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גרױסער דער פ«ר ענטרזיאזם דער
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 יוניטי נײער דער װעגען .גײעס די ׳־
 צװײ גיך זיד פאריטפרײט היים ־ וןמער

*W /i\ און 25 לאקאל םון טיטגליערער די 
אנ־ די םון כייטגאיעדער די צװישען

אינטערנעשיא־ אוגזער פון לאקאלס דערע
 א-־י־ זיך גראטולירען כיטגליעדער די גאל. ^
 ענר־ דאס פיהאען אלע ן- אגיערע די W י;

 אװעקגעשטעלט הויז ױניטי די איז
בא־ געזונטען פעסטען, א אויף מנװארען’

 יןאטיטע, אקטײוע אן געװארען ערװעהלט
 אלס איבסטעד דזשעני שװעסטער כייט

 װאס אױף־אלעס אײפצופאסען טשערלײדי
 פון כײטגאיעדער בוטה. י־עם אנבעלאנגט

 אװענט יעדען זײן װעאען קאבײטע דער
 עטפפאגגען צו סט. טע21 װעסט 16 אין
ארטיקאען. די

* * *
װײ 25 לאקאל פון מג״טגאיעדער די
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עס־זאל. דער
 אן װערען ״טדין איצט װעט דאס און דען,

ױניאן. דער פון אינסטיטושאן אײביגע.
 מיטנלײ די פאר שװער נאף־ איז עס j•־

 בא־״אנגט אלעס דאס אז גלויבען, צו *דער
% M .לאנד־בילדער, די אױף קוקען זײ זײ 

 דער אױסגעכיאהלען איז oy װעאבער
 זײ און װיאא גאנצע רי שלאס, גאנצער
 אנצי־ שענע, די אט פון װעלכע, |פרעגען
 װען און הױז. ױניטי די איז הײזער חענדע

\ W] שענע דיזע אאע ״אלע, זײ: ענםםערט 
 װערען ארנז׳/ צו באלאנגען מאטעדזשעס

 ענטו־ און ענטציקונג כייט אנגעפילט \ײ
 • וױלא, דער אויף אפטײאונג יעדע !יאזם.

 באקװעמליכ־ םאר אײנריכטונג יעדע און
אורזא־ נייע א איז צושטרײאו:^ און תײט

ענטצילןונג. און םרײי פאר בע
W -  ¥  ¥

 שױן זיף האבטן ײאכער וױיסט די
 די יטאפען צו ארבייט דער צו יגעטטען

 צו נויטיג איז װאס דאלער טױזענד 85
 בא־ דעם אויף הױז. דער פאר באצאהלען

 טען,20דעםי קאל״, יארק נױ ״די םון זאד
 טען1 רעם און כיאי טען31 און טען30

p m, האבען טאכער װײסט די װעאען

 װ־ אײנצעאהײטען די װיסען אודאי אען
 װע נעפיהרט װעט הויז ױניטי די אזוי
 דאכ זיין, מודיע יטוין זײ קאנען מיר רעץ.

 אוגטער/ זײן װעט דעפארטטענט יעדער
 םפעציא* קאטםעטענטען א םון אויפזיכט

 ד^טענעדא אײן ?ײן ניט װעט oy איםס.
 דע־ צאהא א זײן װעאען עס מענעדזיטער,

פארטטענט־טענעדזיטערס.
 װעט עסענװאר; םון פארזארגונג די

 געװעזענעם א םון אויפזיכט אונטעי׳ן זײן
 יאה־ פיעאע האט װעאכער האטעא־קיפער,

 אויםפאסען װעט ער ערפאהרונג. רען
 און שטאט, 1אי •טפײז אײנקױפען אויפ׳ן

 ארוטיגע די פארכיערס. ארומיגע די פון
 און מיאף צױטטעאען װעאען פארטעיס

 װעדדטע- גרינסען, טעהדסטע די אײער.
 אונזער םון וזאבען מיר װעאען טײבאס,

 אויף זיך געפינט װאס גארטען, אײגענעם
 דער הויז. ױניטי די פון גיאונדס די

 אויפפאסען אויף װעט סטירארד הויפט
 װע־ כעקער און קעכינס די קיך. דער אויף

 ביען װאס בעסטע די אידײטע, זײן אען
 פארפער־ װעאען זײ און קריגען, נאר קען

 אראנזיטא־ טאבאים. בעסטע די טיגען
אונ־ דאס געםאכט, אויף װערען טענטס
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״קעסיוס." ױניטי דער
 פאר געאד יטאפען צו ״בוטה״ אײנענעם $ן\ %
 װעט בוטה ױניטי דעם אין הויז. מניטי זײ *
 דרעסעס און װײסטען װערען ®ןןרקויםט י

 מיטגאי־ די פון אויםנעטאכט װ#תנן וואס
 װע־ זײ װיפיעא און ױניאן דער םון דער
 בשותפות, זײן װעט ארײנברײגנען <ען

 םאר העלפט און קאא״ ״די םאר ̂חעאםט
אפ־ װעט באזאר ׳דער הױז. ױניטי דער

 קאסינא, אר1סצ נױ אין װערען נעהאאטעז ־
אעק־ און פארק צװישען םםריט, טע107

!; עװ. סעגטאן זי
ץוע־ שעפער דרעס א,ץ װײסט אאע 1,

 זײער גאײך םאכקן צו אויפגעפאדערט חןן
̂ז ױניטי די םאד -בײטראג  אויױ בוטה הו

 זא״ אויפגעטאכטע די זאאען באזאר. דעם
 העד״ די אין װערען געבראכם באאד מןן

 װעסט 16 הױז, ױניטי די םון ^װןוםערס
 װאם די.שעפער םון נעםעז די סם.

 באזאר צום בײטראג א בחננגען
דער אין םארעפענטאיכט וחנרען מעאען

)VO.
vnt איז ױניםײםיסינג ןצמצםען דעס

 םיט־ אנדערע און איטאאיענײטע, זערע
 בא־ זאאען אידײטע, די חוץ א גאיעדער,

 די נאך. געיטטאק זײער נאף עסענס קומען
 די דאס מיה קײן ניט ׳טפארט קאטיטע

 בעסטע, סאטע רי זום זײן זאאען עסענס
 באזיס רער זײן װעט דאס אז פיהאענדיג

 אונ־ דער פון ערפאאג טאטעריעאען א פאר
 אוכיאנגע־ און צרות אאע די טערנעטו::.

 געהאט האט מען װאס נעמאיכקײטען
 יטפײז, באקוםען װעגען פאר־א-יאהרען

 ׳טוין איז אאעס די;. ניט יאהר דעם װעאען
באזארגם. ריכטע

 װערען געזאגט אויף קאן זעאביגע דאס
 ציםערען די באהורעםאיכקײט. באצוג אין

 גרויםע, מיט אופטיגע, אין איכטינע זײנען
 םײנע גדטע, מיט ״•ארט׳טעס״, yאפענ

מ בעטען,  רואסער, סאאםע און הײסע פי
ט ט און באאײכסומ״ עא/מטרישע סי  םי

 ב^אדינג באזונדער א אין באד׳צימערען.
 אאע םיט סטים־אאונדרי א םיר האבעז

מ דאס װאו סא׳ןוינערי מ א  וחנם ליגען ג
״ װעחנן^ געװאמען

 פרײזןן אונםער׳ן זיך אפוזירען דאס
 פון אױפזיכט אונטער׳ן זײן װעם היפעא

 װעט ער און דירעקטאר, יןאפפעםענטען א
 ׳טפיעאען צו װי פימגאיעדער די אערנען

 װעט מען באא״; ״באםקעט און ״טעניס״
 שיםען זיף *טוױפען, טאגצען, אערנעז זײ

 און שפיעאען ביאארד אאטקעס, די אויף
 םאר־ עס פארװײאוננען. אנדערע נאד

 וחד זועאען װאס יעניגע די זיף, ,^טטעהט
 ארויס־ קאנען וחןאען אויסרוהען זיןי אען

 אײנענע זײערע אויו* העכיאחס העננען
 װאאד אין אװעקגעהן אדער באאקאניס,

 גע־ װעט גײמס םעניס ביך. א אעזען
 פארשידמ«ג צװייטען ווערען יטפיעיט
 צװײ װעאען ״םימס״ דיזע א*ן ״טיפס״,

 פאר׳ן ״קאטפף^ א אגפיהרען זיך יטען
 םיםגאיעדער פאנכע יטיפ׳/ ״ט״טעפפיאן

 און ,10 אאקאא ױניאן קאטערס דער פון
 אאקאאס, אנדערע םיז ספארטס פאנכע

 צײגען ארויסצוקומען ׳טוין פאאנעווען
 םון געביעט דעם אויף ר«אנען זײ װאס

ספאיטס. אנדערע און בײז־באא
 זיך געהן אאע װעאען טעג הײסע אין

 איז דאס פוא״. ״סװיפינג דעם אין באדען
 אפגע־ איז װאס טײף דעם פון טײא א

 קאנקריט םון װענט פיט געװארעז צאמט
 אויך ס׳איז זיכער. און פעסט זײן צו אום
 צו פאװיאיאנעז אױסגעבױטע אזעאכע רא

 אוץ ניט זיןי באדען װאס די פאר זיצעז.
 זיף. באדען אנדערע װי צוקוקעז װיאען

I איז םוא סוױכיינג גרויסער דער אויסער

 ווערען באהאננען ײעאען םהװער גרינעם
 אאנטערנעס, יאפאנעזער עאעהטרי^ע םיט
 װעט עם און םוזיה. זײן אויד װעט עם און

 וועם װאס געזאננ, קײן םעהאען ניט אויך
 דעם ארום קאטעדז^עס אאע די םון קוםען

 דער,אר- םון פיהרער און םרײנד סקװער.
 באוועגוננ סאציאאיסטיעער און כײטער

 אנדערע םון אויך און יארק, נױ איז
 באגרײ אהיז ארויסקומען װעאען שטעט,

הײם. ױגיטי נײע אונזער סען
גרי״ דעם װיאא,־׳ארום אונזער אויף

 באזונ־ ׳צװעאף זיךי געפיגעז ‘סהווער געם
 ביאדינגס דיזע פון אײנע ביאדינגס. דערע
 פאר- אאנעםײנער אן אאס דיענען װעט

 איז דער׳ביאדינג אין זאטאונגס־פאאץ.
 א און האא, מיסינג גױיסער א פאראן

 קען םען װאו סטיידדט, א מיט טאנץ־זאא
 די פאר׳טטעאונגען. געװיסע אױםםיהחגן
 אויפ־ םעהיג זיך פיהאען װאס מיםנאידער
 און םאר׳טטעאונגעץ קאײנע אין צוטרעטען

 ראאען זײערע אערנען נעםען זיך װיאען
 ױניטי די אין םעאדען גאײף זיןי זאאען

סט. טע21 װעסט 16 העדקװארערס,
 צױ ׳טעהן זײן װעט האא מיטינג דער
 צימעיען זײז אויף װעאען דארם נעפוצט.

אעזען. און ̂טרײבען פאר
 אין בוימער די אונטער דרױםען אין

 װעאען זדטער־גארטעז נרעסערען דעם
 װעט דארט און טייטאעף, לןאײנע שטעהען

 סאדא״ און אײז־קרים ווערען םארסויפט
די פאר געהן װעט פראפיט דער װאסער.

 באסה־ציטעראעך, קאײנינקע 75 פאראן
 צװי־ טײף, ברעג בײם זיןי נעפינען װאס
בויפער. די יטען

 האבען פעניטען סף א אז װיסענדיג
 רעכע־ שיפאעך, אין אאטקען צו זיף איעב

 איטער װעאען שיפאעך 50 דאס מיר נעז
 20 דא אויך זײנען עת פארנוםען. זײן

 ער־ מען װעט זײ א-ן אבער ״קאנועס׳/
 װאס אזעאכע באויז זיר יטיםען צו אויבעץ
 ״״קאנועס״ די װײא שװימער, גוטע זײנען
 גרינג זיף קאנען און אײכט גאנץ זײנען

 די ! פאר אײך יטטעאט איבערהערעץ.
 אזעאכע 20 האבען װעאען פאכער וױיסט

אנפאנג. אן פאר ״קאנועס״
 ׳טפאציר• אאנגע פאאנעװען אנדערע

 און אאנד. אײגענע דאס איבער נגען1»
 750 יטפאצירען צום אויף פאראן איז עס

 װעגען גאײכע גוטע, פיט אאנד, אקערם
 צעװאר־ זײנען אאנד גאנצען איבער׳ן און
 בוימ־ מיס בארעקט פאװיאיאנדאעך פעז

אפצורוהען. זיך אעד,
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 געביאכט שויז װערען אראגדטפענםס
דעם ארום בוימאעך די עםענונג. דער פאר

 א פאראן אויך דארט איז עס הויז. ױניטי י
 פאר־ טעניקױרינג א און בארבער־שאפ

 םאר װארט און אעער ׳טטעהט דאס אאר.
 איםשיץ מר. איבערצונעכיען. דאס אימיצען

 םאטא״ אפיציעאער רער זײן װײטער װעט
הויז. ױניטי דער םון נראפער
גע־ איז רום ױניטי ספעציעלע א
 אפים אין בײםמענט, אין געװארען עפענט

 פאר סט., טע21 װעםט 16 ,25 אאPאא פון
 רעדדטיססרירען צו זיף כײטנאיעדער

 רעבעקא שװעסטער הויז. ױניטי די פאר
ארבי־יט. דער מיט אפ זיף גיט פארינגער

 מיט זיכער זײן וױאען װאס יעניגע די
 רעדדטים־ באאד זיד דארפען פאאץ זײער

 א ערװארטעט װערם עס װײא טרירען,
 יטוין זיף האבען הונדערטע ראש. נרויסער

 צײט קורצער דער דורף רעדזיטיסטרירט
 געװארען. געעפענט איז אפיס דער װאס

 װעט זופער דעם דאס פעגאיך איז עס
 הויז ױניםי די אין שטעהען קאנען מען
 ניט און װעאען, װעט סען װי אאנג אזוי

 װארום צײט. באשטיםטע קורצע, א באויז
סך. א גאר פאר פאאץ דא דאך איז עס

גאײף. אײך רעדזשיסטרירט אאזא, 1
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PRICE 3 CE1NTSNew York, Friday, May 30,1919. 1919 , ם«י םען30 דעם פרײטאג,

 ף m נעהםט נאגײסטערונג םיט און איינשםיםיג
 פונ׳ם פונקםען אלע קאםיםע סםױיק חשענעואל
T קלאוקםאכער נרדסען אין סעםרםמם O

 אויף עװערע זעהר א געװען איז סעטעלםענט־קאםיטע דער פון ארבײט די
 דער םיט פארהעלטניםםעםיג־לײכטע א דערםאר «בער קןזנםערענצען, די

 װערען םעטעלםענט דעם פון פונקטען אלע חשענעראל־סטרײק־קאםיטע.
 אײנשטיםיג. אנגענומען װערען און באגײםטערונג, גרוים םיט אויפגענוםען

 םים־ דעם םון אײנםיהרונג די :זײגען אנריםענט חןם פון הויפטפונקטען די
 םיניםום־ דער ;שטונדען 44 זײן זאל ארבײטם-װאך אן ;װאך־ארבײט םון םעם

 דא־ 44 איז ריפערם און קלאוקם פון אפערײטארס די פון װײדזשעם פון סקײל
 פראפאר־ גלײכער א אין ארבײטם־שטונדע. יעדע פאר דאלאר א װאך, א לאר
 אלע כםעט בעל־מלאכות. אנדערע אלע םון סקײל םינימום־װײדזש די איז ציע

 געצאהלט װערט אװערטײם־ארבײט װאך. א דאלאר 4 םון העכערונג א קריגען
 האבען װאם ארבײטער, פראצענט געוױםען א םאר ;םאל האלב א און אײן
 פאר באצאהלט קריגען צו באםעס, די םיט אפםאך אן נעהאט פריהער פון

 קלאוק־ יעדער קראפט. אין אפםאך אלטער דער בלײכט דאפעלט, אװערטײם
 אין רולם די ארבײטען. דארט קענען לײט ױניאן נאר שאם; ױגיאן א זײן םוז שאפ
 פאר־ די טיט צוזאםען באם פון אויםגעארבײט װערען ארבײטער די פאר שאפ

 צו סוב־קאנטראקטארם, און קאנטראקטארם אלע ױניאן. דער פון שטעהער
 רעדזשיםטרירט װערען ארבײט, ארױם גיבען באםעם אםאםיאײשאן די װעםען

 זיך, פארפליכטען באםעם אםאםיאײשאן די און ױניאן, דער כײ באםעם די פון
 װי כאדינגונגען, ױניאן אלע הערשען םוזען קאנםואקטאר־שעפער די אין אז
 אםאסי־ דער פון כאםעם די םעהר, נאך נופא. שעפער אםאםיאיישאן די ןיא

 קאנטראקטאר־ די אין ארבײטער די באצאהלען צר זיך פארפליכטען אײשאן
 זאל קאנטראקטאר דער פאל אין. ארבײם, אױפגעטוענע זײער פאר שעפער

 דעם דורך ארבײטער אן פון דיםטשארדזש א פון םאל אין װערען. נעלם אמאל
 געםע־ װערען פאל דאזיגער דער םוז אורזאכע, וו^לכע אירגענד צוליעב נאם

 דעם אוים ניט פאלגט באם דער אײב שטונדען. 48 םון םשך דעם אין םעלט
 א פון פאל אין םטרײק. אין ערקלערט שאפ זײן װערט כאשלום געפאםטען

 צושטעלי׳ןן ניט קען ױניאן די און אינדוםטריע, דער אין ארכײטער אין פאנגעל
 םיט אבער לערנער, אנשטעלען כאםעס די מענען ארבײטער, ױניאן איהרע

ױניאן. דער פון צושטיםוננ דער
 םא־ 14 װי װעניבער, כאשעםטיגען ניט קען קלאוק־םאנוםעקטשורער קיין

 פירםע, א פאר אךבײט קײן םאכען ניט טאר םאנופעקםשורער קײן שינען.
 קריגעןן^ ארבײטער די םטרײק. א ערקלערט האט ױניאן די װעלכער איז
 פאןל אין באצאהלט. פול קריגען זײ װעלכע פאר האלידעים, ליגעל האלב א און

 ניט' ארכײטען װאם ארבײטער, די דארפען שבת אום אוים םאלט האלידעי אזא
.,, באצאהלט. קריגען אץ זונםאנ םטאפען שבת, אום

 אזױ ארבייט די װערט ארבי״ט, גענוג ניטא איז עם ווען םלעק־צײט, אין
ארבייטער. אלע צוױשען גלײכםעסיג פארטײלט םעגליך װי װײט

 הענט די אין זיין װעט צייטוננ די װען
 צעהנדאינע די שוין װעלעז אעזער, די פון

מר טויזענדע  באשטימט, האכען םטריי
 די װעאכען אויף םעטעאםענט דער צי

 דזשענעראא־ די איז ?אנפערענץײואםיטע
 נעאײנינט, זיך האבע; סטרייק־קאמיםע

dsk ארביי־ די װאם נעײינם, נרעםטען 
 זאא םארשםעאען, נעקענט זיר האבע; טער

 נעװיזען צוריק אדער עװרען, אננענוסצ;
 םא־ אײן אויו» ניט צווײםאען םיר װערען.
 אננעםען װעאען ארבײטער די אז סענט,

ט םעםאמענט דעס  באנײ־ דערזעאבער טי
 אײנשטי־ דערזעלבער מיט און סטערוננ

^ ' ס° סטריײדקא־ ^זשענערא^׳ די װי ׳ז

 עםעאםענט1גאנצ^ן!< דעם אין כיטא
?”I ניט זאא }ס^ט : «ונסט, אײנציגער 

זיענ, טענליך: וױ הייך, אזױ אייסשוײען
i & t - y n . זיך;,;•;

אאעם. נצוגאונען <אב«ז1 ארבייטער די
 םאר זייער^פאדערוננ נעונאמנז ח«<ןן זײ
 אײנ־ די ביים.•4ײאדא אײנפיחרונג:*! יי

 םאר טיינט ייםצמיחרם1ו פאדערזט! *ינע
OMi A<J8#ji|)poiru דער ארבײנמר יי

 װעאז אויף ,ע י צ ו א א ו ו ע ר די איז
 נע־ אאננ אזוי האט קאאויוםאכער דער כע

 שצעא אזוי עגדאיך איז װעאכע און װארט
 מינימןם־ דער קומט ראן נעלוומעז.

 מאאכות, בעא אאע פאר װיירזש־םקייא
 רורכ־ רער װי העכער, םיעא איז װעאכער

 ביז זײערער פארריענםט שניטאיכער
 א באויז• מאקע איז װעאכער און איצט,

 םיעאע האבען איצם שוין װײא מינימום,
 רי דיט אגרימענטם נעקראנעז ארבייטער

 װעאפע אויט שעפער, םיעאע אין נאםעם
 און װאך די דאאאר 70 און 60 קרינען זײ

 מיני״ דער איז אט אכצינ. וױ הויך אזוי
 ארביי־ פארשײרענע די םאר םום־םפײא

:קאאוק־טרײד דעם םע<?ין
דרעםעם. און ריפערס קלאוקם,.םוטם,

 װאך. א דאאאר 44 — אפערײטארם
 ײאך. א דאאאר 39 — קאטערם

 װאר• א דאאאר 36% — אויבער־ירעםער
 ײאו• א ראאאר 32 — םער1אונטקר־#ח

 װאך. א דאאאר 38 — שנײדער שטיס
 ײאר• » דאאאר 35% — םינישערם
ראאאר• 28 -ו- ארויםהעאפערם פינישערס
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 װאך. « דאלאר 32 — מאכער םעמפעל
 און פינעדס — (עקזאסינערס) בושעצםעז

 װאך. א דאלאר 30 — מארקערס
םקױרטס.

 װאך. א דאלאר 42 — אפערײטארס
 װאך. א דאלאר 34 — קאטערס

 װאך. א דאאאר 32̂י — אויבער־פדעסערס
 װ*ך. א דאצאר 28 — באנראדערם

 װאך. » דאלאר 22 — בײסטערס
 װאך. ̂ דאאאר 24 — דרײפערס
 װאך. א דאלאר 22 — בושלערס

 ײאך. 8 דאלאר 18 — פינישערס
 10 מיט דאאאר 1 — מאכערם באטענהאל

 און באםענהאלס הונדערט פאר סענט
 די מאשין, די געבען דארף באס דער

באטענהאלס. די פינישען אייך איז סיליו
 עס װאו פונקטען, דא אויך זײנען עס

 א װעגען פארזיכערט און גערעדט װערט
 פיעלע און קאנטראל אװ באארד סאניסארי

 םאר־ זיך אין ענטהאלטען װאס אנדערע,
 שעםער^ די אין בעסערונגען

 44 די — זיעג נרויסער דער קומט דאן
 10 בלויז און ארבײטס־װאך שטונדיגע

 ניט און אװערטײם שטונדען האלב א און
 דאם צזיט. ביזי העכסטער דער אין מעהר
 באםריײ םאלשטענדיגע די װירקליך מײנט

 שרעיד זיץ םיז קלאוקםאכער דעם םון אונג
ביזי. םון צײט דער אין הארעװאניע ל^ער

געװאו־ אנדערע אלע זײנען אזוי און
 די וועלכע צװישען פאדערוננען, נעגע

 הײנט פון דער-באס װאס איז, װיכטיגסטע
 מיט רעכענען זיך װעט וױיטער, און אן

 דאס יזניאן דער גיט און ױניאן, דער
 האט ױניאן די װאס לואנטראי, םון רעכט

 די מוזען אזוי געהאט. ניט איצט ביז
 ?אנםראיר זײערע מגדזשיסטרירען באסעס
 זײ םאר םאראנטװארטליך זײז און טארס

 אזוי ױניאן. דער צו הינזיכטען אלע אין
 םון םאדערונג גרויסע געװאונענע די איז

 צײט דער אין ארבײט־פארטײלונג גאײכע
 פא־ יעדע װירקליך איז אזוי סלעק. םון

 זיך װעלען קלאוחםאכער די װען דערוננ.
 זײ װעלען ארײנטראכטען, אביסעילע נאר

 זיײ עס װי גרויס, אז אײנשטימען, מוזען
 זיעגע, און ?עםפםע זײערע אלע געװען נען

 םארדונלועלט װירקליך אבער זײ װערען
 געװינס װאונדערםולען גרױםעז, דעם םון
סםרײק. איצטיגעז דעם פון

ירען הארצען גאנצעז םון  מיר גראט̂ו
 אזוי האט װעלכעי קאמיטע, קאנםערענץ די

 םאר געארבײט איבערגעבען אזוי און סלוג
 ױיער מיט האבען זײ זיענ. גרויסען רעם

 קלאויד די םאר געשיכטע געמאכם אויםטו
 ארביײ ךי םאר און בכלל מאכער־ױניאן

 רי זײנען אט בפרט. באװעגוננ טער
 :קאמיטע קאנפערעגץ דער פון נעםען
 ,1טשערמא| שלעזינגער, ב.

 טשערםאן. װײס זיעגםאן, םארים
סעקרעטער. פי־נקעלשםיץ, מאקס

, י. ג ר ע ב ײנ ר, פ. און פ ע ל ט א  םון ק
i ׳{ * י ; . .1 לאקאל
ן, ד. בי  ־ .3 לאסאל רו

ש. ,׳ דז ז רי ע פ ל א  W לאיזאל ה
ם ק א ן מ י ט' ש ג ע ר א .10 לאקאל ;ג

ן ה. קי ס ד א ר tJ לאקאל י ב i i 
ש. ר דז ע ל ל ע  ץ. לאקאל ;4ה

רי ע * ח ר דע אנ  i J.K3 לאקאל װ
ש. ; דז או ל ם ע ר לאקאל; ב

.48 לאמאל ױגפע, סאלװאדארע .
* .64 לאקאל היבשםאן, . >.

 דזשענעראצ• רי גראטולירען מיר
 אאן מיט האט װעלכע סטרײלרקאמיטע,

 מד און סטרײק, דעם אנגעםיהרט טאיוט
זיענ. הערליכען אזא צו איהם פיהרט

 קערפער• גרויסע די גראטולירען מיר
 האם װעלכע בארד, דזשאינט די שאםט,
 םארבערײטענדע װאונרערבארע די נעטאן

 ו אזן םטרײה, דעם םאר ארבײט
 ̂ געהן זאל אלעס אז אױסגעםיהרט, עס האט
 גוט״' א װי שפילעװדינ, אזוי גלאט, אזוי

 פאר־ מינדעסטע די אהן מאשין, געאוילטע
י טשעםוננ.
 מאד yםארשידענ די גראטולירען מיר

 װ*וס טהוער, זײערע אלע מיט םיטעס,
 אויסםיחרוע דער איז געהאלםעז האבען

ארבײט. גרויסער דער פון
טױ״ 50 די מיר גראטולירען ענדליך

 *ראוועז זײער םאר מאכער קלאוה זענד
 וועל• קאםוי, רוהיגען שטילען אזא דאך און

 חנם געמאכט אלײן דערמיט האט כער
)20 זיים אויף (^לוס

קע־ ב.

ם י נ כ ײ צי ר א פ ־ ט ל א ה ײנ א

״גערעכטיגקיײט״ 20 מומער

ט ײ  י. ש. — װאך די .2 ז
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״רויםע״. די צו זיך נעהםם םען
 װאוט גרויסען דעם רעכענענריג ניט

 שטיםרעכם גאײכע און אאגעםיינע פאר
v אין דורכגעגאנגען איז װאס םרויען, יםאר 

 װערם װאס און שנעא, זעהר ה*נגרעס
 נאך האט סענאט, אין געשטערט שמארק י

 אויםגע־ :יט גאר ?אנגרעס דער דערוױיא
 זײן װערט איצט זאל עס װאס איבער מאן,

 פען אוים אבער װארט. א פאראירען צו
 דער צו נעםען באלד זיך ער װעט רערט

 אונטערדריקונג דער צו ארבײם, ריכטיגער
 פאר־ רא זיך האבען װאס ״רויטע׳/ די םון

 נישם־קשה׳דיג נאר גאנרערגעםלאדיעט
 באזונדערס צײט. יעצטער דער אין

 און רויטע, ״פרעכידע׳' די דא מען מײנט
 א באיטאפען אויפסנײ כיען װיא זײ םאר

געזעץ. אגטי־אימיגרײש^ן שרעקאיכען
 מען ה$ט װעניג, נאך איז ד$ס אויב און

 עספיאנאזש־ דעם איבערצולאזען כדעה
גאויבענדיג, םאחםה־צײט, דער םון נעזעץ

 קומען צוניץ גוט זעהר קען געזעץ אזא אז
צײטען. פריעראיכע די םאר

 די אט אז םײנונג, א אפיאו םאראן
 אםע־ שטארה ניט זײנען םיטאען ביירע #

 צו סתירה גרויסע א זײנען און ריקאניש,
 אינסטיטוציעס. דעםאקראטײטע אונזערע

 װיאס*ן פרעזידענט אז איז, םאהט דער
 אונטערשרײ־ צו זיך אנטזאגט טאקי האט
 אבער ביאא, אנטי־איםיגראציאגס אזא כען
pro ,צײט איצטיגער דער אין אז גאױבט 

ס ח  םעהר ניט זיך וױאסאן שױן אםיאו ז
 אנטײאיםיגריי־ רעם װעט און קוױינקאען

 דאך קען מען אונטערשרײבעז. ביא שאן
 םרן טויערען די ״אםען אאזען ניט םאקי

 באא־ געםעהראיכע אאעראיי פאר אםעריקא .
אײראפא. םון שעװיקעם

 אנטי־ םאר שטארק זײנעז דעם חוץ א
צו־ און ג^מפערס סעםועא איםיגריישאן

 אםערײןאן גאנצע די איהם מיט זאםען ךי
 אז געװאאט, װאאטען זײ פעדערײ^אן.
 אימי־ די זאא יאהר 4 םאר וועניגסטענס

 גע־ גאנצען אין אםעריקא איז גראציע
װערען. סטאפט

 םון צופאסונג די אנבאאאנגט װאס
 םון צײט דער םאר געזעץ עספיאנאזש דעם

 גענומען רעם פאר זיך האבען םריעדען
 פארשטעהען װאס קאנגרעס, םון םעמבערס

 קאנגרעס־ אמשא, װי זאכען, די אויף ?יך
 אטארני פיאאדעאםיא, פון גרעהעם מען

דיי־ קאנגרעסםאז פאאמער, תשענעראא
 עקס־ אזעאכע נאך און *הייא, םון וױס ׳׳>

 גע־ אזא מאכען שױן װעאען זײ יערטען.
 לזענען ניט זאאען ״רױטע״ די אז זעץ,
 גע־ אײנציגע די אויםהייבען. קאם קײן

 גע־ דעם זאאען זײ אז נאר, איז םאהר
 קײנער אז אזוי, נוט, צו דאכען ניט זעץ
 אבער מויא. א עפעגען קענען ניט זאא

 געםעהר־ אזוי דען עס איז ׳יא װען אםיאו
 צײטען, ערנסםע אין נייטקיטה, ? איף

 בעסער, אאץ ׳רעדט כיען װעניגער װאס
געזינטער. אאץ

 שםורעמדיג אלץ נאך איז ענגלאנד אין
 דארט עס האאט :ײעס אעצטע די אויט

 צוױ־ הארכיאניע דער םיט ׳טװאך גאנץ
 רעגיערוננ, און ארבײט קאפיטאא, שע\

 גע־ אזויםיעא ה^ט מען װעאכער וועגען
 דאס אזױ, צײט, אעצטער דער אין רעדט

 אאס ענגאאנד, ערקאערט יטוין האט םען
אענדער, אנדערע אאע צװי׳טען אויסנאהם

 איצטיגע גאנצע די װעט דארט אז און
 דעם אויף װערען אופגעביטען ארדנונג

 די אוםן. םריעדליכסטען או^ שטיאסטען
 מען צי ;קורצע זעהן זיינע; טעאעגראםען

 צי רעדאקציעס, די אין דא מקצר זײ וױז
 אהער־ אן קומען זײ אײרער ענגאאנד, אין

 איז װאס און וױסען, עס קען װער
ײ וױ קורץ, אבער אונטעריטיעד? ^ךער  ז

 אז םאר^טטעהן, זײ פון פען קען ׳^ךיינען,
 זעהר א װירקאיך אאנע די איז ענגאאנד אק

 קריםישע. קײן ניט אויב ווונרוהינע, 1(
 פאר־ װאך די טי^נ אײן ה^בען אזוי ^

w סאאדאטען אויסגעדיענםע טויזענדע מירם 
 ארבײט קײן הענען װאס םאטראזען, און

שטײ־ פיט םאראאמענט צום הריגען,
 די הענד. די אין זין כאי אנדערע און נער

ײ •ןואיצײ  צר געהן געאאזען ניט האט,ז
 שפע־ צוריקגעטריבען. זײ האט און ױיט,1

ר  סאא־ ארבײטסאאזע דיזעאבע זײנען מ
 סאאאץ, באקיעהאם צום אװעה ־דאטעז
דערװײא געענריגט זיך ה^ום אאעס »כצר

®ײיי^יד.

.

גע־ איז דעםןונסטראציע ע5דאזי די
ע, א םון רעזואמאם דער װען טי  װאס םי

 םאאדא־ און מאטר^זען ארבײטםאאזע די
 הײד־פארק. אין אפנעוזאאטען האבען טען

 שטאכד ה^בען דעםאנסטראציעס עהנאיכע
 אין שטעדט אנרערע םיעאע אין געםונען

טאנ. דעמזעאבען אין ענגאאנד
״םרי־ די אן רזײבם װעניג, נאר דאס

 אײזענבאהךארביײ די — אאיאנס״ פעא
 אר־ טראנסםארט די און מײנער די םער,

 םון הערען װידער אאזען צו — בײטער
 אאטיפאטום אן געשטעאט האבען זײ זיך.

 זאםארט זאא עס אז רעױרונג, דער צו
 געצװאונגענע־מי־ די ווערען אפגעשאפם

 אין סאאדאטען אאע אז איטערדיענסט,
 װע־ צוריקגעצוינען גאײך זאאען רוסאאנד

 םוף א װערען געפאכט זאא עס און רען,
 דאן דײטשאאנד. נעגען באאקאדע דער צו

 פריזאן םון באםרײאונג די זײ פאראאנגען
 געגנער. טאחםה געװיסענהאםטע אאע םון
 אנצױ זײ גיבען פאדערונגען זײערע אין

 רע־ די זיך םעג ניט, אויב אז הערענײט,
 דזשענעראא א אויף ריכםען גיערונג

סטרײק.
 גע״ דערווײא שוין האט רעגיערונג די

 ניט קענען פאדערונגען די אז ענטםערט,
 עקזעקױ רי האט װערען. נאכגעגעבען

 גאײך װניאנם דרײ די םון קאםיטע טיװ
 זעהר איז עס און מיטינג, א פאררוםען

 װאכען פאר נעקסטע די איז אז מעגאיך,
 האנװאואסיעס די אין זײן עגגאאנד זאא
 רעגיע־ די סםרײק. דזשענעראא א םון

 זעהר אאס אאגע די באםראכט אאײן רונג
 איז ארבײטם־מיניסםער דער און ערנסט,

 זײן צו םישב זיר םאריז נאך געםאויגען
t^ כױם i ,עפעס ער װײס אםשר זשראזש 

עצוז. אן
 דורך אאנע די איז ערנסט מעהר נאך

 געהערט װעאכע פאאיס, די ײאס דעם,
 איהרע האט װעאכע ירניאן, פאאיס א צו

 אײױ־ ענגאאנד, גאנץ איבער ברענטשעס
 אין האאט רועאס, און סקאטאאנד לאנד/

הן ע ג ױ/  האט פאאים די סטרײס. אין א
 ״טרײ דער םון םארשםרעכען דאס אויר
 אין אונטערשטיצונג םאר אאיאנס״ פעא

 נויםיג םאר וזאאטען װעם זי וואס אאץ,
סטרײק. צום

 אויף דרעםאען צײט דערזעאבער אין
 עאע־ רעװאאוציאנערע עקסםרים די ניט

 אױף זונטאג אעצטען עננאאגד. אין מענטען
 הא־ סקװער טראםאאגער אין מיטינג א

 ארבײ- באקאנטער דער מען, טאם בען
 פאנקהוירסט, סיאװיא און םיהרער, טעי

 אםען גאנץ סאםראזשעטקע, באקאנטע די
 רע־ באאדיגער א פון גונסטען צו גערעדט

װאאוציע.
 א אאזא איז ענגאאנד איז אאנע די
 האם עס װער און ערנסטע, זעהר זעהר,

 בא־ דעם םון רעםארט דעם געאײענט
 אין אאגע די איבער װאנדעראיפ קאנטען

 ענגאאנד אין און אאגעמײן אין אײראםא
 םאר ערקאערונג די װײס באזונדערס,

 באנקראט, פשום איז ױראם גאנץ דעם.
 אנ־ זיך קען אאגע די אז זײן קעז עס און

 אאגעמײגער אן איז וױ ענדיגען, ניט ז־ערש
 בםיאא שוין װעט װעאכע רעװאאוציע,

 םראגען, שװערע די אאע פארענטםערען
 קען ארדנונג איצםיגע אונזער >ועאכע

 זײ קען און פארענטםערען, סעהר ניט
 געװאאט, מיט דערשםיקען סעהר נים אויך

 גע־ פראקטיצירט איצט ביז איז דאס וױ
װארען.

ש־אקמ דער אנאז סםרײקס. און עספי
 װי פאא, פערקװירדיגען א װענען

 אנגעװענ־ איז עכפיאנעזש־עקט דער אזוי
 אעזען סטרײקער, א גענעז געײאחנן דעט
 פון נױס־אעטער״ ״װיקאי דעם אין פיר
א. אװ פ. א. דער

 א םון םארפאן א דעניס, ניגער דער
 גע־ האט אײזענבאהךארבײטער, סעקשאן

 עס אז מימארבײםער, זיינע צו רעדם
 סםרײ־ זײ װען שאעכט, ניט געווען װאאם

 דער אױף װײדזשעס. העכערע פאר יוען
 גע־ האבען ״גענג״ זײן און וואוי«ר ׳כאהן

 סאאדאטען, געםיהרט מען האט ארבײט,
 זײן עובר אין פארקאאנם איהם פען האט
 האם ער עסםיאנעדזש־עהם. דעם אויף

 איהר ערםיאען צו רענירונג דער געשטערט
 װײס ניגער דער מאחמה־טעםינהײם.

 אאעס, זאגען. צו װאס פון נים נעבאך
 הריגען צו איז געװאאט, האט ער װאם

 ארבײט, זײן םאר מעהר סענט פאר א
 קײן דאס איז ריכטער דעם פאר אבער
 איז נינער דער און געווען, ניט תירוץ

 אונ־ ריכטער םון געװאחנן םאראוזע״־יאט
^ לםפיאנמתשזמןזקץ. ו׳עט טעו

ק םמרײק דער עג א ײי ווין
ץי •ז^זין ין

 םוןי ויים דאד םון םארזוכען םיעצמ
, דער נ תנ ת ^  סײ און שטאדס פון סײ ר
 אין םנורײק דעם סעטאען צו שטאאט םון

 גע־ האבען םיר װעאכען וועגען װיניפעג,
 ״גערעכםיג־ נוםער אעצטען אין מעאדעט

 םימ געענדיגט דערװײא זיך האבען קײט״
 פוגקט א; געהט םטרײה דער און גארניט,

פריהער. װי
טע־ די פון ארויס זיך װײזט עס װי

 בא־ די אנדערש ניט װיאען אעגראםען,
 זא־ ארבײטער די אז װיגיפעג, םון סעס
 פון םרינציפ דעם פון אפזאגען זיך אען

 זײ וועאען דאן סימפאטיע־סטרײה. א
ט רײדען  דעם װעגען ־ ארבײטער די מי

 און בארגײגיע״ ״קאאעקטיװ םון םרינצים
 ױגיאן דער פון אנערקענונג דער װעגען

 זײער פון ארבײםער די אאגעמײן. אין
 םון פרינציפ דער אז ערקאעהרען, זײט

 װיכטיגער צו א איז סיםםאטיע־סטרײ?
 םון זיך זאאען זײ אז קאמפו*, זײער אין

 םאדערען זײ און אפזאגעז, קענען איהם
 אנערקענוננ פואסטע די באסעס די פון
 שםעהען זײטען בײדע ױניאן. דער םון

 אנגע־ איצט ביז אאע די פון און פעםט,
 גארנישט איז פארהאנדאונגען םיהרטע

געװארען.
 שטאדט־ די האט צײט זעאבער דער צו

 פאסט־ארבײ־ רי װיסעז געאאזם רעגירונג
 םײער־ רי און ארבײטער טעאעםאן די טער,
 צוריק־ ניט זיף װעאען זײ אויב אז אײט,

 בא־ זײ װעאען ארבײט, דער צו קעהרען
 זײע־ פון אפגעזאגטע אאס װערען טראכט

 אנגעשטעאט װעאען עס און שטעאען, רע
 פאעצער. זײערע אויוי אנדערע װערען

 געהאט ניט סטראשונאק דער אבער האט
 סטרײ־ די אויף װירקונג םינדעסטע די

 צוריק געגאנגען ניט זײנען זײ און קער,
ארבײט. דער צו

 םרײװיאיגע געםעאדעט זיך האבען דאן
 םםרײקעגדע די םון ארבײט די טאן צו

 אבער, טעאעםאניסטקעס. און פאסט־אײט,
ו ריהרט שײנט, עס װי י  ארבײם די ניט ז
 ארבײטער די װען נאך, מעהר ארט. םון
 דער־ זיך האבען שטערט אנדערע םון

 סטרײקער די סטראשעט מען אז װאוסט,
 ארבייט, דער צו טרײבען צו געװאאד מים

 זײט זײער פון באשאאסען זײ האבען
 סיפםאטיע־סטרײס, א אין ארויסצוגעהן

 אויםגע־ איז גאשאוס זײער אויב און
 אין איצט שוין סטרײקען געװארען, םיהרט

 קאא־ אין ארבײטער די ?ענעדע װעסטערן
 אנדערע נאך אין און עדפאנטאן נארי,

שטעדט.
 די צו אז סברא, א אויך איז עס

 די אויך צושטעהן באאד זאאען סטרײקער
 װערט רעם װעגען אײזענבאהךארבײטער.

אפשטימונג. אן פארגענומען
ערחאע־ רעגירונגס־אויטאריםעטען די

 באאשע־ שטיח א אאס סטרײס דעם רען
 א גאר םײנט סטרײק דער אז װיזם.

 די און אױטאריטעטען די געגען קאפפן*
 די ארדנונג. נײער א םון אײנםיהרוע

 ענטשירען. עס אײקענען סטרייק־םיהרער
 פאר אורזאבען זײערע אז ערקאעהרען, זיי

 גע־ און קאארע גאנץ זײנען קאפפו* זײער
 אזוי קעפםפען װעאען זײ און רעכטע,

 געװינען. װעאען זײ ביז אאנג
 גאנ־ א אנגעגרײט האט רעגירונג די ,

 װעט פען פאא אין סאאדאםען, פאאק צצן
 ניט. פען דאר̂ו דערװײא אבער דארםען.
 צו נאך זאגאר רוהיג, גאנץ איז װעיםעג

ך ריהרם זאך קײן װײא רוהיג,  דארט ד
ארט. םון ני$

םיטינגען. גרױסע צװײ
 זײנען גארדען סקװער פעדיסאן אין

 צװײ װאך די געװארען צעהאאטען4א
 אעצ־ פון מיטינג דער םיטינגען. גרזיםע

 נע־ פראטעסט א געײען איז זונטאג טען
 עאײס די פון זיך ארײנמישען ראס גע;
 אנהאאטען דאס געגען און רוסאאנד איז
 טשער־ דער שפײדבאאקאדע. דער םון

 פרירריך געװען איז מיטינג דעם פון םאן
 קאמישאנער סטײטס ױנײטעט האו, םי.
 רעדנער רי צװישען אימיגרײשאן. אװ

 אםאס מאגנעס, א. י. דר. געװען זײנען
 אנ־ און האאסס הײנס דזשאהן פינטשאט,

 רע־ א געװארען געפאסט איז עס רערע.
 אננע־ װערט עס װעאכער אין זאאוציאן,

 עאײם די האבען רוסאאנד געגען אז װיזען,
 ניט איבערהויפמ ריכטיג, ניט געהאנדעאט

 פונק€^ון טען6 דעם םיט אײנקאאנג איז
 עס װעאכען אין םונקטען, 14 װיאסאן׳ס

 פון רעכם דאס םארשפראכען װ?רט
רוסאאנד. פאר !לאבסט־באשטיםוננ

ט סימינג צוױיטען דעם אויח  טאנ א פי
 גרוײ א האט שבת, ן1אעצכמ דעם םריהער,

 פראהיבײ דעם געגען געדונערם עואם סער
 םיטיננ סון׳ם טשערםאן דער שאךגעזעץ.

 םחןזי־ האננאד., מ. עדווארד געװען איז
 יונ- םעדערײמעד סענםראא דמר םון דענט

ט א ח . ^ ג מויםגעםןנדערם ^ ל מ א ל ד

ײ אויב און םרײחײכג איכער  פון זאאען ז
ט זײ  זא־ וחנרען, צופריעדעגגצשםעאם ני
 אםעריקא־ דער א| אנמאיםעז זיר זײ אעז
 זין זעאבען דעם אין אײבאר־־פארטי. נער

 רעדנער. אנדזגרע אאע גערעדט האבען
 די אז ״זיד אויםגעדריהס האט אײנער
 טרינ־ ניט אדער מרינקען וועגען פראגע

 א איז געםרעגמ, אאהאהאאישע קען
 געזעץ דער דאס און םראגע, מאראאישע

טאן. צו װאס גארניט דערמיט האט

ר « ע ג די ג טו ש ־ ס ק ע אג ז ט ס־ פז ײ ב ר ע- א  ג
ט ג י ד ע ר ט. » פון פ ם לי א ט פי א ק

 װעאען מאנופעקטשורער אונזערע
 זײ װען אויערעז, און מויא עםענען אודאי
 ענגאאנד אין אז דערוױסעז, זיך װעאען

 ניט באקאנט איז װאם מאן, א דא איז
 און םרוימער, אאם ניט םאציאאיסט, אאס
 װעאכער נאר משונע׳נער, אאס גאאט ניט
 םאנוםעהטשורער, גרויסער א דוהא איז
 פאנױ אאס באאםע, װי געאד פאכט און

 אײנ־ דאס אז האאם, ער און םעקטשורער,
 אום איצט, םאן קען עננאאנד װאס צינע,

 אײג־ איז באנקראם, פון זיך ראםעװען צו
 ־שטוגדיגען6 אאנעםײנעם אן צוםיהרען

 פעקטא־ די אין דאס און ארבײטס־טאג,
 דרײ אדער צװײ ארבײטען זאאען רים

שיפטס.
 םענשען מאדנעם דעם פון גאםען דער

 ערשט־ אן אין און אעװערהאאם, אארד איז
 ער־ זײנעם בוף ניט־אאגג־ערשינעגעם

טעאריע. םאדנע זײן ער קאעהרט
 איז, טעאריע די װי אבער, םאדנע

 זאגם, ער שכא. אויפ׳ן זעהר זיך זי אעגט
 אר־ דער אז םאקטען, מיט באװײזט און

 אר־ םעהר םראדוצירט און יןען כײטער
 אכט. אין װי שטונדען, זעקם אין כײט

 אז נויטיג, נאד איז אבער שטונדען 6 די צו
 הויכע נאנץ קריגען ז!אא ארב^טער דצר

 ביז האט ער װי העכערע, פיעא וױידזשעס,
 אר- דער אז םײגם, ער נעתראגען. איצט

 בעסער, מאטעריעא טאהע אעבט כײטער
 געאעבט, אםאא האט אי^ײטער דער װי

 געאעבט האט באס דער װי בעסער זאנאר
 דאס אבער צוריס. יאחר הונדערט מיט
 איז איצט געוועץ. אמאא אאץ דאר איז
 מעהר םים םענש, םעהר ארבײםער דער

 ער כדי ער, מוז אמביציעס, מעהר שכא,
 װאס אאעס, האבען צופריעדען, זײן זאא
 םא־ אעבען םון באגריעח העכערער זײן

דערט.
 איז געזאגט, װי אעװערהאאם, אארד

 זעהר א איז ער טרױםער. קײן ניט
 ענג־ גאנץ אין װען םענש. פראקטישער

 צוועאף געארבײט נאך מעז האט אאנד
 אר״ די האבען שטונרען, פערצעהן און

 שוין געארבײם םאבריה זײן אויױ כײםער
 גע־ זײ ער האם דערצו שטונדען. 8

 אחוץ און װײדזשעס, העכסטע די צאהאט
 םיט זײ מיט געטיילט זיך ער האט דעם

 האט עס, רופם ער װי פראפיםען. די
 זיינע םאר ארבײטער די געפאכט ער

סיט־פארטנערס.
 ארבײטם־טאנ זעקס־שםונדיגען דעם
 דעם געגען מיםעל א אלם םאר ער שאאגט
 אנארכיזם״, און סאציאליזם פון ״זוםפ
 זאגט, ער און עננלאנד. סטראשעט װאס
 •ראגרע־ א בלײבען װיל ענגלאנד אויב

 אננעהמען דאם איז דעםאלזראטיע, סױוע
 דער ארבײטם־טאג ״שטונדיגעןDin 6 פון

םיטעל. װירקזאמער און אײנציגער

ם ױט׳  צוקרנפט די פאר פלענער הילקו
ײטער דער פון װעגונג. ארב בא

 סאציא־ די״ איבער ארטיקעא אן אין
 איצטיגען דעם אין באוועגונג איסםישע

 םראגע, די היאקװיט באריהרט םאםענט״
 םארהאא־ סאציאאיסטען די זיך זאאען װי

 נאך ארבײםער־באוועגונג דער צו טען
 די םון געאערענט האמנן מיר ײאס דעם,

 פאא־ צום סוםט ער און יאהרען. אעצטע
 װעט דענקען, םיר װעאכער, שאוס, גענדען

 םיע־ םאר אינטערעס טיעפען א םון זײן
 ארבײטער־ אונזער םו; םיהרער די סײ אע,

םײא. ענד רענה די פאר סײ און באװעגונג
 ארגא־ דער םון שװאכסײם הוי^ס ״די

 שרײבט — אדןמײםער־־באװעגוגג ניזירטער
 \ואס דעם, אין באשטעהט — ער
 באוועגונג א איז באװעגו*גג די

 בא־ א האאס, א אין האאס א פיז
 די םון אינטערעסען די םאר וועגונג

 אזעא־ אאם ^אדיסטאלןראטעךארבײטער״.
 קאאס, פריװיאעגירטע״׳ ״האאב א אאס בע

 ארבײטער־ארגא־ עקאנאםישע די האבען
 אין מאכם סך א נעהראגעז ניזאציאנען

 אין און אײראפא םון אענדער גרויסע די
 זײ סאחםח. דער םאר נאך אםעריקא

 דעם געםראנעז זין געװיסעז א איז האבען
 רעגיע־ די םיז אנערקעגונג pa שטעמםעא

מן וײ אק רועעז, א  e אנתו»סעאט ח
ײ זרץיבמײ*-י_סך י

נ פון פיהמגגע! ר י י י  ו
 טאקע פיעלײכט p* נאך, דערצו .מד#

ײםער דער איז ־— דעם ליע-צו אר־ ארב
 שםאאען דעם אויןי געװאחנן נאניזירט

 אין ױניאנס באזונדערע קאײנע, פרן גאנג
 אר־ פון פארםע דיעזע און טרײד. יעדען

 זאא ארבײםער דער אז מאכם, גאניזאציאן
 1א םעםיגקײם, זײן אין באשרענקט זײן
 קאיינינסע די זינען אין האבען זאא ער

 אינטערעסען סיצינסעאעך און קעפפפע
 באשאפם עס םרײד. אײגענעם זײן פון

 אנ־ מרײד-אײניגקײט םיז פסיכאאאגיע א
 ציהט דאס און קאאס־אײניױןיימ, שטאט

 א^פםעומןזאםקײט ארבײטער׳ם דעם אפ
ענדציעא. גרויסען דעם פון

 איז אומשםענדען אזעאמ אונםער
 םארשמע־ ארבײםער׳ס דעם אז נאטיראיך,

 אפ־ זאא םעאד פאאיםישען דעם אויף הער
 זעאבע די טעטגיקײט זײן םיט שפיעגלען

 קאײניגקע די פאאיסים. עקאנאםישע
 סא־ די םון רעםארם־מיטאען פאליטישע
 עהנ־ זײנעץ םאחמה חגר םאר ציאאיסטען

 עקא- דעם י1אוי יןרעפט־ױניאנס די צו לין
 אר־ דער װאס דאס און םעאד, נאמישען

 אנ־ געוואאט שטארק אזוי האט בייטער
 אין פאזיציע עקאנאםישע זײן האלטען

 אאנד, זײן םון אינדוסטריעךסיסטעם דעם
 פון שאדען םון דאם פארהיטען צו און

 גע־ איז דאס — קאפיטאאיסטען פרעטדע
 מאחמדדפאכד דעם םון אורזאכע די װען

 ארבײטער־פארשםעהער די פון ריאטיזם
פארלאמענטען. די אין

 סא־ דער םון אויפגאבע ערשטע די
 פון אינטערנאציאנאאע ציאליסטישער

 אר־ צו זײן,, אאזא מלז מאחםה דער נאך
 אר־ אאע רעארגאניזירען צו און גאניזירען

 אינ־ אאע פון צווײגען אאע פון בײטער
 ניט באזיס. ברײטען א אויף דוסטריען

 נאר באזיס, ברייטען א אויוי נאר
ט באזיס. אינםערגאצי^אאען אן אויה  ;י

 זא״ ניט בויען, מען דארף ױניאנס טרײד
 זאנדערן ױניאנס, אינדוסטריעאע נאר

ן ײ ױניאן." ארבײםער־קאאם גרױסע א

ר די ע ר ה ע ל ל־ קו ן ם י מ א ק נ ר א ט י ױי פ  ס
ען ג רי ן א ק ע ר ע כ ע ם. ה ל א ה ע ג

 טײ די האבען יאהרען און יאהרען
 זיך יארק נװ אין סקוהאם די פון טשערס

 שטאאם דער און שמאדט די אז באקלאנט,
 ארבײט. זײער פאר גוט גיט זײ באצאהלט

 אנערהענט אאגעםײן כסעט אויך איז דאס
 אימער־צו, אבער ריכטיג, אאס געװארען

 דעם העכערעז צו געקוםען איז עס װען
 זיך האט טיםשערס, די םון געהאלט

 איז שטאדט די אדער אז ארויסגעװיזען,
 רחמנות זא א♦ עס אדער הינטערשטעאיג,

 דא איז עס אדער טעקס־צאהאער, די אױף
 און געאד, כדט׳ן טאן צו זאכען בילכערע

 זײערע בײ געבאיבען זײנען לעהרער די
 צױ לאנג ניט סאאאדים. אייט־טאגערע

 ביא א װעטירט הײאען טעיאר האט ריק
 אעדר די םח געהאאם דעם העכערען פאר
 געקוםען דאך איז ענדאיך אבער רער.

 גאװערנאר און ׳זײ םאר אויך צײט, די
 סטייט־ א אונטערשריבען האט סטיטה
 קײן שוין האט הײאאן מעיאר װאו געזעץ,
 געהאאטען די װעאכעז אויט ניט, שליטה

 סטײם יארק נױ גאנץ פון לעהרער די פון
 געװארעז. געהעכערט פראפארציאנעא איז

 יארק נױ אין אעהרער די קריגען אזוי
 ה מעהר, יאהר א דאאאר הונדערט כיט

 װי מעהר, װאך א דאאאר צװײ מיט ה.
איצט. ניז

 אויסנעםיהרט ענדאיך זײ האבען דאס
 בע־ םח שתדאנות, םון יאהרען לאנגע נאך

 זײ םון םיעאע ווען נאכדעם און סעניש,
 ארבײ־ אנדערע צו גענוםען זיך האבען

 עס בעסער. זיך באצאהאעץ װאס טעז,
 אםת׳ע אן ביאדעז זײ װען אז אונז, שײנט
 צײט צו צײט םון ערקאעהיעז און ױניאן

 אא־ עקאנאמישע זײער װאאט סטרײק, א
 בעסערע. םיעא ׳פיעא א געװען איצם נע

 א אױסגעפיהרט האבען זײ אז איצט,
 ארבייט, זײער םאר געאד מעהר ביסעאע
 םאר קאםפוי א #נםיהרמן םוזעז זײ ורעאעז

 די איז אעהחוד־םריװזײט ממחר ביסעאע א
 אװ באארד םון איז ײ^וס ז»ה א סקוהאס,

פארבאםען. שטרענג עדױקימו^ן

שלעזיננער בענדזשאמין
ר א א ר פ ע מ ר ע ן װ ע נ ע ם װ ע ס ד ו ל ש א ן ב ו ל מ א ק א ו 25 ל ז צ ע ר ע כ ע  ה
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האל• א איכער ױניאן אונזער אפגעקאםט האט םטרײק םאכער וױיםט דער
 נע־ אויםגעןואהלם איז דאלאד םיליאן פערטעל גענױער א דאלאר. םיליאן כען

 קאונםרי־זזעפער די אפזוםםאפען אויןש בענעפיטם. םטרײק אין כלויז װארען
 40 וױ ווענעער ניט אדן דאלאר םױזענד 125 איבער נעווארען געספענדעט איז

 לא־ און קאורט־פײגם בײל, אןיף געווארען געספענדט איז דאלאר טויז^נד
 םטרײק דעם דורך זײנען װאס ארעסטען 3500 די םיט םארביגדונג אין יערם,

ר װען געײארען. געמאכט  ווערט וועלכער םטרייק, םון כעריכט פינאנין זזן
 זיך םען וועם ווערען, געדרוקט וועט אודיטארס, פון אונטערזוכט איצט

 קאסטבארע און געװאלטיגע א פאר וואם כאגריןז א םאכען קןןנען ערשם
געװען. איז םטרײק װײסט־םאבער דער םלחמה

 לאקאל םון טרעז׳טורי די אז נאםירליך, איז םטרייק ריעזיגען אזא נאך
 מאנופעק־ נרױםע אײניגע צושטאנד. גלעגצענדען קײן אין זײן ניט זאל 25

 פון צושטאנד פינאנציעלען יעצטינען דעם םיט טאקע זיך באנוצען ט׳טורערם
 זיך טרייען און ארבײטער, זײערע פון אדווענטעדזש נעהםען און לאקאל דעש

קאנטראל. ױניאן׳ם דער פון ארויסצודרעהען
 האט ױניאן םאכער וױיסט די װארום אורזאכע הויפט די איז דאס און

װאך. א םענט 25 אױף דײם די העכערען צו באשלאסען
 םאוועט ״א וועגען פראזען םיט שיםען צו םאנכע פאר גרינג זעהר איז עפ

 און װײםם דער אין םאטראזען״ און םאלדאטען ארבײטער, פון קאונסיל א און
 פאר נילו אבער זיך שרעקען םאנופעקםשורערם װײסט די אינדוםםריע. דרעס

 אר־ די און אגריםענט, דעם פון פונקטען די נאכקומען זאלען זײ אום פראזען.
 ׳טטארקע א נױטיג איז אויםגעקעםפט, האבען זײ װאם קריענען זאלען בײטער

טרעזשורי. רײכע א םיט ױניאן
 די װעםעז בײ טשערלײדי שאם און טשערטאן שאפ יעדער דאחם זאל

 אײנציגער יעדער אז זעהן און ארכײם דער צו נעהםען זין־ טײער, איז ױניאן
 װאכעז פאר א אין דיוס. ריקשטענדיגע זײנע אפצאהלען כאלד זאל ארבײטער

 װאס די אץ קראפט, אין אריץ וואך א סענם 25 םון באשלום דער װעט ארום
 באצאה- םוזןןן נאכהער וועלען דאן, ביז אפצאהלען ניט שולדען זייערע װעלען

געזעץ. נייעט דעם נאך לויט לען
ר וױכען, םאנוםעקטשורערם די זאלען י ם ז ן א ע ט י י ר ך ג י ו ז צ  

 זײ זאלען קאנטראל• ױניאן׳ם דער פון זיך ארויםדרעהען זײ דערלאזען צו ניט
־ א ה ם י נ סםרײק לעצםער דער ודעם נױטינ, זיץ װעט עם אדיב אז װיסען,

ן ע ן ב ע װ ע ן ג י י ר ז ע ר ד ע ט צ ע • ל
 דורך ניט אבער אונז. צו באלאנגם צדקונםט די !ברידער און שוועםטער

 בא־ זײגען םיר װאם קריעגען םיר װעלען אױנען־גלאצענעם דורך און פראזען
אייניגקײט. און ארנאניזאציאן דדרך נאר רעכםיגם,

ן י ט א ש ח נ ע , ב ר ע ג נ י ז ע ל ש
ױניאן. װאירקערם גארםענם לײדים אינט. פרעז.

---------------------------------------
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זיידםאן. ם. פין

 דורכ־ האט 25 אאקאל וױ דעם נאף
 און וױכטיגסטע די פון אײגע געסאכט

 עלר ױניאן דיזע זינט צייטעז שווערסטע
 נויטיג אזױ איז עס ווען און זיסםירם,

 גע־ װאס הרעפםעץ אאע צוזאמענצונעטען
 םאן צו אום ױניאן דער אין זיך םינען

 פא־ ארבײט, קאנסטרוסטױוע גויטיגע די
 אא־ גרעסטעז דעם ,25 אאקאא בײ סירט
פונקט אינטערגעשיאגאא, אוגזער אין קאא
פארקערטע. דאס

: פאסירט ס׳האט װאס אט
 איז סםרײה דער װי שנעא אזוי
 עקזזד די זיך האבען געװארען, געװאונען

 דער םון בעאטטע די אויף און קוטיװ
 םאראנט־ זײנען װאס די ה., ד. ױניאן,

רםאיך  דורכםיהרען פוץ ארבײם די פאר ו̂ו
 אאס געװארען, געוואונען איז װאס דאס,

 םאן צו אויך און סטרײק, םון רעזואטאט
 םון צײם דער דורך האט װאס ארבײט די

 צױ ײערען געםאן נעקאנט נים סטרײק
 *ײזי אין אורזאכעז, םארשידענע איעב

 הא־ אומשטענדעז די װאס דעם צואיעב
 אינדוסטריע דער אין נעענדערט זיך בען
 בא־ חאכ איך וױ יאהר, אעצטען דעם סאר

 זיײ ארטיקעא, םאריגען םײן אין מערהט
אױב אז שאוס, צום געקוםען אאע םיר געז
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״ ־ד

 װיי־ ארבײט דער מיט אנגעהן וױא ביען
 ײעג פראקטישען באשטימטען א אין טער
 25 ביז 20 םון דױס די העכערען מען כיוז

ײאד• א סענם
 איז אורזאכע װיכטיגסטע די אאס

 די אין ארבייט די געװ^ויעז אנגעגעבען
 אר־ מוז םען װאס שעסער אויט־אװ־טאון

 אויו״ אויפפאםעז דאס אױןי און גאניזירען
 יעדען זיך עפענען װאס שעפער, נײע די

 פא־ יאהר יעדען וױיא יארס, נױ אין טאג
 זיר עפמנען עס און שעפער צו זיך כען

 איז עס װי און שעפער, הונדערטע נײע
 פיעאע געבאיבען זײנען באוואוסט אויף

 געקאגט נישט האבען מיר װאם שעפער
 אנגעוועג־ אאזןס מוז עס און ארגאנחירען,

 ארגאניזי״ זײ ?אאען מיר אז ווערעז, דעט
 םא־ זיד װעם צוועק דעם םאר און רען.

 געטאן אבער מוז מס געאד. םיעא דערען
 צו םראגען דיזע ־ אנשםאם איז װערען.

 צוזאמעגגענומען זיך האבען דיסקוטירעז,
 •ערזא־ אונפאראנטװארטאיכע חברה א

מן װאס נען א  אין האנד קײן ם*א p'p ה
 גאר ארײנגעםאן, נישט װאסער קאאטען

 אר־ די שטצרען צו געטריתם ס*א אאע
 גאאט אדער נערזענאיכע צואיעב בײט

 נאטען א זיך ה*בען צוועקעז, גארישע
 שען, סאינגט עס װײא .4״תאנםיא׳ געגעבען

 שכת־ טאכמן צו םיםינגען די צו סיםעז איז
 רעדעז, נישם סײגעם אאזם םען רונגען.

 ויר<ןערס9מח^דד פרינציי דעם צואיעב און
 ה1חוצ םיט זיף םען עראויבט קאנסיא

 יערזאנעז די םאררעטער אנצורופען
 צײט ?ײער אוחנקגעגעבען חאבמן װאס

 געםאן אאעס ווערם דאס און געזונד, און
 אאיזם,1ראדײ איז פרינצי• םון נאמעז אין
 חנם אוגצמר זיד באהאאםען װאס די איז

י ח*ממ חגמאתראםי םון םאנטעא די מ
t ........... *;.־ * f w n r

wrnn\

מ זײוס  «ו געקדםען א
 דאוךםאיץ דעם בײ ארדגונג

 גזןשסים©[ ראדיקאלען דיזע האבען
 flr^Epnm דיזע וױיל דערפאר ג#ר גען,

 צאהלען געװאאם ניט פשוט האבען
מ ראזײקאלזמ ד^זעלבע א סזננט  מן

o די העכערען נענעץ גערעדט האבען n 
 סםתיקיי- דעם געצןוהלם נישט האבמן
 געחסאן איו סטרײק דמר בעפאר ם^גד

 די נעצאהלס נישם אויך איז געװארען
 ^גסר איז סםרייק דער וחנז יראצענטען

 צז געקוםען אבער איז עס װען גאנגען.
 עקססמנ־י אנדערע און םםרײק־בענעםיט

n אײן געהערם םען האם #סעס o w• : 
גיב. אה גיב

 ואןי םראגא די געקוםען איז עס וחןן
 אין ײניסו דער םון בעאםםע ערוחןהאעז

 וױיםסר םעז וזאס מעםבער, עוןזעקוםױוע
 ווסס אײגיגזנ די םיז שטיםע די געהערט

 *װאירמר*: געגעבען נאםען א זיד חאבעז
מ אננעפאנגעז האבען און קאנסיל״  מ

 שעחן?) קלינגט עס (איא, חברים! חלשון:
 irv ^ופיסער^ קײן גישט דארפעז מיר

 םענזן־ הײן און אײדזשענםס כיזנעס
 די אנשםאם און דזשערס,

 און םענעתשעו־ס ,רי עסער אוםזיסטע די
 םיר װעאען אײדזשענס, ביזנעס די

^ יעדען םון דעלעגאטען צוױי א פ ש י  י
< האכען צו אנשטאם אז הייסען, װעם  דך

 ניןיי 25 זאגעז לאםיר און םענעדזשערס,
 םיר װי אזוי אײדזשענטס, נעס

 װעל^ן שעפער, הונדערם דרײצעהן
 חונו זעקס און טױזענד צוױי האבען

 האבאן װעלען םיר און טענעדזשערס,
 וחןצ^ן׳ אזױ און טיטינגען װאכען צװײ
 W דער םון ביזנעס די םענעדזשען טיר
-1ניא

 דעם פון פראגראם די איז דאס
 םענשען זיך געפינען עס און קאנסיל,

 און m< זײ כױט צו שאקלען װאס
 י.1 םון חשברן דעם אויף זיך אםוזירט

אא^ך םען און םאכער, דרעס און װײסט  ׳
 1אי תאגסיל װארט דער וױיא אויףי, דירט

^ אידישער דער אויף יעצם פאםולער א נ
 לעכערליכקײס די זעהען לאםיר נאר

רײדעריי. נארישע דיזע פון
 ארבײסקד אן אז זאגען, לאטיר

j ארונטערגעשיקט װערט r i -  nc 
 אויפגעםןן צװײ םון קאכיטע די דארף

מ איהר קען םען אויב און קלאגע די ע  גי
 בי| ווארטען פען וועט דאן אויסגלײכען,

 צוזאסעד זיןי װעם 2600 פון קאמיטע די
 tan פין פראגע די אױפנעטען און לןוסען

ן םאל א ארבײטער. ארוגטערגעשיקטען » 
 חרכ״ דארםען אױןי װעט פרײזען סעטלעז

 כדס אזרי און פראצעדורע, דיזעלבע געהן
 קאנם קאםפליינס. אנדערע הונדערט

 לעמןדלי• כיעהר א פארשםעלען זיך איהר
 fr'גאר נאר ? דאס װי קאצעניאפער כמן

f דאס רופם מען װי לאנג אזוי ניט,
 י<*.1אײ הערען דאן ראדיקאליזם, און םיל
ארגוכיענמען. אלע

a םען אז זאגען, לאפיר אדעד m % 
^ א אין םטרײה א ערהלערען דארפען א  ש

V קאנען שאפ א פון מענשען צװײ T י 0ני 
 -פאראנטווארםליכ די זיןי אױף נעםען

עלמר סטרײק, א רופען פון לןײמ S וו  HP 
 jorwhr טויזעגדער פיט פארבונדען זיין
 ראדיקאלעכםס, מיט אבער קאיגגט עס
 <; אסת דער כשר. אאעס איז דערםאר און

 וױיםען, שרײעד םון אײניגע אז איז,
מן נאר ארבײטען, נישט קען עס אז א  ז

 : עקסאעריי• ?ח ביאכעז פוזען פיר אז זיי,
 גישם פארשטעהען אנדערע פענט,

טופעא. דער רערפאר
 דיזען םון אעכעראיכסטע דאס

 םןוא אאע האבען באסעס די אז איז,
 V האמנז זײ שאפ-י«אמיםעס; געשאאגעז

 א «ו קומס עס וחנן אז פאראאנגט, םאא
^ די און איהם צוױשען סכסוך ר ע ם ײ ב ר  א

 צװישאן רחןתןן געשאיכטעם עס זאא דאן
 . וױל ער װייל ארבײטער, די איז איהם
n רעפרעזעגטעםיװ א אז נישם n  p t 
 םרןד די שאיכםען און קופען זאא ױניאן
o פאראאנמנן באסעס די װארום בעאס. ip 

מ אז וױיסען, זײ איינפאך: גאנץ איז  וי
 0װגי די רעסרעזענטירם װאס איעער

 א פארהאנדלזןן שאפ אין איזזם צו קומט
4 נאםען אין ער רעדמ קאםפאײנט, a 

ײ םים אבער האנדאמנדיג ױגיאן; דער  i! א
מן םאא מאנכצס איז שאפ, פון כײטער  י

a כדם אײנרײםעז נישם זיך םען n 
 דעם אײר נעאמגם םאא םיעא און
 םים אראנזשאםענטס פאכען צו

 פיעאעס םארזעהעז צו ארבײכתי,
סי ײערען. םארזעהעז נישט דארוי  נ

 fm ארטמענםמן וױיםער דאך איז
 אײגוױק זיד וױאען װאס םענשען

 רא םון םאגםעל פאאשמן א
ארגוםאני אאגישע הײן &רךײ ק*נען

' 4 r v J m
מ ד*ס . ם ײג או מי  *ר ם

fm װאס w i
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מ ח ײ ר ח״ * *Vז מ נ # םנ*יה, םוץ נ
אינסע* םעסבערס ל*י*לע די וױיל
אר־ רוטינער דער אין װײניג זיןי חנן

ם ײ  הוטט דערםאר אונזער-װניאן, םון ג
כױשםאש. דלזער

 טאן צו באײבט װאם איינציגע ד*ס
 אונזער אין כזעטבערס אקטױוע די *אר

ת  פאראנט־ זײנען װ$ם די ה. ד. *ן,יי
 די אין קאנדישאנס די סאר וו*רטאיןי

װירק־ האבען װ$ם די, אויף און ^פעפער,
S* יוני$ז, דער פאר געאיטען און געט$ן <יד 

 ערקאע־ און כײטינגען די צו קוטען צו אין,
 פאאץ זײער אז פראזעךשיסער דיזע רען
 וױיא ארגאניזאציאן, דיזער אין נישט איז

 שע־ די ארגאניזירען העאפען צו אנשטאט
 אפצוהײ פאראנטװארטאיף זײן און •ער
pro דיס־ צו זײ העייפען קאנדיש$גס, די 

 עס װאס ד$ס צושטערען און *רגאניזירען
 שװערע דורף געװאיען ערװארבען *יז
 די אז יענקען, טיר אפפער. םיאע און םיה

 און פיהאען שעפער די פון םשעראייטע
 פאראנטװארם^יכקײטען געװיסע האבען

 שע־ די פון קאנטראאירען צום באצוג אין
 זײנען טשעראייטע די אויב און פער,

 די אז כײינוגג, אונזער כייט אײנשטיבױג
 צ$הא קאייגע די פון האנדאונג *מצטיגע
 בא־ כיוז װאס האנדאונג א איז מענשען
 נע־ פלוזען מיר װעאען דאן װערען, דויערם

 און באזייטיגען צו דאס שטעאוגג א םען
איז, טאן צו ראם װי װעג אײנצמער דער

 זאאען שעפער די פון םארסרעטער די אז
 רײדען פענשען דיזע אז ערקאערען, *פען

 אין נישט און נאניען אײגענעם זייער אין
 באויז םון מיטינג א פ$אק. םרן נאטען

 און װערען גערופען רועט טשעראײטע
 הערען אאזען און קופען אאע כיוזס איהר

שטיפע. אייער
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װניאױום אםערקאנעם דעם !פאנעאץjn א
זעלדין. א. םון

ע ג י נ ײ ע א ט נ א ס ע ר ע ט נ י ׳ א , ר א  פ
ן ע ן מ ע ג ע ן װ ע ױ ר פ
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 םאר־ םרױען, 150 םון ק^מיטע א
 םרױען, טויזענט עטאיכע םרעטענדמ

 ״בי. די אויף באשעפטיגט זײנען וואס
\ אר. י  זיף האם אײזענבאהךאיניען, ט

 דער מיט סמיט גאװערנ$ר צו מװענדעט
 נײעם דעם אונםערצושרײבען ניט נקשה

 נאנט־ פארבאט װאס נעזע״דפראיעקט,
 אײזענבאה״ די אױף םרויען םאר ארבײט

 בא- דערבײ זיף האט ל«אםיטע די «גן.
ץי אז מא^וגט, סנ פ/  דאזיגען דעם פון אוי

 טי אר. ״בי. די האט געזעץ־פראיעחט
 אנגעהויבען באצײטענס ׳טױן מומס.״

 איהרע פון כיאסען גרויסע ןןפצוזאגען
סחיעדאננעיטטעאםע.

* * *
*I

האמ־ א*ן קאנדוקטארען פרױען די
ת ו  אויפציגענען ענםזאנט ײןי האבען נ

 זאל רעגירונג די סײדען שטעצעס, זײערע
 מיט באזארגען צו זײ םארםלינסען זיך

טאכען. חתונה זײ און חתנים

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
May 30, 1919, as repuired by the Act 

,1917 ,of Congress approved Oct. 6th 
known as the “Trading with the

Enemy Act״.

 הע־ םערב אין ססרײק גענעראיל דער
 איצע ארוםגעכאפט האט װעלכער נעדע,

 און קענעדע מערב אין שטעדט גרויסע
 אין אויך זיך פאחטפרײטען צו דראהעט

 א פון אנהויב דער איז קענעדע, דזרח
 יױ אמעריקאנעם דעם אין עפאכע נײער

 אײרא־ די װאס צײט דער אין ניאניזם.
 א *טוין זיך האט װעאט גע׳טעפטס פער

 זיך האט אמעריקאניזירט ביסעא היביט
 אנגע־ װעאט ארבײטער אמעריקאנער רי

 אידעען אײראפעאיזירען. צו הויבען
 זעהר זיך פאר^טפרײג^ן צײטען הײנטיגע

 פאר איצט הומט עס װאס דאס און יטנעא
 װײ גיכען אין גאר זיך קען ?ענערע אין

 רעפובאי־ גרויסער איהר בײ דערהאלען
שװעססער. קאנײטער

 קענעדע אין סטרײק גענעראא דעם אין
 םון ארויסטריט דעם זיך פאר מיר זעהען
 אינדוסטריאאיזם רעװאלוציאנערען דעם
 אמעריקאנעם דעם אויו* מאא ערשטען צום

 דעם פון פיהרער די אבװאהא קאנטינענט.
 גע־ פראעטסטירען װיניפעג אין סטרײק

 רױ בעאמטע ׳טםאדט די װאס דעם נען
 זײער אבער איז ״רעבעאעז״, זײ פען

 העכ־ אין רעװאאוציאנערע א האנדלונג
ען  האבען פיהרער םטרײס די גראד. ס̂ג

 א אײנצוםיהרען בדעה נעוזאט נים טאקע
 אבער װיניםעג, אין רעגיערוע סאװעטען

 די איבערגעגעבען דאך האט סטרײינ רער
 צו שטאד־ט אין מאכט רעגיערונגס גאנצע

 םאיר איז װעאכע קאמיטע, סטרײה דער
 פון סאװעט־רעגיערונג די געװארען טײט

 אדער געװאאט, עס האט זי צי שטאדט,
 סטרײק דער םון ערלויבניש דער אהן ניט.

 טעא־ אדער רעסטאראן קײן האט קאמיטע
ך; עפענען צו געװאגט ניט טער  אהן זי

 ניט װאגען סײן האט עראויבעניש איהר
 בעקער קײן און ^טפײז צופיהרען געטארט

 די ברויכ^ באקען צו געװאגט ניט האט
 א באויז איצט איז רעגיערונג אעגיטימע
 רעניע- אמת׳ע די נאמען, אין רעגיערונג

 און טרײד דעם אין איגט מאבט רונגס
 דעם האם װעלכער קאונסיא, אײבאר
אן. איהם םיהרט און גערוםען סטרײק

 װעהרענד זײנע קענערע אין סטרײקס
 א געװען יאהרען מאחמה אעצטע די

 פון פארצויף אין ערשיינונג. אפטע גא:ץ
 לע־ אינדוסטריעלער דער איז מאחמה דער
 אויפגע־ אײנטאא ניט קענעדע פון בען

 און גרעסערע פו; געװארען טרײסעלט
זײ־ עס װעאכע איז סםרײקס קאענערע

 מיט טרײדס עטאיכע םארםישט געװען נען
 ארבײטער צאהצ דער אויט מאא. אײן
 דער איז םטרײק אין ארויס זײנען װאם

 ניט װײט סטרײק גענעראיצ װיניפעגער
 ארויס זײנען הכא סך — גרעסטער דער
 זײן ארבײטער. טויזענר 30 םטריייז אין

 61 װאם דעם אין באשטעהט װיכטיגקײט
 אין ארוים מאא אײן מיט זיינען ױניאנס
 פײעראײט, די ארײגגערעכענט ?אמף,

 אנגע״ פאםט און אנגעשטעלטע שטארט
 די אפיטטעאענדיג דערמיט שטעלטע,

 א פון שטאדם א אין טעטיגקײט גאנצע
 װיכטיג־ זײן מענשעץ. מיליאן םערטעא

 דער װאם דעם אין באיטטעהט קײט
 געװא- ערקאערט גלײכצײטיג איז סטרײק

 אלס ארבײטער ארגאניזירטע אלע פון רען
 אזא .ן א י נ ו י ע ס י ו ר ג ן י י א

 סאלידאריטעט דער פון דעמאנסטראציע
 אמעריהא האט פראלעטאריאם דעם םון

געזעדזן. ניט נאך
 זיף םאראײניגען צו באשלום דעם

 ארבײ־ די האבען ױניאן גרויםער אײן אין
 אויף אנגענומען קענעדע מערב םון טער

 אפ־ איז װאס קאנװענשאן אעצטער זײער
 אויף צוריה, לאנג ניט געװארען געהאלטען

 אפ־ באשלאסען אויף האבען זײ װעאכער
 םעדעריײ אמעריקאן דער מיט צוברעכען

 װיניפעג׳ער דער און אײב$ר, אװ שאן
 ארויסטריט ערשטער זײער איז סטרײה
 סטרײק דער פאאיסי. נײער דער אונטער

 געװי־ געגען באויז ניט אנגעםיהרט װערט
 טרייד, באשטימטעז א פון באאעבאטים סע

 האאס. א אאס באאעבאטים אאע געגען נאר
 די באויז ניט ארוים זײנען םטרײק אין

 באשטימ־ א םון ארבײטער געקרױודעטע
 א אאס ארבײטער אאע נאר טרײד, טען

 םון כאראהטער קאאסען דעם אין קאאס.
 און קראםם זײן באשטעהט סטרײק דעם

וױכטיגקײט.
 אוים־ איהם האט אזעאכען אאס און
 האפיטאאיסטי• װיניפעגער דער נענומען

 ארגאניזירט זיף האט װעאכער קאאס, שער
 צו פטרײה דעם בירגער־קאמיטע א אין

 א מעהר ניט שוין איז עס צוברעכען.
 קאפיטאאיסטען גרופע א צװישען סכסוך

 קאביף א נאר ארבײטער, זײערע מיט
 דער אין קאאסען הויפט צװײ די צװישען

 די צװישען — נעזעאשאפם מאדערנער
 םון משרתים זײערע און קאפיטאאיסטען

 דער םון ארבײטער די און זײט אײן
צװײטער.

 פראגע קײן ניט מעהר שוין איז עם
 זא־ זײ צו ארבײטער, טעטאא די װעגען

 און טאנ שטונרען אכס דעם קריגען אען
 ר א נ ױניאן, זײער פון אנערקענונג

ס י ע ד ז י ו א צ ע ג א ר פ

ר ע ר ד ע ש י ט ס י א א ט י פ א  ק
ס א א א ה א ד ז י ן ז ע ג י ו  ב

ר א ם פ ע , ד ס א א ק ־ ר ע ט י י ב ר  א
ר ע ד ר א ע ־ ד ר ע ט י י ב ר  א
ס ^ א א ק א ײ ז ר ט ע נ ה י ר ו  צ

ן ע ן ב ע ר ע ו ו ו ן צ ײ ײ ז ר  ם
ר ע ג י ר ע ־ ה ג י נ ע ט ר ע ט נ ו  א

P ט. י י
 םון אישו הויפט די איצט איז דאס

קענעדע. מערב אין קאםף קאאסען דעם
 קאנסער־ דעם םון איבערגאנג דער
 רעװאאױ צום ױניאניזם טרײד װאטױוען
 ק/ך מערב אין אינדוסטריאאיזם ציאנערען

פארגע־ גיט זיף, פארשטעהט
 צױ איז באדען דער נאכט. איבער קופען

 ער און פריהער םון געװארען געגרײט
 דעם אין שטוםענװײז פארנעקוםען איז

 פראגרעסיװערע פעהר די װאס ?אמו*
 אנגעפיהרט האבען ױגיאנס קענעדער

 אמע- דער פון קאגסערװאטיזם דעם מיט
 מיט און זײט אײן פון א. אװ פעד. ריקאן

 צװײ־ דעד םון רעאקציע רעגירונגסי דער
 םון ארבײטער פראגרעםיװע די טער.
 צו־ געהענט ניט קענעדעיהאבען מערב

 שאײ צו טאתטיק גאםפערם׳ס צו שטימען
 אין האפיטאאיםטען די מיט שאום סען
 האבען זײ און מאחמה דער םון צײט דער
 אג־ און ער װאס הײסען גוט געװאאט ניט

 אנגע־ האבען אידערס םעדערײשאן דערע
 אין שטעאען םאראגטװארטאיכע נומען

רעגירונג. דער
 אין ארײנטריט אםעריקא׳ס יביז

 קײן געװען. ניט קענעדע אין איז מאחםה
 אמעריקא װי דעם נאך קאגסקריפשאן.

 האט קאנסהריפשאן דורכגעםיהרט האט
 די פארשפראכען רעגירוגג קענעדער די

 זי טאן. ניט דאס װעט זי אז ארבײטער
 קאנ דורכגעםיהרט יא שפעטער האט

 פארמער די פארשפרעכענדיג סקריפשאן,
 אבער זיה;, זײערע קאנסקריפטען צו ניט
 דעם זי האט ארום כיאנאטען עטאיכע אין

 דער ארן געבראכען אױף־ פארשפרעכען
 זײנען םארמער די אז געװען, איז םויז

 זײער אין ארבײטער די צו צוגעשטאנען
 פאר־ די קאנסקריפשאן. געגען פראטעסט

 דעאעגא־ גרויסע א :עשיקט האבען מער
 פאראאפעגט דער אבער אטאװא, אין ציע

 אוים־ ניט דעאענאציע פארפער די האט
סע־ איז צײט דערזעאבער אין גענוביען.

m ט ר ע ה ע ן ג ו ן א ה ע ז ע נ

m , רעפארםער. סטעןש א פון

 קיאוק דעם פון בירדע־ און (סגענקעס
סט־ײק) כא:ער

״גראנאטי״. דער װעגען דעבאטע א
איף־ האנ האא װעבסטער גרויסען אי;
 בײ סטרײקער בינטעא א זיצען געפונען

 פײ געשפיעאט ניט האבען און... טישעא א
 א אנגעפיהרט גאר האבען זײ נצסעא.

 גאראנטי, דער װעגען דעבאטע צעבעדיגע |$*;
 ״גראנאטי׳'. האאס די אין הײסס וועאכע ■«.
 און ״דאפירס״ געװען זײגען אודאי ^

 צוגעזעצט פיר האב איר איז ,דאגעגענס״
ם םאאק״ פון שטימע ״די הערען זײט גיי
דאםזעא־ פונקט זאגט, מען רױ ׳איז װאם
ע מ גאט. םון שטימע די װי נ

 זיף האט אידעא מיטעא־יעהריגער א %
M /די האםפראסיסען װעאכע ״אז ^געהאכט 

 מיט מאכען ניט זאא קאםיטע .^מונםערענץ
 גראנאטי די אבער םאנופעתםשורערס, די

באײבען״. םוז ^
 צוגעטשע־ זיף איהר האט װאס —

p$m א אויס רופט — ? גראנאטי א צו 
 דאם איז װאם — מאן. געבויטער עמארה

אויס־ דאס האט װער און טשוגעת א פאר
דעם םארענדיגט ער האט — ;םראכט?

4 M
 צו אפ זיף רופט — םיסטע,־ —

ײט איהר — בינטעא, םון אײנער איחם ז
 גאר דאף װײםט איד»ר פרעםער, א

רעדט... איהר ן♦«!.װאס
 איז פרעסער א בין איד אז און $

בע״ זייגען ירעסער ארנזעחנ ?

 אאטטע־ אײערע פון אײט ױניאן סערע
 די אײך געפעאען וױ דערײטארס...

 ניט װײם איןי אפרײטארס? די יחםנים,
 — איבער ער םרעגט — רעד? איף װאס
אײך. פון קאיגער בין איך

דרי־ א ארײן זיף מישט — נו, —
 ארונטער אאע שוין זײט איהר — טער,

 גאראנטי דער םון רעדען כײר װעג... פון
 פרעסער, מיט ארײן שפרינגט איהר און

 — איהר, ?אערט װאס אפרײטארם, דיט
װאויא! אאעמען אונז ס׳איז — ער טאכט

— ? געפעראיך אזוי איז װאס —
 גע־ איז װאם װײבעא א ארײן זיך כיישט
 איהר זי, זאגט װען, — דערבײ זעסען
 שכא מעהר אביסעא האבען נאר װאאט

פינא־ װײניגער אביסעא געשפיעאט און
 א סיט געװען, גוט אאעס װאאט

גאראנטי. א אר.ן צו גאראנטי,
 רופט — ! װערטער גיאדערנע ־—

 מים איד עאטערער אן אביסעא שוין אויס
 — דאס בערדעא. צוגעשוירען גרויאיך א

 טענה איןי װאס דאןי איז — ער מאכט
 האר־ װעניגער און שכא סעהר ־— כסדר,

טען־שפיעאען.
 אונטער־ װײטער אײף מוז איף —

 יענער אם װידער זיןי רופט — כרעכען,
 זאגען, װידער אײד מוז איד מאן״• ױנגער

 םיף װאס װעג. םון ארונטער זײט איהר אז
 דארף גראנאטי. די איז אינטערעסירט

? ניט צו דאם סען
 רופם — דאס, טען דארח אודאי —

אפערײטאר. דער עחשזםער, דער אפ זיך־

 פא־ קאנען גאר םען װעט ׳ער פרעגט יוױ
טי א אהן אעבען א כען ? גאראנ

ך הערט — ײן זי ע א ײנ ברידער, מ
ײטער רופש״־זיף —  —םרעסער, דער אפ װ
ף בין זעהט, איהר װי ט שוין אי  ר,ײן ני

ך אינגעאע, ך זאג אי ײ ר אז א  דארפען מי
אטי די איז אז כפרות! צעהן אויו* גראנ  ס׳

ײט, דא ײט ארב םי א אהן מען ארב  גאראנ
איז אז און א ס׳ ט ײט קײן ני  העאפט ארב
ט אטי. קײן ני ט װאם גראנ ײנ  זיןי איהר מ

ם די עפעס, ך װעאען באאעבאטי ײ  צאדד א
שעס אען ײדז  אר־ קײן װעאעז זײ װען װ

ט ײ ט ב ײ האבען? ני פ׳ן װעפען ב  אוי
ף אעגט שכא א דאס זי ײט אז שק ארי ? נ

סטער — ט ! מי אכ ף מ ט זי  פאר ני
ען מיר ׳חכם אזא ײנ איהר, װי קאוג אזוי ז
 — אפערײטאר, דער אפ זיך רופט —

 ערגעץ ארויסשיקען טכח איז װאס אבער
 א אפארבײטען װעם מעץ באנדעאעף? די

 נאכ־ און ציזען פון ברען איז װאכען פאר
 צום ערגעץ געהן באנדעאעף די װעאען דעם

טײװעא!
ד רוםט — ׳אט אט, —  דער אפ זי
 מען װאו דאס איז דא אם — פרעסער

אבט ת. דעם מ  גאר פארגעסט איהר טעו
ר דער אז צע אנ סטעם נ ײט םון סי  ארב

מנעביטען! װערט  אז פארגעסט איהר או
ײד שעפער, אאע איז ס ט ײד, וױ אוי ס  אינ

ײטען םען װעט  זעאביגע די װאןי, םון ארב
 בא־ זעאביגען דעם אונטער שטונדען,
ען ט פ טי ם ש מו ש־סקײא מיני  די און װײדז
ט װעאען כאנדעאס  זיף װאוהין האבען ני

 אומעדום קאסטען װעט עס — קײהאען. צו
ײ פרייז זעאבער דער מאכען ז פצו  — אוי

ען שטאנ ? פאר
אד נאר אפ זץי רופם ׳װעא —  אנ
 איהר אז ד#ןי, זעד.ט איהר — דערער,

דער״ נים ט^ואס קײז פרעסער םיט׳ן װעט

 נעבאך האט ער זעהט איהר געהן.
 פאנען בעסער אאמיר האפ. פרעסערשע א
פינאקעא. א

 אנ־ אײנשטיממ איז פארשאאג דער
 ה^ט ״דעבאטע״ די און געװאיען נענומען

געשאאסען. זיך
* * »

רוהע־שטערער. אומשולדיגער אז
 איהר װי ױניאן, מאכער קאאוק די
 בראנזװיא אין זיך האט אודאי, װײסט

 די כאטש און טעריטאריע אײגענע אן
 טײא א זײנען םאכער קאאוק כראנזװיאער

 מא־ האאוק אאגעמײנער גרויסער, דער םון
 דעם דארטען זיך זײ םיהרען ױניאן, כער

 איפן, אייגענטימאיכען זײער אויף סטרײק
 מיט מיטינגען אײגענע זיןי האבען זײ

רעדנער. אײגענע
 ערשטע די געװען דאס איז אזוי

סטרײק. פון װאף
אבער, װאך צװײטער דעי אויח

 שוין האבען סטרײקער די װען
 זײערע װאס אאעס אויסגעהערט דארטען
 נעהאם האבען סטרײק־פיהרער אײגענע

 םאדע־ גענומען מאסע די האט זאגען, צו
 רער־ יארקער נױ שיקען זײ זאא מען רעז,
 די װאם װיסען געװאאט האבען זײ נער.

 מכח זאגען צו האבען רעדנער יארקער נױ
סטרײק. דעם

זיך, םארשטעהט איז, םאראאנג דער
 קאםיטע רעדנער די און נערעכטער א

 רעד־ ארויסצושיסען אײנגעשםימט האט
 מי־ בראנזװיאער די אדרעסירען צו נער

 די פון אײנער סטרײקער. די פון סינגעז
 םײנבערנ ברודער געװען איז רעדנער

 דזשאינם פון׳ם טשערפאן דער אאײן,
קאםיטע. רעדנער דער םון און באארד

 גע־ אפנעהאצטען אױ סיטיגנ דער
אי| טאנ גיי פרייסאג לעצטען װארעז

m׳M

li

מז זיזי רירמעז *רבײגזער רי *זוי וױ ריי
 דער םון *ײם דער אין אויפםיהרעז

 ה*ט םיניםטער *רנײםער רער םיחםה.
p*■ נעאאזמ נאכהער m;* 1 מיציאנעז P 

 זײ־ וועלכע רעדע, נןופפערם׳ם פון פיעס
 איכער׳ן םריי נעװןורען פארםיילט נען

לאנד• גאנצען
 רעניריננ דער פון האנדלוננ רי אם

 סײ דיםקחגדיטירט שטארקסםען אם האט
 דער םון פיהרער דעם םײ און רענירוננ די

 ?ענע־ די םון אויגען די אין פעדערײ׳פאן
 גע־ 1דא ׳פוין איז יןענעדע ארבייטער. ךעד
 דער אין יאהר האאכ s און צוױי װען

 זיינען ארבייטער קענעחןר םך א כלחטה.
 פון שלאכםפעלדנר די אויף נעפאלען

 נאםפערס װאם צײט רער אין פיאנדערם
אריינ־ אםעריקא׳ם נענען נעקעםםט האט

» translation filed with the 
Mter at New York City oa 
fill 111•, aa required by the 
Igree• approved O ct tth, 1117, 

as the 4*Trading with the

 אזוי זיך שאאןי איך ? סאן ד^ס איך ו$ול
אויס... גיט קײנםאא אויך

 אי• אאע צונויסגערוםען דאן תאב איד
 געםרעגם, זײ בײ און םײד^נך טאאיענישע

ײ וױיםעז צי  קיײ און איו, דעבס װער ו
 האט אײנע נאר נעװאוסם, ניט האם נע

 און שאאןי םיז אויפגעכאפט װי אזוי זיך
געזאנט: האם

 דיס פײ«ערס. די רידי םי יעם, אה, —
 פרײ ײרס טמני גאדי דעבס מעז די 1אי

זאן.
 געקענט זי האט פיעא אזוי אויח
דעבס׳ן.
 פארשטעהן בעסער סיך זאאען זײ אום

 ילשון זײער אויף נערעדט זײ צו איך ד.אב
 ערשטע דאס און איטאאיעניש־עננאיש, —

 אז איז, דערצעהאם זײ האב איך װאס
 סא־ דער געווען םאא דרײ שױן איז דעבס

 פרעזי- םאר האנדידאט ציאאיסטישער
 דערצעהאם זײ איך האב וױיטער דענט.

 אנ־ דעבס האט צוריק יאהר 25 םיט אז
 אר־ רעיאראוד די ארגאניזירען געםאנגען

 איז ארויס זײנען זײ ווען און כײםער
 האט םיהרערשאפט ױין. אונטער סטרײק
 אזא געהערשט סטרימןערס די צװישען

 צױ פיעא אזוי און ענםוזיאזם הארציגער
 פאר א אין אז פיהרער, זײער צו טחיעז

 רעיאראוד גאנצער דער איז ארום טעג
 װעסט מידא און װעסט דער אין פארקעהר

 װײא דערםאר און געװארען. אפגעסטאפט
 פיהרער, גוטער אזא געװען איז רעבס
 מא־ צו אזוי װי נעװאוסט האט ער װײא
 נעגען רעװאאטירעץ צו ארבײטער די כען

 הא־ דעדםאר אט אונטערדריקער, זײערע
6 צו פאר׳משפט ריכטער די איהם בען

 חנם םון וואך לצצםע די געווען איז עס
 סטרײק, מײקער װײסט אײדים נרויסען

 אונ־ די אז אננעזאגט אונז האט מען װען
 אסאסיאיײ דער צװישען טערהאנדאונגען

 אפנעבראכעז זײנען ױניאן דער און שאן
 גע־ םראטעסט אאס דיאבען מיר נעװארען.

 אונזערע ארום דעסאנסמראציע א מאכט
י • שעפער.
 פוםציג א גער״אט שוין האב איך ווען
 דער ארום ארומנעםארשירט מאא טויזענד
 אוײין איך ביז נעבײחג שטאקיגער צװעאף

 איך אםצורוהען. אביסעא זיר אוס דיאא אין
 עאעװײ־ אונזערע אז באמערקע:, דא מוז

 איבער־מענ־ אמת׳ע זײנען באיעס טאר
 שטעהן צו עראויבט ^ונז האבען זײ שען.

 געװאלם, נאר האבען מיר װען האא איז
 םען האם םאעצער אנדערע אין ,װעהרענד

 די צו נאהענט אפלאו סטרייקערס ׳רי
 אין ניט אפיאו — צוגעאאזט גיט. ןזאאס

 און רעגענס. אדער קעאטען גרעסטע די
 צױ געשטאנען אזוי זיך בין איך אזוי

 םיר צו הומט װאנט, דער צו נעשפארט
 מיר דעראאנגט און איטאאיענערקע אן צו
:זאגט איפאעטיאון א

 מי אינגאיש. ביט אידא ריד מי —
 סכענד מי !נײםע מי טו דיס ריד ױ אײקע

r .סיטינג
 און איםאעט דעם אויף יןױן א גיב איך

 האט דעבס װאס רעדע די איז דאס אז זעה
 קאױױ אין מערץ טען12 געהאאטען.דעם

 איטאאיענער־ דער בײ פרעג איך אאנד.
איז. דעבס װער מײסט זי צי .קע

 ענטםערט ־— מען דיסע גא דו מי —־
װאאט זי װי רחמנות מין א סיט מיר זי

מ) רחנלען זעהר װאאט איר ק ת ע ב אי
דאר פון לעזער די םאר חנדע גאגצע די

 פאתעזונא): וועט זי נאר ״גערעכםינקײט״,
 איך ברענג דארום יאאץ, צוםיעא

y װאס איז אויסצונ, קלײנעם א u מאל 
 םאד*, אליח לעזער די זאאען דערזאנען ניט

שמעהן^
 אין אעבען םײן ענדיגען ״בעסער

 וחנחנן אח האפ םײן בויגען אײדער זאן
 ואך״ אײנצינע די !סאציאאיזם צום פאאש
 םערזענאיר, אינטערעסירט םיך װאס

 זאצ זי נשםה, אײגענע מײן אםצוהיטען
 םאר. פרינצייצן איהרע צו געטרײ כאײבען
 קזןנד צו אעבען, צו ווערט איז עס װצאכע

* שטארבען. צו און אײדען צו ׳םען
איין^ םים זײז צו גאיקאיך כין ״איך

 אעצםא דאס פיאײכט מאא, אײן גאך
^ אין ארײנצױןוקען מאא; » » ע, ר ע ײ  א

שמות; אײערע אין  ארוםנערע• זײן. צו נ
 האב איך — אײך! פון נעאט

#| די ליעב האב איך מענשען, חלי מ  מעג
| וחגן צוזאםעה זיך קומען מיר װען י  וײי׳ ם
 #אנדערען צום אױנער נאהעגט נען

 פארשטעחע איבערצײגונג, דער צו פיר
 דע& פח אפ הענגט גאיה אונזער אז מיר,
מענשהײט. גאנצער דער פון גאיק

מ איז סיסטעם דעם נעגען בין ״איך צ  װ
 ווווס די, געגעז בין איך אעבען. מיר כעץ

צו שטײער צאהאען צו אונז צװינגען

 גאס־ איז פיאוצים און קריענ. אין טריט
 *ו אזוי װי אערנען זײ געקוםען פערם

: * . זיף. פיהרען
 די זײנעז שטארקםטען bא אבער

 געװא* אויםגערעגט ארבייטער הענעדער
 אין ארדערם רעאקציאנערע די פון רען

 האט רעניערונג קענעדער די װאס ?אונסוא
 דער װי דעם נאך שוין ארױסגענעבען

 גע־ געשאאסען1 איז װאפען־״עטילשטאנד
 אפגע־ האבען םאיארדנונגען די ןוארען.
 ארן םרעםע פןזייע רעדע, פרײע שאםט
 סאציא־ די - ן ע ט א ג ר א ם האבען

 םון גרונד דעם אויף פארםײ. איסטישע
 אנגע־ רענירונג די האט םארארדנונג דער

 סאציאאיסטישע אונטערדריקען הויבען
 דעם פארבאטען האט און׳ צײםונגען

 ליטערא־ סאציאאיסטישער פון ארײנפיהר
 פון אױסגאבען די הויפטזעכאיך ׳טור

שיקאגא. םון קערר ה. םשאראס
 דאן האבען ארבײטער קענעדעד די

ויצלי מענש^נן, אונױיכטיגע פאר אהען זי װארום םאיענמפערען װעלען זיךדער מיט קאמ^ אםענעם. אן אויפגענומען מ די װעהרעגד אוקסום, אין בעןפריזאן מאגאטעןסא־ די נעשםיצם האבעץ זײ רעגירונג. ױ ר  C ג
 חף װעחח און חעםפעז, אײדען, מאסען

זײ אײדער שסארבען און םײניגמ,

ד ״איך m סאציאליסמ אאס אײר, צו ױי i 
 רצומד רוסישע די ! רעװאאוציאנער און

y דאס אז נעצײגט, אונז האם אוציע rw 
| האבען געיטיכטע דער אין מאא טע | | ' י י ר  א
 אויפנ^ד איבײטער אונטערדריקטע ׳מע

ד מיר :-זא־נען און קעפ זײערע הויבען מ  ־
 9m מען ײיאעז טיר ! אאעס געשאפען כען

םי ערשטע דאס !הערען אונז א ה ^ א  m מ
 :S-'־ נצבוי־• זײן אויפגעהויבען ארבײטער דער

 אװעיוגעשטעלמ זיך האם און קאפ נענעם‘
 מאבט זוך^ער דער אגטקענען נאײך
 זעה|# צו אן פאנגט און אויגען דינען
0 תןנהען! צו פרענען, צו אן פאנגט m'§ 

^ &יז אנפאנג דער דאס איז דערפאר ל ״ עי י  ו
 ענחנ די און קאפיגאאיזם, פון ענדע
! סאציאאיזם םון אנפאנג רעם

J לאגי אונזער אז םיר, זיך דאכט ״עס r 
 |S אלטצר דער אין פארװאנדעאט זיך האט

 ןיאר םון הערשאםם דער אונםער רוסייאנד,
 S. f םארבחד א געװארען א*ז עס נײזאאאי.

 םא• מיר םארברעכעז, קריטיקירען צו כען
 ;* נצחן נאר מוזען מיר זאגען, ניט גאר רען

M טאז און — אונז שיקט מען װאוהין il 
— אונז הײסט טען

 Up® נאל• א צוריס, קומט מען װען ״און
̂  pro דאחי פארקריפעיטער, א אדער צער

דזשאב., א בעטעץ און זוכען אויפען
^ צו זאך בעסמע די אז דענין, ״איך | |‘

: אומשכענדען די אונטער טאן ז M אי l.1 t[ 
אאיין... זיך צו גערעכט זײן

|p• םענש- דער גאײן קוקען קענען ״צו
אויגעץ. די אין הײט

^4זון דער א\ן גאײך קוקען קענען ״צו י
p םאר שעהמען זיך דארפען נים און — i n® f * - ן- ' .KgjWW■

ײנט איהר##  Mאיחןי^. יקריעג אין גענאנגען ז
 תאס איהר באומ, אײער פארגאסען האט

 אעב^ דאס אעבען, אײער פאראוירען
^ אײערע פון ברידער, אײערע ו ^ ט ב ע אי ע  ג

f און קריפעאס, געװארען זײנט איהר e t N i 
 סענשאיכע װי םעהר געאיטען האט
אויסדריקען. יזענלן טער

^ אײערע זײנעז ״אוןזוער ^ ר ע מ ע ר ם ר א פ
ר— ? קאנפערענץ פריערענס דעם בײ מ ^  ך| ז

ט! פארטרעטער יזײז נ־אר האט ^יני & ײן  או
ir~1MX סעם הענדיגען״ ״סעקאנד אײן סער

S ־1^איגצק אמן[׳! אײערע דינען ״וואו

 y״ פארטחןטן^יינעו! לױיז האט איהר ״ניין,
m ^יז - און — פאאיטישענס ״נאר p

 אונמער• אײערע פון פארטרעטער די *און
 נ^ווי bfjm די רעטען געהען ױי I דריקער

^ .פאר דער און דעמאתראטי, ע| <ן  1שי
-־,] ר|רסאד און ;פריזאן אין מיך

f ^פי מיט פריזאנם רי אז i P 9 4 i N^ •

ניט. איהם
 אויף איך שרײ — !מײנסםו װא־ס — •

 צײטונג קײן אפיאו אעזט דו ■— איהר,
? ניט

 האט אויגען רי אין טרעהרען מים און
 איהר דערצעהאט איםאאיענערקע די סיר

אעכען. טרויעריגען
 האט זי װאו װענעציעץ, פון קומט זי

 געאעזען האט האײסקוא, דורכגעמאכם
 איז דא און שעיןסםיער, געטהע, דאנםע,

 האט זי אז פארשקאאפט שרעקאיך אזוי זי
 אע־ צו צײםונג א צייט יױין ניט אפיאו

 ׳שאפ אין זי ארבײט טאג גאנצעץ א זעץ.
 ביז זי ארבײט אהײם קומט זי װען און
 צו אאעס גרײכ זי ביז זײגער א 1־12

 פאר און זיך פאר טאג, צוױיטען דעם פאר
 װעאכע פון קינדער, קאי־ינע דרײ איהדע

יאהר. 10 אאט איז עאטסםע דאס
 און אעזעז װעאען אאעס װאאט אץ־ —
 װײנענדער, א מיט זי האט — װיסען

װען אבער געזאגט, שטימע פארביטערמער

 זי װאס דעם טראץ פארטײ, ציאאיסטישע
 ארגאניזא־ אונאעגאאע אן געװארען איז

 אפגעהאאטען איז װאנקאוחגר אין ציע.
 דער מאסענפארזאםאונג, א נעװארען.
 ערלןאערט, האט וועאכער םון משערסאן

 פארבאטענע די פארסויםען װעט ער אז
 װי־ די קאפם. הערר דער םון אױסגאבען

 אויף האט צײטונג אאבײטער ניפעגער
 װעט זי אז אנאנםירט, ז^יט ערשטער איהר

 אין ארדערס די מים רעכענען ניט זיף
 הו*םט דעם פאאגען ניט װעט און קאנסיא

 אויסגעבראכען אויך זײנען עס צענזאר.
 באפרײאונג דער פאר סטרײקם עטאיכע

 ביס־ אזוי, און געפאנגענע, פאאיטישע פון
 ארבײטער קענעדער די אענוױיז^האבען

 און מאכט זײער באגרײפען אנגעהויבען
 און געװארען געבארען איז אופן אזא אויף
 געדאנק דער געװארען ענטװיקעאט איז
ן. א י נ ו י ר ע ס י ו ר ג ן י י א פון

אא־ ׳האט קענעדע אין רעא?ציע די
םרוכט. ;עבראכט ׳זא

 איז פריזאן םון נאר דעמאקראט, א נעײען
םאציאאיסט. אמת׳ער אץ ארויס ער

 האם יאהר 25 די פון טאג יעחגז און
 אםגעגע־ נעטרײשאסט און איעבע מיט ער

 פאר׳ן קאמםף און ארבײט דער פאר בעז
 אד־ יערען פארשטעהט ער סאציאאיזם.

 פיה־ זײער ער איז נאר ניט און בײטער,
 טא־ זײער פרײנד, זײער אויך נאר רער,

!טע
געאע־ זײ פאר איך האב וױיטער און

 שורות פאר יעדע בײ און רעדע, די זען
 םאר־ זײ און אפגעשטעאט זיך איך האב

 זײ בײ האב און װארט, יעדעס טײטשט
 איז דערפון, דענקען ױי װאס געפרעגט,

 די צווישען םומעא א געװארען איז עס
 געשריען האבעז זײ און איטאאיענערקעס

:אמאא מיט אאע
דעבס! מען דיסע נײסע מאטשי טו —

!דעבס פאר ״הורא ! מאטש טו אייקע טי
 זאא איך אז געװאאט, האבען זײ און

מינוט זעאבער דעל אין טאקע שוין,

ם רעדנער... דעם עלהאלמען ני
 קאינגט פריה דער אין געװיסען א

טע. דער פון טעאעפאן דער רעדנער־קאמי
ס « א מי אני  סעקרעטעריו די קאהן, פ
טע, דער פון םט קאמי װער״ דעם נע  ״רעסי
? װעא : פרעגט און

דו־ — ? רעדנער דער איז װאו —-
שערפאן א נערט ט האא־ט װער א מי  באסא

מע. שטי
ט7װער. — - הר ײ זי.• םרעגט ? אי

שערםאן דער — —פון האא־ט
 א ארויסגעשירןטו אײך האב איף —
טעאעפאן. אין זי ענטפער — רעדנער

איז — ט ם׳ ת ני פ ט — ! א ײ ר ש
ך — האא־סשערכיאן דער  איהם׳ האב אי
ט i ; !... ערהאאטען :י

ט זי, פרעגט אפשר, — א ם ה ה  אי
ר דאדטען ע צ טי ש אי ? אנד^ר ען. ט א א ה ר ע
ײן — ם — ! נ ײ  ק׳יימןר — ער, שר

הם האס דא אי ט ' ר עךהאאםען. ני ה  אי
הם האס ט אי הט ני שי סגע ־ — ארוי י י  נ
שערפאן, ךעד זיףי זערט  וו׳ען, — האל־ט

ט — אנ  ארויסנע־• װאאט איהר — ער ז
אנגעקופשן... ער װאאט שיקט

אקט ;האט ער און ה ט אפגע ס טי  כע
טעאעפא;. דעם
ױי7 ^ מיט .  שפעטער ;מינוט צו

םעאעפאן. דער װידער קאי.נגט
? עא1ד — .י

 האא־, . דערזעאביגער איז דאם —
שערטאן. ט

.. ? װעא — ־;.
— ער םאכט — ענטשואדעס —

 רעדנער. דעם ערהאאטען שױן האבעז מיר
ם איז ער א ר.וו א . נ ען מ הו מ ען איאנ ט ײ װ  צ

קט מאא ם שי ה ט ארו>ס אי ײ טאג א מי ר  פ
 .p# .ערהאלטען איר.ם ז^אעז מיר הער,
מ t—ציי  t  m * ^*־f  i  k  r ' i  .  f t י ל 1* . * * 't

 א געװען איז עס אײסעאום. אײבאר דעם
 ווען און *טיטינג א׳׳שענער און נרויסער
 אזש ־אםגערןופען איז פײנבעדג ברודער

 זעהר א באקוכיען ער האט נויארק, זיס
אויםנאטע. װארעטע
 מעהר נאף דעם םון איז רעדנער דער

 גרויס כײט און נעװארען באנײסטערט
 ניא־ האאר געגזמען זיף ער האט התפעאות

 דעם פון ״אישוס״ די עואם פאר׳ן כען
סטרײק. װאונדעדבארען איצטיגען,
און.רוהיג. שםיא געזוען איז האא אין

 האט נײנעריגקײט גרעסטער דער טיט
 װאס װאיט יעדען נעשאוננען עואם רער
 ארויסגע־ האט רעדנער ער)יארר נױ דער

רעיט.
 װײטער װאם זיך האט רעדנער דער

 געשיא־ האט ער צעװארעםט. ניעהר אאץ
 אפגעאעבטען, דעם פון איבאען די דערט

 די געאויבם שטיק־סיסטעם, פאדפאוכמען
 און וואף־סיסטעם נײעם דעם פון ניעאות

אפאאדימ^ שטארק האט עואם דער
 אויס שרײט —שעפער, די ״אין

 מעהר װעט — באגײסטערט רעדנער דער
ש דאס זײן ניט  װעגען אײביגע,דינגעני

 חשבונות, די םיט ראכונסעס די פרײזען,
 אומזיכערהײט די זײז ניט מעהר װעם עס
װעט פארדינסטען, די פון  אפארבײ־ מען׳

 מען װעס ת ב ש און װאך די טען
פײדע״. י^יגען

אויפגעשםרונ־ איז װערטער דיזע בײ
 גענומען און ארט פוץ סטרײקער א געז

כח. גאנצען מיט׳ן שרײען
 פרא־ איף טשערמאן, ברודער —
ם א ד . ! ,איך,םראטעסטיר , J טעסטיר

י . ט ע ו ו ... !ן ה ע נ ; ם ג
 סומא־ גאנצז; א געװארען איז .עס

םע״ נמנומען האם טשעןמאן:חגד טאגע.
p n » y p האםעי־ טים׳ז «n ורױען^

 זײגען טענשען סך א װארים ״סידאך/
פיס. די אײױ געשטאנען שוין

 גע־ האט — ארױס!" איהם ״װארםט
װינקעא. אײן פון אײנער שריען

ארויסװאר־ גיט איהם װעט ״טען
 עטאיכע כעס כייט געשריען האבען פען׳/
 געטאן אאז א זיף האבען און אדאא, כײט
׳ באשיצעץ. צו ביאן רעם

 — עפעס״, זיך איהר טײנט ״ןראם
 װעט ״טען — אנדערע, נעשריען האבען

 יברודער דעם פארכיאכען געװאאד טימ
זײ האבען — רעדען!״ ער זאא :דויי? דאס

*געדונערם,
 דעם גוט אבער קען טשערמאן דער

 םוםעא. דעם געײאכט האט װאס אידען
 א גראדע איז ברודער דער דאס װײם ער

 ם׳איז װען און סעגש, רוהיגער שטיאעד,
 ער האט שטיאער, קאפיטשקע א געװארען

:׳אויסנעשריען איהם צו
 טעהר דער איז װאם אײזער! ״ר׳

 צױ זיך איהר האט װאם אײןי? מיט
איהר? װיאט װאס שריען?

ײט ’—הײ^כלי ״װאם אײזער, ר׳ שי
 ? פײדע נאף ת ב ש געהן אץי׳א —
ײ!... קרענקען אא;ג וױ  פרײטאג ז

 געהערט, האסטו !פײדע איף וױא
 צױ פלידע... נאך שבת געהן גאר

 מיר זײנען — עי פרעגט — דעם איעב
 נעמען כיוזען זאא טען סטרײק אין ארויס
פײדע?"... שבת

 װאס נעבאפס זיך האט עואם דער
 א אויסגעבראכען האט האא אין #איז דאס

 מיטיננ דער און נעאעכטער הארצינער
 זעא־ דער כייט געװארען םארטגעזעצט איז

אנגע־ זיך האט ער װי רוהיצקײט, גער
; ־ • מו נ פי

1
* #׳«'



האר־ םײן פון באוט טרא«ען נחנז
ו פאראכםע !זײ אי

 קען איך װאס גאיקאיך\ ביז איך)
 אז וױנש איך שטאאץ, און נאייר טןוהז

T און גאײך שטעוזן ?ענען אצע ואאען 
j ,האט םיאיפס װעגדעא װאס דאס 

— מחײסעז... :
:t ביבעא די װאס אמת איז עס *אויב 

 אפאס־ דעם האט מען װען אז חנרצעהאט,
 זײנען פוײזאן, אין פארשיקט סאוא

 גע־ אויםגעריסעז םירען פריזאן די ׳ד
r w t t\ אײכט עם איז עררציטערניש, םון 

 פאסירען, זעאבע דאם זאא דא אז ^סאנגציך,‘
 ציטערען צו אן שוין םאנגט ערד די וױיא

 פראםיטירערס. די סון םיס די אונטער .
מנן  געברױכען צו פארבאטען אונז האט ׳

 אונ־ םון סימבאא דער זײנען װאס יזאכען
 דער־ עס — !נאריש װי — גייסג... *זער

 מיטעא פון פאפםט ד/גם אן מיך מאנט |
 יזאמע־ די פארבאטען האט װאס אאטער, ״

 טעג םאר א מיט און ערשײנען. צו *טען
 הויז אין םריסטער דער דא האס צורען

 אז גאט געבעטען רעפרעזענטאטױוס אװ ;י
אביסעא קאנגרעס דעם צושײזען זאא ער |

זא־ פיר אז געװאונשען וואי^ט ״איך
 װאס מענשען אזוינע ערװעהאען באלד <ען

 הא־ דארםען ניט פיר װעי״ען שכא, האבען
 זײ פאר זארען װאס פריסטער ?ןײז יגען

 היינט, אײך צו אפעליר איך גאט.... נעניען ;
 פיך נעהמט פען אײדער פאי, אעצטע דאם

 ניט קײנפאא זאאט איוזר אז אײך, םון *ו
 גאײך, שטעהן נאר קעפ. אײערע בויגען ׳'

 !אמת דעם זאכען און שטאאץ,
 איײ אױגעי-םוז די אץ ארײן ^קויןם—־י״יי

 איכט נייע דאס זעהט און ברידער ערע
 אונ־ געװען זײנען םיר !שיינט *אס1י-
 הא־ מיר געאיטען, האבען פיר טערדרייוט, |
 דארםען יעצט און ארגאניזירט, זיך *|3׳

ר ר,זי  אין... — אין — םאראייניגען מי
M • קענען הײנט זאא איך אז וױנש *איך 

 שטע־ די זעהן און הערצער אײערע \צעזען
אנצו• רענקען ניטמות אייערע װאס <וגג

 װעא־ פיט באיפע; !יײי*יי י־י !...נעחמעז ♦
 הײנט םרעזענטירט פיך האט איהר גע

 פריהאינג. פון סימבאא דער זײגען אבענד
 !רעװאאוציאן דער םון םריהאינג דער —

TH גאויב איך פעניטהייט. דער אין גאויב 
האט װעאכער ׳גאיא פון םעניטען דעם אין

 גערעדט צוריק יאהר טויזעגד צװײ
 צוגעהערט זיך האט װעאכעס םאאח, צום

 איהם פען האט דערםאר און ׳איהש X* י
 האבען זײ ארן ריכטער די צו דנעבראכט

 געפעהראיכע א פרעדיגט ער אז : ערקאערט -
 םאראורכײאט איהם האט מען און אעהרע, ’
אנ־ צו װארנונג א אאס געמאטערס, און ^
 דאן זײט זײנען דעם טראץ און דערע. ;
דעם געהאס האבען װאס מעפטען נעװען <
!אפת דעם זאגען צו טוט *

 געפײניגט, דערפאר זײ האט ״פעז
 זײער אבער פארברענס, םאר׳טטייגערם,

 װינטען די האבען גײסט זײער פון .א^
!װעאט גאנצער דער איבער צוטראגען

זײ. איעבען או; זײ געדענקען אאע מיר און ׳
 אונזער פארדאנקען צו פיר האבען זײ און יי

!״ •ראגרעס

שין. מ. פון ?אלם

ס ר ע ב ר א ב ן ׳ ע נ ױ ו ע ק א ג ײ ר ט ם

i ? איסט דער אויף סטרײק בארבער _דער 
 די זיעג. א פון שװעא אויפ׳ן איז *)ײד

 אום שוין זיך קעהרעז סטרײקער '$מנחרםטע
ט *ו ײ ב ר א ר  ױניאן נעװאוגענע די אין מ

שעינר.
ן |  פארצײ־ ױניאן די האט זיג אמח׳ן אן |

ט ץנ ט ו  םאענער אאע רואס םאקט, דעם מי
 אי- די רײצען צו אסס׳ן באםעס רער ®ון

 די גענען ארבײמער ב»רבער »איענישע.1־י
ז, ד|  I די דורכגעםאאען. מיאוס ױינען *י

 איםאליענער, די סון ױניאן נפענדעגט1אינ!
גע־ חאבען באסעס די חשבון וי^־וועמעס
 האם םםרײק, דעם ביעכעז צו

 אנצושאײ זיך אײנשטיםינ זצאםען
אינםערנעשא־ דער פון אאסאא א ם5

 אז *מיינט, Dip ײגיאן,-און י־פערס
 אײ דער אי שוחנםםער־ױניאן א

?נ__ א^ אדמןרס! ממי אני ארג
- T• ־ י t O U n f u I r -
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 יאדזר פרעזידענ״טעא א איז 1920 אין
 אין ה. ד. יטטאאטעז, פאראײניגטע די אין

 די פארהומען װעאען 1920 נאװעפבער
 םאר• איז, ראס םרעזידענט. פאר װאהצען
ף שטעהט  װיכ־ דער געװען פאא אאע יד

 אבער רעפובאיק, דער אין אפט טיגסטער
 פאר״ אין געװארען ער איז װיכטיגער נאך
 וועא־ יאהר, עטאיכע אעצטע ידי םון אויף
 פרעזידענט א אז באוױזען, האבען כע
 פאכמ אויםערגעװעהנאיכע אן האבען ‘קען
 דעם געגען אפיאו סאן פיעאעס קען און

 אויס־ דעם געגען און קאנגרעס םון װילען
עס װאוטערס. די פון וױרען געדרירןטען

 װאס ניט װאונדער קײן דאריבער איז
 זיף פען האט קרײזען פאאיטײטע די אין

 םון קאפפײן צום גרײטען אנגעהויבען
 רע־ שוין הערען פיר םריה. פאר 1920

 האנדי״ װעגען פארזאפלונגען אוין* דעס
 םארטײ, רעפובאיקאנער דער פון דאטען

 רוזװעאטם אז אפיאו, שוין זאגט פען
 דער זײן װעט װאוד, גענעראא םרײנד,

 דעפאקראטײ די װי אזוי און קאנדידאס.
 באנקראסירט, אבסאאוט האט פארטײ יטע

 אוי־ די אין פאראארען האט זי װי אזוי
 געזע^יטאפטאיכע אאע כפעט פון גען

 םון םאאנטאטארען די אױסער — יטיכטען
 רעפובאײ די װי אזוי און — סאוס, דער

ס צורית נאד האבען האנער  י#הר דרײ מי
 אז אייניגע, דענקען געװינען, אנגעהויבען

 פרעזײ זײן זיכער װעט װאוד גענעראא
 פון שטאאטען. פאראײניגטע די פון דענט
 דעפא־ די זיף גרײט זײט אנדערער דער

 קעמםען. צום אויף םארטײ קראטישע
 איז פארטײ דעמאקראטישער ךער מיט

 ניט האט זי געאונגען, אזוי ניט אבער
 אויסער דאך איז זי קאנדידאםעז, פיעא

 ניט אאנג שוין יאהר זיבען אעצטע די
 רעגירונגס־ דער פון רודער בײם געװען

 סך קײן געיטאפען ניט זי האט פאיטין,
 געיטאא־ װי זיף זי פיהאט דערצו געפען.

 רע־ אזעאכע האבען זײט אײן פון גען:
 קאפפראמע־ בויראעסאן װי אקציאנערען

 די פון אויגען די אין פארטײ די טירט
 צװײ־ דער פון און קרײזען, איבעראאע

 װי איבעראאען אזעאכע האבען זײט טער
 נאר םארװאם, :יט וױיס (איך בײקער

 קאכד איבעראא), א פאר איהם האאט פען
 אויגען די אין פארטײ די פראניעטירט

 אינטשערס די פון רעאקציאנערען, די פון
 נע־ תמיד זײנען װעאכע סאוט, דער פון

 דערצו געשטיפט. דעמאקראטיש װען
 זעהר פונקטען אנדערע פיעאע האכען

 דאריבער פארטײ. די קאפפראפעטירט
 דעפאקראטישע װעגען װעניג כיעז הערט

 פרע״ אז פען, זאגט אפאא רןאנדידאטען.
 רואנ־ א זײן װידער װעט װיאסאן זידענט
 פרע־ א אז פנד.נ, א איז עס הגם דידאט,
 טער״ צװײ װי פעהר ניט האאט זידענט

 איז אאײן וױלסאז פרעזידענט און פינען
 אײן אז מיינונג, דער פון געװען אפאל

 הערט אפאא און ; גענוג איז טערפין
 סעקרעטערי געװעזענעם דעס װעגען פען
מ, טרעזשורי, די אװ א עיו  האם װעאכער מ

 געװארען איז און רעזיננירט באצײטענס
 פיה־ פואװינג גרויסער א פון אאיער א

הארפאריײטאן. טיטור
 קאנדי* די באויז ניט אבער איז עס
 גאײ־ אדער אן, פאננען װעאכע דאטען,

 דער אן זיך םאנגט עס װעאכע מיט כער,
 האבען דארו* פען קאפפײן. פאאיםישער

 פרא• א פאאטפארפע, א ניט ״אישו״, אן
 די פון םאאטםארפעז די צוױשען נראם.
 דעפאקראטי־ — פארטײען גרריםע צוױי
 כםעט איז — רעפובאיקאנער און שער
 א אונםער ניטא. אונמערשיעד <זײ\

 געםינען יא אמאצ םען העז פיקראסהאפ
 אונבאדיײ אן זעהר אבער אדנטערשיעד אץ

צו טענדען. ר  פאאטםארמע די װערט מ
דער וחנן שפעםער, סיעא אויסגעארבייט

 ענדײ באויז איהם דארפען קאנדידאטען
 דעם פון ״אישו״ די איז װיכםיג גען.

 פאט־ דעם םאר װיכטיג ה. ד. ?אמפײן,
 אינטערנעשיא־ דער אין ב. צ. װען פײן.
 זאנען, אאםיר אישו< אן פאראן איז נאא

 איז ארבײט, שםיה אדער װאןײארבײט
 גיט אדער װאהאעז אישו. אן טאהי דאס

ערװעהאט, ניט אדער ערװעהאט וואדזאען,
 ומד װאןײארבײט םאר זײנען װעאכע די

 װעאכע די און װאןײארבײט, םאר זײז אען
 םאר װעאען שטיק־ארבײט, פאר זײנען

 צװײ די צװישען זײן. ניט װאןײארבײט
 אונטערשיעד, אן םאראן איז ריכטונגען

 װע־ כיאכען ניט מיסטײק ר«ײן קען פען
 ״גרויכ אין איז אנדערש ג$ר זײ. גען

 אױג אישו די װערט ד$רט פאאיטי?׳/
 װאהאען די װאהאען. די נאד גאײך אישו

 קא^רער באװיזען עס ה$בען 1916 םון
 װאה־ די נאןי טאנאטען עטאיכע אאע: פון
 דאס־ געװען. נים אישו קײן שוין איז אען

 גרויסע די .1912 אין געװען איז זעאבע
 װאה־ די נ^ך גאײף איז טאריף, דער אישו,

 דעמאקרא־ די אישו, אויס געװארען אען
 הוײ א געגען געװען זײנען װעאכע מען,
 גאנץ א אײנגעפיהרס האבען טאריף, כען

 רעפובאיקאנער, די פון און טאריף, הויכען
 הויכען א פאר געװען תמיד זײנען װעאכע
 האבען האנדעא, פרײען געגען און םאריף

 שטײערען נידריגע געפאדערט אײניגע
ארסיקאען. אימפ^ןרטירסע אײגיגע אױף

 דער האבען. אבער םען מוז אישו אן
 פארטײ שװאכערע די אז איז, מנהג

 װעאכע פארטײ, די ה. ד. אישו, די שאפט
 רעגירונג. דער פון האנטראא אין ניט איז
 הײנטיגס איז אויס, אבער װײזם עס װי

 שװאכערע. די פארטײ רענירונגס די מאא
 רעגי־ די האט קאטפײנס פריהעריגע אין

 און ״רעקארד״ דעם געהאס פארטײ רתגס
 אישו, די געשאפען האט אפאזיציע די

 ״רעקארד״ דער װי אזוי אבער, איצסער
 איז פארטײ דעםאקראטישער דער פון

 איה־ אאע אז זאגען, קען פען שװאף/ זעהר
 זי םוז געשיאגען, זײנען פונקטען רע

 כאטש צײגען אױןי מוז זי אישו. די שאפען
 דעכיאקרא- די רעקארד. איז עס װעאכען

 גענופען דערצו זיך האם פארטײ טישע
ענערגיש.
דעמאקרא־ די האט קאאפ אײן פיט

 ״רע• א סײ געשאפען פארטײ טישע
 איז רעקארד דער ״אישו״. אן סײ קארד׳/
 די איז אישו די און שטימרעכט, פרויען

ארבײםער־פראגע.
 1 פיהאם, פארםײ דעפאקראטישע די

 װאס ניט האט זי אז געשאאגען, איז זי אז
ט םוד קײן איז דערצו צײגען. צו  גע־ ני

 אײנ־ װעאען חגפובאיהאנער די אז װען,
 װע־ זײ ה. ד. םרויעךשטימרעכט, םיהרען

 אמענד־ אנטאני סוזען דעם אננעםען אען
 װעאמגר קאנסטיטוציע, דער צו טענם

 א אויו* אדער װערען איבערגעגעבען װעט
 באשאוס דעם אויף אדער רעפערענדום,

 די אעדזשיסאײטשורס. שטאאט די פון
 ניט האבען. עס דארפען רעפובאיקאנער

 ביײ שטימרעבט, םרויען װיאען זײ װײא
 מוז זי װײא נאר ניט, װיאען פארטײען דע

שטיפען האבען  די פרויען. די פון די׳
 פאר־ דעפאקראטישער דער םון פיהרער

 גע־ האבעז זײ געװאוסט, עס האבען םײ
 אײנ־ װעט שטימרעכט פרויען אז װאוסט,

 באשאאסען זײ האבען װערען, געםיהרט
 שטימרעכם, פרויען םאר אגיטירען צו

 דעם, געגען געװען תמיד זײנען זײ הגם
 ״םרױען אז געהאאטען, תפיד האבען זײ

 םון דזשוריסדיקשאן די איז שטיםרעכט
 פרעזידענט און שטאאםען״. אײנצעאנע די

 םע־ זײן אין דאריבער האט װיאסאן
 אנצונע־ האנגרעס דעם געראטען סעדזש

 שטים־ פדויען װענען רעזאאוציע די טען
 ״רעגןארד״. א זײן דאט כאטש זאא ],רעכט.

 האבען סעסערזש ״׳ זעאבעז דעם אין ״ ;
 אר־ יי אויך: האםפײן םון אישו די ,,מיר

ײטער זעהר m אישו די׳ גקוויס, »ראגע. ^
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 ארבײטס״באדינגוג״ בעסערע קאאר. ניט
 קא*ײ םון אינטעחנםען אאגעםײנע גען,
שא^ ארבײט, און םאא  צוױשען פרײנד

^ איס א ם אפי  דאס — איבײמער, און ק
 די װי באגרײםען. צו שוחנר איז״אאץ
 און װערטער װערכתר, זאגט, ״נײשאן״
 דארף ״אישו״ אן ניט. םעדזר װערטער,

 מען אז אזא, זײן מו? זי זײן, אזוי אבער
 זאא זי םארשטעהן, חענען נארניט זאצ

 פון זאא עואם דער און צוזאגען נארניט
 דארין איו עסעט אז םײנען דעסטװעגען

 זײ װען ארבײטער, די געװיס, פאראן.
 דער פון רעקארד דעם באטראכטען װעאען

 זעהן, זײ װעאעז פארכדי, דעמאקראטישער
 אם האט פראגראם ארבײטער איהר אז

 דורכגעפיהרט און ״ פארמואירט :עםטען
 פיהרער, דעמאקראטישע די פון אײגער
 בויראעסאן, מר. באאיעבטער אונזער

 איז װיכטיג װיכטיג. ניט איז דאס אבער
״אישו״. אן שוין האבען מיר װאס דאס,

 1שוי האט פארטײ רעפובאיקאנער די
 געהן צו װיאיג איז זי אנערהענט, אישו די

 געװים, אישו. דיזער סיט קאמפײן אין
 אויסגע־ מוז ארבײטער די םון אאגע די

 דאס זײ, זאגען אבער, ווערען, בעסערט
 רעגי״ רעפובאיקאנער א באויז טאן ר«עז

 רעפובאיקאנער א װײא פארװאס? רונג.
 טא־ הויכען א אײגםיהרען װעט רעגיױנג

 פאבריהאנטען אויסאענדערשע די #ריף
ט װעלען מ יזאכקודירעז קענען ני  די מי

 אםערי־ די פאבריקאנטען, אםעריקאנער
 געגוג האבען װעאען ארבײטער קאנער

 שכירות ארבײטער זײערע און ארבײט
 אײרא־ די װײא הויןי גענוג זײן װעאען

 ניט זײ פיט װעאען ארבײטער פעא^שע
?אנקורירען.
 אבער מוז פען םארטיג. איז אאעס

 דעמאקראטישע די אז זינען, אין האבען
 הויפטזעכאיד שטיצע איהר הריגט פארטײ
 םאוט דער םון פלאנטאטארען די צוױשען

 צװײ — פארטײ רעפובאיהאנער די און
 זײ םאר קאפיטאליסטען. נרויסע די שען
 קאמפײן א באויז פראגע ארבײטער די איז

 װיכ־ ניכדזײן. עס קען אנדערש און אישו,
 פאר־ בײדע װאס דאס, אבער איז טיג

 איצע״ נאף אז האםען, און דענקען טײען
 אין יאהר, עטיציכע אעצטע די נאף כיען,

 פיעא אזוי האט געזעאשאפט די װעיצכע
 ארביײ די װעלכע אין און דורכגעלעבט

 װןך פארשטאנען, פיעל אזוי האבען טער
 זײ. צו צוהערען זיך ארבײטער די אען

 װעאכע ארבייטער, זײן װעאען עס געװיס,
 טאקע איז ״אישו״ די אז דענקען, װעאען
 עט־ דערםון הענען זײ אז ערנסט, עפעס
 צו שװער איז עס אבער געוױנען, װאס

 װעצען מאסעז ארבײטער די אז נאויבעז,
 ״אישוס״. אזעאכע דורד םיהרען ילאזען זיף

 צױ געזעהן, ארבײטער האבען.די צופיעיצ
 איז עס םארשטאנען. זײ האבען פיעיצ

 װעצ־י ארבײטער, יד אז גאויבען, צו שװער
 ארויס־ איז עס װאס נעזעהען האבען כע

 ׳נאך זאלען צוזאגען, איצע פון נעקוםען
 די װאס דעם אויף זיך םארלאזען אמאא

 רעפובציקאנער אדער דעפאהראטישע
 םארטײען די פאר^םרעכען. װעט פארטײ
 זיינען זײ װאס אאעס טאן געווים װעצען

 ארביײ די םיז שטיצע די קריגען צו בכח
 פםתמא װעאען זײ מאיצ, אלע װי טער,

 װע־ װעלכע פיהרער/ ״אדבײטער קריגען
 די פאר ארבײט״ ״שװארצע די טאן אען

 זיײ שאנסען זײערע אבער פאיציטישענס״
 ״וױיום עס װי גילענצעניע. קײן ניט נען

 מוזען פארםײען בײדע דועאען אויס,
 אאםעד דער אין אישו די כארוואנרלען

- אישו  רעפובאיקאנער די טאריױ. דעם -
 די און געםאן שוין עס האט פארטײ

 מוזען עס וחנט פארטיי דעפאקראטישע
 אויפהערען ניט װעאען אבער בײחג מאן.

 —־ ־סאמיײן פון םאראויף אין — רעדען
 ד אבער .“םראגע ״ארבייטער דער וועגע;

 :בצוױ וועלעז«ײן דאם נײ׳טאז, די זאגט װי
״ותדםמר^וועהסזןר

■



m דער
 סטרייס דזשענעראא איצטמער דער

p יאר?ער גױ די פיז ^ p וועט םאכער 
 געשיכט*׳ דער אין וחנחנן גארשויבען

 חהיגסטער און * שםיאסםער דער ס*>
 םארגעקױ איז עס װען איז װאס

 דאם ?אפיםאא. און ארביים צװישען כען
 דאס םײנונג,' אונזער באױז ניט איז

 ערײ״ װאס די אאע םון צוגעגעבען װערט
סטרײק. דעם װעגען רעדען און עזב

 גיט םארשטעהען מענשעז זײטיגע
 איז זײ םאר און אזוי איז ראס װארום

 זײ םון םאנםנ חידוש. גרויםער א דאם
 אױסצוטײטשעז, דאס אזוי װי ניט װײםען

שאעכטעץ. צום אדער נוטען, צום —
 גע־ האבען םענשען דיזע אט װעא,

 בײ־ דאנערשטאג אעצטען זײן דארפם
ט מיטינג, ערשטען דעם צו נאנט  דנ
 םון געװארען, גערופען איז סםרײס דער
 חאסײ סטרײק דושעגעראא גרויסער דער

 אויפהערען זיך װאאטמז ?ײ און ע,ט
״ הידוש׳ן.  םארשטעוזן ־דאן װאאטען ז

 םאר־ נוט אזוי איז װאס םטרײ? א דאס
 אנדערש גאר קאן געװאחנץ בארײטעט

 םאר־ א געורען אײנםאך איז עס זײן. גיט
 חנ־ די הערען און דארם זיצען צו געניגען
 קאםיטעע באזוגדערע די פון פארטס

 סעקרעטערע >אדער טשעראייט די דורך
 האבעז רעפארטען דיזע קאמיטעס. די פון

 און באװאונעדרוגג גרוים אחיםגערוםיז
 אאעמען פון געזוארען אױפגענומען זיינען

 רעפארטען דיזע םוז באגײסטערונג. מיט
 װא־ זעדיז, אמבעסטען געקאנט מען האט
 ווא־ רוהיגער; אזא איז סטרײה דער װם
 •געאאסען, אזוי זײנען סטרײקער די רום
ט׳ן ?יבעד ז״נעןא*ױ און  דאפ טי
 סטרײק דער װאס דערםאר ערשטענס, איז
 גע־ אתאניזירט װאונדערבאר אזױ איז

 אעעםאנגען; ויך האט ער אײדער װארען
 בעםאר זיינען אײנצעאהייטען אלע װאס
 םון געװארען אויםגעארבײט גענוי אזוי

 אין עקזעקוטיװעס םארשידענע םיעאע די
 םטרײק דער דאס ױניאן, גרויסער דער

ױו א װי איצט פאהרט ט א ^ו א  די אויף א
 אויסגע־ איהם םאר זײנען װאס רעלסען

 םון םענעדזשער דער װי געװארען. לעגט
 זאגט זיעגמאן, ברודער באארד/ דזעאינט

 אין געהט סטרײק ״דער שטאלץ: כייט
איז װאס װעג דעם  םריהער איהם םאר ס׳

 צװיע&ענםאיצ, קײן געװארען. אנגעצײכענט
איבערברוף!״ קײן אונארדנונג, קײן

אנגע־ סטרײס דער האט צװײטענס
 םארמע, געילאסענע רוהיגע, אזא נומען
 דער װי אויפצוםארגענס גאײך װײא

 די האט אויסגעבראכעז, האס סטרײק
 אין אנאנםירט אסס׳ן סאנופעקטשורערם

 םאר־ אביםעא, פרעםע, ענגיצישער דער
 אוםן, םאחטטעאטען א אויח זיר, שטעהט

 ?אנ־ אויםצונעהמען גרײט <ײנען זײ אז
 םעטלען צו ױניאן דער מיט פערענצען

 5יאנע6אינטערנעע אונזער סטרײק. דעם
 אימער האבען צו טראדיציע איהר כייט

 *עזעילשאםט^יכע, די זײט איהר אויח
 געקאנט ניט האט מײנונג, עפענטציכע
 דורף אנאנסמענט, אזא איגנארירען

 אסס׳ן מאנוםעיןטשורערם די װעלכען
 מיײ עםענטיצי^ע די רןריגען געװאצט האט
 אײנזעהענדיג, זײט, איהר אויף נונג

 הא־ זײ װאם טעות גרויסען ד^ם הפנים,
 ,1916 םון סטרײק דעם אין געמאכט כען
 דער אויח ״געםײפט״ האבען זײ װען

ס עפענטציכער טנ ײ ם
דארי־ איז שאעזינגער פרעזידענט

 זײן מיט פיצאץ אוים׳ן ג^ײך געװען בער
 צײם קײן פאר^ירענדיג ניט ענטפער.

 דערזעאביגער אין געענטפערט ער האט
 מאנױ די אויב דאס פרעסע, ענגאישער

 ערנסט, נור םײנט אסס׳ן פעקנמזורערס
 זײ םיט הומען צו גרײט ױניאן די איז
 האנםערענ־ די און קאנפערענמ־טיש. צום
 אל־ אנגעםאנגען. גאײף זיד האבען צען
 סטרײק דעם םון אויסברוך בײם גצײף ׳זא

 מאום־םאר־ פיהרען גענומעז מען האט
 םון שוין רעדט מען װעז איז האנדיצוננען,

 די זײן ניט שוין סאן של(ס טענאיכען א
 װאם פארביטערטחײט און ישארפקײט

 אויס״ די װעז קאםף, א אין ארײז טרעטען
ניט. נאף זיך זעהען של(ס א סאר כטעןזי

ט נאף איז דאס און  עס אאעס. ני
א איז  ניס האט װאס םאתטאר א 1נא י

 רוהיגקײט דער צו בײגעטיאגען וױינינ
 מיר װי םאקט, א סטרײק, דעם פיז

 באתוםען ניט גאר נאןי ד.אם װאס יטײנט,
נאף האט מען װעאכען פובאיסיטי, ייײו

גע־ ניט אויםסערקזאמקײט קײן אינ
׳שענקט.
א איז מס א ם ן ן ן ^  אין צײט א נ

ק װקן יארק,;גיו 1טי אינדוםסרי ק^ו

קױעגס מאנעל
מעהעל^ןזטײן. ל. &ון

 האבען װאס םאנוםעקטשורער סאאוק די
 אסס׳ן פראטעקטיװ דער צו באלאנגט

 טרײד, םון פער דער געוועז וױרת^יך ?ײנעז
י  גע־ האבען זײ זאגען. צו אזוי יחסנים, י

 האבען זײ הײזער, קילאוס גרויסע די חאט
 באשעםטיגט אינסײד״שעפער זײערע אין ׳

 דעם אין ארבײטער צאהל גרעםטע די
 אפגעהאנ־ דעמאיצט איז אלעס איז טרײד

 ״פרא־ דער פון מיטגלידער די זײ, אן געז
אסס׳ן״. טעקםיװ

 האט יאהר עטאיכע לעצטע די דורןי
 ״Vi סר א הינזיכט דער אין ^אנע די זיף

 נױ- אין דא יעצט זײנען עס ענדערט.
 מאנופעק־ pקאאו ״אינדעפענדענט״ יאר?

 שע־ קאאוק גרעסערע האבען װאס טשורער
 דער םון מיטגאידער מאנכע םון פער

 אסס׳ן. פראטעקםױו אריסטאקראטישער
 קלאוהס״ דער דאס איז, פא?ט דער און

 ׳טטאנד, אזא צו געקוםען דא איז טרײד
 מא־ אינדעפענדענט םון שעפער די אין אז

 סך, א באשעםטיגט װערען טםעקטיטורער
 די אין װי ארבײטער מעהר סך א

 און שעפער. אםסאסיאײ^אן יחסן׳ישע
 אינדעפענדענט דיזע פון םעהרסטע די

 געווען גרײס זײנען מאנופע?טשורער
 ױניאנס דער נאכגעבענדיג םעטלעז, צום

 האט סטרײח דער װי נאײןי םאדערונגען,
 םטריײ די ארבײטער, די אויםגעבראכעז.

nyp װיײ שעפער אינדעפענדענט די פון 
 אויד אז געװירקט האט דאס און דאם סען
 ארויסגערוםען ניט זאלען לאגער דעם אין

 געפיח־ םײנדליכע עקסטרעם קײן װערען
 שטיײ דער געוועהנליך איז דאס װי לען,
? קאמף. גרויסען אזא איז גער,

 םאר׳ן א־מט דאם האבענזײג איזא,
 צו םיעל אזױ ניטא זיןי איז אויג,

 דאס אז ז-עהען, דאן האן מעז חידוש׳ען.
 דעם םון גאנג נאטירליכער דער איז

 האםען, באויז זיף װילט עם און סטרײס
p גרויםער דער אז '^ o ענדײ זיך װעט 

 האט ער װי געלאםען און רוהיג אזױ גען
 אין אבער, דארו* דאס אנגעהויבען. זיף

 וחד םארשטאנען שלעכט גיט אלגעםײן,
 דאם םאל, קײז אויוי ניט מײנט דאס רעץ.

 א דארםען זיף זאל םטרײק דער באלד װי
 װעג, אנאנדער אויוי אביסעל טאן נעם

 םטרײהער די צװישען שטיפונג די וועט
 דאס נײן, א, זעלבינע. די פארבלײבען

 האלס די איבער דורף זיך געהט ניט.
 װעט איהר און סטרײקער די צװישען

 ענטשלאסען און ערנםט װי זעהן גלײף
 רוהיג?ײט. נאנצער דער טראץ זײנעז, זײ
 זי־ דעק מיט נעחומען איז רוהיגקײט די

 באװאוםטזײן, מיט׳ן זיענ, פון׳ם כערהײט
 װײםעז םאף דעם אין בעלי־בתים די אז

 באזיגען אז גוט, גאנץ פרידזער פון שויז
 ניט זײ קאנען ױניאן מאכער ?לאו? דער
 םאר־ קײן זײן ניט װעט םטרײה דער און

 אנדערש, מאכען אבער זיך זאל צויגענער.
 גאנצער דער װי זעהן, באלד איהר װעם

 װענדונג, אנאנדער אננעמען װעט סטרײ?
 כא־ אנאנדער גאר באקומען װעט ער װי

* י יראהטער.
 דזשענעראל דער םון מיטינג דער

 דאנערשטאג לעצטען האםיטע סטרײה
 איז הויז, אפערא םענטראל אין אװענט
 האט עס ענטוזיאסטישער. א זעהר נעװען
 טוב׳די־ ױם באזוגדער א געהערשט דארט

 צװיי־ דער נעװען איז דאס שטיםוננ. גע
 חגם פון צוזאמענקונםט אפיציעלער טער

 דעפארטםענט סריגס' אינטערגעשיאנאל
 מיטינג דער מאמענט. איצטיגען דעם אין
 געװארען נעםיהרט ערנסט גרויס מיט איז
 איז װעאכער שלעזינגער, פרעזידענט םון

 דזשענעראל דער םון טשערםאן דער אויף
קאמיטע. םטרײק

 םארגענױ האט לאנגער םעקרעטער
 קאל״, ראל״ פארצאמענטארי^עז זיין מען
 אויםגע־ טשערמאן דער האט נאכדעם און

 םאדןנ^ידענע םון טשערלײט די םאדערט
 באריכ־ צו קאמיטעם, סטרײק באזונדערע

 דעם םון װאף ערשטער דער װעגען סען
סטרייה. גרויסען

 ארויס־ ריכטיג ערשט זיך האט דא און
 דער פון פראכט גאנצער דער ־נעװיזען

 מאשין װאונדערבארער מער?װירדיגער,
 ״הריעגם־ אינטערנעשיאנאל אוגזער םון

 מען האט דארט ערשט דעפארטמענמ״.
 גרוי־ דער אט װי זעוזען, ריכטיג .געקאנט

 אויסגעצײכענט, ארבײט סעכאניזם םער
 גענויעסטער און גרעסטער דער מיט

 ארבײט װאונדערבארע די םינקטליכרןײט.
 באװאונז ארוים רופט מעכאניזם דעמ םון

 סיסטע־ אזא באגײםטערונג! און דערונג
 הארמאנישעס אזא און ארבײט םאאטישע

טױד באזונדערע פון צזזאםןןנװירקען

 ׳גלענ־ גרויסען, א ברענגען םוז כעלאד,
ך ת ענ !זיעג צ

עח דזש. ברודער  דער איז ה#לי
 ?אםיטע.״זײז האל דער םיז טשערסאן

 ״?װא־ דעם םון װי דערזעלבער איז אםט
 םון זױיט אין דזש^נעראל׳ טערסאסטער

 גאנ־ דער באזארגען צו האט ער םלחמה.
ר צער חנ ^ ײ ר ט  ואםענדע מיט ארםײ ס

 טײל יעדער װאו וױסען דארף ?װארטירען,
 געפינט סטרײ?״ארםײ גרויסער דער םון

 יע־ רעקארד אוים׳ן האבען דאריף ער זיף,
 דארױ און סטרײקער, יעדעז און שאפ דען

 פון צושםאנד דעם װיסען איבערהױפט
 דאס און ססרײה־ארמײ. גאנצער דער
 פאאשטענדיג האלפערן ברודער האם

 זײן פון הילף דער מיט דורכגעםיהרט,
 בראד־ ברודער סע?רעטער, ענערגישעז

__ .23 לאקאל פרן םעלד,
 קאמיטע האל דער םון רעפארט דער

 באגײסטערונג גרויס אדױםג/גרופען האט
 דער־ רעפארט דער עולם. גאנצען דעם םון

 בא־ מיט און װערטער קלארע אין צעהלט
 ארבײטער אלע װעגען ציםערען שטיםטע

 שאפ יעדען םון םטרײק, אין זײנען װאס
 װײ איבערגענעבען װערט עס באזונדער.

 עס שעיער װעלכע און םיעל-שעפער,
 אלע פון באזונדער האא יעדען אין מיטעז

 דאם װיסען, 1דארםכ איהר און חאלס, 29
 אז ,גרוים, אזוי זײנען האלס מאנעע
 זיבען ביז זעקס םון זיןי געםינט דארט

סטרײסער. טויזענד
n ip, אוים׳ן האט ?אמיטע האל די 

 טאהע נאר שאפ, יעדען נאר ניט חג?ארד
 סטרײ?, אין איז װאס ארבײטער יעדעז

ל חןר ווען און ע ט ו ^  ?אמיטע, דער jib ם
 לע־ געענדיגט האט בראדםיעאד, ברודער

 הארציג עואם דער האט רעפארט דעם זען
אפאאדירט.

 נעמאכט האט ״היט״ צװייסען דעם
 םון טשעדמאן דער מעטץ, םאול ברודער

שאן דער סאמיטע. אמאניזײ
 ױנקט איז רעפארט מעטץ׳ם ברודער

 רע- דער װי גרינדאיך און גענוי אזוי
 אזוי פונקט קאמיטע. האא דער םון פארט

 יע־ װאו װײסען קאמיטע האא די װי גוט
 גוט ■אזוי פונקט זיך, געםיגט שאפ דער

שאן די דארןי  װיסען קאמיטע אמאניזײ
 יעדען םרן כאראחטער און צושטאנד דעם

 אין ראס 'װיסעז דארםט איהר און שאפ,
 טויזענד צוױי איבער דא זײנען סטרײה
 קאיײ די און סטארם ,די חוץ א שעפער,

שאפקעס. נינקע
 טרײד קאאוה דער אז אמת, איז עס

 ארגאגי־ פראצענט 100 איז יארק נױ אין
 װי שטאדט אזא אין אבער, דאד זירט.

 םארװאאגערן ערגעץ זיך . מוז יאר?, נױ
 װאכזאמע דאס װאו שעפער, עטאיכע

 די אין צו ניט קומט ױניאן דער םון אויג
 כיעכטיגע די אבער םריעדען. פון טעג

 שטראם מעכטיגער דער סטרײה־כװאאיע,
 מיט, שאעפט סטרײה דזשענעראל א פון

 אפ־ אזעאכע אפיצו מיט זיף מיט רײסט
 היינטי־ דעם אין און שעסער. געשטאנענע

 אין מאכער ?אאוק הײן איז סטרײק גען
ארבײט. דער בײ םארבאיבען ניט יארק נױ

 דעם אויט סטרײה, הײנטיגער דער
 ארויס־ האט מעטץ, ברודער פון רעפארט

 םארשטעאטע די אונטער פון געשװענקט,
 פוםציג איבער םון ארבײטער רי װענט,
 ארגאגי־ ניט זײנען װאס שעפער קאאוק

 דער פון ארבײט ערשטע די געװען. זירט
 דיעזע געװען איז קאמיטע ארגאניזײשאן׳

 די מאכען צו ארגאניזירען, צו שעפער
 אין טויזענד איבער ארבײטער, אאע

 קאמיטע די א<ן אײט. ױניאן פאר צאהא,
 ערשסע די אין דורכגעםיהרט דאס האט
 סטרײק דער װי נאכדעם גאײך טעג, םאר
 ארביײ דיזע געװארען. ארויסגערוםען איז

 אין יעדער געװארען, געשיפט ז^ינעז טער
 האבען זײ װאו םאך, זײן פון אאהאא דעם

 נעאד אײנטריטס אײנצאהאען געדארפט
אײט. ױניאן געװארען זײנען און

 כיעטץ ברודער םרן רע&ארט דער
 קא־ ארגאניזײשאז די װי אויך, דערצעהאט

 באריהרונג שטענדיגער אין שטעהט מיטע
 דער מיט סאםיטע, דעועםעטעאםענט מיט

 קאםי־ האא דער םיט און ?אמיטע פי?עט
 אאע הארמאניש ארבײטען זײ װי און טע

צוזאמען.
 דער אויך אז זיף, פארשטעהט עם
 הארציגען א באקומען האט רעפארט
אפאאוז.
 די םיט נעװען אויך איז אזוי און

?אמיטעס. אנדערע די םון רעפארמען
 דער אעםקאװיטש, סעםועא ברודער

עא־ ?אורט און אא* דער םון םשערטאן
םעהיג וױ ijnnip אין רערצערןאט מיממ,

■

געװארען געםאכם
תן זײנעז, ארעסםירטע די און  זײ; זיי ו

p די אין גןןװארען םארגעבראכט o iW 
 וועאן אירגענד אחן געװארען באםרײם

ןי.1שםמ
 םאר באריכטעם אאננער בחדער

 וחנא• פון ?אסיטע טאון״ אװ׳ אוט״ דער
 דער״ ער טשערמאן• דער איז ער כער

 m4t< דער םון םיטגאידער אאע װי צעהאט
 *n װי םאײםיג; גאנץ ארבײטען סיטע
מי אאע אין װאך דער אויוי זײנען םי  ארו

fv און שםעדטלעןי און שטעדט m  »n 
̂ p ויעח נעמאכט ניט זאא ערגעץ אין אז
 וױ דערצעהאט ער ארבײט. יאר?ער נױ

 אין שאי נרוכערס אפגעשטעאט האט מען
 ײאס שא• א קאנעקטיסוט, סטעמפארד,

ײט ארגאניזירען געקאנט ניט האט מען  ז
אי דעם אין יאהר. פאר אעצטע די  האט ש

- נװ דער םאר ארבײט נעמאכט םען או  י
 uאװיטש״pמאס און ״זעלענתא םירםע קער
 וועא• שעפער װענעז אויף דערצעהאט ער
 מך׳ אפגעשטעאם ערםאאג מיט זײנען כע

 נד>71ברו פאעצער. אנדערע אין װארען
 ראדיקאאע די װי דערצעהאט, אאנגער

 שטעדם^ן קאנטרי די םון באםעאקערונג
 ארבײטער םון מיטגאידער די םפעציעא

 ?אםײ טאון״ אװ ״אוט דער העאםען ריננ
 פון נאמען אין או; ארבײמ, דער אין טע

 ?אםי* סטרײ? דזשענעראא גאנצער דער
w א אויס ער דריקט טע xi אאזך־ זײ צו 

g:; . מען. p
 דעך םײנבערג, ישראא ברודער

- אמיטעp רעדנער דער םון טשערמאן ד  מ
 מאסטי* םארשידענע די װעגען ריכטעט

 דער םון םאראויןי אין זײנען װאס טינגען
 אאע די אין געװארען איגעהאאטען װאןי

 סטרײ^נד די װאו םארזאמאונגס־פאעצער
 באג״םטערוכג םים רעדט ער זיד. געםיגען

מ עגטוזיאטטישע פיעאע די םון צטעט נ

<»•«
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 . אױוי געײארעז איגעהאאטען זײגען װאס
ן אונזערע אאע גערעדט האבעז עס װעאכע י , 

 די אויר און טוער און םיהרער אײגענע
 ארבייטער דער םון געסט אײגגעאאדענע

ל; באװעגונג. סאציאאיסטישער און  ע
 1נע?םצומ דער םאר דאס אויר, דערצעהאט

 און חאבעז צו געפאאנעװעט ווערט װאך
 אונ״י און ?אנצערטען רײהע א האאס די

 fjfiV זאגט אאגעמײז, איז טערהאאטונגען.
 רוח•! גאנץ סטרײ?ער די זיף םארהאאטען

 וחך מיטינגען די בעת אינטעאיגענט, און
H אפגעהאאטען. רען

טשער• דער ברעסאאו, דזש. ברודער
ניט־ האט פיקעט דער םרץ םאן

 R* דער םון באריכטען צו פיעא געהאט
 באי ער סטרײ?. דעם םון װאך שטער

 חא$ דער םון רעפארטען די שטעטיגט
 ארגאניזײשאן דער פון און קאמיטע

 אינתסטריע• ?אאוק גאנצע די דאס מיטע,
 די אםיאו אפגעשטעאט. איז יאר? נױ פון

 m די שעיער, ״סאאפערײשאן״ זאגענאנטע
̂  גע־ געסריסעאט אויך זײנען *סקעב־נעםטען

 אין — ער זאנט — ניטא איז עם װארען.
 רםואח. א אויף אפיאו םקעבס סײן ערגעץ

 דעסטװעגען,* םון װערען, שעםער די
 װעי־מן פיקעטס סר קײן אבער פיקעט,

< נאף איז עס ארױסנעשיהט. ניט ױ  דערו
 א באוין שיחט מען געװען, נויטיג ניט
ד איז דאס און שאפ א צו פיהעטס פאר  מ
 אבער איז האמיטע פיחעט גאנצע די נוג.

 די ארביימ, מעהר טאז צו גרײט אימער
 ■ זײן. נויטיג נאר זאא דאס װען מינוט

 בא־• גײםט און זין זעאבעז דעם אין
 1םא פריזאמט ס. ברודער אויר ריכטעז

ױ בחדער בױרא, אינםארםײשאן דער  י
 ברד קאמיטע, האראעם דער םאר בינבוים

 חן*• ברוסאין דעם םאר ניסגעװיץ דער
 אין סאאאםאן, ס. ברודער פארטמענט,

 בא• באביטש, ברודער םון אפװעזענהײט
 דיסטרי&ו־ בראנזװיאער םון׳ם ׳ריכטעט

 מאקס און קאטאער פרץ ברידער די *און
 דזשוירן^; נױ װעגען באריכטען ברוק,

 אאזל שײנען באריכםענדיג, און סטײט.
 ifn זײ װאס םרײד, םרץ םנים׳ער מענס

 םון צגשמאנד װעגען באריכטעז צו בען
 םרײזר דיזע און גוטעס, באויז סטרייח דעם

 אוך עואם נאנצען צום אריבער אױןי געהט
 m בא־י האמיטעס די םון םשעראײט די

 -1 , • אפלאדיםמענטען. גרויסע קוסעז
 ױינען מיטיגג דעם בײ האא אין

 םון טשעראײט אײניגע נאך 'װען
 מ!פ נאף דערװײא האבען װעאכע טעס,

מן דאס באריכטען. צו םר תײז געהאט ײ  ז
 קאפאאוױטש, םיאיפ ברידער די

 נן ?אםיטע, םינאנץ דער םון טשערמאן
 טשערמאן דער ״וואנדער, הערי דער
די האםיטע, רעאיעוי דער  גריד^*: און-

 פינ?עאשטײ סpמא און זיענמאן מארים
 םון סע?רעטער און טשערמאז דער

 Djn צואיעב יס*.04? סעטעאםענם
 אנ« האט סטרײ? דער װאס 'רא?טער

p האבעז סיר װי מען, ty ' M W 
מ א ^ דעם םון פ מ ט ר א
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שפיעלען. אױםגעהערם
i האב איך n דצם םון םענסטער־ברצם אוים׳ן נעזעצם 

מד • םארנעז. דעם איבעדגצװארם האב איד ציםמר, ווײסעז  אינ
.- םיר. םיס געוחנן איז בארנ

 אין געםראגעז זיך האט «*ד שמעתעגדיגצן פון ריח דער
 אזוי םריהער קײנםאצ ריח דעם אט האב איך ארײז, ציםער

 ציםער אין זיך האם פריה דער אין גצםיהלט. ניט%שםארק
 זיך האבען םונקען גלאנצענדינמ םיליארדמז זון. די באזעצט
ק אנדעחנן דעם גאך אײנער געיאגט  ;ציםערען וױיסע די א

ה איז אױגעז םײנע איז אדײננעלאםען זײנעז זיי  פאר־י א אי
 אויגעך דײ וורוגםעדלאזמז געםוזם האב זיי, פון בלענדעטער

דעקלעך.
 בלײמנר געשפענסטערהאפכמר, א האט נעכט די דורך

 צימערען. די אין געוחנן איז װאס אאץ, אויף נעציטערט שײן
 דאס בוקעטעז. פארוחנל?טע די פון געטראגען זיך האט ריח א

 געוועז איז עס ;פארגאננענוןײט דער פון רידו א געװען, איז
 רוײ די םון בצעםלעך די געוואוינם. דא האט אז־עפיץ קלאר,

 םע־ טויטע דאס טיש. אוים׳ן דיל, אױם׳ן געלעגען זײנען זען
 אימע־ םון ריח צארכמן דעם זיך פין ארױםגעגעבען האם בעל

 בין איך האר. איהרע פון האלז, איהר פון קלײחןר, בארג׳ס
 אין איהר םיט געפלױדערט און פענסטער־ברעט אויפ׳ן געזעסען

 פארגאנגענע די אין. װי אזױ, פונקט לבנדדשײן. בלויען דעם
 נאכמד האב איך איז געשפרעך א געפיהרט האבען מיר טענ.

 געלוננען. מיר איז עט װיפיעא אויוי שםימע, אינגעבארג׳ס אהמט
 זיך האב איך און געשפרעך וױציגעז א געפיהרט האבען מיר

אונםעהיגען. און פדאסטען א כאר געמאכט
געפאױדערם. נעלאכט, האבען מיר

:געזאגם האב איך ;אויפגעגאנגען איז אבנה די
 זון די װאס בריעו*, זיאמןרנער א איז דאס אבנה, די —
 אינ־ אװעה, גמהט זי װײא ערד, דער פון הינדער די צו שרײבפ
געבארג.

רײד. אלטע
? איגגעבארג לבנה, די שעגמע דיר איך וועא װיצםטו, —

אאכם. אינגעבארג
רײד. אאטע

וױי־ די אין איז שםיל אזוי אױן». איך ציטער טײאמאא
שאםען. א םים חנד איך איז צימערעז סע

 דאזינע די דורך נע׳ננב׳עט זיך איך האב שמיא דער אין
ת דײ אױף געגאנגען ציםערען,  נע־ מורםאענדיג םיננער, שפ

רעדט.
 גמ^נען האב איך — םעבעא. דאס באםאפם האב איך

אעצםע דאס נזנרוהט האט קאם איהר וועאבער אויף קישען א
מאא.־

אונאױפהער־ שטענדיג, פיך האבען צימערעז דאזיגע די
 שםיםע, איהר געהערם זיך האט דא זיך. צו נעשאעפט איך

 קאאר גאנץ ציםערען די האבען אפטמאא געזאננעז! איהרע
 צום געםיהרט האט וואס טיר, די דנגען. צו אננעהױבעז

 גע־ זיך ד^ומ עם ;האלב־פארמאכמ געווען איו שאאױ־ציםער
 נעםיןריפעט. נאך שטיא איז באײענט זיך האט זי אז דאכט,

 סעפי״ די אױף םריט איהרע םון צײכענס געשונעז האב איך
 איז עס וחנאכען אויױ קאעה־פאפיר געפונען האב איך ׳כער

 צױ מאנאגראם, א תוה, א טאנעךבױם, א אויסגעקריצם געװען
 אויפ׳ן ״.it, און ״א״ בוכשםאבען די פון זאמענגעפאאכטעז

 נע־ זײנען ערםער םיעאע ;ביכער הארא׳ס געאעגען זײנען טיש
 גאאדענע א נעפונעז אויך האב איך אונטערגעשטריכען. װען
 דערשראקען, זיך איך האב וױ באעטער. צװײ צװישען האר
 גאאדענע די אט געפונען אונערװארכעם גאנץ האב איך וועץ
!האר

 געוױס זיך האם זי נעיזושט, האר די האב איך אז מעגאיך,
 זיך איך האב םאנ גאנצען א האאז. םײן ארום ארומגעװײןעאם

 גזד זיך האב איך האר, גאאדענע די איז אײנגעגראבען אאץ
פנים. םײן זײ םים געגאעם ךײ אין באדע^

אינגע״ װאס ביך, א קארא׳ס םון פאאץ א געפונען האב איך
אונםערגעשטראכעז. האט בארג

צוױי־ דעם אײנער דערזעהן האבען ,םיר :עם איזי אט
 םיט אײנעם אין צוזאמעננעפאאכםען זיך האט נטמה רײן טען,

ם מעהר זיך האבען זײ ;מײנער  םאנאגדערשײדען, נעוואאט ני
 און ןװוײטען. פונ׳ם אײגער וױיט געשטאנען זײנען מיר אבער

 צװײ װי ווארהאםטינ, אוועה. בין איך אויך אװעק. ביסט דו
 דעם נעבען איינער פארבײגעשװאוכמנן פיר זײנען ;ם. אין פיש

נאםור.״ םענשאיםנ די איז אזױ ״ צװײמעז.
 בין איך איז קרעכץ א איגגעבארג׳ס דערהערט האב איך

' אנטאאפען.
געזוננען. האיליר געזוננעז. נאכם םימען אין האט עםיץ

 אײנ־ זיך געגוםען און שאאו• םון אויפגעכאפם זיך האב איך
 האב איך דערוױיםערעז. גענוםען זיך האט שםיםע די הערען.

הארצען. צום העגם די צזגעדוײקכזי און געםאן שםײכעא א
צובואען. הונם א זיך הויז פאר׳ן האם נאכם בײ אײגםאא

o אײ נעאעגזנר. םון ארונמערנעשפרונגצן בין איך r פאצא נים ? 
 דאס זיך האם איצם באשטיםט. זאגען צז שורער נעװצז איז .עס

נין פון געםראגען שוין ביאצן  אננע־ זיך האב איך וואאד. םי
םײםען. גענוםען האב איך ארײן. װאלד אין געאאםען און טאן

 דאס געהערם בצדת זיך האם עם ארום, געוחנן איז שםיא
נאעסער. םאלצנדיגע די פון רוישען

k (פארםזצצזע , " 0 & m ».£ ^

מ ײ ח נ מ מ  םונתציאנירען. אנצומאנגצץ מ
םארבע־ מים אן דערװײא נאד מרײח ײ1

ט מ מו !״יי  מיגוט צו״״דער און ארבײםען |
Dm זײ װעאען דארםען זײ װעמ מען 

1 Iסעטעאםענט די פאאץ. אוים׳ן באאד יק 
 נעמאכם יא אפיאו שוין האט .קאמיטע

 אבער סעטעאםענטם, ביסעא חיבשע 9
 אן געהן װאס קאנםערענצען די *וליעב

 מען האט אסס׳ן םראטעקטיװ דער סים
 סעטעאםענטם יענע צײט געװיםער א םאר |
I צוריקהאאטען. נעדארפט

 די אאע נאןי חביב, אחרון ואחרון %
 שאעזינגער פרעזידעגט האט באריכטען
 זעהר און װארעמע גאנ״ז א געזזאאטען

שענ־ דער װעגען רעדע, איעדרוה&םואע
 איז ער און בכאא סםרײק דעם םון מײם ^

 באריבטען צו איבערגעגאנגען גאכדעם
 װעגען קאמיטע סטרײק דזשענעראא דער .

 מאנוםעקטשױ מיט האנםערענצען די
 וזאט עואם גאנצער דער אסס׳ן. חזרס
 רע־ דעם אויף געװארט נײגעריג זעהי

 דער טיט האבען האא אין אאע און •ארט
 צוגע־ זיף אויםפערקזאמקײט גרעסטער

װארט. יעדען צו הערט
באטערקען, צו װערט דא איז עס

 האט רעדע דער םון םאראויף אין ראס
 דעם געאויבם זעהר שאעזינגער ברודער

 םון אפיס אין רקהארד־דעםארטטענט
 איינגעפירט איז װאס באארד, דזשאינט
 זינט יאוזר, פאר אעצטע די אין נעװארען
 דער געװארען איז זיעגטאן כרורער

 1 גרוי• דער פון םענעדזשער דזשענעראא
ױניאן. סער

 בתים בעאי די םון פארשטעהער די
 בא־ רןאנםערענצען ידי צו געקופען וײנען

 ציםע־ און סטאטיסםיקס מיט וואפענט
 מיט געקומען אויך ױניאז די איז חנן.

 די םון — ציםערען, און םםאטיסטיקס
ם ד ר מו מ  און אםים. באאדד דזשאיגם םון ^

 שאעזינ־ ברודער זאגט — רעקארדם דיזצ ״י
צוזאמענגע־ חאמםאיט אזוי זײנען — נער

 הא־ הינזיכטען מאנכע אין דאס שםעאט \
 םון אסס׳ז דער םון םארשטעהער די נעז
 דערװאוסט־ זיר רעקארדס ױניאן׳ם דאר

 קאאוקס־ םון צושטאנד דעם בנוגע ?אמח
ד מי  אײ־ זײערע םון װאס יארק, נױ אין ט
 גע• ניט דאס זײ האבען רעקאףדם גצנע
 סטא־ און רעקארדס ״דיזע וױסען. האנט

 בא־ רעדנער דער אויס רוםט םיסטיקס,
 מיטגעהאאפען סר א האבען נײסטערט,

 דער און קאמיטע קאנפערענץ דער
 טיט זײן שטאאץ פעג באארד דושאינט

 װאס ארבײט סיסטעמאטישער טטער דעד
אםיסעס״. זײנע אין געטאן װצרט

 אײ דאן ניט שאעזינגער םרעזידענט
ר  אײנ־ אאע םארשטענדאיר און סאאר מ

 צו געפיהרט האט עס װי מצהײמען,
 דער מיט קאנםערענצען די דאס דעם,

 אנםאנגען, װידער גאײך זיך זאא אסס׳ז
 שװע־ די װעגען אויר דערצעחאט ער *און
 בײם געםיהרט װערען װאס קעמפע רע

 סטרײ־ די גונסטען צו סאנםערעגץ־טיש,
pyp סעג נייט טעג זיך דינגט מען וױ 

 געהס עס שװער װי און פונקט אײן װענען
 עד רופט — ״אבער דינגעניש. דאס צו

 אונזער האבען מיר — שטאאץ מיט אויס
 וױיסען און פיהאען טיר ! באםרידיגונג

ן מיר אז ע כ א , מ ע ט כ י ש ע ג  אז *
 א האבען װעט װאס ארבייט אן טוען מיר

 װעט װאס ווערט, היסטאךישען גרויס
 װע־ אפנעשאצס ריכטיג שפעטער ערשט

 פאר נוצען גרויס פון זײן װעט און דעז
 אינדוסטדי קאאוק דער אין ארבײטער די

!״ דורות אדור
 איז רערע שאעזינגערס ■רעזידענט

גרעסטען כייט׳ן געװארען אויםגענוטען

*m #י mt+ii דעױגאך און געזאנט.
נ«נ*ם«ז. *לז ה*מ חמעז חנר ליעב^און ט»ה י) םווא

ס9־טחו1רענע ס׳ליינע די ליעב האב א-ך _ אקסעא. )«
 *־fi רעם שםורעם, דעם אזן וױנם רעם אויך ציעב האכ יךא

 איעבער איו ה«ב זון די שנײ, חגם ; וואאימנם די און אנע
 נערויש דעם און בױםער די איעב האב איך ך צץא וןפ מעהר

 דעם ציעב האב איך םיינעא, די נמהר נאך און בויםער די פון
ך, איז םיר »t שםייכעאם ער ותגן וליץ,  איך האב אהםעל, דיך, יי

 םויזענד ײי םעהר וועאם, דער אויף אאץ װי מעהר צ־עבער
 פון מעהר אפיאו און נעכם נאשטערענטע אצע װי ״עהױ זוגע;,
!שטורעם ׳£רעהציכםטען דעם

 אבער נעשםייכעצם, און בוים דעם פארבײנענאננען בין א-ך
.b$p דעם הויך דער אין אױםגעהויבען איך ה^נ װיצענרינ :יט

גע־ נים מעהר שוין זיך ה#ט פיינעצ די פון נעזאננ דאס
 נראו־ז פון שאאס צום צוגענאנכעז ביז איך װאציד. אין הערט

 זײנען עם װאו טויערען, די אויח נעטאן קוה א כ׳ה^ב פצרנען״
 דורכשפא־ האב איך צײבען. םאך םים באדעקטע געשטאנען

 אוועקנעצאזעז ;זיך כ׳האב בירקעךוועצדעצ, רעם תרך צ־־ס
 נעשטא־ עפעיצ־בוים רער איז נאקעט עפעצ־בױם. אוכזער צו

 לי־ ױי דונקעאע, בצעטער, נעצענען זיינעז שטאם אויפ׳ן ;ע;.
 ארומנעװאצגערט זיך האבען נראז םארװעאקםען ־עם אין ךעד.

פרוכטען. פאױפויצטע
 בוים עפעצ דעם איר ראב פריהאינג איכםינען א אי; אדאצ

בלו־ זיך ה#בען קעפעצ נאאדען א אויף און נעטאן גדײםעצ א
!צױשאטען רען

נעשטאנע!. איז באנה די װאו באת, אויפ׳ן ארויױ כ׳ב־;
 דער מיר פאר אויםגעשפרייט זיך האט נצןוז, נעצ א רורן־ װי

^ א טאצ. ױערי  פנים דאס װי צייכטענדער, א בצייכע, א טר
 צאנקעס. די אויסנעזעהן האבען שווארץ שטארבענדען. א פון
 בצע־ םארוועאקםע םיט םארשאטען נעײען זײנען נראבענם די

 באנראבען איז.געװעז זיי אין קברים, נעװען זיינען זײ טעו;
 זײן און זומער דעם פון םרײד די און האפנוננ די זופער, דער

מ םריה?יע, א w דעוםאנט זיר האב איך אראםפט.  די 1ו
 האבעז זײ ;נרינע ױננע, — ארויסנעשםראצט האבען זויכען

 האט אצ״ ווען שפעטער, און הארץ םיין אנגעפיצט פר״ד מיט
 נע־ און בצעמצעך ארױםגעצאזען זײ האבען בציהען, נעכופען

 טאנ א אננעקוםען איז דער^אר םרייד. םאר װינע; זיך נוםען
 נע־ װאצט ער װי רוישען, גענוטען האם טאצ נאנצער רער או;

 האם אצץ זינגען. נענוםען האט אצץ און פאז, א אױױ צענעז
 פארביינע־ זיינען םיר ווען אונז צו זיך נענויגם און נאגריסט

נאננען.
 א האם עם טענ. טרויערינע אנגעיזוםען זײנען דערנאד

 נעפאאען זיינען עם און סערפ דער נעטאן רויש א און ניאנץ
 וועהטאנ ביז מצחמה. א אין זעצנער, װי זאמען, אפנעהאהטע

געטא;. וועה ביידען אונז עס האט
 םיין אויןז פעדער די װינט, אויפ׳ן. נעשטאנען בין איר

הערבםט. טרויערינער רער — ארום געםייאטערט. האם הוט
ארוםנעשצעפם; זיך איבעראצ װייטער. אװעק בין איך

אומע־ דורכנעננ, שטיינער; אצע בײ נעײען. פענפ ע4א בײ

ז » מ ם א ן• ר י
׳ פ ן א ם ר ע ל ל ע ה

!גערצכ( םון רצדאהטןור ווערטוזער
 9ל אונזער םון נאםעז אין

 ?א^יפארני אנדזשעלעס, צאס םון
 ► די םארעפענצן עו נצכעטען איהר

- ־ : פאקטען רע

 ין אש אנחשצצעם צאס אין
 סצעה נאנצען אין טרײד קצאוקס

 ו באטצען ויך װיצען באסצס זעחנ
 אונזצז צוצובחגכען געצצגענהײט

 < קײן םאהרעז באסעס אײגיגע
 פאצשין חרך אז דיינקען זײ און
היצאוס םארנארען האבען זײ לען
 הא זײ װי אנדזשעצעס, צאם הײז

 איז עס אח ועטנײעם אײנםאצ
 זיכצו זײנעז מיר און געצונגען.

ט אויןי מאצ דאס זײ װעט  ו ני
 ?י#וק ברידער אונזערע װײצ

 P מעהר ניט זײנעז יארי גױ פון
 האגעז זײ זאצ םעז »ז

 זײנען עס בצאפס. קאציפארניעד
 קצ אויף זײ צװישען צײטע,

 עטצי דא שוין זײנעז װאס קערם,
 איםט צוריק פאהרען װיצען ״»ון
 האבען זײ וױיצ פשוט גיט, :ען

 א אנדזשעצעס צאס טיקעט. קײן
 ו װאם כאגנעט פיםאציסטישער

 דרײ א״ םיט אדבײטעד דעם צו
 קר און אריםהײט נויט, שטריק.

0 אונזער *נבעאאנגט װאס  
 ארו פראצענט הונדערט םיר נען
 םעגצינ אצעם םיט װעאען מיר און

 םו אינטערעםען די טײדיגען
w אסופר איז ױגיאן אונזער ױניאן. n■

(פארטזעצונג).
 האב איך אז געדענק, איך ;האגעא א געםאאען איז אםאא

 אין מיר געקאאפם האט האגעא רער הוט. דעם ארונמנרגענוםען
 שמראן*, א געװען װאצט עם װי אױגען, און איפען פנים, קאפ,

 געװא־ צײכטער מיר איז דעם פון הימעל. םון מיר אויף געשיקט
 םיר איז םארשטאנען ניט םריהער האב איך װאס פיעאעם רען.

 װאז מאנאסםיחגז, די םארשטאנען האב איך געװארען. קאאר
 אױו* שטעהט מען נאר װארט, קײן ארויסגערעדם ניט װערט עס
 האב איך קני. םארװאונדעטע די אויף זיך שארט מען איז קני די

 מדברױת. די אין נזירים די זיך, פײניגען װאס די, םארשטאנען
 געררעז איז דאס געוויס, ׳א — גאיקזעאיגקײט, געװען איז דאס

 פאר־ אין :איבריגען אלעם מיט פארגאײך איז גאיקזעאיגקייט
מיר. אין געװען איז װאס )דעם מיט גאײן

 ערנירעריגטע פארברעכער, שכורים, םארשטאנען האב אין
םארשטויסענע. און

 גע־ איז ער װי איזעדאם, הארי אן דערמאנט זיך האב איך
 הארץ. זײן אויח םינגער די מיט געקאאפט און אונז םאר יטטאנען

 אפאא איז זי װי דאװידזאן, האארא אן רערמאנט זיך האב איך
 דא־ געזונד! זײט ארויסגערעדט: און מיר םאר געשטאנען

 איך באיח. איהר ניט און זי ניט פארשטאנען ניט איך האב מאאס
געזינדיגט. שװער איהר, געגען געזינדיגט האב

 װאנדער איהם, צו גנעריג זיי איעב, דיך האט עםיץ װען ׳א
 אויף איהם פאר םאא געפינען, איהם װעסט דו ביז איהם זוך און
!איהם דאגק און קני די

 גאנצע דורך נאכט. װי טאג ארומגעשאעםט זיך האב איך
 טעג גאנצע דורך אהײם. אומגעקעהרט ניט זיך איך האב טעג
 טיעםסטע די אין הויז. םענשאיכען א אין ארײנגעשמעקט נימ

 גע- געפיהרם האב איך נענאנגען. איך בין װאאד םון ערטער
ען צכ ט שפי ױכו ;אאײן ר%י מי בו^מצר. n כ

 אין נעטאן תפיאה האט עפעס !געהירען נייע הארץ, נײ א
געבעכעז... ׳מיר

 זי האב איך אז אינגעבארג, געזאגט איך האב אםטמאא
 דעם אין האב אין געהאט. איעב ניט זי האב איך איעב.

 איך האב נעקראגען איעב אבער געאײגט, ניט האב איך געגאויבט,
 איך םאראאזען. סיך האט זי װען מאמענט, דעם אין ערשט זי

 איצט ניין. איעבע, אזוינם איז עס װאס געװאוסט, גיט האב
 האב איך איעבע. אזוינס איז עס װאס דערװאוסט, זיך איך האב

 די איעבע, די אויסצודריהען װי װערטער קיין געפונען נישט
 גע־ איז זי װאס אכ — וױרבעא־וױנד א םאאט, א איעבע. אםת׳ע

 אז געדאכט, זיך האט עס הארץ. מײן צוריסען האט זי װען.
 װאס אט הארץ. מײן פיצאעך אויף מעסערס מיט צושנײדט זי
 דער נאכט. װאאד. אין געגאנגען בין איך געװען. איז איעבע די

באעטער... זײנען געסאאען גערוישט, האט װאאד
נע־ אינגעבאמ. מיט צוזאמען געגאנגען געגאנגען, בין איד

 נע־ איהר איך האב — איעב דיך האב איך — איהר מיט רעדט
 ביזטו איצט !איעב דיך איך האב אינגעבארג, ׳איצט — זאגט,

ן אויגען. מײנע םון נעצאםען זײנען טרערען — מיר. אין  האב אי
ערד. דער צו פנים מיכ׳ן געםאלען קני, די אויןי געװארםען זיך

 עפעס — !! !איצט !אינגעבארג ליעב, דיך איך האב איצט
 צוזאמענגע־ שטארק האב איך פנים. מײן געשטאכען האט

 אויםגע־ האב איך געטאן. װעה האט עם ;קאפ מײן דריקט
ם; מײז הויבעז נאדלעז. די פון צושטאכעז געװען איז עס פני

 אויס־ האם עם געװארען• בצעטער די זײנען רויט הערבםמ.
 שםא״ די אין בצוט איהר ארײנגעפלאסען האט ערד די א? ׳געזעהן

 זײנען געפאצען געבצאזען, האם װינם א בוימער. די םון מען
 שפע״ צוױיגען, אויבערשטע די םון בצויז אנפאע אין בצעטער.

 די נעשטאנען זײגען בצעטער אהן בוים. גאגצען םון — טער
 פארצװײפעלט געוחנן געטרויערט, האבען זײ ;נאהעט בוימער,

 װען געשםײכעלט, האבען זײ זיך. גערוהיגט אונטערםענינ און
 אזוי זון, דער פי| שםראצען שװאכע די געםאצען זײנען זײ אוי^

 נע־ זײנעז דארט און דא גסיסה. דער אין מענשען שםײכלען
 גע־ פארצװײפעלם האבען װאס בלעמער, אײנצעלנע האנגען
 גערי- האט װינט דער אבער פאלען. געװאאט ניט און יןעמםט

 װילדען א מיט אראפגעריסען. זײ עגדליך און געריפען סען,
 זין האט מיר אוםט. דער אין געװארפען זײ ער האט טריאוםף
 עס בלעטער. צושפרײמע די שרייען עס װי ׳הער איך אז געדאכט

 גע־ געשריען, האבען זײ פײגעל, צוזאמענגעקאיבען זיך האבען
 אויפגעהויבען זיייזיך האבען טאג שעהנעם אײן אין און רוישט

ארײן. װעג אין זיך געלאזם און הויך דער אין
 די אפילו שטילער. און שטילער אלץ געװאחןן איז עס

 האט יאמער א נאכט. בײ קלאפען צו אויםגעהערט האבען גרילען
 זיך האט יאטער פאױטטיקטער א — װאלד, אין געהערט זיך

װאלה דורכ׳ן געטראגען
 זײנען ׳הויז פאר׳ן געשטאנען זײנען װאס בוימער, די פון
 האס דאס — יןראך, א געהערט זיך האט עס בלעמער, געפאלען

 געצעהלטע נאך בלויז טרעפען. די אן צױטלאגען אויבסם זין
אויסגעזעהן ה^בען זײ בוימער, די אויף געהאנגען זײנען בלעטער

ראדיל;אל און
 ערװאדמצן צײלען דיזע שרײבענדיג

^ נײעםען, גרויסע אײף םון םיר דיןי רל  ב
 װיצי•* כדר ! י«רס נױ םון מײקער קלאוס

 גערעכםצן אײער אין ערם^וצג אײף שען
 ,ארבײ• סלאסעךבאוואוםםע אלס קאםף.

 ־: האמי אײער אז םיר װײםען טער
ם םים און האםף אונזער עיגקיי |יון9 אי - 

ן םיר באגריסען סאצידאריטעט י  | p* אי
 I םון בריחגר אונזערע אויף פאדערעז

 י&1 בײ זײם םעסם שטעהן צו לאנד צען
 1ויענער. די זײן געוױם װעם איהר ביז

מ זײנען זײט, אונזער םון םיר, תי א ל| ב  צ|
 נאה איי װאס אצעם םיט אײד העצפען
 ם*ראציש. און םינאגציעצ םעגציד

קאמף. אונזער איז קאם^
גרוט, ברודערציכען םיט

כ י ר א ל, י ר ב ר
y לאהאצ אײתשענט, ביזנעכ jW־F 

קיצי אנדזשעצעס, צאם  האט שנ^להײט טויטע א ;פארק אין געגאנגען בין איך
 װעל־ אויף בית־עולם א געװען איז דאס איהם. אין געהערשט

 םארבײ בין איך םת. ריזיגער א אײנגעדריםעלט האט עס כען
 זיך איך האב װײלע א אויףי קװאצ. דעם םטאטוע, די געגאנגען

< דער בײ אפגעשטעלט  דורכ׳ן געפאלען. איז טראפען א הי
 האט ןאהי __ ארײן. וראלר אין ארויסגעגאנגען איך בין טירעל

 :געז^גט און געטאן שטייכעל א האב איך שטעגעל. א געםיהרט
אינגעבארנ. ליעבע ארומגעגאנגען, דא ביסטו נעכט יענע אין —

 און געזאגט, װערטער די איך האב שטימע צארטער א מיט
װער־ די צארט אזוי האב איך װאס אנגענעהם, געװען איז מיר
עי  נעקענט זײ װאלט אינגעבארג װי פוגקט ארויםגערעדט, ט

1 הערען.
 זיך האט אם^טר ערד. די נעגלעט האנט דער מיט האב איך

 האב איך ‘? װײס װער ? פוס אינגעבארג׳ס דורכגעשארט דא
 אינגע־ האט אפשר ?יזעלשםײן. א געפונען שטעגעל אױם׳ן

 ? אויפהויבען איהם איך זאל ? אנגעריהרט איהם פוס בארג׳ס
נויטיג. ניט נײן,

 אויפגעהויבען. איהם און צוריקנעגאנגען בין איך אבער
ײם? אםשר? װ װער
 האב איך !װאלד הײציגער לאנד, הײליג ערד, הײליגע

 פון ערד די געטאן קוש א און קני די אויױ אראפנעלאזען זיך
 פוס. איהר געטראטען האט דא :ערד הײלינע װאלד. דעם

 בוי־ רי און ;געגאננען זי איז אײך פארבײ בױםער, הײליגע
 זיך האבען פארהעסציכט, אזוי האט הערבסט דער װאס ׳יממ

 “הא םיר מיט צוזאמען געקרעכצט. שטיל און געװיגם טרויעריג
 נא־ אינגעבארלס האט װאצד נאנצער דער געטרױערט. זײ בען
 זיך און וואלד אין ארוםגעגאננען בין איר געםורמעלט. פען

 געטײלט האט אצץ וואס אנגענעהם, געװען איז עס צוגעהערט.
טרויער. מײן מיר מיט

 שטײן א דערזעהן האב איך וועז #אליעזךג;דש זיך האב איך
צימע״ גענומען האב איך ;געזעסען זײנען מיר רועלכען אויױ
 האבען ביידע מיר ואס בוים, א דערזעהן האב איך װען ׳יעז
נעקענט גוט

 ijBO לאקאל םון מיטנליעדער
M■ !אױםמערקזאם
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Ip מעטבער דזשענעראל א אטענדעז p o n s 
 אכצגך אוהר 8 דזשון; דעם^טען דינסםאנ

 Jtm םצ5—1362 האצ םאריס טאונט אין
םינג דיזען בײ סט. םע113 קאר.  װע« םי

 ידצר איבער ווערעז געהאנדעלם
 אי אז וועיען םארםירם זאא צי

m די ניט. אדער בחןנטש שער  
 ו באהאנדעלט םראגע דיזע האט

 ברענטש אזא םון ראטזאטהייט
 ו איז עס אז שצום, צום נע^םען
 בי דאס מאטיײירענדמ ווענדיג,
^ םעםבער יעדעז העז םיננען מו ח פ ש ס  אוי

ײז  ייאירנענד איבער םײנוננ ^
 ה ער שפראף וועאכער אין פראגע

 יצצ ביז װאס דעם אויםצר
 די בײ באנוצט םעםמנרס די

 צו ווערם אויף איז שפראך, יעדע
 בײ דאס םאקס, אגדצר אז מגנעז

 יצדצ גערעדמ וחנרט םיםינגעז
 םארשםענדיגצז ארבײםער די און
 אהן צוױיםען דעם מים נער

 נ דיזער איז אלצגםאלס םען.
 ם און רענק די םון נעקוםען

ש^ דצם  בצאםכמ איטאליעני
 םערפךמנגטײצנ װאס דערםון

i 4 דא פאארד עקז. דער  
םעמבערס.

 שפראר־בחנ אויב און
 גימ יז9 איםאליצגישעז 9 נאר װארום

 *:m און אונגארישצז באהצםישעז, קײן
 jrwwp AP9 די םעםבעדס, אגזא, צישמן.

 קאכמגמנ* לאגגע קײנע כען90 נים וױל
 WB< סיםינס צום הוטט דעם. וחנגצן רען

p אנדעחג און דיזער אין אנמײל rm■ 
j •פ ל י ח ה m  m o

m מײטײננ וױכטעער א
 סוירקל ױניטי דעם פון מיטינג א

fw j אפ־ װעט ױניאן מאכער װײסט דער 
 דזשון טען2 דעם םאנטאג װערען נצחלטען :,

 אין ,5.30 אום ארבײט דער נאד ןנצללך
 אלע סט. טע20 איסט 314 סקול אבצימ9נ

 צו קומען צו *עבעטען זײנען ^צימגלידער
 װערען אםנעגעבען װעם עם םיםיגג. דצם

 םון עקזיסטענץ דעם וועגען נאריכט 9
 װעט אױןי שטאט. אין הוי׳ז ױניטי ר^ר
ײיימערע פאר פלענער דיסקוטירען יסען

װאלר. אין איזעדאם הארי באגעגענט האב איך
 צוױיטען אױפ׳ן געטאז^וײנער שק א האבעז םיר

גענאננען. וױיטער ארן זיך גריםמ

שערלײדי. די ןזענםירען שאפ־ט
 אײרין םון טעשרלײדי סיגעא, מאלי

 איז סט. טע20 איסט 46
 אנערקעטנג אלם געװארען ננטלרט

ט א מיט ארבײט גוטער אמזר  הז
עליכם. שלזם פרן ־י

 הערט ׳א נעליגינן. און געפרעהמ זיר האב איך
 טאנעך טרויעריגען הויכען, א אויפגעזלכם האב איך :אײז זיד

 םון צײט אין געזעסען אמאל זײנען םיר ײעלכען אונטעד בױם
 בא־ חנר אונטער םון ארויסגעהוהם האם■ איעעבארנ רעגעז. א

ץי רצגע! קצ^נע n רײן9םויל אין געכאימ און העלכמוגיש םו



 §א*ומד װ* וחנאמ, ימרזאנען, טנרישק
K איבעמעאאזעז *זץ כאוועגונגםראזען איבערהןחןן, אײן איז האאטמז יען, i K r t 

 ;י־ע עז,5םארהײ צו שווער איז װאס״
P ד*רט איז םראקציע יאאיטישע p t p ro 

| סאנסערװאטיװע, די םון — טען |§ ו  ו
 wm סון יענער אדער דער מיט חבר׳עףזיך

P צו גיז רטײעז1•ז פאאיטישע אאטע i 
p און םאעאען בײדע םון סאציאאיסטען i 

t םאציאא־רעװ^וציאנעת!. עקסטרעםע f l 
 אל§| די צוױשען שאאכטעך פאאיטישע

 טרײזל* דער אין געםאכטען װערען גרופען
ך n שטעאען און באוועגונג ױניאן  אי
 ברד א אויוי הויבען זײ געםאוזר. גרויס

 באשאםצ} זיי ברודער, א געגען דער
 םווען. װאס מענ׳מעה צװישען םײנדשאפט

 יםון אטמאסםערע אן איז ארבײטען
 דעם אין אײניגקײט שטענדמער
 געםו זײ און םעאד; דוסטריעאעז

 ארײנצו זיף אויסרײד אן רעגירונג
 טרײד*ױניאניסטיש צושטערען און

 פן כאומרשטיגע אויס גאניזאציעס
« גרינדע. שע ■ £ .

אןי די  חנר פון םונדאמענטאאע^דז
 געםעחד*| אזוי איז װאס אאגע, דאזיגער

 ארבײטער דער םון צוקונםט דער םאר איןי
״ םון שװאכקײט די איז באװעגונג, *י • 

 םאראײניממ די אין טעטיגקײט טישער
 געכווינ/ דער איז אאנד אונזער שטאאטען.

 אף^ די אנארכיזם. סאציאאען פון פאאץ
 צד ניט האפען און װעניג קריגען בײטער
 4איןצי* פ*איטישער דורף םיעא קריגען

 וױן מיס זיןי באנוצט קאפיטאאיסט דער
 m באוי! פאאיטי? דער איבעי ק^נטראא

 גחיסער דער אין געוועהר אײן נ^וי מיט
 »M«i טיר שלאכט. אינדוסטריעאער

 װעאכע צייטונגען און זשורנאאען װעניג
 *1אי אויסדריסען און םארםואירען זאאען

 מעחרסטע אםיאו מײנונגען. טעאיגעגטע
 צייטשריפטעןי ראדיקאאע אונזערע םון

ip הויאער סיט פארנומען זיינען iip s 
 באשטיטטע 'יןיין גיט האבזגן און גאנדא

J אײנפאוס. אדער שטעאוג* פ*איטישע m 
ש ניט דא עקזיסט^מן ארבײטער טי ^י  א
חד פון■ ארבייטער די מיט םארגאײף  אנ

# גרויםע די און אענד/גר, רע * ר & » ל * * 
קןוײ זואו דארט אױןי. שטעוזען שוס ע ד . | 
 טר״ד־ױנ^ונט, די p* — פאאץ אם ניט

 און געילאגט דעם דוהף װערען װעאכע
מח די םון שטעאנג די געםײניגט.  י*זז9פי

 I פײ^נר. דעם אײוי בוימעא גיםט
^ מאסען די אוי^ ארויוי צװינגען רג  ■®’א

 די’ כדם זיך קריגען פון פא^יטיס די טער
 זײער פארט״עז, עקןיסטירענדע

הענגעע צו שאפט מאי  •אלוט^אע או
 n נים זײנען זיי ארױסטרעטונגען.

 | טרײד• די אויםבױען און םארשטארהען
 נאר באװעגונג, ױניאניסטישע

 און װאצד ■אאיטישען דעם איבער דערען
 זא^ען זײ װאם עפעם זוכען

 זײ װאס אדער אויםםרעסען נען
תןי אינדוסטריעאע די צװינגען חננ  באו

אויםצופרעסען.
^אג^ דער אט פון אנבאטראכט אין

^1םין. קאנגרעס קומענדער דער איז ע  י
 װא$ אײבאר, אװ פעדערײשאן אמעריקאן

 ארונן וואכען אאר א אין םאיקוטען דארןז
 װיכ► גרויסער םון סיכיי, אטלאנטיס אין

h א ארגאניזירט װערט עס טיגסײט.. o 
 די אין באלשעװיזם אױסצוראטען װעגונג

 וחנפ האגװענשאז דער אויױ און ױניאנס,
 איתף סריגעז סםתמא באיועגונג דאזיגע די

 באוחד דאזיגע די אויםדרוק. ערשטען
 i איגתט׳• ניט און יאליטישען א םראגט גונג

^ א איז דאס כאראקטער. טריעלען ר א  ם
 ' •א^ ארבײטער קאנסערװאכ׳יװע די םון זוך

^ זײערע טרעםען צו ליטישעגס א ^ ר א  ר
®)1אינדוטטו םון דובינע דער םיט געגנעד ? 

 װײומ זײנען, זיי םארבראקירונג. לאר
 מרײך די צושפאלטען צו גרײט אוים,

 נאנצע די צושםאלטען צו און ױניאנס
^ באװעגונג ארבײטער אםעריקאגער ט  או

 אײגעננוציגע זײערע דעגרייכען צו
 f האנסערװאטױ^ די םון םארזוך דער לען.

^ן אונזער םין בעאמטע אנ שי ע רנ ע ט נ  אי
 חא- עצעמענטען פראנרעסױוע די• יוחגמען

^י ׳מאכט םון פארםריבען בען ת צ ס רי  צו
 | טיצןי דער מיט שטעלען זײערע װינען

< צו באװעגונג ארגאניזירטער אן םון א  ב
 א איז באלשעװיזם, ר«עמםען

 םא< פאליטישע מײנכי עס סימן.
 יאינדוסטריעלער רער אין ציעס
 ו פאנאנרערײסען םײנט עס גוננ,
 זײן צושטערען ארבײטער, םון מײ

 סא א ערהאהרען און לידאריטעט
t און טרײד־ױניאנם די אין קריעג

םע שיעדענע ||# l^wrfMI ײ I ײ I ײ יי j•5 w זא •
י וועלכע װצזימער, און  אן ױם חײבען ד
ך זאלען זײ אז פארשםעהן, צו  נעהםעז ד

 װײט צו געהעז זײ אז אכט; אין גוט
 געדולד די אז ;שפיעל בײזען זײער םיט
 אז און ערשעפט, איז ױניאן דער פון

 װעאען זײ און װײמער, טריט אײן נאך
 אויף האבען חרטה שטארק שטארה, פוזען
רײד. אונבארעכענטע זייער^ אלע

הענד־ א ליגען זיך פאר האבעז מיר
 ארבײטער־קאונסיל דער אט ועלכען1 ׳ביל

 זײן ארויסנעגעבען. צורי? לאנג ניט האט
 דער םון ארבײטער די ״צו איז: טיטעל
 הערט, אינדוסטריע.׳' דרעס און װײסט

 פון םיטגליעדער װאם טשיקאװעסט, אויף
 װעגען זאגען צו זיך ערלויבען ױנ*אן א

:ױניאן זײער
 לאנג־דויערנדער אונזער !״חברים

 םיר האבען װאס םאריבער. איז םטרײק
 נעדד ניט דערגרײכט? דעם פון אבער

 אונזערע װאס אנבאטראכט, אין מענדיג
 אײנצױ >ן־נז זוכען פיהרער אסיציעאע

 סטרײק דער אז אלע, סיר װײסען רײדען,
 קאמ־ געמײגעם א מיט געענדיגט זיך האט

 הא־ אגריםענט דעם לויט דען פראמים,
 רעכט אבסאלוטע דאס בתים בעלי די בען
 איטליכעץ אװעקצושיקען צײם יעדער צו

 פאקטיש איז ׳דאס שאפ. םון ארבײטער
א באכדאכטען, צו ס ל ־ א נ ע ט ש ל א  ם

ע ג י ע ר ג א ל ר ע ד י ־ ן ו ם נ ענ  או
ע ר ע . ז ״ ן ע ג נ ו ר ע ד א  (דער ם
 ניט ארבײטער־קאונסיל, פון איז הורסיװ

אונזערער).
 יױ דער םון שונא ביטערסטער דער

 איגפאר־ אביסעלע נאר איז װעלכער ׳ניאן
 םיט ארויסקומען געקאנט ניט װאלט מירט,

 םארלוימ־ געםײנער און נארישער אזא
 ׳נאר באטראכט ױניאן. דער געגעז דונג

 םארװאנד־ און זיעג גלענצענדעז א נעהמען
 באטראכס !גידערלאגע א אין איהם לען
 םיהרער אלע ערקאערען צו חוצפה די נאר
 זוכען װאס ליגנער, פאר ױניאן דער םון

 גע־ האט זי אז ױניאן, דער אײנצורעדען
 אמת׳ז דער אין װעהרענד זיעג, א האט
 און !מםלה שרעקליכע א געהאט זי האט
 און ױניאךמיטגליעדער, שרײבען דאס

 אנדערש, ניט פאספ עס װעמען אזעלכע,
 םארלויכד די נאר !סאװעט א דוקא װי

 הייסט, עס װערען. צוגענאגעאט מוז דונג
 האבען אגרימענט דעם ״אויט אז
 צו רעכט אבסאלוטע דאס בתים בעאי די

 אר־ איטליכען אװעקצושיקען צײט יעדער
 אז ערקאערען, מיר שאפ." םון בײטער

 אט שרײבעז געקאנט האט עס װאס דער,
 וױיל םײקער, א שוםט, א איז װערטער, די

 דער פונקט איז עס אז װײם, מענש יעדער
 דעם םון 19 פאראגראף איז אט היםוך.

 געחט װעאכער אגרימענפ, סאצעקטיװמז
 דיס־ אף ״רעװױ נאמען דעם אונטער

 איבער דא *יבען מיל טשארדזשעס״.
 פאראגרארי, דעם םון שטעלען נויטיגע די

 שטע־ צו מאא אאע םאר אײנטאא אום
 פאר־ און איגנער די שאנדקאאץ צום אען

ױניאן. דער םון אויםרער
:אנהויב זײן איז אט

 אססאסי־ דער פון מעמבער ״יעדער
 ארבײטער זײנען אפזאגען מעג אײשאן

ר ע ט נ ו י מ ע ד ד נ ע ג א א  פ
/ ׳ ן ע ג נ ו ג נ י ד א ב

 בתים בעאי די אז עס, מײנט אאזא,
 איט־ אװעקשיקען צײט יעדער צו מעגען
 איגנערי־ איהר שאפ, םון ארבײטער איכען

 אנ־ װעגען רעדט מען װען ? נשמות שע
 צײט, יעדער װעגען ארן רע^ט סאאוטע

ס דאך קען  בארינ־ םון רײד קײז זײז ני
 קאאר, זאגט אגרימענט דער און גונגען.

 נאר אפזאגען באס א יוען ־ארבײטער אן אז
 עס הײסט באדינגונגען. געײיסע אונטער

 יעדער צו ניט און אבסאאוט ניט ^ייז
צײט.

איג־ איהר וױיטער, אײעגט איצט און
נער:

 םון צײט װאכען צװײ ערשסע ״די
 זא- ארבײטער, יעדען פון באשעםטיגונג

 םראבע די אאס װערען, באטראכט לעז
 רעװױ קײן זײן זאא׳ניט עס און צײט,

 אר־ אן אירגענד םון דיסטשארדזשעס פון
 םאא איז צײט״ דער װעהרענד בײטער

 דער נאך אפגעזאגט װערט ארבײטער אן
 אר- אפגעזאנטער דער איז ׳צײט פיאבע
 װעאכע רעװױ, א צו בארעכטיגט בײםער

 די בײ װערען געפאכט צוערשט זאא
 דער און אססאסיאײשאן דער םו; סאוירקס

 אײן טני שטימען זײ אויב און אן,וניי
װערען פארגעבראכט פראגע די אט זאא

 ערהעארט געווארען געסעטעא^ איז סטרײה
 אונמערשיעד דער באשםעהט עס װאס אין
 ארב*ימ<ר אן פון דיסטשארדזש א פון

 אן צואיעב אדער ױניאךטעטיגקײט, פאר
 דער־ זועאען .מיר און אורזאכע, אנדערע

 צײט די אוםזיסט פארנעזזםען ניט פאר
אונ- געדואד די מיסברױכעז ניט און  פון

 ערקאע־ די אז איז, װיכטיג אעזער. זערע
 פאא״ א געהאס האט ױניאן די אז רונג,

 בעיצ דער אז און, נידעראאגע, שטענדיגע
 אװעקשיקען צײט צו.יעדער קען הבית

 ני־ געםײנע, א איז ארבײטער איטאיכען
 קײן װעאכע פאראוימדונג, דערטרעכטיגע

 אזעאכע םיט דואחנן. ניט קען ױניאן
 װאאט אעניךיאאגער דעם איז םאראוימדער

 אזוי געײארען, פארטינ גרינדאיך גאר מען
 זײ זאאען םאראויםדעז מעהר אז גרינדאיך,

 דוי- אונז בײ דאך, או| קעגען. ניט שוין
 סאן, א און ברואים, אזעאכע מען דעט

 חד זײ םאר נאך האאט נירינג, סקאט װי
 די איגנער, די װײא דעדפאד, נאר דעס

 דעם מיט אוים זיך םוצען פאראויםדער
י קאונסיא״. ״ארבײטער נאמען

 אויגעךאויסשטעכענדע אזעאכע מיט
 פוא איז אידיאטסטװא פשוט׳ע און איגענס

 האא־ ם־ו נאר הענדביא.. גאנצער דער
 נאך אויח אנצואװײזען נויטיג פאר טען

 נידערס״ און אידיאםסטװא י םון פאא א
רעכטיגסײט.

 דער אז ערקאערט, אויםרוף דער
 טרויעריג אזוי געענדיגט זיך האט סטרײק
ײד שאעכטע די צואיעב ^  פיהרער, ױניאן ו

האנדאונגען. שאעכטע זײערע און
האנד־ די ביישפיעא, צום ״נעהםט,

 מאבענ־ אינטערנעשיאנעא, דער פון אונג
 םא־ אײנצעאנע טיט סעטעאמענטס דיג

 אססא־ יןאנטרא?טאר איז נוםעקטשורערם
 ידערצ\ געפיהרט האט דאס סיאײשאנס.

 ארביײ מויזענד צװאנציג און זיבען אז
 צו אומגעקעהרט צווײס זיך האבען טער
 איבעריאזענ־ שמםער, די אין ארבײט דער
 אנצו- ארבײטער טויזאנר אכט נאך דיג

 פא״ די געגען קאםף4הארכ»?ן דעם םזהיען
אססןגןיאײשאן;" נוםעקטשורערם

 אױבען םון זיך, דאנט עס איז נין,
 דער אין אבער Dir איז ריכטיג. אויױ

 דרעש און וױיהט די־ איגען. א אמת׳ז
פא!־־ א איויאײגיגטריד ײ.יא;, םײהערפ
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פאינץ סטדארט זיזשוליעם פון

 פון װיאען צום אויסדרוה געבען צו אום
 ניט זאא וױאען זײער װאס ארבײטער, די

 םאר־ טארער5פאראאםע ךער איז זי זײן.
 טרײד־ױניאניסטישער דער םון שטעהער

 װאס קאסיטע, דיײארבײטער באוועגונג•
 האפיטאליסטישע די מיט צוזאמען זיצט

 אזא םאראאסענט. דעם אין קאמיטעס
 אינ־ און םאאיטישער צוױשען הארמאני

 באויז םעגאיך איז אקציאן דוסטריעאער
 םאא־ איז באװעגונג פאאיטישע די װען

 עקאנאמײ דער אונםערװארםען שטענדיג
 איז אעצטע די װען און באװעגונג שער

 קע- צאנקערײען פאאיטישע פאראײניגט.
 שפאא־ קײן ארײנברענגען ניט דאן נען

 ארגאנײ אינדוסטריעאער דער אין טונג
 אענדער מעהרסטע אין אבער זאציע.

 באװע־ ארבײטער פאאיטישע די זיף האט
 אינ־ דער פאר פריהעל ענטװיקעאט גונג

 פארטײען, פאאיטישע די דוסטריעאער.
 סאציאאיסטי־ אדער פארטײען ארבײטער

 געהארכ־ געװען ניט נאר ניט זײגען שע,
טרײד־ױגיאנס די צו

Subscription price paid in advance : 1 year, $ U O

Watered as Second Class m atter January 25, 1919, a t the Posto: ce at New
York, N. Y., under the Act of March S. 1879.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section l i t !  
Act of October S, 1917, authorised on January 25, 1919

 פון פאאץ באזונדערען גאנץ א אפגעבען
 ״גערעכג־יגקײט״. דער אין װאך צו װאך
 מא־ צו מיר האפען ארטיקאען די דורך

 אעזע־ און אעזער אונזערע פון פיעאע כען
 עוזראיכע־ פיעא בעסערע, םיעא פאר רינס

 טרײד־טניא־ פארשטענדיגערע פיעא רע,
 םיר װיאען רא זײנען. זײ װי ניסטען,

 װאר־ זנרנסטע אונזער דערװײא געבען נאר
 די ״קאונסיא־מעמבערס׳/ די צו *ט נונג

 טאאע־ זעהר געװען איצט ביז איז ױניאן
 אװעקגע־ זײ םון :יט האט זי זיי. צו ראנט
 מײ־ זײערע האבען צו רעכט דאס נוסען

 אויס־ עראויבט זאגאר זײ האט זי נונגען;
 זײער פאר םאאטפארמע איהר צונוצען

 מיטגאיעדער די אבער ״פראפאגאנדע."
 ארבײטער־קאונסיא, זאנענאנכיען דעם פון

 אין זיך נױטיגען אאע פון מעהר װעאכע
 טרײד־ױ־ איבער ארטיקאען אאף־בית די

 פאר־ צו בדעה האבען מיר װאס ניאניזם,
 ארויםצױ אן ויך הײסון עפעגטאיכען,

 םון צושטערער בײזװיאיגע אאס װײזען,
 װי װײט, אזוי זאגאר געהען ױניאן, דער

 נאך בײזװיאיג; איהר פאראויפדען צו
 דעם אװעקצונעהמען טרײען זײ מעהר,
 םיס. איהרע אונטער םון באדען סאמע

 דא טאאעראנץ. יעדע אויח שוין הערט דא
 און נעדואדיג זײן ניט ױניאן די שױן קען

 צי ׳װיא זי צי פאא, אזא אין שװײגען.
 ׳קאמו* א אויםנעהמען ױניאן די מוז ׳ניט
 פאר־ ״םארםירטע די אט װארנען מיר און

 ניט װעאען זײ אז מעניטען, באענדעטע
קאמף.״ דעם אין אפשנײדען גוט זעהר

װעא־ װעגען מיטינג, אעצטען דעם אויל
 גע־ זיך האט דערמאנט, האבען מיר כען

 העכערע םון םראגע דער װעגען האנדעאט
 פון מענעדזשער דער זיידמאן, דױס.

 און קאאר ערקאערט האט ױניאן, דער
 דױס די םון חעכערונג די װארום דײטאיך,

 עס ;נױטװענדיגיןײט דרינגענדע א איז
 קענען װאס אאע פאר לןאאר געװען איז
 וױיטער קען ױגיאן די אז דענקען, נאר
 טאג־טעגאיכער איהר מיט אנגעוזן ניט

 באאד ניט װעאען דױס די אױב ארבײט,
 נט מ* װאס־זשע, װערען. געהעכעיט

 די דעם אויח געענגפערט האבען איהר,
 גע־ אםשר, זיי, האבען ״דעבאטאנטען״?

 ניט איז עס אז באוױיזען, צו טרײט
 אויםסױ קעז מען אז געפעהראיך, אזוי
 איצט? ביז װי דױס, דיזעאבע ‘מיט מען

 סא- װעגעז גערעדט גאר האט מעז נײז,
 שאפ־דעאעגאטען שיקען װעגען װעטס,

 נארישיױײ אזעאכע גאך און קאונסיל צום
 האט דױס םון םראנע דער פון און ׳טען
 זא- האבען םאנכע אויסגעאאכט. זיך־ מען
 ׳ניט זײ ארט עס אז געזאגט, אםעז גאר

 מאנכע אונגערגעהן. װעט ױניאן די אױב
 מענעדזשער דער װען צואאכט, זיך האבען

 די װעגען גערעדט האט ױניאן דער פרן
 און שואדיג, איז ױניאן די װאס חובות,
 באצאה־ צו פארפאיכטעט איז זי װעאכע

סענט. יעדען אמן
 ױניאן, א םון מיטגאיעדער אזעאכע

 ער־ ציניש*און אזוי זײן קענען ײעאכע
 װעא־ צו ױניאן, די אז עםענטאיך, קאערען

 צו אן ניט זײ הויבט געהערע;, זײ כער
 מיטגאיעדער, אזעאכע ;אינטערעסירעז

 אייגענע זײער ניט פאישםעהען זועאכע
 ױניאן, דער צו פאראנטװארטאיכקײט

 געאןנכטער א אויױ הויבען װעאכע און
 פון חובות די אן זײ דערםאנט מען ווען

 אויסשאי־ מען.ניט דארף וײ ױניאן, זײער
 פיהרונג זײער כױט זיף האנען די ״סען

p װארים אויםגעשאאסען. שוין אאײן p 
 םאיכטען איהרע ערפיאע; ניט קען ױניאן

 איע-5מיט געטרײע און ריכטיגע איהרע צו
 מײ אײגענער איהר אין האט זי װען דער,

 װאס א איהר װינשען ײעאכע שונאים, טע
טוידט. גיכעחגן
 מענשען, יענע צו דארום זאגען מיר
מ האאטען מיר װעאכע  פארדאר־ פאר ני

די םון אגענטעז ישוטע םאר אדער בען
ײ • m m a m a r

 גאר קלאוקםאכער די םון זיעג דער
נאהענם

 שורות, די שרײבען טיר װעהרענד
 דער אז באריכטע!, ניט נאך מיר קזנגען

 פאקט דער וױיא געענדיגט, איז טטרייה
 די צװישען קאנפערענצען די *אז איז,

 בא־ דער און ױניאן דער םון םארשטעהער
 אחוץ אן. ארץ נאך :עהען אסם׳ן סעס
 זײן װעאען קאנפערענצען די װען דעם,

 זײערער רעזואטאט רער יװעט געענדיגט,
 .צוערשט װערען םארגעבראנט ערשט

 סטרײררקאמיטע, דזשענעראא דער םאר
 אאע םין ענטשײדונג די פאר דאן *ון

 בא־ צו שװער איז דערפאר סטרײקער.
 װעט סטרײק דער װען מינוט, די שטימען

ג^ענדיגט. אאס װערען ערקאעהרט
אויפגע־ איז װאס דעם, םון אבער

 זאגען, מען קען איצט, ביז געװארען טאן
 אזוי דערםון. װײט גארנים האאט עס
 שוין זיך האבען וױיסען, מיר וױ ׳וױים,

 םון און ױניאן דער םון םארשטעהער די
 די איבער געאײניגט אסס׳ן באסעס דער

 וױכ־ העכסםער דער םון םראגען סייםטע
ט,  םאר־ נאר זײנען עס דאס און ממקיי

 אױף חאטש םראגען, אײניגע גלינעז
inirt ,שװע־ אזעאכע ניט אבער וױכטיגע 

 צױ אז אננעמען, קענען זאא מען אז חנ,
 מגיעה װעאכע אירגענד זײן זאא זײ ליצב

םארשטענדיגונג. ענדאיכער אן צו
 גיט זיף דערװײא דארום סענען םיר

 װעם דאס אײנצעאהײטען. אין •רײנאאזען
 שפע־ םאר װערען איבערגעאאזען םוומן
 נאף פאאץ אנאנדער םאר אפשר, און םעו־,

 ״גערעכטיג״ נומער הײנטיגען דעם אין
 אין נאר זאגען מיר קענען דערוױיא הייס״.

 ױגיאן טאכער קאאוק די אז אלגעםײן,
 גרויסען, א םון שװעא אוים׳ן שמעהט

 װאס זיענ, א םון זיענ, װאונדערבארען
 גרויסער דער אין עםאכע אן םאכען וועם

שיכטע  װעא- זיעג, א ױניאן, דער םון מ
 ״די נאטען דעם בארעכטיגען וועט נר0

 דער װעאכען מיט רעװאאוציע״ שטיאע
 בא־ אאגעםײן װערט סטרײק איצטיגער
צײכענט.

האבען זײ
 האנד־ די קאנטראאירען צו געזוכט זא^אר
 אויסנוצען זײ און ױניאנס די םון אונגען

 אין און אלוציאן. פאאיטישער פאר
 די זיף האבען םעאע אזױנע מעהרסטע

 געװעהרט ארגאניזאציעס אינדוסטריעאע
 אומ־ זײער אז דעראאזען נים האבען און

 סאאידא־ עקאנאמישע און אפהענגיגהײט
װערען. צושטערט זאא ריטעט
 םדײד־יױ די איז אםעריקא אין דא

 ערנסטער אן אין באװעגונג ניאניסטישע
 װאס שטרײטען און םראהציעס די אאגע.

מעהר פאאיטיש איז װעאכעם אאנד, א אין
 נאטיראיכערוױיזע װאאטען אויםגעקאערט,

 פאאיטי־ דעם אױף אויסדרוק אן געםונען
 איג־ פארבאיבען דא זײנען געביעט, שען

 ארגאניזא- אינדוסטריעאע די און, װעניג
 די פאנאנדערגעדיסען האבען און ציעס

 צױ און באװעגוננ טרײדױניאניסטישע
 אינדוסטרי^- םונדאטענטאאע די שטערט

 זײ און דעארבײטעו/ פון אײניגקײט אצ
 אנ־ די געגען אומבאשיצט כמעט געאאזען

 די קאפיטאא. ארגאגיזירטען פון גריםען
 בא־ ארבײטער אמעריקאנער אפיציעאע

 דער אין ארגאניזירט איז זי װי װעגונג,
 םון װײט איז אייבאר אװ םעד. אמעריק.

 האט און פאאיטיל,, אין נײטראא זײן צו
 אוים־ קײן גיט כאטש באשטימטע, גאנץ

 מע־ און וען3אנזיכ םאאיטישע געקאערטע
גע־ ארײנגעשאעפט זײנען װעאכע טאדען,

װאלפםאן ל. א. פון

 צו איז עס אײדער געװארענט זײט
שפעט.

הא־ מיר טעות. א געהאכ׳ האבען טיר
 די אײעק שייז איז עס אז געסיינט, כען

 דעם מיט אערנען דארױ םען װען צײט,
 טרײד־יױ םון אאױ־בית דעם ארבײטער

 דער אז געםײנט, האבען מיר ניאניזם.
 אבי־ אויסגעװאקסען שויז איז ארבײטער

גײ איז םעא,

ב נ יגפילאנטראפ
 האט װאס םענש א

 ניט ארבײט קײן
 אין לעבט און

 ;נויט גרויסער
 בעזער דער צוױנגט עם

 איהם הונגער
 גנב׳ענען צו
ברויט... א

 האט װאם מענש א
 אל־דאס־גוטם פון
 טאג א לעבט און

:גוטען א
 הויט, די שינדט ער

 שוין ער זארגט דאך
 שקלא־ דער
פארבלוםען ניט זאל

 הײן מעהר ניט וױיט סטיג
 געקומען שוין איז עס דאס און הינד, '1

M■איהם מיט אערנען צו אנצוהײבען צײט די ׳ 
 שטי־ א אױך ׳אפשר ׳אין רשי, מיט חוסש

 אנװעזענהייט אונזער אבער גםרא.
 םיטינ^ א בײ דאנערשטאג ומורלעצטען ;

W| בע- אין מײקערס וױיסט אײדיס די 
 אײנ־ געמאכט אונז האט האא סחאײען

,^§tW אי־ זיך הןוכען מיר טעות. אונזער 
ט, מ ױ ח  ״דע־ די םון מײסטע די אז מ

, ״ ן ע ט נ א ם מ  צו זיך בעריהמען ורעאכע ^
ן ' ד  אן םון מעמבערקעס און םעםבערם ו
 דרעס און װײסט םון יזאונסיא ^ןורבײטער ,ד

ד.  זײ אז כױינען, װעאכע און דוסטריע״11̂||
v ip t\ האבען פארטגעשריטען, זעהר 

מ ׳ *ו  װאס באנריױ, מינדעסטען דעם נים •
 ײאאטען ׳יע אױב איז. מרײד״ױניאניזם ,

י י  ״אר־ מים,זײערע געשעמם אודאי ויך |
m גוםענטעז״

 נעםאסט דארום האבען מיר
אנצופאנ־ באשאוס א מיטינג יענעם

ן . %  מיר בית. אאף מימ׳ז נײ דאס פון מ
פיעאע גאר װעט דאס אז !יכער, ,

i1b אײנרעדענישען, זײערע
 פאר שטערונג נרויסע א וײנען וחנלכע

פון טעטיגקײט נויטיגער װײטערער דו|ר

ד ל י מ
 דארפען קינדער װאם
 שפײז, א אלם
גיט אום

 ;בלאםער װערען צו
 םליםיגקײט, א

 טראםם םון װערט װאם
 אפט געגאםען

װאםער... אין

 ״טשאריטים די שטיצט ער
אפט גאנין

 שקלאף־־ דעם םאכט און
;חנ׳דעל א

 בעםטע דאם נעהםט ער
 זיך פאר צו

 ״הענט״ די גיט און
בײנדעל.. •א

 הא־ װ־ילען מיר נענונ. יעװאלוציאנערע
 אונ־ װעלען זײ םון םאנכע פאר או םע;,
 איז װארנוננ ניםע א זײן װערםער זערע
 בא־יבען װעאען װעאכע אבער, די צייט•
 ײעילען און ווערטער, אונזערע -^ו טוינ

 נערערערײען זייערע מיט אננעהן װייטער
 שפעםער זיך װעלען די האנדלוננען, און

 אײננע־ זייער פארװארםען מוזען אליין
 אונזער געםא; האבען מיר שפארםקייט.

 1אי נעװארענט זיי האבען םיר פ.יכט,
 צו מװוען איז עס אײדער .נ#יד צייפ,

 נעהאט נאריצײט האבען זײ יועז שפעט,
 נוטע ווערען צו יייז איבןרלענעז צו ייו
»ו אנשטאט טיםגליערער, ניצמילע אין
P ו מ ג י ד י ם מ ן ד י ײ ד י

' בײםיקעל
 / צו עהנליך

 ארבײטסמאן אן
 האנדעלט װאם
 מיאום, און קלײן

 פארװערטם נאר געהט און
 װערט ער װען

 מיט געטראםפעלמ
פים. די

 ז איין באויז. האבען ארבײטער די
 וח דעם — באטרעםעז צו װעג כערען

 פאן צװישען אײניגהײט אײניגקײט, פון
ױ^ ארבײטעך, ®ראסםע און אײט  צו

 צוױ# אויםאענדער, און ‘אמעריסאנער
 שװארצע. צװישען ,גוים, און אידען

 אײ^ פנן גרופען צװישגן װייסע,
אן, ן און צי ^ י װ מין ארבײטמי צ

f ו י V י Q W , מ ב ת ע ע m או



 *יחןן די װאו צעגדער, די אין *ין
 םאיאר גרויםער וייעד אין איצט װאוינען
 זיק נים םייגונג, םײן לױט ?אן, ריםעם,

p*p ,םואע די ליגט עט ו א ו ו פראגע 
p קאן עם ערלייזוננ. אידישע i אײן בלױז 
ם. ז י ל א י צ א ס : ענםפער

א- לױם קאן, סאציאליזם דזןר ^נ  וי
 אונםצר׳ן אגםיסעםיטיש. זײן נים םזר,

 שום קיין ײיז םענ^יןי נים קאן סאציאליזם
 סא־ אונכמר׳ן אנםאגאניזב^ נאציאנאלער

 םאלשסענ־ ױין איד*ז די םוזען ציאליזם
גלײכבאראכטמט- אח זײגפרײ

 סא־• דער איז אירען צו שטעאוננ די /׳
 ^כאראיןטע־ העכסט איז װיעטעךרוסלאנד

 שפײ דער אז שםעהעז װאס די, ריסטיש.
 סאציאליסכדשער רוסישער חןר םון צע

 איבערצײטנג זייער יצויט זײנען רעגירוננ,
 אינםערנא־ ־ שטרעגג ?אספיאפאליטיש,

 ניט נאר אנערקענען זײ ציאנאליסטיש.
 אידען, די נאציאנאליזם. װי זאןי אזא
 סאװיעטעך דער אין סעטיג זײנען װאש

 ״אי־ ווזגניג זעהר אויף זײנען רושייאנד
 אסיםי־ קאסכיאפאאיםען, זײנען זײ דיש״.

 זעהען װאס — פונדעסםװעגען לאטארען.
 די האבען סאוױעטעךפיהרער די מיר?

אן ערשםע  םריי־ םויצע די אנערקענט ז
 אלע םון זעאבסט־באשטימונג און הײט

 אויף און רוסלאנז/ אין נאציאנאליטעטע;
 זעלבםט־באשטײ נאציאנאילע אידישע די

 נא־ אידען די זײנען רוסלאנד אין כיונו.
 אינעװעניג־ האבען זײ ציאנאאל־פרײ.

 סא־ א אויםאגאמיע. קואטורעצע סטע,
 טאר און ניט קאז רעגירונג ציאאיםטישע

 איהר מעג אונטערדריקען. נאציאנאא ניט
 נא־ אזא דורך זײן צװעה ענדגילסיגטער

 אסי־ צו ברענגעז צו פרײהײט ציאנאלער
 ט ר א ו ו נ ע ג ע ג דער אין טילאציע,

 נאציאנאאער פאר זײן זי מוז אבער
זעאבסטבאשטיםונג.

 אז ניט, צוױיפעא ?ײן איז מיר ב*י
 װעט סאצימאיסט״טער^פױאעז א אין

 סא- פױלישע די פארקומען. דאסזעאבע
 ?זםארק אפילו איצט זײנען ציאאיסםען

 מל• גיט סראטעסטירען זײ שאוױױסםיש.
 אױך זיינען זײ פאגראמען. די געגען נונ

 נאציאנא־ אידישער דער פאר ניט זיכער
 םארם זייב** וײ אבער אױםאנאפױע, אער

 נע־ ארויס םרעםען וועאכע אײנציגע, די
 די בא׳שולדיגעז זײ פאגראטען. די גען

 טירײ תןר פאר פאדערעװסקי״דעניערוננ
 איצם הערשם װאס אנטיסעםיטיזם ^ען
 ניט פראגע קײן קאן עס און פױאען, אין

 גע־ סאציאאיסטען די װאלטען אז זײן,
 פאגרא־ קײן װאאטעץ פוילעז, אין העריטט

 ײאס אורזאמנן, דיזעאבע געװעז. ניט טען
 אינםערנא־ רוסישע די גע״פטופס האבעז

 ווע־ צו קאסמאפאאיטצ! און ציאנאאיסטען
 ועאבסט־ נאציאנאאער פון אנהעננער רעז

אידײפער פון אויך און בכלא בא^טיםונג

מונגעז םאציאאיסטזס אן אנצתעגמס מצו
שטעצונ^ עהגציכע
 אידישע פאר נוריהער האם מען װען

 דעם נעבראכט םאציא׳ציםכמן נאציאגאלע
 לײ- װעם םאציאליזם דמר אז אתופענם

ײ האבען אידען״םראגצ, די דען  םים ז
 װעם זיז די ״ביז אז געענטפעדנ^ ועבט

 די אויםעסען מוי דער װעם אײפגעהן,
 וועם םאציאליזם חנד כיז ד. אויטגן/

 אדנםער־ םא*ת אידישע דאס קאן הורען,
 אז געהא׳אטעז, זײ זזאבען דערפאר געהן.
 אידי־ די ווערען געאיהם דארף כא ?ודם

 אידישע אז און פראנע, גאציאנאלע שע
ט ר»אבען סאציאאיסםען  רעכט קיין ני

 דעם פון אינםערעסען די זײן צו מסריב
 סאציאליזם, דעם צואיעב פאאה אידייטען
װייט. זעהד נאך איז־ וועאבער
 טא־ דעם אבער האט טאחטה די
 שוין איז ער דערנעהענטערט. ציאאיזם

 װאס װײטקײם. װײםפ אזא ניט מנהר
 סון רעזואמאטען די זײן נים זאאען עס

 קאאר: זײן צו שײנט זאך אײן קריעג, דעש
 װעאען יאהר צענדאיג עטאיכע נעקםטע די

 6קאמ\ םון־דיזען אויםפאאקערען דאס זעהן
 גײער א און װעאט אאטער דער צװישען
 און ארדנונג אאםער דער צווישען וועאט;

 סא״ און רןאפיטאאיזם צװישען :ײער; א
ציאאיזם.
אידען, קאגען האביח דעם אט און

 : זײט אײן אויף זײן באויז געזאגט, װי
םאציאאיזם. דעם פון זײט דער אויף

 אבער דערםאר. פיר װעאען אײדען
 מיר װי ׳סײ וױ סײ אײדען װעאען כײר

 א פאר װאם אױף האלטען^ ׳זידיגי״ט זאאען
 זײן. נימ זאאעז םיר סאמ\י דעם פון זײט
 א באטש איז אײז־ען, יא שוין אויב און

 םיהאען, 1או וױסען צו באפרידיגוגג
 פאהט, דער אײדט. םעז ס א ו ו ר א פ

 םון נאמען אין זײן װעאען אײדען די אז
 אידעאא, דעם םון אידעאא, גרויסען א

 און באפרײאונג םואע כיעננען װעט װאס
 אידישען דעם םאר באויז ניט עראײזונג

 איז װעאט, גאנצער דער פאר נאר פא״ק,
באםרידיגונג. גרעסערע א נאך

 אײ דעם םון האםנונג אײנציגע די
 אין .סאציאאיזם. איצט איז םאא? דישען

 שרעהאיןײםינסמערער פינםטערעו/ רער
 גאנ־ דאס ארום איצט נאפט רואס נאכט

 אײנציג־ דער דאס איז אעבען אידישע צע
 סאציאאיזם דער און שטראהא איבטיגער

ט שוין םארם איצט איז  װי יװײט אזוי ני
 עט־ סימ באויז אױםגעװיזען זיד האם עם

צוריק. יאהר <ינע

 # שםאדק״ זעהר אנגעאענענהײט זיגע
m נעבעם םיט און געזאגט איד האב *m 

ױני גראהאיכע איהרע אין נעקװןם ^4א ] 
p שויער, נים איז אײף אויב w i r a n , 
I קוםט איהר אזוי וני נענוי סיר n f n 

־ נרין. מיסםער םים האבען
 P** •רואוחנ^ וחנא איד גוט. —

 #עתםם טיעפען םים נעזאגט זי האט
האנד. מײן אגגענומען

W'-J&i ייײס איהדי פױינמ —
 ״|Hwrv< ?ית ניס איז שידזך חנר דאס

 :•יןי ײאס דאס, ניס איז djt אז נער;
ײדאממ פױינע אק נעפאלען ?יך האב  ם

t 09 ודיס איך יא, םאנםאזיעס? m 
P: נאר װאאט איך װען גום. |r v  tf*rnv 
In םאל טויזענד א פריגען געקענם איןי n 

| וױ געזעזזז, האב איך מאן. סעושן £  ח
איז םיר ארום בדוורים סרײז

̂  װמםם איהר אױםצוכאפען. מיר
 ילאאקאס א פאר וראס גארדאז, מיםטער
| סיר פלענם זײ םון יעדער מצנםעז י ו  מ

 םאדכ^יממ סיר םיט אי? םעז ווען #מן
< געטאן, נים האב אקי װאס אא״ן.  ש

ףי| ;חן סיט פוא ארויסנעקופען <ו|  אפי
p איןי װאס נארישלוײט, גרעסטצ | n 

■ פען האט אחיסגערעדט, סו! ע פג  אוי
חכמה. זעאםענע א װי

סא^י^ן אײן װי זיף, דערכ^יז איף —
ר, ארײנגעקדםען כױר צו איז מ םי  ׳ flm ע
f אויםראםעז אין געהאאטעז האב איד o r r 

פ א געטראגען האב איך הויז. שיןי  ם
 / פאד* קענמ איהר און אויגעז, די איבער

^ אױס• איך האב קאיידעא א m שטעהן, ; 
ד 3חא אקי וואס עתסטע די געזוכט  מ

G אאגעםיין איז אח געשינען. קענט S p p 
; א װי אויטזעהז נעפוזם איד

 דמד באדאדפם איהר האט נו, דיענסט.
 ױס5 צוזוגמןיך עס זיד האט ער וױ ׳רעז
 איןי אז אױסגעלןוםעז, איז םײנונג זײן
 חסי• איז דאס אז ;צויבעראיך אויס קוק

 װןל© ער אז און קאסםמם, שעהנסכתר
 tfgjfi װאם םרױ א האבען צו װיגשעז זיד
p P אסיו ערנאד. אויסקוקזןן ניט מאא  u נ
םאן דצד אז נעװאוםט, חאב איף

ט סיד עס איז נארישסײםען, פעאם  פאי
 ■ '190 דאןי, װײםם איהר נו, נעשעאעז.

 • נאך און פענש, א וױ ניט סעהד איז
 n אנגענעחם םאקע איז דערצו, םײדעא
; ' כמון. ױנגזנן א םדן װארם גום א הערעז

t האם וואס אײנציגער, דער ־ o $ 
 גצותן איז װארט, גוט א געזאגט טען

ם מאא p'p איז איהם גרין. פיסםער  I ט
 אוינד האט ער םדאאעט. פײן געםעאען
 אױפץ;^; האר די טראג איןי אז געםזנעז,

 וחק זעאטעז ארם. עקעאהאפםסםען
 וחגר־ א פײנעם פון םאן שמײכעא א זאא

 די געקרימט ער האם תכױד טעא.
 חאד• אין ווערעז קאאט פיד םאעגט עס אז

ן און צען  ר נעח©© פײנד איהם האב אי
■ שפין״ א װי דערפאר
״; באציחם ער אז באפערקט, האב איף

 |‘l עאטערער.*ו אן װי אזוי מיר צו זיף
ט ורעאכען אהן #קינד  רעספזמם, איז ע

 נעםיח^נן• פײנע שאנעװענדיג נים און
 אױןי איתם האב איך אז מיר, גאויבט

;פאר״ גענעבעץ. ניט רעכט יוייז דעם :I 
 >•־? אױס«ד געזוכט איהם האב איןי קעהרט,
 S צו אױןי איהם איגנארירע[. און םײדען

 פארבחמ־ אײר פים איף ם^עג אהכעיס
m* האב איף געגענווארם. זײן אין געז f f 

 שפעכמאי?^ איהם. קרענקט דאס אז זעהן,
 זזאפ ער אז געװעז, פודה פיר ער האט
^ איהר חשד. א געהאט אײך אויף מ עי  ה

 איד האב אי אײך. אויף אםיאו
 אאע״ — אאײז, אייך דען צו נאר אאכם.

 אױוי נעװען, חושד עד האט מען
ט געיןוקט ער חאם מען  אוז פאדדאבט פי

 ׳• איחם האט דאס אבער פײנדשאפם.
ט.  «ו באציהזנן צו זיך אפגעהאאטען ני
 שםי• א צו װי ברײטקײם, דעד פיט םיר
| האם ער זײנע. אײגענםום קעא - ד י  ס

p חאב איד איז זאכעז םאן באםױאעז p' 
ענםזאגעז. צו איהם געהאט ניט םום

 H טעאטצר. אין פיר נעהען הײנם —
ד p צד זעהט טיקעטס. האב אי n •םאר ?: 
אדער: צײט. אין טיג

 ן • איר סאייד. באאהע די ניט ניין, —
 i 1בעמ| םוט םארםראנען. נים עס תען
שװארצע. די אז

 I «אסט באאהע די אז זאגען, אאע —
ד ד םאעג — #בעסער מי k• אי W w n 

. פדאטעסטירען.
 09 האט אידיאט אן פאר װאס —

 איחי •אסט שווארצע די ? געזאגט אייד
אויסגעצײכענט.

װיי׳• און ארם די געוחנן איו דאס אט
^ סיר צו זיך ompo ער װי זע מ ה א ג א  ב

 ןאך, נאטיראיכסטזנ די אז דאכטזויך, אח
■ איר װען געויען װאאט ן ^ ^ י א ^ ז

ײן *לםער םיו ם ש עפ

 פאר איז גנערראשובאי נדעססע די
t d ,צוריהמקוסעז בי\ איך וחנז נעוחח 
 גע־ אח אאנגער א נאד יאמן נמ אין

 פאקם, דעד אפוחגזצנהייט, צװאזנגענער
 מיסכמר צו םארהײראם איז גינא אז

 נים אקי האב םאא קײן פאר גריז. אײב
 םײ־ דער מיס וזאס פאדשסעהז, געקענם

 איינווײ זאא זי אז פאסירם, האם דעא
מן  איז ד:א סחסת שידוןי. חנם צז אי

 איז דצם איז סײדעא. שעהז א נעידעז
 אימעד האמז א^ע ניםא. ספק p'p גאר

ז ױ אז צונעגעבעז,  פאר׳נײשום׳ען מ
 אויסנערע־ אק ?אלטסכמז דעס אסיאו

 זי איז דעם אױטער מענשען. כענטסםעז
 מביא־ א און קלדנע א זואדיילע, א גאאם

 נפשדת, די פון איז װידעד, עד/ דעםע.
 אן זיף צו ארױסרופען נאר תזזבעץ וואס
 שױן פשיטא א פרױ^ יעתןר בײ עקעא

 שעהנעם איהר פים נינא, וױ אזא בײ
 גע־ ניט עס האב איןי יא, געשפאלן.

 דערפאר, נאכפעהר פארשטעהז קענט
 גע־ אאײן פיר זי זזאט מאיא פאר א וױיא
מת, בסוד זאנט  איהם האפט זי אז סו
 פאר־ פיט װאאט זי דאס שטארק, אזױ

 זיםע, זײנע אויםגעדראפעם געניגען
 םאא א פיט דא און אומען. חוצפה׳דיטנ

חתונה. איהם מיט גאר זי האט
געםרא״ נײעם דאזיגע די האט מיר

 האב איך און הארצען, אין טיעף פען
 זעהן צו זיף שנעאער װאס באשאאסען

 ערקאעהרונג. אן פאדערען און איהר פיט
 אזוי װי געװאוסט, ניט אבער האב איף

 םיר צװישען פחםת איהר, צו צוצותופען
 ניט מאא הײז האט גרין מיסטער און

 איך איעבשאפט. גרויס ?ײן ערןזיםטירט
 פאעגען אויגמן די וװ גום גאנץ נעדענק

 מאא, ועדעס אנצינדעז איהם בײ זיף
 דער געפינען^אין מיר םאעגט ער װאס

 מיס זײן און אנודעעזגהײם. פײדעא׳ס
 םדוםת... אפם, איף פאעג צוזאםעז איהר

 װאס זאכען, דערפאנעז טויג װאס #עך
פארםאאען. אײביג אויף זײגען

 איך אזוי װי געטראכט האב איך ׳יא
 זי אבער נינא׳ן. מים טרעפעך זיןי זאא

 אין ארויםנעהאאםעז אאײן מיר האט
 זיף זי האט פארנאכט א אײנמאא :דעט

 אויטע־ א ציםער, אין מיר בײ באוױזען
 האט זי שײנענדע. א פרעהאיכע, א ׳רע

 גע־ א מגעבען און ארומגענוטעז פיר
 זאף קײן װי אזױ ע&עס הוש, שפאקען

פאסירט. ניט װאאט
— נינא, פדצ־טוב, א ?ופט אײך —

 דרײםס, נאנץ נים געזאגט איך האב
זײט. א אן קוקענדיג

איהר אף, מוב? פזא א םיר ־—

 כין איך ני״ הײדאם. מײן םיט סיינט
מד,  איז 09 דאס נים, חננקס איהד nr זי

 זאא טיען אז סיר, םאר נ^ת גדזיס אזא׳
ד זי האט — נראםואירען, דארפען םיר  נ

אאממדיג. זאנט
 חגנקם וואס נינא, איהר vm נו, —

פדעגען? איקי מעג איד אױב #אײזר
 מענם מנוױס ? םענט איהר אױב —

ט איהר םרעגען. איהר ע ד זי p חי o 
 דאןי האם איהר פרײנד.. גוטער בעסטער

 מיי^ ניט מא^ איאע נעהאט אימב םיר
 וױיא עפעס, אױןי געהאםם האס איהר
 םיר מים אין <צהאמ האט איהר

 p̂אאי כױר טאקע נאר האבזגן, צו חתונה
 אײך. איף ײי סונקט כיענשען, א אאס
ט? אפשר ׳װאס ני

— םרײנד, מײן אזױ, געוױם יא, —
 פארשטיק־ » מיט געעגטפערט איך האב
 זײנם ׳מיר זשע זאגט נו, — קוא. טעז

_ , גאיקאיך? איהר
 פאר געקוקם וױיאע קיצייז א האט זי

 שםיא נאנץ און pארי אופם דצר pn זיף
ארויסגערעדט.

 נים. איך װײס דאס גאיקאיף? —
 אץי װי שאעכט, אזױ ניט אי? מיר אבער
׳ ערװארטעט. האב

א? ״דאס מײנט װאס —  װער נינ
דערצו? נעצװאועען אײף האט

 צו םײן איך אבער ניט. קײגער —
 גע־ זיך איך האב אנםאנג םון אז זאגען,
 זאאען װאס צרות, אזעאכע אויזי ר״כט

 ניט איז עס אבער דער׳הרג׳ענען. מיר
שרעקאיך. אזױ

 עס איהר האם וואס צו אבער —
י 1-«״•
 בײ געזעסען זי איז צײט אענגערע א

 #קאפ אראפגעאאזטזןן אן םים זײט םײז
 םיעםע אין פארזינקען זואאט n וױ אזוי

 זי שעהן װי סײנער, גאט מחשבות.
 וואס מים מאסענט. דעם אין נעװעז איז

 צוגעדריקט זי וואאם איף־ חושק א פאר
 זי האט פאוצאונג נאר ברוסט. p^ צו

 אנגעשטעאט קאפ, דעם אויפמנדזויבעז
א^ען א מידי אויוי ט  גאנץ און באיק ש

::עזאגט שטיא
גענױ, נים איך וױיס איצט ביז —

 האט דאז ־ד־ געקופען, איז דאט אזוי װי
 מיט און םאז דעם געענדערם פאוצאונג זי
 צוגעגע־ זי האט פנים אאכענדיגען א

גענױ פיר ער האם אײגענטאיך — בען.
געהאט. חתונה פיר םיס און

 גע־ איהר זײנט װאו און נו, —
ט :עפזןרגט איד האב — װען?  בי־ פי

קוא. איז םערקײם
איר אז װארמ, פײן אױף איד? —

 סאציא־ באאשעוויסטישע צװישען חיאוק
 םאר סאציאאיסםען. םתם און איסםען

 םאציאאים־ אאע זײנען בורזשזאזיע דער
אומנעװינשט. און געפעהראיך מען

 אז ערווארטען, סיר האגען דערפאר
 דער p* איצט, זאא אענדער אאע pא

 קאמף אויסגעװאגןסענעם דעם פון צײט
 ארדנוננ, נייער און אאםער דער צדױשען

^ אנםיסעפיטיזם דער א ם  אויםװאיד ש
 דעם פון רעזואטאט א זײן װעם ער סען.

 די אפצואװענדען ערשטענס, פאדאאנג,
 אויף׳ן פאסען די פון אופצופרידענהײט

 ; עאעפענט שװאכסטען דעם פון קאפ
 שנאה דער פון רעזואטאט א צוױיטענס,

 א־ י צ א ס ע ש י ד י א פיעאע די צו
אוםעטום זײנען װעאכע ן, ע ט ס י א
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 איז װעאט דער אין אאגע אידישע די
 יאהרהונדערםער. זינט ערגסטע די '*חגם

 אין שחיטות ברוסאאע׳ און ׳!אנדאמען
 אנטײ אן רופעניען; אוקראינא,

 אײ־ גאנץ אין כפעט כװאאיע סעטיטישע
 די, אאס אירען צו געגנערשאםט א רא*א;
 םאדערשמע די אין שםעהען יצזנאכע
 סאציא־ פאר׳ן קאפף דעם אין רײדיען

 ר ע צ נ א ג דער אין כפעט איזם,
 אידישע די איצט איז דאס — וועאט
 הא־ װעאכע אידען, רי באטש און אאגע.

 אוינען אפעגע כײט געקוקט שטענדיג בען
 פאר־ און סיטואציע אידישער דער אויח

 פאר־ די םון גרונד־אורזאכען די ^מטאנען
 איניאויפ־ *טטענדיגע די פון און ®#מוננ‘

 פאאק, אידישען דעם םון אײדען העראיכע
 אנצו־ אויפגעהערט ניט קײנכיאא חאבעז
 געעזאשאפטאיבער יערער בײ אז .וױיזען

 װעאען אויפטרײסאוננ, פאאיטישער און
 אידען, די װערען געטראפען ערשםע די

 אומשטענדען איצטיגע די בײ איז דאך
 םיאאזאפיש־יואאםבאױ זײן צו אומעגאיף

 אי״ דעם טיט טרײס^ען זיף און #םינ
 אא־ די םארשטעהן צו אבער סא, ױ טאאד

שטענדיג איז ניט, קײנכיאא שאדט נע

 אום־ אויף איז עס נאציאען. םעסיטישע
 זאא פאאין גאנץ א אז גאױבען, צו מעגאיד

pc גזד און פארדארבעז זײן נאםור דער 
 אורזאכען, אנדערע זײן מוזען עס םײן.

 אז פאגראטעז, די ארויס רופען װאס
 די אן צינדט װאס ברעךשטאף אגדערער
 ײי פאאײען, אגטיסעמימעשע. סןיאישע

 נאציאנאאע און האס, נאציאנאאער םתם
םאאק. פויאישעץ דעש טצד געכיײנהײט

 װאש זיצונגען, די םון באריכטען םון
 ארבײטער־ צענטראאער פויאישער דער
 פױאעז, אין זאר אזא דא איז (עס ראט

 ניט האט דאס) װײסען פיעייע ניט כאםש
 װארשא, אין אפגעהאאטען צוריק אאננ

 סא־ אידישע די אז זין, טיד דערװיסען
 מיט־ דארט זײנען װעאכע ציאאיסטען,

 װײ־ אאע ״טיר ערקאערט: האבען גאידעד
 פאדערעװסעײרעגיערונג די פארװאם שען

 םירז אידעץ. אויף שחיםות די דואדעט
 פאדערעװסקי־רעגײ די אז װייסען, אאע
ט רונג נ י ט ו כ ר  פאגרא־ די אאײן ע
 די אפהאאסען זי װיא דערטים װײא ׳טען

 ק־ י י ר ט ס גרויסער דער פון בװאאיעס
 װאס זאך א אאנד, אין ג נ ו ג ע ו ו א ב

 רע־ בורזשואזע די געפאהר אין שטעאט
 ברענגען קאן װאס און פויאען, פון גירונג

 שא־ פויאישער א פון באשאפונג דער צו
רעגירונג״. ציאאיסטישער

 האבען סאציאאיסםען פויאישע די
 אײנגעשטימט, ערקאערונג דער אט בייט
 א זיכער איז ערקאערונג דאזיגע די און

 !א־ די פון אוגטערשאאק דער ריכטיגע,
 קאנטר־ א איז םויאען אין גראם־פאאיטית

 סאציאא־עקאנאםי־ א רעװאאוציאנערער,
פאאיטישער. און שער

 מערב־ םון רעגירונגען די זוײא און
 זיײ זײ װײא- און דאס, וױיסען אײראפא

 פא־ די אז םאראינטערעסירט, אויף נען
 אין םארבאײבען זאא דערעװסקײרעגירונג

 עוער־ אזוי יס אױ ניט זיי טרעםעז מאכט,
 דער געגען זײן צו באדאיף עס וױ גיש,

 רע־ םויאישער דער םון פאגראם־פאאיטיק
גירונג,

 דער צו נאןי נאטיראיד, קוטט, דערצו
 אין אומעטום זײנען אידען װאס פאחט,

 סאציא־ דער םיץ רײהען םאדערשטצ די
 ם י נ איז עס באװעגונג. איסטישער

 באא־ ױינען אייען כיעהרסטע די אז אםת,
 סף א אז אטת, א י איז עס שעװיקעס.

 רער םאר סאציאאיםטען. זײנען אידען
גרױםער קײן ניטא אבער איז בורזשדאזיע

 הויבט צײם טורא׳ריגע א יטװערע, א
 צײט א פאאק, אידישען םאר׳ן אן זיך
 אײדען, ײעאעז אידען אי״ע װעאכער איז
 זײנען זײ צו אפיאו, אונטערשיעד אהן

ניט, צו סאציאאיסםען
 איז װאו פראגע: די קומט דא ארן

 אידישען דעם פאר האפנונג די פארט
 עם קאן ארדנונג ײעאכער מיט פארק?

 'רוה, נאף בענקשאפט זײן פארבינדען
? גאײכהײט אדן פרײהײט
 גאויב איןי נאציאנאאיסט. א בין איד

 פאר םרײהײם נאציאנאאער םולער אין
 אידישען פאר׳ן אויף און פעאקער אאע

 פואע די אז ײײטער, גאויב איך פאאק.
 אידישע דאס קאז סר**תײכו נאציאנאיע

 אײגען אן אין נאר דערנרײכען פאאק
 אומשטענדען איצםיגע די אױט אאנד.

 פאאעם־ זײן באויז אאנד אידיש אזא האן
טינא.

 םון אײזוננ פאאעסטינישע די אבער
 נאף פארענטפערט אידען־פראגע דער

 בײם מען קאן עישטענס אאעס. ניט וױיט
 םוץ משןי אין אז האפען ניט םאא בעסטען

 זעהר א זאא יאהר פופציג נעקסטע די
 פאאק אידישען דעם פון טײא נרויסער

 פאאעסטינא. קײן אויסװאנדערען קאנען
 אאץ נאך װעט אידען םײא גרעסטער דער

 זײ װאו אענדער, די אין םארבאײבען
 װי אופן, דער איז צװײםענם, װאוינען.

 אידײ דעם געגעבען װערט פאאעסטינא
 צו קאנען זאא װאס ׳אזא ניס פאאק שען

ערװעיןען. האפנונגען פיעא
 דאדיבער באײבס פראנע אירישע די

די מיט פארבונדען ענג דורכאויס

 געקוכיען איז םאאין אידישע דאס
ט צ  םון םראגע די -װאו פונקט, א צו *י

 שטעהט עקזיסטעגץ אידישער גאגצער ךער
 אונ־ םיזישער פאקטישער וואו יואץ, ואין

 אוגז. דראהס פאאח אאס סנרגאנג
 די איכער איצט אעבט װעאט די י ײ

 עקא־ און סאציאאע סאאיטישע, .ודעססע
ע ש סי  רעזואטאט אאס אויפטרײסאוגג. נן

i i| אנ־ אוכשםום זיף האבען מאחטה דער 
 אענ־ טאנכע אין רעװאאוציעס. מחױבען

 העפטיגען א רעװאאוציע די טראגט ך^נר
 אנדע־ אין כאראקטער, גװאצטזאטען און
 קוים אויבעךאויןי «ן שטיאע, א וי איז חן

 — זי אי* אוײעטום אבער נאמציקבארע.
r t איז חאב^ז דער רא. — דצמאאוציע 

f n r קײן טעהר נים אײגעגטאיןי איצט 
 םאקטיש שוין קעפיםען עס נאציאנאאער.

 קעםםען עס פעאקער. געגען םעאקער נים
 דעם םרן אט און קאאסען. גענען יזלאסען
 טאג פון װערען איצט סוז װאס קאמף,

 גע־ מודא׳דיגער, שטארקער, טאג צד
 הערשענרע אי׳טע די זוכען װאאםזאמער,

 אויף ראטעװען ראטעװען, צו זיד *אאסעז
 כײטעא שום קײן אופן. איז עס וועאכען

 אומגע־ צו אדער שאעבם צו נים דא אין
 דער העאפען קאן װאס אאץ וױסעגהאפט.
 רןאפיםאאיסטישער דער םון אײםהאאטונג

 שע־ קאן וואס אאץ ; גוס איז ארדנוכג,
 איז סאציאאיזם פון אגקוביען דעם דיגען

נארעכטיגט.
 עס װעז״נאר קאאסען הערשענדע די

rm הא־ קריזיס, א פון צײם א געקוטען 
ן מ  געשינען צו געזוכט שםענדיג ד
f t|# ארויפ־ קאנען זאא טען װעאכעז אױף 

 אפ־ זאא וועאכער איז שואי׳ די ^־אארםען
מז מננ  געגען גאסען די פון צאח דעם ו

 געזעא־ דשם אין אוסנעחנכטיגיזײםעז ?וױ
MVבאי״ד בעסםער דער לצבעז. סליצען 

 עאעטענט שוואכסםער דער איז ~־ווזןר1"]||
m\ בא־ אידישע די אין נצזעאשאפט, דאר 

א^ערוננ ם אײ • טד מ  שװאכ־ דער או
עאעםענט. סגאןר

 דררןי נעזוכט צאדיזם דער חאס אזױ
|  אפצו־ אידען אײףי שחיטות און |דאפען9י

i|־tm nn רוסי־ די פון צארן דעם זיך פון 
 הער־ זײן אױ^צוהאאםען און צזאסעז 99

oomr. אגראכ־כוואאע מורא׳ד^נע די ארן* 
 האט פדיאען, אין איצט בושצוועם אאס
m* ט אױף סוף כל p ני 'p אנדערען 

ךונד  ?אנםר־רעגראאוציאנערעז א װי |
 הערשאפט די אויפצוהאאטען װי ,נרונד/

ihn בור־ אוימגמצײטונער אױאישמר חנר 
אויע,  באתו־ וואס נאר האם װעאכע ^מו

ניאכט. •אאיטישע \99
 די אנטיסעטיטען. זײנעז אאליאקען

 וי אפשר שטיצען 1אליא?ע1 אאאדסםצ
 פארט איז עס אבער אאנךאם־יאאיםי^

x m זוי זאא םאאק גאנץ א או מאדנע* 
פ ותרען םארגיםטעט שאארת אנטי־ מי

ך צלט׳עז ?סניס ^גדערע *י־ע  און פרום זי
ער־ 1חלילח ? אידען קוילען זיי :טענח׳ן

ץ קוייעז ן נ ״  *װיײ באל^עװיקעס. ז
 בסל* סלע אז *ולד, זײער איז װאס םעגם,

ײ *ידען »לע איז אידעז זיײ-עז ״עױיקזנס  זי
 קוילען דדיפזענס, אין, באלשעװיקעס? :ען
ש: קײגעם גאר זײ  איז םזף<ה גאנצע די גי
1קאפ#ם באגא יאק בלבול. *

ײ און קעניג א זײערער :דער«סנען ז
0 םאבםער, א גזגגומען אמאל -1הי

ײן *אר געםאכט זי און אפתי־ גערויסע  קזך ו
גין.  יאליײקעז די סז סיםן, * עס איז ני

 אידי^ע *ו ליעבע היספאריאוע * פיהלעז
שעכפזזד.
 אמסל איז איד ? אז דעיצעחלען, זיי און
 דסם און איבערגאכש קעניג ס זײ בײ געװען

עיעם. פון באװײז היסשןןריעער א נסך איז
ײ און םזךיורג *כדערע דערגעחלען ז
ען *יז ״ וי *װײ• דער און םזףיה אײן גז

ײ ניויעז םעי ײן ז  לעבד אין '■^גי־סםעל א אי
 נאגראכזעל א פיבםק, אין !^גי^םעל א ב^יג,

יא^י^םעל. יי נסד
 יך9 די ז״בזנן ליעגע םים פרל ק4**• א

דעם גרײם איז וואס 0 ײרן ליײקעו
 *וליעב יענעם אי זיך, אי *נײדזנז צו ה^לז

ברידערליכקײט. און גלייכחייס םענ^ליבער
XV ,ײ תאבען לםעל  גלייב־ איינגע»יחרם ז

ן מיר צוײ׳יזנז ברידערליכקיים אדן חײפ ו  י
סריינד. גסלידיאגער א םײנעם

 מעג אמת דעם און — דאד ודײסש איתר
ן9אדי זאגען םיר :שאממ אײגענעס ׳

 די פאררײסען אכיסעל סלעגען ײידזגז דרםיעזנ
 ג*לײ די און ג^לי*יוינער. די גז^ען נעז

*נ*ח אי אי געפיחלמ זזאבען ציאנעד
ען. רוםיאזע תיגע די *ו ד מני און יי  9 םיי

• םעגת׳ן •לץ ילעגם •ריינד ג#ליציומער  מי
ר: . מי

ט — ל נזנחםזנז אייגצגמליד <ואס מי  וי
ע pw^OM ייײערע ■יבצי ל Jf | אידז מנ  גי

סי׳יעד דער ®יפ j רי r r r tg m n י ארן* ײ  מו
nנלדי  w m  T סיאצ S49 רו om m ב מ ל צו

 פסליאק 9 — אנדערען סן חופח דער אונםער
רומעכיער. אדער

ז*כען. סזעלכע םרעשען עס
 און חתצים. אויף םשאםעװעם לילית

ד פארקוקפ םען װען ף זי  כאום וױילע, 9 איי
 ערגעץ איהם פארשלעום חתן, דעם אוועק זי

ט חוליעם קרענמזםע, װיסטער ס אין  איחם מי
 װען און נאכם גאנצע * איהם םסטערט און
 םאר״ קרעחזנז, «ו pi חויבען העחנער די
תחתיח. שאול אין איהם זי «ם7של

 מיט ■ססירט איצם אדיך ה*ט יסס און
ם׳ז — חתן אונזער  לילית ישראל. פןןלק מי

 *ולע*ם איחם װארפם און איחם מאטערם
ײן שען P 9* אי  רומענישען סדער !וילי

גיהגם.
 בײנאכט פארב״ פאחרען מענשען װען און

ז קרעטשמעס װיסטע די י ײ חעדען סוילען, י  ז
 די איז געשרײעז פארגװײפעלטע אונזערע

 סתם אזוי געלעבטעדס. םייפערשע װילדע
 איצם פיחרען תאס די, אזוי און מענשען

ן שלום אײז  •אריז. אין גערעכטיגקײם ײ
ם גיבען און העדען זײ  שםייס 9 שרעק עי
 פון אנםלויפען צו גיכיןד דואס כדי שעדד, די

ח פאר׳כ*ו*׳טעז דעם לי  גיכעד וואם און י
שדעקענס. די אן פארגעסען גו

ם׳ן איז ד*ס חתן. פארשװאונדעגעם מי
 אין חאם םען װאס חתן, נייער דער און

 און גאציןנען־ליעג דער געגעבען אײלעגיש
 און כלח די םאםערען װעם װעלט־ליעבע, דער

 זי און לעבען דאס פארפינסטערען איחר
 ארײן. ערד דער אין יונגערחײד טרײבען

ט זיך װעם קײצער *בער  ל1װי םישעז, גי
 יונבאריתרב#רע חײליגע, 9 שוין איז דאש
־אנבעלעגענחי«ם. ן ע י ל י פסם

 ז*כען אזעלכע י#סירט שוין חאבען עס
 אםאל• נאך איגם פסםירט עס און

p g •. ד ®ראגם דערפאר  בלוםיצער 9 ‘וי
ע יסלסקא ״יזךיטייס v און סגיניעלוו*:־ ני o 

 •ראםמןסבד »ײנרו«ען אםעריקא אין םוזען
פארזאםלוגגען.

ף סאגרסםעז די  סו־ אידען דוסישע ד« אוי
פ װעלם די זיך מעלש ײ סאכעז — װז םז  ז

ם קומען סשעסש־פארזאםלו׳נגען,ר« שער  ר^ר
 רעדם אידען, רוסישע צו איגםערװמעז נ$ר
, װעגען מען ״ ײ סאררײסןן ז נעז. די ז

ײן געײען איז דאס  דסם און טע*ריע. ז
ײן געװען איז  ענד־ חסט ער און קגאז^ ז
 •מױחס 9 געװסרען אין און געזיעגם ליך

ען, םיר. מיט גלײך םים אײנעם אין גאליצי
 רעװאלוציע• 9 געםאכם ה$ש עפטרײך, גאגץ
ם נ*ך אבער ?•עס, געװען איז ד*ס  אלץ׳ ני

 חסבען פסגיסמען אוין״ סס:ס»סל דעם זוייל
 אידען. רוסישע ךי כעחאלטען סלץ ג?ר

 די געװארען, באשרײט איז פוילען אבער
 איז דאן און נעשםעלט.1ס זיך דיסם פלתםה

 אנדע־ לעםבערג ג^ך און לעםבערג נעקומען
ט שםעדט גסליצישע רע שע מי לי  «סגרא־ ווי

 קײן ג^ר חאט רוסלאנד װעלכע װעגען מען«
ען. צו געװ#גם :יט חלום׳

ײן און איך װען און  גןןליציאנער מ
ך הסבען פרײנד  חסבען באגעגןןנם, טזןג די זי

 און ?נאח אחן חענם רי דערלאנגט זיד מיר
 און גלײגע װי דוזןצם די דערלסנגט ש:אח,
צזאווײנט. גלייך בײדע זיך הןיבען

געם$ן. •אליאק דעד האם דאס און
ע סאלסקא יעשטשא  עס 1סגיגיעלא ני

 אין •אגראם־ױילען ד« חוליעט עס און לענש
m װען ׳גײם דעי־ ro אלע פאר קוםען דארף

(9 איז ייידעדסרײחײם אז ײײל ®עלקעי׳
ױיוע pro חאם *ימז־׳שוץ  סאר־ *מעליגערו

 םען װאו סלדם־קאנ^ערעגץ, דער בײ געסעז
צן. כלעצגם ח׳ סעי
*: עס עי פארגעסמ! מען ־ טי

 »ון תתונח ברײםע 9■ אסאל מאכט טען
 די * פאר סעודח 9 םאכען פארגעסט טעז

7 י . קבמי^
תו«ו דער צו קוסם נאגן ••:pn® ^ ׳

 True translation filed with the׳
Postmaster at New York City on 

May 30, 1919, as required by the 
of Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known as the “Trading with the 
Enemy Act.״

 עכשען דעם פרן קנײשש חנ׳עװדיגעז דעם
מדדיפית. אידישען

 פון ליעד דאס מען זיגגש #זוי אש און
װידערגעבויט. פוידישער

״ז־ז*יד#מ*קי״ ?עמא3 שעװטשענקא׳ס אין
:סדענע אזא געמסיען װערט

*־3 יאמסװעלמאזשני די ^אי־ײן פאלען
 הײסען און קיעםשםע אידישער א אין :יס ,

 בעסשען. און שעהכסםען פרן דערלסנגעז זיך
ײ אז און  זיך שרינקען ארן אן זיך עכען ז
 טדדיפית זיגגען אידען דעם זײ חייסען *ן,
 װעיט עס ?ז און פיעתדיבם. 9 שאנצעז אוך
פ׳ן גוט זײ  און עסען דעם *דך היייןיען אוי
 פון און כעזאנג דעם פון טרינקען, דעם פון
ײ װארשען םענץ, די  ארײן קרעטשטער דעם ז
 ײ און :»>גסיקעס. פײעריגע פן>ר 9

ײ תייסען געשיכטעס סלע פון  איד^ן דעם ז
טזוםן. אין מטבעות אי3 9 :אצסחלעז

 פון בידד היסשןרישע איז ot$i סט
 אידען. ו^ם מענשעךליעבע פוילישער דער
 בירד. 9 איייד חיינט נסד איז בילד דסס און
שד־ דער לי ש ליעב הןןט אן3 ^י שע^יי אידי

 ניי אי־סקא2 יעשטשא
*ש ד^ך ־ענט איהר

 אידישער א װי געדזערט, סמאר איהר ה#ש
 רדםישען א פון גיגון דעם :עחמט ר.זן

 יטים־ 9 ײ צו איהם »זסש3 און זאטשיא־,״
דיגעי ם׳  k איז קונץ דער V תפילה גוראי

ן דעם אין פלעכט מען :שום׳ער■ גו י ײן נ  אי
 >»יס איהם װײקט מען ׳קרא:ץ אידישען 9

 אין שטוקעװעט כזען םיער, אידישער 1» מיט
 — און הןןי־ציגער״ ״שיזטע 9 ארײו איחם
1 שוין

 און געזוגגען אידען דיסבען אזוי און
ען םען, ?סגט אײניגזס » ביז גסך זינג י  א

ע יאלסקא ״יעשששא דעם  סען סגיניצלא^. ני
ן דעם אין פלעכם ו נ  פון ?נאל דעם ארײן גי

שער דער סען דעם איבער בייטש ױילי די  אי
ט איחם בינעצם םען רוקען.  ®רערןן די םי

ט און ע די פון בלוט דעם םי ס די י  יאגדאם־ י
ן קרבנוו^ סס אין בו־עעם םען אז אריין אי

ml' '*£*•A.'
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ד ט דאם האב אי געזאגט, גי
 געטאן װיצען אײגענעם םײן נאגען
p n .באםעהא

 איןי אז געטראםען, האט אזוי
ע־ זײן אונטער *חנטעועעםאאען אי

 ניט דאס געכאפט, זיך האב איך
 אפשםויסעגד מיר איז ער װאם דיג
אינטע־ םײנד, איהם האב איןי װאס
 װי מעהר םײנונג זײן אבער מיר ךט

אנ־ אאע די פיט אנדערש. ףס
 איד װאס אז געװען, זיכער איך בין ,

 אעז, איף װאם ׳זיך קאײד איןי *ױ
 צױ דער ודעגען מאןי איך •אענער

j װאױא און שעהן קלרג, גוט, איז; 
if*n אנגעגרייט געװען איז צושטימוסנ 

pH ,&*מיר אויף האט מם און פאראו 
ט ט ני אכ מ  אין אײנדרוק, טיעפען י,ײן מ
i f i האט װארט גוט א זיינס װאס צייט 
 נע״ האט ער װען געםאכם. נאיהלייך םיר

 האב איהם, געפעאט קאײד די אז !אגט,
 אזוי איז עס ;פרײד פאר געטאנצט איןי

 אין עקספערט אן געװען װאאט ער וױ
n א האט ער אז און זאכען. דאזיגע 

 בין װיץ, א מיינעם פון געטאן מםײכעא
 אבער היםעא. זיבעטען אין נעװען איד
 מיר איז ער אז אייף, פארזיכער ודך

 איוזם האב אץי און אנטיפאטיש גאווען
 ארץ האט כייר פארטראגען. געקענט גים

 װער־ אײער אויערען די אין מהאונגעז
 כא־ איהם האם איהר װעאכען םיט #טעל

 טריאומםירענדער א — ראגטעריזירט:
 איהם איהר חאט אזוי אט יא, ומיר.

 אאנגע א זיד האט כײר און **גערוםען
 םון טאקע איז ער אז אױסגעוױזען, *ײמ
um .חושק איןי האב אפטמאא סארט 

 צו װײא טיר, די וױיזען צו איהם געוזאט
p r ניט גרענעץ יןײן גאר איז חוצםוז 

 קײנעם פאר נאף־ עס האב איך נעוחנן.
 מיר האט ער אבער דערצעהאט* ניט

געזאגט; וצ
 זײנט איהר אז נינא, װײםט, איהר —%
i f" ;אויס איהר וױיזט אםטכיאא דיק 

 עדע־ זײן דארף םרוי א ואמנעאוםפערט.
 עסט איהר װײבאיכער. צארטער, *יר,

פיעא. צו םסממא
 באוט דאס געטאן שםאר א האט מיר ־ ‘

 קײנער ה^ט מאא קײן אדײן. קאפ אין
ט  קער־ מײן װעגען רײדען צו געװאגט ני
 בא־ קענטיג האט ער םרעד. אזוי אער

 װײא אויםגערעגט, בין איןי אז מערקט,
i f ׳עטיײ א טיט צוגעגעבען באלד האט

ע*: נ
 װי שוין טיר׳ן ניט. שאדעט עם —

ט אזוי. אם אױסקומען איז ני
גע־ כין און וױאד געװארען בין איך

 טאן צו בריק א איהם נאהענט גאנץ וחנן
 כח קײן האב איך אבער חינטעל. א זױ

 א װי בין און טאן, צו עס נעהאם
 שטום זייט זײן בײ געגאנגען מקאאםין

אונטערםעניג. און
 םאר־ איז קאטישע סאפיע דאס אבער

 הײראטס־פארײטלאנ. זײן כױט געקומען
 באטראכט ער אז נעװאוסט, האב איך
 גע־ האב איף אבער חתן. מײן אאס ?יך

 װעל איך ײעז טאטעגט״ דעם אויף ווארט
 שטארלר סאטע דעמ געבען קענען איחם
 פארכאפ־ כייט האב איןי קלאפ. סטען

 םאכיענט, דעם אויף געװארט אטעם טען
 דעם געבען קענען איהם װעא איד ײעז

 האב איך קלאפ. שטארקסטען סאמע
 ער געװארט, אטעם פארכאפטען א םיט
 טראריציא־ דעם כײם טיר צו קומען זאא

 מײן זײנט אײר. איעב ״איך געאעז
 אט איהם איר װאאט דאן און פרױ״.

 איך װאס ארױסגעזאגט, •אוצאונג אזױ
געיאנק, דער און איהם. װעגען םראכט

 אפגעבריהטעד, אן וױ אויפען װעט זנר אז |
 גע־ אוסטינ מיר האט דערשאאגענער, א

 אז זיך, האט אויסגעאאזט אבער ;מאכם.
Of טאא אײן פאסירט. אנדערש האט 
 אײפ־ אן םרעהאיכער, א געהומען ער איז

 :געטאן זאנ א און נעאאגטער
J, — פאעט א גענוםען האב איך #געא 

 מיר כײט קומט םעבעא. |^ךגענומען
 ראס. איז פאלאץ א הױז. דאס קוקען

 אפ־ שוין םיר האט דאאאר םומענד *וױי
 שנעאער; ײאס אן זיף טוט

vtsym\ טעקסי. א ווארט
ך ד  האב און בא^ס געװאת(ן בי\ ו

pH װי אזוי עפעט געציטערט, גאנצען 
 םיר אױף זיך רואאט משא שווערע א

ט. אז עא איג ^  םויט אין געווען ב*ז איך ׳
p n r ; בא־ יגעקענט ניט זיר האב איך 

 איהם און עפענען צו םויא ן1מי ^־םען
אורטייא. םײן

m די אן זיף טוט שנעאער, מוםט 
 האט — דארט, ווארם מען קל׳ייד.

I f n W אױפגערוימט. שםארלן
געםאאגט. איהם האב איך און

m m m

 פארזיכער אי^ ׳גארדאז םיםטעד
שרעק״ אוא נים גאר מר־איז

פראפעטץ אידישע די
לוריע. אסתר דר. פרן

 אירישען אין געװען איז באהאנט
 ריכטע- די פראםעטין, די דבורה, אאנד

 איהר צו זיך פאעגט װײטען םון רין.
 גע־ נאך םאאה אידישע ראס צונויפקומען
 זיך האט רעזירענץ איהר רעכטיגקײט.

 פאאםעדבויםער די אונגער געפונען
 כםה צװישען אפרים בארג אוים׳ן

בית־אא. און
 באשטראםט צײט יענער אין האט נאט

 צו םארקויםט זײ האט און אידען די
 אעצ־ דער כנען. פון מאך דעם יבינ׳ען,

 אר־ אן אידען גענען געשיקט האט טער
 סיסרא. פון אויפזיכט רער אונטער מעע
 םון אויסװעג אן געפונען דבורה דאן
 האט זי פאאק. איהר פאר אאמ דער

 נפתאי קר םון ברק׳; רופען זיך צו געאאזס
 דיר ״האט :געזאגט איהם צו האט און
ס  געה :געהײסען ישראא פון גאט דער ני
ך באםעססינט און  תבור, בערג אויפ׳ן ̂ז
 םאן טויזענד צעהן זיך מיט נעוזם און
 וױיא ? גבאון און נפתאי קינדער די פון

 רעם סיסרא, ברענגען דיר צו װיא איך
 װאסער אוים׳ן יבין׳ס םעאדמארשאא

 דײ־ אין געבען איהם װיא איך ן1א יזישון
 און װאגענס זײנע מיט צוזאמען הענד נע

פאאק." זײן
 ״װעסט :געענטפערט איהר האט ברק

 דיר מיט איך װעא געהן, מיר מיט דו
 ניט מיר כייט אבער דו װעסט כײםגעהן.

געהן.״ ניט אויך איך װעא געהן,
 װעא ״איך :געענפיפערט האט דבורה

 הא־ װעסט דו ניט אבער געדזן. דיר מיט
 גאט ;ארבײט דײן פאר כבוד דעם בען

 העגד די אין סיסרא איבעמעכעז װעט
 אװעק אאזא איז •דבורה פרוי׳/ א םון

 דעם באקעמפפען צו ברק׳ן מיט צוזאמען
 און איהר מיט פאאק. איהר פון פײנד

 טויזענד צעהן כייטגעגאגגען זײנען רבקה׳ן
 ניט אויך האט אבער פיינד דער םאן.

 צוזאםענגענו־ האט סיסרא געשאאםען.
 און װאגענס אײזערנע JXX( זײנע מען
 גע־ געטאן אאז א זיך האט און חיא זײן
 גע־ זיך האט אעצטער דער בוײז׳ז. גען

 צױ אבער איהם האט דבורה שראלועז.
״ריהר :װערטער די מיט םוט געגעבען

 גאס װעאכעז אין ׳טאג דער איז דא ;זיך
 הענד. דײנע אין סיסרא׳ן געגעבען האט
 פאר נאך אהין םא; אאז א זיך װעט גאט

 אנגע־ דזאבעז װערטער דבורה׳ס דיר״.
 פעאדכיאר־ אידישען פון הארץ דאס פיאט
 צו־ אראפ איז ברק האפנונג. םיט שאא

 תבור. בארג פון חיא זײן מיט זאמען
 זײט דער אױױ געװען איז װעאכער גאט,

 א ארויפגעװארםען האט פאאק, זײן פון
 דער חיא. זײץ און סיסרא אויױ פחר

 דערשרא־ זיך האט אאײן פעאדמארשאא
 אראפ איז שװערט, אידישען םאד׳ן לןען
 ברק צו־פוס. געגאננען איז און פערד פון

 און חיא םײנד׳ס דעם פארפאאגט האט
 אײן קײן אױסגעשאאכטעט, דאס האט

 סיסרא געבאיבעז. ניט איז אײנציגער
 חבר׳ס הויז, יעא׳ס אין געאאפען איז

 אין געװען זײנען אעצטע די וױיא ווייב,
 קעניג. זײז מיט באציהונגעז פרײנדאיכע

 אנטקעגען איהם צו ארויס איז פרוי די
 ניט האב ארײן, ״לזום :װערטער די מיט

 הויז איהר אין ארײן איז ער און םורא׳/
ט צוגעדעקט איהם האט זי און  בעכד א מי

 ״ניב איהר: צו געזאנט האם ער דעק.
 װײא טריניוען, צו װאסער ביסעא א סיר
 אױפגעעםענט האט זי מיר׳/ דורשט עס
 א געגעבען איוזם האט און מי^הטאפ א

 גע־ איהר צו װײטער האט ער ארן טרונק,
 הויז, דײן פון טיר בײם ״שטעה :זאגט

 אימײ אויב פרעגען, װעט םען אויב און
כו/ קײנער אז זאנ, דא, זיך געפינט צער  ני

 זיך געפינם ער אז געמיינט, האט סיסרא
גע־ ניט אבער איז דאס זיכערהײט. איז

 זעהר טיר צו איז ער טענש. איכער
 צו קוטט טובה, א טיר טוט צערטאיך.

 אויפ־ גוט זעהר אײןי װעט ער אונז.
 געכעט טיט ;עזאנט זי האט — נעהסעז,

האנד. מײ\ דריקענדיג קוא, אין
 איף קען אהין געהן ׳נינא #נײז —

 נאך איהם האב איף וױיא ־— וױיא ניט,
 איהם װעא און איעב ניט 'אײך א׳יצט

 איצט, האבען. ניט איעב סאא קיין שוין
 — גיט, געוױס ערצעהאונג, אײער נאך
 מיט םריינדין םײן צו <עזאגט איף האב

 נאר — טרערען. םון סוא* .םארשטיסטען א
 צו שװער, «צו װערען װעט אײף אױב

 אײזר דא׳װעם םיר. צר קוטט טרױערמ,
 גוטעך נאהעגטען, א ג^פינען איסער
 אײד. אױף װארמען פרײנד
• 4ווארג איך יאון

■ ■ .״ . *

 הויז װעמעס אין םרױ, די אזױ. װעז
 גע־ האט נעװארעז, אנמשאאםען איז ער

 צײם שווערער א אין אידען. םון שטאםט
 שאאגען צו אנגעהויבען איהר אין האט
 נימ האט זי און ׳הארץ אידישע דאס

 זיך געפינט הויז איהר אין אז םאתעסען,
 פײנד, דער םאאק, איהר פון םײנד דער

 אא־ שװערע זײן ארויםאעגען קען װעאכער
 דער־ זיך האט זי אידען. די אויו* םע

 װאם םאהט, אוים׳ן אפגעשטעאט ניט םאר
 די הויז. איהר אין נאםט א איז סיסרא

 געװען איז םאאק גאנצען א םון צוהונפט
 און פערזענאיכלוײטען, די םאר װיכטינער

 גרויזאמער דער צו גענומען זיך האט זי
 אזוי אננעקוםען איהר איז װעאכע ארבייט,

 באגייסטערט געװען איז זי װײא אײכט,
 איהר װערמ אט אט אז געדאנק, דעם פון

 אײג־ איז סיסרא װען באפרײט. פאאק
 כװאטסקע די איז געװארען, געשאאפען

 דעם גענומען האט זי וזױז, אין אךײן פרוי
 ארײן שטיא איז האמער, א מיט טשװאין

 ארײנגעקאאפט איהם האכ צימער, זײן אין
 צוזא- איז ער אין׳שאײו*. םשװאח א

 אהנמעכטיג געװארען צוזאסענגעבראכען,
געשטארבען. איז און

 און פײנד, זײן נאכגעיאגט האט ברק
 כװאטסקער דער פון הויז אין ארײז איז

 געזאגט, איהם צו האט אעצטע די פרוי.
 דעם צײגען דיר װעא איך אריין, ״קום
 אידישער דער זוכסט״. דו װעאכען טאן,

 טוי־ דעם דערזעהן האט מארשאא פעאד
 די איז שאאכט דיעזע דורך פײנד. טעץ

 שװא־ געװארען ל«עניג כנענער םון סאכט
 מיט אאנג א^וי האבען אידען די און ׳כער

 איהם האבען זײ ביז נעקלספמ איהם
באזיעגט.

 די באזונגען האבען ברק און דבורה
 באקאנט איז װעאכע איער, א אין שאאכט

 דאס איעד׳/ ״דבורה׳ס נאמען אוגטער׳ז
 איז שעהנסטער דער צו געהערט איעד
 איטערא- דער אין און בפרט ביבעא דער
 אײנםאך אזוי איז איעד דאס בכאא. םור
 טיעםער א מיט דורכגעדרינגעז איז און

 אונ־ אן מיט פאאק, אידישעץ צום איעבע
 ׳גאם אײנציגען אין גאויבעץ געהויערען

ישראא. פון גאמ אין
איעד: דאס איז אט

געװארען, פרײ װידער א^ז ״ישראא
 אויבט געװאאט. דאס האט פאאה דאס און

ו הערט גאט. אאזא  קעניגע, איהר ׳צו זי
 םירםטען. איהר אױםמערקזאם, זײט און

 הער־ דעם באזיננען וױא איך — װיא איו
 אוײ איך װעא ישראא םון גאט דעם רען,
 שעיר, פון ארויס ביסט דו װען גאט, בען.
 פון פעאד דאס פאראאזען האסט דו װעז

 הי־ דער געציטערט,* ערד די האט אדום,
 װאאלוענס די און געסאפעט, האט מעא

 צואיעב װאסער. מיט געקאפעט האבען
 פאר־ זײנען גאט םון אנװעזענהײט דעד

 דער צואיעב בערג, די געװארען שמאאצען
 פון גאט פון גאט, פון אנװעוענהײט

 דער געוויארען פארשװאונדען איז ישראא
 שמגו, םון צײט דער אין סיני. בארג
cyi יעא םון צײט אין ענת, םון קעניג 

 געװא־ םארנאכאעסיגט װעגען די זײנען
 גע־ זײנען װעאכע יעניגע, די און ;רען

 געװאנ- וזאבען נאסעץ, די אויח גאנגען
 פאראײנזאמט װעגען. קרוםע דורך דערט

 גע־ האט רעגימענט א ישראא, געװען איז
 ערשײנען געאאזט דאב איך ביז פעהאט,

 ערשײנען געאאזט האב איך ביז דבורה׳ן,
 אויסנע־ האבען זײ ישראא. פון מוטער די

 אויסגעברא- איז דאן געטער, נייע קאיבען
 מען האט ;טויערען די אין מאחםה א כען
 םערציג צװישען זעהן געקענט דא דען

 מײן ? שפעער א אדער שטשיגי א טויזענד
 ישראא, פון הערשער די צו באאאנגט הארץ

 געאפפערט זיך מיט האבען װעאכע די, צו
 װעא־ איהר, ! גאט אויבט םאאק. פאר׳ז

 װעאכע איהר עזעאס, זײנע אױף רײט כע
 שפא־ וועאכע איהר יןאװיארעז, אויױ זיצט
 שטײ די זינגט. — גאסען די אין צירט

 צו־ זײנען ײעאכע יעניגע, די םון םעז
 זאאען װאסער־ײעאעז, די צוױשען טײאם
 גערעכ־ די גערעכניעקײט, גאטס איבעז

 ישראא. אין העדשאפט זײן פון טיגקײט
 טויערען, די צו צוריק ארונטער געדז איצט
 אויױ! שטעה ׳אויף שםעה פאאה. נאטס

 און אוין® שטעה אויוי, שטעה !דבורה
 בר# צוזאסמז, זיך נעהם איעד; א זינג

 זוהן דער ׳דו כאפער, דײנע צונויף קאײב
 ישראא סרן זיהן בעסטע די !עבנאם םון

 איו גאר ;געםאז אאז א דאן זיך האבען
העאדען. די מיט צוזאטמן ארונטער

 אײנגעזעסזןן זיר האבען וועאכע די,
זײנען אפרים אויסער געתנדען די אין

מר פון ארכמגעז; זײגע מן ם א  זין מ
םון אח געזזגצנעבער די אראאגעלאזען

 םיהחגך זײגען װעאכע יעניגע, די ?בואון
 נעווען זײנען יששבר םון פרינצעז די און

 םיטהעא״ דער יששכר, יע, ;דבורה׳ן םיט
 מר האט מאאען די אין ;ברק׳ן םון פער
 דעם אין וואגען, זײן אין געאײאט ויך

 םארטראכט. זיך ער האט ראובן טייך
 פאסטוכער די צװישען דו זיצטו װאס פאר
 פון גערודער דעם צו צו זיך הערםט און
ך אוים׳ן םיה? די  געװען איו ראובן מי

 אויח געבאיבען איז גאעד אונרוהיג. גאגץ
 געפינט װאם פאר און ירדן. זײט יענעם

 געבאי־ איז אשר ? שיפען די אין דן זיך
 פאאק זבאון׳ס ברעגען. ים די אויף בען

ט האט *בער4  טױ<£, פאר׳ן געהאט מורא ני
 זײן מיט ריזיקירט האם נםתאי אויך

 קעניגע די שאאגטםעאד. אויפ׳ן אעבען
 האבען און צוזאמענגעקאיבען ־זיך האבען

 װאסער. אוים׳ן תענקי, אין געסריעגט זיך
 נים גאר דערפון האבען זײ אבער סגדוי,

 גע־ מען איז הימעא אויפ׳ן געװאונען.
 גאנג זײער אין שטערען די ׳זײ געגען װען

 טײך דער םיסרא. געגען געװען זײנען
 דיעזער אװעקגעשמיסען. זײ האט קישון

 טרעט קישון. טײך דער טײך, אוראאטער
ױח נשםה מײן ײךא  שטארקע. די זיגער

 פערר, זײערע געיאגט האבען רײטער די
 גע״ האבען אעצטע די פון פים די אז

 האט אחז, שטאדמ די שיאט טרעשטשעט.
 זײערע שיאט שיאט םלאה גאט׳ס געזאגט

 געיןו־ ניט זײנען זײ װײא >*ײנװאהנער,
 אאמעכ־ דעם היאף צו היאף, צו גאט מען

 געבענשט העאדעץ. די צװישען טינען
 די יעא, װײבער די צוױשען זײן זאא
 זאא געבענשט כנענ׳ער, דעם הבר׳ס םרוי

 אנדערע צװישען הויז איהר אין זײן זי
 ער װעז געגעבעז, זי האט מיאך פױיען.

 פױ און געפאדערכ, װאסער באויז האט
 גרויסארטײ א אין געבראכט זי האט טעו
ט וזאט זי געשיר. גען  האנט איהר מי

 איהר מיט און גענומען טשװאה דעם
 דעם געכאפט זי האט האנט רעכטער

 זײן סיםרא׳ן האט זי שמיעדהאמער.
 און געםאאען, איז עו צושאאגען. קאפ
 סיס־ געאעגט. זיך ער האט פיס איהרע אין

 פענ־ םון ארויסגעקוקט האט מוטער רא׳ס
 םאל גװאאד. א געמאכט האט און סטער
 ער און װאנען, זײן זיך פארזאםט װאס

ט? לןומט  רע־ די באײבען װאס םאר ני
 קאוג- די צוריק? װאגען זײן םון דער
 געענכד האבען פרויען איהרע פון סטע

 אי־ אאץ םאעגט זי װי נאכדעם פערט,
 זײ װעאען קאאנען. איהרע בער׳חזר׳ן

 #מײדעא אײז רויב? קײן קריגעז ניט
 רויב א ׳מאן יעדען פאר מײדאעך צװײ

 א סיסרא, פאר קאײדער פארביגע פון
 קאײ־ עמבראידערטע פארביגע םון רויב
 געפאנמד די פון העאזער די ארום דער
נע.

א ז א ע א א ע א נ י י , ד ד נ י י ם
 n !ן אע א ם ז ע ז ו מ ,ט א ג

ע ג י נ ע ר י ע ב ע א כ א ע ו ם ו ה י  א
, ן ע ב ע י ן א ע ז ו ן מ י י י ז ו  ו

י ן ד ו ן ז ע ב י ו ה ע ג ם י ו ן א י  א
ן .ט כ א מ ר ע י י ז ו ז אאנד דאס א י א  

ען װ ע ג ג הי " 40 רו ר. ה א י

 שאפ־ דעם פרעזענטירען
טשערמאן

 פון שנײדערס און אפרײטארס די
 טע31 א. 36 ׳קאהן אואים פירטא דער
 מיטיננ שאפ אעצטען בײם האבען סט.

 ברױ םשערכיאן, שאפ דעם פרעזענטירט
 אין פרעזענט א מיט לואהן, בעני דער

 אר״ גוטע זײן םאר דאאער, 40 פון װערטה
 ארבײ־ די בעסטען און װאהא צום בײט
 האבען ארבײטער די שאפ. דעם אין טער
 ארױסגעצייגם איהם פרעזענט דעם דורף
דאנקבארקײמ. זײער

לואמיטע, די
הױרש, אואי שװאר״ן, אשר

קראװטשיס, מאיר סקױפ, אאטער
םעבין. פעני

 און סערןרעטערע פאר װיכטינ
אונזערע פון מענעחשערם

ס ל א לן א !ל
 די צו מאכען באסאנט דא װיאעז מיר

 אאע םון מענעדזשערס און סעהרעטערע
 יארס, נױ םון א#<ןאאס אינטערנעשאנאא

 בא־ די דאם קאנטריס, די םון װי גוט אזוי
 זײערע אין טעםיגקײט רער װעגען ריכטעז

 געדרווןט האבען װיאען זײ װאס אאסאאס,
 הא־ סיר מוזען נומער, אויפענדען דעם אי^
 דינ־ ווי שסעםער ניט רעדאקציע איז בעז

 1אוי אויך זיך באציחמ זעאבע דאס סטאג.
 1אי ברחסיי^רײבער קארעספאנדענםען,

וױיםער. אזוי



«זי

25 לאקאל ױניאן דרעסמײקערם און וױיםט לײדיעם דער פון

ס נ ע & ך ע י ם ז ע ו5 ד ע ס ן ו ו ש ז ד

פא. קאונטי, פײק םארק, םארעסט אץ
 פענםילװײניא פון פאונטײנם בלױ די אין פאלאץ גרויםארטיגער »

דרעם- און װײםט דער אין ארבײטער די פון אײגענםו־ם דאש איצט איז
אינדוסםריע.

עםענט בעסטע די — soo פאר דא איז פלאץ
 אץ הײםע — באלײכטונג ײלעקטרישע — װאגעס 50 — ציםערען 250

ד 75 — פול םװיטינג א — טײר א — םעלעםאנס — װאסער קאלטע א  כ
*I םענים־קאורט. א און באל־גראונד א — ציםערען

!ױילהאטען זײנען אינטעתעשאנאל דער םון מיטנליעדער אלע
וועט עם באזיס. קאאםעראטיװען א אויף םארװאלטעט װערט הויז די

I;׳ :•.׳ < זײײך. « $12-50 קאסטען
 ׳י העדקװאדערס, די אץ נלייד אײר רעחשיםטױרט
סמױם. םע21 װעסט 16
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True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 

as required by the 191 •״fi
1917 ,of Congress approved Oct. 6th 

Trading with the״״ known as the
Bpemy Act״״.

 מעז |yp טרױערן און וױינען פיט
ט אבער דערםאנען,  געשיכםע. םאכען ני

 איצםיגע די גענען פראטעקטען אונזערע
 זיין דאריבער םוזען פאגראמען פויאישע

 ״אציעס1טרױער*דעםאנםט װי פעהר עפעם
 פינסק, םון קרבנות געפאאענע די נאך

 שטעדט אגדערע הונדערט און אעפבערג
 ארײנגע־ האט ארפיי פויאישע די װאו

 זײן מוזען זײ נאר פוס, איהר שטעאט
 פאסעךאדויס־ אידישע באװאוסטזיניגע

 רעגירונג דער.פויאישער געגען טרעטונגען
 זאאען װעאכע רציחות, וגי^דע איהרע און

 אפת׳ן דעם וועאט דער פאר אױפקאערען
 פאגראטען פױאישע די פון כאראקטער

 ניט שטעקט זײ אין װאס געפאהר די און
 פוילען פאר נאר אידען, די פאר נאר

 גאנץ פון םריעדען דעם פאר און זעילבסט
׳ אײראפא.

 פוײ אין פארהעאטניםע איצטיגע די
 אידישע די םון אורזאכען די און לען,

 ?אפפאי־ מעהר פיעא זײנען פאגראפען
 ערשטען אויפ׳ן זיף קען אונז װי צירט,
 םא״ רײהע א דא זײנען עס דאכטען. באיק

 זײ־ װאס סבות,. עקאנאפישע און איטישע
 פאגרא- דיזע פאר פאראנטװארטאיך נען

 כא קודם דארפען סבות דיזע און מען,
 אונזער אין זײן קלאר אאײן אונז פאר

 פון הערשער איצטיגע די געגען לאטף
פויאען.

 איצט שטעתצן עשפענטטערנ צװײ
 םוײ פאר׳ן און פריצים פױאישע די פאר

 — ערשטע, די פאר כייטעא־האאס: אישען
 אין נויט זײער מיט םױערים פױאישע די

 אידישע די — צוױיטע די פאר און ערד,
 אײנפאוס גרויסען זײער כײט קרעניער

האנדעא. פוילי׳עען אויפ׳ן
 זיבען װאו אליין, רוסי־ש־פוילען אין

 מיט פארנומען זיינען מענשען כיציאן
 פראצענט 43יבלױז באלאנגט ערד־ארבײט,

 פרא־ 40 איבער און פויערים, די צו ערד
 היײ קלײנעם א צו יאנד״באלאנגט צעגמ
 זײ פריצים. און גראפען פוילײטע פעל

 רעװאאױ אגרארישע די אז ניורא, האבען
 םארשפרײטען זיף זאל רוסלאנד פון ציע

 טאט ערשטע די און פוילען, קײן אויף
 פארכאפען צו זײן זאא פױערים די פון

 זײ זײנען דערפאר לאנד. פריצישע דאס
 א אויפצוהאלטען פאראינטערעסירם

 ארמײ פױלישע זעלבסטשטענדיגע גרויסע
 די געגען קעםפען כלומרשט זאל װעלכע

 באמת אבער רוסלאנד, אין באלשעוויקעס
 די פון לאנד־אינטערעסען די פארהיטען

 פיזד זײ הײם; דער אין פריצים פויצישע
 גרוים־פוילעך א צײט זעלבער דער צו רעז

 םרײ םון היאף די םיט זוכען און פאאיטיק
 די פארגרעסערען צו דענס־קאנפערענץ

 שטאט פויאישען נײעם פון טעריטאריע
 רוסאאנד, דײטשאאנד, םון חשבון אויפ׳ן

 שעה בײזע די אז כדי איטא, און עסטרײך
 װעאען פויערים די און קוסען, ניט זאא

ײ זאא ערד, מעהר פאראאנגען  ?ע־ םען׳ז
 געװאונענע נײע די פון באפרידיגען נען

 אײ״ דאס באריהרען ניט און טעריטאריעס
פריצים. די פון גענטום

 בא־ מיטעא־?אאם פויאישער דער
 און הענדאער פויאישע די פון שטעהט

 ניט ערשט זיך האבען 1װעאכ; ?רעטער,
 הא־ און באוױיזען, צו אנגעהויבען אאננ
 ככיעט האנדעא םויאישען דעם נעפונען כען

הענד. אידישע אין אויסשאיסאיך
 איז פויאען אץ האנדעא אידישער דער

 טען13 אין נאך יאהרען. הונדערטער א^ט
 געהאט אידען< די האבען יאהרהונדערט

 און האנדעאס־פריװיאעגיעס, באזונדערע
 אײ־ זײער געהאט אויף זײ האבען צײט א

 םאר־ ״פערזענאינער א ריכטער, געגעם
/ פון שטעהער ג עני  אורסײאען װעמענס ק

 פון װערען געהײסען גוט געדארפט האכען
״) קהא. ראשי אידישע די

הא־ יאהרען אעצטע די פאר ערשט
 פאדאריפטע פויאישע אנגעהויבען כעז

 יאכטצעם5שי רײף־נעװארענע און פריצים
 םאר־ און שטאט אין אריבערצוקאײבען זיר

 האנדעא. ארן אינדוסטריע סיט זיך נעטען
 םאד־ מארק דעם נעסונען האכען זײ ײעז
 נע־ געםוזט זײ האבען אייעז, •שו עזנומ
 אילס אנםיסעםיטיזם דעם היאוי צו טען

 I פױאיש די׳ זיך פאר אפצוצידזען סיטעא
נעשעפטען. אידישע די פון קונדען
אויט זײנען, נאאיציע איז W*'"* •יא

ם־־אצענמ 19 סםאטיסטימס, קעצטע די

פוילצ^ וא« איוז^ס:

 איג״ אין םארנומען באפעלקערומ דער םון
 66 איבער װי אזוי האנחנא. און דוסטריע

 אצבמ באפעאקערונג דער פון פראצענט
 םיט פארנוםען איז און דערפער די אין

 פויאײ דמר אז אויס הומט ערד־ארביים,
 קאגצענ־ אח האנדעאס^עםענט שער

 די וואו מםעדט גרעסערע די אין טרירט
 סריסבד און אידישען צוױשען ק^נסורענץ

םארביטערט. זעהר איז האנדעא איכען
 דעם םון הויפם־אורזאכע די איז דאס
 װערט װעאכער אנטיסעמיטיזם, פויאישען
 די אין מיטעא־קאאס דער םון געבוירען
 אין פריצים די פון געשטיצט און שטעדט

דערפער. די
זײ־ סבות עקאנאמישע דיזע חוץ א

 װעא- סבות, פאאיםישע אויך דא נאך נען
 דעם אין ראאע קאײנע קײן ניט שפיאען כע

אנטיסעםיטיזם. פויאישען
אונטערגעדריה־ אאס יי

 אונ; אנדערע י?ןדע װי האבע^ פאאק טע
 ץיף בײ עגטװיקעאט פאאק טערדריקטע

 מיט איז ײאס נאציאנאאיזם, שטארקען א
 רעגירוננ רוסישער דער םון דיול יעדען

 שאװיניזם. ענג־הארציגען אן אין אריבער
 זײער געגען גזירה רוסישע יעדע נאף

 אײ־ נאף זײ האבען הואטור, און שפראך
 זײערע םארטײדיגען גענוםען פעראיכער

 איז עס װעאכען געגען אוצרות נאציאנאאע
דרויסען. םון אײנפאוס

 מאא אאע האבען גזירות רוסישע די
 איז עם װעאכע װי מעהר אידען געטראפען

 נאך און רוסאאנד, אין עאעםענט אנדערען
 אין אידען טויזענדער זײנען גזירה יעדע

 זײער םון געװארען אפגעשניטען רוםאאנד
 דער אין איו אויצען װי אןױ ברויב^

 און וואהנען, מעגען אידען װאו טשערטא
 ענט־ בעסער א געהאט אויף האט פויאען

 עס װעאכער בײ אינדוסטריע וױהעאטע
 האט אעבען, א מאכען געאאזט זיד האט

 גרויםער א געצויגען װײזע אאגישער זיף
 רוס־ םון עמיגראציע אידישער שטראם

םויאען. קײן אאנד
 האבען אידען נײ־אנגעקומענע די
סימםאטיע. םואסטע די פויאען צו געהאט

 אאם ניט אהין וגעסומען זײנען זײ
 רעגי־ רוסישער דער םון ן ע ט נ ע ג א

 איהר. םיז ת ו נ ב ר p אאס נאר רונג,
 הא־ שפראד, איהר קענענדיג ניט אבער

 זײער בײ האאטען נעמוזט זיך זײ בען
 ניט זיף האבען אידען אידיש. און רוסיש

 האבען צײטונגען, אהן באגעהן געקענט
 אױםגעהאא־ פרעסע, זײער געשאפען זײ

 זײערע באםעסטיגט שואען, זײערע טען
 גע־ לואםוי, זײער ענטוזילעאט קהאות,
הײם. זײער דארט פאכט

 די טpפארשטאר האבען אידען דיזע
 שטעדט, די אין לאנתלרענץ עקאנאמישע

 גע־ ניט האבען ?רעםער פויאישע די און
 גע־ װאפען בעסערען ?ײן געםינען קענט

 באבוא, א וױ קאנקורענטען, זײערע נען
 זײ אז פוייאען, רוםיםיצירען אידעז די אז

 לואטור, און שפראך איהר אונטערגראבען
װ• ז. א. ׳װ. ז. א.

 ?וא־ א מיט עס זיף האט אנגעהױבען
 גענומען האט פען באילאט; טורעאען
 םון און פרעסע דער םון אידען טרײבען

 “״רײניגעז גענומען האט מען טעאטער;
 באאד אידען. םון איטעראטור פויאישע די

 עקאנאכיישען אן צו אריבער כיען איז
 םאר ״םויאען אאזונג דער און ׳כאי?אט

 אפיאו א;געשטעקט האט פאאיאלעד/
 איבעראאען פויאישע פראטינענטע אזעאכע

 װעא־ סװענטאכאװסקי, אאעקסאנרער װי
 אנ- פון װײט זעהר געװען פריהער איז כע

טיסעטיטיזם.
 מאחמה די האט צושטאנד דיזען אין

 פיהרער פױאישע די פויאען. נעטראםען
 די אז אינסטינקטיװ, דערםיהאט האבען

 םאר געאעגענהײט גוטע א זײ גיט פאחמה
 ניט האבעז זײ אבער באפרײאוננ, זײער

 שטע־ צו זיף צד װעאכען אויף ;עװאוסט
יצע:.

 א געגרינדעט זיך האט װארשא אין
 װעאכע רעגירונל/ נאציא^אאע ״געהײמע

 רוס־ געגען רעװאאוציע א צו גערופען האט
 ״אעיאן״ א ארויס איז עסטרײןי פון אאנד.

 עםט־ געגען רעװאאטירען צו ?ראקױ פון
 װײ־ א האבען םיוזרער םויאישע די רײןי.

 זײ איז דא און bvp זײערע פאראארען אע
 אנטיסע־ זײער היאף צו גע?ופען וױדער

 גערע״ האבען זײ װעאכען דורף. פיטיזם
ט s םעא אײגענע זײער טעט  באבואים פי
 זײ באשואדיגענדיג אפאא אידען, אויף

 אפאא און רוסען די געגען שפיאנאזש אין
 צײט דער אױט אאץ דײטשען, די גענען

 האבען זײ וועאכע איז אופשטענדען און
געפונען. *,יף

ת איז אגסיסעפימיזם דער . צונ

^ון. קוכמז  •א״ די נעהאאםאן האט ער יוי
 חאנ־ אידישען דעם רואיגירען צו איאקען

 זײער רעםען צו און םאחםה דעד ערב דעא
 דער דורך *אםריאטען otto רעפוטאציע

 גע־ אאזא שױן איז ער סאחםח. פון צײט
 ער גאסט, .נעװינשםער א דאדט װארעץ

 אין םאן־געבער דער ווערמן גענומען האם
 ארײן איז ער •אאיטיק. ■ויאישער דער
 ױיאישע די םון ם£יש און באום חנם אין

 װעאכע רעדעא־^יהרער, ־ •אאיכוישצ
 פוײ דער םון רודער בײם איצט שםעהען

רעגירונג. אישער
 אבער נאף איז טאוכה פויאישע די

 ניט ײײס נאףי שטעהט זי געכוים. ניט
 מאוכה איהר ערשט געהם פויאען פעסט.
 פעכטע גרויסע די געזאגט: בצסער כויען.
טאוכה. נײע א פויאען פאר בױען געהען

yp| די אויוי האאטעז םויאען זיך 
 ? פאאיטיק איצטיגע איהר םון יסודות

 אונטער זיך ענטוױלאען און אעבען זי לען
 צוםרידענ־ דער צו אופשםעגדען אזעאכע

 איה־ און בירגער אײגענע איהרע פון הײט
? שכנים ארזפמע רע

 אז זײן, פוז ענםפער אאגישער דער
ניט.

 פאגראפען פויאישע די װען װארום
 נאד און אענגער נאןי אנהאאטען זאאען

 דער־ ויועאען איחןן טויזענדער צעהנדאיגע
 אע־ ניט האר א עם וועט װערען, הרלעט

 פויע״ פויאישע די םון ערד־םראגע די זען
 וועט רעגירונג פזיאישע די אויב און רים.
 צו זוכען ארפײ איהר פון היאף דער םיט

 פויאישען פון ערד־הונגער חןם שמ^ען
 ניט־ די םון רע?וױזיציעס די דורך םויער

 נייע איהדע אין עצעממגטען פויצישע
 נײע אוישהויבען זיף װעאען טעריטארת,

 גא־ פרײםען, אין אונרוהען אגרארישע
 עדטער, אנדערע אין און איטא, איציע,

 עלספע־ אזעאכע פאכען װעט זי נאר װאו
ריפעגטעז.

 אאנד אין זיך בײ רואינירען דורך׳ן
 אידי־ דעם װי האנדעאס־עאעפענט אזא

ע אפשװאכען ױ םו« שען, חסטרי אינ  די.
 אאנד, אײגענעם איהר םון ?אסערץ און

 גרעםציע א צו םיהרעז דירעקט מוז װאס
 דער איצט איז עס װי ארבײטסאאזיגיױיט,

רוסאאנד. איז םאא
 נרויסע א און אונרוהען אגרארישע

 בעסע־ דען פען דארו» סאאזיגקײט,13ארבײ
 דיזע װי באאשעװיזם, צום העאםלרי רע

? צװײ
 איצטי- די אז אאזא, אויס לופט עם

 רענירונג, פױאישער דער פון פאאיטיק גע
 באא׳שע־ פון אײראפא שיצען צו אגשטאט

 באא• דעם ארײן דירעהט זי םיהרט וױזם,
 װעט ער װאנען פון פויאעז, קײז שעוױזם

 א אהן װײטער םארשפרײטען ?ענען זיף
שטערונגען. אהן און פראטעסט

 זעאבסט פױאען אין פען איז נאיח צום
 באויז אאגע. דער אין גענארט ניט גאר
 װעאכע רעא?ציאנערען חײפעא דאס

 פויאישער דער םון רודער בײם שטעהען
 פאאי־ זייערע און װארשא איז רעגירונג

 אין דיפאאפאטען חיטרע און טיקאנםען
םרידענס־ די איינצורעדען זוכען פאריז

! IM■! *  |fc-f I  I I I  II t  !Ml  ב*ממװיזם (גען
k וילעז גרעסערע■fn os>

«kmpi. זײז וועט זיכערער m 
 י5ם«צי* ■ויצישער דער ,

w ה«ם פערל פעאיקם דר. דעפוםאט ty-* , 
 איצטיגזן די אז ערקאערט, איד

ן דעמאראאיזירט רעגימנג ם  ת
 טאכם און ארםײ, •ױאישע די און םאאק

T װאס וחנמןצײג, א איחר םון ti 19P 
 n ®י[ זײם דער צו טאן קעהר א אײכם

— באאשעוומןעס.
זשורנאא^סמ,'װעצ*^ אםערי?אנער אן

 איבער רײזע א גצמאכט האט מןר
 ארס אוימ׳ן גום אאנע די געשטודירט און

 אר״ די תאפענהאגען אין געפאכט האט
 האם רעױרונג פויאישצ די אז ?אערונג,

 ■ םארפער״ע^ך אוים׳ן ניט איינםאוס ?ײן
 באקוםען נים jyp און ®ויאעז אין פענט

 םאראײבכמד צו אױ<י שפײז ?ײן זײ םון
שטעדם. די אין שפײז־פראגע די רען

iyp קעםםען רעגירונג אזא %  נצנק
 װעהרעגד*& רלסאאנד, אין באאשעװיזם

 'אויןי זיןי האאט ארדגונג אינעראיכע איהר
האר? א

ביסאעכ־ אן מעז הויבט ענגאאנד אין
אסת. דעם זעהן צו װײז

א/ םען2 פון טעאעגדאח״ ״דײאי די  I ס
ffet פױאען װעגען נאטיץ םאאגענדע דרוקט

’ שחמ־ אײדען ?אאםען אריפע ״די
 חנם צואיעב שפײז, אין פאנגעא פון ליןי

 באומ זיןי האאט װעאכע רעגירונג די װאס
 באזיצ^י ערד די םון שטיצע דער• םיט
 םון שפײז ארויסצו?ריגען שװאף צו איז
םארפערם. די

 נים הען רעגירונג די װאס ״דאס
 אוךאר• שפײז פון אאגע די פארבעסערען

 וױצ־ דעם פיט צוזאפען כײטסאאזיגהײט,
 1אי זשאנדארםען רעגירונגס דער םון יר

 אר־ די פון שטימונג די שטעאט יאיםעד,
 געפעחר̂י א זעהר אין פויאען אין בײטער

צושטאגד. אימזן
 סאוייזד ארבײטער הונדערם ״דרײ

 יױאען, אין געגרינדעט זיך האבען טען
 1מיאי* האאבען א םארטרעטען װעאכע

 םון חנזשים איצטיגער דער ארבײםער.
 רעאקציאנער שטארק איז רעגירונג דער
 אור״ רעגירונג דער םון םאאיטי? די אין

 I;געגען לעפפם זי אז אויסרײד דעם טער
 ארייגםרײמן באפת װעט באאשעװיזם

באאשעוױזם*״. םון הענד די אין פויאען
 - איצמ װערט םעאעגראף״ ״דײאי די

 וױכטיגי״ די אאס ענגאאנד אין באטראכט
 פרעםתר זינט צייטונג, פאאיטישע סטע

 םיט צוקריגט זיף האט דזשארדזש אאאיד
 אזא זיןי עראויבט זי אז ״טײפז״. דער

 םים אז סיטן, א עס איז דרולען צו ידיעה
 v םרידענסײואגםעחנגץ די נאר װעט פויאען
טראבעא. גענוג האבען

 % צו זײן איצט פוז אויפגאבע אונזער
 f װאס עפענטאיכקייט דער אין ברײנגען

ײ אין צושטאנד אמת׳עז דעם מעהר  •ו
 f םאר הויםטזעכאיף פאכען, לאאר און אען,

 ערװארכמם םויאען װאנען פרן אפערילא,
 נים איז אאנד דאס אז האװאות, איהרע
 1איצטיט|' איהר פון הענד די אין זיכער

 S פאדעחנװם^ײ רעגירונג. ־ פאגראםעץ
 האאםזנן ניט זיר קען יואיקע דםאװסהי׳ס

̂  אפעריקאנער םיז היאף דער אהן אאנג
 ז-: אאץ םאאען װעט זי גיכער װאס און געאז־/

 0 פארנאסצן װעמ באוט אידיש װײניגער
ױערען.
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װעלט פרױען די
(גלינדער). בעדוײה ראזע פון

True translation tiled with
Postmaster at New York C i t y __

May 30, 1919, as required by tbs 
ot Congress approved Oct. 6th, 1111; 
known as the *Trading with tha 
Enemy A ct״ ״*— H

 מ פון פראבלעם שװערע גייע
ײטער. &סערי?אנער ױעךארב םר

 םון הײם א זיך צוריקקערען דעם בױט
 סאלדא־ אטעריקאנער טאסעז גרויסע די :ז

 איײ םין צוריק איצט קוטען װאס טען,
טאג, יעדען טױזענדער די אין ראפא
 די דרינגענדער און שארפער אלץ ותרס

 און ארבײט מיט באזארנען םון •ראבלעם *׳>
 װאקסענדע דאזיגע די באשעפטיגונג

 גלײכצײטיג ארבײנדזוכער. פון ארמעע
 עגטשטעהט פראבלעם דאזיגער דער מיט

פראב־ ערנסטע, װעניגער ניט צווײטע, א
 הונדערטע־ די כייט טאן צו װאס לעם:

 זײנען װעלכע פדױעךאדבײט, םױזענטער
ארײננע־ יאהר עטליכע לעצטע די דורןי

 אינ־ אלע ככעט אין געװארען צויגען
 די פארנעטען צו לאגד, פון׳ם דוםםריען

 װאם כיענער־ארבייםער, די פון פלעצער
 גענױ צאחלען גרױסע אין דעכיאלט ױינען

 די מיליט^-דיענסט? אין געװארען םען
 איצם האבען םרויען־ארבײטער דאזיגע

 זײערע אױםצוגעבען ניט חשק קײן כלל
 זײער זיי פאר באטײטען װעלכע שטעלעס,

אונאפחענגיגקיים. עקאנאמישע
באזארגע! באלד פון נױטיגקײט די

סאל־ צוריקגעקוסענע כיאסען גרויסע ידי
 מעגליכקײם א און ארבייט מיט דאטען 1

לעכענס־סיטעל, זייערע 1_פוורדיעגע
ט אי?  םאלק דאס ױעלכען חוב,' א נאר ני
שול־ גלײך ביידע זײנען רעגירונג די און
 נאר סאלדאם, צוריקגעקוטענעם דעם דינ
op אלץ, פאר פריהער און אױך, איז

 םראגע, עלואנאםישצ ערגסטע זעהד *
 צױ און בא^ד ניט זאל זי אױב ותלכע

 זי קען װערען, געל״יזט *סרידענשטעלענד
אל־ דער אויף אפרופען ׳טלעכט זעהר "?יןי

לאנד, פון׳ם לאגע עהאנאטישער געםײנער •
 סרױערינע װאסערע וױיסט, װער און,

 האבען נאף ׳קעז דאס קאנסעלןװעגצען
 און פאליטישער גאנצער אונזער םאר

ארדנונג... סאציאלער
ארבייטס־ םון ארטעע נרויסע צו א

 געפאהר א כיאל אי*ע איז טענער
 נעזעל׳טאפטלײ איז עלןאנאטײטעז םאר׳ן

שםועסט, װער לאנד. פון׳ם פריעדען כען
תן -  װאס אזעלכע זײנען ארבײטםלאזע די ו

ארבײטסלאזע־ זײער צו געקומען וײנען
גע־ איז לאנד דאס װאס דורכדעם, קײט
 גערופען זײנען ךײ און קריענ, אין ווען

 *טםעלעס זײערע פארלאזען צו געװאיען
 צו ארכמןע דער אין ארײנטרעטען *ון

אינמערע־ די פאר יטטארבעז און העספען
ארבײםס־ אזעלכע׳ — אנד,4• פון׳ם סזגן

 אין נרויס צו ווערען זײ װען טענער, לאזע
 אונגע־ זעהר א אודאי זײ זײנעז צאהל,

זאך... וױנ^טטע
 די צװיננען צו װידער, דאגעגען,

 אין זײנען װעלכע פרויעךארבײטער,
 נערוסען נויט לאנד׳ס פי;׳ם צײט דער

דערסיט, לאנד דעם דיענען צו געװארעז
 אינ־ דער אין פארנעטען זאלען זיי װאס

םע־ די פון פלעצער לײדינע די דוסטריע
 אין געװארען גערופען זײנען װאס נער,

np ,פרא־ העלפען זאלען זײ און ארידעע 
זאבען, אנדערע און אטוניציע דוצירען

אנד דאס װעלכע ,  גער.אט, נויטיג האט ̂י
צו  טיט׳ן אנגעד׳ז ערפאמדײך לןענען /.גדי-
פרזיעך דאזיגע די צ^וינגען צו — ,^קריענ,

 האבעז זײ װי :אבדעם איצט, ארבײטער *
ד נעטאן ״ אויפ׳ן לאנד זײער צו פליכט ז

זא־ זײ אז אופן, בעסטען א*ן .מענסטען
אפלײ־ גיכןןר װאס זײז טוחל הײנם

 אינדוס־ דער אין פלעצער זײערע דיגען ,
 ניט רארט יטױן זײ דארח טען 5װײ #סריע

 איז זיין, טודה טען טוז דאם, — נ^וזר,
 ניט דאס איז אנב, י'ו*טר׳ריג. זעהר

 סך א סף, א אלײן. ױ״טר ^ון פראגע *הײן ־/ ״
 זײנע; פרויעךארבײטער דאזיגע די ®ון ,,

ט נ ד » * ^ •  עקזיסטענץ זײער מיט אנגעוױזען '
 פון פארדינסםען די אויו^ ;^אױסשליסליר

 די איץ פאבריקען, די אין ארבײט ן^וייער
ff ,די אניוי אדער אפיםעס, די אין מעפער 

ע3 ש י ט א ן ^  אוח^קצונעטען ־אײזענבאנעז. ^
אנצו־ כדי *טטעלעס, דיערע איצט ךײ

 מענער, צוריקגעהוטענע די דארט מטעלען
ל«א' דער פון פאלע א אפשגײדען ײסט11ן

אטע , פ פארלאסען צו אױ^י ,י  דעם איהר מי
 אפעיאציע דין אזא פון אבער

י נאף מ  ־און נאגץ, ניט קאפאטע ו
» י;,װעמ4וא די אפזאנען ח«ם סי

 צורית אנשטעלען און םרױעךארבײטעד
 ארבײטםלאזיג־ דראהענדע די םענער, די

װערעז• נעלײןט ניט נאןו הײבדפדאבלעם
 איז ? אויםװעג תןר איז pm וואס

 אױס־ באשטיםטער קײז אז תירוץ, דער
 ! ניטא מאתע נאף םארלױםמ איז װעג
 עס וועלכען אױו* װעג, איינציגער דער

 עקספערטעז עקאנאמי׳טע אלע םון װערט
 לא־ און בעסטער דער אלס אנגעװיזען
חד דאזיגע די לײזעץ צו װעג, ני״צסטער  מו

 זאל רעגירונג די אז איז, פראבלעם רע
 גענוג און נײע שאםען נעמען באלד זיף־

ס:ארבײט, נוצליכע א  בא־ קענען זאל וו
 אזוי :^יױען ארבײטער, אלע ?זעפטיגעז

̂י גוט  און רײט4בו זײנען װעלכע מענער, ו
 פארדיענען צו און ארבײטען *צו װיליג

 עהרליכען אױף־אן זײעיע»לעבענס־םיטעל
 אײנציגע די איז דאס אט אופן. נוצליכען
 דעד םין לייזוננ ױיטד׳דיגע און לאגייטע

ארנייטער־פראכלעם. ערנסטער נײער
 און אײנצעלהײטען כיעהר װעגען־

 װיכםיגער דאזינער דער םון *טטרײטען
 אויסקו־ נאןי״ מסתטא אונז װעט פראגע

יטאל. צװײטען א רעדען צו כיען
ז * * *

 האט רעזאלוציע שיטיםרעכט פרױען
איינ׳םגײעם קאלמסאלעןייזיעג «

קאנגרעס.
* ׳

 םום׳ם רעפרעזענטאנטעךהויז דאס
 לואנגרעס, זעהס־אוךז^כציגסםען גײעם

 טען19 דעס געעםענט זיך האם װעלכער
 אנ- האם סעסיע, ספעציעלער א םאר םאי

 פאר- דעם װענען רעזאלוציע די נענרםעז
 צו סאפרעדז׳ט־אםעגד^ענט גע׳טלאגענעם

 אונערװאר־ אן סיט קאגסטיטוציע דער
 שטיטען ,304 טאיאריטעט. גרויסער טעט

 דעי ר jg פ ^עװארען אפגעגעבען זײנען
 ן. ע ג ע ג — יטטיכיען 89 און רעזאלוציע,

 דורכ־ איז רעזאלוציע די אז הײסט, דאס
 די װי מעזזר ׳טמיםען ג42 מים גענאנגען
 הא־ גיאס ׳טטיכ״עז צוױי־דריטעל נויםיגע

געפאדערט. דערצו זיף בעז
טאל, דאס׳צװײטע שוין איז דאס

 אין אננענומען װערט רעזאלוציע די װאס
 אין׳ם אויף הויז. רעפרעזענםאנטען רעם

 האט קאנגרעס, טעז65 םאר־א־יאהריגען,
 אסענדטענט דעם הויז אונטער״טטע ראס
 האט סענאט דער אבער געהײסען, גוט

 בלויז פו; מעהרהײט א מיט דעםאלט,
 דורכנעװאר־ רעזאלוציע די שטימע, אײן
 רעזאלוציע די איז אבער, הײנט, פען.

 געזי־ אטענדםענט סאפרעדזש דעם װעגעז
 םע־ אין אױף װערען צו אנגענומען כערט
 רעפובליקאנייטע 40 סענאטארען, 66 נאם.

 יטוין זיף האבען דעמאקראטישע, ־26 און
 אטענד־ םאר׳ן ארויסנעזאגט איצם ביז

 יטטימען צו צוגעזאנט האבעז אין מענט׳
 זי װי באלד אזוי רעזאלוציע דער םאר
 סענאט. אין ווערען ארײנגעבראכט װעט
 אין דורכגעהז זאל רעזאלוציע די אום

 62 וױ מעהר ניט נויםיג זײנען סענאט
 צװײ־ צונויױ \p5vw וועלכע שטימען,
 סענאט. אין ׳טטיטען אלע םון דריטעל

 פדץ שםיסען די מיט געזיכעיט זײענדיג
 סאפ־ דער אז עס, ד״ײסט סענאםארען, 66

 אויף איצט ״מױן האט רעדדט־אטענדדענט
 די אריבער יטטיניעץ 4 סענאט אין צד זײז

 ווערט לזה חו״ך צוױי־דריטעל. נויטיגע
 מינום, לעצטער דער אין אז ערװארטעם,

 זועלען אכיענדטענם פון׳ם נעגגער די װען
 סאי געהט רעזאלוציע די אז אײנזעהן,

 װעלען גיט טסתטא זוי װעלעז דורד׳ וױ
 ,לוינען) ניט אויף זײ ־זיןו װעט עס (איז

חך׳ זײ ‘און עקשנים, בײזע. קײן כלײבען  ו
טאיאריטעט. רער טיט טיט״טטיטען לע;

פרױעךרענטלע־ די פון זיעג דער
 װאסי דעדמים, ;רעסער נאך איז רינס
 יעצט איז װאט אטעגדמענט, דאזיגער דער
 רעפיעזע:־ אין׳ם געװארען געהײסען ;וט

 מיר וױ יײעט װעלכעד ארן טאנטעךהויז,
 • איז סעגאט, אין דורכגעהן אויף זעהן,

 פאר־ איז װאס אכיענדטענט, זעלבער דער
 באריהמטער דעי אין געװאתנן נע״טלאגען

 װאס און רעזאלוציע, אנמהאני כ. סוזאן
 פרויען^עטימ־ אלגעטײנעס גאראנטירט

 פאיאײניג־ די אין פרױען אלע פאר רעכס
 רא־ פון אוגטעחשיעך אהן שטאאטען, טע
 פאדערוננ די אט טאקע קאליר, אדער סע
 פרויעך״טטימרעכם״ , ״אלגעפייגעס פון
 װאס דעיפון, אותאןי די געװען דאם איז
 מאל צוױי ̂שוין איז רעזאלוציע דאזינע די

סענאם. אין דורכנעפאלען פריהער
 איז דורכםאל, לעצטען זײער נאןי

 אלױן סאםראדןמעםען די האבען ,1918
v t סואמ געחאט מוץ m n\ קעגען םון

אל נאך  m ארימבראנגאן אס
מי אח n װי אםהאנײדען^וציע6 מי נויר

 פון םיהרער לעניסלאטיװע רי געװארען•
 שוין זײנעץ באוחגגונג םאםרעדזש דער

 Vw האט מען הנחות♦ אויף נרײם געווען
 ענדערונ־ געוױםע םאכען וועגען גערעדם

 ; רעזאלוציע דער פון טעקסט אין׳ם גען
 אביםעלע זאלען װאס עגדערונגען,
 זי און ״שטײפקײט״ איהר אפיעװאכען

 אײ־ .1״װײמר״ קאפעמשהע א מאכען
 ?ןוין זײנען ענדערוגגען אזעלכע ניגע

 די און געװארען, געמאכט געהאט אפילו
 גע־ שוין ר«אט רעזאלוציע געענדעדםע

 סענא־ פון װערען ארײגגעבראכט זאלט
 פונ׳ם םענאט זעלבען איג׳ם דדפאגס טאר

 אנ־ די האם װעלכער קאגגרעם, טען65
 צום דורכגעווארםען. טהאנײועזאלוציע

 געװעז דעםאלט סענאט דער איז גליק
ער און *) ״פיליבוסטער״ מיט םאמומען

ן6אוי הײסט ״פיליבוםבער״ *)  ארלא־3 ׳
 אויף װאס אייגענע, דאם לשון םעננזארי^ען

 ם׳טײ־ א ״ה^קען םען רופש זשאיגאן אונזער
ק׳/  סענא־ ע3גרו געװיסע א הײפש, דאס גי
ען ר  װאיש״ דאס ״נעסען קאגגרעםלײש אדעל ^

 אין רעדם םען און צװײשען, נאכ׳ן אײנער
 *װעק אזוי רעדש מען ארײן. װעלם דעד

 און מעג ג^נצע אויך אפטמאל, און, אזשונדען
 דעײ צו גיט ןװועק אײגציגען דעם פים נעכם,
״ דאס אז ל^זען הויז  ל6ז סע:»זם אדער ״

 ®ראגען, זןזעלנע דיםקושירען *ום אויפנעסען
 סענ*שארען גרוסע באששימשע די װעלכע אין

 פאראינ־ ^טזןרק זײנ<ז ק^נגדעסלײש אדער
ם זאלען זײ אז םערעסירש, י  אויפגענוםען נ

מ און װערען י  אזוי׳ װערען. דיסקוםירש נ
 גע־ ק^גגרעס לעצטזגר דער זיך האש לםסל,

 ה*ט װאם ״פיליבוסטער׳/ * מים ילססען
 גרויסע א און מעג, עשלינע ^נגעהאלשען

 זיי־ געזעץ־פראיעקבױנז װיכשיגע זעהר צאהל
 אומבאהאנדעלם. פארבליבען דעם דוליעב גען
 גע־ איז ״פיליבוסשעד״ יענעם פון צװעק דער
 רו«ען vt ירעזידעכש דעם דװענלן vt װען

 ^נגרעס. גײעם פוג׳ם סעסיע סגעציעלע מ
 םיש סענאשארען די ה#בען זעחען, םיר ױי

 זײערס: אויסגעפיהרש ״פיליבוסםער״ זײער
ז קאנגרעס נײער איצשיגער דעל י  צוגויפ־ א

ײן פאר געװארען ;ערופען  געװעחנליכער ז
 עציעלער1ס * אין איצש זיצש ער או צייש,

זומעי־סעעיע.

# הי
האבצוז^ _____
 ®ורגאנגענע ודי םון פארלױוי אמ׳ם זיך

סונג חגר זינט חדעיב^ אאר  פונ׳ס ^י
 בא־ אוםשםענדען די קאמרעס, לעצטען

 פרויעך אלמסיינעס גמנדזנדם. דײםענד
 פריע- •אריזער אויפ׳ך האט עםיםרעכט

^ען קאננתרענץ דענם  אפיציע• די מקר
 דער פון אנערקענונג םארמאלע און לע

 דאס ליגע. רppעלD נײ־געגריגדעטער
 נויטיגקײס די אפגעשאםט נאר ניט האט

 אנ- בי♦ םוזאן די םאכען *וױימנו״ פון
 נאך האם עס נאר טהאני-רעזאלוציז^

 די װאס חןם, אין .מיםגעהאלפען םיעל
 דורכגע־ איצם איז רעזאלוציע דאזיגע
 מים רעסרעזענטאנםעךהויז אין גאנגען

 זי װאס און מאיארימעם, גרויסער אזא
 דורכגעהן גיכען אין געזאגם, װי וועט,
 אין אויך םאיאריםעם היבשער א מיט

סענאט.
באריי״ גרויסער פון געװינם א נאך

 איז םרויעךרעכטלערינס די פאר טוגג
 שטאאט פונ׳ם העיל סענאטאר װאס דאס,
 עדטטער דער געווען איז װעלכער מעין,

 פרויעך דער פון געגנער שארפסטער און
 איז ׳סענאט אין רעזאלוציע שטיםרעכט

 הל דער פאר ארויסגעקוםען אפען איצט
 ער אז ערקלעהרט, האט און זאלוציע,

 יטטײ צו םארםליכםעט הײנט זיף פיהלט
 םאפרעידזש־רעזאלוציע, דער םאר םען

 די פון געשטיצט איצם װערם װעלכע
 שטאאט. זײן אין װעהלער מעהרםטע

 הא־• צו םארםעהלען ניט זיכער װעט דאס
 פון סך א אויף װירקוגג גרויסע א בען
סענאטארען. געגנערשע אנדערע די

 פאר זיעג םאלשטעגדיגער א ל,ורץ,
 איז פרויען־רעכטלערינס אמעריקאנער די

 סאפ־ די אין זיכער. און נאהענט איצט
 זײעחן אלע ביי און ראדזשעט־קרײזען

 הערטם אונטערשטיצער און פרײנד
 *טוין דױינט איז op ושםחה. ששון איצט

 רעפ?ד דער אז ניט, poo \"p ojo*s< בײ
 קאנסטיטוציע די אמעבדירען צו רענדום

 האני־רעזאלוציע6אנ ב. םוזאן דער לויט
 און אננעהמען, אמענדםעגמ דעם װעט
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לענטש. דזשײ פון

 װי םאכערם קלאוק טאנטרעאלער
 44 ארבײטען טאכערס רײךקאום אויף

ײאד. א שטונדען
 דער טיט באקאנט ניט איז עס װער

 טאנטרעאלער אונזערע װעלכע אין ^אגע
 פא־ 4 פיט געפונעץ זיך האבען לאקאלס

 די באגרײפען ניט \pp דער צוריין, נאםעז
ערשײנונג. דער פון וױכטיגקײם
 ׳יצוריק כיאנאטען פאר א מיט ערשמ

 קאט̂ו א אנגעפיהרט ױניאן אונזער האט
 אײנצוםידזרען אום פירטא געװיסע א טיט

 אנשטאט אי־-ײטס־װאף שםונדיגע 49 א
 האבען ארבײטער די װאס שםונדען 50

 פאקם דער ניט שײנט געאיבײט. דארט
 פא־ ניט האמ עס :יין, אבער נס^ א וױ

 אלײן האבען באסעס די — גס, קײז סירט
 צו ײאף. א שמונדען 44 די ;עגעבען ניט
 כיאכערס, הלאוק היגע די פון קרעדיס דעם

 ענד־ זײנען זײ אז זאגע;, אײך טיר לאזס
 אז איבערצײגונג, דער צו געקוםען ליך

 עטװאס באקומען צו נויטיג איז oy אויב
 אין פארבעסעױגנ׳ א אײגפידרען אדער
 יזור־ וױ ארגײטער, די גדנסטען צו טרײד
 צערזלט אלעטען נאף (און שםרנדעז צעיע

 ראס נויטיג איז םייפטען) אה דאס זיך
•: פאלנענדע

 הונדערט שטארקע גוטע א ערשטענס,
, ארגאניזאציע. פי׳אצענםינע

 לוניאן דער אין באשליסען צװײטענס,
 א פאר װאס שטימען טאיאריםעט א נײ

 אין נעהען- און ^ײנצופיהרען רעפארטען •
נעכיען, עד אןן שעפער די

 אין פאסירט וױרקלןף דאס.האט
. דאנטרעאל.

 מיטיגגען אונזערע בײ האבען פייר
 רע־ געװיסע כאשלאסען;אײנצופיהחע ׳

 קױ דעם׳ פאר טיץייד אונזער אין -פארטען
 שטונדינע 44 די וועלכזן פיז סיזאז טענדעץ ׳

 מוז װעלכע טײל, א נעװעז איז ײאד
װערען. אײנגעפיהרט באלד

נעטא^'׳ און געזאגט
 רײך און קלאוקס ®ון שעפער אלע

 אדביײ אנגעםאניגען באלד האבעז ;לואוטס
 בײ בלויז זואד. א שםונדען 44 די טען

 ארבײטער די האבען קא. ארן סאטער א.
 האט עס פעי. פולע זײער געקראגען נים

 סאמער מר. גענוםעואון לאנג-נים אכער
 איינער געבליבעז איז ער ,אז ^זעהענדיג

גײ או־כײטער אז^־י און פעלד אין ^אלײן

 איז ױניאן די אויך וױ נאטיס; אלע כען
, א אנצופיהרען פארבערײטעט  קאט̂ן

 ער האט #<ערעכט װי טעהר איז ?ועלכע
 אויפגע־ און מײנונג זײן געביטען כאלד

 װאף א .שטונדען 44 פאר סײן א האנגען
א' 46 די אנשטאם ט׳  שטונדעך האלב מי

 פאי־ צו יגעזוכם האט ער װעלכע טיט סײז
ארבײטער. די פיהרען

ט דא ערװארטען כײר ױיגירדע פי
גערעכ־ גרויסעץ דעם םון רעזולטאט דעם
ברי־ בראװע אונזערע װאס קאטף טען
אי| אן יעצט םיהרען שויעסםער און דער
װעלעז זײ װי שנעל אזוי און יארק, נױ

זיו כײר װעלעץ צוועס, זײער עררײכען
אונזעו ענדיגען אוץ ארבײט דער צו :עמען
װעל־ מאנופעתטשורערם, די נעגעז קאמף

זײנען מיר אז אײנגערעדט זיד האבעז כע
לעבעדיג זעהר יעצט זײנען םיר הילפלאז.

װעלען צוקונפט נאהענטער דער אין און
אויו נאר לעבעדיג נאר :יט זײן מיר

* * * ארבײם. וואך פאר קעפיפעד בראװע
“טא װײםט און דרעס די צװישען

 ליד א אין געלענען זײנען װעלכער כערס
 צװי' לעצטע די םאר ״שלאה טארגישען

 פרײ נײע א אנגעםאננען זיף האט יאהר
 לעצ־ די אין האבען םיר טעטיגקייט. שע
 ײי טעהר ארײנגענומען װאכען פאר טע

 דינעז קענען װעלכע מעםבערם נײע 100
 איז גומען א םאר פונדאםענט א פאר

 דיא אין לאקאל גרעםטען דעם פיעלײכט
.י שםאדט. זער

 אר9 א אנגעפיהרט מיר,האבען
 געװא״ געװאונען זײנעץ סטרײקס^װעל^ע

אין רען.  דעי און שםונדען 24 אײגער.
 1אי האבעז מיר מינוטען. 5 אין צוױיטער

 װאד שםונדיגע 44 א באקומען שעפער די
 נאי װײדזשעס, איז העכערונג א אויך ײי

 אנערקעגונג די איז אלזגם ®ין װיכטיגער
 “סעםעל אויך און קאמיטעס שאפ פון

קאמיםעס. דורף פריוזען פון מענט
“סענזא א פאראורזאכם האט דאס

 מא־ װײםט און דרעס די צוװשען ציע
 דעי אין אן עמוארמע] מיר און כערס

 ױניא] וחנט^אוגזער צוקונםט נאהענטער,
 אלדד דעם אין ראלע היבשע א שפיעלע^

שטאדט. דיזער םון לעבען םיינעם
ט מי^ה*כעז, .׳״  געהאט צןריק <אנג ני

קענעדער די םון קאנםעחננץ א

קױפמאן ם. פון

הױז זניםי
ם. ה פון

דער־ װאף אעצטער םון היצען די
 און קומט, זומער דער דאם אונז, םאנען

 םען פאנגט װילענדיג ניט אדער װילענדיג
 קיהלען גרינעם, א וועגען טראכטען אן

 אן אוגטער ערגעץ װינתעלע, שאטענדיגען
בוים. עפעל

 געװען אימער איז ארבײטער די פאר
 (41 םון םראגע די פראבלעם שווערער א

 אין אפילו ״װאקײשאף. װירקליכען אםת,
 א געםיגען צו שװער איז זוםער־צײט

 די אויםצורוהען. גוט8 זיך פלאץ שעהן
 זײעדע מיט הײזער בארדינג אננעפאקטע

פרײ־ הויכע זײערע רוםקעם, איבערפילטע
 צופאוזרען םאר״ן אי בארד, פאר אי זען

 צײטען נארמאלע אין אפילו האבען אהין,
 אר־ מעהרסטע די פאר אומענליך געםאכט
 אפרוה. אן זומער זיף נעהמען צו בײטער

 אפילו דאס מען הען יאהר הײנטיגס און
 ארביײ די מוזען נאר ניט האפען. ניט
 אין זומער־טעג זײערע פארברמנגען טער

 אויך מוזען זײ נאר פראצעװענדינ, שאפ,
 קינדערלעך געליעבטע זײערע װי צוזעהן

 אנגעברענטע די אין ארום זיך װאלגערען
 טומעלדיגער גרויסער, דער פון גאסען

 ארבײ־ דער װאם בעסטע דאם שטאדט.
 ארוים־ אמאל איז פארגינען, זיך ?אן טער

 טאג א אויױ פאמיליע זײן מיט םאהרען
 אן עפעס אין אדער אײלענד, ?וני אין

 טויזענדע הונדערטע װאו פלאץ, אנרער
 גרויס אין צוזאמען זיןי שפארעז מענשען

ענגשאפט.
ט איז װאם און ? מײדלעך די מי

 װינ־ גאנצען דעט אפגעארבײט האבען זײ
 װײ־ מיט סטארם, אדער שעפער אין טער
 םארלירענדיג »נשײן, אזן לופט גיג

 דעם און באקען זײערע םון ?אליר דעם
 די אויגען. זײערע פון גלאנץ און שײן

 צײ עלטעדען װעמעס םײדלעף/ אנדערע
 עקספלואטאציע, דער םון פראפיטען הען

 יאהרען סײדעלשע זײערע פארברײנגען
טוי פרײער דער אין א ך נ  םארשידענע דוי

 די אין געהען און איבונגען, הערפערליכע
 דאגה׳ען זײ ; שטודירען האלעדזשעס

 ניט זיך דארפע; און טארגען פאר׳ז ניט
 די זײנען זײ םאר םרגסה. װעגען זארגען

 פי?־ לאנגער אײן זומער מאנאטען םיער
 טעניס, שפיעלט מען זיף/ שיפט םען גיק,
 אין צוריק הומען זײ און טאנצט, מען

 פארברוינטע, םרײליכע, ארײן, שטאדט
 מיט אויםגערוהטע, ב^הען, רויטע מיט

 םארדאר• שרעקליך װי נערװען. נעזונטע
 סים־ עהאנאםישער אזא איז דאס כען

 הימעל־שרײענ־ אזא אויף רוהט װאס טעם
! ?אנטראסט דען

 מיר םאנגען ױניאנס אונזערע דורןי
 נאר ניט פראבלעם, דאם לעזען צו אן
 ?יר־ און שכירות גרעסערע באקוטען צו

אנדעח ארבײטם־צײט, צערע  צו װי אויןי ז
 און געזונד םעהר גלײן, כיעהר באקוטען

 קא־ םון פרינציפ דורכ׳ן !לעבען מעהר
 לער־ צוזאכיען־ארבײטען םון אםעראציאן,

 זא־ גוטע מעהר באהומען צו זיך מיר נען
 גע־ מעגליף װאלט עס װי לעבעז, אין כעו
 לע־ םיר װען באקומען, צו אונז פאר װען
 אלײן. זיף פאר יעדער אפגעזוגדערט, בען
 םאר־ א דודך דאס אױס, געפינען מיר

 ארבײטער די װי מיר, קאנען אייגיגונג
 קאאםעראםיװער זײער דורף אײראפא איז

 בע־ שםײז, ביליגער באקומען באוועגוננ,
 בעסערע װאוינען, צום הײזער סעיע

 צושטרײאונג; און בילדונג מעהר קלײדער,•
 שענ־ די םון מעהר געניםען קאנען מיר

 נא־ דער םון און ?ונסט דעד פון קײטען
 םון געדאנס הויפט דער איז דאס טוי.
 אונ־ אין באװעגונג עדױקײשיאנאל דער
 די איז דאס און אינטערנעשיאנאל זער
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 טאראנ־ אין אינטערנעשיאנאל, דער םון

 אמדור, מ. װײס־םכעזידענט מיט טא,
 אינטער־ די רעפרעזענטירט האט װעלכער

באארד. דזשענעראל נעשיאנאלס
 בײ געװען דעם נאר איז אמדור בר.

 ־ אײנלאדונג דער אויח מאנטרעאל אין אונז
 האט ער יבאארד. דזשאינט אונזער םון

 װעלכער ׳מיטינג, א אונז בײ אדרעסירט
 סױ זײן פאר איהם באלוינט װי מעהר האט
 אװאציע די לויט שעצען מ׳הען אויב מעה
 איז טיטינג דער באהומען. האם ער ײאס
 םיר און ענטוזיאסטישער אז דזרעז 1געווע
 םון רעזולטאטען גוכמ די זעהן שויז קענען

 מאכט ערםוטיגט\און װעלכע מיטיננ, דעם
מן אינז ײ  מיר װעלען ?ורצעז איז אז נ׳

 דער םון יןאלומס די אין רעפארטען וענעז
םאנטרעאלער די אז ״נערעכטינקײט/

מא־ רעידקאום די אויד װי הלאיקדאכער, ,
ר מז״מ ץ  אתאני־ פראצענט • חונדערט ז

■ * ׳ײ ' זירנס

 גרויסע דרײ םון לאיןאלם אונזערע
 אויםגענױ ענטוזיאזם םיט האבען שטעדט

 קאאםעראטיװער א פון אידעע די מען
 כבוד דער געהערט 25 לאקאל צו הײם.

 הויז. ױניטי ר ע ט ש ר ע דער םון
 הא־ צוריק יאהד דרײ מיט נאןי װארום

 מים טאכער, װײםט יארקער נױ די בען
 ארויםגעקלעטערט האפנונג, און צװײםעל

 האבען און היל, פײן פון הויכקײט די
געשײנם, זײ האט עס ווי געםונען, דארט

 גליק־ יענע םון פופציג בלויז עדן. גז "א
 יע־ אין ארײנקומען געקאנט האבען ליבע
 ענדע צום ביז אבער הויז, ערשטער נער
 מיטגלידער 350 האבען סיזאן יענעם םון

הײם. אמת׳ער אן םון טעם דעם פארזוכט
אנגעםאנ־ זײ האבען טאקע דעכיאלם און
 גרע־ א גדינדען ניט װארום טראכטען, גען

 דער פון מיטגלידער אלע װאו הײם, סערע
 פאר־ האנען זאלען ױניאז מאכער װײסט

 ? צײט אנגענעהמע שטיקעל א ברענגען
 הויז ױניטי א האבעז ניט טאקע װארום

 דאס זאל מען װאו אױןי, יארק נױ אין
 אנגענעמ־ די געניסען קאנען יאהר גאנצע

 הײם? אמת׳ער גוטער, א םון ליכקײטען
 רעא־ צײט לעצטער דער אין איז דאס און

גו־ א איצט האבען מיר געװארען, ליזירט
 א נאף און יארס נױ אין הויז ױניטי טע

 קאנטרי, אין הײם ױניטי בעסערע פיעל
 מיט ארוםגערינגעלט בערג, הויכע די אויף
נאטור. דער פון לזענקײטען אלע

 יױ מאכער װײסט די ,15 לאקאל צו
 אבער מען מוז םילאדעלפיא, אין :יאז

 קױ דעם האבען םאר קרעדיט דעם געבען
 זײן צו גײסט אונטערנעמונגס און ראזש

 אייגעגע אן ן p & י ו ה צו ערשטע די
 לא־ האט צודי? יאהר צװײ א מיט הײם.
 םיה־ עגערגישער דער אונטער ,15 ?אל

 אנגע־ סילװער, ברודער םון רערשאפט
 אײ־ אן ?ויםעז צו געלט קלײבען פאנגעז

 פלאץ פראכטםולער א הײם. קאנטרי נענע
 אי־ און נעקויםט איז םילאדעלםיא לעבען

 בא־ זעהר א פאר געװארען בערגעבויעט
 גע־ לאנג ניט האט עס און הײם הװעטער

 דער װאס דאלער 30,000 די װי נומען
 אם־ גאנצען אין איז געהאםט האט פלאץ

 יעצט האבען זײ און געװארען געצאהלט
 אויסגע־ גאנצען אין אײגענע, זײערע

הײם. פראכטםולע שענע צאהלטע
 ױניטי א שטעלען צו נעקסטע די

 געװען זײגען לאנדקארטע דער אויח הויז
 הא־ זײ באסטאן. פון מאכער װײסט די

פלאץ. שאד״' ״סי א אײנגעשאםט זיך בען
 האט באסטאן םון ױניאן מאכער װײםט די

 פלאץ םײנעם א אפגעדונגען יאהר לעצטען
 םון הונדערטע װאו ים, פון ברעגען די בײ

 ״פארבראכט האבען מיטגלידער זײערע
 זיף הערט עס װי און ״װאקײשאך. זײער
 װערען געטאן דאסזעלביגע באלד װעט
 פאר־ זיך הערט עם וױ שיהאגא. אין אויד

 אין גרויס, נאר דארטען זיד מען נעמט
הויז. ױניטי א באצוג

 א פון אידעע די זעהט, איהר װי
 זיך. פארשפרײט און װאקסט הײם ױניטי

 באלד זײן. ניט אנדערש גאר האן עס און
 אונ־ םון לאקאלם כיענער די אויף װעלען

 אײנזעחז,־ מוזען אינטערגעשיאנאל זער
 איז קאאפעראציאן םון אידעע די דאס

 די םאר װי גוט אזוי פופקט זײ פאר ;
 מיטגלײ די צװישען נאטירליך, מײדלעך.

גע־ נאך׳דא זײנען לאקאלס יענע אין דער
 פאר נעוױם! ״א, זאגען: װאס אזעלכע נוג ־

מ א דאס איז מײדלען די א אידעע, שענע ג
 עם טויג װאס אבער ׳זאך, גוטע גאנץ א

פאמיליעךלײט?׳״ אונז, פאר י-
 גראדע דאס אבער^ איז אמת דער

 קאאפערא־ א װאלט פאמיליען־לײט פאר
 גרעס־ דעם םון געװען חײם זומער טיװע

 זײ װאס בענעפיט דעם ,װערטה. טען
אפ־ ניט זגאר איז דערפון האבען וויאלטען

 שי?ען האנען ראן יװאלטען זיל צושעצען! ׳
 גאנצען םאר׳ן קינדעי און פרויען זײערע

 זײ װאלט עס און לןאנטרי אין זוםער ׳
 עם װי ביליגער נאןי אםשר קאסטען

 הײ די אין זיך זי^פלאגען װען זײ, קאסט :
 אין ומער1.4דורך׳ זיין צו שטאט. אין צען !׳

 געזונט אײנצושאםען זיך מײנטי קאנטרי
 ארבײטער די און׳ יאהר גאנצען פאר׳ן
 דעד* נוצען דעם באגרײםען קוים האנען

 ארביײ די װערט. גרויסען דצם און פון
 לאנג שוין דןןס האבען אײראפא םון טער

 ארבײ־ אונזערע און אײנגעזעהען צוריה
 באלד אויף ראם װעלען אמעריסא םון טער

אײנזעהמן. מוזען

ב«ז»ר. אוגזער װעגעו
מען. האט װאך דער םון פארלויף אין

 מא־ וױיםט דער םון אםים אין גמבראכט ,
I װײסטען און דרעסעם םך א ױניאן, מנר

_ י ׳, י:״זיי _____ ___ _
ט ^י מנ ץ׳ אר ^ אלזן  מניטי אוגזנר םון ה

 חלק זײן בײ טראנט שא• {«דער1הױז
^ מן א  שוין האכען םיר הויז. ױניטי ם
 פארשיחננע םון דרעסעס און װײס«ען

 םארקויםען צום פארטיג טאטעריאלען,'
 נױ אין זונטאג, און שבת ײטאג,1ם דעם

*ןאסינא. סטאח
 ערשטען דעם בייטאנ, זוגטאג דעם י

 דער באזאר דעם אױף זײן דזשון^וחגט
 זײגעד א 2 אום מאג. מאכער״ ״װײםט

 א האבען דארט םיר װעלען נאכמיטאג
 באריפד דער מיט קאנצערט, פראכטםולען

 דעם און מילהאלאנד װידא זינגערין טער
 מאריס שפילער ־ םידעל באוואוסטען

גיטקע.
דאר־ װעט אטרעקשאן באזונדערע א

צײ־ דארטען װעלען םיר װאם זײן, טען

 •צאץ. סויז מגימי אונזער
^ אוים׳ן וועױען געװיזען ■ ^ ו ו ײ  ל

 וײנען בילדעד די פיקטשורם. װינג
 גוײוען און נעװארעז גענוםען װאס

 פון גלאנץ און םראכם גאנצען
הײם. זומער נײער

 ניט םאהחנן דזשוז םאנאט אין
 אױנ און קאנטרי. די אין מענשען סןי

 1 רוהינען שטילען א האבען װילט
 םאיץ באלד אײד רעדזשיסטרירט שא?,

 ױניג^ אונזער איז דזשון מאנאט םיטען
 יאוך דעם װעלען שעפער סף א גאר הויז.
 די פאר און דזשולײ מאנאט אין ביזי זיין

 נעכמןן 1צ ראםזאם געװען װאלט םײדלעך
 ̂ . וחד וואס די דזשון. אין ײאקײשאן זײער

^ן ניט זיכער וועלעז םאז דאס לען א  ה
חרטה. קײן

 העולם, סדר דעם לויט קאנװענשאנס,
 1 רע״ אויסהערע,־ םיט בלויז זיף פארנעמען

 אר־ דער םון טעטיגקײט דער פון פארטס
ט זיף םארנעמען זײ גאניזאציאן.  בלויז ני

 יא איז עס װאס דאס, קריטיקירען מיט
ט און געײארען געטאן גיט אדער  אנ־ מי

 םון זייטען םעהלערהאםטע די װײזען
 םלענער מיט אויף נאר ארבײט, געװיסע

 צו זוכעז זײ טעטיגקייט. װײטערע פאר
 נויטיג זײנעז װאם םיטלען,, די שאפען

 אנגענױ די םון אויספיהרוגג .דער םאר
 די אויסצובעםערען און פראיעקטען מענע

 ?ײ כדי אינסטרומענטען, און ארגאגען.
ײן זאלען  נ^ע די צו צוטזפאסס בעסער ז

 זאלען זײ אום ציעלען, און אויפגאבען
 די םארװירהליכען צו אימשטאגד זײן

 זיײ װאם ערווארטונגען, און האפנונגען
 מען געװארען. געלעגט זײ אויןי נען

 זי אז קאנװענשאן, חנר םון אויר ערװארט
 ענט־ הלארע און באשטיםטע געבען זאל

 װאס טאגעס־םראגעז, געװיסע אויף םערט
 האבע^ אוסשטענדען געענדערםע די

 םרא- אזעלע פראנט. צום ארויסגערוקט
 ריהרען װאס אזעלכע, סײ זײן קענען גען
 םאראינטערעסײ און ארגאניזאציאן די אן

 איהרע םון מאיאריטעט גרויסע די רען
 באריה־ װאס אזעלכע, סײ און מעםיבערם

ארבײטערשאםט. אלגעםײנע די רעז
 איז ארטיקעל דיעזען םון צװעק דער

 פרא־ ארן םראגעז די אויף אנצואװײזען
 סאנװענ־ ?ומענדע די װעלכע אין בלעמען,

 דאר־ זיף װעט פאר־ארבײטער די םון שאז
 םון ליכט דעם אין ארײגטראכטען םען
 מעגליכ־ און װירקליכהײט איצטיגער דער

 םארענטםערען דארםען זײ װעט און קײט
 און ראדיקאלע די מיט אײניןלאנג אין

 נײער ד£ר פון אגזיכטען פראגרעסיװע
צײט.

 װענען םראגע די שטײגער א נעמט
פער־קאפיטא. און מיטלען פינאנציעלע

 ארגאניזא־ אן אז פארשטעהט, יעדער
װאס  פאנאנ־ אין ־יעצט זיך1 האלט ציאך

 אױםגאבען גרויסע האט און דערװאקסען
 װאס צענטערס םיעלע ארגאניזירען צו

 םון קאנטראל דער אויסער נאך זײנען
 ארגא־ זיף םאדערען עס און ױניאן, דער

 ארגא־ אן אנצוםיהרען מיטלען נײזערט,
 באפעס־ צו מיטלען קאםםײן, ניזאצייאנס

 אםא־ און םאזיציאנען, שװאכע טיגעןידי
 נוײ איז עם װאו דארט שונא דעם הירען
 סטראטעגישע םארטײדיגען אךער טיג,

 יעצטיגע די בײ דעיצו נאף פוצקטען.
 די און העכערונג די ווען אומשטענדען,

 הע־ לעבען אלגעמײנעם דעם םון קאםטען
 ארגאניזא־ פון קאסטען די אויף כערען
 אינטערנעשאנעל אן לןען ארבײט, ציאנס

 זעקם פון אײנקונםט אן אויח עבען5 ניט
 געהט סענט א וועלכע םון װאף, א םענט
 װאידקער״ ״םאר םון אויסגאבע דער םאר
 בע־ םויטען םאר םענט םערטעל דרײ און

נעפיט.
 װאם ױגיאן, אינטערנעשאנעל קײן

 לעבען ניט הען אויםבאבען, אזעלכע האט
 צעהן וױ װעניגער םון בודזשעט א אויח־׳
 און מעמבער. יעדען:םון װאך א סענט

 אוםבאדינגם און המכסטע*צײט די איז עס
 םון אינטערנעשאנעל די אויף אז נויטיג,

 העכע־ א באהומען זאל םאר־ארבײטער די
 אימשטאנד זײן זאל און פערהאפיטא רע

 די אביסעל םאנאגדערנעמען אנצוםאנגען
 ארגאניזאציאנס מעהר אויםטאן און הענט

 מעגליכהיײ גרעסערע האבעז איז ארבײט
 די האנט םולער א מיט שטיצען צו טען

 איהר םיט גערוםען וועחנן װאס םטרײחם
צושטימונג.

• דאס נויטיג, איז דערפאר ^ ח טו נ ע
רתחןן טגחעכ^דם זאל יערקאפיטא די

 ײאד, א םענט צעהן צו זעקס םון
p וחנחק געהעכערט זאל פערקאפיטא די r 

 זאל עס און װאך, א סענט אכט
 אלגעמי« אן װערען ארױפגעלײגט

 יעדען אויןי דאלאר צװײ םון טעהס
 קאלעקטידט זאל טעקס דער בער.
צײט. מאנאט זעסס פון סשך א אין רען

 געחעמתןן: װעט פעמןאפיטא די אויב
 *וגע־ װעחגז זאל סענט, צעהן ביז װערען
 ארגאניזאציאמד״ צום סענט צװײ נעבען
ח סטרײק צום םענט צװײ און םאנד  פאנ

 ■ —געחעסנר די זאל םאל צוױיטען דעם אין
ײממ‘םאר געהן פערהאפיטא טע  1 ארגאניז
עעו דער און עמי ץ טעיןם איג  סםרי^ױ״י׳ פאי

אינטעדנעשאנעל. דער םון םאנד

הרונג די פי ײנ  הירצערען 8 םון א
״*י ארבײםס־םאג. ־

 םון קאנווענשאן יאהריגע צוױי םאר די
ד איו ב$סט*ן אין ארבײטער ם^ר די  ט

ר • דער אװאנגארד, דער ווען שטן  עו
 אכנד \ אםת׳ען םאד׳ן ארויסטרעטער

 ״י דאםא<םדי• די ארבײטס־טאג. שטונדען
 י די א? באשלאסען, האט קאנװענשאן גע

 םארזון יעדען מאכען זאל סעכיבערשיפ
 ־שטונדיגער44 דער צו זיך דערשלאגען צו

 אן געווען דאס איז דאן ארבײטס־װאף,
 און צורןונפט, דער םאר טרוים א אידעאל,

k̂ צײט, יאהר צװײ לוי װעניגער אין |HP 
 סאגוחנג* הומענדע די בעםאר מאנאטען

 LirWy האבען זיך, םארזאמעלט שאן
 געםײערמ םעםבערס אונזערע םון זענדער

 אידעאל דיעזען םון םארװירקליכונג די
 וועט קאנװעגשאן די װאס צײט דער צו

 ירא״ 85 שוין געניסען װערען, ערעםענט
 חנם טשםחח םאריער רער םון צענט

 ארבײטם־טא^ אכט״שטונדיגען אמת׳ען
 אי״• די און לאנג נעמען ;יט װעט עס און

 וועלען מיטגליעדער פראצענט 15 כעריגע
 אין זיעג םאלסאסענעם אונזער םײערען

 אר*| ־שטוגדיגמר44 דער םאר האמפף דעם
שאן קומענדע די בײטס־װאך. ענ  קאנוו

 א ארויסשטעלען באצײטענס שוין דארח
 באלייכטען ז^ל װאס האש עמוד נײעם

 דײ דורןי און אמעריקא, אין װעג אונזער
 ם*ר! די אז פאסירען נאף קען פעריאד זען

ע- אנדערע מיט צוגלײר אינדוסטריע,  א
 םיט םארםלײצט װערען זאל דוסטריען,

ד דער ארבײטער. נײ־צוגעקומענע ײ  א
 םיע$ געגען זיך באשיצעז צו װעג ציגעד

 פארקיחוומ די איז ארבײטסלאזיגקײט
 צײטען נײע ׳ ארבײטס־שטונדען. די םון

 באשאםען װערען װעלטען נײע קומען,
 ארמד םאחז אונזער. אויפ םוזען מיר און

 אר• טאג םינח א םון םאדערונג די מאלען
 ; אכנד אן פון באזיס אוים׳ן בײטס״װאןי

ארבײטס־טאג. שטונדמן
* * ♦

אינטערנעשאי• אונזער םון גײסט דער
 סאציא״ נעװען שטענדיג איז ױגיאן נעל

 געגי*נט סימפאטיש זײנען מיר ליםםיש.
 אלוועלטלימן דעם םון אידעאלען די צו

 פאד־ קאנווענשאן אונזער סאציאליזם.
 כמד גרויסער א מיט האט יאהרען צװײ

 די אינדאסירעז צו באשלאםען ״אריטעט
 אםערי אין םארטײ סאציאליםטישע

 ארגי םון פארטײ אײנציגע די אלס
 פעלד, םאליטישעז דעם אויפ קלאס
 ,לאקא^פ איהרע םארםליכטעט האט

ד שטיצען צו מעמבערשיפ ^ א ר א  און מ
 אונםער־י סאציאליסטישע די סינאנציעא

סענויפע. און געמונגמן
 ארויסגעטראטען לעצטענם>אי#

 פון ארענא זפאציטישעד דער
 ארבײ וױכטינערע די אין
נ % שיקאגא, און יאתן נױ וױ

« ארבײכמר טישע
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 lie מלאםפ*רכמג • םיט «ארטײ
 װ#ס ם#מרונמגז, אןובײמער

ן  םאציא- יעדען םון סיכפאטי די מ
 די *בער איז דערפון, **געזעהעז

 םא־ קײן ניט גאנצע, א איצם *ג«*רםע,5•
 םאדע־ די ניט ענםשפרעבט זױאציםטיטע,

ן מ נ  אר־ באװאוסטזיניגען קלאסען םון מ
£ 1» ^נו  אין ארביימער דעם ניט רוםט י

 װעט װאס ותלט, נייע א םאר קאםפו*
עקספלוא־• און שקלאפערײ םון וױסען ני&

: ip tm\ ה*פ- זײ איהם אין נ־־ס װעקט און 
 אסת׳ע װאר העולם סדר א םאר גמגאן

 ברידערליכקײם און גלײכהײט ®דייהײט,
ט ת מזיםטירען. י

^ n איז, פארטײ דיעזער סון געבורט 
 צײט. דער םון צײכעז א צוױיםעל.. $ח\

 אומצופרײ םון אױםדרוק דער איז 0*1:3
 די פון געװעלטיגונג דער מיט דענהײט ■■

םארטײען, קאפיטאיליסטישע גרויסע צווײ
 קלאם ארבײטער דער אז *נזאג, חנד ;

 אן םיהרען צו װי לערנען זיף »ן סאננם
 די פאליטיק. זעלבסטשםענדיגע אייגענע

 *בער איז פארטײ דער םון •לאטם^רביע
 מעהר״ די און םאציאליסטישע קײן גיט

 קײן ניט זײנען פיהרער איוזרע פון צ*הל
 אונזער זײן ז$א װאס םאציאליסטען. .

 ז*־־ צו און פארטײ? אזא צו מטעלוגג
 ס#ציא- די אינדאסירען װית.ר מיר לען

 ה*בען מיר װי אזױ פארטײ, ליסטישע
יאהרען? צװײ םאר נעטאן
באהאנד־ צו אויס ניט טיר קוכיט עס

 איינצעל־ זײנע אלע און ענין דעם צעץ
 און מײנוננ נײין אבער איז עס הײטען.
 קאנ־ אונזער אז איבערצײגונג, פעסטע

 מײ דעם געפינען דארף און קען ותנשאן
 מיר זאלען זייט אײן פון װאו םעל־פונקט,

 סאציאלים־ די אינדאסירען אט$א נ#ך
 זעל• דעם אוטגעפעהר אין פארטײ טישע

ט זין בען ס ײ צװײ־ פאר דער אין װי און:
 צוױי־ דער פון און רעז*לוצי*ן, יאהריגער ,

 ארויס־ אדער איגגארירען ניט זייט םזןר
לײב*ר אניעריקען דער געגען טרעטען
אויפפיהרונג איהר ווען יעצט, י

 דארף װאס זאך א נאף איז טעטיגיױיט און
 שטאנדפונקט דעם םון נאסראנט״װערען

 פאר־ דער םון ניט און צוקונפט דער ®ח
ט. ײ ה ענ אגנ * * * נ

 דדשעגעראא א װעגען פראגע דער צו
 א אדער באפרײאונג םוני׳ס םאר םמרײק

 דדטענעראא די האט טרײעא, נעחנכטען
 טאא אײנינע שױן באארד מזעלןוםױו
 םון שטעאונג די פראגע. די גאסראכט

ר  ארבײ־ ארגאניזירטע צאהא גרויסער מ
 עס אוץ ׳ר,לאר ניט נאד אבער איז סער
 צו עקז. דער פאר געװען סעגאיף ניט איז

 יעצט שםעאונג. אפיציעאע אן נעטעז
 געװי״ דער קאארער. אאגע די איז אבער

 אטע־ פראגרעסױוער גאנצער דער םון סעז
 דעפ איבער אויפגעטרײסעאם איז רמןא

 בא־ איז װאס םארברעכען נעװאלדיגעז
 ביאינגם. און מונין געגען נעווארען מונגען
 װעטען םענש, רעכטיענקעגדער יעדער

 פון :אטען גוטער דער םײער איז עס
 גערעכ־ םאר שטעהט װאס און אמערייןא
 קאא־ גאנצע די אז םארשטעהט, םיגקײם,

 איז קאאעגען זײנע און טוני׳ז װעגען גע
 געאד־כיאגנא- די פון פאבריצירט געווען

 און עהראיך האם ער װאס דערפאר טעז,
 םון אינטערעסען די געדיענט אױםריכטיג

קאאס. ארבײטער דעם
ע  ארגאניזאציאנען ארבײטער פיע̂׳

 דזשע־ א ערקאעדען װעגען ערנסט רעדען
 צוױנ־ צו יצאנד, איבער׳ן סטרײק געראא

 זא־ זײ אז קאורטס, קאאיפארניער די נען
 טוניי, צו גערעבטיגקײט אויסטײאעז לע\
 אונ־ אז מיינונג, דער פיט בין א״ך און
 צו איזיסזאגעז זיד זאא קאנײעג׳טאז זער

 דער איז װעאכער שרים, אזא גונסטען
 אטעריקאגער די פאר טיטעא איינציגער
 אונישולדיגען אן באפרײען צו ארבײטער

 דער געטדײ געריענט האט סזןנשען^װאס
 קאגװענשאן, די באזועגונג. ארבײטער

 אײ זאא דעם, פאר זיןי ארויסזאגענדיג
 רעפערענדום א צו פיאגע די בעתעבען

 דעאעגא־ די »ון טעטבערם אונזערע פון
 אנצוםיהרען םארפאיכטען זיך זאאען טען

 פאד זײ צװישען אגיטאציע ברייםע א
האנווענשאן. דער פון באשאוס דעם

66,ןל ;לאקא םמ נדטגליעדער
אויפמערקזאם. מ

דזשון, טען8 דעם זונטאג, סיגמננדען
 מיט־ די װעאען בײטאנ זײנער א 1 אתקט

 אד־ עטבראידערי באנאז דער פון נאיחנר
 םארזאכד זיף ,66 אאגןאא ױניאן, בײםער

 אװ מוזעאום מעטראפאאיטאן אין לז\
ט טע84 טיי  אין עװענױ, טע5 און פ

^ n& .םארטזע־ דארם װעם קאר מר. ,אײ״ 
 גריכישע די איבער םארטדאג א בען

 סיסגאי״ די װעאען נאכדעם א\ן סונםט,
n קונסט־ די איבער שפאציר א םאכען 

נאצעריעס.
ונעא- חנפ פח םיםגאידער די ״«

שםועםען סורצע
D• י אויף קוקעגדיג ניט — א.—ד י  א
 אויך װי װערמלאך, געלונגעגע ג^נץ ניגע
 ״א װי מעזזר גים איז עט דעם, אוין״

 די איז סײנונג, אונזער לויט דאך, «פאס'/
ט אוגגאטירליכע. זעהר # םיטואגיע גאנצע  ני

מ ^זעלכעס איז נאר  דעד אין געםינען צו ני
ך מעגליך קוים איז עס נאר װירקליכקײט,  זי
ם עם קענען םיר *זעלנעם. סארצואםעלןןן  ני

 אין עס זאלט איהר סײדען פארעשענמליכעז,
איבעראדבײםען. גאנגען

ט אײדיעס ס ײ  םיר )1 — מײקער. װ
ל עםליכע אזוי; האבען  עס עדקלעחרם, ם̂ן

ײ *ו איצט ^נצופ^גגען אזפעט גו איז ר » 
 םעאטער־סעזאן דער םזגאטער. איבער כען
 םים ^;סאנגען װעלען מיר עגדע. צו איז
 געבען צו סעזן^ן נײעם פון ערעפנוגג דער
 טעאטער־ אוגזערע םעגליך װי אפט ^זוי

 בײ געװעז זײנען מיר ׳יע )2 אײגדריקע,
 פון אידעע גאנצע די ;פאראזםעלונג דער

 אונז *ו ןזפעלירט ^פאטער״ סםריגדבערג׳ס
ײגען צײם זעלבער דער אין װענינ״ זעהר  ז
 ווארחײטען ביטערע גאגץ אייגיגע ד# דארט
 איז זי וױ פרוי, דער פון ח^צנון דעם אויף

 איז שײגט, אונז װאס אײגציגע, ד^ס איצט.
 דאס איז דראמע, דער אין ריכטיג נים

ט ל#זט סטרינדבערג  מז געדאגק, דעם צו ני
ט םיוי די לע סי  « איז פעהלערען איחרע ̂ן

 שקלא־ פון יאתרען טויזעגדע פון פר^דוקט
ײן לויט אוגװיסענהײט. און פער״  מײ־ ז
 אזעלכע׳ נאטור דער פרן פרוי די איז ׳נוגג

 גע־ געעפיעלט )B איתר. עילדערט ער ווי
שװ»רץ גוט. גאנץ דראפע די איז װארען

n״פאטעילונגעגעםגע גאגץ א חאט
ט געײעז זייגען איבעריגע אלע אויך אבער גי

אםי ד« בלויז ׳פלעכט.
ט חאט טיגען דעם געםאכט ני איעדרוק. נוי

ײעי •ארװאם — אאעיןסאנדער. נ. א
 ער אז איצט, ז^ל פעדל׳יסײן סעקס פרײגד

̂ך *&, גוט אזוין איז  דעי נאד בעגקען יזלץ גן
 און צרות אויף געװען איז ער װען ׳צײט

 ניט. איחר ערקלעהרט דאס דז«אב, א געזונט
 גלויבען אײך ?^ל מען אז איהר, װילט דאס

פ׳ן ליטעראטור דער אין *בער װארט. אוי
 ^נגעאזאפט. גאנצען אין גלויבעז גראדע איז

ײן *ילדערט, אײגער װאס מלעס, םוז -אדם  ז
ט אז איבערצײגענד.  םעגאזען עס חאלטען ׳ני

מעאזח. אויסגעמראכטע «ן בלויו פ»ר
־ עראזטעז דעם געגען )1 — ך.—װ א. ױנ  ״
 װעז באװארענעז׳ אימער זיך םען קען גליק׳'

 ד#־ די ארםיקעל דעם אוגטער שרײבם מען
 א געװאיען. געאזריבען איז ער װעץ טע׳
 ׳אוג;ליק קײן גים גלאט עס איז דעם חוץ
 איז וואם עםוואס, דערםאנט ווערם עס װען

 אויפ־ בלויז צײט א פאר האם און געװען
 דאך װעט עס פוגקצי^נירען. צו געחערט

 װערזגז איבערחוינט סעזאן. * גזןך קוסען
ט ארטיקלען אזעלכע  דעם פ^ר געאזריבען :י

 װערט ״דעבס״ ארטיקעל דער )2 מאמענט.
 עםװאס גאםירליך גוסעי/ דעם אין געדרוקט

ז דאס ^נער פאדקירצם. י  יענע םון אויך י
ײנען װעלכע ארטיקלעז׳  סאםעגט־ קײן גים ז

 אין שוין איז דעבס װען פיעלייכם, ;זאכען
 ציצליכעד, נ^ך געװען עט װאלם װ^יינגטאן,

 זײגע אן אלײן דעבס׳ען דערםאנען צו אום
פ׳ן געװעז :*ך איז ײר אײדער װערבזער,  אוי
 םיר זיינען נ׳סר׳קײט װעגען )3 בענקעל.

 איצטיגער דער אין צװײפעל. איןי אלײן
ײן. געסאלם ^לעס קען צייט  נאר בלײבט ז
ריזיקירען״• צו — זאך אייץ

 :$ןר אויב מעגליך, זעחד איז עס — א. א.
ט וועלען עס ײן :י  אז מנױת, גרויסע קײן ז

ײן אליין זאלען מיר  ק*:װעג**ן דער צו ז
 סיםי, אטלאנטיק אין ל. אדו פ. א. דעי• פון

 פאר־ ױני. טען9 דעס ?ן זיד װעלבע^פאנגט
י ןועלען דאן אז ׳זיך שטעהט  אונ־ גזיבען מי

 װאס אלץ, איבע• איינדייקע אײגעכע זערע
 אינםזנ: און ווערם פון האלמען װעלען פיר
 #בער מיר זז>ל<ן לעזער. אוכז^רע פאד רעס
ך סיר װעלען אויספיחדען, עס קענען :יט  זי

 װללען מיד װאס ׳דעם מיט באנוצען געװיס
 מענ־ אנדעיע פון דעי־װײםעגס pc הערען

ײן. ד^ים װעלען װאס ז
 דער ה^ט סײנונג, אונזער לויט — מ. י.

ט באםרעפענדער  און כבוה אז>ז פארדיעגם :י
 אן סים בריעף אײער אויף ענשפערען םיר

״• עגטפידעגעם ײז . .נ
 סעק־ דז׳צענעראל )1 — םיאװערמאז. ם.
 האספיםאל אין *לץ ג#ך איז באראנו רעםאר

ך  חערען, םיר ל^ים ׳אבער פילאדעלפי^ אי
ך װערט  דאם *זוי, םאג, יעדען םים בעסער ז

ען אין איתם ערװ^דמען מוך  אויף צוריק גינ
ײן  וױיסען איז, ער אלם װי )2 יאפטען. ן
 ארבײטער־באװןך דער אין אבזןר םיר
 װעםערןןנען. די צוחאזען זיך ער רעכענפ גונג

אן. א. ;; ײגען VO יע, — חארטמ  נעװען ו
^ יענעם צו טינ ז אוי^י חאט עך און םי ױג

ס אאממ ל * מאויסי, זיאס גענומעך מ  ״מיד װיי
מי אוגזערע דאס געפיחל^ נים חאבען תךפ  י

דן דעם פאכען וועלען י ע  «!|ן*?אײנויז*וק.3ם
 האט םעגאזעךפאראזטאגד געזוגםער לאגיק, י

 “פזןנ^ אוין״ וװרקוגג קנאפע א ג^ר ל״דער
ײן םעגען *בזיכםען ז״ערע םיקעד.  גאפץ ז

ט איז *לײן דאם אבער גוםע, אין געגוג ני  
 איתר װעלט. •ראקטישער הארמער, אוגזער
 #בזיב־ גוםע מים װארט: דאס דאך װײסם

אויסגעפלאסםערם. גהינם דער איז םען
 קיין פון נים חאלטען םיר — אעזער.

אין אויפגעבלאזענע פוסםע -^ ע צי ^ ס ענ  אונ״ ס
 אלס ארבײפ^ לאגג-זעהרוגער גאגצער זער

 הא־ כלל־םוער, #לס רעדנער, אלס אזרײבער,
 בא* און דערפון, אויסגעחים זיך םיר בען

 אונזער און אזעדליך פעתר *לם עס טראנםען
 עס םיר װעלען האפענגזליך, און, באװעגונג,

ם יאחרען, עלםזנרע די אויף איצט,  אנתזי־ גי
ם װילען םיר פראגןםיצירען. בען  םאכען ני
 םרויען דערפאר חעלפאנד. * שליג * םון

ער םעתר םענעזגן געװיסע  געלאסענעם יונז
 הורא-נןףצרײען היסםערישע די זוי װארם,

 װעלכע יעניגע, די גאר אגדערע. םאנבע פון
 אוישגע־ »1אוי אויפגעהאדעװעם זיך האבען

ם קענען םעגסאציעם, בלאזענע  פאחאטעחן ני
ױיזע און ארם די  טעםיגקײפ^ אונזער פון ו

 ארויםװײזעז זיך װעם אבער צײט דער םים
 םאר־ א'צם אזוין דעם. םון ריכםעקײט די

 פון אזעדליכקץם גאגצע די פיעלע אזטעהען
ם דעקלאםען, פוטטזג די  גאריאזע וועלכע מי

ײ »ז געמײנם, ה^בען םענשען  אװן* םוען ז
 םאר- » «וגקם איז ציעל אונזעד װאוגדער.
 אר־ די איבער ?עפ קלענערע װאס :קעהרטער
 די אין איגד^לט מעהר װאס און םיקלען,

גופא. «רטיקלען
 ערקלעהרם אײך האבען םיר װי — ש.

 פ«ר אויך זן^גען צו םיעל דא איז פערזענליך,
ײט אנדערער דער  מיר פראגע. דער פון ז

 דורכגערעדט זיך פארשפי^כען, װי חאבען,
ט׳ן  אויס• האבען מיר און ׳צד צװײטען מי

ען,וגעפ ט ס,עד^מעכ ז,^ נ ײ; ט איתר ז ען  װ
ג ניט פיעלעס טי  צװײםעגם, אינפארםירם; רינ

 איז װאם אלעם, װערען געטאן װעם עס אז
ט זאל צד אײער אז מעגליה  געקרױודעט ני

 פ*ל אין נאר אז דרימעגס, און, ;װערען
 אלע װעלען גוי&זװעגדעק״ט דרייגנעגדער פון

 װערען. איגנארירם מוזען םעגות אײערע
ט אייד םיר ר^טען דערװײל  אויפצוהויבען גי

 חײם קייז םאכען צו גיט געװאלדען, קיינע
 חעלשען, גארנים לאגע דער קען װאם בלוט,

 אזא אין פארערגערען. פיעל גאך איהר גאר
 אויס־ זיך םעג^ען םוזען קאםין* װיכטיגען

ט לערגען  װעגען בלויז איםער דעגקען צו :י
 גע־ םוזען זײ ;איגםעדעסען אייגענע ז״ערע

ײנען עם ו>ז דעגקען,  כלל־אינםערעסען׳ דא ז
 איגםערעםען וערזענליכע נעװיסע װעלכע פ»ר

 מוזט זאך אײן װערען. געאפפערט םוזען
 איז, דאם און פאר^םעהן, געװיס ד*ך איחר

 ׳•לעכטס אײך ^בזיכימליך גים װיל קײגער אז
 מאטיװ םינדעסטער דער גיטא איז עס טאן.

דערצו.
ם. דענ זו• פון א:פא:ג דעם םים — סטו

 בילדוגנס- םײסטע די איגעאטעלט װערם מער
 װײל ניט .אינטערנעאז^גאל׳/ דער פון ארב״ם

 װי אייכצואושארען, פאיל^גג א דא איז עס
 רינ־ געװען װאלם דן>ס װען םײגם. איהר

 אײנגעאזפארט געקענט אויך דאך װאלם ׳טיג
 װיגטער־ דעם פון ארבײם גאגצע די יועיען
ט װעלכע סעזאז, ס  םויזענדער. היבאזע אפ ^

, ן ״ ם איז עס נ  װינםער- אין אפילו דאס. ני
 ביל־• אויןי בעלנים קגאפע דא זײגען סזנזאן
 װע־ זעהר זיך באנוצען לײדעד, ײײל, דוגג׳
ט ניגע  דאס געלעגענהײט. געגעבז^ער דער םי

אזײהנער דער װען פאי/ דער איז ריכטיגעי
צו װינקט עס װען קוםט, זוםער ליעבער

P P P f
ען יננ א  האכען װאס *ייגמלכע, עסליכע *ו
גאנ־ די אוייצוהאלפדגן התםדח, נרויסע אזא
 צו־ געײען װאלם דאס ערציהונגס^ןאעין, צע

 t* זיך, דאכם אונז אבער פארלאנגם. פיעל
ײה גענ^ן װאלםען אײנצעלנע די אט  ייעז גל
ײ  נוםען ?עהר ajn צו געחםען זיך ?אלען ז

ן זעלבסם־בילדוג^ פון םימעל י ס*נכץ י
 װירק־ סאםע דעד מיטעל דער איז חינזיכםען
ם געחננקען םיר ז#םסםעד.  ®זוי יאד קײן ני

 ערװארבען וזאבען םיר װאם דאס, װי גוט,
אגפםרעגגועען. אײגענע אונזערע דורך

 סילװער. סיס *ו אזרייגט — אזנװין. ח.
n ינםאר- גוימיגסםע די געבען איזך ווזןם* 

 יעדער װעם פאחטםעחען, םיר װי מ*ציע.
 דעך אין •ארברעגגען קענען ױניאךםעמבער

םי  פון צײם באשרענקטע א בלויו חויז מגי
 םיט אז זיין, אבער קען עס ‘וואכען. צװײ
ײך,  געזוגדהײ^ אוחיכער אײער צוליעב י

w®< אויסנאהם. אן םאנען קאםיםע די זאל r 
ם געוזיס װעם איהר נאך. זיך  דארפען ני

ענםםער. באאוםיםטען א איין״ לאנג װארמען
 קײגער און בא^מעלם קיעער — פי^יפ.

 םיד ארםיקלען. קיינע אוגז בײ גים ארדערם
בטע איז עם אז געדענקט, חאבען  פון װי

ײם אונזער  איבער װערםעד «אר א זאגען צו ז
ר  מיר האבען דמס׳׳, ״העכערע פון פראגע מ
 סון געײען םיר װאלטען געזאגם. עם

 גיך נים אפ*ר, מיר, װאלםען טײנוגג, «גדער
ם י א « אבער דעם, װעגען ^ריבען  וואל• מ

ם געװים םיר םען  געדעגתם געאזריבען. ני
 אזריײ יעדער אז מאל, אלע פ«ר אײגםאל עס

ם אזיײבט ^גערעכמיגקײם״ דער אין בער  ני
ד ארדער׳/ ״םו  ער וואס ׳דאס גאו־ אזרײבם ז

פיהלט. און דענקם

ג נ ו ט ײ צ ע ז י ד
אע ®גדערע פיעלע אויר װי  עגג״ און אידי

 זאװינאלען און ביכער צײםונגעז, ליאע
די אין געדרוקם װערען

פױנטינג אפ־טו־דײט
יארק נין םם. ק«נעל 195

*^קליז. 5426 סעלע**ן

A. DELBON
עערם. שארםט און פיקםט

 עװענװ, טע6 484־90
4יארל נױ
 םטריט. טע30 און טע29 צווישע!

2441 נרעםערסי טעלעפןון
 פרעם לענארד די

י. ג םםױט, טע23 איםט 42

̂ר פרעס ססראםמ
פרינטינג אפ־טױדײם

׳סטױט פױרל 447
4יארכ נװ

סראוז י.
גענערם אוו בעחשעם

בר. פ. ם. און םאםייעטים ױניאנם, פאר ארבײט• ױניאן םטריקםלי
יארק נױ םטריפס קלינםאן 134

̂ן אייעו פוז חאכען צו הנאה אום װאסייש
 און םרישע גוטע, געגענד, שעהנע לוםט, נעזונטע גוטע,

 געזעל־ אננענעהמע און באקאגטע עסענט געשמאקע
שאםט.

 םאהרט איהר װען האבען צו זיכער הריא דינמ אלעם דאס
ש ױו ׳ באקאנטען אײער צו װאקײשאן אייער א

A. ELLNER & M. WANGEL'S H£ISCffiR HOUSE
 ךי נעגענד. מאונםײן הענסטע און שעהנסטע אין זיר נעפינט פלאץ דער

 אימפרואװםענמם, נמודערנע אלע םים אײננעםיקסט ?ײנען קאטעדזשעס און הויז
 אין משײוענס קיה אייגענע סטײש^ון, םיז גאננ מינוםען 10 ביצויז זיך נעםינם
 ע-טדדעוו »ןץ אײעד פאייש, םיאכינע, דאס נאנצען אין סופלײמ וואס נארטען

 אםױד םיעלע שזנף. עקספערט אן פיז געקאכם ײערען עסענס די טײבעאם.
 בײ םיוזיק קאסינא, ב^יארד אזן ס̂ו הא^, דענס םישינ^ און בײםהינג מענטס,

װ. ז. א. לײברערי, קאורט, טעניס מאהלצײטען, די
 םענעדזמיע חנר נאראנםירם צוםריעדענהײם פאלשטענדיגע פאר
«ו אדחגסירט אײנצעלדױיםזנן מעהר פאר עללנער. א. רײעםאר,

A. ELLNER, FEENDALE, SULLIVAN CX)UNTY, BOX B.

m



If.4 ׳׳

 ױניאן־סאאפעראטיװ די
סאםײעטי

 ױניאן ײ. נ. ל. א. 35 צ#ק«צ
אױםשליםליך פערקױםט

רעזארםעשאיבער

דעפאדטארם ioo,ooo װי מעהר

 צוםריעדענשטעלענד — קאנםערװאטיװ — זיכער
הױז קלירינג יארס נױ סון מעטבער

 די או; ׳יארר, נױ אװ סיטי און סטײט גאװערנמענט, םטײטס ױנײטעד די
אונז. מיט דעפאזיטען ױגגססײו לפאסטא סמײטס ױנײטעד

דעםאזיטארם. אונזערע ״םון אײנער אױך װיערט

STATE
גיבראלטאר םון םעלזען דער וױ )שטארר •

יארק נױ. םטרימ׳ גרענד 374
 עווענױ םינםטע 1400 סט. עסעקס ססו םטריט. טע26 װעסט ך

■ עװענױם װעסטשעםטער און װניאו םטריט, וטע 58
ברענטשעס: ברוסלץ

עמענײוע שטאון און פיטקיו ספ., װערעט און עװ. נרעהעם

•HHWI!

׳י

פון

 פון אפיסעם ױניאן
באארד רזשאעט
דקר םיז

 ױםער און םקױרט קלאו^
יאחן נױ פון יוניאן מאכער

װ אן, פראטעקטי ױמפ  דיו
 פל*ר. ^םען כם״ םע23 איםם 40

 םענעדזשער; פינקעלשט״ן, מאקס
קלדירק קפםפלײנם בראדפעא/ מאקס

ט ענ ד ענ עפ ד אן, אינ ש ױז ױ  ד
פל#ר• םען2 סם., מ23 א. 40
 סלופוצקי, ח• םענעדזשער; םעםץ, ס.

קלוירק״ קאםפליינם

 דעפארםסענט, סקוירט
 בעק פל., טען,2 סם., םע23 איסש 40

םעגעדזשער פריזמאש, ס.

ט, ריפער םענ  דעפארט
פלאר. טען1 םם., מע23 א. 40

םענעדזשער. נערקאװישץ, א.

 אםיס, דאה־םאון
סםרימ. טע2 איסם 40
;מענעדזשער סאפין, ס•
קלוירק. ק*םפלימם קוק, ב•

אםיפ, האריצעם
 קפרגער עױי# לעקסיגגםאן 1714

םטרים. ם107
אײדזשענט. ביזנעם רוביגבאום, י.

י ־ --------------------- ■ -...... אסיס, ברוקלין
 מאנחע־ קארנער סם., םעקיבען 99

ױ. םען מננ עי
םענעדמזער. ניסגעװימץ, ד.

ם, בראנזוױא  אםי
* סםזדימ. סעקםאן 219

םעגעדזשעי*. באביטש, א.
 אםים, סיטי דזשוירזי

סםריט. מאנםגאםערי 76
אייזיזשענט• ב*זנעם םאגגאיטי, א.

 אפיס, נואר?
 םםים. מ#נטג#םערי 103

שער. בװק, מאקס םענעדז

פון  אםיסעס לאקאל
לאקאלם באארד דזשא״נט

ױ, פערםע 236 ,1 לאקאא װענ  ע
; מענעדזשער קאשלער, ש•
םעקרעטער. רינגער, ס•

 סש. טע21 װעסט 9 — ,3 לאקאל
סעקרעםער• רובין, ד.

 עװענױ♦ םעאנד 228 — .9 לאקאא
מעגעדזשער. האלפערן, דזש•

 סטי טע21 וועסט 7—.10 ל^קאל
; מעגעדזשער גארענשטיין,

סעקרעטער♦ סעםױעלם, י•

׳סם. סעקמאן 219—.11 לאקאא
ברפנזװיל״

 סעקרעטער• בראדסקי, ה״

עװענױ• סעקפנד 117—.17 לאקאל
סעקרעםער. העללער, דזש•

 סט., םפנםגאמערי 103—.21 לא?אא
״rn נ• נוארק,

סט. םע4 איסט 231—.23 לאקא^
מעגעדזשר. װאנדער, ה•

 עװענױ• םפ<ןאנד 228—.35 אאלואא
*, מענעדזשער ברעסלאװער, דזש•

סעקרעםער״• קאזאן« ע. א•
סט. טע4 איסט 231—.48 לאקאא

. מענעדזשער. נינפא, ס• ־
סם. טע21 װעסט 112—.64 אאײואל
 באגרארערם עקזאםינערם, קאאוק
,82 ל. יוני*ז בוש^ערם און
 סםריס^ םע10 איסם 78

סעתחגםער• רפזעבבלאם, לע#ן
םזנגעדזאזעד. אעפיז, ם. «.

 בפארדי דזש« םעק- אאננער, ל.
 מעגעדזשער דזש• זיענסאן, ם.
JI ,םרעזשורער, קא&אאיױטש

פלפר״ גזען4 סט., םע23 א. 40

.80 לאקא? יזניאן׳ ארבײםעו אלםערײשאן אןן םײלארס ײױס
 פארלענ־ צו באשלאסען האט באארד עקזעקוטיװ דער

 ניז אםעסםענטם דאלאר 5 די באצאהלען צו צײט די נערען
 האבען ניט װעט װאס מעמבער יעדער חשון. וטען דעם

 באצאה־ מהען װעט דאלאר־־אסעםמענט, 5 דעם באצאהלט
 אינטערנעשאנעל דער איז דאס מעהר, ס^ו$ לען

 םאר דאלאר 5 די אין אריין יעצט געהט װאס אסעסמענט,
 יע־ װעט דזשון וטען דעם נאך םאנד. סטױיק ספעשעל דעם
 אסעס־ דעם באצאהלט האבען ניט װעט װאס מעמבער דער

 דא* פינח אנשטאט $6.60 ’ צאהלען מחען ׳םול אין מענט
לער.

80 לאתאל כאארד עסזעסוטיװ
סעקרעטער. הילםמאן, ת

 ,נימעל־רעסט״
Uc: הייםט

־ מ ע ו ו ק ע ..ן ב
ו ט ײ ק כ י ו ל

קליין איז
 םערגעני־ דער
גרױס! נען

 ז*ל װעלכע םרייס » נו«ען דאח• — נצזזער םראגם יואם איינער ימחזר
מתועזיםעם. אחןר שמלחחמ םעחודחאכען גים זןזל און נ<וז, «ײן

 פערםיידען צו נעווארען נעשאםעי אי« ,נײזעצ־רעםט״ בעקער׳ם ל. כ. דר.
שווערינקײםען. אצע די

כעהער ל. כארנשט דר.
lpr׳Bey ווון ?*םןםעשריםש

215 East Broadway 100 Lanox Avenue 
1709 Pitkin Ave.. Brooklyn 895 Prospect Ave., Bronx

אויגעדאעציאהיםטען. כעסטע די כײ עקזאםינירט װערען אויגען

לאסאלס אונזערע פון סעקרעטערע אלע צו
̂ע  םעט־ נייע םון אדרעםען אאע אויך װי אדרעסען די איז ענדערונגען אי

 ספעציעלע די אויף רעקארד־רעפארטםענט צום ווערען צוגעשיסט זאלען בערס
אײך. צו צוגעשיקט ווערעז װעצכע סליפס,

 געװע־ זײז אנגעבען אבער איהר מוזט אדרעס מעםבער׳ס א ענדערענדיג
 ארבייט אומױסטע פארמײדען צו כדי נויטיג איז ד$ס אדרעס. אלטען זענעם

 איבער ס^נטראל בעסערעז א האבען צו כדי אױך און אונז פאר און אײך פאר
מענעדזשער. ליבערםאן, עליאם םײלינג־ליסט. אונזער

 כמןמכער יעדער װאס
 וױסען דאח» 23,לאתאל

 קראנהען! װענעז נעדענקען
נענעפיט.

נמל־] pMnp ווערם איהר ותז .1
 231 אםים, איז גאײך זיר דמם

רמ אײער m ניט סםריט. טע14
M חם און םצאד דעם אדדעס, מן i 

 וואועס איהר אויב װאוינם. איהר
II ̂ומען דעם אן גיט בארד, אין  -n בײ נ

וואוינט. איהר ״מען
װ ױניאן אײער גצײד שיקט .2  נ

 חרן אדעד יעםאנדען .סיט אםיס אין
אעסער. רערזשיסםרירטען א

 א אין זיך נעם'נט איהר ווען .3
 מון נאמעז דעם אן גיט האספיטאצ

 אחיס קומם איהר װען האסםיטאצ.
 םון אפיס אין נצײך זיך מעצדעט

ױניאן.
 דעם םון זיך רעכענט צײט די .4
 גע־ אםיציעצ ?יך האט איהר װאס טאג

 איבעמעגעמןן און אםיס אין םאלדעז
בוך. ױניאן אײער
 סוז בענעםימ מריגען צו אום £

 בײ װערען עקזאםינירט הראנקער דער
דאהטאר. ױניאן דעם

 אנדערע םון אטעסטען סײנע .6
 צא־ םון סערטיםיהײטס ראחםױרים,

 •אזײ װעצען םאראײנען אדער רזשען
װערען. אנערקענט נישט טיװ

 ניממ ציגען װעלכע קראנהע .7
 װערען עקזאמינירט דארםען בעט אין
 V? דארםען און אםים, דאקטאר׳ס אין

 אפיס אין װאך אין םאא 3 םעלדען
ױניאן. םון

 כור בצויז זײנען בענעםיט צו .8
 איינטד האכען וחגצכע די רעכטיגט

 אײן םאר אמוױנצעםטען «אים
 גידן זיך האט זי אדער ער כעםאר נאם

קראנס. םאצדעץ
 ריקשםעגדמ ?ײט איהר ווען .9

 פאר• איהר װערם מאנאטען, 3 איבער
נוטשטעחענד. נישט םאר רעכענט
 בענעמיסן װאך עױשכמ די .10
סאג. טען10 אױם׳ן גמצאהאט ווערט

 7 יעדע רעגוצער װאכען איבריגע די
םענ.

םענעדזשער. װאנדער, ה.

.:JT-iaJk•
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קלאולןנןאכער
מן  חאס וחנלכעה בדענטש, ד*ודט#וו די

ט אםיאו *יצם ביז נאןי  םארהאט^לט ני
 װאס דעם צו*יענ רעפאםענדאציעס, די
 שרייערם אוםםאראנםווארט^יכע גרופע א

 ביױ סײנע םארהאנדלען צו ניט דערלאזען
 אזוי א*ן די-םיטינגעז, שטערען און נעס
 און באשאאסעז תאם באארד עקז. דער וױ

 נע־ גוטנעהײםען אויך איז באשאום דער
 בדענטשעם, םאיאריטעט די םון װארען

 דעם אנהױבען זיך זאאען װאהאען די דאט
ט ער זעהט דזשון, טען12  אזוי װי איין ני

 דורכגע־ ?ענען װעט באשאוס דיעזער
 בא־ דער אױט װערען װערען םיהרט

 דער װאס דעם צואיעב צײט שטימםער
 נאןי האט ברענטש דערמאנטער אויבען
 רעקאמענ־ די פארהאנדעאט ניט אפיאו

 עקז. דעם דעריבער םרעגט ער דאציעס.
 דעם, װעגען ארױסצוזאגען זיך באארד

 אנ־ וױיטער אזוי װי װיםען זאא ער כדי
 אניגעאעגענהײט, דיעזער מיט צוגעהן

 דעבאטע היציגע א ארוים רופט ספעציעא
 די ציהט ער װעאכען אין באריכט זײן

 באארד עהז. פון׳ם אויםמערסזאםקײט
 אײגיגע װאס צושטאנד הםקר רעם צו

 װעאכע שרייערס אומםאראנםװארמאיכע
 םאר־ מיטינגען, די שטערען צו טרײען

 מעמ־ די צוױשען מיסטרױען שפרײטען
 זײן װאס צײט דערזעאבער אין בערס.

 םאר־ װערט דיסקוטירט,, װערט באײכט
 םון אםיםערס די םון צושריםט » געאעזען

 די־ באריהרען זײ װעאכען אין ױניאן דער
 אאמן די װי דעם נאף און םראגע, זמאבע
 אדום־ נרינדאיןי באארד עקז. םון׳ם װערט

בא־ א דאס באשאאסען װערט גערעדט,

 םיר וויאעז, ״םיר
 מגדמג© ?ײן םוזען
חד צו די, צו אםילו  ו

 אונז ןיך גצוסט עם םען
״ן צו  אונגעועכם*. ז

וױאסאץ. וואודראו

 םאא־ און פאםיטע אםיעא דער םון ריכט
 גע־ גוט װערען זײערע באשאיסע גענדע

הײסען:
 םוז שטראף די ארונטערצונעםען )1^

 ■רזד א םעאצער, דזש. םר. םון דאאער 5
קא. דרעס סטאר טחרי דער םון םער,

 םון אפיעצם די צוריקצעװײזען )2
 זעיל־ דעם םון פריעד א. און שײקעט א.

שאפ. כען
 איטא־ דעם םון םאריצאנג דעם אויח

 גע־ גוט װערט באארד אדװײזארי איענער
 עקז. דער און פארילאנג זײער הײסען
 אראנ־ צו באװיאיגונג די זײ גיט באארד
 איטאאיענער־ די פאר םיקניס א זשירען

 בא־ עקז. םון׳ם לןאמיטע א און טעפיבערס,
 און זיאבערביאן, שעכטער, פון שטעהענד

 מיט אנצוגעהן כדי ערװעהאט װערט אעװין
 דיזער פאר אראנזשאניענטס גויטיגע אאע

 קאמי־ דער טיט צוזאמען אוגטערנעטונג
 אדװײזארײ איטאריענער דעם םון טע

באארר.
 רע־ רעם באריכטעט סעקרעטער דער
 רע־ די פון אפשטימונג דעם פון זואטאט

 װעגען באארד עקז. םונ׳ם קאמענדאציעס
 אײנטריטס אין דױס די םון העכערונג די

 געװא־ איבערגעגעבען איז װאס געאדער
 צו ברענטשעס םארשײדענע די צו רען

 צאהא גענויע די אן גיט ער ראטיםיצירען,
 געװארען אפגעגעבען איז װאס שטיטען

 ברענטש יעדען פון דאגעגען און דאםיר
 רעקאמענדאציע, יעדער פאר באזונדער

 רעקאםענדאציעס די דאס צײגט װאס
 גוטגעהײםעז זײנען באארד עקז. פון׳ם

מאיאריטעט. גרויסער א סיט געװארען
אויבען־ דער מיט צוזאמענהאנג אין

 ארוםיגע די אויף אײנדרוק שטארקסםען
ורעאט.

 םיעאע םיעאע, שוין געװען זײנעז עס
 ארבײטער־ אונזער אין סטרײקס נרויםע
 הא־ אאײז םאכער קאאוק די בכאא. ורעאמ

 פון רעהארך גרויםען שעהנעם, א בען
 םטרײק איצטיגער דער אבעד םטרײהס,

 גע־ איז װאס אאעס, אילעס, איבערטרעפט
הינזיכטען. אאע אין װען

 קאאוק די װי אזוי זיך, דוכט עס און
: ארבייטער די צו רופען מאכער

 גרויסען אונזער פון םוד אמת׳ער דער
 י־ י א אונזער נאר איז זיעג און קאמף

; ט ײ ק נ י  אונזערקאארערבאװאוסט־ נ
 און קענען מיר װאס װיאעז, םיר װאס זײן,
 דערװײא. אויספיהרען ניט קענען מיר װאס

 אויםגערעכענט געװעז איז קאםף אונזער
 האט ?אמף אונזער ריהר. יעדען זײן אין

 הא״ מיר װײא װאכען, צװײ נאר געדויערט
 פיעאע, פאר איהם צו צוגעגרײט זיך בען

מאנאטען. פיעאע
 דאסזעאבע. טוט און ברירער, געהט,

 ארבײ־ אײערע אײניג און פעסט מאכט
T מאכט טער־רײהען, t ,איבער סײ קאאר 

 אײערע איבער סײ און נאהענטע א^ערע
 ניט הײנמאא אאזט און ציעאען, װײטערע

 נא־ די װירקאיכהײט, די אויג םון ארוים
 צואיב װירפאיכסײט ברענענדע די הענטע,

 זײן װעט איהר און טרוים, װײטען א
מיר. װי זיגרײך אזוי

 ניט נאך איז דערמיט אז וױיסען, םיר
 איז אנרימענט דער לןאמף. דער נעענדיגט

 געבאי־ איז עס און יאהר, דרײ םאר באויז
דער העמפען. צו װאס פאר נאך נענוג בען

M | דער םון באארד עהז. םון מימינג א 
 ,25 אאק. ױניאן םײמערס וױיםט <יידיס 3

 טען20 דעם אבענד דינסטאג ^פגעהאאםען
 איסט 7 הויז, םיפעאס די אין ,1919 #סאי

 םרידמאז, קאארא שװעסטער םט.
®טשעראײדי.

 פון סטרײקער די םון קאמיטע א
H ר צ ת  יארק נױ איסט םון סאפעא און נוי

ט ײנ א ₪י אױסגעהערט. װערט און ■
 איטאאיענער םון מיטטייאונג א

מ ; ט רעג ב  װעאכען אין פאמעאעזען, ווזנרט י׳
 נויט־ און ראטזאםקײט די אן צײגען

ט ײ ס ג די צנ ^ו  איטא־ די אפצוטײאען םון !
 זײער אאיןאא. באזונדערען א אין <יענער

 דער צו איבערגעגעבען װערט םאר^נג
5 Jהאםיטע. ער

 םון טשערםאן סיאװער, שװעסטער
 דאס באריכםעט ׳קאמיטע הויז ױניטי דער

/T קריגען געקענט ניט האבען זײ װי אזוי 
 געבען אכטונג זאא װעאכער פערזאן א

 פון דעפארטםענטס פארשידעגע די איבער ׳ ;
 באשאאסען זײ האבען הויז, ױניטי דער

 א אאס האנדאען זאא קאמיטע א דאס ״ .
 עקזעקו־ די כיענערזשערס. אװ 1כאאר ?י;

 א ערװעהאען צו באשאיסט באארד טױוע
 װערען םאאגענדע די דרײ. םון חאמיטע .
 סיאװער, רעבעקא שװעסטער ערװעהאט: •״,

'אײבאװיץ. י. בר. ארן םרידסאן ־קאארא
עקז. דער שון מיטיגג צװײטער דער

 דיג־ געװארעז אםגעהאאטען איז באארד • %
 םיםעאס אין מאי טען27 דעם אבענד סטאג
 פרידםאן קאארא סט. טע15 איסט 7 הויז,

טשעראײדי.
 דער םון קאטיטע א ערשײנט עט

 דעם םאר ארגאניזירט אסס׳ן יאנאא1צ?1 1
 ײניא- טרײד דעם פארשפרײטען צו ןצווצי -■

 און נעגער די צװישען געדאנק ניסטישען
f4 •באשאאסען װערט םאראאנג זײער אױן 

m ‘ ד. 100 יןאמפיין זײער םאר נײצוטראגען
 םאר װאהאען םארגענומען װערט עס.

װע־ םאאנענדע די און קאמיטע פיגאנץ א
 און דיגוױדסאן נראםי, ערװעהאט: חןן י ^

טשעראײדי. אאס משואיצהיע
בא־ דער אויסגעהערט װערט עס

PR IC E 3 CENTSNew York, Friday, June oth, 1919 .1919 , דזשון טען6 דעם פרײטאג,

 אינטערנע־ דער פןן פרעזידענט דער
 אװעקגעפאוז־ איז שאעזינגער, ב. שאנאא,

 שטיקעא א איז דאס שיקאגא. נאך רען
 קײן אין ניס זיף נויטיגט װעאכע נײעס,

 װעט דאדט, איז ער אז פירושים.
 ער װערען. געטאן עפעס דארט םפתפ־א
 ער װאאט זאנסט אוטזיסט. ניט פאדורם

 דאך איז עם יארה. נױ אין פא^באיבען
 טינט די נעװארען אפגעטריקענט ניט נאןי
 איז אויך אגרימענט. נײעם דעם אױ,ה
 יארק נױ אין קאאוקמאכער־סםרײק אין
 דאס אבער ענדיגען. צו פיעאעס דא נאןי
 איז עס אאארײט. זײז אאעם שוין װעט
 זיעגמאנס, די הענד. געטרײע גוטע, אין
 אעםלוא־ די אאנגערם, די פײנבערגס, די

 קאפאאװי־ די האאםערינס, די װיטשעס,
 װע־ די הײםען, אאע זײ רוי .ארן טשעס,

װי דערענדיגען און אויםפאסען שוין אען

 אן אנפאנג פון געװען איז ד#ס ענגאיש.
 םריהער אאמיר :םראגראם דער אויף

 הומען דאז יארח, נױ מיט װערען פארטיג
 בא־■ מען אז און שטעדט. אנדעיע די

 אינטערנעשאנאא די װאס זיןי רעכענט
 עטאיםינ אעצטע די אין אויםגעטאן האט

 קעמפםע איהרע דאס אזוי, מאנאטען,
 גרעס־ דעם געבי^דעט זיף מיט האבען

 דער פון געשיכטע דער םון טײיצ טעז
 און יארה, נױ אין ארבײטער־באװעגונג

 וױדערהאלט זעלבע דאס װעט איצט אז
 שטעט, אלע איז קאנטרי, דער אין װערען

 געכיאכט, נאר ײערען קלאו?ס װאו
 אײ שטוינען צו נאר װירקליך בלײבט

 ױניאן, דער םון מאכט ריעזיגער דער בער
 גע־ האבען פיעלע גאר װעאכער װעגען

יױ איהר פון יאהרען די אין צװײםעאט

 אינטערנע־ דער פון פ.*עזידענט דער
 קענט איהר און שיקא׳גא, אין איז שאנאל
 שיקאגא װעט באלד אז זײז, זיכער

 יארס. נױ גליעד.מיט און רײה אין שטעהן
 שי־ איז ױניאן קלאוקמאכער די װארים

 ארגאניזירט גוט אזוי פונקט איז קאגא
 איהר װי ציעלבאװאוסט, אזוי פונקט און

 יארק. נױ אין שװעסטער־ארגאניזאציע
 אז װייםען, שיקאגא, אין דאדט, זײ און

 נאר זײן װעט יארק נױ אין געװינס דער
אנדערע אלע אין װעז םאלשטענדינ, דאן

 דאס־ םארקוטען װעט קלאוידצענטרען
זעלבע.

 װערען געטאן איצט געהט װאס דאס,
 אלס ׳איצט געקומען ניט איז שיקאגא, אין
אין עס זאגט מען װי ״אפטער־טהאט״, אן

ן זאל זי אז שװאכקײט, און גענד י  ז
םיס. די אויױ שטעלען קענען אמאצ
 אויסםיוד און טאן וועט שילןאגא ׳יע

 ■ טיר יארס. נױ װאס זעלבע, דאס רען
 םרעח^י״י די באלד הערען צו ערװארטען

 אויסג*־ אלעם איז דארט אז בשורה, כע
ײ^; א אהן גאר געװארען םיהרט  סטר

 םא*־ דארטיגע די אז געװיזען, װאאט װאס
ט דרעמלען נופעקטשורערס  װײסען און ד

ד נאר וחגאט. דער אין זײנען זײ װאו  טן
 1אי קאספןי, א צו קומען דאך װעט מער

 שי• דער װײל געװאונענער, א זיכער ער
 חינ• דער אין איז ?לאוקטאכער קאגאער

 יארקער, נױ דעם אין געראטען זיכט
 זא״ ברידער. צװײ געװען װאלטען זײ װי
 דורכפידד עטװאס מוזען זײ אז זיי, גען

דורך. עס זײ םיהרען רעץ,
^אל טשערלײט אלע םון מיטיננ ראטונג צענדעןדעם זיין צו בעדארןז עסאויך צר כאײכסעט פראנצ, דערמאנטער

 דער בילכער. שיקאגא איז איצט זיעג.
 בלײ־ ניט קען קלאװןטאכער דארטיגער

 באדינגונ־ אלטע די אױו* ארבײטען בען
 ברי־ זײנע האבעז יארק נױ אין װען גען,
 די רעװאלוציאניזירט אײנמאא סיט דער

 איצט איז שיקאגא אינדוסטריע. גאנצע
 דורכפעכטען מוז זי רײהע. דער אויף
 מוז דערפאר און קאםפױ, זעאבען דעם
 אז און פרעזידענט. דעם האבען מען
 מיעדיגקײט שײך. ניט איז כיוז, כיען
 אזא נאר ניטא — שאעזינגער? פאר

 איז ער װערטער־בוף. זײן אין װאדט
ענערגיע םארקערפעיטע די װירקאיך דאןי

 די אום מאנטאג, םאר ײערען גערופעז
 מיט־ אנצונעםעז און באשםרעכען צו אאגע

 קאםיטע א װערט אויף דעם. װעגען אען
 מאכען צו ערװעהאט באארד עקז. םון׳ם
 דעם פאר אראנדזשמענטס נויטיגע אאע

מיטינג. דעם פון פאררוםונג
סעק. שעהנהאלץ, י.

 עקזע־ םון׳ם אינסטרוקציעס רי אויט דאס
 אילערגעגעבעז ער האט באארד קוטױו

 דער םון בדענטש״ח םארשײדענע די צו
 חײזאמענדײ־ די פארהאנדאען צו ױניאן
 און װאהאען, אאגעמײנע די װעגען שאנם
 געהאנ־ האבעז ברענטשעס אאע כסעט
 אויף ^ױץ האבעז און דעם איבער דעאט

אי־ דעם חוץ א נאמינײשאנס, נעםאכט

 דער״ אבער ציעא, גרויסען אונזער גרײכען
 שטײ דאם דררך־ גאיקאיך מיר זײנען װײא
 גע־ איצט האבען מיר װאס װענ, קעא

 זיכער, זײנען מיר װעאכער, און מאכט,
 נעהנטער און נ^הנטער ^ואץ אונז ברײנגט

 ניט איז װעאכע ציעא, אאעמענס אונזער צו
 םון אפשאםונג די װי זאך, אנדער לױין

גאנצען. אין גאר װײדזש־ארבײט

 די אן זיף פאסגט מאנטאג דיעזען
 פעדע־ אטעריקען. דער םון קאנװענשאן

 גאר צואיעב װעאכע אײבאר, אוו רײשאז
 די םון אײנע זײן דארף אורזאכען םיעאע

 ארבײטער־ גרויסע די װאס לויכטיגסטע,
געהאט. אמאא האט קערפערשאפט

 םיעאעס גאר האבען ארבײטער די
אעצ־ די םיץ כישף דעם אין דורכגעאעבט

 אאע װעאען זײ דאס עפאכע־מאכעגדע.
 איצטי־ דער פון הויף דער אויו* שטעהן

 גאג־ די און מיר װאס צײט, נרויםער גער
דורף. םאכט װעאט צע

 םאהרט דעאעגאטען די מיט צוזאכיעז
 ־רעדאק־ דער קאנװענשאן דער צו אויף
 יא־ ש. ״נערעכטיגקײט״, דעי םון טאר

נאװםלוי

 צושויער• אאם נאר דעאעגאט, אאס זיך,
 וועם ער װאס אאץ, סיט געװיס װעט ער

 דער אויו* םיהאעז און הערען און זעהן
 אעזער די מיט זיך טײאען האנװענשאן,

n מעג סען ״גערעכטיגקײט/ דער םון v 
 זאלצן םיטטײאונגען זײנע אז װארטען,

 און 'װיכטיגהײט גרויסער גאנץ םון זײן
אעזעה אונזערע םאר אינטערעס

אינד«לט־פ»רצײכױם
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םארשטעה גיט, פאהרט ער
 אעצטע די אויױ אבער איז יאהרען. טע

ט קאנװעגשאנס• םאר  מעגאיך געװען ני
 אאץ. װעגען וחשבון דין אפצוגעבען זיף
 גע־ אאעמענס פארנומען האט מאחמה די

 גרויסקײט איהר מיט האט און דאנקען,
 פיעאע אויסגעשאאסע^ ווױכטיגקײט און

 מאחמה די איז *איצט פראגען. אנדערע
 טאגעס־ארדנונג דער אויף און געענדיגט,

 פון װי אפיערילןא, פרן ארבײטער די פון
 העכםט־ שטעהען װעאט, גאנצער דער

 קריגען מוזען װעאכע פראגען, װיכטיגע
 איז עס און ענטפער, אנאנדער אדער אזא

 װיכטמ־ העכסטער דער פון נאטידאיף
 ארגאניזירטע די װי פראנע, די לןײט

 זיך װעט ארבײטערשאפט אםעריקאנער
דעם. אויױ אפרוםעז

 כיעהר וױיסען מיר אז ׳אםת איז עס
 איהר םון מײנונגעז די װעניגער אדער

 הויפט־םאחטטע־ איהר םון פרעזידענט,
 אטאא אבער גאטפערס, סעביױעא הער,
 לואנװענשאן די אז פאסיו־ען, דאך קען
 גאנצען אין נים זיך ארויסוױיזען זאא

 פרעױדענט. איהר כײט אײנפארשטאנען
 הונדערטע צוזאמען זיך הומען פארמ

 ױני מעכםיגע אזעאכע םון פארשםעהער
 גע־ האט אײנער יעדער װעאכע פון יאנס,
 אאץ, פין אערנען נײעס עטװאם מוזט
 װעאט. דער אין פארגעקוביען איז װאס
 די אז זײן, קען עם װײם? װער און,

 שאםע־ די זײן זאא קאנווענשאן איצטיגע
פיעא.ע_סיורפריזעז. גאר םון רין

 װעאען דעאעגאטעז ביסעא היבשע א
 ארבײטער־ אידישער דער םון זײץ דארט

 אינטערנעשאנאא דער פון באװלגונג.
 דעאע־ םאאגענדע זיין דארם װעאען אאײן

 םון פרעזידענט שאעזיגגער, ב. גאטעןנ
 םרידמאן, מאאי ;איגםערנעשאנאא דער
 אא- םיז גארענשטײז, ס. ; 25 אאקאא םון

 אאקאא םון אאםארטא, אאםרעד ; 10 קאא
 דזשײ. ; 1 אאקאא םון פײנבערג, י. ; 48

♦17 אאקאא םון העאער,
 אנ־ םיעאע און זײ אז האפען, מיר

 בײטראנען װעאען דעאעגאטען דערע
 קאנווענ״ דאזיגע די :זאםנן צו גןאין זײער

אן חיססאריש^ א ;וױרקאיך פאר שאן

י - ײט  י. ש — חןיר י
אן. א• — ליעדער װאך. די .3 ײט ס ק ײזי  א
 כן־יעגס־דע־ אינמערגע«^על. דער .4 ײט
ײן. א. — יןרםםענם8 שט א קע  פינ

ט’ װעלט איגטערנאציאנאלער דער אין .5 י
מג דער קאאטשין. מ• — ט ם מי  עלך פון׳

 שעהנ־ י. — 25 לאקאא »ון באאיד זעקוםיװ
האאץ♦

 — אריספאקראטיע אדבײטער די .0 'יט
 רןr צןעםבערס די צו װארט א זעאדיז. א.

אז װײסםמאכער דער פילאדעלפיא אין! ױני
; סיאװער. א• —
 קלאוק־ פדן׳ם;^לוס גראנדיעזער דער .7 יט

ף א — סטרייק םאכעי־ טע  רעפארטער• ס
 קע־ ב. — (ר#מאן) איגגעבארג יט

אערמאן.
דױס די העכעי־ט 41 לאקאל *ז.מ#ר .0 יט
, צוקער. ה. —
 נן>מיץ־בינעל. רעדאקט^ר׳ס סון .10 יט
 — די^אגראמען און ®אדארעװסקי .11 יט
 — (יפ|ןליעט*>ן) I ײאך ני« גאאנץ• א•

איא. ?■ דר•
 הײג- אין געזעצגעבוןג; ארבײטער .12 יט

אן. ב.—קאגגיעס ציגעז מ ײ  צװי־ עלום מ
 — (זעליעטיח) ארבײט און קאפיםאל ׳*עז

• ײאהאינער. א•
ם «קלאף דער .13 יט ײ םי ער צוו ם׳  — יני

ס, •P מערי װי ײ  אעאן ®ון איבזןרזע^ם ד
נאטאיעב.

(געדיגט) &ל*םען אין ״טעמעל א .14 יט
אדאער. י• —
 בע־ ראזע — סרויען־װעלט די .15 יט

 רוםלאטד ^יין טאחרט ער דריק־באינדער.
ר י— (הומארעסקע) ע קי אנ  יאסעא־ ־םאז ב

. דארױ.
 גע־ קאא*$־אםיװע רינג ארבײםער .10 יט

.n —.ה*:*ערןונ״ז # לי®® זעל^אפפ

 ליײ דער םון םעםבעם ^לע צו
 ױנ־ דרעסמאכערם און װײםט דיעס

אן .25 לאקאל י
! ברידער 1אל שװעסמער

 םון פאראויוי אין האט ױניאן אונזער
 פארשיעדענע דורכגעםאכט אעבען איהר

 מאמענטען, געװען זײנען עס צײטען.
 שננאים אינעראיכע און אויסעראיכע װען

 ױניאן, די פארניכטעט ניט שיער האבען
 םון איבערגעבענהײט דער .דאנק א נאר

 ױניאן אונזער איז םעםבערס אונזערע
 גע־ שטארסער פיעא געפאהר יעדער נאך

 שטאאץ מיט יעצט מענען מיר און װארען,
םארגאנגענהײט. אונזער אויף קוקען

ך מיר דען׳זי  צו וױעדער יעצט װענ
 ציהען אוךםיר מעמבערס, אאיאלע אייןי,

 געװיסער א צו אויפמערקזאמקײט אײער
יוניאן. אונזער איז פאסירונג

 גרוסע סאײנע א זיר האט אעצטענם
 צו־ צו אויםגאבע די גענוםען מעמבערם

 םון מיטינגען פארשיעדענע די שטערען
 זײער םאסקירען צו כדי ױניאן. אונזער

 *זיך זײ האבען אויפפיהרונג, שענדאיכע
 — נאמען קאינגענדען א מיט ;עכ^וינט

א/ ״װאירקער׳ם  מי־ יעדעז צו קאונסי
 יורף און גרופע זעאבע די ערשײנט טינג

 אונמעגאיןי זײ מאכען קואות און חוצפה
די פארהאנדאען צו

 שאפ־טשערמאן א צחאמעננערוםען אויף
 באנריעוי א זיף ביאדען צו כדי מיטיננ,

 םעםבערם. די פון מײנוגגען װעגען-די
 <v אונפאראנכד אן זיך האט דא אויןי נאר

 b■מים אויסגעצײכענט גרוםקע װארטאיכע
 האבען זײ אוגםארשעהמטקײט. איהר

 I:״ זײ^ םון מאנכע און געפיאדערט געשריגען,
 b; האמנן טשעראײט, קײז גארניט כאטש>

 םיטינג צום ארײנגעכאפט אויף זיף
טומעל. מאכעז העאםעז

'׳*׳־' האנ#■ מיטינג אעצםעז אונזער אריףי
 איז םראגע גאנצע די באטראכט מיר

 W■■ “איינ םאא אאע םאר מאא אײז שאאסעז
 ױניאן.אז^ אונזער איז ארדנונג צוםיהרען
 P ; שולממ^ .די שאגד־קאאץ צום צונאגלזגן

 אנצונעדד אז איבערציעט, מידזיינעז
g אונזערצ םון רעזיגגײשאז די איצט מען z 

 K צושטענר יעצטעע די אונטער כעאםטע
!,שרעקלימנן•^ א םאראורזאכט װאאט דע ! 

f אונגעהױ^ אן געהאם װאאט און כאאס־ e 
 P<c ^ינםמרעםז^ די אוי̂ן וױרקונג שאעכםע

 6 שעמײ.; די אין ארבײטער אונזערע םון
ײ דערםאר זײנעז רצזינניישאנס די  נר א
p נעװארען צוריקנעװיזען ג י ם י ט ש f S f c 

 v • אינםטר^־י שטרענג זײנען בעאמטע אאע
 ̂•5א^ זײעד םארמזעצען צו געװארען אירט
ן דאס זאנען, װיאען מיר כײם. אי  ב

E אוײ אונזער םארלאזען װעאען פײגלינגע f 
סאמענט. אזא אין נאניזאציאן

 דעריבצר;או יעצט; זיף װענדען מיר
 מיר און מעמכערס אאיאאע אאע

»|1אונ שטיצזנן׳י צו זײ םון אאנגען * •m? 
 ארסוגיזאצ^ופ״ אונזער פארשטאדקערעז

; א<זנ V* ארגאניזאציאז אונזער ז מ ^ א  m מ
 L ;מאדטגעשריםע״ ?צד.ר די pc וועז
 שזןזז־ז־ זײץ. איםער װעט׳זי אזא און נע

f* װך װאס די און ״מ»נעד,5טוםע איכע e

די םון ערעםנונג דער צו

ס אױסעראנדערעװעלעןזיךאיןדעםקאנצערמבאטײליגען י ר א • מ ט י  נ
א ;םיעדעל־שפיעלער ,קע ד י ו , ו ד נ ע ל א ה ל י סאפראנא. מ

 נײער דער פון ן ע ט ם א ש ד נ א ל 75 םון עקסיכישאן לענטערן א
י ׳ הויז. ױניטי

 םפעציעלע באקומען קאנען א^נטערנעשיאנעל דער םון טיטנליעדער
! סענט. סו םאר טיקעטם אדמישאן

̂ן באקומען צו זײנען טיקעטס די לאקאל. אײער ®ת אםים א
ױנ־ דער םלן יזנעס

 א נאך צו גענוכיען זיד האבען זײ יאן.
 יזנ־ באאײדיגען צ\ איז דאם און מיטעא,

 זיד־ און אינקם און רעכטס אײנעם דען
ווערטער. שענדאיכסטע די מיט לען

 אאע אז דעם, צו געםיהרם האט דאס
 האבען־זיך ױניאן אונזער םון בעאמטע
 ארבײט זײער פארטצוזעצען ענטזאגט

רעזיגנירט. האבען און
־ םיר האבען. צייט װאף א םאר  אי
 רעזינ־ זיימרע םארהאנדאען צו געלעגם

מיר ה#בען חנר.צײט וווגמעד נײשאנס.
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