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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
 ,p־uiwr ייד ײיל®

• 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
 דעם מון—אוגכ^טםיםם. אלץ נאך םאנופעקמשורערם די און ױניאן דער

 דזשױ םען30 דעם מיטװאך, שלעזינגער, פרעזידענם פון אבער ברלעןש
 םאנופעקטשורערס די ורעלען ניט, װי גיכער אז אױס, זעהט ליי,

 האלט עם—װײאן. דער םון פאדערונגען גערעכטע דיי נאכגעבען פרידליך
 ווערען געבראכם זאל שיקאגא אין אינדוסםריע וױיסט די אז דערבײיי,

 רױיםמ־ די וױ ארגאנלזאציאן, ארדנונגאון םון םדרגה דיזעלבע אױף
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 

s זאגם m 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
 שלעזינ• •רעזיחמם וועט םרימי^ד, חנז
לזןסק זײז כײ צוריק וײן שבת דיוען גןר
קי גיי 1אי m שו  i:

ס ױ כ ײ צ ר א פ ־ ט ל א ה נ י א

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

ם געםעםעלם. אויך שאפ נאפריעד׳

 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

סע?רעמער. נײבאער, א.

 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
המר• טיריםײן אעמרט צוױיםמ א

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,
 די אינםערנן^ונעל. אונזער פח נציעדער

מז םםרייימרינם א  םון םיםיאםיע די ה
ר דער מ אנ  יועט «ירנת די און עגמ»־כ» נ

מז, t« ימםומחנר םוזען ע ת מ  *דער אוננ
nv o צוםאכען n■ םופעז און n n t אנ־

חמןרנםז פילאחגלפיער *ץ ®דווערםייזםעגס דעם לעזט
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י. ש. פון

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
August 1, 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known as the “Trading with the 
Enemy Act.“

ױיםע דיי צוױשעז םלחםה די  די און ו
צופלאקערם אםעריהאנער שװארצע

זיד.
 רער צי צופאל, א בלויז איז דאס צי
 ארויס־ אונז םון האט :בואה פון גייסט

 פונקט פאסירט האמ עס אבער גערעדט,
 װען פאראױסגעז^גם, האבעז כייר װי אזוי
 יעצטעז אין איבערגעגעבען האבען מיר

 העבסט־אויפ־ די ״גערעכטיגקײט״ נוכיער
 צוױיטען מאחניה דער פון נײעס רעגענדע

װאשינג־ אין שװארצע די און װײסע די
 ״דערפאר :געשריבען דיאבעז טיר טאן.
 װאס דאס, אז זײן, םעגאיןי זעהר קען

װאשינגטאן, אין פאסירט װאר די האט
פאריטיעדע־ אין וױעדערהאלען זיף זאא
ד גאנצען איבער׳ן פארטען גע א:  איז .“י
א:ד גאנצען צום נאןי דערװייר עס  ניט י

 שוין קוטען שיקאגא אין אבער געקופיען.
 שיואבסען רעגערע אן זונסאג פון םאר

 ביז און װײסע, און שװארצע די צװישען .
 דזשואײ, טען30 דעם מיטװאף־, איצס,
 ביײ פון געסײטעטע 28 דא שױן זײנען

 פארװאוג שןער א אהן און זייטען דע
דעטע.

שרעק־ די זיך האט שיקאגא אין אויף
קאײניג־ א פון אנגעפאנגען הריגה ליכע
 טעניטען װאו ים־ברעג, דעם אויף נןײט,

 אײניגע באמערקט כיען האט זיך^ ^אדען _
 װאו ז,!פרא דעם פון גאהענט שווארצע

 בא־ האבען דאס זיך. באדען װײסע די
 חוצפה גרויטע א אלס װייסע, די טראכט

 מען און שװארצע, די פון זײט דער םון
 מיט זײ אויף װארפען אנגעהויבען האט

 טאא דאס האבען שװארצע די שטײנער.
 האלט אן דאן פון און געענטפערט, דוקא
זיןי. צוםלאקערען אײן אין קאכיפףי דער

 אז באטערקען, צו װערטה איז עס
 אין מײסטענס םאר קוטט קאםםף דער
װאוינען. :יגערס ׳די װאו געגענד. דעד
 אין הומען װייסע די אז מיינט. דאס

שלאגען, זיןי ניגערס די צו טאבס גאנצע
 גוט אזוי זיף פארטײדיגען גיגערס די און
קעגען. זײ װי

 מלחטה די װי וױיזע, און ארס די
 די גענען װײסע די םון געםיהרט ווערט

 איז אט שױדערליכע. א איז שװארצע,
געפאה־ איז ניגער א בײשםיעא. אײן
 א איהם איז ;בײסיקעל א אויף רעז

 אין האט טען באפאלען, װײסע טאב
קוילען. זעכצעהן ארײנגעשאסען איהם

קע־ מיט באג^סען איהם טען האט דאן
 די אונטערגעצונדען. איהם און ראסין

 די פון אדויסגעראטעװעט האט פאליס
 האלב־ דעם רוצחים װײסע די פוז הענד

 םון קײנער אבער ׳ר,ערפער פארברענטען
 ניט איז געט$ן, דאס האבען װאס די,

געװארען. ארעסטירט
 האט ײאס דאס אז ׳זיך פארשטעהט

 א געװען נאר איז ביטש, אויפ׳ן פאסירט
 דעם פון אורזאכע די צדטשעפעניש.

זא־ טאגכע טיעפער. פיעל איז קאפיפף
 טאנאטען עטאיכע אעצטע די אין אז נעז,

 ני־ פיעאע אננעקזניעז שיקאגא אין זײנעז
 גא;ץ זײנ־וז װעאבע גער־ארבי־יטער,

װײסע. די ;ענען לןאגקורענטען שטארקע
אלז^, טײנונג דער אויט אירזאכע, די

זע־ אנדערע עכט־עקאנאניײטע. אן איז
באישע־ פון ד,א;ד רי :^ר דעט אין הינן

 אויפגעהעצט װערען :יגערס די װיזם.
 זאיען װײסע די בדי וױיסע, די געגעז
 די אין דיסקרעדיםירען זיף נעבאף טוזען

 דעם לאזען דוארים װעאט, דער פון אויגען
 דאף איז דאס ג^ז, רי םאררײסען ניגער

 טיי- טאקע נאף דאף ל,ען ער אונטעגליך.
װײסען. טיט׳ן גאײף איז ער אז נעז,

 אז ניאכען, נאך זיך דארף דעי־צו און
י ן  א אויסברענען גרארע זצל שיקאגא אין י

 אויף ארבײטער טויזענד 15 םדז םםרײין
 עס דױ עלעװײטעדס, און קארס די

 אױ׳עגעבראכען סטרײין דער איז הײסמ.
 פון קעם די איבער אנגעפיהרט װערט און
 רא• הונדערט 5 ,4 א פיהרער. אלטע די

 פארכאפט ה^בען ׳עס הײסט דיהאלען,
 יערען פארשריען האבען און סאכט די ;
pm טענה׳ן אזוי םארשצאג. םארנינםטמעז 

J; . קאר״ די פון פרעזידענסען די װעניגסטענס 
 אלטע די עלעוױיטעד־קאטפאניעס. און

 וױ זײ. כײט אײנשטיפיי; זײנעז םיהרער
 דער ה*ט זײן, ניט אבער זאל דאס

M איצ״ די םאתרעסערט פיעל נאר סטרײק *".׳ 
הונ־ שיקאגא. אין געגער־מלחםה סעע

 אין קוםען ניט ?עגען םויזענדע דערטע,
 זײערע צו אדער ארבײט זײער צו צײט

 םוס־ מיט םול זײנען נאסען די ביזגעס.
 צוצו־ ופזומן מוכן זײנען װעלבע געהעד,
 ביאכען װי אמױזמענט, אזא צו שטעהז

ניגערס. אויױ י^גד
 איצט ביז האט פאליס שיקאנא׳ער די

 אום אויספיהרען, געקענט װעניג־װאס
 לויט רײאטען. בלוטיגען די אפצושטעלען

 הא־ פאליס די זאל נאכייכטען לעצטע די
 ארד־ שטיקעל א צו געבראכט דאך בען

 זא־ צו ניט װאגט קײנער אבער נונג.
 מיט קען טארגען דער װאס נביאות, גען
ברענגען. זיך

 םיוד אלײן ניגערס ידי װי ׳דעם װעגען
 ענטפער אן רעש פא~ טיר געפינען ׳יען
 טויזענד צװײ א װאס טיטי::, א אין

 אפגעהאל־ האבען יארק נױ אין יטװארצע
 רעדגער מייסטע די שבת. לעצטעז טען

 דעם פון געחריבען געפיהרט זיר ה^בען
 װאשינגטאן אין ניגערס די װי פאקט.
 װײסע. די געגען געשטעלם זיך ה$בע[
 אזוי זיף האט רעדנער די פון אײנער

 האט רײדען צו צײט ״די :אויסגעדריקט
 :אכפאל־ װעלען טיר אויב אויפגעהערט.

 װאס ארבײמ, קאנפטרוקטיװער דער גען
 װא־ אין אויפגעטאן האבען שװארצע רי

 אפד בעסער זײן טיר װעלען שינגטאז,
 אג־ רי פון פראזען אײניגע זײנען ^ט און

 זעהר זײגען װעלכע רערנער, דערע
 ״געברויכט געװארען: אפלאדירט שטארק

 רעכ־ אײערע געװינען צו כיעטאדען אלע
 ניט ״םאדערט געװאלט!״ אפילו טע,

ײ!״ נעהפיט רעכטע, אײערע  ״מאכט ז
 ע\$ר סאםע רעם פאר ראדיקאליזם דעם
 מײ א ״אויב !״ פראפאגאנדע אײער פון

 םאר שטארבען טוזען זאלען מעגשען ליאן
 טײזואלים, די װי קעטפפט טו זאוי. דער

ד יעדער אײנער, יעדער ר ע ײנ א
 סענ־ דער איז דאס אט אז שיינט, עס

 אויף רעתער די פון בלויז ניט טיטעגט
 ניט און פארזאטלונג, יארלןער נױ דער

 אנװעזענדע, טויזענד פאר רי םון בלויז
 אײ־ לאנד. איבער׳ן ניגערס אלע םוז נאר
 אויםגע־ עס דואט רעדנער די פון נער

 ״סײדען װערטער: פאלגענדע איז דרײןט
 ריכ־ אויפםיהרען זיף װעט װײסער דער

 אויסגעפינען, ער װעט ׳ניט אויב טיג;
 טוי־ צו באיעס אונזערע לערנענדיג דאס
 עט־ אנגעפאנגען ער האט איהם, םאר טען

אפשטע־ קענען ניט װעט ער װאס װאס,
לעז״.

^לער דער אנ אצי טערנ  מרײד־ױג־ אינ
אמםמערדאם אייז סאנגרעם יאז

 האלאנד, אטסטערדאם, איז דארט.
 אנית׳ער דער געשלאסען איצט װערט

 צוזא־ װאף די זײנען ־דארט פריעדען.
 אר־ די םון פארשטעהער די מענגעקומען

 די פון לענדער, פארשיעדענע פוז בײטער
 אײנגעשלאסע;, שונא דעם םוז לענדער

 יאהר פינף נאד טאל ערשטען צום און
 צי־ אײן אין צוזאםען זײ זײנען ׳צײט
 הא־ זײ אז זאגען, ניט קען טען טער.

 די ברידערליך דערלאנגט ש,"\ זיך בען
 די וױיט. נאך עס איז דערצו הע:ד.
 הער־ די אין געברענט האט װאס שנאה,

 יאהר, 5 גאנצע פאר טורא״דיג אזױ צער
 א״ין טיט װערען אױםגעלאשען :יט קען

 א:־ די אויף אײנע די קוקעז :אך טאל.
 דעם אין שולדיגע אײנציגע די װי דעיע.

 זײנען גאף טאסעךטארד. שוידערליכע;
 דעם פון i פארטשאדעט מענ׳שעי די

דעם זעחן ניט קעגען און טלחטדררויך,
אי ץען דאס אזוי אטת, נעז װירקלי

זעשען צו אום ענאטען, דעל די 1
שנצה, געגענזײטיגער פוז רײער

ערקאעה :עװעהנליכע די א:;.עגעבעז
ו(אס קאפיטאציזם׳ דער איז עס אז

 אין שולדיג אז זאגעז, קען םען טירליןי,
ם; דער איז םלחםה דער  םיליטאריז

 מיליטאריזם, דער חנז איז װאם אבער
 םיז אויםדרוק אנדער אן בלויז ניט אױב
 קאפײ און אימפעריאליזם איצםיגעז דעם

טאליזם?
 קאנ־ דעם אויף אן געהט דערוױיל איז

 שולדיג איז ווער םראגע, גרויסע די גרעס
 אזוי. גוט איז עס און מלחםה. דער אין
 הארצען. פון אפריי׳דען יעדער זיך זאל

 אײנגעשמילט כעס דער װעט דערװײל
 װעט עס דאם, פען זאגט װי און, װערען,

 װעלען ארבײטער די אויםפרעסען. זיך
 וױ הענד, די דערלאנגען װיעדער זיך

ע  נאף םאל, דאס אבער ברידער. אםת׳
 אלע מיר װאס לעסאן, שרעקליכען דעם

 אוים־ געװיס זײ װעלען געהאט, האבען
 איג־ זײער ברידעדליכקײט, זײער בויעז

 םעסטערען א אויף טערנאציאנאליזם
 געהאט, עס האבען זיי װי םונדאטענט,

 אויסגעבראכען.' האט מלחםה די אײדער
 גאנ־ דער פון ארבײטער די פון ליעג די

 אײנ״ דער בלײבט און װעט װעלט צער
 פון װידערהאלונג די געגען טיטעל ציגער

 האבען מיר װעלכען בלוט־פבול, אזא
איבערגעקוםען. נאר־װאס

1האט
ט ענדאנ  דע־ אול׳זער האט טלחטה, די ג

 טא־ פר. ׳ל. אװ» פ. ». דער פיז לעגאט
 און רעדע םײערדיגע א געהאלטען בין,

 דאס קאפיטאליזם. דעם פארטײדיגט
 אױב ווארים,* נארישד- זעהר געװיס איז
ט  שול־ א*ז װער טו קאפיטאליזם, דער ני
 אבער ? ארבײטער די טאקע אפשר ? דיג
 אז שולדיג, זײן ארבײטער די הענעז װי
 די געהאט ניט ערגעץ אין האבעז זײ

 זײ בײ דען האט װער ? דעה םינדעסטע
 בא־ טען קען העכסטענס אגגעםרעגט?

 זזינען זײ װאם ארבײטער, די שולדיגעז
 האבען זײ װאס גלײכגילטיג, נעװען
 אבער געפאלגט. און געגלױבט אזױ «לעם

 הא־ זײ אז זאגען, גיט דאןל קען הײנער
ט בעז כ א ז ר ו א ו א  מלחציר;. די ם

 דײטיט״ פון ארגײטער די װעגעז אפילו
ט תייגער דאס ןvt< לאנד נא״' זאגען. ני

ש מאדנער א ט ײ  ״רעבט דאש אוי^ מ
םונג פון שי  יעדען פאר זעלבסם־באט

פאלס״.
אײ־ מיט אונגארן האט באקאנט, װי

 בײ אײנגעפיהרט צוריק פאנאטען ניגע
 רו־ דעם לויט סאװעטען־רעגירונג, א זיך

 װעל־ פון שפיצע דער אז מוסטער, סישעז
 א קון, בעלא אײנער שטעהט עס כער

 װעגעז און לענין, פון תלמיד געטרײער
 זיף טויג ער אז גלויבט, מעז װעלכען

 טא־ אבער ארבײט. דער צו גוט זעהר
 אנ־ קײן ניט זעהר ער איז דערפאר קע

 די פון אויגען די אין פארשוין גענעהניער
 אז טענות, איהם צו האבען זײ עלײס.

 באדינגוננען די אפנעהים נים האם ער
 פיהרענדיג• װאםעדשטילשטאנד, דעם םון

 טשעכא־ פון סאלדאטען ־די מיט מלחטות
 האט ױגא־סלאװיע. און סלאװאקיא

 אז תירוץ, א דעם אויןז קון בעלא אבער
 סאל־ זײנע מיט געקראכען ניט איז ער

 ױ־ און טשעכא־סלאװאקען די צו דאטעז
 זײ־ זײ איהם. צו זײ :אר גא־סלאװעז,

 װאס גרענעץ, דעם אריבערגעטראטען נען
 די אין באשטיטט אלײן האבען עלײס די

װאפעךשטילשטאנד. פון באדינגונגען
 א געװען װאלט דאס אז זיין, קעז
 גע־ װאלם קון בעלא װען תירוץ, גוטער

 די םון הארץ דער לןיט אײנער, װען
 איז ער ניט. אבער עס איז עד עלײס.

 ער װאס רענירונג, די באלשעװיק. א
 באל־ א איז אונגארן, אין עטאבלירט האט

 ארדנונג, עקאנאםישע די ;שעװיסטישע
 קא־ א איז אײנצופיהרען, טרײט ער װאס

 נים דאף קעןיער פאלגליר טוניסטישע,
טויגען.
 די עלײס די האבען דערפאר איז

 אונגארישען צום ארײנגעשיקט װאך
 לאזעץ זײ װעלנער אין נאטע, א פאלק
 קריגע; ײילען ײז אויב אז װיסעז, איהם
 אומ־' ניט (נאטירליד, עלײס די פון שפײז
 זײ אויב אםנערעדט), איז דערפון ;זיסט

 אויב הונגעד, פון שטארבען ניט װילעז
 ארונטערנעה־ זאל טען שטארס װילען זײ

 פטור זײ כירזען דאן בלאקאדע, די טען
 דער פון און קון בעלא זײער פוז װערעז

 הא־ זײ װאס ארדנדנג, איצטיגער גאנצער
 אײנפיהיען און אוננארן, איז דארט בען

 עלײפ די װי רענירונגס־ארדנו::, א
װילזוז.
 װעס באפעלקעױני אעגארישע די צי

 בלײבט דאם ניט, אדער עלײס די פאלגען
 װעט הונגער דער אז טענליך״ זעהן. צו

 זײ און ;עפיהלען,• אנדערע אלע זײז ;יבר
 אויך, טעגליןר אונטעמעבען. זיר װעלען

 לענין׳ס טיט ענטפערען װעלען זײ אז
 כיע־ חנװאלוציע דער ,פארי אז װערטער,

אבער, .״יאהר א נאך הונגערען כײר גען
 װיכטיג ענטפערען, :יט זאלעז זײ װי |

 שעהן װי נײעס, שטיקעל דער איז איז
 אין עלײס די אויסגעטײטשט האבעז עס

 פוץ רעכט גרויסע דאס אונגארן צו באצוג
פאלק. יעדען םאר זעלבסט־באשטימונג

ענד הונדעדט א ױז  פאנד דאלאר ט
 הערשענ־ דער געגען שאםפ,ס א פאר

רעאהציע• דער
 אפ־ סהול רעגד אין איז װאך לעצטע
 װיכטיגער זעהר א געװארעז געהאלטעז

 רא־ אלע םון םארשםעהער די סון םיטינג
 םארטשדיט־ אנדערע און ױניאנס דיקאלע

ען ליכע אנ אצי ט אמאניז  צװעק דעם מי
 טויזענד הונדערט םון םאנד א שאפען /צו

 ארבײט די באהעםפפעז צו אום דאלאר,
 האבען װעלכע כחות, םינסמערע די פון
 אויסצולעשען םארשוואחגן װי אזוי זיר

?ארטגעשרי״ אוז ליכטינ איז װאס
מעז.

#1י
מן םיסינג דעם אויןי  זיי
 ארגאניזא־ זיבעןױג און עטליכע םראםען

 ד»א־ רעדען קורצע ױני*נס\ אוז ציעס
 רעדאק־ אױרװין, םשארלז געהאלםען בען

 #לי אלדזשערנאן ;.?אלל״ דער פון טאר
 רענד דער פון םענעדןשער און אלדערםעז

 םון סעק־טרעזש. שלאסבערנ, ױסף ;םלןול
 סעק.־ באראױ, אב. ;אמאלגאמײמעד דער

 יא־ ש. י.; װ. ג. ל. א. דער םון מרעזש.
 ״נערעב־ דער םון רעדאקטאר נאװסקי,

 דעד פון סעקרעטער גערםער. ;טיגקײמ״
אנדערע. אוז ם. ס.

 דער אויו* אנגעװיזען האבען אלע זײ
 איצט אנפיהרען םון װיכטיגקײט גרויסער

 פאנד דער דאס און אגיטאציע, גרויסע א
 ניט װיל מען אויב ווערעז, געשאפעז םוז

 ביז איז װאס אלעם, צושטערט זעהז
 טשף דעם געװארען.אין אויפגעטאן איצט

 א״*ף יאהר דרײ־צעהנדליג לעצטע די פוז
אויםהלעהרוננ. פוז געביט דעם

 אויסנע־ האט פארזאםלונג גאנצע די
 אײנשטימיגגןײט. פולסטע איהר דריקט

 יעזזר א נעװארען אויסערװעהלם איז עס
 זעדזט עס וױ און, קאטיטע, טיכטיגע

 און <א:ו, זעהר נעהמען ניט װעט אויס,
 וױ װערען. געשאפען װעט פאנד דער

 אויסגעדייקט זיר האט באראף פרײנד
 טינד ױניאז יעדער וחגן ריכטיג, גאנץ

 קױא־ א מיט בלויז טעקסען זיף זאל גליעד
 װערען געשאפען פאגד דער קען דער,

 א• זיכער, איז עס אריבער. און אריבער
 איי־לע אין אלעס טאן װעט לןאטיטע די

 דענקענדע סאסען גרויםע די אז כחות.
 זא^ען ארבײטער פארטגעשריטענע און

פליכט. זײער טאז

 לואי פאר פניים עזנלת שעהנער 8
שעל. םאר

 די פון אײנער מארשאל, לואי םר.
 האנגרעס, אידישען דעם פון שלוחים

 כויט געװארען אפגעהאלטען איז װאס
 םילאדעל־ אין צורית מאנאטען אײניגע

 אין פריעדענס־קאנפערענץ דער צו ׳פיא
 אײ די פאר אױסצוםיהרען אום פאריז,

 רוטעניען גאליציען, אין פוילען, אין דען
 קולטורעלע און ציװילע נלײכע װ. ז. א.

 גע־ אויר האט ער װאס אין און רעכטע,
 די אין וױיל ערפאלג, גרויסען א האט

 עלײס די האבען לענדער די כײט טריטיס
 פונקטעז, די ארײננעשטעלט וױרהליך

 מינאריטעטען די פארזיכערען װעלכע
 צו־ טעג די איז — רעכטע זײערע אלע

 פאױטטעהט םראנקרײף. פון ריקגעקוטעז
 געװארען פאראנשטאלט איז עס אז זיר,

 נרויסע א ארן באנקעט א איהם לכבור
 כיר. האל. קארנעגיע אין פארזאטלוננ

 פון געװארען אזיפנענוטען איז כיארשאל
 װי אידענטום, יארקער נױ גאנצען דעם
 גרעס־ דעם טיט פרעפע, דער פון אויך
 ב־טר כבוד־ דעם האם ער כבוד, טען

פארדיענט.

אד לוסדךכןאמיטע די ע אײמער נ ט ע מ
 לען םויל־ז-ן אין אבער יװאס װאם,

ט לוםרךהאמיטע דער עןינ  באשור־יגעז. ני
ט זי נ מי א  אפ־ מינדעשטען דעם ניט זיך פ
,n r, א־ געװען װאלט דאס װאס  צי :

 זי א״ן דױצע;, אזעלכע אין עגםשולדיגען׳
 :אר־ דעם אויף זיך יאגען אײן אין האלט

 טאנער אז אויס, קוםט עס שעװיזם.
 דער נעחמע; נאף קען ניט, עס זי טוט

 אי;־ ,גא, פארשװינדען און באלשעװיזם
ט עס טאר גאנצען.  1ט־ פ;ז געשעהן. ני

 זיא טען װי לאנג אזוי כאפעז, איהם
 ביז ה^ט זי װאס נאר סליאד. זײן אײױ

 זי װאס דעם אויםער אויפגעטאן, איצט
 סאװעטען־ רוסישע די באפאלען איז

 אל״ו נאך איז סקול, רענד די דאז בױרא,
 דעד־ ערשט זיןי םיר װעלען דאס פיד. א

 װעט עס װען אויגוסט, טען11 רעם װיסען
 פאר האורט ספעציעלער א עפענעז זיך
 לי פארברעכעו״. באלשעװיססישע די

 פאי־ צו אז ערקלעהרט, לוסק־לואטימע
 םארברע־ אלע פון נעטען די עפענטליכען

 צי׳ד איהר אויף שוי[ האט זי װאס כער,
 ציעלען די שעדיגען שטארק קעז טעל,

 דער״ עס זי האלט גערעכמניקײט. פוז
 זייגעז צײטונגען די דאןי בסוד. װײל
ט פול  נײע מאל אלע קריגט זי איהר. טי

 װאס .איוזר דערצעוזלען װעלכע עדות.
 זײנעז דאם םענשען געםעהרליכע א פאר

 ’נא און, ;רוסלאנד אין באלשעוױקעס די
 באלשעװיקעס די זײגען עם וױ טירליד,

 בא״־ די אויך זײנען אזױ רוסלאנד, אין
 באלעע־ די און אכיעריהא, אין שעװיקעס

 אונ^עיע עם זײנען אטערייקא איז װיקעס
 אנשיהענײטען. אזעלכע נאך און װ. װ. א.

ט זיך מעז װעט ײ מי אפרעכעגעז* שױן ז
געשרי״ ווערען צײלען די װעהרענד

 רעזולטאם דעם גיט נאך טיר װײסען בען,
 רענײ דער פון םרײעל דעם פון

 טשארםער־אגגעלענענהײט דער אין ססול
 אטוירני חנר טעקאװאי. ריכסער םאר

אז בעסנ^ זײן םריים נױ^אן דזשפנעראל

ii

י
רזזיד. ע נ ע ג ו מ ? 'י p כ ם

 ער וחןרעז. *•גע^ננם זןיל טדייעל דער
מז דארןי ער *ז ז*ונם.  Dipi באוױיזע, ה«

 סםייםס, אנדערע אין סריגעז נאר סעז ער
v צו כדי m\ םשארםעד «־עם *וגעהם׳ח 
 Dip דעם אויו* סהוהל. חננד רער פון

 אזנטער־ אאיער באריהםםער דער איהם
 וױ גריעי, « נזמורימן װידער מייער

 אין ה*ם ער הען. אוננתרםײער נאר
 נעמאנזד ווענינ אזוי איהם בריעוי דעם

 נעוחזז וואלט נױםאן םר. װען אז װעט,
 ןהרזךמפיהל, ביםעלע א םיס מזונש «

 אונמרסײער׳ן *חס־ זיד אדער ער װ*לם
 איהם לייענס כריעף חגם איז נע׳שאםעז.

ד נאנצען א םאר אונסערםייער װירער » 
 אוננמזצליב• איז םארברעממם פון טעל

 אלס באנאננען, Dip ער וועלכע קײנמז,
 םזן די^נער אלס אטויתי, חמענעדאל

נעזעץ.
 *#־ װעס סרייעל סקול רענד דער *ו

 וועס ער m אקםאמר, ביז ווערעז נעצענט
צןיר װייסען Dip שטאטפינרען, באלד

 ן ססױיין חשענעראל פוךם מױכפ פעאנציעלער
25 װניאו דרעסנממר וזײססאון וער פון

 נע*ואמן עמןלעהרס אין ססרייס דער
 און יאנואד, נמז21 דעט דינסםאנ,

 11 פון ■עריאדן א נאך נעענדינט, זיך
jbdipv, 1919 איריל, סען7 דעם. DV איז 
 קעםפע ביטערםםזן די פח אײנער געוחןן
 גאר־ לײדיעס אינסעדנע׳פיאנעל די װאס

 דורכ־ ווען זזאס ױניאן וואירקערס םענס
i אתצעהליגמ .נעםאכט. v w זײכעז 

 נאר לאננ וואכעז םםדיי^ אין םארבלימז
 םאר־ א «ו נעקומען איז מן< חי דעס

 סא־ וױיסנו און ררעם חנר םיט ׳פסענדניס
 איז דאס אסאסיאיײפאז. נופעסם׳טירערס

 האס באריכט דיע^ר וואתם אורזאכע די
 כיז ומדען םארעםענסליכס נעקענס ניס

,: י : י׳מט.
אונ־ אז נעקאםט האס סאמו»» דער .

י •*)נים םאםענטאז י ׳ ז יזא ײיא ^ י  זועדס עס װי מ׳לד, םוסע נרזיסע נעזזײעד י
^יז דאזינער דער אז זיכער, ינ םיה ניי  אננעציינט אינםעז י ׳

 «ו־ זאל רענד־ססול דער םוז אז םאדערמ,
 ער (אזן טשאדםער דער ווערעז גענוסעז

 אונ־ ויעץ אויסנעפיהרם, אזיד דאס װאלט
 איז אוײתי!), נים זיד םישם טערמײער

אין געהאם נים האם ער ווען צײב^ דער
 םאר באוױיז םינדעםטען דעם הענר זײנמ
האנדלוננ. אזא םון געזעצליכקײם דער

ם  םוניי׳ן וועגעז רעפארט דענזםאר׳
האנגרעם פאר׳ז

 שוין האנגרעם דער אויך האט ענדליך
 דענסםאר, ב. דזשאהן פון רעםארט דעם
 דעפארט־ דעם פוץ שליח ספעציעלען דעם

 האט קאנגרזס דער לײבאר. אװ מענט
 וועגעז אײנצעאהיימעז מעהר געפאדערט

 םעהר איצט האם ער און מןני־פאל, רעם
 דער װארים * געוואונשען. האט ער װי

אי, םון■ רעפארט מ  אז קלאר, מאכט דענז
 נע- איז מוני טהאמאס פון טרײעל דעד
ע; שענדליכע א װעז  בא־ ער קאמעדי

ע דורף האט פילןערט אז װײזט, ײנ  בא־ ז
ט ציהונגעז  חארפאריײ פארשיעדענע םי

 װעלכער דער, זײז געקענם נארניט שאגס
 טרײעל. עהרליכען אן מוני׳ז נעבען זאל
ם  װעל־ דיקטאםאז, א םיז סיטעל דעם מי
 1אי ארײננעשטעלט האט דעגזמאר כען

 םראנציםקא׳ר סאן דעם םון אפיס דעם
 קלאר איז םיקערט, אםױרני, דיסטריהט
 אנ־ םיק/נרט, אז געײאחגז, נעשםעלם

ײן צו שםאט  אטױרני, דיסטריקט א ז
 זיצען באדארםט לאנג אלײן שוין האם
 ערנסטע די םיז אײנער אלס פריזאז, אין

 איבער גיט דיחסאפאז דער םארברעכער.
 גערעדט האמ פיקערט װאס װארט, יעדען

ט ײנע מי  די און מענשען, םארשיעדענע ז
 רענירונגם־ דער אז אזעלכע, זײנען רײד

ט זײ האט דרוהער  דרוהען. געקענט ני
ט םול געװען איז רעפארט דער  אלער־ מי
 ער און םאסירונגען, אונםאראלישע לײ

 צום װערען צוגעשטעלט געמענט נים האט
ען זײן אין ?אנגרעס  נעשטאלט. אמת׳

ט הדעת ישוב לאננען א נאך  דעם םי
 רעפארט דער איז האנגרעס םון ספיקער

 אין ערשט אט און געװארען, .גערײנינם״
 צוגע־ עס איז םארמע גערײניגטער דער

 װאס האננרעס. צום געװארען שמעלט
 פאל דעם איז מאז װעט קאנגרעס רער
 האבען דערװײל זאגען. צו שװער איז
 א אוז האנגרעסמאז א געפונעז שוין זיד

 אםאקירט האבען װעלכע סענאטאר,
 לײבאר אװ סעהרעטז(רי און דענזמאר
 ארײנגע־ זיך האמגז זײ װאס װילסאז,

 אננעלעגענהײמ. :אנצער דער איז מישט
 געקענט מען האט דאס נאטיד^יד, אבער,

 בלאנטאן קאננרעסמאן *םון ערווארםעז
 ערשטער דער שוירמאז. סענאטאר און
 וועלכער ?אנגרעסמאז, זעלבער דער איז

 אטא־ רעדע א זײנער איז לאנג ניט האט
 באלשע־ א אלס ל., אװ פ. א. די לןירט

 האט מאל דאס ארגאניזאציע. װיסטישע
 האבען װאס די, אלע עריזלעזזרט אויד ער

 אנאר־ אלס פוני׳ן, םאר אנגענומען זיד
כיסטעז.

ט כ ױ א ן ב ו ן ס ע מ ה א נ נ ײ מ א  א
ן ע ב א ג ם ױ *

אל דעם פון ר ע ענ מן ײק ד  דער פון סטר
עפ ײדי םם ל  דרעסםאכער אזן װיי

אז 25 לאקמל ױני
ן םעז1 *יז או<ם;*בזז געװזךזנלינע (די ׳ ז י  נ
עז ,1011( מן•, *=ען24 ״נ אר״־-גערעכענם) P ז

אײגנאםען.
ר: פה רע ע לי םנ סי

ס ,אר !$Ml.894.40 —---------— — דמ
 73,961.35 — — — געא־ אײגטרישם

 18,438.12 װ. ז. א. מייגם ^סעכםנעמס,
213,070.08 — סםרײק־םעקס נרו^צ. 10
080------------------וודאי?דצ:עפ1 .1 4 _

שאר ז\ײדז«עס קוןלעקםירםע
1,107.67 --------------------מיםכליעדער

 די װאם מעטבערס £אר רײזעס
 אײגגזד חאבעז בתים בעלי

^ז דער אין *^חלט  7,780.04 — ױני
p געצויגען r געאזאנאל חעריטען 
סטריזק־ (סושניעלער באגק
5,300.00 ---------— — — — פ*גד)

ל^־ אינםערנעש^נאל פון חלואות
 09,481.00 —קןןעלען ®כדערע און ק*לס
 אינםעדנע־ דער פון געקראגען

ל, א  דזשאינט י. נ. פון ^נ
ד ר ^  קלאוקמפכעי די פון. ב

ן לאקאלס מנדערע פון און ו  י
15,000.00 ----------איגטערגזףנאנעל דער

דערווי־ *דעם, צום געחעז םיר ײעז *)
ץ/ םיר סעז ̂ם מאק^וזאי ריכמער אז ז  *ו״ חו

רענד רי און קלאגע, די ריקגזגװיזען
פז**רטער. איחר בײ בלײבם סקול

G37,287.40 ------------אײגנארוםען טי^טאל
008.48 ------- 1919 ,1 יאנואר

038,450.88 -------------ם$טאל גרעגד

אױסגאבען.
 אינטערנעאא־ דער צו -צאחלונגען

קעריעד־ צענטדאלע און נאל
25,300.00 ------------------------אןאפשען

 •ןדםיגי• און •^ויט געװעחנליכע
(םאליי־ אויסנוןבען

 40,114.64 ארײפגערזןכעכט) וו. ז. א. ריס
 ^רגיזניזו^ויאנס• געװעהנליכע די

 און צײטונגען (לאיער, ג#בען
ארײכגע־ אויםגאנען םיטיננ

7,038.70 —---------— — רעבענט)
און בײאזםײערוגגען געװעחנליכע

 2,029.40 — — אויסגאבען םטרייק
 געםאנם וײגען o$n עקסאענסעם

 אויםגע־ גיט און נעװ^רען
חלט  2,203.47 — 1918 אין געװארען צ̂ן

 םיםגלידער צו צוריקצ^חלונגען
ז. א. אײגטריט־געלד (דױס,

912.04----------------------------װ.)
ײל ד^ר־ וואם (געלדער באגדס נ

 1,225.00 — װערעז) ?אלעקטעט פעז
וואס (געלדער פאגדס רעװאלװינג
 1,200.00 װערען) קאלעקטירט דארפ^ן

דאךפען וואם (געלדעד חלואות
 897.00 — — )ווערעז קאלעקטירט

 (וואס ם׳נזעקס צוריקגעקעחדםע
דעפאזי־ םאל א גאך דאיםעז

3,211.87------------------זדע*<ז) םעם
805.04 -----------------------סאר^זעדענעס

ױניםי ״דוארקזלס די צו חלואד.
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 עקםפענסעס סםרײת ■ דזאענעראל
 ײג־n( בזגגע»ים סטרײק און

 אגגעבעבען חערען *עלחייטען
511,294.33------------------------אונבה(ץ)

006,290.06 —-*--------אויסגאבען טאטאל
32,160.82 -------- 1919 ,24 סאי באלאנס

— 038,450.88םאטאל גרזןנד

אויםגאבען. םטרייק דזשענעראל *
10,281.34 ק^שיטעס חאדלעם «יז בר^קס
5,382.48-----------------ק$םיטעס ברןקלין

4,433.68 ----------— קאטיטעס בר^נזרויל
8,185.11-------------זזג2^גע«םעל עקסםדא
.28.70-------------------קאמיטע פינאכץ

7,942.70 -----------------------קאמיטע חאל
16,548.00 --------------------ח^לס פאר דלנם

194.05--------------ביורא איכ«ארםײ«אז
(סא־ ק^מיםע אינוועטטיכײ^אז

ם לאריס  58.85 ארײנגצלעכצנט) ני
 (לא־ קאםיטע קאורם און לאא

בײלס ײנם,8 ■כירות, יערס׳
30333.09 ------------------------וו.) ז. א

טיגג גארדען סקװער סזנדיבאן 2.041.16 םי
1,102.00 -----------------------פארמיעדעגעס
49,581.02 קאם. ■יקעט און ארגאניזאציאן

30,220.41 -------------קאםיטע טאון אװ אוט
354.31 ---------------------------פאסטײדזש

227.10 -----------------------קאמיטע יעס5
5.000.19 --------סטײאאנערי און פרינטינג

497.29 -----------------קאמיטע םעטלמעגט
עגםערטײגמענט און סייקערם

414.41 — — —------------קאמיםע
1,208.48 ---------קי^םיםע רעליעוי סטרײק

 איגטערגזף»א:אל דער באצאחלט
פ׳ן p רעכנוגג אוי e םטרײק־

0-------------------עקפיענםצם 0).
־ 888.42 — —------------------אגס1םעלע ,י כענעסדט. סםרייק
מאון: אװ אוט

V 4609.00 ------ך-------------דזאוירזי
4644.00 -----------------אײלאנד לא:;

1,357.00--------------------«ליינ*יעלד
2 -------------------------נוארק ,474.00

4860.00--------------ײעדנאז מןןונם
r*ll4.75---------------חאבאלמז װעסם

1^1.00 — ------------עםבאי ■זןרסזז 47
* 8,667.00------: —..------------םראי

787.00---------------------קינגסטאז
18,404.00 חארמארד אזן חײװען גױ

84460.75 --------אטאדט אויסער םאטאל
יאדלן: נױ

8,790.00 --------בראנקש און חארלעם
| 9,210.00-----------------------בראנזװיל

i ̂ 4764.00 ---------------ברוקלין
ו 209,415.50 -----------------------יארק ני

828,680.25 — בעכעיים םטרײק מאטאל

אויס־ סטרײק דז*ענעראל טאטאל
188^64.08 -----,-----------:-------גאנען

828,630.25 ---------בענעוים פטרײק טאט^ל

ל גלצנד א ט  אויס־ םטו־ײק ^
p גאבען a בע־ סטו־ײה
611,29-4.33 -----------------------נעשיט

• דא װערען געלדער סעקמריטי די י  נ
ײ ײײל ארײנגערעכענ*׳ שלמנן װערען י  געי

אקאוגט. םיעציעלען א אויף
 W% פאר• װערט סטײטםענט דיעזער
 םאל?ואכמנמר א װי דעם נאך עפענםאיכט

 אױסגא־ און אײננאמעז די םון אוריט
 געװאחנן נעמאכס איז לאקאל םון מגן
התדי װערט דעדפון ריכטיג?ײט די און

 ^ באשטעטיגט. מיט
:אונטעתעשריבען
װאלף, נייטען ם.

י. װ. ג. ל. א. אודיסאר רזש.
-• • ■
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אלםערײשאז«רכי און םײלארס לײדיעס די כײ
so לאסאל ױניאן טער

 דעם םיז ארײנםרעםונג רער מים
 אונזער אין באארד עקזעיןוטיװ נײעם
 טעטינקײט נײע א אז זיד פאנגט *םיס

,סיז«ן קומענדעז רעם בעםאר
 טאנעס־ דער אויןי הויפט־םראנע די

 די יעצם איז ױניאן דער םין אדדנונג
 סיזאן, נעסםכמז דעם םאר פאדערונגעז

 אגרימענט, צװיײיעהראיכער דער וױייצ
 מאנוםעק־ די מים האבעז סיר וועאכעז

 טעבד8םע דיעזען זיך ענרינט טשורערם,
ע בער, ײ ן.נ  אייג־ איז םאדערונגעז, או

 אופישטענדעז, יעצםיגע די מיט קלאנג
 דארןז מען װעו־ען. באטיאכט דארםעז

 הע־ זאלעז מעםבערס אונזערע אז זעהן,
אעבעץ. אנשטענדיגען אן מאכען נען

 דאס ה*ט ב^אחד עקזעהוטיװ דער
 איז עם אנבאסחאכט. אין גענוםען אלעם
 נײער א געװארעז אױסגעארבײט שוין

 םארגעבראכט װעט װעלכער אגדימענט,
 םי־ דעם אויו* מעםבערם די םאר װערעז
 אין אויגוסט, מעז5 דעם דיענסטאג, טינג,

 עווענױ, טע5 1362 האא, מאריס מאונט
 אונזע־ בא״טליסען. און דיסקוטירען צום
 םאראינטע־ זיכער זײנעז םעםבערס רע

 וועל־ פאדערוננעז, נײע די איז רעסירט
 און וחגרעז, ארויסגעשמעלט דארםעז כע

 צאהל נרויסער א אין קומעז נעװיס װעלען
 די איז נעהמעז אנםײל און םיטינג צום

פארזזאגדלוננעז.
* * *

 גאנץ לאתאל אונזער האט לעצםענם
 פון איעעם םארצײכענט שבזיל דער איז
^ נרעסםע די ענ  ױנ־ די איז דאס און זי

 גרויסען באװאוסםען דעם פוז יאניזירוננ
בראדערם. םילגרים םירמע דער םוז שאפ

 דער באװאוסט אלעמען איז עם
 בײ געהאט האבען מיר װאם םטרײק,
 דרײ צוריק. צײט א מים םירםע ריעזער
 געקעמפםט םיר האבען מאנ^טען לאנגע

 און םירמע, פארביסענער דיעזער^ םיט
 ארום אפגעקאסט דאס האט ױניאן רער

 איז םטרײה דער דאצאר. טויזעגד זעקס
געגאנגען. פאראארען י־עםאאט

 םארביײ זיינען מאנאטען אכטצעהן
 אנשטרענ* צופיעל דאץ. זײם געלאםען

 האבען שאפ ד£ם ארגאניזירען צו גונג
 ויײ מיר נויםמ. םאר נעפונעז ניט םיר
 װע־ סוף כל םוױ אז זיבעד, געװען נען
 זיך שילאגעז און קומען ארבײטער די אעז

 געזינ־ האכען זײ אז צוגעמוז חטאתי,
 נע־ איז ערװארכמטע דאס -r<- און דינט,

 זײנען קאםיםעס נאד קאםיםעס שעהן.
 פאר־ ױניאן, חנר םון אםיס אין נעקוםען

חנן צו <אגגעגדיג אניזג זחגם מגי

 ו*י האמ םירמע דז־ אבװאהל ערטרעגציד,
 אדבײםם שטונדינע 44 די גענעבעז אלײן
ײאד•

 ען9שטאר דעם זעהענדינ םירםע, די
 א האבען צו ארבײטער די פה װילעז

 םן האבענדיג אויף און ױגיאךשאפ
 ?אא סטרײק א װען אז זינען, אין הסתם

 וױעדער זי װעם ווערעז. אונמעתוםען
 דא־ טויזענד 40 ארום פארלירעז דארםעז

 זרי גענומען בעםער זײ זזאבעז ־— לאר,
 הױ צו אזוי װי װעגען און מיטלעץ כען
 און ױניאז, דער מיט באריהרונג איז מעז

 באודאוסטען דעם םון מיה דער דורך
 סאדאדוםוןי, מר. תלאוק־מאנוםעקטשורער,

 פון מענעדזשער זיעגמאן, ברודער און
 קאנםע־ א איז ױניאז, קלאוקסאכער דער

 דעד צװישען געווארען אראנזשירט רענץ
ױניאן. אונזער איז פירםע
 םארמראטען געװען איז יזניאז די

 חא״■ ב;נרנארר ארגאנײזער אונזער דורך
 אדוױחער, ליגעא אונזער דורןי און זאנאן*
 נא־ אײז םירמע די ראטהענבעמ. מאריפ

 אהראן דזשאדזש דורףי םארטראטען װען
 האנפעחננ״ אײניגע נאף ליװײ. דזשײ.

 שאפ דעם םעמלעז צו געלונגען איז צעז,
 א אהן ארבײטער הונדערם צזוײ םון

 ארבײמער די האבען דערבײ םטרײה.
 פון רײז באדײטענדעז גאנץ א באלןוםעז

 יעצטינע די אױף פראצענט 40 ביז 30
 אז ארויםגעװיזען, זיף האט עם שכירות.

 גע־ אי דארט האבען ארבײטער גענונ
מ םאר געארבײט אי סקעבמ.  ?לעגצי

 ארבײטער די האבען רײז דעם שכירות.
האבעזי װאס די :םאלגט װי באהוםען
 מד □אקומען שכירות, הילענערע באהומען
 הא־ װאם די און ;םראצענט 40 העכערט

 האבען שכירות, גרעסערע באקומעז בען
העכערונג. פראצענט 30 באהומעז

סעה• הילםםאן, ה.

-י'

ן ע ק ג א ט א ד נ ע ש ז ד ײ א ־ ם ע נ ז י ב
נאלר׳פטײ! םון ארבייטער די מיר,

 באסממ«ן קלאופ־שאפ, באראן׳ם און
 *pwתלן דער פון ביונעם־אײרו׳פענט רעם

ר מ א  ל¥־ םון נאלוב, ברורער ױני#«ן, ם
־ פיעל האט נאצונ בריךער .17 יןאל » 

 אר לאנצ. רי פארמסעחח אומ חאיצסען
Dip אונזער םאר נעסאן םיעל Mur, 
 דעמ איהם באעלאםען האבץן םיר

 <״ י י ־צאראנמנן. עםענסליד
 שאפ־ס׳ןוערפו ק«ם, הײםיה

ןנדייעוו, םשח .
קרוגער. דד».
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לאסאמ נ. דזש. נויאופעו ױ פון םנעושיפ
איגדוסריע םאכער ריפער רןk םרןוירם קלאוק, דער םון

םינקאוג ם. נ. פרן
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 די װעאכע ױניאנס אאקאא 24 די פון
 װאר־ גארמענט אײריס *ינטערנײשאנאא

 י*רק נױ גרײטער אין צעהאט ױני#ן ?ערס
 װעכמנס ל^י־ןאאם 13 םאאגענדע די זײנען

 אין באשעפטיגט דירעסט זײנען םעםבערם
 ריםערסא- און םקױיט סוט, קאאוק, דער
 גע־ א אין םאראײנינט אינדוםםריע, כער

 קער־ אדמ^יסטרציאנס םײנשאםטאיכע
 דזשאינט די אלס באװאוסט •ערשאפט

 ױניאן. קאאוקמאכער דער םון ב#ארד
אפערײטארס. 1 ל#<ןאא

סעספעא און שנײדער שםיק 3 ״
מאכער.

םינישערם. 9 ״
יןאטערס. 10 ׳׳

קלאוקמאכער. בראנזוױאער 11
סאנער. ריפער 17
ײאכער. קלאוח נוארלער 21
כיאכער. דרעס ארן ססױרט 23
פרעסער. 35

דעזײנערס. 45
מאכער. קלאוה איטאליענישע 48

כיאבער. באטאנהאל 04 ״
בושאערס. און עקאפינערס 82 ״

שטארהס־ רי זײנען דיזע פון טערסטע
 י׳אקא^ס בעסט־ארגאניױרםטע און טע

 פאר־ אינטערנײשאנאל אונזער װעאכע
 די'טהעט*ג־ דאנק א איז דאס און מאגט
 און ױניאן דער פון אפיסערס די פון הײט

גוםא. מעכיבערס די םון לאיאליטעט די
 איבעריג זיין ניט םיאײכט װעט עס

 וױיטער גײען מיר אײדער ערקאערען צו
 דעם אונטער פארשטאנען װערט עס װאס

 באדײטוננ די און ״כיעניבערשיפ״ װארט
יולאסיפיצירוננען. ״טפעטערדיגע די םון
 ײעמבערס אזעלכע דא זײנעז עס א) —
שעפער גאנצע אפטניאל — ױניאן דער אין
 פאראינטערעסירט באטת זײנען װעאכע —
 אונטערשע־ און ארגאניזאציאן דער אין
ט צען  טעמבערס די װאס בענעפיטס די ד

 כיעכיבערס קלאס דיזער איהר. פון ציהען
 פאר־ אין באצאהאט טאא םעהרסטע זיינען
 בײטרענע װעכענטאיכע זייערע טיט אױס

 זעאטען זיינען און ױניאן דער צו (דױס)
 יאנדערע אלע און דיעזע הינטערשטעליג.

 גרײכען עס שולדען װעםעס מעטבערס,
 אפיציעא װערען \רראכען13 פון כיעהר ניט

 טיטגאידער אאס־^וטשטעהענדע אנערקענט
ױניאן. דער םון

 שולדיג זיינען װעלכע מעמבערם ב)
 ױא־ 52 םרן װעניגער און 13 פון טעהר

 בי־ די אױןי אױפגעהאאטען ווערען כעז
 זײנען זײי אבװאהא ױניאן דער פון כער
 בע־ םארשידענע די צו בארעכטעט ניט

 װידער װערען זײ װאנען ביז נעםיטס,
 פאררע־ אויך־ זוערען דיזע גוט׳טטעהענד.

טעמבערס׳/ צאהאענדע ״דױס אאס כענט
 זײער — קאאס א נאך דא איז עס ג)
 װעא־ — קאײן אונבעדייטענד איז צאהא

 אאזעי און טאא פאר א דױס צאהאען כע
 ביז װארטען גאאט אדער שטרײכען זיך
 אר־ זײערע פאראאזען זײ הײכט םען

 א:־ טען קען אעצטע די פאעצער. בײטס
״טעטבעדס״. סתם רופען

 דער פוץ געוױיגאיך רעדט םען װען
 אדער באארד דזשאינט פון םעמבעריטיפ

 בע־ איז זי וױ ױניאן טאכער קלאוק דער
 די נאטיראיך טע; נייינט באקאנט, סער

 יטטע־ װעאכע אאקאאס 13 די פון מעכיבץרס
 װײא קערםערשאפט, דיזע צוזאטעז אעז

 זײנען אאחאאס דיזע װאס דעם טראץ
 דאך זײ זײנעז אינדוסטריעא םאראײניגט
 אא־ טרײד באזוגדערע איז ארגאניזירט

 אפרײטאחס בײשפיעא צום וױ קאאס,
װ. ז. א. באזונדער םינישערס באזונדער,

 פון מעםבערשיפ דער םון .גרויסקײט די
אפהענגי: איז אאקאא יענעם אדער דעם

 און טרײד אין אײט פאך צאהא דער אן
 באטרעפענדער דער וױיא דערםאר ניט

 אט און ארגאניזירט. בעסער איז אאקאא
 םון מאנופעקטור דער אין װאס דערפאר ׳

 ביאיגער דער אין (איבערהױפט יקאאוקס
 פון אפיײטארס טעהר זין פאדערט אײן)

 האטערס און פרעסער געוױס און םינישערס
 גרעס־ דער 1 אאהאא אפרײטאר דער איז

װ. ז. א. װ. ז. א. צאהא אין טער
 ניט איז דא װעאכע אורזאכען פאר

 אר־ פארעפענטאיכען אנצוגעבען נויטיג
 זעאטען זעהר ארגאניזאציאנעז בײטער

 האבען.׳- זײ װעאכע מעםבערס צאהא דעם
 אויסעראי״ דער איבערהױפט יןימערט עס

 די טעמבערס װיפיעא װייניג װעאט כער
 ניט ארן פארמאנט ױניאן יענע ,#דער
 די אויך נור מענש זײטיגער דער דוקא

נעמען גוםא ױניאן דער םון סעמבערס

 דער אין אינטערעם קאייגעם א אײרער
 צענטראאע די װעאכע סעסבערס צאהא

 דער באויז און םארםאגם ארגאניזאציע
 םאראינטערעסירט איז מעםבער אקטױוער

 אײגענעם זײן םוץ םעמבערשיפ דער איז
אאקאא.
 יארק נױ םון ױניאן מאכער ר«אאוק די

 געאעגענ־ אײן װי מעהר בײ אבער האט
 צו ניט באאאנגט זי דאס געװיזען הײט
 עס װעאכע ארום ױניאנס, קאאס דעם

 א ה י ם ע ג ר ע ד איםער שװעבט
ן ו . ם ג נ ו ג ר א ב ר ע  ערקאערונגען ם

 זאגאר און םיטגאידער צאהא די בנוגע
 אײניגע זײנען באריכטען םינאנציעאע

 בא־ דער געװארעץ. פערעפענטאיכט מאהא
 — איבער דא גיבען מיר װעאכען ריכט,

 דעפארט־ רעקארד דורכ׳ן פארפערטעט
 איז — אינטערנײשאנאא דער םון םע:ט

 םיר און ערפרעהענדער אזא איבערהויפט
 אינטערע־ אויך זאגען צו זיך ערלויבען
 אן געװען פשוט װאאט עס אז סאנטער

פארעפענטאיכען. צו ניט עס עואה
 די האט אונטערזוכונג דיזער אויט
 מאי טען3 דעם געהאט, בארד דזשאינט

 אכט טויזענד םיערציג )40884( 1919
 טעכיבערס, אכציג און םיער און הונדערט

:פאאגט װי אײנגעטהײאט
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40884
 אנגע־ אויבען דער װאס דעם אויסער

 זיך פאר און אן איז ציפער געבענער
 הא־ זינען אין אבער טען טוז גענוג גרויס

 ענטנומען זײנען ציפערען דיזע דאס בען
 טען3 דעם אויט ביכער די פון געװארען

 אײדער װאכען 2 קארגע טיט .1919 טאי
 קאאוק דער אין סטרײק דזשענעראא רער

 געװארען. ערקאעהרט איז אינדוסטרי
 נאך װאכען 2 די און װאכען 2 דיזע דורך
 אאע זײנען סטרײק פון ערקאערונג דער

 געװען םאקטיש ױניאן דער פון אפיסעס
 סוספענ־ און ריקשטענדע םון באאאגערט

 גוטשטע־ זײנען װעאכע מעכיבערס דירטע
 דער פון מעטבערשיפ רי געװארען. הענד

 איז צוטאג הײנט ױניאן כיאכער *־זאאוק
טויזענד. 43 איבער

 אנ־ אויסען מיר זײנען דאס ניט אבער
 ױניאן טאיער קלאוק די צואװײזעץ.

 די איז אויך כיעכטינ, איז גרויס, איז
 זיין ניט קען עס גרויס. אינדוסטרי קאאוח

 אינדוסטרי קאײנער א און ױניאן גרויסע א
 אן עס איז דאן דא יא איז cv װען און

 פריהער װעט און צושטאנד אוננארטאאער
 עס קריזיס. א צו פיהרען שםעטער אדער

 אינדוסטרי ;רויסע א זײן יע אבער קעז
 אײדער זײנען עס און ױניאן קאײנע א און
 ברײנגט דאס און ׳פעאע אזעאכע סך א דא

 הא־ מיר דאס נעמאיך, פונקט, צום אונז
 אינ־ קאאוק גרויסע א יארק נױ אין בען

 אידעדע אין ױניאן. נרויסע א און דוסטרי
 נױ אין אינדוסטרי קאאוק די װערטער

 ארגאניזירט, פראצענט 100 א-ז יארק
 דעם מיט אט ױניאן. פראצענט 100

 מיט און טאכער קאאוק די שטאאצירען
רעכט.

פבערס. םע גוטשטעהענדע פון טאבעלע

י־אצע:ש5
65

פרן שולדיג
13 ביז 1

ײאכעז•
5484

 בעצאחלם
פאראויס אין

670
לאקאל

1
62 641 166 3
68 3337 410 9
45 2190 128 10
57 830 • 65 11
50 1410 43 17
75 141 3 21
67 2682 350 23
74 3086 656 35

100 170 16 45
57 2356 165 48׳
70 197 31 64
75 205 . 28 82*

■m .

 ענטהאלט טאבעאע דיזע אז טײנם אונז
 אונ״ םיז טחײא איגםערעסאנמעסטען דעם
 גוטטםעןזענדע 25458: בעריכט. זער

 דער םון 62% איבער ארער םיטנאיעדער
פ. גאנצער ^י בע מ  צאהא דיזער ^וװישען םע

 וחד מעמעברם 2729 די דא אויך זײנען
 םאראויס אין באצאהאם זײנעץ דױס םעם

 זײנען וועאכע 22729 איבעריגע די• 1או
 אוי ײ. ז. א. 3 און 2 װאך■ צו שואדיג

 װאכען. 13 פון מעהר ניט איינער הײן
 םאר־ נימ ױגיאז אונזער נאך האט דאס

 אא־ צייטען. בעסטע די אין. אפיאו מאגט
 איםער זײנען מעםבערם װעמעם 35 קאא

 געהאט האט דױס־צאהאערס גוטע געװען
 גוטשטעהענדע םראצענט . 32 הארגע

 פראצענט 29 און 1914 אין מיטגאידער
 גונד א פון פראצענט דער .1916 איז

 אויך — 9 אאיןאא איז מעמבער שטעהענדע
 אא־ ארגאניזירטע בעסערע די םון אײנער

 פראצענט 19 בעםראםען האט — סאאס
 ,1917 אין פראצענט 24 און 1916 אין

 גוטשטע־ די בעטרעםט יעצט װעהרענד
 פרא־ 74 ,35 אאה. פון מעמבערשיפ הענדע

 דאס פראצענט. 68 ,9 אאקאא און טצענ
 אאקאאס. אנדערע די און 1 א. סיט גאײכען

 די םאררעכענען אױך ז$אען מיר אויב און
 6 ביז שואדיי זײנען װעאכע מעמבערס

 גתמ־ גוט״טטעהענדע די צװישען מאנאט
̂ן געטאן אםט װערט דאס װי בערס  די פ

 דטשטע־ די װעס אאקאאס אינדיװידועאע
 דוערעז פעיגלעסערט מעמגערשיפ הענדע

 בעטרעפען יאן וידט און 10413 אויף
 גאנ־ דער פוז פראצענט 87 אדער 35871

מעטבערשיפ. צער
 ע־־יוין טען רען ציפעױען דיזע אעזענדיג

 און ריזיגע דיזע װארום פארשטײן אײכט
 7 נאך האט ארניײ ארגאניזירטע פאאקאם

 פאאהאטען א.א נ־׳גװאונען סטרײקען טעג
 םיסטעם ארבײט די ענדערענר־ג זיעג,

 פארקאענע־ ארבײט, װאך אויף יטטיק פון
 באקומען אי-ן ארבײטסשטוכדען די רען

 די זן־ײף העבערונ*. באדײטענדע א
שכירות.

טאבעלע מעמבערשײפ אלגעמײנע
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40884 15426 25458 טאטאא
אײ־ איז אורזאכען טעכגישע צואיעב

 די אנצוגעבען מעגאיך ניט אונז םאר דער
 װאכען די אויט מעמבערס די פון שואדען

 אז אבער גאויבען מיר מאנאטען. און
 און טאבעאען פאר אױבערשטע די פון

 א שאפען זיך אעזער דער קאן אנמערקונגען
 צושטאנד דעם װעגען בעגריעח פאאקאמען

 די בעצוג מעמבערשיפ גאנצער דער םון
צאהאונגען. דױס

 קענען פאאץ אין מאנגעא צואיעב אויך
 טאבעיע באזונדערע א געבען ניט מיר

 פון מעמבערס די פוך עאטער די װעגען
 זואאטען מיר װי אאקאאס פארשיעדענע די
 װײזט אונםערזוכונג די טאן, געװאאט עס

 ט־ י נ ש כ ר ו ד די דאס דײטאיך אבער
 איז מעטבער יעדען פון עאטער ע כ י א

 יאהרען די יאהר, 33 פון טעהר עטװאס
 די צוױשען ״נאטיראיך זיך אונטערשײדעז

 פון פאך ספעציעאער דער אויט אאקאאס
 צוזאמענגעשטעאט. איז אאק. דער װעאכער

 — טרײד קאטסיננ די בײשפיעא, צום
 אונזער פון ױריסדיקשאן דער אונטער
 װערן אננערופען ניט קען — 10 אאקאא

 זײ װאס דעם (טראץ ״שנײדערײ״ קײן
 צואיעב שנײדער) אםת׳ע די טאקע זײנען

 ד^זער איז אורזאכען אנדערע און דעם
 אפיאירענד סעהר אינדוסטרי דער פון פאך

 װיא װעאכער םענשעז ױננערען דעם צו
 קאאוק דער איז קאריערע זײן אנםאננען

 פרא־ 70 זיינען טאקע דארום אט טרײד.
 אאקאא פון םעםבערשיפ דער פון צענט

 יאהר, 30 ביז 20 פון עאטער אין 10
 אײנפא־ םיעא א — פרעסער די װעהרענד

 מאאכה שװערערע :אײכצײטיג און כערע
 פראצענט 9 םון מעהר ניט צעהאט —

װ. ?. א. יאהחנז דיזע אין מעםבערס

W ויי
^ד6אוי איז ס m ט עלי tr r\ .איגײסםדי‘

loo יראדױד קאאוס דער םון •ראצזננם 
 םחתן. זײ םון סאנםוםירם ווערט ציאן

 םרײד דיזער בײ ארבײטען װאס די אבער
 דאס םענער. רוב דאס . זײנען

 םון װאס דערםון זעהן צו איז
 דדפאינס:די םון מעםבערס 40884 די

 6622 באױז דא ?ײנען אאקאאס באארד
 םרויען פראצענט 16 הײםט, דאם םרויען.

םענער. פראצענט 84 און
 מעמ־ גאנצער חגר םון פראצענט 86

מד די אידען פיז בעשםעהט בערשיפ  אי
 צװי״ צוטהײאט זײנען פראצענט 14 ריגע
 די םון נאציאנאאיסעםען. אגדערע שען

 און איםאאיענער 4983 דא ןײנען אעצטע
 אםערי• םון בעשםמהן 630 איבעריגע די

 נע״ םאאיאקען, רוסען, ^ײמשעז, קאנער,
 עכא״15כד און טערקעז ארםעניער, גערס,

 ןאםת׳ע א איהר האט דא סאאװאקען.
נײשאנס*״ אװ ״איעג

 צױ נאהענטער דער ןאין װעאע •מיר
 צדשםאנד דעם באשפרעכען קונפס
 אי״ די םון סעמבערשיפ דער בנוגע

 אויף װי נויארק םון אאיןאאס 11 בעריגע
 םיר ^קאונםרי״. דער םון אאקאאס די

 ײעאען באריכטען דיזע אז זיכער זײנען
 פאר באגײסטערונג םון <ןװאא א זײן

 אונ• פון מעםבערס טויזענדער צעהנדאיגע
 וועאכן ױניאז, אינטערנײשאנאא זער

 פאר• מאנאטען פאר אעצטע די אין האט
 אר• דער אין זיעגע גרעסט^ די צײכענט
בארועגונג. בײטער

 כאנרא־ עסזאמינעופ,
 ױניאן כושלערפ דערם

82 לאסאל
לא• אונזער פון מיטינג ;גרשםער דער

 געיואדנן געהאאטען װאסיאיז ױניאן, קאא
 מיטי:: קײן נעװען ניט איז סטרײר,, :אכ׳ן

 צו״ דעם װײס עס װער ױם־טוב. א נאר
 יאחר, א מיט ױניאן אונזער פון שטאגד

 דא״ װעט צוריק, מאנאטען 6 טיט אפיאו
װאונדערען. ניט זיך ײויף

אױ* געהאט ניט האט ױניאן אונזער
 סענ״ דורכצוקעםפפען״גרויסע גורא הר א

 עקזיס״ איהר פאר קעמפפע סאציאנעאע
 שטיא| די זײנען דערפאר אבער טענץ.

 קאײנזן די און ר,עטפפע אינדױוידועאע
 געהאפ כסדר האבען מיר װאס סטרײקס,

 צז גענוג געװען פאײצעס, אונזערע אויף
אעבען. דאס אונז פארביטערען

 פאי קאםפף א געװען איז טאנ יעדער
 װאפ מארגען. אויף ביז עקזיסטענץ דער
 ביא• fc:* אדער װאך א מיט זײן װעט עס

 געטראכם, ניט מיר האבען שפעטער, נאט
 פאר״ געװען זײנען רעױנות אונזערע אאע

הײנט. װעגען זארגען צו נומען
 ױנ*א| די איז צוי׳ריק מאנאטעז 6 םיט

 מעגאיכקיי• אהן און פעני א אהן געבאיבען
 קענ־׳ו צו קריגען״געלם צו ערגעץ טען

װייטער. אויױ אעבען איהר פארטזעצען
 יי פאר פארגעהוםען איז פדאגע די

 זײעי האבען םעמבערס די און מעטבערס
 זײ אויסגעהאאטען. גאענצענד פראבע
 טריײ עקזאמינערס אין : געזאגט האבען
 מענשען. 1500 ארום באשעפטיגט זײנען

 אוז װײדזשעס קאײנע פאר ארבײטען זײ
 מעז קאנדישאנס. םיזעראבאע אונטער

 דעי מיר, ארגאניזירען. אאעטען זײ דארף
 גע״ ױניאן די האבען װעאכע אװאנגארד,

 יאה״ 3 פאײצעס אונזערע אויףי טראגען
 אאנ״ שוין זיך זעהם עס װען יעצט, זאאען

 זײז װעט ארום פאנאטעז אײניגע אין װען
 א*ז אגריםענט, נײעם א פאר סטרייק א

 װערעז אנעמןענט װעאען םיר װעאכער
 גרוי״ דיעזער ערב םיר זאאען יוניא!, אאס
 אונ״ ױניאן אונזער אאזעץ פאסירונג סער

? טערנעהן
 די ענמפער. זײער געװען איז !גײן
 א געשאפען פאאץ אויפ׳ן גאײך האבעץ
 פון האואה אאס דאאאר 960 פון סומע

 גע־ אזוי האבען זײ פאקעטס. אײגענע די
ארויפארביײ זיך ױניאן די װעט זאגט:

ט; אונזער־געאט איז טעז,  גיט, אאא גו
 היײ נים זאא עס אז געאט, דאס װערט איז

 “געאא אאײן האבען םעפבערס די אז סען,
 מענשען אונטערגעהן. ױניאן זײער זען

 או« 150 ,100 ,50 ,30א געגעבען האבען
 פיעא םעהר, פיעא איז דאס — דאלאר 300

 פארי־ קאײנע אזױנע מיט ארבײטער אן
עראױבען. זיך קען דינסטען
 נעהאט. ניט םעות קײן האבען זײ און

 איבערגזד ענטשאאסעון, אפפערװיאיגע,
 פאראא' ניט קײנםאל װערט ארבײט בענע

 איז געװעז אויך עס איז אזוי און רען
םאא. אונזער
סםרײק נאך׳ן מימימ עחיסעז דעם בײ
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 יױ םאב^ר םיגאר די פון לו#םיטע א
 מעמבערס 70,000 אז איגפארסיךט, ניאן
 פאר סטרײק אין זיינען פאך זײער פון

 םאר־ י!אםיטע. די און קאנדישאנס בעסערע
 פאר־ דער ־שטיצע. פינאנציעאע.. לאנגט

 איבעתע־ װערט קאמיטע פו^דער לאנג
... קאמיטע. פינאנץ •דער צו געבען

צושריפםען. פארגעאעזען .װערען עס
 ברודער אז אינפארמירס 10 'לאר,אל

 געװארען ערװעהאט איז זאסלאוזטקי ה.
ט צום, ^אונ  פלאץ דעם אויף באארד דז

 װערט דעלעגאט־ רער אוקין.' ברודען פון
צוגעיאזען.
אפי־ אלס רעזיגנירס סלוצהי ברודער

ײן ױגיאז. דער פגן סער  רעזיננײ־ אין:ז
 טוט עסי אז ברודעו/ דער ערקצעךט ״יאן

 מיט אבעך ׳ר/נזיגנירעז צו ײד5 זעהר איהם
 ארבײ־ וױיטער ער געהט אןץעקגעןזן ךין
 ^אר באװעגונג ארבײטער דער פאר טען

׳ י ;. ׳ .געביט. א:דערען אן אױף
 אנגענומען װערט העזיגנײשאן זיײן

 גע־ צו איהם באשלאסען װערט עס׳ און
־ ; װאקײשאן. װאכען £ בען

 וזיסענ־ סאציאלער פון סקוא רע;ד די
 ד?ש$ינם דער אז פארצאנגט שאפט

 דעם א׳נפיהרען העאפען איהר זאל באארד
 װעלכעמאכט רעאקציע, דער געגען קאמל

 אויבעגדערמאנ־ די צוצוברעכען פארזוך א
 צושריפט׳װערט דער אעסטיטושאן. טע

 װערט סעקרעטער דער גוטגעהײסען.
 רעזאלוציאן סיפפאטי א אז אינסטרואירט

 פון נאמען אין װערען געשיקט זאל
 באקױ זאל זי דאס און באארד דזשאינט

,. * היאל. נױטיגע די כען
 די.פאראײ־ צוריק װײזט 17 יאקאל

 מיט שעפער אינדעפענדענט די פון ניגוננ
 צו^ריםט דער ריםעז^דעפארטסענט. דעם

 TK שטיפע א פאר םאררעכעגט *וערט
פראגע. דער

 סעקרעטערע, םינאגץ םון קאמיםע די
 בא־ אין געװארען אפױנטעט איז װעאכע

 ערהאערם, דױס פון העכערונג דער צוג
 פאר־ ניט נאך דערוױיא איז קאםיטע די אז

ארבײט. איהר מיט טינ
ט דער םון רעפארם ענ מ ט אינ פ קא־ א

םיטע.
 בעשטעהענד קאמיטע, אפאינטמענט די

 אאנגער, םיינבערג, זיגםאן, ברידער די פון
 קאט־ אעװענטאא, גאאדבערנ, לואפאאוױטץ,

 קאהען, קױטנער, רוביץ, פיה, רײך,״ יער,
 בעאסאן, .אאפירוס, סאקשטײן, האאפעריז,

 האנדעא־ װאנדער, גאאד, קאפאאן, העאער,
 מעאא־ ברעסאאװער, טאבאט׳טניק, כיאן,

 ניסנעוױטש, מעטץ, ט׳טיארמ״שיארא, סאני,
 דעם אפ ניבעז פריזאמט, און קוין באביטיט,

 רעזוא־ דעם איבער בעריכט פאאגענדען
 ביזנעס םון אפאינטמענטס די םון טאט

 טערמין לןומעגדען דעם פאר אײדדטענטס
.1920 און 1919

אפאיג־ זײנען מעפבערס פאאגענדע די
אײדזיעענטס: ביזנעס פאר געװארען טעט

 דזשיײ רובין, דזיטײקאב :1 אאר,אא
 טשאם. הײנעס, נײטען װאר׳טאװסלוי, אבל,

 סאאאניאן, מאריס םאזער, בענדדט. ׳פײן
 פאא־ אואיס װעטטער, עאיאס שנײר, מ.

דזאיטהן און טוקער סעם עאקיז, כיאיר ׳טער
אוצאק.

 הענרי און יטאצבערג ס. :3 אאר,אא
נערלואװיץ.
 הערי קעסטען, דזיטאזעףז :9 אאקאא

 הײטי אואיס גאאדבערג, הײמאן ׳טוסטער,
 און בראונפעאד איזראעא פײטער, הערי

סאמער. טאר,ס
 י• און באדקאז וױאיאם : 11 אאהאא

פרעסס.
 דעם דורך ,אז געוױ^רען באריכםעט איז

 פאר־ מעמבערשיפ אונזער איז סטרײק
 יטױן ה?ןבעז מיר אז געזוארען, דרײפאכט

 די צו חובות אאע כטעט אויסגעצאהלט
 לז׳ט׳אינט צום װי גוט אזוי טעמבערס

 דא־ 2000 ׳טױן האבען מיר אז און באארד
 ועל־י פון י ט ל ע נ ע נ ע ג י י א ארל

 געיוא־ אװעקגעאעגט איז דאאאר 1000 בע
סײװינגס. ספעציעאע רען-גאר

 נרויסע קײן ניט דאס איז נאטיראיך
 צעהאען װאס ױניאנס האבען םיר סומע.
 טוי־ צעהנדאיגע די אין פארמעגען זײער

 צױ דעם װײסעץ װאס די אבער זענדער,
 מא־ 6 נאר מיט ױניאן אונזער פון שטאנד
 מעמ־ אונזערע ספעציעל צוריק, נאטען
 ױם־ נרויסער א זײ פאר דאס איז בערס,

 אזוי קומען נעקענט האבען מיר אז ׳מוב
 מךוען דאס איז יעצט ביז אױב און וױיט,

' פאר קעטםפען שװערען פון לעבען א  י
 איצ־ פון עס זועט עקזיסטענץ, טעגאיכע

ײז-א מער  םון שטראהא א מיט אעבען ז
 ערפ^צג אונזער וועא^ז מיר אז ךאםנונג״

- , , .־ ^ t . ורטזעצען.
ג ז, י. נ מי ^ מעגעךדמעי, א

-

 איזידאריסענ* ׳א.*נאאוב :17 אאקאא
יאקאבעסקי. מאריס ן1א דערס

דזשא* פר^עטער, סעםועא : 23 אאקאא
 אײ־ איז בײצענסאן סעמועא ספיאסאן, זעף
רובינבאום. זיק

 איײ א^יענשטאדט/ הײסאן’ : 35 אאי־אא .
 אע־ הערי אובינטק/ הערי פרײנד, זיק

 םשאס. נאאדבערג׳און א. :גאאד, דזשו ײיז,
אראנסקי.
 ט^אס. װאאארדי, ארטורא : 48 אאר,אא

 ׳באזײ אטי,1מאג אנגעאא קאדאטענוטא,
 און מו^י^ראססי פאסקװאאע דעסטי, איא

טאריקאנדא. מײק

#יי•5- םאר -~ ם ע יזנ
ה .פארשטעתמ. רזשעגםס.האכען, ײ;־ זי  אי
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ט עסזאמעגגו  ־און ,סארקס״ ןשכערע ^
ײ לעען םאאג^ך ט \ טן געװארען. אפאינ
 מארים ברודער פון אפאיקײשאז ־דער

 איז ,1 אאקאא םון סעמבער א שוסטער,
 אור״ דער צואיעב געװארען בווטראכט ניט

 םון טעמבער א ערשט איז, ער װײא זאכ^
 זעקס םון ׳מעהר ניט דיזער.אמאגיזאציאן

, . V װאכען.
 עאעקטעט װעתט װײסטאן ברודער•
ארמס. עט סארדזשענט

 געשאא־ מיטינג דער װערט דעם מיט
< סען.^

סעתרעטער. לאנגער, ל.

ם ו צ ף ע ױ ב

וױדערששיור א פ׳א'ז מײנט ער
! רעדאקטאר ה׳ װערטהער

 נו־ אעצטע די אוײפטערקזאם אעז איך
 יע־ אי: און ״גערעכטיגקײט״ טערען-פון

 װילטײ א פארנעמט איף, זעה נוטער דען
 צו׳ אםיעאס אזן אויפקאערונג די פאאץ גען
 ענ־ גרויסעד דעל בנוגע מאכער קאאוין די

 אין פאמעקומען איז װאס דערונג
 װי־ א שפירט געדאנק מײז אבער טרײד,

 אדער עדיטאריעאס די אין דערש&רוך
 מאא אײן םון אפיעאס און געשפרעכען

 ערקאערען עם װעא איך צװײטען. א ביז
 גע־ געכיאכט איז אגריםענט דער קאאר:
 מיניטום באשטימטען א סיט װארען
 זעל־ דעם אין אבער װײדזשעס, םון סקײל

 א אז פונקט, א דא איז אגרימענט בען
 קרי־ דאר^ ארבײטער פעחיגער געשײוטער

 םעהיג־ זײנע דורןי ׳ער װען באצאהלט, גען
 גע־ דעם פאר כיעהר לוײטען.םראדוצירט

 װעא איף אדער ארבײטער, װעהניציכען
 םון װערטער די מיט אויסדריקעז זיף

 באס ״דער ביכעצ׳/ נאטיץ ״רעדאקטארס
 כאר םאר עםװאס פאראאנגעז ניט גען

 בא־ קריגען מוז ארבײטער דער ״נים״
ר צאהאט א ע פ כ י א ר י ט א  נ

 אײן םון איז דאס ט. י י p א ע נ ש
איף האב זײט צוױיטער דער םון זײט.

 ״גע־ םון נומערעז אײניגע די איז
די צו װארנונגען געזעהען רעכטינקײט״

 טאס׳ די איבערכאפען ניט מאאכות, בעאי
 ספע־ דאלער. דעם נאך אזוי זיןי יאגען ניט

 װארגונג זיגמאנס בר. ריהרענד איז ציעא
 בא־ א םאר מורא זײן ״פארװערטס״. אין
 רעדאלר פרײנד זעה, איף סיסטעם. נופ

 װארנונגען און אפיעאס דיזע אין טאר,
 בא־ א טאחע און אונרוהיגקײט םון טאן א

 די זײנען װאס איז םראגע די יגרינדעטען.
 אינדי־ די ארויס רוםען װאס אירזאכען
 אן נאך שעפער די אין יאגעניש װידועאע
 יא־ אטאליגע אנשטאט דאאער איבריגען

 בעםערען אדער גיעסערען א נאןי געניש
 שאעכ־ דיזעלבע ברענגען װעאכע באנדעא׳

 צו־ מיט דראהען װעלכע רעזולטאטען טע
 געזונטע און נארםאאע אנשטאט שטערונג

? ױניאן א אין טרײד פון ענטוױקאונג
 ערשט־לן צום פארנעניען צו ניט אימ

 זיף איף װעא צײמ אײער פון צופיעא טאא
 אײ־ בייט האט זיגפיאן בר. קורץ. פאםען

 סעקשאן א בײ פטרײק פאר׳ן װאכען ניגע
 זײן ארויסגעזאגט ,35 אאח. פון פייטינג

 פון ענדערונג דער כאצוג אין מײנינג
 בא״ דער מיט סיסטעם װאכען אויףי שטיח

 בעאײ שנעאע און פעהיג־׳ג אז דינגינג
 מעגאיכקײט די האבען זאאען םאאכות

 פארדיע־ און פעחיגקײט זײער אויסניצען
 איך מעהר. װאך א דאאער עםאיכע נען

 האט מיר צו אאעטען, אויף װי ׳ניט װײס
 פײן .װײא אפעאירט ניט מעאריע ריזע

 ױניםארם פון סיםטעם די איז נזײנונג,
 פרע* בײ יעצם װי װײדזשעם אװ סקײא
 איז פאכערס, םעמפעא און לןאטער סער,

 דער פרינציפ, דער און פאםענדםטע. די
 שװא־ דעם פר^טעסטען זאא שטארקערער

 גרע־ א צו שטײגען צוזאםען און כערען,
 יי״ אמת׳ער דער איז' פארדינםטען, סערע
 פאר־ און פריגציפ. ס^איד^לגשער ניאן

 ברײנגען פרײזען פארשידענע הערט,
רײסערײען. און יאגעניש הנאה,

 דעם װערען פארװעהרט רען קען
 זיף אנשטרענגען צו ארבײטער פאאוען

 א נאף נעמען צו אום ארבײט דער בײ
 עם קריגט שנעאער דער װען דאאער פ$ר
 װאו גרענעץ א מאכען דען מען קען און
 שנעאקײט״ ״נאטיראיכע דך ענדיגט עם
 הינסטאיכע? אן זיןי עם״פאנגט װאו און
 אז םײנונג דער מיט געװען בין איך —
 אין פרײזעז םארשידענע םון סיםטעם די

 ברײג״ ניט גוטעס הײן וועט שאפ יעדען
 .איןי ארויס יעצם זיך צײגט עס און גען
O #יב1גא  V i T «  m ײטגיגער ג«
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;אנדעחג אװ ססרײי?
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 מיט- אבער ציז איף געדאגס. דיזען םיט
 ניט עפענטייר דאיפאאם געדאנק דיזען

 אזא צו איז עס װײא ערשטענם, ארויס,
 און, צעחומען, ניט עפענטאיןי דיםחוסי^ז
 צוריקגעהאא־ זיך איץי האב צװייטענפ,

 זואכען־םים״ די װײא םטרײק, פאר׳ן טען
 איז םקײאם פארשיעדענע׳ די מיט טעם
 אגײ די און ארבײט, שטיס װי בעםער דאף

 גע־ װ^אט סקײא ױניםארם א םאר טאציאן
ר שאדעט ע ט נ ו י א כד א ד  ו׳

 i אני־ אאגעמײנער דער ן ע ד : ע ט ש
j טרײד. א*ן װאכעךסיםטעם פאר טאציאן
פאראיבער. יעצט איז סטרײק דער

 די פון סיםטעש, דיזער פון איבאען די
 ארוים, בואט זיף זעהן םקײאם פארשידינע

 קאנ־ מיט צײט די איצטער איז עם און
 בעאי אונזערע אערנען צו םאקטען קרעטע

 שאפ איז ןצנארדײגא צד װי פיאכדת
הארפאניע. און סאאידאריטעט אפת׳ע

/ באצײטענם איז עם או גאױב איף י ו נ
 איבער דיסקוםיאן עפענטאיכע אן טיג

ײנד איהר, אויב און פראגע׳ דיזער  רע־ פי
 יעצט אז כיײנוננ, מײן טײאט דאקטאר,

 דעבאטע דיזער פאר פאםענד צײט די איז
 דררכצושמועסעז פארגעשאאגען איף װאאט

ט זיך  םיט און מאכער pאאוp אונזערע טי
 ארױסבריינ־ איך װאאט עראויבנים אײער

 ״גערעכטיגהײט״״ פון זײטען די אויף :ען
 ארגומענ־ מײנע אדן שטאנדפונקט מײן
 האס איך װעאכע םראגע, דיזעי אין טען

נאכגעטיאכם. אין נאכגעפאאנט גענוי
גרום, ױניאגיסטען טרײד כױט

םלאוױן, מ.
.35 יאקאר םון טעמבער

 ניו אין סטרײק מאכער רעינקאוט דער
 ̂־*P נרויםער א איז ,20 אאקאא פון יאר?,
ך,:5וועט דער׳סטרײ^ פאאג. W זי l m| 

 פייוד די װי םריהער, נאך ענדינע) שײנט,
 אנפאגבם האבען סטרײ^ן דעם פין רער

 דאנק א נאטיראיך, איז, דאס רעכענט.
f דער ן1פ פארבערײטונגם־ארבײט * w ‘׳I 

 ■ אײװעד מאנאטען עטאיכע אעצטע די איז
 1 געװארען, גערופען איז סםרײק דער

 עס געהט איצט דאם רעזואטאט, דער
 האבען מאנופעקטשורער געװאונשען. װי
 נא*יך£ םעטאמענטס פאר געפאאדען זיך

 •pj איז סטרײק דער ,װי אויםצומארגענם
 שױ| האבען איצטער און געװארען רץפען

ד| אין םירמעם באדײטענדע םיעאע ריי  ט
 גײע די אויף ױניאן דער מיט געםעטעאט

באדימונגען.
 גע״ איבערהויפט װערט םטרײק דער

 קאמיטעס אאע פאאנםעסיג. גא;ץ פיהרם
 סטרײק די און פ^אץ אויפ׳ן איביער זײנען .

הץרמאניש. גא:ץ נעטאן זוערט ארבײט
 איײ האבען װאך דער פיז םארלוץי אין

 צוזא״ מאנופעקטשורערס רעינקאוט ניגע
 אפילו אםאםיאיישאן״, ״אן מענגעשטעיט

 ױגיאן דער גערופען און גענומען, לאיער א
 קא^עק• ״פארהאנדלען איהר פיט געהן צו

װ׳/  קײג׳• זיך זאגען ױניאנס אונזערע טי
די זאכען אזעלכע פון אפ נטי םיאל ך  או

 איפד ״האטעל אין געקופען איז ױניאן
 ױניאן די קאנפערענץ. א צו פעריאל״

 קא• א דורך פאדטראטען געװען דארט איז
 דער װעקסלער, ל. ברידער די פון מיטע

 םרידמאן, ס. ,20 לאקאל פון מע־געדזשער
 איי זאח ראבינםאן, ,־‘א םעקרצטער דער

 באאריד- װיקוטעקזע סיז׳ם ,עצקיװפיסלא
 גע״ דארט איז אפיס אעטערנעשאנעל דער
 פאנ״א שװעםטער דורך פאיטיאטען װען

 געװא־ אפאינטעט איז װעאכע חאהען, מ.
 חעל• צו קאמיטע דער פון אײנע אלם רען
סטרײח. דעם פהירען פען

דער• זיך האט קאנםערענץ דעם פון
סטרײח די אויםנעלאזעץ. גארניט װװל•

*ASH**

 סעקרעטער םון באריכט װעגען
ו7 לאקאל פון

:רעד^יוטאר גענאםע װערטער
ברו־ פון באריכט אעצטען דעם אין

 בא־ ,17 לאקאל פון םעק. העלער, דער
 מאכען געהט מען דאם זיןי, ער קלאגט

 אאקאל צו באצוג אין ״ריהאנסטראתשאן״
 רא־ אין מעמבער א גראדע בין איך .17

 װאס אײן ניט ג$ד זעה איך און 17 קאל
 דער פאר אזוי זיןי שרעקט העאער בדודער

 װען אז גלויב, איף .0״רעקאנםטראקשאן
 דיעזער װערען,אין געטאן זאא עטװאס

 פאי געװען גראדע עס װאאם הינזיכט,
ױניאן. גאנצער דער פון טובה דער

 טען דארןי װאס צו איין ניט זעה איף
 וואס בייט אאקאא. באזונדער א הײנט

 אינטערעסען אונזערע זיך אונטערשײדען
 כײטגאיעדער די פון אינטעדעסען די פרן
 אם־ זעלבע דאס איז עס ? 1 לאקאל םרן

 אי־ ארבײטער. זעלבע די און רײטינג
 איז סיסטעם דער װען יעצט, בערהויפם
 װאף־ארבײט, אױף געװארען געענדערט

 פאר בארעכטינונג לײן ניטא געװיס איז
אפרײטאר־אאקאאס, צװײ

 א איז פער״:שע ״ריםער נאטען דער
• ,קאכײש. זעהר איבערהויפט

 כיעמ־* הוינדערטער זיף־ געםינען עס
 זעאבער דער מיט 17 אאקאא םון בערס

 גע־ שוין װאאט עס איך. װאס מײנונג,
 דזשענע־ די דאס צ'יט, העכסטע די װעז
 צוזאכיענצו־ סרײען זאלעץ בעאטטע־ ראא

 פאר באארר עמזעהוטױו בײדע ברענגען
 גע־ זיף געפינען עס פאראײניגוננ. א

 מעני־ םעהיגע װירקאיןי און אהטיװע נוג
 פע־ זײער אבער ,17 לאקאל אין בערס

 זיבער װאלט אקטיװיטעט און היגקײט
 פאראײ־ א אין געגאננען פאראארען ניט

 נאר װאאם^ז זײ ררען און - לאקאי. ניגטען
 װאס קאײנאיכהײטעז, נעװען אויסען ניט

 זײ װאאםען ניט, באדײטונג קײן האבען
פאראײניגונג. פאר זײן געדארפט געװיס

 בויױ באראנסען איך װיא שאום צום
 םאר םײנבערג ברודער און זיעגמאן דער

האבען זײ װאס #ארגײס גוטער זײער

am.

 א די סיט אן וױיטער געהט קאטיטע
 א vh עס און סעטאמענטס דיװידועלע

 אױסגעבאקעכער שנעל דער פזן אז סברה
 אױסאאזעז. גארניט זיך װעט אסס׳ן
 רעינחאוט דער אזוי, צו אזױ אבער

 ער :און געװאונענער א שויז איז סטדײק
געענדיגט. אינגאנצען זיין באי״ד װעט

 אסאסיאײ• גײע װעגען רעדענדיג
 דך האט קלױולאנד אין אױך — ש^נס

 “5אס^סיאיי נײע א גענרינדעט יעצטענס
 קלאוקטא־י פון עס א*ז ט^בער ד$*ר שאן.

 ״סױטשעל נאמעז אונטערן נופעקטשורער,
 רעי אין אסס׳ן״. מאנופעקטשורערס

 די פון צאהא א באלאנגען אסס׳ן נײער
 זיינען װעלכע סאנופעקטשורער; קאעינערע

 זײ ״אינדעפענדעגטס׳/ געװען איצט ביז
 הונדעדט 8 ארום צוזאםען באשעםטיגען

ארבײטער.
 פעראשטיין ברודער ט1<4ה װ^ך די
 פאד־ מיט חאנפערענץ א געהאט דארט

 מא• זועגען אסס׳ן נײער דער פון שטעהער
 די אויף אנרימענט, ר^אעקטױוען א כען

 •י 1א' שײנט, עס װי באדינגוננען. נײע
 אנרימע׳נט אזא צופרידען געװען אסס׳ן

 זװעט אבער טאםער אונטערצושרײבען.
 דאיטי ױניאן די איז טאן, ניט ד^ס זי

שע• די אין סטרײק א ארויסצורופען גרײט
•שרײ מיר בעת םייבת ^ובע ענעי ןפו פער
 װענךוננ א נעפיע; דארף שורות, די בען

אהין. אדער אהער

i i

*r./׳י׳..׳ , \

 . בד^ס. װײנשטײן פון שאפ אין :עסאז
 פארבעפ^י־ע! צו געי*ונ:ען זײ איז עס

 צו*ר^ד באזונדער יעדען און שאפ דעם
 ניט כיעגאיך. װײט װי שטעלען צו דען
 יא װען צײטען, פריהעריגע די איז װי

 גרױסע געניאכט האם ארבײטער טײא
 געמױ א — איבערינע די און װײדזשעס

 5י*ס זעהיס אדבײט איר אעבען. טשעט
 סיטגעפיאכמ האב און שאפ דיעוען אין

 אי? װעאט דער פאר צײטען. ביטערע
 *DPb דער אלס פאררעבענט געװען עס

 איז זאבית׳עז אי אבעד ױניאן־שאפ, טער
אזוי. געװען ניט דאס

 '] גע־־ װ^אט טען װען דאס גאויב, איןי
 טון בעאטטע די צו אײסגאייף דעם אאזט

 צו געקוביען ניט מען װאלט ,17 לאקאא
 : בלד. װ^ס• רעזולכאט, העראיכע אזעלכע

 ̂ ?זילןי דער מיט פײנבערנ, זיעגכאן, דער
 ג;ך י האבען •כערקאװיטש, ברורער םיז

‘י בראבט*׳
• ׳u -־י גרוס״• םוט.

. ,on»D :vi ,םעם עילך
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רעפארטער. םטעןן א פון

I

V m£1

 אינטערנע־ אונזער פון רײהען די א־ן
 איצט געהט אאנד גאנצען איבער׳ן ‘שןינע
־,פ אין טעטעקײט. פ-בערהאפטע א

 גע־ שױן קעכיפפע יד זײנען ד־טער *ע
 םען קעטפפט ערטער אנדערע אין *ױייכעז,

 גריײ-י ערטער אנדערע ני*ך אין און גאך’
 ארויסצוגעהן. האטפף אין ערשט זיך סע,׳

*p געפינט זיך, פארשטעהט א^עס, ד$ס 
 ‘א^ דער אין ם־יעסע, דער אין אפי־אאננ א;

אאגעביײנעי־ דער אין און ג*יטער־פרעסע
פועסע. ״

 מײנונגען אויסציגע, דא דרוקען ריד
 אינטער־ אונזער בנוגע פטייטטענטס איי

 אינטערעס*־ זיכער װעאען װאס נעש?:עא,
מיטגאיעדער. אונזערע אאע רע;

* * *

 אונזערע וױ יןענעדע, טאראנט*, אין
 לואאולר די סטרייקען שױן, וױיסען אעזע־י

 גאנץ א דארט איז סטרײק דער און סאבער
 דך האבען באסעס די פאיביטערטער.

ט  טיטעא קײן פאר אפגעשטעאט גיט ראי
 סטרײקעי־ די ביענען. צו סטרייק דעם

אן קײן מוטיג, אבער קעמפפען  •טרעקט ז
ײ ז  װײס־פרעזידענט, אונזער ' אפ. ניט ״

 ער און דאיטען איצס איז אעםק^וױטש,
 דץר קאאדאװסק״, פרעדדענט װייס גויט

 יד זיײען ױניאן, יענער פון גמננעדזשער
 סטריין. דעם פון פיהרער וזוי״ט

 דעד שרײבט דארטען יאגע דער װעגען ־־
 שטאדט: יענער םרן זשורנאא׳' *אידישער

 אעצטער דער פון פאראויף ״אין
j דעי אין ענדערונגען קײן זיינען װאך 
 בע־ ךי פארגעלןוטען. ניט אאגע סטרייין ׳

 הילף דער םיט ױניאן, דעי פון »כ;טע
םרעזי־ װײס אינטערנעשאנעא פון׳ם

 קאנטראאירען אעפקאזױטש, מר. דעםט,
 עס װי אויט און פאאשטענריג אאגע די

ײ־ דער פון בעאטטע די איבער גיבען
 גאענ־ א אין סטרײר, דער שטעהט גיאן,

 I ם* וױיסט ױניאן די צושטאנד, צעגדען
 געטאכט װערט װאס פארזוך יעדען

 אין קאאוקס פיאכען צו װאו אירגענד
כײט־ ריכטיגע די אמענוסען װערען עס
דעראאזעז. צו ניס דאס צען

 פון׳ם פארטרעטער דער ״בשעת
 א געהאאטען האט זשורנאא״ ״אידי^ען
םרײ־ לואאדאװסקי׳ן, טיר םיט געיפפיעך

 יױ דער פון אפיס אין פארנאכט, טא;
 א פאוצאונג יןאאדאװססי זאס1 ׳:יאן
יטאע• דעם אט איהר ״זעהט :געאן זאג
אויסנעדאר־ אן אויף אנוױיזענדיג ׳;ער
בחױ־, אידי^ען בלײך־פנים׳דיגען ׳טע;

 יאהר א א^ם זײן צו אױס קוקט װאס
גע־ באיטטראפט דדינם איז עי .19

 מיט קאהן כיעדז״פיסטרײט פון װאיען
קאא־ דער אױף יטסראף, דא^אר פערציג

 ;רויסע, צוױי צודיטתם האבען פון גע
 ביי סקעבען װאס ׳פאא־אל,ע; ׳טטארקע

דרײ־ נעיעאנעא דער פון קערצער, יכד
פירטא. גודס

 אוירז עגטפערען איהד קע:ט ״אפ^ר
 לןאאדאוױ מר. האט פראנאעטע, דער
 מען קען אזוי װי ;עזאנט, װײטער סקי

 דער ;עריטײנוננ מין אזא ערקאערען
קייא־ די געטאכט האט װאס הבית, בעא

 בחור אידי^ען דאזיגען דעם געגען גע
 פועאײצײן דער פון מיטגאיעד א

 דע~ אויף קאאגם װאס איד א *רטײ1
r פוילען אין אאגע אידי^ע שאעכטער 

 אידעז די באשיצען צו זוכט װאס -און
 די פון בארבאריזם װיאדען דעם געגען ‘

k ,איד דערזעאביגער נעהמט יאליאהען 
 שטעלט און קענעדע פדײער דער אין דא

y> םסעבם פויאישע געזונטע גרויסע אן 
t> פון ארבייטער אידישע די בארויבען זצו 
 אויפ׳ן און ברויט. שטיקעא זי'ער 1

 בא^טראפט סקעבס אזעאכע פון װאדט‘ *'
א . ,  צוהױסצרטען אזא ריכטעד אידי^ער ״

 צו׳ןזת׳עט פאר׳האהען בחור ־^^ידײצען
p& m , Hf אאואקען^ געזונטע • גרױטע•

 אזא אױף ענטפערען איהר קענט אפשר
. %־ עריטײנונג?״

 האט קאהן מעדזשיסטרײט ״בעת
פער* מיט ״שאעגער״ דעם באשטראפט

א'! זיצען טעג זעכציג אדער דאאאר ציג
 גע־ לןאהן מעדזשיסטרײט האט i t אר

 בער־ סעם אננעקלאגטען דעם װארנט
 װעאען סטרײקער די אויב אז טאן,

 םען װעט אומרוהען, די אפשטעאען ניט
אא־ דער לאנד. פון ארויםשיהען זײ

 געפאדערט האט תערצער םר. פון יער
 פאר־ דוקא זאל אנגעקלאגטער דער אז

 רי װארום געפענגניס, אין װערען *טיקט
 דער פון באצאהלט װערט שטראף געאט

ױניאן׳/
 װאי אוטעטום, איז זעהט, איהר װי

 קאפיטאל צװישען קאטף א אן :אר ס׳געהט
 מען זאך. דיזעלבע איןץ איז ארבײט און

 ;סטרײקער געגען ״פרײבדאפס״ טאכט
 שטע־ אידען נאציאנאל־געזאנענע כשר׳ע

 רינ־ אידישע און סקעבס גוי׳אישע אן יען
 שװערע םמדײקער אידישע גײבען טער

 דא־ פאר׳ן קאמפף דעם אין יטטראפען.
 פין װיסען ניט בורזשואזיע די װיל י':אר

 אזעינע אנדערע אדער רעליגיאז נאציאן,
 די זײ בײ איז דאלאר דער .ישטאכטעס.
 װעה און וועאט, דער אין זאך הײציגסטע

 איײ אן *אפיאו זײן ער טעג דעטיעניגען,
 אץ זײ זיך שטעלט װאס ברודער, גענער
 דא^אי*. נאך׳ן געיעג דעם אין װעג,

* * *
װע־ געזאגט דא האבען מיר װאס דאס

 טא־ אין קיאוקמאנופעקטשורער די גען
 פאד גיאטען אויך קעץ קענעדע, ׳רא;טא

ד פיז קי*אוחטאנופעקטשזיער די אי  י
 א*ין כאסש קאליפארניא. אנרזשעלעס,

 װײט. איזיאזוי אנדערער דער פון שטאדט
 מאגופעקטשי־ קלאוק אידישע די בײ גױך
 רעכט איז לאס־אנדזשעלעס אין רער

 גע־ ס א ה ־ ן ע ס א ר ארויםצורופען
 ברעכען צו אבי פאלח, אײגען זײער גען

 ױניא;, קאאוקײאכער די װאס סטרײק דעם
 אײנצופיה־ ׳דארט,עז םיהרט 52 אאקאא

 אױך ארבײטט־באדינגונגען. בעסערע רען
 פארגע־ דאאאר, נאך׳ן ג/ניענ אין דארטען,

 vh װאס אאעס מאנוםעקטשורער די פען
 נידעריגע, םיט זיך באנוצען און מענשאיך
 ארבײטער, זײערע גענען מיטאען געמײנע
 פארלייכטע־ צו זיך אביסעא זוכען װעאכע

אאגע. די רעז
 אאם־ פון אעוױט, דזש. םר. װאס אט

 א אין דעם װעגען שרײבט אנרזשעאעס,
״פארװערטס״: פון אויסגאבע קאנטרי

 קאאוקטאכער די פון סטרײק ״דער
 מאנופעקטשורערס די אן. נאך האאט

 ניט זעהען פארביסענהײט זײער אין
 די קאײנאיכהײכקײט. א־יגענע זײער

 די אפשרעקען װעאען זײ אז קײגען,
 אנ״ די בײ אײנע ארבײטען זײ גענז.

 זעהר נעבעך ארבײטען זײ דערע.
 אזוי אאנג שױן האבען זײ שװעי.
געארבײט. ניט ביטער און שװער

 זײערע געװארען אאײן זײנען ״זײ
סטיײלרברעכער. אײגענע

אונ־ האבען מיטאען ״פארשײדענע
 אנגע־ יןאאולן־םאנופעקטשורערס זערע

 אבער סטרײק, דעם ברעכען צו גוטען
 םע־ זײ האבען צוערשט ערפאאג. אה;

 אינטעינעשאגעא דער צו אענראפירט
 דעי אז אײגצורעדעז, געזוכם און

 געװארען ארויסגערופען איז סטרײק
פאראאננט. האבען זײ און אומגעזעצאיך

 -צוריק־ סםרײק דעם זאא אינט. די אז .
 אז געװען, איז רעזואטאט דער רוםען.

 האם איגטערנעשאנעא די װי נאבדעם •י
 געאאזט זי האט אונטערזוכט, אאעס
 מיט איז זי אז סטרײקערס, די װיסען

 אאעס טיט העאפען זײ װעט און זײ
געוױנען. צו סטרײק דעם *מעגאיכעס

 די געטרײט זײ האבען ״נאכדעם
 ארביײ די פאר פאר׳מסד׳ן סטרײקער

סענט־ היגען אונזער פון פיהרער טער
 זײנען זײ אז קאוגסיא, לײבאר ראל

 װאס און אנארכיסםען באאשעוױקעס,
 ארויסגער'־ איז סטרייק דער אז ניט...

v i\ אר־ די אז צײט, אין ניט געװארעז 
 אגרי־ דעם געבדאכען האבען בייטער

 אבער מסירות, נאר און נאך און כחמם
 גע־ אאײז נאר זיר זײ חאבען ווא אױךי

קאו:* לײבאר םענטראא דער שעדיגט.
סמרײסערס. די םיט איז סיל

 גענומען ויך זײ האבען ״דערנאך
או צו  צו — מיכמל שםרציגערען א נ

וועא־ אידען, דיזעאכיגע ראסצז*האס.
 ׳צודיס װאכען אאד׳ א םי» ׳כע:יחאבעז

•אנרא־ די געגזנן יראמעםטירם אלײן
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 האבען פויאען, אין אידען אױף מען ^
 זיך זאאען ניגערס אז אדװערטײזט,

 געאעגענהײט דער מיט באגוצען יעצט
 װיײ די פון דזשאבס די םאדנעמען און
 װיאען װײסע די װײא ארבייטער, סע
 אינ־ דער אין שװארצע די צואאזען ניט

 טיט און טיה גרויס מיט דוסטריע.
 זײ איז גאח שװארצען א פון היאף דער
 אײן פונקט קריגען צו געאונגען קוים

 איז װעאכער ארבײטער, שװאדצען
 םטרײק צום צוגעשטאנען מארגען אויןז

שאפ. דעם’פיקעטען געהאאפעז האט און
 אונזע־ע נעבעך האבען אזוי ״אט

 טזא ?ײ\ קאאוק־מאנופעקטשורערס
 יעצט און סקעבס. קײן ט*<ןינ ניט.

 זײער שפיאעץ צו באשאאסען זײ האבען
 אאײן רזאגעזדך זײ און יזאיט, רעצטען
 *זזזועקגע־ ארב״ים. דער צו גענוטען

 פשוטע װי מאשינען די בײ זיך זעצט
 םרעםט םען און נײהט טען ארבײטער,

צוזאטען, א^ע אױס, פינישט כיען און
קאטונע. אטת׳ע אן

 גאנץ זיך זארגען ארבײטער די׳׳
 קוטט מען סטרײק. דעם װעגען װעניג

 סטרײק־ די ט^ג. אאע צוזאמען זיך
 אוג־ פארשײדענע אראנזשירט קאמיטע

 זיינען ארבײטער די טערהאאטונגען.
 און ארגאניזירט, פראצענס הונדערט

 מאנופעק־ די אז קאאר, זײ פאר איז עס
 דעי־ אין קוײען מוזען װעאען טשורערס

נאכגעבען״. אאעס און ױניאן
* * *

 זיײען װײסען, אעזער אונזערע װי
 צױ זעהר קאיװאאנד אין קאאוקטאכער די

 ריכטער פון ענטשײדונג ךער מיט פרידעץ
 באסוטט ױניאן די וועאכער דורך מעק,

 באדיײ גאנץ און אנערקענונג פואע דארט
 דערי־ איז עס טרייד־רעפארםעז. טענדע

 ארבײטער די װאס ניט װאונדער לױין בער
 צזפרידען. ענטשיידוננ: דער מיט זײנען

 קאטף שווערען װאםערען אאע דאך װײסען
 אנ־ האבען קאױואאנד איז קאאוקמאכער די

 יאהר, 10־9 אעצטע די זינס געפיהרט
 װערען, אנערקענס זאא ױניאן זײער אז

 הא־ מאנופעקטשורער קאאוק רײכע די און
דעם. גענען געקעטפפס ביטער איטער בען

 מעז ערקאערט שטייגער, א וײ ׳אבער
ט באסעס די װאס ׳פאקט דעם זיך  דאי

 צױ ״אויך ענטשײדונג דער מיט זײנען
?.... פרידען״
 קאיװאאנד םון װעאט״ אידישע ״די
:שרײבט

 ענטשײדוננ די װי נאכדעם ״באאר
סיםוא־ קאאוק דער איץ באארד דער פון

 געװארען, פארעפענטאיכט איז ציע
 ״אידײ דער פון פאיטרעסער דער האט
 מא- מר. צו געװענדעט זיך װעאם״ שער
 ער צו געפרעגט איהם און באעה ריס
רעזואטאטען. די מיט צופרידען איז
: געענטפערט ה$ט באעק מר.

 די םיט צוםרידען העכסט בין *איך
 סײן ניט האב איך און רעזואטאטען

אפאוי־ קענען זאא איך װערטער גענוג
 דיעזע םון ארבײט גאאדענע די בען

 רעםעריס, אף באארד דער םון מענשען
 אפפערװיאיג אזוי האבען װעאכע

 זײער און צײט זײער אװעקגענעבען
 אוכד אויסמײדען העאםען צו אום מיה

 מײ־ אינדוסטריען. אונזערע אין רוהען
 אין װאס גאיקאיך שעצען זיך דארםעץ
 מע:־ אזעאכע זיך געפינען אאנד אונזעי

 קען מעץ אויב װירסאיה און שען.
 םעאקעי־ צװישען טאחמות אױסטײדען

 מען זאא װארום ארביטרײשאן, דורך
 צו אנװענדען ניט טיטעא דעטזע^בען
מאחםות?•׳ אי־נדוסטריעאע אויסמײדען

 סטײט־ מערקװירדיגע א ניט דאס איז
 אײנעי־ איז באעק מאריס מר. טענט?

 מאנופעקםשױ אײנפאוסרײכסטע די ןיפ
 א'מער האט װעאכע קאיװאאנד, אין רעלס

 דער נעגען ״קעמפפער״ אאס פיגורירט
 זא;ט ער אױב און ױניאן קיאוקמאכער

 צופרידען איז ער אז עפענטאיך, איצט
 קאאוח־ די װעאכען איז סעטאמענט, םיט׳ן

 אנער־ פאאשטענדיג װערט ױניאן טאכער
 דעי־ צײכעז א וױרקאיך דאס איז קענט,
!צ'יט

בעאי־ די שױן האבען איבעריגענס,
 ױ^יאן א װען .י y30 אזא מעריא םיבת

 םאר־ פארמעוױסע יאהדענאאנג קעמםט
 וועךען בתים די.בעאי און בעסערונגען

 <ןוד נןוכצונעבע;, Dtp נעצװאוננ^ ענדליך
 ערקצןרוננ.• jk םיט ארויס נאכדעם זײ םען
ציםדידעז־׳! .אויר דעם םיט זײנען זײ *ז

;yosoirr ^װארום : סזדא א nip »יי
פאד־ נײזנ אצק נענען פארביםען »זױז«י■

_ מסיממוו־מ ,
נאכ• m צו פתצי^ט מניןוןםאדערם

 צױ דעם םיט אויך אאײן זײ זײנ^ז דעם
«־ ׳־. ־• פרידען?
 שוין וועט דאם אז םורא, הןובען מיר
א... אײביגע אן באײבען קש̂י

* ׳ * *
 ״טאנ״ איז שרײבעו־ א סאאנ;ם, ױאא

 ױניטי זוםער די באזוכט װאך אעצטע האט
 א דא גיבען סיר און 25 אאקאא פון הײם
 און ״אײנדרוקען זײנע פון אויסצעע פאר

 אעצ־ געדרוקט האט ער װאס שטימונגען׳/
 :קעפעא אונטער׳ן ״טאנ׳/ אין שבת טען

בערל/ באויע די ״אין
 או:ז בײ אז צװײפעאט, עס ״װער

 אא:ד דעם אין אונז בײ אםעריקא, אין
 פ.ץ אאנד דעם אין דאאאר, דעם פון

 א פאר איצט קוםט גרויס־קאםיטאא,
 גײסטיגע םין .א רעװאאוציע, שטיאע

 און הערצער די אין איבערקעהרעניש
 י— ארבײטער אידישע די פון טחות

- די באזוכען פאהרעז דאדף דער ױנ  ״
ױניאן. װײסטטאכער דעד פון הויז״ טי

 װאונדערשעהנע די טען ״זעהט
 א:־ אזוי זײנען װעאכע באוטאונטײנס,

 פיעא אזױ פרישער, פיעא אזוי דערש,
אײ־ זאפטיגער פיעא אזױ און גרינער

 די סײ כיאונטיינס, קעטסקיא די דער
 י־• סײ און קאונטי גריץ פון אטת׳ע
 און קאונטי, סאאױואן פון פאאשע

 װעאכע הײזער, צעהן די טען זעהט
 פון הויז״ ״ױניטי די צוזאכיען שטערען

 ׳-יזעיה — ױניאן װיייסטטאנער דער
 םאר געװארען געבויט זײנען װעאכע

 זיײ װעאכע הײזער, ;םיאיאנערען די
 שעהנקײט זײער אין ארטיסטיש נען
 ארטיסטיש זײער אין אײנפאך און

- הונדערטער די מען זעהט און קײט,  א
 און זינגען און שפריננען מײדאאך דישע

 -געװען ײאאטען זײ װי אזוי טאנצען,
דאן אעבען, פון קינדער גאיקאיכע די

א:־ *ז אז ,ivSi's ^הויבען מע; טוז
 װעיט דער אויף אן הוטט צײט דער
 זיך שפרײט צײט אנדער אן אז און

אטערײזא. אין אויס
 נעװען מעגאיך איז עס אויב ״וױיא

 טײדאעך ארבײטער אידישע די פאר
 װאס זומער־הײם, אזא אויםצובויען

 אז-י איז און שעהן פון שעהנער איז
 בעסטען אם װאאט זי אז בארבעךרײך,

 דיכ־ א אין װערען געשיאדערט געקעגט
 דאן דיכטער, םאא^נטפואען א פון סונג
שעהנערע, נאך אז פמנגאץ־, אויך איז
 אויפגעטאן זאאען זאכען גרעסערע נאך

װע־ פארװירקאיכט זאאעז און לרערען
בעס־ דער איז הויז״ ״ױניטי די רען.
 פון העדצער די אין אז באװײז, טער

 צױ זיך האט ארבײטער אידישע די
<אס פאראאנג א ברענט אר שעוזנע, נ

 אומאא״ דאס נאך פרעכטינע, דאס נאך
 פאראאגג דער װען און טעגאיכע.

 מענ״ םון נשטות די אין שסארק װערט
vv,\ צובאיהען, םרוכטען ער װעט דאן
שעהנע, אײן װעיען װעאט די ױעט דאן
הויז׳/ ״ױניטי זומערדיגע אײן
 באנײסטיד דערזעאבער מיט אזו/ און

 קא״ פיער קנאפע אין ער באשרײבט רונג,
 און געזעהען האט ער װאס אאץ אוטס

טי דער אין זייענדיג דורכגעפיהאט  ױנ'
:פארעגדיגט ער און ׳הױז

 אזוי גוט, אזוי געװען איז ״...עס
 װייאע א אױף זיך האט מען אז הארציג,

 צרות און שאעכטס די אן פארגעסען
 איידען די אן פארגעסען שטאדס, םיז
 ־,באאי אז םארגעסעז, װעאט, דער פון

 דעו־ און זוכיער דער פארגעהט באאר
 הערבסט דער און קומען, וועט הערבסט

 אזײ און קאאט אזוי פײפען װעט װינט
 און שטאדט, פון נאסען די איבער נאס

 די און איאוזיעס די ארן חאוטות די
 און םארנעהן װעאען בענקשאפטען

פארשװינדען...."
 בא־ ניס אונז מען קען זעהט, איהר װי

 זו־ די צופיעא אויבען מיר אז *טואדיגען,
 .ױײא ,25 אאקאא םון הויז ױניטי מעי
 דארפען מיר און /,זאר ״אונזעי איז דאס
 טוען זעהט, איהר װי •1טא דאס דאך
 װײא אײגענע. ווי פרעטדע, איע, ד^ס
 װאונהעגבא־ אזא װירקאיך איז פאאץ דער
עי,  זיך סען איהם, באץכט עס װער אז י

 יױ זומער די אפאו;בען. גענוג ניט פישוט
 באויע די אין 25 אאקאא פיז הײם ניטי
פראבט! :אטיראיכער א וױרסאיך איז בערג

s

באדױעתנגם־װארט א
 םריהצײםיגען דעם באדויערען םיר

 טשער־ באאיצבמער אונזער פון טויט
 איז וועאכע םעגדאער, .נעדי מיס .אײדי,

יזשואאי. ס«ז17 דעם געשסארבען
* אנחוגחען,! איהר עחרע •

פײמאם זדער. »רבײ*־טער:ןפזן די •» י ־י

.

/
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ך דעג דער ר כאנקעם א ח
 ווערט כאקוםען פערלשטײן ם. װײם־פרעזידענם און שלעזיננער פרעזידענט
געפיה־ װאריםע די «ז אבעה זאגט שלעזינגער — םרעזענםעז• פולע

 איהם זײנעז ארויםגעװיזען דארט האבעןאיחם םאםען די װאס לען
 די ןיװישען שםחה טערקוױרדיגע » — !םרעזענם םונ׳ם םײערער

הליװלאנד. אין קלאוכםאכער

 ?ל^וקםאכער די פון רײהען די אין
v אםת׳ער אן הערשט <ןציװצאנר אין v\\ 

 װ*ס זיענ, גרויםען דעם ווענען ושםחה
 געוואונען. ענדציך דארט האט װגיאן די

 ױניאן סצאוסטאכער די האם װאף צעצטע
pB 1אי ם*צ ער׳טטען צום קציװצאנד 

 גרױס־ א פאראנשטאצטעם נעשיכטע איד,ר
 האטעצ׳ רייכען » אין באנסעט ארםינען

 ױניאן .דער םון זיענ נרויסער דער וואו
 מאנוםעקטשו־ אייננע׳עקשנ׳םע די איבער
געײארעז• געפײעדט עםענטציך איז רערם

 בא־ קציװצאנד םון איינער װי אט און
 עגטוזיאםטישען ׳!ועהנעם, רעם שרײבט
.םארװערטס״. ׳עיקאגא׳ער אק באנימט
 ד,*בעז שצ^והםאכער סצױוצאנרער .די

 הא־ אין באגיןעט נרױםארטינען א ואיןי
 םיע־ זייער ארױםנעצייגט סציװצאנד סעצ
 װעצכע נעאםטע, זייערע צו אכםוננ םע

 דעם פאר נעארכײט אונערםיעדציך תאבען
 זיענ־ די און ױניאן. דער םון «רם$צנ

 ריכ־ אוים׳ן האבען םאכערם קצאוש רײכע
 צ״םטומעז די #•נע׳שטעצט אופן סינען

 דעם מיט נעאםטע בעציעבטע זייערע »ן
 שצע־ ברודער ■חגזענטירט האבען זיי מאם

 אינטערניי־ דער םון פרעןידענט זיננמר,
 •*P טהײערע און שעהנע א םיט מאנאצ

מ  פערצ׳עטײן, ם. נרודער און ״קאפ״ װי
 לןצאוק ?ציװצאנדער דער םון םענעדדצער

ט יוניאן סאכער  פיגו• סון טשעת א םי
 צוזאמענ־ א־ז װעצכע דאצאר, חונדערט
 םון מיטגאידער די ם*ן געװארען נעקאיבען

 ערר״6 ברזדער וועםען בײ ױניאז, דער
 םאי־ געמאכט בע^יעבט זיך ה#ט שםײן

 איז זיר נעםינט ער .װאם יאהר םיגף די
 םיעצ זעהר האט װעאכער און חיצמויצאגד

 ערפאלנ איצטיגעז דעם צו בײגעטראמן
 יי"פע װעהרענד אבער ױניאן. דער פון

 בײ געםאכט בעאיעבט ?יך האט שטײן
 ער איז םאכער קאאוגן ^יװאאנדער די

 געױארען םערהאסט נאטידציך, דערםאר,
ס ^מוצאנדער בײ״די או  םאנוםעקט^ו־ ^
 עס־ אן רײדער, טעם ברודער און רערס,

 זיך האט ױניאן דער םון מעמבער זער«וטיװ
 דערצאנגענ־ אויסגעדריקס. ריכטיג נאנץ

 האט ט^ןןעס, דעם פעראשטיין ברודער ךיג
ײז, ״ברודער געזאנט: ער  װאס פער^ט

 האםעז םאנופעיוטשורערס די םעהר
אײך.״ מיר איעבען םעהר אצץ

 די פאר רעסעפ^אן און באנקעט דער
 װעיצ־ קצאוגןבןאמרם, די פון בעאמטע

 א אין געװארען אבגעהאאטען איז בער
עינג פרױואט מעהנע  האטע^ אין רום די

 אויסעמעוועהנ״ אן געװען איז תלי-וואאנד,
 טהע־ אנװעזענדע די םאר ״אפעיר״ עיכ*

 קאאוהטאכער דער םון םיפגיציעדער מיגע
װצאנד, פון ו\ניאן  ערשטען צום װײא ^י

 ק^אוהס דער םון יכטע6געע דער אין מאא
 זיר האבעז יװצאנד5הי אין ווינדוסטריע

 א ביי צוזאמענגעגןציבען ארבײטער ךי
 האטעל שעהנעם א אין מאהאצײט נוטען

 ׳ײאס עטװאס, — זיעג זײער פײערען צו
 װאס געװאוםט ניט איצט ביז האבען זײ

 אכט גאנצע די םאר אזויגם. איז דאס
 האבען סטרײק גרויסען דעם זינט יאהר

 פערפאיצגונג דער פון נעװאוםט ביצויז זײ
 זײ פון צעהנד^יגע און באסעס די פון

 א־ן מאטעריעא געיציטען ^רעקאיך האבען
 און איבערצײגונגען זײערע םאר גײסשיג

ײ דער אין נעהמען אנטדזײצ זײער -פאר  א
 דארום און ױניאן. דער פון גאניזירונג

 אונטער־ עטװאס באנסעט דער זיך האט
 דעם מיט באנסעטען אלע פיז ׳טײד־עט

 נאנץ (אבװאהיצ אטועזענדע די װאס
ד װיציגע די םון געשטיםט פרעהאיך  מ

 טשאראם טאאסטמאסטער פון מערקונגען
 און ערנסט, געװען זײנען קרײנדאער),

 באנקעט, אויף׳ן אנװעזענדע, אאע כמעט
 באנוצט זיך האבען פרויען, און מענער

 אױםגערעדט און געאעגענהײט דער מיט
 פון דערצעהאט האבען זײ — הארץ די

 אינצײ אינטערעסאנטע און פאסירונגען
 םינף מיט נאך באסעס די םיט דענטען

 גע־ געטאכט איז עס װען צוריק, יאהר
 צוריק פאיזוך ענטשאאםענער• אן װארען

 געי־ איז װעאכע ױניאז די אויפצואעבען
ט םאכטאאז װארען  פעראארענעם דעם דנ

 דעי״ האבעץ םאגכע .1911 אין סטרײר,
 די אי; אצינד זיך ען6םיה זי־י צעחאט'וזי

 — טעג, עמאיכע אמצטע די פאר שעפער
הארטגעגיג־ די װי גאכדעם היףפם דאם

 גע־ איז מאנופעקט^ורער די םון קײט
געווארען. בדאכען

 האבען אנוגעזענדע די װי לvש: ,אזוי
 עןפײזעז די צו גערעכטיגקײט״ ״געטהאן

 גענומען קרײנדאער טאוסטמאסטער האט
 םער־ די םון יעדער און יעדען זײן מכבד

 זאגעז צו פרייװעאעגיע דער מיט זאםעאטע
 געהערט םען האט דא אוז יװערטער. פאר א

 אע־ דעם םיז גע^יכטעס אינטערעםאנטע
 קאױואאנד, אין קאאוקמאכערס די פוז בען

 דעם געטראנען איצט ביז האט װעאכע
 ?אאוק דער אין ׳4סםאט ״באע? די נאמען

 דערצעחאט אט אסעריקא. פון איגדוסמריע
 םי־ ערשטען דעם םון סאאאםאז ברודער

 בײ געװארען אבגעהאאטען איז זואס טינג
 ,pnw יאהר םינןי מיט הויז אין איהם

 איבערנעבע־ עטאיכע מיט שאעזינגער זוען
 בע־ זיך האבען וןאאויומאכער ױניאן נע

 ױנ־ די צוריה אויםאעבען װעגען ראטהעז
 םינקעא, ברודער םעמבער, אנדער ,אן יאן,
 גע־ אאײן האט ער װי דערצעהאט האט
 אריבער־ םאיעגען קאאוקמאכערס װי זעהן

 װען סײדװאק אנדערן דעם אויף געהען
 פעראשטײן׳עז, בעגעגענען םאעגען זײ

 אםשטע־ זײ ער װעט טאםער מודא אויס
 ױײ זיי װארים זײ, מיט רײדען און אען
 באסעם, די םון געװארעז אנגעצײגט נען
 םאר װערען ״געםײערט״ װעאען זײ אז

 םא־ די װי *אױטםיידער׳/ מיט׳ן רײדען
 פערא־ גערוםען האבען נונןעקטשורערס

שמײן׳ען.
 אנ־ זײנען װעאכע ארבײטעריגען, די

 סיסס ײי באנקעט, צום געװעז װעזענד
ס עין, עטהעא  עאאא D'Ds האטשערא, מי
 גע* אויך האב;^ אנדערע די און קאאקא

 גע־ האבען זײ װאס דערצעהאעז צו האט
 מיט באסעם די םון אויסצושטעהען האט

 װעאכע עין, מיס םארשטעהער. זײערע
 איז אנטײא אקטױועז אז געגומעז האט
 פאר און 1911 אין סטרײח ערשטעז דעם

 ארעס־ געװען מאא עטאיכע איז זי װאס
 זיד םיהאט זי אז ערקאעהרט, האט טירט,

 איהרע װי זעהן צו גאיקאיך העכסט
 בעשיצט װערען ארבײטערינען שװעסטער

 עקס* הארצאאזע רי געגען ױניאז דער םון
 רוהען ניט װעט זי אז און, פאואטאטארס

 םרינץ רער םון ארבײטערינעז אאע ביז
 דער אין זײן ניט װעאען בידערמאן און

 זיך האט זינן עהנאיכען א אין ױניאן.
 איז װעאכע ^אאה^ מיס אויסגעשפראכען

 סר א ארײנבריימעז אין בריה גרויסע א
 אז װיא, ״איך ױניאן. דער אי; מײדאאך

 געאד מעהר הריגען זאאען מײדאאך די
 געזאנט, זי האט ארבײט׳/ זײער םאר
 װײדזשעס גרעסערע װיאען זײ אויב און

ױניאן׳/ דער אין ארײן זײ מוזען
 שוין ארבײט װעאכע האטשערא, מים

 ענד באעח גרויסע די אין צײט אאנגע א
 ביז אז ערצעהאט, האט םעקטארי, קא.

 דער פון םארשטעהער די םאעגען איצט
 עניד מיט אפט איהר סטראשען קאמםאני

 אנצוהערעניש, איהר געבען און אאסונג
 אן אערנען מוזען זין איכען אין װעט זי אז

 אין שוין װעט זי .װארים טרײד, אנדער
p ?ריגען ניט ?איװאאנד p בײ ארבײט 

 טרײײ אגיטירט זי װאס דערםאר ?אאו?ס,
 ארבײטערינען. די צװישען ,ױניאניזם

סד אזעאכע ניט שוין איך הער *הײנט ט  ם
געזאגט. זי האט שונ?עס'/

 דער- אויך האבען רעדנער אנדערע
 ענדערונגען באדײטענדע די פון צעהאט

 די צו באסעם די פון שטעאונג דער אין
 טpנעדאנ הערצאיך האבען און ארבײםער,

 פעראשטײן. ארן שאעזיננער ברידער רי
 פאדבעסערען צו געהאאםען האבען װעאכע

אאגע. זײער
ײז בר. ט ש ^ אפאא־ שטארק איז פ

 םארגעשטעאם איז ער װען געװארען רירט
 האט ער טאאםטטאסטער. םון :עווארעז

 ער אז ׳באםער?ט רעדע שרצע זײן אין
 ווערען צו געאויבט אזוי ניט פארדיענט

 רעדנער. פאריגע די געטאן האבען דאס ץי
 פלאץ, זײן אויןי ארגאנײזער אנדער אן

דאםזעאבע. געטאן װאאט נעזאגט, ער יזאט
 ״אז גע^אנט, ער האט אטת׳/ איז ״מס

 פדן געגאנגען אאיג יאהרען פאר בין יאיך
 ױניאן, דער פאר ?ענװעסען הויז צו הויז
iv:אײנטאיא ניט און ^ p y א.ץ געזידעאט 

טרעם, די םון אדאפגעווארפען ואגאר

אוםשמענדעז דאפאאסדיגע אונטער אבער
 װירק־ איז איינצינער חור נעווען דאס איז

 מעס־ מריגען צו אזוי וױ םיטעא זאםסטער
מניאן״ דער פאר בערס
 נעהראגען האט אװאציע װאריםע א

 װענדענדי: שאעזינגער. ב. פרעזידענט
 םוי טשערםאן םאאטער, א. ברודער צו זיך

 באארד, ע?זע?וטיװ דזשענעראא רער
 דעי־ מיט פרעזענטירט איהם האט װעאכער

 ״אאוױנג דאאארדיגער הונדמרט צװײ
 ער אבװאהא אז ׳ער?אערט ער האט האפ׳/
 דעם םאר םיטגאיעדער די זעהר שעצט

 זײ־ דעסטװעגען םוץ פרעזעגט, טײערען
 הא- אנװעזענדע די װאס נעפיהלען, די נען
 טײע- םיעא איהם אויסנעשפראכען, כען

רער♦
 ער האט ״?אפ׳/ די פרעזענט, ״דער

 געגענ־ ם:*טעריעאער א באויז איז געזאגט,
 שטעא און דאס נעם איך װאס שטאנד,

 א האכ איך װעץ זעאטעז און אװעק, עס
אױם־ די אבער זעהן. צו עס געאעגענהײט

 געםיזזאעז געשפראכעגע
 w האחחנו, פײן אין סיט איםער איך
 ארגײן די פארמזעצען מוט םיר גיט דאס

ארביײ רי םון אאגע די פארבעסערעז צו
אעדוסטיריע״. דער אין טער

j זײן געענדיגט האט שאעזיגגער r jn 
 די אין אנוחגזענדע, די צו אפיעא אן מיט
 באנ״ צופ ?ומען qwpvi ניט האבען װאס
pvp דאס אויןי נעםען זיך זאאען זײ 

 טא• און ארבײט ארגאניזאציאנס דער צו
 ארנא״ םראצענט הונדערט ױניאן די כען

 צװײםען א צו נרײטען זיך און ניזירט
 באדי;נימ*ן, בעסערע נאך פאר ?אמף
געװאונען. װאס נאר האבען זײ װאס

 חאט כזוזיק פון קאאנגען די אונטער
 פראנטפא^נן דעם םאראאזען עואם דער

 טא• צו באשאוס דעם מיט האאא כאנ?עט
 סאיוד אין ױניאן מאכער ?אאו? די כעז

f זאא זי אז אזוי שטאר?, פעאזען אאנד 'p 
 בד; וױ װערען, געבראבעז חענען ניט מאא

אויסגעדרי?ט. זיך האט סאאאטאז

געװען, דאס איז סטרײ? קורצער א
 טעג, פאר א באויז געדויערט האט ער

 אינטערעסאנט. זעהר געװען איז אבער
 געזעהן׳ איף האב מיטינגען גרויסע םיעאע
 דער װען םארזאמאונג, גרויסע די אבער

 גע־ איז געזואונעןיגעװארען, איז םטרײ?
 אײנ־ נאר װאס םפע?טא?עא, אזא װען
 צו אויס אײנעם קוסט אעבען אין םאא

 אן עס םיאט גל'? און פרײד מיט זעהן.
 זיף אינטערעסירט װאס אײנעם יעדען

 גאגץ א באװעגונג. ארבײטער דער מיט
 געשאםען אמאא מיט װערט עפאכע נײע
 יעדען זײן צו hjpd װי זיך םיהאט עס און

 דעי• אין שרײפעלע א איז זואס אײנעם
 מאכער ?אאוק די — מאשין גרויםער

ױגיאן!
גע־ סטרײה דער האט טעג פאר א

אװע?־ איז ארבײט םיעא נײן! דויערט?
םיךזרער אונזערע םון געװארען געאײגט
ארויסגערוםען איז סטרײין דער אײדער

םיעאע די ארגאניזירען צו אום געװארען
האבען דארום און ארבײטער טויזענדער

סטריי? דער אז געםיהאט, דא יpטא מיר
איז ער נאף איײער געװאונענער, א איז

געװארען. ארויםנערופען
* + *

p יארקער נױ די פון זיעג דעם נאף ^ p 
 א גייסט, נײער א װי עפעס איז מאכער

 אין געװארען ארײנגעבאאזען נשמה גײע
 אוםט די ארבייטער. שי?אגאער אונזערע

 געװארען עאע?טריזירט װי פאוצאינג איז
ט עס אז דערפװזאט, האט מען און מ  א ^

שטורעם...
 אױם׳ן סטריט, דיװיזיאן 1815 אין

 צײטוױיאיגע די זיןי געםינט םאאר, טען3
 מײסטרס ?אאוק שי?אגאער דער םון הײם

 צוברא־ האאב מיט הויז אאטע אן ירניאן;
 װיאען װאס טירען, מיט שטיגע׳ן כענע

 װען צוטאכען. ריכטיג ניט אםטמאא זיןי
 איז דארט אז םײן, ?אײנינ?ער דער ניט
 װאאט ױגיאן, דער םון העדשואדערס די

 ארויפ־ אײנשטעאען ניט זיף ?ײנער
אהין. געהן

 װערט אהין, ארויף אבער איהר ?ומט
 געהען כיענשען איבערראשם. גאיןף איהר
 װי זידט און ?אכט עס ׳ארויס און ארײן

 װאם ערשטע, דאס ביהנעךשטאק. א אין
 א איז אויגען די אין אײך װארפט.זיף

 פענסטערא קאײן א מיט ?אמערא ?אײן
 גראטעס. אײזערנע מיט ארוםגעצאפט

 גע־ א זיצט דארטען אז זיף, דוכט אײץי
 בא־ און םרײנדע םיעאע און פאנגענער,

pדעם דורף זעהען איהם ?וטען אנטע 
 אהין, ארײן אבער איהר dpip פענסטערא.

 םארשפארטער דער אז איהה דערדעהט
 ס?ואראן, םרײנד װי אנדערער, "\P איז
 דער פון מענעדזשער און גטערnpסע דער

 זײן איז — ?אטערא דאס און ױניאז
׳• ^פיס.

 אין זיף־ רוישט עס און ?אכט עס
 אויױ׳ן האיצ הער סט. דיװיזיא; 1815

 מיט םארנומען אימער איז םאאר דריטען
 ,5 אא?אאם די םון מיטינגען םארשידענע

 שמס האא זעאבען דעם אין .81 און 18
 באארד דזשאינט דער צוזאםען אױך זיף
 דעמא?ראטישע א אאהאאם. אאע פון

 דער דאם איז רענירונג פרײװיאיגע
 ?ריגט געצאהאט הײן באארד. דזשאינט

 ער ארבײט ארבײטען אבער ניט, ער
 טעג< גאנצע אפטמאא םאײםיג, און שװער

 ארײן. נאכם דער אין שפעט ביז און
 פארשידענע ארום רעדט באארד דיזער

 אר־ די םון װאהאזײז דעם םאר םראגען
 הערען מען ?אן דעבאטען די און בײםער,

םארבײגעהענדיג. דרויסען, איז

 געװיסע! א ביז איז נאמאזpD םרײנד
 יוניאן.' היגער דער םון ״קאפ״ דער גראד

 אײ םאענער, נײע םאר ער אעגט אימער
 םיסטעםען, גײע אוים ער ארבײט מער

 געמריי איז און ארבײט זײן גאײכט ער
 1 או| םארשטעהען אאע און ױניאן דער

■1 שעצען. צו איהם וױ וױיסעז
 % 1אי ארבײט װאף פון םראגע די װען
 II:־ טאגעס־ארדנוגנ♦ אוים׳ן ומעןpארויםגע

 שאע• און מיעד געז.עחן, איהם איף האב
 w:'! ■ אויגעו די אויסגעזעהען, ער האט םעריג

׳ זײ• ארום רינגען שװארצע און רויטאיף
* םרעג — >' pראנp איהר זענט —

.om* איןי
 גיט..• זיך שאאםט עס אבער ניין! —
 נײא די װענען ?אם־דרעהעניש צוםיעא

פראבאעמען...
ט ארבײטער די דען װייען ־—  קײ| ני

? װאןײארבײט
 זײ נים? װיאעז זײ הײסט װאס —

 M םיט ער ענטםערט —־ װעאען! מוזען
 באװאונדערען. צו איז װעאכע םעסטר^ט,

 וחנן װאף־ארבײט, האכעז סוזען מיר —
 נים םונדאמענט תײז גאר כייר האבעז ניט
 צױ װעט ארגאניזאציע גאנצע די און

געהן. גרונד
 רעדט דאם אז װײס, איד נאטיר^ױ,

 ארגאניזא• שטאר?ע אזא אזוי, נאר זיף
 שנעא. אזױ גרונד צו געהן ניט קאז ,ציע
 עו װיא יעצט אבער אויף, דאס וױיטט ער
 םוזען ארבײטער די װיסעץ. ניט דעם םון

 בעםער איז דאס װאןײארבײט, האבען
 אין אאטע דאס טויג דארום און זײ^ םאר

 םון האבען מוז םיהרער דער ניט. גאנצען
 ססוצ־ און װערען, באגײסטערט צו װאס
 חנם םון געװארען געטאכט איז םאן

 אר־ ריכטיגער דעם באשאפט ױאס שטאף
 עס גוט וױ אאטע׳ דאס בײטער־םיהרער.

 נײע דאס און טויט איז זײן, ניט זאא
פאאץ. דעם םארנעהטען כיוז

* * ♦ m
 און געזיעגט האבען ארבײטער די

סקואםאן. פרײנד איף זעה אםאא נאך
שםײכעאט. ער

 װענ״ — רעזואםאט? דעם געזעהען — *
מיר. צו זיר ער דעט

^ייי t ! געזעהען —
— אויס. ער רופט — דאקטאר! —

 שטאנדפונקט.װיײ אנאמישעזpע דעם פון
 האבען דארםען מיר אז גוט גאנץ מיר סען

 צו עפעס איהר האט װאס װאף־ארבײט;
 מעדײ דעם פון םראגע דער איבער זאגען

?pשטאנדפונ ציני^עץ  אײך בעט איך ם
מײנונג. אײער געבען צו

 דאס פאקט, דער מײנונג? מײן —
 הא־ יאר? נױ אין ארבײטער פיעא אזוי
 רער װאןײארבײט; פאר געסטרײקט בען
 אין םאיאריטעט גרויסע אזא דאס ׳טpםא

 װאך־אר^ פאר געשטיםט האבען שי?אגא
 בעסטע דאס איז דאס אז צײגט בײט,
 ; אר־ ש&'ס אז אויך, צײגט דאם זײ םאר
^ ניט טעחר איז בײט שטעאענד. צופרידענ

 סים־ דער אונטער אאוקנ^אנער,p דער
 ?ורצ* און ארבײט״ ״שטיס םון טעטע

 , געװאחון אװעהגעשטעאם איז םעזאנען׳
 %רײר דאס װי אאנע, דעריעאבער אין

געװינצ^ םערדעאע, ^װיאסטו׳ םערד:
 כוחוי^ די זיף םון ארויס שאאג שגעא,

 װעאען םאאעז, נאכהער װעסט דו אויב
 וױאםטו. םערדעא. אנדער אן ?ריגען םיר

 אויןי טאכען, אעבען א טאכער, ?אאוק
ig דײסע און זיך פאר ברויט r^ jn rp 

 זין םון שא?וג שנעא, זשע יאויױ פארדיענען׳
 א ארײן כאפ כח, דײן ארויס
Hr אאגגע שװעה ארבײם סצל,

Ai dB&a&.  V , .



im ארימװ־ * i m ,  u n װעס נים   am 
דער םים מזזן *ו אױסקוגמן וחנם דיר
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 חאם וואס אזץ אמזם pc זיד פיחלם וואס פי^רדיח, ^אמכטצז
%|p איבאען. צו געמאכם איהר און פארפעשט אטעם

 וואנם דער צו אומגעדרעהט זיד האם סוחר דער אבער
 געאר־ סאנ גאנצען א האט צד איימעעאאםען• וױחנר און

האםעץ• בײם זײן וױחנר ער דאחי באגיגען און בײמ
אנ־ ניך אױח גענוםען פריה דער pk זיד חאט ער ווען

 פון ארונטערנעשפרונגעז העםד אײז איז וױיב pn איז מאן,
 אוועק־ ניט זאצ ער כדי טיר, דער םאר זיך געשטעאט און בעט

געהן.
 אונבא־ א מיט איהם אױוי געהױןט pk געשטאנען איז זי

אײוחננט. װי בלײךי, געוועז איז זי באײן. ותגאיכען
 צו דערגעהנטערט פארזיכטינ זיד ער האט ומערנדינ*

 אויף דערנאך העםד, אוים׳ז געטאן גאעט א זי האמ ער אידזר,
בא<ן. דער

 עס װעט זי אז צושריען, םיטאמאא זיך האט זי אמגר
 מיט ארומשאעפען זיך זאא ער אז דערצאזעז, נים גײנםאצ

גפשות. נראבע נידעריגע, אזוינע
םיהאט, זי אופגאיקאיך. אזוי אוסגאיקאיך, אןןי אין זי ־
 עם װאו אהין, אװעקגעהן צימער דעם םון זאא ער אויב אז

 םארשװינדען. הארצען איהר אין איעבע די װעט #אזױ שטינהט
 ווע־ פון מענשען, א האבען איעב גיט הארץ איהר װעט היעםאא

פיש. םים שמעקט עס פען
— איעבע, איהר רעטען צו אום טיר, דער פאר שטעהט זי

אויםגעשריען. זי האט
 אויםקאײבען ער מוז םריודמארגען, דעם אין איצט, אט און
םיש. און איהר צװישען

 זאקען די מיט געזעסען בעט םון ראנד בײם ער איז צאנג
pH גע- געזיפצט, און דיא אוים׳ן געיזוקט האט ער חענד, די 

זיפצט.
 שפרוננ א געװאאט האט ער כעס, פאר נעקאכט האט ער

 האנ־ pn צו נעהן צו כדי טיר, דער םון זי אפשטופען און טאן
איהם. אויף געװארט האט מען װאו פרנםה, און דעא

ווענדענדי: אט ױאך, דער אויף געשטאנען איז זי אבער

עחמןחירנג
ליע יאנאם פון
לאנדוי זישא םון אידיש

*tf?v אויסגעקוםען םיר איז םאצ 
 ״סזד א נאד םאכער ק^אוק די ?עהן צו

 אלעס בצאם, צובראכען, םיעד, ואן״":
 צושםעםערנ^ זײנען נערומז די וועד^ םוט
 נמר ?אאוק דער םלענם םעזאן דעם נאך
בײם וױזיםאר אפםער אן ורערען כער

^ ר א ט מ ח
 אפםטאא פיר איז םראגעדיעס םיעאע

בײצעוואוינעז. אויסגצקוםעז
 קאאוק די םון אאגע די געווען איז דאס

 נעזעא־ א ארבײט. שםיק אוגטער סאמגר
 גע־ אויף געבױעמ זײן זאא ורעאכע *אםט,
 זאף אזא קײנכראא װאאם יסודות, וונטע

ט עראויבם. גי

S יעצט איז אאסאא אין אונז בײ m w 
 צאקא^ אין שםיא איז נאר ניט אבער

< איז שעפער די אין אויך נאר ם  1גמ ש
 איז עם זױיא דערפאר, חאיאה

 P״־ נים אונז ביי םען וױים סאזנק סײן םון
 איז עס וױיא דערםאר גאר

 װאיצ^ זײנען אויגוסם און ױאי צײט.
 כאאעכאסיט אונזערע בײ שאז־םאנאטען

 ^יביי• אונזעחנ בײ אויך פאאנ^יך און
 v א ווען צײטען די אין אםאא, טער.
 —8 םארדיענט האט דרעס־סײחער וואט

 5+וואקײשאןי דער איז *•.׳וואןי, דאאאר 10
 וײי’ 5וױי באסעס, די םאר באויז נעווען
 — *n אז גענוג געםאכט מאא אאע האבען
^ א םארגינען זיך קענען זאאען ק ם י ו תו א  ב

 אבער ארבײטער די װאקײשאן.
 םאוי״ד געקעגט נים םארגעניגעז אזא זיד

 ניט סיזאן אין האבען זײ וױיא שאפען,
 באײ• נאך זײ זאא עס אז גענוג, געמאכט

 דעדי טאקצ און וואקײשאן. אויף בען
 םון צײם אין זײ םאעגעז םאר
■צײם ״א זוכעז ארויסאאזעז זיף ש ^ ײ ו  ו

י ♦K.T א. וױיטמדס וױיסטען, בײ דזשאב״
 I ארביי• אונזערע אבער האבעז הײנט

 ױניאן דער דוקי און ױניאן א טער
"nt זײערע ארויםגעארבײם זײ בען * 

 i וואר א דאאאר 60 ביז 20 םון דזשעם
 #פאך דעם םון ארבײטער אאע און

 אן פאר אוחנק איצט זײנען אויסנאהם,
 tאוג %בי יעצם איז דערםאר און אפרווז.
שטיא.

ט אגרימענט אונזער  *י9מ די םי
 :סעפטאגד טען15 דעם אויס געהט בתים
ר ױו עםענעז שעפער אוגזעחנ בערי  א
 דאןי איהר וועם סעסטעםבער. םאנג

 מעםמנדס אונזערע אז דענחעז, געזויס
ט וועאען  אויסצואר• צײט קײן האבעז ני
ואפ פאדערוננען, ױיערצ בײטען  —יוצאיי

 ׳ גאורי• מעמבערס אונזעחו אז אייך, איף
מ אעצטצר דער אויף ניט זיןי אאזען ג ^4; 

 געעגדיגט דןי חאט סיזאן דער אײדער
 אױט• און םיםינגען גערוםען כױר האבען

& פאדערונגען• אונזעחג אאע נעארבײט
 אר• שטונדיגצ 44 א זגרשטענס,

 I טד מיר ד«אבען יעצט ביז בייטס־ײאד.
שטונדען. 48 ארבײט

אווער• פאר דאבעא־פעי צוױיטענם,
 גאול םיר חאבצן יעצט ביז ארבײט. טײם

העוי/ א ענד ״טײם געקראגעז
^ן םיגיםום א דריטענם, ^ ס ״ מ ך ד ױי  ו

״חאײנמקײטעך. אײניגע נאף און
 ■ אומד ריכםיג געװען איז אאעס ווען

 ? מעסבצוי© אונזמרע זיך זײנען נעארבײט,
 h אין אװעקגעםאהחנן סאפ רוהיגען א םיט

 אננמחכממ ױןי זחגאען זײ וואו קאנטרי,
 *—וױי םאד ענעתיצ און כחות םרישע מים

̂  ־שםונדי•44 א טיט טעטיגקײט. טערער
 םעם• אונזעחנ זײנעז ארבײטם־װאד נ*ר

 אזוי• װײא זיכער. װי כםעט שוין בערס
 אר־ די אז דערהערט, האט מעז װי שנעא

 $ שטונחנז 44 םאדערען געוזען בײטער
 bm זײ באסעם םיעאע האבען װאף,
 סי• דער איידער נאד נאכגענעבען אאײן

געשאאסען. זיך האט זאן
 ‘ אעצטעגם האבעז םעסבערם אונזערע

 גיט די צװישען סוירקואאר א םאלטײאט
 הא• סוירקואאר דצם אין שעפער. ױניאן

 נייצזל אונזער םון גערע׳דם אויך םיר בען
ר•׳ שטונדיגער 44 דער םון פאדערונג,  א

מע זיך האבען בײטס־וואד. ד איינ א  נ
 I אפד אום איז דעד^ראהעז, םירפעס ױניאז

 <עוע פון ארבײטער זייערע צוהאאטען
 v אנגזד גאײו זײ האבעז ױניאן, דער אין

 144 שעפער זײעחנ אין ארבײטען םאנגען
 | דאד״ ארבײטער יענע <ואך. א שטוגדען

 ־’צואי®״- נים אז םארשטעחן, אבער םעז
 ; באד די זיי חאבעז גוטהערציגקײם זײער
 אר• וואד א שטונדען 44 געגעבעז סעם

ײ װעאען אםשר בײט.  ? פאר• דאס ז
 , םעוזלמ זײ אז ארוםזעהן, זיך און שטעד.ן

 אייו ארבײטער די װאם זאכען, םף א נאך
 ״ אימאי• — שױן חאבען ױניאן־שעפער די

 80 םיט קריגען זײ װײדזשעם. הויפט
 מ פון באצאהאט װעניגער פראנצענט
 צט און ױניאן־שציער, די אין ארבײטער

 װעאעו זײ אז האפנונג, א פאראן איז
 שנעא אזוי ױניאן דער אן אנשאיםעז

ך וחנט סיזאן נײער דער אנםאנגעז. ד
וױא• וחנ*עז זײט׳ אונזער פון ״םיר

י צו איעאירצן וױעדער און דער V ד t ■ 
 - או| רימזעז, אונועחנ אז אנצושאיםעז

• א נאר האבען ארבײטער יענע אױב  1; גי
 דאנ> זײ וחנאען קע•, די אין מארד סעא

 םצ| דארזי wpi צו װארים טאן. געוױם
 פאד• און סהצב־שעפער אין ארבײטען

^ קצן מען אז וחנניגער, דיעגעז ט * רני  א
 טאמ^ םארדיעגצן און ױניאן-שעפער איז
p אין כאדינגונגען בעסערע האבאו און i■

ם האם ער(םארםזעצוגג) האבען. צו חתונה גיך אזוי נעםראכט גאתי
ברעג, בײם םארצאזענע א נעבאיבען איז זי װי אזױ, גאר

 אזוי איהם זי האט געאיעבם און שעהן, אזוי זי איז נעװען און
 זי ער האט איעבע, פון געבחגנט אויך האט אאיין ער און שטאר^

 אז ױי ערקאערענדיג עאטערעז, זײגע פון הויז אין ארײננעםיהרט
װײב. געזעצאיך זיין ווערען םוז םרױ דאזינע די

 אײנ״ בכבוד׳יגסטע די צו באאאנגט האבען זײ װי אזוי און
 סוחר ױנגער דער און אינדעאיז האבען שםאדט, פון װאוינער

 איהר םח גע׳גט זיך האט זי װען דאמאאט, ערשט געהאט חתוגה
שדוך. צום צוגעשטימט האט םאםיאיע די און פאן

נאיקאיך. געווען זײנעז זאגען, םען העז פאאק, סאר ױנגע דאס
עי און םודזר אאטער דער געשטארבען אויך איז צײט דער אין  ד

ירושדז. גרויסע א באקוםען האט זוהן
 געהאט איעב שטארק האט סוחר ױננער דער װי אזוי און

 בעס־ אם איהר װי אאײן, נעװאוסט ניט האט ער און װײב זײז
ט באש$טען זי ער תאם צופריעדענצושטעאעז, טען  טיײ דער מי

 קרי־ געסענם נאר האט ער װאס באפוצונגען, און צירונג ערסטער
געז•

 האבען זײ נעאעבט; זיך זײ האבען טײבעאעך צװײ װי
 זא• סענשעז אנדערע אום צװײטען, גאכ׳ן ױם־םוב אײן געםאכם

שםחד^ זײער אין נעםען אנטײא און זעהן קענען אען
אין און שמחות אין יאהר א יאהר, א אריבער איו אזוי
רײכטום.

 T[ נעוועתנאיך װי צורי?געחעהרט, זיך האבען זוםער־צײט
שטאספיש. און אאבערדאן םיט שיםען

 ארויםגעי.ואדםען הויבדםאשינען די האבעז איארעם א םים
ברעג. אוים׳ן םיש די

זעוזן, געבען, אכטוגנ אאץ אויף אױםגעהומען איז סוחר דעם

 און נעענדיגט זיך האט ארבײט די וחנן אװענדעז, די אץ
 ארונטערגעגאנ• ער איז געװארעז, םארשאאסזגן איז אאנזנר דער
 זעע־ אגדערע צװישען ארײז הרעטשםע א אין כרעג אױפ׳ן גען

אײם.
 דער םון האפ איהר ארויסגעשטעקט צינדעאין האט דאםאאט

 סוחר׳ײ מים׳ן נעהאט צוזאםענקונפםען צערםאיכע און קאײטע
זוהן. שען

 זײן צו — םזא איהר באװײנמ און נעםרויערט האם זי
ט םארבונדען  װײט שאאס, אונםער׳ן זי האאם װאס םאז, א מי

 נעװײנט, געבעטעז, האם זי און — פארגענינען, און פרײד םון
זי. באפרײען צו איהם פארשײארען און האאז זײן ארופנענוםען

ציױיטען. גאכ׳ן אװענד אײן פאריבעד איז אזוי
געעע; שוין איז שיף די ווען אוחגגד, אעצטען דעם אין

 זיײ אין אױסנעפוצט זיך שיפער דער האט אפצופאהרען, גרײט
 גזד איז עס וואו ארבײםס־רעקעא, דאס און קאײדער בעסטע נע

נאגעא. א אױף אויםנעהאננען ער האט שאיםעא, דער אעגעז
איע־ פאר פאאםערנדינ נעקוסעז, איז זרהן סוחר׳ישער דער

 װעאען זײ ױאס דעם, איבער פארצװײפאונג םיט פוא און בע
זעהן. ניט מעהר שוין זיך

 צו שוין זי האט שיף, םון וױיט געווען גאך איז ער װען
 דעם געפינען קען ער וואו יאיהם נעוױזען איז געװאונהעז איהם

םיר. דער pc שאיםעא
 איהם אויף נעװארט און קאױטע חגר אין גמשטאנען איז זי

 אויגען איהרע pc גאאנץ דער קאײדער; רײכסטע איהרע אץ
 איהרע pD שטײנער גרינע זאנדערבארע די פארדונקעאם האט

אױרינגאעך.
שצאג־ איהר םימ איהם צו צוגעדריתט זיך זי האט דאדט

 זי הענד די אויױ pא ארוםגענוםען זי האם ער ;הערפער הען
ארױפגעטראגען.

ט איה  אויפ׳ן אראפ זײ זײנען יצײט קײז םאראירענדיג ני
אזיא. זיכערען א זוכען זיך גענומען און ברענ

נאכגע־ און גאס חגר אויף געשטאנען איז שיםער דער
זיי. קוקם

ה אזוי  פאר־ זיך האבען זײ אז דערזעהן, האט ער וױ ני
 שיױ זײן אױף ארויפנעשפרוננען ער איז װינסעא, א איז דרעהט

pk ברײ דאס זיך אונטער אױםגעהויבען אײאעניש נרויס אין
י.עא.

זעג־ די אױםגעהױבען שטריס, די אפנעבובדען האט סען
םיגסטער. נום און אווענט געווען שוין איז עס כאםש אען,

קאױטע. דער אין אראפנעאאזען זיד ער האט דערנאר
געשאא־ האט ער געשרײ, גרױס א אויפגעהויבען האט ער

 איז וױיב זײן אז ׳שיזי גאנצער דער אימגר געשריען און טען
 םיט שקאטואע א זיר מיט םיטנעםענדינ איהם, פון אנטאאפען

 אנ־ הײז נים איהר האט צוגעכאפט אז pא צירונג םײערע
זוהן. סווזר׳ישער דער װי ׳דערעד
 גע- קואות שרעקאיכסטע די מיט ער האם םאג גאנצען א

גענארמ. אזוי איהם האם װאס װייב״ זײז שאאטען
 האם צובואען, זיך האט שיזי דער פון הונד דער \וען און

 גע־ איז עס און קאץ וױאדע די איחם אױוי געטאז װארוי א ער
 נים איז קאץ די ביז נעשאענ א ביאערײ, א םוטעא, א ווארען

ארײן. ים אין ארײננעפאאען
דעם, נאך קאױםע, דער אין אאײן פארבאיבען איז ער װען

 ארויסװאר־ אויסקעהרען, אויסרײניגען, נעהײסען האט ער װי
 שראנס pc ער האט אינדעאין, צו באאאנגט האט װאס אאץ, פען

 אא־ גענוםען און רױין שטארחעז נוטען, פאאש א ארױסנענוםעז
פאדיקםער. א וױ כעז,

 שיפער׳ם דעם און זוהן סיחד׳ישען דעם אנבאאאננט װאס
 שעח צוױײדרײ א האבעז זײ װי :אנדעם זײ, האבעז וױיב,

אויה אננטהוהמ זיד זאט ביז אוז אבנה־שײז איז ארומשפאצירט

 נרויסער דער םריה. דאגזגרשםאג
 טויזענ־ טיט געפאקם איז האא פארםענש

 זעהען ארע ארבײםעי. באגײסםערמע דע
ך ױם־םוב׳דיג, אויס  א אײסגערוהם ד
 :אר וױ אײס זעהען זײ און טעג «אר

 אויוי װארטען אי׳ע כיעגשען. א:ד:ערע
 ״;עװאונען, שאעזינגער. פרעזידענט

 קור־ אזא נאך ד^ס ״טאדע, א נאכגעגעבען,
ט/ צער י  זײטען. אאע פין זץי העדט צי
 הין ארום אויפען פיאטפארטע דער אויף

 נאלד, סתראפאן, — םיהרער די צוריק און
 און נאך, אין גאאזטאן נודעאטאן, םאגעא,

 די באגײםטעים. העכסט זײנען אאע נאר׳
פרײד. אין גאיה טיט שטראהאען פנים׳ער

 שטורם דער ארײן... קופמ שאעזיגגער
אויס... ברעכמ

 איר האב םארזאטאונגען םיעאע ׳יעס
די. װי אזא ניט אבער בײגעװאױנט,

̂י־ ארעסטדטע די העלפט  ארב
!קענעד פון טער־פיהרער

True ' ti*unalation filed with th• 
Poatmaater a t New York City aa  
August 1, 1919, as required by the Act 
of Congress approred Oct. Ith« 1917, 
known as the “Trading with th• 
Enemy Act.“

ד םרײנד! װערטע  בא־ זיכער איז א'י
 איז װאס קאפף שרעקאיכער דער װאוסט

 ארבײטער די םון געװארען אנגעפיהרם
 זע<ןם גאנצע םאר סענעדע, וױניפעג, אין

 םארבעסערען צו זיף אום צײט, װאכען
 גע־ נעברויכט איז סיטעא יעדער אאגע. די

 קאפי־ םוןדי ארבײםער די געגען װארען
םאאיטישענס. און םאאיסטען

 קאפיטאאיזם םון ק:עכט געדונגענע די
 דער דאס באװײזען, געפרונירט האבען

 אוטצעװאר־ םארזוןי א געותן איז סטרייק
 זײ האבען דאן ארדנונג. איצטעע די םען

 שקאאםען־ םין א עפעם םארגעשאאנען,
אק־ קאאעהטױוע פארװערענדיג איםאף,

איהרע םיט דראהענדיג אט און באיקען בעטענדיגע איהם אױו*
נעדארפם ער האט אאעםען םיט און םארדינםט זײן זאא עס אז

רעדעז.
אײנעם, דא ערגעשיקט האט ארבײט דער פון םיטען אין pא

 זיק צו אהײם אײט שטײער pא שיפער די םון צווײטען א דא
איז. םנהג דער װי כיביה אויזי פדוי

 האבען געזעגענט, שפעטער זײ םיט זיו חאט ער ווען אבער
 אויםגע• האט עס װי ,p* געשוױגען רײדעז, צו אױסגעםידען זײ

כיבוד. םאר׳ן געווען דאנ<ןבאר זעהר ניט איהם זײ זיעען זעהז,
אורזאכזג די געווארען געװאר ער איז הײם דער אין
pk דער אין אפגעשיקט זײ האט םרױ זײן  t p געתײסען 

ײן; טכבד זײ דיענסט דער  אזא אז באשאאםען, האט זי ז
זײ. םאר נוט גענוג איז אױפנאםע

 האם זי m אױםרעגונג, אזא אין געטראפען זי האט ער
 אין געתאאטען זי האט צײט נאנצע די pא רײדען געקענט קוים
אויגען. די pc םרעיעז די זיך וױשצן אײן

 זי אז זיך, צו געקוםען אזויפיעא אויױ ענדאיך איז זי װען
 פארשטאפט זיך זי האט ענטפערן, צו איהם איםשמאנד געווען איז

 ריח, אונערטרענליך־שאעכטען דעם העדען צו ניט אום נאז, דעם
וױיטער. װאס זײן געוואאט װאאט זי װעאכען פון

 זי איז נאםעז, גוטמן איהר טיט pא זיך םיט ריזיקירענדיג
 צוזא״ זיך זאא זי אז דעם, צואיעב ניט איהש צו איבערגעגאנגעז

שיםער* שטינקענדיגע םיט פנים״עא־פנים מענטרעפען
 בעסטע די מיט באװײזען, צו איהר נעזיכט ער ד«אם דאסאאם
 אמ דאם אז געפינען, נעקענט נאר האט ער װאם ארגוםענטען,

געשעםט. םאר׳ן נויטינ
 הויז נאנצע דאס אז ערקאערט, היץ גרויס םיט האט ױ אבער

 וואס סגים, דעם האבען ניט מעהר אויגען איהרע אין װעט
 זײז וועאען דיאען שעהנע די און ציםערען די אויב פריהער,

 םאר־ וואס שיםער, א עפעס פון קאױטע די װי שפוציג, אזוי
טראן. pk פיש איבערפיהרען םיט זיך נעטט

העסלד, אזוי העםליד, אזוי נעווארען אטאא םיט איז איץ
 נעקענם ניט אידור םון מען האט מעהר געװײנט. זי האט —

k , ארױסקריגען.
pk וױ געקחגנהט, איז זי י1םיע װי חנרזעהן, האט ער ווען 

 איהרע םון אויםהער אן אהן םאיסען םרערעז די װי ציטערט, זי
 בא״ זיך האט ער pk נעװארען וױיר הארץ זײן איז אוינעז,

צורוה. אאזען צו איהר געזינטער איז עס אז םראכט,
אײג־ באשאאסען האט ער אויסווענ, אן נעפונען האם ער

קרעטשמע. א אין פאר?ויפער די אאדען צו
שרעהאיכען א געזעהן ער האט נאכם צװײםער דער אױױ

 םארבײגעגאנגען איז קאםיטאן שעהנער דער גאר װען
 רויט־ זי, און זײ איז ארײנגעקוחט ער האט םענםטצר, זײערע
ה שעםענדיג pk אענדיג  באיהען איהרע אראפגעאאזען האט זי

צײן. שעהנע די םיט געשםײכעאט און
 געקוהט װאנצען, זיינע דדעהענדיג ער, האט אםאא װאס

 םיט געהאיבעז זיר װאאט ער װי געװאגטער, pk מענערשער אאץ
 שרעק אין זי איז דאמאאט הויז. דאס אײנצונעםען שטורעם

 פארשטעאענדינ ציםער אין אנטאאםען און אויפגעשפדועעז
הענט. די סים אויגעז די זיך

 האאט קאםיטאז דער װי זעהן, נאר זאא מאן איהר װען #א
ט קאינגענדיג pk טאאיע די pk פאײצעס די קאפ, דעם  ך• טי

!םריט געמאםםענע םיט ער מארשידט שפארען
pk אויף הענט די זיך געבראכען און געזיםצט חאט זי 

 צוזא־ ם^ס בײדע ער האאט געהט מאן איהר װען װאם, דעם,
ברוסט. די שםאט בויו דעם ארויס שטעאט pk םען

 שוין דאד ער איז — םארטראגעץ, עם ער הען אזוי װי
 איינגע־ ער געהט דאך מיאיץ? דער pc אםיציר אן איצט
 װאס צויךארבײטער, א װי שטיװעא די מיט האאפט און בויגען

האפען. בײם םיש די שאעםט
געדאנה, דעם pc פארצװײםעאט געװארען פשוט איז זי

 װען ברײטער, נאך אויםצוזעהן אנגעהויבען האט טאאיע זײן אז
שארח. דויטען דעם איהר ארום ארומװיהאען פאעגט ער

 איהם דערםאנען צו געװארען נםאס ניט איהר איז קײנמאא
איבונגען. מאכען צו צװינגען איהם און דעם װענען

 אײנגע־ איז ?אפימאן שאאנקער דער װי דעם, נאך און
 זײן צו זײ בײ אנגעהויבען ער האט זײ, צו געװארען אאדען

 זײ הויז־םרײנד. א זאגעז, צו אזוי געווארען, איז pk טאנ אלע
 אנגענעה״ װאס זײן זאא איהם אז געקארגט, גארנישט האבעז

געזוכס. שטענדיג זײ חאט ער pk זײ בײ באקװעמער pk מער
 דעד pc אפיציר אאס באװיזען, זיך האט סוחר דער װען

 װײב זיין האט שאװ*, םיט׳ז מונידר גרינעם זײן אין מיציץ,
 אונטערהוסטען און איבערקוקען גענומען זיך ?אםיטאן מיט׳ז

 האט אםיטאזp ״בראווער דער װען פצײצעס. זײנע אונטער
 זיך זי האט אויגען, די מיט געשםייכעצט און אונטערנע^ואונקען

 ניט זיך זאצ ציפען איהרע אין אז אײנהאצטען, געהענט .ניט
גריםאםע. אדער שםײכעצ באװײזען
 טרויעריגע איהרע נאר און באװעגוגנען איהרע נאך און

 אז אנגעשטויםען, םצהר אצץ זיך האםיטאן דער האט אויגען
 האלז איהר אז pk מאן איהר םאר שאנדע םון זיך װערנט זי

ט העםפען הארץ און  דעם צוציעב זיד פונאנדערצויאמערען ני
 געבונ- און צוגעשםידט זײן דארף זי װאס אוםגצי?, גרויםען

מאן. געבױטען שצעכט און אונבאווענציכען דעם צו חנן
 איהרע בצויז באדויערט, ניט האבען ציםען איהרע אבער

ט איהם אוין* געהוהט האבען אויגען  באיח, בעכמנדיגען א טי
צעבען. וועגען פראגע א געװען װאצט עס װי

 דעם אריבערנעםראנען האט זי וועצכען םיט שװײגען, דאם
p'^ieik ציטערדיגע;, א געהאט זיך אין האט חתונה, איהר פון 

 pk אנגענעהםע אזא געװען זי איז דערצו רײץ. באהאצטענעם
 םאראינטע״ כמנהר אלץ זיך חאט האפיטאן דער אז פרעהציכע,

 געםײנען צו עפטער װי בצויז, נעטראכט און איהר מיט רעסירט
איהר. נעבען זיך

פאצנט) (םארטזעצוגג

 צארט אײנגעבויגען קאפ איהר װידער זיך זזאם אט ;אויגעז
pk .טרויערינ

pk אזוי געזעהץ ניט קײנמאצ נאר זי האט ער אזוי 
 א^ײן וײרעד ער ז%א רגע, דער pk געװען איז זי װי שעדזן״

בעט. אין
 אז שטארק, אזוי םינגער די בחנכענדיג געצענען איז ער

ט ד»אט ער ציםער. אין געהערט זיך האט עם  געקענט גי
p ארויסרײדען 'p אויסער: װארט, אײגציג

םענש.״ אונגצי?ציכער ארעםער, איך, ״און
קע־ פון מעהר ניט טראכט ער אז דערזעוזז, האט זי װען

ט זי איז זיך, שטעצען גען איהם. צו צוגעצאפען םרײד גרוים םי
 האט זי איהם, פאר געשטעצט הני די אויף זיך האט זי

 אנגע־ האצז, זײן הענד די מיט ארומגענומעז געגאעט, איהם
 איהד איבער זאגעז צו האט װאס הערשער, דעם איהם דופען

 צו געהער עם װי ציעבען, איהם זי iyp איצט בצויז צעבען.
pu.

pk עי אז ׳הענד די אין ארײנגענומען אזוי איהם האט זי 
 אײנצינע דאם pk ענטשצאסענהײט יעדע אנגעײארען וזאט
 געהארכזאם איהר געװען איז טאן געהענט גאך האט ער <ואס

זײן. צו
pn גע־ זײנען םיש םיט שיםען די װאם צײט, גאנצצ די

 די כדי טײצװײז בעט, אין געצענען ער איז פאראנהערט, ווען
ט זאצען סוחרים  טייאװײז אורזאכע, דיכטיגע די װיםען ני

 גע־ א אװעהװארםען מוז ער אז םארדרום, און תרענהונג פון
דײכטום. טאטען און זײדען זײן געגעבעז האט װאם שעםט

 שטיהט ער אז גע׳חצומ׳ט אצץ איהם זיך האט נעכט די אין
 װע״ גרעסער און װאהםען אײן אין געוזאצטען האט װאם קאץ, א

װערען. פארטיג געקענט ביט איהר מיט האט ער ;יען
 אז גע׳חצומ׳ט, זיר האט איהם װען נאכט, בײ אײנםאצ

 האנד זײז ארום קאץ דער פון עס דעם ארוטגעװיסעצט האט צר
*p געטאן װארױ א n אױפגעכאפט זיר ער האט דיצ, אויפ׳ן 

pk ,ארונ־ זי האט ער אז זיך, באקצאגט םרוי זײן װי דערהערט 
בעב^ םון טערגעשטופט

 איי םארסויםט האט סוחר דער אז געוועז, איז ענדע די
 דעם גאנצען אין אויםגעגעבען און װארע די אי צ״אגער דעם

האנדעצ.
 און םיש פון ריח דעם םון זײן צו וױיטער װאש אום און

pc טוםמצ דעם pc בײם געזוכט חױגה זײער האבען ,װאם די 
 הויז געמויערט א אין אריבערגעקציבען זיך זײ האבען ברענ,

 שטאדטי־ אױם׳ן שטאכעםען קופערנע און טרעםען הויכע ט־ט
 זײן געוואד^נן געםעצען זעהר איז געגענד די װײצ סהווער, שען

וױיב.
י זי האט דא װאם דערםאר, איהר עם איז געםעצען  זי

ט זיך אנזעהן און מוזיק מיט אנהערען געהענט  םאראדען, םי
 דער איז נעװעז שטענדיג איז קאפיםאן שטאצצער דער װאו

 באריהיד אצע זעהן געהענט זי האט דעם, אויסער און, שפיץ,
 זונ״ שפאצירענדיג שטאדט םון אײנװאוינער עצעגאנטע און מע

י הירכצ. דער נאך טאנ
 צױ אזוי געװען ניט קײנמאצ איז ױ אז געזאנט, האם זי

 ארײנגעםאיצען, דא איז זי ווען איצט, װי צעבען מיט׳ן פריעדען
 גע- האם אצץ װאו און פריש pk רײן איז צוםט די וואו ידא

אגגענעחם. און דין שסעקט

אונטערצו־ גענעבען דאס האבען און ציאן,
 די ארבײטער. מוגישיפאצע אלע שרײבען

 ארבײטען װאס אנדערע און ■אציסצייט %
 גע״ ניט װעצכ^האבעז שםאאם׳ םאר׳ן
 אויס־ זײנען אונטערשרײבען דאש װאלט

 םםע־ באװאפענטע, געװארען. נעשאאסען
 די פאראדירט האבען פאאישלייט ציעאע
 ארעס״ אין געשאאגעז האבען און נאסען
 זײנען ארבײטער סטרײקער. די טירט

 געװארען זײנען געװארעז, אנגעגריםען
 גאנ־ pk זײנען אײגיגע און םאמואונדעט

געװארען. דער׳הרג׳עם צען
רעגי־ פעדעראצע די האט שאיסאיך

 ארעש־ צו באפעהצ א ארױסנעגעבמז רונג י,
 גרונד אויפ׳ן סטרייידפיהרער די טירען

 די אויפרײצונ:. און ?אנספיראציע םון
געװא־ באפאאען זייגען ארבײטער־פיהדער

 נאכט דער פון שטיאקײט דער אין רען
 אין געזוארען אװעקגעפיהרם זײנען און

 פיאסעשט דעם אכטענדיג ניט פריזאן.
זײ־ סאאדאטען, די און ארבײטער די םון
 נעפאנ־ ן ;עװארעןאי געהאאטען זײ נען

ארויסגעלא־ זײנען זעקס באויז נענשאפט,
 שוין זײנען איצם בײא. אויף געװארען זען

 או;־ געװארען ארויסגעאאזען אייניגע גאר
בײא. שװערע מער

 ענערגישע א גענענשמעאען םוזען מיר
 44 ארעסטירםע די פאר םארםײדיגרנג

 ױיניפעג סטרײקער. סך א און פיהרער :
j האן און קאטױ פון׳ם אויםגעפאטערט איז 

\" ל *  דעפענס די אאסט. די טראגען נים *
 די אײך, צו דאריבער אפעאירט קאמיטע

 העאםען. צו זײ אמעריהא, םון ארבײטער
 טרױםפײ־ זאא קאפיםאא אז נים דצרצאזט

 אפצורופען זיר צי אײך רוםען םיר רען.
 םארטײדי־ די פאר האנד, ברײםער א םיט
וױניפענ. אין ברידער אײערע םיז גוננ

 ווערען כעשיקט זאאען געלדער אצע
pH אדרעס: פאאנענדען דעם אויױ קעגעדע 

קאטיטע, דעפענס װיניפעג
,1 רום מעםםעל, אײבאר

האנאדא. קאנ. װיניםעג,
נרום, ברידערציכעז טיט

ס, י ד 8 ר ו• ו
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 צעדםאיכען גאנץ א געפיהרט זײ האבען צודיח געהענדינ
זיך. צוצושײדען פארנעשטאנען זײ איז עש װי אזײ נעשפרעך,

 םרעפען צו פארשפראכעז צװײםען דעם אײנער זיך האבען זײ
יאהר. קוטענדען דעם זץ־

 די ש;ין איז האפעז, צום צונעהוםעץ זײנעז זײ װען אבער
 זעגעצ, םה ״שפיץ דעם געזעהן באויז האבען זײ געװמן. ניט שיף
וױנד. pc געםריבען ווערענדיג קאענער, אאץ געװארען איז װאש

 זיך האם שיפער דער אז םארשטאנען, נצײד האבען זײ
 װיםעב־ ניט אוועקגעשװאוםעז pk וױנד גינםמיגען םיט׳ן באגוצמ

ברעג. אויפ׳ן איז וױיב זיץ אז דינ
 ביטערע מיט pk ברוסם זײן אויף נעװארפען זיך האט זי
 םיט האם וראס אוםגאמן, גרויסע דאס באװײנען נעטםען טרערען

 שטאחן אזוי איהם האט זי װאס חנם, דאנש א באױז פאסירם איהר
איעב.

 זיך האט זוהן סוחד׳ישצן דעם בײ אז זיך, פאדשטעהט עם
אויסגעצױנען. אביסעא «נים דאס

ט yt האם .ער ם עראגסם^ אזוי באצוינען ני P* מ

אא־ חיה׳שע םיט זסנח, א אז נע׳חאום׳מ, זיך האט איהם
 שטארס אזױ איהם .pk ברוסט ױי\ צוזאמעננעדריקט האט פעם,

 מיט געווארען. דערשםיקט ניט שיער איז ער אז געטרײסעאם,
 פנים pk איהם נעקוקט אױפטערקזאם זי האט אויגען :עא־נריכע

 װאאט ער וואם זאך, א םאן צר צװיכנעז איהם געװאאט און ארײז
נעטאן. נישט אעבען איז קײנפאא פאר

בעם אין — אױםנעכאפט, נעשרײ א םים זיך האם ער
 גאאנ״ םיט אױםנעחגגטע אן ג^זעסען^איגדצאין, איז איהם אעבען

אױגען. צעגדיגע
«4« ער וטס וואונדערע̂ן צז זואס נישסא זיר איז צם
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tram אײגגו, צו מחן V m  *n t r 
 רײג״ די נעוױנען. םאדעדוננען זיתךזנ

 םארזארגען קענען אחי1 קאוכדאינדוסצןריע
 זײנען װאס די, ןןצע לעבען םואעז » םים

 העז דאם װי סונקם איהר, אין כאמעפםיגם
 אײדיעס די קאאוק־אינדוםםריע, די טאן

 אינ־ אגדערע אצע און אינדוםםריע וױיסט
 םאנופעקכדמורערם די אױב דוסםריען.

 דאם װי ׳נים םאחטםעהען רײנקאוטס פון
 זײן םוחל םוזען זײ וועאעץ אױםצופיהחח,

 םעהר פאר םלאץ זײער ^פמרעטען און
 X* סצל מ^דערנער נײער דער פעהיגע.

 אוים־ ניט קען װאס אינדוסמריע, אן אז
 צעבען א אין ארבײטער איהרע האלטזנן

 קײן ניט האט בבוד/ און 1װאוילשםאנ םון
 רײנ־ די און עהזיסטענץ־בארעכטיגונג.

 װעט און 1זיי נים jpp קאוט־אינרוסםריע
אױסנאהם. קײן זײן נים

 געווארען איצט שױן איז וואדארבײם
 ניט שוין דארף םען זאך. װאכעדיגע א

 םארשטעהן צו געבען צו אום זיך, חקירה׳ן
 שעהן נים פשוט איז עס אז ארבײטער, די

 זיך אכטעם װאס ארבײטער, אן םאר
שטיק־ארבײטער. א זײן צו זעאבסם,
 ארבײטס־װאך ־שטונדיגער44 א םאר

 א אװעקיצעגען ניט אויך שױן םען דארף
 םיעיצע אין װען ארגומענטען, טיט װע^ט

 םעהר ניט שױן םען ארבײט אינדוסטריעז
 ?וס און ״װאך א שטונרען 36 און 40 װי

 װעלכע אין אינדוסטריען, שוין דא זיינען
 א װי מעהר נים םון שױן טראכט מען
ארבײמכדװאה ״שטונדינע30

 א דאיצאר 44 םון םיניםום־סהײל א
 םעהר ניט אויך שױן רוםט װײדזשעם װאך

 םײס־ די בײדװאונדער. קײנעםס ארויס
 ?אאוק־איגדוסטריע דער אין ארבײמער טע

 א סקײל. דעם וױ מעהר, םיעצ קריגען
 װאך א דאאאר 44 טאקע איז dpi חוץ
 װײדזש• גרויסער קײן ניט זיך םאר און אן

 dpi אגבאטראכט אין נעהםט מען װען
נויטינ־ סאםע די אויף יהרות איצטיגען

 Hp עס mm םאכמנר אז הצאר, שוין אבער
מ נים dp וועם קאםאוי, א צו םען די ד

 ױג־ וױיםם־טאכער צײדיעס im םון שואד
םאנוםעקםשורערס. די פון מאהע נאר יאן,

 גאנץ עס םאכם שלעזיעער פרעזיחגנט
 םא־ די צו התראדדבריעוי זײן אין קלאר

 צװײ אז ",1 זאגט ער נוםעקםשורערם.
 א הערשט זײערע ארבײםער די שען

 אונצוםריעדענהײם פון געםיהא שמאר?ער
 געוועךב^ איז זי װי לאגע, זײער םיט

 שיקאגא םון ארבײטער די אז איצם;
 ניט פאא סײז איז זײנעז זײ אז פיהלעה
 אנדערע םון ארבײטער די װי ערגער,

 צו בארעכטיגט ?ײגען זײ אז און שטעדט,
 זעאכע די איז באצױגונג זעאבע די קריגען

 און ברידער זײערע װי באהאנדאונג,
אנדערשװאו. און יארק נױ אין שװעסםער

באסעס, די םון דארום םאראאנגט ער
 פלאן דעם אויח אײנגעהן זאאען זײ אז
 אא״ אן שוין איז ראס ארביטרײשאז. םון
 אינטער־ דער םון פאאיסי נוטע און טע

 :פרעזידענם איהר פון און נעשאנאא
 זיך אאטיר סריענ, אין געהען םיר ״אײדער

 םאר־ טענות אונזערע לאםיר דורכרײרען.
 אונ־ עהראיכע, םון תאםיטע א םאר אעגעז

 םאראאזען םיר און מענשען, פארםײאישע
 בא־ איהר, אז יױאען, םיר זײ. אויף זיך

 דאס טאן זאצט זײט, אײער םון ״סעש
 ענט־ װעט האםיטע די װי און זעאבע.

באײבעז״. עס זאא אזוי שײדען,
 װאס ? םארנינפטיגער זיין ?ען װאם

 שאע- םרעזידענם םרידאיכער? זײן קעז
 איז םײט. אשם םײטער א גיט איז זינגער

 םים ער ?עמפםט «,1קאםם אין שוין ער
 אוים־ קען ער אויב אבער כחות, זײנע אצע

 א דורך קאםםו*, א פארמײדעז צו פיהרעז
 בא־ םארםיטאונג, דורך פארשטענדיגונג,

 וױ זיעג, אזא םונסט פאר עס ער טראכט
 אויס־ װאאט האמפח שווערסטער דער װען

געװארען. נעפאכטען

װ ר א א ב ײ ל
 אפגדעזפי tt האבען זײ וױ פמליםים, איהרע און װעלט־אנשױאונג איהר

סיטי• אםלאנטימ אין האנװענשאן איהר אדיןש ^עלם
y יאנאווסרך ש. פון

גערענק, איף זײט געהאט, האב איד
 ל. אװ ם. א. דער נענען םאראורטײל א

 םיעל תאלמען געקענט גיט האב איר אז
 ליײ אװ םעדערײשאן אסעריקען דער םון

 דאם יאהחגן, ױנגע גאר םײנע אין באר
 יע־ זעלבסטפארשטעגדליך. ראך איז

 ניט איבערהויםט האב איןי *וען טאלט,
 איך װען און ױניאנס, קײן םון געהאלטען

 איז פאיציאטױו יעדער אז געגאיבט, האב
 סאציאיצער דער צו שטער פשוט׳ער א

 גע־ ר»אב איך װי װעלכע, רעװאלוציע,
 איך האב קומען, אט־אט דארף גצויבט,

 די באטחאכטען געקענט ניט געװיס דאף
 םיט לייבאר אװ פעדערײשאן אםעריקען

 אן פאר קעמפםע טאג״טעגליכע איהרע
 םול אויגען, םיט .גראשען פאר עלענדע

ט  האר־ אין פארקעהרט, םייצדקײט. טי
 גע־ איהר איך האב עפענטליך און צען

 אײנ־ גיכעד װאס זאצ זי אז זואונשעז,
זינקען.

 םץי האב איף אז עטװאס, שםעטער
 טע־ איהר צו צוגעקוקט טעהר אביעסיצ

 װײטען, דער םון דאס און — טיגקײם,
 גע־ עטװאט םײנונג םײן זיד ד«אט —

 דער־ למשל, מיך, האב איך עבדערט.
 -װעל־ גאמפעיס, גע-װען איז עס אז װאוםמ,

 שםארק <עהא^פען דזאט נער
 טור זײן מאכען צו לאנדאן פון טוירנער

 גענ. שטאאטען. םאראײניגטע די איבער
 זײן געעגדיגט האט ער װען טױדנער,

 דעם• װעגען דערצעהיצט מיר האט םור,
צוגעסוסט מעהר דאן זײט זיך האב1 איך

 יאםמצ #זאגט רעםארט דער װאס אט
%* :טיליטאריום װעגען

 , באדיג־ איז םרײד־ױניאן־באװעגוגג ״די
 םיליםא־ געגען אויסדריקליך און גונגסלאז

 I ארסײ אזטעחענדער גרויסער א ריזם^אדער
 אי? װאם פ«סטעם, » איז םיליטאריזם
ן געװארען ענםוױתעלם און געח^דעװעם ו  ו

 .. אויפצוחא^מנן ח#פגונג דער אין טיר^נען
 אויס• װערט עס חפקר-אויטאריטעט. זײער

 i ®ערזענליכזג װעטעש יעגיגע, די פון גענוגט
ײ פיחרם כבזד־זוכעריי און אםביציעס i ז  1t 

 אנדערע אונטערדריקען און פארגװאלטיגען
 זײער מארניכטען ןוו ג#צי#גען, און פעלקער

ר ךײ פון רויבען ןנו פרייח״ט, ע ״  | רײכטי■ ז
ײ אויף #:*וחענגען און  מון יאד־ דעם ז

װעגונג די שקלאפער״.  ' 1אי טרײד־ױגימךבןז
 & חאי f 1*י ערפאחרוגג די דורך איבערגײגט
 ! ברוטאלי• טיליט^ריזם דער ד^ס םענשחײט,

 I אוגצעד זיך געפיגען װעלכע יעניגע, די זירט
ײן  | *|f עלעםענטען אזעחנערע די אײנפלוס. ז

 ) םייי אונטער דערשםיקט. װערען מענשליכקײט
 פפלאעד א אויפגע^טעלט װערט ליט#ריזם

 fe אוייי מעג^ען און סאטריאטיזם, פון באגריף
̂ן בען p נאבעל איז עס אז גלויבען, צו ן H 

ן גלאריע די פאר שטארבען צו חעלדיש  • פי
דער דינ^סטיע  •ון־ אויפחאלטונג די פאר ̂ן

ײנען װעלכע אינסטיטוציןןנען,  11 פײנדליד ז
 דעטאקרא• צו און פראגרעס מענשליכען דעם
 | אנװענ• די איז ד#ס — מיליםאריזם טיע.
 אומפאראנטװ^רפלי• און חפקר׳דיגע פון דונג

ען װעלכע כ^חות, כע ײנ  ! חישר אזכל געגען ז
 דא© גערעבטיגקײט. געגען און

 יע• איז טיראנײ און אומגערעכטעקייט געגען
 ysifi חאם װעלכע אײגעגאאפט, מעכטיגע גע

 אײדעלע אלע צו אויסדרוק און צװעק בען
 אלןן צו און לעגדער אלע אין *טרעבונגען

 אןין• *ון אינסטיטווציעס פר״ע די צײטען.
םעז, די און לא:ד זער  זייגען װאס פר״חיי

 וןאל• גרינדער, איחרע פון געװ^רען געװאוגען
ײ װען אונםעגליך, געװען טען  ׳': 16גי װאלםען ז

 חענפ♦ די איז נעמ^ףװאפען צו בארײט געװען
ג, װען און, טי ך נוי  זײןנוזג פאר שטארבען אוי

 איז װאס פאלק, א נאר פרײחײטען..
ע אויפצוחאלטען ײ:  פארפוי• צו און רעכטע ז

ע דיגען ײנ  1אי פאלק אזא ג^ר פרײחײטען,' ז
ט גאראגטירט  איגסםיאו• פרײע זײגע טי

׳ - ציאנען."
ף געםעלען װי ײ פ אזעלכע א װן ב ?׳ ד

ר טרײד־ױניאניםטישע אונזערע םון ח ״

 םון רעםארט אםת־זאכליכער אן װערען
 דער *אױף פארגעסומען איז װאס דעם,

* קאטוענש*!.
 אלײן אום געפאהרעז, בין איןי נײן״

 טאקע עס איז װאס איבערצײגען, צו זיר
 לײ־ אװ פעדערײשאן אמעריקען די אט

 אונזער םאר אונגליס אן זי איז באר.
 דארןי זי און באװעגונג, פרײהײטליכער

 #נים עס אי־ז זי אדער װערען, באגןעמםםט
 צום קראםט גרויסע א ניאף אםשר, ׳און

 דאךף זי און לעבען, אונזער אין גוטען
װערען. אונטערשטיצט כחות אלע מיט

 טײן םון צװעס דער געװען איז דאס
 דער־ צו צװעק דעם כדי און םאהרען.
 איף זזאב מעגיציף/ זוי גוט אזוי גרײכען

 פעדערײ־ די אורטײצען צו באשלאסען
 אזוי און קאנװענשאן, דער פון בלויז שאן

 הינםער־ די אויסםײדעז םעגליןי װי װײט
 זיד האב איף ?וליםען־איגפארמאציע.

 גאמפערסען םיט זיך זעזזן םון ^נטזאגט
ט און  װעלכע, אגדערע, פיעלע נ^ד טי
 גע־ װירקליף האבען געװאוסט, האב איף

 ג/ד ניט עס ד.אב איך דעם. אויף װארט
ט האב איך ווייל טאן,  אז געוװאלט, ני
 פעדערײשאן דער איבער אודטײל םײן
 װערען און־געשטערט םארװאצקענט זאל

ע דורף כ י ל נ ע ז ר ע  אײנדריהע. פ
 מיט פערזאן, די אײך אויף טאכט אמאל

 א אונטעררעדונג, אן האט איוזר װעסען
 שטערט דאם און אײנידרוק, גיגסטיגען

אמודגןריטי־ »ן מיט שוהען צו שוין אײף

ר וועל איד גונגעזי מ  האבען ניט גאר א
 ווערטער םײנע װעסען םאר #יענע געגען

 איבערצ*ײ נױטיגע די האבען ניט װעלען
 שווער וױ #דאד איף וױים גונגם־קראפט.

 האב איף ביז אנגעסוםען, איז אאײן םיר
 אײ םאראורטײל םײן פון באםוײיט םיך
םעדערײשאן. דער בער

ט עס זאל נאטירליד,  םארשטאנעך ני
 גארניט גארניט, האב איף אז װערען,

 דער אויף קריטיסירען צו װאס געפונעך
 םאלגענ״ די םון אעזער די קאגװעג^אן.

 איבערצײגעז, זיף װעלעז ארטיקלען דע
 בלינד, גאנצען אין ניט #ב״ה ביז, איף או

 צו געטאדעאט פארדיענט עס װאס און
 אבער װערען. געטאדעלט װעט #װערען

ט טאן צו גארניט האט דאס  אל־ םײן טי
 פע־ דער אויף ביציק איצטיגען געםײנעם

דערײשאן.
 איײ צוגעבען, עפעס נאף װיל איך

 ההדמה. טײן מיט פארטע בין איך דער
 לײבאר אװ פעדערײשאז אסעריחען די

 םון זוערען קריטיהירט רעכט מיט הען
ןר אז יגלױבען, װעלכע יעניגע, די  אר־ ̂ד

 שוין קען אזעאכער, אלס בײטער־קלאס,
 קאנ־ זײן אונטער איבערנעהמען איצט
 גאנ־ די און אינדוסטריע גאנצע ידי טראל

 די לאנד. םון םיהרונג פאליטישע צע
 קען לײבאר אװ םעדערײשאן אמעריהען

 יע־ די פון װערען קריטיקירם רעכט מיט
 ארבײטער־ דער אז גלויבעז, װעלכע ניגע,

איז אלגעמײז אין אמעריקא אין ?אאס

 האם אײנטערנעשאנאל אוגזער ויאס
קאנ^ ברייתשפארם, פאר אױפגעםאן

 איצם ביז איז שםאדט םאר׳חלש׳טע א
 גרויסער א קאננ.; ברידזשםארם, נעוחס

 נאר מאקע איז צזןנםער, אעדזסםריעצער
 װאס ראך און יארק, נױ פון שפאן א

 האט ארבײמער־באוועגוגג רי אנבעםרעםם
 גארנים װי כטעם ברידזשפארט םון סען

געהערם.
 אור־ פײגען, געקענט ײאלםען םאנכע
 רױ מוסטערהאפםער דער פון םײלענדיג

 ברידזש־ אז ארבײטער, די םון הינהײם
 ארבײםער־ אםת׳ער אז געײען איז •ארם

ח; נ ח  ״גענונ דארם פארדיענען זײ אז ג
6m אד* זײ אז ;הרחבה אין לעבען צו 

 fx ;שטונדען קורצע גאנץ דארט בײמען
ה זײער האבען י1  אז און ׳שאם אין ת

 פאראנט־ גרויםע א זײ פיהלען דארום
אאגעםײנע דאם פאר נוארםליכקײם

 ?אנ־ דעם אונטער קאםיםעס, ערורעהלטע
 ניט אלײן דאס ױניאז. דער פון םראא

cm א אױםזעהן, אנדער גאנץ א שאפ 
כאראקםער. רmאנ גא:ץ

nm r זעאבע דאס x אנ־ די םיט פאא 
pirn .אנגעםיהרט סםרײק, חןר שעםער 

^ פוז ו ר  וױיס־ די םון איינעם זײדמאן, ב
 איז איגמערנעשאנאל, רער םון גםmזיmפ

 ערפאא^ דורכשאאנענדמר א װירהאיך
nm אן װי האם ערםאצג דאזיגער 

 פון ארויםגעריסען הצאפ עאעהםרישער
m» םיעאע םעאmד זײער m j ארבײטער 

 אין ארוים זײנען עס ברידזשפארם. אין
ר םיט מאשיניםמען סםרײס ת

 ־44 א פון פאדערונג םאדערנער איצטיגער
 װײ־ mהעכע ארבײםסמואך, שםונדיגער

 א םים און שאפ ױניאן קאאוזד א דזשעס,
 אזוי ארבײט, nm איז האנםראא שםיקעאע

ארבײםער־אינ־ די נוגע איז זי װי וױיט
דזשענעראא א פאר פערטיג און םיקסטערעסען אסאא טעטיגפײט. זײן ni'H אויג 1שע אי־ צו בארײטוױליגקײם דאזיגע דיראס אבער ברידזשפארט. םיז ייאײלײח  אין איצט איז ברירזשפארט הורץ,

 אינ־ mmm םיעאע םים גאיעד און רײהע
 די אםעריקא. אין צענםערס דוסמריעאע

 פאר פארבײ איז רוהיגהײט איהר פון צײט
איהר.

 ניט עס וועט ברידזשפארט בײ און
 נאך דא זײנען קאנעהטיקום אין באײבען.

m«: םיעאע m ,גרױםע, ציםאיר שטעדט 
 ארױםגע־ ערשם דארםעז וועאכע אבער

 דער םון םאפע רער אויף וחנושן שםעאט
 םאא דער איז אזױ ארבייטער־באוועגונג.

 ברײ נױ הארםפארד, םים ודױיעז, נױ פים
 זײ שםעדט. אנדמרע פיעאע און םײז
 םון הערען אאזען באלד געװים ותאען »אע
 םארדאנ־ iv זײז אאץ וועם דאס און זיה
 אונטעתעהםוגנס־גײסט גחיסעז Dm קען
 אאע םון און אינטערנעשאנאא, אונזער םון

ברידזש־ אין םיהרער און מוער אאקאאע

אן דער פון טעטיגקײט רער צו ש ײ ^ ע  פ
 אויסנעפונען האב איך און אאגעמײן אין

 דעםטווע־ פון אבער נוטעס. פיעא גאר
 אםאא עראויבט זיף האב איןי כאטש מן,

ט ארויסצוקומעז  םאר סײ \וארט גוט א סי
 םעדערײ־ דער םאר סײ און גאמפערס

 םע־ די אז םאראורטײא, דער דאך
 דער רעאקציע, שטיס א איז דערײשאן

 איד אז #טיר אין טיעף צו געזעסען איז
 בא־ איהם פון סעכען גיף אזוי זיךי זאא

 םון מאבט די שוין איז אזוי םרײען.
 בײ דא ער איז איינטאא םאראורטײא.

 זיף שװער זעהר אן אײך קומט אײך,
 איף װען און איהם. םיט צושײרען צו

 רעדאק־ אאט שטעאע די אנגענוסען האב
 אײנער איז ״גערעכטיגקײט״,. פון טאר

 :געװעז הינטער־געדאנסען מײנע םון
״גע־ דער דורך מעגאיף זײן װעט פיאייכט

אומװאנראען עס דארף װעאהער םטרײק,  אאזא imm^D רײנקאום־מאכער די
 םארנינםטיג, נים איז װאם ״עטװאס ניט

m צופיעא. איז װאם p ''t ען ג נ ^ו א  ם
 װעא־ םיניםום, דער װי םעהר ניט זײגען

 און ווערען. רעדוצירט קוים סען כער
ר א ם  וחד זײ אז זײן, זימגר מעז קעז ^

קריגען. אויך זײ אען
 רײנהאוט־םאנופעחטשורער די װאאטען

 זײ װאאטעז װײטזיכטינער, עטװאם געווען
 קע* זײ קאמפ^. א צו דעראאזען גארניט

 tm זײ װעאען ? מאכען בעסער im נעז
 םא־ די נאכגעבען סוזען סײ װי סײ ניט

y«nm? אזא נאר ארבײטער? די פון 
 פרױ זײ באסעס. די שוין האבען נאטור
 זײ כאט^ש געאינגען, זײ װעט אםשר בירען,

 ניט עס איז אנדערע mjyt'iD אז װײסען,
ר געאונגען. א פ  רײנקאום די האבען ^

 סטרײק, אין ארױסגעהן געםוזט מאםןר
 די סטרײהען. רײנקאוכדםאכער די און

 ײע־ זײ ארן געשאאסען. זײנען שעפער
 די ביז געשאאסען, באײממ אאנג אזוי אען

ז.mיהcDאוי ניט װעאען ארבײטער
 דער אז זאגען, צו איבעריג איז עס
 װערט ער הענד. נומע אין איז סטרײה

 און טאקט זעאבעז דעם םיט אנגעםיהרט
 צײכענען עס וועאכע םים באזאנעגהײט,

 אינ־ רער םיז סטרײהס די אויס איםער זיך
שרmטער־טmסעק רm טערנעשאנאא.  ז

 בא־ אב. אינטערנעשאנאא, רm פון רער
 םענעדזשעד םעהיגער רm האאפעח, ראף,

 זיי־ קאהען מ. םאניא און ,9 אאיןאא םון
 סטרײהער די פאר היאף טיכטמע א נען
.20 אאקאא פון םיזזרער און

 רײנקאוט־מאנופעקטשורע^ די אויב
 ארבײט זײער מאכעז קענען צו רעכענעז

 םא- יארק, נױ ארום שטעדטאעך די איז
 הבית. בעא Dm אהן חשבון am די כען
 געםאכט װערען עס װאו שטעדט, אאע די

 אונטער פאאשטענדיג זײנען רײנגאוטס,
 עס און ױניאן, דער פון אאנטראא דעם
 ער־ װעט דארט אויך אז סברא, א איז

 דזשענעראא־סטרייק, א װערען האעהרט
 גע־ ערקאעהרט ניט שויז איז ער אױב

װארען.
 באסעס די אז האאר, דארום איז עס
 וױ ניט, ברירה *נרער הײז נאר האבען

 אר־ די פון רונגעןmפא די נאכצוגמבען
 עם ורעאען זײ םריהעך וואס איז בײמער.

 ,Dm אוזוץ זײ. פאר נעזינטער אאץ טאז,
 האנד־ שנעאער זײער דורך װעאען זײ וואס
 םענ־ זײנען זײ אז דעםאנסטרירעז, אוננ
 אז, םארשטעוזען, װעאכע שכא, םים שען
 ארוג״ מען מוז אריבער, ניט הען ^םעז וועז

טער״.

 פערזענ־ מענש דער מאכט םארהעוזרט,
 גוטען איבעריגס <ןײן ניט אײף אויף איף

 םאר אונבאװאוסט <אנץ און אײנדרוס,
 דער אט אריבער זיך טראגט אאײן, אײף

 איף טעטיגקײט. זײן אױוי שוין אײנדרומ
 קײנעם בעסער באשאאסען דארום האב

 ניט םעדערײשאן דער פון םיהרער די םון
ט רײדען צו ניט זעהן, צו  בע־ און זײ, מי

 קאנװענ־ דער אויןי' באויז זײ אבאכטען
 ניט זיצונג אײז קײז זזאב איף שאן.

 נאכנע־ אויםמערקזאם חאב םארםעהאט,
 דענא־ אאע םארהאגדאונגען, אאע םאאגט

 אינט^רעס, גרויסעז װירקאיך מי& טען
 גאײד שוין נויטיג םאר האאם איף און
 ער־ צר פאדרעדע, מײן אין אנםאנג, אין

 קאנװענשאן דאזיגע די ־ אז קאעהרען,
װארצעא סאמע מים׳ן אויסגעריסען האט

 םאא. nm געװען ניט אײדער איז אלעם
 אורזאכע, וחנאכער צואיעב וױים, ווער

י מ  אאגעםײנע דאס פראגרעס, דער ן
 אםערײ אין ארבײםער די םון שטרעבען

 אזוי איז ײע^מ יאנצער דער אין און גא
 ברידזשפארםער די םארבײגקגאגגען וײ

.,זי פארגעסען או, וורבײםער,
 אינ־ די אהין געקוםען איז עס ביז

 אאקאאס צוױי mאיה םיט נתתעשאנאא
קארסענדסאכער. «ן

dp אײכט אנגעקוסען ניט געוױס איז 
^ צו *אינטערגעשאנאא״ דער זי אני רג א

 געםא־ זיך האם עס אאיןאאס. צוױי וױ
ם ר  אײזער־ אן אויסדויער־קראפם, פיעא מ

 דאאאר טױזענדע mשײע ארן וױאען נער
it שםאדם, א אין ארבײםער

um נײע א כםעם איז םרײד־ױניאניזם 
 א וואו ;ןדשיײנונג, מװדאאוציאנערע

 אאס באםראכם נים שיער וחןרם םםרײה
 זעהן נעתענם מען האם (דאם רעמאאוציע

 איז עס סענסאציע א םאר װאס דערנװן,
ttiun גאנצע ברידזשפארטער די פאר 

 םרן שאפ אײן אין סטרײק דער •ויעסע
 אבער האפפאניע.) הארסעם יארנער1 רער

 אזוי שוין איז אינםערנעשאנאא גזער1»
 דאס זאך, א שווערער וואס אז מבױם,

 ן.mםיה1tאויס איהר זי האם חשין םעוזר
 mm3 אז װײס, אינםערנעשאנאא נזער1וו

 דאס אױפצוםאן, שװער איז עס װאס דאס,
m םאן. צו ווערם

געקוםען, ענדאיר איז םרוכם די און
 גאנ־ רm פאר באאױנם רײכאיך האם «ח

ר ^ מ ע ו ז  רm איז נאר נים םיה. ש
 קאכד ?ארסעט װארנער רm איז סםר״מ

 1אי אויך נאר געווארען, געוואונען פאניע *
 אין קארסעם־פעקמאריס, *נרץרע ןץײי

 cm אײף געארבײט האט מעז וחואמו
 בא־ א אז אזױ שםײגער, אאםעז •לסעז,’^״

 הא־ אײניסאעך און כתכפער די םים מ
 םא־ צו אום ארבײםען, געפוזט אאע בען
ן  איצם אעבען. יואעגאיכען א זיך פאר מ
JPP דארם 'im t ערע *רבײםער  אר־ איז'

 רואס אעבען, א אױף םארדיענען ביממרין
נאםען. Dm װערםה tm ״

mן n ,איבער- קארסזום־־פעקטאריס 
 םעק״ לןארםעט ווארנער רm אין הזיפם

j m p אנמד םיעאע באשעםנדנט זיעען 
 זײנען זײ כאמש וועאכע, *רבײםקר,־

 האבען קארסעם־םאכער, דיחמט ים1
שיע^ע געםאן אמנר  אר־ רעmאג פאר

it טיםמ ױימנן וואס ביינמן,  om ר  מ
 נאםירליך, *ה, קארסעם. גאנצען א םנן
m געהוםען זײנען הארסעמ־בזאכערינם די 
i t פאר־ גים עס חאט באוואוסםזײן, וײער 

 אאע אויױ וױדהוננ א האבען it «מהאם
ווארנער־ די און ארבײכמר.

 םארשיזד פון מנםער־פונקם » מקסארי,
ע ג  אין אײנםאל םים איז אינתםםריעז, מ

pnrjto מ ^ ג ע ע  ױנ־ איז זי געײארען. נ
j אין געמארעז. יאסזירם n r n םאר־ 

ם מאגדלתגען  אר־ די װעלען נאסעס זײ סי
vrw renm  w m ח אויס־ זייעז־ע םון זי

 ארבײטער צוױשען םכסוך דעם כערגעבען
 ארביטרײשאן צו מאנוםעקטשורער און

 נע־ פון געפיהא איגעראיכען זײן םון קופט
mדי םון כטיגקײט , ען ג נ ^ו א  םון און ם

Dm ,םא־ דאס העז ער אז באװאוסטזײן 
 אונםארמײ־ יעדען םאר קאאר אזוי כען

 ענטשײ־ די אז םענשען, עהראיכען אישעז
 א װי אנדערע, הײן זײן ניט גאר קען דוננ

ארבײטער. די פאר נינסטינע
 געהאנ־ שאעזינגער .rmc האט אזוי

 אזוי און פעאע, םריהעריגע אאע אין דעאט
 שיקא־ דעם אין איצט אויך ער האנדעאט
 איצט געהערט װארט דאס און גא־םאא.

^ם די צו שו םעקט  אײדייעם פון םאנו
 זיך זײ װעאען װהײט־גודס. און װײסטס

 ארביטרײשאז? אויף אײנצונעהן ענטזאגען
 ערסאעה־ צו חוצפה די האבמן זײ װעאען

im םאר־ ניט וױאען זײ אז װעאט, דער 
 דאר־ װאס צו װײא ױשר, אויף זיך אאזען

 די איז זײט זײער אויף אז ׳עס זײ פען
 ברוטאאי־ און געװאאד םון םאכט נאנצע
 Dm האבען װירקאיך זײ װעאען טעט?

 גאנצער דער געבעז צו פוט ‘טרױערינען
פנים? אין שפײ אזא טיינונג עפענטאיכער

 זײ װען אפיאו ניט. עס גאויבען טיר
 דאס הען אבער חוצפה, הײז ניט פעהאט

ג1 אזוי האבען זאאען זײ אז זײז,  םאר־ תני
v ניט און שטאנד m\ ,םיט אז באגרײםען 

 םון םיס די םימ טרעטען אפ^עם אזא
 ככ^mנע םאר האאטען סענשען וואס אאץ,

m״T פאר זיי פאכעז y א גאר שונאים 
 און * געזעאשאםט, דער םון טײא גרויסען

 אזױ זיך קענען ניט דארום וועאען זײ
 געװאאד, םיט באנוצען םרײ און פראנה

 גע־ ? שטארק אזוי האםעז ױי וואס אוי^
 האט װעאט די אז אײנזעהז, ניט זײ נעז

 םאר־ שפרײז היבשען א גאר געםאכט
 םון סםרײק אעצטעז nm זײט װערטס
 וועאען זײ דאס און ארבײטער, זייערע
ט אזםן כשום  דאס, מאן מעהר קענען ני
סטרייה? יענעם אין געטאז האכען זײ װאס

 מאנופעס־ די אז גאויבען, ױאען1 םיר
 אזוי ניט ױינעז שיקאגא אין טשורערס

 זעהן צו ניט ם1א םאר׳עקשנ׳ט, \m כאינד
 חד1 םיט #זײ װײםעז זיכער • אאעס. דאס
 וואם דאם, אז און םאז, צו האבען ?ײ םען
 די אױםפיהרעז געהענט ניט האבען עס

 באסמאן, יאחן, נױ םון רםmטשוpמאנופע
 מאנטרעאא, באאטיםאר, יא,Dאmםיאא

ײ וועאען וג, ז. א. קאיװאאנד ניט אודאי ז
.imn'DD'iK

 סען דאן אזװ, איז דאס אויב און,
 םיר װי םרידליך, \vרv̂( געסעטעאם אאעס

 פון זײט דער םון נעזאנט. שוין האבעז
 םינ־ די דערצו ניטא איז ארבײטער די

toom .םניעה
 %ד אין מעות א האבען מיר אױב נאר
 איז נאטיראיך, דאן, שיסאגא, םון כאסעס

n חס־י ra tp שיסור די נםארםײדליך1א 
^mi און דרעס װײסם, לײדיעס גאער ' 
כיט עגטשלאסען זײנען װאירקערס גודם

 זעאבסט־ אײגעגער זײער מיט קעםפײנס,
 דורף נאר דאס און פארטײ, שטענדיגער

 מוזעז גאואה, די קומעז סען קאמפף אזא
 םע־ אמערירןען די אז שאוס, צום קופעז

i םארקער־ די איז אײבאר אװ דערײשאן 
 פענשען יענע בייז. אא־דאס םון פערונג ו

 שװארץ »ון שװארץ אאעס זעהן מוזעז
 די געגען און םעידערײשאן. דער אין

 גאויבענם טיעפע זײערע םיט מענשען
 פארטײדיגען צו בדעה גאר־ניט איןי האב

ט פעדערײשאן. די  קע־ גאױבען, אזא פי
 דאם גוטע, דאס אפיאו זעהן ניט זײ נען

שעהנע ס#-”ג אזא מיט און אסציאנערען׳?םאר אונבאװאוסט אםט, גארגע האב■ איף װאס םאראורטײא, דעם ז פארדרעהען זעאבסט, זיןיביסלעכװײז ביסלעכװײז,  און עהרליך געםרײ, האבען װאס פארט,
 נע־ או,י איהר םים געשםאנען ענערניש
זאך. גוטער דער האלפען

 רעכטיגקײט
 דער םון אײנםלוס דעם אונטערצוגראבען

פעדערײשאן.
 קאנ־ דער צו געםאהרען בין איף װען
 עס איז םיטי, אטלאנטיה אין װענשאז

 און שרײבען צו בלויז-אום געװען ניט
 ״גערעכטיגקײט״. דער פאר באריכםען

 זעהר זיף קען איף אז געװאוסט, ה#ב איף
 פרײנד אויױ פרט fayi אין פארלאזען גוט

 נוי־ נאר יװאלט עס .װען װארום, העלעד.
געלוענט בריעף זײנע װאאטען געװען, טיג

פאה־ די ײ
 קריגט פעדערײשאן רי דאס אזוי טען,

 דעם שילדערונגען זײערע אין װירקאיף
 משונה׳ריג־גע־ עטװאס פון ^ײסזעהן

 האלט זו^וס עטװ$ס, פון םעהראיכעס,
 שעה־ יעדע װערגען און שטיקען אײן אין
 דעם אין שטרעבונג אײדעאע און נע

 גע־ גאנצער דער אין אײנצעאנעםדװי
זעלשאפט.

 זעהר עס איז אבער אמת׳ען רער אין
 װיר?ליכקײט. דער םון װײט זעהר און

 אונפארטײאישער אן װאס ערשטע, דאס
 פעדע־ די אז איז, צוגעבען, סוז מענש

 םעסטע אײגענע איר»ר האט רײשאן
 פרינ״ אײ<ענע איהרע װעלנראנשויאונג,

 אין ניט זײנען זײ כאטש װעאכע, ציפען,
ט אײגקלאגג  װעלט־אנשויאונג דער מי

 אנארכיסטען סאציאאיםטען, םיז
ד מענ  זײנען אבער איסטעז, אנדערע אי

 צו םון װײט זעהר צײט דערזעאבער אין
 בור־ זועלט־אנשויאונג, בורזשואזע א זײן

 םעדערײשאן די םרינציפען. זשואזע
 מיט קאמפף אײגעגעם איהר זיף האט
 פא־ איהרע כאטש אויך, בורזשואזיע דער

 אײנ־ אין גיט בשום״אוםן זײנען לי.סיס
 פארסײען, ראדיקאלע די פון די מיט האאנג
 וױיט זעהר זײ זײנעז אזוי פונסט אבער

פאאיסיס. בורזשואזע די םון
 דעם אין באעטערען צו גענוג איז עס

 האונםיא עקזעקוטױו םון-דעם רעפארט
 געפינען צו אום קאנװענשאן, im צו

 םואסטע די טריט און שריט אויף ד$רט
 מײנונג דאזיגע די פאר באשטעטיגונג

 אויפ־ דא נויטיג פאר האצט איף מײנע.
 רעפארט דער אז פאכען, צו מערהזאם

 גע־ צו אום געװארען, םארפאסט ניט איז
 ארער די םון אויגען די אין חן םינען
 באשםימט איז ער ראדיהאלען. יענע
 מעמ־ יגאנצע די און דעלעגאטען די פאר

 דאף און םעדערײשאן, דער םון בערשיפ
 דארט איהר װעט טריט און שריט אויף

 אונ־ םאדערונגען, און געדאנקען נעפינען
 ראדיקאל־געזאנעגער יעדער װעאכע מער

ט זיך <ועט מענש  ;־m טארגעגיגען םי
נמושרײבען•

 יאה־ פאר פעדעריישאן דער װעגען ד.?ט
 צום געקומען בין איר יאהרעז• און רען

 אװ םעדערײשאן אמעריקען די אז שאוס,
 װאק־ א קראפט, גרויסע א איז אייבאר
 גו־ צום קראפט א און קיאפט, סענדע

 אונזער אין אעבען, אונזער אין טען
 שעה־ א םאר בעסערע, א פאר שטרעבען

װעאט. נערע
 באװײזען קענען צו עם האף איד .

 מוחות יװעמעס די, םאר דײסאיף און קאאר
איבערצײ־ נײע םאר אםען נאך זײנען

ט ארויסזאגען, גראדע עם װיא איף  מי
 ־ דורכגעדרוג• איז גײסט, רעבעאישען אזא
רעפארט. גאנצער דער גען

 פון שטעאע א נאף געבען דא אאמיר
 ער־ םון פראגע דער איבער רעפארט דעם

 סענשײ אין געביט סײן אויף וױיא ציהוסג,
 אײכט אזוי ניט מען סען אעבען איכען

 י11 םרײגײסט, אםת׳ען דעם דערלןענעז
« װי רעאקציאנער, אםת׳ען דעם אויך י | י ו  א
I ו^וס אט און ערציהונג. םון ־ געביט דעם I 

ט זי װי דעם, גאף זאגט קאםיטע די א  ח
 עיציהונגפ־ םארשיעדענע אויםגצפארשט

) אמעריקא. אין םיסטעמען
 II- גןף חא® װאס אורזאכען, די מון ״אײגע

| קאםיםע דער אויןי אײנדרוק אן מאכט י « ■ £ 
ײ גארמענם לײדיס דער פרן קלאסען די ^  וו

אן קערס ױ אין ױני י געײען איז יאר?, ג ן  ד
 קלאסען די דאס ספזודענפזען, די פון געפיוזל

ײ צו געחערען ײ דאס )ז  געװען דארט זײגען ז
״ ד^ס און ׳חײם דער אין  p! געויחלצי ה^בץן ז

t א איז דאם זײ. אין אזצאלץ קאלעקשיוױנז « e 
 .׳§ דאם אבער קלאסען, דיעזע פאר שבח גרויםער

װײז אן אויך איז  p־ חםרזן ערנסבזען אן אויף ^:
ר אין און סקולס, נאנליק אונזערע אין  לן

f “ש^בלי די ■צו עולם דעם פון שטעלונג e ^ i p D 
 / דארןי אײגענםום פון געפיתל דער אט זוײל
ײן  • ואבליק אלע אין סטודענטען די בײ ז

̂ר װאו סקולם.  .־•■'׳: געח• נירגער ^ אירגענד נן
 אין ^רײן געחט *דער פארבײ

p• איז דאם *ט :פיהלען ער דארןי פקול, y H
 *IO, איז און געחעים װעלבע איגםטיםוציע,

^ן צו שאפען  און ברידעײבירגער מיינע דינ
 |4,-;״אלגעםיין װערט באגריף דער אם װען מיר.
 •̂י ^אזםעלז* א ײירשליך סקיל די װערט דאן

 ני■ איז געפיהל דער װאס דאם, און מאפ״.
ױיז איז דאס אלגעםײן, מעהר  י־■* «ולד די ם״לו
ם  טםײלװײז און עולם פון׳

א דאם װאס עדױקײשאן,

 גלוי קאסימע ״אײער
 װעלכע חונגס־מיטלען,

 זאלען רענארם׳ דעם אין
 עדױי #זו באארדס די ■ון

עו צאחל גןהיגענחג רג גי

 רײנקאוט״כתזכער זײ םח םםרײק דער
יארק גװ אין

 יאר?, נמ איז רײנ?אוכדםאכער די
 20 אא?אא אין ארגאניזירט וײנען ומנאכע

 געוױס זײנען י. .ii ג. א. אינט. im םין
 סםרײס, וײער םיט ארדנוננ אויסער ניט

 אעצטעץ אנגעםאנגען האבען זײ וועאכען
 גרארע געווען װאאט עס דאנערשםאג.

 רײנ?אוט־םאכעד די ווען ארדנוננ, אויסער
 נעגען הינטערשטעאיג געבאיבען וואאטעז

m»: אאע m אינטער־ דער םיז צוױינען 
 גע־ זmצופריע זיך אוןץואאטען נעשאנאא,

 דעם פיט װײדזשעס, אא^נ רי םיט שטעאט
 שטיידארבײט פון שטײגער פריהעריגען

 ארבײטס־ אאננע םריהעריגע די פיט איז
.^ נ טו ש

,iHDim םשונה׳דיג געווען וואאם עס
 נע־ כדמאכער1רײנקא די im זײנען וױיא
 קאאוה־ די וױ שטאו*, *:*נרער פיז בױם

 איײ פון כחות ךײערע זײנעז פאבער?
 רײנהאומ־ די ניט דען םוזען און זען?

 ברויט, םאר אאעס, םאר באצאהאען פאכער
 װאוײ שיך, ?אײיעמ ?,pp פוםער, םאײש,

 פרײז, iP^yiDm װ. ז. א. ײ. ז. א. נונג
m צאהאען םוזען עס וועאכעז m m אר־ 
 קרײ ניט זײ זאאען ווארום םו ? בײםער

 ? ארבײט זײער םאר פרײז דעםזעאבען גען
 אונ־ ארבײםען םוזען זיי זאאען ווארום

 איז עס װי אום [,9שם\נר םענשליך^צאגגע
cm ען1שט1יסצ1א אעבען  im זײנעז ? מוו

 בײ רmינpשטים כדםאכער1רײנ?א די
im אינםערנעשאנאא ?

 זיײ אינטעתעשאנאא im 1םא נײן,
p ניםא נען p .^ ?ינ פ םי  1איה 1םא ש

 אונ־ זײנען װאס ,1בײטע1א אלע זײנען
 און ,1םײע גלײר פאיגאען, mאיה 1םע
 און ג1זא גאײכע די וי האם אאעםען 1סא

באשיצונ^ גאײכע
 1כדםאכע1רײנמו די אז איצם, און
איחד קאגם םםרייק, אין ארױם דינמן

 פאאנאאז אזוי 1אענגע אדבײטען צו
 באוײנגונגעז, ע1שװע אזעאכע 1אונטע און
 ניט עס ?ענען זײ אויב איצט. ביז װי

 1זיכע זײ װעאען איך;1י1פ ען1אויסםיה
 און קאמפף, אפענעם אין עטען1ויטט1א

 װעאען זײ ביז אאנג, אזוי ?עמםפען װעאען
זיעגען.

 ענט־ אס1 װעאען ען1שטונ נעקסטע י1
 עכ־1נע״ 1נוםע דשם איז שויז און ׳jm״B׳

 אאזען וױסען הענען 1מי װעאען טיגקײט״
 אינטעתעשאנאא im םון 1ע1מיטגאיע י1
1 cm1םא ע1אנגעהענע די םון עזואטאט 

ip צװישען האנדאונגען i י1 און מניאן 
ס.1ע1מאגופעסטשו

1אבע עס זאא ?אסף, א צו ?ומען אך1
 א ען,1שװע א תקא טען1װא1ע םען מוז

 איז שכא im ים1װא ?אמפף. אענגעחח
 זאאען באםעס וײ 1באא װי :1?אא אך1

 ־1םא 1איכע1יע1ם א פון ענטזאגעז זיך
 וױיא ,1םא1חנ מסתמא עס איז םיטאוע,

 קאמפח עז1אענגע א אין אז האםען, זײ
 בײ־1א י1 ען1אויםמאטע ?ענען זײ װעאעז

 אײנגע־ זײ זיך האט עם וױ אזוי, 1טע
 im איז אם1 ײ?.1סט אעצטען אין געבען

 גע־ אוםשטײנס אמענט״,1*פונ 1אײנציגע
 בויען. באםעם י1 װעאכען אויח זאגט,

 עם שטעהען1םא 1בײטע1א י1 1אבע
?ט  םיט און באסעס. די ױי גוט, י1אז ױנ
 זײ םאכען ?אםפח, אין אתיסנעהן ?ייער

¥ ^i, ט זיך *ידען1 זײ אז  קײן ני
ם, אין סויגעאעך ת ײ ut מ  װאם װײסען *
--------------------^ מנן. ויימו״מ

 באװאוסכד 1ע1קאא im אדע1ג אט און
ip זײז עס װעט בײטער1א י1 פון זײן i 

 ס1ע1מאנוםער«סשי י1 װעלכען אז ׳1שטײ
 םאלען. און ען1װע געשטתיכעאט װעלען

 אין 1בײטע1א אז אמאא, ט1פאסי עס
ס געהעז אימפעט זײער  סטרײק, א איז אתי

iy לאננ װי זיך, בײ 1קלא יג1זײענ ניט i 
ip i 1שפעטע אנהאאטען. קען ײה1סט 

ip אז עטװאס, i םאמעהט, איםפעט 
 אן מיט1ע1 ,1אונגעתל ענטוישונג, קומט

iy און אפגעלאזענקײט, i םוז קאמפף 
ען.1װע אויפגעגעבען

 װעט עם אויב שיקאגא־םאא, cm אין
 אונ־ אײנפאך עס איז םײט, א צו קומען

 םון 1ארבײטע י1 װײםען א1 מעגציך.
ip אז אן, אנפאנג i *א זײן ?ען קאמפו 

 אײנ־ י1 איז אס1 אז ,1ע1שװע א ,1לאנגע
 מאנוםעהטשױ י1 פון ט1ומף־סא1ט ציגע

biy i, אלאון פ  1בײטע1א י1 מוזען 1^
מם.1 אויױ גוײיט זײן אנםאננ םיז שויז

ip i האט שיקאגא אין ײ?1סט 1לעצטע 
 דאז און ־ װאכען. לאנגע 10 אנגעהאלטען

ip האט i נע־ ײה1סט 1ישע1העל ?ליך1װי 
 םאל, אם1 ען.1װע אויםגעגעבען מוזט
ip װען i צװײ אנהאלטען זאל ײ?1םט 

^, אזוי מאל דדײ און מאא  װעט ip פי
 אינ־ יIP1PH. 1 ןpבpגpגDאוי גיט 1אבע

 צ־pל 1איה tn:pBD dph שאנאלpנ1pט
Dipo ipd, ל 1איחpצטpםון מר*&עז ן 

pu ip : p אין ip  ,dpii ip  •iiDKp cm 
no ט ענדיגען זיך 'ipd א מי vu, גצp*נ 

t ru p t ^ י ן

 שיקעגא. אץ לאגע די
dpii < די ' ^DP'i מײסט ^ כ א  מנ־ ם

 tp'^pii ,100 לא?אל שי?אנא, אין יאן
oאיה i'in  m־jp«nm»D שי?א־ די פון 
 DimirDPPDWKD וױיסם dph^ רpגא

 יוי1א םויאגזג א איז אס1 ? ?אםפ^ א אהן
pupp v ולעלכער o ט איצס נאך עגמ־ ני



י ד

 און װאעינגפזאן. אין געגערס םיר אזיסען
ײ שיסען םיר  און לענג גאנצער דער אין ז

ד״. אונזער סון בדיימ  אזיסען םיר און ״זי
 גךעדן נעגעדאזען דעם אין אויך אם$ל ןי\

ג*רד. חןר אין —.
 שםעחפ אוגזערער ביבעל אלטער דער אין

געאזריבען: אזוי
חן דר״ געהאם ה#ש נח און :זי

*רויםגעקו־ שם׳ען מון איז יפת. און חם
דזןי• — חם׳ען «ון אידישע דאס «עז

ען ®ון און געגער ת׳  אריסש$קרא* די — ין
 ?ריסט־ װייםןן די מענ׳נזחיים, דער &ון ®יע

 אװעקגע״עגקפ זז*ש און פעלקער. ליכע
 און קינדעו/ יפת׳עס צו װעלש גאנצע ךי

ך »רוכ*ערן זיך, מעחרען קיגדער יפח׳עס  זי
 ליעבע. קריסשליכע װײסע, •אראז«רײםען און
ך װילען זיי m און  רי אין אםוזירען זי

םען, אר8 ״ װאס םינו  פאר״ פון א& רײםען ז
ען מ ריי  דעד אוין* *רייחײש און ליעמן מ

״ סאכען וזעלס,  *ידזןן, אוין״ ■אגיאמען ז
tjmi• נעגעדש. לעששען און *יסןןן

 װא־ אין וואד לעצשע װי לםשל, אפ,
! י י ״ י

v, '* A' . ־ ״ יy.£AtfyS,*W

SbeSBlefi

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
August 1, 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known as the “Trading with the 
Enemy Act.“ I

 אםוזאנטע מ׳סיקאװע, פרעהליכע, א
 אונזע־ חוי«:ד*ט*דט ד#זיגע די איז *ש*ן-ש

 ״װײסעז אין צוריק איצש זיצש דארט רע.
״  קעספפש ער און װילסאן װאודדאו חויז
 דעם^- גערעפשזגן, דעם פאר סעגאם םים׳ן

 גזך ג^ר״זואם איז װאס פריעדען, קראשישען
 קומש ער און §אריז. אין געװארען םאכש

אונזערע איחר: זאגש און אםערוקא צו
 אװעק־ *לאכמעלדער די אויף ה#ב*ןן ״באים״
 זאל וועלם די כדי לענענס, זייערע געלעגש

ײן  ®¥לק יעדעס און םזגגאז יעדער און פרײ ז
 צעלבסש־באששיםש. און יקליך גל זיין זאל
 גיט װעלען םיר אויב אז אונז, זא;ם ער און

 ‘ב**ײ ז*ל װו>ס גאציןןנעךליעג, א מאכען
 הארץ דאס ברעכען םיר װעלען אלעסען, צען
אי... ׳זאג:ז ער און װעלש. ךער פון

ך ריחרש עס און איגשערעסאנש, איז *  זי
ו י *i ביזש דו און םרערען. : * er, וואס 
ם״ ה*סמ און אםעריק^עד אן ביזם דו •וי

 אלע־ פאר גלײכחײש און פרייחזיט געקעספש
 ששאלץ פון םיעד װערסשו ש^מער און מען.
ײן  גע־ גים כח קײן מעהר וז^סש דו און ז

ײן צו ריחרט  אנדערע האםשו םרערען, ביז ז
 .געהסש •דו :װאשיגגשאן אין אםױזעטגשס

 זעהסש דו ארער נעגערס, עיסש די און ארויס
עס. םוען אגדערע װי צו,

 די עשז^דם, אינשערעסאנשע פרעהליכע, א
װאשיננטאן. שש^דט ד*זיגע
 איז לאגע גע^גראפישע איתר אפילו און

 גרע־ דער אוייף ליגט זי אינטערעסאנטע. אן
ף זיד, און נארד דער פון ניץ  גרע־ רער אוי
 ה#בעז װאס שש^טען, זידליכע די פון גיץ

 נעגער- פאר געקעםפט ^ריעג בירגער בעת׳ן
 די פון גרעניץ דער *וין״ און ^נקלאפערײ,

 געשטרי־ האבען װעלכען שטימטען, גזןרדליכע
גיש »מאל און געגער־פרײחײם. פאר םען

 דער- און ג$רד דעד פון ײינטעל א װעח #
 לע:־ די אן גורטען םיר און אונז םרישש

נאך םען דארף װעמען :•רעגען און יזגז
 ,4אמ^י םרעפט פארקערם, און ? באפרײען

ד דער פון ריח דער דןן זיך דערפיהלש עס  זי
 גע־ א ליגטעען צו הענט די בייסען עס און

 ײאו װירבעל־װעד, א קוםם אמאל און גער.
פון די זיך םישען עס ת. חו  גןןרד דער רי

ד דער פון און ט און זי ^ פ ע  םיר באפרײען ד
 צײש זזגלנער דער אין מאכען און װעלטען

 װי לםמל, *ש — ;עגערס אוין» פאגראמען
װאך. לעצטע

ו י ד 1ײ נ»רי :װ»«יגגם«ז י ני« יי
s + .י * ♦ ■*!/'' ־ .׳')י; .

ד נן^רד; איגגאנצען ט ד#ך און זי  אין ני
זיד. גאגצען

 םוש ^פמאמען זידליכע די אין װארים
ט דאסזעלבע םען  םיש געעימאק, סעד״ר מי

̂ש מען און טאלק סעחר  פונ׳ש דעאח םעד״ר הן
 אן דארש איז נעגערס אויף יאכד א נעגער.

 לי:• צו אבער פארזוײלוגג, איגטערעסאגטע
גיט. עס קוםט םשערײען

 אםת׳ע װי געזעחן, אמאל איזזר ה#ט
 געחוי־ א פון חנאח ה#בען קוגםט־מבינים

 קאםף א פון אדעד בײםבאל־^פיעל, בעגער
 װי• װי פויסםען־חעלדען אזעלכע צװיאזען

איז עס זעהם: איחר דעמפסי, און למרד
 ערוואר• די פארליעבשען, א פון א.*;;עדולד די

ח׳ן, פון טוגנ  די און עדן גן טעם דזנר ם^י
געםליכקײם. פון ערחאבענחײם

 קאץ א ווי געזעחן, אמוןל איהר ו?$ש
 זעח:^ איהר ? םויז א םיט זיך אמיעלם

ד דער אז ר  און קוגםש םים ר$ו א«עקם ^
דאס־ אכער גליקזעלי חימלימער מים
ך איז  אוג־ דער און אר#זא גרעסטע די ד̂ן

 ®ארגלײך אין פארגעגיגען קינסםלעדימםשער
ליגטשער״. א מיפ

ד אונזער אין ן םען ■יחרם זי י : ז י ו אז
 װיםען לינשאזערײ דער ײענען לאזם סען

ם בןךארײבש סען און צײטונגען. אלע אין  םי
 *וןרקוםען װעם עס װי אײגצןלהײשען, אלע
 פ^הדש סען און פיחלפג קרבן דער װי און
ף זיד  ארו<^ מיילען און םײלען ®יז ײ<יי
 JjTO *ון בילעמזנן. אוור צאתלפז םזגז און

t בעסזגיזננ א «אר ?יך ״ל^גם t  ,frim[

-״ ■ײיי■
־ .

, » -•  *  •;«. . j

■* -X7

ײן וןל^גן  «בער •^בלי^ די •יר *פען ו
q ווע• יואם קורסעה די ןןז אויך, םזינש 
u n ,װע־ יסערװעחלמ ווו ?ןןלען אנגעבאםען 

ס די מים געםיע*אפט אין אנ  וןדער ױני
פאדערוג־ דיזע םאכען װ#ם גרואען,

Dfi ; ] |J «  רי באפרידיגען גיכעד ז#לען ז
ען װעלכע בירגער, די פון מעאזע ײנ  די ז

 פין װיגאזע די װי סשודענטען, *וקונפטיגע
ס ןיי רד ^ *ו. ב ס4די און עדױקיי׳י

ך, מוי ם ײג  דיסקוסי^נען און לערגען דאם אז ס
ײן ווווען. ט דארף לעחו-ער א פרײ.. ז ײז גי  ז
>ןזוי, איהר ״ז#:ש עט^ך־װןןרט: צום ססוגל
 ןװער, *זוי, איז עס אז דענקט, איהר מייל
ל ב וזיי  געזאגט, אנדעראז װן^לט איהר אוי

g אװער פ#רל#רען איהר ;וו^לט r n: ״׳? 
djt ן»טע־ אוין״ ק*מע:שאר טרויעריגער א איז 

שיג איז עס ערציהונג, דיקאגער  #ג־ גוי
 א:ער פארחעלמיםע. די *ט אויף *ואװײזען

טיג. איז  עדױקײ^אן בא*רדס די גוי
 אונזעיע שרן צ^חל גרויסער זעחר א אין

 דער װעכען ג^רניט זיך קיםערען
ײ מײנונג. עפעגשליכער ײ אז פארגעסען, ז  ז

ײנען לעחרער די און  ברידעײדי־ אײנפאך ז
 אזוי ה^נדלען, און פובליקזם, דעם פון גער
ײ װי  פון אײגענטיםער די נעװען װיזלטעז ז
 לעח־ די פון געד*:קען די פון און סקולס די

 די אײדעי געםײנדען, מזעלבע אין רער.
 ױני^ן־ערציחע־ אזעלכע הן^בען יצו פון *ײם

 סקולס, פאבליק די אין מעםיגקײטען ריטע
 ארבײטער די טוזען װערען, ךערגרײכט קען
 פארזיכע־ עלעםענטען ליבעראלע פנדערע אין
 רעפרעזענטאצי*! װירקזאםע א מים זיך רען
. אװ בו^ארדס די אין ^ן ײ ק מ ד  דערװייל ע

ט קלאםען, די װעלען ענוי ^נס די פון ג  ױני
דע־ צו :צװעק א נ^ך דינען *ליין,

 פ^דערונג, * פון עקזיסטעגץ די ס^גסטרירען
 ניט. באפרידיגען דערװײל סקולס די וון^ס

ײן :*ר זן^דען קלאסען אזעלכע #בער  צײש- ז
ײזוג; ריכטיגע די װײלע. # פאר ליכע,  ל

ן ו  בא^רד פר^גרעסיװער א איז פראגע דער •
ל װ^ס עדױקיי*ז*ו, ד ז̂ן  צו יצוחערען זי

פארלאנגט״י. עולם דער װ^ם דעם,
 מיט םעניטען אזעלכע ערקלעהרען צו

ט געידאנקען, *זעלכע  מײנונ־ אזעלכע מי
 דאף איז דאם רעאקציאנערען, אלס גען

 אלע האבען אומזיסט ניט און אדנזין.
 םון זײט דער פון סריטיקען איצטיגע ביז
 םע־ אםערילוען די געגען ראדיקאלען די

ט לײב^ר אװ דערײ^אז  אױו* געהאט ני
 אפגע״ זוירקוגג, מינדעסטע די איחר

 םון ארבעס װי איהר, םון שארונגעז
 איז זײ פון מײסטע די אין װײל װאגד,
 וױ פ^וראורטײל, םעהר גאל, סעוזר געװען

אמת. דער
 ^פ׳טעצען און באטראכםען מען װיל
 טעטיג־ אױזר p# ל• א־װ פ• א. די ריכטע

 ערקלעהרען ניט איהר מען דארף סײט,
 םארט־ איז װאס אלץ, םון למחנה מחוץ

 איז ױ װײל ראדיקאל. און גע׳צריטען
 ראדיקאל, איז זי און ם^ורטגע^ריטען

 איעענע רא<ץ איהרע האט זי אבער
 דעמרײכען צו אום סאמסםס־מעטאדעז,

 ציעל דער איז װ$ס ציעל, גרויסען דעם
 צײ־ אלע פון מענשען נאבעלע אלע סון

טען.
 און אנשויאונג ־ װעלט דאזיגע די

 זײער געפונען האבען מאמפםס־טעטאדען
 םארהאנדלונ־ די אין אויסדרוק בעסטען

 װי קאגװענשאן, לעצטער דער פון געז
 װײטערע רי אין זעהן עס װעלען מיר

ארטיהלען.

ען ם א ם ר ױי מ ץ ש א א ק רי ע מ Rא 5 P

בוטואלד j פון

 פארםײ דעם אננעהמען ניט װיל איןי
 דער אין שםאנדפונקט ראדיהאלען גען,

 ראסעך איז ראסעךהאס םון פראגע
 איז שםאנדפונקם םארטיגער א שםרייט.

 פאר־ אפטםאל זאף. גוםע א איםער גים
 אביעקמיװער, אן צו וועג דעם ער צאסם

 א םון באטראכטונג אונפארםײאישער
 דא איף װיל אויף ערשײנונג. סאציאלער

 און שרײבער די םים קאנקורירען גים
 הא־ װעלכע קלאסען, אלע םון כלל־טוער

 װעי־ שטארהע צו קײן געםינען נים ינען
 ענםריס־ זײער אױסצודריקען אום טער
 צו־ גרופען און לינטשערײען געגען טונג

 נאר װען ראסען, םון זאמענשטויםען
 דעם אין וועל איז םארי הוטען אזעלכע

 פרו־ בלויז ארטיקעל צװייטען א אין און
 ראסען פון םראגע די באלײכטען בירען
אמעייקא. אין האס

 שםאלצירם אטעריהאנער עכטער דער
 און ראסען םון אבװעזענהײם דער םיט

 לאנד. זיץ אין פארםאלגונגען רעליגיעזע
 אמעריקאנעם רעם םון עםיקעט דעם לױט
 אנ־ נישט שעהן, נישט זאגאר עס איז

 אונטער־ דעם באמערקען צו שטענדיג
 בירגער אײן צװישען רעליגיאן םון שיעד

 דערםאנען צו אדער צװײטען, דעם און
 א םרײנד, א םון ראסעךאפשטאםונג די

 פארברע־ א אדער פאליטיקער א געגנער,
כער.

 אז באטערקט, מסתטא האט איהר
 װעגען שרײבען װילען צײטוגגען די װען

 אױסדריקע אזוינע זײ געברויכען אירען,
 איסט־סײד״, דער םון אײנװאהגער ״די װי
 פרעטדע די״ אימיגראנטען׳/ רוסישע די״

װ. ז. א. עלעטענטען/
אונ״ און נים, סוד קײן זןס איז דאך,

 גיט זיך װעלען םרײנד אטעריהאנער זערע
 זאגען, עס װעלען מיר װען באלײדיגען

 יא אפטםאל װײזען אטעריקאנער די דאס
 אידען, צו באצוג אין ראסעךהאס ארויס

 םאקט, דער אנדערע. און איטאליענער
 גע״ אין ארײן ניט איז־־ען לאזט מען װאס

 און אםארסמענט־הײזער, האטעלם, װיסע
 בעס־ דער איז געגענדען, גאנצע זאגאר

 ראסעךאומפארטיײ די »ז באװײז, טער
 ניט איז אםעריקאנער דעם םון אישקײט

 ״דעיגא״, גיגי״,״ ״שיגי•/ םגיסות. אהן
 װעל־ עדות, בערעדזאמע זײנען דאס ־—
אםשטרײטען. קוים קאן מען כע

װע־ אנעריוענט מוז זאך אײן אבער
 אםערי־ דורכשניטליכער דער דאם רען,

 צו טאלעראנט זזעכסטענס איז קאנער
 און נאציאנאליטעטען, ניכראמערירןאנער

 אן װי אפ ער היט זײנע טאלעראנץ די
האם. אין אויג

 אוי̂ו אבער זיףי באציהט אלעס דאס
 בא־ אין און פרעמדע אײנגעװאנדערטע

 אמע־ אין אז זאגען, מען מעג זיי צו צוג
 װי כמעט ראסעךפראגע קײן איז רילןא

 ראסען-םרא־ אנגעװעהטאגטע די גישטא.
ד ע ט כ ע אויף זיןי באציהט גע ט  א

, ר ע נ א ק י ע ר נ ע ר א ב ע ־ ג ע ם א
נעגערס. די אויח — ר ע נ א ק י ר

אנאנדערע. גאר געשיכטע די איז דא
באזונ־ אמעריקאנער, דער שוין איז דא

 אוים־ גאגץ שטאאטען, דרום די םון דערס
 ניט־טאלע־ און האס זײן אין געשפראכען

 ניט זיך ער שעהםט נאר ניט און ראנץ,
 ער — שװארצע די צו שטעלוגנ זײן םיט

 עס באםראכט ער דענ^ םיט שמאלצירט
 װינקעל־ א אלם זיך, ׳םון טײל א אלם

וועלט־אנשויאונג. זײן םון שםײז
 מען זעהט שטאאטען צםון די אין

 ער־ שטארק. ארויס ניט האם דאזיגען דעם
 זײנען נעגערס די װאם דערפאר, שםענס

 וױיל צוױימענס, צאהל, אין װעני: דא
 אמע־ אין געשעהעניסען היסטארישע די

 נעשא־ נעגערס די םאר דא האבען ריקא
 סא־ גלײכהײט. לעגאלע פארטעלע, םען

 אפ־ אזוי כסעם נעגער דער דא איז ציאל
 םאראכטעט אזוי פונקט און נעזונדערט

 איז פאליטיש אבעי סאוםה, דער אין װי
 דאס און בירגער, ארע װי בירגער א ער
 װײל וויכטיגהײט, חלײנער םון נישט איז
 אינסטי־ שםאאטליכע און מוניציפאלע די

 באשײ פרעסטיזש, זײער דורך םוציעס,
פארפאלגונגען. םון איהם צען

 בא־ איך װעל ארטיקעל צװײמען אין
 באגריגדונג, טעארעםישע די םראכםען

 סויםה דער םון אםעריקאנער דער װאס
 זײן םון פארטײדיגוננ א אלס אן גיט

 איך רויל דא נעגערס. די צו שטעלונג
 אײגדריקע, אח עםיזאדעץ נעבען בלויז

 נעגער דער װיפיעל אזיף װײזען צו א<ם
םאראכטעט. און םארםאלגט װערט

 שטיקעל א פאר מיר ענםשולדיגט
 די געהאט האב איף אױטאביאגראפיע.

 יאהר א פארברענגען צו געלעגענהײט
 די פוץ אײנעם אין סטודענט אלס צײט

 איך םויטה. דער םון אוניװערזיטעטע!
 געלעגענהײט גוטע זעהר א געהאם האב
 באציהונגעז די צו צוצוקוקען נאהענט זיך

 אין שווארצע. די און וױיסע רי צוױשעץ
 געארבײט איף האב שםונדען םרײע מײנע

 ״אינסטאלמענט״ אן פאר קאלעקטאר אלס
 זײ־ קאלעקשאנס סײנע אלע און פעדלער,

 האב שבת נעגערס. צװישען געװען נען
 די װאו גראסערי א אין נעארבײט איף

 װיײ און נעגערס געװען זײנען האסטימער
ײ גרויסער א מיט צוזאמעז דאס, סע.  ני

 םאר־ סאציאלע שטודירען צו געריגקײט
 גע־ סיר םאר זײנען וועלכע העלטניסעז,

)\v\ אפשטױ־ אי שפאגענד, אי נײ, אי 
 בעאבאכ־ מײן םארשארםט האט סענד,

 אונטערגע־ האב איך און טינגס־קראפט
 באדײטונכסםולע סך א און סך א כאפט

קלײנינקײטען.
 םארגעםען ניט הײנמאל װעל אין

 שװארץ־ דער םון אײנדרוק רשםען מײן
 װא־ אין געװען איז דאם װעלט. װײםער

 איבערגע־ זיך האב איך װאו שינגטאן,
 בין איך טרײן. אנדער אן אויח זעצט
 געזע״ זײנען עס װאו װאג^ן, א אין ארײן

 איף נעגערטעס. און נעגערס בלויז םען
 א פאררויכערט אװעקגעזעצט, זיןי זזאב

 סטודענט) צוקינםטיגער (מעשה לױלסע
 שװאיצע די צו צוהוהען גענומען זיך און

 אז באמערקט, האב איף םיט־רײזענדע.
אומרוהיג־ גרויס מיט םיר אויו* קוקען זײ

ד װי םיך האבען פגימ׳ער זײערע קייט.  מ
 fm דארםען םון ארוים זאל איף בעטען,

 אבעד האב איך פלאגען. אויםהערען זײ
 בין זײ, םים באםרײנדען זיף געוואלם

 אלסזנן אן אײנעם צו צוגעגאנגען איך
 בײ האב און שװארצען אײגגעשתםפטעז

 גע־ איז ער שװעמגלע. א געבעםען איהם
 אכ־ עםעס ר.אם דערשראקענער, א װארען

 אק• םאדנעם א םיט םורםלען געהויבען
 װערטעד אײניגע אויסציהענדיג צענט,

 בלויז האב איף אנדערע. שלינגענדע און
/ ״װהײט ווערטעד די םארשטאנעז ן ע  ם

$ם און ארײנגעקוםען איז קאנדוהםאר »  \ז
 אזױ אויגען, זײגע אגנעשטעלט םיר אויף

 םהוסםו ״וואס נעפחנגם: װאלט ער װי
ט קוק זײן האב איך דא?״  םארשטא־ ני

 װאם געפרענט טאקי מיף האם ער און נען
 געזאגט, ער האט םסתםא, דא. מו איך
 װײס איןי און נארטה דער םון איף ביץ

 נים םאוזרען שװארצע און װײסע אז נימ,
 ארױס בין איך װאגאנעס. זעלבע די אין
 גאנ־ דעם און צומישטער, א װאגאן םון
 ער־ מײז געמוטשעט מיך ר.אט װעג צען

ד םאוטה. דער םון אײנדרוס שמער  אי
 דעד אויף אז באםערקט, שפעטער האב
 שילד א זיף געפינט וואנאן יעדען םון טיר

 םאר־ האב איך ״קאלארד״. אדער ״װהײם״
 רייזע מײן םון צײט איברינע די בראכט

געםיטה. צובראכענעם א אין
 אײכ־ װעלט די איז סאוטה דער אין

 שװאר־ א — העלפט צוױי אין נעטײלט
 איז צוטײלונג די און װײס•^ א און צע

 צוטײלונג די װי בולטער און שארפער
 בא־ די און ״נוי׳איש״ און ״אידיש״ אויף

 א םון אידען אםאליגען דעם םון גריפען
 אסערײ דעד שטערטעל. קלײן אידישען

 צװײענ־ א איז סאוטה דער םון קאנער
ט באשעםעניש, דיגע  צװײענדיגער א טי

 וןען גאר, ביז העפליןי איז ער מאראל.
 *יז ער טענשען, װײסע צו קומט עס

 אםענהער־ טאלעראנט, נאסכדםרײנדליף,
 םרוי װײסער דער צו זיך באצױזט און ציג

 עהרםורכט. םיטעל^אלטערליכעד א מיט
 פרעך, ער איז נעגער, צום אבער קומט

 — אזנעהרליןי באלײדיגענה נרוטאל,
 ״אוםן שטאלצען א אויף אלעס דאם און
 היײ זײנע ערםילט דעם םיט זואלט ער וױ

 דער איז דאס — וױים םליכטען. ליגסטע
 סימבאל דעד — שװארץ גוטס, םון יסוד

 םון שםראף דער אין אל־דאס״בײז. םון
 אויםדרײ אזוינע םיר געםינען םאוטה דער
ם/ באהאגדלען דיד װעל ״איר װי קע ײ  װ

 באהאגדלען דיר װעל איד טײנט, וואם
 כאדאהטע- װיל סען אויב עהרענהאםט.

 םען: זאגט שלעכט אלס זאך א ריזירען
/ װײטה עי םאר םיט נאט איז ״איט ן ע  מ
 שלעכט װײםען א באהאנדעלט טען אויב
 שרײם װאו, ערגעץ אדער קראם א אין
 ״װאס באלײריגונג: גרוים אין אויס ער

 ״שםוציג -נעגער? א איך, בין דענחסטו
ער/ א װי ״נאריש נעגער״, א װי עג  נ

 נע־ א װי ״פויל נעגער״, א זוי ״ליגנעריש
 נאד• געװעהנליכע, זײנען דאס — גער״

אוטגאנגס־אויםדריקע. מאלע
זײ םון אפ נענערס די טײלט מען

ם ן  םואוזימ זילנא די באזדכעז ני
רמז, זעלב^ זײ •יקם״ורס,  זעלבנ די מי

 יע״ אויןי וױיםע. די םים רעסםאראוען
 װארמ־ כאװנדערע דא זײנען דעךוואסזאל

װארמ. די םאר ציםערען  אײניגע איז ש
 געווײ אויף געהן נים זײ טאחגז פאעצער.

 דער פון סאציאליסםען די גאסען; סע
 לא״ שוואךצע און װײסע האבען םאוצזה
 םען לאזם װניאנס װײסע די אין סאלס.

ארײן. ניט נעגערס קײן
 דער פון נעגערס די זײנען פאליטיש

 קאנסםיםד די כאטש רעכטלאז, םאוטה
 גיט שטאאטען פאראי*גיגטע די םון ציע
 אװעמ־ זײ בײ עם ײערט שטימרעכט, זײ

 'געזעצגעבענדע ארטיגע דורף נענומען
 דאס האבען זועלכע הערפערשאםטען,

 די םון םאסיגקײם זײ באשטימען צו רעכט
 צום שםאאט, אײן אין שטימען. צו בירגער

 אויב שטימען בירגער א קען בײשפיעל,
 םאל״עגדע די םון אײנע נאד קוםט ער

 און לײענעי קענעז )1 הוואליםיקאציעס:
 ניט עס װעליען ן ע ש ט י י ט ר א ם

 די פון קאנסטיטוציע דער אין פונקט איז
 אײ־ באויצען )2 שטאאטען; םאראײנינטע

 װעניגפטען אם װערטה איז װאס נעיטום
 כאראלר גוטען א באזיצען )3 דאלער; 500
 אז זעלבסטפארשריעגדליף איז עם טער.
 נאכ־ ניט י-מאל ק כמעט ivp נעגער דער

 נאך בפרט באדיעונג, ערשטע די הומען
 עקזאטינאטאדס. די זײנען װײםע די װען
 צװיײ די נאב״ימען זעלטען זעהר קאן ער

rאנאpע װײל באדינגונג, טע ' J לעבט 
 צום האנד םון נעגער דורכשניטליכער דער

 דדיטע די נאכהומען ניט סען ער מויל.
 וחגט שער%וױ װעלכער װײל באדינגוע,

 גוטען םון אטעםטאט אן געבען איהם עם
 אלע סענען װידער װײסע די כאראקטער?

ט ריאבען זײ אויב וױיל שטיטען,  קײן ני
 זײ האבען בילדונג, קײז און אײגענטום

 סיפן א כאראסטערע, נוטע זיכער ראך
ד זײנען זײ ״איהר חאט וױיםע. חי

 Tt האם עט ייעץ םאי א געחננה איך
 א !ועגען שטאדט אין געגןאכט שפ»רק
 איינוואויגער די װעלכער איבער ̂ןראגע
̂אבען  צאל דזיבשע א שטיםען. געדארפט ו

 דאס געהאט האבען נעגערס םארםעגליכע
 חאט מען אויכ (און שטיםען צו רעכט

 אויסװאורןי אן זײן מען מעג אײגענטום,
 געזעץ א — שטימען אויף םען קען —

 םאר״ שטאדטישע די םון אײנע אזא).
 צװײ האנטראלירמ האט װעלכע טײען,

 צײטונ־ דאזיגע די אין האט צײטונגען
 גרויסע אין נעגערס די געװארגט גען

 ערשטער גאנצער דער אימגר ?עפלעך
 איז דהים אויט! ?יעם ״ניגראם, פײדזש:

 געווען איז דאס אםער!״ םענס װהײט עי
 נעגאנגען נים איז נעגער א*יז הײן גענוג.

 נע־ האט ער װײל שטים־סאסטען, צום
 איך אז ערװארטעם. איהם װאס װאוסט

 גזד איד ביז דעדזעהעז, קעפעל דאס האב
 אװעה־ און אויםגעבראכטער אן װארען

 רע־ דער אין בריעף שארפען א געשריבען
 דאס איןי האב גליקליכערװײזע דאהציע.

 אײדער פרײנד א מײגעם צו דערצעהלט
 די אוועקנעשיהט. בריעף דעם האב איך

 צערעםא־ אהן מיןי װאלטען םטודענטען
 אונײ פון ארויםגעװארםען געװען ניעס

 געמאכט זיך װאלם איך און ווערזיטעט,
 האב צײנער פארקריצטע מיט נאר. צום
צוריסען. בריעוי דעם איד

דער געניסם געביעט אײן אויף בלויז

מן im די *ח מי rpוױממג וײ פון ן 
 1אי •pro* איהם פאד ויעען םחירעז אלע

 ער איז סטארס חגפוורמםענט גדזנסמע ד
 אנגעתמגסטע די גאסם. אנגעלענטער אן

 איהם םיט וועלען םוןושםאדט בירגער
י האנדלעז,

 אום סוםח דער אין לעבען דאחי םעז
 דער וועגען באנדױי גענויען א האבעז צו

 ביזנעם־סאראל דעס םון תזונקצבהײט
 צום באצוג אין קרעםער. ארטיגע די םון

 מען װי זאך אזא ניטא נאר איז נעגער
 אפצונא־ שעהן. נים איז עס נים, טאר
 שטי־ א אלס באטראכט איז נענער א רען

 זײנען נעגערס די גארניט. םעהר םערײ,
 םון פיעלע און טעםפ, זעזזר םעהרסםענס

 ווע־ באגריף סלאהחגז קײן נים האמנן זײ
 סענטען צאהל n וױ חכמות אזוינע גען
 א איז ניקערס צאהל די דאלער, א אין

 א אז אםטםאל טרעםם וג ז. א. קװאדער,
 םאר א םון פרײז די אן םרעגט נעגער

 סאסטען זײ אז איהם זאגט םען און ^יך
 דער זיף בעט סענט. 85 םים דאלעד 3

 ארונטערלאזען איהם זאל מען נעגער
 און גוכדהארציג סרעמער דער איז עםעם.
 די איהם גיט ער — ארונטער איהם לאזט
 קװאדער. א מיט דאלער פיער םאר שיף
 קרעמער דער און צוםרידעז געגער^איז דער

 אין דא געלעכטער. םאר זיד קאטשעם
 אבער װיץ, א וױ דאס קלינגט נארםה דער
 זאכען אזוינע פאםיחגז םואםה דער אין

 ערםאהרו;גען םײנע אין טא־ג־טעגאיד.
 אײנמאל ניט האט מלוירס גראסערי אלם

 אנגעבאטען האט נעגער א אז פאסירט
 גע־ איהם םון האם םען װי געלד טעהר

 דעם םון עי^פפלואטאציע די םאדערט.
 אײ־ בלויז איז אונוױסענהײט שווארצעגם

 אזוי װי װעגען טויזענדער די םון נער
 קלײךגעשעפט בארײס/ש. צו נעגער דעם
 דעם אויף געגרינדעם איז סאוטה דער אין

 םון באטרוג, םון שװינדעל, םון כאדען
 דעם אין זײנען אידען אונזערע לומפערײ.

 זײ־ זײ שטעליג.רהיגסע נאדנים הינזיכם
 האר א אויױ אויר אבער ערגער, ניט גען
 אמעריהא־ ארטיגען דעם פי*ז בעסער ניט

 מער־ איז הליק״געשעםם וױ אזוי און נער.
 װי אזוי און הענם, אידישע אין סםענס

 זײנען סאוטה דער אין אידען םעהרסטע
 טאקי מען באהוםט פעדלער, און קרעםער

 גאנ־ רער םון אײנדרוק עקעלהאםמעז אן
 אויך דארט. באםעלסערונג אידישעד צער

 םון אויסנעלערנט אידזגן די זיך האכען
 נע־ דעם םאראכטעז צו אםעריקאגער די

 אונ־ אן אלס איהם באםראכםזגז צו נער,
 אימײ די באשעפעניש. װילדע א מענש,

 צו באציהונג אזא באטראכטען ;ראנטען
 עלעמענט נויטיגען א אלס נעגערס די
 זײע־ און אמעריקאניזײ־םקײט. זײער םון
 דעם אײן נאטירליך, זאפעז, קינדער רע

נײםם. הערשענדען
װיי־ די צײגען געביעט אײן אוין^ נאד

 די צו גנעדיגקײט אביסעל ארויס סע
 זיר מישט בלוט שװארצע דאס שװארצע.
 און — װײםען דעם מים אויס אפםטאל

 אםעריקא־ דער מולאט. א זיך באקוסט עס
 דערשיסען אײד וועם סאוטה דער םון גער

 עי־ דארף מען אז זאגען װעט איהר אויב
 צװישען הײראטה געזעצליכע לויבען

 װערען דאןי אבער װײסע, און שװארצע
 נע־ טאנכע װעניגער. ניט םולאטען די

 צו צו זיך געוואוינט טען אז נער־פרויען,
די און חן, אײגענארטיגען אן האבען זײ, י

 ד*ס וױ גוייםזק
ױ דעדסאז איך .־ תד v »ן י  אינםע־ מ

 כאראיןטערי־ װעלמר עייזאד, חנםאנםימ
מ די זירם אג  וױײ דןם ייון אסיכאיאניע ג
 נעותן איז דאס םאוםה. חװ־ אין םען

 א אונױוערסיםעט. אין צעסציע א אויןי
 צימעראםור, עננצימער םון ■דאסץסאר

 םון ציםעראםור־סריםיסער נאמאוםםער »
 iy איגז םארוואצם זיר חאם םאוםה, הגד

 לע<ך צו אנשטאט מצשױת דערצעחלעז
 געווען איז ער טשאםערען. איבער םשוחנן

או און רעדנער אויסגעצײכענטער אז  א נ
 האם ״קאנווערסײשאנאליםם״. כעסערער

: rnryo אזא דערצעהלם אונז ער
 זײן אין איינמאל וױ םעהר איז עי
 *בער םארלעגעסהײם. א אין געוועז לזנבען

 לעבען זײן ^יז פארלעגענהײם גרעסטע די
 ער, װי אזוי מולאט. א צוליעב געװעז איז
 א אלס באוואוסט אייז פראםעסאר. דער

 אוים־ אםטסאל איהם םען בעט רעדנער,
 םארזאםלונגעז וױכםיגע אויזי צוםרעטעז

 דאקטוירים, טיםשערס, ביזנעסלײט, םיז
 אײנטאל טרעםט װ. ז. א גײסטליכע.

 זײן איז אן קלינגט טאן א אז םארנאכט
 אין ועװען ניט איז דיענסט די טהיר.
טהיר. די אלײז ער עםענט הויז,

 צו רעדען צו עהרע די איך האב —
 מאן. א איהם םרעגט — ן?— פראםעסאר

 ענט־ געװאלט איהם חאט פראםעסאר דער
 די אויםשטרעקען איהם יא, אז םערען
 םרענען: איהם זײם זײז םוז אוז האנד
 צו עהרע די איף האב װעםעז מיט ״און

 אז באמערקט האט ער אבער רעדען?״
 טינקעל צו עםעם איז םנים מאן׳ס דעם
 שװאר־ א פאר װײס צו אוז װייסעז א םאר
 אםשר װײס? װער םולאם? א ער איז צעז.
 עס, איז װײםער א איז ער אויב ניט?

 םארבע־ צו איהם םליכט זײז נאטירליד.
 מעשה אויםנעהםען איהם הויז. איז םעז

 אויב מען טוט װאס אבער דזשענטעלמען.
 אזא מזגן באגעהט װי םולאם? א איז ער

 און זעלבסטװירדע םון ברוך גוואלדיגזמ
 אין זיןי צו שװארצען א אײן לאדעס מעז
 א אלס גאסט, געוױנשטען א אלס הויז

 טא־ םארקעהרט, אוז װײסען? א נלײכען.
 םארשוועכט װי װײםער, א ער א איז מער
 גאסט־ םון טראדיציע בעסטע די מען

םרײגדליכהײט?
 ארויסגעדרעהט זיך האט ער אזוי װי

 פרא־ דער האט םארלעגענהײט דער םיז
 געפרעגט נאר ג/יזאגט, ניט אונז םעסאר

 עהנ־ אן אין געהאגדעלט װאלטעז םיר װי
 אפגע־ ניט זיר האט קיינער םאל. ליכעז

 געזעסען זײנען סטודענטעז די רופעז.
 װאם און פנים׳ער, טיע\י־ערנסמע םיט

 מעהר אלץ געטראכם האבעז זײ מעלור
 הײן אז אײנגעזעהן, סענטיג. זײ, האבען

 מענ־ א אין קאז םארלעגענהײט גרעסערע
פאסירעז. ניט לעבעז שענס

 אין אטמאספערע די איז אזא אט
 לעבען װײסע די א*ז נעגערס די װעלכער

 קעהרען, װעלטען זיד םעגעז אוז צוזאםען.
 װאונדער, אױםטועז םענשהײט די כיעג
 םארבלײבען אטמאסםעױע די װעט אזא
יאהרען. אוז יאהרעז ־יאהרעז, אויױ

r e .שםואלזןךזן. ם

 פון אויםדרוק יעדען — זעהן »לץ ז^ל סען
 חלידה, ז^ל מען און מ&שערני*, און לײדען

ם  און קרעכץ םינדסשען דעם *זורלירען ני
 גע־ דעם פון גסיסח-אשעםצוג *שילםטען דעם

 אײ־ און זײדעס קומען עם או לינטששען.
 און מעגער קיגדער, און םאםעם ניקלעך,
 באנא־ קײם מען און זיצש מען און *רויען.

 ׳תפילו.ת די נ#ר אין זינגש מען און געם.
 און זיגגען. דארן» געלינששטעד דער װאס
 און פארנרענם. װערש ער ביז װארם סען
 צו־ ניש כדי ליזנג, ל^גג, ג^כדעם זיצם מען

 געתם םען און פארגעניגען. דאס צושטערען
 דזני פאר קניעש םען און קירך אין צאכדעם
 חאש װעלכער ״יעזום׳ען, פאר —' *שעפם״

 אונ־ פאר זיין מקריב געל^זש נעבאך, «יך,
זיגד. אלעםענס ?ערע

ך פיחו־ם אזוי אש  אריסשןןקראשי־ רי זי
jnr, ,אבע״ זיד. *שיםוגגספולזנ אימפולסיװע 

 חאלב־ די — װא*ינגם*ן גאד איז דערצו
 רעזידענץ־ חאלב־נארדליכע און ?ידליכע
 דערװײל דערװאקסען. נ^ש אוגזערע ^יםפדם

 דריײשיער-טעגיגע א ג*'ר געװען דארפז איז
נעגערם. אויןי יאגד

 נע־ רי װעגען געלײענש ח»ב איך און
 מארגע און װאשיגגמןזן אין גער־יאגראםען

מן אג עד ײגען נ י ז .tup אין געקראכען םי
:רופש םען װאס זאך, אזא פאראן איז עם

ךי »זוי םעגשען.״ װײםען דעם ױן לאס* .
דאס

רען זיך נעזזמש זי װען זיך, ליזי װי  ניש־ די צי
 ביש־קריםשלי־ און ניפדצױויליזירטע װײםע,

םזגג*הייט. נע
True translation filed with the 

Postm aster a t New York City on 
August 1, 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known as the ‘4Trading with the 
Enemy A ct"

 *יט#־ ײון פראנרןר״ך און עכגלאנד װזגן
 פאי גזיריםען און געשל^גען זיך ה#בען ליען

 דאס זיך זיי חאבען קןזלפגיעס, דײששזנ די
 די שראגען צו מצוח דער פאר געאזל^גען

 מאבען, זיי לאסם. צױוזליזורסהנ שווערע
ײ םובח. א^יגעגע די געמיעש ניש חלילד^  ז
ך חאבען ן םצוח. א ואר געשלאגען זי ו  ײעז י

 געקוילעם זאגט, םען <וי חאפ, דײפמזלאגד
 שװארצע די גערויבש און געםארדעש און
ע איחרע אין ג לי ^  אויך, זי ח*ש קאלאגיעם, א

ג אזװערען א ערמילש געבאך, ו ח
ן לאסם די םיר רופען ד*ס אש ו  דעם ו

דחי — םענשזח ןוײםען ס װחפיש .  םענ׳
 געשםא״ Mm איז מצוח די און בוירדען״.

לוtM m עולנדחבא׳«־וגזנ, אזא קע,  גיש־ די י
 חאבען יאיאגעזער גיפדקרזסםליגע און װײםע

.ptrr ד •ארדיגען צו זיך באתוםען  איחר דוי
ען רעם סג ײ  יא״ הא® דעריאר און גן־עדן. א

mb) ך אריף  כי• די פון לפס« די גענוםען זי
ן און *אטװנג פראװינץ געזישער  קארעא ײ

ע פון און ע ײג  »סאל חאבען װאס איגזלען, א
רויפױלאנר. פו כפלאנגפ

או:־ אויך ת^ש ״לי)םש" אײגענע מן און
 דער ערששעגס, איז, דו>ש און אמזןריקז^ וער

ר ע אנ עדי  חוייטזעכליך, און צװײשענס און י
געגער. רעי

 געבאך, זיך, זייגען םיר װ^ס זעחש, און
געגער. דעם ן פר אויסגעשט^גען

 נאך שיפען שענקען געםוזט ה^בען טיר
 דעם ^חער ברעגגען צו א*ריקא װײשער רער

ײן אין ער, און געגער.  אומ־ שװארצער ז
 לחכעיס אויף אונז ®לעגש דוזגקבארקײט,
 די אויף שויזענדער די אין אויס*ש#רבען

ע ד^ש םען ײען שישען,  שארחועערט איז
ן ו ®^רשטיסען. י

ט און  מען תאש ארעטס ברײםדאןענע םי
ז געבראבט נעגערס לץבעדיג־געבליבענע לי י  או
 םען און בויםװ^ל־פלאנט^ציעס, זידליכע די

 צױוי־ צו איחם מעגליכעס אלעס גאשאן תאש
̂ש םען ליזירען.  םען און געשוי*ט איחם חו

פ׳ן איחם חאט  געלערנש אופן פר^קשישען אוי
װײס אין *ז תורז^ די  אנגעזינש דײן פון צ

ײן »ון בלוט אין און  עי־ װעםשו ה$רץ ד
 גיש װעםט דו ביז בעל-הביו^ דײן געחזגיען

ן אוגםער אװעקפאלען י  ־צורי• אדער בײפש זי
ע *ון װערען סען ע בלוט־זזיגש. זי

 בירגער־ א געהאם םיר חאבען נאכדעם און
 און פרײחײש. געגערשער דזןר צוליעב קריעג

ך די איז געגער דעם צוליעב  דעסאלמ פון זי
^ ברוגז אלץ נאד אן  עש נארר דער אוי

יועלכזנ ^סאליד 9 געויאחע איו
דאמאקריפען

Jmo*

 ז« תאט אן, פריח נאנץ פון גאך
n אז צײגט n א זײן וועט סאג 

שוחגרער. א און
 אזא מיט עםעס חאט זון די

 וי עסשנות, און שטארקײם אזא מיט
םעי פון באגינען אחיסגעשפארט  ו אונ

 אנגעצונחק באלד האט זי אז בעת,
 װי חיסע^, פון׳ם סזחז־ברענ גאנצעז

 וױיג און ווײםעי• װאס און בראנד. א
 םים צעשפרײט זיןי ױ האט

 ב< דעם פון חויכקײם דער איז סראםט
 םארג זיך וואלט זי װי אזױ הימעל,

 ענםשײחנג^ *ן צײגען צו דארט םון
 pc ברואיט בריה׳שע די איבער נצחון
ערד.

ט אנגעפילט געװען איז לוםם די  מי
 אז פאחננינןנ, אזא םיט שווערקײט, אזא

 פאראלײ איז שוין, פריה דער אין באלד
^ און הראפט די געזוארען זירט  פוי ענעתי

באשעבעניש. לעכעדיגער יעדער כמעט
 רױטע ארויסגעשטעקטע םיט הינט,

 אק:, באהאלטעך געלעגען זײנען צינגער,
 ;עצױגען הארען װינהלען, שאטענדיגע די

 געו און געםלינעט זײטען, די מיט
 גמפו« זיף האבען און מײלער, םוךדי

 בײ די אםצוטרײבען טאן צו דרעה א
 אױן ארומגעטאנצם האבען װאס םליגען

זײ.
 געםלאכגממ פון־שטרוי םיט םערד

 גע־ מיעד זיף האבען קעפ די אויף חיטלען
חר אויעחגן די װעגענער. די איז שלעםט  זי

f לעכער די םון האבען װאס רע t  pc'׳ 
 חאי• וױ אױסגעחו<ןט היטלען שטרויענע
 חר םויל זיד האבען װעװריסעם, שראקענע

 געטמיסעצסו און געקארטשעט דרעהט,
 גאכלעסיג װער זײ װאלט -עס װי אזוי

ו א װ ^  געצו*מןו שטריקעל א םים ג
 p שוחנד א אונטער םערד א זיך האט אפט

 פראטעםם א םיט װי משא באלאדעגער
ר די אויוי גאס מיטען אין אױסגעצױנען  ח

 םענאמןן שטײנער, אנגעברענטע גליהעמע
 גענא־ האכען צוזאמענגעקומעז זיך זײנען

 א’• ' געסינטערםו דאס װאסער, דעם אױף סען
a צו נע׳צאיא׳קעט אח גע׳וױא׳קעט n, 

 חאט דאס און בײזען. סיט און גוטען סים
 בײזמימן םיט געקוקט קאם, דעם געהויבען

 םערדיאת גרויסע די םון םארװאורף און
חרפג נים פלאץ םון זיף און אויגען, מ  מ

 םויס מײז װעז אפילו איף בלײב אט*א-דא
 םאױבײ־םאהחענדימנ רי און זײן! זאל

 קנאח• זײםיגע מ^ט האבעז חברים־םערד
 וױ קעפ. די מיט צונעשאקעלט בליקען

 דארןי אזױ אז געווען, מסכים װאלטען זײ
 האבען אםגעהענדיג און I גענוג — זײן.

 קעפ, די צוריק נעדרעהם נאכלעסיג זײ
 אכדאם אז םארשפראכען װאלםע• זײ װי
 קונץ^ דיזעלבע םאכען אויף וועלען זײ און

 אויסצוחאצ• קרעםטען קײן שוין נישטא
!טען

ס זיד האבעז וועלכע אײנצינע די  ט
 םײערדינ* די אונטער אונטערגעגעבען

מן #זון ברענענדיגער דער םון ריםער ײ  ז
מענשעךהינדער; די געווען
 בא• האבען היצורים בחירי דאזיגע די

 שוױיס, קויטיגען םון ים איז זיד דענדיג
 געפלאנ״ זיף נעפראצעוועט, געארבײם,

 םאוי- זיר צוױיםען, אין׳ם אײנס טערט
 וחנריפ װי אזוי אויםגעקנוילט און הנוילט

 I— #זיף ,געיאגט געלאפען לוזשע. א איז
דעריאגען• צו טײװעל דעם װי זיף נעיאגט
 קאכעי־ דער איז אבער, צײט מיטאג צו
 / אונער״ אזוי געװארען שוין גיהנם דיגער

̂  םאר׳עקשףמנ דיזע אפילו אז טרעגליך,
 אויםגןך גענומען האבען מענשעךברואים

 ערי• און קאכיף. הארטנעקיגען זײער בען
 אניי זײ האבען אויסגעםומשעטע, שעפטע,

 ערגיץ, ויך װאו פלעצער זוכען געפאנגען
 צו ערגעץ זיף וואו דערפרישען, צו

פינטערען.
 - !־ האבצן פארטעגליכערע. מעהרער די

 אגנזד איהדע טיט שטאדט די םארלאזט
 |ינאםצן און מויערען שטײנערנע היצטע

 םרײע די אין ארוימעפאהרען זײנען און
 זיר האבעז ארעמערע די ים. בײם פלעצער

 שמו- די מים און יןינדער און םרױען םיט
 שםאט־• רי אין געקליבען שמאםעס ביגע

גארםענס.
הו־חון, דער געײארעז איז כמעט שטיל

 נאכ• זיר האבעז עס גאס. אין טומעל דער
 היג• איז םרויעז מענער, געשלעפט לעסיג

:■ 1 ־־
 לעצשעחן דאס זיך שון אויס זיד די געבאך

 נעגן £אר קוןלס באזוגדערע האנען צו ברי
 1ד« ®רערען ביז צזעחגע, א וןןחן «ו און

געגעײלינפףצערװ.
cjn פון לאספ די tm ואס און
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_____ M m םיט
קעחנר־ םים און קאוםקעס םיס י,

 באגע- זיך האט םען אז און זויגאעך,
 אנמד צוױיטען דעם אײנער חאם

 הײםער נאד שחנקליך! *חײס! :
 װיעעגדיג האט יענער און נעכטעז!״

v t געםער־ *א, געענטפערט: עוױים דעם 
 אויפריים^ר׳שפילט עפעם װעט עס ציןי!
יו  שרםה׳טד עס פארעגינע! אזא ו

* * *
 םון םאבריקאנט דעם םרידמאגען, בײ

 גאנ־ די נאכםיטאג, איז ®רויעךקלײד^ר,
פוסנג נמעט םארבליבעז פאבריס *ע

 ניט לאנג שוין איז אלײן, םרידמאן
 זױ אנפאנג אין נאף שטאט. אין נעווען

 זײן מיט אװעקגעםאהרען ער איז פחןר
 אױף ערטדדװאו דאטשע א אויף ם*םילי?נ

ים. םון ברעג בײם בעדג די
 טײל א זיינען אנגעשטעאטע די םון

 און געלןומען, ניט שױן טיטאג םון צוריק
 צעכראסטעטע םיט זיר האבען איבריגע די

 אדער האפענדיג, ארומגעשלעםט חעמדער
 געקװיקם זיך וױנקעל א *ין װאו ערגעץ

ביער. גלאז קאלטער א םים
 געהערשט האט מאשינען די צװישען

 אר־ די םון טייל א שטילקייט, זזאלבע א
 מאשינען די און געםעהלט,׳ האבען בײטער

 םאר־ די מיט איבערגעדעקט געװען זיינעץ
 מיט חולאים ־וױ אױםגעקוקם און טומגר

 איב־ די שםיםאל. א אין קעפ םארבוגדענע
 און םאד׳חלש׳טע, געזעסען זײנען ריגע

 םיס און הענד אפגעלאזענע כױט חאבען
 רעדלעף/ די נעדרעהט אונרעגעלמעםיג

- װאאחג די נאכלעסיג אוגטערשטופענדיג
 איז פרעס־טיש בײם וױנקעל א אין

 מיט׳ן שניערעל אלטער דער געשטאנען
 זײ זײנען בײדע בחור; א זיינעם, מיט זוהן

בוזימער׳ צעכראסטעטע םיט געשטאגען
 בײדען ביי ארבעל. םארלןאטשעםע םיט .<

 גע־ שװײם געדיכמער קוימיגער א מאמ—
 העלזער די אין געזיכטער די םון ךונען

 הארי־ די איבער העלזער די םון און ארײן ~
ya .זיר האט בײדען םון און ברוסטען 

 םון שטיקעניש אנגעהיצטער דער . אין *•
 םארדומס״ שװערע די צעטראגען םאברילן

 אײ־ אנגעברענטע הײסע די םון קלעפ םע
זענס.

 אױפ׳ן און געסלאפט האט אלטער דער
 םאדנע א געמערקט זיף האט געןיכט

 װי אזוי רוהיגקײט א גלייכגילטיגיױיט,
 בראשית מעשי דער אין גאר װאלט עס

 ענטדעקונג שום קײן אין נײעס שום מיין
 געװעהנ־ װי איז אלעס םארגעקומען. ניט
 זומער זײן. צו באדארף עס װי און ליןי,
 איז עס אז און הײס, קדמגױת משנים איז

 פון׳ם קצעפ די און םען. שוױצט הײס
 איהם בײ זיינען פרעס־אײזען שווערען

 — רעגעלמעםע. ארויםגעהומע; דאריבער י
 יע־ מיט װאלט ער װי אם קלאם! קלאפ!

פאקט. אלמען אן באשטעטיגם קלאם דען
זײן. עס דארױ אנדערש ניט אזוי אט —
קלאם! קלאפ! —

 א געשטאנען איז אבער זוהן דער
 ער װי אזוי פארגאלטער, א םאר׳כעס׳טער,

 געהאט. טענות שװערע איםיצען צו װאלט
 ארויסגע־ איהם בײ זײנען קלעפ די און

 שײאכער. אט שטארקער, אט קומען
 מיט צוקלאפט זיןי ער האט אםט ץ1גא

 װי געדאכט זיך האט עס אז ירגזיז אזא
 זץי טעשה בשעת איטיצען אין װאלט ער

געװען. נוקם שרעקליף
— ! פײער מיט װי ס׳שרפה׳ט —

 זאג א בײז םיטען א\ן פלוצים ער האט
 סארןי די אויס ענט)ס׳טריר — געטאן,

 צו׳ן באדארפס װאלט םען בײנער! די םון
 נאר און אװעקלעכען יאהר אל־די־שװארצע

אהײם!... געהען
—! :ײעס א גאר דיר האסטו אט —

 אנגעשטעלט איהם אויף פאטער דער חאם
 הײסט װאס הײם! א — אױגעז, מיעדע די
 די כמעט, נאף/ ליגט עס װאס? ׳הײם א

 באלד שוין איז עס און ארבייט, גאגצע
 טובים ימים ״דיר האסטו שוין. איז גאכם,

 א געהערט מיצקי־דערינען, אין גאר דיר
װאס? פלוצים, עםעס איז װאם נעשעםט.

—װאס? פלוצים, עפעס איז װאס —
גאליג, נאכגעםאכט זוהן דער איהם חאט

 אנגעאר״ הםנים, הײגם, נאף זיף־ וןארג —
עס פלוצים, — פארענינע? דער איז בײט

I אז בײנער, די םון סלײ די אױס ברענם 
צוזאסעז!.. אלעם םיט מס זאל שרפה׳נען

פרעס־ דאם געםאן װארח א האט ער
 האט הראן, צום צוגעגאנגען איז ׳אײזען

 געגוםען און לןאפ, דעם אונטעמעשטעלט
װאסער. זיף אויף גיסען

 איהם אויױ געקוסט האט םאטער דער
 אוכד זיד האט ווחן דער װען און זײט, פון

 איהם מך האט טיש, צום צוריס געתערט
 אויןי םיהאעז אגגעהױבען און גאטראכט׳ .

רחםגות׳דינ. איחם
האט — חאד/ און רעדט עס אט

T אר t װײך• מנוחננחנט—jm םאר וואם I 
 m איז סײנסםו שסיעער א ארנײט אן

 דיר וואלםמו לםשל זואט װאס.~ סער?
 ארום־ פעדלער, א און אױסגעסליבען?

 איז פלײצעס די אויף פאס םים׳ן געהן
m א און טט? *m בעסער? איז קארט״ 

 אײזען בײ צי באעד, בײ ארבײטען און
 םײן פרנםות, גרינגע הײן בעסער? איז

 אר־ אומעמום דארף מען ניטא. איז זוהן,
 ברוימ, שטיקעל אויפ׳ן שװער בייםען

? הא
װאם, מײנסםו װאם און און... —

 ? גרינג אזוי איז מאשין דער בײ זיצען
 םאג אזא שםעהן און צושניידער, א זײן
 מעסער, כײט׳ן היץ דער אין יאהר, א —
דער... םיט און

באלע־ װעגען איהם מיט רעד איןי —
 ענכד ער און איהם, מיט איף רער באס,
 צושנײ־ וועגען טאשין, דער װעגען פערט

! דער
 אט — ! בא־לע־באם װעגען —
 מיין... איך א... א... א דיר האסטו

 װײםט דו כ׳לעבען! מעשה שעהנע א
 נים• װײסט דו צי רעדסט, דו װאס כאטיט

 באלזד צום פארגלײכעז גאר זיןי וױל ער
 באלעבאס... דער דער... זיך! ער װיל באם
 םײנםטו, שםועסעגדיג צוריק װידער און

 גרינ־ אזא עפעס איז באלעבאם א אז אז...
 פיעל אזוי םיט טאן צו האבען עסק? גער

 זא־ און חשבונות... םים.... און מענשען,
 קלײניג־ א גאר עסקים... און כענישען...

הא?... ׳קײט
 דעסמװעגעז פון מיך װאלם דיא —

 א זוהן דער גיט — געביטען איהם םיט
ניפכדמ זאנ

 םארמאד אט געביטען! געביטען׳ ־־־
 פיסק! דײן בעסער ״דיך בעט *יןי שויז׳

 דער... נײן? צו כאטש םארשטעהסט דו
 און פײער םאר ס׳רעדט באלעבאס!... דער
 בעט׳יןי. איך געהערם װאסער... םאר

 װאס־זשע איז באלעבאס!... דער דער...
 װאס? שםײגער, א געװאלט װאלסטו
 מײן איף הערען.. איך לאם אדרבא,
 בא״ דער... שטײגער?... א װאס אדרבא,

לעבאס!...
 פרעס־ דאס װי זיך דאכט עס און
 אײן אין אויף האלט אלטען בײם אײזען

הערען... איד לאם ״אדרבא נאכזאגען:
באלעבאם!״... דער... שטײגער?... א װאס

 פלוצים זיך ער ניט אבער מיטען אין
 דאס מחשבה. שװערער א פון װי כאפ א

 הלאפען אן הויבט איהם בײ פרעם־אײזען
 זיף: צושרײט ער און ראפטאם, ראפטאם,

 פרעם און בעסער נעם נו! משל א ״אט
 זיד הער און א נאט אט־א־די אונמער

אויױ!״ זיף הער חכטה׳נען׳ צו אויף

ר ם מי ם׳ ך חלו זי
מדלער. י. פון

 שטעדטעל םײן אין «רײן װאגעל איך ;חלום׳ט םיר
 ;ארום הורנן דער איז גרוים און
 שטיבלאך, אלע פארברענט געםלאך, אלע פוםט און
שטום״ און שטעדםעל דאם איז טױט אך,

 אידען, א דארט זוך איך חורבן, אויפ׳ן קוק איך
 ;געשעהן איז דא װאם פרעגען איהם

 שטעדטעל דעם אין ם׳וואלט ווי זוכען... םײן איז אוםזיםט
געװען... ניט איד א םאל קײן גאר

 מדר׳ט. כית אלטען דעם צו אװעק זיך לאז איך
 ;װײט דער פון £ול א זיך טראנט עם

 םדרש בית םון דאך אוים׳ן :זעה און צו קום איך
שרײט... און װאראנע א שטעהט עם

 װאראנע, שװארצע די און איך װאם שוידערט... םיך
 ;צװײ אײנציגע די זײנען םיר

 שטעדםעל, חורב׳ן דעם אין צװײ אײנציגע די
!װעה םײן איז ים דער װי טיעןש און

 אבגעבראכען, הענגט זי םדרש, בית פון טיר די
 ;ארײן אבל, אן װי געה איך

 :פראנע א ם׳טאטשעט און קבר... א װי שא־שםיל
זײן?...״ איצט אידען די קענען ״װאו

 אבגעריםען׳ װענט די !הורבן דער איז גרוים װי
 ;צושטערט הקודש ארון דער

 צופיצעלט, עםוד דער צושםעטערט. שטעט־ערם די
ערד... דער אויף בלוט פון םפנים

 פרוכר^ װײםער דער איז צופליקט פאםען אין
 ;שטאדט םון לעבענם' די װי אזוי
 סאםעט םון און זײד פון םאנטלען אין תורות און

• שפאט... צו און שאנד צו דא נעםאבט

 לוחוו^ הײליגע די צושטויבטע ליגען אט
 טרער... א םיר אוינ פון זיך רײםט עם
 באשפונען, שפינװעב םיט װינקלען די זײנען עס
םעהר... נישט תםיד נר דער כרענט עם

 םארשטײנערט, וױ pם׳הא און חורבן... אויפ׳ן װײן איך
 :גאט ביי פראגע א דאן םרעגם עם

 . געװעזעז דא איז צי װעלטען, די פון ״נאט
?״ שטאדט אין מלאך־הםות דער

 היםלען, פארשלאםענע גרױע די שװײגען עם
 גאט״. פון ענםפער קײן ניט קוםמ עם

 װאראנע, די אלץ נאן־ שרײט דאך אויפ׳ן הױך נאר
שטאדט... אין שטיםע אײנציגע די

סעשענע אײנענעו םײן אינער ױיזע א
(*עליזג«*ז)

קראפעװע. א. פון

 ניט זאך קײן געהם נאטור דער אין
 נים געזאגט אמאל האט — פערלארען

 שײנט עס און מענשעל, נארישער קײן
 גע־ האמ ער װאס געװאוסט האט ער אז

רעדט.
 קעשענעס די בײשפיעל צום נעהמט

 אוי־ לײכטען יאהריגעז א פאר סײן פון
 לעצ־ איהם האב איך װען מאנטעל. בער
 אין איך האב אנגעטהאן, פריהלינג טען
 ײאס אלעס געםונעז זײנע יזעשענעס די

 ארײג־ יאהרען א פאר דארםען האב איך
 פארלארען ניט איז זאך יןיין נעלעגט;

 איך האב נחת גרויס הײן .״ געגאנגען.
 נים ״אנטיקלאךי׳ געםונענע די פין אבער

 ווערטה ניט גאר זײנען זײ וױיל נעהאט,
 געםוזם זײ םים האב איך און גמווען,

 םים מהוט לענדלארד א װאס דאס םהאן
 הײן איהם צאהלען וועלכע שכגים זײנע
ארויסגעװארםען... זײ האב איך — רענט

 איך האב ארויסווארםענדיג זײ און
 א םאר באםראכמען צו אננעהויבען זיר

^ ם  זײ האב איך וואם םשונענעם ש
 זיך שםעלם ארײנגעלײגם. גאר דארטען

 וועל־ אללרײםניתעס פןן קארטלאך :םאר
 זײערע זאל איך אז גע׳חלש׳ם האבען כע

 דער־ צײםונג אין ארײנשםעלען נעםמן
 עםליכע געגעבען האבעז זײ וואס םאד

 צװעק; װאהלםהעםינען א םאר סעזנם
o rN P רעװרעגדס וועל^ע חנדען םון

 פאטריאטיזםום װעגעז גמהאלטען האבען
 דעי יוואם םון זאכען אנדערע ̂וועגען און

 שװינדלען צו אנגעהויבען םיר האט האם
 לענד־ םײן םון ערקלערונג אן ;לעזענדיג

 דאלאר אכם םיר העכערט מר אז לארד
 הע־ זאל איך אז ברירה א םיט מאנאט א

 ער װעט נים ײען הויםען, הויז די נעז
 םון אײנלאדונג «ז ארויםװארםעז; םיר

 אן געבען צו אום דעפארטםעגט פאלים
 איך ווארום ערקלערונג אפענהערציגע

 ראדיקאלען געזויסען א געלעזעז האב
 אלזא זיר האב איך װ. ז. א. זשורנאל

 טשוגענעם שטיקעל א םאר באםראכט
 נאר זאכען אלע דיזע האב איך וואס םאר

 אבער קעשענעס, מײנע איז ארײנגעלײגם
 נאכ• אביסעל אנגעהױבען ןזאב איך ורען

 שטי־ א געםונען איך האב ןװדענהען,
 נים בין איך ײאס דעם איז טרויסט העל
 נעהאלטען האב וואס אײנציגער דער

.זאכען. ווערםהלאזע  בײשפיעל צום אם .
 זײנעז ײעלכע קודש כלי אידען האלםעז

 אפ נאר זײ גים םמז איז ווערםה נים גאר
 קאנ־ סענאםארען, םעז האלט אט כבוד;

 גובערנאטארעה תשאדזשעם, גרעסלײםע,
 נאך און םעיארס סיםי אסעםבלײםעז,

 וועלכע די םאר זײגעז וועלכע אזעלכע
 ;ווערטה נים גאר ערוועהלם, זײ האבען

 םעמים״ וועלכע צײםונגעז סעז האלם אט
לע־ װעלכע יעגיגע די םון םחות וײ םען

 סײן אין גאר זײ האט מען און ״זײ זען
 ארײנלאזען^ געםארט ניט הויז רעכטע

 חנך ניט אלזא איך בין זעהט, איהר װי
 ןיייי עם הינזיכט; דיזען אין אײגציגער

 װי משוגעים אזעלכע מיליאנען דא געז
 שםיקע* םײז « איז דאס און בין איך

ר... םאר טרויסט םי
 װאנדערענוײג אזוי :װײטער אלזא,

 בין צװײטער, דער צו קעשענע אײן םון
 ליטע- םײן צו צוגעקומען ענדליך איך

 געהאל- האב איך װאו קעשענע רארישע
 און מאנוםגןריפטען, אײגענע םײנע טען

 צוגע- םיר זײנען וועלכע םאטססריםטעז
 דיכטער און שרייבער םון גמװארען שיקם

 םבינות םײנע זאגען זײ זאל איך כדי
 אי!, םאקעם דיזער זאכען. זײערע וועגען

 געװען איבערראשונג, גרויס מײן צו
 צובחןנט טםתמא — צוברענט היבשלאך
 וועל־• ליבע םון םלאםען די םון געװאחנז

 םון לידער די איז געםונען זיך האבמן כע
 די םיר האבעז וועלכע דיכטער ױנגע די

 גאנצער דער אז צוגעשיקט... לידער
 נעװארען םארניכטעט ניט איז םאנםעל

 נס א געיחנז םסתמא איז םלאםעז די םון
 האט *וועלכער רדוםנות םון גאט דעם םון

 האב איך אז געװאוסט װאהרשיעליך
 ז״נען םילײכם — און נים, אנדערען הײן

 די םון געװארען דערשםיקט פלאםען די
yo'nj סאס lyosii װאס Joy זיך וזאט 

fy^ya אין yדיםאריyגעוױסען א םון ל 
 אין האב איך זyלכyײ שרײב^ אידי^ן
yjyryp .געהאט.  נים םאכם אבער .

 — געותן איז אורזאכע די וואס אויס
אח oyojnya איו םאנמל םײן
און באגיײסטמדם, געםאכם מיר האט דאס



מגט נשמוז דיי און נציהזע?»גקײט, אשפיםוננען  ם
ט ווערקז באגאסען װי ן א סי מ י  צאל־ ז

 לבנח, דער םון זילבער־ליכם דער םון זאם
 געװאר- רייכחײם אזא םיט האם װעלכע

 ׳־ אױסת־ מיר זיך האט *דאן 1זיןי סון פען
ט לבנח די אז דאכט,  נעבען איז.נאהמנ

 אױס־ נאר איז דארןי איןיי װאס אז מיר,
 גלע- װעל *יןי איז• האנט די שטרעקען

 איף װען און זילבער־פנים, איהר טען
 הענט, די .געשטרעקט ;עצױגעז, האב

 הויב א װי אזוי מבשפה, די זי, םלעגט
 בא־ און זיןי אװעקרוקען און זיןי טאן

 די צוױשען בוים א אױף *יןי האלטעז
 געוואלדיגער א םלעגט דאן און צוױיגען,
ו באגעהר  די כאפען צו ארוטכאפען מי

 םיט םול לעבעדיגער, א און שמיפערהע,
 צום לױםען איך םלעג אוסט, מיט םײער,
 שוין איןי בין שפרונג אײן מיט בױם.

 און צװײג <דשםען דעם אויױ געזעסען
 פון גע׳גנב׳עט זיןי איןי האב שטילערהײד

 װעאכע לבנה, דער צו צװײג, צו צװײנ
 כע־ און געווא.״גגןען וױ זיןי, דאכט האט,

 און ;צוױיגען די צוױשען זיר חנ׳דעלט
 זײ געװען בין איף װען דאן אט טאקע
 שטי־ די און סעקונדע א נאןי אז כער,

 הענט מײנע םרן זיןי װעט אבנה די פערגןע
 זיןי.אװעלר זי פאענט אויסדרעוזען, ניט

 אויפ׳ן הײם איהר כיאכען און נליטשען
 פלעגט דארט פון און שפײכלער, םון דאןי

 װיע־ און כשוף־ליכט איהר װארפען זי
 דארכז צינדען און נשםה מײן רײצען דער

 אזוי אם םאראאנגען. ליידעגשאםטען,
 םײן האט אזוי אט געפיהלט, איןי האב

 געטאיכען א אין געבאדען דאז זיך נשטה
 פראס־ אזוי אלעס איז הײנט און גענוס.

קאאט. :גץ טיג
 דער דאןי װערט װאכעדיג־פראסטיג

 שעהנקײט. םאעטישער דער אהן לעבען
װען אעבען דער רוערט םארםרױרען קאלט,

 יע־ אפגעשטארבען זוערען גשמח דער אין
 וואריםען ו\עלכע סארלאמען, 90ח*י נע

באוט. אונזער עררעגען און
אע־ דער װערט םאנאטאנע־םינסטער

 ארײן זיף סאײבט גשמח דער אין װען בען
 דער װען וױגטער, םראםטיגער דער

 װיאט עם איז אױם, געוזט נשמח־פײער
 ניט זיןי װיאט עס אפשטאדבען, ניט זין♦

 ניט זיך װיאט עס םארטרייןענט, װערען
 םראסטער א אין םארװאנדעאט וחןרען

!.*.חיה
האר־ פײין אין אנציגדען װעט װער

 גרויסע און פאראאנגעז םון םײער א צען
 אויםטרײסאען װעט װער באגעהרען?!

ט נשםה מײן  צו װאוגש גרויסען דעם מי
! ? שאםען גרויםען צום און טעסיגיןײט

עגער־ יעגע םיר אין וזעגןען װעט ווער
 מיך װעאען װעאכע כחות, יענע גיע,

 זיך םון אראפצוטרײםאען מאכען שםארלו
 מײן האבען װעאכע יאוש־געדאניןען, די

 זײער הארץ מײן אין און געםאנגען נשכה
װער? געםאכט? הײם

הרכ בן םיז
רעדאקטאר דעם צווחטעןב םרײנל םײן געװידםעט

 איז װי האט םיעדקײט שרעקאיכע א
 דאס געשמידט. קערפער• םיין הײטען
 אאעריײ םון אויםגעגעסען װערם דזארץ

 איך געפיהאע;. און געדאנקעז פינסטערע
 אבער קע; »יך זײ. געגען זיר זועהר

 מיט #אעבענס־זאפט יענעם געפי;עז ניט
 יע־ נשטות, ־י באוואסערט מען װעאכען

 אונ־ אן םיאט װעאכע אעבענס־אוסט, נע
 װעא־ באװעגאיכקײט, מיט ר,ערפער זער
 באגעהר גרױסע דאס אונז ברענגט כע

 װיכטיגעס, נרױבעפ, עטװאס אויםצוטאן
 הערצער אוגזערע אין באשאפען װעאכע
 עטױאס שאפען צו פארילאנגען וזויכע
דער׳טעכשהײט. גאית ברענגען װעט װאס

 מיר פעהאם עס און מיעד בין א«יך
 אעבענסאאז כטעס און װאונש, דער אט

 קאנ־ אין ״םאהר ארום. זיף אין שלעפ
 ארוכד ״דארט, מיר. _מען זאגט טדי״,

 נא־ פון רײכקײט דער מיט נערינגעאט
 ;ערהאאען זיף װעסטו אוצרות, טוד׳ם
 אנשעפען װיעדעױ קענען װעסטו דארט

 טעטיגקײט. װיכטיגער פאר כחות פרישע
 דארפסטו כחות שטארקע ׳כחית נײע

 ארבײט. די םארטצוזעצען אום דאבע;,
 דארפ־ טאל, אאע װי מעהר נאד יעצט,

 ערפער)ל דײן אויסגערוהט האבען סמו
 נײע די באגעגענען צו נשמזז דײן און

 װעל- און טיר אין קלאפען װעלכע צײטען,
 פאר איבערל^זען עס זאל מען אויב כע,

 אונפראקטי־ דאף גונדטײנעסדע, םיעלע
 דעם פארלענגערען גאר קענען טוער, שע

 און צײט, נײער דער פון אם אגקוניע;
 קעמ־ צו דארפען װעסטו כחות פיעלע

 רע־ םינסטערער דער מים נאר :יט פפען
 נײע די אן זיף שטרענגט װעלכע אקציע,

 אונ־ אין ארײנקומען לאזען צו גיט צײט
 קלײ־ װעלכע ׳די זאגאר נאר לאנד, זער

 פון מיסיאנערען די זײנען זײ אז טען,
 בא־ דארפען וזעסטו צײט, נײער דער

 איז טעטיגסײט זײער װײל <ןעטםפען,
 אנסומענ־ נײער דער פאר שרעקליך םעהר

 םינסטערע יענע םון אט װי צײט, דער
 זאמעל און פאהר כחות. רעאקציאנערע

כחות״.
r און-אט t אין לאנטרי, אין איף 

 םיז אוצרות געװאלדיגע די םון םיטען
 מיעד אזוי דאך זיך פיהל און נאטור, דער
צובראכען... און

 מיף האט װעלכע קראנקהייט, די
 אר־ װיכטיגער מײן םון אװעקגעריםעז

 לאנגע א געהאלטען מיך האט און בײט
 האספיטאל, א אין אײנגעשפארט צײט
 מײן צורודערט נאר ניט האט אויס, זעהם

 טיעםער נאןי זיך האט נאר קערפער,
 האט און נשמה מײן אין אײנגענעסען

 דארום און אנגעמאכט, חורבן א דארט
 פוםט־ אזא דארום און בייעדהײט, אזא

אײט.
 נתפעל םעוזר ניט װערט נשמה מײן

 װאוגדער־שעה־ די םון באגײםטערט און
נאטור׳ם םון זיינען װעלכע בילדער, נע

 וױק• דעם םון קאםיטע אראנדזשםענט
י אי  —־ בראנזוױ^ n לאקאל םון באל ט
 *19 פון ב&:קעמ אײעל *ו אײגלאדונג אײער

ח און ערמאלםען׳ דז*ךלײ ט^ן  • ײאלנרגן םי
ך און אײך םים געװען זיגער  גז̂ר noma זי

פ ײזגן אזםחח, אלעםענס אויף^ווגזער װעז  ני
 אויסערארדענשליך־^לעכטער דער
ש םיר *בת. טען ײ װו די אז זיכער, י ס  • איו א

 גןך נאל האם n װי אזעמן, און גרוים געדוען
ײ היגזיכטען. אלע אין ?ײן קעגש  וחנלעז ם

 !4געלגע:דןיײ צװײשער א בײ מאכען גום עס
ר םי ^ ױי ען ו כעי, זיינ  אי*»י• דעם םים אז זי

פ זיעג, גען י ו י  9ני :אך זיך האש איז, ער װי ג
 דע- פון *ארװערצם־כןןדש דער געעגדיגט
אן. קלאוקםאבער גרויסער im עס יוני y i i 

ײן נ*ך ײן :^ך װעלעז עס קעבםע, ז ^ ז ז ג ע י  ז
ײן :אך װעדען עס און M** בײ ׳רמחות ז r

 בדי״י: אדת־װיאיגער אייער — ן.—ס ט.
 װע| אז ׳או:ז צו אועלירם אזוי ה#ש װער
א/ געווען, אפילו ײאדם ליעד דאש לי  א ח

.גרי^פען ?ן געחאט דאך מיר װאלשען
 . אםרלן, דער אין פארעפעגםליכען. *ו עס חשק

 א בלויז ענםזאגען םענשען ? םען קען װי
 פאי־לאגגעך כיזשש ״•גערעכםיגקײש׳/ ^םיקעלע

א/ ל^לןןניע ״א געקעגט ער האש ק רי פ א ן.  אי
 .אש V װ. ז. און ״דײםזאלאנד״ “ששי א

S-געװאלדיג װאלם אײערע געמעסיגקײט f■ 
 געדיגמ ד^ס װען ד»ן, אפילו ^פעלירש או;ז

 אאקלירט. װעגיגױואש אונז צו װאלט
 אזי^נחני דער *ט אוגז אי גליק, צדם

ג^דיכ* אױער געבליבען. קא:זף
 • או איחם אין איז עס גוט. װירקדיך איז

 ח#נען מיר יע, שעחנקײט. אי געדאנק
 אי| אײף# פין רעכטס עטװ*ס אויף דערװאי־ט

װערען. פארע?ענטליכט קירצליך זועט עס
אייןףי פון אינחאלט דער איז ^ש — א. ה.

 פארצװײיעלש. זיך ער פיחלם שזוינדזוכט,
 אוי©, ער געויגש *ראועסאי, א צו ער געחט

 דערצעחל•; דאס טעות. א געחאט ח#ט ער
ײפען פיעלע פיעלע, אוין״ איתר  או^גלײ ;ז

 W אזו* ױשר א דאם איז אייך, צו מיר רען
 סזנן אי גזןשירליד, לעזער? דעם סײטיגען

^ א צוליעב לעזער די פײגיגען מוז םען « 
 fmoh 'געפעחדליך. אזוי גיט עס איז צװעק,

 *זל• אײער דורך לעזער די חעלפט איהר װען
 דעם פון נשמח די אין ארײגצובליקען דערונג

ײן פו^ גשסות די איןי און פארצװײפעלםען  ז
עלוינ• שוין עס װאל® קינדער, און שרוי  ג

בער לעזער׳ס. דעם און מיה אײער  חןם פון ̂ן
״ן ערצעיחלוגג אײער אין איז אלעם  too ק
מ מענש א נאוי שרײט אײר בײ ניטא.  םי

ײ געשרײען די און קולות. םשונה׳דיגע  זי
ײ גשמח. # ןןחן סוסטע״ גען V מ»בעך ז 'P 

ס קײגעם גיבען זיי גגט. װירקוגג  ^יין גי
ן באגריעף ו ײן ו  גייסטיגען צושטערשען ז

 צו דאס אלעס אײך גיבען מיר צושטאנד.
 אלע 1פא א״גפאל זו^לט איחר כדי ערקלערען,

ט איז עס אז פארשט^חן, מאל  9 אזוי גלאם ני
ײט אונזער סון קאןריז «ון דריפען צו ניט ז

.שםי«ך. שטערען און לבנה און זון א .
 ארטי־ דיעזען מיט זיך אבגעםערטיגט

 די צו גענומען ־װײםער איך האב קעל,
מאנוסגןריפטען.

 קורצע שורות. ?ורצע זײנען אט און
 זיינעז זײ אויב ליעב, איך האב שורות

.משונע. און דעקאדענטיש ניט נור  אין .
 דריקט מען-םאעזי, שרײבט שורות קורצע

 גע־ גרויסע געםיהלען, הויכע אויס מען
 םון געםידזלען און געדאנקען — דאנקען

 און גלײכהײט םון פרייהײט, פון ׳ליבע
 גלײך אלזא, האב איך ברידערליכ?ײט. םון

 דיעזע אין באיקען מײנע ארײנגעװארםען
 אנגעהױבען האב איך אין שורות הורצעי

:לעזען צו
שטערען״ ״דער

איהם האם װעלט די אז זאגט ״ער
שוין לאנג

בעסראכט. שםערען גלענצענרען אלס
איהם אין װעלט די האט יא, אויב

אימער
געםאכם. טעות ריעזיגעץ א

סאיז װײצ רוי װײטען, םון שטערן א ג
בלױז^און םונמ א — נאהנטען םון

;שעהן
דער םון גרויס אױס הוקט ער •דאך

װײםען,
 קלײן״. און העסליך ער איז נאהנט פון

ן הײן וועל, דאס אין איו #אעזי 5םי

 װאס דעם באשאפען האט װער :װידער
 אלזא מיר מוזען ? באשאםען זון די האט

 באשאםען. איהר האט־ גאט אז גלויבען
 האט װער :םראגע די װידער זיך שטעלט

בי ? גאט באשאםען  דאס דאך האט װער א
!טהאז געקענט ניט

 שוין זאלען מיר װען ״נעװעהנאיך,
 באשאםען-גאט, האט עס װער װיסען
 פאר* צו אונז פאר לײכטער געװען װאלט

 ביל־ די באשאםען האט עס װער שטעהן
 אנ־ די און שטערען ביליאסעז און יאנען
 הײ אין זעהט מעז װעלכע זאכען דערע
 גע־ צעקענט אויך םיר װאלטען דאן מעל.

 ערד די■ באשאפען האט עס װער גרײפען
 דיזע אט װ. ז. א. מענשען אלע מיט

 דעם געבויערט שטענדיג מיר האט פראגע
 איז זי רוהען. ניט מיר לאזט זי און קאפ

 איז עס^ און םראגע װיכטיגע זעהר א
 םער־ איהר װעגען זיך זאל מען אז װערט

 אויכד טאקע דאס זאל מען װען טיםען.
 א ארוגטערגעגאגגען מיר װאלט געםינען,
 צװיײ און האפ, פון קלאפאם גרויסער

 דאן ו.עקענט אפשר איך װאלט טענס
 ב*ז נעדאנתען ףי װײל לעבען, א מאכען
הײן סקן איך און סיעל זעהד מיר רערען

םראכסצנדיו

 די.יחנצמ אז זײן ?ען עם זײ. םאר קגיען
 נים שטערען גרויסע הײן פאר זײ רואלט

 מאצ־• ^שמערען/ די זיי, װען געהאלטען
בען ניט מען שרי ד ^ ײ ט עי ו דו א ^  די

 ♦ צײטונגען.• די אין זיך םאר מעגטם
W םראנע. די סאיז דא ניט אבער, I 
 פאעזי שטיקעל גוטע א איז דאס אז איהר
 סו/ װיכטיגקײט די איז דאס ? ניט אדער
דעם!

וױיטער: אלזא
 װידער — און שורות, קורצע װירער

p לעזען צו געטאן צום א םיר האט v 
:לעז איך און

 קלעפען, םראזען הלעהרען, אויף ״העד
 אפ. בעסער עם גיעב
 שעפען געדאניןען מען.דען י«ען
 קאפ? םוסטע א פון

 האקען, טשײציק א װילסט דאך,
 װארט, דײץ אויך זאגען
 קאלטשאקען, דײן צו זיך־צו כאפ

"ארט. דײן איז דארםען , .
 שײגט געדיכטעל, שלעכט הײן ניט

 םײנם ער? םייגט װעמען אבער, ׳סיר
 גצאםט װעצכער ,אידעל יענעם דאס ער
 ש\ועב*צ גיסט און צײטונג ״יענער״ אין
 נים זײנען װעצכע די אצע אויף •עך און

 א\נטערסיוד זײנע און אקלםשאהעז מיט
 אידציק יענעם םײנען דאם ער זאצ ח*ר?

 און כבוד ביםעל א םאר װאלס וועלכער
 מר או טײפמל? דעם אפילו דיענען ?עש

 איו > דאס — איםיצען מ^יגם
 װענמנן אוגטעושןימד דער איז וו#ם ¥$נר<

 m װי לאנג אזוי דאס, םײגט ןןר
K שיין איז אײך געפעחלם מבם g o■

 גענומען זיך איך האב באגײסטערונג טיט
 ״אונשטערבליכקײט״ די איבערקלײבען

 איײ םײנע עpטא און ל,אלעגען מײגע םח
 אומשטערבליכהײטעז׳/ שטיהעד גענעי
 לעזען, צו שװער געװעזען איז םיר װאס

 לע־ ווײל זאכען, אײגענע מײנע ספעציעל
 איזםאר האנדשריפט אײגענע סײן זען

 טוט זעצער דער אונםעגליך.... כסעט םיר
 מיט — און םיר, פאר םײםטענס עס

 שארע*, צו פײער גוט איז הענט פרעמרע
 לײנמאל איך קען דערפאר טאהי נאו... ױ

 דער״ זעצער די ;באריהמט װערען ניט
.זעצענדיג. עס הרג׳ענען .

 שרײען רעדאקטאר צום לויםען און
 די זידלען גװאלדען, מאכען דעם, װענען
 ניט, איך קען דאם — װ. ז. א. זעצער

 מען איך ;״גדול״ קײץ ניט בין איך װײל
 מײנע װען באלײדיגעז ניט כועגשען <זײ\

איז... געהעריג װי ארוים ניט תוםט זאך א
:כסדר אלזא,

 טיט געשריבען ארטײזעל אן איז אט
 נאמעז דער נור בוכשטאבען, ?ןלײנע זעהױ

 אונםערגע־ געװעז איז שרײבער דעם פון
ך;ריזיג. גרוים, געשריבען  אמע־ האב אי

:לעזעז הוייען
 ־ייעי ? זון די זיך נעהםט װאנעט ״פון

 -װעלכע זון די באשאפען? זון די האט
 םארשוױנחגט װעלםנ איז ב^יסאג שײנט

״ וועלם דער םון  גרויסע א איז ׳נאכט נ
עט זי • ייען י ;בעש/גפיניס  זי װארסמ • שי
 מאנבע און ערד, דער אױ% שמראהלען

 שטרא* איהרע ײאדםט זי אז אפילו זאגען
 א א*ז ון1 די ׳אלזא אויך. היסעל אין לנז

 ?זאך נרויםע ד׳יזע חאס ווער זאך^ .גדויסע
מאפקז L זאלצו מיר ,מען ? גו rוױטען ילו

מי ^סימאט ען, ןוי ש^ א ט ב מג ןץי ם

 אנהאלמעז ניט דזשאב
 איו שטעך טאשיז, דער בײ דעם װעגען

 איך און פינגער אין־ נאדעל א ארײן זיך
םערבלוטיגט״.^ װער

צינינעקי״. חאנקעל
 ארטיגןעל דיעזען םון שרײבער דער .

 גע־ בריוועל, בעזונדער א אין םיר, האם
 די צו דעם ומגעז װענדען צו זיך בעטען
 כמנמ וײנען וחנלכע דיכטער אידישע ױנגע
 ^ו־זײםניסזנ די םאל אאע זוכען וואס שען
ט אינמנר pnrt וײ און #1ד%םלמ <די איז סי

 םײ־ םײז איז אזױ נימא. געדיכט הלײנע
דעם? ווענען איהר דענהס װאם טגג.

 אין אבער זײגען אנזיכםען ׳ טיינע לױט .
 אמת, םון םונמען סך א דא צײלען דיעזע :
 אועל־ ייר נעסימז וױסען טיק לויט י<וײל ו

סטר • זיר האלםצן * במנשען כע
ד י י םי * * ! m נ מ י ג א i* מ מי מ א T;ד t

« ו*ע- ■u■•:8•. ־•,
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,bum• זיד אייגיגע ח*געז״ייז םיר 
ת** םיר ^ל1צוריקנעגף*ען,ו **יד נ

ם י נ ׳ ״ ? ד קיין געזעזזן / ן *נו ו ם*־ ו
 אונז םום איחר און ®עחעק״מ,: !«ין

ס, לחכעי װיי־’או *לײ^ס און ..ג )!*וקט.
 חא־ ערגןיערוגג אונ׳זער ט#ל ד*ס }$עם «ןןך.

]? ג טי וי נ ן י| | '| r דקם װירקוננ? £| tn p o u ^ p 
 איחם ליייענש #ון *ורמ;, אײך *יקעןן$םיר
ו « ח ע ב י  אוגזער פרן ליגש דעם אין #מ#ל •

^ ר י pMSnp. ? 4 םילדער און ק
 גאנגעז דעם איבערגעלײזננש — נ. *.

 כ#ש׳ם ד#ס גלשיגען* םיר און »,1**ענ&לבריע
סעי  גלויבען ד#ך סונקשען/ אלע אין ן£רעכש1נ
 אזוי געװען ד*ם איז איצש אויך 4ר1 &יר

{ן טי  פון אז גלזיבען, םיר פארקעדזרש, נוי
tf געױען עס װ>לש •®שאנדפונקש גענוזסען 

 אומבאגרי:־ גאנץ די איגנ^רירען *ו גלײכער
 אנבא־ װאס *טאקע. אונזגעיעבשע און דעטע

 פון באשלום דעם װעגען פונקט לאנגמ<דעם
 דויב־ איז ער װי און סטרײק 4זףזואענעראי דעם

 ניט ארגומענש אײער איז געװאיען, געשיחדם
 ד*ס שויג >ו^ס ^:ער איבערצײגענד. «פ*ד<ן»

in איצט איצטץ דעב$£>רעז k צייש׳ די 
שטערען  אין פר*:ט פאראיינינטען >ז מרוי^ו

ט אידזי־ און ^יאגע דער  דורך בזאכען קאריע :י
 איצט אשאקירען אוםאײניגקײש. םיגךסשע די
ע, די ג $י ײן איצט קענען װעלנע י  פון ז

 און זעהר געװיס איז נוצען ;רויסען זעחר
ט זעחר ט און :,,,4,ק ;י  און םוני צו רעכט :י

 בז?־ אייצטיגען דעם אין װעמען פאי בילי&ס,
 ארויסצו־ גיכער װי הויסטזאך, די איז מעגש

 העלע, דער פון װעלש ליכשינע די אוין* קוםען
 אומגע״ היבזלע־שרײענדע די װעלכער אין

צו־ אײינגעשלײדעי־ש. זײ ד.$ט רעבםיגקײט

י ײיזנר tipiV גרונד דעם ליעכ ע נ ן ^ '* ? ץ  גי
י> ׳ ,י1ל •lPJm ®ירןנאענםליהו

 ערדמלםען״דעם ח*בען מיר יע, — .p ם.
 ־סזד“4&יפדקיי פרן גרויע * פדן סש״שםעגם

ן ןיאליספהנז׳  פטארק ר,*בנו זיי װעלנער *י
 שון אז*פשו גאנצען דעם געגען יל^שעסםירש

 . ־W דער «נ באגוג אין .דער.לןקס־קןןמי^ע
tpdr> ט םיײוזאלשען «ון ז צ די ב ענ ש ^ ^ ם ח ^ 

 נאך אז גאװי׳יזט, סשײםםע;® דער װײל *גיך, -
פיז  שי־ ביי גערעכשיגןןיש געפיחלן־עגן #דןן: י׳

 אוגשעײ איז באלד גראדע *בער סעגפען, V'׳
מ םמרםי»עך5ו1> געפ*יוגגען  בארןד.:ויי זיז| מי

;,פארשײדיג. עטארקע זיין אןן בייע!״ טעז : 
ן קאורש, אין ו  האשיזיך לאגע די |
 רעאקציע !ידי :געעגדערש נאדײשענד דעם
 איז גןןר ק^פ.-דערצו ׳איבער׳ז געקי^גען ה^ש
 כמעם שארעשענשלינש געװען סשייטמענש דער
 פרעסע, קאפישאליםשיאזער ;אנצער דער אין

ן ע ב ^ ^ ־ י ע ן מיר ד י שזאיהס ערלויכש ז  ני
ען מיר ילvj'i פאי־עפענטליכען, צו נ  איז ^י
 געענגש כא:ץ געװען װאבען ־,פא לעצשע די

אין  עש איהר דאי״פט אבער א*פן ב׳צום ׳הי־אץ.’ '
 סשיזש׳ דעם האלשעז מייר w אויהפײשישען; ניט

צ פא״ מענש  דע״ פאיקעהרש, וויבטיג. ני
 נע־ די און װיכשי;, זעהר איז פשיישמענש

! האש‘ בױלא לינערטיס סיװיל 4*נאנע• ')  /*,צ
 זאך דער *אין ־ פאידיענפשען גרויפע איהרע

 צו אויפשו גוםען אײן גאך פרײהײש פון
ק^עדיש. איהר
ײן, — ג. נז עס נ או זי  געפעי^י. ני׳ש אי

 װעלזן אויסקומען, װעש עס װען פעי־זענריך,
 מיר אײגענשליך וואס ערקדערען, אײך מ״ר

 ערײ־ סארש אזא ;עכען אויסצוזעצען האבען
ט :עמש כען. אומגוש. פאי־ :י

םסול רענר די הילף צו הוםעו ױניאנס
 אײ־ דאס טעידעט, סקוהא רענד די

w אפנערױ שוין זיךי האיעז מני^נם 
 קא-םו^ איהר אין העלפען צו איהר םען

 גע־ ו׳ערען װאס םארםאלגונגען, די געגען
 רעאקציאנע־ דעם פון געכיאכט איהר געז
 1פי קאאב׳/ ליעג ױניאן ״רעפאבריקען רען

 »װ אונטערזוכוננס־קאכייטע לוסקז דער
 יארק נױ פון דדעענעראא אטוירני םון

םטײט.
 איגטער־ די װאס רעזאלוציאן, א .אין

 האט ױניאן װאירקערס פאר נעשא;אא
 אנ־ צװײטען װערט אגגענוטען, אעצטענס

:געזאגט דערעס
 געזעצליכע א איז סקוהא רענד *די

 צװעיו פאר׳ן גע״מאםען אינסטיטוציע,
 סא־ איבער ארבײטער די אויםצויןלעהרעז

 אזא און םראגען, עקאנאטײטע און ציאלע
 װיכטעקײט גרויס םון איז אױםתלעהרונג

ארבײטערי־םאסען.״ די םאר
 אויסגע־ װערם רעזאאוציע דער איז
 די געגען פראטעסט שטארקער א דריקט

 רענד־ ר^ר געגען םארפאלגונגען אלע
 כיעשױת ׳טרעקאיכע אלע די געגען סקוהא,

 איהר, װעגען פארשפרײט װערען װאס
 העל־ צו זיך פארפליכטעט ױניאן די און
 פײ און כיאראלײט סקוהא רענד די םען

 אויןי דריקט רעזאלוציע די נאנציעא.
 ױנ־ אנדערע אלע אז האפגונג, די אײס
זעלביגע. דאס טאן װעאען יאגס

זעל־ דעם פון רעזאלוציע צװץטע א
 געװארען אגג^וטען איז כאראקטער נעז
 באארד עקזעקוטױו רדטעגעראל דעם פון
קעפ־ און העם קלאטה ״ױגײטעד די פיז

אטעריקא״. נארםה אװ ױניאן םײקערס ..
געזאנט, װערט רעזאלוציע דעד אין

 רענד־ דער ;ע;ען אסאקען ד• טיט דאס
 די פאדניכטען צו אויכען טען איז סקוהל

 ׳טעריגען צו און ערציהען פון םרײהײט
 די צװײשען איויפרןיעהרוגג^־ארבײט די

 אױסכעדריקט װערם עס ».;*ן ארבײטער.
 פרא־ העפטיגער א רעיאלוציע דעי אין

ע רי גענען מעסט  די פאיפאלגונגען. א'
 װערט רענד־כקוהל, דער אײף אטאקען
 אר־ דער אױןז א;:ריף אן איז געזאגט,

 פאר־ ױניאן די און בײםער־באװעגוננ,
 סקוהל רענד די העלפען צו זיר םליכסעט

מעגליבקײטען. אלע מים
 םון אויפזעהער די און בעאטטע די

 ניט. אויד שלאפען רענד־סהוהא דער
 די דערלאזען צו ניט געטאן װערט *לעס

 בושעװען. אונםאחצעהםט אזוי רע*קציע
 קײס דער מים זיך האט גליקליכערװײזע

 לא* באװאוסםער דער פאראינטערעסירט
 חאט ער און אוגטעדפײעך סעמױעל יער

 פאר־ אלע מגען אױיסגעםראםען מארף
 האט ער סקוהל. רע;ד דער פון פאלנער

 ברענ־ צו אצעטען זײ אונטערנומען זיף
 גע־ דורכ׳ן פאראנםװארטליכקײט צו גצן

 סף א האסטען דארף אבער דאס ריבט.
 צו אפע^ירס סיזוהל רענד די און געלד,

 ארגאניזא־ ראדיקאלע און ײניאנס אלע
חילף. נ^י ציאנעז
 עס אז זאגען, צו !איבעריג אח ן׳־עס

pit ,ארגא״י ראדיקאלע אלע אס1 נױטיג 
 און אירופען כאלד זיך זאלען :ע\

׳ סקוו

 ראדיקאלען פונ׳ם אנגריפען אלע געגען
געראנק.

♦ * *
 דאס מעאדען, צו אונז פרעהט עס

 געװאונען םקוהל רענד די האט מיטװאך
 פון מעקעװאי, דזישאדזש געריכט. אין

 ארויס־ אינגאנצען האט קאורט, סופרים
 דזעע־ אטױרני פון קײס די געװארפען

 פאר־ זיך האט װעלכער נױניאן, נעראל
ען. צו סקוהל רענד די םאםטעז ^נ ר א  פ

ס איז זאןי די אבער עי ף א  געענדיגם; :
 סקוהא רענד דער געגען פארםאינונגען די

 טצד אי אנגעהן, װײטער געװיס װעאען
 מצד אי און דז״שענעראא אטוירני דעם
 נויטיגט סקוהא די קאמיטע. אוסק דער
 װי פונקט איצס היאף איצט אאזא. זיך,

 אונזערע דעריבער זאאען און פריהער,
פאיכט. ז־ײער טאן ױניאנס

 לאם אץ םטרײק קלאוקמאכער
גאגג. פולען אץ אנדזשעלעס

 אין קאאוקכיאבער די םון סםרײק דער
ט נאף אן געהט אנדזישעאעס אאס  מי

 װעט ער און פריהער, װי פרישקײט םעהר
װערען. געװאונען זיכער

אויפטערק־ פריהער שוין האבען מיר
 ״גערעכטיגקײט״, דער אין געטאכט זאם

 זוכען יטיזאדט יענער פון באסעס די אז
תד פון קאאוקמאכער אהיז ברענגען צו  אנ
 ט;<א א נאך װארנען טיר יטטעדט. רע

 י־'צט זאאעז זײ אז טעטבערס, אונזערע
̂אס קײן פאהרען ניט  צו אנדדשעאעס י
ארבײט. דעד

צוױי־ א איז זעהן װעאען יעזער די וױ
 די האבען ׳צײט־:נ דעד איז i*ks2 ן1כ־׳

 אנ־ Dip ןיפ לואציררטאניפעהטישורערס
 א פאר״שפרייטעז צו ;עזונט ד:״שעאעס

 האט סטרײק דארטיגער דער או לראגג,
 אינטער־ אינזער פון צו״צטיטוננ די :יט

 קעיפער־ די פין ניט אויך א*ז נעיטאנאא
 פעדעריײטאן אטעריקען ד;ד pc *צאםטעז

 נא־ ז״נען, ז'.;בען בײדע אײבאר. אװ
 א־נטערנע־ אינזער אטת. ניט טיראר.
 אויף אין סטרײק, דעש עטיצט יטא:אא

 יע־ פון קאונסיא אײנאר סענטראא דער
 פאא־ סטרײק דעם האט ״טטאדט נער

 פאאגעגדע די איניאסירט. ׳שטענדיג
 אין אנגעקומען איז װאם טעאעגראטע,

 דעם אינטעדנעשאנאא דער םון אפיס
 בא־ דאם װעט פדיה, דער איז כיאנטאג

:יטטעטינעז
אינטעדגע־ סעקר. בארא^ ״אב.

 װאיר־ גארמענט אײדיס ^שאנאא
i סהװער, ױניאן 31 ױניאן, ר«ערם
סיטי. יאיס נױ 1

 סענטראא אגדדשעאעסער אאס רער
 מי־ רעגעאען זייין אויף קאונסיא, אײבאר

 דז^ואײ, טען25 דעם• פרײטאג, טינג,
 אאקאא פון םםרײק דעם אינדאסירט האט

 טאבען װעאען מיר י. װ. ג. א. א. 52
 דעם מאבען צו אנישטרעגטנגען אאע

ערפאאגרײך. סטרײק
ארגאנײזער. דײעל, כ. דז״ט״

 *אײן זיד םאר דעדט טעא^ראמע די
אי״ זײנעך •רומים װעאמ *ירגעגד און

w__ llled.^rith the foitmalter at Kew York City, on מס 
August 1, ha required by the Act of Congress, approved Oct. 6th. 

known; ns the **Trading with the. Knemy Act.'’ . ::

אץ שחס איהר וש מןל צװײםען דןןס !
̂ם רענדססול. סוי

ם11. ע ף או ס ד . ב א ל ם ו ר
סאוױעט־רעגיחננ רופישער דער פון ארגאן ^פיציעלען1דעם

בױרא. ־

 דעם לעזען איהר ר,ענט מאגאזץ װעבענטליכען דעם אץ
ת מ ן א ע ג ע ו . ו ד נ א ל ס ו  ער ערקאפטצעהןםענט. ר
 רוסלאנד אין פאםירונגען אלע פון נײעס אפיציעלע דרוקט

 װאם אנדערע און אמעריקאנער פץ ערקלעהרונגען אױך און
 פראלעטארי־ נרױםער דער זינד רוםלאנד אין גערײזט האבען

רעװאלוציאן. שער
 רוםלאנד אץ אידען די פון באהאנדלונגען די וױ לעזט

םאוױעטען. די אונטער בעסער צו געביטען זיך האט
יאהר. האלב א פאר $2.50 — פרײז סובםקריפשאן

פענט. סו נױם־םטענד^ אלע אױח באקומען צו
טאנאטען. דרײ פאר ו$ .25

:פאאנענדעס ענטהאאט היינט, עך^יענען איז װעאכער ,9 נוטער
I  1 •

 פרײם. פהיליפם ם. — סאװיעמען רוםישע די װעגען אםת דער
גן־עדן. םעםיאנאװ׳ם אין

 פאטעריאלען. רױהע רוסישער אין נוימ אמעריקא׳ם
 אונטערנעחםונג. רוסישער דער געגען איטאליען

 פרױען.״ די פוןי נאציאנאליזירונג ״די
זאבען. אנדערע און עדיטאריעלעם

Now Y ork  C ity .

:אדרעם

S O V IE T  R U S S IA , 

110 W est 40 th  S t., Room  303,

9 לאסאל פינישערס סלאוס
װע־ אפנעהאלטען װעט מיטיננ מעמבער דזשענעראל א

אין אױגוםט וטען6 דעם שבת, רען

.ױניאן הו&עו
עװ.) טע3 און םטריט טע8(

אנאנםטענטע װײטערע װאטשט װיכטיג. זעהר

9 לאסאל נאארד עקזעהוטױו
מענעחשער. האלםערן, דזש.

9m

עץ <יא
 אינרעפענדענט אין ארנײפמ וואס ױ אלע
זײ־ העכער, און טטריט מער15 דער פון שעפער

 קאםפלײנפ זײמיע נרעננען צו נענעסען נען
 ערשסען אױפ׳ן םפױט, טע23 איסט 40 אץ

 כרד פון מענעהשםענם דעפ אונפער פלאאר,
ניסענעװיפש. ד. דער

 אינדעפמדענפ אין ארכײסען װאם ױ אלע
 זײנען ארונטער ססױס פעו15 דער פון שעפער

 דעט אין זײערוהאטפלזינם םאכען געבעסעןןו
 כע־ וױ סם. םע2א.׳ 35 אין אפיס דאורפאובער

פאר.
 סלאוק.ססררם נאארד חשאינפ

ױניאן. םאנער ױפעו און
1וז1 *ו«ו ־ 1 1

ק די אנ טעד אװ ב ײ ם יונ ט ײ ט ם
 י ם ם ט ע «* םיט םאקעט א נאך ערהאלטען װיעדער יעצט האם

געלד ד«ם כאקוםען ראבען וועלכע פוילען, אין פױינד און םיליעם
שיקטדורך

דיעזע איז װײםען םיר װי װײט אזוי און םאנאטען. אײניגע לעצפוע די וײט

רעםטים די פון אײנער איז דא רעםיטם. ערהאלטען צו

i, * » ,* ׳ •• • ״
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M Kukaltki Trisf

 און קרובים לײרענדע אײערע פון לאנע דער אין פערזענאיר זיר אינטערעםירט מארהום אייאנעא ם. מר. אז באװייזט, דאם
 זיף ניט ער זאנדערן םינקטליך און שנעל קרוכים ריכטיגע די צו נאר ניט געלד אייער אויסצוצאהאען מעגאיכע אאעס טוט

טאט. איז װארט םיט העצפען צו זיי םיה נרעםטע די

 עםטרײו גאליציען, רוםעניען, ליטא, פוילען, אן שטאדט יעדע ארם, יעדען םיט באקאנט םארקום טר. איז נאר ניט
זאנדערן ױראפ, אין געגענדען אנדערע און

איבערצושיקען זײ נעאפפערט זיך האט ער װײט װי אויף װייםען און איהם קענען טײלען יענע אין לײדענדע
אײערגעלד. ,

אהרען די האט ער פרעגען. און זוכען ניט דארח ער דארט. מענש נײער קיין ניט איז םארסום מר. ם י אוי• עקסםיריענ
נעאד. אייער איבערצונעבען פארצוירען װערט שטונדע איין

םון-הונגער. רעטען זײ זאאט איהר אײך אויו* ארוים קוקען קרובים אײערע

יאהר. א טאג א איז הוננעריגען דעם .בײ — שפעטער אויף אפ ניט לעגט
* 6 4 * f t

 #םר דורך. ^טעדטאעך זײערע אין ברידער אײדענדע זײערע שטיצען’ װיאען װעאכע פאראײגען, אאנדסאײט און םאסײעטיס
אזנםארמײשאן. ו&גגען באנק אין הומען ןו געאאדען ספעציעא זײגען טארקוס

 ער״ װעט אױזר און אײנצעאהייטען אאע װעגען באנק דער צו שרייבען זאאען קאונטרי^ די אין װאוינען װעאכע יעניגע די
1 םרײ♦ נאנץ און זאפארט אנטװארם אויסםיהראיכען אן צזאאטע;

\. \ \ \ ע ■ ' נ ײ א ר ר ו ד • ן ע ר ע װ ט ק י ש ע ג ן ע , ל ד ל ע ן ג ו ײ פ ר ד י ן ד ו פ ם ע ש ט נ ע ר ב

ד ע ט ײ נ ו ם י ט ײ ט ם
79 םט טע32 און עװענױ טע5 םט. דילענם' 77־
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 טיםנליעדעו און סשעולײס שאפ פאו וױכםינ
ויפעו און ססויוס סלאוס, דער פון

ױניאן מאכעו
ארבײ־ שאפ א אין ארױח קוםט װאס ארבײטער יעדער

 דין זאל עם װעלכער אױןש ר,אר.ד װארקיננ א האבען מוז טען
 דער אױך און םעמבער, דעם םון נאמען דער אױםנעשריבען

 ניט איז קארד װארקיננ אנדער קיץ םירמא. דער םון נאמעו
נילטינ.

 װען װערען געביטען בלױז דארםען קארדס װארקינג
ארבײט. דער צו םלאץ נײעם א אױןש ארױף געהט מען

אר־ דער צו פלאץ נײעם א אױןפ ארױןש געהט איהר װען
 מחט קארר, װארקינג נײע א ארױםנעהמען נעהט און בײט
 װעט ניט. װען קארד, װארהןינג םױהערדיגע די ברעננען איהר
באקומען. ניט קארד װארקיננ נײע ר,יץ איהר

 םארלױםינ װעלען דזשולײ, טען2ו דעם מאנטאנ, םון
 םון אפיםעס די אין װערען ארױםנענעבען קארדם װארקינג

 זײן צו װענדען דך זאל מעמבער יעדער ױניאנם. לאר,אל ךי
קארד. װארקיננ א נאר ױניאן לאקאל

 אז מעמבערם אונזערע אלע אױםטערקזאם טאכען מיר
 איז ױניאן דער פוז ארדער אן אהן ארבײט דער םון סטאפען

 םאלגענ• דעם דורך־ לעזט ױניאן. דער געגען םארברעכען א
 קאנםטיטױ אינטערנעשיאנעל אונזער םון םאראגראח דען
:שאן

 סטאםען ניט איהר טארט או־משטענדען קײנע ״אונטער
 בע־ א אהן םטרײק אץ ארױםבעהן אדער ארבײט דער םון

 איז םטרייק אונגעזעצליכער יעדער ױניאן. דער פון םעהל
ױניאן.״ דער געגען םארברעכען א

ג י ט כ ױ ר ו א פ
ר ע כ א ם ק ו א ל ו !י

 סיץ נים נאד האבען װאס קלאוס־םאנעו, אלע
 אויפנעפא־ װערען אובײם, דער צו פלעצעו

 לאסאל וײערע אץ טאנ יעדען קומען צו ועום
 ווןך נמשיקם זײ וועלען דארם פון און אפיסןס

ארכײסען. רען
 ארביײ האבען דארפען װעלען װאס מאנוםעקטשורערס, די

נױ־ די און אםיסעם די׳װניאן אפרופען װעלען טער,
םארלאנגען. מענשען טיגע

 אױכ אז נױדעו, און שװעםםעו זשע, נעדענסם
 נעחט ארכײס דער צו פלאין א דארפס איחר

יוניאנס לאהאל אײעוע אין
גוטע 1ײק נ-ט איז דושאנם, זוכען נאסעו די איבער געהן «ו

. י ס י ל א ט

םסויום טלאוסי נאארו חישוינם
, immױניאן םאכער ױפער און

כונג ודכטיגע ^ מ ט אנ ק ע !ב
דער פװ םשערלײםע שאפ אלע צו

ט ם י ױ מ ו ־ א ס ע ד ד
ר ע כ א ז מ א י נ ו י
25 לאסאל

 אלע מוזען ,1919 אױגוסט, וטען דעם מיט אנםאננענדיג -
 צאהלונגען זײערע מאכען ױניאן אונזער םון מיטנליעדער

 םון ארױםגעגעבען יעצט װערען װאם קארדס נרינע די אוץש
— האלב־יאהר נעקםטען דעם םאר דעפארטמענט, רעקארד

װאירהינג־סארד און ױניאוביכעל א איז דאס
צײס זעלכער דער צו

 גוט. איז קארד די לאנג וױ אױח באצייכענט קאליר דער
 װעלען קארדס, גױנע די האבען װעלען װאס םעמבערס נאר

 זײן װעלען ױ נאר און נוטשטעהענד, אלס װערען באטראכט
ארבײט. קריגען אץ פרעםערענם צו בארעכטיגט
 צו באאױפטראנט דאריבער װערט משערמאן יעדער

 אפצוצאהלען באלד שאפ םון ארבײטער אלע אינםטרואירעו
 קריגען און — אםעסמענטס און דיום — שולדען זײערע אלע

קארד. גרינע א
גרוס, מיט

דועסמײסעוס און װײסס לײדיס כאארד עקז.
י. װ. ג ל. א. 25 לאסאל יוניאו,

סעקרעטער. שעהנהאלץ, ־.

ר ע ט ײ ב ר ג א נ י ר
ארבײטער אידישער גרעסטער און מעכטיגסטער דער איז

װעלט. דער אױןש ארדען

ר דער ע ט ײ ב ר  ה«ט װאם אח־ען, אידישער אײנציגער דער איז רינג א
מעמבערם. קאנםאםפטױו זײנע פאר םאניטארױם אײגענעם אן

ר דער ע ט ײ ב ר  געזעל־ א אויך נאר ארדען, אן כלויז ניט איז רינג א
באװעגוננ. ארבײטער דער אין צענטער שאםטליכער

 — קאמם^ עקאנאמיישען אײער אין אײר שטיצט ױניאן די
 מעמ־ דינע צו םרײנד א איז ױננ ארבײמער דער

םרײד. אין און נױט אין בערם

יאהר.
45 ביז 18 פון עלטער דער אין ארײנגענומען װערען מ^מבערם

 םענד דער וועלכען אךיןש פעלז דער איז כאװעגונג ארבײטער די
װערען. געבויט ײעט צוקונםט דער פון פעל

פעלזען. די פון אײנער איז ריגנ ארכײטער דער
!אי גלייך זיך שליסט מעטבזןר, קיץ ניט נאך זײט איהר אױב

:ײענדען זיך אויסקינםטע נאך

THE WORKMEN'S CIRCLE, 175 E. B’WAY,א. Y.
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ם ר ע נ rwm i y יכ« י )  m mm
 וג נ. ל. a 82 לאקאל װניאנ״ בושלעדם ביאגראדער^

7787 םטיװועםאנט טעל. םט. זטע א^סט 78 פיס

מיטיננ מעמבער גענעראל
װערען אפגעהאלטען װעט ױניאן, אונזער םון

a 1919 אונוסס אבענד, אוהר 7.30 טאנטאג,
סטריט m ^יסס2 אין

 אונ־ םון ארבײט און אויםגאבען וױיטערע די באשפרעכען צו
 זיכער און םעםט ארגאניזאציאן אונזער מאכען צו ױניאן, זער

מעמבערס. אונזערע םון נוצען בעסטע די פאר
 גע־ דעם זינט האט ױניא^ אונזער װאס עריטטע די זײגען מיטינגען דיעזע

 מעםבערם אונזערע אז זעהן צו געבעטען דארום זײט איהר סםרײיו. נערייצ
רע־ אםנעדען צו װערען :עזועהנט זאלען ׳יצ'ים ױניאן נײע נאך זײנען װעאכע
מיטיגנס. םעםבער אוגזערע נולאר

82 לאסאל •באארד עהזקסוםיװ
טענעדזשער ז,י»שט ט. - םע^ ראזענבלאט, ל.

9 לאסאל פון פינישערס הלאוה
אױפםפרסזאם

 רעד צו פלעצער ר,ײן האבען װעלכע םיגישערס אלע
 אונזער אין באלד קומען צו אױםגעםאדערט דינען ארבײט

 פלע־ פריגען װעט אװד װאו עװענװ, צוױיטע 228 אםי£
ארבײט. דער צו צער

 םיעלע םון םינישערם, םאר קאלס טאג י־עדען קױגען טייר
 אוים־ םינישער יעדער איז דארום םירמעם. רעספעקטאבעל

 שע* ױ אין אדער גאסען די אץ געהן צו ארום ניט געםאדערט
 װעלכער פינישער יעניגער דער דזשאב. א אלײן זוכען םער
 װאר־ קײן קריגען ניט װעט דזשאב, א זוכען געהן אלײן װעט
ר,ארד. קיבג

פ א ! ש ט ײ ל ר ע ש  טיראפעלירעןצואײך,דאס ט
 ארבײ־ םינישער קײן לאזט און פליכט אײער טאן זאלט איהר
שאפ. זעלבען דעם םאר ר,ארד װארקינג א אהן טען
לאלןא״. אץ נאר קױגען מען קען ר,ארדס װאררןינג ^

9 לאסאל כאארד עסזעסוםמו די
מענעחשער. האלפערן, דזש.

]35 לאסאל ױניאן פרעסקרט סשוירט און לאוה
!אױפמערסזאם

 מעהר אױפגעפאדערט דינען פרעסערס אלע
 עװענױ. טע5 אץ םײ און פארק אין םײ געהז צו ניט

 רע־ קומען זיד זאלען דזשאבס זוכען װעלכע די אלע
ױניאן. דער אין חשיסטױרען

 רעחשים־ גיט װעלען-זיר װאס מעמבערם, די
 געהן צו <קארדס קײן ר,ריגען נימ וועלען מױרעץ,

ארבײט. דער צו

35 לאסאל אז» נאארר פסזעסוםיװ
'f י ן « “ j ׳ , 4 - * * ־

מענעדזשער. ברעםלאװ, דזש. ׳' ׳!י

’.9*., • *VP"T‘

ארכײ) אלסערײשאן און סײלארס לײױס
ל « ק » ו 1 ׳ M י

I םיסימ נמןםנער דזשענעראל א
^ ווערען ^■געהאלשעז וועם ז

 אנענד אוהר 8 אױנוםם, טען5 חןם ױנסםאנ,
עוועין סע51362 חאמ םאױס םאונס אין

 אגױטענט; נײעם דעם פח םאדערונגען די דיפקוטירען צו
 ױ מימ קראםט אין ארײן דארפען גיכען אין װעט װעלבער

T . טרײד• אונזער פון הבתים בעלי
 קומען צו אױםגאבע צו מאבען זיך זאל מעטבער יערער

I; מיטינג. וױכטיגען העכסטע דיעזען צו

i לאסאל כאארד עסזעסוסיװ  so
, ת ן א מ פ ל י סעקדעט^ו ה

 האכען איהר מוזט זאכען 4
l װאפײשאן אײער פון האבען צו הנאה אוט

 און םױשע גוטע, געגענד, שעהנע ׳לוםט נעזונטע גוטע,
געזעל• אנגענעהמע און באקאנטע עםענס, געשמאר,ע

E ׳ שאפט.
 פאהרט איהר װען האבען צו דכער איהר זײנט אלעס דאס

אנטעןpבא אײער צו װאקײשאן אײער אויח

A. ELLNER & N.WANGEL S FLEISCHER HOUSE
 רי גענעגר. מאונטײן העכסטע און שעהנסטע אין זיך געםיגט פצאץ דער

 :אימפרואװםעגטס• מ^דערנע אלע םיט אײננעםיסםט זײנען ?אטעדדעעם און חויז
;»ו| טמיסענס היה אײגענע םיז גאנג מעוטען 10 ביצויז זיך נעםינט
 וועדממד און אײער םלײמ, מילכיגע, דאס נאנצען איז סופאײט װאם נארטען

 אםיוד םיעאע מעןי. עהספערס םון געקאכט װערען עסענס די טייבעלס.
 בײ םױזיק האסינא, ביליארד און פוא דענס םמסעג, און בײטהינג מענטס,

ײ. ז״ א. אײברערי, קאורט, טעניס די-סאהלצײטעז,
וינג דער גאראנטירט צוםריעדענהײט םאלמטענדינע םאר  פראוד סעגעד̂ז
< צו אדרעסירט אײנצעלחײםען מעהר םאר עללנער. א. רײעטאר,

A . E L L N E R , F E R N D A L E , S U L L IV A N  C O U N T Y , B O X  B.

ג נ ו ט ײ צ ע ז י ר
 *נג״ און אידיאזע אנדערע פיעאן אויך װי

תאלען ווון ביכער גי^טוגגען, לי־אע *ו  ז
די אין געדרוקט װערען

הא. פױנטיננ אפ־טױדייט
יארק נין סט. קאנעל 195

םרעגקלין. 6425 םעלעואן

ז י. הואו
בענערם און נעדישעם

ה ב  b ם. איז םאםײעטים ױניאנס, פאר
ארכײט. ױניאן סטריקטלי

יארק נױ םטריט. קלינטאן 134

. A . D E L B O N
 שערם. שארפם און פיקםט

 עװענױ, טע6 484־90
יארלו. נױ
םטריט. טע30 איז טע29 צװי׳שעז

 װניאױקאאםעראטיװ ױ
סאםייעטי

 1ױניא וג נ. צ. א. 36
אויםשליםליך פערקויםט

 טהעע רלי װײפ
 פהעע האלאטניא

םשאי צװעפאפשני
2441 נרעסערסי מעלעםאן

 פרעס לענארר די י
נ. סטױט, טע23 איםט 42

 $p פױנטינג טשאטהאם
....בראדוױי איס£ 2

עסםימיימ. אונזער קריגט

בארנעט
ל.בעקער
אסטישען און אסטאמעטריסט ־.

215  E a s t  B ro a d w a y  1 00  L en o x  A v e n u e
1709  P itk in  A ve., B ro o k ly n  895  P ro s p e c t  A ve., B ro n x

G reene C o u n ty , N . Y.- 
E A S T  W IN D H A M ,SUMMIT HOUSE,

 װינטלא^ קאלטע אימער ׳הויך םום 2900 קעטסקילם״ די פרן םעריל '״דער
 איפד מאדערנע אויג. נאקעטער דער םים זעהן דארם םען קען סטײםם
m ״זילבער־לײק״. דער אין םישען און לנג6מי גײםד^נ, *רואװמענםס.

 או םיט װאתײשאן אײער םארברײנגען נים ווארום מעםיג.
®ראם, קא**םײן, ם.

, מ. ן א מ נ ע י חשענ.מענעחשער. ז
אונזערע פאטראגימט ״נןןרעכטיגקייט׳/ םון לעזער

a ארומורטײזשד •hb^ .
- I  f - A » r  ; t

. L■ V -u 4 ai.i i lj •. . "׳  ״• J־ ״  •י  . r Jt£+-£Z■■, i ־ l . ■ ... ■ ■W ־
i Q M f r ■ * U J.V - • .*«.*״.-»*״ י > • , * ■  -  **i :-6  . .  Ai. i



! א י פ ל ע ד א ! ! א י ם ל ע ד א ל י ם

m ,אויפמערסזאם טשעולײט!
 פון ארבײטער אלע אז זעהן מוזט איהר

 וועלכע קארדס רױטע האבען זאלען שאם אײער
 .גוטשטע־־ זײנען מעטבערם די אז צײכען א זײנען
הענד.

װע־ אנערקענט נישט טארען אנדערע קײנע
 ׳זניאן. דער םון לעטער קיץ ניט האבען זײ ביז רען

 ביז װערען געביטען נישט װעלען ארדס)ר קײנע
װערען. באצאהלט נ״ישט װעלען טעקסעס אלע

 יר די אטענדען זאלען ארבייטער אלע זעהט
• 7 מיטינגען. ניאן

נרוס, מיט

מןויו און סלאזס נאארד דזשאינם

(בלמדער) בעדריה ראזע פון

% • ■ ■ ־1 ■ * a  m if  m i
m I n■' ־■ ■ *,m . ^ g a i

 ב»• די באגפיטלד, ם»תארעם
ארבײםער־םיה־ ענגלײשע

הױז. ױנימי הןר אין דעדין

ביאד). כאראסטער (א
םרױען, געצעהאטע עטאיכע די *וױשעז

 גאגצען זײער אוועהנעגעבעז האבעז
X ענערגיע גאנצע זײער געוױדמעט 

ארבײטער־טא־ די םוז דײאינטערעסעז
 אנגעזעהענ- די פו; איינעם פארנעטט *
 אין םיהרעריז באקאנםע די •לעצער סטע

 ארגאני־ בריטישער דער פוז !חנג־וױיזעריז
 םארגארעט כייס ארבייםערשאפט, זייםער

באנפיעאד.
 רא איצט זיר געפינט באנםיעאד םיס •‘׳’י־

m\ .גע־ געשיחט אהער איז זי אמעריהא 
 ארגאניזירטער בריטישער דער םוז ווארעז

 דער צו פארטרעטער אאס ארבײטעחפאםט
 םעדע־ ״אביעריקאן דער םוז מאנוחננשאז

 אאנג ניט איז װאס אייבאר״. אװ רײשאז
pnnr אטאאנ־ אין געװארטז אפגעזזאאטעז 

pnj .םיטי
יזאנ־ דאזיגער דער אױוי רעדע אי׳וזר ׳ ןן•

 אױף רעדע פריהערדיגע איהר אוז וחננשאז '
 ױי־ נטשאנאי דער םוז קצ^ווענשאז חנר

 אפ״ איז ײאס ליטג״ יװיאז טרײד כמננס
 אײ םילאדעאםיא, אין געװארעז גאחאאטען

 גרויס ארױםנצייוםען האבעז ױני. אנ^ױב
 פון חרײזען ארבײםער די אין אינטערעס
 באויז ניט אבער ענגאאנד. און אמעריסא

זי־ האבען אאײן ארבײםער
 בא:־ טיס װאס דעם צו צוגעהערט !אם

אפיא• זאנען. צו געהאט זײ האט פיעאד
 אין און רא פרעסע, ?אפיטאאיסטישע זײ

 1פארש,-ײי:ע ;עקאנט ניט האט
ס  אױוי אט*<זען שארפע באנשיעאד׳ם פי

 אדן פאאיטישער הערשענדער מד־גאנצער
 באנ־ כייס װעאט־ארדנונג. אגאמישער

 vb פ. א. דעד אױף ארױסטרעט פיעצד׳ס
••־ ה ערנשטעי, דער מיט ?אנװענשאן צ♦

ר  רא־ א םאר פאדערונג םעסטער און מ
 פון איבערבוי גרינדאיכען און ^די?אאען

 געזערשאפטאיכער איצטיגער גאנצער דער
באאדי־ דער טיט אנהויבענדיג ?^רדנונג,

 אאנדס־ אאע פון נאציאנאאידרונג גער
 דער םיט ענדיגענדיג און רײכטיסער

 איצ־ אאע פון אפ^אפוגג פאאמטענדיגער
 ר,יא• עקאגאטייעע און ®אאיטישע ממע

 t: ן א אונטעױשיעדען ראסען םעז־און
m i ,י־אט איהרע פאדערונג די אט — גיצען 

 א.*ף באויז ניט רושם טיעפען א נעםאכט
n אײ־ אװ פעד. אמ. דער םון דעאעגאםען

 הײנט ביז האבען וועאכע ?אנווענשאן, ר
|p םון  אײנער קיין אױף רעדנער אײן ״
 עטאיכע־אוך פריהערדיגע זײערע םון

 גע־ ניט קײנמאא קאנװענ^אנס דרייסמ
עפענט־ אמעריסאגער גאנצע נאר׳די חערט,

 געװארען אויפגערודערט איז מײגונג ליכע
PD גע־ און שארםער באנפיעאד׳ס מיס 

 קאנװענ׳עאן יענער אויןי רעדע <ואגטער
סיטי. אטאאנטיק אין

 זיכעי אעזער אולזערע פאד װעט עס
נעהענ־ אביסעא זיך אינטערעסאנט ןײן

 דאזיגער דער מיט באקענען צו טער
 און ארבײטער־םיהרערין מערסוױרדיגער

פרײהײטס־העםפעריז.
 זיף מזא נדטען דעם געהאט האב *יןי

 דעי אין באנפיעאד מיס םיט טרעםעז צו
.יױ טאכעי דעױתױיסט פון הויז״ ,\וניטי

 א געווען איז באנפיעאד טיס װאו יאן,
 האט זי װאו און טעג, פאר א אויף גאסט

 זעהר צוױי געהאאטען ~ אורחא אגב —
 םאר־ באאעהרעגדע ארן אינטערעסאנטע

ארבײ־ דער איבער — אײנעם םראנען;
 דעם אין ענגאאנד, אין נאווענוכג ־<םער

 קאאפעראטיװער דער איבער צוױיטעז
 א;דערע אין און ענגאאנד איז באװעגונג

 ד• אז זאגען, צו איבעריג איז עס לענדער.
געפי־ װאס םיידלאןי, הונדערט עטאיכע

 האבען יד.ױז ױניטי דער אין איצט זיך גען .
 צוגעהערט זיף געשפאנטקײט גרויס םיט

הא־ און סארטראגען באנפיעאד׳ס מיס «ו
 שטאדק און געאערנט סך א זײ םון םנז

 דערטאנט אויןי דא זאא עס געהאט. הנאח
 דעם פאר דאנק גרױסען א אז *וערעז,

פארנענינע/ און גענוס גײםטיגעז דאזינען
 האבען לעקציעס באנפיעאד׳ס סים װאס |

 אין מיידאאף הונדערטער די םאחשאםט
 דזשוליעט טיס קוםט הױז״, ״ױניטי דער

 איחר געװען איז עס פאינטץ. סטױארט
 דער פא^טאפט האט װאס באמיהונג

 פארגנינעץ און כבוי דעם הויז״ ,״יוניםי
ס זיך בײ באנפיעאד מיס ׳חאבען צו  אי

טעג. צװײ אױןי גאסט
 באנעגענען פון צוםאא גאיקאיכער דער

 ״ױניטי דער אין כאנםיעאד סיס סיט וקי :
ד  מעגליכ?ײט די ובעןtm םיר חאט הוי

לאנגען א איחר חאבעףציט צו ןיט

 אאײן, איהר וועגען געעפרעך •רױואטען
 אידעעה איהרע אעבען, איהר װעגען

 װעגען און םײנונגען, שטרעבונגען'און
 דער אין טעםינחײט עפענםאיכער איהר

 איד נאר באוועגונג, ארבײסער בריםיטער
 גע־ זעאטענע די געהאט ז:ױף דארט האב

 איהר צו צוחוקען צו זיר אאײן אעגענהײיט
 באנעהטען איהר צו ׳זיף אויפםיהרען ארט
 ארביײ פשוט׳ע טיט םענשען, טיט זיףי

 םאא?. פון יױנדער די — מײדלאך מער
 אױף געטאכט האט זי װאס אײנדרוק, דער
 דער אין אײנעם יעדעז אויף און אונז

 אײנדרוק, זעאבער דער איז הויז״ ״ױניטי
 װאם טענ״וען, אאע אויף ניאנט זי װאס
 .נעכיאיןי:— רעדען זי העדען און זי זעהן

 א פון און גוף קאײנעם א כייט טענ״פ א
 fc אויס־ אײנדרוקספואען ניט־באזונדערס

 און ברײטער גרויסער, א טיט אבער זעהן,
 ארן פרײ קוקט װעאכע דפטה, טיעפעי
 ״ןוואר־ שעהנע איהרע םון ארויס דרײסט

 ענערגיע. און אעבען טיט םוא אױגען, צע
 אײף זי קוקט אייך צו רעדט זי װען

 װעאען ײאאט ױ די־אויגען,־-וױ איז
 אין און טוח אי; אײך צו ארײנקוקען

 װאס פארשטעהט איהר צו זעהן צו הארץ
 זעא־ דאס פיהאט איהר צו און כיײנט זי

 געגענ״ דעם װעגען פיהאט זי װאס בע
 און רעדט. זי י װעאכען װעגען ♦פטאנד,
 האט איהר צו ספה אין זי איז טאטער

 <6ני זיך זי פויאט פארשטאנען, ריכטי: זי
 אמאא נאך געראנק איהר אבערצו׳חזר׳ען

 און מאכען קאארער איהם אפיאא, נאך און
 הארץ פיעא אזוי מיט און םארטײטשען,

 זי נאר ניט םוזט איהר אז געפיהא, און
 איהר םיט אויך — נאר םארשטעהן,
 דערטאנט טאטענט אזא אין מיכפיהאען.

ד זי  און םײערדיגען פרוטעץ, א אז א'י
סיסיאנער. ענט־רעאיגיעזען

 די אין שרוי א איז באנפיעאד טיס
 מיט געװאקסע;, קאײן יאהרעז, כיטעאע

־ יג־ענעדגישער טערקוױרו א נ - ^ װ א  ב
 געייכט קײאעכיג איהר קעיפער. פון קײט

 אעבדזאפטע שװארצע צוױי איהרע און
 ן א אײביג־טיאדען זײער טיט אוינעז

 איהר פאר געוױנען אויסדרוק פײינדאיכען
 באיק ערשטען פון׳ם צוטרויען יעדענס

 א*ז קאײדונ: איהר געזיכס. איהר אייף
 א*ד.י נעט. גאנץ אבער אײנפאך זעהד

 עס־צי־ אין סאי באנעהסונג, אאגעטײגע
 ;א־ םין נרופע קאײנער א אין סאי ׳טעד

 ס^י א״ן באדאנטע, א.ן פרײנד רזלנטע
 פדעט־ :ש געזעאשאפט גרעס;דער א אין

*v״;,אוטבאי ׳*-̂  א - תײ א^ז םעניטעז, ̂,
 ;,אל פץ פרײ איז י׳־ײכע בי־״ ׳יכטצ>יי

 אין םאדכיעמט איהר ו,ען *׳;רעמאניץד.
>א: אײן נאר ;עזעאשאפט א*הר  שטונ־ ן ̂ד

 און םרײ ־ זיך איהר דערפיהאט דע
 געװען שױן װאאט איהר װי אזוי הייםיש,

 באפרײנ־ זאגאר און באקאנט איהר םיט
 איז ׳בכאא צײט. אאנגע נאנץ א דעט

 גאנץ־ א םון די װי אזוי האאטוגג איהר
 ארבײםער־כייײ ױנגער און געװעהנאיכער

 פאר״ האט זי װאס טעג, פאי די אין דעא.
 זי האט הויז״ ״ױניטי דער אין כראכט

 פאר־ אאע אין באטײאיגם אעבהאפםיג זיף
 טיס נאר װעאכע ^ייעאעז, און ײײאונגען

 אאע־ ביי און באגאבטע די רעטיננ, אוסיע
 גימנאסטיק־ און אעהרערין באאיעבטע ניען

ז/ ״ױניטי דער אין אוגםערריכטעדין  הוי
 באנפיעאד טיס ערםינדען. צו םעהיג איז

 געזא:־ ׳טענץ א^ע א*ז באטײאיגט ז*ך האט
 אנ־ אאע און איבוננען גיטנאסטישע ׳געז

 (די ארעםען כײט צוגאײך שפיערען דערע
 גע־ האט זי נאר אלײננערעכענט), קיגרער

 טעהר געשפױונגען און ;עזוננען טאגצט,
 װעאנע־זײנען מײדאעך, אנדערע סף א פון

 זײ ס׳האט וױיא הינטערשטעאיג, געבאיבען
 כוחות נױטיגע די אויסגעפעהאט פשיט

 אװעקזעצען ;עטוזט זיך האבען זײ און
 אפיאר ײען ט*ג, םו;׳ם ענד צו אפרוהען.

 רעטינג סיס בריה-׳שע גאט־געבענשטע די
 זי וױ אזוי אויס זעהט װעאכע אאײז,
 בא• און שטאא םון נעטאבט געווען װאאט
 אפיאו — פרוזשינעס, אויף וױ זיף װעגט
 איהל נאך איז רעכדנג טיס די אט װעט
 פארמא־ און ריעד בעדרען ארבײט טאנ

 געבאיבען באנפיעאד מיס איז םערט,
 אין װי סונטער אין סריש אזוי פונקט

 אווענט זעאבען יעם האט און ׳סריה דער
 פאר פאיטראג ערנסטען אן געהאאטען

 םײדאעף, ״ױניטי״ 450 פארזאטעאטע די
צײם. שעה א װי מעהר גערעדט האט און

 אז כױינען, אםשר דאף איהר קעצט־
 םים נעענדעט שױן זיך האט דעדטיס

 דער״מניטי איןארבײם טאנ באנפיעאד׳ם
 אמם ערשט טעות! א איהר האט הױז״?

 וױ נאכדעם אווענט^ איז זיעער א עאזי
פאדטראג דער נעמנדיגט זיר האט עס

m $ i\ באאיינד די געװאחגן
v עואם רערי און ומוגג, t פאכאגחגר־ 

 דעםאיט ערשט — שאאםקן, 'געגאנגמן
 גרופ;ג א םיט באנפיעאד, םיס זיך האט

 אונםער באחאנטע, און םרײנד נאהענטע
 פאר״ פאינטץ, םיס פון פיהרעיטאפם דצר

ניט כדי װינ?עא, א אק ?איבען
 געגאנגעז זײנען וואס די שטערען צו

 א#פר א פון איכט דערי בײ אוז שאאפעז,
 כױט סײדאעןי, גרופע גאנצע די האט טערן
 מיטען, אין ענגאענדערין געבוירענער דער

 :\די״ און אויויאיגישע רוסישע, נעזונגען
 נאכט. דער אין שפעם ביז איעדאעןי שע
 ארויסגעװי־ דערבײ האט באנםיעאד טיס
 באזונדער א און אינטערעס גרויס זען

 מאטײ און מעאאדיען די פאר איעבשאפט
 ^אט איעדער. פאא?ס רוסישע די פון װען

 באנםיעאד מים םיר האט — איעד^ר״ די
 זײ און הארצען צום ״רעיעז — געזאגט,'

 ניט־געשריבענע נאף שםיק א דערצעהאען
היסטאריעד רוסישע
געװא־ געבוירען איז באנםיעאד מיס

 ענגאאנד. אין שטעדטיא קאײן א אין רע\
 שואע די םאראאזט זי ד»אט יאהר עאף צו

 פאב־ א אי; ארבײטען געגאנגען איז און
 םארדינסםען איהרע האײדער. םון ריק

 האעגאײ אזעאכע געוועז דעמאאט זײנען
 ער־ נעקענט זײ םיט ?ױם האט זי כע,.אז
 קערפער. ױנגען אײגענעם איהר :עהרען

 א שםונדען 70 א זי האט געארבײט
 איז זי וחנן ארום, יאהר עטאיכע אין װאןי.
 זיף זי האט ,15 יאהר א געװארען אאט

 טרײד־יױ דער מיט םאראינםערעסירט
 אנגעהוי־ האט באװעגונג, ניאניסטישער

 אין אנטײא אקטיװען אן נעמען צו בען
 אין האט און באװעגונג, דאזיגער דער
 א און געאערנט סך א צײט זעאבער דער
 שוין זי האט יאהר 19 צו געאעזען. םןי

 פאןײארגא־ איתר אין אמט :אן פאינומען
 קײן ניט — זיד פארשטעהט עס ניזאציע;

 האט יאהרען יענע אין אטט; כאצאהאטען
 צאהלען םון געװאוסט ניט נאר םען

 דא• האט זי ױניאךבאאמטע. צו שכירות
 פאבריק אין געארבײט ביײטאג ריבער

 ױניאך רי ױניאן. דער אין בײנאכט און
 םארזאטאונגען און טיטינגען די ארבײט,

זונטאגס איהרע אויר צוגענומען האבען

מז שו  צײס מ
 די f:\ ארטיקאען צ^אנס
. אזן גמנן צי'מ. ן ע א א ת ^ v m אט פון 
 זיך, פאחטםעהט זי, האט ארבײס רער

 אבער דערפאר טארדיזננם. װאס וועגיג
 פון באאױנונג גרוימג די איצם זי האם
 טרײד־ױניא- עגגא^שע די פון אײנע זיין

 וױכ־ די םון אײנע •יאנערעז, ניסמישע
 עגג־ גרויסער דער םון אויפגױער טיגםםע

 ארבײ־ איז באװעגונג ארגײטער אישער
 הײנט־צױםאג איז וועאכע פארעײ, מער

 שמארק־ די און באווענונג פעכםיגסטע די
ט סארטײ פאאיטישע סטע  אין נאר ני

 װעאט. גאנצער דער אױף ,נאר ענגאאגד
 די הײגט םראםעצײהען אומזיסט נים

 גאר־ דער אין אז נביאים, פאאיםישע
 ענגאישע די וועט צוהונפט נאהענמער נאר

 רעגײ די איבערנעסען ארבײטער־פארטײ
 וחד און הענד, איהרע אין רונגס־אײצעס

 גאנץ »יבער רעגירערין פאקטישע די רעז
 װירקונג א פאר װאס גרױכרבריטאניעז.

 ארבײטער־סא־ די אויף חאבען װעט דאס
 זיך שװער ניט איז אענדער אאע םוי סען

זײן. צו משער
 אונשעצבא־ גרויסער דער אט און״אין

 גאנץ א באנפיעאד מיס האט רער,ארבייט
 בא־ רײכע א גיט דאס איז חאק. היבשען
 פון יאהרען אאנגע איהרע פאר אוינונג

 הארא־ שװערע און אנשטרענגונג ־מידז,
ע ? װאני

 םארבינ־ אונצעהאיגע איהרע אויסער
 קאעגערע און גרעסערע סף א מיט דונגעז

 םאר־ ארבײםער־ארגאניזאציעס, ענגאישע
 װיכטי־ דעם באנפיעאד סיס הײנט נעהםט

 1אי געהיאםס־סעקרעטערין םון א־מט גען
 םעדערײשאן ״נעשאנעא ענגאישער דער
 מיט־ א איז און ׳װאירר,ערס״ װימען אװ

 פון׳ם קאמיטע פאראאמענט דער פה גאיעד
קאנגרעס״. ױניאן ״טרײד
מ געזאנט וױ  איצט באנפיעאד םיס א

 ; םרוי ױנגע א נאך םארהעאטניסמעסיג
 א טאן אאנג נאף װעט אח טום זי און
 די םאר ארבײט ניצאיכע אוז גרויםע סך

 אוײ או| ענגאאנד איז ארבײטער־טאסעז
 אאנגע און געזונט אבי עננאאנד. סער

!יאהרעז

ען אג װען. מ מאטי
 ז«ך, גוטע א איז ם ק א ל ־ ם ק ע

 פאמעראנצען װי זים
 ם ק א ל ־ ם ק ע זעהען קינדער די װען

טאנצען. אץ זײ זינגען

 מאמענױ, ,ס ק א ל ־ ס ק ע אדנז גיעב
 שרײע;, און זײ ליארםען

 םאכען־קרעפפף, פון אונז װעט דאט
בעפרײען. טאגען־װעה פון

 פערשטאנד םיט טאםע די און
׳ ;כעטען ניט לאנג זיך לאזט

ם באקםעלע א קויפט זי ק א ל ־ ם ק ע  
טאבלעטען. צד זײ גיט ארן

לו םי ד w ז*י, «ו י  װ׳
bv jjo זיד *לוםט uw 

w י <ייז .* ם ב ) ח מ נ  או
4i»o>«iv װאודדאי ־.■

PRICE 3 CENTSNew York, Friday, Aug. 8,1919. אויגוםט טער8 דער פרייטאג,

ר ע ם ױ ר ג ג ז מ ן ז י ק א י ש
®רעדדענמ ר^מט קאנםערענצען אײנעע נאך—אינדוסטױ דרעס און סהוירט דער אץ םעטעלמענט גלענצענדער א

M פאלשטענױג װערט ױניאן די — מאנופעקטשורערם. פון אסאםיאײשאנם צװײ מיט אױסנלײך םױעדליכען א צו itfr ip M:'
 אל*\ די—פארבאסעמעמן. אנדערע נאך און םקײל מינימום א ארבײטם־װאך, שטונדיגע 44 א באצןומען ארבײטער די —

 טעאטעו עמפײר אץ מיטינג ענטוזיאסטישען זערזר א אױח אגרימענט דעם נוט הײםען בײמער־מײדלעך
 אנערקענונג םון אױסדרוק אלס בלוםען־בוקעטען שעהנע האכמאן־באקוטען ארנאנימער און שלעזינגער

י !זיעג גרױםען מיט׳ן זיך פרעהט אדבײטעד־װעלט נא׳ער

 ױימ ױני*ן דער מיט שםעהען װעאכע
m\ ה^ס אמאניזירט, זיך תאט r\p 

 1־6ח^ וחנלכער שםײכעא, צוםרידענער
 ײיכמעקי די באגרײפזנן זײ אז װיזען

 tfioyp צו פיאנערעז״ארבײט זײער םון
 n ױניאן־צו רי ברעגגעז און לײדען און

 חימ זיר נעםינט ױ װעאכער אין מדרגה,
f 1$ אנװעזענדע, צאהא גרויסע די t

 א סענט 95 ארבײט, שטיק פרעסערס,
שטונדע.

 סענט 60 ארבײט, שטי? פינישערינס,
שטונדע. א

 גע־ קריגען ארבײטער שםיק די )9
 געסע־ איז װאס ארבײט די אויף רײזט
 20 ביז 5 םון אהער ביז געװארען טעאט
פרי- די אויף גארמענט יעד/גן אױףי סענט

 םאר־ אימער מיר נעהען אזוי און
 געהט עס זיעג! צו זיעג פון װערטס,

 הא־ ניט זאאען מיר װאך, א אװעק ניט
 םון זיע<, נײעם א םון באריכטען צו בען

פאזיציעס. נײע אײנגענוםענע
 און סחוירט דג דאס איז מאא דעם

. פיז אינדוסטרי דרעס א ^ י ש
נאך געדענקען מיטגאיעדער אונזערע

 זײערע פאר קעמפפען צו ערTװ ניזירען,
 אר־ אן האבען צו רעכט פאר׳ן און רעכטע

גאניזאציאן.
ט האבען זײ איז  געדארפט לאנ־ג ני

 אײן באויז אריבער איז עס ווארטען.
 גע־ איז געלעגענהײט די און צײט יאהר

הא־ ױניאן דער פון רוף אוים׳ז קומעץ.
-ווידער מאסענװײז ארבײטער די זיך כען

ר פדאצענט 90 כע.ױאט סאםוי, הארטנעסיגען דזגם גלורס פרימען הערדעלעם ארגאנ״זאציאן. דער אן אנגעשאאסען
 יאהד א מיט געהאט דארט האבען מ־ד

 נעצװאוננען זײנען מיר ױעלכען צוריק,
 צואיעב מיטען אין אויפצוגעבעץ געװען

 םארפאלגונגען די ״אינדזשאניןשאנס׳/ די
 האבען בתים בעאי די געריכםען: די םון
 גע־ האבען זײ געפרעהט, דעמאלט׳ זיך

 אײ־ שויז ױעט אינדוסטריע די אז מײנט
 אבעד ארגאניזירט. ניט באײבען כיג

 אנגעהאאטעז. אאג: ניט האט שמתה זײעד
 טאקע דעטאי^ט זיך האבען ארבײטער די

 •געשלאגע־ שעפער די אין צוריקגעקערט
 םאר־ אבער זײנען זײ םארצארענע, ׳נע

 ױניאךלײם, געטרײע הארצען אין בליבען
 ער־ דער אױף געור^רט האבעז װעלכע
אדגא־ צו וױדער זיך געי^כענהײט שםער

 װאס צרות די אפנעשראקען ניט זײ האט
ט נעאיטען האבען זײ  צוריק, יאהר א מי

יױ די אעבע ״עס :אױםגעשרײ דער
אן!״  אילעםען נײ דאס אויח גאר *האט ני

 שילע־ פרעזידענט ווען און באגײסטערט.
 יןאױױ אין זיעג נאכ׳ן גאײך איז זינגער
 שויז האבען שירןאגא, אין געקומען אאנד

 און,דרעסמא־ ׳וױיסט סקױרט, די דארטעז
 ־מאא דעם אז געפיהאט, נופעקטשורערס

 נים אױך שוין ״אינדזשאנקשאנס״ ומאען
 ױ־ ניט אדער װיאענדינ און !העאפען
 נײט קוכען געסוזט זײ האבען אענדיג,

 אא־ פון קאםיטע ספעציעאער א אוז איהם
ש גרינעם צום 100 קאא  אנפאנגען און טי

 עט־ קאנפערענצען. דורך םארהאנדאונגעז
 אפנעהאלטען זײנען קאנפערענצען איכע

 גאע:־ א איז רעזואטאט דער און געװארעז
צענדער.

 פונ׳ם פונקטעל הויפט די זײנען אט
 די און ױניאז דער צװישען אנרימענט

:אסאסיאײשאנס צװײ
 פון אנערקענונג פאאשטענדיגע )1

ױניאז. דער
ארבײםס־װאר.׳ שטונדיגע 44 )2

 אווער- פאר האלב א אוז טאים )3
ארבײט. טײם

האאידעיס. איגעא האאב א און 6 )4
 טשער־ שאפ און חאטיטעס פרײז )5
שאפ. יעדען אין אײמע
 דיספױטס סעטאען צו מאשינערי א )6

שעפער. די אין
אדבײט. דער פון צוטײאונג גאײכע )7
סקײאס: טיניטום פאאנענדע די )8

װאך. א דאאאר 39 קאטערס
א-װאך. דאאאר 23 דרײפערס

װאך. א דאאאר 20 העטסטיטשערס
װאך. א דאלאר 20 עקזאמינערס

װאך. א דאייאר 17 םינישערס
װאך. א דאל. 17 בײסטערס, באטאם

װאך. א דאראר 14 קלינערס
װאך. א דאלאר 26 מײקערס סעםפעל

סענט 85 ארבײט שטיק אפרײםארם,
שטוגדע. א

S אינ׳שגרנעשיאנאי דעס האכמאן, אױס געװארעז געשיאסען איז װאמ אגריםענט P 
י ; גאנײזער. אסאסיאײ־ מאנופעקטשורערס די מיט

M»3 האט שאעזינגער פרעז. אינדוסטריע. זײער• פון שאנס p p ip
 ניד אזוי אװאציע* שטורעמדיגע חאר א אן געהט שיקאגא אין װי אזרי
 ;^אטפארש5 דער אױןי באװיזען זיך האט הונדערט 15 םון נא׳הענט זײנען סטרײק,

 דר א אױסגעבראכען האט טעאטער םון אויטא־ טראתס, אויף געקופיען כיעטבערס
 אפאאז. נערדיגער צו ״װײט מײאעז פון צױפוס און מאביאס

 היסטאײשען דעם טשערמא^פון דער איגטערעסאנ־ דיעזע בײ אניװעזענד זײן
ײר דעם אין פײערונג טע  5ו פרעזיחןנט װײס גע־װען איז מיטינג טעאטער. עמן

.)2 זײטע אױף (שאום םײדאעך, די ,םת פנים׳ער די אויף אינחאלט־ם^רצײכנים
״גערעכמינקײט״) 30 נוםער

ט או ק עינ ר ר ע כ א ײך מ  I • זיעגר
ײ צוריק שוץ ר ב ע ע ד ״ ב ר א

אנאװסקי• ש — װאך די .2 רײמ י
 קאיםעט דער אין ערפאדג אונזער .3 ?ײט

אן. סאוא — אינדוסטײ ײדמ  מי* דער ז
אאנגע^• א. — נאארד דזשאינט פון טי:ג

^ ט ײ  א• — פייאדעלפיא פון שטימע א .4ז
יאן מאכער ריפער דער אין סיאװער.  ױנ

‘העאאער• דזש. — 17 ל*קאל
ט ײ ם .5 ז  אינטערנעשאנאל אוגזער פון עגיני

 רעפארטער• סטעף א *— פרעסע דער אין
 דר• — אמעריקא אין שטערנליכנןייט

געטנער. מאלוס
ען דרײ .0 זײט טינג  עקזעקוטיװ דעם פון םי

ײ א א שעהנהאאץ. י. — 25 ל^קאל פון ב
ײט  רעינקאוט־ די פון אויפלעבדנג די .7 ז

ליע־ םינקעאשםײז• א. —לאקאלס מאכער
 עאיאש—(פעליעטאן) — V חאס אדער בע

איבערמאז•
ײט ס — ליגדעליז .8 ז א אנ  אידיש, איע. י

אאנדױ. זישא *ױ
ײט ם םענמ דער .9 ז  — (געדיכט) ים בײ׳

 קלאוקםאכזגי װעגעז סיאײערמאן. מ.
עעלאס. לאס אין סטרײק

ײט ביכעל. נאםיץ רעד^קטארם פון .10 ז
ײט  *ױ פזןדערייש*ז אםעריקאן די .11 ז

. יאנאװםהי. ׳ש. — ל״בייי
 נע־ דער פון זײט םעארעשיאזע די .12 זײ&

 עיד חימעל, בוכװאאד. J ~ גער־פרפגע
י און נ װאהאינער. א• — (פעליעסאן) כי

ט  —(חוםארעסקע) חיץ ד« ליעבט ער .13 זיי
יאסעלדאחי• םאז באנקיר

ײט  בינלאד ײניאן םים ?אנגרעםלײט .14 ז
 I ײאד פ ׳ני מײםאז. ב. — קעאעגז *יז
אעא. •p דר•

ײט אע גרויםע די ,m*ס .15 ז  ■אע־ גריכי
אוריע. אסתי דר. — םעםע

אםועסען. קזרצע .16 זײם
ײ סיטידען ארויסצוגעחםזנן װי .17 זײם י  ו

. ײ ■ערם.
ן 18 !'יטזןן ו אדוזערטײזםעגפס. — 19 י

טא־ אזן p»i*nDO קלאוקםאכער‘לצר ’ .20 וזיט
סקעגעק־ איו סםדײק װײסםז דעך ראנ«^. .

ov m* •עיי  * m w ײז לעב«;ויז 
י אי מ ךי פון 1ווי1 ױני

 רעינ־ די םון סטרײק גענעראא דער
 געענדיגט. איז ,20 אאק. ױנ. קאוטמאכער

 שעפער צװײ א פון אויסנאטע דער מיט
 סטרײקער אאע שוין זײנען יאררן, נױ אין

 װען און ארבײט. דער צוריקיבײ זיעגרײך
 פואעז אין עס מײנט זיעגרײך, זאגען מיר

 קורצען דעם דורך װארט. פון זינען
 פון רעינהאוטםאכער די• האבען סטרײת

 באדינגונ־ דיזעלבעע געוואונען יארק נױ
קלאוקמאכער. בראװע אונזערע יױ געז

:פונקטען הויפט די זײנען אט
װאך״ארבײט. )1
ארבײטכדװאך^ שטונדיגע 44 א • )2
 דאאאר 44 פון סקײל מיגימום א )3

 סעמענטערס. און אפרײטארס פאר װאך א
דא־ 38 האטערס, םאר װאך א דאאאר 39

 m ד^ד 25 און פרעסערס .פאר װאך א אאר
נעהער. באטאז םאר לאר

 P <ואם ט,pםא דער איז באטערקענסװערט
r סטרײח דער t f געװארען געסעטעלט PK 

 גמן^•. אזוי גראדע שטעדטאעך אררמיגע די
 דיעזע אאע איז יארס- נױ איז װי

^ איצט םען װעט ‘שעפער קאוט ן ע ט י י ב ד  א
 ?י- .־■ ארבײטס־באדינגוננען. דיזעאביגע אונטער

 און אנערקעגט םאאשטענדיג איז ױניאן די
 1 טדיוי דעם אין אז ערװארטען, קען מען

ד פראצענט 100 פואע זײן איצט װעט  & י
^ גרויסער א וױרקאיך עס-איז ניאן. ?גנ;  זי

ד די אין 20 םיז בעאטטע די און p ‘פיו r 
 I: נראד װירקאיך זיך מעגען סטרײק פון רער

!טואירען
 איז סמרײ? טאהער רעינקאוט דער

 : געווארען ערהאערט שבת א^צטעז נאך
̂  דזשענעדאל די געענדיגט. אאס אפיציעא
 P געװא״ אױםגעאעזם איז חאטיטע סטרײר«

mב באדאכקט איז קאטימע דיעזע און רען v v 
 .״•1דװץי ארבײט טיכטיגער דער פאר װארעז

 אנאנדער י1אוי סטרײס. םון צײט דער
 דעדם*ו:ט װערעז צייטוגנ דעד אין פאאץ

 דעם געהאאםען האבען װאם די אלע
גצדױנען. שנעא אזוי סטרײ?)
^ *\£ דער פון ארד1ב; עקזעקוטיװ דעל

v ניאן h ס שוין רי  : נארםאלעד זײן בײ ^
די ארבײט.  פױטגא*• די םון רײהען אין׳

 ‘ די צופרידענהײמ. גרױם הערשט חגר
̂  צדזי׳י צוטרױזנן גרויס מיטגליעדער^ובען

^iאלpאא און ױניאן דער פון בעאםטע ^ 
™ נעטען זיך איצט װעט ^ מ טי ס ע פ א  ב

H. גזווחנן דאסי■ ער^איז גױ טעהר K m t

 .װאס פיגהעאשטײן, מאי,ס ברודער
 געווען יאהר עטאיכע אעצטצ די פאר איז

װ פון׳ם מעגעדזשער םי ^ א ר  דיזויזשאן ם
 יוניא!, ?אא^טאכער יארהער נױ רער םון
 אננעשטעאט אװענט דינסטאג דעם איז

 דע• פון ^צױרה טשתו■ אאס געוואךען
 צאהאל ױניאן דרעסכ^כעו־ אח װײס^

 דיגסמאג געיוארעז געםאז איז דאס .25
 דטײוpזעpע םס׳ם םיטינג דעם בײ אווענט,
- ברודער ..‘ױניאן דער פון באארד ^ ג י  ם
ײ\ אונםער חאבען זועט שםײן ט ו כ מי ײ  א

יױ ושר םון ^עפער אסאםיאײשאן אאע

 פינקעא־ ברודער גאי? װינשעז מיר
 מיר װי אויט אפיס. נײעם זײן איז שטייז

 אאם געמאכט גוט גאנץ ער האט יױיסמן,
 אין דױױזשאן״ ״סראטעקטױו םון טשיעף

 ץו איז עס און ױניאן קלאו?מאכער דער
 םא״ גוט אויך זיכער װעט ער אז האפען

ער ױניאן. מאכער װײסט דער אין כען
 .ארבײט דער. איז ערםאהרונג סך א האט

 מיטארבײםען׳ ברידערליכען דעם ם*ט און
25 טון באארד nwpytp& םון׳ם
 1אי ערפאלגריץ־ pn זיסנל ער וועט

ם^יהער, וחון ,• / י ׳ V׳ < r?, - <ױנטיגמן גײעם

•f.


