
סו םחענו 90 או5 אזנפױס אץ פאלאז ד
״ ׳מיפנליעדער ױ ®יר זוםער־ודים א אלס קאםעחשעס 12 מיט ארומגעױנגעלט האטעל א רךפט יאז
ל•ו®םיױנרנג נרדםער א—םיש־באפען. און שי«מ*יך צום שיפלעד so מים טײך אײנענער אן—אײנריכמונגען. מאדערנע אלע

ט!אויהדערײעי עדן גן א ס׳איז אז זאגען פראץ דעם נעזעהען תאבען װאס אלע

m

 נאך !הײם איינענע א; איז *ניליד
זוכענ־ זין, אתמשלעיען פוז יאחר

 *וצורוחצן וואו ■אױז, באיןווענמן » דיג
מן ■אר א אויו• «יר א  חייסע די אין מ

 איצט 25 לאקאל האט וונמר־םאגאםען,
איזום־םנוחח. א נעםונען *נדלין־

 האבען לענדלארדס!״ .רי םיט ״אוים
 זייער נאן־ בא׳שלאםען וױיסטםאמר די

 נע־ ח*בען זיי וואס ערסאחרמנ, $**םער
 זייער סיס זומער לאחרעז א םאר וואס

 זיר כיוזעז ״מיר זומער־היים. מדיננענער
 איז ױניטײחויז!״ אײגענע אן אײנשאםען

 איז ;לאזוננ אלעםמנם וייערע נעווארען
 iy *ננעהױנע; זיי האבעז באלר טאקע

 זיך האב?ן וועלכע •ענעם, זייערע **•ארען
iin v םינוי־ דאלארדינע, אין *ואוואקסעז 

 .,11 ». אי! צצהךדאלאררינע זשמרדינע,
 חונדערט עטליכע היבסע סון םאנד א ניו

 נעװארעז, ציטיםנעזאסעי׳ט איז דאלאר
 א זיך האט שאמיטע חויז ױניטי די און

 נעפינען *ו ארב״ט, דער iv געטאז מחם
זומער־חײם. איינענע אן י

 באשםעהט יואמיטע חױז ױניםי די
 סרידמא!, שלארא םילווער, רעבעקא םיז

 דא־ די ליינאוױטץ. י. איז סארעו אגנא
זױ ארױסנעלאזכ זיר האט סאםיםע «מע

yijwvmw s  \W9ן yTjv״fjw?u וואר “
 א; קויסעז קענען זאל ױניאן ווייסםםאכער

 יױ א זומער־ח״ם, נאשטענדיגע אײנענע,
 דעם מיטנל׳עדער. איהרע םאר חויז גיטי

 קאט־טע די חאט לאננ װינטער נאנצעז
 םר א איבערגעזעהען אוז ארוםגעזוכם

 חא־ זוםער או) סאנטרי־ילעצעױ שעוזנע
 די אט שיז אײנער קיין אבער נמלען,

 נופ כעווען נ־ט א־ז האטעלען און •לעצער
 פאר נענינ נרױם און נענונ \nvv :ענוג,

 זיד ביי האט שאטיטע די .25 אל0ל*
 אז םאל, אלע שאד יא״נמאל *<עסאכט1)

 נעיןרױנט זיין זובח זאל װאס חױז, ד*ט
; w חויז״ ״■וניטי נאםען דעם םים מערען 

 זומער־הײם נא׳טטענדינע די ווערען אין
 װ״סטסאכע־ און וױיסטםאכקר די £אד

^  גענונ זייז אלץ םאר םריחער םוז ױג
 אחאכיאד־רען חענען »ו נראס און ודויס

 אסאל; אויוי *ערזאין )500 א «מ<יבסטענם
 ארולנעריננעלם זיין אױך דאם no חנרזװ

 ;אסירליכער אדת׳ער און עפסער סיט
 װ״סטדאכע״ די װעלכער *ו ׳מחגסייט,

 א סאר נעײארעז געװאױנכ זיינען רינם
 ם׳שאר׳שטעחט — און ;זוסער יאזזחון

 חאבען אױך no הויז דאם אז — «יך
 נא־ אין איינריכטוננען םאדערנע אלע

 א אר6 די וועלכע נאו סמסליכק״טען,
 נענעך חאט חױז״ ,ייכיטי י«חרממ
פארסאנט. ניט אנער נעכעניוט, עטארס
 tie •ואגראס ד• געװען איז דאס אט

 איז זי ווען סאםיטע חויז ױניטי דעו
 זודער־חײם א נאבזוכעז אחמגעפאחרע)

 — ■ראנראס די וױיסטמאכער. די פאר
no ן  זעחר אודאי א׳ז — t״r סורח «

 איז יואסיםק דער «ן נונוו די איז ׳t«״r ־
 איחר װעט — אבער ;ton א אויך

 סין אזא דען םען נעסינט װאו — סועגץן ■
 ״יגעתי :תירמ דער איז ? ,■אלאטץ״

״,םזואתי סען! געפינט זיכט כ׳ען אז !
איחר, האט סיסן א

 אזא נעשיגען טאקע חאמיטע גיטי״דוױז
 גיט אוינ געזונט, לאננ חאט זי זוי חייס,

!בעםערע א גאן
 שטאאט אין׳ם בערנ״ ,כלױע

״סאלױיא; 1סי וױיט ניט
 דןר סוז און זייט, א»ן

 איז ײאס נערטנער״׳ןןםרעיוע,
 ,דעלעוו׳ןיר די נאגחון אונסער׳ן

m”, ז״ס, *װייטעד חני םיז
 לאכד סטיס גדויסע א אויס ויד

ר מ , 700 י מי שט א םעל־ סיט נאמ
 רי«ל«נן װ#ס ב«ת, און ומלדער

 אויףחנס ס״ד. חלטחה ownirr א
ם  נאגפ׳נ א ליגט ט״ר דאזיגקז «ז׳

 א יױ אויס זעחט װאס חאסעלען,
י חןיסןל. חן ן דא־ די tie י

 ם*ט אױסנע׳שטאכפט איז ײטטעלען
n o n א״נייבטוגג׳ח נייעםטע און 
 ס*ס tut נאפוחןסליכש״טען, אלע

 אין שאםםארט עכנמן םאר :נעז
x ד• ם1|;אר1*א01אר

סי־ ««חי, א*ן *וחןלוי
jorntfiw u

V -------
tie םאמ באקװעםע סים זײםען אלע ײנ  א

 נעביי־ מנםראלער דער אין באלקאנעז.
tn. װאלם םען וױ ,םוםער־הױז׳׳, אדער 
ד: נעפינ׳נז ,ttren געסענט עס  דאס זי

ס עס״אימער, מנ ק  קוימז פענםכער ײ
 חוייס־אםיסעס, די םײר, אױפ׳ן ארויס

 עלעקטרײ די ■אסט־אפים, דער שיכען, די
w טעלעםאדמנ־ חנר און נאטעחמן 

 א*ז וױ on אזױ נעביידע, דער אין טער.
 זיינ׳זז נןבײדעם, עלןי איבערימ אלע די

 אויםנעסםאם ׳שלאוי־צימעח, יך1א סאראן
 אין בעט־נעײאנם. פיינסטען דעם םיט

 איינ״ אויך "נעז1 *יסמרן די tie מעתרערע
ווא־ לויסענחט םיט שראנען נעריכםעם

מז אין ריכםער טװי jru און ׳ rm. ז און* 
 דעד נאך װעלען כדד

o און לאון״ n לאץ אפענעם םמדתלמז■ 
 אנ־ אין ניסנאםםײן .באל־מינזס״ פאר

n n איהר האס — איבוננען ע?י^סטלא 
־ פון בילד דאס זיך פאד  יוני־ נייער ת

װײסספאבער. אונתרע פה הויז םי
ר װעם איהר מ  ראס אז ניײנע;, א

j א איז n n a ר חלום, א נלאמ אדער מ  א
 אײר סיר ותלען !פאיזם הייז נים כלל

m a x;, נױר וואם הויז, יוניםי די אז 
, דא האבע; ז מ ײ מ  איז װעלמ און ס

 הונדערם א נאך וױרקליכקייט m אין
איהר װי איידער בעסער און ׳מהנער ל1ם«

 באצאהלט דארפען װאם םזוםנים זןי
n םאר n ױניטי דאזינער יז״,1ד. .

m באצאהלם װעלען in i זיי־ װאם די פון 
ק  בעלי־ די tnjni וועלע] אדער שוין נ

 ד. ,הויז״, o'tie אײנענםיםעי־ און בתים
 tiK ענים6דד פענים, זעלבע די פון ׳ה.

 חלק, א האבען יערע װעלען װאם םינים,
 טניטי־רויז. זײער אין ו, ן ז א

o דורך װערעז נעטאן קאז דאם n, װאס 
 צאהל נעװיםע א אתיםלאזען זאל ױניאז די

n^ ,טערס״ n ס״ ^ א ב n אויוי , n ,סניע 
 דער אן. טחןפט ײנימי־הויז רי וואס

■t” n פון isn v בא׳עטיסם תאן ,באנר״
tnjni 1א חולאר; 5 לםשל, זיין, צו|

;B *רוסיגע די e*c תאגע*" י6»ײ:י דעי r nyeep■

 ׳צפאן עכליכע ־ז1בל מ׳ט כאטש סער,
n״npo בא־ ׳שעהנע 75 אײם דא ז״נען 

 באחדצ*סעה! — א־בעראל דע־צ־מערע;,
 !באחדצימערן א nee ױאס נאד אח

 ביטלער, ■ארצעלייענע מ״סע םיט אלע
 אסער.11 אינער־נעטנ יון שראנעז נעטטע

 ס־ם דך מפענען צימעח צאחל גתיסע א
 אמי באלשאנעז, די אױף ד־רעקט םיחןן

 צ׳מצר o'tie גלייר זיר שען nnp• אז
 •nin ייר אין באליזא!, אויפ׳ן אתיססוסעז

 ישםעיוע* פרי׳שע *n נעניסען חח1נסנ 1טע
■ײךבױכיער. די tie לםט דינע

 סםאז־ אײן שײן ניט דא סעחלט עס
 אזעלכע, 1אשיל באקױעניליכשײם, טי׳שק

 מיכססע די איז נלױז נעפינס סען אס11
 סעלעסאז, יאיײו. ג*ו tie נענענדע]

׳סואציו״גאו״ באלײכסננ, עלעשטדי׳שע

 ױניכי די אט — פאר, עם זיך עטעלם
 האט ױניאן ,•וײסםםײקערס ױ יואמ חױו,

שם  נים איז נעשייפט, ױאך היינםינע זו
 » — אםוו, !פאשם א נאד חליס, הײן

 טוי- נײנצינ ;פאהט יזאסםבארער זזהר
n איז דאלאר )90.000( זעגד n פרײז 

jienn. םרןדז אבער n n נרוי־ דאזיגעז־ 
 א הויז ײניםי כײע זײ איז poio סער

o םאר םציאח n .איז איצס ביז נעלם 
r r n p  o n סאםעז־חד א נעותן ילאץ. 

מ די ־1פא סארס״  op נעלי־נופים. ױי
 פיפצינ tie tpnpn נעצאהלט onpn םלאנכ

 א דאלאר פוםצינ און onnnn צװײ ביז
n* איינעם בלויז פאי־ װאך n עטליכצ 

tie ;tnponr וועלען איצם n  on*n 
ס סעגי^ מני n פיז םמיס און דד n 

מן ימיאז װייםםפאכע!* הא־ הגאה און לע

ז «1«מעז1»״וייג» 7יל סי■ ■״ו יעי מ ן ויך מ ו  *ארגיענגמ. «ז י
1 י « ■ ■ —

 otm n*o tie אײדקױס אסילו טעכ^
omn איינצן ז״ן«ו t'rie .חייגם «לאץ 

nn !סײך P״tpnpopa t סאר ילאיו 
w *r tie trues ,jpo’iir מז ייד»r 

 re אל«ס .tpern דס יימ«ר ײימזליו
חר o*o צמצנר״ם ,tie אײ^עריכטאס

ז  npoe נעלנ^ nprr*n סד • nee מ
ס. nnpo פתל סים ט  דאו־ט צלצן11 זיי מ
n זייז r * t ם אימענע תי  t׳npi*e מלי־ג

 פאר־ א־תר — װײל *״,penn. גאגצשז
onpor די •« — דאד p**j ײניםי־הױז 

n ^ jp r* e  r e ן ניס י י  די חויז; *
sryjtM . ץ כױם חייזער, גרן§ע  םים יי

an*n*m pre r e  ,y m o si אתםער׳ן
w נכ n

 קײדעיד פדספחה, גרויסע אזא *וױשען
 װעט זײנען, מאכער װײסט די װי הרע,
̂ו זײן עווער נימ  גענונ פארהויםען ז

 יסוםע םואע די אריגען צו באנדס״אױוי
 איןאוים״ איצט דערװײא שוין האאט וואס

 דעם פון פארקױפער צום ווערען געצאוזאט
זוםער*פאאץ.

 איצט װערט צװעלן דאזיגען דעם צו
 א גערופען קאמיסע ױניטי־הויז דער םון

 ױניםי שוין־איצט די פון מיטיגג, גרויסער
 אק־ אזוי און שאפ־נדשעראײט מעמבערס,

 אױ«י יוניאן, דער פון מעםבערס מיווע
 מאי, טען12 דעם מאנטאג, .הוםענדעז

 ױניטי־ דעם אין או־בײט, דער נאך גאייד
 סטריט. כע20 איסט 314 אין צענטער,

 װע־ עם וחןאכעז צו םימינג, יענעם אויןי
 און וױיסטמאיער אאע ערװארטעט יען

 געדאנמ דער װעמען וױיסטמאכערינס,
 באשטענדיגעי און אײגענער אז ווענען

 װעאען םײער, און איעב איז ױניםײהויז
 סאענער, די װערען ארוכיגערעדט געגוי

 אםבעסטען אזוי װי םיטאען און וועגעז
 די צונױםצוקאאפען שנעאסטען אם און

 ױניטי נײער דער .םאר םוםע ^וימיגע
 װערען זאא און םוז דארו*, וועאכע הויז,

pװײםטםאכער. די פון אײגענטום וס
 אויד זיך הויבט מאנכאג הוםענדען

 1װיאע װאס ״די פדן רעגיסטרירונג די אן
 װא־ זײער פארברענגען זוםער הײנםיגען

 דער הויז. ױניטי גײער דער אין היישאן
 װאד״ א $12.50 איז *באארד״ םאר פרייז

 זיײ צוריק, און הין רײזע־קאסטען, די און
.$5.00 נעז

 אוז ״באארד פאר װאך א $12.50
 א איז יתרוח חײנטיגען בײם אאדפי^

 הײנט וועחם עם פרײז. האײגער זעהר
 טאא צװײ און אנדערהאאבען געצאהאט

 אםיאי הענען וואס יאעמר, איז םיעא אזײ
 דער םיט ווערען םארנאלכעז נים חאום אין

װיאעדזש״. ױניםי דאזיגער״
 א ערווארטעט חנריבער ותרט עס

 ױנימײװײ דער אויןי ״געאאו*״ גרױכמר
דאמזאם זעהה דאס איז דערםאר אעדוש.

װייסמםאכע״ און
 זר חײנכױגען םאהרען

זיד זאאעז הויז״, #י\גיםי

 םיר מילמ, .םמ־
tpno זיין oapnpj 
 װ׳ד 1צ די, 1צ אפילו

 אונז ויך גלוסט op טץן
״.oopnpaie ןײן צו

 לא1 חחזקווי ;בצו־שתי
•). נ״ז, 41(■< אז־יח

IP ט״ו panupnpj••• 
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New York,־ Wednesday, May 14th, 1919. .1919 . OL L PRICE 8 CENTSם«י טער14 םיטװאהדער

עו םטרײק תשענןןראר חור
דעד אץ אדיגער וו הײגט,

®ריח, דער אין אוהר 10 ימקט 1919 מאי, סען14 דעם םיטװאך, חײנט,
 -i*nye»מאכער, םקױרם און קלאוק יעדער םוז ש«עטער, נים און פריהער ניט

 כעו/8סעםסעל*ט און סםיק־שנלידער קאםערם, ׳«רעםער םינישערם, מארם,
 —בושולעו און כאנראדערם עקזאםינערס, סאכער, גאטאבחאל ריפער־םאכער,

םטרייק. אין אחנםערגעחן צוזאםען אלע און ארבײט די אוועקלענען
______ 1 וסװגטסר אלע jm אמ ײב<זזגל גיט זאל אייד פוז סיינסר

 זאל םטרייק אין ארונטעתעחן גײם אז אױפגעפאדערט, onyn איהר
 םוםעל. קײן ניט מאכט ניט, זיך פארלירט ארדנונג. םאלסםענדיגע העחפען

 ארבײטם־ זײנע אײנפאקען אײך פון יעחןר זאל פריח דער אץ אוחר 10 ■ונקם
 אלעם און שערס אייערע מיט נעחםט זיך. םיט מיטנעהםעז דאם און םולם
 אויכ רוהינ, און שםיל שעפער די פון אחנטער געחמ אײך. *ו באלאננט װאם

 ניט םאכט עלעװײטאו/ םים׳ן אחנםערנעחן לאזען ניט אײך װעלען גאםעס די
 און טרעפ די םיט אתנטער נעהט און כבוד, אייער פארבײגט םענור^ קײן

.2 זײט אויןז אנגעצײגט ווערען װעלכע האלם, די אין ארדנונג אין םארשירט

 • ארוני• קוםען אײך זאל קאטיטע « ניט װארט !שװעסטער און כרידער
 קלא• נעגוג זײם איהר קאטיטעם. קײן שיקען גיט װעלען םיר טערנעחמען,

 עס׳ וױ דיםןניילין, און ארדנונג גוטער אין אתנטערצוטןחן םעדכאװאוםט
 אלע ברידער, און שװעםםער אלזא, ארםײ. ארגאניזירטער אן פאר זיך םאסט

 אנגעציעט ימזרט עם װי/ זזאל דעט אין געחן שא■ יעדעד זאל און אײגטער
 םטרײק דער לאננ וױ םטרײק־קווארםיר אייער זיץ װעם װאס & זײם או̂י

י • אנהאלטען• וועם
»| !זיענ דער לעכע עם !קאם^ דער לעכע עם • ׳

l l f e v  _  ___ .
אל דער פון ארדער בײ ער שענ ק ח ױי ט  דער סון קאמיטע ס

אינםערנע״ ױניאן, ױםערמאכער און סקױרט קלאוק׳
ױניאן. וואירקערס גארמענט לײךיעס שיאנעל

this discourtesy and use the staircases. Upon leaving the shops pro-
coed at once to the Halls designated on Page 3.

*

Brothers and sisters! Do not wait for committees to come and 
take you down. We will not send committees. You are class con- 
scious enough to borne down in perfect order, with perfect discipline, 
as befits a well organized army. The hall designated on Page 3, will 
be your strike headquarters for the duration of the strike. Go there 
immediately after leaving the shop.

Hurrah for the Strike! Hurrah for the Victory!
BY ORDER OF TH E GENERAL STRIKE COMMITTEE 

OF THE CLOAK, SKIRT AND ״R E E FE R  MAKERS’ UNION. 
INTERNATIONAL LADIES’ GARMENT WORKERS’ UNION

To-day, Wednesday, May 14th, at 10 A. M. sharp, all Cloak and 
Skirt Makers, Operators, Finishers, Pressers, Cutters, Piece Tailors 
and Samplemakers, Buttonholemakers, Reefermakers, Examiners, and 
Bushlers must quit work promptly and all together go out on strike.

None of you is to remain in the shop. All must go down on 
the minute.

You are urged to maintain perfect order in leaving your shops. 
Do not lose your self-control and refrain from creating disturbances 
of any kind. A t ten o’clock sharp each and every one of you must 
pack up his tools and take them with him. Remove froip the shop 
eirorything that belongs to you. Leave the shops in perfect quiet 
and order. I f  the use of the elevators will be denied to you, disregard

Quest ’oggi^ Mercoledi, 14 Maggio alle ore 10 A. M. precise, 
tutti voi Cioakmakers, Skirt e Reefermakers, Macchinisti, Finishers, 
J^reesatori, Tagliatori, S&rti a pezzo, campionisti, Occhiellai, Esamina- 
tori, Bushlers dovete scendere in isciopero.

Nessuno di voi deve ri manere nel laboratorio. Tutti debbono 
scendere in istrada in un momento.

Voi siete avvisati di mantenervi in 1perfetto ordine nel lasciare
il posto di lavoro.
| ,  Sappiatcvi controllare per non commettere disordine o disturbo 
di ne8suna natura.
^ Alle 10 piecise ognuno di voi pigliate gli oggetti di propria per- 
tinenza ed uscite. Lasciate la fettofia in perfetto ordine e col la mas- 
WKa calma. Se il conduttore deii’ascensore si rifiuta di scendervi,

Dopo che avete lasciato la fattoria recatevi nella sala clie e indi- 
cata in inglese in questo manifesto. י
—  Compagni e Compagne! Non aspettate nessun Comitato che 
venga ad invitarvi a scendere. Voi avete piena coscienza del vostro 
dovere di classe e scendete con ordine e discipline come si conviene 
ad operai organizzati. ’ ‘  ̂ ►

I^a sala designata a ciascuno di voi restera la vostra dimora per 
tgtta la durata dello sciopero. .

Andate nella sala dirittamente, appena lasciate la fattoria.
Viva la sciopero! Viva la Vittdria dell’ Organiazazione!
Per ordine del Comitato Generate dello Sciopero della Cloak, 

Skirt and Reefers Makers’ Union. י i
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 סכןױרט קלאוס, דער מיטגליעדער:פון די ון
געהט באשלום, דעם מיט אייגקלאנג אין און

f ?־' •5 t‘ ־ ■״ , •״• i ־ t . ! i’* >

אינחסטױע. גאנצער דער אץ װאך־ארבײט אײנפיהרען םאר םטרייסט
r f  * f i ,ד T 44 יױ ־עי O_________•.............................

/ J /•9*• '9 יו* l*K - ייײי \ P 'V
ארבײטער. חדבשניטליבער

 םאיאר׳־סזן גהןססזן די האט ?״ םטרײקעו ניט אדער יע :מראגע די אױה
 א י ענטשלאםענעם און םעםטען א מיט געענטםערט ױניאן מאכעו ױפער און

סטרייס• אין ארױם הײנט •איהר
איהר םטױיתט. איהר װאם פאר אלע וױיםט איהר

vronw^ ^ני אי ר״ א ^ פ ױי ט ם ױ טני װאכעדלױו^װעלבעך^קעו באשטימטעו פארא ד.ד. פון״וױיחשע^ סכןײל ' סלע־ י
t גו־עםער ױיז הען אבער מעלכ?ר נער oעדע ■ ארבײטער. חרכשניטליבער דער וױ םעהיגער, איז װאם ארבײטער, י

טו »רוננ אד ^« » ם ײ וױכטיג וױ אז וױיםט, סטױיהעױנם און םטרײקער טױזענדע פתדי יעדע אוו יטדער ^
ז »<כער^װײל יי ®ת קעמםע אױםנעםאכטענע פױהער די געװען זײנען עם ע ב ^ װערעןאלץ חןר געו&לפען ^

דעם פאר עקזיםטענץ שטענױג-נעדכערטע א םאר נאר

ט כ ^ ^ נע־ איז דאס וױ ארנאנידוט, דץ צו ארבײטער פת ^
a?פון דערסטרײס ווען s i מאבט ארגאנידרטער אייער םון םרוכט די געדסען צו אום ׳3ר,אמפ א נאר• - ־ _ IL. ׳

 באשטא• איז הױפטוױכטיג?ײט זײער אבער צײט זײער םאר וױכטיגרדיט זײער געהאט האבען אלעסטרײקס מעמםע אלע ■
סטריי£ איצטעען דעם םאר באדען דעם צוגענױיט האבען אלע זײ װאס דעם אױ נעו
 עם װערען. אפגעשטעלט נישוה, א דורך וױ וועט, קלאוק־אינדוםטױע גאנצע די און סאםח, אין ארױם הײנט נעהט איהר ע
 ברעקעל סױן דרעהעו, נימ דך אײנציגעמאשין-װעט קיץ װערען. נעארבייט װעט וואועם רדיואיינצינערש^ r זי ניטאט װ»

זײנט אימר װײל רװדנ, שעפער אײערע םארלאזעו װעט איהר פאראליירט. זיץ וועט אלעס ווע^ן. געשניטען ױט װעט אארע
 שעפער׳ אייערע אין צוריהקעהרען זץ־ װעט איהר אמ נעהמעו ניט לאנג װעט עם אז באױאוסטזיץ, דעם אין וױרדע מיט שעפער

 בא דעמזעלבען אױףז װערען אוועקגעשטעלט װעט אינחםטױע קלאוק גאנצע די אוו נעהטען ניט לאנג װעט עס • דעגער אלם
 שטונױג^ארבײמם■ 44 * פוץ באזיס דעם אױח װאד־ארבײט; באדםםון אינדוםטױען;אױהדעם דםוואםאלעארגאניזירטע

זײו טיט אנשט^נו^! זאל טאכןר קלאוק דזןר אז וױידזש־םקיילם, מיניטום אזעלכע םוו באזים דעם אױה און װאד
ד גאנצען דעם רד ד םאמידע אײגענעם אייעו אין רעװאלוציע גאנצע א טיטברײנגען מח טױיד אײער אץ ציע רעוואל די ”^

^ ט אײערןןי % לעבען דעם אוןײןע® ^ ע ^ י ל ^ א ,^3 פ ש ” ^ ^ני ^־ ש ײ
װאסהאט^עמ^טדעם עס ;ארבײטער אנדערע אלע צודשען פארשאלטענסטען יר^אוקמ^ערםארדעם1 בײדע^ארבי?,

........: קאלוק-אינדוםטױע. דער אץ םיזאנם סורצע די צו םוה א נעהמען אױר װעט
נרױםען ^יאיי איז ארױס איהר געהט דאס פאר אט

רױ און ענערגיש פעםט, קאמןן אײער פיהרענדיג אזױ ;מאכט זײער איבער דועלפע^זיעען^פול ^בייטער? נאנחירטע
הומען. באלד זיעג פאלשטענדיגער דער װעט היג.

 יפא וױרריג אריי® T< ודתט װױאן. אײער סוץ לעבענס־נעשיכטע דער אץ טאנ נרעםטעו דער איז ה״נט !קלאוקטאכער
י ױ. J ל. ..י״׳״ד״״ױא״ול _______________________ פאטענט. נרױםען^עש-כט״־עו דיזעז

E manata dal P kbsidbntb Generale BENJAMIN SCHLESINQER,•
f  * * . . * ־■• • . ״ ־ • , ‘י ■-־  .•

La quesfione idi scioperare o non 6 ’ stata decisa chiaraiiiente dalla grande maggiofanza degli af- 
llati alia Qoak, Skirt and Reefer Makers’ Union.

La volonta’ della maggior parte dei membri sie’ affermata in modo risoluto suit’ affermativa. In 
k&se a tale risoluzione, Id sciopero s’inten de dichiarato da oggi. ,Voi sapete perche scioperate.

■pP" ,Voi scioperate per stabilir^ in tutta l’industria il sistema di lavoro a settimana.
R ,  {Voi scioperate per stabilise una settimana di lavoro di 44 ore e non un minuto di piu. 
■ p i i ’tVoi scioperate per otte nere un salario minimo adeguato ai bisogni d’un’ esistenza civile.
I Tali sono i principi fondamentali del vostro sciopero.

Ogni cloakmaker conosce l’importanza dello sciopero e sa che la riuscita di esso dipende dalla 
|  resistenza e dalla coscienza degli unionisti. i

. La presente non e’ lotta per ottenere miglioramenti prowisori; ma e’ lotta che dovra’ una volta 
Rjper sempre realizzare il benessere nelle vostre famiglie.

. Questa non e lotta per affermare soltanto il diritto ad essere organizzati, come lo fu nel 1916, 
e lotta per po ter conferire all’ Organizzazione il po tere di conseguire il benessere degli operai af*

filiatfi •; - י . ־* • - Mr •• i
R  Oggi tutti voi, cloakmakers scendete inisciopero e l’intera industria resta paralizzata, per il vo- 

stro magico potere. Nessuna fattoria restera animata, nessuna macchina avra moto, neanche un sol 
inch di stoffa sara piu tagliato. Tutti gli ambienti del Lavoro saranno condannati al silenzio.

salira’ a pigliare il vostro posto.
Lasciate di lavorare con la massima dignit a e pensate che in breve tempo, ripiglierete il lavoro 

I l  vittoriosi.
K Non passera molto e la Cloakmakers׳ Union, al pari delle altre Organizzazioni, sara’ messa 
■11a base del sistema di lavoro a settimana, delle 44 ore e del salario che e garanzia sicura d’un vivere 
fcivile ed elevato. Modificata radicalmente l’industria, anche il sistema di vita delle vostre famiglie 
Sara radicalmente modificato, e finira per sempre la ristrettezza e.la penuria nelle vostre case. Finira, 
dopo questa lotta, anche l’inconveniente delle corte stagioni di lavoro, e finira’ una volta per sempre
la schiavitu alia quale il cloakmaker e stato costretto dai cattivi sistemi dell’ industria. Abbiate pre- 
sente dinanzi alia vostra coscienza che con questo sciopero voi scriyerete a caratteri d’oro una pagina 
gloriosa nella Storia della vostra grande Organizzazione., ־
I  Lasciate le fattorie col massimo ordine e mostratevi all, altezza di coloro che sanno di essere forti.

62 אםטאריא אין םארזאנלען זיך
סטריט. טע4 איםט

 װאס ׳טעפער די םון ארנייטעי אאע
 דער אין וועםט און איםם זיך געפינען

 1אי פארזאםלען זיו װעאען םם. טער32
 םטרים• םע4 איםם 85 האל, קאםינא

 וןאם שעפער די פון ארבייםער איע
 איז׳דער װעםט איסם־און זיף נעפינען

 םטריט, טער35 װעםט און סםריט, טער33
 םעגשאן אין שארזאמיען זיך וועלען
פלײם• םארהס םט. 57 האל,

 װאם ׳פעפער די םון ארנייטער אלע
 וועםם םט״ םע34 װעסט זיף נעפינען

 עווענױ, םע6 עיוענױ, טע7 םם., םע36
 םארזאנד זיך װעלעז צו, אפטאון ארויוי

 םט. טע14 טעםפעל, לײכאר 1אי אעז
עװעגױ. טע2 קארנער
 ײאס ׳פעפער די שון ארבייטער אאע

 טע38 װעםט סט., סע37 װעםט נעפיגען
 עײ^ טע5 בראדײײ, ארוישצו און םט.,

 װע־ עװ. אעקסיננםאן און עװ. ײעדיסאן
 האל, װעבםטער אין שארזאמלען זיןי צען

םטרים• טע11 איםם 119
װאס ׳פעפער די םון ארבייםער אאע

צטע — 140 כאםינ*, םטײװםענט
■ עװענױ.

 םוטס, סאאוהם, םון קאםערם אלע
 פאר־ זיןי וועאען ריפערס און םפוירטם

 םט. 23 ה«ל, ארלינגטאן אין זאמלען
םפלײם• םארש

 באטעךהאצ מאבער, סעםפעא אצע
 און באגראדערם עקזאמינערם, פאכמר,
 בעם־ אין פארזאםלען זיד װעלען נו׳פלער
םט• טע5 איםט 210 האל, האװען

 ארבײטען װאם טאכער קצאוק. איע
 זיר זאצען בראנקט די םיז ׳שעפער די אין

 3875 ה«םיגא, ל«נד«ן אין םארזאםלען
עווענמ• טע3

 ארבײטעז װאם מאכער סצאוה אצע
 זיר זאלען שעפער, הארצעםער די 1אי

 210 לײםעאום, טערעס איז פאחאםלען
 םעדיםאן אין און םם. טע104 איםט
עווענױ• טעדיםאן 1666 האל

 ארבײטעז וואס םאכער קצאוק אצע
 איז םארזאםצעז זיך וועצען בחהציז אין

 םאנהעםעו 16—18 פאלאס, ראיאל
כרוסלין• עווענױ

בראנזװיצ פון םאכער תצאוק אצע

La calma. e la serenita colie quali condurremo questo sciopero affretteranno la nostra vittoria! 
Cloakmakers! Questo e un gran giorno nella storia della vostra Unione.
Siate all’ altezza di questo storico £randioso avvenimento!

BENJAMIN SCHLESINGER,
Presidente, International Ladies’ Garment Workers’ Union.

 און איסט ״סט. טע13 טסװע און איסט
 סט., םע15 װעסט סט., טע14 װעסט
עז סט. טע16 וועסט און איסט  זיד וו̂ע

 98 האל, פעלאוס אד אין םארזאמלעז
םט. םארסײם

 װ#ס ^עפער די פון ארבײטער אלע
 דער אין װעסט און איסט זיןי געםינען

 טע18 װעסט און איסט סטריט, טע17
 טע20 װעסם און ׳סט. טע19 װעסם סט.,
 גרײם אי| פארזאמצען זיף זועאען סט.

סם״ קלעםאן 90 פאלאם, סענםראל
 װאס ^עפער די םון ארבײטער אלע
 איסט םט., םע19 איסט אין זיף געםינען

 װעלען םם. םע21 וועסם און סם., טע20
 אסעטבלי לענאקס איז פארזאמלעז זיד

סמ. טע2 — 256 רוםס,
 װאס שעפער די פון ארבײטער אלע
 איסט סט. טער22 דער אין זיך געםינען

אין פארזאםלען זיד ויעאען װעםט, און

 אין ׳שעפער די פון ארבייטער אצע
 דױוידעאן די פון און סטריט דױױז^אן

 םארזאםאען זיף זאלען סט^רס סםריט
בראװײ. א. 209 האל, פאסיפיק אין

 װאס עםער6״ אלע םון ארנײטער די
 קאנעל בראדװײ, איסם אין זיף געפינען

 ׳סט. ברום סט•., גרעגד סט., העסטער סט.,
 זיף זאאען סט. םעדיסאז און ׳סט. •ײק

̂עז  אר״ 56 האל, העפיטאל איז םארזאמ
םט. נמזארד
iv*ל b w  v אין זיד געםיגען װאס 

 קריסםי סכ^ םארסײט םט., עצדריח^
 נאר־ סט., סאפאלק סט״ צודאאװ םם♦,

 סם., אטארני סט., קלינטאז םם., סאלס
r n n ,.סא־ סם., װיאעם סט., פיט סט 

 סט., לואיס סט., שעריף סט., ^וםכיא
 דע״ סט., הענרי סט., קענאן סט., !ארעון
סטענטאז סט., ריװינגטאז ׳סט. לענסי

48th St., Broadway (upper), 5th 
Avenue, Madison Avenue, Lex- 
ington Avenue, will meet in 
Wkbster H all, 119 E• 11th St.

All shops under the control of 
the Reefer Department will m&t 
in Stutvesant Casino, 140 2nd 
Avenue. • ־*

All cloak, suit, reefer and skirt 
cutters will meet in Arlington 
H all, 23 St. Marks Place.

All button hole makers, sample 
makers, Examiners, bushellers 
and begraders will meet in Bee- 
thoven H all, 210 E. 5th St.

All cloak makers who are work- 
ing in Bronx shops will assemble 
in London Casino, 3875 3rd Ave.

All cloak makers who are 
working in Harlem shops will as- 
semble in T errace Lyceum, 210 
E. 104th St., and in Madison 
H all, 1666 Madison Ave.

All cloak makers who are work- 
ing ih Brooklyn assemble in 
Royal Palace, 16 A 18 Manhat- 
tan Avenue, Brooklyn.

AH cloak makers who are work- 
ing in Brownsville, willfasBenable 
in L abor L yceum, glfith Sack-

St., W. 25tli S t ,  will meet in 
F ulton H all, 15 Avenue B.

All shops located on E. & W. 
23rd dSt., E. & W. 26th St., will 
meet in P rogress Casino, 28 
Avenue A. .

All Shops located on E. & W. 
27th S t ,  E. & W. 28th St., and 
E. 29th St., will meet in Man- 
hlattan L yceum, 66 E. 4th S t

All shops located on W. 29th 
S t, and E. 30th St., will meet in 
Astoria H all, A nnex, 64 E. 4th 
Street.

All shops located on W. 30th 
St., E. & &W. 31st S t ,  will meet 
in A storia H all, 62 E. 4th St./

All shops located on E. & W• 
82nd S t ,  will meet in Casino 
Hall, 85 E. 4th St. ׳״ •

All shops located on E. A W. 
33rd S t ,  and W. 35th St., will 
meet in Mansion H all, 57 St. 
Marks Place.־

All shops located on W. 43th 
St., W. 36th St., 7th Avenue, 6th 
Avenue (upper) will meet in 
L abor T emple, 14th S t9 comer 
2nd Avenue.

All ships Jocated oh W. 87th

Lower 6th Avenue, E. & W. 3rd 
S t ,  Avenue B, E. A W. 4th St*, 
will meet in Grand L yceum, 83 
ft 85 Forsyth St.

All shops located on E. 5th St., 
E. 6th* St., E. 7th St., St. Marks 
Place, E. ft W. 8th S t ,  and E. 
9th S t ,  will meet in Clinton 
Star H all, 82 Clinton St.

All shops located on E. 10th 
St., E. 11th St., E. ft W. 12th St.,
- — ׳   _  • • •  ^  a .  .  •  / * ו ו  .  A  W W W  A  i l l

A ll shops on Division Street 
Bd all Division Street stores 
ad other stores will meet in 
*ACiFio H all, 209 E. Broadway.
All shops located on E. Broad- 

ray, Canal . St., Madison S t ,  
In ter St., Grand St., Pike St., 
Iroome S t, will meet m Capitol 
ן11י 56]  Orchard Street.
All shops located on Eldridge 

It, Forsyth St., Chrystie St., 
mdlow St., Suffolk St., Norfolk

ליײ לײבאר אין םארזאםלען זיד וועאעזטמ2 עװ., טע2 סט., הויםםאן איסם סמ., חד ריםער םון קאנטראל אונטער׳ן זײנען סט טע2 — 216 האל, הענינגמאן 3 Mאון סט., באנד בויערי, עװ., טע 
 פאתאמלען זיך זאאען סט. דזשאנס ט1נדי
סט. לודלאוד 73 לײסעאום, גרענד איז

 װאס שע#מר די םון ארבײטער אלע
 װאוסטער סנ^ בליהער אין ױף געםינען

 #סט. גרין סם״ פרינס םט., םירינג #םם.
 םואבערי ׳סט. לאשאיעט סט., סויוידסער

 סס., קראסבי #לײס8 וױיװערלי סם.,
 ױנױוערסיםי עװ., טע4 בראדװײ, וועסם

 ארונטער בראדװײ אח עוג, טע6 •ל״ם, .
~n ,םם., טע3 װעסם און איסם דאוךםאון 
 טע4 וועסם און ״בי״ און אײ״ *וועגױס ,

 גרענד אין םארזאםלען זיד וועלען סטדיט
םמ. פארפײם 83—85 למםעאום,

 װאכ שע^ער די םון ארבײטער די
איסם ״םם. טע5 איםט אין זיף ?

 מארהס םם. סט., טע7 איסט סם., במ6
 און םט. טמ8 װעסם און איסם ׳®לײם,

 ־םארזאםלען *זיןי װעלען סט. םע9 סט41
 קלינטאן 82 #ה»ל סםאר הלינטאז אין

, , סמרימ.
 װאס שעפער די טון ארבײטער די

 איסם םט., טע10 איםט אין זיף ,*עפעען1
p a ll ..װעסם און איסט סס yol2 .סט

L. י . V•״* i  V ■׳ • . * . -+ m ■ ^  * . ■Vf.M

בראנזװיל .bd םעקםאן 219 םעאום, אין םאחאטלמ זיד וועצען ■ארטםענט,  װאם ׳שעפער די םון ארבייםער אצע
 TO25 און טע24 וועםט אין זיף נעפינען

 פולםאן אין םארזאמצען זיך װעאען םט.
כי. עדוענױ 15 האל,

 װאם שעפער די םון ארבײטער אצע
 טע23 װעםם און איםט אין זיף נעפינען

 םט. טע26 װעסט און איםט און םט.,
פארזאםצען זיך ײעצע;

E. A W. 13th St., E. A W. 14th 
St, W. 15th St., E. ft W. 16th 
S t ,  w ill meet in Oddseux)W8 
H all, 98 Forsyth S t  .

All shops located on E. ft W. 
17th S t ,  E . & W. 18th S t ,  W. 
19th S t ,  W. 20th St., will meet 
in (1*eat Central P alace, 90 
Clinton S t  •

A11 shops located on E. 19th 
St., E. •20th St., and W. 21st S t ,  
wiU meet in Lenox Assembly 
Rooms, 256 2nd St.

All shops located on E. ft W. 
22nd S t ,  will meet in ,Heni notch

228 ,9 צאקאצ po אפיס ט׳פערמאן.
 — םעצעפאן פצאר. טער3 עווענױ, טע2

.6753 טטייװםענם
װ א ם  צ• —:מ«םימע םאוז או

 םט• םע23 איסט 40 םשערמאן, צאננער,
 גרעםערם־ — םעצעםאן םצןור. כ»ר3

7140.
 פרײ ם. —:ביורא אמםארםיײ»»ז .

 טעי1 םט״ טע23 א. 40 נמזערםאן, זאניט,
.7140 נרעםערםי — טעצעפאן םצן»ר•

‘ג®ײ י• — : האםיםע חןדנער
 טעי4 םם. םע23 א. 40 טעערםאן, בעךנ,
.7140 נרעםערםי — נמצעםןון פצןור.

 :מ^םיטע קאורט אח לאא
םע23 איםם 40 ט׳מרםאן, צעפמאמיםמ,

קא־ םםרײק דז׳פענעראצ נרויםע די
 םאר־ אין געװ*רעז סארםייצט איז סיטע

 1אי םאכ־קאםיטעם נאזונדעחן ׳שידענע,
 און קאמיטעם אצע די פון ציסט א איז דא

 ׳שצע־ פרעזידענט זיף. נעפינען זײ וואו
 »צ* דער םון ט׳פערםאן דער איז זינגער

קאםיםע. סטרײק נעםיינער
 םאוצ — : קאםיםע אתאגיזיישאן

 210 ה<וצ, בעםהןוװען נמערםאן, םעטץ,
 ארפ״ ,טעצפם^ן:— סטריט. טץ5 איסט
- .׳ .2566 ׳שארד

 ברעס־ חש. — : האםיםע פיהעט ־
 םם. 23 ה*צ, ארצמנטאן טשערסאז. צאו,

 Twewti — סעצןנםיח פצײם. סארקם
2585.

■ זזאציערין, חש. —: יאםיסע חמל

 פראגרעם אין
אײ• עװענױ 28 קאםינא,
 וואט שעפער די םון ארבײטער אצע

 סט., טע27 וועםט און איםט זיך געשינען
 איםט איז סם. טע28 װעסט און איסט

 אין פארזאםצען זיך• ײעצען .םט. םע29
 םע4 איםם 66 לײםעאום, םאנהעטען

םםרים.
 װאס שעפער די םון ארבייטער אצע י

 סטריט, טע29 װעסם אין זיך נעםינען
 םאר־ זיד ווזןצען סט. טע30 איםט און

 אנעסם, האצ, אםםאריא אין זאםאצען
סט. טע4 איםם 64

 וואס שעפער די םון ־ארבײמער אצע
̂• געפינלך  סםרים, טעד30 וועםס אין ־ד

וי׳^עי סם• םער31 און;ו*סט א-סט »1



:  »■

ORGAN OF INTERNATIONAL LADIES GARMENT WORKERS

STRIKE CALL
By B. SCHLESINGER

✓ 1111  ״    ■ I I ■ ■ ■ ■  I ■I m m   ■ 1■  l i  II

To the question “strike or no strike?“ the overwhelming majority of the members of the Cloak, 
Skirt, and Reefermakers' Union with vigor and determination replied in the affirmative, and in com• 
pliance with this decision you will to-day go out in strike. •* 1

A

T nL

You all know why you •trike.
You are striking for the establishment of week work throughout the Cloak industry.
You are striking for week work which should consist of 44 hours a week and no more.
You ׳ are striking for a minimum scale, for a weekly wage which may never be less than the 

amount decided upon, but which may be greater for those whose skill and efficiency are above the 
average. -  |These are your principal demands. ;1

Each and every Cloakmaer knows that important as the previous struggles of the Cloakmakers 
Union were, aiding as they did to strengthen the power and influence of the Union, the present 
struggle is the most important the Union ever waged. * ^

improvement but for a permanent secure existence for-
the cloakmaker and his family every day in the year.

This time it is not only a struggle for the right of the workers to be organized as was the strike 
of 1916. It is a struggle to gain conditions which will make it possible to enjoy the benefits of your 
organized power. י . . ־׳  * A m

Each of the strikes you waged had its significance in its time. But their main significance was 
and is that they all have prepared-the ground for the present struggle. . >J

To-day you are going out on strike, and the entire industry will be paralized as if by magic. There 
will not be a single shop running. Not a wheel will turn, not an inch of material will be cut. Every-, 
thing will be paralyzed. You will leave your shops in an orderly manner and in calm spirit, for you ^  
are sure that there is nobody to takfc your places. You will leave your shops with dignity in the re&lfza׳ ** 
tion that before long you will retm  to your shops as victors.

It will not take long before the entire cloak industry will be placed on the basis of all 
ganized industries—on the basis of week work, on the basis of a 44 hour week, and on the 
minimum .wage scales that wHl enable the cloakmaker and his family to live a comfortable life
year round* י  vW /״ ' * י )

The •revolution in your industry must and will bring about a revolution in your lives and those 
of your families. It will put an end to the constant insecurity which has been the curse of the cloak- 
maker and his family. It will put an end to the hustling which has made the cloamaker the most 
wretched all toilers. It will put an end to the short seasons in the cloak industry.

It is to gain these things that you are now stepping forth for the great struggle which will, in 
golden characters, write a new page in the history of your Union. It will be the greatest and most 
impressiveיstruggle. You will all leave your shops on the minute. And you will conduct your strike 
in an orderly manner as behooves organized workers who are conscious of their strength. Such calm, 
determined and energetic conduct of the strike will make early victory certain.

Cloakmakers! This is the greatest day in the history of your Union. Prove yourselves worthy 
of this great historic moment. .

־ ' ; d r :  v . BENJAMIN SCHLESINGER,
President, International Ladies Garment Workers׳ Union;

Union iff at 70 Montgomery 
under the cluirmanship of
Kottler.

ATTENTION OF THE 
CLOAKMAKEB8 OF/,*a

I  1

NEWARK 
The office of the Cl 

Union is et 108 
under the chak 
Brack.

.

under the cliairmanship of D. 
Nisnevitz.

The strikers of Brooklyn will 
meet at the Royal Palace, 10 
Manhattan Avenue.

ATTENTION OF THE 
CLOAKMAKERS OF 

BROWNSVILLE 
The office of the Cloakmaker*’ 

Union ia at 219 Hackman Street, 
under the chairmanship of A. 
Babitz. y

The strikers will meet at the 
Labor Lyceum, 219 Beckman St.

under the chaiittanship of 
Louis Langer, will meet at 40 
East 23rd St., on the 3rd floor. 
Tel. Grsmercy 7140.

Th e  I nformation B ureau, un- 
aer the chairmanship of S. 
Prisempt will meet at 40 East 
23rd S t, on the 1st floor.. Tel. 

.Gramercy 7140 י
T he S peaker Committee, under 

the chairmanship of I. Fein* 
berg, will meet at 40 E. 23rd 
S t, on 4th floor. TeL Gram. 
7140.

ATTENTION OF TH E  
CLOAKMAKERS OF 

BROOKLYN 
Tl̂ e office of the

״ י י ד י •

ATTENTION OF THE  
CLOAKMAKERS OF 

NEW YORK
,The Organization Committee. 

under the chairmanship of 
• Bra. Metz will meet at Bee- 
thoven HalL 210 E .. 5th S t  
TeL Orchard 2506.

T he General P icket Committee 
under the chairmanship of 
Bra. J . Breslau, will meet at 

. Arlington Hall, 23 S t  Marks 
PL TeL Orchard 2585.

T he H all Committee; under the 
chain&anship - of J. Halpern, 
wiU meet a t 228 Second A ra,

 ױגקט )וסעל.
 א פון יעדער וא

 ד און יטס־טואס
 אי םיט נעחםם

באאאמט װאס

אי סארשירס

 סטרחקעגן
ססודו ה• ־

ױיז נער  ו
ן גאאיז■

*• 5
 | איבער־י עאיאם — ;ג
 פראטויםקא סאן אין -

:— ארב״םכרװ$ך ,דיגןן

 גאטיץ״גיבעל. י־׳ם
— רעכםע אוך • אויסוואגדערונג 1

 טערדאצי טע
— 0יעמ*

ד ן ס ד י ו י ר ן ק ו ע א נ י י א ז
: fcPET •S?‘ M

ו1 » ן1מ ש ע ל * ו ו ג י א ; ן * -

 i>T י. ^גןןאחץן״״לאקאלגצ^־
רעדא? *וויאען סטועםען ! ;14

^ די ; . עי ו לן
 קלאוק-*ינדוסשדיצ גאניע .17 זײם

ן מ א • י ל ג מ ם • * ! ■ ס * ו ל ס ן ( ו ײ פ ? 
j.19-̂ 18 b?" ‘ .אדװעראייזםענגמ.I 

m.* זײט r

םיי .
 1ייי םו״מ
 די, *ו אםיצו

or pro אונז זיך נצוםט 
w אממרןכס״• וײן 

וױצסאן. װאודרןוו
i f  V*i u

ר ע ל ע צי פי אן א רנ װ א ר פ ע ל ד א אנ ש ע רנ ע ם ם אינ ע ײדי ס ל מןנ רנ ס ® ר סע ר אי מ װ י
PRICE 3 CENTS,1919 םאי, מעז16 דעם פרײטיג.New York, Friday, May 16, 1919.18.

אפגעשפעל יארק דו א־ן אינדוספױ קראוק גאנצע
 אוהר 10 םאי, טען14 דעם מיטװאך,

 פארשיעדענע די האמנן םריה חנר אין
 באשעםטיגט זיינען װאם בעא־פאאכות,

 קאאוק־אינדוסטריע, גרויסער דער אין
 םארםאײצט שעפער, זײערע׳ פאראאזען

 נאנצען דעם םון גאסעז די זיר מיט
ײ זײמיז ךאז און קאאױדדיםטריסט,  ז

 םריהער־באשטיכד םון שױן די אין ארועה
האאס. םע

 פארגעקומען ניט איז אאעס דאס
 מאנאטעך אוגערװארטעט. אוצאוננ,9

 באווע־ שטארקע א אנגעגאננען איז אאננ
 אין ענדערונג גתיסער א גאר פאר גוננ
 מאנאטען־אאנג קאאוידאיניוסטריע. דער
 ארי־ מען איז דאן דיסהוטירט. םען האט
 אנגע־ זיך חאט םען האנדאונג. צו בער

 נעזאמעאם איז עס פארברײםעז. הויבען
t.g פאנו/. גרױסעד M געווארע[ yײגען
 קא־ נויטיגע די נעװארעז באשאפען

 אנדערע, אאעס אאעס, און כייטעס,
 סטרײק גרויסער אזא םטרײל, א ײאס

 /םארשטעהער די האבען דאן פאדערט.
 םאר- די וױסען געאאזט ױײאז דער פון

 מאנוםעקטשורערס דער םון שטעהער
 אױסגעארבײם האט מניאן די אז אסס׳ז,

 װיאען ױי װעאכע פאדערוננען, רײהע א
 קאאוק־אינ־ דער אין אויסגעפיהרט זעהן

 זײ פאר װיאען זײ װעאכע איז דרסםריע,
 סא־ די פון פארשטעהער די פאראעגען.

 קרעדיט זײער צו האבען, נופעקטשורערס
 צוזא- אײנגעוױאיגט נאײך זײן, עס זאא

 פון םארשטעהער די מיט טענצוקוםען
 גע־ אפגעהאאטען איז עס װניאן. דער

 צו אבער קאנפערענצען, רייהע א װארען
 געסומען. ניט מעז איז פארשטענדיגונג א

 געװא־ איז אופן אזא אויח סטרײה דעד
 ױניאךפאר־ די אונפארמײדאיך. רעז

א נאך באשא^סען דאן האבען *טטעהער

v\ :פראגע די איבערצוגעבען מאא
 אאגע־ דער צו סטרײקען?" ניט אדער

 םיטגאי־ די מיטגאיעדערשאםט. מײנער
 םאיארי־ גרויסער אין^איהר דערשאפט

 םא־ םון טעג דרײ אעצטע די האט טעט
 איהר װאוט, איהר אפגעגעבען װאר ריגער

 24 קארגע פון װאוט: װאונדערבאדען
 טוײ איבער נאר זײנען שטימעז טױזענד

 סטרײק. א געגען געװען שטימען זענד
פאר. געשטיםט האכען איבעריגע אאע

 באװעגען אנגעהױבען זיך האט דאן
 בא־ א גאר מיט מאשינעריע גאנצע די

 סאנטאג אעצטעז ראשיגקײט. זונדערער
 דזשענע־ גאנצע די צוזאמענגעקומען איז
 אפע־ סענטראא אין סטרײק־גןאמיטע ראא
 געװען איז דאס סט. טע67 הויז, רא

 איז דאס אנצוקדלןען. ווערט קאםיטע, א
חוג־ עטאיכע םיז מימיגגט^סא א געװאז
 אײגער יעדער מענשען, געהאימננע דערט

 פוא־באװאוסט געװען זיך איז װעאכע םיז
 םאראנט־ זײז איבער ראאיע, זײן איבער

 םיה- די איינער.םון אאס װארטאיכקײט
 איז עס יןאמ^*. גרויסען דעם פון רער

 ביזנעס־ א אויםזעהן דעם אויט געװען
 געװא־ אפגעגעבען זיעען עס מיטינג.

 רע־ קאסיטעס פארשידענע די םיז רעז
 האא־ זײ װײט װי דעם, איבער פארטען

 יעדערער אבער ארבײט, דער מיט טען
 און רוישען דאס •געפיהאט שוין האט

 קאמפו*, אנקומענדען דעם פון שטורמען
 דער שאעזינגער, ב. װען איבערהויפט
 אינטערנעשאנאא, דער פון פרעזידענט

שאוס־רעדע. זײן געהאאטעז האט
 װי אזוי צוגעגרײט געװען איז אאעס

 קײנמאא איז סטרײה לױין נאר אפשר
 נאר האט עס גװעארען. צוגעגרײט ניט

םיוזרער. די םון םעגאא דער געפעהאט
האט קאמפף צום סיננאא דער אבער

 װערען. גענעבען געתענט גיט דאן נאך
 דיענסטאג, געדארפט נאך האט עס ײײא
 קאנםע- א םארקומעז מאי, טען12 דעם

 די םון םארשסעהער די צוױשען רעמ
 און מאנוםעתטשורערס, און ארבײטער1'

 סען אז שאנס. א געווען נאך איז עס
 סטרײק. א םארמײדען קענען אםשר װעט

 שטאטגעפונדען, האט קאנפערענץ די
 ניט מען איז םארשםענדמונג א צו אבער

 גע־ איז רעזואטאט דער און געקומעז.
 דער םון מיטגאיעד יעדער דאס װען,

 דינס״ האט סטריײדקאמיטע דזשענעראא
 טע־ א ערוזאאטעז בײנאכט שפעט טאג

 זײן פאראאזען גאײך זאא ער אעגראמע,
 זײן אויוי שטעאען זיד און װארים־בעט

 םריח דער אין מיטװאר פאר םאסטען.
 ספעציעאער א פארטיג געװען שױן איז

אץ__^נעדעגמיג^יט״. ־גומערסטרײק
 ססרײק־סאםיטע דזשענעראא די װעאכען

 דער &ון פרעזידענט שאעזיננער, ב. און
 ארבײטער די רופען אינטערנעשאנאא,

קאםםף. צום
 דער םון האםפוי־רוף דער איז אט

 צױ (דעם סטריײדקאמיטע דזשענעראא
 װעט שאעזינגער ב. םון האמפף צום רוף
:פאאץ) אנדער אן אויף געםינען אעזער דער

 ער־ סטר^ק דזשענעראל ״דער
 אדעער io דדינט, קלעהרס
פױה דער אץ

 מאי, טען14 דעש מיטװאך, הײנט,
 םריה, דער אין אוהר 10 פונקט ,1919

 יע- פוז שםעטער, ניט און פריהער ניט
 אפרײ- מאכער, סקוירט און קאאוק דער

 קאטערס, פרעסערס, םעישערס, טארס,
 רי״ סעמםעא־מאכער, און שטיס־שנײדער

עקזא־ מאכער, באטאנהאא פער־םאכער,

 בושאערס און באגראדערס מינערס,
 in* אאמ און ארבײט די אװעמאעגען

סםרײח. אין ארונטערגעהן
 ניט זאא א״ך םון קײנער

!ארונטער אאע שא■.
 אױפגעפאדערט. װעכט איהר

 סטײיק אין ארונםערגעחן
 ארדנונג. םאאשטענדיגע

 טוםעא. סײ\ ניט םאכט ניט,
 ?אא םריח דעד אין אוהר

 איבי זײנע אײנפאקען
 זיך. מיט םיטנעהם^ז

 ײאם אאעס און שערען יע
 םון ארונטער געהט אײך.
 די אויב רוהיג. און שטיא
 ארונטעמעהן אאזען ניט אײך

 ניט םאכט עאעוױיטאר,
רכױגטאפ

 און טרעי די מיט טער
 האאם, די אין ארדנוננ

 צוױיטעז א אױף אנגעציעט
צײטוננ. דער

 ניט ווארט !שװעסטער און ברידער
 ארונטער־י שומען אײר זאא קאמיטע א

 .f"P שיסע? ניט װעאען מיר נעהםען.
 קאא< גענוג זײט איחר קאמיטעס.
 ארד• גוטער־ אין ארונטערנעהז באװאוסט

 -V זיך יאסט עס וױ דיסציפאץ, אוז נוגג
 #אאזא ארמײ. ארגאניזירטע אן פאי

 ארונםער! אאע כרידער, און שװעסטער
 האא דעם אין געהן שאפ יעדער זאא און

װאש ,2 זײט אויף אנגעצײגט װערט װאס
).17 <ײטע אויף (שאוס

פאדערונגען ״אונפארנינפטיגע״
 פרעזײ דער כאראקטעריזירט האט אזוי

 אסס׳ן, מאנוםעקטשורערס דער פון דענט
 פון םאדערונגען די סינגער, סאוא פר.
 װע־ ערקאעהרונג זײן אין אדבײטער די

סטרײק. דעם גען
 איז ערקאעהרונג דאזיגער דער אויף

 שוא־ אאנג געבאיבען ניט שאמזינגער ב.
 ךעםזעאבען טאהע ענטםער. קײן דיג

 זײנען ארבײטער די ײעז פריהפאמען,
 גע־ אדרעסירןן איז סםרײק, אין ארױס
 םאנױ דער &ון פרעזידענט צום װאיעז

 םון בריװעאע א אסס׳ן פעקטשורערס
:אינהאאט פאאגענדען

.1919 ,14 מאי
 קלאוק, ■רעזידענם סיגגער, ׳/׳אול מי.

 ■ראמעקםיװ <מ«ורערס5םאנו»ן סקוירפו סיום.
ע 220 אסס׳ן, « ג ױ עװעניו, פי יארק. ג

ר: דיר סי
 ®דיח דער אין חײנפ פון *״םורגזגן די

 אײך, פון ערקלעחי־ונג אן פארעפענםליכען
 דאס פאראזטעחן, «ו גים איחר ײעלכער *ייז

ען פאדעדונגען אונזערע ״ג  אונפארניגפשי־ ז
 אײער מון אנסטרענגונגען אלע דאס און גע,

גו צו קאבזיםע ען, מ  פאר־ פריעדליכער א קו
מ *:זענדיגונג . םי אן ני ו י ר; ע  «ו חאבען ד

 דאס אויך, זאגש איחר געפיחרפג גאלניש
אן די נאד י׳מען  גוזאמענ״ בארײש איז ײני

 ערגסשעז *ן םיש #סם׳ז דער םיש גוקומען
סגוגלייבע1א ײילזגז  סכםוך, איצטיגען דעם 1י

ך בארײם אסס׳ן די איז דן  אויפצוגעזד װי
 גו חאפנונג דער אין קאנ*ערז?ג*עז די עזש

 עקזיסשירעג־ די פון אויסיועג פן ;עפינען
י‘־ אװיזד־יגקיישעז.״ מ

 שײל ערסטער דער *ז אן. גזנמםען מיר
ן ן

 פאר־ גו אוס זאכען, אזעלכע אין באקאנט נענד
 דער סון פרעזידענט א םון וױ דאס שטעחן,

 פון מען ערװארט אסס׳ן, מאנופעקששורערס
 פאדע־ די אז זאגען, זאלם איחר אז אײך,

ען ארבײטער די פון רונגען ״נ  אונפאר־ ז
 ערקלעה־ אײער װעט דערפאר און ניגפטיג,

ט רונג  איחר וואס אײנדרוק, דעם מ#כען ני
געװאדנשען. האט

 פון טײל צװײטען דעם אננאמרעפט װאס
 דאס זאכען מיר װילען ערקלעחרוגג, אײער

אן די :פאלגענדע אויפ־ בארײט איז ױני
 אםס׳ז• א״ער מים קאגפערענצען די גונעהםען

 אריינטראכ־ טיעפערען א נאך אז חאפען, םיר
ך טען  גע־ איהר װעט זיים, אײער פון זי

 פאר־ ?ײנען פאדערונגען אוגזערע אז פינען,
דאש און עחרעגחאפט, און גערעכט נינפטיג,

 קען אויםגלײכוגג צופריעדעג^טעלענדע
<וערען. אויסגעפיהרט

ך בעםען מיר  .־אײער אין פרײגדליד א״
 ילאץ און ציים די באעםימען «ו ענפטער

קאגפערענץ. א פאר
/ אײערער, אויפריכםיג

מין א ש דז ענ  פרעזידענט. שאעזינגער, ב
ד ענ הי ע ר װ ע די שרײבען מי  דאזיג

ר איז צײאען, ע ד ^ אן טפער נ  םרע־ םין ענ
ט ענ ד שורערס די פון ד ט פאנוסעגןט  גי

מען. ר פרעסע דער אין אנגעהו ע ב א ר  אי
טאיכט ע א געײארען פארעפענ ט ײ װ  ער־ צ

 איז װעאצע סינגער, הערר םון קאעהרונג
ט: פאאגענדען פין א א ה נ אי

 םיט־ א ערחאלשען נאײװאם חאב איך
 זײ װעלכער אין ױניאן. דער fU־? םײלונג
 אין םו»1באח*י םײן געגען ,זיד ^®עלעז,

 זײנען פאדערוגנען זײערע אז סדעסע. דער
 פון איו oj דעספאטיעע. און םדשװיליגע

ארגומענטיד^דװע־ *ו םיר פאר קיין
זיי חאש װאס םענס. * *ירג*גד ®.jn ג<נז

זוײס »ן גגל״ע״ ;

 «ו דעם, איבער אורםײלען קען דוסטריע,
ײנען זײ ניט. אדער דעספאטיש ז

 אויס־ װערט מיטטײלונג דערזעלבער אין
 װידער־אויפ־ די פאר פארלאנג א געדריקט
 בריעןי דער קאנפערענצען. די פון נעחםוכג

 עקזע־ דער צו װערען איבערגעגעבען װעם
 דאס ניט, צװײפעל איך און קאמיטע, ־־זזזיטיװ

ײם די װערען בא^טימט װעט באלד גאר  ג
 אז גלויב, איד קאנפערענצען. װייטערע פאר

אן די אויב  גײםט א ארויסװײזען װעם מגי
 גערעכםיגקײם, און עהרענתאפםיגקײט פון

 לעבענס־ א װערען אויסגעארבײט קענען װעט
פאר?»טענדיגונג. פעחיגע
 ניט אז זעהן, צו איז אאעם דעם פון

 האבען באסעס די ניט און ארבייטער די
או דערװײא  ברײ אאע םארבױענט ניט נ

 ארביײ די כאטש אז ;זיך הינטער העז
 קאפפו*, אין ארויס נאר־װאס זײנען טער
 װאס באסעם, די געװען עס זײנען דאר

 זיײ זײ אז ערקאעהרט, ערשטע די האבען
 וױײ אױםצונעהמען װיעדער בארײט נען

 פארשטע־ די מיט טערע^פארהאנדאונגען
ױניאן. דער םון הער

 קען ױניאן די אז זיו, םארשטעהט
 אזא םון נאכגעבוננ די געגען ^זאבען ניט

 ניט וױא ױניאן די םאראאנג. גערעכטען
 וױא, ױניאן רי ײאס זץ/ קריעגען גאאט

 א ײאך-ארביים, םיז אײנפיהרונג די א״ז
 ארבײטס־ שטופדיגע םיע^און־םערציג

 מיניםום-םסײא באשטיםטען א און יואד,
 םיני• אפרײטארם, םאר וױידזשעס פון

o w,‘ ^שטיה־שגיײ • לאטערס, פרעסערג 
 םײ• באטאנחאא סעמפעא־יסאכער, דער;

 עקזאםינערס, מײקערס, ;ריםעויז מערס^
ז. און בושאערם
אך באסעס די נאר ן1ױבן  םא־ דיעזע נ

 שאונ^ זײן םארגען יטײן הען דערוינגעז,
 ערשט װעם .קאאוק-אינדוסטריק די און
נן א אוי«י ווערען געשנמאט דאן

אינהאלט־םארצײכױם
״גערעבטייגקײם׳ 18 נומער

ט ײ - !קאמפ;״ יצום צורוף א .2 ז
• ר ע ג נ י ז

ט ײ י .3 ז ע ד ל א נ א י ג א נ ר ע ט ג י  א
ט ל ע . — װ . מ ן י ש ט א א ו ס א װ  ׳

ן ע ך : י ע ז ל י א מ א ק ־ ק ײ ר ט ם
ט י י ג א .4 ז נ ו ם י ר כ א ו ב י צ  ד

ר ע כ א מ ן נ ו א ל ץ ק י ױ א ק נ ר א  - י
. ן א ר מ ע ד נ ע ל ו ױ ל א ? ם ק ו א ל  ק

ק י ר ו י צ ע ד י צ א נ ע כ א ן מ ו  פ
. ם י ר ע פ ע ר

ט ײ ס .5 ז א ס װ ט ע ו ך ט י  ז
ד ג א . מ — ל ן ײ ט ש א ר ע ו ם א  װ

ר ע ן ק ע ל ם א ז ר א . פ ך י ז
ט ײ ץ * .6 ז ג ע ר ע פ נ א ן ק ו י פ  ד

ל א ם נ ל א ק א ן ל י ע א ד ע נ ע  — ק
. י ק ס װ א ר ד ע כ א ם ש ס ײ ן װ ע ב י ו  ח

ז י ו ח ־ י ם י נ . ױ ן ײ י ם ע ק
ט ײ י .7 ז ן ד ״ ג נ ע  ט

 איז יקלאוקםאכעי םאן.
 fi.44 קריגען

. ^ י . ה ג ר ע ב נ י ד נ ן
ט ײ ג .8 ז ר א ב ע נ ג י א ! ( ן א ם א ר ) — 

א ט ר ע ״א |1 ?
ט ײ '9 ז ן א ש א ל ; ׳ ר . ע פ א ם ק ו א ל ן ? י  א

א ז ד ע י ג ע ט ײ ד א ג ב ע י ז
j ר ע נ ע ג ײ • א ש נ ע מ
10 b i n. ו ם 1« ׳ ר א ט ק א ד ע ר

ט ײ ן 111 ז ו פ ר ח א פ ע ג » י  לינקע ,ihMrt >א. ; ד
■גומואאר. •

t12״ b. י י ד ו ר  פ
י‘ נ ד ע י ל י ן ע ג א ^ א  ג

- ר ע נ ז א ׳ ה א װ



יװעיט ארכ״םער
קאלט׳טין ם. פון  סקױרט ?לאוק, דער םון מיטגליעדער די םון מאיאריטעט גרעםטע די האט

m m א ענטשלאםענעם געהט באשלוס, איינקלאננמיטדעם אוןאין .י

אינדוםטריע. גאנצער דער אץ װאך־ארבײט אײנפיהרען פאר סטרײקט איהר
־ • ־ שטונדען. 44 וױ מעהר, זײן ניט

לולע• זיץ ניט ר,ען װעלכער װאכען־לױן, באשטימטען א םאר ־ ך. _.......... ,
ארבײטער. דורכשניטליכער דער וױ םעודגער, איז װאס ארבײטער, עדען
 וױכטיג -וױ אז װײםט, סטרײקעױנס און םטרײקער טױזענדע םוןדי יעדע און יעדער

ץ ,א װערען ױניאן דער געהאלםען האבען זײ װײל מאכער, קלאוק די םון קעמםע אױסגעםאכטענע

m 1• ?״ םטרײקען ניט אדער ״יע :םראגע די אויה . . .
 א י ענטשלאםענעם און םעסטען א מיט געענטםערט ױניאן מאכער ריפער און

 םטרײק. אין ארױם היינט יןניחר
 םטרײקט איהר װאם פאר אלע וױיסט איהר |
זאל װאם ארבײט, װאר א םאר םטרײקט איהר !

ה. ד. וױיחשעם, פון סקײל מינימום א פאר סטרײקט איהר און
............... ........ײ םאר נרעםער דץ קען אבער װעלכער 'נער,

םאדערונגען וױיטיגסטע די דינען די
. .........................................פריהער די געװען זײנען עס1

װיכטיגםטער םאמע דער תאמ^ איצטיגער דער אבער איז אײנשלוםרײבער, און שטארקער
iדעם פאד עקזיםטענץ שטענדיג־געזיבערטע א פאר נאר שארבעםערונג, מאמענטאנע א בלויז פאד קאמה א ניט איז דאם ־ !׳ 

יאהר• פון טעג 365 די םון טאג יעדען פאר פאמיליע, זיץ און סלאוקמאבער
גע־ איז דאפ װי ארגאניזירט, זיי; צו ארבײטער פון רעבט דעם פון אנער?ענונג די פאר קאמןס א בלויז ניט עם איז מאל דאפ

מאבט. ארגאנידרטעד אײער פון פדוכט די געניםען צו אום לאמפןז, א נאר ;1916 פון סטריי־ק דער װען
באשטא־ איז הויפטוױכטיגקײט זײער אבער צײט. דיער םאר װיכטיגקײט זײער געהאט האבען פטרײרןם אלע קעמפע, אלע

..״.״״ ״.״».. פטרײק. איצטיגען דעם פאר באדען דעם צוגעגרײט האבען אלע זײ װאם דעם, אץ נען
ײ וױ ׳ט׳*וױ קלאוק־אינדוםטריע גאנצע די און קאמןש, אין ארוים הײנט געהט איהר EE״ -׳כױטו א ײ

׳{£<;.בר ן עז<£רעהד ט נ זיך וועט מאשץ אײנציגע קײן װערען. געארבײט װעט עם װאו שאפ, אײנציגער רץין זײן ניט װעט
i^אײער איהרװעטפארלאזעז פאדאליזירט. דץ װעט אלעם װערען. ניטגעשניטען װעט װאארע f® היי יעi׳ ]Jײיי,5י ׳h i 

 א 'א® ט£וי איהר פלעצער. אײערע פארנעהמען ר,אן עם װער און זאל עם װער רךינער, ניטא איז עפ אז זיכער, דאך
O״ ז א צוױקקעהרעז זיך װעט איהר און נעהמעז ניט לאנג װעט עם אז באװאוםטזײן, דעם אץ וױרדע, מיט שעםער L״ ^e׳•?£ 

!אױי־ ווזגרעז אװעקגעשטעלט װעט אינדוםטריע קלאוק גאנצע די און נעהמען ניט לאנג װעט עם ;דעגער אלם ? ^5 i L ! £ S- 
 44 א*פון אדס?» דעם qV|K ;װאױארבײט פון באזים דעם אויה אונדוםטריען, ארגאניזירטע אלע װאם זיס

,1.״ .י.טע1אנ לעכעז קענען זאל מאכער ר,לאוק דער אז וױיחש־םקײלס, מינימום אזעלכע םון באזים דעם אױה און װאך '1 
 יגענעם א אייע, אין רעװאלוציע גאנצע א מיטברײנגען מוז טרייד אײער אץ רעװאלוציע די יאהר. גאנצען דעם דורך םאמיליע

 ביז איז װעלכע אונזיכערהײט, שטענדיגער דער צו םוה א נעהמען װעט עם םאמיליען. אײערע פון לעבען דעם אץ אוו לעבען.
a m די נטוױזזjc fe g m אוןזײן ערה^אוסמאב םדע םון תללה ^ נ ע ^ ש נ ד ע ד ו צ ^ ם א ן ע ^

 עפ ;ארבײםעד אנדערע אלע צװישען םארשאלטענםטען דעם םאר מאבער הלאוק דעם געמאגט האט װאם ארבײט, דער בײ
^ _ ■ אינדוסטױע.רר,אלור דער אץ םיזאנס קורצע די צו םווז א נעהמען אױן־ װעט

I£נאלרענע ׳נײע א אױינשרײבען װעט װעלכער קאמןש, גרױסען אײער אין ארױס איהר געהט דאם םאר אט ;! P S״ 
 פאר לעא עמוו אידך קאמח. שענםטער דער אי גרעםטער, דער אי זײן װעט דאם ױניאן. זיענױיכער גרױסעד,.• אײער םון שיבטע
?.i* ״11 שט פיהרען אי־הר װעט סטרײק אייער דערמינוט. צו שטונדע, דערזעלבער און איץ אץ שעפער אײערע לאזען

 רו און ענערגיש פעסט, ר,אמוז אײער םיהרענדיג אזױ ;מאכט דיער איבער באװאוםט פול דינען װעלכע ארבײטער, גאניזירטע
״ .״ קומען. באלד זיןןג פאלשטענדיגער דער וועט ׳|היג

פאר ודרױג ארוים זיך וױיזט ױניאן. אײער פון לעבענס־געשיכטע דער אץ טאג גרעםטער דער איז דדינט !קלאוקמאכער
״ ״ , » ______ מאמענט. געשיכטליכען גרױםען .דיזען

^ t , ר ע ג נ י ז ע ל ש ן י מ א ש ז ד נ ע . װ. ג. ל. אינטערנעשיאנעל פרעזידענט ב
״גערעכטיגקײט״.) סטרײה־נומער ספעציעאען םולם (איבערגעדרוקט :■0

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
May 16, 1919, as required by the 

of Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known as the “Trading• with the 
Enemy Act.״״

 נאדז דאןי jyp עם . ? צױױאיזירט נ־יט
 אינטערנאצי*ד דער אויב אז זײן, סעגאיף
 ווערען, אפגעהימ װעט סטאנדארד נאלער
 בלײ- ארום יאהר עטיליכע אין מיר וועאעז

ױל אאנד, צױויאיזירטען אײז אחן בען ו

 װע־ זײ וועאכען אין װעילט, גאנצער דער
 װעלען און פאזיציע זײער ־עתן^ערעז אען

 ערװארטעםעז אן אנשטאט אז צדגען,
 םערצעהן די סוץ גרונד דעם אויוי פרידען

חאט וױ^ס^ן, פחגזידענט פון פונקטען

 א אין סכרײקען צו ניט ױניאנס נאדער
 מיי האבעז סםרײקס זײערע וועז צײט
 ארבײםעד די געאונגען. אזוי ?ײן זא^ט

 צום געקוםען זײנען קאנאדא פון ױניאנס
 זײ םאר בעסער זײן װעט עס אז ש^ס,

די און קאנאדא םון בונד דעם צורײסען םרידען א ארױםנעצװאונגען זײ אויף מזגן
 «ר־ אינםערגאצי#נאלען דדם װעגען

 י סטאנדארד. בײםער
 דעם אין אז קאאר, שוין איז איצט
 א פאראן איז אגרימענט פריעדענס

 עס געוױס, ארבײטער. די װענען פונקט
 דער צו קיצאר גאנצען אין ניט נאןי איז

 אגרי־ אן זײן װעט אגרימענט פויעדענס
 די װעט דײטיפיצאנד צו ה. ד. טענט,

 #בער אגנעהמען, באדיגגונגען פריעדענס
 באדינגונגען די װעצען דײטשען די אויב

 אינ־ אן האבען םיר װעאען אגנעהםען,
 סטאנדארד, ארבײםער טערנאציאנאאע;

נעזעץי אינטערנאצי*ונא*ען אן
 צױט װײא װיכטינ, געוױס איז דאס

 הא־ ארבײטער די װעאען געזעץ דיעזען
 אינטעתאציא־ זײן צו רעכט דאם בען

 ארעסטירען ניט װעט מען נאליםטעז,
 וועט מען אינטעתאציאנאציסטען, קײן
 דאס ד״-טנרמעם. אין האצטען ניט זײ

 עס אױס, אזוי קוםט אאגיש אז הײםט,
 אינטערנאציא־ דעם אויט זײן אזוי דארף
 װעט עס צו געזעץ. ארבײטער נאאען

 ־pntr זעהן מיר וועצען ניט, צו אזוי זיין
 זעהר נים נ#ר איז עס װער הגם טער,

m >im?i אויך רטעיצ,א ^ שדצזיכטיג

 חא• װעט וועלכער איטםעריא^יסטען, פון
 ארבײטער דײנדטע די פאדןןקאאםם בען

 ס*~ דײטשע די צײט. לאנגער א אױף
 זיןי קאײבען אצזא, ציאל־דעסאקראטען,

 סא־ און ארבײםער די בײ היאוי בעטען
אענדער♦ אאע פון ציא^יסטעז

 לכל הע^םען, זײ װעם זײז, קען דאס,
 העא״ קעךזײ ד*ס אז גילױבען זײ הפחות,

 סיר פיצאן; גוטער א איז עס אז םען,
 זאף: אײן םארשטעה] ניט אבער קענען

 סאציא־ קײזערי׳פע די קענען אזוי װי
 םאר גע^טימט האבען װעאכע ^יסטען,

 רוײ םון םרידען ^יטאװסס ברעסט דעם
 דער צו זיך װעגחןן באנדיטען, בערם,

 ארכײטערשאםט אינטערנאציאנאאער
 נאסקעס די קענען אזוי װי ? הילזי םאר
 אזױ האבען װעאכע ^ײדעמאנס, די און

 רוסאאנד געגען געהאנדעי»ם םאררעטערי^
 שטיצע ערװארטען אענדער, אנדערע און
 די־ םון ארבײטער די םון מיטנעפיהיצ און
 ענטפער איין באויז און אענדער? זע

םון ארבײטער די :נעפינען לייר הענעז
ד ײט^אנ  מיט־ צו בארעכטיגט זײנען ד

יטיײ עבערט, טראץ ׳טטיצע או־ן געפיהק

ען. םאראײגיגטע ט א א  ױניןונס״ן די ארץ ^
 M איבעד איצטער שטימען קאנאדא םון

 P® זיך אפשיאילםעז ווענעז רעםערענדום
 לי'ב#ר אװ םעדערײשאן אמעריקען דער
 # אינדוסטריעאע שאפען װעגען און

ניאנס.
 אנגענוכמש װעט רעפערענדום דער צי
 I איצטער אונםעגליך איז ניט, צי ײערעז

 :די אז• אבער איז עס זאגצן. צו
 0דורכנ?ט*כ חאכען ארבײטער קאגאדער

i< די פאר עװאאוציע געװאאדיגע א m t f 
 האט פלחםה די און יאהר. עטאיכע

 האנונ• ריכטוע, דיעזער אין געהאאםען
 jfmt געהאט האט קריעג, פון צײט אין דא,

 נעסטריי^מ, האבען ארבײטער די מעהר
 אלן םארשטאנען, זײ האבען בעסער אלץ

 װאס געזעחען זײ האבען קאארער
 I זיחנדינ אין האבען ארבײטער די םאכט א

 פימ־י האנסערװאטױחנ די געװיס, הענט.
 I:די אױך װי ױניאנס, קאנארער די פון רער

^| אםערימאן דער םון םיהרער רי חנ ע  ם
 די געגזנן געװען זײנען אײבןר, אװ

 י0סטרײקעד די געגען אפיילו און סטרייקס
p האבעז טאסען ארבייטער די אבער w

שטאנען

 פרידענס־כא־ די און ארבײםער די
דעגונגען.

 זײנען קרײזען יציבערא^ע אײניגע
 םרידענס״פראיעקט. דעם מיט עגטוישט

 װ^ס חןרםון, שטאמט ענטוישונג זײער
 אגריסענט, אן ערװארטעט האבען זײ

 םערצעהן םון באשטעהן זאיצ וועאכער
 אז זיף/ האט אויםגעאאזט און פונהטען,

 ‘בא וועיצכע םרידענס״באדיגגונגמן, די
 װײט צו זײנען #פונקטען נײן םון שטעהען

 פונקטען. םערצעחז ערװארטעטע די םון
 צו״ ניט זײנען עס, הײסט יציבעראאען, די

 ײט7 מאטעםאטישער דער מיט פריחגן
םרידעגס־אגרימענט. דעם םון

 מיט ארבײטער. די מיט אנדערש גאר
 םאטעמאטישער קײן ניט דאס איז די

 באדינ־ פרידענס די אז זעהען זײ עגיז.
 דעםאקראטישע, םון װײט זײנען וונגען

 װעלט די אפהיטעז ניט וועאען זײ אז
 נייע שאפען קענען זײ אז ם^חםה, םון

 אצץ נאף ווערען םעיצקער אז מ^חמות,
הכ^א, שיחזאא, זײער װעגען געפרעגט ניט
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p אײנםיהחנז ניט קען מען זיין. p אינ־ 

 ווען געזעץ, ארבײטער טערנאצי*נאלען
 געזעץ. גאציאנאצען א געגען איז כיען
 אינטערנאציא־ דעם אויט ביישפיע*, צום

 םארב^ו־ אי? סטאנדארד ארבײטער נאיצעץ
 אונטער קינדער באשעםטיגען צו טען

 זעכצעהן אונםער ניט און יאהר פערצעהן
 אינ־ אזא מען קען אזױ װי אבער יאהר.

 םארװירהיציכעז געזעץ טערנאציאנאאען
? איוזם געגען איז וו^ס אאנד, א אין

 הא- סיר אמעריהא. נעהמען לאמיר
 געזעץ אזא געהאט אנג5 ניט’ שויז בען
 קאודט סופרים דער #בער אמעריהא, אין

 אונק^נסטי־ אאס ערקיצעהרט איהם ה^ט
 איז געזעץ אזא אויב הײנט טוציאנעיצ.

 איײ אונזערע וחנן אונקאנסטיטוציאנעיצ,
 אײמע־ איהם ד^ובען געזעץ־סאכער גענע

 ק#נסטיטױ ױין ער פארװאס פיהרט,
 אפיצו אנדערש, אימיצער װעז ציאנעא,

 איהם םיהרט אםעריקאנער, קײן ניט
 דער געגען אודאי דאך איז עס אײן?

קאנסטיטוציע.
 אםשר אאץ. ניט אבער איז דאס

 װי קאורט סופרים דעם מיט מען װ^לט
 אכער איז עס דורכגעתומען. איז עס אזוי

 אויף װאס םאר פארשטעהן,' צו שווער
 די זײנעז , קאנםעחנניו םריעדענס דער

 רע־ םאר רעדערונג דער פון פ#רשטעהער
 וױ־ אדער ניט סענען זײ װעאכע פאדםעז,

 דער הײם. דער אין אײנפיהרען ניט אען
 ב. צ. סטאנדארד, אינטערנאציאנאאער

 ארבײטס־טאנ, שטונדען אכט אן פאדערט
 פאדאן איז אענדער אאע אין ניט אבער

 םאר־ , ארבײטס־טאג. אכט־שטונדען אן
 אײמעםיזזרט? ניט איהם םעז האט װ^ס

 אאנד א צװינגען סעז העז אזיי װי איז
 ארבײטס־ שםוגדען אכט אן אײנפיהרען

 װידער אאסיר ? ניט עס װיא זי װען ט^ג
 שטוגדען אכם תן איז אמעריקא. געמען

 -גע־ עחטײנוננ? אאגעםײנע אן ארכײט
 זא־ אטעריקאנער די װי הגפ, ניט, װיס
 גע־ האום״. עט בעגעס ״טשאריטי געז,

 יע־ אז גוט, גאנץ פארשטעהען מיר וױס,
 קאנקורענץ, םאר םדרא האט אאנד דער
 םען ארבײט צאנד אײן אין אויב און

 אאנד, צוױיטע די װעט שטונדען, אכט
 שטונדען, צעהן ארבײט םען װעאכעז איז

 ערשטער דער מיט קאנקוריחנז קענען
 מארמ. אינטערנאציאנאאען דעם אוי^

 בעםער איז #עס ח^יסט געזעצע, אזעאכע
 די כדי אינטערנאציאנאא, אײנצוםיהרען

 אענדער םארשײדענע םון קאפיםאאיסטען
 איז זיך. צװישען סאנקוריחנן ניט זאלעז
 זײן וחנם װי פראגע, א װיעחןר אבער

 וױ און אענדער אפגעשטאנענע די מיט
 אפגעשטאנען אן דעםיניחנ^ ט*ז קען אזוי

 אעטמרנאציאנאאען דעם אױט יאגד?
 אאנד אפגעשטאנען אן מעג סטאנדארד

 אעטעחנאציאגא^ען דעם אפהיטען ניט
גאראגטיען, די ויעען װאו הוינט

זי^ען וחנאמנ אעגדער, אלע

 אויף, םארשטעהען זײ געװיס, זיעגער.
 װאא־ געזיעגט, װאאט קײזער דער װמן אז

 גע־ געוױס באדינגונגען םרידעגס די טען
 אבער אוגדעםאקראטישע, מעהר נאף װען
 ערװאר־ ניט הײנער דאף האט איהם םון

 האבען דערםאר און בעסערס, עפעס טעט
 םאר נעהאאטען ארבײטער פיעאע דאף

איהם. געגען חעטפםען צו םאיכט זײער
 איז פארטײ ארבײטער עגגאישע די

 ארױםגעטראטען ענערגיש זעהר דעריבער
 דאס באדינגונגען. םרידענם די געגען
 אר־ םראנצויזישע די געטאן האבען ?עאבע

 אימפעריא״ אן געגען זײנען זײ בײטער.
 רי אז געגעךדעם, םרידען, איסטישען

 םארשקאאפם זאאען ארבײטער דײטשע
 געגען ארמעען, שטענדיגע געגען װערען,

מען מאחםות. נײע געגען אאײענסעס,

קאנאדא. אין ױניאנס אינדוסטריעלע
 צוױשען אעבעייג. איז לןאנאדא אין

 ענערגײ אן אן געהם מאסעז ארבײטער די
עז זײ ארבײט, שע  אאע איכערבויען ײי̂י

 די “*פשאפען זויאען זײ ארגאגיזאציעס,
 — ארגאניזאציע, פאף פון סיסטעם אאטע

 אינדוסנד שאפען און — טרייד־יעיאניזם
 אײנשאינ־ װעאעז װעאכע ױניאנס, ריעאע

 אינדוסטריע אן םון ארבײטער אאע גען
 די פאראײניגעז װעאען ױניאן, אײן אין

 מע־ ארבײטער, געאערנטע און אײנפאכע
 אינדוסטריעאער אײן אין םרויען און נער

ארגאניזאציע.
 זײנען ױניאנס די םון מעהרסטע די

 םעדעריײ אמעריקעז דער מיט םארבונדען
קא־ די װעאכער געגען אייבאר, אװ שאן

 אמעגוכמא האט רעגירונג די װען אפיאו
 און סטרײתס געגען טיטאען שטרענגע

סטרײקערס.
 אוי• די באװיזען האבען סטרײקס די

 ארי |ic סיסטעם אלטע זייער או בײטער,
 ארבײגמז• די וועאכער אויט גאניזאציאן,

 M Pצוױאפ זײנען אינדוסטריע אײן םון
 אוד מדז ױניאנס, פאחטײדעגע צעהנדאיג
 ר$ר פון פאאיסי די װערען. נעשאפט
 הן^• צו געצװאונגעז זײ האט רעגירונג

 םון וױיטער און װײטער אאץ זיף טען
 Jte לואגסערײאםיזם דער און איהר.

 זייג*| איעדערס װעטעס א., אװ ם. א.
 קאנוד דער טיט פרײנדאיןי אזוי געװען

 סםרײקסן םון צײט אין רעגיערונג דער
« צו ארבײטער די געצװאונגען האט א ח

 וױיא םריהער, װי סטרײרךבענעםיטס, רע
 דאס, סיט אויסיןומען ניט הײנט קען מען

 מיט אויםהומען געקענט ך*ט מען װאס
צוריק. יא^ד צוױי

 מוזען עקספענסעס אאע דיעזע אאזא,
 אויב םעםבערס, די םון װערען געדעקט

 און ױניאן די אויםהאאטען װיאען מיר
 דארף עס װי ארבײט דער צו אטענדען

 אוי^ען האב איך װי און זײז. צו
 אר־ אוט״אוױטאון דער װעגען דערמאנט,

 נױ אין אויך און גאניזאציאנס־ארבײט,
 אז איבערצײגט, בין איך גופא. יארק
 נעק־ צום דױיסט דאס קורצען, אין גאר

 טאן דאיפען מיר וועאען סיזאן, סטען
 צאהא גרױסער א אין ארבײט געװיסע
 ױנ־ די אריינטרײבען װעט װאם שעפער,

 דער־ און עקספענסעס, גרויסע אין יאן
 דיוס די העכערען פון פראגע די מוז פאר

 זאאען מיר אז װערען, געסעטעאט באאד
 ארבײט די צוגרײטען און ?ענען,אננעהן

סיזאן. נע?סטען צום
 פאר- װיכטיג, איז ארבײט די אז

 מיר אויב און אײנער, יעדער שטעהט
 די װעט פאיכט, אונזער טאן אאע װעאען

 װאוזא דעם םאר װערען געםאן ארבײט
 ׳דיע־ אין ארבײטער די פון בעסםען און
טרײד. זען

 רעסאמענדײשאן דער מיט צוזאמען
 אויך כױר האבען דױס, די העכערמן צו

 אײנטרימס־ די העכערען צו באשאאסען
געאד.

 דױם, שואדיג זיינען וואס אאע, זאאען
 גאר וױיא אפצאהאען, און סומען נאײך

 צאהאען דארפען זײ וועאען גיכען איז
סענט^ 20 אנשטאט סענט 25

 איך װעא ארטיקעא נעקסטען איז
n פאר פאענער די ײעגעז רײדעז n נעק־ 
סיזאן. סטען

 האט ױניאן דער פון ביזנעס די פיהרען
 אעצטע די אין פארגרעסערט פיעא זיך

 ארום צונעהומען ?*ינען עס יאהר. צוױי
 ביזנעס־ שעפער.*.א נײע הונדערט פינף

 פופ־ צו אטענדען באויז קען אײדדטענט
 יעצט דארפען מיר אז ה. ד. שעפער, ציג

 מעהר צװעאף אדער צעהן םיט האבען
 אויב פריהער, װי ביזנעס־אײדזשענטס

 זאאען ?אכיפאײנטס די אז װיאען, מיר
צײט. אין װערען אטענדעט

 אױב :פראגע די שטעאען קען אײנער
 מױ ױניאךשעפער, מעהר דא זײנען עס
 מעמבער־דױס. םעהר זײן אויך דאך זען
 אזוי. ניט איז עס אז ענטםער, דער איז
 אבער שעפער, מעהר דא טא?ע זײנען עס
 פראפארציא־ איז םיטגאיעדערשאפט די

 שע־ גרויסע די װײא גרעסער, ניט נעא
 :קאענערע אין צוטײאט זיך האבען פער
 עס װאו שאפ, אײז פון פאאץ דעם אויף

 םופציג און הוגדערט געארבײט האבען
 אדער אכט דא איצט זיינען ארבײטער,

 אזוי םונקט איז עס און שעפער. צעהן
 צו אײכטער מאא. טאנכעס און אײכט

 א צו װי שאפ, גרויסען א צו אטענדען
 די פארגרעסערט אאײן דאס קאײנעם.

 טוי־ צװאנציג צו נאהענט פון ארפגאבען
יאהר. א דאאאר זענד

 אנ־ די פון װײדזשעס די זײנען דאן
 גע־ פארגרעסערט אםים אין געשטעאטע

 צױ יאהר צוױי מיט װעהרענד ;װארען
 געאר־ אײדזשענט ביזנעס א האט ריק

 ער קריגט וואך, א דאאאר 25 םאר בײט
 אויך איז זעאבע דאס און .35 איצט
 דא און קאעריקאא־ארבײטער. אאע סיט
 שװער איז עס אז באמערקען, איך מוז
 םאר אםיס אין מענשען גוטע הר״נען צו
 וױיא צאהאען, מיר ײאס װײדזשעס, די

 פארדיענעז ארבײטער םעהיגע און גוטע
 די האבענדיג ניט םעהר, פיעא שאפ אין

 םאדאנטװארטאיכ־ שװערע און גרױסע׳
 ױניאן א פון בעאםטער א אס1ו מײט,
; האט.

 עקםפענסעס אאע זיר האבען אזוי און
 א,1בײשפי? צרם םטרײק, א םאתרעסערט.

 מזןהר קאסט סינגעא־שאפ א אין יעצט
 דער אץ װײא אמאא. ;וױ דאפעאם וױ

גרצסע־ מען 1מו יעצט^ער

דער פון דערוױיטענס םון זיך טעןםאאם איצטער זייגעז ארכײטער נאדער
 אזוי וױ םארגעסעז ניט קענעז זײ םײער.

 םון #רעזידענט דער גאםטערס, סעםועא
קא• די געראטען האט פעדערײשאן, דער

רײשאן.
 \ רעפערענדוט דער אז זײן, עןזר עס און

יועיען♦ אגגעגוטען װעט

 אר־ די געװאונען, מען האט קריעג דעם
 — מױחתים, אויס ̂טוין זייגען בײטער
 רע* א געהט עס הערשער. די דענקען
 די װעאכע רעאחציע, ביטעחן א אקציע,

 םון פריהער פיהאען ײעלעץ ארבײטער
אגדערע. אאע

 ראםען4סאציאל־דעםאר דײטשע די
פרידענם־באדינגונגען. די און
 די צוױשען אז מעאדען, צײטונגען די

 סאציאא־דע־ דײטשער דער פון פיהרער
 באטראכט װערט פארטײ סאיןראטישער

i די אננעםען םון זיןי אפצוזאגען פאאן 
 אזױ: טענה׳ן זײ רידענכךבאדינגו$גען.1

 װײא קריעג, םון איז^ןרגער םרידען אזא
 צװאגציג פאראירען םוז דייטשאאנד

 מוז טעריטארי^ איהר םון פראצענט
 דאאאר מיאיארדען 23 ארום צאהלעז

 איה* אאע אװעהגעבען טוז קאנםריבוציע,
n ,םי־ סאײנע אויסער האנדעאס־שיפען 

 די פאר שיםען בויען מוז שיםען, שער
 גע- בכאא איז און רעגירונגען אאיאירטע
 אמאא איז זי אז פארגעסען, צו צװאונגען

 איטפעריאאיסטישע גרויסע־ א גצװען
 אזיי װי םיטעא אײנציגער דער מאכם.

 צו ניט איז פרידען אזא פארםײדען צו
 װעט זיי, זאגען ערגער, םרידען. שאיסען

 אײ ערגער. זײן ניט קען עס זײן, ניט
 װעאען רעגידונגען אאיאירטע די װאם

 דיער אויט איז דײטשאאנד, אקופירעז
 דאס װײא געםעהראיך, וי1א ניט םײטנג
 מוזען װעאען אאיאירטע די אז הייסט,

 דאןי קען מען װײא דײטשען, די שפײזען
 הונגערינ א אין חיא קײן האאטען ניט

r •; • אאנת
 םאציאא־דעטאהראטען דײמשע די

 קײן פאאן־: נוטער א איז לאם אז ךענקען,
 ניט דײטשען די װעאען גןאנטריבוציע

 אפ״ ניט זײ לדעאען שיםען קײז צאר^ען,
 ניט זײ װעאען טערימאריע jnp געבען,

ט:װעאען ארבײםער רי םאראירען,  אר־ ט
 כאורטירער און אאיאידטע די אװח בײםען
 פאכען .צו. דײטשען. די זײן ,וחנאען
ר םארסירערשאפט וײער  ״גרעםער: ני

̂ןווצ[ םאצ**א״דעטא־ דײטשע n ̂ אאאנ

הא־ םטרײס דזשענעראא גדויסע די
 םאר־ אין געװארען םארטײאט איז כױטע

 און סאב־קאמיטעס באזונדערע שידענע,
 און קאמיטעס אאע די םון איםט א איז דא

 שאע־ םרעזידענט זיןי. געםיגען זײ װאו
 אא־ דער םון טשערמאן דער איז זינגער

כןאםיטע. סטרײה געםײנער
 סאוא — : קאםיםע ־ארגאניז^שאן

 210 האא, בעםהאװען טשערםאן, מעטץ,
 ארט־ טעאעםאן: — סטריט. טע5 איסט
.2566 שארד

ברעס־ דזש. — : קאםימע פימעם
 סט. 23 האא, אראינגטאן טשערםאן. צאו,

 ארםשארד ־— טעאעפאן פאײס. סארקס
2585.

 האאפערין, דזש. — : האמימע האל
228 ,9 אאקאא םון אםיס טשערמאן.

 — טעאעםאן םאאר. טער3 עװענױ, םע2
.6753 םהײװסענט

 < — : קאםיטע םאון אור אום
 סט. טע23 איסם 40 טשערמאן, אאנגער,

 גרעסערס״ — טעאעפאן םאאר. טער3
7140.

 פרײ .a — : ביררא אינפארםײשאן
 טער1 םמ., טע23 א. 40 טשערמאן, זאםט,
.7140 נרעמערסי — 1טעאעםא פאאר.

 פ-ינ- י. ־־־ : האמיםע רעדנער
 טער4 סט. טע23 א. 40 טשערמאן, בערג,
.7140 נחגםערסי — טעאעפאן פאאר.

ץ לא»  ס. ה- : האמ^מע האורם א
 טע23 איםט 40 טשערמאן, אעםקאוױטש,

.7140 גרעםערסי — טעאעםאז ז סט.
קאמימע. -רעליעף

 אין שיטען וועט קאטיטצ׳ רעאיעף די
 •לײס, מארקס סט♦ 23 האא, אראינגטאן
טמערכן>ון. זואנדער, ה,

מע ױכ  פ.ץ מאכער הלאוק ײ פאר ו
e; בררקלין P

 חןן^ איז ניסענעװיץ ד. ברודער
 דײױזש^ן. ברוהאין דעם פון טשערטאן

 סעגױממי 99 אין זיר געפינט אפיס דער
 םארזאמלןן סט^יקער ברוקאינער די סט.
עװ♦ מאנהעטען 16 פעאעס, ראיאא אין זיר

 I םאכער מלארק ,די פאר וױכטיג
בראנזוױל. פרן

 בראנזװיא דעם פון אםים דער
 טעקטאן 219 אין זיך געפיגט װיזשאן
 an טשערמאן. באביטש, א. סטריט.

 !יןי פארזאםאען סטרײלוער בראנזװיאער
: לײסעאום. אײבאר בראנזוױא דעם אין

 I ~ םאכער קלאוק די פאר וויכםיג
/“׳ פיםי. דזשדירזי פון ;p 

מאכעול■ האאוק דער פון אםיס דער
 אין זיך געפינט סיטי דזשוירזי אין ױניאן

 טשזגר< קאטאער, פ. סט. מאנטגאטרי 76
מאן.

 if םאבער «ל»וק5 די פ«ד וױכטיג
י- נר»ר?. פון .

 יק דער .׳;c o'ctf דער
 08 אין איז נואי־ה אין ױני*ז

 פאק ברודער םטריט. רי
די יענער פין םעערטאן רער

 קלאדג די פ«ר װיכםיג
הארלעם. פדן

 ק דער pc אפים דער
 נעשינם^ו האראעם אין יוגיאז

ר כתדער עײ• צעשםינגםאן’

פרעזענט שעהנעם א באקומט
 ׳שװארץ, פרענק םון ארבייטער די סיר[

 צי בא׳שצאםען האבען סט. םע10 א. 34
 אײדזשענט ביזנעס דעם אחןזזןנםירען

 עוױן,5 הערי בר. אפים, טאון דאון שו;
 נענ״ליו, פרעזענט, *טענעס עתםטךא א טים
יארק נץ ,די פ*ר באנדם דאצער 25 סאר

I
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 היסםאריקער צותינםטעער דער װען
 *נױ דער םון געשיכטע די שרייבעז .ט

 ער װעט ױניאן, קאאותמאכער אריןער
 איז מניאן די דאס באהױפטעז, ױס1נ<

,1910 יאהר דעם אין אעמ# צום געהומען
 פארגע- איז רעװאאוציע גרויסע די מעז

 אין איז טרײד,^ועאכע דיעזען אין קומען
 ארגאניזירט ציייט קורצער א םיץ משך 8

פרא־ הונדערט םון א^וניאן צו נעװארען
i j j a

 אבער אפית, טײא א זייז װעט דאס
 די וױיא אמת. נאנצער דער ניט זיכער

 געבארען באםת איז ױניאן יאריןער נױ
 אםת׳ע אן אאם ױניאן, א אאס נעװארען

אתאניזא־ ארבײטער ־קאאסעגבאװאוסטע
 אין .1919 יאהר דעם אין ערשט ציאן

אויםגע־ זאגען, צו זא מען, האט 1910
 1919 אין באדען. רױהען דעם בראכען

 צובראנעװעט םעאד דעם אבער מען וואט
 וױכטיגער איז װאם און, בעארבײט, יייז

װעא־ קערנער, די םארזעעט אאעס, םאר
 מוזען װעט יןואטױױרט, גוט אויב כע,

יא, רעזואטאטען. בעםטע די נרענגען
 נױ דער װאס אנרימענט, דער איז דאם

 סאאוק דער םון באארד דזשאינט יארהער
 און אױםגעארבײט האט ױניאן מאכער

 װאס בתים, בעאי די םאר םארגעאעגט
דא־ דיעזען םון םארםאסער די אז צימט,

 ערםאד{־ און גוטע נאר ניט זיינען קומענט
itfri נאר.דאס מענשען, אמאניזאציאנס 

mi איז ידחנח גצוואאדעא א אױר מנזוזא 
 אז איז אזעלכע, אאס אינדוםםריע דער

 ניט זײנען םאדערונגען םאמעאענטע די
 אום באויז ניט וואונש, םרומער א סתם י,

 אײ זײנען זײ אז וועאט, דער װײזען צו |
\'£  איז םאדערונג יעדע אז נאר חואאיסטען, |

 א םיז רעזואטאט אאס געװארען געםאכט
 םוךדי שטודױם גרינדאיכען און לאנגען

 די םון און טרייד, דעם אין וןאגדיציאנען
 װעאכע ארבײטער, אוגזערע םון נויטען
 װאס דעם, דורך נאר װערען סוו־ירט מעגען

גע־ װעאען פאדערונגען געשטעאטע די §
drum P M flW aP

 דיעזע אױםמערקזאם סען אײענט ^
 דאס צוגעבען, איהר מוזט פאדערוגגען,

דערגרונטע־ האבען םארפאסער זײערע
 דעם אין צרה יעדער איבעא, יעדען וחנט

 גרונטאװנע די באאד גיבעז און טרײד
-n o m .דערצו

 נױטיגסטע סאמע דאס ערשטע, דאס
ענ• צו איז װערען, געטאן מוז עס װאס

 האט װעאכע ע&טיה־סיסטעם, די ^ערען
 ניט צוקריפעאט יאהרען םון משך א פאר
 גײסט דעם אויך נאר געזונד, דעם נאר
 יעדען מאכענדיג מענ^ען, אונזערע םון

 ״ביד שטיסעא א םאר אונז םון אײנעם
 םון אײנעם יעדען מאכענדיג ינעס־םאן׳/

 פון םאיכטען די דאס דענקען, צו אונז
 דער װי שנעא אזוי זיך ענדיגען כאם

 גארמעגט יעדען םון מהח מאראאנגטער
געװארען, כאוױאיגט אוגז איז כאזונדער

 גענוג מאכען מיר אויכ אכטעגדיג ניט
יאהר, גאנצעץ דעם דורך אעבען צום אױןי

סיס־ דיעזע אניפטאט ׳אא?א ניט. אדער
 ײאױ דער װערען איינגעםיהרט מוז טעם

 דאס םאכעז, װעט. װעאכער סיסטעם,
מא־ אויס װערעז װעט בעא־מאאכה דעד
 חנאה אויס אױס׳נטסה־טרײבעני׳ש, שי\,

יע־ װאס דערםאר צוױיטען צום )אנאה
 אויס באנדעא; בעסערעז א סרינט גער

 ׳טטעאען װעאכע די, צו דיסקדיםינײשאן
 אױוי מעהר סענט פאר א םאר אײן זיך

 ^טענדיגע די מעהר ניט גארמענט. א
יע־ װעגען הי^קע־ציהעניש און דימעני׳ש

 א מאא עטאיכע באזונדער גארמענט חננ
 און חשבוניס קרעמערישע אויס טאג;

 מיניםובדוױידזש א נאר »עקואאציעס,5
 אין אױסגעהעספפט און אותקגעשטעאט

יאהר. םון אנפאגנ %
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 — װאה » שטונחע 44 צװײטעגס,a?!׳■
 אאע צו ארבײט געכען מוזען װעט וואס

געדענקעז םיר טרײד. אין ארמיטער

 זיײ יארס נױ אין װען צײט, די גוט נאך
 טוי־ 10 גאנצע אעדיג ארוםגעגאנגען נען

 ברען סאמע דעם אין םאאכות בעא זענד
 םעהד — שטונדען װעניגער םיזאן. פון

 — שטונדען ארבײטס יןירצערע געזוגד,
 אין דצעז װעניגער אעבען אענגער מײנט
טשאכאטקע. װעניגער — מײנט שאפ

 א האבען ױניאן די זאא דריטעגס,
 בע־ אויטאריזירטע איהרע דורך ױעכט
 יעדען םון ביכער די נאכצוקוקען אמטע

 אז זיכער, זײן צו אום ט>.נופעקטשורער,
 שי־ צו ניט םארשםרעכען זײן האאט ער

 אזעאכע פון סחורה. קויפען אדער קען
 װע־ ױניאךסטאנרארדס די װאו פאעצער,

אפגעהיט. נים רען
אר־ ר,ײן דאס זיכער, זײן װיאצן מיר

 זא־ די צו װערען געגעכען ניט זאא בײט
 אײניגע װאו קארפארײשאנס, גענאנטע

 ײע־ רײר װיאען ״װעאכע אםרײטאראעה
 א איז ערגעץ שאםקע א עפענען רען׳/

 געארבײט ווערט עס וואו הינטער־גאאעא,
 שםאכדביאיגען א םאר נאכט און טאג

 האאדשניײ א באשאפט װאם און פרײז
 געאינגט עס װאו און לןאנקורענץ, דענדע

 נידערגעשאאגענע עטאיכע קריגען צו זײ
 אונטער זײ פאר אךבײטען צו ארבײטער

 צער־ די װעאכע קאנדיציאנעז, אזעאכע
 װאאט זי װען — סאסײעטי בעאײחיים

 — געהעריג װי םאיכט איהר געטאן נאר
דורך און ארעסטירען באדארםט װאאט

אדעת. עצמו מאבד א םון גרונד
ניט״הע־ הבית בעא -א זאא םערטענס,

 װא־ ביז ארבײטער, אן ״פײערען״ נען
 דער וױסען ניט דעם װעגען אאזט ער נען

 םוז ער אז זיך, ס׳םארשטעהט ױניאן.
 און װארום אורזאכען די אנגעבען אויך
 אװעק־ ארבײטער דעם װיא ער װאס םאר

 אז געפינט, ױניאן די אויב און שיקען,
 ריכטיגע זײנען טענות אנגעגעבענע די

 װערט דאן, נאר און דאן גערעכטע, און
 דעם פון אראםנענומען ארבײטער דער

דזשאג.
 נױ די פאראאגגען קורצען, אין אאזא,

 א װאר״ארבײט, כער8קאאוקמ יארקער
 שטונדיגע 44 8 װײדזש־סקײא, מינימום

 ״דיסטשארדזש״ קײן און ארבײטס״װאך,
ױניאן. דער פון אונטערזוכונג אן אהן

 םראצענט הונדערט דיעזע פאר אט
 נוי אונזערע זיינעז םאדערונגען גערעכטע

 רןעמפפען,• צו בארײט ברידער יארקער
 ארעס־ און קאעם קריגען צו הונגערען, צו

 צו גרײט זיינען זײ ;װערען צו טירט
 אום דעטעקטיװס, און באטס פון אײדען

 םאר האאטען זײ װאס ׳דאס קריגען צו
 אום קריגען, םוזען זײ װאס און הײאיג

 און פרויען זײערע מיט אעבען קענען צו
 אנצוםאנגען גרײט זײנען זײ ?ינדער.

 גרקס־ דער זײן הען װעאכער סטרײק, א
 ארצא־ װאס קאמפױ, ביטערסטער און טער

 איז עס װען האבען ארבײטער ניזירטע
 אונ־ פארדיענען זײ און כט.8דורכגעם

 גרעסטען אונזער ברכה, הארציגסטע זער
ט אפאאוז,  די וועגעז רעדענדיג שוין.ני

 ארבײטער־ די װאס שטיצע, םינאנציעאע
 ספעציעא און אאנד, גאנצען פון שאםט

 אינ־ אונזער םון מעמבערס איבעריגע די
 דער מיט געבען »י װעאען טערנעשאנאא,

האגד. םואער
כער!8קאאוהמ יארהער נױ בראװא,

 גא־ איהר האט פאדערונגען אײערע מיט
 האם ענדאיך .אז װעאט, דער פאר װיזען
 אויס־ פאאשטענדיג און באגריפען איהר

 און םעהאט, אעםען8 אונז װאס געפונען
 הױ נױטיגען דעם יך‘# האט איהר דאס

 און װעאמ דער ד8פ ארויסצוקופען ראזש
 םאדערענדיג ברויט־געבער, אונזערע צו

אונז. לןומט עס װאס דאס,
גערעכטיג־ די ׳ !ברידעד םארװערטס,

 גע־ די און זײט אונזער אויח איז קײט
!זיעכען מוז רעכטיגקײט
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רמפעױס אװ נאארד ועם פון !כשנאציע
 האט שוין, װײסען אעזער אונזערע װי

 אין כער8קאאויןם די םון סמרײס דצר
 געענדיגט זיך זוםער אעצטען קאיװאאנד

 ד. נױטאן סעקרעםערי װאם דערמים,
 און ארײנגעםישט זיך האט כיײןער

 פח רעפערים אװ באארד א אפאינטעט
 סכסוכים די אויסצוגאײכען פערזאן דרײ

 די און מאנופעקטשורערס די צװישען
 זיך האבען םטרײהער די םטרײקער.

 םען אין ארבײטען צורײןגעקעוזרם דאן
 ענםשיײ דער אויף װארטען גענומען האט
רעפעריס. אװ באארד דעם פון דונג

 דאס געמאכט, אזוי אבער זיך האט
 רע- אװ באארד דעם פון פערזאן דרײ רי

 מענשען, סארט יענעם םון זײנען פעריס
 ארבײטער־םרא־ דער אויף קומען ײעאכע

 פיאאנטרא־ פון שטאנדםוגקט פונ׳ם גע
 םון אם און ״בענעװאאענס׳׳, פון פיע,

 הא־ שםאסדפונהט, פארשימעאטען דעם׳
 די אויסגאײכען גענוםען זיך זײ בען

 םון קאאױדאינדוסטריע דצר אין סכסוכים
 זײ האבמן דעם אויסער און קאיװאאנד.

 נענו־ זיך האבען זײ געאײאט; ניט זיר
צײט. ״פאענטי״ מען

 מאנאטען פיעאע גענומעז .האט עס
 צוזאםענגע״ זיך זײנען רעפעריס די ביז

 שטאטגעםונ־ האט הירינג א װען קומען,
ארויס־ ענדאיך איז דעסיזשאן א און דען

׳ געװאחןן. געגעבעז
 דע־ דער מאנוםעקטשורערם^איז די

 די דורך געירעץ. געפעאעז ניט סיזשאן
 איז קאיװאאנד אין װאס צײט, יאהר םאר
 אזױ זײ זיינעז געװען, ניט ױניאן קיין

 פשוט האבען זײ ךאס געװארען, װיאד
םינדעס־ דאס םארמראגען געקענט ניט

 זעהר פאתעשריבען, דארט וחנרם וואס
צופריעחנן.

 ניט דעם םימ זײ זאאען ווארום און
 איז ״מאשיגעריץ די זײן? צוםריעחגז

 ױנ- דעם פון פאסאן דעם4אויכ געםאכט
 םיאיאנער דעם אה ראקעפעצער׳ס גען

 איז וואס ױניאנזים״, *טרײד שװאב׳ט
 פארשיפעא״ דער אויױ דורכאויס באזירט

 *בענעװאאענס״ און פיאאנםראםיע טער
 דאך וױיסט איהר בתים! בעאי די םון

 אוי- די םיאאזאפיע: יענמר פון םסתמא
 װע״ געהארבזאם, זיין נאר זאאען בײטער

גוטהארצי:. זײן בתים בעאי די שוין אען
 פארגעשאאנען דארט װערט op קורץ,

 מוסטער דעם אויט ״ױניאז־שאפ״ םין א
 פרינץ־בי־ דער םון סיןעב־שאפ דעם םון

 איז עס װעאכען אין םירמע, דערסאז
 םרײד־ױניא- פון ניטא דוך לןײן אפיאו
ניזם.

 האאײדמאנופעקטשורערס - די י אאזא,
 ״כיאשי־ דער םימ זײנען האיװאאנד פון

 אבער דערםאר צופריעדען. זעהד נערי״
 צופריעדען גים גאר ארבײםער די זײנען

 טאקע דאס האבען זײ און דעם מיט
!צוריקגעװיזען גאײך

 פאר־ איז פאםפאעט דער וױ גיד אזוי
 ארבײטער די צוױשען געײארעז טײאט

 ספע־ א געװאחנז אײנגערופען באאד איז
 רעפרעזענטײ־ *שאפ די םו̂ן מיטינג שעא

 הײ־ יארק נױ אין אונז בײ — טיװס״,
 דער און —־ שאפ־טשעראײם, זײ סען

 צו באשאאסען אײגשטיםיג האט כױםינג
 פאא״ די רעפעריס אװ באארד צום שײןען
־ טעאעגראםע: גענדע

פון שאפ־רעפרעזעגטייםיװס די ״מײ/

דעסיזשאן. דער געגען אירט
״הירינג״ א נאך םארגעסומען איז עס

 א ארויםגעגעבען האט באארד דער און
 םאר בעסערע א — ענטשײדונג, צוױיטע

בתים. ב^אי די
 איז עס און אםעאירט ױניאן די האט

 נאך מיט ״חירינג״ א נאך פארגעקוםען
 גוט אלער שאעכט װי און דעסיזשאן. א

 די געװען, ניט זײנען דעסיזשאנס דיעזע
 איז קאיװאאנד אין ױניאן קאאוהםאכער

 און פאקט א געװארען סטרײק דעם דורך
 זיך קענען שטאדט יענער םון באסעס די
צוגעוואױנען. ניט דעם צו

גע־ רעכטע דא& יזומט איצט און
דיכטע.

 אױך האט רעפעריס אװ באארד
 ״מא־ סיז אזא אויםארבײטען געדארםט
 סכסוכים די אױסצוגאייכען אויף שינערי״
 באסעס, די און ארבײטער די צװישען

 שעפער. די אין םארקוםען מוזען װאס
 םון און צײט אאנגע א אװעק איז עס

 געהערט ניט מען האט סאשינערי דערי
 האבען ארבײטער די געזעהן. ניט און

 אבער געװארט. אונגעדואדיג דעם אויף
 ניטא — מארגען װארט הײנט, װארט

\ מאשינערי יןיין .
 דאס געטאן דרעה א אבער זיך האט

 אין קאאוקםאכער אונזערע וחנן רעדעא,
 םון רעדען גענומעז האבען יארק נױ

 די צו םאדערונגען נײע ארויסשטעאעז
 גע־ דא האט םען אוןן מאנוםעקטשורערס

 זיך האם שםרײ^ א םון רעדען נומען
 קאאוק• די אויזי אפגערופען אױך דאס

 הא־ דארט אױך קאיװאאנד. איז מאכער
 םון רעדעז גענומען קאאוקמאכער די בען

ה פארברײטען םון פאדערונגען, נייע  זי
 די סטרײס. נײעם א צו גויטינ, אױב

 הפנים דאס האבען טאנוםעקטשורערס
 וױיזט עס װי האבען, זײ און דערשםעקט

 דעם אונטערטרײבען גענוםען אױם«
 מאכען צו םארטיג רעםעריס אװ באארד

• *םאשינערי״. םארשפראכענע די
 חאם אויס, װײזט עם וױ דאס, און

 געהוםעז. איז ״סא^נערי״ די געײירקט.
 ®אםםאעט, גאנצער א אנגמקוםען איז עס

 •א־ גוםען אויוי אפגעדרױןט שעהן גאנץ
 קאסם פאייר װאס אכטענדיג ניט פיער«
םײער. אזױ איצט

 טאקע װאאט םארבײגעהענדינ און
 האם װ?ר :טאן צו םרעג א שאדען ניט

 דעם.פאכד אפדרוקען פאר׳ן באצאהאט
 האט אינטערנעשאנאא אונזער םאעט?;

 מאשײ דער וחנגען- פאמפאעט חגם םאר
ט ביא קײן נערי  זשע ווער געקראגען. ני

 די אפשר , ? דעדםאר באצאתאט האם:
 ווער ? מאנוםעקםשוחנרס קאױואאכדער

 - מעגאיך. אאץ איז גאם בײ — וױיס
מ אבער איז זאך אײן .. א — !יםנר ג
 דעם חאכען ק^יװאאנד פון בתים בעאי די

 ד» i צװושען םאדםײאט אאיק פאמפאעט
י אין ארבײסער יאש tut W י

םון
 ספעשעא א אױף םארזאםעאט קאײואאד,

 אז װיסען, דערםיט אײך אאזען םיטינג,
 זאגעגאנטער א םון פראפאזישאן דער

 און געדרוקט איז װעאכע םאשינצרי,
 האױואאנדער די םון געײארען םאחטײאט

 אין מאנופעהטשורערס, סוט און קאאוק
 צוריקגע־ אײנשטיםיג איז נאםען, אײער
 םראפא״ דער אט אויב געװארען. װיזעז
 םאר־ אײך פון װירסאיר טאקע איז זישאן
 ענםוישט םיר זײגען געײארעז, םאסט

 מאא הײז האבעז םיר ערשטױנט. און
 פראםאזישאן אזא דאם ערװארט, ניט
םענשען. אונםארטײאישע םון קומען זאא

 נעװארען געשיקט דאס איז װארום
 ניט דאס איז ווארום באסעס? די צו

 ױניאך אונזערע צו געײארעז געשיקט
? פארטרעטער

 זײנען פארטרעטער אונזערע און מיר
 װעאט דער אין םאכט יןײן און אײגס

צושײדען.״ ניט אונז קען
 פון טשערםאן ר, v ט א א ם א.

, מ. קא.; קאאוק סאגשײן ן ײ  פ
קא.; קאהז וןעאאער טשערסאן

, ס. ר ע ד ײ  פרינץ טשערמאן ד
 ם, י 8 ג ש. ז ד ;זואאו* איז

ם. קא.; באעק ה. םשערםאן
 אניספיאד ן8טשערמ י, ד א ר ב

 טשער- ׳ר ע ט נ א P א. קא.;
הוירשהײמער. אאנמןסם^ז מאן

 אװ באארד צום טעאעגראםע די אט
 נוי־ זי ;אאײן זיד םאר רעדט רעפעריס

 .1רע8קאםענט סײנע אין ניט ױך טײט
 און אפצואויארטעז אזא,8 ךאײבט, עס

 גאנצע די װענדונג 8 םאר װאס זעהז
נעהםען. װעט געשיכטע

פיהלט אב. בחדער
בעםער שױן

T
 איז שוין, װײסען אעזער אונזערע וױ

 סעקרעםער־ דער באראןי, אב. ברודער
 אינםערנעשאנאא, אונזער פון םרעזשוחןר

 םײ אין, זײענדיג געווארען קראנס ערנסט
 םערםעא־יעהראי־ אעצטען צום אאדעאםיא

 ״עקזעהױ דזשענערא^ םונ׳ם םימיננ כען
 8 דורכגעםאכם האם ער באארד. טמו

 אפענדיסיכיס אוטי אפעראציאן שוחנחג
 א8האספיט א אין איצם זיך געםינט און
םיאאדעאםיא. איז

 דאם מעאדען, צו אוגז םרעהם עס
 בעסער סך א שוין ויר םיהאט חואה דער
 וױע־ באאד וועם צר דאס האםען, סיר און

 קעםפפענדע די אין אונז םים זײן דער
 געװען. אימער דאס איז ער וױ רײהען,

 פארדריםען שםארק אםיאו איהם םוז עס
 האכעדיגער אזא אין איצט, המן ער וואס

 יארה^ <מ אין אונ? <ךם ײ\1 גים
n צו jpp װאס,<ועז n העאפעז ? 

ן ר. מ י ו

־ ’ ׳״־־־״ W איז װאשו;גםאז אין װאס םרײם
 r,e»8ienjr;fW געװארען װארפצן

/ האט  אריבא נעצװאונגעז נעבאה ױ
נאכע טראגעז ; שװעריגמײםען. א̂ז

 ג די אט כט8טר8ב אין נעהםענדיג
 דא^ דענסען, נעהמען מעז מוז םען
 דערײאחמ צו הא^נונגסאאז גאנץ איז

 עתוא אע8םאי און אינםעאעהםועאע
 אח דאס אויב בתים. בעאי די םון

 שיגג8װ אין רענירוננ די געאועען
 80PH 8 ט8געח טײאוױיז האט װאס
 ן דער אין טאן צו דאס םאכט רישע

 אודאי אונז דאס װעט מאחמה, םון
1_______גשאינגעז. ניט אודאי

,ץפערעלשםי ם. פון

תיאס. לאקאל אדנזערע אין  אויפ־ די םון ^פרײוױאיג״׳ װערען םאבםי
 דער־ באסעס. רצימ8גוםה און ,געקאערםע

 *וױסעג־ נם8זאגענ די ער •רעדיגם ביי
םענ^דזשםעגם״. שאפסאיכע

 האם בעפאר דאס »ונז« מרסאערם ער
 איצם געזעצגעבומ« די דיקטירם קאפיםאא

 אין ארבײםער די זיינען ער« זאגם אבצר,
 גײע די דאס םארענדיגם ער און זאםעא-

״אינדוסםריעאע

True translation Hied with the 
Postmaster at New York City on 
May If, 1919, as required by the 

of congress approved Oct. fth, 1917, 
known as the **Trading with the 
Enemy Act**

 הונ- ײיטמן. צו שווער איז דאס װעא,
 דורך האבען ארבײםס־געבער/ דצחטער

 ער• געםוזט םאחםה דער פון ציים דער
 ארבײםער, די םון טארםרעטער אױבען

 צד אום זײט בײ זײט רײ םיס זיצען צו
jwgf אע8 און טראבעאס, אויסצוגאייכען 

 דאס האבמן בתים בעאי די װיםיעא וױיסען
 װײ נים נץ8ג דאס האבען זײ גצגאיבען.

 ביטערען דאזע א וױ אײנגענוםען אענדיג
 דאן האבען באסעס הונדערטער מעדיצין.

 צװי־ רעדענדיג געגראםבעאט, וױיניג ניט
 רעגיערען םעגשען צװײ דאם דך, שען
 גאס־ מר. אזן וױאסאן מר. אאנד, דאס

 ארומנעטראנען זיך האבען זײ פערס.
 ״אינדױ די געגען נקםה״געפיהא א םים

 \ע- האבען און אוטאקראטען״ סטריעאע
 ווען טאנ, גרויסען יענעם םאר װאחןנם

 געאעגענםײט בעסערע א האבען װעאען זײ
קעםפען.8ב צו װידער די.ארבײטער

 געקוםען איז געאעגענהײט דיזע און
 װאםעךשטיא־ םון אונםערשרײבען מיט׳ן

 האפיטאא צװישען םאחמה די שטאנד.
 רר זײ פון םאנכע וױ אדער ארבײט, און
־8םעריק8 געגען ״באאשעװיזם דאס, פען

 אונזעחן אלע , ®ה םיטגאידער די
 ר-8ם שטארק זײנען אאקאאס פארשיחנטנ

 אג־ י׳ן8ם זיך פארבערײםען םים׳ן נוםען
».io8P קוםעגדען

 האם 42 אאקאא ױניאז, האטערס די
 ויעאכען אויף םיםינ^ ספעשעא 8 נעהאם

 גע־ מםגעהײסען און דיסקיסירם איז עס
 גע״ וועאען װאס םאדערונגעז די װארען

סאגוסעקטשירער. די ווערען שםאעט
?ײנען: פאדערונגען די
ארבײטס־װאך. .שטונדיגע 44 8 .1
די אין זןעכערונג *ראצענט 15 8 .2

.יטכירזת•
אנערקע־ די ־ ױגיאן־שעפער, .3

יוניאן. דער פון נוגג
 אין סםריײן אעצטען אונזער בעפאר
 קאטערס די זײנען ,1918 אין קאיװאאנד,

 שנײדער די און געווען ארגאניזירט ניט
 דעםאאמ-ארױסשטעאען געדארםט האבען

 אאגע די קאטערס. די פאר פאדעיונגען
 קא־ די געענדערט. םך א אונז בײ זיך האט

 ארגאניזירטען 6גו א הײנט האבען מערם
 אאײן שמעאען אא דיסקוטירעז זײ יאקאא,
 ױך מאכען און פאדערונגען זײערע ארויס
קעטפען. צו דערפאר גויםיג, אויב גרײט,

 וחנאען אוםאקראםעז*
 רי וױ גוצו אזוי פתקט אפדאגקען, מחמז

 האבען אוטאקלאמען קאפיםאלסיםישע
טאן. געטוזם דאס

 פיאאזאפיע זיין באזירט פײעס םר.
 בא- האם ער װאס ערפאהרוגג דער אױף

 די םעקםארי, איעענער זײז איז ומעזזר ;
 םאנוםעק־ קאםפ.״, פייעס אוץ ״דזשאזעף

 קאאדיגג. .באיס און מענער םון . םשורער
 באדינגונ־ די םון צופריעדען זעחר איז ער
 רעקאמענ־ ער און םעקטארי ױין. אין נען

 איהם סאנומקטשירער אנדערע -ירם
-־ ״ נאכצוטאן. . ..

 מר. דאס צוגעבען, ײעא אץ־ ײעא,
 בא־ צו געאונגען איז קאטפ. זײן און פייעס

 אר־ געװיסע םעקטארי זײער םון זיעױגען
 דאס צוגעבען, איר׳א כייסער־טראבעאס.

 ״היײ דער אויפגעהאאטען דארם וחןרט עס
 ראפיט.9; פראצענסיגמר זעקס *יגער*

 ״װעא־ גאנצע די פאר דאס אבער, זאג איך
 די אײננעשאאסען אפיאו פעיר־ארבײט״

 אײברעריס, ־י באהאנדאונג, סעדיצינישע
 קאד באא בײז מוזיק, עגגאיש, אין קאאסצז

 םאכענאציעס אנדערע אאע די און בען
 םון באצאהאם ווערם פעהטארי דער אין
 דורכשניכד דער װאתם ארבײםער. די

ד מו  אין ערבײסרא זײ ^ון סטגפארדי ^
 וױ התנער, סך א איז םעקטארי יענער

 א האם מניאן א װעאכע צו שעפער אץ
 עפעם האבען ארבײםער די איז צוטריט

 אר־ די פון באשטיםונג אין זאגען צו װאס
בייטס־באדינגונגעז.

 אן אוועקאעגען אונז הייסם םייעם מר.
 מיר \ואס מיםעא אײנצינע דאס זײמ א

 אינ־ געגען פארטײדיגען צו זיך האבען
 וױידזש־ און אוגטערדריקונג דוסםריעאער
 גוט־ די פון גנאדען בעכען איז שקאאפערײ

 צו אנשטאם םאנוםעקטשורעד. הארציגמ•
 אונז ער הײסט רעכט אונזער םאר קעמפען

 מיט ,6בחי בעאי די בײ בעםען איבערשט
 אר־ בעסערע און שכירות העכערע גוטען,

בײםס-באדינגונגעז.
 םאנוםמה־ דיעזע דארםען ײאס אבער,

 בע־ גאר זיי זאאען סיר װארםען טשורער
 גוטהאר• אזעאכע זײנען זײ אויב ? טען

 נעדארםט דאם זײ האבעז מענשען ציגע
 אומגעבע־ גאר ארבײטער די פארשאאגען
 װי מעהר ניט אבער ס׳איז טענערהײד.

 געבעבעט ס׳איז וױנד״... םיט ״בוריקעס
 םענשעז אאס ארײן. וועאט דער אין סתם
 א־ ב מיר פוזען אאײן, זיך אכםען װאם

 ט. כ ע ר ר v ז נ ו א אױױ ן ה ע ם ש
 מען פוז רעכט אונזער באקוםען צו און

 ‘טענות אאע אויף סטדײקען. פשוט אפט
 משײםבער גאנצען מיט׳ן םײעס מר. םרן
 אײן׳ באױז געבעז פיר האנען קאםערס אװ

 אר־ אױםקאערונג, אגיטאציע, ענטפער;
 מניאן. פראצענם הונדערם און גאניזאציאן

 היאױ, בעסטע ארבײטער׳ס דעם איז דאס
 םרײהײםס־קעפד־ א פאר איהם פאכם דאס
מןטאערי א אגשפאט פער

 אוי^ אויך שוין איז‘ דאם אבעד
 שטאדנ^ אין אונז ביי געװאדען בירס

 אונ םון אײנער איז םעאיגערװײזע
 אײננ רוגענבער^ ס; ע. קאמעראדען,

^אר צו געװארען דען מאן  א.גןאונ ח
מ איבער ביזגעס־אײט, ר״פ סע ^ מ  ו

 םון סיטגאידער די וױ גיך אזוי אבער
 דערםון דערװאוסט זיך האבען קאוב
 •ראט שמארקער א אױפגעהױבען זיך
 נמןן^ דאס געװען, איז סוף דער און

 זאל ער רעדנער דעם וױסען ג^אאזם
דצרהײם. אין זיצען סער

^ םר. אײך, דאנק א נײן, ד א ר
 D אפגעבען זיך בעסער װעאען פיר

 גארטען^ אייגען אונז/גר קואטױוירען
 אוו םארזעען מיט׳ן אנגעבען זיך דער

 םעאחנר,.. װיסטע אײערע אויף זריעה
 אד גארגיט דערםון םאא קײן װעט עס

L. שפראצען. l  אונ־ טעטיג אייך זײנען ױניאן דצר אין
 םרויען די צײישען אויך זערע־םײדאאד.׳

ד צום אאנע רי געביטעץ פיעא זיך האט  מ
 הערם פען ױניאן. דער באצוג אין סערמן

ניט איז ױניאן א אז טענה, n פעהר ניט
. תן ת פ ר׳ w־# מ j w i w געװיםען א

 װי פעהר נאך פרױען די שםרעבען נדאד
 ארגא־ שטאומןע א אויםצובייעז פענעד די

 םוען זײ און ױניאן מעכסינע א ניזאציאן,
 אינדוסטריע אוגזער אין דאס בעסם זייער

 שכירות גאײכע װערען אײנגעםיהרם זאא
 זעאבער דער פאר םענער אוז פרויען פאר

 אונזערע װעאען שײנם, עס וױ ארבײם.
 קופענ־ דעם פון םיהרער זײן.דו פײדאאך

קאיװאאגר. אין סםריײן דען

.37 לאקאל ייוניאן פרעסערם די

 אין שעפער זײ פון ערײסברא אלע
 דױויזשאן די םון און סםרים דױויזשאן

 סארזאטאען זיף זאאען סטארס סטריט
בראװײ- א. 209 ה»ל, פאס^פיס אין

 װאס שעפער אאע םון ארבײטער די
 קאנעא בראדװײ, איסט אין זיף געםינען

 סט., ברום םט״ גרענד סט., העסםער סם.,
 ?יף זאאען סם. םעדיםאן איז םם״« פײס

ץ פארזאמאען  אר״ 56 האל, העפיטאל א
םם. םשארד

 אין זיד געםינען װאס שעפער אאע
 קדיסטי סט., םארסײט סט., עאדרידזש

 נאר־ סט., סאפאאק סט., אודאאװ סט.,
 סט.; אטארני סט., קאינטאז סט., םאאה
 הא״ סט., וױאעט סט., םיט סט., ריתש

 סם.^ אואיס סט., שעריף סט., אופביא
 דע״ סט., הענרי סט., קענאן םם., גארעק^
 סםענסאן סם., רױױננטאן סט״ אענסי

 טע2 עװ., טע2 ׳סט. הויסטאן איסט סט.,
 און סם., באנד בויערי, עװ״ טע3 סט.,

 םארזאפאען זיף זאאען סט. דזשאנס נרײט
םט. לרדלאװ 73 לײסעאדם, גרענד אין

 װאס שעםער די םון ארבײטער אאע
 װאוסטער סט., באיקער אין זיןי געםינען

 סט., גרין סט., פרינם סט., ספרינג סט.,
 פואבערי סט., אאפאיעט סט., פוירסער

 סט״ קראםבי פאײס, װײװעראי סט.,
 ױניװערסיטי עװ., טע4 בראדװײ,, װצסט
 ארוגטער בראדװײ און עװ., טע6 פאײם,

 סט., טע3 װעטט און איסט דאוךטאון, צו
און עװענױס

̂ Bfir שעפער די סרך אדביײםעד אאע
 מצ25 און טע24 װעסט אין זיך געפיגען

^ אין פארזאפאען זיך װעאען סט. מ מ ל  פו
בי. עװעניר 15 האל,

Im שעפער די פ̂ו ארבײטער אאע w 
 j«23 וועסט און איסט אין זיף געפינעז

 4סג טע26 װעסט און איסט און סט.,
 םראגרעמ״ אין פארזאפיען זיר װעאעז

| אײ• עװענײו 28 קאסינא,
̂ע  גואפ שעפער די םון ארבײטער אי

 ס©<״ םע27 װעסט און איסט זיך געפינען
 איכמ און סט. טע28 װעסט און איסט

 אין םארזאטלען זיך װעאען סט. טע29
 םע4 איסט 66 לײםעאום« מאנהעטען

סםרים.
 ‘ווא(| שעפער די פון ארבײטער א^ע

 :סטרים^ טע29 װעסט אין זיך געפינען
 ד״אפ ?יף ומנלען סט. טמ30 איסט און

; האא, אסטאריא אין זאםאאען ^ ע נ  א
םם. טע4 איםם 64

א| שעפער די םון ארבײטער אאע  װ
 1סםרי&ז־ םער30 װעסט אין זיך געפינען

 וחנלצן םט. טער31 װעסט און איסט און
 02 האל, אסטאריא אין פארזאפיען זיך

םםרײט. טע4 איסם
 ־ וואה שעפער די פון ארבײטער אאע

 חנד אין װעסט און איסט זיך געפינען
 1אי םארזאפלען זיר װעאען סט. טער32

סםריט• םע4 איםט 85 האל, האםינא
 ■* וואס שעפער די פון ארבײטער אאע

n אין װעסט און איסט זיף געפינמן r t 
^ן םער35 װעסט און סטריט, טער33 רי ט  ס

א 1א' פארזאפאען זיך װעאען מ נ ע  ם
‘ - פלײם♦ םארכס סט. 57 האל,

 שעפער.וואם די םון ארבײטער אאע
 • װעסם סט., טע34 װעסט זיך געפינען

 עוועניו, טע6 עווענױ, טע7 יסט. טע36
םארזאן זיך וועאען צו, אפטאון ארױוי

 אײנמד זיר האבען םרעסער אוגזערע
 זײער םון םיטינגען די באזוצען צו װאוינט
 װי אויסגעאערענט זיך האבען און אאקאא,

 עס טאגעס־ארדנונג. םים׳ן אנצונעהן
 צו זײ צײט וױיניג ניט גענוםען אונז האט
 דעם אבער האבעז םיר צוגעװאױנען, דעם

 םון םיטינגען די און דערגרײכט, ציעא
 בא־ בעסער װערען ױניאן פרעסער אונזער

^ פון פיטינגען די װי זוכט ז נ ו  אנדערע א
אאקאאס.
ן פרעסער די אויך ע פאר־ איצט ^

 פאדע־ זײערע אױסארבײטעז אין נוםען
 פאנופעק־ די צו ארױסצושטעאען רונגען

 האבען פרעסער אונזעחו אויך טשורער.
 מא־ זײ אױך און פאראאנגען צו װאס נאך
 צו דערפאר נויטיג, װען גריים, זיך כען

קעפפען.
 אונז ביי אױך שפעקט זעהט, א*הר װי

 איצט דא ױך באװעגט אאעס קאפף. מיט
 זא־ צו שווער חײנט ם׳איז און שנעא גאנץ

 כױט תאן מארגען דער װאס באשמיםט נען
ברענגען. זיך

 דער און ארבײטער קליװלאנדער די
• קאםערס. אדו םשײםבער

 דער האט צוריק װאכעז דרײ מיט
 אינ- די םאדםרעט װאס ״טשיעף״, נײער

 זיין געמאכט בתינ^ בעאי די פון טערעסען
 אאײן האט עד ווי ״ספיטש״. עיסטען

 די םון איגטערעסען די זײנען צוגעגעבען,
 ניט האפיםאאיםםען די פון און איכײטער
 זין״. ברײטסטען דעם ״אין דיזעאביגע,

מז דארפען.זיך ‘אדבײםער די אק׳  ניט ב
 די זיך שםעאם װאס פאכט דעד פיט ניר

 העכעדע פאר תעפפע זײערע אין נעגען
 ו ארבײמס־באדינטנ־ בעםערע און שכירות

 װיסען עפעס אויך דארפען זײ גאר נעז,
 שרנא. פון׳ם פיאאזאפיע הויפט דער װענעז

 א*ן האנדאען װעאען באסעס די אזױ וױ
 גא:*ו א די פאר איז שטרײם א פון צײם

שטדדירען. צום גענענשטאנד וױכמיגער
 פחןזי־ גייעד דעי פ״עס, גאיעא פר.

 האט קאפערס, ארו םשייימצעד פין דענט
 באצוג א״ן כאא*סי די נעכאכט חאאר :אנץ
 זיכער, גאנץ ז א ער איבײםערשאפם. דער
 דאס פ״־אקטיש"׳, ניט״ זײנע; ײנ־אנס ראש

א איז בארגעני^ג״ .קאאעקטיװ  ידורב״ .
:t* y איבײיטעי, די צו הנחות אאע דאס 
 אױםפ*סעדונג דער און שכיר^ כאצוג ז ־;

* :ץ * א עךד ת; מ אלי ^ט^ אדגי גע- 9^

 טע4 װעסט און
 גרעגד איז פארזאפאען זיף װעאעז סטריט

סט. פארםײם 83—85׳ לײםעאדם,
 װאפ שעםער די םון ארבײטער די
 איסט סט., טע5 איסט אין זיך געפינען

 פארקס סט. סט♦, םע7 איםט סט., טע6
 און סט. טע8 ײעסט און איםט פאײס,
 פארזאפאען זיף װעאען םט. טע9 איסט

 הלינטאן 82̂ האל, סםאר הלינםאן איז
< סםרים-
 װאם שעםער ךי פון ארבײמער די
 איסט סם., טע10 איסט אין זץג געפינען

 סט. טע12 װעסט און איסט סם., טע11
 און איסט סט., טע13 װעסט און איסם

 םט., סע15 װעסט םט., טע14 װעסט
 זיך װעאען סט. טע16װעסט^ און איסט

 98 האל, פעלאום אד איז פארזאפאען
םט. פארסײם

 װאס שעפער די םון ארבײםער אאע
 דער אין װעסט און איסט זיף געפינען

 טע18 וועסט און איסם סטרים, טע17
 טע20 װעסט און סם., טע19 װעסט סט.,
. םט. ^ ; , y f; גרײם .1אי פארזא־ל^ן. 

םאן 90 פאלאם, סענםראל םם. קײנ

 באסעס — אדנצופריעדען ארבײמער
צופריעדען.

 די איבער כייר קוקען צ-יםענוױיז
 װעכענכד הינע א טאפיקס׳/ ^קאײואאנד

 זי אז פיעטענדירט װאם צײםוננ, איבע
 ^אינטעאי־ די פאר ארױסנעגעבען װערם
אעזער״ גענטע

 סט» םע14 םעםפעל, לײבאר איז לעז
עדדעגװ. טע2 קארנער
 6ווא שעפער די םון ארבײטער אאע

 נמנ38װעסט^ סט., טע37 װעסט געפינען
 עוו* טצ5 בראדװײ, ארויפצו און םם.,

 וחד עװ. י״עקסינגטאן אין עװ. פעדיסאן
 איז־װעבסטער פארזאפיאען זיד אעז

םמרים, םע11 איםם .119
שעפער.װאנ|" די פון ארבײטער אאע

 i>jn ריםער םון קאנטראא אונטער׳ן זײנען
 p פארזאםלען זיר װעאעז פארטפענט,’

 מע2 — 140 קאסינא, םםײװסענט
&..... . • עדועניד•

 סאטערס״פון אא^
 װעאען ריפערס אין .סקוירטס

 M[23 האל, ארלינגטאן אין זאפאען
ז׳י>• מארנןספלײס.*

 באטען־א^ן סעפפעל׳פאמנר, אאע
 באגראדערם}^* עקזאפינערס, פאכער,
 V#פארזאםלעץ זיד ײעאען בושאער
מ«5 איסט 210 האל, האדוען םעי

 אינטעאיגענץ פײן אבער
 באאײדיגם, שטארק געפיהאט זיך האם
 אױסגאבע דער אין דארם, האב איך ווען
 פון בריעף א געאעזען אפײל, טע;19 םון
 װאר ענגאיש די פון ראדזשערס, ס. ע. םר.
 ם י א ו א פיד. צז ק*ןךפ. מיא^ס אען

 אטאאגאטײטעד די פון ר, p ד נ ע א א ה
 רא־ סר. דאדגער דער װארקערם. ח^אדינג
 נאנ- פון ױניאנס אאצ עצה אן גים דזשעס

 ז^אפצמעבען אנשםאם דאס אאנד, צען
 ,זײ זאאען ארבײםער די ארגאגײירען מים

 צוױשען אגיטאציע אן אנםיהרען בעסער
 טאנופעקםשוחןרס, ביזנעסאײט, די

 בעם^־ נישט *װאאם ^פראפעשיאנאאס״
- כעװען  בעסעי זיך v— אױס: ער רופם -

 בע$י די אמאניזיחגן כים׳ן אפצונעבען
ײ;אוין בתיפ  אר־ דעם צו אריבערגעוױגען ז

y י7איײ פרעןױפען בײםעדם i כסד|ר 
 ארגיך n ארגאניזריען םיםץ אפצממבען

׳ ג טעד?״ i 1 ׳ ׳

 5װא שעםער פוךד♦ ,])ןאע^ארבײסעו
 איסם סם., םע19 איסט אין זיך נעפינען

 װעאען ס̂ט םע21 װעסט סט.,'און םע20
 אטעמבלי לענאקס איז ®ארזאםיען זיך

. i םט״ םע2 — 256 רוםס,
 וזאס שעפער די םון ארבײטער אאע
 איםם; סט. טער22 ^ איז זיר געםיל^ז

ו1אי םאחאמאען זיך וחנצעז־ װעם^ און
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אעסעונעשאנאלהאנ&עיוענז ptop אין ס?אסאל
קאלדאװםקי. ש. פון

►i*n*חוינען

 אין איז שבת און םרייטאנ גצםען
אם־ האטעא דזשאדזש פרינץ ןיגען
 םון קאנםערענץ דער געװארען ..

 אונזער םון אאקאאס די םון נהער _
 און מאנטרעאא םון נרנעשיאנאא

ונםא.
 איז קאגםערענץ דער םון צװעק דזנר

 אונזערע צונױםצובינדען צוריק ווען
 פאר שטעדט ביידע פון באארדם ױנט

 און אײנצײטיגער גצםײנשאםטאיכער,
 אינטערע־ די אין ארבייט חארםאנישער

איגדױ די און י^יאנס אונזערע םון סצן
 *יך-ב^ןן^טעדט. סטריען

וירצענדער

m

יןאנפע־ דער םון םא^רצענדער דער
 אסדור פרעזידענט וױיס געװעץ איז רענץ

פיאאדעלםיא. <יח
 פון כיאנכע זיינען נעזאגט אמת ידעם
 דיזער צו געגאנגען דעלעגאטען אונזערע

 הארץ: שװער א םיט קאנפערענץ
 םיר האבען צורײן יאהר צוױי •״םיט

 זעא־ דעם םון קאנםערענצען געוזאט אױך
 גע־ מיר האבען דאמאאטט סארטאון *ען

 אונ־ אויף האפגרגנען םיעא זעחר אײנט
 ערװארטעט האבען םיר און ארבײט זער
 אויםגעאאזען רעזואטאטען. גרױסע, גאר
הא־ םיר וױ אנדערש ?יךאבע*>גאנץ חאם

ן .  זעהר דעם דאנק א און ערװאמז^ט, מ
גע־ געװאונענעם אפיציעא *ניט׳ביטערען

 דעם און םאנטרעאא אין סטרייק געראא %
 דעם נאך באלד האט װעאכער *טיאשטאנד

 דארטײ דער אין ארײנגעטראטען סמרײס’
 אטעןאעהאגג מאה װאאכצר

גע־ םיר זײנען צוריק, אאנג ניט גאר גי?
 אײנע דערװײטערט ביסעא חיבש א :ן
אנדערע. די םון

םארשװאונ־ אבער איז געםיהא דיזער
 נאר זיך האבען מיר וױ שגעא אזוי דען
 זיך באחאנט און ארבײט דער צו םען1ענ
שטעדט. בײדע פון םיטואציעס די סיט

 םעוזר װאאט קאנשערענץ דער אויב און
 פארטרײ־ צו נאר װי אױםגעטאן גארניט ־

 דערוױיטערנד םון געפיוזא דיזען אט נצן
 ארגאניזאציעס די פון טוער די ביי קײט

 אונז פארבינדען און שטעדט ביידע 1*י
 װאאט אנדערע, די סיט איינע גצח?גטער

 און טרחה די נעװען װערט אויך שױן אס
 האט קאנפערענץ דאזינע די אבער גצאט,

םעהר. םיעא *ויפגעטאן
 אויסגע־ נעםאיך האט קאנםערענ״ן די *

 ארױס־ װעאען װעאכע פאדערונ^ן ארנ^ים
 מ^נופעקט״צורער די צו װערען גע^יקט

 ^ינעא אזױ שטעדט בײדע אין איעצײטיג
 אונזער פון עלוזעקוטיװ ח?מנעראא די װי

 צושטײ 1דערצ װעט יגטערנעיפיאנאא
סין.
M ל,ורצען אין זײנעז פאדערונגען די: 

;סיסטעם עטײךארבייט, די איצושאפען
 אין ארבײטער אאע םאר אוין מעימום א

 װי קאענער עטװאס איז װעאכער סרייד
 אין סאאוקםאכער די םון םאדערונגען די
 ארבײטס־װאך ^עה׳דיגע 44 א ;יארה נו

ח1 װ. אז. א
 כאישאאסען אױך האט סאנפערענץ ;די ^

בא־ פעסטערעז א אויף ארגאדזירען צו
 און װיניפעק אין יןאאולומאכער די חנן
 בא- פעםטערען א אויף ב. נ. דדצאן םם.

 ארבײטס־ די אװעקצושטעאען און דען‘
 הע־ .א אויף ערטער די אין גאדימונגען

 יעצט. איז עס װי מצב מרען
t דאס געװארען בא׳שאאסען אױך איז צס 

ת  א אאס םארבאײבען זאא האנפערענץ די
 אונזערע פון אינםטיטוציע •ערסאנענטע

 גע־ זאא אאעס און הענעדע אין אאקאאס
 געמײניטאפט- װערען געטאן און .חאגותאט

שטעדט. בײדע איז ליך
באנ־ א םארגעקומען איז אװענד שבח ;י

 דער װאו געסט אונזערע אככוד קעס
ך ^ןבאת י  באארדס דזשאינט בײדע םון מ

נעװארען. געםײערט אפיציעא אח
אפגעהאא־ איז טאנ<3זו מארגען, אױף

 3875 האסעא, לאנדאן איז ואמאעז
מוועױר.

 ארבײטען װאס מאכער קאאוס אאע
 זיף ׳•זאאען שעיער, חאראעמער

 210 לי^םעאום, םעדעס אין (אטאען
 םעדיסאן אין ארן <סם. םע104 _

 עװעױוי מעדיםאן 1666
 ארבייטען װאס סאכער קאאױן אלע

 אין פארזאםצצז זיך זחנאען :ויוחאין
 םאנחעםעד :16—18 ®אלאס, .

כתהלין. ,:ױ
 בראנזװיא םון * םאכער סאאוס אאע

 ליײ לויכאר איז םארזאמאצז זיד
כראנזוױל. 4םם סעהמאן 219 ר י

 אונזעיע פון מאם־מימינג א געװארען טען
געסט. אונזערע םים מעטבערס

 האט װעאכער רעגען גוס טראץ^דעם
 דער איז ׳טאנ גאנצען דעם אנגעהאאטען

 איבער־ געװען טעמ&עא ר1אײב| נרויסער
 און ותדנער די קאאויןמאכער. טיט פיאט

 האבען-געקרא־ אטדור ברודער ספעציעא
 װען ספעציעא אװאציע, יפטויטדיגע א גען
 אפ־ װעגען דערמאנט האבען רעדנער די

 ’איג־ אונזער אין ארבײט יטטיק די יטאפען
 געװא־ פארהיאכט האא דער איז דוסטריע,

אפ^אדיסםענטען. פון רען
 ניט ספק קײן קיינעם בײ איז עס

 עררײכען יעצט װעם קאנפערענץ די דאס
רעזואטאטען. געוױגיטטע די

* * *
 אאנעטײנע רי ביז װארטענדיג ניט

 װערען ארויסגעיטיסט װעאעץ פאדערונגען
 די האט כיאנופעקטיטורערם, אאע < צו

 באיטלא־ טאראנטא אין באארד דדטאינט
 אר־ די פארבעסערען צו דערװײא סען

 װאו •טעםער די אין בײטס-באדינגונגען
װאך־ארבײט. געארבײט ״טוין װערט עס

 ארוים־ דערװײא זײנעז1םאדערונגען די
 זיײ דאס. יטעפער 2 אין געװארעז געיטיקט

 רי־ און קאוט א — ״עקסקאוזיװ״ די :נען
 50 גענוי ארבײטען עס װאו יטאפ, פער

 ♦טאפ רײגלןאוט קעגעדע די און ארבײטער
יטאם). רײגקאוט (א

:זײנען פאדערונגען די
 (ביז ארבײטס־װאך יטטונדען 44 .1
.%_י.פ -נעאבבי יעצט

m
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 (ביז אװערטײם. פאר םעי דאבא .2
אװערטײם). פאר עקסטרא קײנע יעצט
 האלײ איגעא אאע פאר באצאהלט .3
— און דעיס,
 אױח העכעדונג פראצענט דרײסיג .4

 אײנגע־ ארבײטער, אאע פון יטבירות די
 עחטט האבען װעאכע די אויך *טאאסען
 װיײ זײערע אױף העבערונגען באקוטען
דדטעס.
 רא־ די ךײ האט באאדד דזיטאינט די

 טאג צוױי צײט געגעבען נופעקט״טורערס,
 (אפעל־ עקסקאודװ די ענטפער. אז םאר

 אפיאו נעװארט ניט אבער האט בוים׳ס)
 נאב־ האט און טאנ צוױי די פון סלו* ביז׳ן

דער פון פאדערונגען ע א א געגעבען
ױניאזי
 אבער זיך האס רײנהאוט קעגעדע די

 אל| גאכגעכעגדיג גיט און דינגען גענומען
 דערקאעהרט ׳טאפ דער איז פאדעױנגען

סטרײק.• אין געװארען
* ♦ *

 אוגזערע פו; אײנע קלאוה, ״עקםי״ די
 און ׳טטאדט אין עעפער אנגעזעהענסטע

 האט יטעפער, ױניאן בעסטע די םון אײנע
 װא־ פאר א כיט ארבײטער, די ערקאערט

 ביד םון ארױס געהען זײ דאס צוריק, כען
 םיר צוגעמאכט. װערט שאפ דער און נעס

 םאר־ א געהאט אבער האט ױניאן, די ה. ד.
 שאפ דעם פון באלעבאטים די דאס דאכט
 קרי״ און ״דזשאבערס׳/ װערען זיך װיאט

 קאנטראק־ םון געמאכט ארבײט זייער גען
 םרעמדע מיט קויאען ״שארען ה. ד. טארס,
 גע- דערקאערט איז שאפ דער און הענט׳'
סטרײק. איז װארען

 גע־ האבען מיר דאס זיך פארשטעהט
 גע־ און אויגען די אפען ברײט האאטען

 געמאכט ניט זאא ארבײט קײן אז היט
 פאר שאפ איז ניט װעאכען פון װערען

םירמע. דער
 זע־ דאס געװעץ, איז רעזואטאט דער
 םאר׳ן־טײװעא איז שפיעא די אז הענדינ

 ארביײ די נאך געשיקט פירמע די האט
 און, ארבײט דער צו צורילרצױקופען טער

 די זיך זײנען שורות, דיזע שרײבענדיג
 א םאר װאס מישב יעצט ארבײטער

 פאר באאעבאטים די געבען צו שטראן*
 געװאאט האבען זײ װעאכען ״טריק״ דעם

שפיעאען.
* * *

*פרינ״ דער פון שאפ־םשעראײט די
 די שאפ, קאאוס ״אנטעריא״ די און צעס״

 זײנען שול מאהס און בעסער י. .ברידער
 ארבײטער די פון געװארען סדעזענטירט-

 זײגערם גאאדענע םיט שעפער זײערע םון
 זײער םאר אנערקענוננ אין קײטען און

 שאפ־טשער־ אאס ארכײט װאוניערבארער
 איבערגעבצנהײט מרײער זײער אוץ אײט

 ארבײטער די און בכאא ױניאן יער צו
בםרט. שעפער זײערע פון

 םענד עקזעקוט^ו איז.אן בעםער לר♦
 את שור םאסס בר. און 14 אאה. םון בער
באארד. דזשאינ» חנר םנן פחנזידענם דצר

 גע־ האט 25 אאקאא אז נייעס, די
 זיך< האט ױניטי־הויז אײגענע אן קױםט
 צעהנדאײ די צװישען פארשפרײט שנעא

 ױניאן, דער םון’ מעסבערם טויזענטער גע
 הארציגע אאעמענס ארויסגערוםען און

 םרעהאיכע דאױגע די באגייסטערונג.
 אנגעאעגט באזונדערם געװען איז נייעס
 שווערען אאנגען דעם צואיעב װען איצט

 זיך האבען וױיםטםאכער די פון םםרײק
 הא־ פון נעווען מיאש שוין כמעט אאע
 הײנ־ ױניטײהויז איז עס װעאכע א בען

 קויםען צו שמועםט, װער זומער. טיגען
 אזעא* — ױניטי־הןיז ע נ ע ג י י א אן

 װײסטםא־ די פון פיעאע זיך האט כעס
 דער אבער גע׳חאומ׳ט. ניט אפיאו כער

 אײ־ אן האבען צו פאראאנג שטארקער
 גאוײ פעםטער דער און זוםערײזיים, גענע
 װײםט־םאכער צאהא גרױסער פון.א בען
 אײגענע זײערע אין װײסטמאכערינס און

 ביײ האבען אונטערנעהפיונגס־סרעפטען,
 א און שטערונגען, שװערע אאע געקומען

 םון ארב'יט אונערםיעדאיכער דער דאנק
 איהר פון און קאםיטע ױניטי־הויז דער

 אא- האט סיאװער, רעבעקא כדטעראײדי,
 םראכטפואע אײגענע אן הײנט 25 קאא

 — מיטגאידער אי׳הרע פאר זומער־הײם
ע אן ג ע ג י י ! א ז י ו ח ־ י ט י נ ו י

 הריגען אין שװעריגקײט גרעסטע די
 איז וױיסטמאכער די םאר זומער־הײם א

 זאא װאס פלאץ, אזא קריגען צו געװען
vh ױניטי־ א װערען צו פאסען באפת 

̂גאבע מײדאעך, ױנגע י1 פאר הויז  רו
 פון טײא גרעסטען דעם צוזאמען שטעאען

 דאס ׳ מיטגאיעדערשאפט. ױניאן׳ם דער
־nven ײאט פא*ץ, א ׳דױיסס

 איז עס וױ גאכיען, אין באויז ניט הײם
 זומער־םאע• מעהרסמע די מיט םאא דער

 אויסגע־ א(ן געבויט װערען װאס צער,
 צװעקען, קאםערציעאע ריין פאר האאטען

 זױ א םראפיט; מעהר װאס סאכען צו
 א װײסטמאכערינס, די םאר מער־הײם

 די װערען צו זײז װערט זאא װאס הײם,
 און ױנגע םיעאע די פון ״ױניטי־הויז״

 אאקאא פון םיטגאיעדער ״פארטגעשריטענע
 אי זײן געטוזט האט פאאץ אזא — 25

 אז אזוי .באקװעם, אי גרױם, אי שעהן,
 א אאס נאר ניט ריעגען קענען זאא עס

 צענטער א איס אויך נאר רוה־פאאץ,
 פי־ פארשיעדנעארטינע און פיעאע פאד

 אונטער־ שפיעאען, גײסטיגע און זישע
 איײ מיט פארװײאונגען. און האלטונגען

 זומער־פאאץ א פון מאכען צו װ#רט, נעם
 דצר• מאבצז צו הײסם ״ױניםײהױז׳/ א

 גײס־ און פיזישען פון צענטער א פון
 פאר ערציהונג און אונטערריכט טיגען

 די מײדאער, ױנגע צאהא גרויסער דער
 דאס אט .25 אאקאא פון מיטגאיעדער

 דער םון שטרעבונג און אידעאל דער איז
 די םון און ,25 אאקאא םון פארװאאטונג

 אאיןאא; םונ׳ם מיטגאיעדער טויזענטער
 ױניטי- אײגענע נײע זײער װעט דאס און

װערען. זיכער הויז
 גרויסע אאגעמײנע די — דעריבער

 ױניטי־ נײער דער פאר באגײסטערונג
 ניױ גאנצער דער םון ביאדער די הויז.

 די צוזאמען שטעאען װעאכע הײזער, פע
 ארויס אאעמעז בײ רופען ױניטײהויז,
 !שעהנחײט פיעא אזוי ערשעױנונג.

 — אלץ און !ב^װעמאיכהײט פיעא אזוי
 באזונ״ א טײך, שעהנער א !אײגענס

 טעניס־קאורםס, שװיכיען, פאר פאאץ דער
 אםת׳ע םיט שטאא א שפאציער־אלעען,

 .סיט םארם גרויסע א קיה, און פערד
 איז אאץ דאם און גרינצײג! אאעראײ

 געדונגעגעם, אדער געבארגטעם קיין ניט
 דער פון אײגענטום דאס !אײגענס נאר

 דער פון מיטגאיעד יעדען פון און ױניאן
!ױגיאן

מעהר־ די װאם װאונדער, א דען איז
 זייערע הױם גאויבען וױיסטטאכער סטע

 שטעאען זײ װען און אויגען? אייגענע
 דארטען װעאען אאײז זײ אז פאר, זיך

 אאײן זײ אז פארברענגען, און אעבען
 דער איבער בעאײבתים די זיין וחןאען

 דארטען וועאען זײ אז ^װיאא״, גאנצער
 איבער ארוםשםאצירען זאמאאז און פרײ

 און אאנקעס אאעעףצוױמעז ברײםע די
 סרע־ זיך און זימען װעאען און בוימער,

 דאס אזצט זיד שטעאען זײ •װעז — הען,
 זומאכע םאנטאזיע, זײער אין פאר א^עס
 א װערען ארום וואכען פאר א אין װעם

זײ; באגרײפען •דעםאאט װירקאיכהייט,
 רױיסט־ איז װײסטטאכער טויזעגםער די

 *זניטײהגיז ע-ר׳ י י ז אז םאמןרינס,?
 איכטיג- דער זײן תמיד וועמ און איז

 מזחגרען.ארגיײ זײער אין •ונקם םטער
\״ i 4טער־אעמנ

 םיטינג ענטוזיאסטישער גרויםער א
 מעםבערס ױניםי און שאפ־&שעראײמ םון
 הײנטינען געװארען א&געוזאאטען איז

 ױניטי יארקער גױ אינ׳ם אווענד םאנטאג
 גע־ אויסגעהערט זיינען דארט צענמער.

 אפ־ שוין חנר איבער באריכטעז װארען
 פיט צוזאםענחאננ אין ארבײט געטועגער

 פאענער די אויך און ױניטײהויז, דער
 ארבײט, גרויםער וױיטערער דער פאר
 אר־ םאדערט. ױנימי־הויז נײע די װאס
 דא — זיך ס׳פארשטעהט — איז בייט

 גװאא־ א איז ױניטײהױז די איבערגענוג.
 נרוי־ אאע װי ״אח ;אויםטו דיג־גרױסער

 היב״ א דאס פאדערט אױםטואונגעז, םע
 אנשטרענ־ אין אויםאפפערונג פאם שע

 גע־ מעז מוז — מניטי־הויז נײע די גונג.
 א פון געשאנק קײן גיט איז — דענקען

 ארונטער־ ניט אויך איז זי פיאאנטראפ,
 װײסט די צו גאײך הימעא פונ׳ם געפאלען
 א איז דאס ;אײק הענד די אין מאכער
 פון אונטערנעהטונג שװערע און גרויסע

 אונטערנעחפונג אן אלײן, ארבײמער די
 אפ- ניט דאנק קײן מימ \v? מען װעאכע
 און געאט, האבעז מען םוז דערצו ?ומען.

 ניט געאט סך א דארף םע !גזןאט סך א
 ױניטי־ דער פאר באצאהאען צו אױף נאר

 די אויםצ^זאאטען. אויף אויך נאר הױז,
 אונ־ שוין איז זי װי מאכדעם ױניטײהויז

אײגענטום. זער
 גע־ באצאהאט ערשט זײגען דערװײא

 דא- טויזענט צװאנציג ערשטע די װארען
 די װאס דאאאר, $85,000 די םון אאר

 װאם זאך ערשכע די קאסט. ױניטײהױז
 צו איז װערען געטאן איצט באאד פוז

^ ז ך ^ א  ־נא וזס װאס צ,וסס גױטיגעש
 דאס פארקויםער.' דעם װערען צאהאט
 די פון דירעקט הוםען פוז געאד דאזיגע

 װײא אאײן, ארבײטער די םון חעשענעס
 אאס םיהאען זיך זײ װעאען דעםאאט נאר

 אײגע• זײער םון בעאײבתים אפת׳ע די
 זײ• ארבײטער די אטת, ױניטײהויז. נער
 זײ זײנען דערםאר גבירים, הײן ניט נעז

 פון ביסמאע א צאהא. אין רײך אבער
 צו ניט איז סומע לױין און — יעדען
 איבער- ניט האר א איז דאס אז !גרויס

 םאאקיעא, טערעזא עדות זאגט טריבען,
 םי־ םאנטאגדיגעז דעם אויל האט װעאבע

 םאה״ מיט באװיזען און דערצעהאט טינג
 םאר־ א אין האט אלײן זי אזוי װי #טען

 געזא־ צײט םשך קורצען העאטניסמעסיג
 דא״ 150^000 םון סומע גרויסע די פעאט

 איז עס קאא*. יארק ״נױ דער פאר אאר
 הא• גבירים קײן אז זאגען, צו איבעריג

 ״קאא״ סאציאאיסטישער דער פאר בען
 גרך^ גאנצע די ;געגעבען ניט געאד לןײן
 קעשענעס די םון געקומען סוםע-איז סע
 און ארבײטער־מענער יארהער נױ די פון

 מאאקיעא גענאסין םרויען. • ארבײטער
 געהאט, רעכט םאאשטענדיג דעריבער האט
 איבער- איחר אוגסגעדריהט האט זי װען

 וױיסטמאכער• גרויםע די אז צײגונג,
 אין װעט און הען יארק נױ םון םשפחה

 סומע נויטיגע די שאםעז צײט קורצער א
םאנד. ױניטײהויז םאר׳ן

 װערט װאס שרייט, ערשטען דעם אאס
 די זאםאען םון ריכטונג דער אין געםאכט
 עםע־ יוניטי־הויז רי װעט סומע, נױטימר

 ״קאא״ דעם אויף ״בוכה״ אײגענעם א] נעז
 ארום װערען געעםענט װעם װאס באזאר,

 דעם אױױ טאנאט. הײנטיגען םון ענד
 פארקויםען װניטײהויז די װעט ט^זאר

 ױגיטי װי גוט אזוי װײםטס און דרעסעס
ױניטי־םאנד. םאר׳ן באגדם

יעאע  זיך האבען שאפ־טשעראײט ̂נ
 אויוי מיטצואװירקען םארםאיכטעט שייז
 אינטערעסען די אין באזאר דאזיגען דעם
 יעדער און קאםיכע, ױניטי־הויז דער םון

 ײערען אױנגעלאדען װעט שאפ ױניאז
 אונטערנעהםונג, דעי איז ארויםצוהעאפען

 די אויםפאכען וועאען זײ װאס דעם מיט
באזאר־פארקױוי. צום גארמענטס

 אונזערע םארקױםען צו קעסםײן דער
 אנגעהויבען איצט װערט ױניטײבאנדס

 א אויף און מאסשטאב גרויםען א אויוי
 שאם־ יעדער אוםזי סיסטעםאםישען

 םיט ביכעא א באקומעז װעט טשערםאן
 וועט זי אדער ער וועאכל ױניטײבאנדם,

 זײן םון די'ארבייםער צוױשען פארקױםען
 אנ־י פאדאײניגטע א שאם. איהר אדער

 איז מיטגאיעדער:אאעי פיז שכדענגוננ
 םארקו^ף דער כדי נויטינ, אומבאדינגט

 עך־ .1די ברענגעז זאא ײניטי־־באנדס די פון
 זיינען מיר און ;רעזדאטאטען וץארטעטע

 איבערגעבקנ־ און טרײהײט די נז4 ׳,ךכער,
 פיטגציןך צאה^יימנ אונזערע םון הײט
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״אױסדצעז/ ד»ס םרז םען
םרײ־ האט סאנפערענ?־צימער דער

 זיך םיט מארםש ־טען28 דעם אבענד טאג
:ביאד םאאנצנדע דאס פארגעשטעאט

 ־טען־פאאר12 אויפ׳ן װינקעא א אין
 דרײ זיד געםינען האטעא מעקאלפין פון

 זיך האט זײ םיז אײנעם אין צימערען.
 דער םה נענעראל-שטאב דער געפונען

 גע־ דער צוױיםען א אין ;אססאםיאײשאן
 דרײ דער ;ױניאן דער םון נעראא-שטאב

 םארנעשםעאט זיר כױט האט צימער םער
 דאם לאנד). (קײנעם׳ס ״נא־מענס-אענד״

 אט ציםער. נײטראאער דעד געווען איז
 סאב־ די געםונען זיך האט צימער דעם אין

 ױניאך חגר םון באשטעהענד גאמיטע
 זעאבסט סיך און שאעזינגער םר. םון זײט
 םון אסםאסיאײשאךזײט דער ^ און
 גאר־ העררי מה און סאן םר. װיים, מר.
 װעגען שאום דרך פון אאיער. זײער דאן,
 םאס־ הענרי דר. נעווען אויך דארט איז

 וועגען פרעסטיזש צואיעב און גאװיטש,
 ױדזשין געחאט אונז מיט םיד וזאבען
 אםעריקאן פון ארגאנײזער דער פרײני,

- א״באר. אװ פעדערײשאז
 אעצטען מײן םון ווייםם איחר זױ

 געזאאט סאב־קאםיםצ די האט ארטיסעא,
 אין ארבײט איהר םיט ווערען פארטיג

 שאאגט זײגער דער נאר צײט, שטונדע א
 בײרע און צװעאף, אויך און עאף צעהן,

 דע־ אונזערע ארם. םון ניט זיך ריהרען
 ציהען דעלעגאטען זײערע און לענאטען

 האל■ צו אום צימצר פוז צוריפ אפט זיד
 אימצנעם חגם מיס באראםונג א טען

 ווי- מען הוםט באאד און אב״6ש נעראא
 פראגרעס נאר נא״מענס״אענד, אין דער

 אעצ־ חאר. א אויזי געמאכט ניט װערט
 אז םארגעשאאגען זײ םיר האבען טענס

 דיםטשאר־ אונגערעכטע םאר שטראל די
 װענ^גער ניט אין באשטעחן זאא דזשעס

 ווא- זעקס װי מעהר ניט און װאר א װי
 דיסטשארדזשטען דעם פון ניעהאאט כען

 ״ניט :םארלאננט חאבען זיי ארבײטער.
ט טאג א םןו װעניגער ךני  םון םעהר אי

 אם־ זיך זײ חאבעז דאבײ װאכען. םיער
 ריוד צו ענטזאגט אבסאאוט און געשטעאט

 האט םאסקאװיטש דת ארט. םון זיך רען
 האט םרייני ױדז^ין ארײננעםישט, זיך

 עס נאר... איבערצײגצן, זײ געפרובירט
 ניט, קענען ״םיר געהאאםען. ניט האט
 איע־ דעד \v\rn איז ניט׳/ טארען טיר

 אסםאסיאיישאדםאײ די ענטפער. ציגער
 װאאטען געגאויבט, םיר האפען שטעהער,

 הא־ זײ נאר נאכצוגעבען, נרײט געװען
 זײ פאאק. זײער םאר געהאט מורא בען

 הענטי^געאי־ רייוזען זײערע אין האבעז
 און דעמאסראטי אנארכיסטישע פון טען

 האבען םארשטעהער זײערע סאװיעטען.
 דער מיט זיך באנוצען צו געהאט פורא

געװארען. געגעבען איז זײ װאס פאכט
 געװאיען דערװײא איז זיעער דער

 אונגעדוא־ געװארען זײנען אונזערע צוױי.
 עם אז םיהאען גענוטען האבען מיר דיג.
 סעטעא־ א צו קוםען ניט פיאײכט װעט

 שוין איז שאעזינגער פרעזידענט מענט.
 מאנטעא. זיין נעמען צו גרײט געװען

 ז v ״מ אז םארגעשאאגען איד האב דאן
 דער ן׳/ ע צ י ז ס י ו א ס א ד ז ו מ

 צדדים בײדע פשוט׳ער. א געװען איז שכא
 םאנאנדערגעהן. זיך נעװאאט ניט האבען

 האט סען װאו םאא א געװען איז דאס
 און ופעדואד םיט מעסטען געםוזט זיך

גע :םארגעשאאגען איך האב דערפאר
 דאס און אױסזיצען אעצט, צו ביז דואד

 איז ״אויסױצען״ םון מאטא די אאעס.
 און געװארען, אנגענומען אײנשטימיג

 באראף ברודער געזעסען. זײנעז םיר
 ברױ ״זיצענדיג״, דרעמעא א נעכאפט האט
 צר זיך ״זיצענומי׳׳ האט שאעזינגער דער

 םארשיכור׳ט זיך האבען אנדערע געאעגט,
װ. ז« א. רויכערענדיג,

 פארטאנ שבת דרײ נאך האאב ערשט
 אססאסי• די ״אויסגעזעסען״. םיר זײנעז

 -אעצ אונזער ״נאכגעגעבען האט אײשאן
 ״זי־ םון פארמאטערטע פארשאאג. טען

 שבת געשאעפט זיך מיר האכען צענדיל׳
 זיך אױסצורוהען אום* «הײם פארטאצ

 1 שבת ?אנםערענץ, צװײטען פאר׳ן
בײטאג. אוהר

 דודכגצברא- איז פעסטוננ ערשטע די
פארי נאך זײנען עם גאר כען^עװארען,

^גצרצק די פיז *)איבערגעדרוקט
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 צום שטערוננען. 5צאח נרויסע א נליבען
אסםאסיאיי• די איז קאנפערענץ צװײטען

 כ׳םיין ק^נאנצן, נײע םיט נעסוכמז
 מחות פרישע םיט וועלכע םאר׳עםעהער,

 טיט ב#יןעמפען אונז נענומען זיך האבעז
אדנוםענםען.

 םןודגע־ איז שםונדען םראנע רי
 זיך האט אײך םון װער :עוו#רען. נראכט

 ארויסרר זאל םראנע די אז נעריכט עם
 ן1סטױ ברונא מר. ? דעבאטען אאמע םען

 נע־ האס אםםאםיאײשאן, דער םח אבער,
 איז ער םיינונס אנדער גאנץ א האט

 אויוי פ׳פרה א מאכען צו צוםרירען נעװען
 זאאען ,44אנשטאת נעםליר, םראנע, דער
 וואך. א שטונדען 46 ארבײטען םיר

 פ^מפראםיס. אנשטענדינער אז ןיך דאכט
 עם םיר װאלטע; צוריק *ואכען »1על מיט

 עם. איז אבער יעצט אננענוםען, ■זיכער
 באשטאנען זיינען םיר ׳שפעט. צו נעווען

 שםונדען־פרא־ די שטונדען. 44 די אויןי
 םיט נעװארען םארפניפט באאד איז נע

 שטונ־ איהר ״װיצט װיידזש־פראנע. דער
 אסםןוםיאײ• די ה«בען.נע׳טענה׳ט דעז״,

 ניט אײך מיר ,הענען םארשטעהער, שאן
ײ האבען מיר װיידזשעם״. ק״ן נעבען  ע

זיי שטונדעז, די איבער ,אז קלערט:
 1סיי בתים בעלי די ניט און מיר ניט נעז

 טרײד איז פאםירוננעז די דעות, כעלי
 ביי• אונז אהן נעםעטעלט דאם האבען

 אבער םיר סוזען װיידזשעם העבערע ;דען
 זיך נויטינען ארבײטער די װייל שרינען,

זעהר. און זעהר דעם אין
 ק#ונםע־ אלע צוזאמען זיך קוםעז #וט •

 (נייטרא־ ״נא־סענס־אענד״ אין וירענדע
ס און ציסעד), לעז » mror זױדעד סען 

 איבערנעלא־ ווערט םעלר די און ארוים
 ביי־ םון דעלענאטען פרידענם די צו זען
 נעבארען ווערען װיילע אלע צדדים. דע
 «זיי •לענער. נײע םארלארען ווערען און

 די םאר פראצענט םינוי געבען וועלען
 די םאר נאמישם אבער ארבייטער, שטיה

 די דאן קרינען יענע וו$ך-,ארבייטער,
 דאלער א נעבען װעצעז זײ שטונרען;

 מעהר אבער װאך־ארבייטער, די םאר
 הע־ א נענען װעלען זײ ;ניט םענט קײ;

 צושםי־ ז^אען מיר אבער — פרייז כערען
 עחנ־ און די װאך. א שטונדען 46 צו םען

 יוי אננעםילט האבען םארשאעג! ליכע
 אל־ צום נענוםען זיר האבען םיר לוםט.

 1אי זעהס בלויז אויםזיצען. :מיטעל טען
 נן^זעםען מיר זײנען שטונרען דרייסינ

 דאר זײנען מיר אבער םראנע, דער אויף
 װיידזש־ און שטונדען די אויםנעזעסען.

 100 נעװארען נעםעטעלט איז פראנע
 האבען םיר נונםטען. צום אונז פראצענט
 ערװאר־ האבעז םיר װי מעהר 'נעקראנען

 אויםנע־ ה^ט םטרײק דער איידער םעט
 איד האב װילענדינ ניט און נראכען.

 זיך האט ם1װן טאקי, כו, :נעטראכט זיך
 זיי האבען װאם צוליעב און געװאלט זיי
? נעדאדפט עם

* . * *
שפריכ־ רוםישער א ערגע־ז זאנט װי

 ניט האםט ביז האפ, נישט ,זאנ :ווארט
 איז דאם טייך״ דעם אריבערנעשפרונגען

 קאנםערענצען. די בײ אםת געװען זיכער
 איבער־ פראנען שװערסטע די זיך דאכט

^ יעדען מיר האיען דאך — געקוםען  ט
 קאנפערענצען די אז ערװארטען נעקענט

 םראנע די װערען. אפנעבראכען זאלען
 מאא איין שוין האט םטאפערזשעס םון

 אלע שוין זײנען םיר רים. א נעםאכט
 דאר־ םון און עלעװײטאר, צום נענאננען

 אראפנע־ אומנעקעהרט, זיך מען האט טען
 אויף שלום. ײידער און קאוטם די נומען

 סאנםע־ די זײנען אבער, םיטװאך מארנען,
 צו־ נעײארען אפנעבראכען דאך דענצען

 טאג א םראנע. טאון אװ אאוט דער ציעב
 מאם־ דר. נעװעז, ברונז םיר זיינען צײט

 צוזא־ ר5װיעת אבער אונז ה#ט סאװיטש
אבענר• דאנערשטאנ מענגעבראכט

 נעמוםט שוין םיר האבען מאצ דאס
 בצויז האטעצ. אסט^ר פצא•^ נייעם א אין

 זײנען צדדים גיירע םוז םאכ-קאםיטעם
 ױניאךםארשטע־ די םארטראטען. נעװען

 שצעזינגער, פרעזידענט נעװען זײנען הער
 צע־ מר. נאראף, סעקרעטער דזשענעראצ

 מיר אצײן. איך או; io צאס. םון װין
 זײ־ א צװײ ביז בצויז נעםיםעט ה^בען

 םייער די האט מען װײצ םארטאנ, נער
 פונקטען פארשיעדענע אויםנעצאשען.

 און דורכנענאננעז זיינען .אנריםענט פונ׳ם
 אצע האבען׳ םיר • געװארען.• אנגענומען

 אונ־ אז צאנד, זעהטיזיך עס אז נעפיהצט
 »• אנסומען בשצום ךאך וועט שיןי■ זער

 װעם םטהייס גרױסער דער אז און ברענ א
ענדיגצן. ד<וך ענרציך זיך

נעװצורען). םעטעצט

ליגערםאן. עליאם פון

נע־ איז

 אז צוםריעדענע אבער םארםאטערטע,
 פארצארען, נעהן ניט װעט ארבײט אונזער
אחײם. געגאננען טיר זײנען

• * •
 גיט םעהצען נאט, דאנקען האטעצען,

 האנםע־ צעצטער דער און יארס, נױ אין
 נע־ אפנעהאצםען איז סטרייק םון׳ם רענץ

 האצצאנד די האטעצ, נייעם א אין װארען
 צוזאטעננעקוטען ויף זיינען מיר חויז.

 פונסט דער בייםאג. זיינער א 2 פרײטאנ
 נע־ איז אגריםענם םון פונהט יענער און

 און נעװארען דעבאםירט נעװארען, צעזען
 דאכט אמענדםענט. tv מיט זיןי נעענדינט

 נאר אצעם? םון נעװארען פטור שויז יר1
 הען נזצחמה פיין ניט. זיןי כאפט — שא,
 נאך א־בערצאזענדינ ניט פאראיבער, ניט
 טי.ע״ א סאכענדיג אדער חורבן א זיף
 נעשא־ האט מצחמה אונזער רושם. םען
 .“מצחםה־בייביס די פון םראנע די םען

 ניט װייםט איהר ניט, ןיי חענט איהר
 זיי אייןי םיר ערצויבם ? זײנעז זײ װער

 פשוט נאר זיינען דאס — פארצושטעצען
 די אט סטר״ק־ברעכערס, די םקעבם, די

 װעצכע ארבײטער־קינדער אוםנעזעצציכע
 םרא־ די סצחםח. אזא אין נעבארען ויערען

 מען טוט װאם נעשטעצט, זיף האט נע
ער־ האבען גתים בעצי די ? זײ טיט

m m ד$ס אז
 צו כאצאגגען זיי אז קינדער,
 . טיר טארעז דערםאר און משפחה

 אבער האבען םיר ענטזאנעז. ניט זײ
 אומנעזעצציכע די אט אז ענםםערם,

 נעוו געהאדעװעט זײ בײ זײגען דער
 דערג און געװארען נעשאפען זײ בײ

 m זײ אזוי װי זארנען זיך זײ זאצעז
 םענות נעםצוינען זיינעז עס מאכעז. צו

 פנים׳ער. נײע אהין. טעמת און אהער
 אםםאםיאיישאד אצם ערשיעכען זיינען

 די געווען ז״נען דאם פארשטעהער.
 װאר־ביי־ אדאפטירטע די םון “,טאטעם

 ״ויס• טיט געװען םוצ איז צוםט די ביס.
K: נעזעצציכקײט׳*.

 םראמ די װען נײן, זײנער א ערשט
 *צא םיר און געװארעז כעסעטעצט איז

מן גאם איז ארויסנעכאפט זיך האבען א  ה
 צוםט “״כשר׳ע מיט אטעמען נענומען מיר
יארק. נױ פון
 דער נעדויערט האט װאכען עצוי ,

די נערויערט חאנען טענ 9 םטרייס.  ׳
 «ר איז שריט יעדער קאנםערענצען.

 אױסדויערונג, די געווארען. קעטשט
 םון ארבייטער די םון האמםס־גייסט דער
 אי* די און ערםאהרוננ די און וייט איין

 ארבײטער־םיו די םיז בערנעבענחייט
 ג׳ד מענציד ה*ט זייט, צװייטען םון׳ם
ענדע. זיענרייכע אזא מאכט

 און מאכער װייםט די נאר זאצען
 ענטשצאםעזנ אזעצכע זיין שעפער זייערע

 םטדיי• נעווען זיינען זײ װי ױניאךצייט
 םיו זיין זיכער זײ םענען דאן און סער
צוסונפט. דער

א נעוױנען פואנציסהא סאן אין םאנער סלאוס
ארכײםס־ױאו שטונדיגע

נרמבערג. ג

*גערעכטיג־ די םון רעדאהטאר דער
 צוריח װאכען אײניגע טיט האט קײט״

 1סא אין צו םראגע די אױםגעחױבען
 סוט און סאאוק א דא איז םראנציסקא

אינדוסטריע.
 דיססױ נאןי חאז םראגע די וועא,

 םען װאו שטןודט א אויב װערען. טירט
 ״אוײ עס װאו שעפער אין סאאוהס, מאבט
 מאשינען, זיבען םון מעהר ניט סען״

 סיזאן, םון ברען גרעסטען דעם אין אםיאו
 צענטער, סאאוק א װערען ^נגערוםען קאן
 ״אינ־ קאאוק א יא ד#ו מיר חאבען דאן

דוסטריע״.
 סאאוה־ א דא האבען מיר צו אבער

 מיר ה#בען ױניאז א ניט, צו אינדוסטריע,
 אע־ גאנץ א נאןי און ,8 אאקאא יא, דא

 איהר, האט סימן א דערצו. ױניאן כעדיגע
 מענשאײ כמעט שוין ארבײטען םיר דאם

 ױ נ ע ג זיף האבען מיר שטונדען. כע
 ארבײטס־װאף שטונדיגע 44 די ן ע מ

 װעגען מיר האבע; נאכדעם ערשט און
 בעאײ אונזערע מיט דעבאטיףט דעם

 אא־ שפעםער, דעם װעגען אבער כתים.
 ״גע־ שטיקעא א געבען דא בעםאר מיר

 האט און זיף/ טוט אונז בײ װאס שיכטע״
 צעהן אעצטע די אין געטאן בכאא זךי

יאהר.
אינדום־ ״קאאוס גאנצער דער אץ

 זיף געפינט שטאדט אין אונז בײ טריע״
 פרעסער, 40 א אםערײטארס, 80 א ארום

 א און מײדאעןי, אאע םינישער, 125 א
 םיר האבען ארום און ארום קאכערם. 26
פירמעס. 35 גאנצען אין דא

 דזשענעראא גרויםען דעם בעםאר
 יארס, נױ פון טרײד קאאולו אין םטריי^

 באויז געהאט דא מיר האבען ,1910 אין
 װי און שאפקעס, קאײנינקע גאנץ פאר א

 םון צײט דער דורף איז כישוױ, א דורף
 אזוי איז װאס אונז, בײ סטרײס יענעם
 עטאיכע אויסגעװאלןסען אײר, םון וױיט
 םיר האבען 1913 יאהר אין שעפעת גײע
 םױ פיט ״אינדוםטרי״ א געהאט דא שוין

שעפער. ױניאן פראצענט 100 אע
 אויםנע־ אונז בײ דעכיאאט האט עס
 זיײ םיהרער אונזערע ססרײק. א בראכען

 באזונדערע צװײ םון געװעז דעמאאט נען
 יענעם םון גערדען זײנען פאנכע טיפען.
 אויסצױ־ געװען גרײט זײנען װאם סארט,
 אנ־ די און נאס אויל׳ן באריקאדען בויען
 גאכד אאטען דעם םון געװען זײנען ד?ןרע

 נאך איהר םרעגט װאם איז פערם־טי•.
 םאראארען איז סטרײה יעגער ? קשױת

 יאהר אין געװען איז דאס גמװארען.
1913.

ד ראבען טײאארם אײדים עטאיכע  ח
 אויםגעהאל• שטאדט אין אונז בײ מאאט

 און ױניאן, אינדעפענדענט סאײנע א מען
 אײנגערוםען זײ האבען צײט צו ציימ פון
 םא״ קאאוק אונזערע םאר מאסמיטינג א

 אר- אסאא <\*רער ךײ פרובירם און כער
<אניזי

 וױ* ױי מען האט צײט יאהר פאר א םען.
 ערשם ארגאנחירעז. געחאנט ניט דער

 אױ געאונגען איז 1918 םדץ םירינג
 אדו״ שטארסער א ױניאן. די אעבעז

 גצו אנגעמיחרט איז זאציאנס־קאםפײן
 חא אויגוסט מאגאט ארום און רעז
 װנ פראצענם 100 געהאט '\w מיר
 צוױי^״ אגריטענט געשריבעגעם א םיט
 פון מאנוםעקטשוחנר די און ױניאן דער

טרײד.
 אוד האבען איז, שטײגער דער װי

 דעס געזוכט כסדר מאנוםעקטשורער זערע
 חאבצן פיח און האלטען צו ניט אגריפענט

 ' ארומריי״ געדארפט שטענדיג זײ םיט זיןי
 ״אײגגע* דאןי אבער זײ האבען םיר םען.

בראבען/
 בעאײ די בײ זיך אנםרעגענדיג ניט

 סי״ םון אנםאנג אין דא מיר האבען בתים
 סיסטעם״. ״נעקסם די אײנגעםיהרט זאן
 גןך נעבעף זיף האבען בתים בעאי די און

 באליעב״ אאטער, זײער םון אפזאגען מוזט
 און ״אײער״ םון • םריװיאעגיע, טער

 זיו/ םארגאוםט זײ נאר װען ״םײער׳/
 חאבען בתים בעאי אונזערע םון מאנכע

 אג• געמאכט, װיסענדיג ניט דערםון זיף
 גע• סואות, געמאכט האבען אבער, דערע
 דאבעא• ״אי ״םרא־דײטשען/ אונז רוםען

 mb צום גאר און אנארכיסםעז, ױנײןעס/
 אנדערש ניט אז באשלאסען זײ האבען

.“״באאשעװיקעס גאר זײנען מיר
 פאגוםעהטשורער צאהא געװיסע א
 םאר קאאנע א אונז גענען געםאכט האבען

 םראנציסקא סאן םון קאנסוא אײבאר לעם
 מערפער• דער םון עסזעקוטיװע די און

 םפעשעא א דעם װעגען געהאט האט שאפפ
 < ױניאן. אונזער פון קאםיטע א מיט מיטינג

 האנײ אײבאר דער אז געמײנם, האכען זײ
 האבען זײ זײ. מיט האלטען װעט סיא

 קאניי אײבאר דער טעות. א נעהאט אבער
 בעלי די און רעכט געגעבען אונז האט סיא

ד געבאיבען נעבעך, זײנען, בתים  ע
טוישטע.

 די האבען אװענט זעאביגען דעם
 - םיטיננ םסעשעא א געהאט אפערײטארם

 אין װאך ארבײטס שטונדיגע 44 די און
, געװארען. אננענומעז אײנשטיםינ

אונ־ זואבען שפעטער טעג צװײ םיט
 םיםינל־ ספעשעא א געהאט פרעסער זערע

 44 די אינדארםירט האבען זײ אויד און
 םו גאמצן אין ארבײטס־װאף. שטונדיגע

 r דאם דעריןאערט זײ האבעז 8 לאהאא
 ו געארבײט פעהר נים זאא נאכמיטאג

רען.
 האבען מאנוםעהטשורער די

 . ״אי קאגעז נאך אונז װעאען די אז
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חןן____ טונ םון ארב״טער די װי ש
m נאנצען איבערן אינדוםטריע נ*ד?א 

 דעם װעגען בעםער ז*אען זיי און )<אנד
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װי־ א*ז?ז אוכז זאלען זיי פוןוײ, <»עט

מ*נ. נעלםטען dpi באשלום זײער םען
*ו האבען באסעם די  נעװאצט *אץ נ

 טאתע זיינען מיר צי אויספרובירען, אומ
 פארערוננ אונזער םיט ענכדפאאסען םעםט

 אויםנעצאהלט פירמע איין האט שבת און .
 ארונטער־ און ״פיידע״ די ארנייםער די

 אר־ דיזע ׳טטונדען. םיער םאר גענוםען
 *פיס אין נעקוטען גאײף זײנען נײטער

M סון i n .ױניאן
קינ־ קײן נעטאבט ניט האבען םיר

 1אי רער?אערט גאײף ׳פאפ dpi און צען
 שטומ־ע! פאר א טיט אבער סםרײס.
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הא־ זיי אז ערקלערענרינ אםם׳ן, גאםעס
בא־ האבען זײ דאם און מיטיננ, א גען ׳
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 רע־ צוס כױװעל א
דאססאר ||י

! רעדאקטאר װערטער ‘
איבערצו־ װיכטיג םאר נעפינען סיר

 ״גע־ אונזער אין רעסארט סורצעז א מבען
 ע. ״ר. די <טא•, אונזער םון חגכםיגקײט״

: אורזאכען םאאגענדע די פאר חד״,
 םאררעכענט געװען איז ^אפ אוגזער

א קאאסינע עדשם נ״מט די ״״זװן
 פון געהאט ױניאן די האט סראבעלם םןי

 ערםאהרונג םון צײט א נאף מא&, דעם
 דאס באשלוס צום געקומען מיר וייגען

 סראםיטײ םעהר זאיצען ארבײםער די אום י'
 נישט בעסער איז םראצע, זײער םון חנן
 אין נאר טראבעא, ױניאן דער געבען צו

 אינ־ נעמען און ארויסהע^םען מגענםײל
 דורכ״ זײ און ױניאן דער םון סםראס׳ןואנס

 װעאכעס גוטע דאס זעהט און ®יחרען.
^שלעכטען. םון פלאץ דאס םארנוסען האט

געװארען, קראנק איז אםרײטאר *ז
 םראגע די אױםגעגומען האט שאם חנר
ײ  בא^אא־ איז עס און טיטינג, שאפ א נ
 ער ביז ^טיצען צו איהם ־געװארען סען

םאר־ צו אאײן םעגליכסײם די האכען וומט
 געװא־ גע^טיצט איז ברודער דער דינען. .

דאיצער. 160 םיט חנן
 איז גאאדסאן, בר. םינימער, א
 איהם האט שאפ דער געװארען. קראנק

דאאער. 50 מיט ארויסגעהאצפעז
 בא^אוס דעם האט ױניאן רי וחןן
 דאח® סעםבער יעדער א דאם געםאכט

 דעם פאר דאאער 5 צו איעצאהאען
 זיןי האט םאנד, עמוירד^ענסי סםרײק
 אפגערו- זיף טע6ער^ די םון שאפ אונזער

>W.| געווען אי־ז טשערמאן ׳&אפ אונזער 
 כדשעראײטע, שאפ 25 עוײשטע די פון

 און גענוםעז פיהטשור א האבען ותאכע
n ציײ אאס געװעז, ״קאא״ דער אין איז 

 פראצענט הונדערט ערשטע די םון כען
שעםער. מניאן

 ארריםגעיןוטזגן איז ״קאא״ די ווען *י
 שאםען העאפען צו איהר אפיעל אן סימ

 אײנענע אן קויסעז קענען זאא זי סוסע א
 ב>דשאאסען עואפ אונזער האט •ריגםינג,

 איו טיטיננ א בײ דאן שערס. 4 סויםען
ראפ״ צו שעהרס די געװארען אאסען15כ<ד
 די פאר דאנײטעז צו געאד דאס או| לצן

סטרײגער. ;^ווורענםער
 אונזער פון טימיגג ספעשיא א ביי ,

.tpjr. באשלאסען אױך איז קאםיטע 
.i r אאורענם׳ער די ^זטיצען זמ 

1 נאף טיט סרײסער6ן  איו דאס אאער.16
m| אונזער פיז אומופו דער קורמן M r 
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 האט עס ;אוועקגעפאהרען קארצ איז טאג צװײטען אויפ׳ן

 ראב אין י אקסעא םה, איך — בעםען. םײן געהאאפעז ניט
 געהאט. איעכ איהם האב איך מעהר. אםגעהאאםען נימ איהם

איהם זי האט שװײגענדיג און באײך געװען איז אינגעבארג
באגאײט.

 עם פעאדער; די פון תבואה די שוין איז אראפגענומעז
 אבער נאך, באענדט זון די אאנקעס. די שװארץ שוין װערען

צױטפרײט און טאא פון אונאויפהעראיך װעהט װינט אײכטער א
• זוךשטראאען. די

 װעאען באאד הערבסט, דער גןוםט עס זיך, אעשט זון ״די
 געדאנ־ די אין און זיך. ביי איך טראכט ראבען׳/ די יןראקען

שנײ. א פאאט עס װי םאר, מיר איך שטעא קען
 אוי̂ו דורכגעהן ביסעא א זיך װיאט עס הויז, אין איז שװער ׳

 אויםט קעאט א פיס, די און הענט די םריהרען עס אוםנ^ דער
פאײצע. דער דורך דורך

 באויז אונז, בײ אי^גענעסט זיך האט שםיאהײט טיעםע א
 צו ארײן געהט מען װען מען הערט זײגער דעם פון טיקען ראס
אונז.

װעג, אויפ׳ן הוקט און פענסטער בײם זיצט אינגעבארג
ארײן. דארף אין םיהרט װאס

 ביר־ א שטעהט הריז, פאר׳ן איז װאם אאנהע, דער אויף
 אן בױם, אנדער אן איז דאס אבער ;באנק גײע א הען־בױם,

באנק. אנדער
:אינגעבארג צו איך זאג שמײכאענדיג

T איננעבארנ איעבע אונז, בײ איז שטיא װי —
 שסײכ״ און אינגעבאמ ענטםערט — שטיא^ זעהר ׳יא —
מיר. אויןי באיה א זי װארםמ אענדיג

שסײכעא. דער וועה טוט םיר אװעק. געה איך
טאג. א פאראיבער געהט אװי

װענ, אוים׳ן קוקט און םענסטער בײם זיצט אינגעבארג
ארײז. דארף אין םיהרט װאס

:זאג און איהר צו צו זיך זעץ איך
!מענש איעבער ס׳ארא !הארא אונז פעהאט עס װי —

 פערד! די געםיהרט ד»אט ער װען געװען, ער איז שעחן װי
 בריםש־ דער אויוי געשטאנען ער איז קוטשער גריכישער א װי
 געשריען, און םערד די איבער געקנאאט בײטש דער מיט און הע
 האר שעהנע אאנגע, זיינע און געשראחען זיך האבען םערד די

 באצויבערנ־ שמײכאענדען, זײן ארום צואװעהט װינט דער האט
םנים. דען

שװאר־ דעם אויױ ארונטער חוהט און שמײכעאט איננעבארג
שטיא. און אײכט זיך באוועגם װאם װאאד, בוקאװמן צען

גע־ איז זאנדערבאר אין געװ^? ער איז זאנדערבאר —
 איז האט ער װי געדענקסטו, געטון. האט ער װאס אאץ, װען
 זיײ מײנונג, זײן אויט אז געזאגט, אװענט ערשטען דעם
 האט ער און װעזענס? גוטע אויסערגעװעהנאיך םרוימז געז

 געשאנלוען איהם האט װאס מײדעא, ארעם אן װעגען גערערט
 זעא־ דער אין און ? באדײטען דאס זאא װאס האאז־טוך. א

 — םערזען, אין געזאנגען צװעאח אנגעשריבען ער האט צײט בער
!כא־כא םרױ, דער צו דיםיראםב אפת׳ן אן

 װאס זאנדערבאר. געװען איז ער גערעכט, ביםט דו יא, —
 אז ׳געהערט ניט קײנמאא האב איך ? געװען אמת׳ז אין ער איז
 קיינ־ איו פנים זײן אױף ;באקאאנען עפעס אויח זיך זאא ער

 האט דאך אומצוםריעדענהײם. פון סימז הײן געװען :יט מאא
 םרײגעביג און פרצהאיך ער א*ז שטענדיג געאיטען. טיעח ער

געווען.
 בא־ פיעא אויפהויבענדיג אינגעבאר^ ענםפמרט דעם אױױ
:ברעמען די דייטענד
-  יא הינד. א צײט זעאבער דער אין און חכם א איז ער ־

 איך האב בוך א זײנס איז !םענ^ םאאקאםענער א איז ער
 פאר־ ביז אײדען דארפסט ״דו שטעאע: פאאנענדע געפונעז

 פארצװײ־ ווערענדיג ניט משוגעת, ביז אאכען איז צװײםאוננ
איהם. װענען םימאעם זאגט שםעאע די משוגע.׳׳ און פעאט

 קאיײ א ווענ. אויפ׳ז קוקט און שםײכעאט אינגעבארג און
 אוײ איהחן בחןמען• איהרע צוױשען דך באװײזט קנײטש נער

פארמאכט. האאב ז״ײנמן געךדעקאעך
 קנײטש אננעשטרענגטער קאײנער, דער אװעיו. געה איך
הארץ. דאס םיר צורײסט ברעמעז די צװישען

טאנ. א פאראיבער געהט אזוי
 גאאנץ זאנדערבארער א און אינגעבארג ווערם באײכער

געזעו^ עס איר האב וועךדשע אױגען. איהחנ איז זיר כאװײזכ

•r ' . ן ׳
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 נע־ םח אויםדרוק פארגאױוערטען דעם *ט און גאאנץ דעם אם
? זיכט

 יעגעם 1אי בארנ, אוים׳ז דאםאאםם, זיך: עראינער איך
׳ .mp ערשטען אונזער םאר אװעגט,

זאנם: און איגנעבאדנ שםײמאם זאנדערבאר אזוי עאעם
*kp םײער א איאיע רויטע רי האט וואנען םון װייסםו —

? דראםעא שווארצער דער זיננם װאם פאר און איר
 װיסען איך זאא װאנען םון גיט. עם וױים אץ־ נײן, —

 ה*איר םייער איהר איאיע רױםער דער צו ?וםט עם װאגען פון
 דערפיט זיר האב איר _i דראםעא דער זיננט עם װאם פאר און

באשעפטינט. נימ ?ײגם?)א
!װײם ?ארא אבער — '

 אבער !ניין ? פ*עט א דען איך בי[ !װיים ?ארא —
 ער דארף ייך, םארשטעהט דערםאר, און אעט9 א יא איז קארא

װיםען. עם
 װאט װעג, צום סיר פארבײ גאי? איהר װאךםט איננעבארג

__ :זאגט און דארף צום faפיר.ר
אונמטערבאיב־ וועגעז אעהרע נײע א באשאפען האט ?ארא

 םיר םענש! דעם ער זעהט איכט גרױם א פאר װאם אין און קײם.
מעהר. ?יינעם און נעז^נט, דעם װענען ער האט
 נעפיהא דאס זיך ער?אערט װאם םיט װייםטו, און —.

 גע־ װעגען נערערט האם ער ? אנבי«אםיע און םימפאםיע םון
אז... דעם, װענען טיפען, שאעכטאיכע

אאעם? דעם ווענען איו װיים וואם —
ײינט. א װעהט טאא םון םארנעהן, אין האאט טאג רער —

iyj»> w נעאע העא מים r i t ״דא אן װעצדער. די באדע?ט
 דער א•; שםעהט קאאיר םײערדינע רויט א םון בוים אײנצינער

• וואאד. גרינעם דעם צוױמען װייטען,
 1ארײ נעה איך ארום. זיך איך שאע■ םארטראכטערהייט

 זײ םים םארציה איך ארנײבער. די אויוי pip און שםאא אין
נעשפרעך. א

 אאץ נעחסטו סאנ יעדען םיט !איננעבארנ איננעבארנ!
 נאנ־ אין שוין דיך איך װעא ניכעז אין מיר. םון אווע? װײטער

 װיי־ אאץ שטימע דיין קאינגם טאנ יעדעז םיט זעהן. נים צען
 אין דיו שוין וועא איך װען טאנ, א קומען וועם עס טער;

!רעדען װעםטו ש«ראך פרעטדער א אויוי העתן. ניט נאנצען
 אינ־ א, הארץ. םײן םארדונ?עאען װיא טרויער נרויםער א

!אענעבארנ נעבארנ,
 און נוים א ארום נעהם איך ארום. אאץ זיו שאעפ איך

:איהם צו ז#נ
!איננעיאדג א, —

 אפיאו זיך קעז איר דארט• און דא ארום זיך שאעפ איך
 שרעק א »ן.1אי די זיר כײם איך צוזעצעז. נ*ט װייאע א אויף

 מיר איז הארץ דאס אז עטאדק, אזוי אםאא מיך באפארט
 נעװא־ םארשטיינערט ווי אזוי איז פנים מיין אפ. שטארבט

 אונ־ זיך וואאסע; םיר כײ װי נעפיהא, אזא האב א-ך רעז.
צייטענװײז. םי־א איך װאס אט — קני. די טעדנענראבען

 פ*וזא איך ע«עם, םיך קװעאם אין פאאגט אונאױםהעראיך
טיר. אין און םיר ארום — עס, הער איך עם,

אױ־ אפענע מיט אין איעכ שםענדינ שאאםען. ניט קע; איך
 אין עחצט געדאנימז• ארום זיך םראנען קאפ םיין איז נען.
 ווײן. איך אז זיך, חאום׳ט םיר אייז. איד דריםעא םריה רער
 זיינען אויגען םײנע ;ערוואך איר און יאםערעז סײן הער אץ־

 םארװאונדערט נין איך טיר. איז װיינט עפעס נאר טרוקען,
םיר. אין אונאויפהעראיך יאטערט עפעם — דערשראהע;. און

 איך םארעאטערם. אוים זעה איך אויס. שאזןכט זעוז איך
 ■נים. מײן אויוי אפ זיך ׳פטעאט כאיק איננעבארנ׳ם װי םיהא,

 אםאא האט זי װאם ווערטער, די באדויערט זי אז םיהא, איך
עם. פיהא איר «נים. םײן װענען נעזאנט

מיאד, אזוי ז״ן צו זיך םיה איך איננעבאמ. טיט רעד איך
מעגאיך. װי

 אונטער׳ן נעזעסען זיינען םיר וױ נמדעניוםכו, און —
? געבאיהם דאםאאט יהאט ער — אפעא־בוים,

שװיינט. אימעבארנ
איננע־ זוםער, דער נעווען דאסאאט שעהן ניט איז —

? באת
 םאר־ םיחגר, א טיט איננעבארג ענםםערט שעהן יא, —

 אױפנע• אך ויך םיזזאט dp וועאכער אין שטיטע, םאטערטער
רײצםפײט.
נעםאן. ׳שםאר א טיר דאם האט ביטער

ארום. זיו מאע■ איך אוועס. נעח איו
איך שםעא אוטעטום ארום, זיך איך שאק■ דןורם און דא .

 דורכ־ נעהאאמז dp 1האכ? ppjpii די נ?ן
 נויםיג פאר נעםינם שאפ רער פיו!רען.

p א אויםצודרי??; in םראטעפםיװ דעם 
 האט יואם ראט נוםען רעם פאר אפים
 פארשאפט. נוט?ם םי?א שאפ דעש

ט»ד נעפינען םיר

tin א דדיק?ן  p :n >בר. טשערםאן שא 
 אײ און ■נוטער זיין פאר ■אזאנפהי ז?אי»

., ארנייט. רpנpנpתpב
מ ?פין ד!  אויס־ נויסינ פאר אוין םי

חשוליוס ברוחד *ו דאנק א צודריק?ן

 ש»«־ *ום איב?רנ?בענהיים םדײער זײ?ר
jp טיר און ארכײטמר. ri’ii ך?ר אין אויך 

״ן שאפ רער װעם צוקונםט  םעמיעא א ז
y אין wnr ױניאז א םון n v .חימיכם ׳ ׳ ׳ )MMMM ■ M % > י •־ < *
Jb־

S‘‘ V' * ־ ;■* ■ # -f

1
נערשאםמ.

t אױוי תיינם אויםגעװאחמאו זיך גום — i n  i n — זאג 
u נײם דצם וןאס םארי, אאם?ר ר?ר איך » ojpd שםריפט און 

 איך ווי עסינ^ «יט?רדינ?ר א סים םיאד, m איך א
n« םיין םים tmnpi װאאם r  .ipd זאגדערנאר. זעהך איז

מ אייחנר ווארשם. איו היינם יא, —  אבער וחמו ם
ip וו?ם ארוםפוקען ^ךנ i jpoipif .וױיזם איהר — וױנט?ר 

i יאהר הײנטינ?ן אז אוים, זיך n  bpii פרי־ אנ?ו«מ וױנםער 
נעומהנאיך. װי רער

y םײן איך — m ,ה ענםפער — אזוי  אז םיין, t* — אי
1P01H ip א inpt זיין opii 1יאה היינםינען ip « r• ־

ip« א םאר ארם1 איז וואס —  — ?5py אויס זעהם 
ip טרוי?רי^ אזוי  ipp ייע?ז נים I

מ. נים ipp ip ניין, — זיע׳
 איז ער «דשטארמן. ip איז ?אנאריק, א נ?ה»ם האט זי
r«P i פאר שרע? פון נמשכארבען אודאי n. וואאם זי ײען 

 ארייננעאאז?!. נים שםוב ד?ר אין קאץ די זי װאאט ,ipd’ii עם
 זי ביז שטיינעא. איידינ א jnpt צו שותר רpאב 1אי איהר
 dpi אט האאטע; זי dpii ,P’ikikp jp״j j״p הריגען ניט װעט

פוינעא.
ipp — חןם אט מיר שענק — איך זאנ — אײז, זיר 

 jpi״t פויגעא די קאנאריק. א ipmp דיר װ?א איך פוינעא.
זיע?(. צו און שםייגאעך צו צוגעוו?הנט אאנג םון שוין

o אין־ — גוט. — n  dpi א־ננ?בארג. צו נעה און שטײנ?א 
זוףםארגאננ. אויפ׳ן dpip און פ?נםםער ביים זיצט איננעב«ורנ

 די םאנ. חזר מעריב אין צארפ רערברענט פאאמענדינ
 א אין וױ פונקם הימעא, הויכ?] אויפ׳ן ציט?ר?ן װאא??ן

i אין זיך םיהאט װאריטקײט א פריהאיננס־טאנ. p i ,אוםט op 
 טראנ?ן ציטערנד־גערה־ימ קאאננען, pנדינpאיננpזיר. טראנען

י י י םאא. פון זיך זײ
איך. זאנ — נאר, זעה —
אינגעבארנ. אויס שרײט — !א —

■1*ttu w

אמת? נים — איננ?בארנ שםײנ?א, א פאר
םיט־ אויס דריקם וואס שסייכ?א, א םיט און אי?ב? מימ

 וואאט זי װי פוכפם פוינ?א, dpi י1אוי איננ?באמ dpip נעפיהא
ס ?ינר. װײנענדיגען א םון אויגען די אין נעקוקם םוי־ ניי

 צונ?א?הנם האט ער וו?אכ?ר צו כרוסט PD'n א דא איז נעא
 און יאנעדעם וױ שװארץ זיינען אויג?ן זײנ? קעפעא. קאונ ז״ן

דערשרא??ן. לוקען
ניט. ipp איך נאר זאנ?ז, dp#p װיא איך
 ניר??ד קאי־נעם dpi םוז וױים ניט אאנקע דער אויח

 א צו dpbp שרײם ip.ארבײט?ר, אאטער אן שטעהט בוים
 dpbp איהס תרצעהאט ip ווענ. אויפ׳ן שטעהם װאש פויער,
אווי, הענם די םיט םאכט איז אאכט ip כוב. ױס א װענעז

(.rtivtf? א אנהויב?; ?םיצען םיט ג^ואאט װאאט ip װי
 אוו?לג?םאיױ pp: inpt וואאם םוינעא? ?ם1א אס1 אט —

אין. זאג — נען, ■%
 זי ? זאוגען אזוינפ ip װיא וואס אכט,1ט א־ננעבאת

.jpipd’p אויגעז־ד??אעך ע1איה און 1מי י1אוי קו?ט
אזוי־ םיט זיך הpנpב איך װי איננ?באמ, ,pip א ניב —

פײנ?א?ך. טע1פארשפא נע
o שטיינקא• אם1 עםען איר n ?אויף שטעהם םױנ?א 

ip i פיז שװעא dpi זוכס ניך און םיתא dp, םיט׳ן וד?הענדיג 
 dp .opr* «1אוי און DD3P1 אויף <pbpp אמיםנעשטעלט?!

אװ??פאיו״מ. dipotphw ipp ipo אז ניט, נאויבט
opip dp י1אוי i n גיט אמאא םיס און װעי׳ם 1מ־ײטע 

פאיג?א. די םיט טאך א עם
א.״שםײב איר

— dp 1אב? גאנצען. אין אװ?טםאיה׳מ ניט װיא טי־ י1
תי־ םי?א אזוי אױןי ניט ניז איו .dipbppi או1 זיינעז רעז  נ

האל?ן.1פא וײ זאא איך אז יאנ^
םאיה! ׳םוינ?אע טאיין םאיח, —
dp םון דאפ1« שטרינגט i n פון שוו?א pi''Dr o n? און 

םאינ?א. י1 ײט1צושי
i n ו סאיהם םוינ?א» dpi אאזט ??ךבוים,1בי ?אײנעם 

n און 1ונט?1א איהס אויו״ ייד » « n  ■ipiproiit onnpi 
i זיך dp הויבט n n איז י1אוי i n ,ונט?ר1א ויך אאוס חויך 

 ־PJP3 ipii אויפ׳ן .1םרײ 1פא ׳ם1םאר׳ש« איז און טא< איז
i ;שוואאב?ז •mB א dp נענט n האט, פױנ?א dpbp ,q' ibh 

«ן &גאאבע; י1 װייא זײ, «ו געטאז געשריי א א  אנזאא םים ח
o באגאיים צײם po’wpi א און ריכטומ ip״t א'בעת?בים?ן n 

פױנעא.
ר טוט א iPMtu *ו jpaopip iupi ניט האב איר אי אז׳  ם
5p o נאד pip איך 1נא אויג?ז, י1 איז נ?נאת׳ן n״opi •טזי 

u זיך חאם וואס נעא, p יים1באפ וואם i n  jib יאם שםייג 
p שויז זעהם r»  i n> ,א װי אויס U’^ipopor, םי־אנם וואם 

חים?א. צופאאסםען אויט׳ן זיר
 bipo*• װאס טינטעאע א ווי םעחו־ נים op איז ipopbb׳
.ipoirw און ארזיןי סאגצענדינ סאא, אוים׳ז

oonpt — יאד׳ «t אז ט־וחאם, סיעא אזױ אויו• נים נין 
t איך ײאאז?ן.1פ ניט dp זאא א״ד » npiB זיין םיט '•*.T 
o אין ; n ד םים באנ?נ?נט באיק םײן זיר האט פאםענט  אי

i^^M kiftrwpPi' האט
ם װאאם זי dpbp הי

^up>vt בלױו-
מו םיד י o 1איינע T«נ n וױיטען* jjipn n

װע וייז פאו־ץ i אל׳ו נאר ח n *®םיםץ ארבײמ ijfiB 
o מ?נמ n ג יום .טו

m״t ipn איו .  pi, הארץ םיין כאסש אאץ, פא־שםעח 
שםײמר. אויא צודיי״מ ײערם
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v איד ביז נאכם י1 אין itfv iאן ז ipipi’wpiD’w 1אי 

 dpippi ,\9Xfivi בק איך זיך. באווענם גיט און 1צים? םיין
ויך. באותנס ניט איז באאט?ן אויפ׳ן
»pnpo«B dpbp זיך האט אוצים8 ט א ^jp׳3׳  •IVdpi חי
pti^prum איננעכאמ זיך האם שםיא jm t{ י1 אויןי טיר פאר 

קני.
 onppi האט זי avrmn און אתםנ?מם?ן םיך האב זי

 האב איך גזױויינם, האט וי םײנע. oipn די האאז, פנים, םיין
 םרערע;. איהרע נעםיהאם האב איך ,Dipnpi נים ג?װײן איהר

מיינ?. הענם די האאז, פנים, םײז נעמאכט םייכט האבען זײ
 אניד1 איהר כין איך נום. אזוי נום, אזוי געווזזן איז 1םי

 נע־ איך בין נאיקאיך — םרזהאיך, jpiipi ביז איר -jpiipa כאד
־> אכם.1נקם איר האב נאך״, ״נאך, ויען.

 םאר־ איך, — :סעאם1ארויסגעמו «י האם אםאא םיכ
 אונ* ipdptpi זײגען 1םי וױ ,dpi ipipii נקpipi זיד, שםעהם

5vm  in ipn^n  dpi ipo .אאץ אאץ, בוים pipipi ,אק־ איך 
jpopm נישם נאר וועא איו םעל• o, נישט 1נא!

 iptiiK ipipii 1צעהאע1ע1 צו iprinpii* האט זי און
dip*p i «ו ביז אלץ, — זוםעו/ אונזקר ipipii פתהליכנ, n* 

ipo .אײנ«?להײם
צ?ן.1הא אויפ׳ן נעײעז איו אײכם אזוי און נום אזוי איז

25

 Dtiopi האט ip — ,1אויםנ?שטאנע איז םאתעז 1נייע א
באמײזעז. זיך נעםוזם האט זון י1 קוכשז,

י ipdoipd 1או 1אוי snpi ill י  n 1פי otfiv -^מבמו^

m f f

טוב. יוס א סאר באלויכםען נעורען װאלמקן וײ וױ אזוי
op ישקײם,1פ א זיר פיהאט i n אויס זיך אײנט נ?ב?א 

 נלאנצט dpbp ;וואלד oppor »1 םײכםקיים םים םאא. אין
o טיי m עקם1בא ?רא8 םים וױ און n .ינוו?ב־8ש נראז 

X די צװישען און dpodip וײ 1אוי jp«pn םעייס ^v n 'tw' 
in ינוועב8ש tpip’ אויוי און p o it ן װ  װי כוי, ענס8א1ט ת
װינ?א. פםעםען7ידאויםנ?ה1 א אין

o ip rn n  dp ״,1?8נ?טלא א זיך dp יטש-1ב א צו םאהרט 
pp. איר npi ס  איך נאך. 1םי נ?הם פאצא הויז. פון אחי

ip i םים׳ן iproiP. די dpi \vvrtv  ip ip 'i .באנאזש
 ציהט זי ;איננעבאת 1ארונםע ipbpid די פון ootp אם

אס אח הוט ייטען1כ א םראנם זי האנד־שות. איהרע או־ױױ  ו
 נאנצען dpi האט זי וואס ׳1םא1ר? אױנ?ן n אין זיך פכ1ווא

o 1אי הום. קײז אננעםא! ניט זוםער n איז און הוט dpi 
 אױס זעחט זי אנרערש. ג«צען אין אוים זי onpt ײזע־ז»צמ1

.P1DP1D א וױ
 םאנ אזא אין טט איננעבאת, וועטעה 1נא?נצענ א —

 1איה זיך וויאט 1םי :שםײכ?ל איך איך. זאכ — iPt״i צו
םינום. אעצטע י1 םאכען 1יננע1ג

טרערען. שטצהע; אויג?; א־נגעבאת׳ס איז
n זי, טורםעאם — םוחא וײ םוחל, וײ — ipoP3 םיט םיר 

אויגען. די
!נ1אינג?בא זיך, באתהינ —
e« כיט ipp איד — n n. םזל. םיח שויז איז אזוי
”DJP3 שם?ה1םא איך — tpiD’W op.
 <אצא פים. י1 סיט אומעײלדינ ען8קלא tipd וײ —

i אתס לויפם און ביאט n יםש?ע.1ב iproiP m יזיך האט 
ד.רפע י1 לאוע: צו גרײמ איז איז אויםנעצוינעז

m זײ — tp i, נ1איננ?בא! ■
!אהםעל א,
- - י טארל׳ן נרים —
I ם?ל1אי חמט, א ־»-
 באזוכ?!, םיך אםאל 1םארוו?לע ויך opii יר1 אויג —

ח שםצנדינ נין איך אז װײס, inpt i דיר ״נ t, װײםם ת op 
i n, .אי«?באת

 ניכ?ן 1אי זײר. 1צ tpoip ײעל איר נצװים, נ?וױג^ —
4PD1P

 ip- אין 10DP11 אטײהצז ipipii זיך oopii ײ אויב —
מ jp גים נ׳ rtp i ײן? m > m n ע n 11 ײי »י  — , nײסמ op 

ראו•
ײב?ן.1ש נ׳װעא —
 נעהמט און ■11האננדש די אינגעבאוע w זואם8לנ? גיד

* ___ ־ ארמםעת «ײ
!אקסעל ג?זונד, «ײ —
' *uiipi וײ איננ?באו^ — !

n נױר p׳t « •T» n יפ׳ז1א ייר שםעל o n o־Dpi3 םון 
ppronp i n י11אי אוײם. םיך נ?הםט איננעבאו־ג אין -  מי

ipip 1ײי פח jpnpor ■1אי או־בײטעו ipaojpn. פאר־ זײ 
tynper נישט. 1נא ^

װ די !  אי• סאאטט בריגמױזע n אי־מ םיז T» IPWi מ
jp בעו־׳ן ii

 a 8 האכעו דא
סענדעוזיענ

r. fii

■m
m

ipoIO o שבת n איז סאי 
 up npipuyp א tnipipi האלטען

n פון םאכעו־ לאאוט די ’̂ fo און 
DiniroppeuKo.

n n P D w  i n איז piBp 
tpurnpi אפיס איז i n  tio 4 םא1פיnyp 

 ־W*w*o Pאא םין.1םא און 1?1ידלאנ1פ
o׳t D inie״ipiipi u pipiim  ipj.

ip פון i םון זייט i n מןן ױניאז  זי
tpiipa iip ip iim לואים ijpiD אלס TfiB 

o in ’t פון o n אין לאהאל ip rn 
 ױ pc ipo"3*w די no ponsip א

ipb pp  pon’r ם. |1א t"or5ipa, 
i n  i ' iipopid .אינט?ת?שיאנאל

HP1PD3BP 1אי inp i'P t IPD111BD 
1 ipjי ipunpipr די װאס pj’n 

ipp«ra ויםגעשט?לט.1א האבען | 
in טאנ א נאך n p u fp האט 

: םאאגענדשם י1אוי ;?א־יניגם זיך
tv ,o jponp 1בײטס־׳*ט1א די 

inpii 60 נאײד |id Di’tn p i אױזי 
 3אוי »ז איז, םארשטזמתיש די |1א

 4א זאא?ן ipd״3»־ ippip’ נמ
310"O n *WOPS IPIltDD 44 |P0 

n 1 אײ,1ז׳*1  IPD1B11”318 יPO 
 ip אגםאגנע! נאײך אויןי א1םאלי

44 ipd נ1שםn,ז jpii ,1 נים jpiiי 
ipsks נװ פון *pip אנפאננ?) זאא?ן 
ipiu 44 בײט?ן d p נאך IPunp dpi 

I דושואײ, 'n ’^ o  *i iPDin אז־גיי־ 
ipo 46 ט?ן”ב1א8א |pt*D ipt*i *אסוג 
m אח pi*i : idp 44 *i ipmp ײםט31א

Ipt'D U'lBO IPDDPPl DIP 1P11• ־•g
noil ipipii .Qjpo**iiP *או*ני

 ii ipsKo piippivpip* 1ני n אוינ
W» פיזאן ipt*i אנםאננ?! לע\ i |P0**3i 

טאלידא אין ארניים װאך װעט בײם,1א
o אײננ?פיהרט n  ip ipipii נעג 

o ח״סט ערװ״א1 סיזאן. ססױננ n, 
ipd נאף זיי pt*i| אובײטאן םיזאן 

p;; .. , שטיל.
in* וױ אזיי iio p  *i 1P3 

inpiipj d pi*pipd אײט איז 
p*or *i ns-,tn*iiP3 ipj או־גיי

 I *IP 1אא«D1PDP1B 1 |1א ,01ייטא18א
 **■•'n 11 אי( העכערוננ סענט ipb 16 א
.oprti**ii pנטאיכpפ

opi ,נאר הײסם jp>pii **t *ii o n
•1 י|י1א ”t IPD1B1 IPt**1B 1אפס?טא?

15 n  |pj*ip  ipn  inp* iPoom*D
*.1DDPP OJPO IPB

ip i םקײא JUS ,D1PDBP i *d 
 ii.*( * 1*ל?i**t 33 1 ז*א םקייא נימום

 tP)nPV) lP3*n d*ii dipd*p 29 אלע
o ,1*ל?1 30 אח n  IPJ'ip i**$i iPtio 

 j jp3*n d*ii pi*jp* p*ל *i םל״א•
ip j*j**ii ipj, ז*ל?ן anp3pn * ipi*ip 

DJPt*1B 15 J1D 0*־1 11א ,1גאיי*PJ*1P3 
o ניי n 6 די 1אי ס?ײא pdoppj ם*נוד 

op .ipo 1אוי איז n  rti ,ipjoopibd 
60 t*3 ipj*ip  ipdiki dipd אר־ וואכען 

in.** * פײט
P3JP11 01PDP1B-1PDJW בײ1א 

 םקײא מינימום ip**t ,1*11 םון
oppn**ii ז*א i« J n  30 t**t 1*11 א.
 ד.*ב?ז P3*pii pj’jp* *i *א?

27 IPJnP 1*ל?1 26.60 און, IP^*t 
PJ*13** *1 >*PD DPI IPJ'IP ז*א

v w  inp ii onp3pnpj Dprn**n n 
pj*ip 3** *i tut djpd ipb ניז **$P0 o n 

IPo«j*o 6 pddppj *i• אין
dp ן1שטא1פא אויר איז? in*iiPJ. - 

*i  t* פען1דא אונםער־פרעםערם «|j*1P 
אין בייט1א װ*כען 52 ביז 60 פון

.in**
 טרי■ 1בייטע1א װאכען ינע1איב אל?

t*pi * tpj ;15 און 10 פו m  .djpd ipb 
1* 1*B אײPPJאJD^Pl! 1PJPO PJ 

IPtiS t**Ji* i 1אי ניט נ*ך באלאננ?; n 
 *ji* *1 נאכקומען או; באלאנגע!

שאיס?.
n  P3>pu ,ip t *j*d jp*nt *i ip

o*j אײן ז*א ם,1*רנאניזי *Ht**J*n 
i  ■. |P3*n >*j**rpji«jj** i n 

 PJJ*5ivd tut) 8ש* אין ארױםגעהען
־ *ן |pd*>oj* i*t ז*אען זײ ז־י,

i**j. ,*אז* *o n אח *an,
1P3*0 pi*Jp PiPTJUt 1אי

 inJP0**i*3 ip3«* * חאט
^4P*t u און p*pj*j *o iP3*t
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נאם״דניכעל רעראסםארם פון
א י .-

■

1293 — 23457.
 דער־ צ*םערען אױבעךאנגעגעבענע די ־

 םיעא געיעיכטע גאנצע די האאר אמוואעז
 זיינען מיר װי קרעשטיגער, םיעא מסער,

 װער־ אין אויסצודרי?ען שטאגד אין עס
 םרובי־ םיר װעאען דעסםװעגען &ון מצר.

\pr\ כאדײטונג. גאנצע זײער ערלןאערען צו
הא־ קאאוחםאכער די נאר, באטראכט

 נאענצענרען א געענדיגט נאר־זואס בען
 אויױ געהאגעלט ממש האט עס ווען .סיואן,

 אונטער אאץ דאס און דאאארס, םיס )ײ
 װי טו שטײדארבײט, פון סיסטעם ךער
 די אז ערװארטען, געקענט סען האט

 שענלוען איבערהויפט זאאען ^אאמםאכער
 איר־ צו אױפמערקזאמהײט םיגדסםע די

 ? םטרײק א װעגען אנצוהערעניש אן נענד
 געאײגט זיך װאאט גיכער נײן. זיך, דאכמ
 אר־ די אז שכא, ן ע ט ס א ר • *ױם׳ן

 צארן און םארדרוס מיט װעאען גײםער
 אזעאעכען, םארשאאג יעחנן *ודי^וײזען

 ארויסגעהן און ארבײט די װארםען מון
pa .פא־ האט װאס דאך, און האםפף 

סירמ?
 גע״פעהענײ זעלטענסטע די םון אײנע .

 ארביײ דער םון געשיכטע דער אין הען
באװעגונג. «*ר

 אנ־ זיך האבען װאס מ^נשען, די אט
 אין געהען גאאד, אזויםיעא םיט נעמאטען

 װאוטען און טויזענדע צעהנדאיגע יױיערע
 דער וױ וױא, װאס סטרייס, א ד א גו

 די קויאענען אװעק פיפוט געהט, !וערמעא
 גאא״- די געאײגט זײ פאר האט װאס ויווחן,
ע נ  סטרײה, א םאר װאוטען זײ אײער. מ
 װיכטיג־ און עחטטען זײן אאס חאט $ואס
 סי־ טײערע די אפצױטאפען ציעא סטען
 אײנצוםיה־ און ^טיירארבײט, םון סטעם

 װאױ םיז םיםטעם די איהר אנשטאט חןז
!ארנײט
 װאס מיט אינטערעס, װעאכע! מיט אוז

 געאאםען עס מען איז אימפעט אן םאר
oiti אין טענ, דרײ די אין באאאט־באקס 

 פאר ׳טטימעז געסאגט האט מען וועאכע
 קײגמאא, נאך !סטרײק א געגען *רער
 עקזיםטירט, ױניאן קאאוקמאכער די וײט
 אם־ ניט װאוט מאםענהאםטער אזא ־וויז

 אאע אין איצט, ביז געװארען. נעגעבמן
 װיכ־ סאסע די איבער און *•׳פטיםונגעז,

 באטײאיגען זיך פאעגט םראגען, םיגסםע
 מינדערהײט, אונבאדײטעגדע אן באױז

#p סא־ גרויםע א גאר עס איז מאא דאס 
 זיך האט װאס ױניאז, דעד םון יאריטעט

 דרײ־און• װאוט. דעם אין באטײאעט
 57 און הוגדערט 4 טויזענד צװאנציג

 גע־ האבען ױניאן דער םון טיםנאיעדער
 פון אפצוטרײסאען נויטיג פאר חאאטעז

 גאײכגיאטיגקײט געװעהנאיכע זײער זיך
!^טימעז תוםען און

 איז צײאען דיזע פון מדײבער דער
 םון אםיס ^אין שבח אעצטען געװען

 פיענ־ װען צײט, דער אין באארד וחעאינט
.w\ איז עס *ח ^טימעז• געקוסען ?יינען 

 אג״ מערקװירדיגער װירקאיך א מווען
 קאפ מענשען, טויזענדע חונדערטע, :באיק
 רײהעז, געדיכטע אין שטעהען קאפ, אויןי
 ערנסט, טיעםער א פנים׳ער אאע אויןי
 מענ־ די בײ אז בחוש, ?עהט םען אז א?ױ,

w,\ ־שרעס א אין געקומען זײנען וחנאבע 
 זײער אםצוגעבען מאאגס־רעגען אימנן

 ״סטרײקען םראגע: די אט איז עטיכמנ,
 א;גבענס־םראגע, פשוט׳ע א ״גיט? אחנר

 שטײ זײן אפ ניט גיט אײנער יעדער און
מ אט םע,  םאסט ער נאר א»צו'פטר*ען, א

 װע־ געצעהאט זאא שטםיע זײן אז אוווי,
 ניט ניװעץ אין חאיאה זאא ד אז

־י״ ״ •* ז ״.: v ־מומז.
 באאאט־באהס pd אױםאאסער דער

 רגע, א אויף באויז אפגעטעהרט זיך האם
 װעאכער \ואוטער, גאטרעפענדער דער און

 טאן א מיט איהם חאט דערזעהן, dp חאט
 ז»ן אן דערסאנט ערנסםקײט מיפעד םון

 םאד אאאץ איוזדאר׳ דא ניט to ®איכם,
אײנזץ. ^נדםטען

חנז״

'Mi

 אײנע, יעדע אײנער, יעדער און,אזוי
 ױניאך זײערע מיט אנדערע די נאך אײנע

 אונ־ םיט ברענען הענד, די אין ביכאאך
 זײ װאו באאאט, דעם קריגען צו געדואד
 ענטשיײ זײער םארצײכענען קענען זאאען
דונג.

װאונדערבאר? ניט וױומןאיך דאס איז
? ערקאערמן דאס זיך מען קען װי

 װאונדער דער איז גרעסער נאך און
 די םון װאוט: דעם םון רעזואטאט דער

 באויז האבען שטימען טויזענד 24 גענויע
 סטרײק, א געגען געשטימט הונדערט 13

 טויזענדע איבעריגע אאע אאע, װעהרענד
 א םאר געשטימם האבען — 22,164 —

סטרײק.
 האט דאס איבערראשונג אן םאר װאס

 מאנוםעקטשױ קאאוק די םאר זײן געכיוזט
 םי־ אעצטער דער ביז האבען װעאכע רער,
דא װעאען ארבײטער די אז געםײנט, נוט

^, דער אז םיר, גאױבען א  זײנע חאםמ ק
 װעט װיכטיגע, אזעאכע זײנען םאדערונגען

 האואס״םא״ די װײא אנהאאמען, נים אאנג
 אז דעראאזעז, ניט װעאען נוםעקטשורער

 באגה, אאנגען אין םארציהען זיך זאא ער
 נוטס סײן צדדים די קײנעם׳םון קען װאס
ברײנגען. ניט

 געװיס, איז, מאנוםעהטשורערס די
 האבען זײ װען םארדענקען, צו פיעא ניטא

 שטעאען צו זינען אין געהאם יא פריהער
 ארביײ די םון פאדערונגען די געגען זיך

 און באשיצען ניט דען װיא װער טער.
 אינטעחד אײגענע זײנע פארטײדיגען

 גע־ נאך האבעז זײ װי אזוי און ? םען
 אאײז ארבײטער פיעאע גאר אז גאויבט,
 דורך זײט זײער אויף געוואונען זײ האבען

 איז סיזאן אעצטער דער װאס פאהט, דעם
 מען קען געראטענער, באזונדערס א געװען
 האבען, פאראיבעא ניט אודאי זײ אויף
קעםפען. צו פרובירט האבען זײ װאס

 םון אבער קאאויןםאכער־װאוט דער
 מטער א זײן זײ םאר דארף װאך אעצטער

 זײ אז זײ, זעהען איצט אויגען־עםענער.
 פעסטען דעם געגען פנים אא פנים שטעהען

 מיר און ױניאן, גאנצער דע,* םון װיאען
 די אונטערשעצען שטארק געמוזט װאאטען

 םאנוםעקטשורערס, די םון אינטעאיגענץ
 איבערציײ גרויסער, דער נאך איצט, װען

 װיאען דעם םון דעםאנםטראציע גענדער
 די םון םיהאעז און דענקען אמת׳ען און

 םארציהען אאזען זײ זאאען קאאוהםאכער,
 װי אענגער, מינוט אײן אויף קאמף דעם
 שוין איז קאמפף דער װען נויטיג, איז עס

אױםגעבראכען. אײנמאא
 איבער־ גארנישט דארום װעאען מיר

 דער װען איצט, שױן אז זײן, ראשט
 טעג פאר א נאר גאנצען אין איז סטרײק

 זעהען מאנוםעקטשורער די װעאען אאט,
לי םים צתאמעגשצמט זיך ניבער אס̂ו

 זײ״ װעאכע ױניאךםיהרער, די םון חשבון
 שואדיגע די מײנונג, זײער אויט עס, נען
סטרײק־אגיטאציע. גאנצער דער אין

 זיך האםנן זײ איבערראשט װי אבער,
 מא־ ערשטען דעם םאר םידיאעז געמעגט

 מױ שוין, זײ וױיסען אבער, איצט מענט,
 האבעז זײ װאס ׳דאס אז װיסעז, עס זען

 די םיז קאפריז א פאר באויז באטראכט
 אמת׳ן דער אין איז ױניאךםיהרער,

ר ע ר ד ע ט ס ע ן ם ע א י ו  7 ו ם ו
ר ע ר ד ע צ נ א ר ג ע ס י ו ר  ג

 איצט כאטש זײ וױיסען טו ,ן א י נ ו י
 װאאט קעמםען צו דעם געגען אז ש('[,

 משוגעת? אײנפאכע געװען
 פון װאוט דער רעדט עס װי קאארער, י

 זאך קײן קען ױניאז, קאאוק־מאכער דער
 קוקענ־ ניט קאאוקםאכער, די זיין. ניט
 זײ װאס ״גאיקען׳/ זײערע אאע אויף דיג

 װיאען שטיה־ארבײט, םון געהאט האבען
 אײנפידד די עדשטענס, װי, אנדערש, ניט
 אר־ אן צװײטענס, װאױארבײט, םון רונג

 שטונ־ 44 װי מעהר, ניט פון בײטס־װאך
 םון סקײא םינימום א דריטענס, און דען,

װײדזשעס.
 ערקאערונג די װירסאיך איז װאם־זשע

 :פשוט׳ע א איז ערהאערונג די ? דעם פאר
 סעזזר, ניט האנדעאט קאאוקםאכער דער
 נאר שכא, ן ע ט ס א ר פ זײן אויט
 םײנערען םיעא א העכערען, םיעא א אויט
 הינ־ און םאר׳שכורט ניט װערט ער שכא.

 םואספערײ מאמענטאנער א םון געריםען
 ער ענדיגען, זיך גיך גאר קעז װאס טי,

 װאס דאס, אנבאטראכט אין ניט נעחמט
 מאנאטען פאר אעצטע די אין האט ער

 אין נעהםט ער נאר געאד, םך א םארדינט
 ער אאגע. אאגעמײנע זײן אנבאטראכט

 גע־ האט ער װאס דאס, אן זיך דערמאנט
 יאוד םריהעריגע די אין דורכאײדען מוזט
 םאר־ זיך םאנטאזיע גענוג האט ער רען.

 םאר האט צוקונםט די װאס צושטעאען,
 ״פראם־ םון צײט שעהנע די אט ווען איהם,

 קומט ער און פאראיבער, װעט פעריטי״
 דעם אויױ קוקענדיג ניט אז שאום, צום

 אבער איז רעגען, גאאדענעם ?ורצײײאיגען
 םאאך אםת׳ער זײן שטיק־ארבײט די

 קערפעראיך, איהם ר^אינירט װעאכע הםות,
 דארום שטימט ער מאראאיש. און גײסטיג

 ער איהם. מיט האםח אין ארויסצוגעהן
 צו סוף א מאכען צו ענטשאאסען איז

 א געװיס זיך םאחןרט דערצו און איהם.
אינטאעיגענץ. הױכע גאנץ

 דעם םון ערקאערוננ די איז דאם אם
 םון ױניאן קאאוקםאכער פון׳דער װאוט

 הארצען גאנצען םון און װאך. אעצטער
 םיט סאאוהמאמנר די מיר נראטואירען

 די װאוט. העכםט-אינטעאיגענטען זײער
 בא״ וואוט דעם דורך האבען קאאוהמאכער

 מקזאםען. וױרהאירשווערען א שטאנעז
 באזיצען אײדער, ארבײסער, םיעאע ניט
 וואס אינםעאיגע^ץ, נוימיגע הױכע די אט
 ^ארטםעג־ אאע די םאכען צו,גארגיט <ןען

אאע n און שכא •ראסטען דעס םון טען״

 נאכגע־ אין ױניאז, דער םון םארשטעהער
 ארבײטער, די פון פאדערונגען יענע בען

 שפע־ אדער םריהער מוזען, װעאען װעאכע
װערען. נאכגעגעבען מוזען טער,

 גאוי״ אוגזער זיך שטיצט דעם אויף אט
 דעי םטרײח, דער אז האםנונג, אונזער בען,

 די װאס ?עםםע, אאע םרן וױכטיגסטער
 אױסגעפאכטען, האט קאאוקמאכער־ױניאן

 • אנ־ ניט אאנג װעט עקזיסטירט, זי זײט
 חשערה״ א באויז אבער איז דאס האאטען,

 מא־ די אז דעם, אויף זיך שטיצט װאס
 גענוג אינטעאיגענט זײנען נופעקטשורער
 אאגע. די אױםגעצײכעגט אוןםארשטעהן

 ניט. מען קען דעם אין זײן זיכער אבער
 אויס, ער ברעכט אײגמאא ר>אטף, א אין
 װאס דערפאר, זיכער. ניט זאך קײן איז

 איהר מיט זי האט ױניאן, די אנבעטרעפט
 םארזיכטיגקײט, און ערפאהרומ גאנצער

פעאע. אאעראײ אויף צוגעגרײט זיך
שגעא, ענדיגען זיך סטרײס דער װעט

 באדויערען. ניט ױניאן די געוױס עס װעט
 קעםפט קאאוקמאכער די םרן ױניאן די

 געװײ האט האמח איהר קאמף. אשם ניט
 ציע־ די װערען ציעאען. באשטימטע סע
 געטאן האמח דער האט דערגרײכט, אען
 אין םארשריבעז באײבט און םאיכט, זײז
 א אאס ױניאן דער םון געשיכטע דער

 אזוי אבער פאסירונג. גרויסע שעהנע,
 ניט איז ציעא געשטעאטער דער װי אאנג,

 דעם מיט אז תאמ̂ו דער געהט דעתרײכט,
 װאס םײער, גאנצען דעם מיט כוח, גאנצעז

 גע־ װערט ער ביז םארטאגט, ױניאן די
זיעג. פאאשטענדיגען א םיט קרוינט

 סםנים אאע אוימ חאטש דערפאר,
 ניט װעט קאמף דער אז אוים, עס זעחט

 די װעאען דאך אאנג־םארצויגענער, א זײן
 אזוי • קעםפען האאוקמאכער קעםםענדע
 זײ װי אזוי ענערגיש, אטי םײערדינ,

 קאמױ. שװערסטען דעם ערװארט װאאטען
 ערםאוד צו זײגען קאאוהםאכער די װארים

 םיעאע גאר ,אז וױסען, צו ניט אום רען,
 אײ םון.אז םאראארען װערען זיגע גרויסע

זיגעס־זיכערהײט. בערטריבענער
 ספעהר םאנופעהמשורערס די אויב

 *באציײ זײ םיר גיבען דעם, אויף אירען
 אז װארנוננ, םרײנדאיכסטע אונזער טענס

 טעות. א מאכען אםאא ײידער ײעאען זײ
 האםען סטרײהער די וױדערהאאען: םיר

 זײנען נרײט אבער זיעג, באאדיגען א אױף
 זײ םעג עס אאנג וױ און אאעס, אויח זײ

 זײער זײ װעאעז קעמםעז, צו אױסקומען
 גע־ דער־ אײדער אויםנעכען, קאמוי־ניט
 װע״ דערגרײכם ניט װעט ציעא שטעאטער

רען.

 זוםער־ דעם וועגען װערמער פאר א
 דרעס אץ װייסט דער פון פלאץ *

םאכע^יונייאן.
 אוטערנעזד דער םון״ וױכטיגקױט דו . \

 וױמןאיך קען ױ גרןיזם,,^ז אזוי איז טונג
 \s/p ווער ניור, ?ןנן1.װע1גימ,איכערסריבע

ט היעםאל את ח ני r ^וגימײ חןר אק ן1מו

 םיט אז זיך שעיען ״נײ דאם אויח אזיוי
 װיאענס־ אח םוטה מעהר םיט כװזות, נײע

 *אס טעטיגקײט, וױיטערע םאר קראםט
 ארבייטע״ און ארבײטער אינטעאיגענטע

 װאס םארשטעהן, ניט װעט דער נאר ריגס,
 און דעם, אץ װיכטעמײט אזא דא אי?

 גרוײ אזעאכע מאהען צו זיך אוינט װארום
 װאס אבער, דער אנשטרענגונגען, סע

 טום *ױניטײהויז״ די װאס געזעהען, האמ
 אײנװאױנע- איהרע םאר אויף װירהאיך

 וחנ־י וױ געזעהען, האט עס װער און רינס^
 האנטרי װאכעז פאר די טוען עס גוטעס ניג

 מױ וועאכע מײדאאך, די פאר
 אנדערש; ערגעץ פארברײנגעז' עם זען
 זײ, איז עס אאנגװײאיג און אומעדיג װי
 די אין זיך צו קוםעז קענען זײ װעניג װי

 איז עס װאו ?אנטרי־פאעצער, זאגענאנטע
 נאך אופט די און ענגער, פיעא נאך אםט
 פיעא נאך נעזעאשאפט די און ערגער פיעא

 דער שטאדט, אין װי אונאנגענעהמער,
 ■דלעם אםשאצען און פארשטעהען װעט

 דרעס דער פון אויםטהו גרויםען וױרקאיך
 א קויםענדיג ױניאן, װײסט־מאכערס און

 בוכשטעבאיכסטען דעם איז זומער־פאאץ,
 עס װאו קאנטרי, דער אין װארט, םון זין

 גראמקײט, אין אמאא מיט אעבען קענען
 אופט אמת־רײנער אין און רײנקײט אין

 דאס אזױ, מענשען, הונדערט פינח באאד
 קע־ זומער־םאנאטעז די םון דעט־משך אין
 עטאיכע״ זיך ערהאאען אײכט דארט נען

 יעדער ױניאן, דער םון מיטגאידער טויזענד
 צװײ גאנצע דארט פארברענגענדיג זײ פון

ױאכען.
 גוט םאר מיר האאטען באזונדערם

 א מעהר ניט איז םאאץ דער װאס דאס,
 דער םון אײגענטום דער נאר נעדונגענער,

 גע־ דעם האבען װעאען געסט די ױניאן.
ײ!ייגען m פימצ♦ פ ן m גי  pk ♦פרעמד 

 גוט, אײגענעם זײער אױף זיך, בײ גאר
 דורך ערװארבען אאײן האבען זײ װאס

 אפגע״ זײערע דורך הארעװאניע, זײער
סענטען. שפארטע
גע־ זיםער אנגענעהמער אן םאר װאפ

!איז אאיח דאס פיהא
 םון אײגעגס דאס איז דאס װיבאאד און

 װא־ אורזאכע, קײז ניטא איז ױניאן, דער
 די פאר גוט זײן נאר ץאא פאא״ו דער רום

 פיעאע, גאר זומער. אין מאנאטען פאר
 אפרוח, אביסעא אין זיך נױטיגען פיעאע

 װינטער־צײט. אין אויך זיך צו קוםעז אין
 קאנטרי־ םיעאע גאר אז איז, פאקט דער

 געסט םיט םוא אזוי פונקט זײנען פאעצער
 איז עס און ;זוםער אין װי װינטער, אין

 ״ױנײ די װארום םארשטעהן, צו שװער
 אויך זאא מאונטײנס״ ״באױ די אין הויז״

־ א אאם דינען קענען ניט ר ע ט נ י  װ
פאאץ.

 ניט װינטער אין טען װעט נאטיראיך,
 װאוי־ v א א אםען האאטען הארפען
 אבער דארט. זיך געםינען װאס גונגען^

 נע״ קענען װעאען הײזער צװײ אדער אײן
 יע־ די פאר אפען אימער ווערען האאטען

דעם. אין זיך נויטיגען װאם ניגע,
 גע־ ניט פאאץ דעם נאך האבען מיר
 װעא״ באשרײבוננ, דער םון אבער זעהעז,

 אץ געװארען פארעפענטאכיט איז כע
 שײנט ״גערעכטיגקײט׳/ נומער אעצטזגן

 די םון אײנער װירקאיך איז ער אז עס,
 ערד, אונזעד אויף וױנקעאעך ׳ שעהנסטע

 װאו און זעאטען, אזוי אײדער זײנען װאס
 זײנע ;צו רװמעז װיר?איך <ןען אײנער

 װאו כוחות; גײסטיגע און לןערםעראיכע
 אאע פון אויסטאן זיך װירקאיך ?ען אײנער

 א פאר חאטש צרות, און זאתעז זײנע
 אױםבוײ די יםאר— און וױיאע, קאײנע

 איז םאאץ אזא פון אויסברײטונג און אונג
 מיח װיםיעא ארבייטען, צו ווערט וױרקאיך

קאסטען. ניט זאא דאס אנשטרענגונג און
 עם מענשען מעהר װאס נאטיראיף,

 םון אויפגאבע די זיך אויף נעהמען װעאען
 דאם הײם, ניײגעפונענע דיזע םאר זארגען

 דערםאר יעדען. פאר װעט־זײן אײכםער
 יעדער אז ערװארםען, צו נאר עס איז

 בײטראגען װעט ױניאז דער םון שימגאיעד
 גיכען אין גאר דאס און דערצו, חאק זײן

 אײ• דער ײירקאיך םאאאץ^ײן דיזער װעט
ױניאן. דער םון נענטום

 און וועםט די האט בײשפיעא גוטען א
 אין נױאתן פון ױני^ך דרעס^יםײקערם

 פיאא־ פון שװעםטער״ארנאניזאציע איהר
 אײגענע אזא האם אעצטע די דעאפיא.

 אײגענטום. איהר אאס שוין זוםער־וױאא
 נע״ האט זי וואס דאאער, טויזענד 40 די

 דאס קען באצאהאט. זײנער^וץ קאסט,
 םארהעאטניםםמטיג די וואס דאם, אז זײן,

 מ- האט םיאאדעאפיא אין ױניאן קאײנע
 און שורער אזוי זיץ זאא אויפםא^, קאנט

 און דחנס נרויסע n פאר
; t ׳נױאיק א>ן ױינאן וױיםט־םיײןערס אויפ׳ נאד עם קעגען מיר

כא בעסערע פאר סאמפף איןאױפ^אהר
 סצענ חנר אױף ערשינען גאײך איז

 חגפיוי באװאפענטע זײנע מיט שעריף
 א» n םון ארויסטרעטונגע) די און

 אוגטעד• םאןןגען ארבײטער װאנדערטע
 אײזען און באוט מיט װערען דריסט

 אק םארטנקומען| זײנען םעאע אזעאכע
 נױ פון געגענדען איגדוםטריעאע די

אנחנר^ און מעסעטשוזעטס דזשוירזי,
 גוטער א זעהר איז םאסס., אאורענס,

 דארט פאבריקען טעהסטיא די גײשפיעא.
 ארי^צונעהמען פארזיכטיג געװען זײנ*ז

 dp װיםי^צ נאציאנאאיטעטען םיעא אזוי
 דער הריגען. צו םעגאיך געװען נאר איז

 םאכריהען טעקסטיא די אין אז איז םאקט
 צעהנדאיג עטאיכע ארבײטעז אאורענס איז

 וועאכע םון אײנע יעדע נאציאנאאיטעטען,
 םינאריסעט ?אײנע א װי מעהר ניט איז
 ארמיטער די םון הכא סןי צום באצוג אין
 םעחד אםעריהען די םאכריק. יעדען אץ

 גע״ ניט קײנמאא האט אײבאר אװ מישאן
 ארסוניזי• צו םארזוך ערנסםען קײן מאכט

 חנר און ארבײטער אאורענסער די רען
 אריי טעססטיא דער װאם איז רעזואטאט

; באצאהאט. שאעכט זעהר װערט כײטער
 געסאכט זײנען װאס אונטערזוכונגען,

 #םטרײס אאורענסער דעם װעגען געװארען
 אינטעחןסאנ״ זעהר ארויסגעבראכט האט

טגג דער אויט אײנצעאהײטען. טע  ס״
 *נעשאך, דער פון קארעםפאגדענט א םון
 באױז״ ניט סםרי'? אאורענסעס דער איז
 סאןףאאע א נאר םראגע, ארבײטער אן

 v אצכעז םאציאאער גאנצער דער םראגע.
 שפאאט אינדוסטריעאען רײכען דעם אין

̂  איענעאחחננט אזוי איז מאסאטשוזעטס
 m נעטאתן איז ארבײט ביאיגע אז געװארעז,

 אסשא/ ברײנגט, ער גויטװענדיגקײט. א
פון דיװידענדען די אויןי םאקט: אזא

א אעפען מיאען טעחםטיא אאורענסער די

זעלמן. א. פרן
True translation filed with the 

Postmaster at New York City on 
May 16, 1919, as required by the 

o( Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known as the **Trading with the 
Enemy Act"

 אײנוואנחד גרויםער םון געפאהר די
 םאאיטישענס אונזערע װעאכער פאר רונג,

 אזוי האבען אידערס םעדערײשאן און
 דער םון םארטונקעאט איצט װערט מװא,

 אויס־ גרויסער א םון געפאהר גרעסערער
 באנ־ אונזערע װעאכער פאר װאנדערוגג,

 הא־ האםיטאנען איגדוסםריע און קירען
 איצט געשרײ דער םורא. מעהר נאף בען
 די צוצושאיםען פעםטער אזוי װי ניט איז

 גרויסען דעם פאר אמעריהא םון םויערען
 אפ- אזוי װי נאר שטראם, אימיגראציאנם

 עמיגראציאנס־ גרויסען דעם צוהאאטען
 אױפגעהוײ האבען געשרײ דעם שטראם.'

 זיף פארשטעהט עס און באגקירען די בען
 אוים־ באאד איהם האבען צײטונגען די אז

 האבען צײטונגען די װעדאיג געכאפט.
 איצט אמעריקא שטעהט איבערגעגעבעז,

 מיט מיאיאז א םאראירען צו געפאהר אין
 װעאכע ארבײטער, טויזענד הונדערט דרײ

 צוריק אפצוםאהרען גרײט שוין זײנען
 שנעא אזוי געבורטס־אענדער זײערע נאד
 אפצױ זײ שיםען גענוג זײן װעאען עס װי

 איז איז אמעריהא מעהר, נאך .םיהתן.
 צײטונגען די װי פאראירען, צו געפאהר

 ‘בי־ םיער דריי/און צװישען באהויפטען,
 װןך עמיגראנטען די װעאכע דאאאר, איאן
 באנקי־ ׳די אאנד. םון ארויסםיהחנן אען
 יע־ כמעט אז אויםגערעכענט האבען רען
 אדער אםרײזענדע, די םון אײנער דער
 ײעאען אםצוםאחרען, גרײט זײנען װאס
 םיםנעהו זיך מים

דאאאר. טויזענד צעהן
 דערבײ זיך שטעאט געםאהר אוךדי

 באהױפטען, באנסירען די װי אפ. ניט
 באװעגוגג שטארקע א אן איצט ג*הט

 אײנגעװאנדערםע מיאיאן עאף די צװישען
 אאע צורי?. םאהרען צו אמעריהא אין

 שיױ״קארט אאע און שיױ־קאמפאניעס
 אםאיסאנ־ םון באאאגערט זײנען אגענטען

 אט צוריקםאהרען. װיאען װאס טען
 באנקײ די זאגען אױסװאנדערונג, טאסען

 םון עקזיסטענץ דער פשוט דראהעט רען,
 םינאנציעאען דעם דראהט זי אשעריקא.

אאגד. אין צושטאנד סאציאאען און
באנקי־ די זאגען אויסװאגדערונג, די

 אמע־ מאכען אומגאיקאיף םשוט װעט רען,
 באהױםטעט, װערט עס פינאנציעא. ריקא

 טוי־ הונדערט דרײ מיט מיאיאן דער אז
 אויסצואװאנדערן גרײט זײנען װאס זענד

 אזוי כמעט זיף מיט מיטנעהמען װעאען
 געהאט האט אמעריקא װיםיעא געאט פיעא

 דער םאר אאנד איבער׳ן צירקואאציע אין
 םיעא אזוי םון אחיסציהען דאס םלחמה.

 באנקירען, די זאגען װעט, לאנד פון געאט
 פינאנ־ אמע^יקאנער די אונטערגראבען

צען.
 די געפאהר די דראהט צװײטענס,

 הויםטזעכאיד אינדוסטריען, אמעריקאנער
 ארבײט. ביאיגע באשעםטיגען װאס יענע

 זיך האײבען װאס די םון מעהרסטע די
 און איטאאיענער זײנען אהײם, צוריה

 געאר־ האבען װאס מענש/נן ־— סאאװען
 באצאהאטער ביאיג און שװערער בײ בײט

 אויםװאנדערונג די אויב און ארבײט.
 די םרעגען װערען, אפגעשטעאט ניט װעט

 סאב־ אונזמרע בויען װעט װער באנקירען,
 באח־ אונזערע בויען ומנט װער ײײס?

 אײ די אין ארבײטען װעט ווער נען?
 ביז האבען װאם אינדוםטריען, בעריגע

 בײ אײנגעװאנדערטע באשעםטיגט איצט
ארבײט? איגע

 די איז פרעסע אםעריהאגער דער פאר
 איבערראשונג. גרויסע א געװען נעפאהר

 סד אמעריקאנער װיסענדע אאץ קאוגע, די
ט אנסאנג םון האבען דאקטארען רני  גע־ ^

 אײנגעװאנדער־ די אז פארשטעהן, קענם
 אװעסצױ אײנפאאען גאר קענען זאא טע

 דעםאלןראטײ םרײער, דער םון פאהרען
 רואיניר־ דער אין צוריס אמעריהא שער
 גע־ אבער זיך האבען זײ אײראםא. טער
 זײ און םאסם דעם מיט רעכענען מוזט

אאביטע אנגעהויבעץ דעריבער האכעז

 און ערװארטען םיר איז צילאזען. נים
 םאראיײ םיט צוזאםען, אאע אז האפען,
 צו טאן נעהם א זיך װעאען כוחות נינטע

 גרויםארטינער.זױ דער און ארבײט, דער
 אײ־ דער װערען וועט און קען םער־יאאאץ

 נאר דארף עם ױניאן. דער םון גקנטום
 שות אעאען עם און װיאען, נוטער דער זײז

 םיט־ און וחננען נויט^גע די לתרען גצםינען
 װירק־ דעם פון םואענדיטע די םאו־ אען
איו

 די צו באצוג אין טאן דעם םארםיאחגרען
 פא• די און פרעסע די אײגגעװאנדערטע.

 גע־ מיאדער אביסעא האבען איטישענס
 אײנגעװאנ־ די צו שמעאונג זײער מאכט

 אזעא־ ניט שוין םאדערען זײ און דערםע
 װי זײ, געגען סאסרעגאען שטרענגע כע
 צױ אאנג גיט גאר געטאן דאס האבען זײ

 ןאױפגע־ םען האט הויפטזעכאיך רי^
 דע־ פון סטראשונאק דעם באנוצען הערט

 געהאאטען האט מען װעאכען פארטירען,
 דעם םון קאפ דעם איבער צײט גאנצע די

 פאוצאונג האט ^מען אײנגעװאנדערםען.
 גארניט איז דעפארטירען או ענטדעקט,

 דער װעאכער פאר קארע, געװאאדיגע אזא
 סף א װײא שרעקען, זיןי זאא איםיגראנט

 פאר באםראכט גאר עס װאאטען זײ פון
 אאורענס, אין סטרײהער די װי טובד., א

 װע־ גאר שוין רעדט מען בײשפיעא. צום
 קאנ־ דער טיטאען א םאר װאס דעם גען

 דעם אפצוהאאטען אננעםען זאא גרעס
 הוכיעג־ דער און שטראם אויסװאנדערונגס

 די באהאנדאען זיכער װעט קאנגרעס דער
םראגע.

 אן איז געפאהר די װײט װי אויח
 הענגט איבערטריבענע, אן אדער אםת׳ע

 באנ־ די װאס ציפערען די צי דעם םון אפ
 ריכטיגע. זײנען אנגעגעבען, האבען קירען
 װי מעהר ניט דאס זײנען אאץ פון גיכער

 זאך די װען אז זײן קען עס און השערות
 זיף זאא װערען, אונטערזוכט גרינדאיף זאא

 סןי א איז געשרײ דער אז ארויסצײגען
 אײן בארעכטיגט. געפאדור די װי גרעםער

 אויס־ דער װעגען געשרײ דער האט זאך
 און אויפגעטאן, יע געפאהר װאנדערונגם

אויפסעריןזאססײט די ציהצז צו איז דאס

raaecaeMcaaaaaae:

 דער װעגען מײנונג עפענטאיכער דער םון
 אין דא ארבײט ביאיגער םון םראבאעם

 גע־ ארויםגעבראכט סאאר איז עס אאנד.
 אאנד אין דא איז עם אז םאחט, דער װארען

 סרױױ און טענות האט װאס עאעמענט, אן
 גרײט איז װעאכער און אמעריקא צו דעס

 אאנד דאס געאעגענהײט ערשטער דער צו
 װע־ זיף האט קײגער וױיא פאראאזען, צו

געקימערט. ניט אינטערעסען זײנע גען
 געװען ארבײט ביאיגע איז איצט ביז

 אין דא אינסטיטוציע נאציאנאאע מין א
א אאם באטראכט עס האט מען אאנד.

 פאר נויטיג איז װאם זאך, נארמאאע גאנץ
 םון ענםװיקאונג אינדוטטריעאער דער

 ביאיגע די אז זץי, פארשטעהט עס אאנד.
 געדארםט נאםיראיכמרװײזע האט ארבײט

 אײ דעם םון׳ גורא דעם אויח אויספאאען
 דער,אנגענוםע־ אויט וועאכער, מיגראנט,

 צוםרידען זײן געדארפט האט מײנונג, נער
 איד«ם האט םעז וראס אאײן דעם םיט

 טוב כא םון אאנד דעם אין ארײנגעאאזם
 געניסען צו עראויבט איהם האט מען און
 אינסםיטו־ פרײע אמערילןאנער די םון

 זיןי געסוזט האט אימיגראנט דער ציעס.
 ער צי זײן.גורא, מיט צוםרידענשטעאען

 ער ױײא ניט, אדער צוםרידען, געװען איז
 די אין העאפען. געקענט ניט זיף האט

 היאםאאז, געװען ער איז םעאע סעהרסטע
 װאס אימיגראגט, יענער הויפטזעכאיף'

 גרויסז^ די אין ארבײטען געסוזט האט
 האט אבער איצט אינדוסטריען. רײכע

 צו גערעגענהײט די איםיגראנט דער
 אויסצו״ מײנונג עםענטאיכע די צװינגען

 געקרא־ חאט ער קרױודעש. זײנע הערען
 סרי־ ניט װעט ער אויב — ברירה א גען
 האט ער װאס באהאנדאונג די דא גען

 םעסעא דאס נעהמען ער װעט ערװארטעט,
 גע• איז ער װאנען םון צוריק פאהיען און

קומען.
 צו איבערטריבען זײן ניט װעט עס

 הױפטזעכאיף אימיגראנט, דער אז זאגען
 און םאאװישע די םון אימיגראנט דער

 אמעריקא אין דא איז אענדער, באאקאן
 סיײ זיך. םאר האאס א איצט ביז געװען

 געקימערט, ניט איהם פאר זיך האט נער
 אײ־ אװ םעדערײשאן אמעריקען די אפיאו
^ כאי, ^ ר. א m_1 נ1פ  aitrLDYװעא*ז .טײדאאך אאטע חנננאעגדערגיי םך טד יט
 ארביײ ביאיגע די ארגאניזירען צו אוינט
 געודען ער איז מעהרםטענטײאם טער.

 גרויסע די םון װיאען דעם אוגטערװארפען
 אאע מיט האבען װעאכע סארפארײשאנם,

 עי םארמײדען צו געזוכט מעגאיכהײטען
 באשעפטײ ארגאגיזירען, קענען זיןי זאא

 נאציאנא־ םארשידענע םון םענשען גענדיג
 אײנער ניט םארשטעהען װאס איטעטען,

 זיײ װעאכע און שםראך צוױיטענס דעם
 אנדע• צום איינער םײנדאיןי זאגאר נעז

 האט pm ע?אנאמישער דער אויב רען.
עאעמענ־ םארשידענע די געטריבען דאף

׳ידלע י

JKV

mjk

o אײגענע זײערע ויך האבען כע w n 
 באגומנוגן ניט זיף הענען װעאכע און

 ‘ארביי אײנםאכעז אן םון צעבען א סיט
 ■ערזעג־ ■ראמינענטע געװיםע א טער.

 אױםגע־ זיך חאט באטטאן אין ליכקייט
 עם אז קארעםיאנדענט, דעם םאר דריקט

 -<*יחמםער די *ײישעו םראנע א איז
 םײדצאו. אאטע די אט און םטרײקער

 םון, q»rn»״ די חעבערען םען װען
 ארוג־ :דארםען םען װעט ארבייטער, די

 ׳ נעבא־ די םון דיװידענחון די טעחןונײדען
יענקים. רענע

U$k:< •

ע ק נ י ■ און ל ^ י ו ע ם כ ע ר
בוכװאלד. נ. פון

....................  ■ - -U
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3.
רעכטע. די פון שטאנדפונקט דער
 זײנען רעכטע די פון ארגוםענטען די
 אני ״נייער״ דער װי אאט אזוי פונסם
 שוין איז עם װי אינסע. די םון מאםין

p* מחאקה די איז געװ^חגן אנגעדײטעט 
 רײעאם דער אין םראקציעס י1צװי די םון

 צײט םרן רעזואטאט א ניט פארטײ קאנער
 די פראגען. צײט אדער פאסירונגען

 אײראפא אין רעװאצוציעס די און םלחמה .
 און ^עבען גײ ארײנגעכעבען ביצויז האבען
 צװישען שטרײט איצטעז דעם אין פלאם

 סאציא- דעם־ אין שטרעמונגען צװײ די
*יזם.

 גע־ סאציאיציסטען אםעריקאנער די
 פאר־ דער אין נערודער דעם אודאי דענקען

 הײװאוד׳ען פון אויםשיליסונג די װ#ס טײ
 ?אאגע טעכנישע די םאראורזאכט. האט

 אײ האם ער װאס געװען איז איהם געגען
 דער ;םון פונקטען אײניגע כערטראטען

 דער איין׳ פארטײ. דער םון האנםטיטוציע
 גע־ אויםגעשאאסען אבער ער איז אםת׳ן
 ער װאם דערפאר םארטײ דער פון װארען

 און אקציאז״ ״דירעהטע געםרעדיגט האט
 קאײן צו אהציאן ■ פאאיטישע ^עםאכט

 אינהע די םון פראגראם דאס געאד. ?אײן
 דײ די פון װענינ זעהר זיך אונטערשיידט
 הייװאוד װאס מעטאדעז רעהט־אקציאן

 נעפרעדיגט. האבען אנהענגער זײנע ̂׳און
 האאטען, אינהע די אי הײװאדיסטען די אי
 עקאנאמישע דעװאאוציאגערע די אז

 ארגאניזירטען דעם פון־ ארויםטרעטונגען
 אײנציגער *ךער זײנען פראאעטאריאם

 הא״ די טגנען קאמף-מיטעא װירקזאםער
 זימען אוגטערךררקוגגען, פיםאאיםטישע

 האאסען; דער װאט פארםע אײנציגע די
 צײט די אײדער אמעהמען דארח קאםח

yhi 1אי ועט1 קאפיט^ןאיזם דער

W■ V׳;

 רע- א דורך װערען אומגעװארםען גאנצען
 פון ד נ א ט ש ם י ו א װאאוציאנערען

 םאציא־ אינקע די פראאעטאריאט. דעם
 גאויבען װ. װ. א. די װי פונקט איסטען,

 אונ־ װעט, אהציאן פאאיטישע די אז ניט,
 חע־ אומשטעגדען עקזיסטירענדע די טער
 דעם םון באםרײאוגג דער צו םיהרען נען

 סאציאאיםטי־ דער צו און פראאעטאריאט
ארדנונג. ?אמוניםטישער אדער שער

 ניט אאזא, איז, האםף איצטיגער דער
 אמערי־ דער םון רײהען די אין אםיאו נײ

 י•1 םיט םארטײ. סאציאאיסםישער ?אנער
 פארטײ די האט צורית יאהר בען-אכט

 טעאריעז די צורי?געװארםען ענטשיעדען
 א?ציאן, ע?אנאםישער פראצענט 100 ־םון
 װ. ז. א. רעפארמען, סאציאאע y:''p פון
 גװאא־ די אויף קוקענדיג נישט איצם, און

 םארגע?ומען זײנען װאס ענדערונגען ריגע
 םעא?ער צװישען פארהעאטנישען די אין
 גדונד ?ײן אויך איז ?אאסען, סאציאאע און

 א?ציאן םאאיםישע פארװארםען צו ניטא
רעםארמען. סאציאאע און

 נעחםען רעכטע די אי אינ?ע די אי
 װענ־ א אאס באאשעװיזם רוסישען דעם

 ארגוםענטען. זײערע איז םינ?ט רונגס
 באאשעװי?עס די אויןי אז ציעען אינקע די

 און סאציאאיסטען אמת׳ע די אױו* אאס
 ריכ־ אײנציג די אאס מעטהאחע זײערע
 אז טענוז׳עז, װידער, רעכטע, די טיגע.

 דערוױיא נאך האבען באאשעװי?עס די
 רעכט־ זאא װאס אזעאכעם, אױפגעטאן ניט

 די און ענדערונג ראדיקאאע א פערטיגען
 םאר^ײ דער םון מעטאדען און םרינציםען

 קײן דערװײא איז עס װאו אםמרי?א, אין
 די־ באאשעװגהעס, די גיטא. רעװאאוציע

 סאציא• אונגארישען די און ספארםא?ער,
 געהאנ האבען חדר אעניןס פון איסטען

 * א פ א ר פ פון םראגע א ניט זיך פאר
 ד נ א ה באאדעער פון נאר ע ד נ א נ
 געהאניע< ניט זיך האט עס ג. נ ו א

 א•: זאא מען ווצאכע םעטאדעז די װענען
 ז קאאס ארבײטער דער אום יחןנדען

v אד* צוקונפט דמר אין איז ניט ווען
' .V?•

 אײ און הענד זײנע אין מאכט די הריגען
 יםודות די אויף געזעאשאםט די בערבויען

 געוזאנ• זיך האט עס סאציאאיזם; םון
 געבײחנ א םאר װאס דעם װעגען דעאט

 םון תאיגעז די אויױ אויםבויען זאא מעז
 פון oyp'p אין געזעאשאםט. אאטער דער

 זיך האבען אינ?ע די װאו אענדער די
 די איז מאכט, אין זײן צו ארויםגעװיזען

 חנזוא- א אאס גע?ומען ניט רעװאאוציע
גערצר פריהערדיגער םון טאט  רעוואאוצ̂י

 אין םי̂ן אינהעז דעם םון פראפאגאנדא
 םאראאמצנ־־י פאאיטישע דאס איז רוסאאנד
 אײגצימגר דער געװען סיסטעם טארישע

 סאציאאיםטעז, די װעאכען אויף באדען
 , חאבעןןאנגצ־• באאשעװי?עם, די אםיאו און

 פון אײנצם פראפאגאנדא. זײער םיהרט
yp \p ןyאויסזעצונג yסטpשטאר די w• 
ש^סעס די םצד ר^רונג נסקי׳סyר  ב^ל

v איז \rn\ גרינדונגס-פאף^אטד די װאס 
 אינשטיטױ נכארישעyפאראאם א — אונג
y'v אײנג ניט איז ־־־yרוםyגיך ג^ואחנן ז 

:m v דאדןזינער איז דײטשאאנד און 
 פאאימי^• םון pדשטיyאזyם דצר זyװyג

B ,סאציאאיזם. פאראא^נטארי^ן A f 
 ז״ײטש- אין אי סyװאאוציyר די אז הײסט,

 צו גארנימ ןyהאב רוסאאנד אין אי אאנד
 רצװאאוציאנעחןר םריהצריגצר מיט טאן

 צרציחונג אנטי״פאראאמצנטאריסטישצר
 י1דאר םצן ?אאס. רyארבײט דצם םון
 עננעא־ און מאר?ס׳^ צו װצנתגן ניט זיך
yo| אמוו, דצם פון באשטצטיגונג א םאר 
 ?אסאסטראפישצ זײגצן סyװאאוציyר אז

 פ ניט זײ jyp iyD או צרשײנונגצן,
 n ארדצר.* צו מאכצן אתנר ןyרײט
 אמנ• די ־םון רשטעy די גצוחגן איז אאנד
 חאט גצבױ ,אינצדאיכצר oyoyii יחנר

 צ די פון רצזואטאט א אאס זהאכט
 ?רעפטעףפו yנדyר.רyצDאוי ,yנדyר

 די׳ מוותן אויך *יז זי און־ שאחםה.
 פאהט איז yװאאוציl^ לי װאו ־זטע
iy* וועאעך״ דאס אםערימא 

 <»נ נאך איז צ^צכע?,
pc^br ומיזאםענברו̂ך אזא

•• Hj

־: *



מ » ם * אומעבמגחנז. די אונמעד ז
רעוואלוציאנעחג די אנמאאמט וראס

 ארבײ• אר^גיזירםע םון ארױסטחנטוגגען
נישט אײגענםאיך רעכטע די זײנען טער,

א |  פאחןומעז, ניט וועט ^וזאמענבררך |
pp i^fihajgpfl רוםײ דעם םון רעוואצוציע

 א^דער די םארהוכמנן. ניט דא סין »מ|
 מאחמה דעם איבערגעילעבט חאבען ו$&1

 גאנץ, ארויס איהם םון זײנען און $ײויס
 האטאס״ םארהיטען צו זוכעז זיכער וחנאען

jyepti אויפ־ מאסען מאכען ז$צען װאס 
 פראגראם ארבײמער די כמגאיך. *טמגדע

 אײנער איז רעס4&רידענס״קאנ יעם •ון
 בור־ ךי דאס סיםפטאמען סיעאע די פון .

 נאכצױ גרײט זײנען רעגירונגען ושואוןן,
 װיםיעא פיעא אזוי ארבײטער די נעמנז

 ?א־ א םארהיטען צו נאר<ױטיג אי_ז צס
 ארבײטענדע די אױב און ׳&אסםראפע.

 צו מעגאיך פאר געפיגען •װעאען מאסען
בעיוװע• ווענינער אדער מעהר א ודמרען

 אוכד עקזיסטירענדע די אונטער אעבען סען
- קײן װעט ־"*טענדען א ר ט ם א ט א ק  

םארקומען. ניט רעװאאוציע y ש י ס
בײנד־ די אז ניט, אבער מײנט דאס

 ארבײטער דעם צו װארפט מען װאס אאך *"1
 דער םון איבערבוי דעם םארהיטען װעאען ;

ל״פאםט וןײנטיגער  סאציאאיס־ אױף גע̂ז
קאאס, ארבײטער דער 1 יסודות. מישע

 ניט װערט רןאאס, סאציאאער יעדער וױ
 נאר געוױנסען, דורך איעגע^אעפערט '.־

ערמוטהיגט. און אויפגעװאבט נןארקעהדט,
 שטראיןער אאץ זיעגט ער מעהר װאם

 ער *צטרעבט כיעהר אאץ און זין ער םיחאט
 בעםער װאם כיאכט. זײן אויסצואיבען

 די קורצער װאם ארבײטס-באדיננוננען, די
 דער איז בעסער אאץ ארבייטס״שטונדען ;

 נעהמען צו אנטײא אימשטאנד ארבײטער
אאנד. פון אעבען אאנעמײנעם דעם אין

 א צי ספק א נאך איז עס ׳אאזא אויב,
 װינ־ איז רעװאאוציע נןאטאסטראםײפע

 זי װען אפיאו — אויב און ^ענסװערט,
 רעװאאר אזא ־— וױניטענסװערט, יא איז
 אונז בײ אונװארשיינאיך העכסט איז ציע
פארלאמענטארי־ דער איז אמעריקא, אין

רעפאר־ ס*צי*אע פיז װפג דער יו\פנ
 ארבײםער דעם פאר געוױנען װאם םען

 דער מאכט, םעהר און מעהר אאץ קאאם
 סא־ די װאס װעג פארנינפטיגער א״נצמ

 און באטרעטען. חען פארטײ ציאאיסטי׳טע
 פארטײ דער םון טעטיגקײט •אאיטי׳טע י1

װערען. םארשטארקט סעהר נאך דארןי
אמע״ דער פון םיהרער פראםינענטע די

 סימ־ פארטײ סאציאאיסטייפער ױקאנער
באאשעװי־ די מיט אי גראדע וןאטיזירען

 זײ װען און ספארטאיזער, די מיט אי קעס
 װירקען און אעבעז צו אויסגעקומען װאאט

װאא־ דײט״פאאנד אין אדער רוסאאנד אין
פארטײען. יענע םיט געװען זיכער זײ טען
 װײא רעכטע, די מיט זײ זיינען אכער, דא
 דעם װעגען דערװײא ניט דך חאנדעאט דא

 געזעאשאפט נײע די םארכיעז א סאר װאם
א באויז איז דערװײא אננעהמען. זאא :

פראפא* און אגיטאציאגס ו\עאכע עדאגפ-----
פאר• סאציאאיסטישע די מיטאען נאנדא

טענה׳ז, רעכטע די אננעהמען. זאא סײ
̂טער םון מיטאען די אז -  םראפא־ פאאיטי

 דער װען װאהא־קאמםײנס, םון נאנדא,
 באזאנדערס איז םעניט דורב׳פניטאיכען

 יטטעגדיגער א מיט צוזאטען עםפםענגאיר,
װירק־ די זיינען ארבײט, אויפקלעהרונגס

ע פון מ ענ אצקי י סערד
 אמעריקא״ די אז דענקען זײ נאר דאגעגען,

 גרױסער איהר אין ארבייטעױטאםם, נער
 םאר נאך איז גאמפערסיסטיש םאיאריטעט

 די רײף. ניט ארויסמרעטונגען אזוינע
 פרא־ מוז איז דאר^ זײ טענה׳ז םארטײ,

 ױניא־ אינדוםטריעאען פאר פאגאנדירען
ײ םיז טעטיגקײט םאאיטישער "פאר׳גיזם  א

 אנטא־ צו אבער ארנאניזאציעם, בײטער
 אר־ ארב״טער עקזיםטירענדע די גאגירען

 װעאכען צואיעב זײן זאא — גאניזאציעס
 בעםטער דער ניט איז איז, ניט אידעאא
 סאציא־ דעם פארנעהענטערען צו מיטעא

 די אז וועאען װאאםען אינקע די איזם.
ג א. די אנערקענען זאא םארטײ  אאם װ. ו

ײ ארבײטער אמת׳ע אײגציגע די אנ ת  א
 אפענעם אן ערקאעהרען זאא זי און זאציע,
 אװ םעדערײשאן אםעריסאן דער קריעג

 זיך זאגען זײ װײא רעכטע, די אײבאר.
 עקאנאמישע די אינדארסירען צו אפ ניט

 אבער געםינען ׳װ. װ. א.' די םון סעטאדען
 צו זיך מעגאיך פאר און נויטיג טפאר ני

 ארבײמער גרעסטער דער מיט קריעגען
 איז. זי װי יזאנסערװאטױו ארגאניזאציע,

 דארו* מען אז דענקעז, רעכטע, די זיי,
 אטאיןי־ גיט און אינוועניג״ פון ״בױערעז

 א עם איז דערװײא אויםװעניג. פון רען
 אכיעריקאנער דעם באקעהרען םון פראגע

 דאס און סאציאאיזם, צום פראאעטאריאט
 א דורך װערען דערגרײכט ניט זיכער קען

 פון טייא קאײנער א מיט פאראײניגונג
 אםענער אן דורך און פראאעטאריאט דעם

^ גרעםערען פיעא דעם צו אפאזיציע  טיי
 דערגרײכען צו גריננער סך א איז עס

 די דורך ארבײטער אמעריקאנער דעם
 אײ- מעטאדען, םאאיטייטע טראדיציאנעאע

מעטאדען םארגעשאאגענע די דורך דער

 םון איז די *י טןורניט וױיס איןי —
 םאניא אבער — *יןי, ענטםער — םאצק
 אײט^פער א וױ פאאעמיזירט האט ?אהן
 :אגטגםאאען םיר אויוי איז די און חבר

 שאעכט בײזװיאיג םיף האט זי וואם חוץ א
 די באגוצט נימ אפ^או זי האט ציטירט,

 ״געעהרטע/ װי העםאיכקייט, געוועגציכע
דיז/ ײג ר פ  ״א גראב נאר ״שרײבערין/ ,

 סײן וױ אזױ נאםען, מײן געמאן״ װארף
ק א געװען װאאט נאםען  א האאץ, מטי
 קען מעז וואס זאף א אזױ אדער שם"\,

טאן. װארן* א דאס
 טרײסט — האםט, דו ס׳אדאגה —

 צורײצםער א אביםעאע םרײנד םײן םיך
 זץי שםעא — כביה אננערירטען םײן םון

 זאנ סאײניגסײטען. אזעאכע םוז העכער
 פא־ ענטפערען וועסטו װאס בעסער םיר
 פון אװעק קום װארט, אבער קאהן. ניא

הייס. צו איז דא דאנעז,
 געה איך קאםע. די םאדאאזען מיר

 העסטער צו גאײןי געהט ער נאןי. איהם
 א בײ אפ דך מטעאם ער פארק. סטריט

זיד• זעצען מיר און באנה
דערצעהאען, םיר קענסטו דא $ט —

פרײנד. םײן זאגט ~
 בענס אאע אוי^ ארום. זיך קױן איף

 אײ אאטע מענשען, אנגעפיקעוועט זײגען
 פארױ אין װײבער אאםע בערד, מיס דען

 םיט וױיבאעך פאר^םאאצעגע ױנגע קען,
 קינ־ מחנות גאנצע פיט און קערעדדפעם

״ קאײד. ארום דער
 בעסטער, דער טאקע איז דא אט —

 — געשפרער, א פאר םאאץ ^טיאסטער
ערנסט איז םרײנד םײן אבער איןי. אאף

 א גאכםיטאג, שב\ז א געוחןן איז עס .
 קאפע אין זיץ איך זוניגעד שענער

 און ״גערעכטיגהײט*, א אין םארטיעפס
 און םיר^ צו בריעױ ם׳עס׳* ״ם. אײען

 נעם א האנט באקאנטע א טוט פאוצאונג
 זאגט קוא באקאנט א און פײפער דעם אן

!״,״העאא םיר
 איז עם אויגען. די אויף הויב איןי

פריינד. םײן
 צװי^פען אהער, דו הומסט װי —

 די — זיןי, איד װאונדער ? ׳פרײבער
םײנט. זײ דאך האסט

 עםיײ —־ שנײדער, אוים בין איך —
 איצט איז עס — פרײגד מיין כעאט
 א צײט שטיק א אויף װער איןי סאעק,

 איד און אינםעאיגענט, א אעדיג־נעהער,
 ארײנקומען איף מעג איצט אז רעכעץ
אהער.
 סןי א טריגקט ער טײ. באײטטעאט ער

 מיר אינטעאיגענט. ריכםיגער א װי טײ
זאגם: ער םרינקען.

 זײ גערעבט װי מיר יאהר אזא —
זײנען.
 ^אונדער— גערעכט? איז װער ~

זיןי. איף
 ״גערעכטיג־ די דאף אײענסט דו —
 און ?אהץ פאניע אזא מײן איף קײט״,

דיר. אקעגען גערעכט זײנען פ. ם.
איך-וױים, כעס, אין ניט װער איף

 שטראפט דעם איעב האט כיען װעטעזא אז
 נײנעריגקײט פון נאר פרעג איןי מען״.

? גערעכט זײ זײנען װאס מיט
 םען שפאסט הײאיגלוײטעז פון —

— פרײנד, מײן ערנסט זאגם — ^ט,

 אידעאאיםטישע אזא םון ניט מען טאר
זאןי.

 פרײנד, מײן שואדיג, ניט בין איך —
 איף וױץ. א ארױםגעקומעז איז עס װאס

 ניט איז עס אז זיכער, אויד איצם נאןי בין
אמת. אן נאר ׳וױץ קײן

דאר־ םײדאאף אז אםת, אן װאם, —
? בחורים קײן ניט םען

 סיטױ די יא^אבער דארפען זײ אז —
 אידעאאיסטישע םד א פאר איז אציע

 זײ קענען זײ אז אזעאכע, איצט מײדאאף
נעהםען. ניט

 — ? רעכטפערטיגען זײ װע^טו —
 אויגען זײנע און םרײנד, ײןס םרעגט

 װעא איף אז געדאנק דעם בײ אײכטען
חכמות... גײע שרײבען
ענטפערען? װעטען —

גאנדא.
 באנוגענען ניט זיר װיאען רעכטע די

 פראפאגאג״ רעװאאוציאגערער הויאער מטי
 וױ• זײ ארײן. װעאט דער אין גאאט דא
 די םון נוצען ממשות׳דיגע ציהען אען

 ערװעדר צו זוכען זײ ^אמפײנס. װאהא
 געזעצגעבענדע די איז סאציאאיסטען אען

 ן ע ב י א ם י ו א און קערפערשאפטען
ס ן א ו א פ נ י י י א ו ױ ר א ע  ד

ג נ ו ב ע ג צ ע ז ע ן ג ו . פ ד נ א  א
 ארבײטער דעם פאיבערײטען װיאעז זײ

 אכער װיאען זײ סאציאאיזם, צום קאאס
 אוםן אעגאאען א אויח פארכאפען פריהער

 אאע מיט #שטאאט דעם פון מאשינערײ די
 עת־ און געזעצגעבענדע ױרידישע, זײנע

אײנריכטונגען. זעקוטיװע
אויסקומען אונז םסתמא װעט עס

 צװישען אײן זיד געװײז נישקשה, —
 איצט ביז װאאט איך װי (אזוי םאאק
 •רינצען...) צװישען נאר נעװאוינט געװען

 און נשמות, עהראיכסטע די זײנען דא
 אינ־ ניט וועט זײ וױיא רײחנז, ?ענען מיר

געשפרעד. אונזער טערעסירען
 נאכדעם װײאע. א טראכט איף —

:אזױ איהם צו איןי זאג
 םון םײדאאף די און האהן פאניא —
 גע־ װי מסתמא םיהאעז סענטער״ ״אניטי

 אזוי איז דערפאר און בין איד רעכט
כעס. זײער שטארה

 מײדאאך פערצינ םאר, יזך שטעאט
 א געדונקען צוזאמענגענומען, זיד האבעז

 עס וױרטשאםט, א אײנגעארחגנט #ר.ויז
 בע־ האבמן זײ און ביאיגער זײ ?אסט

צוםרײ און שטאאץ זײנעז זײ קװעםער.
אז שטאאץ, אזוי אױפמז, זײער אױןי דען פ ם. און יןאחן פאניא

 ^אר־ סאציאאיסטישער דער אין שטרײט
 פארענדיגט. סעריע די איז דערװײא טײ.
 טעא־ די באויז באטראכט דא האבען מיר

 מענ־ װעט גיכען איז גאר זײט. רעטישע
- ס א ם װעגען שרײבען צו זײן איר  י

 צוזא־ אין םארטײ דער אין ן ע ג נ ו ר
שטרײט. אינק־רעכטען דעם מיט מענהאנג

 הא־ װאס #געסם אײן אםיאו אאדען זײ
 זאא מען כדי פרעסע, דער םיט טאן צו בען

באשרייבען. זײ און זועדען באגײםטערט
ירעסע, דער םון םענש א •גןומט עס

 געםינט ער באגייםטערט, טאקע װערט ער
• גייעם א אידעאא, נײעם א זײ אין  טי

ט האבען אאײן זײ װעאכע פרוי, תי א נ

ם. פ. און יא, אפשר קאהן פאניא —
ניט.

 אינטעאי־ א איז די װײא םארװאס, —
 — ? םאאק םון םײדעא א די און גענט?ע

 איז ער םריינד. מײן ?אך א זיף טוט
 גע־ ניט בין איף אז חושד, מאא אאע מיר
םאאה. צום םרײנדאיף נוג

 ביסעלע א מים געחן וו^מ איחר ״װען
ר/ אײער אוין• טרים ועסטערע א  װעפ ^ל

 מיפ ארויוקלאפען ױגמען פון אײך צו םען
בעזים. א

|t װעם אמנח אויבעחינזע אײער *װען ״
 װעפ באלעבאסטעס, געראטעגע די *ון נים

 *ו• און איבערגעחן ^טעגדיג .סינק״ איחר
 ארוי•• אײך אײער^פמעליע װעמ דעם ליעב

פ׳ן פאלען Jyp יוי
 » חאבען װעם שכן א אײערער ,״װען

 ■ראפעפ״ שכנים אלע ײעלעז ®׳חינ ביײצז
®t P וואגען ני® יאד ײע* קײגעי יבעי ״1

חויו. פון ארויסצוגעחן
 דער אונפער «םעחן ײעלען אלע ״איו

 *א״דזשע:*׳/ אײן פרן אויבערחער^פם
 ארויםשמעלען קענען אלעסען װעם װעלנער

גאס. אין
 דו״ װײטער ^כן םײן פלעגמ — ״און

p אויך ײעלען עס און — גערען ti ״ליס״ 
טערס״.

 די אויו ,״ליעס״ א חאבען װעפ ״דעי
 און ארסזנניען אויןי דזד קאלאניעס, דײגדיזג

ז •אלזןסםינ•. אוי^ —• דער י  ״ליס• יואס י
onym* ,ער אבי יאך. איחר זוײסמ זימעז 
 דירח־ דאלאד איבעריגען זײן ארויס כא•*
ר ײיוי םביל א קוסזןן שוין םעג גצלד,  מ

ווזנל*. גאגצער
פאיפא״ אכן םײן ײד *לעג® — ״אםת

י אין *ליספעדס״ די איבעד — יען מ י  י
 אסת׳צ די שפעחן זועלען ״א״דז׳יענמס״

 ״גאוויד די און ^קאזדפס״ אוךך• .באסעס״
ך און חעלאח״ אוו תאזז*חר־ ח

ניד 0דא אכער װייס■ איחר •אדםסענמ״

חן  קאנע־ און רופא רוסי#־אידי^ען א פון זו
פלע. אזוי און מאכער.
ן װעלען ׳עס חזיסט פעלקער, אלע ״  ז

 גערעכעגם. איד האב אידען, פון וארמראטען
 ®פלק׳ א געפיגעז זיך װעם עס אויב און

 אי• א פון גים פארםראטען זיין װעט װאס
ײן מסתםא עם ײעם דען, ^ע דאס ז די  אי

ט צרות קײן װעם גוי איין אבער פאלק;  גי
 פאר־ אלײן װעם ער אדער אויפפ^ן, קענען

ם ד״י װערען: אי
גע־ איך בין — אידען דאזיגע די און

 און *לום דעם חיטען װעלען — זיכער װען
ײן ,ײעלעז ד *ו גערעכם ז  — װעלם גאנצער ח

 אידען. די אחיץ װעלט, גאנצער דער צו
 #אידי«קײם וײער פארדעקען צו בדי װײל

ײ װעלען ן םוזען ז ״  אנםיסעטי• אביסעל ז
 וײער װעם אידען *ו אפילו אבער סיא.

 איחר פריעדליכע. א כםעם זיין כאציחונג
ם! איז*י#ע דןןך: װ״םט גזלגי
 די פארגדיםעלט ?יך איך חאב «ווי אט

 «םארק איך חאנ דערפאר און גאגיאגען״ליעג
איתר. פון ומחאלםעז

ד א אזא, אכן » אבער תאכ איך  מים אי
 דאזיגעז דעם פון און ם$געז. אלעכפען »

 •זך גוזאלדיגער א איתם בײ «םאםם סאגען
ײגעמ שכן דאזיגער דער אין שיםיזם.  װאס ם

 פון •אלגליך, #און אונפארדײחתג פזן לײדם
ט פלעגם פעסיםיזנ^ ר םי :םענח׳ן אזוי טי

^ .גאציאנען״ליעג ,״די ײזג  פלענם — יי
קט אט אויסזעחן וועט — דוגערעז זןר  ױנ
עי װי  םזננעםעגפדחויז. אוני

״לםאל:
ײי ״ײען  אייער םים קריעגען ייד יחג® יי

ט אלע וועלען וױיב, י מ לײן9 * פ
יײי»מ*זר ײצלצן און ®יי׳ אייזי ביפעלזנ

••גד . י« פצו

(פעליעמאס
װאהליגער א. פון

True translation filed with th• 
Postmaster at New York City on 
May 16, 1919, as required by the

of Congress approved Oct. 6th, 1917» 
known as the ״Trading with th• 
Enemy Act.״

 אידען, אלע זיינען זײ אז ענםדעקט, ח*בען
יעקפ םזרע *לע יפראל, בגי םאחיגו אלע

*16 P ס«ך אידי^יער באקאגטער פנדער 
 אינטערנא־ אן בײ אז דערגעחלט, !יאליסם1

 אלװעלםליכען פון צוזאםענקונפט ציאגאלער
 גענא- פראנצויזי^ע די חוןבען סאניאליזם

 קא־ דײםפע די פאר^טעחן נעקזןנט ניט סען
 חא- ״םאװפרי^םאי״ רוסיאע די מעראדען,

 די םיט צונויפרײדען געקענם נים זיך כען
 וױיטער. אזוי און ^קאמרײדס״ ענגליאע

 איחר ״וױיסט :אײגגעפאלען איז אײגעם ביז
אנדען, אלע דאך זייגזנן םיר װ^ס?

 אזוי און מ^מע־לאון״. רײדען ל^םיר םא
גז;װען. עס איז

— גערעכענט איד ח^ב — אזוי און
 חא־ װזנלען מיר ײען זײן, מסתמא עס זועם
 וי• װעם עס און פעלקער פון ליעגע * נען
 פאר־ פון ®ארפמ-עםעד פון קאמיסיע ון ווען

yzyiy'V לעגדער. און פעלקער
— גןזאגם זיך איך האנ — דעםפלם און

:אזוי ןזין װעט
 לאםיר פארםראםען, זײן וועם

 פון — אםעריקא רעדיטג לפיד פון ז*געז,
 איםאליען •שראוס׳זנן. אדער נראגדייש׳זגן

 אדער סאנינא׳ן פיעד לוזאםי׳ן *יקען ױעט
 קלאץ׳ען •יקען װעם פראנקר״ד :ארוילא׳ן.

(םים׳ן :אסען טימ׳ן אידען א אדעי
אסת׳זױ־ וועםעס ע), אויפ׳ן

ק*), אוי^ דרוק א (סי« קאגע אגער איו w' - JL״ . fc• : ■»׳■* Vi

oy איגשעדכאגיאנאלע אן זיפנעז װעם 
 וועלען קןמיסיע דער אין און 6י6 קאםיסיע

 פעי*קער פאראיעדענע פון ■ארפרעםער ויצען
 דעבאטירען װעלען זײ און לעגדער. און

 דענאםירעכדיג און װעלם־פראגען. יועגען
 ג• האנען :יט צ״ט קײן קאםיסיןן די וועט

 אזא אויף םיר וזעלען םלחםוו^ קײן •יוורען
 גרוי• דער און פלום •םעגדיגען מאבען אוון
װערען. דעייגר״נם װעם «יעל סער

ראוים חאנ איך י אז געװאוםט, פ̂ן  ־6P י
 בין איד ײײל ׳שירען6דעב נאר וועם סוסזןן
 קאםיסיע דער אין אז דעם, אין געזוען ויכצר
אידען. בלזיו זיצען !וזןלמן
 דער־ ליסם6«י6ם אידי«ער באקאנטער 6

 רוםיעזג פון צוזפמענפאחר » בײ ז6 צצײל•׳
 פאר־ די תאבען פארםײען נעחנ6לוצי6ח^ו .־י
 ניקאלייען יאחייעדענצ די ם6 — יךע«נר1

 גןחענם, ויך — יזןטערס יל?גן.און6סיכ< |1א
און נװײטען צום אייגער נוגעקוקם • גאחעג

w Hm h h h h h m J i

ob
מ ל ת ײ וױ א מ, ז ײנ ױנ ז  ■יןמירעז פעח

דער סאר ווענ דעס אױס מרעםען וו*ם
׳• . םרוי• נײער

 זײנען ■יאי-ירען װי *נ»ר *זוי
זיי אויד, םייד^עו די נוארטירער^זיינען

 K יצעבען צו םאראורמייצם טכמע ינע!,ז
ט m נפנען־^עמז, ײ »*אםען ני  נע־ ניט ו

הויו. »ז» גרינדעם
 דער םאר עס ו»גט שריינער דער

ען זײ וועאם. מ ח פ ד  אםת םאר׳ן «ױ דן
* מזואצט• א נמכען און ניין!  ׳®רייעז .
ר ןײ, סי ם זײנען ,  כ*נעםי־סיר i״p ני

ױנ אצע ײעצען ח  אוזי ח*נען חתונח פן
 מזד נע^יעבםע חאחוענס אונזעחג וױ ניף
 נעבארעז וועאען טיר באווײזען.. זיד צען

 שעהנעם א פון םאטעם זיין און קינדער
 צו אויני שר״בערין, (ייר, דור פוײען

 אין אי*ט װאוינען םיר װאם צהכעים...).
ט איז הויז דער  וױנאדעם, די צוציעב ני
 נרױםען דעם סארװירסציכעז צוציעב גאר

 צוזאמענ־ געםײנשאפםציכע[ פון אידעאצ
צעבען.

זיי־ זײ נעװים, אזוי, אםת טאהע —
מײן ענטציקט איז — נערעכט, נען

פריינד.
ט אגער איז עם —  אויב אזוי, ני

 אידעאצ הייציגען דעם ״ארװיריוציכעז צו
 צחאמענצעבען, נעסיינשאםטציכען םון

 היי־ םך א נאך בױען נעדארםט מען האט
 נראד עפעס װאס און נעשעםטען. און זער

b »י באצד ווי ם״דצעך. םאר it נןור איז 
 װעג אוים׳ן היים ״םעםפערארי״ א זיי בײ
•#« ? דער_חתונה צו

 שצאגט — ? דען זשע װאס טא —
םריינד. טײן אינער םיך

מ פון טינח די — צ ע  םאר חייםען אז
מנע און ראדיסאצע  םיידצעך םארטממריג

 םרוי נייע א פאראן איז OB םיםערן, א איו
B פאטט חיים אצםזן n איצט, H ^ f l 
תז איהרע שםענ «י אומ  נײע א י1ד«ר און
חײם.

ט וועצ איו ״ ר םון *נחויבען ני שי ע  נ
סצוננ װענען טע ענםװי  ,“םרוי דער פון די,

ײט אן איז דאם  צעקטעודערם, םאר ארנ
י  א נעסאכם אײנטאצ האט נעשיכטע ו

 די מאן דעם איבערנעגעבען און םעות
 םאר״ צו טעות דעם אגשטאט הערשאםט.

b טעז חאט ריכטען it און ערנער אצץ 
 שצעכט חאם םאן דער נעמאכט. ערנער

 זיינעז עם וױרטשאםט, די אייננעארחןרט
 סצא־ און חיבער פון סצאםען עגטשטצנען

 םאר־ איז וועצט די בארויבםע, םון םען
 םעצ־ און ראםעךהאם סים נעויארען םם׳ט

 םארטיצײ שווןרד און פוצווער סער־האם,
 פצאנטער דער און םענ׳שען םיציאנען נען

וואססט. און װאקםט
איצט? ביז געטאן םרוי די האט ײאס

 זי אויף). איצט נאך טײצ נרױםע א (און
 אי• חאםט רזאן ח נעםראכט: אזוי האם

 דער םון װירטיפאפט די נעמענוניען
 םאר־ שצעבט, זי םיחרסט דו איז װעצם
 דארןי איןי ?**. אייגענעם דיין זיף דרעה

t גינ באסװעםציכסייט, םיינע האכען o

___________ קינדןד״
 םון אויםמנריןזאםיןייט, דייז פון םעהר

מ דיין פון צערםצינקײט, דיין ע ____צי
 דעם פון םרוי אזא הרינם יואם טיט

 איהר םיט ? זצכען נוטע אצע די םאן
 זי פרייציכקיים. איהר םיט און שענקיים

 שמעקע־ אצןרציי םיט חוים איהר שמירם
מ  םא־ וױ נצאט זיין זאצ עס בשמים, די
 וי נעפעצען, “.איהם זאצ עס און םעם

 באוחד אצערצײ און םענץ אצערצײ צערנט
 איחר ארויסברײנגצ! זאצ וואם נוננען

 דעם נאצויבערען זאצ וואס און שענקיים
סאן.

 םארשטעהם םתי אוא םעהר וואס
 כאקוועטצינפײט םעהר אצץ ״םאר״ איהר
 איהר זי צעבט נריגמר אצץ און זי האט

■ ומצט.
 װירטשאפם די זיד האט דערװײצ

 תי־ די םארערנערם. אצץ װעצט דער םון
 שווער געפאצעז איז קצאם איין םון בערײ
 חא־ בארויבטע די און קצאס אנדער אוים׳ז

 די אויםצונצייכען ;עטאן נעם א זיך בען
 פון ארבײט איצם־גע די איז דאס װעצם.

פראצעםאריאט.
 איז ארכייטער קעםפפענדער דער

 די חאצםען אנשטאם נעװען, קצינער שוין
 באקװעמע די אין םרויען םאמעט־הויטינע

 אין טיטנענוטען «ײ ער חאט חייטעז,
 דארפען מיר שװעסםערקע, ״קום, סאםפןי.

 אםי־ די א׳ין גע׳שעסט, איז שאפ, אין דיר
 צױ אםיצו קענםט דו קארם, די אין סעם,

אויך״... באריקאחח י1אוי קוםען ניץ
 אי« און אויםנעוואכם ה*ם םרוי די

 אזוי סאן צום אבער האט זי מיטנעגאנגען.
 מים רעכטע גצײכע םיר ,גיב נץזאנט:

 *רבײט םײן םאר געהאצט גצייכע דיר,
 זעצבסטשםענ־ און םרײהייט םוצע די און

דינהייט׳.
םענער־ אוטנעצוםפערםע נרויםע א

 צו־ נעהם םען און חברים ווערט מען םעצ,
וועצט. די אויםנצייכען זאמען

— נים. אצץ נאך םאחצסעה איף —
םריינד. םיין צוםרידעז ניט איז

 םרוי נײע די פשיט. גאנץ איז עס —
p חאט 'p שכיע־ םים שםירעז צו גיט צייט 

און איהר נשסים קעדינע  צו דאם חױט.
 dp מאז, חנר און םאסעם־װייך, טאכעז
 ציהט פאאר׳צ!, צו זיד צייט זייז סוםט

op סאםעטענער׳ דער צו נאר איהם, 
םרױ...

o האב?ן דעםטווענ?; פון — pm 
 איז cp און חתונה 1?םרױ ראדיסאצ? צ?*

 שםיי־ — פיינסט, ח װי אזױ כים נאר
פרײנד. ®ייז כעצט

 םאקם דער *צ?. ניט װייט )אח —
עך פעדצי: אלע די אז דל ען טיי  שײן זיינ

י און אאט יאהר אהםצעחן אריבער  םירד ד
 איז פאמיאיעךאעבען, קיץ ניט נאף רען

 צו גרינג אזױ ניט איז עס אז סיטן א
(.90 א םאר חבר דעם קריגען

סיעמאא װעט ״חבר״ דער און —
.)17 ז. אױף (שאוס

 אונטער״וריצים״ די און איז.ווײמ ױיץ דער
ײ6װ מיעז לעך װילען: סיז

 די ערקלעדעז שכן סײן פלעגט,םיר אזוי
 עי אזן ***י^עדליעג, דער 'פון דײםונג6נ

:?אגען זו*6 װײטעי ילעגט
 ןײנער 6 נעביה קע,6ס איז 16^װילס

p זײז סענ•. tn, ער און גום איז נעביה 
 בעד6 אםת׳ אן םים ;עביד, ׳yp6e עס םײגט

קײנעד. איז אײגער
/6*עדיי«66״ק מיל ^װילסיז ׳ עי. ױיל ז

 װעלם, דער אין קאגדי•אכס״ 16י5״יי ײיל מי
 דאס ײןם םיט טיך, אכער פ^גט ער. װיל

?אגען. אײד איך װעל אםעקט,
 םים סדרח א 16 זיד חויב• — ז6יזכי 6י»

 «או םים ?מג־ד*לעגאטעז״,6״וו ®םי כינליה
 ׳ריםענםס״16̂ איט סםרײ& סיט םיםינגען,

 •yp ניט ?״ ואל איך קי«ן לזןן...6ק6»6ײ ®י®
>iy• ר ^ן  6י דיר. nys»h נאלןןכאמעװע• י

nyi ,אסעח ךא נים * י  גי®. ארבײט דארט ן
 איז ®וב ױם־ ;יארגאמזנז איז װעד«ײם6

 קײן אריעכיחזג! ;יט טארסט דו אוז ®וכ ױם
ל/ מ ג כן ^ גײ פארקויו® ״ כ לי »  אי

1®וי iyafn םיר א-קאאפצרײאואן^... ״ייו
*W6**ny»66Pײד ״ איחד, װײס• ״,inyiyj י

 ®אי« פאפיעי אויןי — איו? סו^ מיי יואס
iyo ;מא® איבזױ^עוולזח, ױם קו«« גאלד 
VI •איװאלגעמז ny®6® און J•♦* 9 סעז

 *yjy®w חןר ויד *יז ®׳W ייגצייגצ י9• י
יאר״ גילנער, איו ny ®ישב: דז׳יזני״
 אימ® יון• און ®jy® •®ד ד♦ □י• ןר ®ויינד®

ן ק״״אקויסונל
םי® ®עוח׳ן •119 *®9«ל שכז סײן איז

ײ: m• 9 •יײצנדיוצן «לונ• V• י#, שי
ױ ײיל• ״® מ ®ײדו י ײו

 אין חאב איך און !®ציאנעךלי^ k פאר
 — לטyװ רyד פאר ^טוגג inytyj 9 איחר

zy 'in  ,Diyerny נװײי און גראם9וו־ איחר 
®Diy — ןנװי י  צו- — גם6געי אויב^ «ו
^sy ם אויף פנוגג6ח םײן  כ®־ iyw»vn מ

י פון ראקמער ליעג. מ
 דער — איחר זאגט װי רyב9 ח®®

םויז. א געבאדיע! כאפיג
 גyדליymיlנ® דער iyjyu געדאגק דער

^6געײ געכאמז איז  בײ ,iy׳iy״״n כײ י
®iy'®t9כײ :®ך און װ*לסא:'ען גײ ׳ y p ^ y 

y^ytg .םלסדים
c®n ג סעןy®נוyשרײמן. און רײחןן ז 

iyt9M6 ®yii ly® :®;gtyi iy® ti$n די 
®̂nyp̂ ye .lyr װעלזגז ?v דyנג9רלyײ ן 
yn,®: רעםס׳ די אין אדײנפאאגז ויך וחןאןן® 

Hrtyii אין אײנדחגם^ן n p ®פון װאריסקײ 
^yyy ו חלוםות yAH'nyii iyny? ןדועאגז י

o און p גערוזגו איז pזוי װי ב®^ ר® 
o «וז p ג איז נאיגyד6ײyיײ« ® ן® ®P ̂

nyoys גty9 4®̂ג yi׳u i®׳*y ^ ז ײ  ®yii ס
yiiy^®c p ורות® ®  ^ימחל

•tpyii
:נסדר איצם און
 9 ®ווי ®p און nying fyoipyi איז

״ ?4y^nypy§ א : i®eyi ?®ג ^י סג  אוי
9 ny:® l®jyg פyלypר•ליyחן ג® yoM-u 
®tyyp קײן װער«ח ני® איו 19ט9«ל און 

״ איי. ןytגל®yloאוי
ג®• אײגגדירוסיזז Vyo»s® n®5 איז

יעו״9מ
 ®®נ® און ®•-®;מי® op9®i lyoipyj איו

װ®® י9נ 11«»» <נ?yר•ליypלyו 9 ;®ווי
1 |p ®גע• ® איו יסים צ• ןון די:•רייחיי 

»י ®יסמהיע♦ ®נולי^י חר י
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האפיטעל. םער2

 די םאצין״ פון ב«צ?באםײשקײם די
en וױרט׳פאםם פאצקם p oro אצ־ אים
ארבײס• סארט?ז \דייערציי jit נעםײן

 וואם זאכען אצע די םוזען כצ תודם
 אויטנעארבײס צעםק צום נויטינ זײנ?ן

 דער־ ווערען; פראחצירם tptio וײ וועחנן,
 פאגאכדערנ׳ל צירסוצירג^ זיי ווערען נאך

 פאנםומירם, זײ וועחמ צזצ?צם און טייצ̂נ
םארבתינט.

 םעקטארים ווארשטאםימ, די איז
 אויס־ jpopnmB די tirum ש?פ?ר און

 ארביײ און סצאכות כעצי פון ג?ארב״ט
 אי־ פראדוסט?! די נעה?ן דערנאןי ט?ר.
 גרויסע םוחרים, די פון ■ftpn די אין ב?ר
 ריטייצער, און #טצניה?ם קצײנ^ און

 םאנאנד?ר־ אױפגאב? זײער חאבען וועצבע
 pארבייםpאויםנ די ציריןוצירען צוטייצ?ז,

ipoprups ז  צו אן ipoip זיי װ»נ?ן ני
ן p:tfp» די, מ ו נ א  בא־ זײ?ר םאר זײ נ

דארוי.
 הײםט צשון וױסענשאםטציכ^ אויפ׳ן

dp: םון באשטעהט וױרםשאשם פאצקם די 
 צירקוצא־ *ראדוקצי?, םון טייצ?ז: דרײ
p<y קאנםוטזזציע. און

 «־po או; Dp'nifpo פארשידע:? די
 קריזיס פון אות«כ?ז די איב?ר רppםיpר

jpo ipp צו־ דיזער צויט איינםײצ^ אויןי 
גצידערונס

«jpnpt ipdd’o איינינ? ^ pp ער־ די 
p o r אנ־ דער אין ?ריזים פון אורזאך? 

 ציר?וצ»צי? חןר אין םאנכע םוםפצי׳ג
פראדו?צי?. רער אין אנד?רע אין

m

 םײגוג״ ®*רשידענמ זײ אט באטראכטען
 םאכען מאאר זיך כא קודם םיר מוזען גמן,

 קרײ די ®ון סיםיםאםען די ססנים, די
d באשםיםען םוזען םיר זיסען. p םון עצם 

pערשײנונג. ר
־־־ הריזים וױרםשאםםאיכער א״

 האנ־ עחאנאמיסט דײטשער רp זאגט
 אא־ רpהענyאראי^ערנfi א איז — ראד,

 אין שטיאשטאגד ®מריאדישער טנמײגער
 װאס אעבען, וױרםשאפטאיכען םאאחס

®y^p א אאס קוםם p אעבעדײ א העגען 
 טעטיג״ רpברײגגענ ®ראפים און נער

קײט״.
 די באשרייבט מנגעאס פרידריןי

 אנגעפאנגענעם שוין א פון סימפםאמע!
 זיד שםעאט םארחער דער אזוי: קריזיס

p די א®, y o די איבערגעםיאט, זײנען 
 iy:yp און מאסען אין ליגע\ ®ראדוקםען

ipy אבגעזעצט ניט ii, ה םזומניםyרyן 
^, צו אױו* זיף ױיז n ו p םאר־ ?רעריט. 

 שטיא, ןyהyשט iypn^ די שוױנדט,
ר די ^ ײ ב ר ^ א ס א ט האבען ס  אויף ני

 אן באנ?ראט, א נ^ד באנ?ראט א חמנה...
ױף. 1א נאןי אויספארהױןי א אויספא^
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 בער'- 1P6”P — 6 1®יי איז און ג^וארען
געל.

o און p בyרגyװײ איז לyeאײנגעםדי• ר 
ש תן ר^9#געײ ק̂ז  איםאליען און פיאנקר״ד י

p® און p i זעלבספבא־ די ®יגדיאפם ^בען 
i און ®שיםוגג p p ®■®ב ® פארכpקyד ל  | ^נ

pיצזך* 9 ׳» t i p  y n p n y o, און ^yon 
«®3 רyםדpפ פון םײאנן גךויסזן .n y j^ t 
o און p ל ע ^  םיש גלײך iP6iVi איז ב

op ,וחגן ®®ל ®iyo®^rp t p  iy : ® ג®־ 
9y^iy*«®: ? ניש 09פארוי ? ®ny3 ו* 
yo^yn אוואריךיאחר lyennn 9̂ ®יר tyny 

n p  yo»^j די yeiy»m3 פyלypז ר י  יי י
 yנyליסtryגi® און |)וג;חסעגן קלײנ^נק^
ypypyt?•; ןךםעחר lyiyp זיך םיר ly ip 

 פראגמיי^ ^לאנד, פון גyלי y:<»f !®נץ ®
pnyoo,® מן א ^.9אים און י ן לי ו ly י o p 

 אוסגליק. קײן ני® אויד איו ,ty^9®«® נים
ז ®חן און ײי  .inyano אויך v? iyo typ י

o פון איו ©®לםp און p בארג ®®®לי̂ג 
9 ®in.

 y»*t®»®oi®p np אין ®p ןyo ווזנן און
ip ל®9גןדי גי® רp ־*ון » B ip p די 

e® און גלײנבארעכםיגונג אידישזג p  iy ®גי 
P®ttyi אריעאאמנלזגן o p װ וו:קשyגyרא• ן 

e סןנדגליינוו״®, p די ®in יפען9פארװ o p 
inyion® e'9 און קעפזגל p® כאר׳ן איחר 
yi®w: ^

 nynnp: 491 איד און
i איו p ג *®ארק ®נחויב פוןp yלyeן 

 «.|p [2* סײן און נעךייעג.6:א*י ® פון
 ל9ז גי®: איד וױיס איצ® - .lypprya ויד
f צי איחי, וון חאלשען איך e n יץ ױן® 
 ן דונןויס:^' און אלץ *HM ויד שחמ® ®כן
ן צךןת ? אייך ןיך חיל® ליעג ®
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y esn שםי< ד?ר תיערט צייט 
 1אי ?רעםםע! פראתקציאנם

 און חרוב טאסעגהאפט ווערען
 tPOKQ צומיפנעזאםעצטע די ביו

מן dpi ײחי זמדציד וחנחנן  ניצי
P’p* די און וױיגינער p n r דןר וןון 

תר םאנגןן דעצ  pnpiKW tv מי
jn « jn ווערם גאכג «ײער dvii וױי 

מז איז «עצער. אצץ  רpד ווערם גי
 דער נעצאו•, א אין פאומאגדעצט

 אן אין גאצאפ דער נאצאפ. א אין
 אינײסטריעלער״ שר?נ?ם?ר

 ?אפשװינדצימר קרעדיטצימר, צער״
 pנדpברעכ האצז די וועגוננ.
 נראבץ אין צוריס םוף כצ םוף 1פיהר?

?ראר״.*
 באשרײנונגען דאזינ? די םון

 «p אי ?אכראד, אי נײח^ »ז םיר,
 inp א ג?פאר »ז םםכים, זײנען

אן און פראםפעריטי, א פאראן  נ
?ריזים. א ײײםער ?וםט פראםפ?ריטי

 כא ^צנעםיינ? די זיינ?ן
 טעתר טריזיסען אצע אין שטריכען
 פ כיוזען, טא נצײד, וועניגער

 jppn וואם אורז*כ?ז, די אויך זיך,
 %אצנ?סיי| אים זײן ?ריזיםען, די

Mr*, ■r ןןןצבימ.
:t וו?צכ?  פון אורזאנען די jp״

t׳ * • ? קריזיסעז
ד דער םיםםאנרי, רע םימאנר?  ס

 ?קאנאםיםם^ מװײצארי׳מר ריםטער
 yw’rnp די׳ םון אוחאך pdbhp די זעהט

ו. ד?ם אין ?אנםוםפצי^ דער אי] חי מנ
— ה^נםוםפצי^ נאציאנאצ? די

 װאס כיענשען, אצע פון ?אנםוניפציע די
 בצצ־גענתיו ד?ר נאצי?. ד?ר צו נ?הער?ן

t» ג?נרויו ד?ם תרך באשםיםם וו?רם

 און וןננםח זײן פון נא׳פטיטט וו?רם
 בא ווןרט כצצ נאכצ?ן םון ג?בײיד

 צמאמעגנ הכנסות אצעטענס פון
 »»** onpj נצצ פון הבנםה י?הרציכ? די

 פרא־ י?הרציכע די װאס םחורות, די םאר
p’ppn .איט?| שאםט פראדוקצי? די שאפם 
 די וױםיעצ םחורות, פי?צ *זוי ג?פעהר
םארברויכט. pנאצי נאנצע

B די אז אנער, op מר?פם im tW i 
 אויסמל גיט װער?ן יאהר פון פראדוקטען

 VB הכנםז^ יעהרציכ?ר דער דורף קויםם
 םראדיהטיו^ די םון טייצ א איב?ר בצײבט

 panpo’n* נים װעצען פראדוצ?נט?ן די
 tppifn זיי וואם נ?לד, דאם
ם| זײן ניט װעצען און םחורות די אין  אי

 אר־ זײער םיט רpװי'ט אנצונ?הז מםאנד
 Bnjm װ?ם P'vpn^ne pגאנצ רי בײס.

[.pהאצםpאויםנ או[ פאראציזירט
 זןונט — ,nprp;vp שטענרינע די

 פאר ?ומם װאס — װייטער, םיםםאנדי
 אײנצופיחחמ פראדוצעגטען די צװינגט

 האנר־אר* אנשטאט )מאשיג?ם pנײ אצץ
 יעחמ ארויס טרײב?ן מאשינעס די בייט.
 פאר־ וו?צכע ארבייםער, טויז?נדע יאהר
 חמ«רװ א רטpװ dp הכגםה. \ײער צירען

m־ppn רעממיװ די ארכײמסצ^זע. סון 
 5צ«ח די נאר ניט רטpנpצpארt ארנמנע

 דריגזען נא־ ארבייטער, באשעפטינט?
 ארבײגמד״ 1יענ פון שכירות די רpארונם
 די אוין ר.pצpצe pnp״t האנען וועצכע
 אג־ און.פון םוחרים pצײנp םון הכנםח
 פאו־פציד רטpװ צײט מיט?צהצאם דערע
 ־ גרוײ רי פון ק«נשר?נץ דער תרן־ נערם

 הנם אױן• װערט dp ?אפימאציסט?(. םע
 פון הננםה די רטpנpצpם»ר שםאר? אוסן

 mpn צײט* ״פציינ? די או[ ארבײם?ר די
 &B1V3 1םי מאיארימעט די ביצדען

dp גרז די םון הכנםה די או אםת, איז 
 שםײ זי npav שטייגם, רpצpאיכדוסטרי

 װיפיעצ אייוי םי?צ, *זוי אוין• גים
 ו קצאסעז נידריגערע די םון הכנםה

pצp.נער
 Anpt םיר ווי ?רקצערט, םיםפאנדי

 אונ־ ד?ר אין ?ריז;םען די פון אורזאך די
א־ פר^רוקציע די ט?רקאנםומ»ציע. לי  י

 קו דער םיט הםכם ד?ר אין םחורוח א;
 שיפ די נאציע. רער פון סראםמ
 נאצי רער פון באשטיפם ווערט

 ארבײטמר, םון הכנםה (די הכנסה.
 צוצי װ.) ו. א. קרעכיער, טצײנע

n p r p ^ p אײנגעפיהוט װ?רעז 
 ארוים טרײב?ן דאשינ?; די נ«ן.

 יןאייטאצ גרוים דער בײםער.
 םיםע םון׳ם «קזיסםןנצ?ן די

 אוי^ װערט בצצ 'םון וזבנםח
 ’טצמגעי וו?רט ׳עס לצעגער.
 p ו^רט bp ?ראפם•
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 1אי ארנײטער די אאר

 (ןאריןויםט ניט בצײבען הרעטער,
ם. י ז י ר p א ט ם ו p ס ע

 די אוים ניט הא^ט ערקצערוננ ריזע
אנ״ זאצען םיר אויב ער׳»טענם,

1P, דערםון, הומען הריזיםען די אז 
t אר־ די ארוים טרײבען םאשינען רי 

 ?ורץ צײט די דאף דאחי טא :ײטער,
 נייע םיט אױםצייכנען זיך D'tnp ן

םארבעםע־ און אײנםיהרונגען נישע
םאר־ ■ונקט איז אמת׳עז אין גען.

 באראגאװםקי טוגאן באװי־זט —
 םאר קוםט #ר««נרעם טעכניישער חנר —

 ציים דער אין נאר ?ריזים, םאר׳ן גיט
 צויט דאף דארף דעם אייםער ?ריזים. פון

 ארבײטם־ דער ער^ערוננען םיםםאנדי׳ם
 הא־ מיר װי םאאען. קריזים א ערב לױן
 קרי־ א פאר דוקא איז נעזעהן, אבער בען
 גרויםע א אויפאעבוננ, אן מאא אאע וים

 זאנט — הריזיםע;, ,די •ואספעריטי.
 פארבעריי־ םאא יעדעס װערען — מארקם

 ארבייטם־אוין דער װען צייט א דורף טעם
 נעהטען ארבייטער די און שטיינט ננאא
 פראדוהטען, די םין טײא נרויםען א חהא
 יעהראיכען פאר׳ן נעשאפען ווערען וואם

 דאר־ טעאריע סיםםאנדי׳ם אויט געברױף.
 ר׳ן א ם צייט דער אין ארבײטער די םען

 פראט־ די .“איידינ ארוכ־געהן נאר קריזים
 װאם םוינעא, שטורעם דער איז *עריטעם

 1אי שריזים. א קומם עם »ז אן, זאנט
 ערקאע־ טעאריע דיזער םיט םען הען ווי
 קומען סריױסען די װאם םאהט, דעם רען

 ? פעריאדיש װעניגער אדער מעהר פאר
 יאהר? אכט אדער נ״ז, צעוזן, יעדער נאך
 איינעם איז שױן מיר האבען בכאא און
 די אז נעזאנט, קאפיטאען פאריגע די פון

 אז טעאריע, די טעאריע, פארעאענדוננם
 אאץ װערט ארבייטער די םון אאגע די

 עס י•;. רעיואטיװעז אין נאר איז צרנער
 אא־ דער םיט םארנאײך אין ערגער ווערט

pi אבםא־ אבער חאפיטאאיסטען, די םון 
M^jfflPiBP BtpjumS 1אי אן שדיײת
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סאענער. ניט װערען זיך םאר
 גאנץ זאגט — טעות, הױפט חנר

 סים־ פון — באראנאװסל^ טוגאן ריבםיג
 באשטעהט אנהענגער וײנע און םאנדי׳ן

 געזעא־ די אז זײנען, זיי װ%ס #דעם אין
 װערט םחורות נ#ך נאכםראגע אואפטאיבע

 געזעא־ דעם דורף באויז ארױםגערופען
 האנסום דער און קאנסום, ־ שאפט^יכען

 גע־ דער דורף באשטימט װערט וױדער׳
 אויט יןוסט עס הכנסה. זעלפאםטאיכער

אז׳אויס הנחה דחעד  מאיטין די אויב .
 טײצ א װערט ארבײטער די ארױס ווארפט

 פראדוק־ קאנסום םארן גע׳טאםענע די פון
 ניט מארק אויפ׳ן קענען און איבעריג טען

 די אז איז, אסת דער םארלןויםט. וחנרען
 בא־ ניט װערט סחורות נאןי גאכםראגע

 הכנסדז, נאציאנאאער דער םון מטימם
 אין װערען עס פראדוהציע. דער אר~פון1.

 צום זאבען געשאפען ניט צײטען חיעטמע
 גוםא. פראדוקציע דער פאר נאר נעברױך,

 פרא־ רעפראדוקציאנס א םאר קומט עס
 געיטאפענער דער םון טײצ א װאו צעס,

 שאםען צו פארװענדעס װערט רײכקײט
 מאיטינעןאון מיטאען: פראדוקציאנס נײע

 דארי־ קען עס אויסבעסערונגען. אנדעחן
 נא־ דער םון הכנסה די אז טרעםען, כער
 נאכפראגע די און קאענער, ווערט ציע

 טאקע קענען ארבײטער די גרעסער. װערט
 דורך באשעפטיגוגגען זײערע םאראירען ׳

 קאע־ װערט הכנסה זײער םא^ין, דער
 נאכםראגע א װערט אבער דערםאר נער,
 אנדעדע און קויאען שטאהא, אײזען, אױוי

 שאפען צו נויטיג זײנען װעאכע ואכען,
 גע־ מאא אאע ניט איז עס מאיטין. די

 ארבייטס־ סוטע די אויב אז דחנגען,
 װערם אױסגעצאחאט װערט עס װאס #איין

 װערען אויף בטיאא שױן מוז קאענער,
 עס אאגעםײן. אים נאכפראנע די קאעגער

 ״אויוי נאנםראגע די קאענער ווערען הען
 די ׳שטייגען חען עס אבער עסענװארנ,
סחורות. אנדערע אויף נאנפראגע

 די ?עהעז עחאנאמיסטמן אנדערע
 ציר־ דער אין יוריזיס א םון אורזאף חױ*ט ־

 קרע״ אין׳ם הױפ^זעכאיף און קואאציע
דיט.

מי־ ציריןואאציאנס ״דער איז געאד
 פויוי פון טויש, םון םארםיטאער דעד ם*א,

 םאראן ניט אבער איז עס• םארסויף. און
 געזעא־ דער אין 1געא בארעס םיעא א?ױ

 אאע פאר נויטיג אי( קס וױםיעא דאםט,
 מסחרים די מאכט. מען װאס •ססחרים

 #סעתר טאא סןי א אייץי גמםיהרט וועתן
 איז עס מזומנים. םארמאנען מיר וױפיעא

 װע־ װאס גזסחרים אאפי אויף אז סברא, א
 םזהר ניט םאראן איז דורכגעםיהרט, דען
 איבריגע די טזומנים, פראצענט םינןי וױ
 קרע־ אויף גפפיהףט װערען ■ראצענם %

דיט.
 שטעונ׳ן סארסויפט אסשא, ראובן%

 נאר קריגט און סחזרה דאאער 1000 םאר
 די י1אוי |וםנים,6 דאאער 50 דערםאר
ווע<ד א ער פדיגט דאאער 950 *ינריגע

שםואלזאהן•

אויםדערנאכט. זומערדיגען א איז
אעה־ אידישער א יןאאמאנאוױטש,

 פאײ א סנים, אױסגעצויגען א מיט #חנר
 שטענדיג רויטע מיט און קאפ, כעװאטען

 בחור, ןעאטערער א אויגען, םארטרערםע
 אויף געקוהט 'אוש םיט שוין האט װאס
 געאע־ איז אעבען, אוים׳ן און װעאט דער
 בעטעא. אוים׳ן ציםערא אין זיך בײ גען

 דיא, אוים׳ן בעטעא, אוים׳ן איהם, ארום
 אנגע־ געײעז זײנען טישעא, אױם׳ן און

 צײםונגען, םארשטויבטע אאטע װארםען
 טאװאען, אפגעריםעגע מיט אאטע-ביכער

 א אױח געהאנגען איז װאנט דער אױף
 װינטערדיגער םארגרינטער א טשװאק
 אונטערשאאג. צוריסענען א מיט פאאטא,

 איז םארענטשע, א אהן בענלןעא א אויף
 קעראסיך פארזשאװערטער א געשטאגען

 אוױוען אוים׳ן ברענער. אײן מיט אוױוען
 םאױ־ םענדעא, באעכען םאררױכערט א —

 פאנען, עטאימנ און מיאך, מיט זאטען
 האבען גאז־״איכם טונקעאען דעם ארום

 א אין ביהנען װי םאיגען ארומגעזשומעט
 איז קאאמאנאװיםש ער, און ביהן־שטאח,

 געטרי־ האט #ארויף פנים מיט׳ן געאעגען
 די מיט און סיציף/ םון׳ם םאיגען די בען

 צװעהאאז געקוקט אויגען םארטרערטע
 באצויגענעי שפין-װעבס מיט דער אויף

סטעאי.
 דערהערט אכיאא מיט זיף האט עס

 פינ־ אײזערנע מיט װי טיר, אין קאאפ א
 ענט* קײן אויף װארטענדינ ניט און גער,
 אפענער דער אויף באאד זיןי האט פער,
 שטיםע הארטע גראבע א דערהערט טיר
- : ריש׳ן מיט פוא
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 דרעה א זיןי האט קאאמאנאװיטש
 בעטעא דאס בעטעא, םויאיאוים׳ן געטאן

 איהם ארום און םהריפען, גענומען האט
 און צײטונגען, די חנאסען גענומען האבען

 אאע אין צוזשומעט זיף האבען םאיגען די
זײטען.

 —האאמאנאוױטש,■ דאס בין איד — . ,
 און הײזעריג, ארויסגעקװיטשעט ער האט
 גענומען אויגען םארטרערטע די טיט האט

צו. טיר דער צו קוקען
 שװארץ־פארהױאטע א מיט בחור א
 פארטוף אעדערנעם א מיט און געזיכט

 טיר דער פון האס פאכװע, דער אונטער
 ציטערעא אין ארײנשארען גענוטען זיך

ארײןד
 טאקי דאס איהר זײנט אזוי, —

 חײסט דאףי, א^ך האב שרראבערר? דערר
 גע־ שוין האב איף אבי געסראפען. עס,

 יע״ אין דארס אט־א ארײנסריכען װאאט
 דער־ר שמער־רקע עס בין איף זײט. נער

 געקומען, בין איף איד-־און ביו שמיד,
 מיר־ר האט מען מיןי, איהר פארשטעהט

 איהר אז ; מיר־ר־ר מען האם געזאגט,
 גוטען א איהר קענט אנשר-ראבען, רןענט

 װאאט׳יף געװאאט, איף װאאט בר־ריף.
 עפעס אנשר״ראבען מירר זאאט איהר־ר

 עפעס ? םארשטעהט איהר־ר אזױ,
 אײענען, צו װאס זײן זאא עס אזעאכעס...

מײן... צו צו... זײן... זאא
אראם״ פריהער האט קאאמאנאװיטש

 בעמעא, םון׳ם פיס די נאכאעסיג נעאאזט
 אויםגע־ אאנגזאם זיך ער האם נאכדעם

 קער־ האאבען אױבערשטען מים׳ן צויגעז
 און שטוחא, א דעראאנגט םויא האט פער,

טמזעא. צום צוגערוקט
נעהענטער, הוםם אהער, הוםט —

זיצט. — אײנגעאאדען. איהם ער האט —
 ארומסױ האם, ׳שמיד דער שמערקע .

 זײםען, אאע אין םריהצר זיך הענדיג
 אעדער־ דעם וױנהעא א איז אוועחגעאעגט

 פאכװע, דער אונטער פון פארטוןי נעם
 מאזאאיסטע־ בײדע, געטאן װיש א האט
 דער אן אײנע הענד, פארקויאטע שע,

 שטעא א אומגעאומםערט האט צוױיטער,
 סקרי־ העא־געאע די מיט פיס די געטאן

 מיט טוענדינ שמארע א ארן שיף, פעדיגע
 אװעקגעזעצט, זיך ער האט נאז, דער

 די ^אויף ה^נד בײדע אױסשפרײטענדיג
 צושפרײ־ די מיט שארענדיג און קניעס,

 צײטונגען אאטע די צװישען #םיס טע
דיא. אויפ׳ן

 שרײבען איהר װיאט װעמען צו —
 קאאמאנא־ איהם האט — ? בריעף א

 זיך, פון םאיגען די טרײבענדיג װיטש,
 װעמען צו — געטאן, פתננ א גענעצענדיג
? הײם א הא־הא־הו...

 כאה מײן צו הײם, א היים, א —
 זי, הײסט ר־רחא שרראבען. איף װיא

 םאר־ איהרר װיא, איך אבערר' ררחצי.
 פארשטעהט זי, װיא... איד שטעהם...

 אנ־ אן גארר אנדעררע... אן איז איהדד,
 זי חאמואע!... אזא ׳איך ניט דעררע,

אן, זי שרראבט ברריװעא, א אן שרראבט

 װעט מיף איהרר םאררשטעהט ױ האאם.
 פון ניט איז זי אפנאררען, ניט איהרר

ניט... זי v* אט־א־די־א,
 געטאן pip א האט ?אאמאגאוױטש

 םאר װאס מיט ׳פםיד, w*\yvv דעם אױף
 באסמא^נװעט ער אײדענשאפט מין א

 זיין םון איפען, םאײשיגע די מיט #זיף
 און א^א־די־א םון ניט איז װאס כאה;

 בויגע־ דרײ אויף בריװעא א אז שרײבט
 זײנע אין און ?אאפ, אײן איז פאפיר אעןי

 זיף האט אויגען, יאוש׳דיגע פארטרערםע
 זיך האט ער גאאנץ. א וױיזעז גענומען

 א אויף בעטעא םון׳ם איבערגעסראגען
 שמער?ע'ן, א?עגעז טישעא, נעבען שטוהא

 צױ םעדער, םארראסטע די גענומעז האט
 און פאפיר, מיט טינטער דעם גערוקט

 אן עאענבויגען מיט׳ן זיך אנשפארענדיג
 איהם ער האט טישעא׳, שא?אענדיגעז דעם

: געטאן פרעג א
שרײבען, איהר וױאט זשע װאס ־־־

? װאס
 האט — שרראבען װיא איד װאס —

 צו זיך צוגרײטענדיג װי אזוי שפערחע,
 ;ע־ הוסט א ארבײט, שװערער א עפעס

ס — הארצען, פון געזונד טאן א ^ ט־  א
 דערר איז ביז ^יד װאס עס, דאןי איז

 װען ! איף בין בײנערר, די מיט עררד
 א אזוי עםעס איהרר אאײז ?ענען זאא איןי

 ! ?ענען איף זאא געמןן, ארראן שרראב
 אנער, איז ? נײז צו םארשטעהט, איהרר

פון פאר?אאסטעירט זײנען הענד די אז

 נעמגדרנם שוין ! ר
 יע-ען װינטעיד, גאנצען א אמ#א ?יך

 און אררבײם, דערר נאך אויםדעררנאבמ
ה באגרראבט און געטט כאטש  םינ־ די זי

 איןי צוזאטענאענען. ניט זיד ?ענען גער
 עפעס שרראמנז געװאאט איהרר װאאט
 איך געוואאט. איך װאאט אזעאכעס אזוי,

 נאף איז סענט, אארר די איז נימ שטעה
 וױ זײן ?אא עס אבי םאאערר, םערטעא א

 ארױסגע״ סעריחמנ/ ״איז זאגט גוי דער
אמ־א־דא־א.- םון אאעס שרריבען
 בײ האט — ? אמשא װאס —

 א דורכגעד»ן נענומעז ?אאםאנאװימש׳ען
 ן<פגעשטאר״ האאב די איבעד װ%עם?ײם

 שעהן א הפנים איז זי — גאידער, בענע
 װאס־ איעב, ױ האט איהר און !^יחנא

 שרײ״ איהר איך זאא װאס״זשע ? זשע
̂ז ? ב

 זזאט — ? מײדעא שעהנע א —
 באאײדיגט, װי איבערגע׳דוזר׳ט שמער?ע

 איז זי װאם? איהרר, מײגט װאם —
 מײדאעף, אמעררי?אנערר די םון עפעס

 אנגעשמיר־ א אנגעםארבטע, א... זי? איז
 םרחןמדע םיט צײהן, םררעמדע םיט טע,

 םררעמדע םיט פררעםדע... מיט הארר?
 איז טײדעא, א איז דאס אײב־אוךאעבען.

 שװארצע קאפ א מיט ?אאינ?ע, א דאס
 ברענענדיגע שװארצע צװײ מיט האר,

 מיט איפען, רויטע םארר א םיט אויגען,
 אנקוהען. זאאט איהרד צײנערר, מויא א
 דאס אז ..pip א גיט דאם אז םײדעא, א

 איבער געה א ניט דאס אז ררעד... א גיט
 םאר־ איהרר ממש... איז שטוב... דער

 באדארפט זי װאאט איהרר שטעהט....
 בא־ װאאט איהר זי... איהר װאאט ?ענען,
 זי װען אאןי... א גיט זי װען זעריז דארםט

 ארבעא... די ארויוי פארר?אטשע א גיט
 אאײן ?עז איד װען טײװעא, צום אד,

! הען איד זיעז אנשרראבעה איהרר
םאר־ באגײםטערמעז שמער?ע׳ס פון

 אאםיר װערען, באצאהאט מוז װאס סעא,
 װעלר דער ארום. חדשים דרײ אין זאגען,

 ניט ?ען ער ראובן׳ן. בײ ניט באײבט סעא
 צײה אאנגע אזא װארטען צו כאװײזען

 געדע?ט װעט װעקסעא דער װאנען ביז
 װע?סעא דעם מיט באצאחאט ער װערען.

 געװיסע ?ויפט ,ער וועמען בײ אוי׳ן
 װע?סעא דעם גיט װידער אוי סחורות.

 ער׳האנדעאט, וועמען מיט יהודח׳ן, אװע?
 א אין איהם דיס?אונטירט ער אדער
 םאר׳ן געאד בארעס ?ריגט ער באנ?.

 דערםאר נעםט באנ? די און װעקסעא,
 באנ? די םראצענט. געװיסען א ארונטער

 דיסקאונ־ אדער אווע? װעקסעא דעם גיט
 אזױ באג?. אנאגדער אץ איהם טירט
 שמעון װאס ײע?סעא, דער דורך געהט
 עס אײדער הענד, סף א געגעבעז, האט

 געאד. דאס אײגגעסאגט איהם פאר װערם
v דאאער 1000 םון װע?סעא א אויף w\ 

 מסחרים זעהן, מיר וי1 װערען, געטאכט
 נאף און דאאער טויזענד הונדערט אױף

 דער איז צײט הײנטינער אץ מעהר.
 װערט ער יאיירענער״, ״א האנדעא הויפט

 מיט פאפירען, װערםאאזע םיט נעפיהרט
 זיך םאר און אן האבען װאס װע?סאעז,

p p חןדיט־ באױז וײנען און נימ, ווערט? 
 אין באדארף מען אז באװײזען, צײמנס,

 אדער דעם כאצאחאען טערמק מװיםען א
 באנק א אז #םאר זיד שטעאט נו, יעגעם״
ט ?ען פירכמ אנדע^ אן אדער חאאםןןן ד

בוײ צװײ־דררײ אנגעשרריבען. דאס איז
יזאלסא ̂יג איז ,עעזי כאת זײ שטצלען *«ז אט־אײי^א פאא^־ד,

אויסגע• פאנטאזיע דער אין נאװיטש׳ען
^ א  האט װאס אזעאכע, מײדעא א װ

w גאנצען דעם אמאא מיט w p זיעעם 
 האם ער פײער. א מיט וױי אנגעצונדען

 האט איז זי״ו אוים׳ן דרעהען גענומען זיך
 דער אין ^גדער די געטאן כאם א נערװעז
האנד.

 אזױ װי זעהן איהר װעט אט —
 א ער האט — ! אנשרײבען װעא איך

 ?ריצען גענומען םעדער, די געטאן טונ?
 בעת םאראעזעז, און פאפיר װײםען אוים׳ז
שרײבט. ער װאס דאס מעשה,

 האט געזיכט םאר?ויאטע שמער?ע׳ס
 מאדנער א מיט אנגעשטרענגט זיןי

 זיך האבען אויגען די און ערנסט?ײט,
פאפיר. װײםען אין׳ם ארײגגעגראבען

— רח... טײערע איעבע, םײן —
שרײ־ םארגעאעזען ?אאמאנאװיטש חאט

בענדינ.
 האט — ! טײעחן pשטאור ־־־

 װײסט איהר — פארריכט. שמער^ איהם
 נעהט זי איז. זי גאאד א םאר װאס ניט

 און זאקען, שטררי?ט און העמדער אאיין
?אאיר־ מיט פױגאע) אועאכע אוים געהט

 װאשט זי און ?אנװע, אויף באיטש?ע טע
אט־ ערד, א אוים שמירט און ?אכט, און

או̂י אוים שטרע? א זיך זי גיט אזוײא
׳ארבעא די םאר?אטשע א גיט ערד, דער
 א װערט אטעם איין אין אהיךאהער און

ניט, זי ivp װאס געאכעא. א װי ערד
 די אונטער איהרר ביי ברענט עס װאם?
 זאאט איהרר איהרר, בײ ברעגט הענד,

̂וסען  מיר זי האט ״ררובאש?עס״ אכ
ננעהט אװע?גע־ בין איף אײדעד אויס̂ג

םאהרען...
 גאאדענע און טײערע זעהר מײן —

םאר־ ?אאסאנאוױטש האט —־ ! רחצי
 ער און בריעף. םון׳ם טיטוא דעם שטארקט

 צו מעשה, בעת געװאוסט, ניט שוין האט
 צי װעגען, שמער?עם םון עם שרײבט ער
רחצי׳ן, זײן צו זיןי, םון עס שרײבט ער

 .שוין זי האט ער װײא דארטעז, ערגעץ
בחוש, געזעהן זי האט ער רחצי׳ן, געזעהן

אויסגע־ איגט זי װי אויגען, זײנע םאר
 ארבעא םאר?אטשעטע טיט שטרע?ט

 װײכע איהרע םיט און ערד/ דער אויף
 בארשט דער מיט זי שמירט הענד, פאינחע

?ער־ גאנצער דער און אהין, און אהער
 א װי זיף בױגט און ?יןי באװעגט םער

 דער מיט זיף ציהענדיג אזוי און שלאננ,
 מיט זיף זי גיט ערד, דער איבער בארשט

מעשה, בעת און כא«, א שנעצ אםאא
 שװארצע •אםמע א אראפ איהר םאלט
פנים, פארםלאםטען םולען איבער׳ז האר
אזוי, א?סצל, בױגיגען פולען מיט׳ן ױ ניט

 גיט האר, •אסמע די צורי? ארויוי pn א
 עס און קאפ שװארצצן מיט׳ג טרײסעיצ א

 שעהםע- שװארצע *אר א ביציץ א געבען
 דוײ פאד א מיט אױנען, דיגזשםײבלעניע

 געזונךע וױיסע און איפעז, ®ולע טע
זצײהגער..

 ניט צאהלט זי םארשפרעכונגען. איהרע
 דער־ דעמאלט װעלען עס צײט. דער אין
 הענט װעמענס דורך די, אלע לײדעז פון
 עם דורכג^אנגען. זײנען װע?םאען די

 באנ? אײן װעז אז אויס, דאריבער ?וטט
 זי שלעםט ׳באנ?ראטירט םירמע אדער
 פירמען, אנדערע באנייעז, אנדערע מיט
 הערט מען פחה א מהומה, א װערט עס

 ?רעדיט אויף געבען צו טחיען, צו אויח
 אפגעשטעלט װערט ?רעדיט דער אז איז

 עס מסחרים, די אםשטעאען זיף מוזעז
?ריזיס. א װערט

 פון ?ומען ?ריזיסען אז מײנונג די
 די צװישען םארשםרײט איז ?רעדיט דעם

 ?ענען סיר ע?אגאמיסטען. אמערי?אנישע
 זײןדערשטענס מסכים ניט דערכױט אבער

 די װאס פאר גיט, אױף דאס ער?אערט
 גע־ א נאןי איבער זיד חזיר׳ז ?ריזיסעז

 צוױיטענס, און צײט. פעריאד װיסער
 בא״ האבעז כױר װען געזעוזז, פיר האבען

 ?ריזיס, א םון סיטפטאמעז די שריבען
 אונטערגעגראבען װערם ?רעדים אז,דער

 גע?ױ איז חריויס דער וױ נאכדעם, שױן
 ?רעדיט אונטערגענראבענער דער סען.

 איהם מאכם קריזיס, דעם םארשםאר?ט
 איהם, ?אטפליצירט פיהלע!, טעהר נאןי

 ./[,•שש* ניט^די איז עד אנער
 שוין איז קרעדימ אונטערגעגראבעגער חנר

 איז אורזאבען, אנדעךע פון ר^זולטאט א
א נים אכנד יוצא «ועא א
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 פעדער חנר־ מים שריבען
 ציטער. אײדענשאפטליכען א כימ זען
 פאיסען איהם בײ גענומען האכעז עס און

 ארויס־ ?יך גענומען האבען עס נעדא:?ען,
 ניט שאאפט ער אז : געפיהלען גיסען
 אין ארום נעהם ער או נעכט, די הרך

משוגענער̂. א װי גאסען די
 ארבײט דער בײ שטעה איך אז —

 םינ״ אאע צו?אאפט שוין פיר ׳האב און
 — איהר שרײבט האמער, םיט׳ן נער
 םא• אונטערגערו?ט איהם שפער?ע האט

 ״טו איד װאם נימ וױים איף — טעריאא,
בין!... איף וועאט א פאר װאס אױף

 אכער שוין האט קאלפאנאװיטש
 זיף האבען געפיחאען די און געהערט, ניס

די אז : װײטער נענאםען ײאיהם ב
 זײן אז פוסט, איהם איז װעאט נאנצע
 צוזאמענגעשםאאצען איהם איז נשפה

 איהר מיט זיף פיהלט זער א איהרער, ריט
 וױיסט ער פארבונדעץ. און פארקניפט

 וױ און ער, אױס זיך אאזט עס װאו ניט
זי... אן זיך פאנגט עס

 פאטאקעװעט האט — יא, ׳יא —
 אייך איך זאא אזוי װי אט — עניערקע,

 אײזערנע ״שטיאנע״ גוטע א וױ זאגען,
 ארײנ־ וואגען. א פון ראד א אויף רײף

 טויזענד אז פארקאװעט, און נעברענס
 רײ־ םאנאנדער ניט עס װעאען רוחות

!... סען
 געשרײ האט לואאמאנאוױטש און

 כיעהר מיט אכיאא װאס געשריבען נען.
ברען. מעהר טיט ׳היץ

בריעף, דעם געענדיגט האט ער װען
 ?אנװערט דעם אויף אנגעשריבען האט
 פאר־ א איהם האט און אדרעס דעפ

— שפיערקעז, איבערגעגעבען חתם׳עטען
 אויס־ ניט אגדערש גאר שוין איהם

 אי־ איהם האט ער אז נאר װי נעוױזען,
 געשריבען בריעױ, א זײנעם בערגעגעבען

 איהם זאא יענער אז כאה, א זײנער צו
 בוײזןף־ tk ארײנװארפען איזזם פאר

?אסטען.
 דעם גיט םארזיכטיג,־םארמע?ט —
 —םיננער,. שװארצע אײערע םיט אדרעס,

 #זעהט -און — אנגעזאגט, איהם ער האם>
 נאד ער װעט ארײן, שוין איהם װארפט

אװע?געהן. פריה דער אין
Ivuxm# איז שמער?ע װען M v 

 נע־ מטושטש זיף ער האט בריעו*, כיט׳ן
 און ציכיערעא, איבער׳ן ארומ^?ען גוכיען

 היבשע א דערפיהאט אםאא מיט האט ער
 געזעהן האט ער װאס אאעס אין װערט
 װינ־ פארגריגטער דער אפיאו זיף. ארום

 צעריסענעם מיט׳ן פאאטא טערדיגער
 אויוי געהאנגען איז װאס אונטערשאאנ

 נאך אױסגעװיזע; איהם האט װאנד, דער
 נאר װעט מען — ניש?שח׳דיג. גאנץ

 איז םארריכטען איהם אביסעא דארםען
פאאטא. גוטער גאנץ א נאד עי

 צו׳ן געיאװעט זיך האט עס און
 באאד האט ער ענערגיע. פאדנע א איהם

 געז, די פון ברענער דעם ארויסגעדרעהט
 און םענסטער, און טיר געעםענט האט
 ארויס־ גענומען האנדטוף א מיט דואס

 צוזאטענגענױ האט םאיגען, די טרײבען
 צײ־ םארשטויבטע צעװארםענע די כיען

 םון׳ם און ׳בעט םון ביכער די מיט טונגען
 מיאןײ מיט דא'ס אויסגעװאשען האט ׳דל

 גע־ אםיאו האס און פענדעא, פארזאטענע
 שפיך די אפצו?ערען בעזעם־ מיט׳ן פרובט
סטעאי... דער םון װעבס

ארבײטעז, דאזיגע די טאן בשעת׳ן
 טוט דאס אז זיף/ בײ געםיהאט ער האט
 ?אא־ געװעהגאיכער דער איהם אין נים

 א אגדערער, אז עפעס נאר מאנאװיטש,
 איהם איז װעאט די װאס אזעאכע נײעי,

 אין האט װאס און מיאוס ניט גאר נ#ף
אינטערעס. אן עפעס

 װינטער צו װעט כיען װאס חוץ —
 .נײעם א .האבען דארםען ראק צום ״צו

 בא־ זיף בײ ער האט — אונטערשלאק,
 טא?ע נאן<כיארגען מעז װעט — שאאסען,
̂יפען דארפען  א איז פאפיר, םאיגען ל

שיך. די צו שוה־װאקס מיט בערשטעא
גע־ שוין דערנאך האט ער װעז 1אי

 אין אױפגערױםט און צונע?איבען האט
 היבשע א געזעםען נאןי ער איז צירערא,

 האט איהם באטראכט. האט און ײאעוי
 צײ דעם אין אט אז אויס^עוױזען, זיר

 צו ־ אימיצער װען־גיט־װען װעט טעיא
 צױ אאעס װעם װאס ?וטען פאוזױם איהם

̂ײבען,  אויפרוימען און םארריכטען ק
 גע־ האט ער און אסת׳ן. אן אויף ערשט

 אוים׳ן גריננ אזװ אײבט, אזיי פיהאט
 האט ער אז גש^ה, דער אויף און הארצען

 ?עצעא, דאם [טאן6 כאפ א אטאא מיט
 םאר געאאשמשעט איהם זיף האט װאס

 דער אויוי איבערנע?ערט עס האט פיס, די
 עם האט און ארויוי, בײכעא פיט׳ן ?ניע

 באא־ און םיננער, די מיט ?יצאעז גענוניען
וזאנצעס.., די פון ד.אר ׳די צװישען זען

י<י
ווײספאון לײויס דער

 דער םון באארד ע?ז. םונ׳ם מיטיגג א
 ױניאן, דרעסמאכעד און װײסט אײדיעס

 דינ־ געװארען אפגעחאאטמן איז ,25 אא?.
 210 אין מא', -טען6 דעם אווענט, סטאג
 דזשעני שותססער סטריט. םע5 איסט

טשערמאן. — מאטיאס
 טיטשער׳ס היגער דער פון ?אסיטע א
 און באארד ע?ז. פאר׳ן ערשײנט ױניאן

 שװעריג?ײ- גרוישע די װעגען דערצעהאט
 הא־ טיטשערם ארגאניזירטע די װאס טען,
 אןו באארד פונ׳ם אויסצושטעהען בען

 אױף זײ פארפאאגט וועאכער עדײ?ײשאז,
 זיך באנוצט און אופנים פארשיעדענע

 םון כדי אױסרעדען פארשיעדענע טיט
 טיטשערס, םיעאע װערען. צו פטור זײ

 זײער אין אקטיװ געװען זײנען װעאכע
 באארד פון׳ם ש^יז זײנען ארגאניזאציע

 דאס געוואחון. עגטזאגט עדױ?ײשאן אװ
 באײבען טיטשערס דאזיגע די אז מײנט,

p װײא ברויט, אהן סמש p אעה־ אנדערע 
 נים נאטיראיך זײ ?ענען רער־שטעאעס

 דאס אז זעאבסטפארשטענדאיה קריגען.
 דער אױף וױרקונג שאעבטע זעהר א האט

 טי־ היגע 2,300 די פון ארגאניזאציע
 עאף־הונדערס ארום באויז זײנען טשערס

 דאריבער בעט קאםיטע די ארג^ניזירט.
 די שטיצען צו באארד וvnipyipy דעם

 האנד־ דער גענען רעזאאוציע טיטשער׳ם
 עדױ?ײשאן. אװ באארד היגען םונ׳ם אונג
 אונטערשטיצט אױך איז רעזאאוציע דיזע

 פעדערײטעד סענטראא דער םון געװארען
 איײ סענטראא דער פון נויארל^ םון ױגיאן

 װימענ׳ס דער פון ברו?אין, םון ױניאן באר
 פאראײנ^ג־ די פון ארן איעג טרײד־ױניאן

געװעד?שאפטען. אידישע טע
באשאיסט באארד ע?זעחוטױו דער

 סױ די אױך באװיאיגס ער און רעזאאוציע,
פאנד. זײער םאר דאאער 25 םון מע

 זײן ארײן שי?ט װעםאש?יז ברודער
 ײניאן דער פון אםיסער אאם רעזיגנאציע

 רעזיג־ זײן פין אורז«ע אאס אן גיט און
 ניט יעצט זיך םיהאט ער װאס דאס, נירען

 ער־ יזpװעטאש בר. געזונט. בעסטען איז
 זײן מיט אז רעזיגנאציע, זײן איז קאערט

 אםט איצטיגען זײן םון ארױסטרעטען
 איבערצױ ניט םאא ?ײן םאר ער מײנט

 װײסט־ דער מיט באציחונגען אאע רײסען
 איעב איהם איז װעאכע ױניאז, מאכער

 פארזיכערט, ער אומגע?עהרט, ;טײער און
 העאפען צו בארײט זײז תמיד װעט ער אז

 אװעק־ האט ער װעאבער פאר ױניאן, דער
 פון יאהר צװאנציג בעסטע די געגעבען

 מיט שםיצען װײטער זי און אעבען, זײן
[.Vim וועם ער װאס

 דער און דים?וטירט פראגע.װערט די
 באשטע־ ׳אמיטעp א ערװעהאט באארד

 שװעסטער אײבאװיטץ, ברודער םון הענד
 קאנ- א האבען צו מעיזא, און קראנהארדט

 זעהן און ׳װעטאש?ין בר. מיט פערענץ
 געװען ניט זײנען עס אױב אויסצוגעםינען

 איהם האבען װאס אורזאכען אנדערע אויך
 דאזיגען דעם געהמען צו באװאױגען

j די שריט. r a ^ p אױפנעפאדערט װערט 
 איהר ארײנצוברענגען באארד ?.py פון׳ם

 דעם צו ?אנפערענץ דיזען װעגען באריכט
פױטינג. גאארד .tpy נע?םטען
 25 אאח. םון ברענטש פרעםערם דער

 עראויבניש די צושריפט א אין םאראאנגט
 רופען צו אױף באארד ע?זע?וטיװ פונ׳ם

 פר/גםערם די פון נאר מיטינג ספעציעאען א
 די באטראכטען צו צװע? מיט׳ן אאײן

 באזונדערען א גרינדען םון ראטזאמ?ײט
פחגסערם. םןו־די אא?אא

 מיטינג אזא רופען פון פאראאנג דער
 ער־ באארד דער און באוױאיגט, װערט

 צו פערזאז, פינף פון אמ'טעp א װעהאט
 אםטײאען װעגען פראגען די שטודירען

 ארגא־ דער פון ברענטשעס אנדערע אויך
 וואס ;אאתאאען באזוגדערע אין ניזאציע

 אײן צװישען באציהוגגען די זײן זאאען עס
 א םאר װאס און ;צוױיטען און ברענטש

 אזא אין זאא עס םארװאאטונג םון םארם
 די־?אםיטע װערען. אײנגעפהירם פאא

 זיאבער־ היימאן, ברידער פון באשטעהט
 שװעםטער איז ר^^גרג האראװיץ, מאן,
םריעדמאן.־• מאאי

 זײן שי?ם^ארײז דידאני םרענ? בר.
יוג״ דער: פון בעאמטער אאם רעזיגנאציע

H ו * * ; . ייי^ן
 פראגע דער אט איבער האנדאונג די
מיםונג. םטעןpנע אױױ אפגעלענט װערט

 צױ א אין פאראאננט בו?שטײן בר.
 איבערגעפיהרט צורי? זאא עד א̂ז שדיםט
 נזיאד־ צום כראנזוױצער דעם םוןי ווערען

 ווערט פראגע די ברענטש\*אױו
* םיטיגנ. נעחסטען צום א^געאעגט

םרא־ בײדע די אורואכעךװארום די
נע?םגחגר דער צו אפגעאעגט װערען נען

 חןר װײא איז, באארד םונ׳ם ויצונג
 באריכט חנם ?ריגען פריהער װיא באארד

 געדױסע ווענען פינםער^?אמיטע חנר םון
ד - םארשיעדענע די אין ענדערונגען  ח

 םארװאאכאנג, ױניאן דער פון פארטםענטס
 פרא״ דאזיגע די כאהאנדאען דערנאר און
געז״

 באריכט דעט צו שטעאט רײזמנרג בר.
 דער װעגען נײן םון ?אםיטע דער פון

 זײנען װאס שעםער, צאחל פינ?טאיכער
 סעאדעט, ער און סטרײ^ אין איצט נאך
 די ײעאעז ײאד אױםענדער דער אין אז

 סטרײ?' םונ׳ם בענעםימס און אויסגאבען
 דאאער. 5,000 םון סומע די באטרעםען

 אינסטדו?־ די אויט אז אױך, םעאדעט ער
 ?אםיטע די האט באארד ע?ז. פונ׳ם ציעס

 םאב־?אםי־ א ערגזעהאט זיך פון פון<נײן
 נוז־ גד. pc באשטעהענד דרײ, פון טע

 איה:^ פון אוז מינטץ, שװעסטעד טאן,
 אונ־ אן האבעז צו אאײן, רײזבערג, גר.

 שאעזיגנער םרעזידענט םיט טערדעדונג
 די שעפער. טאון אוט־אוױ די װעגען

 געװארען געבעטען איז אינטערנעשאנאא
 די איבער אױפזיכט די איבערצונעהםען

 מט. איז איז סטײט זי1דזשוי אין שעפער
 שאעזיגנער״ם פרעז. אויט אבער, װערנאן.

 איגטעמעשאנאא די # איז ־ ערקאערונג,
 ןערצונעהמען אי אימיטטאנ/ד ניט איצט

 אי־ דיסטרי?טען, יענע אין ארבײט די
 דועז מאםענס, איצטיגען אינ׳ם בערהױפט,

^p גענעראא < בײ האאט עס tjd אינ׳ם 
 פא- װעט װעאכער טרייד, חאאוחמאבער

 םױ אויפמער?זאמ?ײט גאנצע די דערעץ
אינםערנעשאנאא. דער

 אויסגעחעיט האבען וועט מען װען
?אםיטע, םינםער דער םון באריכט דעם

 װעאכער ארגאניזאציע, דער פון נאהמען
 באשטימטע עגטהאאטען אויר שויז װעט

 דאזיגעי דער װעגען רע?אמענדאציעס
פראגע.

 mp א צו שטעאט שעדזנהאאץ ברודער
 םינאנציעאער דער װענען באריכט צען

 ציהט און • אמאניזאציע, דער םון אאגע
 םונ׳ם אױפמער?זאמ?ײט די דערבײ
 ?וסעז צו נױטיג?ײט דער אויף באארד

 די מ:ח סארשטענדיגונג עגדאיכער אן צו
שעםער. אוט־אוױטאון

 און ״דיס?וטירט װערט באריכט דער
 דערטאהנטער דער איבער האנדאונג די

 כפעציעאען צוב אפגעאעגט װערט פראגע
 װערט, װאס באארד, עקז. םונ׳ם ^מיטינג

 פינ־ דער םון רעקאמענדאציע דער אויו*
 דאנערשטאג אױף געדופען אמיטע,p םער

 באי־ אידזר אין םאי. ־טען9 דעם אווענד,
 יע־ צו װעט קאםיטע ־ער5 די װאס ריכט,

 זײן אויר װעאען צושטעאען, כײטינג נעם
 פון פראגע דער װעגען רע?אמענדאציעס

שעפער. אוט־אוױטאון די
 װענען דערכיאהנט שעהנהאאטץ בר.

 םי־ אין איצט איגט װעאכער באראף, בר.
 באארד דער און קראנ^ אאדעאםיא^ערנסט

 םון באשטעהענד האטיטע, א ערװעהאט
 שא־ סערע שוועסטער און רײזבערג בר.

 בא־ בר. זײן ר־חואהpטב םאהרען צו פירא,
פיאאדעאפיא. אין ראף

......... ־,סיאװצ רעבעקא שװעסטער
 באריכ ?אסיטע, ױניטי־הויז דער אײדיפון

 <« <, גע,ו^ געקויפט שוין איז עס אז טעט
 חאנ־ דער הױז. ױניטי א פאר זומער־םאאץ

 גע־ אוגטערגעשריבעז׳ שוין איז טרא?ט
 די ױדאן דער ?אסט פאא״ן דער װארען.

 גאמען דער דאאער. 85,000 פון סומע
 פארעסט*םאר?"״ דער איז פאאץ פונ׳ם

 פענ־ קאונטי, פײ? אין דך געםינט ער און
סיאוױיניא.

םייװער, .מיס כיעאדעט האםיטע, די
 פואען ?ײן אויסגעארבײט ניט נאו האט

 נוי־ אאע װי באאד אזױ אבער באריכט,
 םארשײ די בנוגע אראנזשמענטם טיגע
 ױניטי דער pc דעפארטםענטס דענע
 פואער א װעט געטאבט, זײן !װעאען הויז

 npy^py צום וחגרעז צונעשטעאט באריכט
 בא־ איצט איז ?אםיטע די באארד. טױו

 םאענער די אויסארבײטען מיט שעפטיגט
 נױטיגע די זאםאען צו ?אםפײן א פאר

 דעך פון םעטבערס די צוױשען געאד סומע
 ד״י־* םון אנפיהרונג דער םאר ױניאן.

 טא״ זומער דורך׳די ארבײט עדױגןײשאנאא
 ?אמימע יוניםײחױז דער נאטעךאיז־םון

 דזשואיעט מיס ד געװארען אנג^שטעאט
̂. . ׳ ־ -פאינטץ;
 פ.ק אונטערנעהט.*-ג גאנצע די וױ אזױ

 נרוײ זעהר א ?אםיטע ױניםי־הױז דער
 םואע די ?אםימע די בעט שװעדע און םע

 צו אום באארני, ע?ז. םונ׳ם םטױויר?ונג
 זאא אונטערנעהטונג די א? זיכער, זײן
; ־’■ i *־.. ״ ערפאאנרײד. זײן
די. כדי׳זװ^פאדאינבמראסירןןן :

. v ־*׳■ • '• -----

 אוגטערנ׳ ;רךסער דיעזער
 יוגיטײהױ^?אםיטע דער סיז

 שאודםשעראײבדאח םון םיטינג
 אוי ױניאן, דער פון םעמבעחפ םױוע

 אינ׳ מאי, טען12 דעם אװענד, מאנטאג
 ,40 נומ. ^ipd פאכאי? צענטער, ױניטי

 סיסלען װערעז אנגעגוםען וועאען עס ^װאו
 רי 1כאװעגונג<צװיש^ <דדסע א שאםען צו

 אינםע- די אח ױניאן דער פמ מעםבערס
חנרלוניטי״הויז. pc רעסען

געשאא• ענםים דער• װערט דערמיט
סען.

_ * * *• ■ £
 irDipyrpy פונ׳ם טיטינג ספעשעא א

 דא• געװארען אפגעהאאטעז איז באארד
 אץ מאי ״טען8 דעם אװענט, נערשטאג

 דזשע־ שװעסטער סטריט. ־םע5 איסט 210
םשעירמאן. — מאטיאס ני

 ער• איז װאס ?אםיטע, םינפער די
 באארד ??זעשטיװ םונ׳ם געווארצז װעהאט

 םינאנציע״'׳ איצטינען דעם אױסצופארשען
 r אױבד און װניאן, דער םון צושטאנר אעז

חד צו אזוי װי יאענער, צוארבײטען ת א  פ
 m פאר״ און אײננאחמען ױניאנ׳ס דער סער/ןן

 ארײן ביענגט הוצאית; איהרע ?אעגערען
 זײדםאן, בר. טשערמאן, איהר דורך

 רע?אםענ׳ אײנינע םיט באריכט גענויען
 רע?אכמנכ״ די באארד. ?.py צום דאציעס
 צאח$ די אענעו<.זp̂רrc װעגען דאציע

 סטעףדאנגעשטעאטע און ביזנעס־אגענטען
 סא״ די אנגענומען.^ אײנשטימיג װערט
 אינססרד כאארד עקז. פונ׳ם װערט םיטע
 די.םצנ מיט צוזאםעז ׳זאא זי אז איויט,

 דעפארגד םארשיעדענע די םון דזשערס
 װעא•; באשטיםען ױניאן, דמר םון מענטס

 f ביזנעס״אײ• איצטיגע די פון םיעא און כע
באייבען. זאאען דזשענטם
 םאמרעסערען םון פראגע דער װענען

•p די אי? אײננאחםען מניאנס דער ^ 
^ײגא םצ, ע  דעײגממרו די דמגז

 באפעםסי• באאריגער א םון װענדיגקײט
 פינאנצען, ארגאניזאציעס דער םון גוננ

 םוז שריט אזא אז כאשאוס, צום גע?ומען
 רע• ?אםיטע די װערען. געםאכט באאד

pװעכענטאיכע די אז דעריבער, אמענדירט 
^ מעםבערס די פון צאהאונגען כ ס ע ם ) 
 פון ײערען געהעכערט זאאען שיפ־דױס)

 אױןי ״איצט איז עס װי װאך/ א סענט 20
 אײנטריטס־ דאס און װאו, סענט^א 25

 געחעכערמ ?אא םי) (אינישיאײשאן געאד
דאא• 10.45 אויוי דאא. 5.45 םון װערען

ip װאר״סער און אאנגער א נאך b n 
 םרא• וױכטינער דאדגער דער איבער סיע
 TIP דער pc רעל^ןענדאציע די װערט גע

 װערט ?אמיטע די און אנגענומעז, מיטע
 םארבערײטונ* מאכען צו אינסטרואירט

 מעמבערט םון םאררוםונג דער םאר גען
מע װעאמדדיי אױזי סיםינגען,  חןקא דאז
 םאר װערען םארגעבראכט זאא כיענדאציע

 גוט־חײ• זי זאאען זײ אז מעמבערס, די
סען.

 די?« װען ׳טאג דעם װעגען םראגע די
 ווערט ראפט,p אין ארײן זאא העכערונג

 ?אא זי אז ?אמיטע, דער צו איבערגעגעבען
 עקו. צום רע?אמענדירען דעם װעגען

באארד.
 ער־ איז װעאכע אםיטע,pשאן־pעאע די

 גענויע אױסצוארבייטען געװארען װעהאט
 װאחאען, ?ומענדע די םאר פאענער
רעתאמענדאציעם. איהרע ארײן ברענגט

 װע־ רע?אמענדאציעם די װי נאכדעם *
 באשאר םאאגענדע װערען דיס?וטירט רען
:אנגענוטעז סען

 •py םאר װאהאען• אאגעטײנע אז .1
?ii^ipy באארד־םyכ און מבערםyאפp̂ע 

 ״רשטאגyדאנ ןyרyװ זyהאאטyג זyזאא
 ״־טעזoyi 12 ױני שבת, און םרײטאג

.jyD, 1919־14 און ־טעז13
 נמyםyגע זאאען װאהא־פאעצצר אז .2

oאא איז וחנרען y o ^  y ױניאן חגר םון 
 וחנרען ov װאו םאעצ^ די אין אויך און

 אםײ די אין שאם־מיטיגג^. ןyהאאטyג
oyo זאאyאעצװאהא־פ די ןyאםען -זײן ר 
 7.30 גיז םריה רyד אין זײד^ר א 10 פון
 — מיטינג־האאס די אין און אװענד, אין
 זײגער א 7.30 ביז נאכמיטאג 4.30 פון
 טאנ אעצט^ דעם שבת, אז ; נדyאװ אין
 װאחא״פאע- אאע זאאען װאחאען, די םון

 . חנר אין זײגער א צמהן םון ןyאפ זײן רyצ
םארנאכט. רyזײג א םינף ביז םריה
 ארוים• זאאמן זyאמט םאאמננו^ .3

 i באאאם אוים׳ן ןyרyװ אטyשטyנ
i (אן — א n^pptpy ,זיאס באארד

 37 םון באשטעהן זאא
y^jni ^צונדיפמשטעאו זײן זאא 
v *־ ׳ , *1 אזוי:  t

 «ע 15 — בר. אידישער
 < נ*׳ 6 — בר. :איטאצ.

 X 4. #בר סערסyפד
 * ׳ ־4 — ׳נר. םאקערס

 י ־• 2 — בר. 'בראנקסער
2 — סר- ,האראעסזןה
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 אפצו- אינטערגענופצי זיך האט *n *ואס
 פאכס און צואה עאיכם׳ם חי׳כמן״טאום
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2 — בר. בראנזוויאצר

 מעמבערם 37 — :סך-הכא
(  װאם ?אםימע, קאנטראא א —־ נ

מעםבערס. דרײ םון באשטעהן זאא
קארעספאנ־ איז רזמאדדיינג א — נ)

ג נ ‘סעקרעטער. די
טרעזש. און םינאנ״דסע?. א — ד)

A ײ ר ט ד ר ע ש עדז ענ  גע־ זאלען • פ
ט א ח ר װערען, מ מן ײ  םוז־די יערען פאר א

ט ״רײ עינ א פ פ א ס, ־ ק ט ענ פ ט ר א פ ע נעפר ד

1 דױױזשאן אסם׳ן וױיסט און דרעס
ס חנ ס ד ר א ט ק א ר ט אנ ס׳ן ק ם 1 דיװ. א

ם ענ ד ענ פ ע ד נ אן אי ש ױז ױ 1 — ־— ד
 ביזנעס־אײ־ צוואנצינ און אכט .5

 אײנ־ װערעז, געװעהאט זאאען דזשענטס
 ביזנעס די איטאאיענישע. 7 שאיסענדיג

 אײנגעטייאט זיין ז^דען אײדזשענטס
:אזױ

 5— דיװ. אסס׳ן קאנטראה. דרעס
 איטאאיענײשען 1 און

 8 — דױױזשאן אינדעפעגדענם
אימאאיענישען 1 און

1-------------------אפיס ברןקאין ־י
איטאאיענישען 1 אה
1-------------אפיס בראנזוױאער
שען 1 און איטאליעני

2----------------אפיס דאוךטאון
 איטאאיענישען 1 און

 1 — אפיס ביאנקס און הארלעם
איטאליענישען 1 אץ

אנגע־ איטאליעגישע צוױי נאך און
 אלע אויך טאז ׳זאאעז װעאכע שםצאטע,ל

 װעא־ פון און אויבײםעז, נױטינע אנדערע
 דער אױןי אױפ״אסען אויך זאא אײנער כע

 דע־ אימאאיענישען פונ׳ם מארװאאטונג
יארטטענס.

 זאא קאפיטע אבדזשעקשאן אן .6
באשטעהן ואא װאס װערען, נעװעהאט

..m| ײז ^ יעדע♦ .פון מעטבער * ט ענ ר  ב
ק י אן, א ס שערפ  אײ• זײן זאא וועאכער ט
װ גענעראא די פון נער טי ארד עקזעקו א  ב

סעפבערס.
 זאא קאפיטע אבדזשעיןשאן די .7

 און געזעץאיכער דער איבער ענט^ײדעז
 רןאנדידא־ ’די פון פאםיגלןײט םאראאער

 פון שעחיגקײט דער איבער אויך וױ טען,
 אםטען. באצאהאטע פאר די'יןא־נדידאטעז

 אאזען •צו כידוױב אויך איז תאטיטע די
 צוריקנעװיזענע די באצײטענס וױסען

 זײעד װארום אורזאכע; די קאנדיראטען
 זײ כדי צוריקגעוױזען, איז האנדידאטור׳

 צו טעגאיכקײט די געבעז צו זןערםיט
 באארד, עקזעקוטײו דעם צו אפעאירען

 א האאטען צװעק דעם פאר זאא װעאכער
דצונג. ספעציעאע

 זאא װאהאײזאםיטע ספעציעאע א .8
באישטעהן זאא ײעאכע װערען, ״עו־זועהאט

 ברענטיט. יעדען פון טעםבעיס דרײ םון
 בא־ זאא קאטיטע דער פון טיטערכיאן דער

באארד עקזעקוטיװ פונ׳ם װערען .שטיכיט
ען, א^ע פאר .9 ט א דיד אנ ס ק א  װ

ט האבען פ׳ן געגנער קײן ני  באאאט, אוי
 ״גע־ אדער ״פאר״ װערעז געיעטימט זאא

ען׳/ ײ פון פ^ור^איטעט א און ג ײ־דר װ  צ
ע די פון טעא עגעבענ  זאא יטטיםע; אפנ

טיג ױ  ערווער־ זײער באיצטיטען צו זײן נ
 אנגע־ זאא רעגעי* דאזיגער דער אונג.

 עס װאו פאאעז, אאע איז װערעז װענדעט
אר דא איז ט אײן נ א ד די אנ פ׳ן ק  בא־ אוי

ר אאט א ט געװיסען א פ ט  א*ין אדעד, ׳א
ט, א| פאר לןאנדידאםעז גרופע מ  ריאס א

 גאנצעד ל״ני פ.*ן ערװעהאונג די םאדערט
סעק. x א א ה נ ה ע ש י. י נרופע.

סוימשםועםען
רעדאקטאר דעםזװוישען

ר ע עז ל יאון ד

ג- י פ ״v.^pי
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ענג־ אין װיסען. יך
דעם איז געזינעז

׳ * די ען װעכ פיאגע
איז איצט ארבײטען
*זא נים װירקליך
זאגט װי :אי־, נט.

 ני־ £אדחאלםענעם דעם *רן (אינערנעדרדקש
מאי.) בזעז2 פון מער

» '
 פראנ־ סאז ,8 אאקאא גרינבערג, ה. י.

ך איהר האצ גו, — ציסקא.  צושריבען, לס זי
ך בײ חרע. עין קײן  גארגים, אדער איז א״

 קלײכיג־ א איז דאס נאר «ו*י״ןל... אדער
 עס װילש איהר בי ׳גיש ווייסען מיר קײש.

ע, אין און ענגלי* אין ד״אבען די  בלויז *י אי
 מיר דאך, £אי*שעהש איחר -:גליש. אין

ך װילען  אבי־ אי ארבייש, אי אײנשי^י־ײן זי
 לאז לי»ץ.9 םעלע
ע  איחר װעש לי

גומער.
- פינקעא• ד.
 װ מענשעז, שערע

 קלאוק־עעיער, די
 איה ווי לײבטע,

עס װאו דאיי־ש, יייכװארש:3# ענג^לישעי אן
 געפײ אימער זיך װעש װילען, דער דא איז
 װאלטעז עס װען :אשירליך, װעג. א נען

ײ דער בײ לײמ פיעלע גאד יעװען *
 דעי* װאלם מאיארישעש, די מ,יר זא:ען בײט,

ם־ מו  װערען באיששיםש געמוזש י־־ײז3מי:י
 לויש :יש און ארביישס־גדוות, זייערע לןים

 אזוי אןנגערע. די פון ארבײשס־כחות די
ען אינגערע די אבער װי ײנ  מא־ דער אין ז

 זעלשען זעהר איז ער׳שטענס װײל יא־ישעש,
 ער — קלאזקמאכער אלשען אן שיעשען צו

 און, — אלט גוש וזערש עד איידעד ׳גשאי־בש,
 סיס־ דעם אונשער ־,זאגין ווייל צװײשענס,

 גע־ נאס דעי האש ׳סשירךאיבייש ן דc שעם
 די רןc װעיי״ין צו צור5 ;יכעי־ װאס זעהן

ײ אנ׳גט^ש באשעפשיגען און אלשע״ ױנגינ־ ז
-, ׳קע ק נ י י ׳ י י װאס פיאגע, n קען דערפאר ן

̂־* ~- —■— - ^ - ■» יי״ *י ® די
ײ׳ װערען. ;:שפעדט ם

יאהויןױיט. עליכם שלום
אונ־ אז אװעק ̂טוין איז יאהר ךרײ

 גרויסער דער עאיכם, יטאום איעבער ?ער
 װאס נעיפטארבען. איז פאאהס־דיכטער,

 אא״ן יאהר, א אפגערוקט װערט עס וױיטער
 ״פאום װערט, זײן טיר פאריעטעהן גרעסער

 פאר הארץ אידי״שע ברייט/ג, די עאיכם
 אײ אויסגעקוםען איז אונז יױטר. ארן אטת

ער־ דער און ׳צואה זײן בערצוא״ענען
 װאו ׳איז פונקטעז אאע פון פו;קט ישטער

בא* דיף כיע; זאא שטארבען, ניט זאא איןי
 אריסטאקראטעז, צוױשען ניישט האאטעז,

אד־ פיאסטע צװי״שען דוקא נאר סמחסים,
 באישײנען טצבה טײן זאא און בײטער
 באיטײגם האבען זײ װי קברים זײערע
 שאום (פון אעבען. ביים שאפונגען טיעע

 נעשריבען.א ה$ט דאס צואה). עאיכם׳ס ן 3
 גע- דעם געהאט איעב האט װאס ׳מענש

 א הוטט עס און נעפאאגטען, ^ון דעכםען 1
אסס׳ן ״שנארער תיגע די צו גדױסער׳דאנק

 דאנחע־ אין זיין אדיך עם ומנט יןװזד: נען
ט חויז toy*■ טען  פר«וגראכ רןיכע; ,«פי
•שלזב װי יםרויער, ^והן און מװײיןי ןוחז

 £ריעדע;הײש
 ױכ־ *ם*רקע אז*» אזא גלויבעץ, סעדזעגליך,

אל, די װי ׳י^ן ^נ ע עינ ט  ̂ ח^בען קען אינ
 ^לש־געוזיזיעגע ^לע פאר פ*:ד כא׳נשימשען

ט זילעז זײ אז קין)וקמ>>כער,  געהן דא^פען ני
ײ-רע נ^ר ארבײשען, םעהר  ביסעל לעצשע ז

ח אין פאיבלענגעז י^הי־ען  ערגעץ־װאו יו
 אזיס־ :יט עס ר,ען נאשייליך, קאנטיי. אין

 לעכעדליך־קלײנע די מים װערען געפיחרט
 איצם, צאחלען קלאוקם^כער די װ*ס דױס,

 אײך עשעלט $בער יוניאן־םישכריעדעי•. ^לס
י־, עד יעדער אז ̂פ טגלי מי אך  עק־ צ^תלט ױני

 קען ײפדי * סעגט (־̂. פא:ד דעם פאי• סצי«ז
 גרעסטע די פון אייגעד װעיען באעאפען

ט זײן װעש דאס פ*:דש.  װאס גדבה, קײן ני
 זיך װעט קלאוקםאכער אלם־געװפי־ענער דער

 סא-ט א זײן וזעש ד*ס ^;צונעמען. למען9׳
#:'ן אויזי גיט ^נער אינאזורענם,  צד טדיש :

 **ייפט־ די לעבען. בײם שא־ע געניסען״
אן זעצעי  פלאץ אזיז א*ז פא:ד «זזא האש ױני

 קיאנרףגעװאי־ענע אדער איש־ איהיע פאי־
 װא״ עס׳ קען יוגי^ץ אײן אז מישגליעדער.

אן צזוייטע עס זאל רום  קענען גיש ױני
 שסעשער. אויף איז ד?ס :אי אויספיחרען!

 =?ז קעכעז םעז װעש װאם ׳איז פראגע די
 דעד ב#רד? שוין מענשען עלטערע די סיט
 שון שײן געװיסען א מיש דאד װעט נ*>ס

 און עלטעדע די צאחלען קענען רעכט
 באשטימ־ דעם איבײטער לאגגזאמעיע *יעל
ײז. טען ם־ןר םו  דעם אויף ^בײר איז טיני

 קעז מעז םיטעל: יז ׳װיל מען »»ז דא, אזיך
ען. ־ מינישזם צװײערלײ באשטיםען ײז  ור

 מענשען^ פאי סיניםום־«רײז אײן םיר ז#גען
ז י  מיכיטום״ורײז צװײטען * און זענציג נ

געז זעכציג״ װי עלטער מענשען פאי*  מיר ז̂ן
 דורכשגישלי- דעם לדיש ׳װאך די ד*דאר 4ס

 שעהנעד דער פון זייערען פארדיענסט בען
 װעלען באסעס די שםיק־איבײם. פוז צײט

 אלײן זײ -װי װײל,. באשעפטיגען, געין זיי
 דעם אונטעי אז מורא, ד#ך זײ האבען ז^גען,

 קיאוק־אינדוסשדיע די װעט װאך־סיסשעם
 ודע־ ש^שעי אוז אינײט. גענוג האבען :יש
״ מען קען װעלען, ניט זײ לען  טאבען ז

 אלעס. מוז cifz דער װען צײט, די װעלען.
ן איז וויל, ער װי האבען, י  אש ?ןװעק. «ו

 עש װעט י*ו*ך**ינ״ש, קײז גיט ער וזיל
 די א:באלא:גש װפס• ? העלשען ע״עס איהם
 אדיך זיכעד דאך זײ קע;ען ׳«װ»כע גא:ץ

 אי־בײשען, ניט ששיק־סיסטעם דעם־ אונטער
 געהן. עישעי דעי־ אוץ» :עבאך מוזען זײ און

ען ̂ש ארבײש, *:דער ,אז זונ  איז דאש װן
 ׳פעלע אי׳י:צעל:ע #זעלכע פאר גי־ויזאם.
 זארגעו״' שוין ױגיאן די קען מיד, גלויבען

עי אז ײן :יט זןןל עלטער זיי  טרויע־ ז
ריגער.
אן. ב. ט ס ײנ ב :אך, *רעגם איהר — פ  אוי

ײן, עולח? «ן £אר עס האלטען שיד  עס נ
 אײנצעלגער »ן װען פאדברעכען. א איז

m * גע»י:ען אפשר מען i;-p נקעבש, v• 
ת: ד;ל כו האם ער חוגגעריג; איז על ז
חזיכע ןטלןעב :י« ץי.יגשריםס־נצלד .

קי יעי 1ײי פרײזי ש?נזען « עב.^

וורשײיעײפרגפגנזפציןן אײן ^בער ווען
 י1אוי גאר און *וױיםע, די געגען סקעבם

 איחר צו ניש געהערם זי וױיל גרונד, דעם
 דאן אורזאכע, געװיסער א צוליעב קלײזעל

 ^רגאניזאציע *זא שאגדע. א װירקליך איז
 זי שראזען װעלכע מיט אמת׳ן, דער אין איז
ך ז$ל ט צודעקכן, װעלען ניש זי  װי יםעהר ני

 אין זאך אײן :^ר ה*ש װעלכע קדעסעל, א
ן, ז ג י  פארפדיל־ איחר צוזע«ען8* םעהי־ װןןס ז

 *י, קאסשןןםער. םעחר װ^ש צו סחורה טע
 װעש ?גדשטענס, איז, םיר? שװײגען יואױם

ס ר$ו\- עס ז װן ^  דאס צײיישזננם, ;העמעז קנ
 דריטעגס, קרענק. אלשע יזן שוין ד$ך איז

 ניש ן, ? פ * מ ע ק מען ד*יץי דעם געגען
 ;ע־ װעט ם#ל דאם אז ה^פען, מיר רײדען.
 קורצ־ שבלאלע, די אז און װערען קעשיפט
 זעדיר װעדען קרעמעל־איגטערעסען זיבטיגע

שכײדען.2א שרענט
ק. אלני רי ט אס  גיש חאלב»ען מיר — איגד

ט׳ן צוזאמען קי:ד ד^ש ^רויסגיסען פרן  מי
 מיר קענעז דעיפאר און װאשער. שמוציגען

ײן אײנפאיששאנדען :יש ט ז  רעװא־ אײער מי
 אלעס ציעל איהי• ?דש האש וועלכע לוציע,

 :^ה־ זיך :אבהער און צוביעכען צו פי־יחעי־
ען. טען  קא־ אז זיין, זיכעד קע:ט איהר בוי

ש זיך װ»זלט יש«זל2  קײן ;עװאוגשעז ג^יני
 דער אין לעװאלוציע אז>ן װי זאך, בעסעלע

 עס אז אמת, איז עס באװעגונג. איבײטעד
 בױלאק־־אםזע׳ געװיםע א אויס זיך בילדעש
 פ^ר געפאהר נרויסע מ װעלען קעז װעלנע

 כע־ מען דאלף נון, באװעגדנג. ארבײטער די
 זאך *זא ו:קט8 אבעל קעטםפעז. איהל גען
ײן געראלט קען  אינדוסשריע־ אן אין אויך ז
אן, לעד ט האבען אלבײטער די װאו ױ:י  ני

ע די ג טי שיגען דעם א:ן עגעי־גיע :וי  שכל. :וי
 גלוי־ ״אײן געשרײ דעם מימ איז זעלבע דאס
״. שע אן ני אן גלויסע אײן די יו  װעט ױני

 אײײן. װעלט דער אין שי־ײען פון קומען ניש
 בא־ ד^ש אלײגדלינגען צוערשט םוז עש

ײן ן װאוסטז י י  און איינע פון אלבײטער נ
ט װעלכעי ^5 אינטעלעשען, דיזעלבע י לי ^ 

ײ ט זאלען ז ײן :י  װעלט ד»ן באשעפשיגט. ז
ײן די בםילא סע ״א ״ גיזי אן  װירק־ * ױגי

 פון סיח גאנצע די איז דאן ביז ליבקײם.
 אדט- גאנץ ללארגמכיזירען װידער און אבער
ט איהר דאי־פט ^נער ד*ש זיסט.  אויס־ ני

ײט אונזער פון געגנעלשאפט אלס טײסשען ז

 זיך פעהיגקײט די :יט
שטיעבען און אזען,

 האבען מיר אימפאך,
 פ דולך הינצולײםען

ד צו אלעס ן ע ט ב א ל ש א  אי־ און געלאסען י ב
טעגליך. נאי־ איז עש ווײש װי ו <ו'*-' • '0 —*״••יי***גש

טיג :ימ איז עס -r ה. ל.  בא־ קײן גוי
 װא־ עלקלעחלען צו א.*ם אי־טיקעל, זונדעי•

 עלעכט, אזוי אוגז דיענט שעלעפאן דעי רום
 דער פון ק#נטל#ל דעם אונשעי• איז על זינש

 נוישיכ, :יט עס איז דעלפאי• רעגיערונג.
 װיזס זאך, *ײז פ־ז :יט ווײפען מיל וױיד

 גע־ װעלען זאל װאס ׳שוש רעגיעלונג די
 אז מחײב, איז שבד דעל און בעסעל. טאן
 פליװאנדקאמ־ א װען * זײז אזוי זאד עש

 קאשטא־ איהלע גוט ניט באהאגדעלט פאניע
 מאבען צו ברירוז א לעצשע די האבען םער,

 ד,א:־ מיש סטר^שען ליא־עם, מ ;עשרײ, א
 קאנ־ קעז װעי־ אבער מעגליך. אויב קורענץ,
 ײאס און Vרעגיעלונ; דער געגען קורירען

 איהי װײסש דאן ? שרײען דאש העלפען קען
 רעגיע־ די װאס מלץ, אין #ז מסתמא, דאך
 ^־2 אײין געװעחנליך זיך מישט םוט, רונג

 פאסייען, עם םוז צול^ע^\עם און ליטיק.
 מעגשען, פאלנעחםען עמטער העכסטע די #ז

 דעם. פאי־ פאסענד ;*ר:יש זײגען װעלכע
 אוגשער צײט לעכגערע » לעבען װעלכע ׳>ןדע
 רעזשים, דעסןז־לאשיאען געבענשטען דעם

 אגװײזען קענען אךן דעם, װעגען זױיסען
 הריך׳באצאהל־ אזעלכע אויף פ^געי־ די מיט
 :יע#2קאמ רױואט2 א אין בעאטטע. טע
 דעיפאײ, און ׳ןאל דער ♦זפט גיש דאס איז
 אומשטעג״ איצטיגע די אוגטע• כלל, # אלס
 ״דיענס־ בעסעיע עלװןזלשק מען קען דעז,
 געפינט װאש !ריװאט״קאמנאניע, א שון טע״

 לעגיע־ דער פון קאנטי־ןןל דעם ,זיך*-אונטעד
 :א־ גופא, יעגיעלונג דער פון ווי לונג,

 זײ־ מיל אז ד*ך* איך,ר פאלששעהש טילליך,
 פלי'׳־ די אין *אלליעבט :יט א׳*£ן בשום .גען

 איז אידעיזל אוגזער ק*ט£א;יעש. װאשע
r קאנש־אל דעל,דירעקטעי־ e ,וועניג* יזלע 

 די דולך איבײשען, געזעלעאפטליבע ׳שטע;ס
 באשײליכש דײעקש זײ:ען ;ואש ־־,,א־־בײטכ

מינע, .די טײנער צום :איבײט דער .אין
u זײן אלבײשעל ,צום t r. .אבער ׳ װ. ז. א 

. ז י  אונזער לויט איז, קרטען װעט אס1ב
 נײז- די איבעל ?לענעיעד £יכל דעי >׳םי;נ;;ג

אניע.2װ»ש־קאט
 ברי-ע.שײ:ט יייעל .*;e — זאקס. ם.4.י.

 טיספאײשבענד־ א זיין טוז דא *ז #אדנ? עס
ס. או:ז איחך #דער גי  אל-1 גוט .ניש האט,

ט םיי־.האכען »דער שטא^ן,  גע־ קל%ן- :י
 אין *בע;ד טיך 4כעדא;ק או::עד באבט
>די *־ז ;ערעךס גאלניש באציהו;: יז^עי

^גקע«»:אל״, אזג ש - ^גי ז ;עקככס יז מ ע ג

ײ ';יי: T1’״ T* ״ י : ־ ״

 וײגען ייחרער •יוײע «ז איז׳ »P*i דער
 אןן פנארכיסםען ״םפ«יפליס«ען מײסםענס

 דג פ נו to מענ**|. רפדיקפלזן זפנםמ
 ווע- דפסזעלבע ואגען םען קען גר»ד װיםען

 !ווי- זײנעז ?יכןד רענק־עגד-פײל. דער געז
 ,אינשערנע• חגי «ון םיםגליעדער די *ען

 יועלכע פזעלכ^ וועניג גאנץ דפ אאגאל״
 םאקע אבער םעםענײםיקעש. דעם װאוםען
 איגא־ דער ®ון גײםס דער וױיל דערפאר,
 מען קוקש דפסקאלעי■ אזא אי? ניזאסע

 ״צענשער׳'. םאמע ®ון קרום ?עחר איחר אויןי
 טעןי אז קלאנגען, ארום םראגען׳זיד עס און
 אויןו ל. פװ J י. דעי ®ון אויסראםען װיל
 ױ•• *זעלכע פלע קפנװענאזאן נעקםטער דער

 עטעהען יו^ס אינשעמעאאנאלס, און יא:ס
 אין געװען איז דאם ®ארדאכט. אז* אונטער
 אר• קוריען אונועי ®ון זין דער קורצזגן
 אזוז דעם, ®ון רעדט אבער איחר טיקעל.

 געװען, װאלט ילײן אינשערנעשאנאל די װי
 און רעאקציאנערעס, עטדון>ס לצלן, רחטנא

 זיײ ^דער קוםען עס דארפען איהר פאר דאש
 ראדיקאיעז אםת׳ע די געקוםען שוין נען
 טײנש דאש אויב רעװ^לוצי^נערען. אין

 איהר אז זאגען, :^ר אײך מיר קענען ׳איח^
 גאנצעד אונזער אין מז :ארישקײטען, רעדט

 ׳אטט אין קײגער נישא איז #רג#ניז&ציע
 דער פון װילען דעם םיט גיט איז װיןס

 קײן ניט האט קײגער דאש און ׳מ#י*ריטעט
 אין נישא איז עס אז און דעבענס־דזשאב,

 יי:־2 ״סנסטעדע ק״ן ארגאניזאציע דער
 די איז *לעס ד^ס מיזבט׳/ ציועגלןןזע

 פא:ט>>־ *והיצטער קדאנקער, א פון געבדרט
 שטאיק־ » אין זיך נוישיגט װעלכע זיע,

דו«. קאלנזען
 װאודסײד ישאפ־טשערמאז ישטאם, א.
 לארענסער צום בײםראג אייער — שאפ.

 לעצשען אין געטעלדעש געװען איז טסרײק
 נייי־ קלײן דורד־א ״גערעכטיגקײט״ גופער
ל\ ע  װ״שזך א פון איחר םעלדעט איצט װ

yy י<י^לא r 00■ >אי«אס yii דחיא 
 פאר ״פ^רװעדשס״ צום איבערגעגעבען האט

 :אר דא אײך קענען טיר סטרײקער. די
 אונזער אויםדריקען און כח, ײשר א זן^גען

 זא^׳גע״ בײשסיעל גוטער אײער «>ז װאוגש,
נאב**לגער. פיעלע פינען
 צװײטען פון נומזןר דער )1 — ח. ל.

 פאשש• פון ג-עוואיען »ורהאלשען איז מ*י
 דײדך ש. אדן ערצעחלונג אן צוליעב אפיס
 הןזבען אויטאריטיס פ^סט־^פיס די סעל.

 מאיאליש גיט *^ר ערצעחלונג די געפונען
̂ש ײפם אזעלכע׳ יפאר ״גע;וג  זויער ש#קידט חי

 דאש געשעחטט זיך װ#דטען מיר צגיעות.
 געווען גיט װ#לשען מיר װען אויםצוז^גען,

 צוייק י*;ג גיט ק^טפאניע. גוםער אין
 די צוליעש בוך מ געװ^רען פארבאטען איז

 בעשבע, די ®ון איינעם פון אורזאכע זעלבע
 שייפש־ אםעריקאנער בעסטען,־ דעם ניט אויב

̂גלעי,  זײנען אייך דדײזער. טחיוןדוןר שש
 אין פארנ^טען בינער אזעלנע אנדערע נאך

 האבען נאשירליך, לאנד. פרומען אונזער
 ®פרשטעלען. געקעג® גיט זיןך זיך מיר
 אין פארזיבשיגע״ זײן מוזען װעלען טיר
 עדצעחלונג *ן צוליעב ווײל צוקונפט, דער

 דאס נומע־־, גאנצען א ק?ן אין אײ:ש&עלען
״ן װעם עס װ*ש :יט. טיר קעגע^  דער ז

 :יש. מיר װײםען :זטער, דעם פון שיקזאל
 אויפ׳ן פארברענען איהם מען װעט אפשר

 איד״ם מען װעט אפשר ;שײטער־חויפען
 אז באדיגג, דעם טיט אפגעבען צוריק אונז
 די פאדשםירען ןזדער אויסרײםען זאלען מיר

 ץװעלען מיר אויב ערצעחלוגג״ ;עפעהרליבע
 ביםלזגנ־ מיר זועלען ם#ן, קענען :יש דאס
 איטי?־ גויםיגםםע די איבערדרוקען זוײז
 פ^רגעגדע די אין בארינטען אויך װי לען

 אײנע איז םערד^צקי יענטע )2 נוםערעז.
 “פיט גע״עצטעסטע און בעסטע אונזעיע £ון

 זי -זוארום אורזאכע, די אדבײםערעען.
 צײט, . לעצטעי דער. אין זעלטענער שרײבם

# מיט פארנוםען איז זי פשום׳ע: א איז
 װידטעם זי װעלכען צו װערק״ גרעסערען

צײט. איהד פון מינוט פרײע יעדע
 שקלש פון בראשורע פרידמאן. א•
 נאנ־צעו־ זיך ײעלען ־ עיחיזלטען. ניריכג

דעדמים.

 אלטעד און טײלאדס לײדים
■ ױניאן, *■דבײטער שאן •

׳ .80 לאקאל .
 אוי-פגעפ^דעים װערען מעטבערס אלע

 דינסטאנ, מיטינג דעטילאקאל אםענדען צו
 הארל, מאר*ס טאונט איך •׳טען20 ביא״
 • ׳ עװעניג סע5 — 1332

ם עלען1ר פראנע די  קאאיש^אכער ת
 אין ארסיםעד סעמפעא די בעצוג סטרייק

 םײלאדס י אאטעריײ׳י״אז די װעגען אױך
 עס װערען. פארחצנדעאט וחנט סטארס

 יןוסעז זאל םעםכער יעדער אז װיכמע אא
 וויכמיגע די אץ געהבען אנטהײל און

1,» י פיאנעז.

 ®ארגאכלעסיגען מענאען מעחרסםע די
 קוםעגדיג ווײל ענגליש, לערנען «ו

 געװען נים זײ זיינען םידע, אחײם
סקול. אין געחן *ו געלעגם1אוי

 לײכט קענט איהר
 לערנען באקװעם און

הײם. דער אײן זיר בײ
ה א געװארעו געדרוקם איו עס  ײפם בי

 געלערגפ קאן ענגליש אזרי װי זאגש
ײך װערען  װאונדערבארער נ״ער, א ד

 רעדעו׳ לערנען קעגש איחר מעטאדע.
אר ענגליש לעזען און שרײבען עו  אי

גוט. און ־
 פארפער־ ספעציעל הערען דורך

 רעקארדס, פאנאגראןש מיגטע
 געברויכען קען מען װעלכע
םאנאגראף יעדער אויף

f מאשין.
 בוך דעד װעם צײם באשטיםםע א ®אר

װערען געכעבען
/ אלעטען. צו םרײ

איחם. פאר שרײבען װעלען װ*ס
 צײטוננ די אװעק לענט

מינוט. א אויןן
 אדװערטײזםענ*■ 'דעם אוים אנײדם
 קו־• אויסגעאזניטענעם דעם אוים ®יחלט

אן נאבליאער, די צו אדרעסירם ארן י
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— :דזשענטלםען
 *ו םיר שיקט און גום *זוי זײם

 ®ארמליכ• װעלכער אירגענד *חן טרײ,
 לער• *י װי בוך ®רייען אי^נר ׳םמג
ענגליש. נען

-----------------------------— גפםען
------------------------------- *דרעם

®ריגממג אנ־מדדייט
44T ל ר ד נ ם ף ט - ס ׳

 פון צײם א איבער דא לעבען טיר
 דוםהײט, די פינסטערנמ*, די רעאקציע.

 אויפגעהויבען האבען פארברעכען דער
 װעלכע אויױ פנים׳ער, העסליכע ןייערע

 פאס־ א געטראגען איצט ביז האבען זײ
 ראדיהא־ זאגאר אין פארט^שריט פון קע

ליזם.
 דער פון צײט די איצט איז עס
 נידער־ און פינסטערנים ‘פון חברותא

 דעם םון צײט די עסיאיו מרעבטיגקײט.
 דער ער, 4פאראזיט. דעם פון פײקער,

 דעם אין אײנוױקלען נאר זיןי דארף לוטפ,
 כיעג ער און פאםריאטיום, פון כיאנסעל

ערלויבען. אלעס שוין זיך
 װאס װאונדער דער איז װאס־זשע

 דער אין פאראזיטען אלע םײקערס, א^ע
 גע־ האבעז װעאכע ארבײטער־באװעגונג,

 ציטע־ צו אורזאכען גענוג איצט ביז אטה
 ניט האבעז זײ נאר פעצ, זײער פאר רען

 גע־ דער פון רעטען צו זיך װי געװאוסט,
 איז איצט אז דערפיהלט, ה$בען פאהר,
 פעס־ נאך זײ קענעז איצט אז צײם, זײער
 ארבייטער׳ם דעם אויף ^נזעצעז זיך מער

 געגען נאר זײ דארםען איצט אז קאר?,
 ארבײטער־ עהרליכע אםת׳ע, אלע די

 אזוי געקוקט זײ האבען װעלכע פיהרער,
 דעם אויםהויבען םינגער, די אויף שטארק
 סאציאליסטען! !באאשעוױקעס : געשרײ

 פטור זײ םון קענען זײ און ראדיקאאען!
 די אוםן אזא אויױ באײבען און װערען,

 ארבײםער־ דער אין הערשער אײנציגע
באװעגונג.

 געציטערט חברה די האט איצט ביז
 װעט ארבײטער דער װען טאג, דעם םאר

װעט און באװאוסטזײן, זי>ן צו קומען
— imams#— m  4»

 דער םים איצט זיך זי באנוצט ;וחשבון
 מוחות אלעםענס אין מהוםה הערשענדער

 די ״אױםצורײניגען םארזוך א כיאכט און
 איז וואס אאץ, פין באװעגונג״ ארבײטער

 םאקע מײנט װאס רײן, איז װאס עהרליף,
 ארבײטער־ דער םון אינטערעסען די נאר

באװעגוגנ.
 און מעהר ניט דא זיךי האנדעאט עס

 םארשװערונג א אום וױ װעניגער, גיט
 םון ױגיאנס ־ טרײד די ״אויסצורײניגען

 עס עאעסענטעך. ראדיקאלע אלעראײ
 יעדע צוברעכען צו גענלאנעװעט װערט

 םינדעסמען דעם האט װעאכע ױניאז,
 באויז װי מעהר עטװאס זײן צו פארדאכט

 עטאיכע װעאכער בײ הערפעױשאםט, א
 לעבען, א מאכען הענען נםשות געמײנע

 מאכען װיל מען פוסט־און־פאסעװענדיג.
 לײבאר* אװ םעדערײשאץ ״אסעוײקאן די

 וחנל־ איז װיסטע/ ״שרײענדע א םאר
 אאץ, םון באײבען ניט זאא דוך קײן כער
 שטרעבט וואס און פראגרעסיװ, איז װאס

םרײהײט. אטת׳ער צו
 אוים־ מען פאאנעװעט אאעס דאס און

 קאנװענ־ לןומענדען דער אויף צופיהרען
 אװ םעדערײשאן אמעריקאז דער פון שאן

סיםי. אטלאנטיק אין לײבאר
פאנ־ דאזיגער דער געאינגען עס װעט

 פארראט דאזיגען דעם אויסצופיהרען דע
 ארבײטער־באװעגוגג? גאנצער דער נעגען
 ערװארטען, מיר ניט. אז האפען,• מיר
 אר־ אמעריקאנער מאסען גרויסע די אז

 און באינד אזוי ניט גאר זײנען סיטער
 די אט געבען װעאען זײ דאס און נאריש,

 אר־ דער פון פאראזיטען זײ אס פײקערס,
 סױר־ גרעסטען דעם באװעגונג בײטער

 זײער איז געדזאט חאבען זײ ,װאס#פרײז
לעבען.

 אלײן נםשות, די אט אז גאויבען נײר
 אלײן זיך םאר גראמנן װיסענדיג, ניט
 ארײנ־ װעאען זײ וועאכער אין #גרוב די

 אויב אז, זיכער, איז זאף אײן פאלען.
 פאררע־ זײער קענען זיי אז טיינען, זײ

 אויסםיה־ בעסער דאס ארבײט טערישע
 עאעםענ־ פארטגעשריטענע די װײא רעז,
 שוה גארניט זיך צװישען זײנעז גופא טען

 האבען. טעות א געװיס זײ ײעאען כשוה,
 םאר געפאהר א &ון ^מאמענט דעם אין
 וחד באװעגונג ־־ ארב^יטער גאנצער דער
 ארביײ םארטגעשס^ענע אמת׳ע די אען

 םינ״ קאײנע זײערע אן פארגעסעז טער
 די און שטרײטיגסײטען, דערװיכטיגע

 באגעגע־ וועאען םארשװערער פינסטערע
 װעצ־ םחנד^ שטארה־פאראייניגטע א נעז
 זי וױיא שטארקער, דאק זײן װעט כע

 נאר וױ אינטערעסען, אנדערע קײנע האט
 ארבײ־ נאנצער דער פון אינטעחנסען די

: באווענונג. טער
 פרױ םאררעטער די אט דארום ־סעגעז

רשזוא־ דער ערנסטעס; זייער -טאן1כירע
*S ־ * V* ן * » י ^̂ 

.נע־ 16 נוטער פון איבערנעדרוהם
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).1 זייטע £יז (שאום

 וױ סםרײגדקווארמיר אײער זײן װעט
אנהאלטעז. װעט סטרײק דער לאנג

 לעבע עס קאםפף! דער אעבע עס
!זיעג דער

דזשענע״ דער פון א־רדעד בײ
םע ראל.סטרײק  דער פרן קאםי

 ריפער־ אדן סקױרם קלאוק, .
 אינםערנעשא- ױניאן, םאכער

 רואיר- גארםענם ליידיעס נאל
ױניאן: קערס

 געענטפערם האבען ארבײטער די און
 הא״ זײ װאס #דעם מיט צורוף דעם אויױ
 זײע״ פארצאזען מענש, אײן װי אלע, בען
 גאנצע די און פינוט, דעד צו שעפער רע

 האם יארק נױ אין קלאוק־איגדוסטריע
אפגעשטעלם. זיך

 פאר ? סטרײלהןר די װילען װאם
ארבײט? די געװארפען זײ האבען װאס

 עננד פעסט זײנען זײ און װילע[, זײ
 פיע־ צװמזען אױסצוםיהרען שלאסען

 הויפם- דרײ פאלגענדע די אנדערע לע
 זײ אינדוסםריע. זייער אץ רעפארמען

 קאאױד דער אץ אז ערשטענס, װילען,
 ווער^ץדי אפגעשאפם זאצ אינדוסטריע

 זאא עס און שטײדארבײט, פון סיסטעם
 פון סיסטעם ד; וועחנז אײנגעםיהרם
 םעהר ניט וױלען ױי ה., ד. װאך־ארבײט.

 איז עס וױ שטיה, פון באצאהלם רןריגען
 יואס אײנפיהרונג, די געווען איצט ביז

 דער םון געװינס יעדען געמאכט האט
 ךײ צאר אילוזיע, אז בלויז םאר ױניאן
 גואד־אר־ אלם װעדשז גאצאהלט װיצשז

בײטער.
 פאר הויפט־פאדערונג, די איז דאס
 צו בארײט זײנען די״ארבײטער װעלכער

 און כחות, זײערע אלע מיט לןעמםםען
 א פאר באטראכטען באסעם די װעלכע

 העכסכדחד א פאר העכסט־געםעהרליכע,
 מוזען ורעם דאס וױיל װאלוצאינערע,

 דער אין ענחנרונגען ראדיהאלע צו םיהרען
 קורצע די אגשטאט ארבײט. נאנצער
 באדיײ װערען סיזאנס די װעלען סיזאנס

 די וואס דעם, ^תשםאט אענגער; טענד
 געזונד זײער פארלירען זאלעז ארבײטער

 בײ כחות זײעחנ זיך םון ארויסיאגענדיג
 זיי ותלען סיזאז, אײן אין ארבייט, דער

 אביסעל גזעונד זײער אנהאלטעז קענען
 I גאר זיך פאטס •וואס עמוואס, לענגער,

קלאוקםאכער. .א םאר נים
 אר־ די װ^וס פאדערמ^ צוױימע די

 םינײ א איז גמשטעלט, האבען בייטער
 אלע פאר װײדזשעם םון ססײיצ מום

 קלאוק־איגדוסטדיע, דער אין מלאכות
 ^חוסעד, דעד אפרײטאר, דער אז אזוי
 זא־ װ. ז. א. קאטער פינישער^דער דער
 װאס לױן, װעכענטליכען א קריגען לען
 ער װי האענער זײן ניט קײנמאא הען

 אבער וועט װאם ורעחןן, באשטימט װעט
, אלע פאד גרעסער זײן קענען  װעאכע ס
 דער װי ארבײט, סעחר אויפטאן הענען

ארבײםער. דורכשניטליכער
 אז סטרײקער, די װילען דריטענם,

 בלויז באשטעהן זאא ארבײםס־װאך די
 אפיציעאע די אנשטאט שטונחגן, 44 םון
 איצם ביז האט מען װעלכע שםונדעז, 47

 ,V ל V י צ י פ א זאגען מיר געארבײט.
 די האבען וױרקליכקייט דער אין װײל

 נויטווענדיגקײם דער צוליעב ארבײטער
 םא־ צו םארטע ארבײם די גיכער װאס
 פארדיענען, צו געאד מעהר װאם און כען

 אין װאכען צװײ געארבײט אפט זעהר
 טאג געארבײם האט מען װאך. אײן
 זיך פארגונען ניט האט מען נאכט, און

 גמאר־ האט םען אפצוציהען, אטעם דעם
 אזוי #כחות די איבער אונמענש^ך, בײט
אײנפיהרוגג די אז זאגען, מעג מען דאס

 וחנאכאר אזעלכער, זײן נאר קען םאט
פארםשרים. וױיםעחנן דעם העלםען דועט

 פון אײנם פאמןוםען םוזזןן װעט עס
סלעגאיד וועאען וײ : בײדע די

 און האנסייראציע, זײער אין דורכםאלעז
 עגדציד ארבייםער־באוועגונג די װע« דאן

 וועם עס אדער זײ. פון ווערען םטור
 וו*ס אאעס, אתיסצוטרײבעז געלינגען זײ
 פון ענערגיש און ראדיקאל עהרליך,' איז
 ארבײטער-באומד עטזיסטיחונדער דער
 פון צופאצען בפילא ױ וחנט דאן גונג,
 איח־ אויף און פױלהײט, אײגענער איהר

 גרייסזג א ערחױבען זיןי וחנט חורבות חג
 אליבײםער־באוועגונג, מעכםיגע א

שױז איז עס .וועלכער

msr3k•.

 ארבײטס־וואך ־שםונדיגער44 דער פון
 די אין פארקלענערונג א פראקמיש סײנט

 וױ םעהר, פיעל םיעל, ארביימס־׳שםונדען
ייאך. א שםונו־ען 5 אפיציעלע די

הױפט־פאדערוגמן. די זײגען דאס
מ די איז פאדערונגען די אץ  יוניאן גאנ

 אפילו אױסצופיהרען ענםשלאסען פעסם
 םאנא־ קעםפפען דארפען זאצ םען ווען

 אלעס אױױ איז ײניאן די מען״לאנג
& זי געפאסכג ױ  עס וױכםיג וױ אז \

 זג»האט וואס קעםםםע, אלע געווען ױיגעז
 טאםף א#םיגער דער אבער איז געפיהרט,

 דער אלצדיו^ זײ םה װיכםיגסםער דער
 אווערד די באצרועקם קאפפף איצטיגער
 האאזידאיגדוסטדיע דער פוז שםעאונג

 קע״ זאצ זי אז פונ׳דאםענט, אזא אויה
 אנ־ איז ררהיגער א מים פארזיכערען נען

 גאנ־ דאס דורך עקזיסםענץ שמענדיגער
m ען יאהר  איז װאס םלאכה, מנל ^

 קלאוק־אינתס־ דער אק באשעפםיגם
טריע.
 ענטשלא״ און פעסכמײם דאזיגע די

 קעכד םױזענד 40 אימנר די פון סענהיים
 נים. סוד קײן באסעס די פאר איז פפער
 געצוױיםעלט איצט ביז ?ײ האםנן אםשר

 אבער ביזנעם, םיינען ארבײטער די אױב
 װי אױגמן זײערע כדם זײ זעהען איצם

 זײעחן מיט זײנען ארבײמער די ערנסם
פאדערוגגען.

 גראדע אז גצויבען, אונז םאכם דאס
 זעהר געדויערען נים וועם קאפם^ דער

 מאנוםעק- די יואס דאס, אז את צאגג■
 אזוי םאר נעהאצםען האמגן משורזןרס

זײ וועלע; םטרײה, דעם םאר אונפעגליך

ווערען. נאכגעגעבען י םחען אח פעז
 זײנען קצאײדמאנופעקםשורערם די

 אזוי ניט גצמןלימרוױיזע, ״םאצ דאס
 איז עס וױ םאר׳עהשלם, אח פארבלעגדם

 געדענ- זײ באסעס. כדמ פאצ דער אפט
 קעפפפע, םריהעריגע די נוט גאנץ הען
 הא־ םיר גזױןאסט. ?ײ האבען זײ וואם און
 האפעז, צו גרונד גוםען א דארום בען
 או; צאנגער יןײן זיין גיט וועם דאס אז

 איז נאר דאס און ״?אםפח שווערער הײן
 יינ־ קצאוקםאכער גרױסע די רחןט גיכען

 דער םון וחנדען גראטוצירם הענען יאן
 איינעם םים ארבײטער־וחוצם גאגצער

 דער וױיצ ״♦תגע ערעסטע איהרע פון
 ענדציך ותלעז זיעג און קאפפף דאזיגער

 אײן אויף מצאמםאכער די אװעקשםעצען
 ארבײ־ בעסכדבאצאהאטע די םים שםוםע

 אן אמ־געגד אק צאגד םיז םער
 ררעלען הצאוקמאכער די וױיצ טריע;
 םצאכה, א האבעז זײ אז װיסען, עגדציד

 דאם דורך צעבען קעגען זײ רועאכער שון
 פאםיליען, דיעחנ און זײ יאהר, גאנצע

 דעם פאר ציטערען מעהר דארפען ניט און
 קאאױך די װײצ און ;סלעק אנקוסענדעז

 אײנםיהרונג נײע די דורך וועצען, פאכער
 אר־ הורצער דער אוץ ײאדארבייט פון

 ענדציך שטונדען, 44 פון בײמס״וואך
 דאר־ םענשען וױ ארבײטען, יקענע אױך
 בצויז ארבייטען ה. ד. ארבײטען, מז

 ארויס־ םוזען גיט און כחות, זייערע צױט
 איז דאס װי נשםה, די זיך םון יאגען

 • פון מוז, פון פאא א געווען איצט סז
 װי אום קאאוהםאםנר, דיעזען פאר נוי׳ט

 יןארגע, זײן אױן• פארדיענעז צו איז עם
אויסוןוםעניש. טרויעריגע

 8 הױבען»ן ודיסממאכער •
קעמפײן עױפד־הױז

)6 זײטע פון (שאוס
 אויםבויען נעקענט האבעז וועאכע לער,
 ארגאניזאציע םעכםיגע און גרויסע אזא
 אאעם םאן וועאען #הײנמ אמ 25 אאהאא וױ

 אונםערנעהםונג די אויך אז םעגאיכעס,
 גע־ זאא ױנימײהויז אן-איעענער פון

 וואס ערםאאג, דעם םימ וועחח קרוינם
פארדיענם. אונםערנעהםונג די

או^אויםסינם־ אנםראנען אאע וןעגען
 וועגמן און ױגיםײהויז, דער וועגען םען
 צוזאפענהאנג אין אונםעדנעהםונמן אאע
 וועג״ זיך םען זאא ײגיצױ^הויז, דער מים
 יוניטי־ דער םון העדקוואדערס די אין דען

 ױנ־ דער םון בײםםענט דעם אין הויז,
 םםריט. םע21 וועםם 16 ביא־ינ^ יאן׳ם

 רעניםטריחןן אויך זין כמן קען דארם .
 םעמבערם אאע ױניםײחויז. דער םאר
 וואהײשאז nrn םארברפמען וױצזן װאט

 ג׳װאי זיעען מײטײחויז, נייער דער »ח
כאצייםעגס זיד רעגיםםריחח «רו

א י ; i |  I
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םרײנד. םיין םריסטוגנ
 אגז װעט ער נעוױס, געװים, —
 פריהער אבער דארח פצן וועחנן,

 ו און פרויען אאע מאכזנן וואוסםזיגיג
 אז ארנײט, נעזעאשאםםאיכע צו נעםען

*סחעבס״..• צופיעא םאראן זײגען ניט
 אונד און סידען ניט נאד ענדמ איך

 םײחנא. שאאנתע הויכע א םארביי געהט
 געםאר־ און געפודערט איז מײדעא דאס
 איחר אין םראכטםאא אױם זעד,ט זי מגז,

 , ווארםט זי קאײד, שפאאען עאעגאנטען
 קננ״ און, ־בײנק די ארום באיהען איהרע

ג  אאזט קײן׳שענעחנן; געםינענדיג ניט טי
 אויוי באיס װארעםען שארפען א פאאען זי

 איחול װײטער זיף געוזט און פרײנז* פײן
גאנג. רײצענדען קאקעטישען,

צוםישג^ און רויט װערט םריינד םײן
 שטצח איר שוױיגען. א אין אריין םאאט ער

 םיר באגאײט ער און פיר נאך ער אויױ,
 וחמ גאנצע די רעדט ער סאבוױי. דער צו

 טחנ• די בײ נאר װארט, היין אוים גיט
 סיװ סיט זיף ער געזענענט סאבװײ םון
 ער זאגט באיה, מײן אויסםײדענדיג און

: מיר צו װי זיןי צו פעהר
 , דו אז פורא, האב ״איך

רעכט...
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איבער רעזארסעם

דעםאדטארס ססס״ססו וױ מעהר

 צוםריעדענשטעלענד — האנםערוואטיװ — זיכער
הױז יארקקליריננ ניו םון מעמבער

 די און יארס, נױ אוו םיטי און םטײט גאווערנמענט, סטײטם ױנײטעד די
אונזי מיט דעפאזיטען םײוױנגס פאםטאל סטײטם ױנײטעד

דעפאדטארם. אונזערע פון אײנער אױך װערט

STATE
י ױבראלטאר פון םעלזעו דער וױ שטארק

יארק נױ• סמויימ, גרענד; 374
עוועדו םינפטע 1400 ׳ םט. עםעקם ססו םמױט. טע26 טb•װע7
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שערם. שארפם און פיקסם
עװענױס, שטאון און םיטסיו סט., װערעט און עוג נרעהעםעװענימ טע6 484־9ס
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דער םון ראםאן א

ועװאלוציע
; דער פון געבען העידרױכע דאם ע י צ ו י א װ ע  וועמעס ר

 טרוימען ברויזענדע בענקענדע, די נעיטיידערט* עס ד,אט פעז
 האט װאס קינסטיער דער איז װאו ;רעװארוציאנערען די םון

* רעאי םאכען צו זײ געפרואװם
 א פאר װאס ראמאנען יעהרריכע די פוז ♦טטראם דעם אין

 ארוים שטראמען ראםאנען טױזענדער י טעמא םוז זעיביגקיים
 .?זעיב די "ז דערצעהלעז אימזגר אבער דרוהערײעז, יד פוזי

 גע פארגליװערטע קאריר־לאזע, זערבע די מאהיזען אוז ?זיכטע
 די געגעז קעמפט װעלכער לאיער ^טײנענדער דער ׳פטאיזטעז.

 ארבײטעו/ דער קאננרעס. צום ערוועהלט ווערמ אוז טראסטס
 דערגרײכט און נאכט דער אין שפעט ביז הארעוועט ווערכער

 איבער־ דער קילאס. יןאםיטאריסט״טען דעם פון ♦טטאפער צום
 דײלעטאנט. הילאס םיטעיז דער ״באהימיעך׳. האנװמנציאנעילער

 דעםעיד דער מאן קאילעדדש דער דדטענטערסאךרױבער. דער
 זיך ענדערם עס צעטעי םאנאטאנער דער א;ז דאס מיװ.

נים. קיינמאר
 דעם אין געבױרען װערט בערעבריסםײן אםעריקאנער

 פון פיזאץ פארווײרונג רער איז זי קראס. מיטעיל דעם פוז גײסט
 אםעריקא־ גרויסען דעם — העלד אײן האמ זי בורדטוא. דעם
 ליטעראטור די איז דאס יטטײגער. סאציארען דעם — גאט נער
 שגעמ דעם פון העידעךנ/דטיכטע די ״סטאק־םיקער׳/ דעם םוז

 אוי־ פון דאזע רעגעימעסיגע די ענטהארט זי רייר־געװארענעם.
 ביכער די און ״פעפער.״ און װאורגאריסעט בערפלעכליכהײט,

זיך. פארקויםען
 מעגער נעםינעז םען הען אמעריקא אין דארט און דא אבער

 רינ־ אץ אלע זיינען ״מיר אנדערש. גאנץ זײנען װאס ״םרויען אוז
 אונז פון אײניגע ״אבער געזאגט, װײילד אסיןאר האט שמאק׳/

 היםע־ הײנטיגע די קילינגט אזעיכע צו שבערען.״ די אויף קוקעז
 זײן זארען װאס ראמאנען װעגען טרויםען זײ םאיױט. ראםור

 קינעמע־ דעם פון םאחטאטענט ניט רעאהיםטי^, און אײנפאד
 דער װאו װעיטען, װעגען לעזען װעלען װאיטען זײ טאגראף.

 אי־ פון װײטקײםען די נאך פאמט און טרוימען טרוימט מענ^
באגײסטערונג. פון שטימונג דער נאך בעגקען זײ דעאריזם.
 װארני לארד האראלד דאס רעדט מענישען אזעיכע צו אט

 זאכדער־ א מאהלם ער ״רעװאיזט״. ראמאן *טכורמישעז זײז איז
 זײ־ אפפערונג און אידעאליזם װאו ווערט, ענטציקעגדע בארע,

^5רייר, אינז פיהרט סייערעעער מי״פראםענרע 1_נע  1̂ע^
דעם פױד ivhyr זײג^ אין נשםות. צױטמאיצענע הײסע.

 פראלע־ דער רזןװאלוציע. סאציאלער דער םוץ פויס ציטערענדעז
 1זײ ״צו ליטעראטור. אין אויסגעדריקט ענדייך איז טאריאניזם

 פרארעטא־ אין גלויבען װי מעהר םאן םען מוז רעװאמציאנער א
 זייז פון פאסירוננ יעדער אין פארפאסער דער זאגט ריאניזם״,

 דער איז דאס פרארעטאריער.׳׳ א זײן ארײן מוז ״מען ראמאץ.
!״ ארבײםער־קלײדעי אן ״כו :אויםםאדערונג ארםער

 אנטי־ םימ דורכגעזאפם איז ״רעװארט״ סיז בלעטער יעדעס
 בעגעטריס־ אין םארער א איז םארםאסער דער איגטעליגענסי<ם.

 דאזיגער דער מיט װערגעז זיך וועט בורז^וא אייז נײמט טיק.
 אונ־ קארםשען זיך װעט סאציאריסט םארראר אײן ניט לעהרע.

ערצעהלונג. דער םון בײט׳ע דער טער
ביך, אזא ישרײבען געװעז געקאנט װאיט לאנדאז דדטעה

 ער־ — ראםאנעז לאנדאנ׳ם מעב האבען װאס יעניגע די און
טע םענשעז, ^םאזײוע װעגען צעהיונגען  ײעלמ־ קעםםע, עפ̂י
 לארד הארארד אין געםיגען װעיען — יײדענשאפטען קעהחןנדע

װעלט. גייהענדער זײער פון יױנסטלער דעם ווארני
 לײװענה אין געבונדען זייטען, הונדערט םיער ^רעװאלט״י

 בײ איצט בוך דעם באשטעלט דאיאר. צוױי אילוסםרירמ,
יארק. נױ סם., «צטע װמסט 4צ ״קא. עגד דײװיט קעי אוירװינג

 אדווער־ דאזיגען דעם צו כיל דאלאר צוױי א צו שפילעט
צו פאסט דורך אװעק עס ׳טייןט און טײזמעגם
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 פענםילוױיניא פדן באונטײנס בלױ די אין פאלאין נרױםארטיגער א
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!װילקאםען זײנען אינטערנעשאנאל דער פון םיטגליעדער »לע

וועט עם באזים. קאאםעראםױוען אויףיא פארװאלםעם װערם הױז די
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נ. סטױט, מטע ױסט

אעםערנעשיאגאל וער פון טיםנליעדער ױ צו
ױניאן װארהערם נארמענם לײױס

*

פראגען. װיכטיגע עטליכע
 װעלכע קליניקם, דענטאל און מעדיקאל די אז איהר, װײםם )1

 דער אונםער םקדוער, ױניאן 31 אין יאהר עטליכע זײט שוין עקזיסםירען
 זיינען — קאנטראל, םאניםארי אװ באארד דזשאינט דעם פדן אויפזיכט

ן נעװארען איבערגענעכען א י נ ו י ר ע ד ו ם צ ק י י נ י ל • ק י ס א ס  א
 די פון פארמרעםער פון צוזאםענגעשטעלט איז װעלכער ,ן א י י א

 װאר- גארםענם לײדים אינטעתעשיאנאל דער פון לאקאלם יארקער נױ
, ? ױניאן קערם

 כאלאננען קליניקם דענטאל און םעדיקאל די דאם איהר װײםם )2
 װײסם י ? ױױאן דער פון געםענעדזשם װערען ױניאן, דער צו איצט

 ברו־ םשערטאן, דער איז ,23 לאקאל םון װאנדער, ברודער דאם איהר,
 קאזאן, כרודער דאם אדן םעקרעםער דער איז ,1 לאקאל פון ריננער, דער
? טרעזשורער דער איז 35 לאקאל פון

 ל א ט נ ע ד אייגענעם אן האט ױניאן די דאם איהר װײםם )3
 דעש ז)אױ געמאכם װערם ארבײם דענםאל סארטען אלע װאו ק י י-נ ל ק

? םעגליך נאר איז װאם פרײז םעסיגסטען דעם פאר און אופן כעםטען

דענ־ דער האט יאהר צװײ לעצטע די דורך דאם איהר, ווייסט )4
 ,$20,976.78 ארײמענוםען האם פאציענטען, 2,427 נעהאט קליניק םאל
 א אױף איז רעכענען םיר װאם אלעם אז און גוםעס םך א געםאן האט

? פרײז קאםט פון באזים

 עם צעהן, מען ציהט קליניק דענטאל אין דאם איהר, װײםט )5
 ווערט עס םריטמענטס, עלעקטרישע םפעציעלע, געגעבען דארט װערט

 יעדער נעםאכט דארט װערט עם דאם און פיקטשורם עקס־רײ גענוםען
 אין דענםיםטען בעסםע די םון געםאכט ווערט װאם ארבײט סארמ

? שטאדט

 דא־ יעדען האט קליניק טעדיקאל ױניאן די דאם איהר, װײסט )6
 גיט וועלכער ספעציאליסם, םאגען א םיםאג נאך זײנער א 2 נערשםאג

 צו םריטםענם אדן אונטערזוכונג װיסענשאםםליכע גענויע םפעציעלע, א
 איהר וױיסט און ? םאנען־קראנקהײםען פון לײדען ײאס םיםגליעדער די
? דאלאר אײן בלויז נערעכענט ווערם דערפאר אז

 קלי־ םעדיקאל אין זיך געפינט שבת יעדען דאם איהר, וױיםם )7 '״ .
 װעלכער קראנקהײםען, אויער »רן נאז האלז, פאר םפעציאליםם א ניק

 קראנרך דיעזע פאר םריםטענט גיט און אונטערזוכוננען ם&עציעלע םאכם
? הײטען

1 צװישען דאנערשטאג און דינםםאג יעדען דאס איהר, וױיסט )8
 דא זײנען םארנאכט, 7 און 5 צװישען דארנערשטאג און נאכםיםאנ, 2 און
 געלט אחן טריטען וועלכע דאקםויריט, פראטינענטע קליניק מעדיקאל אין
 ברײננען זײ אױב לאקאלנ^ אינטעתעשיאנעל אלע םון מיטנליעדער די

 םים• די װײםען און ? ױניאן לאקאל זײער םון קארד א זיך םים נאר
 קײן גאר דארפען זײ דאם 35 און 25 ,23 ,1 לאקאלס די פון גליעדער

. • קארדאױךנים?

 פעני דאקטאר דאם 25 לאקאל פון מיטגליעדער די װײםען )9
 םפעציעלער םאר שטונדען צוױי אװענם דינםטאג יעדען אפ גיט דעםבא

 אהן ,25 לאקאל פון םיםגליעדער פון טריםםענט און עקזאםינילשאגם
קארד קיין ברענגען נים אפילו דאר,ז םען און געצאהלם וועלכער אירגענד

7 ױניאן דער פדן
#

חוץיזונ־ טאג(א יעדען אפען איז ?ליניק דענטאל דער
בײנאכמ. 8 ביז םױה דער אץ סן םת טאג)

• ־םארנאבט. 6 ביז םױה דער אין סו פון שם/

 איםט 23 מרד םסװער(אױיגנאננ ימיאן 31
י דינעל רימס זײגער א 6 נאו »סם.) • י

TT r? ז־ד

 פמ אפיםעם ױניאן
באארד דזשאינט
דער םון

 ױפער און ױרט)סר ׳קלאוק
יארק נױ פת ױניאן םאבער

װ אן, פראטעקטי ^ װיז  די
 פל^רי םען3 פם., םע23 איסם 40

 ;מענעדזעער פיננןעלןזשײן, מאקס
קל״׳ירק קאמפלײנט בראדפעלד, םאקם

ט דענ ענ דעפ אן, אינ ^ ױז ױ  ד
 סל^רי טען2 ספז., ם23 א. 40
 סלוםצקי, ה• מעגעדזשער; מעטץ, ס•

קלוירק. קאנז£לײגט

ט, סקױרט ; מענ ארט דעפ
 בעק פל., םען,2 סט., םע23 איסט 40

םענעדזשעי; װינער, נזאיריס
קלוירק. לײגם5ק»>ם פריזמאט, ס.

ט, ריפער מענ ארט  דעפ
פלאר. טען1 םם., טע23 א. 40
; מענעדזשער װײנשטײן, ם.
קלוירק. קאמפלײגט בערל#װיטץ, א•

ם דאון-טאון  ׳אפי
סטריט. םע2 איםט 40
;מענעדזשער סאפין, ס.
קלוירק. קאמפלײגט ׳קוק ב•

כ, האראעם אפי
 קי^רנער עױ., לעקסינגט*ן 1714

סםרים. ט107
ם,7י  דזשענט.7אי ביזנעס רונינבאו

ס. ברוקאין אםי
מאכהע־ קארגער ׳סט. מעקיכען 99

עװעגױ• טען
מענעדזשער. ניסנעװימץ, ד•

ם, בראנזוױא  אפי
סטריט. סעקמאן 219

מענעדזשעי־. באביםש, א•

טי דדטױרזי ס, סי  אםי
סטריט. מ^נטגאםערי 76
א״דזשענט. ביזגעס מאגנאיםי, א•

 ׳אםים נוארק
 סםים. מאנםגאמערי 103

שער. בױק, מאקס מעגעדז

 פון אפיםעם^ לאקאל
לאקאלם באארד דזשאינט

עו\עגיו« םערטע 236 ,1 לאקאל
; מענעדזשער קאטלער, פ•
סעקרעטער. רינגער, ס•

סט. טע21 װעסט 9 — ,3 לאקאא
סעקרעםער. רובין׳ ד.

װעניו. סעאנד 228 — .9 לאהאא  ע
םענעדזשער. ערן8#האל דזש•

 סםי טע21 װעסט ל—•19 לאחאל
;מענעדמער גארענשטײן,

סעקרעםער. סעסיועלס, י•

סט., סעקמאן 219—.11
בראנזװיל.

סעקרעםער. בראדסקי, ה•

עװעגיו♦ סעקאנד 117—״17 לאקאא
סעקרעםער״ העללער# דזש•

םם., מן^גטגאםערי 103—.21 אקאל6’
דז«. נ״ נוזזרנן,

 סם. םע4 איסט 231—^3 לאקאא
םענעדזשר. װאגדער, •ה

עײענױ״ סעקאנד 228—.35 אאלאא
;נמןנעדז*ער כרעסלאװער, דזש•

סעקרעםער״ קאז»ן« ע• א•
סם. םע4 איםם 231—.48 א#?אא

״ טענעדזשעד. נינמא, ס•
• סם. טע21 וועסם 112—.64 י^^האא
 . באגראדערם t עקזאסיגערס, ק^יק
rm 82 מ־ל:1ױני נושלזןרם, :!•

סםרים״ טע10 איסם י8
# ו ׳ n סעקרעמעד. רו^זעננלא•♦ לעאן

באארי• דז«• םעק• אאנגער, א״
דיש״ זיעגמאן, ^מ.
B. ,!^םרעזשורער, ?א^אאװיט

®לאר♦ מען4 ׳סם. םע23 *. 40

פרינציםאל. ע. דזש.
 צום פארםערטיגט רידזשענטס, אלע אין קלאסעז אכענד און מאג

סאבדזשעקטס. קאמוירשעל אויר אין קאלעדזש, ־
אין דערשלאגען צועפעס זיך וױלט איהר אױב זיך, לערענט

דערװעלט. ־

 ,נײזעל־רעםט״
הײסט

 ־ מ ע ו ו ק ע ב
!ט י י ק ב י ל

 קאסט די
— קלײן איז

 פערגענײ דעד
גרוים! גען

ר יעדער ע ײנ  זאא וועאכע םרײ□ א נוצען דארף — גאעזער סראגט װאס א
ײן פאסען אז ז ט זאא און ׳נ אכען ני טעט. ארער שמערצען פעראורז װעזי ער  נ

ם ל. ב. דר. * ר׳ ע ק ע עא־רעסט״ ב ײז ײדען צו געװארען געיטאפען איז ״נ  פערמ
ײטען.1ל אאע די ה װעריג

כעסער ל. כארנעם דר.
*פטישען און ♦!״ט^סעטײסט

215 East Broadway 100 Lenox Avenue
1709 Pitkin Ave., Brooklyn • 895 Prospect Ave., Bronx

.עןטה«ס«ע¥סס«ךע3אױ בעסטע בײ זועדען אויגען

סאלם8ל אונוערע פון סעסרעסערע אלע צו
 מעט־ נײע פון אדרעסען אאע אויך װי אדרעסען די אין ענדערונגען אאע

 ספעציעאע די אויף רער^רד־דעפארטמענט צום װערען צוגע^יהט בערם־זאאען
אײך. צו צוגעשיהט װערען װעאכע סאיפס,

 געווע־ זײן אנגעבעז אבער איהר מוזט אדרעס מעמבער׳ס א ענדערענדיג
 ארבייט אומזיסטע פארמײדען צו כדי נויטיג איז ד#ס אדרעם. אאטען זענעם

 איבער קאנטראא בעסערען א האבען צו כדי אויך און אונז פאר און אײך םאר
מענעדז^ער. ליבערמאן, עליאם םײאינג־איסט. אונזער
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בענעפיט.
 קראגק װערט איהר ײען ♦1
 אי< 231 אפים, אין גלײך זיך דעט

 ריכטײו אײער אן גיט סטריט• טע14
 װאו רום און םלאר דעם אדרעס, געז

 װאוינם איהר אויב װאוינט. איהר
 ױע־־ן בײ נאםען דעם אן גיט כארד, אין
װאוינט. איהר םען

בוך] ױנ״אן אײער גלײך שיהט .2
 דורך| אדער יעמאנדען םיט אםים אין

לעטער״ רעדזשיסטרירטען א
 א| אין זיך געםינט איהר װעז .3

 סון[ נאםען ועם אן גיט חאס&יטאל
ס קומט איהר װען האספיטאא.  אחי

 דער] פון אפיס איז גלײך זיך מעלדעט
ױניאן.
דעס| םון זיך רעכענט צײט די .4
 גע״ אםיציעל זיר האט איהר װאס טאג

 איבערגעגעםש און אםיס איז מאאדען
בוך. ױניאן אײעך
)no בענעםיט קריגען צו אום .5
 בײ] װערען עקזאמינירט קראנקער דער
דאקטאר. ױניאן דעם

 אנדערע( םרן אטעסטען יןײנע .6
 םון סערטיםי?ײטס דאקטוירים,

 פאזײן װעלען פאראײנען אדער דזשען
װערען. אנערקענט ני׳טט טיװ

נ״ ליגען װעלכע הראני׳ע .7
 ווערען עקזאמינירט דארםען בעט אין
 זיף דארםעז און אםיס, דאקטאר׳ס אין

 אפיס אין װאך אין מאל 3 מעלדען
ױניאן. םון

 נא־ בלויז זײנען בענעםיט צו .8
 אײנמד האבעז וועלכע די רעכטיגט

 מא- אײן סאר אמוױנציגסטעז צאלט
 גע״ן זיך האט זי אדער ער כעפאר נאט

קראנח. מאלדען
 ריק״שטעגדמן זײט איהר װען .9

 םאר־ן איהר װערט מאנאטען, 3 איבער
גוטשטעחענד. נישט פאר רעכענט
 בענעמיט װאך ערשטע די .10
 1טאג. טען10 אוים׳ז געצאהלט װערט

 |7 יעדע רענולער װאכען איבריגע די
טעג.

מענעדזשעהן װאנדער, ה.

 ױניאךקאאםעראטיװ די
םאםײעטי

 1ױניא װ. נ. ל. א. 35 לאהאל
אויסשליסליך פערקױםט
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 צום קאכיפו* פון — עס אזויגעהט *ט
!קאמפף צום זיענ םון און דעג,

 חריעגס־דע־ אינטערנעשאנאא אונזער
 אויפהער. אן אוזן ארבײט •ארטמענט

 פארטיג ריכטיג װערט מען אײדער נאך
 װע־ אינדוסט^יע אײן איז יןאכו&ו* טיט׳ן

 א םאר פאענער אויסנעארבײכ שױן רמז
 אעדום־ צוױיטער א אין קאמפף נייעם
 םרא־ דער פרן געביעט דעם אױן* סדיע,

 און גארמענםס. איידיעס םון דוקציאן
 קאמפױ, צו לואמםױ פון מעז שפרײזט אזוי
!זיעג צו זיענ םון און

 פאר- װאס נאר זיך, דאכס איז, מען
 סטרײק גרױסען דעם כײט געװארען מיג
 אט און דרעס־כיאבער, און וױיסט די םון

 סטרײק גרױסען נייעם א יטוין מיר זזאבען
&p .קלאוקמאכער

 עס גריבעלט און יפוױבעלט װידער און
 פין אםיס אין טעטיגיןײט און אעבען מיט

 זיײ וױערער אינטערגע״טאנאא. אונזער
 די בעאמטע אינגערנעשאנאל די נען

 צו יארק, נױ אין כיעניטען םארנומענסטע
 צו דערשלאגען קוים זיך קען מע; ומנילכע
 קאינגס װיעדער װארט. א זיי מיט רעדען
 זיינען װיעדער און טעאעםאן דער נסדר

 פארנױ אםיס גרויסען אינ׳ם רוםס אאע
 פון באראטונגען און זיצונגען מיט מען

 • סטריײן־קאמיטעס. פארשיידענע
* * *

 שעפער ריםער און סחוירט יןאאוק, די
 פוסט היינט זיינען יארק נױ נרייטער אין
 ניט זיך דרעהט םאיטין לױין !אעער ייין
 ע א א !נים זיך הויבט האנד קײן אזן

 האבען כיאכעך ריפער און סקױרט מלאוק,
םעחצרנ

 זײ־ און אינטערנעשאנאל דער אין ימיאז
מאן. אײן װי ארונטער גען

 די האבען נראנדיעז און רוהיג שעהן,
 פונקט יטעפער די םאראאזעז מאאוקמאכער

 האט עס וױ םריה, דער אין אזײגער 10
 אונזער אין סטריײךרוף דער נעאױטעט

 דער םון סטריײדאױסגאבע ספעציעאער
 קאמ־ א אין האבען און *נערעכטיגלױיט׳/

 האלס, די אין טאוײטירט כיאסע •אהטער
 סטרײיריןווארטיר זױער זיין װעאעז וואס

אנהאאטען. װעט יזאטפו* דער אאנג וױ
רןאאוקמא־ די פון מאױט דער אט און

 אריין, האאס די אין יטעפער די םון בער,
 זעהר א פארגעיטטעאט זיך מיט חאט

 יטכאאץ און בראװ ביאד. עהראיך שעוזז,
 הא:ט, אין האנס טאר׳טירט, זײ חאבען

 איד ׳אלס און ױנג יטואםער, אין ^וואטער
 מיט — םרױען און ביענער קדיסט, ־אוך
 א ענטודאזם. און באגײסטערונג #מוט

 מיט האט קראםט מעכטיגע מערחוױרדיג
 האט און מ^ריטרוט דער םארגעיטטעאט זיך

 ניט באװאונדערונג סך א ארױסגערופען
 פיינד. פון אױך נאר ^פרײנה םון נאר
 דרך־ארץ גרױס כײט םיעא^רעספעיוט, מיט

 גרויסע די באװאונדערט אאע האבען
 אײזערנע די אײניגקײט, םון מאכט

 די פאר זיך םיט ׳טטעאס עס װאס קראפט
 דיסציפאינירטע, און ארגאנידרטע נוט

 טעכ־ און ױניאז. קאאויומאכער מעכטיכע
 ארריס־ זיך האיען הוראה־גע^רײען טיגע

!העאזער טױזענדער פון געריסעז
 אזײגער 10 נאך כיינוס פינף ארום .

 קאאוה־דיסנד דעם אין גאסען די זיעען
ן ריקט  סטר׳יי,ער. כייט ;עװען פוא ׳ט̂ו
 נעװא־ באיטאטען זײנען ארום גאסעז אאע
 מעגיטעך א םרױען. און מענער מיט חןן

 די אין ציהען גענוםעז זיך האם שטראם
 נעװען פריהער פון שוין איז װאס האאס,

 פיעאע האא־קאםיטע. םון'דער צוגענרײט ״
 פון פאי׳ז די געטראנען האבען מעפער

 פארבײ־ און מניאן פראצענט הונדערט
 דדטאינט־ פון אםיס דעם םאחטירענדיג

 דער איז סטריט, טער23 דער אין נאארד,
 מיט געײארעז פארהיאכט באאק גאנצער

סטרײקער. די פון הורא־גע^רײען די * ♦ *
 אנגעהױבען זיך האבען עס וױ גאײך

 און ױניאן דעד צוױשעז קאנפערענצען רי
 מען האט אסס׳ן, מאנופעקט״טורערס דער

 מען װעט סטרײק א אהן אז זעהן, געקעמ*
 יוניאן די און אויסדרעהען ניט ויך

 באאד איז צײט הײז פאראארעז |י(אס;^ס
 ססריײן־מאשי״ די םארברײטען ^גענ|ט?ן •

 איז ױניאן קיאוממאכער דעי אין גערי.
 שוין איז מען יניט גײעס קײז דאס 1מוי

 ניט ס׳האט און דעם, צו געװאוינט דארכ■
 סטרײידמא־ גאנצע די און גענומען םיזוא
פארטמ. און םיקס געווען א«ז ש'\

מעכאא״ םערמװירדיגער א איז עם און
 דדשע־ וואונדערבאחג גרויסע, די אמ ניום,

vi, סטרײק־קאמיכןנ. נעראא

 ‘אר סאב-קאמיטעס באזונדערע די
 װי הארםאניש און פינקםאיך אזוי בײטען

 פעכא־ דעם פון שרײםאאך און רעדאאך די
 איז עם דאס זײנער, גוטען א אין ניזם
 הונ־ עטאיכע באװאוגדערען. צום נאר

 אקטױוסטע סאםע די מיטגאיעדער, דערט
 צום באאאנגען װאס אאקאאס אאע םון

 די צוזאמען יטטעאען באארד, דדטאינט
 און קאמיטע סגרײק דז^טענעראא גרויסע

 די זײנען ױניאן דער םון בעאמטע רי
 סאב־ באזונדערע אאע די פון כדטעראײט
 קאמיטע גרויסע די װעאכע אין קאמיטעס,
 ׳טאעזינגער פרעזידענט זיך. פארטײאט

 אאגעמײנער דער פון טערמאןיט דער איז
 פײנבערנ, ישראא ברודער און קאמיטע

 איז באארד, דזיטאינט פון ט״טערמאן דער
װייס־טיטערמאן. דער

 דזיטע־ דער פון מיטינג עריטטער דער
 אפנזוהאאטען איז סטריײדקאמיטע נעראא

 טען12 דעם אװענט, מאנגאג געװארען
 געקענט דארט יטוין האט מען און םאי,
 װע־ געװאונען מוז םטריײן רער אז זערין,

 ̂טאע־ ברורער צײט. קורצער א אין רען
 אהן מיטיננ דעם געעפענט האט זיננער

 צערעמאניעס, אהן רעדעס, באזונדערע
 האבען דא אז באװאוסטזײן, דעם מיט
 ב.ע־ דעם פון פיהרער די פארזאמעאט זיך

 יטפע־ עריטט קאספף. פאױטטעהענדען
 נע־ ער האט באריכטען, אאע נאך טער,

 און סטרײק פון ציעאען די װעגען רעדט
 קאאוק־ גרויסער דער פון יטכרעבונגען די

מאסע. סאכער
אאנגצר, א. האט פאראאמענכדםעסיג

 סטרײק־קאמיטע, דער םון סעקרעטער דער
 אנויע^נדע ץאאע ראא^אא א געסאכט

 נ^טער־ די אויפגעטראטען זײנען דאן ארן
 דער־ צו קאמיטע נאך קאמיטע םון אײט

 אום געטאן יטױן האבען זײ װאס צעהאען
גאײו ערםאאנרײך, זײן זאא סטרײח דער

 װעם ער װאס מעומ עדטטער דער פון
אויסברעכען.
 מענעדדשמר דער זיעגכיאן, ברודער

 םון טשערםאן דער און ױניאן דער פון
 אז ערהאעהרט, האמיטע, סעגעאמענמ דער

 נמנױ זײנען העדקײאדערם סעטעאמענם
 האטעא, קאנטיגענטאא אין געװארען מען

 גע־ ניט וועאעז םעטעאכיענםס קײנע אבער
 װאך עחטטער רער נאך ביז װערען מאכט

 זיך מיט האט זיענמאן בר. סטרייק. פון
 װאס סענשען, פראקטישע פון סטעױ א

ט סעטעאמענטס. מאכען צו װי וױיסען  מ'
 ברודער אויך איז קאמיכע דער אין איהם
 פון מענעדזשער דער םינקעא׳טטײן, מאקם

״טעפער. אסאסיאײיטא; די
 באריכטעט האט האאפערין ברודער

קאסיטע. האא דער פון
 פון באריכטעט האט מעטץ ברודער

קאםיטע. ארגאניזיײטאן דער
 באריכטעם האט בראסאאװ ברורער

פיקעט־לואמימע. דער פון
 באריכטעט האט פײנבערנ ברודער

רעדנער־קאסיכע. דער פון
 פון באריכטעט האט אאנגער ברודער

קאמיטע. טאון״ אוו ״אוט דער
 באריכטעט האט קאפאאוױטיט ברודער

פינאנץ־קאםיטע. רער ^דן
 פון באריכטעט האט װאנדער ברודער

רעאיעױ־קאמיםע. דער
 באריכטעמ האט אעפקאװיטיט ברודער

קאורט־קאמיטע. און אאא דער פון
 פון באריכטעט האט פריזאמט ברודער

א^פארמײשאךבױרא. דער
עי ױי  פיז באדײטעט חאט יזאטאעד ב

דױויז׳טאן. דזיטוירזי דעם
 פון באריכטעט האט באביכיט ברודער
 ברװך פון ניסנעװיץ ברודער בראנזװיא;

האראעם. פון רובינבוים ברודער און אין,

 באריכ״ האבען ״נדשיעםס״ דיעזע אאע
 נענוי״ איז סינקטאיכמײט אוא םיט טעט

 ארױסנערופען האט עס דאס אמקײט,
 אנװעזעג״ אאע פון באװאונדערוגג גרויס

 אפ״ הארציג איז *נדטיעף״ יעדער און דע
געײארען. אאדירט

 ענטוזיאזם םיעא מיט רעדע קורצע א
 יאנאװסקי, .ש גענאסע געהאאטען האט

 ער ״גערעכטעחײט״. דער פון רעדאהמאר
 •9א גענוג געיןענט ניכ פשוט זיך האט

 גע״ ער״האט װאס דעם, פון װאונדעיען
 מערלווױר״ יענעם אויף געהערט און זעהן

מיטינג. דיגען
 געװארען אויםגענומען איז רעדע זײן

באגײםטערונג. גרויס מיט

 ,66 לאקאל םון מיטגליעדער
!אױפמערקזאם

 בייטאנ, אוהר 1 פונקט זונטאג, דעם
 באנאז דער פון מיטגאיעדער די װעאען

 אאקאא ייניאן, ארבײכער עמבראידערי
 מעטראפאאיטען אין נארזאםאען זיך ,66

 טע5 איז סטריט טע84 ארט, אװ מוזעארם
 װעט קאר מר. ״אײ׳/ רום אין עװענױ,

 קונסט איבעד פארטראג א האאטען דארט
 מא־ מיטנאיעדער די װעאען נאכדעם און
- ■׳ : ןויס מונסס״גאאע• די איבער שפאציער א כען

װעל• אאלואא, דעם פון מיטגאיעדער די
 דערבײ און פארברענגען גוט וױאען כע

קוסען. צו געבעטען זײנען אערנען, עםעס

?י געװאיגען. אדן ייחם חאבען װזנלכע בגדינ^ אדםע די אדא■ זיך ■ון װארן® ער זיך. בינײם מאכער תליוק דער
t *ו נעםאכא איחם חאם װאס ארבי״פ, *יביןרסענעליכע פין ^פיק־ארבײט, *ין גװאנג-זיק דעם שראכען םעחר :ים װיל ! t : < phfBWfiT&T 
מ אײנויהרען געחם ער װעל*. דער ®ין ד *זן «זן אזו^װײדז״כס סקסל םעינזוא א «ון װיד, א •®יגיען 4׳V** *,םייי ײ«ס2 ד י י  « 4 ו
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 תאג״ n יןי
 ײ אז נר,

 גרוי״ זעהר
פארזױ״ יר

אינהאלט־פארציײבניע
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 t — געזעץ §ון׳ם יןר
ו ל. «ון םיםינגען %װיי
ס ײגע *ון יזי אורזפכזו ז

□ נ. — יי»ארי?וגעך װלינד איז ואבייר f קלי

j ̂שז  אדבי
ןגעדיכו ת
 װאו ן1א ש

/פעליו לום
גײן • יגען

ביז שטום און סויב  גע- איצ^ איז,
 שוידער־ די צו װעאם גרויסע די באיבען

 צו *ױאען. אין אידישע־פאגרזוםען איכע
 דא־ און זיי, מיט נעשעהטט זיך האט זי

 האט און פײג אזוי געװען זי איז רום
 ויוירקאיד א^הר האט עס צו גע״שוױגען;

 זיף גיסט באוט אידישע װאם געארט, ניט
 א םון — וחןמעה םון און װאסער, װי

 אונ־ און םרײח^ט װעםעס םאר פאאין,
 זיד האט װעאט גאנצע די אפהענגיגקײט
 די אויך ",1 צװי׳פעז און אײנגעשטעאט,

 דער *םנר זאגען? עס קען ווער אידען,
 זיך האט װעאט גרױסע די אז איז, פאקט

 גרויסע די געמאכט. װיסענדינ ניט
 גע־ װי אזוי האט פרעסע אטעריקאנער

 םאחנגװיגען און קאנספיראציע א כיאכט
 נ*ר רציחות. באוט־פאראגײוערענדע די

 א אין םאררוחט עתעץ יוען, ניט װען
 אז^פמוך זמדײגער ןנעױע א*ז װעקזןאד,

̂ו ה#ט עט, דארט אדער ד ת׳ ח  געקוײ מ׳
 דאם און איחנה עטאיכע געפייניגט אעט,
̂וט  נעאאזט ^ורות די צווישען מעז ה

 אז זײז, מען עס אז אעזער, די פיהאען
 גע־ די געשעגדעטע, די נע׳הת׳עטע, די

 רחםנא באא^זעװיקעס, זײנען ביאטערטע
 מצוה א דןוף איז באא׳ןועוױקעם און אצאן,

פײניגען. צו
 פאר־ באשטימט כאומחןזט האט כיען ־

 דר אונטערזוכען צו קאמיסיעס עיעיענע
 פינסק אין פאסיתנגעז דדערטרעכטיגע

 סיט און ^טעדט, אנדערע םיעאע אין »ו>
̂וט דעם  די און בארוהיגט, זיף מען ה

 אנ־ וױיטער זײנען אידען אױןי ׳מחיטות
 אבער םיטװאד אעצטעז פון נעגאנגען.

 געוזן. קענען מעהר ניט שוין עס װעט
 גאײכגיאטיגע די שטומע, און טויבע די

 געצװאונ־ איז װעאט פארברעכערי׳טע און
 צו צרצוחערען ענדאיך זיף געװארעז נען

 גע־ םאר געשרײ אידישען גחיסען דעם
רעכטיגקײט.

 זיך האט װאס געיפרײ, גרויסען דעם
 נױ איבער דורכנעטראגען; ישטורם א װי

̂זרק,  .גאנ־ דער איבער דאנען םין און י
 אײן ניט אױםגעחױבעז ה*ט װעלט, צער

 בוכשטעב־ נ«ר פארטײ, אײן ניט קיאס,
ױדענטום. י^דקער נױ גאנצער דער איף

,1919 מאי, טער21 דער מיטװאןי,
 נרעס־ דער אאס װערען פארשריבען װעט
 נע• דער אין ט*ג װיכטיגסטער דער טער,

 עס ױדענטום. אמעריקאנער פון שיכטע
 האט עס פאאין, גאנץ א נעטרויערט ה#ט

 דער געגען פראטעסט זײן אױפגעהױבען
 מענ׳טען האאב א און מיאיאן א װעאט

 העכ־ סאמע די ביז נידריגסטע די פון
 געביא־ די ביז^ אונװיסענדע די פון םטע,

 כיז ^נסערוואטױוסטע די םון דעטסטע,
 איז עס אויב אולטרא־ראדישאאסטע. די

 דאס װען צײט, א מ*א א געװעז װירקאיך
 אאס חנרםיהאט זיך האט םאאק אידישצ

 גע־ עס איז אײנחײט, אן אאס אזעאכעס,
 םיטװאד• אעצטען ײעז

 זײער געװארםען חא^עז ארבײטער די
 הא־ קינדער די שעפער; די איז ארכײט

 סםאר־קײ די ססוחא, די םאראאזען כען
 לןראםעז, דיערע געיטאאסען חצבען יערס

 זײערע םארא^וזען ה*בען פעדאער די
 ןונ^איסענדינ יאאע אאע, און ױטקארדס,

 דעםאנסטראציע, גרױ״סער דער אן זיר
 געװא־ צונויפגעממ^צצען וױ אזױ זײגען

 װע־ אויןי טאסזנ, גרויסער אײן אין חנן
 צו געװעז איז ■נים אאגעסײנעם טעס

 געװאאד־ דעם פראטעסט, דעם לעזעז
טאויט^רער־ אײביגע^ חןם םון פראטעסט

 ײערט באוט וועמעס ״דעם פון
יסעז ס מױן פאר̂נ ״  יאחרען, םויזעגדע ז

 װאס ניט, %לז w װײס וועאט די און
 בא״ זי םאוערעבען מױדעיאימןן א מאר

נעהט.
* s v r . ״ *•

 די *ט תחן כאחורפס יד,ס םעו
™״ נרויסע תוגדער־ די אתיספי״

 טוי־ רי זעהן באדרםט האט סען יארק.
 סאא־ זײערע אין באיעם אידי׳טע זענדער

 אין מאר״טירענדינ ױניפארםס דאטסקע
 אויםגעהערט ניט הןוט װאס רעגען, א

 היסעא דער װי אזױ ם*ג, גאנצען פאר׳ן
 אידײ דעם איבער געװײנט װ^אט אאײן
 כאנריע־י א האבעז צי אום חורבן. טעז

 בא־ איהר דעמאנסטראציע, זער אינײ.ר
 ײאס א^ינדרוק, טיפען דעם און צײטומ

נעםאכט. ה*ט זי
 אידישע די געװירקט. האט עס און

 םאר־ צו געװען זוכה שוין האבעז צרות
 ציײ די ״אין םראנט־פײדזש דעם נעהטען
 אזױ איצט ביז האבען ײעאכע טינגען,

היםעא־ די פארשװיגען פארברעכעריש
אזננערעכטיגהייטען. ־!רײעדע
תנמאנסטרא״ דער איז גרױסע דאס

̂ז ױ װ*ס איז, זיע ז א  אריױסגעש־פר̂ו
 געװען ניט זײנען עס אליץ. זיד ׳םון
 פערזענאיבקײ־ פראמינענטע גרויסע קײן
̂וכען װאס טען,  די אט ארויסגערוםען ה

 האט אנגעהויבען באװעגוננ. געװאאדיגע
אונבאקאנ־ םאריועאטניסמעסע דער עס

 םון פאראײן דער פאראײן, פרץ א. י. טער
 זײן און צײטוננס־שרײבער. אידישע די

 וױר־ די געהאט האט אױפרוף ערשטער
 פואװער. פאס א אין םונק א םון קונג
 אז דערפיהאט, אאע האבען מאא א מיט

 טא־ םאגראמען אידישע שױדעריאמן די
 באוט די אז ;װערען פארשװיגעז ניט רען
 װאס םארטירער, צאהא גרױסער דער םון

 מערדערישע~פוײ די םון געפאאעז זיינעז
 אז און הימעא, צום שריים הענד, אישע

 אאס סײ און אידען אאס סײ אידעז, די
 שעהםען, געמוזט זיף װאאטען מענשען,

 דעם אהן םארבײ עס אאזען זײ װען
 דע^אנ־ די און פראטעסט. נרעםטען

 האט מיטװאף אעצטען פון סטראציע
 איניציא־ ידי גוט װי באװיזען,- גאענצזגנד

 םאאקס־ אידישען גרױםען דעם םון טארס
סאטצ די פצזטראגע אנעז5 טפראטעט

 מיאיאנען די \\t נעםיחאען אינעראימו
 איז װאס אײנער, יעדעד מענשען.

 אנגע־ זיף און גאס אין אלױסגעקומען
 געםאאגט ח*ט רײהען, h אן שאאסען

 געװען איז װאס׳ ךראנג, אײגענעם; זיין
באםעה־ אאע וױ צװיעענדער, שטאריןער,

ק ו א ל ר ק ע כ א ק מ ײ ל ט ך ם א נ

 ־ױ פין צורופען אאע װי אען,
אױטאריטעטען.

y(\ די געװען אויף איז אזוי און m ; 
 ‘כמנדי* אין טאסען-קאנײענשאן דערבארע

ײק^ װען גארדען. סקװער סאן ש  v דז
 גאג״ די שאנדע צו צוגערופען האט שי]*
 &נ~ שענדאיכער איהר םאר פרעסע צע

מי עד האט שװײגען, םון ספייאציע  »י
חמ אאזנ אאע, םון צארן דעם געדריקט  אי

 םענשען. רעכט״דענקענדע אאע אאע, און
^ ןיין אין הןוט ױהז ווען דאסזעאבע,  מ

מ n אז ערהאעהרט, רעדע סער אנ  ג
 געותוחמ־ אױסגעפאכטמז איז מאחםה

 ם^רהוסימ סענען עס װען אוםזיסט,
 וחואם די און פאגראםען, אזעאכע
. זײ צו שטום און טױב באײבען
וועאם׳ די וועט שײננז, אונז וױ און,

 m טויג 1ײבצ5ב מצחר ניט
 תבם עס דואדען. גי© עס זי וועט מעחר

 אונאפדמננגינטיים גאנצע די אז אונו, ?יך
 P* שםעהם פויאען פון םרײהײט און

 \חח מצרדער צוױשעטע פויאישע די אויב
 *tTM אין באהערשען דף קענען נים אען

מארד־אוסט.
IS׳■' a. -־ J ■j

 איז שוין אז ערװארט, האבען מיר
 מיר װעאען ״גערעכםיגסײט״ נוםער דעם

 זיענ גרויסען דעם איבער מעאדען קענען
קאאוסםאכער. די פון

 די האבען אױס, זעהט עס וױ אבער,
 סעטעאמענט די ױגיאן, דער םון םיהרער

 דער אן שאעזיפגער ב. מיט ?אמיטע,
 ארכייס שטיקעא שװערע גאנץ א שפיצע,

 בא״ די מיט ק^ונםערענצען זײערע אויף
 אאעס און עס, שײנט אט־אט סעס.
 דע־ מיטען .איז איז אאד״ א אויף געהט

 מוז מען און אפהאאק, אן וןומט רינעך
נײ. דאס ־אױןי אאעט וױדער אנםאנגען.'

 איז אומשטענדעז אזעאכע אונטער
 דער .װען ז*געז, צו שװער װירהאץי
 גע־ אאס װערען ערקאעהרט װעט סטרײרן
ענדיגט.
 דך װעט ער אז זיכעו/ איז זאף אײן
 הויפט״ די אײדער ענדיגען, ניט םריהער

 ניט װעאען ױניאן דער םון ם*דערונגען
װערען. נאכגעגעבען פ^אשטענדיג

דרײ: זיינען פאדערונגען די
 װאןײארכײט פון איינםיהרונג די .1

אינדוסטריע. גאנצער דער אין
 זײן ניט זאא ארבײטס־װאןי׳ די .2
שטונדען. 44 װי מעחר
 וױידזשעס םון סקײא מינימום א .3
 בא״ זײנען װאס ארבײטער, אאע םאר

קאאוק־אינדוםטריע. דער אין שעםטינט
 טוי־ די זײנען םאדערונגען די םאר
 קאם*«י, ארױס-אין סאאוהםאכער זענדער

אין זיך צוריקקעהרען ניט װעאען זײ און

 ם*אשטענדיגע אאס ען1סײ שעפער די
i 11 זיענער.
 און עס, װײסען קאאוקטאכער די און

 געדואד נױטיגע די דער£אר האבען זײ
װארטען. צו

 דאס ניס װירקאיף איז געדואד *בער
 איצטיגער דער אין װ^ורס •אסענדע

 געדואד, פון ר״ויען ניט קען םען צײם.
 װאך/ א באויז עױפם איז םטרײק דער װען

 גאר עס איז סטרײקער םיעאע מיט אאט.
 אנ־ אין װען געשיכטע. פארקעהרטע א

 קאאנ־ נעטראגען זיד האבעז װאף םאנג
 דער און אט־*ט, אז אוםט, דער אין גען

 האבען געסעטעאט, זײן װעט םטרייק
 אונצופרײ שטארח זיף געפיהאט כיאנכע

 נאף סאםיוי, אין ארויס ערשט דען:
 און אויסצותהען, זיד אנגעהויבען ניט
ארבײט. דער צו וױדער נעח נא,

 די װאו ה*א, אין ?וסט מען אז און
 םאר־ מען הען זיך, םארזאמאען סטרײקער

 וױרקאיף איז עס געפיהא. דעם שטעהן
 װאקײשען. אמת׳ער אן מײסטע די פאר
 אע־ דאס אז אדום, ערשט זיןי זעהט מען
 וױ מעחר, עטװאס ויןי אין ענטהאאט בען

 דיס־ מען אײענט, מען סאאוסס. מאכעז
 און ?קערטעא א באיען מאנבע סוםירט,

 סע־ װעאבער פרעזידענט, דער סוסט אט
 האאט און איבעראא, זײן צו עס נעדזשט

 רעדע. באגײסטערענדע גוםע, א ױי סאר
 אונגע־ םון רעדע די זײן דא קען וױ טו

? דואד
אנבא־ אין נאף־ נעחמט מעז אז און

s ס ױי ט װ ס אכער פ ם ס או ל איו סל מ ר ס אנ ם
 אי«ט הומט יוענעדע, מאנטרעאל, אין

 חלאוק־ נרעשםער דער ביי סטרייס א פאר
 און םאמער ם. .שםאט, יענער פון םירמא
 יענער םין דאכער קאאוס אאע האמא,
םטרײס. איז זיינעז פירםא

 יענע װעט ערװארטען, קאז מען וױ
 איז אגענטעז איו׳גפ שיקען אודאי םירםע

 אז מענליר םסעבם.׳ זוכען צו יאריז, ניו
 זוכען ײעט םירכיא חןר םון אגענםען די
 םאנ־ נאך • סאאיקמאכער פאינארען *ו

 ויעאען זיי סטרייס־ברעכער; א^ס טרעאל
 דערצעחלען ניט :אר ארבײטער די אפ׳טר
 ,IV נעחט דארם װאס םטרייס דעם ווענען

 ארניי־ די צוזאנען זיך אזוי װ«אעז און
נאיסען. ג*צח$נע טער

 הצןוויד אלע דאריבער ווארנען «דר
r גיו פון r אנדעחנ אלע אין

תא^ןי זיף אאזעז צו ?זטעדנ^־ניט  פון פא
 ■.cvb און םאטער ם. פין אנענםען די

 נחיסע האנען חום דורך ק^נען זיי ײארום
 פאז־מטען חענעדע פון נעזעצע די «רות,

 אזעל־ אונטער *רבײטער ארײנציפיחרען
 אינטערנע׳פיא־ אונזער אומ׳טטעניען. כע

 onvoo תיין אז ײאףי דעד איז,אויוי נאל
 און רען8װ ארײננעםיחרם ניט אה*ן זאל

 ויאם יזןטאנדען כאיען װעט tvs אוינ
 ער וועט; ארגייטען, אחין פןוהרען װעט

 ארעםט אונכתר iriim חג«ן«־םירם זיכער
 1אי אומײאאגזןן־ען דארםען יין■ וועם און

 דאריבער זאאען דז׳וייאם. פאר׳פיחננע
 אויפפאי אוטעדוט פון םאכער סאאופ די

 אלם פארפיהרען אאזעז «ו נ*ט 1%זי ס*ן
פזד מאגטרעאל, 1נא ברעמר ־׳ פטרײק

Jrtn

 ■יסעםען, דאס »ז פאקט, דעם טדאכט
 געוופחנ<ױ סטרײקער פאר׳ן איז װאם

 אונאננענעהפםנמ די און ׳טװערםםע די
 זעתד אױי># פאא דעם אץ איז ארביים,
#; נאר פיקעט טע; — ל״כטע  צעיע־ א
ױל טאניע,  וייגעיו חאאוה־׳פעפער די ו

any? און n ,אימי אז געפאתרI r  *ant 
ו י t אין אריינכאפען ו v r כאפען און it 

 טען אז וױיטע, אזא איז ארבייט ׳ןזםאך•
 tv — פאר^םעאזןן, קוים עם זיך קען
 ווערם אנכאטראכט, אין דאם :עהפט טען
 די ווארום םאחשטענד^יכער, פיעל נ»ף

 איג־ אזא מיט נ^־ניט ברענען םטר״קער
 וואט זיןי םםרייק דער אז געדואד,

ענדינען. ניכער
 ײ«» אז װייםען, זיי מעהר, נאך
 ,IV חאאנמן קאנפערענצען די אעננער

 די זיין םוז ׳שטארסער גרונטןוװנער, םvד
 אױןי פיהרער זײערע םון ארבייט

 זיכער, איז עם און םערענצען,
 פײן זייז ניט װעם ענטױ׳פוננ

 זיןי סוז סםרייק דער װאם סע,
טענ. איינינע נאך הען

יתיאן זמיוסעוס נארםענס לײדיעס אינסעתמשאנאל דער פמ אתאן אפיציהלער
PRICE 3 CENTS

ולא חחמתי בצדקתי
/ (יײ^ אראח •). נ

if געיזןכמיגקײפ סיין 
 זיך ייר חאלם

i ייחד ײעל 1אי f  bo* 
לאזעז•


