען

צימער. אין ארײנגע?ומען אינגעבארג איז צײט דער אין
 האבען גאאנץ גרינעם א םיט געפאאמט, האט פנים איהר
 כדם ציזאמעז ארײנגעקומען איז פאצא אויגען. די געאױכטען

 אויף װארםען זיך געװאאט און ביצען נענומען האם ער איהר.
איזעדאם. הארי

 האט ער שפיעאען. אויפגעהןןרט גאײך האט איזעדאם
 אראפ־ זי ער האט דערנאך ט*ש, אוים׳ן פידעא די אװעקגעאעגט

 האנד זײן ראיאא. אויפ׳ן אװעקגעאעגט אזן טיש פון גענומען
 ווען געטאן, קאאפ א האט פידעא די אז אןוי, געציטערם האם

ראיאא. אויפ׳ז אװעקגעאעגט איהר האט ער
 און אינגעבארג ארויסגערעדט' האט — ? עס ביסט ת —
האנד• די איהם גערײכט

זיך? אעבט װי —־
זײנע דורך און געענטפערט ער האט — !דאנפ א — .

 ?איײ א פאסירט האט עס — דורכגעאאפען. ציטער א איז איפען
 צױ זיר האם דישעא דער בריטש?ע. מײז סים אוםגאיפ נער

 געפאוי־ פארהאאטען, אביםעא דא זיך האב איך בראכען.
 ענמשואדיג... שםױב, מיט םוא אאץ נאר בין איך — דערט,

 אוםזנםיג אזױ םיחנא... אוים׳ן געשייצאט אביסעא דערנאך
 פאר־ זיך האט ער אאיין... צײט גאנצע די בין איך געװען... איז

 געטאן pip א האט ער יגעז.1אײנגעב זיר אײכט אזן ?נעפעאם
 פאצא׳ן אױןי \t(ov* pip א איעבען א םיט פאצא. יף1א
איהם. געטאן גאעט א ן1א

אביסעא. נאך הארי.^שםיעל באײב, —
ט — !דאנ^ א — א  אזױ ביסט ת — געענםפמרט. ער ^

 הארצען. גאנצען נ»ן דיר איך אינגעבארג. מט, י1אז גוט,
 מיאט דיר אויב שפיעאעז, איך חזא1 פארגעניגען גתיס םיט
 ניט זי האט ער נאר םידעא, דער 1צ געגאנגען1צ איז ער — זיך.

געטםען.
 געטאן שאקעא א אה אךױסגערעדט ער האט — גײן, —

 ניט איצט \v? איר שפיעאען, ניט i*p, איך — ר«אפ. מיט׳ן
p ס׳ארא א, איבעד, אחיםיעא אעב איך — שםיעאען, jn r- 

 װערט מיר איבער אא״ז — טט, אזײ ביסם מ !מאמענט איכער
 טרערען ן1א פנים זײן םארשטעאט האט ער — פאדניכטעט!

אױגען. זײגע יח1א געױיזען זיך האבען
אנגע־ ן1א אינגעבארג געזאגט צארט האט — !הארי —

האנד. זײן ריהרט
 איהרער םח האנד זײן ע?גענומען11א ער האט אמאא כדט

?ני. די אױף זיר געטאן װארף א |1א
 איגגעבארג. מאמעגט, אײן יז1בא מאמענט, אײז ...באדיז —

םרערען. מים געװארען א1פ זײנען אױגען איננעבארג׳ם
געטאן. שמײכעא א האט זי

אינגעבארנ. מאמענט, אײן יז1בא מאםענט, אײז יז1...בא —
א.1? זײן םאחטםיקם האט יאמער א

 זײן געטאן. שמײכעא א און יבען1יפגעה1א זיך האט ער
טרמרען. פה נאס נעװען איז פנים

אװעקגעגאנגען. ן1א געזאגם ער האט — !אדיג1ענמש —
ױין אויף געשםראהאם האם שסײמגא ?ינדײטער גאי?אימגר, א

*0פנים.

 . איננעבארנ. נעזאנט האט — הערסט? —
ה*ם ײאלד איז באנענענכג זין־ האבעז כליקען אוכזערע

 נעקאונגען. און נעױבעלם האם סיחזל א פידעל. א נעזוננמז
 דער םון קלאננען די און ישםיל פאלישטענרינ נעײען איז עם

 װאלט זי װי אונז, צו רערטראגען קלאר אזוי זיך הןובען פידעל
 איך האב לעבמן אין קיינםאל םענסטער. אונטער׳ן -נעזונגעז

 נעיאמערם האם נליק ראס יליעד. הערל־ר אזא נעהערט ניט
ליעד. דעם א־ז

 םיט געפמט און נעזעסען אונבאווענליך איז איננעבארנ •
 אנגעהוינען זי האט אסאל טיט אויגען. ןמעםענטע ברייט

 פארדעשענדינ געיןמיערם, זי האט אויפהקד אז אהן ;יאמערען
י די םים מנ  איהר האם יאםעחזז דעם םון און פנים, Dip ו

ר מ אנ  נע־ זיך האבען אתםלען איהרע נעציםערם. קערפער נ
.Bifis און ארױוי הויבמז

 נעזאכנ דאם רערװײםערען צו אעעהויבען זיר האט עם
 פאר- עס איז *שםילקײם טיעפער דער אין און םידעל דער פון

שםארבען.
איננע־ האט — געװיינם, האב א־ך װאם ענטשולדינ, —

מ א ארױםנערערם. ב
ך ײאם עננופולדינ, —  זי האם — נעװיינט, ראב אי

ײידערה^לט.
שװײגענ־ רעם אין נעתלוננען םירעל רי האט נעכט ררײ

וואלר. דינען
 םענ ר#6 » נעהערט. נים חןרנאר זי מיר האבען מעהר

 ברין״ז. אפענער »ז נעקומען זיד װייטעז פון איז רעם נצ*ד
ר :ביידע! אונז צו אדרעםירט געוועז איז עס אי  איז דאנה״ .
גארנישט. כעהר געשטאנען. איהם י1אוי

«ןלגם) .()*ר«עצונג

כײ̂ו
ר מ ס ® א ל ן 23 ל8פו

 ס?וירט דעם אין סחאן יעצטמער דער
 שאמםעד. קײן גישם איז םרײד דרעס און

 באשאט- אאע דינען מעםבערס אונזערע
 כין איך שאעכט♦ גיט פארדיענען און מיגם

 *ו\ םקוירמ אוגזעחנ אאע צי ?ינער ניט
 -m$ םמאן דעם םון װעאעז םאכער דרעס

 נעהבמנן ?אנען זאאען זײ גענת, שפארען
 םאםיאיען דמרע םים ווע?ײשאן א

 בעלי זײערע םיט צונאײך כמר,1ז גאנצען
 pm םעז', ארבײם דערוױיאע אבצר הבתים,

 אן אהן םיעא1אביסעא.צ שױן ארבײט מען
 V2 אװערםײם ארבײם םען ןופשטעא.

 זװטאנס, אח שבת נאכט, דער אין שפעט
 שײמן 1צ יאתגען1געצ זאגאר איז יתיאן די

 אונגעזעצלימן די סםאפען1אפצ ?אמיטעם
 באריכנמם ?אםיטעס די לױט אח נדען.1שט

 ?אענע־• די אין ארבײטען בלײז זײ טרעפען
 באשעם״ זײנען עס װאו דארט, שעפעד רע

 וחנלמנ מלאמר^ בעל צאהא ?לײגע א םיגט
 םעסטגע׳• דעם נישם נאך פארשםעהען

 שטונדען די אס1ז אז ,rvm שטעיצטעז
 םזנן ?ריגם װעניגער אאץ לענגער, זײגען

 שטןןלט דאס ארבײט. דער פאר באצאהאט
 םיר װאס פא?ט דעם םעסם אמאהל נאך

 שע־ ?לײנע די rt לאנג, םח ין1ש װײסען
 אר־ םון פרײז דעם אמגטער דרי?ען פער
 *יבעד• טרײד, דעם תאיגירען און בײט

 pm פיה^נן שטאר? דאס ך ז לאזס יפט1ה
 ארביים מײסטע די מאו טרײד, ס?וירט

 שאנױ אױםסײד אין יפגעטאכט1א חנרט1
 וועא מניאן נזער1א שעפער. טרא?טינג

 םחזמ אגריםענט דעט באגײען בײם יעצט
 א•־ איבעא דיעזען מיםאען אלע *גתענדען

- שאפעז.1צ
* * *

ivu m ,1*רש* איו וחןלכער סיק־מונד 
 יםגעטאך1א ין1ש האט אלט, ווזוכען עםליכע

 פדר האמן ציים דער תרך טטעס. םיעא
 ארױסגעחא*מ*ן םעםגערס םיעלע שױן
 מעטד אײן געלם. םגםען םארשיעדענע םיט
 אמד הײמpראנp דורך איז װעלכער בער

 טוםנ לע1ם די ?רינט ארבײםעז 1צ םעהע
id| ר ווצלמ אנדערע, דאלאר. םציג1ם  חן

 וױצדער םיר האמז געמאלדעז, זיר בעז
ײ װאס דאפיר, ײ?װײזען1צ געמױט  ח$ר ו

 פאר אײנגעצאהלט נישם גאר נאך בען
 •pp אלוא ׳װילזה םיר םאנד. דיעזען

 אונזעד! מאכען אױפםערקואם אטאהל
 בארעכ־ זײנעז בענעפיט צו אז מעםכערס,

 דיעזען םאר האבעז חולכע1 די, בלויז םיגם
 ןיןי האנען זײ בעםאר אימגקצאדזלט פאנד

p געסאלדען :rip. ויעאן צאד^גגקן די 
 איבער׳י• די מאמט, א ?װאדער אײז בילױז

 איתר װעט פאגד דיעזען װעגען כיללים נע
 דיעואר םמ םײדזש אנדמר אן אױף געםעען

צײטתנ.
* * *

̂ן ־ אתזערע  מיטינגען סעקש
 נעמוזט סיזאן םת צײט דער תרך יעצט

 דערםאר, אײנפאך גטערבראכען,װערען,1א
 זעחר נישט זײגען מעםבערם אתזערע װאס

 א נןוןי מיטינגען די אטענדען 1צ גײגעריג
ijnsnur םיר #װערםײם. םים ארבײט םאג 

 דזשמנעראצ א רוםען קורצען אין װעאען
 ־•T® װיכטיגע זעהר 1װא םיםינג, םעמבער

 ווצלאך אנריםעגט דעם באנײען ױעגען גען
 אן ערװארםעץ, מיר אח װעחזז, ריסר^טירט

 אגטהײ׳צ אח םען1ק עלען11 מעמבערס די
סי^גען.1דיםק די אין נעהמען

♦ * ♦

 לײדיס יע1ברא די מאס סטרײס דעם
 םאר• די גענען אז פײזיעז מאכער דוײסם

 יעצט זיך האט רערס1פעקםש1םאג ניסענע
זיעאן םםריײו/ןרס די ריכםיג

ױ ?אםפסלוסנױגער |1א םוםהיגצר יעצס  ו
 אלעס םטרייק, םיז װאכען ערשםע די איז

 אביםצל איז יעצט דך םאדערם עס זראס
 חמ 1 םטרײק דזןר און ננ,1מהר,אנשםרענג

jn ױעגרייכע א 1צ װערען נעבראכט־ ip 
 םענד אתזערע פון דאתם םארלאנגען פיר

n•' הצלםעז זאלמן זײ אז בערם,  nnDyp 
 םאתאגס, איז פריהמארגעז יעדען פצםער

 יעצם, ביז געטאן עס האבעז זײ ײ1 *זײ
 מ או נעהכמן, נישט יאנג װעט עס טון

S נאכנעבען םוזען חולען1 הבתים בעא וױיסט
 יסטרײקאד די םח םאדערתגען נערעכםע

^נדער, ה. מענעדזשצר. ו

י ? געפונען האט ווער
 אין דאלאר 19 מיט עלאפ11ענ פעי א

 4ײשםאלװ עםהעל בײ געװאדען פאר׳צארען
ר טמן  דעם דאגערשםאנ 9 יאקאל פוץ מו

 עגזחד אויפץ נאמען דער כיארמש. טעז13
 האםנן װאס די האהען. ט. געװעז איז לאפ
ר און זײן ממ י1אז זאאעז געפדנען עס ײ ד  א

 m # לאקאל םון אפיס אין עם יעבעז
װיינמ ^ טע14 ק*דגער עווענױ, צ רי ס ס
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די ץי  פ פאליטיק שםרוים־םױגעל די
 און דרעס לײדיעס דער פון באסעם
אםס׳ן. םאנופעקטשורערס װײסמ
 דעם פון געהערם ניט עס האט װער
 כדי װעלכער, שטרױס־םויגעא, גארישען

 באהאלט דערזעהן, ניט איהם זאא םען
 קאענ־ דער גראדע איז װאם קאם, וײן

 זאכיד, אין זײן.קערפער, פון טײל םםער
 דער םרן אלײן זיף ער רויבט דערבײ און

 אייהם ארום װאס זעהן, צו םעגליכהײט
 יאגד, איהם אויף כיאכט מען צו זיןי, טוט

 דאם אוםן אזא אויף װערט און ניט, צו
 דער יעגער?׳ זײנע פון געכאפט .גיכער

 ער וױיל מײנט, ער םױגעי/ נארישער
 ?ײנער קען דעריבער ניט, קײנעם זעהט
 םאלי־ אזא פונקט אט !זעהן ניט אמזם

 דעם אין אסם׳ךבאסעס די טרײבען םיס
.. קריעג. איצטמען

א האנד צו געקומען אונז איז עם
ש^ײ אייער ײכיאז דער פוץ האוױצערס אױםגעדארט/ אזױ קליי{, אזוי ״~!יכ*לע, ״

. . . . n־n» אויזד nu tt»nvt ויאוד״ י»רד» ___________... ......................  . v

mי f

* .*J

* wי

 באסישער דער וױ איינגעשרומפם, א?ױ
 װי םארגלייף/ בעסערער א אדער, נעחירן,

ך די םון אייגסינםטע איצטיגע די  אסס׳
 מאנו־ די װאס ביכעלע, א — באםעס

 געגעבען נאםען א האבען םעסטשורערס
נױס״. װײסס און ,דרעס

 זיף מאכעץ ביכעאע דאזייגען דעם אין
 אלע לויט זיף/ באמיהען הארץ, באםעס די

 אײ־ מוט אונטערצוגעבען זײערע, כחות
 שטײח און םעסט מאכען צו אגדערע, די גע
 דעם דורף נעבאף זײנען װעלכע יעכיגע, די

 פוסטעװען נײךװאכעדיגען גאאד אאנגען,
 אמאא האט עס װאו ׳פעפער, זײערע םון

 ביזע, אזא מיט געקאכט און גע׳רע^׳ט-
 אז םיס, די אויױ שװאך אזוי נעװארען

״ הױם,'װאס  אחוץ און זיף. האלטען ז
 גלאט ביכעאע זײער אין ?ײ םרײבען דעם

 און ױניאן דער אױף רכיאות אביסעאע
םיהרער. איחרע

 צום ביז אנפאנג םון איז ביכעלע דאס
 גע־ האבען כײר אכיוזאנט. העכסט סון«

 גאנ־ אין עס איבערצודרורןען בדעה האט
 װאס זעהן, אעזער אונזערע זאלען און צען,
 אין םײםט עס דאות גײסטיגער א םאר

 ד&ור״ באסישען דעם םון װינקעלע יעדען
 איבערלעגט. זיף האבען מיר אבער נאל.
 טײערען אונזער אפגעבען ניט ?ענען םיר

 נאר נארי^קײט. באסישע די םאר •לאץ
 פאא־ זײן װעלען בײשפיעלע עטליכע

גענוג. שטענדיג
 טיר האבען צוריק װאכען פאר א מיט

 זעהט ^אעזינגער ברודער אז נדפריבען,
 און הארט צו אביסעל געװעהנליף אױם

 פריהמאר־ געוױםען א אין נאר מטרענג,
 גערעדט, איהם טיט האבען מיר װען נען,

 בא־ דעם םיט געשטראהלט פנים זײן האט
 דער טוט װאס־זיטע זיעג. םון װאוםטזײן
 אויס ער לאזט ? שרײב־חנעכט באסימער

 ברענגט און שלס, אונזער גאנצען אין
 אז זאץ, האלבען עחטטען אונזער גאר

 שמײ־ א ניט קײנםאל טוט מאעזינגער
 װאס דערמיט, עס ערקלעהרט ער און כעל,

 אז אײנגעזעהן, ענדליד האט שאעזינגער
 קעפ זײערע הלאפען ױניאן זײן און ער0

 אונזער פון װאני שטײנערנע די אן
 אײן נאכצונעכען ניט ענטשאאסענהײט

 פון פאדערונג אונםארניגםטיגע אײנציגע
ױניאן.״ דער

 ״די :מליצה די אײף געםעלט ,וױ ״
 ענטשלא־ אונזער םון װאנד מםײנערנע
 האבען, ;איהר זאאט כלל א ? םוננהײם״

 געברוי־ אן נאר הויבט אײנעכ װען אז
 םאר־ צו נערועהנאיר עס איז םאיצה, כצן

 אונ־ אן אדער איגען א אדער טוהאלטען
 דערמאפען צו כדאי טאהע איז אאא וץ.
איגען. דעם אט

 ענטשלא״ םון װאנד שטײנערנע די
 איהר רעדט װאנד װעאכער םון !סעגחײם

 געהאט האט איהר באםעם? חעררען .דא,
 בא־ איז װעאכע סטרײה, םאר׳ן אםס׳ן אן

נױטגליעדער? 190 איבער םון שטאנען

 זײנען דרעס־מאנוםעחטשורערם װיפיעא
 ,װיםיעא אסס׳ן? אײער אין פארבאיבען

 םעהאען װײסטס פון כיאנוםעקטשורערס
 נאריש־ א פאר װאס אסס׳ן? אײער אין

 ״װאנד. א םון רײדען צו איז דאס קײט
 איז עס אײדער ענטשאאסענהייט״״אז םון

 דרורןער־טינט דער געװארען טרוקען נאף
 םון אײנער האיט זשורנאאכעאע, אײער פון

 אײער םרן כײטגאיעד א בערען, אײערע
 םון טשערמאן דער קאמיטע, עקזעקוסױו

 גע־ םאהרער, ס. מר. באארד, אײבאר דעם
 אומ־ זיף און ױניאז דער מיט סעטעאט

 ״שטײ־ אײער צו רוקען מיט׳ן געקעהרט
באע״ז). (אסס׳ן װאנד״ נערנער

 די םאררעדען דא איהר װיאט װעמען .
 פאאײ שטרויס־םויגעא אײער מיט צײן
 איהר באאד װי אז איהר, מײנט ? טיק

 םוא װי זעהענדיג, ניט זיף כיאכט אלײן
%י דורר נעװארען איז עס אעכער מיט

 אנדערע אױף עס זעהען װאנד״״, נערנע
ט? סען! נארישע איהר אף, ני שטתי

 םא״ ״אונםארנינםטיגע װעאכע היינט
 ענגד באסעס, עם, איהר זײנט דערונגען״

 װיאט װעמען ? נאכצוגעבען ניט שאאםען
 אג־ װאס ? צײן די םאררײדען דא איהר

 װײדזשעס, די און שטונדען די באטרעפט
 עםענטאיף אאײן שױן דאף איהר האט

 איהר װאאט דעם װעגען אז ערקלעהרט,
 דאך האט.איהר דאס געאמפערט. ניט דף

y אין ערקאעהרט אםען גאנץ iהענדביא, ם 
 אונ־ ארויסגעגעבען האט איהר װעאכען

 אונ־ כאומרשט נאמען, םרעמדען א טער
 דאס ארבײטער. פון נאטען דעם טער
 פיעלע אין צוגעגעבען אױף איהר האט

 װעא״ טו ערקאעהרונגען. אײערע אנדערע
 ױניאן די אײף האט םאדערונגען נאף כע

 ״אונםאר״ אן רופט איהר װאס געשטעלט,
־ םראגע דיסטשארדזש די .4נינםטיגע׳  ־

 צו פאדערונג ר ע י י א דאך איז דאס
 צוריקגעבען אײך זאא זי אז ױניאן, דער

 זעקס מיט עוײןעכיפםט האט זי ־װאס דאס,
 נאכאנאנד״האט יאהר זעקם !צורילן יאהר
 נאכ־ געשעפטען אײערע געםיהרט איהר

 ױנ־ דער פון פאדערוגג דער אט קוכיענדיג
 האט װאס זאף, אזא מען קען װי טו ;יאן

 גאנצע פאר סראקטיק דער אין געארבײט
 א אאס ערקאעהרען פלוצאונג יאהר, זעקס
 םא־ אונםארנינפטיגע שפאגעא״נײע גאר

? דערוננ
 אונפארנונםט די 1 באסעס איהר אף/

 פאדערונג אײגציגער קײן אין ניט איז
 איחר אײך. אין נאר ױגיאן, דער פון

 אין ניטא נארישקײט. שטיק אײן זײנט
 בא־ ריןענען זאא װאס פינטעאע, קײן אײך

שכא. נאמען מיט׳ן ווערען טיטעאט
ארטי־ זאגענאנטען צװײטען א אין

 ניט, װײס וועאט די אז איהר, זאגט קעא
 די־ זײנען כײקערם װײסט אײדיעס די אז

 דער אין ארבײטער בעסט־באצאהאטע
 ער־ איהר נאדעל־אינדוסטריע. גאנצער

 אינדוס־ ניט״גודס דער אין אז קאעהרט,
 םאר* אנדערװער־טרײד דעם אין טריע,

 דאי 14—15 גאנצען אין מײדאעןי דיענען
 אינ- װײםט דער אין און װאך, א אאר

 װעאכע ״מײדאעף, פארדיענען דוסטריע
 דורכ־ םאנאטען, זעקס נאר ארבײטען
װאף יעדער פאר דאאאר 20 ,18 שניטאיף

אהר.י ניז
 אזא מאכענדיג אז מייינט, איהר און
 נארען. װעאם די איהר קענט חשבון,

 18—20 איהר, זאגט םארדיענען, ־םײדאעןי
 אדבײטענדיג יאהר, אין װאף יעדע דאאאר

6באוי  אונז, זאגט יאהר. דורכ׳ן מאנאט 1
 געםײנט איהר האט װאס באסעם, העררען

 מײד־ װיםיעא ? ״מײדאעך״ װארט מיט׳ן
 און 36 םארדיענען װאס עס, זײנען אעך
 מאנאטען, 6 די אין װאף די דאאאר 40

 אמאא גיט עס איז ? ארבײטען זײ װאם
 נאנצער דער אין צעהנדאע גאנצער א

 וועאכע נױיסכדאינדוםטריע, און דרעס
ט אדער ? טױזענד 35 באשעםטיגט ײנ ס

 אין םײראעך ע ל א אז זאנען, צו איחר
 דורכ־ םארדינמן װײסט־אינדוסטריע דער

 די דאאאר 18—20 יאהר דורכ׳ן שנימליד
װאף?

 אײ שרײבט איהר אז \ױיםט, איהר
 צו באאםם די םיט םײנם איהר און גענם,
 נא״ איהר םחות, די םארדרעהען קענעז
 זיף נארט איהר שטרוים־םויגאען. רישע
 קענט איהר אז םיינט, איהר װען אאײן,
װעאט. די נארען

 מאםר קאוגען זעהר דריטען א אין
 םעק־ װאס דאם, אן זיך איהר טשעפעט

 זיײ אין געזאגט האט װיאסאן רעטערי
 פאר־ די צו צוריה אאנג ניט רעדע א נער

 אין מעיארס און נאװערנארס זאםעאטע
 אז ערקאעהרט, איהר און װאשינגטאן,

 צו דעראאזען ניט קײנמאא װעט איהר
 שעפער, אייערע אין מעטאדען רוסישע

 1נעה־' ניט קײנמאא װעט איהר דאס און
 װאס פאדערונג, א אנבאטראכט אין מען

סאװיעטעךהערשאםט. מיט נאר שמעקט
 געהאט װאאט איהר װען באסעס, אי,
 װאס באגריףי, םינדעסטען דעם ^אטש

 װאאט סאװיעטעךהערשאםט, איז דאס
 װאס דאס, מיט געשעמט זיכער זיף איהר

 אײער אין אנגעשמירט האט אימי־צער
נאכיען.

נעה־ ניט נאטיראיף, זיןי, װעאען מיר
 צו אײך.דא דאם םיה א^זיםטע די מען

 װעניגסטענס, דאם, אבער ערהאעהרען.
 אז פארשטעהן, געמעגט דאד איהר האט
 בא* װאאט װיאסאן םעקרעטערי װען

 װײסט אײדים די םון םטרײס דעם טראכט
 בײ אײנצופיהרען פארזוף א פאר מאכער

 ער װאאט סא;ויעטעךהערשאפט, די אייך
 װאאט היאף? צו געקומען ניט אײף דען
 דעם יןאם, סאמע דעם געכאםט ניט דען ער

 און שאעזינגער, ב. ארטש־סאװיעטשעס,
 גע־ אײף װאאט װאס דעםארטירט, איהם
 דען װאאטען םארשאםט? הנאה גרויס װיס

 געװען איצט באראװ׳ס די זײדמאן׳ם, די
 דעם אנצוםיהרען םרײ און םראנין אזױ

 ווען סטרײקער, די םון האמפף גרויסען
 דער ן1געור װאאס פאדערונגען זײמר$ אין
? סאװיעטען־העחטאפט באױזי!צד ריח

 ״סא־ װארט א געהערט איהר אט
 פא־ די וױ נ*ד, איזזר פאאפמאט װיעט״,

 מיט אז נאף, מײנט איהר ן1א1םוגאיעם,
 ארויס ײײזען ײאס מעטאדען, אזעאכע

 איהר קענט איגנאראנץ, גאנצע אײער
 גע־ ווערט װעאכער סטרײס, דעם כרעכען
 מיט־אזא און םעסטקײט אזא מיט םיהרט

? ציעא םון קאארקײט
 רחמנא ארטיהעא, םערטען א אין

 אן װי כאומרשט, איהר שיאדערט אצלן,
 םדעגט מאנוםעקטשורער אינדעפענדענט

 אסס׳,/ אײער םון בעאמטען א בײ נאף זיף
 קע־ װעט אינדעפענדענט״ ״דער ער אויב

 װעא־ פריװיאעגיעס, דיזעאבע קריגען נען
 און געװינען. (!?) װעט אסם׳ן אײער כע

 פשק׳ענט, אסס׳ן דער םון בעאמטער דער
נײן. אז

 אנ־ אידיאטיש אזוי איז גאנצע דאס
 אונ־ םאר עס האאטען מיר אז געשריבען,

 אויף אפצושטעאען זיך װירדע אונזער טער
 אײף בײ האט אינדעפעגדענט קײן דעם.

 האט בעאפטער קײן און געםרעגט, גיט
 זאף אײן אבער נעענטםערט. ניט איזזם

 איז װעאכער דא, איז ארטיקעא דעם אין
 : װאס אט איז דאס און אמת, װירקאיף

די ף ״ א נ ט א ה ן א י נ ו י  
א ׳ א ם נ י י ט ס י ־ נ ק י ר ו  צ

ן ע ב ע נ ע , ג ם א ם ד א ו י ו  ז
ל האט א מ נ ײ . א ך ע נ ו א ו ו ע ג

גאאד. וױי ריכטיג איז דאס
 ניט נאך עס האט קײנמאא הײנסאא,

 עםעם האבען זאא ױניאן די 1* פאסירט,
 אחיסאא־ נאכדעם עס זאא געװאונעלאון

 ױניאן, די זי, האנד. םון אײכטזיניג זען
 האט זי װאס םארטײא, יערען םעסט האאט

 מיר־ און ארבײטער, דעם םאר געװאונען
 אז צואײגען, נאד זײט אוגזער םון װעאען

 צוריקגעבען ניט זי װעט קײנמאא קײנמאא,
• ערהעםפםט. אײנמאא האם זי װאס דאס,

 רעכט דאס ! באסעס עם, גערענקט
 װערן צו געסעקט ניט ארבײטער דעם םון
 אורזאכע גערעכטע א אהן באס דעם םון

 אאנגע, נאר ערקעמפפט ױניאן די האט
 און צוריק, יאהרען מיט קעמםםע שװערע

 גע־ דאס אט זי װעט קײנמאא קײנמאא,
 איהר אויםגעבען. ניט רעכט װאונענע

 ײערטער אײגענע אײערע םיט האט אאײן
 דער םון ענטשאאסענהײט די באשטעטעט

מפאה. אונםארמײדאיכע אײער און ױניאן
 אק זיף בארימען אײער אומיזסט

 םיטגאיד יעדער אז שזואץ, נעכסטען דעם
 נאכצו־ אז םארשטעהט, אסס׳ן אײער םון

 חנם איז פאדערונג איהר ױניאן די געבען
 םשוט םײנט דיםטשארדזש,. םון פונסט

 אק אײערע ביזנעס נאנצע די איבערגעבען
 או^יסט ױניאן־םיהרער. די םון הענד די

 ביזנעטאײט די אז זיד, באריהמעז אײער
 אײך, מ-ט ױינען אאנד גאנצען איבער׳ן

 אנדעחן איז מאנוםעקטשורער םיעאע אז
װאאט דאס ווען אייד. םיט זײנען םרײדם

נאגץ אײך dp װאאט נעווען, אםת אםיאו
 ענטשאאסענ־ דיי געגען געה*לםען וועניג
 איו י״אס אבעי ארבײםער, n םון הײמ
 מײנוגג עםענםאיכע גאנצע די אםת. ניט
 האט^רויסגערו״ איהר אײןי. געגען איז
 אאגעםײנע די באאםס אײערע םיט םען

 מעג־ אײן אן תםט אדרבה, םאראכטוע.
 װאס נאמען, עהראיכען אן םיט שען

 צײטוננ, אײן אן רופט האאטמיט״אײף!
 איז אאעס און אאע ! אײף םיט איז װאס

 איםי־ אז געשרײ, אײער און אײף. נען
 װאס איגען, א איז אייך, םיט אח צער

 אנדערע אאע װי. אויגען, די אוים שטעכט
 בא־ זיף האט איהר וועאכע םיט איגענם,

סטרײס. דעם שעדיגען צו אום נוצט,
 :אײןי פאר זכות אײן נאר האבען םיר

 זאגען %צ פארגינען ניט זיןי קעגט איהר
 דאם וױיא װארט, אמת׳ען אײן כאטש
 אײ םארדאמען, אאײן זיך געםײנט װאאט
 װאםע, אײנציגע אײער זײנען גענס

 ניט קענען און װעאען איגענס די אבער
 אונםארמײד־ אײער אײןי פין אפווענדען

פפאה. איבע

עו^ם צום װארנוגג א
 האנד דער צו געהומען אונז איז עס

 מיט ענגאיש, אויף צעצמןאע כעדרוקטער א
 אינ־ םאאגענדען םון ,בוכשםאבען, רויטע
: םאאגמדע}'םארם און האאט
dt
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 אק ארכײט דער בײ םאװימט
 אמעריקא. סטײטס, ױנײטעד
________a i n ט. נ צ__________

וױיםט דעם אמיסגעגעבען»םון
 האונסיא װאןרהערס דרעס און

צויטי. יארק נױ םון
 צע־ דער װאנען םון װײםען׳ניט מיר

 די םון יק1ם א איז דאס צו טעצ;שטאמט.
ױ די דיםקרעדעטירעז צו אום באכמס,  י

 דיז האבען עם צו סטרײס, דעם און ניאן
 אװאנטױריםט״ עטאיכע צוזאסענגענוםען

 פאר א פשוט מאכען װיאען װעאכע אאד,
 םון חשבון דעם אויף זיף םאר גראשען
 ארבײטער טויזענדער די װאס סטרײלן,
אסם׳ן. באסעס די געכען אן פיהרען

 זאא צעטעא דער אבער װעמען פון
 אז עואם, דעם םיר װארנען שטאמען, ניט
 ױניאן די שוױנדעא. פשוט׳ער א איז עס

 יעדער און סטרײקער יעדען צאהאט
 בענע־ װעכענטאיכע זײערע םטרײקערין

ט זיי קומט װאס םיטס,  די און רעכט, מי
 װעט און געװען ניט קײנמאא אח ױניאן

 א אין זײן לןײנמאא האםענטאיןי, ניט,
 מוזען זאא זי אז םאראעגענהײט, געאד

סענטיגע. 10 שנארען
 און גוט, גאנץ װײםען באסעס די
 ביז אז װיסען, עס זײ מעגען ניט, טאמער

 גענויטיגט ניט זיף יזניאן די האט איצט
 איהרע נאכצוקומען אום היאן*, קײן אין

 זי זאא קעספםער. בראװע די צו םאיכטען
 עםענט״ זי װעט אאגע, אזא אין זײן אםאצ

 ארביײ גאנצער דער צו װענדען זיך איך
 מיר וחגאכע, היאןי, נאך באװענונג טער

 די אהן געגעבען-וזערן ־װעט זיכער, זײנען
ט פארשפעטיגונג מינדעםטע  פױ דער מי

הארצען.. םואסטעז םון און האנד אער
 גע־י װערען װאם .םעגטיגע, 10 .די

 דעם נאר געהאם דאס־.האט אויב שנאפט,
 אין װארשײנאיף ערםאא^נעהן םינד^טען

 זיײ װעאכע אײנצעאג^ םון העשענעס די
 דער אויח פאראזיטען קאײנינקע נאר נעז

 עטװאס ניט אויב באווענונג, ארבײטער
ערנערעס.

 עם איז אבער העכסט־װארשײגאיף
 װאם באסעם, די םון שםיצעא נארישער א

 צו צ־עא זײן אאס זײט, אײן םון ,״אמ
 גאויבען, מענשען נאאיווע מאנכע מאכען

 גוײסט אײדים די געגען סטרײק דער או
 פאר מאסקע א נאר איז םאגוםעקטשורער

 סאוױעטעךרעגײ א •םון אײנםיהרונג די
 און שטאאטען. םעראײני־נטע די אין רונג

 גאױבע:. אנדערע מאכען צו צװײטענם,
 איהרע מיט שוין האאט ױניאן די אז

 האט זי אז שאעכט, אזוי נעאד־מיטאען
 10 בעםאען צו װי ברירה, אנדער קײן נים

םארבייגעהר. יערען םון סענטיגע
 אז װערן, צוגעאײגט נאר דא זאא

 די םי; שםיצזגא קײן ניט איז דאס אויב
 כאראקטעריפפיש זעהר עם איז באסעם,

 װע־ צו ״סאוױעטשיקעס״ אונזערע פאר
 אין סאוױעט םון ארבײט דער העאפען אען
 אויס־ דורך שמאאטען םעראײניגטע די

 חאא* איז עש סענטיגע. 10 נעבעטעאטע
 םיזעז עס השגה גרויסע א פאר װאס

 דעי• װעגען סאוױעטשיקעס די אח זזאבען
ט ײ ג סאװיעט..״׳ םון אי

אױף רעכט
דזשיאװ#נעםי מרמורא םון

 דעם אין שטרײכדפונקט הויפם דער
 געהט װאס טויט, און אעבען אױף סאםי\י

 מיײ װײסט אײדיעס די צװישען אן איצט
 םא״ װײסט און דרעם די און ױניאז <ןערם

 דאס איז אסאסיאײשאז, נוםעקטשוחנרס
 דערויח באשטעהען בתים בעאי די װאס

 ארבײטער זײערע ענטזאגען קענען צו
 ענטשאאסענ- די און נאר, װיאען זײ װען

 עננד אזעאכע אז ארבייטער, די ם\ן יזײט
 דער אהן פארקומען ניט זאאען ןאגװגען

 רעוויזיאנס־באארד, א םון ,גוטהײסוננ
 בײ- פון צדדים. בײדע םון אויםגעקאיבען

 דער אז צוגעגעבען, װערט זײטען רע
 אויף הויפטזעכאיך באשטעהט סאמפןז
אגע; דיעזער  סכסוכים אנדערע אלע םי

 און ארבײטס־װאך שטונריגע 44 די װי
 גע- װאלטען וױידזשעס, אין רעיז נלײכער

 װײ־ א אהן ווערען אויסגעןאיכען קענט
^. טערדיגע! ט א , ק

:םראגע די דארום זיף שטעאט עס
 א אנצוםיהרען בארעכטיגט ױניאן די איז

 ליײ אזויםיעל םאראורזאכט װאט קאמפף,
םינאנציע־ נרויסע און ארבייטער די דען
 די םון זײטען בײדע אויח םארלוסטען לע

 א געוױנען צו כדי באויז טרענטשעס,
 קײן גאר אוינענשײנלקי האט װאט פונקט ״

 עקא־ די צו בנוגע ניט וױכטיגקייט שום
 ארבײ־ צװישען םארהעלטניסע נאםישע

 אונ־ אן םאר װאס ? בתים בעלי און מעי
 ױניאז דער םאר זײן עס קען טערשיעד

 גע־ א ענטזאגען זאלען באסעס ת ווען
 זײ־ זײ װיבאלד ארבײטער, צאהל ירשע

 צוצױ פלאץ זײער אויױ געצװאונגען גען
 זײ סײדעז לײט, ױניאן אנדערע נעהםען
 פראדיײ די פאיקלענערען װעלען דגעלען

 םארקלענערעז אויך דעדמיט און ציאן
F י. ? פראפייצןען זײערע

 ארגױ דיעזען אויוי זםערען1ענ צו כדי
 םארענטפערען און םחמען כמנן) םוז טענט

 הויפט־ דער איז וואס םראגע. אנדער אן
 ארבײטער• אן םון םונקציאן זײ און צװעק

 ניט האט וועאכע אזעאכע, זאגאר ייניאן,
 בא- און בליק סאציאלען ײײטען סײז

 סוף מוזען ארבײטער די אז ניט, הויפט
 אי־ קאנטיאלע די איבערנעהמען סוף כל

? פראצעסען אינדוסטריעלע אלע בער
סאנסערװא־ װעלכען אירגענד םרעגט

 װעט ער און ארבייטער־םיהרער טיװעז
 ערשטער דער אז ענטםערען, גלײף אײף

 ארכײטער־ אן &ון ציעל הויפט דער און
 אר־ דעם באשיצען צו איז ארגאניזאציע

 איז אכית דער דזשאב. זײן אין כײטער
 ליעדער דער קאנסערװאטױוער װאס »ז

 דע״ באשטעהן ער װעט מעהר אלץ איז,
 װיײ און שטונדען םון םראגע די אז ױ,ימ

 סאנײ םון םראגע די זאגאר און דזשעס,
 רער נאך ערשט קומען באדינגונגען טאיע

 יעדען פאר דזשאב דעם םון פארזיכערונג
 ניטא ס׳איז ױניאן. דער םון מעטבעי

 אוז דעם, אין רעװאלוציאנערעס קײן
 באלשע־ םון געשריי דעם אױפצוהויבען

 עלע־ דיעזען מיט םארבינדוגג אין װיזם
 טרײד־ױניאגיזם םון פרינציפ מענטארען

 געטאן׳ האבען מאנוסעקטשורערס די װי
 ביײ גלענצענדער א נאך אריינםא איז

היפא־ באריהמטער זײער םון עיפי̂’
 ערקלעה עס לאמיר אבער . אטסטוו?יי
דײטליכער. רען

 און כל קודם איז ױניאן ארבײטער אן
 דער םאר אינסטרומענט אן הויפטזעכליף

 לעבען עהאנאמישען דעם םון באשיצונג
 זיי ארבײטער. די פון ײאוילזיין דאס און

ט טאן צו גארנישט האט  ארבײטער די מי
 צום באלאנגט דאס װאס סיטיזענס, אלס

 רעגולירען ניט זי קען אייר J שטאאט
 פאלי־ און רעליגיעזע סאציאלע, זײערע
 איז םונקציאן איהר טעטיגקײטען. טישע

 עקאנאםישען דעם צו בלוח באשרענקט
 ספעציפישע יענע הייסט, דאם םעלד,

 אין טעטיגהײט, מענשליכער םון סםעיע
 מיטלען די געשאםען װערען עס װעלכער

לעבען. םון
 עקא־ םון פראבלעם ערשטע דאם נון,

 בא־ עס װי װײט אזוי לעבען, נאםישען
 קײן האט װעאכער ארבײטער, דעם ריהרט
 ־אויסער פארקויםען צו ניט זאך אנדער

 באשטענ־ די איז ארבײטס־קראםט, זײן
 באשעםטיגונג, זײן םון אנהאלטונג דיגע

 אײנציגע ארבײטער׳ס דעם איז װעאכע
 און נויט און עאענד געגען םארזיכערונג

 לעבען. זײן םיז באשיצוננ אײנציגע יי
ט ז$א מאטױו זײן ײ$ס  אנ־ זיף זײן ני

 איז ד*ט אבער ױניאז, דער אן שריסענדיג
 זאך, זיכערע א אנגענומענע, אן איהם בײ
 געהן, םארלארען ניט וועט דזשאב זײן אז

 וחד פארשטארקט נאך װעם אדרבא, ג$י
זײנע םיט זיף םארבינדען זײן דיסי חח

 זיף װעט קײנער ארבײטער. ברידער
 ארבײטער־ אן אן אנשליסען ניט קײנמאל

 פאױ־ צו טשאנס באויזען דעם אויף ױגיאן
 און ארבײטס־באדיגנונגען זײנע בעסערען

 פארלירען צו ריזיהע אין בלײבען דערבײ
 נאף זיף האט קײנער וױיל דזשאב, זײן

 ארבײטס-באדינ־ װעגען פארטראכט ניט.
 שטעהט אלײן דזשאב דער װען גונגען,

װערען. צו םארלארעז קאן אין
 אין געװען װאלטען לײט ױניאן אויב

 צו ארויסגעטריבען רידקע גרעסערער א
 גיט אײדער דזשאבס, זײערע םון װערען
 פײער־ גאנצען מײן מיט דאן, אײט, ױניאן
 דעם אין האב איך װאם גלויבען דיגען

 עס צי איך, צװײםעל ארבײטער־קלאס,
 אירגענד געװען איבערהױפט גאר װאלטען
 א ס׳איז ױניאנס. ארבײטער װעלכע

 םאר זאגאר זאך זעלבסטפארשטענדליכע
 אז ױציאנמם, םין שונא ביטערםטעז דעם
 לעבען, לאננ ניט קעז ארגאניזאציע הײן

ד איהר םון ניט איז זי אויב חנ  אריס ג
 ב&- די אפצוהיטען פאר^ינטערעסירט

 אין און מעכיבערם, איהרע םון שעפטיגונג
 ם׳מאכט ױניאנס, אלע זײנען םונקט רעם
ט  און םרינציפען זײערע װאס אוים ס

אײנשטימיג. םאלשטענדיג זײנען, ציעלען
 אונטער־ הויםט דער אז )איז, אמת דער

 ױניאגס קאנסערװאטיװע וישען1צ שיער
םרא״ דיעזער אין ױניאנס ראדיקאלע און
 בא־ םון אונטערשיעד אן גיכער איז גע

 די — םרעציפ םון אײדער דינגונגען,
 ן v ט ל א ה װילען רןאנסערװאטיװע

 אםמאך געגענזײטיגען א אונטער דזשאבס
 װילען ראריקאלען די און באסעם, די מיט

שאבס ן ע צ י ב^אז  דצד אוצטצד דו
 ארביײ די םון הבית׳ישיןײט בעא ציגער
י םון קײנער טער.  עהזיסטײ ניט הען ד
 אויף זאאען דזשאבם דיעזע סײדען רען,

 נעזײ זײן אוםן יולארעז נרינדאיסען א
 שטעלונג אנדער אז םאדערען כערט.
 םאדלאנגען צו זוי גוט אזוי געווען װאלט

 ױניאן ארבײטער װעלכער אירגענד םון
 צו ליעבע אויס זעלבסטמארד באגעהן צו
 װאונדערליכער זײער און בתים בעלי די

 אונ־ און גערעכטיגקײט םון אויםםאסונג
פארטײאישקײט.

 ד,* האבעז אר^ייטער־קעמפפע זינט
 םון צוריקקעהרען דאס איז אנגעפאעען,

 געװען ארבײט דער צו סטרייקערס אלע
 פריעדענס־ אלע םון ^נאי ערשטער דער

ד אין ס׳איז, — *פטאכען תנ  גענוניען, ג
 איבער םונקט, אײנציגער דער געװען

ט רןײנמאא האט מען װעלכען  .דעבא־ ני
 װי װײט אזוי איז, װעלכער און טירט,

ט קײנמאא װײם, איך  גע־ םארגעלעגט ני
 זיעגרײ־ א ארביטרײשאן. פאר װארעז

 איבער־ ניט סײנמאא האט םטרײק כער
P געלאזט P דרוי־ אויף סטרײקער אײן 

מעהר, נאף ;שאפ דעם אויסערהאלב םען,
 אלעם אנגעװענדעט אימער האט ױגיאן די

 נאכ־ זאל קײנער אזיזעהן, צו מעגליכע
 אירגענד אויױ װערען ענטזאגט גיט דעם

 װאלטען ניט װען װארים גרונד, װעלכען
 עלע־ האמםױ־פעהיגסטע די און בעסטע די

באצאה־ געדארםט ױניאן דער םון מענטען
 װעניגער די םון זיעג דעם םאר אען

קאמפף־םעהיגע.
 סוים אז םראגע, די אנבאלאננט װאס

 באשעםטיגט, אײט ױניאן נאר װערען
 זיף דארוי םאדגעצויגען, װעחגץ זײ אדער
 דעם װעגען ה^מעהען ניט ױניאן די שוין
 םארװאס און ענטזאגט װערט עם ווער

 די־ אין ד־ געװארען ענטזאגט איז ער
 הע־ טעאריע דער םון אונגערעכטיגקײט

 שרײענדינ, אזוי ארגוםענט דיעזען טער
 אײדער צארן, אררים גיכער רוםט זי אז

 ױנ־ ארבײטער באנעםייד א דיסתוםיאן.
 װעלכע ביזנעס־פירמע, קײן ניט איז יאן

 קיין ניט אויך װאארע, מיט האנדעלט
 אר־ צו שטעלט װאס בױרא עמפלאימענט

 םאר און האנדיציאנען געװיסע אויף בײט
 פרײע א איז עס נאר — םרײז געװיםען א

 מענש־ םון םאראײניגונג םרײװיליגע און
 גע־ געװיסע װעלכ;דהאבען װעזעגם, ליכע

 ציעלען און אינטערעסען מײנשאםטאיכע
 גע־ אבםאלוטען געבען זיך מוזען זײ און

 ארביײ באנעםײד א שוץ. גענזײטיגען
 אג־ םאראן אײדער זײנעז יוניאן(עס טער

 די מיט קאנטראהטען סײנט אױף־) דערע
 ױנ־ דער םון אין^נאםען ניט בתים בעלי
 אונפער־ מאשיךארטיגער, אי אלס ^א),*

 בא־ דער אלט נאר אמאניזם, זענליכער
 געיעצליכער דער און אגענט שטימטער

ע םון זאגען, צו אזוי םארטרעטער, ל  א
 און מאאאלע װעמעס מעמבערם, איהרע

 םאר^ איז זי אינטערעםען מאטעריעלע
— אפצורױטען, אןו שיצען צו פאיכטעט

םון איעעם 1יערע םון אינטערעםען רי *

.%יי•

 אונגע* #אינדױױדועא איז באזונדעי זײ
 קאר־ א וױ אוםן זעלבען דעם אויף םעהר

 די פראטעקטען צו מחויב איז פארײשאן
 סטאידהאא־ איהרע אלע םון אינטערעסען

 אן שליסען זאל װאס ױניאן א דערס.
 איר־ אויף בתים בעלי די מיט אגרימענט

 זיך װאלט באזיס, אנדערען װעלכען געגד
ט; װאך סײן געהאלטען גיט ײ  דאס צ

אן געװען װאלט גי נאמען, אין בלזיז א\ו
 װאלטען סטרײ? ערשטען דעם גאך און

 גע״ ניט מעהר אלײן באםעס די זאגאר
 דאף װאלט ?י װײל איהר, מיט האנדעלט

בא• פעסטען סאלידען קײן געהאט ניט
איה־ דורכצוםיהרען מיטלען הײנע און זים
^ באשליסע. רע

 םא- איז קאםפו* דעם אין דא אבער
 עטהישער, רײן א עלעמענט, אן נאף ראן
 אד םאלשטענדיג, • באנרײןי איר הגם

ט וועלען ארגומעגטען עטהישע  ענדערועו ני
 בא־ די םון רזאלטונג דער אין האר קײן

סעס.
 בלויז ?ענען װעזענס מענשליכע

 באזים א אױף צוזאמען םריעדליף בען
 הײסט דאס אפמאןי, געגענזײטיגען םון

 דורכדעסו(אס און^עהמען, געבען רורף
 אנ״ די םון אײנע ?ריגעך און גיבען זײ

 צדדים בײדע םון איז װאס דאס דערע
גלײכװער־ םאלשטענדיג אלס אנגענומען

ננ ג. נ  גערעכטע און אנשטענדיגע היי
 אנדערש זײגען באציהוגגען מענשליכע

 ענט־ איז צד אײן סײדען מעגליף, ניט
 גאנ־ אין אדער אונטעריאכען, צו שגאסען

 צד. צוױיטעז דעם ארויסצוטרײבען צען
 דער םון אבזיכט די ניט הײנט איז <אס

 וועלבע יוניאז, כדיקזנדס טוױיס
ט דערװײל גאך םרעטענדירט חד צו ני  ו

די לען ען. ב ^י ם רוי  מאנוםעסטשורערס א
 דער איז דאס צי ביזנצס. פון אסס׳ן

 װנ־ דער צו אםאסיאײשאן דער םזן ציעל
 וואם זאף זיף/,י« םארשטעהט איז, יאן
 לימןע־ זײ וױ אזױ אבער ניט, וױים איף
 אזעלכע אפ עםענטליכקײט דער אין. נען

 זײער נעהמען איף װעל אבזיכטען, בײזע
 וױ אזוי אז דארום, םאלגט עס װארט.

 אונטערדרײ צו אויסען ניט איז צד ?ײן
 זאך אײנציגע די איז אנדערען, דעם הען

 גע־ א ײ1 צװישען פארהומען קען װאס
אגרימענט. מײגשאפטליכער

 פארשטעהט מוז, אגרימענט דיעזער
 ער אז זין, דעם אין געגענזײטיג זײן זיןי,
 װעלכען אירגענד אװעקשטעלען ניט טאר

 טאר ער לאגע. נידעריגערער א איז צד
 אזא אויף װעט ער ;אײנזײטיג זײן ניט

ט אוםן  ;צײט מאנאט הײן האלטען ני
 םיה־ זיך צד, באשעדיגטער דער װארים
 באשװינדעלט, און אפגענארט ילענדיג

 גע־ ערשטער דער בײ ברעכען איהם װעט
 פרינצים רער איז װאם טן, לע^ענהײט.

 װעט װאס געגענזײטיגהײט און ױשר םון
 םולע די צדדים בײדע םאר םארזיכערען
 ס׳איז ? רעכטע זײערע &ון אויסאיבונג

 כיאנוםעח* די זאלען :װאם אט אײנפאך
 אז צוגעבען, און אײנזעהן טשורערם

 ארבײטער די ענטזאגען צו רעכט זײער
 םון רעכט דאס זיף אין כולל אויף איז
 זײערע םארלאזען צו ארבײטער די

 ארבײ־ די ענטזאגען זײ אויב דזשאבם.
 ער־ דאס געהםען אוך רעכט דיעזעס טער
 קאני דער דאןיא^ז זיך, םאר רעכט ^טע

ר *דער םון שװינדעצ־ א טרא?ט ת  אנ
 בייזרע יבען1>ערא ״זאלען זײ אויב זײט,

 גע״ האנטראהט דער װאלט דאן רעכטע,
 גע־ ניט װאאמ מען װײל םארס, א װען

בײדע איז אםמאך םעסטען היין צו ?ומען
 צושטאגד א אין געבליבען װאלסען זײטען

הריעג. םא?טישען פון a . __

 ועצוואוננענע צו פאראורסי״לט
 נאכ־י :עתער נאןי שקלאממדיי. םישע

 סאגאטען געשטאנען װאאט ער וױ ,דעם
 פאסם^•* ער װאלט סטרײש, אין לאנג

 #ױניאן דער םון געװארען ארויסגעשטעלט
ט  געפריגען ניט װאלט ער װאס דעם מי

 ױניאךאר־ אײגענע, זײנע םון םרוכט די
 1צ אויפגעהערט װאאט ױניאן די בײט.

 בא״ םון אינסטרומענט אן איהם םאר־ זײן
 ער װאאם צײט סורצער א אין שיצונג.

 די װאם דאס איז םסעב. א געײארען
 זאגען, זײ װען מײנען, םאנוםעקטשורערס

ײ אז ט מאכען ז  גענען אויםנאהמען קײן ני
? ױניאךארבײטער

 חנכט דאס איז זײט אנדער דער םון
 רעלאטיװ, באױז ארבײט די פארלאזען צו

 איבײ• די באריהרט עס װי וױיט אזוי
 ארבײטער קײן אײנצעלנע. אלס טער

w ניט װארפט m דערפאד דזשאב קײן 
 גע״ זאל באס זײן אז ניט װיא ער װײל

דער• אדער אסאסיאײשאן, דער צו וזערען
I זײן אוי(« אין.כעס װערט ער װײל צ£אר 

 עפ־־׳ װײא אדער מאניערען, הבית׳ בעל
 אוים, חוקט ער וױ ניט איהם געםעלט

 װי םארטראגען נים קען ער װײל אדער
 װײא דערםאר אדער ענגאיש, רעדט ער
 איהם מיט אײנםארשסאנען ניט א״ז ער
 אנ״/ רעליגיעזע און םאליטישע זײנע אין

 עלעמענט״׳ פעמעגליכער דער זיבטען.
 עס אויב — זעלטמז, זעהר שפיעצט
 Dpi איז ראלע א — איבערהויםט, טרעםט

 םארלא״ צו ארבײטער דעם םון באשלום
 וױיל דער^אר פשוט גאר דזשאב, זײן זען

 דעס אין פונהציאנירט ארבײטער דער
 אלס ^לויז םיסטעם סאציאלען איצטיגען

 אײנ־ װעמעס םראדוהציאן, םון הראםט א
 דער 1אי טעטיגקײט םון סםערע ציגע

 דיע״ אויסערהאלב פראדוקציאנם־פלאץ.
 איז ער גארנישט. ער איז םםערע זער

 אלעס פאםענציעל און םיעל םאיזטיש
 -אי באײבט ער װי װײט אזױ אריױ בלויז

 אזױ זיף ער האלט חגרםאר “נעוחןגיג
 אויפ׳ן זאגאר אפט דזשאב, זײז בײ

זעלבםכדאכטוננ. םאמע זײן םון חשבון
ארבײטער, סײן או איו, שלוס ר1ח

 ער ראדיתאא וױ און קאםפםסצוסטיג װי
 pn פאראאזען ניט װעט זיץ,, ניט זאא

 די וועהרענד מוטוױאיג, אזוי דזשאם.סתם
 ארביײ ענטזאגען בתים בעלי מעהרסטע

 װעחנן יי1 סײדעז אוםן, אזא אויף טער
 מאכט. העכערער א דורף צוריסגעהאלטען

 אר־ אינדיװידועלען דעם םון רעכט דאס
 אװעסגעהן םרײװיאיג ?ענען צו בײטער

 אסא״ און לעגאלער א נאר איז פלאץ םון
 רעכט דאם װעהרענד קװאטש, דעמישער

 איז ענטזאגען צו איהם באס דעם םון
 איג־ װאס אגרימענט יעדער אבסאלוט.

 נעהמט און פאקטען דיעזע אלזא נארירט
מיסברויכען דעם געגען שריטע קײן ניט

 די פאר אלזא אײזוננ איינציגע די
 ענטזאגען צו זיף איז רס7מאנוםע?טשוו

 אלע איבערגעבען און רעכט דיעזען םון
 װילען זײ װעלכע ארבײטער, םון ?ײסעס

 רעװײ א צו ארבייט, דער פון ענטזאגען
 אנדער װעלכער אירגענד זיאנס־באארד.

 ױיער אונגערעכט. געװען װאלט װעג
 זײ װי ארבײטער, ענטזאגען צו רעכט

ט האט איצט, עס םאדעחןן  מא־ קײן ני
 אבסאאוט. איז עס װײא באדען, ראלישען

ד ארויםװארםען הענען זײ מענ  װעל־ אי
 ײעלכער אירנענד םאר ארבײטער כען

 אור־ שום א אהן גאר אדער אורזאכע,
 אגרײ דעם דורך צונעהמענדיג זאכע.
 םעגאיכהייט יעדע עס, װילען זײ װי מענמ,

 שריטע נעהמען קענען צו ױניאן דער םון
 ארבײטער, םרן ענטזאגונגען דיעזע געגען

ײ װאלטען  V? באנוצט בתים, בעאי די ז
 גרענעץ. א אהן גאר רעכם דיעזען מיט

 אסאסײ שטארקע אײגענע אן האבענדיג
ארביײ ענטזאגטער ד<ר pװאא אײשאן,

אפגעשטעמפעאט, םאהםיש געװען טער ׳־'־ - »׳- .

 אײנ־ דעם םון זײט דער אויף מאכט םון
 איז מאכט, דיעזע באזיצט װאם צד ציגען
 אונ־ און אונסאציאל אלײן דערמיט שוין

מאראליש.
 מאנוםעקטשורערם די װעט אבער

 דורך באװעגען לאזען זיך אסאסיאײשאן
 דערצו װארים .נײן, ? גרינדע מאראיע

 םון ענטשײדוננ די געװען נויטיג װאלט
 צד דריטער דיעזער און צד, דריטען א

 םאר• ארויסגערופען, האט ױניאן די װאס
 אומפײר אונפארטײאישען אן שלאגענדמ

 מיט ^יז סכסוכים, צוקינםטיגע אלע אין
םון געװארען צוריהגעװיזען םאראכטונג

 דער זײן װעט װאס אםאסיאײשאן. דער
דערםון? שלום

 און םשרח־מאכער דעם באזויטיגט
 מאכט צו רעדוצירט !וערעז ווערטען: אלע
 א װידער באוױיזט ו\אס או^סדױער, און

 אונטער־ װעט שטארקער ר$ז אז מ<ול,
ן או ^ מ א  ניט שװאכען, דעם י^ןטירען י

 די פח־נציפען. הײנע אוק< ‘הוקענד!יג |
 װי איצט, איז ענטשײדונג עגדגילטיגע י

 די האט װאם זײט דער אויף אימער,
 װידער־ םון . עלעמענטען שטארהסטע

 רעכט םון םראגע די ^.bokp און שטאנר
 דער־ טאן צו גארנישט האט אונרעכט און

 דעם באריהרט עט וױ װײט אזוי מיט,
 בעאיי די דאס לערנען אזוי אט ?אפיטאל.

 ?לאםען דעם אפ לײהענען װעלכע בתים,
 װעג אויפ׳ן געהן צו ארבײטער די קאפםױ,

 טרײב^ן און הלאסען־באװאוסטזײן םוג׳ם
 דוכד באינדער אײגענער זײער דײר #זײ

 דעם צו װײטער און וױיטער אלץ הײט,
 אומ׳ברחמנות־ דעם םון םעלד ברײטערען

קריענ. סאציאלען דיגען

 ש»פ דעם פרעזענטירט
י׳ ׳ טשערטאן ־

 פון שאם־טשערמאן בראונשטײן, דזש.
 טע17 װעםט 110 סא., װײסט קלאקיס
 די םון געװארען םרעזענטירט איז סטוויט,

̂טער ̂בי  פרעזענט װערטפולען א מיט א
 מניאך גוטע זײן פאר אנערסקגונג אלס

 שאפ״ דעם אין ארבײםער די פאר ארבײט
אן די םאר און בכאא. יןי

“•רעס־קאטװ די
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פרױעךשטיםרעכם און רעוואלוצי־אן
עם פון לי שו ם דז אר פאיגםין סטו

True translation died with th e. 
Postmaster at New York City on 
Mar. 21» 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct. 6th, I f  17, 
known as the “Trading with the 
Enemy Act.”

M
׳

 איז סימאן סײנט םדן טעג די זינט
 די געווען באװעגונג סאציאליםטישע די

 םון רעכטע די פאר קעמםםערין חױפט
 גרויסער דער בעבעל, אויגוסט םרוי־ען.

 האט םיהרער, סאציאליסטישער דייםשער
 םרא־ האט ער װען געהאט, רעכט געוױס

 און סאציאליזם, דעם דורף אז םמצייהט,
 עכיאנ־ די װעט סאציאליזם, דורכ׳ן בלױז

 װע־ דערגרײכט פרױען די פון ציפאציע
 געשעוזענײ אױסערגעװעהנליכע די רען.
 םון :יאנאטען עטליכע יזעצטע די פון שען

 כיעריזװירדי־ א אויף האבען רעװאלוציאן
 יע־ פון װארהײט די באװיזען אופן גען
ד װעלכער טיט פראזע, נרויסער נער  מ
 דער ״װעגען בוך זײן געענדיגט האט בעא

 גענענװארט פארגאנגענהייט, איהר םרױ,
 אונזערע, איז װעאט ״די :צוקונפט״ און
 די — ״טטערונג, קײן אויױ קויןענדינ גיט

 ארבײטער דעם פאר אונזערע איז וועלט
*םרױ דער םאר און  יןומט עהרע אלע !

 ארבײטער־באװע־ רעװאלוציאנערער דער
 באװעגונג די װאם זיענע די פאר גונג
 אײראםא אין פרויעךשטיכירעכם םאר
 זא־ געהאט. צײט אעצטער דער אין האט
אן דער סופראדזשי״, ״זשוס גאר מ  פון א

 םרויעךסאםחגדזשיס- קאנסערװאטױוע די
 געצװאונגען איז אענדער, אלע אין טען

 אז מינז}, זױערער א כױט אטת צוצוגעבען,
 א געײען ״זיינען םאא יעדען אין זיענע די

ען ״זזזנלר ש ססי אלי ױ אז ס ם ע ײ אדן ד  אדבי
 אונרוהיגקײט װעכיעס טער־עלעמענט,

 רעגיערונגען קאנסערװאטױוע די טרײבט
 אײז יטאיסען װעלכע און רעפארכיען, צו

 פאר פאדערונג די פראגראכיען זײערע אין
פרויעךשטיכירעכט."

 װאם דארט, און דא װארט א באױז
 גיט צענזור, דער רודך דורך זיך גגב׳עט

 אימנר־ דער םון באגריעף שטיקעל א אוגז
 אײראפא איז פאר קוכיט װאס קעהרענײט

 מא־ ענסאיכע לעצטע די פון םארלויף אין
 כיא־ די זייגען לענדער אלע אין נאטען.

 ארױסםא- זייער כייט ארױסגעקוכיען סען
 האט איבעראל און װעלט, דער פאר דערונג
 אין איינגעשלאסען ארױספאדערוננ דיעזע

 עמאגציםאציע דער םאר פאראאנג א זיןי
 דײטשלאנד, רוסלאגד, פרױ. דער םון

 פראנקרייף/ איטאליען,. עסטרײף/ פױלען,
 שװעדען, ״טװײץ, די האאאנד, בעאניען,

 האבען אײראפא פון אענדער אאע כמעט
 דורכגעמאכט װירקאיכקײט דער אין

 םון אאגע דער אין ענדערונגען אזעאכע
 צײטען נארכיאאע אין װאס םרוי, דער

 יאהר־ א נעהכיען געדארםט אםשר װאאט
 עחט־ דער דורכצוםיהרען. זײ הונדערט

 רעװאאוציע דער םון אויפטו גרויסער טער
 םרויען די םון באפרײאונג די נעװען איז
 אנדערע םון פרױען די רוסאאנד. םיז

 די אין קייטען זײע׳י״ע צוברעכען אענדער
 .זיײ װעאכע צױטטעגדע, רעװאאוציאנערע

װאפענ״טטיאיטטאנד. נאכ׳ן געקוכיען נען

ך צײנמ אײד• םאר  ־יזומ• »ץ װיחײג זי
 םאר־ אויפאפפערונס״ וײער םאר באר

 סאציא־ איז דעםאקראטיע אז ניט, געסט
 און פרײדױים געגעבען אײך האבעז איזם

,‘גאײכהײם.״

 טאג .יעדען זיך םיר טרעפען — עאעגד,
 װאם םראגע: אנגסטאיכער דער מיט

 #איצט און ? קומען נאד דאהי װאס וועט,
ט מיר םוזען פאוצאונג,  צוגרײ־ באויז ני

 אריבער־ םרויען םון מאסע גרויסע די טען
ם צוטראגען  גע־ שרעקאימג די געדואד כי
 מוזען מיר נאר צוקוגםט, און גענװארט

 כחות נײע גאנץ זײ איז אויםװעהען אויך
 אויף זאאען זײ אז אזוי םעהיג?ייסען, און

 מאכט די באנוצען אוםן םארנינםטיגען א
 צו אריינגעםאאען םאוצאוננ אזוי איז װאס

הענד.״ די אין זײ
 ארבײטער־פרויען דײטיטע די םון

 םון חאאוםס די דורף מעסעדזיט א קומט
 אר־ דער פון צײטונג די ״גאײכהײט״, דער

 *קאארא פון רעדאקטירט כײטס־םרו/
:צעטקין
הא־ נדעייטע יאהרה פון קײטען ״די

 נעכ־ ביז נאכט. איבער נעפאאצט ןבען
 םאר־ א פ,*ן מאכט־האאטער די האבען טען

 םאר־ בא*גד און העזה׳דיג צײט נאנגעגער
 םון געבורט דער םאר װעג דעם שטעאט

 איבער־ די איגען הײנט צייט. נײער א
 צובראכען, אויסגעװארצעאט, װעאטיגט,

 אװעקגע־ װעאען זײ און אונמאכט, אין
 אויף װערען ארויסגעװארםען און העהרט

 ביז געש״כטע. דער םון מיםט־הויםעז דעם
 געווען םרױעז דײטשע די זײנעז נעכטעז

 גע־ האט װעאכע ראסע, אונטערדריקטע אז
 ׳שוױריגרןײטען און צרות מיט קוים קענט

 זאגאר קאנצעסיעס קאײנע ארויסרײסען
 די-גמאהראטיע. ערװאכענדער דער םון

־ ט ג י י ן ה ע נ י ע • ױ ע כ ײ  ד
ן ע י ז ר י ם ע ד ט ס י י ר ן א ם י

ע ט רעכטע נ מענער. די מי
 םארדאנסען צו מיר האבען ״װעמען

 דעם גאײכהײט? און םרײהײט דיעזע
 װאס רעװאאוציאן, םון שטורם גרויסען

 נאװעט־ טען9 דעם אויסגעבראכען האט
ט בער  איבער מאכט געװאאטיגער סי

 גע־ צײט אאנגע א האט ער דײטשיאנד..
 זיף האבען װאאקענס קופען, צו דראהט

 דײ־ די אין הימעא. איבער׳ן פארצויגען
 םינסטע־ אאץ געװארען איז אענדער טשע
 האבען עס שטיקענדער. אאץ און רער
 די אבער װארנונגען, קײן געפעהאט ניט

 אױױ נאר באינד. געװען זיינען מעכטיגע
 געקענט רעװאאוציאן רי האט אוםן אזא

 און פונקט זיעגרײכען איהר דערגרײכען
 םון הענד די אין מאכט די איבערגעבען

 דאט געגמבען זײ האט ארבײט װעמעס די,
 אר־ און סאאדאםעץ די — תןכם ערשמע
 אױם־ מעכטיגען דעם אין אבער בײםער.
 די םארגעסען ניט קײנער האט שטאנד
 םרויען, דײטשע• !םרוי די פארטײ, דריטע
!דערצו גרונד א האט איהר !זיןי םרעהט

 םרײסטע די איהר זײט צוהונםט דער אין
 םרױען, דײטשע אבער, םרײע. די פון

 גע־ האבען מענער מיאיאנען געדענקט!
 ברודער־ מורא׳דיגעז דעם אין םאאען מוזט

םרײ געווען איז װעג דער אײדער ?אמםוי,־

ם םרעכ טי ש עד  םון פר«גע די פרוי
אג ד איין ט האל»נ

 פארטײען אאע זײנען האאאנד אין
 םרוימך צו געווארען באסעהרט םאוצאונג

 גע־ סען האט אאננ צײט א שטיםרעכט.
 םארגע־ ניט וועט םראגע די אז דענקט,
 םאר פאראאמענט םאר׳ן װערען בראכט

 דאן אז און יאהר, א נאך װעניגסטענס
 געװעדזנאיך, װי באגעגענען, m װעט ערשט

 קאנסערוואטיװע די םון • אפאזיציע די
 א געװארען זי איז איצט פארטײעז.

 װאהרשײנאיר װעט און טאנ פון םראגע
 דער אויןי װערען ארויםגעבראכט גאײף

 ענטשײדוננ, אן םאר טאגעס־ארדנונג
 גע- האבען קאנסערװאטיװע די װעהרענד

 אונטער־ זי װעאען זיי אז וױסען, אאזט
שטיצעז.
 אוײ דיעזער םון אורזאכע די איז װאס

 רעװא־ רי ענדערונג? םערגעװעהנאיכער
 װעאכע ארבײטער־באװעגונג, אוציאנערע

 מעכטיגער אאץ טאנ צו טאג םון װערט
 איבערגעשקאהען האט דראהענדער, און
 אוים־ גרײט איז זי אוז בורזשואזיע די

 װי אאנג אזוי שטיםרעכט, דאס צוברײטען
 םעסטונ־ אזעאכע פאראן נאף זײנען עס
 וואהא־ װי ארדנוגג, אאטער דער םוז געז

 װעאכע אין םאראאמענטען, און שטימען
 ךאטעײעז םאא אעצטען אין זיך יןען מעז
ארבײטער. רעװאאוציאנערע די םון

ץ דער אין ױי שו
 וחד םראגע דיי האט שװײץ דער אין

 װען צײט דער אין םרױעךשטיםרעכט, גען
אונטערגע־ איז װאםמנשטיאשטאנד דער

״ ד מ י אױםגעמהן״^ר־־!״ מויתוחמ, עי
ײ אנגעחויבען זי האט פאוצאונג טויט.  צי

 א אין דאן, און אעבען םון סמנים גען
 ארויסגעשםוענגען זי איז טאנ, שעהנעם
 ארענא, פאאיטישער דער אויף םאראויס

 װיכטיגקײט. באאדמער םון םראגע א אאם
 רע־ דער אורזאכע? די געװען איז װאס

 װעא- גענעראא־סטרײק, װאלוציאנערער
 טאג זעאבען דעם אױסגעבראכעז האט כער

 אונ־ איז װאםענשטיאשטאנד דער װאס
 צעג״ דער װען געװארען. טערגעשריבען

 גענעראא־סטרײק דעם פון טראא־יואמיטעט
 םאדערונגען, זײנע ארױסגעש^עאט האט
 געװען איסטע דער אויןי צװײטע די איז
 דער םון עמאנציןאציע םאאיטישע די

 א באסערקט האט ״נאטיראיך״, םרוי.
 געװען איז אאגע ״די פרוי, בורזשואזע

 איז געװיס אונז״. פאר אונבאקװעם זעהר
 א פיהאען סיר אונבאקוחןם. געװעז זי

 םרויעך ארימע די מיט סימפאטיע געוױסע
 געװען זײנעז זײ סאםרעדזשיסטיועס.

 קראנקע זײער נוירסענדיג םארנוםען,
 אמאא פיט פרױען־שםימרעכט. — בײבי

 קינד דאס אז אױסגעפונען, זיי האבען
 װײ פון אויף זיף הויבט אױס, װאקסט

 פארנעהםענדיג םרױ, א װערט און געאע
 רעװא־ די םון דער״זײט אויף םאאץ איהר

זײ האבען דאר ארבייטער. אוציאנערע

 ע%|עהאאטען
״דעםאנסםריחנן צז ערקאעהרם, האבען
o א אויף עהזיסטענץ/ זײצר r u i tp םיז 
רן אין פאראײן זײער  אונ״ זײ האבען מ

 רא־ דיי םון פראגראם דאס םזנרשטיצט
 רעװיזיע םאאשטענדגגער א פאר דיקאאען

 אײנשאיסענדיג קאנסטיטוציע, דער םון
 םאר םארשאעגצ שטיםרעכם. ־ םרויען

 םון צואאזעז דאס און םרויעךשםיםחגכם
 זיי־ עמםער צםענםאיכע אאע צו פרויען

 דעפו״ אין געווארען ארײנגעםראגען נען
 סאציאאיסםיי־ דער םון אי טירטעךקאםער

 פארםיי, איבעראאער דער פון אי שער,
 אויםזיכטען, גוםע זעהר דא זײנעז עס און
מ דער איז פתיעז די אז ױ  אין זאלען שו

 פעדערא־ תריגען צוקונםט נאוזענטער דער
שטיםרעכט. אעס

ױך קרםט בעלגיען ץ «רײן א  די א
י רײהען.

ארבײטס־פאר־ די האט בעאגיען אין
 װען קעגיג, דעם געװען פנים מקבא טײ
 דער אין צוריקנעקעהרט זיף האט ער

 פאאקאר־ מים בריסעא, הויפכדשטאדט,
 םא־ שטאדט, דער פון ט.ײאען אאע אין דען

 שםים־ גאײכע און אאגעמײנע דערענדיג
 כאומר׳שטער דיעזער אין װארים רעכט.

 נאןי הערשט דעמאקראטיע םון םעסטונג
 פאוראא־ דעם םיז סיסטעם שאעכטע דאס

 די אײגענטוםס־באזיצער. םאר װאוט
ײ האבעז םרויעז בעאג״טע  נאכגעםאאנט ז

 עמאנציםאציאן, פאר פאדערוננ א מיט
 צו מאגיםעםט א געשײןט האבען זײ און

 אז םאראאמענדיג ארבײטער־פארטי/ דער
 םון סונקט דעם ארײננער,טען זאא זי

 םאדערונ־ איהרע אין םרויען־שטימרעכט
 גאײכ־ אזא צו דערױף, קוקענדיג ניט געז,

 דער אין #ײעט םרויען םון בארעכטיגונג
 גונס״ צו זײן ארבײטער, די םון מײנונג

 קאטױאישער חןאלוציאגערער דער םון טען
ניט. אדער פארטײ,

ע פלרצלדנגע די אצי פ צי אנ מ  די פון ע
פרדיען. דײיטשע

 זיף האבען דײטשאאנד פון פרױען די
 רע־ דער נאף מארגען אויף אויםגעכאםט

ײ אז אויסגעפונען, און װאאוציאן  הא־ ז
 זײער מענער. די מיט רעכטע גאײכע בען

 אזוי און פאוצאונג אזוי געװען איז זיענ
 ניט כמעם האבען זײ אז אונערװארםעט,

 דעם אויט דעיטיט, טאן צו װאס געוואוסט
 שטורם ״אין ערקאעהיעץ. אאיץ זײ וױ
 םון אײנע זאגט רעװאאוציאן׳/ דער םון
 געקריגען קאאם אײן מיט מיר ״האבעז זיי,

־ בירגעי־רעכטע םולע  באשרענקט ניט ־
 אאגעםיײ ריכטוננ, איז עס םאר רואס אין
 שםימ־ דירעקטע און געהײמע גאײכע, נע,

 שטאדט, און שטאאט אאנד, אין רעכט,
 צװאנ־ איבער פרויען איז מענעי אאע םאר

איז אאט. יאהר 1צי געװען ניט אבער ס׳
 ציײ נארםאא^ אין װאאט װאס םרי״ו/

 וױכטיגע געוואאדינ דיעזע באגריסט םען
 װא־ אונזערע םון ערפיאונג די •אסירוננ.

 םינ״ דער אין געסומען איז װינשע רימםטע
 דרוס דעם אונטער שטונהע, םטערסטער

 האט וואס שײןזאל שטרענגסטען דעם םון
 נאןי שטאאם. גרױסען א געטראםען ווען
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 און מארד *זינאאזען םון נױט, און מרויער
 באדינטנ־ שװערע די נאף־ צושטערוגג;

 אא ■נים װאםענשטיאשטאנד, םונ/ם גען
ט פנים  גע״ בעסער טעגאיכיןײן, ךער מי

ט ואגט,  םון װאהרשײגאיכקייט דער פי
can ,אונבאנרײםאיכען במעט ביטערסטען

m3.

ען ען זיו־ װעם ם הנ ע װ ע צונ
(<יעליעט*ז)

װאהלינער. «. םון

True translation filed with the 
Postm aster at New York City on 
Mar. 21,-1919, as required by the Act 

,1917 ,of Congress approved Oct. 6th 
known as the “Trading with the

”.* Enemy Act
ט: ;?me קײן םיר ביי איז• עס ני

 און ןעם^קראםיע מאר געקעםיןם חזןבען מיר
 אויםגע־ — אויסגעקעסיןפ זי ח^בען םיר
 אין אויסגעקעםיןט ׳דײם«לאנד אין *ם8קעס

 טא־ און אזםעטום. אויסגעקעםיןם עסטרײך,
 רוסלאנד נאך ליעגם — איחר זאג:ז — םער

 דער ®ון קנאמעל סװערען אןנשער׳ן
 ניט דאך איז ם,9?עלבסטחעראזא װיסטיעער

 חאבען רוסלאנד אויך װען צײם, די װ״ם
דעם^קראםיע.

 ®ראגע קײן װײםער םיר בײ איז עס *יז
 םיר װעלען װעלם גאנ^ער דער אויןי אז ׳נים
ן ערד חיםעל, חאבען גיכען אין גאר ו  דזך י

ם^קראטיע.
״ן װעט דעבאלם און :אזוי ז

 װעט יונענד סטודירענדע רוםי^ע די
 ׳,^ברענענדע׳ ®ארשיד^ע אלע די אוועקװארמען

 ווזך*־ םים ביכלייד, און רעוואלוציעס פראגען,
״ בע  ניימל *אר אין ■ארנעםעז זיף *לעגען ז

י «ײםעז« לאי׳ס  צר םאן נעחם » ײעמאיד 1י
 אנדערע אלע «ו אךן וס־באל9 »ון בײס־באל

 דעםאקראטי- אםת!ען אן *ון בי*עיםיגונגען
סמודעגםו^ «ען

ן שרײבער שווןדע און װיסעי״ •ו

 װע־ דײמזלאנד אין סאזיאליזם םליכען8אא
םדי דרעחען אוי£חערען לען  פינגער, גי*בע םי

 זיך און אזטערענס קלוגע די םים קגיים*ען
 «ון טיעטעניסען םיעמסםע די אין גריבלען

 זײ װעלען דעם, א:«םאם װיסענ^אמם. דער
 װי װאולגאר און בריסבײן ווי ז5לײכ װעו־ען

צײםונג. געלע א
׳־־ אוםעםום. אזגי און
 נ?י־ עםרענגער אמאליגער דער און

 םאז,Tוf דיזם׳טער אסאליגער דזןר כיײם׳ניק,
 דער םעםעני. אלא כאבארניק g װערען װעם

ן בעאכםער רוסיסער אםןליגער  ניקאלאי׳ס וו
 כאבאר־ גחנםערער א גאד װערען װעם «ײםען

ן םעגליד. נ^ר איז ז»ך grg אויב ניק, ו  י
 װאחל־ די *עחלמן כינא אין. ײעם םען װען

 ^רעייםיגג״ די װעם MV? יי לוים אםימען
 חא־ װעם כינעזער יעדער אז װײם, אזוי געחן
םין. דאזיגעז דעם «ון םוצען ■אר g בעז

 די וױיל חגי«אר, זײן װעם i^g Dgn און
 יאטיש^2דעםא זײן ו^ם װעלם

jo נאד איו דאס און y n  r^g 
 חאבעז •אלק יעדזןם ײעם לזח, חוץ װ״ל,

 און *עלער6ראק און ig^go אײגעכעם זײן
 סםרי^לאון װאל אײגענע זײן — »אלק יעדעס

 װעם מאיגאן און םראכטען זועם עולם דער
 םען װעם •ארלאמענפזען די אין און לאכען.

 סו^ גל סוןי אבער חיצען, זיד און ■לויתי־ז
o מען וועם n  ige געלפמזאג־ די •ון ויילצז

m*

מרעכמ פ«ר װעג פרײער שטי ױען״  פר
װעדען אין ש

 אין דעטאנםטראציעס רעװאלוציאנערע
 אפשא־ דער צו געםמזרט האבען שײעדען

 דער צו און װאוט פלוראל דעם םון םונג
 גלײכען, אלגעמײנעם, פוג׳ם אײנפיהרונג
 און מענער םאר װאהארעכט שטאדטישען

 םאױ םונ׳ם שטירצונג דער מיט פרויען.
 די םאר׳טוױנדעש סיסטעם ראצ־װאוט

 דער אין קאנסערװאטױוע די םון מאכט
 צו קאמער, צוױיטער רעאקציאנערער

ר־ פראגרעסיװע אאע שטערען א פ ^ עז  ג
 אאגעמײנע אויך זײ צװישען שאעגע,

פרױען־שטימרעכט.

ךפעינער״ א שען אין פרױ ״סי  ענגלי
ט פארלאםענ

 ענגאאנד, אין עאעקשאנס אעצטע די
 וועא־ איז ערשטע, די געװען זײנען װעאכע

 גע־ זיף האבען געװאזט, האבען פרויען כע
 איז םרױ איין באויז װאס דערמיט ענדיגט

 ניט פאראאמענט, צום געװארען ערװעהאם
 צװאנציג איבער ײאס דארויף הוקענדיג

 םארשיע- פאר קאנדידאטען געװען זײנעץ
 דאס איז קאמיש דיסםרײןטען. דענע
 פאראאםענט אין םרוי אײנציגע די װאט
חד םעינער/ ״סין א אײרישע, אן איז ג

 שםימען אלע ײעלען םישgקרgעכפדמם און
— igo, ה און «רוי  װעלען וײ אבער קינ

 גא*פיםםזג ®ריחער דאס בלויז ארײנעםיםען
 נידערפטיםען קענזנן ניפ םאל קײן צוןיײעלען

זײעיע און דלות זײער
i?g egזײן ;יכען אין װעט אדער איז י 

וועלם. גאנ«ע גאג«ע, די דעםאקראםיס באסת
 *ײם, סםיק g נעחםען ײעם עס םעחר, ניט
 דער ךו צו-עיוזןחנען זיד װעלען םיר א״דער

 און איחר «ו «ו»^סען זיך ארדגונג, גײער
איחר. אין אײנלעבען זיך

קו־ צו שװער איז עס :דאך װײסם איחר
 אויגעו די אין גלײך ליכטיגקײם דער קען

 דער אין געלעגען לאגג ביזם דו װי נאכדעם
 דעםאקראםי^ער נײער דער *ו און מינסטער.
 *וצוגעװטדד ?יך זײן *ײערליד װעם *וײחײם

 װןם אויגאקראםיע, רyליגgםg דער נאך נען
g דערצו נאך ,זיך חאם iרeיטgד?י בעת רקם 

םלחמח.
 רעדע־ עwםיgרpgt^גכ די למסל, נעחםם,

 גע־ איחר ח^עלס־מרײחײם. און ®רײחײט
 די םים זיך איו מען ווי םסתםא, דאך דענקם

lw iyags iy2gryi»?gi און דײטשלאגד אין 
בכללד

ם חאם איחר י ^  געגעז זאבען געשארש ג
 םײנם#ג- תאם דאה וױיל *יחרעד, אײערע

 עג:ריע: (אזיןי שונא דעם רוח נחת g געבען
װ״ ענןןםי״). דחי םו קאםמארם ענד *י

אוישב״יז?*•?! געטארם נים זיד חאם איחר
א®* געםארש נים האם און װייב אװף

ײעמ שםײסזנן  ױאלם דערםיט ווײל קינחןר, א
 אךיסלאנה אין דעס׳-איתדרוק געסאכם ייתר

g? ל איןgאר9 קוםם נד g בירגער^ײעג 
 ז• דערצעחלעז״ !עםארם ני« cgn איתר

g| איבערגעיאוורען פיז אויטאםאניל V יןינד״

מ ל צ געיאזט האט װ
 םאר־ קוםיז צו בדעח האס n אז וויסקן,

^ ם ה ע ס איהר נ  מןד אװ האוז די אק סי
 אימפעריאאים־ עמאישע די אבער מאנס.

 אוים׳ן אויסצושאיסען ױ גענוםעז זיד מען
 םארהײראם איז וי וואס דעם םון גרונד

 אזא אויף האט און אויסאענדער אן צו
םײ אויף חןכםע איהרע םאראארען אוםז

שיפ. ----------- םיזענ
ך ײ ר ק אנ ר ך פ א ץ נ טעלייג. אל ש הינםער

 ױנקער־ דעם אונטער פייאצז, זאגאר
 אינהארםא״ האט פאדערעווספי, פיאניסם

 נײער איהר אין םחיעךשםיםרעכט רירם
 ״בא־ n ,‘םראנקריין און ?אנםםיםחױע,

ך ציימננט ווצאם/ דער םח םרייעריז  זי
 אײנ־ די איןוט איז ױ װאס דערםים אויס
 נאציאז, אײראפעאישע וױכטינע צינע

 עטאנ־ צי אאץ נאד זיד ענםזאגט וחנאכע
ען איהרע ציפירען  םראץ פאאיטיש, פתי
 אויסד זײער אײדע^און שרעקאיכע זײערע
 נאןי און ;פריעג םון פאראױ** איז דױער

 געגעבען האט זי װאס דעם טראץ עתער,
 נזד אםריקאנישע איהרע צד שטימרעכם

 פאר אנערקענונג אאס גער־אונטערםאנען,
םאזזמה. דער איז אײסטונגעז זײערע

 אד־ פראנצויזישע די פון גײסט דער
 אאנע איצםינער דער אין םתיען בײטער

 םון געװארעז אויסגעדריקט גוט זעהר איז
 אויף האט, וועאכע בוײאן, העאען מאדאם

 אין דעמאנסטיאצי^ ארבײטער גרויסע א
 וואםענ־ נאכ׳ן װאכען עםאיכע פאריז,

 זשיסא׳ן, צו נעווענדעמ זיך שטיאשםאנד,
 אר־ פראנצויזישעו^ דער פון םיהרער דעם

 ווער־ םאאגענדע םיט כײםער-באווענונג,
מער:

 איהר וועאמנז פראגראם, דעם ״אין
 א״זזר האט פארגעאעזען, וואם נאר האט

 די ווענען נים <אר אאעס, װעמנן געדענקם
 רוס־ אין װעהרענד פרוי. דער םון רעכטע

 רעוואאו־ די האם דײטשאאנד אדן אאנד
 די פון גאײכהײט די םראקאאסירט ציאן
 חןר־ זיך זדזזר סצגבאגיג ,עדטכעאטדט
 פון רעכםע די פאדערט איהר וואס מיט

 װענען זאף ?ײן זאנענדיג ניט ארבײםער,
 איהד ארבײםער־פתיען. פון רעכםע די

 םרײ- ווענמז באנײסמערדנג םים חנדט
 אבער םעאהער, און נאציאנען םאר הײם

 הא״ םרױען, און מענער םײנט ״םעאסער״
 רעכט דעם םיט זײט בײ זײט מעראדען.

״ן אויד מוז מאן םונ׳ם  םון רעכם דאס ז
------------ x םרוי.* דער

תי די  םים צופריעדען זײן מעג פ
 באויז ניט עראבערוננען, אעצטזנ ,איהרע

 אנער״ אאט נאר #םאכם פאאיטישע א אאט
 באדײםונג. סאציצאער איהר םון ?ענונג

 זי מעג געשםימט, םאטיריש איז זי אויב
 ־ םי־ דיעזער אויףו שמײכעא א םים הרקען

 מאכען עס װאס אנשטדענגונג בערישער
 םרוי דער באצאהאען צו רעגירונגען אאע
 איהר געבענדיג פארגאנטננהײט, ורn םצר

 אעתשיסאײםשורס, אין מאכט פאאיטישצ
 אי מאכט, פאאיטישע אי ווען צײט איז

 געהען קערפערשאםטען געזעצגעבענדע
 די באויז מאדע. דער םון ארויס כטעט

 צוםריעדען, אםת זײן קען ארבײטער־פחי
 איהר מיט זיכער םיהאען זיןי קעז זי װײא

 רעגירונג פאציטישער א אין סײ מאכט,
 אן אין סײ און םטײא אאטען דעם םון

 דער פון דעמאהראמיע אינדוסטריעאער
ארדגונג. נײער

 אין rg *ונא, דעם מרריזען װאלם Dgn וױיל
ך,9 און, אוםגליקען nge קוםען נדgל י ל ^ 

rg איגזףסװאכם. םיליםערי^ איז לןגד דאס
ײבען רםgגעם נים האט איחד  די ^זר

 ?וגי אין סוםס״ בײדינג״ װײבערשע ^עחנע
ך איילאנה ^  איחר ןױיל ,ipsg^g אײך ל

 אויסלענדי־ די נעגעבען ן6או g?g אויף װאלם
yw סי־ ?עהר דערצו, און, אויסקינוטע םעכםע

אויסקינפםע. po:gק
 חנוד rg ,jpgt רםgגעם נים tgh איחר

 g אין :בײבי״ איתר געטזחרם טgה יענטע
 וואלם איחר װייל ^gB א איבער ^קןןרעדזש״

 ־D5g'tgDngiD:g^ ^יסגעגעבען דערםים
סװדוו^
 און רעדען רטgגעם נים טgח איחר און

 pjrwg איין און םויזעגד וועגען *רײבען
 םאן םארם5גן ניט חאט איחר און כעז.gז

^ען. #נדערע אײן און םויזמנד  דערי־ און ז
 צו lyogeun* ייד זײן שייעי *״ד װעם בער
ארדנוגג. נ״ער דעד

ם: נימ — ^ד־י ^ עז  צוגע־־ זיר םע׳ט ג
װעהגען.
 שריימנן אזן «רײ רעדען ng3 נים אין

ne» און m e ly^iign םים זיך, איחר װזגם 
ס ^  עסען «^eg רgנ *וגזווועחגען, חילן^ ג
 *eg דעושון שוין זיך cgn וועלס די פרײ.

 זיכ^ר וועם געזועוממײם רי אכער געוועחנפ^
שווערליה #ביםעל treg3 ױריקצוקוסען,
 דאד בעדענקם איחר וואדום אײעדליד...

 אין געחונגערם חאם םען װי םסחםא, נאך
 ק^שבאלירס egn םען װי און דײבײילאנד

ר דער ייבער שיליו״געבדויד דעם מ אנ װעלם. !
ם n»i cgn סען מענ im ג ^ y ;tt3gp די 

Taigp veg□ םען cgn ײז*כ«״קולאנםען.1«

אםעריהאנער נײע (דיפאעדע ח און םאםטערם ליע עדגאר
. %

.• ״ גלאנץ א. פון

אןוועא, אײמי םיס וועגען רעדענדיג
 אםערײ נײע די צז אננעװיזען, איד האב

ט געװעהנאיןי זײנען דיכטער תצנער  די ני
 דאג־ פאעטען וועאכע ?וקערס/ ״חיםמא

 םארשטע״ פאפואערער דער אוים זײן, םען
 איןי װעאכען ווצג^ן פאעט, דער - אונג.
 ניט אויך איז שרײבעז, מאא דאם ײעא
 איז ער םארקעהרט. היםעצמןוקער. קײן

םענש. אעבעדיגער * זעהר און זעהר
אדװא־ 1« איו סאםטערם איע מדגאר

 זיף םארנעהםט ער און שיפאגא אין קאט
 מד אויך האט ער פראהטיק. זײן םיט

 אנטײא 1א נעוועהנאיןי נעהסט און נוםען
 זײ־ אין אאנד. פוג׳ם פאאיטיק דער אין
 אםם זעהר געםינעז מען קען איעדער נע

 דער אין וױאסאן םי. וועגען כאמערקונגען
 דעםא־ אוים׳ן געאאםען איז ער װען ציים,

 סאנ־ פרעזידענט אאס טיסעט קראטישען
 איהם בײ דערםאנט װערען אױף דידאט.
אנדערע. און רוזװעצט םעפט, ברײען,

 ראהיבישאן6 םאר באװעגונג די װען
 טרינ־ םון פארבאט דער און געזיעגט האט
 גע־ איז געטראנקען אאקאהאאישע קען

 אמערײ דער ־צו אמענדםענם אן ווארען
 מאםטערם איז קאנםסיטוציע, קאנער

 געװע* איז ער .,כאים״ די םון *ארױם
 דעם צו בריעף א אין און כעס אין זעהר

 רעפאבאי?״ ״נױ זשורנאא איבעראאען
 ״םאר איז ער אז ערלןאעהרט, ער האט
 האנסטײ גאנצער דער םון אפשאפונג דער

 שטאאטען/ םאראײניגטע די םון טוציע
 דעם םון םרײהײט די שטערט זי װײא

אײנצעאנעם.
מענש. דער םאםטערס איז דאס

 אן ,ססאאיווידמרניא ערשסארק א
 םרײהײט אבסאאוטער דער םון אנהענגער

 און סערזענאיבקײט, מענשאיכער דמר םון
 איניגער אםת׳ער, אן צײט דערזעאבער צו

 איז הינזיכם דער אט אין דעמאהראט.
 װאאט צו עהנאיכסטען אם אםשר ער

 געװען ארך איז װעאכער װהיטמאנ׳ען,
 אינ- אויסגעשפראכעגער אץ נאײכצײטיג

דעםאטראם. און דיוױרואאיסט
 מאסטערם איז אינדױױדואאיסט אאס

 װעאכען אריםטאיןראט, גײסטינצד דער
 כעסטער דער םאר זיך מיס שםעאט עס
 עכטען דעם םון אויסדרוק םײנסטער און

ױ אמעריהאניזם.  אםעריקא־ אאע םאר ו
 איז שניט גײסטיגען זעאבען דעם םון נער

 דעם אין אידעאא זײן אינקאאן אײברעהעם
 פשוט׳ער דער — אעבען עםענטאיכען

 טיע־ סאמע די פון האט ײעאכער מענש,
 אוים־ !יך פאאקם״טאטע דער םח פצנישזןן
 און שטאםעא העכסטען דעם צו געהױבען
מענשען. םון םיהרער א געװארען

 זיד, זיננען,װעגען זעאבסט־אזיסדרוה,
 אינער־ די םארם אויסעראי־כע אן געבען
 גע־ און נעםיהאעז איבעראעבוננען, איכע

 צװעק מאםסער׳ם איז דאס — דאנהען
פאעזיע. זײן אין

 מאס־ װײס װידער, דעםאהראט, אאס
 אײ־ יעדען און איהם צוױשען אז מערם,

, װעאכער שום יטיין ניטא איז מענש נעם

*יייזען. די ראלירם
^i; «וין egn עס און g n y ,אז דערבײ 
 *ו אײך עחלegב g lyoipgn לgז ?«ב יעדער

ipjngn לד ־די און בייגער חוילע מיט  מי
 װי מעהר געבען םארען ניט זאלען חענדלער

.nyog» רטgװp אוין״^ מילך טראפען צװײ
 אײן ‘אז דערבײ, jj^gny* tgn עס און
 טאלײ אונטער זאל, ״טשואיגג־גאם״ אזםי?על

ל *ו םויל טון איבערגעחן אויפזיכם, «ײ•  טוי
 1אײ און םײדלעד טויזענד '*עדע «װי«ען

 «װײ גאניע לעקען םוזען זאלען ״egB gלg.ל
?ינדער. איספדס״דער םוצען

^l עס און g n y i cgn ,דערביי g rg םסע״ 
 אזיס־ די אוגטערזוכען לgז yio»Dgp יעלע9

 זייגען עס אויב זעחן, און ב״געד געזויגענזן
״ אין  .lyBgwrownngi פארבליבען גיט ז

nng« צװאנציג :״װ״ספ״ g?g מטראן•
געפעגנניס.

^i חאפ^וױיםער עס און g n y i דערבײ׳
̂ל םען  ווזגגען צענזוס עציעלען8ס g ipygo זא

 לעכערדיגע חאבעז עס בירגער װי§יעל דעם,
 פארברענעריש זםgל םען װעלכע אין צײחן,
שיײזעז״ פ#ר«ידענע ■ון סירײם טוילען

 און דערביי ~r געחאלפען עס tgn דערבײ
מעהר. ךgנ

 ניט םעות ?ײן האב איך אויב — איז עס
 '־Ogp g lytyr.ypyiig זgלB g געווען —

^עגדע lyngn געז^ם םgח װאס ,gtg סיע * 
 ’ :lyng^Mg___j

 פון pנgםryג דעם ?אנםערװירען ערשטענס,
^i״ די g c oםים׳ן ?אל םען כדי א״ער, «״ 

pjgDiryj מ קענען ^לװן  «אר• און ?יין ױ
ipgio אײער. די **

iy !ווײט^ם, n » * w n g וגי•^ די פון?

 ׳אונטער־ גרינדאימןר װיכםיגער איז עס
 אאע םון זי־נד אין סעהאערעז די שיעד־•

 מאנכע איהם. אין אייד זײנעז םענשצן
ט איהם בײ קומען זינד און פעהאערען  ני

 אנדערע, בײ װי אויסדרוט, צום אזוי
 װארצאען זײערע ױי, פארםאגט ער אבער
 םארדאמט דעריבער זעא. 4זײ אין זײנען

 םעהאערהאםטע. און זינדיגע די ניט ער
 זײ און שיאדערען צו זײ באויז זוכט ער

• םארשטעהן.
אנ־ םון םעהאערעז און זינד ךי־ אויב

ם p א דא זײנען דערע ה י  זײנען ׳א
 ײעאכע טוגענד/ די איז גוטס דאס אױף

 איז ער װעאכע מיט אט פארמאגט ער
אנדערע. בײ םאראז שטאאץ, צומאא

מענ־ אאע גאײף. זײנען מענשען אאע
 איבער־ שאעכט. גאײף און גוט גאײף שען

 דעריבער אומגאיקאיך. גלײף — הויפט
 פארשטע־ און םארשטעהן זײ מען דארף

פארגעבען. — הענדיג
מאס־ האט זײנצ אנשויאונגען די אט

 אויו* װער^ דעם אין אויסגעדריקט טערס
 אין געכויט, אח רעםוטאציע זײן װעצכען

אנטאלאתשי״. ריװעד ״ספון דער
־— אנטאלאדזשי״ רױוער ״םפון די

, אגאלעריע איז דאס ן ע ש נ ע  וועא־ מ
 צע־ וועצכע אבער טויט, שוין זיינען כע

 און םאעם, דעם םון זכרון דעם אין בען
 גע־ זײנען װאס די, םון לעבעז דעם אין

 פצע־ זײערע םארנומען און זײ נאך קוםען
צער.

 הויםט־ווערה זײן אין גיט מאסטערס
 םון מצבהי־אויםשריפטען די עםיטאםען, די
 גע־ אמאצ האבען וחולכע פערזאנען, די

 ריוחנר/ י״סיח שטעדטעל חנם לזנבצ*
 דאס װימןציף זיר םאר האט איהר און

 לע־ דאס שטאדט, גאנצער א םון לעב^ז
 צו־ קאלעקטיװ מענשציכען דעם םון בען

יחיז/ יעדעז םון לעבען דעם מיט זאמען
 דאקטוירים, ^םײטערס׳/ שכורים,
 באלע־ גוטע פראסטיטוטלןעס, פריסטערס,

 פרויען, מיאוס׳ע און שעהנע כאסטעס,
 זיי־ דאס —מענעו שוואכע און שטאדקע

 ריװער ״סםוז דער אין םיגורען די :ע\
שי/  סלײן אזוי צעכען, זײער אנטאלאדז

 יעדען םאר גרוים אזוי און אויבעךאויוי,
 קלײן אזוי וױדער און ;באזונדער אײנעם

 אצגעםיײ דער םון שטאגדםונקט דעם םון
 ;צעבען אצגעמײנעם דעט און װעלם נער
 שטאנד־ דעם םון גרויס אזוי װידער און

 בײ מענש, אײנצעלנעם דעם םון פונקט
 צענטער דער יאר איז צעבען זײן װעצכען

 דאף איז לעבען זײן װײל װעלט, דער םון
ט זײן אויך ל ע ו  שיצ־ אלץ דאס — ו

 םיהלט דערבײ כיאסטערס. אונז דערט
 דעם צו סימפאטיע &אעט׳ס דעם איהר

 מענש־ דער םון פארשטעהן דאס מענש,
 װייק־ קומט איהר און טראגעדיע, ליכער

 אינטימסטער נאהענטסטער, דער אין ליף
 כיט עצם, סאמע דעם מיט באריהרונג

 הײסט װאס דעם, םון םונדאמענט דעם
אעבען.

איז מאסטערס וױ איז אינטערעסאנט

 (דעם רוח־חײם דעם װאוחיםלעד אײלענדער ו
 *ו אויפס־גײ כדי ),ojf חײסם לעבענם־גייםם,

 און קעץ גר׳טע8גע׳ די אזטעלען8אוי ?ענען
װאורשטלאך. iy2go זײ םון אויום־גײ

 קאמיסיע ynigonyn די טgח דריטענם, און
 דעם צונויסנעם^ װוסענ״אפםליך לםgגעז

 קוד., דער פון ״םע״ דעם חזיר, דעם מון כריוק
 אגטװיקלןגך iny? און ״אןי דער פון ״בע״ דעם

 קלאנגען דאזיגע די ®ון tg ,'irg םעג*ען די
gז זײ זאלען לײןgװערען. ם

tg גים עס חאם דערבײ ^  גע־ צורי? ל
 *םי־ BO'n.g נעחםען ײזגם עס און ה$־־טען.

 *ו־ צוריק זיך װעלען מיר אײדער ?על
 ־gרpgדעם גײער דער אין עסען *ו געוועחגען

וועלם. nytgt און טיאזער
2g^ — צו־ זיך ם׳עם גע׳דאגח׳ם: נים 

!געװעהכען
מען• ײעם — ווײםט? ווער — אפפר און

 דצ* פרידליכער, »רײער, נײער, דער אין זיד
 *וגעװעחנען אויך זיר װעלט זערrםיgקרgט

 ט*ום'ען דעם װעגען ?יםערען צו זיד
איג־ די וועגען ווי םעהר בירגער ?במ׳ישזןן

lP9gt<Bgp-yncon.
 קלוגע און גוטע lyngn םלחםח גער בעת
אינ- די חיט רק אונו םענעען

1איגדוםםריען אונוערע ®ין םערעםען
 איז עם ?g גע׳םענ^ם, mgn איתר ײען

 אזםײער סװערען g ארוימױלעגןן יואר׳דיג
ם: אײך םען tgn גבירי^ די אוין״ ^נ װ  גןג
אעדוםטריע! די חיט

^ זיך tgn אימ־ װען ל ? ע  דער tg ג
p 'n s־tDgnt אײך, וא^וגגערם tgn םען 

 Hgi קעגט איוצ• נינ^ שרײם :tjgtyi אײך
ברויט־איג״ די nngey>^i»« א«עלען חליא^

A

 אם שרײבען צו אײנםאל אױפ׳ן געהוםען
 םזן צוזאמענגעשטעלט פאעמע גרויםע די

 אין האט ער פארםרעטען. אײנצעלנע
 נא״ א שרײבען צו בדעה געהאט אנםאננ

 לע• דעם װעגען ראכיאן א אדער וועלע
 אױס־ דארט און שטעדנאגל זיט םון בען

 םיט לעבענס־אנשױאונג. זײן דריקען
 אנגעצײגעגט זיך ער האט צװעק דעם

 זא- װעלמנ פינוחגן, טיפען, פארשיעדענע
 א פאר מאטעריאל אלס דיענען איהם לען

ארבײט. גרעסערער
 כאראמ• אײניגע אבער אנשרײבענדיג

 אז אײנגעםאלען, איהם איז טעריסטי?ען,
 פון פארטרעטען גײםט״גע די ״געבענדיג

 םמילא שוין ער װעט העאדען זײנע אלע
ע דאס געבען צ נ א  דער םון לעבעז ג

ע- גאר ער דארף װאס צו שטאדט.  א
 אוםן רונדעז און גלאטען א אויף גאנצעז

 עלעםענטען םארשיעדענע פארבינדען^די
 געשלי• עםעס אין לעבען םון טײלען און

 לצ״ דאס דען איז גאנצעס'? און םענעס
 דאס דען איז ? גלאםיג און רונד אזוי כען

 גאר״ פאלירטע, װעניג א ניט אלײז לעבען
 םארבונ־• פינקטליף און אײנהײטליכע ניט

 םענש״י און געשעהעגישען םון קײט רענע
 םאר״ און שטרעבונגען געםיהלען, ליכע

? לאנגען
 ב^שי״אהען יבער דע־ האמ דאשטערס .

ײ און פארטרעטען די בלויז געבען צו  א
 םאיבינ- צו גופא לעזער דעם בערצולאזען

 אײנצעלנע די און 1םארטרעכע די דען
גאנצעס. אײן איז לעבענם
גערעכט. געװען איז מאסטערם און

 אנ• רױרער ״סםון דער םון עםעקט דער
 גרױס איז איצט, איז זי וױ טאלאדזשי״

טיעןי. און
 אױף גיט דערצעהלטע װאס נאר דאם

 ארם מאסטערם וחנגען באגריף א אגב
 לאועל, אײםי וױ שרייבט, ער שרײבען.

 אין םערזען. םרײע אין מעהרסטענטײלם
 װאלםען םערזען רעגעלמעםיגע אנדערע,

 םארלאחנן, געווען געװיס ליעדער זײנע
 שוואונג♦ איז איז וחןרט אין געװאונען ניט
 דעם ןיזי אין זײ האבען זײנען, זײ וױ

 באווירקענדיג, שטארק, לעבען. םון ריטם
 װאס אלײן, דאס װי איבערװעלטיגענדמ,

איבער. גיבען םערזען זיינע
 אין שדייבען צו מאסטערס םרואװט

י ;  רעגעל- טיט פאג״ם, נעזעצמעסיגער ד
 ניט מען קען גראמען, און ריטם מעסינען

 זײנעז ליעדעד זײנע אז זאגען,
ט זיכער אבער זײנען זײ  שטארק, אזױ ס

 םרײע זײנע װי באוױרקענד, אזוי ניט
םערזען.

 און שםראך די גוט קען כיאסטערס
 בכלל. ריטם םאר אויג שאה» זעהר א האט

 ליע- געגראמטע און ריטכיישע די אבער
 און שעהן העכסטענס זײנען זײנע רער
 וױ בעסער אביסעל מעהר. ניט און גוט,

 אריגינעל. װעניג גאנץ און מיטעלכיעסיג
 אין וױ ליעדער, פאנכע אין בלויז, אמאל

־ ״שמעון ליעד דעם (סײמיאן פעםער״ ־

!דוסטריע
 ניט tBga :c:gry; אײך cgn מען און

 ביעעל סעזgכ װ*ס יעניגע, די cign דער ביי
 nn'g װעם דערמיט ײײל םולםעיס, די ®ון
 בייעעל״כא• פון אינדוסםריע די ינירען#רוא

פערײ.
ך tgn מען און  םיט בייסט : iycgny5 א̂י

 D'oitB די iiny®Eg®’igTSD^t םאפעלםער
 דערםיס װײל אתרוגים, םכות׳דיגע די *ון

 צוױי i^gnB'iM Bgקל איין מיט איד.ר וועט
ד• און ■םום־אינדוסטריע די :אינדוסטריען
 בעזדיעטנוצעמ רגעןgרזgB םון אינדוםםריע

קינדער. טיט
 נ«*י ױם ערב ײםעןnאונז*גע tgn מען און

ing כדי מלקוו^ די אוגםער לעגען זיך מענות 
 מלקות־איגדוסםריע. די אזטיצען ונו

נאר• אוז גאד אדן נאר ױן
 *יליעג אלץ אינדוםםריע, דער ngn אלץ

 פון lyoga אין אלץ איו אינדוםםריע דער
i — * אינדוסםריע. דער

 w צוגעוועועט זיך סיר lyngn ntg און
גן גז ^וי  וואס ווײס ג#ם צוליעב לײןg זיך פ

 ניוער, דער אין ם׳9אי און אינדגסטריען. אר8
 םענ״ען־פרגעדלי״י עי־,Brראטיpg^נמ ®יײער,

 עכ גועט מעלם קבגנים־פרײנדליכער און כער
^ אוגז  זיך װעלען מיר אײדער ,lponyi ל

 װי אינדוםטריען די ערעןn *ו *ונעײ^נען
סגעע• iy;ongi־g״ngB דעם

nyng וןאי מענשען װארם: םײן געדענקט 
צוגעװעחנען. זיף, לען

 רײ8 לעבען *וגעװעועען זיך װעלען זײ
 •רי< iyoytg־ פרײ, סרייבען פריי, רײדען

און. פרײ עםצן

m₪B₪₪₪mm
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גרוד אין איז װאם •יסער)), םױתײמד
 דער מיטעאמעםיג. װי מעהר ער אי* םען,

 אין אבער גיבען גראםען דיי און ריטם
 פרײע אין צו. װאס װעניג איעד fcyp אט

 שטארקער נאף אפשר עס ױאאט םערזען
נעװ/ן.

 איבערזעצונג אן געבען דא איד׳װעא .
 רי־ ״ספון דעם צו אײנאײטונג זײן םון

 pyp װעט איהר םון אנטאאאדז^י/ ווער
 וחד באגריױ א םאכען זץי קענעז אעזער

פאעמע. גאנצער דער גען

 און ם#ם בערם, חערם*;, עלמער, זײגן וואו
מיפארגי,

 *ם*ר־ מים׳ן דער און װילען אװומבען םיט׳ן
 דער *כור, דער קל*ון, דער *רעם, קען

? אזלעגער
 בארג. אויפ׳ן *זל*פען אלע אלע,

 געענדיגט, פיבער דער ה*ט אייגעם
 *מכפז, 8 אין געװ$רען םארברענט איז איעער
 געשלעג, & אין דער׳חרג׳עם אייגער
 געפענגניס, אין געשש^רבען איז איינער
 ה*רע־ בריק, א פון אראפגעפאלען איז אײגער

— קינדער און װײב פאר װענדיג
 אויפ׳ן על*פען של^פען, ׳של*פען אלע &לע,

ב#רג.

אידיטח, און ליזא ק״ט, עלא, זיינען װאו
 שרייעג־ די גשםה, אײנפאנע די ׳זעל צ*רטע די

גליקליכע? די ?זטאלצע, די דיגע,
 בארג. אויפ׳ן של*פען ז*לע #לע,

 שאנד־קימסעט, א פון געשם^רבען איז איינע
 ליעבע, גע׳טטערםער g פון איינע
 8 אין װילדען g פון האנט דער פון אייגע

בארדעל,
 זוכענדיג לץ,8שם געבר^בענעם g פון אייגע

הארצענס־פ^רלאנג, דעם
 ל#גד*ן אין אװעק לעבען׳װײט g נ*ך איינע

פאריז, אין און
 רוח ק*רגער אי־׳חר צו געװ^רען געבר#כט איז

— מעג און קייט עלא, פון
ן W״W~־ ? ז ׳^ ^ ן ׳# ן י ז *זײזנ׳ז ^

̂רג. ב
 עםילי, מומע און אייזעק פעטער איז װאו
סעװין און קינקייד מןאוי לםער8 דער און

קער, מ^י^ר און  רעדעז פלעגט װעלנער װ̂ז
—רעװיןלוציע דער נועגען לײט «לםע מיט

 ב#רג. אויפ׳ן ׳®יןןפען אלע מלע׳
 דעם פון זיהן טויטע געבר^בט זײ סען

קריעג.
 צו־ ה#ט לעבען דןוס װעמען םעכםער, און

מםעםערט,
 גע־ ה^:ען װ#ס פ^טערס, ^הן קינדער און

— װיינט
̂ען׳ ׳#ל^פעה *ל#פען, אלע ׳»לע  אויפ׳ן ״®לא

ב^רג.

o פידיעד ^לטער דער איז װאו w n, 
 לעבען מיט׳ן ;ע׳מסיעלט יך ז ח*ט װעלכער

 יאחר, נײגציג גיזנצע זײנע
 »נטקע- כרוסט נןזקעטע זײן אויסשטעלענדע

 װעטער, פון נאסקײט דער גען
 טראכטענדיג גיט זיך, עדאגענדי; מ^ינקענדיג,
קיגדער׳ און װײב׳ װעגען

אדער ליעבע גיןלה װעגען טראנםענדיג ניט
, V חיםעל

פי׳צ־פ^נגען די װעגען פל^פע^ט ער r װעה
אדאל, פון

 װעלדעל, קלײקי׳ס אין פערד־װעטען די װעגען
 געזא;ט האט לינקאלן אײב װאס ׳דעם װעגען

ס״י־ינגפיעלד.... אין אט^ל

 אנטאאאדזשי״ ריװער ״ספון אויף
 רעפו^אציע. מאסטערס׳ זיף שטיצט

 צום אומרעכט אן געװען װאלט עס אבער
 אײג־ זײן איז דאס מײנען, צו פאעט

̂ט איהם חוץ אז און װערה, ציג  טאס־ ה
 אנדערע קײן אנגעיטריבען ניט טערס

זאכען. װערטפולע
איע־ גוטע זעהר אנדערע נאך האט ער

̂ד װעא איף װעלכע םון אײנס דער,  באי
 אינ־ זיף נאף אבער האט ער ציטירען.

 סא־ א ער איז אט געםונען. ניט גאנצען
 ער װאס דעם, םון אפ אאכט און טיריקער

 םיאא־ א ער איז אט זיף. ארום זעהט
 גרונד דעם דערגעהן װיא װעאכער זאף,

 האט מדרגד« העכסטע רי זאכען. אאע םון
 דעם אין דערגרײכט דערוױיא זיכער ער

 קען עס און אנטאאאדד&י״, ריװער *ספון
 װעא־ אויזף װעג, דער איז דאס אז זײן,
 איהם פון קען מען געהן. דארף ער כען
̂שר ערװארטען, סף א נאך  זעהר נאך אם

 אין װאס בעסמע, דאם װערס. גרויס א
גע־ ניט נ^ר עס, שײנט ׳ער האט איהם,
געבען.

 און ׳&עהנם א איעד, א נאך איז אט
 כיאס־ א. ע. םאר כאראקטעריסטישעס

מערס.

(סײאענס). שוױעעז
 שטזן״ די ®ון שוױיגען דאם באקוזגם איז מיר

ים, ®ון׳ם און רען

עי ®ין ^וױיגעז דאס און  ?י ומגן 4«םאדם י
אי, רוחט

 םײדעל, * םים םאן א םון אזװיעען דאס און
 קראנקעי די פון אזװײגען דאס און

 צימער. אין ארום יואבלען אויגען זײערע װען
םיעפק״ם װעלכער פאר סרעג: איך אדן

״ ? «טראך g ה^בען מען ד^רף
 מאל, פאר א ברוםט פעלד אין חיח א

 קיגד. איחר צו נעהםט טויט דער װען
 פון אנגעזינט שטוםיאין זײגען םיר און

— זאכען װירקליכע
. רעדען. ניט קאנען םיר

 גרריסען פון שװייגען דאס פאראן איז עס
האם,

 ליעבע, גרויסער פון שװײגען דאס און
 פארביטערםער א םון אזװיעען דאס און

םרײנדשאפם.
 קריזים, ג״סםיגען א םון אװוײגען דאס פאראן

 שװער-געפײניגטע, די זעל, די װעלכען פון
 העכער א פון רײך דעם אין ארויף שםײגט

לעבעז׳
 אויםגע־ ניט קאנען װעלכע װיזיאנען מים

װערען. דריקט
 דורבפאל, פון עווײגען דאס פאראן
 אוטגערעכט־ די פון שװײגען דאס פאראן

באזזםראפםע,
 װאס שטארבעגדע^ די פון שװײגען דאס און

 אן כאפ א פלוצלונג גיט חאגט זײער
אייערע.

 זוהן און פאטער צװישען שװייגען דאס סאראן
ערקלערען ניט קאן םאטער דער װען

* לעבעז׳
מיספאר־ ער ײערט דעם צוליעב װען אפילו

אזםאנען.
 צװישען קומט װאס אזװײגען, דאס פאראן

 - ־. װײב און «אן
 איז עס װעםען די, פון אזװײגען דאס פאראן

געלונגען. ניט
 ארום נעמט װאס שװײגען, גרויסע דאס און

פיהרער. באזיגטעי און נאציאגען געבראכענע
------- יינקאין, מון אײיעען ד#ס מראן

 אריםקײם דער װעגען געםראכט חאם ער װען
״ן פון ױגעגד. ז

 נאפאדעאן םון אזװײגען דאס און
וזאמער^ו. נאך

 ד׳ארק׳ ז**ן פון אװױיגען ר«ס און)
 געזאגט: פלאטען דץ צװ^ען ח^^ זי׳ װען

 געבענאזט׳/ — ״יעזוס
 לײדען, אלע װערמער צװײ אגםפלעקעגדיגאין

האפגונגען. אלע
 עלטער, פון אזװײגען דאס פאו־אז ן־און

 זי חכמה, םים באלאדען צופיעל איז װאס
אויסצודריקען

 פאראזםעגדליך זײן זאלען װאס װערםער אין
 דורגגע^עבכ ניט האבען װעלנע די, םאר
לעבען. פון ציקל גרויסען דעם
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םערעדאצקר יענטע פון

ן
 1,װהן

זײז

 טויטע. ר\ פיז שוױעען דאס פאראן און
 רעדען :יט קאנען לעבען, װעלכע מיד, אויב

 ערפאחרונגען, םיעפע װעגען
 טויטע די אז װאוגדערן, צו זיך דא איז װאס

 םויט? פון גיט אונז דערצעחלען
 װעם ^װייגען זײער פון ערקלעחרוכג די

-•* קומעז
זיי. צי זיך דערנעחנטערען אונזער מיט

םריה. דער אין אזײגער צעהן איז עם
 געגענד, דיי טאג. װינטיגער נאםער א

 בא־ איז זיף, געםינען שעפער די װאו
 באדערםענישען די מאא, אאע װי ;יאעבט

 װע־ קײז םון װיסען ניט װיאען אעבען פון
 ביזנעס־אײט אאעראײ געהען עס טער.

 וחל שווערמ םאהרען עס ארבײטער, און
ט גען  אויטא־ זיך יאגען עם און סחורה מי

מאביאם.
 סטרײקט מען װאו שעפער די םארבײ

 גרױ א אין םיגןי־זעקס צו םײראעך געהען
 םהעבס. פון שאפ דעם היטען זײ פע.

 דערקען איף םטרײקערינס. זײנען דאס
 האאב־ די אן פשוט׳ע^מאנטאען, די אן זײ

 אויגען שװארצע די אן היט, פאנסביאשע
 איר פנים׳ער. פארטראכטע די אן און

 זײ בין און זײ אויח הוין אאײן, געה
 איז מען אז אומעטיג איז עס כיקנא:

ט זעטען אאע פרץ ארומגערינגעאט  מי
 אקע־ ניטא איז עס אז און פרידאיכקײט

סטרײס... א פיהרען צו װעמען גען
 גרופע, א צו אנשאיסען זיך װיא איף

 אבער נעשפרעןי. א זײ מיט םארציהען
ט דאס טו איד  מיייד־ ױנגע זײנען עס ;נ'

 פאר׳ן ניט זײ איך דארף אגיםירען יעך,
 גע־׳ הארץ־צױהארץ א פאר און סטרײה
ױנג. צו זײ זײנען שםרעף

 דרע־ םון שאפ א פארבײ געה איך .
 דראבגער א גיסען אן הויבט עס סעס.

 נאסער א און הערבסט אין װי רעגען
 גאס אין געזיכ^ דאס שנײדט װינד

 װע־ מיידאעף גרופען די אעדיגער, װערט
 איך דערזעה פאוצאונג און שיטערער רען

 זעא- דעם פארבײ שפאצירען מײדעא א
ס—שאפ ;טיר געפעצט מײדעא ר^

 ארימען אן טראגט דין, און קאײן איז זי
 זי הוט. אריטערע נאף א און כיאנטעא

 פארעאטערםען אביםעא רונדען, ,א האט
 דריײ יאהר א זײן אאט דארף (זי פנים
 אן םון שטריכען צארטע די מיט ,סיג),

 אױ־ און טארטירערין. איגטעאיגענט/^ר
 אומע־ און שװארצע גרויסע, זי האט .געז

;^  אי־ די גאר האבען אויגען ,אזעאכע טיג
 אין געזעהן האבען װאס מיידאעןי, דישע

 און אעװאאוצ״אן ערשטע די רוסלאנד
 דורכגע־ אטעריקא אין דא האבען װאס

ססרײקס. סך א כיאכט
 זי םײדעא. דער צו .דיף אאז איך

 דאם מיר. ^ זיך לאזט און עס באכיערקט
 אן שטעאט זי שאפ. בײם הארט איז

 pip אױםגערעגטען בײזען א מיר אויף
 פעהיג־ דער װי,אזוי אפ מיך מעסט און

 האט מי־נוט אײן אין דעטעקטױו. סטער
 ?איײ מײנע פון אײנצעאהײטען אאע זי

 עא־ מײן םון אויסזעהן, סײן םון דער,
 אםריהער פארכאם איף באמערהט. טער
:םרעג און

? סטרײ?עדיז א זײט איהר —
און סטרײחערין. א בין איוי יא, —

 זוכען דא געהט איהר איהר? טוט װאם
ײן —דזשאב? א  ענטפער — איעבע, כױין ״נ

אר־ אײן דער אין ניט בין איך — איף.
 זי םרעגט — איהר? טום דען װאס —בײט.

 ;זי םארדריסט עס גאכאעםיג. אביסעא
 אינטעחד מעהר איהר פאר װאאט איך

 אדעי געווען װאא־ט איך װען געװען, סאנט
םסעב... א אדער םטרײ^רין א

 םעדער־^ײז, דער אין בין איד ־־־־
 שםײכעא. אײכטען א םיט איף ענטםער

:אעבעדיגער װערט ‘זי
 אויך איצט םעדערען בײ דען איז —

 איהר טוט זשע װאס איז םטרײ?? א
אײער ניט איהר פיקעט װאס פאר ? דא

בעד־רום, מײן אין איז שאפ מײן —שאפ?
 ניט איד האב סטרײ?ען און איעבע. מיי׳ן

זײט ״באס״ םײן װײא װעמען, אנט?עגען
 שטעאט מײדעא דאס און —־ ? איך —איהר.

 םארװאונדערטע, פאר א מיר אויף אן
 םיד זאא זי כדי ארגען. פארדעכטיגע

 זאגען איהר איך מוז םארשטעהן, גיכער
נאמען. מיץ

 הענד. די װארעם זיך דרי?ען מיר
 א איז עם מיר.בײדע. םי?עטען איצט

 צו שטח דער ארבײט. פײנאיכע שװערע
 צױ און הין טריט םוםצעהן א איז געהט

pn# א־ די בײ סאאדאט דער װי אזוי? 
 זעהט אבער סאאדאט דער זארמעס.
 סטרײ־ דער און שונא דעם ניט ?ײנמאא

 יעדען מיט מינוט. אאע איהם זעהט קער
 אויר טוט טיר שװערער צרד פוז פאאפ

 דעטע?־ א איז אט הארץ. דאס ?אאם א
 איז אט און סאאגער א איז אט און טיװ

 װאס םאראײדי א איז אט און ס?עב א
 באס. א איז אט און ארבײטען ״מעג״

 פאר־ װאס נעמען, ע?עאדיגע אזעאכע אאץ
 װאם און הארצװעהטאג אזויםיעא שאםט
 טוט מען אז אעבען, דעם מיאוס כיאכען

טראכט. א זײ װעגען נאר
 צורעדען באגאײטעריז מײן מיט איף

 װאס געשפרער, א אן הויבען מיר זיך.
 םרא־ שטעא איןי הארץ. צום נאהענט איז
 8 םון דערצעהאט זי רעדט. זי און גען
 כט8דורכגעמ האט זי װאס סטרײ?ס, סך
 אע8 אויד דערצעהאט זי און דעם ביז

 זי סטרײ?. דעם םון אײנצעאהייטען
 א כט8געמ האס מען ז8 דעם, צו ?ומט

pמיםטײ^ אײנעם
םענש״ גאגצע דאם װי זױ8 איז ״עם

 און טרויעריג צו זי גיט אעבע̂ן איכע
 םײכטער גרויער דער אין זיןי םארש?ט

 רע־ מען און טוט מען װאס ״איצץ *וםט.
 מען זעהט גוט, זײז װעט עס אז כענט

 נעמאכט האט מעז אז ארום שםעטער זיןי
8 ^ ^p ?יצײנינ d 'd מאכם עס און

ר 8 ע ט ע ש דז אנ ל כ ר א עןז פ ױ ע אין כ צי ס א עו ר
 או; פרײגד, זײן צו *ר״בט מאגופעקפמזורער װײסם לײדיעס 8 װ*ס בריעף, א סרן

 עס .ח*:ען װעלכע חענט, םרעמדע אין *ר״גגעפאלען מעות י8 על איז װ*ס
װילען). םיר װאס דערמיט, ט*ן צו איבערגעגעבען אונז

פרײנד. <יעבער
 פרעג ? מאך איך װאם פרעגסט, ♦...דו

 אא־ דער מאכען אזוי זאל גארניט. שוין
 אלעםען אונז האט װאס ממזר, דער יער,

 אויסכיאכען אזוי חעפ. די פארדרעהט
 זעהן געװאלט װאאטען װאס די, זאלען
 ?בצנים, די בעטלער, די צוריק װערען אונז
נעװען. זײנען מיר װאס

 עס םרײנד, יציעבער דיר, זאג איך
 באא־ 8 אין אדײן זײגען מיר שאעכט, איז
 אז,8ד. איבער׳ן איהר אין שטעהעז םע,
ארויסצו?ריכעז. װי ניט, װײסען און

עצה. ן8 גיב מען, טוט װאס געײאאד,
 געסענט האב איך סיזאז, גאאדענער אזא

 אהן טויזענטער, עטאיכע מאכען אײכט
 אין װארים כבוד, כעמ רץ־?אעמעניש,8ה

 נארנים איך האב גערעדט, אםו/׳ען דער
 גע־ האט זי אמת, ױניאן. דער צו נעהאט
 אונ־ באהאנדצען זאאען םיר אז װאאט,

 אנשטענדיג, ארבײטער־מײדאעך זערע
 דערמיט דען זי האט נו, מענש, מעשה
 פיה־ האט זי עולה? אן עפעס געטאן

 אין שפייען ניט זיך אאזען װאס רער,
 t:T8 װאס, איז װאס וױיסען און ?אשע,

 דעי• דא איז װאס ם מיר, אויף ̂יאהר
 רױין ניט נאר איז נאס דער אז ? אונגאיה

ײן פארך,  נאר האט ער אז סװאאאטש, ?
 זיך װי םארשסעהט און שכא ►ביסעאע

אד־ זײנע םיט טענש םעשה האאטעז צו

 ױניאן די גאר איהם װיי און חען בײטער,
? שאדען עפעס

 ניט ערשט איך אבער.האב אאעס ראס ״
 א*ז אי, פאישטעהן. צו אעעהויבען אאנג

 איך אעהרער. א ?אפ 8 סטרײ? דער עפ
 אײ־ םארשטאנען, ניט דאס אבער יזאב
 אויסגעבראכען. האם סטרײ? דער דער
 דער םון באסעם מײםטע די און איך,

 די אז געמײנט, האבעץ מיר, מיט אסס׳ן
 אנדעיע םיעאע װי פײ?, א אי? ױניאן
 אין שוין דאס און אמעריהא, איז םײיוס

 די װעט סטרײ? פון װאך ערשטער דער
 דעד־ זײפעךבאאז. א וױ פאאצעז ױניאן

 אא־ דער אײנגערעדט נאך אונז האט צו
ממזר, א איז דאס גאיקען. אאעראײ יער

 צוברא־ זיך ער װאאט האוא• כישומד, א
 זיך האט ער אײדער פיס, און הענד כען

װאא־ האואי אונז. צו ארײנגענאדיעט
 הא־ מיר איידער געװארען, טויב מיר טעז :
 װי באאפס. זײנע צו צוגעהערט זיך כען ו
I איצט אונז עס װאאט װאױא און גוט 

געװען.
 אונז גיט וחןאכע ױניאן, די פײח א

 ?ײנ־ קײנטאא, ײעאעז מיר װאס םײם, א
 ױניאן, די פײק א פארגעסען. ניט סאא

 דאאאר טױזענדע הונדערטע האט װעאכע
 ,,אױם זעהט עס װי און, ספענדעז, צו

 איחר. בײ אױס ניט נאד עס זיך שעפט
א״טײא ײעז אז געפײגט, האבען מיר

 אר־ דער צו צורי?געהן װעאען ארבײטער
 דעם ברעכען גוםא דאס װעט בייט,

 גערע• מיר האבען ערשטענס, סטרײ?.
 באײ־ װעט װאס טײא, דער װעט כענט,

 װעא־ די, אז זײן מת?נא זיך דרויסען, בען
 ארבײט, דער בײ pnw שוין זיצען כע
 רײם א זײ צװישען װערען װעט עס און

 װעט ארום אזוי און פאעצער, אאטע פארדי
 צװײ־ ;װערען צובראכען סטרײ? דער

 מיר אז גערעכענט, מיר האבען מענס,
 געמאכט האבען בשתי?ה ?ענען װעאען

 טאקע, שעפער די אין ארבײט אונזער
 געםע־ כאומרשט האבען װעאען װעאכע
טעאט.

 גע״ האבען םיר םרײנד, איעבער אך,
 איף הבית, בעא אהן חשבון דעם מאכט

 גרעסטע די ױניאן. די אוזן עס מײז
 דוקא און טא?ע ארבייטען ארבײטער טײא
 האט ױניאן די וױ באדינגונגעז, די אויף

 נאך ארבײטען װעאכע די, אבער געײאאט,
 נאר שעפער, די אין נאר ניט אויפען ניט,

 זיה בײ שטײםער נאך זײ זײנען איצט
 זײ, זאגען אויסגעםיהרט, האבען יענע אז

 אנשםאט אויםםיהרען. אויך מיר מוזען
 םון ארום זיך זײ דרעהעז שעפער, די אין
 נאכט דער אין שפעט ביז דערפריה אין

ם ו ר י א , ד ר ע פ ע  איעבער ״אוץ ש
 איז עס זאכען, דיר איך זאא װאם פריינד,
 און, הארץ פארבאוטיגטע א םיט שאעכט.

 צובאוטיג־ א םיט עתער, נאך איז װאס
 דיר אץ־ שרײב נאז צופאאמשתעטע טע,
̂. דעם  זיך האט פריהמארגען אײן בריעז
 פרױ און בריה א זײן צו פארנאוסם מיר

 מײנע םון היאף דער אהן אאײן, בירם
 םיר חאסטען וואס בויאנעם, נעדוננענע

 די פארםרײבעז צו געאד, כייט שאא א אפ
װאם ניט, גאר שוין םרענ איז סטרײ?ער,

'4
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פרן גאנג <וױיטעחײגצן חנם שװער אזױ
״יי * לעבען.״
p איד ip פאר?אעמט א מיט איהר אויױ 

 דעם װענען ניט זי טראכט איצט הארץ.
 איהר דאס האט וױיטער ryrfo ;םטרײ?

 דער. אין צו װײס ווער אװעקגעטראגען.
טענע־ א אין דא צו רוסאאנד, אין הײם

 אפגעשםיאט זיר האט עס וואו הױז, מענט .
 עם װאו און אעבען איהר פון דראפע די

מרוים... גאאדענער איהר צורונען איז
 זיף עפענט שאפ פון טיר שײערע די

 םיטעא־ גרזיאיכער, א ארויס געהט עס און
 pip גיכען 8 ט1ט ער פאן. יאהריגער

 בא־ מײן װעג. זײז געהט ן1א אװז אויף
 איהרע אין נאך. איהם ?ט1? גאײטעיין■

 ״א צארן. דער ברען 8 ט1ט יגען1א
פיאן. ים׳ן1א אן טיד זי וײזט1 סקעב׳/
 8 װידער. זיך עסענט טיר שװערע די

 געהט ק8פ שװערען 8 מיט ױנגערפאן
 בײז יהם8 באגלײס זי אינװעניג. ארײן
וױיטער: רעדט און יגען1א די כיט

 אנצוגעהן שװער י1אז דא איז עס —
 װעאט. מאדגע א עפעס :סטרײק א מיט
 ױנ־ טטער א חאר, פון חאנדוקטאר דעד

 אר־ דער 1צ סקעב דעם פיהרט יאךטאן,
 איהם פיהרט פאן עאעװײטאר דער בײט,
 עקספרעספאן• דער שאפ, אין ארױח

 אין קעכין די ארבײט, זײן אװעק פיהרם
 עסען; דאס איהם םאר ?אכט רעסטאראן

̂יטער, דעד ן1א ̂י/גר־ מניאן א אויף װ  פאן,
טיש. ם1צ עסען דאס איהם ̂אנגט
 סטרײקס דא מען געמינט דאך און —
 שמײכעא — ם,1מעט1א װי נאף גיכער

 אין פארטתיען און גאױבעז פוא איף/
םראגרעס... מענשאיכען
 ן1א מײדלער צװיי געהען אונז פארבײ

 שאפ. אױם׳ן pip א •כאפעז זיך שטעאען
 פרעגט זײ, דעריאגט סטרײ?ערין מײן
 דא אז ךײ זאגט ן1א דא זוכען זײ װאס
 פאר־ שוין מײדלעף, די סטרײק. א איז

 און ;[גסמעיען אפ^ריתאגערי^ צטע1<
 זײ־ זײ אז סטרײ?ערין, פײז םארזיכערען

 סטר'י?ס פיט סיפפאטיע אער1ם א׳ן נען
 זײ םאלט עס אז ן1א ױניאנס מיט און

 ‘שטײכ זײ ס?עבען. געהן 1צ אײן גארנים
 זיסען, דעם מיט איהר 1צ דערבײ לען

׳ םײן שמײכעל. מערי?אנער8 העםאיכען
 כםעט שטרענג, זײ צו אבער רעדט םײדעא

גראב.
 י1אז ענטםערען זײ איהר ?ענט װי —

 ריײ זײ װאם צײט דער אין טפרײנדאיף1א
 “?־ שמײכעא זיסען אזא מיט אייןי צו דען

 מײדאעף צװײ די װי נאכדעפ איף, םרעג
אװע^ זײנען

 מיץ ערפאהתנג, ביטערע די —
 צו ניט אױסגעלערענט טיף האט פרײנד,
 םארלװשט זי שמײכאען. ?ײן אין גאױבעז

 ן1א אוםט גתיער דער אין װיעדער זיך
אגט^ען עם זי מײנט צי #ניט װײס איר

 עס האט אדער ארבײט, כלל אין סטרײל#
שיהזאא... אײגענעם איהר טיט טאן צו

 שאאנקע ׳יכע1ה א פארבײ :עהט עס
 טײן שאפ. אױם׳ן קוק א ט1ט אדן טײדעצ

לט1? ׳איהר נעבען ין1ש איז סטרייקערין
 ״דו :פרעגט און אריין פנים אין איהר

';ארבײט? דא ווכסט
מײדעא_דאסאזץי טוט אט!^״װה___

i
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שאפ־ ^|p ניט מן ״איר ,anp 8 ^טאאץ
!דזשאב ״\p ניט זוך איד םײדעא,

 באגאײטערין מײן װײטער. געהם זי
 איז זי ״אױב :<אגט |1א נאף איהר ?ט1?
 די־ ױי שפעטער, זי ױעט פרינצעסין, 8

 פרעטדע װאשען פרינצעסינס, תסישע
װעש.״
 דערטאנענדיג זיף פרעהאיך װערם זי

 ן1ם מיר דערצעהאט זי ״שפעטער״. אז
 נעכ־ האט װאס פראפעסאר, געװיסען 8

 האא. אין סטרײקערס די םאר גערעדט טען
 האפ־ ץיסע און כען8ז מטע סף 8 צוױשען

 טיר אז געזאגט, יך1א ער האט טנגען
 1איבערצ גרײטען ענערגיש דןי דארפען־
 אין איעענטיטער ן1א שעפער די נעהמען

< הענד. אונזערע
 װעניג י.1אז נאך זײנען מיר אבער —

 מעטיג1א װיעדער װערט — ארגאניזירט,
 - צװײ אחדות װעניג אזױ — םײדעא. דאס
 אייגע־ נאף יאגעניש אזא און אוגז שען
׳י געטס... נעם

- איעבע, םײן נו, —  איף סרײסט י
 עס דעם. בײ האיטען נאר זאא — איהר,
 געװען איז װי װערען. רעכט ין1ש װעט
רוסאאנד? אין

אנדערש, עפעס איז תסאאנד אין —
 קוקט זי — אוטעםיג. זי ענספערט —

 איצט װײט?ײ&. 1יע1גי דער אין ױיעדער
 עס ואנ1 רוסאאנד, אין איהר-געדאנק איז
 אנדערש סך א םך, א ׳אך אנדערש. איז
אאנד!... אין דא חי

 װערט דרויסען נאסעױ גתיער דער
 עס שעהנער. און שעהנער ביסאעכװײז

 אנ־ נאכ׳ן היטעא שטיק אײן העא ױערט
 זונעךשטראהא אײן פאאט עס דערען,
 1צ נאהענס איז .עס אנדערען. נאכ׳ן

גאס. אין הײטאין• ױערט עס און צװעאו*
 שאפ אנדער אן פארבײ שפאציר איך

 ;id הײט א איז דא גאס. אנדער אן אין
 שטע• עס א,ין סטרײק אין שעפער עטאיכע

o״ 8 ר*; o w.סבבאטרא איך ״ 
 ניט פאדאן זײ צװישען זײנען מענעד זיי.

 אאער־ ;id געטיש 8 אבער דערםאר פיעא,
 עס אידישע. מעהרסטע די םתיען, אײ

 טײדאעף מנגע זײ צװישען פאראן זײנען
 כאה־ עאטערע ן1א ?ינדער, כמעט נאף

 ;id טעיס1מ ?ענטינ םרויען, ן1א טײדאעך,
 דאס זײנען צי וױיס װער סץרער.

 אנדערע װעאכע צי יגע׳גט׳ע, צ ׳ת1אאםנ
ט1ארײנגעשט זײ האט נױם שאפ. א^ י

 pבאםער האר גתיע מיט םרױען פאר 8
גתפע. דער צװישען אויף איך

;id ניט איז נטעא8טער־מ1ם איהר ־־־־־
 הינ־ איף הער — סטרײ?ע;, װאכען אכט
 םמי, id; 8 שא בײזען הארטע;, 8 מיר טער
 רמעא1געמ בײזע; 8 איד הער גאײף אח
id; מיר. אמם איבעריגע די

 ן1א שאפ 8 םאר שטעהן באײב איף
 די םו; נעטע; n טאחעא אוים׳ן אײען־

צ*1םא ן1א שעפער. די םו; אײגענטימער
 א אתם כאפען פלאטע; װי י1אז נג,1א |
 געװארען איף בץ אװי יז,1ה הילצערנע !

 באי־ בײזע גרופע. דער םון ארומגעכאפט
 יס־1פ ארן געזיכט מיין תרף ברענע; קען
 כטעס איף שפיר נעגעל שארפע טיט טען

 ? דא איהר כט1ז ״װאס צײב. מײן יף1א
שטיטען גע;פרע >4דא? איהר מילט װאס

 דורך םציהט עס סטראשענדיג. ן1א הארק
 און צותםעםבות ראזא געדאנ? מײז אין
 וױ י1אז האצז אין ענג םיר װערט עס

װארגען... מיר װ$צט טען
̂^p צארן דער איז ״שרעקציף ' d ; id,״ 

 איז שרע^יכער נאף ״און איף, טראכט
 אף, םאאק״. דװנגעריגע; א פון צארן דער

 װעלען װאס די, מקנא בי; איך װעניג װי
 !הענד זײערע אין ארײנפאצע; שפעטער

 דעם פארכאפען װעט עװאאציע די סײדע;
רעװאאציע... דער po װעג

 ״סטײכד א טאכען איך no איצמ ן1א
 ער־ ד סטרײ?ערינט בראװע די 1צ טענט״

 םו־ }id ניט מאנטעצ מײן איז שטענס,
 צװיײ אה, םצמש ט׳ען1פש פח נאר טער,

 מע־ איהר״יא פאר באצאהלט האט טמגס, ׳־
 ציעב האט װאס פארשוין (אזא צענאט

 איצט בין איף חעצכעז פון שדײבער),
 מיר צורײסם דריטענס, או;, װײנ^ ״זעהר
 יטװער זעהר מיר װעט עס װײל ניט, איהם

 עס סײדען אנדערען, אן טאנען צו זײן
 פאר־ רעװאלוציאן... די אנרוקען דןי זאל

 םיר זאיט איהר בעםען איר טוז איינס
 נעטען די איבערצויײענע; רוהיג ערלױבען

id; ײי בעיײבתים, שצעכטע די  איף װ
 גרוי־ פארדארבענע, פאי ה$בען זײ דארף
 שיאדעי• ;עה ױעאבע.איך העאדען, זאטע

 גױ די פון געכיען די ראמאן. א אין רע;
 נעהם העאדען נאבעלע או; יטעהנע ׳טע
 און געפײניגס ליעב, מײן אײך, ;id איך

ארבײטער־פאל?. געקריװדעט

יוניאן מאכער ױינקאוט די בײ
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 םאר אונטערנעהמונג גרױםע א
^װעק. גוטע; א
 אונזערע 1צ באקאנט שױן עס^איז

 אז אינטעמעשיאנאא, דער פון טיטגלידער
 לאסאל מניאן דרעסמײקערם ד/קאסטממ

 האט װעלכער לאקאל, מנגער א איז 90
 ארגאניזא־ ;id םעלד גתיסע 8 זיר ר8פ

 נרוי־ א ןעיהצופיאנ איג דב'«ט8ציאגט־
 ארגאניזאציאנס־האמ־ ערפאלגרײכע; סען
 די געשטעלט לא?אא דער זיף האט פײ;

 פאר םאגד נרױסע; א שאפען 1צ אױםגאבע
 ניט־ די צװישען רבײט8ננס־1ר1יפי^1א

 דאתם האבען מיר םאסען. ארגאניזירטע
 נאנצען דעם אפגעטמע; צװע? דיזען םאר

 אבענד מאנטאג םאר טעאטער פיפעאס
 קעס־ דײװיד הערר מארטש. טע;31 דעם
 טעאטער דיזען ;id םטארס אאע אח אער

 ־D8P8 ״אחײאל אין אויםטרעטע; מעאען
 אין באשמען 1צ זײנען טיהעטס טא״.
 בראדװײ איםט 175 מניאן, דער ;id אםיס

 פאר טעאטער ;id אפים ר.א?ס אין און
 אלע אײן לאדען מיר פרײז׳ע;. לערע1םאפ

 צ.* זיף ברידער ן1א שװעסטיןר נזערע1א
אמז. מיט פרעהען יװטע;

 זייט ;id (שאוס
ארבײטער. טעלםעסינען ן

?אטפ• װאטעדפרוף טשעסטער די בײ
 די פאר טיד האב/גן סט. טע26 איסט 329

 סטרײ?, 8 געהאט ױאכען צוױי לעצטע
 א מ׳ט םארבוניען געװען איז װעלכער
 נעװאלט זיף האט םירמא די לא?אוט.

^ מיט רםעסטען8ם א  ר־8ם האט ,20 ל
 ׳ לייי״• 25 רױסגעװארםען8 שאפ, זײן מאכט

 צו גערעכענט ן1א ארבײט דער םת טע
 ס?עב־?אנטרא?• אי; ארבײט זײן מאכען

 געגאג״ ניט אבער איז דאס שעפער. טינג
 מיט סעטלע; זט1געמ האט םירםא די׳ גען,
א;. דער ^ני

 מעלכע םירמא, רײנקאוט הערריס די
 תסס 1שא מיט אפיס שענעם אזא האט

 בראד־ אי; דעפארטטענט קץסינג 8 און
 אײנע ר8ם זיך רעכענט חעלמע און ׳װײ
 נױ אין פירטאס רײנקאוט גרעסטע די פון

 איין ארבײט די געטאכט איטער רואט יארק,
 סט־מניאניזיר״ רע8נסאניט1א ערגסטע די

 פיטת בארבע שאםקעס קאנטראקטינג טע
 נ״1א מגעגענד.1א ;i» בראנזמיל נױארק,

באריגטנגע;. ערגסטע די טער
 א״עי- יז1ש האט באארד ?.py רyאונז

 ;y:yn yראגD די נדיגyנדל8םארה טאל נע
 באשלא״ םירמא, ט1רײנ?א D'Tiyn רyד

yo j; םאכ^ 1צ מאל אלע םאר םאל אײן « 
^ זyזyדי 1צ סטאפ ■ ב  8 נאר 1װא ז8 אי
 ארבײט. זײן ןyכ8מ העדיס זאל שאפ בyסק )
j 8אײניג נאףP yנyDרענצy; אפ־ איז חאס 

 ױניאץ רyד זy•ש11צ געװארע; געהאיט^
 ײyאינט רyד ;id אםיס אין םירטא די און

 פר^ו^נט װעלכע אין או; נ^יאנאל,
 איז אנטײא, אן זyם1נyג האט רyזינגyשל

yoipyj ;yo; אײנ אן 1צDארשטy,אז נרניש 
—שיתעז איפעזד טװע סהפררי די

!אויםמערקזאם קארעספאנדעגטען,
8̂p yא־עספאנדyנטy; באריכט־ און 

 שיסען1ארײנצ ;yoyDy: דינער שרײבער
 באריכטען און ;yנטyאנדEסyארp yרyזײ
 ערמאיט^ מיר ־־.p^yo װי םריה י1אז
 מאנטאג, רעדאקציע אי; האבע; 1צ זײ

 .dv אויב ׳זאנעז 1צ רy11ש איז זאנסט
 ױאך. זעלבע די הזyארײנג מעט

̂. רעדאקציע_________ ^גערעכטיגקי״מ

 #רyByש ױניאן אי; בלױז ארבײט רyזײ
 באדני• מניאן רyנט1א ;yרy11 כט8מyג את

גגען.1ג
̂, לאמיר ס די דאס האפ ^י רײנ־ ה

^y טy11 םירמא ר^ט 8P; םײערל'• רעם 
y3ypa^ D  ;yD; ט האט זי װאס כ ^  ג

 פרעזידע^ם, ל8שיאנyאינטערנ pyn^ <צו
ppyo 1צ ניט '&p’p \w נאך אין ארבײט 
ר.yByש מניאן

 אטyטyסyרגyאיב אויף זyחאב מיר
y rn B; אויף y jy i'rP 8D גארמyםאר נטס 

oyop^n שנײד אדןyבערמאן׳ס ן1א ר 
דער״ די ;id סyאםיטP פרײז מיט רyפy״ש

y ן1א רyByש מאנטע ! jw iy j; פאר רײז א 
רס.yנטyמyס און אםרײטארס די

 onpyp רyד ;id רריסyה ל. ה. מר.
 רט,yםארזיכ אװנז האט םירמא ט1רײנחא

T זיד oyn py אז ^ yn ya גyבyטיח די ן 
^ Dyp^ צו m y D j ^צױ סאניטאר 

 ן1א רyByש ?אנטראחטינג די ;id שטאנד
 הא־ אאמיר ן.yרyסyב1יםצ1א דאס טרײ^

^ אם װי טאן דאס װעט רy אז פע;,  שנ
voo\ ט אוןyp8 ;ר8ניט8ס די אז זעהy 

 ־yn רyד ;id pyeyc' די אי; האנדישאנס
 ־yבyיסג1א זאל^ פירמא רײנקאוט ריס

ypyn opyo.;
.20 .א .pyp ,אןפרידמ עטס

̂. דערפאר האב איך  בין איך אז געקראג
 #p:yp yזײער ;id רyדיגyבyא א ארױס

̂.yנשyב טמל באמת איך טענ
 אם זיך, טy1ו נאז די גארניט, נאר

 נד1װא די רyאב פארהנילע;. השס, ירצה
 טאג א py1או or\y: dvl אז הארצע;, אי;

 פון און מאך, א נאך װאך א סאג, א נאך
 זיך האט pyjyfB גמיסע yרyנז1א אלע

 דאס, גארגיט, מיט גארניט אױסגעלאזען
 k עם קען איך אז װעדז, י1אז טוט םרײנד,

̂. גארניט דיר אױסשרייב
 קײפ רyד אט ן1א פײ?. א ױניאן די
 ארביי־ טױןענרע tאםפןp אין אױף האלט
 בענע• װעבענטליבע זײ צאהלט טעי,

 הא־ רypםטרײ די בנאממת, ן,1א פיםס,
 זײגעז זײ אײל^, צו װאס ניט זיך בען

 ארבײ־ ני.ט איצט, אפ ערנער ניט דאר
ארבײט.yג האב^ זײ װען װי טענדיג,

yD די 'n i פארדיyנסםŷזײ װאס ן 
 ? זאגטyג אומשטײנס נעה*ט, האבען

 זאגען עם דאך טיר iy3yo 1זי צוױשען
̂. גאנץ אפ

 איז פארחגרט. זיך האב איך יע,
 ;y^yn רyארבײם די אז חלום, אדנזער
 ypטא ןyבאיבyג ארבײט, דער צױ לויפען

ױ הרyט ניט  ן1א חאום. pyDoie א ו
 ŷװארyג רפילטy איז וועגיג אזוי נקט1פ

^ר א.'נזער  וחגלזגן מיר או חאום, צױײ
 די אין בשתיסה ארבײט די טאכ^ לענעז

t בעט איך שעפער. נעפעטעיטע i, 1צ 
ע אט ט*בע\ ŷזאא װאס  אונ־ רyם>ש;ן ץנ
 נא־ ניט זיך tnyp זײ אז :זרבײט, זער

 זײער מאכען צו אוש ,P3yn מים יא*ע;
ײ ארבײט? א־י;ע;ע  גאצד א״צט זyByש ז

 צױ ;ytiD פמי און הויפ^ס, *,פול טכי
oy אז פדײנד, דיר, זא; איך ?ע;.י1י ̂אצט ®

m m mקנאה 11 האיץ די

 םו; רypשטאר מיר זײנע; פארדתס, או;
 זא־ ליג^ איך זאל אי1הל נאר אײזען.

 בײן האלט עס אז זיך, דאכט מיר גע;.
כט...yשט עם װי אך, פלאצ^
 שױן מיר אלטען11 רyטאמ ;1א יע,
 מאמפעק־ מאנכע בײ ;y^yiB נעסענט

 פערyש yאטyטyגעס די ;id טשװ^רס
 נזער^1א ארבײט אyביס8 זyגל1שמ1רכצ1ד

 ת,1המ מלאך סגר װי װניאז, די רyאב היט
iw טיט ר,yEyש די׳ אט n s ,;אץ אױגע 
 װניאך די אױף םארלאזע; זיך ?ענסט ת

 ביזנעס. ypy''t פארשטעה^ זײ היטער.
 געסע־ די מים דכער גאר זײן 1צ ם1א
 מניאן די האט ^ypiropyDi^D yלטyט
’ypy; אײנעם id; אײנ־ ננ^1א11געצ זײ 
 דא־ yרטyנד1ה yטאיכy yהיבש זyגyל1צ

 pyu דיך, טyב איך און ריטי.1קיyס לאר
 דא־ הװרערט yטליכy ריזי?יר^ עם װיל
^1צ לאר גראשע;? yטליכy לי

 oy i'D ליגען בתדער^ י,1אז אט
W'D* טעהר װאס אח אדמה, חגר אין 
 ik; רyשסארק אלץ זיך, ;yDP8ii מיר

 אײ שטרי? די מיד פארציה^ רyשםײם
^ נז ר.yלזyה או

;yלy1ו מיר אז געםײנט, האםןן מיר
 ־y״באלש nvi מיט אתיססומ^

Dypsnסטר"^ר, די כעבען ״ y11איצט ט 
pjn זיך ^אם ypy-^nyrn; האלט^ ן1א 
p: א רשטy אונז. מיט y :^ y .טאג 
 און אונז ;id אױם זיך לאכט .^לםרער
ctfiy pyp .pאונז r^ sBy: py האלט KPn 
ױyבאלש די ב?יט ס.ypו
ט, האב^ טיר ״ ^ינ  זyהאב p'd אז ג
vd האנד, אין םראטה# 8  ;yn װyלy; 

 אײ די ז8 בלאף, חגם םיט אתיסקו^ן
 הא־ 1צ ־וױ ^pyp58 נים ;y^'ii בײטער

yD; ל אyבעwדןזזpאויף ה py'n .דזשאב

 אא־ נזעכ1א טpypאײנגע אונז האט אזױ
 שטpy .;ypyn py זאל ג^ה^עט 'ערעל,
:p אז אמיס, זיך װײזט  אונז יבט1גל py״

ניט.
 עאע;11 טיר אז געמײנט, ;y:^p טיר

 ־ypD □yp יו»1א שפװץ ;yDPKii יבען1אנה
; pyp נטyp>זי id אינטpyנy,עא•11 שאנאל 

pyD זײ בײ איז pyp גאנצpy ,װעט קאפ 
 P83 איז ov שט,pע .p^y.p נז1א עס
 ;yלpד p'o ppyD .װאס ט.pהyרןpפא

 טyכט8Pפא מיר ;ypyn ppyo לץ8 איהם,
pyp ; id גאנצpy .ו איך שטאדטy1ריר ל 

 איז נז1א צװיש^ אז אמת, dyp זאגע;
 1צ זײן רטyװ זאל װאס <זײנ^, ניטא
yvis; די איהם ^ טיװ  8 איז דאס - ש
 פליײ די יח1א ?אפ 8 םיט ן8ס 8 מא;.

1 py .oyvוpyאײע טyלp8די אין ען 
 py ז.yלשאםטyזyג yכסטyה ,yסטypג

py11יסג1א טyהpyמיק ט yooypi oyp; 
pyeoyp^ ן1א y11מy; ^אמיס־ טיר האב 

 אוגז צװיש^ איהם? נעכען ןyלyצושט
^ קײן ניטא דאך איז  בלײבט אײנציג

y o ''ii ^ ypy^  pyniK; ז8 ל^8 דאך 
py 8 איז yDD'iPP8D ?תנ.1ש

 yoyn; איםי^^ האט זyלטyמ1נ8
 ןyיבpשyאננ ילטyג; גוט זyצאהל8ב טיר
 ל1בלב לט^8 רעס נג1צײט pyni8 אין

 זyװיל זײ ז8 ױניאךםיהמױ/ די י^1א
ypyn; די pypp'D פון ypytii8 גyשDy־ 

:8 פיגט<רyג ז.yט "8 oyBy ,py ,אץ 
 pyniK צו ברױוז>ל 8 אז שרײבט• און

ypnypD^ 38 משטײנס1אtya^ בזה 
:ן1הלש

 ניט PPP8 װאלט אמת, דעם ״זאגט
̂ואלט, yDדאזיג די אט אז ג T^ yp y- 

Tŷ T̂ pypp'D y rn וחןחון opyrtpyjyo 
n*" םו; it ׳דען איזזר וױיסם ? ביונעם

 ־yג דאן װאלט^ ביזנעס ypy^8 ז8 ניט,
py ;yp^iiשט nvi Dpyn ^נאמ oyjT'D ? 

8'p p זײנט pאר p?v k  ! DP'8P װײסט ‘ 
yp,; װי iv8־ \ov:v2 8 ;ypp'D^  ל

^B8P8 איז ,ow? pאיה װאס id;׳D׳  ;y :y
pyn א אלבײטעל  ̂ pjyB לװטט װי pp'K 

״? DV1V2 1צ
בליװעל־שלײבער, Syp אט איז ן1א

 דאר איז ov כט?ypyג ניט ,1שמ ימח
!װאלט oypŷ אמת

^ י,1אז ׳אט ב ע  מיר. זיימח םלײנל, לי
 האב איך ז8 דיל, מאאד צחח. יף1א

 !מגיאה אזא ריל שלײב^ צו צײט
 ־wpyn'K צײם האב איך אז דיל, מאאד

" }8 [VWאy ^א8 ן1א צייטװגy,מאם ס 
yo; שלײבט y:yin; שווער איך נז.1א 

 אײע־ יצ ניט טאג ;ypy' זיך, דאכט זיך,
 גע־ דימ טס״,py11Pפאw oyp pnyo נעז
ypכט'גpא8 ארן ׳^ײטypypj8 y -צײםונ 

:ov .;y 8 תגן איז«Day:y אײ 1צyנyין 
 נ־1ױא די או̂ױ זאאץ נז1א שיט כמנן װי
yp?  םאג־ 8 װי ov ציוזט דאך נאל ;

•^  די זיר יף1א לײס איך אײקן, איך נ
P8,p, האב ארן pניט אר Dyp ־8מ צו ט1מ 

pid  8 \V2 צו p, .צתת •
;'ypj; סט טאג)? pyp אאיypyםיט א 
v " i ,8 ן1א אט אט, באאםס Dyn py^  א
pyp .:.;yגעו jp !װאלטען^ חאואי אוםפ 
 ’ צו סיד װאא^ן ,d:ypy3 ניט איהם טיר

ען. ניט צתת די ם ^  a * ג
.דײן ' . ־״ ■ .
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m
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ק ג י מ כ ע ר ? וייג

HPM*ilil!li|i• i,J|,:׳i :j״ . i'l 1 •If • ■t uj.|]| > i.r.ldi.. .!rt•(! IjliiilJiii:׳ lillhiliiiBi l| TOil•

ם איהר ײעכפראפי ? געלד א
ם א װ או ל פ א ײער ז ד א ל ע ם נ עו ני ס ײ נ ו או א ח פ ײ א

ז • ו ם ״ ו ל ע ו ג ע נ י ד ו א ד פ ל ע נ
 ־־- ‘ * 1

אין פארשאאסעז האאטען אדער דעם, מיט זיךןארוכיטראגען ניט און אײגעיטימער דעם פאר אײנהוגםט אן בריינגען צו געװארען איהגעשאפען געאד
c בטקםעס, r llrn ן הוןן$ר*ופיט. אײן ניט ברײנגט | ׳״ ו . | ~ . ן

ס ע ס ס א מו ב הל א ײז צ ם ה ענ צ א ר ד נ פ ל ן ף ג או עו ד ץ ליג ס א א נ א !נ
 עפענען אין האאט און נעאד $פטעשפ$רסעס זײן אװעקאעגען װיא װאפ ^ײנעם יעדען פאר פאר איגעז װעאנע פדאנען װיכטיגםטע די פון איינע אבער

J ײ ,, :איז ^אנק א אץ אקאונט אײן

ן י ק א נ א ב ״ ר ע כ ל ע ל װ א ך ז י ן א ע ר ע ו ? א ו ר א ט י ז א פ ע ד
/ • * ♦. j ♦ י

̂אמ, איהר װעאוןיווען בעאנסװאו־נמם אײכט זעהר ח״׳ח פראנע דיעזע —:פרעגען אאײן זיך ז
? געלר מײן פאה פראצענט באנ?.ןואהלע,מײן יענע מיד ןגעט ,.,.ן)

? מ נ ײ ה דעפאזיטאר א װער איד װען! געלד מיץ םון פו־אצענלז באקוםען איך ו$ל )2 * '
 דזשולאי סטען)נער פון רעכענען אנפאנגען ערשט זיך װעט פדאצענט דער ביז װאדטען מוי(ען איך װעל צו אדער )3

; ? אינטערעפט מאנאט 4 קאדגע פאר פארלירען און אן
- צײט יעדער צו געלדער אױפ זי צאהלט און — אותד,אבענדם 8 ביז אפען זי איז ? באקװעהם באנק די איז )4• ■ י

t , ־ . — אז זייז, װעט ענטפער אײער און
— אינטערעםט פולען צו'צאהלען אייך גאראנטידט װעלכע באנק י4 ו)
ס פון דעפאזיטאד א װערט איהר װען אן טאג דעם פון אינטערעםט אײך צאהלט װעלכע באנק ־די )2 ײנ  אן ה
געל־ אױם צאהלט און — אבענדם אוהר 8 ביז פריה דער אץ 9 פון אםען יאיז— באקװעהם איז װעלכע )באנר די )3;

י ה ד נ א װ נ ד א ע ם י י נ פ ױ ט ײ ט פ
ר צו כאנר, די אי< ע לנ ע עדער וו ר י ע פ ב־י ;נעהערעז. זאר ב-זנעםמא; יעדער און א־
אין בענלוס )3( דרײ אונזערע פון אײנע אין ארײנגעהן הײנט יזענט איהר

״ 4 » # ♦ י

ע5 ע32 אוז עװענױ ט ט ט n םטדי n י פ נ ע ל ע ם ד י ר ס םט. ןטע &ז און עװענױ מעדיםאן און ס

געאד אייער פראצענםפון ד#ום און אקאונט אינםערעכט א׳ין עפענען או;

אן הײנט פון גערעבענט װערט
מז כאקסעם די אין געצד אײער האאטען נים דארפט איהר צייטע;. געפעהראיכע א־צטינע די א׳ן נעאד א־יער מיט ארוטצוטראנעז זיך פאד־צפ^רט איהר ו

ט איין ניט ברענגט עס. ענ ט. פ ״־ ; ׳ פראפי
̂זיטאר א װערען קענט איהר  יבארעכםיגט זײט איהר װעאכען צו פלאצענט ריכטיגעז דעם אײך פאר פארדינען געאד אײער זאא און באגה אונזער אין דעפ

! _______ .__ _ םוןהײגטאן. :
 מאדע־רנע די פערװאאטער, איהרע םון פעהיגקײטען ביזנעס פראגרעםיװע די עקזיסטענץ, איהד זײט געמאכט האט באנק די װאס סוקסעס גרויסער דער

 מי^יאנערען, פארנעהםסטע די םון הונדערט איבער פאראינטערעםירט האט באהאנדיצוגג רעעיצע די און אידעען נײע די םינאנץ־םארװאלטונג, פון סיסטעכיען
. אונזער און באנה דיעזער אין דירעקטארען און עעהר־האיצדערס װערען צו מאנוסעקטשורערם און באנרץרען

ע ס י ר ע ד ײ ה נ נ א ן כ י p א o s ו י נ ע ד ו ן ע ו 3 א ע2 ס ם י ר פ ם
באנייהע אליין באנפ יענער אין דעפ^זיטס די זיינען יע|וט ניז און יאנואר טעז15 אם נעװארעז געעפענט איז <

$4000000.00
און דער אין באריהמט זײנען װעאכע גראד העכסטען דעם םון פעגשעז זײנען באנה דער םון שעהר־האיצדערס די און דירעקטארען די  אינ־ םינאנציעיצע̂ן

 איבערצײגונג געניעגענדע א איז אאײן דאס דאלאר. טיליאנען: הונדערמע אריבער באטרעפט םארטענ^ םאראײניגטער װעמענס און װעצט דוסטריעאער
זײן צו בפרט ױדענטום דעש און בכיצל אידען יעדען זגהרע אן זײן װעט עס און ססױיפוס ױנײטעד אוד באנק די .פון שטארקחײט און זיכערהײם דער אין
, ; * יi , ’ י באנק. דיעזער אין דעפ^זיםאר א ; ;v ' ,, ׳

י ’«t .״; <׳ ji *׳י׳ י ׳•־■ •
פאאנענדעס: מיר פרענען בענקס 3 אונזערע םון נאכבארשאפט דער אין פעהטארי אדער סטאר דין האט װעאכער מאנופעקטשוערעד דעם און ביזנעסמאן דעם

באלאגסעס? טוגגאיכע אײערע אויף אינ&ערעסט באנק אײער אײך צאהאט )1
? בארעכטיגט זײט איהר װעלכע צו דיסהאונטס און אהאמאדײשאנס םואע די באנה אײער םון איהר האט )2
:אײך? געהערט עס װי אײעו׳נאנין באהאנדעלט טאנופעקטשוע^ער אדער כיזנעסמאן אלס איהו װערט )3

 מיטצוהעלפען געשעפטסמאן ווערטפאאען יעדען בארײט איז און באהאנדלונג און באקװעמאיכקײטען דיעזע אײך גיט סטײטס ^ונץטעד אװ באנק די
t U ביזגעם. זײנע אין סוקסעס צו םיהר^ איחם און טאט און ר»ט מיט H  lV .il ׳ "

 אין אקאונט אײן עפענען װעגען באראטען זיך אין בעאטטע די פיט באגעגענען זיך און ב^קס אונזערע באזוכען צו ביזנעסםאן יעדעז אײן לאדען מיר
^עאהנדלונג. זעלבע די באהומט איי.ר גרױס, איער קלײן בענהס. אונזערע

 מא־ און געלעגענהײטען בעסםע די געבען צו־ אימשטאנדע מיר זײנען דיעזערבאנק םון סורנלום און האפיטא^ אין צואװאוהס אונגעהויערען חגם דורך
.6דעפאזיטאד נײע אונזערע צו באקװעהםליכקײטען מעריעלע

פראגרעסױוער דיעזער םיט >ץקאונט אײן עםענט

t'ihLl
11

װ• ד א ע ט י י נ ם ױ ט ײ ט פ
7םטריט טע32 און עווענױ טע5 H סי 9 ענ על ס ד ױ ס םט זוטע6 און עװענױ מעױםאן אוןס

THE BANK OF THE UNITED STATES
5th Avenue at 32 nd Street 77-79 ׳ D E L A N C E Y  S T R E E T S :  . . .  Madison Avenue and 116th Street

יאת־ דיעזעו פערקױפען װעט

ע ס אל ר ע מנ ע ר פון ט ע אן ד װני
 פרײז. האלםײל דעם אריבער עטװאם איז פרייז די

• םױהער. וואם ארדערם אײערע בעשטעלט

אן ■ װ ױני סי א ר ע פ א א ײעםי ס אס  ס

ײםע 228 ; װ ױ צ ענ װ ע

!אױפטערקזאם

מיטינג ביזנעם רענעלער א
װערען אםגעהאלטען װעט

אנ, ס אנ ש, םען24 דעם מ ט אר ר 8 ט ה ד או נ ע נ א
םארהאנדעלט װעט םאלגענדעס װאו סטריט, דילענםי 79 אץ

:װערעז
!מאנוםעקטשורערם די צו װערען סארגעלעגט װעט װעלכער אגױמענט, דער

!בעױכט עקזער,וטױו
!רעפארט מענעחשער׳ם און

 וױכ־ די םארשטעהט איהר אז גלױבען מיר :ברידער
 אץ קומען זיכער װעט איהר און מיטינג דעם פון מיגקײט
מאסען.

, מענעדזשער. ברעםלאװ, דזש.

פרינםײנג אפ־םױדיים

איבער רעזארסעם

דעפאזיטארס ioo.ooo װי מעהר

צופריעדענשטעלענד — קאנסערװאטיװ — זיכער
הױז קלירינפ יארס נױ פון מעמבער

 יארק נױ אןש םיטי און סטײט סטײטם, ײנײטעד די םמ דעפאדטארי
פאנדם סיױױנג פאסטעל םטײטס ױנײטעד און דעפארטמענט םײער

גיבראלטאר םון םעלזען דער וױ שטארק

םט גרענד' 374
עװענױ פינפטע 1400 יארק נױ : םטױט. טע26 װעסט 7

 עװענװם װעםטשעסטער און ױניאן םטריט, וטע58
:ברענטשעם -ברוהלין ,_

עװענױם. סטאון און פיטקין סט״ װערעט און עװ. גרעהעם

ג ר ע ב ד ר א ג
אינ̂כ

קאם־ ודינען שטארקע און דסע זארטען אלע
לעצ־ נױ מעהר נאלאן םער םענט 20 מימ נאר טען * טעןיאהר.*****

 שלױואוױץ און ברענדי גױיפס םת פױת דער
 און טעקם, דעם צוליעב העכער בעדייטענד איז
 נרױםען קײן ניט מיר האבען זארמען טאנכע פון

סטאנ^

 צייט, אץ ארדער דעם פעדלער אײער צו גיט
m װעלכע זארםען, די קריגעז קענען זאלט א־־חר 

 אונז בײ איהר קענט יאהר דיעזען וױנשט. איהר
ל אויבבע^מעןאטת׳ען ײ א ם י ו  געםרעסט ב

 און שפאניען אץ אײלבערט׳ען םײנסטע די ־םון
 קענט איהר װאס בעסטע די איז עס םראנקױיך.

געלד. אײער םאר קרינען

 די שוין טרינר,ט יאהד
 טהעע, קאלאמביא װעלט

 מען האט דערװײל און
 בע־ קײן יעצט ביז נאך

 אױס־ ניט טהעע םערע
 ן י א׳י בלױז — געפונען

 װאס רא איז טהעע סארט
 רײנער, עטװאס שמעקט

— איז דאס אוז

2441 נרעמערםי טערעפאז

 פדעם לענארד' די
נ. םטריט, טע23 איסט 42

שני װיעסאם שאי צ ם
לפסח כשר

 געזונדםםע און בעםטע די
מאגען. פיר׳ן טהעע

 נומעד אין הומם םעאי ,צײיעטאט׳שנ
 .500 נומער איז 300 מער1נ ,240
 םהע, קאצאםביא פון װערהויז הויפט

 טהע, איצי װהייט ט־צאי, צײיעטאט׳שני
קאקא איצי װהייט און ?אםע קאצאמביא

ם 185 ױ ם םי או ש ױז ױו

נ םקאטט ױנ ע י נ -- ‘ *■»4 Iהאררעס&אגדינג־ א אנגעשריבען האט 
רועגען קורס

 אלן עלעםעגם מענשלייכער דער
עקאגאםיקס.

 ‘עהזאםי און מאנאטען־טעתםכדבוך 3
דאאאר. 5 םאר נישאנס

 סאציאאיום, אין קורסען אנדערע 5
 אאדזשעינאן בײ ײ. ג א. היסטאריע

 אגדערע. און היאסוױס םארריס איע,
:צו שריינט

RAND SCHOOL 7 ץ East 15th St, Nw York City
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 פון מעמבער יעדער װאס
 און װיסען דאחש 23 אלאקאל

 תראנקען װענען געדענקען
בענעפיט.

 כיעא- קראניז װערט איהר װען .1
 איסט 231 אפיס, איז נאייך זיך דעט

 ריכטי־ אײער אז גיט סטריט. מע14
 װאו רום איז םאאר דעם אדרעס, געז

 װאוינט איוזר אױב װאוינט. איהר
 ױע־ בײ נאכיען דעם אן גיט בארד, אין
װאוינט. איהר מען

 בוך ױגיאן אײער גאײך *שיקט .2
 דורך אדער יעמאנדעז כייט אפיס אין

אעטער. <עדישיסטרירטען א
ן געפינט איהר װען .3 י  א אין ז

 פון נאכיען דעם אן גיס ראספיטאא
 ארױס קומט איהר װען האסםיטאא.

 דער פון אפיס איז גאײו זיך־ מעארעט
ױניאן.
 דעם פון זיך רעבענט צײט די .4
 גע־ אפיציעא זיך האט איהר װאס טאג

 איבערגעגעבען און אםיס אין מאאדען
בוך. ױניאן אײער
 נױז בענעפיט קריגע; צו אום .5
 בײ װערען עקזאמינירט הראנקער דער
דאיוטאר. ױניאן דעם

G. אנדערע פון אטעסטען קיינע 
 אא־ פרן סערטיפיקײטס דאקטוירים,

 פאזי־ װעאען פאראייגעז אדער דזשען
װערען. אנערחענט נישט טױו

 נישט איגען װעאכע קראנקע .7
 װערען עקזאביינירט דארפען בעט אין
 זיך דארפען און אפיס, דאקטאר׳ס אין

 אפיס אין װאך אין טאא 3 כלעאדען
ױניאן. פון

 בא־ באױז זיינען בענעפיט צו .8
 אייננע־ האבען די^וועאכע רעכטיגט

מא־ אײן פאר אםוױנציגסטען צאאט
אט  גע־ זיך האט זי אדעד ער בעפאר אנ

קראנק. פאאדען
 ריהשטענדינ זייט איהר װען .9

 פאר־ איהר װערט מאנאטען, 3 איבער
גוטשטעהענר. ני״טט פאר רעכענט
 בענעפיט װאך ערשטע די .10
טאג. טעז10 אױפ׳ן געצאהאט װערט

 7 יעדע רענואער װאכען איבריגע די
טעג.

כיענעדזיטער. װאנדער, ה.

IRVING PUCE MAM
 סםריט. טע14 און פאײס אױרוױננ

 ..1351 סטיײועסאנט טעיעפאז,
דירעקטאר. שױארץ/ כזארריט

!ײאך טע5 !װאך טע5
!ערפאאג גרעסטער

ײטאג ת אודענט, פר ב  מאט. זרנאג און ש
ען22 אודענט און ש טען23 אדן ט  םארמ

סוקסעס איטערארײטער גרױסער דער .
n פון s הירשביץ
ױנקעל״ ״פארװארפען פון פאיפאסעד ו

ם מ ד
ס ׳ ו ע י ם ר ש ע ם כ ע ם

 שודארץ. םאררים םון אױפנעפיהרט
 אץ זיך באט״ליגען קיגסטלער פאלנענדע
:כייםטערװעריו דיעזען דיע

 לודוױג אדלער, סילי שדואר״ן, מארים
ס זאץ, רי א אל רזןןזענאל,:ג הי  גאלד־ י

טה, האלץ א. סםי ענ א און םענ ה ט  בער
גערסטען.

מאטעעס פאר^די פדעזענט א
 אונזערע פאר איבערראיטונג עקסטרא

 באזוכער פאטיגעע
ע זרנטאג און ״טבת דעם ע טינ א  מ

 קויפען ביים פרױ, אדער סאן יעדער װעט
 טױ די פרעזענט, א באקוטען ׳טיקעט זײן

ליעד באריהטםען דעם פון זיק
פדידעל מ־יידעל מײידעל

ייעב.) דיך האב (איך
 אונ־ אין זינגט *טדו^רץ םארריס װאס

*טמיד׳ס דעם פיעסע סויסעס זער
טענטער.

ט םװאר או װ
 װ. ז. א. טאסס־טיטינגס קאנװעניטאנס,

בעריכטעט. װערט
 םול־ פאבליק, נאטארי איבערזעצוגגעז,

 טימעאנרא־ אדרעסינג, טיגראפינג,
װ. ז. א. פאבליח־סטענאגראפי ׳פינג

ר ע ד י י ב
j$p רעפארטינג קאנװענשאן

32 Union Sq. New York, N. Y.
837—5296—Stuy.vcsant 19G3 
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A. DELBON '
שערס. שארםט און פיקשט

 עװענױ, טע6 484־90
יארר,. נױ
םטריט. טע30 אין טע29 צװי׳שען

—  . ■ . . . .  -  ■ ....................................-  ■■■■■■ , i l  I »

2186 ארטיטארד טעא.
ן ע צ ט י ל ש ל א ה

 פלײס מארקס סמ. 12
רוסס. מיטינג בעקװעהמע און יטענע זעהר

ד^ז. ץױאן םטריקטלי א
מענ. שײםער, & טרירמעלטױב

אג שט ער אנ ט, ד װענ  אפדיל מען3 א
 פטעלונג.יר»ו:סט־פאר גיױסע עקסטרא

 ענגא״טער גרעסטער (דער וױילך אסקאר
 ביהנע. אידי״טער דער אױף פאעט)

 רױנסטלער און דידעקט^ר אונזער לכבוד
tn ה. y r y, פלעפידזיטײא יהןדט

לד: ^פקאר פון װערק בעסטע דאס ױי ו
מאן אידעאלער דעד
 פאר באקאנטניאכונג װיכטיגע עקסטרא

 ארבײטער און סאסײעטיס ױניאנס, אי!ע
 דעם ביז יטפילען טיר ברעגטיצעס, ריננ

 אפען זײנען ביכער אונזערע םאי. טעז18
טיקעטס. איז בעגעפיטס פאר

 ױניאךקאאפעראט״װ די
סאסײעטײ

 ױניאן װ. ג. ל. א. 35 לאקאל

אױס״טליםליך פערקויפט

ױים לי ו  םהעע לי
א מני א ל א  טהעע ק

שני אס ם ע װ שאי צ ם

THOMASHEFSKTS NATIONAL MAM
 26i2. ארכ^עארד טעלעםאן

ען5 מערען 18 !סוקסעס גרעסמער י װאך ם !םוזיק נו
 האט װעלכעס ליעדעלע״, אאםע ״דאס בעװאונדערט האבען בעזוכער 65,000

רומשינסתי. און ההאמא״עעװסקי פון אפערעטען אלע איבעירטראפען
 מערץ, טען23 און טען22 םען,21 אב., און מאט. זונטאנ און עכת אב., פרײטאג

 ה׳ ה׳״פריעד, שװארץ, ה׳ יאורעליר, ה׳ העסטין, si טהאמאשעװסיױ, באריס ה׳
 פראגער, רעגינא :פרימאדאנאס אונזערע ארע צוהערמאן, ה׳ נאיד, ה׳ גרינבערג,

 און אבראמאוױטש מאד. זיעכעל, םאד. גרינפעלד, ראזא צוקערבערג, רעגינא
 בעריהמ־ א אפערעטא דיזער םיר אננאזישירט אויך האבען מיר — וױיססאן. בעסי

פראדאק^אן. נײער אונזער אין גוםסאן, ת׳ זינגער, טען

מ אלםע דאס ע ד ע ד
.  AN O LD  FA SH IO N ED  M ELO D Y

װםקי, ב. פון פראלאנ א םיט אקםעז 3 אין אפערעטע טע  טהאמא׳
 זאיצ־ םיץ נעםאלען דעקאראציאנעז טהאמאשעװסקי, העררי םון אויסגעיטטאטעט

לאפידוס. ל. םון געבוים סינעריס האכשםײן, י. פון ארענדדטמענט מאן,
 רוכמסינסקי. י. פון ארקעסםער סימםאני עקסטרא אן םיט מוזיק נומערען 13

דאודי. דען פראדױסער, בראדװײ בעריהמטען דעם םון אראנזיטידט טע:ץ
:אפערעטע דער פוז ליעדער

 פאנטא־ אראב״טע )3* טאנץ; הײליגער און געזאגג קאהר, כעדבי, כותל בײם )1
 פרא־ מאד. פון געזוננען נעבעם, איז אריע קינות, )3 נײמאן; ה׳ פון געזוננען זיע,
 רוסייטער )5 ארקעסטער; סיםפאגי זײן און רוכדטינסרױ ה׳ אינטערטעצא, )4 גער;

 געזונגען דועט, פאלקם )6 וױיסםאץ; בעסי פון אויסגעפיהרט ׳טאנץ און געזאנג
 ה׳ פון געזונגען קומען, װעט כדטיח אז )i װײססאן; בעסי און קעסטין סעם פון

 בענ׳טען. ליכט חנוכה )9 יאװעליער; ה׳ פון געזוננען במלכותך, ײטטחו )8 נײטאן;
a פינאל; )1U אנסאטבער; גאנצען פון אויסנעפיהרס i אנ־ חברה, לוסטיגע רי 

 טערצעט, )13 אנסאמבעי; א,ו זיעבעל מאד. װארפעל, קארטען )1צ סאניבער^
 קינד, מײן הינד, םײן )14 פריעד; ״שװארץ, צוקערבערג, טאד. פאלקס*םאטיװעז,

 )1̂ פינאל; )1סי אנסאםבעי; חברה־לײט, אדעסער )lb צוקערבערג; מאדאם
 בעססי און קעסםין הערר #דועט )18 פראגער; םאדאם בירוערים, טובה ל׳טנה

אנסאםבעל. פון אויסגעפיהרס אפערע, כיאקאבעער רי )19 װײסניאן;
 טענצער 2 גרעסםע די װאונדער־פראדאק^אן דיזער פיר אננאדטירט האבען ריט

קא. און םאלאםאנאוש הערר באאעט: קאזי״אף׳ס פו.;

!נײעס איבערראשענדע
 בעפי כיאד. קינסטאערין בעריהמטע גרויסע די אז באקאנט טאכע; טיר

פקי, שעוו א מ  גאנצען דעם אויך און פסח שפיעאען צו אן פאננט טהא
s שעהנגאלד. ה. מיט צוזאמען ׳טאי טאנאט
איעבען״. ״װי^מענער :חאטעדי נײער גאנץ א אין §

235 Bowery, Tel. O rchard 4345 
H arry  Gotti, B usiness Mgr.

ך עדעלעא פיעסע נײע געביל^ס כיאקפ ע ל ה פי ע  ״םאבליק פון שטארקער איז ג
/ אן׳ ױ פי םעך/ ״רײנע פון אינטערעסאנטער א װי . פון שפאנענדער גע

ױגענד.״ ״פערלױרענע
ע2 ע2 !סדקסעם גרעםטער !װאך ט !װאך ט

ײטאג ת אבענד, פר ב ע און ש ע מינ א מ אג־ ט אבענד, און זונ
ען21 ען22 ׳ט םארטש טען23 און ט

ײן, דדטעני פיס געביא, טאקס ה. טט ^ א  אאװיץ, מאד. ראטהשטײן, עאיאס ה׳ ג
גאאדשטײן, יאקאב ה׳ סאמאיאאף, ה. פערקויף, מאד. סינקאף, טיס

איץ האאעגדער ה׳ און באײכער ה׳ פערקויף, ה׳

לג?! -------------1 ה י ו9&
 פון איריקס זײקין.) נ. םון (סוזיטעט געביא מאקם פיז אקטען 4 אין צײטביאד

פעראמוטער. און ארנאאד פון כײוזיק גאאדיטטײן, דדטעני

»יוווןף.״1׳ײ

ו
אן ר רי אי א ם ע ר ק פ רי  פ

הל סו ס
בראדוױ■' איםט 187

פרינציפ^. איראן, ע. דזשײ,
*

קאאסעל. אבענד און סאנ *

 רידזשענטס אאע פאר םערםערטיגט
 יזאאאעדזש, פאר עקזאמינײשאנס,

סאבדזשעקטס. קאמוירשעא און

 אױב אױם, עםעם זייך לערענם
ערפאלג־ זײץ. וױלם איהר

לעבען. אין רײך ־

ך א ע 8 נ ם ל ה ע צ ע _נ ר א עג פ ס

ר ע כ א מ ק ו א ל י ת
 פאר פערבליבען דינען טעג געצעהלטע פאר א נאך

 אױב בױדער, און שװעםטער טעקם. דעם איינצאהלען
 אריגינעעלר דער וױםיעל מעהר בעצאהלען ניט וױלט איהר

 בע־ און אםיםעם אײערע אין גלײר געהט געװען, איז טעקם
טער,ס. גאנצען דעם צאהלט

 איהר םערשטעהט ? רעדען פיעל אײך צו מיר דארםען
 אז זאגען, אײך מיר דארפען ? םליכטען אײערע אליץ ניט
 אליץ איהר װעט איין, צאהלט איהר װעלכע געלדער די

 אײערע מיט ר,אמפןז אײער םון צײט דער אין םערברױכען
 איהה קינדער. קײן ניט זײט איהד ־ ? מאנוםעקמשורערס

 אינדוסטױע־ אן םײ פאליטישער, א כױ קאפןש, א אז ודיםט,
.נעלד און געלד געלד, האבען טוז ׳לער !

 טע23 איסט 40 באארד, חשאינט דער םוץ אםיסעס די
 טאג, יעדען אםען דינען ׳סטױט טע2 איםט 40 און םטױט

 איהר װען אבענד. אין אוהר 9.30 ביז מארגענס אוהר 7 פון
 דעם איהר קענט ארבײט, דער םץ און ארבײט דער צו געהט
> 4 בעצאהלען.־ טעקס

יוניאן. קלאור,מאכערם באארד דזשאינט

אין װערען געגעבען װעט קץנצערט און לעקטיטור א

בראחדר איסט m האלל, ^פארװערטס״

 פאי םון אידערשאפט דער אונטער ארקעסםער^ מענדאלין רינג ארבײםער דער
 דעק־ און פאראעז^נגען מיטװירקען. װעאען 615 ברענטש פארעאע,

ר. א. 555 בר. ביהנע, פאאקס אידישער םרײע דער םון אאמאציאנעז

 «דלער), (י. קאװנער ב. םון װערען געגעבען װעאען םאראעזונגען הוכיאריסםישע
יעגטע." און ״םינע פון שרײבער בעריהמטער דער

 מיט צוזאמען ,9 לאקאל קאמיטע, עדױרדישאנאל
ל. א. קאמיטע, עדיוקיישאנאל חשענעראל דער ־

י. װ. ג

1063 גרעמערסי טעלעםאן עװענױ. פזןרטע ס אע
י *

ם ן צו או ע ענ ם א נ ײ ה ענ ענ עי ױי־ ױ נ ע פ  א
ם אר ע ס לנ ע ס װ ס ע ם ס סו װער אוי ען צו ש ם  הו

ץ ס א פי ען אין א ס או םי עו צו װ הל א צ ע ערק כ  זיי
ען שולדעןי כ א ר ה ען םי ם א של א ען כ כ א ה ם צו ע  ו

ס ען אפי פ מ א אנ אל ם ױ זונ ו נ א ר נ ע כיז כיזי, ו

ען לינ ר ע ױ ר כ ס- ס, טי רו ג

װ י ס ו מ ח ד מ ר א א אל פון כ ס א • ו ל
 טשערטאן װאלבערג, מ. • מענעדזשער ־,אטלע־

סעקרעטער. רינגער, דזש. ס. י

טחינה משעת שמורה

בראדוױי. איסט 175 האלל, ״פארװערטם״

װ) כ. דו. כי צ אן( ט פ & ך
9

לעקטשורען װעט

ע ל ע י ו ס ס ו ד נ י א ״ ״ ע י ם א ד ק א מ ע ד
ד^מארים זײנע פון פארלעזען װעט לןאװנער) (ב. אדלער

_ , טישעשטיקלעך.
ןופיס.' דזשענעראי? םון ?#)מיטע עד־וקיייצןונאל דער פון אראנדטירט

 מענעדזשער האלפערן, חש.
 !ביבלעך אײערע בױינגט פינישערם, קלאוק — ב. נ.

ט י ר ט נ ײ ! א ײ ו ם

!רונסט

אין װערען געגעבען װעט קץנצערט און אעקטשור א

בראדװײ איםט m האלל, ^פארװערטס״
גרעסטער דער צו קומט דאן

די פון אויפזיכט דער אונטער

 90 לאקאל ױניאן, דרעםמײקערס קאסטאם
מאדטש טען3ו דעם אבענד, מאנטאג

באאיעבטער מאסען נעניא^ער דער  פאי םון אידערשאפט דער אונטער ארקעסםער^ מענדאלין רינג ארבײםער דער
 דעק־ און פאראעז^נגען מיטװירקען. װעאען 615 ברענטש פארעלע,

ר. א. 555 בר. ביהנע, פאאקס אידישער םרײע דער םון לאמאציאנעז

 «דלער), (י. קאװנער ב. םון װערען געגעבען װעאען םארלעזונגען הוכיאריסםישע
יעגטע." און ״פינע פון שרײבער בעריהמטער דער

 מיט צוזאמען ,9 לאקאל קאמיטע, עדױקײשאנאל
ל. א. לאמיטע, ערױקײשאנאל חשענעראל דער ־

י. װ. ג

 קעסלער ך הערר ארטיסט
לאבעל. מאלװינא מאדאם ארטיסטי; גרויסע די און

ערשטען צופ װעאען געזעלשאםט, יוינסטאער גאנצער דער מיט צוזאמען
איץ אויםטרעטען סיזאן דיזען

אקאםטא אוריאל
אטרעיזשאגס. װײםערע אונזערע װאטשט ‘.

#
 פ ^םיס באקס אין באקוםען צו פרײזען פאפואערע צו טיר«עטס

 ברןודװײ איסם 175 ױניאן, דער םון אםים אין און בױערי *
* םיהעט. א סימ אייך באזארגט

m
: V׳* ׳

,נימעל־רעםט״
 הײםט •

־ מ ע ו ו ל ע f ב

 קאסט די
ז י ץ א י ל — ק

^ ■ י נ ע ג ר ע ^ ר ע  ד
גרױם! גען

 זאא װעאכע פרײם א נוצען דארף — גאעזער טראנט װאס אײנער יעדער
נערװעזיטעט. אדער שמערצען םעראורזאכען ניט זאא און נאז, זײן פאסען

 םערמײדען צו געװארען געשאפעז איז ״נײזעא־רעסט״ בעקער׳ס ל. ב. דר.
שײעריגקײטען. אאע די

100 Leno* Avenue 
895 Prospect Ave., Bronic

215 East Broadway 
1709 Pitkin Ave., Brooklyn

אויגעךספעציאר בעסטע די בײ עקזאמײױרט װערען אױגען
ליםטען.

 בהכשר הטהדרין טן לטהדרין אפילו הבשרות בתכלית כשד
דבהמדה״ג רב יפי־ אלחנן שלום ר׳ הג׳ הרב

דער פו; אידען אאע צו אױך װי אייט קאונטרי אאע צו און דיעאערס מצה
י ײעיט גאנצ-־ר ■

 אוגזערע מענאיך װי שנעא אזוי א־דערע; צו םאיכט א״ער נ־ט פארנאכאעסעט
הע *פוין באװאוסט זיינען ײאס מצות יאהר״ 50״ יאהרעז ױבל א ב־יג׳

אץ מצה כשר׳ע און געזינדסטע פײנםטע. בעםטע, די פ־ר
װעלכז דער

 צױ אײך קענען זאאען כײר נדי בעצײטענס ארדערס אײערע שיקט בעטפן כײר
דעאיװערי די װײא פרײנדאיכהײט, מעהרער כייט שטעאע; פריעדען

אטבעסטען. ניט אײך יאהר הײנטיגען איז
MEYEIl LONDON, 494-6-8 Grand St., N. Y., Tel. 3793 O rch id/



־

̂נאל חןו דעפארםםענם קריעגס אינםערנעש
םמקעלשטײן ל. פון

 • לןריגס־ אינטערנעשיאנאל דעם אין
 סקװער, ױסאן 31 איז דעיארטמענט,

 אוםגעביטען אביסעל לעצטענס זיך האט
 איז קריעג דער אםת, אטמאסםערע. די

 די םאראיבער, אינגאנצען ניט גאך
 םראנ־ צװײ אויף אן נאף געהט שלאכט

 וױיטגודס און םאכער װײסט די בײ ^טען,
 ערשם נאך איז חאםוי דער און ארבײטער,

 םיוזלט אבער דאף־ ברען, םולעז איז איצמ
 דעפארנד קריעגס דעם א׳ן מעהר ניט זיך

 נערװע־ די אנגעשטרענגטקייט, די סענט
 האט עס װאס אונרוהמקײט די און זיטעט

 טעג ערשטע רי אין נעםיהלט דארט זיף
אױסגעבראכען. האבען סטריײןס די װען

 דערפאר דא ס׳איז זיןי, םארשטעהט
גרונד. גוטער א

 פעג קאכיף, א םון אויסברוך ״בײם
 פיהלם צוגעגרײט, וױ זײן ױניאן די אפילו

אומרוהיג־ געװיסע א דעסטװעגען םון זיןי

 עם אומבאהאלםען און דום שרעקליף װי
 קביעג־פירד הלכות אין באסעס רי זײנען

 באגריײ צו אוםםעהיגקײט זײער ! רונג
 די און גײםט, רעװאלוציאנערען דעם םעז

 ארבײטער־ ברייטע די םון פסיכאלאגת
 דעם םארלירען צו זײ מאכט םאסען
 אנגע־ זיך האט ער אײרער נאך קאםף

 ברע־ קײן ארויס ניט וױיזען זײ פאנגען.
 פון אםילו, קאפעטשהע קײן שארםזין, קעל

 און אבער םארשטאנד. מענשליכעז אמת אן
 אלטען זײער צו זיף זײ כאפען װירער

 און גענגסטעריזם מ-טעל, עקעלהאפטען
 טויזענ־ צענדליגער אבער פראװאקאציע,

 בא־ ניט דעם מיט כיען קאן ארבײטער דער
 זײער צו ניכער זײ םיהרט דאס זיגען.

 אונטערגאנג, זײער צו רואינע, אײגענער
 ענטװעדער זיןי זײ מוזען סוף לל סוף און

געבראכען. געהן אדער אונטערגעבען
 דער אין איצט זיך םיהלט דאס און

 אינטערנעשיא־ אונזער אין אטפאספערע
 די כאטיט קריגס־דעפארטמענט. נאל

 לואמףי דער כאטש אן, נאוי געהט שלאכט
 כיאכער װײסט די בײ לינען, בײדע אויױ

 נאך איז ארבײטער װײטגודס די ביי און
 פאנופעקטשו־ די אבער ברען, פולען אין

 דיכיען זײעי מיט לאגערן, בײדע פיז רער
 * אדיײ'־־ *ליגעל אידיאסישען בײזװיליגען

 זער״
פען

פרא־ און גענגסטעריזם םון נעץ שניוציגען

 װאר־ זײ שױן-געשלאגענע. ליגען
דעם אין קאנװאולסען אין נאר זיוי

 איו באראף סעהחגטער שלעזינגער, דענט
 עק־ דזשזןיעראל פון׳ם מיטגלידער אלע די

 נאך דינען נויארק, אין באארד זעקוטיװ
 נײ־ אין מענשען םארנומענסמע די אלץ

 צוקוסען קוים קאן מען װעלכע צו יארק,
 יע־ אין שמועס. א מיגוט א םאר כאפען

 אינטערנע־ גרויסען דעם םון װינקעלע דען
 דעיאײטמענניס, אצע אין אםיס, שיאנאל

 שוױבעלט בליק, א נאר װארפט פען װאו
 םעטיגקײס^ און לעבען מיט גריבעלט און

 דעם מיט באזעעלט זײנען אלע אלע,
 די פארבעסערען צו װאונש בעסטען

 מיט־ טויזענרעד צענדליגער די םון לאגע
 ניט ארגאניזאציא;, אונזער םון גלידער

 אי נאר
לאנד.

גאנצען איבער׳ן פון נויארק,

 איז ארטיקלען פריהערדיגע די אין
 דעפ װעגען רעדענדיג אפטײלונג, דער.

 אונזער םון טאכאגיזם װאונדערבארען
 איװײזענ־ קאמיטעס, םטױײק דזשענעראל

 אר־ עס הארמאניש װאונדערבאר װי דיג
 װאס קאמיטעס ״ םארשידענע די בײטען
 מא־ גרויסען יענעם אט צוזאטען שטעלט
 פאר א געשריבע* טיר האבען כאגיזם,
 קאמײ יענע פון אײניגע װעגען װערטער

 ניט אלץ אבער נאף האבען םיר טעס.
 יואטיטעם. יענע אלע װעגעז גע״טריבען

 װאס באזונדער קאמיטע איין יעדער און
דזשענעראל גרויסע די צוזאכיען ^שטעלט

 ױניאן־מיח־ אלטער דער ײיסמאךין,
 דער פין םיזכער גןזגצער דער און ׳רער

■יקעט־קאמיטע.

 ניט־זײ א ניט־באשטעמטקײט, א ׳הײט
 דע־ נאף איז עס לאגע. דער מיט כערקייט

 גיט און באשטימט ניט #קלאר ניט םאלט
 םון פלענער סטראטעגישע די באװאוסט

 די שונא. דעם פון צה צװײטעז דעם
 צו לדערן װאס באסעס די םון •לענער

 די פעסטוכג, ארבײטארס דעם םארניכטען
אן.  צװישען םאראורזאכט דאס און ױני

 די צוױשען סטױייק, דעם םון םיהרער די
 ארמעע ארבײטער דער פון סטראטעגיקער

אוטרוהיגיוײט. געװיסע א
 בא־ זיך ביי איז כיען ׳טאקע אפת

 םון אופבאזיגבארקײט דעי װעגען װאוסט
 ארבייטער־פאכט, פאראײניגטער דער

 אויף אז גוט, גאנץ וױיס פען טאקע, אפת
 בא־ די קאנען שלאכטםעלד אפענעם דעם
 קרעם־ אין פעסטען נ־ט פאל יױין זיך סעס
 אר• גוט ריסציפלינירטער, דער פיט טען

 פען ; ארפעע ארבײטער גאניזירטער
 ברו־ דער האבזוכט, די דאס גומ גאנץ וױיס

 די האלטעז צו באס פון׳ם ײאונש טאלער
 אײזערנעם אונטער׳ן יטאפ אין ארבײטער .

ט םון הנאפעל י י ק ג י ז א ל ט כ ע  ר
 פראגרע־ דאס באזיגען ניט פאל רױין קאן

 אר־ פאראײניגטע די פון שטויעבען סיװע
,̂  אין װארט א האבען צו בײטער־פאס

 זײער װעגען זיך האנדעלט עכ װען שאפ,
 װארום, ערןזיםטענץ. און לעבען סאםע

 װיי־ אדעד ׳יא דאם וױיסען באסעס די <ו
 שוין דאף זײנען עס ־־־ ניט, דאס סען

 דער װען צײטען, טרויעריגע יענע *אװעס
 בלויז געװארעז באטראכט איז ארבײטער

 בא* שטומע א אלס בלויז מא׳טיז, א אלס
 דער אין געקופען איז װאם שעפעניס,

 רײכטום מעהר װאס באשאסען צו װעלט
 דער אין לעבען »לײז#און באם זײן םאר

 איצםי״ דער בײ קורץ, גױט. ערנםטער
 ארבייטער־ םעהיגע די קאנען צייט, גער

ײן זימגר גאנץ פיחרער  זיעג, מיט׳ן ז
קאמןי. דעם םון אייםכרון־ בײם גלײך

 םון טעג ערשטע די אין אבער, דאף
 קריעגס־ דעם אין זיף םיהלט מלחמה די

 אומרוהיגקײט. נװאלדיגע א דעפארטמענמ
 זיעג, מיט׳ן ניט זאל מען זיכער וױ

 גע־ א קאם אץ אריץ ךאף־ זיף ננב׳עט
האבען אםשר ? װײס װער : דאנס

 אר־ די םון םײכד בלומינע די באסעס, די
 טײםלעשע אזעלכע ארבײטער גאניזירטע

̂וניאן די װעלכע םון פלענער  םיהרער .
- ? ניט װײסען

 זיך םארציהס עס לענגער װאס אבער
אלעם םאר ווערט קצאמנר אלץ ׳קאם«י

סטרײקערינס גיונע א מיט ,10 ליןקאד יזניאן קאטערס *ון ײרעזידעגט בערלי;, העררי
̂ן אין ̂ל. ארלינכב ה

 ;יא זיןי, האבען זײ תעלכען איז װאתאציע,
 ארײנגע־ אלײן דופהײט, גרויסער זײער

טשײ האט דאס ^בער פלאנטערט, י :  לוי*ו \
 זיף פיהלט עס וױדערשטאנד. םון קראןט

װעלען ז*י אדץ באלד באלד, דאס שױן,

 פאר װיכטיג גלײף איז קאפיטע סטרײק
 דעם םון גאגצע, דאס פון ערפאלג דעם

 שונא דעם באזיגען צו — צװעק, גרויסען
! אומשטענדען אלע אונטער

לואפיטע, האל די שטײגער, א :עפט
דער אי׳ז רײזבערג ברודער װעלכער פון j די נאכגעבען און אונטערגעבען זיףיפוזען »ns m • ****•••»«*»«< “<* ■“־ ־- — ־— *— ----------- '-■־-----  עס ׳וניאז. דעױ פון פאדערונגען גערעכטע

 ױע־ זײ אוז באלד, ׳באלד אז זיך פיהלט
 פאל אלע פאי פאל אײן טוזען מוין לען

 קײן פאל, קײן װעלען זײ אז אײנזעהן,
 אײזערנע די ברעכען לואנען ניט פאל

 ! ארבייטעד אניגאניזירטע די פון פאכט
 זײן װעס האפח דער דאס זיף, פיהלט עס
 פאנו• וױישט די םאר אי לעסאז, גוסעױ א

 םאנױ װײטגודס די פאר אי םעמדצורער,
 חאפה איא פאל מײן מעהר פעסטשורער,

 ױע־ *צײנט, עס װי אנצופאננען. ניט
 זײ ױאש טאכ דעם פארשעלטען זײ לען

 יע־ םיט באריהרוננ אין געקופעז זײנען
 ײנגע־ א זײ האט װאט ל״ערזאן נער

 ; אין לאגע, פיזעראבאעד דער ן א שלעפט
 ניט האבען און זיף געםיני;; וײ װעלכע

 אדעד םריהער ארויסצוקריכען. מוט דעם
 פוזען אבעױ דאס װעלען זײ שפעטעיי,

או״סװעג. אנז-ער קײן ניט האבען זײ ״טאן
 פון אספאספער^ דער אין אלזא,

 דעפאי־ט־ סריגס אינטערנעשיאנאל אונזער
 געפיחל א ארום איצט זיף טראגט פענט

 זעד.ט אירר אבער רוהיגקײט, םעהר םון
 ם״בע«״האפטע דיזעלבע אלץ דארם ;אף

פרעזײ פריחער. װיי טעטיגקײט,

 קאפײ קארט אדער לאו, די ; טשערפאן
 vh פארקאװ ברודער װעלכער פון ׳טע

 ענטער־ און רעדגער די ; טשערפאן דער
 סיל־ מיס װעלכע פון קאפיטע טײנפענט

טשערלײדי. די איז װער
 קאפימע האל דער םון טשערמאן דער
 ״קװא־ דער ײאס זעלבע/ראלע די שפיעלט

 קריגס דעם אין דזשענעראל״ טערפאסטער
 האט ער רעגירוננ. א םון דעפארטפענט

 ארמעע גאנצער דעכ איבער אויפזיכט די
 אלע איז זיד געםינען וועלכע סטרײהער,

 ארבײ־ די װאו װיסען דארף ער האלס.
 סטרײת אין איז װאס שאפ יעדען םון םער

 זײער אין קופען זײ צו זיף/ געפינען
 זײער טוען זײ צו און סטרײח־הװארטיר

 איז דאס לײן. פיקעט דער אין פליכט
 פאר־ זעהר ט און שװערע א גרױסע, א

 פען װי און ארבײט. אנטװארטליכע
 ר^זבערג, ברודער האט איבער, אונז ניט

 ציזא־ קאסיטע, האל דעד םון טשיעךי אלס
 געפאכט קאפיטע, גאנצער דער מיט פען

 רײד בר״דער דזשאב׳/ גוד ״װערי א
 טוט און פלאץ אױם׳ן אימער th> בערג

 דזשע־ *קװאטערסאסםער אלס כעסט זײן
אין אײגצודאלכמן סטרײקער די נעראל״

 צו־ דאייכ זאל אלעס דאס אזן האלס די
זײן. צו באדארןי עס וױ געהן

 אױס איהם העלפען ארבײט דער אין
 ײ םזן טשערלײמ אדער טשערלײדיס, די

 שםר'י־ ײ ײקלכע אח האלס באזונדערע
 ״ םשערלײד״ס דיזע זיף. געפינען לןער
 פייט fדא אין איםער זײנאן טשערלײט און
 טאג תדען ״פאנטשען״ זײ סטרײקער, די
 יוער־ סטרײקעד, די םון סטרײה־סארדם די
 זי״ צו געוו^דען ^גאזנאטשעם״ זײנען כע

 איהם העלפען דיזע און האל דער אין צען
 סםריי־ יעדעז אויױ אויג אפען אן האלםען

און.סטרײקערח. קער
א.י״ די איז וױכטיג װײניגער ניט

’ האםיטע״ האורט דער םון בײט
 נאף איז ארעםטען אהן סטריײן א

 כפ<ט זאןי. אונסעגליכע אן דערווײלע
 פיז פאייצ״ די קריכט סםריײן יעדעז אין

 באשי־ גוטזן זײנען זײ װײזעףאז צו הוימ
 און נעלד־זאק קאפיטאליסטי״פעז םון צער

 צו לינקס, און רעכטס ארעסטען פאכען
 דאס דארף פען אדער #יא דאס דארף פען
ניט.

 א אויף שפיעלט נאטירליד, דערבײ,
״אז : װערטעל אלטע דאס ראלע נרויסע

 פאליספען א מען..." פארט שפירט פען
 ײעז אז םאאד, אזא ניט אלעם נאף איז
 כאפען צו נעאענענהײט א זיך פאכט עס
 צוריקװיײ דאם ער זאל קערבעל זײטיגען א

 צו־ געװען פשוט שוין װאלט דאס זען.
 ניעפות עדעלע די םון פארלאגגט פיעל
 אוג־ פארקנעפעלט שטײ^ א<וי זיצען װאס
רעק. בלעע די טער

 רעבטס ארעסטעז אלזא, פעז, פאכט
 װי לינקס פעהר נאטירליןי לינקם, און

רעכטס.
אי? פענער פיט טרעםט דאס װען

 ײעז אבע^ פײדלעך צרה. האלבע א נאך
 אין זײ נעפט פען און רי ארעסטירט פען

 די װי ערגער סף א זיך םיהלען קאורט, א
 דאם וױיסען װעלכע פענש״ן און םענער.

ט  ײאט ^טעלארשפ זיך יןאנעז ני
ײ ארעסטירטער דער פאר מײנט דאס  כי
 װען קאורט, אין ברענגט פען װאס דעל

 א מענשען, אײגענעם אן דארט געפינט זי
 דער םון פארטרעטער א מיטםטרײקער,

 ן5װא אלעס פיט איהר העלםט װאס ױניאן
 פאכען צו גריגגער איהר נאר, קאן פען

 הילוי יעדער פיט העלפען איהר לאגע, די
 גלײך און זיך, נויטיגט זי װעלבער אין

 שטראף־סו־ די אײנצאוןלען שטעל אוים׳ן
 באשטראפט זיןווערט װעלכער מיט םע

• ריכטער. שטרעננען פון׳ם
 קאמײ ר,אורט דער פון טשערפאן דער

 קאורט־ יעדעד אין דאס זעהן, דארף טע
 ברענגט *פען װאוהין שטארט פון הויז

 אימער זיך זאל סטריײןער, ארעסטירטע
 קאפיטע, דער, םון פמפבער א געפינען

 ױ־ די פון פארטרעטער א הײסט, דאס
 ״טשיעף״ דער םארליאוו, ברודער און ניאן,

 אר־ ךער אין זיף האט יזאפיטע דער םון
 איז ער אויסגעצײעכנט. גוט זעהר כײט
 פאכער װײסט פון׳ם צי־ט דער דורך

 די אין געײארען פאפולער זעהר סטרײק
 יןאן כיעז קאורט־הײזער, נויארקער אלע

 םאנכע װי םעהר סף א דארטען איהם
ױיד״ דעם פראקטיצירען װאס לאיערס, ״ט

 צו זעהט ער און איהם פון פריהער סף א
 סטריײ די םון לאגע די אנגענעמערי מאכען

 גע־ ווערען װעלכע סטרײקערינס, און קער
 טעגליך., נאר ס׳איז װיםיעל אהין^ כראכט

 אין אויס גוט אויך זיף צײכענט עס
 *1כ)שיע אלס סילװער, מיסס ארבײט איהר

 קא־ ״ענטעדטײנמענט״ און רעדנער די םון
מיטע.

 סטריײ און סטרײקער יעדער כאטש
 סטרײ־ זײ װארום גוט וױיס׳גאנץ קערין
 ליעב, זײ האבען • דעסטװעגען פון קען,
 פאר רעדנער זאל-א צײט, צו צײט פון דאס

 דיזעלבע אטאל נאך איבערזאגען זײ
 אראנזשירען אלזא, דארף, כיען מעשה.

 כיען.דאח* און מאסמיטינגען האלס די אין
רעדנער. באזארגען
 צו אויף איז וױכטיג וױיניגער גיט
 אונ־ אביסעל מיט סטרײקער די באזארגען

 צו לאנגװײליג ווערט עס טערחאלטונג.
װאכעז, און װאכען פאר האל אין ןיצען

 נע־ װערן װאס קאנצערטעז פרײע די און
 סך א אױןי העלםט האלס די אין געבען

 צוזאםצגצוהאל־ בעסער סטרײקער די מיט
 סיל־ מיס ענד. זיגרײכען צום ביז טעז

 איהר הינזיכט דער אין אױך טוט װער
פארגני־ מיט און אויסגעצייכענט ארבײמ

 װאס קרעדיט דעם דא איהר מיר גיבען גען
 גוט אזוי פונלןט םארדיענט, כשר האם זי

 תאטי־ אנדערע די םון טשיעף׳ס די װי
דערמאנט. דא האבען װאס׳מיר טעס

געמופט! שױן
 הלאויר דער םון אפיס דאידטאון דער
 35 אין איבעמעםוםט האט ױניאז מאכער

 עווענױ, טע2 סארנער סטריט, טע2 איסט
בילדיגג. םעאטער עווענױ סעהאגד אין

 דאון־טאיז דעם םון קלאוקמאכער אלע
 נעדד צו דאס געבעםען זײנען דיםטריקט ן
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ױניאן ווארקערם גודס װהיים דער פון זיעג גרױסער
\ ________________

 זײ האבען געקעםפפט, האבען ארבײטער װהײט־גודס די װאס םאר אלעס,
ען: אונ װ ע װײ״ אין העכערונג א ארבײטם־װאך^ ־שםונדיגע44 א ג

ױניאן. דער םרן אנערקענרנג םולסטע די אלץ, פון וױכםיגער און, דזשעס
װאירקערס^ ווחײט־גודם די איצט בײטען1א עס װאו ׳שאפ -לעדעד —

 גראטו־ הערצליכםטע אונזער — ױניאן־שאפ. פראצענט הונדערם איז ׳
 פון׳ם פיהרער די צו ױניאן, װאירקערם ווהײט־גודם דער צו לןמױאן

קעםם״ געטרײע אנדערע אלע אלע, םון און דײוױס װ• שאר, ם• סטוײייק^
ה ע  מאס־ הענרי דר. צו דאנק אונזער — סאלדאטען. אזץ גענעראלען ם

גע־ האט װעלכער און קאנםערענצען, די פון םשערםאן דעם קאוױטש^
ך נוםען  אונ- — צדדים. שטרײטענדע דיי צוזאמענצוברענגען םיוז די זי

 אײנגע־ האבען רועלכע באםעם, װהײמ־גודס די צו קאםפליםענט זער
אונטער־ זיך האכען און גאמפף װײמערען ‘פון גוצלאזיגקײם די זעהען

װ^כסמע, דאס צו געגעכעז * םפארמי • או

 װאיר־ גודם װהייט די םון חאמפזי דער
 געענדיגט שבת לעצטען זיך האט לןערס
מען װאס ערפאלג, העכםטען דעם כױט

כשר־םארדינטער. א איז ערפאלג דער
 געװארען . געםיהרם איז סטריײן דער

 טאסט. םיעל םיט און ענטשלאסעז ערנסט,
 סטרײס־םיװ־ אזא םיז זײנעז באםעם די

 העכסט־אונאנגענעהם אודאי געווען רונג
 צום נעחומען דינען זײ ביז איבערראשט,

 העלםעז, גארניט זײ וועט עם אז באשלוס,
 שפעםער אדער םריהער וחנלעז זײ איז

 די םיז םאדערונגעז די נאכגעבעז םוזען
 באשלאסען, האבען זײ איז ארבײטער.

 פרײ זײ םאר געזינטער זײז װעט עס אז
שפעטער. װי יהער

 די װעלען זוײטער אח איצט םון
 ד א ט י נ אדבייטעדינס װהײט־גודס
ן ע ט י י ר ב ה ע י מ ו 4 ו 4 

ן ע ד נ ו ט ו  םאר ך. א ו ו י ד ״
 אומ־ םאר װאס ניט, װײס װאס אײנעם,

 נעארבײמ חאבעז עס שטונדען מענשליכע
 עםליכע מיט באיז מײדלעה דיזעלבע

מױ עס םלעגען זײ װי ;פריהער יאהר״

אײנהאלט־פארצײכדס
״גערעכטיגקײט.״ 11 נומער

ײ אין »ראגע ײאך־ארבײם יי — •2 זײט * 
 פון *לוסען סקולמאז; ה. — קאגא

ז״פ. ערעםער
 אונז בײ ■אסירונגען װיכטיגע — .3 ?ײט

פינקעלשטײן. ל. — לאנה אין
חויז. ױגיטי אין גיערינג סקאם — .4 זײט

פרויען־װעלם. די װאלאך; ליליעז —
בעדריק. ראזע ־־

 לאקאל ױניאן םײלארס לײדיס — .5 זײט
 סיקעט דער אין הילםמאן; ה. — .80

עםברוידע־ די סטרײקעריז; א — ליין.
זיעג. שמילען א חאם יוניאן װארקערס רי
באארד דז*אינט טון מיטינג דער — .0 זײט

 די וון עחרענליסם לאנגער; ל• —
*עיער. קלאוק

 די אין םעםיגקײם און לעבען — .7 זײט
 א — באארד דז^אינם יון אפיסעם

̂ערטע א ;רעיארטער סטעןי  ־־־ ■אר בא
קארפילאװ. סרים

 חע־ ב. ־— (ר^םיז). אינגעבארג —־ .8 זײט
• לערמאז•

 רעדאק־ צום בריעןי א ;ראטאן — .9 ז״ט
׳ מענוןאף. י״ — םאי•  ביכעל. נןןםיץ רעך»?טאר'ס טון — .10 זײט

 על־ — באטײט. יוגיאן א ײאם — .it זײט
העננאן. א. לעז

 ארבײ־ די *ון סיבח חוי«ם די — .12 זיים
;זעלדין א• — ױגרוחען. םער
 װאה־ א. — (•עליעםאן) ערד־קוגעל אײן

לינער.
 — קריםיק. םעאםער א אנ^םאט — .13 זײט
t• ;חבית׳םעס. בעלי נײע קארגבאיםח— 

סערדאצסי. יענםע
lo ז״ם ii—itmi H — כא־ עליזאבעם 

 *װי«ען אזםועסען קורצע זאנאוױטש;
לעזער. און רעדאקםאר

 בא־ מוני׳ס *אר באדועגונג די ־— 15 זײט
ײײאונג.

 ארביײ אםעריקאנער דער אין — .10 זייט
 אינםערנזך בוכװאלד; נ• — יןעלי• םעי

— דעוארםםענם. עדױקײ^אנאל ״א:אל
ליכערםי. ס•

 אדװערםײזםענםם. — .19 און At 18 זייטעז
 םוןי בײם םיםינג ^ענער א — סצ• זײט

 רע״ םטעזי א — סםרײק. גודס װיי• ן
ראבד ם. — בילחנר. ס«יײק פארםער;

I H H H n a W H H K

 אונטער איז נאכט׳ דער אין שפעט ביז
 באדינגונגען, סאניטארע שלעכטע װעלכע

 בא• ניט הען דער ניט, עם װײס װאס דער
 גע־ דעם םון באדײטוגג גאנצע די *רייםען

 געוואלדײ דער פון נײן, זיעג, װאלדיגען
 םאתעקר דא איז װאס רעװאלוציע, נער
 דענקען, ניט סען דאחי נאטיראיך, מען.

 די אין טאקי אט געשעוזן איז דאס אז
 איז גרויס י,1האמפ פון װאכען עטליכע

 דער איז דאס געווען. איז ער װי שעוזן,
 מיהזא־ לאנגיעהריגער א םון רעזולטאט

 אגי־ םון ארבײה אנגעשטרענגםער ?מער,
 די איז דאס ארגאניזאציע, און טאציע
 ױניאך גרויסער דער םיז םרוכט שעהגע

 וועל־ יאהרען, םיעלע די םאר טעטינגןײט
 װײל מערקװירדעער; דאם געװען איז כע
שטילע. אזא געװען איז ז/

 איז ױגיאן װאירתערם װהײטגודם דער
 איהר טאז זאל זי אז באשערט, אזוי ^ייז

< ארבײט  אויס־ איהר איז גראדע שט
 װען קאמפ^ איז ארויסצגטרעטען געקומען

 גרעסערע םיעל #פיעל און עלטערע איהר
 נע־ שוין איז שװעסטער־אמאניזאציע

 נא־ סאמפף. איז װאכעז עטליכע שטאנען
 גע־ האמםח גרעסערער דער האט טירלין־/

 אוים־ גאנצע די זיך אריױ ציהעז מוזט
 פוב־ גאנצע די מולם, פון מער^זאמקײט

 געפילדער, אין קאך גאנצען דעם ליסיטי,
 אויםרע־ אזוי קאמםף דעם מאכט װאט
 אזוי גראד געװיסעז א צו ביז און גענד

אינטערעםאנט.
 האט ױניאן װאירקערם גודס װהײט דיי

.)2 ז. אױח (שלוס

ע ע ס כ ױ סז ס כ ע ן ה מ ענ ר ע פ אנ ס

א םריה, דער איז גאנ״ז אויםשטעהן זעז
--------------- ------- ----- דער צו זעצען זץ־ און טאג, אזיוי בליאסח
וױבטע־ די וזיכמיגע. זעהד דא !ײגען | אויפתער אן אה; ארבי_יטען און ארבײט -----  «... uwniM %̂

 ״טד נומער לעצטעז אין האבען מיר
 בריעף, דעם םארעםענטליכט חןכטיגהײט״

 מיט צוזאמעז אינטערנעשאנאל, די װאס
 קלאוק־ דער םון באארד דזשאינט דעם

 דער צו געשיוןט האבעז ױגיאן, מאכער
 םאנוםעהטשו- סקוירט און םוט ״קלאוק,

 דער וועגען אסס׳ן״ פראטעקסמו רערס
 יןאנםערענ־ אײנצורוםען נויםװענדיגקײט

 געגענזיײ און םריהצײטמער א םאר צען
 דער צװישען פארשטענדיגונג טיגער
 סע• דער איידער ױניאן, דער און אסס׳ן

אך. זיד הויבט זאן
טאגעס״ארדנונג דער אוין• םראגען

 אײנםיח״ םון םראגע די געװיס איז סטע
 אמענוסען איז וואס װאד־ארבײט, רען

דער םון קאנוחןנשאן דער אויזי געװארען

̂ז און אינטעומעשאנאל  גוטמד נאבדעם א
 פון רעפעחןנתם א דורך געװארעז הײסען

שטיק-ארבײטער. אלע
װאכעז־ארנ^! םון אײנפיהרונג די

ניי! דער םון זײט דער םון אלזא איז  יו
 נייןן די כדי אבער זאך. באשלאםענע א

ד די םוזען גוט, ארבײטעז זאל סיסטעם  מ
 םאחמנד• צו זיד צײט גענוג האבען סעפ
 חויפמ די געווען איז דאס דעם. צו טעען

 ױנ• דער םון בוײע^ דער װארום אורזאד,
געײארען. ארויםגעשיקט איז יאן

באסע< די דאס לןענטמ, איז ןוס און
 גאנצע די םארשטעהצן זײם, זײער םון

ם מדן נטימדיסױו ,דספױא מ
צושםי• א מיט געענטםערט אומזגזאסט

םאלנןןנ• םיז זעהן צר איז דאס וױ םונג,
v 0 בריעף: דען

0 ,24 מערץ .1919:iM
 ױניאז, ײארקערם גארמענט לײדיעס אינטערנעשאנעל

 ירעזידענט. שלעזינגער, בענדזשאמין מר.
 ײניאז, םיײןערס ריםער און סוט הלאױן, אװ באארד דזשאינט
 סיטי. יארס נױ םענפדזשער, זיעגמאן, םארריס םר.

—־ :דזשענטאמען
 ענטםער אין איז אונז, םאר איז מאגאט דעם טען19 דעם םון םיטטײלונג אײער

 קאנפעמנץ, א אויןי צוזאםענטרעםען זיך יוענעז םיר דאס םיר, ערהלערען דע®, אויןי
• מערץ. טען31 דעם םון װאך דער פח םשך דעם אין טאנ באשטיםטען א אין

 יואס םארשםעהעה צאהל דער םיז לאזען װיסען פרײנדליך אונז איהר וױלט
 : r? וועם סעקרעטער אײער אויב און האנםערענץ? דער אין באטײליגען זיך װעלען

 דעפיניסױו פלאץ און צײט די קען װײערד, םר. סעקרעטער, אונזער םיט צונויםרעדען
װערען. באשטימט

_____________ P• באםת, אײערע ־
אםם׳ן םראםעקםױו םאגוםהמשורערס םקױרט און סופו קלאוק,

טשערםאן. זמגער, שארל דורך
 וואס אלעם, אופן אזא אויו» װערען דען װע־ יואנםעיענצעז די אז האםען, מיר

 # לזך^ אין גאנג נארמאלען דעם שםערען קען פאר־ געגענזײטיגער א צו םיהרען אען
קלאוה־אינדוסםריזג גרויסער דער פון בען אויסגעמײ וועט עס אז איז שטענדיגונג

! ר א ב ר ע ד נ ו א װ
 לײדיעס די װי װאכעז, צעהן שויז

 קאםפף, אין שוק שטעהען מאכער װײםט
 •ונקט אלץ נאןי זײנען העמפפער די און

 זיעגען צו וױלען דער און מונטער אזוי
דעפ אין וױ שטארק, אזוי פונהט איז

ענ־ן ער אנפ שען ה װי ר צ ק ח ע ם ש ר א  וױיסםי ױ פון פ
ר ע ס ױי פ ס און ס ע ס א ן ב ן מ א ר כ ע נ ^ נ ס׳ ם א

 װײ דר. םון איינלאדונג דער אויף
 דעם פון טשערמאן שיםאײן, י. ליאם

 קאנ־ סאניטארי אװ באארד דזשאינט
 א מאסחאװיץ, הענרי דר. םון און טראל,

 הא־ באארד, זעלבען דעם פון מיטגליעד
 אינטערנעשאנאל די צדדים, בײדע בען

 און ױניאז װאירקערס גארמענט לײדיעס
 פאר־ דעם אנגעגומעז אסם׳̂ן כאסעס די

 קאנ־ א בײ צוזאמענציהיטעז זין שלאג
 הױ הענען דאןי מען וועם אםשר םערעצץ,

סעטעלמענט. א צו מעז
 צוזאמענהונםט ערשטע די איז דאם
 זײ״ בײדע פון םארשטעהער די צװימען

 אננעפאנ־ דך האט םטרײה דער זײט טעז
צוריס. װאכען צעהן גען־גזיט
 םון קאנםערענץ דער צו קאמיטע .אלם

 *ו*נד ױינען סטרײסער די םון זײם דער
 דזשענעראל דער םון געװארען ערוחןחלם

 אב. שלעדנגער, ב. יואמיםע: סטרײ?
אינ־ די רעפרעזענטײיען װאס באראװ,

 םיט־ םאלגענדע די און טערנעשאנאל,
 ה. :יןאםיטע םטרײה דער םרן גליעדער
 ליעבערםאן, עליאס בעראין, ם. גוזםצז,

 .t לעוױן, ם. בעמעלצוױמ, ה.
̂  םיאוועת םיס און אסגרינסהי םים

 קאנםקרצנץ די זיד האם אמנר איידער
 דיס־ דער אין גאמיט. מיט אויםגעלאזס

 נאך באסעס די שטעהצן םראנע טשארדזש
 װי שט*;רפונסט, דעםזעלבען אוױי .אלץ
 אויסגעבראכען. האט םטרײה דער ווען
 ע«עם כאזםר׳שס זײ גיבצן ד»אנד איין םיט
 אװעיד זײ װילען אנדעחןר חנר םים און

«ן. זײ וױםיעל םעהר, געהםען גי
אמ rאנםערענP די אז נאכריכ̂כ די

 םיר איידער מיר, איגעבראכעז,-ערהאלםצז
 אין דעם וועגען םעחר יחנס. צום געהעז

 אלזא מוז קאםו• דער און נומער, נעהסטען
 װי שטאומןײם, גאנצער p'l אין אנגעהן

שטנרקער. נאך און איצם, ביז

סטרײה. פון טאג ערשטען סאמע
 ? װאוגדערבאר וױריזליןי ניט עס איז

p ir איז טויזענדע װי װאכען, צעהן 
 אין זײנען ארבײטער־םײדלעך טויזענדע
 אפמד שויז האט סטרײר, דער םטריײן.

 האם נאר ניט און פארכיעגען, א קאסט
 פון סוםע די םארקלענערמ ניט ױניאן די

 נאף איהר האט זי נאר סטריײדבענעפיט,
 געהעכעוש, באדײטעגד אן װאך דער פון

 p'mip געהאט װאלט ױניאן די וױ אזוי
p ג^ד האט זי אוצרות. j w i אםילר 

 ארבײמנר״ גרויסער דער צו געטאן ניט
 א וױ טעהר װעלכע פאר באוועגוג^

 n או נעװען, נויטיג ניט ײאלט װאונ?
דױלף. איהר דארןי

ײאוגדערבאר? װירהאיד ניט דאם איז
 צושאאגען װערעז דעם אן אט און
 ב, די םון ארגוכיעגםען און ט$נות

 אר־ זײעחנ אז געוואלד, שרײען םעגען זײ
ם אר1 האם שעפער זײערע pא בײטער  ני

ױ גצלעבס, האבעז זײ אז געםעהלט,  ו
 ווער אבער םראג?רײד, pא נאט

 9וו גלויבען,* זײ וועט װער גאויבען,
 זנ& וועםעז םײדלעך/ די אט וױ זעחט,

 nmth #וחנלם די װי וואױל אזוי נעווען איז
 ענם־• ?אממ•, אין װאכען צעהן שױן חען

 פא־ זײעחנ אלע אויםצו?עםיפען שלאםעז
? דערונגעז

 n וױל>ז געװאלדיגען דעם אן אט
 די ווער^ן צושמעטערם • כיוז זיעגען
i:rp yזיי לאנג װי באםעס, די םון ת 

אם•וי.p דעם ציהען וועיען ניט לען
 ריעזיגער דער דורןי *אט

 וועסמס אינטערנע־שאנאל, רער
:?אמיפס־סי און אוסט


