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 ענגהער־ אזױ גימ זײנזנן זײ וױיצ ציערעז,

 דער איבער זײנען. מענשען די װי צינ
 און אבנה די זיך שפיעגעאס הויז״ ״ױניטי

 םינהאמן און שײנעז שטערעז מיאיאנען
 דעם םאנסאסטיש אס רײך מאכען און

 ױגענד די הױז״ ״ױניםי דער םון היםעא
 פאר־ ױנגע שםיםט. איז אאכט טאנצט,

 גרינע די איבער ארום װאנדערען אעך
 װע־ פארשיעדענע די איבער און פעאדער

 פון ארויס און ארײן םיהרען װעאכע גען,
הױז״. ״ױניטי דער

 גע־ זיסע די זיך הערען איבעראא און
 צוזאםענגעםישם װערען ײעאכע זאננען,

ר מיט ע ענ ט  וועאכע פיאנא, דער פיז די
 פאוצאווג אײברערי. דער אין זיך געפינט

 דאכז — גאאקען־קאאנגען זיך דערהערען
 מײדאעך ױניטי אאע אז סיגגאא, דער איז
 דארטען, זיך געפינען װעאכע כיענער, און

 א צו אדער עסען, פארזאמיען זיך זאאען
 םאר- אאע װעאען זײ װאו פ^אץ, געוױסען
 עסען, נאכ׳ן אבער שױן איז עס ברענגען.

 עפעס מײנען גאאקעךקאאנגעז דיעזע און
 װי אייכט אזוי אויפען, אאע און אנדערש,

 1אײ אץ אויםען זיי און קען, ױגענד די
 ברענם פײער א װאו דארט, — ריכטונג

 הייך. דיויך, טראגעז פאאםען די ײאו און
 בענק סך א זיך געפגיען פײער דעם ארום

 זיך זעצען אױפענדע די און שטואען, און
 דאס אאבענדינ. אוץ שטיפעריש אוועק
 אין זיך םראנען פונקען און קנאקט האאץ

 גע־ דעם פון העכער העכער, אופטען דער
 זיך האבען זײ װעאכען פון רױך, דיכטען

 א זץ־ דערהערט באאד ארױסגע׳גנב׳עט.
 אוז פרעהאיכע די פון אײנער פון איעד

 דאר־ זיך געפינען װאס אאע, און גאייואיכע,
 אנ־ װערט אופט די זינגען. העיפען טען,

 יטסי־ מונטערע א און געזאננ מיט נעפיאט
אאעםען. און אאעס ארום ריננעאט םוננ

 pm ;אעממסאוסםמ אזוי אמ ױגג אזוי
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 האבען וחנאכע שפיעאערייעז, ױגענדאיכע
 האבען רועאכע און דערםרעהט הערצער די
 םאר־ היםאען העכםםע ךי אין נשפות די

 םארגעםם םאםענטען דיעזע אין םראנען.
 און װירסאיכקײט יעצםיגער דער אז מעז
 און אאײן זיך אין פארטיעםט איז םען
 אבער פארגאנגענהײט. װײםער דער אין

 קען אאײן זיך מיט םארטיעפם זײן אאנג
 שטראמען נײע מעהר אאץ װײא ניט, סען
 אויוי װעקעז זײ און אן הוםעז פרײד פון
םארטיעםטקײט. טיעפסטער דער פיז

 קינדער די זיך םארברענגען אזוי אט
 קוקענ־ און פאבריקען, און שעפער די םון
 און םצענעס העראיכע דיעזע אויף דיג

 זײנען :טאן פרעג א זיר װיאט ביאדער,
 ארבײטעי־יוינ־ יענע דיעזע וױרקאיך עס

 םרעהאיכען לױיז אםאא האבעז װעאכע ׳דער
 װירה־ עס זײנען ? געגעבען ניט געאעכטער

 װעאכע ארבײטער־קינדער, זעאבע די איך
 געפיהאען הײאיגסטע די זיך אין האבען

 האפנונ־ קײז האבען װעאכע דערשטיקט,
 אויוי געהאט ניט הערצער זײערע איז געז

? צײטען גאיקאיכערע אויף בעסערע,
 בײ ארבײטענדיג געזעהן זייי האב איך

 געאע״ די געהאט האב איך מאשינען. די
 און זיפצען, זײערע הערען צו גענהייט

 באיקען שטרעננע די געזעהן אויך האב איך
 צו געהאט האבען װעאכע יענינע, די פון

 אפט־ איז םרײהײם זײער איבער זאגען
 רײכ־ מײן און אעבענס, זײערע איבער פאא
 געיזענט ניט זיך האט פאנטאזיע ססע

 װעאען שקאאפען דיעזע אז פאױטטעאען,
 שוחד זײער פון באםרײען קענען אטאא דך
 קענען אטאא זיך װעאען זײ אז ׳יאך רעז

 װעאכער פעסימיזם, זײער פון באפרײען
 הא־ זײ געיטטיקט. און געדריקט זײ האט
!געקענט אבער בעץ

 אזוי ניט נאך זײנען אעבענש זײערע
 זײן. געדארפט װאאטען זײ װי גאיהאיך,

 בײ ביטער און שװער נאך ארבײטען זײ
 זײער פאר ניט קריגעז זײ און מאשינען די

 דארפען זײ װאס דאס, ארבײט שװערער
 זײנען זײ גאיקאיכער װי אבער קריגען.

 פרײעד װי !געװען אםאא זיינען זײ װי
!זײנעז זײ

 אײניג״ םיז געפיהא דער איז עס אדץ
 װאס זײערער, באװאוסטזײן רער יןײט,

 מענ־ םרײע פאר שקלאפען פון זײ האבען
 קײז מעהר שוין האבען זײ געמאכט. שען

 פאר־ דעם פון בליק דעם פאר ניט מורא
 דעם פון קוק שטרענגען דעם פאר כיאן,

הינטער אז װײםען, זײ וױיא באלעבאס,
 װעאכע ױניאן, זײער זיך געפינט זײ

 װעאכע אינטערעסען, זײערע איבער װאכט
 גערעכטיג־ װארט פעםטען א מיט םאדערט

פאר׳זײ. הי״יט
 רי װאכט ױניאן זייער הינטער און
 אינטערנעשאנאא םעכטיגע און גרױטע

 — ױניאן, װאירקערס גארמענט אײדיעס
י דאס. וױיסען זײ ארן

ם! דו מעכטיג װי אײניגקײט, ביז

פזן יוניסחזדז
 םיר װיצזנן, ״םיר

 גערעכט זײן מוזען
 ווע״ צו די, צו אפיאו

 אונז זיך גאסם עם כמן
 אועקרעכט״. זײן צו

וױיצסאן. װאודראו

 ולא חחזקחי בצו־מחי
•). כ״ז, (יױב, אראח
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ױץ ש. י. םון פרעגאו

PRICE 3 CENTSNew York, FridayJuly 25 ,191», דזשול#י טער25 דער םרײטאג,

 איז דזשואאי טען16 דעם מיטװאף
 און קאיװאאנד אין געװארען געסעטעלט

 איז דאנערשטא:, מארגען, אויף גאײך
 קאױױ אין שיקאגא. אױפגעגומען;עװארען

 סע־ א װעגען געהאנדעאט זיך האט צאנד
 אין מאבעו/ קאאוה 6000 פאר טעלמענט

 סעטעא־ א װעגען זיןי האנדעאט שיקאגא
 וױינד אין דרעס #װײםט 6000 פאר כיענט
ארבײטער. גוריו

הא־ צוריק האאב א אין יאהר א מיט
 װייט־ און דרעס װײםט, שיקאגאער די בען

 סטרײק א דורכגעםאכט ארבייטעה גודס
 דארטיגע די אויפגערודערט האט װעאכער

 װאבען אאנגע צעהן באפעאקערונג. :אנצע
 האט ער און געדויערט סטרײק ךער האט
 די פאר נירערלאגע א כײט געענדיגט זיך

 דזשאדזש געװיסער א קעפיפער. בראװע
 בא־ די פון דיענער טרײער א באארװין,

 אינ־ אײן ארויסגעגעבען האט סעס,
 פארביטענ־ צװײטען, נאף׳ן דזשאנקשאז

 פיקעטען צו בלויז :יט סטרײלןער די דיג
 ן ע ז י י ו ו צו אפילו :אר שעפער׳ די

 גע־ שעפער די װאו גע;ענד דעם אין זיר
 מען האט אינקס און רעכטס זיך. פינעז

 צעהנ״ די אין ארעסטירט. סטרײקערס די
 הונדער״ די אין פופציג/גר, די אין דליגע,

 פא־ י1 איז *שלעפען זײ כיען פלעגט טער
 ארער זײ פלע:ט מען װאו סטײשאנס, ליס

 פאר־ זײ אדער געלד טיט שטראםירען
 אין טערכײנען לאנגע אויף מיטפט׳ען

דזשײל.
 פאר׳טיטפט האט באלדוױן דדטאדזיט

 פון פיהרער די דדטייל אין זיצען צו
 פיה־ זאנאר און סטרײקערס די סטרײק,
 גע־ זײנען װאס ױניאנס, אנדערע רער.פון

 אונזער סטרײקערס. די אדרעסירען רןוטען
 װער־ סײדטאן, ברודער װײס־פרעזידענט,

 סטרײח, פון פיהרער דער געװען איז כער
 באלדװין׳ס דזשאדזש םון אויך זיף האט

 איז סײדמאן ארויסגעדרעקט. ניט נעגעל
 כיאנאט 3 זיצען צו געװארען פאר׳משפט

דזשײל. קאונטי אין
 סטרײק דער האס ױאבען לאנגע צעהן

 װא־ צעהן געװען זײנען דאס געדויערט.
 װאס איבערגעבענהײט, און קאניף םון כען
 ארבײטער דער אין אפט ניט זעהט םען

באװעגונג.
 אויפגענעבען דאן איז סטרײק דער

 פארשטענדניס דער פייט אבער געװארען,
 אי:־ אונזער פון פארשטעהער די צװישען

 סטרײקערס בראװע די און טערנעשיאנאל
 זאל געלעגענהײט ערשטער דער בײ אז

 כיאנופעקטיטױ דיזעלבע געגען קאטף דער
װערען. אויפגענומען װידער רערס

געקו־ יעצט איז געלעגענהייט דיזע
 םון ארבײט אונערכײדליכע די דורף »ען.

 הא־ האכטאן׳ ברודער ארגאנײזעד :;*נזער
 און דרעס וױיסט, שיקאגאער די זיך בען

 ארוכיגערינ־ װידער ניאנער װײט־גודם
ױגיאז, אונזער םןו פאהן דער ארום געלט

 פילאדעל־ פון הארץ אין םראר דדײ םון
 אויך הויז ריעזע איז אפטםאל און פיא,

 האבעז אטאל ױניאן. דער פאר סליק צו
 ניט אלײן זיך הינדער ארבײמער דיעזע

 אויך זײ יוענען יעצט און העלפען, גקקענם
 יאהר א איבער מיט אנדערע. חעלפען

 טויזענד פינױ געגעבעז זײ האבען צוריק
 זײ אוז פלחכידדקרבנות די פאר דאלאר

̂ץ נאך האלמען  אונזערע העייפען אין אי
 די האבען צײטען יענע אין ״ אומליקלימן.

 םי־ אץ פארבראנם #רבײטער־פיידלעף
r ריפלאץגדנ t r אין אפטמאי און ײפצען 

 אײגענעם אן זײ האבען יעצט ;װיעען
 זײ און כאר א און סאנדאלין־ארקעסטער

 *שםונדעז פרײע זײערע םארברענגען
ט איז אמאל שפיעלעז. און זינגעץ אין  ני

 פראםאיןא- די הערען זאל עס ווער געעײז
 האבעז יעצט ;םיםינג א זײערען פון \9ל

 זײ נעהםען װאך יעדע א׳ין לײברערים די
 בא־ און בעסםע די םון הונדערטער אחיים

 אםאל לעזען. צוס ביכער אעהחןנדסםע
 באדײםונג די געװאוסט ניט זײ האבען

 א אז זײ פיהרען יעצט איז ״ױניאז״ םון
 אויך וועאען און באוועגונג האאפעראטיװע

 רעססא־ קאאפעראטיען א עפענען באלד
 זאגאר און מעמבעדס זײערע פאר ראנט
ארנ^יטער. אנדערע םאר

 צו־ נים זיך זײ תןובען דערכייט און
 דרעס און וױיסט די גע״טטעלט. םריעדען
פיה־ צר אנגעהויבען האט ױניאז םײקערס
 םיכד טויזענד פינף איבער איהרע אז

 צו חשק גרויס געקריגען האבעז גאיעדער
ן ע נ ע  זיי אז און ע ס י ו ו צו און מ

 ק״ן םעהר פארטראנען גים שױן קענען
 איז דעדפאי זי האט האנצערטען. ביאיגע

 לעלר אײגגעפהירם וױנמער״סיזאנען די
 איהר וױיסט און יןאנצערטעז, און םשורס

 נע־ קאנצערםיסטען די זײנען עס ווער
 ציםבא־ אפרים עלסאז, כיישא — ווען?
*א/ ׳<יסם  סארםיגע־ ברעסלוי, סאפיא יוי

 אזעלכע אנדערע ארן זײדעל מ;;שא לי
*•ורצעס״...

 ארויף שױן דך ארבײס מען װען און
ט שױן םען קען. גרויס, אזוי  צו־ זײן ני

 שטאדס. איז הײם א בלויז כיט םריעדען
 אנגעהיײ האבעז ארבײטער־קינדער דיעזע

 אין הײם א װעגען אויך םרױמען צו בעז
 םארברעג* יועגען זאלעז זײ װאו קאנםרי,

 איהר — און זומער־פאנאמעז, ךי אין גען
װילעז, א דא איז עס װאו — דאך וױיסט

 -א דא אױך איז אמעריקאנמר, דער זאנט ,
מעג

הא־ פייקערס דרעס און וױיסם די און
 בעסעי אדער קאנטרי־הײם, א אױך גען

 מיט הפקדש, בית האנטרי א — נ*זאנם ,
 םון פעפבערס די ךײ נאר ניט ותלםנן

 שיי־ דרעס און וױיסם םילאדעלפיער דקר
ס ר  זאנ־ שםאלצירעז, םעגעז ױניאז, מ
ח האנ־ דיעזען מים םענ שםאלצירען מ

 אדבײטער־ גאגצע די המיןדש בית סרי ־•
באווענונג.

 וױלם קאנטרי-הײם דיעזער וועגען און
 הען זי וױיל ווערםער, עטליכע זאגען חך

י באנײסםערונג ארויסרופען  ״די אלע ני
 םרן פרײנד אדער ארבייםער זײגען ״־וואם

אדבײםער.
 די האט צוריק יאהר דרײ פים שוץ

םע םאר געפונען ײגיאז ,  א האבען צו נוי
 אױסער׳ן פעסבערס איהרע פאר חײם

 די א*ן קענען זאלעז זײ וואו שםאדם,
וױ םארברענגען ?ופער־פאנאטעז חײסע

 איז ילאץ אזא הײם. דער אין ויך
עזנן גים ^אם עו אכער נעווארעז. מדו

 לאקאלס אונזערע פון סטרייק דער
 װירק• געענדיגט זיך האט ברידזשפארט אין
זיעג. שנעלען און גרויסען א מיט ליך

 דזאם װעלכע הא., קארסעט װארנער די
 עס ײי לאקאוט, דעם צוערשם געפאכט

מען לעצטען איז באריכטעט געװען איז  נו
 נע״ האט• װעלכער און ״גערעכטיגקײט׳/

 3 די פין דדטענעראל־כעדײ? א צו פיהרט
 באשעם־ זײנען װאס ארבײטער, כויזענד

 אײנגעזעהן האט פירםע, דער בײ טיגט
ru ךי פזן ם^דערזנגען די אז ׳גין גאד t.. 

 אין זײ האט און גערעכטע, זײנען בײטער
נאכגעגעבען. אלגעפײן

פאלגענ־• נאכגעגעבען האט פירמע די
:פונקטען דע

יטאפ. ױניאן פרעפערעניטעל א .1
 זײנען עס וױ לאנג, אזוי אז מײנט, דאס

 ארבייט די אויף בעלנים ױניאךלײט דא
 ױניאך• קומען װארנער־םעקטארי, דער אין

צועױטט. לײט
 איהר טאן צו צו זאגט פירמע די .2
 ארבײ״ איהרע אויו» װירקען צו בעסט
 דער אן אנשליסען זיך זאלען זײ אז טער,

ױניאו•
 װערען האלעקטירט קענען דױס .3

 ױניאךבעאמטען באשטימטען דעם םון
שאפ. אין

אױס קלײבט סכסוכים אלע פאר .4

 זײנעז װעלכע פתיען, און מענער ריטעט
 דרעס און וירט)סל דער אין באשעפטיגט
 פעם־ זײנען שיקאגא׳ פון אינדוסטריע

 אינטערנע־ דער פון 100 לאקאל פון בערס
 ױ־ װאירקערס גארםענט לײדיס שיאנאל

 אר־ װעלכע צו ארגאניזאציאן די — ניאן
 גאנצען איבער׳ן פאף/ דיזען פון בײטער

 בא־ די װעלכע מיט און באלאנגען, לאנד,
 אססאםיאײ־ זײערע דורןי סאי לעבאטים׳

 געפאכט האבען אינדױױדועל סאי שאנס,
 באצוג אין פיאטאקאלען און אגריפענטס

 קאנ־ אנדערע און ׳טטונדען װײדזשעס, צו
ארבײט. פון דיציעס
 אונצופרי־ גרויסע א זיך פיהלט עם

 די אין ארבײטער די צװײטען דענהײט
 #שיל,אנא פון שעפעד דרעס און סקוירטס

 עלר עס אז פאקט, זיך^םיט׳ן רעכענענדיג
 סקע־ אויסגעארבײטער לױין ניט זיסטידט

 םארשידענע די אין וױידזשעם פון דױל
 בא־ קײן אויך און טרײד פון צװײגען

 קאנטרא־ צו אום סטאנדארדס *טטיפטע
 קא:־ ארבײטער די רעגולירען און לירען

דיציאנען.
 אז פיהלען יטיקאגא פון ארבײטער די

 אר־ זעלבע די צו בארעכטיגט זײנען זײ
 אר־ די געניסען עס װי בײטער־קאנדיציעס

 אינדוס־ דער םון ארבײטער גאניזירטע
 זײ לאנד. פון שטעדט אנדערע אין טריע

 נעדאנק זײער אפגעםאכט אױןי האבען
 ארביטרײ־ דודך גערעכטיגקײט קריגעז צו

 פיס־ א אפאל עריטײנט עס װען אז ׳טאן,
 צװײטען צום צד אײן פון פאריטטענדעניס

 באדײטונג, וױכטיגער םון סכסוןי א אדער
 געסעטעלט ארביטרײשאן דורך עס זאל

װערען.
 בריעף דיזען אײף צו אדרע»<רען פיר

 דאס איבערצײגונג פולער דער מיט
 און באלעבאטים צוױשען שטרײטיגקײטען

 דארפען און קענען ארבײטער זײערע
 פרלדליכען א אויןז װערען אויסגעגליכען

 ד^ס פאר פיר של^גען דארום און אוםן
 װערען אראנזשירט זאל קאנםערענץ א

 וױ פריה און — ראטום פריהען א אויף
איז פעגליף  פא־ די צװישען — נאר עם׳

 פארטרע־ זײערע אדער נופעקטשורערס,
 אמא־ אונזער םון פארטרעטער און טעי׳

 עטאבלי־ צו אויסזיכט פים׳ן גיזאצי^ן,
 זא־ — באציהונגען און סטאנדארדס רען
 בײדע צו צופרידענ״טטעלענד זײן לען

צדדים.
 איצט איז סיטואציע די װי אזוי

 א װאפ װערט און אנגעיטטרענגט זעהר
 צו אײך פון פיר פארלאנגען ערגער, טאנ
 ניט אונז ענטפערן אין פרײנדליך אזוי זײן

 ױלי, טען25 דעם פרײטאג, פון שפעטער
 בארײטװיליגקײט אײער צײגעז צו אום

 קאנפערענץ, א אײנרופען אונז העלפען צו
פארגעשלאנען. אויבען האבעז פיר װי

 אייערער, אױפריכטיג
שלעזינגער״ בענדזשאםין

פרעזידענט״*
 ״גע־ נומער דיזער װאס צײט רער אין

 נאף איז פרעס, צו געהט רעכטיגקײט״
 די באשטיפט. ניט שיקאגא אין לאגע %*י

 ענט־ צו צײט געקראגען האבען באסעס
 דדטולײ. טען25 דעם פרײטאג ביז פערען

 װיפען מיר װעלען ארום טעג פאר א אין
 די ארער שיקאנא, װעגען באיטטיפטעם

̂״ די נאכגעגעבען האבען װעלען באסעס  פו
 גאנצע די אדער פרידליך, דערונגען

 אינדוסטריע װײכרגודס אין דרעס <וײםט
דדטענעראל א אין געפינען זיך װעט

 דדטויײ טען24 דעם דאנערשמאנ,
 אונזער האט #פריה דער אין אוהר 1ס :

 דער־ ,20 לאקאל ױניאן, פאכער רײגקאוט
 גאנ־ דער אין סטרײק, גענעראל א ל,רערט

 יארק נױ פון איגדוסטריע רײגקאוט צער
אופגעגענד. אין

 אזוי געקופען ניט איז סטרײק דעד
 פאר םײנען. קאנען פאנכע װי פרוצלינג

 לא־ אין איז מאנאטען עטליכע לעצמע די
 אר־ פיבערהאפטע א אנגעגאנגען 20 קאל

 גאכדעם גלייף־ נאניזאציאגס־טעטעלױיט.
 די געװאונען האבען מאכער קלאוק די װי

 פאכער רײנקאוט די האבען פאדערוננען,
 זאל ױניאן זײער אז פארלאנגען, גענוםען

 די צו פאדערונגען ארויסיטטעלען אויף
 הויפט די און מאנופעקטשורער. רײנקאוט

 די װאס דיזעלביגע זײנען פאד־ערונגען
געװאונען. האבען פאכער קיאוק

פאדערונגען: הויפט זײערע זײנען אט
רײנקאוט גאנצען אין ארבײט װאף )1

ד ־עטליכע אז באלד לויפעז עם ע ײ  פיי
 זײ און אנגעטאן קלײדער אינדיאנער אין

 פײער דעם ארום טאנצעז צו אן הויבען
 אויב ניט װײס איך םענץ. אינדיאנישע

 ײעל־ אזעלכע, װירקליך זײנען טענץ די
 איז עס אבער טאנצען, אינדיאנער די כע

 װארפען זײ ;אנגענעהם איז עס שעהן,
 און איהם צו זיך קניהען פײער, צום זיך

 צו איז טאנצען צו אז װיעדער הויבען
 מיט מאכען צו אן הויבען זײ ;שפרינגען

 פארשיעדענע אויסדריקענדיג הענד, די
 צײ־ פאריטיעדענע געבענדיג נעדאנקען,

לאכט. און לעבט אלעס און כענס,
 %ר אױף. טענץ די הערען באלד זןא

 זײ און איבער זיך טועז ^אינדיאנערקעס״
 צװײ םאםענט נעקסטען דעם אין זײנען

 װיע־ הויבט פען חבר׳מעס. זײערע שען
 גרײ די איבער ארומצױטפאצירען אן דער

 די און װעגעז, די איבער און װעלדער נע
פרעהליכע. אזא איז שטימונג

ליע־ רוםישע זיך דערהעהען אט און
 דער אן פיעל אזוי דערמאנען ײעלכע דער,

 אזוי ארויס רופען װעלכע און הײם אלטער
 אן הויבט מען !עראינערונגען זיסע םיעל

 פארגאנ־ װײטער• דער אין ארײנצובליקען
געװען אלײן נאך איז כיען װען גענהײט,

ארבײטס־װאף. שטונדיגע 44 א )2
 װײדזשעס אװ סקײל מיניטום א )3

 סיסענטערס פאר װאך א דאלער 44 פין
 פאר װאף א דאלער 39 אפרײטארס, און

 בא־ פאר װאך א דאלער 25 און קאטערס
טען־נעהערס.

ױם־ געזעצלינע האלב א אין זעקש )4

אװערטײם. פאר הא?ב א און טײם )5
 גע־ געגעבען איז סיגנאל סטרײק דער

 אין צירקולאר. רויטען א דורך װארען
 אדיבער פארװיקעלט זײנען סטרײק דעש

 און יארק נױ פון ארבײמער טויזענד 2
אינינעגענד.

 די אויך דאס ערװארטעט װערט עס
 נױ אויסער שעפער אלע פון א־בײטער

 אויף טאג זעלבען דעם זיך װעלען יארק
 מײנונג די איז עס סטרײל,. אן אגיטליסען

 די דאם 20 לאקאל פון באאסטע די פון
 יארק, נױ װעסם היל׳ ױניאן פון יטעפער
 קאננ. נארװאלק, סױטה װערנאן, טאונט

 װע־ קאננ., ברידזיטפארט, און סטעטפארד
 רעם אן אגשליסען גלײןי זיכער זיך יע;
 די פון שעפער רי סטרײלו. טע:עראליד;

 זײנען שטעדט אויסגערענענטע 1אר־
 לואנ־ ױניאנס ךער אונטער פאליצטענדיג

 ארגא־ װאונדערבאיע די דאגק א ׳טראל
 רײנקאוט די װאס ארבײט :יזאציאנס

 דערמאנטע ד_י אין האט ױניאן ראכער
 אעצטע די פא״* אנגעפיהרט *צטעדטלאך

טאנאטען. עטליכע
 די אין זיך פארזאטלען סטרײקער די

׳ : פלעצער פאלגענדע
 און יארק v: פון ארבײטער אלע
 מאנהעטעז אין זיך פארזאכילען ביזקלין

 אלע סט.; טע4 איסט 66 לייסעאום,
 זיר פארזאטלען בראנזװיל פון איבײטער

 219 לײסעאום, לײבאר בראנזװיל אין
. סט סעקטאן
עקזעקו־ דזשענעראל פון׳ם טײל דער

 ,,אינטערגעשאנעי אונזער פון באארד םױו
 די האט יארק, נױ אין זיך :עפינט װאס
 םין אפיס אין מיטינג א אפנעהאאטען ײאד
 םון סטרײק דער און אינמערנעיטאנעיל יע־

'  גע־ גוטגעוזײסען איז יעינקאום־מאכעי י
 צױ די אלזא, האט, סטרײק דעי א'ען.יו

 אינטערנעשא־ גאנצער דער םיז ״טמיטוננ
 אויך האט באארד עקז. דזש. דער ".,גע

 צו קאמיטע ספעציעלע א אפאינמעט
 סעקרעטעי םטרײח. דעם םיהרען העלפען
 פאניא סים און האלפערין כרודער כאראזי,

ע ?אהן °״ ײג ץ ו דער^תאטיסע. א

רצײכנים8אינה»לט־פ
״גערעבםיגקײט״ 28 נרמער

י. ש — װאד די .2 זײט
 קלאוק־ דער אין יראבלעמען נײע M זיים

קאטלער. פ. — ױניאז םאכעל
ט  דזשאיגמ יארקער גיו פון מיםינג .4 די

»— ױניאן קיאדקבזאכער דער פרן באאיד
 סקויירפד די צו װאי־ט א יאנגער. ל.

װאנדער. ה. — 23 לאקאל פון מאנער
 און קלאור, בראנזװילער די אין .r< זײט

 אין באביטיט. א. — *ע«ער סקוירט
—20 ל^קאל ױ:יאן רײנקאונדםאכער דער

םריעדמאז. ס.
 — ? 17 אל4לאר אין זיך חערט װאס <). זייט

עקזעקו״ פון םיטיגג דער העלער. דדט.
 שעהנ• י. — 2י־. ל^קאל פון :^איר טיװ

האלץ.
 דזש. — םיטי אטײאנטיק פין בריעף .7 זײט

געת־ קלױולאנד פדן קלאוקמאכעי רועלער.
 װ9%באאי פון ענםשײדונג די אן מען

קליװלאנדער. א — .רעפעריס
 יאנאם —(עחצעחלו:^ לינדעלין .8 זײט

• לאנז^) זישא פון (אידיש ליע
 די בײ טום װאס לינדעלין. .9 זײט

 פרעד — ? באס-אן פון רײנקאום״מאכער
םאנסאז. ־

נאטײךביבעל. רעדאקטאי־׳ס טדן .10 זייט
 ױניאן־ביכלעד מיט קאנגרעסלײט .11 זײט

— ריעדער מײמאן. ב. — קע״ענע אין
פערלפוטער. מ־

 קינ- אײערע פון לעהרערינס די ,י12 זײט
 װילהעלם׳ם סקוהל־לעהרערין. א — דעי

װאהלינער. א• — (פעײעטאז) יאצעס2
 — הובוארעםקע) ו שבורים צװײ .13 זייט

יאסעלדארף. םאז באנקיי
 װאגדעוי• אידישער נייער דעי .14 זייט

— 1װאך א נו גלאנץ. א• — קי-יזיס
לעא. ק. דר.

 בער• ראזע — פרייעז־ײעלט די .ir< זיים
 קלאוק־ פא-ביסענע צװײ ריק־בלינדער.

v כטײיקס.
 פון נרעזידעבט עםועסען. קויצע .10 זײם

 די אויף ענטפערט יוניאן פיענקלין דער
י האיאנד. דזשים פון :אי־לויכדונגען  מ

 — באנטרעאל אין סטרײק קיאוקטאבער
לענט־ט. דזש•

&דװערטײזםענ*מ. — 19 און 18 ,17 זײטען
 V גאך אסםײלונג. פיל#דעל£יעך .20 זײט

 די בײ ,סילװער. א.— בריען״
נײבױער, א. — ®ילאדעלפיא איז

 דיזען אנקוקען פאהרען צו פארגינען דך קאנען אלע נישט
 אבער פאלם״ ניאגרא־ די פלאצ, װאונדער־שעהנעם װעלט

באװאונדערען און זעהן קאנען זיבער װעלען אלע

 פיסניה דעם אויןן דזשולי; סען26 דעם שכת,
 ױניאן מײקערס וױיסט דער פון

פאו־ה גראװ מײפעל אין
 און כינא פון בילדער װערען געצייגט אױך װעלען עס װאו

 םאר־ זײנען פײער־װאירקס פון נוטעדען 56 לעבען. יאפאן׳ס
 בא־ לופט א אץ פליהען פון קונסט די געװארען. ברײטעט

םפארטס פיעלע נאך און װערען, דעמאנסטרירט װעט לון
אמױזמענטם. און

פװ אפים אץ םענס 25 כלױז קאסם םיהעם א
יוניאן דער

• •
םא־ פאױבערײטונגען אלע מאכען מ-ידלעך ױניטי אונזעדע

טוב. ױם ד״זען ;רױהא איז לוםם די ארוענד. איז עס
אײן םון אחם זיך וגעןr« וױנםלאך וײ



פרײם#ג,  םעהם^ורי חגר אין דעפארטםענם יעדער
 וועאכע ױניאךםעםבערס, םון ?אסיטע *

 1י9 קאנטראל דער אונטער שטעהן ואא
 און רעכט דאס האט די ־•און ױניאן. דער

 באסעס די מיט םארהאנדלען צו םליכט די
פראגען. פארקומענדע אלע אין

 אפ־ האטען פאר טשארדזש דער .5
 קרי־ ארבײט דער צו ?אטען געשאפט.

םרײ. םאלשטענדיג ארבײטער די גען
 װײ־ אין רעכענונג היבשע גאנץ א .6

 ארבײטער. פארשיעדענע די פאר דזשעס
 וױי־ אין העכערונג די איז קײנעם םאר

פראצענט. 20 װי װעגיגער ניט דזשעס
 ארבײטס־ די פון פראגע די .7

 געװארען איבערגעגעבען איז שטונדען
 האבען צדדים בײדע ארביטרײשאן. צו

 צו זיך אײנםארשםאנען ערקלעהרם זיך
 אר־ דער פון באשלום דעם אונטערװארפען

ביטרײיטאךלואמיטע.
 פון בײשםיעל גוטען א זיך נעהייענדיג

 קארסעט־ װארנערס אין ארבײטער די
 לעצ־ סטרײק אין ארויס זיינען םעקטארי,

 דרײ נאך פון ארבײטער די כיאנטאנ טען
 בעטיטע־ קראן די פעיזסאריס. אנדערע

סאכיערס. בױרדסי און רעזיסטא לא לער,

 איידישא די ׳ גום.״ אלעס אױסנאל*ו|ען
 אויב און דעדוױיל, וחננינ נאנץ םען הערט

 דא ראך זײנעז שרייען, צופיעל וועאען זײ
 טען און בײןסעז, און האנאנעז גענוג איצט
 אנ־ װאס און אײנשםילען. שוין זײ װעט

 אױך זײ זיינעז ארבייטער, די באטרעפט
טוער. אםת׳ע וױ םױלהעלדען, םעהר

 דזשענעראל א ערװארט האט מען
 פרא- אלס דזשוליי טען21 דעם סטרײק

 רוס־ צו בנונע עלײ-אליסי די געגען טעסט
 באלדיגע א פאר פאדערונג אאס און אאנד

 באפרײאינג די פאר און דעמאביליזאציע,
 פון צײט דער אין געגנער מאחמה אאע פון

 ניט איז םמרײק דער אבער מלחמה.
 אלעס זיך האט דערוױיל און פארגעקומען,

םרידאיך. נעענדיגט
פארגעקוטע; אויך איז זעלבע דאס

 איז פראנקרײך אםת, פראנהרײך. אין
 לאנד דאס באנקראט, פון שװעל אויפ׳ן

 פעהיען מענשען מיליאנען רואינירט, איז
 םיאיאנען מעהרערע נאך פראנקרײך. אין

 אבעי יתומים. און אלטנות די דא זײנען
 אלץ דאס האט באדי-יטונג א פאר װאס
 איז װעאכער ׳נקײד. םון געפיהא דעם געגען
 גע־ צופרידענגעיטטעאט גרויםארטיג אזוי

.װארען!
אז׳זא:ען קען װער ׳דאן און  האט סען '

 מינדעסטע די געהאט דײטיטאאנד מיט
 איבער־ איהר האט כיען אז אײנזעהענייט,

 גע־ נאױ האט מען װאס ׳עפעס געאאזען
 דער אויך האט פאאגאיך !צונעמען קענס

 אנדעריט גאר פאראאםענט פראנצויזי׳טער
 געיטאא״ דעם גוטהײפען װי געקענט, :ים

 אין דדטארדדט אלאיד יע, פדידען. סענעם
 א געהאט דערװײא האבען קלעםענס^

 זײ דדטאב. אײכטען פארהעאטניסםעסיג
 וואס, ׳אי גודס׳/ די ״דעליװערט רזאבען

ם װעגען נו זײן, װעט יטפעטער װאס ע  ד
טראכטען. צו שפעטער צײט זײז װעט

25 בעטאערשע ודז עם ורעאמ *  מאמז
? גראצענט

 אאעסען נ*ך עס פאכט װ^ם נאר
 געברױכען. זײ ארנרמענם װעאכען אױס,

 זײ דואם אוים, פיהרען זײ הױפםזאך, די
 אן אויגוסט םען1 דעם פון און צען,וױ

 י^רק, נױ און ברוקאיז אין עואם דער װעט
ױנ קארס, גרינע די אױף פ^הרט װאס  א

 ניט און םרענספער, א דארפען וחגט ער
 זײן םוזען ער װעם צױפוס, געהז װעצען

 צװײ גאצ^והאען און פרײנדאיך אזוי
עקסטרא. םענט

חנגעא* א נעװןוחנן טאפע דאתם איז
 *וױײ צזם פאאץ אײז םיז אוםײאנדערונג

 צו טאנ פון שםימט פרײז זײער און טען
 א<ד גאנץ אםיאו פאראן זײנען עס מאנ.

 וחןאמג ױניאן דער אין מעםבערס טױחנ
 איך ערשײנונ^ דער מיט זיןי םרעהען

 איו זיף פחגהען צופיעא אז אבער גאויב
 ׳גים איז צושטאנד דער ווײא װ*ס, ניס*
 ציים דער םיט קען און נןורםאאער הײן

 צוואםעגשטױםונגען עחןנסםע צו פיהחנז
 אין אז אםת איז עס בתים. בעאי די מיט

 צו םורא װ#ס ניט* איז סיזאן םון צייט
 אין האבען אבער םוז ױניאן די זזאכען.

 גינטםיגען• יעצטיגען דעם נאר ניט זינען
 די ווען צוקוגםט, די אייד נאר םאםענם

 בעא־חבית דער און םאראיבער װעט ביזי
 חאענערען א מיט אױסקוםען סענעז וועט
 דיס• די prp דאן ארבײםער. סעט

 אעצטע די האט וועאכע םראגע, טשארתש
 בעדייםונג, איהר םעראארען יאהר עטאיכע
 שארם* א און ערנסטע א[ װעחגן װידער
םראגע.

 גע״ אםיאו זײנעז בעאי־בתים סאנכע
 אבצושחד אזוי ײי ססים א אויוי םאאען

 פריי־ בעטען צו םון אפערײםארס די קען
 זײ ײעז שעפער די םאראאזען אדער זען,

 רעםע״ םעראאמען זײ ניט. עס קריגזגן
 ווען איז געארבײט האט מען װאו רענס

 איז אפערײטאר דער או אויס געםינען זײ
 געװאאט האט ער וױיא םאאץ םון אװעק
 דאס אן. ניט איהם זײ נעהםען געאד מעהר
 ער״ העאםען, װעניג זעהר אבער זײ װעט

 ברירח א אפערײטאר דער האט שטענס
 געארבײט, האט ער װאו זאגען צו ניט

 װעאען אפײרײטארס די װען צװײטענס,
 קרינען צו זײ שםערט דאס אז דערםיאען

 װעאען געאד םעהר מיט פאאץ בעסערען א
 שא« גאנצער דער אז דערצו ברײנגען זײ

 וחך זײ אויב אין רעיז א םאדערען װעט
אאע זײ װעאען קריגען ניט רעיז דעם אען

קאםלער פ. פון
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םאן אין נעגער־ראיאםען שינג װע
 גע־ ערסאערט ניט <ןךינ איז דערװײא

 װא־ אין קריעגס־צױטטאנד קײן װארען
 ערקאערוננ די װי ביעהר אבער יטיגגטאן.

 איז קריעגס־צױטםאנד דער ניט. פעהאט
 מיט אטעריהאנער זיך יטלאגען עס דא.

 מיט אטעריר,אנער װײסע : אטעריקאנער
 םעהאט עס און אמעריקאנער, יטװארצע

 מאחפה: א צו געהערט װאס ניט, זאך ר,ײן
 און געטויטעטע רעװאאװערען, ביקסען,

 כלי דערנע1ט*< די אפירו פא־װאונדעטע,
 דא אוין זײנען די — ״טענקס״ די ׳דן
זײ װעט פען פאל איז װאיטיגגטאז. אי;

ע פרעזידענםם דעם מצי ט ױ א ם־ א װ  סרי
ט. װירקט ני

 און פרעזידענם צוױשען ׳םכסוך דער
איז פרידענס־אפםאך דעם איבער סענאט

 צוםאא־ ער נאר געװארען, שטיאער ניט
 מען פעהר. און מעהר אלץ זיך קערט
 װיא־ פרעזידענט װען אז געדענקט, האט
 זיך געאעגענהײט' די האבען װעט סאן

 סענא- געגנערישע די מיט דורכצורעדען
 ערקאע־ אויג, אויף אויג פריװאט, טארען
 װאס מאטױוען, געהײמסטע די זײ רענדיג

 פרידענס־ פאריזער די באװאויגען האט
 זאנסט פיעאע איהרע צו האנפערענץ

 האנד־ אױבעךאױפיג־אומערקיצעראיכע
 און װערען וױיכער זײ װעאען אונגען,
 ביסאעכװײז װעט געגנערשאפט זײער

 גי־א־ ^בער האט פאסירט פארשװינדען.
 זײ־ ערשטענם, אופגעקערטע. דאס דע
 זיינען װאס סענאטארעץ, אײניגע דא גען

 אונטער־ פריװאטער א פון כבוד דעם פוחא
 אז זאגען, זײ פרעזידענט. פיט׳ן רעדונג

 װאם זאך, קײן פון װיסען ניט וױאען זײ
 איז װיםעז• ניס טאר סענאט גאנצער דער

 שיײז האבען װאס סענאטארען, עטאיכע די
 פיעזי־ מיט׳ן אונטעררעדונגען געהאט יא

 זײע־ בײ געבאיבען א^ז נאך זײנען ׳דענט
 דזײםט, עס און מײנונגעז, פריהערדינע רע
̂הז אז ״ ״רעזערוױישאנס׳/ געװיסע * א  פ

 פאראגראפען, געװיסע פון טײטשונגען
 אםענדםענטס :ײע גאנצע זאנאד ניט אױב

 יעצ־ דער האט פדידענס־אפפאך, דעם צו
 צו אנגענופען שאנסען קנאפע גאנץ טער

װערעז.

 דאנקען צו גאם שוין איז סטרײק דער
 נעענדיגט, ?יף האט םלחםה די םאראיבער,

 אונםעד־ אויר איז פריעדעננדאפמאך דער
 צױ זיך האקמ צדדים בײדע געשריבען,

 באשעם־ פריעדאיכע זײערע צו ריקגענומען
 זייערע צו מאנוםעהטשורערס די םיגונגען,

 די צו בתנעס זײעחנ צוצופאסען ביזנעס
 ױג־ די און םרײד אין קאנדיציאנעז נײע
 די אז זעהן צו מעטיגקײט איהר צו יאן

 אע- איג׳ם ארײן זאאען קאנדיציאנען גײע
 אין ווערען דורכגעםיהרם זאלעז און בען
טרײד. גאנצען דעם

זא־ צו םריד״ צו אםיאו נאך איז עס
 א םאר וואם םײנונג באשטיםםע א גען

 סיסטענמ נײע די ענחגרועען װיכטיגע
 ברענגען וועלען קאגדישאנס נײע די איז
ד אין ע  צוקונםט, דער אין אינדוםםריע ד
ת און או  צײםען הײנםיגע איז זאנען עי
 םיר אבער זאך, ^יכע^נ חײן זעהר ניט

 י1באגרי שטיקעא א האבען שויז קענען
 אזוי װי און אאגע אלגעםײנער דער וועגען

 װאס דאם, פון ענםוויקאען זיך וועט זי
טרײד. אין םאר שוין סוםט עס

 נביאות די אז ארויס, זיך צײגט עס
 אײ־ זערע1או אין צדדים אלע שן זאגוננ

 סײ געװארן, מ?וים ניט זײנען רײהען גענע
 ניט װעאען אפערײטארס די אז נבואה די

p אננעהמעז p קײ־ אונטער ארבײט װאןי 
 אפע־ די אז רי סײ און אומשטענדען נע

 האיײ א םאר ארבײטען װעאען רײםארס
 װאןײאר־ קריגען צו נאר אבי סהײא נעם

• נייט♦

שטי?. םון ארבײם מען )1
באנוסעס. ?ריגען צו אכ מאכם מען )2
סרײזען. װעגען קאםפאײנםס )3
. דיסטשארדזש )4
 צו ארבייט דער בײ זיך יאגם םען )5

. רײז א ?ריגען
 די איז ?אםפאײנמם אלע די פון

 םורא דאר^ םען וחנלכע םאר ?אענסטע
 ױניאן די ארבײט. שטי? די — האבעז
 אנ־ װאס איז האבעז ניט םורא ?ײן דארן«

 שטי? די וועם אפרייםארס די בעלאנגם
 װערן, ארײמע׳ננכ׳עם ?ענען נים םיסםמם

 איז סיסטעם ארבײם שטי? די אויב וױיא
 ירע־ די בײ •ראבאעםע א געווען בעםאר
 וועחנן גים םאל ?יין םאר דאס ipp סערס

 האם פרעסערם די בײ אפרײםארס. די בײ
 ?איײ די אין ווערען מעג^יד געקענט דאס

 סרעסערס די װאס Djn צואיעב שעפער נע
 א אין 3 אדער 2 צאהא ?אײנע א זײנען
 דערםאר שעפער גרעסעחג די איז און שאס
 פרע״ םענעדזשער א םאראן איז עס װאס
 ער געםאכט םעגאיד וזאט ׳וועאכעס םער
 און ?אנםרא?טאר א װערען בגנבה זאא

 אלײן און װאןי םון פרעסערם די צאהאען
 אפרײטארס די בײ שםי?. םון ארבײטען

מענעדזשער i"p מעגאיף. ניט דאס איז
שאפ אין אפערײטארם די איבער

 אפערײ־ די אז און זײן׳ ניט קאן
אפ־ זיף צװישען זאאען טארס
םון ארבײטען זאאען זײ אז מאכען
 אויסהאלטען, ניט לאנג דאס קען שטיק
 אײן אםערײטאר אײן נאר זאא װײא
 האט ער װי פעי קאעגערע א האבען װאך

 צר װעט האבען דארױ ער אז גערענקט
 ײעט און בארגײן אוים׳ן האבען חרטה

 לאקאל, זײן אין קאמפאײנט זײן ברײגגען
 ניט איהם װעט לאקאל דער אז וױסענדיג

 קאמ־ דעם ברײנגט ער װען בעשטראםען
 זעהן דעם אנשטאט נ$ןי װעט און פאײנט

 אג־ װאס לײדען. ניט דערבײ זאא ער אז
 אײנפיה• די םאר מורא די אלזא בעלאנגט

 קאײ־ די אין אפילו ארבײט שטיק םון רונג
 איבערטריבען מורא די איז שעפער נע

 גע־ נים צוריק אעבעז אין עס.קען װײא
 אפ- םאר׳ן ארבײט שטיק ווערען. בראכט
 װעילכע זאך פארגאנגענע א איז רייטאר

אומקעהרען. נים צוריק קײנפ^ל זיך קען
 שטיק פון פראבלעמע די אבער אויב
 פראבלע־ קײן איבערהויפט איז ארבײט

 װערען ניט מאל קײן װעט און ניט םע
 װערען אפרײטאר, דעם אנבעלאנגט װאם

 דער מיט קאמפלײנטס אנדערע די אבער
 שטײגער א ווי ערנסט. גאנץ צײט
פרײזען. װעגען קאמפלײנט דער

װע־ ק^פפלײנטס די זאגען מיר װען
 מי־ דעם ניס םיר מײנען פרײזען די גען

 דעם אנבעלאננט װאס װײל סקײל. ניפום
 דעם אנריפענט דער האט סקײל מינ-יםום

 דער אבער װען פארזיכערם. אפרײטאר
 םרײז דעם םארזיכערט האט אנרימענם

 זײ־ ײעלכע אפרײמאר מינימום דעם פאר
 אבער האט טרײד, אין צאהל הליינע א נען

 די באזארגט נים ז«ןי קײן אגרימענט דער
 אפרײטארם די םון םעהרהײט גרויסע
 םרייז העכערען א פארלאנגען װעלכע

 איבער־ האם און איז סקײל דער װי
 אויסצוםייטען אלײז איהם םאר געלאזען

 בארעכטיגם. איז ער װעלכען צו פרײז זײן
 פאר־ דער ענטװיקלען זיר האז דערםוז

 באם דעם צײגען צו זיף, יאגען צו לאנג
 גרעסערען א צו בארעכטיגט איז ער אז

 ער מוז זיך יאגט אײנער װען און פרײז.
 שאפ דעם׳גאנצען זיך םיט םיטשלעפען

 *רייס א שאפ אין ווערעז קען עס און
 דאס. רופען אפרײםארס די װי טרעק׳״,

 נאר־ אײנצוםיהרען האםנונג גאנצע די און
 דאם םרייד, אין קאנדישאנם םאלע

 זאל אפערײםאר דער אז הײםם,
 דורף שוין קען נארמאל ארבײטען

 אזא אין ױניאז די םארלארען. געהן דעם
 אונזער און שטעלונג, א נעהמען מוז םאל

 אז — געםהאן, שוין דאס האט לאקאל
 ניט מען זאל רײזעס אינדיװידועלע תײן

 םאר׳ן איז רעיז, א אויב ?ריגען; קענען
 קױם גלויבען מיר אבער שאפ. נאנצען

 מיטעל, ריכטיגער דער איז דאס אויב
 אונצופריעדענע די אז פאכט דאס װײל

 דער פון ננבענען צו אדער טרײען זאלען
 אדער באנוס, א אױף ארבײטען »ון ױניאן

 נאד איבערהױפט, פלאץ. דעם פארלאזען
 װען ארבײטער אויף דוחק א איז עס װען
 טרייד. אין ארבײטער אויס פעהלען עם

 אפעריײ אן אז ערװארטען ניט קען פען
 ער אז םיחלט און דענהט װעלכער סאר
 זאל ?ריגט ער וױםיעל מעהר װערט איז

 ןVP ער אז וױיס, ער װען שאפ א אין זיצען
עם םעחר. פל»ץ 1צװײטע א אין קריגען

ך לוםכךהאםיםע ךי א םער ג ײ אי  ב
הר ײט. אי ארב

 ראדי?אליזם דער #באלשעװיזם דער
עם װאם באװעגונג, אנדערע יעדע און  שי
 אלץ נאך װערם כשר, גאנץ זײן צו נים

 לום?־?אםיטע, אונזער םון געטרײבערם
 צײטומען, די דורך ער?לעדט זי װי און,

 זי װיפיעל סלאץ, איהר גיבען וועלכע
ט אן זי געחם נאר, דארף  ארבײט דער טי

אלץ #זוכט זי מעהר װאם נרויסארטיג:
 אז םברא, א איז עם זי. געםינט מעהר

 אנ״ אן אויסגעסונען שוין האבען זאל זי
 נױ אין נ\וארדיע רויטער א פון פאנג

עיגע פארשטעהט, איהר יארק.  סאל־ אי
 צײט א םיט האבען םאטראזען און דאטען
 ?עםפפען, צו אום ארגאניזירט זיך צוריק

 ױנײ אין בויאנעס די געגען ערשטענם,
 קריגען זעהען צו צװײטעגס, און, פאדם,

ױ־ די פאר דזשאב א גיכער װאם ^י רי  צו
 לוס?• די דעם אין זעזזט סאלדאטען, פע:ע

 פון אנפאנג דעם ש&ראץ, דעם קאמיטע
 נאד גװארדיע. רויטער צוקונפטיגער א

װיכטיג. זעהר ניט איז דאס
 םין צײםונגען די אין אויבעז־אז דעם

 דער מיט םארבינדונג אין האט װאך דער
הא־ ם. דזשײמם געהאט ס־?אםיטע1לור

פלחפד. דער פון אורזאבע אפת׳ע דיעי,טא
 אורזא־ די װי קלאר, ניט אזוי פונ׳ןט איז
 מלחפות. גרעסערע אנדערע פיעדע פון כע;
 די זיך האט אנגעפאננען אז זאנט, פען

 סאל־ שװארצער א װאס דעם, פון פלחפה
 געליעבט׳נ די צוגענוטען האבען זאל דאט

 אויפגע־ האבען זאל• דאפ װײםען. א פון
ע פון צארן דעם ײ^אכט ל  סא:־ װײסע א
 האבען זײ און װאשינגטאן, אין ראטען
 נענער־ די צו נאר ניט אויסנעלאזען איהם

 בא־ שװארצער דער צו נאר סאלדאטען,
 אלגעפײן. אין װאשינגטאן אין פעלקערונג

 אבער האבען װאשיגגטאן אין שװארצע די
 שײנט, עס װי צײט, לעצטער דער אין

בא־ זײנען זײ אז פיהייעז, אננעהױמג:

 נע־ פטרײק זײער ״טויין האבען םעקטאריס
 דער אין טעלעגראפע א רויט װאינען.

/ פ׳ ײנ ט  צו סטדײקער רי אויך האבען ״
 די װאס זיעג, זעלבען דעם פארצײבעגען

 װארנער־פעלזטארי, דער פון ארבײטער
 רעם. אין דכער :יט זײנען פיד אבעד

 פון פרעזידענט װײס זײדניא;. ברורער םון
 דארט איז װעלכער אינטערנעשאנאל, דער

פיהרער דער געװען איז און פלאץ אויפ׳ן
װאך אנגענומען האט אפרײטאר דעררעןסעגאטא נעגנערישע ךי װײט  קאר־ די פאר סענם פ>זר א נאךדערוױיל טיר חאבען סטרײיז, דעם פון

קאםפאניעס.
 דער װעט אן אױגוסט ערשטען פון

 :ױ אין טײלװײז און ברוקלין אין עולם
 באצאיד־ און םײן, אזוי זײן מוזעז יארק

 טרענס־ א פאר סענט צװײ עקסטרא לען
 קאכיי־ װאס באפעהל, דער איז דאס פער.

 סוירוױס פאבליק דער פון נייןסאן, שאנער
 װאך. די אונטערשריבען האט קאפישאץ,

 אוי̂ו ׳טאן געפעגט עס האט ער אז און
 הע־ א פון הסכמה די געהאט ער האט דעם

 סױרוױם פאבליק די אז געריכט, כעיען
 צו רעכט פאלשטענדיגע א האט קאםישאן
 הא״ט זי װי הינזיכט, דער אין האנדלען

 פא־־ אדער העכערען קען זי רעכט. פאר
 קוקענדײנ ניט קאר־פעיר, די קלענערען

קאנטראקטען. פריהעריגע קײגע אױף
 קא״ דעי אז זאנען, צו מײנט דאס
 דאס אויסצופיהדען אן דאך הויבט טי־אסט
 דערטאנעז זיך װעלען לעזער די זײניגע.

 פא־ פאר א םיט א־יכאני־פקאנדאל דעם אן
 גע״וען איז עם װעלכען אין צוריק, נאטען

 פערזענליכ־ קלענערע קײן ניט שארמישט
 אי־פ גאװערנאר, געװעזענער דער װי קײט,

 זאל זי אז אינטערבארא, דער פון א:ע:ט
 סי־ואנ־ דער פעירס. די העכערען קעגען

 צי פאדזוך דעם געטויםעט דאן האט דאל
 אי־ אויב אבער, קאר־פעיר. די הענערען

 שוין װעס דאס אז געםײנט, האט טיצער
 מסתטא ער זעהט בלײבען, אזוי סאקע
טעות. זײן אײן איצט

 ניקסאן קאםישאנער אז נאטירליך,
 קאפפאניעס, צװײ פיט אנגעפאנגען האט
 אנדעיע די װארום גרונד, קײן ניטא איז

 ־,ד קריגען ניט באלד זאלען קאטפאניעס
 א פאי געפען צו פרױוילעגיע זעלבע

 אז ׳דאן און סענט. צװײ טרענספער
 איינגע־ אלגעפײן װערען שױן װעט דאס

 א:־ װארום גדונד, קײן ניטא איז פיהרט,
 טרענס־ םיט פוח א דרעהען צו זיך שטאט
 אלגעפײ־ אן פאכען ניט זאל פען ׳פערס

סענט. 8 אדער 7 פון פרײז נעם
 גזד ניט װעט עולם אונזער איז, .װאס -

 עי גיס הלפאי !:ארישקײטען ? בען
 װעי אלע, און בוטשער דעם בעקער, דעם
 קאר־ די גראדע זאלען נאר? װיל עס

 ווע־ גענעז אײנציגע, די ױין קאפפאניעס
מלחפה? מאכען װעט ער טען

 דאן און אונפעגליך. דאך איז דאס
 קאפפאניעס די ױשר? איז װאו טאסע,

 דיע־ אז באנקראט, זײנען זײ אז שרײען,
 איז פארדאפעלט זײנען עתסםענסעס רע

 קעגעז זײ און געװארען, פארדדײפאכט
 ®אסאדטײעז די פיהרען צו אפאדדען גיט

 א־ז דאס פרײז. פריהערדיגען דעם פאד
 :אד זײ פאכען אפת׳ען דער אין ליגען. א

 ז" אבער פראפימען. :רויסע גאר איצט
 אז :אדגומענט בעסערען פיעל א האבען

 עױלם״ פון רײסען אײן אין האלםען אלע
 ‘פר^ פראצעגט הוגדערט מאכט מען און

 צי״ נאר זיך ריהרט סען װאס צו ׳פיט
או| ׳צדי?ים זײן םיר זאלען פארװאס טא

 סטײט יארה נױ דער םון פרעזידענט לאנד,
 צװיי־ דער שוין איז דאס םעדערײשאץ.

 םיהרער, ארבײטער אנגעזעהענער טער
 געםריבען האט פאטריאטיזם זײן װעמען

 װענען װײס ער װאס אלעם, אויסצוזאנעז
 ער־ דער באלשעװיהעם. נעםעהרליכע די

 האט פריעי. ברודער געװען איז שטער
 גע־ סתהנא האלאנד ברודער מסתטא זיך
 אויסגעצײכענט. גאר זיך האט ער און װעץ
 פאטער־ דאס גערעטעט פשוט האט ער

 סאמע די אויף אנגעװיזען האט ער לאנד.
 באלשעװי־ געפעהרליכע די װאו נעסטען,

 פון קװאל הויפט דער זיך, פלאדען ר,עס
 ױניאנס די אין פײסטענס איז צרה דעי
 אנ^ערו־ האט ער פאראײנערס. די פון
 יױ פאריערס די אמאלגאפײטעד, די פען

 זא־ האט ער ױניאן. פרעספענס די ניאן,
 :ע־ ױניאנס םון בעאפםע אײניגע נאר

 באלשע־ געפעהרליכע אלס בראנדמארקט
 יױ פרעסמענס די פון בעגליך, פר. וױקעס.

 אויסװאורף אן מײנוננ, זייז נאר איז, ניאן
 םלאד דעם אויף האט ער יטבאויסװאורןז.

 אני־ ױניאן לײבאר סענטראל דער פון
 האט האלאנד און סאבאטאזש, פאר טירט
 ער־ זײן אויסגעדריקט קאםיטע דער פאד

 שוין האט רענירונג די װאס שטױנוננ,
 איהם. פיט אפנערעכענט ניט זיך לאנג

 אגגערופען האט ער װעלכע די, חוץ א
 געגעבע; ?אמיםע דער ער האט עפענטליך,

 ׳זאנט מען געהײם. איז נעכיעז אײניגע
 הילםאן, דא זײנען נענזעץ די צװישען אז

 אםאלגאמײטעד דער םון פרעזידענט דער
בענדזשאמין פרעזידענט, אונזער אױך »ון

 שוין איז דאס און שאפ, דעם פארלאזען
ױניאן. דער געגען םערברעכען א אויף

 באריכטעם שױן װי צושטאנד דיעזער
 אזױ אבער נאמאלער. לױין נים זיכער איז

 גע־ ניט װעלען בעלײבתים די װי לאנג
ט םולע די ױניאן די בען ^ כ לי עג  צו ם

 גע־• זײז ארבייטער יעדען םאר סריגען
 און פרײז: צום בנוגע פאדערונג רעכטע

 אלץ נאך װעלען בעלי־בתים די לאנג אזוי
 צו מעםהאדע אלטע זײער פראקטיצירען

 עווענױ טער5 דער אין בעלײמלאכות זובען
 ױגיאן דער םון זיי םארלאנגען צו אנשטאט

 אױןי םארדאכט מיט קוקען װעלעז 1אי
 װעלכער ארבײטער אײנציגען יעדעז
 דער װעט ױניאן, דער פון געשיהם װערט

ט זיכער צושטאנד  און בעסער װערען ני
 יװ־ װעלען בתים בעלי די שנעלער װאס
 בעסער אלץ איבערצײגונג דיזער צו מען

.טרײד פאר׳ן זײן װעט
 האט װעלכע עקזעקוטיװע, אונזער

 פיט נאכגעפאלנט סטרײק פון צײט אין
 ענכד די אױםפעריוזאפקייט בעזאנדערע

 םאר־ םי;נל איז און סטרײק פון וױקלונג
ד אין אויסגאנג זײן פאר אנטװארטליף  מ

 w #אפערײטארס די פון סקײל דעם צו צוג
 דיזער םיט ערנסט גאנץ זיף באשעפטיגט

 װע־ םלענער די װי שנעל אזוי און פראגע
 פאר״ זיי װעלען װערען אױםגעארבייט לען

ױניאן. גאנצער דער צו װערען געבראכט
 םראגע הויפט די איז זעהט, איהר װי

 נאר־ א צו טרײד דעם ברײנגען צו אזוי װי
 האפען לאפיר צושטאנד. געזונדען פאלען

 גע־ צו געלינגען װעט ױניאן אונזער אז
װעג. ריכטיגען דעם פינען

ה 3 ע ל ט א 1 לא?. םענעדזשער ק

 בעסערעס עטװאס פא־• געװארען *טאפען
 לינטש־קרבנות זײן צו װי װעלט, דער אױף

 איבערצוטרא־ אגשטאט און װײסע, די פון
 פארסירער־געדולד נויטיגער דער פיט גען
 זײ האבען וױיסע, די פון באהאנדלונ: די

 רעװאל־ פיט אפצוענטפערען אננעהויבען
 פלזזפה די זיך האט אזוי לוער־שיסע.

 אלץ װײסע און שווארצע די צװישען
 אין צופלאהערט שטאדקער און שםארקער

 װאשינגטאן און ׳װאך דער פון פשך דעם
 קריעגס־לאגער. א װי אױס איצט זעהט

 היבשע א נאך געדױערען געוױס זועט עס
 וױדעױ װעט װאשינגטאן אײדער לוײלע

קאלעע. אלטע די אין ארײגגעהן
זײגעז, װאשיננטאן אין רײאטען די

 גרעסערער גאנץ א פון אױס, זעהס עס יױ
 צו נעער־לינטשערײען, די וױ באדײטוגג,

 דער צוגעװאוינט. שוין זײנען מיר ױעלכע
 פארקי־ געקענט האס אזעלכעס אז פאקט,

 הױפט־קװאי* דעם װאשינגטאן, אין פע;
 אליין דאס געזעצליכקײט, און ;עזעצע גון
 בא־ און באדײטונג ;רױסער פון שוין איז

 אלץ װערט נעגער־פראגע די אז װײז:,
 אײ דא, פארשארפט פעהר און פעהר

 אזױ פאל, איצטיגען רעם אין אפעריקא.
 שײנט אורטײלען, קען אײנער װי װײט,

 ס^י^דא־ װײסע די אז דיט, אײן פון עס
 גאנצע אלס איצט זיך באטראכטען טען

 פיײ זײ אז און אפעריקא, אין בעלי־בתים
 געזעץ דעם איבער זי־ינען זײ דאס גען,
 א-פילו :אר שװאיצע, די צו ב:ו;ע ;אר ;יט

 אנ־ ניט זײנען ויאס װײסע, די צו בנונע
 װא־ ױניפארם, סאלראטסקע א אין ;עטאן

 קלײניגיױיט, יױין :יט דאך איז עס דום
 געאפפעדט און אדיפנעטאן האבעל זײ װאס

 די־ צוליעב אבער פאטערלאגד. פא־׳ן
 דעט, צוליעב או*ך און אורזאכע, זעלבע

 פעלקע־ אונכער־דריקטע פיעל אזױ װאפ
 קרי־ בײם האלטען אדעד נעחיאגעז האבעז

 א־נאפהעגניגקײט, און פדײהײט ז־יער :ען
 אננע־ אפעריקא א־ן שװארצער דעױ האט

 האט ער וױ ׳פ*ד.לען צו ץנדערש הוינע;
 פעךזר טי: קע; עד ;,א געפיהלט, איצט ניז

 ברו־ און באלײדיגונגען אלע פארטיאכען
 איז דאט װי וױיסע, די פון טאליטעטען

פאל. דעי געװען איצט ביז
 אז זײן, פענליך זעהד קען דערפאר

 זוא־ אין פאסירט װאך די האט װאס ראס
 רא־• אין וױדערהאלען זיך־ זאל יטיננטאן,
לאניי גאנצען איבער׳ן פארפען שײדענע

 דעם פון זעד.ן פען קען פארביסען, זײנען
 האט װילסאן פרעזידענט פאל. פאלגענדען

 אויס־ פון קאפיטע דער צו געװענדעט זיך
 דעם, װעגען אנגעלעגעגהײטען לענדישע

 א אפאינטען הענען דערװײל זאל ער אז
 רעפא־ די אין אפעריקא פון קאפישאנער

 בריח זײן א־־ן האט עד קאפיטע. ריײטאן
 אז ;נױטיג זעהר איז דאס אז ערקיערט,

 ביז־ די און פרידען דעד דארטען ר,ען ניט,
 האט לײדען, שטארלו אפעריקא אין נעס

 קעז זי אז ערקאערט, קאפיטע די אבעד
 פוז פריהער אז טאן. :יט געזעצליך עס

 ־־,ynrx: און גוטהײסען, פרידעז דעם פען
 איז פאן דעם באשטימען פען ל,ען ערשט

קאפיטע. דער
 דך פעג װילסאן אז קלאר, איז עס
 קאפןז. ערנסטען גרױסען א אױף ריבטען

 פלחפה דער פון צײט דער אין נאטידלין,
 גאנצע די געהאט פרעזידענט דער האט
 א*ן געזעץ, געװען איז װארט זײן דעה.

 שטארק זעהר דערפיט טאר,י זיך האט ער
 געהאל־ :יט רױינפאל האט ער באנוצט.

 דעם פיט באראטען צו דך נויטיג פאר טען
 פרידענס־פארהאנד־ די צו אפיא סענאט.

 נוי־ פאי געהאלטען ניט ער האט לונגען
 סענא־ ־דרײ—צוױיי א אײנצולאדען טיג

 אי; העלפען איהם זאלען װעלכע טא״ען,
 גע־ ער האט אויס, זעהט עס װי דעם.

 זיא זיך. פאר כבוד גאנצען דעם װאלט
 יא שױן האבען סענאטארען די אז איצט,

 פיט אפ זיך זײ רעכענען פעגליכקײט, די
 גא:־ זײעד און שטײגער, ער י ז אױף איהם

 צילע־ אױס, זעהס עס וױ האנדלו:;, צע
אז צו װעט ע;\ ײז  װאס בעסטע, דאס װ
 א*ן פדידענס־אפפאך דעם אץ זײן װעט
 זײעד זײן װעט פעלקער־ליענ דער אין

 װעלען זײ אדער א־־בײט, זײער כײטראג,
 פא^י־ דערלאזען. :־ט איננאנצען עס

נאו. ױ טילס,

 װאף מיט צוםריעדען איז און ארבײט
 אנשטענדיגע ?ריגען ?ען ער װען ארבײט

 איז אוץ יעצט דאס הריעגט ער שכירות.
צוםריעדען. דערמיט

 פאנטא־ געװען זײנען עס אבער אויב
 םיט אז נעדענקט האכעז װעלכע זיארען

 סיסמעם שטי? דעם פון אפשאפוננ דער
 װע־ צרות, אלע אבגעשאםם אויף װערען

ײ לען  די אבער װערען. ענםוישט מוזען ז
 אײנגעםיהרט געםוזט האט סײסםעמע װאך

 אינדוס־ די פארהיטען צו אוש װערען
 אויפגא־ הויםט .די אונטערגאנג םון טריע

 און געװארען עררײכט אלזא איז בע
 אויפ־ אלע לײזען צו ז־עזזן מען װעט יעצט

 װעל־ םראבלעמען אםת׳ע און געבל$זענע
זיך. םיט ברענגט סיסטעם נײע די כע

 זיף האבען אפיסעס די אײדער נ^ף
 ביזנעס די בעפאר נאר אײנגעשטעלט,

 מעגליכ־ א געהאט ה^ובעז אײדזשענטס
 צו שעפער די אין ארײנצוקוכיען קײט
 זײנען ׳צו דארם געהט עס אזוי וױ זעהן

 פער־ א םון ק^טפלײנטס ארײנגעקומעז
 קאם־ דיזע םון און כאראקטער. שידענעם
 בעגריעף א ן1טאכ/ זיך מען קען פלײנטס

 אויב ענטװירןלען זיף קען לאגע די אזוי װי
 הא־ ניט ?ן אנםאנג םון גלײך װעט מען
 די איבער קאנטראל שטארקע קײן בען

שעפער.
 װי האמפלײנטם צ^הל א זיינען ^ט

 אונזער אין ארײנגעיןומען זײנען _ זײ
#פים.

געהערט. :יט נ^ך
 אז זיכער, װי כטעט אבער איז עס

 פון געװארען געװאוגען איז סטרײק דער
 ברידזשפארט אין קארסעט־ארבײטער די

 מעגען טיר און ליניע, גאנצער דער אויף
 גרױסען דעם מיט נראטולירען שוין ?ײ

זיעג.
בײשפיעל, שלעיטער א װי גוטער, א

 אונזע־ אױף הוקענדיג אנשטעקענד. איז
 דזישע־ א אין ארױס זײנען סטרײקער רע

 זײ מאשיניםטען. אלע סטרײיו נעראי
 ־׳טטונ־44 א יטאפ, קלאוזד א פאר״אנגען

 זעל־ דאס ױ. ז. א. אוזנייטידװאך דיגע
 מיר ארבײטער. אנדערע ע4י1פי/ טוען בע

ערפאלג. בעסטען דעפ אלע זײ וױנשען

 f ״נערעבטיגלױיט די פון לעזעד די וױ
 דע• באראו־ז, אב ברודער האט וױיסען,

 אי:־ אונזער פון סעחרעטער־טרעדטורעד
 שװערע א דורבנעטאנט ,1טעינעיטאנעי
 .;‘לא צײט א איז ער און #פעדאציא;

 לעצטע די געװען. קיאנק ערנטט גאנץ
 א אליף פא״בראנט ער האט װאכען

 װי אופ, סטײט, קאנעקטיקוט א*ן פא״פ
זיף. צו קוטען וױדער זאגט׳ מען

 ג׳׳ד כאיאף בדודער איז דינסטא; דעם
 װי־ שוין איז ער ןיא יארק :ױ איז הוטעז

yi,* דע־• פון אפיפ אין דעכי זײן בײ 
 א־• זײן צו אטענדענדי; אינטע־געשאנעל,

בײט.
ברי־ דאם טעלדען, צו א*:ז פיעהט עס

 האט ער װאס אכטענדיג ג*ט באדאף, דער
 קדאנהדױיט, שװעדע אזא דורכנעפאכט

 און טונטער, און פיײט נ״ן ג: דף פיהלט
 זױדער זיף־ ער :עטט כח״ת באנײטע מיט

 אינז בעט באראף נררךער ארבייט. דער צו
 פיעלע די באדאנקען צו נאטעל זײן איז

 יױ איגטעינעיטאנעל א־נזער א*ן םרייגד
 טיט אינטעדעסירט זיך האבעז װאם ניאן,
 :אננע־ נסדר זיך האבען און לא;ע זײן

 זי• דאנקט ער טאבט. ער װאס םרעגט
 אזעלכעס דאס זײ װינשט און אלעטען

 זא־ א־צטע־־ דו״בנעטאבט *;?ט ער \ואס
דורבניאכעז. דא־־פען ניט קײנכיאל זײ לע;

 האט ער דאס ׳איז ערגסטע דאס אבער
 א װערען געפאםט זאל עס אז דערלאזעז,

 מעחסיקאנישע די װעלכען לויט געזעץ,
 נעשעפ־ אלע קאנפיסל,ירען מעג רעגירוגג

אויסלענדער. די פון טען
 שלימאזעל דער האט געזעץ דעם מיט

 גרעש־ די מיט פארטשעפעט זיך האראנזא
 עננ־ אםעריקא, אין אויל־םאגנאטען טע

 מעקםי־ איז עס װ. ז. און יאפאן לאגד,
 און אױל, אין רײך זײן צו אומגליק קא׳ם

 גאר אבער געלט, מען מאכט אויל םון
 געד׳מ, א קומט דא און געלט. ש׳װערע

 פון קאנפיסקאציע די ערלויבט װעלכער
 אויס־ פון הענט די אין אױל־קװאלען אלע

לענדעי.
 נע־ א אנגעפאנגען זץי האט דאן זײט
 פרעסע, דער אין פראפאגאגדא װאלדיגע

 אמעריקא פון זיך ארײנםישען דאס םאר
 טא:־ װערען דאן זײט און מעקסיקא, אין

 אלערלײ מעלןסיהא אין באגאננעז טענליך
 װאל־ זײ װי אזוי מארדען, און רױבערײען

 אום ארדער טו געװארען פאבריצירט טען
פראפאגאנדע. ה^עג דער העלפען צו

 די זיך האט אונזערער סענאט דער
 טעקסיקא, מיט באשעםטינט שטארק װאך
 עפעס זיך װעט אויס, זעהט עס װי און,

 קארא:־ די סי.ידען דערפון, ארויסדרעהען
 באצײםענם כאפען זיך זאל ^א־רעגירונג

 שעדלי־ און נארישען דעם אפשאםען און
 די ?אליע אזױ מאכם װאם געזעץ, כעז

אויל־סוחרי^ אונזערע םון גיזגעס

 מאכט ױאס בעאםטער, א איז דאס אט
 גאנצער דער און ל. אװ פ. א. דער עהדע

 לאנד, זײן אויך און באװעגונג, ארבײטער
 פיעהרען, נאר זיך זײ זאלען בירגער. אי־ס
 געזיכערט איז דעמאקראםיע אונזער איז

אײבינ. אויוי

 וואקײשאז אײער אױה זייענדע
 מלחמה־ די אן ניט םארגעםט

קרבנות
 נױכד ניט אײז עס אז גלויבען, םיר
 לאנגע שרײבען זאלען מיר אז װענדיג,
 דערטא״• אײך אבער וױלען סיר אפיעלס.

 באצאהלע| צו חוב א האט איהר אז נעז,
 דעם, מיט באצאהלען עס קענט איהר איז

 םאר קאלעקש^נס מאכען װעט איהר װאס
 ניט דארפם איהר ?רבנות. מלחמה די

 םון פארטרעטער א װאנען ביז װארטען
 אנרערע םין אדער ארגאניזאציאן אונזער
 דער• חומען אײר זאל קאםיטעס רעליעף

 ריי• די אײן שפארט חוב. אײער אן מאנען
 װעל־ צײס, די אײן שפארט הוצאות, זע
 רע״ אונעזר בײ אװעחנעמען דארף עס כע

 פלע• יעדעז אין זיןי זאלען האטיטע. ליעף
 זאלען װעלכע אײניגע, געפינען זשרר־הויז

 פאר• זײ װען צײט, דער אין אז זעהן,
 טצוזך װאס זאל װאיוײשאן, אױף בלײבען

 אט צו שיקט און ווערקן געזאטעלט נעלד
 פיפעלס דער םון אפיס חױפט אין געלד די

 ״בראדוױי איסט 175 קאטיטע, רעליען•
יארק. ניו

! פאיכט אײער טהוט
סאםיםע, רעליע^ ®ייעלס

שע שע און ענגלי צויזי  פארל^' פראנ
םען ײנען מענ  פרידענם״ צוש מםבים ז

אפמאך.
 פרײם־מיניסטער עגגלישער דעד

 פראנצױזײטער דער און דזשארדזש ללאיד
 :ע־ האבען קלעםענסא פרײם־מיניסטער

 זײערע טיט ארבײט לײכטע זעהר א האט
 געשלא־ דעם צו באצוג איץ פארלאמענטען

 אויך דאך איז עס און פרידען. סענעם
 דורד זיך האט *גנגלאנד פאדיטטעגדליך.

 האט זי אפנענארט. נ*ט געוױס קריעג דעם
 נרויסע איהרע פון אײנעד װי געװאונעז,

 אויסגעדריקט, זיך האט שטאאטסטענער
 איהר זיך האט עס װיפיעל #פיעל אזוי

 זא־ װאיום טו גע׳חלום׳ט. ;יט לױינטאל
 דאגענען? זײן פ.׳ס ם. ענגלײטע די לען

 אײן פון געהאט, מורא האט טען געװיס,
 זאל אײרלאנד איז באװעגוננ די אז זײט,

 פרידעז, שעהנעם דעם מאכען קאליע ניט
 ארביײ די אז ״זײט אגדערער דער פון און

p מאכען ניט זאלען טער 'p גרױפזו צו

ײע ? וואלהעם מלחמה נ
 און אמעריהא צװישען באציהונג די

 זעהר צײט לעצטע די זיעען מעיזסיקא
 דערוױ־ מאל אײן מיט אננעשטרענגטע.

 האלטע; מעהסיקאנער די אז זיך, מיר כען
 שוצלאזע ארימע, די אויסמארדען אײן 'וא

 מאטרא־ אמעריקאנער אז אנ־עריקאנער,
 א'ן עם דאס און בארויבט, ײערען זעז

די פון אויסצוהאלטען ניט איבעיהויפם
סעקסיקאנער.

ה פארשטעהט ^  אין געװעז װאלט אז זי
 רע־ םעכטיגע א שטארקע, א פעקסיקא

 און געקוסען. ניט דערצו װאלט גידונג״
 םארבחנכען, א םאסירט יע ״טיין ייאלט

 גענוג שטאד? געווען רעגירוננ די ־ט ײא
 ז%א פארברעכער. דעם כאשטראםען

 מעקםיהאנישע די װאס די צרה די אבע־
 ענטוי־ שטארקע א א'ז רעגירונג צטיגע יי

w אוגז. פאר גנ ^ » p גאר עפעס איז 
^  א״ו ערגער נאך סאציאליסס. כערי

מיט געחאלטעו כמעט חאט ער וואס
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דכער, :יט ןך נ*< :ייר ינען ױ יײיען׳
ערע אנר ררײ די פון יטער דרי א רי
גע־ פטרײלו ער זיי *m»m ףיײ 1 ׳יי -<ו הא :אריס



פון נאארד וזשאינם יארהער נױ פון םיפינג
יוגיאן סיאיסםאכער חיו

 קאאא״ יארק ״נױ דער פון קאמיטע א
 דדט. דער זײ זאא פעגליך אויב &אי־לאנגט

 פאר דאאאר 4000די אױסצאהאען ב$ארד
 גער,ויפט האט ױניאן די װאס באנדס די

 אױבענדער־ די אױפבױען העאפען םאי־
צייטונג. פאנטע
 ז$׳ געאט די אז באשלאסען װערט עס

װערען. אױסנעצאהלט
צושריםטען. פארגעלעזען װערען עס

:פאאגענדעס איגפארמירט 1 אאר,אא
 גע־וא־ ערװעהאט איז פינל, נ. ברודער )1

 פאאץ דעם אויף באארד דזשאינט צום רען
 רעזיג־ האט װעאכער שנייר, ברודער פון

 סא־ די גוט הייסט לאקאל דער )2 גירט.
 װאא־ ברודער )3 אפיסערס. די פון לאריס

 עיר דער צו געװארען ערװעהלט איז בערג
 איײ ביזנעס פון קאמיטע זאםינײשאן

דזשענטם.
גוטגערױיםען. װערט צושריפט דער

* * *

 עק־ זײער אז אינפארמירט, 3 לאקאל
 די גוטגעהײסען האט באארד זעקוטײו

אפיסערס. די םון סאאאריס
ד די אז רעקאםענדירט 48 לאקאל  בי

 געהע־ זאאען סאאארים אײדזשענט <עס
דאאאר. 5 מיט װערען כערט

* * *
 פרא־ פון עלשטיין,)פינל פאקס ברודער

 םיט זיך זעגענט דעפארםמענם, טעקטױו
 ברי־ װי דעם נאך באארד דזשאינט דעם
 םינ־ ברודער אז ערלןלערט, זיגמאן ם. דער

 צו וױיטער אויף זיך ענטזאנט קעלשםיין
 ברױ ױניאן. דער םון אפיסער אאס באײבעז

אעצ־ די םאר געװען איז םינקעלשטײן דער
3 m דעם .פון תאוירה 5טשיע* דער *אהר 

 שטורמדיגםטע די אין אפיס &ראטעקטױו
 דורכגע־ האט ױניאן אונזער װאם צײטען
 גע־ איז פינקעלשטײן ברודער מאכט.
 פרא־ דעם םון קאוירק טשיעף דער װארען

 היס־ דעם נאך ,1916 אין אפיס טעקטױו
 מאנױ אונזערע װען לאק־אוט, טארישען

 פארזוך א געמאכט האבען םעקטשורערס
 אװעק־ זיין מיט ױניאז. די צוברעכען

 מענ־ פעהיגעז א ױניאן די םאראירט געהן,
צװינ־ געחענט ניט איהם האבען מיר שען.

 װײטער און אונז כיים פארבלײבען צו גען •
ײ ארגאניזאציאן. אונזער נוצען ברענגען  ם
ױיטעי׳ זיינע אין עדפאאג איהם װינ׳טען  ו

 ‘א האפעז פיר און אונטערנעפונגען דיגע
 אויס באויז װערט פינקעאיטטײן ברודער
 אייז םאז׳ ױגיאן אויס ניט אבער אפיסער

 דאדםעז, איהם װעם ארגאגיזאציא; די װען
העא־ צו ארט אויפ׳; זײן איפער ער װעט
קענען. װעט ער װאס אי!עס פיט םען

 םינ־ ברודער אז באיטאאסען װערס עס
 א מיט װעדען פיעזענטירט זאא קעאיטטײן

פרעזענט. ^עהנעם
 ארס רעזיגנייט סאפין בי־ודער אויך

 סא־ ברודער ױניאן. דער פון מענעדזיטעד /
 קײו ניט אבעד אפיסער, ױנגעך־ א איז םץ

 איז ער טעטעלױיט. ױניאן אין ױנגער
 םיז אײנעם אין פענעדדטעד א נעװארען

 כאאיד דז״טאינט פון דעפארטפענטס די
 דורכ־ האט ױניאן די װען צײט ךער אין

 האט ער קריענ. אעערליכען אן געטאכט
 .1 אאקאא אײפבויען צוריק געהאאפען

 פא־ דער צו צו־־יק כעהט סאפין ברודע־־
 אפיסער, אויס בלויז װעיט ער .pc״

 האפען פ*ר פאן. ױניאן א*יס :יט אנעד
טע־ זײן וױיטער װעט סאפי; בלודער אז

 אד־ װעט עד און לאל,אא זײ; אין טיג
 גא;־ דער פון װאהאזײן דעם פא־• כײטען

ױניאן. צער
 אױך בא״טאיסט באארד דדטאינט דער
 א פיט פיעזענטירען צו סאפין ברודעי

פרעזענט. ״טעהנעם
אא־ פון פעפבער אעװענטהאא, ברודער

 אװ באארד צו ערװעהאט װערט ,1 ׳לואצ
 ברודעד פון פאאץ דעם אױף ׳׳דירעקטארס

^״גײד.
 דז״טאינט דעם אײן אאדעט 11 לאקאא

 די באנקעט. זיעגעס זײער צו כאארד
 בי־ײ די און אננענופען װערם אײנאאדונג

 ורד קאחען אין בעאסאז סטודעגס, דער
אפאינטעט. דען

* ♦ ♦
 דירעקטא^ס. אװ באארד פון כאריכט

 אז א־־גפא־פירט, ביאיננ י. ברודער
 פין אפיסער עקס אן נראספא;, כרודער

 עױ און יןדאנק זיך נעפיגט ׳ױנ*אז דער
 דידעק״ אװ באארד דעם צו נעקופען איז :

 זאא ױניאן די אז פא־־^אגנענדיג ׳טאיס
דאאאי. עטאיכע פיט יטטיצען ברודער דעם
 שטיצעז צו איהש באיטאאסען װעיט זגס

דאי׳אי•. KX( טיט
 שא״אאנגט 80 אאחאא פון קאפיטע א

t i זײע־ ארבײטען צו עראױכען זאא פען

 אום־ ״טעפעד קאאוק די אין מעפבערס רע
 זײ אז ערקאערט קאמיטע די געשםערט.

 אא* פיט פאריטטענדגיס א געהאס האבען
 צוי עראויבען זאא אעצטע די אז ,3 קאא

 אין 80 אאקאא פון מעםבערס ארבײטען
 פוז פאראאנגעז ניט און *טעפער קאאוק די
 אאקאא דאס און טרענספערס קײנע זײ
 פעפבערס ארבײטען צו עראויבען זאא 80
 און טײאארס אײדיס די בײ 3 אאקאא םון

 טרענ״ סײ\ פאראאנגען ניט זײ פון אויך
 װיא קאםיטע, די ערקאערט יעצט ספערס.

 די פארטזעצען פעהר 3 לאקאא ניט
 טרענס״ פאראאנגענדיג אדאנדזיטםענטס,

 גע־ װאס טײאאר, אײדיס יעדען פון םערס
יטאפ. קאאוק א אין ארבײט םינט

 קאנסטיטו- א איז םראגע די װי אזױ
 די־ אװ באארד די זיך ענטזאגט ציאנעאע,
 פראגע, דער אין האנדאען צו רעלןטארס

 80 אאקאא אז באיטאאסען, װערם עס און
 אינ־ דער צו דעם ״ועגען װענדען זיך זאא

טערנעשאנעיל.
אפרײטא־* אן אײדעאםאן, א. ברודער

 אז אינפארמירט, שאפ, קאטאאנסקי׳ס םון
 יר דורך געױארען פארװאונדעט איז ־ער

 אום־ יעצט איז ער און אקטיוױטעט ניאן
 פאר־ ברודער דער ארבייטען. צו םעהינ
געטאן איהם פאר זאא עפעם אז אאנגט

װעחנן.
 באארד צום איבערגע״שיקט װערט עס

דירעקטארם. אװ
צוזאפעניטטעאונ: דער פון פראגע די

 אוז אױפגענופען װערט אפיסעס די םון
:פאאגענדעם באשאאסען װערט עס

< 1^ מעסעי ־םאון1א אח טאיז דאון )
 זאלען אסאסיאײשאן אםעריהען דער פון

 ברודעד םענעדזשער פון װערען אטענדעט
 ארוג־ סטריט טער15 דער פון פעטץ.

 װערעז גענוםען קאםפאײנס זאצען ט/נר
 םעד15 דער פון אםיס. דאוךטאון דעם אין

 גזד קאםפלײנס זאאען העכער און סםרים
 אםים. א־טאונער דעם אין װערען נומען

 צר אסיסמעגט אן װעמ מעטץ ברודער צו
 דאיךםאונע־• דעם פאר װערען געגעבען

אפים.
 אינדעפענדענט אפ־םארנמר די )2

 אטענ־ זאאעץ שעפער ריפער די און יטעפער
 ניסנע־ ד. מענעדזשער םון װערען דעט

 ביזנעס דער אז ענדערונג, דער מיט װיטש
 יעצ־ די צו אטענדעם װאס אײדזשענט

 צו זאא שעפער, ריפער גערוםענע מיגע
 יעצט. ב״ז װי אטענדען װײטער שעפער די

* * *
מענעדזשערס. םון רעפארם

 א אז באריכםעט פריזפאנט ברודער
 אי־ ידי אז ארײנגע<ןוםען איז קאםפאײן

 ארבײ־ פאארינע פירפע דער פון בײםער
 האםפ־ דעד װי דעם נאך ״טטיק. םון טען
 די זיינען געװארען, אונםערזוכט איז אײן

 פא־־ צו געײארען געארדערט פינישערס
 ״ת* אפרײטארס די פאאץ. דעם אאזען

 קא־ גריװענס דער צו װערען גע^ופעז אען
 גע״ ערקאערט איז םאאריז םר. און םיםע

 ניט סעקױריםי זײן װעט ער אז װארען,
• צווײקקריגען. פעהר

 ברודעי״ אז באריכםעט זיגםאן ברודער
 גןאמפאײן אאס עחטען װעט קאטאני
 פון אפיס אפ־טאונער דעם אין קאױרק

אסאסיאײשאן. אפעריקען דער
געשאא־ טיטינג דער װערט דעם םימ

סעז•
םעקרעפזעי• ר, ע נ נ א א א.

־ל־־־־ן

23 ל8לאס פון טאכער סקױרס ױ צו ווארם א
װאנדער ה• פץ

 פארוױרקאיכט טרוים דער איז .ענדאיך
 צױ אאנג נישט איז װאס דאס געװארען!

 טרוים א אאס געװארען באטראכט ריק
 װי מענשען, גוכדמײנענדע ׳אײנצעי:ע פון

 םרעגען װאך־ארבײט פון געגנער פאנכע
 שוין״געװארע; יעצט איז אויסדרירןען, זיף

 סקוירם און קאאולו די װירקאיכקײט. א
 װאןי, פון װירקאיך שוין ארבײסען פאכ^ר

 באשטים־ א פיט שטונדען, 44 דוקא און
 און װײדז^עס. אח סקײא מינימום טען

 יערער אין נאד יארק, נױ אין :אר נישט
 קא־ און סטײטס ױגײטעד די אין שטאדט

 װערען סקוירטס און קאאיקם װאו גאיא
 רע־ אינדוסטריעאע פאר קופען געפאכט

 צופיא־ זיך האט קאפף רער װאאוציעס.
 פער־ די ליניע. גאגצעי דער איבער קערט
 גענופען שוין זײנען ״פאזיציעס״ סטע

אינטערנדטיאנאא אונזער פון געװארען
װע־ גענופען בארר װעאען איבריגע די

 האבען פעאד־פארשאאס אונזעיע רען.
 פאר אויסגעארבײט סטיאטעגיקע די שוין

 אײנגענופענע נישט איצט ביז נאף די
 װעם אױס צײגט עס װי און ״פאזיציעס״

 הא־ װעאען פיר און נעהפען נישט יא:ג
םראנטען. אאע אױף געזיגט בען

 אי־ פיץ צײם א אין יעצט אעבען פיר
 אזעאכע פיט :עהען פיר בערקעהרעגישען.

 בא־ מיר אז פארװערטס, טריט האסטיגע
 װײטען א פאר װאס נישט אאײן פערקען

 צײט קורצער אזא אין זײ:ען פיר פהאך
אפגעגאנגען.

 םיט עס זיף האט װער װירקאיך, און
 זא־ פיר אז פארגעשטעאט, צוריק צײם א

 אא׳ דעם פון װערען פטװ• שנעא אזוי אען
 שטיק פון סיסטעם אײנגעװארצעלטען טען

 װאם צרות פארשידענע די פיט ארבײט
 געבראכט? זיג םיט האט סיסטעם דער

 קאפפאיצידטען אונזער אין נאף ספעציעא
 עאעפענטען פאחטידענע די פיט טרײד,

 װעאכע פון פאאכות, בעאי פון גראדען און
 צוזאטעננעשטעאט. איז ירניאן אונזער

 עחטט ׳זי:ען אין איייגס דאס האט טען װען
 יעװא־ די אפשאצען ריכטיג טען קאן דאן

 דער אין פאמעקוםען איז עס װאס אוציע
 פון .־:טוח רי אין און אינדוסטריע קאאיק

טיטגאירער. אדנזערע
 אונזערע פין טוחות די אין זא; אץי

 געפינם הײננדצו־מאכ װײא טיטגאירער,
 נישט זאא װעאכער אײנעד נישט זיך

 דער איז װאןײארבײט אז אנערקענען
 אונטעד סיסטעם• טעניטאיבער אײגצינער

 ארבײטען, דארםען ארבײמער װעאכען
 אע־ זײער פאראענגעיען װיאען זײ ;;ױב
 אין לאגע. זײער פאיבעסערען און בען

 װעאכע ױאנט, אײזערגע די ײעז יעצט׳
 דער אין געשטאנען צײם יאהר 9 פאר איז

דורכגע־ איז ■ראגחגס, צו ײעג ױניאנס

 אז זעהען טיר דארפען געװארען, בראכען
 נאר איז װעאכער סיסטעם, נײער דער

 1א' יר1 ז$א געװארען, אײנגעפיהרט װאס
 װי אזוי אױסארבײטען פראקסיק דער
 טיר װען פארגעשטעאט. זיד האבעז םיר

 הא־ אדבייט, װאןי פאר אגיטירט האבען
 טעג־ װײט וױ :עהאט זינען אין טיר בען
 אײן פון קאנקורענץ די אפצושאפען ייד

 די װאס דאטיט צװײםען, מים׳ן שאפ
 באזונדער שאפ יעדען אין סעטלען פיײזען

 פון סקײא א און װערען, א&געשאפט װעט
 פאר װערען אײמעשטעאט װעס װײדזשעס

 זואו אויס נישט טאכט מלאכה, בעל יעדעז
 דאס אפצרטאפען צװײטענם, ארבײט. ער

 אר־ דער בײ יאגעניש איבערנאטירליכע
 אז זיר פאדערט דורכצופיהרען דאס ביים.

 יױ אטת׳ע זײן זאלען טעטבערס אונזערע
 זײער פאדשטעהען זאלען און לײטע ניאן

 םאכט איהר װען אזעלבע. אלס אויפגאבע
 אז האבען, זינען אין איהר דארפט פרײזען

 װינציגסטען אם זײן זאלען פרײזען די
 טאכען דארף יעדער און סיזאן אײן פאר

 ־וױיד־ די פאר ארבײט טאג עהרליכען א
 צו אוס זיך יאגען קריגט. ער װאס זשעס

 יענדע קײן נישט האט געלד טעהר לריגען
 ניט גאר זײן קאנען דעזולטאםען די און

« ־י׳ «גוטע. קײן

 בא־ האם באארד עקזעקוטיװ אונזער
 א דורך זיעג אונזער פײערען צו שלאסען

 טעמבערס אונזערע װאו אונטערנעהכונג,
 אטוזייען. זיך און געסט די זײן זאלען

 גע־ נישט יעצט ביז נאף אינז איז לײדער
 װאו פלאץ פאסענדען א קריגען צו לונגען

 אונטערנעמונג א טאנעז יאנען זאלעז טיר
 אלע טעטבעייטיפ. גרויסער אונזער פאר

 פאר־ זײנען האלס פאםענדע און פאיקס
 כייר ײאם זוטער. נאר׳ז שפעט ביז גרביען
 פאר שיױ א איז קריגען יא נאד קאנען

 דאס, איז שבת. א פאר עקסקוירשאן אז
 עקס־ גתיסע םיט פארבונדען ערשטענס׳

 אונ־ ארבײטען צדױיטעגס, און, פענסעס
 מיר טאג. האלבען שבת טעטבערס זערע

 עס אויב צרזאטענרײדען דארום זיןי ײעלען
 אראנזשאםענטס ורעיען געטאנט ;זאנען

 די סטאפען זאלעז טעטבערס אונזערע אז
 די אפארבײםען אי*ן שבוז אײן *צטינרען 4

 טיר װעלען יא, אויב ײאף. טיטעז אין צײט
טאבעז. אונםערנעמונג אזא

* ־י• *
 צײט לענגעדע א שײן זיןי האבען טיר

 ביע^- אינזעיע Q't צוזאטענגערעדט :ישם
 סטרייק דעם בעפ*ד טיטיננען. אויף בערס

 באןיז זײנען געױפען, vh ױ^בען טיר װזנן
 צײם דער דורף געקוטען, צאהל קלײנע א

 ניט טיטינגען ?יין טען הן^ט סטרייק פון
יעצט רוםען, געהןוגט

 לײ־ $ןוו שיסאנ^'פ<ןד.
 זײס שטעחן וחנם באר
אונזער םים ,זײט נײ

אינפערנעשאנאל
 ארגאניזאציאנש מערקװירדיגע א
 די צװישען םאר איצם ?וםט באװעגונג

 װײכד די און טאכעי דרעס און װײסט
 לע־ די װי שיקאגא. אין ארבײטער גודם
 פון זײט ערשטען אוים׳ן זעהן װעלען זער
 שלעזינגער פרעזידענט איז צײטונג, דער

 אלע דירעהטירט ער און דארםען איצט
 האט ער ױניאן. -דער פון באװעגונגען

 ארבײ־ די פון צוםרויען םולסטען דעם
 א צו קומעז םוזען װעט עס אויב און טער

 רױ בײם שטעהן דארם ער װעט ׳קאםף
 וחד געװאוגען װעט סאםח דער ביז ״דער
 בא־ העכסט זײנען ארבײטער די רען.

 טים קאמף צום זיף רײסען און גייסטערט
בתים. בעלי אײנגעשפארטע די

 האבען װײםען, לעזער צ אונזערע וױ
 קאנװענשאן דער צו דעלעגאטען אונזערע

 לײ- אװ פעדערײשאן אםעריקאן דער פון
 םארגעשלאנען סיטי אטלאנטיק אין באר

 םאר״ םעדערײשאן די דאס רעזאלוציע, א
 אינטער־ אונזעי העלפעז צו זיך םליכטעט

 בעםארשטעהענדע ־ די אין נעשיאנאל
 שיקאגא. אין און גןלױולאנד אין קעםפע

 קאנװענשאן דער פון איז רעזאלוציאן די
געװארען. אנגענוםען

 דערטאנטער מימ״דער אײנהלאננ אין
 שי־ די אפגערופען ־זיןי האט רעזאלוציע

 דאר־ די לײבאר. אװ פעדערײשאן קאגא
 שטעהן צו פארשפדעכט פעדערײשאן טיגע
 אינטערנןך אונזער סיט זײט בײ זייט

 און טאנופעהטשורער די געגען שיאנאל,
 זײערע געװינמן ארבײטער די העלפען

 פעדע־ די װאס אלעס מיט פאדערונגען,
קאנען. נאר װעט רײשאן

 פרעזידנט דער האט װאף לעצטע
 לײ־ אװ םעדערײשאן שיקאגאער דער פון

 שי־ פון 100 לאקאל צו צוגעשיײוט באר
: בריעף םאלגענדען- דעם קאגא

 האב צוםרידענהײט גרויס ״טיט
 װאונ־ אײער פון דערװאוסט זיף איך

 די ארגאניזירען צו קאכיפײן דערבארען
 שיקא־ םון מײקערס דרעס ארן וױיסט

 הנאה הויפטזעכליך אונז טוט עס גא.
 איהר װאס פראגרעס דעם פון הערען צו

 שע־ צאהל גרויסע די געמאכט. האט
 און ארגאניזירט, האט איהר װאס ׳פער

 האט איהר װאס מיטגלידער, פיעלע *די
ארגאניזאציע. אײער אין אריינגענומען

 אונטער אז זיכער, זײנען ״םיר
 ארבײט פון לורצקײט איצטיגער דער
 זיעגע װאונדערבארע פי,עלע די און
 איבער־ און ארבײט ארגאניזירטער פון

 י. וג ג. ל. א. די װאס זיעגע די הויפט
 ױנײטעד גאנץ איב^ר געהאט האט

 זיכער איהר װעט קאנאדא, און סטײטס
 ארגאניזײ־ אײער אז ערפאלג האבען

 זאל עס און װערען אנערקענט זאל שאן
 אױ די פון לאגע די װערען פארבעסערט

אינדוסטריע. דיזער פון בײטער
 ערריײ װעט איהר אז האפען, ״םיר

 אץ פארהאנדלונג דורף אלעס כען
 אײערע מים פארשטענדניס םרידליכע

 זיר באסעס די זאלען אבער באסעס.
 סעטעא־ פרידליכער א פון ענטזאגען

 פאר־ סטרײק, א צו צװינגען און מענט
 רער פון :אטען אין אײך איף זיכער

 אז לײבא־, אװ פעדערײשאן שיקאנא
 אונזעי אין זײן װעט עס װאס אלעס
 ױניאן א אז װערען, געט^ז װעט טאבט

װערען״. גיעהאכט זאל אגריטענט
פיםצפאםריד^ דזשאהן

פעדע־ שיקאגא פרעזידענט
לײבאר. רײשאן

 װעלען צושטאנד נאיטאלען א אין ריק
 לאקאל־טיט׳־נגען. אײגפיהרען צוריק מיר

 ביז װי סעקשאנס אין זײז זאל עס צי
 צײט צו צײט פרן זאלען מיר צי יעצם,
 דאס טעטבער־םיטינגען, גענעראל האבען

 װעלען טעטבערס די וױ װענדען זיך װעט
 ער־ ד?גם מיר חיםען דערוױיל באשליסען.

 טען30 דעם כייםװאך פאר טיטיננ שטען
 לײ־ אין ארבײט, רער נאף :לײף דזשולײ,

 עוג טע2 קאר. םט. טע14 טעטפעל׳ באר
 לעצטען דעם באשפיעכען װעלען טיר װאו
 רעם װי און געהאט האבען טיר װ$ס זיעג
 שװעם־ שעפער. די אין אנצוהאלטען זיעג
 טיטיננ דעם צו קוםט ברידער, אין טער
 זעחן צוזאטען אלע לאטיר און טאסען אין
 אזוי ױגיאן אונזער באפעסטיגען צו װי
 האנען נישט איהר זאל שטירם קײן אז

• שאדע;.

ש״ א. פון באכימ

 סקוירט און קלאוק בראנזװילער די
 נױ- םון׳ם ?אנטר^לירט ^ובװאהל שעפער,
 דאף זײ זײנען באארד, דזשאינט יארהער

 ווען און זיף. פאר וחןלםעל באזונדער א
 אר־ יארקער נױ דער װעגען שרײבט מען

 סעטעלמענט אדער סאםיםע גאניזײשאן
 חשבון אין ארײן גיט עס נעמט קאטיטע,

 טאקע איף װיל דאריבער און בראגזוױא<
 בקיצור ;איבעמעבען באריכט דיזען אין

 בראנד אין ארבײט דעי פיז הכל סך דעם
 אזוי סטרײק, פון׳ם צײט דער אין װיל
 צושםאנד דעם װעגען באריכםען װי גוט
 דעם אין םאמענס יעצטיגען דעם פון

דיסםריהט. בראנזװילער
* * *

ארױסגערו־ איז סטרײק ד.ער אײדער
 אויסגעאר־ האבעז ט?ר װען געווארען, פען

 טיר האבען םאדעדונגען, אוגזערע בײט
 ארויסנעשטעלט אויןי אנדערעס צװישען

 באםענהאל מאשיגען, 14 םון פאדעךונג די
 םאמע־ םיר איך האב װ. ז. א. טאשינען,

 שעפער צאהל קלײנע א זעהר אז שםעלט,
 אבער בראגזװיל. אין םאיבלײבען װעלען

 אין *גענארט אביטעל זיר האבעז טיר
 האבען שעפער צאהל .נעוויסע א וזשבון.

 נאטירליף, צוגעטאכט׳ װירקליר טאקע זיך
 י אבער ׳שעפער. קאענסטע און ערנסטע די

 היבשע גאנץ א םארבליבען זײנען דאך
 װעלכע שעפער, קלענערע די פון צאהל

 ״באסערײ״ םון טעם דעם פארזוכט האבעז
 אפנים עס איז אויס׳ צײגט עס װי און
 האבען זײ אין טאכל, שלעכטער קײן ניט
 קײן פאר דעם פון ארויס געװאאט גיט

 ענטװיקעלט זיף האט לאגע די און געלד.
 טיר האבען פעלע אײניגע איז אז אזוי,

 קאמ־ שטיקעל א זײ מיט סאכעז געסיזט
 זיך האבען אבער אלגעטיץ אין פראטיס.

 אנגעשטרײנגט באסעס בראנזוױלער די
 דער םון פאדערונגען די נאכגעקוטען אין

ױניאו״
אונ־ םון יואטפראטיסען די טיט אבעי

 פון אנשטרײנגונגען די םיט און זײט זער
 פון ארויס דאןי זײגען זײט, באסעס די

 14 און שעפער 23 סטרײק דורןי׳ן ביזנעס
 טאג צו הײנט ביז געבליבעז נאף זײנען

 פון גאט חןר אבער געסעטעלט. ניט
 בראנזװילער די ניט פארלאזט בראנזוױל

 די םון פלאץ דעם אױף. טאנער, קלאוק
 די פון ארוים זײנען ורעלכע שעפער, 23

 א ארײנגעטופט א«נז צו האבען ביזנעס
 װײל יארק. נױ פון שעפער צאהל געװיסע

 קריגען אלץ נ^ד מען קעז בראנזװיל אין
יארק. נױ אין װי לאפט א גיכער

 אז אויס, עם .זעהט ארום ארן ארום
 אונ־ בלײבען װעט ״טעריטאריע״ אונזער

 צאהל דער אנבעלאננט װאס באריהרט,
שעפער. די פון

* * *
 האבען מיר װעםען מיט און דדיי

געסעםעלם
הא־ שװעריגקײטען, געװיסע צוליעב

 שי־ צו אויספיהרען געקענט ניט טיר בען
 דיס־ אונזער םון בתים בעלי אלע ל*ען

 אין קאמיטע סעטעלטענט דער צו טריקט
 סעטלען געטוזם האבען מיר אין יארק, נױ

 אפים. אין אונז בײ פלאץ אויפ׳ן זײ כיט
 זאנען דא טאקע איך װיל דאױיבעד און

 סעטעל־ די באצוג אין װערטער פ$ר א
םענטס.
 אין באס איין קײן מ.יט האבען מיר

 סעקיױ א אהץ געסעטעלט ניט בלאנזװיל
 געװעך איז סעקױריטי קלענסטע די ריטי.
 און מאנופעלןטשורער א פאר דאלער 200
 מיט קאנטראקטאר. א פאר דאלער 100
 װעלכע באסעס, די פון אויסנאמע דער

 ״אטע־ דער אין טעטבערס געװארען זײנען
ך, ריקאן  סעקױ־ זײער האבען און אסס׳
 איב־ אלע ה^בעץ דארט, אײנגעלייגט ריטי
 אלגע־ די און סעקױריטיס, געגעבען רי:ע

 אי־ גלײכט סעקױריטים פון סוטע מײנע
 צו הײגט ביז דאלער. טויזענד צעהן בער
 שע־ 82 ^פגעסעטעלם טיר האבען טאג
 װי אײנגעטײלט זײנען װעלכע פער,

: פאאגט
 סעטעל־ 12 אינדעפענדענטס׳ 29
ט מענטס  אמערי?אן דער םרץ טעמבער כי
 סטארם. 14 איז קאגטראקטארס 2 אסס׳ן,

 116 די פון הכל סף דער .82 צוזאמען
 האבען מיר װעלכע סטארם, און שעפער

 פוז׳ם ערקלערוננ דער בײ אפנעסמאפט
 װי איז סטרײק, דעם רורף ארן סטרײק,

: פאלנט
שעפעי; כעסעטעלטע 82 .

 אדעד ביזגעט, פון א^ויס שעפער 21
;אװעקי.עיד.'פט

סטרײק׳‘ »ין נאך זײנען ־שזגפער 13
סעטאען.

 האםנונג דער מיט װארשײנליך נאף אעבען
 וחנלען װעלכע נאראנים פאר א קריגען צו

 זײנען מיר אבער סקעבען, זײ צו געהן
 אוםזיס־ אן איז האפנונג זײער אז זיכער

 אפ־ קײז מעהר ניטא פשוט איז עס ׳טע
 אפרײ־ פאר א געװען װאלט רײטארס;

 זײ םיט מיר װאלטען קריגען, צו טארס
 עס װאו שעפער די אױסגעפילט גיכער

אפרייטארס. 14 פון צאהל די פעהלט
 דערםאנעז דא סיר װעלען דאך אבער

 איםיצער אום שעפער. דיזע םון נעמען די
 פרעכען א־-יז פארבלאנדזשען ניט זאל

ארבײכ^ אױף
, : זײ זײנעז אט

.i<״ טאםפאדר 54 גאלדבערג,
.VV ..גלענםאר128 קאגיט,

עװ. שעפארד 536 גארדאץ, איז בלוי
 װאטקיץ 47 ראזענבוים, און סיגער

ז . סטריט.
 אסבארן 315 ^גאלדבערג, און פריעד

: סטרלט.
 ראקעוױי 245 פליםער, און קאהאן

עווע^ױ.
סם. אפבאח 116 בראס., ^נײדערסאן
סט. אסבארן 116̂ קאנטערםאן,

יעװ .שעפארד 568 שיעב, ׳
עװ. סוטער 1045 עבסעל,
עװ. פיטקיז (סטאי), םאד^ל פעריס
 פל. לינקאלן 1731 ׳װינער,

ט װאס םער מײט זיך הער פרע ? די.
 װערטער פאר א זאגען דא װיא אץ־

 אין בראנזוױל פון פרעסער די װעגען
 באזונדער, פאך אנדער קײן װעגען ניט

 קײן געװען ניט איז עס וױיל דערפאר
 פיע־ םאיאריטעס די אז לוײנעם פאר סוד

 פון געארבײם האבען בראנזװיל פון םערס
 זיהפארטראכס האבעז סע־ װעז שמיק*
 געפאכם הא^עז װאס אורזאכעץ, די איבער

 אדבײטען צו בראנזוױל פון פרעסערס די
 גאנץ געװען אונז פאר איז שטיק, פון

 קלאוק דער װי אזױ :זאך אײן קלאר
 אין װי לױרצער בראנזװיל אין ז%א סיזאן

j יארק, נױ w וױידזשעס אװ סקײל דער 
 ניט געװען דאן נאך איז פרעסערס די פאר
 בראנזוױלער א ווען און גלעגנצענד, אזוי

 אחגר 8 פון סיזאן א געהאט האט פרעסער
 איז סקײל פרעסער דעם אויף װאכען 10

 פארדאנקען צו געװען ניט אםאל איהם
 ל״ו. א אויף געװען עובר האט ער װען
 פארשטאנען, 1$קל לאגע דיזע האבען מיר
 אײנ־ די אז אײנגעזעדזן, האבעץ מיר און

 ארבײ־ פרעסער די מאכען צו זאך ציגע
 בע־ זיי פאר קריגען איז שטיק, פון טען

 הא־ דאס און װאך. םון פרײזען סערע
 האבען מיר געטאן. װירקליך מיר בען

 בראנזװיל איז פרעסערס די באוזאנרעלט
 װי ערגער ניט פרײזעס די כיאכען בײם
 קליינע א זעהר און אפערײטאר, דעם

 סלוײל. פאר׳ן ארבײטען פרעסערס צאהל
 דא־ 65 ביז 40 םון חריגעז איבעריגע אלע
 װירק־ יעצט קענען מיר און װאך. א לאר
 אז באריכטען צופריעדענהײט מיט ליך
 פון ארבײטען בראנזױיל פון פרעסערס די

 פרע־ א אױב און אמת. אן אױףי װאך
 נאכ־ שטיק פון ארבײטען יעצם װעם סער
 הילםע אלע איהם גיט אפיס דער װי דעם

 װעלען פרײז, אנשטענדיגען אן קריגען צו
 א .װי באהאנדלען װירקליך איהם מיר

פאררעטער.
האל מאשײנען. באטאנ

 די האבען סטרײק, יעצטיגען דעם ביז
 אוים־ מאכער באטאנהאל בגואנזװילער

 און אלײן זיך פאר שאפקעס געהאלטען
 סע־ די איץ זיר צו קלאקס די נעפיהרט

 סיסטעם דיזע לענער. די כיאכען לערס
 אויסצושאײ 64: לאקאל געצװאונגעץ האט
 יױ דער פוץ באטאנהאלםאנער דיזע סען

 אבער סטרײק הײנטיגען דעם אין ניאן.
 און טיה, די גענומעז זיך כייר האבען

 די זײנען 64 לאקאל פון הילף דער פיט
 גע־ באמאנהאלמאכער בראנזװילער אלע

 האבען ,64 לאקאל אין מעמבערס ^יוארען
 די און שאפקעס זײערע אויפגעגעבען
 ארײנגענומען האבען ־באסעס כראנזוױלער

 מיר זײנעז אזוי און אינסײד. פאשינען
 נאך פון בראנזװיל אין נעװארען פטור

 צוגע־ ניט אונז האט װעלכער איבעל אן
צײט. גאנצע די כבור קײן געבען

אך׳ן ארבײט די  םטרײה נ
 אנ־ זיך האבען שעפער וױ שנעל אזוי

 הא־ ברלאנות בעל' א•; סעטלען ;עפאנגען
 דער צו צוריר-קעהרען נענוכיען זיך ב<ז

 צי אנגעפאנגען נאטידליך האבען ארבײט,
 אינטערעסאנט און קאפפלייגטס. קופען

 זײ־ יעצט פון לןאפפאײנטט די װאס :רז,
 די אמאל. פון האפפלײנםס די ניט נען

ען טערהסע ארייננע־ זײנען װעלבע ^אג

עצן אמיס, «ױן אונז צו יןימען  טנוחמ זי
 פאר «דער קײסזןס, דיסטשאחרזש אדער

 םון פרײז. ריכטיגען חןם באצאחאען נים
 נע־ םיר האבען האםפלײנטס סןורט דיזעז
 נאטירליד און געבציג, איז עטליכע ה^ט

 נע־ נעשליכםעט ה^מפלײנםם אלע זײנען
 דיזער מניאן. דער גונסטען צו װארען

 לאנג צו פארצױגען זיןי װאלט רעפ#רם
 קאספ־ יעדעז אויסרעכענען זןול איף װען

 דײ פין צאהל גרױסע א באזונדער. לײנט
 צױ ארױסנעקומעז זײנען ק^וספלײנםס זע

 םיסםעם די מיספארשטענדזןניס. ליעב
 ״באס פאר׳ז אי נײ איז ארבײס װאןי פוז
 זײגען דאריבער און ארבײםר׳ די פאר אי

 צױ קאםפלײנטס פיעלע אמיסגעקומען
 ניט און קלארקײט נים אײנפאכע ליעב

 םיסטעם. נײער דער אין פארשםענ-דיגונג
 פאראיבער וועט פיבער נײער דיזער אבער

 זיף פיז אלײן םיעלעס זיך װעט .עס און
 דיס־ פיעלע די צוױשען אויסנלײכען.

 ?אפפ־ אנדערע ארן קײסעס טשארדזש
 באדײ־ א געהאט אויף כײר האבען לײנםס
 בא־ נים פאר תאספלײנטס צאהל טענרע

 חוץ א דזשולאי. טען4 דעם פאר צאהלעז
 אויסגע־ זײנען װעלכע קאטפלײנטס די

 און שאפ אין׳ם גלײף געװארעז גליכען
 זײז$ר געקראגען האבען ארבײטער רי

האבען צײט דער פאר שאפ. אין נעלד

די םאר האלמםעט םיר
חאאעד. 33082 םון סוםע

♦ • * 1 י 4•־
ײ א^ אלנעסײן אין  n אין אונז ג
 אלע ביזי. נאגץ יעצם טריקם

 םארדמ די אנבאלאננם װאס און
 ינם^ x< םעז םארזינדיגעז. צו ניט איז
 באצאחלט. שעהן נאנץ דאנהען צו

 צום אפכענארט זיך םען האט
 ם פרײז דעם אײנשטעלעז בײם םאל
שפעםער. אביסעל דאס מען

 פרייוי םיט איןי קאן ארום און אדום
 אין אתז בײ סטרײק דער אז באריכטען

 ששת^ דורכגעגאגגען איז בראנזװיל
ארד•^ אדער טומעל אהן רוהיג, שטיל,  קרינ

 flit ארבײם דער בײ יעצט איז עולם דער
 א איז עולם דעם צװישזנן שםימונג די

 צורמ|ו-. בליהען םיר װען און גוטע זעהר
 םאר װאס אין יאהר, 2 א זאגעץ, לאטיר

 «י| מאכער ר,לאוק די צושטאנד א
 8^ און דאן געװען זײנען בראנזװיל

 יעצט זיף געפינען זײ שטאנר א פאר װאס
 גיאטילירען• װירקליך זיך םיר ײע;ען
 yi וואם ריכםי; ביעז זעהט יאן ערשם
 יו^ויק• די פאר אויםגעטאן האט ײניאן

בראנזוױל. איז טאכער
m ם י ב א ב א. x r

דיסם. בראנזװיל מענעדזשער

20 ?אל8ל ױניאן םײהערס רעינהאום דער אין
 װערט טעטינקײט פיבערהאפטע א
 רעינלואום דער אין אנגעםיהרט יעצט

.20 לאקאל ױניאן םײקערס
 װאןײ אײנםיהרען װעגען פראגע די

 םון אײנע איז טרײד אונזער אין ארבײט
 שטעהט װאם פראגען וױכטיגסטע רי

 ױניאן אונזער אין ארדנונג טאגעס אויפ׳ן
_____טעז♦מאנא עטליכע לעצטע די פאר

 איז װאס באארד עקז. נײער אונזער
 גלײד האט אטס, אין ארײן װאס נאר

 לעבענס־ װיכטיגסטע די אויפגענוטען
 גע־ פריהער פון שױן האבען רואס פראגען
לעזונג. א אויף װארט
 װאןײאד־ אײנםיהרעז םון פראנע די

 איז אינדוםטריע רײנקאוט דער אין בייט
 װעלכער פיט פראגע עױטטע די געװען׳
 פאר־ זיף האס באארד עקז. נײער אונזער
 עקז. םיז רעקאפענדײשאנס די און גופען

 געװא־ פארגעבראנט שוין זײגען באארד
 אונזער םון כי״טינג פעפבער אויפ׳ן רען

ױניאז״
 םאר עלעקשאן לעצטען דעם צוליעב

 פרא־ דיזע איז ױניאן אונזער איז באאפטע
 זײט. א אן געװארען פאררוקט אביסעל נע

 שוין דאס האט אטת׳ן דער איץ אבער
 באשלאסען. און קלאר זײן געדארםם לאנג
 פראצענט 50 ביז 40 פון אז פאקט דער
 הײנט־י ארבײטען פעפבערס >%נזערע םון
 װאם סיסטעם וואך א אונטער טאג צו

 אײנצעל־ מיט געסעטעלט האט אפיס דער
 סעהרערע אז און מאנוםעקטשורערס נע

 זײערע אין אז פשוט פארלאמען שעפער
 אײנגעפיהרט ארבײט װאך זאל שעפער
 די אז גלויבען, צו אונז פאכט װערען,

 דיזע אננעפען זיכער װעלען טעטבערס
 פעהר איז װעלכע ארבײט פון פארמע נײע

 אז און פארנינפטיגער און מענשליכער
 גרוי־ איבריג קײן האבען ניט װעלען טיר
 ארבײט פון פארם דיזע שװעריגיוײטען סע

 אונזער אין ארײגצוברענגען פאאיטטענדיג
 דאס װאס דערפון אבגעזעהען שוין טרײד.

 איב־ פיעלע פיעלע, פיט אװעקטאכען װעט
ט לען  אזוי איז טרײד אונז^ר װעלכע פי
 שטעואר־ דעם אונטער באשאנקעז, פיל

סיםטעם. בײט
 ניט װאך־ארבײט אין געזאגט, יװי

 צוזא־ אונזערער. פארלאנג אײנציגער דער
 אויף מיר װעאען װאך־ארבײט מיט םען

 וױיד־ א\ו סקײל סיניפום א פארלאנגעז
 ארבײט, װאף א שטונדען 44 און זשעס
 קאנדישאנס סאניטארע האלידעיס, לייכשל

 רײנקאוט דעי װ. ז. א. שעפער, די אין
 ער״ דעי געװען איז 20 לאקאל מײקערס

 אינטערנעשיאנאל דער אין לאקאל שםער
 ארבײטכד שטונדיגע 48 אן אײנצופיהרעין

 זיכער לאקאל דער װעט יעצט אין װאך,
 44 *י אץ הינטערשטעלינ בלײבען ניט

<t־ *׳«־ *־Cארבײמס־װאר שטונדען
 מים פראגע װיכטיגע צװײטע די

 האם באארר עלד. נײער אונזער װעלכער
 געוחא איז פארנעםען גלײך געמוזט זיף
 ארניער אין דױס די רעיזעז פון פראגע די

 לאח. םילײכם איז הײנכדצױטאג לאקאל.
 אינ־ דער אין יאקאל אײנציגער דער 20

 איז דױס די װעלבען איז םערנצשי^נאל
 טים אזן וימי. r סעגט 20 ײי מעהר ניט
מן איז דױס קלײנע אזא ״ צי

 נמסט-אין מען װען אויסצוקופען, שרועד
 ארגאגיזאצ^גס גרויסע די אנבעטראכט

 *נגעפיהרם האט 20 װאס׳לאק. הרבײט
ך איו יארק, נױ אין און טאון אװ אוט  זי

 חאט דאס אזוי װי װאונדערען צו װידקליף
 קלײגזן אזא םיט װערעז געטאן געקענט

 זיך ה^ם באזזנדער דױס. פון צאהלונג
 לאי^ןל אונזער פון טעריטאריע די יעצט
in 20 ל$קאל םארגרעסערט, פיעל in 
 רעבניננ אימענעם איהר אוין•
 אנד אז זעלטעז װאס םעריטאריע א רען
 י שעפעד׳ צאהל די דאס. טהוט לאקאל דער

^ קאנמד^לירען כײר װעלכע צךי ײנעד׳  ז
|1ר^ג1ב ברוקליז׳ פאנהעטען, א־יז שפרײט ׳  י

 | וועסמ היל, ױניאן ׳יארק נױ איסט ׳װיל
א סאום װערגאן, טאונט יארק׳ נױ

 שע• צאהא נײע דיזע װ. ז. א. סעפפארד,
ר לעצםע די פאר האבעז פיר װאס פער נ  J ז

 n ספעצי*< ארגאניזירט דאנאטען לינע
 א פאדערען שעפער םאון אװ אזט

 אסעגדמ זײ צו זאל װאס סענשען ציעלעץ
 און זי', אויף קעהר שםענדיגע נעפען און

 גיס דױס װאןי א סענט 20 סיט קען דאס
 ע שױן האם לאקאל אונזער וזערען. געסאן
 עס דױס. די העכערען געדארםם לאנג

 איעי״. אונז בײ געפונען אבער זיד האבען
 װאס פרעםענזיעם גרויסע מיט מענשעז גע

 תענעדי און אײנזעזזץ נעקענם נימ האבמן
ײנזעהךװי נים אויף הײגט נאך דאס  א
 ,עקױסטירעד ניט קען 20 לאקאל אזוי

ט אפילו  צום דױס. װאך א סענם 16 פי
 אונבאדײםענדער אן אין דיזע זײנען ;ליק,

מינאריטעט.
i באארד עחז.* ערװעהלטע נײע די אבער

m אי| לאגע די פארשסאנען ריכטיג האס
אז באשלאסען האט און לאקאל, אונזער

5 אױוי װערען געהעכערם זאל דױס די
דױס די אז מי־ינט, דאס װאך, א סענט

r װאף־. א סענט 25 זײן
סענטיכמממ דעם פון אורטײלענדיג

י צװישזןן טעפערי די אין עקזיסטירט װאס
װעס!? מני^יז, אינזער םון פעפבערס די

n אז ׳זאגען צו איבערטריבען זײן ניט
ם1:1צופרידע געװען יװאלטען מעפבערס י

אפילו נאר דױס; סענט 25 צאהלען צו נאר
קאטפס״ געזונדע, א האבעז צו אבי פעהר,

■i ׳ ארגאניזאציאן. פעהיגע
ײיעחן?* באדייטענד װי װײםען׳ זיי

f זיך האבען שעפער די אין קאנדישאנס
פאנאסען, 6 לעצסע די פאר פארבעםערט

אזן אפצושעצען װי דאס װײםען זײ ארן
בא־ דעם ראמיפיצירען זיכער װעלען זײ

אץ דױס די אז באארד עקז. דער פון שלוס
^ \ * ־* * * &1וו« א סענט 25 זײן זאל לאקאל א׳־נזער
 פארגע־י איז װאס עלעהשאן דעם אין

 ן1א4טע28 דעם לאקאל אונזער אין קוכיען
 באאטמינ פאלגענדע זײנען דזשין, סען30

 מענעדזשער אלס . געװארען: -ערװעהלט
 געװארען'«ענ• ערװעהלט איז לאי־אל פון

 ‘סעקרעטער־טחהש, אלס װעקסלער, לואים
 א םו| שרײבער דער געװארען ערװעהרט איז

 דע*זד. באארד עקז. און־אלס צײלען, דיזע
 סאקס, דזש. ערװעהלט זײנען גאטען

 ש״ וױיסכיאן, אואיס סטעפפער, ריס
 רי► סײסאז .העלער, דוד פאלינכקי,

j 4פארמ» מאקס װײספאן, אייזאק x 
 1בערכ& א'יק ראװכקי, אשד

 ׳ הןוהען םיקי גידעאטאז, סעם לעוױט,
אלטשולער. איזי
נײע די אז ה^ןפען ל^טיר ...

ײן װ/גט ^ ײג ר א .׳ • . . . < ־ . m



#י ח«נען וועיכע מ  «יס*סדאטישע נ
 די נאד fw< רעגירוגגען, םון םארסעז
 גײ *רױפצוױגגען ציים חגר מיט *ציעג*

 דעם אױוי באדיננונגען לעבענס דעריגערע
 אויד תאט ער ארבײםער. אמעריסאנעם

 Dip זאגאר אז באוױיזען, צו געטרײעט
 זינם איז געקראגען, האט גאםםערס װאס
 אפגעשװאכם •אריז פון אװעקםאהר זײן

 ?ײגען װאס ענדערונגען דורך גמװארעז,
 אױסגעםיק־ דער װען געװאחנז, געסאכט

 געװאר&ן. אנגעשריבען איז טעקסט סטער
 שטי־ זײן געשטורמט, געדונערט, האט ער
 וױנקעילעןי אע8 אין צוטראגען זיך האט סע
ײ נעעגדיגט האט ער װען און זאא, םון  ר

 געװארען םארחילכט האא דער איז דעז,
 אויסנע־ האט עט אפאאדיסמעגטען. םון

 נע־ ניײגעבױרען איז םוףעסעטה װי זעהן
 איהם װעט סאנוועדמאן די אז און װארען
 שוױינעגדע אע8 די םאר באאױנען זיכער
 םען װאס־ דערסיט קאנװענ^אן םון יאהר
 דער וועגען טיינונג• זײן אננעםען װעט
^ אװ איעג אנ ש ײ נ

 אאנג גיט האט שטיסונג דיזע אבער
 גע־ ביצויז האט םמשאה זײן אנג^האילטען.

 דאס געעםענט האט גאםפערם ביז דויערט
 האט גאםםערס וױ אבער שנעא אזוי םויא.

 זיינע שיסען און רײדען, אנגעםאנגען
 םורעסעםה׳ן׳ ארימען אין םײאען גיםטיגע

 זינ־ צו אנגעםאנגען שטוםענװײז ער האט
 ארונטער און אדונטער אץ8 זינקען קען,
 איז ער װאנען ביז דעאעגאטען), די (בײ

 דער אונטער גאנצען אין אען8געם נעבאד
 גאמ־ םון אטאקע* אומבארמהערציגער

 םיסטישעך מײן דיר, סיט אזים פערס׳ן.
פורעסעטה.

 אט קראפט גװאאדיגע 8 םאר װאס
 םארטײ־ זײן באזיצט..אין גאמפערס דער

 האט נײשאנס אװ איעג דער םון דיגונג
 דאף, און געזאגט, ניט גאר כםעט דאך ער

 ס$א8 נאך געבעטען האט םורעסעטה װען
 איהם מען האט ענטפערען, צו װארס דאס

 אנשטאט גאמפערס, םארשריען. אײנםאך
ת די איבערצײגען צו ו צ ע  .פון מ

 גע־ בעסער האט נײשאנס, אװ ליעג דער
ת די באװײזען צו טרײעט ו נ ו ר ס  ח

 אײנםאא דיזען מיט און םורעסעטה׳ן םון
 אזא באזיגט םאאשטענדיג אזוי ער האט
 איהם האט ער װי #אי םורעסעטה. װי ריעז

 יעדען רחמנות. אהן געריסען און געביסען
װאס  ארויםגעאאזען האט נאמפערס מא^

 האט זי און מויא זײן םון םײצ גיםטיגע א
״מא- די םיצעגט געטראםען, ג י ט כ י ר

ן ר או^חוחגר •J חו—יי ׳חו *־r מ מ י  r ״
 םײיצ(איו מארפערע א ארויטתםען פיענט
פיי< נײע יעדע און טעםפעדע), א אפטר

 טואעריי א םיט 4הו״ ־ 1״י דױצכיגערען א
 םיי• מ םון ב^זגערײ א םיט םיס, די םון
vv,\ און טום׳צען מים געװא^דען, םיט 

 אונטער געםאאען םורעםעטח איז אזוי
גאספערס׳ז• םון גךימצארעז דעם

בריתר• װײנט״ ברידעראאד, וױינט.
 געבאכדי״ םורעסצטה, ארימער ! יצאן
 יבד״ אונבאזיגבארער דו פורעסעטה׳ גער

װ• ז. א. וואאןי/

 אוז געװארען, געהאאטע; איז בערקאוױטץ
 אײ־ פראקטישע און אינטעאיגענטע זײן

 די אנערקענט. הײנט ^טוין װערט בײט
 בא־ זעהר א געקראגען האבען ארבײטער
 צײטזױײ דעם אויף העבערוננ דײטענדע

 גע״וא־ אפגעםאכט איז װאם פרײז, ליגער
 כײר װען און צוריק, װאכען 4 מיס רען

 פרײז־ דעם דרוקען װאך נעקסטע װעאען
 אל־! װעלען בראס., װײניטטײן פון <יסט

 װאס אײנזעהן קענען פעטבערס אונזערע
 דיעז<• פאר געװארען אױפגעטאן איז עס

יטאפ

 האבען אורזאכעז פארשײדענע צואיעב *
 דורב־ ניט צײט אאננער א םאר זיך סיר

 דורך םאכער, ריפער אײן, מיט נמרעדט
 איהר אז װײםען, מיר צײטונג. דיעזער

 לעזעז צו עטװאם געבענקט זיכער תאט
 רײ די בײ זיך הערט עס װאס ׳דעם ותגען

 ניט זיך האבען סיר אבער מאכער, םער
 אוםיטטענ־ די צײט, די העאפען. געקענט

 אינ־ דער אין יאגע ארגעמײנע די ךען,
 אונזער אין יטואדיגע די זײנען דוסטריע

יטרײבען. פון זיך אפהאאטען
װע־ אבער, װײטער און אן היינט פון

 טיט רעגעאמעסיג זײן צו טרײען מיר צמן
 האבע־ טיר וױ פונקט באריכטען, אונזערע

 אייטע גוטע, די אין אטא^ געטאן דאס
צײטעז.

 געװארען אטענדעט זײנען עס אײנטס
 שאפ״םי־ װיפיעא אױף צײט, דער דורף

געװארען. אפגעהאאםען זײנען עס טינגען
גוט און דיסקוטירט װערט באריבט זײן

געהײםען.
 טײטעאצװייג, ס. בר. פון באריכם דער

 אוג־ פון טשיעף־קאוירק געװעזענער דער
 עם־ מיט צוריק האט װעאכער ױניאז, זער

 פארגעיע־ װערט רעזיגנירט, װאכען איכע
 טען24 דעם דאטירט איז װאס און זען,
 פעריאדע א דעקט װעאכער ,1919 ױני,

 דדטון.דעם ביז טען24 דעם אפריא פון
 אן רעפארט זײן אין גיט ער .1919 טען24

 גע־ דער װעגען באריכט אויםםיהראיכען
 דורך זײנען װאס קײסעס צאהא נויעד

 רעם געװארען, פארהאנדעאט צײם דעי
 װע־ אויף אינדוסטרי, דער םון צושםאנד

 ױניאן דער צוױ׳טען באציהונגען די נען
 דיסקרטירט װערט באריכט זײן אסס׳ן. אח
געהײסען. גוט ןון

 פינאנץ דער םון אײגאאדונג דער אױן*
 װאם פארטײ, סאצ. דער פון האםיטע,

 פארשי־ פון קאנםערענץ א גערופען האט
 פאר ארגאניזאציאנען, ארבײטער דענע

 אין דזיטואײ, טען23 דעם אװענד מיטװאף
 םאר סט. טע15 איסט 7 הויז, פיפעאס

 אוים־ פאענער אויסצוארבײטען צװעק דעם
 אינסטיטױטאנס פארשידענע די צוהאאטען

 דער םון יטונאים די דערצאזען ניט און
פארניכטען צו זײ באװעגוננ ארבײטער

 אויפמערה־ די ציהם סעקרעטער דער .
 אױף װי אזוי ב$גארד עקז. פון׳ם זאטקײט

 נע־ באיטאאסען איז מיטינג אעצטען דעם
 די םון מיטינגען אראנזשירען צו רו^רען
 ניט האבען װעאכע ברענםשעס יעניגע
 ב. עקז. אין רעפרעזענטאצי^ן פואע זײער

 זאאען ברענכדטעס דיזע ד$ס זעהען און
 אאגעטײ־ ביז קװ^טאס זײערע אויסםיאען

 גע־ ער ה$ט פארקוםן. װעאען װאהצען גע
 באארד עקז. אײגעם יעדען װיסען א$זט

 אנװעזענד זײן צו פארפעאען סעםבער*יט
 םיטינג, באארד עקז. הײנטיגען דעם צו

 אב־ועזענד זײן װעאען װאם אאע די און
 אויםגע־ פ^זיטמו װעאען מיטינג דעם פון

 װעאען סעםבערס נײע און װערען ׳טאאסען
 פצעצער, זײערע אויף װערען ערװעהאט

 באשאוס דעם מיט אײנקאאנג אין און
 םאא־ די אויסצױטאיסען באיטאאסען לוערט
 ניט פאר עקז. דער םון טעמבערם נענדע

 םון׳ם מיטינגען די רעגעאמעסיג אטענדען
 מא־ אכא טשיײןיז, סערעה ב^ארד: עקז.׳
 דאלטיטימאסקאאי, אסטרינסקי, רעי ראן,

 םע־ ם. דז׳טע׳׳א, דזשיז דזשײקאבס, ם.
שטײן. אײדא און רינא,

 קאםיטע אפיער דער םון באריכט דער
פארהאנדעאט. און אויסגעהערט װערט

 רײזבער^ בר. םון פאראאנג רעם אויף
 דעפארט־ אינדעפענדענט םון מענעדדטער

 ברידער די םון קאדיטע א װערט טענט,
 ערװעהאט עסענםעאד, און גודטאן הארוױץ,

 האנדאען איהם מיט צוזאכיען זאא װאס
 טאונט אין יטאפ סטרײקענדען א איבער

מערנאן.
 ארײנגע־ װערט בעריכט פינאנץ א
 אינטערנע־ פון אודיטאר דעם פון ׳טיקט

 יאגואד םון פאראויח דעם םאר שי^ונאא
 טען24 דעם מאי ביז 1919 טען1 דעם

 דעם םון צײט די ארײנרעכענענדיג ,1919
 װעאכער פעריאדע, סטרײק דזיטענעראא

 װעגען בארינט אױספיהראיכען אן ;יט
 אויד צ־יט. דער דורך אײננאםען אאע
 די פון יאריכט אויסםיהראיכען אײן

 זײן .פון סטרײק דזיטענעראא םון הוצאות
 אעצטער דער דאס זעהן צו איז באריכט

 געקאסט5$ האט סטרײק ידטענעראא
ד^אער. כיאיאן האאבער א וױ טעהר

 א ארײן אויף ברענגט אודיטאר דער
 אאנ־ א נאך און רעקאטענדאציעס רײהע

 גוט־ באריכט דער װעהט דיסהוסיאז ;ער
 ער־ װערט קאסיטע ער5 א און געהײסען

 רעהאטענדא־ די באטראכטען צו זועהאט
 ארײנברײנגען און אודיטאר םון׳ם ציעס

באארד. עקז. צום זײ איבער באריכט א
 פון רעפארטס פארגענודעז װערט עס

 אויסגע־ װעיט עס און טענעדדטערס די
 פוץ האראװיץ בר. פון כאריכט א הערט

 דעםט. אסס׳ן קאנטראקטארס דרעס דער
 פון פאראױף דעם פאר איז באריכס זײן

 טען24 דעם ניאי ביז טען5 דעם אפריצ
 באריכט אױספיהריליכען אן גיט ער .1919
 דעפארט־ זײן פון טעטינחײם דער װעגען
קאניפ־ וױפיעצ באריכט גענויען א טענט.

 נעבאכדיגער םורעסעטה, ארימער
 ״ים־ אונבאזיגבארער דו פורעטעטה,

 יעצט איז ?ערפער דײן טיעף װי װ$לף",
 שװערד שארפען דעם םון דורכגעלעכערט

באזיעגער. דײן פון
 האבען מיר האפנונג װיפיעל אה,

 אנגענעהמע װיםיעל נעל-עגט; דיר אויף
 דער דו, געגעבען. אונז האסט דו טרויסען

 פ^ר־ אונזער געטריבען ד^ט װ^ס כאן
 אק־ העכסטער דער צו שטעלונגס־קראםט

 קרעפטען, דײנ־ע אין צוטרויען םון םאװע
 דו, ענטוישט! ביטער אזוי אונז האםט

 אלע װעטען דו, האנװעגשאן, פון ג$ט דער
ט ביז האבען  בא־ צוריה שעה צוױי א מי

 הוראזש װעםען׳ס םאר און װאונדערט,
 געציטערט, האבען אצע אינטעלעענץ און

 דו איצעםען. םון באשפיגען איצט װערסט
 יױ ערד, דער אויף אױסגעצױגען ליגסט

 םון שם^ט דער און »טלעם באזיעגטער א
 נר־ײד דײן אױף נעבאד םאלמ צושויער רי

v . . . ! ק$פ נר$הען
 נעבאכדיגעד םורעסעםה, ^רימער

I םורעסעטה

ה ששש... ••• ששש ט ע ט ע ר ו  ם
 גע־ איז דאס װארם! ד$ס גענומען האט
 םון ט#נ טען8 דעם םיטװןוך ווען

 אוים־ זיןי ה*ט םורעסעהט וחגז װענש*!,
 ער װארט. ד^ס געבעטען און געהױבען

 םארלאנגט האט און .מקראגען דאס האט
 אװ ״קאםיטע דער פון רעםארט דער אז

 רילײשאנם״ לײבאר אינטערנעשי^נאל
 ספעציעלער א אויף װערען געגעגען זאל

ול װעלכע ק^נװענש^ן, דער םון זיצונג  ̂ז
 ועפארט. דיזען פארהאנדלען ספעציעל

 ג־עוועהגליר ווערען פארלאנגען אזעלכע
 האבען װיל דעלעגאט א װען געמאכט,

 -נעװיסע א םארהאנדלען צו צײט גענוג
 אנ־ ם^רשלאג זײז איז גאטירליך םראגע.
 נאכםי־ םרײטאג און געוו^רען, גענוםען

 א זײן צו געװארען באשטיסט איז טאג
 בא־ דעם הערען צו זיצוגג ספעציעלע

 קא־ אויבענדערםאנטער דער פון ריכט
םיטע.

 אװ ליעג דער םון טראגעדיע דער אין
; געשפיאצו ראלע גרעסטע די האט נײשאנס

 VT חאט ״מירעלע״ װאנען םון ״טירעלע״.
 | םיאײכט און ניט, קײנער וױיס גענוםען,

ײ די צװישען םארבלײבען דאם װעט ײנ  א
 אבער היסטאריע. דער אין געהײמניסע נע

 אנגעםאכט צרות סך א האט ״םירעלע״
 בחחגר. מינוטען אונאנגענעמע נענוג און

פארשאפט. גאמפערס׳ן
 ; גרעסטעד דער געװען איז ״סירעלע״

 אזױ גײשאנס. אװ ליעג דער פאר געםאהר
 איבערגאננען איז גאםפערס װי שנעל
 לײכ• אלע האבען שטרױכעל־שטײן, דיזען
 :ע־ האט יעדער װײל אפגעאטעמט, טער

 י דער נײשאנס, אװ ליעג די אז פיהלט
מן םיעל אזוי וועלכען םאר אידעאל, ו  בי

געדעטעט. איז םארגאסען, זיף האט

 א*ן יאריד פאליטישער דער איז יעצט
 רעדאיר דער ױניאן. קיאוקטאכער דער
 עם רופט ״גערעכטינקײם״ דער פון טאר
 זאל פעריאד. ״ריקאנםטראקשאן״ דער
אזוי. זײן

 קוטט ״ריהאנםטראקשאן״ דיזע אבער
 ריקאנ־ יעדער אין און יאהר יעדען פאר

 (םי־ ביאכער ריפער די װערען סטראקשאן
 ארײננעכאפט אבזיכטליך) ניס יײכט

 געהט אזוי און מיא־שםײגער, די צוױשען
יאהר. צו יאחר פון אן עס

 שוין מען האט יאהר יעצטען דעם זײט
 דזשאב״ ״סואיוינג א געטאבט אונז אױף
 ױניאן. דער םון ״גאנצקײם״ דער נבאר
 םיאפען, פון ספעקטאקעל דיעזען נאך

 מעגע־ בײטען גענוםען אונז כיען האט
 יאד.״ אעצםען דעב אין אז אזוי, דזשערס

 געהאט כיעטבערס אונזערע שױן האבען
 צי ״פארגעניגען״ דעם און ״עהיע״ ־ די

 מע־ דרײ — מענעדזשערס דרײ האבען
 פאר־ פרעג יאהר!*) אײן אין נעדזשערס

? װען פאר פרע; און װאס
 ״ריקאנסטרארן־ פארשײדענע די פון

ארויסגעקופען כייר זײנען פאענער שאן״

טאבערז ,ריפע־ די בײ דך הערט װאס
 נא־ האט קײנער איטער. װאס דאס
 גן דעם ערװארטען געקענט ניט םיראיף

ײנעי טאכער ריפער די און אאײן, עדץ  ז
 אײגי דך יעניגע די פון געזוען ניט זיכער

 דזשענעראא דעם :אך אז צורעדען,
 די פון בואקעם רײסען מען װעט םטרײק
 פאי:, אאע װי יעצט, האבען כייר בוימער.

 אוטעטי־ און פרעהאיכע שאטען, און איכט
 אופא:־ אר, אנגענעהטע מאטענטע;, נע

 רעגע^ער דער אז אזוי צײטען, נענעהפע
 נויטװענדיג־ ארבייטערס דעם פון גאנג
 אר־ יעדען פאר ארגאניזאציאן פון <ןײט

 און יטטארה אזוי םונקט יעצט איז בײטער
 ״־עם פא־ וױ שטארקער, נאך פיאײכט

סטרײק. דזשענעראא
 װײגיטטײו פין שאפ דעמ נעהטט אס
 זוא־ 4 פיט זיך האבען דארטען , בראס.

 טיט׳; געפרעהס ארבײטער 800 צוריק כען
 אפע• אאע אפגעסעטעאט האט סעז דעג.

 צױ װוגניגעל אדער מעהר אױוי ײסאר^1'
 װי אזױ און פרײזען, םרידענשטעאענדע

 א־ז ארבײט װאך פון געשיכטע גאנצע די
 און גרױם, איז שאפ דער און ״גײ געווען

 אפע־ פארשײדענע די פון פעהיגקײטען די
 גענױע די אין פארשיידען זײנען רײטארס

 געװען איז איינעם יעדען פון װערטה
 ער־ דעם אפצושאצען שװער זעהר שװער,
 געזוא־ אײנפארשטאנעז איז ׳מאא שטען

 באויז זײן גוט זאאען פרײזען די XdL רעז#
 װא־ 4 די :אך און צײט װאנען 4 סאר
 צוזאטעני־ר־ צדדים ביידע זיך זאיען כען
 גע־ א^ע פון פרײזען די העכערען און מען

 אויםנאײכו;; אעצטע די און קריװדעטע,
 פרײז פעסט־געשאאסענע די באייבען זאא

 ס׳איז ׳זיך דאבט סיזאן. גאנצען פאר׳ן
שאעכט. אזױ ניט נאר

 אין צייטען, ״נײע״ יעצט אבער איז >
m צײט<ו נײע :דארטץן טען זאגט

 ארבײטער די נראדע זײנען װינטען. <ײע
 נע־ ניט האבעז זײ געדואד. םון <וורױס
 א*ז װאבען. 4 ד* אױסהאאטען קענט

שאטען. באויז נעװארען
 בע־־ ברודעי אריטער אונזער ױאס
 ;אויסצושטעהן געהאט זיך האט האװיטץ
 :ע־ האט טע; זײטען. אאע פון אטאקעס

 ״רעױא־ פון פאאם הײאיגען דעם פאכעט
זײ־ אאע פון שאפ אין דארטען ^וציאן״

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 

July 25, 1919, as required by the Act 
,1917 ,ot Congress approved Oct. 6th 

known as the 4‘Trading with the
4*Enemy A ct

 ־ip די געהוסען. איז פרײטאג דער
 פאאטפארמע דער אויו* ארויף איז מיםע

 די םיט אנגעםאנגען האט זי באריכטען.
 האט קאמיטע די באדינגונגען. םרידענס

 םרי״ דעם הײםען צו גוט רעקאמענדירט
 אויסגעארבײט איז זואס דענם־אפמאך

 פאריז, אין םינף״ ״ביג די בײ געװארען
 נײשאנס״. אװ ״איעג דער םיט צוזאטען

 און װארט *חאם געגומען האט פורעםעטת
 דעם אטאקירט אונבארמהערציג האט
 ספע• נײשאנס. אװ איעג א פאר פאאן
 דעם אויױ אפגעשטעאט זיך ער האט ציעא

 װאס אװ־נײשאנס איעג דער םון פונקט
 םון פארטײדיגונג דער צו זיף באציהט

 געװען איז ער רעכטע. ארבײטערס דעם
 גע׳־ האט ער דעם׳. מיט צופרידען ניט

 דער ^מיט וועט ״איעג״ די אז־ טענה׳ט,
 איבער אויבער־הערשערין די װערען צײט
 װי אזוי און ארבײטער, אמעריקאנער דעם

זײנען איעג דער םון מיטגאיעדער מאנכע

 ״מירעאע״ א םאר דאס איז װאס אבער
 זא• אײר איך װעא ?י װיסען איהר װייט
 #גע״ולד אביסעא נאר האט אבער גען.
 אבײ םאדערס מגשיכטע גאנצע די װײא

״באאײכטונל׳. םעאע
ינ םרוי, קײן נים איז ״מירעאע״ ,•|

 :אנצע די דערצעהאען אײף אאמיר נאר
זעהר איז גאמםערס עריברוד געשיכטע.

 געי־ אונז ה^,ס ױניאן, ״סי־מענם״ די םון
 אעצטע די םאר שטריג^ל אוים׳ן האאטען

 שטאאטען םאראײניגטע די זינט יאהר. 2
 פאוצאינג ער האט תריעג אין ארײן איז

 אײנפאף אכעד מויא. זײן פארשאאסען
 אײ־ יזײן, םאעגט םורע^עטה פארשאאסען.

 די פון דעאעגאטען אהטיװסטע די םון גער
 ער פעדערײשאן. דער םון *אנװענשאנס

 זויכטיג־ די פון םיטגאיד א זײן םאעגט
 םלענם נאםפעדם וועאמג קאםיטעס, סםע

 םאענען קאנװענשאנס די און אפאינטען,
ט יעהראיך, װערען באאוינט  רע־ זײנע מי

 אהן פורעסעטה׳ן םארצושטעאען זיך דעס.
 געשײנט האט קאנװענשאן, א בײ לשון

 פאסירט. ס׳האט אבער אונמעגאיך. זײן צו
 ער איז פאוא סט. אין און ב#יםלא אין

 געװען ניט קאמיםע הײן אויח מעהר שוין
 געזאגט ניט װארט אײן קײן האט און

 םון קאנװעגשאנם היסטארישע דיזע אויף
אײבאר. אװ םעדערײשאן אמעריקאן דער

 צוגע־ איהם האט שוױיגען שטיא זײן
 די םון אויגען די אין חן מעהר נאןי נעבען

 גע־ איהם אויױ האבען אאע דעאעגאטען.
 װעסענס סארטיחגר, א אויף װי קוקט
 סוד, םארדרוםאיכער א דריקם עס נשמה

 םורע־ ארויסגעבען. ניט הען ער װעאכען
 אויסגע־ יאהר צוױי די אין האט סעטה

 ארונ־ האט גאט װעמען נביא, א װי זעהן
 צו־ ערד זינדיגער דער אויף םערגעשיהט

ך דעם םון זינד גרעסטע די צוזעהן  מי
שװײגען. צו און אײדען צו טענש׳

 זיד האבען עס אעגענדעס װיפיעא
 א נאר װאו איהם! װעגען פארשפרײט

 האט געשטאנען זײנען דעאענאטען גרופע
 האבען אאע איהם. וועגען גערעדט מען

 שטיצ־ זײן אויף ענטםער אײן געזוכט
 גע־ האט אײגער יעדער און, שװײגען
 װע־ אויסטײטשונג זײן געבעז צו טרײעט

 םון טראגעדיע פאוצאונדיגער דיזער גען
 צוגעשרי־ עם האבען םאנכע נשמה. זײז
 געגנער־ ר ע ם ר א ש זײן צו בען

 םאר־ זײן צו מאנכע םאחמה, צו שאםט
 אין ?אנסעױראטיזם דעם װעגען דרוס

 פערזענאי־ צו אגדערע םעדערײשאז, דער
װ. ז. א. אוםגאיקען, כע

 גע־ האט ער א״ן גערעדט האבען אאע
שװיגען.

 האט ער פיגור העראיכע א םאר װאס
 טשערעדע א װען םארגעשטעאט, זיר סיט

 ארומרינגאען איהם פאעגעז רעםארטערם
 ארויסקרײ עםװאס איהם םון טרײען און

 װי זײטען אאע פון ארומגערינגעאט גען,
 רעםארטערם די פאען; אין סאאראט 8

 אין םענםיאם יאנעטען,8ב זײערע מים
ט איהם אאזען חענט די  װײטער. געהן ני
 ציײ זײערע םאר אאעס װיםעז ן ע ז ו ם זײ

 אאע אין רום8 זיר דרעהט ער און טונגען.
 גרײז־ זײן ניט. װארט 8 זאגט און זײטעז
 זײן צופודעאט, האר פאטאיע גראד״ע

 זײגע צוסגײטשט, געזיכט רסעטענע8פ
 זױ זוארםען אײטס״ ״סוירטש װי אויגעז
 זײן און אהעת און אהין בציהעז כענדע

 זײנע אויף ־זיך טראגט קערפער נאנצער
 םאר־ און םאמוערטס אאץ םים לאנגע

 דיזע פון פאאץ רעטונגם א צו װערטס,
 אמד־װ^װניס א װי זלינע. ,רוהע־שטעדער

 אזעצ־ אין באטראכםען איהם איף םאעג
טינוטען* כע

 עס שםיאקײט טויםע 8 פאר וואס
 ק^גווענמאתאאא. אין יעצט הערשט

»mr #שא אפען. אויערען ווון מויצ זיצען

אויפגאבע. זײער געטאנט האבען זײ וי
 1״5שטא איז ער ?8 און אויםגעטאן. האט

 ברו״י איהם מיט שטאאץ אע8 שוין זײנען
 ’ א פין מיח די דורך ׳האט גאמפערס דער

 ־ קדיײ נאמען מיט׳ן קאנגרעסמען געװיסען
 ׳v איץ װאס געזעץ 8 דורכגעםיהרט טאן,
 n״ נאטען דעם אונטער באקאנט יעצט

 מעחר איז געזעץ דער עקט״. קאײטאן
 ־ שטעחט8ב און ״געזעץ״, װי ״ערקאערונד

 איז ״אײבאר ז8 באהויפטונג, די אין
 I אידיש אין קאטאדיטי״. אײ ט 8 נ

 איז ״ארבײכ אז געהײסען, דאס װאאט
סדוורה״. לוײן ניט

) איז ״אײבאר דעם האט גאםפערס
 צום געבראכט קאמאדיטי״ אײ ט 8 כ

 האנ־י באיטיטאדע• דער צו מאא ערשטען
אי װי װענשאן,  .או״סנערעדם האט ער נ

 םארשטעהט טראם, מיט װערטער, 5 דיזע
ה  פון גצײארען םארהיאכט האא דער איז זי

 גזד םיעל אזוי האט מען אםאאדיסמענמען.
̂  T אי־יטע אונזעדע *ז באראבאנעװעט,

 * באגאסען נעבאןי זיף האבען אענאטען
שװײס געזאאצענעם א מיט

 נאט איז ״אײבאר אז דערזעהענדיג
 ארטיקעא גוטער אזא איז קאמאריטי״ אײ

 גאכד ברודער דאס האט םאאס, דאס םאר
 רעפארט, זײן אין ארײנגעםאאכטען פערם
׳אין קאנװענשאז דער צו אמאא׳ נאך ' 

 גע• האא דער האט וױיטער און, באפצא,
 גע־• דער װהיטמאן, ״גענאסע״ שטורעםט.

 סטײט, יארס נױ םון גאוועתאר װעזענער
 (;קאנװ־ענשאן די אדרעסירם האט װעאכער

 אמאא נאך געװאאט האט (ער באםאא אין
 ריכטיגער א זײענדיג גאװערנאר), זײז

 סענטימענםען אונזערע האט םאאיטישען,
 געםאאכי־ האט •ty אויסגעניצט. גוט גאנץ
 ־ ט א נ איז ״אײבאר םיט רעדע א טען
 ;האבען אאעםען אונז ביז קאטאדיטי״ אײ
 ־, אנגעפאננען הענט די םון ״אאדאינעס״ די

מאן. צו װעה
 װײטער אונז כיען האט םאוא סט. אין

ײ ט א נ איז ״אײבאר געגראכט  א
ד װײטער האבען מיר און “האמאדיטי  ־ ט

 ;זאמ קאנװענשאן, דיזער צו און קאאםט.
ט ווײטער אונז אן מען  און פארגעסען ני
 j םארנעניגען דעם װידער אונז האט מען

ט םארשאםט  ? אמ. ״אײבאר מעשה, דער מי
ט א  נ גאנץ און גןאמאדיטי״״. אײ נ

^ נעבאף האבען מיר ד, י ל ר י ט ע ט ײ ײ

 איז עס אעבען. מיט׳ן קױם ׳קוים זאגט,
 ״ריקאגסטראה־ אזעאכע אטאא געװען שױן

 געפא־ אונז פון האט כיען ױאו שאנס״
 קוים און אעבען. דאס אינגאגצען דערט
 - נ ע מ ע ט ו ג עס איז צרות כייט

 מיטאײד ערװעקען צו געאונגען ן ע ש
 אומ־ אונז בכח געהאט האבען װאס די בײ

 געשענשט אונז האט ניען און צוברענגען
 דער־ גאטענױ דיר דאנק א אעבען. דאס
, !אױך פאד

װײ־ ״ריתאנסטראקשאן״ איז יעצט
 ױ% אויט און סאנעסארדנוננ, אויפ׳ן סער
 ״א*־ שוין כיען געהט געהערט, האבעז טיר

 מעז װאס דאס בעדהעקאנסטראקטעװען״
 פיז רעקנסטראקטעט. אטאא יטוין האט
 םא־ ביען געהט דעפארטטענט ריפער דעם
 און דעפארטדענם א ט ע כי כ כען
 די צו אסענדעט האם װאס פערזאן, די

 פען געהט צײט, אעצטער דער פאר שעפער
 םען, זאגט דאס פאפט. ץנײעם געבען

 א*ז פראגע די רייואנסטראחשאן. איז
:באויז

םא־ ריפער די דאס װעאען ייאננ וױ
 מײנען טיר אױסהאאטען. קענען כער

 ביז פאראאיש. און א ע י ר ע ט א מ
 זײן צו דואדען דאס זײ װעאען ייאננ וױ

>' װאגען צום ראד פינפםער דעי
אײדער, קענעז, כייר ברידער, ׳נײן

 ״ייקאנסטראלר אנרופען :יט אדבײט אזא
 פאס־־ און ניבער עס זעהט אונז שאן״.

־ ק א ר ט ס ע ד זיין צו אױס גער

 אגטאניני, ברידער די פון קאמיטע א
 מינטץ אנא שװעסםער און שעהנהאאץ

 קאנ־ דיזען אטענדען צו ערװעהאט װערט
# םערענץ.

 שיהט טאטיאס דזשעני שװעסטער
 אװ אויט אאס רעזיגנאציע איהר ארײן
 רעזיגנאציע י די און ארגאנײזער טאון

צוריןגעװיזען. װערט
 צױ א ארײן שיקט איבערמא; ע. בר.
 װיכ־ פאר שאאגט ער װעאכען אין שריפט

 עגדערונגען געװיסע בנוגע ענער&פ טינע
 ארגאניזא־ דער פון פארװאאטונג דער אין

 פאראינטערעסירען צו ענגער אזוי װי ציע.
 באטײ״ צו כיאיען זײ און כײטגאידער די

 ױ־ םין אהטי.ויטעט דער אין זיך איגען
 שפעט געװען איז עס װי אזוי נאר ני^ן׳

 רעלואמענ־ זײנע דאס ראשאאסען װעי־ט
 צום װערען אפגעאעגט זאאען דאציעס

 און באארד עקז. פון׳ם טיטינג נעקסטען
 ערשטער איס װערען פארהאגדעאט זאאען
ארדנונג. טאגעס דער אויף פונקט

סעקרעטער. שעהנהאלץ, י.

 װאס מאסעגמיטינג ריזיגען 8 אויױ
 װאך אעצטע געװארען אפגעהאאטען איז
 מע־ ארגאניזירטע אע8םון. האא מוז אין
 אינ־ ?אאוקס דער םון פרויען און נער

 סארגעאע• איז קאיװאאנר, אין דוסטריע
 דער םון ענטשײדונג די געװארען זען

רעםעריס. אװ באארד
 נע־ פארגעאעזען איז ענטשײדונג די
 וועא־ שאעזינגער, פרעזידענט םון װארען

 אויםםיהר־ אן געהאאטען אויף האט כער
 אײנצעא־ מיט ערסלערענדיג רעדע איכע

 רער םון פונקטען באזונדערע די הײטען
ענטשײדונג.

 גע־ האט װאס שטימונג דער אויט
 האט מיטינג םרן צײט גאגצע די הערשט

 ז8 אורטײאען געלןענם זיכער אויף מען
 צוםרידען העכסט זײנען ארבײטער די

רעזואטאטען. די מיט
 איז באגײסטערונג באזאנדערער מיט

 םון טײא יענער געװארען אױםגענומען
 ז8 ערקאערט װעאכע ענטשײדונג, דער

 האבען צו רעכט 8 האבען ארבײטער די
 װעא״ שעפער, די א״ן םארסרעמער זײערע

 בארעכטינט זײן צײט יעדער צו זאאען כע
 אויסצו־ ־און קאטפאײנטם אויםצונעמען

 צװי־ םאר קומען װאם סכםוכים גאײכען
ארבײטםגעבער. און ארגײםער שען

^ן אין י או ר א  שאע־ האט רעדע זיין ם
 מאכער הצאוה די דאס ערהאערט, זיגגער

 םארהעלטניםמעםיג האבעז סאיװאאנד םון
 װי באדינגונגען בעסערע פיעא נעװאונען

 אנרערע אײניגע םון סאכער ?אאוק די
 איז אינדוסטריע די וועאבע אין שטעדט

 אין וי1 אענגער םיעא שוין ארגאניזילט
 םאראויסגע־ אויף האט ער האױואאנר.

 װעז װײט זעד.ר ניט איז צײט די ?8 זאגט
 איבער׳ן אינדיטטריע האאוהס דער אין

ט אאנד גאנצען ת  ארבײטען״ניט מען ו
שטונדעז 8 צו ײאד 8 טעג 5 װי םעהר

, מאג* א
זײמנ שםעל?[ ותט םצן אײחנר ^בער

 די מוז ערקאערט, ער האט פאדערונג,
 אזוי קאױואאגד םון אינדוסםריע קאאוחס

 הונדערט זײן שטעדט אנדערע אין װי גוט
 *נגעװי־ האט ער ארגאניזירט. םר^צענט

 אר־ די נים אךװען םאקט׳ דעם אויױ זען
 קאיװאאנדערדי װאס ציאן8ניז8ג

 פאר אויםגעבויט האבען. מאכעד קלאוק
 דיזע זײ װאאטען י^הר! רפ^ אעצטע די

געװאונען. ניט אויסבעסערונגען
 אויך ה^בען שאעזינגערען, אויסער

 דזשענעראא דער פעראשטײן, מ. גערעדט
 מא־ קאאוק היגער דער םון *רגאנײזער

 ארגאנײ־ די סאאױואן מיסס ױניאן, כער
 און 'אםערײטארס טעאעפ*! די םון זערין
 דער םון םיהרעריז די מאריאטא, מיס

װעגוננ.8ב ס^םרעדזש וואומענס
 פרע־ האבען אאהאאס קאיװאאנחגר די

 גרויסע צװײ כיט שאעזינגערען זענםירט
 ארוים־ זײנעז װעאכע באומען, בעסקעטס
 פאאטםאר־ דער אויף געװאחנן געטראגען

 בא־ די םון סיטעען8ק דויר איהם צו מע
אאקאאס. טרעםענדע

 הארציג זעהר דאן האט שאעזינגער
 זעהר דער םאר ארבײטער די באדאנקט
 בא־ האט ער װאס אויםנאהמע װארעסער

 זײ ײאם צוטרייען דעם םאר און קומען
 םיה־ אנדערע אע8 צו און איחם צו וזאבען

ױניאן. דער םון רער
אונ־ געשלאסען זיף חאם מיםינג דער

 שטימונו^ באגײםנמןרטער זעהר 8 טער
p סײגעם בײ אייז עס און p צוױיפעא 
 זעהר זיינען רבי'מער8 די ז8 געריען ניט

 װעאכע ענטשיידוגג דער מיט צופרידען
 זײ םאר האט רעםעריס אף ב^ארד די

 צוױיםעא, ?ײן איז עס ארויםגעגעבען.
 רע־ אף באארד םון ענםשײדוננ די דאס

 אין ױניאן סאכער סאאוק די וועט םערים,
 מאכען. שטארקער פיעא נאף האיװאאנד

 דאס םיהאט קאיװאאנד אין אײנער יעדער
איצט.

קליװלאגדעד. «

 ז8 געזוען ניענאיך ט״^קע װאאמ אפשר
 פא־ ני^א אײן זאא א־נםערנעשאנעא ד*

 ארנזע-ע סאכען קאאר זעהן אייע
 ״ן, ע : ע ר ; א באשטיטען און רעכטע

 סעט־ אונזערע אױף קען םען װאנען ביז
 ס*ײ אז ׳אזױ ? עהספעריםענטידען בערס
 טאן אונז סענ סען װאס װיסען, זאאען

 טא^׳ נ*ס אונז זאנאר טאר סען װאס א'|
 גע־ דאנקבאר זעחר דערפאר װאאטען נדר
װען.

 טע דער א*ן הארמאניע און אייניגקײט
ט די ארגאניזאצ״אן. אונזער פון סמי

װע־ ױ;יאן אונזער פון סעסבערס יאאע
 דזשואײ טען1 פון׳ם דאס אעפארטירט חןן
i f ח  סא־ 6 די קראפט אין ארײן א

 א פון װעאכע דױס־קארד, נאםדיגע
 װעאכע קארד, יעצטיגע די קאאיר. דויטען

ח  אי־ גי׳ײך סיז קאאיר, באויע; א פון א
 קארד, רויטע א פאר װערען מןרנעביפען

 װערען אפגעצאהאט אויר סוז דערבײ און
 װעאכער אסעססענם, פאניטארױם דער

75 דזשואאי, טען1 דעם ביז באטרעפט
B6H tu ̂ סענפג

ע דער פון אנטערקוגג :רעדאקצי
 סי־ט געװארען געשריבען איז חןםארט רער

 שוין ױניאן די האט איצט צוריק. װאך א
 באקױ צו גענעראא־סםרייק 8 !איקצעהרט

ן פאדערונגמן. די מ
פרידם>ןן, סעם

.20 ילאקאא סעקרעטער,

 װערעז סיט-נגען רעגעאע אונזערע
 יערען רעגעאמעסיג אפגעהאאטען שױן

 דעאענכ• 79 אין אװענט, דאנערשטאנ
 די אטענדען וועכען געזעץ דער סטריט.

 דורכגעפיהרט זיכער יעצט װעט סיטינגען
 דער־ װערען סעסכערס אצע און װעדען,

סיטינגען. די צו קוסען צו ערזוכם פאד
סעל. ר, ע א ע ה ש. ז ד

טאגעו־רײניגער בעריהמטער דער

ך װעט עם לעכעדיגל און לוםטיג םאכען א־יך װעט ײ  א
ם אײער ארטקעהרען טי ײך װעט ארן אפע  אלל- םאצען א

כטען. לע8 אין רײט ם io בלױז קאםט עם — הינזי  א םענ
ט. 50 און 25 םײזעם גרויםע באקס. םענ

 זיד ח*בען םיר :רעדאקציע דער פון *)
o װעגען p ברודעי טים דורכגערעדם ענין 

 זײנען ערקלערונג, ו«ין לוים און זיעגמאן,
י »ין  די פלײן י»ער־מ*כער די נמנני«יבי מ

* י תוייפמװלדיגע.



 *וועקגעי איו גאמיערס מאטאדיסי״. וױי
מר, א bvNtf מןןחרען קאי  תיסענרע, ^י

 איז קאםאריםי״ אײ נאם איז *אייבאר או
װעאם״ גאנצזנר דער פאר סארזיםנרם

 אײ ״איענ דער םון םראגע די וחח
 האנ־ בײם פ^מעקומעז איז נײשאנס״
 דערוואוסט אבער זיך םען האם וועגשאז,

 גאם״ האבען פאריז אין דארטען חבךה אז
 האט םען שפיצעא. א אפגעטאן •ערם׳ן

 דער צו ״מירעאי״ װארט דעם צוגעזעצט
 ?אטאדיטי״ אײ נאט איז ״אייבאר םראזע

 יעצט זיןי אעזט געשיכטע גאנצע די און
 אײ םירעאי נאט איז ״אײבאר םאאגט: װי

 צו דאס ״שײגט אידיש אין קאםאדיטי״,
 סחורה״. א נאר ניט איז ״ארבײט םײנען

צוגע־ דער טים אז זאגעז, דעאעגאטען די
 אר־ אז ׳עס פײנם ״סירעאי״ שטעאטער

 נאר סחורוז, א נאר ט י נ איז ביים
̂וףי ס׳איז  אם אזױ סחורה. א םון ערגער נ

גע׳טענה׳ט. אאע האבען וױיניגסםענס
 די װי םארשםעאען זיןי איהר קענט

 זײ װען געפיהאט זיף האבען דעאעגאםען
 *מירעאי״? װעגען דערװאוסט זיף האסען

 צוריקװײזען געװאאט אײנפאף האבען זײ
 ״מירזנאי״. צואיעב נײשאנס, אװ איעג די

 טױג װאס באײמען? זיי קענט איהר און
 ׳אעבען ביטערער גאנצער דער *אוגז

 נאט איז ״אײבאר אהן געזאגט, םישטײנס
קאמאדיטי^' אײ

 סוח א געניאכט אבער האט גאמפערס
 אלעכיען. אונז איז יעצט און צרות די צו

 באויז האם ער הארצען. אוים׳ן אײכטער
 פיט פסוק, דעם אנדערש אױסגעטײטשט

 אאעס און פינגער גראבען מיט׳ן .דרעה א
 מײנט גאמפזןרס׳ן אויט אעבעדיג. אי־ז

 קאטאדיטי״ אײ םירעאי נאט איז ,אײבאר
 ריכטיגען מיט׳ן עס (אעזט םאאגעגדעם:

 — ט י נ איז ארבײט פאיעז), נינון,
 ארבײם ס׳הייסס, ה. ד (ח ס א

 אי, אי, אי, סחורה! א פון ר ה ע מ אח
\ א' א', »י,

— קיטיה די באויז זיף םרעגט יעצט
 האט גאמפערס װי װירקאיך איז עס אויב

 האבען װאס צי ״טירעאי״? םארטײטשט
 חכמים, גרויםע די פאריז, אין דארטען

 הא־ געדארםט גאנצען אין דײפאאמאטען,
 א באייבט סאקע, — ״מירעאי״? בען

קשיא.
 שמזזה, א אנזאגען אייך איך װעא יעצט

 אעצטער מײן ^וין איז דאס הברודאײט,
 ניט מעהר שױן אײך קען איך נרױועא.

 ^וין איז קאנװעגיטאן די װײא ^רײבען,
 איתר אז •באויז, האח איף געמאאסען.

 אר־ v ר ע ו ו ש םײן אנערקענען וועט
 א בײ םארגעסען ניט טיר אן און פײם

געאעגענהײט. געקםטער
 פאר ברידעראעןי׳ אײן, דאנק איף

 א מיט און אויפמערקזאמיױים, אייער
 סײן דיזען, ׳איך שאיס קוש םײערדינען

אײף. צו ברװועאע אעצטען
אײער,
העללער״ דזש.

fS* די םיט m s ih r עה וױ םיש v m א?ױ זאא 
ת\ #ער װי לייעז די צוזאסענציהעז עפאסהאפם  פײפט עד \

'ת^רמען• אין מפיעאט אדער
ײ האכען זיך צערטאען צו אויזי צײס איז  איבער־ געהאם ו

 איז שיןן ד*י און זײ נעגען געותן איז וױנד דער וױיא גענונ,
ײט איין י1אוי אםאא געאעגען. צװײםער דער אויף אסאא און ז

 נעהאאפען איהם, פאר נע׳דאגה׳ט טאנ גאגצען א האט זי
 4דעי אוים׳ן אויבען, אי קאױםע, דער אין אונםעז, אי איד.ם,

 אםיאו איז איהם אז איהם, ־םאר באםיהט ויך פיעא אזוי האט זי
אויטצוםאן. אאײן זיך געאוננען גים

ה האם ער און ה פאחשטעהט זי  נזךפעמט און אויסגעהיט זי
 פאראאנגט, האט זי ײען םאטראסען, די איז שםײערסאן פאר׳ן

ט איחר צו אוםקעהרעז זיך זאא ער אז  זי און פאײצע דער מי
.הויזען. זײנע צו אאטע אעדערנע א צונעהען וועם

 און ברעגען צםונ׳וײגע די דערנרײכט וױדער האבען זיי
 אם־ זי אום פיש, מים שיח די אנגעאאדען זײ האבען װדיער

בערגען. נאך צוםיהחזז
ך געקויםט און בתגג אוים׳ן ארונטער איז זי  װיאדע א ד

 האט זי און אפגעקעצעאט, געהאט װאם נאר זיך האט װאם קאץ,
 קעסםעא, דעם איז קעצאעך די םיט צוזאםען אויםגעבעט איהר
קאםפאס. דער געאענעז איז עס וואו

 צו אננמנעהם זײן איהר װעט עס אז ערקאעהרם, האט זי
ט זיך שפיעאען און זיך פארנעהמען ײ מי  פון צײט דער אין ז

רײזע. דער
 גאעזערנעם אוים׳ן געהוקט געזעסען, זי איז טאג גאנצען א

קעץ. װיאדע די בעאבאכט און קאמפאס־שאכטעא
 ״װי — געזאגט זי האט אזוי״ ניט אמוזירט זאך ״הײן

 װיאדע, און געאע די אויגען, העצישע בעאבאכטעז און זיצען צו
 זײ וױ און זיר פארמאןמן זיי וױ אויף, זיך עםענען זײ װי

גאאנצען.
הײסען אעקען צו אױםאערנען קאץ די דארן^ מען ״אבער

וופ."
 די אינטער קיךבאהעז די פארהװעטשט איהר האט זי איז
איהר האט זי םױא, דאס געעםענט האט קאץ די ביז אויערעז,

ים אץ איזש «ו" אײננמט^םצו ער5ג'י ווא*מ דעליז
ד אדיק* w «ם י n .ש - פאחעחעני

 םאר־ b^n ױ םאר׳כישום׳ט, וױחנר איהם ױ האמ אײנםאא
 ויר צושטעאען איהם געצװאונגען און סאפ דעם איהם דרעהם

 געהאאטען האס זי וואס ד*ר, אאנגע די איהר םארםאעכטען און
קעםען. אין

 אונטער־ און נעפאוידערם האבען זײ װעז צײם, דער אין
אויפ׳ן איהם ארויםנערופעז שםײערמאן דער האט זיך, האאטעז

ן ו ס פ » נ א ע י י ל
לענדוי זחטא םון אידיש

p םון םאכער רײנקאום די w p 
 # סאחםח, דער נאך זינט באסםאן, אין
 1 אזא קיסרים. אראפגעזעצטע װי אען

 ג אזא געותן, ארכײםער אויף סעניש
 Jm גױםקן אין זיד דארוי נאדיר. און

 V אױס ״סאיקערס/ די ענדיגען
ארבײטער. ריינהאום די פאר

 ו מזחמ *ח באסםאן םון 7 אאקאא
 שעגסגמ,! n פון אײנער צײט םאחםח

 לז9 פון םעמבערס אסעריסא. אין קאאס
m נעטואיעס זיןי האבעז םרײדס לײ t 

 1י רײנקאוס• רי אין געארבײט ,7 קאא
 ו *פראםפעריסיי/ די געגאטען און פער
 ארי איז באםטאן אדום װאס דעם איעב

 b# זײ פון םײא גרויטער אזא געפאצעז
 אא30בא די זײנען הער׳״מןאנםראסטען

 םאמ אםת׳ע געװען ארבײטער רײנקאוט
 אוחנרם' געארבײט נעבאף קרבנות.

 גאמנזי► זיר האט םאחםה די זינט אבער
ביטעה געווארען איז

ט אכער האט דאס  אפנעשווא ני
 I V? איז ארגאניזאציאז די .7 אאקאא

 ו מו«• װאונדערבאחנן מיט געגאנגען
 שוואן געײאחנז ניט 7 אאחאא איז נאר
 0 בעפאר. זױ שטארקער זאגאר נאר
 ו פון שאאםסײט סאמע אין מאי, טען

 ־ 7 אאקאא זיד איז ארבײט,
 ״װאשיג^) די נאר ארגאניזירט און

 ITjypo ערגםםע די קא." רײנקאוט
 צי אנגעזעחן. װען האט באסטאן װאס

 כ ריעקאומ די יעצט זאגען געװען, איז
 ארײנגעאיימ^ן דאס מיר האבען כער,

 i שא« דער ארבײט. ארגאניזאציאנס
 גו־ע© די םון אײנער איז םירםא דער

מ יאהרעךאאנג באסטאן. אין שעפער

 טיט ער האט אוחןקגעגאנגען, איז זוהן סוחר׳ישער דער ײען
בריהעא. דאס איהם נאך אױםגעוזויבען כעס

 נאך געותז זי איו צפון צום צוריקרײזע זײער אוי^ אבער
םריהער. װי םיאדער און צארטער
 שעה האאבע א זײן צו באװיזען געהאט נים נאך האט ער

 ם\ן איהם צו ארױםקוקען נענומען שוין האט זי װי דעק, אוים׳ן
 זיך גיכער שויז זאא ער אז ווינהען, און אאכען קאױטע, דער

ם זי האט שעה האאבע א אםיאו אראפאאזען.  באיײ געהענט ני
איהם. אהן בען

 מאט־ די איתד. צו אויפען אײן אין געהאאטען האט ער
 בראנ־ גאעזעא א נאך ער געהט דאס אז געזאגט, ער האט ראסען

 אן עםעס געזאגט האט ער אדער שפראך־רעהר, דער נאך פען,
תירוץ. אנדער

 ער צי װיסען, געװאאט זי האט אבעראטאא און װידעראמאא
 איהם אויו^ געהוהט פרעהאיך געאאכט, האם זי איעב. זי האט

 האם^ — װאאט .זי אז געזאגט, אויגען םינקאענדיגע מיט און
נאנצען. אין איהם אויפעסען — האם...

 םאר- א מיט הני, זײנע אויף געזעםעז איז זי װען אײנמאא,
 אויסגעשריען פאוצים זי האט פנים, אוים׳ן אױםדרוק איעבטען
 זײן צואװידער איז איהר ארונטערנעשפרומען. און ״אוי.!"

אזוי. זיך שטעכט זי — זיפצען גענומען זי האט — בארד,
 איוזר, צו גוט גאנצען אין זײן געװאאט װאאט ער װען

אראפנעהמען. בארד די געדארםט ער װאאט
־ געטהון, סך א איהרעטוועגען פאר האט' ער גע־ האט ־

 אראפגעהמען. ניט ער װיא בארד די אבער — ;שיפער דער זאגט
 שטענדיג דארן^ װאם םענשען, א םאר נויטיג איז בארד א

 עס איז דערצו ׳ים פון \ועאען די נעגען פנים זײן ארויסשטעאען
האאז־הראנההײטען. נעגען פארהיטונג א

 שטענדיג ער םאעגם שיםס־וןאםיםאז, א געורען איז אמאא
 שיף אײגענע אן פארשאםט זיך ער האט ענדאיך ארוםםאהרען.

זיך. םאר האנדאען נעטםען און
מ האנדאענדיג  גענומען זיך ער האט #צפון אוים׳ן םיש טי

אינדעאין. געווען איז נאפען איהר ;װײב א
 גע־ האבען מענשען און געהאט, איעב זי ער האט שטארה

 אםאא האבען זײ װאס פרוי, שעהנסטע די איז זי אז גאױבט,
 האט וי װען און אויגען, שםיאעװדיגע געהאמ האט זי געזעהן.

 װאם אאץ, אין צײן. װײסע איהרע געזעהן זיך האמנז געאאכט,
 שעהן םאר אנגענומען מעגשען האבען ארויסגערעדט, האט זי

װיציג. און
 זי איז אױסגעראכם, איהם זיך האט #םאג יעדען מיט און
 אםיאו מעהר שסאאצירט איהר מיט האם ער געװארען. שעהנער

 גע־ דער אין געפונען זיך האט ער װעז איז *ט̂י זײן מיט וױ
 אין פאראויבען זי ער פאעגט שיפס־אײט, אנדערע פון זעאשאםט

ארײן. הימעא
4

 האט קײנמאא ;געװען שמענדיג זי איז פרײנדאיך און םיאד
װארט. אונטאקטיש קײן ארױסגעבראכט ניט מויא איהר

 אוים׳ן איהם צו ארויפצוקוםען געבעטען זי האט ער װען און
 געבעטען איהם זי האט צערטאיך ;געװאאט נים זי האט דעק,

 געהערען — געזאגט זי האט — װיא זי רוה. צו איהר אאזען צו
אאײן. איהם באויז

 קאױטע דער אין געשטאנען זי איז טעג גאנצענע כמעט
 האט ער און פוצען. אײן אין זיך געהאאטען און שפיגעא פאר׳ן
פנים. צום בעסער איהר געהט עס װאס זאגען, געראדפט איהר

 זי האט זיך, אױף װארטען געאאזען אמאא זי האט ער װען
איעב. ניט זי האט ער אז געםייגט, און נעוױינט ביטער

 זי חאט — האר״ די פארםאעכםען איהר פריהער ער *זאא
געשריען.

 םאר גענומען זיך האט ער אז דערזצוזן, האט וי ווען אבער
 אום ארעםס, זײנע אין ארײנגעװארםען זיך זי האט רעקעא, זײז

אםצוהאאטען. איהם
געהאאםען. נים האבען באװײזען שום ?ײן ׳

 און אונגעדוא־, םאי ברענענדינ געשטאנען, איז ער און
 אתם םאראעגט זײ רונג א װי איז צעם איהרע פארםאאכםעז

 אויגאעך געװאיםען האט זי און נאקען איחר ארום <ןאם, איהר
 גע־ האבען אויגען וײ אמגר ;געאאכט צערםאיך און איהם צו

.r»p װיאחנר דער בײ \וי םײער, געא־גרינעם א םיט אױכםען
 האר־נאדעא א םיט געװאאט ד»אט ער ווען מאא, יעדעם אין

 נעםאן דחנה א עקשנות׳דיג זי ר»אט צעפ, איהרע באפעסטיגען
ט האט ער און ?עםעא, םיט׳ן  װען אבער ענדיגען. געקענט ני

 נאאדענע, דאם איז נאהעז, דעם נעטאן דרעה א בײז האט ױ
 האט ער און אױער־אעםעא םון ארויסגעםאאען אורינגעא שעהנע

 עקעא־ אן םארדעסט האט גאאד דאס אז דערזעהן, מיטאמאא
 מיט באװאקסעז געװעזען איז װאס אױעו/ אוים׳ן קארב האפטען

האר.
אומגעםאאען. ניט שיער און געטאן ציטער א האט ער
טײװעא־ א איז דאס אז געװען, ניט צװײןעא "\p איז עס

צײכען. שער
 האס־ אזא מיט און געװארעז צוטומעאט אזוי איז זי און
ט האג» וי או אוירימעא, דאם זוכמן געגוםצן ס«<ז"ס  בא־ גי
צושטאנת זײן םערהט

שפיגעא, םאר׳ז שטעהענדיג ׳האט זי װען צײט, דער אין און
 זיך באמיהט זי האט אוירינגעא, ד#ם אנגעט^ן אויםגערעגטע, אן
 אוירינג־ קויסען איהר דארוי ער אז געזאנט, האט זי װיצאען, צו

ט בערגען, נ^וך אנהומען װעאען זײ װעז ל^ר,  נאאנצענ־ מעהר טי
שטײגער. גרינע דיגע

אוים׳ן ארומגעשפאנט ער ה*ט נאכדעם נאכט גאנצע די
9דעק.

 ארונטער־ איהר ער האט נעביטען, זיך האט װאכט די ווען
 זיך װעט י1שי די ביז אויבען, פארבאײבען םוז ער אז געשריעה

בערגען. אין פאראנהערען ניט
שװאר־ אוים׳ן נעקוקט געשטאנען, צײט גאנצע די איז ער

איעד. זעאבע דאס און אײן בעזרננען און ים צען
ט האט ער  געטראכט און פנים זײן באטאפט םינגער די טי

זאכען. אנדערע םיעא אן און בארד זײן װעגען
אמוזאנט. אזוי געװען איז אאץ
 װי פארשטעהן, געקענט ניט םאא קײן אין איצט האט ער

 חתונה אײאעניש אזא אין האט ער אז פאסירט, דאס האט אזוי
 ער שרעזען. די צװישען צםון, אין דארם, איהר מיט געהאט

 אײדער אז שעהנהײט, איהר פון נעװארעז היננעריסען אזוי איז
 זײנען װערטער, פאר א ארויסצורעדעז באװיזען נאך האבעז זײ
גאח. צום אװעה שוין זײ

 װאס םאר אורזאכע, די םארשטאנען גוט ער האט איצט
א׳/ שטאט ״נײן״ פריסטער דעם נעענטםערט האט זי  שפע־ ״י

דעם. װעגען זיך געװיצעאט און געאאכם םיעא זײ האבען טער
קאױטע. דער אין טאן צו יןוק א געהאט םורא האט ער

 טרע־ דארט װעט ער פארזעהעניש שרעקאיך ם׳ארא װײס, ווער
 ער װען געײארען, פארװאונדערט גארנישט װאאט ער םען.

 באוט־ א איגען געטראפען שאאף־באנק אוים׳ן דארט, זואאט
האי־םיש. דורשטיגעז
מ די האאטען געדארפט מען האט איצט אבער  צװישעז צו

ארױסגעבמן. ניט זיך זאך קײן םיט און צײן די
 נענומען און בערגען אין געאנסערט האבען זײ נאר װי

 דער אז באטערקט, ער האט םיש, געטריקענםע די אויספאקען
 און װאג דער נעבען בריקעא אוים׳ן שטעהט זוהן סוחר׳ישער

שיף. דער אויף ניט זיך נעםינט זי צי ?וקט
 דער צו טומעא א מיט צונעאאםען שיםער דער איז ראםאאט

 אז אויםגעשריען, און קאױטע דער צו נעםיהרט האט װאס טיר,
 בעסעו/ אוצר העראיכען זײן אפהיטעז קענען ער וועט איצט
מאא. םריחערדיגע דאס אאס

אױים־ קענען ניט זאא ױ אז טיר, די פארשאאסעז האט ער
םוחר. ױנגען מיט׳ן שםועםען און דעה אוים׳ן נעהן

 סוחר׳ישען דעם אויו* באיסען רוםעp געװארםען האט ער
 איהם האט ער ;װאג דער אױו* גענעבען אכטונג האט וואס זוהן,

 דער אין איצט איז טיר דער םון שאיסעא דער אז געוױזען,
 אטעמענ־ ש\וער ארומגעגאנגען איז ער ךעהעא. ןײן םון ?עשעגע

 אום קאױטע, איהר צו אראםקוקען אײן אין געהאאמען און ךיג
 איז ער װי און אפ זי היט ער װי װײזעז, צו סוחר׳א דמם

איהר. אויח אײםערזיכטינ

פאאנט) (םארטזעצונג

m צומותען געם»ט מני#ן די מוראיטשעי גענוסען האט האץ די ;מיאך ארײנגעגאםען ט איהם האט זי װיזײנעטװעגען פאר אאץ דאך זי טוט ט געװארען םארועצט איזגע־ גיט איהם האט זי װי געבעטען, ני  י שיקסוןס סי
 ׳ קאעגאימנן א םאר געארבײט האבען װאם

 ״װאשינג• די םין באאעבאס דער פרײז.
 חונדערםןך, זיד האט קא.״ רײנקאוט טאן
 מרױמןן• װעט ער אז געשװארעז שױן מאא
 ן עראױגוןן וועט ער אײדער געבראכען געדןן

 i זיי| אין געםינען זיף זאא ביכעא ױניאז א
 שוחמ• וױ םארשטעאען זיף מען קען שאפ.

 ton ארגאדזיחנז צו אנגעקוסען איז עס
 .1ח| איז צײט םי׳חמזז אין אםיאו שאם.
 אין יעצט ארגאניזירט. ג^וען ניט שאם
 אײניי האט 7 אאקאא שאפ. מניאן א דאם
 אימם צו גענוםען זיך מאא אאע םאר םאא
 ארבײמער די ארגאניזירם. און

טעמ םוםצעהן א געקראגען גאײף תנ  פראו
 עס װאס שוין זײ וױיםען יעצט און רעיז

שאפ. ױניאן א הײםט
 טעסאורי די חאבען זיעג גרויסען א

 P מאט» סטאוםאן, אין געהאט יעצט מאכער
k f םון טײא א קא*, ראבער סטאוטאן די t 

/P ראבערט םטײטס ״ױנײטעד  3ח ^
 אםערימ^ םון םראסט ראבערם אמת׳ער

 און םשערםאן שאפ א אויך שוין האט
 f אונאויםחעױ די דאנק א ביכאעף, ױניאן
 אין דאס .7 אא?אא םון טע׳טיגקײט איכע

 4 נצוױסס גרויםער א אויםטו, גרויסער א
ױניאן. דער םאר

V ענד סי א םאראן איז באסטאן אין
* סי ענד םי די זײט און קא. ראבערט  |1ו

ן די האם ׳שאפ דעם געעפענם דא טן  ױ
 ישױן געהאט. טראבעא איהם מיט
 םון נעמוםט םירסא די האם מאא
 ני צוריקגעהומען. אאץ איז און

 אי] ארויסגעסוםט זי האט צוריה
 האנ איהר םײנט מאס און טאן,
 ן דעם אװעקגעשײ־וט געטאן? ניאן
 - ■ םאר שאפ דעם געםאכט איז אהיז זער

י ענד ״סי די איז איצט שאפ. ױניאן  סי
 און שאפ, ױניאן א איבער־א־נײעס

 1« םאכען געםוזט נעבאך האט םירמא
 * אײנליי• און ױניאז דער םיט אגרימענט

^l קעש דאאער טויזענד א גען t tn rp p o 
r װעאען ?אנדישאנס ױניאן די אז u n; 

װערען. אפגעהיט
 נאד זײנען 7 אאק. אין עאעקשאנם די

m די םון שרײבעד דער אריבער, װאס nw 
 feyi*p ביזנעס־טענעדזשעת נײער דער איז

 פט מעגעדזשער געװעזענער דער ק*הן
ס א געקראגען האט אאהאא דעם  פחמענ
&| גוכ^נר זײן םאר דאאער 50 םון  ארגיי»
ארגאניזאציאן. דער אין

 באאסטן אנדערע נאך פאאגענדע די
 נױרע&ד וז. געװארען: עאעקטעט זײנען

 LpyD םינ. װײנער, ה. װײס־פרעז.; בער,
I קארל םעה.; רעק. בערםאן, ב.  iW P 

באארד. .tpy פון טיפערםאן
 i שכתהט 7 אאה. פון ב. עקז. דער

■ 44 א םאר און װאןײארבײט  I שטוגדי
 fcjPH שעפצד צםאיכצ אין ארבײטם־װאד.

^ אײנגעפיהרם דאס שוין ♦ חנן א עוו ג

אאמ״ מענעדזשער

 זאא ער אז איהם, באװעגען צו אײגעאעך געשםעאט צערטעאט,
געהאאפען. ניט האט עס אבער — טאן, איעב צו םאראאנג איהר

איהר אפגעקעהרט מיטאמאא ױ האט מיטאג בײם אבער
יזאפ.

טוענ־ pip א אםעטיט, גאנצען דעם םארלאיעז האט זי םוי,
בארד. דער אויח דיג

הא־ דער אין ארונטערגעהומען שפעטער איז ער װען און
 בא? דער מיט שאאױ־באנה, דער אויח געאענעז זי איז ׳ױטע
 געהט ער װאו געקוקט שװײגענדיגערהײט און האנד דער אױףז

 ארויסגעבראכט גאנצען אין איהם האם דאס טוט. ער װאס און
געדואד. םון

 מענשען די אז שטורעם, אזא אויםגעהויבען זיך האט עס
.pjn אויפ׳ן אײנשטעהן געקענם קױם האבען

 דער אין רגע א אויח ארונטעמעאאזען זיך האט ער װעץ
ו זי האט אױםקוק־רעהר, דעם נ^ך קאױטע י  זי אז צושריעז, ז

 איבעאט עס אז ׳בארד שיםערשער זײן אויף קוקען גיט טעהר קען
איהר. פון פשוט איהר

 װאנד דער צו אוסגעקעהרט מיטאמאא זיך זי האם דערנאך
 װעט ער אויב אומברענגען, זי װעט ער אז זיך, צושריעז און

אן •pp אוים׳ן עהעא שטיה דעם אט םיט געהן אאץ וױיסער נ
שער. די געכאפט ער האט שטורעם םון סיטען אין
רגצ: אײן איז פארשדואונדען איז בארד די

 םארבאיבען נאך זײנען עס אז דערזעדזן, האט זי װען אכער
אומהעהרען. זיך געװאאט ניט אאץ זיר האם האר,

 געווען אאץ איהר איז געשארען, ניט האט ער וױפיעא אין
 זיך אאנג אזוי האכד זי ערגער, געװארען נאך איז עס װענע,

 גענומען האבען פאײצעס איהרע ביז געיאםערט, און באקאאגט
קרעםםפען. געקראגען האט זי אזן צוקען

ראזיר־מעסער. דאס געכאפט האט ער
 ען האט באוט ביז זיך. ראזירט און געשטאנען איז ער

ט׳ן נעשניטען זיך  םיס זײנע אונטער דיא דער װײא מעםער, מי
 דערצו און םאלען און זיר ד»ויכען אײן אין געהאאטען האט
 מאט״ די און שטײערמאן דעם באפעהאען געבען געמוזט ער האט

ראסען.
 ער װען דערםרעהט, ניט אזוי זיך האט אינדעאין אבער

 דערםרעהט, זיך האט זי װי שיןז־ברוך, א פון גערעטעט זיך װאאט
 רײך זײן פינגער די פױט אנגעטאפט און דערזעהן האט זי װען

 שאאף־באנה, אוים׳ן אויםגעהויבען זיד האם זי יןין. אפגעגאאטען
 אויםגע״ און איהם געקושט און האאז זײן אויף זיך געווארפעז

 האט איהם — ערטער, צושניםענע די םון באוט דאס זױגען
 ,5שארו צו ביםעא א איז צונג איהר אז אויסגעדאכט, אפיאו זיך
 הײנמאא איז איהר ;געשריען איז געאאכט געװײגט, האט זי —

• - ־ שעוזן. איז ער אז אײנגעםאאעז, ניט
שעהג־ זײן באהאאטען און ארוסגעגאנגען זיך איז ער און

!בארד דער אונטער קײט
 און פנים, זײן געגאעט איהם, געצערטעאט האט זי און

 נאכגעפאאגט און געאויכטען און געגאאנצט האבען אויגען איהרע
גערעדם. איז געםאז האט ער וואס אאץ,

ײן, םון ציים א אננעקוםען איז עס אין  צערטאינד זונעד^
י ... , סושעניש, און הײט

אווי ואא מענש אנחנר אן אז נעזעהן, נים הײנמאא האם י1

 דער האט — מאן א געבען קען םרוי א װאס בעסטע, דאס
- געטראכם שיפער  םידזאט זי װאס איעבע, אזא און איעבע, איז ־

װעאט.* דער גאר אויף געםינען ניט דאך מען קען ׳איהם צו
גע־ ער האט און װאך, אויןי שטעהן געםעגט ער האט און

 נעמעגם אפיאו שיו* די זיך האם און פארנומען, װי זײן קעגט
 דעם פארשװעניןען םאעגען װאס ׳װעלעז גרױסע צײי^ען געפינען

 ארונטער־ געטוזט אאץ האט ער — זעגאען די רײסען און דעק
 עס װאם איוזו/ ענטפערען און האױטע דער אין איהר צו אויםען
פנים. צום בעסער איהר געהט

 זײנען זײ װאם צײט, גאנצע די געצויגען זיך האט אזוי
 אזוי ניט ער איז םריהער ?ײנמאא צו. דרום צו געשװאומען

 קאױטע דער םון און האטױטע דער צו pin פון נעאאםען אפט
.PVi צום

 אים ױ, האט פארט, צום אנגעחומען איז שיח די \v\( און
 איז טעג נאנצע דעק. דעם פאראאזען געװאאט ניט #גענענטײא

 טײערסטע איהרע אין אויסגעפוצט געזעסען דע? אוים׳ן ױ
קאײדער.

 און דהן סוחר׳עשע ױנגע די געשטאגען זײנען רעס אויפ׳ן
 זײ צי פיש געטרי?ענטע די אױסםא?מן בײם געגעבען אכטונג
 פאר־ גאנצען אין האבען זײ אבער געװאױגען. ריכטיג װערען
איהר. אױף באויז טpוppג און װאגען די אויו* הוקען צו געסען

 אאנג אזוי גע?וחט, און געהו?ט האט זײ פון אײנער און
הו/ אויח טpוpגע  פארדרעהט איהם זיך האט ?אפ זײן ביז אי

 אזא געזעהן גיט נאך ער האט ?ײנמאא ;פאראיעבט?ײט פון
שעהנהײם.
 און אונטערהוסטען גענוביעז האם שיפקר דער װען אבער

 אכםוננ װיא זי אז געענטפערט, זי האט הם..., הם... :צוברוםען
 געוזט אאץ צי זעהן, וױא פארטעגען, מאן׳ס איהר אױף געבען

ריכטיג. צו
 געענדיגט זיך האט אר^ײט די װען אװענדען, די אין און

 זוהן סוחר׳ישער דער איז פארםאכט, אאגער דעם האט םען און
 צו־ זיך געקענם ניט םאא הײן אין אר; ppn אױפ׳ן פארבאיבען

 םון געאאכט און געוױצע^ם זיך האבמן זײ איהר. מיט שײדע;
פיש. די \וענען בײם אויפםערקזאם ניט אזוי איז ער װאס דעם,

 האט זי ביז אאננ, אזוי געצויגען זיך האט שטומסען זײמר
 םריה םארגען װעט זי אז צוגעזאגט, און האנד די געגעבעז איהם

דעק. אוים׳ן זײן װידער
 הארץ זײן האט פען אז געדאכט, זיך האט שיםער דעם און

 נע־ ארוםגעשפאנט, האם ער ;צװאנגען מיט צוזאמענגעדרי?ט
געשאאטען. און שפיגע;

 די אונטערגעפיהרט האם מען װען אװענד, דעם אין און
 ?אױטע דער אין אײנגעאאדען אאעמען האם מען און ןזשבונות

ט נאנצען אין כםעט זוהן סוחר׳ישער דער האם כימד, אױף  ני
רמדען. גע?ענט

 איהר איהם אױז* געװענדט געהאאםען זי האט אאנג און
 געשםײ־ צײטענוױיז און געזיםצט האם זי באיה. טרויעריגען

צײן. גאאנצענדיגע \וײסע, איהרע דערבײ װײזמנדיג כעאט,
 און הענד, די זיר דריקעז אײן אין גמהאאםען האבען זײ

ײ האבעז םינסטער, נאנצען אין געװארען איז עס ביז  נים זיך ז
צושײדען. גע?ענט
שיפער; חנד געזאגט האם — זיך, גע׳סוד׳עט שוין געטג —

 ארדספאהרען געדארםט האט םען װען טאג, דריטען אויפ׳ן
?אמפאס. דער נעװארען נויטיג איז ים, אפענעם אין

 צװײטען א אויח אריבערטראגען ?עצאעך די דארן« מען —
 אויס־ זײ םאר ד״אט ער און שיםער דער נעזאגט האם — ארט,

אאטע^הינער־שטײנ. אן גערײנינט
?ײנ־ נאך ױ האט דערםח אוםגעאוםפערטעס עםעס אבער

געהערט. ניט מאא
 די אז פארשטעהן, צו שכא גענוג האבען דאך ער דארח

 צו?אאפען און בדעטער די תרך דורכשפארעז זיך װעאען ?עצלער
 אטאא נאך די סענען באינד, נאך זײנען זײ װי אזוי און זיך.

ווערען. דערטרונהעז גאנצען איז און ארויםאאען
דאס געװאאט רײד איברינע אהן האט ער װען אוז  טאן.
 ?ענען דאמאאט נאר זועט ער אז צױפריען, זיך זי האט זײניגע,

 ער װען ?אמפאם־שאכטעא, דעם םון העצאעך די ארויסנעהםען
 ניט ?ײנמאא האט זי געװאאט. איהר געגען באנוצען וועט

 זײנען װאם זאכען, די גאײכגיאטיג זײנען איהם אז נעםראכט,
טײער. און איעב איהר

 אויף װײב זײז טאן צו־איעב באשאאסען האט שיםער דער
איהר. זײנען סעצאעך די איעב װי זעהענדיג צײט, א

זון. דער אוים געשװאומען םאג גאנצען א איז ער און
װעטער. גוט א געװען איז עס
 נעשטאנען איז װאם מאטראם, דער האט אבער אװענד אין

שטײנער. און פעאזען באמער?ט מאא א םיט װאך, דער אויח
 םיט און אעבען, װעגען פראגע א געזוען שוין איז איצט

 ארוים־ אום ?אמפאס, בײם געװעז שויז ער איז שפרונג דרײ
שיכטעא. פוג׳ם n$p די צואײארפען

 האט האאז, פאר׳ז נעכאפט ?אץ גרויסע די האט ער װען
 ארײנ־ זיך װעט זי אז דראוזען, און יאמערען גענומען אינדעאין
?אץ. די ארויסװארפען װעט ער אויב או־ײן, ים אין װארםען

ה  םענסטער, אױם׳ן געטאן שפרונג א זי האט ?אץ, א װי גי
 האט זי און װינר אין װעהען גענומען האבען ?אײדער איהרע

 עם װעאכע םון אויגעז, גרינע מיט איהם אויף קו?ען גענומען
םונהען. געםאוינען זײנען

 איז אריין, ים אין \וארפען זיך װײב דעם אאזען אײדער
 ערגערס, עפעם םזא; אוים׳ן איבערצואאזעז אאץ בעסער שוין

 םען םוז שטארבען און פאסירען ניט דאך ?ען שיף־ברוך א װי
אםאא. םיײװײסײ דאך

דאם אײנשטעאענדיג מזא, אוים׳ן פאראאזען זיך האבען זײ
אעכען.

 וײנען מאא דאס אפיאו אז גוט, אזוי געגאנגען איז אאץ
בשאום. אריבער זײ

או  דער־ א איהם צו צוגעדריהט אינדעאין זיך האט דמם נ
 צערט־ װאם זײן צו באמיהט זיך און איבערגעבענע און שרא?ענע

 םאאמענדינ האבען אויגעז שעהמו איהרע איעבעה און איכער
 ארומגענומען האט זי זײן. מוחא איהר זאא ער אז געבעטען,

פוםע. א װי געווען זי איו איעב און מיאך און האאז זײן
ה א  ער האם דעס, אוים׳ן ארוםנעשפאנט האט ער ײצז י

 בא־ dp'K האט וי .rttp װיאדער דצר אויוי שחן? םיט גע?והם
 האט ער און אויגען, נריךגעאמ גאאנצעגדיג איוצ־־ונ מיט טראכם

תאאז. פאו^ן געטאן M 1איחו* חאט ער וױ דערםאנמ, ויך
ינ~m 2 בוווואוםטדין, נעתאכט האט איחט אין אלץ

 קלאוק דעם לכבוד באנקעט א
דעג מאכער

 גוט־ און שםײנהויז םון ארבײםער די
 דעם ל,אבען סט. טע34 װעסט 19 #נינער

 סאיטינע: גרו א געהאט דזשואאי טען15
 פ**ערע; צו אונגארי״ ״איטא אין כאנקעט

 כט*י*ק. נעגעיאא אעצטען םיז זיעג דעם
 א;י,*עוע;ד ;עעען זײנען באסעס די אױןי

אט־זירט. גוט גאנץ זיף האבען זײ און
פרעזע:־ טען ײאט באנקעט דעם בײ

 בדודער שאפ־טשע־דאן, דעם םירט
 סיאױער שעהגע א מים שטײנבערנ, סאקס

 j שאפ־טשע־כיאן דער און #קאפ לאוױגג
! רעדע y: הא״צ א מיט געענטפערט חאם

 * האט טען װאס כבוד דעם םאר דאנקענדיג .
 ♦ אנדערע אױך האבען עס געגעבען. איחם

 דע?אאפירט געזונגען, נערעדם, כר>דער
 : צו כדאי איז עס אםוזירט. םײן זיף יייז

 בא־ זעהר זײנען באסעס דײ אז גאסעדקען
 די, פון אײנער און געװארעז, נײסטערט

אז אויפ;עדריקײ זיף האט גומבינער םר.
 ; חרץ א אז געװאובט נים נאר האם •^ר

 | :אך אי״בײטעד די האבען ׳?אאו?ס געהען
 j די האבען צויעצט טאאענטע. אנדערע

 ?א־ א געפאכט זיך צװישען ארבײםער
 יאס און מיבנ״ת םאחמה די םאר אונקשאן

 די דאאאר. 47 ארײנגעבראכט חאם
 ע-4־א 100 ביז צוגעאענט האבען באסעם

 צ,־ם געעארען איבעמעגעבען איז וועאכעס
רעאיעף. •יפאס

פאדעצה/ טאיד ׳?ײעא טשאאי
?ײטען, ױיא שנײדער, מא?ס

קץטיטע.
שט״״גבער;, מא?ס

&J, שאפ״םשצדראי. ׳
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נאטיץכיכעל ועדאסטאױס .פון
שיקאגא. מאל s וױעדעו

 איז י#רה, נױ אין װי שייןאגא, אין
ױניאן, פײקערס װײסט ליידיעס א ךא
 דער םון בוים, גרויסען דעם םו; צוױיג 8

 װאיר־ גארמענט לײדים אינטערנעש$נאל
 צוריק יאהר פ$ר א מיט ױניאן. הערם

וכען •׳  טײ־ וױיסט לײדיעס די ד#רט ך̂ז
זײ און סטרײק, גרויסען א געהאט קערס

 גענג־ די פאליס, די םארלארען. זזאבען •
 ב$סעס, די פון גערונגען םטער־באנדען,

 אינ־ זײערע כייט דזשאדזשיעס די »ון
אונ־ גרויזאםע זײערע מיט דזשאנקש$נס,

 די פון םאראורטיילונגען ~סענשליכע
 ארויסגעװײ זיך האבען סטרײקער, ?

 און סטרײקער, די פאר שטארק צו זען
 אמת־העלדײ אן םון װאכען פיעלע נ*ף

 צוריס־ זיף געםוזט זײ האבען קאמף שען ;
געשלאגענע. שעפער, זײערע אין קעהרען

באסעס׳ די טריאוכיפירט ת«נען עס.......־
 לײדיעם די םון מאנופעקטשורערס די

 ״געזעץ טריאומפירט האט עס וױיםטס;
 אט שוין װעלען ״מעהר :ארדנונג״ *ון
 האבען זײ םטרײקען. ניט םײדלאןי די

לעסאן!" זײער נעהאט
 גרויסען א געהאט האבען באסעס די

 זיינען, ארבײטער־םײדלעןי די סעות. |
 שעפער׳ זײערע אין צורײןגעגאנגען אםת, ר
 ניט דאף זײ האבען יוגיאן זייער אבער ר
 הא־ דאן ערשט ׳נאף סעהר םארצאזען. 'י

 וױכטיגרױיט גא:צע די באכריםען זיי בעז
 גרויסער א אין ארגאניזירט זײן צו םון |
שט1  גרויסען זייער אין ױניאן. רקער8§
 שעצען צו געלערענט זײ חאבען חאםפף *

הא־ זײ און אײניגקײט. םון הראםט רי
X און געפלעגט אײניגקײט דאזיגע די כען 

 זיי זײט צייט, גאנצע די געהאדעװעט
~  האבען זײ געװארען. געשלאגען י.עצן1^

 און פארברײטען. איין אין געהאלטען ?יך
 קעמ־ צו בערײט װיעדער זײ זײנען איצט •׳•

ן ע ם •  פאר זײ, קוטט װאס ׳דאס םאר ^
ברידער און ^װעסטער זײערע װאס דאם׳

געװאונען. שוין האבען יארק נױ אין •
 מאנוםעסטשױ װײסט לײדיעס די יע,

 ער־ ניט דאס װאהחמיינליך האבען רערס . .
 גערעכענט, געוױס האבען זײ זוארםעט. ,

גע־ ר ע מ י א אויף שוין האבען זײ אז
 דערװיםען, זיף זײ סרזעז איצט זיעגט. י '

זאף, אזא ניטא איז ארבײטער םאר אז
 אײנכיאל, ער פאלט דורכפאל. א וױ

 ״אויח װיעדער באלד אבער זיך ער ד«ויבט
 אביסעל קופענדיג און, ׳אויס זיר גלײכט

קאטפ^ גײעם א אן ער הויבט זיך/ צו
 ענדליף סוז ער ביז ׳כחות פרי׳עע סיט

זיעגער. דער ארויסקומען
 װערען צײלען דיעזע ביעעת דערוױיל,

 ניט קאטפף דער נאך האט גע^ריבען׳
M .לעזינגער, פרעזידעגט אױסנעבראנעז^ 

ר ע כ ל מ װ  נרויסען זײן נאך איצט, איז ^
שיקא״ אין תלױולאנד, אין זיענ עטילען

 ניא־ די מיט פארהאנדלען צו זוכט '׳גא, -נ
 קע־ אפיטר פריעדליך. נוםעקטשורערס ^

װײסט״מא• לײדיעס ^יהאגאער די גען
 פאדע״ װיכטעסטע זייערע געוױנען כער

 איז דאס אױב קאטפף. א אהן רומען
 ניט, אויב נאר, גוט. אודאי איז יםעגליך,

 יע״ צו םאכער װײסט לײדיעס די *וײנען
 ערשטען דעם אויף בארײט, םינוט ךער

 םארלאזען צו ױניאז, זײער פון ^גנאל5
 צװינגען ארום אזוי און ־wzvv דיערע

 זײע• נאכצוגעבען מאנוםעקטשורערס די
n פאדערונגען. נערעכטע

 װעלכע איצט, נביאות זאגען צו
 װײסס ליידיס די םון רןאמפף דער &ארם

 איו אננעהמען, װעט שיקאנא אין סאכער
 טע• פאר נעקסטע די נויטיג. ניט זיכער
 נאר ענכדשײדונג. די ברענגען ^פוין וועאען

v\ י m\ דער אונז בײ ניטא איז זאך אײן 
 שײ די אויב אז צוױיםעל, מינדעסטער

 מאנוםערןטשױ וױיסט לײדיעס מאגאער
ס י  מאספח. א צו דערלאזען וועלען «

אויו דאם קענען זײ אז **ױבענדיג, מאל,

 דאס זײ װעלען זיעגער, די ארויסקומען
 פאררעכענען. יפטארק זיך װירקליף טאל

 אמת׳ער מיט העלדיש, און *טטארק
 געסטרײקט האבען עס װי נפ?ן, טסירת

 ^ויקאגא םון םייקערס װײסט לײדיעס די
 אבער װעט צוריס, יאהר פאר א מיט

 הונדערט, זײן קאטפף איצטיגער זײער
 אין העלרישער. ^טארקער, מאל טויזענד

 װערעז ארײנגעטראגען יװעט קאםף דעם
 סיסטע־ גאנצע די םעטיגקײט, גאגצע רי

 פאר םארגאמענע די םון מאטי׳עקײט
 איצ־ דער אמאניזאציאנכדארבײט. יאהר

 םון װערען ערסוטיגט װעט קאםפף טיגער
 אינטער־ דער םון זיעגע געװאונעגע אלע

 ^טטעדט םאר^יעדענע די אין נעישאנאל
 מא־ עטליכע לעצטע די אין אמעריקא םון

ז קלאוקכיאכער זיעגרײכע די נאטען.  *י
 פון קװאל א זײן װעלען אלײן ישיקאגא
 לײדיעס די פאר ערמוטיגוגג און שטיצע

 קעמ^פען העלען ןײ װײסט־םטריײןעד.
 װעלען זײ ביז לאנג, אזוי קעטפלפען און

זיעגען.
זײ־ זײ אויב טאנופעקט^חערס, די

 אױב און םארבלענדט, גענצליף ניט נען
 באגריף מינדעםטען דעם נאר האבען זײ
 מאמענט. דעם פון ערגסטיןײט דער פון

אר^ן  גוטע א מאכען םאר^טעהן, עס ד
 נאכגע־ און יפפיעל, ביםערען צום םינע
 אראםנעהמען געקענט װאלטען זײ בען.

 װײסט לײדיעס דעם םון השכל סוסר א
 זײ יארק. נױ אין סטרי\ק מײקערס
 נױ די כײ אנםרעגען* געקענט װאלטען
 סאנוםעקטישױ װײסט ליידיעם יארקער

 ביטער ניט איצט האבען זײ אױב רערס,
 אײנגעשפארטקײט, זײער אויף חרטה
 ארבײטער זײערע געטריבען האט װאס
 גע־ זיכער װאלטען זײ און לןאםפף, צום

 גים :עצה ריכטיגע די זײ פון קריגעז
 ארבײטער, די םון םאדערונגען די נאף
 פיעל כיאכען ניט זיןי וױלט איהר >;ויב

 װילען אײף םון פיעלע און-אויב ערגער,
ביזנעס. זײערע בײ בלײבען
אינטערע־ אײגענע זײערע לויט יע,

 מאנוםעקטמו־ שיקאגאער די װאלטען סען
 אבער אזוי. האנדלען נעדארםט רערס
 אױס, װײזט עס װי באסעס, די אויר

 זײערע װעגען קלאר מאל אלע ניט זײנען
 זײ װערען אפט אינטערעסען. אײנענע

 װעל״ לאיערלעך. אלערלײ םון פארםיהרט
 אינטע־ אײגענע זײערע נאר זוכען כע

 זיין, דארום קען קאכיפף. א אין רעסען
 האמפף מאכער װײסט לײריעס דער אז

 דאן און אויסביעכען, װעט ישיקאגא אין
 פא־ האט עס װאס דאס, געשעהן װעט

 אנ־ םיעלע אין און יארק נױ אין סירט
 דאס װעט סטרײק דער ^טעדט. דערע
 די ױניאן, די װערען. נעװאונען מאל

 אז ענכדשלאסען, זײגען איגטערנע׳טאנאל
 םא־ װײסט לײדיעס די םון קאםפו► דער
 אויס־ קײן זײן ניט זאל שיקאגא אין כער

 און רײהע אין ׳טטעהן זאל נאר :^הם,
 און קעכיפפע גרויסע אלע מיט גליעד

 עטליכע לעצטע די פון זיעגע ;לענצענדע
 ;־ױסען הײנטיגען דעם םון כיאנאטען

יאהר.

ארבײםער קלאםעךבאװאוסםער דער
און קלאסעךהאמפןז :װערטער די

 אםם זעהר װערען הלאסעךבאװאוסטזײן
 צײנד^זריפטען, אונזעדע אין געברויכט

 זעהר און פארזאמלונגען, אונזערע אויף
 װערטער דאזיגע די ארויס רוםען אפט

 שײנט עס אבער בײםאל. גרויסען א
 די גומ פארשטעהען אלע ניט אז אונז׳

 פרובירען לאמיר דעם. םון באדײטונג
ענין. דעם מאכען הלאר קורצען אין

לעת־ איז מענשהײט די װי פונקט
 איז אזוי נאציאנען, אין צוטײלט עתה
 דעמאקרא־ די אםילו נעזעלשאפט. יערע

 אין קלאסען. איז צוםײאט טישסטע,
?יעען תזעאמאםטען מאדערנע אונזערע

n צוױי דא  :|»0prbi% tn "00ארב“ 
 אינדזס־ דזוד טון יטאגען1סא ןײ געבער,
 סאככדהאבענחנ, די רײכ^ די םרי^
 צוױײ דער און ;האפיטאליסמען די קורץ,
 ארבײטער״ דער איז דאם קלאם, טער

קלאס.
 געהט הלאסען כײדע די צװישען

 איז אמאצ קאמפף. שטענדיגער א אן
 א עס איז אמאל קאםפ^ שטילער א עס

 געפילדער. און גערויש םיט םול קאטפף
 ער רא. איםער איו קאם&ןי דער אכער
 םיגום. ע1אײגצי קײן אויף ניס רוהט
קלאסעךקאםפף. דער איז דאס

 גע־ ?אםפ^ דער װערט װאם פאר
 פון ציעלען די זײנען װעלמנ פיהרט?

 װערט אויבען-אויף םון קאמפף? דעם
 שטיקעצ א םאר געםיהרט ?אמםן^ דער

 צײט, םרײע םעהר פאר ברױט, מעהר
 אבער לעבען. אנשטענדיגען םעהר א םאר
 דער #אזוי דענהט װאס ארבײטעה דער
 קלאסען־באװאוסט. ניט װײט נאך איז
 ער קלאסעךקאםפף, דעם םיהרט ער

 וחד אבער אנטײל, אן איהם אין :עהטט
 ציעל און כאראתטער אםת׳ען דעם גען
 בא־ גיט זיף ער איז ר,אײפף דעם םון

װאוסט.
 קלאסען די צװישען קאמפף דער

 םאר געםיהרט אמת׳ען דער אין װערט
 לע־ איבער׳ן געװעלטיגען צו רעכט ד$ס
 קאפיטאליםטי־ דער איבערהױפט. בען

 די איצט האט װעלכער הלאס,• שער
 3 צו םולבארעכטינט םאר זיך האלט מאכט,

 פאר און לעבען, םון הערשער דער זײן
 אר־ דער ?עםפפט זײנע םאכט די אט

 איצט איז װעלכער אבער, בײםער־קלאס,
 באהערשטען, א םון לאגע דער אין

 פארנעהמען צו ׳קעטפפט און שטרעבט
 קאפיטאליםטישען דעם פון פלאץ דעם

 צו צװעק דעם סיט ניט $בער קלאם.
 אםצױ אום גאר אימיצען, באהערשען

 סלאםען־ און קלאטעךטאכט די שאםען
 ארבײ־ דער ^בערחײפט. הערשאפט
 אן באיטאפען ערשט װיל טער־קלאס

 קײנע װעלכער אין געזעלשאםט, אםת׳ע
זײן. גיט מעהר זאלען קלאסען

 דער און זיץ אסת׳ער דער איז דאס
 אר־ דער הלאסען־קאמי^ דעם םון ציעל

 װעלען גיט קען ניט, װיא בײטער־קלאס
 װא־ הערשער, א דיקטאט^ור, א װערען

 פון לעבען אונזער װאלט אזוי אויב רים
 דאס געװאונען. םיעל נים ענדערונג דער

 פון םארבײטונג א געמײנט, נאר• װאלט
 אונטער־ און הערשאםט אבער ראליען, די

געבליבען. נאף אלץ װאלט דריקונג
 קלאסען־ זײן צו ארכײטער אן פאר

 ער דארף נאר ניט אז םײנט, באװאוסט
 איז עד װאס דערמיט, שעהטען ניט זיך
 בארעכ־ איז ער דאס נאר ארבײטער, אן

 ער װאס דעם׳ אויף שטאלץ זײן צי טיגט
 הלא־ א ארבײטער־קלאס. צום געהערט

 קײנ־ װעט ארבײטעי סעךבאװאוסטער
 םיה מינדעסטע די זיף געבען ניט כיאל

 אר־ אן װי אנדערש אויסזעהן װעלען צו
 םיט רײסען ניט זיד װעט ער בײטער.

 םענסטער/ ״הויכע די אין בחות אלע
 געשטײכעלט, פיחלען ניט זיף װעט ער

 װעט קאפיטאל םון פארשטעהעי א װען
 אויסרײדען האנד/ די דערלאנגען איהם^

 קלא־ דעי װערטער. פאר א איהם מיט
 זיף האלט ארבײטער סען־באװאוסטער

 ר«אפיטא־ דעם מיט גלײף פאר נאר ניט
 העכער םאר זיף־ האלט ער נאר ליסט,

 דאד איז ער װאם דערפאר איהם, פאר
 אלעס, שאפט װאס מאן, דער אײגענטליף

געזעלשאפט. דער םון אויםהאלטער דער
 מײנט צײט זעלבעג דער אין אבער

 צו קלאסען־באװאוסטזײן זוארט דאס ניט
 אײגענעם דעם• אין ט ר א נ ע ג זװן

 אר־ דער אז למשל, זאגען, צו יולאס.
 אינטעליגענטע־ דער איז בײטער־קלאס

 צו אום םעהיגער, מעהר דעך קלאס, רער
 כיאכט לײםענדע די פיהרענדע, די זײן
 זיך פשוט הײסט געזעלשאפט׳ דער אין

 מוזען געװיס װעט עם אםנארען. אלײן
 װעט ארבײטער דער װען צײט, די קומען

 ׳צײט דער םון בילדונג גאנצע די באזיצען
 װעט ער װײל לעבט, ער װעלכער אין

 םאר מעגליכקײטען. אלע דערצו האבען
 אוניװער־ אלע אםעז זײן װעלען איהם

 קונסט־ אלע אקאדעמיעס, אלע סיטעטען,
 װערען װעט ער װעלכע איז טוזעאומס׳

 דער־ מענש. אלזײטיג־געבילדעטער אן
 פאל. דער ניט נאך עס איז אבער װײל

 קונסט און וױםענשאםט די איז דערוױיל
 גראד הויכען א צו ביז םאנאפאליזירט

 דערװײל ;קלאס הערשענדען דעם םון
 גע־ צרות מיט קוים ארבײטער דער האט

 ברעק־ די שיריים, די בלויז כאםען קענט
 קונסט, און וױסענשאפט דער סון לעף
 זיף נוט ניט זעהר דארום איז עס און

 דער אין איז װאס עטװאס, אײנצורײדען
ניטא. װירתליכקײט

איצט פון קלאס חערשענדער דער

;

r ב«ױו נים םאכם, m  & * w םעג׳נ#
^ א װ ע מ זײן אויןי נ*ר ג ר ע מכ  וױ־ ז

אחגג העמרע זײן סען,  חור־ און בי
 וואס סיצאםעךקאם■!*, דער אויד םוז םאר

 רעם סון טאכט די ארויםרײםען ציעאט
ע אין האבען קצאם, הערטענחגן  אויר או

 װיםען םעהר זואס םון עוהעםפםונג די
ארגייטער. דעם פ»ר

 נעהםט ארבײטער דער װען דערםאר,
 װי־ םון צװײג א אירגענד שםודירען זיף

 זעלבער ד^• אין בצײבט און םענשאםט
 דעם אן ער םיהרט ארבײטער, אן צײט

 דער װי װעגיגעה ניט קצאסען־קאמפף
 לטשל• זין/ באטײציגם װאס ארבײמער,

 עסע־ ארבײטער די װען םםרײה. א אין
מ זאלען זײ װאו שולע, א נען ת ע  א

 נעשיכטע, זוי געגענשטענדע, אלערלײ
 סא״ עהאנאםיע, פאליטישע געאגראםיע,

 װ*• ז. א. נאטור־װיסענשאפט ציאלאגיע,
 זײ װי זאןי, אנדער קײן ניט זײ טוען

 זײן אין קלאסעךקאמפף דעם אן םיהרען
 אונז װי װײצ• פארם. ' װירקזאמסטער

ע- ארבײטער־קלאס דער װעט שײנט,  קי
 מאכט די ארויםרײסען קענען ניט מאל
 מיט בצויז סלאם הערשענדען דעם פון

 גע״ םיט קען ער םיעען, םיר געװאלט.
 װי אבער, מאכט, די ארויסרײסען װאלט

 אינ- און קלוג איהר מיט באנוצען צו זיף
 גאנצע די םאר און זיך סאר טעליגענטי

 געװאלם שוין קען דערצו געזעלשאםם,
 נוײ איז דערצו העלפען. נאר*ניט אלײן

 פאר־ שארםער ;ענטװיקעלטער אן טיג
 געהע־ א װיםען, אן,*?געםײנעס ־שטאנר,

גײסם. םון אויסבילדונג אלדייטיגע ריגע,
 די םיר פארשטעהען זין דעם אין

 קלא־ און קלאסעךבאװאוסטזײן װערטער
 פאר געהאלטען האבען םיר סעךקאמפו*.

 װעגען װערטער פאר א זאגען צו נויטיג
 אזוי שוין איז װעלגער ענין. אן ׳דעם

 גאר זיך װארםט װיישעס אויםנעדראשעז,
 װאס םיעלע, װי אויגען, די אין אםט צו

 װער־ צוױי די אט אםט אזױ געברויכען
 באגריעו* שװאכען גאנץ א תאמנן ׳טער,

 אםט גאנץ און באדייטונג, זײער װעגען
 װאולגא־ זעהר א אין זײ זײ םארשטעחען

4 זין. רען
 םיר חאמגן עטװאם נאף צו^יעב און

 אויף ציהען צו נויטינ םאר געהאלטען
 אונזערע םון אויםםערקזאמקײט די דעם

 זיף האט קלאס הערשענדער דער לעזער.
 נע־ גאנצע די דערםיהלענדיג גענוםען,

 קלאסעך פון פיהרונג םין אזא פון פאהר
 ער־ דא איהם האבען מיר װי קאםפף,

 מיט אונטערדריתען איהם קלעתרט,
 װי װײסען, לעזער די םיטלעץ. אלערלײ

 אטא־ גענוםען מאל א םיט זיף האט מען
 חגנד־סקו^ די אוגטערדריקען און קירען

 ת וואס אוניװערזיטעט, אײגציגער דעם
 די אםעריהא. אין דא האבען ארבײטער

 אנ־ װעלכע װײסען, אונזערע לעזער
 נעסאכט איצט װערען עס שטרענגוגגען

 קלאס הערשענדען דעם םון זײט דער פרן
 און שריםטליכע יעדע אונטערדדיקען צו

 םון זין דעם אין םדאפאגאנדא טינדליכע
 םארזאםלונגען באװאוסטזײן. * הלאסען

 אלם באטראכט ווערען ארבײטער םון
 א אירגעגד קאנספיראציעס. שרעהליכע

 ערקלעהרט װערט עס װעלכען אין ביכעל,
 איצטיגען דעם פון אונגערעכטיגקײט די

 בוף, א אלס םארשריען װערט סיסטעם,
 דער םון אומשטורץ דעם פרעדיגט װאם

 די דאך, און געװאלט. מיט רעניערונג
 זעהט עם װי ניט, נעהםען ארבײטער

 גרוײ קײן קאמפײן גאנצען דעם אין אױס,
 זײ װאלט דאס װי אזוי אינטערעס... סען
אנגעגאננען. גיט גאר

טרויערינ. זעהר איז שוין אלייז דאס
 אלײן, ארבײטער די אז קלאר, צײגט דאס
 קלאסען־ דעם טאג־טעגליך םיהרען װאס

 אמת^ז דער אין אבער זײנען קאכיפף,
 קלאסען־באװאוסט. װעניג נאר

 זעהען מיר װען איז, אבער טרויערינסטע
 העלפען, גופא ארבײטער־םארשטעהער

 הערשענ־ דעם אונװיסענהײט, זײער אין
 ארבײטער דעם האלטען צו סלאס רען
 פינסטער־ גײסטיגער אײביגער זײן אין

ניש.
 שענדליכסטע די םון אײנער איז עס

 צו ספעקטאהעלס טרויעריגסםע און
 אויף אויער פראיני. א האלענד, א זעהן

 װעלכע לאסה־סאםיטע, דער מיט אויער
 פון ארויסצורײסען ציעל אײן נאר האט

 אױפקלעדד םון קװאל יעדען ארבײטער די
בילדונג. און רוננ

 נפשות אזעלכע וױ לאנג, אזוי און
 פאזירען נאף דערצו און טאן, עס יוענען
 םון און ארבײטער־סארשטעהער, אלם
 ארבײ־ ארגאניזירטע די םון זײט דער
 גע־ םראטעסט קײן ניט מען הערט טער
 בעםטער דער עס איז נבלה, אזא גען

םון,קצווסעך הינויכם דער אין אז סיםן,
'#J״

m ביכלאך װניאן םים m  W
כדיטמן כ. םון

םיעד. ס. דזשײםס האנ.
ארױיא. םון קופער קאנגףעסמען נ^ר

 געגאנגען איד 1בי ^םובליסאנער, דעם
ט געשפרמןי א האבען און זעהן  קאנ־ םי

 ר, v י d ס. ס d י י ש ז וד גרעסםען
 אגער םאן״ ױניאן א אױןי יארס, נױ םון

פאציטיקס. זײנע אין דעמאקראט א שוין
 8 גאר נאף איז םיעד גןאנגרעסמען
 יאהר 34 גאנצעז אין ױנגערסאנטישה,

 דעדגרײכט שוין האט ער אבער אלט,
 סאנ־ צום אזש פאציטיתס, אין הויך גאנץ
 שטאאטען. פאראײניגטע די פון * גרעס
 זיף צײכעגט סאנגרעס הײנטיגער דער

 מיעד םר. אבער צײטלעד, ױננע םיט אוים
 דוכט, םיר אינגסטע. די םון אײנער איז
 קאנגרעס. גאנצען דעם אין איננסטער דער

 פיער־אוךדרײסיג װערען ערשט װעט ער
 מיט .1919 דעצעמבער טען27 דעם יאזזר

 ױנגע אזעלכע םען פלעגט צוריק יאהרען
 הײנטיגע זעהן, ניט קאמרעס אין סענשען
 סענאט אין אםילו שוין מען זעוזט צײטען

 א דאס איז אלגעטײן אין צײם. מנגע
 ױנגע צײט. דער םון צײכען םרעהצימגר

 רעפרעזענטיחען גיכער קענען םענשען
 דער צו נעהנטער זײנען זײ צײטען, בײע

 אפגע־ און עלטערע די װי נעסענװארט
 םיר. זאגען דאס, פאליטישענס. לעבטע

 אלגעםײנעם אן אלס אננעטען םען מען
 ףאס חברה ױנגע די גראדע אבעי כלל,

 זײנען ?אנגרעס הײנטיגעז דעם אין זײנען
 פרא־ די צװישען זײן צו םון װײט װײט,

 אז םארקערט, נאך, שײנט םיר גרעסױוע.
 תאגםער־ םיעל זײנען ױמחאדג, די וײ,

 װאס סענשען עלטערע די װי װאטיװער
םיטגלידער. די צװישען זיך געפינען
 האט איז. םיעד קאנגרעסמען ױנג װי

 אין ערםאהרונג געהאט שוין $בעד עד
 יאהר םיער שוין איז ער געזעצע. םאכען

 נױ דער םון טיטגליעד א געװען צײט
 מיר דערצעהלט ער אסעמבלי. יארהער

 םון אסעםבצי דער אין דארטעץ, אז אויך
 ״טשארדזש^ גערןאכג ער האט יארק׳ נװ

 הייסט דארטען, בילס. ארבײטער די אויף
 געװארען אנערקענט אויף ער איז עם,
ארבײטער. די םון םארטרעטער דער אלס

 סיעד האנגרעסםען פאכט פערזענליף
 גע־ איז ער אײנדרוק. שעהנעם זעהר א

 אן סטרונע. א װי גלײד און הױןי בויט
 אינטע־ זאגאר אוץ אנגענעהמער עדלערע,

 מעהר פיעל אויס הוקט ער פנים. צעענםער
 פאםער רײכעז א םון זוהן א צו עהנליך
 און שטיל רעדט ער ארבײטער. אן אײדער

 מיט פארזיכטיג זעהר איז און אנגענעם
 פארשטעהט שײנט עס װי װערםער. זײנע

 בילדונג װײניג גאר זײנע איבער אז ער,
 ױנגע די אין געקראגען האט ער װאס

 נאף איז ער װאס דעם איבער און יאהרען
 איהם פאר געזינטער איז ״ױנג גאר אלײן

 צורימע־ און םארזיכטיג מעהר זײן צו
ראלטען.
 און געװעז איז ער צי םראגע מײן אויף

 םון מיטגליעד א איצטער נאף איז ער צי
 קאנגרעסמען דער האט ױניאן? טרײד א

 בא־ מאס געװיםער א מיט נעענטפערט
: שטאלץ דעכטיגטען

 םון זין ריכטיגען דעם אין באװאוסטזײן
 ארבײטער אמעריקאנער דער איז װארט
הינטערשטעליג. זעהר און זעהר

 זאך די מאכען זיד קעז מען געװיס,
 דער אז זאגען, קען מען לײכט. עטװאס
 װערט לאסק־קאמיטע דער פון קאםפח

 געגען ניט איעןגנטליך אנגעפיהרט דאף
ט כילדונג,  ניט אויםקלעהרוגג, געגען ני

 דעם געגען נאר פראפאגאנדע, געגען
 אזוי ניט דאך איז דאס און באלשעװיזם,

 סא־ פיעלע דא דאך זײנען שרעהליןי.
 םאר־ װעלכע לצלן, רחםנא ציאליסטען,

 קלאסען־ איז דאס װאס זיכער, שטעהען
 אויר דאך באסעםפםען די און ?אטפו*,

 עס זאלען װארום טו באלשעוױזם. דעם
פרעיני. א אדער האלענד א מעגען ניט

 די אזױ. ניט דאף אב/גר איז דאם
 קלאר איז רענד־ססול די אויף אטאקע

 ביל־ דער אויף אטאקע אן דײטליף און
 רענד־ די װײל ארבײטער, די פון דוננ

 מעהר ניט געםאן, דאס נאר האט סהוהא
 די כאטש דערפאר. װעניגער. ניט און

 גענױ כלומרשט זיןי• האט לאסלדקאםיטע
 באלשעװיזם, דעם דא אויסצוגעםינען סען

 איהר איז וױרהליכהײט דער אין אבער
 ביל־ אםת׳ע אונטערדריהען צו אויפגאבע

«i ונ<ד t\' .ארבײםער־םאר־ ארבײםער 
טארשטעהן. נמםעגם עס בען8ה שםעחער'

 •אסט־פרע־ דער בין איך םער! ״יעס
 נום. ױניאן סײיםשםענס דער םון זידענט

 דער םון םיטגציעד א אויף או] ,225
 בא־ צו מי אזוי און ױניאך. עצעקטריקעצ

 דאקױ מיט באחויפםונגען זײנע װײזען
 פון ארויסגעצויגען גלײד ער האט מענטען
 רעסים א ביכעצ״און ױניאן א פאקעט

 גוט־ איז ער אז באוױיזען צו דױס, םאר
שטעהענד.

 : איזזם זאנ אין שםײםעצ א גיב איןי
 װארםט ער םאספארם״. אײעך איז ״דאם

 צו אויסצוגעפינען אום םיר אויף כליק א
 פאר־ ארעה דעם םון אפצולאכען םײן איר

 קאנגרעס־ גײער א איז מיעד םר. קערט.
 וױיסט און בים נאף םיך ?ען ער סען,
 זיכער ניט איז ער אנזיכטען, םײנע גיט

 בעסער םארשװײגט און טאן מײן אויף
 ױניאן־ דעם וועגען אנצוד»ערעגיש םײן

 אײן נאף דעם אין זע־ה איף ״םאספארט״.
 כא־ א — פארזיכטיגקײט. זײן םון סיטז

 אין לויבענסװערט איז װאס ראקטעריסטיגן
מענשען. ױנגען 8

 און פראגעס צו איבער דאן געהען םיר
 מיײ מיין לויט זײנען, װאס אנטװארםען

 הײסט, דאס ארבײםער. די נוגע נונג
 אדער טעחר וועלען װאס םראגעס אזעלכע

 װאס באגריף שטיקעל א געבען װײניגער
 דיזען פון עיװארטען קענען ארבײטער די

 פראגרעסיװע צו באצוג אין קאנגרעססען
 בא־ אין אויך און געזעצגעבונג ארבײטער

 אר־ דער אין שםרעבונגען נײע די צו צוג
באװעגונג. בײטער
 מכח דעגקט ער װאס איהם םרעג איף

 א אתאניזירען צו שטרעבונג נײער דער
 צו אמעריקא? אין פארטײ״ ״לײבאר

 גע־ קאננרעסמען 8 אז ניט, ער דענקט
 װעט םארטײ ארבײטער אן םון שיקט

 אעטע־ ארבײטער די םארטרעטען בעסער
 א םון ערװעהלט װערט ער אז װי רעסען

 חנפובליקאנישער אדער דעמאקראטישער
 םיעד םר. ענטםערט דעם אויף םארםײ?

: פאלנענדעס אונגעםעהר
 אר־ טיר דארפען ערשםען לעם8 ״צום

 ן י י א ו נ <ע ש ז ד זיין בייטער
. ר ע ג א ק י ר ע מ  זײנען מיר אטת, א

 אינטערע־ די אימער האבען און ארבײטער
 האר״ אם נאהעגט ארבײטער די םון סען
 אונ־ קומט אלץ םאר פריהער אבער צען,
 זעלבסט שױן איז דעם םון לאנד. ז.ער

 םארטרע־ א אונזערער אז פארשטענדליך,
 אלץ םאר םריהער דארף קאנגרעס אין טער
 ריכסיגער א םון םארטרעטער 8 זײן

פארטײ. אמעריקאנער
 אין פארטײען צװײ האבען ״מיר

 דע־ די און רעפובליהאנישע די אמעריהא:
 רעפוב־ די אז װײסען אלע מאקראטישע.

 פארטרעטערין די איז פארטײ ליקאנישע
 די םארטרעט זי .1אינטערעסע די םון

 װי־ פארטיי, דעםאקראטישע די רײכע.
 צו םאלק. םראסטען דעם םארטרעט דער,

 פאר־ ארבײטער באזונדערע א גרינדען
 צערשפליטערען צו אײנפיאד הײסט טײ

 װערען דעם דורף און כוחות אונזערע
 װיײ םיעל טעגען און שװאכער םיעל מיר

א ארבײטער. די פאר עררײכען ניגער
צײט, איצטינער דער בײ פארטײ׳ לײבאר

_______________________________

ט אבער  איז פרעינים און האאענדס די טי
 םאר־ זיי װאם טר«ובע^, דער דאם ניט

 נע־ י־שוט זיינען זײ נ$ר ט.ינ ׳טטעהען
 איצ־ דער אין האבען זײ נפשות. מיינע
 אויפ״ איז ײאס אאעם, נענעז העצע ט־נער

 נעפונען פאז־טנעשריםע;, און נעהלעהרט
 ^פצורעכענען זיף נעאענענהייט נוטע א

 ארבײטער־ארנאניזאציעס, פאר א טיט
 פער־שאפיטא־ סיין :יט צאהאעז װעאכע
 םױאענצע־ אין זײ אויםצוהאאטען טעקס
 ארבײטער־ דאזעע די אויף און רײ...

 אאס אננעװיזען דאם זײ האבען ױניאנם
!נעםעהראיכע אאס ב^אשעװיםטײשע,

 נעיזן, ניט נעטיינהייט די קען וױיטער
 װאם אימיצער, דא איז,&ױם דאך און

 אר־ נאנצע די דעם. אויח א• זיןי רופם
 האט אריייטער־באװעכוננ נאנ־דדטע

 דער איז עס זאנען. צו װאס ניט נאר
 זיינען טיר וױיט װי באוױיז, בעסטער

 פון ארבייטער די נענען הינטערשטעאינ
 קאאםעך םון הינזיכט דער אין א־־ראהא

 דארט קאאסען־סאײאיםטזײן. און קאטפף
 אעזאכע אונז, עס שיינט אזוי װאאםע;,

 נעםיינע אזעאכע און איננאראנטען
 קורצער אײן םאר נעקענט ניט םוםרים,

 אין «אאץ דעם םארנעהמען זאגאר װייאע
 פאר־ זײ װאס אדבײטער־באווענונ^ דער

•in 1נעחסע

 ארבײ־ די סאר ron נרויסע א זיין וועם
/ פאר טובח אנשםאט םער, י י ז

 ^מרעססעך אויםםערחזאם מאך איך
 ארכײ* די ח*כען ענגאאנד איז אז םיעד,

 אז און ■ארטיי אייבאר איינענע אן טער
p זיי 1ח*בע דארטען ir דורכגעםיחרם 

 סאכט איינענער זייער דורך נעזעצק םיעאע
 ער־ אבער אײנפאום. איינענעם דורןי און

 בא״ ריבטינ ניס איז ער אז םיר, ערקאערם
 עננאאנר, אין צושםענרע די םים ?אנט
 זיכער, ער איז אטןריקא, אין דא, אבער

 נע־ פיעא װאאט «ארםײ באזונדערע א אז
 אעננ׳נ־ א אין ארײן זיןי אאזט ער שאדט.

 אינטע־ גחיםע די װענען ערקאערוננ, רער
 קאיינען װעאכע אאנד, אונזער םיז רעסען
 נמיסע האבען װאס םארטרעטער אויס

 פארטרעטען צו םעהינס״טען און ביאדוננ
 נרויסע מעהרסםענםייאס האכעז זײ זיי.

 װי װייסען וואס אן»יערס סארפאר״שא;
 אינםערע־ זייערע םאר פארציגע קרינען צו

 אייגםאכע־ די ארכייטער, די ״טיר, םען.
 םארען פאאס, דעם פון *ראםםערע די רע,

 כוחות. אונזערע צושיאיטערען ניט דארום
 םעטארע חןר ניי חאאםעז זיך 1םוזע טיר
ן פין ע פ א ר ט ש א  ע ר ע ז ;ו א ב

ד נ י י ן ם ו ן א ע נ י ו א א ־ ב נ ו  א
ע ו ע ד״. נ י י ר פ ו
 קאנגרעסטען איז נערעדם קורצען אין
 1פי װאם דערזעאנער ■ראנראם םיער׳ט

 אמ םעדעריישאן אםעריקאן נאנצער דער
 אונזערע מיט קוםען דארםען םיר אייבאר.

 ■אר־ •אאיםישע ביידע צו פאאטפארטען
 םאר און ה«ונװענשאנם, זייערע ביי טייען,

 די םאדערוננעז. אונזערע םאראענען זיי
 ■ראנראם אוגזעי m נעסט וואס •ארטיי

 אאײן זײענרינ װאוט. אונזער קרינען זאא
 םי.עד ^ננרעםמען גאד איז דעמאקראט, א

 איז •ארטיי רענאיןראטישע די »ז זיכצר
םאר־ ײעט און סעז זי tv און ריכםינע, די

1.
 םרײנד, ׳טירעם, דעם נעהש ניט
— נעהס נים

 םארשםשעש שםײןש בלױז צײהן די
ר: » ז)אוי קום און  שפאצי

 הײנט, אױפהער אהן גיםט רענען דער
 — ? טיר און
 שטום נעהען םיר

ארום
 אײן גאס אוים׳ גאם
 רעגעךגום דעם צו הארכען און
 — פײן... פון
זאל טריפען, זאל
 :ארײן הארץ אין םיע,ז עלענד דער
 זײן רענען־טראפען יעדער זאל

מרער, «
 שטאל, ודי גלאנציגע, «

 זײ פיז דארט■ פון קופם װאם
 — אהער,

 דערםאנט
ט אדן טאהנ
װעה, חלק דעט אינז םון

נרענצלאד זיר האם װאם װעה, דעט
ש־וער

זײ... אוי־ז אװעקנעלעגט

2.

 — םארבײ, םיר נעהען זײ
 וױיםט, זײ׳רע פון װער און
ו׳ בין דאש אז  ■ אי

ה אם ע ד
ם האם ױאם  געכראנ

 טרײסט וױילע א
זײ צו

טז םריעבער זײער איין כ א  נ
 םיך, םרײםטעז וועט װער און
רי # ע וו

םחנםעז
ם טער  די אז איז ג«יג־ ט
 j«p חאבען ניט דארים «ןן

 זאש«אי< ***״ זאאעו •אדטײ.
 •ארטיי, דשםאתראטײפער חנר

 און מעוזר, וזאט gnm»r נאר זי
ױ פיז חמחנז אאז׳ןן נאר ז»  װאס י

 טאחןרצ) זיי וואס tJDttt די ײעמן
,אאריים׳. 1זײ שויז װעט אאעס

 די מאט ,שםעאיננ דיזעאבינע
 דער אויו חאט םעדערײשאן ק»ן

 •ראוויג צו . גאצינ אין גרעסםעז
 $ר■ וואס אויםנאטע איינצינער רער םיט

 אי־ רעפערענחם א זעהן נעװאאט וואאט
 פאאק דאס ״זאא םראנע. דיזער כער

סריגי דןם ײעגעז םראגע די ענט׳שיידען
“WP

אונערשי• נאװערנטענט װענען
 ני םיצד קאננרעסטען פון שטעאונג די

 ער אז אױס, װייזט קאאר. זעוזר
 ווענען םינסטער דער אין נאך

 אופן נ׳צוס ד*ם װיא ער כאמ׳ש םראנע,
m ׳נר אז םארזיבערט ער צונעבען. ניט n 

מו ײענען נאכנעדענקם םיעא שוין  די
 םיי• כאשםיסםע האט ער אז און םראגע
ח זיך םוז איו אכער נדגנע:,  tv זיין, *ז

Np̂ גאר ניט ׳שטעאוננ זיין איז מיר פאר P,* 
 םאר יא ער איז זאכע) אייניגע ווענען

 אג ווענען און אונערשי■ זוערמעגט
^ו זאנם ביישןיעא, צוס אמ, ניט. ר  ער ע
 WJVP ,עחראיכע אז ראפיר איז
 *mp)*P װערען. א«נעשאפען נישם זאא
 םםמר׳און פאר איניציאטיװע די איז ציע

« ,«ונער' עסזיםטיחןן, באייכען דארף. -8 
 צו אויט שויז װאיןסם טראסט א

 זעאבסטזיכטינ צו שוין װערט און
 B אינדוסטריןנ יענע איבערנעםען רעניערוננ

 טאד* ער .‘טארוואאטען אאײן זי און
 *ו טיר םעחר אביםעא זיך שיריים
 pm, םראםט א םיז חםרונוח די װייזען

איו ווי אין “נרוים צו שוין װערט ער מד  ׳
 PPJ1V אב׳זר םאאס, דעם פאר איז דאם
 טיינוננ זײן נאך װערט טראסט א װעז
׳ י * 1 י י ״׳® ה י - י ו V*• IPP נ
ארױסקרמין. ניט איחם םון

װעאבע םראנע דער ווענען

הארץ דאס זאבט מיר
 איחר אין מיר האלט אונרוח די
 לדפט אין הענגט גשורה בײזע א

 רופט, אדן
װעקט׳ און
 פעםטערניש א זײהם און
שרעקם, און
 םארנעהם םארנעהם, איר אװ

גרױל םיט
 — שרײ און וױין, בשורה׳ם דער
 — שרײ או װײן, און רוף, און
— װעם? צו
 געשרײ, טײן איז װעם צו
 :םארבײ שוין איז אלין אז

 זײ?! פון שפור קײן ניטא
 אזױ, הארץ דאם זאגט םיר
!״.אזוי הארץ דאם זאגט םיר

רעשטאר*ן אין
דא, אט
לעחרען גרויסען, םונ׳ם שאטען אין

רעםטאראן•
םחנח די ם׳שוםט איידער נאך

הונגערינע
 זיצען צו אזוי גוט איז

שעה נאך שעה
אין קעלנערינם די נאבםאלנען און

אנגעטאן. װײםען
 פוצען, און אום שװעכען װאס

װישען,
 צװישען זיר דרעהענדיג
 םארםאר־טישען. ־ײלעכדיגע

כליצען וועלכע
 ־*- ;עלעקםריק־שײן דעם קעגען

 רוגד־ארונ^ װײסע״ שװעכען, זײ
 פארקלעםט, זיץ איך — איך און

פארטרוערט,
£$ן — שםים׳

ט ױך װאלם איר װעז אד׳  jiSPytמך ני
’ p ארייז איר װאלט

 נישען די פון אײגער אין
 אזױ שםעחן כלײבעז און

ײכיג אויף אײגגעםויערם~ א
m l;MM
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— ־ • ־
 נעדאוטם יחאלט חנגירומ

*די מוטרייממ n »ון  פ»י
o פון n מז אנ ם נ #  י

 אמדוס־ א״ן בלױז םיעד
fn o ר װ*ס* prp ,סא• דיזאן אויזי איצט 

ם, ם אנרופען מג ״  םויר־ ,דחי נאםאן: ג
 פלאםע חאגדעיס ״די סאריך. טשענם

«p און לאגד גאנאען דעם םאר נױםמ 
 דער םון װעחנן פארװאיסעס דאתם דארף

 די װאס םאר אורזאכען אלם ואדרוגג״.
 די םאר נױטיגער איז םלאטע חאנחולס
 קאנ־ פױר ערקלערס אינדוסםריעז אנדאחו

 םלא־ האגחןלס די ״וױיל םיער, וחנםםעז
 אונזער אז סאכעז וחנט װאס די אח טע

 מיט םעהר חאנקורירעז קענען זאל לאגד
 דער םון אענדער חאגדעאס אגדערע די

 נוי״ האבעז איצטער דארפען םיר ותאט.
 מארקעטס םרעםדע אעבען אין וױ טיג
 האנדעאם א נױטע א»ז דעם צו און

•ל*טע״.
 עפעס האט ער *ו םראגע מיין אויזי
 האט ער װאס בילס ארבייטער נעוױסע

 קאנגרעסמען האט םארצושלאנען, כדעח
 ער איז דערוױיא אז געעגטפערט, טיעד
 ער און חאגגרעס אין נענוג אאנג ניט נאד

 םאר״ װעט װאס ריכטיג ניט נאןי זױיסט
 נױ אין אז דערכיאנט ער אבער קומען,

 אויפגעפאסט ער חאט אסעמבלי יאמןער
 איצטער, אז און ביאס ארבייםער די אויף
 אלעס טאן אײר ער וועם קאנגרעס, אין
״ן אין  אונטערשטיצען צו מעגאיכקײם ז
 די אטובה נעזעצע פאר ארבײטען צו און

 אר־ די םארזיכערען קען איף ארבײטער.
 אן •זיי איז ער אז ער, זאגט בײטער,
םרײנד/ איבערגעגענער אמת׳ער

 א פערזענליןי איז סיעד חאנגרעסמען
 זיף ײיאט עס כיענש. אנגעגעטער זעחר

 וועגען שלעכטעס ידין עפעס זאגען ניט
 אײןי איז גוטעס שיעא יןײן אבער #אװזם
^ ט  טורא, ישטארק זעהר חאכ איך און ד

מ װעט עט אז  זײ[ ניט ט^א קײן ט*י
וג^ן צו גוטעס סיעא קיין  איהם. װעגען ̂ז

 אנ־ דינע אין עהראיך איז ער אז םעגאיך
 טיט גוט מײנט ער אז םעגליד זעטעז;

 אבער ״אײבאר׳״. צו םרײגדשאםט זיין
 אינ״ ניט איז •ראגראם, ק״ן גיט ח^ט צר

 קענען װאס וױיגיג װעט און א^רםירט
 מיר װעאען. זאא ער װען אסיאו אויםטאן

 זײנע מיט באחאנט װ#ס װײניג זיעען ,
 אסעמ־ יארקער נױ דער אין אױםטועכצען

 איז ער צײט יאחר םיער די סאר בא/
 ער װאו און מיטגאיעד א געװען דארטען

 אר־ די ׳אויף ״8״טשארדז״ נ^חאט זז*ט
 די םון קאנגר^ס אין אבער #ביאס גײטער

v ^םאאטעז ®אראײגיגטע m\ די זיכער 
ױיגע גאנץ ארכי^טער  צו עדװארטען ו

איהם. םון חערען

~ f ־

קינדער אייעוע פון לעהרעױנס ױ
לעהרערין. םקול א פון

דורכםאא. א םיר ?יעען קאאס א אאס
ד  האאם איך אדן אעהרערין א אאײן בין א'
 אונםעהיגסםע די םון אײנער םאר זיד

 פראשעסיע. אעהרער דער אין פתיען
 גע־ קײן נים זײנען אונז םון םעהרסםע

 אאע זײנען םיר אעהרערינס. בױרענע
 ם^ר־ םפעציעאע די אין אױסגעםדטמירם

 גוםע א זײן צו אום מוהאען. בארײםונגס
 קענםניסע, סך א זיף שאדערעז אעהרערין

 קען מענש דור^ניטאיכער דער װי מעהר
 באזײ אעהרערינס, ׳פיר םארשטעלען. ױך
 די קענםניסע. נויטיגע די נים אמןר צען

 אעהרערין א פון פאראנטװארםאיכרױיט
 פאר־ איהר צו גרויס. אונגעהייער איז

 אויפנאבע די געזעאישאפט די דאס טרוים
 ענכד םון דור ױנגען דעם ערציהען םון

 ביאדען און אינטעאעקטען זײערע זויקאען
 װענדונג גאנצע די כאראקטערען. זײערע

 הענגמ דור קוסענדען דעם םון אעבען פון
אעהרערין. סקוהא דער אן אפ

 װאו שוהא א אין איהר שיקט מען
 םאן צו <ואס אױםאעמען זיך דארף ױ

 דארםען וחנאכע ױננוואת, רויהע די מיט
 אעבען זײער םון יאהר אכט םארברענגען

m איהר אונטער en. םארבערײ־ דער אין 
 םאר םריהער זי םען אערענט עוא טונגס
 געהארכ־ זײן צו חױיטזעכאיך, און אאעס,

 דעפארט־ איהר םון חױפט דעם צו זאם,
 דיס־ דעם צו פרינציפאא, איהר צו מענט,
 אװ באארד דער צו אױםזעהער, םריסם

 אװ באארד דער צו אױןי אוז עדױחײשאן
 געאדער די בא״פטיםט װעאכע עסטיפײט,

 באסעס פינו* אעהרער. און סקואס פאר
 זיצט העכערער דער אעהרעדיןן די חאט
 י־ןא־ איז נאיזעז דעם אױן* נידריגעז בײם

ט פאגדעװעט  ארום אזוי און איהם, סי
 אעהרע־ די רעגואירט. סיסטעש די װערט

 דעם אין שטאפעא אעצטע דאס אי? רין
 איה־ אןן זי באסיזם, םון אײטער דאזיגען

 קא־ די טאן דאס דארםען ?ןיאעי רע
 אום סיסטעם. דער םון ארבײט טארז׳טנע
 דאזײ רער אץ גאאט געהן זאא אאצדינג

 נויםיג, אבסאאוט עס איז סיסטעם גער
 און םאאגען קענען זאא אעהרערין די אז

 אעגט באטיראיכעדװײזע און שוױיגען.
 אבסאאו־ איהר ארויף זײט איהר פון זי,

 אערנט פען ^ינדער. די אויף װיאען טען
 די אויסצוםיאען זײ צוױמט םען ניין, ׳זײ

 םינקטאיף, אעהרערין דער םון באפעהאעז
באײבען צו ערנער, נאןי איז װאס און,

פראצעם וױלהעלם׳ס
()עליעצןיו•)

װאהלינער א. םון

True translation filed with th• 
Postmaster at New York City on 

. July 25, 1919, as required by the Act 
,1917 ,of Congress approved Oct. 6th 

known as the ‘Trading with th•
Enemy Act״/

 cc* זאגעז ״קיקער״ גל*ש p* ל«ים
 דעד**י ו>בער אוםגעלוסוערטע, ארעקליכע,
yiigp’m, זאכען. ■יקאגםע

 איז דארןי סען אז זפגעץ, ל«ים די און
 **עשי8 װילחעלם׳ס ה^בען לע;דער אײניגע
 פלע;ש מען װאס גרונד, דעמזעלבען צזליעב

f»g ײ־ אין נויטיגען זיד רוים פ»ר«ײשיגעז* 
 מע:־ jyrn*• קזןספע בלושיגע די סים קוסען

jrr| ן מענ׳שען *װי׳סען און סעגאען און•.* 
חױת.

פ^לק דאס װ״ען לציס: ד^זיגע די ואגען
 גרײש איז און חו״געריג ;עװען איז רוים אין

̂ש איבד*וקעדעז, װלשע די ג^ווען  םען ח
זטעלרככ. אזא געגעבעז איחם ̂ר ̂פ
פאראפעלו;״ ליעב חאם ׳?ײ זאגען ®ןלק, »

ן ׳1נ*  געלעגעגח״ש א ®אלק א גיש םען או יי
ן י  בײ אויפצורעגען זיך און »ויסצוא)רייען י

r איז עס *ז ׳עם פארגעסם •אראשעלונג, # r״ 
 א און פאראזװינדש כעס דער און צר«ג.1

 פעלקער זיך. באװײזם מײכעלr ליפטיגער
קינדער. װי ןײנען

 ל«ים וואס םאלע ןןבער ׳ל«ים זאגען אזז«
_ ואגעז•
 מ^יש׳ען װעט סען איז: זאך חויום די

 װעש דאש אדן קײזער דײםאזען אסןליגען דעם
p it אינשערעסאגטער אן זעחד און זעחר

יראצעס.
 אײדער גאד איגשערעסאנט װערש עם און

פנגעחויבען. ?יד ח^ש •דאצעס צאר
 *ע״ ייישאע די געחערם: ד*ד חאט איחר

 :זיר בעשען און צולויפען נציאלעד^ושען
 זיחן קײזער׳ם דעם און בעסמי! יונ« ®איט

$n m ױנז ס«יט I אלשעי דעי איז
מלצי ײא׳יצר איתש גזנטחסאן-חאלװצג קי

 V'P םחננען ניט און ישםום און באינד
ױרג קע
 איז סקוא פון אטסאסםערע גאנצע די

 די אוננאםיראיכע. אן מטיקענדע, א
 הינדער איהרע צו זיך באציהט אעהרערין

 גרײם זײז שםענדיג װאאםען זײ װי אזוי
 און ׳שפיצעא, א עפעס אפצוםאן איהר

 םאםער זיאר דער אויף ^םענדיג איז זי
 די עואזז. אן עפעס באגעהן היגד א װעט

 צװ״שען עקזיםםירען באציהוננעז זעיבע
 דער פרינציפאא. דעם און אעהרערין דער

 א קאײניגקײם יעדער אין זעהט אעצםער
 אפםאז עפעס װיא אעהרערין די אז סיפן

עואה. אן עפעס באגעוזן עםיצעא׳ א
 אנ^םעא דעם ניט אםיאו פאכם פען

 אאזײםי־ אן אעהרערין דער געבען צו םון
 םון זין געװעהנאיכען דעם אין ביאדונג. גע

 גע־ <ןײן גארנים אעהרערין די איז װארט
 םארבערײ־ דער אין פערזאן. ביאדעטע

 םארװאנ־ םוח איהר װערט טועס^שוא
 זאא װעאכע סו^זםיר־םאשיז א אין דעאט

 קינדער די פושטירען צו זײן איפדשטאנד
 אין םוחות זײערע אויף םארװאגדאען און

 װע־ זאכען זעאבע די און אײנע םאשינען.
 איבערגע׳חזר׳ט און איבערגעיןײעט רען
 אינטערעס יעדער זיך פאראירט עס ביז
p דעם באויז םיהאט םען און m מע־ פון 

 םארבערײ־ דער אין ארבײט. כאני^עך
 כםעט אעהרערין די באקוםט טונגס־^שוהא

 פאר־ זי ניט. קענטניסע נײע קײן גאר
 אויבערפאעכאיד ביסעא דעם בײ באײבט
 גע־ צוםעאיגערװײזע האט זי װאס װיסען

 אע־ פען אויב און האי־סהוא. אין קראגען
 זא־ נײע אײניגע יא דארט איהר רצנט
 ױצא צראיעב באײז נעםאז דאס װערט כען,
 ניט איהר ם.*ז זיף םאדעדט עס און זײן,
 םליײ זאנאר אדער אריגינאאיטעס קײן

סעקייט.
 דורכ־ די אז איז, רעזואםאט דער

 םארכעיײ־ ניט איז אעהרערין שניטאיכע
 קינ־ די ענםװיחאען און ערציהען צו טעט
 װי־ אינעראיכעז אײגענעם איחר פון דער

 צו איז טאן ?ען זי זואם אאעט סען.
 און איננלעןי עטיםערי^ע די צװינגען
 אויסגעטראטע־ דעם פאאגען צו םײדאעןי

 צו וױ פעכאני׳ש אעדנען זײ און װעג נעם
רעכענען. און מרײבען אעזען

 םאר־ די ענדיגט אעהרערין די װען
ט מול בערײטונגט ג  דיפאאם א זי ^

םרײ און אעהרעריז סאפפעטענטע א אאס

״
 •דאבלזנמעז׳ פאר איחר פאר שטעדון

 פארבערײטונמד דעד אק האט מען מ
 אאיח זײ םוז n באריהרט. ניט זאגאר שוא

 םאר עם באטראכט אעתרערין די אעזען.
 םארנעסעז צז פ^יכט אינעראיכער םין א

 איהר האט סן װאם םים דופהײםען, אאע
 פארבע־ דער אין קאפ דעס אנגעקאאפט

 איזד אויםצוארבײםען אח רײםוננס
 איז דאם .אבער טעםאדען. אײנענע רע

 ערשםז^ דאם זאך. נרינכע קיין גארנישט
 חגר איז םאיגעא די אפ איהר האקט װאס

 אין הערשט װאס באסיזם דריקענדער
 *םעטאדער םד| שטודױם זײעך אין םיןוא.
 אזוי װי דערםאגט נים װארט א מען האט

ײ  גע־ דעם אט אוין* האנדאען זאאען ,ין
 אונ־ שםעהם אםיס קײן שאם, קײן ביעם.

 אויט״ שטענדיגען און שטרענגען אזא םער
 אינדוסםריע־ קײן אאם־רום.p די וױ זיבט
 םעג־ וועניג אזוי גים ר״אט ארבײטער אער

 איניציאטױו זײן אויםצואיבען איכקײט
 שעח, יעדע טאו^ יעדער אעהרערין. די װי

 םים״ םארגאיװערטער א פון טײא א איז
 ,1אערנע צו װען אערגען, צו װאם טעם.

 איז אאעס דאס — אערנען צו אזוי װי
 םון געװארען אויםנעארבײט איהר םאר
 אאעם דאס נאטשאאסטװא; הענערער דער

 נוון םארם םארטיגער א אין זי הריגט
ט מאר זי וועאכער  א אויף אפטרעען ני

האר.
 רײהזג א איז טערמין םקוא גאנצער דער

 אויםםײ פוז םען װעאכע באםעהאעז, םון
 "1\וערע באםעהאען דאזיגע די און אען,
 ספע־ נעאעךנטע פון אויםגעארבײט ניט

 ?ואטואװירעז שטרעבען װאס ציאאיסטען,
ט ײ ^ ײ ר  פוחות די אין אינטעאינענץ און ב

 עדױקיײ אװ באארד די הינדער. די םון
 עה״ די פאראײביגעז צו באויז זוכט שאן

 אזוי גײסטיגע די סיםטעם, זיםטירענדע
 אײם דאזיגע די עתאנאםיש^ די װי גוט

 אעןד דער נעבען צל םלרא אשוט האבען
 םארזאפר און רעדע םון םרײהײט רערין
 זאגאר, ?אנטראאירען צו זוכען זײ אונג.

 ססוא אין םרײהײמ געדאנלןען. איהרע
 םארגאײ די צױ&טערט אינגאגצען װאאט

 שםאא?עפיג^ די פון םיסטעם ווערטע
 דעד םון ״קעפ״ פארצײטיגע אונוױסענדע,

 דאם םארט״שרים׳ עדיוהײ^אן. אװ באארד
 איזר דער םון שונא ביטערסטער דער איז

סיןוא. טיגער
קײן אין

איסיצען דארף םען אויב :בקשח א ^רײן
 I אלעםען פון בילכער ער איז ן^שםײסען,

סענזאציא־ אי ריחרענה אי איז דאס און
קעניגליך. אםת עס קלינגש אגב אין נעל•

 קעניגליכען ענגלי׳שעז פארצײטיגען אין
 איג־ א האלםען םען פלגש םען, זןןגט חויף,
 באז׳/ ״װחיוינג גערופען זיך הןןש װאס געל,
ש איגגעל״Tז״שם ד^זיגע ד#ס און  געתאש ̂ה

 TP די װען חוין•. אין אמש װיכשיגען א
 *מיץ, פארדיגען פלעגען קינדער :יגליבע

 ירינצען, די ניט געבען עמיץ די מען פלעגש
׳®מיץ־אינגעל. דעם ג*י

̂ש אזוי  קע- איז געפיחיש אמאל זיך עס ר-
עחנ• אן און :ע:גלא;ד אין חוין״ :יגליכען

 קײזערלי־ אין אויך געװען איז ס;חג ליבער
 איז חלוק דער דײש^לאנד. אין חויןי כעז
קיײ דער זיגדיגען עגשĉ בערלין אין :נפי
̂ש זינד די פאר שסיץ די און אליין זער  ד״

רײכס־קאנילער. דעד כאפען באדארפט
פלעגש װילחעלם :דאך געדענקש איחר

 אדעי רעדע, סקאנדאליעזע א חאלטעז אמ^ל
ש װ#ס ׳סקאצערײ, א אפשאן  מיש גע׳שםקש ̂ה

 טוםעל. * װערען פלעגם .וועלש־םלחמח; א
 דע־ און עשורמען. רײכסטאג דער פלעגש
 קאנצ־ דער קוםען רײנסשאג אין פלעגש מפלט
 פלודעריעד׳ די בםחילח, אי־אש^אזן, לער,

 פלאם־ פאיציע ריכטיגע ד« ארײגכאיען פלעגש
 גע־ די איז דערמים און אזםיץ פ״ערדיגע

ע:ד. «ו געװען שיכטע
 קײזעי קײן שוין קײזער דער איז אי*ט

 קײי אזוין איז בעשחםאן״חאלװעג און :יש
 געװעחנחײב אלשע אן נאר ניש. ק>ן:גלער

 ה^ט םען אז און געװעחכחײם. א בלײבש
 ײד חאם ײילהעלם׳ען, ם׳טיש׳ן *ו באעלאשען

 אל־ בײם דערװעקש אינסשינקש אלטער דער
אזםײסש זיך: בעט ער און קאנ«לער. םען
I םיד

ן »ז לס, םרעפש אזוי אש קליאבףנ? אלםע י
זראסי א פון פעסעל דאש איצש אלעפט זזאש

 מאר׳נז םיליםעריעען א דערחערם פיח^ר,
 איז זי ײען יפחרען, n אן זיך םגדערם* און

 אויס־ זי נעםם ק#װאלעריע-פערד, א געװען
קונצעז• םילישערי«ע טאנצען
 און פיקאנם. און ריחרענד איז דאס ^וון

 אינטערע־ עכש באגײםעגס אזוין מאכט דאס
פראצעם. קייזער׳ס דעם סאנט

מלײז• פראצעס דער קוםעז װעם דאן און
 *ירא״ » 1זײ װעט פראצעסען, פלע בײ װי און

 װעש אײגער און פארםײדעער. א און קוראר
 ביים און םײפעל א ®אר מאלען קײז^ר דעם

 ארויסקוםען קײזער ודערזעלבער ^ועם צװײםען
 אויפ־ ווןלט םען און םלאך. אזגעזךזוײסער א

 *ני־ז־־*; אין פאםיליען־סקאנדאלן דעקעז
 חוין״־סקאנדאלען, — סיןעציעל כקאגדאלען.

ליעב. אזוי חאט עולם דער װעלבע
 אז באװײזען, ןןעט פראקור^ר דער און

 גיחנם, אין געװארען געבארען איז װילחעלם
 געעלפגען ה^ט פרויען, פארגוזאלטיגט ׳האש
 ®ריהשטיק יעדען בײ ה«>ש און װײב זײן

קינדער. בעלגיעע פ#ר א אויפגעגעסען
 און עולם. דעם ב^פאלען װשט ערעק א און

 פארגגי־ דעטזעלבען ®יחלען װעט עולם דער
 בעת ^מואװי״ א אין ®יחלט ער װאם גען,
 װעסם יווילדער דער פון םען״ *בעד דער
 און מןןרדעם און ברעגט און «שעכט און

 ארדגו^ און געזעץ פון אויס זיך ל*כט
 זויל־ אוועקאזטעלען זיך גאכדעם_.װעם און
 אראפנעסען װעט ער אנן אדװאקאם. חעלם׳ם

 און חערגער ®ײועלאזע די װילחעלם׳ען פון
 א:־ איחם <ז#ט וראקוראר דער װאס נע-געל,
 אנעע־װיײ ײקלעפעז איחם װעש און געמאן,

ic.»k, ו•■■. ... . *ליגלעז. סלאך׳יע םע
:דערגעחלען װעם ער און .

 און אזענסםהנן ®ון׳ם *ם#סם װילחעלם
 על און חראאזון. אדם ®ון — יחוס עלםסטען

 פער־ געתויכענע אזעלכע םיט אוםעלקע א איז
 גוש קרוב א איז און פלײן, גאש װי זאגען,

 אד־ חנר »ון חודו. «רום קעניג^ ;כגלי״ען
 <וילוזעלם װי דצםאנםגורירען, װעש •ואקאם

 חפאעז און קיאחנז אײן איז געחאלםמז זאפ
ױע. *ײגעגע \ײ\  ײעם פדײא?אש דער פון ו

 אױף געווײגט האש ווילחעלם »ז :אװויזפן,
r ם בעלגיען ®ון חורגות א ^  ליעב *זוי *ון

IjmiM גריי® rut או או שלום, דעם עאאפ

 איז אאנד צױויאיזירטעז
 הראםם סאציאאע פעכםיגערע ?ײן גימא

א. די װי  באשטיםט װערען דארט ^ו
 'ד איז נעדאנ?עז די אידעאען, די

 דור״ ?וםענדען דעם םון םאראודטײאעז
דאם הריגם ^יאעז אפעריהאנער די אין

 צוליעם אויסשוקוילענען װעלט גאנצע די
דעם.

 חרצעי די דורך רורך זועם גיטער א און
 אוי^ װעט עולם דער און עולם. דעם פון

^ טרערען, חײסע װילחעלם׳ען ג ו ו
 אזיקזאל דעם אויןי םרערען ®ארגיסט ער װי
 אום^ולדיג־לײדענ• רײנער, אזחגער, דער פון
^מואווי״־חעלדין. דער

״ן װעם עס : בק«ור  איגטערעסאגםר דער ז
 וחנל־ בײ סענסאציאנעלסמערפראצם, און םםער

ײ nnpt און זעחר זיך װעלען מיר נען  אםוו
״ רען, ו װעלען טיר <ועלכען נ י  ײ קעגען ז

 דעחנו און אויםווײגען אז אויםצ^רנען,
 נצזאגש^ םי^טײנפ מפראל: א ארויסטראגען

 לעבען םעג^ען׳פ דעם גאנצען אין איז װאס
Iוועלם דער אוין״

 און אויםצ^רגוגג דאזיגער דער אין און
 חויפםד די ליגם מאראל ד^זיגער דער אין

 און פאלקס־פאראזטעלונג. יעדער ®ון קראפם
 םא• ראזיגע די און אויסזנ^רגונג דאזיגע די

 -*י דערסאנם אויבען nv לצים, זאגען — ראל
פראשעס. קײזער׳ם דעם פון ציעל דער איז

 זײ צװיאזען פלײן איך און אגדערע אבעי
 צו גיט געראם״נן פוגדעסםװעבען װאלם

 ווצר זוכן, «ו נים און ^ײזער דעם םשיט׳עז
םלחמוע לעצטער דער אין ^ואדיב איז עש

ווכפ איך: װארען תארצען פולען פון
1גים ®אר«ט און גיט

 רער־ ג#ך איחר קענם זוכענדיג װארום
 אזו< פונקם געװען איז גיקאלפי *ז געד״ן,

 עליײ אנדער אן און .חילחעלם װי ^ולדיג
 גיקאלאיי װי עולדיג אזוי •ונקם חערשער

 און כ*ר זײן md עלאי אײגעגעי פן און
 אנריחרען; נים אי*ם םען טאר ניק^לאי׳ען

 פ«רםירעד » און זזײליבר א איגט איז ער
 און איחם גאך לעכצמ וועלם האלבע א און

 חברים פיעל איחם גאך לןןכצען חויפםזעכליך
ת/ נײעסםען אוטעד פון *גחענגער און ם ח  םל

קאלם׳יאק׳ען. — שוחן״
 איחר װאדום 1איך זאג ניט, פ^ר׳נזם

 װילחעלם אז ענמרעקען, חלילז^ גאך, קעגם
 עגטדןך דאזיגע די אבער שולדיג^ באםת איז

ע ^ » איך קומען חליא^ גאד, קען קו י  צ
 דײומד p» חעחיעז װאפ בא^פעװיזם וחגז

ו ל״י דעם*יי sjm <מל« מילכזנ • ״
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מן : םיינזנ ־׳ ג מן ס ר ז מ ט מ ת  איחם מ
קזן » נים ר דעג «  ביז i״5k א־ר זיר׳ ו

ען אנג מנ ב  די םון *וױינען דריי חדןי חו
מר נױ ר א  אםם־ םיה׳ל איף און םסו^ם, י

 נאנ*ען סײן אנוועכרען סוז י1אי או םאצ
 נײם• דעם iinroenm* < װיצעךזןראםם

םאר־ םיר אין האם «ען װאס םם 1םינע
.tnm tta

 שטי- א איז םיןול פון אםםאספערע די
 וואס איינצינע. רי ניט בין איד קענדע.
װאם דעםפאםיזם דעם אונטער זיך פלאנט

אויסוװר«ױ דארםען םון ־Wflr מוין «ײ
די •אסאן *י אויפהעריק «ײ םעמק םען.
 ותרען «ײ םענען םאפגמן. די און זוײם

 קויאאען, אינםארטאציאנס אאם גוצ^אז
 ווע־ פאקטען די דארט. םארבלײבען זײ—
 באג^־ועטער .א אין נענעבען דארם חןן

 קינדער די און םארם. םארצופערנמר
 עהרמר5י די און ארונטער, זיי שליננ׳ש
 פינ* די םון םוחות די 1אי זיי ׳פטופע!

 אין ניט. פראםעסטירט לייכער אח /יער,
 וועלט די ווערם לעהר־כיכלעןי דאזינע די

 יוינדער די צױנער־צאנד. א אלם געמאלם
 םאראן, איז עם אז כיט פארדעכטינען

 ארבייטער־^אם, אן אריםקײם, ׳פטרײם,
 לעהר־ביכלער די פראבלעםען. ארנ״םער
 עס דעם. װעגען װארט א ניט דערםאטןן

 ווען אנמטענדינ. ני׳פט מעהן, נישט איז
אועלכע םון זיך רערוױםען פינדער די

שטארק

 אין אריגערמםוםם האט זלםן זינט
 םאר־ א גמײארען איז ער װאו פאסעיק,

 זיך ער האם לאםנער־יארד, א אין סאן
 םראפען, ביטינרקן דעם צז צונעװ^הנט

 דער no אהיים <עחן צו אנמטאט און
 א נאך םיט צוזאםען ער, פצענם ארביים

 םארנעהן םעתטארי חןר םוז חברח פאר
 אײנעד םלענען וײ װאו שענהעל א אין

מם םיט ״םריטען״ אגדערען דעם  טרי
 אײנגע־ זוערעז אלע פלענעז זיי בי.ז

מ זיך פאעגם דאן ער׳שט ׳!וכור׳ט. ל  ז
אהיים. אוועקשלעפען

 םאל אייז ניט ׳שוין האמ װייכ זיין
 םון זיף זאל ער נע׳טענה׳ם איהם םיט
 פון זאלען זיי אדער אפנעװאהנען דעם

«ער  צו־ און ארױסשיםע; ׳פנמדטעל י
או ריקםאהרען  האם ער ײאו יארק, נױ נ

 םאר־ זיינען זײ װאס ציים נאנצע די זיר
אג׳שטעגדיג. ,אויםגעםיהרט ה״ראם
װילסט, דו צואו םופעז קענעז רץם —

 קען איך — נעזאננ^ איהר ער האט —
 נישט בראנםעז םרונס א םון אבער זיך

 ש?א#ם װען איצט נאר ^פנעװאהנען.
 קרי־ צו זײן גיט גאר באלד שוין װעם
נעז•

 אנ־ זיך ער ה$ט טאקע דעם צוליעכ
 םו; שנאפםען םיט הויז םולע א נעקויםט
 אלער־ םון פלעשער אין םארטעז, אלערליי

 האט ער און נרויסען, און קאלירעז ליי
 די הויז, גאנצע די םארפוצט דעם םיט

או; טיש, דעם בופע, דעם סיר, 1יא
נע־ נאר זיך האם עס װאו װינקעל יערען
 האט איבערינע די *וועקשטעלען. לאזט

װאו קעלער, אין ארונטעתעטראנעז ער

 י|אי׳ עלטעותן, איהחנ צו יאדס נױ אין
 9 אין פעםייק לײגע צו ארײז שוין
 זי וןאם ותנען דאחמהלם איזזם און

. איהם. צו נעיןוטעז

 ן דאס אז נאר זוײם איר אויב —
ק, םר. זאנם — העלםעז,  זון — •עטיי

ד *י םליהעז צו נעפוםעז איך י  M א
 m' V נאר איז םיר נאכט. םיטען אין

 נעב•( דער זלסנ׳סע, דער א« חןר,
 סאר דאם שכור. א אויםוואקםען זאל
 ] אױעקװאתמן אםילו וועל איד !זיין

 np אייך צו וועל און ביזכעם םײנע
 א איך *ז — אלרייט ם׳איז און

 וועט הענט, םיינע איז טאן נעהם א
 יזן איו םיר בײ לייט. א ווערען שויז

 : אק טיר םיט קוםט עס ווער לייט, א
 כארי א דאך איך גין עפעם ריהרוננ.

 מאנופעקטשורער. קנעפעל םער
 םאבריקען דריי עפעס דאך

 הנעפלאן םאכען איין איז האלט
 םיט הונדערט דריי פאו־: זיך

 האלםען ארכײטער צװאנציג
 און םאבריקען מײנע אין זיצען

 !קנעפלאך פאבריצירען איין איז
 ן קלײניגסײט א אייר ביי עפעס
 קנעפעל דער פעםפיק לייבע

 צו אפנעבען זיר װעט טשורער
 ער װעט םאז א״ער פין ל״ט

ט! א מאכע; איהם i!־ • ל״ p u
 וועש ער אז צװעזאנט איהר האט ער
אװעק.' איז זי אוז סומעז

פ^ח• צו נעסוםעז ער איז טארנען אויף
 —רוחע דער נעײעז איז טאג דער זײ. צו רעז

םאן. רייזעל׳ם םון טאנ
 «ר האט — !זלמ! —

 דעם אח בייר נראבע די ארײנשפאדענדיג
 נערחןא שפיצינער רער מיט קאפ נראבען

טיר. אין
 I אימר, קומםטו ײי נאר! לייבע —
a•• לייבע? - H i■
■' איבמרדײ* עפעם דיר םים נעקוםען —

; •דעז
זעץ און םשער א נעהם זיןי, זעץ םא

׳'׳ y* װ*ס ענט״שולדעען םיר זאלסם !זיך
ױך דרעחט קאפ דער ריחרען, ניט זיך הען
םסתםא, םארשטעהסט אביסעל. טיר

םארענטפמחנן, ניט זיך דארפסט —
וזאט םען ן *םען דײדען װעלען םיר !הער
אז... געריס, א איבערגעגעבען םיר

§ רייחנן צו אז םאננסט דו אײדער —
— |ik אװעסזעצען זיר זאלסם איף װיל

•i ברענויי! די *הער נאר דערלאננ רײזעי,
^ חאט — ? געבען איר זאל — ע ז ײ ר

מד זאל מאז דער גאסט, בײם נעפרעגט ן•1ז
וו^ס שנאפסען אלע אהער גיט —

gt בדײט לײבע זיך האט — !ה^ט איהר
בײם באקוחנם מאכענדע זיך געט^ן, זאג

. לאזט — אװעקזעצענדיג, ברײם זיך טיש,
ער >*ין ‘איהם, מיט דעיםמעװען נאר מיר

סרינקמן?ט צו צעהנטען א פאירז^גען ייעט
מש*ה.

 י םצע• ארונטערגענוםען האט רײזעל
 1 גזד און פאליצעס פארשידעגע םון שער

 אנגע• האט זלמן טיש. אויש׳ן עס שטעלט
 האבען בײדע און נלעזלאך צוויי גאסען

לחײם. א נעמאכט
 לײבע האט — נאר! הער —

 צוױי געווען אמאל זײנען םיר — פאעען,
 זיד טױט, דער װי ארים חברים, ^ורימע

 דא?ש, די בײ פארקס, די איז געײאלגערט
bi דעם ײאו געהאט נישט p̂ 0סצואווע* I 

 ארױפיי זיר אויח װ^ס נעהאט נישט און גען
 pit םארלטגג אײנציגער אונזער צוציהען.

 ׳V אויסצורוחמ בײנער די נ*ר געװען יאן
^ אפצועסצן. םאהלצײם א האבעז און  ®זן
 םארלאנמנן״ יאהרען םיעלע זײנען אז יאן
I ברײטער דער אויף ארויס זײנןן םיר p n i 
 וועלמ ברײטע א זיו םאר דערזעהן און

 !געלעגענהײטעז סך א מיט
אמאל נעװען —

 סיהלען אוגז פון םערסטע פראםעסם.
 אג־ װי פונ?ם לעהרערק, די אבער דאס.
 זײערע אנתאלטען םוזען ארבײטער דערע

 — ניט אדער דעספאםיזם יא שטעלען.
 אנהאל־ װיל טען אז און םען. דארף עםען
 און לײדען (מע דארף שטעלע די טען

 זעהר שװער, איז שװײגען אבער שװײגען.
 םאר־ א אײר, אז םאר, זיד שםעלט שװעך.

 פאל־ צו מען צזוינגם םענשען, נינפםיגען
 די אין ליגענס זײען און םא?טען שעווען
 און שװעסטערלאןי אײערע םון מוחות

 םון צו?ונפט די װעלכע אן ברירער^ך׳
 אויס־ דעם אונטער אפ. הענגם װעלט דער
 פאר־ ״אסעריחאגיזײשאן״ םון רײד

 לעהרערינס די די?טאטארס די װאגדלען
 בהסות. איז שילער די און שקלאפען אין

 אונז, מען זאגם אמערי?אניזײשאך״
ײנט״  בא־ די ?ינדער די ער?לעהרען צו ט

 אינסטי־ דעםא?ראטישע די םון דײםונג
 עך?לערונג אזא אמערי?א״. םון טוציעס

 װאלט זי זאך* נוטע א זײן װיר?ליך וואלם
 אין ענדערונגען ראדימאלע צו נעפיהרט

ײ זואלט און אינסטיטוציעם דאזיגע די  אי
 אפגעשאםם. אימאנצען זיי םון גיגע
 זיף לאזם ״עוײןלערונגעף די םון אבער
 רײהע א אםאל װידער בוידעם. א אויס

 לעהרע־ די וועלכע באםעהלען, פארטיגע
 פארגןריפעלט מען אויסםילען. מוזען רינס
 גלויבען עס םוזט איהר און אםת, דעם
 ״שװארץ גלויבעז. צו אנדעחנ טאכען און
 דו אויב ״און אײד, מעז זאגט װײס״, איז

לאנען״! םון ארויס טא נים, גלויבסט
 ליײ אװ םעדעריישאן אמערי?אן די

 האט סאנווענשאז, לעצטער איהר אין באר,
 ווערען װאס לעהר־ביכלעף*, די פארדאסט

 ניט \וײס איןי ס?ולס. די אין באנוצט
 די םיהלט מעגש זײטיגער דער אויב
 ״םזג?סט־ די םון װיכטיג?ײם גאנצע
 פון ביבעל דער דאס זײנען זײ בו?ס״.
 זײערע אלע ?רעען ?ינדער די װעלכע

 א דורןי געהן לעהר־ביכער די אנזיכטען.
 א װעדען זײ אײדער צענזור שםרענגע

?וים און ם?ול־םיסטעם. דער םון םײל

 זײ זיעען דרויסען פון זאכען
 בא״ זײ זײ. אין גלויב/נן צו נישט נענויגט

 ארבײטער אונצוםרידענע די טראכטען
 צו זוכען ײעלכע טענשען׳ שלעכטע פאר

 גיט װעלכע רעגירונג, גוטע די צושטערען
 די לעבען. א םאכען צו טעגליכ?ײט א זײ

 זועל־ ״אנארכיםטען״, זײנעז לײט דאזיגע
 םיט װעלט די צוצושטערען זוכען כע

באםבעס. זײערע
 איז פאסירוגג כארא?טעריםטישע א

 ס?ול־ לעצטען םון ענד צום םארגע?וםמן
 די טען האט ע?זאםענט די אין טערטין.
 נעםרעגט ?לאסען העכערע די פון ?ינדער
 אונ־ םלחםה. דער װעגען םדאגען אײכיגע

 םען האט אויםרײד דאזיגען דעם טער
 ווע־ םראגען פאר א ארײנגעשטוגעלם אויך

 ניט האבען ?ינדער די באלשעװיזם. נען
 נאר םראגען, די עגטםערען געםוזט נאר

 זײערע האבען זײ װאו ערקלערען, אויך
lv אויס?ינפטע ^ p y i. ענען ?ינדער די?

?אל מען באזוארענט גוט זײ האט עראזעלכע פון מוואלען צװײ בלזיז 1האבע
לעהרער, זייזעךע אדער אויס?ינםטע:

 װײל פריינד, און עלטערען זײערע אדער
 ?ײן ניט לײענט ?ינד דורכשניטליך ראס

צײטונגען.
 םון טשינאװני?עס די האבען אלזא,

 נידער־ א אפגעטאן זײ סיסטעם ם^ל דער
 ענט״ אלע שפיאנסטװע. שטי?על טרעכטינ

 דעם צו אװע?געשי?ט מען האט םערס
 װאס זאף א ׳דיסטרי?ט פון אויפזעהער

 ע?זאמי־ מיט געטאן ניט ?ײנםאל װערט
 האם, לןנהרער א אויב פאםירען. נאציאנס

^ פאםירען׳ די קארעגירענדיג ר ע מ א  ב
 ענטםערס געגעבען האט שילער א אז

 באלשעװיזם, םאר גינסםיג זײנען װאס
 גע־ באםעהל, שטרענגען א לויט ער, האט
 פרינצײ צום דאס באריכטען באלד מוזט
 האט אםים פריגציפאל׳ס דעם םון פאל.
 ביז נאכגעשפירט חראטאלא די שוין מען
 קװאל/ ״ערשטען דעם געפונען האט מען

 די האבען אומשטענדען אזעלכע אונטער
 גע- געקאנט נים נאטירליןי, לעהרערינס,

 אומפאר־ עהרליכען, קײן ?ינדער די בען
 רױ איצטיגער דער װעגען בלי? טײאישען

 געװיםענהאס־ מעהר די רעכירוגג. סישער
 איגנא- אינגאנצען םראגע די האבען טע

 דעם געטאן האבען אנדערע ארן ׳רירט
 און נאטשאלססטװא דער פון וױלען

 מיט מוחות קינדערס די פאר׳סם׳ט
 די וועגעז ליגענס אידיאטישע אלערלײ

באלשעװיקעס.
 א אין ארגאניזירט זײנען לעחרעי די
 דער מיט םארבונדען איז ונעלכע ױניאן,

 ארגאניזירטער זײער דורף ל. ם. א.
 אביםעל ארײנצוברענגען זײ זוכען כיאנט
 קאלטע, די אין פארטשריט און ליכט
 גע־ װילען זײ ערציהובגט־טורמעס. גרויע
 רעכט עלעטענטארע די זיף פאר װי;ען
 װילען זײ פארזאםלונג. און רעדע אויףי
 אװ באארד דעד אין 1סארטראטע זייין

 די רעארגאניזירען װילען זײ עדױ?ײשאן.
 דער־ זײנען דאס אבער סיסטעט. גאנצע

 ױניאן זײער אידעאלען: װײטע אלץ װײל
 נאף דערצו און שוואף דערװײל נאך איז

 םייק־ אנסערװאטױועp פאר א דא זײנען
 צום שטערונג א זײגען װעלכע ױניאס

 םילײכט םראפעסיע. דער םון פארטשריט
 און ערװאכען לעהרערינס די אמאל װעלען

 װאם ?ײטען די זיך םון אראפװארםעז
 זײערע און לײגער זײערע שנײדען
 אײע?־ אפאל זײ זועלען םילײכם נשםוו^
 באדען א אויף םיסטעם םהול די שטעלען

רעס^ראטיע• און פרײהײם אםת׳ער פון

̂ך קען  איהם װעם און חערשאשש װילחעלם׳ס נן
 h ®אר גיקאלמי׳ען, װי ®ונקט באטראכשען,

 מע;־ א פאר און מארשירער א שאר חײלינען,
םשיח. ליבען

̂רשט און גיט *וכט פרײ:**, םײנע ניט, ®ן
 פארשענדיג, און זובענדיג װארום 1איך זאג

 די דערגעזזן אמת אן אויף נאך איחר קענט
 דע־ און בכלל טלחםות ®ון אודזאכען אםתע
 אײני־ אז װערען, קלאר נאך אײך קען מאלם

 גע־ אונז הןןבען אונזערע ותפים8םלחםח״׳ גע
 ר^מיםען9קאם אזעלכע מ#כען צו ונזואונגען

 װעלען םיר *ז ױנקטזןן״, ״שערצעחן אין
.מלחמח. גײע א חאבען םוזען גאלד

 ?ען דערצו, קוםען וועט איחר אז און
 כאסען׳ זיך װעש איחר אז זײן, מעגליך «עחר

 קא;־ די רעװידירען »וז*ס־נײ םוז םען אז
 אלע און נאציאנעךליעג דער ®ון סםיםוציע

 םוז מען *ז אךן «לום, װעגען •ונקםען
 און שלום־ק^נפערענץ א אײגרופען *וייסרנײ
 לאנ;־ און לאנגע שװערע, גאנצע די אנהוינען
 סון שלום־םאכערײ ®ון פראצעדורע װײליגע
אן. אגחויב
 געאזיכשע גאגצע די װעש איהר ns און

 םיינע, פרײנד אה ׳אן אנהויב ®ון אנחויבען
 לאנג, *זוי פארציהען געעיכמע די זיך קען
 פיאנד,־ קריעג ערקלערען װעט איםאליען אז

ד און דייך אנ ^סל ץ  זאלע< אונגארן און חו
 און באלשעװיםםי״. װערען לעגדער א גאר

 נייע א אנהוינען דארפען םען װעט דעמאלט
 ®אי־ דערװײל װעט מען און װעלפדםלחםת

 װעם םען אז און װילחעלם׳ען. אן געסעז
rא אויים־נײ ייד tזער־פיגף יאהר א לאנען® 
 אונטעדזו־ נײע א אנהויבען ו^ם טען און

 צ*ם «טעלען דאי£ען «ו«ן סען װעם כונ^
םעגשען. אנדערע גאר ס«ים

 קענען צרות עזזנליבע נאך און גאך און
 און ®ראצעס װילחעלם׳ם ®ון *ו־ו׳סקוםען

 עס װער ®ראגע, די אונםערזוכען »ון בכלל
םלחםת לעצפהןר דער אין אזולדיג איז

גג: םײן איז דעריבער און עו זוכש סי
 זא־ לצים כןזפד® 1בים ■ראצעסירם און גים
^ איז דאס אז געז, מי  זאל עולם דער כדי נוי
 אלױן איך כאטע און אויםצארענען. זיד
 יינםעחך זעתר געװצן וואלם עס אז *ו# גיב

 װי כםעט אש — מילקחרעגד ועתר ינון ®•נ®
MW* /מי םוי ״ . _

------------------ זיפצט
 יאן םילט און צופרידענער

 אויס טרינקצן בײדע װעלכע
אײגע? נאף אנגיסען

 טריני צװײ װי מעהר —
 א דעם, צו נע?ומען איז עס
 ?לײנע א שאםהע, א אויױ זיך

!ארויפגעארבײם תנעםלאך
 דאך ביזט לײבע, אה, —
p ן װארען :m אויס!
אױס. בײדע טרינ?ען זײ
נאן אנגיסען איך זאל —

 ; !זלםן !גענוג גענוג, — /
 ו» דרײ םון באם א װארען

 קגצפלאן צװאנציג און צײײ
טו םאכצן \ואס ארבײטער, פ

ײ װ ם צ רי l | שנו I m f
M ן. p ס n * ם ו ה B 
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1 v-.
n n> איו־ װאו w. איך אז וױיס איך 

fm מן  גױ א דועחנן ווזנםמו דיר צו ממונ
ז1  י־ײן םון איגעזחנהגען זיד איז פרייגד «י

n n o rf. וױיסטו־וואס צו 'ז,1שכו Dip 
 צו ביזט, דו װי םאן ױנגעז אזא פאר דוײםט

#כוד'ן?  םרױ, דײן זיך, רואינירסט דו י
18® nגאר א דעפוטאציע. רײן שייעאםט 

 ? אץ־ בין װאס !ביזםו 1שכו א נישט,
 יע- !יןנעפעל־פאכריקען דרײ םון באס א

i n פאברהיען די אין םיר בײ װעדען טאג 
ם:  קנעפ״ טויזענטער און םויזענטער בט8מ

— ? אײנע נאך אנגיסען איך זאא ־— 1
 די אױםלעדיגענדיג וױיטער, זאםן םחגגט

גלעזעל. פינפטע *
 פאא אלע ניט גיס! ברודער, גיס —

 טרינ־ מען קען פאא אלע ניט טוב, ירם 1י8
א  לאטבער א אין פארטאן א ביזט דו 4י

!קנעפראך פון באס א בין איר און יארד,
 האט לײבע און נעגאסען האט זאםן

 אײנגע- אזוי זיף האט ער נעטתנקען.
 די איבערגענופיען האט ער אז 'ס,1שכו

 גיסען גענופיען האט און זיך־ צו םאעשצא
«p גלעזלאך. די

 האט — איימו, פורא, האב איך —
 אז — נעוועגדעט, ״טוין איהם צו זאמן זיך
n אלשכור׳ן זיך וועסט!

 *טכור׳ן קען איך ? יע אז און ? איך —
 פון באס דער איז װאס סזזנש א אוידן

 קנעפ־ טויזענטער און טױזענטער ־פימא •אױ
 קנעפעל־םאגוםעקטשורער מין אזא ,18ל

 גאך אגגיסען איו זאי אױך. שכור׳ן םענ
מ שױן חאט — איינע? ײ  רעגט6גע א
 :נעענטפעהט איהם חאט זאםן און ואםנ׳ען

מעהר!״ טריגקען גיט <ןען איר#
 לײבע איהם האט — גאר! דו —

 די וױילע יעדע דערגיסענדיג אײנגערעדט,
אעבען גאנצע דאס איז װאס — גאעזא^,

 םרישט עס שנאפס? אביסעא אהן ־וחנרט
 נײע א ארײן טרײבט עס םעניטען, דעם א■

*nor דעם אין טרינקען, מענ^ען. אין 
!נאיק דאם ציעגט

מע צםאיכע געאיגגט טאמער תי ע  ענ
o םון זיך ארויסצורײסען אידען ױנגע n 

 אדער אותראינימען איטװישעז, פויאיעען,
ך און גיהנם גאאיצי׳שען  נרעס־ די םים זי

 וחד פאאעסטינא, צו דעחמאאנען צרות טע
 עצטוימם ארום װאכען פאר א אין זײ רעז
 םא־ אזוינע אין אפט פאסירט עס װי אין,
 אאנד נײע דאם יאםען6? 1מע נעהםט אעז,
 גיהנם צום אםיאו ־־־־ צוריק בענקען צו און
אנטאאםען. איז מען װעאכען פון

 עקאנא־ שװערע איצטיגע די געוױס,
 רע־ א איו פאאעםטינא אין אאגע מישע

 ײעט געװיס םאחםה. דער פון זואטאט
 זועם אאנד דאס װען װערען, בעסער עס
 קא־ אויסאענדימע זוען אײנארדנען, זיך

 װען װעחגן, צוגעצויגען װעאען פיטאאען
 ענט־ נעהםעז זיך װעט אינדוסטריע די

װ. אז. א. װיקאען
 בא״ א באויז װעם דאן אםיאו אבער
 םאיסען ?ענען אײנװאנדערונג ^רענהמע

 די װעט דאן אםיאו פאאעסטינא. קײן
 װע־ גאעזnrDװא די, צװישען פראפארציע

 װאס די און םאהחנן, ז ע ז ו מ יא, אען,
 גע־ א זײן םאהרען, ז ע נ ע p װעאען

געגענזעצאיכע. װאאטיג
 צױניסטען די פון מײנונג דער אויט

 יארד ערשטע די פאאעסטינא הײז װעאען
 צעהנד־ עטאיכע םאהרען הענען אםשר רען
 באהויפטען מאנכע יאהר. א טוחענד איג

 צו איז ציםער דאזיגע די אויך אז אבער,
 טױ־ םינױ־צעהן װי מעהר אז איז הויר׳
 פאאעכד װעט יאהר א איםיגראנטעז זעגד
 קענען ניט צײט ערשטער דער אין טינא

שא- און ציפערען װעאכע ארײננעהמען.

 אמע־ דער םון אויםרעכמנוננעז די אויט
 זיײ ארגאניזאציע צױניסטישער ריקאנער

 אידעז מיאיאן א װי װעניגער. נים נעז
 צו סעגאיכקייט ערשטער דער בײ גרייט

 און װאויךערטער אאםען זײערע פאראאזעז
אויסװאנדערען. עמיגרירעז,
? פאהרען אבער זײ דועאען װאוהיץ

םארשפא־ װעם נעזאגט, װי אפעריקא,
 צײם. יאהר פיער אויף טויערען איהרע רען
 נײע אויך םען םאאנערועט עננאאנד אין

 צואיעב כמעט אימיגראציאנם־פארבאטען,
 איז אונז בײ װאם אורזאכען זעאבע די

 ניט מעץ םראכט דארט אויך אמעריקא.
 ארײנצױ ניט אזוי װי ׳דעם װעגען נאר

 װי אויך נאר אויםאענדער, נײע אאזען
 אײנגע־ אאטע, די םון װערען צו פטור

זעסענע.
 געװעז זײנעז ענגאאנר און אמעריקא

 עםי־ אידישער דער װאו אענדער, צװײ די
 משך אין געפאאםען איז גראנטען־שטראם

 אט װען יאהר. דרײסיג און עםאיכע די םון
 װאױ פארשפארט, איצט װערען אענדער די

 װאנ־ אידישע די װענדען זיך װצם הין
nןרונג ?

 םאר־ א דערויח האבען צױניםטען ד̂י
, פאאעסטינא. הײן ענטםער: טינען

 גע־ װאאט דאס אז ניט, םראנע הײן
 אויב ענטםער. אאגישער דער זײן דארפט

 מעגאיכ־ האענםטע די פאראן נאר איז עס
 אי־ א װערעז זאא פאאעסטינא אז קײט,
 נאטיראיכסטער דער זי איז אאנד, דיש

 הונ־ אויסגעםאטערטע די װאוהין פאאץ,
 פאה־ דארםען אידען טויזענדער דערטער

מעא־ ארגאניזאציע צױניסטישע די רען.

נעפאאנ־ די אז זינער, כמעט איז עס
 איגט װעאכע אימיגראציאנס-גזרוז, טע

 אין קאננרעס אמעריקאנער דעם אין איצט
 בא־ צו ביא שטרענגען א םון םארם דער

 םיער אױו* אײנװאנדערונג די שרענקען
 אפשר געזעץ. װערען װעט צייט, יאהר
 פאראײכטערוג־ געװיסע כאכעז כען װעט

 איםיגראנטען. קאאסען געװיסע געז^פאר
 פון גראטעס רי דורך אפיאו װעאען שר1א?

 יאהר יערען דורכקריכען קענען געזעץ דעם
 אבער אױסאענדער. <«האיצ באשטיםטע א

 װערען,' אנגעגוםען װעט געזעץ דער אז
 קאאם שװערער א זײן װעט ד$ס אז און

 םויזענדער הונדערטער יענע אאע פאר
 ים, זײט אנדערער דער פון אוםגאיקאיכע

 װעגען דארט טרוימען און האםען װאס
זיכער. איז אסעריקא, קײן פאהרען
 װײא געזעץ. דעם אננעהמעז װעט מעז

 םעדערײשאז אםעריקען רי איז איהם פאר
 געזעץ־ אונזערע אויב און אײבאר. אװ

 בא־ זעהר ניט געװעהנאיך זײנען מאכער
 אנצונעהםען און םארצױטאאגען נײסםערט
 דער םאר גינסםיג זײנען װאס נעזעצען,

 ארבײטער־ אםעריקאנער אמאנידרטער
 הינזיכט דער אין אבער זײ ײעאעז שאפט,

 ניט אימיגראציאנס־גזירה נײער א םרן
 געגנער־ באזונדערע קײן ארויםוױיזעז

 שאאגען דערמיט דאך װעט מען שאםמ.
 זײט אײן םון מאא. א מיט האזען צװײ
 אוים־ זיך הערט מען װי װײזען, מען װעט

 דער צו און שטים דער צו צו מערי־וזאם
 פעדערײ־ ״אמעריקען דער פון פאדערונג

 זײט אנדער דער םון אײבאר״; אװ שאן
אטערי־ די געבען קענען װידער מען װעט

צו איבער בלײבם נערעכם, זיינען צוננעןא םחנות גרויסע אאע די אז #אויך דעטאיז שואדיג אז װאונה, א ארבײטער קאנער  עס אז געזעהן האט רײזעא װען ערשט,
 טרינקען, זײער צו ענדע קײן גאר נעחמט

 :גאסט איהר צו געװענדעט זיך זי חאט
 קנעפעא־מאנוםעקטשױ איהר גאר, *אזױ
 םון אפצורײדען מאן מײן אנשמאט%דער,
o n געהט צו? נאר איהם איהר רעדט 
דאנען!״ םון ווײר

 איהם און טיר די אױפגעעפענט חאט זי
ארויסגעשאײדערט. מןס םאר

 םון היטעא די אױפגעהױבען האט ער
 זיך איהר, צו אנגערוםען זיך און ערד דער
 ״װער םיס: די אױױ דיאאטענדע יןױם
 ? װײב א םארכיאלס א ? װער #איחר זײס

 עט־ האט איהר װאס גרויס זיך חאאט איחר
מ  קומט — הויז אין שנאפס פא^ןשאאך אי

 גאגצען א טרעפען איהר וועט מיר, צו
״סאאח!

קוםען זאםן פאעגט אן טאנ יענעם ®ח__5
 גיכער םאעגט ער — אהײם װענינער וואס

 םאעגט ער וואו יארח, נױ אין םאדירען
אין זיך בײ װי שנאפסעז בעםערע קד׳ינאן

רו אוקראינא, גאציציע, פויאען, אין דעןארב היגע די םון צרות םעגליכע אאע
 דעם »ז האאר, עס איז יעדענםאאס זעהן.

 ט נ י י ה שוין װארט װאס אידעז, מיאיאן
 קײן םאהרען צו געאעגענהײט דער אויף

 מינדסטענס נעהמען עס װעט פאאעסטינא,
 קענען זועאען אאע ביז יאהר 20—30

ציעא. און װאונש זײער אױספיהרען
 דער אט אז דאך, איז טראגעדיע די און -

 שוין מוז מעהר, װארמען נים קען סיאיאן
ערגעץ. פאהרען שוין װיא און

 פאאס, אידישע דאס פארװאס אט
 נייעם, א םאר איצט שטעהט עס, שײנט

 הריזיס דאזיגער דער קריזיס. גרויסען
 אוײ שרעהאיך אזוי זײן ניט אפשר װעט

 די װי פאגראםײןריזיס, דער װי בענאױף,
 םארפאא• םיזישע און אויםשאאכטונגעז

 זיך. םאר איצט האב<ח מיר װעאכע נונגען,
שן אבער ער װעט הכא סך אעצטען איז  אפ
מורא׳דיגער. און טראגישער נאך זײן

 פאהרען, װעאען ערגעץ װעט פאארן א
ן ע ז ו  האבען ניט זועט און פאהרען, מ

 ערטער די אויף אעבען דאס װאוהין.
 רע־י קײן און אופערטרעגליך, זײז װעט
זײן. ניט װעט טונג

 אויד מװי חאבען באדויערען, צום
אינסטיטױ די אנשטאאטען, די ניט נאך

 נאר װארטען װעאכע #װ. א. א. מעניען
 הע־ שוין װעאען זײ װען #מינוט דער אויח

 טאקע \ועאען ׳װעג אין אאזען זיך נען
 פאאעס־ פאאעסטינא. נאך זיך װענדען

האםנונג. אײנציגע זײער איז טינא
p ניטא איז עס P צװײם־ צו אורזאך

 אםת, דעם אין דערםון, אמת דעם אין אען
 םאה־ מוזען און װיאעז װאס אידעז, די אז

 םא־ פון מעהרסטענטײאס טראכטען רען,
אעסטינא.

 סראגיש־ דער צו מיר ?ומען דא און
 אידישער איצטעער דער םון זײט סטער

נןײט.6װירקאי
 ?ײן פאהרען ניט איצט נאך ?עז מען ,

 גרוי־• יענע אין ניט געװיס פ^אעסןצנא.
םאהרען. װיאען װעאכע צאהילען, םע

 זיײ פאלעסטיגא פון באריכטען אאע
jyj כמyנה[\ אז אײנשםימינ, ט yp| דארט 

 די, אםיאו טאכ^. ניט זyבyא ?ײז איצט
jy װאס rn טאג, צו היינס דארט :typy 
 yאידיש די אפייו ארבײט. אהן ארופ

 םארבאײב^ זyײיא yאכyװ ז,yרyאנ,גyא
 yטאביאיזאציyד רyד נאך פאאעסטינא אין
 ׳מורא זyהאב ארמעע, רyנגאישy רyד פון
Tŷ% זײ אז yi \ע ב ר ^ ^y::in פון ש

^i די נאר זײיגען טער iy ::"K3־^y 
 iy:y'n רyװיד דא טyװ אימיגראנט דער
 ־3yo רyד םון רyאײטBכא^־א כײז א אאס
םרי^נהײט רyאיכ ;.yD»o די בײ אונצו

oyii |yo, ,ין^  אײנ־ די דורכפיהר^ עני
 שיא־ צו וױיא רפאר,yד װאנחןרונגס־גזירה

iyo און ^ *tf־־y:n| פר דיyמדy דא איז 
 מאד^ y*«oy«^ אן זyװארyג נסyצטyא

jyo שאפט ^ ג ס נ ו מ י ט  איםיגראנ־ די ש
כ־yבאר טyװ tyo און םאאק זyט

ryrD שטאר נאך אוןypמאר רyדא־ די ז 
vw שטימונג yi^  לואנ־ דער װאס ^
oy^ שאפ װעטyא ז j״y גזירה *ir*y די 
y.מדyםר

 גזירה די אט םyװ זyסטpשטאר אם און
ז.yאיד די זyםyטר

^ yישTא דאס  איז אײראפא אין א
 זין זyבאיכסטyבוכשט אין ׳נדינyפאאשט

 ־yבאאש רyד רואינירט. ווארט, oyi םון
 און ^אנאמישpy רואינירט איהם האט װיזם

p װאו דארט p ניטא איז באאש^יױזם 
ynyn| איד דיyאומנ זyםיזיש. בראכט 
 אױ אין און ןyםויא אין םאר doip דאם

pאין און נזשכי^ אין ^ראינא Kנדyרy 
;.jynjyjy

 שװא־ םון ynunp די זyהמyאננ זיך זyזאאמממממעעמעו
 ברידעך דאס, אט — yהיאםאאז און yכ

 סשוגע♦ nnyr םאר מיר ?ומט ארבײטארער,
 נאטארעןyס yרםאנטyד די װי אזוי און

r״iyj ז דו?אyהר Bראpטישy פאאיטײ 
 םון װי תyמשוג םון װײט אזוי ארן ש^ש

ער רyדyי  דערײ איז — טאט ^ראגר^וו
w/ ברודyר ^ ט ײ ב ר שאיŷ̂ א  איך ̂^נ^
 נ־yאנשט ny''T זyהארצ זyגאנצ מים׳ן ניט

 און yשאנטונג־םראג רyד צו שט^ינג yיגד
 כיטרען oyn גענען זyטyארויסטר רyזײ

 ארויס מיר אין רוםט רyרױב יאפאנישען
 אן פאראץ םרייד. רyאײד חשד הרyמ

 די םאר ךך היט : רטעאy־גריכיש'װ אאט
^ א אנ ^ זײ ןyװ דאן, רסyבאזונד ד  טו

טובות.

P 'n y B ^ B . ,oyp^ ש  מיאך, באט^
 ?איײ ,cwny:iw yרyזוי םאײש,

yn^ ט און שיךyנyמyנט־הײזy׳יא ? ר 
 זיך-פאר־ אאמיר גאויבען. □yn אין אאמיר
 ר־ י ט א נ אױפ׳ן נסים. אויף אאזעז

 iyp פאסירוננ^ די םון גאננ ן y כ י א
jyo זיך nyo^ פאראאז ניטy.א נאר ז 
 yp| נס רyנyװיאד־משוג גרויסער א ׳נס

 איצטינען איהר םון אטyװ די ןyװyראט
: כפוא ^jyan'n /פאאנט^י

 איז אויתן מיט׳ן מעשה גאנצע די אז זײן,
 זיײ װאס פיש די און ŷנדyגyא yפוסט א

 צדיקים פאר עדן גן אין אנגעגרײט געז
 הערינג? נאר אויתלס קײן ניט זײנען

ניט ?ײן דאך איז אזוי, אויב
^ אײט y*'H װאס םאר ױי  ?ײץ זײן ניט ו

 זײן באדארפט דאך זyװאאט זײ צדילױם.
yairo אויסצובײטyזײ ןyר lyo'T זינדײ 

 אאבסטערס iyDy זײ װאו הזה, ^אם גען
^ אין אטyגyפרyג י אנ פ ם א  אן אויף ש

! רינגyה מיט הבא ^אם
 אױם׳ן אז גאױבען, װיתןר איך זאא

 װאאוציא־yר א זyומpyפארג איז אyהים
שypרyא'ב yרyנ ^י  :־yDy,״'::־yn און הר

in איטװאypס jy ^ n די פארכאפט דארט 
 איך ביז ׳גיט איך iyp מאכט? yגא:צ

 חוץ א אז אאנו־אן, םון זyרŷ ניט אyװ
 מיט Dנyגyרyג דארט האט ::nyn םיט

pארטאםאיyאויך. ס
 האט אםשר ! זyאיB רyארד !שא נאר

 ^־איך ואםy שא רבוגו רyויבאיכD רyד
 םאר־ זײן פון יאםער-קואות די רטyרהyד

 ^יך ?אײבט רy ארן נשהײטyמ רyרטyהונג
 פראםיטי־ yא8 אyשפיצ א אפטאן איצט

 איז אםשר ? ^פײדסיעקואאנטען און חנר
 פון אנפאנג חגר רשםy המריע״חנגעף חגר

 יער\וארםעז קעגען םיר און װיץ נעמאיכען
בוא- םים רעגענען כאאד נאך ס׳וועם אז

v:v:wdאא םון  y װאס ׳פאסירונ;ען 
 די םאר סח cyi טלyפארטומ אונז האבען
:T יאהר, 5^:<עצטע  פון זyפאסירונ; די iy״

i n אyצטyמשוג די װאך רyנסטy.
4 8 M־טאניגyענרע שאאלס־ר^:ען ר 

 נים רyזיכ יארק נױ אין רטyהyג דזשואאי
.v t סאאתנ די ly^iynyrya. דאס אבער 

 די איז yמש^ ־־nyo סך א באאטזן.
i װאם ג»ס, n ספyשyצו האס קײבעא א 

 אז אאנדאן, םון בראכטyריבערג8 ווונז |
S ג דארם ס׳חאטyרyגvט נט  חקרינג. מי

iy סשונענער: חנר דא איז ווער i 
iy רyאד אyײבp סיעשעא i הימyא ? א 

u w i א די םאר !הערינג מוןyצטoy y־ 
 צו אוינטyזיר.צוג מיר ;y:^n יאהר

o ״ m m  y j ^  r*8l: די אויױ ס׳האט 
o םימ נטyגyרyג נ,;י»אאכטםעאחגר y ^ i, 

־D די _ ^yoyiB נ האטyרyגyמיט נט 
'O 'W, מאחמה דיy rזyצyהאב^ ן yiy3- 

 רע״yג האב^ ןyשפיאנ גזרות, םימ נענט
 און —ז'yחשד׳ און באבואים םיט נענט
 וועאכע םרן ^נסyגyר yםאדנ אכעyז8 ״גאך

 iyn« זיינען װאס אבותינו, אבות אוגזערע
ly o w y rro n r ̂מ חגר מיט ^yיEאאורr̂׳ 

i ניט מןבען y ^  ^iynya רעגען א םון 
inyn מיש ;  « ' i n דאס טיר yרשטy .םאא

m אזא היםעא אוים׳ן •אוצאונג «^סם 
M0&3 זאא תעריע? *ין •ראס^גריטי ,

 פון סטרײס ראאyנyג רyפאאנטyג תנר
 איטאאיע• און םראנצויזישע ^נגאישעy די

 אין yציyרװנyאינט כעגען רyארבײט yניש
 8 זyװyג אזייך נטאיךyאײג איז רוסאאנד

ט טpyשמyג האט זואס םאאז  היבש א מי
 זyאיצטיג אין אםיאו ת.yמשוג אyביס

 אאץ נאך סטרײק ראאyנyג איז אײראפא
 פאש• ראאyנyג םון ראאyנyג רערyשװאכ א

 האס מאא דאס אז נה׳ן^yט איהר טyװ אי
yo| ארויטשט נעאװאט דארyאyי י ר ד ז 

 חןר רyאב האט ? סטרײסס ראאyנyג
mv רyרטyד.ונד רפארyד צד צװײטער m 

n רעכענענדיג ניט שוין רא^עז, n גמנע״ 
 םיע^ אזוי שוין האט װאס הרנבער, ראא

צובראמנן. און באזיגט סטרײקם גענעראא

(בליגדער) בעדרי? ר«זע פון

מר־ױנ׳

 «n באריימענחנ k twnp לען
r&svn די jtfttnn זײער

t -K גויויסע א עקזיטטירט iro r
yציאנס rזyםארצוױעוננען -מיט אשאםט | 

 אינ״ אזא װאאט אטyװ רyנאנצ iin אין
y^^'DD ג איצט אפשרypyאפזוכ נטyן 

םיגראציאנס־ג^ט^ y י י ג  נײע ׳ ׳אי
iy וואוהין רyנדyא i אידישyװאנדער־ ר 

. .ווענחגן ;yjyp זיך זאא שטראם
:^iy דערפאר און ניטא. איז דאס 

^ װירהאיך yאאג די איז װ ש
 אין אז האפ^, צו באויז באײבט עס

 סי־ די זיך טyװ וואוין־זגרטער אאטע די
^, אyאבים פארמ yטואצי ט ש נ ײ  און א

iy^ רyאיצטיג רyד אז :,iy ,i אידישyר 
 ערשײ״ yנדyהyפארבײנ א באויז איז מצב
 מיט טרײסט א איז דאס אמת, נונג.

 רyד אט פון זואטאטyר אאס װײא חאשות,
 ערשײנתנ״ רyנדyהyרגyפאראיב̂׳

 מײ אפשר ,iy״uyr^ רyרטyהונד רyזיכ
 אנ־ ?ײן אבער ז,yומpאומ ןyאיד זyאיאנ

 האםנונג yרyאנד קײן און טרײסט yרyד
ניםא. איז

 רyאונז װעט הכא סך ןyצטyא אין
 ayi םון תנזואטאט א זײן דיאםאאזיגקײט

 פרא־ ןyאידיש Dyi פון הןyפארשט ניט
 טראגיש־ און גרויס רyגאנצ זײן אין םyבא

 ־ya שוין אונז האט yשיכטyג די קײט.
 אויפ־ רyדyי בײ אז ̂ןyרנyאויסא דארםט

 iyi8 yאאוציyר א איז דאס צי םרײסאונג,
 yרשטy די איד^ די iyj''T מאחמה, א

 דאס ןyבyא yאידיש דאס איז אײדע;, צו
yרשטyװ װאס ׳yאידי־ די איז ׳הפ?ר רט 
 צו ony: װאם ׳yרשטy די נץyזיסטpy yש

 ׳נטyרyאyנ דאס װאאטען מיר \yn נרונר.
 צר זיך װי ^װאוסטyג אפשר מיר \ואאס^

 אנשטאא־ yגyי זyשאפ צו װי צוגרײטען,
iyo און ypרפyרשאפטyװאס ׳ן yp ty^^t־ 

*iy הyאפyאן אין ז ny .צרה
 נט.yרyאyג ניט דאס iy^: מיר זyהאב

^ מיט מיר גאצאהאען ג ־ י ב  רבי דאם ר
 רyשװ רyאב שלוצר, inyi ypטא איז געלר

 פאר־ yאכyװ ״די פאר שטראו* רyדyי איז
 פאר״ צו זיך זyנטזאגy רyאד ניט זyהyשט

^ ט איז. oy װי ’̂זyבyא דאם ש
 נײטס א פאר נםאאםyדyי ןyהyשט מיר
vd"W\ אידישyא פאר ?ריזיס, ז ny’'j 

.D’ T’ i p n y u » n

 רײכע א גאר איז דייענסטםײדעל דאס
באראנעפע. אײראפעאמזע

 שהyם א װי קאיננט װאס ׳פא?ס א
^ פון  די איז נאכט׳/ אײן און o:yt;״

 vvn די ןyצװיש ןyװארyג באקאנט טעג
y ^ ^ o^ גאנצ די אוןy אםyריpאנyר 

,,yiiwyn גyזyסאךפראנ־ פון /^אשאפט 
 םyר־דyאיב שטױנט יאר?, נױ ביז ציס?א

 אויפ־ ןyאyכט*אריגינy און פערקװירדיג^
 בארא־ רyאישyאײראפ iyD''i א פון טו

yDyj, װyאכy אונט דא, האםyפאר־ א ר 
ט ̂זyנאמ ןyאטyשט ײ ב ^ פג  iy'E א

 אן בײ די^]טמײח[א א אאס חדשים
סאךםראגציס־ אין y^z^ רyאנpריyאם
לוא.

1919 ,nyo  iyD7 Dyi, הויז אין איז 
 םאךפראנציס־ אין אוחןרטאן, iyDByp פון
 א אyנסטםײדyדי אאם ןyומpyאנג לא,

 oyi םיט איםיגראנטל^ yהנyש ױנג^
 זיך האט yאכyװ א,yד.אם אאאy ןyנאם
 בוײר^ yשnײצאHp א אאס ןyבyגyאנג
־ .D''niyi פון אאנג ניט

 גרוײ ?ײן ניט jyj״T רטאנסyאװ די
jy סע iy ^ ^ o, רײכ^ א אזוי נאר 

n :m־־׳y r ^םיײ א פיהרט װאס פאםיאי * 
ײט.pיש^א־הביתyב yנyאאםyג נע,

D ^ y נײער איהר אויח שכירות 
 גאר־ די פון נעװען ניט |yj''T yאyשט

^ ב י ^  צו צאהאטyג ;yiyii װאס ג
 פענסטער׳/ yגאנץ־״הויכ די אין זyנסטyדי

ג נאר י ^  װי מײחנא iy:'i3 אזא פאר װ
 נישט־ זyרוyב שכירות yאיהר |y:''T — זי

 צופריערען זyװyג איז אאאy קשה׳דיג^
 אר־ רyד מיט אי שכירות, די מיט אי

---------------------------------- בײט.
זײ־ צוםריעד^ וױ כמנהר נאך רyאב

ם אאא'סy ןyװyג \vנ  די — ב^־בתי
 שטיא^ א ;yiiya איז אאאy רטאנס.yאװ

 פון זיך האט זי ,ocoyn yהארכזאמyג
ט, נים ארבײט שום הײן ^נ פנ  ־y: א
 -y: : iyD''nyj האט yo װאס אאץ, טאז

^ דאס פוצט ב ע ז,yרyצימ די גערײניגט מ

הלאוק־סםױיסס פארניסענע צװײ
 אעסyאנדזש אאס און טאראנטא אץ

 דעי אין סטרײ?ס v:vo^2inz פאר ?ופילן
 סyאyאנדזש אאס אין אינדוסטרי. לאאוה

 שטעדט צװײ די כאטש טאראנטא, אין װי
: װײט אזוי זײנען ' '«y די םון ^ ד נ  א
^ ײ:  פאר׳עקשן׳ט, שטארק סyבאס די ז

 דאר- די פון ױניאן די בו^כען װיאען און
 אויסהונגעיען רידו טאכער קאאו? טיגע

 געאינגען. ניט רyאב זײ ורעט זײ.-דאס
 בײרע פון די־סטיײקער ארבײטער, די

^ און טוטיג זיינען שטעדט ס א א ט ד  צו ^
ײעיע םון nwrpy די ^y□־* באסעס. ז

ly א איז קאטף רyד iy u r אבyר yװ רyט 
װ^לן. גע־װאונען ד^ר

 ־yט א אין טyטעאדyג רטyװ oy װי
y’̂ n n אאס פון בײעא, כי. ברודער פון 

 אינ־ צװײ וואףי די האבען ס,yאyאנדזש
 דער טיט טעאטyגעס זyירטc דעפענדענט

 אבער נאך זײנען סycבא אסס׳ן די ױגיאן.
 כיעארעט בײעא ברודער פארשטײפט. אאץ
 אנ• אין פטרײקער די דאס אױף

.8 אאק. פון היאף סך א ;yבארןוט דזשעאיעס
 װעאען סטרייהס די אז ;.ys^n אאטיר

װערען. געױאונען דלבא דארט

 ארבײ־ איטאאיעײיטע 4000 אז נײס, די
w רyט v 'i אyצטy טאג אײז אין װאך 

fyin8DyjB8 אט פוןyריp,א o״ycny3D־: 
 4000 דאאאר. מיאיאן 25 א בײ דינ

 איז דאם טאג! אײן אין עםיגראנטען
 אנטי־ די אז דאך, מײנט דאס ! שרעקאיך

ע, צי שאךר^או טיגרײ  אײערי־ די װאש אי
iyp פעדyאנגע־ האט אײבאר אװ רײשאן 

 לו<;נװעגשאן, אעצטער איהר אויח נוטען
 !זאך איבערפאיםיכע גאנץ א jyiw איז

איבױ־ יטטדעמע די אז דאך, סײנט דאס
 געפאאנט jyiyii װאס

 זײ־ האמיטע, אװערכאן׳ם נאמארyס פון
 כיעב־ ניט איז דאס !אבטאה ברכה א נעז

 װייסען אנטי־אימיגראציע־אײט די איך.
 ארבײ־ אכדלריקאיער רyד |.y^ זײ װאס
^  נע- זײנעז רמאלס,yאװ די |yp:yi ט

 אבסט־באװאוסט.yז צו שטאאץ, צו װאו^ן
^ ןyארבײם רײנע באויז  שװערע, זימ טו

 פאר איבער ך*ג אאז^ ארבײם yשמוצגי
 זא־ טו nyjy^fc^^ yרטyװאנדyאײנג

 זyצופאהר זיך yרטyװאנדyאײננ די
 טyװ ארײנאא?^, ניט 1םי זyאyװ y״J אין

מpװאיר iypnyDK״ שטאאצ^גר רyד נג 'ŷז' 
v m\ און כבוד זײן אויף זײן מוחא 

זyאנאאPTשמו אאײן במחיאה
^ און סאבזױיס נר$ב?\ און ט ס נ י  אין ם
 ־yiniv טyרו דאס אה לװיאעךמײנס, די

 שמײם^ זיק בויגען און שטאאץ זײן
 ארײנבאאזען צוריס איהם אין איז רוהעו

̂ i8.iy: און נשםה קנעכטישע אביסעא
אװער־ די א, באאעבאם. זײן צו זאםקײט

 די װאס שכא, דעפ פון סײר ױונדערטעא
 ־yj זײ װאאטען האבילן, קאפ*טאאיסטען

 זײנען זײ װי קאונ אזוי םאא הונרערט װען
נאריש. איצט

* ♦ *
 דענקט :נארישקײטען פון רעדענדיג

 נאדישלױיט נרויסע א ס׳איז אז ׳ניס איהר
p: וױאיגט זי װאפ האאאגד, פון i אויפצױ 

 אוטזים־ אן געהאט ? װיאהעאם׳ן איפערען
 געה^לט איהר פאר האט װאס קאיזער ט^ן

 אד* איהר האם װאפ נאבם, וױ טאג האאץ
 װעאט, גאנצ^״ דער איבעד רוערטײזט

 קיאוד א טאג י־עדען געצויגען האט וזאפט
 רײזענדמ, נײעגרעע און הוריסטען

 ס־yר )או האטעיען א*הרע אין האבעז כע
ס שע\ז\ א איבי^דגעאאזט םאראנען  אyב'

 ןyזאכ נוטע אאע די פאר און — געאד
Pצאהא נעדארפט ניט הא:־אנד האט P  ty 

 אזא נאסט. זyראיכyאיזp איהר נראש^
 הא־ !גאם םון ברכה א דאך איז טאנארך
v 7 אאנר׳ס m " x,ודא־ טאדאם ־?צניגין 

 l^p א^ין ניט םוט זי אי איז ,yאמינyה
 אפ קאסט זי אי װאסער, yלואלט אין האנד

^ ?אײנעפ ayi •פארמעג^ א ד נ ע  צ
yz^yrn ז"ב"ש^v געהרוינטע Byp זיײגען 

ט  אאנד. א פאר pאומגאי אן פשוט חענ
איו  אז זיכער, נישט טאנ קײן דאך ם׳

 א lyDy-DD'nx ניט זײ בyצואי םyם׳װ
 גאנזמ! די הרעןypרyאיב און רעװאאוציע

 זײנעז yj'jyp הארי^ד?אריע. ארדנונג
 ריזגז אאנד, א פאר ברכה א דאן נאר הײנט

^ זײ ײנ jn ז o y ic צוגyאאםyנy. ײ אז  א
iy*w א װי איז ?עניג iy r^ ip ?א ׳בא 

m o n o ~ בהמדו׳צזס טעאקענדיג א װי

 נטyםyyנ הויז, אין לײריןןם די
 *iyo נעהאאפען און ,ooŷ פאר םיר די

iyrii םיש. בײם
oy פKרשטyכד אזא אז זיך, הט ^ן  די
pyi''D אין װאאט ’in y םאסיאיy צו 

 אן אאס ן1נעײאת באטראכט צײטען yאא
 pnn הײנטיגען בײם נאך בםרט אבךטוב,

ס״רלעך אויױ .,ר^סבז
 צױ צו inyrya ןyהאב אווערטאנס די

i זyשאר ^ y ״זײטיג אyן״ ^ א א  ד
 ־y: ״,6טי״ םײנעם א iy3yjy: אפט איהר

iy און װ., א. א. מתנח א טpנyש ^ n זיך 
 כסכדצדyה זײער מיט גאי?איך נעשעצט

Djy’i רyנדyאyנשטyדyםרי  iy ''j־ ' ^ 
 yאנטpבא און :טסט וײערע פאר רעל.

iy ^ n ניט אװערטאנס די זיך Djypya 
 םאײסיגקײט ס^אאאy פרן אנאױב^ זאט
ט געסרײסײס. און פ ױ ^ז ב  זײ iy:’'T אי

DP'vojy גyװpפון ז yirrK ,אנג םײנעy־ 
yony: םאניyרy.ט ״זי ן מ ^ אנ  זיך ב

 y*פא !״ אריסטאהראטהע yjyi'iayi א װי
 אאץ, אין װירסאיה און, 4זאגע זײ געץ

 איהר אין סאי — woy: האט אאאy װאם
 ^ויז־ איהר אין סאי ז,yםיצy זyנyכאדי

 עננר ארט איהר אין אםיאו און ארבײט,
 תםיד זיך האט — פראג^ א אויױ זyרyם

 yנyבױרyג » זיס?ײט, yבyאי א נממערסט
yדyאp,םא װאס ײטyגט lyEnD'nn איע־ 

 ־jyo yאא בײ איהר צו Dpyaoyi און כע
^  אין |yo^y3 איז זי tyoyii םיט ש

כאריהרוגג.
אט חדשים... רyיD pyiw אזוי

שטy דא,  װי־ אאאy אאזט ױאי, אנהויב י
ŷ זײ אז ב^י־בתים, yאיהר סען KT| זיך 

jyEirw אן #u־iy ^װײא דיעגנסטפױיל^א 
iy האט זי שסעאע. די פאראאזט זי i־ 

 בא״ איהר אויסגעדריקט נאטיראיך, ביי,
n״iy־y,; שײ• זײ מיט זיך מוז זי װאם 
P'liv פאהרט זי אז און ן,yד

p p איהר מיט זעהן זיך אײראפאy אײ־ 
גענ^
 jyoijy: װיר?איך האט,זיך זי

 בא־ אפיאו שוין זיך האט נסיעה, דער צו
 ערשי םון אpדו און ,ysip א טיט זארגט

 ״נאר־ דאםפםער רעם אױף קאאס, טען
y:D^ איז רערפ([ ypטא אבער ראם.״ 'r־ 

 די איא,y די אט אז סוד, דער שפרונג^
̂ yi"DDD:y'i yjyryviy; רסאנס׳yאװ
 בא־ yהאאאנדיש yבאריהמט די גאר איז
 רײ־ . □yi םון פרוי רי ',ypyn yסyראנ
םון Dyi ,,ypyo באראן כען

ly א o 'ru 1האנ צאהא^ ם שי ד  י1 אין ^
lyiyonn ס1האאאנ פוז .Dy'iJ'H^oyii ׳

ypyo y י1 o y ^ ^ a,, אאײן כאםש 
v א נאך ^ v ,מױ י1 שוין זי איז פרױ 
iy צוױי פון טער i rp : ח א ײ  פון א1מ

נײן םון אyאינג א איז יאהר א
 םון ין1אײגענטימע י1 איז זי ׳אהר.

 אין ןyאאאצB רײכסטע י1 פון אײנעם
 הייבשע פון שאפט1yנy^י א כייט ,1הא^אנ

 iyiy'1 — מענשען צעהנדאיג עטאיכע
יענסטען.1 איז

־,,CDDiy'i״ אזא אײך געפ^׳ט וױ
חנא״?

 םסתטא 1איה װעט — װאם צו אבער,
jyjyic — באראנ י1 איזlyoipy: yDy 

 אטyםארשט א1 זיך האס #אטערי?א חײז
ט און ׳pyi,,^oD:y,i א פאר י י ב ^ נ ו  א

? oDjy'vt'i.i אייס חדשים 1פיע גאנצע
 iyiyco:y לאזען כײר iy>yi%. דארויף

אאײן. yבאראנעס די
 האט 'ypyo yoyj^-^D װאפ איז, אט י

iy פון פארטרעטער צו ערקרערט i הינער 
ycyiB, אױפ׳ן םיסװאך אכטאג^1פא pyi 
 ןyאכyװ מיס אם״,11׳״נא 1פע6דאכי פולם

 ־n^ry:D» טאג |ynpyr □yi yp«*J איז ױ
/ אײראפא. קיח רעז

 בא־ n האט — אםת״ ניס איז ״עס
 איגטערײ קורצ^ 1איה \V2<''אננעה אטגסע1

 חארעסיאנחננ־ צײטוג־גס די מיט וױאו
 צײטונ־ י1 װאם אפת, נ״ט ״ס׳איז — זyט

 אנכענימען א1 האב איך אז [,y^yo גען
 Dyi םיט דײענסטפױיתןא א םון אעyשט די

ט באקאנען צו זיך צװעק iy פי i ־1הינטע 
 י•1אםע n םון ןvבyךאyפאפיאי םyרואיסנ

1 .i p :kpאינ־ ניט היינפאא םיך האט אש 
 אינמזד יא האט מיך װאס ! טvDyרyט
iy איז װאש און ט,1עשי1 i w w i איינ־ 

pyiiv iy rv פײן םון w n m n] שטע־ אזא 
 זיך אאנג1פא אײבעער םײז זyװyנ איז ŷא

ט [VWVK2 צו פעתענאיך און • געבוײ  פי
iy i אעב ט1אyםיהא איז זyפין ז iy i 

0Dc:yn״^y i
w 1תמי בין ״איך m םיט iy i םיײ 

i מון בײט1א די אז נומ, n חױז־דיענסם 
 אוסאנגענעחםסטע און סטע1שװע די איז
«ן.1א אנחא־־ע אאע פון ?י n נ

 םולם *יצוזאנען זיד — ©♦ינמנ
 אײגענעם פולס װיאעז, נעם
 באסו^ן יקנער ײאס דאס, נאר טאן און
 אינמו־י־ געפעאכס oyjy' אזױ װי און
 םענשען, אזא פאר 1שווע דאס איז ״ט6הוי

i אז םיחאט, װאס n ,*״יענעל i n —י 
 8 נים איז איהם, םים זיך שאםט
vov2ר iy;i^p iy i8 איחם. פון 
jite o סאר שווער איז אס1 אויב n װי׳ 

i אyפי n y w 1םא זײן דאם םוז i n 
מ1^ אי ד נ םי ם  צארכדםיהאענ״ * ארן 1^

iy i סײדעל. ער1א פמי ד^ר םון נשםה
 סאא ortv' איו האב טין1ײי ״אאס

 אײנצד םיט םDשאyג זיך האב איך װאס
ס ,iyoo:y'i v:"Q םון א ה ^  דך ווי ג
 בא״ םײז 1פא איהר פאר זyנטשוא^יגy צו

ty.i'c זיך חאט װאס דאש, טאז צו זי 
געװאאט. ר י מ

 אא״ןיחדכ• ביז *:רײפע\2 םון iV2״*
 m פון y^ רי זyיהאDרכtד און ןyבyא

א ^ מי ם ^ן  םוזאד♦ וױיטעד myr א איז די
lyD’iy האב איך i באשאאסyאוגםער• ז 

fyo.iy:w דאזיג דיyo'ni y אין נסיעה 
 אי• ®עדזזונאיף בכדי אאנד, 1םy1פ א
 און שוועממײםעז yאK די זyבyצוא1yב

 די וחנצםנ םיט אוםאנגענעדזטאיכקײםען,
”yi םון yאyשט ooo:yn iy i^ םארי־• איז 

 נזד סך א האב איך — און בונד^*
 ^צםצ די אץ האב איך אעחננט...

 אאײן נאר ניט רנטyאyאויסג זיך חדשים
 אויך באדיענען צו 1נא ן,yנyבא^י צו זיך
^yiyi — ל א ז . ס א ד ב י ו א 
נ א א פ א י ט י ו ן..." י י ז נ

 איב• איחר םון רyט1yװ yצטyא די אט
 סעyבאראנ v::v די האט צמורװיאו

n״i8D^y^ א סיט גאײט :y o| שפױײ 
 נעגטpזyגBא העםאיך זיך האט און בעל,
ט  צםעyא די ר.yװיאו1yאינט ym^ פי

v האב^ v m  גע״ און ןyסאpא י1 טיט \2
yoy^i8D yפא ״א טראכט: :i״ !

 באר^גצסצ״ די ייעץ או מענאיך,
 און צײםונגען, 1אפ^ײקאנע י1 נטyאײyג

 נ•yאנדBסy1קא די אזוי װי \nvrn װאאט
n \vvאבyפארשטאנ ןyאױסגע• און ז 

ײה yאיהר טײטשט ט זי װאאט ר כ א ^  ג
ן מו ו מן , M.! ]yo:yi:ifDcyi^P ynno

תי דייסםריקט ױ ט  אז ״סםעלט םװ^ן »
ע א  זליין לם8 על1מײי אידמז

אסיםטענט
 יאחר 26 מ^y^אטהענב ױאוז פיס

 ניו סטריט, .הע112 װעסט 138 פון אצט,
מי יקט1יסט1 םון איז ק׳1יא  סװאן אטוי

״ן אאס ןnרואyג באשטיפט נם.yאשיסט ז
ג1 פיס ^ ^ ח ט PD י1 איז א ny 

 אזא |yony:i8D צו ה1יא נױ איז םתי
 דיסטריחס ayi טyטר1םא זי .yאyשט

ש  ספעציעאען אילם אפיס אטויתי׳
ט, כ ^י מ ^ תי  —ערחאערט. ײ װי — און פ

 ו״pראBס*c^יאyנ באויז ניט זײן זי טyװ
 או אסען,6אוים אויך טyװ זי 1נא יאר,

'yiy ,װ װאס םתיyװערימן געביאכט ט 
iy א אויף iyi oy:y'03' אין ^ y ii עס 
 וחד אײנגעשפארט ניט זאא קאאגע׳ איז
jyi אין :D':::ycy אױוי אפיאו P!אײן ״ 

 װע- אכט1בyג ניט ןyאyװ cy ביז פינוט,
i:y: jyi: י1 אז באוױיזען jnDTDoyiH 

 םארברע״ cyi באגאנג^ װירחאיןי האט
iyD, ן 1פא ע ^ •jra ט1אדעסטי איז זי װ

. ן ^ - ײ
 fpvinyj איז רגyנבyראטה פיס

iy« תפמנניען. איז ײאחנז i די איז 
jyo^ געװען אאט איז זי וחןן ^ י  ז

Dm o זי האט 1914 אין יאהה ri:y y i 
^1י1ױ ש  אוני ק1יא נײ אין diip י

 1טעyBש 1יאה צוױי אין און טעט,
iy ^ ip y : 'n אאיער-דיםלאם. א־הר

״ איהר אױף :cy מיס איז אפט i p 
^ y טהענבערג p y wפאראכטאסןן רשט 

 זעכצעחן »־ז געהאאט 1איה ‘פאנטאג
א1 הונדעדט יאוזר. א 1אי

 ב פון שױיבער ‘ צײמונג
 םארערוננ זײערע געוױנען

סטריײק א אהן
 פון iyDy:o'n8 באסטאג^ י1

iy^nצי*מונג yאיכ  ,ly אײ 
 n פון ̂ן,רונ:yםא^ י1 זyבyנאכצוג

□iy דעם אױט 4יײ1סט א אהן 
w האבען זײ ײאס z tfw i דער טיט 
ly װעט יאן; iy  ױאש שרײכעד, 1
 ,1יאח iy 3'*8 צײטונגס־פאר אין
 סיניפוש־אױן ayi צו כטיגטy1כא

 ,Diwi^ayi פאי װאך א דאאאר
ly? 1פא װאר א 1דאצא m t און 

.yרyטpדאy15:סDהיא
i םין מעפבערס n 

 איצט ביז האכען וועאכע
1אDyג Dn םון nםyםידםום ז
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known• as the “Trading witn the Enemy Act.״’  םאר םובים, ױם געזעצאימג םיטי כאיןוםען

 אח גאצאהאט סריגען וועאען זײ װעאכע
 די איז חעכערונג באדײיםענדע א אױך

 צוױי־ אאע פון ארבײםער די םאר שבירות
פאך. דעם איז גען

פאראוי״ איז װאס גאאדבערנ, ברודער
 רײני־ דער םון געײארעז אנגעשטעאט םיג

 םעהיג גאנץ ה#ט ױניאן, מאכער קאוט
 צד דער צו דזשאב, דעם דורכגעפיהרט

םיםנאיעדער. די םון םרידענהײט
 װירק^יר זיך מענ גאלדבערג ברודער
 ער וואס ערפאאג דעם מים גראטואירעז

געםאכט. ה$ט
לענטש, דזש.

ױגיאן. קאאוססאכער מענעדזשער

 צװישען איצט הערשט גרױסענטוזיאזם
 קענעדע. םאנטרעאא, אין קאאוקאמער די
די אײנםאך: גאנץ איז אורזאכע די

 שוין האבען מאנטרעאא אין קאאוקםאכער
 געגערא^ צוױי תרכגעםאכט בעםאר

 פאר־ זייגען םטרײהס בײדע און סםוײקס
 דרײ דער איצטער, און געגאנגען. לוירען

 גע־ געװאונען איז סטרײס, גענעראא מער
 געװא־ געװאונען װי נ$ך און — וואחגן,

!רעז
 געדוי־ גאנצען אין האט סטוײיה ׳דער

 ארבײטס־באדינגונ־ די און טענ דרײ ערט
 האבען ארבײטער די װעאכע אונטער נען,
 זײגען ארבײט דער צו צוריקגעקערט זיך

 אדער מאן ױניאן יעדער דאס אזעילכע,
 דער דעם. אויף שטאאץ זײן קאן םרוי

 געשאאסען האבען םיר װאס אגרימענט
 א אפילו איז מאנופעקטשורערס די מיט

 נאך אאעס ענטהאלט ער אבער קורצער
 הײנטיגען בײם שםרעבען ױניאנס די װאס
טאנ.

 אין שטריכען הויפט די פון אײנינע
:אגרימענם.זײנען רעם

 ארבײטען איפאנגעז ניט קאן קײנער
 פון קארד װארקינג א אוזן פילאץ א אויןי
 ״א פאקטיש מײנט דאס ױניאן. דער

שאפ.״ קצאוזד
 מיר האבען אכריםענט נײעם דעם אויט

 קאנטראקטארס די באזײטיגט וױ כמעט
י טרײד. אין

 שאפ אין ענטשסעהן זאא עס אויב
 עפעס, װעגען דיספױט א אדער טראבעא,

 פאר־ א דורך אױסגעגליכען װערען עס זאא
 מײנט, דאס ױגיאן. דער םון טרעטער

ױניאן. דער םון אנערקעגוננ פואע
ך - הויפטזאך, די קוכיט דאן א  װ

ער־ איז עס אויב און ! ט י י ב ר א

 חןדמקםמר דעם זװוישען
לעזער. די און

 געװעז איז עס — .9 לאין*א םעמבער
 חיג־ אלע אין ב*נקעם מעכסמיגעלונגזןנער 9

 דער אויך גאר חוםר, דער נ^ר גים ויגםען.
gp• נארחאפםע געזיגדע, געקראגען חאם 

v*m. ן *לעזי:גער ב. צו נרעזענםעז די ו  י
 רעזאלוציא־ סון פארםע דער אין זיגםאן מ.

 סים קיגסשלער א £דן אויסגעארבײש נען,
 זעחר א זיכער זײ:ען בוכ^שאנען, גאלדעגע

 יזני ײיז ■רעזזהםען די איךעע. געראםעגע
r tvavpa רינגען, זײעגרס, *רן m n r e ױ  י

t. ,.גי אביסעל «וין געײאיזנן זײנען װ 
 געװיס עס איז זײש אנדערעי־ דער ®רן Jבילי
 ארבײם די ןאר אנערקענונג ^נחנע א זעחר

 װען חאליערן, ני־ודער םענעדז^עי, אײער •ון
 «ר:ך איס ;עשאכם איהם חאם לאקאל דער

 דדיי *רן װערס דעם »ין א־וױקשראלא זענש
 דוי־ א pc rcn א איז עס ד^אי־. חונדערש
 פארזסיעדזך «ו װעם װעלכער ווערש, ערענדען

^יד־ די $ו\ דעי־םאכזגז איהם צײמען נע  אינ
̂ס זײ:ע. איבײצ אינשעכסײוע א\ן סאננח  אי

ױגיאןיןוח״עי
 ײזד אײערעז נריעז״ דעם - ם. ס. א• א.

 ״ױששי׳ דעי• אין מאי־ע^שרינען מיר ל״ןן
 ריכ־ דער ׳נײנש, אונז וױ איז, דאי־ש ציא״.
 איחם װעלזןן עס איתם. €אר אץ4!• םיגער

 חאבעז מוזען װעלסע יעניגע, די לײלנען,
^יקען דעם  גע־ א.*ז ד;ם, ןאי אינשערעס א
 ג?ך חאפען, ײןןפיר יי1אוישױ דעי• װעש װיס

קי־א:ג.1א £אידי:שען דעם סינען
 אייך זזאד ײינערן דאס אויב ירוחם.

 גע־ געױיסען א איח״ האש דעיגו און ׳<יש
̂ש איהי• װארום אײן, :יש מיי• זעוןען נום,  זא

 *cאוי ארן ליידען און א:י*שרע:גען זיד דוקא
 א*י דען ר.א-י איחר רויכע־ען. דאס געבען
 דלם שיש ץ ץאי־כלנעלכש זהדץזיע ®יד^ל ללבלן

 ;ע־ װעיש שיינרןען דעם מיש װי רויכעיען,
 גע״ הומבאג. ןריםיע̂י אניכעי* *וין מריבען

דאס װי רוינעיען, ןיישיעיד דאס איז װיס,

ארבײ־ שאפ א אין ארויוז קומט װאס ארבײטער יעדער
 דין זאל עם װעלכער אױה קארד ווארקינג א האבעו מוז טען

דער אױך און מעמבער, דעם פון נאמען דער אױםגעשױבען
 ניט איז קארד װארקינג אנדער קיץ פירמא. דער פון נאמען
נילטיג.

 רוםלאנד, מיט יעצט זיר אינטערעסירט װעלט נאנצע די
 םאציאליסטישע, װי קאפיטאליםטישע צייטונגען, אלע

 טע* די אבער רוסלאנד, װעגען נײעם מיט פול דינען
 דארט םון אן קומען װאם באריכטען, לעגראםישע

 *יי םון שװער איז עס אז וױדערשםרעכענד, אזױ זײנען
 אין אז באהױפטען, אײניגע אמת. דעם דערגעהן צו

 אנדערע ׳עדן גן א אין װי איצט זיר לעבט רוסלאנד
גיועוע א איז דארט לעבען דאם אז זאגען, װיעדער

 דער פון רוםלאנד װעגען אםת גאנצען דעם װיםען װילט איהר אויב
 םרעסע, םאצי»ליםטישע רוםישע די װאם לעזט טו קײעלע, ערשטער

װעגען שרײבט םאםקװא, און פעטרןזגראד אין ארוים געהט װאם
, רוםלאנד. אין יעצט לעבען דעם

k> ■ ערשיענען: װאם נאר

% רוםלאנר װעגען בראשורען װיכטינע דרײ

״ «ר*מ די — לעםפערט. ב. *•י־ י
 מעחר ;ארניש דאייפם איחר גע:ו;.. ״םענדע

*jyp’sn, צו *דובירש און eמרװןבזrײער ז« 
 טאן קענש איחר ו\אש עשװאס, אויף צײש
 עײ קע:ש איחר װאס pc אןן בעסער. גיעל

 אויד און זיך פאר :וצען אביסעי*ע יןארשען
אכדערע £אי

 אז׳:*זי נעםעז מיר — אויערבאכער. ד.
 י” *ױ אײגער שרן מעםבער א זענט איחר

 אידי- סוזש אינשערנזךסאבל. דער פון יוניאגס
 קאנץ » דא איז עס אז װיסען, ססתשא דאך

 אלע אויף ענמרען אײך םוז װאס סשיטו*אן,
 זיד איהר זאלם װארום בא פי־אגען, יערעאז

 איח- גארניש, נאר V איחר מיט נאנוצען ניט
 םיר לאזען מענאען^ א יײניגען ;למש װילש

 ערק^ערעז, או:ז װעש איחר סײיןן ניט, זיך
 זע:ש און אויםסײדער, אן זעגש איתר אז

 װעלען :אשירליך, ׳דאן װיסען, צו נײגעריג
ײ  אויף װיסן, אונזעי לויש ענשפעיען, אײך ס
פיאגען. אײעיע איע

 אײעיע פאיגעניגען מיש ;עיעזען ב. א.
ײ לעצטע  בל סוף געי־וס. דעם אןיך בי־יעף, דו

 :יש װען געיעכש. זײן דאך איהר מוזט סוף
̂ש ײ**ש  א וען1גע װייקליך ך^ך רעבעץ ד

שאי־ס. שרעקליכעי
 שוין זענט איחר אדן—סטענזער. א.
 ;ע־ די װײסם איהר אז זיכער, אזוי מאקי

 םעמנער־• דער פון מײגוגגען די און פידדען
 איבעד־ זי חאט חינזיכם? דער אין ׳*יפ
 V;,פראג דער אין םײנונג פעסשע א ש8חוי
 איל װישענדיג ניט חאנען׳ ;אר עס זי קען

 רעבט :יט עס איז דעיפאר V אום׳גשעגדען
 סיא;ע דעבאשירנארער אזא אין אז זאכען, צו

 איטיצען דעלעגאציע א אירגענד קעכען זאל
 זי־ גיש אויך זײנען טיר רעפיעזענשירען.

 אינפארםירש. ריכשיג זענש איחר אויב נער,
 גאײ באװײזש פאי׳ דער גראדע יעדעכפאלס,

 רע'6רע £וד,רער די אז ׳צו:ג5באחוי אײער :יש
 פין װינ׳סע און םײנוגגען די ;יש זענשירען

 ע:ד רענק די אוינ װאױם פייל. ע;ד )רע:ר די
 מײ־ סעסש־באעשיםטע א געהאש יע האש פײל
 ריכ־ געװאלט האש ארן פיאגע דעי־ אין נו:ג
 געקענט זי חאש װערען, רעפרעזענשײש שיג
 אט :אינסטרואירען דעלעגאשען איחרע דאך
 דאס האנדלען. איחד זאלש אזוי און אזוי
 דערפאי אדן ;עװארען, געשאן גיש אבער איז
 £א־־ חינזיכש דעי אין פאדװאויף יעדער איז

אומבאיעכטיגש. שטענדיג
 פארבײשען קייצליך עס *ועלען פ. מ.
 דאש וואױם אבער אגדעי־עס. עשװאס אויף

 מ*ר פאדששעהען א:;ע;עהם, אזוי אײך איז
 ־,װערםע דאזיכע די פאיקעהיש. גראדע :יט.

̂ס איחם דאך יסטעטפלען  אינעד־ היפאקריש, א
 זײ־ םיש זיי פאדגלײכש םען אז איצש, תוינש

I ד׳א:דלו:;ען :ײ
 אויבעײ דעם :אר דאנקען םיר ל.~—\ א.
 דעי־ אין דעה ע6ק:א א חאש איהר װאש ששען,

 װע־ מײנוגג אײער סיט .4איגשעינע״גאנעי
 קײנםאל געװיס או:ז איחר װאלש או:ז גען
 pc רעדאקשאר דער זײן צו צוגעלאזען :יש
 זע:ש איחר זײן קען ״;עדעכשיגקײש״. דער

 ישי־ פי־ובירט פונדעסשװעגען אבער געיעכש.
 א:־ אירגעכד »ין ״חוםאדעשקע׳' אײ;י קען

 װעש םען אויב זעחש, און צײשונכ, דערער
 פאר־ דאן אש׳צר װעש איחר דרוקען. עס

 אוג־ פשוט איז תוסארעשקע אײעי אז ׳ששערזן
 גא;ץ א זײן זיך מעגש אידזר כאשש דרוקבאי,

ױניאן־מאן. כש-׳ער א און איד גושעי
 פאר דאנק חערצליבען אונזער ב.- ם.
 מיר אז םעגליך, אויפםערקזאאמקײש. אײעי
זעחען. באלד זיך װעלען
 עש געהאש ניש צײש קײן נאך — א. ה.

 אין ענשפעי־ען אײך װעלען דוינצולעזען.
נוםער. נעקשטעז

 געלע־ בײ אפשר זיך װעלען )1-א י.
 עש איז דערװײל דעיםיש. באנוצען גענחײש

 נוישװענדיגקײשען. ביענענדיגע די פון גים
 געװא״ גוגעװעחנש אזוי שוין זײנען מיר )2

 םיסרעירעזע!־ [,r:^rersco’c װערען צו דע)
 פאר״ בײזװילינ געשײן, אויך אפש און םיים

 צ' אן גיש אונז חוינש עש אז לוישדעש,
 עכשפע־ שרן ;אי־גיש טיח:טען שיד און איען,

 מי- םראנשען אלעסען, ניד כיללעיס. אלע רען
 «לעב- װי :אדען, סעחר ד*ד זײ זײ:ען אפש,

נים ײ1 י1אוי דאך מזגן קזןןי מו םענ׳יען, םע

 פרענקלץ דער םמ פרעזידענט
 פאר־ די־ אױח ענטםערט יוניאן

האלאנד דזשים םון לױמדוננען
 פאראוימדוננען האצאנד׳ם ״דז׳עים״

 ארביי־ דער אויף צוסק־ה#םיטע דער פאר
 ניט קײנעם זיכער װעצן באװענוגנ םעד

 נעזע׳ד נעאערענטע די חוץ א אפנארען,
 קא־ יענער פון םיטנציעדער די םאכער,

מיטע.
 האם מען אז צײט צעננערע א ׳שוין

 באװע־ ארבייטער דער אין אויםגעהערט
 הא־ םר. דער װאם ערנםט, נעהמען צו נוננ

 ײאס װערט זאן־ די און • זאנט. לאנד
 נעװיסע צואיעכ ערנער. אצץ װײמער
 פאר שעדציך נעװען זיינען װאם םעישים

 צו־ צאג; ניט האם ארנאניזאציאן, דער
 איהם ױניאן צאקאצ אייגעגער זײן ריק

 פארטיע־ אצס רעזיננירען צו נעצװאוננען
יױ םעדערייטעד םענטראא דער צו טער

װען װערען געביטען בלױז דארםען לןארדם װארקינג
ארבי־יט. דער צו פלאץ נײעם א אױ̂ו ארױח געהט מען

* * *

או־• דער צו פלאץ נײעם א אױה* ארױח געהט איהר װען
 מוזט קארד, ווארקיננ נײע א ארױסנעהמען געהט און בײט
 װעט ניט, װען קארד, װארקינג םריהערדיגע די ברענגען איהר
באקומען. ניט קארד װארקינג נײע קײן איהר

* * *

 פארלױםיג װעלען חשולײ טען21 דעם מאנטאג, םון
 םון אפיםעם די אין װערען ארויסגענעבען קארדם װארקינג

 זײן צו װענדען זיך זאל מעמבער יעדער ױניאנם. לאקאל די
קארד. װארקינג א נאר ױניאן לאקאל

 דאסומענטען, און פאסטעז ענטהאצט װעצכער זײטעז, 112 פון בוך א
װאם צײטוננען, סאציאציםטישע און באצשעװיםטישע םון ארויםנענומען

נוםא. רוםצאנד איז ערשיינען  אז מעמבערם אונזערע אלע אױםמערקזאם מאכען מד
 איז ױניאן דער םון ארדער אן אהן ארבײט דער פון סטאפען

 פאלגענ־ דעם דורך לעזט ױניאן.. דער גענען פארברעכען א
 קאנםטיטױ אינטערנעשיאנעל אונזער םון פאראגראה דען

שאן:
 םטאםען ניט איהר טארט אומשטענדען קײנע ״אונטער

 בע־ א אהן םטרײל, אין ארױםגעהן אדער ארבײט דער פון
 א״ז םטרײק אונגעזעצליכער יעדער ױניאנן. דער פון פעהל

ױניאן.״ דער געגען םארברעכען א

בילד םאלהאמען א גיט בוך דאםװאך װאו פצאורדצעגטער א געונע; געץ  ױניאנם יענע אנגריף׳אויף האלאגד׳ס
 אויפגעטאן, עפעס װירקיציך האבען װאס

 פיא־ ״מאכעז צו צװעין פאר׳ן בלויז איז
 זאצ ער ראטעװען צו זיך אום פאגאנדא׳/

 אײףי ״אויסצײכענונג״ אזא באקומען ניט
 ״ניי דער פון קאנװענשאן קומענרער דער

 אײבאר׳/ אװ פעדעריײעאן סטײט יארק
האט װי סיראקױז, אין  באקױ דאס ער׳
ױניאן. אײגענער זײץ אין מען

 דער איז נענומעז אנטײא האב איך
 סא־ יןאליע געפרוםט האט װאס באװעגונג

 וזא^אנד ״דזשים״ װאס םאיעין די כען
 די פון הילף דער מיט אױפגעבויט האט

 מאנוםעקטיצור־ ^ײבאר אנטי ארגאגיזירטע
 אפנים, דערםאר 1שטאאט. דעם פון ערם
 ״אפגערעכענט׳/ מיר מיט עס זיך ער האט
 האט ער װאס אטאקע געמײנער דער דורך

 פרא־ ערע1אם די און טיר אױף געםאכט
 *טטע־ װעלכע םיהרער, ארבײטער גרעסױוע

 בע״ װעלט די םאכמן צו לואמף אין הען
 װע־ צו פאררעכענט שטאאץ בין איך סער.
!זײ םון אײנער אלס רען

 איז האלאנד װאס יאהר פינף די אין
 סטײט דער פון פרעזידענט דער נעװען

 םאראײ־ אימער זיך ער האט םעדערײשאן,
 באװע* רעאקציאנערער יעדער מיט ניגט
 ארבײטער די פאר שטאאט. דעם אין גונג

 זײנען דאס אויםגעטאן. ניט גאר ער האט
 הא־ ״דז^ים״ םון םיהרער ארבײטער די

 איבײ״ די אז מאכען װאס טיפ, אאנד׳ם
 אין צוטרויעז דאס םאריצירען זאאען טער
 באל־ װערען זאלען און יצידערשיפ דער

^עװיהעס.
באגעלי, דזש. דזשײםס

•23 נומ. ױניאן, םרײגיןלין פרעזידענט

 נויטװענדיג־ גרויסע א געװען איז ארבײט
 און מ^נטרעאל. זיכער דאס איז קײט,

 הע־ םײגע א באקוםען אויך האבען סיר
 הינ־ אץ-טאנכע ^כירות. אין כערונג
 דא־ 15 ביז 6 פון העכערונג די איז זיכטען

װאך. א לאר
 װי זײנען סקײאס מיניסום אונזער

:פאלגט
 38 פרעסערס דאלאר; 35 יזאטערם

 דאלאר; 34 פרעסער אונטער דאלאר;
 27 שנײדער דאלאר; 44 אפערײטארס

דאלאר. 24 םינײטערם דא^אר;
 םארבעריײ אלע געמאכט האבען מיר
 סטרײיו. פארצויגענעם א פאר טונגען
 באלד האבען םאנופעקטשורערם די אבער

 אויספיה־ ניט װעלען זײ אז אײנגעזעהן
 נאכנעגעבען באלד האבען זײ אוץ רען

 הא־ בתים בעאי די פאדערונגען. אונזערע
 שפע־ אדער םריהער אז אײנגעזעהן בען

 םאדע־ די נאכגעבען מוזען זײ װעלען טער
 בע־ האבען זײ און ױניאן דער פון רונגען

פריהער. נאכגעגעבען סער
 גרויסען א געהאט אלזא, האבען, מיר

 זײגען ארבײטער אונזערע אלע און זיעג
דארוװי. שטאלץ זעהר

רוםלאנד אץ פאר יעצט קומט
קאפיטלען 12 פאלגענדע די אין אײנגעטײלט איז בוך דאם
 ב#לשעװיקעש? די ערװעחלט חאש װער

 דעמאקראטיע. געגען דעמאגאגיע
גרינדוגגש־פארזאמלונג.ד און באלשעװיקעש די

דעמאקראטיע. און שאװעטען־רעגירוגג די .4
שאװעטעךרושלאנד. אין פר״חייטען בירגערליכע .5
אלײן. באל׳שעװיקעש די פון גע׳טילדערט טעראר רויטער דער .0
כאװעטען־רעזשים? אונטעי׳ז דארף רושישע דאש לעבט װי .7
באלשעװיזש דער און ארבײטער רושיעע די .8
דרי pc געשילדערט פאװעםעךרושלאגד, אין לעבען דאש .9

רושי* * און דײטשען א םראגצויזיעען, א שאציאלישטען,
געזעחן, זי האש טרײד־ױניאגשט ענגלישער אן װי רושלאגד, .10
באלשעװיזם. פון רעזולטאטען עקאלאמישע די .11
סאװעטען־רעגירונג. די און פאציאלישטען רופישע די .12

ז ײ ר . 20 ם ט נ ע ס

 פון מענשהײט צױויליזירטער דער צו אפיעל הארצרײפענדער א
שריפטשטעלער רוםישען גרעסטען דעם

m־ לעאביד u m s

דעם פארראטען האט זוער
 א זאגען װעג אײן אין ׳שויז לאמיר

 מאנטרעאלער די װעגעז װערטער פאר
פאכער. רײנקאוט

 האט ױניאן רײנקאוטמאכער אונזער
 אגרימענםם אינדױוידועלע געטאכט דא

 פאך. דעם םון טאנוםעקטשורערס די מיט
 באיוו־ זײ האבען אנרימ<ננטס די דורך
 פאל- איז ױניאך זײער שאפ, ױניאן א מען

האבען זײ נעװארען. אנערקענט שטענדיג
 װעטעראן דעם פרן געשריבען בראשורע, אינהאלטסרײכע גײסטרײכע, א

 גריג־ באװאוסטען דעם באװעגונג, רעװאאוציאנערער רוסישער דער פון
סאציאל־דעמאקראטען, רוסלענדער דער פון טעארעטיקער און דער  ארב האבען דארפען װעלען װאפ מאנופעקטשורערם, די

 נױ־ די און אפיסעם ױניאן די אפרופען װעלען טער,
פארלאנגען. מענשען טיגע

ל א־ססעלראד פאו ! א י פ ל ע ד א ל י י פ י ם ל ע ד א ל י פ

m ^ן אויפמערסזאם סשערלײט
 םון ארבײטער אלע אז זעהן מוזט איהר !

 װעלכע קארדס רױטע האבען זאלען שאפ אײער
 גוטשטע־ זײנען טעמבערם די אז צײכען א זײנען
הענד.

װע־ טארען.נישט'אגערקענט אנדערע■ קײנע
 ױניאן. דער םון לעטער קײן ניט האבען זײ ביז רען

ביז װערען נעביטען נישט װעלען קארדס קײנע

ז . י י ר ו פ . ס ט נ ע ם
פאםטײדזש טיט סענט 35 צוזאםען ביכלעך דרײ »לע פ«ר פרײז

:הו־צט־פארצאנ אין און בוכהאנדצוננען אצע איז באהוםעז צו

גוטע ר,ײן ניט איז דזשאבס, זובען גאסען די איבער געהן צו
פאליסי. ׳ װערען. באצאהלט נישט װעלען טעקסעס אלע

 ו יױ די אטענדען זאלען ארבײטער אלע זעהט
! ׳ s ־ • מיטינגען. ניאן

: גרוס, מיט

 ססוירט און סלאוס באארד דזשאינט
פילאדעלפיא אװ יוניאן םאכער

מעכד נײע םוץ אדרעםען אלע אויך װי אדרעסען די אין ענדערונגען א^ע
ספעציעצע רי אויױ רעק^רד־דעפארטמעגט צום װערען צוגעשיקט זאצען בערם

.אײך. צו צוגעשיקט ווערען װעאכע סאיפס, . ..
* + 

גערו^ס זײן ^ננעבען אבער איהר מוזט אדרעס מעמבער׳ס א ענדערענדיג
ע 'סםע1אום פארםיידען צו כדי נויטיג איז ראס .^דרעס.1אאטע זענעם ארגיי

איבעך קאנטר^ל בעסערען א האבען צו כדי אויך און אונז פאר און אײך פאר
םייאינג־ליםט, אונזעד

ה מ. ^ מ ג ע י מענעחשער דזשענ. ז
ליבערםאן, עליאם



מאכער סלאוס
!קלאוקמאכער ברידער

קלאוק־פיר־ באםטאנער צוױי האבען צוױק װאך א מיט
 און ארבײטער זײערע געגען לאקאוט א ערקלעהו־ט מעם

 אץ שעםער זײערע די. גענען םטרײקען צו אונז נעצװאונגען
 אינפארמײ־ אונזער לױט און צונעשלאסען זײנען־ באסטאן

 נעמען די יארר,. נױ אץ ארבײט זײערע די מאכען שאן
:זײנען פירםעס די פון

זימערמאן. און גאלדמאן )1
בארבעל. און סילװערמאן )2

 קלאוקם היײפױיז געװעהנליך איז ארבײט לײן זײער
םוטס. און

 אז באמערקט איהו־ אויב אז אײך םון פארלאנגען מיר
 גלײך שעפער אײערע אין געמאבט װערט ארבײט אונזער

אפים. באארד חשאינט יארקער נױ אין װיםען לאזען צו
גרוס, מיט

ב. דזש. כאםפאנער
ױניאן מײהעוס סלאוס

ווערען אפנעהאלםען װעט - '1063 נרעטערסי טעל.

| אכעד 7.30 אום דזשולי/ םען29 רינסטאג
0 עװענױ, טע5 1364 האל, מאױס מאונט אץ  

•׳||| סטריט. חטע3 קארנער ־ ־
 פאר־ װעלען סיזאן אנקומענדען פאר׳ן פלענער :צװעק
 וױכטי״ אנדערע אױך און פארהאנדלען צו װערען געבראכט

p פראגען. גע p

I לאהאל כאארד עהזעסוטיװ •  so
סעקרעטעת|| ,ן א מ פ ל י ה ה.

עוו פערטע 238 :אםיס

װערעו אפנעהאלטען וועט
 אלע מוזען ,1919 אױנוםט, זמען דעם מים אנםאננענױג

 צאהלוננען זײערע מאכען יוניאן אונזער פון <*םנליעדער
 םון ארױםנעגעבען י־עצט װערען װאס קארדס גרינע ױ אױןש

— האלב־יאהר נעקסטען דעם םאר דעפארטמענט, רעתארד

וואירסינניהארו און ױניאן־כיכקל א איז דאס
צײס זשרכער דער צו

 גוט. איז קארד די לאננ וױ אױןש באצייכענט קאליר דער ־
 װעלען קארדס, גױנע די האבען װעלען װאס מעמבערס נאר

 זײן װעלען די נאר אוז גוטשטעהענד, אלס װערען באטראכט
ארבײט. קרינען אין פרעפערענס צו בארעכטיגט

שארם אבענד אוהר ו אום

 אח פרישע גוטע, געגענד, שעהנע לופט, געזונטע גוטע,
 געזעל* אנגענעהמע און באקאנטע עםענם, געשמאקע

§1; שאפט.
 םאהרט איהר װען האבען צו זיכעד איחר זײנט אלעם דאם

P באקאנטען אײער צו װאקײשאן אײער אױןש

2io םטױט טע5 איםט

 רעד צו פלעצעד קײן האבען װעלכע פינישערס אלע
 אונזעד אין באלד קומען צו אױפגעפאדערט זײנען ארבײט

 פלע־ הדיגען װעט איהד װאו עװענױ, צװײטע 228 אפיס,
ארבײט. דער צו צער

 פיעלע פון פינישערם, פאר קאלס טאג יעדען קױגען מיר
 אױפ־ םינישער יעדער איז דארום םירמעם. טאבעל)רעםפער

 שע־ די אין אדער גאםען די אץ געהן צו ארום ניט געםאדערט
 װעלכער םינישער יעניגער דער דזשאב. א אלײן זוכען פער
 װאר־ קיץ קריגען ניט װעט חשאב, א זוכען געהן אלײן װעט
ארד.)ר קינג

אפ ! ש ט ײ ל ר ע ש  מידאפעלירעןצואײך,דאס ט
 ארביי־ פינישער קײן לאזט און פליכט אײער טאן זאלט איהר
שאפ. זעלבען דעם פאר קארד װארקינג א אהן טען

לאקא* אין נאר קריגען מען קען קארדס װארקינג

 צו באאױפטראגט דאױבער ווערט טשערמאן יעדער
 אםצוצאהלען באלד שאם םוץ ארבײטער אלע אינםטרואירען

 קריגען און — אסעסמענטם און דיוס — שולדען דיערע אלע
קארד. גױנע א
גרוס, מיט 1

ד* גענענד. מאונטײן העכססע און ׳גיעהנסטע אין זיך געםינט ם?אץ דער
 אימפרואװמענםפ, מאדערנע אאע מיט אייננעפיקסט זײנען לאטערזשעס און הויז

 און נדטיקענס קיה אײנענע סטײשאן, םרן גאנג מינוטען 10 ננאויז זיך געפינט
 װעדז^חד און אײער םלײש, פילכיגע דאס גאנצען אין סופאײט װאס גארטען

ױד םיעאע שעף. עקספערט אן םון געקאכט ווערען עסענס די טײבעאס.  אט
 1בי מױזית קאסינא, בייציארר און פול דענס פײטינג, און בײטהינג מענטס,

$14 װ. ז. א. אײברערי, קאורט, טעניס מאהאצייטען, די
 פראוד מענעדדעינג דער נאראנטירט צוםריעדענהײט פאא^םענדיגע פאר
צו אדרעסירט אײנצעאהײטען מעהר פאר עללנער. א. רײעטאר,

A. ELLNER, FERNDALE, SULLIVAN COUNTY, BOX B.

 דרעסטיקערס און װײסס לײדיס כאארד עסז.
י. װ. נ. ל. א. 25 לאסאל ױניאן,

סעקרעטער. שעהנהאלץ, י.

 מענעחשער. ,ר ע ל ט א ק פ.
טשערמאן. ,ג ר ע ב ל א ו ו מ.

סעקרעטער ,ר ע ג נ י ר דזש. ס*

ג נ ו ט י צי ע ז י ר
 ע:; און אידי«ע ^נדערע פיעלע אויך ײי

 ?שורנאלען און ביכעד צײטוגגען, ל'־*ע
די אין געדרוקם װערען

קא פרינטיננ אפ־טו־דײט
י«רכ נין םט. ק«נעל 195

סרענקלין. 5425 מעלעפאן

 ױניאן־תאאפעראטיװ די
י ט ע ײ ס א _— ם

 ױניאן וג נ. ל. א 35 ל#<קאא
אויםשליםליך פערקויפט

בענערם און בערזשעס
כר. .6 ם. און סאסייעטיס ױניאנם, כאר

ארבײט. ױניאן םטריקטלי
יארק נױ םטריט. קלינטאן 134

2441 נרעמערםי טעצעפאן
פרעם לענארד די

י j סטױט, טע23 איסט 42
A A. DELBON 

L| ׳טערם. שארפט און פיקםט
 עװענױ%% טע6 484*90

^ יארר׳. נװ
םםריט טע30 און טע29 צווייטע!

 פרינטינג טשאטהאם
בראדוױי איםט 2

עםטימײט. אונזער קריגט

װערע; אפנעהאלטען װעט

 מעהר אױפגעפאדערט זײנען פרעסערפ אלע
 עװענױ. טע5 אץ סײ און פארק אץ םײ געהן צו ניט

 רע־ קומען זיך זאלען דזשאבם זוכען װעלכע די אלע
ױניאן. דער אץ דזשיםטרירען

c־*

 רעחשים־ ניט זיך װעלען װאס טעמבערם, די
 געהן צו קארדם קײן קױגען ױט װעלען טרירען,

ארביי־מ. דער צו
אפטישען און אפטאמעטריםט

100 Lenox Avenue 
895 Prospect Ave., Bronx

215 East Broadway 
1709 Pitkin Ave., Brooklyn

35 לאסאל rs כאארר עהזעסוסױו
מענעחשער ברעםלאװ, חש.

D M M I T  H O U S E ,
 װיג האלטע איהער הויך, פום קעטסקילס״, די פון פעריל ״דער

 מ^ודעמע אוינ. נאקעטער -דלער מיט זעהז ד^רט מען סטײמסיקען םינף
״זילבער-אײת/ דער זיא סישעז און עיפינג בײטהינג, פרואװטענםס,

ס װאקײמ^ן אײעד פארברײגגען ניט װארוט מעסיג. זעהר פר^יזען  ו סי
i- , • פראפ. קאפשטײן, ם. אלעקם צו שרײבט f c

23 לאסאל כאארד עסזעסוטיװ
, ד, ו ע ד נ א ו םענעחשער ו



םאםען די פ^רניענדען װיתר «נז) די ! -
w אט אין און ^ n אלנט yp*b רלכ־ חנד 

ו איז וסו?! טיגער  טים טאתע בין אי
! אױך אײנפארשטאגןןן איהם

 פיה־ די געבען ג#ר oyiy הײסם װ*ס
 צו געילעגעגהײם א ױניאן דער פון רערם

ר דער םון שטאנדפונ?ט דעם ערקאערען  י
 ניט! ד*ף םויג ױניאז גאנצע די אז ניאן
פיהרערס... די כא־שכן א שױן

 ה$ט םע והים! חי שרײ געה ^זבער
 ב#רד עקז. די געהאאשען! נימ בײדען אונז
 ארםען דעם פי (עא ב«שא#ס^ ד^ןי ה$ט

 אזעאכע באא) מאדזשארי^י םארשימעאםעז
 און עראויבעץ... צו מעהר ניט מיטינגען

 סעש־ די צו איבער ד$ס געהט מארגען
בערס...

 רזך םרײנר שורה׳אעף, פאר א נאןי
 ,־ויניטען אײך איך װעא דאן און דאקטאר,

זיײגעזונד. א
 בײי זע:ר איז שטעדטיא אין אונז בײ

 בתים בעאי די דרעסעס. און װײסם בײ
 קײן פאר ניט גאר זיך גרײטען ^ונזערע

סאעק.
 עס אויב טעמבערם: אונזערע זאגען

 כיעהר אביסעא מיר װיאען אזױ, יא איז
 ומגן, װאס ביז פראצע! אונזער םאר געאד

 אאםיר אונז... צו באאאנגען װעט אאעס ביז
 סטיטש, אוים׳ן רעיז א פאדערען דערװײא

 דער אויף און טאק באטענהאא׳ באטען,
גארניט!... װײטער שטונדע...

 עס געװאאד, בתים: בעאי די שרײען
 עס און רעיז, דזשענעראא א דאך איז

 אז אגריטענט אין בפירוש דאך שטעהט
? ניט טאר פיען

י וױלעז, .םיר  םי
 גערעכם ןײן מוזען
 «יײימד .ידי «ו אםיצו

מ ויך נאוסס עס םען  *ו
 אונגערעכם״. ןײן *ן

וױאםאז• וואודד*ו

*H חחזתחי *בודמתי
ױן, *ר*ח ).t, 6״a (י

ז  געחןכפיגקײ• םײן י
ד ײיל® י  ,p־uiwr י

• איחר וחנל *ױ  אי- ני
.1י*9ל

! װערמער םאאגעגדע די מיט אפאראט
 אינײ דיזע װאאטען זי, זאגם ״װאם, —

 טע־ קאנספיראמױוער דער פון ציאטארס
 יוען געזאגט, ױניאן אונזער איז טיגקײט

 זײ און םיטינג א רופען ?אאען מיר אמשא
 באײבט דערבײ און ארײנגעאאזט?" ניט

 ארױסגע־ ניט װערט פראנע איהר ! זי
 א עפעס אבער דײםאיף, גאגץ בראנט

 טענה גערעכטער א מיט שײכות שטיקעא
 סימן .א םראגע.. איהר אין זיף םיהאט

 טרער א אפיאו זיןי צײגט עס איהר, האט
 װײנמ אײנער אז און אויגען... איהרע אין
װעה... איהם טוט הסתפיא מן

 באאײכט זונעךשטראהאכעא אײן באויז
 םינסטערניש רעאקציאנערע די אביסעא

 אנגעװי־ איז באארד עקז. די װעאכער אין
 דיסקוסיאן די װען ׳צײט גאגצע די ?עאט
אן. געהט

 דער פון אײגער װען דאן, איז דאם
 זיך האט ער אז יאקבי, זאגט (טע באארד

 פאאמפארמע) נײער א צו געפאעדזשט
 רעדע פארטײדיגוגגס א געהאאטען האם
מיטינגען... סעקרעטנע דיזע םאר

 דאס אט רעדע! א געװען איז דאס אט
 גע־ םכדט האט oy שפראך! געױען.א איז

הארצען! בײם װארעטט
 פון פרײהײט פרײהײט; ״רעדע —

 קײ־ ארבײט; פאדפאאינע םארזאמאונגעץ;
טשענס״; א גױועם אונטערדריקונגען; נע
 הײסט דאס אט נאך... און נאף און —

 אזוי דען װא פיף! איהר םארשטעהם אשון,
שאבאאניקעס? יענע װי

אויך! איבערצײגט טאקע האט ער ארן

םילװער א• פון

 I אסס ךער פון הלןהר״ ״ראיט דער
 געבעטען מיך האט באע״ז) (פרעזידענט

 האב װיאען, מיר װאס עריזאערען צו זײ
 און בעטען געאאזט שטארק גיט זיף איף
װיאען... מיר װיםיעא ער?אערט באאד זײ

 פארציע א געהערט דאס מיר האבען
 האבען קאפ אין וזאר די אזש מוסר! ממט
געשטעאט. קאפויר זיך

 ארויס־ דאס זײ האבען ספיקער א און
 ספיקער! א אײנטאא שוין — געשטעאט

 פיה־ א אאײן איז װאס קאטארי איד א
 געװעזען ארבײטער ברידער םון רער

א — אמאא ^  קײן :אך האט ער װען א
 ניט נשםה דער בײ סעגט צובראכענעם

געהאט...
 מען קען כײך, איהר פארשטעהט איהם

 םון טריקס ארע װײסט ער בי^פען... ניט
 דײנ־ בתים בעלי די ױ־נאו. ױניאן... רער
 גאנצען א איהם אין האבען זײ אז קען,

 םראם װאן קלײניגקײט: א גאר — אוצר!
— ! אינסײד די

 כמעט אונז ד$*ס האט איד דער ^ט
 ארײגגעצימ־ שםראך... אונזער מיט װי

בעילט...
 — יאו;ז צו ער ז$גט — ׳חברה —

 הײ־ דעם ײנט1 ברעכט איהר גע״ענקט,
 בארגענינג! קאיעקטױו פון פרינציפ איגען

 צו־ איהר — #ער זאגט — _,;עדענקט,—
אין אטונה אײגענע םײן הײנט שכיעטערט

 רעדאהסןור, ;ע:. •טוצד, אײער איז עס ^
o f i i םט אזוי רעכט ד^ס זיך נעם איך$ 

m ״גע״ דער םון קאאומנס די גןןזוכען 
חנגםיגקײם״.

 פראםינענ־ אזא אידען א גיט מ#ן אז -•׳׳:ו
 אויױ םײדז״פ, אעצםע די װי פאאץ מען

 צי װילענדיג אײנציגער, יעדער וועלכער
 דער־ און ׳ב^יק א װארפט װיאענדיג, גלט

 םין אזא אין אז זיך ערקונדיגט און ?עהט
 איז אזא אין ״טטאדט, כוין אזא און

 סיל־ איר א װאהנט גובערניע, אזא
 םאנטא־ שטרעבט, רעבט׳ װעיכער ווער,
 ד^־ דעם װערט שרײבען... װיל און ;ןירט
 צו־ שטארק הדמױן כח אידענס זמען

 צו אן טאלןע פאנגט ער און •עשטשענו
 זײו צו םון טערה די האם ער אז גלויבען

אינטערעסאנט.
 אײ אביסעי א"ף װער איף אויב איז

 פאר־ טא רעדאקט^ר, םרײנד בעררריםיג,
 אײער םיט רינסיג אזױ מיר ם^הרט־דטע

 װעי איף און קאנטשיין קאסטען״ ״בריעף
 אין םארשװינדען ליפען, םארביסעגע מיט
 פאיא־ — םארגעסענהײט פון װעלט דער
 םארשװיגדעט. און םעטעאר... א זיף \ועט

 ױ־ א אז געשריבען דען ד$ס שטעהט װי
 שריי־ קענען בכלל םוז םארשטעהער ניאן
? נען

אי־ שראגען טאקע זיך מוזען אידען
ארנסה בער

Aug. 1, 1919 , אױגדסט םען1 דעם פרײםאג,

פעקםא• קארסעט אאע איז םטרײקס די
 קא־ דענבורי, און ברידושפארט םון רים

 גע־ אננעםיהרם זײנען װאס נמקטיקוט,
 הא״ אינטערנעשיאנעל, אונזער םון װארען

ט נעענדיגט זיך בען  םאלשטענדיגען א סי
 אר• קארסעט 5000 איבער די םאר זיעג

םעקטאריס. יענע םון בײטער
 ארבײםער יענע װאס םאדערונגעז די
 איז געװאונעז, סטדײק דעם דורך האבעז

 אין ׳ייאר אעצטע געםעאדעט געװען שוין
 די אבער, םונחט אײז פרעסע. אונזער

 ניט נאך װאך אעצטע איז ארבײטס־צײט,
 מען האט דעם וועגען נעװען. באשטימט
ארביטרײשאן. צו געהן געדארםט
 םאאשטענ- איז פונקט דער אויך אבער

 קארסעט• דיי געװארען. געװואנען דיג
איז דענבורי, און ברידזשפארט פון מאכער

 קוםט ?יארה נױ סקענעקםעדי, אין
 שאפ, װײםם א אין ססריילן א פאר איצם
 גאנ־ די אויפגערודערם דארם האם װאס

 גא:ץ א איז סםרײק דער שטעדםעא. צע
כאראקםעריסםישער.

 םאקס פירכע, װײסט יארר«ער נױ די
 װײםט א םקענעקםמדי אין האט קורזראק,

 װײסט א. און ״ע. נאםען אונםער׳ן שאפ
 איז שםײגער דער איז עס װי און שאם״,

 איז שםעדםלעך, קאײנע פון שאפקעס די
 עסספאוא־ גרעסטע די אנגעגאנגען דארם

 ציױי א ארבײמען שאפ דעם אין טאציע.
 דארמען האבען זײ און םײדאאך הונדערט
קאײכיג- יעדער םאר געאיםען. שדעקאיך

 צװישען װײםמ-איגדוםםריע דער אין סכםוך דעם אלן שיקאגא איין לאגע די
אן דער םם. אלץ נאך םאנופעקמשורערם די און ױני  דעם מון—אוגכ^טםי

 דזשױ םען30 דעם מיטװאך, שלעזינגער, פרעזידענם פון אבער ברלעןש
עהט ליי,  םאנופעקטשורערס די ורעלען ניט, װי גיכער אז אױס, ז

 האלט עם—װײאן. דער םון פאדערונגען גערעכטע דיי נאכגעבען פרידליך
ױיסט די אז דערבײיי,  ווערען געבראכם זאל שיקאגא אין אינדוסםריע ו

און םון םדרגה דיזעלבע אױף  רױיםמ־ די וױ ארגאנלזאציאן, ארדנונג
יארק. גיר אין אמדוםטריע

 װאס םאדערונגען, די פארגעאעגם צען
 געװארען אויםגעארבײט םריהמר זײנעז

 אונזער םון קאמיטע עקזעקוטיװ דער םרן
.100 אאסאא
קאגםערענ־ בײדע אויף שטיםונג די

מא• די םרײנדאיכע. א געװען איז צען
 אז ערקאעהרט, האבען נוםעקטשורערם

יאהרען צוױי םאר םון סםרײק דעם זינט

 דזשענמראא א צו קומען עס ״וחוט
 ווע־ געםעטעאט עס וועט אדער םםרײק.

 םראגע׳איגט דיעזע — םריעדאיר?״ רעז
 ארבײטער די םון איפען די אויף יעצט

 םקוירט דער אין םאנופעלןםשורערס און
 שיקאנא. םון דרעס־אינדוסמריע און

וועט םראגע דיעזער אויח ענםפעיעז

 או״ טיך, איהר פארשמעהט האב, אץי
 די צװישען ימחיצה א געםאכט טיםטנע

 איברי־ די און קאטערס די פון פאדערונג
 פא־ ערשטע די פאר װײא ארבײםער, גע

 צ:ױי- די פאד תאגפעדענץ, אין מיר דעדע;
! שעפער די אין — טע

 אונזער זאגט װי — ! םטראטעגייוע
איבערמאן. — מאחמה־ענינים אין טומחה

ערגעבעגסטער, אײער
םילװער. א.

א upiPKa האנעז צאהא, את 5000 בערכאלײד-גם און געשםראפט מען איז קײם בי?וד ז**ט מעשה, א הערםט אוי וײערע געבימען נאנצען אין זײ האבען?ײ . ױניאךאגרײדענטס, פאר־ די אנבאאאגגט וואס און געװ*רעז,די פון סעקרעטערע י  קאנספיראטױוע קײן האבעז ניט זאאען
 װי פיהרערס, די אהן ס׳הײסט מיטינגען,

 ארגאניזירען קענען זײ װעאען זשע אזוי
 דען זײ װעאען אידערס די אפאזיציע? די

װעאען אידערס, די זײ, טשענס? א געבען

 קאנט איהר !װאך ^רבײטס שטונדיגע 44
 םײנט דאם װאס םארשטעאען סוים זיך

 אונזער וױפיעא און ארבײטער, יענע םאר
 דורכדעם האט ױניאן אינטערנעשיאנעא

געװאונען.
 עקזעקוטיװ דזשענעראא אונזער פון

 באי־ סםרײקס די אין זיך האבען באארד,
 סאוא פרעדדענטען, װײס די טייאיגט
 ם. םאניא און ראזענבערג עאםאר זײדםאן,

 חא״ 'פרעזידענטען וױיס אונזערע לואהן.
 מיטװירמונג פואע די געהאט אכער בען
 ארביי• דער אין מענשען ארםיגע די םון

 סיטגע• םך א האט עס באװמגונג. טער
 םין סעקרעטער ארנבורען, מ. אירא האאםען

 אײ• אװ םעדערײשאז קאנעטיקוט דער
 דער םון סעקרעטער םעםער, ג. םעני באר,

םשײז, מרס. ׳ױניאן ארבײטער קארסעט

 םון םיעילע אז ;ױניאנס װעגען מײנוננעז
 אײ־ אז שלוס, צום געקוםען זײנען זײ

 טויזענדע צעהנדיצמע ספענדעז צו דער
 אױןי סטרײק־ברעכערס, אויוי דאלארם

 שארלאטאנ־ אויױ און אינדזשאנקשאנס
 םפענדען צו גאײכער איז לאיערס, סקע
 גרע־ אין ארבײטער, די אויף געלד דאס

 ארבײטס״ קירצערע איז װײדזשעס סערע
שטונדען.

 נאך מען קען כיאמענט דיעזעז אין
 װעט סטרײק א צו וױסען ניט אבער

 װענ־ עס ניט. צו װערעז, אױסגעםידען
 אסא־ די װאס ענטפער דעם אז זיןי דמט

 אונזערע אױו* געבען װעאעז סיאײשאנס
 פרעםע־ די םאדערען (םיר ז.yפאדערונג

 אין חאכערונגען ױניאז־שאפ, רענשעא
א און ארבייכמר, אאע םאר וױידזשעס

 יאםס׳ן אונזער פון סעטבערס די —
 חאיאה נאף זיף־ וועאען — ער, זאגט ־—

 פון םדה שאעכטע די אײף םון אפאערנען
 אנדערסטענדינגס״. דעפעניט ״װײאאײטען

 נאף און אערנען). ערשט זיף רארפען (זײ
 ארט זײן און געזאנם, ער האט נאך און

 און מאיעסטעטיש אזוי ;עװען זיא זאגען
 דרינ־ טיעף אזוי געװען איז שטיטע זײן

הערצעו אזש — גע:ד

 מאנופעהטשו־ די אזױ וױ זיד ווענדט עס
 הײנטי־ דעם דורך האנדאען וועאען רערס

 טאג. מארגענדיגען דעם דורך און טאכ נען
 100 אאקאא אונזמר מאכט פאראויםיג

אי םארברײמונגען נויםיגע אאע  א פ
סטרײח. דזשענעראא

 100 אאקאא פון כױידלעןי בראווע די
 עס אויב אז אראנזשםענטס, אאע מאכעז

 זיף זיי זאאען סטרײק, א צו קוםעז וועט
 שװעס־ זײערע םאד שעהטעז דארפען ניט
 באס־ פיאאדעאפיא, יארק, נױ אין םער
שטעדט. אנדערע און ברידזשפאימ טאן,

 פרעזידענט װעאכען אעטער, דער
 ארויםגע־ וואד, אעצטע האט שאעזינגער

צו שיקט

צרות. גרויסע געווען גאר איז דתנסטען
:אזױ געורען דארם זײנען שכירות די

 געצאהאם םען האם ײאכען פאר ערשטע ךי
 א דאאאר 10 נאכדעם ײאך. א דאאאר 7

 רא־ 15 ביז דערגאנגען איז םען און װאר,
 דער־ םײד^עך די װי אבער וואך. א אאר

 געקענש זיך וחנניגע גאנץ האבען צעהאען,
וואך א דאאאר 15 ביז ,םען ארויםאר

 אוועהשיקען אײםער פאעגם פ^יםע די װײא
 גייזן אננעטען כסדר און ״הענם״ אאטע די

מ אויך און ״ײאר א דאאאר 7 פאר א ע  אי
 י־א־ 3 צי און 5 צו געקראגען האבען װאס
 פארשטעהש איז, שאפ דער װאך. א אאד
 קײ־ א-ן אדגאניזירם געווען ניט גאר זץ*,
 ־־א־-טען װאס נעװאוסט נים האם נער
זיך. םוט

 א :;עשיכטע אזא געםאכם דך האט
 האט וואס םײדעא, יעהריגע עאף קאײנע

 ז״במ1אפ;׳ האש ׳שאפ דזןם אין געארבײם
 ארנאנײזעי דעם פודסעא, דזשײ. טאשאס

 אײ־ אװ פעדערײשאן אמעריקען דער פון
 דער־ איהם און געגמנד יענער אין באר

 געהט ?ואס שקאאפערײ דער םיז צעהאט
 עי שאפ. וױיםט א. און ע. דעם א״ן אן

 םיכינג א אײנרופען געהײסען איהר האט
 אױ עםאיכע און שאם פון םײדאאך די פון

 םיםינג דעם צו זײנען פײדאעך דרײסיג
געקומען.
געװא־ אײננעדזפען א״ז נאכדעם גאײך

 מי־ דעם צו און םיטינג צװײטער א רען
 םיידאאך. 60 געהוםען שוין זײנען טינג

 געהאט שױן זיך האט פירמע די אבער
 אגענס אן איהרער און דערםון דערוראוסט

 ם*־ פוץ׳ם פאאץ דעפ בײ געשםאנען איז
 די םון נעמען די םארשריבען און םינג

 דאם אהין. געקוםעז זיינען װאס םײדאאך
 אפ־ ניט דאך םײדאאך די אבער האם

 ם״םינג. דעם צר געהן םח געשראקעז
 נאך גאײך דאס געװען. איז דער<עזואםאם

 האש דזשואײ, טען12 דעם םיםינג, יענעם
 םון םײדאאך 23 אװעהגעשיקט פירםע די
 םיםינוג דעם אױף געווען זײנעז װאס די
 האבען״אױח שאפ דעם םון םײדאעך די

 םטרײלן א םים געענטפערט גאײך דעם
 פוא איצט איז שםעדםזנא גאנצע די איז

פאטירונג. דמר םים
 פאבריק־שמאדם, א איז סקענעקםעדי

 דעי םון ^תיןונם אייניגע דא זײגען דארט
שאן אטעריקען ײ  די און אײבאר \v$ מדער

 םאראינםערעסירם זיך ה^ובען ױגיאנם
ײ סטרייק. דעם םים םאכם האבען ז  אז מ

 אדבײםס־באדינ־ די וועגען אונםערזוכונג
ײ אה שאפ דעם אק טנגעז  דעם שםי*עז ז

 זײ םינאנציעא. און םאראאיש סטרײק
 םםרײק צזע בײגעשםיתרט שדין האבען

 פור־ םד. דאאאר. חונדערם סיט• אריבער
 אםעריקען דער םיז ארגאנײזער דער סעא,

 די געיוםען תאט אײמור אוו סעדעריישאן
n ארביםריישאן, צו םירםע  z*$n ענכר זיך 

sm זאגם p  w י אײד ו םון כמדאר מ

אנגעפאנ־ האבען
! לואאפען צו גען

 איז שטיטוגג אנוזער װאס גאיק א
 א נאף, זיף װאאטען מיר גוטע. א געװען
צעװײנט!... געװען קשיא,

 קיאסעךבא־ פראאעטארישע אונזער
 ניט אבער אונז האט װאוסטזיניגקײם

 אונזערע האנען מיר װען אין םאיאאזט
 צו אנגעפאנגען אאגער זײער אין םײאען

 גאנצען א דארטען מיר האבען שאײדערן׳
 בפועא האב איך אין אנגעטאכט חורבן
 ״אײבאר־ אשאאיגער דער אז געזעהן ממש

 בא־ שטארק זעחר :עבאף האט איעדער״
אאגע... יעצטיגע זײן דויערם
 אז גאויבען, שטארק מיר זיך וױאט עס

 קרי־ װעאען־ ״זאקראיסטשיקעס״ אונזערע
 פראגע די ורכב׳/ ״חרב אהן רעיז א גען
 אויט׳ן רעיז כיין אזא װעט צו נאר איז

כשר?... זײן עלוך שילדזן יעצטיגען
 אאזען צו אײד איד קום יעצט און
 עקז. אונזער אז רעדאקטאר, ידידי װיסען,

 בא־ צו חוצפה די געהאט האט באארד,
 אונ־ איז מיטינגען סעסרעטנע אז שאיסען

 אבער עראויבט. ניט זײנען ױניאן זעי
 איך װיא דפא באשאוס דעם װעגען :יש

אי דערצעהדען, אײף  ארט רער װעגען נ
 דזשאכ־ װי כשעם דיזע אזוי װי װײזע און

באד.א;דערט! שיא;ע רי האבען ה$לרערס
גאויבע; בנאטנ־ת נייר שעגט איהר אזן

גע״ חיהק פון דיר ה^ט ם:ים טײן אז

געסעםעלם. שאפ בראם. זײטשיק
 טרײד קאאוק פון פעסטונג אעצטע די

 נישט נאף ה$גט עס װאו םילאדעלפיא אין
 איז קאנדישאנס, ױניאן קײנע עקזיסטירט

 זײ־ זײנען דאס געפאאען. װאך לעצטע
 גרעסטע די פון אײגער שעפער׳ טשיק׳ס

 בא־ װעאכער פיאאדעאפיא, אין דזשאבערס
 איבער איז קאנטראיזטארס 14 שעפטיגט

 געסײנט האט פירכיא די ארבײמער. 500
 נאכגעבענ־ ױניאן, דער מיט אגריממנט אן

 האט אין ױניאז דער פון פונקטען אאע דיג
 סעקיו־ דאאער םויזענר 2 געגעבעז אײך
 אפגע־ױט װעט אגריביענט דער אז ריטי

װערעז•
 אגדיטעגט פון׳ם פוגקמען הויפט רי
: פאאגט װי זײנען

; אפרײמארם די פאר ארבייט װאך
 וױידזשעס; די אין אינקריעז פראצענט 20

 אפדײ־ פאר סקײא וױידזש כײניכױם דער
 םרעסערס די װאף; א דאאער 41( טארס

 כע:ט ר,אאב א נייט 12 פון רעיז א קדיגען
 פינישערס קאאוק גארשענט; יעד־לן אויף

 פראצענט; 20 בױ 15 פון רעיז א קריגען
 א דאאער 20 קריגען םיגישערס -סקזירט

 כייניטרם אײן קריגען זאאען קאטערס וראר;
 אר־ אאע וואף; א דאאער 40 פון װײדזש
 כױםגאײ גוטשטעהענדע זײן טוזען בײטער

 קאנטראקסאדס גײע ױניאז; דער אין דער
 ױ־ דער אין רעדזשיסטרירען זיןי מוזען
 םזז טײם סאעק אין ארבײט די ניאן;
 “א לוײנע װערען; אײננעטײאמ גאײף
 פיר־ פאר ווערען געטאבם נישט טאר בײט
 אין זיינען ארבי״מער װעםעס טעס

 ײניאן דער פון פארםרעטער א םטדייק.
 יערער צר שעפער די באזוכען קעגען זאא

נויםיג. איז דאס װען צײט
 אגרי־ אן דאס איז זעהט איהר װי
 סא־ קאאות יעחןר דועאכעז אויף מענ׳ט

 גע־ אאנג שוין האט פיאאדעאפיא אין כער
די געפאצען ״אאזא איז ענדאיף װארט.

 צו פיאאדעאפיא, אין פעהטונג אעצטע
 ניט בעפאר האט ױניאן אונזער װעאכער
 האט ױניאן אונזער צוטריט. קיין געהאט

 דער געקופיען איז עס ביז ׳גערוהטי נישט
 געפרנען האט ױגיאן די װעאכע מאטענט,

 גשרופען איז םטריײן א און פאסענד פאר
 דער פון שעפער 14 אאע איז געװארעז

 גע־ אונז איז סטרײק װאף א :אף פירפיא.
 דא שױן איז עס װי סעטאע;, צו אוננען
געװארען. אננעװיזען אויבען

 אר־ די זיף האבען פרײטאג אעצטעז
 צוריקגעקעהרמ פירפיא דער פון בײםער

 פאיקאטענע אאס זיעגרײך, שעפער די אין
 אלביײ די אז האפען, מיר אײטע. ױניאן

 םון באדייטרגג די פארשטעהן װעאען םעד
 אגריטענם דעם אויטנוצעז אזז זיעג דעם
 גזז־ איז ער װעאכען אין גײכם רעם אין

געװארען. כײנמ

סכםוכים.) אויסצוגאײכען מאשינערי םאנופעהטשו־ שיקאגא׳ר די
 רע־ םאאגענדע די געבראכם האם רערס,

געכרינדעט זיף האבע; עס :זדאטאטען
 אסאסיאײשאנס, פאנופעקםשורערס צוױי

 זײ 1א וױסען געאאזט האבעז ביידע און
ט קאנפערירען צו בעריים זײגען  קא־ פי

 פאכען צו און ײניאן אוגזער םון םיםעס
 קאאעיןםײ אינטערנעשאנאא אונזמר מים
אגרימענטס. ווע

 זיף רופט אםאסיאײשאן ערשטע די
 םאנוםעיר דרעס און סקוירם שיקאגא ^די

 בא־ זי און אסאסיאײשאן״ םשורערס
 מאנוםעה־ צאהא גרויםער א םון־ שםעהם

 םע^טא־ זײערע האבען װאס םשורערס,
 רי און דיסםריקם; ״אום״ דעם אין ריס

 %י זיך רוםט אםאסיאײשאן צוױיטע
 מאניפעה־ גארםענט אײדיעס ױנײטעד

 בא• א פון באשטעהם זי און טשורערס״
 מאנוםעקםשורערס, צאהא דײמענדער

 יער או־* םעקטארים זײערע האבען װאס
סאיד. נארד־וועסם
 איז םריה דער איז אוהר 10 מאנטאג

 קאגםערענץ א געװארען אפגעהאאטען
 און אסאסיאײשאז ערשטער דער םים

 דער םיט נאכםיםאג אוהר 1 דיענסטאג
 פרעזידענט *סאסיאײשאז. צוױימער

סאנפערענ־ בײדע אױוי האט שאעזיננער

בתים. בעאי די סיט
ט ר^ס טוען מיר  דאפעיזסען א פי

 אונ־ אגריפעגט אין׳ש ערשטענס צוועק:
 װיכטיג :יט קאײ; א דןי געפינט זערען

 װעא־ וױידזשעס, קאטערס װענען פוגקטעא
 עקאנאפישע צואיעב אונז זיד װיא עס מןן

 און טאן... פיקס א אביסעא אורזאכען
 זיס א^נעפײן אין איז עס וױיא צװײטענס,

 פארעי־ ס׳איז אנריפענטס. ברעכע;... צו
Pi, כייןי איד־י םארשטעהט !

 שטארק פען ;עפט טאהטיק אזא סיט
עואם. בײם אױס

 פיטען אין דא :אך איז װען װארים
 גע־ אזא כשורד״ גזןהט אאעס װען סיזאן,

 גע־ יעצטינע די פאדדאכיען צ־ אעגענהײט
 איהרע אאס בתים נעאי די בייט ?עאשאפט

 צוגרײ־ אן זיף פא:;ט פען רוען װי ?ייאעז,
רעיז? א פאר סען...

 השכפה דעד טיט ז־ך, פיד גרײטען גו,
 גרויסע פאי פסה... יטא פפאיא דער םון

 פינף א פין ;רזא א:ו (טי נעשעהעניסען... י
רײן?) דאאערדיכען

 אפגעהאאטען שוין האבעז נײי און
! הײס װי אי — סיטינגען

ש- טען14 דעם ט^נטא; הײנט, און | דז
ה^ט באיץ א װי :אכיעפ, טעג צוױי לאי, 4
 דאאעל פיאיא; ״א אפשר פארגיכטעט ויא (
 אאחים אצבע פראפערטי״״(אן אף זואירטה ;־;

 האטעא אץ איז בתים) בעאי אונזערע צו
 דער געװאיע; אפגעהאאםען וחןרסאיא...

 בײרע צװישען קאנפערענץ *ערשטער
אדדים.

אנ־ נים האבען זײט, אונזער פרן מיר,
 טיש דרײ־עקיכיגעז א געװאאט <וי ויערש

 ניט האטעא אין אזעאכען כיען יןאם —5
קריגען. גמקאנט

 באדאטונג אאנגער א נאר מיר האבען
 גאייכען א צו אייגגעוױאעט זיר צוױשען

קיש.
 פי עא האם אונזעיע... פון אײגער

 צוױ״ טשער ?יין ארײנגעשםוגעאם םעות
 אינ־ אויף רמז א— בתים בעאי די שעז

דעפאקראטיע. דוסטריעאער
קאנ־ דעם האטער א האם דאן און
ערעפעננג מערענץ

 נאף און 34 אאקאא פון פרעזידענטין ״נאן
אנדערע. אייניגע
 אאע דאס ניט, צװײםעא קײן איז עס
 שטאאץ איצט זײנען טוער ױניאז דיעזע
 די באקומען ױי און ארבײט זײער אויױ
 קאר־ יענע אין ארבײטער אאע םון ברכה

ס, טyס : סyםyװ פ^טארי ^y בא• איז עס 
_______געװארעז. רטypyפארב ד3yדײט

־ ,הײנס ^ װ  אסאסיאײ־ די זyדארם א
̂אנם װײטער אונז םיט שאנס  און רירעזyר

 רס.yנטפy yצטyא yרyזיי \P2Pi אוגז
jn^ אויב y םרײנד־ זײן וחןא^ ענטפערם 

 םרידי אטyטyסyג זײן אאעס װעט איכע,
 ווע־ רסyנטםy זײעמג אבער אויב איד;

ע זײן ןyא כ ^ ^ װאם אז ז נ ו  ארבײטער א
ט וועאען  די Dyii הםעז^yאננ iy:yp ני
^Dy־n און סקוירט גאנןמג y־ ^ D r o םון 

 אין זײן ארום, אײגיגע אין שיקאגא.
סטרײה.

ט׳ן ר״y״אאי א איינער  נאמעץ מי
 רyאונז איז האט רyאכyװ דזשײקאבסאז,

 צו״ יאהר האאב א און צוױי םיט האםםױ
 םאראויכד אהאםטםטעypy די דורך #רי?

m m ױניאה אונזער אויף w־nppy:DM 
 אונ־ פון 1500 און אינדזשאנ?שאנס געז

 אדעם־ זיייינען רסypסטרײ בראװע yרyז
^ טירט ר א ^ו  דהי ״אן אויף צטyי איז ג

 אן ארגאגיזירמ האט רy דזשאב״.
שאך  טשו-pyמאנום 6 םון ״אסאסיאײ

 ער און ױגיאן, אונזער םײטעז צו ו^רם
טyאג אן Dyj''T דורף אונז האט  m נ
 וױײ טyװ רy אז שריםטאיך, lyo'ii אאזט
 א'נדזשאנ?שאן אז ארויםנעהמען טעי

:iy:y אונזyױניאן. ר yp \v rn i^ וועא־ 
 רyגאנצ דער טיז םאראכטעם איז רyכ

 ניט געםעאט באםעאמערונג, שי?אגא׳ר
 כמנהרםטענ־ איז זי װײא ױניאן. אונזער
 צװי־ ארום געהם ער און אידיש, טײאס

 זײ ראט איז םאנו^עסטשוחנרם די שעז
 ארוים־ םײדלעך אידישע די זאאעז זײ אז

 רyאכ שעפער. זײערע םוז ווארםעז
 ^העכט׳״ זיעבען אדער opyr וױ סעהר

ט איהם איז ^ צו *געאונגען ני ש ט ע ? 
ײנצמ  מאנוםע?משו־ די םון פראצענט נ

הם וױצען רערם אי ט.  ומשא y^ ?ײן מי
ט  yiy'M אין איהם לאזען אח האבעז ני

ט אםיםעס ארײן. ני
 וועאעז ארום טעג ■אר א אין #אלזא

 שיסאגא. ורעגען באשטיםםעס װיםעז םיר
 ווע• נעסעטעלט 6װע שיסאגא אין אויב
חמם וועט םרימי^ד, חנז  שלעזינ• •רעזי
לזןסק זײז כײ צוריק וײן שבת דיוען גןר
קי גיי 1אי m שו  i:

אינהאלט־פארצײכױס
מ״ 29 נומער ײ ק טיג עכ ר ע ״ג

 י• ש — װ#ד יי .2 זײט
 •ytrn דעם ןve בו>ריכע םינאנ*יעאער .8 זײט

 דרעס״ און װײסש דזך פון סםרײק נעראל
 נײטען ם. — 25 לאקאל ױניאן מאבעײ
לפ־ ױגיאז׳ טײל^רס לײדיס די װאאן*.

היאםטאן, ה. - so ק#ל
 גויארקער די פרן 8מעםנעימי די זײט^*.

 מיני״ מ• נ• — לאקאלס ב^ארד ״״^ז^אינט
 ױנייןן בו«לערס און עקזאמינעיס לואװ.

אשםיז. י. ם. — S2 יאקאל
 בןארד דז^איגש פון׳ם םישינג דער .5 זײט

יאג״ א• — ױגיאן קלאוקםפכער דער ז»יז
רעדאלןשאר. צום בריען* גער.

 אינשערנע«פ:פל אונזער שדן עניגים .0 זײט
פארטער.yר סטעף א — יעסע8 דער אין

 רןJײ?e קלפוקםפכער קלױולמנדער די .7 זײט
 סםרײק דער ב?ן:קעש. א דורך זיןןג זײער

(אײג•— אין קלאוקםאכער די ^ון
• םא?ס דר. ײיקע) ר ע ^ ג

 (אידיא .y'S יאנאס — לינדעלין .8 זייט
לאגדוי. זי^י *ון

 דרעסםאכעי^ קאסשאם די למדעליען. .9 זײט
 לילבערמאן ס. — 90 לאקאל מגי^ן

 ביכעל. נאשיץ רעדאקשאי־ם .10 זײט
 ליײ אװ שעדערײשאן אםעריקאן ׳די .11 זײט

 ז יאנאװם^• ש. — בוןל
 j — אםעריקא אין אזםרײט ראסען .12 זײט

 (*עליע- :עגערס׳ מיר ״יסען בוכװאאד.
* װאהאינער. א. — ם^ז)

 שםואאזאן. ם•—^ חײםען א אין .18 זײג
 (געדיכם) זיך... חלום׳ש םיר .14 זײט
 אײגענצ םײגע איבער רײזע א אדאער. י.

 .yװyגןראם א. — קע*ענעם *
 jmip הרב. )בן — אשיםינגען .15 זײם

אסועסען.
ראמ• די *ויחילו קוםען ױניאגם .16 ^ייט

 פדװערמײזסעגאפ^ ~ 19 און 18 ,17 זײטעז
^ ראזע — יעדװעל® פיי ײ .2P וײם רי בעד

געםעםעלם. אויך שאפ נאפריעד׳ם

 טרײד ?אאוה פון ארבײםער װעאבען
 רyד באהאגט :ישמ איז פיאעדע^פיא אין

 עם װיפײעא בראס.? :אטפריעד פון שאפ
jy געװאר^ םרײטyג נישט איז i'i שאפ 
 אעצמען רyאוגז פאר נאף ארנאניזירען צר

שע: ^yדי וחגן ,1913 איז סםרײ? ראא 
2^cyo האבyםים ז ^ ־ ^yjy כייטאען 

ט ע ײ ^־  א אי׳ם שאפ דיזען זyהאאט צו ג
zypD:־oy^ ,איז שאפ דער אויף אאזא 

 אונ־ דאנ? א גע^ואמןן, ארגאגיזירט צטyי
 אין סםרײח רyד לארם. ב. םרײנד רyז

 ג^פעמעאם װאך yצמyא איז שאפ דעש
 געװא־ אײגגעפיהדם איז עס געװארען.

 ^פארט״־ארבײם די װאןײארבײט.
 האבמן םיר און געװ^רען אפגעטאפט איז

 יר־ רער פון א:ער?ענונג פואע די בא?וטען
 P2vm\ 500 אױך האט פירטא די ניאן.

 חנם רועילעז זײ אז סעקױריםי דאאער
אויםפאאג^. ריכםיג אנריטזןגט

ײבאער, א. סע?רעמער. נ

 ארגוט^ט;; רעאקציאנעיע אזע״כע
 סטאאיפינס, פאי נעפאםט זיך װאאטען

 נײטיתים אזעאכע נאך און פ־^עװע׳ס פאן
טא־ גאט־נעזאאבטע פון תיש

 רעסיעזענטא:־ פאר ניט אבער :ארכעןי
...yrsT ארבײטער רער פון טען

 א־נוטילנמע;! אײך, בעט איף הערט,
 ױני^ן ״אינזעי האשין: בזה זאנט זױינעד

 נא־ א־״ע !yאאטפארכזE אפענע אן האם
עי םון שאיסע  פאד־ װערען yii^ipyipy י

אי בראכטyג  די טעטביערשיפ; ארנזער פ
 בא־ די געצװאונגען װערען:יט טעשבערס

^*^y^y:^:^ yo;; באשאי־ די קענען זײ 
 באטראבטען זײ אויב צוריקוױיזען, סע
 ארנאניזאציאן! דעד פאר שיעדאיך פא.* זײ

 מ^נזר־ די ראיףyאעב װי געננערשאפט׳
 נימ אונז בײ װערט זײן, ניט זאא שאפט

 פארא:^ ניט איז c?y אין אונטערדריסט,
 היסםערישע פאר א װארום yD6n%« ?ײן

v ןyזאא קאןי־א^פא m\ סy.קrנטנy מי־ 
 •ריגןױייזד ארגאניזידען צו א'ם טינגאץןי

רס״...yנסםyא!״ yא
ײן אעמרט צוױיםמ א ם רי המר• טי

י *1̂♦ ‘W ׳י-

 ה^ט ארביטריושאן, צו פירםע דער םעז
עננמאגם. ײידער זייך זי

 אונםער׳ן םםרייק דער איז איצםער
 *וזאםע] םעדערײשאן, דער פון אויפזיכם

 ׳פוחןסםער אינםערגעעןונעצ. םינדאונזער
 אה־ז א'« ,25 ל*סאא פון םייטעס, ח׳פעני

 דעם םיהרען חעאפען *ו נעווארען נעשיהם
 חורםיגע די *רנאניזירען *ו און סםרײק

 םים־ פאר זײ םאכען צו וױיסםםאכער,
^ונעל. אונזער פח נציעדער  די אינםערנן

מז םםרייימרינם א םיאםיע די ה  םון םי
ר דער מ אנ  יועט «ירנת די און עגמ»־כ» נ

מחנר םוזען מםו , t« י מז ע ת מ ננ  *דער או
n צוםאכען v  o n■ םופעז און n n t אנ־

חמןרנםז פילאחגלפיער *ץ ®דווערםייזםעגס דעם לעזט
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