
&*#*>*.mirnU* *i 3» ,£kr,l* ןיןו
-*׳£■■ .?■

■3? :-

n

m

'tfk

~.ז,

%
!אזן_ברידער שיועססער

 ,פ*רםר*סען ^רעפסען ר*אק*י*מנחנ ״
 אוסק די וױ *רגאניזאצי*נען אזעלמ דודך

 און ציענ סעקױריםי געשאנאל די ק*םיטע,
 ענםשײ־ אן םאכען וןלאב, ציעג יוני*ז די

r u n אעםמי־ אםעריסאנער אויוי אסאיןע 
 קאנסםימוציא- אונזער אויןי און טחױ*נען

 םון שאםעז דעם אדזן םרײהייםעז. מלע
 די אטאהירט זיי האבצן ענכדשואדיגונג אן

 אױסגעשפראכענעם דעם מיט סקול, חננד
 איז דערוױיא, םארניכטען. צו ד צוועס

 ני־ א געהאם זײ האבעז םאל, חנצםינעז
 צו אבזיכם זײער איז עם אבער דערלאגע,

 םיז פארםע יעדע פאאשםענדיג םארניכםען
 זיי טעסיגקײט. ראדיהאאע און איבעראאע

 ציע־ די אעבען צום צוריקגעבראכט האבען
 רוס־ צארישער דער םרן םעטאדען און אען

 אײננעבען נאר זיך וועט זײ אויב ! אאנד
 עהנאיכע און םקוא חןנד די םארניכטען צז

 נעהפען, זיך זײ ײעאעז אינסםיטוציאנעז,
 דאס ױגיאנס. ארבײםער די צו געקםט

 בא־ די אין געװארען *נגעצײנט שוין איז
 טאטען די וועגען פרעסע דער אין ריכטען

קאםיםע. אוסק דער םון
 םאר נױטיג עס איז קריזיס דיזען איז

 צוזא־ שםעהז צו ױגיאנס ארבײטער אאע
 געםאכט ווערט אםאקע איצטיגע די םען.
 און באוועגונג סאציאאיסטישער דער אױןי

 ארנאניזאצי־ סאצי.*ליסםי*טע םארשידענע
 גרױם פון זײנען פאאגען די אבער אנען.

 ארביי־ פראנרעסיװע יעדע צו וױכםיגקײט
 אז קוטעז באאד װעם עס םעד־גרופע.

 ׳רואס אאץ, אוי^ אטאקע אנטשײדענדע
 דער אין געװאונען האבען ארבײטעד די

 סא־ די פון קאםף דער צײט. אצצםער
 דער אױך איז הײנט״צרטאג ציאאיסטען

ױניאנס. די פון $ץסן*
 די װעז צײט, א איז קוסט אםאקע די
 באװע־ סאציאאיסטימער דער פון פאנדם

 סאציאאיסטי^ע ^״|.p זעהד זײנעז ןוע
 ארגאנײ־ רעדנער, ראדיקאאע אנדערע און

 דז״פײא, אין זײנען בעאםםע און וערס
 עלזספענס דער אניןאאגצ. אונםזןר אדער

 םע־ דיזע גרױס. איז זײ פארםײדיגעז ניח
ר  םיז קעםפפע די געקעמאםם האבען מ

 זיך טארעז־ ארבײטער און — אדבייט!
! םאראאזען צו זײ עראױבעז נים

 דער ?יך צושטעאען אנםקעגען אום
 םוז רעאקציאנערען, די פון •ראפאגאנדא

 ביאדונגס־תאספײן. א וועחןן אמעפיתרם
 איז װערעז, םאדשארײם םוז *יםצחאםור

 אװעיד וועח, ארויסנע^יקם מוזען חודנער
 פאר סײס ארבײטער׳ט דעם צראטעלעז

 ̂שאםעז צו באוחוגוננ א •ובאײןום. דעם
 געברויכעץ צו םאנד, א פאר $100,000

 פארסעז, איהרע אאע אין רעאקציאן נעגען
אנגצפאגגעז. זיך האם

שא־ העאפען סוז ארגאניזאציאן אײער
 איצטיגען םיז פראנע די געאד. דיזע םען

 פעאד גאנצע דאס ארום נעד״טם סאםענם
 פרײדיײ־ קאגסטיםוציאנעאע אונזערע פון

 םרײהײטעז נעניסען וױאט איהר אויב <תן,
 דאס פדעסע, דער פיז פרײהײם װארט, סון •

 םײגוג־ זײעיע צו מענ׳עעז ארע פח חגכם
 ;־r אין זײנעז םײניגנעז דיזע םאי נען,

 רעניערענדע די פיז יע:ע מיט יןאאנג
 ;אייגמ א*הר אױב ; נימ אדעד מיעפםע,

איגא־ צו זיך טעכשען פיז רעכם oih אין

 איו דאן צזועקצן. געזעצאימג םאר ניזיחזז
 את אנצדשאיםעז זיך פאיעם אײע?י עס‘

פאנד. דיזען מאפען העאפען
 קאבד מעטיגער א אנגעגאנגען איז עס

 •אסקוױאען און פאראױםדומ פון פײן
 יוניאגס. די און םאציאאיסטען די געגען
 דער־ וועם איהר אויב !געגארם נים זיים

 צו באוחןגונג סאציאאיםטמזע די אאזען
 סרעםטען זעאבע די וחגלען דערשמיקעז,

 אויך אײך צויןונםט נאהעגסער דער אין
 פײנט האבען קאפיםאאיסטען דערשםיהען.

 זײ װי וועניגער נים ױגיאנס ארבײטער די
סאציאאיםםעז. די םײנט האבען

 ראדיהאאע, פארםײדיגען צו געאד די '
 ארגאניזאצי־ פראגרעסױוע און איבעראאע

 ארבײםער די פון קוםען באויז קען אנען
 הא־ א אונםערצײכענםע, די םיר, אאײן.
 םון האנםערענץ א פארמרעם װאס םיטע

 דעם פאר נעגרינדעם ױניאנס, ארבײמער
 ״פאנד דיזען שאפען העצפען צו צװעק

 פריײ םון פרײגד אאט אײר, צו אפעאירען
 ארבײ־ דעם פון מיטגאידער אאס און היים
 אײער אנוחןנדעז זאאט איהר קאאס, טער
 םאר םאנד דיזען םאמנן הע^םעז און םיה

ערפאאנ. אן
 אר־ ארבײמער אאע צו אפעאירען מיר

 : זאכען צװײ מאן צו גאניזאציאנען,
 םעג־ װי גרױסםוטיג אזוי בײשםייערען )1

 ארגאגיזא־ זײערע פון פאנדס די פון איך
 םוב- פארשפרײםען )2 ארן ציאנעז;

 םעםבערס^ די צוױעצ! טקריפשא:־איסםע[
 שאפ־ די םון םערסיטאונג דער דורך

 םינד אאע צו אפעאירען מיד טשעראײטע.
 ארגאניזאציאנען ארבײטער םון *אידער

 פריײ און איבעראא־דענקענדע אאע צו און
- םענשען הייטכדאיבענדע  בײצױפםיײ ־

 םאר מעגאיך װי ^נרויסםוםיג אזוי ערען
צוחנק. נאכעאען דיזען

 פאאקס־ הױכער םון פראנע א איז עס
 סאציאאיסט איינעם, יעדען פאר םאיכם
 היאן* צו קומען צו נים־סאציאאיסם, אדער
 אעבען מיר געדאנק. םראנרעסיװען דעם
 די צײםען. אויסערארדענטאיכע אין

 געשםעאט וחןרט פרײהײט אמעריתאנער
 זיינען װעאכע חןכטע, יעגע געפאהר. אין

 פאררעכענם געװען יאתרעו םיאע םאר
 םיר וועאכע אויף איז אײגענס אונזער אאט

 אויף װי געהויןט צײם גאנצע די האבען
 םון געדדאהעם איצם יוערען — אונזערע

 קײנ־ האבעז װאס קרעפטעז, איז סענער
 פון באדײםוננ די פארשטאנען נים סאא

דעמאחראטיע. און פרײהײט
 ן נויטיג איז ארבײם פאראײניגםע

 זיײ מיר ! אײד איייי זיי פאראאזעז םיר
 פואע אײער םאן זועט איהר אז דכער נעז

! םאיכם
צו האנפערעגץ ױניאן אײבאר

רעאקציאן, באסעםםפען
שיפליאהאב׳ י. א״

האטיטע. קאנםעחןגץ םשערםאז
שלאםבעת, דזשאזע,ס

קאמיטע. פינאנס טשערמאן
באראןש, אײברעהעם

טרעזשודער.
 אפיציעאצ^סובסקריפשאךאיסטעז די

 דער פון אינםערשריפטען די מראנען ײאס
אױבען, אנכענעבען וױ ״אטיטע, פ*:א;ס

 אדום. םעג עטאיכע איז פאי־טינ דין װע״ע; *
 דערוױיאע ע־שײנען^ ךײ רוען גרײט זײט

 ש״קט נויםיג. ?עהר ביישםײערוגנעז זײנעז
 :םרעזשורער צום געאט »ײער

סט. טע15 איסט 7 באראו*, אײברעהעם
יארח. נױ ,501 רום
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 עקזעיןוםיװ םון םיםינג םפעשעא א
 איז װײסט אײדיעס דער םון באארד

ז25 אאקאל מניאז דרעםסײקערס י  *«־ א
 חגם םרײמאגנ . געװארעז *געהאלטען

 ראוז שוועססאר .1919 אױגוסם, םעז15
םישזא־אדרי., ומר.

 קאנפערענץ- די און םענעדזשערס יזײ
 אפ־ האבעז זײ דאס באדיכםען. קאכױםע

 cm םיטװאך. םיםעג א געהאאטען
 פון אפיס אין .1919 אויגום^ מעז13

 באראױ בר. םים אינםערגעשאנאא. ר*ר
ײ םשערםאז. אלס

 םאר־ צו קאםיטע דער םאר פראגע די
 םון ראטזאכמײם די געײעז איז האנדאצז

mםא mוואד־ אאע םאר רײז םאעט » ז 
 ?'*!,rm א םאדערעז אדער ארבײטעי

םיניםום-סקײל^ די םון
 האט דיסקוסיאן. אענגערער א נאר

 רעקאמצנ־ צו באאשלאסעז האםימע ־די
tm 'i צו ב^ארד צום mm*Dא ז n 

 זײ װי םידםום־סקײלם. די םיז זויזיאן
tm'OD'tpy אינדוםטריע. דער איז יעצט 

 די װעאען אראנזשםענמ. דיעזער אוים
 געהעכערט אינדירעקט סקײלס םיניםום
ווערעז״
וױימער, רעקאםעגדירט ?אםיטע די

 גע• זאאעז םינימומם םאאגענדע די דאס
 קאנםערענצעז די בײ װערעז רטmםא

אםאםיאײשאנם: די מיט
 23 ‘ יעצט קריגעו .װאס דרײפערס.

דאאאר. 28 קריגעז זאאען דאלאר,
 יעצט קריגען װאס םייקערס. סעםפעא

דאאאר. 26 קריגעז זאלעז ^2^0
 יעצט קריגען װאס עקזעםיגערם.

דאאאר. 22 קריגעז זאאעז ,17^0
 ,15^0 יעצט קריגעז וואס םינישערס״

.20.00 קריגען זאלען
 קריגעז וזאט (םרויעז). אײראגערס

דאלאר. 24 קריגעז זאאעז ,20^0 יצט
 מריגען װאס (םענער). אײראגערם

דאאאר. 28 קריגעז זאלעז ^4^0 יעצם
 ,33.00 יעצט קריגעז װאס פרעסמרם,

דאלאר. 38 קריגעז זאאעז
 דא־ 13 יעצט קריגעז וראס קאינערס,

דאאאר. 17 קריגעז זאאעז אאר,
 אפרײטארם םאר באזיס־רײט רער

 צו סענם 50 םוז װערעז געהעכעךט זאא
דאלאר. א

וױיטער. באריכטעט קאמימע די
 ארבײטער םון סוםאײ וױ.דער אזוי דאם
 נים יעצט איז אינדוםםריע אונזער איז

 אסאסיאײ־ * די װי אזוי און געניגענד.
 פארזיכערונג די געקראגעי האבעז שאנס

 דדשענעראא רm וועז ױניאז. דער םוז
דאם געװאחמ. געסעטעלט איז ססרײק

 סאנר^ציאנען נארסאאא וױ שגעא אזוי
 איז ווערע; צוריהמישטעלם װקלעז

im עילויכט די מעט איגחםםיח^ n 
ײ די איז לערגערם באשעםםינע! צו ױ  ו

 חןפארמסצנטס. אײראנערס און *ינג#
irw די זיי זיעתאכמגדיחןן & v t אראג״ 

דטמענםס:
ס )1 ר ע פ י י ר ^ ד ר ע נ ר ע  א

 א איז זmײע עראויבם זאא אערנער
 דדײפעדש 3 פוז וחןגיגעד ניט װאו שאפ,

imyn .סארם דיעזער באשעפםיגט 
 דאאאר 19 כדט אנפאגגעז זאלען אערנער

 זאאען םאנאטעז צוױי נאך אוז וואןי א
 דרײ־ םואע די םוז סקײל דעם ?ריגען זײ

פערס.
2( . ס ר ע נ ר ע א ^ ס ר ע א ר י י א  
 איז װעחגז עראויבט זאל לערנער אײז

 אײרא• 3 םון װעניגער נימ װאו שאפ. א
 שעפער. איז באשעםםיגט. ווערעז נערס
 ווע־ אײראנערס סעהר אדער צעהז װאו
tm ,װי מעד,ר :יט זײנעז באשעפטיגט 

 סארט דיעזער ערלויבט. לעתערס צװײ
 17.50 סיט אנםאנגען זאאען אעתערס

 סאנאטעז צװײ נאד און װאר א דאאאר
< רעגויאר דעם קריגעז זײ זאאעז קי ס
 בױרא י^אזnדזשיסטm א דאס )3
 ♦trnmi עטאבאירט זאא לערנערס םאר
 רע■ קײז ניט צימט װאס אערנער, קײן

 ױניאן, דער םוז דזשיםטריישאן־יןארד
 וחנ־ צו *נגעשטעאט וחןחס עדאויבם זאל
שאפ. א איז רעז

 לער־ א פאר אפליהאנט יעדער )4
 אײנ• זאל חנדזשיסטרײשאז־קארד נער׳ס

 און ױגיאז, דער איז דאאאר 5 צאהלעז
 זיך ער זאא סרײעא־פעריאדע nm נאזי

ױניאז. רץר אז אגשאיסעז
 חנכם דאס האבעז זאא באס תײז )5

 האט ער tm״D אערנער, א אנצושטעאעז
 מניאן דער נאטיס שטונדעז 48 געגעבעז

 איהם םארפעהלט ױניאז די im^D אוז
 אער־ דער ארבײטער. םואעז א שיסעז צו

 לויט װעיעז אנגעשטעאט דאז סעז נער
.3 םאראגראף פוז רעטלײשאגס די

•rנmקאנםע דער םוז ארטBm חנר
 אײנ־ װערט םצנעדזשערס־קאםיטע איז

 מענעדזשערס די אנגענוםעז. שםיםיג
 ןmאינסטרואי צו אויםגעםאדערט װערען

 צוצוגרײטען אײדזשענטס ביזנעם אלע
 םארשיע• די םוז אויםקיםטע םיז ליסטס

 םארשיעדענע די םון אוז שעפער דענע
 סענע- די פארטמעגטס.m ײאר־ארבײם

 צו אױםגעםארערט אויך immi דזשערס
 קאנםע- די םאר אראנזשםענטם םאכעז
עז צ אסאסיאײשאנם. די םים ^

סעקרעםער. שעהנהאלץ, י.

ח לאהאל יוניאן םאכער קלאוס
, ם ר א ט י ױ פ ס א ר ע ש י נ י ן ם ט או ר ױ ק ר ם ע כ א מ

ם ו א ז ק ר ע ם פ י ו !א

סיננ א ן ער פון םי סלאוהםאנער פאראנםא׳
ױ אין יאו־ג נ

 וועאכע קאאוסמאכער םאראנטא׳ער די
 אפגע״ האבען יארק, נױ אץ יעצם וײנען

 פון אפים אין פארזאםאונג א *ואאמען
 םים ױניאן, אםרײטארס דער םון 1 .אאק.

<or ?אין סםרײקער די העאםען צו צורע 
 אדחןסירם איז בדםינג רער «אראנםא.

 קאאדאוױ נטmיזmװײם״י םיז מװאחנז
נױ אין געיוען צופעאיג איז װעאכער ״מי

 האם האלדאווסס' ירעײדזננמ וױים
 פאסירומעז אצצטע זײ ימגען ונאריכםעם

 סא־ איז סטרײק חגם םיז גאע דעם אין
מאר־ חנר » א««ירס מגמנאו^האם

םאדאנטא׳ער די שםיצען צו זאםאוננ
םםרײקער.

 211 נעװאחגן געשאםען גאײך איז עס
 ®ארזאסעאםע די אןו פאאץ אוים׳ן דאאאר
 און צאהאען צו םארםאיכםצט זיך האבעז

 םאראנ־ mm3B אלע פון קאאעסםען אויך
 יעצט זײנצן וועאכע קאאוקםאכער מא׳ער

 פון וואך א דאאאר פינןי pup נױ אין
 װאך א דאאאר דרײ און אונםארהײראטצ

םארהײראםע. םון
 גצבראכם חארמז וועאצן געאדער זײ
 פון םענצתשער תאםאעד, נג צו ותרען

ŵ 38אמיס. p« JL אאק• n rt .צװ

IH

w א s d ג םינ םי
ען װעט ט ל א ה ע פג ״ ווערען א

ד, מיפוואך ענ ױנוסס, טען27 דעם אנ 9191 א
אר אין ײב ם, ל אן 219 סייסעאו ם ק ע ט ם ױ ט ם ׳ם .403 ח

I
ד יעדער ע ב ם ע ען איז ט מ ע ב ע ען צו ג מ ען צו ^ מ טינג ד  מי

ע די װאו אנ ען פון םר ר ע כ ע ס די ה ט דיו ע ט װ ל ע ד אנ ה ר א  װע־ ם
עב רען. לי ע די צו ט כ ע ל ען ש ער ט ע ם איז װאם וו ענ ט צ ע ע־ ל  ג
ע זיינען װען ער ען אונז טיננ ט ני־טגעװען מי ם גו כ װ א  די־ און ב

ע זע טיג ױכ ע ו אג ת םר ט א עג ל ע פג ען א אר װ ע ם־ א ®אר נ  גינ
ע ט, מינ ע וואו ציי ל ם א ר ע ב מ ע ען װעלען מ אנ ען ק מ ע־ און ^  נ
ײל. איץ מען ט ם אנ ארו ת ד ט די א כ לי ען פון פ מ ע ל  רןו־ צו א
ען ען .און ם אכ ל. מיטי־נג דיזען מ ספו ע ם ס םו

^ רו ג ט * Iי - .י מי

ח ל א מ מ ך ר א מ װ י ם ו מ ח מ
* . V * « ן I « * י «

^ ת ע ם י ׳ י ס ם ד א ר ב
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ר י ע ק ר א ם י ײ ד י ם ד ר א ל ײ  מ

ט ײ ר ו ג ל א צ א ר ע נ ע ק ג ײ ר ט ם

m l m i

ע ל ע י צ ע פ ם ע ( מ א ר ג ע ל ע ן ט ו ט פ נ ע ד ד ע ו ) פ ר ע ג נ י ז ע ל ש

^ לאם עי עי מי ד ^ אנ — ^6 אוי
 אננע־ חאט װעלבער אנחשעלאס, איןלאם םמרײק םאכער קלאוק דער

 גע׳םע־ אוינוסם, טעןpjn 25 מאטאג וזײנם, איז *ייט, וואכען 10 ךאלטען
4יזניא דער םאר זיענ טאלשטענדינען א םיט געווארען םעלט

 טםחח די און פאדערונגען יײערע אלע געװאונען האבען ארבײטער די
 א דורך םיםװאך דעם זיענ פײערען.זײער װעלען ױי נחים. זעחר דא איז

 דאנערמםאנ פאחר איך ג^װארען. אראנזעירט גיך אויןפ איז װאם כאנקעט
 פאחןרען טרייד קלאוק אין ארבײטער יי װאו )פראנ*יסקא םאן קײן אוועק

חא־ ארבײםער אנדזשעלעס׳ער לאם די װעלכע די .וױ נאדיגגונגען. דיזעלבע

 ארכײטם־וואר שםזגדינע 44 א וואך־ארבײ*, :זײנען פאדעחגנען הױפט דיי
אר אל ײלפוןספד םק ם סו אםיני אך. און לעפ־ .0 וױיםפרעױדעגם — אוו

 פײד חעלפען «ו אינטערנעשײאגעל אוגזער פון נערופען ווערט קאװיטש ־
םטרייק. ojn רען

-------------------— י1̂«ואעװ3
 ירע־ פון םעלעגראםע קורזמ דיעוע

פיעל. זעהר רעדט ׳ןולעזינגזר זידענט
 לאם אי) םסרייס קלאוקסאנער דער

 םארןווינענער » נעומן איז אנדדשעלעס
 ח^מ ער םארביטערםער. א זעחר און

 בעלי די און װאכןק 10 איבער געדױערם
 םא״^יע־ נעזוכט האבע; רארנמן בתים
 *ז םםרײש דעם אזױ װי םיטצען דענע

 באײבען שאאוסםאכער אנער ברעכען.
 נע־ ניט זיך זאאעז זיי װאו קי׳אוקמאבער,

 פאםי׳ פון ברענען די בײי אפיאו םינעז.
 מיט געקעטוסט האבען זײ !ים פ״עען
 ניז יא ביז, אויסדויער אוז מוט נרױם

 1»חי *עשוםען איז שלעזיננער ■רעזידעגט
 םעםצען.• םטרײס דעם נעהאלסען זיי און

 םאחרען שאעזיגנער׳ם ■רעזיחגנט
 סען וואם געװען, װירקאיד איז אהין

« רוםם,  *ה, שאדזװנ״ נוטעד זעהר .
 ״נע־ װירסאיך דאס האט זעהט, איהר ײי

 סלפוס־ פאר׳עסשנ׳טע די מאם״ מאכם
 אנדז׳שעאעם. אאם פון מאנופעקט׳ןוורערם

 נע־ ה»ט װײט אזוי jib *חיז קומעז ז״ז
 ניט ווירהוננ נעװיניעטע די ה»בען םוזט
 קאפײדסאנוםעסטפורערם, די אייוי נאי
ר דעד אוױי אויך נ«ר מ אנ דארטיגער נ

 םאר• איז, Dip אין םיינוננ. עפענטאיכער
 *ו געײארען אויםנעאוזט זיר, עםעהט
'סםרײס. דעם םון גונסטען
 אונז׳ר פון זיענ יאון מאמפוי דער און

. n י^רה גיו אין האןווהמאכער כראווע 
^ זיר א«רײט  וויי־ איז ווײםער אלץ או

 Vt חאט זיעג און nacep דער טער!
 אט־ דעם פיז ברענען די ניי אננעפאננעז

 ברע־ די ביי שוין חאאם עס און לאנםיק
! p'B'Dva דעם שון נען

 !‘איבעראי םון קאאוקםאכער ניאױא,
 שױן ייעחןן ײיסםארײגאנימימן אונזערע

 אין אץ <ארט נױ אין נעיראוועס יעצט •
 זעא־ דער און אײז אין אנחשעאעס לאס
•' .׳ י ־ * -1 *ייט כער

שלעזיגגער. בענ.

 א:י ש״אארם א״דיעס אינזערע בײ
 נעחם 80 לאפאל שגײחנר אאםעוײשאן

 ענערגישער גאנץ א t«v וױעדער אי*ם
 דער אונסער ארנאגיזא*יאנס״קעםאײן,

 פותדדענט ויײס אומער פון דירעחאיאן
 אין די׳ױניאן און אעפמװיטש, סעטיועא

 א ארויםצורומען נרייט פאקטיש שוין
פאדערונ* נייע די פאר גענעראא־טטריית

« . י . .1'
ביי אעםקפוױטש גתדער דער איז.

ל א נ א ש ע נ ר ע ם נ י ס א ל א ק א ץ־ ל ־ א ס א  ב

ן א ן ם ן s אי ע ד נ ע צ נ ע ל ד ג נ א ם ש ז צ
 נעסעטעלט 7 • לאקאל ױניאן םאכער רעינקאוט דער פוןסטרײק דער

ארבײטער. די פון גונםטען צו

 לעצטעז האט .כאראף אב. םעקרעטער
 1אי םארבראכט דאנערשטאג און סיטגואך
 גאנץ צוריסנעסוםען איז ער אןן יבאסטאן

 צושטאני, נוטען דעם ווענען באגײםטערט
 אלע דארט זיר נעםינעז עם װעלכען אין

 חאר א ניט איו ״עם לאטאלם. אינזערע
־ חאם — ז»גען, צו איבערטריבעז ח  נ

 אױכגערושעז ענטויזאםטיש באראױ דער
אונזעהו דאם —״ צוריססומענדינ

 באםטאז צאסאילם'אין איגטערנעשאנאא
 צר נלענצענדען א אין דארט זיך נעםינען

-׳ שטאנד."
 געם»דרען אחין איז באראף נרודער

 1אי געהמעז צו אנטײל אום הױפטזמכליך
 דזשאינט דעם צװישען ?אנםערענץ א

 1אי ױניאז סלאוקמאכער דער פון נאארד
 מאנופעסםשורערם רער און נאםטאז

 דעם אויןי ערשט און אםאםיאײשאן,
 אונטערגעשרי־ םארסעל איז קאנםערענץ

 םע־ םונים אנריטענט דער געװארען בען
 פלאוק־אינדוםםדיע, דער אץ טעלםענט

 האבען מאכער קלאוק באםםאנער וי װאס
סטר״ק. אעצטען זײער דורף ־{עװאונעז

 ״נערעבטיג־ דער םון אעזער די װי
 באם־ די חאבען אודאי, נערענהען “פייט

 גלייד געםמרייסם קצאוטטאנער טאנער
 נױ אין םםרײק סצאוקםאנער דעם נאך

 שנעא םםרײס רעם חאבעז זיי און יארפ
 צוריהנעקעהרם זיף ■האנצן זײ נעװאונען.

ארנייט. דער צו זיענרייןי
םעטעאםענט דעם אננאצאנגט װאס

ס, אלע צו או רס. סל ר און םסו׳ ע פ ר ױ מ » נ
ס ד א סניוי ױ ר . !ג . ^

 םוכ ױם געזעצליכער א איו דיי, ל׳־יבאר טאנטאנ, נעקםטער
■ <י ® שעפער ריפעד און סקױרם קלאוק, די אין ארכײטער די י  י

 דארפען שעפער די פון ארבײטער אלע ארבײטען. ט י ג טאג דעם
, • י . ־. :נאצאהלט. םאג דעם פאר קריגען•

 ארבי־יט דער בײ װערען געטראפען זועם קלאוקםאכער א אױכ
 און קאמיטע נרױוענם דער צו ווערען געמפען ער וועט טאנ יענעם

i. < י >u ■ 4.כזישטדאפפן!וערען שטריינג וועם s.׳:• >•
שאיגט פון נאםען אין רי־ און סקוירט קלאוק, דער פון באארד ח

םעקחנסק״ לאמער, ל־. {•י ; ** י
JglBKU,׳־ Mm » * I
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 באםטאנער די. זיד חאבעז אצנעםײן. אין
 שעהמען צו װאם ניט נאר סצאוסמאכער

 זײ סצאוקםאכער. יארקער נױ די נענען
 זעאביגע די זיך םאר געװאונען האבצ!

 יארק נױ אין ײי ארבייטם־באדינגיננען
 זײנען רארםען סלאוסםאכער די אדן

 םעטעל־ םוג׳ם צוםריעדען אזוי ■ונקט
 אין סלאויוסאבער די זײנען עם וױ מענט,

 באס־ אין סטרייפ חןר אויד יאופ. נױ
 נעװאחנן געםעטעאט דעטאאם איו טאן

 ארב״טער די סאנפצחונץ.את. א דורך
v האבען r דער צו זיענרײך אוםנעפערט 

 אײ• נעבאיבען אבעד ויינען עם ארבײט.
 תאבען וועאבע ■וכהטען, סאענערע נינע
 און װערען, אויםנענאיכען געדארםם נאןי
 אעצ־ נעווארען געטאן ערשםענם איז דאם

 די םיט האנטערןגץ דער אויףי טע,ויאו
 םעסרעטער װעאכער אויוי בתים בעאי

 אנ• חןר איז אנײעזצנד נעירמז איז באראןי
 אונטערנעשריכען פארטעא איז רימענט

צדדים. םוז^בײת נעװארען
 אויו דארם חאט גאראוי ברודער

 טי• װיכטינען שעוזנעם, א ביינעװאױנם
 דער פון באארד דזשאינט םון םיננ

 נעםינם ױניאז די ױניאז. האאוהםאכער
*V ארט1 אױך צושםאנד. גוטען א אין 

 גע־ וואזי־ארבײם םון םיםםעם די האט
 ?אאוס־ די װירקינ^ גוםע זעחר א חאט

 אױם* זין םיחאען שעמר די אין סאבער
 ױניאן דער ;צו איצבע די נעצייכענט,

 ױניאן די און טאנ צו םאנ םיז װאקסט
 אײנ־ שםארמריאון אאץ דארס ווערם

םאוםרייכער.
 רי אגבאאאננם װאט י װייט אזוי

 טום־ אין פגצר ױניאן. קאאוקמאנ«ר
 אינטצתע־ אנדשת <*ו דא זיינצז טאז

 ומס■ און וױיסם די אאקאאם, שאגאא
 רײנקאיכד די ,49 אאקאא ױניא) מאכער
 אײדיעם־ די און 7 אאפאא ױניאז םאמר

^ j86 אאפאא ױניאז םייאארס
 רײנפאונימר חד* פון םםרייק דןר

 | גע־ נעםזטעאם איז 7 אא׳זאא ױניאן כער
 די ארנײםיס די נונםםומ צו ווארפז

 *שטוד44 « נעוואוגצז חאנצן ארבייטער
 באדײ«מנמ1 » און ארבײםס־וואו רינע

r אין חענפרומ r r j m w• פצטעא־

״י״ ־>“ ײי” ײיז־ י

 דריטע ראס שוין איז Dip נים. גאסט
 זײט״ ױניאן, חד־ םיט איז ער וןאס םאא,
o n סים־ שיא וזאס .1917 יאתר 

 נענעראא צוױי ױניאן חנר םיט נעמאבם
 װעט' סםדייפ ^ןיצטינער דער סטרייפס.

 גא־ גאנץ איז ער דריטער. ך»ר זײז
י 1פי םיטגאיערער די נײ איענט  יוג*• ת

 ׳ נרעסט׳נ pip איחס צו חאנעז זײ און יאן
צוטרזתן.

סעיסעםגער טען1. סוטענדען דעם
\ww׳mi מגריקחןגס ׳גד י ייף קיץ mvu שוין יג ?ייריזנס^זייק^רס

 בפאי די און ײניאן טייאארס אײדיעס
 נעאעגעגחײמ דיעזער צו און נתיס,

פאדערונ־ ניימ ארוים ױניאן די שטעאט
 און צייס דער איים פאדעחננעז — נען

פא• חױפם די די־אוםשםענדען. אויט
:זיינען ױניאז דער פון חזדוננען

וזאדארבייט. .1
44 » .2 v ארכײטם־װאך. יפטונדינע

 דאאאר 60 פיז סקײא סיניםוס א .3 י
פאר־ אנדערע אײכיגע נאד און װאן־, «

בעסערונגען.
 דארא װאדארבייט אגנאאאננט ויאם

 יארפצר נױ די דאס וחןרען, כעזאנט דא
 איינענמאיו איז ױניאן טייאארס איידיעס

אוגי■ אין אאסאא־ױניאז ערשטע די נעווען
 פאצ tPDaopp צי אינטערנעשאנאא זער

יאחר־ איינינע םיט נאר װאו־ארבײט.
» ערפאעחרט ױניצז די תאם צודיק

 דעם חאט און װאך־ארבײס־ פאר םםרייפ
 חאבעך כאטעס רי נעװאונעז. םםרײס

v t 1אי חעאםען געטצנט ניט דעםאאט 
ױי נאפגעגעבען. גװאאד איבער האבען

ס ד כ י ר׳ ן ר א פ ־ ט ל א ה נ י א

*״גערעכמינקײים״ 33 גומער

 י.ו .r — װ*ו יי .2 זײם
̂- .8 יײט  דעוי פין •צסיױג^ןן ■וויכפיג

̂ז״ אפערײמצרס קלוווק — 1 ל*ק*ל ױני
קאטלער. פ.

Wmi ■ \|JWph, <•
Wm-■KyKl . -..mEK''* A.׳״׳ *Hp|׳' ■■ t ■ -
WtSFm&y■

■׳ i
60 יוניפז בייידערערס

41 *ו ^יי-געזונד״ 0 װאלינסקע אסי•
4קאוא אי א• י«ק• םיפגליעיעי«יז

 העדי* דזש. — גאנהעשדנפכװצחזנו .5 זייה
 בואאנרם« בפגרצזיערס, צסינערם,1עפ לער.

 י אשייו. aid — 82 יאתפל ױניפז,
5רצוזפלר*«ע ספ«י»לע ױן סארײקם ».. זײט

•םוערעס.. נ*ד •אםעראגץ. נ• —
 ?יעגןן-- »ון העמע לעצמע אונזזגיע .7 זײט

̂גצע %* בארא(*. אב *י&* איז מען1ק
 האחז• *ם. םאניא — ספרײקס ױן

 ליע. יאנאפ — ליז2לעי .8 זײט
 ם. — (נעדיפפ) רעגען גפכ׳ן A זיים

'רעדפקמפר־-• צופ בריעװעל * וחנרםא[.
סנדלער. ם•
 מעק• כיכעל. נ^ויץ רעדפקפפרס• *ון ..10 זייט

 א^װאחלמער. — (יעליעפפו) איקיי
 ליױ״ *װ •עיןנײאאן פמעריקיז די י11 זייט

 .שדיאנאװססי. — באר
 ברפד(* אויף ם»ך«יק פקאיפיען חד .12 זייט

איליפום. — ײיי
 ז(ערמזיולונג)̂- פפיפורפיילסמױי t .18 זײט

. , • » באכיטש א.
 ,ל« און חןגירונג עבערסדנאםקצ די .14 זײמ

 -7 1װ»ר י גי» גלאנץ. א. — ייחגז
לעא• •P דר•

 ױגייפ^, » tt« •ר*גע יער «ו .15 זײט
יינדוו קאױק חני איז װיידזפדסקײל

סלאו^ן. ם —
מ ײייצדוחנלא יי נ מ א ר ^

1 בצינחנר.
 י אםיצסצן. קזריע .17 ױיט

is  trn אח to דו ״״* 
r•^ .» 11• קני^פ 

 גילו
j םעד
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.tram is •סור םיםםעם רער שון טריגען
i צײדער, און n  T in די םון נלינז־סײט 

 ויירקציו זײ tי orh נופא, ארנייסער :
tp”0 זייער טײגגעגעמן דעם*אט r* ri 

י ארבײם irii דורמוםיחחע, •צ»ן » ז י  א
tnR iw  ocm w םען ייון w r e i  drh 

ip«8 cp« r סון ארבייטען p’o r. אי«ס 
ר מ  םיי־ 6ײדי<ippir 5’ נױ די זייגןן *
 אי־ ■v חיעדער ענט׳שצאםען םעסם צ^ורם

־וע״ שיינט, op װי אין, וו»ך םון ײמן»3
p זײ (ען ■ ir םעהר pnsr pc ײ נים  א

!אוםשטענרען היינע ipdjiR ביינמן, ־
איצט, גאםירציך. נאנץ איו ori און .

^ipsropu אאע נםעט װען p צאנד איבערן 
iru pc p ארבײטער . ir,לײ* די דארפען ־ 

שני'־ *לטעריישאן אין םײלארם ריעם
 י•1װא pc *רבייםען אודאי און אודאי דער

o’irii מעהר םף 8 איז םאף דיעזער 
 םעהר א איו ארבײט די און ט1«ליצי08ק

 orii ״םיטיננס״, פיעלע די קיגםטאיכע.
 און םאכען, דארפען טײא*רם איידיעם די
 יעדעז נאױ “״#אטערייש^נס שיעיע די

 רעם א״נשאוי טאכט נאזונדער “,סיסענ
 tw נעאוועז און קראגק טײאאר אײדימם

העאםען. isipi סען װאך־ארבייט נאר
 ראדיהצאע אײנציגע די »יז װאך־אדב־יט ־

איב־ אנדערע אאע םאר װי דערםאר, הילוי
 אײ־ אוגזערע .און םרײד, dpi אין אען

 is ענטשאאסען זיינען טײצארם דיעס
ipcbdpp ,וועאען זיי ווען און דערסאר 

ori זיי װעאען געװיגען, איצט p ir  ori 
 פון םעהר dri זאא tre אז ,ipo’HBr נוט
•IP0HP7Br נים p’lis זיי

טרגאניאזציטנס־קעמ־ איצטיכער דער
p אן נעוזט 80 לאקאל סו[ ■יין ir זײט 

אעפ?«ו־ .ברודער װי און, װ*כען עםאיכע
p זיינען איבער, אונז ניט װימש ׳ ir איצט 

 אי( די,ארבײמער ס\ן ojpsrib 80 ארוס
o n ױניאן. דער אין ^ותאניזירם םאך

 גיטען » אין אויך זיך נעפינט ױגיטן די
 איז אןיײג די צושטאגד. סינאנציעאען

 צו׳שםאנד,׳ בעםערען » םר א אין איצט י
 נע־ דאם איז זי װי חינזיכטען, אאע אין
 אאעש און םריהער. װען אירנענד ווען

 שטאר־ נ«וף ױניצן די נעטאז איצט ווערט
טאכע[. צו קער

'אװעקנע־ װערט הױפם־אדבײט די
 צאםערײשאך די *רנאניזירען צו אענט

 םםארם דעפארטכ׳עגם די םון עג־־דער
 ארבייטען װאס םייאארם אײדיעם די און
 איידיעס די שע*ער. בררקאינער די אין

 ענט־ סעםט איצם איז ױניאן נזייאארס
שניי־ אאטערײש^ן די הזןאסען צו שא#וסען

 אין םטןורם, רעפארטםענט די פיז דןר
 ארויםצונעחן סטארם, אכדעחנ אאע סון
 נע־ זײ וחנאכער אין שקאאשערײ, דער םון

 זײ כאטש ארבײטער, דיעזע !זיף םינען
 װי סינםםאער זעאבע די טײאװײז זיינע!

 אבער ארבייטען טייאארס, אײדיעס די
 די נאדינגוננע;. םף.ערנערע א אונטער
 סעםט איצט איז ױניאן םייאטיס אייד־עם

 אאטער־י־ די אויטצוהייבען עסשראםען
 pc מדרגה זעאבער דער צו שאךשנײדער

נאנ־ דעם אין ד*ס טײאארם, איידיעס די
 די םטאנדארד, אײן זיין זאא שאך צמן

 אאע־ פאר ארנײטס־באדיננוננען זעאבע
 דינען װאם ארנייטער, י אאע פאר מען,'

 זיי צו אינדוסטריע, דער אין נאשעפטינט
 אע־ א אין אדער שא• א אין וורכייםען

 אחןר יארק ניי אי; םטאר, ■ארטמעגם
 דאס האפען, צו איז עס p* ברוסאין. אין
 כא־ זיך װעאען שניידער איטערײשאן דיי

 די ײאס נעאענענהײט, דעד' םיט ניזען
 פארבעסע־ צו ייד זיייאיצט נים ני«ון4י

pn װע־ זיי אז האפען, אאטיר אאנע. די
*נשאי־ םאז איין וױ אאע איצט י'ד יגן
 די םים צוזאםמן און ױניאן דער אן םמז

 זיןי פאר אויםקעטפפען םייאארם )*ריעס5.״
 העכעדע ארבײטס־באדינגוננען, טנםערע - י

 באהאנדאוגנ םענשאיכערע א pא שפימת
ארנײט• דןר ניי שא■ אין
j ,װערע; םעפםעטבער 1טע1דעם. אאזא 

 פיז פאדערוננען נייע ז־י אדיויםנעשיפט
בא־ טייאאר איידיעם אאע צו ױניאן חס־
 דעם ברוקאי;. און יאתן נױ pc סעס

 האבען ױניאן די װ«ט סעפטעםבער נתן8
 נרויסען א 1אי טאס־מיטיננ מעםבער א

 א װערען אפנענעבען וועט עס װאו תאא,
 דעם ווענען ארבייטער די .צו באריכם
 דער אויג און באסצס, די pc עגטפעד
גינסטינער, קײז זײ] ניט װעט ענטסער

װע־ באשאטםען םיםיגג יענעם אויף ומם
 ניטא אי« dv םטרייק. געגעראא א

 םיגד די ד*ס ^וװ״פעא, םינדעםםער
 אײז וױ וועאען 1ױניא w םין דער1ג<י/
 צוױגנען צו םםרײת « טאר שטיטען טאן

 גע^נתאטע די נאכצונצבצן נאסעם די
 נים עם ײעאען זײ אזיב סארערוננען,

טםען.' םיט נסנגעבע
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ybttap במלדיגעז « אויןן האפנונג 
׳׳ • ׳• פריעדעז

 װעט װאתרשײנאיכה״םען »אע אױט
 דײטשאאנד, םיט םריעדענם־א«מ»ך רער

 ײ i * H'ir'.n,-'-' די ותאנען אויף
 געארבייט האמן נרויםמעכטע 5—4

 צוריה־ םענאט אונזער tic שװער. אזוי
 שוין ר.אט אנפאננ אי] װערען. נעװיזען

 נ׳ד סאםימע ריאיישאנם פאראיין די
 סארװאר־ נענצאיכער איהר םים מאכט

 פריע* דעם אין #אראנראף חנם pc פונג
 די אװעק שענקט וועאכער דענס־א«ם»ןי,

 איהר טיט שאטוננ־«ראװינץ כינעזישע
 בינע־ פון באפעאסערונג *םיאיאניגער40

 אםענד־ דאזינער דער יא«א;. צו עזר
 ס*םי־ דער pc איז טריטי דער צו מענט

va םאיארי־ א םים נעװארען אמ״יומ״ן 
 װעט םענאט דער אויב שטיימען. טעט

t דער פון באשאום דעם גוטהײסען p 
 ציוײ־ t״p בםעם איז עם װאם אין טיטע,

 צום םוןי א עם מ״נט דאן ניטא, סעא
 אודאי דאף װעם יא«אן שירוןי. נאנצען

 זי ווען אפיאו וערצו. אײגשטיםען נים
 »ם*א אוצונעבען בדעח נעהאם װאאט

 איצט, אבער זי װעט כינא, צו שאנטוננ
 חנ־ סדעטדער א פזן דרוס אזא אוכטער
 פראנקרײר ט*ן. עם קענען ניט נירוננ,

 צױ סענען גיט אויך װעאען עננאאגד אין
 דאו האנען וזײא.זײ חנם, צו שטיטען

 צונעזןתם םאווסזז דער pc צײט דער איין
 איהר אאם ■רײז, דאזיגען דעם יא«אן

 אביט בינו זזאחסה־רויב. דעם סון חאפ
 אונ־ נאטיראיך, . בטוא טריטי די װערם

 l״P אויו שױן קען אוםשםענרען די טער
ניישצנם. אװ איענ דער pc זײן גיט רײד

 ■רעיי־ האט זייט אגךעחןר דער פון
 די י1אוי ענםשער אן אין װיאםאן דענט

 ערקאערט סאא׳ םץגאטאר סון פראנען 20
 ניט, ער דענסט נאר ניט אז אויםדריסאיןי,

 אז ערסאעהרען, צי םאכט די האט ער אז
 *PV אםעריפא און דײםשאאנד צװישען

 די אונטער נאר דאם שריעדען, זיםטירט
 װאאט עם אז ער, פיהאט אוטשםענד^

 נאציאנאאער דער אויןי סאעק א נעװען
 נע־ ניט ?ײנסאא װאאט וועאכע עהרע,
 אםעריקא <8 ויערען, *•געוױשט קענם

/ פון 1*■וײםע איצט זיר זאא  מים ד
 דער אין םען8צוז גנעז8נענ איז זי «עםען

 יע־ פון אויף און םאחםה, דער פון צייט
 צו באצונ איז שאראנטװארטצ־כקייט דער

סריעדענם־באדימונגע;. די
 דער װען אוםשםענחןז, די אונטער
pc otsivo ענטשאאםען איז זייט אײן 

 פריחגנם־. דעם פאהװארפען צו דורכאויס
 פון וועז איז איז׳ ער װי זוי8 ר8«ם8

 איז- ■רעזידענם דער זייט נדערער8 דער
 צו• א ערפאעוזרען צו ניט .ענםשאאםען

 דײטשאאנד צװמזען סוךפריעדען שםאנר
 .,אײנצוזעוזז. שװעד איז מעריחא,8 איז
 סװי 8 צו ?וכתז אםאא עם סען אזוי װי

 די«אאטאטישעד איצטמען דעם אויף
װעכ?
 שװער איז םאא איצם־געז דעם אין און

 גאנץ 8 יצו כיז םימ^אטיזירען צו ;יט
 אפיאי םענאם, דעם סיט נראד שםארקען

 ןיינע אז צונ«נען, pir זאא דע] װען
 זויבערע, זעהר קיין ניט זײנען כיאם־ווען

 •8 שיז װענעער ארער םעהר זײגען און
 נ*ט קען סאסט דער טיר.8נ איטישער8«

 םריעדען דער אז ויערען, אפנעאייקענט
 1קײ ניט װיים הינזיכטען נכע8ד אין 1אי

 טי-8חױ#ם־מ די pc א״גער נערעבםער.
 פון רעכט .יאס :מאחטה דער םון ווען

 אונטערררי?־ די פאר זעאבסט־באשטיםונג
 בשום טריטי דער דורף איז פעאקער״, טע

tci8 אנ־ װאם רען.'8נעײ ניט־ערשיאמ 
 האט כינא שין באהאנראומ וי נאטססט

 ציגענעבען, >אן אאיין ■רעזידענט דער
 נים זעהר םאר אםען8מה זי ה«ט ער 18

 געפיהאם זיד ח«ט ער י8נ ריכטינע, קיין
 סשטענ•1א די ײרןי דערצי ננען1יא1נעצ
pn. אכטוננ װענינ אזױ «ונקט. אבער 

 .זעאנםט־ tic פאדעתנג די געפונען ־אם
 אמטעררריקטע אנדעחנ tic כאשםיפתג

 נרי־ עגייטעז• נד,8אייערא וױ פעאסעד,
 םיטצא־א״ראנצאי־ אנחןמ און כענאאנד

w .םענאט וי פעאיןער yo'QRP האט 
 םארשםעהןר חעח«1יםצ1א כאשאאםעז

tic זי• ח«ט און.וערםיט שעאימר, די אט 
נאנצע. וי אויםנעעפענם ניי דאם אויןי

o סון 1טע8ו'«אאט י n

 האמן ריז8« אין פריעחמם־יממנרמט
p ir >געאײזם. סאר אנמן8נער

מ jrwn■ נאנצע ;די א ת  סאי איו ו
ק װאס א ח מ י  חאאט פריעדענם־שאם, נ

 אייי עבעא11ש iik יעד גיסען אײן אין
« דעם  נאך האט עואם דער אבעד ט.8ם
 איז ■רעםע זעאמ די וױ סארנץסצן נים

 יעחזז נעגען םאאם און םײער געותן
 tic צײט דער אין פביעדעכם־פארשאאג

 םאנמגט וער אז גרונד, דעם tir םאחםח
 חנר נעתוםען. נים גאך איו פרידען פאר

 זיין נ»ז געאיארעםט, וײ האכען פריעדען,
ר א םטער׳8חיערח 8 נערעכטער, א  ח
 נע־ איז דאם tiR .11 ז. א ?ראםישער8מ

t»n ,ט8ה םאחםח םאנ יערער ײעז דאן 
 אעבענס. טייזענר; צעהגדאינע געקאםט

 זייז־א נעםחט פריעחח דער האט דאן
 איצט םריעדען. נערעכטער ־ סאאפ^ש

 נע־ שויז זיך האט םאחמה די אז בער,8
 טוזען tik ,1צ ניבען אאע ן1א ענדינט,

 איז ער וױ םריעדען, דער <8 צונעבען,
 איז ריז,8■ 1אי נעײארען יםגעארגײט1א

 האאם צושריעדענשטעאענד, ניט וױיט
 נױ־ ױעאט י1 אז שרייען, אייז אין מעז

 זאא ער װעאכער פריעדען׳ אין ויף טינם
 «רײז יעדען ר8פ םריעדען זײן. ניט
 •רעםע. דער pc אאזונג דער איצט איז

 מ־ איצט איז nnp' יםער1גר דער 1אפיא
 חאכע;,1חױ«ם־א די tic איינער רען8װ

 נעשאאשען באאד םוז סריעדען ײארים
tjnjm, דער האט אמת׳ען דער אין כאטש 

'P־.m ו• שיכות אזא פריעדען דעם םיט• 
נום־שבת. 1צ שאטש 8״

 dp מאטיװען װעאכע דערשאר, אט
 זדן םזמ^םאדען די באװעגעז ןאאעןזיט

 אם1« נתיםער חןר אבער שםעאוגנ, זײער
yp| םיםיא־ יניט וױ ניט, אגתרש גאר 

 mo כא *no איז איתם• םים טיזירען
או װעט tw 118 טחען י ipo’iRר »י י  איי

 סטרגע־ זיו מם בען8ה טחימער צעאנע
 -18C אייד עס הטמןן זײ װי אין ■שטעאט,

 םריעדעגס־ איצטיגער דער אז נען,8נעשא
 די ן1א א,1בט װערען מחען װעט «מאך8

 נייעם 8 שאיסעז וועאען אאיין פעאמר
 אידעא־ העכסטע די װעאכען אין םרידעז,

 נעפיהרט איז מאחטה די ױעאכע פאר אען.
 1פי זײט דער שון װענינסטענס נעװארע!,
 tic פיהרערשאפט דער :טער1א אטעריקא

 זייער װעאען'נעסינען וױאסאן, ■רעזידענט
אױסדרוה. פואסטען

! n

an

- צופיעל. איז צופיעל, װאם — -
pc דיהטאםארשיפ דער tic חןם 

 אינ־ אין רנ1בםב8ה זעו«8י ערץ־הערצאנ
 נארנים. אויםנעאאזען זיו ט8די גארן
 די פון שרי,עדע;ס*האונםיא «רים10 דער

 אאױעאטאי״ דעס דערפיהאט ט8ה עאײם
 האבס־ םין אזא גענען װידערװיהע; כען

 תכשיט דעם ט8•ח און בורנ־איזורפאציע,
 ־8טר118 ייד ז1ם ער אז מיסען, נעאאזט

 .8 דעראאזעז כים קענען זיי אז ;גען
 פאפיאיע- tic 8 נאיעד 8 האבםמת.

'8 נעבראכט האט װאס  צרות סיעא ״
 8 ײיעדער 1װערע 1צ װעאט, דער אויף

 רער 1צ נעחימען איז ער אז הערשער;
 װיאען דעם תרןי ניט כה1םא איצטינער

tic ,שטאאט־שטרײף״ א רורר :אר פאאק 
 08H רעזיגגירע;, מוז ער ר,1בקיצ ן,1א

 אנדער קיין האט נ8ערץ־הערצ דער
 די יף1א עס ט8ה )1א ם8געה ניט ברירה

.18נעט טעג
 זיד װעט עם רעגירוננ א סאר ס81י
 די פון פאראאננ דעם י1י1א ביארזן איצט
 אייגענט־ oan 08ii אאנד, אין״א עאײם

 יעאנםנרבאשטיטתנ׳ tic רעכט ס8י איד
 פאר* י .1נע811יםצ1רא80 שװער איז

 בא־ װעאען דעם איעב1צ ״ח זיר, שטעהם
 נאנצע) איבער׳! װאהאע[ מערען םױאען
 גרינח^נם־פאדואט־ רם80 8 פאר אאנד

 ננ1ננס־סאחאםא1נריגד רי אט אין ננ,1א
 18י רעגירוגג. די באשטיטע[ עס װעט

 אנ־ בארײט זײן עאײס די װעאען ערשם
 פארהאנדאען 11א רענירומ די ערק«נען1צ

 דעתוײא פריעדען. װענען איהר טים
 מ־ דער אין רעזעניעז, זיןי חטט בעי8

 אעגט1צ ארםעע, יסער1נר ic| 8 שםאאם
 זי pr ,P81HR אין ברײטאיוי נאגץ ןיד

 [.VP זי can איז ײ'א זי- D8H נעחםט
 בא־ השם קאוגםיא םו«רים חנר נים נמהר

 פיח־ 8דאר ן v י ג ע ו-ס ר 18 סען,8שא
 ס8י1 אאץ, pc turn שטרעמען 8 ־רינן

 jic װצרס חנר PR «ײ• איצט נעזזמט זי
o נעהםג^ וי drii אאץ, n איצינערןן־ 
»ORii j חנר pc tram כמנט io נ־1א
'״ייני

p T״r םעקסיקא. טים םלחםח
 די tram אעצםע׳באריכםע!, די ים1א

 הצבע; ײאס אראםע!,80 אסעדיסאנער
m איבער׳ן אריבערמכאיט זיר in i אין 

 אז חײסט, -עם צוריימערזפען. מעסםיתא,
u איז נמנאיך יפי«א11 n ציעא tic דער 

 עשאעדיציע םיאיםערישער דאזמער
 נאנדי- עטאימ גמװארען. דעתרייכט

 כא־ 1צ נעײטחנן. דערשטםען זיינען טען
■tp 8 8י ייי םעחר FB81P ,;הצפגונ 
 אייםנע־ ט8ה 1חןרי« 1מימע אין ױיא1

o8־ t»R ,פאר־ חאט !מאכער שסרם 
 אנטאאפענע ײ t« סאיארען אאמ ױישט

 האט זיי ד8נ זיר נאכיאנצ! באנדיםען.
pi p*p 1סשסענדע1א די נטער1א גיט. 

 צװיק. אדאנמן80 די געהען אנא'ך8ן.ס1א
 איז דערםיט <8 ניט, בןר8 םיינט orד
 די נעאײזט. פרפנע םעססיסאגער די ין1ש
 א-ן 8י אז8 נאף 1ייגע1 יא־סװעאען1א

rp'DPFo, סאייטאצ אמעריסאנער |1א 
 אענדער אנדערע jic פא^יטאא ס8י און

orp 18 אױןי אץ8 ך8נ v f די א!| י^1א 
 איטער ך8נ 1אי רעניתננ םעססיקאגער

 יען8דערא 1צ ניט עגטשאאסע] ׳ פעסט
o צי א8יט88? פרעםדען n זינען8י 

 ניט םען קען דערפאר ביםען. םעטען
 מעט ננ1יר08« אנאגדער ינ1א זיכער׳ זײן
o 1צ פיהרע] גיט m .דער־ ערנסםעס 

 פיחאט ׳יס1א זעחם עם מי אגער, װייא
 פיח־ צו djuiprcjir זעחר סאד אםעריסא

8 m טיט םאחטח rp’dpFo. איז 08י 
n י8ג םיט פארמנדען n r ;;אױםגאכע 

 1צ 8 נאר רטען811עױ 1צ ניט איו אױןי
i ט8אט1ln גימ( n  tic ,כאםש םאחםח 

 ־,opFo 1אי PiRor יי1א 1אי אטעריסא
rp >שמאף. זױ8 פארהעאטגיסםעסינ אי 

 אי־ פאאס אםעריסאנער 08י 1אי יך1א
p ס8י1רתעג r  try סאססח־טטיסיננ א 

 די pr .OJFORO איצטיגען דעם 1אי
 «נעאענטtie 8 אננעאענענה״ט נאנצע
trum נינסםינערע! 8 י1אוי oiFORo. H• ... * ’ י _ • *

 ײ1« «ליז ג«ר איז יקרות דער און
געווען װי גרױם

 ועהר װערט יפמת גענען *ibckp דער
 צייםוננע;. די אין — נעפיהרט ענערגיש

 ד vi ריידעז נעוע־רנעבער אונזערע אויף
 ט*בע; צי יד1 תאײבען און איהם, גען

 אײ־ זיינע: עם נעזעצע. נוטע אעואײ8
 ייאערא8 יט8שט יעדער אין כמעט דא

ovo'ORp, נע״אכט זיף הסבען טשאכע 
 נענע; סעםושען אױפגאבע־צו זײער פאר

 פ״ס־ די אין pir װערען אייר י?תת•
 פארשיעדענע די פארקויסט יפאעצער טע

 אכתחיאה נ;ענרייט8 ׳שפײדאדטיקאןנן,
 װע־ יער8 מעהר צן ארםעע, דער פאר

 דאס ף8י ׳איז ,tFfnB גינעו־׳םעסינע
 אױפ׳ז :npvn fbRjp 8 גאר ט8ה אאעס

 וױ טייער »י8 ד8נ איז אאעס יקמת.
 י'1 ־ארטיסאען,1ש«ײ טאנכע ן1א נעװעז,
 ;עשםינעזאץ דייטענד8ב ױינע! א״ער,

 :זאך ינע8ם T^pmii 8 איז עס .1ריי6
̂'tviR געשינען איין אין האאם טעז 'o 
 םי־ אין טיאיאנען אייער, נען8מיאי און

 — o’prj און סאייש, trenc איאנען
.1נ1א םיט אאץ ד8ג 1אי יהתת דער

 און 8י ORn tre orii ס,8ד 1אפיא .
 ■רספיטירערעא, סאײן א obrcvi רט8י
פ8באשטי זײ ן1א  *nn «אר א טיט פ

 נױ־ די געהאט גיט האט אאר,'8י דערט
 ם8י is ,tFiRi ימז םען װירסתנ. טינע
 וױר־ םארסעהרטע 8 גסר כם8געס האט
 ננבים גרייסע די באאד >ii װארים תוננ.

 נע* 8 םאנט םען ן1א ישעז1א טען ט18א
o אױו* העצע אדיגע8װ n קאיינטשינר,ען 

 ײע־ עס no ברױטעא, 8 כאסט orii ננ^
jn אאצ, פאר קאאר נאנץ m האט סען 

 סיס־ די באקעמפפפן 1צ ברעח נאתים
 ראם pc 18 פרפפיטירערײ. •pc טעם

 יהמת דער באײנזמ אייד םיי נאײבט׳
 יאם אםשר, ,1ןי ?ראסט, גאנצער ײן1 אין

o אײז8 אס8פ n נעחםען יין • צי ^
ifor אא״ז סאאס 08ד איו א”11ח»־

Hu pc ,on‘ נאנץ נאף  pun  liceior
mip’ i נען n .םײנט, ער אויך שטאםט 
ir 1אי «ט־שואדיגער11ה דער nnp’ o n 
i 1אי n ,ביםשער i n !נראםערימא; 
גאהענם־ אין די םיט ooip ip איד,1י08נ
1 .unn’iRO ipooײסען1 יי jic איהם 

«v- .tpt”i די  po’in״ jpp עה tptio 
_*יג1אpoem 181 די pn יי1 ^ >1 onpi 

tPi’oore tpo’n ניט״היגנממ־ i o n  ”t 
i אטnpcבא orii םס,81פאײש*מ i  n”־ 

tPi ײ אױוי ,1אייצ יןי1א סאייש, י1איי‘ 
ire. רט11 ראתם» ip 1בא אםת  היגם,1

oo’in n  ip in ,ויף׳ ir א םאכט טען 
o n  pi»i rptPi י נגנ. שאײנעם» 
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לאקאוט. ראא

 םון בעאמטע די פרעזענטירט
אפיס ברוקליגער

”tic ipo י1 ,1מי 3i8 טשייסין׳ס 
o n  IPIP’1183 (P18B R1R3) B8r 
ori rom pio’i i n m  oru ,oprc 

octripi ז1פארלא? o n !?פתפלינ
♦tR’ll’ 1P380P^P i n  PC O’CR 

ORI ,»11” D i n  O’D tPl” 1 I ’O
nin*r o'Bonipio’i i n n s  piki r

318”0 OSP’ T t IPpiKl לי113 די?.ip
 1ני ײ ipipi trenpr ניט 1?ק־ש?פ18?ל

’1PP1R. *
־POU ’1 1H1P1PP1P18 18 ,81ל8

pi ORn rn p io ’i m r a  orii ,o’i3• 
on’R ins tP3Rn ,tux irc iro ד ח ו

I ’O .1P1” 1 OPIPiJRl 8 O’D Ol’OlPt 
tPCRn 183 אױן in i1 3  OTOlPtnB־ 

o n  tic Diprt1” 8 DPlt’3 opi ,pp 
O’cr, 8 מיט tw j’B oird” i 1מי i ’ii־ 

3 ”t jpr״n לג8ערש op” i ip” t pr 
008. tp>Rt ” 1 18 >” t tp rrn  t o 
»m ניס p tnp iip  p’P tP3Ko,י11 ולנ t” 

pm iiik ” 3 dsropi ipsrh .בלוקלין 
r^ליכnב^י םים e n  tP .t8oipro־B8r םינעל, א.

̂ױדעסהי, לאנדסםאז, פיהרערר
 •PO’ORP ’1

tPi י1 אי און oi8 און p f ’Ti װי its’ 
ori tnRiipi treiipic’iR tPi” t ” i 

iP■ לפם נעםוזס 3  oo'D’opb tre o n i 
is ,«ii”siP3'K i n  is tPi יב1א op 

18 him tpr'iis Tt jpi’cpiםןנ־ צלכע 
 ־nPCOROOR ’1 3’1K t'R IP 8'1 18'0׳®

118 *I’lR tnRIIPl 01PO” >P3’ ,18 פיצל 
n  is  osp' ireip tp n re  PtP'i מיטינ־ 

'o גען I ^ pikic t n ’Dipo'i tPJPP pR
IPIPO ,0P71B1780r IP3^7PtiPB 8 t«

pn i'p םיס שסאלץ Dipsore npuiK 
38 ,IP«'0'D nPWlR O’O tiR1 הל8ײ” 

p8 tPi” i 83 ניט הל8צ PiRor inpt־ , e ■״,;, ,  m , j
ױניאן. קופער איז קאנצערם אונזער

IP17PD1P o n  01PS7RP IPtJlR לײ־ 
t'R ’n  1R3 7 8 פאר 01אנושי1אpbri־ 

ip3r i .oiponp :p res tre 1מי P7־
 ל?ןD1P3DPO P1P1718 81 18 לט,8!1

o ױימןליר n  tP3Rn נעמס לםטען1ם pc 
11 ,3io on o nאל? ײל ’IP3R1 h r 
18»01K 0B8ODP7 01RO”1BK n P ליי־ 

iR33־R ,’nוRlחל tP3Ri ”t גע־ ניט 
jpirip סאצאהלס t ; jro o n  irc” 

obkodpi ipsrh לשם B’Si’iB. לצים' 
iviri ,!אפיל oiro”ibk npniR t8

P378o tPBRODBR tP0לpה 1R7 פלענצן
Dproins ’i  tic, ?ותלכ P7 IP3RH־

,3 tpinp octmiאצאהלט ikc׳i ניט -i8 
3”tiK tre ?3. סל?ג?ן מעלכ i r iננבה 

tPB83C’i i8 'T t שאפ. אין: i  ipsr’ 
P3RH D1R0” 1B8) םאל אלע .OBKODP7

ipsr inR» o n י1 וו?ל?ן oiro” ib8 
ipbrod סאצאהלט, קרינען און is tiK־ 

ipptpp ’i 3?לי  orh r ’ipnprpj i n־
3 PIl’O01 ?ז08אשלP3OPD ’1 tP3P7 IS 
oi’ o פיחלצז is o”גהpנpלpנ 8 n3־io

ip  18 7 'i7n’r» 8 i8  irex ip i’ii in re■ 
por סצ8?ל o re  np«iR iRii oipsiRp־ 

1 dips?1מל tnm o8  T t )pspp םיס 
i n t ’P tiR IP’nc n r n. שיהלענדינ t’R 

1 i nצײט 1?לבע irc tpnp  ” t is 
ipsrh I’d .o^hrsrs iro o n געװאלס 

18 1 TIRי D1P30PD nP«1R PC JP’IIC 
ore ’1 «3מל1  ’11 ’lt8 OP71B tP3RH-
8 dtpsנצסאלפ?) לײן tiK tP’UC’iR 

v’ י1 פהאלמז t’K tp « n s  iik tR’ii 
ir pcior i n 1מי tniRC8 tPiPP 

is !פאראנשטאלםצ :”ic  oipsirp 8t8

nptJiM irc ל?ן8ז»־ם;־־~ז3ם?ם jpj’ip 
pj’OO’n r ינוננ1באל P?m n r n  ike 

>”i n  T in ip’ho’im iik t n צייס pc 
די P3>re .o>p3rto pk םמ־ײקס »לצ

1 P37re )1M D380P73111 ORH ]R’JI’” 
118 D'D |P3RH’ פיקל *W1P3'18 DID 

•IP7R10
03”M 1’8 ORI•
8 01PS7RP IPI’1 J'* DIPO’MIS0ל 

8 IS tin3 ORH PII’OIPPIPP '1 .P3R1C 
PS7R3 8 01P3QPD nPUIK IMG 1P3P7
poriRc ipo8re tw ipoipsirp pn”i■ • 

i f ’l JIR D1P3DP0 nP»18 IRC JP«tf 
pi םילי?ז8ס tniPDip o n  irc װיני It 

irc ipo האלסעז iB״t וױ op װאלס “• *n 
tPHPi ”1 tpil ODRPPJ 3* אלײןRP 8 IS

tw .ipoRre t'R i n s  dips •״ ס׳פאר
■ rerip  p’t tP?Rt ori ir t i  onrer

־, ־IRC 1POKPO 118 IP01PS7RP ?08?ל
• סײגס rensippipp מ װייל ננ?ז,1שט?ל

3’0 3 in  tPO’ORIB P7” P IP380 IS”, 
onin װפלען is tpnRCR jpipp i ’D |

IRC tPia^POriRC P0DP3 ’1 JP3P7
T i is ipoorp opn dp orii i”i i  o n

.DPD7PBDPP ’1 tPP
1'8 t'K 01PS7RP IPl8 81ל RIB־ 

B1P3DPD n r j w  ’118 '11 JHPt IS P3 
PCRH I’D ORII ,IPDHPJC’18 ” 1 til̂ Pll,] ־*!

1 ,tp̂ pcp7 >n ore op ir1סי וייל.•Rn
■ *1 1POJ1K 0DP3 1P171K 0”10P7 tP3 

D3RioP3:;< tw :,iipopi ,tnsporow 
1’ 1 tPOO'018 PD01HPD ’1 IPll 0”S”־ 

l’8 D”S ’1 tiR OROr t'K R0'7 tP7
ir i  i»inrH8i8 is n ip  trevi

Mi*

m:

E£״

 אײנעא האבען װעלען מיר אז מיר, בען
 אונזע׳י װאו קאנצערטעז ^ענסטע די םון
 אסױ װירק^יך זיך װעאען מעםבערס רע

זירעז״
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 אױפ׳ן װידער שאפ םאדאװםקיי׳ם
ארדנונג• םאגעס

 דערמאזגען אמאיצ פצעגט םען װען
 םרײ *פוין ,טען האט ־?ןאפ, סאדאװסקי׳ס

 געהט סען װאס װעגען געװאוסט הער
 ג<ײד געדאנק אין זיף האט עס רײדען.

 *אכױי־ יפםערצ^כע די׳אאע םארג^טע^ט
 יעדען געםאן י וועה האבען װעאכע רונגען
ייר פאעגט םען און ױניאז א םון םרײנד  ̂ג

 אײנעל וױ האנד, םיט׳ן םאן מאך א
 ^בער האםנונג. הײן נים^ איז עס ז$גט,

 גמנ״• זיןי ה*מ לאגע די גרינדליף װי
דערט.

 איז טןוג צו הײנם שאם םאד^װםקי׳ס
 ^ מען נ$ור יוני^ךשאפ, גוטער א נאר ניט
 םײ יפאפ. ױניאן בעסטער ךער זאנען קען
 ״יא גײסט. אין סײ און קאנדישןונס אין
 בײ םילײכט װעט דאם װ^ס גײסט, אין

 עם פאראדאקס. א װי סלינגען מאנכע
 זחנלכער נײסם דער אזוי. דאך אבער איז

 שא« אין סאדאװםקי׳ן בײ הײנט הערשט
 זיינען גאר נים צײט. דער צײכען א איז
 H אויד נאי צוםרידעז, ארבײמער די

 : אז אײנגעזעהן האט םירכא די םירםא.
 וי*, געוױגט ױניאן דער מיט האנדלענדיג

 עלע- געװיסע מיט האנדלענדיג וױ מעהר
 םארליחנזל םלאכות בעלי די און מענטעז,

י ל8א© נאף איז דאם און ניס געװיס דאבײ  
 ויי־ ארבייטער די נאר װאו אז באװײז א

 דעם םין מען הען לײט ױניאן גוטע נען
בעסטען. דעם םאר סאכעז שאפ ׳מתסטעז

 פאר־ אם$ל דען אימיצער זיף וואלט
 בעלי סאדאװסקי׳ס דאס געשטעלט

 טשער- זײער ורעוענטירען װעלעז מלאמת
 איז פרעזענט? װערטםולען א םים םאז

 רעספעתטירם ווערצן זאא טשערמאן א אז
 •א־ איצט ה^ם ר*ם און ׳,גמשצצט׳ אס

.  :סירט
 מיטינג שאפ זײער צו זונמאג לעצטען

 אר• די האבען קאםינא סגזײוזםענט איז
 ■רעזענטירם םאראװסקי ר. פון בײטער

J װערמםגלעז״ א םיט םשערםאן שאפ ױיער 
 איינצי•׳*־. .וחנלסמ רע^ דיםענצמנצם ן

 . אנצוםאן״ שעםען ניט זיד *t6m( גער
 פרע־י דעם םיז די-װערדע אין גימ ^בעך

איו. וױבמיגסײט.*װיכםמ די
 געיוא• נעגעבען איו עס אזוי װי אופן חנר
 צזגחנמוניצס, m איז דעדעם ^זן רעז,

i דאנקבאר* די ארן חארציגקײט די אבער t* 
 געותורען ארױסגעצײנט זתלגעיאיז סײם

 •8P תדער » ומרםער די|ימצומ אין
 מד« חאם גחמטש יעדען םון מיטזד^ן

וט בףןזערמאן חןר און זאנם,  וױרשליר. ̂י
 םארדימ אנעו^עגתג דיזע
געמאז ארבײם נו^[ םיעל

WM»*»3>re

. *

Ka?i

§ f£s

Lft ;■A!



ת־ קרײנער אונמר םוץ זיי האגען םיר  ט
 געזמקם דאילאר סויזעגד שזן םמגה א זשודי

j שנעלע* * פאר וױגשע בעסטע םיט r t 
 עםברוײ צעהנדליגע געסטאפט האבען םיד

 עםברזידערי האמגן וו$למ שעאער• דערי
 ן1א װײסם געסעםעלםע ;ים שאד געםאכם

 אונ״ אלע יצצמ כױר לעגען שמפער. דרעס
 און 25 לא?אל אזיפ׳ן האפנונגען זערע

 אן גנון $ארר.יםען אומ זאלען זײ אז 10
 שעפער דרעס און וױיםס ױניאן צרה, עת

 גיט צו ארבײמ זייזןר געבען ניס טארען
ס#נםראקםארם. עמבורױדערי י«\אן

 אציסט צו גאחובםיגט איז 66 לאסאל
 P& קאנםראיןטארם,' עסברױדערי די פון

 און הויז דרעם װײסטיאון ױטאן יעדער
 און קאנמיס די םיך דער-הילםע םיט

קריגעז.. עס םיר קענען מאכער װײסט

 םרױען דיועלמנ ארבייגמןאױ* גייש*גאל.
 םײל א םאר וואם — בלזזעם און הלייחנר

 םאכען םיד דרעס ר1אח װײסט דער םון
וױבכמ• נים לחלוםין איז

 און סאלידאריםעם די איז װיכטיג
 פעאע אזעלכע *יז הילםע געגענזײםיגע

סרײד.. םון *רבײסער די צװישען
 און װײסם *יוניאן לשזונ*: אונזער

 ױניאן צו ארבײם די מוזצן שעפער דרעם
מר ?אנמראקמארס עםברױדערי ע  מוז ג

 הער־ די אין אכקלאכנ האחױגען א געםינען
 טרײד. אומער שון .ארבײםער אלע פון צער
 נאר ניט סיר קענען אושן אזא אױ* נאר

p 3 האמנן םיר אויםהאלמען,/װאם pײנט 
 א פאר קעםפם^ן און שםרעבען אויך נאר

—׳ • םארגען. ליכםיגעחח

 אויס ״וױיזם פס וױ און בעץ־ליסעראםור,
 געםוזס רעיארםער״ *סםעוי דער ר.*ס

 די או זאגען, צו םאס״. די איגערכאפען
 קיד־ םיט נים זיך םרעהעז םאמר ריםער
jnjnr אםש אײנפאכןר אן איז שםונמן• 

 לעצםע די פארי ח#בעז יועלמ די פנים אין
 קירצערע םאר נמעםםט כטדר י#ד»ר 14

 “רעפארטער *סטעף דער און שממדען,
 צו עגםשוצדמונג שולדיג״אז דערסאר איז
מאכער. ריםער די

 םאר אונבאמזהזנחױג אזוי וחנחנן
 םארצ אבער.גים גאםמ״. ״באכקעם

 אין לעבען ה*סם n זםן כל םעלנ^
 חנר פאי איבאדציעונג מנעגד־שייער,

אונעדשרא םאתוערםס, געה בײם,

חעלער דזש. רעדאקציןנ.פון אין •ur& א
װאליגםקי אסיפ םון

 איבער םהעםאס, צעהגדלימ די צז
 רחד איהר גים ״געחגבטינקײם״ די וועלכע

# כענםליםגן  סיסגליעדעד־ אתזער צו בל'
 א נאך צוגעקוסען רואך לעצםע אין ^אםם,

 םײ־ מיץ נאך ותם^ װאס .םימשןר״,
 פארגײ צז ומצפזןן פיעל תהר נונג,

 דעם פון זיעג ענדליב^ן דעם &ון כעתגג
 איהר פראלעמאריאם. ; אלוועל^ליממ

 א םאר וואט סםתםא. חוך פארשטאהם
 *באנקעט *יעם; סיינען, םיר ״םיטשוו^
רעפארמער*. סטעןי ״א פון נאטיצען״

 אנפאגנ דער איץ נאמיצען״ ״מונסעם
 *M און באלויעממ ליםעראדישעד א פון

 ״אינחאלט״ ten ״אימר האנדלומ,
 גאנקעמען. םון ״שטיםונג״ איז ״נײסט״

 שױן םיינט אוצד סראפאגאנדא םארם אזא
 םון פראגרעם דעם פאר םיעל נאר פיעל,
 איגםערנעשא־ דער פון םימגליעדער אאע
געל•

רעפארםער״ ״םמעף חנר אז םאננם
:ליחגל ®חנוזלימנ הארציגע, זײן

 און באמעםעז דא זײגען עס ״את
 אעהאלט אך םיט באכקעטעו באנתעםען,

 איז אינהאלם».״ אז אחן סאנקעמען און
 רע־ ״סטעזי חנר סייגט עס הײםט װאס

 ״אהן און ,,איגהאלם״ דעם םיט פארםער״
 איז עסען אז זיך דאכמ ? אינהאלט״ דעם

 באנ- מאכער דיפקר דעם אויןי געגוג נעװען
 :עםעהלם. ניט אויך תאט ״גאזע״ קעט.

 איז עם װאם ניט מא<ןע סיר װײסען
ם ה י  אויפ׳ן אוםעטיגי אזױ .געווען א
 נעבאך זץ־ האם ער .סײדען הארצען.

 קע:־ ביז םילװאקי ^פיז נאד פארבענקס״
 ״אינ־ דצם געםאנםעט/ ^גים — טאקי׳/
 ועהם גאנהעטע^ די^אגממ שון האלם״

 שוין םיר האב^ פתל אזוי אויף איהר
 םונדעםםוחד נאר זײן. קלוג געתענט ניט
 שלעכט אזוי קײנםאל גאר םיר װאלמעז נעז
, םיר ווען געװעז, נים ן ע ס ײ ו  אז ו
עס. גאײכט רעפארטער״ 52?״ס ימי

 וועגעץ שאום דרך פאר איהר האט אט
 אינ־ אן םיט ״באנמעט א םון שםיקעא א

 — ? איגגעאע » אארנט ״װאס האאם״
 םײ״?י םיז םײםש דער איז ״װאס ״פײ״

אי!״ אי, אי, אי« אי, אי, ! פאנפע —

 ניט איז באניסעט א אז ־שאוםה, באםונה
 מיר, קבצז״,'גאויבען ^הואיזג א חל ־םעזןר

 וחד ניט ׳און םעהר ױט איז באנקעש א אז
 סועמז א םיט פא^ז^^סאונג א וױ נמזור
 םון'דעסמוחנגען, נאר *אטחמשאך. אאם
 רעיארטער״• ״סטעוי ׳דער נזאן, דער ווען

 ״באיה״׳ זיץ וחגנעז ױסען1 גאי^ אונז אאזט
 םיר וואאםען םראגע, גאגצעי־ ער1 אײ^
 סיר ציות. אאע אויסנצמיםזוז ?יכער דאד

 איהם ואא עם אז ג^זעהן שוין וואאםען
 בא״ גאבאך זיןי האמ ער װי ״נודיעז״״ נים

 א געבעז געדארםם נאר האט ער תאאגם.
 דאס צוגעםאכמ װאאטען םין און וואונק

 װאןן געםט. אונזערע א׳אע םון׳ ״פידעאע״
 םאר ױניאן א צײטען הײגטינע ניט טום

ן באשרײבונגען? ״גינסטיג^
 פלפי!א רעפארטער׳ס״ ״סטע* דעם אױןז
 צו באװאויגען אונז האט װאס דעם װעגצז
 1גא שוין םיר זײגעז באנקעט דעם םאכען

 װען דעסטוועגען, םון ניט. מבינים יוײן
 אונך געאעזעז און באסיהט װאאט׳זיד ער

 וךn אין ערקאמרונג ע נ ע ג י י א זער
 םארשפארט ער װאאט ״נערעכטיגסײט״׳

 םארד און ?יר מאטערען צו םיעא אזוי
ם. נ י ם פיעא אזױ שװענדען
רעפאיטערץ, ״סםעף ברודער נײ\,

 א«ןו דאם קיעעם. נאןי ניט סאכען מיר
 איג־ גראדע און נאטור״ אונזער איז ניט
 באװײזט װאף-ארבײט צו שטעאונג זער
ר קאאר. גאנץ אײד עס י ן ס גע^ י י צ  
ג ם ע ד • ר ע ם י א ע ו ̂נ אין ו  םיעא

}. ’ ' הינזיכטען.
 איז באמעם דער דיבורים. אפעגע

 בער־ בתדער פאר אף״ ״סענד א געװען
 ארויסגמשטויםאן איו װעלכער מאוויץ,

 אורזא־ לןײן אהן אמט זײן פון געװאיען
 אח צװעק חנר אז גאויבען םיד איז מז׳

 גע־ נים וואאםען מיר ווען נאבעאער. א
 ברודער סאר אף״ ״סענד אזא מאכט
 ער װאאט צוריה, יאהר א מים מעםץ

 װאו. װײם װער זײז הײנם אםשר שוין
 האט ער פארצווײפז^ם װי אורטײאענדיג

געםיהאט. דעסאאט
 די איבער ״קוײטית״ דער װעגען

 סיט זיר םיר וועאען איעדער״״ םאכער פעד
 דיי דינגמן. ניט רעפארטער״ ״סטעף דעם

 א #וחנה *אי שבועה/ םײקערס ריפער
 איז רעדאקטאר״, צום בריעוי ״א בראך״,

 מיר וועאעז אונזערע שאםוננעז אנדעחן די
 היסטארי״ צוקונםםיגע| צום איבעראאזען

 איטערא־ מאכער ^קאאוק דער םיץ קער
אעזר אז װײםען םיר אורםײאען. צז ״1טור

 געווען אאזא איז רײז אאגעםײגער רער
 איז עס װאןי. א דאלאר 20 ביז 15 םון

 ארב״טער די אז בעמערהען, צו איבעריג
 רעזרלטאמען די םיט צוםרידעז זעהר זעגען

 זײער םאר לעבען און אײב םים זענען און
 גערעדם מארט אײן מיט ארגאניזאציאן.

 צוםרידענשטע־ זעהר איז הײנט דער —
 מאר• דעס מכח אבער איז װאם אענד.

? גען
 בע־ אםוועניגסטענם זענען װעאכע די
 טרײד עםברוידערי באנעז מיט׳ן קאנט

 געהט םארגען םון םראגע די אז װייסען,
 טאגעס-ארדנונג םח אראב ניט קײנמאהצ

 איז עס טרײד. j״<rn פון ארבײטער די בײ
 מרײד עמנרױדערי דער דאס ידוע, הכא
 איז איז מאדע. דער אױןי אנגעוױזעז איז

 עמברױ• םיט באוזעס און קאײדער סטײא,
 עסברוײ בײ אפרײטאר אן קען — רערי
 חליאה, אבער זאל מאכען. אעבען א דערי

 וױ מאדע, דער םון ארוים עםברוירערי
 — פאסירט מאהא אײן ניט שוין ס׳האט

 זוכען באנעז-אברײטאר־קינס^ר דער םוז
םרנםה. אגדער אײז עפעס

 לאזט מאוגען םאר׳ן מורא די יא,
 חאבען הנאה טרײד םון ארבײטער רי ניט

 סםנים באםערתעז וועט איהר הײגט. םס׳ם
 דעם י1אםיאו_אוי נםש עגמת און ?ארג םון

 װען מענשען, מאדנע דיזע םון שמייכעל
 הונדערט םון פײם גרויםע די געמען זײ
ײאך. א דאאאר 10 איז הונדערט און

— אגהאאםען נאך עס װעט אאנג װי
 ליפען די אויף פראגע אײביגע די איז
טרייד♦ םון ארבײטער די םון

 האבען יאהר a לעצטא די פאר אטת,
 םאראויף אין פראםפעריטי. געהאט מיר
 םארשידעגע אאע זענען םאחםה דער םון

 מרי• שמוקאערײ, אײםעם, איםפארטירטע
 אב־ אויםלאנד פון עמברוידערי און םינגס

געװארעז. געשםעלט
 איז עםברױדערי אויןי גאכםראגע די
 ױניאן די גרױס-־און זעהר געװען דארום

 פאר פראספעריטי די אויםגענוצט האט
 מאס. פואער און טרײד םון ארבײמער די

 זעהר איז זײן אבער װעט יעצט װאס
זאגען. צו שװער

 אײן אין שוין האאטען אימפארטערס
 און עמברוידעריעס לײסעס׳ ארײגברענגען

 מוז דאס ארן טריםינגס םארשידענעראײ
 חײםײ אויםן װירקונג געװיסע א האבען

אעצ־ זיף האט וועלכער — מאדקעט שען

 האבען םיר װאס אגריםענט, אוגזער
 A918 אין באםעם די םיט נעשלאטען

 פא־ 'םאאגענדען דעם ענטהאאטעך האט
 םאר איז קאנטראהט ״דיזער :ראגראףי

 ענדיגען זיף דארןי און צײט צװײ׳יאהר
 צדרים בײדע .1920 אויגוםט ערשטעז דעם

 םאר־ זאל מניאן די אז אײ̂ן אבער שטימען
 םאדע־ צו רעכט, דאם זיף םאר בעזזאאטען

 םערסאעגע־ א ארבײטם־געבער די םון רען
 םאאם אין שטונדען, דיארבײטס אין רונג

 נאדעל• אנדערע אין שטודען ארבײטס די
 װע־ אויף װערען רעדוצירט װעאען םאכען
 זאא ױניאן די םערציג• און אכט װי געער
 יײז א םאדערען צו רעכט א האבען אויןי

 אעבענס־ די םאלס אין װײדזשעס אין
װערעז״. טהײערער װעלען םיטעא

 דרעם• און װײםט בראװע רי װי גלײןי,
 םאר האמף א ערקלעהרט האבען מײקער

 אר־ שטונדיגער םיערציג און פיער דער
 זיעבען-הונ־ די האבען — װאף בײטס
 אין צױװארםען באנעז-עמבו״אידערם, ,דערט

 שעפער, קןו^םואקסינג הוגרערט איבער
 מאנוםעהטשױ דרעס און װײסט די םאר

 די םאר עמבראידעוי די מאכענדיג רערם
 ארויסגע׳ באוזעס, און קלײרער בעפוצטע

 םיער א פאר םארערונג דיזעלבע שטעלט
װאןי. ארבײטם שטונדיגער םערציג און

 םאר בערײט געװען איז 66 אאקאל
 באסעם די קעמםען. צו םאדערונג דיזער
 ענדיגען זאאען מיר געםאדערט, האבען

 װעלען נאכהער און םריהער םיזאן דעם
 האבען מיר שטונדען. די רעדוצירען זײ

 שטי־ די אנבאט, זײער צוריסגעװארםען׳
 און אנגעצױגענע א^עהר זדז״געװען סוננ
 פאנאנדער־ געקעגט זיף חא*ש װײלע אאזן

סטרײק. םון םײער דער םלאקערען
צװעאם־ דער אין באםעסיהאבען די

 נאכגעגעבען און קאפוטילירט שטונדע טער
 שטונ־ םיערציג און םיער די םײט א ^הן

װאך. ארבײטם ידגע
 װאך ארבײט קירצערער א מיט אאזא

 װאס םארזיכערט, געװען שוין מיר זענען
̂ןהר מכח אבער איז  נאכצו• כרי געאט, כ

 איז עס יקרות? שטײגענדען דעם קוםען
 האבען מיר װען סיזאן׳ ענדע געװען שוין

 אונזערע האבען שטונדען, די נעקראגען
 צו סיזאן צום ביז אבגעװארט מיטגלידר
 און װײדזשעס. די אין רייז א םאדערען

 װארטען. געדארםט ניט לאנג האבעז טיר
 גע־ געארבײט שוין מען האט דזשון אין

אויסזיכ• די און שעפער, די אין שמאק

 מי׳ שעדיגען. נים דיר קען זאף f"P וױיא
 אונוץך אין געזמגען דארםען םיר האבען

 — צאנקעם?״ בײם אידעא ״זוםער
 דיר! םים כױר און םארשיר! םארווערםס

םויםען! אעצםעז אעצמען, דעם ביז

 ענםןאמן און אנגעםען צו רעכם םים׳ז
 0ני םיד םארען אזעאמ און ארבײטער,

 אונזעד אויט ױניאן חןר ארײמעמען.אין
קאנסםיםושאן.

 זאצ שא• יעדער אז איגפארםען, צו
 זעחול א איז עקזאמיגער אן האבען םוזען

 זױי״ מיר ארבײם. אאננזאםע איז שווערע
 אאגגא » זעהר גענומען האט עס אז סען,
 זא־ באסעס די אז אינפארסען, צו צייט

 יעדאך דאס און שנײחנן ניט אאײן ^נז
 קאםער• ױגיאן א נאשעפטיגעז זאא שאפ
 זאל אונז אז נימ דארום ערווארםען סיר

 אין תרכצוםיהחמ צײם וחןניגער נעםעז
 -V # האבען זאא שא• יעדער אז לעבען

 נאר אח האםנתג אונזער עקזאמינער. ניאן
 אצמ^ אין תרכםיהרוגג דער םיט דאם
 םווצן זאא שאפ יעחנר אז פונקם דעם

 םסיאוו עס וועם אפערייסארס, 14 האבען
ד םוזען זאא שאס יעדער אז פיהרען  מ

 14 םון שאפ א עקזאסינער. אן שעםםיגען
 ארבײםעד, ד^-אנדעחן םים אפערײםארס

מצגא*,* ניט איז נױטיג, זייגעך וועאכע

אונ־ 1א יאהר, א ױגקס איצט איז עט
 דעם אן אגגצשאאסען זיך האמ אאקאא זער

 דעם םיר באמ־־אכםען באארד. דזשאינט
 יאהר א םים לאיןאא אונזער פון צושטאגד

 אונזער כדם עס םארגלײכען און צוריק
 פון ורי פוקט עס איז הײנמ, צושםאנד

 ליכ־ צר םיגסםערניש םון טאג, צו נאכט
. v מיגקײט.
 דזשאינם דעם אין ארײן זײנען טיר
 *גאזננצענדען הײן נים זעהר אץ נאארד

 םוא געװען אבער זײנען מיר צושטאנד.
 זײ^גתיםע םים אז האםנועען, מים
 מעגאיכקײםען אונבאגחננצמע און היאח
 פון ברענםש אונזצר געאינגען אונז ײעט

 האפנונ־ אונזערע ארגאניזירען. צו טריייד
 םיר געװארע?. םארוױרקאיכם זײגעז געז

 נים זיןי רעכנרנגען אונזערע אין האבען
 אפטימיזם אק סוט מיט און אפגענארם,

 בײ דעי. אײבאר דױיגטיגעז םיר פײערן
 “חױ נײױנג ״מהעגהס א דאס איז אונז

 הא־י װעלכע אאע צו דאנק םון טאנ א —
וחנר מפפר׳ ווער — געהאלפעז אונז בען

 גע״ איז ורעאכער אײגער, אויב ניס׳ וױים
 1911 אין אאקאל דעם םיט באקאנם ווען

 םים באקאנט ניט איז און 1912 אדער
 הײנט וואאט ארבײט, שפעםערדיגער זײן
׳׳ דערקעגס. אאתאא דעם

 פונקט איןי, םאראאז יעצם און נון,
 מעג־ לאקאא. דעם םארגעעער, םײגע װי

 םעק- םריהערדיגע די פון קײנער אז איך,
 גמ־ ניט האבען 35 אאקאא םון רעטעחנ

 איד װאס דאס, ארויסגעהן גײם םיהאם
 איו זײ םון קײגעד איםנר. יעצם אעב
 אאנגע 9 אאקאא מיט׳ן געשטאנען ניט

 תרכ־ נים האם זײ פון הײגער ;יאהרען
 װעא־ — פאסירינגען םיעא אזוי נעאעבט

 םשך דעם חרןי — זײן נים זאאען זמי כע
 ם*ן קײנער און ;יאהלען טיעא אזוי םון
 האט אאקאא, םון םעקרעםער זײענדיג זײ,

W  irap ro' וראגטוהורצר פיעל® 
 אא״ דעם םאראאז איך איד. וײ איכקײם

 צױ נאנצען אין נים כמגאיד יעצט קאא
 גע־ שוין *יד האב אײגענםאיך םריעדען.

 אא־ םימ׳ז געזענענען זיך פריהער דארפמ
 מיר איז ארבײט די וױ אזוי אבער קאא,

 זיף קײנמאא איד האב םײער, צו געוחנן
 ניט אאקאא. מיט׳ן שײדען געקענט נים

 דעם׳ צואיעב ניט איד ביז צופריעדען
 עקזע־ דעם םין באשאוס דעם אויט וואס

 מענעדזשער דער ורערט באארד קוםױו
 סעח״ דער אויף 6צײ זעאבער דער אין

 װאס מעםאדעז, די צואיעב גאר רעםער,
 זאגע־ די נעװארען אנגעײעגדעט זײנען
דורכצופיהרען. רעפארםע נאנטע
 װאלט איד וחזז דאס םעגאיך, איז עס

איגטזך די געהאאטען מײער אזוי ניט

 בא־ שוין זײגען מימגאיעדער פיעלע
 דעם זײט דאס פאקמ, דעם טיט קאנם

 דער מעהר איך<יט בין אויגוסם טען2^
 מעהרערע .35 לאקאא םון סעגןרעטער

 דיעזער טיט באקאנט ניט נאף *זײנען
 דערםון חנרװיסען זיך װעאען און גײעם,

 דיעזע *ט0 ״גערעכמיגקײט״. דער דורך
 םײז איך םארענדיג װערטער ד עטאיכע

 װיא איד 1אי 35 לאהאל אין קאריערע
 דױס־ דער און מעםמגרם די דאם האפען,

 אםאל וועלען 35 לאקאל םון .טאריקער
 פארבינדונג אין נאמען םײן •דערםאגען

' ױניאזי דיעזמר מיט
 לאהאל םאר ארבײטען אנגעםאגגען

 דעם םון צײם דער דורך איד האב 35
 האב איך .1910 םון סטרײה דזשענעראל

 אץ אמט ליגעזצײטווײ א געהאט ראן
 'הא־ נים און אפיס אינםערנעשאנאל דעם

 איןי האב #ארבײט בעניג דארמען בענדיג
 לא״ םון םארשלאג דעם דאן אנגמנוסעןז

 הלײנע פאסי^ונגען׳ רײהע א .35 קאל
 אונאנגענעוד און אנגענעהמע #גרויסמ און
 צײט דער דורך םארגעקומען זײנען מע,
יאהר. 9 לאגגע ךי פון

 םון אםים דעם אן זיף דערםאז איך
 מע־ נאף באלד̂ 1911 אין לאקאל אונזער

 10 ברײט, די פום 3 ארױםנעהן. נין׳ם
 האלעק־ צי װינדאו א מיט לענג, די פוס
 אםיס־פערזא־ גאנצער דער דװס. טען
 סמקרעטער, דעם נאטירליך אחוץ נא̂ל

 <זײ\ םון אלײן. מיר םון באשםאנען איז;
 ניט מעז האט ארגאניזאציאגס־ארבײט

 אונטערגעהםונגען נײע .הײן 'געטראכט.
 אלעס און געקומען, גיט זינען אין ?ײנען
 אפצוהאל־ איז ״געטאן האט מען װאס
. מיטיגגען. סעהר װאס טען

 ײען פעריאדע, צװײטער דער דורף
 זיינען ׳סער,רעםער געװען איז לוביגםגןי ד,.

 גע־ געטאכט פארבעסערוגגען וועניג זעהר
 שװאכקײט זעלבע די אפיס. אין װארען

 די מעםבערס, די איבער קאנםראל אין
 נײע אונטערנעחםען אין טויטקײט זעלבע
 דירך פיהלען געלאזם זיף האבען זאכען

 סעקרעטער־ זיין םון צײט גאנצער דער
J .1912—1911 אין #שיפ

 אוכד אזעלכע אונםער ארבײטענדיג
 געפיהלט ניט זיף איך האב שטענדען,

 אין אי? ענדליר ביז צוםרועדעז איבעריג
 אסם אין ענדערונג. אן געקוםען 1913

 א זיעגםאן. מ. ארײנגעטראטען דאן איז
 פארמןסערונגען * איז • רעפארםעז רײהע
 אין געװאחגן. תרכגעפיהרט גאײןי זײנען
 לעבע־ םיהלען גענוסען זיך האט אםיס
 ארביל גענוםען זיף האט עס און דיגער

 איז םיעלעם ענערגיע.<׳ מעהר מיט טען
 גע־ דורכגעםיהרם פעריאדע דיעוער דורןי

 ג<ר געםאכם זײנען דאטאלס און װארען
 אונםערנעדד נאף פאר פלענער װארען

םינגעז.
 אםײ איך האב 1914 דזשולײ זײט

 וױםיעל אמס. דיעזען פארטדאטען ציעל
 גע־ האב איף שלעכםעם אדער גוטעס

 אנדע־ םאר בלײבם ,35 ^אקאל בראכם
 וועלעז אבער זאך אײן אפצושאצען. רע

 גע־ איז 35 לאקאל דאם צוגעבען, אלע
 ׳סעהר אין מרםאלגרײד און אקט^וו ווען

 אנדער אן איתענד װי אונטעכנעהצזוננען
 4יארי נלו אין ױניאן אונזער םון לאקאל

d פארדאגקען צו דאס איז טײלוױיז t p 
 םאל אלע האם אפיס דער װאס םאקט,
ט איז *ון האנד פרײע א געחןגט  גמ־י ד
 באארד עמזעקוכױװ פון נעװארען שםערם

 יאזד די יעחננפאלס, ארבײם. דער אין
 םיר זיינען 1919 בזז 1913 םון רען

 אסת, פאתענ^נען. םין יאההמן געווען
 שוחד םיעל שוחנר, געארבײם חאב איך
ר האב איד םוײ^ער״ וױ חנר מ  גד־ א

 אונ־ גים םארשוחנגחמ כױד דאס סיזזלם,
Tזאס נוצלאמ אויפ ציים זער «  .p

«די־8 צ אטענדען. צו סענשזון אײן םאר־ברײנמװ צו װניאז אװזער — װײנימר
 זיר געםינם זי װעלכען אין צושטאנד צרם

יעצט.
 םיר אז זאגען, םיר קענען פרײד םיט

 קינדער־ אלע איבערגעקומען שוין זײנען
 גע־ ארױס זײנען׳ םיר און קראנלוהײםען

 אז םיר^האםע;. און שםארה, און זונד
 אונזעד פאטירען\איז ניס זאל עם װאם

,געזיכערם. שוין עקזיסטעגץ
 צו באשלאסען האט ױניאז אונזער

 ױבל יאהריגעז ערשטען אונזער פײערזןן
 ויע צי באנק^עט שעהנעם א םיט לעאום

 אפיסעי־ס איז םיהחנר אסםױחן אלע כען
 ווערען. געלאתון זאלעז מניאן דצר םח
 א םון אויםװאקסען דאם און געבורם די

 איז םריע,6אינדו אונזעי אין יוגיאן נײע
אי איינצעלנע, םון ארבײט די דורד ניט  ג

סך א םון הילפ^ און ארבײמ די דאנק א

 סאן^ צו נענוג שאפ אזא אין האט מאן
 או| יעדעחון אײף אכםונג גים ,על ווען
 נױםיגעס אלצס האגד דער צו אלעםען גים
 פון ארבײם דמר םאר ארבײט. דער צו

 בושמן און סארקען פינען, עקזאסינען,
 האל• םוזען דאן מען וועט גארמענטס׳ די

 עקזאםמער אן — ם̂א צוױיםען א טעז
שאפ. יעדען איז

 גזד איז געלד אײנםריטס אונזער
 ם;פ• םעז1 דעם םח און געװארעז, רעיזט

 בײ בון ױניאז א וחנם ,1919 טמםבער
 גלױבעןדאו סיר דא^נר. 25 קאסםען אןגז
 וחד געװאאמ אלײן האבען וועלכע אלע
 אין יעצמ שוין זײנען לײם, ױניאן רעז

 גזד שייד ווצלכע די און רײ־הען אונזערע
 פון ײ1 ,זײגע• שעפער די אין >עצם פינען
 קלינער םאר זיד האלטעז וועלכע יענע,

 W כױינצן״ אח וחנלם גאנצער דער פו]
 זײ ײעט מען ביז \וארםען קענען זײ

 דעדיױי?,. לײט. ױניאן ווערען צו צוױנגעז
 װא• אײניגע םײםען צו קרן א זײ בײ איז
 אזצל־ קריגען םיר אז דערפאר, דױס, כען
 או רעכם. ױי םעהר נים איז אידען, כע
 דאלער כע עםל באצאהלען זאלען זײ

 קײ| האבען ניט זאלעז זײ כדי מעהר,
 געקיטען וי*:ד וחנלכע די גענען בענעםיט

ערשם*. די מניאן אונזער איז
סעכעתשזןר♦ אשפױ, י. ם•

רעפארטער״ ״סטעף דער דרשה׳עגט
:וױיטער

 באנקעטען נארען, גיט זיך ״לאםיר
 א דורך םרעהען. צו זיך געםאכם װערען

 שמחה א אױסגעדדיסט ׳ •וחורט באנקעט
 ער־ געװיסע א אדער *אד געוױסער א טיט

 מאכם עפעם באקלאגעז צו אוי^ שײנונג.
באנקעטעז״ הײז ניט םען

גרא־ מיר זײנען חןרםיט איהר, זעהט
 סיט׳ן אײנםארשטאנעז ט י נ דע

 ניט גלױבען םיר רעפאדטער״ ״סםעף
ר ן א באנסעט, א אז ן מ ײ נ ד  א
 םיט׳ז * נזנםאכט ווערט ט ע ק נ א ב

 טאן, צו V' ל ו ה יא ביםעצ א צװועק
באסעס) (די העואם אוסות די וױ פונקט
א סאר סארבערײטונג די i אויס זיר צײכענם װאס באנקעט, א טחנן.

ענטװיקעלט געװאלדיג אזןי טענס
םיעל אווי אױסגעװאהסען זײנען טענס  בעל אונזערע האבען ערםוטיגענד.

 גע• נעם א זיך ױניאן דער מיט טלאכות
 די אויסצוגלײכען ארבײט דער צו טאן

 האבען װאכען פאאר שעהנע א סרײזען.
 צעהנדלײ אראנדזשםענטס. די נעדױערם

 גע• גערוםען זעגען מיטינגען שאם נער
 צװעק, דיזען םאר ױניאן דער םון װארען

 םון פרײזען די דאם רעזולטאט דעם םיט
 לעצ־ םון געשטיגען זעגען אפרייטארס די

 אפרײ• :םאלגט װי הײנט ביז סיזאן טעז
 ביז 40 םון פארדינט האבן װאס מארס

 און מעהר און 60 הײנט קריגען דאלאר 45
 םון םארדיעגט האבען װאס אפרײטארס

 65 םון הײנט קריגען דאלאר 45 ביז 43
װאף. א דאהאר 70 ביז

 •אויס־ אין משוגעחר מאדע דער אויסער
 ענטשטא־ אבער איז ?אנקורענץ לעגדישע

 אונזער םאר געפאהר קלײנע גאנץ א נען
 ױניאן פון קאנטראל פאלשטעגדיגע ױניאן.
 די אז געװירקט, האט — שעפער די איבער

 איבערפלײצען קענען •ניט זאלען באסעס
 און לערנערס םיט מארק ארבײטס דעם

 ארבײטס די רעדוצירען צו אויםנוצען זײ
 בא- די טרײד. אונ־זער םון םטאנדארדס

 גע• אונז צו זי^ האט אסאסיאיישאן סעס
 םאר א לערגען צו ערלויבניס נאך װענדעט
 םיר האבען — רעקרוטען נײע הונדערט

 האבען םיר עטזאגט. דאס אבסאלוט זײ
 םון םהירען די גענצליף םארמאכט ניט

 — קאנדידאטען נײע פאר ױניאן אונזער
 ’ געװאאט לערנערס די בלויז האבען םיר

 I איבער־ דען קאנטראלירען, םאלשםענדיג
 אויסבאקען בתים בעלי די םלעגען גאכט

אפרײטארס.-
 גרויסע א ענטשטאענן אבער זעגעז עס
 די אםת, שעפער. ױניאז ניט םון ,צאהל
 ױנ־ א פארנאטעז שטרענג האט ױנ*אן

 ניכד א. אין ארבייטען צו םיטגליד ־אן
שאפ ױניאן ־

 אינםעי״ אונזצר פון אםיסערם און טוער
 םון ספעציעל און ױניאז נעשיאנאל
 ראררם איז שםאה די באארד. דזשאינט

 יע־ער אז װילען םיר און אלגעטײנע אן
םימפרעהען. אונז מימ זיך זאל אײנער

 ״רעטונגס־פ־י־ איס געװארען געשטופט
r rt זאך די װי לאקאל. דעם פאר םעל׳״
 לא־ םון אוועק א״ד געה זײן, גיט אבער

 אל״ אין און געוױםען רײנעם א פימ קאל
 ױניאן א אין צופרמ<נער. זעהר א געטײז

 םיטגליעדער םויזענדער םיעל אזױ פון
 עאעמעג־ םארשיעדענע געפינען זיןי םוזעז
 אונאננע־ אמאל האט מען אויב און טען,

 פאר• זײ םען דארפען נצהמליכהײםען
- גוםמוםינ. נעהםען
 םיםגליעדער די באדאנגןען רויצ איך

 צױ גרויסען דעם םאר 35 לאקאל םון
 געשענק^ םיר האבען זײ וואוס םרױען,

 איף יאהר. 9 צזנצםע די םיז םארלויף אין
 רואם טרעזשורי, א פים איבער זײ. לאז
 וחנן האט לאהאל דער וזי גמגםער איז
 עקזיס־ זײן פין צײם דער אין איז עס

 םײ םאלשםעגדינער א סארםאגט. טעגץ
ט אריכ ^ אנ  וחד םארעםעגםליכם וועס נ

 גזד אםילו האב איד \ואד. נעקססע רען
 און םעקשאךםיטינגען די באזוכען װאלט

 רעפארט לעצםען םיק דארם אפנעבען
 םיםגליעדער די סים נעועגענען זיד און
 עיד דער אבער האט לײדער לאקאל. םון

 פאסט עם אז געםונען, Tuwp זעקוטיװ
 צו םיןי א^גמערעסען איהרע םאר גיט

 גימ יאיד און םא!״ צו זאך אזא ערלויבען
 ניט זײ 6סױ <מן #סיםג$יאד קײן ולתגדין
ם. איבער הריעג הײן פיהרען מ
 ! 2fe לאקאל םון םעםמנרם באי, גוד

מ א האם איהר ר א ם  האםאפס־פעהיגע• ש
זר1̂א האצם *רנאגיזאציא!. גזנזוגםע
V ̂ גױחנרי

* * אויער• .
•nm p«ii4t l. ,

 אונ״ םיז צושםאנד ארגעמײנער דער -
 אונזערע םון לאגע די און ױגיאן זער

 םארזינדיגען. צו נים איז מלאכות בעלי
 זײנען שעפער *אינדעפעגדענמ״* די אין
 אונזערע םאר טאן צו לאגע א 1אי .פיר

 הוג״ םולע תעלפעז צו און.זײ פעפבערם
 שעפער די אין אפילו פראצעגט. .תנים

^ עס איז אססאסיאײשאן דער ין1  אי
 Vt אנפאנגס הןובען סיר וױ בעסער פיעצ

 םעםבעדע אונזערע מיט פארגעשםעלם.
 גרעס: צום וײנען זײ וואס #םאל דער איז
 אסאסיאײ־ די א; אםהעגגיג נים םײל טען
 אר־ ומנלכע ביםעל די אבער שעפער, שאן

 איםשםאנד אויך םיר זײנען דארט״ בײםען
 חא* םיי וױ םעהר םיעל טאן צו זײ פאר
פארנמשמעלט. אנפאנגס זיך בען

 אז זאגעז. צו גימ דערםיט םײנען ̂מיר
 פראבלע* אוטערזנ אלע שוין הןובען מיר
 דעד ניט גאך װײם איו Dip געלעזמ. םעז

 שטוי״ םאך נאעציעלזנן אוגזער אין פאל,
 עדמײ• אזמלכע אן אן אםם זיך מיר םען

 שותר אםט איז ױגיאן רער וועלבע טנגען,
 ביי״ צום ענםםער. אן דארוי^ ^עבזנן צו

 שאא קצײנעם » אין קוםען מיר שאיעצ:
 טוענרי{ פארםאז דעם דאדם םרעפען און
 װ. ,ז. א םארהעד, •ינער, אלם ארביים די

 מןה.אונזערער דאחי עס וועלמנ ארבײמ
 חרכ־ םיר קענעז אםט נים םאן• ױגי^ן א

 כאשעפםעעז זאל ילאץ דער אז םיהרען
 אן איז פארםאז א םענשעז. צןױי

 שאפ דער וואו םמלצ יאסיתנן עס םינער.
 מצנ־ צוױי םאר ארזכײמ געגזג נים האס
 הײסצז צו אוים אדנז קזםס עס און שען,
 אלם עתןלערנן צו ײך *פארםאר״ רעם

 םעבד א אונז בײ ווערען איז עקזאםינער
 אבער איזיראס נמנלצ אלצ אין ניס בער.

מ פאראז מגלןי,  •מיר׳לי^מר^ אזיל
**ד׳צײםע־:‘ אםת״ע מאק^ וייגזנן 1?רחנל

 .םאנפען, רים״זעז,' תװיטשען, ברוםעז, םיס
 םײ־ אונז^ןר נאר איז טויפעז און :ראזנעז

אינהאאט. אז אהז באנקעט א נראדע נוננ
האסיםע, רעציעו* ■יסאם די האט )וט

 באקעט. א נענעבעזי צוריק י#ווזר א מיט
 אײננעלאדעז ^ינען באנקעט דיעזען צ־

 אידישע *לע שון פ^חטטעהער נעײאיעז
i איז •שיכםעז, n יכון ט 5 » ה צ י א 
באקעגען׳אלע A :געוועז איז באנקעם

i' מיט נעםם n,• • י ו ר ט v ר < v i  ̂
ר ע ד ־ נ ע ם י י ר צ ר א ע ה נ א ן א ו  פ

די אין א .ם ■ j ע ש י ד י א
 ערוועקןון צו צוועס םים׳ז אענחױי, טאחםה

ת ו נ ס ח י ו ד ' ײ  אכיע־ pa אידע( ב
 פארפאילםען זיך ^אאעז וועאכע ייהא,

 אוםנאיקאיכע זייערע' ארויםצוהעאפען
?j• בײתװ־• w ׳ויןואט Dip אזים־ םאהמ 

^ אאע יועז נעיעהצז, ע עז וו  יצנעם בײ אנ
 » םים צואאזען ויך וואאםען באגקעם

o*3 נעפאנפעם״. ,נ״ט n a, חמ־מר א װי 
 שיאחד זיח םיט jni^rtw םארטינ װאאם

 מאי־ די פון עטימגדוסאא די וועגען רוננ
א«חמי• סאזוםה די אין נאנעס

n אין ׳*■אאטוגג די•1 n םאציאאימטי־ 
 םא־ איד״פע די צי«,-ווצאכצאיעפ?ד שער

 צ\ געזוכט האט פעךןראציע ציאאיסט״פע
̂נשעם, א תרך פארהײאזוז  נאך 1»י בו

 ה־ ע ר פ יזייז ניס ךיאו ®ײנוננ אונזצר
ו כ י א נ. I ז נ י י ?ז «

 םיר נעהן אא?א, תהט איזזר וױ אזוי
 Jp®»w אין פאנאנחס־ גאנצאיד זיר

באנייעגמן. iftij אגמויאתמז״ .יז^אט

ען און דאנרןען ר טי ענ עז ר ע- פ  ב
ע ט מ ר םמ א ע  קלאוק• ד

ײוױאן. מאכער
 ארבײממר די פון םיםינג שאפ א אױו*

 איו רובראװ אין העריסאן פירםא דער םון
 א אייסצ^יחעז געװארעז באשלאסען

 ביכד ד. בתדער צו יחנס, דער דורך דאנח
 דא־ ריפער פון׳ם םענעדזשמר דער נעװיץ,

 דער ייאקאבינםק' ברודער און יאדםםענם,
 פאר אפיס, דעם פח ביזנעהיאײדזשעגם

 בא- שאפ דעם םון ארבײםער די העצאען
 דאלאר 5 ביז 4 פון רעיז״ ^פלעם א תוםען

 אײף בא?וםם דאנק, <א חוץ א וו*ך. א
 פחןזעגם^אק א יאהאבעםהי * ברודעו•

דאלאאר. 35 יפו; ווערס
 T*' באדאנהעו צײם אין,*דערזעלבער

ח־ שאפ־םשערמאז, זײער ארבץםעד די  נ
 ױניאך גוםער זײז פאר דער%*?עאוױטש,

 באי• ער אויך און שאפ דעם אין ארבי^
 פרזד אלס *םעזדסעט״ זילבעתעם א סוםט

:• זענ<*:
̂»םען א'[ שאפ, נאגצען םון <

ז ת.םאנבערג, ? ; > £י.
־" נרעסםשן, ם.

יבאר^ווימש ב. :׳ .

. r: .שלאפבדנץ, א

םילער, ב. :י ׳ ׳

 דעם ערװארבען אויך זיך און ױניאן דער
םירםא. דער פון חנספעקט

 װערען דערםאנט אןיף דאבײ םוז עס
 פון עקזעלןוטױוע די םון ארבײט גוטמ די

 ארויס־ םשערמאן דעם האט װעלכע שאפ,
 דער אין ארויס העלםט און געהאלפען

 און רובין דזש. ברידער די און ארבײט,
 פיעל אזױ האבען װעלכע װארשאװסקי,
 דאס שאפ דעם םון מאכען צו בײגעטראגען

איז. ער װאס
טשער־ םון אנערסענוננ די מיט אבער

 שטעהן. ניט שאפ דער בלײבט אלײן םאן
 אוים^ננוםען אויר איז טיטינג שאפ עיים

 ועלםען1 אזױ׳צו ײי םראג^ די געאארעז
 געמאכט זײנען■ עס רעליעף, אידישען ׳דעם

 אײנער, םארשלעג! םארשידענע געװאחנן
 !ו׳ארבײ־ איז זײ םון םראקטישסטער דער
 רעליע^, ז םאר׳ן שטונדמן עםליכע :טען

 נלקסטען בײם װארשײנליף װעט װעלכמר
 דאט אבעי? ווערען, אנגענומען מיטינג

 ניט איז דאס װאם אי!, דערםון שזןנסטע
 ױיער !אדיאױןי אוימםײד, געסומען
 קוםם דערםאר און איניציאטױוע אײמנמ

סרעדיט. עקסטרא ײ\1
זא־ צו איבער נאר בלײבט אונז םאר

 זאל ארבײטער! סאדאװס^׳ס בראװא נען:
אגהאלטעז. לאננ אויוי ראגדנאר

םעגעדזשיר. תאםלער״ פ״ ז .<׳

שע־ ױניאן ניט די זענען
 םארײאנ־ לערנערס םאר סקוהלס אין פער

 לעצ• די םאר האבען מיר געײארען. דעלט
 איבער ארײנגענוםען חדשים עטליכע םע

 ניט די אםליקאטנעז. נײע הונדערט צווײ
 און — אײן זײ ברעכען שעפער ױניאן

בעל^ןלאכות. די האבען שעםער ױניאז די
 אביסעלע ווערען גאר אמנר וועט

 ;יט װעט ױניאן די און םרײד, אין שטיל
 הונ־ די םאר ילאץי הײז געםינעז קענען

 אפריײ געװארענע נאכט .איבער ךערטער
 שעפער יוניאן נים די רדעלען . מארס,

 קאנטראקטארס ױגיאן אונזערע דואיגירען
 רעדר <זײ\ ערלויכטוגיט ױניאן לי דען ־־־

 צייט, םלעק דער איז וױידזשעס אין >ירוגג
 ןVWP ?אנטרא?^ורס ױניאן די וועהרענד

שיאם־ םאר מלאכח ביםעל די |וױםם*םנן
׳ . 4בילי # ־

^י די,באנעז • רזי כ ם  ער■ תאט ױני*ן ע
 און זוײםם די פון קאנמי חנם:1^לעחר«

i־o n ר מ .mdkr אײנענעם אאש־איהר מ
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םטרײסם
פאםעראנץ j םון

־

ם עס ווער נים געדענק איד  אםאל הן
o w n, סאציאלע די איז סםרײק * אז 

 םאצ^ר די — 'םיניאםור אץ ראוואאוןױע
 םאס־ האיינעם א .אייון רעװאאוציע .צע

• ‘שםאנג
 אין פאראן יע איז אםת א׳שטיקעא

— געדאנק. *ס*דעם
 דעםאנ־ םטרימן אײנציגער יעדער

 זײגען ארבייטער־מאסען די אז םטרירם,
 צו גרייט זײנעז ז*י אז ;אזנצוםרידען

 םרייה<*ט, און רעכם זייער םאר ימעםפםען
 אויס־ נענוג סאאידאריש זיינען ױי אז און

געםיינ־ קעמפפע ?ײערע צוקעטפפען
״איײ םון םרינציפ דעם אױט שאפםאיך, * •

 אײנעם׳/ םאר אאע און אאעםען פאר נער
 שאר־ םםה, אהן זײנען, זאכען אאע ךיעזע

 רעװאאוציע. םאציאאע דעד ם»- גאדיגגען
 סאציאאע די אז םעגאיך, א^ך איז אגב

 םין אגםאנגעז זיך וועט נוםא עוואאוציע1
 סםרײס, אײנצעאנעם איז עס וועאבען
 מעגען אנפאנג םון זיר וועם ותאכער

 װער־װײס־וױ״ ניט גאר אאס *ױשוױיזען
וױבטיג.
 אין םאראן איז אמת שטיקעא א יע,

 םא- די איז סטרײה א אז נעדאנת, ךצש
 און םיניאטור. אין רעײאאוציע איאאע

 נאט ניט איז געדאנח דער אםיאו אױב
 אבער עס איז טיעפער, א םאר װאם וױיס

 וועאמ פראזע, .ש*ד.נע א . .&נמעפאלס
 וױנשענטוחןרטען געוױסעז א דחמם
 םארהעראיכט וועאכע פראזע, א — *וחנק,

 באדײטוננ און זין המכערען א צו ניט *ון
סטרײק. איינצעמעם חנדעז

םא־ איז אמת שטיחעא א נאר אבער
 אויח באויז און געדאנק, דיעזען אין ראן
 וױא צװעק. זײן ער דיענט וױיט אזױ
 בוכ־ אנװענדען געדאנק דיעזען אבער סען

 אײנצעא־ יעדען צושרייבען און ,*םעבאיך
 סאציא• דןר םון ציעאען די סטרײק נעס
 •f װאס נאר ניט איז רצװאאוציע, ןאער

 ער נאר װערטך שטיקעא זײן פאראירט
געםעהראיך. זאגאר *ון ותרט-שעדאיו

אינ־ געוױסע(־ א פון ארבײטער די
 געד״ען — בײשפיעא צום — .מסטריע

 זײ, קענען װאס סםרײק. א אין אדײס
 אומשטענדען, עיןזיסטירענדע די אונטער

 דעם דורך געוױנען צו .פנרװארטען
 הירצערע שכירות, העכערע — סטרײק?
 ױניאן, זײער םון אנמרקעגונג עםונדען,

 דזשאבס זייערע אויף רעכט זײער «ון
 מרםאאג־ איז סטרײק זײער אויב M ז. א.

 דיע־ אידזם דורך געװינען זײ קענעז ריץ־,
 און ;םארבעסערונגעז עהנאיכע און זע

 ^ארבצםערונ־ אזעאכע זײ געוױנעז קױם
 אאס סטרײק זײער זײ באטראכטען נען,
 אר־ זײער אן זיך האאטען איז ערפאאג *;

 זײערע אנצוהאלטען כדי נאגיזאציאז,
נןוױנסען.
מטע־ ארבײטער זעאבע די וחןן אבער

 ארויסגעהן בײם ציעלען אנדערע זיך אען
 װאס ציעאען, אזעאכע — סטרײק א אין
̂שמר געוחןהנאיכער א  סטרײק ער«אנאמי

WP ביײ צום װי, — דערגרײכען נים גאר 
םאב־ די םוץ איבערנעהכיונג די ש*'על,

 איז דאן — ארבײטער, די דורך׳ ריתען ^
גע־ נים סטרײס דורכ׳ן זאאען זײ איפיעא

 אונצוםרי• באײבען אלץ זיי ײעלעז ;איגעז, ז
 םטרײק זײער באטראכטען זײ וועאען ךאן,
 ביס־ יועלעז זײ איז פאראארענעם, א אאס

 ארגאניזאציאן. ?ײער םאראאזעז *אכוױיז
 ?ײ אז אי?, דערםון רעזואםאט דער איז

 זײער װאס געווינסען, די אויך #אדצירען
 תאספף דעם דורך האם אדגאניזאציאן ן״

געוואונעז. ויי ®»ר
עק־ אז גענוםען אוםישנע האב איך ׳״

^ ^סריכמן י שפ ײ  םא־ צו קאאר אום ב
 דא זײנען םאקטימ נעדאגק. כױין *מן

 שםעלעז וועאםנ םםרײמם, וועניג ונחר,
 איבערנעחםוננ די ציעא ךײ*ר אאס יארויס

 םון אײמר ניט כאטש םאבריגמז, די און
 זיך אגען1ט סםרײקערס איגדיװידחנאע די

 אגער םאנמאזיעם. אזעאכע םיט יארום
 וחנגען גיאםיג אויך איז געזאגםע !אש

 וועגען און בכאא פאדערונגעז *מסםריםע
 אז םייגען, סםרייקערס םתאע װאס *עם,

 גצוואונען גראדע ניט זײ וזאבען וםער
 דיער איו מאדעדזנגען, וײעחנ

געגאגגען. םאראארען דעריבער יס

f'' ,דאס ׳ — דערװײא אז םארגעסען 
 — רעװאאוציע םאציאאער דער ביז הײםם,
 עטײ א אויך בעאײבתים די נאך האבען

 בײם אז און םאברײןען די אין דעח העא
 מײם־ די אין םען םוז דײה1םכ א מאיכםען

האםפראםים. א מאםנן זײ םיט םעאע םע
 װאס םארדריםם, אלץ םרן םעהר און

 די גראדע אײדען טאה דאזיגער דער םון
 אװאוס־rאאפעןp די ױניאךאײט, בעםטע
 די ארבײטער, די צוױשען םון םעםטע

.ארבײטער. סאציאאיסםיש־גע^םיםםע
 ארבײטער-עאעםענט אנדער וועאכער

 קאמפפכדאוסס אין פארגאײכעז זיך קען
 סאציא־ דעם טיט קאםפםס-אויסתיער און

 יעדער ? ארבײטער־עאעםענט א״סטישען
 םימ נאר ניט םארבונךען דאך איז סטרײק

 טאקע אפט נאר אונבאקװעמאיכקײםען
 נעה־ װאס ״די םאר אײדען פיזישע םים
 דער״ איז עס איהם. אין אנטײל אן םען
 וועלט, דער אין זאך נאסירליכסטע די פאר

 1אי זעהט וועאכער ארבײטער, יעגער אז
 םטרײס אפנעזונדערטען איײצעאיעם דעם

 שריס א באװעגונג, גרױסער א םון טײא א
 געוױסעז א צו װעג דעם אויף נעהנםער
 אזא אז נאטיראיך, איז עס — אידעאא

 זאא און בעםער סעמפםעז זאל ארבײטער
 דעם םון אענגער תאטפוי דעם אויפהאלטען

 דאזיגע די פעהאט עס וועלכען ארבײטער,
•ערספעהטױוע.

 כאפען זײ װאס צרה, די אבער איז
 םאר־ זײ מאם. די איבער ביסעא א ש\י\

 םארשטעלונגם- זײער אין שוין םליהען
 דעם צוליעב װעג. רעם װײט צו קראפט
 זייער םון װאאד רײכען געדיכטען גרויסען
 אימצאלגע די ג*ט אפט זמחצן םרײם

 װעט װאאד דיעזער וחגלבע םון בויםער,
 װילען אםט גאנץ אױסוואחסעז. םוזמן

 דאה אױם׳ן ארויםשפרינגען גלײך ױי
 טרעפען אאע די איבערהיפעז װעאענדיג

 דער םון סיהרט װאס לײטער, דעם פון
 דער- חהואםאט דער און דאך. צום ערד
גוטער. קײז זײן ניט קען םון

 איך — נארען זיך מיר זאלען װאס צו
 אײ אונזערע הויפטזעכליך טאקע דא םײן

 גע־ מעז קען נאר װאו ארבײטער. דישע
 ארבײ־ קאטפפס־לוסטיגע אזעלכע םינעז
 װײזען נאך װאו !זײנען זײ װי םער

 איז אײםער סיעא אזוי ארױם ארכייטער
 קעספםע זײערע אין עקשנות פיעא אזױ
 טוט װי דאך, אןץ ז באסעס זײערע מיט
 זײערע גרויס װי װאס וועה, מעתר עס

 סטרײס, א אין זײן ניט זאאען געװינסען
 נאך ארבייטער אירײשע אונזערע זײנען
 אאזען ענטםוטיגט, װי אזוי טרײה יעדען
 זײע־ םארנאכאעסיגען אוז הענ^ די אראפ

 אמאניזאציא־ זײערע צו םאיכטען רע
 א *געהאט גאר װאאטעז זײ וױ — נען

זיעג. א אנמטאט דורכםאא
 זאא ױגיאן א אז פאסירען, קען עס
 ביי אוץי. ?אםף א םארלירען אמאא

 אבער טאר ארבײטער אידישע אונזערע
 פא״ טאמער פאסיחנן. ניט זאך םין אזא

 האט מען אז סיםן, א איז יא, עס סירט
 אנ־ דאס יןען װי ײארןפ םארראטען. זײ

 גע־ נים דעז איהם מען האט ? זיין דערש
 אלעס קען ארבײטער דער אז אערענט,

 ארבײטער דער װען אז ;אױסםיהרען
 ״װ. ז. א. שטיל רעדער אאע בלײבען װיא,

 אונז בײ זייגעז טאסע דערםאר װ. ז. א.
 סטרײקס. פארלארענע קײן ניטא קײנםאל

 פאראארע־ יעחגז נאד ׳&רײען םיהרער די
 גרויסער א נאר איז דאס אז סטרײס, נ*ם

 קײ־ ? פארדענקען זײ קען װער און ?יעג.
 פאר־ אאס װערען פאוײשריען נים װיא נער

רעטער.
 פארלארענע קײן נים האבעז סיר

 גיט אויך האבעז מיר אבער סטרײקס.
 די מיט רעדט סטרײהס. געװאונענע סײ\

 געװאונענעם יעדען נאך ארבײטעד
 װערען איבערראשט איהר וחןט סטרײק,

 איו טײנוגג זײער אויט אז הערען, צו
 און דורכםאא גרעסםער דער גאר דאס

 אר־ אנדערע בײ וואס דאס דדעראאגע.
 אאס םארחןכענט נעווען װאלט בײטצר

 איבער און זיעג םא^עאחאםטעםםער דער
 בײ איז געױבעאט, וואאטען זײ וועאכען
!כםאא1חי א גאר ארבײםער אונזערע

 טראנעדיע די גרױס איז דערהױפט ׳׳
 איבמר־ װי מוחנר, װי םיהדער. די םון

 אר־ אידישע די ארבײטען מס מענשאיך
 סטרײס! א פון צײט איז *ב^םער־םיחרער

 אוײ זיינע םים אאייז עס חאט וואס #ד*ר
m קענען נים גאר וחנט צוגעזעהן. ניס 

 שווער אזױ זאאען םענעען אז גאוזמנן,
 א םון צײמ דער מרך אדכײטען. קצנען

פתיעז וײערע אן גים וײ זצזזעז ססױ^

 ןפטוג־ עמאיכע באויז שאאפען קינדעי, און
 חי*ם, דער אין נים דאס אי —מאג א דען
 ארער ערגעץ באד טערקישע א אין גאר
 וױ חײזערע ארום געהען האטעא, א איז
 און ׳צר״ען כסדר׳ריגען דקם םון װאנד די

 דער װען גאכדעם, און חאאטען. רעדעס
די םאר זיעכ א םים זיך ענדיגם סטרײק

^ןער
 וחד — •ונקט וטוימזיגםמנן דעםםיז,

 סאסען n פון גאאאאדינפ כאןי ױי חנן
נים? וואס אין און םארראם, איז

 אײן נימ ׳עויחנר^יד. פשום איז דאס
 חענד די ארא* אאזט ארבײמער־פיחרער

 אוױי » מוט און פארצוױיםאונג, אין
ײ כאוועגוננ גאנצער חנר  עחצטער דער ב

געאעגענחײם. מנסטער
o אזױ עס דאר«י p  no fp n אוױ 

 זײן אזוי איםער טאקע עס װעט זײן?
ײ אונז? כ

אייראפא פמ צוריה גאםפערס פרעזידקנם
 פרעזידענמ דער גאמפערס,' סעטועא

 איײ אװ פעדערײ^אז אפעריקען דער םון
 ציריקנעהוםעז דיענסטאג דעם איז באר,

 האט אנגאמען זײן בײ אײראפא. פון
 פון אין״צענטער געםונען גאײף זיד ער

 איצט רינגאען װעאכע םראגען, טויזענדער
 ארבײםער-באומד אסמריקאגער די ארום
גונג.

 האבאסען, ,2 פיער פון דאק אױפ׳ן
 װאשינגטאז/ ^דז^ארדזש שיף די װאו
 גע־ האט געקוםען, איז ער װעאכער םיט

 גע־ גאספערס׳ן אויף האבען אאנדעט,
 ױניאנס. םון פאחטטעהער םאסען װארט

 םון קאםיטעס געװעז דארטען זײנען עס
 ארבײטער, ־ סיגארען סטרײקענדע די

 איײ ‘ םםרײקער, אקטיארעז בראדוױיער
 אנדערע, נאןי און ארבײטער זענבאהן

̂כע  אין׳ איצט פארװיקעאט זײנען ײעי
 אין געיןומען איז ער װען און קעמפםע.

 איהם אוױי בואבען האטעא חאנטינענטאא
 די םון םיהרער די געװארט שױ\ דארטען

 #אאיער זײער מיט אייזענבאהךױניאנס
 דעט מעגען באראטען צו ?יף פאאםב, סר.

 אײ־ די אז זײערען, קעספײן װײטערען
 װערען איבערגענוםען זאאען ?ענבאהנען

 םאר־ און חאמפאניעס״ םריװאט די פון
 ױנ־ שטאא״ארבײטער די פון שטעחער

 שײ םון םיטצפעטריק תשאהן םיט יאנם
 גרוײ װעגעךדעם שפיצע, דער אן קאגא

 אין ערװארטעט װערט װאס םטרײס, סען
שטאל־אינדוםטריע. תאג

קור־ געהאט זײ מיט האט גאםפערם
 די אז ערקאעהרט, און באראטוננען צע
 םון קאונסיא עקזעסוטױו דער ײעט ט̂ע

 אײבאר אװ םעדערײשאן אםעריקען דער
 נעהמען מיטינג׳און םפעציעאען א האבעז

םראגעזי אאע צו שטעאונג א
 פרעםע דער םון םארשטעהער צו

 פלאן זײן אז געזאגט, • גאמפערם האט
עט־ נאך אײראפא אין זײן צו געװען איז

 ערהאאטען אבער האט ער װאמע. איכע
 און אײזענבאהן־ױניאנס די םון קײםןאס

 גלײןי ױניאגס ארבײטער שםאא די םיז
 גאכד איז אײראפא װעגמן הומען. צו

 די פון אאגע די םעסימיסטיש. פערם
 א זעהר איצט דארטען איז ארבײטער
 עס געזאגם. גאםפערם האט טרויעריגע,

 האא־ קענען צו מאשינערי מואם, םעהאט
 די און באש^םטיגם אינדוםםריען די טעז

 אױסגעםאטערט םיזיש זײנען ארבײטער
שװאך. און

 אזױ אעעזעהן איצט זיך האב ״איף
 שוײ עס אז איידאפא, אין צרות םיעא
 #דעם װעגען טראכט איך װען #מיד דערט

 אר־ די — געזאגט. גאםפערס האט ־—
 פאדשיעדענע די םון נײטער־םיהרער

 נע־ זיד האב איף װעאכע מיט אענדער,
צואװעהטאגט/ אאע זײנען טראפעןי

 ’ארבײטער פון סאםיטע ספעציעלע א
 זיײ גאםפערם׳ן םון םרײצד און םיהרער

 באגע־ צו שיםעא א אויף געםאחרען גען
v די ;עגען v
 געםאהרען. איז גאםפערם װעאכער אויױ

 בעאכד םיעאע נעװען זײנען זײ צװישען
 או| ױני#נס אינטערנעשאנאא םון טע

 איז דארט קערפערשאםטען. צענטראאע
 סעקרעטער דער פײן, מאקם געװען אויף

 געװערק־ אידישע םאראײניגטע די םון
׳ . שאםטען.

 רעפארטערס האבען םאג גאנצען א
 האטעא האנטינענטאא דעם באאאגערט

 װארט א גאמפערס׳ן םון ארויסצוקריגען
 קלאנג א םראגע. יענע אדער די װעגען

 נאםפערם אז יםארשפרײט, געװען איז
 ״•אאםב׳׳־פאאן געגען ארויםטרעטצן װעט
 און גאםפערס אײזענבאהנען. די םאר

 אוגעא^יקענט• אבער עס האבען פאאמב
 םאר ערשײנען םענ די װעט גאמפערס

דעם. װעגען האסיטע סענאם דער

 װערט וױינשטײן מאיר
 ל8נ8אינסערנעש

,׳ ארנאנײזער
 װאיר די איז װײגשטײן סאיר ברודער

 אינ־ אונזער םאר ארגאנײזער געװארעז י
טערנעשאנאל.

 באסאנט גוט איז װיעשטײן ברודער
 איז ער סרײזען. סלאוקמאכער די אין

 ססױרט יארסער נױ דער םון מיטגאיעד א
 און 23 אאקאא ױניאן דרעסמאכער און
 בע־ א געװען צײט יאהר גײן םאר איז

 קאאוקםאכעי־־ גחיסער דער אין אטטער
ױניאן.

דזשע־ היסאארישען דעם נאך גאײןי
 געװא־ ער איז 1910 אץ סטרײק נעראא

 דער םון אײדדשעגט ביזנעס א רען
 שפעטער ביסעא א ייניאן. הלאגגםאכער

 איז און געװארען ״פראמאוסעד״ ער איז
 סמוירט דעם םון מענמדזשער דער געװען

 דזשאינט פון דעפארטםענט דרעס און
 מע־ דעם געהאאטעז האם ער באארד.

 ביז #יאהר אײניגע םאר נעדזשער־אסט
 צוריק מאנאםען עטליכע םיט האט ער

אםט. דעם םון רעזיגנירט
װײנ״ ברודער װעט א<זא, איצט,

 אונזעחג אין זײז טעטיג װיעדער שטײן
 אין ערםאהרומ סיעא האט ער רײהען.

 זײ וחנם עי אוז ארגאגיזאציאנס״ארבײם ׳
 אינטערנעשא־ אאס ערםאאג האבען כער
 אין ארבײטעז װעט ער ארגאגײזער. נאל
 א זיך םאר דא האם ער און יארס נױ

 ארגאני־ העאפען װעט ער םעאד. ברײט
 הא\־סעט די כיאכער, יעטיקאוט די זירען

 ^דביײ װאס ארבײטער, די אין םאכער
נעקווער. אײדיעס בײ םען

 צעמנדאיגע דא יארס״וײגען גמ אין
 אר־ װאס םענער, און פרויען מויזזןנדער

ױי םריידס. דערמאנטע n בײ בײסען

 װערען זײ און ױניאן קײן ניט האבען
 םארגאײר אין עסספלואטירט. שרעקאיף

 ארגאני־ אומערע פון ארבײטער די מיט
 ארבײטער יענע זײגען טרײדס, זירטע

 לאנגע ארבײט מען שקאאםען. אסת׳ע
 אונטער שכירות קלעגאיכע םאר שטונדען

ט; ארבײטס־באדינגונגען. ערגסטע די  אוי
 אר־ די דארםען װארשײנאיכסײטעז, אאע

 םיכר אפרוםען זיף טרײדס די אין בײטער
 זײ נעהםען זיך װעט מען װען פאטיש,
ארגאניזירען. ריכטיג

די.קארסעטען־מא־ אנבאאאנגט װאס
 אעצטענם זײ האבען יארס, נױ איז כער
דער םיט ארגאניזירען, אנגעפאנגען זיך

 דאאאר צו אײנגעצאהאט שוין האבען זײ
 אנגעשאאסען זיןי באגײסםערוגג םיט און
 גרינ־ אין זיך האאם װאם‘ ױניאן, דער אן

 שוין װעאעז קארסעטעךמאכער די דען.
 פון אאתאא אײגצנעם אן האבען באאד

ױניאן. אינטערנעשאנאא אונזער ,
 םאכער •צטיסאוט די צװישען אויד

 אר־ צו זיר באװענונג א אן איצט געהט
גאניזירען.

 ברודער װעט אאזא, זעחט, איהר װי
 דין םאד םעאד גרױם א חאבעז װײנשטײן

 װעט ער אז האפען, מיר אין םעטיגסײט
ארבײט. דער’ 1אי ערםאאגרײך זיץ

 טאכער׳ סקוירם און קלאוק
י !אױםטעו־קזאם

 נעה! צו ניט נעװארענט זײט איהר
 !ינ־ פירםע חנר בײ ארביים פאר םרענען

 םע25 וו. 138 קא., סהוירם ?עאשםיין
 די סטרײס,זײט אין יז1ז ׳שא• דער םט.

 . פאנאםע!. 5 אעצםע
#5אכטוננםםא

e ס• ־ t s s m i. _ _ _ '
 'דר״ט און סהוירם םענעחעער

• דעפארטמעגם.
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 איז װעאכע רצװאלוציאן גרויםע די

 דער אין געזוארען דורכגעפיהרט
 יארס, גױ אין איגדוסםריע .סאאוק

 חאט y זיענ, םאאקאםענער דער
 אונזער םון םעםבערס די באגײסטערטי

אאנד. גאנצען איבער׳ן אינטעתײשאנאא
 ארומ• האט טהעטיגקײט אעבעדיגע א

 ; לאקאלס אאע םון םיטגלידער די געכאפט
 םיט םוא סעםבערס, די האבען איבעראא

 די באטראכט םאכט, זײער אין גלויבען
 ארבײםען׳ זײ וועאכע:אונטער קאנדישאנס

 בא־ בעסעחג םאר םאדערונגען, גײע און
 סעװארען, אויסגעארבײם זײנעז דיננועען

 םאר- די צו געװארען ארויסגעשיקט און
 אינ־ און אסןוסיאײשאנס באסעס שידענע

 טהע־ דיזע םאנופעקטשורערס. דױזידועלע
 בלויז באשרײנקט נימ זיף האט םיגקיים

 אלע אלײן, אינדוסטריע קאאוק דעד־ אויף
 אויםגע־ האבע; ױגיאנס לאסאל אונזערע

 געםאטעיט האט װעאכע פראגע, די נוסען
 םון האסט הױכע דײ םעסבערס, זײערע

 נויטװענדיגקײט די און לעבעסנסיטלען,
 עט• אום פארדיענסטען די העפןרען צו

 סטאנ־ צו־^גם אדױפבחגנגען זיי װאס
 דיזער אין זיף םאדערט װעלכער דארט

צײט. יקרות גרויסעי
 מײ־ רענקאוט די ,20 לאקאא אוגזער

 דער דורף האט נויארק, אין ױגיאן קערם
 גע• האבען מאכער קאאוק די וזאס צײט

 גענומען זיד גלײך זיעג, דעם פייערמ
 זײ װעלכע פאתןרוננען רי דורכפיהךען

 זײגען װעלכע און אױםגעארבײט, האבעז
^; ̂אין גע\וען ^י ^ג  װאס נאר די מיס א

 קלאוק די םון םאדערונגען סעװאונענע
 װעלכע מײקערס, קאום רײן די מאכער;
 װעמען און שטיק םון געארבײט האבען

 װאף פאר אגיטאציאן די װאהרשיינליך
 איבער־ געהאט ניט פריהער האט ארבײט

 אײג־ םון נויטװענדיגקײט דער אין צײנט
 — עבדערוננ, געװינשטע דיזע אט פיהרען
 קלאוק די םון זיעג דעם דורף אכער זײנעז

 אי• דיזער צו געװארען באקערט מאכער
 גע־ צײט קורצע א גאר האט עס און דעע,

ט20 אאקאר אוגזער און נופען א ה  גע• .
 פאלקאמענעם א םארצײכענען צו האט
 צושטימונג דער מיט ,20 לאקאא דער זיעג.

גענע־ א :ערופען האט אםיס אוסזער פון
 װאף א םון םארלױו* אין און סטרײק

 געװא־ געסעטעאט סטרײרו דער איז צײט
 האבען מײקער קאוט רײן די און רען׳

 :רויסער א דורך זיעג זײער נעפײערם
פארזאםלונ;.

 לא־ אונזערע געקומען זײנעז נעכסט
 גע- ניט האט עס באסטאן. אין קאלס

 באארד דזשאינט דער און לאנג דויערט
 באסטא| אין ױניאן םאכער קלאוס די םון

 מאנופעקטשורער די פאר םארגעלײגט האט
 געװען זײכען װעלכע םאדערונגען, נײע די

 די פון כאראקטער דעםזעלכען פון כפעט
 אונטער־ דעם סיט םאכער. קלאוק נויארקר

 געװי־ א םארלאגגט וזאבען זײ װאס ׳עײד,
 צײט באשטימטער א םאר גאראנטיע סע

 דארט איז סטרײק דזשענעראל א ארבײט.
 םםרײק דיעזער און געװארען, גערוםען

 םאל־ א מיט אױםגעצײכענס זיף האט
 מאנופעיר רי זיעג. שנעלען שםענדיגען,

 געמאבט ניט האבען באסטאן אין טשורער
 ױניאן. דער םײטען צו אנשטרענגונג קײז

 מא״ קלאוק די קענען דארטען״ זײ אײר
 סאלידארישע רי םון וױיסען זײ און כער

 מעסבערס די באהערשען װאס נעםיהלען
 באס־ אין יוניאן םאכער קלאוק אונזער פון

 צוגע• טאקי דאםיר זיך האבען זײ טאן.
 נאכגע־ ױניאן, דער םיט סעטלען צו הײלט

 קלאוק און^די םאדערונגען, רי בענדיג
 גע- אויר האבען באסטאן איז מאכער
• זיעג. א פייערט

 װײסט די ,49 ױניאן לאקאל אוגזער
 אויף האבעז באסטאן, אין םײקערס

 דורכ• תאםםײן דיזען פון צײט דער דורף
 װאף ארבײטס שמונדיגע 44 ד\ נעםיהרט

 די און װײדזשעס די געהעכערט האבען
 םול איז 49 לאקאל ■ ססײלס. םינימום

 םיט־ די און טהעטיגהײט און לעגעז םיט
 גאי זיך האבען לאהאל דעם פון נלידער

 לא־ אנדעיע די קעגען צוישעםעז ניט
אינםערגײאןאנאל. אדנזער פוז קא^ס

 םון םאכער רײנקאוט׳ די ,7 לאק$ול
 האם־ א אנגעםיד״רם אױך .האבען4באסטא

 דער ׳פון םאישטארקומ דער סאר פײן
 א דוכרנעםיהרט האבען זײ »ויך1 ייניאן.

 גע־ האט װעלפער סטרײס, זאל1דזשענמ
 גע* האבען ויי װאםון. כלויאצװוי רייערס

 ארבײםם-װאף שטמדיגע 44 א ם*ודערס
הא• ךײ וױידזשצם^און פח האבערונג א ײין

j איגם. ב&ראף, אכ. םח r t j n o m.ppo

 ױאד־ די געװאונען. םאדמרונגען די בען
 ניט דערוױיל גאד איז סיסמעם ארבײט

 םײנונג דמר לױם נעװארען. םאמעלענט
 זײנען לאקאל דעם םון בעאמםע די םון
 גינס״ קײן גיט געװען אומשטענדען די

 איצט דארום האט ױגיאן די און טיגע,
 װאד־ אײנצוםיהרען געםאדערט ניט נאך

אדבײט.
 מאכער רײנקאוס די םון םטרײה דער

 אויסגעצײ- זעהר זיף האט באסטאן אין
 האלטונג סאלידארישער דער מיט כענט

 דעם פון עאעמעגט דער מעמבערס. די פון
 ענעלגיע מיט פוא ױננעי, יא איז לאקאל

 נעװאוסט, האבען מאנוםעקטשורער די און
 םיט םארהאנדלען װעיען,ניט זײ אויב אז

 עס װעט סעטלעםענט, א פאר ױניאן דער
 דורך קאפפו* פאדביטערטער א װערען

 אבער געוױנען ניט גאר קענען זײ װעלכען
 דארום זיך האבען זײ םארלירען. סף א

 םיז מאכט דער םאר געבױגעז ליבערשט
 גענוכיען פיעל ניט האט עס און אײדגקײט

 באס־ אין פאבער רייךקאוט די אויף און
 םארזאמלונג גרויסער א אויף האבעז טאן

 דזשענעראל־ זײער םון זיעג דעם :עםײערט
סטרײק.
 דאס זאגען, םען קאן אלגעםײן .אין

 זיך מעגען איבעראל, מעםבערס אונזערע
 און טהעטיגהײט דער מיט גראטויירען

 אינטערנײשאגאל אונזער װאס געוױנסען
 צײט. לעצטער דער אין דורכגעםיהרט האט

 אײג־ איז װאך׳ ארבײטש שטונדען 44 רי
 באםטאז, ״ארק, ני\ אין געװארעז ;ע-פיהײט

 און מאגטרעיאל באלטימאר, פילאדעלםיא,
 ®ון שטצרס אייניגצ ־א״ז־

סטײט.
 טהעטיג־ די זיף האט דעם םיט אבער *

 גע־ ניט אינטערנײשאנאל דער םון קײט
 שיקאגא, געקומען איז נעכםט ענדיגם׳

 גוט מאכער קלאוק די זײנען דארט אױך
 איז באארד דזשאינט זײער ארגאניזירט.

 און לצבעז מיט םול ארגאניזאציאן אן
 לעבען דעם אין ראלע גרױסע א שפיעלס

 טראץ װני^ן. דער םון כײטגלידער די םון
 םון װײט גאנץ איז שיקאגא װאס דעם

 םאר־ ניט זיף זײ האבען דאף נויארק,
 נויאר־ די װאס צײט דער אין שפעטיגט.

 אנגעםיהרט האבען מאכער קראוין קער
 הא־ סטרײק, היסטארישען בראװען זײער

 םאר־ אלע געםאכט ש^קאגא אין זײ בען
 ארױסגעשיקט האבען און בארײטונגען,

 מאנוםעקטשו• די צו םאדערונגען זײערע
 מאנופעק- קלאוק שיסאנאער די רערס.

 בא־ אײנמאל גיט שוין האבעז טשורערס
 ביזגעס פראקטישע זײנען זײ אז װיזען

 כאראהטער דעם קענענדיג און מענשען״
 װײסען שיקאגא אין מאכער קלאוק רי סון
 און זײ םאר געזונטער איז עס אז זײ,

 זיף צוזאםענקוםען אינדוםטרי, די םאר
 אינטערנײשא־ דער םון םארטרעטער מיט
 םעטלען און בעאמטע לאהאלע די און לאנ
 אוםן. םריעדליכען א אויף ױניאן דער מיט
 שיקאגאער רי דאס פאסירט, האט אזוי און

 אר־ װאף באקומען האבען קלאוקמאכער
 און ארבײםס־װאף שטונדיגע 44 א נײט,

 א:- אין זײנען װעלכע סחײלס, םיגימום
נויארקער• די מיט קלאנג

 מיט נעװארען םארטיג איז מע* װען
 מאכער ריינקאוט און מאכער קלאוק די

 אינטערנײשא־ די נאף האט שיקאגא אין
 נרוי• א זיף םאר געהאט אלץ דארט נאל
 שיקא־ די געװען איז דאם פראביעםע, סע

 אינדוס־ סקוירט און דרעס װײםט, נאער
 ארגאניזירט, גיט געװען איז װעאכע טרי,
 געהערשט. האבען צושטענרע הפקר .װאו
 אינטער- די האט צוריק יאהר פאר א מיט

 דרעס און װײסט די געפונען נײשאנאא
 אײנגע־ שיקאגא אין מאנוםעקטשורער

 צו• געװאאט ניט זיד האבען זײ עקשנ׳ט׳
 אר־ זײערע םון םאדערונגען די צו הערען

 דזשענע• דער ױניאן. דער דורף בײטער
 אנגעםיהרט דאן איז װעאכער סטרײק, ראל

 איז דע^אינטעמײשאנאא, םון ;עװארעז
 םוץ היאף דער דורך געװארען דערשטיקט

 הא־ װעלכע פאאיצײ׳ און דזשאדזשעס, רי
 מאנו־ די געדיענט געטרײ אזוי דאן כען

 האט איגטערגײשאנאא די םעקטשורערס.
 צוריק־ זיף געצװאונגען געםונען דאן זיך

 איז עם וױיל שאאכטפעאר, פון צוציהען
 בראי אונזערע םאר אונכזעגליןד געומנן דאן
 לוםט^אז די אטוזעמען. צו סטרײקער ױע

 און ״אינרזשאניןשאנס״ מיט פול געװען
 געמוזט רעםאאט האט אינטערנײשאאא די

 נע• איז דאס 1אבע קאמוז. אוים:עבען'דעם
 צײט געװיסער א םאר באױז בעװארעז טאן
 פרי- םיט כחות, נײע םים ?אגען צו אום
נײע אויפ׳ס אויפגעמען ענסהוזיאזם שען

גע׳ורנםען און
 סײסער װײסט בדאדוע די םון קאםוי דעם
 אמאגי־ זײז צע רעכס הײאיגע דאס םאר
 םון ױגיאן זײער דיחי באשיצמ און זירם
 מאגוםעקטשױ די םון וויאקיר וױאדען דעם
־ חנר.

געהאל־ האט אינטערנײשאנאל די אח
 גע• האט זי װאס םארשפרעםגן איהר טעז

 שי־ אין סטרײקער בראװע יענע צו געבעז
 איז אכמאץ, ברידער ארצאנײזער אן קאגא.

 לע• א אנצוםאננען אהין געװארען ;משיקט
 ארגאניזאציאנס• םון קאםפײז כעדיגען
 שי־ פון 100 אאקאא אונזעי און ארכײט,

 צוריק םאנאטעז זעקס א םיט האם קאגא
 ארגאניזאציאן pc םאריז די אויפגעהויבען

 טהעטיגקײט שטורמישע א ! קאמױ םון און
 קא־ די םאגאנדערגעםלאקערט, זיף ד.אם

 ארגאניײ טיט הונרעים, לאקאל פון סיטע
 סו־ םיאעז דעם מים בראש׳ האכמאן זער

 דער םון באארר דזשאינט דעם םון פארט
 געארבײט האבעז ױניאז, מאכער הלאוק

 מאס־מיטיג־ און שאפ רוםענדיג בינען יױ
 דרעס, וױיםט, די םארבערײטענדינ נען,
 אויםצונעםען מאכער.װידער סקוירט און

 בעלי־ עקשנות׳דיגע זײערע סיט קאםח א
כתים.

 גע- געקרוינם איז ארבײט די אויף איז
 די ערםאלג. אונגעהײערען א םיט װארעז

 אבגע־ מאסענװײז זיו האכען ארבײטער
 און ױניאן דער םון רוף דעם אויף רוםען

 מעסבערס. אאס אנגעשלאסען זיך קאבען
 צו אנגעםאננען זיף האט שעפער די איז

דזשענעראא א םון קלאננען די טומלען,

 ארוםםראמנן נענוםעז זיןי חאגצז סםרייק
t m חערצ^• וײ אננויאצנדיג די
 האפנונמן זיסע םיס ארבײםער די םון

אעבען. פרײערען בעסעמנז א אױו•
 תןי רער םארםיג, געוחנן איז אלעס

 װעחנן געגעבעז געדארפם האם קאםןי צום
 פרעזיחוגס אז געװארם באויז חאס םען און

ר• און pmi קוםען זאל שאעזיננצר מ  אי
 tiin נאף גאײף און אידערשיפ. די געםען

 מאנוםעקסשו• קלאוק לי סים סצםאעסענם
 פרעזידעגמ״ איז קליװאאנד, איז רערס

 שי• אין געקומען באאד םאקע שאעזינגער
 סארבעריי- אעצםע די מאכען צו קאגא׳
 פא• גערעכטע די דזרכצוםיהחגז טונגען

 סקוירס איז דרעס װײסט, די pc דערונגען
A שםאדם. יענער םון. מײקערם

 וועאמ מאנוםעהטשורערס שיקאגא די
 אעצםען אין ארויס מהלוםרשט זײנעז

 W אבער האבען ״זיענער״ די סטרײק
 זיי און םײער, זעהר דערםאר כעצאאט

 אז איבערצײגט, דעסאלט שוין זיך האבען
 םאראא־ זײנעז זײ און זיעג אזא ״גאף
 זײ םון םיעלע האט סםרײס יענער רען״.
 וחנן pK באנהראם, צו נעטריבעז כמעט

 סאל דעם זײ האמ שאעזינגער פרעזידענט
 םארלאננענדיג אצםערס םיט אדחןסירט

 ױניאנס דער אויךי עגטםער אז נאײד זײ םיז
 סאנוםעקטשירערזם די האבען םאדערונגען,

 סאנםעריחח צו צוגעשםיםט שיקאגא איז
 און מניאן דער פון םארסרעטער די מיט
 דיםדקוטיחנן צו איטענרנײשאנאא דער
 איו רעזואםאט דער אנריםענט. נײעם דעם

 און מײקערס סקױרם די אייד דאס נעװען,
 די חאבען שיקאגא ררעסםײסערס״םון

 פח עס און !זיאג זײער געםײערט מאא
 .00 אאסאא אונזער דאס מעאדען צו אונז
 אנגע• אן איצט םארנעהמם שדקאגא םון

 איצזער םיז אעבעז דעם אין ארט .זעהעגעם
ױניאן. אינטערנעשאנאל גרויסער

r■-־«ייי

םםױיסס פון צײם אין סאנצערםעו די
קאהן. ם. פ»ני» םון

 פאינעטט סונבט םוזיהאלישע די אז
 שון צײט אין פאאץ גדעסערעז א אלץ

 ארויסנעצײגט ביאט זיך האט סטרײקס,
 :ױ אינזע־־ע פין סטרײשם אעצטע די אין

 אי;׳ם באזונדערס pn אאיואאס יארלןער
קלאוקמאכער. די פון סםרײק

 קאא-־לר פון װאך צװײטער דער אױף
 האא־ אײנינע שויז האבעז סטרײק מאכער

 ארא;־ זאא מען אז פארלאנגט טשעראײט
 האנצערטעז, האאס זײעיע אין זשירען

«p עיוא־ ערפילט איז פאר^אננ זײער: 
רעז.

 פאר ערשטע די זײנען געװעדינליך, װי
 די אין ;עװ^רען אראנזשידט תאנצערטעך

װעבססעד אין האאס: נרעסערע
 קאסינא פראנרעס לײסעאום, מאנהעטעז

 געױא־ 1געטא אױך איז דאס װ. ז. און
 ״־*עזע פין יעדען אין װײל דערפאר, רען

 סטײדזש א זין געפינם האלס גרעסערע
 אײבינע זײערע מיט קינסטלער, די און,

 אײפ־ פאױצדנ נענעבען האבען קאפריזען, |
סטײדז״ט. א מיט האל א אין צוטרעטען

 די פארשםרײט זיר האט בליץ א װי
 רעד־ און ״ענטערטײנמענט די אז נײעס

 קאנצערטען אראנזשירט רןאםיטע״ נער
 באטײ־ עס װעלכע אין סטרײהער, די פאר

 און קינסטלער, סלאסע ערשטע זיך לי-גען
 אי־אנ־ װערען קאנצערטעז דיעזע אז אויך

האלס. גרעסערע די אין בלויז זשירט
 ניט האט עס איהר, װאס־קלעהרט און

 םעלעפאךרראטע; די און גענוסעץ לואננ
 די רופענדיג ״ביזי״, זעהד געװארען זײנען

 קאנייטע׳/ ענטערטײנמענט און ״ספיקערט
 האט טעלעפ^ז דער װאס מאל, יעדעס

 שט״טע די הערען מען םלעגט כערוגגעץ,
 ^באלײ־ און אױפגערעגטען אנאגדער פרן

 װארום שרײענדיג טשערטאן, דיגטען״
 האל. ױץ ״פארנאבלעסיגט״ תאטיטע די

 הא־ ~ עםעס? זיך איהר מײנט ״װאס
 קלענערע די פון האל־טשערלײט די בען

 פאדגאנ־ װעט איוזד — טנשריען, האלס
 שוױײ װע׳ל איך און האל מײז לעסיגעז

 — האל, כױין אין סטרײקערס די געז?"
 — געבײזערט, טשעדלײט יעגע זיך האבען

 היכיען און אסעסטענטס און דױס צאהלען
 -י *וי נוט אזוי רואס, ױניאן אלע נאך

 נרויםע די אין זיצעז װאס סטרײקערס
 — ^יר בײ to זײנען װאס האילם.

״ שטיפקינדער?
 נאכרעם װידער, טשעראײט אנדערע

 הא-״ דער גאב״ געגעבען,א האבעז זײ װי
 געםםדאשעט, איינפאך זײ האבען מיטע״,

אראנזשירעז ניט גלײך װעט מען אויב אז
 װי גוםען, א םאקע און תאגצערטעל״

 זײן גיט ער װעם ח*ולס, ^רױסע לי אץ
.4,•אסירוגגע! די פאר ,,פאיאגטװארטליך

געהאלפען. האט פראטעסט זײצר און
 חאטײ ענטערטײנטענט און ״ספיקערס די

 אזױ גאבדעם גלײר טאקע האם טע׳'
 האט עס אז ״מאשינערי׳׳ די אראנזשידט

 גענעבען זײגען עס און לאגג גענזטען ניט
 אלע איז טמש טאקע יואנצערטען ;עײארען

 ma: זיך האבעז סטרײקערש די װאו -־לרש
פונען.

;ענע• איז קאנצערט א װען טאנ, דעם
 סטרײקערס די זיך 1האלע געװארען, כען
 ױם־י זײעיע אין אנגעטאז האל דעם פון

 פאר־ זיך פלעגען און קליידער טוב׳דינע
 און האל, אין אימער װי פריהער ז^מלען

 באזוניעים פיהלען ױך פלעגט עולם דער
 טשערכזאן דער געשטיםט. םײעראיך

 און שטאאץ םיט באטראכטען זיך פאעגט
 גוט אזוי קאנצערטיסטען, די און וױרדע

 ערעפד* פאעגט װעאכער דעדנער, דער װי
 ענטודאש־ זעהר םאעגען ׳פייטי:ג דעם גען

װערען. אויפגענוטען טיש
 זיך ^ןעגען סצענעס פארשײדענע

 אם, קאנצערטען. דיעזע בײ אםשפיאען
 בא- דננערין, א אן םאנגט בײשפיעא, צום

 זע• םידעא, א םון און פיאגא פון גאײט
 1נײעך דער פון הימן רוסישען דעם גען

 עואש דער םארםעאיעזע. די אדער רוסאאנד
 ארונט;ײ נעגזגן אאע אויױ, זיך שרעאט
 צװײ אבעד טיט. זיגגעז און היט זײערע

אי־ עאטערע דא אויך זײנען עואם
 לײגען אויף, זיך שטעאען זײ אויך דען.

 זײערע אױף הענט אינקע זייערע ארױף
 *ועאיינ; p װאי׳ט זײ װי אזױ קעפ.

 אבער סאפעאױשען, די צדונטערנעםען,
 אופד םינגער זײערע באייבען אטאא כייט

 אררם וױיאע א זיך קוקען זײ באותנגאיך.
 קאפע• זײערע ארונטער פארט :עטען און

 נאכ־ האט װעאכע רעדנערין, די אױטען.
 גיט האט סצעגע, שטיאע דיעזע נעפאאנט

 די מאכען צו אויפמערהזאם םארפעהרט
 ד' ארונטערנעםען אויב אז םאיזאמע^טע,

 אײ רעאיגיעזע אײנעםם געגען איז הרט
 תען דאז נצפיחאען, אדער בערצײגוננען,

 זײן .כדט האא אין פארבאױבען ער
קאפ. אויפ׳ן

 בא־ איר האב פאא צװײטען א אין
 א םיט איד עאטערער אן וױ ניערקט,
 מען ווען זיצען געבאיבצן איז בארד נרויער

 אינ•״ די געשפיעאט און געזונגען האט
 שבנות״ זײנע האבעז טערנאציאנאאע״,

 סםרײיאד םרױען, ױנגע צװײ חנ׳עו^דיגע
 הצגם די אונםער נעגוםען איהם רינש,

 ?^ן פון אױפנעהויבעז איחם האבען און
 ארמד ̂פנעא האט ?ײ pפ אײגע און דץ,

 m אאמער דער pk הו̂ט זײן םעדגענוםען
 גצבאי שםעדיז גוטםוטינ גאנץ אזױ

לי ל"ב*ר בראגזװיאאד אין ,
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i אויגען איחחנ געותנדעמ זי t אױ* איחם i t נצזזנגענצן r t.־ J 
שײתע די ijnm איז צו w טרױעריגער. אלץ

 געווא- באשטיםם איז אפרײזע זײן פה סאג דעד ווען און
 אםאא נאך באשאאסמן, שטאאטסמאן אאטער דער האט רען,

i א t  pip ־ אינטערעסאנ- און באצױבערענדער דער אױף טאן 
פארגוםען. שטאר? אזוי איהם האט װאס רײטערין, טער

רײ־ איהר פון נעװארען ער איז הינגעריסען און דערהיצט
 דעד אק אח ער פראגראבס םון טײא ערשטעז דעם אין טען

 בא־ צו ארײן שטאא אין אוועק פאוזע צוױיטער דער פון צײט
םערד. די קוקעז

געאױכ־ תאט זי נעיןוםען. אנם?עגען איהם איז אינדעאיז
 איהם האט זי געײען. אױםגערעגם שםאר? און םרײד םון טען

פערד. די זױיזען צו אאײז פארגעאײגט
 דא אײן, אויח דא אויפמער?זאםקײט זײן געצויגען האט זי

 רױ די אין געקאאפט אײבט זײ ה*ט זי פערד. צוױיט א אויח
ײ; נעגאעם אזן קנעם  זײ צוקעמם פמגער די מים האט זי ז

 יא אדנטעד םיז ארױסגעקוקט געאאכט, האט זי גריװעם. די
 גע־ און זגעאזיכטעז האבעז אױגעז איזזרע אח פערד א פזן האאז

פינקעאט.
 בא־ צו פינגעד די םיט אדיסגעקומפז אויך איז איהם

 זײער וועגען איבערצוצײגען זיך אום גריװעס, זייערע ריהרען
אפשטאמדנג. עדעאער

, זיך האבען הענד זײעחנ װאס איז־ארױםגעשמען, דערםון
 • האנד איק זיך חאט אעכנצר *אץ איז באנעגענם עפכןאר אאץ

צודיםער. דער בײ געהאאטמז
 האט געשטאנעץ, אזױ זײגען זײ װאס צײם, דעד איז איז

̂אז װארףי א םיטאמאא ץיך זי  קענענ־ גיט ברוםט, זיין *m בעב
 האם יאטעתדי^ גצפיזזא. טיפען איהר מיט סעמםעז מעהר דיג

 1 אסת׳ער ערשםטעד דער איז עד אז דעדעז, צו אנמװוויבצז זי
 נערעדט האט זי אעבען. אק באנענענט האם זי װאס פרײנד/

 ׳ פאראא־ װעאט דער או׳-ף אאעםעז םק זדז זי אז דעם, וועגעז
גראנע, די פארמאטערט טױט צופ זי האט עס אז איז ׳זעז

p אין און ^שאאצצר דאזיגער חגר i• ײט זעאמר  ־אפמהער־ צ
^עז ױנג װידער םרױ, צינער  םארלא־ זײן צורי?קדעפז אח יי
נאיקזעאינ?יי^. רענע

 װי האנדאען ;ענערגיש האנדצען געדארפט סען האם דא
כאראקםער. שטארקצז זײן פאר פאםט עס

 א אײגגעארדענם; אופן בעםמען אויפ׳ן • TT האם אלץ
 רײטזד בארידזמבמ די מעז האם אײנםאוס, גרויםען זײז דאנ?

מרזפע. דער םון באפרײט דין
 אז באדיבטעם, צײטונגעז n האממ ארום יאהר א אין

ם םה םדױ די געװארען איז אינדעאין שעהגע די  באדיהמםעז מ
אעטערעם. גרויס ארויםגערוםען האט נײעס די שטאאסםאן.

מן קינםםאער די װאו א  ^מעפאננעז נאר ה
מן  רוסישען גײעם דעם שפיעאען און זיג
 םים אידען אאטע צװײ זיך האבען זדםן,

 הא־ און אױפגעשטעאט בערד גרויע אאגגע
 איבער־ היט זײעדע ארונטערגענוםעז בען

 אויף יארםוא?עם טוג?עא־באויע אא<זגגדינ
צוגע־ איז זײ א'יגער,פון זײערע
 צײ־ דיעזע פון שרייבערין דער צו נאגגען

 געזאגט: אײנדרותסםאא האט און אען
 הערעז.א צו אעעגעם אזוי איז עס *אך,

שע  אא־ דער אן דערמאנם עם איעד, מפי
 אידען דאך זײנען םיר אבער הײם״, טער
 זאא כמנן װעאען זעהר זיך װאאט עס און

ir:*r זאא עכ אידישעם, עפעם :r z i\\ 
ם ײ ג  געבא^בען בין איך הארצען״... .

 זינגערין רי פאראעגענהײט. אין שמעהן
 גיא־ איז םאפראנא, א ביהנע, דער אויף

 איו קריסטין, אטעריקאנער אן געװען דע
 זי אז ערװארטען געקעגט ניט האנ איך

n י ^-.י איעיעד אידײטע זיגען 
 צו אבער הארצען״. בײם נעםען ״זאאען

 אנ־ זינגעױין די האם אינערראיסוגג, מײז
 דער און ״התקוה׳/ די זי:גען געפאנגען

 ׳פאר א פון אויםנאמע דער פיס עזאם,
 פלע־ זײערע פון אויפגעיטטעאט זיך האבען

מיטנעזונגעז. געשטאק גאגץ און צער
̂ט קאנצעיטען רי אױף  גע־ ;״יעל ללי

 װעא־ פאאקסאיעדער, אידישע סך יא זוגגען
 אפאאדירט שטא.ײו עורם פון זײנען םנ

געווארען.
די־ בײ האט םאא״ן קאײנעם קײן ניט

 יע־ פידעא. די פאדטםען קאנצערםען זע
 ענ־ זעהך מען פאענט יטפיאער פידעא דעז

 זײ איינפאך און אױפנעטען מוזיאסטײט
 באקאנטע פיעיי־ע •טפילען צו ״צװינגען״

זאכען.
 קינםטאער די צװײטען פרײנד אונזערע

 גע־ א געהאט סטרײק דיעזעז אין האבען
און טײל, זײער ביײטטײערען /אעגענהײט

ערצעהלרנג
אנאס פװ ע י לי
שא םון אידיש לענדױ זי

! רעדאתםאר װערטהער
 גאײצפ איהד אז םדיזזער ®ת וױסענדמ

 צוקױ דאדום איף װעא םאיצד״ ?ײן גים
 .מאס ־דזגס זהמצן פונקם צדם נאײך מען
%v אײך. םון פאראאנג איך

 אדעדסם פזץ ״נעדעבםמק^ס״ דער אק
־ ניה פדאםאישאא דעם אק ׳טעז8 דעם נ  •ו

 מיי• דרעס און זױיסט ,25 אאלזאא רזע
 פ«ת די געאעזען איף האב ױניאן, קערס

 רע?אפצג• באארד עקז. די װאס פאעגער
 רעםא״םען אאס טעסבערשיפ דער צו דירט

 ודב־ אאע די צו סגואה א אאס »דקי *זן
 עקזיס• װאס גרופען-רײסערײען און אען

ץ. אדנזעד איז טידס א ױ ^ אנ ת א
 מך אײך איך וואאם דאחם אאזא,

 פעײןמאיכע קיק נײ^ט בעטען, װאאם
t װאאט עס אז נאויב׳ איף יײיא טובדז׳ l 

ד דער ם«ר מובה גרויסע א װען ע צ ^  ג
 אמזד אז אאתאא, דעם פון מעםבערשיפ

 ^גע- די איז פילאמ געבעז זאאם
 צי טעמבערש^פ, דער פאר רעכטינחײם״

 n דיסק.כדדען צו נעאענענזחײט א האבצז
 מאבצן ?אאר זיף קאגען צו און פאענער

 n באשרײנקצז אנטp איהר ׳זײ װעגען
 ״ דיסקרםיאן. דער םאר װאכעץ צאזזל

 ידט ויאאט עס אז #זיכעד בין איף
 1צ געושכםידרייט « נערואדעז געטאן דעם

 כמגזזד רי צו איבערהזיפמ און מעמבערם די
 גצ״• t געבענדי: זײ מעםבערם, א?טיװע

 דירבצודי-מ^ *יך חנם וחנגצן אאגצנחיי׳מ
 :צםען דאס װעט איהר אז האם^נםאיך

 תא£סם די װעס אזן אנבאטראכט אין
 פאר עפענען ״גערעכטיגחײט״״ דער םח

דיסקוסיאן׳ אזא
איבעדנעםגנער, אײער איך, פארבאייב

םגדלר. סעם
— :רעדאקציע דער םוז אנמערקונג

 גאנ*ען אין איז ברודער דעם פון בקשה די
 ״געיעכשיגקימ״ די ®ון ק#ןלוםס די איבריג.

 װעגען דיסקיעיאן, פאר אזעץ איםער זײ-עץ
 *ז־יןי קדםעז װאס פר«וכען אוץ *לע״ילענ״ד

 זואס DrfcK ױניאגס. לאאקאל אונזערע אין
 פארששענד• און יגקבז8 צום געשריבעז װערש

 דרז• צו ןײפריעדלז אימער מיר זײנעז יך4•״
ס רןאנט איהר קען. nrto ברוזיער פון זעהן ן

 יתד נומעי׳ הײגשיגען אין ארשיקעל װינס
לאקאל פרעםער דעם אין שראכען נײע גען

(שאוס).

 אל? זי האט געאעזען, האט ער װאס צײט, דער אין און
 וראלט ןי װי אןוי אויסזעהן, אונשואדיגען איהר אגגעהאלטען

ידין ניט א״ז איצמ, רעדט ער װאס דאס אז פאריטםאגען, גיט
אװענד־געבעט.

א̂* װײמער אאץ איה□ פון אפגערוקט זיך האט זי אבער
װײטער.
 אתם כיכער און גיכער אלץ ארומאױפען גענומען האם זי

 אין עם װאס אלץ, .ציסערען. די אימגר און •טאכטלעך די
גע־ און געכאפט זי האט האנד, דער אונטער געקוטען איהוי

נודעז.
 ארײנגע* האט זי וואס צ^רונג, •טטיקעא יעדען טיט און

 פאינקער, אאץ געװארען זי איז טאיט, רײזע איהר אין פאקם
געברענט. איהר װאאטען פיגכער וױ־-די

 גע־ א?ץ האט זי פאדשװואנדען. איז זילבער און גארד
ו;׳ם1 פיםעא איהר מיט ארוים *טארח ױאם ׳קאץ א ייי ׳כא«ט
הויאען. צוגאיהטע פײעד

דער פון ארויסגעיטארט ?אאנגאאז זיך ר האס דערנאך

 דער געװאוינט האט עס װאו שטעדטעל, זעאבען דעם אין
 בזודרעז, אםאא איז לינדעלין װײב געזעצאיך װעםעס ׳סוחר

 טא־ אויף קאפימאן דער ?ומען אויס יאהר אײן יאהר פלעגט
 זײנע פדן צוריקגעקומען געהאט לאנג שוין איז ער נערורצס.

 האט זומער און פריהאינג יעדען פיגקטליך, א̂ז דײזעס. דוײםע
 צייט דער פאד איז װעאכעד שיפער, דער באזוכט שטאדט די

נעװארען. רײך הגהר
im פאכדרס, האט עם m עפעס אויט מענשעז, דאדגע די 

 אוגבאוואוס־ נענדינזאטעד א אדער מאגבעטיזם, גײסטעצן א
 און אײן בײ צוזאטענגעמראפען אפם זיך ה*בען קראפם, טער
 קרעם׳ט־ בעסטעי דער פון טיש היאצערבצס רײנעם זעאבצץ דעם
ײ צװײטצן אדיסגעבדאכען ז^זט אפטכ^נא שט^דט. אין ס״  י

 7זא z\ יועד דעם, איבער שטרײם פריעדאיכער אאנגעה א
 פאדבראכט ה^בען זײ קרעמשמעד. דעם ׳כ**א דאס גאצאחאעז

 אנדער אן עפעם אויף אדער קארטען, איז מפילענדי; דײם די~
װעג. אעטעתגסאנטעץ

 *זנ- ביםדע ׳בלאז א ^וך נל*ז א i»p:noy: האבען די
 צוױשעז זײ האבען דאך צוױיםצז, צום אײנער טעדװעקעגדיג

 דערצעהלם םיילמאל בלױז גזדעפרעכצז, סײ\ געפיהרט ניט זיד
פאסירונג. י^ו?אלע א עפעס זיך

סומאעדיג. און ליכטיג געווען איז צירק אין
 מיט ארויסגערופען האט מען װאס רײטער, דער װען און

 ׳צירק דעם ציטערען געמאכט האבען װאס בראווא־געשרײען,
y האט ארענא, דער פון צוריקנעפאהרען איז i מיט לינחגליז 

 פערד דאם האט זי ;פערד זײן ביי אװעקנעיטטעאט אביאא
 צום געיטםײכעאט גאאנצענד^צ^וויגען מיט און געטאן נאעט א

אײננע־ מען האט פריםטער דעם »ז פאסירט, האט עסרײטער. לעמןן, מוז זי ווצאכצר איז אומטןבונג, טעמפעדער ז1אוי אז #אויםוױיזןס נעגגמען זיך האט רײסער דעם ר זייך צוריקגעקעדזדם גאאאפװיענד האט ער װען אגע דער מיט באנוצען זיך ויא װי כיא יעדעס און
 פאאץ, זעאבען אויפ׳ן געשםאנען זי איז ארענא, דער פון זיך

איהם. צו זיך געצױגען און געטואיעט
אננ  געילוײ און געםורםעאט זיך צװישען זײ האבען ̂י

דערט.
 געפרעגם, אויגען ברענענדיגע םיט איהם זי האט דערגאך

טנעלססע.’ די זײנעץ פערד זײנע םון וועאכע
 און שװארצען אױפ׳ן נעװיזען איהר האם ער װען און

 זאכד צו זײ שטאל־ױנג דעם באפויאען זי האט #װײסען אויפ׳ן
ענדינען. זיך װעט פארשטעאונג די נאר װי ׳אען

 *טטאדט פרן אנסאאפען זי איז נאכם זעאבער דער אין און
רײטער. יטעהנעם טיט׳ן

 אריינגעפאהרען טתפע די איז ארום װאנען פאר א אץ
אריין. שטאדט װײטער א אין פערד אױסגעפוצטע אױף

מז טרוםײטען די געיטפיאט, האט מוזיק די א געשאאס. ה
T אױױ האבעץ פאאקאטען שרײאיגע רויטע און באױע געאע, t 

 אוים״לועע־ דער פון פריטאדאנא, דער פון ביאד דאס :עהאט
אינדעאין. אונאיבערטראפענער איז *טעהנער װעהנאיך

 אאנגעז א אין ארױסנעפאהרען זי איז ארענא דער אויף
 גאאנ־ א אין און הוט םענעױטען א אין קאײד, סאמעםענעם

ברוםט. דער אויף בראיטקע צעגדיגער
פעי-ז־ דאס אנגעריהרט אײכט זי האט צײט צו צײט פזן

 איהד אין געהאאטען האם זי װאס בײםש, עאעגאנטען טיט׳ן
 דאס זיך האט וױרדע, מיט פול ׳טריט פאר א :אך און הא:ד
 װאס :אאאפ, סארט אנדער אץ אדער אזא אק געאאזעץ פערד

אױסכעאערענט. איהם האט טען
 לינדזד האם ׳נאננ זײן געביטען האט פערד דאס :אר װי

 ג;ד איז רואם געזעאיטאפט, פײנערער דער צו געשטײכעאם אין
 חג־ זי אז געװיזען, זי האמ דערכײט און אאזיטען די אין זזןסען
קונסט. פאריטטעהעז זײ באױז אז ׳נע:ט

 זי האט בראװא, נעפאטיטט האט װאס פובאיקום, צום און
 װ*אט זי װי ׳קאפ פון שאקעא ײכטען5 א טיט נעענטפערם

 צום אויפםעדקזאמקײם םעהר ביסעא א באױז אױסרופען װעאען
פערזענאיך. זיך צו נײטט און ־ײטען

ארע־ דער ארום אדוטפאהרען דאס געענדיגם האם זי וחןן
 שםע־ צו זיך פערד דעם אדיע, אן אאס געצװאתגעז, זי האט ׳:א
rr\ ת:י. די אױף

 אהן געקוקט האבען װאס צױטױער, די האבען דאטאאט
 _מיט שרײען גענומען רײטען, פײעראיכען איהר אױח אטעם

 זיך אויסער און הענד די םים פאטיטען קואות, באטױבענחג
פיס. די מימ קאאפען באגײסטעחנג פאר

 זיך האט רײטערין עדעאער דער פון פנים אויפ׳ן אבער
 האט וואס שמייכעא, טרויעריגער זעאביגער דער געשפיעאט אאץ

שבחים. אאע די געריהרם זי האבען עס װײניג װי באוױזען,

 אין אפבעשטעאט זיך האט ערארײן שמאדט דער אין לאדען
 דער אין דירה א אױסגעפזנען האט אײעדר־ער קרעטשמע דער

שםאדט.
 אויף דעראינגם איהם האם מען װאס ׳צײם דער איז אי]

 אנגעקומען זײנען עםען, דאס טיש האלצערנעפ זאעבעז דעם
 אײעלז* זיד האבען און האפיטאן דער און שיםער דער סוחר, דער

טיש. פוץ pjr צװײטען בײם געזעצק
זוע־ גערעדט היץ מיט האבען קרעםשכמ דער אין אײניגע

 לינדעאין, יטעהנע די אז שטאדט, אין נײם לעצטער דער געז
 צוריק יאהר פאר א מיט דערצעהלט, האט מען װי איז, װעאכע

 פון פרױ די געװארען שפעטער און רײםער » מיט אנטלאפען
 פאר נעהאט חתונה איצט האט שטאאםסטאן, באריהםטען דעם

עבענחאאץ. װי שווארץ איז װאט פריץ, נעגערישעז א
 האבען טיש, פון עק בײם געזעסען זיינען וואס דרײ, די

זיך. צושםײבעאט אק גאעזער זײערע אין ארײנגעקוקט
באא־ צדם אױנצז זײנע אױפגעהויבען האט פריסמער דער

•TPP
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 ליעב םילד, צערטליה אזא פארהאנען ניט איז װעאט :אנצער
ליגדעאין. זײן װי ׳וױיב

 אנצײ אן װי צױטױער, די פאר ערשינען זי איז דעם נאך
 בלי־ אראפגלעאזענע םיט געריטען איז זי װעזען. שטיל הענד,

 איז װיהעס סאטעטענע טוג?עלע איהרע םון שאטען דער סען.
 איז בליק איהר װען אבער באקען. איהרע אויף געפאהלען

װי געברענט אויגען איהרע האבען רײטער, אױפ׳ן געפאייעז

 םון נאםען אץ אױסדרי?ען און לענענהײם
 קא־ םפיקערס און ״ענטערטײנמענט דער

 צו אנערקענונג און דאנק אונזער פױטע״
 האבען װעאכע םערזאנען, פאאגענדע די

 אונזערע האאטען צו בײגעיטטײערט םיעא
 שטײ פײעראיכער גוטער, r אין סטרײקער

 איעדער ןײערע טים האמון װעאנע ׳סדגג
ט םול  צום זײ געװעלזט ענטוזיאזם פי

פרײהײט. כיעהר פאר קאפפף
 דער־ דא איך װיא ערשטען צום גאר

 וועא־ רןאפפיטטא, טעםטא סיסס מאנען
 טשער־ אאס געהאאפען סך א או:ז האט כע

 דער פון אדאנזשירם קאפיםע, א פק ציידי
 ,,ענםער־ אונזער העאפען צו סקוא׳/ *רענד

ט  קאנ־ די אראנזשירען קאיױטע טיממענ
 עאאיאם אאורא טרס. האט אױך צערטעז.

 און קאטיםע. אונזער געהאאפען םיעל
 וױדא מיסס דאס זאגען צו איבער^נ איז עס

 רעװאאוציאז^ורע זױגעטדינ כױלה^אענד,
 דעם באנייסטערם אײנפאך האט ליעדעי־,

עואם.
 זיך האגען קאנצערטען אושערע זיא

: רןינסטאער פאאגענדע די נאטײאיגט
מיאה^אענד, װידא מיס :זינגער

 װערטאנט, אואיז טיס פאזנאאסק/ סיס
 ראבערסס, פײסס סיפידא, גערטרוד פױס
 פינקעא. אוסי פים פינקעל, בעי!א סיס
פאראעזער. ־— רוביז סר.

קא־ דזשאהן מר. :פידעא־שפיאער
 קראי־ מר. נאאדבערג, אואיס מר. וײגאיאנא,

 עפא־ מר. עדעאשטײן, עפאנועצ טר. #ניז
 װאא־ מר. עא?י:ד, אאז,אד כיר. ׳בעיג נועא
גאאדעגטהאו. טיס קאהאסט, טער

׳ײור כדס כעיפעץ, פיס :פיאניסטעז
 טא־ האריעט טיס ׳נואד כיידזשעט סיס

 דזשײקאב־ ײד. גאדאאנד, רוס כױס ׳לאנט
בערםאן. טיריאם פיס גינדיז, ׳מר סאן,

 אונזערע באגײסטערט זוי צוזעהעגדי;
 קאנ־ די פאר נעװען זײנען סאנעד קאאוק

 טאא יעדעס קינסטאער די פאעגען צערטעז,
 כאגײסטערם זעחר די-הא^ס פאראאזען

 קרי־ פאעגען זײ װאס אױפנאפע די םון
 קינסם־ די פאר שוין איז אאיײן דאס גען.
ג.'*אוינוג;. שט־־קעא א געווען לער

 דער פין :אכיען אין נאר נים ׳אאזא
קאפיטע׳/ ענםערסײנכיענם און .סםיקערס

 גאנצער דער פון נאמען אין נאר
הינסםאעד אאע די מיד באדאנקען יתיאן,

 טים האבען װעאכע מעםטאערינס, און •
 אין באםײלעט זיך נוטסוטיג?ײט אזא

 אעצ״ אונזערע pc ציים איז ?אנצערטען די
. .Dp'nDD םמ

ט װייסט װעאט דער אויף ?ײנער קרוינען. גיאטע  ווער ׳ני
ניס כאכצען אין זײ האט זי געייען. זיינעז עאטערעז איהרע

געקענט.
 אוץ ^פיעאען, צו אנגעהויבען װידער האט מוזי? די װען

ט פשום זי איז צושײדען, געםוזט זיך האט טען  שםאנד אים ני
זיך. פון אוועקצולאזעז איהם געװען

 טדײםטאאז און געאאכט האט זי געהושט, איהם האט זי
ברוסט. זײן אויף געװײנט

 ניט נאכט גאנצע א האט שטאאטסמאן גרויסער דער און׳
 םאאאן זײן אין ארומגעשפאנס האט ער שאאםען. געקענט

 האנד זײן אין ציהען אײן אין געהאאטעז און האטעא אינ׳ם
טאבאק־פושקעאע. גאאדען זײן

דאנה א קענען, װעט ער אז אױםגעװיזען, זיך האט איהם

p אין געקומען זײנען װאס ׳די צװישען r t די זעהן צו 
אז, באריהטטער א געפונען זיך האם רײטעוײץ, מ ס ם^ט  װאס ש

 איז איהם בײ צופאהרען. אהער געקומען צורי? אאנג ניט איז
 געװען איז ער און װײב זײן געשטארבעז געהאם יואס נאר

 אום באויז רײזע די אונטערגענומען האט ער םארצװײפעאט.
טרויער. טיעפען זײן פארגעסען און צערשטרײען צו אביסעא זיך

 דעם באטערקט געזזאט פריהער פון שױן האס אינדעאין
 שמאאען הוינען דעם מיט און האר גרויע די םיס טאן נידרמעז

 בא־ שםוא א אויף געזעסען איז װאס פאיך, גרויסעז און קאפ
סאטעט. טים שאאגען

 גע־ איז װאס באנקעם, א פון ;עקובלען ער אמ ט^א דאס
 האבען פאאםא אונטער׳ז pc עהרע. זײן אין געדוארען ־געבען

 איז זי װאס צײם, דער אין מעדאאען. פיעאע ארױסנעקוקם
 איהרע סיט געטאן pip אזא איהם *1אױ ד האמ ארוםגעריטען,
געװארען. עױשטוינט איז ער אז אויגען, גאאנצענדיגע

גי• איהם אױן* געווארפעז אומןנד יעדעז זי האט דעם נאך
 םאר׳חלום׳ט גײגעריג, יוננ, א װי באיקען, צ^טערדיגע און נע

אגתותען. גענוג ניט עפעס מיט זיך קען חאס ביײדעל,
 ער האט יזי אפלאדירט און אויסגעגלײכט זיך האט ער װען

 לײצעם, די געהאלטען האט װאס האנד, איהר װי באטערקט,
 אײנ־ זיך זי האם פארריקטע א וױ pk געטאז ציטער א האט

פעדד- פון האלז צום געבױגען
 זי ווען געדאנקען, איהדע אלע אז געזעהן, קלאר האט ער

ס תרטמ חי איהם. מיט פארנוםען זײנען ארענא, דער אױןי א
צװײטען. גאכ׳ן גענומען טאבא? Pirar אײז האט ער
 גע־ p* געזעסען אזױ זיך איז ער וחון צײט, דער אין און
ט, ^ ר  צו אום אריבערנעבועען, אזױ אײנסאל זיך ער האט ט

 אראפגע־ איהם איז נאזטיכעל זײן אז נאכקוקען, איהר קענעז
פאלען.

 געצזואונגעז pא פערד איהר אומגעדרעזזט האט לינדעלין
 אויפ־ טיכעל דאס האט זי ?ני. די אויץ• זיך שטעלען צו איהם -

 איהחג איד&. חןרלאנעז עס אוך בײםש איהר מיט געהויבען
 האט זי פרײד. פאר געלויכםען אה נעפינ?עלט האבעז אועען

 איהרע געוױזען און געשכדיכעלט באצױבערענד־קינדיש אזוי
שטאאטס־ פאראוטערםער אלטער, דער אז צײן, װײסע םדישע,

געװארען. אויםגעלעבט איז טאן י
תן איהם איו אנגענעהם און זיס  האט ער נאככ^ די נעו

 האט װאם רײטערין, עדעלער שטאלצער, דער פה געטראכם
איהם. צו נעפיהאעז איהחג ארויסנעצײגט אמען אזױ

 איבעדגזר זײ האבען פארשטעלונג צװײטער דער אויח
 א'הט האט זי נאר װי ;באגעגנישען םרעהליכסטע די לעבט

 איבע־ םחןהליכען, אזא צוגעװארפען איהם זי האט באמער?ט
4?לאפע געממען האט הארץ זײן אז שמײכעל, ראשענדען

האי זיך זמדיגען אין געהאלםען האט אװענד דער וחנן און

םילװערםאן ם. םיז

 װאלד, אין מיר מיט dip — אדער
 — װאלד אלםעךױנגען דעם אין

 װײזען, דיר דעםב אלטען אן כ׳װעל
 ביהנשםאק א װי איז שםאם זײן ודאם
 בלומעךהאניג... םרישעז מיט פול

 צװײגען, זײנע װײזעז דיר כ׳װעל
 גבור־צװײגען, גרױסע זײנע
 פויגעל מחנה א .זײ אויױ װאס

 — pt דער צו שירה זינגען
 פארעז, זוכען, שפד^ננען, זיננעז,

 זאגגען, די שטורעם־װינד אין װי
 תוױיטעל, םתמע — םוײנעבט אין דױ
 הערצער, אונזערע — זון״שײן אץ װי

צוױ*טען... נאנדז םאר׳חלש׳ט אײנס

 איהד נאך ער און פאראױס זי
— דיר מיט איך  היינס, איז זון די העל דאפעלט

 רעגען... םומנעם לאנגען דעם נאך
 רעגענבויגען א איבעראל

fPrrjrr אויגען, חלארע מײנע 
 םרײנד... א װי מיך טרײסט ער איז

 נשמה, דער אויף לײכט ליכטיג
 װי שטארהען װי לוםט די כ׳טרינ?
 געװארען טײל א כ׳װאלט װ כ׳פיהל

זוכענשײן. און אופט דער פון

 דיר נאך איך און פאראויס דו
צװײ. סויבען ױנכע

 יאגדעם־קוסט געלאקטער א
 1דונעני אין קויעאט און שטעהט

 נעזיכט, דײן
 ברוסט, מײן אויו»

 איבט דאס װי זיך, אײן נורעט
יאנרעם־הוסמ... דעם ייין

 םדאאאאא... טדאאאאא,
 ז־► די הײגס איז העא דאפעאט

 דערפיז, אזזי גומ מיד איז
 זתענםדימ-געזאננעז װי גאיײך

שעאעך^ר, א פון  וױיממז, א ט
נשמה. מײן אאסםשצז ײ^אםעז

 ארום, דיך ארעםס שםאדקע סײנע בעהמען אה
 «ױם, זון פאא?ערדינע די נעהם איך — דיכם כױד

 מיר, צו אזוי זי איז הארג װאס
 םעג... םומנע־חגגענדמע אין
 דיר, א*ן צײהן חיה׳ש־וױיסע מײנע איך גראב און
 פיהאם וחןהםאנ איז

־— אײב הייאמחוניג דיק
זון, הארגער דער אן נקםה נעמם איך — דובמ םיר
—.---------טעג םומנע־רעגענדיגע םייגע »אע פאר
 ג. נשג בוײ\ דאן װערם שבור און

•jscrt p זזיק s r w it,rm  prc

.D'3 ב*רװעם־£אע?ע ׳1,ױיש
פי־ אזן װײך סאמעט־גראזעז, «י

 — אײכט זיך אױפם
 — זמש ץיך פיהאם

צז ^ז  םײכט *ון װײך סאמכדגו
םיס... דײגע ^אםםשען

 •םראאאאא... םראאאאא,
 םאנצען קום־זשע שעהנםמע, מיידא

 #גאס דער קינחמ־■ די
a *רוגד m ש/ חנם םצאבערײבו

צזוײ. טױבנן *ו״׳םמ באחאן



לײבאר אװ פעו־עו־ײשאן די־אםעױקאן
ח*- ױץי־י* וױ  י*ניס3דו

 נים זאיצ עס וועאכען איבער גרעגעץ דער
‘װערען. איבערגעסראטען טאדען

 ױניאן די װערטער. אודערע אץ
 סען קאאוקם וױפיעא באשטימען צו האמ

 פעהיג- דורכשניסאיכע פון אפרײטאר אן
 די מוז דאן םאג, א אין פאכען סײטען
 קעץ איינער וױפיעא באשטימען, ױניאן
 ער אויב דורכשניט, דעם איבער םאכען

 מיט.מעהר באגאבט נאטור דער פון איז
םעהר. ניט אבער פאינקײט, פעקר פים כח,

 טעגאיך נאר איז ער אויב פאאן, אזא
 דער־ פױזרען :יט קען דורכפיהרבאר, און
 װיײ זעאבע די קריגעז זאאען אאע אז צו,

 די אין אונטערשיעד דער אבער דזשעס,
 ארבײטער און ארבײטער פון װײדזשעס

 גרויס, אזוי געװען ניט װאאט
 מאנ־ דא ?ײנען עס װען איצט, איז ער װי
 פאר־ װאס שאפ, יעדען איז ארבײטער כע

ט דיענען  דאאער מעהר און צװאנציג פי
מאאבות. בעא אנדערע די וױ װאך א

 עס וױ דער, איז װעג צװײטער א
 סאאװין פרײנד פון פארגעשאאגען װעו־ט

 מיר נומער. דעם אין ארטײןעא זײן אין
 אונזער איצט גאײך געבען ניט וױאען

 איז ער װײא ניט פאאן, דעם צו הסכםה
 א איז ער װײא אפשר גאר שאעכטער, א
 אז םורא, האבען פיר און אידעאאער, צו
 אויסםיהרבאר. אײכם אזוי ניט איז ער

 צו געװאונשען זעהר דערבײ װאאטען מיר
 דענקען. זײ װאס אנרערע, פון הערען

 דער םון מײנוגגען די הערען װיאען םיר
 פיה־ די םון װי גוט, אזוי םײא ענד רענה
ױניאן. דער פון רער

 אנ־ נאך דא זיעען עס אז פעגאיך,
 באזיײ ?ען פען װי^אזוי פאענער, דערע
 װעאכער איבעא, באצײטענס־דעם טיגען

 איז װאס אאעס, גארניט צו פאכען קען
 קאאױדאינ־ דער אין געװארען ערקעפפט
 טו סטרייס, אעצטען דעם דורך דוםטריע

 אונזערער צײטונג דער דורך זײ זאאען
 עםענטאיכקײט. ברײטםטע די הרינען
 דער םון גוםא דיסיןוסיאן די װעט אפשר
 געװיסען א צו ביז שױן העאפען םראגע
 די אױך טײאװײז זיין װעט און גראד,

 באארד דזשאינט דער װעאכע אגיטאציע,
 בדעוז האט ױניאז קאאוהמאכער דער םון

ף דא זאא אנצופיהרעז. י ו ו ן ^  אױםמערק־ נ
ט געפאכט זאם א ^ , ן ע ר ע  דאזיגע די װ

 אזא אויף געװארען געאײזט איז פראביעם
 אנדערע םיעאע אין אוםן אנדער אן אדער

 ױניאנס די װאם דאם און אינדוסטריען.
 אויסנע־ האבען אינדוסטריען אנדערע אין

 אויספיה־ קאנעז אײןי זיכער װעט פיהרט,
 איהר אין ױניאן טאכער קאאוס די רען

אינדוסטריע.

 אמגןדןזפי״ זיר האבען זײ וױ־ •מליסים, איחרע און װעלם־אנשויאונג אייהר
. סיםי. אםלאנפויק אין האנװענשאן איהר אוין* געלט

.יאנאווםק' ש. פון

 קײן אייגעכטליר דיוס זײנען יאר\• עטליכע
 װיײ ״װאששפול נאי• געװען, :יש מלחםית
 ‘מיעט^ דאם װאס ׳איהד װײשט טיגגס״.

אמעריקא־ דער בײ יןזשעהען מיר :חייקצ עס
 אז װארשעז׳ און גרעני*ן ני׳ש־סעלסיקאנישעד

 מעקסיקאני־ אדער :אגדישען םעקסיקאנישע
 אונז. צו אריבערבא£ען זיך זןלען קוילען שע

 אין ארײן סאלדאשען אונזערע קושען דעסא־ש
 זײ אויף זאל מען װארשען, אךן מעקסיקא

 שוין שיסש מען װען דעםאלט, און אזיסען.
 מעק־ פון צוריק זיך מיר ציחען ׳או:ז אויף
 mztf: אונז זיך זאל עס ׳װ«י*שען און סיקא

 שערישן^ריע. &יקןז:ישע)מער ששיק א אזלעםען
 טע־ ששיק is נאך או;ז זיך ^לעפש ארא־ און

 װענדשיסך עס ניש. — %?>מאל און ריצא־־יע
 אדער פאר־צװײ־י^חרעז א־שיגשענדען. די *ן

 ניש גאר אוגז זיך ה#ש מאד־ד-ײ־יאהרען
פאר־ מיר ה#בען אם^ל נאבגעעלעפש.

ױ ק^לישו^רניע, ׳ק)>ליזיאדא טע־סעס, אזלעסש  נ
 זיך װעש עס אויב אײז^גא. אדן סעקסיקא

 וױיסש מזןל, חײנשיגס נ>ןכשלע«ען עפעס אונז
חימעל. אין ג*ש אײן דעיװײל נ?יד

 IS איז ׳ניש םןזרגעסט מעקסיקא,־ א.*ן
 םען און ערד דער אויף װינקעל ג^ש״געבענמש

 די ביסען. שעשען א ?ןרײגכ^יען דאיש קען
 איז לן>:ד שון פרוכבארק^יש די און דײנקײש

־ פארםןןגש לאנד דאס אונגעחײערע. ןין  סי
 אלערלײ ®ראדוצירם עס און אויל. א.*ז נעס

 חוי»שזענליך ^נער פרוכטזןן. ארן תבואות
 באנ- רעװ#לוציעס, ®ר^תצירט דןזיש װערען
 אין םען ז#גט אזוי גענעראלען. און ייםעז

 זאגט, םען צײםונגען. אםעריקאנער אונזעיע
 מען און ד^רם םען זעעט אויפחזןר ^הן אז

 זאגט גענער*לען, און רעװאלוציעס. ״נײדש
 עס #ז ׳«זעל אזוי »אראן ד^רט זיינען ׳סען
ע ®מי ■ל#ץ קײן גיטא איז ם׳ עו  סןןלדאםען. •
 גאר װאקסען ערקלערעז, םארעער אײניכע ײי

 םעקםײ יעדער נים. םאלדאטען קײן דאיט
ײ אפילו גענעראל. א כעבארען װערט קאנער  װ

 נאך ®ארםאגט ער כאט* גענער^ל, א איז לא
מ איגמ כיז ע קײן ני עענ ען ■אר אי  און חויז

אזםנױוןנל. גאניע קיין
 אלע זײגען «גענעראלען, ,אויסער יי...

מ - י ל ^ מן. מ חןננ עזי ר ד • י

א. פ. א. די האיטען אײנער מעג
 רעאק־ און קאנסערװאטיװסטע די פאר

 װאס ארבײטער־ארגאניזאציע, צי$נערסםע
 ער אויב ^בער, ערד, גאט׳ס אויף דא איז
 עהראיכער אז װירקאיך זײן קען און װיא

 אז צוגעבען, םוזען ער װעט קריטיקעױ,
 אר־ העכסט־רעאק^יאנערער דער אט אין

 גראד א הערשט בײטער־קערםערשאםט
 איײ באמגענט מען װאס טאאעראנץ, םון

 ראדיקא־ אונזערע אין זעאטען זעהר דער
קרײזען. פארטגע^ריטענע און ׳אע

 םון צײט דער אן סיך דערמאן איך
 איך װעך צוריס, יאהרען םיעאע םיעאע,

 אינ־ צװײטען רעם בײגעװאוינט האב
 אין ארבײטער־קאנגרעם טערנאציואנאאען

 אויך זײנען קאנגרעס דעם צו בריסעא.
 דעאעגא־ אנארכיסםישע אײניגע געקומען
 מען װי מיך, דערמאן איך און ציאנען.

 אויסגעשא^פען דעאעגאטען די אט האט
 ־,םעגאיכ די זאגאר געגעבען ניט זײ און

 דערםאר, נאר זאגען צו װארט א קײט
 דעם אין געגאױבט ניט האבען זײ װײא

קאמפן*. פאראאמענטארישעז
פנים, קיבאת דעם אן זיך דערמאן איך

 דא־ סאציאאיסט באריהמטער דער װאס
 די םון געקראגעז האט ניװענהויז מעאא

 צו רעדע זײן םאר דעאעגאטען איבעריגע
 אין דזשענעראא־סטרײפ א םון נונסטען

 פון מצד מאחמה־ערקאעהרונג א םון פאא
 איהם וזאט מעז רעגירונג א אידמגד

 גרויסען דעם אויסגעםײםט, וױ כמעט
םרײהײטס־קעמפםער.

 דערצעהאען צו •פיעא אײר האב איך
 אױף ערפאהרונגען אײנענע מײנע םון

 איו־עעךגעגנער. מײנע מיט מיטינגען
 מען האט צוריק אאנג גארניט ערשט נאך
 באנ־ א אויף װארט דאס געגעבען ניט מיר
 געגנער, מיעע םון אײנער יװײא ׳קעט

 האט םרײנה גוטער א פערזענאיך כאט^
 מײן אז קאמיטע, דער געגעבען װאונק א

 פון װערען אויסגעיטטראכען זאא נאמען
 איך אז וױסענדיג, רעדנער־איסט, דער
 און איוזם געגען אויםטרעטען געװיס װעא

 באהויםסונגען. פאאשע זײנע פון אײניגע
 אונטאאע־ פון םאא א נאך איז אט און

אונז. צװישען ראנץ

ער דער ^נ  is װערען צר חשק ח$ש מעקםי
 אײגענש־ זיך נעהמען דערפון און נרעזידענש

 IS װערעז רעװאלוציעס. מעהיסשע די ליך
 דורך :א• מען קען מעקשיקא אין פרעזידענש

 •״עזי־ אײן ךןי אזוי און רעװאלוציע. א
 — געחײסעך ער דיאז, — זײערער דענש

חי*, :U גאנצע פי־עזידענש כעװען א*ז  איז ̂י
 מעק־ אין איצש פרעזידענש װערען צו לוסש די

ליידעניצאפש. א ממש געװארען סיקא

רעגירוגגס־ דעי צו מיר קומען דא ארן
מעקסיקא. םךן פאים

רע«ו^אק>) מ איז רעגירונגס־פ^ים די
 :^!סשישוציע, א ורעזידענם, א פ*ר#ן :ישע.

 אלץ װײשעי. אזוי און דעמ#קיאשיע װאהלען,
ײן. צר ב»>ד>זי*ף װי  רע־ אלע אין װי ז

 חיז־ מעקםיקא אין פ*לק דאס דארף פובליקען,
 ^ונדעסשװע״ זײ ה$ש ןוון דעת ג>ן:צע די בען
 לעג־ ציוויליזירשע אין : אזויי איז ניט. גען
 מעקסיקאני׳פע ד*ס איי־ײש; עס איז דער

 צו צ»װײ*ז»ויש גענוג ניש אבעי איז
 מען װאם ׳העח אז# פדן 4,שנ דעם פאראזשעחן

 דאד n חאש םע| און יא ׳זיך דאבש ׳ה^ש
פש.)זיך בונשעװעש עם און ׳גיט  די און ̂«

 1מיגען־מאג* די *ון אונזערע אויל־ם$גנ*שעז
 טעקםיקא, אין ב«זלעבא^ךועז װאס נאשען,
 זײ או־ז מעגאזעז פרידליכע זעהי זייגןןן

 רוחזג, ^ילאפען ניש קענען זײ אז םענח׳ען, .
 אז זיי, םאדערעז זיך. בונשעװעש םען װען
 דזד פאן זיבעי .םע^םיקא מאנען ז^ל םען

סזננם• פ>ןר זײעיע פןזי או^ מאקר»)שיע
 װיבשיגסשען צוםי מיר קומען איצש און
 אין ב*די:גונגען עק^גאמישע די *ו — סונקש

םעתסיקא.
ען באדינגוגגען ד^זיגע די ״נ  ג>ןר ביז ז

 ל^נד ד#ס :אזעלכע געװען צײש לעצשער דער
 מעקסי־ או^ ^םעריקוזגי׳יע צו ב*ל*נגם טחא

 אויל־ די גלחים, די צו און .ק^נישע״כבירים
 אבזעייקא־ צו — מעשאל־גרזבער און ®עלדער

 הי־ קאױשמליםשען^דעי עגגלי^ע און גי«ע
 צום — םוןגענס ליידיגע די אךן גןןש צו סעל

 פאר לעצטע די פןןר ®ןןל^ םע^£יק»ניאזען
 אײגפיח־ א:געהו'יבען םען חאט אבער יאחר

חא« םען ;םעקסיקי 1אי ארדגוגג § חןן

 נעםיעשאםכד א יםון מיטינג א אויף
 דער האט טעטיגקײט װיכטיגער 'איכער

 סאציא־ באקאנטער גאנץ א טשערםאן,
 א יערזענאיך אמאא, װידעי איז איסט,
 ״רעקאג־ ניט סיך מײנער^ םרײנד גוטער
 גענעבען. ניט ו^רט דאס מיר און נייזד״

 עגדיגען זיו געקענט ד»אט גע^יכטע די
 װעאכען םון סקאנדאא, גרויסעז * םיט

 געאיטען, װאאט זאך גוטע אאגעםײנע די
 געמוזט גאנצען אין מיך האב איך און

ארבײט. דער םון צוריקציהען
 און אעזער םיעאע אז אייך, װײס איר

 ױיע- אן דערמאנען זיך ײעאען אעזערינעז
 פאר־ אויף ערםאהרונגען פערזענאיכע רע

 און קאנװענ^אנס, םיטינגען, שיעדענע
 אז אײנשטימען, םיר םיט װעאען זײ

 טא־ םון מדה שעהנע די אבער װאס־װאם,
 אביםעאע פארטראגען קענען םון אעראנץ,
 די געגנער, צו ״םעיר״ זײז םון לןריטיק,
 זעהר, א אין קרײזעז אונזעדע איז ומגרשמ

מאם. הנאפער זעהר
 איך װאם ׳דעם מיט םארגאײך אין

 דעם אין װײםען אנדערע םיעאע און װײם
 קרײזען, ראדיקאאע אונזערע םון ׳פרט
 שוין הערשט צײט אעצטער דער אין װאו

 גייסט, פרײערער א ביסעא א זיך דאכט
 רעאקציאנע־ האלסערװאטױוע, די שײנט

 װירק־ איהר מיט ארויס א. אװ ם. א. רע
. טאאעראנ״ן. איכער

 אנגענעהם געװען וױרקאיך בין איך
 םארשיעדענע די אין װען איבערראשט,

 אאגעמײנער דער װעאכע פון דעבאטען,
 איבער־ שטארה געםיהאט זיך האט עואם

 איארעםען צו אנגעהויבען האט און דריםיג
 מײנענדיג סװעסטשאן׳/ ״קװעסטשאן,

 איבערגעגע־ זאא םראגע די אז דערמיט,
 דער האט אפשטיםונג, צו װערען כען

 גע־ אפט קאנװענשאן דער פון פרעזידענט
 זיכער ׳און װאונש אאגעםײנעם דעם גען

 זיך האם עס װײא אײגענעם, זײן געגען
 װעאכע רעזאאוציאנען, װעגען נעהאנדעאט

 חאר־ צום געװען ניט װײט איד.ם זײנען
 די געגעבען םעגאיך װײט װי דאך צען,

 פאאיסי דער םון קריטיקער און נעגנער
 מעג־ םואסםע די םעדערײשאן דער פון

מײנונגען. זײערע ארויםצוזאגען איכקײט
אײ ארטיקעא נעחסטען אין װעא איך

 מען און פאלק פאר׳ן לניזד דןןם צוגענוטען
 ^ויל־ און מעש^ל־גייבעו־ די נאציאנא^יזירש

 אין לײדען :יש אבער עס מען װיל פעלדער.
 מעקסיקא װיל אמעי־יקא. אין און ענגלאנד

ױיסען א ארויפלעגען כאטש  אויף ?זטײער ג
 שרײט אויל־פעלדער, אזן מעטאל־גײבער די

 *מעריקא. אין און ע:גי*אנד אין װיעדעי םען
 סעקסיקא. אין הײס גע*ר״ דעם פון װערט
 פאלגליך, מען, שיקש דןןרט. מען ׳םיסם

 בײ װיעדעד עס חןןלט ס^-דאשען. ריקאנער
is .מלחםה

 דריטעךטאל׳ צום שוין — פרעג איך און
ך: ד«>כש ה*" ס^ל דאס מיר װעלען זי

םעקסיקא? םיש םלחםח *שת׳ע אן בען
װײ־ ״װ*ט*פול פון שאקשיר,

ניש. איצש שויג ׳פען זאגששינג
א ײז  מעןיגעטוזש ח^ש צוריק י^הר «ן>ר מ

 ׳עיי»טענס וױישינג״. ״װאששפול פון האלשען
 אײײגילאכשעיען־ בײם געחאלשען מיר ח#בען

 >תאש מעך אךן קריעג אייראפעאיישען אין זיך
ם םלחמח א אין אריינקריכען געקענש ניש  םי

ר זײנען צװײטענס, םעקםיקא.  דע־ נאד םי
 םיר און ®אסיפיםטיע עטארק געיוען מןןלט

 ערקלערט, — מויל װילםאנ׳ס מיט — חאבען
 ?זלאגען״. צו זיך שטאלץ ״צו זײגען מיר אז

 גיט דעמאלש גאך םען האט דריטענס, און
 נאך האט מען אד^ באישעװיזם פון גערואוסט

 נ^ציאנא״ םעקםיקא׳ס אז פאי^ט^כען, ניט
 רײנ־ דעד איז רײכטיםער די פון ליזאציע

באלשעװיזם. םטער
צייטען. אנדעי־ע זייכען הײנט

 שאי: לעצשען אי^צום פרעג דעריבעי און
 מיש מלחמ־ א אין אריין ט^קע מיר קריבען

דוײסש! גאט :ענשפעד איך און מעקסיקא?
ער: אבעי־ איז אײן ' אויב זינ  צי

 פא־ א זײן זי װעט סלחשד״ א האבען װעלען
חי: האט סימן א סיפיסשישע.  “פא דער אי

װנינג פון אט־דער חוירסש, םיפיםש ״אי
״ toדער פאי איז ״אמעריקאן״ מון  דזישוירנאל׳

מלחכה.
 באםער״ קלײנע אײן נאך לעצם צו ג$ר און

 »אסײ יא אין זעחר: אײך בעם איך קוגג:
ך זיך גיסש םלחםח •יםמייהני בלומ?, אוי

 אזע^סנ אײניגע פון אויסצוגען כערגעכען
 טוז פראגעה םארשיעחננמ איבער רעדען

 דעילעגא־• קאנסערװאטיטע די בײ װעאכע
 %ברענען, אויערען די געמוזט האבען טען
 װארט שון טרײהײט די דאך און דאך, און
 זעאטעדװען קאנװענשאן דער אויף איז

 טד פארקירצט זאגאר אדער םארצײקענט
• װארען.

 דעיצע־ הונדערט 5 איגער די צװישען
 םיטץ םאן ױנגער א געװען איז גאטען
 סעאטע^• םון דאנקען י. דזשײמס נאמען

 דאנ- אנדערע די םון אונםערשיעד אין
 קאנ־• דער אויף געװען זײנען װאס ״קענס

 א םון שוין געקראגען ער דיאט װעגשאז,
 ביײנאםען דעם קאנװענשאן םריהעריגער

 רע־ םיעלע די םון ״רעזאיצושאךדאנקען׳/
 םארשיע• די װעלכע איבער זאלוציאנען,

 געדארפט עס האבען קאמיטעם דענע
 חאט, ענטשײדונגען, זײערע ארויםגעבען

 דער םון געשםאמט פעקעל היבשער א גאר
 םײםטזנ די דאנקען. ברודער םון םעדער

 געגענזאץ אין זײנען זײנע רעזאאוציאנען
 איחר גײסט, איהר פעדערײשאן, דער צו

 אםת געװען זײגעז זײ פון םיעלע פיהרונג.
 דעם האט דאנקען דער אט און ראדיײואיל.

 חאט ער און דערעסען, װירקליך עולם
 עס און הערען. מעהר געװאלט ניט איהם

 װעלכער גאמםערס, סעמועל געײען איז
 םולסטע די געגעבען איהם איכיער־צו האט

ז פארטײדיגעז צו מעגאיכיוײס  שמאנר־ ז̂י
^ פונקט.

 זעלבער דער װען םאל, אײן באויז
 ®ער־ א מיט ארויסגעקוםען איז דאנקען

 ארגאנײזערם די געגען אטאהע זענאיכער
 אז באהויפטענדיג, ל״ אװ ם. א. דער פון
 נארטח״ דער אין מהוכיות, זײערע אין

 * גאר געזעהן ער האט סעאטעל, אין װעסט,
 ל. אװ ם. א. דער םון ארגאנײזערס םיעאע

 \ איחם האט ׳םיס די אויף זיך װאקאענדינ
 אויםםאדערעג״• אונטערבראכען, גאמפערס

 אנמ• שכורים די אט זאא ער איהם, דיג
 דאנתען װאס עטװאס, נאמען, בי׳ים םען

 עדיי געקענט ניט אדער געװאאט ניט האט
פיאען.

 אויםגע־• איז טאאעראנץ דאזיגע די '
 איי• די אויף באויז ניט געװארען שירײט

 חאג״ דער •פון דעאעגאטען די אויף גענע,
 עם םרעכידע. אױוי זאגאר נאר װענשאן,

 ״סאא- די םון קאמיטע א ׳געקומעז איז
 פיאטעח״ מארינס און טײאארס ריערס,

 באשטא־ איז קאכייטע די אסס׳ן״. טױו
 זײער אײט. ױננע גאנץ דרײ פון נען

 אםס׳ן זײער פון ציעא דער און שטעאונג
 ;באיזאגט אאגעמײן צימאיר געװען דינען

 נע״ ניט סוד קײן קײגעם פאר א'ז עס
 דוקא זיך מיט רעפרעזענםירען זײ א< װען,
 פאאױפאטריאטען, די אאראאע, די ניט
 צוױ• ריכנזכ ראדיקאאע גאנץ א נאר
 און סאאדאטען. אויסגעדינטע די שען
 צו געװארעז צוגעאאזען זײ זײנען דאך
 זײע• איז קאםיטע אאס קאגװענשאן דער
 געגען זײפען רעדען ראדיקאאע גאנץ רע

 געװארען אויסגעהערט ערװארטוננ יעדער
 רעספעחט, נויטיגען דעם מיט נאר ניט
 הא״ זײ באגײסטעיונג. גרויס מיט נאר
 װי אװאציע, אזא כםעט געהראנען בען
 אדרע״ װיאסאן, אדבײםס־מיניסםער דער

זײ. פאר קאנװענשאן די ־סירענדינ•
 מוני״ דער װעגען דעבאטע דער אין

 דעאעגא־ אײניגע •האבעז אמעאעגענהײט
 דער םון מאגדאונג די אנגעגריםען טען

 דאן חאט אײנער איעג. מונײדעפענס
 די געבען זאא מען אז אויםגעםאדערט,

 םוני דער םון םארשטעהער א מעגאיכקײט
 גע־ די אויף ענטפערען צו רעםענס־איעג

 ווארט ראס האט ער אטאקעס. מאכטע
 שטארס זיך ער האט אײרער געקראגען.

 םאר א נעםאן װארף א האט און צוקאכט
 פערערײשאן דער אין שטײגער שװערע

 כיונײאנגע־ רער איז האאטוננ איהר םאר
 אטאקעס געמאכטע די אויף אעגענהײט.

 אין ער האט מוני־איענ דער נעגען אבער
^ דעם געמאבט ניט הארציגקײט זײן  םי

 זאכאץ/ ענטפערען צו פארזוך דעסטען
 איתם קאנװענשאן גאנצע די האט דאןי און

ענדע. צו ביז אױםגעהערט
 TK חאב צוזעהענריג אאעס דאס און

 זע^• דער װאאט האואי געװאוגשעץ, אפט
 רןאנסערװאטײחנר דעױ פח גי<סט בער

 הריי״* אונזקרע איז געהערשט א. אװ פ. א.
 כױ װא^טען הלואי, ראדיהאלע. די זען,
 בײשפיעצ א נעהםען נעחענט ?יך
ארגײטש״פא די
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נאםײדכיכעל רעואססאױס פון
ס א ט ד ב ע ען. צו ר ק ײ ר מ ם

װעיצ־ ארבײטער־רעכט, דאזיגע דאס
 אר־ די םון געװארען ערקעמפט איז כעס

 לײדען פון יאהרען פיעאע דורך בײםער
 איצט ביז איז װעלכעס און יסורים, און

 אונ־ הײלינ, א אלס געװארען באטראכט
 איז װעלכעס און רעכט, באריהרבאר

 אר־ די פון װאפע אײנציגע די וױרקליך
 עקספלואטאטארס, זײערע געגען בײםער

 שאקלען, אין שטארק איצט זיך האלט
 אר־ די אז נויטיג, געװען װאלט עס און

 אםערי־ אין ארבײטערשאפט גאנידרטע
 שטע־ פעסםע א גאײך אננעהמען זאל קא

 דער־ צו ניט כדי פראגע, דער אין לרנג
װײט. צו אװעקגעהן זאל עס אז אאזען.

פארשיע־ די םון ניט דא רײדען מיר
 אונזערע װעלכע ׳אינדזשאנ?שאנס דענע

 םון צײט אין ארויס גיבען ריכטער
 גאר־ צו אםט מאכען וחןיכע און "״טסרײקס,

 רײ־ םיר ;סטרײק־רעכם גאנצע דאס גיט
 גע־ םארשיעדענע די װעגען ניט אויך דען

 באשרענ^ װעלכע ״פיסעטינג׳/ געגען זעצע
 פון רעכט דאס װעניג אױך/גארניט שען

 צרות. אלטע שוין זײנען דאם םטרײרוען.
 לײ־ זיך, האבען ארבײטער די װעאכע צו

 רײ־ מ.יר צוגעװאױנט. באאד שויז דער.
ט דער פון פארזוך א פון דא דען  פון די

 אכתחיאה אװעסצונעהםעז ריכטער אונזערע
 נאך ארבייטער, די פון סטרײרךרעכט דאם

סםרײלו. אין ארױס זײנעז זײ אײדער
 א םון אויסצוג קאײנער א איז אט

 ניט זיך נױטיגט װעאכער •רעס־באריכט,
פירושים. אאגגע הײ:ע אין

 סטריט אװ אסס׳ן אמאאגאמײטעד ״רי ,
 װעא־ עמםאאיס, רײאװעי עאעקטריק ענד
 1םינ אעצטען םיטינג א געהאט האס כע

 די םאר סטרײק א רוםען צו אום וואך
 ארבײ־ אפגעזאגטע די פון ..אנשמעאונג

 אסס׳ן, דער צו געהערען זײ וױיא ־םער,
ט א ה  (אינ־ ריכטער־באםעהא א געקראגעז ^

 ?ײ װערט עס װעאכען אין דזשאנלושאן),
 פאר־ א פון צוריקצוהאאטען זיך באםויאען

 םון אננעשטעאטע די איבערצורײדען זוך
 זײע־ ברעכען צו אײנס עװענױ דריטע די
 דער מיט לואנטראקטען אינדיװידועאע רע

 אונטערשריבען זײנען װעאכע האםפאניע,
 װעא־ אנגעשםעאטען. יעדעז פון געװארען

 הע־ פראצענט 25 די געקראגען כער^האט
 זעאבער דער צו װײדזשעס. איז כערונג

 פאיער דזשאדזש םעדעראא דער האט צײט
 .V דזשאב םון האנדאונג די גוטגעהײסעז

 יארק נױ דער םון רעסיװער העמשעס,
 יערען מיט האט ער װאס קא.. רײאוױיס

 יואג־ א געשאאסען באזונדער ארבייטער
 זײנען ארבײטער די װעהרענד. סראקט.

 אוגטער ארבײם די פאראאזעז צו םרײ
 א אבעי עס איז קאנטראקטע;, דיעזע

 אױטסײ־ פאר קאנספיראציע מריםיגעאע •
 צוצו־ זיך פאראייניגען צו םענשען דיגע

סטריײןען.״ צו זײ רײדע;
 טיט םעשה אאטע די אמאא װיעדער

 ױניאן א װעז ״אױטסײדיגען״. דעם
 איר־ אין ארגאנײזער אן איהרען שישט
 דאר־ די ארנאניזירעז צו שאפ א נענד
 און מעהר ניט ער איז ארבײטער, טיגע
ט  פון כײינוננ דיעזער אויט װעניגער. ני

 קרימי־ א װי פאיער, ריכטער פעדעראא
 אוג־ מעהר, נאך קאגספיראטאר. נ^אער

 יעדער קען אויסטײטשוננ, דיעזער טער
 קריכײ־ א אאס װערען עריןאעהרם םטרײק

םע־ מײסטע די אין קאנספיראציע. געאע
 אויף סםרײה א ארױסגערופען װערט אע

 איהרע פון ױניאן, דער פון סיגנאא דעם
 אי־ הענען םיהרער דאזיגע די םיהרער.
 אױםסײ״ אאס װערען ערקאעהרט םמר־צו

 איז, אטת דער װי װארים, םענשען, דיגע
 שעפער. די אין ניט דאך זײ אדבײטען

 קאנ־ קריפיגעאע זײ זײגען םאאגאיןי און
םפיראטארם.

 די װאס אינדזשאנסשאן, דער אויב
 אעצטע ג^קראגען האט אםאאגאםײטעד

איז דאן נעזעזניציך, װירקאיך איז ״וואך

 סטרײקען םון רעכס דעם כייט צוזאמען
 דאס פארברעכען אאס ערקאעהרם װערט
 ארגאניזירען צו ארבײטער די פון רעכם

 ארביײ די טוען דאס אויך װארים זיך.
 אפט מוזען עס זיך. פון אאיין, ניט טער

 אנשטרענגונגעז, שטארקע װערען געמאכט
 א אן אנשאיסען זיך זײ מאכען צו אום

 איז אינדזשאנקשאן, דעם אויט ױניאן.
 םרײ איז ארבײטער דער פארבאטען. עס
 סטרײ־ אבער ארבײם, די פאראאזען צו

 סטרײקען דאס. װי מעהר מײנט קען
 צוזאמען ארבײט די פאראאזען צו כיײנט

 שאם. םון ארבײטער איבעריגע די מיט
 םי*\ א האבען צו נויטװענדיג מאכט דאם

 שוין קען דאס און באראטען. צו זיך טיננ,
 א אאס װערען ערהאעהרט אײכט זעהר

קאנספיראציע. קרימינעאע
 איז זאגען, מיר .װאם דעם, אין אז
 קע־ איבערטרײבוננ, טינךעםטע די ניטא

 אז דעם. םון זעהן אעזער אונזערע נען
 אמאאגאמײ־ דער םון מיטינג דעם אויף
 בא- איז סטרײק ד^ר װעאכען אױו* טעד,

 סטע־ געװען זײגען געװארעז, שפראכען
 װעאכע מאיער, ריכטער םון נאגראםערס

 א צושטעאען באדאדםט עס איהם האבען
 איז װאם ׳אאץ םון רעםארט ריכטיגען

 װאס אאעס, געװארען. מיטינג דעם אויף
 אויח פאאיסםאן א איז נאר, פעהאט עס

 טשער־ פון זײט בײן פאאטפארטע דער
 גאר מיטינג אזא מאכען צו אום מאן,

 אין ארבײטער־מיטימען די ־ צו עהנאיך
רײטשאאנד. דעספאטישען .אפאאיגען דעש

 עהנאײ עטװאס איז אמת׳עז דער אין
 דער װי אויט םארגעקומען. טאקע כעס

 אמאאגאםײטעד, דער פון ארגאנײזערפ
 ערחאעהרט, האט קאאינס, דזש. װיאיאם

 גרויסער, א גאר געדועז פיטינג דער װאאט
 סטרא־ געװארען געמאכט זײנען עס נאר

 טרעקשאן־אנגעשטעא־ די דאס שונקעס,
 װע־ םיטיע. צום קופען װעאען װאס ׳טע
 זײע־ םון אפגעזאגט װערען נאר ניט אען
 ארעסטירט וועאען זײ נאר שטעאען. רע

 םארשאאס סטײטס ױנייטעד פון װערען
 םעדעראא פאר װערען געבראכט און

 אגקאאגע דער אונטער פאיער דזשאדזש
קאורט׳/ אװ קאנטעפפט פון

 אין װערםער פאדנע גאר זײנען דאס
 | אונ־ אאע םים רעפובאיק םרײער אונזער

 צו זיך, ארגאניזירען צו רעכטע זערע
 לוא״ סוירװיס פאבאית װ. ?. א. סטרײקען
 םיעא האט װעאכער ניקסאז, פר. םישאנער
 די םון סעטעאפענט די אין געהאאפען
 פאנהעטען. און ברוקאין אין סטרײקס

 אויס״ װענדונג ניײפאדנע דיעזע אס האט
 געזאגט. האט ער פשוט. גאר געדריקט

 פיעד און קראנק שוי; איז עואם דעד אז
 טאר פאי״גאיך דאס און סטרײתס, די פון
 אזעאכע פון טיאבטען ניט פעהד פען

זאכען.
 פון איבערדריסיג איז עואש דעש אז

 גאוי־ שױן פיר קענען דאס סטרייקס, די
 װאאט עס כאטיט לזאפישאנער, דעש בע;

 אנ־ געברויכט װאאט ער װען בעסער געװען
 פאכט־ אונזערע עואם, װארט דאס שטאט

 נאר קא:«. העדשענדער דער האבער.
 דאס איז אבער עואם. דער זײן עס זאיי

 אז שװאכע<אך, אזא סטרײקען צו רעכס
 עואש דער װי דעש, פון אפ הענגט עס

 איז דאן ׳יא אויב דעם? װעגען םיהאט
 זעהר געשטאנען ניט יןײנפאא רעכם דאס

 האט ״עואש״ דער פיס. די אױף שטארק
 סטרײקס. הײן געגאיכען ניט קײנפאא

 אנגענוםען האם פען דען, װאס נאר.
 אי־ אונפארפיידאיכען אז פאר סטרײקס

 ארד־ עהזיסטירענדער דער אונטער בעא
 אין האט ־פען אז אבער, עס שײנט נוננ,
 פאכען צו הינזיכט דער אין אויך זינען

רעפארם. א
 אין אויםרוף אונזער אין האבען מיר
 דער מיט קאפםף ״צום נומער אעצטען

די אז זאגען, נביאות פרובירט רעאקציע״

 כאאשעװײ די ו̂י װ. די,א. געטנז קאפפף
 באאד, או^דאס אנארכיםםען, די ?עס,
 עריןלעהרטיווע־ ןםטרײק ^דער וועט באאד

 אונזער ^אאשעװיזם. שטיק א אאס רען
 אויט װערען. מקוים בײן האאט גבואה

 דעם פון געזעץ פון אויםטײטשונג דער
 יעדער קען פאיער פעדעראא״ריכםער

 קריפינע־ אאס װערען ערקאעהרט סטרײק
קאנסםיראציע. אע

 מינ־ די ניט פיר האבען גאמיראיך.
 אויסטיײ נייע די אט אז ׳פורא דעסמע
 װעט, קאורט די דורך נעזעץ פון טיטוננ
 ארבײטער־באװע־ די טויט־פאכען חאיאה,

 װירקונג די אז םברא, א איז עס גונג.
 א זײן קען ארבײטער־באװעגונג די אויף
 װעט ארבײמער דער הײאזאפע. זעהר

 אז באװאוסטזײז, צום נײ אוים׳ס קופען
 ער װעאכע םיט זײנע, רעכםע מײסטע די

 שטע־ זיכער. אזוי איז ער נעגאויבט, האט
 פישאאך, היהנערשע אויף אאץ נאך הען
 טראכ־ צו אנהויבען װעט.זיכער ער און
 סוח א מאכען צו װי שטארה גאר טען

 דא־ דער צו אט פאא אאע פאר אײנםאא
 די און רעכטאאזיגקײט. אײביגער זיגער

 דעם נעפינען זאא ער אז זײנען. שאנסען
 ניט, מיר גאויבען אויך טעא.יםי ריכםיגען

 האבען װעאען סטראשונקעס אאע די אז
 ארבײטער די אויף װירקונג מינדעםטע די

 אע־ בעסערען א צו שטרעבען זײער אין
 וועאכע• סטרייקס, םון װעג דעש אויף בען

 געאעגט ניט זאאען עס שטײנער שװערע
 גע־ האבעז מיר װענ. זײער אויף װערען

 די ציהען צו נויטיג דאספאר האאטען
 אויף ארבײטער די פון אויפםמרקזאמקײט

 דער םון טריט שרעקעדיגע ערשטע די
 איהם געגען קאםפו* דער װען רעאקציע,

 װען װי אײכטער, םיעא זײן נאטיראיך פוז
 אויםצואװאק־ עראויבעז איהש װעט פען
סען.

ױ ט ו פ א ט ען ם ם ם ש די א י ענ ג א ײ י  ב
ר ע ט ד ײ ב ר ? א

 שװערםטע די םון איעע איז דאס
 באארד דזשאינט דער װאס פראבאעמען,

 איײ צו האט קאאוקטאכער־ױניאן דער פון
 ארױסגעזאגט דא עס זאא װאריש זען.

 ניט זאא עס אז אזוי קאאר, גאנץ װערען
 װעא־ אירגענד 1פא פעגאיכקײט קײן זײן
 די אט אויב םיסםארשטענדניס, כער

 ארבײט * דער בײ נשפה־ארױסיאגעניש
 איז דאן װערען, געסטאפט קענען ניט זאא

 רעװאאױ קײן רעוואאוציע גאנצע אונזער
 װיעדעד עם איז דאן ;געװען ניט ציע

 אונ־ באויז נאר שטילךארבײט, זעאבע די
אײנער ווארים נאטען. אנדער אן טער

 אתנטענםען שםאדהסטע, םאמע רי
עש םיר וױ שטיק־ארבײס, געגען
 גזגםאכט. קאאר און באםאנט אפפ אזױ
 נויסוועגדיגקײט די בלייבט און געװען איז
 צװײ־ דעד כחות. די איבער ארבײטען צו

 דאס איז, און געײען איז ארגופענט טער
 גע־ האט שטילרארבײט פון סיסטעם די

 אויס פאר שאפ אין ארבײטער די פאכט
 זיך אעןזפיה צו אנשטאם ױניאךאײט.

 אנ־ םיטידי אײגע ברידער פרײנד, אאס
 אין געןוען צו איפער גאר זײ זײנען דערע,

 צװישען קאניןורענטען, פון אאגע רעד
 שטעגדיגע א אנגאגאנגען איז עס װעאבע
 עט־ איבעריאגען, װעט װעםען װער רעיס,
 געהאאפען ניט זיכער האט .װאם װאס,

 ױניאךגײסט דעם פון פארפאאנצונג דער
 װי אבער, אויב ארבײטער. די צװישען

 געהט יאגעניש די באריכםעט, ווערם עס
 צװי־ קאנקורענץ די און אן. איםער נאך
 װי שטארק אזוי איז ארבײטער די שען

 גע־ ענדערונג גאנצע די איז דאן איםעיז,
 דער טוט זיכער און אוםזיסט, װען

 װיבטי־ זעהר עטװאס באארד דזשאינט
 צו איצט שוין אן הויבט ער װען ׳געס

 ריעזען געגען סיטאען װעגען טראכטען
איבעא.

פארגעשאא־ װערט באריכט, א אױט נו,
 אגיטאציע שטארקע א אנצוםאנגען גען

 און װארט דורך ארבײטער די צװישען
 נא״ טענהענצען. דומזע אמ געגעז שריםט
 אגיטאציע, געגען ניט מיד זײנעז טיראיך

 ענטמוטי־ צו אעצטע די זײן װעאען מיר
 צו אבער ארבײט. װיכטיגע אזא ;ען

 אויםדריקען מיר םוזעץ צײט זעאבער דער
 אויב ׳ניט גאױבען מיר אז םײנונג, אונזער

 װיר־ נויטיגע די האבען קעגען װעט דאס
 אר־ גוטער א רעדע, שטארקע א קונג.

 םארפעהאען ניט נאטיראיך. קענען, טיקעא
 די װען דאן, נאר אבער װירקונג. זײער

 אומשטענדען מאטעריעאע עקאגאמישע,
 און זײ. געגעז נאכצען אין ניט זײנען

 פורא, םיר האבען איז, אאגע די װי אזוי
 מוז װיוײזונג םאראאי׳שע גײסטיגע די אז

 דעש םון װערען םאראאיזירט גיך גאר
 אנדערע, אין אעבעץ. אקטועאעז הארטען

 רער װי אאנג אזוי װערטער. אײנפאכערע
 ארבײםער, געוחנהנאיכער דער ארבײטער.

 צװי־ אױסצוסאײבען ברירה א האבען װעט
 פאר א פארדיענעץ צו נסױן דעש שען

 אײנדרוק דעש צװישעז און םעהר דאאאר
 קע־ ארטיקעא, אן פון אדער רעדע א פון
 זאאען אעצטע די אז גאױבען, ניט פיר נען

זיעגער. די ארױסיןופען
איינש, :װעגען צװײ באײבען דערפאר

 דורכשניט א באשטיפען זאא ױניאן די אז
 יזען ארבײטער דער װאס ארבײט, םיץ

שטונדען, אכט םון פשך דעש אין פאכען

(& 2I םעססיהא
ן ,

(פעליעש^ן.)
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װאהלינער א. פון
:

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
Aup. 29, 1919, as required by the Act 

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

Enemy Act״.

 אן הא:ען סוןי כל סון* ש>זל,ע מיר װעלען
םעקסיקא? םיש טלחצה אשת׳ע

 טיר האבען איצש ביז :זיך הערש עס
 ״װאשש־ פון שזןקשיק א געחאש םעקסיקא ננוגע

שינג׳/ פול  די שויג סען, זאגש איצם, ״ װײ
־ האש שיזקש-ק די ניש. מעהד שאקשיק ע - י  א-
 זא;ש געשויגש, חאש זי אדן װידסאן שי־אכש

 זיד הןולען םיר װען צייש, דער פאי :אר מען,
 איײאפע־ דעם אין אר״נצוקריכען. געכרײש

 £דן זײנעז מיר אײדעי און קריעג איזזען
 — איז אבעי- איצש אדויסגעלןי־אכען. איחם
ליעדעד. ;ײע שריגגלען, נײע צײשען, נײע

צא־ מיי װעלען :איך פיעג .אוןידערביער
 שעק־ םיש םלחםח אמת׳ע אן חאבען איצש קע

? סיקא
 דער אויף עגשפערען סיר אײדער אבער ־

 ב*־ געגויעד אביסעל זיך םיר װעלען םראגע,
ם׳ן — םעקסיקא םיש קענען  םים ׳»:ד6 סי

 קליםזזש םיש׳ן ־געאזיכטע, און געאגרא£יע דער
 אלץ, מיש — אײנריכםונגען ®אליטישע און

 דאזי- דעד דןt און מעקסיקא. נו^ע איז װאס
 ליכשיג י8א£׳ אונז װעש נאקאנשזזאפש געי

 װעש ®ראגע די און אויגען די אין װערען
ך6 אשי»י י ז ך װערען. פארענשפערם ו

:אלזא
 עס .וואו ד^רטען. פונקש ליעגש מעלןסיקא

ך געפינען ־ און אויל־פעלדער רײכע די זי  סן
אםעריקאני־ *וון ענגלישע די ®ון םאל־גרינער

 און זעחר איז דאם און קאפישאליסםען.
 פ*ר אז סעקסיקא, פ»ר y אוםב*?װעם זעחר

 םיפד זוכען בײחן און ?*■יםאליסםזנן. די
עען םיטלען בײדענם לען. ®פחייע״ זי

ט רע?»הציע ת ײ ^■?וטעאען גיט זיך ו 1נ is ; i<m םי«על s'up’opjro הןנע. 1

 דער רײכםיםער; נאשירליכע ארע נאריזיי־ען
 אבי־ אװעקצורוקען :איז מישעל פ^יקעדטעי

 די כדי מעקסי^א, פון גיעניצען די סעל
 זאלען מעשאל־גריבער די און אויײ£עלדעי

ל*נד. אוגזער אן באהעפםען קעכען זיך
 מעת־ פון לאנע געאגראפיאזע די איז דאס

 — דארש איז װיעדער, קליםאש, דער סיל>א.
 — לאגע געאגרא£ישער דער צוליעב שאקע
 היץ גרויסער דער פון און הײסער א זעהי־

 קא־ און ביקסען די א£ם דאיש עקםפלאדירען
 אריבעי א£ש זיך כא«ען ?וילען די און נאנעז

^נןןי דער איבעי שערי דאס א
 מעקשיקא־ די *ז דערצו, ׳ערש*ענש ברענגש,

ען ז^־עץ נעי■ פ לוי ^  קוילען צרפלויגענע די :
 פאי־באשענע די ייבערלוי£ען9 זיזלען און

 צװיי־ גרעניץ; אסעריקאניאדמעקשיקאגיאזע
̂£עש ׳םע:ס  ס^ל־ *םעריקאנער די אז ׳עש ש

 קוי־ זעלבע די פון ^וץ זאלעןיזוכען דאשען
 דאם און גופא. םעקשיקא אין שאקע לען
 אוג־ צװישז» םלחסה א צו נרײגגען א£.ש קען
םעקסיקא. אזן ל«:ד זער

ײגונג דאזיגער דער װעו.ען  םעק־ די פון ג
 אריבערצוכאפען זיך — באנדיםען סיקאני׳פע

 םאר־ פארןןן זײנזגז גרעניץ אונזעי איבער
ײנונגען. אזיעדעגע  עהײ און ערנסםע גאנץ מ

 דעם אין אזולדיג דעגקען, פ*>ר׳»ער לינע
קא־ און אסערי?אגיאזע די זײנען

 וויל־ *ונזער און םעקשיקא. אין יישאליששען
 וױםענ־ באגאבטער א אלײן — גופא סאן

שסםאן  אי״ װילא׳ם בעת *טאל, חאש -ך- ^פ
 אז ערקלערם, גרעניץ, אונוער אוין» בערפןןל

ם פאבריצירםי װערען לען8איבזנר» די  1אי גי
אוגז. ביי מאקצ נאר םעקסיקא,
 הוי*פר די אורחא. אגב איז דאס אבער

c חאלם עס :איז ז*ך c f י מלחםח » בײ װ * 
סעקסיתא. און אוגז אזען

ייי־ םעקסיקא םימ םלחםות אוגזעחג אבער
»ר . םלחםוו^ ®אדגע גען די י



ארײנברעמעז יוני^מס ארען ט, חנר פאר די^םורכט *ומרט ײ צ ך ע ײ  נ
 םון ?ליגערע די און אידעען, נײע די םאר

 בלײבעז וועאען זײ אױב אז וױיםעז, זײ
 םים רעכענען נים זיך און אייגגזןש&ארט

 ?ײנען אנ?וםענדע, דאם םיט נײע, דאם
 הער־ דיער םימ זיבער ניט ווייט זײ

 וױײ זײ בלינד. נ*ט זײנען זיי שאפט.
 םארגעלןומען איז עס וואס גוט, גאנץ סען
 װיײ זײ װיניפעג, א אין סעאטעל, א אין
 אלטד דער וועגעז נום גאנץ אויך סען

 ארביײ די צוױשען אונרוהיגקײט סימער
 די אין 'םטרײ?ט די כאטש און טער.

 דיםקױ ניט זײנען פלעצער דערםאנטע
 בא־ האט דאס װי אזוי געװארעז, טירט

 געפאסט זיך האט עס וױ זײן, דארםט
 אם זײנען דאך לזאנורעניזנאן, אזא אױן*

 אין נוט געלעגען זײ סטרײקט ראזיגע די
 גע־ א געםערקט. זיך האט עס און זינען,
 אזוי נאך איז װאס און מורא. װיסע

 צװיײ דער װי מורא, װי איגטאאעראנט,
 און פאזיציע? אײגענער דער איין פעל
 פאר ״פעירנעס׳/ פאר נעפיהא דער דאן

 באזיעגט האט געננער, צום עהרציכהײט
 זיו האט קאנװענשאן די און אלעם, דאט

טאלעראנץ. איהר מיט אױסנעצײכענט
ט עס האם אודאי נ ײ ס מאנ־ פאר נ

 זיי האט מען אז ראדיסאלען, רי פון כע
 זיר מענאיכהײט פולסטע רי געגעבען ניט

 גע־ װאאטען זײ ווי אזױ ארויסצוזאגען
 פאל־ א געװיס איז דאס אבער װאאט.

 אז גערענסען, דארף מען אײנדרוק. שער
 די געװארען געגעבען װאאט יעדען װען

 אױםדרויו דעם פאר צײט אונבאשרענהטע
 האנװענ־ די װאלט םײנוננעז, זײנע םון

 געענדיגט, גיט זיך איצט גאך אםשר שאן
 רע־ לאנגע די פון װאלט עואם דער און
ו געװארען. קאיגער גיט האר א דען  אי

 אין אז םײנונג, מײן אויף םעסט שטעה
 יעדער איז םעגאיכהײט םון גרענעצען די

 איר־ אין װארט צום געקוםען ראדיהאא
 אינםע איחם האט ךואס פראמג, א נענד

רעסירט

^ ע ^ ,- אקטי די
«5#*ידא צאדסקיים, םײנםענמ,  און י

 אר־ אםערײןאנער חנר אק לעמן נייעם
 לעצםע די איז וועאכע בײמער־באותגוננ׳

 געוואחנז^ םרוהעז צו שויז צייט
 אײגציגע םון. האלםען%גים םיר אטת, :

 םיהחןר נים נלױבען םיר םענשען.
 םאסעז, אח העאדעז »יז נעפיהרםק, און

IW םיר בעת אמר t• י ײי  אק׳ דעם 1י
 גום־בא־ די זיף מםעלען םיאחנן־סטרײק

 אק- אנגעזקהענע און בארמזםסע צאהאםע
 ®רא• םעאטער דעם פאר ארויס טיארען

 אײנ־ מעהגעם א עס םאכט לעםאריאטי
דרו?.

 געםיהרט טאגןע װערט יק’סטרי דער
 שלעכט• טויזענדע די םון #םאלק דעם פון

 זײ כאריםטען. און אקטיארען באצאהלטע
 זײ אבער ארבײטעז. שוועחג רי םוען

 בא־ די וחגן םוט, אנדער אן גאר קדיגמן
 און ארוים קוםט דתןםלער םערי ריםהטע

 שוועסטער־ קאריסטקעס די אדרעסירט
 בא- עטהעא אדער ױגיאגיסםקעם םרײד
 ױניאךםאמיאיע דער װעגען רעדט רימאר

 עקעא םיט זאגט בארימאר לײאנעל און
 א זײן צו איז עס העםאיך ״װי :ארוים

םקעב!״
זע־ םיר און אײנםאוס, אן האט דאס

 די מאסעז, די איז ה/ןאדען די װי הען
 אויס זיף מי^ען געםיהרםע׳ און םיהרער

 כא־ זעהר איז װאס און גרופע. אײן אין
 אק־ אלע די אזוי װי אין, ראקטעריסטיש

 זיף באםראכטען אקטריםעס און טיארען
קאםפוי. זײער און

 אקטיארען די םון םיטיגג א בײ װען
 די םון אײנעי האט האטעל אסטאר אין

 ארבײטער, די םיר, אז געזאגט, רעתער
 אזעא־ נאף און באפרײען׳ װעאט די װעאען

 םאר־ זזאל דער איז םראזען, קאזיאנע כע
 אפלאדיסםענםעז. םון געװארעך ציםערט

 גע־ האט רעדנער צװײטער א אבער ווען
תית גיםא איז אםעריקא 4אי אז #אגט1

 און מיטינגען אונזעחנ אויוי חןבאטען
 גע־ פיעל װאאטען מיר און טאנוועגעאנס

 אנדערע פון אכטונג דער אין סײ וואונען
זעאבסט־אכטונג. אין סײ און

 די אט עמןאעהחנן מעז קען געװים
ט ־ עריפטעגס טאאעראנץ העדמענדע  מי

 איבער־ זײנען דעאעגאטען די װאס דעם,
 אײנציגע, דאס און םרינציפענאאז, הויפט
 איבער־ װי איז טראכטען, זײ װאם װעגען
 אזוי זיצונגען, די פון צײט די עז8צױפטו

 איר־ װען צופריעדעז, גאר זײנען זײ דאס
 רע־ דונערנדע א האאט ראדיקאא א גענד

 ווערט עס א. אװ פ. א. דער געגען דע
 קאנ־ ״םױטער״ דער אויף אעבעדיג דאך

 איהר רוםט ריעד דדפאהן װי ‘וועג׳פאן,
 ״אי״ איסטמאן׳ם איז באריכם זײן אין אן

 דער אט װעגען אורחא, (אגב בערײטאר״
 פאריערײבט טויטע״ די פון ^קאנװעניטאז

 באא- אמעריקאנער געאכםעטער אונזער
 פײ־ נײז גאנצע פובאיציסם שעוױסטישער

 װאהרהאפ־ ״איבערײטאר״.) םון דזשעם
 גערעדט צופיעא אביסעא איז עם טע,

 דענהם — טויםע פון לואנװעניפאן א װעגען
 זא־ סען קען צװײטענס, ? אזוי נים איהר
 פיהאען פיהרער א. אװ פ. א. די אז גען,
 ארט עס דאס זאטעא, אין פעסט אזוי זיך
 זיינען זײ דאס ;קריטיק לױין ניט זײ

 די שענקען צו אום ציניש, צו געװארעז
 ׳דעם צו אויפמערקזאמקײט מינדעסטע

 רא־ די איבערהױפט או; װעאט, די װאם
וועגען דענהט און רערס װעאט, דיקאאע

באציהונגען. סרײנדאיכע אין איז או
 , tun אד״ער ארוי^ רוף םערקע געה, —
 געװעגדא© זיך זי האט — זעאיג, סעםער

 ארופ םינוט פאר א אין און קיגד, צום
 א זעצי^ דער^עטער ארויםגעקוםען איז

 קא״ הארמען א םיט איד דארער הויכעת
 קא#ער אויםנעשטעאםען אן אין פעליױמ,

 Iפארתמנ האם וועאכער רעקעל, םונ׳ם
העםד• צױפפיליעטע זײן

 •vn איז װאס דא? איז װאס —
 מ• זעאיג םעטער דער האט — ? םעהר

טרעא. די םון םארסאיעטער א סרעגט
— םעהר? דער זײן זאא אס1ו —

 געענסםזןדט עװעסטער די איהם האט
 חע- עס זאל םאן איד«ר אום קול, אוים׳ן

 איחפ־ חאט מען ציםער. צוױיטעז אין רען
 םון דארט שטראםירט׳ צי אויםגע׳שלאסען,

 חטא, גװאלדיגען חןם םאר ״ױניע״ זײן
 ?ד װײא דערםאר באגאנגען, איז ער װאס
 בא•׳ קינדער און וױיב זײן נעװאאט האט

 ~ ברוים, שטיקעא גרעסער א סיט זארגען
 יואס זעה נור געה װעאט. די זיף עקט נו,

 מיפוגע׳נער, דער האט ער פנים א פאר
 •לוצ■ איהם װאאםען מאסע טאטע וױ אזוי
געשטארבען. אונג

 קאאטער א בטבע זעאיג םעמעיר דער
 אויסגע• געלאסען איהר האט מעסעעא,

ט הערט, גע יי

אפאראורמײלםערםטרי׳יה
ם םון (ערדעחלונג)ליליפו

כאכיטע א• םון
 ױניאניזםוס, צום.טדייד ״אראפלאזען״ זיר טעאטער־קינסטלער די העלען

 קונסט דער צו מרײד־יוניאניזםוס דעם ארױפהוייבען װעלען זײ אדער
? פארעעהנערען און פארפײנערען איחם און

 ״רי׳ש איז גאס אין לוםט די אוחןנד.
 קאלםער א באאזט עם פראסטיג. און

 די אײלען קעאט םון געמריבען װינד.
 םעק• די םון ער^ט זײנען װאס סענשעז,

 דעם צו ריכטונג דער אין ארויס, םאריס
 קעלם די ^טאדט. םון םײל נידריגערען

 דעם ניט אבער שטערען װינד דער און
 אויםא־ און וועגען קארם״ םון םארקעהר
 גע־ דער הערשט נאס אין און םאגילען,

 גרויס־^םאדםיגער טעגאיכער וועהגליכער
 מענ־ גרױסע די אבער הױהא♦ און טומעל

 םון יעצט זיך ציהעז ײעלכע מענשען, גע
 אריבערםראגען ניט קענען םעקטאריס, די
 אוכד פאוצאינגמר דער קעאט. שארפע די

 םעס־ װארים־םארשםיקםער דער םון בײט
 קאאםער שארםער דער אויף טארי־אופט

 זײ אויף שםארק צו װירקט לופט נאסער
 לײכטע זײערע אין זיך טואיען זײ און

ט זיך אײלען און אויבער־מאנםאען  טי
אהײם. טריט שגעאע
 לים־ מאקס ניט נאר זיף אײלט עס

 ער שפאנט טריט געצעהאטע מיט שיץ.
ט מענשען, מענגע גרויסער דער צװישען  ני

 פארבײגע• די פון קײגעם באמערקענדיג
 םון שפרר קײן םיהאענדיג ניט און הענדע
 טריט געצעהלטע מיט געהט ער קעלט.

 אלײן. זיף אין םארטאן איגאנצען איז און
 : געדאנס אײן םיט םארנומעז איז מח זײן

 םאר ארויסברענגען קאםיםע די װעט װאס
 װעט װאס איהם? װעגען אורטײא אן

 טעג, פאר לעצטע די vpdb זײער זײן
 ארײנ־ איהם אויף איז קאאגע די זינט

 ?ינס ימיאן, ?ײן אין נעזוארצן געבראכט
 װאס דאס או חנרװאוםם, זיף האט ער
ה ?ײן מעהר נים איז געםאן האט ער  סי

 התהו, עואם אן אין װי ארום ער געהט
 מאכען קלאר ניט אאץ זיך ער קען עפעם

 טאן. צו װאם באשאיסעז ניט זיך הען און
 אםען. צו זאף די איז ? אײקענען ער זאא
 עס דאף הײסט זײן, סודה זיך ער זאא

 םנים. אין אנגעשפיגען אלײן זיף פשוט
 םאר• געדאנק ^ין אי? אלץ םון םער,ר גאר

אך: אײן םיט נוםען  קא* די װעט װי ז
 זײן װעט איהם? סיט האנדאען מיטע

 אויח װירקעז חופוטאציע יעצטיגע ביז
 ער־ יצום אדער גוםען צום קאמיםע דער

 זכות אכױ דן איהם זײ װעאען גערען?
 זיף דערמאנט ער נאר חוב? לכף אדר
 אױױ האט םעץ פנימ׳ער א םאר װאם םיט

 מען װעז אװענד, יענעם געקוקט איהם
 סלא־ דער װעגעז םארנערופען איהם ךזאמ

 יענעם אז זיף דערמאנט מר װען גע.
 ער און קעלט א דורך איהם געהט אװענד,
 גע־ וױ אזוי אויםען צו האסטיג אן פאנגט

 זיך שטעלט ער חױת. װילדע םון יאגט
 זיף/ כאפט ער ארום, זיך קוקט און אפ
 װאוי• זײן אריבער לאגג שויז איז ער אז

 געהט און צוריק אום זיף קעהרט ער נונג.
 הויזי. זײן םון האא איז ארײן לאנגזאם

 א איהם גיט בריעח־קעםטעא זײן םון
 א אזש גיט ער בריעף. א ארױס אײכם

 נעהםט העגד ציטערענדע מיט ציטער.
 ער קעסטעא. םון בריעױ דעם ארױם ער

 דעד איז דאס קאנװערם. דעם דערקענט
 פאר יעצט ביז האט ער װאם קאנווערט׳

 א מאל עטאיכע געקראגען יאהרעןלאנג
 אײגגעלאדען איהם האם םען װאו רואף,

 קאנםערענ־ און מיטינגען פארשיעדענע צו
 ער עםענט הענד ציטערענדע מיט צען.
 איבער שנעל לעזט און קאנװערט דעם

 :װערטער געצעהאטע עטליכע
:איםשיץ ם. ״ה׳

מעלדען, אײיך איך קען םארדרוס םיט

 געםזנען אײף האט האםיטע אונזער »ז
 אויס־ אײף באשלאסען חאט און שולדיג

 ער־ אייןי און מיטע אונזער םון צושיציסעז
פאררעםהער. א םאר עםענטאיך קלעהרען

אייער,
ר.״ א ט ע ר p ע ם

 צוגעשפארם שטעהן געבאיבען איז ער '
ט זיך האט און װאנד דער צו  געקענם ני

 םאל א נאף ־האט ער ארם. םזן ריהרען
 עםליכע די איבערגעאעזען סאא א נ*ד און

 געזוכט װאאט ער װי אזוי לוערטער,
 זיך, פאר טרײסט םון ווארט אײן כאטש
 אזױ נעוועז זײנען װערטער די אבער
 א ״אויסגעשלאסען... ?לאר. און הארט

 שטיא דער אין ער האט םאררעטער...״,
 ער זיף. םאר ווערטער די איבערגעזאגט

 םיט האא אין געשטאנען לאנג נאף איז
 האט עס און האנד דער אין בריעף דעם
 עפעס. טראכט ער אז געדאכט, איהם זיך

 גארניט װענען עא האט געטיאכט אבער
 הענ־ געבליבען װי אזױ עפעס איז אלעס

 יעצט דזאם מח זײן לופטען. דער אין גען
 איהם איז ?אפ אין און געארבײט, ניט

 בריעױ-אין מיט׳ן שװער. זעהר געווען
 טרעפ די ארויו* לאנגזאם ער איז האנד

הױז. איז זיד צו ארײן איז און
 פארע און זײף םון גערוף שװערער א
 װען נאז, אין געםאן זעץ א איהם האט

 צו־ פרוי׳ זײן טיר. די געעםענט די*ט ער
 אויםגע־ האט צוכראסטעם׳ און שויבערט

 װען און װאש־טאב פון קאפ דעם הױבען
ט׳ן ארײנסוםען איהם דערזעהז האט זי  סי

ה אין בריע^ אג  1זײ גאך. באלד זי האט ה
 געשעהן. איז עם װאס פארשםאנען פנים

 װי• איהם, געס# שולדיג זיף־ םיהלענדינ
 ׳חןם צו געבראכט האט י ז אז סענדיג

 איהר מיט אררנונג געמאכט שנעל זי האם
 דײנינג־ אין ארײן איז און ?יף-ארבײט

 גע• האם זי כאטש טרײסמען״ איהם רום
 יעצט װעט טרײםטען איהר אז װאוסט,

 צװײ־ איז ארײן איז זי העלםעז. װעגיג
 געטראםען איהם האט און צימער טען

 אן אנגעשפארט םינסטער דער אין זיצען
סיגארעט. א רויכערען און טיש

? געז די אז גיט צינדסטו װאם *—
 זיצסט ? םינסטער דער אין זיצםטו װאס

 pip נאר, זעה ? ״ױגיע״ דער נאף שבעה
גענומען האט זי — אז?... נאד איהם

 זײ באשטעהן. אלײן שטעדטעל זײער נען
מ ?ײן ניט דארםען ט/ קײז אוז ש  ע?װי
 אינמע־ .זײערע באשיצען זאל וועלכע
רעסען.
 דא־ 35 ביז 30 די דארםעז ױניאן די

 דאלאר־ 50 די ?ארוס״מײד^עה לארדינע
 אזוי און א?טריסעס איז א?טיאר,עז דיגע

r װייטער. t pפון פראלעטאריער די ׳ 
 פונ?ט יוניאן, די דארםען סםײדזש דעם

 אפרײטאר, גוטער שנעלער דער ניט װי
 דארף ארבײטער שװאכערער דער זאנדעח

 ?עמפפער הויפט דער איז און ױניאן די
» ױניאן. דער פאר

 אנדערש. אבער איז א?טיארען די בײ -
 און א?טיאר ױננער דער ?עבען רארטען

 אױם־ נים נישט גאר אלײן קארוס־לײט די
ט אח טאן,  װאס דעם, אויף ?ו?ענדיג ני

 קאמפף אין ארײנװארםען זיך וועלען זײ
 שוואכערע די םאר געוױנען זײ ?ענעז

 האבען באדינגונגען, בעסערע עלעסענטען
 ?אספח איז זײנעז זײ געטאן. עס זײ

 אין טאן צו זײ האבען װאס ארײן.
 האט םענעדזשער א װי אדער * ? סםרײ?

 פון ?אמי?ער באריםםהען חגם װינג׳ עד
ם/ ״זיעגםיעלד אלי  ״װאהט געפרעגט: פ

 ?עם־ װאס םאר — ?״ םאר םייטינג ױ אר
 *איןי געענמשערמ: װינג עד האט פסטו?

 דרעסינג פון ײטpפרױואט דער םאר עײם
?וםען זאל מען אז נימ, װיל איך רום.

 פון װירדע דער אונטער איז ״עס
 פאראײניגען צו זיך ?ינסטלער אסת׳ע

 אנצױ זיך און ארבײטער פשוט׳ע םיט
 ארגאניזאזױע ?אםענזנ אזא אן שליעסען

 ליי־ אװ פעתנרײשאז אםערי?עז די וױ
ט דער איז דאס — איז״. נאר פ  אר־ ^י

 םעאטער־מענעדזשערס די װעלכען נומענט,
 דער געגען ארויס שטעלעז בראדוױי פון

 און אסאםיאיישאן. ע?וױמי# עקטארם
 אזוי. טענה׳ן מענעדןשערס די נאר נים
 סטאר״ די פון אײניגע אויך טענה׳ן אזוי

 העכער זיך האלםעז װעלכע אקםיארען,
ה אויױ קיקעז וועלכע מאסע, דער פון  זי
 און נאם פון אויסחנרוועהלטע אויח װי

 אן געדוען וױר?ליך װאלם עס אז ׳דענ?ען
 װאלטען זײ ווען זײ, םאר ערנידריגונג

 ארגאניזאציאן־־םיט׳ז אײז צו באלאננט
 שוסםער שנײרער, ^ענםערBארpסטײדזש־

װײטער. אזוי און
 שוי־ געצעהלםע גאר זײנען גלי? צום

 זיך שעהמען װעלכע ׳די צװישען שפיעלער
 פאלק. מים׳ז האנד אין האנד געהן צו
 הא־ שוישפתלער םאיאריטעם גרעסטע די

 *?םיארעך דער אן אנגזנשלאסעז זיך בען
 גאנצזןר זײער מיט םיהרען און װניאן

 די וחגלעז אח ?אםפוי דעם אן ענערגיע
 וועלעז זײ ביז אות?לעגעז ניט װאפעז

 זײ צו םראגע דער אויזי זיעגמץ. ניט
זייזןר אונטער איז עס אז נים, האלםען

 מיט ארט-און5י א הצערט
 לאנג־ זיןי היגטען אויף הענד פערלײגטע

 צימעד צװײטען איז ארײנגעשפאנט זאם
מ׳ן שאקעל לײכטען א םים האט ער און  מי

 גריסט בא מען װי אזוי באגריסט, קאפ
בײם~ט*פ. אװעהגעזעצט זיף און אבל אן

 ארױםגע• לאנזאם ער האט — v גר —
 אזױ ? אויםגעשלאסען yp*?c — רעדט

 ״שאד א שאד׳ א ? הא געזאגט האסט דו װי
 זיף לעבען דאס נור אום׳כבוד׳ אן אביסעל

 מען װעם ׳ניט זיר לוינט דעם פון געםען
 דעד אין שישי ?ײ\ ויפעןpארD ניט דיר

 ראטשילד׳ם דיר מיט .דך וועט ״ױניע״
 הא? זײן. כישדך גיט טאכטער

שװײגסטו?
 הארםעד דער אױף געלענען איז מא?ס

 ניט און סופיט, צום פנים מיט׳ן סאפע
 זעאיג םעטער דער װאס װארט א נעהערט

רעד־ט.
 וחד זיך האט זעליג פעטער דער אדער

 נעןעסען איז ער געקיטערט. ניט דעם נעז
 געיטטועםט, צוריק און גערעדט. האט און

 באיי אזױ דא האסטו עואה איין פאר װאס
 בא׳גנב׳עט? איסיצען האסט נאנגען?

 ביזגעס אין םענשזנן ? בא׳גזל׳ט אדער
 פאר א צוליעב עואות, גרעסערע אפ טוען

 אעצטע האט אט ניט. גאר און *טאאער״
 איהם, דאך קענסם מעלקין, ישדאא װאך

 אונזער צו סםאר דריײגודס א םאר?ויפט
 הונדערט ניה פאר זיסאע, אאנדסמאן,

 דאם שוין דאס איז גו, נו, ׳כע כע, דאאער,
 פאד־י יעצם עס האט ער סטאד. דיכטינע

 הונדערט צװײ פ*ד אהשאן, אין י׳זױפט
 דעריבער ׳נו כע... ׳כע דאאער, זעכצגי און
ד קײן כיעהר ישראא װעט ? װאס איז  בי
? ניט נעם  זיך שעהםט ער אדעי טאן

 שוין זיך פיהרט אזױ ניט, גאר עפעס?
^ נעהם אדער װעאט... הײנטיגע די א  ט

 םײן םון פרעזידענט דעם םסח׳ן, אונזער
מד האט ער װי געהערט האסט שוא,  אנ

 רעבד םיט׳ן ברודער אײגענעם זײן פײפט
/ ? טאראנט  איז דאס דיר, זאג איך א

כי,כי♦ כי, דזשאב, א אי, דזשאב. א נעװען
 יעצט םיך אאז דיך, בעט איך ׳אך ־־־
־ משא^ים דיינע םיט צורוה  איהם האט -
—- פדטען אין איבעמעשאאגען מאקס

 װעגען אמת אז איז דאס אז מעגאיך,
 װירלר האבעז װעאכע דעאעגאםען, םאנכע

 םארשטעהער קײן זײן געדארםט ניט ליך
 בא־־ װאאט פאאץ זײער ארבײט. םון

 אאס האא, טעמעני אין גיכער זײן דארםט
 אאס אפשר אין •ינאט־פאאיטישענס,

 איך בויערי־סאאון. א אין באר־םענדערס
 - זײנע; װעאכע ׳אײ:עע א\יג אין דא האב

 האר־ גרונד םון פארהאסט מיר װיר?איך
 עאטpגעע סיר װאאט עס וועמען איז צעז״

 אבער אזעלכע האנד. די דעראאננען צו
 . די אויסנאהם. די וױר?איך געװען וײנעז

 םיר אויןי האבען דעאעגאטען צאהא גרויסע
 מענ־ ערנסםע פון אײנדרו? דעם געמאכט

 איבערצײנונ־ זײערע האבען וועאכע שט\,
*v,\ גאויבעז, אלץ פון מעהר װעאכע און 

 אר־ אײנצינע די איז א. אװ ם. א. די אז
 װעאט, דער אױף בײטער־ארנאניזאציאז

 ארבײ־ פאר םיעא אזוי געטאז האט וואס
 IPP װעאט דער איז לױינער דאס ארן טצר,

 םאר־ ניט הינזיכט דער אין איהר מיט זיך
 כמעט מײסטע די בײ איז דאם גאײכען.

 מען יחעז דערםאר און ׳אידעע־םי?ס א|
 ניט האט דעאעגאטען די אז זאגען, גיט

 גאר געטאן װעה ניט האט יע, געארט,
 זיך דערםאז אין קרעױק. שארפע מאנכע

 פארבײםוגג דער װעגען דעבאטע דער אן
 אינטערנאציא־ דעם אויף אײבאר־דעי פון

 מײן םון האב, איך מאי. ערשטען נאאען
 בײם פארנומען האב איך װעאכען פאאץ,

 באםראכ־ נוט צימאיך געקענט פרעס־טיש,
 און דעאעגאטען, די פון פנימ׳ער די טעז
 האבען מײםטע די װי געזעהן האב איך
 אונער־ דעם פון געהרענקט געפיהאט זיך

 אז פארשאאג, חוצפה׳דיגען חערטען
 װע־ םארביםעז זאא אײבאר־דעי ר ע י י ז

 האב איך און מאי, ערשטען דעם אױח רען
 אוײ פון מאמענט א בײגעװאױנט אויך

 װען באגײסטערונג, סערארדענטאיכער
 אי־ װארט, דאס גענוםען האט גאםפערס

 דער אזוי װי געשיכטע די בערגעבענדיג
 אין געװארעז געבארען איז אײבאר־דעי
 א צו נעהערט אידעע די אז אמערילא,

 און ארבײטער־פיהרער פארשטארבענעם
 אײגענט־ איז םאי־אידעע ערשטע די אז

 אמערי?אנעך רער פון נאכאהמונג א איך
 גע־ דאן האב איך אידעע. לײבאר־דעי

 ניט זאא מען װאס־װאס אז ׳בחוש זעהן
 םאסע גרויסער דער אט װעגען דענקעז

 ארבײטער, מיאיאז םיער םון םארשטעהער
ניט. זײ זײנען פרינציפענאאז אבער

 צינײ לוײן נים װײט זײ זײנען אױך
 די װאס ניט ארט עס װעמען אאע, ימר

 ?אנ־ דער אוי^ זײ. וועגען דענ?ם וועאט
 אין םעאע, םאמעהומען זײנעז ותנשאז
 ארויס־ ?אאר גאנץ זיך האט דאס װעאכק
 אין ערשיענען אמשא, ׳איז אט נעזעהז.

מענ־ םד. גענען אטא?ע אן ״טײמס״ דער
 װאד נעװעזענעם דעם םון מעמבער א #אי

 דעם אויף האם דעלזןגאט א לײבאר־כארד.
חאנווענשאז, די נעטאכם אויפסערקזאם

 בוכ־ האט .קאנװענשאן גאנצע די און
 נײן, צאוץ. םון זיך געוױעגט שטעכאיך
 נאג־ דער אויןז שפײען װעאכע ציניחער,

 ?ענען די מיינוננ, איהר אין וועאם צער
 דעאע־ די װי אויםםיהחזן אזוי ניט זיד

א. אװ פ. א. דער םון נאטען
אתיט זיך זײ םיחאען אייד  »זוי נ

מ וױ זאםעל, אין שםארק א;  עס קענען מ
VPnn.] די אח אפס יגא rrvn !םי 

v ן ;;םאר^דעדענע מ א נ ע גד׳ ׳ זיך האס ^

מאטפל^נםם מיט אװענד יעףען מיר צו ץ אץ באלאנגעז צו װירדע א־ אי מ אנ ת  גע־ זיינעז באלשעװיזם, פאר פאאץא
 װאס דערםאר, גיט דאס און שטיא, באיבען

 הא־ װעלכע א?םריסעס, און א?טיארעז די
p ודעגען גאר םריהער נען p דער חוץ זאך 

 באלשעװיס־ זײנען געםראכט, ניט ביהנע
 םוז נים װײסען זײ נײן. געזאנען. םי^

טעז זײ באאשעװיזם.  ?אמפף, יעדען האי̂י
 באאשעוױםטישעז א פאר סטרײ? יעדען
 מאםענט יעצטינען אין האלטען און שריט

 זײ איז דעריבער באאשעוױ?עם. םאר זיף
 געװא• געםעאען ניט זאץ רעדנער׳ס דעם
 אײנ־ די און העםאיכ?ײט די נאר און רען׳

 ער־ ניט זיי האט אינטעאיגענץ געבארענע
 אונצוםרידענ־ זײער אויסצודרי?ען לויבט
רעתער. מיט׳ן הײט

 זײגען גראד געװיסען א צו ביז און
 גרעםערער א איז זײ פאר גערעכט. זײ

 עם װי םטרײ^ אין ארויםצוגעוזן אפפער
 ?לאוקמאכער א שנײדער, א פאר איז

 :ע־ אבער זײנען זײ שוסטער. א אדער
 פאר שוין זײ מאכט דאס און גאנגען,

 א צו ביז און םארטירער פאר אפפערער,
באאשעװי?עס. םאר גראד געװיסען
 איז פאראײניגט האט סמרײק דער

 פשום׳ען דעם טעאטער-פראפעסיע דער
 קארפענםער סםײתש דעם — ארבײםער

 פאר־ דיעזער דורף און ?ינסםאער סיט׳ן
 נעהנםער קינסםאער דער איז אײניגונג

 נעה־ און ארבײטער םיט׳ן צוזאמעגע?וםען
 ארגאיזא־ זײז ארבײטער בײם םענדיג
 ארבײטער דעם ער וועט םאשיז, ציאנס

 ?ינםטלערישע זײן געבען צורי? דערפאר
 צי ליעבע זײן און ײטpצארט זײן •׳גשםה

 א דא םאכען בײדע און שעהנהייט, דער
בארגײן.

 די אםערי?א אין זײנען א?טיארען די
 ?ינסטלער־גרופען, גרויסע די פון ערשטע
 זײערע אױסגעשטרע?ט האבען װעלכע

 דעם געבעטען און ארבײטער די צו הענד
בונד. א איהם םימ שליסען צו ארבײטער

 האבען לענדער אײראפעאישע די אין
אינטעליגעגנטען די עס

גע־ םארזעהן ניט איז ?ײנער
 נע־ איגנארירט גיט איז ?ײגער װארען,
 ?יינער איז דעבאטעץ די אין און װארען,

 ניט אפנעלאכט, ניט ראדי?אלעז די פון
 זײע״ פאר?ערט, געװארען. אפנע׳חוז?׳ט

 געװארען אויפגענומען זײנען רעדעז חג
 בא־ און געדאנ?ען זייערע גאנץימרנסט.

 געװא־ אונטערװארפען זײנען הױפטונגען
 נעגנער די ?ריטי?. שטרענגער א חנן
 ?אנסערװאטיװע, די ראדיהאלעז, די פון

 ט ר י ט נ ע מ ו ג ר א וױרקליך האבען
 אפ־ פאלגענדע יעדע דאס אזוי זײ, מיט

 דער ניט זײן צו געשײנט האט שטימונג
 אפ־ פאראױס א שױן פון רעזולטאט

 א פון עpםא נאר מײגונג, געםאכטער
געדאנ?עךאױסטױש. שטאר?ען גאנ״ז

 זיך נויטיג פאר געהאלטעז האב איך
 דזשאהן וױיל דעם, אויא אפצושטעאעז

 ״ליבערײ־ אין ארטי?על זײן איז ריעד
 ארויסצושטעלען מיה די זיך גיט טאר״

 דעם אין דעלעגאטען מאסע גאנצע די
 איהם װיל איך ליכט. אונגינסטיגסטען

 ליגעךזא־ פשוט׳ען אין באשולדיגען ניט
 געזעהן אזוי זײ ער האט אפשר גען.
 מענש דער און אויגען. ע נ י י ז מיט

 װיל ע,י) װאס דאס, אימער נאר דאך זעהט
 פאר איבערגעבען דא לאמיר זעהן.

 װאם ׳ארטי?על ריעד׳ס פון םאראגראפען
 איך װאס דעם, צו להיפוך שטאר? איז

 אור־ לעז;פ״ די זאלען געשריבען. דא האב
 מא־ שװארץ אלעס מען װי טײלען,

 בײזער דער דא נאר איז עס װען כען,
דערצו. װילען

 ריעד דזשאד״ן ארײבפ — ״*ויסעדליך
 אונ־ קלײנעם א זעהן נעקע-נש מעז האט —

 דער פזן קאנװענ^אן דער צװישען שעראזײד
 דער פוץ קאנװעגאאן דער און ל. ן>װ ם. א.

 קאר־מ^נופעקש^ו־ די פון אסס׳ן גע׳»א:על
 פארזאמ־ זייער געתאש חאבען װעלכע רערס,

 ח*ל. אנאגדער אין צײש דערזעלבער *ין לונג
 עםב־ געשר^גען חאבען דעלענאםען אלע צשעם

- ארדעדם פראםוירנעל פון לעםען  עלקס, ־
 יזך װי וועלכע׳ פישיאם, אװ נײטס םײסאנ^

 פאר קאםעלץ־קלובפ בלוי? ?ײנעז ׳װײס דער
 דזןלעגא־ וידי«על א וןי כקחר כיז׳נעסלײש.

בא׳יעפשיגען וואס באסעס, אי^ין זײנעז סען

 זײ האמגן ארבײםער, פשוט׳ע מים ציאז
ײז!״ :שםאלצעז א מיט נעענםפערט  ״ג
 נאך זיך פאר עס האלטען זײ םאר?עהרט,

 װאס נאמןאיך, זײנען זײ און כבוד א פאר
 1אי מגװארען ארײנגענומעז ־ זײנען זײ

לײבאר. אװ׳ פעדערײשאז אמעריהען דער
 צו ?וםט איהר װען וױמאיך, און
מ א זײעחנן טי  ׳אםטאר האטעל אין מי

 הערט און טעאטער לעתסיננטאן אין אדער
 גע־ דארטען װערען װעלכע דעדעם, די

 שטאלץ, זײער איהר פיהלט האלטען,
 זײער אחדות, זײער אידעאליזסוס, זײער

?אמפף. צום איבערגעבענהײט
 םון םיעלע זאנען, אײך לאמין און

 װעלכע א?טריסעס, און א?טיארען די
סך א האבען #?אםפף דעם אז פיהרעז

 זעלבע די און מענעדזשערס״. די אויןי
 באריסאדס די געטריבעז ד^ובען אורזאכען

 הא־ װאולף דע און בארנארדס בארני און
סםרײק. צום אנחןרע םיעלע און פערס

 װאס :פראנע די ?וםט איצט אלזא,
 ױנ־ דיעזער םון רעזולטאט דער זײן װעט
 פראםיטירען א?טיאחנן די זועלען יאן?

 װעט אדער ארבײטצר־באוחנגוננ דער פון
 םון פראפיםירען ארבײטער־באווענוגג די
? די ן ע ר א ^ א

 ענט־ מיר ?ענזגן פראגע דיעזער אויוי
 פראםי־ וועלען צדדים בײדע אז םערען,
 אנגעםאנ־ האבען א?טיאחנז די טירמן.

 דער־ בלויז ?עמפיין שסאר?ען אזא גען
 גרוײ די זיך היגמער האבען זײ װאם םאר״

 און ארבײטער־באוועגונג אםערי?אנער םע
םארא־ דער אז #נימ םראגע סײן איז עס אויםגעהריםטען בלײכען זײן דערזעהןגע האבען זײ ?אן. אין אײנגעשטעלט

 •P8 דער םאר איז אלײן ארעסטיזש לער
 װערטה פיעל זעחר טיארען־אסאסיאײשאן

 װי־ מענעדזשערס די װאס ׳םא?ט דער און
 אנער־ ניט אסאסיאײשאן ע^ויטי די לען

 צו באלאנגט זי װאם דערםאר, גאר ?ענען
 לײבאר, אװ םיעדערײשאן אםערי?עז דער
 פע־ אמעריקען די אז באװײז׳ א שויז איז

 מענע• די jyp לײגאר אװ דערײשאן
 ױניאן די און טאן שאדען סף א דזשערם

yp| גוטס. םף א טאז זי
 גע־ שוין רעזולטאטען האבעז םיר און

 אי• האבען וועלכע טעאטערע, די זעהן.
 סטאר־ אײגיגע םון אונטערס?עבען בער׳ן

 גע?ענט נים אקטריסעם איז אקטיארעז
 גע־ פארסאכט זײנען ווערעז, פארמאכט

 ם. א. דער פון הילםע דער דורף זזארען
 און סםײדזש-הענד די םון ױניאנס ל. אװ

ױניאנס. מוזי?ער
װעלען זײם אנדער דער פון א׳בער

 ?אר־ גאנצער זײער מיט טשענס א נומען
 פאר־ צױװנםט.־״ גאנצער זײער סיט יערע,
 ׳אלעס, זײ םארלירען דאן — זײ לירען

 װע־ נעװינעה אםילו װעלען זײ װען און
 ניט ?יעמאל זײ מעגעדזשערס די לען

 םרא־ די פארגעבען ניט און פארגעסעז
 אנגע־ זײ האט מען װאס צרות, און כעל

סאכט.
 א?* די האבען דארף װער װײטער און
 וועל־ באריםאר, עטהעל ? ױניאן טיארען

 נאר שפיעלט און מיליאנער?ע א איז כע
 ברידער איהרע ?ונסט? דער צוליעב

 איהרע בארימאר, דזשאהן און לײאנעל
 גרו,יםע אויד אלײז זײנען װעלכע ברידער,

 ׳?אנטאר עד עדוױן, וױיטער סטארס?
 בערנארד, בארני האפער, װאולןי דע

ע/ םרענ?  דרעס־ מערי װהײט, פוירל פ
 םטארס אנדערע הונדערטע די און לער
-yp ןיי זײ. ניט נײן^ סטאדיכעס? און

 דער- זיף^אזש זי האט פנים, לײדענדען
 ארומגענומען איהר האט עס און שראקען

 זיך האט זי אז איהם, צו מיטלײד אזא
 איהם עס האט זי נאר צואװײנט. שיער

 איהם אום און אױיסצײגען געװאלט ניט
 איהם אויף זיף זי האט בארוהיגען, צו

:צושריען
ערגער־ װאס !אײנער משוגע׳נער —

 מען גאר, זעה דעם? םון אזוי זיף סםו
 ?אפעלױש־מא־ אויס געמאכט איהם האט
 אין אונגלי? אן !״ױניע״ זײן אין כער

w מען !בראד r עס ?ריעה. רײסען 
 אז געזונד, צום שאדעז גאר איהם װעט

 האל• נאך טאג אלע ?ומען ט י נ װעט ער
 זײן, װעט אונגליק אן אהײם. נאכט בע
 זעהן אמאל אויף ײעלען קינדער די אז

אן. איהם pip נאר, זעה טאטעןי זײער
 א געמאכט אבער האבען רײד איהרע

 יעצטײ איהר איז װיר?ונג. םארתעהרטע
 #רײד יענע דערקענט ער האם םאן נעז

 אײנגערעדט איהם האט זי װעלכע מיט
 םונ׳ם םארשלאג דעם אננעהמען זאל ער

 שנאה א געםיהלט יעצט האט ער באס.
 יעצט זיף האט ספעציעל און אלעםען, צו

 איהר. צו האס א ערװעקט איהם אין
 שטוב־הילף, אםגעלאזענער גאנצער איתר
 גע־ איהם אויןי האט רעדען, איהר םיט

 און אײנדרו?, אפשטויםענדעז «ז םאכט
 הויפט־שולדיגע די איז זי אז םיהלעגדיג

 זײן זיןי האט געשיכטעי נאנצער דער אין
 און צוברענט, םעהר נאך איחם אין כעס
 איהר װאם װערמער ?ײן געםינענדיג גיט

מ ער האט זאגען, צו יעצם  אײננע־ מי
 צװישען ארויםגעשיפעט צארן האלטענעם

ײהן: די  םיר. םון ארוע? געה ״געה, צ
 אן וועט אנים יעצט. מיר צו נים רעד

געשעדזן.״ יענגלי?
 זי האבען שםימע זײן איז םנים זײז

 האם אזוי דערשו־אקען. אמת אן אויח
ט ?ײנמאל נאף איהם זי  זי געזעהן. ני

 ארויסגערו?ט וזינטערװײלעכטם זיך האט
ט קיד. איז 1ארײ איז און צימער םון  ני

 איהר איז ט*ן, זאל זי וראם װיםענדיג
 איהר יעצט ארויםצורופען אײגגעםאלעז

ם גרוחןר. סט, חאס זי וחולכען םי או מוו

 בא־ און געקויפש געװאלש, ׳אוזןי-םערדערי״ע
 פאר־ «1אוי ׳ח«ז:דעל פאלישיאזען אויןי ׳«#חלש

ױ ב^רויבטע אוין״ םשרײקס, ראשעגע א  מני
 איז דא .1זי ^רום גןףיװעבם חאבזןן ק^סען,
 שרײדס, בילדינגס די פון בע^מםער א געוױגז

 ווערען.פ*ר געדונגען געקענ• ח^ש װעלכער
 אין קאנשראקש^ר א «יז פרייז באאשיםמען א
 םשרײק. א ארויסצורופען לאגע ♦ווערער »

 מיםעל־,יועס־ פון בע^םשער א איו אש און
 אזז װעלכער ױגיאן, קויילעגםײגערס שערן

 וון ■עי־ראל דעם אויןי צײם דערזעלכער צו
 9 בעאםשער, * :אך ־ קוילעךקאטפאניע. דער

אן אינפ?גרג?גיאנאלע אן פון פרעזידענש  ױני
 שויוענד חינדעדש 4 ®יז אײנקוגפפ אן םיש

ר ^  ^מוגעבען *ארפעוללט ה^ש י#חר, א ד
 דער פון דאלאר שויזזננד חונדעדש פדן חאזבון

 Tו חאבעז ״לאקאלס סאנכע געלד. ידגיוןנס
ש עיג אי  ידזד דעי עס. אונשערזוכזןן צז מי

ש זידענש ײ ^  ג־ע> איז אדץ םוספעגדירש, ז
ם סישי, #של^נשיק קײן צולדיזזז קדםעז  יז

ז זזי^י די קרײ.ען צו י אפיז. דער י  אבזןר ם
ח פיחדיר דעבליימס דער  די י
p ןןיווים « יזנללאננש וויתס דו»ש לאקאלס 

ן באי»יד־מא^ דעם סאמ^ס, י m י art

 רויך א אזש געפריען, און געזידעלט זיך ח$ש
 חונדערשע געםשראשעש. און געגאנגען, איז

 דרא־ קלײגע םערדערי^ע פעםטערע אזעלכע
 מיש ױניזן־פאלישיק, אינערליכער פון מען

 םיט ביקכדמענשען, םי» פאראײניגונג, ז״ער
op ױגיאן־ די אויףי ליבש פון אויסדרזגחען 

פיםערײ׳/ םיש און םיטיגנען

דא?טוירים׳
 געטאן, ילאננ ׳סוין *נדערע און קינםטאער

 ;ע- אנהויב דער יעצט איז אונז בײ און
נעװארען. מאכם

 נאכשאלנען וועאען אקטיארען די נאף
 ׳שרײבער׳ דראםאםורגעז, לעהחגר, די

 איגע• אלע און אינזשענירען דאקטוירים,
 וחןלכע םענ׳טען, פראפעסיאנעלע רינע

 נעזעלעאםם יעצםיגער דער איז ווזןרען
 ניט, צװײםלעז םיר און עקספלואםירט״

 לײבאר אוו םעדערײשאן אסעריקען די »ז
 נשםה־ארבײםער און. םארןי■ די וועט

 פונקט רייהען, איהרע אין ארייננעהםען
 םארשיעחן־ די ארײננענוםען האט זי װי
םרײר־ארנײטער. נע

 נע■ אכמריקא אין זײנען אקםיארען די
 אנקו־ ערשםע די ייאנירע), די ײארען
ײ וחנז און םערס,  וױ נעלינגען, וועם ז

 זײער וועלען זײ »ז זיכער׳ זיינען םיר
ט דאן געײינען, םםרייה ן ו  *רבײטער די ו

מן ניט אטעריקא םון באווענוננ א  נע־ ח
מ יואתעז לי ס ר ע תג «אנ- םיטגליחןר, טוי

 אין ארײנגע?ריגעז האבמז וועט זי רערן
 ?ינסטלער א נשםה, שעהנע סיטע-א איהר

 שעהנ־ םאר הארץ ליעבענדע א און זעעלע
 איז דאם און צערטליכקײט. און ?ײט
 םיעל זעהר ארבײטער*באװענוננ דער םאר

ווערסה,
 ארונםער זײנען א?טיארען xji ניט יא,

 ײנ• טרײד דער — ױניאגיזם, טרײד צום
 שטאר?ײט זײן דאנק א זיך האט יאניזם

 צײכענס די דאנ? א און םאכם זײן און
 דער צו ארויםגעהויבען צײט דער פון

 ביםלעכ־ און בילדונג, דער צו און ?ונסט
 אײנצר 1א אינםעליגענץ די הויבמ וױיז

 םאר• און שװאך זי איז אליין אז זעהן,
ײנמט  מאכט. א זי איז ארבײטער די םיט א

 די פאר?וםעז וועט עס שגעלער וואס און
 האנד• אלע םון םאראײניגונג אלגעםיעע
 םון פראלעטאריער די םיט ארבייטער

d שנעלער אלץ ׳הארץ און האפ גײםמ, p i 
 םײ- גונגpארמיםער־באו אמעריהאנער די

ותחון״• שעהנער און גער

 װי אבער באשזלדיגוננעז. שר^ליכע ••
 געםיהל א אירגענד סים םענש א אזוי
 געוױסענהאםטינ* און אנשטענדינ^יט םיז

 װעלט דער את גלאם מאכען זײ קעז ?ײט
 גיט נאכוען, קײן אנרופענדיג נײם אדײז,

 מאכענ* נאד #פאהמעז םולע די מבענדע
 Tא ימז דאס אינסימאציאנען, גלאט זײנ
 איך ותנימד-קען נאך םארשנתהז. ניט

 איז שרײבער דעד אט וראדום פארשםעהז,
p אט מאס ענטריסםעם, אזוי r n האלז־ 

 חוזאלוציע א גצפאסס דיאמז שגײדזגר
ניט. איהם מםעלס מאס רוסלאנד בנמע

T דאכט םיד t* די נעװעז יואלט עס אז 
 אט װעז רוסלאגד, פאר שאסדע גרעסמע

 שארלא״ און םעדוער מבים, די.דאזינע
נוס א זאנען צו נעהאמ ײאלגמ; םאנעם

 א זיך האט ער און — גוטען... א מיר
הויז. םון ארױםנערוהט ברוגז׳ער

 האם ער אלײן. נעבליבען איז מאקס
 איחם האם ורעאכע נעז, די אױםגעלאשען

 זיך און אױגעז, די אין געשגיםען יעצט
 זײיי יהארםען אוים׳ך אויסגעצויגען װידער

 געהאסט איהם האט שלײםען די אין װאץ.
 נעשיױנחנלט• איהם האט b^p אין איז

 ר$ר |piy3 יעצט איהם איז םאדגע עפעס
b$p. כאװאוםנד װי אזוי געלעגען איז ער 
מ צווײטען אין געהערט האט ער לאז. '  1צ

^ז פי חאם עם כור אדוםנעחן. רעדען, אי
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זוי זצןזם ער אויגען.  

s מיט i איהם םון יעצט י   
צוז,א־ גאנצע) אין זיך־ וזט

 *האמז געדאנתעז זײנע ו*חר.י
 וױר־ א אין זױ #זוי געדדעחם יעצט ויך

 נעארבײט יעצט האט םוח זײן וױגד. ג*<
ע ת א  איהם זיך האבען עם און שנעא, ס

 ?אפ. אין זאכען פארשיעדעגע נצםישט
#p מאכטאאזינקײט אויס וױ אזוי עיעס 

 געדאנתעז זײנע ער האט אאיין זיך *יבער
 איהם חוטט עס איז םרײ, צויפען נעצאזט

 װען צייס יענע געדאנה אין פצוצלוגג נאר
אונ־ אן אמעריקא, אין געקומען איז ער

 איגגעא, ר^ײךשסעדטעאדיגער *ױםעגדער, ד
 ערשטע יענע באקאנטע, אהן פריינד, אהן

 זײן װעאכע צו אעתטשורס, און סיםינגען
 איז אאעס דאס אינטערעסאגט און נײ װי געפיהרט, איהם האט גריז, צאנדססאן

 טעטיגקײם זײן דאן ארן איהם. םאר נאװען
 עס ױניאן. דער אין און פארטײ דער איז

 האט ןןר פארנוםען. אעבען גאנץ זײן האט
 זאכען פאדשטעהן און זעהן אגגעחױבעז

 אזוי געװען םריהער איהם זײנען וועאכע
 זײנע אאצ אן זיך דערמאנט ער םרעםד.
 איעבע, םיעא אזוי באקאנטע, און פרײנד

vip עם און םענשען. און־װאוירע \w\ םאר 
 באקאנטע סך א םון פנימ׳ער דורך איהם

 קוייוען זײ װי איהם זיך דאכט עס און *
 גוויםע, י אזעאכע םיט יעצט איהם אויף

 םארװאוינדערטע
 זיך קעהרען אאע

דרעהט ער עגןעא.
מצהטאג. שדעחאיכעז א םון װי אזוי םען
 דעם הענמ די מיט זיך פארשטעאט <ר

 צװי־ ןוי אזוי ניט. העלפט עס אבער פנים
 ארויס איהם פאר שוױמט פינגער די שע*
 ®אוסער דער אט זיאבעדט׳ן. םון םנים דער

 פאר־ מאא אאע האט ער װעאכען נפש,
 און,אונעתר־ דעמאגאגיע זײן פאר םאאגט

 זיא־ און באװעגונג, רער אין איכהײט
 איהם פאר זיך־ נעהטט פנים בערט׳ס
 אס גרימאסען. פארשיעדענע אין םאהאען

 *ue צושפרייט פני־ם *ײוי עי זמתט—
 און יטמײכעא, עקעאהאפטען נרײטעל,

 בײז אזוי פנים זיאבערט׳ס װערט באאד
 איהם זיך דאכט עס און יטאעכט אזױ און

 האאז. בײם אן א^זם כאפט עד װי אזוי
 ער װי אזוי עפעס דערפיהאט עד און

 דער־ א ׳איהם װארגט ער איהם. מטיקט
 פאדטײדיגעז צו אום װי אזוי *ראחעגער

 ארום זיך קוקט ער אויןי. ער ״גפרינגט זיך,
 קיך אין טוטעא דער נור .פארװאונדערט,

 ער װאו איהם דערמ^הנט קינדער די םון
 האאטענדיג און פארװיכערט. ער איז.
באןןפיצענ־ װי אזוי הענט די אין קאפ רעם
 װע־ צויטפרונגען ניט 6זאי ער איהם דיג

 צימער איבער׳ן אום ער ^פאנט רעז,
 א אץ חיה א װי אזוי אר$פ, און ארויף

 איהם בײ פצגגען נעדאנקעז די ׳פםײג. «•
 קאפ דעד און אדבײטען. צו אז װידער ׳

 קײן זיך געםינענדינ ניט און מוױנדעאט.
סאפע. וױדער-אױם׳ן זיך ער װארפט ארט,

 איהם ארום אאץ טכור׳ער,‘ א װי איגט ער
 זיינע צוזאמענקאײבען װיא עד זין. דחןהט

 װאס םאכען קאאר זיך וױא ער נעדאנתען.
 ער װאו טאן, צו אנפאננען יעצט זאא ער

ניט. איהם דינט מוח זיין נור געהן, זאא
אויסגע־ קאפ אין איהם בײ איז אאעס *
 ׳דעם מיטינגען. םנימ׳ער, זעהט ער ממ&ט. .

 ער מענ׳שען מעהי װאס אן איז יענעם•
 ,־אאץ שדעקאיכער, אאץ זיך רערמאהנט

 יעצטיגע זײן איהם פאר װערט בואט׳ער
 אדום איהם נעהטט דחמנות א און אאגע.

 אר־ געדאגק זײן אין און אלײן. זיך צו
 רעדע, םארטײדיגונגס א זיך»אײס בײט

 װען געהאאטען יעצט װאאט ער װעאכע
 זײ װאאט ער £זױ װי איהם. אאזט מען

 געמאכט א*הם האט עס װאס ערקאעהרט
 פאד םײנט עס װאס און טאן. צו דאס

 די און אורטײא. יעצטיגער זײער איהם ,
 איהם בײ יעצט זיך ^עאפט עס װאס רעדע

.  האר־ און ריהרענד אזוי איז געדאנק אין .
 און אאײן. איהם צונעהמט עס p# ציג

 נעהםט אאײן זיך צו ;עפיהא דחםנות דער ,
 בא־ און מעהר. און סעהר אאץ ארום איהם

 צו־, הענט בײדע אין חאפ דעם גראבענדיג
 ,םאוײטטילך שטיאען׳ א מיט זיף ער וױינט

נעוױין.

 שאפ ױינקאוט א ®ח ארביײטער
 זײער פרעזענטירען

טשערטאן.
 און העאער פון ארבײטער די מיר,

 סקוא 221 םון שאס, רײנקאוט נאאדבערגס
שא# א בײ םארזאמעאט ברוסאין,.

אונ־ אויסצודריקען באשאיסע; ־םיטינג,
 ערנ־ דער םאר אנעריןענוגג טיעםע וער

 אונזער םון ארבײט איבעינעבעגער םקער
נאלדשטײן, הײםי בר. ^ןאא־םשערםאן,

 און װאהא צום געאײסטעט האט ער וואס
 סרעזענ־ םיר אין שאפ דעם פון געטטען

און װאםש גאאדענע א מיט איהם מירען
v אעײן״

םאא.

אידען אוןייד רעױערונג עבערט־נאםקע די
גלאגץ. m מון

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 

Aug. 29, 1919, as required by the Act 
,1917 ,of Congress approved Oct. 6th 

known as the “Trading with the
Enemy Act״.

 #נטיםעםיטיזם םון אויפשװאוגג דער
 נײע די איז דאס — ׳דײטיטאאנד אין

 זיײ וועאכמ צאת, אידישע די אין סדרה
 דער פח בירושה נעבאיבען אונז נען

 איצט געהט באריכטען אאע אויט מאחמה.
 פראפא־ און העצע אנטיסעםיטישע א אן

 דײט־ די דײטשאאנד. גאנץ איבער גאנדא
 פא־ םאר םורא אײן אין זײנען א״רען שע

 צו ארגאניזאציעס דײטשע גדאמען.
 געגרינדעט זײנען אידען נענען קעמפפען
 האט נרינדונג די אט און געװארען

 ״שוץ־םאר־ אידישע נײע ארויהגערופען
 געזעאשאםטען אידישע נײע אײנען׳/

 געגען םארטײדיגען צו זיך צװעק מיט׳ן
אגטיםעםיםיזם. אויםנעװאקסענעם דעם

 איז אנטיסעםיטיזם דער נעוױס,
 אױב ^ך. נײע קײן ניט איז דײטשאאנד

 דײטשאאנד, אמאאעע די דײטשאאנד,
 אאנד ״דאס גאמען םיט׳ן שטאאצירט האט

 דער אט איז דיכטער״ און דענקער םון
 צו כדי פוא. געװען ניט קײנםאא גאמען

 :צוצוגעבען געגויטיגם זיך האם פוא זײן
אנטיסעמיםיזם״. םון ך י ו א אאנד ״דאס

 אנטיסעםײ דער איז דײטשאאנד איז
 איז געפיהא הײן געװען באויז ניט טיזם

 באװענונג, א אםיאו באױז ניט שטיסוננ,
 דײט־ װיסענשאפט. א און קונםט א נאר
 געװען ?ײגען װצאבע אראפעם^רען, שע

 פון יןײזערחם, פון כדשרתים געטרײע
 הא־ דעם םון און רעאקציע פרײסישעד

 אנגעשריבעז האבען הענצאאערךרעזשים,
 בא־ האבען זײ וועאכע אין ביכער, גראבע
 בא־ װיסענשאפטאיכע אאע םען װיזען

 אי־ האסען צו אז װעאט, דער םון וױיזען
 ני־ א זײנען אידען אז מצוה, א איז דען

 הײאיגע די איז עס אז און םאאק, דעריג
 צו פײנט דײטש עכטען יעדען פון םאיכט
אידען, האבען

גע־ יאהרצעהנדאיגער איז דײטשאאנד
 אנטיסעםיטיזם. פון וױגעאע דאס װען

 טרױעריגע די געהאט האט דײטשאאנד
 אײנצינע דאס זײן צו אױסצײכענונג

 פאאי־ א עקזיסטירט האט עס זואו אא;ד,
 װעאכע פארטײ, אנטיסעםיטישע סישע

 אי־ פון פאאטםארם א אויו» געאאפען איז
 דע־ ערװעהאט האט װעאכע און דעךהאס
I רײכסטאנ צום פוטאטען

 אין געװעז דאך איז אאץ דאס אבער
 דײטש־ דער אין !דײטשאאנד אאסער דער

 דײטש־ דער אין קײזער, *יז גאט פון אאנד
פינ־ און ױנקעריזם מיאיטאריזם, פון אא:ד

 שויז האך איז הײנט !רעאסציע םמערער
 רעאובאיס א דײטשאאנד. נײע א םאראן

 רעגידונג. סאציאאיססישער כםעם א סים
 דאך איז דײמשאאנד po •רעזידענט דער

 געוועזע־ דעד עבערם, פרידריך ״גענאסע״
 םא־ דער םון גענעראא־סעקרעטמר נער

 איצ־ דעם אין פארטײ. ציאאיםטישער
 א דאך זיצען קאבינעמ דײטשעז טיגען

!םאציאאיסםעז סך
 םען וועט אזױ זאגען, מען וועט אזוי
 גערעכט, זײז אפשר װעט מען און פרעגען

 ניט וועט מען ביז שטוינען, װעט םען װען
אאנע. אםת׳ע די אײנזעהן

 א איצט הערשט דײטשאאנר אין ׳יע
 דער יע, רעגירונג. סאציאאיסטישע כטעט

 דעפובאיק דײטשער דער םון פרעזידענט
 האבען דאך pא — סאציאאיםט א איז
אנטיםעםיטיזם. םון אויםשװאונג אן םיר

? עס זיך ערהאערט אבער װאס ^יט
 pפ הױיכדאורזאך די אז שײנט, מיר
 װאס דערםו^ זיך נעםט שטוינען אונזער

 אור־ איז קוקעז צו געװאוינט זײנעז םיר
 זײערע אויט טענשען וועגען טײאעז

 אויט איבערצײגוגגען, ע ג י א א ם א
 האבען זײ װעאכע עטיקעטמז, אטאאיגע די

 ווערען באפרײט מען װעם . גע׳טראגען
 Pk קאאר אאץ װעט טעות, דעם אט פון

װערען. פארשטענדאיך
גאנ־ דאס און שײדעםאן אין עבערט

 םאיאדיטעטס־םאציאאיס־ געזינדעא צע
 אין רודער כײם איצט זײנען װעאכע טען,

 קײן ט י נ אאנג שוין זײנען דײסשאאנד,
סאי«ציס*  אםאא עם !יינז^ זײ צו .עןס

 אבער צװײםעא. א אויך איצט איז געװען,
 זינט מאחמה, דער pc אנפאנג דעם זינט

 דעם געשטיצט האבען זײ װען טעג, די
 זײנע אאע פאר געשטיםט תריענ, הײזער׳ס

 י־ פ י ו א זײ האבען הריעגס-דוצאות,
 סאציאאסיטען. זײז צו ט ר ע ה ע ג

 pc זינד אאע גענומען זיר אױף האבען זײ
 אאע םארשפיגעז האבען זײ קײזער. דעם

 זײנמז זײ פריגציפען. םאציאאיסטישע
 דייכד דורכשניטאיכע װי םעהר ניט געווען

 אײ אביסעא רעפארםער, אביסעא שען.
 קינדער, אאץ װי מעהר אבער בעראאען,

 פא־ קײזער׳ס דעם pc קינדער געזעצאיכע
מעהר. ניט און טעראאנד,

 צײט דער אין געווען זײ זײנען דאס
קריעג. דעם םון

 האט רעװאאוציע דײטשע די װען
 פארשוינען, די אט זײנעז אויסגעבראכען,

 צואיעב אױבערםאאך דער אויף ארויף
 זײערע צואיעב נעמען, ,אמאאיגע זײערע

 איבערצײגונ־ סאציאאיסטישע אמאאינע
 די־ אט װעטען מאסעז, דײםשע די גען.

געהאאטען.אין האבען חברה־אײט זעאבע

 האבען פארדוכמז, און טארמיהרען איין
ט ניט זיך נ ^  אין םאנאנדערקאייבען ג

 זיד םאר שוין האט מען אז אמו^ דעם
 אוז ס^ציאאיסםעז קײז ניט אײגענםאיך

 סאציא- נאר רעוואאוציאנערען,׳ הײן ניט
 פון דינער געטרײע טאררעטער, איםםישע

 פון ױרשים װירדיגע ארדנונג, אאטער דער
קײזעריזם. דעם

ף זײנעז זײ  אט בענקעא, אוים׳ן אחי
 נאסקעס און מבערטס pא שײדעםא;ס די

 פנים. זײער באוױזעז באאד האבען זײ און
 די ,^אם ארויסגעשםעאט זיך האבעז זײ

 דער םון םארטײדיגער pk אנםיהרער
 געגען תאםפף חנם פון ׳קאנטר־דעװ$אוציע

ר דעד ן ז ׳ ת ס  םיט רעװאאוציע. א
 אפיצירען קײזעראיכע אאטע pc היאןי דער

«p א אנגעפיהרט זײ האבעז גענעראאען 
 אהן דערשטיקט pk טעראר װיסטען
 רעװאאוציאנערען אםת׳ען יעדען רחפגות

אויםברוך.
 מיאיטאריסטעז ױנקערשע אאטע די
 עס װער דערשםעקט, באאד אויך האבען
 סאציא־ געוועזענע די אײגעגםאיך זײנען

 גע״ געשטיצט, זײ און םיהרער, איסםישע
מםשאה. זײמר אויפצוהאאטעז זײ האאםעז
 pc אפזאנעז זיך דעריבער דארף םען

 אין איז עבערם׳ען אין אז געדאנק, דעם
 סאציאאיסטען. זיך פאר מען האט נאסקע׳ז

 סאציאאים־ קײן ניט אאנג שוין זײגען זײ
 ?אנטר־רעװאאוציאנערעז, זײנען זײ טען.
אוז זעאבער דער אויף  זעא־ דעם פון מדמדי
 אין ?אאטשאסיסטעז די װאס טײג, בען

 רוםע־ די רעגירע^ פויאישע די דוםאאנד,
גענעראאען. גישע

 תאג־ דער צו צו זיך ?וקט מען ותן
 איצט האבען דײטשען די װאט סםיטוציע,
 די שםודירט מעז ווען ;^נגענוםען

 ײעא־ ?אנסטיטוציע, דער אט פון פונ?טעז
 ארבײטער־פראגעז; מיט טאן צו האבען כע

 פרעזידענט װאס רעדע, די אעזט םעז וחןן
 אינסמא־ דער בײ געהאאטען האט עבערט
 אײנזעהן מעץ מוז אםם, זײן pc אירונג

 זיך פאר האט מען אז צוױיטעא, שום אהן
 רעזשים, האאב־סאציאאיסטישען p'p ניט
 אפיאו .ניט ארבײטעד־רעגירוננ, ?ײן ניט
i''p אעבאיך א נאר דעגירוגג, ראדי?אאע 

 באויז האט זועאכער רעזשים, איבעראאען
״אויפצױ אאײן זיך אויםגאבע: אײן

 סא־ הײז דעראאזען צו ניט און האאטען
ארדנונג. ציאאיסטישע

 דער רעזשים, דײטשער איצטיגעד חגר
 דורכ״ איז נאסקע, pא עבערט פון רעזשים

 *רעזשים סאנטר־רעװאאוציאנערער א אוים
ניט. מעהר און

 םוז דאס, פארשטעהט מעז אויב און
דעם איבער שטוינען צו אױםהערען סעז

— ן פו —מיאך א ,13
ר. א ק. ד ע ל

 סטרײ?ען זlr)טיאpא ענגאישע די
 איז איהר, מײנט װאס, און אלץ. נאך

 םעתר ארגאניזאציע! םאדערונג? זײער
 איך האב כממע דעדפאר און גארניט.

 פאר־ ניט סםרײח דעם זאאען זײ מורא,
 וועניג, צו פאדעדט עס װער אירען.
D>np איז דאס גארנישט. געװעהנאיך 
 זאנדויא׳ס ס׳איז װארט. מיין נישט

 ער־ זאנגװיא אמאא האט — ״דערפאר
 תאבען ציוגיטטעז די װאס — קאערט
 סרידענס־ק*נםערענץ װערסאאעד אויפ׳ן

 נאר ישראא, ארץ גאנץ ניט נעפאדערט
 ישראא, ארץ איז װינקעא״ ״סואטור א באויז

 גארגישט זאאעז זײ אז םעגאיך זעהר איז
 םענש גביאיש־דער עכט װי קריגעז״.

נעדעדט!... האם
 צו םאדערען א?טיארען ענגאישע די
 ביהנעז־קינסכד איעבע די אויב און װעניג.

 גדעםעד א פאדערען צו ניט פאסט אער
 קונסט־שטונ״ ?ירצערע און ברויט שטיסעא

 םעזדאר־ הען אטת׳ז דער אין (כאטש דעז
k אױך ״קונסט״, בײ אאננ צו בײטמנריג p־רי 

 הפחות אכא זיי האבען ^נסאמפשאן) נען
:זאכעז פאדערעז.םאאגעגדע באראדפט

ביהנעךוױ־ אאע פון אפשאפונג די )1
 1000 םיז עאטער ^ייז זײנען װאס צען,

<-/ יאהר״
 מים־ םוזען זאא כאריסטהע יעדע )2

 באוויײ זאא זואס געבורמשײן, א כרענגען
 םרײ גים געװארעז געבאחנן איז זי אז זען

\ רעוואאוציע. פהאגצויזישע די װי הער
דער׳חרג׳ענעז

 טעא־ באװאוסטע עטאיכע די םויט אויןי
 -ip צו טבע א האבען װאס טער־באזוכער,

 צו שטונחנ האאבע א טעאטער איז מען
 רראמאטישסםעז סאמע אי̂ן און שפעט

 טומעא, א׳ טעאטער אין אנמאכען םאמענט
 $ צוױנגען און סיטס, זײערע זוכענדיג

 PK אויפצושטעאצן זיך פובאישם האאב
דורכאאזען. זײ

באתאנ״ דעם פאר טורמע יאתר 20 )4
 םארשםע־ ניט װאס טעאטער־אידיאט, טען

 מים ארויס ער שיסם ״פאעי״, די הענדיצ
 זוײנען דארױ מען װאו דארט געאעכטער א

 דארו* םען וואו דארט בראװא פאטשט איז
^טעם. םארכאפטען יא םים שםיא, זיצען
 טע־ יעדען םאר םשער עאע?טרי? )5
 נאך ארויס סומט װאס סעגעדזשער אטער

 םארץ רעדע א האאםעז פארשטעאונג דעד
 דאנק זײן אויסשפרעכען און פובאי?ום

m אאע װי בייםאא, זײער םאר n p װאא־ 
אמםי^רמן. די ניט און איהם גע?וםען טען

פארערונגעז. אזעאכע גאך און גאך און
 די וועט פאדערונגען ד^וזיגע די אהן

 אוױי הינ?ען סײ וױ םײ ?ונסט םעאטער
 צרות, גרויסענע אױןי זײן pא םיס בײדמ

ױניאן. א אהן אדער םיט
* ♦ *

 סםריײ םיאך־פיהרער ברו?אינער די און
IPP .א $2*600 פאראאגגעז זיי אייך 

 פדאפע־ ?אאעדזש דעם אהכעיס צו יאחר,
 א $1,200 באויז םארדיענם וו*ס םאר,
 הוה פון םיאך די ? ניט מארװאם יאהד.

pc *מיאך די וױ נןיםיגער אאץ נאך איז

 מעכטיגער איז פעדעד ״די וױיזהייט״.
 איז מיאך באטעא די אבער שווערד׳/ pם

 סשיה: די איז אי, פעדער. פון םעכטיגער
 אדונטער נעהמט מיאך־טראסט דער אז
 די און ססעטענע גאצע די םיאך די פון

 רי אוועתנעמעז וועאען םיאדםיהרער
 פאי׳ז באײבעץ װעט זשע װאס זויער־םיאך,

װאסער! תירוץ: דער ־איז פאא??
 םארוױיסטע! אנשטאט תאסער, רײנע
 סאסים־ די האבען דאן װעט פאא? ר*ס

 װעניגסטענם איהם •נארט מעץ אז פע?שאן,
אפ. ניט

* * *
\ •

 הײנט איך האב נײעס טשי?אװע א
אמעריקא אין אינדיאנער די :נעאעזען
 פרױדורביר.׳־ שטאר? אנגעהויבען האבעז

 טאנ• יעדען מיט זיך פארמעהרען און ײעז
 גע־ בזאדנע ארויס חםט נײעס דאזיגע די

 ? שטראף גאט׳ס אםשר דאס איז ד*נ?ען.
 באשטימט, אויבען דארט אפשר םען האט

 באאעבאם, אםערי?אנער ;אאטער. דער אז
 האט נאסט אייראפעאישער דער װעמעז

 איז װאוינוננ ךײ\ pc ארויסגעםריבעז
 רעזערװײשאךמורם, אין םארשאםט איחם

 זײן פון באאעבאס דער ווערען צורי? זאא
 ניס־געבע־ דעם ארויסװארםעז און דידה

 מעגאיו זעהר הען עס אוחז? טענעם
 א אפ דא טוט נאטור סאוגע די אז ״זײז

 אאע םיט יםוםpיענ טןנצען דעם שפיצעא
 דזשיננאאיסטעז, און נאםיװיסטעז זײגע
 אפעריחא״ ״זײער ס׳איז אז דענסעז װאס

ipp ov שיקזאא חןר אז #זײן םעגאיר זעהר 
 גאנ־ אונזער םון געוואראן כדד שױן איז

 “רעפובאיהא איחרע כדט צױױאיזאציע צער
 דיפ־ ^אעגע;אח דעמאקראטעץ pא נער

 ירא־ איז פונתטען פערצעהן אח אאםאםיע
.אונםערזױ און '!יעפארםעןאון היבישאן

ם איז ע י ס א  ס
 קאנטױידעװאאוציע די וואס םימאעז, ךי

 עיד םאר קאסאןי איחר אין איצט באנוצם
 איחד פאר שאמפוי חנם אץ ןיסםענץ,

 קאנטר־דעוואאוציע n אויפחאאםונג.
 צארן דעם שאר םורא אוםמסום חאט־איצט

 m אױטגעחעכמ די פאד פאאס, דעם םון
 זען0 צו גים םאראאנג חנם פאר םיהאען,

r צי נאר דריקען, זיך םעהר m\ דמר 
 או־ אמבען. אײג^נעם דעם םון באאעבאס

 jpopn אוי^ איטיצען, םען זוכמ םעטום
 צאח דעם אט אנווענדען סעגען זאא םען
 גפפיחאען. אויםגעברוימ»ע די אט און

 אין עצעסענט שוואכטטער דער איד, דער
 ״איםיצער/ בעסמער דער איז א*נד יעדען
 ^זרזאך די חכא סך אעצטעז אין איז דאס
 אנטיסעםי״ פױאישעז |pivdp» דעם פון

 איצ־ דעם פון רומענישעז, דעם פון #טיזם
 דעם pc אױך און אונגארישען סיגען

דייטשען.
^ונטר־דעװאאוציע, דײטשע די אויב

 סא־ נעוועזענע pc אאקױעז איו?רע םיט
 pא שײדעמאנס עבערתס, די ציאאיסטקן,

 עקזים• איהד פאר םודא האט נאםתעס,
 סאציאאיס״ די.געוועזענע האבען ®ענץ.

 םון צארן דעם םאר םורא םפעציעא סען
 זיך וועאען םאסען די אט ווען םאסעז, די

 פארראטען, װידער זײ חאט מען אז באפען,
 באוטיג זײנען זײ פארתויטט. וױדער

 דאס אז איךדעם, פאראינטערעסירט
 װעםען אויןי ואינרערש אימיצען האבען זאא

 בא־ צו װעםען צאדן, דעם אויםצוגיסען
צרות. זיעע אין ,שואדיגען

 גײע די חברה־אײט די אט שטיצמן
 דײטשאאגד. אץ׳ העצע אנםיסעםיטישע

 דער אין טpדירע .העאפען.ניט זײ אױב
 דואדען פראפאגאנדא, אנטיסעםיטישער

/ זײ  פינ־ די דורך איזזר אויןי זײ יןרהעז ז
w* דאט און גער, w y i a  v פאי נוט 
 שטיצע. אקטױוע װי פעםער, נאך און זיי,

 װע־ רעזואטאטען די וױיא — ר ע ס ע ב
 ניט מען װעט דאך pא דיזעאבע, זײן אען

 :פיעעד די םיט זײ י1אוי טײטאען קעגען
 pc אויםטועד די זײנעז עט װער ׳זעהט״

 אין אנטיסעםיטיזם אויםגעאעבטען דעם
דײטשאאנד!״

 צײט איצטיגער דער םון םענשען פיעא
 גע־ םיט געשיכמע דער אין ארײן <ועאען

 ארוימיופען שפעטער װעאען װאס טען,
 גרױ און פאדטײען פיעא ^אוה אין זזאס
 עםאיכע טון א\י^ דעם נאר װעאען פען

 און שאנד צו ווערען דערםאנט יאהרען
 דעקאדד הײנעם׳ס צײהךסרי*מגיש. טיט
 תײנעם׳ס שװאדצער, זײז ניט אבער װעט
 עסמא־ און שםוציגעד זײן ניט ײעט שיאר

 שיאד דעד און רמפארד דער װי האפטער,
 דײטשע געדוטען זיר וזאבעז װאס די פון

 די פון םאציאאיסטען, י־ מאיארימעט
 pc און נאסקעס, שײדעסאגס, עכע«יטס,

געשטיצט. דיי האט וועאכע פארטײ, דער

סלאוױן ם. פרן

 אינדוסגד אײז םיז זאאען.אדבײםעה
ץ אין גאזתדערס pא טרײד אײן ײע,  אי

 ארי דערזעאבער בײ שא«, דעםזעאבעז pא
 פרײ?״ דעסזעאכען און אײז קדמעז בײט,
 אר־ ז׳ײ זאאען אדעד ארבייט, װאד א םאר

 װאכעךפרײזעז, פארשיי׳ידענע אויף כײטען
 אדער קאספעםענץ םון גראד דעם אזים

 פרא־ דיעזער pc אייזונג די ? עםישזמסי
 שטאגד־ ו^אכעז pc אפהפנגיג איז נע

באטראכטען. זי וועט םעז פינ?ט
 מעגאיכיחײטען, םץנע אויט וועא, איר

 dp \ױ ערשמענס פראגע דיעזע :אאײכטען
 מאנופע?טשורער, דער זי פארשטעהם

 צרוײטעגס, און, ;ארבייטסגעבער דער
 בא־ דער פארשטעהן זי דארױ עס װי

 אר־ ?אאסעגבאװאוסטער וואוסטזיגיגער,
כײטער.

 אז אפאײ?עגען, איך װעא צזערשט
 םעצע־ אזעאכע זיינען בתים בעאי אונזערע
 באצאהאען צו גרײט זיעען ?ײ אז נאטען,

 ?ונסט־אר־ אדעד פעהע?ײט סתם פאר
 אז .סאקט כ^זואיםטער א איז עם בײט.

 אײדיס און מאכער סעמפעא שניידערם,
 גע־ יאהרען זיך האבען זועאכע טײאארס,

 הײם אאטער דער אין טדײד דעם אעמט
 ?ינסט־ װיר?איך זײנען זײ םון פיעאע pא

 בשום אבער זײ זייגען פאך, זײעד איז אער
ט איםן  נידעא איז בעסבדבאצאחאטע די גי

 ״?א־ מ?נא זײ זיעען אםט pא טרײד,
אפרײמאר. אאמבוסעס״

עסישענ־ םון פונקט דעם װעגען יעצט
 דעם פון פארשטאנען עס װערט װי סי.

 אר־ דער מאנופעסטשורער, דער ?׳ באס
 א טצ״ צנאד^דפד אין איי ב^טטגצבמד,

 מיט ־חאנדעאט וועאכער ביזנעסטאן,
 א ום1אי םאר האט סחורח יעדע סחורה.
 סתורח אאט מארקעט״װערדע, געװיסע

 בא־ אײגעגשאפט, דערמאבער מיט
 ארבײטס-קראפט, די באס דער טראכט
 נאך איהר שאצט ער קויםט. ער ותאכע

 בא־ ״איד :זאנט ער מאס. געװיסער א
 װערדע. זײן נאך ארבײםעד יעדעז צאהא

ו אויסדדי?ענדיג י ס: מײנט פשוטער ז  ע
 מאכען, םיר וועסט דו נארסעגטס װיםיעא

 באצאהאען^. דיר איך װעא םיעא אזוי פאר
 מאנופעחטשױ די טא?ע זײנען דארום און

 רי-שטארהסטע זײנען און געװען רערס
ארבײט. שטיק p® אנחעגגער

ט אויסגעסוםען איז מיר צורי? אאנג גי
 אעטעאיגענטען .א םיט סאדזזאנדאען צו

 צו םאדערונג א װעגען מאטפעתכדאזרער
ען ג  העי שאפ טון ארבײמער רי פאך ^י

 מינימום אדער עװערײדזש דער וױ כער
 ז^עע איבעמעבען דא װעא איך סקײא.

זײנען װעאבע ארגוםענטען, און םײנוגגען

 ״אינ־ און ״רעכטע און סטרײקס און כוננעז
 די ברעגגען צורי? אונז צו װיא ער און קע״

 תאאאפד פאר םון צײטען רויט־הויטיגע
 אײהע־ איך זאא װאס צו — אלז בוסען.

ס נען ע -  ניט האר א אויף מיך װאאט ?
 גיט־צעויאיזירטע אוגזעדע ײען געאדט,

 אנגע־ פאוצים זיך װאאטען איגדיאנער
 סיש די װי מעתרען און םרוכפערען הויבען

 מדינה אוצזער סאדפאײצען און ״ים 4אי
 גיאג־ פון און בראנזוױא ביז סיאטא פון
 אײך ipp איר אראינם. נױ ביז פאלס רא

 דעם דורך װעאען פיר אז סארזיכערען,
 אוגזער פון םאראירען גארניט •אבסאאוט

 ׳אעזט מען װען ״?ואטשור״. כאריהטטער
 דער פון ארעזידענט דאר אז צײטומ, איז

 פאר־ ױ̂זpסירא איז ױנױוערסיטעט
 קואטורעאער העכסט א זיד שטעהט
 צו הענט זײנע אויפגעהויבעז האט מענש,

 טרעדען םיט איהם pא דווא ברוך גאט
 זײן פארװאס געדאנקט, אויגעז די אין

ip אוגז חאט השנזוח געטאיכע p ^ p i 
 אאדזש, סענאטארען די װי םעגער אזעאכע

 :פרעגען זיר \vo םוז כאראז^ p̂ ריעד
 טויץענד צוױי pc םרוכט די דאס אט איז

 ? אויפהאערוע אח שאטור יאהריגער
 אעדיאנער־חויפכד אאטפר ־ אן דען ײאאט

 pK אזטע?צז די םון שסאם דעם שון יצ'ע
 נארי־ תינדישער, געמאנדעאט םעקוו$טען

 העכםט יענער צױ אבערגאויבישער און שער
 פרעױ• ־ אוניװעדזיטעט צװױאיזירםעד

שפאט ? דעגט  איז צױױאיזאציע אזא ^
!אײנדיאנערטום בעסער שױן

 צוױי ?ריגען אאזא ־־װעט פראפיטיד א
 דאצאר טויזענד 5 אה םורםע ןי^חר

נע׳פסהג^ם, ה^גנרעם חנר חאס —
צױ tw וחנט דקי ^ין

 — םאוסט? געטע׳ס זאגט װי שטימען.
 מיר אבער גוט, איר הער באטשאסט ״די

 סע־ .יוי ? םטײטש גאויבען״. דער סעהאט
 מײס־ סענאטארעז, און ?א׳ננרעסאײט נען

 pא געשעפטםאײט גרויסע אאײן טזמס
 מארפארײשאנס, רויבערישע אין שותפים
 פראםיטירער געגען געזעץ «זא אננעמען

 ?אנטש'? א שאםען זאגען, צו אזוי אח
 דא היגטערטײא? אײנענעם זײער פאר
 םאד־ זײ סיידען גאאט. נישט עפעס איז

 חריפות. אאיערשע זײערע אויף זיך אאזען
 געזע״דאויס• און אאיערס אאײן זייענדיג

 געפונען שויז אפשר זײ דזאבען טײטשער,
^אויס־ אױך געזעץ נײעם דעם װי ׳װעג א

v , !סײדען צוטײטשען׳/
* * ♦

 צו פאאנעװען איך, אןנז צױניסטען, די
 ירושאים. ארום װעאדער גרױםע פאאנצען

ט: איך פארשםעה אױס פעהאם עם ני
 זיך, דאכט ? װעאדער ^ױגיסטען די

 געדיכטער אײן איז פאאיטי? גאנצע זײער
 געהײם-דיפאא״ און סודות ־פון אוד־והאאד

 ארץ אידישע די •װעאכען אין מאטיע,
 און ארום באאגדזשעט האפנוגג ישדאא
^ינסטער. דער אין מאפט

♦ * *
 True translation filed with the י

Postmaster at New York City on 
Aug. 29. 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct «th, 1917, 
known as the “Trading with the 
Enemy A ct*״

יועסט אין ניםרא, שטאדם גאגצע די  
ד דער געקאסט האט וואס װירדזשיניא, ח  

אויםצו איהר דאאאר םיאיאן 70 גירונג - 
םאר־ צום מאו־יטיג איצק שטעהם בויען,  
רארט האט רעגירוננ די װארען. סויפט  

פואווער־טאבריק גרעםטע אױמגעבױםידי

 ימדען פאר כאראקםעדיסםיש און טיפיש
 מר זעאבסטבאװאוסטען,ארבײםס״געבער,

ט אזױ האט ח׳ םןנ  ניםא זײגען עס :גע׳
 וועאט. דער אױא במננשען נאײכע צװ>י תײן

 באזונדעדע צעוױסע חאם טענש יעדער
ם אײנער סעמיגסײטעז.  כא• שנעאע ^

 שאר־ * צוױיטער א ;פיגנער ױעגאיכע
 םעחיגקײט די האט דדיטער יא אױג; פ^חן

 שנעאער און זיר אריעטדאכטען בעסער
 צו גרײט ביז איד זאך. א באגרײפען
 װעאכער ארבײטער, יעדען כאצאהאען

ײנע) אויסנוצען װעט  און פעחיג?ײםען ז
 אר־ סעהר אדער בעסערע ארויסברעמען

 םון גראד דעם אױט אײנעם יעדעז כײט«
זעםישעגסי אדעד קאטפעטעגץ

 די אז געענטפערט, איהם איךעהאב
 קאאו?ס געװעהנאיכע מאכען פון ?וגסט

 ניט עס קעז מעז גװאאדיגע. אזא ניט איז
 אדער םוזיס מאהאערײ, מיט פארגאײכען
 ארבײםער, נרופע א «ז pא איטעראטוה

 איעגע־ װערען צוזאמען, ארבײםען וועאכע
 נארםא־ אוגםער ארבײט דער אין איבט

 מיט ארויס, ברענגען באדמגימעז, לע
 נאי^ דורכשגיטאיך א אויסנאמען, ^אײנע

 אר־ נים דארף סײנער ארבײט. טאג כען
ײ םאאגאיר און כחות, די איבעי בײטעז  זי

 עווערײדזש א צו בארעכטעט אאע געז
אעבעז. א מאכען צו װײדזש סםענדארד

 אויטגע• ער האט ־־־ גאריש?ײטען, *
, שריעןענטוזיאםטיש: ט א ע ן ג ט א ע  צ

ט די איז פ ו  םענשאי־ די טדײבט װאס ^
 מאכען צו אויםזיכט רי ענערגיע. כע

 בא״ װעט צװײםען, א פאר געאט סעהד
ip jp ii4 זאגצושטרעגגצ אדנײמצר דעם 

 צװײ־ דער און אעטע־נםיזו, ארבייטעז .זיד<
 זיר װעט איהם, צו גע?סט ארבײמער, טער

ש^ ־דעטזעאבען חרמעז און זײן מתתנא  ח
 ארביי&ער יעדער וועט אופן אזא אויף און

 זײן אין פראדוסטיװ עפישיענט, װערען
 ^אר א מיט פארדינען זועט ער ארבײט.
 מײן מריגען וועא איך pא מעהר דאאאר
 שנעאערער דער זאא און געמאכט. ארבײט

 פארצוג. דעם טאפע האבעז טאאכה בעא
 דער איז םיטעסט״ דהי אװ ״סודוױיװעא

 געענדיגט ער האט ינאטור, דער pc׳ געזעץ
 דאס תזרח.*) דארװינ׳ס םון פסוק א סיט

 זיך iyp וועאכען דער זאא הערשען הײסט,
 און אומשטענדען, די צו צופאסען בעסער

 סאפיטא־ דעם פון אז צמעבען, מוז מען
 טעא־ דיעזע איז שטאנדפונקט איסטישען

 צוגעפאסט איז זי אױםגעהאאטען. ריע
 בא־ זײער צו אעבען, אױפ׳ז בא^ דיער צו

 איז דאס קאנתורענץ. םרײע װעגען גריף
 די םארשטעהען עס װי עפישענסי, די

אנ־ סאזירט עפישענסי, באסעם. ױףי  א
 צורײ־ pn ארויםרופען אױוי שטרענגונג,־

 גע־ די נאטור מעגשאיכער דער אין צען
און'געאט־נײציגקײם. תנאח פון םיהאען

 צױ אביסעא פרואװען יעצ» װעא איך
 דיע״ זואס םאאגען רי צײגען און גאידערען

כרעג־ זיך מיט מוז עפישעגסי סארט זע
געז•

 װען אז ז-ינען, אין האבען דארױ מעז
 װאכען־פדײ־ פארשײדענע עקזיסטירען עס

 װערטזז, זײן אױט יעדען נעצאהאט זען,
 װע־ אין שטענדיג האאטען באס דער װעט

 וועט און ארגײט יעדענס מעסטעז און ־<עז
 דעם גיט עד װען אז םארזיכערען שוין זיך

 ארי־ דאאאר צעחן אדער פינף ארבײטער
 םון ארויססריגען ער זאא סקײא, דער בער

בא• רײז דיעזער װי ארבײט מעהר איהם

pe ײעאט. *םמיציע־אר־ פאר שסארם אגצע א

 ענצוױקלונג װעגען םעאריע דארװינ׳ס *)
ױת און סלאנצונגען סון  דער *ז די, איז ח

ײן איםער םוז שפז#רקערער  אין ?ועגער דער ז
ױת עקזיםפזעגץ. סאר ק*מ*«״  איארוע- םיפז ח

ן *ײחן רע ו  אװוא• די איבער זיעגען געגעל י
 םע־ דיעזע וארגיכםעם. װערען װעלכע בערע,
 *ו *ופאסען בתים בעלי די דאס װילען אריע

».1צס«7 סאגיפלען אוגוער

 אויס — ?ריעג אויס איז איצט סייטער.
די זאא :פאאז א ןאבען1 מיר שטאדט.

 װע־ אפגע?ויםט פואווער־שטאדט ראזיגע
 םרידענם-קאגפע- וועבםאאיער דער רע;פון

 םיעא װי האײניגקײט, א עפעם ר#ץ.
pדאר־ ^שאום־מאכער די ריענס־מאםעריאא 

 םארזיבערעז צו כדי האבען, הײנט פע;
 סאאטשאמ, ! ראסיpדעםא פאר װעאט די

 רומע- פעטאודא, דעניסין, פאדארעװסקי.
 אויטער — אעטען די פינאעגדצר, די ניען,

 םוז מען וועאכע סעםפפער, דעםאקראטישע
pc ציװיאױאציע רי דאטעװמן חקאם^

- י A'M'VAhtM. -.

p םער k פ«ראינטעריםירט 
ײ א ויינע ג םסו ס מ ן י  זוי תו

 נאך יא־ימן w ח^םענדיניעיאײכט
תט Dip o ער ו n מן ע מנ װז  די? *
 תײן 1זײ <יט m קןן עם סחןשסען. ם*ס

u שנעאסײט. גאםירציכער «ון שראמ n, 
 שיז^ט *דער ניט, איתר שארםןןנט ותוק

 זי זועט נעזונט, אין טווטנער זיך
ו ערםזטיגט םען קינםם^יך. ארױסועשען י  ז

 םיט ווער טכמידסטנאק, םיט ווער טױן״
ט סען װטם׳טוט ס׳שהה. נאעזעא *  «ר ני

חן ?יעב ס ת ניים. די נעריבען או׳ן ש
,-ב«װואוםטזיני טיד, זאאעז אבער וױ

 שראנע, דיעזע שאר׳שמעחן ארבייטער, גע
ד םיר ז#לעז שטעאוננ * ם»ר וו#ם און » 
 יעחןן אק ארב״ם די כרעמען צו םעז

ט נארמא^ען א צו שא■  היסםערײשקן ני
8K...*־) צושטאנד.

אשרײנמ^. — םאכעז םו; הונםט די
 ארןר ביאינעז א — *רעםען, אחןר געחען

 אדער סקוירט דזשעסעט, מיטעא־אײן
צינ נאטרעשען װעלכע. תאום, ״נ  'אדער נ
 • סוםע נאנצער דער פון •ראצענט םעחר

 Vtv איז נעכיאכט, ווערם װאם •קאאוקם,
 באשטמחט אאנעםיין !,אז-א נעװעהניייכע,

 מוס־ סעכאנישע צאח^ געוױםע א שיז זי
 זאנאו* קענט איהר קול־באװענוננען.

 דארשט איהר םאל וױםיעצ אויםרעכענען
 אײזען, רעם אר«ו«לאזען ייון אױשהויבען

 אוױי־י נעבײםםען א אויםצושרעסען אום
 ראם שארחעלטניסטעםיג סאוט. סימינעז

 און שלאש, א אויששאאכען אין זעלבע
 V .זיו נעחט ױעלכע דזשעסעם א אשילו

 W?.חאלכ א און שםונדע >» אדער שטוגדע
 rjrtp אײגיגע איז נעארגײט חאב אץ־

 <«ר*—דרײסיג שון םעם » צװישעז פער
 % אר• איין ביי טלאכות לvב מעחר און *ינ

 %' געלמרנט צונעקוקם, זין־ האב איך כייט.
 »<רר אז :באגריעף א זיר נעשאםען און
;  אייננע־ ארבײטער, ניאדכיאל־כעזונטע ו

ר און אײז ביי םדײטע מ תי ר ע  ״ .סײגאד ד
 “אונטעו קאייגעם » םים ארוים, ברעעען

 טא־ און ארבײט. צאחל נלייכע א שייד,
 >>n . »ד איז װעלבער .אייגער, טרעסט מער

םעמזד אן מיט נאטור דער םון בענשט  If אוי
o גרויםע א םיט שנעלפ״ם, װעהגציכע p • 
 ער *ז געדרונגען ניט דאך איז ענערניע,

 אינ;אנ*עז שעהיגסייטען אזוינע דאדוי
 •ראזאאישע מאכען צו םארשװענדען

 «ון איבערשלוס דעם ער זאא קלאוהם.
 ױניאךאקטיוו'־ צו אפנענען ענערגיע זיין

 אר• געזעלשאשטליכע אלנעםייז און טעם
צא• אלנעםיעע די פא־בעםערען צו בייט,

 איז דאם איינענע. זיין שאלנליר אין נע
 אלגזד אין אויסנאהמע. its שון נערעדט

 סאםשע־ םוז נראד רער איז אבער, מייז
 m , אר־ יעדען שון ■ראדוקטױויטעט און טעדו

 עט־ואס דער און - גל״ך, כמעט בײטער
 זיאם טט טאכט בעםרער אדער שנעלערער

 .שאר־ שװאכערער אדער ערנערער דער
 ארבײטער שנעלערער דער אױצ םעהלט.

דאך i»p איך ״סטייטש, :פרענען װעם
 שארדינען איז איבערשטײנען צײייםע; א

 ־ א פאר ארנייםען איר זאל װארום םעוזר,
 ■ ■ שאר איז שװערען, דעם םיט ירייז נאײכע;

רער ״ברורער, :ענטפער םײן איהם
 רעזולטאט א איז זוײדזש דיין שון שטאנד

 דו אח תעמישע נעםײנשאשטליכע שון
 שאיגרעםעחנן שארדיענםט דיין קענםט

ײ איבערינע די טיט דערהויבען און  • ארני
 שװאכערעד דער ױען דאן שא«, טער.אין

 נ«ור האנסורענט, א װי זיין גיט דיר זאל
 *ר* אלע טיטארבײטער. םאלידארישער א

 באטראכ־ זיר.דאז *יעאען שא« שון בײטער
 פון קאמעראדען נאײכע שאאקאם אאס םען
 תארגאוניש שטרעגענדינ קאאעקטיװ, איין

«יי ^ < ציעא. 1«י
 י אײנעם״ םאר אאע אאע, פאר ״איינער

 S& '־ אר־ אוגזעדיאון מאםא. אונזער זײן רארןי
ט בײט ת ^ ו רנ א  רעד שאר זיץ װערםוז נ

 ארביי■ דעם אין ײעאען םיר װען צוקונשט,
 תוםאניטא• דיעזען אייגשאאגצען ניט טער
•רינציא. רײךםענשאיכען רען

 נאדינ• גארםאאע אונטער ארבייםען
 א טיט ארבײט טאנ נארםאצען א נוננעז

 בעצ שאר ױײדזשצם םהײא ױניפארם
 אין םיעציעא און טרײד אײן שון םצאכות

p 'k ט דאם שא•. דעםזעאנען 1אי מ  ו
 V ' ■ צאנת׳ר יאגעניש, ?אנהורעגץ, םארםײדעז

 ריען י1אוי זיך שטיצענרינ רייען.
 דער m נאטױציר איז שטאכדשוגהט,

 געהעמרט דארן• םקײא ניםום
31.^5•'" עװערײדוש. געװיםען א

k ^ k . . ס

a i a
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פרױען
True translation (lied with tb• 

Postmaster at New York City on 
Aug. 29. 1919, as required by the Act 

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

Enemy Act״״. t • יי >1
שע #עעאי ײר ער און א קמנ  אמערי

ץ &רױען ער אן א רמער אפענ אניזי  ארג
ע צי  פרידענם־ פאוײזער צדם #סאזי
 פעלקעריליעגע. די צו ארן א^סאך

f* בײדע אױף האבען אײנצייטיג ככיעט 
 אײנפאוס־ $ל,עאן_באהא:טע פון׳ם זײטען
 קאא־ פאױשידענע גאנץ פון פרויען, רײכע

 ארױסגעטרא־ אפען ריכטונגעז, אדן סען
עז עג ג ען פרידענס־אפ־ פאריזער דעם ט

 ברױ אאס באצײכענען זײ וועאכען מאןי, ׳*־
 אונדעראלןרא־ איטפעריאאיסטײש, טאא,
ף; זאגאר, איז, םי*® ^לי דטענ  און או
 I םעאקער* געפאאנטער דער געגיען אויך
ײנונג׳ ?ײער אויט םת, װעאכע איגע,  מ

 און כיאחכיית באוטיגע וױיטערע צו םיהרען
מאסעךאוים״פאאכטונגען.

 הןיןי־סרא־ די אט איו אײראפא אין
 אויםגעהוײ פרויען־״^טימע טעםטירענדע

סאציא־ ״םרױען׳ס דער םון געװארען כען
 דאזײ די אינטערנאציאנאאע״. איסטישע *

ען נע  אםײ אן אין האט ארגאניזאציע פחי
 אונםער* איבער׳ז םאניםעסט, ציעאען
 םאציאאים־ באריהכיטער פון״דער מריםט
 האארא אעהרערין, און שרײבערין מישער
promt, ך  אויפרוח אן מיט געװענדעט ז'

זײ־ װאס פעאקער, אאע פון די,פרױען צו
ר אוים׳ן םארטראטען געװען נען ' מ י אי  ו

 איז אויםגעפאדערט זײ און פאנםערענץ,
 ע^איכ■מ איז גערעכטיגלױיט םון נאמען

 «אסט גאנצע זײ^ר לןײט\אויםצונוצען
 פארי־ דער אז ‘װיריןעז, צו אײנםאוס און

 זאא םרידעגס־אפמאך פאריזער םאסטער
 ווע־■ רעוױדירט גרינדאיןי און םאאשטעגדיג

 איפר גאנצען אין נויטינ, אויב אדער, רען,
װערען. געענדערט

 פון פאיכט איז עהרע די איז *עס
 טאניפעסט, דער זאגט — פרויעך אונז׳

 פאר־ דער אװאנגארד, דער זײן צו# —
 א פאר תאמוי פעאקער׳ס אין׳ם קעספער,

 םרידעז, אאװעאטאיכען בא׳פטענדינען ׳
ם זועאכער ת  װעז ראז״ נאר זײן טעגאיך ו

ע פון סיסםעם איצםיגע גאנצע די  באו
 איז רױב איגען, פון יטװערד, און גאאד

 און ;װערעז אומגע״טטירצט װעט םארד׳
 װעט ארדנונג נײע א סיסםעם, אנדער אן

װאם ארדנוננ אן װערען, אויםגע^טעאט
...jjJfti און גאײכהײט אויף ?יין.גע^טיצט

 םאאק און םאאלו צוױ״שען גערעכםיגקײט
טענ״פ!״ און ir:yo ^רוי^ען און

 ארויסגעאאזט סאניפעסט, צוױיטעד א
 סאםראדזיטיסטקעס פראנצייזי׳עע די ־יסון
 רײכע, אײניגע אוגטערג״ע^ריבען,פוז און

 זיך אעזט כאא־טוערינס, אדיסטאלןראטייפע
 פראנ״ דער צו אואטימאםום אן װי כמעט

 מאניפעסט דער רעגירונג. צויזי^ער
: פראגע די רעגירונג דער שטעאט

רעװא־ א האבען איצט םיר מוזען
 דערגרײכם וױרל,איף םיר האבעז אוציע?

 איז .רעװאאוציע וחנן עפאכע, אן ׳.
 ,קךיגען צו םיטעא מעגאיכער אײנציגער

 פארט־ פארזיכערע{ און *עחנכטיגלןײט
ט ביז ׳פריט?  םון׳ם זיך מיר האבען הײנ

 האבען מיד אפכעזאנט; מיטעא דא?מעז
 רןרעפטען * אונזעדע אאע חאנצענטרירט

עי אױןי •< ^ ד ץ ק טיג ע ד סאציאאע םון ט  יח
ארבײטעז. זםיאאנטראמישע און םארסען 1׳

 4געצוואונ^ זײז איצט םיר ?אאען
 טדיד־ אונזעלע׳בידאיצטי^ע ,.:'סארווארפען

 ן א צו נעחסעז זיך און סעטאדען, אימג
י א p.ר א ז ר v ד נ א  ע׳ י צ א p ג

גע״ אולזער נאך נ״ט אאץ >נאך אי# וחנאכע
> P iw r זויא^ןצ אונזער גענעז און

 ער און מאניפןןסט, ran פרעגט *זױ
 וױײ איהרע אז רעגירונג, דער וױסעז אא?ט

פדאנצוי• צום בגונע האנדאונגעז םעחג
: : ivv't םראנצדיזײ די צו און בכאא פאאח 

w ענם״ דעם געבען װעאען בםים םדױען 
אויבעךגע־ דער ענטםעחאױף ;׳שיידענדעז

פךאגע... ממעאטער * *
׳ • " * ♦ .

 די אייד הןובעז ציים זעאבקר דער צו ׳•־;.1
 חויד און : *פ׳מ • פתיעז »מ«ריס*נער
 דער ווזמען םײנונג וײער »רזיםנעז«ונט

םעאקער־ליגז. *מלאנמער
 אםערישאנער פראנרעםױוע נרופע »

 אן אין ארנאניױרט זיןי im*n םרויען .
 פעא־ נייער דער צו אפאזיציע *הםיווער
ע. מר^ינ ז ־ י ומא־ ארנאניזאציע, דיזער י

a םראגס « £ ; rt . אםעריהאנער .נאסען, 
־'^נל^ער־אינא״ חמ־ *ו נ«ג<רינס

ציענ דהי &ו וױטען ײ?אמ '
X4 ד •םארטרןוטמן זייג«ן ו מ

r. 1 J . * ”, , m
£ ׳׳ד«ן• .  f a r - •׳׳  k J , ® ?J ־   > ׳״ ד ' -

 סאסראדזשיסט^ע מרײד־ױניאנם, דעחנ
 פראגרעסױוע אנדערע »ון אר^ניזאציעס

פאראיינען. פרויען
 די האט װאצען פאר אעצםע די אין
 אפגע־ פרוימךארינאניזאציע נײע דאזיגע

 םארזאמאונ־ איכעtoענcע אײניגע חאאמען
 האט ארגאניזאצ^ע די װעאכע אויף נ^ז,

 איהר םון אורזאכעז די געמאכט קאאר
 אי־ םעאקער דער געכען *שטעאונג אפעצער

 פרא״ יעדער וארום1 אנגעװיזען און ;ע,
 םוז םרוי, אדער כיאן מעניפ״ גרעסױוער

פעאקער״איגע. דער אט געכעז זײז
 ארויפגע• װאאטען מאחמות ״ענדאאזע

 פון׳ם רותען אויפ׳ן נעװארען ׳זאםעאט
 •םעאקעױ־ די אויב פאאק *אצזעדײןאנער

 וױ אזוי װערען פארװירקאיכט זאא איג׳ע
 בא־ װאאט דאס געפאאנט! איצט איז, זי

 פאר סיאיטער־דיענסט געצװאוגנענע טײט
 װאאטעז װעאכע מענער, ױ<גע אונזערע

 די ״אױןי קעםפען צו געװארעז געטריבען
 איםפע- פאר מאחםות אין שאאכםםעאדער

 איטפעריאאיס־ םון צװעקען ריאאיסםי^ע
* • דיפאאמאטעז!״ ט״״&ע
 נעםאכט איז ערהאערונג דאזינע די

 םאחאמאונג אעצטער דער אוין* יגמװארען
 אסגע־ איז װאס אתאניזאציע, דער פון

 םארזאםאונג־־ דעם אין געװארעז האאמען
 דעם םיטװאך, האוז/ ״האאאנד סיז ,זאאא

 יענער אויף רעדנער די אויגוסם. טען13
 נאדמאן דר. געװען: זײנעז פאתאמאונג

 פראגרעסײ םון׳ם רעדאיןטאר טהאכיאס,
 םוםאראו״; װאיראד ״דהי 'ז׳טורנאא װען

 דדפײםס און גאבריעאס סטאט אאװו טרס.
 םיגורען באתאנטע — בײדע טעקגארין,

j *אציטישער אפעךזתאגער דעד אין t f w 
 זײנען פרויען זזונדערט םינןי איבער

 סיטינ^ :עגעם אויױ םארזאםעאט געװען
 קאנסטרוקטי־ געװען: איז אאזוגנ װעטעס

 םעא־ געפאאנסער דער צו אפאזיציע װע
 פאאיטל• פאראײגיגטער דורף הער־איגע׳

 .אפ־ םרויען, אסעריקאנער םון סאכם שער
 פארטיײגרעניצעז אאעראײ םון נעװיזען

פארםײ־פאר^ײחגנהי^סען. און
 נעג־ רער םאר גרונדען ספעציעאע די

 נעפאאנטער דער צו םרויע; פון נער״שאפט
 ארגאגיזא־ דער םון װערען פעאקער־אעע

 אין ערקאערט גענוי און אנגעגעבען ציע
 אמערי- די צו אויפרדז* אםיציעאען איהר

 דער אט םון אױפרוף דער פרױען. קאנער
 איז װעאכער םרױעךארגאגיזאציע, נײער

 געװארען, םארעםענםאיכט אאנג ניט דא
: אזױ זיןי אעזט

— ! אםערימא פון ״פרױען
 בךײ זיהן׳ אײערע אז איד,ר ״וױאט

 זאאען געאיעבטע און חתגים םאנען, דעד,
 קעם־ צו ניט טאחטות אין ווערען גדפיקט

 טײ ״קטיצען צו נאד פרײהײט, פאר םען
 1איהר וױאט ראגיי?.
 און איידען צו װערען

 וױאדעד־ די אין אפרייןא, פון וװסםעניסען
 איידםעאדער די אויןי א/י#, סון גי״שןז

טובה פאר ןגיט רוסאאג^ פון  און'׳י דעל׳
w דעם fti די פאר נאר אטעריקא, םיז 

 םון יאפאן:און #נד19ענגא פרן איגםערעסען
? געאד־מאכט אינםערנאציאנאאער דער

 אמערײ אויב געיעעליז, װעט דאס ״אט
 םעאקער־ דער אין אדײנםרעטען זאא קא

 אדםיקעא דעם .אפדעא נעסט אם איגע!.
 קאנסטיטוציע דער.םארפאסטער צעהן.םון

 דער פעאקער״איגע. נעפאאנטער דער פאר
: זאגט ארטיקעא

* * # .

 געוד דעדיליגזן פון םיפגליעדער n״
,-אוי*חאל און אכטעז *ו ויך אזין״ םען
 םזך n אגרעסיעם אויסערדיגע ;עגען טען

S עקזיםטײ רי■ »ון גא:*קײם ריטאריעלע 
 פון אוגאיחעגגיגק״ס יאליסיאזע דענדע

 יואל און ליגע. דער ®ון םיטגליעדער אלזג
 ■ון ואל אין אדער אגרעסיען^ אזעלכע פון

 מך אדעי באדדאחונג איז עס װעלכער א
קאונ־ ד״ןר זאל אגדןםיע, אזא ױן מאחר

 ײעלבד דורך םיםלען, די אנװײזען סיל
 אויסקןך Vft ®אדפליכםו:; דאזיגע די
׳ ' ׳ , װןןרען.״ אלגפ9

 tg באדייג^ ארטיהעא דאזיגער ^*דער
 צז פארםא^כטעם זײן װאאם אמעריקא

 1יא«אגעזי#מ און בר־טישער דער תעאםען
 באוםיגען זײער אנצוהאאטעז איםפעריען

 האצען זײ װאס םעאקער, די אוי*י צװאנג
 םאחפסאאםטע די אױב און פארשקאאפט.

 איראאנד, אינדיא, קארעא, .וזי םעאסער,
 וועז זאאען זיו-אפריהא״ אדער עניפטעז

 ,םאדעחמ און אויפהויבעז זיך איז עם
 או| עכטע וראאםעז באםרײאונג^ זײער

 העצ־ געװאאט זײ אמעריפאנער אםת׳ע
 ותנאמנ א אױב דעם, אנשםאם אבער םען.
 אױםךריקמ זאאלגאויז נאציאן איז. עס

ע איהר ר דעם טים םיסמסי ת יענצס א

« •! d 4 I I 3 י W * ׳׳׳I ,
 םי־ •שטיצען צו נאר ,

rk נע־שיקם• ;ז*ד}ןן זײ‘ 
די אין ׳שםארבען און

ן5 דער נ אניםנעטיינמזס '
 י לינע די און *גרעםי^ פון םטרא׳צונאק

מן מן צו אמעריקא מ»םוי<עז י  םאל־ מיי
 ברי־ אײנענע.זיחן, אײערע נ»»ע דאםזזן,

 און ׳ציסען צו חחנים, און םאנען רער.
 אינדיא, אירילאנד. פון םענער די םויטע(

 או| זיד־אסןךיקא, אדער עניאטען הארעא,
 די אט אין ווערען צו געטויםעט אצײן

 v. . צענדער. סרעםדע װ״טע,
 — ס^ן, םוזען רןום וועצען םיר ״אז .

 װעצען םיר גיט. pcd קיין איז דעם אין
 םון האוניםיצ דער װען .טאן םוןןנן עם

 צו דאם נאפויצען אונז װעט צינע דער
 ארײנ־ אונזער םיט דאד װעצען םיר טאן.

 גענומען ה^נען צינע דער אין טחגטען
שארפליכטוגג. דאזיגמ די זיך אוײי

 כצויז איז צעהן ארטיקעצ דער ״אבער
 ?אג־ דער אין ארטיקלען 26 פון אײנער

 אײנער יערער ציגע. דער םון םטיםוציע
 אםע־ ארײנ׳שצעםעז סען ארטיקצען די םון

 אוים־ װעט װאם מצחכה אין'יעדע ריקא
 װעצם, ךער א־יו' איז ניט םע װאו ברעכען

 פי! 1וױצע דערי זיין נאר זןזצ דאס אויב
י קאונסיצ. צינע׳ם דער

 װעט ייאם האונסיצ, דער אט ״און
 זשענעװא, אין זיצונינעז זײנע האאםען

 נײז םון באשטעהן וועט ׳שװײ־ג דער אין.
 אוי־ אצע, — אייר^פעער זעקט פעג׳שעז:

 איין קענינע; םון באשםימם אײנעם, םער
 טױשאדיןו; שין׳ם בא׳צטיסם יאפאנעזער,

 אמע־ איין בצויז און בראזיציאנעס איין
 עוין איז אונז פוז יעדע( און ריקאנער.

 דייצא־ אטעריסאגער נ־ןר װי באקאנט גגט
 '״אארדען׳ פון אחםנעריננעאט מאטען,

 אפיערײ !ייער פאאאיחןן ״אדעאינע*, און
 אינע דער םוז תאונםיא דער אזיב ?אניזם.

 איי־ ניט םראנצ נעופיסער א אין זיף קעז
ר סראנע די געהט נינען,• בן  דער צו איי
 איפר בריטי׳שע די וואו אםעמנאי, אינע׳ם
 םאראײ־ די אוז ׳פטיציען, 6 האט .עריע
ת מ ם שסאאסעך, ני  קײגע חאבעלדמ ני

 םארטרע־ האאאניאאע p»p און פאא^נתם
׳שטימעי• איין באויז םער׳׳האם

 דאריבער באטײם אינעי דאזינע ״די
 וועמענם מאחםה, ענראאזע א; אונז פאר

 אעבעכס־ אונעזרע טר"בען װעאען הוצאות
 דער אין און און'העכער, העבער חן<םטען
 גע־ בא׳פטענדיגע ז־י׳ װע» צייט זעאבער

 צוכחגעכן ; מיציטער־דיענסט צוואוננענע
 אייערע פארישיתען און הײםען אײערע
 צי פארםויאט און ׳שטא־בען צנ קינדער
•אענדער. םרעםדע 1א־ װערען

א־גען, רעי םאר׳ש»רײם װערט ״עס
 דא־ ד• שטיצען יען1פ־ .אםעריסאגער אז

 פױיען־אר־ אײנינע ״פעאקער־אינע״. זינע
 *”RJfJ נוט א*נע די האבע; גאניזאציעם

 איהר גשא׳׳ענט האבען זיי אײדער םען
ען איז «ומר;דןוט ?אנכטיםוציע, ײ מיו  דע

״ װאם םאר,  :עחאט 'גיט נאך ר^וב^ ז
 דער םון .ונקטען »אע די דורכיפםודירט

 אינערי זיד איז קאנסםיטוציע, איגע׳ם
 נעפאאנם, איז זי וזי אינע׳ די אז ציינט,

ט װאס זאך, א איז  םיחרען םוז און זון
 און אומנאיק מעהר טעהר־ביאחםות, צו•

פארוױסטוכג.
 אײד, י,1אוי דאריבער ם<«דערען ״מיר

 מאכט די האם װאם איר׳ר, אז פרויען,
 זאאט הענד׳ אייערע אין עטיםרעכט 1פי

 װןום מאנסטער, דעם אט םויטען צו זעהן
אינע״! ״פעאקער וןײםט

 אענט ׳פוין! עם טוט איצט, עם ״טוט
 זיר, ארגאניזירט שפעםער! אויף ניט

 װא־ אין םענאטארען אײערע צו שרייבם
 איהר אז וױםעז, זיי ^אאזם און שינגט*!,
 דעם נידערצושטימעז זײ םון םאדערט

 אי- אונאטעריקאניישער דער ^ט םון פאאן
׳ - י י “קריענ! םו| נע

ו *יממומי נמז29
ס ײי  חנ
מז ^י םז  װא- .׳

ד ציטיםיצםען «ין שיגנט^(  אממער־ מ
ײט* נאציאנאאער  וואס .whJJifP ,אדנ

ר i׳w נןרופצז װערט  איניציאםיומ מ
 אין׳ם װי אווי און ײילםאז׳ ■חנזידענם םון

 חד1 זעריר׳ זיין וועלצן djtumjp ד«מינע?
 פרױעדחןלע־ קײן נאר כםעם אדער ני^

 געגינענדער א *הן ווי *זױ און נאגמן,
 אינ־ די קענען פרויעדפארמרעטערשאםם

 ער• ניט םרסען״ארכײםער םערנאציאנאאע
 אינטעחד םיעציןאע זײערע »ז װארטעז,

אען סען  אויםמערקזאמ־ גענונ קרינען ̂ז
 האט ־באםראכםוננ, עתםםע או( קייט

 װי־ ,געשאנאא אםעריקאנזנר די דאריבער
 נזד זיד אויף איעג׳ ױניאן טרײד פענם
 ארויםנע־ און ■ איכיציאטיווע די גומען
 אאע אק פרויעדארגייטער אלע צו שיסם
 דרינגענדען און ערנסםען אן װעאט עיןען
 װאשיננטאז אין צינויםצוסוםען זיןי רו«י

 אויםשאיסאיכעז אין םפמציעאעז א אויןז
 װאך א מ־ם םרויען־ארבײטערײןאננרעם,

 אא־ חןרטאנטען םון׳ם ערעפנונג דער פאר
 ארבײכמר א־נםערנאציאנאאצז נעמײנעם
קאננרעם.

 אײכאאדוננען םארנאנדערנעשיתםע די
 1זײנע י סאננרעם פרויעךארביימער צום

 ענחנר־ םערי םים פון אונטערגזלסריבען
 ״נעשאנאא דער םון םעקרעםערין םאן,

 ענדער־ םים .“אינע ױניאן םרײד װיםענם
 רצם פון דירעהםאױן אויךי א־צט איז םאן

 םטײםם .יונייםעד פון׳ם בױרא פתיען
• חנפארםםענם״. אייבאר

נעווא־ נעשיקם זיינעז אײנאאדימצז
 אין ארבייטצר־^רנאניזאציעס צו רע|

 בריטאניען, נרוים ; אענדער פאאנענדע
 נאר־ דעגעטארה, האאאנד, םראנקרײו׳

 שפאניען, שוו״ץ״ די ׳פוועחנן, זועניען,
 םערביע. רוטעניען, .ארטוגאא, איטאאיע;,

 קא־ משעכא־םאאװאהיע, -«וילען, נעאנױם,
 איז צענםער־אםעריקאנער אאע נאחר,

 :יי־זעע־ רעפובאיתען. זיד־אםעריכאנער
יאיאן. און זיד־אפריקא אאנד,

ז אטעריקאנער ױ  ײני#גיםטקעס פ
 תאנ־ אינטעת«צי«נ«לעז «ז רוםעז

פרדיען. .ארבייםטר פון גרעם
 אמע־ די האבען אױנוסט טען18 דעם
 אתיםנע־ טריױ־יוניאניםםתעם ריקאנער

 םרויעז ארנײטער אאע צו דוף» א ישיקט
 אײנ־ זײ אוז יועאט׳ נאנצער דער איבער

 אר־ א].אינםערנאציאנאאע[ צו נעאאדע!
 זאא וועאכער קאננרעס, םרויען בײטער

 ארום װאשיננטאן אין ציזאםענקוםע; ז־ך
אקטאנער• טע|23

 אינטער־ ערשםער דער זײן וועם דאם ,
 תאננחגס ארבײטער םרויען נאציאגאאער

 אענדצר, 34 װעאט־נעשיכטע. דער אין
 נע־ זײנען ײעאט, דער םון עקעז אאע פון

 דעאעגאטעז שיקען צו נעײאחזז אאדען
 ןורנאניזא־ .ארבײטער־פרויען זייערע פון

 נײ־שנטשטאנזן- די דיססוטירען צו ציעס
 די און בכאא אתײ&עי־יחמאעמען נע

 ■ר^באעצוען םרויעךארןײטער םפעציעאע
בפרם.

 דאזינע; פון׳ם צוועק הױ«ס- דער ־
 נערופען 1ןײ םון אוז ימונגרעס, פחיןן
ײאשיגמ -איב זיןי וחנרמ

8 וחןורפ לעװין סם86
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 םיז סאקסיאעוױן, עתס־אאדערמאן :׳

 אעצ־ איז פארםײ, דעםא?ראטימער דער
 באמטיםט הײאען םעיאר פון װאך טע

 מעדדפיסטרײט םאאים אאם נעװאחנן
 ער־ װערט -עס צײט. יאהר צמהן אויױ

 װעם דיכטער נײער דער אז װארטעם,
 איז .מאנאטעז פאר עחפטע די זיצען

 צװײםע ״אױח האורם מארמעט עסעיןס
וגד• און םסריט ̂י!* סמ̂ג עוחו

 אא־ די םון אײנער איז אעװק מאהס
 און ױניאן קאאוקסאכער דער םון יערס

ױניאנס. אידישע אנדעחנ םון
ט אעווין מאקס  געהאצ׳י םיעא אױך ד̂.

 דער אין ױניאן קאאיקםאכער דער םען
 םארד־פראצעם, סואקעס דעם םון צײט
 נאד^יער און וואואױ טעץ׳ זיעגם#ז, װען

 אננעקאאנט זײנעז קאאוהמאכער אנדערע
 די גראד״. ער^מען מארד״ אין געווען

 םון געװאדעז געםיחרט דעםאאט איז קײס
 איז היאקװיט מאריס איוױי, אײברעהעם

 זיד האם אעוױן מאקס אעװין. מאקס
 םיט אױםגעצײםננט פיעא קײס דער אק
 גאנץ דודכדעם איז ער און אדבײט, זיין

 קאאוק־ די צװימען געדוארען באאימבט
 װאס דעם אוין® אכםענדמ ניט מאכער,

 װי דעמאהראט. א םארבאיבען איז 'ער
* געװען.

 םיט באקאנט גוט אמ אעװין םאלןם
 הא־ אאמיר בכאא. יוניאנס* אידישע די

w, פונסט ער וחגט דזמאדזש אאס דאס 
 אר־ אידישמ די ?יין.צו םרײנראיך אזױ

 אאס געװען לאס איז עד וױ פיייטער,
״ ניאר•ל)

רוננ פעד״לער א , ע ס ע ב ס ױ א
 איז איז מיטפארשםזמתים א דורןי

 נןןררוסט “,נער^כםיננןײט נוםער אצצםצן
ל דעם פון באריכם דעם אק ׳׳געווארען  ז
H'pwjrt 26 אאקאא פין ב^ארד־טיןוינג 

 איז די-פרײזעז pii חענערונ^ א וועמן
 זײ־ וועאמ זאביןז, אנדעחן נאןי וועגען

 מװארעז. נאשאאסעז ניט נ*ר נ«ן,
 יי איז י.עצט;איןג פראגן נאכצע די ל

װעא־ קאםיטע, םפעציעאער א פון הענד
מ  באשטים־ א אױםארביעתז איז האאם .

 וחמ אצמאענ^נהײם. דער אין ■אאן טען
 בא׳פאי־ באשטיםםע צו סוםען וועאען נײר
 פארעפענטאיבע!. דאם .םיר וועאען )םע

.pp. ימנמ דאן וועאעז םיטנאיעדעול די 
סײנונג. זײער אויםרריקען

H

I- <־ ?.* 
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ו לאסאל פת עסזעסוםיװע ױ
^ מ. ר ע ב אל אן. װ מ ר ע ש ט ר ע ^ז ח ע עג מ

 .דמר1» גלויבען םיר — הײםאן. צ.
ײד חאפ סםעף״רעפ^רםער  יוגרעכם. געםפן א

 געסיעם גיאמ op egn איחר פז ״«ױן קען עס
mg ,®איפ׳ער %ער ^בזןר מלעכ  פין יאם י

 דער איבען דאס געװען, איז װערפער אײערע
קליקע, » תעראפ ױנ«אן קלאוקםאכער

 די אלס באאפיסמ »לײז זיד ח^נען וועלכע
ײ װפס און םאכער נ^נגע  םיען ד*ס װילזגן, ז

 םאכפד 4אי םעסבעראי■ גאנצע די און ׳װז
אלם ווען ל*ז. פ כפפא איחר!ו י  ^ג<עיאנגען נ

פ ארםיקעל נאשרעפענד׳ען אײער  חפלו^דען, םו
אן, קלפוקםאכער דער ®ון גלייך נור  און ױני

 ביזגעס־אגעגםען איחדע ווארום •ר*שעססירם,
ז אי^ינפעם׳ װערען י פ י י  ײאלפ ערװעחלם, נ

 אפאר,:גע- נפד ארפיקעל א״ער פון םײן דער
 גונ־ א״עו־ צו װערען אויסגעםיזמאם ק^נט
 ײ6אי דעם באםראכם םען 4ײע אבער סטען.

פי מר יאיז גפנצעס, אלס קעל ר ני  אביקעל נו
ר *ארלויםדעריא, *ביסעל ®♦זלש,  אזז עד נו
ר סקאנדאליעז. •אזו& א א נו  דער פון אונ

 זוארפען געק*נפ װפלם קלאדקממכער-ױניפן
^ אז b»:i אין איחר  ווילען מיר אבאאולדעינ
ם פבער ^ ני א א אלס ערקלערען אי  פון אונ

פן, דער  אין ארײבם איתר װי ווארים, ױני
ך אלס רעקארד אײער איז בריעןי, אײער פ י ג  ױ

 אייער גאר קען םען אז גלעגצז^דער, אזא מאן
ע אגי מ ם מעדעסםע דאם אוין״ ^•ו  קאליע ני

 אויפ־ דזאי וײלעז םיר װפס אחןי סאבען.
 פאחיפעחמ איחר ד^ם איז, םאכען, סערקזאם

 װעלכען װעגען ענין, דעם װעגיג׳װעגען גאנץ
 אז:דעיי םײנם, למאל, איחר, שרײבם. איחר

און די אוים אליסם ספקראםיע ײפ׳  םעגליכק
 פאר אפפיגםםענטס פון נויפװעגדיגגןײם די

ר און עםםאני, געװיםע  איחר #! דענקען, םי
 ורד.1»ב צום ביז חןםאפרןןפייע אײמיי מרײבפ

 יסע1געו דפ זייצען דעםפקראםיע יעדער אין
ען! און נים^ איז עס װעלכע פאר עמטער,  ק

 םענ־ נוימעגע די און וויאחלען; קײן זײן נים
g װערען אזען igװערען װעלכע די פון ינמעפ 

 יײנעז אפאינפעפע די אויםערװעחלפ.
 אויםגזנוןעחלם איז װאס דעם, צו אנ^ו^רםליד

א נעװ^יעז D און פ*לק, גאנצען פ nH ^jn• 
 פאלק צום פאראנםװפר־פליך איז עדװעחלםער

 אביסעלע נ*ר אפפינפעןז. ער ־װעסען די פאר
 אז אלום, «ום !יחרען אײד װעט נאכדענקעז

ט אגדעדאז קען עס ־ ני ײן  םלוכח, אונדער אין ז
 םאר*יעדענע אויםפיחרען מען ד*רןי ׳לםמל

 סעםטען, פון יעכענען, פון אסאל ארבײטען
 קענפ,׳איחר ײ. *ז. און איגז^עגיריגג, פון
ײעל־ מענ״עו,* אלע די ng אז ®*רשבזעלען, זיך

----- ------ ■ ----------------------

p P | |9 L •
yw ו־י פוען כ< w egao »יל«ך פון ארבײ

 װי פאלש? פון ײעיזגז אויסעדווצח^ז קלנעז
 אײנןס צזו״יןן ענט״ייחגז *צלק י•® קעז
פען א און חי  דעס *װו*ען ספאפיסםי^עד, יו
 און ספענאגראפער אעזאעניער, יעגעם און
 פון גויפווענדיגקײם נים טאכפ 'דאס7װ. אז.

 דעםפקדאמיע. בעסטער דער אין אי^ינפסז^ס
 ביזנעס־אײדזאעגפס מיפ איין• איז יצםזעלב^

פן. א איז  דארפען םײגונג אײןני לוים לני
 41ױגי דער פון װערען עהועחלם לעיפע די

ען, טיך און  קען װעתלערײ מיז אזא אז ם״נ
 רעזולםא״ מרןזעריגע כאיץ *ו פיחרען פפפ
 װערען אויםגעװ^חלם ^פפ קעגען 6ע םען.

פ חפבען זועלכע םענאען,  םינדעספע די ני
 בא־ זיך מעג דז־-<ניפן דערצו. פעחעקייט

 םענאזען,׳ אינטעליגעגטע גאנץ פון אזמעחן
ײ פון װעלכע װיסען, גים ד^ך פבער  װעלען ז

 גוו• די ערפפלג בעסםען דעם םיט ם*ן קענען
 דערי ביזנעם־אײדזאענפ. g פון אהכייפ םיגע
 פאראיבונג טינדעספע זײ גים מיר זעד(עז פאר
 ־ווזגלכער ג., דזא. װ^ז־מר דעמפפראטיע״ פון

 פוז דעלעגפםען אויםעמועחלטע פון באאםעחם
מן ע  מאראנמ־ זיינען װעלכע און ל*קאל, י

 •ז לאקאלם׳ כאטרעפעגד^ זײערזג צו װ^רטליך
n אהרױת, זײערע אויןי זײ, w g ig ײ די  נו

 אונ־ ב. דזא. דער ביזגעס־אײךזאזןנפם. טיגע
 געװיסזמ א *ו אײדואענפס די םערווארפען

פ אלםי עקזאםען.  נור אויסעמועחלםע נו
ײכפ קענען,זיי אפאעפעטע  ײע־ גםgl•געg ל

 אונפע־ ^לס ארוים זיך װײזען זײ װען רען,
ע  יא־ עס קען געוױס ארבויפ. זי^ןר פאל ח

 קא־ א *דעי באארד דזאאינט דער tg סירען,
 איחר טים זןל-םיסבױיכען איחם פון םיפע

 אוליעכ אונפעתיגען tg איאיגםע! און טאפפ,
 .tpvDgi ]gp ogn מפםמוען. אעחנע ניפ

פן דער פון מעטכעראיפ װען-די פנער תי  י
 פון סיסברויך gVg קעז לעבעדיגע׳ g נור איז
 ^רייבט איחר אנחאלפען. &נג נים מאכפ דער
 דער *ו דעלעגאפען די tg בריע^, אײער אין

פ זיעען ל. פװ פ. א. דעד ®ין קאנואןנ״פן  גי
פ וזידער א«ו דפס ז.7י6געוי *זיטערוזעחלפ  ני

 װערען זיי tg געװים. ךgד װײסם איהר אמר^
ר אויםעיומחלט ע ד ^  פון tgiupmgp אוי

ײ זײ און אינטערגײאזי^אל, גאנצזנר דער  זי
 גאנצער דער צו רטלידgנטגוgרgפ געװיס גען

2MH;^gig»g«nyaa»g, םיינם, איחר װי 
 באגוג אין ריכטיג נדעלש,ניט6געח [y3gn זײ
 פאר עס ברועגם יע^tלוgרעז דער און דער צו

Ign איקט געװיס זנעלבע אײער פאר
 און ,jgaoytwg? דער צו פ^רםרעםער איחר

pnngc ,ig? אויף;דער ^grr^ זןןל ir#r:g• 
 דעלןך ־געאיקטער דער פוו וחאבון דין רען

אונזער נײן, ל. v.g x א. דער vt ג»«ק
ytsngByv^to^ פ ח#באנדיגgאייער זיך ר 
egn 4r p ^ g ניט װירקליך nrgpya קומען 

חאט איחר cgn ׳דעם װי שלוג^ קײן.א:ד?ד צו
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ײ) #יועקיויןטעלמ’ ^ מ p *יפ ףעויר g #י ig 

cm*^•־ig* gp ^םיינעז; סיר דע^ןנולנ tg 
 ור9 גזנמײגם^ :יט אלעכט «ug *wt איחד

פ באגרײפם יאו%א*אר  «רא- ig2 *x^9»« ני
*V'trw w n*  1»■V,ביי קוסט בסילא ^און 

 אימרםריבען. סאוטו׳ריג ^לעס ארויס אײך
tp ^ tg• ,איו fiwtah לעיפער חןר rgt פון 

עי אײער)  לוימעם^זוי ימלכער אי*י׳ י9 ביי
ײן 5gt ^נור לגט:9®  טורא gס׳איד !gw ז

 oy כעאםטע. אמוודע אײג^ורײסען!טיפ זיך
 טאםער און איאיגםםענטס, סדדח א tjgi ;עחש
 סען וועםנ דזאאכ, אטיקעל gj ײצלען איך וועל
v t ̂יר םיט ״. ט עכ^ען  םין gig og װעלל, י

 figג עס C3gs &«*t אײ^ר פון באחויופונג
 ניט ®gn iynigijn״״i900 *tytita tg קלפה
jg®?i ךער <ימ און אײד גיפ אוגרעכם קײן 

 #רפי־ אײער געדרו^ט ®gn װעלכע צײפונג/
 פאר- טעתר עטןיאס םים *״טוכג g נ^ל.

o, יומןלכע ׳ ׳ר«ליכקײ«9פעװו tt® גל ניפg® 
 •סחנפעפפליכי «ני« װפלט ה9יאלכעל9סק*

 אפעלט איתר ומגלכען אין *רפיקעל, אײער
g pyttg ם אי ײן מאלאנך ח ^  ברעפעל אויןו

p עיקלעיפ ׳וועטעז־איחר צו די מיפ t• אין' 
מי אייער אין ליעבע מ. *ו ס־י או
 אריײ אונז איחר קענפ געװיס ע. ש.

 ®,gig® יעדען ברישי g םיר, tyigt >כען,
טיג װען און, ײ n®igt נוי װ  םןך g'^g® ו
 װע- i»»t גיט טגיעח ן1קי װעפ אויך נאט.
 דער־ איחר ogtt ױנקט, לעצטען. דעם גען
 #Tgt איעציגע די נדיעןי. אייער v*• 5״פ-
ogtt און פארל^ען, םיר ogtt ערװאר־ םיר 
 בריעןי די ‘ogi. איו, ,p»t אויך וזעט ״פען
gtלען Mtg p»t ואכ״ מעגליד װי אטרענג 

 רעיען אליק פאקטען די בעסער ^gt ליכע.
 אײ טtgל ««t אויןי פירוא דעם יך.t -פאר
 דעײ tg ,Tt פאראטעחט די^ל^ער. *ו כעי
 חלילח לםgt איחר tg געםיינם, גיט װערפ מיט

 א״ערע בריעזי די אין אונטערדריקען מתען
צועראפ אי^ םײנען, םיר ogtt םײנוגגען.

r  i ,מדגעבעז•* i n « 
m< י•* • ״ *t 'C ii jp , ו ״  i«b י

 דדיפענס, און ארבײט, טיגע
^ י י ע tg-4g« אלע if יחגמז ג igo i ויי 

 איAming 9® »1 אונפעחפפי*ען לעז
ל ײז p'topso» אלגמנןי^נע לי 1י  מ

 לי פארקיחמ^ Dgify ^9י1לו917ר די
אסער אין װי אווי פפלג®: נוי ויד

 gjri*193 כײל י9אוגפ און 03gtn« ר9ג
מ״ 1«ײ »י־.°#עי9יז®י • ר9אינ יי  •י
« תוך אין t»g ן9כ9פארבר 090 #ו  1• ן9ג

g ן9ר«ק»9כ ז9אי«אליט או  גיפ מ.
י* ע ייי ז, ײ »ין נעי9*1 ייעז j 19«י p i f i 
 ל,1װי מויפפזצילקי, 19י9יי7ג לגפ9יפ9פ

מ4) •ארפיידיגעגדיג צ עו9אי* . י  ,1933ר!י
193gn מ9ג «ײg9«ײפליכ ײ 19191 ל®9נד

919191, »®oy t 09 כי״לפסען/ דארום t f
 191 11• 19ײפ1חנל די פון פיחל91 י9ד איי
י •איזאטעלט ױ.# •V סי״  -919י י9ייי י1ײ

 אין חאלטען ווייפעיע ogt tg סיפיט^ |9ל
ס39»11  t»g igwigp.םאסזג דער ®g «ון מי

ם דעם 19191 א9מ י 19קרייי ^99ײ י  ל*9וו ל
1־י91ארבײ די באגײסטערם ®gn י9כ 1 1099• 
י 19•  •אר״ g t*g 1אי ר9לד9ײ*9ד1®לא ײ 1י
ח פראדיייסנו יי 1•י 1וג1ײאלפי1  *ריי• •

^עי ר9לכ.9ײ *י חײט# מ19י או ד י 1י  *91 1י
•xpovn 09 אין ««t באאלאסען, ר9װײפ 

ogi ״191• ■9י י1*יי םיר 1911דרי דארום» 
ו יענט  11• 1או סטײסס ינײטעד1 יי 1י

י יאל9דזאענ •®ארני  ק•90^19יקי 1•י 1י
פ; ר9פ9י י םי ז  Ogii ,•**poorty י99אנ1 י

 בי• «ו «וז נדיגק״ם9גויפװ יiysgn# 1 םיר
if 91לדי9נ g וױליגען  ytioyioo י 9אל  #4פן

9«י1ל  ;Hi0911 ׳9פייט09אר ארבײטער און 1
 9W*0gigpy tjng ליפיסע9« ?ע,9י1לי9ר

למז נס9גלויב  «וד• ny**t פאי גרונד דעם בי
 ^ספפאראפ^וילי!*, איו עס פפלגוגג״.

ogi אלס אײה גאגריסעגדע oyi 1י1א*ני 
 ל9אוגו tyiyi n אויך םיר ן9פיחל םפי,
n סי. דער צו ׳•בפ ן90גרוי  Ay.#• 9װעלכ 

gn® ויך iytntyio»ng צו inyw י1אוי V t &
t 1- ליד•1®ע זװ ימיעל/ ײז* אין *•-UfOgiig ,vw  tyjMtynys״•*

 די װילט, איחר אויב קוםצן, קען נאכדעס
 דעם מיט *ךt באגיאעז מיר באלײכטונג.

ט און ילפץ מי ט.  בריעוי׳ פעמענליכען g ני
 צוליעב און יט,1 ױ אײד קענעז טיר װ״ל

 רועם ,nyo*t םיר זײנען פר״נדאאפפ, אלטער
אוםגוט. פאר נעמען ניט עס איחר

 באגריסען טיר &יטדפעראאד. ע. מ.
 דע9ר געלוגגענער א״ער םים װין*קליך אײך
 פעדע־ סענטראל דער פון טיטינג דעם אויף

 אסנעס־ אלגעסײנע אן פאר ז9ױגי דײטעד
 און געפאנגענע, ליטיאע9« אלע פאר 9טי

 םיר irign פאיגעגיגען tynyiiitsn g םיט
 י«19 םי• דער ון9 רטg«9ר דעם אין געלײענט
tg ,.if דערונגען אײעדע אלע•• gn® די 
 iJi?iig®19, קערפעד^אפט ארבײטער גרויסע
װעלען מיר ogii יע,Iלוgt9ר אײער נעמליך,

ig’i מ 9ל9 או 1טיםענדי1ו1 און ע  י*11 אני
ריכפונ^ דער אין טעטיגקײםען םיגע
.iprgtoyi ®gn ר אי^ בלעס. א.
 *19011 ז9צפ9ל פון — בירענבױם. װ.

iy2gn m װע® ״גערעכטיגקײט״ w ,׳ געזעחען 
tg 991 לאגע די iHiy®i^g» •pt ®gn9נד*  י

 פאה* Dg יס1 אי»ט בריען• אײער t»g דערפאר
 יtg 7 ,19גלויג זײ®, אוטער פ)ן ,ipsg מיר

 < X. וחד tytglyiii ®ngngn ניט ®gn ענדערונג
jpi. עס gn® 091 לו*® 19בלײב יפ®9באד 

 איו oyi 191911 פבער .ortwga ער׳פפען
 Igt חלואי און רײדען, n גױט«ג ניט ®1אי

I9®u o ען19אויסל עס n. 

iyng — .p. .j ערפילס. ילסנג9פ nyt• 
,״געיעכטיגקײט״. נומער לע«טעז

ץ—..ו"................‘......................־.ii.il.....—■1־■ ■■
' האנצערם אונזער פאר !ראנראפ
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̂פעד אץ םעפטעמבער, וטען דעם דעי) מאנטאג(לײבאר ױניאן. ר
 H קאנצערטינ̂ז פיראזשניקאװ, פ. םר.
1 שװארץ, טארים מר.

טעאטער. ■צײם אױרוויננ םון דירעקםאר
1 ־ םיאנ̂ז אױםץ דזשוליקען, װם. מר.

 םאפראנא. קלעמענט, פלארענס מים
טענאר. קאםטער, גאום מר.

̂איםט  קאר־ 1אי «ו.רקעםטער סיםפאני רוםישען פון םאצ
ה*א• נעניע

 1 ביזעט. פישער^ פױרל ב) ־
 1 : קשית אלטע די נ)
אױםגעגעבען. מידנקע ױ ד)

קאםטער. מר.
a (תםפױקא־ האװאלעױ תעט, א 

מאםענעט. — נא
באםערםל״־, מאדאם חעט, ב) .

■ פוטשיני. ,
רעדטײשאן, 9.

שווארץ. מארים מר.
to. (מאטיװען. פאלהם אידישע א 

 םא־ פאלהם ארענטאלישע ב>
■ ■ טװוען.

■rlS״—ו ■■ . ....םיראזשניהאװ. מר.

.רעדטיישאנם, .4
שװארץ. מארים מר. ־־

,רעדנער. פעסט א ^ . .
גענוצט. װערט פיאנא שטיינווײ

ר ע ט ש ר : ע ל י י ט
תשאוםעלץ-----א)לאלאבײ ו.
 בא־ (מאדאם דעי פײן וואן ־ב) •

 םוטשיניי — — *— טערפלײ)
קלעמענט. מיסס • ־ • ־
לעאנקאװא־ — פאנליאטשי לא) .2

ליג־ פערטיװע אונא ארי־ע, ב)
רימא.

ױי־ M— לן משמא הא מאי ג>
,: . . - ^זען  .1 .> בױװעלע. א ד> .־•

a\ ■.׳ ציגײנעתדמע
■ פיראזשניקאװ. מר.

ר ע ט ײ װ . צ ל י י ט
דליל̂ד און שמשון ®מ אריע א) .6

,םיינ^ ס־ינט
אלי. אלי ב)
 װאר־ מ. םריפעטשאה, אױפץ ג)

שאװםקי.־.״
. קלעטענט מיםס

טשײ־ ם. דאמא, פיקאװאיא א) .7
_ 1*̂־קאװסרד.

m>
*> & • ל -4 ו •



trunye o, פלצנט נמן »י אםעריקא, y
ימצם. ביז

 םאל־ א-דיטטשארדזשטער וו*ס »לעס
 איז ביתער, m ווערען *ו םאן דאטדארןי

 ד?ם אין א§ליקײש*ז אן אויםצופילצן
 אייד לעםעוראליז״ש*ז דער pt אפים
ײ זיך געפיגם וועלמר לי«,  איך.םא

 בראדױײ, איםם 175 בילדינג, ווערטם״
 יעדעז אפען נעהאלטען ווערט ■וועלמר אח

 ביז נײטאנ pe 1 זונםא^ אויםעו םאנ,
 צײיי םיםנעחםעז אמנד, איז אוחר 9

 באטרעפענ־ דעם קענען וועלנ* ודטנעם,
 און ■ײ«נום דיםםשארדזש זיעע און דען,

 ארװסנעגע־ וועאען טאנ זןלמן רעם 1אי
•ײפעום. סיםיזען די ווערען בען

 1אי זײז יועם נעזעצ נייערי דיעזער
 צײט, יאהר אײן pc פארלױוי אי[ קראפט

 אםעריתאנער אלע װען טאג, דעם פון
אײראפא. ־םון צוריק זײן וועלען כאלדהטען
 אוז םאלדאטע! אידישזנ אלע זאלען
 בא־ עהרענהאםט זײגען וועאכע םייאארם,

 דעם םים זיך באגוצע; נעװארעז, םריים
 דיזען pפ בירנער ווערען pא נעזעץ נײעם
אאנד.

 נעטשוראליזײשאז רער פון אם*ם דער
 יענינע׳, די זיין באהיאפינ װעם איענ אייד

 אפים דעם אין יוענדען זיך װעאען װעאכע
. איענ. דעי פה

ם ע ר ג נ א ם • ס ײ ר פ א ־ ב ס י  ד
ע ט ש ז ד ר א ש ן ם ע ט א ד ל א  ס

ן ן «ו ע ל ה א ר צ א ן פ ע י י ט י  ם
ם• ר ע פ ײ ■

 *ג• ה*ט קאערעם *מערי^וגער ד*ר ~
 נ*טוחד וועגען געזעץ נייעם » געגומז

 אונםערגעמריבעז איז וחנלכער *יוײמאן, ,
*.iinyw מען19 דעם ■רעזידענט םון^דעם 

«ו p איז וועאכער אין <)*'ח ir אין ארײן 
ןקראםמ.

r די*מר v m נא״ װעגען זיך באציהס 
 סאא־ דיםט£*רדזישעטע פון טוראציזײ^ן

 רער אין געדימגט האבען וחולכע ד»נמן,:
 דער דורך ניי*ױ, אח ארמײ אמנריתאנער

 אײר^ופעאישער אעצטער דער &ון *ײט
 די װעאעז געזעץ, נײעם דעם לױט מריעג.
 ידער אין געדימנס האבען וחנאכע יעניגע,

 וועאכע און נײוױ און ארמײ אמערײןאנער
 םון נעװארען באםרײט עהרענתאםט דמען

 פאר־ די םון בירגער ווערען קענען ידיענסט
 נים אמעריקא, •םון ?*םאאטען ־אײניגטע
 ניט און פײפערס טע1 סײ\ האבענדע

 נע־ די צאהאען צו נעצװאונגמן *זײענריג
ועהנאיכע דאאאר. 4 ̂׳

דיסטישארדזיש־ די װעאען דעם אױסער
 צױפטעאען ךארםען נים םאאדאטען מא

אין אנקוםעז זייער װעגעז באוױיזע

ארבײטער
ארב׳ אידישער נרעםטער און מעכמיגסטער דער איזמאנען שלעבטען א פון קומט

װעלט. דער אױח ארדען

 חאס ווא^ ארדען, אידישער אײנצינער דער איז רינג אר^ײטער דער
 ?|r םעםכער^ קאנםאםאטיװ זיינע סאר םאניסאריום אײנענעם אן

 נעאןל• א אױך נאר ארדען, אן בלױז נים איז ױנג ארבײטער דער
v ־ . באוועגוג^ ארכײםער דער אין צענטער עאפםליכער

צוזאמען תראננןהײטען בײדע הוריףט
 קאטפ^ עקאנאמישען אײער אץ אײר שטיצט ױניאן די

 מעט־ דינע צו פריינד א איז ױנג ארבײטער דער
פרײד. אין און נױט אין בערס םטארם דראנ אאע איז .באקם, א סענט 50 או; 25 ,10

46 ביו 18 פון עלםער דער אין ארײנגענוםען ווערען םעםכערם
i.:•'■־ ■׳ _ י יאחר. t

 פזענד דער וועלכען אויןז םעלז דער איז באוועגונג ארכײטער די
|F' . װערען. געבויט װעט צוקונפט דער פון אעל

K פעלזען. די פון אײנער איז רינג ארכײטער דער
ב ױ ר א ה י ט א י ר ד א ט נ י r נ p , ר ן ז ב מ ע ט מ ס י ל ר ש ך ד ײ ל ן ג I א

f; • :ווענדען זיך אויםקינפטע נאך e
 אויפצזפאסען טשערלײטע שאפ די אױןש םאדערען מיר

 װעט-פאד־ באארד דזשאינט די וױיל באשלום, דיעזען אױה
 איבערטרעטען פאר פאראנטװארטליך האלטען איז טיװ

נעזעץ. דיעזען
/

מעםבער^ אומערע אױםםערקזאם אױך מאכען מיר
 ער־ נים שאפ קיץ אץ װעט ^יגוסמ דעט&זטעז נאך דאם

 מאג א שטונדען 8 וױ מעהר ארבײטען צו װערען לױבט
 טענ 5 ארבײטען דארפען װעלען שעפער די פון ארבײטער די
 4 וױ מעהר ניט טאג זעקםטען דעם שטונדען, 8 צו װאך א

־:• שטונדען.
m> *

קא• װעלען שבת׳, *ניט ארבײטען װעלפע ארבײטער
זונטאג. אום שטונדען 4 די ארכײטען נען

4
לאםען םאלנענדעס איז אװערטײם װעגען נעװא־ בא̂׳

רען:

ן ע ל ע ן װ ע ר ע ן װ ע ט ל א ה ע ג פ א

סעפסעםכער m דעם םיסװאד, שומענדען
ן ו א ן ד ו א ס — ט נ ע ר א ל , ם נ נ י ד ל י ע2 ב ױ ט נ ע װ ן ע ו ע א ט . ו ט  ס

ם ע ל ר א ר — ה ע ט ײ ב ר ג א נ , ױ ג ג ױ ל י ט 143 ב ם י ו3 א ע ס . ט ט  ס
ם ק נ א ר ז — ב א ד נ א , ל א נ י ם א ע3 3875 ק ױ. ט נ ע װ ־ י ע

ר ע ם ד ע י ד ײ ש ל ט נ ע ר ט ב ע ן װ ע ט י ג מ א ט ש ר ע נ א  ד
, ד נ ע ב ם א ע ן4 ד ע , ט ר ע ב מ ע ט פ ע ץ ס ר א ע ז נ ו ם א םי , א נ נ ױ ל י  ב

ע2 228 ױ. ט נ ע װ • ע
ר ע ר ד ע ל ױ ו ז נ א ר , ב ן א ש ק ע ת ם ג ם ׳ש ע ן6 ד ע ־ ט ם ע  ר

, ר ע ב מ ע ץ מ ר א א ב ײ ם. ל או ע ס י י . ל
ײ י ב י ד ר ע ם ק נ א ר ן ב ו ם א ע ײ ײו ש ל ט נ ע ר ט ב ע ־ װ ר א ם

ע די ג א ר ן ם ען םו ׳ י ו ע כ ע י ה ס. ד ו ם די ז ע אי

װערען אױפגענוטען

25 לאסאל פון טיטנליעדעו כלױז
 מיט־ די בלױז אױפגענומעז ױערען חױז װניטי דער אין

 װאס די קארדע רעתשיםטרײשאן האבען אם1ו גליעדער
 צוריקנעשיקט זיכער װעלען קארדס אזעלכע אהן קומען

װערען•

 פון אפיס אץ גלײד אײו רעחשיססרירס
ססריס pD2i וועסס 16 ױױאן דער

. האכען m מוזס זאכען 4
̂ר פװ האמו צו חנאח אום i װאהיישאן אי

 פױשעאון גוטע, נעגענד, שעהנע לופט, געזונטע נוטע,
 נעזעל• אנגענעהמע און באקאנטע עסענם, נעשמאקע

שאפט.
 פאהרט איהר װען האבען צו זיכער איהר דינט אלעם האם

באקאנטען אײער וואקיישאךצו אײער אויוש

 די נענענר. םאונטיין חעכםטע *ון מעהנםטע אין ױך נעםינט פלאץ דער
 איםפרואװםענמם, םארערנע אלע םיט אײגנצםיהםט זײנען קאסעדזשצם און הויז

 1אי גמזיסצגם היח אייגענע םטיי׳פאן, םון נאננ מינוטען 10 בלויז זיר נעםינם
 וועדממ־ איז אײער םלײ׳פ, םילכיגע, דאם נאנצען אין םויליים װאם נארטען

 םיעלע-אםױר ׳צעף. עהםפ׳ס־ט אן םון נעהאכט װערען עםענם די טײבעלם.
 בײ טױזיק קאםינא, ביליארר און פול האל, רענם םי׳צ־ננ, און בייטהיננ מענטם,

װ. ז. א. לײנרערי, סאורם, םענים מאהלצײטען, די
 1«רא םעגעדזשיגנ דער נאראנטירט צוםריערענהייט םאל׳צטענרינע םאר
& צו אדחנםירט אײנצעלוזײםען םעהר םאר עללנער. א. רײעטאר,

A. ELLNER, FERNDALE, SULLIVAN COUNTY, BOX B.

 מאכען.דעם און לןומען צו מעמבערס אלע םון םליכט די
סוססעסםול. מיטינג

9 לאסאל כאארד עסזעסוםיװ
• מענעדזשער. האלםעדן, דזש.

 און 2 אדער שטונדען 2 םון באשטעהן טוז אװערטײם
נאכט. א שטונדען האלב א

 דער דוװ אוחןרסײם שטונדען to פון מעחר און
וועחןן געארכײט ניס סאר וואו

 באשלײ דיעזע !מאכער קלאוק און טשערליי־טע שאפ
 םאדערען מיר װערען. אױםנעפיהרט אומבאדיננט ׳מוזען סע

 בײ קארדם װארקינג פארלאננען צו אױה אמאל נאד אײד
ארבײט. דער צו ארדיןש קוםט וואס אײגעם יעדען

 װניאן־קאאפעראטיװ די
םאםײעטי־

 ױניאן ». j צ. א. 35 לאסאל
אויםשליםליך פערקויפט

בענערם און בעדזשעם
כר. «. ט. אין םאםײעטים ױניאנם, פאר

ארבײם. ױניאן םטריקםלי
יאר? גױ סטרימ. ?ליגמאן 134 j ע ל ס א ר ע ס ע ר ן פ ע נ ײ ט ז ר ע ד א ם ע ג ם ױ ר א ה ע  מ

ט י ו נ ײ צ ס ^ ה ע ס אי־ן ג ר א ן פ ן או י א י י ע5 ס ג ט י נ ע ו ו  ע

ע ל י א ע ד כ ל ע ן װ ע כ ו ס ז ב א ש ז ן ד ע ל א ר ז ן ד ע מ ו ־ ק ע  ר

ן ע ר ױ ט ם י ש ן ח ר אי ע . ד ן א י נ ױ
% y --־ ז f  - י ' ■

י! , ד ס ר ע ב ם ע ס ם א ו װ ע ל ע ך װ ט ד י ־ נ ס י ש ח ע  ר

, מ ח י ל ן ם ע ל ע ט װ י ן נ ע ג ױ r ס p ם ד ר א ו ק ן צ ח ע ג

ט. ײ ב ר א ר ע ד ו צ

35 לאסאל אף נאארד זמזעןוסיװ
_ . ש װ, ח א ל ם ע ר . ב ר ע ש ז ד ע נ ע מ

סםרייק) דזזמנעראל דעם (בעפאר
 םרינטיננ טשאטהאם

בראדוױי איםט 2 .
עםםיםייט, אונזער קרמם עײענױ. כמ3 קאתער

 םאדע• אײערע װעגען כתים בעלי די םון ענטםעד דער *ואו
 מי־ דאלאר 50 א און װאך ארבײטם שטונדען44 א וױ חננען,
װערען. רעםארטעט װעט סקײל, נימום

 :אדרעםירעז וועלען רערנער ■ראםינענםע םאלנעגדע די ■
 י. ג׳װ. ל. א. טחןז׳פורער םעק. באראף, אב.;

פענקין. דזשײקאב חשאדזש חאג.
 נעװערק׳פאםםען. די םין םעסחזטער פײן, םאקם ;•

 י. וג j.ל א. #רעזידענט וױים ראזעננערג, עלםאר
V. ,״נערעכםינהײט״. די פון רעדאסםאר יאנאװםקי 

 לײבאר. אװ ט׳צעמבער איםאליען םעקחןםער ‘דדפיאוואױםי ארםורא
 אי• איז וועלבער ■רעזידעננ^ ווײם אינםערנעשיאנעל לעםקאװיטץ, םעםויעל
 םאר־ ז״ז וועט קאםפיינם, אונזערן פון *נםיהחןר הויפם אונזער םער

םיםיננ. היסםארײפען םון זיצענדער

neeoeoeca

2441 םעלעםא^גרעטערסי

 פרעם לענארד די
נ םטריט, טע23 איסט 42

עערם. שארפט און םיקסם
עװענױ, טע6 484*90

סטריט םע30 און pb29 צװישעז

 םיןנך נײע םון אדרעםען אלע אויך װי אדר#םע( די אין ענדערוננען אלע
 ספעציעל* די אויוי רצסארד־רעאארטםענט צום ווערען צזנעשיקם זאלען בערם

אייר• צי צוגעשיסם וחנחס וחןלמ סליפם,

 מנימך■ זײ| אננעבען אבער איהר םטם אררעם םעםבער׳ם א ענדערענרינ
» ואט אררעם. אלםען זענעם  ארביים איטזיסטע םארםיירען צו כוײ טיםינ א

אינעי קאנטראל נעםערען א האבען צו כרי אויך אין אומ פאר און אײך םאר
& Lvmtvivb עליוום י' \ םײלימ־לי^ אונן®־ ionsae*t

ט ס י ר ט ע מ א ט פ ן א ן או ע ש י ט ם י : א ^ ך
215 EM t Broadway 100 Lanox Avanue

1709 Pitkin Ava^ Brooklyn 896 Prospect A n ., Bronx
 אונזעךע פאטראני־מט ^גערעבטינסײט״, פון

ע ז י ' ט ר ע ו ו ד ^ , ^ ^1 5 • . - ״ - סעקרעטער הילפםאן, ח.

Ti nt iijirT i^ .r'1 ><׳ 



# £ *n  p "*פא* o^rimn איח־ «ווי 
 דחנס אזן װ״יסט *ונז*ר m <«מר, חנ

w; 25 ױניאן םאמנו p, די נעיתז איז 
y©tny ארויסזװ״ יארין׳ נױ אין ױניאן 
 1י«שא1סובסק iy»yr די איבער שיקעז

 דעם םאר געאד *גאיין 1זאםאע צו ליסנמן
־* . םאנד.
 העכסטע די מיט לויבט ״קאל״ ^די

 לאפאל םון האנדלתג jfiyw די ווערסער
 אז האפס זי דאס םארענדיגט, אין 25

 אתאניזאציאנ^ ארבײטער אנדערע
זע^בע• אם1 סאן װעצען
 זיין yp*o װעט oir אז חאפזגז *רמלא

̂ע Dip אזױ,  װעאען ױניאנס אנדערע א
 העל־ אזן זע^בע אס1 טאן װיחז^יד טאקע

 וועל־ םאגז/ דעם ^אםען גיכער װ*ס םעז
 אאע םון נויטינער פיעא וױרקליף איז מגר

 די געהאיבעז. וחנחנן װאס םאנדס אנדערע
 פרימר 1װערע באסעםםט דאךף רעאקציע

איץ. םיז

pb « םיר וױלצן, .םיררעיארטער. םמעןש 
 נעחנכם דין םוזאן
 וחד צו די, צו אםילז

 אוגז זיך גלוסם oy םען
 אועערעכם׳/ זײן צו

װילסאן. וואודראו

v sm a ולא החזסתי
»). נ״ו, (יױב, אר«ז

ערעכ«יגקיז«ג 1ײם יי
אפמרק, ײד T* ״יל®

 ןו* ני# איוור װעל *יז
ל*זעו•

 צו אםת׳עז, חגר yp*o שלום... זײן
 א דרעהעז ארבײםער זיך דארםען װאס
 אר| !יקעטעז םים סמרײקעז, םיט קאפ
 שםאכסעס רעװאאוציאנערע אזעאכע נאף

 ארבײ־ אין רוהיג זיצעז בעסמר זי^ זאלען
 ער — ער, רעכענט באלד/ װי און טען.
 וועאען ■יקעטען, צו עראויבען ניט וועט
םםרײקס. אאע *ענדיגעז גלייך זיך

תמאד דעם אין שאנ אינח  םון ״
 די אז פונקט א דא איז דיױױד דזשאתש

 ניט מארען 100 לארןאל פון מיםגלידער
 עס װאו גאס זעלבער דער אויױ נעהען
 פון. םקעבם די ארבײט דער צו געהען

 סקעבס די װי אזױ אבער שאפ. קלאפטעדס
 דורף אדבײט דער צו געהען דאף םע^ען

 דאס אויס, קוכיט װיאען, זײ גאס ץועלכער
)לאק. פי'ן כייטגרידער די  i ע ר א ט 10(
שיקאגא. פון נאס קײן אויף נעהען ט י :

־,r אין 100 לאק. פון טיטגלידער די
 ענט־ ברירה׳ס, צוױי אלזא, האבען ר&גא

 *טי־ םזן ארױסטופען גאנצען אין װעדער
 און לופט־^יפען קויםען זיך אדער האנא,

 וױיל גאסען. שיקאנ$'ער די איבער םליהען
 אױסהיםען קאנעז זיך זײ וועלען דאן נאר ,

 שטרעגגען דעט וױדערצושיעניגען גיט
 זובענדען שלום זײער םון אינדזשאנלרשאז

דײװיר. דזשאדזש
 אויף איז כאראקטעריםםיש זעהר

רינד צוױיטען בײס װאס  זיף האט ״הי
 לייט אז אויסגעדריקט, דזשאדזש דער
 פאראײנינטע די םו־ז יואנםטיטושאן דער

 אטעריקא אין יא דען טעג שטאאטען
 דזשאדזשעס טאנכע כאנדפ סטרײקען/

 אוטגע־ זײנען בכלל סטרײקס אז דײנקעז,
םםרײ־ *ז אלזא, עי ^עצציד,״

 טאר סטרײק דער נ$ר יא, טע;.מען חען
 ביױ די שעדיגען ״צו װערען געפיהרט :יט
 מען דויעאפעז געגען באס, דעם םון ;עס

םמרײקט."
װע; םעגליך? זאף אזא איז װי אבער

 שע־ שא# באס דעם אפ נאר שטעלט טען
 סא; יעדען ביזגעס! זײנע שויז עס דיגט

 און געלד באס דער פארלירט סטרײק םון
 שײנט, עס וױ ביזנעס. זיינע שעדיגט דאס
 אין האבעז געמזזט דזשאדזש דער האט
 האבען םיר װי ^סטרײקס״ אזעלכע זינען

 נעגען יארק נױ איז לעצטענס געהאט דא
 די װאו קאספאניע״... ״אינטערבארא דער

 ״ױדאן״ קאטפאניעס דער פון ארבײטער
 :וד—״סםרײקען״ ארויסנענאנגען זײנען

 געשעםטען. קאטפאניעס דער פארבעסערען
דיװויר, דזשאדזש פיז טײנינג דער לויט

עה  אז נעהט,װײטער לאקאל דער שעי
 און אתאניזאציאנס־ארבײט זײן םיט

 אײנצעל־ נעגען גערופען ווערען סםרײקס
 נאך זײנען שעצער וועםעס םירמעס, נע

 מיר װי און געװארען. מניאניזירט גיט
 “״פארװערטס שיהאגא׳ער םון׳ם זעהען,

 אנגעפאנ־ װידער דארם שויןי זיף האט
ה•5א'נדזשאנקשאן״־םג״ די גען

 דרוהט אוינוסט, טען20 דעם מלטװאך,
 א כייט ״םארװערטס״ שיסאגא׳ער דער

 פײדזש, ערשטער רער אױף י,א& נרױסער
: םאלגט וױ

 פון דײוױד, דזשאדזש האט ״געבטעז
 אן ארויסגעגעבען קאורט, סופיראר

 דער םין נאטען דעם א'ן אינדזשאנתשאן
 סויט 134 פון קלאפטער פיליפ םייםע

 ארנאנײזער געגען םטריט, טארקעט
 ־,rpB רעם געגען• האכמאן, דזשולױס

 אלע געגען און 100 לאקאל פון דענט
 װײסט און דרעס דער םון מיטגלידער

ױניאן. מײקערס
 פאר־ װערט אינדזשאניןשאן ״דיזער
 שרעי־ר די פון אײנער זײן צו רעכעגט
 איז עס װען זיינען װעלכע ליבסטע,

 סטרײ־ נעגען געװארען ארויסגעגעבען
 שיקאגא• אין אפילו ארבייטער הענדע

 א זיא װעלבער דײװיד ״דזשאדזש
 אידי־ דער אויוי פערזאן . •ראםינענטע

 אין באקאנט איז װעלכער און גאס שער
 אי:־ דיזען האט קרײזען, צױגיסטישע
 ארױסגעגעבען. דזשאגקשאן

 דעד אײדער םארהאגרלוגג, דער ״ביי
 נע- ארייסגעגעבען איז אינדזשאנקשאן

 האכ״ דזשולױס ערשיעגען איז װארעןי
 רזשאד«ש דעם נעבאטען און־דזאט כיאן
 א אויױ אורטײל זײן אבלעגען זאל ער

ר טאג ת  האבען װעט ער ביז צװײ, א
 לאיער, א קריגען צו געלענענחײט א

 לאיןאל רעפרעזעגטירען זאל װעלכער
 אנ־ האכמאן האט אורזאכע אלם .100

 ױניאז דער םון לאיער דער אז גענעבען,
 ניט י,ען איז קאליפארגיא אין איצט איז

 םעלע אזעלכע אין טרײעל. נײם זיין
 נאכ־ און ליבעראל דזשאדזשעס זײנען

שאמא דיזער האט דאך געבענד,  זיף דז
םארלאנ: דעם נאבצוגעבען ענטזאגט

 ױניאן. דער םון פארטיעטער דעש פון '
 גע־ ניט האט היעריגג גאנצע ״די

 אין מינוט, 30 א װי טעהר דױערט
 געקראגען האט האבטאז צײט װעלכער

 די פארטײדיגען צי געלענענהײט ווע:יג
באוױ־ האט דזשאדזש דער און מגיאן

 ״טארדעכ״ « ^זלעזינגער ■ויעזיז־ענט
םענש. םיגער״

 םעןשוין האט תרײזעז ראדיסאלמ אין
 רענירוננ די אז געװאוסט, צוריס אומג

ם ^  ראדי• אלע אויוי אויד ״אםען אן ז
 זוערט עסי און לאגד אין םמגשען לע1מ

 אבער האט םען טוען. זײ ו<אס גאכגעקוקט
געחט. זאןי די וױיט װי געגוי נעװאוסט גיט

 עמלישע, די <|אל״*, יארק *ניו חור
 תומט צײמונג םאציאליםטישע טעגלימג

 אגגעלעגענ־ דיזע אויםדעסען םאר קחנדים
̂קאל דער חײם.  געלונגען נעםליף איז “*

 #ערזא־ פון ליסטע די באקומען צו ^יגעץ
 צוגע־« האבען דעטעהטיװס די װאס גען

 *םארדעבטינע״ אלס רעגירונג דער אוטעלט
 אנגעפאננען האט ״חאל״ די און ס*נ*עז

דעס םארעפענםליבען צוריה װאף א םיט
• ליסט. ^ןנצען

 םאר־ די פון זעהץ צו איז עס וױ ,%
 גע־ שױן איז װאס פערזאנען אממנטליכטע

o w n האבען ״יןאידי דער אין געװא^ן 
 דער אין ■אליצײ־שפיאנען ״געשײטע׳* ויי

 • ע ג םאםע די ארײנגעשםעלט <יסם
 גא:־* איבער׳ן םון בירגער ע ט ס ע ט כ א

f t\ .םאר־ װערען ליסט דער אין לאנד 
 ניט םענשען ״םארדעכטיגע״ אלט רענענט

 סא־ באװאוסטע אנגעזעהענע, אלע גאר
 יאדי• אויסנעשפראכענע און *'אליסטען

 פריס־ אויך זיך געםינען דארם ,קאלען.
 בין רעדאחטעיע קירכען, גױיסע פון נמר

 רער פון די nn א — צײטונגעז עמלישע
 דיוע אלע צװישען און — זעלבםט, ^אל״

 אויך זיך געפינט טענשען “*סארדעכטיגע
פרעזידענט, אונזער פון נאסען דער

PRICE 3 CENTSNew York, Friday, Sept. 5,1919. ,. סעפט מער5 דער פרײטאג,

 לײדים נױארקער די פון םטרײק
דך דערנעהנטערט טײיארם

 ארגאניזא אינטערנעשאנאל
יארק נױ אין ארבײט ציאנם  אונזער פון ארדנונג טאגעס דער אױף

 לײדיס די איצט שטעהן אינםערנעשיאנאל
 ~vn שטעם. םילע אין ױניאנס טײלאדס

 אוג־ םיז טעטיניןײט איצםינער דער גען
 ױדאז, מײלארס לײדיס יארחער ניו זער

 געפינען לעזער די װעלעך ,80 לאקאל
 נוסער.דא דעם פון זײט ערשטער קער אױף

 ברודער װאס איבערגעבען מיר װילען
 די טיז יזער ארגאנ דער שגײד, הײםאן

 אין נעװערקשאפטעז אידישע פאראײנינטע
 לײדיס אונזער וועגען שרײבט שיקאגא,
 יענער פדז 104 לאקאל ױניאן, םיילארם
שטאדט.

 ״טעטיגי־ױיטען קעפעל: דער אונטער
 באווע־ ױניאן טרײד שיקאגא׳ער דער אין

 שייןא״ א־ן שנײד ברודער שרײבט גונד,
 אוײ טעז23 פון׳ם ״פארװערמס״ גא׳ער
: נוסט

j v דא• 44 1שסוגחע.או 44 סדבת

 203 ׳האל כאר םענער אין מאם־מיטיינג םאנסטער א זיץ װעט אװענד פאנםאג
 װעגען ווערען ענטשיעדען װעט מיטינג דעם אויף — סמ. טע56 איםט

אינדוסצזריע. דער אי־ן גענעראל־םטריי־ק א

 ניט ארבײטער דיזע אויף זאלען װארום
 אר־ זעלבע די האבען און ארגאניזירט זײן

 פון ארבײםער די װי בייטס־באדינגונגען
 נאר״ לײדיס דער אין צװײגען אנדערע די

 ארגאני־ זײנען װאס אינדוסטריע טענט
? זירט

 ב$ארד עקזעקוטױו דזשענעראל דער
 גע־ האט אינטערנעשיא:?<ל אונזער םון

 פראק־ גאנץ פראגע דער אויױ ענטפערט
 אר־ גענונ אנצושטערען נעטליןי, טיש.

 פון ארבייםער די העלפען צו גאנײזער
 דער אין צוױיגען צוריקגעשטאסענע די

 װערט דאס ארגאניזירען. זיך אינדוסטריע
נור יארק, נױ אין בלויז ניט געטאן איצט

 אין טרײדס ארגאניזירטע די חוץ א
 נױ פון אינדוםטרי ;ארמענט לײדיס דער

 ביאנכע פאראנען. דא נאף זײנען יארק,
 ארגאני־ ניט נאך זײנען װאס ברענט״טעס

 מענער ארבײטער, טויזענדע פיעלע זירט.
 ברענטשעס יענע אין זײנען פרױען, און

באשעפטיגט.
 אין װאס דעם דורף אז אטת, איז עס

 געהעכערט װערט טרײדס ארגאגיזירטע די
 די דורך שכירות, פון סטאנדארד דער

 טרײדס, דיזע אין ארבײטער די םון קעטפע
 אויף װירקונג א אינדירעקט דאס האם
 $רנא- ניט זיינען װאס טרײדם יענע אויף

סטאנ־ דער װערט דארט אויך און ניזירט

סעפטעמבער, טען1 דעם ני^נטאג,
 צװי־ אגרימענט דער געענדיגט זיף ר.$ס
 טײלארס לײדיעס יארקער נױ די שען
 לאסאל ױניאז שנײדער אלטערײשאן אין
 דער צו און בתים, בעלי זײערע און 80

 דעם פון באנײאונג דער פון :עלצגענהײט
 ארויסנע־ ױני^ן די האט אנריפענט,

 הויפט־פ^־ די םאדערונגען. נײע שטעלט
 גע־ שוין האבען מיר רוי זיינען, רעױננען
 א װאןײארבײט, װאך, לעצטע טעלדעט
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 אידישע די.פאראײניגטע םון סעקרעטער
 על־ פרעזידענט װײס ;געװערקשאםטען

 באװאוסטער דער און ראזענבערג מאר
 ארטורא אגיטאטאר׳ איטאליענישער
 דעם פון טשערמאן דער דזשיאװאניטי.

 סע־ װײס־פרעזידענט זײן װעט מיטינג
 הויפט־פיהרער דער לעפסאװיכדט, ביועל

קעטפײן. גאנצען דעם פון
 כיאכט ױניאן טײלארם לײדיעס די
אר־ צו אנשטרענגונג באזונדער א *יצט

עס װאו אומעדום לאנד נאנצען איבער׳ן גע מאסען אײניגער פרײזעץ םון דארד פון אלטעדײשאן־^ײדער די גאניזירען וואך. א דאלאר 50 סקײליםון װײדזש פ-ם
 האבען באסעס טײלאר לײדיעס די
 װעל־ טיט אסאסיאײשאן, קײן :יט איצט

 קא־ האנדלען קענען זאל ױניאן די :ער
 באזירט אגרימענט, דער אזן רעלןטױו׳
 דעריבער איז פאדערינגען, נײע די

 לײדיעס יעדער צו געװארען צינעשיקט
 און יארק גױ גרויס פון פירפע טײלאר

 ער־ באזינדער װערט פירטע יעדער פין
ענספער. אן װאלט

 טען8 דעם אװענד, טאנטאג דעם
 אפהאלטען ױניאן הי װעט סעפםעטכעד,

 כ^ד מענער אין טאס־םיםינג נרױסען א
 טי־ דער סט. טע56 איסט 203 האל,
 אזײ־ 6 פונסט אנפאנגען זיךי װעט טינג
 אפנע־ ד^רט װעט עס און פאינאכט ;ער

 ענט־ דעם װעגען באריכט א ווערען געבעז
 צום באצוג אין בתים בעלי די פון פער

 און םאדערונגען. נײע די און אג-ידענט
 בעלי־ די םון ענטפער דער װעט קױם

 די װעלען גינסטיגער, קײז זײז ניט נתים
 באשלי־ זיכער םיטגליעדער אנװעזענדע

 צו גענעראל־סטריײ־ו א רופעז צו סען
 די באםעס טיילאר לײדיעס די צװינגען

 נאכצו־ ארבײטער די פיז פאדערונגען
געבען.

 נא־ װעלען, מאס־סיטינג דעם אויף
 יעדען װערען געהאלטען אויר טירליר׳

 ר>עדנער בא־װאוסטע פאלגענדע די און
 יא־ ש. :אדרסירען מיטינג דעם װערען

 ״גערעכ־ דער פון רעדאקטאר נאװסקי,
 באראןז; אב. סעקרעטער ;טיגקײט״
פײן, מאקס ;פענחין דזשײקאב דזשאדזש

 פון ארבײטער די אבער, דאך העכערט.
 בלײבען טרײדס ניט־ארגאניזירטע די

 פארדינסטען זײערע הינטעחשטעליג. אלץ
 אר־ זײערע און קלענער, אלץ בלייבען

 ארגא־ די אין װי לענגער, בײטס־שטונדען
: זיף פרעגט עס און טרײדס״ ניזירטע

 לײדים די ביי איצם געהט זואף א לער
שיקאנא. אין ייניאן טײלארס

 װעלכע ױניאן טײלארס לײדיס ״די •
 גארמעגט לײדיס דער םון טײל א אין

 שוין האט אינטערנעשאנאל, װארקערס
 אײנגעפיהרט ײאד שטונדיגע 44 די

 אבער צוריק, טאנאטען עטליכע םיט
 קלאוס די לאקאלעז, שװעםטער זײערע

 אריבער־ דערםאר זײ האבען מאכערס,
 .אימגע־ גאר ניט האבען און געיאגט,

 ארבײט, װאך א שטונדען 44 פיהרט
 אװעקגעשטעלט אויף האבען זײ נאר
 וױידזש םינימום א אלס דאלער 44

 לײדים די שוין האבען דאם און סחײל
 םארטראנעץ. ;עקעגט ניט טײלארס
 ״קינסטלער/ די זײנען זײ סטײטש!

 די און שטײסעל, םון אויבערשטע דאס
 אריבעריאגעז! זײ זאלעז מאכער קלאוה

 צי״ זײ בײ זיך האט ״צארן״ דער און
 װי אויס זײ ארבײסען איצט ברענט.

 פארציברענ־ פאדערוננען נײע די אזוי
 זײ װעאעז דױלןי גאםעס םיט ארן גען׳

וױלען. זײ װאס קריגען הסתם מז
 טײלארם לײדיס די םון לאקאל ״וער

 זײ צושטאנד. בעסטען איז איז-איצם
 טיםגלי־ הונדערט םינף אריבער האבען

 דױינטײ בײ טײלאר לײדים און״א דער,
 א באס א םאד װערם איז טא; געז

איהם. אױף טאן צו קוק א ״רענדעל״
 גע־ מדזען זײ אז פראגע א נאף איז נו,

וױנען?״

 אין לאהאלס אינםערנעשאנעל
 גלענצענדען א אין באםטאן

צושטאנד
)1 זײטק• פון (שלדס .

 א אױף געווארען 6ראטיפיציר מענכ^איז
סטרײקער. פון־רי פייטינג באנײסטערטען

 םון רײנקאיט־א^דוסטריע גאנצע די
 םאלשטענ־ אי.ז אומגעגעגד אזן באסטאז

n און נעװאדען 6ױניאניזיר דיג p לא־ 
 םינאנציע־ גוטען א אין זיף נעפינט האל
 נאר־װאם ה^ט עי כאטש צושטאנד, לען

 סטרײק. ל1גענער» א דורכגעמאכט
 דיוײ א •אויף אלזא, זיך, געפינט לאסאל

 / פינאנציעל. און טאראליש שטאנד כעז
 צװיי אויך ט1דא איז לעבעדיג גאנץ

 וױיסנר פון.דער םיםנליעדער די שען
 ליײ די בײ איז 49 לאקאל ױניאן טאנער

 די .36 לאסאל םון טיילארס דיעס
 באדײ״ א באסוסען האבען װײםכדםאבער

 ביז 6 פון שכילות״ אין הענעריננ טענדע
 טײ־ לײדיעס די און װא^. א דאלאר 7

pאונו וױ באסטאן, איז לארס y ל״דיעם 
ײ^ן .,^nye^ ^יוניאגס טײלארס  T* נר

 / פארבצסערוננ^. y:» באהוטצן צו
ױ איז אלז^ fenyr איחר וגי ו ^ 

 אד בײם גלײ^ זאנטyג האםנז םיר
^ונאל אלצ — פאגג, שמ  לאשאלס אינט

ד א אין זיו גצמעען כאסמאז איז מ ענ  גל
i p ׳7 4 ! צושםאגד

 דער אין ארבײטער באשעפטיגט זײנען
 אר״ ניט זײנען זיי און אינדוסטריע לײדיס

גאניזירט.
 גופא, יארק נױ אין אנבעלאנגט װאס

 געטעלדעט, װאך לעצטע שוין מיר האבען
גע־ דער װײגשטײן, טאיר ברודער דאס

 לײדיעס די און סטארס דעפארסטענט די
 ברוקלײ די אין ארבײטען װאס טײלארס

 ױנ־ טײלארם לײדיעס די שעפער. :ער
 העל־ צו ענטשלאסעז פעסט איצם איז יאן
 דע־ די פון שנײדער אלטערײשאן די פען

 רyד פון הזyארויסצוג סטארס פארטמענט
 געםינען זײ װעלכער אין שקלאפערײ,

 זײנען זײ כאטש ארבײטער, דיעזע !זיף
 לײ־ די װי קינסטלער זעלבע די טײלװײז

 אונטער אבער ארבײטען טײלארם, דיעס
Dy^ די באדינגונגען. ערגערע סף א v r 

 ענט־ פעסט איצט איז יוניאן טײלארס
 זאל םאף גאנצען דעם אין דאס שלאסען,

 ארבײטס־ זעלבע די סטאנדארד, אײן זיין
 אר־ yאל פאר אלעםען, פאר באדינגונגען

 אין באשעםטיגט זײנען װאס בײטער,
 אין ארבײטען זײ צו אינדוסטריצ, דעי

 סטאר׳ דעפארטטענט א אין אדער שאפ א
 און ברוקלין. אין אדער יארק נױ אין
 אלטעדײשאן די דאס האפען, צו איז עס

 דער מיט באנוצען זיף װעיצען שנײדער
 זײ גיט ױניאן די װאס געלעגענהײט,

לאגע. די פארבעסערען צו זיף איצט
 האבען געלעגענהײט זעלביגע די
 אל־ און טײלארס לײדיעס די אויף איצט

 ארבײטען װעלכע שנײדער, טערײשאן
 ארײנ־ אלע איצט זײ זאלען בררהאין• אין

 מיט צוזאמען, און ױניאן דער אין קומעז
 פארבעסערען זיך קרעפטען, םאראײניגטע

£אגע. די
 האפען טיר טאן? דאס זײ װעלעז

יא. אז

 זײן מיט נאמעז ר׳סyזיגגyשל
 יכטfנטyםארעם ג^וצן איז ד,5ג«

 םריײ זyלעצם ״קאל״ . רp אין
d 22 טא^ pטyםיט צוזאטען אייגוסט. ן 
o ?ײנעז איהם v w טאנ Dאpפyנטליכט 

רע נאר ןpװאyנ מ y״ אנ :^ y rw D״ 
 jy^p זערyל yרyאונז yלכyװ ם&שע\,

גצוױם.
M אט iyi'n זײ םון אײגיגע : 
i f ד שיפליאקאף, א. הילקװיט. סאריסyר 

 ״קאל״, די םון רyיבnש צדיםאריצל
שײמס ^ ח י נ ׳  בא־ א מיינאר, ראבערט א

 אי־ yאלpראדי םיט סארטוניסט װוווסטזגר
fy p, גר די פאר יפארטונס םאכט װאסyס־ 

lyfamp? yo 8 איז^pny^ .ראוז טרם 
^dp •אסטאר d ״םא.־־״ אזעלכע נאר און 

lyrjyo y ; '0 3 n.״׳
ױ ״״ n: אלזא, ,onyt איהר ז v tv זיך 

ט *נווןר ; ע ד ^  גאנץ א איז רyזי:גyשל •
 א װירקליף איז עס האםפאניע. נוטצר
 אלס םאררצכענט װערען צו ככוד רyגרויס

i #^ ג טי ב צ רד א  טיט צוזאטען פמננש, פ
«y ^ ty געםי־ װאס ״םארדעכטיגע״

ליסט. יענער אויױ זיף נצן
 אזוי װי דעם װעגען תןןט^טירענדיג

oy ,פרעזיד^ט װאס קוםט ly ii'iy^ r 
 די שרייבט ׳ליסט יענער אױוי זיך נ*שױגט
:אויגוסט טצז22 םון ״חאל״

ז טי א ש ^ז ב ־yרB דער שלעדנגער, ״
 אינטערנע־ גרויסער דער פון ױחןגמ ײ .

 רסypװאר נטyגארט לײדיס שאנאל
ט ױניאן, נ ^  ליסט רyד אױף זיך ג

 װאס ױניאן די וױיל דערפאר, טסתםא י
 םיהרען צו פרױױל^ױם דאס האט ער,־"יג

אר־ yל8Pראדי א אלס כאװאוסט איז
 ?אנסטי־ רyד אין פונ?ט א נאניזאציאן. .

^ ארגאניזאציאז רyד פון טושאן ט י ו  ל
i דאס p ארבײטyצו בארעבטיגט איז ר 

 ארן ארבײט, זײן פון פרוכט yםול די ׳-
ס איז ידאס ^וי  םאר״ ערrלyDטײ א נ

yDp3| די אין iy rw םון 'yjy װאס

 לעצטע איז באראף אב. סעהרעטער
 טאראנ־ אין באזוף א אויף געװען װאך

 אדרעסירט דארט האט און ?ענערע, ׳טא
 ברו־ װי ר^יקטאכער. סטרײקענדע די

 די זײנען איבער, אונז גיט באראױ דער
 און כיוטיג אזוי פונקט דארטען סטרײקער

 װאלט סטרײק דער װי ?אביפפם-לוסטיג,
 די !אויסגעבראכען נעכטען ערשט

 פול זײנען — ער זאגט — סטרײקער
 ניטא זײנען סקעבס קײן ;מוט מיט

 סטרײקער די און רפואוז, א אויף אפילו
 קעמפפען צו ענטשלאסען פעסט זײנען

 םרץ אײנגעשפארטקייט די ביז לאנג אזוי
 גע־ ענדליך דארט װעט בתים בעלי די

װערען. .בראכעז
 איז סטרײק דעם פוץ לאגע n װי
 קאכיף גאנצער דער זיף האט יעצט׳ דארט

 פונקט: אײן ארום כטעט קאנצענטרירט
ג דער װעגען נ ^ו ר ע  ױניאן. דער פוץ אג

 טענק׳ז סyבאס אומפארשעהמטע די
 ױניאנס געגען אז היפא?ריטיש, העכסט

אױסצו־ גארניט אײגענטליף זײ
א־ דער מיט ניט מעהד זעצען. ^?כי  ר

האנדלען. ניט זײ װיצען ױניאן כער
 נאף געהט אונםארשעהמטקײט זײער

 זײ דאס אפען, נאנץ זאגען זײ ;וױיטער
 א םיט פארהאנדלעץ צו צוםרידען זײנען

 זײ באזונדער. שאפ יעדען פון קאסיטע
 היפאחרי־ זײ טענה׳ן אײן, ניט זעהען
 איז־טא־ רyסאכpלאוp די װאס צו טיש,

 גרויסע ן י י א האבען דארפען ראנטא
 די פאר, זײ שלאנען זיף, זאאען ױניאן.

 באזונ־ טאכעז שעפער די פון ארבײטער
 שאפ־ דיעזע טיט און ױניאנדלאך דערע

האנדלען. זײ ײצל^גז ױניאנס
׳עס הײסט װערטער yאנדער אין

 ליבעישמ װילען באסעם y:'Di8i די דאס
 אײדער שאפ־קאונסילס, פײט האנדלען

 טאבער־pלאוp אײז טיט טאן צו האבען
 זײ האבעז שאפ־ױניאנס םאר !ױניאן

 קלאו?ביא־ איין אבער ניט, כיורא <ד«יײן
 אין בײן א װי זײ שמע?ט ױניאן כער

 ארונ־ נים און אויסצושפײען ניט האלז׳
!טערצושלינגען

 פארשטעהען םטרײ?ער דארטיגע די
 yריטישpאrה די נטyצײכyאויםג אבער
 גוט וױיטעז זײ בת^ם. בעלי די פון רײד
 זאגצן, זײ װעז באסעם^מײנען, די װאס

 ןyפארהאנדל צו ״צוםרידען זײנצן זײ אז
 זײ און ״Dyאמימp־Bשא yרyבאזונד סיט

^  ססרײסע\ צו ענטשלאסען סטyפ זיינ
תן װעלצ> סyבאס tyyn ביז  םאר־ םו

פארשטצהער וױרטליכצ די מים האנדלעז

 פון בעאטטע די נייט ארבײטער, די פון
ױניאן. קלאוקביאכער דער

;ן,יבאטערלו צו כדאי איז עס
 טאראנ״ אין האט באראף טערyרpסע דאס
 װא־ אין שעהנע זעהר א באקוכיען טא

 סטריי־ די םרן :אר ניט אויפנאהמע רימע
 אין פ.־עספ דער פון אויך זאנדערן קער,

 דארטען צייטונגען די שטאדט. יענער
 אײסיק* געהאט באזוף זײן װענען האבען

 דעם האט דאס און קעפ גרויסע מיט לען
או געטאכט סטרײק  א.ץ פאפולערער נ

 ביז געװען עס איז ער װי לעבעדיגער
איצט•

r ליגט p ;באסעס די פון פארלאנ
 פײק־ לכעyאז נאר װײל סטרײקס,
 שעדיגען צו ניט זyגערופ זyװער סםרײ?ס

yi□ ביזנעס. באס pהאט דזשאדזש ר 
qwcvi ,סטרײ?ס באלד װי דאס וױסען 
 די פון כיזנעס די שעדיגען ניט װאלטען

 I"p ?ײז׳סטרײ? װאלט ̂רyטשורpyטאנופ
 װאל־ דאז ן.yװארyג װאונעןyג ניט סאל
p לאזדן באס^ש די בז?\ y ^ i ארבײטער 

jyp'noo װאלםען און אײביג אםילו I^p 
oĵ ןyלכyװ איר״ געםאבט ניט ױניאןי i"p סיט מאל yoyo. אזyלכy זא־
 ־־yi אויך דזשאדזש א האט״אפילז כע\

.lyoni מענט

אינהאלט־םארצײכניס
״גערעכטיגקײט 34 נומער

 ®ון מיטינג םעבזבער קומענדער דער .2 זײט
 קאטלער. ם. — i ל*>י.אל

 רי־ דער אין ®אסירוניגען װיבטיגע .3 זײט
 דדט. — 17 לןזקאד ױניאז׳ מאבער פער

 דזש. — נאטיצען באםטאנער העללער.
 קורלאנד. ב. און װײט

 קא:ע- אין אי:ײט א־־־גאניזאציאנש .4 זײט
 דרײ זײדמאז, סאול — סטײ= טיקוט

לאקאל פון מיטינגען באאיד ״עקזעקוטױו
שעהנהאלץ. י• — 25

 —פיאגען איגאניזאציאנס און טרײד .5 זײט
ש א■ ט אבי ײמאן. יעקב א-יז ב  דעד בל

 דעד טון באארד דזשאינט טדן מיטינג
 לאנגער. ל• — ײניאן קראוקטאכער

ס  טוליעםידז — קאמן״ לעצטעי־ דער (). די
ױנטץ. ס-_פ

 אמאל יוני^ן טיײארס לײדיס די .7 זײט
 בריװעלאך םאלאװיאף. ל. — ד.ײ:ט און
 קראפעװע. א■ — ןילאדעלפיא סון

 טאמאס — (עיצעחלונג) קוש דער .8 ז״יט
 לאנדוי. זישא — אידי*» קראג.

ר אין זיך ךזעי־ט װאס .0 זײט  טשילדרענס ̂ד
גרינבערנ. ה. — ײניאן. דרעסםײקערם

ײס^ רyזyל yאונזער װי ^ םון װ ל
 נױ אין איז ״DײpיגDכyרy״ג נופער טען

 לײבאר א זp^iiy: לטעןKהyגBא יאר?
r:pyE ױניאן :tp, און oy ג איזyשאםyן 

 r:yiyB:^p ױניאז לײבאר א װארעזyג
pאם'טy װעלכ פוןyאונז רyר lyoyipyo 

ט איז באראןי אב. ל ה ע p ןyװארyג ^ו o־ 
n זיף האס yאמיטp די ר.pזשו jy ^ B 
 יוניאן״ טרײד דער אין lycn^ צו םעז

 פאנד א םאר רyדאל i:ytno 100 ווזגלט,
i:y ןyלםyה צו i i p סאציא״ די אין ס?ול 

 טײדי;ען1פא צו זיף טײ,1פא yליסטיש
iy בעגמז i ^םינסט^י y'VP8yi װאס 
:p.i'K טpy1שטyאויסג האט  נעכעז ^y:y׳
iy i ^װ^נג םרײהײטליכ  נױ אין בא

p*: און ?1יא y i שטy.1פא אויםתןי אן ט 
yi□ האט 1םאנ n אטיסע ױניאן 1לײבא? 

yאD ײאד צטעyל c p״טד רי איז נטליכט
D''Pi'ODyi.״

iy פיט צוזאמעגהאנג איז i טעטיג־
 פון ״אלP Pיאי ״נױ י1 ייבט1ש קײט

םאלגט: וױ שבת, לעצטעז
 ױגיאן ס1םײ?ע וױיסט יס1לײ י1״

 yסםp1שםא י1 םון V2*" ,25 לא?אל
iyo^PK אוrא;יזאציאנyאין ז i p 

 יא^,'האם נײ פון איגתסט^ מדעל
ררײ\{*0 אקטױחוז אן זyפא;גyאננ שוין

^ צי פ ל i מ p אנפזר ױגיאז 1לײבא? 
מ , ם אין ת צו קאפיפײן מ

^ די יג1ויכענ1בא $?בע\ ט ײ ב ר  א
 סאציאליםט א אויף איז שלעױג*ער

oy pit איז i^p ^1װאונ y !בא־ ^4װא 
o סוםם p ט טען1דא 1כבו אנ ^י !״.Pirn צו ד

 נײע «רױס שטעלען הארטפארד און הײװען נװ פון טי״לארס ־ײדיעס
 » אץ ארבײטס־װאו ־שטונדיגע44 א פארלאנגען זײ — פאדערונגעץ.

 אפגע־ דארט רוערען עם — שכירות. אין העכערונג פראצענטיגע 50
םאם־םיטיינגען. גרויסע האלטען

 ײ הויםטזעכליך סטײט, תאנעטי?וט
 ברידזש־ ,11הארטםא ייײריעז, ו'נ שטעדט

i און £איט in jp’, געװא־ לעצטענס איז 
iŷ א רען :'iyay צענטyאונזער פאר ר 

ט oy װאו אינטערנעשאנאל, ^  אנגע־ װ
 ארגאניזא־ יגער1לעבע גאנץ א פיהרט
 ארבײטער אלע צוױשען קאמפיין ציאנס

ט יס1לײ דער אין ^נ ר א  אינתסטריע, נ
 סעטמא־1הא עסםאכער,11 און וױיסט וױ

 רײשאןyאלט און טײלארס ליידיסי כער,
שנײדער.

מן לעזער ע1אונזע ײ; ײ  פון שוין װ
 טערײ דער אױף איצט ארבײט פדיהעד,

 ו״יס־ אונזעי זײדםאז, סאול .1כ טאײע
Bדyזיp1אינט און נטyנyשאנyײ ל אי ת  א

i זער. p i i a אי! זײדמאן ^ צ ע װאך ל
^% גױ איז געויזנו DOiiDy: האט איז א

.י , י . ־ .

אי־ ארגאניזאציאנס דער פון נײעס גוסע
 -tfP פון שטעדט דערמ^נטע רי אין ב״ט :

' ־ ״ םטייט. נעקטיקוט
היינ־ רעם אין פאאץ צװיימען » אויף

 א נעפינען אעזער די װעאען נוםער םינען
 ברודער םון קארעספאנדעניז ספעציעאע

 איינ־ טעהר א; ניט ער װאו נופא, זיירפאן
 ארנאניזאציאנם- דעם װענען צעאהײטען

שטאאט. יענעם אין שעדפיין
ז״נע; הייװען נױ *עטאדט דער אין

 הארסעט־ 3,000 ארום אתאניזירם זיי”
 װי נוט אזױ דא־טעז, איז עם און םאכער,

 אויך ברידזשםארט, אי; 'האיטפארד א';
 טיי־ איידים די צוױ׳עעז לעיעדינ נאנץ

^•ניידער. אאטערײ־צאן ל^רסיאון
 אאטערײ־צאז או; םײלארס אייריעם ד<

)17 וייס אויף (׳ילוס

^Jj •שיסאנא שם*ט ד pk ■מינד די צ 
 נוט א'נםער:עשאנעל א־נזער םון €דער

ם אנ קאודט־״א־נדזשאכק־ די דורף ■ס
 םים חאס עם וועלכע םיט

l'*איינפאך , צוריק, יאחר •אר ,־ 
 װי און ײניאן. אונזעד נ«ען נערעמנם י

•.איב־ ■ די ד*רס נ«יר איז טיינג^ עם
 פארא־בקר. נ*ם װײם םנםה נקמ<ון"1דמו| >

מן םיר. ,״ *  אנגע־ ני«ול אייגימ ׳פייו ח
בא־ ׳ןוײזאנןו פון 100 ל*סאל *ז םערקם,

o ם׳ט ניט ייר נתענט _ n דער װ«ום זיענ 
ו מחאט׳ דארט ה«ט לןיהאל i ױי p  o n 

 צוױי די •ט«ט סעםעלטענס יעסטױומן
o יײו ססױרט די םון י׳*«וכס’«ס«סיא n i

:v

מאקס


