
מז ײ ר א  n צמישןז נעדאנק זייער ׳
o םטרײימר. p פאר *ון אן זיך כמנ 

 הןוכען װאם אבער נום, נאנץ זײן זיך
ײ t ז ip p i וואנען םוז ?... סטוײק םאר׳ן 

ײ כעהםןך o זיך ז p לעצ־ דער אין חןפם 
 םאמענם תרימישען tan איז םיכוט, נמר
« ־סםרײס פת  *דװאקאטעז די ותרעך '

ס״ז’ פאד׳ן ^ ״ם
t אײגע אוך p ײ הוטעז *נדערע די ז

 סיר זױל?ן, ,סיר
ײן סוזמ  נעחנכס ז
 וחד צו די. צו אפילו

 אונז זיך נליםט op םען
 אוננערעכם״. ןײן *ן

ײיאם^יז- וואודראי

 ולא חווזקווי בצדסתי
•). כ״ז, (אױנ, אר*ח

IV גערןכאעקײפ ס״ן 
 ׳ימארק, ויך »ין ח*ל«

ן  ■H ני« איחר ײעל ױ
ל*י״.

רעפארטער םםען» «מון

«ז .א צו גרייט איז אוז געמיםער גײז tan בײ לײסעאום, מאנהעםען אין טיטאג
o םון שלוס־אהט . n ,וניד די ווען םםרײה# 

 םוןי זײנעז אגריםענט נײעם דעם פון טען
 בא־ םעהרעטער שצעזיננער, ירעזידענט

p* פלאר ליבערםאן עליאם כרודער און 
 און םטרײסער, די פאר געװארען געםאכט

ײ,  זא־ נעדארפם האבען םטרייימר, די ז
דער זאל צו :װארם לעצםע דאם גצן

 אננעסומעז אםם׳ן דער טיט אנריםעכט
 און שבת י ווערען. צוריפנעװיזען ארער

ױי נעווען װירפליך זײנעז סאנטאנ  .וױב־ צו
טענ. אינמערעםאנטע און םינע

 דער דאם איוזר, דארפט וױםען און
 איז םמרייק נרויםען א םון טאג לעצטער
 דאם !טאנ שטורעםדינםטער דער איםער

o איז רוב p נער־ *אגעםיינער פון טאג א 
 אױםרעגוננ. אלגעםײנער .םון ײעזיםעט,

dp זיכערקײט ניט א ע«עם זיך םיתלט 
o*1 םוז און דארף װאס זאך יערער אין p i 

o ווערען. p ײעז טאנ רער איז d p דארף 
 װאפעךשטיל־ א ווערען אונטערשריבען

d און שםאנד p *אריינטחד ווידצר דאה 
 ארנאניזאציאן רער םון. לעבען אין נמן

o און נאדיגנוננצן״. .פרידאיכ? p אי־ 
 נ׳ןוזט םרידעך צו apnp, פון בערגעהן

o ipoD inpo אויפ׳ז שװערלער נאנץ צו 
 אוים׳ן װי פונקם נעביט, עקאנאםישען

• • געביט. *אאיטישז«
םטרייקמר, די םון םאסטיטיננ?) די

d װאס p ip ’ jPD>j»npj»a im in i סײ־ א  - ט
 מצרסװיר־ א שטורמד^ זעהר איםזזר נ?ן

 די אט םאר זיך מיט שסעאען ביאד דינ?ן
זא־ דארםצז סטרײה?ר די ווצן םיטיננ?ן,

_ ,  M M ttt U M U ilV  f|M « IU 1__1H  fttp i - i ׳./ ציי-יhj ttjm vuijד י י« ■־? ■ ־ ײ
I ,פסיכאאאגיש?ר אויס?רג?װצחנאיכ«ר 

 דער אין װי מעהר םיאיינט מאםענט.
 אנ־ איז םטרייס דער װאס צייט, נאנצער

 רי?ז ארבייט?ר רצר דערפיהאט נצנאמצן,
ײן שויןי איז דצםאאט !סראפט אםת׳? ז

 םיר האמן עלקעפ ד?מצאג?ר אוגטצר
tP סאא אײניגצ צייט ^צצטע D n rp i 

 אינ־ אוכזש־ אין טעטינהייט דער ננען
 p^P'D די נאצוג אין אפיס נמאשאגצא

 מר אויסנצפאכטצ} זיינען וואם וריישס,
nm 1אי םאנאםע: 3־2 אעצמצ די אין 

p פאר זיענ א טיט נ??נדיגם זיך האבצן 
םיט־ די םאר זי?ג א םיט סטךײק?ר,

-י ן • “ • ײ I י״' vw יאן ׳ ̂ . ס
ײן אין םארשאיגנצע  און אא?ס וזהום ז

 צורוד?ר* די אן אן זיך ׳שלאגט וואס «א?ם
p d, דאז״ שיינם כװאאי?ם.*?ס ם?כטיגע 

 פון קײנצר איז מאמענט דצם אין דאס
 באטראכ־ צו םסוגא ניט פאלזאסעלטצ די

ipd םארשטצהן.די צו לאגצ, די ריכטינ 
 פיהאצ[ צו אט םאמןנט פון׳ס ?רנסטקײט

 *םאא נאך tap טריט פאלש?ר אייז דאם
 אנשטחןנ־ נאנצע די דאס דצם, צו פיהרצן

 צײט אין אר.צײם שוחזחן נאנצע די נומ,
w פאטפן» פון p, ,פאראאר?ן חאיאח tnpi! 
 פוא־ םים optnsv חאאם די אין אופם די

d װער... p זיצ׳מ וואאם םען װי זיך דוכט 
 םוכפ אײן װאס דינאםיט, פאס א «1אוי
jpp פארניכטמ!. און אויפריים?] אלץ

d און p ניט פאסירט jpD^pr, א דאס 
ipd רppטרײD די םון טײא p i^ d אין

 איי־ דיצמ אט •לאטפארס, אויפ׳ן אחיף
צז און ט^  זיי חסחנווז. נאאע אויא װייז

 גצפינצן ם?םצם?נם דעס אין זאא?ן
pd אײן כאטש ij נוטןנז אײן נאטש ז«ה
!•וגפט
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 רא־ דרײ פון און ארבײט 'װייניגצר וואך
ז לאר  אין םןנחר מ*ד * דאלאר אײז ני

 נאר־ זיי פאר אין דאם אנצר שכירוו!
ײ פאר איז דאם נארניט! שבי כיט  ז
im נוט גאך w האט םעז אײד?ר D ip 

tp iippp i.אב?ר, איצם ״ ipd urn האט 
 ראס טוינ װאס םו נאפונמן, שוין דאס
שוין

 חאבען בכאא וואס נאר איז גאיג דאס
 אפלא־ ipd םזל... פיגסטער א לײםע די

מן זיך, דאכט דירם, ײ ו  אבער ,tinm ו
״?צות זײ?ר? נענען שסיםם סען . ! D p 

 DPiP טוט dp ומר דאך פיוןלט פאל?
 איהם• פאר שרייט pp ווצר און איהס םאר
 אונ־ איהם זאגט אינסקינ?ט ג?זונםצר זײן

d םערי p דארןי שםיםען pדער לויט ר 
 טוט ?ר און ,npm די םון חנפאםצנדאצי?

o p שרײ?ר... די אפלאדירט ער כאטש
 סטרײפ k לייכט גאר ניט איז dp יא,

’p נאך אב?ר אנצוםאכנ?ן, tf^ שיחד םיעל 
 און צנדינען. צו זי?נרײך op איז רצר
id רpםאכDPדר און װײסט מר d״p האט

ס ב ע ן ד ! אי ן א ז רי פ
 גרויסער דער דעבס, םאןײם^רם. דער

 פרײהײטס־קעמ־ און ארבײטער־טריבון
גע־ האט יעדער װעמעס ספער,

 ער־ זײער און ארבי״טער די םאר קאאפט
 געמאם־י ניט \VP באםרײאוננ, און הױבונג

 דעבס מאס. האײנער אזא מיט װערען טען
 ״איזם״. יענעם אדער דעם צו ניט געהערט

 גרויסען צום אאגעמײן אין נעהערט ער
 אילע םיז מעהר ער, באםרײאונגס־קאמפױ.

 דעם אויפגעטרײסעאט האס אנדערע,
 בא־ נץעם א צו ארבײטער אמערײןאנער

 אדער די ^ניט איז עס און װאוסטזײן,
 ארבײטער^ר‘יענע' אדעה די יענע

 דעם יזירען5#פיאנ$פ קען װאס גאניזאציע,
 גע־ קעכיםפער דער העמםםער. גרויםען

 ארבײטער־באװע־ גאנצער דער צו הערט
 סאציאליסטײעער גאנצער דער צו גונג,
 צו־ אאע און באװעגונג, ראדיקאאער און

 אױסשרײעז פוזען כחות אאע מיט זאמען
 זײער און םראטעסט זײער װעאט דער פאר

 באפריי- זאפארטיגער דער פאר םאדערונל
און דעבס װײןטאר ױדזשין גענ. פון אונג

 k אווע^ געחט 'װאס טאג, יעדען מיט .
f געסעטעאטע די איז אאגע די װערט  & o* ii 

 דעם נאך איז סטרײק דעם נאף ׳טעםער
 S ב?י אלױ זיעג ײאונדערבארען וױרקאיף

 T אי| אז ערײארטען, מעג מען און סער.
 p וחנס ײאף נעקסטער דער םון משך דעם

ױ גאנצען אין ניט אויב אאגע. די  ip גןןי ו
ווערען. בעםער נאף געװים װאונשען/

p זינען, איז האבען נאר דארף מען . ) d 
 & wr\v געענדיגט זיך האט סטרײק דער
 םאד כמעט מױן איז סיזאן דער ווע, דאז,

̂י אי/ שעפער םיעאע אין װען און איבער, - 
 סטרײ די טאן. צו װאס ניטא טאקע ?&ױן
 f I דאר אעדיג, ארום איצט געהען ,װאס קער
 ■ ארבײטסאאזיג זײער אז םאחפטעהן, פעז

 אױס מיט,די טאן צו גארניט האט יןייט
'r פמו» נאר באדינגוננען, גוטע געפיהרטע

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
April 18, 1919, as required by the A<\t 
of Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known as the “Trading with the 
Enemy Act.’׳

 דער גאויבען. גיט עס קענען מיר ניט,
 מיט מוז אמערייוא איז ארבײטער־קאאס

 װעט ער און דעם, אױף ענטפערעז עטװאס
ענטםערען.

 דאס װעט באאד אז זיכער, זײנען מיר
 א םון װעיען פארהיאכט אאנד גאנצע

 א מיט צוזאמען פראטעסט םעכטיגען
 די םאר םאדערונג שטרענגער דרינגענדער,
דעבס. פון באםרײאונג

 מוזען טאן, עס דארםען ארבײטער די
 זיך ^עהםען דארפען צו ניט אום טאז, עס

ײ, זאאען אאײן. זיף פאר  ׳&טיא־ חאיאה, ז
 בא־ די פאר טאן גארניט און עװײגען
 דער זײן עס װעט דעבס׳ען, פון פרײאונג
 דער און רעאקציע דער פאר זיעג גרעםטער

איז װאס אאעס, פאר קאאפ טויטאיכסטער

 ניט האט װעאכעד כיענש, דער דעבס,
 גע־ אנדער קײן ציעא, אנדער קײן געהאט

 ער זינט אעבע), גאנצען זײן אין דאנק
 דער אין ריס גדויסען דעם דערפיהאט האט

 אין איהר צרטפאאט װעאכער געזעאיטאפט,
 די און ערהויבונג די װי קאאסען, צװײ

 און געטראטענעם דעם פון באפרײאוננ
 מאן דער — ארבײאער־האאס בארויבטען

 װיר־ אין פריזאז מאונסװיא אין איצט איז
דדעיגיא.

נ4«י.ע11.טנ פאד^דטײצט 1אי עי___ צ - איז געענדיגט זיעניײד וױר«ציך זיו
גת.יזחןדרעיס אאטער דער בײט פרןוגיעסײוד

 םראזען אײניגע פאר םריזאן יאהר צעהן
 רעדעס גאענצענדע םוך/יינע איינער אין
 אהײא. הענטאן אין צודיק צײט א מיט
 ער פארזינדיגט. ̂טארה זיף האט ער

 פאסט ארבײטער דער אז געזאגט, האט
 א זײז צו װי בעסערעס, עפעס פאר זיך

 עהנ־ און קאנאנען, פאר שפײז און שקאאוי
'װערטער. אזעאכע איכע

 מיט װעט טען אז געמײנט, האט ־כיען
 װי האנדאען, װײכער אביסעא דעבם׳ען

 ״םארברע־ עהנאיכע אנדעדע אאע מיט
 גרויסער דער פארט דאןי איז ער כער״.
 אגן װעאט־באריהמט אזוי איז װאס דעבס,
 געאיעבס. און געאכטעט אאגעםײן אזוי
 װעאכער, דעבס, דער םארט דאד איז ער
 אאס ״געאאםען״ 1912 אין איז ער װען

 םאציא־ דער םון פרעזידענט־לואנדידאט
 א געצויגען ער האט םארטײ, איםטי״טע

 דארום האט כיעץ •טטימען. כײאיאן געגויע
 ׳עטרענ־ דער װעט איהם פאר אז געטײנט,

 א געפינען געזעץ אונעבבארמאיכער גער,
 זײן אין אז געגאױבט, האט טעז זכות.
 אאײן וױאסאן פרעזידענט זיף װעט פאא

 דעבס אז דעראאזען, ניס און ארי̂מייטען
 גאר־ איז עס אבער פריזאז.., אין געהן זאא
 דער ודפבונות; אאע די םון געװארען ניט

 יאהר, 63 שוין איז װעאכער דעבס, אאטער
פריזאן. אין איצט יפױן איז

 זײן האט ער װעמען ארבײטער די און
 בערעד־ גרויסע גאנצע זײן אעבען, גאנצען

 פעהיג־ גאענצענדע זײנע אאע זאמקײט,
 און געװידמעט? יטרײבער אאם קײטען
 אכטען און איהם איעבען װעאכע די, אאע
ר און ? איהם ע  מעניטעז, מיאיאן גאנצער ר

? גע״עטימט איהם םאר האבען װעאכע
 יפװײגען עס דערוױיא. עוױימן זײ

 ער װעמען אײזענבאהךארבײםער, די
 זיבעציגער די אין נאף ארגאניזירט האט

 און יאהרהונדערט, פאריגען םון יאהרען
 געגאנגען 1894 אין איז ער װעמען פאר
 מײ דער שװײגען עס און פריזאן. אין
 געיטטיטט האבען װאס ארבײטער, איאז
 .1912 אין פרעזידענט אאס איהם פאר
 װעמעס מיאיאנען, די שװײגען עס און

 ריה־ זײנע מיט געריהרט האט ער הערצער
רעדען. צינדעגדע און רענדע
׳טרעקאיד. איז ׳שוױעען דאס אט און

 דעם דורף װעט ער דעבס׳ען. םאר ניט
 װעט ער ענדערען. גיט זיף האר א אױף

 איבערגע־ גרױסער, זעאבער דער באײבען
 גע־ אין ארבײטער־־פארהעכיפפער בענער

 אויסער׳ן געװען עס איז ער װי פענגנים,
 די םאר עס אח שרעסאיך געםענגנים.
ײ װאס טםא, ארבײטער ײ ?ענען ז װי  ע

ײ ארט עס אויב געץ־־ל-  .—־ איבערהויםט ז
ע פון אײנער װען  בעס־ און גרױסע זײעי
ײ פיז אװעקנער^ען װערט טע  איר־ אהן ז

ײן םון מראד װעאכער גענד ײ און *»יט, ז  ז
 ערג• די רזו: ז י םאר דעם אין גיט זעחען
 ^באאײדיגונג, ערגסנמו די שטראוי, סםע
ײ וואט געיןעגט נאר האבען קאאס, א£ש #ז

 קען דעבס־אנגעאעגענהײט דער אין
 דער אנבאטראכט אין װערעז גענומען ניט

טsאון אזא געװען איז ער דאס פאקט,  ני
 ניט און אזא םאציאאיםט, מין אנדער קײן
 ער אז טרײד־ױניאגיסט, מין אנדער קײן

 אינדוס־ דער פאר געארבײט מעהר האט
םאר װי ױניאניזם, פון פארטע טריעאער

 אאנגע צו נעװארעז םאראורטײאט ער,
 וױיא דערםאר, נאר געםענגניס פון יאהרעז

ײ  מאחמה דער םון צײט דער אין האבען ז
 קאנסטיטוציאנע־ זײער מיט זיןי באנוצט

 :עגעבען אין רעדע פוךפרײע ועכט יעס
 גע־ און געדאנקען זײערע צו אױסדרזק

פיהאען.

 אינטערנע̂אנעא גאנצע אונזער און ראף
 גראטױ הארציג זיך מעגען אאע אאע, —

!זיענ באדײטענדען םיעא םיט׳ן אירען

עד ה#נען מיר װי דעם, אחוץ _  מױן-
 םיעאן נאך דינען װאך, אעצטע קאעהרט
 באסעע מאנכע סטרײלו. איז שעםער

 דעו צו געהערט םריהער האבעז װאס
 נאר פועאיען ניט זיף בײ לענעז אםס׳ן,

 מניאז, דער פון םאדערונגען די צוגעבען
ײ געגען  האמפןי דעם ױניאן די אן םיהרט ז
 םריהער, װי ׳שטארקײט, זעאבער דער םיט
ײ ביז אונטערגעבען. זיף װעאען ז

 און פאחמטענדאיף איז אאעס דאס
 באדײטינןג. נרויסעד אזא םון ניט איז

 עפ סטרײפ: יעדעז נאף עס איז אזוי
 קומפ אאעס ביז צײט געװיסע א נעהכיט

 אין םטרײל דעם םון אכער ארדנוננ. איז
 נרוײ די ױניאז דער םאר אויסגעװאקםען

 די קאגטרײארבײט. םון פראבאעם סע
ױ םיט לאגקורירט האנטרי  *mp* נ
 אױם רינט עם װאו אאף/ די איז קאנטרי

 יאר^ נױ צו געהערט װאס ארבײט, די
 וחד םאחפטאפם אונבאדיננט פיוז אאף די

 דערייןאנםמ אין שאם דער ה., ד. רען.
ײ װעיען, ארנאניזירט אזוי פונלט מוו  ו
 ארבײ^אײ דער יארק. נױ אין ׳טאם דער
 ױנ״ א װערען מוז קאנטרי־יטאם דעם אין

 יפטוגד ועאבע די ארבײטען און יאז־מאן
ױ פרײז, זעאבען דעם קריגעז און דען  ׳ אין ו
 קאאד טערען װעט עריטט דאן יארח. נױ

 זיענ גרױםען דעם םון באדײטונג די־גאנצע
סטרײק♦ מאכער װײסט אײדיעס דעם םון

 הײן ניט איז דאס אז זיף, םארשטעהט
 פון ארבײט אן ני^ און ארבײט, אײכטע

 *n םאדערען ארבײט דער צו טאג. א
 m כחו^ ארגאניזאטארישע בעסטע די

 עגמרגחן,; איז געדאנלעךארבײט בעסטע׳
 ft* םארםאגט. אינטערנע^אנאא די װאס
 אר* חגר צו גענופען זיןי יטױן האט מעז

m. ■ בײט• m

 t איעבערםאן עאיאס
 ל״דיעם דער §ון מיעי־קלוירק •ריחעריגער

ן, םײקערס וױיסמ ן  סענעדדיער איצם ױני
*גערעכםעק״מ״. ®ון * יאנאװסקי ש.

 «ון4געמאלען איחם חאס ארטיסם וער «י
 ®׳•יעף אין עדיםאר : *«? ®יםעל וײן ̂גרון.

 אײגענמאיה־ װאס, צואיעב מאמענם, דעם.געחןכםיגקזיט׳/ מון
 און ווער ־־־ סטרײלען, ארויס איז מעז
 פאראורזאכט, םטרײלן דעם האט עס װאס
 ניט סעטאמעום 1לײ דאז איז זײ םאר און

 װערטה ניט איו געװינס קײז איז גענוג
זיעג. אאס באצײבענען צו
 מיט אן פאנגעז מענ׳טעז דיעזע אין *

ט ױאמיי  צו םארלאעגערען, צו אאעס ו
גע־ ךןאט מען װאס אאעס מאכען גארנישט

 אפ״ האט האשיכע עדױסײשאנאא די
 זײן געזאאט האט װאס אםעיר די געאעגט

 די־ סקוא הײ אזירוױע וואשיממאן אין
 -טען19 דעם אויןי ׳םען12 דעם שבת, זען

 םאר• לענען םיר *ון שכמ, א אויך אפריא,
 הא• וועאען םעםמודסי די דאם זיכערען

 ברעג• אזן קוםענדיג םעמעניגעז גרוים בען
• םרײנד• זײערע זיד םיט גענדע

 ױניאנם, אאקאא אאע די םון נאתחנר
נע־ םטרייק אין אעצטעגס זײגען ותאכע

M I
ר . ױ  מער אירגענד אױב קוים, גאױגעז נ
 אבל זאך די נאטראכט װאס דרויסען &ון

 באגריזי קאײנעם א חאבען \vp יעמםױו
װניאדאר- קאאאסאאער דער םון אפיאו

 םון פארהאנדאונגען די אויט דערוױיא,
 אפ־ זײנען װאס חאנםערענצען, בײדע די

 םארשטע־ די צװישען געװאףען געהאאטען
בא־ די פון און קאאוקטאכער די פון הער

 װאך־אײ םון אײנםיהרונג די פר^פיטען
 צײט אנדער אן אירגענד אין איז בײט.

 ענטזאגט זיףי אחאוטין באסעס די װאאטען
‘װע ארבײטער די ציייט םארהאנדאען צו

באסעס די אז נים־אז, זיך זעהט סעם,פראגראם דער אי? אט זיך דינגען צו אן םאגגעז זײ און װאונעז, אין נעױארען אויפגעטאן איז װאס כײט
̂םען 60 םיז כאר א  װעאען וועאכע שם
 1או ענגאיש אין ̂יעדער ארבײםער זינגעז

 םון אאלנער מר. םון געםיהרט רוסיש,
סלוא. חגנד

 אײ דנגען וועט אאפרעד דזשעין םוס.
פאאלםאיעדער. דישע

 אעלטשורען װעט טאטאס נארמאז ךף.
צוקונםט.״ חנר צו וועג ״דער איבער

 עדױקײשאנאצ דער םון רעפארט א ־
־ סיזאן. ®ח ארבײט

פיהטשור• מואװינג ספעציעאע א
̂ועממין. קאחז מ־. םאניא םיסס ט

 םיר םרײ אפעיר דיזער צו טילעטם
 אין בעקומען צו ־ םעםבעדש. אתוערע

 אײער בי* אדער װניאן חגר םון אםיש
אאקאצ.'

 אאץ נאך סאגען מעמבערס אונזערע
 וואו ■אעיזזויז, בדווםהאא׳ חגד וױן געחז

םארצװײפעא־ «חןם געשפיעאט ע»-װעדמ

ך זײן זאאען י א ד י ר  און געשטיכיט, פ
ײ אז האפען, טעגען זאא טע; אז  װעאען ז

 פון פאדערונגען זײ קאביו* א אהן נאכגעבען
 די װעאכע פאדערומעז, די ארבײטער, די

אױסגעארבײט. האט אאײן צײט
 װיכ־ די ערשטע, םאטע די געגען *טוין
 םון איינפיהרונג די פאדערונג, םיגסטע

 טיט באסעס די זיך שטעאען װאך־ארבײט,
 פאדערונכ דער געגען כחות. זײערע אאע

ײ האבען  זײערע ארױסגעשטעאט ז
 אאכפיא;, הערען די :האנאנען יטטארקסטע

ײ װעאעז אם״טר ראפאפארט, געטצקי,  ז
 םאר־ ארבידטער די איבעררײדען קענען

 װיכטיגסטע די אט זיי-זאאען אז שטעהער,
פאאען. אאזען גאנצען אין םאדערונכ

 ב. האם רעדען אאע די נאף װען און
 איצט, ערשט אז עומןאעהרט, שאעזינגער

 ארבײטעױ־ די זײנען רעדען, זײערע נאף
 איבערצײגט שטארקער נאד םארשמעהער

םון נױטװענדיגלײט דער אין געװארען

 די אין אמםערנעשאנעא דער ®ון ס1ןג
מאנאטען! דדײ ;מצםע ;

אפ־ צײם די ניט איצם נאך איז עס
 ווערטה דעם נענױ און ריכטינ *ושאצען <
 י6ארבײ אויםגעםאגענער גאנצער דער םון .

 אפצושאצען ריבטינ פריח צו נאך איז ,עס
 געיואונע״ אאע םון פואע׳׳באדײטומ די
w ,מאטעריצ־ גרדםען דעם םאר םטרײקס
 ערחױבומ גײסםינער דער איז נוצען לען
 אר״ טויזענדער צעחנדאינע די םון נאר .גלם

 די איז דירעקפ זיך חאבען 6um גײם*ר,
 דער םאר אויך גאר באטײאינט, שסרײקס
 אינטער־ אוגזער םון םעמבערשיפ מוגמר

 גרויס. גאנצער איהר אין מניאן געשאנעא
 געפיחרט זעגען סטריי̂ס די םאקע, »םת

 הערצער די יאר<ן\אבעו 1ני אין נעמאחנז
 אינטער־ אונז̂ר פיז םיטגאיעדער אאע *ון

r חאבען אאנד גאןצען איבעד׳ן נעשאגעא* 
 פון חערצצר די סיט טאלם אין געשאאנע?

 יארקער נױ די םון סטרײקעה פראווע די
 אנ־ געהאאטעז האכען אאע ; מקאאס י

 יארפער נױ דעם צו אױגען די 'נעשסעאט
 אום־י גרעססעו חנר מיט און קאספױ־פאאץ

L אױם־ דעם אױןי געווארם נעדואדיגקײט 
J זיעג־ דעם אויף קעמםע, א̂א די םון נאמ י 

 סטרײקס, אונזערע אצע פון ענד רײכען
̂װאס  םא־ דרײ אעצטע די אין דא זײנעז !

געזוארעז. אױסנעפאכטען נאםען 1>:
 פון אפשאצוננ די אאז̂א וועצען, םיר

I די זוען שפעטער, אזיף אאזע[ אאעם דעם 
̂משטרעגגטע  אבי• tt װעאען נזנסיסצר .ן

 pn ורעט מוח דער און בארוחײעז סעא
̂םעחר  באטראכטען צו דענקען, צו מסוגא ן

 םאר- װירקאלך איז רא װאס |&)&גאוטיג3
 אויגד באויז זיד װיאם איצט ממוסען..
 זיי־ וואם ̂מםיחאעז, וואריםע n דדימן

m דעם דררך מװאדען ארויםגזניזםען 
̂נעז  געאנטישעז דעם שאוס זיעגרי

 עס !סםרײל דחןסםאכער און וױיסט
 חענםט ו׳י ווארט א זאגען ויד ^
 ם*רמ- זימצז bpi סצענצז דראםאטישע !.

םטרײסער n םח מיטינגען די בײ קדםען

 דער םיט סטרײס, םון םיהרע׳ר די םיט
ט װאס קאמיטע קאנםערענץ  געבראכט ̂ד

 פאנם^רענץ־ דעם .םון סעטאמענט דעם
 א נאך ענערגיע, צײט וואך א נאך טיש,

 אוםרוהיגע שך K נאך עסעניש, הארץ סך
 v !געכט דעחפאאםענע• נים און טעג

 ? אײט יענע דאם קימערט װאס אבער
!אן נארנ*ט זײ געהט דאס

 םיט דינגען זיו^אן פאנגט מען און
 םיט שאםיטע, םטריײן דזשענעראא דער

o סטדײפל (\t םיחרער די m וױ אזוי 
 באסעס די םון תריגעך קאנען וואאטען זײ

 !װענינער גענוסצז חאבען איז סעהר
זיצ*ז, סטרײס םון םיחרעד די• און

%אינהאלט־םארצײכנים
,״גערעכטיגקײמ 14 נומער

ט  *מעקט עס 1 פריזאן אין .״ידעבס1 זי'
 — אויס. זיך פרעםט עס קממיןי. מימ

רעדאהציע•
מדינח? אונזער אין זיך חערט װאס—.2 זײט

בוכװאאד. נ. —
 דרעס־ און װײסט די פרן זיעג דער—.3 זײט

 אלע צו באראף. אב. — ױניאז מאגער
 דרעסםאנער. און ,װײסט

ט  אין ענדערונגען פא^טעחענדע די—.4 זײז
םיגיןעא־ א. — אינדוסטרי קלאוק דער

שטײז.
 די צװי^ען םעטיגקײט אין לענען—ס. זײזט

 פערא־ ם.—קליװלאנד אין קלאוקמאכער
שטײן.

̂עזיע זיין און סאנדבורג קארל — .0 זײט פו
דינ־ דער און רויז די גאאנץ. . א —

םינסעאשטײז א•
 דער דרעצןןזזלט װעלכ*ר וארמער,

 און חערמ, און זעדום ער װאס
םעחר. ניפ

 דער אז זיכער, שױן איו עס שאאגען;
 ױניאן דער געגעבען האט וועאכער שונא,

 שוין איעגט װידערשטאנד, שטארקען אזא
 דערםיחאט דאן ערשט און כאזיעגטער א

 אײזער־ די אי? עס אוםבאזיעגבאד װי ער
 אײנינ״ דער אין שטעלט וואס םאכם נע

 דעם איז !מאסעז ארב״טזןר די ?1b לײם
 דערםיהאען מאא, אאע װי םעהר סאםענ<

 ױניאן, דער םון סראםט די ארגײטער די
 אאעסענס ארגאנתאציאן־און םון מאלם די

 אין אױםנעשטורעםט. ווערען געםימער
 דורך אויםט סטרײקער די פח םוחות די
 דער דורך •אסירומעז םון קײם גאנצע די

 אז זיד דערםאנען זײ קאםפפ. פון׳ם צײם
 סמרײק דער וואס אי\ד און צרות אצע
ײ פאר געבראכט האט  נא־ איז עס און ז

 דערפאר וועאען \ז׳ױך זאא עס אירליר
 בעסער א אאץ םארגיטיגומ... א־צעסעחו
n םון tpmpwa צו סעטלסצנט s iv w w i 

m ivr ת ם?חר »לס v זײן פ»ר מזזו rw■ 
בייזוױלינסײט.י ו?»רצל«וז?ד לימר,
o איז, מרפון יזצא פוצל מר און p 

 די אם אויוי מאסע קאמפאיזםע נדומזע רי״
 «1« זיו מים ניכצר שם?לט םיםיגנצן

t ים, אױפנצקאכם?! בדויזענחןן, X r n■\

PP*!־? י. — טער
 קע־ ב. — (ראמאז) אינגעבורג — .7 זײט

— לײדיעס״ ̂ראפענירםע אערמאן. *
י קענאז• א. עאעז

 דער אין אגרימעגט סעפלמעגם — .8 זייט
אינדוסטרי. דרעס און װ״סם

̂ילד־ די פון יובילעאום צום — .9 זײט  ט
זײדעא. ם.—ױניפז װארקערם אזוח רע:ס

 נאטיץ־ביכעל. רעדאקםאר׳ס פון — .10 זײט
הל«» —־ נראקטיק און מעאי־יע — .11 ײט1

י.1ראגא
 אינטערװעג־ חאנען מיר װעלען — .12 זײט

 האאטשין. מ• — מעקסיקא? אין ציע
(געדיכם) בריק װיליאםסבורגער ׳ן1אוי
 ליע״י און פסחליגג גראס. נפתאי —
װאהאינער. א• ־־־ (*עליעטאן) בע

 לאנ־ 5— יוניאו דעזײנערם ־די— .13 זײט
רעדאק״ צוױ^ען ̂סועסען קורצע גער.
לעזער. די »<ן ־מאר

 (ער״ װעלט מרעמדער א אין — .14 זייט
״טע• דער ערדבערנ. ש. — צעחלוגג)

ראטהשטײן. ב. — קעז
 — װעלם *רויען די — .15 זײט

בעדריק.
 דזשא״ ־— £אלקם-טעאטער א — .1» זײט

̂אנעל לאווען. זעף  עדױ- איגטערנע
 ליבערטי. ם. ־־“ דעפארםםענפ קײאזאנעל

 אדװערפײומעגטס. — .19 און 18 47 ?ײטען
 — באארד דזשאינט וון םיםיגג — .20 זייט

 גרײמ ױניאן קלאוקמאכער לאננעד. ל•
̂. א *ו זיד באװע־ ■ראפעספ די קאם«

רו/ מײלעךס סעיאר געגען גונג גוי

אר יעם םאר סײ װאכעךםיסטעם דער  געהד זאא ארבײט די אבער כדישיקואצ םען׳ס
 ערםאאנ גרעסטען דעם מיט װערען

 לײ\ רי אז נױטיג, איז שנעאער, װאס
 יארלן נױ אין ױגיאן מאכער וױיסט

 ן צו כחות איהרע אאע אנשטרענגען
 ־] טאכט. *געװאונענער איהר בײ בען

 ארגאנ*ױח באיעען װעלען עם בעסער
 f און װײםט־שעפער, אײדיעם מײסטע

 װעחגן אפגעהיט װעאען עס מעהר
 הן ארבײטער די װאס באדינגונגען,

 דאם סטרײק, דעם דורף נעװאונעי
ײן װעט אײכטער  ארגאנ^זירע| צו ז
 טט קען ארגופענט לױיז קאנטרי.

 צום אםעאירעז
 ם דער װי טרי,

 הריגט ארבײט
 מעה םיעא יארל
 וועניגער פיעא

 סאניט^ אעזאכע
 זײ, װאס גונגעז,
האבען. גארניט

 שטעגו אזא
£ און טאציע  טי

M בײט U W'

 לולאולר גאנצער דער פאר םײ און בײטער
 און י־«ען ױניאז די דאס און אינדוסטריע,

 אםלאזעץ, ניט פאדערוננ איהר םון װעט
 הערר אםס׳ז, דער $ון םרעזידענט דער איז

 םון ״העכסט-איבערראשט״ געװען םינגער,
 די אז געמײגט, האט ער האנדאונג. אזא

 די מיט באזיאטען זיך יןומען ארבײטער
 אזוי נאםירליף, געװען, ער איז באסעס,

̂יןומען םרײנדאיף  עצה־נעבער, אאס צו
 אײנגעפא־ ױט גאר אויהם איז עס אבער
!םאדערען קוטען זאא ױניאן די אז אען,

 די נאד-אן געחעז דערוױיא געװיס,
 פארהאנדלונ־ די כדי אויז לאגםערענצען.

 זיײ שנעאער, װאם זײן הענען. זאלען גען
 בײדע םון געװארעז אויסערװעהאט נען

 וױיטערער א פאר םאב־קאמימעס ?ײטען
 און װאף-ארבײט איבער םײ דיסהוסיאז

 פון פאדערונגען אנדעחג די איבער םײ
 םארהאנדלונ־ די צי אבער, ױניאץ. דער
 םריעדליכער א צו וועאען\פיהרען גען

 זאנען. צו שווער איז דאס אויסגצײכו̂נ
 אײ־ בעסער, םיעצ באגרײםען גאםעס די

* םאר וואס ארכײטער, סאגמנ וױ #חנר

 אונ־ וועאכע פאר טיקעטס האבען םיר
 םענט 90 אר1 צאהאעז םע&ערס זערע

 שוין איז דאס און דאאאר, 2.00 אנשמאט
 פיע־ די טעתס. וואר דעם םיט צוזאסען

 און ארבײם רעליגיאן, מיט האנדעאט סע
 זעהר פון נעשאיעלט ווערם און #סעקס
 י׳איחר זעחן, *ס געהט אקםיאדעז. גוטע
 הרײ קענט אוהר אמוזיחוז. זיך וועט

 עדיױ סח מפיט אין טיקעטס inyn ̂נן
 .*ױניאן 81 ;דעפארטסענס, סײשאנאא׳

סזגלדעטער בײ אדזאי סהוחנר,  םון אײע̂י
r. . לאקאל. r■:;ג ־ ‘ , .

 צו יעצט, געהען םעמבערס אונזערע
̂ן -שאר דער״אפצרא  איז פרײזעז׳ םעסינ

 קריגעז מיר דאם איז וױכטיגסמע דאס
 דט אלטס ידין אניערע^ען וועז סיםס-

מריגעו.:
 יױ אמזערע פםח םון ײאך די

מנײך• דל טארטאכ^ ניםז
•אויפכיאכען זיד צרריה זחנצעו םענכערם

. רענחן ע.
 םמרײק דעם #ון ב»דײטונג די ואדמײמזם

 איך *יםפלימני* אויןי ױניאניזם »ון און
/ א׳ צי מי ס ר ע ד

 פאך־ ומרם חארץ דאס את דאס חערעז
ײ !גלום מיט לאפ?ז  גוט נאנץ מײסען ז

ײ אז  חא־ ויי וואפ אל?ס taopi האכ?ן ז
o כאר בען p  ,o m v i ײ tp ז a p קית«אד
w דורכנ?ל«וז?ן, ניט n p םארנאנ*׳ד 

o סינם, p די איבעד נקארבײם חאט מקן 
o םוזן דאפ כחות, p יע־ אננעשטר?ננט 

 וואס אלעס םיט נאנוצט זיך ;ערװ, דעז
ip םזזנליר גאר iip j צז ipcnpp א אלץ

 jMPotopo.-»npDpa א אי| שעהנ?ר?ז
^אך ■ אויף «יר tP^por p און  און םי

a נחורים, n  d p ,בוק מוןס אזעלכע^ 
 ז געטאן וואס װײניג• סטרייס פאר׳ן נאר

f «מוי האמן וחזלנ? n i  ,rp ip  w• om איין* סאכ בײ טאנטאנ ipooap ii ה#ל 
ipapjpaay מ־ »זםסיײק צ׳יים ■anשג״-טיכ־ און בעטהייי?} אין §ון



m

0901*019 אייך ס*ס שםאאץ זיק איחר
 פון ביתער א pnjm צו פון חןריכגוד

o עוישםזון, דעם n ,בעם־ דעם גחנסםען
 אונזער און אםעריקא. אין סטײט טען

 אבי נים איז אאבאני אין געז^םאגריה
 ״אןגתשיסאיײ פראװינציעאע װאסערע

 אוג־ נײן. מאא טויזענד און גײן, *.1טשו
ד זער הוי  זײנען סענאט אונזער יאון ,

o םון ערגער ניט האר א אױו* n סאםע 
o ךאן,9אױב n קאנגרעס. װאשינגטאנער 

םיאיבוםטער. דער — איהר האט םיםן א
 םרעגט פיאיבוסטער, איז סאס

 גאיניט? הײםט, סאם גארניט. ? איהר
סאס רעדט. מען ? םארט גארניט.

 די ר9אב האם זײ. םאר שסימען טג
 סװיעם עו/ הײסט ״ספיהער/ א אסעסבאי

 זאנם יונג ביטעחנר א נראדע איז ער און
 זאל אםעםבאי נאנצע די אז םוױעם,
 םיס די מים און אראפ סאפ םיס׳ן שםעחן
 די ?אצ סען ן9אאז ניס ער וועם ארױף,
 *4ו זאנען דורפסױמן. נקזעצען דאזיגע

 רעפוגאיסאנער די סײ *סעמבאײאיים,
 אן איז עס אז דעמאשראטען, רי סײ און

 סןי זאא מענש אײן אז יאח9
 זיינען זיי אז סװיעם, זאגם כאא. נעגען

 מעשה אנצע3 די אז און באאשעוױהעם
א קאגספיראציע, באאשעוױקמישע א איז

באראף אב. פוןבוכסאלד נ. פון

o אױם n םימ אצריםענם גייעם n 
o אין כזאגוםעתכשורערם n מ ײ  1װ

 *tm ארבײם די דארןי מ־ײד, דו־עס און
מןי געגעבען העםסםימשינג און מאקיגג  ו

 אל9 ױניאן געסעםעאטע אין באויז רען
 װימאן די פון אױבײםער די או; פער

 ס$ר די דאס אויפפאסען, דאדפעז שעפער
 נעסאכט ניס זאא הקםסמיםשינג און קינג

 סיד שעפער. אנדערע קײן אין ווערען
 געסעטעא• אאע פון איסם די דא דרוקען

 P̂**»rr *ח סאקניג םאר שעפער ױגיאן 90
^ מ כ םי o אױס שגײדם ס n איסם 

m*! זיר״ בײ א״יהם ם5הא j i
 שעפאן* װײםם די אין ארבייםער די
 נעגוי גאנץ דעם *ויף נעבעטען ווערצן

 אויס געפמס איהר אויכ אויםצופאסען.
 ופ־גיימ די ארויס ״שיקט פירםע אייער אז

 אזעאכע אין שעפער, אנדעדזן אי«
 מיו• וואס איםם דער אין גיט זיך געפיגען
 ך0 דא^גאײך איהר ואאס דא, דרוקען

 דער םון אםים אין וױסעז זען
ר  םמריט, םע16 ווזגסם 21 מגיאן, מ
o געגען גאײך װעם עס n וועחנן נעגוםען 
שםעאוגג. א

ר די פון ליםמ די איז דאס  י
 העמספדטשינג און םאיקננ ניאן

ר ע י ע ^ :ט '1
 סט. טע9 א. 430 העם, י. און ל.

 סם. טע13 ורעסם 8 ;אםםריעד,
 סם. םע15 װ. 48 ראטטאן, ס.

.סס. םע17 װ. 127 פאיטיגג, סענםראא

i צו גראטואאציאן הערצאיכצ א ^ n 
 מעט״ גרױסע איהר און אינםעתעשיאנאא

o מים בערשיפ n זי װאס זיעג נרויסען 
o אין צו,סארצײמעז וױתר האט n 

o םון אױסגאננ n םון סםרײק נרויסען 
םייקזגרס. װײסט די

 הארצען טיםמן םון נראטואאציאן א
םײקעדס וױיסט די צו ארױס זיף רײםם

קאנםפייראציעם. מאכען צו עווער
 מאכען צו צײטען הײנטיגע שווער

 פאאיצײ, דער מחמת נימ ןאורשװערונגען.
 עם צייטונגען, די און ^טױוסpטעn *ו

 םאר־ אזוינע אםיאו מאכען צו שװער איז
 די םאאיצײ, די װעלכע אין שוחנרונגען

o i i 'o p y o n םון טאשינערי גאנצע די און 
n ״געזעץ־ ניט־אפיציעאע און אםיציעאע 

 אםערי־ אין ארויט. גערן העאפען חימער״
 אאער־ און ערםינדונגען םון אאנד א ,10
 אונטערנעכיונגען ריזיגע אונגאױבאיןי לײ
VP\ פשום׳ע אזא דורכםיהרען גיט מעז 

 מחנה א געגען קאנספיראציע א װי ואך
 װאס מעגשען ״םארעינערס/ מיזעראבאע

 שװאר״דיאהר דער םון געקומען וײנען
 סי־ אנאצפאבעטען, אזיאטען, ׳װאו וױיםט
 און רוטעניער רוטענער, גרעקען, ריער״

אימות: און שבטים װיידע אזעאכע נ^ף
 מעיאר נויארקער דעם נישט ׳נײן

 אידיא־ זײן נישט דא; מיר מײנען הײאען
 הײ־ רעדע־פרײהײט. אויף אטאקע טישע

 זאא מען אז ניט, אאײן כסתמא װיא אען
 כיעיאר, גוטער א ערנסט. נעמען איהם

 װאס און עואם, דעם אפיוזירען ער וױא
 ברױױ זײנע וױ אמוזאנט םעהר זײן חאן
 דער װעגען דא רעדען פיר גיין, $ אעף

 די אויף םאױטװערונג אונגעאומענער
װעבער. אארענם׳ער

 האגסםי־ די אויח ׳באפת ראפגות, א
 אומ־ און יארענס באסטאן, םון ראטארם
 געארבײט, שװער אזוי זיף דאכט געגצנד.

 םיעא אזוי אויסגעגעבען, געאד םיעא א?ױ
אאצדינג םון און אװעקנעאעגט, כוחות

 כאשײ צו אום יסורים אונםעגשאיכע אאצ
o טענשאיכע הײאיגע זײנע צען o n.

 רער געוחןן איז העראיך בראװ,
 ארוטגעזעהן זיף האבען באסעס די קאםןי,

 די גים ברואי̂נ n^oo^'o די גים א?י
 םים ריכםער די גים אפיאו און פאאיצײ

ע ר ע ײ מן lap סםראשונקעס ז ת  די נ
 זײ סםוײיקערס, די םון ענםשאןןסענהײט

 אםיאו אז אחמגעזעהן זיך אפיאו האבען
n ניס קאן הוננער רער o n o it םריי־ די 

 ײגיאן, וײער זװ ארבייםער רי םון הײם
 געצוואדנגען מפונזס זיך האכען זיי און
p צד n :y קר־ איז פאענער, ךײערע אאע 

 םערnפארם מיט צוזאסען ױך מענדיג
 צריײמײ־ נעצוואונמז געווען ךײ ךײ:ע\
 זײ וואס ם^דוגגען n?"* אאע ציהעז

i איז ױניאז, רער געיעטעאט האבען n* 
V מסיינם איז וחנאכער אגריםענם n * r m 

ס ר סי  סםרייקערם די םון צושםיסונג רץ
oap ,cn^ דו מים n irop ycu אײ גים 

 זײ םון סיםן ב^עא ק״ן כערנעאאזעז
v באסעס u r \ m w.\

 ותחח םוזעז שחארדיסטש יזגתר
T מאנופעיוםשמדס די רעודוד, t  ^ ip 

ױ ארבײםער די כדט ווארםעז נים ײ ו  ז
 םעם־ אקםיוחנר יזרער נעפאאנס. האבען

ס אבמןאום איז בער מי  פױ א םיט גצזי
 ער וחנז דאר פון פראטעה?מוז אער
ס; נאר איז ^ב  אר־ מםדנחןן n 44 נ

 ג/ר נעוואונעז םאאקאם ודז בײםס״ו^וך
,^ א ת אאע וו ע  םין \P22rvnw אנו

i nגעווארען. געוואונעז זײנעז ױניאן ־
 געוואונען האבען מײקערס וױיסט די

 געװאי־ האמז זיי זיעג; פאאקאםענעם א
 פאזמעי די איבאר *יפנ אדינפזאנװ א נצז
n םון y 'n ,מײקערס וױיסס די באסעס 

 גראםואיחמ צד דך אוחאכצן אאזנ האבען
o נאד אז האןי איך און זיע̂ו דעם כדם n, 
 אנא׳ וועאען םײקעת^ וױיסם n זײ, ײעז
 ארויס־ האבען וואס אורזאמח די ןnאיזי

o געריפעז n איז סםיײיק o n חמואמאט 
o פון n ,ײ וועאען סםרײק ײז זימןד ז  ז

̂ם שטאאץ  איז ארגאניזאציאז זײער ס
o סים גראםואי^ זיך וועאעז n גרױסען

 בא־ קאםיםע די .זיןי. טוט דארט װאס
 און “״פארעינערס פון ניט גראדע שטעהט

 ניױ םראםינענטע םון גאר באאשעץיקעס
 זשורנאאיםטעז. און כאא־טוער יארקער
 מיט ארויס קאםיטע די איז װאןי אעצטע
באריכם. ערשטען איהר

 די געװען איז פאסט״ ״אױוניגג די
o צײםונג ערשטע n אפצודרױ רעפארט 

‘קען.
 אױס מיר« קאנען באדייערן צום

o פאאץ, אין כיאנגעא n אײ ניט באריכט 
 גאוײ אונז מעגט איהר אבער בערדרוקען.

 איהר געפינט דארט אז ױארט, אויפ׳ן בען
 דיזעאבע טאקי ׳נײן םעשה, נייע א גאר

 אאטער זעאבער דער װעגען מעשה אאטע
אארענס.

 ארײ אײראפעער געזעהן האב ״איף
 ארימע אטעריהאנער און קװארטאאען, םע

ײ ׳טאד העאאען שרײבט יוװארטאאען״/  אי
 עאענד אזא ״אבער קאמיטע, דער םון נע
 םאא קײן נאך איך האב אארענס אין װי

 זײנען דארט צושטענדען די געזעהן. ניט
 מיט טרײן א אן פאקט פארצװײפעאטע.

 װעאכען םון ניט כיאכט עס מעניטען,
ײ יטטאנד  קײן אװעק זיי שיקט ^מען, ז

ײ זאאען אארענס,  אוינען זײערע מיט ז
ײ זאאען םאר, קוטט דארט װאס זעהן  א ז
pip אארענ־ די פון פנים׳ער די אויף טאן 
 באדינגונ־ איצטיגע די און ?יגדער, סער
 ע?זיס־ טעהר ר*נען נייטט װעלען גען

טירען״.
 אן האבען זיך םעגען סטרײ?ערם די
 אונ־ די ענדיגען צו אזוי װי פאאן אנדער

אבער אארענס, אין באדינגוגגען סעגאיכע

v ניט װעט ױניאן די w\ זײזד נאכקוםען 
lyH nnap  n געצװאונגען זײן װעם און 

in 0 n p באסעס, די און סטרייח, א 
 היאפאאז פינאנסיעא וױ געוואוסם האבען
m r v האבען ךײ זײנצן, ארבײסער 
 די םון «עבנוננ פואעז א געהאט כטעע

n פון םינאנסען r n ,זײער ארבײםער 
̂ז תכגונג  אאנגע : ריכטיגער א נעוחןן א

פרײזען הױט־שינ^ישע הױבע םאעמ, o פאר n וואס קאמױ העראיכעז בראווען אז באװאוסט, איז עס הײסט װאס
זי ן1האמ אעבענס־מיטאען נויטיגע םאר  ארײננעשטו״ האבען באאשעװיקעס די

p? א נעאט n t אומצו״ כדי געאד מיט 
w די װארםען \v :y i. וזאט װאס״ושע 

 די װאס אוין םיניםום א םיט מאן צו דאם
 אײוי איז ? פאדערעז םרוייעז אדבײטער

עס װען : עגטפער אן דא אויןי דעם
ײן ניט יאאען  אײף באאשעוױ?עס קײן ז

 געפא־ גיט פרויען די װאאטען װעאט יער
זאכען. אזוינע דערט
 דדצענ־ א זײן סװיעט וױא דעם חוץ א

 צו־ האט ער װארט. האאטען און דעאסאן
 פין ארבײטס־גענער גרויסע די געזאנט
 אא־ געזעצען־ניט די װעט ער אז נױאר?,

 עדות, דא זײנען עס דורכפיהרען. זען
 ו.י'ל #ניט עדות קײן גאר דארף סען און
 עפענטאיכער אן אין געזאגט דאס האט ער

רעדע.
 האבען געזעצגעבער אונזערע הכאא,

 זײנען שואדיג און פסח פארשטערטען א
באאשעװיקעס. פארפאוכטע די נאטיראיןי

 רעדמ מען : הײםט דאס אט ־ ? גארניט
i מען און n־o טען און רעדט כיען און 

 עס הײסט װארום־זשע נארנים. מײנט
 היײ װעט עם אז און נו, ? םיאיבוםםער

 זײן. גאיהאיף איהר וועט קאאאמאזו, סען
אארײט. איז פיאיבוסטער
 צוױשען חכמים געפינען זיף װעאען

א םאר ״װאס : זאגען און אעזער די
 מיר ? אונז איהר דערצעהאט נ*יעס

i װײסען n אז ט״  געזעצגע־ אונזערע ני
 פון ?ומט עס און רעדען און רעדען בער
 װען דען ס׳איז ? ארויס גארניט דעם

?״ װאס געװען, אנדערש
 אז ענטפערן, טיר װעאען דעם אוי,־מ

 מען אז גאײף. ניט איז רעדען צו רעדען
 גע־ מישטײנס געזעצגעבונג, װעגען רעדט
 אנשטעא, דעם כאטש מען פאכט זאגט,

 םיאיבוסטער א און ; ערגסט איז מען אז
 גיט. אויך אנשטעא דעם מאכט אבער

צואאהכעיס־זאף. א איז פיאיבוסטער
 הי צו ראטעןpדעמא אונזערע זאגען

װיאט איהר ״װאם, : רעפובאי?אנער
 דעם און אסעטבאי די םארנאנדעראאזען

געזעצען די דורכםיהרען ניט און סענאט

n געגעז אנגעפיתרט האבען זײ r n 
o און בתים בעאי צהשנות׳דינע n גרוײ 

נעוואונען. האםןן זײ װאס זיעג סען
n צי׳ גראםנאאציאן א n גאנצער 

o איבער באוחמזמ ארבײטער n נרויסען 
i װאס נצוזון, n* ארכײטעוײ םון א^אא 
 םאראײני- די איכער געהאם האט אחדות

 אויס־ אח האפיטא^-ורעאכער םון נוננ
 נ־nהעא אזא םים געווארען געםאכטען

 םון אױסדויער און טרײהײם אזא םוט,
 צװעאף גאגצע םאר םײקערס װײסט די

 זײצר דירך האבעז וועאכע את װאמח
 םאנוםעק־ די געצװאונגען סאאידאריםעט

^ס שו n נאכגעבצן מ n גע־ די ױגיאן 
lw רעכםע n n * o.

 םײן אין אױוי שװיטעז עס נאר,
 מיםינגען שסירםישצ עטאיכע די זכרון

 איך װאו דארם םײקערס, װײסם די םון
n די זעהן צו ערװארםעט האב :y c o n 

 םון געזיכטער n:jroit^o םיט בימזער ^
o םאר גצשרײ יזבעא א םיט זיזןג, n 
 איבער נעהאם האבען׳ זײ וואס נצחון

ע ער ײ  דעם, אנשטאט אבער בתים, בעלי ז
ענטוישוננ, םיט פדא געזיכטער איך זעה

 איבערנע־ נים ארבײנמד ךײערע בײ כער
 םארדינ־ זײערע םון סענט קײן אאזען
 וױ ip נו« ארים, איז ױניאן זייער סטען,
 הונ״ רn ? סטרײקען ױי װעאען אאננ
ײ װעם גער  שע־ די אין צודמן טרײכען ז

 ױניאן, דיער םאראאזען וועאען זײ §ער,
 מאנופעקטשו־ די ?יןי האבען אזוי און
nקאנפ יענעם בײ רסin p n n  r:m v 

 גע־ קאנען וועאען װצאכע הערשער, םרײע
o אױוי נאר וועאטיגעז n אםאאיגען 
שטײגער.
 םא״ די געװעז עס זײנען וחנאכע אין
ip « n n פארטחד די צו באסעס די םון 

? ארבייטער די םון םער
באסעס, די זײ, אז — ערשטענס

 םעקען צו האנד םרײע א האבען זאאען
 קאנען גיט זאא מניאז די און ארבייםער,

iw זאגאר n o : פארװאס?״^
יאהר, א סאא צוױי אז — צװײטענס

n בײ : y םון j n r\ ,אר־ די זאאען סיזאן 
 וואם אאײז, םאקט דער אז וױסען, בײטער

n די איז עס : y אלע, די אז סיזאן םון 
״on80 ניט שױן זײנען ארבײטער, די

בריװלעך. שרײבם דױילען
 זאנט שונא״, סײן איז צונג ״מײן

איז םעדער און םינט און רוס.' רער
ביטערסטער ערגסטער הײאען׳ס מעיארגאר מיט ג^יניט אויסגעאאזט זיך האט o פיז n באריכט i n ױ ערגער נאף נײן, גיט. in מעיאר דערװײא גארנישט, ו y u w א דאזהאט nױ האנדאען צו כט וױא. ער ו

אר״ םון צוטײאדנג קגין — דריטענס
i נאר סאעת, אין בײם n האבען זאא באם 
 ער װעאמן רי, אױסקאײבען רעכם דאס

 ארבײ־ גוטע און םרײע םאר אנערהענט
ײ און טער  צײט ^ דורך באשעפטיגען ז
סאעק. םון

 פאר פײ דאבעא קײן — פירטזןנס
ײ וועט ױניאן וײ אויב און אווערטײם,  ז

 די זײנען דאן םאראאנ^ זײער נאכגעבען
 1אי געהן צו בארײט מאנוםעסטשורערס

pאנםעnםארט די םיט נצעזp nםון ר 
 דער םון םאדערונגען די װעגעז ױניאז דער

 ארבײטס־ שטונדיגע 44 א װעגען ױניאן,
^ די און װאןי ד נ ען. א ^רונג פ

בא־ די געגעבען האם ױניאן די און

 װיאט איהר ? באוױיזען גיט ?װארטאאען
 װעאען ? טוב ױם דעס פארשטערען אוגז
y מיר i n.; אײף׳ ס׳ארט ? װאס םון 
 צו װאס םון געםינען שוין װעאען מיר

 סע־ פרן דעמא?ראטען די און רעדעך.
 רעפובאי?א־ עטאיכע מיט צוזאטען נאט
 אגאאבאיעס די םון ארויס זײנען װאס נער

 דורכגעפױזרט. סטראשונא? זײער האבען
 גע־ האט מען גערעדט, נאר ניט האט מען

 מיר ענצי?אאפעדיע. דער םון אײענט
 ענצי?אאפעדיע װעאכע גענוי ניט וױיסען

 גע־ איז עס אױב אבער געװען, איז דאס
 איז א״pבריטאני אאםעדיעp״ענצי די װען
 דױ פאר א — ענין שװערער א זעהר דאס

 װעגט טאם יעדער און טאש׳ען, צענד
 ?עךאײענען מען פופצעהן. פונט א אודאי

 פארטיג גיט ?ײגכיאא און אײענען און
 געםיאױ מען האט גאגצען אין װערען.

 נא־ נאכאנאנד, שעה אכטצעהן ביסטערט
 מען געביטען. זיף האבען מײאער טיראיר

jyp רעדען מענשען אײן אאזען ניט דאך 
 צײט. אעת םעת א כמעט אייענען אדער

 ענםשטעהונג דער װעגען אײנער אײעגט
 צוױי־ א אײענט ׳צאפ כיגעזישען דעם םון

n ורעגען טער n צי־ צװישען םארבינדונג 
 און צױױאיזאציע, און בעאע־שאאאכץ

כםדר. אזוי
 דע־ די עםעס זיף האבען װארום

 װארום און אײנגעשםארט. מא?ראטען
o אײניגע זיף האבען nצו־ ובאיקאנער 

o צובראכען ניט שיעור און בונטעװעט n 
 םאר־ צו שווער טא?י דאס איז ? דישעא

 זיך האנדעאט גאנצען אין וױיא שטעהן,
 און ־־ ארבײטער־געזעצגעבוננ, װעגען דא

 ס?אנ* מאכען צו ?אייניגלױיט אזא װעגען
 ס?אנ־ גרעסטעד דער אאײז איז דאאען
 די אײן. א?אחן»ט זיף הערט דאא.

 הא־ סטײט אונזער םון פרויען ארבײטער
ײ אז ?אם אין ארײנגענומען זיך בען  ז

 אכט אן װעגען געזעץ א האכען דארפען
 א םרױען, םאר ארבײטס־טאג שטונדיגען

^ן םרויען, םאר אוין מיניםום  גע־ העכ
 אזעאכע נאך און אעהרערינס םאר האאט

ײ און שטיסערײען.  געווען ניט זײנען ז
o טpשיyג און םויא y ^ ^ n נאר n־ 

ײ אאבאני, קײן סyגאציyא ן.ז  האב^ או
ly אזױ o n y n* אונזn y נyזyצגyבyאון ̂ר 

ײ האבצז o אזוי ז o p y גyסטראשyמים ט 
y yoopv די iאpy^אז שאנס yoo in yo 4םי 
ײ iy ז ^ n אט שטי^ן צו אײנמךפטיטט 
ארבײט^גצזזנ^ן. yטישoװיyבאאש די

^>iy:"T  o yp 'iiy^ ^ o  nyo:y נאף n y 
ײ : באאשזןװיהעס םון רyג  ניט~ lyooyp ז

ײ גירונג^yר רyנסyאאר רn נענעז  *oyp ז
,y אריט?ײט« בעכען גאר פצן ־  שםוצי־ ^

:oo jyoy jyo  y, םארםyסטyטy קװארטא־ 
p y־it? ס׳ארא ! ^ p yראמאאניקy!ס

^ :ooy ניט ס׳איז אז און y e ^ o 
jyנyאײג פון זיר, דאכט ניט. r jy o  y 
 ןyרװארטy oayoy: רyזיכ שוין iyo האט

oyoy טט,אנyנדיגpט  טרײהײט. אזן ײ
p y ;^  ooip אײג אןyנyבא־ א ר

 טיט. סטייט, ooyoitMOHO»o םון רyאטט
 אװ באארד ״סטײט דער םון װאוד, א.

 און ארביטרײשאד n:y ?אנסיאיאײשאן
 צו אyבריװ ידידי אזא אט ארײן שרײבט

אן םyד ^ ט  װאס yאכײטp רyד םרן טי
טyאפאינט האט נסyאאר םון מזגיאר רyד

 און םארדריקט, הארץ די שטארה׳ אזױ
oy ^יאוש זיף רײס ,̂  oy און גצדאנה

ט ^ אינטצאי־ די דאס זײנען : זיןי פ
VQ)V2 חא״ יא, אויב ¥ םײקערס װײםט 

iyo קאנצן געדארםט דאף וײ ^ ש פ  א
o n םון אויסגאנג o n סטרײק, בראוחנן 
 זײ האבצן ^ואטאט אנ^־י ?ײן צו און

yoyo n אז ,jyonp קאנטyג ניט דאף n ̂
o םון ביץננז n גװאאדיגצר א איז טטרײק 

 yנyםאאקאם א און ױניאן, רyד פאר זיענ
y ^ y v: באס די םארy.װא־ םון טא ס 

:v\ נyאון ?אאם?ײט, אזא זיןי טט oy 
 נאר נױטיג איז פיאייכט מיר, זיף דאכט
yאנאאיז אםאא Tאו די ןnאכIy# ואס* 
 און םטרײ?, oyT ןyרוםyארויסג האב^

 רסypמײ װײסט די iyf*yn םיאייכט דאן
iy^p ש8אyצyז yu o n,: װײא oy װיאט

^י. שרײב^ בyאי װ רי  אײ^שאפט א ב
 די איהם האב^ מאא אײן ניט שוין אזא.
 באאטע. א אין פיהרטyארײנג ףyאyברױו

nר sr:yo אב איזyדער און זינדיג ר 
גרוים. איז נסית

iy זײן גאזי a '0 0 'ii בריװyוועגען א 
y i n ,הײא האט םרײהייטyז ^jynn^y 
צו א נאך ^ װ רי o ב y i אםישיא״ םאאיס? 
ד;ר : זאנען צו אזוי אאטר ענרײס, נער

o פאאיצײ :n r t rw o n ■ א איז yoo io ̂
 פארברע־ קײן און אייגרידטונג yהאפט

y ^ i r o j y o י ניטא. נויארק אין איז» 
iy באריכט^ yגאיכyט די :y ii ען ^י ב  רוי

 דאם ןyהאב ? טאג העלען עןימיט אין
סג^אכט. צײטונג^ די  •באװי״ז א אוי

 פא־ דער .ypסמאטיסטי — איהר האט
m איצײ o n־yp 03yooדורןי בארוײז^ ן

o האט מען אי y i צװpy רערנרײכט, ניט
טאכט.yאנג שם ןyכטy׳טא א דך אי

 אא^ס, אין הײם, רער אין מיאא
 איז oy װי שויז iyo איז עס׳ חײסט
o האט דארט ן,yומpyאױםג w m  \vo 

 די אזיאט^ yװיאד די בעגעז ?מםםצן
 פאאי־ די ן.yרויגyװcnםא אהן םטרײ?ער,

 טיכטיג, ארבײט איהר םאןyג האט צײ
x? זyםאאטryג חאט v גyשאסyדי אויף ן 

t ,oiyp^noo״iy 'iio  y iy און p y ij'p 
 אאזטyג ניט און זyגאס םארצאטט חאט

n ססרײרןערם i.iyj פאר־ האט זײ, אויח 
 טי־ זyםארדינג צו רסyיםpד.אא די װערט

 זyכyבר סטרײ? oyi זײ. פאר האאס טיננ
iy זיף חאט i אײג״ ניט אפיאו פאאיצײ 

jyoyiya. די o iyp ''ioo, אזיאט^ די 
:־ypip נישט oyoyp'oy; אםיאו חאב^

 . סמ• םע17 א• 10 האטסס. איגא
 סט• טע18 וו• 12 סאן, און סםים זי

סם• 9018 א• 16 און טשצאני?
 .00 סא21 װ. 36 סינעא, און דדסאזעי
 סט. טע21 װ. 48 טא?יג^ פראגרעס

 סם. סע21 װ. 31 םאקינג, ריגאא
j םע21 װ. 162 םאקינג״ אינ?אאן o d : 

0 9021 װ. 169 האטער, און האראװיץ 0• 
r n ,סט. 9ם21 װ. 41 ורײס 

 סט. yo22 רו. 149 ר. און ט.

 .00 9ט22 װ. 14 סאן און ראזנעד ס.
 •00 22 װ. 20 טא?. ארן .oy.i פײװאריט

 סם. טע24 װ. 55 שטײן, ה.
n און *טיפנראז y o n y o r ,^טא 

םם: טע24 רו. 41
e װ. 152 מאקינג, רויזצגםאא  yo25* , 

B 9025 װ. 173 ם,9איפ :םערפרײז9 p

 פאו קאמפח לעבעױגעד א
 אנ- לאס פת טעג בלוםען די

 סאדטאריום דזשעלעס
̂עח אסכדן. רעל oyi oyo א און ר,9עגטפ ן9ריכטיג cy ן9טאiyont 90 צו i װײםס די אז שטאד?, א?וי זיךסטרייק oiyp” o  אארי-ם. אס אאצדינג אז 9סטאטיסטי??אאבס די ,ry:p y:yt״yo די אויף דיג

o אן הן9צוג י9אב ?וכיט iyoopy ב«* און 
ט  אז ׳ניט טויג 9סטאטיסטיק די אז וױיז

iyo איז זי האט o n דעפארט״ פאאיצײ 
o:yo פי?סט".9״צװ

 א נאר 19שרײב זיף ?אײבט ן9הײא
ברױתא^

 סט. yo26 װ. 158 סטאנדארד,
 סט. טע27 רו. 113 .לאסאו*, א

 סס* yo28 רו. 113 ?א. פאיטינג פרײם
V סס. yo28 װ. 36 מאל־:;, א9אײדי s 

 סט. yo28 רו. 56 אראאף,
 •yo28 00 רו. 145 נט,9פי גודשנױין׳ס

 סס. 9ט28 װ. 14 בראס., ר9נסט9פ
 00 9028 װ• oyn,. 54 רנעשיאנאא9אינט

j.o 9029 װ. 134 םאקינג, ד. און ד. o ̂
 .00 9029 װ. 128 פאיםינ^ ?אאאטביא
 .00 9029 װ. 126 פאיטיגנ, ראפאפארם

 09 9ס6 — 346 זוסמאז, און ?ױפטאן
 •09 טע6 — 438 ?א., נאװ. װעאטײד

̂־יגבערג ב.  .oy yo6 — 453 ג
k ♦09 טע6 — 332 פאיסי̂ג יאטטאן X 
 .09 906 — 404 מאקינ̂ו איבצרםי

 JSO ר9ײארםס 89 טאסי̂נ רײזענבצרג
 1900ir.i 128 קא. טאסינג פײד בעסט

א ב  סס* ספרינג 145 ?א. מאחיגג ^י
 י סם. 9ט23 ײ. 168 טא. ®איטיגג סיטי

סס. 9ם23 ס. 149 פאיםינג, םיניחס

 דער אין ן9װאר9ג רט9רקא9 איז סטרײ?
אינדוסטרי. וױיסט

 ־Vi |9האב דס9?טשור9םאנום די
oy טאכט i בתים, אי9ב די אהן ױעכבונג 

 װאוסט9ג ניט ן9האב זיי ארבײט^ די
nv i און ר־כוח9אויסדוי ן9נדאיכ9אונ 

v מיט טרײהײט w h h  y^ yo און װײסט 
ײ ; אט99באז ן9זײנ ס9די ז

 קאנט9ג ניט און געװאוסט ניט ן9האב
 19םױזא9ג 9סאאידאריש v:v' הן9םארשט

jn ר9ארבײט נאר 9אכ9וו מיט y o ־9אנג 
 נים און װאוסט9ג ניט 19האב זײ םיאט,

*o w v הן9םארשט 'VW ,אידעאאען 
o אויף ז9הייב yאכ9װ n ר9כ9ד. נש9מ 

v̂ 9אכ9װ און iy\ פון ר9רצ9ר. די אין אן 
 א•9װ רונג,9באנײסט v:vי ר9איבײט די
ײ טאכט vכ  אין שטארט און כטיג9מ ז

n״T מיט yooyp רע9זײ 9אא y אויסבײ־ 
w, אנ־ ן9האב רם9מײק װײסט די און 

 א קאסוי, ן9ראיכ9ה בראװ^ א םיהרט9ג
 1909ש ניט גאר זיןי ?אן ר9אכ9װ קאמןי
v ?9 נענעז w9אכ9װ מםע Vi in y o־

^ן די אויןי פיהרם ארי?  גא־ די אין ב
iyo די םון nװאאוציאנyרlyooyp yאין ־ 

אײראפא.
 נט9צײכ9אויסנ זיך האט פאאיצײ די

 19דיז אין ברוטאאיכמןט איהר םיט
 נזד ן9האב 9אכ9ס מכטזנר, די סטרײס,
nג ן9אױסטײא דאייםט yכטינpדי צו ײמ 

̂יס, ײ באהאאטען ניט האבעז סטרײק  ־9ז
n און בתים, אי9ב די צו ז9סיםפאטי 

n y to n אויד ן9זיינ רעס9םפ9? בראסע 
o איז n מיאום גע^םינ?ײט םון הױז 

̂ט  ; סאחח9ג כאהא^אם אח םארםאא
 בא• די סאס חברד״ אט9ר־ס9אונס און׳די

oyo די מםית׳עז צו ן9דונג9ג האבען 
nyoo3 9דיז רס,9םטרײס 'o הא־ חברה 

 צו םאיכס 9םארדאםם טא;9ג ן9ב
 סיא^ דיזזנ ךײ טטש^רם.9םאנום די

 □n מאכט9ג ן9האכ נפשות, 9םיאוס
 ר־9אונ כפיעס רס9סטרײ? די פון ן9ב9א

 אאnאי ר9גרויס ־in נאר או; סז־עגאין*
ny װעאמן פאר אחדזת פון tO K ארכיײ 
D רם,9ײסס3בא |91סי ר9ס ip ײ ־9393 ז

p ?9? זיך |9זאא n oדי אין ן9הר 
 א מיט און פvivywvi ?9 שטאאץ מיט
 אר־ ן1פ טאכט ר9ר אין ן9אױב3 ן9פרא

אחתת. ר9בײט
פאסירט. האט סאס ;ypyr אאמיר

oy ײנ iyo זיך ז9ז ipy33yo8TW אין 
lyo: א o iy אי9ב די םון ר9ה9םארשט טאג 

D א אין הבתים, y:y r 3נדי9דצ א,9האט 
ײ ן9האב ציפמןר ן9צט1רײןײבאפ א איז  ז
ױ ר939פא 19שפונ93  19כ9צובר צו אזוי ו
n״t םון ארגאניזאציאז די y ר,9ארבײט 

vw ,אר־ די האט 9אכ9ס ארגאניזאציאז 
̂ט ײ ט ב רנ ^ o ג y i איnסאאײ ן1פ אא 
^y ארגאגיזאציאן vw ט«9דאריט yo 

o ר9ארב'יט די אין האט y i Dpyiiy3 בא־ 
vow n״r אין םטזײן1װא y מאכט, און 

 באגײם־ ר9ארבײט ן9היאםאאז oy־i האט
nכyה 1צ רט9ט y, שענn y #193םאראאנ 

vw ־93 האט 9אב9װ אניזאציא!,3או־ 
ovvr רםאאג9 מיט vy^i\ ר־9ד. די אין

 םון, ^^םאכט איז ר9ארבײט םון
י אחדות.

 iy3"T רם,9ר1?טש9טאנום די זיי,
 די מיט ן9םארהאנדא צו 19עװאר3 ד9מי

 צד, ר9צסײט ר9אײכ3 א אאס ר9ארבײט
 ־9י צו צװייק םארבײנקט זיך ן9האב זײ

iy3 ״צײם n y ,%? iyo 19האב ר9ארבײט 
 זײ״ זײ iyo דאן האט,93 יט3 ױניאז ?ײ\
 P9 און #ר9רש9ה 9םרײ ןי 4ײע93 193

 היאםאאז, ;yoys איז ר,9ארבײט דער
 װאס טאן, געםחט האט ־iy װען אאיין,

 זײ־ די און נעװאאס, האט ivtnv? זײז
 ר939פא רםינט9פארם און ז909?9ג גען

n איז אויבט393 ן9האב זײ 9אכ9ס מיט n 
 דורכפיה^ ן9קאנ וחןאען זיי אז האפט׳

Vצ און פאאן, ן9אש9טײם ר9זײ W 2  די \1
ױניא?.

ײ .  אײנ־ אײן jyoy; איז יאאן ר9ז
,9םאכ  :־y יאן3ס ר9י םיס אפםאך רn י

ײ און זיך, ט3די  ארגײם93אױס ן9האב ז
 ר־9ארבײם רn צו ן9םאד־עוײנג 9דײדי א

y33n ^ o» ױ אכע9װ  19האב ו
u ד^ױגיאן אז געסאוסט, p ץ ניס,נאכ״ ז

: ״nyp י9רטה9״װ
באריכ־ ן9צײטונג ר9באסטא: ״די

v טיר האט איהר אז טען w v i\ אנ־ ניט 
 האב איך סאס אזנט^־סכסג די צוםיהר^
ry: דעם אויט געפאאנט ty. איז דאס 
 ־y: ypטא מיר האט איהר אכית. װיר?איף

 ־9ג האט איהר ט$ן, צו ניט דאס ן9ראט
 אנגעכיען זאא איף אז דװ־כאױס װאאט
־yo 9»זויג ^iy ר־9איב ן9װאאט סאס 

 ־y3 האב איף װאס ryty3 ם9ד ן9טראט
 איהר נט9ז סאתם ן.9הים1אפצ שװאר^

:iy3y: jyny רזױ9אונט 9נטאיכ9ם9 אן 
 איז סטריי? ר9נס9אאר ר9ד יב1א ? מנג

 ־9םארשװ 9סיסטיש9באאש א װיר?איך
 iy3y3־«i iyoy3 אסור נט9? װארום מנג,

 רזױ9אונט תנג9פארשװ די זאא איף אז
mov2 m דאך סאאט דאס ? ן9כ i iyoy3 

mo ב1יסצ1אר א9טיטnנy39שװארצ די ן 
v?v^ri,\ אזויגע אויב v y w w.\ דm 

ױ :yn ר9אײגציג  גג1ר911םארש א אזוי ו
 ן9?9םארד 1צ איז רפאא^9 ן9האכ זאא
ײ און ן9זאכ  ר.9םינסט w איז ן9האאט ז

 ר־9איב זאא איף אז איהר, וױ£ט װאתם
ױ1א אן פאאט און ryry3 אײן ן9ט9טר  י
ײ iyo ר9סטרײ? די  א ן9ט9רטר9איב ז

 אזא האנדאסנ ר9אײ איז ? ן9צװײט
nבאגײםט ט90 סאם y19טרוי1צ מיט ן 

y'די :y אונז אין 19צסײתא װאסn y חד 
? ן9פארס יתנגס3

,331אכט םיט
ד״.1ױא א. טשאראס

m סנה נו, torn ברי־ אזא יף1א
 איז! סאוד חןר ראביאן3 ס׳ארא און א.9וי

 ניט איז עס או ׳יט3 ז9ד m הט9םארשט
iy ם9393אײ אן םאר ן9ש r3 yo אתיס״ 

iyo ip די ן9א9שט ן93?א װאס ן9זאכ מים 
y3זעTהיטyנהײט939פארא א אין ר ? 
ך jyp סען !אי אי, ״אי  ציי- 9מיג3הײ וי
םאראאזען. ים3 ם9טײנ י1אוי ן9ט

n ^רס,9נגסט9ג די ארן רעסאאװער 
ly: ר9ד דאף ר9אב o 'i iy איז iyr,y3 רײן 
־y3 צום פאיכט די ,oy הײסט ׳עטאן3—

ן.9כיאג:אט mown̂ די ן1א זעץ ־
 ר9אב אט9װ י9ראיכ9אויס י9ד םאר

v די כייט ר9נםט9ג די ן9|ײנ ivvvo פ9?נ 
 א דאך איז ov .3ijy3 סיר?זאם iyoy3 ניס

a 1צ אוטעגאיכ?ײט 9פידש v i \v?w־ 
^v ן1א רם9סט iov i ^פאאיציסט m y n 

o n 1א ?אאבס םיט ארן אאנד גאנצען| 
nװאאװyרyפרא זpאאמירy9כט9י93 די ז 

 די רס.9?טשור9ם1טאנ סיא? די םון זאך
y o n t, די vy^om tv איז נג,13מײ m~i 
 ?רײץ־ א ז9אנצופיד.ר א9םיט ער3אײנצי

 נ־9פארניכט ,9נד9םארדארב די געגעז צוג
m ינערס׳/9םאר״

p i l 19גאנג93 איצדינג איז אני־װיב 
 אין סט1װא93 האם jvo .iyc״3iKoy3 װי

 איז oy 1װא tt>'omoש ן1א שטאדט ^9י
 הט93 נס9אאר אין אז צייטס^ א דא אר3
v א 1א y f t v w, םון טאחמה. 9גרױזאט 

ס די הט9שט זײט אײן ^נ  גײ9ר ר9א
 ן9ב9א דאס פארטײדינמ 9אכ90 ,33ח

m רyנסnאא די םרן ם1גט93אײ און iy z, 
m .פין m m n  i n — װיא טחנה אn 

 סאס ׳ס9באאשעסי? ע3דורשטי ־ באוס
 אן פאר ססרײ? א אן כאוטרשט סיהתן

 9אכ90 י9אב ארבײטס־טאג, ן93די3שםו 8
I 9 W אין i n ־9י |9םארגיכט 1צ אמת׳ן 

n' 33 םון ס1פא iT3n און .ry ry3
19 i nנט9~איי סאס אם w a w m 

in אס 8 0 9 y די ;3אומרוהי 3 o n e איז 
 האס סימן א—193אומרוהי אך3 ן9מסואר

nrptm ײ1ש דיyנn ,אא־ אין או העילעד 
93 o iy o  o f l f tט3אזן i n םון נט9אמ131ם 
8’ ly p o o m ^ p י1 אין 9כי1אגא i y c־ 

ני  שמאאט^ 903»יי
 אפיטורםים vy^ov ר9אב זיןי מפמען

n 3 זײגען סאס r uא  װאס 19אב ,19ק1יי
 םי־ די םון 9טב אנדאאיעזע90 די האנען
i ' n n, ײ סיאןנן 3אאצדינ אז  טים זעהן ז

ײ  19לויב3 ימ3 אז ען,3אוי 9393אײ 9וי9ז
ײ אי n אט נעסען ניס. !  און ר90נוי

yo o 1901ויא3״ א גמנחס ip 
pjm» tan a v .^ o m וים*וג<מיגמ« 

4• *■:־ r

צי 390 ן9באומ די 1פא קאמפײן  i y i  
סאמפםײוס3?א 9אי?איכ3מ1א די  iyoD3i3 

אין איז םאגיטארסם ס9א9אנזש אאס אין
•191 ב ז9םיא

9 אא פון ם1פיה93א:  o iy o  1 בײט1א י  
ס3 מיט םאנ חח9י נטוזיאזם.9 מי  iy io  

אנזאציא־31א פון ן9יכם1בא ײן1א  iyo ip  
nגרייטען 1 y אי3מיט  y iy 'o  :iy סאס 

כאוםזון די אין ז9באטײאינ צו  io o p i; זיך
^ענ

 גוט גיט קאו װאם םארלוסט א
װערען. געמאכט

 ק*ן מען ארן אסעק געחם װאש םאג ״יעדער
 ןןןרלוסט א מײנט מנריזה עכגליעע די :יש

געלם׳/ און צייט פדן
^ א o 11 נוי n1919 אפמא, טען.

i 339 19?אנ יט3 אס1 n y i־1פא איש 
 ן1א ז9מאיכקײט93933אונא סך א אװץאכט

 ?אן אף1שפ י1 ן.9םט1א1םא 9א9צי3םיגא
ly ט319א93 א9שנ |1א אײכט איצט iy o 

ר ^יי i אין כײ y i ,אי' אין הייםn y 9ײ1ם 
 סאס בוןי אי ן939שי19 איז oy ־ ן.9ט1מינ

ױ זאגם  19319אויסא זיף ?אז |yo אסי ו
i מיט נגאיש9 n » n n 3 ^ o  i y i מעטא־ 

n זיןי ט319א 1איה 19אב9ס דסץי y i־ 
i n, 339 ן9ז9א ן1א ן9ײכ1ש o p n 8 Pאיש 
D 9ט3פארטי1םא 5vmv*o ך1די i^ p n 

 19יעד אויןי ן9במיכ9נ ?אן כמנן סאס
 י1 בוף, םח׳ם 19פאכאיש די מאשין.

o/ 12* טינא1?א n * P איסט yo46 .םט 
p o n .דאם ט1אנםי3א ™*ר?, ב., .3 י 

iy א 1םא o P 3 n r* n צײט i n  oyo מף 
fy iy o  iy iy 3 y p y o« י1 9אא צו פרײ 

ײ אז ן9^וײיב iy^yo סאס o וױאזןן ז y i 
(אדװ. בוד.

o א9צי9םפ r i n נטוזי־9 ר9ו־ויס3 א
 סײסט איידיס 9אס1ב די צװישען אזם

oiyp^o, אר־ י19םיאינ און ודם3 װײט 
®iy די אין ינס19בײט yr. אײ־19םש די 
iy די פזץ דיס a y r ײנ  פאײ כםס9ה ן9ז

o אח ם1םי919אינט n ,ײ און חאםפײז  ז
lynyf צו ipp io i ״ אז?n p בײ־1םיםא 

i זאאען ינס19ם n  pu אזסענט9 3אידינ 
ז.nאאונםיo די צװישזנן

 דאגער־ סין סעאען 39כ באוםען די
o 1 שםאג, nאוחןנד, שבת סאי, םעז o n 
iyo3 4 ,3סא3זי און o nםאי• 19ס 

 אין ?וסעז1פא װעאזון 03י«שא9?אא די
 'ארח• ײ3 1ײסע13 םון טײאען 9אא

 19סאיכ39פ9פאר 1םי •וועאעז ן9יכ3 אין
n9 אאזן םק זyסnאד די t3w װאאונםי־ 

m ,צי רײסעז3 1כױ סאס סםיישענס 
 פין דיססר^ןסען שד^נע1פא אין

שםאדט.
 בא־ ?יך ן9וױא װאס 93ני9י די 9אא

i 3 אין סײאיגען nאיר ארבײם ד9אבעא 
09 i9iy3orי פון שסונר?[ 9םרײ איכע י  ר9ו

 7אונזער 1םא זnי03װאאו אאס צײכ
n 3 n ,אנסאםפסײוס? IP39P םאר־ זיך 

 194 אםיס, הױ«ס י9ז3או ן9ײב1ש
i93 באוע^, i*p 39 סםרים, 33רי1סD9P־ 

 אונזער אין אדער ^3ביאדי P3^^ סעאס
 סאח, דאון ססיישאן 1װאאונטי הוייט

o, 177 די אין n •  op'39P9o וויסס 
אדסי♦.1ב

חד סאניםאױיס* אעס9אגדזש אאס

 און םעסרעטערע פאר וױכט״נ
 אונזערע פון מענעחשערס

!לאקאלם
•♦T xiםאכען בימאנם דןו װיצען סיר

n y o y ip 9D פוץ םזננעדזשערס און m 
p אמםערנעע*נאיז c  d 7m p ip ו p ני v r 

p מי נוס *זוי c יממםריי^ די m p ד די  ס
 זייעד« אץ םעטינקײם דער וחמען ריכםען

ײ װאס אאיןאאס, W האבמ וױלמ ז pvnn ' 
p נמזער, אױפעגדען דעם אין m c םיר K B;• 
ר ניט חןדאהצ־ע אין בען מ מ י ש ו די ׳  ײי

 אױדאוי^* T* באציהט זעלבע דאם םםאנ.
אז| בר־עױ־דזרײמוי■ צ:דע;טעז,6קארעס
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 םאר־ א האכען נעזעצגעבער אדנזערע
םוב. מם שפזערעם

̂ר * 039ז 1איה אויב  און 193ג
איהר oi]n סםײט^ א^טיאר־ה ט3װאד.



 ימייצ ,#ימ,שוצדיג״ דױס
*p שצ«שו נשדימיאז די 

 עאוי צעהן, לויין בײטעד
נ ניט פיײענװעצאם זײער

לי םענםראל אדנזער

 װעגען ׳ םראגע זײ
ױ איז פארטיי, צייבאר  פ

 רעםובצ׳ אונזערע טויט.
 ארבײטעו מא?ראטישע

 םארז* דאס שױן האבען
 SJ נעםומט, ניט האט שטיםען מאא שטער

 ביישפחנ^ צום ױגיאז, בארטענדערם די
pמעממ 557 םון באשטעהט װעאכעס n i* 

 ׳י; מוויי■ א אײדזשענט, ביזנעס זײער האט
 ארײננעבראמ גאצדסםיט, p״o סער

 I פארטיין דער געגען און םאר װאום זײער
 I Hum חנר געגען געווען שטימען 554 איז
 פאדי• דער םאר ניט אײנער קײן אין טיי

m םארשטעצען זיןי ?אנט איהר טײ. jm 
p אנוועזענד זײנען מעמבערם זייערע t t iw 

 באמשימגו;' דאס האם מען און מיטיננ א צו
g שטיכיט יעצט אאזא, ניט. אז a fT P ftd 

 קליודי אין פארטײ צײבאר די אםאא. נאך
 מעםיי־ די אםיאו אויב און טױט, איז אאנד

to הייסען, גוט דאס װעט בערשיפ p  Djro* 
 שרי<& א ײז1 דכער קינד נײ־געבארענע

 ב*ף דאס ?אצ קריפעא, א אויב און פעצ,
װערען. מנבארען גיט סער

N װאס ביזנצס וױכטמסטע די n i| | 
מ| מיטיננעז, ׳רי אויןי םארמגנוםען ײ  ז

 | םרײרם, מים טאן צו חאבצן װאס םראנען
 • םעפמוי א מענ צו בײשפיעא, צום װי
 װא*.* באטעל א װאשען ,1009 אאקאא סון

 &י וױכי אזעלמ .1674 אאהאא צו באאאנגט
 ״ בעי און דיסיןוטירם װערען פראגען טיגע

1צײכ* סענטראל אונזער בײ שאאסען

 צומריגאןן א אנגעיןומעז איז עס װעז
 קאניי דיסטריגןט קארפענטערס דעם םון
H צײבאר סצגטראל די אז םוא h , it n v 

 םאראורטײמנג די נעטנן •ראטעםטירען
 נמדוצמ טשערםאז דער האט דעבס׳ן, םון

 אויןי וױיל ארלעו־/ אױסער צושריםט דעם
 דערי געווען נים איז צושריםט דעם

 |1א ארגאניז**י*|, דער םון סםעמפ
 רואיע דעס אנגענומען אזוי האבעז אאע
 נש**־ און קאאט אזוי טישערםאן דעם םון

אאסען.

ראם *ראססיקע״ חנר אין דורכםיהרען
 אײג״ מעיך אאץ װייטעאי װאס זיןי האט

 ארביײ אאע און בײנער די אין נעגעםען
 סך א ג$ר דערםון האבען שאפ אין טער

געאיטען.
געאי־ האט אאעם פון סעהר אבער

 פאר שואד די ױניאן. די דערפון טען
 דורב- איז װאס פורענױת און צררת אאע
 ענכד ארבײנדסיםטעה טאפעאטען דעם

 גע״ מען האט שעפער, די אין שטאגען
 באגריײ ניט ױניאן. דער אויף װארםען
 צרות אאע די םון פקור דער אז םענדיג

 פארשאלטענער דער איז שעםער די אין
 נשהנז זײנען צרות און םיםטעם, שטיק

 אייעם דעם פאר מען חאט שיעור, א אהן
 רעזואטאט חנר ױדאן. די באשואדיגט

 װאס דעמאגאג יעדער דאס״ געוועז, איו
 חוצפה גענוג זיןי אין געהאט נאר האט

 איז ױניאן, דער געגען ארויםצנמרעטען
 געװא־ באטראכט שטיה־ארבײטצר די םון

 *רעטער״, זײער אאם העאד, א אאס רע\
 ער־ נאך שאפ אין אאגע די האט דאס און
i געמאכט. נער

 די געשטעאט אםאא זיף איהר האט
 דער געגען בורענינע די װארום םראגע,
 וײ אין םארגעקומען רוב דאם איז ױניאן

 ארביײ עס מיטגאידער וועמעס אאקאאס
 אםאא זיך איהר האט ? שטיס םון טען

 בורענינעס אאע יענע װארום םארטראכט,
 מיט• די צו צוגעקאעפט ניט זיך האבען
 ארביײ װעאכע אאקאאס יענע םון גאידער

? װאןי פיז םען
 אפילו נאך איהר מעגט םו ניט, אויב

 טאן. טראכט א דעם װעגען אױף איצט
 דאס אז אײגזעהן, אאײן דאן װעט איהר
 דער װאס צרות די זײן. אזוי געמוזט האט

 זיך מיט ברעגגט סיסטעם שטײדארבייט
 י1אוי שאעכט װירקען צײט דער מיט מוז
 אויןי װי מעהר נאך ארבייטער שטיק די
n דאפ -און שאפ, ארפײטעד אנדעיע 

 אן צו םארביטערטקײט, צו םיהיען םוז
 אאעם און אאעס מיט אופצוםרידענהײט

 אויםגעאא״ אפט גאר איז כעס דעד און
 צו אנשטאט ױניאן. דער צו געװארען זען

 גאר פען האט דעם-סיסטעם באשואדיגען
ױניאן. די באשואדיגט

 די באטראכט איצט ביז האבען פיר
 ארבײטס־סים־ טאפעאםען פון׳ם איבאען

 םארשידענע, די באצוג אין באויז טעם
 שעםער לןאאוק די אין ארבײטער פיגים

 און ארבײטער טײא אײן פון שײכות איז
 שאפ איז דא אבער איז עס צוױיטען. דעם
 םירפע, די אדער באם, דער צד, א נאך

 זא״ צו עפעס אױך דעם אין האט װעאצע
:v.\ דעה, גרויםע א א האט צד דער אט 

 פרײזען װענען זיןי האנדעאט עס װען
 אויך און בכאא שבירות װעגען סעטאען,

 װער און צייט. ־ ארבײםס דער ווענען
 באס דער אז דעם, אין צװײםאען קאן

 פיש־ דעם םיט באנוצט אודאי זיף־ האט
 ארבײטס־סיםטעם טאפעאטען פון׳ם פאש

 גונ־ זײן צו װאןײארבײט און שטיק פון
 די אז ׳זיף פאוײטטעהט עס ? סטען
 אויסגענוצט דאס האבען הבתים בעאי
ײ װיפיעא זיף פאר  געקאנט. נאר האבען ז
 קאכד פעהד נאף אאגע די האט דאס און

 נאף זאך די האט דאס געפאכט, פאיצירט
 ארײנגעבראכט און םארפאאנטערט פעהר

 וחד אבער שוחןריגחײטען. אײערע נאף
 אין זאכען, אנדערע נאד און דעם גען

ארטיקעא. יזומענדעז

פערעלשמײן, מ. פון
פינקעלשםײן ל. פון

 מאנוםעקטשױ די םאעגען אםאא רונ^
 איגנארירען סטײטטענטס אזעאכע רערס

 םאאיםי זײער װײא ענטפעח, גיט גאר און
 װאס אאעס איגנארירען צו געװען איז

 ־♦וניאן, צו שײכות א *נטוואם נאר האט
ט יעצט ײ «אבען1 אויס װײז  דערפיהאט, ז

ײ אז  טאן, ניט מעהר דאס שוין קעגעז ז
 סטרײקמן ניט טארען םיר אז זיי שרײען
 הא- מיר װאס איאנזשאפענטס זײ (װײא

ײ װאס רעפעריס׳ די מיט בען  גא־ רוםעז ז
 זײנען רעפעריס די װײא װערנפעגט),

 סעקרעטע• דעם פון געװארעז אםאיגםעט
 הא־ רעפעריס, די װאס, אי װאר. אװ רי

 זײער םון פערטעא דרײ אין געםעהאכ בען
ײ ארבײט,  אװ סקײא א געגעבען האבען ז

 רוײז גענעבען ניט האבען אדן װײדזשעס
 אינ־ צו סקײא דעם אזוי װי מאשינערי

 ארנ־ דאס ארט װאס װ. ן. א, םארסען,
 איז וױיםער י מאנופעהטשורערס. זערע

 גע־ דעםערים די םיט אראנזשאםענסס די
 פאנאט 6 ביז געדויערן זאא עס «ז װען,
 איז עס אז פיר, זאגען מאחמה, דער נאך
 פאנױ די זאגען מאחמה, דער נאך שױן

 זיף ענדיגט פאחםה די אז םאקטשורערס,
 װערעז, געסײנם װעט טריטי די ווען דאז
 װארטעז נאף מיר דארםען נאכהער און

 ניט טען טאר דאן ביז און םאנאטען, 6
םטרײקען.

 מאנופעסטשורערם אונזערע אז נו,
 דאנ־ אויך שוין איז חאטש, שױן שרײען

ײ הײבט עס אז סימז א איז עס גאט, קעז  ז
 װיאען װעה, טוט עס אז און טאן. װעה אן

כעז ײ.זו  די האבעז םיר איז רםואה״ א ז
ײ װעאען יעצט סטאר, דראג  מוזען שוין ז

אנקופען. אונז צו
י וואס צייםעץ די  אונז זײנעז זי

 ניט גאז, דעם םאריסען םארבײגעגאנגען
 גאר זײנען פיר אז אונז דערקאגענדינ*

 אװעק, שוין זײנען װעאט, דער אויוי דא
ײ דעם ניקאאאי מיט צוזאמעז אװעה  צװי

רוסאאנד. םון טעז

־ לינקע רעכםע רעכטע, ליגקע  עס ־
לעבעדיג. איז

 סאציאאיםטישער היגער דער אין
 פען רוישט, עס דאס, זיך האכט ןועאטעא
 גענען אינקע אינקע, געגען רעכטע קעפפט
 הײנט וועאט. אעבעדעע א איז עס רעכטע,

 מענשען ימגע גתפע א הערען איהר קענט
 רוטענבערג, אז זיף, האכען און שטעהען

 באװעגונג, היגעד דער פון פיהרער דער
 און האנסערװאטיװער, א רעכטער, א איז
 פאוצאינג פײטען^קופט איהם דארף פען

 דער אױן* אײן שטימט איז רוטענבערג
 רע־ די און אינקע, די פרן םאאטפארפע

 אםהענ־ פאוצאיננ װערעז װאאוציאנערען
 מען װיא פײטען... צו װעמען ניםא דיג,
 עחזעקו־ נעשיאנאא דער צו העפער׳ געהן
 רעכ־ א זיכער היאקװיט, ?אמיטע, טױו
ײ דערהערען קאגסערװאטאר, א טער,  ז

 היאקװיט םירפא די אז םאוצאינג, אבער
 דעם פאר אאיערס די זיינען אעװין, איז

 באאשעװיסטישען אנעוײןענטען ניט נאף
 די ארויסגענומען װײטער אפבאסאדאר,

 די צו מען הומט הענט. די םרן זעגאען
 קערט מען און שרײט, פען און פיטיננען
 — אינר«ע אינקע, — רעכטע װעאטען,
 בא־ צו אן ניט הויבט איהר און רעכטע,
 עס װער אונטערשײדען צו און גרײפען

ײ בײ זײנען ײ־ עס װער און אינקע די ז  ז
רעכטע. די נעז

ך ^פרעהען מניאן. דער םיט זי
i  .

 צוצױ שבת אעצטען געװען איז שעהן
ױ זעהן  ־VP פון שאפ דעם םון ארבײטער ו
 אפיס אין געזעסען זײנעז קאהן און אער
 פעײענוחד זי־יערע טיט ױניאן דער פון

 גע־ זיף־ האבען און הענט די אץ אאפס
ױניאן. זײער מיט פרעהט

 פון אפרײטארס צװאנציג די װען
 איבער־ אנגעםאנגען האבען שאפ דעם

 םױ־ זײערע אין צעהנעראאד ־די צעהאען
ײ פון עטאיכע האבען עגוועאאפם,  געפו״ ז

 װי װײנינער ניט עגװעפאאם די אין נעז
 איברײ די צעהנעראאף, צורעאח און צעהן

 צעהנעוד 9 און 8 ,7 צו געפונען האבען גע
 אר־ זעאבע די װײטער. אזוי און אאןי

 םאר־ און םאר־אײאהרעז האבען בײטער
ײ װען צװײ־יאזזרעז,  געװען ניט זײנעז ז
 זײע־ אין ארײנגעקוקט אויןי ארגאניוירט,

ײ און פײ״עגװעאאפם רע  דארט םאעגען ז
 העכד אבער «1צעהנעראא געפינען אייד

ײ ווען יעצט אאזא, .5 סטענס  האבען ו
 מא־ אזא איד ױגיאן די אז אױסגעםונצן

 א שבת אאע ארײנאײגןגן האז װאס שינקע
 עגװמאאפ, 1אי צעהנעראאןי 5 אדער 4

ע םרעהען m *זגיאן ז^ער מיט זיך ו

 טעטיגקי»ט אלגעםײנער אוגזעד אין
 גוטע א אױפנעטאן וואף די פיד האבען
 האבען םיר װאס *דעם םיט אלבײט שםיה

 לאנ״ פון שאפ דעם ארגאניז^רט װאך די
 אר־ וועםעט הוירשוזײמער, ־אדז דעספאן
 אריינ־י געקאנט ניט האבען צויר בײטער
 אעצטע די פאר *וניאן דער אין קריגען

*אהר. 5 — 4
 האבען סטיײה אעצטען אונזער אין

 דײ פון ארבײטער צאהא ^לײנע גאנץ א
 הא־ סיר װאס שאפ״םיםגעסםרײתם. זעז
 יאהר פאר אעצטע די םאר געסאן גים בען

סטרײה ולעם נאך און דעם בעפאר
ײ, פ*ד האבען  ארײנ־ ג^אנט נאר נ<ט ז
 זיך אםיאו נאד׳ ױניאן, דזןר קריגעז

ײ, צוזאפעצאעדען ט-ז  סער?־ דאס און םי
 די אז נעװ*ן, איז י דערבי׳־י װירדיגסטע

ײ פון צאהא גרעסםע ײ אידען. זײנעז ז  ז
 אעסאן ביטערען א ׳זצחי נע?ראנעז האבעץ

 דאן םון ארן ,:1911 פזן דעם:םטרײח נאך
 נאר ױניאן װעגען ^יי צו פען האם אן

< ג רעדען. געםארם ניט
 הװרשהײמער און צאנדעםמאן׳ די
דרײ םון אימע. איז םירמא  נרעסטע די׳׳
 זי־ און שפאדט, אין דא פירמאס ?לאו?

 רײכםטע און גרעסטע די םון אײנע כער
 האבמנדיג אתי צאנד״ איז םירםאס ?ילאוח
 פון אייןד ארבײםער די ארגאניזירט יעצט
 א ױניאן דער פאר םײנט 3^א דיזעז

. םארווערםס. שריט גרויסער
 אפגעהאצטען האבען ארבייטער די

 לעצ־ ױניאן דער םון אפיס פיטינג״אין א
 װערען צו באשלאסען האבען װאן׳ טע

נױ זײן צו צוגעזאגט אױןי און םעפבמרס,

 אן שוין הײבען צײםונגצן אונזערע און
ז . בא#שעוױזם. שרײען צו

ו פאל^ענדע דאס וזאט פאסירט
 פון אײנער ?ונטץ* ?ון ארבײמ^ר די

 שםאדט, *ין טןל״פעקטאריס גרעסטע .די
p א]יז ־ארוים ־מײנעז ''*tod, פ^רלאנגענדיג 

 ‘א און אךבייטס-טא;ישטונדיגזס 6 א
 טוי־ צװיי איגער װײדזשעס. אין כערונג

 דיזער אין. ארבײטעז ארבײמער .זענד
 םון אײנע םירםא־איז רי און ־פע?םארי,

ײ די שטאדט. אין אנגעזעהענסטע די  א
 צוריק יאהר פאר א מיט האבען בײטער

 ?יײן צו אכער סםרײק, ;א נעהאט זאויך
 .אנ־ ניט זיר די האמגז .,ארגאניזאציא;

 אויןי ז.ײ בעלאננען יעצט או[ נעשלאםען״
 האבען ׳ןאר ,ארנאגחאציאן, קײן צו ניט
 זײנען און ־אמאניזירט זיךי פאר ־זיןד

 םא־ דײןע שטעלענדיג סטרײ?, אין ארויס
דערונגעז.

צז;ע־ גאנצעז אין איז פעקטארי די
 פון כאװאכט װערט איז געװאיעז, פאכט

 דעטע?םיװם ^ארשידענע פון *ס?אדראנעז
 צײטונגען די פעדעראאע. און לא?אלע
 באל• םיט שפעסט עס ?אראאול, שרײען

 םאל ערשטער דער איז עס װײל שעוױזם,
 ארויס״ זאלען ארבײטער אז לא:ד אין

םאדעױננען. אזעלכע שסעאען

אײבערגלייקליך. ז>ך פײהלען

 םיהלען דא טאכער שלאו? אונזערע
ײ װאס דעם מים איבערגלי?ליך זיך  ז

 אווע?שי?ען o:ypya װאןי לעצטע האבען
 װײסט די צו דאלער טויזענד םון משע? א

עס נױאר?. םון םטרײ?ערס דרעס און

 עפעם שאם אין םאראן איז ? דינסטען
ײ םון םארדינסטען די װאס גרונד, א  בי

 אנ־ אלעמען זאל ארבײטער םארטען דע
אעטערעסירען? גאײף אאעמען זאא געהן,

 װאפ םארדינסטען״ די באצוג אין
 אאע־ נאף ארבײטער, פאר׳ן דאד איז דאס
 — עקזיסםענץ, םון םראגע הויפט די מען,
 טאםעאטען איצטיגען דעם אונטער איז

אםיאו םאראנען נימ ארבײט םון סיסטעם

 אויט האבען, ארבײטער די װאם מאכט
 אײנ־ געזעאשאפטאיכער איצטיגער דער

 אהײם געהם אאײן ער אויב ריכטונג.
 שויז איהם ארט ״פײדע״ גרױםער א מיט

 װ$ם גיט, גאר אםשר און װײניג, גאנץ
 דער בײ זיצט װעאכער ״ברודער״, ?ײן

 מיט אהײם געחם איהם, אנטהעגען מאשין
 םאגערעז א מיט ״םײדע״, ^אײנער א

״פײ-ענװעאאפ״.
 מיר אאעס. ניט נאף איז דאם אבער

 אין םראגע די באריהרט באויז דא האבען
 שטיק- אײן םון שײך איז װאס זין דעם

 די הייסט, דאס צװייטען, צום ארבײמער
 די םכוח םארהעאטניםע אדער שײכות,

 שטי?*ארבײטער די צװישען םארדינסטעז
 שע־ ?אאו? די אין װי אזוי אבער גוםא.
 און ארבײטער שסיס אי דא זײנען םער

 אין שײכות די איז װאף־אךבײטער, אי
ײ די אט םון םארדינסטען די באצוג ױ  צו
 גאך ארבײטער מינים באזוגדערע עראײ

ערגערע. אן סן א
 פריײ די סעטאען צום ?ומט עס װען

 אם דאך האבען שטי?*ארבײט םאר זען
 אין ארבײטער ששיס אאע װײניגסטענס

 שטעאען צי אינטערעס, זעאבען דעם שאם
 מען העכער, װאס בגד םאר׳ן םרײז דעם
 זײגען דעם אין פארדינען. קאנעז זאא
 גאײך ארבײטער ־ שטי? אאע די דאף

 פאסירט עם כאטש םאראינטערעסירט.
 םרײדקא־ דער אין דאס זעאטען, ניט

 זיף פאראאזען אאע װעאכער אױף מיטע,
 ,י4ז געםינט םרײז׳ דעם סעטאען מיט׳ן
 גע־ צואיעב װאס אזעאכער אויף אמאא
yom יןי פאר באק^טט עד װאס הנח\ת? 
 די םעטאען פירכע דער ער העא»ט אאײן,

 אבער פהײז. ?אענערען א םאר ארבײט
 באויז זײנען דאם אז אננעמען, אאמיר

 אא־ אין דאס און אויסנאמען, זעאטענע
 דער אין מיםגאידער אאע זיינען געמײן

 ארבײטען און העראיף םרײז־קאמיטע
 אין ארבײטער אאע םאר איבערגעבען

שאפ.
 א נאף דערבײ םאראנען אבער איז

 געסעטעאט דארפעז פרייזען די צרה.
 און באזונדער אפרײטען פאר׳ן װערען
 צװײ איז עס באזונדער. םינישען םאר׳ן

 דאר־ םרייזען די און םאאכות, באזונדערע
װערען: געסעטעאט באזונדער םען

? םאר דעמאאט יװטט װאם־זשע
 דער מיט געהט זי װען םירמע, די

 גאר־ געװיסען א סעטאען פרײז־האטיטע
 םריהער א רוב דאס שױן זי האם סענם,

 גארפענט דער װיםיעא אױסגערעכענט
 אויםמאכען, פאר׳ן ^סטען איהר דארף

 געאינגט עס וױבאאד אזױ, איז דאן און
 5 אריבערצוציהען אםרײטארם די אמאא
 רײסט גארכיענט אויפ׳ן סענט 10 אדער

 םינישער, די בײ ארונטער םירכיע די עס
 װעא־ זיף ורענדעט עס םארקערט, אדער

 דעם םריהער א סעטעאט עס ברענטש כער
 בײם עס פאסירט טאא וױפיעא און פרײז.

 רױ אפרײטארס די װען פרײזען סעטאען
 רא־ און פינישער די זייט א אן אפ פען
ײ טען  פאר אײנצו׳עקשן׳ען זיך ניט ז
 דעו* כדי סענט 10 די אדער ניחעא דעם

 צו פארציהען :ים זיף זאא סעטעאטענט
 פאר, זעאטען ניט הוטט עס און ? אאנג
 זיף זאא פען װאס דעם אנשטאט דאס

 דיג־ א $ן געהמ ׳פירטע דער טיט דינגען
 אפ־ די טיט פינישער די צוױשען גע:יש

 אז טענה׳ז, אפרײטארס די רײטארס.
 ארויםציהען׳/ צופיעא ״וױאען םינישער די

 אפרײ־ די ״אז טענה׳ן, פינישער די און
 ארױםגעריסען״. צופיעא האבען טארס

 זעהן, יעדער קאן דערפון ױצא פועא דער
 די צװישען שנאה א דורכחגם װערט עם

 באשאפט עס םיגישערס; און אפרײטארס
 דעם זאא צד אײן דאס סיטואציע א זיןי

 איז דאס און האבען, פײנט צוױיטען
 אין צױבאשאפעז אויןי גרונד, א וױדער

 ארויסצורוםען אאגע, שאעכטע א שאפ
 די צװישען געפיהאען •בעזע שאעכטע,

 און שאפ, אין םינישערס און אפרײטארם
 ױניאן. די דערםיז אײדעט ײעניג גיט

 אז זעהן, ?אז אײנער יעדער ?יף דאכט
 אין אייניג?ײט די שטערען מוז דאס

, שאם.
 געװארען גערעדט אאץ איז דאס

 צװײעראײ די םון באציהונגען די םכח
 אבער שעיער. די אין שטיח-ארבײטער

 אויד דאף זײנען שעפער דיזעאבע אין
ױ דא,  אננע־ םריהער שױן האםנן םיר ו

 פחגסער, די װאך־ארבײטער, מערהט,
 ז. M בושאער, מאכער, סעספעא קאמער,

M איצטיגען דעם אונסער םאראן איז 
צװײ שײמת וועאמ איתענד סיסטעס

האבען עאpארטי פאריגען דעם אין ^
 רעאקציאנער און שעדאיך װי געזעחן,

w שטי?־סיסטעם דער געװיר?ט *שאם 
1 m lאר־ דער באצוג אין שעפער פאאוק י 

 אומ־ באזונחנרע די װי ; גימוש־שײט
אר״ שנזיס די םון אינטערעסען רסאאע

 געװיר?ט האט שעפער די אין
w W יר־ םאדערעז צו גיט ױניאן דער? 

m w ,פארבײ• װאס ארבײטס־שטונדען 
 םוג־ סאמע דער דאף איז דאס ׳מחאגדי^

 אאםיר ױניאניזם. טרײד םון׳ם דפגמננט
 רעאקציאנע־ דער אט אזוי װי זעהן !ויצט

n•\ די באצוג אץ געוױר?ט האם נײסט 
 םון םארדינםטען די באצוג אין שכירוו^

 די אין ארבײטער מינים םארשידענע די
שעפער•

 םונדאםענ־ דער דאס װײסעןי ;אאע
 ױגיאניזם טרײד םון •רינצי■ סאאסטער

 אויםגעדרי?ט איז װעאט גאנצער דער אין
 אאע און אאע פאר *אײנער זאץ דעם אין

 װי װעה און אף אז אבער אײנןןם״. םאר
 גע־ דורכגעםיהרט איז ינציפ 6 דער אט

 שע־ םקוירט און ?אאוה די אין מאחנן
 סיסטעם טאפעאטען דעם אונטער «ער,

 אונטער ! װאןײארבײט און שטיק םון
 סיםטעם ט״טוגענעם װיאדעז, דעם אט

 ארבײ• געקאנט גיט פריגציפ דער %אט
 שטית ארן װאף די צװישען נאר ניט אן«6

 ניט אםיאו נאר שאפ, אין או־נײטער
 אאע אאײן. ארבײטער שטי? די צוױשען

 װען אאע, םאר אײנער און אײנעם םאר
 ארײנצױ־ זוכט באזוגדער אײגער יעדער

?p ro ?פאר אאע ] כאנדעאס סעזזר אא 
 מען װען אאע, םאד איינער און *״נעם
 םארשאאטעגעם אזא אונטער ארבייס

 איז מעז נײן, דארף, מען ווען היסמעם,
ט  שמײכ־ צו טאג יעדען געצװאונגען, מו

 באס, דעם אעקען״, ״צו חנם׳ענען, *ו לןןן,
ם  װאם כאי דעם אפיאו און פארטאן, מ

ױ טריטינגס. די אױס טײאט  מען יואן ו
 אר״ זאא פרינציפ דער אז ערװארטען נןןר

 אײנער װאו סיסטעם אזא אונטער נײטמן
 די צוױיטען פון׳ם אויסצוכאםען «וכט

 ״גרינגערע די אויבײט״, ^•כטערע '
קאאיר איין פון באנדעאס די סטײאס״,

 םאראן גיט ס׳איו שײכות. ם'נדעסטע די
 אאגעמײנ־ מיגדעסטע די אפיאו דעם אין

 םאא יעדען דאס איז, פא?ט דער שאםט.
 דזשאינט דער ױניאן, אאגעםײנע די ייעז

 ארױסשטעאען געדארםט האם באארד,
 און מאנוםעקטשורער די צו םאדערונגען

 םאדע״ א ארויםשטעאען געואאט האט מען
 װאך־ די מאר שכירות העכערע םאר רוגג

 פון םארשטעהער די האבען ארבײטער,
 געדארםט זיך אא?אאם װאןי־ארבייטער די

 די םון םארשטעהער די מיט האכיפערען
 ארביײ עס מיטגאידער װעמעס אא?אאס,

 עס גרויס װי דעם װעגען שטי?, םון טעז
 װאד־אר־ די װאם העכערונג די זייז זאא

 דינגען דאם םאראאנגען. זאאען בײטער
 אויס?ומען אםט םאעגט זיך צװישען זיך

 די װי געשײנט, האט עס ?אמיש, גאנץ
 האבען װאכעךהענד די װאם העכערונג

 םון ארויסגעהן דארפען װאאט געםאדערט
?עשענעס... שטי?־ארבײטערם דעם

 װי אמאא, נאף זיף םרעגט עס און
 אומשטענ״ אזעאכע אוגטער געקאנט האט
 װעא״ אירגענד שאם איז ע?זיסטירען דען
 דארט גע?אנט האט װי ? אײניג?ייט כע

ברודער־געםיהא, אםת׳ער אז הערשעז
םרײד־יונ^אן

אי אנערקענונג  דעם ארגאניזירען ?
 ארגאני־ ספעציעאער דער צו ?ו_מט שאם

 םאר האבען מיר װאס ■?אמיטע זײשאן
 טשער־ ךער אונסער ערװײאט, שאפ דיזען

 םון דעס\-שאם־טשערמאן פון מאנשיפ
 האט רײדער, סעם ברודער װאואױ, פרינץ

 ארבײט, דער צו גענומען זיך ?אסיםע די
אאײן  װעא־ סירשאארס, צוטראנען האבע̂ן

 ?אױואאנד אין זאך נרױסע גאנץ א איז כע
 געקרױנט איז ארבײט זײער און טאן, צו

ערפאאג. טיט געװארען

איבערראשט םירטא ה/׳׳בלעק די

אעצ־ איז ?אכיפ. ה.,באעה פירמא די
 פאסירט געװארען. איבעראשט װאד: טע

ױ די װי שנעא פאמעגדעס:־אזוי האט  י
 א םאר אניטימגן אנגעפאנגען האט ניאן

 רי האבען ארבײטם־װאך, שטוגדיגע 44
 שםאדט דיזער םון םירמעס הױפט צװײ

ײ אז ארבייטער, זײערע צו אנאנסירט  ז
 געװען איז ערשטע די נאןי. דאס גיבען
 און שאפ נאךױניאן א ברידערטאן, פרינץ

 באעק ה. די נאבגעםאאגט האט צװי'טע די
 ארבײטען פירמא דיזער בײ ■ ■ ?אסם.,

 אײ־ ױניאן הונדערט דרײ העכער אבער
 דאס.אנאנסירט האט פירמא די װען טע.

 גע־ פירמא דער םון כיענעדזשער דער האט
ײ צו ארבײטער די פרעגט  צו־ זײנען ז

 אר־ ױניאן די םון קאמיטע די םרידען.
 ,נײן. אז געזאגט אבער האבעז בײטער

ײ  נאןל איז עס אז געענםפערט האבען ז
ײ און װײדזשעס, פון פראגע א  אז װיאען ז
 פרעזידענט אײנאאדען זאא פירטא די

 דיזע פון שרײבער דעם און שאעזינגער
זאכען. אאע די אויסצונאײכען און צײאען

 אין ןניטא יעצט איז אאײן באעק
 דער ווען •* ױראפ. אין איז ער שטאדט,

 האט דערהערט, דאם האט מענעדזש^ר
 אױעין, אײגענע זײנע געגאויבט ניט ער
 צוטומעאט אזוי אנפאנג פון איז ער און

ײ האט און געװארעןי  אז געענטפערט, ז
ײ װעט ער  װיסעןי אאזען דעם װעגען ז

 צוזאמעננערופען ער האט טארגען אויף
ײ האט און לאפיטע די  װע־ אז געזאנט, ז

 אויס־ טרײען זיך ער װע© וױיייןו׳&עס נען
 פוןן בעאטןמ אדעזיזײ5אבער.אײצ נאײכען!

 זאא^ ארבײטער רציחה, אזא ױגואז, דער
ר דאס  םאראארי און חוצפה די האבען ̂ג
 גאגץ אנגעםאנגען זיף האס ער און גען,

אך די זיך האבען ?אכעז.' צ̂ו שטאי<  ױני
 איז ?אכעז, אגגעםאנגען אויף ארבײטער

 און נעװארען אפנעבראכען מיטינג ךער
 פראגע נאנצע .די דןגרװײא חאט• ען6

 וצי מיר״װארטעז, און געאאזעז צותוז
 צורי? װעט ״באע< ביו אויס, צייגט ןןם

?וםען.
 טאנוםע?טשוחןרם אונזערע יעס,

 ניט נאר דעט אויף נעבאך, זיך, ד־אבען
- ^ריכט.

ן ע ג ג ^ א ^ 6^4ו ל מונ ^

 אאע און אאע פאר ״אײנער פון םרינצים
אײנעם?" פאר

 דעם אין דאס איז, דער־ענטםער
ױ געװען, טא?ע איז פרט  אפרײטארס די ו

אײניג־ ! צרות״ ״גרויסענע : זאגען
ט  מײס־ אם עהזיסטירט טאקע האם ?יי

אס, סטרײ? די אין טענס  טען בעת ̂ה
 אבער גרויסעס/ עפעס םאר גע?עכיםט האט
 אוכד זיף האט ניען װאוהין שאם אין ניט

 די ארבײט. דער צו זיעגרײןי געקערט
 האבען שאפ אין געפיהאעז ברידעראיכע

 דאן, באויז אױסגעדרי?ט רוב דאס זיף
 ברױ קראנ?ען א העאםען דארף מען ררען
 א געהאט חתונה האט עס װען אדער דער

 א העאפען דארןז מען ווען ; שװעסטער
 אאע װערען שאפ אין ברודער ?ראנ?ען

 געזונט, ב״ה זײנען אאע װען אבער אײניג,
 דער זיך. םאר באויז יעדעד זיך סרסנז
 װעאכע טאכער, pאאוp די דאס איז, אםת

 ״יעװא־ זײער כייט איטער שטאאצירען
 שאענ־ דעם דורך זײנען אוציאנעריזם׳/

 גע־ ארײנגעצויגען ארבייטכ־סיסטעם טען
 רעאקציאנע־ טיזעראבאער, א אין װארען

 א פרן גײסט א איז אטטאספערע, רער
 װאס עגאאיזם, ענגהארציגע; ?אײנאיכען,

 אויף געפיהא ברורעיאיכען דעם שטערט
טריט. יעדען

 געהאא- טאהע טען האט טעאריע אין
 טרײד־ױניאן אאװעאטאיכען פון׳ם טען

 פאי אאע און אאע פאר ״אײנער פרינציפ
אומשטענ־ קאאגעדיגע די אבער אײנעם״,

 מאכער ?אאו? אזנזערע 'אז ?אמואאנד, .
ױ חאטש ?אנען זאאען דא, : נ ו ײני  העא־ װ

 אננע^םעז איז עס ויעז איז אנדערע. םען
 בא־ באראוי ברודער פון אעםער דער

ײ דאנ?ענדיג  דאאער, טױזענד די םאר ז
 םאמנר װײסט די אז זײ, צוזאגענדיג אוץ

 זײנעץ םארגעסעז, ניט זיכער דאס װעאען
ײ - איבערגאי^ף. גצװען ז

 אסעסםענט פוךם קאלעקטעז דױס .
־ ’ שעפער. די אין

אסעס־ אײן טעןpאאעp הייסט װאס
 א נאך און ױניאנס אומערע אין םענט

 זיכער באנרײםען אסעםמענט דאאער 5
 יוא־ דאס דארפען װעאכע יעניגזג די נאר

 ?אאעקםען םון דא רײדען מיר אעקטען.
 דאס שעפער, ױניאן אין אסעסמענטס

 א אהן [vp מען װאו שעפער אין הײסט,
 אפעך אין ארבײטען, ניט ביכעא ױניאן

 װאא- מיר אפגערעדט. דאף איז שעפער
 אסעס־ אזא און אסעסמענט, אײן טען

 מיר ארויםצואײגען׳ געװאגט ניט םענט
 קאיװ־ אין באװיזען אבער דאס האבען
 בײ ױגיאן גוטצן א מיט אםיאו װאו אאנד
 א הריגען צו שװער אמאא אויך איז •כעא

 גוטען א ?ריגען צו זיכער און דזשאב,
 ?אױואאנד אין אבער האבען מיר באנדעא.
 האבען מיר און אגיכױרט יאהר עמאיכע

 גרוײ ?ײן ניט אפיאו מענשען, ערצויגען
 זײנען װעאכע צאהא א אבער צאהא, סע

 דאס דורכצופיהרעז צופרידען שטענדיג
באשאאסען. האט ױניאן די װאס

הא־ טעזpאאעp אסעססענט דעם און
ץי מיר בען  פעסט, גאנץ געטאן נעם א ז
 גצמוזט .האבען בעאי^ה^חים %י־^ון

̂ל און יפטעהן  פרײו די חייזט מען װי ען)ר
 גוטע ^רדינט מעז ארבײס, דער פאר

 אסעסמענטם. צאהאט מען און װײדזשעס,
 קא• םיר האבען צײט װאכען םינף אין

 און דאאער טויזענד 4 א ביי אעסטעט
 גרויסע א און ארײן, נאך ?וםט יגעאד

 גע♦ האבען װאס י־עניגע -די פון צאהא
 •דער גוט גאנץ טא?ע װאטשען צאהאט,

^ ז װאס זץלפאר.דאאער מיט יױגי

 דענדןן 1ױ םון עהרענליםט
 קלאוס ױניאן־ ®ראצענט

ע ח.8ש I" ע

o n ארבײט״! אאט ״בעסערעןd t ip d שעפער דרעם אנז :
 ג4דיס& בײאיסאן׳ם א^דזשענט ביזנעס

 סט. פזע28 װ. 107 קא. דרעס אלבי
 4נא 0*28 וו. 141 ראזעגבערג, און לאוענסםײן

 סש 29 װ. 118 קא. דרעס »ון סקוירש «^ריז
ץ8לי און לוםםבערג  •/•4סו מע27 װ. 118 ׳«י

jdd 0̂ מע27 װ. 129 קא. סקוירט ם. און ג.

 סט. טע29 װ. 11 רובעל, ב.
םם. טע32 א. 44 עולמאן, דז*עםי
 ; / .םט. טן32 א. 31 קא. דרעס בעל קליער

 סם. טע32 א. 31 ׳ן»8ק:א אזן גלאזער
 U סט. םע28 װ. 45 קאנטראװיץ, און רע«

 םט. מע20 װ. 158 בראס. שאראטן
ll'f טע28 װ. 131 און לאוענבערג tD

 סט. טע28 װ. 102 סטיין;
 סט. םע27 װ. 14 סמיטד., נעג.
 סט./וא« םע29 װ. 13-1 בארגעט, און לאנג

 /׳* סט. טע29 װ. 134 סיעםאז, ןאן רוד«ן
םט. מע27 -א.208 בראם. «א*ירא

 סם. טע27 װ. 110 העלםאן, ג.
 jns28 גדו.37 קא. סקוירט קוזײטרײם

 סט. םע27 װ. 135 עאוסער, ל. און י.
עװ. טע5 — 230 מאוםנער, און לאטכער

יס 29 װ. 118 בןא. דרעס און סקוירט אדיז8 © 

 ספג טע20 װ. 25 קא. סקוירט דז«עם
 טע27 װ. 137 קרייםט*ל, דז׳». א.

 טם.׳ מע26 װ. 40 ^מערגלער,
 סט. טע31 ». 25 גינזבורג, װ. ח.

סט. טע29 װ. 135 ליוױי, נאהא

 אומשטענדען אזעאכ^ אונטער דין׳ ׳
 ניט אוםן בשום פרינצים ױניאן דער שאן

 אומשטענ־ אזעאכע אונפער ^וויבײטען.
m םאר־ ױניאךפייגציפ דער אט מוז 

 כיטוגענער, אזא אונטער װערען. שוחןכט
 די װערט ארבײט םון סיסטעם שעדאיכער

 V ג י ר ב י א אן שאפ אין ?וניאן
ױ די דאס אויס, דאן קופט עס ף. א ז ־  י

 די אונטער דארט זיןי פאאנטערט ניאן
 סטרא־ א זאגען, צו אזוי װערט, און פיס

 געװײ איבײטערס דעם פאאגען צו שידאע
 זיך דאד טען קאן אאעם גאך װארום סען. ,

 אאעם נאף ; נארען ניט אײביג ®איין
 הארצען׳/ איז זיף ״בײ יע־ער דאך מײס

 ברידער זײ:ע געגען עואות כאגעהט ער אז
 ױ י ן י י ז געגען און מיט׳־ארכײטער ׳•

j אד־ ער װע^ טאנ יעדען כטעט ן א י 
ט  א .איהם אויף האבעז טוז דאס און גיי
 אזא אונטער װירלונג. שאעכטע נאנץ

 םון צושטאנד אונארםאאעז שעדאיכעז,
 ארבײטער די אט צו קוסען מוז אדבײט

 די <אס געדא:?, םאאשער הרומער, דער
 ;אר איהם םאר אײגמנטאיף, םוט, מגיאן

 עס םארדינסטצן. זײנע באצו; אין גי̂נ
 טרויע־ דער אױס איהם בײ זיך ארגײט

 ?אץ ער װאס אאעס דאס געדאנת, ריגער
 דורך ?וסען סוז שאפ אין גאקוסעז

 איז דעם צו זיף צושכױיכאען מרך חגיפח,
n ,דורף׳ן אױף טײאוױיז איז יענעם 

ט׳ז  מיםארבײטער, זײנע צי פארראט *יי
t t אונטער שוועסטער. און ברידער ?יינע 
fK© וױי־י דער םוו ארבייט פון סיסטעם 

v % d ארונ־ ארבײםער מוװאוסםזיניגער 
 דאס פונסט םון פדרגה דער צו

^vxsritm ^ W m יױ םונדאםענטאאעז חגם םון 
 םאר אײנער אנשטאט ; פרימױפ גי$ן
 םון געדאנ? דער ארבײמען אן מאנגם אלע

n ג ר ע נ י י v ל א ז ע ג V, אין 
 אײנער יעדער ״טרײעט״ פ»א מסטעז

̂ז o און זיןי סאר בלז n די פארניםטעט 
ן ^  ̂ואר• דאם שאפ׳ אין אטמאסםערע יי

 אײ־ פון גײסט דעם שאפ אין גיבםעט
 םאלידארישע די צושטערט דאס גיגשײט,
 אונטערצוגרא־ װירקצן םוז און מםיחאען
a n  m ױנישן״ דער פון סונדאמענט

ײ װאס זץןפאר^דאאער מיט ױגיא;  הא• ז
k 1‘•איעגעצאהאטי. בען > #

ען מא^עקםשורערס ײ  םײר אז שי
סטרײקען. ניימ טארען

 שאם״ אונזערע ׳אעצטע"װאןי!;האבען *
 מעכױ עחזעקוטטו.באארד און טשעדצײטע .

 דיס־ און מיטינג אפגעהאאטעךא׳ בער^
ײ װאם ם#דערונגען די ?וטירס  דענ?ען ז

 טשױpמאנוםע זײערע ‘בעםאר פארא^יגעז
 אוי\י סיזאן. ?ומעגרען צו רערס ►

 צײטונ־ *דיי נעהערט דאס האבען םארנען
 םאדערונגען אוים ארבײטען מיר אז נען
 באלד איז עם סטרײ?ען, צו דײנקעז און

 םון סטײטכיענט ״שטאר?ער א געתוםען
 הײ די םרן רעטערpסע דער פרע;?עא, מר.

ט &ףי»יר*טארען *גע^ונזט^ןםשורעדס, !  ני
I ,קאאוק היגען אא̂ג די אך םסרײקמן 

רצגײ דער פון העגד די אין אח ^םרײד

ו ש^הנםעאד׳ם אײדזשענט ביזנעס
 עװ. טע0 ~ 170 בלוטענפעלה

 ,. עוו. טע0 — 400 אדאװער,8
 עװ.. טע6 — 419 ע?מאר,80

 צוו. טע6 — 408 בראם. ^ולםאן
 םט. םע11 א. 03 קא. םקמרט מאדערן

 עו<.; םעC28 — 6 זאראװיץ,
 — '450 םאסלער, און י״ענסאן
 עװ. טע0 — 419 גלאזער,

 מ «ןנ12 א. 109 הויז, רעם1 װיקטארי
 «12 א. n גאלמזםײן, און אעחנחויז

 .1צו םע6 — 510 קא. דרעם גארדאק
i טע13 װ. 100 גרײסםאן, פמזאם. o , 
סס. טע12 א 30 זענקא,

סטױמ טעx 2 35 און םטריט, טע2 א. 40 םון געמוםט האט
.1919 מארטש, טען21 דזןם בילדינג), מעאטער (אין
קאמפלײנט̂כ םאר טאנ יעדען אפען איז אפיס דער

 ױניאן אנדערע אלע און שאפ־מיטיגגען צאהלען, דיוס
^ טעטיגקײטען.
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gj ׳טטארקער. און געזונכער א םענש א 

 םיהלענדער. און דענהענדער א םענש
 אלץ הערט אלץ, זעהט װאס מעסש,

ו אינטערעסירט *ון י  א אלץ. מיט ז
 איז װעיט גאנצע די װעמען פאר םעספ,

 חױת, מענשעץ, װאו װאונדער; םיט סול
םעא־ פרײריס, װעלדער, םאאנצען, םויגעל,

דײף די און זאנגען, װאקסענרע די דער, .
 װי מעהר ניט זײנען קארטאםעא *״ומורענדע •

װאס דעם, םון אויסדרולועז םאױמיעדענע <
 צױ אאץ װעאס; און לעבען, רוםט סען

צונױםנעבונדען, אאץ גויפגעםלאכטען,
V און װיאען דער אױסדרוק, דער — אאץ 

אעבען. םון יטפיעיל דאס און דראנג דער
אײנער סאנדבורג, קארי איז מענש אזא ?
 פיגורען בואט׳סטע ׳טטארקסטע, די םון •

פאעזיע. אסערייזאנער נײער דער אין
אע־ א םון אעבען, פון דיכטונג א און

 אױ םאיסט װאס באוכ/ רויט מיט םוא בען
 ריטם דער איז ריטם דער װאו םעטום,

 דער פון און עטאדט גרוי&ער דער םון
 אקטײ מעניטאיכער פון פריירי, גרױסער .

 מעניט־ םון ;געזונטער און ױנגער װיטעט,
 אםנארענ־ און ׳טטארקער האפנונג, איכער
 הויכע יטטרעבונגען טעניצאייע םון דער;

 אנטױיטונ־ כיעניטאיכע פון נידרעע; און
 צודרײןענדע. און יטםערצאיכע ,מונגען

דיכטונג. סאנדבורג׳ס איז דאס
בא־ עריטטע צו זיך האט סאנרבורג

 ער װאס ביו, זיין םיט געמאכגי ריהמט
 ״יטיקאגא־פא־ גענעבען נאטען א חאט

נט דארט יטייןאגא. פון איעדער עפס׳/  ז̂י
 װעאכע יטטאדט, גרויסער דער םון אר

 im װעאבער לגעב,
 I דאזיגע די איז איהם םאר ץומ]ואץ.
שטארקסטער נרעסטער, דער *טאדט

 טעטיג־ מעניטאיכער דער םון אויסדרוק •
 אע־ םאאה׳ס אמעריקאנער דעם םון מײט,

ײז םון בעגסלוסטיגיזײט,  שאםונגס־ ז
 און ברוטאא אםטטאא איז װעאכע קראפט,

אע־ דאס איז אזוי אבער צױפסעטערענד,
A n

 װעלט, דעד ®רן חזוים״ק*ב
 װײץ. pe זיזמלעי גלים״זםאכער,

 דעי־ און א״זעננאחגען מיט #■יעלער
 ;פר#כט-פיחדער *יאנ׳ם
 — רעװענדיג קרעפטיג, ##ורמי*,

שולטעי־ן״. *גױיסע די pe אטאדט «ו

 און זינדיג, ביזט דו *ז מיר, ז*;ט סען
 גע־ פיינע געזעחן חאב איך וױיל ׳גלויב איך

 ג*ז־ אונםעד חאבען װעלכע מױיען ־*םמקםע
סארטערטע די איײנגענאיט - לפגמעיעו

גתורים.
w פאר־ ביזט דו אז מיר, זאגם מען װען

vV׳״ י

, איז עס ׳יא :ענטפער איך און גדעכער̂י
 מעסעײחעלד, דעם געזעחן האב איך אםת.

 *ײי, א*געלאזען איחם חאט מען און סארדען,
מ^ידען. צר װידער

 און ברוטןזל ביזט דו מיר זאגט און׳מען
סון ■נים׳ער די אויף :איז ענטשער סײן

ען  די געזעחן איך הא: קינדער און •יוי
חונגער. אויסצעחרענדען ®רן .סםניס

 קעחר געענטןערט, אזוי חאבענדיג און
 זיך יעחען8 װעלכע די *ו *וריק זיך אין
 םײנעד אזפאדם דער אט *,אוי, :אז דער ®ים
: זײ «ן זאג .און

̂ל װאס עטאדט, *ז* גאך םיר איז  םיט זן
 װאס טטאלץ; אזדי זינגען נעמויבענעם

און טמיק8׳ רויה, לעבען, טויל ןןזוי זײן
גדייקם.

אין קללות מאגכעטיטע #לײדערענדיג
p סיאען r אר־ אײן ילע:דיג1ער ׳מיח דעי
 חוינער, א דאם איז *נדערעי, דער נאך כײ•

ײ ׳?לײ:ע די *ו ■:ים אין קערל דדײסטער  װי
-jrd .אסעדטלעד

חענגט «ונג זײן װאס ׳ח;:ט א װי וױלד ,

 רעגענ־ געזונםען, ̂ע̂זrטורםיr דעם לאכענדי;
 חאלנ־נא־ יוגענד; &ון גןלעכםער דיגען

ײן צו אזטאלץ איװיצעגדיג; ׳קעט  דער ז
 ז#כד דער כלים־םאכער, דער חזירים־קצב,

 אײזעג מיט יעלער1* דער װײץ, pe לער
 דער פון פראכט־פיהרער דער און באהגען
1 נאציאן

 דער אט װי אעבען געזונטען מיס םוא
 עם איז אזוי ׳איז ׳טיקאגא םון געזאנג

 גע־ און געדאנין מיט געםהא, מיט אויך
 און גרויזאם איז װאס אעבעז, םון םיהא

 יאך, ̂טרעהאיכער א איז װאס ברוטאא,
 דאך און באינד, און אומװיםענד איז װאס
 װיוײד אזוי גראנדיעז, אזוי לורעםטיג, אזוי
 װידער און צושטערענדיג ״בױענדיג, איך

בויענדיג.״
 איבערציײ אויט איז סאנדבורג רןארא

 דער אין גאויבט ער סאציאאיםט. א גונג
 מענשען. אאע פון םרײהײט און גאײכהײט

 געאערנט האט װאס אײנער, װי ניט
 סאציא־ שטודירט האט װאס כיאריוס׳עז,

 װאס אײנער, װי נאר ביכער. די םון איזם
 װעאכער און מענש, םרײער א אאייז איז

 ברײ גאײך. זײנען מענשען אאע אז װײס
 אין ברידער ;אײדען און נויט אין דער

 ברי־ ;אנטוישונגען אין און ^טטרעבונגען
 צװישען בײנער יןנאקענדע אאס ־— דער

 פון צײנער צױטמעטערענדע יטארםע, די
 געװארםע־ די אאס ברידער ;שיקזאא דעם

אעבען. פונ׳ם הענד די אין פיאקעס נע
̂ב איך  צו געלעגעגחײט מײן געחאט ח

̂יען, די סיט לעבען  צו־ חאבען װעלכע םענ
ען די טים און פיעל,  חאנען װעלכע מע̂נ

r t .עןגעקליגיסוא זזאט *יד איז ײלניג 
 קײנעם חאב איך און בײדע. די פון איעס

פ#רװאם. געזאגט, ניט
 ער בײדע די םון װאס וױיסען, מיר

 װײסען מיר און אויםגעקאיבען. האט
 ״קײי״ עס האט ער כאטיט םארװאס, אויר
געזאגט.״ ניט נעם

 אם מען זעהט סאנדבורג׳ען קארא בײ
 נײע די םון װערטה דעם יטגארקסטעז

 פאעזיע. אמעריקאנער דער אין םאימען
 פארצושטעאען אוממעגאיך זיר איז עס

 גע־ געזאסעאםע, די אין איעדער זײנע
 און ריטמען טראדיציאנעאע זעצםעסיגע,

 מען םיהאט איעדער זײנע אין םארמען.
 אטעם אעבעדיגען דעם *טסארקסטען אם

 רןרעם־ און םרײ איז ער אעבען. םונ׳ם
ױ געזאנגעז, זיײגע אין טיג  םרײ איז עס ו
זינגט. ער װאס אעבען, דאס קרעפטיג און

ז ̂ער  ׳םח תאםיד אםת׳ער דער *י
ם א א ו א ו ם ם י ה  דעם^ערמ• ין װ

 םון זיננער םרײעז שכארקסםען און םען
 אע״ אפעריקאנער פרײען שטאר?ען, דעם
בעז•

 זעא־ םאעפ. עכטער אן איז ער אבער .
 אזוי אנדערען אן בײ געםיגען צו טען

 גע־ אין געםיהא און איבעראעבונג םיעא
 הויפט־רײץ דער און שורות.* צעהאטע

 איז םאעזיע, עכטער םון הויפכדװערט און
 צוזא־ געפיהא, םון קאגצענטרירטקײט
איבעראעבוגג. םון מענגעפרעסםקײט

 פון געשריבען נים שוין האט װער
-י א ן ע ם י ר-ו ג דעם אאם טויט  סל ו

 מעכ־ די פון אויםגאײכער ,י ע כ י י א ג
 ארי־ און רײכע םון שװאכע, און ,טיגע
 שוין האבען פאעטען וױםיעא און מע?

 םאציאאען דעם אויםדריהען געװאאס
̂טען האמף דעם האמף,  הערשער די צװי

 הנעכט? איהרע און װעאט אונזער אין
 פארזוכען אזעאכע זײנען אפט װי און

 געקאונ־ שאבאאן, באאס, ארויסנעקוםען
פראקאאםאציע. א װי גען

 אין נאך קאן פאעט אפית׳ער אן אבער
 געפינען מאטיװען עאטסטע די אין אאץ,

 עםעס שײן, גײעם א באישטש, נײעם א
 אײך זאא װאם אזוינם, עפעס גרויםעס,

 איבערװעא־ און מארך p» טאן באיץ א
• טיגען.

 םון איעד א םאנדוברג האט אט
 װי זעוזט און ׳ ת ו ר ו ש ט כ א באויז

 דעם װעגען גאײכצײטיג, זײ אין רעדס ער
 וױד און אויסגאײכער גרויסען אאס טויט

קאםף. סאציאאען גרויזאמען דעם גען
 פוס זעקס חויז, א אין ̂לאפט האנטיגגטאן

לאנג.
 אײזענבאחנען, װעגען חלום׳ט חאנטיגגטאן

 באזעסען. און געבויט חאט ער װאס
 צעחן אז ׳דעם ײעגען חלום׳ט האנטינגםאן
געזאגט: איחם חאבען םע:*ען טויזעגד

------------------------- 1-------------1 .,yp py i---

T 1*אױו
דןר פון שטארסער יאך איז ותצכע

םיז סאנמ די דאך איז וועאכע שבאדם,

8.?\יי»

 און סענשען די םון און שטאדם, דער
אעבעדיגען. אאעם םון

 םעאד דעם אין און פרײרי דער אין
 כסדר זיך אײביגע, דאס סאנדבורג זעהמ

 םאאנצען און קארן אעבען; בײטענדיגע
 וא״ ^טטוםע קײן נים איהם םאר זײנען

ײ כען. ײ איהם. צו רעדעז ז ײ אאכען, ז  ז
 אײג״ די — םענמען װי םארהאאטען.זיך

חױת• און םאאנצען םון ברידער איכע

קארן. לאכענדע

 געװעבט זיך האם אזייעל סאיעסטעםיטער *
 קןין. ̂עלעז דעם אין אײערגעכטען

 קארן געלעז אין װעט איבערמארגען אויך און
ער * װעבען זיך #•יעל. סאיעםםעם̂י

 זוםער, אמעטען אין רײןי װערען ז*נגען די
 געלעכםער, באזיגעגדען א טיט אן קוסען זיי

 גע״ בןזזיגעגדען און חויכען א םיט קוםען
לעכטער.

 חיי• זײגען עװארצפויגלען לזזגג־עקיגע די
זעריג״

 צװיפד ^װארצפויגלען קלענערע די פון אײ:ס
 אזטאם, א אוין״ אזערט

̂ט עס  טולטער, אויפ׳ן פלעק רויםען # הן
 גיס גאםען פויגעל׳ס דעם קײנםאל האב איך

געחערט.

 לאנג. פוס זעקס חויז,׳ * אין אזלאפט בלידחערי
 *וןזלען, און רעלסען פון חלום׳ט בלידחערי

געלײגט. חאט ער װאס
̂גט ער »ז חלום׳ם, בלידחערי  חאנטיגג״ צו זן
I סער יעס :מאגזגן

 אין בײדע אזלאפען — בלידחעױ חאנטינגםאן,
 לאגג. פוס זעקס חײזער,

 םרעזי״ דער געװען איז האגכינכטאז
 איײ פאסיפיק סאוטהערן דעם פון דענט

 זײ־ פון אײנער — *באידהערי זענבאהן.
ארבײטער. טויזענד צעהן נע

 װעגען ברױז ניט ׳זינגט סאגדבורג
 זײן װעגען אעבען, םון יאך שװערען דעם

ברוטאאיטעט. און גרױזאםיױים
 םון םרײד דער םון אױן־ זינגט ער
 םרייד קײן ניט זעהט ער אױב אעבען.

םעאד, אין זי ער זעהט שטאדט, דער אין

 •לאצען. אין חאלטען זאגגען די פון טאנכע
 איגװעניג. וױרקט זאפט וױיםער »

 באםכ• און ברעג ב״ם קריכען פעדים זײדעגע
לופט. דער אין לען

 ניט קײגםאל חאב איך — אזםענדיג און
ײן קאן עס אז געװאוםט,  — אנדערט ז

 קארן םיט׳ן דורך װעט דער זיך *םועסם
זאכען. פארטײדענע װעגען

 חויז. פארטער׳ם דעם איז װעג איבער׳ן
o» n  wmx n, *גיגגעי # ון 

ארא•. ךוערr חעגגט
 קארן דער ביז װערען« פןןרריכט ניט װעט ער

 װערען. געדרא׳יען װעט
ײן און פ#רםער דער  דורד זיך אזםועסען וױיב ז

זאכען. פאר^ידענע װעגען

ײן מיט םארמער דער  דאם װײב, ז
 םאנד־ בײ זײנען װינס דער איז חארן

וועזענס. אײבאיכע גאײכע, בורג׳ען
 װעגען איעדער אויר האט סאנדבורג

 אין ט*ן. זעאבען דעם אין אאץ יןריענ.
 מטארסען, געזונטען, דעם םון טאן דעם

 טיעןײפױד און טיעױ־דענקענדען אבער
מענשז. אענדעז

 אאע האט ער ױנג. נאך איז סאנדבורג
 תאמיד א נאר ניכ־ זיין צו מעגאיכיןײטען

 צװײטער א נאר װהיטמאן, װאאט םון
רבי׳ן. מיט׳ן גרויס גאײך ווהיטגיאז♦

דיכטער דער אץ רויז דיאדלער.

יויגע^קט ;טאט :אך חאזק א אין אדויס
̂ס ;־זויאיזןר דער ןונטקעגען ׳סטעד״ט װ
(ויסמע:

 ?אי׳ אנםבלריזטעז סיט
גראבענדיג,

פלאנענדיג,
 איבערבויענדיג, גואזטערענדיג, גויענדיג^

 — םוזל דאס רייד, דעם אונטעד
 צײחן, װײסע םים לאכענדיג אזםויב, םיט «ול

 פון יאד ערלקליבעז דזנם אונטער לאכענדינ
ױ ׳«יקזאל  מאן, •דנגער א לאכט עס ו
 אומ־ «ן ל#כט עס זוי »זוי *ונקט ל^ענדיג

 קײנםאל האט װעלכער אילעגער, ״מיסענדער
̂רזננער א פון געויאוסם גיט  ׳«ל»גט טארל

 או:־ װאס דעדפון, ליןכעגדיג און •דאלענדיג
ײן ט*ר אוג• און ««לפ♦ דער איז ®ויסט י
 דעם ױן חארץ דאס ריפען ?ײנע ימןר

I «*נענדיג

ך ױעיט עם  - לעזען םעשה׳ע כײן זי
:»זוי

 לויםער, אי הימעל דער איז געװען
;כלוי אי
 װאלקען קײן ערגיזן אץ זיך ןהאט עם

געזעהן׳
 בלויקײם די — פינטעל קײן און סלעק קײן

אליין.
ט און ױי  געשםאנען איז טאל א אין ו

הויז, »
 גערטעל אין גערטעל, א אין הויז דאם

;רויז א
 ריינקײט און שעהנקײם פון האט רויז די

גענלאנצט,
 דארם רויז די גאם־האם װי אנדעײט ניט

פארםלאנצט...

 יאהרען פיעל פארשלו־ננעך חאט צייט די
;טעג און

 װײם רויז די — פריהליננ א געקומעז
צארט, און

 און פארװעלקמ גערטעל, אין האט פארװעלקט
םארדארם...

 םײער מיט האט זון די װאס רויז די
געליעבט,

 און בלאם איזי גערטעל אין געשטאנען
באטריכט...

 געלאזען שרין רויז דער אױ^ האט םען
טרער, א

 געװיאנעט און געװעלקט האט זי און
•• •םעהר. אל־ן

 בלעטלאך איהרע רויז די׳ ווען האט און
םארםאכט,

 גערוארען פינסםער, איז געה־ארען
;נאככ איז
 רויז די בלעםלאך אי־רע האט און

אױפגעמאבט, ,
 שטראהלען אין היםעל דער זיך האט דאן

• . צולאכם...
 גינגאלד אין און צולאכם שםראהלען אין

צוגליהט,
 געװארען איז וועלט דער אויף אלץ און

צוכליהם.

װעםערם און זומערם פיעל דינען עם

 דיכםער א איהר האט עם מאל אײן אוי,ש
. דערזעהן.

 ■ ליעבליך אי דיכטער, אריםער אן
שעהן; אי
 באקדמען כאלי־ רױז דער צו האט ער
לוסט, א

י האט אין  צו געדריצןט ליעבשאםט מיט ז
ײן ברוםם. ז

 דיכםער םון ליעבע די האט רויז די
,דערפיהלם

ך באלד און  פארבען פרעכםיגע אין זי
; 4 . צושפיעלם.~

ױ רױז די שעהנער זי איז ארצט אץ ו
- אם«ל,

/

ץ מיעפען, אין ען א ם ״ װײ ם ע נ ע פ ר א ו רו א  • ם
טײל״•
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 רויף דעם נאכנעגןוקט האבען רינסטען די און דינעך די
ט : נעװײנט שטיל און ר האט װיי הארין זײער «ײ םון זי

ײ װעלען סײגםאל און *וועהגעטראנען  ניט מעהר איחר שוין ו

זעזן•
ײ ארט, זעלבען דעם אויןי געשטאנען #לץ גאף זיינען ז

 הא־ םיעל אןיםנענאננען. איז זון די ווען םריה׳ דער אץ ןוי
ײ צװישען אײנער אבער נעװיינט, מן  און געשטאנעז איז ז

' איננעבארנ. ווענען געטראנט האט ער : נע׳שמײכעצט
ײ אויף נעקוקט אננעשטרעננט און נעשטאנען איז קארצ  1ז

 אויױ ארויםנעבלאזען וױנד דער האט ד,אר נאלדען א הארץ.
 און־אלץ טאן צו ריהר א זיך םורא'נעהאט האט ער הארץ. זײן

op)m האר. נאידענעם דעם אויגי
 זיינע בעלעקט און פאצא געאעגען איז »ש הויםע! א םאר

 אויפהויבענדינ נעװאיעט ער האם שטיצ לאפעס. צונענרענטע
ײן דערבײ  אר״ז• היםעצ אין נעהו?ט ער האט מארדע, שארפע ז

ארייז• פייער אין אר״נצושפריננעז פאןזוף א נעםאכט האט ןר
 צו אננעהויבען און דינער אל׳ז נעװארען איז רווף רער

םארשװינדען.
— ! שאלען זילבערנע אין אש דאם צוזאםען סלייבט —

ו האב  נע־ איז עם האנד. די אויםנעשטרעקט און געזאגט אי
אדערן. םארעצטערטע הויט, םארדארטע א זקן, א פון האנר א ווען

 װינד דער און אש דאם צושאטען איד האב ײינד אוים׳ן
 נע־ איננעיארג האט ארט אזא אוין* צואװעהט. עס דאט

. װעאט. דער ווערען אפנענעבען דארםט
 בלױ •כאיהענדע די אין אש דעם צוטראגען װינד דער זאל

 פון כוס איז .םיידעל, א פון ליפען אמ$)רױטע מען־סעאכען,
 ץקינד.י שלאפענדינ א םון טײמעל אפעגעם דעם אין 1שמר'''או_

 אויםלוינטעז, ער זאל נאכט די אנקומען וועט עם נאר װי און
 אײנ־ אין םע^יער, אויוי װעלדער, אין הירכע, א אין ציכט וױ

 די אין און וואאקענם הויכע םיכםטערע די אין צימערן, «אםע
! יא !לויכטען ער זאל אלץ אין ים. םון תחום׳ען שװארצע

איננעבארנ. נעװעזעז איז דאפ
 די י1אוי געםאצען און הענד מיינע געװאשעז האב איך

 זיך [,א, «נים דאם הענד םײכטע טיט פארדעקט האב איף קני.
. צויאםערט.
געיא־ האב איף געװי״נט, אי-ף האב װעהטאנ םאר נישט

 חאב איר איננענארנ. צושאנסען האב איןי װאם דערםאר, מערט
 נע־ אונטערערדישען דעם אין אט ; אײנחיטען נעהאנט זי

 םיעצ שצאןי אײנינען זײער אין שלאפען הירכע דער םון װעצב
צושאנקען. זי האנ איף אח םרויען

 האב נעיאםערט און נעיאפערט האב איך ײאם םאר אט
 מיינע איבער מנאסען זיך האבעז טרעחןן אז חױ(י, אזוי איך

נאמען•
 ■לוצים זיף האט געװײנט, האב איך װאם צײט, דער אין

 געטר״םט. םיך האט װאם שטינמ, איגנעבארג׳ם דערהערט
I אקסעצ אקםזןצ, — גערוםען, האט שןןיטע איהר

 םון הענד די אװעקנענוםען צושםײכעאט, זיך האכ איןי
ו געניפעןי אוז «נים י שטימע. איננעב׳ארג׳ם אין אײגהערען ז

אוים־ זיף האב איף ; חאנד טײן אנגעריהרט האט עפעם
ו קאפ• םײן אומנעררעחט jih נעהויבען י

 אויף געסוהט און בעט אוים׳ן געזעםען איז איגגעבארג
 אײנגעםאצענע די איבער אראפנעהאכנען זיינען האר די מיר>

 ער־ און צועפענט ברײט נעװען זײנען• אויגעז איהרע נאקען
 שצאנק״ א װי אויםגעזעהן האט זי טיר. י1איי געפוקט שטוינטע
י . םײדעא. יעהריג פופצעהן

 װאם מעגען — אבויסנערעדט, זי האט — אקםעל,■ —.
 הויכער סינדיש א מיט גערעדט האט זי — ? נעװיינט חאםטו

שטימע.
ר האט עם  טעהר ניט געװען איז דאס אז ארויםגעװיזען, זי

 ײידער איז חצום שרעהציכער ראזיגער דער און חצום א װי
 און סני די אויןי נעםאצען בין איד םיר. םאר אויפנעשטאנעז

 זיד צעײיינט און הני איכנעבארנ׳ם אין פנים דאם באוזאצטען
נציק. םאר

, !איננעבארנ איננעבארנ, —
 האט זי האר. סיינע געטאן קוש א האט איננעבארנ —

נעאטעמט. טיוי
יזי האט — נעװארען פארםרארען דאם בין איך ווי —
.׳־ ' געזאגט.
 איד ? נעװיינט חאםטו װאם םאר אמםעצ, מיר, זאנ —

1אי אויפ^כאפם זיף האב איך־ ווײנםט, n אז נעהערט, האב ,
ט ח זיצםט. דו דערזעהן^אז  1טרערע אבער נעשצאםען, ניז

 האסטי װאם פאר זאג, באקען. דײנע אינער נעםצאםען זיינען
? געוױינט
 בעםער, זיף םיהצםט דו וואם דערםאר, איך אזצט^ווײן —

^ ב ע  נעװײנמ האב איף — .! דאט איז הערציןי ווי איגנ
 וואוג־ א נעװען איז דאם א, -חצום. א נעזקחן חאב איך ײײצי

 אבעי אוי&טתזגטען, נעייאצט האנ איןי — ! חצום ײני^ארןר
 בצוט ראם אריין. זינ«ז אין נעקוםען גארנישם םיר ם׳איז

b»n ך m* נעט» זעץ If ס p  V .י’ .ןןריא ו חןזט ^יר ־ י o ז m

 צובראכעז, עפעס האב איף — קינרחײט, םײן פון נע׳חצום׳ט
? נעײעז דאם איז װאם צו, װארט ; װאזע א זיך, ואכט

ך האבען םריהער ווי  נארדינען די אויןי געװיגט אצץ נאןי וי
 שצאא, םײן ; בצעטזנר די פון שאטענם ד̂י צוריס אהיךאון

קורצער. א נעמען איו אויס, ס׳זעהט װי
ד וואצם מיר — נעזאנם האט — ■אצא׳ן זעזזן געװאצט זי

ז דערםרעחען. זיף וועם ער װי א, — איננעבארנ,
צואוואר־ אביםעצ ז^צ זי אז נצײכער, נעוועז ניט װאצט י
 נוט. זעהר זיף םיהצט פאצא — ? טען
אײננעײיציגט. האט אינגענארנ •

נעדונערט. אצץ נאך האט עם
• בערמ די אין צוזאמעננעיוציבען זיף האבען װאצהענם

 שטורעם. א ציעב אזוי האט ־זי— שאד. ם׳ארא —
נעקצוג־ האט היםםעריש צוצאכט. זיך האט איננעגארנ

 נצאנץ, א נעשראיןען. מיף האט דאם און נעצעבטער איהר נןן
 אויגען. איננעבארנ׳ם אין נעטאן צייכט א האט שטאצ םון װי

 געז\.ט זאצ זי או האםען, נעקאנט האט נאר א בצויז אבער
v שעה. איין אין ווערען

ײן נאף וועצען עם אז האפען, צאמיר — שטורעמם. אמאצ ז
! כא כא. )כא נעװים. יא, —

 אביםעצ ארײן, מויצ אין ע«עם נענעבעז איהר האכ איד
 איחר םאר איןי האב העצםט אנדערע די און אײ האצב א װײן,

ען צו אייננעשצונגען, אצייז אויגען די איז  ניף װי איהר, ווײז
אײ• האצב א םויצ איז םארשװינדען קען עם

 אנצאכעז. נענונ ניט.נעקענט דערפוז האט.זיף זי
 אװעקנע• ניט איז הארצ צי נעםרענט, זי האט דערנאך

־ םאהרען.
 דא. נאך איז ער ניט. אז זיף, םארשטעהט ניין, —

ףן ךן a איהד, ^טקנײראזיןצ בי p i זפטיאהיסצג רופס ױ ז

־ .יםיר

? נאטעז ערשטען אוים׳ן בצויז
!אײנםאצען,איגגענארג קען דיר װאם —
כא! ־ ,כא1סארצ׳ איצט זעחן צו צוםרידעז נעװען װאצט זי

מיט אחיםנענאנגען צימער. םו( ארױםנעגאנגןן נין איף
 אראפנענומען טשא שװערע א װאצט םען װי הארץ, צײכט א

םרײד. פאר געזוגגען אצץ האט מיר אין ■צייצעס. םיינע פון
 נעזאנט איך האב —נעװאונשען,^ ווי בעםער נעהט אצץ —

זיד• צושט״כעצט ם״ערציך און דאסטאר דעם
«1אוי נעטאז קוס א אננעשטרעננט האט דאיוםאר דער

 איז וועצכער ,pip באזונדערער א עפעם נעװעז איז דאם מיר.
נצידער. מיינע אצע דורר דורכנעדרונגען

בצי? דאקטאר׳ם דעם צימער. ראם םארצאזען האב איך
 אצע. — ?וצות, אצע די מיר 1אי אויפנעװע?ם װידער האט
. אצע . י ______________________.
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שנעצ. צו ?צאיט פוצם דער —
ערנםטע. דאם אויןי נרײט זײט — -

 געםוזט האב איך ; ארײן פאר? אק אנטצאםען בין איך
 רגמ• איינציגער אן אויף כאטש ארײן פאר? אין אנטצויםען
 זײט אײן םון באװעגט װינד דער פארה, אין איז נאכט

 הא־ שםיטען בוימער. די םון שפיצען די צװײמער חגר *1אוי
 װאס שטימען, יענע אצע — צוםט דער אין נעטראגען זיןי בען

 שוין צאננ םון האבען אוםנצי? םאראויםזאנענדיג און װארעגריג
ײ ברוםט, םיין אנגעםיצט  צוםט, דער אין נעמראנען זיך האבען ז

 םון םאצען דעם אין נוימער, די םון רויש אין׳ם זיך נעהערט
 דער.םינ־ אין זיך האט אונערװארםעטערהייט״ פצוצים, רענען.

 נע־ געשטײכעצט, ,האט, ױ אינגעבארנ. באוױזען םטערניש
טרא־טא־טא־טא. איהר אונטערנצזונגען און ?ראנץ מיט׳ן םאכט

זעהר גין איןי — ! ערגסטע דאם אױןי גר״ט זײט —
׳ - דא?םאר. דעם ראנ?באר

 דען איהר זעהט שםײכעצ. איף מיר. אויוי קו?ט ?ארצ ׳
 ? ניט נארנישט גארנישם, פיהצ איך און שםײכעצ איך אז נ*ט,

 האו״י ױין צו צו םיד דרי?ם זײט, א אין אפ םיף פיהרט ?ארצ
 דו ! א?םעצ טוט, דעם ניט םארציר — מיר. אויף ?ו?ט און

 1 האםנונג די ניט םארציר !איננעבארנ אוץי ווירהוננ א האםם
 שטאר־ ־איז װאם ?ראםט. א נעװען.עפעם װאצט עם ווי אזוי —

.מעדיצין דער םון און װיםעכשאפט רער פון ?ער  װערטער, !
! ווערטער

ײן pnT ?ארצ׳ז, דאנ? איך שםײכעצ, איןי  דער האנד. ז
 גרויםע איז אוים װא?םען ציכם די צו'רערען, אן הױבט ױינער

 איננעבארנ׳ם גצאנצען זאף יעדער י1אוי ; זײצען םײערדינע
 וואונחןר. מיט םוצ איז זאף ?צענםטע די אויגען,

פארק. אין צורי? און הין געצאםען בין איר
 f םאכעז שצום גע?ענט דערמיט װאצש װער

 איגנעבארנ! חערציכע ציעבע, ;שטארבען םוו איננעבארנ
 װאס און זון די נעהאם ציעב אזוי האט װאם איגגעבארנ,

אינגע־ ;שםראצען איהרע צוזאמעננע?ציבען
jp 'פצענט וואם באר^ n p און בויגמר די t r im ײ םיט  ; ז
 בליקע;, אזויכע מים ראנקען און בעטען אזוי נעקענט תאט וזאם

שםעםערציננאן. םציהענדינע די נאבנעםאצנט ןןאלט n װי
פ^גם) (סארטזעצוגג

י •

V

 וה װוווגחנחון אם^ל זיך םלעג איך
 אפט שטעצען בחים בעצי די רום
 װער־ די אדווערטייזטענטם זײעחנ אין

 םײד• ראפינירטע עדעצע, .בצויז טער:
 *בצו• אדער, ומנדען״, זיך דארםען צעך

 זאצען םײדצעך הריסטליכע דאפינירםע
 ווא־ 1שוי איך װייס איצט םעצדען.״ זיך
 וואס ערםאחרוננ די דאם. כוען <ײ תם
 פי• אין ארבײםענדינ נא?ומען האב איך

 אינ־ רער םון 15 לאקאל םאר צאדעצפיע
 v.די געהאצפען טיר האסי טערגעשאצאצ,

םארשםעה;. זאך
 שאו *3PPD, א נעפיקעט האבען טיר
 ױניאן א נעווען אםאצ איו װעלהער

 האבען שאפ ביים שטעהענריג
 .ו דאח^ פציינע, א אניצםען נעזעהן

 געטראמנן האט «י װײבעצ. םינירטע״
 םום שװארמן אפנערינענעם אצנמן, אן
 חאט זי העט. שװארצעז אלםע] א) 1אי

ײ ווען וױדערשטאנד, j״p געמאכם ניט  אי
w סארשנמצס איתר האט םיירצעך די פון 

D n .װענ
 ׳יואם העחןן אפגעשטעצט ייר האט זי

 ױ ווײצ דעיפאר ניט איהר, צו רעדט םען
 ניכער נאר וזערען, מװאצט ראס חאט }

M זיד איז האט זי וױיצ דערםאר, P  t” P 
 ײידערצושטעחן. ראס נעהאט ניט צעבען

 סיט באנוצט זיך האט פי?עם אונזער
 איחר.׳ צו כעמאכט און נעלענענוז״ט

ױניאן. דער פאר אפיעצ שבאר^ן
 חאט שװארצען אין םײחנצ דארע די

dpipim̂ אונז i ״ראםיניר• איחר םיט און 
 נצײף .איד נעענטפמהמ: ?וצ׳כעצ םען״

 שטריי־ נרעננט ױניאן די ױכיאן. די גיט
 איד נינ^ דאם נציץ־ איך טינקײנמן,

 . נעחנמז זיך און טרײד די פארצאזען וו«צ
p פאד m גיט <אצ איך אויג ~ש,נרע.א 

ארבײצתן.*׳ םריעדציו מונעז

•v .

 זי רעדט — וויצ איך װאם ,אלעם
 בו ניט םיך זאצ םען איז, — װײטער
 םארדיענ לאזען מיר זאצ מען דערען,

 opp« א װײם, איד יע, נעצט. םײן
 אנער כענונ, ניס איז שכירות װאך א צאר
 םארזארגט ער אוים. מיר העצםט נאט
 נטחון. איוזם אין האב איך טאצ. אצע
 איף ריענע). צו איהם צוםריערען בין איך
 האט ער וױיצ םאן, סײן םארצאזען האנ
 איר וױ נאט דיענען געלאזען גיט מיר
 ימיאן חנר צו װעצ איך געװאצם. האנ
 װיצ נאט אנשציסעז, ניט מאצ j״p זין

ניט.״ דאט
 האט מען װאס אפיעצ צװייטען א צו -

 םארצא־ כאטש זאצ זי איהר, צו געםאכט
 זעצבעז דעם אין זי חאט שאפ, דיעזען זען

 ימל .איר :נעענטםערט טאז צעבצאזען
 םיר װעט ער אויב נאט, גיי אנםרעגען עם

 מאתצן איך ו^ל דאם, װיצ ער אז זאנען
. ארבײטען.״ ארויםנעהן ניט אחין

ײ פריח דער אין אויםצומארנענם  זי
 בי' נעװען װידער ddvp«' אונזערע נען

 האבען ■יקעטס די ווען שאפ. יעכעם
 דארער, דער אויזי אוינעז די אננעשטעצט

 «• ןיר האט וועצנע ווייבעצ, ?ציינער
 אפ־ זיך זי חאט דורנשפארעז, װאצט

“-ל1;- . :נעזאגם און געשטעצט
 אויפנעגונמן זאך די האב איך ״יעם,

יך1י םיר הייםט ער אבער — גאט, מים

י

ארבײטען״... בצײבען דא זאצ
m & yu m i: ארויסגע• זי האט װארט צעצמע דאם
e >• איו תן אנם״ו געחאצטען שױן האט וי ז
m u r
Mu■■ איו סיר זייט יענעד פון פאר^װיגחגן

E‘ ;׳ ״ - ׳פאם. דעם
1 ־ w טי* יא נןוך געהאט חאבעז םיר

 מיןו־ ,ראפינירםע םארט, זעצבען דעם
 םאר׳• א געװען אי« צװײטע די צעך״.

 דאם האר. גרויע סיט שױן חושך׳טע,
 און םארזויערט איינםאך איחר האט צעבען

 צײדי.״ «א נעװעז איז די םארניטערט.
■״ז נעזאנט. אצײן עם האט זי ' ,

 אויםנעמפען זי האט — צײדי .א
”t צו ניט נאצאננט — P .איו ױניאן 
 !ע־ ליידי א אימער בין און צײדי א בין

 אפשטעצען ניט טיך זאצט איהר ווען.
 \\עצ איך מיר. םיט רעדען און נאס אין
 א ?יין נאםען־שטרײמם אײערע 1אי

 װיצס איהר אויב נעהםען. ניט
 א שא■ אין ארײן ?ומט םיר״ צו
 ו צײדי א ציידי. א װי מיר צו

 צױדי .א פיקעטען. ניט שאפ א םאצ
 פאו־ ניט וחמ דעם מאל ?ײן יענעם וועט

 ך ?ייךמאצ זיך צײדױועט א שטעצען.
 •אציםםאן.־ א באנעהםען,.דאם אזוי

 ווײס איך ארעםםירען. איהר
v i\ ױניאו• א.ייער 

 האט װאם פרײנדיז
 חאם
סײי

י . •;י
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־ י  v ״ . ... r u׳ ja x

tf3 י ו W p י K H p p i| ״• ודי**$$•
ז ץ ipepr ךי מגי#ן npn ײי ױחןסען יו
 גרײיזנד p® on®epp« «ון np»p* ךי »ון
ױ | נ |י * ®p ומלנע p®n«n«» ?»« np- 

m o p® מי » *ipo pfrpn P ®יאר ®ן 
* ארנײפז. איהם
«p ל ®יים״ *סלעק®? np םעג- װיים זוי

ty ״®3i® די •*רםײלען ליד v n u אײ די 
3»np®i זײן «ון im v ע־י ױיםסײד ד» און* 
»ip, וועלכע ip n n 3 אוגפער®p tftfst־® 

Oi®»pm• גענזר איםער ז«ל *וג1*® דעד
is בען  ip p n 19יוגי .oi®®p«i®;®p

םאב-קאנםראקטארם. .30
״

̂נםראקמינג 1איי ײן נים ל9« םאב־  -np ז
ן ip*p® p« לויבם דער §ון םעםבעדס וו

• ^ייי »•1• ײז חד*»ר- *וליןב ק*םיימ י
*י t« •יילונג n יינײא, י p די ז*לןן 

״ז ר ן ;nyawo oyvajp י ז  וועניגןר ניפ ו
י «• י ו ײ J »י **•«*״■ » Tyaaga T -די 

p rs iy M y o ז«לןן קןמיפעם •ריוז ײ b o 
ipn אין םוארענ̂ק ז«ין t ®ו •®ר טעםיגק״* 

ען ם מי מ  ®ןן ®ויך סעגען נ#ר ,ipnm® ס
C0־pnp ארבײ■״ ן9ױני

בא*עפםע® ויעען o®n אמײטער בלויו
 מעגען זאלען ,ip®®;®o ״ns m®®pp» V ייין

oipiopo p*i ין» i p ,וו- •רײד^סיםמן« 
 T• ®אוי npn® np®pr נייע 1*י ®עי

 TP®®;®o 8- ®יבער *רביי&יעז o®n *ויב״מער
עען 9®ל *ון ;®p*®i« 25 װי ןוײניגער וי

 אוגםערגעשריע- איז יארק ג*ו גדייםער פון איגדוםםריע ווייםם pH דרעם דער pH םםרײק דזשעגעראל דעם געעגדיגט האם װאס אגריםעגט, דער
0920רע*עםמןר. םען31 דעם כיז קראפט ״אין pn דארף pn 1919 אפריל, םען8 דעכו צדדים כײדע פון פארםרעםער מון געװארען כעז

ײ ה$בעז כוחות זײעתנ  I םזײיד תנם ז
 נעקיח מסונדען די בערגעקעהרט,

 »י& און נעקחאנען,׳ נעצד נמהרער
iyr"u די באהאנדצוגנ׳נן, די״ הוי«ם ip 

 r די האמן זײ רעוואצוזױאניױרט.
 אוועקנעשטעצ̂נ ױניאן םעםכע טיגע

 \ אין *ונענאעמ( עם איז שווער
|| t« האמן איבערהוייט פאננ.  וו
ל'  אאגעוועחנ# נעקענט גימ בתים בז

in ra m ,א אז אדער ארנייטער m j 
 םאדי־א דאלאר ■אד א פאױצאננען ןאא

 מתנד^ת און !ארבײט מאך ׳וײערער
fib o «ו<זוער ײי חאבען םסדייקם n 
י 1פאענ« טאג יעדען נעריםען. f י m 

 א קאיינע םאר ארביים די װארפעז טער
 m ׳שמפער, די איז נערעכםיניוײםען

 םאת# םאענען כתים כעלי די ווען
באםעם. ייגיאן ז״נען זיי דאם

 יויעל סטרייתם, אלע סון
 זינט דורכנעםאכט האט

 ני םברײק m איז טענץ,
 בי ׳שווערםםער, חנר גאווען

 ו לוואכען 23 אײננסטער.
 ארנײ< טיך תינדעד גראוחג
o פאר כאוטינ n םון אעבען 

 ד נחיס, בעלי איבערינע די
 האבאז |,9נ«בראכ עוין איו ױניאן ײ

 * די «ן 1ארויםנעװארם« ארבייטער
ר.  װארהערט ׳פיח ם׳פיאדדענם די מ
i דיעזען «ן ארוים אמר איז ניאן r 
 זימחמ־ טטאײזער, ע<ים י1סאס חמ

ס גים תאט זי אבײאזזל און נרעסער.

 זיגס יאחר, 4 ווערט מאנאט נעססםען
ר ווארקערס ׳פוח םטיצחתנם בראומ די  י

נענרינחמ^ זיך האט ניאן
tn y n  d p אײנינע עקזיסטירע טוין 

 ג׳ד נים יצאגנ זיך האג׳ח מע^מ ױניאנס״
האלימז•

ה דיןוע |1• נוואליםע ד< און מייייי אד א
גינדןני. זייז ל«ז

•חןגעדוך דער אץ קאלענדאר .17
בא«רד. גריװעגם חןר פאר

״ •'׳’.‘׳־* ♦ - י -•'.־׳ יי־ '

*י באארד גריווןנם די  JWSCי*«ג ם*«עז ז
ן *ר״פיג »ון ו י עס tpn יחמ־. <«דעי ו י  י
^ נ*ר ר געסינא 1ו*לע קלאגןן ילע נויפי » 
jjn .׳*יי»סל'ך

o אין װ• אײסער קלאגעז, אלע n װ». • 
*pan ח« m m n אריייוזד ואלןן 

n וו«יעז «*נלס  v w״־*־ם.הילעני״־״)- 
i «יז גרים) n •בן»ײ
י מ אויוגעניסעז ד»ר*זמ קלאגעז ו י ת  י

 אוכ• יארס ב**ײ די סעגלין־. װי אנעל *זו<
«. ךי סערזובעז » ל  אינ־ װןרעו ‘וי אויב ק
ljwjmpo *געימנמל t n ו מ מ  אויפא* ויי י

o •י< *ײנפערגעגוםעז םסםי׳• n קאלענדער

n. שעם ארבײםעד שםיק פאר וױיח
9' •'יג״ , * % ״. -•

 לעז8י ארבײמער ■םיק נאר «רײזען די
■:1ל8• װי זיין

̂קערס, אאערײם^רס,  חעםםםיפףיער̂ג ם
סלמד חעםער^ קל^וזעדס, לײס־ראגערס,

 אםאסי־ דער פון פלינטען די 4.
שןןן. איי

'  »ז זיך, •איסלינסן• *®"•״•סו0• י
i n יז סעסבער• i n זסל ססאסואײאסן

»י ליין עקססײי »ן קרימז rq'<0 י m t אויו 
o n ייינעו װעלכע •רייזען ד> «וך נאזיס 

׳3i» דורנאניטלינע itig ג»אסיסס '.ipe

ארבײם. שבױק אויןז זמןכעחגג .7
 עלנמחן די וועלכע ױניאן, roenp די

 א םים מוחמ איז נאדיינק׳זן, אמײגמר
 ת«ד ארבייםער די וױ ;*וריס 16 יאהר

 סון םאדלאננ אויפ׳ן ארגאניזירמ זיך נען
 די םון אײנער וואו און נאמם, אײנימ

 *ppd אלײן נןװען סאיןע איז נתים כעלי
i י«נ«ר פון רעםער j r m n n w יוניאן״ 

 סון נאםעס נתיסע יעןומעע די טםאםען
 אע־ לינערםא!. סאזנער, דר. ווי טתיר,

חטיײןאבס. דר. אןן וױם
 או־ פאר א וױדער הןובען ׳פסעטער

 וואו מניאן, סין א נענרי^ם 1בײטע
 טגת, דאוונען אױך פאפנען םעמבערס די

 בית א נעווען אח אײפז הויסט די אין
 ארבײטער נמחרסםע די וואם און עולם,

גענויםינט. טםארי) זעחר זיך האנעז
 יחם1 וואם ס־אנאאאגין, די איז דאם

i ביז זיך n ט׳פילררענס יעצטינקר. m r 
ײניאן.״ ווארקערס

זא־ דאם וועחש, נעזאנס אנעד םוז עס
 אײ ױ פארזומז סריםיםױת דיעזע נאר

 איז ארבײימד, ׳פיד סינדער די גאניזיחח
i געוחון 1איםע n םח אװאננארר i n 

 אוסנלייד איז וועלכע ,1םו־ײ ׳פיך נזמןוער
 בא*ונ אין צוריקמטעהענד ציכערװייזע

^ *ו תאניזי דך. א
o( יזמטינע זײ im ^ ’n װאר־ ׳פוה

סןז וי נאנקיסעו ^ אגריסענא דיזען ױן •ונן

עאפ. ױניאן פרעפערענשעל 2 ,
ן םיםגליעד יעדער  אס^סיאײאווןן דער •ו

*א•״ מגיןןן ײייעמעמנאזעל » י^בעז י*ל
ןןזעל• איז אזא•״ ױני^ן ״•רע»ערענ*על •

זיכער־ ®ון סשיןנדארדם די װעלכען אין
 קןןנדיגיןןנען, ארב״םס דײנליכקײם, ווײפ^ .•

 ויי װ« װיודז^עס, די און אזשונדען ■רבײםס
 »נגעח»לםען, װערען ב^דיבען, וײנען

ן או  םעסבערס גונמזפזעחענדע װעלכען אין -
בען זאלען ױ:יאן דער «ון  *איןװג דעם ח̂ן

 װע- \1 בא*ע:»םײ.ש װערען, או ןנגדימעלם
 אין און װערעו, *ו ן>נגעח»ל«עו און דען

ארבײם. דער *ון •וורטײלונג
 #ז ב»ן״צי»זסען און שוןרעםאנען װערם עם

 ױ:י*ן ■רן ®^רגוג דעם בנוגע •ונקסעז די
 על״ די *ו ב#*יחען גים זיך זאלען ארבייםער

 דער מון םעמבערס די פון קינדער און ■ערען
 דער מון םעםבערס די אז און ןןםןןסיאײא^ן,
ן סיאײא̂ז  על־ זײערע בא׳אעפשיגען מעגען ®ס̂ן

 עם װ^ם »כטעגדיג גיט קיגדער און םערען
ױגיאן. דער צו בא*יחונגען זײערע וײנען

 וואס םירמעם םימ אגריםענטס 3
̂זאן. דער צו נים געהערען אםאסיאי

p»wr ח??זר ■ קריגען ן^לען ארבײםער 
יענםי- זײעיע »1אוי יעיזן «ו| רוגג

•רײזען. גע

ארכײמער• וואך פאר העכערונג .8

 קלינערס, אריםער ארביימער, װןמ־ *לזג
 זאלעו קאטערס און ■רעסערס דרעס דרײיערס^

ימלב * און דןןלאר » ■רן חעבערונג » קריגען
ײאד• »

הןײערוגג » קריגען זאלען קלינערס #לע
̂למר « ®ון ײןמ*. » דן

 קא־ און ■רעסערס דרעס דרײאערס, #לע
לען *לעדז^ד^ ״*ולל אויסער ׳טערס  קריגעו ז̂ן

ײ«ד. » ד*לאר 2 פון ^העכערונג
 קריגעו ז#לען קאםערס פלעדזמד פול די

ײמ*. 8 דןןלאי 3 םון חעבערונג »
 ארביײ סון״פיך ספעפועל אפרײםארס, אלע

ס ארבײםער ומדע^ אלע און מער  ארבײ• װ̂ו
̂ך פון ■ען  םיניםו^ו קײן וועמען פאר און וון
 אגריםז^פ, דיעזען אין באעםיםם ניט איז

̂לען  ביו ארבײםער װאך אלס פ#רטזע*ען זן
 ■רבײםס־ די .1919 עםבער,1מ טען31 דעם

ען *רב״םער. »זוינע פון געבער ^ב עד אל  ז
 ענמװע־ ,1920 י#רנו*ר, םען1 דעם ברירח די

i דעו r t s w w w רכ!!יעי*
 אר־ וואר »לם װײפמני ומלמען *ו m ^דער

i פאר ב״םער t ר מ נ  4 י*נו*ר פון י^חר, י
 וײ געבעגדיג ,1920 31 דע*עםבער בי 1920

 ח»לב v *יז ד^לייד י «ח חעכערונג גײע »
.1920 י»בואר, ערפײזעז דעם וו^ך »

ארבי^זער. וואך םאר װײתשעס .9

•ריי• םיניםום די ויין ?#לען פ^לגעגדע די
 די אײג^ליסענדיג ארבײםער, ונ«ר *אר ?ען

יא־ אין בא^ריבען איז ז^ס װי חעכערונג
—:8 י1ר»גר«

 איו קאםער פלעדזאח*״ ״פול * :קמםערס
̂ם ■זעלכעד  וױיגיגער גים מרײד אין איז װו

 ענפד ח^ם וו^ס ®זויגער און יאחר, דרײ וױ
 עקזויםינײא^ן דעס׳ אויסגעח^לםעז װעדער

ך דער פון געײןןרען אנערקענם איז אדער מ  י
אןעלכעי. *לס ױניאן די און סיױי׳יאן

̂ס ■ווינע  קאטערס «לעד?*ד פול ןײנען ווי
 פון םיניםום » קדיגען זןןלען **חר א איבער

$38.00 ts .*ווזמ
 קאםערם פלעדזעד פדל זײגען װ$ם ®זויגע
̂חר » װי װײ^גער  םיני• ■ ^־יגען ז*ל?ן יו

.1ײ* » ד>לאר 05 פון סום
 ^יעשערן .טאן דארפען לעןמע די אויב

ם וײ זןןלען ר$\ גד״דיגג׳י, ד ^  » קדיגען ז
ך. e ד^לאר 38 פון םיגיםרם ד̂ו

 ווזך *יפײלט ז^לען אפרענטיסעס ק»»ערם
עןי ד אין ר גמגידס: ייז

» $12.00 קריגען ז^לען •אײ׳י גרעיד
̂ר. ײ

̂די » $18.50 — ״בי״ גרעיד  •'י
 י״ןמײ. 9 $27.00— *סי* גרעיד
יי$ד. 9 $80.00 — ״די״ גחגיד

 עקזי־ »ן ײערען אויסגעדמלםען ל8י עס
» כ^»רד םיגײ*#ן  פוורמרעטער־ גלײכע סי

 די מ#בען ז^ל וו^ס b»n« בײדע *ון ■אפש
 פאר אפרזגנםיסעס ;}אטערס םאכען *ו מאכש

ײ װי נאבדעם קאשעדס פלעדזאד פול זײנען ז

 «נגעחעו*ם׳ ב»&»ן מפזעגח^למײקער^ סעםערס׳
̂סערם נערט און ■  וחד געמחל■ אײ̂ו

p] םי^ פון■
ן אפרײבמרס ^  אוי*'ן געגאחלט קריגזנן ז

 דורמפני*• ■ אײגבר^נגען װעם יו^ס באזיס
 וועניגער גי■ ארבייטער עראאחדענעם ליבען

■םוגדע. v סעגש 50 וױ
 אויפ׳ן געןואהלמ קריגען זאלען •ועסערם

 ■םונ• » סעג■ 64 װי ווענעער ניט פון באזיס
p וחד נים — װייסםם פרזנםען וו^ס די און 

״זונדע. 9 סענם 50 װי גיגער

 שםיק אגדערע פאר פרײזען .12
ארבײםער.

 חע• סלױרסעשערם, קל^וזערם, ם^קערס,
 ?ריגען ז*לען םײקערס באשענהאל און םערם

 9 םע:ם 65% 1פי באזיס אויפ׳ן געג^חלש
 און לזיס־ראננערם חעםסםיבךפערם, אשונדע.

סעגש 50 װי װעניגער גיש ןןנגעחערס, ן9ם9ב

ira ז^לען ארבײטער אלע ■ס^סיאײפ^ן
ip *^חלט im פירסע., ד<ד פון דירעקט

 רהך גיי םירםעס צו באציהונגען .31
סטרייקם. מען םען

ר פון סזןםבער קײן  אס^סיאײע^ן מ
ר אן פאר ארבײט קײן סאן גיט ז*ל מ  אנ

o װעםען בײ אדבײמסגע^ר, j 9 געחס T9 
ססרײק.

ארבײײם. הױז .33
 ווזך רדיסגעגעמן9 גים ל9י ארבײט קײן

חויו. אין ארבײסהנר «ום רען

אפרעגטיםעס. םאר אפטיילוננ .33
ײ ברענםדפע^ אלע אין אפרענטיסעם  או

 ס9זו אזויגע חײסען זןלען קאשער^ סער
ז ארבײש די זיך ל$רנען י  יון פאדלוי^ י

 גילמען נ«■ לDp ?9 בער9 חר,9י עראאחגז
מ^די*י^ען. אירנײםס די• פאחך*ערען *ו

 דעםע־ פאר אתנטערנעהםעז .34
םאטעײיילעז• פון חשעם .

ײן  ל9ז טאשעריאלזןן פאר דעםעדז#עס ,ק
װײדז«עס די פון װעדען אדוגטזגרגענומעז

םעקטארים. פון רעארגאניזיישאן
 מעגען ז99סןסי»ײ9 יער T» םעםבעס

מ רגאניוירען9דע ע ײ  םו־ m אויב אהןיער, ז
»pp פארקלענןרען זען n י9 כיזנעם  ענחך מ
D יעז p קײן ביזנעס. די «ון כאראקמער 

י «ון סעםבער עגפד גיט י9ם ק^םיסע ■רײז מ
ז יייל ז<|י ײעיען ?ימ>ם י 9 9י9 י pרגי:יזיײ 
i r r•

<
סמרײקס. שאפ און לאקארטס 21

י9 לאקאוטס קײן ו מ י  םןך נשרײקס י
ײן ני■ ויןן  •אר־ ו^ר■ *סיד א ומתרעגד ו

 געסםאים, װןר■ ארבײ■ די אויב גדע^ג9נו
י דא̂ר דין  חןרפון סןלחנן #®#םי״יײיןן י

 ױריק־ 1י,י w®H«r ן9ירני די ױגיאן. די
n *ו ארכויאער סמרײקעגמ ךי *ו^ייקןן p 

 און ■סונמן, 24 «ון פארלו̂י *י| ארבײ•
ני■ עס ל9י 3אוי געחם *ײ■

 ?וינע9 סטו־ײ* 9 יחנחפ^אלס באפיייכ•
*וזנר■•. ײעיזגן אוזפנענוימנן אילען •ראגען

’ *' ׳ < ׳ **■ *' ״4L ׳׳
ארבײט. פון םארטיילמג די ־ 22

P די אויב 9 p• י9 גימ ויר אײגיגש  מ
 דאן פראגזנ, 9 נועגזנו 1נדלע9ײ *ו פארפעחלם

̂רגעלעגט $* ל9י n פ r w אוניאר־ אן פאר 
ם׳פערםא^ מװאז^ען

 נים ווערען באשלוםען די ווען .18
. אױםנעפאלגם.

י «ז| ימעסבער 9 אויב י9 ז9ױני ת  מ
 באאיליסע די !♦•*אויס לגם9פ (99יאי»0909

P גריװענס אסיסטענטס, קלוירק^ די פון 9 P 
ר9 א1«3אי «1 סל «w-««"• *ין ®■ןרליימ ע9אוג»ודםײאי מ » *a>m o f* . i«»J r a g .!י » גאצאמט ותצנ« ינגיא o נעײאונע; קאםי n ײ םטרײק o נ n m ©יילונג ־8דצי־ודוי̂־ דן שי&ם9ן ײ אלע ו8 ̂א ר » 

 גופעקט*ו*9ס און ױניאן ו<י *װי״ען סעגטס
Dnp פון םעמבערס קײן ניש זיעען װעלכע 
 בא־ לםען9ת4ענם לען9ז ן99יאײ090א ךער

 וועגיגסשעכש אס ?*גדיצי*:?, אדן ךיעונגען
ו גלײר זיעען װאס זוינע9  ס9וי p»»P די נ

א;יימ^ם. דיעי־ען אין ריבען9בא ויינען
עמי *ו ז9 אײן אםיםט ן8ױני די *ײ# י

ן o אןי;• •ו p ,דער פון פארלא:; ■ריפשלינע 
 ערלויבם ן9אײא10908 די ל9י ן9יאי״»0909

 אגרי• אינדױוידועלע די דורכגוקוקען וחניען
i *װי׳יעז «ענטס p נופעק־90 און ױניאץ 

oipT in 9 פון o^opiװעלכע וױיסשס יער 
 אסאסיאיײ דער פון סעםנערס קיין גים וײגען
אזיז•

ארב^טם־^זםונדען. די .4
i* 44 פון בא*»מחן ל9« ו9װ“שסזיארב

ן לויןי 7•ו 2 ■t p .mo, ו זינעל,#1 דןר ל9י  1י
 פארליתן B*t9S9’ פען׳9■®י כדערע9 די סער
o p ון בענעפיש• o p ■^װאנען ניז אע־ים 

ײןמ» סאכפ ער ן  סיאיי-909 די *עחלער. .
■T9 סאעינערי די *ז אײן ■םימס is סעסד 

יו• די כדי ארבײסמנן םוו סכסוכים
r* גאנקוםעז קענען ל9? ן9ני v i •לינםמנן. 1

ש. פון פראגען מ .19 שארדז סם די
♦ * ׳י

ר ®ון םענעער רpיןג ^ *יפיא90א מ  ן9י
 אויןי .ארבײםהגר ?ײגע ען9ארדז.9דיסש םעג

̂לגעגדע באדינגונגען: פ
y די e n s ױי  רביײ9 19 09ײ כען«9וו וז

 TPTTO אראכ■9ב זןל 4M»trpip איו םער
 דיס• *ון שראגע קיין און ו״9בײ*9״יר לס9

 אוי*גע• נים *ײ■ דיעזער אין ל9? 9רדז9®׳י
 דיס״ ווערם ■רבײשער אן אויב ומרען. גוםען

רזאד  חןך np לIP39, 91» יי*ײ די נ*ד שי̂י
o בען p פאר •ראגןן די אויפ*וגעמען מכש 

i ״רעװירי׳. 9 p ״ ױ װ ת  גןך *ועח•■ ל9? .
' די פזן ווערען נש9ם ^o p און n p ־9אס 

i ן9ױגי די און סיאײאואן p  אסיס־ וײערע 9
״ אויב און שעצשס י ל9ז זיד אייג>גען ז  מ

^ip געםאכם עװױ״1* n די *■ן אײמנס ■ון 
םע^רלײמע. םײאיעע1אוג«א
9? w nynrאויב װערען באעםיםש ל n p 

 דער9 בארעכאיג■ געװען איז דיסשעארדז■
ניפג

n בא^מימט װערם עס אויב p  m דיס־ 
פ װז מ  די וועי■ בארעכטיג■, געװען איז ט

ערליידיגפג וןןרמיו סראגע
n אז נוממים■ ■npn ojr אויב p דין»י 

r r r w 9כאחן געמען גים 1אי^  ל9י «י
 בא• איז ס9י מי ווערען ערלעדיגט פראגע די

^ די אין ■רלבען ■ipt9n»nR■ p iip : 
i אויב p איו ארבײםחנר t p n a  um pi• 

 גים ם*גוןעקמורער באשרעפעגדען בײם םיגם
n ל9י םעז9נ9ם nיעi װי װענעער p •סאנו 

npunspyo כען9ח n• איחם ברירח *ptm אנ־ 
̂פםעלען n גו p חלען 9 o בא̂א p 9 אמײםער 

ו י ר ״ ײן ל9י ס9ײ י inגיגעpװ גי■ ז  n אײן 
 מײדןאזעס• כען9װ 6 זוי םעחר נים און ד9ײ

 ל9ז אמײממי/ p»»r 9 נמײמו איז np אויב
ײז »לם9גע« די o אויןי ז p י «ון 0?י9ב  י

אזעלכע פאר בא׳פאיםט איז 09ײ לט9געח
. ___- ארבײםעז•.

njourw אמב i n p איו p r p  ijrnpA־®
in 4 90>99 םיגש  nrtpo91 ,1יע T Pל i p 

זנר  אויב באסטיסען ®■ערםאן אוםאארמײא̂י
n p ק ל9י אדגײםיעד י  Tpnpn #נגעפמזעל■ ײי

i p p 110 *ש׳י־אן״ א בא^הלען איחם זאל סען 
np:£pn ײן ל9ז סוםע די? «  1»י וױ nnpc ני

tpoonp o p .אל® -s■ ־
n אוינ p איו דיספדאארדזא ym pi 1פא

o p 1אי מעמיגקײ■ ארבײסזמי׳ס i p ו«9ױני 
 סי■ TPjm ןגגןףימעל® *ורי? ער ל9ז

pt.״» urn T f P ’Sionpoin מסיג* 19יוני 
v •ומנערסממגר ױ איי קײ® m s m o in נין 

w 11• *יבייסתר 19 p i ip .- .n p יײס•
®»»p,0911 ״ in p o r p  p p ־ גי® פון י נ מ
ארב״טעי in 7 סעחר ניס •ון יזייי ווי נער
H« 9 *יז 9»pp, ג1מ*90יג*לו1א o p

o די סײדעז p rn p o p גלי גמם$נם זײנען ײי 19ר9ײ ®ײל® p» 9פאראײנמט*װיאזען םעגליד ײי גלײד י p t רוןשאפטעז,9וו9ג 
ר נט9מכ און  n םון 9אײג מ»ר זי

 *מישעז ױניאנס, ראדיקאלע שטארססםע
 גע־ איז װניאנס, איד״&ע קלעמרע די

 טדויעריגסםע די אונכער געװארען כארען
״ אובמזטענדען.

 מרײד, • סון עלעמענם לםעמר9 דער
po^pi ,ױ האבען  נײט9ג הײם, דער אין ו

 [*,9שיבל קלײנע זײ דדאטו^ דער מיט
r פארלארען האבען r r א אױוי חאםנוגג 
 דורכםא־ פיעאע ?יתרע צוליעב ױניאן,

לעז•
ױ אדער ^וסטער, ״נערױתטע״ די ו

האבעז ־־־ ,מעקײ״

t ז9־געאונג איז dp ומםען טאר, m אן 
 ױגיאן חןר ןpרpםארװ צו אינדד»אניז^אז

nr ,די אבער זײנען םסרײקען *pvcnnv 
f כױם פארבאיבען ארבײגער זײנע פון  •m 

 אײנאר צדסירײט ױי האט po^pn ױניאן,
w אין np®pp געװאונענע איהרע n 
טרײד.
 אדי די זײנען צורימ לאנג ניט דא
 סטךײ^ אין געמטאנ^ ווידער בייטער

o אבער p איז pnr ר א בלויז געותן  #וי
 nr זין• בתים בעלי די פון סארזוך כער

v װעהרעז m\ סאדעחמק מםארחע רי 
 סטרײמממ און ארבײטער. ?ײערע פון

 ארג^יטער די זײנען װאכען צוױי באויז
ע מ א ^ די געװימאד ט.ארבײ סנד nr [^ו

ײ װאס םאדערונגען אלמ דיג fחאמ ז l 
\ םארלאמט.

מ פעסם די םײערמ יעצט ר אניזי מ  א
 ױבילאאום יאהריגען םיער איחר ױניאן
d מיט צוזאמעז אויס פאלט װאס in ->א 

opm opi . טוב ױם ארבײםער — Dpn : 
מאי. עחשםען
 פיי• nr זיך קלײגען מעמבערס די און

 גרױסאר• א םיט ױבילעאום ̂וײער ערען
ױ באא, און קאנצערט טמען ד ו  ; א א̂ו

d באנהעט p i נ ססעציעל װערטpסאכפ 
pי1נ די צואיעב rװאונpנp .שעסער

pannt Tppn) די •ון ארב״םסגעבער ךו 
.p®iQ9P u n i

ײ 1װעגצ opnnnp 1אי סנסוכים אלע  «ו
ip אויסגעגליכען 1לע9י זעז ip ii יעבמד נים■ 
\ *ײס. ד9װ 9 1אי װי .וי ,

פרײדקאכדטע. .14

09? mno Hײערען ערװעחלם ל9? י*ע 
k פון ארבײםער דו ין0 k v  ip p i בײ p  in־־ 

פון ש19געגעגײ אין םיטיגגען, ■א• געלע
1̂0 jltOlyVD ■fCw •

זשעס.Tרוי פון צאהלוגג די .15

 װןך װעמן חלם9גע«ל זאלען װײמסעס
 א^ אײנאזליסען ל9? איך קד# אין כעגשליל

י 1®י פארדימגסםזנן ■םוגתן. 72 לעיסע י

 סעםלען פאר םאשינעד* די .16
סכםוכים.

TP9n .אבזיכמליך
 סאױ• װעגען כאארד משאמט .35

קאנםראל. םאוײשעז
in דזא^ינט t' i •• T 19P סאניטאי־יאזען 

 איג•״ ונייס® און דרעם npn פון ל9נמי9ק
n 1גגעוזאלמע9 זאל דוסטרי p ' i o i  TPipn 
 אין איז אגוייםעגם דיעזער װאס *ײם.

^ ־ ^יאפם.

ע .36 ׳ מעםבערס. ױי
 אלס אריענעחםען םעג ן9יאײ«0909 .די

o ip o p o דזןגש o^? 9 אינדעפ̂ן pניט נזד 
 punto 9 T9. געחט m ב״ ו^ן צײם )■»ן

טיס n *ו ̂ג p 19יױג P P* 1יחנגע o p גע־ 
 געת® סכסוך Tpn 9 גײט t*• nnpn 1געבע

ד819פאראנסײ איז 1̂י»ײ090א ד« און ןן,

m 9 ׳•אל 1•י אויסער ארבײסצה• l i t11רל• 
םײקערס פעשערן חעד־קאםועמן, קאטעדס, ■ע,
מ •np®9p 1אי n ל9י גחגיײ, np♦• »n י p 

izt$n n ארביימס p p i\ י4צ ברירח די ̂•9ג ® 
i* m  tpd פארטײלען n♦ ען9*װי •רבײם 

.ns

in רי,9 װערעז אײנגעטײל® זאל ארבײמ»
19 tpo אין ?וםזס «ופיעל 1יאײע גי• ?ןל

wnr., חאלבען 9 י9פ 1זײ ל9י ארבײ* די
עז ̂׳9® ז ^ײי י jy ••ל י p  o p  ipn ®י> 

ip אראנואיר® p n•

אגריםענמס. איייגצעלנע .24 ־
p®T op| װערען געסאכ® גים p״p אג״ 

 I9®pp9i590• •♦ימיעלנע 1•ײייחנ ססענ^
onp ױן ®np®np. •

צײם. די רעדזשיםםרירען ירעגען , 25

 דא זיך תפען ויי
 די צו !װגעסוקם npmpn 9גלוטיג םיט

 טרײד זײער םון צױ»טענדעז אוםנליקאיכע
 געוואלגערט, סיסט אין זיך האט װעלכער

 מעמר״ די בתי̂ג סצײנעגעלי אײנעע בײ
p סטע ip t p ip i רתחער־ די ®ון פיהרער® 
 װא־9ר אלײן ײענדיג1 און ױניאנס, דיגע

 ומחןזוי, טח מעחרסטענס ?וציאנערעז,
ײ װאו  װאונדערבא־ געםיהרט האבען ו

עסאנאםײ װי ®אליםישע

 ®עג ארגייםס ס אין nppnoip #טונרען.
ip« ■טונדען 8 װי םעחר ני& •ון p, אויסער 
i p זעקסטער p;זאל װעלכער ׳ t״t נים• פון 
 *ון טעג 5 אין ip® ,jpnpor 4 װי 1סעח
.TpiTDtr 9 װי מעחר נים

m אראנזאיר® ואלען ®שונדען ארבײטס 
lpipn מיש ipn דדים גײדע פון *ואםיםוגג* 

 איביײ זײעיע און 1ארב״םסגעבע די ®װיאען
®ip. ̂גען גיש ?יך ?®ל בײם1א די  פאוי ®כפו
 ?®ל ►־־בײש קײן און יח1* דער אין אוחר 8

ipsp•• ip ניט ip ii i®opj •אוהר 12 װ 
ipefl o p ,ײ װי פעלע, •ין ױי 1אויסע םאג  ו

p ip t jf if  p  ipipnרpלpרrw  x״,ipa 
opn ב̂ו לשען9ח® p4po| זונשאגס ארגיי^ן 

אבת. ®9&9»נ
״אװערטײם״ פאר צייטען די 5

 6 «ו 1ײעיע tsp:p^o ®װ^םײם״ו^ל
9 T P » w ן װאד p 9 «ו יו i w 9 און

 ז«י זונטא^ 1»י שבת אויםער ;p 9 מלב
lyzywv oipn o p *2רי9ב.\?

יי1 או  op op  ® ip ipap ii®  in not ך1ל  
o אג־ p י10   Tpopiii די t p o ^ i ודעלען 

aaipon
דעם םון צוזאםענשטעלתג די 27

אגריםענט.
tp: h i  onn* pnna אויס־ פארפליכטעם 

ipoiuat o «ופסלגען p® וױ ip גןףירײ איו 
אויסשוישאוגגען. pna pin® בען

אגרימענט. טערםין׳םון דער 28
n p חן 1«א ביגדעגד איז ינא^®1אג  ביי

nns® אזן pn® ן אפט1ק אין ךײך o וו p 
8®tp ביו 1919 איריל ®-p s p  |ps81 opn 

1920 n p.
2 ®»poip® np  ipn'*® tp®9j יז• 

®u־w n ip  ®ipoi ,ג ?®ל זיךpל9חpײע־ ן 
o»nn» p n o  tpnns rippw®? 9 TP ו* 

אט־יסענט. opn:® ipipn נדלן»9ה1פא
n p מענ®1אג» ®n גע־ 1יבצ19גע1אונטע 
Tpi®n פון :Tp:®np» p l p ^ p  m

p ’ »a פון זדדים op לען9ז אגרישעגש 
®T p i’p סען9םו*1פא זײן און np»ro ® *pn 

 אסיס־ דויך האגדלען קען ipo^pn קלוידק,
pô םענפס, pn רעחאש !®יען• ®TP2T?ip :i 

 ואך ?®ל?ן און סכסוכים און *קל^םם״ pל9
 אויםזוגלײ• מעגליד. אויב ̂לסאבש, רי 1#ב

 בא״ p® קלזגי̂ם און סנסוכים אזוינע כען
ip 0911 ■לי^ p n פון געםאבם ®p in t 

 זיין ?®לען אסיסםזנכ̂ש pip?״ 1•י ?ס1קלוי
 קס1קלוי די יב1א *דד̂י p»o פאו־ ביגמגד
i« סנסיר ® אין גים זיך אײכיגען p  TP®in 

i און ®םאסיאײ■®[ p 19ױני ®Tprins ipn 
 ,1בײםע1א זיילזיע און oipurnppr®®:״ די

 פאר Tppn יגעלעגם9פ סכסרכים די ?®לען
i p 1י99ב גסווז^ס.

ס די אויב  אסיס־ pipnf ®דער קלר̂י
o t:p און זיך אײניגען ipoioanc איײ אז 

 בא- ?®ל אולדי^ איז o®n *דדים די נעי
 -pn •®!־געלעגט op ?®ל דאן וועדען, ■כיאפש

TP 1»פ i p 11 גרױו?נס® m®p דיצזע 
n®p* 0090 י1בען.9ח ל9ז n ip c fp p  is־ 

i p  is  TP .!®■מאניזײ® i p  ipifyni ins 
 ■®-®ןי i®f o®n ppoopo 9 9 איז ®ולדיגעו•

op איהם ®דיף ?®ל ®wp^p^ni און 1ײעדע 
iw די r״]® inpwrp TSP לים9»וים »יןTp 

T99ii?i»«n® i פון ipiopo ®לס איחם p.
 יג^ן9®« » אײן Tpow ®ײיס נײדע

י  ,ip®pBi»s !®הל pגלײכ 9 ®ײ® is ®**s 1י
ip, 11 װי inpo נים i* isעלנע i®s tp5®t- 
TP’® די is  ipn® Tppison® •n®p -«ב 

 p- ®לס TP®ip 0911 כים1סכס ןpגp11 אליםזח
m 0911 o ■ון לסאם1? p ידיח1י1קל? a.m-®

io־p 2ptp ני̂ס ך11 1ניגע1®י ®תאניזאאיעס 
מי  rm«r®oin. »ן *דאגען T’• ײי אוי
11992 p?pn מײםיםזח ז#ל wc ipnov m* 

i 11991 110 באעל̂י די לדיג?.1® די p 
ײ 17ל9ז כיגמנה 1ז

O'Tts p u s - ײן ■®יםען  ®•®יגםהח is י
o,®״«oip״ ®-nyv® pri«»»®i«Mi® ipn 

p 11993 גרײחנגס לי •®ל 1»י לײיע n  ®pn

 pc סיסטעם ® ם1אײגגעפיח איז op ®דיב
i»s n  T p n o o io n p^ 1 ?®ל® ip ip iביײ 

p it  np® פליכ»ע®1•א in Tpn®o»9n p  is 
s»  ppn® געחם np ipn ®ין ®oip np tph ״

np  Ti• t_i• is 0בײ1א

האלידיים. ליגעל 26
pip^®E ליגעל o»p^®n ז*לעז :np̂־ ®

®11 : jphpn tp9̂< נ׳ס9ינגמ9אtt*D®nnp 
1 n® nam®• • ip .T 9 ri‘ i®ppליײ לײ,19ז 

inij»pipn■ ,ipn® i״«.opoeonp p • ipn 
p® ױאך «ip®i»ai לען®? pnput jpanp 

ooiD-on p.® 1•® װײדזאעס •ולע in t 
3i« is ®ij®90״ Tpwnp o p  tPי «H 

npsp̂ מבוס9ל9? 9®i® p») ip( גי® ?®ל 
ן גג1ל?«1פ» »לם ynpn ,בוומראנ© nw®p וו

 סטרײקס דע
p r, ײ האבען ד ז d ניט זי ip p p i אײנלזד 

p איז .בען t p h אוםשםעג־ ש?לאםישע 
jpn. די po fa מיט האבען ארבײםער 

 ברי־ ױנגע זײערע אויוי געקױןם שרעל
 נע־ ניט װעוזטאג פון האבען ותלבע, דער,
ײ *ח ארבײטען, קענט  ארײ די םלעגעז ז

 װעאכע ארגײטעי, ׳מוסםער גרינע מע
 א דאלאר 8 במ 6 םארדיענעז * פלעגען

 האלבע סטאסען צו פארגינעז זיך װאך,
װאכען. גאנצע מאא מאנכעט און טעג,

d p ארביײ צו געלוינמ ניט ויך האט 
 אר־ די יעצט דערמאנען — דאםאלס, טען

.• נײטער.
• / י- P, ׳; • • , . ' * * ■k .ר►■■

 נעווער׳כשאפ־ אידישע םאראײנינטע די •
ארנאגיזי־ ■רובירט חשק אהן האגען טען

ט ר טי ענ עז ר ר פ א אן ם ני ע־ װ  ט
ט. ײ ק ג , טי

״ן ניפ ז*ל אויעדפייפ קײן  . קצאופ פאסײס דער םון ארבייטער דיעײ ז
 ■׳•' *«ױ םסרינ^ םעדיםאן 224 האםפאניע,

 מיסיע שאפ א בײ האבען דזש., ס םײה,
 ■7 כרױ םשערמאן, •צאפ דעם פרעזענטירס

?׳ רייםאגד א םים הראנצאנד, סאפס דער . 
 1̂' וועצכע ארנײט נוםע ײ\1 םאר אאקעט,

 | אין אונענסנעצםציר געצייםםעט האס ̂*ר
M tr o n סיזאג^ גװײ אעצטע רי פאר | 

 1 איז םיה םיעא האט הראנאאנד ברורער
 שא» אין האאמען vt פארײענדט אובײס

 ואד ארבײמער די און קאנדישאנם ױניאן
 ארוים* איהם פרעזענט דעם דורך ב«ן

■®V ראגקבארקײם. זיי«ר נעציינט
. ברו־ אונזער ראם האפע; וױאזןן צויר

| אנחאצהק וױיטער װעמ יוראנאאנד ד«נר | | 
■ איברינע רי און עהםױױטעם זיין ^ גי ר  א
P1 זןןי םיטהעצםאן, נעװים ורעאע; טער

האצב אפנעריםענע, ארימע, דתוע רען גארדאן״ א. הערי  ®וי״ מנטאג, -p® בײש®; אוחר־ 12 !®ך אבת
npo 1 ןךז» Tr;»n:p«E iprim o®n ® גאײ 

m m  pint® ^ipo״cip t, ^עק״ פיגי^עד 
Ti® oipirpn:® ipe®3 ^ ip o p • ^ip:»59t 

onp:»>p, ז®לpז jpipo אדבײ^ן is נים inpo 
| i®oiif® ^בת ®װעוישײם ipniior 2 מי i 

 TP3®n ip®’i3i« prn *»ל »ין פאכסיטאג,
p i* 4 1®יב? בײש1גע» נים IP iia r ײעײ® 

ס ײ * p 5»: רי פון יןי1ל1פא 1®י / p םעג Tie 
ד.9ײ דזד

1» ipipo oip®pבײשען ®on®ipii גים 
inpo f 9 און וױי1 װי p :io®  ^®n 1® יעדעi

I * *_1-< ®ענ. פיגןי די
אווערםײע פאר נעצאהל »..

תז •ליליזלעו rs^npv< הזיעלםעו קיי
«'”אר-־ אפיק ,װערפיים. «,ר י*ל«ז :

®«m ̂בען »ון  עקז•־ ip3»®3ii 9 געח®® ומ
םינײ■®[.

®pit:באאעפשיגם םעגען טיסעס Ippn 
«tic p’si®*®ii p ײנעם® p e  is* ל-1פ 

ip?® פלעדזאח־ ^ o  ,cipo ן® ®i p s סיססעם 
 i®3 tpipp ip32iip3p .pur ®1עקזיסםי

ti* «io»®0is םי» ippn כש9געס  i p די 
np»r® 11993 קס1י1?ל ospni^ i p  tic. 

o p  ipn® 3 9® ״•»יס«אח»עלM» .i«oipr 
 ip ?®ל p®yp3:® ®ipn^4 ע:טיס11» 1״נײ

o קלעגזדע קיץ נים קו־יג^ p  tic oprni»n
TP5»npnnc.

־ ארבײםער. װאך אגנדע^ .10
$23.00 — oipnnn.

.$19.00 — Oip3*9*n
.$22.50 יג- סײקעו־ם לpס®ם•

.oip — $17.50;עקזאמי
•$15.50 — onp®i;i.
®ip^pn^ $20.50 — 17י פרז.

, ®npsfin^ $24.50 — סן^עד ;

 פאחפטעהער א ארבײםער. הונגעריגע
m 1 און ״בוםדז דער פון rױ ואו־קערס  י

TP$ הענט די זץ־ האט ניאן״ rnnw i, 
 ארבײבעד די װי געהערט חאט ער ײעז

ipnpin^ i דיופ סענם 10 מיט ױגיאן א 
 זײנעץ װידער בווים בעלי די װאך. א

ױ  חאבען ם^לע ארוסגעלאםמן. וױלד ו
t רעם  n o ,4אויםדעכענענדי םארלאזעז 
 ארבײם װאך א מםונדען 72 אהן דאם
ױ. םעהר און  דזער װעט שבירות דאל. 8ו

באצאחלען. ניט זיד סרײר
 דערםאנט האט םםרימן npocnp דער

 סטריײמנר רי וואו סטרײק, הוננער א אן
n םיט װילען p 'i ,ױיער םים ®לענד 

nn rp9 ר ערדײכעז^  װא• גאנמ ל.9צי וי
 ארבײםער םארביםענע זײזע האבען מז

n געהונגערס. p נאכ־ זיך האם םײער 
n p אלס, און ײננ כײ דט90צוםלא p^t 

 א*ן — נעהוננערט oi'3*innnD האכען
 ,קאיײ- די פון ®אר א האמן שסיל חור

סיםהומסרען. גאחאאפ®? סאל«סמ$ז״
 אױסנזד אבער האבמז אדבײטער די

באום, זייעד םים ןוירקאיך, אח פיוצ־פ<

װײס, םאחײם
•ti® opin i p  tic ® ;pi?p ם®־ װייסמ 
;oipii9®pp«i ן.99יאײ09אסס

שלעזינגער. בענדמזאםין
•i p  ji■  ®^n»?p ®וג«p9ו®p rגpלײדיס ל 

®;oippi'®n *;poi 19ימנ. .

ארבײםס״סיפטעם. פון ענדערען .27
ipipoppci^ro ipn סעג ip ip i is 

s״pn; Tpimc;n® e 19 םארט lp;*V90 
®•®np j in 3i«  ip i 11« יד1» סעג $-u 

1» in in  ipoi®»«3 iftpo inta®ל9ז ביי 
p ®11»3 1®י ,ipipn געטאן p i;nלען ®npn

*אר- ®?ז ®בער ip;po בײפער1א n ני®
 ?®םילײנען ®ns TP3®11 i»ns 11• לךין•

Tp3inpi;p ptpn ip;pn זיי אויכ tpii»p3 
TP• np P* ״ornmipoo: די ®? •  ipipn 
®119 TP3; iip ;p  in v® ipn® ,rusinp i 

31» n  Ti» ®nrp; o p  ip;inptrייi p. _
שעפער. אויםםי^ .28

ip©®:,* די rn  o ip irto p c פאדאנפד 
 ײ-1ג פון np»p® ®ויםס̂י די n«® םליר19װ
ip® נױ ®*p i. ן Bonn iw אוישסײד י r

ipT םי® ®?עלגלד iiBpn o i® np  ipcfrpn 
פארבוגמן. ®pp»nn® np® ®ppm‘,®«ז

. V קאנמראק^רס. «

",

^ פ כ ד - ו ר א ע פ ר ע ט ע ר ק ע ן ם ו  א
ם ר ע ש ח ע נ ע ן ם ו ע פ ר ע ז נ ו  א

ם ל א ק א Iל
 די iv מאכען באיןאנם ײיצעז'דא סיר

 אצ« םיז םענעדזשערס און םעקרזנטערע
 יארה, נױ םון יאחאלם אינטערנעשאנאל

 בא• די דאס קאנטריס, די פון וזי גוס אזזי
 זייערע איז נמםינהייס ד̂ע ותגען 4ריכסא

ײ וואס צןמאצם,  נעדדויזט האנען וױל«ן ז
o אין n םוזען כומער, צױפענדען v o הא־ 
י שפענמר ניט רעדאיןציע איז בען  דינ־ ו

V אייז T* באןויהם זעלבע ואס סםאג. it 
 בריעי־שרייב׳ו^יאון סאחנספאנ^נמן,

״ , ווײגמר. אוױ

 .סריס־ אועצכע בצויז סון ניס גאשטעהט
m\” וואונ• א דעז עם איז ,צײדיס״! אוז 

i n, ארביי־ קלאס־באװאוםנת די דאס 
 יענע vt ץוםרויען יןיין כיט האבען טער

 אזעצכע באשאפץן װאם אינסטיםוציעס
/ .צײדים״? אזעאכע און ,ש־יסטען״

»”*ז« ז י י פיןז •רא«נ געוויסןר * י  די ז
t ד*ר«עז ••ערל״אע אואאר^ייאיאע u r n 

jjm מי a ױ זופט־׳יע •גגעלז^עטז״• m י
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אן. די און עפױק־ארבײמער דער ױני

 איבערגעאיײ װאס נ$ר ה*בען םיר •
 םון רעפארט םטענאגראםישען דעם ענט

 קאנ־ אפגעהאלטענע צוױי איצט ביז די
 םון דעאעגאטען די צוױשען פונרענצען

 קאאױד דער םון באארד דזשאינם חןם
ד שאעזינגער, ב. מיט ױניאן גמכצױ* ח  י
 בראש אינטערנעשאנאא דער םון ויחננט

 קאאוידמאנױ די םון דעעאגאטען די 'און
 געאײעגט האבען כױר ®וממשורערם.

 צײײ דעכאטע די םארגעניגען גרוים מיט
ײ שען  אײנ־ םון םארשאאג דעם איבער ז

ײ זײנען מיר און װאןײארבײט, םיחרען  ז
 פארשטע־ אונזערע דארםען מיר אז טעו,
 מיט אוגטערהעאםען. גארניט םיט ווער

 גע־ באסעס די םון ארגומעגטען אאע די
pq דעאע־ די ,שוין װעאען װאךארבײט 

 T* יאאדד «יגמ1ב» י*ן»
 מיר װעאען אםשר ס^ראװען. ן

 זיןי װעאען ׳באסעס די אויב ש«עטער,
 םראגע, דיעזער איבער *ע׳מהשנ׳ען

 טעגות זייערע זײט אײן םון נרענגען
 אנדע־ דער םון און װאך-ארבײט מלןן .

 דע״ אוגזערע םון ענטםער דעם זײט ךער
 דאן זיף װעאמן ארבייטער די צעגאטען.

 םארטרע־ בעסערע קײן אז איבערצייגען,
 מעהר הײן אינטערעסען, זײערע םון םער

 שיסען. געקענט ניט זײ האבען געטרײע
״  געוױסען א םיהאען ,אױף וועאען ז

 זיינען םארשטעהער זייערע דאס שטאאץ,
 ענט־ קײן שואדיג געבאיבען ניט נאר ניט
 אױף כאסעס די םון םארשטעהער די םער

 דאס נאר אנװענדונגען, זײערע םון הײנע
 הא־ באסעס די פון םארשטעהער די נןנת
 קונסט־ געוױסע א ארױסגעװיזעז • נען

 רעדען די האבען פאפוא, אין ־״טארטעקײט
 אויסגעצײכענט זיף שאעזינגער ב. םון

שעהנרױיט, זאגאר, און, סאארסײט א םיט
 בע־ גאר קען װאם אײנפאך, זעהר וױיא -■

םאר־ די אז האםען, מיר גיט־זיין. סער
 אײנזעחן װעאען באסעס די םון *טעהער %

 װאך״ פון נויטװענדיגקײט די ענדאיך
ײ און ארבײט,  נעה־ גאײף.זיף װעאען ז

 נײעם דעם םון אײגםיהרונג די םאר םעז
 רײדען װיאען אבער דא מיר סיסטעם.

 װעאכען װעגען שטיררארבייטעו/ צום
 דא־ איז אאײן ער אז באהויפטען, טאנכע
 מײ אײן אויױ קעגען פיר כאטש גענען,

אזױ. איז דאס אז גאױבעז, גיט נוט
 אעצטער דער אויןי אז םאקט, דער

 װאך־ פאר באשאוס דער אי; ?אנװענשאן
 דע־ די פון געװארען אנגעגומען ארבײט

 מאיאריטעט. נרויסער א מיט אענאטען
 בא־ זעאבער דער דאס פאקט, דער אויך
 א םון נעװארען גוטגעחײסעז איז שאוס

 אז האאר, גאנץ רעדט חנפערענדום״װאוט,
 םאר זײנען קאאוקטאכער מאיאדםעט די

װאןי-ארבייט.
*j in אײנםא־ אן דאף עס איז דעם

 זײן זאא כיאיאריטעט די אז ,5שכ כער
 םאר אז זײן, זאא יואדארבײט. םאר

שנעא. זײגען װעאכע ארבײטער, מאנכע
 גלנוג האבען װעאבע און רוחות, די וױ

 י1 האט £ פאר ארבײטען צו כחות
 געװיסען א שטיק־ארבייט םון םיםטעס

ם ע נ א ט נ ע מ א  אויף :םארטײא ם
 גרויםע גאר ׳נײ פארדיענען מינוט דער

 ארבײטער מאיאריטעט די \וײדושעס.
 דורכשניטאיכער א םון אבער

 דורכשנימאיבע גאנץ און יט
ײ  װאןײ געגען זײן גיט קענען ז

ײ וןעט װאס ים, _  מעג־ די געבען ז
 כחות זײערע אויט ארגײםען צו איכטײט

 די טארזיכערען צײט דערזעאבער אין און
 װאס װאכען״אױן, באשטימטען א מיט
 אבער קאענעו/ ײ\1 ניט מאא קײן קען
!תנסער. אימער זײן קען

מחײב, אאזא איז שכא.הישר דער
 מאיארײ זײער אין סאאוססאכער די אז

אױםוןאא־• די סאר ?ײן גיט סענען
 םו.ן נאר, תיסטעם. *אטער דער ון

,nr. אא״ סײה\ ארנו^ענםס םאר

 זײנען ארבײטער די אז אננעהמען, מיר
ך זײגען באינד, אזױ  בא־ װעניג אזױ זי

 אינטע־ אײגענע זײערע איבער װאוםט
ײ אז רעסען,  אמת׳ען דער אין זײגעז ז

 ^ון סיםטעם די אז מײנונג, םון-דער
 דער אין בעסטע די איז שטיין־ארבײט

ײ 1א זיף װאאט עס װען אז און װעאט,  ז
ײ װאאטען געװענדט,  םון ענטואגט זיף ז

 װאןײאר־ םון סיםטעם די אנצונעהמען
 פאאגענדע דאן זיןי שטעאט עס בייט.

:םראגע
ױנ־ קאאוהמאכער די ױניאן, די האט

 די געגען האנדאען צו רעכט דאס יאן,
 דאד און מיטגאיעדער איהרע םון װיגשע

ײ םאר אױםםיהרען  םון סיסטעם די ז
 גע־ נאר עס װאאט זי אױב װאןײארבײט׳

 צױ דער אהן אםיאו אויםםיהרען קענטי
מיטגאיעדער? די םון שטימונג

oy ts נטשײ ןוויאױגעך-א -  ,oy 
ײן ניט קען  ענט־ אנדער ?ײן דעם אויןי ז

ר. ענטשיעדענער אן נאר װי םער, ײ נ  ״
 גאיק־ ניט קײנעם מען קען געװאאד מיט
 באײבט װאם אײנציגע דאם מאכען. איף
 נאך אי? טאן צו יוניאן דער םאר דאן

 טײס־ די ביו אגיטירען, מעהר און מעהר
 םאר־ װעאען איחרע מיטגאיעדער טע

י אין איז עס אז שטעהן,  ע ר ע י ז
 װאס זאא װאןײארבײט אז אינטערעסען,

װערען. אײנגעפיהרט שתאער
 שײנט װאס ^נטםער, דער איז דאס

 דאד םארנינםטעער. אײנציג דער זײן צו
 טיעםער אביסעאע ארײן זיף םען טראכט

 גאר צו הומען מען קען ענין, דעם אין
 מנ־ די אז נעמאיף/ און שאוס, אנדער אן

̂ס יאן,  ן ע א v ו ו שטארק מעג אזעאכע, א
 כאטש װאןײארכײט, םון אײנםיהרונג די

 עס האבען טיטנאיעדער איחרע אאע ניט
/ באגריפען. נאף

 גע־ װערט ױגיאן• א װי שנעא אזוי
 א״גענאר־ גאנץ א זיף גזיאדעט גרינדעט,

 גאנץ א האט װעאכעס אײנהײט, טיגע
 אײגע״ איהר אין אינטערעס באזונדערען

 אפגע־ גאר און גאנץ עקזיסטענץ, נער
 אײנ־ דעם םון אינטערעם דעם םון זעהן

 עק״ אייגענע איהר טיטגאיעד. צעאנעם
 מאנכעס אז װיכטיג, אזוי איז זיםטעגץ

 כאװאוסנד גאנץ געאפםערט װערען טאא
 איינ־ אײניגע םון איגטערעסען די זיניג

 אינטערעס חעכערען דעם צואיעב צעאנע
 א איז דאס ױניאן. גאנצער דער םון

 װערען, באװיזען ניט דארף װאס פאקט,
 םון יסוד דער איז פאקט דער אט וױיא

 שטאנד־ דעם םון אט און ױניאן. יעדער
 אײנ־ פון םראנע די ניט שױן קען פונקט

 פאיארי־ די אויב װאך־ארבײט/ פיהרען
צאיעדער טעט  דערגאנ־ ניט נאך איז מי̂נ
 םון פארטײאע די פאר געדאנק צום גען

 פאר־ שטיק־ארבײט, איבער װאןײארכײט
ינפאכען אזא מיט װערען ענטםערט  א̂י

״נײד״
 אײגענער איהר צואיעב ױניאן, די

 װירק־ שטארקערער אאץ און עקזיסטענץ
 כחות, אאע אגשטרענגעז טעג זאמקײט

ײן זאא עס װען אפיאו  גע־ מאמענטאן ז
 אז מאיאריטעט, דער םון װיאען דעם גען

 װע־ אפגעשאפט זאא סיסטעם אאטע די •
ךאז רען  ארײנטרעטען זאא נײע די או
 מעג״ נאד זאא זאף אזא אויב קראםט, אין
זיין. ^יר

 און עקזיסטירען, זאא ױגיאז די כדי
ײן ניט זאא זי אז עתזיםטירען, אזוי  ז
 אומגעװארםען סכנה ״שטענדיגער א אין
 צושטערענדע אאעראײ פון װערען צו

ײז ערשטענס, זי, מוז כחות,.  אן םון י
 מיט־ די פאר נוצען אניגענש״נאיכען

 אנװײ־ קענען מוז זי איהרע. גאיעדער
אנשטרענגונגען, איהרע דאגק א אז זען,

 די איז אײניגהײט פון כח דעם דאגין א
 .סיטגאיע־ איהרע םון אאגע מאטעריעאע

 געײארעז, םארגעסערם באדײטענד דער
 מד איצס אזגבען מיםגאיעדער איהרע אז

 אע״ ̂ון מעחר םעגשאיכעה.געניסען סעיי,
ױ מאטערנישו וחגניגעד מים אוז מז. ו

 ײניאז 1תיי איו מס pm ׳צײם דער אין
 נעווען איז n וחנן אדער, געווען, גינו

 םוז פיהאען, םוד םיטגאיעד חגר שוואך.
 אין םארםנםערונג די זא װיסען,

 צױ א מרך געהומען גיט איז אאגע זײן
ײן דורך גאר םיעאײכט אדער טאא,  אײ־ ו

םון כח דעם דורך טאתע נאר כח, גענעם
. ױניאן. דער

 םירר זאא ױניאן די כדי צוױיםענם,
י#מוז #םים איהרע אויןי םעסט זיף אען  ז

ױ זעהן  יעחו אפשאםען מעגאיך װײט ו
 צװישען אינטערעסען •פון אונגאײכר^יט

 דאס אז אזוי מיםגאיעד, און םיטגאיעד
 םיט *שװעסטער״, און ״ברודער״ װארט

 באגריםען ױניאךםיםגאיעדער די װעאכען
 א באויז זײן ניט זאא אנדערע, די אײנע

 האבען טאקע זאא נאר װארט, ױםטער
•־ םםשות. א

אנשטרענ־ מגיאז די מוז דריטענס,
 עקזיםטענץ די מאכען צו אאע׳כחות גען
 זיכערער װאס מיטגאיעדער איהרע םון
 ױניאן סײן באשטענדיגער. װאס און
 איהרע װען באשטעהן, ניט אאנג קען

 זיכער ניט קײנםאא זײנען מיטגאיעדער
 פארדיענסט. זײער םון גרוים דער איבער

 באשטעהן״ ױניאן א קען װעניגער נאף
 װעניגער אדער מעהר ניט קען זי װען

 מעהך א מיטגאיעדער איהרע גאראנטירען
ן אדערװעניגער ע ג י ד - נ ע ט  םאר־ ש

 אע־ זײער םאר נויטיג איז װאם דיענסט,
 אםשא, ױניאן, א בענס־אונטערהאאט.

 ארומגעהז מרזען מיטגאיעדער װעםעס
 און אעדיג, םאנאטעךאאנג אדער װאכעך
 כא״ צו געצװאונגעז דארום זײנען װעאכע

 מא• צו אום מאאכות, אנדערע צו זיך פען
ײ זײן ניט סײנםאא הען אעבען, א כען  ז
 איהר אין און עקזיסטענץ איהר אלן כער

װירקזאמקײט.
 װאס אאעם, דאס אז דענקען, מיר

 הוים װעט געזאגט, איצט ביז האבען מיר
U__צײטעגעז.9א ;gjyp טיצעד & a t-

 צוטרע״ גצײד איצט טאקע דערםאר מיר
 די װארום זעחן און ענין אונזער צו טען

 מוז אזעאכע, אאם מניאן, קאאוהמאכער
 אאטער דער צו סוף א מאכען ן ע א ע ו ו

שטיק־ארבײט. םון סיסטעם
 קאאױן־ די שוין האט קעמפםע םיעאע

 כמעט און אויסגעםאכטען, ױניאן םא?ער
 זיעג. א מיט געענדיגט זיך האבען אאע
 אאגע די ויעגע אאע די נאף דאף ־האט

 זײן געדארםט עאאוקמאכער דעם םון
 אז דעסטװעגען, םון גאענצענדע. א גאר
 קאאוק־ דער האט גוט,צו, זיןי קוקט מען

 װאס מיט װעניג גאר הײנט פון מאכער
 קאאוקםא־ דעם געגען באריהםען צו זיץי

 אאע יאהרען. םריהעריגע די םון כער
 פון סיסטעם דעם דאנק א געוױנסען,

 ארויסנעװיזעז זיך האבען שטיק־ארבײט״
 האט מען צוױיםעאהאםטע. זעהר זײן צו

 און פרײזען, העכערע פאר געיןעםפפט
ײ  זא־ באשטימט האט 1מע געקראגען, ז

 ארבײטס־שטונדע, אן םון פרײז דעם גאר
 האאוק־אם״ דער איז סוף צום דאך און

 םאר־ דערזעאבער הײנט םון רײטאר
 ג£־ איז עס װי קבצן, חעאבניסמעסיגער

 20 און 15 ,10 םון םארגענגער זײן װען
 װײ מען ארבײט ביזי אין צוריה. יאהר
 עס אז און נאר, עראויבען כחות די םיעא

 םון אעבען דאם איז סאעק־צײט קומט
 אזוי פונקט רזײנט םון האאוקסאכער דעם
 םון אעבען דאס וױ זײן, צו מקנא ניט
 נאף איז קאאוהמאכער, אמאאיגען דעם

 םון באדירםניסע די װײא ערגער, אפשר
 בא־ זײנען סאאו?טאכער הײנטיגען דעם

געשטיגען. דײטענד
שטיק־אר־ פרן סיסטעם דער דאנק א
 וברכה םזל הײן ניטא עפעס איז בײט

ײ געוױנסען. אאע די אין  אויס רינעז ז
 באװעגענדע זיןי שנעא די אונטער םון

קאאות״־אםרײטאר. דעם םון הענד
 א קריגט װאכעךארבײטער א װען
 זײן זי מעג שכירות, זײנע אויף הוסםה

 ממשות. א האט עס אבער קאײן, נאר
 װאןי, יעדע פארדיענט ער אז װײס, ער

 מעהר. םיעא אזוי מיט ארבײט, ער װאס
 שטיק־ בײן םאא דער אבער יאיז אזוי ניט

 ?ײז ניט זאא עס גרוים וױ ארבײטער.
 אבער אקאמפח םון ענדע אין געװיגס דער
 זיך אאזט רעזואטאט׳ צום קומט עס װען

 ער אדער גארניט. םיט גארניט אויס
 באשםימט מען ײעז אם, אאײז זיד נארם
 ארבײט; שטיק דאס אויף פרײז דעם

 אדער, ;אפ איהם נארט באם דער אדער
 א איז םרײז, דעם שוין הריגט ער װען

 דורך װי ארבײט די װ^רט פרייז, גוטען
 םון םארשװאונדען װאונלער א עםעס
n געםאכט מסתכיא װערם זי — שאפ, p 

m ,בעא- אינסײד דער און — אנדערש 
ט, שטאך א אהן באײבט מאאכח  ארב̂י
^ פרײז. הויכען זיייז מיט כאטש

פאר־ ביזי נרויסער דער אי] געװיס,
 ניט גאר קאאמךאפרײםאר דער דיענט

 די האבען מרשטענס, אבער, שאעכם.
̂וידאפרײסארם  ווען אםיאו איםער־צו, תא

i סײד איז עס r i r פאר־ געוועז. גאתים

m דיענם i r m< ~
 קוםט צוױיםמנס, און, ביױ. שטאחן

 אזײ גיט פארדיענםט גוטער דער דאך
 װאם חנם, פון נאר •דײו^ נזמען דעם טח

מ איבער הארעוועם ארבײמער דער ײ  ז
 ענזליכע אזעאכע נאןי אפט אז אזוי כחות,
 זײ םארקרענמעז ער םוז ארבײם װאכען
 םאר־ האט ער װאם װײתשעס, םעטע

 חגי זיגדיגט ארבײמענדי^ אזױ דיענט.
 נאר זיןי, געגען נאר גיט סאאוקםאכער

ײן טיט :ױניאן דער געגען אויד  שוחד ו
 צושטערט פראצע איבערםעגשאיכ*ר רער
 נעמאכט האט מניאן די װאס אאעם, ער

 םאה געוױנען צו אנשטרענגונ(ען אזעאכע
׳ ! איהם• - ־ ד *
ביזנעם• אלם י שטיג^ארבײטער דער

םאן.
 איירער צײטען, םריהעריגע די אין

 אנגעחויבען זיף האבען ארבײםער די
 יעדער האט ױניאנם, אין םאראייניגען

 אוים׳ן נעטראנען באזונדער ארבײטער
 ײעצ־ םאר ארבײטם־קראםט, זײן מארס

 באאוינוננ, אזא געסראנען האט ער כער
 אויםצודינ־ כח געהאט האט ער װיםיעא

 ניט ער ה,ט נעוועהנאיך זיר. םאר גען
 דער ביז ;מציאה גרויםע קיין נעכאאט

 שכל צום נעהומען ענחציך איז ארבייטער
 אר־ אנדערע די טיט צוזאםען ה,ט און

 זיך ארגאניזירט פאך זײז םון בײטער
 איבערנענר־ ה,ט וועאמנ ױניאן, א אין
 דיננען םוז ארבײט די איחם פאר מען
 אויםנעהערט ה,ט דיגנעךזיד דאם ןיף.

 געײא• איז זי אינדיײיחעצע, אן זײן צו
 עם, איז ױניאן די ק,לעקטיװע. א רען

 די םאר באם םיט׳ן זיר דיננט װאם
 םיטנאיעדער.. איהרע אאע םון ׳!)כירות

 םיטנציעו־ יעדער זיך םוז ױני,ן אזא םיט
 אזוי ,“און,אוננעטיילם ,איינם םיהלען

 בילדען צוואמעז מיטגליערער אלע דאם
 דאגפ א־ סערפצר. נאנצצו אײז ,יוי יטמ

 איח־ םיטגליעד יעךער איז יוגיאז רער
 באיפטיםטער א טיט םארזיכערט רער

 װײם ארבײט, ער סריגט און באלױנומ,
ך די אז ער.  אזוי פארדיענען ער וועם װ,

 לעבען זײן אין םיעל. אזוי און םיעל
 «ר א םון עלעםענט דער דרינגט׳־ארײן

 איז װאס רוהינסייט, זיכערקייט, װיםער
 ביזנזןם־ Din םון לעבען דעם אין ניםא
 װיגר־םענש, ךעם שרעטער״ דעם םאן,

 ער וואנען םיז חײנט ניט װײם װעלנער
מ לעבען װעט ר  ארבײטער אזא 4ם,
״ן םוז זיין, קען  םון מיםנליעך גוטער א ז

 זיין אויך טוז יוניאן אזא און ױניאן, א
ױניאן. פעםטע א

 ׳פטיק־ דער ,בער איז אנדער׳ש גאנץ
 אר־ דער צו קומט ער װען ארבײטער.

ם בײט,  ער װיםיעל ניט, סיינם,ל ער װ״
 ער ivp אסאל פארדיענען. הייגט װעט

 נאנץ א װינד־מענש, דער װי ׳כ»,ען
 ער tvt< אםאל און םארדיענסט, שעהנעם

 ער םארריענען. נארנישט טאנ גאנצען א
 עקזיסטענץ ןײן אנער ארבייטער, אן איז ,

 ענט־ דערםאר װינד־מענש. א םון װי איז
ר װיקעלט  פםיצאלאניע די איהם אין יי

 םאר־ איז װאם סרעטערעל, קליין א םון
 כא־ צו אום טריסם, אלערלײ אויוו טינ
ײ ניטא םארדיענםטעל. א פען  איהם נ
 םאר־ י געזיכערטען א םון רוהיגקײם די

 *ננעשטרענגם, איםער איז ער דיענסט.
ך יאגד דער אויןי אימער  באנ־ דעם נ,

 בארײט ער איז יאנד דער 1אי און דעל.
 אײ־ זײ[ טאן צו שלעכטם שעדינעז״ צו

ײן צו א^*ם,ט ברודעה נענעם  פאר־ ז
ױ שאפ, אין אײנינט  1אי עם זײנען זייי י

 צוױ־ נאר זיך ענטװיהעלט ײניאן, דער
 נעםעהרליכע. א שםיק־ארבייטער די שען

 םאתי• ניט שרעהליכער א קאנקורענץ,
 צוזאםען אלע נילדען צו ,נשטאט נען.

 בא־ זייער נ&ען מאכט םאראײנינטע א
ײ זיינען לעבאם,  םים־ דעם צוליעב גאר ז

 םיט׳ן אײנער שטיק־ארבײם, פון טעם
ױ טו מעםער. אויח אנדערען  קענען ו
 האבען װעלכע ״ביזנעם־לײט״, אזעלכע

 אינטערעםען, ענטנענעננעזעצמע נאנץ
? יוניאן שטארקע א בילחגן
 קרעמערשע טיט ארבייטער ׳1ניי
 אײנע שלאגען זיד 1םוז« ײעלכע נשםות,

 ברויט, ביםען דעם םאר ■אנדערע די םימ
 דעם םאר באנדעל, נרעסערען דעם ם#ר

 ארבײטער, ארבײט,; סארט כמפערעז
 מענ־ זײערע םארלײסענען מוזען ײעלכע

 גאם צום חנפ׳ענען זיך און שען־שטאלץ
 םארדיענען צו אום םארמאן, צום אדער
 די שטונדע, א העהר םענט פאר א םיט

 גוטע קײן זײן ניט .אוםן בשום קענעז
ײ ױניאךמיםגליעדער.  קײנםאל קענען ז

 װירקליד איז ױנלאן די »ז םיהלען, ניט
 זײנעז עקזיםםענץ. זײער םאר נויטינ

ײ  זיר דיננען וועלכע .אליין, עם ד*»ך ז
ר און ארבייםם־פרײו זײער איים  אלײן וי

ײ האבעז  ,םאר־ זײ^רע אנסען1םאר צו ז
 אזעלכמ בײ טאנ. צו ט,נ םון דיענםטען

 אויס־ ציים דער םיט זיף םוז ארבײםער
i ארנייםעז n ײ »י נסראנמ• פאלשצר»

-
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 וועלכער ליענ, רער םון נאט
 די"«ף װי טייעחןר און גער

*Mm װיר&מי עם אי«

זײנען «ײ או ױני«ז, הייז ניט up ויי
u ר ע נ י א n ,ײ אז ױניאן  צו זײנעז ז

ט יגארניס, םיט איוזר תי םארםליכטעט. ^
ך ראן און  ױני,ן 1קײ עטײאס. נ,

 םיטגליעדער איהמ םארזימרע! ניט ?ןען
 נאנ־ דאס דורך ארנײט שטענדינער םיט
ף דערװ״ל איז דאפ יאהר. מ  ניט נ,
 טאקע, עם פאםירט כחות. איהרע אין
tit וועחןן סריזיםען פון צײט דער אין 

 צר נאנצען אין ױניאנס ־שװאכע םיעלע
 ווצ־• ױכיאנט שטארקע םיעלע און םאלעז״

 יע־ שטחעם חנרםאר שוואף. נאנ׳ו רען
n ,< ם ױני ױ״וויי  נריי־ נחות איהרע ו

 זז«ר זןולען טיטנליעדער איהחנ אז כען,
 צוליעג םלעק־צײט. ווענינער אלץ בצן

ױ זי זוכם דןם  פאר־ צו םעגליך װײט ו
 װענ־ און ארכײטס״שטונחןן די .סלענעחזן

 אר־ די כדי םיטלען, אנדערע נאף אן דעט
 דורך ארבײט ה,בען קענען זצלען בייטער

 באר קען אנער ד,ם יאהר. נא^צע ד,ם
 םים־ דער -אונטער װערען אויםגעםיהרט

 שטוכדע א דאן װאו־ארבייט. םון טעם
 םאר־ א וױרקאיף םײנט ארנײט וועגיגער

 א און ביזי פון צייט דער םון לענגערונג
 אונ־ סלעק־צ״ט. דער םון םארקלענערוננ

 שטיק־אר־ םון ,בער םיםטעם דער טער
 םון פארקלענערוננ נאנצע די האט בײט

 ניט. מםשות הײן ארנײטם־שטונדען די
 ארבײ־• די נארןגן ארבייט, נאר ד, איז

 זיר, ה. ד. ױניאן, ז״ער *פ 1אליי טער
ר םטאיען עס װיםיעל ארבײט, םען און  נ,
J די tiru עטליכע נ*ך ברענגט, דאפ 

 םאנאטעז־ א ביזי, גדויםער םון וואבען
 אונטער, נראבט וועלכער םלעק׳ לאננען

 םא־ די ,1זיי ניט אנדערש נאר סען עם ווי
ױניאן. דער םון עשזיםטענץ טע

 ױניאן די »ז סלאר, דארום איז עס
 עסזיםטירען מאםערניש טיט נאר קען

 ארכייט. שטיין םון םיםטעם דעם אונטער
ט א ה  אונ־ באחנן םעסמען i״p ניט זי

רס ױז טמעגדאפוכ איחד ך.<י ז  סון ז
 אונ*. אזױ איז עסזיםטענץ איהר זאםד.
ױ ויכער,  דעם םון םארדיענםטען די ו

 איז איינינקײט איחר ;שטיק־ארבײטער
 ,העז װאם אײניגקײט, די װי ׳®ײאןי, אזיי
i'U ײ עז, קליינע נ  אײ־ יעדער ספעהולא̂נ
 זײן בלויז זינען אין האט וועלכע םון נער

 נו־ מאמענטאנעם ■ערזעכליכעז אײגענעם
 תם, װענעז טראכטענדיג נארנים צען,
 דערםאר, און זיין, װעט שפעטער ײאם
 אזא זײן נעמאלט נעסענט װאלט עס װען
 דעט אפשאפען הענען זאל מען אז יאף,

 דעם געגען שטיידארב״ט, םון םיםטעם
 עם װאלט מםא, ארנײטער די 1םי ײילען

 םאר אײנםאל אום טאן, געמוזט ױניאן די
 פארזיכע* איז באםעסטיגע[ צו מאל אלע
עסזיםטענץ. איהר רען

איז' שטיק־ארבייט םון םיםטעם דער
 ױניאן. דער םון סראפט צושטעחגנדע די

 די םארברויכט םיםטעם דאזינער דער
 קעט־ אויח ױניאן דער םון ענערגיע נאנצע

 קנא־ א ברעגנען סוף כל סוף װעלכע פםע,
 איה* םון לאנע דער אין םארבעסערוכנ ■ע
 םיםטעם דאזינער דער טיטנליעדער. רע

 םאראייני־ אמת׳ער אן צו ניט דערלאזט
 םים־ דער םיטגליעדער. די צװישען נוננ
 װערען אפנעשאפט פאלשטענדינ מוז טעם
 אויב לעבען, װיל זי אויב ױניאז׳ דער םון
 װע־ באזיענט און אפנעשאפט ניט וויל זי

 םיםטעם. דאזינען םוךדעם רעז
 נע־ דא האבען מיר װאם *ל׳ז, ^םון .

 דאכט סען, מענליןי, װי קלאר אזוי מאכט
 בשום אמ עס אז םאר׳צ^עהן, יעדער זיןי,

 צו ױניאן דער םון קאפריז א ניט אוםן
 װאם םיםטעם, דעם אט אפשאפעז װעלען

 אלם ױניאז, די ל»בען. איהר סטראשעט
 צו נעהוטען איז װאם אמאניזאציע, אן

 נארניט קען באוואוםטזײןד םולען. איחר
 איז עם װען דאן, אפילו האנדלען אנדערש

 מיטגליעדער מאנכע *ז הלאר, איהר םאר
 אפ־ די דורך לײדען םוזען װעלען איהרע

 דורף און םיםטעם אלטען דעם םון שאםונג
 עם ווען נײעם. חגם פון אײנםיהרוננ די

 לע־ און נאנצקייט די אום זיף ואנדעלט
 -yp ארנאגיזאציע, נאנצער דער םון נעז
 אנבאטראכט אין וועחגן נענומען ניט נען
איינצעלנע. אײגיגע פון אינטעחגםען די

 אײנצעלנע, זײן טאמע וועלען אנער י
 םיד וועלען דאס לײחגן? װעלען װאם
װאד. נעגןםטע אויף איבערלאזען םוזען

פראססיס און טעאריע
,ונקפען.) U װילסאנ׳ם (װעגען

».1ראגא חלל פון

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
April 18, 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known as the “Trading with the 
Ehemy Act״

אנערקענט. װערט ארבײמ זײן
 ארבייטער דיי סו; מיטיננ שא■ גײם

 טשער־ דער אי♦ אלפערט, אי. און נ. םון
 נצ פרעזענטירט שאטצבערנ, ר.. בר. םאן,

ti זייו פאר לאקעם נאלדענעם א םיט 
t פאו ארביים in .»שא

 ציײ די אין םיר לעזען טאנ יערען
״ באריכטען טוננען  םריעדענט־ די נען1ו

 •יי־ גאנצע פאריז. אין םארהאנדלוננעז
 מיט אוז קארעספאנדענציעם םיט דזשעס

 םארשיעדענע די איבער דיםסוםיאנען
i אין װערען פריעדענם״ױנקטען n טעג־ 

 יונקט,• יערער אפנעגעבעז. פרעסע ליכער
 פראנראם דעם אויף שטעהט װעלכער

o אויוי ערשט דארןי ײעלכער ארער n 
 װערט װעתן, ארויפגעשטעלט פראגראם

 יעדען םון דעבאטירט און נאשפראכען
 פאנאכדעתעגלי״ שטאנרפונקט, םעגליכען

 םארזיכ־ גענוישטער דער סיט און דערט
 צו tv אזש הויבט קאפ דער טיגקייט,

אלעס. לעזענדינ שװינדלען
 השערווז, נײעם, םון מנול דיעזען אין _

 אראפ פלײצט װאס םײנוננען און פרושים
 «ז’טיר, םארנעםען פאריז, םון אונז צו

ר םיט  א טיט צוריה, צײט קורצער א נ,
 אונזערע זיינען בעפאר כ־אנאטע; פינף

 נאנץ םיט נעװען םול אויערען און אוינען
 די װי פראנראםען םריעדענם אנרערע

 םאר־ און ריסקוםירט איצטער װערען װאם
 םרא־ שעתנע די םארנעכעז םיר .’טולירט

 וועלמ פרינציפען, nאנציהענ די זען,
 צוריס וואכעז עטליכע מיט ערשט האבען
 מיט םאר׳שכור׳ט *זש אונז פון םיעלע

 איף ענטוזיאזטום. און באגײםטערוגג
ײ. פארגצסצ} מיד זאנ.  1אי ?ײנער ווײל ו

ײ חןרט«נט צײםומען רי ניט. ו,נאר ז
 זײנען מיר פארװאס אירר נעדענקט

i אין n איחר גערענסט ? ארײן םלחםח 
ט וועלכע ם,טא, י1 ^ תזי  וױלםןון *

i י1אוי יבען1אויםנעש חאט n אםעתפא־ 
 אונזערע ה,ט ער וועלכע טיט םלאנ, 1נע

? נעשיהט םראנסרײך קײ] ארםעען
 חד 1סא זיכער װעלט י1 מאכען ״צו

מאשראטיע*.
 אלים־nאי שעהנע, יעזע1 האט װאם

 האט אזוי װי ? ייטעט1בא אזע1ם טישע
 פאלק אמעריהאנער נאנצע אם1 און 1איה
שטאנען?1םא 1איה

 אלייז װילםאז האט ערסלעהתגנ זײ
 אט נענעבען. נעלעגענהײטען םיעלע בײ
 שט1הע 1ײטשלאנ1 אין בקיצות זי איז

 ױנ־ פון מיליטאריםטען, םון באנדע א
^ יעזע1 און הערם, א  נע• «יך האט ב

 שקלאםען1םא צו אויםנאבע י1 שטעלט
 װעלט. נאנצע י1 סנאםעל 1איה אוינםע!

i םון איז םאלס ײטשע1 אס1 n קליהע 
 טײל־ און נעװארען םיהרט1פא מײלװייז

 זי אויב געװארען.- םארשקלאםט װײז
i אין װעט n 1י1ז'ענע די אחים מלחםה, 

 לענ־ עמאהראטישע1 םרייע אלע װעלען
i n עמא־1 און יאך 1איה 1אונטע םאלען 

 םון,דער װעט הערשאםט, םאלקס קראטיע,
שװינחע.1פא װעלט

 נרונר־ דיעזען אויח שטעהעגדינ און
 אפע־ ראמאלםט װילסאן האט פרינציפ

i»' און אבער ט1ליע n זײיטשען צום 
 נעזאנט: אזוי איהם צו האט און םאלק

 אייןי, נעגען קייךפלחפה נים ןnםיח 1מי
 אונזעתנ םיט הומען 1מי אײך. 1םא נאר

 לאנה 1אײע אײנצוגעוו^ען ניט ארמעען
, אייף, אונטערטענינען צו ניט  בא־ צו 1נ

 יםםי־1טיליטא 1יעזע1 םון אײך ײען1ם
 1איי« י1אוי ליעגט װעלכע קללה, 1שע
 אפע־ האט װילםאן אןן נשםה. און נווי
n און בעסערע י1 צו ט1לי v i» p : n 

ײ 1ײטשלאנ1 אין עלעמענםען  זאלען ז
 אראפװארםען ?ללה י1 זיך םון העלםען

ײ האם און  װעט אן1 אז ט,1םאחיכע ז
ײז קיין זיי געשעהן. נימ נ

 װילםאן װאס אלעם געשעהן איז נו,
 אין רםnנעםא אפיעלם זײנע אין האט

 י1 האט םאל? ײטשע1 דאס פאהלאננט.
 אראפ־ זיף םון ױנקערס מיליטעריםטישע

D ;געװארפען n םאמי• זײז און ק־יזער 
 אפנעהאלטען יבען,1םארט גלות איז ליע

 עטאקרא־1 1עכטסטע דער נאף װאהלען
 א-1 א ערוועהלט און םארפולע טישער

 ח^יעתנג םאסראטישערעn ייהאלע^
 עלײם י1 אין זיך נעםינען װאס n ווי

.^  װאהלעז י1 האבען עלײם n לענ
 ערקלעהרט האבען«ײ אלע און נעװאטשט

 ענ־1יע1צום העבםט רעזולםאטעךסאר ןײ
 י1 און זין־ האט ייטשלאגד1 שטעלענת

 חד 1םא ,זיבער נעמאנט ו^אט גאנצע
.“מא?ראטיע

 *pj< אײנענע 1איה חט־טיט זי האט
 י1 האלטען ? נעםאכם זיכער דםטענץ

« #ליים ״ «ן1פאח»«;זײ,«ר װןווט, 1ו »

 די לען1באחאנ פאלפ? חיטשען צום
o 1 איצמער ע<יים nױ םאל? ײטשען  ו

י אז םארשפראכען האבען ןײ י  ן1װעל׳ ז
? באהאנדלען איהם

 שטעלט םען װאפ יגגו:גען1בא די
 םען וואם זײנען ײטשלאנד1 צו ארוים
די עננליש י1אוי חםט  טען ליטיט׳*. ,

ױ םיעל אזוי איהר פי( םאדערט  ז א עם ו
 וואס קאטיםיע, י1 .נעמען. צו טענליך נאר

n צו שטעלט n פאר ,ביל n̂זשע  *,Dמע
ט ענ i« ?יין םיט ניט זיןי ^ n םאקט 

 1׳1םא סענליך איז פיעל וו :יעזען1 ווי
 ער אויב צאחלען; צו פאלח ײטשען1

 ײעני ביליאן, 30 צאהלען צו ככח האם
t 30 מען n n v c, בכח האט ער אויב און 
 איהם כײ םען װעט ,130 צאהלען צו

130 tn v iv p. טיט און o n װארט 
 ינ־1בא י1 חלילה ניט םען םיינט ,ככח״
 ײטש■1 1ם» נויטיג זיינען װאם נונגען
 שטע־ צו םים רי י1אוי זיך װיערער לאנד
 אויםצױ יען1וםט1אינ ע1איה צוריק לען,

 אנחך נאנץ עטװאס טײנט מען בויען..
o v i. פשוט םײנט 1םע o n ,ר  וועל• י,
 אױןו םארשלע«גן קענען וועט זי כען

 צוזאסענצגבחד אהנע פלײצעם, nאיה
ו לטnהאנ א1 מיטען. איז כעז י  ניט ז

 ׳ס1ײטשלאנ1 ווענען סאםענט t״P אוי(*
o נארילוענען אוילזײן, ו n םון בענעםיט 

 אײ1 װעלכע םעל?ער, י1 םון עלײם, ־י
האלצקטען. עמעדזשעם1 די םען

VP u טיס איז זעלבע אם1 און n־ 
ע די אויס או־בײט װעלכע טיםיע,  •ונ

 י1 .1גרענעצע ׳ם1ײטשלאנ1 וועגען טען
o זינען אין םעהר האט קאמיםיע n װי־ 

̂-א̂י IPgJ'U ד« לצ
.1״טשלאנ1 םון אינטעחןםען י1 ווי ײך1

/<י * ׳ * ,
o p jn y t אס1 ט1באגײסטע וױ 1איח 
 ־n« װעז נעװעז, איז סאלה אמעריסאגער

ס ענ ר  ײ1ל י1 ,םירט1אינ האט וױלם,ן ר
tp o p jii-o jn v ’ io םון i n הםישעד 

ײ n ? ^ואלוציאן  וועלכע פונקטען, װ
 א אז פאפולער אזוי געײען אמאל ז״נען
u 'p שלאוי פון גע?ענט זײ ה,ט װיעג אין 

 װעלכע און אינעחאנען װארט אין װארם
 ?ײנעם םון און ערנעץ 1איצטע װערען
o. 1 ניט אפילו t ,D inפרינציפען יעזע 
 ׳1 איז נעײארען אויסנעדריהט זיינעז

 אנעססיעס, tvp- :װערטער םאלנע^
 ועלבםטנא־ אזן קאנטריבוציעס, קײן

נאציאנע;. פון שטיםוגנ
 א-1סט איטאליען אנעקסיעס! סײנע

 ענס-1יע1ם םון צורישצוציהען זיך שעט
 נעבען גיט 1איה װעט מען אויב םיש,
 מעא־ שליינע א װאו ט1שט, א םיום,

 נתיםע א און איםאליענער זײנען יטעט1
 פא־ פראנקרײף םלאװאהען. מאיאריטעט
o n  o in ביז׳ן טײל ײטשען1 גאנצען 

 ־געװיסע שוין האט 1ענגלאנ ריין. סייך
 צונענױ אפריהא אין ש,ל,ניעס לײטשע

 כ,ף. קרינען װאהרשייגליך וועט און םעז
 באסוםען װי נוט אזוי שוין האט •וילען

t און דאנצינ ט1שט, ײטשע1 י1 i in v o 
i פמיסעז• םון ■ארציע ,חיבשע ‘א n 

o jn v n o אלע י1 ה,ט קאג^ט n v o* 
o םיט ערט1יקנעשלײ1צו ניט רוננען n 

ע פרינציפ ײנ ? ם1 אנעסםיעס״. ״  איז ,
 ט,ן. צו אייננעםאלען ניט אםילו איהם

ip שווע• ערע1אג נאנץ םיט זיך רעכענט 
 ־יאיטאליען׳ס םון װעג אין ריג?ײטען.

 צו .*סלאװיע, ױנ, שטעהט ערוגנ1ם,
 אזוי פונקט ,זײנען עלייס י1 וועלכער

 װענ 1אי איטאליען. צו װי םליבטעט1םא
 י1 שטעהט פוילען און םראנקרײןי םון

 א•1םט װעלכע ,1נעםאה ב,לשעװיסטישע
 אײראפא, נאנץ םלײצען1פא צו שעט

 זײ־ שטערונגען זייטינע ךי װאו ר,רטען
 אויף אנעקסי׳עם מען 'מאכט ניט,, נען

שטעהט. װעלט רי װ,ס
 האםט װיםיעל !קאנטו־יבוציעס שײנע
 געזעהג 1םי ה,בען ה,ט, פונהט דיעזער
i נ,ןי נלײף אויבען. n ה,ט םלחםה

1ל,י‘ ו. ש,1  ט,1ערשלע עננלאנד איז זש11ז
 1םא באצ,הלען וועט 1ײטשלאנ1 אז

ס אלעם  ,פנעקאםט. ה,ט מלחםה די װ,
ip אן1 נעםאכט פתנציפ ױעזעז ה,מ 

 און קעמפײן אין אישױ הוי,ט זיין פאר
o י1אוי n םון 1נתג ip tp 'i ה,ט.. .אישױ 
ip ײן» t” »opp נpװאונp.פראנשרייף ן 

חדט 1ײטשלאנ1 »ז איצםער, נ,ןי ם,
, אפילו אלצם, םאר גאצ,הלצן 1איה ל ז
1םא jpoנpפאלpנ ׳1  p־ . p ץוי .און ^ i• 

םיז נץpרp,נפp י1 וו?ט ז,נם
 op װיםיעל אלצס, נ?חםצן 1ײטשלאנ1

optt ,זײן. מ?גליך 1נ
םעל־ שלײנ? סזן באשםימוננ זצלבםם

מי ̂וכים ,לע ױ 1אי 1י סכ

J A. .V 'י

ip ט1ווע tp 'i הײי 
 איטאליען חמ־סאנם.' ניט
pnt זיד מיםעז IPaptt 

ױ1םראנ? n י  o ip i,o ליג?ע 
p n און 1צגגל,נ און Kpnpog 

o.נענעז n ; וויל «ויל?ן u n 
n 1ײסשל,נ1  .o i ' odpo , i b ״ 

d p ' d האלםען און זיצען ,B ל,נמג
tn חוטוגגאן, pn די אויס nypo

 4P01PB0PP פון שטאאםםלײטע,
, פליול׳ט ו ip זי n  jpo׳o .םאו־ זיף 

 ךי מאכען צו איין ניט קײנעם פאלט
t פשוט׳צ םאמג ,^ u p o it p n — 

 «ו זײ םיז איינוואױנ?ר די לען
כ1וו?לכצ צו ,■שםימ?ן אלײן ל, .1 
? באלאננען ולי־לען

* * *
o ip w ip 1אםש זיך איהר 

n* די םזן n J א m אייר ̂,Pt̂ם pt 
pt י1 װי 1«ופולצ »זױ ניט כ,טש 

o ? םאנםע p ;n p i םי 1איה  לpווי
o ?יינצ אין ח,ט װילם,ן n n ם 

,1 po«npj?י«ל,מאםי“ ? ipj
 ח,ס ip שלונ און שצהן װי 1איה

p ,לטצ י1 אז װיזען o i,o י1 םון 
 נ אונט?רהאנדלוננען, pםאטיש

 אי זיד וnםארשםא שטאאטםליים
 יטיס1ט 1P3KD און צימע• 1חינט?

npj״o , i  tv ,o טוז in t r o צו 
פאוץי דאמ,לסם ה,ט װילס,ן און

,t אין t o n״tn p ’ iB  op, אין r t
 דיולאםאטצן, םון םארהאנדלוננ?ן

ױ נ,כרעם ם,רסוםען װעט  •1 ו
 ו נצט,ן אל?ס opit ,tpant וו?לצן
o איז ,םעז. n 1םעלק? י1 םוז לינט. ■

’P ריי1 מ,נאט א שוין lo  ip i  tv* 
onpj n n p o t ,p  o tn .ן  װײסם ,

ס סף -א1איה tppn• איו ,רטען1 װ, ,o 
po’o ,p  v ? ipo םון p ,  ,t.ipp וועלי 

w 1 טיג» .בצנע tutצלײ 20 י 
ipp ןדי טוט םארטרעטערשאםם, ה,בען 

 to צייטומם קיינע י ארבייט. נאנצע
tnp 1שמ«ח« tt 4«1צוג«ל, גיט 

צ פ' ,’Pלo o i,■ n  P ס  ip »i ײ,
n אתים ניט ip  tPt” t גןנ«ץ א װי 

jppno ױ אורטײלענדיג שטיין. v ו
o o i,o n  ptpn, ה,ט ip ’ i b  i n 

p :npo t,p ג ניט ג,ר ,נס,לגט כ,ו 
p אפילו ט,ן, 'P נעמאכט. ניט ,נהויב

ט אױן ח,ט מ«ן תי  צוייש לאנג נ,
mpt o ip.ipt םי«ל tpjptt או־ ,«שאם«ן 

'tppo, אלע סון ענטװאפנונג װעגען 
op .ipp ה,ט tv ,tPO’ Mpt ש;?ל אזוי 

ױ mיםטיש1vטיליט י1 ו vopt p 1סי 
 ,tram םארגיכטעט װעט 1ײטשלאנ1
«tP3na tpjpp tpo op »אל tm p t io 

ip ,ל« םארניכט^ און o p u םאתינ* און 
tpp ד ^עם קרי?גם*שיםעז. אצע « ט-  ח,

1 tv ,tPD” n1אי טלחםה י m o נטוןאפ־? 
 1םא י?נםם,1־1טילימע נענען נונג,

o םון ^ppלpם י1 םון באםרייאוננ n םי 
” ttv ה,ט 1?װ?לכ יאך, ליםעריש?ן t' 

pש nלpי o p 'iip j.
opop ip 1איה הערט o p ’ v םי?ל ptt■

v נען p ’ ip d k  ? o n אויםצו־ ויף ייט1ג 
v |P’ i3 אןן פל,ט« גיעזינע o n » ,p 

o פאוזילינט שױן ה,ט ip i3 iii 7 v -םי 
i 3 אויוי 1,לא1 לי,ן n  .o n״ip

 •־ מאכט ש,נגרעם פובלישאניש«ר
rm ײעגעז »  v  inn< 03 in ני 1םא 

i 1פא י?נסט,1םרלים?ר־ צװאוגגע:? n 
t םון סאלראטשינצ אלם־באשאנט?ר n* 

i און 1ײטשלאנ1 אם,לינ«ר n אנ^לי־ 
ip j .אײזי םאפט םראנהרייר חטלאנד 

tn צו פלענ?ר P o p in vB ארפעע איהר 
in מען איז 1מלאנp אין און p t אונ־ 

ל י«ש,ן1ש,נספ tv תחיג״  פליײ ניט ז,
JP3 אץ oov ip ינ.1שט?נ אויןי K 

i  m־ r*
 אלע די #הינגעהומען זײנען װאו
 פרינ״ עיהאבעגע די םראזען, שזנהנע
̂ובען ווע^כע ציפען,  אמעריקאנער אין ה
 צד ענטוזיאזםום אזא געוועמם פאיצה

 קרימ״' צום באגײסטערונג אזא מאחמה,
מיאיטאריזם? דײטשען געגען צוג

 דיעזער אויוי תירוץ אײן ip איז עס
־ װי^םאן.און װאם תידוץ דער קשיה, ד ^ 

 אװ די ־־־־־ גיבען װיאםאךאנהענגער
ײ נײשאנם״.  די אנשטאמ אז זאגען, ז

̂ע  דער וועט רינציםמן9 דערמאנםע א
 פארבאנר םעאסער א געבען אונז םריעדען

 וועט פארבאגד םעאהער דיעזער אז און
 םמנש• דער פון נליס דעם פאר זײן װערט
 םע<קעו/ אילע םון גציה דעם םאר דױימ,

 ארײנגערעכענט, שונא־צענדער די
 פרינציפען דערמאנטע אאע װי

ײ גענרמען. ײ אז זאגען, ז  הןוב ז
®מנצימעז דערמאנטע רי געװען
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V<Mםעקםיקא אץ אינםערװענציע האבען מיר יען .?
קאלםשין. ם. מון

True traaslatioa filed with 
Postmaster at New York 
April It, lt lt , as required by Ok 
of Congress approved Oct. tth, 
known ns the ^Trading with 
Enemy Act'*

 וײ וואס ניט וואונדער תײן *יז עס
i םים פארטםען איו זתאט n •פוײ

רוםלאנר, דייט׳שלאנד, שאנםערעת,-----
 אנד811 זײנען דאם װ. ז. א. מיזם8אש8ג

 *נ• וועלעז ײעאבע םון צעזונג די םראנען,
 צו־ אלעמען. אנריהרען םוזען או| ריחרען

 1838 שטרײטס־םראנען אלע די אס <יןב
 אנדערע, אײנינע םארגעסען ניט מען 180
 *זוי ניט הגם װיכטינ, אויר זײנען נע5וו«

ברײט. אזוי נים װיבםיג,
 װיכ־ די — פראנען וע<מ »םון איינע

 חנר אויסער ברענענדמםםע, און טינסטע
 באאעעװמם, און םריחונם־האנםערענץ

י איז  כאזזעפטינט םען מעסס׳א־םראגע. ו
 ווענינ, זעהר סראנע דער סים אבער ייך
 איז באפןלקערוננ אםעריקאנער די הנם
 ארײנכיר װיחןר געפאהר נרויםער אין

םלוזםה. נייער » אין װערען *ו .שאמט
 וחד זעהר װײםט עולם ברייטער דער

i ווענען פאהםצן נינ n מעסםיקא־ נייער 
 װאםענ־ דער װי דעם נאך באא־ פראנע.

 נעװארען אײנגעםיהרם איז 1׳*םילשסאנ
 םארנאן פון פירמע די ראם אייראיא, אין
 אז סטײםםענט, א ארויםגענעבען .yp און
 אמעריקאנער צעהן פון — ק*םיטע •

 םראנ• פינף און עננליעע םינף מנקירען,
מ ױז״  1געװארען״צ נענרינדעט איו — «

 אין אינװעםטארס פארעין רי באטימן
 איד־מדזוגמז מךדעס

t« ,o ומנען ״נײעם״ n האט 'א«»ן M־ 
p׳ גרויםען » *רענרירט אחןר נעקױםט t c 

ipu אין אנד< tf ,מעפםיקא, האליפארניע 
 װענען און אצינאםט, םיט רײך איז זועלכע

 לעצטע דאס אמעריקא. צו נעםאהר דער
o איי ,נייעס״ y i אין אנקוטען VP'dppd 

 נענע־ מעקםיקאנער נאוואוסטען דעם םון
 םערציג םון חיל א םיט בלאנהװעט ראל

 ״ערפאלג־ איז װעלכע ם^לדאטען, טויזענד
ױ i נענען רי n מעקס׳קאנער איצטיגער 

 oyn אלעס איז ד*ם װ. ז. א. רמגירונג״
ווײסט. •ובליקום ברייםע ואס

 אנחורע נאך פאראז אנעו זיינען עם
 אםעריסאנער די װעאכע װענען ,נייעס״,

 װעגץן אדער ניט װ״םט נאפעלחערוננ
 די אט אה פארנעםען, ו.)וט זי וחנאנער
 םעז ווען געדענהען, מען םוז .גייעם״
״נייעס״, אםיציעאע די ומנען אײענט

 מעתסי־ נייע די װאס םארשטעהן צו סדי .
איז. קא־םראגע

אםע־ די םיז אריטםטע די מעקס׳ק*,
 נ»פם. םיט ירײך איז םדינות, דיהאןער '

 אמעריקאנער ארימסטע ״די *בער אי< זי
 Tאו ײי קוואלען, נאםט די װייצ טדינה״
 זײגעז טעהסיקא םון רײכטיםער אנדערע

 ניט הענט די אין נעווען *ײט לאננע »
 אויםאענדישע פון נאר סעקםיקאנער, פון

 צייטען אאםע די איז מאפיטאאיםטען.
 קאפימא־ פ׳פוט. נאנ־ז נעווען דאס איז

 רעניחןר, די צו נעקוכיען זײנען איםםען
 *■־ ארער קאנצעסיעם נעקראנע; האנעז

 מיט רײר אאנד *טטיקער נרויסע נעסויפם
 דער צו גענומען זיר האבען און נאפט

 ארײ רי פאאש, ראם ? אזוי װי ארבײט.
 זיי־ װעאכע ארבייטער, און פױערים מע
נע־ האבען הוננער, םאר נע׳פםארבען נעז

 םאר קאפיטאאיסטעז וי אויוי ארבײט .
 נעקאעסט ניט האבען וואעכע מכירות,

י אויוי אפיאו  נאדירםניםען. נויטינסטע ו
 הויפטזעכאיו קאפיטאאיםטען, די און

 פראפיטען נעמאנם האבען אםעריקאנער,
 גרוי־ א צוגענוםען ניםאעכװייז חאנען און
 נעװען איז op םעחםיקא. פון טייא סען

 נע״ האט נאםט־אאנד רי :אעכען נום א
 זיינען ארנײטער סאײנינהייט, א ?צםס

j יןײז איז ניאיג געווען • n r ’D r מען האט 
צןוחאען. געדארפט ניט אױך

 פח פעריאד דער נעקום׳ןן איו דאן
 וועאען טיר מקםיקא. 1אי רןװאאוציעם

 די rw צײנען, צו אא׳פםעאעז ניט דא יך
 צננםארנונחנן געװען זיינען דעוואאוציעם

ער סיט  םעק- די םון אאנע כיםעחןד ^ז
i ניט אוץ■ ותאען םיר ווי םימאמר, n n 

ר וממן  סא־ אכמריהאגער די פוז ראאע מ
 די • תװאאוציע. דער אין •יטאאיםטצן
 מען (אױנ נעענדיגם זיך קאם תװאאוציזנ

a טיט ניט««פאנמן) ײידזר זי ױןם m 
 ״האנסםיםוציאנאאיםםןע״, רי םון זיצג

 אײנ־ פארפאיכםעם נצזוצן זײנןן ומאמ
̂ו• איינינע און ואאיםיאע צוסיחתן  ציןאנ

o מ־׳מ r o ifc n. עק^נאםי־ די צײי׳מז 
מ  פאר אאנד :מווען ז״ג«ז תםארםצם ׳
j ני a x w n זיי:<ז וועאמ n r[ בא־ א«מ

 חמ־י־ זײנען ומאכע ײח געיתייען רויבט
ד  תונ־ און טיט איז געוועז שםענדיג מ

 םח (םײאװײז) נאציאנאאיזאציאן מרן
in און נאפגדאאנד דאם P ” Dtp ריי« םון> 

 אטובה רעפארםען אײנינע ;םארנמנענם
. ארבײםעוג די

 פאר קאאפ נרויםער א נעװען איז דאם
 אאנד האפיםאאיםטפז. אויםאענדיטע די
 נעארבײט האמזן וועאכע יויערים, די צו

י אױן•  אוטזיםט? כסעט קאפיםאאיסםען, ו
m דאס נעזעצנעבונג, ארבייטער m צו 

 א און סםרײתעז צו און זיך ארנאניזירעז
 .נע־ די ביי צונעםען ? װיידזש טיניםום
o נאםם־אאנר, דאם באזיצער״ זעצאיבע n 

י ? םיאיאנען פון קוואא  קאפיםאאיםטע! ו
 זיין יײמ װאם ? שטייעו^ צאחאעז זאאען
 קאפיטאאיס־ די צו אאעם ראס פון מרנןר

 צו נעווען נעװאוינם זײנען וועאנע טען,
o n םי| .אוהםום״ t n• מעסםי־ אאטער 

? 8P
הא־ פאפיסאאיסםען אויסאענרישע די

די :סא; נעקענם זוענינ זעהר אגער בעז

 געפאאקערט תאס rente אײראמאישע
 נאנצע די געצוימז האט פאאס איהר און

 די צונענוםען האט אױםםערקזאםהיים,
מ נ o נאד נאייר אמר ענערניע. « n 

 ה*מן נעענדינם, ייר האם nonte די וױ
o גאנסיחמ די n rn :p j תאםיטע זייער. 
ז די באשיצען צו ^י  אינוועסםארט״. ם
 1פי אננעחױבינז״ זיך האט אניםאציע אן

o םעז האט זײט איין n גצהיצט «ואם 
o e 8 פארכאפןן יאפאנסp’opje און 
n פון n תו ת ר אתז גמן האט אנ  ת

 אאץ נאו אי« םפססיקא איז אז ןמהאט,
 » I* אאץ נאך געהם דארט אז רוחינ, נים

 ״אוגטעדזומר״ סיעציעאע תװאאוציזג
o האמז e פאר־ צו אננעהויבען אםאא 

n״t עם׳מםאימן s ,נאריכימז «r וחנא־ 
 I»p היאו• ״אהן »ז באװיזען, חאבען זיי מ

 נא־ אײן אויםקוםען״ ניט מעקםיסא
T די פריםיפירס פשום האט ריכט j n*« 

n אוי(י נעהען זײ םאחואס נזן, n »  i n 
 באאשעוױאע^ די נענען העטיפעז צו זײט

i ,װען n 1«י איז באאשעװיזם ערנסטער

ץ פ י ו ת א ו נ ס ט א ל ד ס ו ױ כ

גראם. נפתלי פון

וױליאםסבורגער דער אױף ?זפאצירען :עה איך
בריג^__________________:-------------------------

די 1אפי װאקםט װאםער דעם פון אונטען
שםאדם גרױםע

מיליאנען םים אויף ׳בארנ א װי זיך, הױבט און
פייעחןן אץ ליכם

 ארײן. נאכט פריהליננ כלױער דער אין חױך
 טורעםם שלעםער, פאלאצעז, ליכםיגע

יהליננ-1פ בלויער דער אין ליכטינ שפיצען זיך
ײן.1א נאכט

נעשפאנען און באהנען רוישען טיר ארום
כײ;1ם» ליכטיגע

הער קלײדער כונטע אין רוי׳טם םיר אתם
 4פאל< דאם הין און

 פרײד. םײן רוהם פאלאצען ליכםיגע די אין עלנעץ
םאלק פון מיט אין הער און הין רוישםזי אפשר און

O m t------------------------------------■ ----- :— -
 כײנקעניש און איינזאמקײט םאר יייר, אץ
וױליאםםבורנער חןר אױ,ש שפאצירען געהן מוז

בוײק.

ליעבע און פריהרנג
װאחלינער. א. םון

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
April 18, If 19, as required by the Act 
of Congress approred Oct. 9th, 1917, 
known as the “Trading with the 
Enemy Act"

 קוםמ. •ריחליגג דער
ey :קזןלם חײסמ tm םימ *ין גאך g 

̂גסםו ר9ק»ם בוונײמען ̂ך זיך טר  און on# ג
 ‘געזי״ ני■ ך9< ניומו ג*יע94«וינ«ל געגען
 בײ enynw לונגען־קראנקחײם די ײון כער*

 •ריחליגג סיט ןןבזגי רוקען. וזינמער׳ן דיר
oy epywr .חיםעל דער דןך *v ,לוי»ער 

געזוםען Bf-np — בויסער די זון די
 •pn»r Bipsp — גי־זנזלעך די גרינען, ?יי
מן9ח אין *ון וײ «ען  Mtp ן9 חויבמ י

̂בקען. «ו נג?געחם9 ®י
ןי יײךענדיג — •יחלס• ויו  ניײ דעד ױי

 דער קוס• עס ?9 — סלחםזד״ידןה• י9ת9ס
״,9די ״סידיגג גרויסער • יוו  »ss וועלנעז «י

נז 17390 לײיר«ע9 די »י דײ^יע^ די  יו
jBpwrnoyi יןתר «יער י91

״מו9די ^סײיגג ר70גרוי דער קוםם עס
̂דעיי י7 ײז ליעבע «זן  4ייענ« סענלעס9 ®

י9יזזעלבסםר*ו מלעםענס  •m 037סעל9 ו«ג,7י
װערשט דו »ו'ן 70בערסענ«לי

#synsyn yi/ ווילמ■ דז י1 װילס̂ס ײ *י 
ניט.

װי*ו און  דײן *ן9 יזייonya!• 9 ב*ס̂ל
:soorty ריניימר מד 19 זיך .%זי

ן סתלחבות ו ן רײן9 זיד nonpn י י  ijtopp י
לעבען. »ויר און 9«וי *וי*

 -07» »י 17« סמ7•»חג ״i»»9P 1»י 1אי
גי9װ ײ 17ל י 1ײ .•17ו  il»09P «ון 17בי 1י

im 17« וו״םם p 179»װי 7חלי 1קײ נים 
ז ג״7« #17« י  170»װי ״,9<י י99 17.« י

ע iTtrm* ,ioyw און םיאוס  1או גם7יי
ירעמדס.

 אײ- אין זיך 9רליעב9* 17« עס: 9»7«י
 17« ®אדקעסרס: 07 מרןןיס װײב• ם7גענ

 sS7*hb װײב.. רעצזד9 9 אין זיד •ןורלימבס
7:» »it ד.7®ײ «ין דסײד7בלינד קריכא 

 בחור י79ל9 1» 9גי ר:7ד7װי «07 «97-םד
ײ| י1»יי סםװנג7י בסור׳ע? 71סרי7ר»יג״י7• י
 1אי ן739ז 7נ7י7«אחיי אימיעז לבג9י 1«
י  ר-7«ענ 1אײ*' קעס999 79ל7ר»יוײיא• י

ן גדילאכ■ ײ ױן 1אי ײ«ין7ביװי 07ד יו  ר7ו
•ריחלינ^ דעם — ליי*7.

 •ריסליגג- דער 97ײ »ר9י סײנאיגס 1אי
V»9P זײן w י,7גלוםיג W י,7קלינ7סר

*9• H0170017 װייל, ר.79ל7ר»ויייי, •iff 
*17 W 17971019• 1719«ילי 1יל״ •p ם7י 
םי7« ^ י 1נ ו י י  ווײל, י.7יל7כס»9סל ײ י

 19«*ל* 7ליכ97 7*079 17ײל7• נס׳79«װײ
 די אוי^ באגיסבען ־ 17ייי* 99« י7#*7«

 איו ^179דו־י *<n אח .171ל7נייי9סל
גי י7י  109* 17•* יי ב7«ולי ר7ד7ײ*ז ״י

ד.7רס7̂ו**7סויסג ן9 סלחסח
« *n *וליסב 1אי  די 1•י 17«יליי* ײי
ו י י י י I7nn עד—opp סריחלימ״ 7sn7hr« נ

ר, . קסחונמו איז ע ןי  או
a t  oyn 1& נדם באװחען im  t7DpKײ 

>in w פיו האנפיסקאציע :ומנט די אין 
 אדסחמחפ־׳מ די אויזי מנױיעוץ אאגד,

m דאם נאפנדסאמאטון, n אר־ די פת 
 סמײי־ צו און זיך אתאניזיחמ צו בײסעו•

yrp — נאר u r w באא׳מװיזם! םון
 אגי״ נאנצפ די r« ,trap דא no םזן
 מד זעחז־-וחננינ חױ־ווײא תאס טאציע

i וױרקם: n או איז צואס m נ n״y
non ביזי te  *vote i n  o e איננהד און 

o f  o n •ס יץ w בײפד. קײן םיט ני n n 
ן נאאונמנע. קיין נים יע אגיסאצ די איז » 

o 8 זיך 08ה n s o o v iאנימא־ 1« נפיחחמ
i 8 אףף ציע n 8 i  t r r r > n —נמק־ די 

ב1סײז*נע ג אשעוױססישע״8, סנ  איז ^י
י די און — נאחים אח 18מאיגי מממ ױ  ו

 אתױבי־ 1םעקסיה»נע אתיסנעםו־יבענע
 -אין איצסזד־ זיך נעפינצן וחנאמ פם,8ש
 אי־ויס־ זיינען שטאאםען, םארא״ניגמע ךי

o נצקימען e ;אינטער־ געגען אוימ־ו^ א 
re און װקנצת n te  \vm, ר9 :וועאמ» 

מ  ,כמז ;ס־עננןן״ וױאען אויסאענחפ־ אי
n ם1פתבי האס n^  און 8t*808 אז ,u״
i איי 8נז81יו» נים n 1אםת׳ע w i n 
 חד 1םעתםיקאנע די אח םעקסיהא, םת

חיא געשי£ס ס8ה ניתננ  TP ממעז איהז̂״
 מר אוים גצװארעז איז צם און 808•

8088•
 מד קיין גים איז אניסאציצ די ו«אא,

אימחױיסט ניס הפם מז :אוננעגע
o n ,ח׳• ניט איז 8םע?םי? אין »8 ןואם 
 08ה גויםמ. איז אינסעמוענציע m הינ,
 אוג־ שאפען צו נענוסען איצםער זיך םעז
 “פעו 8 סים כאאנקיתס ״גענעראא תח.
w סיין נמקוםען8 איי חיא 1םויזענ ציג e* 
 קאו־אנזא!״ <מנען ימםפפעז צו 8ײ>9

o באאד איז עס נןודס, o w m n נעווא־ 
m מ אז> מנ1די. «י נ  באויז זײנעז ״1צי

o יכצ w e. »8ײ 1אנעײ פ« 1אנ" 
ײ ךז  פחד 8 איז ס8-י ? נענוםען זיז* בי

 אהען ביז 08ה באאנקװעט אא1נענע נע.
 ,180880. אײנינםע1פא די אין נעװאוינט

ip איהם 08ה ווער פיס.8 18 8י ט8ה 
im געשיקם, t געממז איהס 08ה t>n 

iv את n באװאפץנס וויא זײן 08ה f .
 האואנזא ם8ײ וױכסינ, גיט איז עס

 8םפקםיס װאס אשעװיק,8ב סײז גיס איז
n u 1איצסע איז r r m״i n ווען איז זי 
י היין 08וי נעוחזן, איז עם  איו אוציע8^
 קאראנזא די 08ײ ,8נים מעגםיקא אין

o חמירתנ iu n. י איז וויבטינp8 
e די ,n«8t *ס8כיביש1א די ווי ם,8וי n 8 

 אינטער וויאען האפימאאיסםעז אענדישזן
jfp געמן nonte װיאען וחמציע, ’Dpjo 

ײ און  *ו םענאיך איו װאס אאעס סוען ז
w a ra ין אינטעתוענציק•* je n te םיח 

o חיצס n ,48 רייצט נמן עואם o n e 
o ײט1נ סען n e .מר צו  08יי ווײסט ו

« זייז װעט  08 .צו וױיסט 18ײ ,1808.
י װעם  08 נעאימצן. ?אפיסאאיסטען ו
 נײ8א8■טיכ מװיםזון א אין אז זײז, קעז
 אױםוייחסס סזױ זיי 18א8י טסםענם שען

תם אז«י תמ,8פעאק8נ די ײן ו o ז e »וײ 
זיי• 18ב8ה 081 סאן צו םיטאעז

W*\m u' “f%: ׳■*

 •ין 77117. םגן־דוד׳ם 1אי »למים אונסע!
 717*1*9 װאס דעם׳ ב7»ולי ד״,'אוןי*^י9«ר

 דזיומד ין9 סלום ר׳ן7יב9 כען9וי ®יליאגען
 רוס- »ון **piyo בולגאריען, ײך,1סס7 נה9ל
 19״ 7^י7*7« חייםיסע י7י*י9 װעדם נד,9ל
י קל^עי 77«  t*9 ױנו בײ *ײאכע!. 1י

? םײססענס *  -I״ל* דער ^ו*ו 17^
oiiowדי ,7ג«7די7חסלב־אריס* ײ — ״ 

<גז׳ג 07 17י9 .7עחיג1לב־אזג90 -7זיי  *י
 *711 07 װעלכע גײ ,70גינ1ױ י9ג די 17»
ון9 לעך17ק ײ**ע יי **גרי זיי• ד|ז 17״
ײי 17י7ײ «7  ,7יוננ די 173190*19• ̂ינעל •

ײערגלעד. 7װײכ •ונעי״סתרענע,
י י 1י י  ת-9״*1«ו*»י 1»י יי»יג7• *יגי׳ ײ

 •3pi 7י7•יי*י ײייוי און בססים7#מל 7ײ*
m\ י*גײד7ס»391»י^  •Tit •קײ״ים״ 7י
מן w*0 יחל*נג1י it*־ 1םי opi 9 זיד 07  וי

 B*D 19® 09100 9 07וי ׳17*91 7*י0י*1
 •ריסלי!!- די 17•** 17םויסליכ it«19< איסר

י Of •19• 9 17ל7י* ^׳7לי  71חל*7סזג» י
ח ממויעעז ײ •ריימױ^ייגעו״ י  9דלוס7י•

ײ י*ז  JU100 1אי 7»7לי »* בוגג7ן״ססר7י•
-710*19 1*9 ימא 17י ׳01917* ייי 1ײ

 19 119 םלחמ̂ו חר9י 17•י 1ײ 0171110
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לאנגער. ל. פון

ױ T 8ו״8אימ שוק אח ס8 ו n 5 « e 
ו ז838ה באװאוסס, מװױם חװ־ י  חד די ו

 ניז פון אינדוסםרי אינזער «דן זײנערם
מ א  אונ־ ייניאן, א אין אתאניזידט י
9 0* a n באננער no א־נטער־ אונזער 
 יזנ• א גאר נאך זיך, דאכס נעא.88גיײ
 ויך היינעם ד8נ ס8ד. \ועלכע ,1ױניא 81

 18מפע דאר »ת געשבעאס ניט װענ אין
ר  “81 װאלסען ייואם םענשעלעך, 'שויןוי

ר. איחר אױא םאנצע; מאלס  זיי־ 08 «
 ־8ח װאס מרזאנצ! אז״יהע 8י שוק נ׳מ
ר פאד געםאכס זיך נען  איחר ביזנעם זיין

 םון םארצויסדער די פאראויםדען. צו .
un* ניס זיר 18שסעל ױניאן חױײמדס 

 איז oy וואו זאך. שום טײן פאר אפ .
o אין אויםװאורף אן עפעם דא ר8נ n 

 גיפטינע םיט ער שיםם םאך ר8דעזײנ
ײנn ר8י בענ&ן םייאען  אא• ױניאן, רם8ז

 םשארמער א שוין י^ט װאם ,45 קאל
 שוין איז אוז אינטערנעשאנעל אונזער פוז
jirw ט־ויםעד אומער םח פיכד א c e ■ y י * .־ "%

o די י^בצן װאתם n 8 i* 'in נע־
in ייך ךארפס • n 'in r a t 'יוניאז, א 1א 
צײו . ױ נ  א. ,oסערnפ אפערײסארם, די ו

.4 ?  ארבייטם־ זייצרע וױיא ײמ־פאר וו.
 קיין נאר ניס אויך ויינען גאזײמועען

ניגםםינע.
u n « tn  m* ,מאל א איז װאס פאך 

m  n m n סר״ד פוג״ס ?פפפא no 
 כײ אזזי געװאחמ צייםען אעצםע די אק
נ  תוםס עס װאט חערס t8n 180 אז ̂י

o םע סואיסעז רי אונטער פאו n חמיײ 
ױ ןס שאינגט סארידלט נער י ז  םעשזז ו
 אח עס גאבם. איין אין סױועגד ^ון

 בײ ארכייטצ! אדבײסער וועז נאםייל^
 באדיננונ־ זייערע זײנען םאך בילינען א

p j סתיקרי• לאנצ וײער און ^לעגליכער 
 אבע8\י ר80אדבײ די סון די װי מד,

 געווים, פאך. בעסמיעז׳ א כײ אדבײנמז
 איז זיך, פאר אח [8 פאך ר8ח«יינ דש־
 8לײט די פון סך א ר8ב8 ביאיג גיס

o ביי חײגס 18ארבײט װאם n ואד &אך 
i אוס מםאכם. ביאינ איהם בען n חד 

m צירײמעכראכם זאא פאף זיינצר s w 
ײן צו  חד די ר^בע! שטאנד 18אינ8ם8 ז

 ארגאניזיריח צו זיך סען8בא׳שא זײנערס
ײ זדיל ױניאן א איז מז ז ײ  צו 1קזםע8נ ו
an• פאראיינינםער־ ר8נ אי איבערציעוגנ

ײ ומלזק הײט י n ז ig o e n ro צוריק זײן

a ײ י ־■־’*  _ j

ײ *>ן ליל־ *זז ביינעהי םי» ,ריינקזתען ז
. t p ,מ*עלדיגז, *רי׳חנ eו  ־nrrtjm ע^עי

 דעם םי• דער«די«זמ «ײ ווע■ וזיד־ — »יז
ן no ,ע*ליבען ו ס־ קוגגיג ? מ7לי ,  .וי

מז די בײ ■אה׳לעד ע8ע«לןקכ לי׳ — ווון ׳י
 18*רזיסמ* ויי קענןע נרוספ װעםענם «>ן

? ,יסןןר §
oip — קיפ׳ — •®עלייעז םיר זיך װילם 

m .עךפריינו  1« פרויען־״־״גד, *ון םע̂נ
גייג* *ון זובעז אויגען ם״מל׳מ זעח:

״ויײעלקעז. חערצער ש״דעלאע ווון קעז
ע ■»ן מלו n ..רנװי » s רו׳ןן־ די *רזם• 

̂לם ז מ י I במדער־מנפביל םיין זיך, וזי■ ׳
 געפרימז איו זו*ס *רסעע, הזנגערינ, ,

.זרצװייפלונ^ n| «םדפע זוענסאער ז׳ער 1«
, ,v . . in an

 ד:.זוויסער.דעם8ז «p«nra י^ילאיחר
 דער צזליענ ר־סיןגעס^ njrr j«« ס»גגעל
 ק*ני דער-םלדוםח בעמ יאד «נז •9י סלמס̂י

 י8.« ׳א״זעז׳ אונזןרע נ,ר גים אראלירא
 לנייל׳' י^8< ניו .«ן ליע̂כ אונזעד אוין
ayn ן ,,,מען י*וזד לעיפען זיך אםיס־ ,

.u j a ד ײד ■8ײ ם8ירגי,.מ1אא דיאדיקם»
תי «לע»ם ן פינסכהןדע *לזנ »י ו  ליג*׳גע .

ױ «ון וזינימלעך ei/n jm נ  p if i וסע»ם. 
i, ,•יערװיליג j i f ia j מם־ 1«י ׳&־על דעם 

b ריןסיזם: iw v •ח,פ סםיםה ליעבע! ד 
̂עד געחײסען, זיך, ד*בם ,ר, דיסםדיק• ין

#•וירני.
געהפ איינער iy געזעהן, האפ ער TV און

ony םים y די «ין ,ריזזלינגשייןדעל ■ ױי
זיו קלייבט gyn ty joomnfi ןר syn נןן,

 חר ן**ז,נ*לעז דעס ••ר׳יײעניצז צי יעתי
ia inyt| ןר «ון ליעכע ayn ׳ ,on דעז“ 

.apoaiy חרר (,א i«a 1«יב,ר«רןסע

ip ,*ישצוהייבעז y 'tm  o n פאך o ra 
 שםופע מד• צו זמקען, אײן אק דזאלס
 געפו־ א8אס זיך 08ײ י8 ותלכער אויל

o אויפהייגען צן.1 n בא• ס6היי סרײד 
 *n םעהר באדיננונמ^ בפסעדפ יצמען

o 80 םיט בערהייס n18 180 ז8רנענדמ] 
w e n  o n.

o די מי גאײך r i8 i" tn 1כצ8ה »T 
 |8נ80׳»8אויפג אי« אתאניוירצ! גצטםען

 סמױדס 4סײ ימײבעד ,די סםתיס תמית
 ־”MeoD. אײר םױטשדעל דעז>ינערס

I8T אתאדתאציא! אן אםעריקא״, אוו 
r *רעטענדייטע 1פי n״i8 i^ 8»עאכ 

 ®ב־סאנופעקטשור־ האלבע אייר זייכען
 m נים תתר opvov עס וזעםען עו־ס,
 יזניאז, רם8נ”זn א זיין זאל טרייד איז

 אמאגיזא־ ארבײנמר אסת׳ע אז 8םא?
 סוב־םאעפעת־ 8יענ נאטירליר, <ציאן.

 זיך 18אור«אנ 8פיעא נען8ה טשותדלעך
 די פערפערשאם^ אזא םאר שרעקען צו

 רעזיי־ די װינאלד אז איבערציינס זײנען
 ס8ײ אמאניזירט זיין װמאעז נערם
m גענוםען נאאד in i פאר־ צו שט׳נלוננ א 

v m v 'v אין איבאען o n וועא־ פון םאך 
 א אפ אעקפז אייםע 8יעג 8כ

 אױפחערען א8ז עס זעחן וועס ױניאן די
 פיז ס^ילם די םון _ ן8ב8אדױסנ 08י

 סוב־מאנופעקסשור־ צו םירםען אינסייד
ו אעך י  פאר שענער״ ן8די״»8ר*8.ס או
 און שםיס. א דאאאר םינוי אחט*. דריי
o װען m ie w n n ia o  B e  i p ניס וועט

 גע׳ננב׳עטע פײן פרינפן קצנעז
 באשעםטי־ צו נעצוזאומען זײן ער ס8ײ
ײנ א |8ג ױ  אחםנעזזז ן8ל8וי ס8 און ר8ײ

D 8 ווייניגער is i” i nװאו פאאץ א הן 
 די םיז 81איי אמ ס8י ארגייטעז. צו

o ran ,נעםתבקז ס8ה װאם אורזאמז 
t די n״i8 i ארנאניז צו זיר’i n. קס 

iv אין a n n די אז גיס םדאנס קײן גאד 
e יאתזער נסעױפאד יעיאז דיױײנמ־ם ’ o 

n ר8אונז און פאסי f r r o e.
 נענעז איז ותאכע קעושערשאםם רי

D i8 i« » n  m ײן דארף ײניאז o ז n 
c צז בא?אנם n n o n  m v tm. אין o n 
 אײ־ ן8חאכ ,1916 םון סטדײס אזצס׳מ

o in n e  8 r i םיז D W ’ t n  m אםא־ 
o סאכס81 נאריהםס זיך םיא־יש^ן e 

D a ii'.o n ן8ב8ה זיי »  ן8שווא^8אוי
v אפידײזױסס m\ םח אפיםערט 8יג1איי 

מן יאן,1ױ י8אונז  ס8ה עס 8חעאב צווי
i אויך דך n  I8 i» 8 i שרײבעד ®I ־8די 

w ,18צײא 8ז o rn• װייא iso ײ ס8ה  ז
ר די ז8ט נעלאזם ים1 מ ױ  I® בײס1א 8ז

 צס8י 08 ן8ביא 8אײט די 08 סקעבע!•
m אויױ  i n״o i8 i ,[הינט חי יתיא

ױ ז tvpai י r - r i פאד M a n דיד די 
vm וײטדם fi .אז ,01ױ/אט1א דך n

i האט n  m e n  r m ױסצד1א נויסינ 
 OTSmropftUWO צו בריעוי א שי?קן

PT די י8 װאמד׳מ■ (א P 8W)P8P08o 
i8 מײסען n ז אײטע ךי® i n סיד־, 

מז טשמא״ ױ און זיי י אידד?ת ו י ק ז  יייג׳
t ’*» o n  *wo (? מו די צו אח י י ז מ

ײ וואתעגרע א I® גיפיהו־ m פאד ז
tr»^ nn .יודאן on* 039 ססר9ל•

 n» ׳פבא ל8בחמ סיח גיס אכער האלט
 זדע־ am קײז ®יממ אוקי מאכט עו•
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או o י n  t i n  w *  « n r מיי•״ סארי® 
ײ י «יעז• ייי־ מ * t ײ ip י מ ו tm י m • 

־ *ן יחגמז קוז יעדער ני• אבער •רןאעי,  ײ
ײן אוימולענען זיך *ום או*ר ל״סאר.  ו

 i און יאתר, » נעחסמ אורײםאר גוסוער ן
 װיל םןן ווזנן א׳םאנאמ. בלויז *רעסער
 *«־ דעם יאר בעסער זיך לועם װאס זויםןן,

יןי81 ײוד^רבייםנ, אדער *®יק־י רײנמר:
ײ •ארגלײכען סען װ ן איריימארם, נ ו  וועל־ י
p «ון אוב״פ א״נער נע w ן ו  נ•8 דער י

ן דעחןר ו  יאק־ םים םשל *ייער )8 װןן•. ו
 יי** נארי^ער. 8 «יו דעגאיסמען 1*י ®וירים
ו קײן גיס וײגען י ל ב ו ן ן נ ו י י ע *  

 »ײד לאםיר דעסמװעגען «ון איבערחויי®.
 ®ארמגעאזריאענע ג»ר אין »ז ז*כען, דא

געלער דער «ון קרייזען  װןלמ •ר^עס̂י
 אװןק־־ װי דעם, װעגען יק#8® מען םדאכא

 •רױואםד ז#גענ*גמער דער םים *ומןןכען
 ■יאק־ קחל׳אוע איינפיחוען און ■ראתאיק^,

 קענעו ו*ל *W » אויך אז #זוי טיקע,
 אר־ אן װי םםאםום, דעםזעלגען אויףו זוין

 ניס ח$ט רוזװעלם אלגעםײן. אין בײםער
 ®ון געקעגפז, נאר האט ער װען גןךיריבען,

tp«®4r אננע־ *ײט 8 *אר געװען איז ער 
 דעם אין געחאלש בא*םיםטען א מים פזםעלט

 ״םעטראײליםער, אין גאכחער ״אוםלוק״,
 דער קעגזעס. אין צ״טוגג * אין נאכחער

 ײ8 *גערעכטיגק״ט״ דער פון רעדאלןמאר
ט; איחר װי *טיק, טדן נים בייט  ער מ״נ
̂אחלט, עקסטרא קריגען גיט װעם  װייל בא
 עי לאנגער. 8י8 איז א״ך it ענטפער דער
 ״•t גאנצע די *!יספילען ך811 א״ן קען

m ק״ן אװײטע די טתג, ir ר״בען, ניט* 
ן און ״  איז ער זעלבער. דער איז געחאלט ז

 די ם«ט בײאזייעל דער װ^נעךארב״םעד. א
 איז עס װיץ. קײן געװען ניט איז בעאםטע

 טיע־ און אײך פאר אילוסטראגיע *ן געװען
 אזטעחט זוןדארבײם וױיט װי אנדערע, לע

 » חאם איחר )9 אזםזק־ארבײט. טון חעכער
 דארפען בעאםטע אלע אז מײנענדע, םעות,

 װאך־ןןרבײם, ®ח אײנ«יחרוגג די װעלען
רבעסן גזךא ןאך ^«ל

םםע, געװיםע יע, בא^חלט.  נויםיגע, ב̂ע
 • בא• בעסער קריגען געװיס װעלען עחרליכע,

 ®ון אײגטיחרונג חןר מיט אבער *#חלט;
 יועקגןףיטעלט8 ױניאז די וועם ײ$ד&רב״ט

 גןר ®ז באדען, געזונמען *ז* אויןי װערען
 ארויםפא־ װעלען בע&טטע ביסעל חיבטע 8

 18® *ו װאס ןײן גים װעט עס װי«ל לען,
 ארבײטען. געחן מוזען װעלען און זײ, ואר

 לוינט ן8ױני 8 חן8 ?8 גט,8י איחר )10
 ׳•טיק״ארבײט. בען8ח בעסער באס דעם זיד

ײז ל8?  װא״ גע,8פי די זיד ®םעלם זוי.8 ז
i געלוינט סעס8ב די חאם רום t חאבען 

״ן לעיםזנ די ®אר רבײט8®טיק״  ׳חר8י נ
י זײם  יעז8געײ איז ױניאן וקמאכער8קל י

 ■רײזען די פון חעכערונג די םעכטיג? יע
 גיט איו ז8סעז יעדען רבײט8®®יק־ אייף

o קײן װערט ir .די איוזר, זעחט ױלװער 
 רב״ט8ד־8« י1אוי •רײועז «ין ח^ערמג

 די אויב און באדײםונג״ גרויסער ®ון איז
 iyo»nite»n8 גענוג יק8*ט איז ז8ױני
 רום8װ םו רב״ט,8*םיק־ אויןי «רײז דעם
 ורײז, *טענדיגען בײם בלײבען עם n םוז
 רבײ®?8כען*8װ אײנגעפיחרם איז עס װען
 װעלכען. אויןי ®רעגען: ס8ב דער װעט און

 תירוץ: דערזעלביגער זײן װעט גרונד?
 אײנגע־ מעחר ארב״םער די זײנען ערטטענס,

ײ מר״ט,  זײ םוזען ארבײט, סעתרי כען8ם ז
 *װײטענם, און, חלם.8̂8ב סעחר קריגען

 דער — ארבײטער דעם ®ון דערונגען8פ די
 אויד םוז ®טײגען, — ליװינג יו8 סםענדערד

#םײגען. רײז1רביוטס־8 דןד

ן לעזער ^חל נרויסע ךו  ״גערעכםיג• דעי ױ
לעכערלידמןל״גער. 8 ירי^8 רער »יו

 ןס קען יקס8קל בײ ביזי נרזיסן ךי /••ילו
1•  סטרײקם, רײחזן די אפילו •ארענטפערען. י

W t איו דורכגעםאכט, ט8אי כיו י^בןן םיי 
I•  בען8ח ווען ■ארקעחרם, תיריץ. קײן '
8 TtPעל  לײע• «י ארבײטער ךי ײט1 זויוי

עי P* יײ  י8ג סםרײק? 8 1•י •י*י י
ן •ו  םיר ?ײנען •אראווײיעלם ייעםטוועגןן ׳

• ײ ו  וועט עס ?8 לץ«W 8 *ען8ח סיר 4גיי ו
 בי• און אער8טע װעגןן )2 קוםען. ®ויז
*ו  רײ•8 *ו נחויבען8 גןװיס סיר לןן8וי נ
 מר ני® געווןן נים איו איגט גיז מן.

 אויפגעלעגטקײט די~נויטיגע ניט און ץ8ל8
?%rtמיר סע*ח: זעלבע די לץ8 גב8 און וי 

רןנןן  און לעזער אונזערע וײגען לץ,8 זיד י
 אין פאראינטערעסירט ווירקליד למוערינןן

: I דעם
 אוים• זיד ־װעט עם — קאארמןןן. ב. ־

 ײ8ערוי געקענט גיט חאם קײנער •רעםען.
p 8 גיך אזוי ל8י לעס8 י8 «11• m tרײז 

ן *קולעע״י געװעחגליכע דער •י
טרעפען, גלאם װילט איחר ־— ?זעהן. ם*

 פאקם דער חסרון. גרויםער 8 איז ס8י •ין
 גװאלדיג־םורא׳דיגע 8 ®8ײ ער ?8 •יי«

 זעל־ חאבען םיר רבײט.8 י8פ •עחיגקײם
ן ן ו דו  קע״ זאל ײאם מענ*עז, 8 פען8געטי־ •ו

 ״םי• רט8װ דאס רעװען.8ח *יעל ?וי8 נןן
ײן אין נים עקזיסטירט דיגקמם״  װער־ ז
טער״בזך.
 איבערגעלײ^ם בען8ח סיר — דזש.

 לטען8וי מיר און ארטיקעל, גאנ^ן אײער
 װאלט עס ווען אפילו, ;עדרוקט ניט איחם
i געװען ניט ®וין t .ם8ח ענטפער דער ®«עמ 
 ג®1א11 דעם סעלח, יטיגע1נ די זיך אין ניט
i t פאר־ געגנער. רעם «אר*טעחן װעלען 

 ׳יערטע8ל מיט יס1א זיך ײכענטt ער קעחרט,
ע  לטען8ח טיר דרײדלוך. גיליג-סאפיסם̂י

 1אפיל ?״, י1י1א ײזען11א1»8 יטיג1ג 18•
i t n עט אזנזערעד עכטפער דער;; *ipon;?£ 

i ניסעל8 t אײער )1 נג8ל •t»»®ijnii8 
̂ט םובח ק״ן חאט טענט  קײגעם, געפזאן ג
 דעם ניט ד8נ בען8ח כער8ממ18קל די ײײל

 TH8• די יב1א און תדיענע. 1*י יײיןרעל
 י8נ רןן8י1גע געמאכט ירקליך11 איו נג1ר

 ״ניט) עס יבען1גל םיר (וו»ס דעם ליעב11
 רעת״ יסע1גי 8 ז8ײגי מי 18גןט עס ®8ײ

 דארפען נגען1דעי8• ?8 דענקען, םיר לוײל
 זײנען װעלכע זעלנע,8 װערען כט8געם 18נ

 זיך יען8ײ פארניגפטיג. און גארעכטיגט
 ק״ן גיט איז ס8ד װענה גל״נע י1 יף1א
 יסער1גר פאראנטײארםלינער 8 י8י יבײט8
 גע׳יריבען, חאבען םיר )2 יע.88רגאני«8

V8 פאראינטע״ ניט •ערזעגליך «י«נען טיד 
 דער איז ס8י ?8 ׳ײסט1ר איחר ן1א יעסירט.
 פארדרעחען ו8ד איהר הילם אםת. דײןער

 בא״ נזער1א יןי1א ח«ד 8 יפעז8ײ און ס8י
»i®8»i.« ער״ אימר )3 ®ײן. *יט ועתר 

 ן,8® געםחט עס ט8ײ איתר 18 קלןחרט׳
83®r פרע־ געגען.8ד געװען איז ז8מני די 

ה םיי 11• ײ a י n 8i i דעםזעלבען איחר ®8ח 
 אין יסגעװיזעז1ר8 ניט גײסט רענעליאען

 וער• 8 אין חר8י 8 •יז מ*ד ען8נ8ג חןם
 מיט טען,8נ8מ 9 םיט טען,8ג80 10 טיט טעל,

?1 טען8כ8מ 2 מים טעז,8נ8® 4 ק  ־81י יוי
o n רא1מ י1«8 וײט ע8גאנ די איחר חאם 
 נפערענץ,8ק דער ערב ל,8מ8 סיט און ׳ט8גע»

 וײנען עס )4 חעלדען? זעלכע8 •עװןרעז
̂נע יעז81געו געטאכם ניט  חערעני׳־1»8 קי

 יסגע׳«^ט'עלט1א יניט8ג אויך איז עס ®יען.
.8ײ1נ> ז ו  ערט״ז״11ד8 דעם tטו נח1כ די י

ט ז ס̂ז י  י8פ י8קל ען1אי?_געי 17 ל8?8ל י
ען. דענקענדען יןדעז  דרײד־ םים ן1א מע̂נ

̂טעל כאמר׳^טדיגען 8 יון1 לעד  ןid אג
m iu די קײנעם מען קען ענטריסטונג |1א 
i )5 ®ארר״דען. ניט *ײחן t מע^ מען 

 סענ״ מען «>®,t דער אין ניט^ימירען 18
o גןחען י#ען it חעלען ס8י ׳קס8פדב8ל8ב 
i נטרעגעחמען1א ניט ייד סיי t .ענמזײדען 
ojr ױען ׳ײם8 דער אין 18 בעי«8 ויד •יחרט 
 קעם״ דער מערט ן,8 ®וין געחען חלען8װ ^

ײן ̂םעלט.8 י  דענקט, מען 18 חײסם, ס8י »גע
p חאט לם1ע דער 18, itr בא־ ײן1 סם8געפ 

 1אי ^ע8גיט8 יעדע ן1א סיעוננ, ®םימטע
•6 jn ja r( םיר װי ארה8ב יז׳יסינס חגי 

 בא״ ס8ײ קעדועחיאפם, 8 1אי •אדפמעחען,
njmr® פאראזיע״ די ®יז מלעגאםעז די סין 
 ן.8גי1י כעי8קם18קל דער |'1פ לןקאלם דענע

 *טײ מלעגאטען ריםעם8י8מ די 18 לגלין/8י
י י זן^ חײסם ג,8ל8י8פ געױיסען 8 •

-ot P  םײן, נדער8 קײז חסבעז גיט קען 8
ד זײנעז לסקאלס די'םײסטע 08י ^יוי,  א״

i n f!. ״8ל די לטען8י1 ניט׳ מען
 v?8t 1אי 01ר8ד טעםםירם.8•ר געװיס ?אלס

18 ,M iw r im o  n ארד8ב ינט8דז״ דער 
opn י2י ײו8 ניעיענץ8ק די •ײנמייוטען 
818« » ♦  ?אלס.8ל ריטעט8י8מ דער ין1« •

T( ♦ד •P »  pan בײ•8ד8ח דעם י8• י
ט ײ ײ דורף ןדןן11 ענפמזיעדען יגיט קען ר8•

i דעם n  nr »ipwwp »ן |8רגי8*88וו י«ןסי
P• ז ,ײיד״ W י«8 ־גער1ע 8י08ג8<זמ •י

m «8 ״י8••לײ opnיכײט »,P 9 | i
•8 «1••• P 18 8 ק1חיל II8 M18•ירײ

m חדי גאנצען נאך׳ן אז ?ײן, מאלס
 ?ײ ן4יעהמ8•ר די װעלכען מיט םוםעל,

 זי זאלמ סענאט, אין תרכגעגאגגען נען
 אױסגן אםעםבאי׳(ניט דער אץ עחטט
ײן) זאל רעדם  i, װעחנן. כאגראגען ז
! ? *סעםבלימען אונזערע אױף ?דטיא

״ ניכער !גיכור — מרײם
 דער םיג• א אזױ אט וויהם נעבען —
א? געבען, כחװף, איבער׳ן כא״שין י
מײד די לאכעז — חי... חי, חי, —

עטיא. לעך
 ?ןיק־ א װי מעהר נישט איז ער אז —
!אינגעא
 אײנגעבועען שטארס זיך האט עו

 גע־ •נים אין איהם האט בלוט דאס און
שטריצט.

 טריםינגם, די איבער שטעדזט ער
ײ ,צײגם  עפענט טיר די גלײך. נלײך, ז

 גע־ גלײך טיר, גראבע שװערע, די ןיך,
 דעם אויף הײבט ער איהם. גענאינער

 װי טרויעריג, װי אױ, מיידעל, א קאפ.
 אודאי איז זי פנים, איהר איז .שװאדן

 זיך יגט1ב ער דזשאב, א זוכט הונגעריג,
 םאונ־ די ברוסט, די אויס שטעלט אויס,
 די װעסט־קעשענע, אין איז פען טײן

 א באקומען דאך ער האט סען םאונםײן
 גע־ אטעסטאט דעם האט ער װען טתנה,

קראגען.
 די־ די איהר מיט שרײב געדענין, —

 טאן... דאס װעט ער געװים, כערטאציע...
 די איהר מיט שרײבען װעט ער ׳דאי1א

 תלמוד׳׳.״ און ״מעדיצין דיםערכאציןג..
 טרײ פון געשיכטע ״די אפשר — און

 דעם א,דיסערטאציע, יא, ׳יא מינגס״?
 צו מײדלעך לאכעדיגע די מיט ,באם

דיסערטאציע.... א להכעיס,
 אן איהר דארםט אפשר מיםטער, —

 מײ־ דאס שטאםעלט ־— ארבײטערין?
s געבעט. מיט איהם צו דעצ

 קײן נישט איז ער עם, הײסט —
 וױ אויס גאר זעהט ער אינגעצי שיה

 א זוהן, באס׳עס א וױ נײן, באס! א
 ער באי. קאצעדזש א ׳יא באי. קאצעדזש

. א שרײבען טאקי מעט דיסערטאצ̂י
 — מינוט א װארט באצד, באצד, —

נישט אײןא טוױיפ ר,איה עכ עגטפעיט

גג)1(זדצעחל
ערדכעחג ש. פון

כעדריק ראזע םין

ײ טאג נא^וואך, װאך  ׳שכמהט טא^ ג
 ארט11 םריח, נאנץ ױדין אברחם אויוי

 אנדערען אן בײ םאצ אצע שעה •אר א
ו טרײסט שא•, י  :חאפט און ז

 א איך חריענ הײנט יא, הײנם, — ־
ס דזשאב,  — הארץ, דאס מיר זאגט עיו

!חײנם
ױ  םעדעח,. נישט יך1 זאצ ער םריח ו
םריח־ גיכערע, עמציכע אצץ אר טרעםט

 ן— |1א תצםור״ און ״סעדיצת שרײבען.
טריטיעס״?.^ םון געשיכטע די# אםשר

 חאקם — ארבײמ! ארבײט! —
 געקראגען האסט — םח אין עיים אױ$ם

איחם! היט תשאב, א
 די נלײד לײנט אײן, זיר ער בוינט
 •1א!'® אזיגען די מורא האם און םריטיעס

יכעז.1ח18
װ*ס !מײדלער שצעכמע נארישע, —

 פארי צעצםע די אפצושאםען פראיעקט
 נלײככארעכ• דער 1צ שטערונגען בציבענע

געשצוכטען. בײדע םון טינרנג
 דאזיגען דעט פאר דאנת נרויסען א
 שוצ־ םרויען ענגצישע די זיעען געוױנס

 ארכײ• מעכטיגער דארטיגער דער דיג
 •ראיעוןט דעם האט װעצכ* טער־סארטײ,

כוחות. אצע מיט געשטיצט
װעצ־ געזעץ-פראיעסט, דאזיגער דער

 *דער נאכמגן אונטער׳ן באקאנט איז כער
 (וױמענס פראיעקם״ םרויען־באפרײאונגס

 געהאט'תרכ־ האט ביצ)* עמאנסיפעישא;
 זײ. ביז קאמף שװערען זעהר א צומאכען

 •רא- םון׳ם םארטײדיגער און םארםאסער
עננ־ איהם געצונגען איז יעקט צו  ארײנ

 אז א^אויסםיהרזק, פארצאמענט אין גען
מערען. םארגעציזענט דארט זאצ ער

פונה־ דרײ ענטהאצט פראיעקט דער
 איז וױכטיגסםער דער ױעאכע םון טעז,
 םרוי די אז םאדערט, װאס פונקט, דער
 םאר־ ניט הײראט דורך זאצ ענגצאנד אין

 ציװיצעז א האצטען צו רעכט דאס צירען
 שטעצע א אדער געריכטס־אמט, אדער
 אײגנאה־ אדער םראםיםען ברענגט װאס
 דײ באנק, א םון םרעזידענט (צמשצ: מען

 ביז װ.) ז. א. אײזענבאהן, אן &ון רעקטאר
 אצעס געזעץ, ענגצישען נאף׳ן האט« איצט
 םאר־ האט םתי םארהײראטע די װאס

 איהר 1צ געהערט פארדינט אדער מאנט
מאן.

 דעם מיט באקאנט זיינען װאס די
 טיעפאײנגעװארצעצטען אצטערטימציכען,

 באשרענקונג דער װעגען געזעץ ענגצישען
 אויןי רעכט םרוי׳ס םארהײראטער דער םון

 אייגנא־ אדער אײגענטום םערזענאיכען
גוח״<דאומ n פעזײיגכא ורעלעז די כמנן,

שםיט־ פאדערען פרױען ארגענטינער
רעכט.

 דא זיף האט אײחנס בוענעס אין
 םרויעךפארטײ, א געגרינדעט צאנג ניט

 די ארגאניזירען אין איצט האצט װעאכע
 ארגענטינע אין קאאסען אאע םון םרויען
 אמעריהאנער דער פון מוסטער נאף׳ן

 םא־ הויפט די פארטײ. פרויעךסאפרעדזש
 ,םאר־ —־ איז פארטיי םון׳דער דערונג

 די * םרויען-שטימרעכט. — זיף שטעהט
 דער םון םיהרערין הויפט און גריגדערין

 אאנטארי ױאיעטא םענארא איז פארטײ
 ארגענטינע אין איז וועאכע רענסא, דע

 ראדיהאא־ איהר מיט באהא^ אאנג שוין
 איהרע מיט און טעטיגקײט פאאיטישער

 עםענטאיכע אאם ארויסטרעטען אפטע
 ארגענטיגער די פון פארטײדיגערין

אינטערעסען. םרויען׳ס
 װאף אעצטע האט פארטײ נײע די

 אין פאאטםארם, איהר געסאכם באיןאנט
 פרויעך דעם חוץ װערט« עס װעאנער

 רעכט דאס אױןי געםאדערט שטימרעכט,
 בא־ צו זיף םחיען’ ארגענטינער די םאר

 אא־ און נאציאנאאער דער אין טײאיגען
מענער. די מיט צוגאייף רעגירונג קאאער

 די אז באהויפטעט, םאאטםארם די
 םאר־ װאהא־און זעאבע די באזיצען םרויען

 און מענער, די װי ױאאטונגס־פעהיגקייטען
 ארגאנ־ דער םון אויסטײטשונג יעדע אד

 פךויען־שטים- גמגען קאנסטיטוציע טינער
 איצטי־ אןער םאר ״אונװירדיג איז רעכט

ע״./ םון שטופע גער אצי איז װי צי
 זיף שאיםען םרויען אמענטינער די

 םרויעך נײער דער 'אן מאסענװײז אן
״אלגע־ : איז מאטא װעמענס פארטײ,

 יעא פאי—־נאייכב#רעגט*ונג םײנע
»וי * m!״ םרויען

מעהר געװינען ענגלאנד אין פרויען
.6רעכ

עננ־ 1אי פרויען די םון יואניוי דער
 נלייכבארענ־ םאא׳שטענדינער םאר לאנד

 אין האט וועלכער מענער, די מיט טינוננ
 װאונדער־ נעמא׳בט יאהר «ן<ר לעצטע די

 אויםגעצײ־ ױף און םארט׳פריט בארען
 האט ■ראנרעם, -שנעלען זיין מיט כענט

 נאר I* זיענ א נאף םארצייכענט טענ די
באדייםוננ. גרויםער

עננאי־ דער האט אפריל טען5 רעם
 אננענו־ אײדפטיםינ פאראאמענט ׳עער
נעזעיד פון׳ם םארלעזוננ צװײטע די םען

 *ידע געגען םראטעםטירם פרויעךליגע
 גים און פרויען, ראדיקאלע פארטירען

 | אױן ״גאנ״ א אורחא, אגב שיין,
P׳; חיילען. מעיאר

 I פרויעךלימ אינטערנ»*י*נאלע די
 .״ גראכ* א אפנעהאלטען וואך לעצטע האט

 איי־ אין פראטעסט־םארזאםלונג ךיעזע
 חא״- גרוייםעז אין׳ם זאאלען די פון נעם

 ׳פארפע א אננענומע] און טעל'םעסאלפיז,
 נעפאאג* דער גענמן פראטעסם־רעזאלוציע

 איי־׳ םון אמעריקא םון ארויסשיקוגנ טער
 «װ וועחמ וועלכע םרויען, ראדיקאצע נינע
 , פון נעפאנמן נעהאלטען איצט צװעק דעם

 • עלים אויף נאאפטע אימיגראציאנם די
איילענד.
לייו איי רעזאאיציע אכנענימענע די  f ג

 נעװאחןן אפנע׳שיסט םארזאמלוננ דער פון
 £ו ,“לײבאר אװ ״סעארעטערי צום

װילםאן. ב.

 די שוין האט ןועגס איין אי]
 פרא איין נ*ף «וננענו*מען זאמאוננ

רעזאאוציע,

זיר, עםענט םויער דער ייד• םאר ערדמע
נאר. ם׳איז ט, שויז? רינער,  שוין דארף םען — און ארויןי נעהט ער

 אוז נאס אין ארונהער עו נעהט ני׳פם•
:זיך טראכט
 וועט ער ? דען װאם אזוי, בעםער —

 די אפםינםטערעז אין שא■ אין אינען
 ארניי־ אן ױדיז אברחם יאחר? «אר
 — ף נ*מפן אזא !נעאעכטער א .?םער
 אונױוער־ 1א איז ■ראםעסאר א א, כיין.

 רע־ א ז׳פורנאאיםט, נרויםער א זיםעט,
אזוי. בעםער ױדין, אברהם — דאהםאר
 נרויםער א פראםעםאר, א אױב נאר

 רעראקםאר א נאר אדער זשורנאאיםט,
 איז צוםיעא, אביםעא געװען אםשר איז
 נאנץ נעוועז ארבייטער אז פון אנער ער

 נע־ ער וזאט יאהר זיבעצעחן צו ווייס.
 ארום יאחר עכאיכע איז ״םםיכח״. חאם

 אנ- קאאםען, אכט אויוי אטעםטאט אז
 אײרעא נעוועז און װעאט א נעא״ענט

נעבאדען. םיאך אין װי צארט, אוז
 ער נעהט עםעז? רענט? און נו,

 דאך האט ארבייט. זוכען װיתר מארנעז
 1ױדי אנרהם שעה. זייז םענש יעדער

■ דזשאב. א נעקראנען ענדאיך האט
 נאט געםעהראיך. נישט נאר אהא, —

 «ר aim סאטער גײס נישמ. פאראאזט
 אי, םריםינגם. די אײנען גאײר ׳פמחן,

 דאר עם איו ? װאך א דאאאר םינוי נאר
 נענונ, נישט. ארכײט פיין במעט אבער
נענונ. גאנץ

טיש. קאטער׳ם צום *ו איז ער
 םרענט — אייך? טעז רוםט װי —

יענער. איהם
ױדין. אברהם ,1ױדי —
 איהם ם׳טוט — טיױועא! צום —
 אױסנעזאנט ער׳ האט וואם נאך באננ,

 עיעם געיוענם נישט ? נאםעז אםת׳ן דעם
 האט ער םארםאאען, נו״ ? אויםטראכטען

ױדיז. אברהם :אויםנעזאנט שױן
 זאנט — רעסעא דאס אויס טומ —

 גישם איהר וועט אזוי — קאטער, דער
ארבייטען. קענען
 וויםט־ אין ער שטעהט אזױ. זיין זאא
אײ, 'וזעטד. םון ארנעא די םיט הױזזע

ײ אז  צוריס, נעקוטעז אזוי... הוימז ז
 שנײדט, טאשין די גאײו. נל״ה אײנט

זי. ברומט —Q.מ״. ם.~ שנײרט...
 וחד שויז וועמ ײען נאט, איענער —

 ער שויז, 'באאד. באאד, ? נאכט רעז
 םיט נאייד ארונטער נעװארט, נישט האט
אאע.

 אבנענעםעז נענאנגען, אהיים איז ער
בעט.־ 1אי ארײז און

 און אוינען אפענע סיט אזוי, ער אינט
׳ ׳ :טראכט
 נע־ ער איז איינענטליר, װאם, נאר —
 שטודירען, אחא, ? אמעריקא נ*ך הוםעז

 ■ראםע־ א ווערען ראקטאר, םאר אערנען
 םויע־ אאע זײנען הײם דער אין סאר.

in .םען םוז דײטשאאנד? םארםאכט 
t איז און אוצרות. סורח׳ם האבען ' i A 

 וועאוועא !אשעריקא ? בעסער m איז
tגעםאה איז ■ריסאשטשיס n אמערײ נאד 

>m אח in y iig i אר■ א כאי?ר דא̂י

 די מיט פארראפענדינ
 אונטמעצאימ די װערטער שםארהםטע

ײן םים הייאען. מעיאר םין האנדאונכ  : ז
 i אאדער• אװ ״באארד דעם אױםפאדערן

 סארבאטען צו נעזע־ז א אנצונעפען “1מע
 .] װאס םארזאמאונ^ סרייע און רעדע םרייע
nאנ אין נעםיהרט װערען n ,שפראמן x 

עננאיש.. אין ניט
 די םים זיך ענדינט רעזאאוציע די

 ג| ״אינכמר־ די אז ״באשאאסען, װערטער
* פראסעםטירם םרויעךאינע״ נאציאנאאע

 גאן איז טריםיננם צוטיפאײנען איינען,
 םארדינעז. וועט ער ׳טײער, אזיי נישט

 ־ אוינערשטער. תר נעאויבט אערנען,
n איז זיר אויםנעכאפם • n ,פײן. םרית 

 נאט, דאנס א און נעשאאםען, ניט נאר
ר דאיוי o גישט יי n  i»3no »ר יוא  ז

 געחן, צו וואו ה*ט ער דזשאנ. א כעז
 ער נעהםם מיטוואך רזשאב. א ה*ט

■ אויםגעצייכענם• נעאד,
 װינט, א וױ שאפ איז ארײן איו ער

 נזד רעקעא, דאס נאײך.ארונטערנענומעז
 םײד• די צו שא■ אינר׳! אפיאו שוין סוסט
אער••

 םא־ שנייד די מיר ננטnב ײיין, —..
 זי — קאנדער רn איהם זאנט — שין

איז i איז. n אכn nרום. ר
מײד• אאע די םארנײ דורכנעהן —

i א אהז אער ip n?? שנײד די טראגמן 
 ? איננעא שיפ א װי מאשין

v ײ דײד נעהט וואם א״נער װי איז װ  צ
 אי- האאםען «ײ און סאאדאטעז שורוח

 איינ• אז ער איז ריטער, זײערע איחם בער
 אוי• די איבעל .ביז רױט *עבוינענער,

i נאר ערען n נענאצנען. םאשין .
«i םיט צוריפ און i ?אײן סאשין 

 אאנפ1■א n וועז !עתת זײן איז נ*ט
ט כ  אנ• עפעס 1גא איו 1אונטע זיר ^
e n n. ,װאאט נוט װי אוי o n .געווען 

 װאאטען אאע א»נעםאאעז,1א וואאט «*
אאע... אאע, אראפגעםאאעז,

— !?ריכט דאם ווי נאר, זעח —<

 ■עז י1 יכט11םא iv אזוי. װאס 1םא
 בא־ האט 1ע װאם ופן י1 סעשענע. אין

n נעקראנען ה«וט ip jpii הומען n אטעם־ 
טאט.

 או״ װאם ?1די טיט איז װאם —
i שױן שט?הט נישט? בײטסטו n ’ii 

i איהם א?ב?ן n ײט.1ש אין באם
ompp אפ עא1םי' אם1 זיך iid ,איהם 

o i p i 1צ באם, ם1צ d p i ױננ. ענאה ב?א 
.i אאץ איין זיך בױנט ip און ip o 11א 

 ז?צט מח, אין dppt ט1בא ד»ס ,1מעה
ױ p מיט ו ip iw ?ם.1האמ

 װ?א בײטעז,1א אזױ ddph מ אז —
 איהם ענט1א11 — אפשיק?ן1א יך1 איך
ip i .באס

p י1 פײתא, *ם1 ;1א i’ i p ’ i iD, םיט׳ז 
d? פנים שװא־צע; pi זי שמייכ?אט, ן1א 

:אאנט )1א אי11א זיך ־אכט1מ
 י11 נעכ־אבט זיך הן»ט נאך, זעה —

ip נעורען װאאמ i p i ...!כאס
!נ1גענ —
ip אס1 יםיננם,1ט י1 נעאאזען האט 
:כאם צום נעזאנט און א:געטא; רעקעא
מט.1? עם װאס 1מי באצאהאט —
d ײט,1 אא — ,i p i אפסטעירז — 

i ?נטפערט p i ,אבי־ יג1טראכטענ באם 
סעא.

ר  1אי 1דאאא מיט׳ן ארונטער א־ז ע
 |1סאא .א אין זיך אר״ננ?כאפט האנג,
k  tik־,”:jpd ĵp3 אג־ נאכ׳ן גאאז איין 
jpnpi ;שװאױרע!1פא זיך >ע:
זיך ננ?ר,1ה 1פא ב?ן1שטא —

 יפאאשטענתמ א ipnpa מאאט װאס
ננpםארא p פת ̂צ ip t:w ־1?אנםטיט*  צי

dאpנ p p i ' p״.
p די ’ p i^ i p i  p r t^ i טתיס־ איז > , 

i נעקוטעו iD in, םאי פארסעג א װאס 
i םארזאםאוננ, ד?ר n  ’ l l  o n P * j א«ץ» 
i אין n יטאנ i p i  ; is איז »1זאמא1םא 
ipu 1שוי pj אנאנםית^ במיט און מייט 

 .־' כײד האטעא פון׳ם װאאטוננ1םא n סאט
i סון מאונח א אױוי ?אאפין, p i שםאדטד 

n נעאאזט מיניםטראצי?,1א  jpo’ i i פיח־ 
o p n p i פוו i n ,?ײ אז איג  ניט jp:»p ז

d p i  jp j’ ip ,אנ־ האבען זיי װאס זאאא 
 אין נג1םאתאםא זייעד 1כא יט1נאזש

d p i .האטעא
i י1 n  lie  o j ’ i p i i ’ D םרוי?ז*אימ .I s 
ג?נען ?אטף א lpמlנpנDאוי 1באא ,האבען

p i ?׳ט?ן”ינק1שװ' p ll1אב pי pנגאישp 
ip ’ i id !?נ האבpאין בײצו^מען חאט 
i 1םא קאטוי ז״ער n :םון׳ס אפשאפונ 

ip r i i p אט#pן Dשימ1אpאטpן m p 3.
ipd ij אא טראץp ״pj’ ip iiL״iPD י1 איז 

jp ?ננאישע ’ i i c, מיט i p i ?םון שטיצ 
ip o ’ n :  i p i ^בײטער־פאר־1א ?נגאיש 

o;י1 אפצושאפ^ נעאונג?ן איצט טיי, n־ 
 םון װענ אין׳ם שטעמננ א?צט? און pט

ip « t אונאגהעננינ־ אין באפרײאונגם 
באמענומ. ?ייטם

 אנ־ א־צט־גע דאס באטייט דאט אט
d 1 גע;ופ?ן ' iid in p nנ?זעץ־ מאנטען1ע 

c אין פראי?קט n פארייאטעגט. עננאיש?ן

שוין האלב האבען פרויען־ארבײטער
!װײטער הלואי געװאונען.

i p ’ id  i p j p d * i p t ־1נױא י1 1פי 
ipp 1צ ארנאניזאציעס ב'יטער1פרױ?ן־א 

ippKDPPipa p ip u iK אאבאני, אין IPPPii 
ipd 1פי ועאפ?ן1 î ?צמיי 1פא ט1«1נ 

i אין װאכען p i האט, עכטיג?ייט",1״נע 
ם, אוי ט־  1אי יכטינ1 אפ?ז1נ?ט װייז

i ציעא. p i נאר ניט האט יעף1ב דאזיגער 
’pנאנצ א נעמאכט p^^r.pi p אונזער אין 

 האם ip וואם טיט1דע נאט,pשטאאט־ם
ip אז 1צ אכט1נעב b D n p י־11צ ננ1שפאאט 

p׳ p i  n  ;pc־.pD i p :b p ' sdנאטארp,1נא ז 
ip ט1נעפיה טאהע האט i p i n, װאם 
ip־jp’nD די o ' 'D iK באשיצוננם *prpj 
pp,; אננעטוננ װעםענם ip’ iD  i p i* האם 
 געפא־ רpװע^ט פע1שא און ע1?אא אין

D in, ן ? נ י י  ׳ P ס י1 ן i פ ז
א ט א ן1נ ״ 3 ן p ס i נ p נ ג א ע ע

•I V i א 10
o מיטװאף, םאר־אבט־טאנען p i 

ipd9 שטאאט־סע־ אין׳ס זײנ?ן יא,1אפ 
p«:: אאבאני. אין נאט i^ iip i ipo« p; די 
 םיני* א tPJPii נ?זע־דפראיעקטעז, צױײ

p און םרויע;־ארב"ט?ר, 1פא ׳דום־אוין ii- 
pj; ;באשטיטע ip ” i אויף ט”בײטס־צ1א 

i 11 טאנ. א ען1שטוג אכט באױז nי־ 
 זיכע-1־םא1נ?זונ ווטנשן איע?מ,1פ ט?ר
ip 1םא רו:ג ’ i id־i p d ” d ik, ־1ב?זא איז 

IPDpjp j נllpאnמא־ צו ?אטיםע, א 1צ ן 
ipd אײני:? איהם אין .I P * n n 3p

dp אננעטוננ די אז זיך, ןאױשטעהם 
Tזpנ אזינע1 י1 פון pפ^איppטtp' איז׳ס 

 אהן )pupa מענאיף ניט י _גואאט ם?נאם
i p i ר?פובא'?א־ עס$יכע רי פון שטיצע 

:ip אפנע־ זיך האב?ן ױאם עז,1סענאטא 
ip ” t iid ipo ’T נע־ א!ן 1־מאשי”ט1םא 

 הא־ װעאכע פראי??טען, רי 1פא שטיםם
•ipd אויוי געהאט D n נאר׳ס1נאװע p i* 

אצי^1קאטענ
ip d^ סיט d k :po  o n׳d אננעמען 

in די p n  ip d p p^ id ײ ”I ניט נאר ז P 
jpppipj ; ײ אננענוטען אױף פען1דא ן

in p n 1אי i n אםp,י 1הי1א11 מבאי י  ו
jp:” t ג?שיתט1איב? ■ איצם :•in w n p 

i: לאזינ? די טזא א םאו• יאס1 *i »t ;p ip 
’pn o w p^ 1אי 1?האב m p *  i n*

 !יס1א — גאס מיטען איז יסציהען1א
 דער אויוי שעםער קײן מעהר נישטא
װעאט.
 ארומ־ זיך ער האט טאג גאנצען א

 םון געגאנגעז גאסען, די איבער געשלעפט
 געטראפען צװײטער, דער צו קאפע אײן
 :געשװאױרעז ן־1א באקאגטע מיכ זיך

!איבערקעהיען זיך זאא װעלט די ־-־
אר^ײטען. נישט נעה איך

 אהײם איז ער אז בײנאכט, שפעט
 איז נײןעא א װי כיעהר ער האט געשמען,
געםונען. נישט קעשענע
װעלרזײ־ דעם אנגעשםעאט האט ער

נדער. יף1א גער
דזאשב. א זוכען געהן דארף מען —

זײן־ ברעמה פאר
 די אז געױען, איז סיױ דער זײ. מיט

 םארזאנד די אױסגעשירט. האבען םתיען
 אק געװארען געהאאטען ז י א אוננ

 םאר• די מעהר, גיט טעקאאםין. האטעא
 גרוים, אזױ מאא םינןז געװען אױ זאםאונג

 כיענשענ פאסען ערװארטעט. האט ניען וױ
 אחגר דרױסען באײבען געמוזט האבען

 שױן איז זאאא איז וױיא צוריק, געהן
 אג״־ און ן געװען ניט פאאץ הײז מעהר

 גזד רעזאאוצימ, ־ פראטעסט און שטאט
̂ן ארױסשיקונג דער גןן  םארהאא־ די ם

 דער םון זײנעז םרויען, ראדיקאאע טענע
 צװײ געײארען אנגעטמען םארזאמאונג

 חד צװײטע די פראטעסט־רעזאאוציעס.•
 געוו*״ אנגענומען א^ װעאכע זאאוציע,

 א םים נאף םארזאמעאטע די םון רען
 ער- די אײדער צארן און םאאם גרעסערען

 ״חויכגע• אונזער געגען געווען איז שטע,
 מיס שטאד^״אדמיניסטראציע, שעצטער״

בראש. הײאוז מעיאר

 םינסטער רער אויןי מאדע אעאטער דער
 שפאציר״שטעקען שעהגעם א אהן עווענױ,

 קען איד אז — א*ז — איז האגד, איך
געםינען. ניט דעם צו םאתאיץי "\t< גאר

 בײ זיף באמבאען ערשטענס װארים
 ס׳איז און הענד, אאנגע צװײ נאך יאשע׳ן

ײ װאו ניםא  װען אמאא, י אהיגצוםאן. ז
 סבצן, גרויסער א געװען איז^אך ער

 היג־ אוים׳ז הענט די םאראעגען ער םאעגט
 אנ־ 1א איז ער אעבט בער8 הײנט טקן%
 געװיםע יט9 װעאט א אין װעאט, דער

 א אין מנהג>ם, איז םידות אנגענומע;ע
 הםקר־קינד קײן נים מ׳איז װאו װעאמ

 א אין — ם׳װיא װאם טאן ניט ם׳קען און
 שטעסען א םיט מ׳שפאצירמ װאו װעאם

 םיהאט אםם װי *ןי, אםט, וױ ד»אנד. אין
 איחם שאעפט עפעס אז ציהם, עס אז ער
 הינטען! אויף הענד די םאראעגען צו

 נים. מען טאר דאס אז װײם, ער אבער
 צר שטארה שטעקען m איהם קוממ דאן
 דאן זיד ער כאפם העגד בײדע םים ניץ,

 האאט װאס אײנער וױ■ אזוי #אז ̂ויהם 18
 ערשמעז חנם |8 18 זיד כאפט םאאען אין

פהאאם.8 ביאסטען
ר ם8ה צװײטענס,  בא־ שטעסען חןם ו

 נגעזעחא$עם8 ועהר א םון םתנה א קימען
8 דער ;אחוץ t8 םיחאט, ער און טענש,  ־0

ע  אץ שטעקען דעם םיטנעחמען ער מוז ר
י ,1ארײ וועג ר  וילן גאאײדינען צו ניט כ

יעגעד האט װאס צואיעב ווארים פריינד.

 אוםן, דנעם8מ אזא אויה שטעקעז דעם
 קױ מענשען באטערקען. ם8י מ׳םוז אז

 יטטע־ דער שמײבאען. און ף8נ איהם קען
 םיס, די םאר איהם זיף פאאנטערט קען־
 אנ־ אדער איהם, דער8 ױעג אין איז ער

 םאר־ די אין רק זיף םארטשעפעט ; דערע
 איהם האאט ער צי ;קאײדער בײגעהער׳ס

 ס׳איז — ברײט דער אין צי אענג, דער אין
 איהם איז שטעיזען דער צרה. זעאבע די

יםים. םקצר
 ברעכען 1צ זיך בײ אפ ער מאכט אםט

 און סוױ א עק, אן םאכען צו יע,8מ די
 פפרה זיין שטעקען. דעם אװעקװארםען

jn ער א8* t
 האט ער אז זיף, ער דערמאנט 8י י8נ
 אז און מתגה׳ א באשמען שטעגן̂ע דעם

 מיט א8? ער כדי ,£5איה מען האט ־געגעבען
«rin געהן, ־איהם  jik מח־א, ער האט דעם 

 שטעהען דעם האבען וחוט־נים ער װען אז
 םאר־ א!דאי זיף ער וועט הענד, די אין

 הינ־ יף1א הענד די פאראעגען אוץ •געםען
 !עװענױ םינםטער דער אזיף ן1א — טען

? האבען ער מעט םנים א םאר וזאס
 מיט זיןי קעז ער אז- םיהאט, ער און

̂ען דעם  א איז ער אז שיידעז, ניט שטע
!דעם-שטעהען אט םון קרבן

 דאס אז זעהן, איהר קענט דעם םון
 אז און עשירות אין דוקא נים איעגט גאיק

 פעקעא זײער ויך חאבען נ^זײם די אפיאו
i ־*חת• k A ■ י •

 צו ניט אויב שטעהען, דעם גענעבען איהם
איהם?, מיט שפאצירען
 גוט זײן געדארםט אאץ דאך ײאאט

 אין מ׳איז אי צוםריעדענשטעאעגד. און
 גױ א טאן צױאיעב ם׳הען אי מאדע, דער
 די ײאס 18 8י ס׳איז אי פרײנד, טען

• אנצוהאאטון. העגד
 איננאנצעז ניט דאף אבער עס איז

 אהן זיסעם קײן ניטא םארםאאען, גוט.
 ער־ זאגט עםורסאז װי — ביטערס קײן
 איז, פאא דעם אין ביטערע דאס און געץ.
 זיףי קען מגאה׳ס בעא דעם יאשקע װאס
 האא־ 1צ אויפאעתען ניט אופן קײן אױפ
 איהפ װי.מ׳דארױ אזוי שטעקען דעם טען

עװעגױ. םינםטער דער אױף האאטען
 ?8אי קאײגיגקײט, il זיד, דאכט

 ?אײניג־ קײן ניט גאר שייד ס׳איז אבער
ניט. דאס מ׳קען װען קײט

 טרא־ די םאר נאר זיך שטעאט חײנם
 עגאה׳ם, בעא דעם יאשהע :דעדםון געדיע
 ;עגאות בעאי דװיות דור םון שטאמט ײאם

ײ זײדע און םאטער װעמעס סןנש, 8  !י
 פוהראײט אננעזעהענסםע די געװען גען
 געקענט וזאבען װמאכע און שטאדט, אין

 בײםש, דער סיט םוױסטשען און קנאהעז
ױ  — שםאדט אין םוהרםאן אנדער קײן ו
 האאטען קענען גיט זאא יאשקע יער אס
 גאוחנהגאיכעז״ גאנץ 8 גכבוד׳יג נד8ה אין

!שםעהען [ימנס׳אן

ראטהשטײן כ. םון

ױ סײ אוןגעװא איז עגאד«׳ס בעא דעם יאשסע די דאד מען קריגם סײ ו
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 P180 17שפ?ם װ?א?; 1מי נאמען
איכ«ן.

 ד*אז 1 סאויז סאסם טי??ט ■א ,
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אמױם!םאניטאױום.
 צאגג ניס איז וראס סאנפערענץ דער

 םימאע געוואחנןןסח אפנעהאצםען צורמן
 די אין אסםאר. האםזןצ אין כצצ־טוער

 סאני־. אנדזשעצעס לאם פון אינטערעסען
 חד נוטע געבראככו שױן האט םאחיום

זולםאטעז.
 װאם ה^טימע, אדםיגיסטראטיױוע די

 גע־י עוץןעהצט האנםערענץ יצנעם בײ איז
 םיעציעצען א אפגעהאצםען האט װארען,
 שױ| האט זי אז באריכטעט, און םיםיננ,
 מיטלעז און װעגען פאענער, אאע פערטיג

 אר־ תומענדען דעם אנצוםיהרען אזוי וױ
. קאספײן. גאניזאציאנס

אױן* אז אוייך, באריכטעכ ?אםיטע די
 מענע״ נעװעזענעם דעם םון פצאץ דעם

 ערװעהאט זי האט קאםצאן, נײםעז דזשער
 דײוױד כאצ־טןער, ענערגישען ױנגען דעם

 אנ״ אאס 1פו מענעדזשער אאם אבראהאסס
 אסאסי״ י1רעאיע סאניטארױם דזשעצעם
 װיכטי־ גרויסע די צואיעב און אײשאן,

 אוגס#רנעד.מט, םען וואס ארבייט טיגע
 אםיס אן נעהמען צו באשאאסען זי האט
 194 קװארטאצ, אידישען פון ״הארץ* אין

אמאנװעאטה אין בויערי,  ביא־ באנה ̂י
 ערש״ פון און םטריט ספריננ יןארנער דיג,
 דער זײן דארטעז װעג־ אן אפריא טען

אפיס. הױפט
 םרעזי* דער מאריןוס, ס. רדשאזעו*

 איז כאנק סטײםס ױנײטעד םון דענם
אאס געווארעז ערװעהאט איעשטיםיג

^םרײז זײן װעט1  פון *ןעטם4נ פאי^די אי
 װעט עם טעאטער. אין טײאעז אאע

 ארצ די פאר טיק?ט א $1.50 |קאסגען
פארשטעלונגען. באזונד^גרע דרײ

 צױ די טעאםער פרן אפצושאפען יאום
 און קיאסען או; פררוױרעניעס םס .טײױגג

 װאט די צ^׳ייטעז גאײכדדיט איינפיהרעך
 וועט פארשטעצונגען די נאזוגצן װעילען

 סיסטעם אוראן דער װערען אײנגעםיהרם
 דער פאעצער. רי פאנאנרערםײלעז פון

 די װאם דעם, אין באשטעהט סיסטעם
 װי גודא. א •זײרך געצױגעז װערעז טיקעטס
 אויםטראנען װעם• עס ״מזא״ װעמעם

 קאנען װעכ םען זיצען. ער װעט דארט
 אזוי פונקט טיקעטס באיזס ארױקציהעז

 פארצויםע טײןעםס. באאיזאני װי נוט
 \ואן, װאו םיטעא אײנצינע דאס דאס איז

קיינער און. ״טיטענס״ גאײכעז א האבען

̂סטעז רויסע1די) םון מאנבע אוי̂ן ארם
 יאגג ״טייז האבען ביהנע ענגאישער דער

 םאאיוס' א שאםען יצו בצפאד||עשטרעבט
 יוא־ זארען ארבײטער די װאו טעאגער,

 פאר פיעסען איטערארישע גוםע, זעהן נאן
ײ זיך האט דאס פךײזען. גיאמע  אבער ז
 איז איצט אײנ^געבען. ניט גצפאר
 איצט איז צײט די צייט, נײע א אנער
 זאייען װאס אונטערנעהםוננעז םאר רײף
ײן  אר־ די פארין. פון בענעפיס ס1צ ו

 דעם איבער נעהכיען אומעטום פין’ ג״סער
 ערע;זי איז װע^ט דער איבער קאנטראא

 אינ־ געזעאשאפטאיכע , יענע און וזענד,
 געדיענט באויז האבע; װאס סטיטוציעס,

 אן פאנגען קי־אסען פריװיאעגירגע די
פארשװינדען.

צוזא־ ענטוױידעז זיך מוז קונסט ״די.
 אעבען דאס נופא.״ יעבען מיט׳ן מען

 און קונסט, דעד דורך אםגעפרי׳טט ווערט
 יע־ פיז אויסדרולו .דער יזונסט, ריעע די

 אגקו־ דאס באוט. םרישע בארןומט #גען
 טאן נײעם א גיט פריהאיננ םונ׳ם מען
 אנ־ דאס און‘־ ״פוינעא!דז םיז נצזאנג צום

 אילם פריהאיננס^צײט דער םון קוםעך
טער די אעבעןיפון  נע־ האט מאפען ארל̂י
 םון קונסט:דער צו טאן נײעם געבעץיא

װעאט. דער
ארטיס־ גרויסע די אייניגע:םון אאזא

 דער־ האבען װעאט כעאטער דער אין טען
 נײער באאיעבטער, דער םרן רוף דעם הערט
 אן װערעז געיטאפען װעט עס און צײט

 טע- ארבײטער דער טעאטער. ארבײטער
 אג־ דער םזן אנזאג אאטןאן קומט אטער

ײז אוז צײט. ײ«ד3 צגרינצרסומ  ציוזמד ז
 האאט נײע דאס אז װייזען, װעט טענץ

,1 אנקוסען. אין וױרקאיך
 כייט אויס^ואװעיו רוסצן מיר און •

 מיט אװעק !טעאטער פון •רױויאעגיען די
 אװעק טײןעטס, פאר פרײזען חױכע די

 זייטיגע גאאעהיעס, באקסעם, סיט.*די
 ערנדירי־ אנדערע ־אאע און ארײנ^ץנגען

 דער טעאטער. חאםערציעאען םונ׳ם גומען
 אעהר־ טעעד6גיי ער1 זײן זאל טעאטאר

 פולם אםוזירונגק־פלאץ און אנשסאאט
 געװיזעז װעאען טעאטער דעם אין םאאק.

אעבען, װירקאיכעז פ\לם וחןרע;.ביאדעי
!פאױדערײען יטונד די םיט ^וועק

סו63 גרעטערםי טעלעפאן עװעניו פערטע 238 אםים

ר א ־ ע ל ע ענ ל ר א ס א נ ל נ סי ט מי ע  mm װ
קן ס ל א ען ה ר ע ען װ עו ת, די נ ם ש ע ען19 ד  ס

ג י ר פ ב, i א א ם מי כ א נ ר ה ען או װ א ח ס ע ל, כ א ה
ט 210 ס ם. m אי רי ם ס

 לאקאל קיץ דינען םיזאן ביזי דעם צוליעב בױדער,
 דך האגען עס און געװארען אפגעהאלטען ניט טיטינגען

 פארהאנד־ צו םראגען וױכטיגע פיעלע אננעקליבען דארום
 דיע־ אטענדען צו אױפגעפאדערט דארום זײט איהר לען.
 אלע ױעזע םארהאנדלען צו אום מיטינג וױכטעען זען

םראגען.

װ םי סו פ סז ד ס ר א א ן נ אל פו ס א א i ל
טשערמאן װאלבערג, מ. ־ מענעתשער קאטלער, פ.

סעהרעטער. ױנגער, דזש. ם.

- װײאאיניסט נאיועאוסטער דער

אין אפױל טען20 נאכטיטאנ, זונטאג היפאדראם. -\
f : $3.00 ביז סענט 75 םון טיקעטס e

׳ ̂ י # ״ 9 *

 ;1614 רום סט., טען42 װ. 220 סאםײעטי, םײזיהאא ױגא װען :יארק ניר
בראדװײ. איםט 175 $םיס, ״םארווערטס״

 םודאקאװ׳ם עװענױ; װיאקינס 1337 #םטאר דזשואערי סטויח׳ם בראגקס:
פארקײעי. ^ערמאגט 442 סטאר, ׳

עװענױ. גרעהעם 78 סטאר, דראג קאץ׳ם :ברוקלין

 סטריט סעקםאן 220 אײסעאום, אײבאר בראנזוױל:
עװעטו. פיטהין 1759 סטאר,

לײבאר בראנזװיא םאר סאסײעטי״ םװזיקאל ױגא ״װען דער םון אראנזשירט
לײסעאום.

סאפראנא דיבאריהםםע

סױזיק לעװינסאג׳ן

 ארבײטער־ זינגצן װעט אאכנעה, פ. אואיס
 דיזע קאנען װעאכע פרײנד אאע אידער.
 מיטצוזינגען.־ אײנגעאאדען זײנען אידער
 אידישע זיגגען װעט אאפרעד דדטאן םרס.

םי בר^מװיא אונזער י׳ידער. פאאקס  ױני
ײן װעט סענטער  א דורף רעםיעזענטירט ז

 ספעציעאע אין *ט#צערס8 פון גרופע
 דענס םינועט א טאג׳צענדיג תאסטױטען

 קאהן, רוט צארי מים פון פ^ורבערײטעט
j .ערגט^ סע;^י די n

 םון ארויסגעבער דער טהאניאס, נ^רםאן
 װעט טו־ט^ורא״ 'וואראד ״די דזשוירנאא

 פרײהײט״. צור װעג ״רעם איבער רעדען
 דירעקםאריעדירקײשיא:־אא איבערטי,. ס.

 דער פון רעפ*רט קורצען א געבען װעט
סי;$ן. פון ארבײט

סענ־ אונזערע אאע זײנען װ^יד דיזע
 האבען1 דערםאר פארמאכט, געװען טערם
 בא־ זיך פעפבערס אונזערע אאע *בער
 געגאנ־ און געאעגענהײט דער מיט נוצט

 טעאטע־ די אין און ^פערא דער צו גען
ן םיר װעאכע םאר רע ^ ײ ה  באזארגט ז

 רעדוצירטע פאר סיטס באקװעכיע כייט
פרײזען.
 א דזיטוירנאא, טײפ^גראפיקאא אין

אז׳ פרינטערס דער פון צײטשריפט ױני

ר א ט ט א ר ם ס ם חנ פ
פרינםיננ אפ־םױדײט

־ םױרל.םטױט, 447
I *. יאר̂ה ניו .

 הןוררעם«אנרינגד א ^נגע׳עריבען האט
װענען קורם \

 אין עלעםענט מענשליכער דער
עקאנאםיקס.

 עסזאטי־ און מאנאטעךםעסםגדבוו 3
דאלאר. 5 םאר ני׳שאנם

 םאציאציזם, אין הורםען אגרערע 5
. ז. א. היםטאריע  אלדזשערנאן ביי ״

אנרערע. און היצקװיט מארריס ציע,

ע ל פ א ס די ן ו ר או ע נ א מ ס ע ר ו
א צו א-נבעיאדע( דינען

 אדפאנאסםראטיװען דעם פון טרעזשורער
־י רןאמיטע.

 ױ אז אויך, באריכםעט <ןאסיטע די
 מאי חודש מאכ^ צו באשאאםען האט
 אין חודש קאמפײן דעם'ספעציעאען אאס

 נע• זאא עס װאו סטײטס, איםטערן די
 פאר אניםאציאן ברײטע א װערען םיהרכ

פאנדס. און כיעםבערס
 דורכצופיהרען באשאאסען ווערט עס

 דעים׳/ ,,טעג און ״באומענטעל״ רײהע א
ר יעזקגןי׳וױכטיגען איז ^י י ־  צענטער, א

 דאי יארק נײו גרײטער אין אנפאנגענדיג
 אבענד שבת ס^י, עױטטען דעם נערשטאנ,'

 מאי. טען4 דעם זונטאג, און טען3 דעם
צױ צו באשא^וסען אױך *וערט עס

ט ב ײי צו ש  פא־ דיזען איז ארבײטער, אטעריקאגײטע
 איבער ארטיקעא גרויס א געװען נאט

ארבײט. עדױחײײטאנאא אונזער
 דײ װעט איוזר װאס צײט דער אין

 שוױם־ אוגזערע װעאען אעזען, צײאען זע
 סעמ־ פיעא אזוי װעאכע אויף קאאסען,

ײן יטױן, װארטען בערס  און געעפענט, ז
 אײנ־ ױף האבען װעאכע טעטבערס, אאע

ײ אויב געיטריבען,  בריעף קײן האבען ז
ײן גוט אזוי זאאעז ערהאאטען,  קו־ און ז

רעגיסטרירען. זיף אפיס אין םען
אונ־ אלע װעט צײמ קורצער א אין

 און סענטערס די אין אלוטץויטעטען זערע
ױננ װאיטינגטאן אין ױ  גע־ סקרא ־היי אוי
 איז עס סיזאן. דעם פאר ענדע אן טען

 פון טעמבערס אונזערע אז װינשענסװערט
 כייט דורכיטרײבען זיף זאאען איבעראא

 דער פאר פאענער נײע פאר קאטיטע דער
 ^יױ31 אפיס אין קוטען אדער צוקונפט,

דורכצורעדע-ן. «יד סקװער, דאז
אא־ ױניא*ן, עטבראידערי באנאז די

 פײנע געטאכט האט נויארק, פון 06 ר,אא
 איז קאמיטע ספיןציעאע א סארשריטע.

 באאד זיך האט זי און געװאדען ערוױיאט
 צוזא־ װעט זי ארבײט, דער צו גענוטעז

 קאאסעז, אראנזשירען אינז מיט סעז
 אאקאא. דעם אין אײברערי א אעקט״פורם,

 אפריא זײן ץועט אצקטשור ערשטע די
 דעם זײן װעט קאגצערט א טען.25 דעם

כיאי. ערשטען

קאנצערט רײכער א אוג שבת
 באװאוסטע די סקאיצלא,, ערנעסטין

 שבת טאגצען װעט טענצערקע, רוסײטע
 גרויםען אין אפריל טען19 דעם אבענד

 הײ אוירװינג װאשינגטאן פון אדיטארױם
 סטריט, טע16 און פאײס אױרוױנג #סקוא

 הא־ יוסײשיאנאא1ע דער׳ פון אראנזשידם
אינטערנעיטיאנא^ דער פון מיטע

 אײטע 60 פון כאר פראכטפאאער א •
פון אדיסגעםיהרט < פארקס־כאר, דעם פון

RAND SCHOOL 
7 East 1 t̂h St, Nw York City בײ געווארען גענעבען ■

ס ער ס א ס און ם ר ע ש ס &י ס מ ע ח
ױניאן דרעםטאנערם און װײםט ליייױעס דער םוו ברענטש

m •25לאר,אל l■;

 ■די שױן טױנקט יאהר
 טהעע, קאלאמביא װעלט

 מען האט דערוױיל און
 ■ב$' קײן יעצט ביז נאד

 אױם־ ניט טהעע סערע
 ן י י א בלױז — געפונען

 וואס דא איז טהעע םארט
 רײכער, עטוואם שמעקט

— איז דאס און

ני ש ס א ם ע װי ש צ י8ם
םח6ל כשר

2186 ארטשארד טעא.
ן ע צ ט י האלל ש

 פלײם מארקם םמ. 12
רוםס םיםינג בעסװעהמע או; ׳שענע זעהר

הויז. ױניאן םטריקטלי א
םענ. שײםער, & טוירטעלםױב

 פון מעטבער יעדער װאס
 און וױסען דארח 23 לאהאל

 קראנקען װעגען געדענקען
בענעםיט. ___

מעל־ הראנס װערט איהר װען .1
 איםט 231 אםיס, אין גלײך זיך רעט

 ריכטײ אײער אן גיט סטריט. טע14
 װאו רום און םאאר דעם אדרעס, גען

 װאוינט איהר אױב װאוינט. איהר
 ױע־ בײ נאמען דעם אן גיט באח־/ אין
װאוינט. איהר כיעז

 בוך ױניאן אײער גאײך שיקט .2
 דורך אדער יעמאנדען מיט אםיס אין

לעטער. רעדזשיסטרירטען א
 א אין זיך געםינט איהר װען .3

 םון נאמען דעם אן גיט חאספיטאל
 ארויס הומט ־איהר ײעז האספיטא^

 דער פון אםיס אין גאײך <יך מעאדעט
ױניאן.
 דעם םון זיך רעכענט צײט די .4
 גע־ אםיציעל זיך האס איהר װאס טאג

 איבערגעגעבען און אםיס אין מאאדען
בוך. ױניאן אײער

 פוז בענעפיט קריגען צו אום .5 ׳
" װערען עקזאםינירט הראנקער דער  ב
דאקטאר. ױגיאן דעם

 אנדערע םון אטעסטען קײנע .6
 לא״ םון םערטיםיקײטם דאקטוירים,

 םאזײ ײעצען םאראײנען אדער דזשען
װערען. ,אנערקענט נישט טיװ

 נישט איגען װעצכע הראנקע .7
 ײערעז עלןזאסינירט דארםען בעט אין
 זיך דארםען און אםים, דאקטאדם אין

 אםיס אין װאך אין מאצ 3 מעלדען
* ױניאן. פון

 בא־ בצויז זײנען בע;עםיט צו .8
 אײנגע־ האבעץ וועצכע די רעכטיגט

 ־ip אײן םאר ויגציגסטען1אם צ#לט
 גע* זיך האם זי אדער ער בעםאר נאט

קראנק. םאצדען
 ריהשטעגדיג זײט איהר ווען .9

 םאר־ איהר ווערם מונאטען, 3 איבער
. גוטשטעהענד. נישט םאר רעכענט
 בענעםיט ײאך ערשטע די .10
 טאג. טען10 אוים׳ן געצאהאט ווערט

7 יעחן חגגואער װאבען איברינע די
ja m l

אררןעםטעך װױאן בײ מוזירן
 צו װיכטיגע.כצא־טוער אײניגע נאך היען
באארד. אדװײזערי דער

װעצ* ק^םיטע, אדמיניסטראםיװע די
 װיציאם העררען די פון טער.ט6באין כע

 ^לאפעסאר םארהוס, ס. דזש^זעף עדצין,
? יצחה  װאאפסאן, צעא הורוױכש, אײזי

 לעא איראן, ױסף שיפאיאקאו*, אברהם
 און בירענבײם אנא מאדאם אערנער,

 ענטוזיאסטיש־ חאט וואאינסקי, <<סיפ
ײ דער פאר פאענער אאע אויםגענומעז  װי

 1צ ענטשאאסען איז און ארבײט טערער
 קאמפײן ׳ ארגאניזאציאנס ךעם מאכען

ערפאאג. נרויסען א פאר

סענט ו5טשעקס, העט  געזונדםטע און בעסטע דיםענט 25 טיקעטס
• מאגען. םיר׳ן טהעע
 נומער אין קומט םשאי צװיעט^טשני

.500 נומער און 300 נומער ,240
 יטחע קאאאמביא פון װערהויז הויםט

 טחע, צילי װהײט טשאי, צװיעטאטשני
קאסא ציאי װהײט און קאםע <אצאמביא

דעם אטענדען צו םליכט אייער איז עם

}JL  A . D E L B O N
שערס. שארפט און םיקסט

 » עװענימ טע6 484־90
יארס. נױ
סטריט טע30 און טע29 צװישען

, ךנססין סקי̂ז

 אויסערװײצטע גוט פפעציעאע א
 1װערע| געצײגט װעט פיקטשור מואװינג

 טשערכיאן. ?^הן, ם. פאניא מיסם
צױ איז אפעיר דיזער פאר טיקעטס

י S . . - - ־ ־

■

 פר#־ דער װי אזױ פריה. קוטען איהר
 אנפאנגעך טען װעט רײך זעהר איז גראם

 םארשפע־ צו גיט זעהט אוהר. 8 םונהט
♦ ;•ן טיגען.

 i י, ט ר ע ב י א ס.
^רגאנײזער. עדױקײשיאנאא

געמטאר״ טאבץ ם. דזשאהן
בען. ׳1

איז״גסשטאר־ פארטאג סאגטאג דעם
 דער;»{זידענט טאכיז, פ. דזשאהן בען
װארקערם. שוה און בוטה די פון

 טאבי; איז יאהרען ױנגע זײנע אין
 םעמ־ טיכטיגער א סאציאאיסט, א געװען

 אעצטע די און פ. א. ס. דער אין בער
 אאס גערעכענט אבער זיך ער האן יאהרען
 ארביײ האנסערװאטױול* י1 םון אײנער

!י אמעריקא. איז םיהרער- טער‘
 געװען טאבין איז צײט יאהר 28

 װאר־ שוה און בוטה די nq פרעזידענט
 ער האט טע#יגהײט זײן סיט קערם.

 אין פארשאפט איעבע װעגיג אבער זיך
 אאנעםײן, אין באװעגונג אר?:יטער דער׳

 קאנױענשאן יעדער בײ פאעגט ער־ ־גאטש
 שו*- װיעדער און װחנדער 1ניא1̂ זײן .פון

 ן1א אסט םרעזיחננט צום ווערעז .װעהאם
 הײםען נוט אויך םאעגען קאנװענשאנס

 פון םיהרערשאפם דער איז פאאיסי \רי\
, ארגאגוזאציאן. •דער

̂כע אמצט^ די  אפט ער איז יאחר עטצ
 געוחט ער איז צײם א און קראנק העווען

סאכיםארױש. א אין
^ v סאבין ו k ם tm עס^כע נקותן *

i 2441 גרעםערסי טעאעםאן
ו פרעס י לענארד די

יי■ נ. סטריט, טע23 איסט 42

 ױױאן־קאאםעראטיװ די
ס^םײעטי ■

 ױניאן װ. נ. >א.'ל. 35 צאקאצ

אויםשליםליך פערקױפם

ם ע ען ו ט » ז , ; ; א ר מ ה ד או נ ע כ א
1•

 אינטערנ־עשא דער פון מעטביער יעדען ערװארטען טיר
נדטינג בײם אנװעזענד זיץ צו נאל  מעכד פיז־נײע אדרעםעז אצע אויך ײי אדרעםען די א־ן ענדערוננען אצע

 ספעציעאע די אזיו• ארםםענט9ארד־דעורעי צום ײערעז צונעשיתט זאאען בערם
״ אייך. צי צוגעשיקם ווערען װעאכע ם,8סאי

 נעדױ״ך זיי^ אננעבעז אבער א־הר םוזט אדרעס מעםכער׳ס א ענחןרענרינ
 ארביים אוםזיסםע סארםיירזן צו כרי נויטיג איז דאס אדרצס. אלטען זענעם

 איבער קאנםר«וא בעםערע; א האבען צו כדי אויך און אונז פאר און אייך סאר
מענעדדשער. ליבערםאן, עליאס , םייציננ־ליסם. אונזער

מוני דער אין גשיעכטיגקײמ און ארבײטערשאפט ״די
בענ און בעדזשעס

.1א( סאסייעםים ױגיאגס, םאר אין באתוםעןי <מ»י).ץו א םענט



איבער רעזארסעס

דעפאזיטארם ioo,ooo וױ מעהר

V i  .
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■  C R O N
R E P A R A T O R Y

פױנציםאל. איר#ן, ע. דזש.
 צום פארפערטינט רידזשענטם, אלע אין קלאסען אבענד און םאג

םאבדזשעקטס. קאםױרשעל אויך אץ קאלעדזש,

דערשלאגען צועפעס זיך וױלט איוזר אױב זיך, לערענט
װעלט. דער

̂א וחגיוכע םרײם א נוצען דארױ ־־־ גאעזער טראגט װ*ס איינער יעדער  ז
נערװעזיטעט. אדער שמערצען םעראורזאכען ניט זאל און נאז, זײן •*סען

̂אסען איז ״נײזעא־רעסט״ בעקער׳ם ל. כ. דר.  פערםײחנז צו נעװארעז גע
״טװערעיןייסעז. אאע די

. ר ט ד ע נ ו א . ב ר ל ע ס ע כ
*■טישען און *•ב#םעטריסט

215 East Broadway 100 Lenox Avenue
1709 Pitkin Ave., Brooklyn 895 Prospect Ave.f Bronx

ד*

—
Y.t t: : ^ ־־ י

ס די ײ ס ל ר א ל ײ ן ט &ו או ש ײ עו ט ל ר א ע ס ײ כ ר א
אן ני ל ױ א ס א s ל o

געװא־ באשלאםען איז מיטינג מעמבער לעצטען בץם
 ־ א ד 5 מיט װערען געטעלןםט זאל מעמבער יעדער אז רען

 שטונדען 44 א אױסצוקעטםען סיזאן םנעקםטעו צו אום ר א ל
אױסבעסערונגען. טרײד אנדעדע און װאך ארבײטס
 דאלאד 5 דיעזער אז איז ױניאן דער פון באשלוס דער

 אינ־’$1.50 דעם אריץ שױן נעהמט װעלכער אסעסמענט,
 שפע- ניט װערען באצאהלט זאל אסעםמענט טערנײשאנאל

מאי. וטען5 דעם ביז וױ טער
 דעם אפ צאהלט און קומט לעצטען, צום אויןס ניט װאדט
שנעלסטען. אם װאם אטעסמענט

װ סי סו ע הז ז ע ו א א אל ב ס א s ל o
ji .הילפמאן,־סעקרעטער

ממ8ססמסססמס<ןססססמסספסמפג^ «9^מממ8^מ » מ8נ«9:8«8« ^8^8̂

n W N A S H E F m  N A M L  TH EA TR E
׳ .2612 #רט׳פארד טעאעפאן

!פםח לכבוד i פסח לכבוד
נאסט גרױםער אונזער

ד. א סי מ ע סי כ ס װ ע ש א מ א ה ־ ם
 דעם אווענד־, און טאטינע זונטאג און שבת אװענד, פרײטאג

 און מאנטאנ אפריל, טען20 און וטען9 וטען,8 ׳וטען7
פםח, טענ צװײטע אבענר, און טאטינע דינסטאנ,

 בערנארד ה׳ טהאמאשעװםלץ, בעםי מאד. :געםט אונזערע
 יא• גױנפעלד, ראזא שעהננאלד, יאזעח ה׳ בערנשטײן,

 גרױסער נײער א אין — גרינבערג, טאד.־ װעלםלער, ר,אב
 משה הערר דראמאטורג, באריהמטען דעם םון קאמעדי־ ־

:ריכטער

ר ר ו ע נ ע ן ם ע נ ע י ל
 רומשינסלױ. יאזעו* םון מוזיק משה^ריכטער. פון אקםען, 4 אץ ק$מעדי

אויסגעשטאטעט טהאם*שעםסהי, העררי פון אויםגעםיהרט און סצענירם
האכשטײן. י. םון

 אונזער פאר אװענד עקסםרע אײן אפריא, טען30 דעם אבענד, מיטװאך
 טהא־ *ח םאל ערשטען צום גאאדבערג, אוא״ס מענעדדפער דז״טענעראא

̂עפס<ןי, בעסי םאד. טעאטער, מאשעװםקי׳ס  יאזעף ה׳ און טהאטא
יואםעדי יואבריז׳ס אעאן אין ?ןעהנגאאד
טױד. דיענםט די מינקע

A i n n  9 0  T H r . T D r  235 Bow ery, Te l. O rchard 4345 h A D L L  U  I I I L A I  I lL  H arry  Gotti, Business M gr.

גאלדשטײן זשעני און געביל טאקס פון װאכען 2 לעצטע די
!מעאםער געביל׳ם אײן

 ;אפריא טען20 ,19 ,18 אבענד, איז כיאםינע זונטאג און יצבת אבענד, פרײטאג
פסח), טעג טע2( אבענד און טאטינע דינסטאג און טאנטאנ

אפריא טען22 טען,21
 אאײיץ, מאד. ראטה^טײן, עאיאס ה׳ גאאדשטײן, דזיטעני מיס געביא, טאקס ה.

גאאדשטײן, יאהאב ה׳ סאטאיאאוי, ה. פערהויף, מאד. סינלןאף, דיס
אין האאענדער ה׳ און באײכער ה׳ פערקויף, *וז׳

■ ע ל ע ד ן ע ע ל ה י פ ע נ
 םון ליריקס זײקין.) נ. םון (םוזשעט געביצ dpbd פון אתטען 4 אין צייטגילד

םערצםוטער. און ארנאלד פון מ־וייה נאלדשטײן, דז׳טעני
 און מאי טאנאטען די םאר טיקעטם און בענעםיטס גאנצע

דאלאר. 25 פאר טיקעטס $105 — חשון

ט י י י ט ו* ס י נ א כ
 צופריעדעגשטעלענד — קאנסערװאטיװ — זיכער

הױז קליױננ פוןנױיארס טעטבער
 די און יארק, נױ אוו סיטי און סטײט גאווערנמענט, סטײטס ױנײטעד די

אונז. מיט דעפאזיטען םײוױננס פאםטאל סטײטס ױנײטעד
דעפאדטאדע אונזערע פון אײנער אױך װערט

THE STATE BANK
גיבראלטאר סח םעלזען דער וױ שטארה

יארק נױ םטריט, גרענד 374
עװענױ םינםטע 1400 םט. עםעקם ססו םטױט. טע26 װעסט ו

עװענױס װעםטשעסטער און ױניאן סטױט, טע158 ׳
:ברענטשעם ברולןלץ

עװענױע םטאון און ■יטסץ ם̂ט װערעט און עװ. גרעהעם ׳

IRVING P LA C E  TH EA TR E
 םטריגס טע14 און פליים אוירװינג •

 .1351 םטײװעסאנט טעלעפאן,
דירעקטאר. שװארץ, םארריס

 נרעםטעול דער — נעשפיעלט איצט
סוקםעס

הירשביץ׳ם פרץ
ם ע ד

ס ׳ ד ע י מ ר ש ע ס כ ע ם
 זונטאנ און שבת אבענד, פרײטאג יעדעז

. און אװענד און מאטינע
פםח. גאנץ

 יטמיעדס פון ליעד סוקסעס גרויםע אונזער
 איך מײדעל, מײדעל, ״מײדעל, טעכםער,

 פרײ געגעבען װערט איעב״ אזוי דיך האב
 באזוכער סאכיגעע אונזערע צו באויז

ססח. גאנץ

 טאי• וטען אבענד, דאנערשטאג
אבענד. םמדינדבעדג

 »וי- אין םאיל טען1 צום *שװארץ מאריס
סטרינדבעת׳ס כוסט

ו ע ר ד ע ם א פ
וױיאד׳ס אםהאר פיעםע, נעקםטע אונזער

,טאו. אידעאל?ור ״דער
ע ז י נ ר נ ו ט י י צ

' ײי י י ̂ע *יעלע ״  עג;• און א<די«ע *נדע
p r o ,זשורנאלען »ון ביכער *ייטדנגעז 

U. די אין געדרוקם װערען
פרינטיננ אפ־טױדײט

ני סם. קאנעל 196
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translation filed with thePostraaster at New York City o n  April 18, 1919, as required by the Act of Coagrees approved Oct *th,
1917, known as the "Trading with thoEnemy A ct"

י ר א ט ה י ם װ כ לי פ ע ט ל ע פ א ם א ן א ס ר ע ל א רו ע ײ א ס כ א ט ם ס ו א ר:נ ע י י א ס מ א נ ר ה י  א
ם ל ע ר צו נ ע נ ד נ רו ע גי ע ן ר ר או ה ט אי ג ר א ח א ץ צדסונםט ױ פ ע פ ר ע ײ ען. א לי םי א ן ־ פ ע אי כ לי ם  ע
ר ה א ם י רו ט א ע ע די וו רו ע ני ע ? ר י ען א ר ה ע ס ם ס או א ע ד צ אנ ם ג ל ע ס ג א ר ױ ה ם אי א ען ח ח לי ע  ג

ן ך או א ם נ ט. םי ענ צ א ר פ
ן ע ר װ א פ א ם י ם ן ע ג ױ צ ר א פ ו י ז ט ל א ו ו ד נ א ם ש ל י ם ש ו ע פ א ו ו ם נ׳ ו פ ו ע נ ײ ר ש ר ע ם נ ו א ס א  ו
ען ט א אנ , ם ו ז ו ע ם ם ל א ר וו ה ? אי ען ז װ ע ם ג כ ײ סו ס נ ר םו א ר פ ה ע םי ם ר ע כ ס לי ד אנ  ־ ו צ נ א כ

ה. ױ ן ע ר ח י פ ם ה ל ט פ נ י ױ ט ס נ ו ס ם װ ־ צ ע ד י א צו פ ס או ן או ל רי א ס ט ױ סו ע עו ד פ ל ע ר ה ן  ח
ג נ ו ר ע י ע ען ר ל ה א צ פ ת די א כו ס חו א י ױ ם ז א ם ה כ א ם ע ם כ ס או א ר וו ע כ ען צו גי נ נ ע ר ע ױ כ ה  ןןנ
נ. ע רי ס ן פו

ט ר ע ײ ס פ א ען ד ם הו ן אנ ען פו ד מ רי ד פ ו ו ען ד פ ל ע ו ה ע ג ד נ רו ע גי ע ען ר ל ה א צ פ ת די א ו נ ו  ח
ס א ם זי װ א ט ה נ א מ ע ן נ ם אי ײ ן צ ג. פו ע ױ נ. די צו ט ג ר א כ ק נ ת ע גי ק ר

נ די נ ו ר ע י ע רןז ר א ס ד ל ע ען צו נ נ ר א אז ע, ױ כ ס נ א ע די סו ם ע ד נ או װ ר א ן פ ל או ע פ רי ק ר א  פ
ע, ע ױ ם נ ל ע ען װ כ א ך ה ע ט ר א ד ם ״ פ ם ע ס ע םנ ױ ע א ר ע נז ען. או ם כ א ל ם ש פ ל ע ל ה ע ס  סקם אנ

ן ע ל ה א צ א ײ נ ן ז ר או ע נז כ או ײ צו חו ז
ע ר ע נז ס או ע אי ן נ ע נ א אן ה ס ע ר נ ע ײ ל. ז ײ ר ם ר מי ע אנ ה רי ע ט ם א פ ױ ה ע ג ען ב א ס ה נו א ן כ  פו

ע די ט ש ר מו ע ס פי אונ ײ ל ען. צו ז פ ל ע ר ה ען םי כ א ען ה נ או װ ע י נ ה, ו ם ח ל ר מ ען םי כ א ר ה ע ב  א
ט ט ני ל ה א צ ק ג פ ע א ל ען א ד ל ס שו א ר װ ן םי ע נ א ם ה כ א ם ע ה ױ ג ם ח ל ען, צו ם נ װי ע ם ג פ  סוי

י . ו א ט ס ״ ס או ען צו נ ל ה א צ א מ נ ז ע י . ו ן ע לו שו
ס ה ענ ר ע ס נ א י ד ם ו ר ע ען װ ר פי א ן פ י פו ג ו נ רו ע ני ע ן ר ע די פו ט ג ני ײ א ר א ען פ ם א א ס ן ש ע נ ײ  ז

ע ױ ט ם ר ע כ ן זי ר אי ע ם. ו ל ע ט וו ע ט ם ע נוו ן אי רי אי א ס ס ס װי ט או ן נ ם או ל א ײ ה ז
ר ה ם אי ע ם ס ע נוו ס$50 אי צ ן אי ר או ה ם אי מ סו א ען $50 ב ם די װ ט או ן נ ע נ ײ ױ. ז ע ד ל ״ ו װ ע  ד

ס ה ר צי ה ס אי ע ט. ד ס חנ ע ט אינ
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צושריפםען: םארגעלעזען ווערען עס
 באדאניןט דל אל פישכיל חברח די

 דאלער 25 די םאר באארד דזשסיגט דעם
ײ חאט ניען װ*ם  p;vs אויף געגעבען ז

חנדם.
 איינ־ אן פאר לעזם סעקרעטער דער

 א■ װעם װ*ס קאנפערענץ א צו אאדוגג
 רעזיפראטעסט צו אום ווערעז וצמאלטען

 דזש. טעיאר װאס צושריפט דעם נעמן
 באארד דער צו געשיקט האט חײלאן .0

 :׳ג־ א אז םאראאנגענדיג סלדערפען אוו
 זאל ודינ׳טד• װערע;, געםאסט ז*ל זעז
 א/ פיט״גגע, פיהרען צו ערלױבעז דס

 - ע:נ/יש. אויסער שפראכען אנדע-ע
א:גענײ*<ן. װערט אי-נאאדונג ד״

 א פאר אױף רעזט סעקדעטער דעד
 פץ אפיס דזשעגעראל דעם םון צושריםט

 עס װעאכען אין אינטערנעיטי^נאי אונזער
 בר. סער,רעטעד דער װאס עריזאערט וחןרט

 בריעןז זײן r : געפײנט האט באראף א.
 דײס פון פראגע דער װעגען 17 לאיואל צו

 דער׳צו־ וױ דעם נאך פינישער. בי* נעמצן
 ערהלערט פארגעיעזע;, װערט שריםט
 זיף װעט 17 ראקאר אז העלער ברודער

 אױסטױ־ דיזע- אונטער אונטערװארפען
סעייעטער. דזשענעראל דעם םון שונג

װא־ אנגעפרעגט װערט 17 אאקאא
 די צו דעיענאט קײן ניט שײזען זײ <ום

 כיאנוסעחטשורערס. די כייט קאנםערענצען
 דער װי אזוי אז ערקאערט, העלער ברודער

 כיאל אײן יטוין ולאט באארד דזשאינט
 װעט קערפערשאפט די אז באשאאסען

 האבען דארום׳ ,17 יאקאל פארטרעטען
 אפאינטען צו נױטיג פאר געפונען גיט !יי

 גרודער דער לאחאל, ז״ער־ סה איעעם
 צױ םוא האט אאקאא זײער אז עוײןלערט

 פאר־ אץ באארד דזשאיגט צום טרויען
 קאגפע־ די בײ לאקאל זײער םרעטען
• רמנצצן.
 נ*אי ערשטען װעגען קאטיטע די

ײ אז באריכטעט,  צום רעקאניענדירען ז
 דא״ ערשטער דער דאס באארד דזשאינט

 רײהע א דורף װערען געפײערט י ואא
סאסםיטינגען.

 קאםיםע קאנמערעגץ דער םון באריכט
 םאנופעקמשורערס דער טים

אסאסיאײישאן.
ײ דער אז באריכטעט חאכױטע די  צייי

 אינעהאאטעז איז ײאס קאנםערענץ טער
 איז אססאסיאײשאז דער מים געװארען

 יוגיאן דער םון םאדערונגען די באצוג
 וואם רעדעס פייט געװארען םארנופען איז
 אי םון געװארען געהאאטען זײנען עס

 תד ךײערע אין כיאנופעקטשוחןרס. ניגע
ײ האבען דעס  גע״ אפאזיציע אן געװיזען ז
 אור־ פאריטידעגע םאר װאןײארבײט גען

 גע* פיען האט רעדעס זײעדע םון זאכען.
 טאגופעקטיטױ די אז ארױסנעטען קע:ט
 װאאזײו דעם זינען אין ניט האבען רערס

ײ נאר ארבײטער, די פון  איז האבעז ז
 דאס אינםערעסעז. אײגענע זײערע זינען

 אינ־ פאנוםעחםשורערס אײניגע האבען
 יןיר־ ארן װאך־ארבײט עריןאערט. דירעקט

 טאנגעא א יטאפען װעט יטטונדען צערע
 דער װעט ארום אזוי און ארבײטער, אין

 אינדעפענדענט אן װערען טאכער קאאוק
 םאנוםעקם״שױ די װאס רעדעס די פעגיט.
 װאןײאי־ געגעז געהאאטען האבען הערס
: םאאעגגדעס נאװיזען האס בייט

תרי־ פוזען װעט פאכער ר«לאוח דער
 פאנו־ ידי אפיאו פענען װאןײארבײט גען

 אונטעי דאגעגען. װי זײן פעקכדטורערס
 די װעאען װאןײארבײט םון סיסטעם א

 דארום פעניטען, װי יעבען פאבער קראוין
 וואך־ אז פאנופעחטיטורערס די גיט וױאען

טרײד. אין הער״טען זאא ארבײט
 גע־ באויז האט שאעזינגער ברודער

ארגו־ יטטארקע אייניגע פיט ענטפערט

 גע־ באשאאסען איז עס נופעקטיטורערס.
 בײרע םון סאב־קאפיטע א אז װארען,
 צוזאפענקױ אפאא נאר זיף זאאען צדדים

 קאנ־ דער איז דעם פימ און טעג, די פען
ענדע. צו געװען פערענץ

 פיטינג דער װערט דעם פיט און
געיטאאסען.

סעחרעטער. לאנגער, • #

ה או ל ר ק ע אי אן ט ס ױנ־ י ױ ו נ י פןז א צו ז מ א ס
 בא־ שױן יטגעהעז יןאאוחפאכער די

 סאר׳ן פארטיג שױן איז איץ װאפענט•
 ריע־ די סטרײח. דדטענעראא מםענדיגען

 פארשיעדענע די םון מאשיגערי דנע
 יטױן איז קאפיטעס סטריײן דזשענעראא

 גרײט פינוט יעדע איז און שאדסע,
 ניטםח און אייב פיט זיך ארײנװארםען

סוף. ביז׳ן םײטען און יןאמף, דעם אין
 ארבײטער די צוױשען שטיפונג די

 איז דאס געהויבענע. א זעהר איז נוםא
 באיגדען א פאר אפילו זעהן צו נעװען

 פאס־םיטינגען םארשיעדענע די י1אוי
 םון געװארען צונוישגערופען זײגען וואם

 נײע די װאו ארבײטער קאאוקפאכער די
 געװארען פארגעאײגט זײגען פאדערונגען

 געװארען. כאשפראכען אײנציגװײז און
 פיטינגען אוץי^אאע זיינען פאקטען אאע

 א געװארען. אגגענוםעז אײנשטימיג
 ענ־ אן און באגײסטערוגג סערקוױרדיגע

 גאײכען זײן זיך צו האט װאס כחיאזם,
 ארנ״סער דער םון געשיכטע דער איז גים

 דעם אין איצטער הערשען גאזועגוננ,
 זײנען פחות אאע טרײד. מאאולופאכער
 האכען הערצער אלע און אננעצונדען,

 גרײםוױאיגקײט א פיט אויפגעפאאפט
 ױניאן,.און רער צו איבעמעכענהײט און

 אאע, פיחרעױ. איחדע אין נאוינקן *
אן םײ ױד  קרואין• די סײ בעאפטע, די,

 ארײנצוא־ גרײם זײגען אאײן, סאכער
 אין אעבען און אײב םיט ?יר וואדסען

o n ביז סווי, ביז׳ן םײטען און האםיף 
 די םון פאדערונגען גערעכטע די וואגען

 ײערעז, נאכגעגעבען ײעאעז יןאאוססאכער
 פאל־ א ביז װערטער, אגדערע סיט —

?יעג. שטענדיגען
 סטרײק נאנצער דער םון שפיץ דער אן

o |סאשינעריע n jfS r דזשערעאא די 
 בעגדזשא״• ײעאכער פזץ קאפיטע, מזרײס

 אינ״ דער פון ■רעזידענט שאעזיננער, זיס
 פײנכערג, טישערםאן, איז סעמ״שאגאא

 איז באארד, דזשאינט דער פון סשערמאז
 סעיו״ איז אאנגעד י. און םשערךאן, וױיס

i y o n. סון םעסכערס עחזעקיטױו אאע 
 מיט צוזאמען אאיואאס, םארשיעדענע די
n באארד, תשאינם םולם פעםכערס 

 דער פון מעםכעדשי• די צונױף שטעאעז
יואםיטזג ססרײק חשענעראא ״

 ווערט סאסיטע סטרײק חשענעראא די
 אד אנצאחא אן איז וימאגחןרנעטײאמ

n n ,ערסאאנרי 1א צואיעב קאסיטעס 
ח מו D אויססיחדונג י

j>m

 דיעזע־קאפײ פון יעדע ארבײט. דער
 באזוג־ א פיט אפגעבען זיך ״װעט טעס

 די סטריײדארבייט. דער םון טײא דערען
 בעאפטע די זײנען פערזאנעז פאמענדע

 דער פון חאמיטעס םארשיעדעגע די םון
 :קאמיטע סטר^ק דדטענעראא

קאםיםע• פינאנס
 )האזא; ;טשעױפאן קאיאאוױץ, פ.

סעחרעטער.
קאםיםע. ארגאניזאציאנס

אביסט־ רוב״ן, ;כטנרפאן ׳פע*ו ס.
ײ״טערפאן. ענט

קאםײטע. פיקעט
יאטשעראסי, ;טשערפאן ברעסאױער,

 סעקרע־ פארגאליעס, ;טשערפאן וױיס
טער.

קאםיטע. טאון אװ אוט
 לובינסיױ, ;טשערפאן לאנגער, א.

סעקרעטער.
קאסיטע. ס^קערם

ם רענדע, ;טשערםאן םײגבערג, י.  וױי
 סעקרעטער. ײאאבערג, פ. ;טשערפא;

קאםיטע. לאא
 עחרענצוױע, ;טיטערפא,׳ לעפיןאוױץ

אסיסטענט.
קאפױםע. איגפארםײאז

יאחאבע־ קוק, ;םיטערפאז וױנער,
 אײכ״ סלוצחי, וױאארדי, ״טעגפעאד, פיױ,
אסיסטענטס. — :ער

םקאפױםע. סעטעלמענ
 פמהעלשטײז, פ. ;טיטערפאן דגפאן,
 טשערםאן. וױיס גינפא, ;סעלןרעטער

קאנדטע. רעליעף
 סעל־ העאער, ;טשעיפאן ײאנדער, ח.

רעטער.
דײױזשאן. חארלעם

 פאדייןאנדא, טשערםאז; רוכינכױ^
אסיסטענט.

דײױזשיאן. כרוקלין
 נאײיאז, ;טשערםאן ניסענעוױץ,

 סויעדװײ• חערעטעגוטא, ;אסיסטענט
 אסיסטעגט. רודםא, סאגטא זאר;

דױױזשיאן. כראנזוױל
 טשערפאן. באביטץ,

שיאן. סםײם דזשױרזי  דױױז
 סעק״ ,,םאגנאט ;גשצרםאן האטיער,

 נױ חנר סון טשערםאז כרוס, רעסערן
דיװיושאן• ארק

חוייס״ די סוז נעמעז די זימען דאס •
I ױ נקיםמיn j םסרייק w m* י י ו J״*״

 אפגע איז בײטאג זונמאג אעצטע;
 אין קאנפערענץ א נעװאדעז האלטען

 םיכטיגע א נעטען צו האא פארווערטם״*
 פון גזירה שענדליכע די געגען שמזנלונג

 נויאר? אין פארבאטען צו דױילען ביעיאר
 װי שפראנען״. ̂םרעפדע אין סיםיגגען

עלם די נעװיזען האבען עם  פון קרעדע̂נ
ײ קאגפערעגץ, דער צו דעלעגאטעז בי  זי

 ארגא־ 170 פארטראטען געװען דארם נען
נ״זאציאנען.

 איפיגראנ־ אידי״טער גאנצער דער
 פיעידפארביג־ זײן פיט טעךהװארטאא

 שיכטען אין םארשידענארמיגקײם רױיט,
 פראטעסטײ צו געקופעז איז חלאסען און
 צו באצװעקט װאס גזירה דער געגען רעז

 א אין נויארק יטטאדט די םאױואגדרעז
 רע־ דעם אין ■עטראגראד ארער פאסקװא

צאר. פון זשיס
 אינ. פון דעאעגאטען רא זײנען עס •

 זײ־ עס לאדזשען. אברהם ברית ארדען
 ברית. בני ארדער פון יאדזשען דא נען
 גאליציא־ פון פאוײטטעהער דא זײנען עס

 די פון פאריטטעהער און פארבאנד נער
 ארגאניזאציא־ גאליציאנער פיאגרעסױוע

 די םון פארטרעטער דא זײנען עס נען.
 אפאילגא־ די פון לאקאלס, פאכער קלאוק

 געװערקשאםטען די פון לאקאלם, פײטעד
 סאציאליס־ די פון ױגיאנס, איהרע און

 צױן. פועלי די פון פערעראציאן, טײטע
 און פאראײנען סארטען אלערלײ בחיצור,

 זײער זאגען געקופען זײנען סאסײעסיס
 ענטריסטונג זײער אויסדריקען אזן װארט
 פעיאר דער װאס באלײךיגונג, דער געגען
 הװאר־ אימיגראנטען רעט געװאדםעז האט
 בריעף םרױעריג־באריהפטען זײן אין טאל

 אװ באארד דער פון פרעזידענט דעם צו
■ אלדעדפען.

 האט קאנפעאנץ די ־וױ דעם :אף
 צװישען עטליכע,רעדגערי אויסגעהערט

 לאנדאן, פאיר געװען זײנען עס װעלכע
 און אוירװין טשארלס װלאדעח, אלדעדפען

 איז באװעגונג, אונזער איז טוער אנדערע
 ארגאניזײ צו זיף צוגעטראטען גלײך פען
 עי־ דאן זײנען קאפיטעס רײהע א רען.

 אר־ די אײ;צוארדגען געװארען וױילט
 טאן דארף קאנפעדעגץ דער װאס בײט
 אלדער־ אװ באארד די אז וױדקען צו אום
 די דורכצוםיהרען װאגען גיט זאל פען

 דעם פון גזירות די און פעיאר פ.*ן גזידה
 אל־ אװ באארד רער אין חברים פעיארס
דעיפען.
 געשיקט אױןי האט קאנפעיענץ די

 ־6אוי דעבס ױדזשין צו טעלעגראפע א
 איהם צו סיפפאטיע איהר דריקענדע

 עלטערע די אױף :עהן דארף ער װאס
פריזאן• אין יאהר

 קאנפערענץ דער האט רערען די נאך
 אר״ פראקטישער צו גענופען באלד זיך

 אר־ אן געװאיען ערוױילט איז עס בײט.
 און ״װעיס א ארן קאפיטע גאגיזאציאגס

 אנגע־ דא װעט עס אין קאפיטע פינט״
 פראטעסט־ שטארקע א ײערען פיחרט

 חגפאנסטראציעס רידגע דורך כאײעגוגג,
גזירה. שענדליכע פעיאר׳ס דעם גע;ען

 אן געװארען געפאבט אױך איז עס
 פרא־ די פינאנסירען צו געלד פאר אפיעל
 פלאץ אוים׳ז גלײף און באוועגונג טעסט

 הונ־ פון סיפע די געװארעןי געזאפעלט איז
 און קעש אין דאלער פיפציג א*ז דערט

פלעדזשעס. אין דארעי הונדעדט גענויע
 דארױ באװעגונג דיזער פאד געלד

 יע־ ױניאן, יעדע אר״גקופען. ערשט נאך
 “ב̂י דעם םאר װעט ארגאגיזאציאן דע

שטײערען.
 גע־ ערוױילט איז טרעזשורער אלס

 אלןנ און װלאדעק ב. אלדעיפען װאחגז
 ״ דעם אויןי װערען געשיקט זאלען געלדער
אדעק, ב. אדדעס: בראמױי. א. 175 ̂װ
 פעיאר׳ס דעם װעגען פראגע די

 געװארען אױפנענופען אויך איז גזירה
ײ שבת לעצטעז  פיטיננ דעם אױןי ;א:ט :

 פא־ קלאוק דער פון באאדד דזשאיגט סון
 רעזאלוציאן פאלנענדע די ױניאן. כער
 צו־ איז וחנלמנ געװארען, אגגענוטעז איז

 אל״ אװ באארד צום געװארען געשיקט
: דערפען

 דאס אגבעטיאכט אין ״געפענדיג
 װע־ האגדלען דארןי יןעדפערשאפט אײער

 דזשאן פעיאר װאס ״אדדיגענס״ דעם געז
 וועלכע צוגע״שיתט, אײר חאט חײלען פ.

טעגליכער דער אין געדרוהט ;עײען איז

 זײערע םיז פיטגליעדער די פוץ גײם
 צוזאםענגע־ דינעז װעלכע קאםיטעס,

 םאדשיעדענצ פון מעפבערס פון שסעלס
לאהאלס•

 און מיםגליעדער אלע גייז נעםעז די
p וחנלען סאםיטעס ארשיעדענעb רי 't 

.,ג^הוכמיגקײט״ די pn זינם
i

 קײ;ע דאס שטליף, נױאריו, םון פרעסע
 אפגעחאל״ נים זאלען פיטינגען פאבליק

 אק חוץ א שפראך קײן אין װערען מען
ענגליש.

 דאס אנבעטראכט אין ״נעמענדיג
 פון באשקעהעגד ארגאניזאציאן, אוגזער

 וועלנע םרויען, און פענער טויזעגד 50
 באזונדערע פעהר אדער םיער םון קומען

 פון פעהרסטע די און נאציאנאליטעטען,
/ י ײ כאטש ז  לאגד, םון בירגער זײנעז ז

 חוץ א מיטיגגען זײערע םיהרען ניט האנען
; מוטער*שפראד זײער אין

 דאס אנבעטראכט אין ״נעםעגדיג
 אנגענופען זאל ״ארדינאנס״ דער אויב

 און כאאס ארײנגעבראכט װאלט ווערען,
 פעמ־ אונזערע צװישען מיםםארשטענדניס

ײ װעלכע אויף םיטינגען, די אויף בערס  ז
 טרײד־ זײערע דיסלןוטירעז דארפען

ײ לואנען דאס און פראבלעפען,  ריכטיג ז
לשון, אײגען זײער אין םײדען טאץ, ניט

 אויפ־ באשלאסען דאריבער עס ״זײ
 אלדערפען אוו באארד דעם צופאדערען

 דאס געזעץ; א םאר דאס פאכען צו ניט
 אונ- געשאדעט םיעל אונגעהײער װאלט

 אויף װאלט דאס און ארגאניזאציאן זער
 איג־ דעפאקראטישע די אונטערגראבען

 פעג־ בעסטע די װעלכע םאר סטיטוציעמ
 און געקעפפט האבעץ אםעריקא אין שען
אויםגעאפםערט״. זיף

, ר ע ג נ א ל ל.
באארד. דזשאינם םעקרעטער
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 װי װײסען, באםעס די אבער דעם. נען
 קלאולןטאכער־ די איז עם חאמםפס־םעהיג

ײ ױניאץ.  פארגעסען ניט נאף האבען ז
ײ צוריק. יאהר דרײ םון לעסאן דעם  ז

 איז קלאוקמאכער־ױניאן די אז אײםען,
 ארגאני־ פראצענט הונדערט כמעט איצט
ײ ;זירט  טעכטיג־! א פאר װאס װײסען, ז

 ױניאן, דער אין םאר געהט עס טעטיגקײט
 צוגע־ באפעס די מען מוז דאס — און
ײ — בען  אויסצו־ כחות אלע אן װענדען ז

 בײ־ כייט אז װיסענביג גוטען, מיט קומען
ײ װעלען זען כיאכען. גארניט ז

ײ  פון כישף דעם אין אפילו האבען ז
 אנצוהע־ געגעבען יא פארהאנדלונגען די

 אונאײניגלוײט געוױסער א אױףי רעניש
ײ װאןײארבײט. איבער  אנגעװײ האבען ז

 איז װאס אדװערטײזמענט, דעם אויף זען
 אץ 'צײט,:אונפאסעגדער אזא אץ עלשיגען

ײ האט שלעזינגער אבער ^וארװערטס״,  ז
 רי ער.פארטרעט אז געענטפערט, גלײף

ײ אז און ױניאן, גאנצע  ניט זיף זאלען ז
בוזים. אין פויגעלעך קײן אײנרײדען

 װען אז װײסע;, אלײן באסעס די און
 עס װעט קאביפו*, א צו קוכיען װעט עס
 אונבא־ ריעזיגעמ א םון קאכיפף א זײן

 טאלע־ זײער דארום פאכט. ^עגבארער
 געדולד. זײער און ראנץ

 קען דעם אויף זיף םארלאזען אבער ״
 װע־ דא דאך זיך האנדעלט עס ניט. טען
 בײי־ פון אינטערעסען װיכטיגע זעהר געז
 סלאוקטא״ די ױניאן, די און זײטען, דע

 אץ זיר האלט און װײם.עס, ױניאן, כער
 עס םארברײטען^י מעהר און מערר אלץ
 ציעל״ איז װאס ױניאז, יעדע טאן םוז

 בעם־ דער אז װײס, װאס און באװאוסט
 אויב קאםפף, א םארםײדען צו מיטעל טער

 פאר־ נײנוט יעדע זײן צו איז מעגליף/
איהם. פאר בארײט
ײ עס. װײסען באסעס די און ױי־ ז ו

 ענטשלא־ זײנען קלאוקמאכער די אז ״סען
 געשטעלטע זײערע אלע קריגען צו סען

ײ איז םאדערונגען.  כאטש וױיסען,,אז ז
 טעג־ נאר איז עס װען ?לאוקמאכער, דער
 גלײ־ צו אבער קאמפױ, קײן ניט װיל ליר,
 םאר׳ן יאפ ניט זיף ער שרעקט צײט כער

 נויטינ. דורכאןיס איז ער ווען קאכיפױ,
ײ  אויםגעצײ־ איז ױניאן די אז וױיסען, ז

ײ ארגאניזירט. כענם  הינ־ אז װײסען, ז
 אינטערמד אן שטעהט ױניאן דער טער

 ארגא־ ריעזיגסטע די םון אײנע שאנאל,
 ארבײטעריבאורעטנג די זואס ניזאציאנעז,

 ערשט חאט װעלכע און אױםגעבױט, האט
 און קעםםסע םון רײהע א דורכגעםאכט

 ארויס־ דערפאר איז און געװאתען, אלע
ײ פון געסומען  װען־ װי שטארקעל, נאף ז
םריהער. עס־איז

ײ  אפשר קען דאס און #עס װײסען ז
̂ול עס אז • דערצו, פיחרען  אלעם נ*ןי ז

 םריעדליכען א אױף ורערען געשליכםעט
ײן זיכער אבער אופן.  מען קעז דעם אין ז
 און ריכטיגסםע דאם םאר^עהרט, ניט.
o n קאפמי » ערװארטצן צו איז קליגסטע 
ײן צז און otrn #«והר ווסס ז
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 םיר װילען, .םיר
ײן םוזען  נערעכט ז
 וחד צו די, צו אפילו

אונז זיך נלוםט עס מעז
״ן צו אוננערעכט״. ז

 ולא החזקתי בצדקתי
).6 כ״ו, (אױב, אריח

 גערעכםיגקייפ םײן אן
ױ איך ח»ל«  «םאר^ ?

 א«- נימ איתר װעל ייין
לפזעו•
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אלץ נאך דעבאטירט מען
 קלאוקםאכער רי צװישען מלחמה רי

 מאנוםעק־ קלאוק די און זײט אײן פון
 דערװײל איז צװײטער, דער פון טשורערם

 אינ־ פון גײסט, פון פלחמה א אלץ נ^ך
 עס װעלכער אויף ארענא, די טעלעקס.

 א נ$ך דערװײל איז געקעמפט, װערט
 אנ־ ברוטאלע אנשטאט ציכטיגע; א ר־ינע,
ײ בײדע פון געברויכט װערען גריפע,  זי

 באריכט דעם לויס און ארגומענטעז, טען
 שלעזינגער, ב. האט קאמיטע, דער פון

ן הםדברים, ראש דער י  אויסגעצײ־ גאר ז
 ארגומענטעךדועל, לעצטען דעם אין כענט
 צװײ די צוױשען שטאטגעפונען האט װאס

דינסטאג. לעצטען סאב־קאמיטעס
 אין איבערגעבען נאר דא קענען מיר

 ארגומענט, דעם שטריכען אלגעמײנע
 םראגע די ארום אלץ זיך דרעהט װעלכער

 פ$ר־ דער געצקי, מר. װאןי־ארבײט. פון
D באסעס, די פון שטעהער ip חןד  זוי

 דער פון פונ?ט דעם באכאנט אטאל
 באהויפ- זײן לױט ?לאגק־אינדוסטריע.

 דער׳הרג׳־ ממש װאך־ארבײט װעט טונג
 אן דאך איז דאס אינדוםטריע. די ענען

 פון קאפריז, פרן סטײל, ן1פ אינדוסטריע
 עקזיסטירט כח דעם אויו* כיינוט. דער

 אומ־ םאכען אבער װעט װאך־ארבײט זי.
 דאזיגע די פון אויספיהרונג די םענליך

 אדבײט די אײגענשאםטען. ספעציעלע
ײז קענען ניט קײנמאל װעם  צײט, אין ז
 דאםען די װען און איהר, בעדארף מען װען

ײ װאס דאס, לוריגען ניט װעלען  פאר־ ז
 זײן עס װעט מאמעכבי, דעם אויף לאננען

 גאנ־ די לײדען װעם אזוי און פארפאלען,
 אונגעפעהר, אזוי, אם אינדוסטריע. צע

 פון פארשטעהער דער ארגומענטירט האט
 דעם אױף האט שלעזינגער ב. באסעס. די

 אנ־ שװער איז ערשטענס, אז געענטפערט,
 נים װעלען ארבײטער די אז צונעהכיען,

 נוי־ דער אין סטײלס די טאכען פארטיג
 נים אופן אזא אויף און צײט, טיגער

 אלער־ צופריעדענצושטעלען ד1איםשא זײן
 .נ^ניג דא עפעס זײנען קאפריזען. לײ

 J אינדוסטריע קלאוק דער אין ארבײסער
 אין װען ׳דאן אפילן אז איז, פאקט דער
 גע־ זיך האבען קלאוק־אינדוסטריע דער

 דאך האט ארבײטער, טויזענד GO צעהלט
 קײנ־ ארבײטער העלפס א װי ביעהר, אויך

 עס שטעהט װאו טו געארבײט, נים
 זיך נויטיגט אינדוסטריע אן אז געשריבען,

 אר־ צאהל די ? רעזערוױארמײ אזא אין
 םאל־ איז ׳דא איצט איז װאס בײסער,

 אר־ גאנצע די אויפצוכאן שטענדיג-גענוג
 װאס פאר צװײטענס, צײט. אין בײט
 ארבײטם־םיזאן דער אז זײן, :יט עס קען
 פריהער מאנאט א מיט אנפאננען זיך זאר
 שפע־ םאנאט א םיט ענדיגען זיך און

 די אז נויטיג, עס איז װארום טער?
 פארברענט װי אזוי מוז ארבײט נאנצע
 ? װאכען עטליכע פון םשך דעם אין ײערען

 אנ־ װעלען סטײלס די םון ערפינדער די
 פריהער, צײכי א םיט טראכטען הױבען

ײ ברײנגען און סעטפעלס אויפטאכען  ז
 אונ־ און ארײן. םארקעט אין פריהער

 סו־ באלד באלד, זיך װעלען דאםען זערע
 װע־ זײ אױב ׳דעם צו צוגעװעהנען זען
 פענ־ ניט איז אנדערש אז אײנזעהץ, יען

; ‘ איר.
 װעלכע אינדוסטריע, אן דריטענס, און

 פארדערט און קאפריז א אויף באשטעהט
 מעגשליכע סון אויפאפםערונג די דערפאר
 נאר אינדוסטריע, קײן ניט איז ילעבענס,

 אינדוסםריע אזא אוםגליק. אן קללה, א
 שא־ שלעכטען, זעהר א אויף *טטעהט

 געזוגטער דער פונראמענט. קעיידיגען
 דער, איז אינדוסכריע אן פון פונדאםענט

 אנ־ אין נעהמען דארןי זי װי פונקט, אז
 אפשר, און, כאדערםגיסע די באטראכם
 די מוזען אזוי קונדעז, די פיז קאפריזען

 אנבאםראכם אין נעזזםען אויר עזקונד
 וועל־ די, םון וואוילזײן דעם לעבען, יאס

 אינדוסטריע. דער םון שאםער די זײנען כע
געגענוײטיגע^}װזןומגטױרקוע אזא סהן

 אינדוס־ קײן האט קונד און שאפער פון
 דער־ און באדען.ניט, געזונטען קײן טריע
 פארקעהרט, װאך־ארבײט, װעט פאר

 קלואק־אינדוסטריע דער געבען ערשט
 באשטענדיג־ פעסטקײט, נויטיגע איהר
 אינדוסטריע די אפילו װען נאר, קײט.

 אבער איז לײדען, עטװאס *נפאנג אין זאל
 פון געזונד דער װאוילזײן, דער גליק, דער
 הע־ שטעהט װאס עטװאס, אדבײטער דעם
 מעגליכקײטען, אזעלכע אלע איבער כער
 פארלאנגען נים טארען באסעס די און
 פאר־ זיך זאלען זײ אז ארבײטער, די פון

 אײביגער צו לײדען, אײביגע צו דאםען
 ארבײטס־ כראנישער א צו אונזיכערהײט,

 מאמענ־ פון-א נאמען דעם אין .לאזיגקײט
אוגבאקװ^מליכלוײט. טאגער

 ארגוטענכירט ה$ט אוםגעפעהר אזוי
 ארץ נ$ך אבער איז מען שלעזינגער. ב.
 איז עס געקומעןל ניט טאט5רעזו היין צו

̂בעז צו געװארען באשלאסען  אזא נאך ה
אויס־ באריכט דער זאל דאן און מיטינג,

 פאר װערען םארגעבראכט און געארבײט
 הויפכד אויםגעװעהלטער ־ #ריגינעל דער

 אױו* אט און זײטען. בײדע פון קאמיטע
 ד^ר פאלען דאס װעט מיטינג יענעם

 װירקליכעכ א צו ?וסעז עס זאל צי :גורל
 מאגו־ קלאוק די אויב ניט. צי מלחמה,

 אײנגע־ בלײבען װעלען פעקטשורערס
 דאזיגער דער נאכגעבען ניט און שפארט

 איז דאן ױניאן, דער פון הויפפ־פאדערוגג
 אבער אויב אומפארמײדליך. קאמח א

ײ  פאדערונג, דיזע נאכגעבען יע זאלען ז
 אנרערע די צו צוטרעטען מען װעט דאן

װעלכע פון װיכטיגסטע די פאדערונגען,
 אויס־ דער און װאך א שטונדען 44 זײגען

 בעלי די פאר װײרזש־^קײל געארבײטער
 דעבאטי־ װײטער װעט טען און מלאכות,

 מענ־ זעלבער דער מיט אלץ און ׳רען
מלחטה. לױין ניט אדער יע פון ליכקײט

 ניט דאס האלט זעלבסטפארשטענדליך
צו־ זיך פון ױניאן מאבער קלאוק די אפ
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 ניט װעג זי צוגעגרײט. שױן איז זי נײן,
דרעדלענדיג. װערען געכאפט

ר א ע ס ױ ר ג ג נ י ט י  מ
ץ ז א א ע ס ױ ר ג נ א ט

 פארא ױניאן קלאור,מאבעד דער פון באארד דדטאינט דער
 •מיט צוזאמען מאי ערשטען פון פײערונג זײן ניגט

מעדיסאן אין מוני־דעמאנסטדאציע גרױסער דער
גארדען םיןװער

ייי-

 באפרײאונג דער פאר באװעגונג די
 ניט זיך פאר״טפרײט טוני טהאמאם פון

 אין אויף נאר אטעריקא, גאנץ איבער נאר
 ארבײטער־ ארגאניזירטע די אײראפא.

 פיהלט, װעלט גאנצער דער״ איבער שאפט
 אונשול־ זיינען חברים זײנע און מוני אז

 װע־ זײ דאס געװארען, פאר׳משפט דיג
 גע־ א דורך פריזאן אין געזזאלטען רען

 קאליפארניער די פון פארשװערונג מײגער
 ארגאניזירטער דער געגען קאפיטאליסטען

 און שטארקער' און באװעגונג ארבײטער
 םראטעסנדשטיפיע די װערט טעכטיגער

 גערעכ־ פאדערט וואס ארבײטער, די פון
חברים. זײנע און טוני׳ן פאר טיגקייט
 אײנ־ װערט צװעק זערביגען דעם פאר
 דעם טאנסטער־טאסטיטינג א גערופען

 8 ביאי, טען1 דעפ דאנערשטאג, נעקסטען
 ניעדיסאן גרויסען דעם איץ אװענט, אוהר

 טעדי־ און סטריט טע2י) גארדען, סקװער
 אײנגע־ װערט ניאסטיטינג דער עװ. סאן

 אלגע־ דעם פון אויפזינט אונטער׳ן רופען
 נױאריו, גרײטער פון קאריטע טוני מײנעם

 נאציאנא־ א פון רעדנער באריהטטע טיט
 די פון ליםט דער אין רעפוטאציע. לער

 רא־ באװאוסטער דער זיף געפינט רעדנער
 פיצ־ דזשאן און װאלש פ. פרײנק דיקאל

 דע־ פאר קאנדידאט לײבאד דער פאטריק,
. אנדערע נאןי און שיקאגא פון יאר

 דער װעט ערװארטען, צו איז עס װי
 דעפאנסטרא־ א טראגען טאנסטער־טיטינג

 גראנ־ א זײן װעט דאס כאראיןטער. טיװען
 גע• און ױשר פאר דעםאנסטראציע דיעזע

 צוזא־ דארסען זיך װעלען עס רעכטיגקײט.
 דעד פון מענשען בעסטע די טענקוכיען
 ארבײטער־װעלט ארגאניזירטער נויארקער.

 און כיוני פאר גערעבטיגלױיט פאדערען צו
 גע* א פון טארטירער די פאר חברים, זײנע

 קאפי־ בינטעל א פון פארשװערונג טײנער
פראנצי׳סקא. סאן אין טאליסטען

 איז מאי טער1 דער ׳טאג •דער און
 דעטאנסטראציע. אזא פאר פאסיג זעהר
 אינטערנאציאנא־ אן איז מאי טער1 רער
 טאג דעם אין ױם־טוב. ארבײטער לער

ךעםאג־ װעלס גאנצער חגר איבער מערען

 פון געפיהלען סאלידארישע די סטרירט
 זיף פאסט עס און ארבייטער־קלאס דער

 טאנ דעם אין גרארע דאס זעהר און זעהר
 פאר גערעכטיגקײט װערען געפאדערט זאל
 בא־ שוין איז עס װי און פארפאלגטע, די

 פאר׳טשפט׳ע אוטיטולדיג געװארען, װיזען
פראנציסקא. סאן פון ארבײטער־פיהרער

טי־ דער װאס צײט רערזעלבער אין
 כיע־ אין װערען אפגעהאלטען װעט טינג

 ספעציעלע א װעט גארדען, סקװער דיסאן
 דעי אין טענשען אנגעזעהענע פון קאטיטע

 אין זײן באװעגונג ארבײטער אטעריקאנער
 רע־ דער פון פארי!אנגען צו װאשינגטאן

 ארויסגענו־ זאל קייס ביוני די דאס גירונג,
 פארשװע־ י1 פון הענד די פון װערען כיען
 דאריבער איז עס קאליפארניא. אין רער

 דעטאנסטראציע די דאס װינשענסװערט,
 די זײן זאל גארדען סקװער טעדיסאן אין

 פארשטע־ נאר זיר קאז טעז װאס גרעססע
 איבער־ זײן דארף האל ריזיגער דער לעץ.

 איבערפלוס־טי־ זײן דארפען עס און פילט
 װאס גאסען. ארוטיגע אלע די אין טינגען

 דעטאנסטראציע די זײן װעט עס גרעסער
 אײנדרוק שטארקערען א אלץ יארק נױ אין

װאשינגטאן. אין דארט כיאכען דאס װעט
 אונזער פון כײטגלידער די זאייען

 צו פאיפעלען ניט ױניאן אינטערנעשיאנאל
 טען1 דעם בײנאכט, דאנערשטאג קוטעז
 דעטאנ־ פראטעסט ריזיגער דער צו טאי,

 גאידען. םקװעד־ מעדיסאן אין סטראציע
 אלע, — אלט, און ױנג טענער, און פרויען

! ייןרכיעז דארפען אלע
 אוים־ די דא טיר ציהען באזונדערס

 דער פון טיטגלידער די פון כיערקזאטקײט
ױגיאן. טאכער קלאוק גרויםער
 קלאוה דער פון באארד דזשאינט דער
 באשלוס א נעפאסט האט ױניאן מאבער

 דעם אויף םאי טען1 דעם םייעיען צו
 אזוי סהװער; םעריסאן אין -סוני־מיטינג

 כא־ דאפעלטען םרן זײן מיטינג דער װעט
 מאי־דעמאנ־ גרויסער א פון אי :ראיזטער

 אי און קלאוקםאכער די םון סטראציע
 מוגײדעםאג״ גרויסער אלגעמײנער אן פון

kפסראציע•

ר די ע ר ה ן פי ר פו ע נ־ ו  אי
ל ע אנ ש ש רנ ע ן ט ד אי  נ

נ נ ו ס א ר א : ל א ר ע I נ
 גארמענם לײדיעס אינטערנעשאנאל די

 ריע״ א גרויסער, א איז ױניאן װאירקערס
 ;מיטגליע׳י א האט זי ארגאניזאציאן. זיגער

 טויזענר 150 איבער פון הערשאפס
 גאנין איבער פארשפרײט איז זי םענשען.

 אי| נעהכיט זי קענעדע. און אטעריקא
 יזל אינדוסטריען, פארשיעדענע ארײן זיך
 באזונדערן איהרע האט װעלכע פון דע

 אינ״ די װעלכע אויף נױטען, פאדערונגען,
 4דא אוז אםרופען. זיך טוז טערנעשאנאל

 באדירפני• די זײנען עס װי פארשיידען
 דעף פון סײ אפהענגיג זײנען װאס סע,

 איגדוםטליצ. דער פוז פארשײדענהײט
 אױןנ סײ און מענשען־מאט/ןריאל דעם םון
 אומשטע;״ לאאקלע די פון פיאץ, דעם פון
 געי װערט אינטערנעשאנאל די ראך ידע

 פת געדאנח, אלגעמײנעם אן פון פיהרט
 װעלכש פלאן, באשטימטען געװיסען א

 ; צװי♦ פארשײדענע די םון אט בילדעט
בוים. פרעכטיגען גאנצען אײן גען

 אלגע דער אט װערט אבער אזוי װי
 אלגעמײנער און געדאנק טיינער

 אנגעװעכ װערען דערצו אױסגעארבײט?
 אײנעו אבער מיטלען, פארשײדענע דעט
 ענט אן האבען װאס װיככיגסטע די פון

 םח רעבען דעם אויף װירקונג שײדענדע
 ד״ זײנען אינטערנעשאנאל^ גאנצער דער

 n םיז צוזאטענקינפטע פערטעל־יעהרליכע
 װעל אינטערנעשאנאל, דער פח פיהרער

 ״דזשענע נאטען דעם אונטער געהען נע
.1כאארד׳ עקעזקוטױו ראל

 באשטעהס עקזעקוטױוע דזשענעראל די
 װערען װאס װײס־פרעזידענטען, אי״ע פון

 4קאנװענשא דער אויף אויסערװעהלט
ײ און  צאהל, אין 13 זײנען ז
ײ צו  pD פרעזידענט דער צו :אך קוניט ז

דזשענע־ דער און אינטערנעשאנאל דער

Bra

אינהאלט־פארצײכױס
״נער^כסיגקײט״ 15 נוםער

m e די  ט>ן;. גרויסען א אין מיטינג סער
גענןן ן א על אינטעלנעשא: ר דע ®ון רעי־

־ע• רעדאקצי — נג באיאטו ר*ל
י• ש• — ו*ד ז די :. 2 יט זי

לאגגער. S _
• € - מאי עריצטען צום ;. יט זי

מו י װי די ון c זזםער־חײם אייגענע אן
 ם־לװער. רעבעקא — <'׳-■ ל. ױניאן םאכעי

̂ראזםעחעגדע די .4 זײט  און ענדערונגען פ
 פינקעלשטײן, ל• — אינדוספרי קלאוק דער

 פרײ צו קייעג דןc אינערכאנג דער זײט
— ײניאן מאכער װײסש ד*ור אין דען

 לןך ױניאז עקזאםינערס שעהנהאלץ. י.
 ^מועסען קורצע אשפיז. י• ■D — 82 קאל

̂ר צװיאזען  לעיען. און רעדאקפ
 בעל^ — רעדאקבאי צום בײען״ <). זײט

ן מיפינג ס. פ. און סאלאסקא ו  ו
נאארד. דזשאינפ

 יאחרןן םויזעגדייר מים פרוי די .7 זײט
 נײן די לוריע. אםתר דר. — צוריק

 ליבערםאן. עליאס — טעג
 פידאדעל• פון! בןןי־ און קאנצערש .8 זײט

 »4קענא א• עלעז — סוײקל יונישי פיער
 קעלערמאן. ב. — ןראםאן) אינגעב^יג

 צװישצן זיך הערפז װאם יאםאן. זײט
̂נער די  קורלאנר. ב.— קלאוקמאבעײ? באסב
 ;אשיץ׳ביכעל. רעדאקטאײס פון .10 זײט
ז5ש .11 זײט י  איי• הונכעיזיגער דער פאל י

 : ■ ^אינסץ. סטוארם דזשוליעט — ראפא
 און אס#ל מאי עראזםער דער .12 זײט

 ״פיאהיני^אןזי קאלטשין; מ• ~ חייגש
 1.װאהלינעל א. — (פעליעשאן)

 בי< שיאציר;(א פרעד»ליכער א .13 זײט
 סארראצלוי• יענטע —
א. *ד- גרעפטען צו קונסש די .14 זײט

ע\ ראז^ — פרויעךװעלמ די דין.  ב
 קןןם«טע םםרײק דזאזעגעראל .ir< זײט

 יוניאן. קלאוקמאכער דער
 ו — 10 ,18י«17 ,10 זײטען

י .20 זײם װי — םיטינגען נ

a  ■ ■ . V .  . . * * * 1 ■«׳“


