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w; 25 ױניאן םאמנו p, תז איז  די נעי
y©tny ארויסזװ״ יארין׳ נױ אין ױניאן 
 1י«שא1סובסק iy»yr די איבער שיקעז

 דעם םאר געאד *גאיין 1זאםאע צו ליסנמן
־* . םאנד.
ט לויבט ״קאל״ ^די  העכסטע די מי

 לאפאל םון האנדלתג jfiyw די ווערסער
 אז האפס זי דאס םארענדיגט, אין 25

^ ארבײטער אנדערע אנ צי א אניז ת  א
זע^בע• אם1 סאן װעצען
 זיין yp*o װעט oir אז חאפזגז *רמלא

 װעאען ױניאנס אנדערע א^ע Dip אזױ,
 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
ר 1װערע באסעםםט דאךף רעאקציע מ רי  פ

איץ. םיז

pb « ארטער. םמעןש  םיר וױלצן, .םיררעי
 נעחנכם דין םוזאן
 וחד צו די, צו אםילז

 אוגז זיך גלוסם oy םען
 אועערעכם׳/ זײן צו

װילסאן. וואודראו

v s m 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
אל״  דיוע אלע צװישען און — זעלבםט, ^

 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 או 44 סדבת דא• 44 1שסוגחע.

ץ װעט אװענד פאנםאג סטער א זי  203 ׳האל כאר םענער אין מאם־מיטיינג םאנ
ע56 איםט טינג דעם אויף — סמ. ט ען װעט מי עד שי ט  װעגען ווערען ענ

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

מיני־ א און .ארבײטס־װאן שטונדיגע 44

 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״
ײ אז פראגע א נאף איז נו,  גע־ מדזען ז

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

דער םיםנליעדער די שען  וױיסנר פון.
 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 
^ן .,^nye^ ^יוניאגס טײלארס ײ ר  T* נ

» באהוטצן צו :y .^פארבצסערוננ / 
^ fenyr איחר וגי ױ איז אלז ו ^ 

ד בײם גלײ^ זאנטyג האםנז םיר  א
ל אלצ — פאגג, א נ ^ו מ ש ט נ  לאשאלס אי

ו גצמעען כאסמאז איז י ד א אין ז מ ענ ל  ג
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 

ר ט *נוון ; 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, ״
מ ײ .  אינטערנע־ גרויסער דער פון ױחןג

 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
ײט 34 נומער ״גערעכטיגק

 ®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
 דעד בלײמאן. יעקב א-יז באביטש א■

 דעד טון באארד דזשאינט טדן מיטינג
 לאנגער. ל• — ײניאן קראוקטאכער

ס  טוליעםידז — קאמן״ לעצטעי־ דער (). די
ס-_פױנטץ.

 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

p: לטעןKהyגBא יאר? ^ iiyלײבאר א ז 
r:p ױניאן y E :tp, און oy ג איזyשאםyן 

 r:yiyB:^p ױניאז לײבאר א װארעזyג
pט  lyoyipyo רyאונז רyװעלכ פון yאם'

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

i:y 100 ווזגלט, tno דאלyפאנד א םאר ר 
i ןyלםyה צו :y i  i p סאציא״ די אין ס?ול 

 טײדי;ען1פא צו זיף טײ,1פא yליסטיש
iy בעגמז i ^ ^י ט ס  װאס y'VP8yi םינ
:p.i'K טpy1שטyאויסג האט  נעכעז ^y:y׳
iy i ^ג םרײהײטליכ ^נ װ א  נױ אין ב

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־
אי ״נױ י1 ייבט1ש קײט  פון ״אלP Pי

םאלגט: וױ שבת, לעצטעז
 ױגיאן ס1םײ?ע וױיסט יס1לײ י1״

 yסםp1שםא י1 םון V2*" ,25 לא?אל
iyo^PK אוrא;יזאציאנyאין ז i p 

^ מדעל ט ס ת ם נײ פון איג א ה ',^ א  י
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 ^1װאונy !בא־ ^4װא 
o סוםם p ט טען1דא 1כבו אנ ^י !״.Pirn צו ד

װ פון טי״לארס ־ײדיעס װען נ ײ ײע «רױס שטעלען הארטפארד און ה  נ
ײ — פאדערונגעץ. או ־שטונדיגע44 א פארלאנגען ז װ ס־ ט ײ רב ץ א  » א

ע 50 טיג ת. אין העכערונג פראצענ רו  אפגע־ דארט רוערען עם — שכי
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
ט :  -tfP פון שטעדט דערמ^נטע רי אין ב״

' ־ ״ 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

^J j •שיסאנא שם*ט ד pk ■מינד די צ 
 נוט א'נםער:עשאנעל א־נזער םון €דער

קאודט־״א־נדזשאכק־ די דורף ■סאנם
 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,

ט ייר נתענט _ ט ני o ם׳ n דער װ«ום זיענ 
ט׳ דארט ה«ט לןיהאל א ח ו מ י i ױ p  o n 

 צוױי די •ט«ט סעםעלטענס יעסטױומן
o יײו ססױרט די םון י׳*«וכס’«ס«סיא n i

:v

מאקס



m
₪

₪
₪

₪
₪

.

m
m

■>

;ו

mi ▼־ »I.',IH08״•*••.־■1™
!*a®׳if-

 און סיןױרט םון מענעדזשער װעזענער
בארד דזשאינט פון׳ם דעפארטםענט דרעס

 אנגע־ איז ױניאן, טאכער קלאיה דער פון
 ארגאניײ אינטערנעשיאנאל אלס שטעלט

 העאםען צו צװעה, דעם םאר ספעציעא זער,
 װאס ארבײטער יענע ארגאניזירען זיך

ארגאניזילט. ניט נאןי זײנען
אן. שויז זיןי זעהט ארבײט די און

 ארנאניזירט דא per איז זעהן טץ• װי
 נעקװער־ אײדיס םון לאקאל א געװארען

 םרי־ זײנען װעלכע קאטערס, און מייקער
 ארגאני׳ געװען ניט טאל לױין נאף הער

 נױ דעם באחוטען האט לאקאל דער זירט.
 דעם אבענד, מאנטאג נעקסטען .108 כיער

 לא־ נײער דער װעט סעפטעטבער, טען8
 אין טאסמיטינג ערשטען זײן האבעז ר,אא

 סט. טע5 איסט 210 האל׳ בעמהאװען
 פון װערעז אדרעסירט װעט טיטינג דער

 װײס־פרע־ די און באראף אב. סעיזרעטער
 ) ם. פאניא לעפיןאוױטש, סעםועא זידענטען

 דזשענע־ די און ראזעגבערג עי*טאר קאהן,
 אין וױינשטײן טאיר ארגאנײזער ראי:

לאפארטא. ־פרעד א
געװא״ באקאנט איז טאסטיטינג דער

 א דורף פאןי דעם אין ארבײטער די צו רען
 האפען צו איז עס און סיריןוראר גדױסען

 דעם פון ארבײטער טױזענדע די דאס
 וועאען זײ דאס אפרופעז, זיף װעלען פאף
 זיף נעאעגענהײט דער טיט נאנוצען זץי

 פארבע־ זיף און ױניאן דער אן אגשליסען
ייאגע. זײער םערען

 איצט דא װערט צייט דערזעלבער אין
 שטארק און אויפצואעבען געארב״יט אויף

 ױניאו, טײקערס פעטיקאוט די פיאבען צ
 זאגם, טען װי האס, װעאבער ,46 לאקאל

 יוניא! די אויף געזשיפעט. קוים איצט ביז
 אין טאקע סאסמיטיגנ, גרױסען א רופט

 מאג א פיט האל, בעטהאװען ״זעלבען
 סעפ״ םען9 דעם אבענד דינסטא: שפעטער,
 אדרעסירט װעט טאסטיטינג דער טעטבער.

 מײי װאס מןדנער דמעלבינע פדן ייעדעז
 דעם כאצוג 1אי דערטאנט פריהער האבען

 אר־ נעקװער איידיס די פון כיאסטיטיגג
בײטער.

 טאבער פעטילןאוט די צװי׳טען אויף
 םאחשפרײט פאסטיטינג דעם װעגען >ױז

 טפראנען,’ דרײ אין צירקואאר א געװארען
 און איטאאיענײט, און ענגאײצ אידי^, אין
 אר־ טויזענדע די אז ערװארטען קאן סעץ

 אפרו״ זיןי װעאען פאף, רעם אין בײטער
 זיף און טיטינ; צום קוטען װעאען ׳פען

ױניאןי זײער אן אנ״עאיסען
 איפאעט דעם פון ״טטיקעא א איז אט

: ארבייטער פעטיקאוט די צי
: ברידער און ״יטװעסטער

טרײדס, ;ארטענט איידיס אאע ^אין
 דרעסעס, און וױיסטס בײ קאאוקס, בײ
 ארבײ־ די האבען װ. ז. א. וױיטנודס, בײ

 ײאך« שטונדיגע 44 א אױסגעקעכ״םט טער
 אניטטענדיגע און װײדדטעס טענ^אינע

 האט געװינסען דיזע באדינגונגען. ױניאן
 עס האבען זײ געיטאנקען. ניט קײנעי זײ

 יױ זײער פון טאבט דער דורף געהראגען
 געבאי־ איז װאס טרײר אײנציגע די ניאן.

 פעטיקאוט די איז הינטעריטםעאיג בען
 ארבײט יטעפער פעטיקאוט רי אין טרײד.

 קאעגאיכע פאר יטטינדען, אאעראײ םען:אר
 פאי־ דעד און באס דער אין וױידז״טעס

 אירזאנע די װאאטען. איז ״טאאטען כיא;
 פעםיקאוט דער אײנפאבע: גא:ץ א איז

 tb דער ארנאניזירט, ניט איז אדבײטער
 פעס־ קײן ;יט האט ארבײטער טיקאוט

 צײ־ הײנטיגע אז ;אױבען, טיר ױניאן. טע
 רוען ;דויס, אזוי איז יר,רית דער װען טען
 טורא׳די;, אזיי איז קאסט רעבעגס דעי־

 פיעא :יט א־בײטער צו ״טױן טען רארױ
 זײער אז טטועסעןיאײנ זײ ארן רעדען

 עראייזונג אײנציגע זייעי* היאף, אײנציגע
 רדאס טעניט יעדער ױגיאן. טעבטיגע א איז

 פאד״שטערזט פאריטטאנד עטװאם :$ר האט
דײטאיף. און קאאד עס

 פון 46 לאקאא אײער ױגיאן, ״אײער
 גארטענט אײדיס אינטערנע״טיאנאל דעי

 גרוײ א צו אײך ,רופט ױ:יאן װארקערס
 בעט־ יטעהנעש דעם א*ן טאפטיטינ:, סען

 דינסטאג םט. טע5 איסט 210 הא״וע;
אב. ארהד 8 אום סעפטעטבעד, סטען דעם

װ." .ז. א
 די דא װערט אי״זא, זעהט, איהר װי

 לע• :א:ץ :עטאן ארבײם ארכאגיזאציאגס
 ;וטע ברענגען זיכער װעט דאס און בעדיג

רעזולטאטען.
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דױם. די קןןכערען װעגען
 דעם אװענט, ט^נטאג ?וםענדען דעם

 אפגעהאלטען װעט סעפםעטבער, םען8
םיטימ. סעטבער רענעלער אונזער װערען

 די ערקלעיען צו איבעריג איז עס
 מיטינ־ יעצטיגע אונזערע פון וױבטיגיןייט

 אזא װאם אלײן פאקט דער שױן גען.
 איז םאמעהוםען איז ענרערונג רױכםיגע

 מיםיננען די יטוין מאכס טרײד, אונזער
 װעל־ פראנען, נײע די צוליעב וױנטיג.

 טאג־ ארויס רופען צױטטענדע נײע די כע
 טעמבערס אוזערע װעלכע צו און טעכליך
 צוגע־ צו געהאט :יט צײט קײן נאך האבען

 יעצטיגע אי״ע אבער אויב דך. װאוינען
 אינטערע־ און וױכטיג זײנען טיםינגען

 פיעל טיטינג קוטענדער דער איז סאנט,
 װעט טיטינג דיזען בײ וױיל וױכטיגער,

 גוט דארפען װעט און װערען פארהאנדעלט
 דיוס, די אין ענדערוננ די װערען געהײסען

 דעם בײ געװארען אנגענוטען איז װעלכע
 געװא־ גוטגעהײסען און באארד רזיטאינט

לאקאי׳ס. איבעריגע די בײ רען
 זעהר א אונז בײ איז פראגע דױס די

 ערפאה־ די נאך ספעציעל יעצט, וױבטיגע
 דעם טיט געהאט האבען מיר װעלכע ׳רונכ

סטרײק. דדטענעראל לעצטען
 געװען טאל א^ע איז מניאן אונזער

 טעם־ די זואו ױניאן גרױסע אײנציגע לי
 די דױס. קלײנע א געצאהלט האבען בעדט

 געױען ניט קײנםאל זײנען צאהלונגען
 הא־ טיר םויא. צום הא;ט פון װי גרעסער

 א אגזאט^ען געקענט ניט קיינטאל בען
 אדױסהעל־ אוכז זאי׳ וועיכע טחןדשורי,

 נאר װען און טא:. רעגענדיגען א אין פען
 די מיט קאמפף א פארגעשטאנען איז עס

 גע־ גלײך טיר האבען טאנופעקטיפורערס,
 פאר־ און פוישקע טיט׳ן קלאפעז דארפט
 ארויסתעלפען זאל כיען נדבות, לאנגען

 זײן אין םאכער קלאוק ארימען דעם
בתים. בעלי די טיט חאטפף
 האבען סטרײק גענעראל יעדעז א'ן

 טיט׳ן ארוטגעהן געדאיפט םענ״שען גוטע
 אויסערע די צו אפעלירען און פויטקע
קלאוק די פאר נדבה א ^ענקט :װעאט

 היאף די װאס דעם אױסער און םאכער.
 האט טמשות׳דיגע, קײן געװען :יט איז

 יטטאלץ דעם פארװאונדעט טאל אי!ע דאס
טאכער, פרן׳ם  אלעטאל איז װעלכער לואא̂ו

 פי־ און יענעם, ארויסצוהעלפען ספארט א
 וױרק־ זיך האבען ױעלכע טעטבערס, לע

 ניט פלעגען ישטיצע, אין גענויטיגט ליך
 װי געװאוסט האבען זײ וױיל בעטען, געהן
 זײער *און געלט די קדינט טען אזוי

 ניט אבער עדלויבט. ניט זײ האט ״טמאלץ
̂ן סטדײק גענעראל א אין נאד  או:־ האבן

 געהע־ קײן ;עקראכען ניט טעטבערס זערע
 סיננל אין אפילו :אר יטטיצע, רעע

 אויך טעטבערס אוגזערע האבען סטרײקס
 בע־ סטרײק רעגעלע קײן געקראגען ניט

 געװען :יט ג^ר איז אונז בײ װײל נעפיט,
 אונז בײ בענעפיט, סטרײי« וױ זאך אזא
 קיין ניט און ״שטיצע גענעבען טען האט

 פאל א ;עװען אייגטאל איז עס בענעפיט.
 א :עטען צו געריכט זיך האט מען װען

 גע־ טען האט סטרײק, איז פירטע גרױסע
 די צו אפיעל אז טאכען -<ו פלאנעװעט
 דעם פינאגסירען זאאען ז*י טעכיבעי־ס

 געקוטע;, :ים דעיצו א-ז עס סטרײק.
̂ס אבער  זײ־ טיר וױיט זױ אױף צײגט ד*

 אונזערע העאפען צו ביח געיוען :יט נען
 יזיל־ אין זיך נױטינען זײ װען סעטבעיס

אטטעהרסטעז. פע
 טעניבערס אונזערע װעאנע דױס, די

נע־ וױ :*ט טעהױ קײגטאל האט צאחאען,
 דער פין אויסנאבען רעגעאע די דעקט
 אי־ :יס קײנטאל א*ז דױס די פון יױניאן

 טרע־ דער אי; ;ע^ט לױין בערגעבליבען
 א*ז ;עאט נעװען יע איז עס װען זיעורי.

 און געלט, אײנטריטס די פון גערוען דאס
 װײל *טװאנקײט. אוגזער איז;עווען דאס

 אלע א*ז אײגנאטע יד װאס דעם צוליעב
 כעזוכט מען האט קלײנע, א נעמען טאל

צו רײכער אים טעטבערס אדײנצונעמען
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 זױ ה$ט טען און טרעדטורי, די םאכען
 דער אױב פארטראכטען געגןענט םני

 נײע פיעל אזוי אױםהאלטען קען טרייד
 דערפאר םאל אלע איז עס ארבײטער.

 געהאט האבען ײיר אז אויסגעקומען
 דער וױפיעל םרײד אין ארבײטער כיעהר
 אלע האט דאס און געפאדערט האט םדײד

 ז$א ױניאן די אז דערצו געבראכט פאא
 גאנצען דעם קאנטראלירען קענען ניט

 מאל אלע זײנען פרײזען די און טרײד.
 דער װי *טנעל אזוי געפאלען דעם צוליעב

 ױניאן, א ארונטער. איז סיזאן פון ברען
 ױי טרײד אזא קאנטראלירען דארף װעלכע

̂זא אױף קען אונזערער,  וזיס־1 :יט אויפן :
 קאנט־ נאר ניט דארף ױניאן א טירען.

 נאר טרײד, אין יואנדי״טאנס די ראייירען
 סופלײ דעם קאנטראלירע; אויך סוז זי

 זי אויב ארבײטער. די פון דעטענד און
 קאנט־ זי אז דאס פײנם נים, דאס טוט

 דערפאר קען און טרײד דעם ניט ראלריט
 טעט״ איהרע געהעריג װי םראטעקטען ניט

 אוים־ דארפען זאל ױניאן א אבער בערס.
 דורך אום ביעיכיבעדס, נײע אױף קוקען
 קענען זי זאל אײנטריטס־געלט זײער

 ערגעץ קען טעטיגקײט, איהר אויפהאלטען
 קלאוק־ אונזערע בײ נאר עקזיסטירען, ניט

 הא־ טיר װאס װאונדער א איז מאבער.
 צוםיעל פון פראבלעטע א טאל אלע בען

? ארבײטער
̂רען נאך איז איםיצען כײ אויב  א גע

 סיסטעם םינאנץ ׳טלעכטען דעם אין ספק
 ארויס* זיך דאס האט ױניאן, אונזער פון

סטךײק. גענעראל לעצסען איך געצײגט
 סטרײק :ענעראל לעצטען אין האם מען

 דא־ 5 םיט מעמבערם אונזערע געטעקסט
 װעל־ יעדער, סטרײק. פאר׳ן יעדען לאר
 זײ האם ,opyp דעם געצאהלט האט כעי
 *טויז װעט טעקס דער אז געדענקט כער

 קע־ אױך װעט און אויסנאבען אלע דעקען
 לױינער סטרײק־בענעפיט. א דעקען נען

 אויס־ טיה די גענוםעץ ניט זיך האט אבער
 צאה־ קען מען װאכען װיפיעל צורעכענען

 דאלאר־ 5 די פון בענעפיט סםרײק לען
 אז רעכענען אפילו זאל פען װען דיגע,

 צאהלען ניט פען זאיי בענעפיט סטרײק
 פען װען פיטגליעדער. אלע צו רעגעלע

 א דא^אר 5 צו בייױז געבען אפילו זאל
 דארפען זאל פען און װאך

 טוײ 30 צו נאר בענעפיט ססרײק צאהלען
 הא־ א^יין װאך ןי>א פאר פען דארף זענד,

 דאייאױ. טויזענד 150 פון סופע די בען
 צייטען הוינטיגע סטרײק א אנפיהרעז און

 אויס קופט עס אױך. עפעס דאך קאסט
די נערעלט האבען דאלארדיע 5 די אז

 סטדײק, פון׳ם אױסגאבען אלנעפײנע
 ;עװען ניט טאחי איז בענעפיט פאי אבער

אױך. גענעבען :יט טאקי האט סעז ארן
 א:־ ניט אזײ אבער דאס הען ,אײביג

 קאנט־ עריטטמ דאס פוזען פיר האלטען.
 זא־ פיר אז זעדזז אין טרײד דעם רא^ירען

 פעפבערס פעהר הײן אדײננעפען נים לעץ
 דאס אױסהאלסען. קען טרײד דער װי

 די סײדען זועדען געטאן :יט אבעד קען
 יאנען צו געצדואוגגען זײן :יט זאל ױניאן

 נײע די פוץ פי אײ*טאזיאי;י*ט די :אך זיך
גע־ :יט אנדערס ל«ען דאס און פעפבערס

 געהע־ זאיי דױס די סיידע; װעיען טאן ו
 צוױי פיט אז אפת איז עס דוערען. בעדט
 דױס, די געהעכערט פען האט צוריק יאהר
̂זױ אױף זיך האבען אויסנאבען ד' אבעד  ־
 קױם ל,ען פען אז פארגרעסערט, פ*על

ר״טס. יעצטיגע די פיס אײטהופען
י׳אלןאל אונזער :נײ״טפיעל א פאר

 אונ־ ױניאן. דער אין גרעסטעד דער א-ז
 פראפאר־ אלזא זײנען אױסנאבען זעיע

 אנדערע די פיט ציאנעל
 אונזער צוליעב קלענער. קאלס

 קאסט פעפבערס צאדזל נדויסע־
 פאר־ עס פעפבער. פער סענט 23•_-י א*נז

זא או:ז בלײבט  ly, װי פעהר ניס א̂י
 ניט דעם אױף קען ײגיאן קײן װאס סעט,

 אנ־ װעגען רעדענדיג ״טוין:יט עקזיסטירען,
 האט עס אויב פא:ד. סטרײס א זאפלעז

 איז טרעזשורי, א אננעקליבען דאך זיך
 אבעל געלט, אײנטריטס די צוליעב דאס
 אױב ײעדעז פראקםיצירט ניט טאר דאס

 אויפהאלםען װירקליך זױלען פעפבערס די
סקײלס. זײערע

 אין געװארען גענופען איז פראגע דיזע
 באשלא״י דארום איז עס איז אנבעטראכט

 אויף דױס די העבערען צו נעװארען סען
 געהן װעט סענט 10 װעלכע םון סענם, 35
 קײן נים פאר באארד דזשאעט דעם צו

 דאק .םאנד. סטרײק א װי צײעק אגדער
דא־ טויזעד הזנדערם 2 ארייגברענגעז קען

 ערשטענס. אונז װעט דאס יאהר. א צאר
 אז סטרײק, א פיז צײט אין פארזימא-ען

 טעפ־ אונזערע צאהיעז קענען װעלען םיר
 פענליך או;ז װעם עס ארן בענעפים בערם

 פעפ־ נײע נאך זיך יאגען צו ניט פאכען
 דעם איבערפילען דארפען נים און בערס

 אױפ־ סמילא שױן װעט דאס און םרײד,
 אפרײ־ אונזעיע פון סקײל די האלםען

טארס.
 פארהאנ־ װעם פראפאזישאן דיזער

 פי־ נעקסטען אונזער בײ װערען תנלט
 אי;־ אז צװײפעל קײן איז עס און טינג
גוטהײסען. דאס װעלען פעבבערס זערע

האנצערם לעצטער אונזער
 קופעד אין קאנצערט לעצטער אונזער

 ער־ אן געװען איז דעי לײבאר אם יױנאן
 די איז נאר ניט הינזיכט. יעדען אין פאלג

 געװא- צוגעזאנט איז װעלכע פראנראם
 האט זי נאר געװארען, דורכגעפיהרט רען

 זיא עס װײל װערען, פארקירצט געפוזט
דורכצופיהיען. אלעס געװען ניט צײט קײן

 בא־ איז אלײן דעם אין נים אבער
 צױ הױפטזעכלױ ערפאלג. דער שטאנען

 זײ־ פעפבערס אונזערע װאס דעם ליעב
 קי:־ און פױיען זײערע פיט גע?ומען נען

 אנגענעהשע אן פארבראכט האבען און דער
שטונדען. פאר

 א*ז ארטיסטען די װעגען רײדען צו
 זײ האט אוידיענס די װײל מיטיג, ניט

 פיד װאס אנערקענונג. זײער ארויסגעצײגט
 אר־ די עפענטליך באדאנקען צו איז וױלען

 שװארץ פאריס םר. ספעציעל און טיסטען
 טעא־ פלײס אױרוױנג םון דירעחטאר דעם

 און געקופען ספעציעל איז װעלכער טער,
 אב־ אױך געצאהלט םון ענטזאנט זיך האם

 בא־ צו צופרידען געװען זײנען שיר װאהל
 אז ערקלערט האט שװארץ םר. צאהלען.

 פען װערט זײנען אפערײטארס קלאוק די
 נאד זײנעז זײ אױב אוז קומעז זײ צו זאל
 אין־דער זײן װערט זײ װעלע; װערט ניט

צויןונפט.
 קא:־ עקס קופט דאנק הערצליכען א

 צו־ איז װעלכער לאנדאן פאיר גרעספאן
 אויף געפאהרען ניט קאגצערט דיזען איעב
 װי געפיהלס האט ער וױיל װאקײשאן זײן
 אפע־ די צו געלעגענהט אזא בײ רײדען צו

 בא- די פאפיליען. זײערע און רײטארס
 אויפ׳ן גלײך געקיאגען ער האט לאהנונג

 האט פען װאס אױפגאפע דער דורך פלאץ
 א*ז נאר װילען בױר װאט :עגעבען. איהם

 אי־ איז לאניאן גענאטע אז אנצײגען
 פיײד אין און לײד אין אונז פיט פער
דא:ק. דאפעלטער א דערפאר און

 פיר װעלען :עלעגענהײט דיזער בײ
 אױרוױננ דעם נעהפען פיר אז אנאנסירען

 טיקעטס מאטעני. זונטאג א פאד טעאטער
 פעפ־ אונזעדע צו װערען פארקויפט װעלען
 פדאפיטען קײן פרײז, קאסט פאר בערס
 אונזעיע געבען נאר פאכען, :יט פען װעס

 ענטװיקלען צו :עלעגענהײט א פעפבערס
 פארשטע^:־ בעסערע פאר גע״טפאק זײעד

:ען.
 קי־ינען יוענען װעט פען װען צײט די

װעדען. אנאנסירט װעט ט״קעטס יד
קאטלער. פ.

.1 ייאק̂א פענעדזשער

ס ס ײ ו װ ע כ א ו ם י , א װ ד  ה

ד נ א ל ן י ע ר י ױ נ א נ ר ־ א י ז

ם״.) צו טעדעגראםע (ס#עציעלע ײ ״גערעבטיגק

סעפט. טען4 קלױולאנד,
 יי ארגאניזירע; צו קעפפײן דער

 זיף האט קלױולאנד פון פאבער וױיסט
אנגעפאנגען. שוין

 האט װערטהײפער פון פירפע די
 אנ־ פאד פײדלעך צװײ דיםטשארדזשט

 שאפ, דער און ױניאן דער אן זיף שליסען
 ארבײטער, הונדערט פון באשטעהענדיג

סטרײק. אין :עװארען ארױסנערופען איז
 װעלכע ׳גראס נ. ל. פון פירפע די

 אר־ הונדערס פינף איבער באשעפטיגט
 עט־ דיסטשארדזשם אויך האט בײטער׳

 אז זיך אנשליםען פאר ארבײטער ליכע
 גערו־ װעט שאפ דיעזער און ױניאן, דער
װאך. קופענדע סםריײן איז װערען פעז

 װאס פאל, ״ ערשטען צוס איז דאס
 האבען קליװלאגד פון וױיסטפאכער די

 ארגאניזא־ צו ערנסט אזוי געני-עז זיף
 אוים־ בעסטע די דא זײנען עס און ציאן,

 & זיין װעט ?עםפײן דער אז זיכטען,
ערפאלג. גלענצעגדער

פערלשמימ״ ם.
■C״

קורלאנד ב• און דוהײם דזש. פון העללער דדט. פון

 אן נעהאט װאך לעצםע האבען םיר
 םיטיננ. באזועטען נוט אױסערגעװענליך

 דער װי װיכטינ, אזױ ניט איז דאס אבער
תן איז םיםינג דער װאס פאקם,  זעהר געו

 װירקליך איז עס אינםערעסאגטער. אן
 תלאר ׳ווי צוהעדעז, איז זעהז צו אנגענעם

 םעטבערס אונזערע יפון פיעלזנ רײטליך און
םראגע. א באהאנדלען

נעוױ־ א איז םאל א פאסירם האט אם
 פאר- האבעז ארבײםער די װאו שאפ, סען

 נאך פײיזעל. די אױן* העכערונג א לאנגט
 בעל־ דער האט דינגעניש, טעג אײניגע

 העכע־ אלנעמיינע אז נאכגענעבעז הבית
 אד־ ארע פאר װאך א דאלאר 3 פון דוננ

 שאפ א כײ האבען ארבײםער די בייםער.
 ו״עזעז אנצונעגמז באשלאסען מיטיננ
 .7 צו 10 פיז פאיארימעמ א פיט אפער
ארב״ײ אלע : פאל אזא נראד זיך מאבט

 אנצונעמען געשםיפט האבען װאס סער
 גע־ האבעז םירמע, דער םח פארשלאנ דעם

 ענ־ זײערע אין מעהר ד^לער 5 צו קראגען
 האבען■ װאס יעניגע די אלע און װעלאפס,
 ״פי־אפא־ פידמע׳ס דער געגען געשםיפט

 3 צו געתראזנעז בלויז האבען זיש^ן״
ענװעלאפס. זײערע אין פעהר צאר

 פאר פארגעקופען ״קײס״ דיזע איז
 אדבײטער די מיטיננ. רעגעלען אונזער

 דאלאױ 3 צו בלויז געהראגען האבען װאס
 שטײ־ דער װי גאטידציך, האבען, רעיז, א

 די !פארראט — געשריען א'ז, גער
 הא־ און פארראטען ־זיי האבען אחשתרנים

די פאר טויט־שטראף געפאדערס בען

 און פארברעכען זועגעז םײנועען רעז
שםאנדפונקט. ראדיקאלען א פון שסראף
 ^זא פאסירט װאך לעצםע האט אט

 שאפ געוױסען א אין ״בראטאק״ א פאל.
 א — םון נעזעץ אויפ׳ן געײען עובר האם
 איז ער צוזאםען. בעטען מען סוז רעיז
 בלא פיגםערעל א געתראגעז און אװעק זיר

 גע־ און געקר*ונען זיד ער האט ױדעים.
 ״פארש&עטיגם״ זיר האם ער ביז סראגען,

 געװעהנליר״ האס, דאס ארבײט. דער אין
 האם ער און הבית בעל רעם אױפנערעגט

 פעײענוועלאפ אין מעהר פינפערעל רעם
 ״בראטאה״ דער האט ארײננעלײגם. נים

 5 זײנע װיל ער — געװאלד א געםאכט
 דערוױילע דאך זיך ער תאט ^טולזגר״.

 אפ־ געהײמען גאנצען זײן מיט פארראםען
 געבראכם טשערמאן דער איהם האם#ןסאד

 באאדד. עקז. דער צו ״צומן׳שטשעז״
 גע־ באארד עקזעקוטױו די איהם האם

 פאנאטען. פאר נאדזאראם״ ״פאד שטעלט
 בײ־ פעמבערס, אונזערע פון צוױי האבען

 א געהאט פליגעל, פראגרעסיװען פון דע
 דער םון האנדלוננ דער װעגען דעבאםע

 גע׳טענה׳ט, האט אײנער באארד. עקז.
 ארגאנײ ארבײטער אן אז רעכט, מיט און

 קאפיםאליסטישע קײן ט י נ איז זאציאן
 אויסנע־ װערען פארברעכער װאו קאורט,
 ארבײ־ אן װען פײניגונגען. טיט הײלט

 דאך ער האט פארברעכען, א באגעהט טער
 דע־ \\h דעם, פאר אורזאכע אן מסתטא

 נעגעז םיסעל בעסטער דער איז ריבער
 ץ ע ג י ט י י ז א ב צו פארברעבענס

די איז פאל דיעזען אץ אירזאכע. די

ען קלאו^םאכער :אסםאנער ײנ  V באראזי סעקרעםער — *ו*רידזנן. איץ ®רעחליך ז
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 אין דוח<ז א זאגאר איז טרײד םון פאכען
:1 ארבײמער.

 אין אז כאמערקעז, צו ױערםה איז עס
 איז םאםיליע רי איז סםרײק פון צײט

 » מיט געװארען פאמרעסערט דזשאינט
 מעט־ פופציג און הונדערם דרײ װאסערע

 אבי• געװען אנפאננ םרן איז עס בערס.
 די סאר ערטער נעפינען צו שװער סעל
ם אבער, ו^גגעלאפענע, אלע  <*ם'ס מ

שוין. ארבײטעז אלע הילף,
 רעפארם מענעדזשער׳ס לעצטער דער

 איג״ פערציג איבער אז געלויטעם האט
 נעסעטעלט. האבען שעפער דעפענדענם

 די איז בלײבט שװעריגקײט גרעסטע די
 תא״• ^סםעציעלע שעפער. אזם־אוױטאון

 אמע• איז םעמבערס פעהיגע פיז םיםע
 ארנא• דעם העלפען צו געװארען שטעלט
 װחײט ברודער מענעדזשער, און נײזער

ארבײט. דיעזעו״ איץ ראטשטײן, אוץ

 א בין איך װי דאקטאר, אםת׳ער ^אן
 ארײן זיף איד נעה זײגער א אכט איד.

 איך בין זײנער א םינח *רבײם, דער צו
 םחיה, א דערהײם. איז צורי? דא שוין

 אױסדריקע אזעלכע אט בנאםגות״.
 קלאוק* אונזערע צזוישען איצם םען הערט

באסםאן. אין םאכער
 מען ארבײםער. ב״ שויז דאם איז אזוי

 םען אז און שקלאפען, צו געװאױנט איז
 פאר־ באפרײאוננ, שטיקעל א שוין קריגט

ניט.. אלײן זץ־ מען גינט
 שטונדען 44 די װעגען דא רעדען םיר

 האבען קלאוקמאכער באסטאנער די װאס
 אויסער סטרײק. לעצטען אין נעװאונען

 אר־ אונזערע האבען שטונדען קורצערע די
 נייעם א געקראגען באסטאן אין כײטער
 געװען שוין איז װעלכער סקײל װײדזש

 ״גערעכטיגקײט׳/ די אין באריכטעט
 געװען איז געװינס גרעסטער דער אבער

 װאס צו איבײט. װאכען םון סיסטעםע די
 טיט קוקען און נשםה די זיך ארויסיאנען

 בעסע־ א קריגט יענער װי אוינען זשעדנע
 זיך קען מען װען ארבײט, באנדעל רען

 א טאכען און רוהיג און שטיל ארבײטען
 צו־ זעהר איז עולם אונזער און ? לעבען

פרידען.

 יעצט געהט מען, זאגט יארין, נױ איז
 לא־ באסטאז, באנקעטען. םון סדרה א

 בלייבען ניט ײעס פארזיכעירעז, אײך טיר
 באנקעם גרויסער א הינטערשטעליג.

 א׳יניזאדונגען, גיכען. אין געפלאנט װעדט
 ארוים־ שױן זײנען פארשטעהען, מיר װי

 דזשצ• אונזער צו אפילו נעװארען נעשײןט
יארין. נױ אין באארד עקזעגןוטיװ נעראל

 אן געהט פונדעסטװעגען, דערװײלע,
 פדעזענט־געבעניש. פון עפידעטיע אטת׳ע
 אנ־ די איז אננעפאנגעז האט 56 לאקאל

 ביי• דעם נאך פאלגען לאקאלען דערע
 טינד א־־ןע צו פרעזעטען גיט מען שפיעל.
 אויסגעצײכעבם זיך האבען װאס גלידעי

ארבײט. סטרײק אין

כעזוען אידזאדעאדרעטער  ז*י אז ומופתים, באתית באוױזען, בען
 געװען מקריב צײט גאנצע די זיך דאבען

 ״איזי״ לעבען דאס זיך נעטען װאס די פאד
 באס׳'כיא־ דעם דואם ניט ארט זײ אז און

 האל־ א האט עד דרעץ געװעז, זײנעז טױוען
 דאלאר פאר א אונטערגערוקט שאפ בען

 זײ אז װיבאלד ענװעלאפס. די איז מעהר
 דער װענען :עהאט ניט אהנונג קײן האבען

 האי^טען זײ װעלען אבזיכטען, פירײע׳ס
 האבען דאס דארפען זײ װײל נעלט, דאס
 פאר־ שעהן גאנץ טאקע דאס קענען און

!) יקרות אזא דאך (ס׳איז ברױכען
פאל? אזא אין דא םען טוט װאס

 ״באדי״ אפרײטארס אן אויף פרײז הײן
 אויח זײ אפװעגעז ;ניט נאך טיר האבען

 ניט. ארבײט קײן אױך עפעס איז װאנ א
 אונזערע נאר צרות. גרויסע טאקע איז

 געגעבען. עצה אן זיך האבען מעטבערס
 שלום דרך פון אז באשלאסען האט מען

 די דערלײגען הבית בעל דער זאל װעגען
 ״געשױױ די צו דאלאר פאר איבעריגע
 און אידיש) אויף (נעקרױודעטע דזשעטע״

שא.... זײן זאל
 די בעאבאכטען צו געװען איז ״טעהן

 גע־ האט באשלוס דיעזער װאס וױרקונג
 ״שטרײטענדע״'צדדים. בײדע אויף האט
 האט געעפענט, זיך האט טיטינג דער װען
 אפגרונט דעד טיעןש װי זעהן, ;עקענט טעז
 און דאלארדיגע 5 די צװישען געװען איז

 צד יעדער קעםפפער. ־ראלארדיגע3 יד
 באזונדעיע אויף אײנגעזעצט זיך האט

 דער און רעבטס צד אײן — פ״עצער
 גע־ זײנען בײדע לינקס. צד צוױיטעד

 להבדיל, אינדיקעס, וױ אנגעבלאזען ױעז
 צינגער די געשלײפם האט צד יעדער אץ

 ב^וט אז צד צוױיטען דעם א־ײנצושנײדען
אי;עהן.  (אויף־ טאקע זיך האט ביען און ז

 :יט זיך) פארשטעהט אופן, אײדעלען אן
 אבער צװײםען. דעם אײנער ׳ע־צאנעװעט

 נעפאסט איז באשלוס דעד װי שנעל אזױ
 דעם זעהן געדארפם איהר האט נעיוארעז,
 צוגא־ זיך האם װאס יטטײכעל, ריבליבעז

 געזיכטער! פארצאדענסע אלע אױף ־עז
 אויף קוקעץ צו טחיה א געװעז פשזט ש׳א־ז

 האם אלעטען נאך און פנים׳ער. זייעיע
 נעקענט ניס זאך אנדער קײז םאקע ט<ז

 ״לא־ בײדע די װאלטען ױאס עידוארטען.
 װאלטען זײ װען דעם, פון געהאט געיעז״

 ? אנדערען דעם אײנער פײנד פא־בליבען
 דעי אז אלע דאך טיר ײײסען אלעטעז נאד

 בי־ די נאך האט װאם ״יאט״ אײנציגער
 דער און חבית, בעל דער איז קליננער סעל

 צוריקצוהרעען אזױ װי װענ אײנציגער
 מטבעות, ע ר ע ז נ ו א םיז אביסעל

אלעס. דאם אײניגתײם. דורך איז

 נאםען אין זעהן, מען דארף טו
 ארבײטער דער םון■ הײליגקײט דער פון

 די באס פון קריגען צו איהם באװעגוננ,
 פאר־ אױס זײן ער זאל און דאלאר פאד

 פאר פאסיג גארניט איז עס זוײל ברעכער,
 שטראםירען צו ארבײטער פראגרעסיװע

 צװיײ דער זאגט ברידער. אײגענע זײערע
 םון אויך און רעכט, מיט אויך און טער,

מיר : קאפויר שטאנדפונהט, דעטזעלבעז
 קײן טאלערירען ניט פאל הײן םאר טארעץ

 יעצט, רײהען. אונזערע אין פארברעכער
 פא״ היסטארישע אזעלכע פון שװעל אויפ׳ן

 סא־ דער ערב זײנען טיר װען סירוננעז,
 םון ברוך יעדער איז רעװאלוציע, ציאלער

 פארראם א רײהען אונזערע אין דיסציםליז
 ארן פראלעטאריאט, אלװעלטליכען דעם צו
ע די ט ס ג נ ע ר ט  מױ מיטלען ש

 די אויםצוראטען װערען אנגעװענדעט זען
 קײז מיטע. אונזער פון פארברעכער

 יעצ־ דעם בײ גרויס, צו ניט איז שטראף
 אײנעם, געגען טאטענט, הײליגען טיגעץ
 גע־ די געזעצע, אונזערע ניט פאלגט װאס
ארבײטער... באװאוסםזיניגע די פון זעצע

װע־ מײנונג אײער איז װאס חברים, נו,
 זיך װעלען מיר ? פראגע נאנצער דער נען

 א זאגעז פון צורײןהאלטען טאל דיזען
דעבאטע די זאך.: אײן אױסער פײנונג,

 א'הר אינטערעסאנט. זעהר געװען איז
 טענש־ דער פארשײדען װי געזעהן האט

 טאקע איז דאס און ארבײט, נעדאנק ליכעי
 װאס לעבען. פון פעפער און זאלץ דער

 װאל־ v ל א װען געטאז, אלע מיר װאלטען
 װאלטען פיר מײנונג? אײז געהאט טען

*טלאפען. אײן אין געהאלטען

 די האט סטרײק םוז ענדע די לכבוד
 א געהאט באסטאן אין באאדד דזשאינם

 סעק.־ דזש. אונזער װאך. לעצטע ;אסם
 געױען איז באראף ברודער טדעזשורער

 אונ־ דאס בײצואװאוינען באסטאז אין
 אגרימענט נײעם דעם פון טערשרײבען

 אסאסיאײשאז. םאנופעקטשורערס די סיט
 באראף ברודעי שוין איז נאנג אײן פאד

 דזש. פון״כ םיטינג בײם געװען אנװעזענד
 אינ־ גרויסעז א ארויסגעצײנט און באארד
 יי פון םארהאגדלוננעז די אין טערעס

 י־עדע זײן אין ארבײטער. כאסטאנער
 באראף ברודער האט מיםינג דעם אױן*

 1יפ אויםטואונגען די װעגען דערצעהלמ
 פ*י שטעדט אנדערע אין ױניאן אונזער

 האפנינ: דעי םיט םארענדיגם און לאנד,
 איצט פון װעלעז ארבײטער אונזערע דאס

 בילדוגנ אין אינטערעס מעהר נעמען אז
זעאגסט־ענםװײןלוננ. און

באס־ אז זאנען, ניט קײנער זאל און
 גאסט. א אױפצונעמען װי ניט װײס טאן

 טי־ גאנצער דער זיך האט אמעין, ביזנעס
 דערבײאיגען א אין אריבערגעקליבעז טינג

ט טען און רעסמאראנט  א געםאבט הן
 םען גאסט. דעם לכבור סעודה שטיקעל

 נעלױ־ דך און פארבראכט געגעסעז, ה$ט
 טאהע װי — קענען אידען נאר װי בעצט,

באנקעט..., אמת׳ען אן אויף

 ארבײטער באסטאנער די װאס אױף
 א שטונדע לעדימג די אויסנוצען װעלען

 חײן איז געװאונען, האבען זײ װאס טאנ,
 ווע״ שטארק שויז רעדט מען גיט. פראגע

 וױנ־ די אין ארבײט עדױהײשאנעל נעז
 אינגערע די צװישען אװענדען. סערדיגע

 באזוע־ העפטיגע א זיך צײגט ע^עמענטען
 פיעלע די אין זיך רערזשיסטרירען צו גונג

 אין גענעבען װערען װאס אװענט־קלאםען
באסטאן. אין אנשטאלטען פיעלע די

הא־ זאגען, מען קענען אלגעמײן, איז
 אידײ א קלאוקמאבעל באסטאנער די בען
 גי־ געבען צו קופט עס װען הארץ. יטע
 דעם אין האנט. פולער א םיט זיי בען

 זיך זײ האבען סטרײק לארענסעד לעצטען
 און שטיצע, זײער םיט אױסגעצייכענט

 האט װאס סטרײק, טאנער סינאר דעם אין
 זײ• באסטאן, אין געענדיגס װאס :אר זיך
איבעראלםטע די פון געװען וױדער זײ :ען

 פירפעז פאר א האבעז באװאוסט, וױ
 אפנע־ ״טעפער :רעסערע באשטאנער די פון

 ארױס־ און אסאסיאײיטאן די טים בראכען
 אנ־ פיז איז דאס באסטאן. זיפ געפופט

 פאר קלאפ באדײטענדער א געװען פאנג
 צי טװעריגקײס’ די אבער ארבײטער. די

 זײנעז װאס ארבײטער, די כאשעםטיגעז
 דעם רורף ארבײט דער פון ארויסגעפאלעז

 געװאיע;. בײנעקדפען פאלקאם שױן איז
אנדעדע איז •טױז. ארבײטעז אלע כפעט

 שע־י קלאוק אין לןאלעקשאנם
סטרײקערס. םיגאר די פאר פער

טא־ סיגארען די פון סטרײק ךער אז
 אדבײסער אלע פון קאביןז דער װערט נער
 אויפ־ די פון זעהן צו איז יארק, :ױ פון

 אין באהומען קאשיטעם די װאס :אהפעס,
 זײ װען טרײדס, אנדערע פון ױגיאנס די

הילפע. נאך אהין דך װענדען
 שוט נייט קעכיפען סטרײתערס די
 װא־ און װאפען *טױן סטרײקען זײ באט״ט

 ענטשלא־ דעסטװענען פון זײ זײנען יען,
 אום ליינגער, פ-על סטרײק^ן צו סען
געוױנען. צו זײערען קאטר דעם

בי־אס., וױיניטטײן פירפיע דער. בײ
 האבען קלאוק־יטאפ, א סט., טע23 א. 114

 ,צו םיפי£אטי ארױםגעוױזען פארלײט די
 ‘שאפ די ווי פונקט ססרײקערס, סינ^י־ די

 מאכען געהאלפען האבען זײ טשערלײטע.
 ארײנגעבדאכט האט װעלכע קאלעהשאן, א

 האט פלאר טער11 דער : סוטע פאלגענדע
 טער12 דער און ;$21.50 קאלעקטירט

 םען12 פוז םדעסערס די ,$127.91—פלאר
 420.00 באזונדער געזאמעלט האבען פ^אר

 האבען בראס יװײנשטײן פון איבײטער די
 קאלעק- ן1סאכ; צו םארפליכטעט אויר ?יך

אדדי שאנס  מאכעד סיגאר סטרײקענדע פ
 אויןי קאלעקשאן אזא װערט עס װאך. יעדע

 באװאוסטען דעם אין געמאכט
,. סאדאװסקי. ר. פון שאפ :m

 האט אנד"sהא ״דזשים װאס דעם מיט
 ״ פ ע און ס ר ע י פ אז ערקלערס

 פאר ״דיססיטארדדטט״ זיײען ן י י ם ש
 גע־ דדטאב פאררעטערישען אזא מאכען

 מיט און לאנד, דיזען פון ארבײטער די גען
 גארניט האט ער אז תירוץ, פוילען זײן

 הא־ עפיטטײן און פיערס װאס געװאוסט,
 זײער אז און געטאן, צײט גאנצע די בען

 גע־ גענעבען איז פרעסע דער אין באריכט
 אונזער האם װיסען, זײן אהן װארען

 דעם געטאכט נים נאןי דזיטים ״גוסער״
 װאס ארבײט, בעסטע די דזשאב. גאנצען

טוז דארף ער  ניט איז סאן, יעצט און/
 זןפשטײן, און פיערס דיסטשארדושען

 זײ־ אין ״טולס״ די געװען זײנען װעלכע
 ־ ר א ש ט ס י ד ר א נ הענט, נע

ן ע ש ז ז ד י י ל א ״ ך י  ז ו פ ז
ר ע ר ד ע ט י י ב ר ־ א ע ו ו א  ב

ג נ ו  בעה־סיט א נעמען םוז ער ג
 די װײל יןומען, צוריק ניט קײנטאל און

 איז װעלבע ארבײם, *טטיקעל שטוציגע
 סטײט יארק נױ די פון געזוארען אפנעטאז

 בא־ דעם אױף לײבאר, אװ פעדעריישאן
 משעםבער סמײט יארק נױ דער פון פעהל

 גיפ־ איהר געהאט שוין האם קאטעלס, אװ
אזא נים איז ״דזשים״ און וױרהוגג, םיגע

פאי־. זיך שטעלט ער װי :עבאכעל
 אויױ פראזען נעזאלצענע פאר׳ די

 האי־אנד ״ברודער״ װאס ״קאפיטאל״,
 פרעםע, דער אץ ארויסנעשאםען, האט
 די טיס געכאפם איהם האם מען װען

 זאלץ געיטאסע; -װי מעהר נים איז ״גודס״
 פארשיכיעל־ צו א איז דאס אויגען. די אין

 ״רעװאלוציאנעד״, װערען צו ״טייק״ טער
 ־־‘פא פון צארן דעם דערפיהלט םען װען

ראט.
גראדעצ^ אינטערנעשאנעל, אונזער  

 געטאכט האבען ־װאס די װאס דעם ליעב
 טיטנלידער נעװעזענע זײנען דזשאב דעם
 געדארפם האט אינטערנעשאנעל, דער םוץ

 זעהץ צו טאנם נאנצע איהר ארײנװארפען
 װערעז צו פםור סאל אלע פאר טאל אײן
 אםעריקאנער דער פון ״דזשיטס״ די פון

באװענוננ. ארבײמער
העללעה־ דזש.
.17 לאקאל םעקרעטער

 אטאל זץ־ דאבט שוין האבען מיר
 ״פאדברעבעז פיז פראנע די באהאנדעלט

 גע־ דאס האבען כייר אבער שטראף״, אלז
 עס שטאגדסונקס. טרײד־ױניאן א pc טאז
הזנ־ צו אעםערעסאנמ זײן םילײכם װעם
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ײדמ^ן. סאל פון ז

 האט טאנאטען צװײ לעצטע די זיגט
 לע־ א ^נגעפאנגען אינטערנעשיאגאל די

 די ארגאניזירען צו קאטפײן בעדיגען
 ווײסט די אױף־ און אדבײטער <#רסעט
 אלטערײ־ און טײל^רס לײדיס טאכער,'

סטײט. קאנעלוטיקוט אין ארבײטער ש#ן
 מד איז װײסט, איהר װי אנפאנג, דעי

 ה$בען טיר געאוגגענער. זעהר א ונען
 אין אויך און ברידזשפארט אין יעצט

 ארךיטעד טויזענד ארום׳פיער דענבורי׳
 און װ#ןי א שטונדען 44 ארבײטען װ#ס

 דרײ־ ביז צװאנציג פון יעצט םארדיענען
 א ד$לער 15 $דער 12 װאף. א דאלער סיג

 גרעס־ די געװען פריהער דארט איז װאך
 וױידזשעס דיזע פון און װײדדצעס טע

 גע־ םריהער ארבײטער די נאך וזאבען
 טיט קאטען די פאר באצאהאען דארפט

 קארסעטען די געטאכט האבען זײ װאס
 דוולשניט אין/ באטראפען האט װאס
װאך. א דאאער צװײ ארום

 זא־ דעם אפגעשאפט אויך האבען םיר
 די־ אונטער סיסטעם״. ״באנוס גענאנטען

 געםוזט ארבײטער אן האט סיםטעם זען
 דער צו שאפ אין טאג יעדען ארײנקוניען

 5 געפעאט האס עס אויב און מינוט,
 שויו ער האט װאך, אין בײנוט 10 אדער

 הא־ יעצט געקראגען. ניטט באנוס קײן
 םאל־ שטעדט צװײ דיזע אין :*יר בען

 קא־ שאפ נייט שעםער, ױגיאן שטענדיגע
 קאטיטעס דױס, קארעקטען צו מיטעס

 װיײ אזוי און לואניפלײנס, אױפצונעביען
 פארטרע־ א ערלױנס אױך איז עם טער.
 די אין ארײנצוקוכיען ױניאן דער פון טער

 די אויב האטפלײנס שליכטען צו שעפער
 שאיבמען, נישט אלײן ןײ קעגען **מיטעס

 דעם געװאונען אויף האבען נײר און
 בא־ דארפען ארבײטער אאע דאס •ונסט
 שוין האבען םיר ױניאן. דער אין לאנגען
 גע־ א אין סטאפעדזש א געהאט אםילו
 װארנער די אין דעפארטטענט װיסען

 הא־ ארבײטער אײניגע װייא םעיןטארי,
 יױ דער צו באלאנגען געװאלט גישס בען

 גרעס־ די איז פעקטארי װארנער די ניאן.
 עס אביעריקא. אין פעקטארי קארסעט טע

 ארביי־ 2500 באשעפטינט דארט ווערען
 פון דוקא איז אלײן װארנער טר. און טער

 עם ווע,־ בתים. בעלי אנשטענדיגערע די
 האט ש^פ, ױניאן לױין געװען נישט איז
 קרי־ צו געקאנט האט עד װאט געטאן ער
 יעצט ביאיגעד, :עטאבט ארבײט זײן גען

 און אגריםענט דעם האאטען צו ער טרײט
טראבעא♦ פארכייידען העלפט אאײן ער

אמאני־ װאס נאר דא האבען טיר
 קאטערס, די פון באארד דזשאינט א זירט

 דענבורי דעם פון ארבײטער ל-ארסעט די
 ברענטש א איז שאפ דענבורי דער אאקאא.

פעקטארי. װארנער די פון
 ברידזש־ פון קאטערס קארסעט די
 ארגא־ פראצענט 100 כעװען זײנען פארט

 םיעא האבען זײ און 1916 זינט ניזירט
 פרויען־אר־ די איגאניזירען צו געהאאפען

 שע־ די אין קאטערס די אויסער בײטער.
 םרויעךאר־ די אנדערע, אאע זײנען •ער

 רוב דאס טאיאריטעט. גרויסע א בײטער,
 צװישען פרויען, אטעריקאנער זײ זייגען

 דא פיעאײכט זײנען ארבײטער 4000 די
אידישע. םראצענט אײן

הײװען. נױ קוםט ברידזשפארט נאך
 לואר־ 2500 ארום זיך געפיגען דא אױך
 אן יעצט פיררען נױר און ארבײטער סעט

 ארגאניזײ צו ארבײטער דיזע קאםפײז א
 שװעראיןי, גאנץ צו אפיאו געהט עס חנן.
 אין ארבײט. סף א םאדערען זיך װעט עס
 סטראוס די שאפ, אײז לא איז חײװען נױ
 ‘בא װאס פעקםארי, קארסעט אדאער און

 ארבײמ טען ארנײטער. X(18( שעפםינט
 גרעסטע די װאןי. א שטונדען 52 דארט

 איז דארט פארדיגט טען װאס וױידזשעס
 שאפ דעם אין או.יף און װאך א דאאער 15

 כיען האטען. פאר ארבײטער די צאהלען
 גע־ װערען-דארט ארבײטער די אז ׳זאגט
 שפיאנעץ. פון םריס יעדען אױױ היט

 געהיט. אויך װעי אאײן איף אםילו
 נישט שאעכטס קײן ט*ר זאא עס מסתכיא

 פעקטארי דער פון באס דער ״■אסירעז...
אי*. א גראדע איז

 ער האט הײװען נױ אין בין איף זיגט
 אױױ רעיז א ארבײטער די צוגעזאגט שױן

 זאכען. גוטע סף א נאף און װײרזשעס די
 אז ארבײטער, די אבער סמראשעט ער

 װעאכע אירנענד האבען װעלען זײ אויב
ער װעט דער מיט םארבינדוגגען

ײ  פעק־ די פארסאכען און ארוגטערשיקען ז
 ארבײםער די גאנצען... אין גאר טארי

 טוען און דערװײל, נאך איהם נאויבען
 אין שעפער קאענערע די הײםט. ער װאס
 אר־ צו שווער זײן נישט װעט שטאט דזנר

טוניזירעז.

דער

 םײ־ לײדיס פון לאקאל א צײט דער פאר
 איןי ארבײטער. אאטערײשאן און לארס
 דיזע מים פיטינגען פאר א געהאט האב

 ארױסשיקען שוין :עהן מיר און ארבײטער
 44 פאר בתים, בעלי די צו פארערונגען

 פראצענט 50 א ארבײט׳ װאך א שטונדען
 אנערקענונג און װײדזשעס אין העכערונג

 דעם אןי ארבײט םען ױניאן. דער פון
 וױיד־ די און װאך א שטונדען 52 טרײד
 עס אז טרויעריגע אזערבע זײנען זשעס

 טענער דערצעהלען. צו שאנדע א גאר איז
 אטת׳ע די זײנען זײ אז דענקען װאס

 דא־ 22 פאר ארבײטען פאןי אין קינסטלער
 לןליגט שנײדער בעסטער דער װאך. א לער
 און צװײ פאר װאןי א דאלער 25 קוים

 ארבײט שבת ארבײט• שטוגדען פופציג
 זי־ בין איך בײנאנט. זײגער א 9 ביז טען

 גאר האט יארקער, נױ איהר, אז בער,
 עקזיסטירט זאך אזא אז ;עװאוסט ני״טט
 זײנען זײ װאס גליק א נאר איז עס נאך.

 אין הונדערט צוױי א בלויז םיעל, נישט
הײװען. נױ

 הונ־ עטליכע אויף זיף געפינען עס
 און הײװען נױ אין כיאכער װײסט דערט

 ארגאגי־ צו זײ פארזוך א אױך טאןי איך
 .שװערליןי, זײן אודאי װעט עס זירען.
 לעצטען דעם נאןי געדענקען םיעלע װײל

 מיטגעסטרײקט האבען זײ װאס סטרײק
ױיס• די טיט יארח. נױ פון מאכער ו

 אין ױניאן לאקאל א%אויך האבען מיר
 קא־ פון שטאדט קעםיטאל די הארטפארד,

 אליד זיר געםינען דא סטײט. נעקםיקוט
 אין טײלאהז לײדיס הונדערט עטליכע

 קאנדישאנס די און שנײדער אלטערײשאן
 הײ־ נױ אין װי צרה׳דיגע דיזעלבע זײנען
 שיקען הארטפארד אין אויך און װען.
 בתים בעלי די צו םאדעױנגען ארויס טיר
 לױיז קריגען נישט װעלען מיר אויב און

סטרײקען. מיר װעלען ענטפער
 עלע־ דער איז שנײדער די צװישען

 בא־ אײניגע שלעכטער. לןײן נישט טענט
 צו אנדערע לינקע, די צו אפילו לאנגען

 דעסט־ םון און... לינקע די פון לינקע די
 א דאלער 22 פאר זײ ארבײטעז װעגען
 דער מיט באדערען זיף לוינט װאס װאןי!

 לייטע, דיזע אפנים דענלוען געגענװארט,
צוקונפט?... שענע אזא האבען זײ אז

 12 הארטפארד אין אױף האבען מיר
 אי־ מיר האט מען װי און שעפער, װײסט

 אלע שעפער נייע צו קומען בערגעגעבען׳
 הארטפארד אין מאכער וױיסט די טאג.

 די מיט לאקאל זעלבען דעמ צו באלאנגען
 זיך געפינען עס און טײלארס לײדיס

 מען װאס מאכער װײסט מאנכע דארט
 מענער־ די פארלאזען. זײ אויף זיף קען

 די נישם װען אז ׳צו גיבען ארבײטער
 װאלט שעפער װײסט די םון מײדלאך

 עקזיס* נים דארט לאנג לאקאל דער שוין
 אפילו מאכער^ װײסט פארם ׳יא טירט.

 איף מאכער! װײסט זײ זײנש דארף אין
 וױיסט די מיט מיטינג א האמנן טאקע געה

 גערעדט האב איף װאף. הײנטיגע טאכער
 די אז זאגען, זײ און זײ םון אײגיגע מיט

 נאר גוט, טאקע איז רעװאלוציע סאציאלע
 אביםעל ארבײטען מיר דארפען דערװײל

 דאלער פאר א קריגען און װעניגער,
 הארטפארד אין טאכער וױיסט די מעהר...
 יאר־ נױ די טיט געסטרײקט אויף האבען

פאכער. וױיסט קער
 שטעטאעף פאר א נאןי דא זיינען עס

קוט אין  טאנט טען װאו סטײט קאנ^טי
 לײדיס אונזער צו באלאנגט װאס אלעס

 שנער אזױ און אינדוסטריע, גארטענט
 דער־ די אין פארטיג,־ץערעז װעלען םיר װי

 טאן פאהר א טיר װעלען שטעדט טאנטע
 פאר־ שטארק איף בין דערװײל אױף. אהין

 טאג יעדע; ^ייטיננען האב איך דא. נופען
 טאא טאנכעס און פלאץ אנאנדער אין

אבענד. אײן אין טיטינגעז צװײ
 די אז װערען דערטאנט דא דארח עס
 קא״ םון לײבאר אװ פעדערײשאן סטײט

 אלעס כייט אונז העלםט סטײט נעקטיקוט
קאנעץ. זײ װאס

 װען םרײנז־, יארקער נױ מײנע ׳יא
 יארק נױ םון ארויס אביסעל םאהרט ביען

 ארבייט וױפיעל אויס ערשט םען געפינט
 אינ־ אונזער םאר צו־טאן דא נאןי איז עס

 ױ־ די אױפצוהאלטען אום טערנעשיאנאל
 שטעדט די אין אפילו קאנדישאנס ניאן
 קאנ־ פאלשטענדיגען א האט ױניאן די װאו

 דז^ענעראל די שעפער. די איבער טראל
 מיטינ־ לעצטע די בײ האם עקזעהוטױוע

 דורכצופיהרען. ארבײט די באשלאסען גען
 ער״ זײן װעלען מיר אז האפעז״ לאמיר

 אר״ נױטיגער גרױסער, דער אין םאלגרײך
בײם.

זײדםאן. סאול

 פון באארד עקזע^סיװ םון םיטיגג א
 דרעסטײקערס אןןי װײסט לײדיעס

 גע־ אפגעהאיסעז איז 25 לאר,אא ױניאן
 טען19 דעם #אװענד דיענסטאג װארען

 פריד־ טאלי שװעסטער .1919 אויגוסט,
טשערלײדי. םאן

 באריכםען די אױפגענוםען װערען עס
קאטיטעס. רעאיעף און פינאנץ די פון

 אלס רעזיגנירט פיער ארטור ברורער
 רעזיגנא־ זײן ױניאן: דער אין בעאטטער

צוריקגעוױזעז. װערט ציאן
 מיטטײלונג א פארגעלעזען װערט עס

 איטא־ פון באארד אדװײזארי דעם פון
 יצי־ זיי װעלכער אין ברענטש, ליענישען

 עקזעקױי פון אױפםערקזאםקײט די הען
 גע־ װאלט עס דאם דערצו, באארד טיװ
 ציי־ איטאליענישע די אז ראטזאם׳ ױוען
 טעהר אפגעבען זאל ״דזשוסטיציא״ טונג

 אונזער פון אינטערעסען די פאר פלאץ
 פראפא־ די װען יעצט, ספעציעל לאקאל,

 זײ וױכטיג. זעהר איז גאנדא־ארבײט
 .זעהן, זאל באארד דער ראס םאדערען,

 צײ־ דעד אין זײטען צאהל געװיםע א אז
 אוגזער צו װערען אפגעגעבען זאל טונג

 אנגעשטעלט זאל פערזאן א און לאל,אל
 טײל דאזיגען דעם רעדאקטירען צו װערען

צייטונג. דער פון
ברי־ די פון באשטעהענד קאטיטע, א

 װא־ הײמאן, ;טשערמאן קריװעלא, דער
 סיא״ שװעסטער און קאביאטי סילעװסקי,

 האגדלען צו ערװעהאט װערט ווערטאן,
. פראגע דער אין

 עקזעקוטיװ פון מיטינג צװײטער א
 דינס־ געװארען אפגעהאלטען איז באארד

 שװעס־ .1919 אויגוסט םען26 דעם #טאג
טשערלײדיי׳ מעטיאס דזשעני טער

 עחזעקוטיװ שוסטעי, ד. ברודער
 ברענםש, הארלעסער פון מעטבער באארד
 ניט פאר באארד םון סוספענרירט װערט

כײטינגעץ. די אטענדען
 הלוירק טשיעף• םיסעלשטײן, ברודער

 דעםארטמענט, אסאסיאײשאן אונזער פון
 װעלכען אין רעפארט, זײן ארײן שיקט

 באדינ־ די איבער איבערבליק אן גיט ער
 אונזער אין געםונען האט ער װאס גונגען,
 אנ־ זײנע מיט אױך טײלט ער טרײד.

 פון טײלען געוױסע װעגען שויאונגען
 פלע־ רײהע א םאר לעגט און פראטאקאא

 דע־ זײן םון םארװאלטונג דער םאר נער
 װערען פונקטען םאלגענרע פארטםענט.
 ױנ־ און רעדזשיסטרירונג :אױפגענומען

 אויםטײ״ ׳די און שעפער םון יאניזירונג
 רןלאוז. פרעפערענשעל דעם פון טשונג

 בר. װערט דיסקוסיאן לענגערער א נאך
גוטגעהײסען. רעםארט םינקעאשטײן׳ס

 םאר־ װערט קאמיטע׳ס אפיעל דער
גוטגעהײסעץ• און גענומען
 די ציהט ברענטש פרעסערס דער

 דעם, צו באארד פון אויםםערחזאםקײט
 א איז צוריה צײט שטיק א טיט דאס

 אױסצואר־• געװארען ערװעהלט קאטיטע
 באזו;־ עטאבלירען פאר פלענער בייטען

 זיי ױניא;. אונזער אין לאקאלען דערע
 געװא״ אויפיגעטאן איז װאס ׳אן פרענען

 דער אנגעלעגענוזײט. דיעזער אין רען
 דער אינסטרואירט באארד עקזעקוטױו

 ארײנצױ פראגע דיעזער איבער קאטיטע
 מײ נעקסטען צום רעפארט איהר ברענגען

טי:נ.
 צושריפט א פארגעלעזען װערט עס

 װעלכעז אין פיער, א. ברודער פון
 רעזיגנא״ זײן אבװאהל ד#ס ערקלעהדט,

 אנ־ ניט טיטינג לעצטען ביים איז ציאן
 ער דאס ׳ער פיהלט געײארען, גענוטען

 פאדבלײבען. ;יט טעהר אטט אין קען
אנגענוטען. װערט רעדגנאציאן זײן

צושדיפנ^! א פארגעאעזען װעךם עס
 פון פענעדזשער אנטאגיני, ל. ברודער פון

 װעל־ אי,׳ דעפארטטענט, איטאליעגישען
 עקזעסוטױו דער דאס פאדערם, ער כען

 טאל אלע םאר טאל איין זאל כאארד-
 אלס פונחציאנען זײגע דעפעירען קלאר

 די אונטער ױניאן. דער פון בעאכיםער
 ער װערט באדיננונגען עקזיסטירענדע

 מע:ע• אלס אנערקעגט גיט אפיס אין
 דע־ זעבלסטשטענדיגען א פון דזשער

ט אלס :אר פארטטענם ױי  א•־ אן סון ח
 בא־ ער דעפארטסענט. א פזן טײלונג
 איטאליעני״ דער דאס אױך, זיך חלאנט

 כײם פארטראטען ניט איז ברענטש שער
 צושריפט זײן דירעפםארס. אײ באארד
 די־ אװ כאארד צום איבערגענעכעז װערט

 כרױ און םארהאנדלונג פאר רעקטארס
 צום ערװעחאם װערט אנטאניני דער

דירעסטארס. אװ באארד
 פון ׳מיטינגען 4 מון כאריכטען די

 אויפנענוםען װערען אפיס״יןאטיטע דער
נוטגעחײסען. און

 צײט א מים איז װאס ?אסיםע, די
^חנן ערוועחאט צוריק אױסצוארכײ״ געי

 זײ זאל עס וױאען זײ און פלענער זײערע
 טאנען צו עראױבניש די װערען .געגעבען

 אינסטאלײ צו אדאנזשפענטס אעצטע די
 רע־ װערט פראגע די סיםטעם. די רען

דיחנקטארס. אװ באארד צום פערירט
 ספע־ קויפז$ז צו גאשלאסען װערט עס

דאלאר. 25 פאר ״קאלס״ סואוחגניד שעא
 עקזעקוטױו פונ׳ם טיט״נג דריטער א

 דינס־ געװארען אפגעהאלטען איז באארד
 .1919 סעפטעטבער, טען2 דעם ׳טאג

םשערלײדי. אלס פער ראת שװעסטער
 און גר^וססי ארעסמא ברידער די

 פארשםעהער סעאװיא, אא פאסקװאלע
 סוס־ װערען ברענטש, איטאליענישען פון

 ניט פאר באארד עקזעקוםיװ םון פענדירט
םיטינגען. די אטענדען
 נע־ דער פון אײנלאדונג דער אויף

 אסאסיאײשאן, קאאפערײטיװ שאנאל
 און מעטיאס דזשעני שװעסטער װערען
 דעלע־ אלס ערװעהאט סילװערמאן אסתר
 קא- ױניאן סון קאנפערענץ א צו גאטען

 זונטאג, שטאטםינדען װעט װ*ס מיטעס,
 ג.״ 2:30 ,1919 סעפטעםבער׳ טען7 דעם
 קאאפערײטױו דער פון אפיס אין מ.,

 סט., טע13 װעסט 2 אסעריל«א, םון ליעג
.721 רום

 ״פרענדס די פון אײנלאדונג אוי̂ו
 װערען ליעג״, ראשיא םאוױעט אװ

 דזש. ברודער און פער רארז שװעסטער
 דעלעגאטען אלס ערוועהאט װאסיליעװסקי

 װערס װאס ארפײטער־קאנפערענץ, אן צו
 םיטװאף, אויף ליעג דער פון פאררופען

 אוהר 8 ,1919 סעפטעמבער, טען10 דעם
 מיט׳ן ׳האלל בעטהאװען אין אװענד,

 ®ראטעסט־דעלעגא״ א שיקען צו צװעק
װאשינגטאן. נאד ציאן

 סעקרעטער״ שעהנהאאץ, י. ברודער
 שיקט ױניאן, אונזער םון טרעזשורער

 אעצטע די םאר פינאנץ־רא##רט א ארײן
 גוטגע־ ותרט רעפארט זײן װאכען. 5

 רעקאמענדאציאן זײן אויף און הײםען
:אנגענוםען באשליסע םאאגענדע װערען
 די צו דעאעגאטען מדוועחאען צו )1

 שערפערשאםטען ־צענטראלע םארשיעדענע
 צו :ערװעהלט װערען םאאגענדע די און

 — מניאז םעדמרײטעד סענטראל דער
 צו םיגקעלשטײז; מ. םריעדמאן, מאלי

 נײטהען — ױניאן אײבאר סענטראל דער
 קרײ אנטאגינא אעװין, גארא שעכטער,

 —געװערקשאפטען אידישע די צו ;װעלא
 דײוױדסאן, הײסאן עסענפעלד, טאקס
זילבערטאן. הערי
 סיק־בענעפיט אלטע די װי אזױ )2

 געקענט גארניט הײנט ביז האט קאמיטע
 צױ אונגארמאלען דעם צואיעב אויםטאן
 בעפאר, טרײד אונזעד איז שטאגד

 א ערװעהאט װערט סטרײק, נאכ׳ן אוץ
 גוױ כי. םון באשטעהענד קאםימע, נײע
 דזש. דײוױדסאן, ה. עסענפעלד, ט. טאן,

 סילבעי־ ה. װאסילעװסקי, י. טעטיאס,
 י. און האראװיץ י. ליבערטי, פ. טאן,

 אי:־ װערט קאכױטע די און פינקעלשטײן,
 ;א׳ דער אין ארײנצוברענגען סטרואירס

 צו אזױ וױ םלא,׳ א צוקונפט הענטער
 פא;ד בענעפיט קראנקען א עטאבלירען

ײניאן. אונזער אין
. םעה״ שעהנהאלץ, י

 קלאוקמאכער בראנזוױלער
 שאאפע״ אץ ארײן זיר ווארפען

־ ארבײט. ראטװוער
,11 לאסאל פין םיטינג גרױסעז א בײ

 בראנזװיא, אין מניאן קלאוקםאכער די
 כאשלא״ איז אייסעאום, אײכאר דעם אין
 זיך ארײנצואװארפען עמסט געװארעז סען
 באװענוננ. קאאפעראטױוע די אין

 קאאפעראטױוער דער צײגען צו אום ׳;י
 ז״ינ*ו קלאוקטאכער די .אז געזעלשאפט,

 בא־ זײ האבען קאאוערײטארס,. אפית׳ע
 העל־ צו אויוי טױזענדדאלאי צוױי וױליגס

 די אי בעלןערײ, די אי פארגדעסערעז פען
 די^תאאפעראטײ װעלכע גראסעריס, פיגף

בראנזוױל אין שארםאגט נעזעאשאשט װע
 דאם יארען,4נע כאשאאסען איז אױך

 יע־שז צו ווענדצז זיך זאא עקזעקוטױחו די
 עךײ־ איחם און ױניאז דער שון מיסגאיעד

 חא־ ד״ אין שער׳חאאדער א ײערען צו ׳כעז
אפעראםױוע.

 גע־ נעשצסט אױך איז רעזאאוציאז א
 פון זאלען שאאוהמאבער די דאס ׳זוארעז
 גראסערים, די אין שאחןרען אז יעצס

 ברױט רוסס אאנטש און רעסטאראנטס
 •וניןט אייבעא סא^פעראטױחון דעם םיט

 ױדאן דעם םים כרױם סאדצחון זײ וױ
אײבעא.
 אלע דאס ניט, םראגע <זײ\ איז עס

 םיז אמאניזאןױאגעז אדפײטער אנדערצ
 שעח״ דעם נאכשאאנען וועאען בראנזוױ^

 »ו| קלאומםאכער די מון נײשאיאל נעם
מ א pc םאמא א שאםעז וחואזנן ו י י ר
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ױיד פראגען ארגאניזאציאנס און ם
'ײ

דדםער. נשמה אונזערע
! רעדאקםאר װערטער

 הנר אין. ענטשעדן צו כױר ערלויבם
 פון באד־ײננ א עפעס ״;ערעכםיגקײט*

 שרײכט ײעאכער ?שורנאל/ ״טארגען דעם
 זעהר א אױה קאפלאן, אפרים אונםער זיך

 אידיאםסקער פ^ואשטזהדיג און געכדינער
 ,11 לאקאל אויױ מאכם ער װאס אטאקע

בראמװיא. פון ױניאן כראכער קלאוק ךי
רעדאקטאר, ווערטער איהר, האט אט

 באד־ױנג דער װאס דעם פון סעביפעל א
 זשור־ ״םארגען אין אנגעפאטשקעט האט
 װארשײנ־ אויגוסם, םען24 פון׳ם נאל״
 רעליגיעזער פון אנפאל אן אין ליף

:שרײבם ער םשוגעת.
יעצ־ פון ארגאן ארבײטער דעם ״אין

 און הויכען־ טראגט,דעם װאס װאך טער
 האב ״גערעכטיגקײט׳/ נאטען שעגעם

 ״געדעכ־ שטיה פאלגענדע געפונען איר
ט״ ײ לן : טינ

 טאכער קלאוק דעה םון 11 לאקאא
 עקזע־ זײער אז ״אינפאדמירט, ױ;יאן
 די אויםגענוטען האט באארד ?וטיװ
 ארבײטען שעפער אײניגע װאס פראגע

 ניט ארבייטען און מאג א שטונדען 9
 לאתאל דער זונטאג. און שבת דערפאר

ז ט א ד ז א ערקלערט, י  ן א א
 געסטאפט דארף דאס און א ע ב י א

 שטונדי־ 8 דער װעט ניט אויב װערען׳
 האבען םיר װ*ס ארבײטס־טאג, געי

װערען״. פארלעצט געװאונען,
 דאס װאס אידען, באגרײפט, אבער

ח מעהר ניט א'? דאס — איז? ־ ס י  ני
 צו גזרה א שמד, גזרת א װי װעניגער
 ארבײטער, אידישע םרום^ צוױנגען

 צו טראדיציע, אידישער דער צו טרײ
אבות, זײערע םון אטונה די פארלעצען

 םון הײאיגקײט די פאחשוועכען צו
 יסוד הױפט דער איז װעלכער שבת,

 דער א־ין רעאיגיאן איד^צער דער שון
 אידישער דער פון אויפהאלטער הױפט
איטה.

 גזרח דיזער םון פאדפאסער די און
 כוליגאגעס, פױאישע לױין ניט זײנען

הײדעטאקעס« אנטיסעטיטישע קײן ניט
אידען וטבטן, סידה אידען זאנדערן
 טאטעס זײדעס, און טאטעס װעטעס

 נפש כיוסר אלײן זיף האבען באבעס, און
 גע־ און שבת אידישען םאר׳ן געװען

 זײער פאר קרבגות נרעסטע די בראכט
אידישקײט.

יעזואיטסטװא, די נאר באטראכם
 באנדיטםטװא נאקעטע די הפקרות, די

 שעגדליכען דיזען אין שטעקט װאס
!אקט

 ״וואקינג׳דע־ דעטאגאגישע עטאיכע
צובוסשע־ און ציגעחז קוטען יעגײטס״

 פון רײסעס הדברוח׳/ ״עשרת די רען
 אין שבת־געבאט דעם ארױס דאדט

ײ3 א אװעק םלאץ זײ,־ ארירי •צטעלעז  י
 שסונדינען אכט *ז — געבאם דאדנעם

 אסעריקא אין דעראעבט ארבײםס־םאג.
n\ *• מחוחידס״, נײ־געבאחענע  f״.

 אלע־אןגגאײ אוים;^אז םיהרט ער או;
 רציחוית, אאע סי.ט הרינות, אלע טיט קען
ט און םאגראםען אאע פים  כילחטות אלע ני

< נעטע; אצלז, רחטנא אא ך'  דעם דורך זי
 אידען אזעלצע דורך אדער, ,11 יאלזאא

 .11א^קאל׳ דעם אין דא זײגען עס וױ
אידע| אױוי פאדערט עד אין  סון אלע׳'

 װעלט׳ ארבײםער די און אטעריקא׳
 א *וױשי^ידטען ’ זאא טען אז בתונם,

 ד#ש־*^דאײ ג^געץ יראט׳עסט, נװאלדיגעץ
 *טאר־ ־-די םבםא׳זיײז אה סקאנדאל, כעז

 ׳ ־ .11 לאחאל שון גזרח ־קװעטאדישע
ױ11אאקאאר דער וױ אזוי א  נ/ונאר ־

 אפרים זז׳ ידער׳׳ און לאקאל, א״ז בי״ויי
 ץו איןןױשס צארעז נאכצען זײן װארשט

 דיזען mry; אטעריחא, גאנץ פראטעסט
א־ נע^אך, אאח. אײנציגעז כ ר׳ ע ^ז ש ט א  כ

n פנן געווארצן אנגענומצז איז שאוס r r 
 קאאוח דצר סון באארד דזשאינס גאנצער

 .אלזאן»אום ױדאן, םאכערס סקױרט א*ז
t r r i פון שטורעם דיזעז פארסײחנז צו 

 נ^ך;יעצ» חאבעץ םיר וױיא פלאטעסט,
ע זאכען וױכטיגע אײגעע ^ ו ־ ר ע ב  if אי

 װא^צ..,) אײנצינע פר^סעסטיחנן(איגזער
 הא״ װמלפק די שון אימער אלס איד, ותל
 מרח, דיזע דורכשיחרען נעה^אפען כעז

 טאכעז צו קאעחחןר אביסעל דאס טדײען
 אשריים בײזער דער דאס װעט אששד ־איז

 םארשטמײן.*׳., אנחןרש אכיסעל אליף
אח בײ םעז ח^ןט ערשםענס, .  *ונו״

n געארבײט #אע טרײד a r, ווחןר 
 ש\ן גזרח די און טאנ, 1חטאכע א *ו*סאג

ן א פ י י ? ^ H i i w j i ?  v m  n a r.!; ם ד

 גע־ פארט in איז װאס נאר קײן
 דזשענעראל דיזען נאף װאס. אט ווען?

 היאםע דער אהן האבען סיד ווען סטרייק
 געױאונעז חאפלאן אפרים דאזיגעז דעם פזן

 האבען ארבײמס־ײאך, שםונדיגע 44 א
 וױאען »ון וױסען דעם םיט שעפער םיעאע

 װאך די אײנגעטײלט זיך ירגיאן דער פון
 ארבײ־ דארפען ;יט זאאען זײ ,אז אזוי
ט םען  90 בײ זונטאג. ניט און שבת ני

 םראגע קיין געװען ניט עס איז פראצענם
 פשוט נאר קודש, שבת דעם היטען פון
 א אנשטאט טענ, פריחג צוױי האבען צו

 פאר« אבער אײף שטעאט האלב. א און טאג
ד געװארעז איז טרײד אין אונז בײ אז  בי

 ארבײטען אנגעפאגגען האט מען און
 צו אויסגעקוטען »יז עס און אװערטײם,

 גאנץ אין 12 נאןי האלב ביז ארבײטען
 בײ בעל־םלאכות פיעלע און טעג, הייסע

 געקענט :יט פשוט האבען טרײד אין אונז
 זיף האט טען און נסױן דעם כײשטעהן

ײנגעכאפט  טאג האצבען דעם אטאל אי
 ארבײטער פיעאע און אװערטײם, אן אלם
 א אױשגעהױבעז טאל,ע האבעז טרײד פון

 אז ״פראטעסט׳/ אטת׳ען אן םדאטעסט,
 די איבער טעג 5 ארבײטען ניט װילען זײ

 דאר־ נאך אפט, גאנץ און ‘כוחות,
 שבת טאג האלבען דעם ארבײטען םען

 די און חוץ, א זונטאג אדער
 אײנגע־ האבען ױניאן דער שון םיוזרער

 סרייד פאר׳ן געזינטער איז עס אז זעהז׳
 אפ- זאא מעץ אז ארבײטער, די פאר און

 ארבײטס־טאג שטונדיגען 8 דעם היטען
 האל־ א זונטאג אדער שבת ארבײטען און
טאכ. בען

 פון באשלוס דער קאאר, זשע זעהט
 אין םונקט דער און באארד דזשאינט דער

 זאגט איבעיאל איז אגריטענטס, אונזערע
 ל ע ד א שבת אױסדריקאיןי, און סאאר

 אונםער״ װ\א אפרים װי ניט זונטאג,
 ן ו א שבת זאגט און קאדטען, די טאשעז
זונטאג.

 אינז בײ װעז אײך, איף פרעג יאלזא,
 געארבײט איטער טען האט טרײד אין

 און טאג, האלבען א זונטאג אדער שבת
 דער אין אז באשאאסען, האט ױניאן די

 איבײ״ אזוי וױיטער ביעז זאא צײט ביױ
 גזרות א דעם אין עפעס איהר זעהט טען,

 אזא זײן וױרקאיך טוז מען שטד?...
 דער װי קטן טלית א םיט גאח שװארצער

 אויס״ אזוי קענעז זאא מען אז אפײם ה׳
 ארױס־ און באשלוס ױניאנס א טײטשען

 אטא־ טיאוסער שטוציגער אזא טיט חיטען
 עס נאריש און לעכעראץי וױיט וױ קע.
 קאפלאן ה׳ פון אנפאא גאנצער דער איז

 פון זעהן איהר קענט ,11 לאקאל אױף
פאלגענדעס:

 זינדינ א'ז װעלקןד ,11 יאחאל דער
 דער צו רעקאדעניאציע דיזע טאכען אין

לא• בלאנזװיל;ןר א איז באארד דזשאינט
 טעביכערס םון ;ןראצענט 90 און חאא,
אין ־ארבײטען װעאכע ,11 לאקאל פון׳

 געאר־ נ.יט. האבען שעפער בראנזוױאער
 אר־ ניס ון^לען און ניט, ארבײטען בייט,

 באשלוס דיזער שױן האט שבת.' בײ׳טען
 .וזײאיגען דעם שאדען געקעגט עפעס
 פאר־ אייד װיא איך דעהר: נאף שבת?

 13 די פון .7 אפרים׳.אזי רב סיד א טרוילזגז
 זײ־ 11 לאקאל פון טעטבערס קקוטיװע1עק

איינער ,.יןגדער אידען םךוטע דוקא נעך
געהט און שוהא א צו בז^אנגט "I םון

 כייף ?}(רדויםט עס דאװגען. שבת אלע
די יעצם וױיס איןי װאס ט׳  פון נעטען ני

הי אױכ גאר חבו»ה׳ס, און שוהאען די  אי
 ארונטער .#ײוט םאראינכערעםירט, זײט״

 םון ק^טיטע > בראנזוױא איז אונז צו
 עס װ^אעז איז נשםודחיטער עטליכע

 אפרים, ה׳ אירןר* דײנקט איבערצײגען. זײ
 געװען זוינען װעאכע. אידעז, 7 ךיזע אז

 דײ האבעז..געסאבט װאס דיזע צװישען
 געװען ^ױסען זיינעז זײ אז באשאוסי זעז
שח די םאראעצען צו  אכות? די אטינה׳
 דיזע האכעז,\אדער עס וױאם איחר וױ

 דאס אז וױןזען, זאאעז ױי װען אידעז
ת, שײכות א עפעס חאם שב ט׳ו  דײנקט טי

 ניט דאס *יכער װאיםען זײ אז איחי,
 די ניט שײרמא, די נים נײן! דעראאזעז?
 אז אין׳געדאנח. נעדואט האבען אפייחורסים

 אירגעגד האט אונזערער באשלוס דיזער
 שומרי דער^חברח כײס שײכות וועאכען

 םאא אלע האבעז מעמבערס אוגזערע שבת.
 װעא־ ארבייטעז צו םרײחײטען די געוזאט

 עס האבען ז;> אין וױאען ךײ טאג כען
יעצט. אײד

 עראױבט, םיר װאאט פלאץ דער װען
 ריײ א געבראכס גראדע אײך איד װאאט

אונוער שון באאםטע װאו נײשפיעאע

 אױסצומיײ אום םאא פיעא האבעז ױניאן
 םרוסע װאו שעםער, אין סםרײקס דען

 אװעלר געװאאט האבמן באסעס אידישע
 ארבײטען װעאען גיט םאר אידען שיקען
 צו געװענדעם זיד האבעז מיר װאו שבת,

 זאאען זײ אז שבת, שוםרי חברה דער
 בא־ צו םארטרעטער א זײערען שיקען

 זיכער איז װעאכער באס, דעם אײגםלוסען
 ער אז שוהא, א ערגעץ פון טעטבעי א

 ניט פאר אידען א אװעקשיקען ניט זאל
שבת. ארבײטען װעיעז

פארזיכע־ אײף קען איר אפרים, רבי
 זײ־ אפיל״ײרסים, הײנטיגע די ׳טיר אז רען,
 פרו־ א צו טאלעראנט טעהרער סף א נען
 םענ־ א צו עס זײנט איהר װי אידען טען
 אין איבערצייגונכען, אנדערע םיט שען
i צײטען. אלע

בריינ־ טאקע איף װעא בוישפיעא אלס
 אין לאקאל. בראנזװירער זעאבען דעם גען

 366 לעװין, און עדעלםאן פון שאם דעם
 גע־ ניט זיר םען האט עװ., טהאטפארד

 שבת איבײטען זאא טען צי אײניגען קענט
גע־ האבען שאפ דעם אין זונטאנ. אדער

 ?3 ביט זינמן אין קיעמאא חאבע^ ?ײ כע
או^ש• אפשר סאיז מ װאס טאן? צו האט

 אין םיסטײק א אײערען דורך געקומען
 שגת געאעזען האט איהר װאס אעזען,

 ר /ן ד א שבת אנשטאט זוגטאג, ן ו א
 םארענדי״ טאקע װעא איך און זונטאג.

 אז װערטער, אײגענע אייערע מיט גען
 געוחמ טאקע איז מענדעאע ר׳ זײדע דער

 םיר אז געזאנם, האט ער װען גערעכט
 פאס״ א אבעד אימה׳לע קאײן א זײנעז
 נאןי זיף־ געםינען עס אז בעט, ױ קומע.

 שװארצא *אזעאכע .אידען אונז צוױשעז
 'i װעאכמ קאפלאן, אפרים רב װי גײסטער

 ממ?ר א ארױפװארפען קאפאבעל זײנעז
 ארנאניזאציאן, אידישער א אויף באבוא

ײעי אין ניט װארפט װעלכע  -jrpcn■ ז
 ־ אויבער־ דער אײף זאא אפרים׳ רב ארײן•
 • זיןי נעטט איהר קריװדע װעמעס שטער,

 טע־ בעסערע צושיקען אז, שםארק אזוי
 ):״ דער װענען בעסער שרײבט ארן פאס.

\ ז.' א. פראגע, רבנים ׳פרא;ע שוחםים  װ.
 אידישןן די פון עװעי״ ״קיעפ פליעז, נאר

נאריש* זיך מאכט איהר װאיים ׳־א:ס
f . ־J גרוס, ױניאן טרײד טיט

ש, א• ט h : באבי
 בראנזװיאעד פון מענעדזשער

 פאכער קי״אוק דער פון אפיס
. אן i ׳ ױני

און אידען פרוטע 4 טענשען, 22 ארבײט
̂ט ענטױשט• יע און ענטױשט ג

 געװאלט האבען 18 די אםיקורסים. 18
 פאר־ ,4 די איז שבת ארכײטען זאל כיען

 זײנען 18 די און זונטאג. זיך, שטעהט
 ענט־ פראנע די זאל מען אז באשטאנען

 :ײינט װי אפשסיטונג. אן דורך שײדעז
 דער געהאנדעלט האט קאפלאן, מר. איהר,

 אן אויף ױניאן, דער פיץ באאםטער
 ענטשײדעט, גראדע האט ער אפײזורוס?

 עדקלערינ־ זוגטא^ טען זאל ארבײמען אז
 קײן גילסען נים קען דא אז ,18 די דיג

 זיי, װאס דאפיר, אײנפאך אפשטיםונג,
 ארבײ־ װעלען זײ װאס דעם דורך ,18 די

 פארלירען. נ*ט גאר זײ װעאען זונטאג טען
 :יט אפשר זיי איז עס װאס טעהר ניס
 די ביי װען צייט דער אין באהװעט, אזוי

 פארלי־ אדער פון, פראגע א דאס איז 4
 פאר־ װאף זײער םיז דאאער 5 א רעז

 װעא־ שבת, זײער פארלעצען אדער דינסם,
 עס איז אזוי און הײליג. זײ בײ איז כער

געװען.
 כײר אז אםרים׳ רב ניט, איהר דײנקט

 אנשטענדיג או׳ן טאלעראנט םעחר זײנעז
 כײר אז ניט, איהר דײנקט און אײף? פון

 פראטעסט א צו רוםען געדארפט װאלטען
 אזא כײט ארויסקוטען פאר׳ן אײף געגען

 ארגאנײ אן גענען פאדלײמדונג מיאוסער
וועא־ זאכען, אין. באשראדיגעז איז זאציאז

רעדאקםאר:. װערטהער
 .י שון איינע באריהרען יעצט װיל איך

 און טאג םון פראנען װיכטיגע זעהר די
 mV3 װעלען װערטער טײ:ע אז האף, איף

 ־ װעכענטאיכער אינזער אי, פלאץ פינען
״גערעכםיגקײט״. דער שריפט,
 אונן פון קײנער אז ׳אטת איז עס

 איע• רער טיט אז ערװארטעט, ניט האט
 —שי*ן-^י װעט װאף־ארבײט שון פיהרומ

 קלא׳וקטאכער• פאר׳ן הילף גאנצע די טען
 ;#יעגע םון אײנער איך בין דערפאר און

 יא• דער פון ענטוישט ניט איז װעלכער
 גחגס״י די אין אן יעצם געהט װאס נעניש,

 דאס קאנקורענץ, די שעפער. צאהא טע
 אבער באשרײבען, צו ניט איז זיך יאגען

 די ניט איז דאס אז צוגעבען, כיוז >דף
 דער םון אדײיניס^יאציע דער פרן שולד

 ױניאן די עס װאאטען נאטירליף, ױניאן.
 לאסיר זעחן. געװאלט ניט פארװאלטער

 די װעט סיזאז קוםענדען צום אז האפען,
 — פארשוױנדען יאגעניש פון עפידעטיע

 אוג״ פון הילף דער טיט זיד, םארשטעהט
בעאטטע. זעיע

 ע;טו״שט יא אבער בין איך זואס אין
האאידעיס• ליגעא די צו באצוג אץ איז

 אגרײ זײער אין האבען באסעס די
.צו אײננעוױלינט ײניאז דע• טימ טענט

ר ע ג ד ע ם י ן ם ו ט פ נ י א ש ר ח ר א א ן נ ו ר פ ע ס ר ו א ל ס

ר ע כ א ן מ א י נ ױ

קאמיטעס. אויפגענוטען װערעז עס
 סיגאי סטרײקענדע די פון קאטיטע א

 םינאנציע־ װײטערע פארלאנגען ניאנער
 זיי באשלאסען װערם עס שטיצע. לע
דאלאר. 500 נאף ײיט שטיצען צו

 אינטערנעשא־ דעם פון קאפיםע א .
 דער אז פאראאנגט, פאנד דעפענס נאל

 זײן געבען װײטער זאל באארד דזשאינט
 צו שטיצע פינאנציעאע און טאראלע

 װעלכע אנדערע, אלע און מוני טהאטאס
 אײזערנע די אונטער יעצט זץ־ געפינען
3א*דעע זײערע שאר גראטעס

 צו איבערנענעבען װערט פראגע די
קאםיטע. פיגאנץ״ דער

^ן עס ע צושדישטען.׳ םארנעלעזען ײ
 דזשאינמ דעם אײן אאדעט 82 לאקאל

 די זיע<עס־באנקעט. זײער צו באאיד
 ביי־ ל־י אין אננענוטע; װערט אײנלאד־ל:

 פערלניוטער, יאנאוױץ, םטודענט, דער
 «* אםאינטעט װערען אעטער און קאפלאן

באגקעט. צום נעהן
 עמ־ זײער אז אינפארטירט, 1 אאקאא

 די גוטנעהײסען האט באארד זעקוטיװ
 , ב*איד דז^אײט דעם פון פראטאקאאען

 טען15 טען,8 טע,/1 דעם אויגוסט םיז
טעץ.22 און

אײז־ פון אפרייט^ר אן טוסאטש, א.
 אעפןורטייט, איפס^ז או; עאיסאן מאז,

 שון געװ^רען ארונטערנעשיקט איז ער אז
 אפגעאי־ האט וױ.ער דעם נ$ך פלאץ זיין

צײט. י^חר דריי בײט
 אפ>וי:טעז צו באשאןוסען װערט עס

 און טאליפאגי ברירער די האמיטע א
קײס. די אונטערזובען צו אעװענטאא

p איבײטער די סון האטיטע א t .ר 
 דזש^ינט דער אז םאדלאננט, סאדאװסקי

 עקס־ אז דעחעז העאםען זײ ?אא באארד
 שאר םשערמאן, שאפ זײער פאר פעגס
i שארא עד װ^ס צײם חנר n f ׳ «

 סעטעלביענט דעס נאך שאפ זײער איענ
 װערט.בא״ עס סטרייק. דזשענעראא פון

 שון פארלאגג דעם באװיליגען צו י^אסעז
לואטיטע• דער

 םענעדזשערםי די פון רעפארט
 א אז באריכטעט שנייד, ברודער

 »דײ• פירטא דער געגען אז געהט פטרײק
לואפלאן. איז אבראטס^ז וױדס^ן,

 די אז באריכטעט ניסנעװיטש ברודער
 גע״ ה$בען .קא״ן פיאיפ פון ארכײטער

 ^וױיא דערשאױ, איבײ דער פון סטאםט
 30 פון אז פארלאנגט האט פירטא די

 כאויז ארבײט דער צנ זאל ארבײטער
די 8 ארײנחומען  די ה$ט איכריגע און.

 א^וזען זײ וועט זי אז ערקלערט, פירטא
אד־ דער צו קוקען• ז^לען זײ װע, וױסען
"i ' כײט. ,

 געהייסען. גוט ויערט סטרײק דער
 װײיי באריגסעט ניסנעץיץ ברודער

 אין איז ליי#ןי.יס שאפ,פון דער אז טער,
 ‘^גרי צײט א פארלעצעף -פאר כטרײת

־ ל ’; '• טענט.
 אם^ינטעם איז װעאכע חאטיטע׳ ־י

ק^דפלײז דע,ם אונסעדזוכען צו געײאיעז ׳
ך 64 אל“י*. געגען גענזער ב*וךעד פון  מ

אונטערווכט יס%ק די ה^ט- זי אז ריכםעט,•
 ק^טפאײן דער אז רעל^טענדירט זי און
• . • ולערען־. פארװארשען זאל

 װערם ה*ףיטע דעי םח דעי.באריכט
•{ געדױיסען. גוט

וועגען 1 ל^וקאל צושריפט׳,פון דער.
 אויפגעגוסען, ווערט, בױרא איבייטער אן

לצ״ .דאס.אאא כאשל^וסען וועדט עס און
 זמסאן בןןדער די ןפון מענעמשיערם- קאא
r»i וזאבע; זאלע; אאנגער. k ^ םי  קי

 fD שאן פלאן א 'אױסאדבײטען
כיורא* אזא

קי דער 'ןחןרט םיט״דעם  סי
‘ לו ען.0

:



ר דער ע ט צ ע ■קאם* ל
טץ םטוארם דזעזדליעם םון פאינ

T rue transla tion  Died with the 
P ostm aste r a t New York City on 
Sept. 5, 1919, as required by the  Act 
of Congress approved Oct. 6th, 1917, 
known as the “Trading with the 
Enem y Act.”
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 א אויף איז דאפפטי ״האפפטי
ארונטערגעפא־ ;געזעסען װאנט

 דעם ;דאפפטי האפפטי איז אען
פע־ אאע און פערד אאע קעניג׳ם

 האפפטי געקענט ניט האבען
װיע־ צוזאפענשטעאען דאפפטי׳ן

דער״.
 דאס גיט קינדער־איעדעא דאזיגע• רי

 דער םון צושט*גד דעם פון ביאד גיגסטע
 איצטיגען דעם אין װעאט עקאנאפישער

 נביאות, מעאאנכאאישע די פאפענט.
 כייט געפאכט האט יענסדאון אארד װאס

 האט פאחפה די איידער פריהער צײט א
 פקוים װי מעהר זײנען געענדיגט, זיך

 דיפלא־ אאטער דיעזער װען געװארען.
 געזעאשאפט דער שון שטיצע און ניאט

 פריעדענס־ זײן פיט ארױסגעקופעז איז
 די אויב דאס גרונד, אויפ׳ן פארשאאג

 װע־ פארטגעזעצס װײטער װעט פאחפה ׳
 רו־ ארדנוגג עקזיםטירעגדע די װעט רען

 און סריטײ־ןירט ער איז װערען, איגירט
נאהענט* זײנע פון נעװארען אױסגעאאכט

 רעאקציאנערען. די צװישען םרײנד סטע ׳
 נאר ער איז װירקאיכלןײט דער אין אבער
 די פון װײטזיכטיגער און קאיגער געװען

 ארום טאקע מיר זעהען יעצט אנדערע.
 םון ספעקטאקעא אונגאויבאיכעז אן זיך

 אאװעאט־ דורכגעפױאטקייט. און דואיגע
 אאװעאטאיכער ארבייטםאאזיגלױיט, איכע

שטיאשטאנד! אאװעאטאיכער הונגער,
 פאר־ באויז :יט האט מאחמה די

 ארבײ־ די צװישען קאמפף דעם שארפט
נאציאן. יעדער »יז באזיצער די און טער

 קאםפוי דיעזען אריבערגעטראגען האט זי
 ספערע. אינטערנאציאנאאער דער אין

 איפפער־ גרױסע די צוױשען קאמפף דער
 און #זײט אײז םיז פעכטע, יאאיסטישע

 דער פון ארבייט, איגטערנאציאנאאער
 אן. ערשט זיך םאנגט זײט׳ אנדערער

 :אך נאציאן אײן פון ארבײטער די װען
 אאערהעב־ די שארכאפען אנדערער דער
 אױסגעשטעאט זײ געפיגען פאכט, סטע

 נאציאנעז, אנדערע אאע זיף אנטקעגען
 אאץ נאף איעגט פאכט די װעאכע אין

 פאר קאפיטאאיםטען. פון הענד די אין .
אימ־ :רויםע צװײ האבען מאחםה דער

 צװי־ געקעפפפט גרופען פעריאאיסטישע .
 קא־ פאטעריאאען, רױהע צואיעב זיף שען

אויס־ האנדעא, אױסאענדישען אאניעס,
 פון ספערען אינװעסטמענטס, אענדישע •

 אום פונקטען אנדערע אאע און אײנפאוס
 סאוטה אשריקע, אזיע, קאנטראאירען צו

 אונענטוױקעאטע אנדערע און אניעריקא
 ים־ די צװישען װעאט. דער פון טײאען
 איטפעריע בריטישער דער מיט כעכטע
 אײראפא קאנטינענטאאער און בראש

 אנגעכאנגען איז בראש דײטשאאנד טיט
 װאס טאכם, און גאאד פאר שטרײט א

 שרעקאי־. דער צו געבראכט ענדאיר האט
 אין טאחטה. דער פון קאטאסטראפע כער

 דיעזע פון אײנער איז קאטפף דיעזען
 געװא־ אוטגעשטירצט איטפעריאאיזםען

 פאר־ שױן האט אײראפא צענטראא רען.
 די געגענצושטעאען זיף חשק דעם אארען

 עקאנאטי־ דעם פאר טעכטע װעסטאיכע
 איענט זי װעאט. דער פון קאנטראא שען

 1פ' כאדויבט ערשעפט, טאבטאאז׳ יעצט
 אין און אײראםא אין רײכטום איהר

 װעאט־ פון אםגעשניטען אענדער, פחגטדע
 װאם טאטעריאאען רויהע אלז דזאנדעא

 צו־ פון באזיס דער זיין געקעגט װאאט
 עק־ פון זאנאר אדער רײכטום קינפטיגען
 טיט קי־עדיט אדער ^גאאד אהן ?יסטענץ,

 אױזרע שאד ששײז ׳קױפען קענען צו װאס
 איטפעריאאיס־ דער טאסען. הוכגערענדע

 גע־ אדיבערגעטראגען איז קאכיפף טישער
 איז יעצט באזיס. :ײעם א אױױ װארען

 צ*וי- װעאט״קאנטדאא פאד האמפף א אס
 און רדטפעריאאיזם װעסטאיבען דעם שען

 דער פץ ^רט דעם אויף איבײטעד. ד
 אינױסטריעאער און פעןודאאער וואטער
 זיך געפינט אײר$ופ*; צענמראא פון האכט
 װעאכע טזי־בט׳ סאציאאע נײע א איצט

ף• מעכטע װעסטאיכע די שרעקט  ̂נ
ניעדזר.
טעב־ װעסטאיכע די פון אויפגאבע די

 ק^ט־ די אונגעהײערע. אן באטת איז טע
 אינטערעסען, פינאנציעאע פון כינאציעס

 םון רעגירוננען די הינטער שטעהען װאס
סאר־ די פראנרןרריף, ברימאניע, נרויט

4האיינע ' די און .^םאאטען אײניגטע

 האנר זײער םון עםען װעאכע שטאאטען,
 ארי גיגאנטישע א זיך פאר האבען ארויס,
 צװײפאך. איז ארבײט דיעזע בײט.

 צוזאםען זײ שטוקעװען האנד אײן םיט
 קאנ־ צו קאטבינאציע א אײא דער אין

 ניט װעאט־האנדעא. דעם טר^אירען
 זעהען אנדערע, ד^ס אײנס פארגינענדיג

 שאנס אײנציגער זײער אז אײן, אבער זײ
 אי/ עקזיםטירען׳ באײבען צו װײטער

 — אנדערע, דאס אײנס העיפען דורך
 צװי־ קאני־ןורירען צו נסױן דער אבװ^הא

 האא־ צו איהם אום :רויס צו איז זיף שען
 און ם$רזיכטיגקײט. אויס צאהם אין טען

 ים, פון קאנטראא פאי געיענ װיאדער א
 װעאט־האנדעא, און ;טיפען ־םון טאנאפאא

 אן געהט האנדעאס־פאאטען נײע בויען
 װעה־ אטעריקא, און ענגיאנד צװישען

 עי־ צו איז װעאכע פראנקרײף, רענר
 אין נעהטען צו אנטײא עיואנאםיש שעפט

 דערנעבען שטעהט געיעג, דאזיגען דעם
 פא־ װאם ברעקאעך, די כאפען צו אום
 גרויםע טיש. טאן׳ס רײכען דעם פון אען

 ארגאני־ איצט װערען קארפארײשאנס
 גע־ זײנען װאס פראפיטען, די ײיט זירט

 אנדע־ און אסוניציע פון געװארען טאכט
 פאו־ך און אויסשאאכטונג פון געצײג רע

 נײע דיעזע פון צװעק דער ניכטונג.
 די אײן זיך אין שאיסען װעאכע גרופען,

 געפינען װעאכע און באגקירעץ גרעסטע
 םון אנפיהרערשאפט דער אונטער זיף

 די װי פואװערלכיאנופעקטשורערס אזעאכע
 אויסאענ־ פאיכאפען צו איז פאנטס, דױ

 און אזיע אין וזױפטזעכאיןי כיערק׳ דישע
 אינװעסטען צו את אטעריקז^ םאוטה
 רױחים אונעהראיר־פארדיענטע זײערע

 און באװעא־ אײזענבאוזנען, מײנס, אין
 געבירטיגע די װאו גומײפאאנטאציען,

װערען. עקספאואטירט קעגען
 נאף געיעג דער װען צײט דער אין

 :ע־ ׳אן אוסטיג געהט האנדעא און מערק
 צי־ײיטע זײער קרעפטע זעאבע די ברויכען

 םארװערטס־גע־ די צוריקצוהאאטען הא;ד
 זײ קענען װי ארבײטער־כיאסען. הענדע

 אײגענע זײערע אין ? דערגרייכען דאס
 איטפעריאאיס־ די זיף שטעאען אענדער

 עיד סאםע די געברויכען םון אפ :יט טעז
 דערדריקען צו אום םיטאען סטריםסטע

 גע־ װערען םיהרער זײערע פאאק. דאס
 הינגעריכ־ און געפעננניס אין װארםען

 טאסען די םון ארגאניזאציאנען די טעט,
 זייערע צובראכען, און פארבאטען װערען

 און םארגיכטעט װערען אינסטיטוציעס
 פרײער םון רעכטע פונדאםענטאאע די

 פאר־ םרײער און פרעסע פרײער רעדע,
 אין איגנארירט. ציניש װערען זאטאוננ

 דער װארפט כיאטענט קריטישען דעם
 אװעק קאפיטאאיזם איטפעריאאיסטישער

 װעא־ איבעראאיזם, צו םרעטענזיע יעדע
 צו פארנינען געקענט זיד האט ער כע,־

 כיאכט זײן װי אאג; אזוי אונטערשטיצען
 םרײהײטען די העכסטע. די געװען איז
 דער אונטער א״גנארירט װערען פאאק פון

 טאק־ אזא םאטאן. פון דיקטאטור נײער.
 װאו אענדער, אזעאכע אין אײכט איז טיק

 הערשער׳ אאערהעכסטער דער איז ;עאד
 און שטאאטען, פאראײניגטע די אין װי

 עײ :יט נאד זײנען ארבײטער די װאו
 פראנקרײף אין ארגאניזירט. און װאכט

 עהאנאט** די־ אבער שװערער, ד^ס איז
 כ״א־ די פון ערשמפוננ גײסטיגע אין שע
 בר- נרויס >.;ין דענאץי. דאס טאנט סען

 :אר x ױד דערגרײכט דאס קען טאניע
 פאאי־ פו טעטאדען :ידריגקטע די דודף

 אא:; ־;*ט קען װאס שוױנז־עא, כישען
גיאטעז.

 אינטעינאצ״א־י אויפ׳ן איז עם אבער
 איטפעריא:יזפ דער װאו פעאד, :אאען

 װעה־ שטעױ־ננעז. ;רעסטע זײ:ע כעפ־נט
 ק#גט-אא זײן אויסאיבען קען ער רענד

 פאר־ דורך נאציאגען אײנענע דינע אין
 קען רעגיערונגס־טאשיגערי, די כאפען
 װע־ געברױכט ניט מעטאדע דיעזע אבער

 זיך ערהו־־בען נאציאנען גאנצע װען רען
 ב^־יבט װאס טיראנײ. נײער דער נענען

 נײע א באשאפ; צו — פש,*ט ? ט^ן צו
רענירוגגס־מאשי^• אינטערגאציאנאאע

 אאע תאנטראאירען קענען זאא װעאבע רי,
 איט־ פון אינטערעסען די אין נאצי^נעז

 נײ־ אװ איעג די — דאריבער פעריאאיזם.
 ;רויסעד דער געװען איז דאס .שא:ס

 זיעג־ דער פארזיכערען צו אום אײנפאא
ר^ גרופע רייכער סי אנ  טאנאפאא א םינ

 אונ־ צום צוקונפט. דער אין טאכט םו;
 עס האט די״רעאקציאגערען פאד גאיק

 ככיעט םאקטיש צײט, היבשע א גענומען
 דער צו הסכטה די באסומען צו יאהר, א |
דיע־ אין צדדים די פון גײ׳ן^ונס אװ צןעג ן

 אנהויבען קענעז זאא זי ביז און פאאן זען
 דיע־ פון משך אין ארבײט. איהר טאן
 דיק־ אינטעתאציאנאאע אן איז צײט זער

 דער ארון ענטשואדיגונג, שום אהן טאטור,
 רעכטפערטײ צו ^יף פראבע מינדעםטעד

 האט װעאכע געװארען, אײנגעפיהרט גען׳״
 איבער טעראר ,ווײסען דעם פארשפרײט

 בײם סאאדאטען בריטישע לאנד. יעדעז
 סי־ אין ארכאנגע״אסק, אין ׳ים קאספישען

 אײראאנד; און עגיפטען אינדיע, אין ׳ביר
 רום־ סיביר, אין סאאדאטען אטעריקאנער

 םראנ־ מזרח; נאהענטען אין און אאנד
 אפריקא, נאדטה אין סאאדאטעץ צריזישע
 גע־ װערען אונגארן און פויאען סיריע;

 װאקאענדע די אױפצוהאאטען צװאונגען
 םון אאײן זײענדיג גאאד. פון טיראנײ

 אפ אפט גאנץ זיך זײ זאגען ביאסען, די
 אבער ברידער. זײערע נידערצושיסען

 צוריק, זיף ציהען ראסען •וױיסע די ווען
 געצװאונגעז' ראסען שװארצע די װערען

 װאם פאעצעד. זײערע פארנעהמען צו
 עס צוקוגפט דעד פאר אנזאנ אן םאר
 גע־ האבען פראנצויזען די װאס דאס, איז

 ארבײטער־ אונגארישער דער געגען שיקט
 סענע־ פון שװארצע װיאדע די רעפובאיה

 דאס אויםזיכט׳ די ניט גאײכען מיר גאא.
 זאיאען וועאט דער פון ראסען װײסע די

 חאמבינאציע א םון װערען פארשקלאפט
 מיט קאפיטאאיסטען אײגענע זײערע םון
 האבען װײט אזוי ראסען. שװארצע די

!דערגרײכט שוין מיר
 אנזיככד ביאד מאכען*דאס צו כדי
 מאםענט א םאר הערען אאםיר בארער,

 פדאגצויז, א בארנריאה העגרי אזוי וױ
 בא־ זײן אין סענעגאאעזער די באשרײבט

 ״אונטער םאחמה דער םרן שרײבונג
:פייער״

!׳ ״,אפריקאנער
 רויט־ פיט פארבײ מארשירען ״זײ
 פנים׳עו/ קאשטאן אדער געאע ברוינע,
 װײך און שיטער זײנען בערד זײערע
 זײערע געגרײזעאט, און געדיכט אדער

 שמוציגע זײערע און געא־גרין, טונדירען
 אבנוז האאבע די זיף אויף האבען קיװעדס

 אוי־ זײערע גרענאדע. אוגזער אנשטאט
 הארטע םון קויאען װי אזוי זײנען :ען

 ארוים שײנען װעאכע שטײן, אדער האאץ
 נײע װי אויס זעהען װאס פגימ׳ער׳ פון

 און דא קאנטיגע. אדער פאאכע פענניס,
 פארבײ ציהט איניע, דער פאר דארטען,

 םענע־ א םון מאסקע קויהא־שװארצע די
 דער הינטער שנעצישיסער. גאאעזער

 א פײט פאאג רויטער א געהס קאפפאניע
פיטען. אין האנד גרינער

 ניען זײ. כײר באטראבטען ״שטיא
 רופען זײ ׳;יט פראגען קײן זײ פרענט
 אכיסעא זאגאר און רעספעקט ארױס
כיורא.

 א^רי־ דיזע זעהען ״פוכדעסטװעגען
 גוטער א אין און ;אוסטיג אויס קאנער

 ער־ דער צו געהען זײ געװיס, שטיטונג.
 און פאאין, זײער איז דארט איניע. שטער

 אן פין סיפן דער איז פארבײגעהן זײער ׳
 װע־ געפאכט. באאד דארףי װאס אטאקע,

 דער פאר געבארען וױ זײנען ז̂י י רען.
אפענסיװע

כאראקטעריסטי־ די פון רעדען פיר
 \ײער פון — אפריקאגער דיעזע פון .קען

 ץײער פון אטאקע, דער זיא וױאדלױיט
 ארבײטען צו אײדענשאפט פארצײזענ־דער

 אפ־ ניט״ איעבע זײער באייאנעט, :ײם׳ן
 ע:ט.6כיא א אויף קאטפףי דעם צואאזען

 זײ װ$ס טעשױת׳ די זיף דערטאגזגן טיר
 זעאבע די טיט גערן, דערצעהאען א%א'ין

 גריטאסען.״ זעאבע די מיט און װעיטער
 איבער געװעהר זײער אויף. הויבען זײ

צןאכיעראד!״ ״קאטעראד, : ר*עפ זײערע
ט ״נײן,  *פאנ־ אין און !״ יןאפעראד קײן ני

 באיא־ דעם שטופ א זײ ניבען ט$טיטע
 צו־ גאײף עס ציהעז און פארװערטס נעט
םום. א םון היאף דער נױט ריק

 סאא- ריכטיגע די זײ זײנעז ״פאקטיש
 םראנצויזישעד דער זאגט — דאטען,

 סאא־ קײן ניט זײנען מיר — סאאדאט•
םענער.״ נאר זײגען מיר ;דאטען

 פראבאעם הויפט דער איז איגדיע
 אין איטפעריאאיזם בריטישען דעם פאר

 װענ דעם פרײ האאטען צו כדי אזיע.
 זײן בריטאניע גרויס םוז אינדיע, קײן
 ספע־ און ימים די איבער הערשער דער

 א ים. סיטעצאענדישען יעם איבער ציעא
 ניט־נאר װאאט עגיפטען דעמאקושד^שע

 א פון קאפיטאצ ענגאישען דעם בארויבט
 פון און אאנד באװעא־װאקסענדעז רײכען

 גאגץ םון יןאגטראצ דעם אין פאקטאר א
 אין געשטעאם אויר װאצם נאר אםדיקא,
חנ״ און אינדין^ קיץ וועג דעם געפאהר

ר1 מ ^tW i טיזעץ ^ D f r i r r פ שפאי פאי
 װער־ עגיפטעי, די מפזןנגױת אין וזערען

 זעגבסט״באשטײ ־פאר דעטאנסטרױשן כע
 פוזען ארנאניזאציאנען זײערע ;כװגג

 פאאק_פוז דאם און ומןרען פארניכטעט
 פון רעזשים א אונטעד װערען רעגידט

 אין^אראביען אויר קריעגס־צושטאנד.
 בריטי״ די סוז מזרח :אהענטען אין און
 רעגי־ פרײנדריכע נעפינען פאציטיק שע

 צו־ דעם באשיצען .זאאען װאס רונגען,
 בא־ דער אויף װעהרענד אינדיע, צו גאנג

 איז װאס ציניע, באטוךבאקו ריהמטער
 דײטשען דעם פון סמעטענע די געװען

 ברי־ איצט פאדנעהײען אימפעריאאיזנ^
 צו אום ארט זײער סאאדאטען טישע

 באאשע־ רוסישער דער אז פארסײדען,
 טא־ די צו פארשפרײטען זיף זאא װיזם
 אי־ און אעצםער דער אינריע. םון סען

 גע־ צו איז םארשאאג בערראשענדסטעד
 טא:־ א שטאאטען פאראײניגטע די בען

 אזא אויף ארמעניע, און טערקײ אין דאט
 האפנונגס־ איהר פארפאאנטערענדיג אוםן
 נאהענטען דעם םון פאאיטיק דער אין אאז

 גע־ יאהרצעהנדאיגע פאר איז װאס מזרח,
 אינטערנא״ װעאכען פון ארט דער װען

 ארויסגעװאק־ זײנען םאחטות ציאנאאע
 צװײ־ דער םון איהר פאכענדיג און ׳סעז
 דעספאטיד די פון באשיצער א זײט טער
 אנ- די און עגיפטען און אינדיע אין פען

 פון אונטערגעהםונגען קריםינעאע דערע
 אין מזרח. נאהענטען פון פאאיטיק דער

 עקסטריפםטע די װערען *אאײן אינדיע
 אנגעװענדעט, מיטאען ־ אונטערדריקונגס

 צוזאמעג־ פאציטישע גאנצע די װעהרענד
 איבער״ יעצט װערט אזיע פון שטעאונג
 ברי־ פון אינטערעסען די אין געמאכט
טאניע.

דעפאקרא״ פאר שעדאיף אזוי פוגקט
 אװ איענ דער םון פאאיטיק די איז טיע

 אונ־ אײראפא. צעגטראא אין נײשאגס
 הײאיגער דער םון אײגפאוס דעם טער

 אין געװארען געשאפען איז װאס אאיאנץ,
 האבס־ האהענצאאערגס, די הענען פאריז,
 צוריקגעװינען ראמאנאװכ^נאף און בורגם

 זיעג־ דעם פון ציעא דער ערטער. זײערע
 איז װעסט דער פון אימפעריאאיזם יײכען

 פעא־ די םון פארניכטונג עקאנאמישע די
 נא- די און אײראפא, צענטראא םיץ קער

 פעאקער גרױסע םון ספאזפען טיראיכע
 אונ־ רחמנות אהן װעט גסיסה זײער אין

 קאסבינאציע דער םון װערען טערדריקט
 צײט דער אין מעכטע, װעסטאיכע די פון

 געגען באיקאט עקאנאמישער דער װאס
 םארצװײפ־ א םארטגעזעצט. װערט זײ

 װעאט פוץ פאאן צינישערען און פעאטערען
 פענ־ םון קײנפאא נאןי איז באהערשונג

געװארען. אויסגעארבײט ניט שען
 די פון פאאיטיק די זײן דארף װאס

 ? באדינגונגען אזעאכע אונטער ארבײטער
 ארבײטער־באװעגו:: דער פון קוק רער
 אי־ איז פראנקרײר בריטאניע, גרויס פון

 שטאא־ פאראײניגטע די פון בערהויפט
 אינטערנאציאנאאיזירט שנעא פוז טען

 ניט פעהר קענען ױניאנס טרײד װערען.
 שכירות העכעדע פאר באויז עלןזיסטירען

װי ׳זא;אר אדער שטונדען, לןירצערע און
 דער פון פרעזידענט דער דזשוהא, אעאן

 אר־ פון חאנפעדעראציאן פראגצויזישער
 ׳אויסגע;=ריקט אאנג ניט זיך האט בײט

 אין אינדוסטריען די ־רעארגאניזירען צו
 זעהן םוזען זײ צענדער. אײגענע ז>'ערע

 נא־ א אצס ניט ארבײטעײפראבאעם דעם
 אינטערנאציאנא־ אן אאס נאר ציאנאאעז

 ניט קעםפפען םוזען זײ םיאבאעם. אען
 צו אום נאר זיך רעטען צו אום גאויז

 דעי װעאט. דער פון ארבײטער די תגטען
 די און פריעדענס־אפפאף א^עלהיערטערי

 פאי־ זיינען װעאכע נײשאנס, אװ איענ־
בא־ צו אום פאריז אין געװארען פאסט

11.

קאפי־ אינטערנאציאנאאען דעםשיצען
 און האק װערען צוריקגעװיזען פוזען טאא,
 איז עס װען< װי פעהר פוז, איבײם פאק.

 אינטערנא־ איהר פראקאאפירען פריהער
 פא״ אײדענדע די םאאידאריטעט. ציאנאאע

 זײערע צו אפעאירען אייראפא פךן סעץ
 נאןי װעסטאיכער^ועאט דער םון ברידער

 םאדביי־ ניט געשריי זײער זאא היאו*.
 װערטער די אין 'אונגעענטפערט. געהן

 ארבײטער ״די :ראסעא בערטראנד םון
 אינטערנאציא* זײן אדער פוז באװעגונג

 אײ־ צו װערען םאראורטײצט אדער נאצ
 אפע* באזיענען טוז זי דורכפאא; ביגען
 אין ערפאאג פון אפזאגען זיר ארער ריקא

 צו־ וױיטער גאנץ דער ביז אײראפא
. קונפט .  װיכטיגע זעהר א איז עס .

 דיעוער אױף ענטפער דעם אן םראנע;
 דעם םון צוהונםט די אפ העננט םראגע

ד םעגשצימנ* םין
1 f i i !3Mi,' ’Mffr־‘ 

%■

_־ן־ . :•

לפיא פילאדע פון בריװדאך
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מן געוחנז איז # א ח *  זיינצ *ונםער ב
ײ ארױסגצרצדם קראםט אינערליכער **ז מים האס ער דעד.  זי

 םיר פאררויםצלט. זיך דיאבצז באקזע זייג* אז ווערטמר׳ מנ
 װאס געדאגקעז, ארױסגצרעדט האם ער אז געדאכמ, דץי האם

ם ה אי מז. א  ,אז געדאכט זיןי האם טיר םןןרנוסצן.־ לאננ פון ה
לעבען. אײגען זיין כױט שײכות א געזזאם האבען ווערםער זיינע

 ער אז עם הייםם \וערטער אנדארע אין
 פערזענליכע םאר אםם זײן אוים נוצט

 דערםים םערברעכם ער *ון !וזאפינמן,
געזעץ... דעם נעגען

 היבשער א גצװאחנן אפילו *יז צס .
 אמנר. שםאדט, אין חגט ח׳מנצן םוםצל

 אזוי געווארען. ניט גאר דערםון איז עס
 גוט צוריק געווארעז ־ױינען זיי וזי שגעל

 פערגע־ און פערנעסען אלעם איז םזײינד,
 דאןי איז צװײטענס״ און נעװארצן, מנן
 אײגענער אן צפעם םעיאר סיםי חנר

ל — סינגש, א  מאכעז מענש איינענער אן ז
 גע־ איז ov אײ עקסטרא. םענט «אר א

 שטעד־ און םטייט אונזער אין ? נצזעץ נעז
 עם װעז געזעצ דעם אכ נור םעז היט טעל

 הילם־ װעגען קבצנים, ורעגען ויך חאנרעלט
 אײגענע״ צו קוםט עס װען אבער, לאזע,
.שוױיג. א מען מאכט .
 זיפדו יןיין מען דארף זעהן קען כיען מי

 טראבדן שעניזען נים סזױאר סיטי דעם
 א פאחליערעז בײם האלט ער װאס דעם

 פארפא־ נים װעט ער געלט. סוםקע היבשע
.פריינד. גוטע צדױשען װערעז לעז  אױב .

 זיפץ, איםגריגעז אן אבער האט איהר
 גלחים, אונזערע פאר איהם האלם ךאן

 גרוי־ אויף נעבאף איצטער זיינען זײ װײל
 זײ אז דערבײ האלט עס און צתת׳ סע

 דירעק־ די בײ רײז א בעטעז מוזען זאלען
טשױרטשעס. די םון םארען

 דאס איז דערםון אורזאכע די און
 אױםנעהערט האבען ױננעווארנ רי ־וואס

 װײל דערפאר ניט קירכעז, די אין נעריז צו
 זײ־ אױפגעקלעהרם, נעווארעז זײנען זײ
 זאנדערן מענשען, לענקענדע געװארען נעז

 אננעהוי* זונטאג האט םען וױיל דערפאר
 םערמאונט איז באל בײז ישפיעלען צו בעז

 מאכען ^שטורםעז׳ גלחים די און #פאר<ח
 קאםײטיאנערס פארק די נעגען נװאידען

 סקאנדאל, אזא ערלויבען זײ װאס םאר
די אז זצהענדיג «ז איז, סוף דער «מ

vftm* וױכםעדעס דעחנן tm אינבתחד וו^ם םיטלמן, די אױף 
ריסצי- א אױפמרייבצן װעל‘ »יך םייםמצן. אם דיך םירען

 וחןט דאם^צמ ד*מ*למ_ און נענאבמןםאנד. םײן ורעגען טאציע
דצי ארוײסוױמצז זקי אי ס. צי אי^־םזיג צי פעהמ, בין . מ ק

:נעענמפערט ה^מ פאטער דער
ם םר^ ביסם דו וו*ס צומיידען, זעהר בין ^איך םוכ^ מי

^בער... דערגרײכען.... פילעס וועסט דו אז גלויב, איך
 א 6ה#ס דו האר״ן, גוט א ה*סם ת עדוארד, באנאבט, ביסם ־דו

j' נשמה. צערטליכע i בײדע, סיר ה^בען נשמות צערטליכע 
 אומעם דער װצן דערגרײכען, פיעל וועסט דו דו. און איף
װיילימײם די ארן  דאגות םןוג־טעגליכע אוז לעממ םון לאנג

 זײז ניט ז*ל מענש א װי ,Dnirn באהערשען. גיט דיך װעלען
 איהם אויב #חןם, צובחוכען׳ #גרוי װערען ער םח שטאתן,

 זײן צו ם*נ צו ט^וג םון און יאהר צו יןןהר פון. אוים תופט
 היט אינגעל, םײז דערפאר, י$ך. דעם שלעפען און צאם אין
 װ$מד זײן פאר זיד היס צעבען... פארהײראםען פאר׳ן זיך

 היט דאנות. זײנע פאר און פאראנטװארםליכקײט דיגקײם,
 דו אויב װארום, פרויען. פאר אפען, זאגען דאס כ׳װעל זיף...

 גע־ אײנע געװיס זײ צװישען זיף װעט — זוכען, זײ װעסם
 אוםצעדד די פון אײנע םיט באצויבערען דיך װעט װאם פינען׳

 ווען זיר, בײ גרײט שטענדיג האבעץ זײ װאס םיטלצן, ליגע
מענשען״. עמפפינדליכען און עהרליכען אן פאנגען נאר וױלען זײ

:העכער געװארען איז שטיטע זײן
 זײן מאן א מוז הויך, דער אין אײםצוהױבען זיך ,,אום

געוועזען. אזזי שםענדינ איז דאס אמת. איז דאס אלײן.
 װײס געשיכטע די װאם פאר^ער, אריגינעלסטע ד« װעגען

 םון מאנאכען און גײםטליכע גרױםע אלע װעגעז לעז גאר;
תן צײטען, יענע  לעז קאםפ^ םיט םול געװען איז קירןי די ו

 וואס שםילקײט, די נביאים. און פאעטען גרױסע די װעגען
 מעגליכקײם די געגעבען זײ האט ארוכמערינגעלט, זײ האט

 איײ אזוינע װעלט* גאנצע די הארץ זײער אין *רײנצװעםען
װעקט עס אײנזאם. פארבצײםגן דארםען נשמות גענטיםליכע

גריגבערג ח. מון
 דער אבער אביסעל׳ נאך זיד באדועגט האנט רעכםע םיח
 ענדע םעהר. אלץ םאג יעדעז מיט זיך םארשפרייט פאראליז

 איז װאם האנם, די יע, גליד. טויםזגר א זײן זי װעט יאהד
 צונעםראנען האט װאס העלפער, א און םרײנד א גערוען םיר
 גצ־ םײנע םארשריבעז האט וואם #םויל פײן צו שפײז דאס

 נעםאן ״װארם אײן םים ביבער, מיינע דדרכגעבלעטערט דאנקען,
 אונ־ זײן וועט פאדראמען, ניט מיר קיינמאל און אלץ כײר פאר

םוים. ארן טעבםיג
 םײן װאס הרעפםען, לעצטע י־י צוזאמענקלײבען וױל איף

 װעט װאס געשיכםע׳ א אויפשרײבעז און נאך, פארטאגט הא:ט
 4אומגלי? דערםאגטען אויבען פון.דעש אורזאבע די ײאבען ק^אר

 אין אוםקעהחנן זיף איך סרז פארשםענדליר, זײז זאל אלץ כדי
 װעל איך אבער צוריק. יאהרען פיעל אױף ערצעהלונג נױק
קורץ♦ זייז צו באפי־הען זיך

 קינדהײם מײן װעגען װערטער פאר א ערישטען אלעם צו
ױנענד. פריהער מײן און

 ער פ. אין לעהרער לאטײנישער א נעװען איז פאטער םײן
 זאנצז, קען םעז םענש. נעװיסענהאםםער א זעהר געווען איז
ש. און זאתפעלטיג צדפיעל שויז נעװען איז ער  בא־ יעדאנטי

 זײן פון יאהר לעצטע דאס איז זכרון מײן אין קלאר זונדערס
 נע־ םוױ־כל־סוף איהם האט וועלכע קראנקזזײט, די לעבען.
 פראגרעסירען. אײן אין געהאלטען האט אריין, קבר אין טריבען

 ארײן. שול אין געשאעפט םאג אלע פארט זיד האם ער אבער
 געשפאנט ער האט אײנגעשםארטקײט קראניפהאפםער א טים

 אריבעדלדיפען צײם צו צײט פון פלענם זױטער א וחןנ, אזיפ׳ן
פנים. אויטגעקרימםעז און אנגעשטרע^טצז זײז איבער

 פיעלזנ ליננזױסם. םצהימר א געוועז איז םאטער. מיח
 ארכעא^אג. געניאלער א איז ער אז םארזיכערט, אםילו האבען

 מענשען, נעגיאלע זאכדערבארע יענע םרן נעװעןיאײנער איז ער
 אבעד זאנען, ניט באשטימטעס קײן קען טען דועלכע ורענעז

 עם װי םעהינקײםעז, םעהר צוױיסעל, אזק פארמאגען׳ װעלכע
ײ וראס שםאנד, באשײדענער דער זײ פון שאדערט  םארנעמען ז

 האפגונגען, די זיכער, איו זאף אײז געזעלשאפט. דער איז
 פארװירק־ נישט צר האט איהם, אויף געלײנט האט מען װאם

 די םאתעסצז געהאס לאנב פון שױן האט אלײן מר ליכט.
 װארט אײנציגעז קײן מים גתיסהײכג ודעגען חלוםות אלע
 שװײ ערפילט האט ער זײ. ווענען דערמאנם ניט ער האט

יאהרעז נאך יאהרעז ;לעהרעד א פון פליכטען די סענהאפט

 אגגעפ־לט דאם צר קורצען, אין פארנעםעז. נעװאצט זיך האב
פ-׳^טדע א נעוועז איז םוטער די שכל.. מײן און נשםה םײן
געדאנסצז״ פוןי װעלם דעד אין

 באזזער־שט סזםער, םיין זקי דערסאז איך ווען שטענדע,
ג איהר זיך דערםאז איך םרדיער. שטילער א םיך הי ט. ת כ  מזי
 זעה איןי גאנג׳ איהר םון ריםם באשײדענעם דעם זעדז איף

 ואגפטקײט איהר שמײכעצ. בלײכען קינדישען כמעט איהר
 םיס־ איבער איזזד אק אאזם אוז גשסה םייץ אין איייז דריעם

 די איבערנעסראנצז האט זי אז מענליך, סרו^ער. און לײד
 זי װאז דארט* איבערמע אז זיד פיהלענדיג לײדען. טיפסםע

 האט נעארבײם, שםענדינ תאם זי תאם דאם, געװען. איז
 צו האבען םיד און פארשםענדליך גאנץ װי אויםגעזעהן אונז
 דער און איך אויפמערקזאמהײם. קײן געש^ונקען ניט רעם

 זיך צוױשעז ותרםער, אהן אפנזןםאכס, װי אזױ האבען פאםער
 און שװערע ם^לזג ותגעז גערעדם האבעז םיר א&טאך. אן

 װענען געהאט נים האט מאמע די ממענשםאנדען. ודככדנע
 שטענ־ יױארומגעגאנגןזז איז דערםאר רעדען, צו אונז כײר װאם

 איהר אױסצדקויפעז עפעם םים זקי נעטיזזם און שטילע «זא דיג
 הזיז, דאס ארדנונג אין נעבראכט האט זי אוטבאדײטענדקײט.

 אננע־ זיך האס אװענס יעדעז צײם. אין עסען דאס געכיאבט
איז װעלכער אין ׳אאמפ א צדנז־מז  העראסין וועניגער אוועה ס׳

נצהצן. גענומען און לאםפען, איבעריגע אלע אין זוי
 נעװען ארט,. זײז אויוי יעדער זײנען׳ מוםער איז םאםצר

 הא־ (ײ אז ניט, גלויב איך אבצר פיענשען. נדטע און עדזןלע
גל^ליך*. געםאכם צווײטען דעם אײנער בען

צערטליכ־ דער איז גענויםיגם פאםער דער דען זיןי האט
ם און קײם ײ מנזז מ ר מנ חי א םיז אי ליעב האט װאם יער ? פ

 עק• גײצס א םון ערװעהלוע דער םיט
 א אננעפאגגען זיך האם באארד, זצקוםײו

 םשילדרענמ דער אין םצטיגקײט נײע
 הויפגד .50 לאק. מניאן, םײקערס דרעס

n צװישצן אגריםצנט דער זינט זעכ^יד, n 
 אין אססאסיאײשאן באסעם די און ױניאן

 גצווארעג*: אפגעבראכען איז טרײד דעם
 שטרײםינײ. םארהאנדצלט ױניאן די און

ד םאנופעקטשורער יעדען םיט קײטען ו  נ
ן װײסען םיטגלידצר אונזערע זונדער.  שי

 וזצ© אבער, אנדערע םאר לאנג. םון דאס
 אסמןד די דאם הערען, צו נײעס א זײן

 אפגצבראי• האט פאד דעם אין סיאײשאן
 אחם אגרימענם קאלעהטױחןן דעם כען
.1919 דזשון׳ מען18 דעם

 אסס׳ן באסעם דער םון טיטגלידער די
 חנם געבראכען האבען זײ אז באהױפטען,

ר דער פון באאסטע די װײל אגדיטענט  י
 עולות• באגאנגען זײ גענען זײנען ניאן
 כמד די םון םײנונג דער לוי־ט עולות, ריזע

 דאם דעם, אין באשםעהט נופעקםשורער,
 &V& אנדערע אין ארבײסער, אן װען

 א םארלאזען האבען ארבײטער, אײגיגע
 אץ געסוםצן זײנען אוז שאם געװיסען

 וױי& מען צו םרעגען ױניאן דער םוץ אפיס
 ארבײטעןן האבען דאח* םען װאו ניט

ײ װאו געזאגט זײ מען האט ד קענען ז  מ
ײ זײער לויט באשעםטיגונג״ קומען  מי

 פון באאמטע די האבען עס, הײסט נונג,
 ארביײ די זאגען געטארט :יט ױניאן דער
 בא״ קענען זײ שעפער װעלכע אין טער

p 90 אין כאטש באשעפםיגוננ, ומען)ר p t

ײן פון מענ לעצטע די אין  גצװעז אפט איך בין לצמגז ז
 געוחןן גיט באציהונמנן אונזערע זײנען קײנםאל איחם. בײ

 גוט. אזוי געווען איז ער צײם. יענער אין װי הארציג. אזוי
 געפיהל א םיר אין אויח װאכט איהם, אז זיר דערםאן איןי דתנץ
 גע־ מיר זײנען אװענט אן אין אײנטאל דאנקבארהײט. פרן

 איר«ם האב איד צוגןונפט. פײן װעגען גערעדט איז זעסעז
 םארנומען. צײט יענער אין זיןי האב איך װאם פים געזאגט

 איך װאס פראבען געוױסע וזעגען דערצעהלט איהם האב איך
 עגיפטישע אלטע אין זיןי פאגאנדערצוקלײבען געםאבט האב

קװעלען.
 באזונ־ צוגעהערם. מיר צו זיך ער האם אויפםערקזאם

 װא־ אורזאכצן, די ערקלערם איחם האב איך װען — #דערס
 געלערטע געװיסע מיט אײנפארשםאנען געװען גיט בין איןי רום

 מאראל־םילא־ א — דאקוםענט א פון אורשפרונג דעם וועגען
 יאהר הונדערט אכצעהן מיט געשטאמט האט װאס #װערק זאםיש

%צײם־רעכנוג. אוגזער פאר

 האב איך שװײגענדיג. געזעסען צײט געוױסע א איז ער
 מײז און אײםעה מײן םון צופרידען געװען איז ער וױ נעזעהן,

: ארויםגערעדט ער האט דערנאך געװאגםקײם.
"םײז םײנער, ױנג ״פײן, !

:צוגעלײגט ער האט שפעטער װײלע א
 געבען צו זיד קלײבסט דו אז ׳געזאנם סיר האסטו ״אטאל

 אי!י נו״.. געלם. אביסעל צוזאמענצוקליימח כדי שטונדען,
 גע־ א אויף רעכענען קענסטו גליק צום אז זאגען.... דיר קען

 זוהן, פארשטעהסם, נויטיגען. זיך װעסט דו אויב הילן*, וױסער
ט ארופגעטראנצן זיך איך האב אז נעבורכז רײך פח אז  פי

 גע־ האב איף װאס ׳צײם דער אין געדאניז. אײנציגען אײן
 בלויז האט צורינען, חלוםות מײנע אלע «ז געזעהן, און ארבײט

 זוהן מיין אז חלום, דער איז דאס פארנוסעז, כױף געדאנק דער
 כיײז אז אנגעהויבען׳ האב איך װאס דאס, דערענדינען וועט
פארטזעצער״. פײז זײז װעט זוהן

 צוגעגאנגען איז און אויפגעשטעלט זיך האט טאטע דער
 אי^ ער איהם. פון ארויסגענוײען עפעס און קעססעל זײז צו

 ער האגט. דער אין ביכעל קלײן א םיט םיר צו צוריקגעקוםעז
 באנק־ א איז דאס אז דערזעהן, האב איף געעפענט. or האט

 האט iv װען דאטום, דעם אויו* אנגעוױזעז האט ער ־ ייבעל.
 ־yi ניט זיך האב איך געלט. ארײנגעלײגט פאל ערשטע דאס

 גע־ אלט איז ביכעל דאס לאכען. צו פון אײנהא^םען לזענמ
א'ף. וױפיעל ^י־נקט װזןן

 גענוסען בימגל דאס איןי האב געפיהל זאנדערבאר א פים
 גע־ האב איך איב^ךבלעמערען. עס גענוםען איז האנט אין

ט פינקטליכקײמ, די זעהן  -א נ׳גט האט ער װעלבער פי
 באנק דער אין ארײנגעטראגען האט ער ארײן. באנק אין .עלט
 צוגעקופען איז עס צײט. לעצםער דער ביז סוטען קאײנע ארײן

 י י א״ז איצס פראצענםעז. די אויף פראצענט איז פדאצעגט
פיער די אין געווען איז באדײטענדע, גאנץ א געורעז םוײע

ס, א אױף שםענדיג זײ אין ?יך אױם ווערט נשסה זײער םן
 די וױ זײ הערען קאמישיאנערם «ארק
 געשיכטע די ״הייליגע״ די האבען ׳קאטץ

 קאורט די און קאורט, אין ארײנגעבראכמ
 האט עס װער ענטישײדען דאס דארף
רעכט.
גע־ זײנען געזעצע זונטאג בלויע די
ט סםײט אונזער איז געװארען שאפען  מי

 לויט צוריג. יאהר דרײסיג און ד»ונדערט
 און שטאדט, יעדע דארף געזעצע דיזע

 װערען םארװאנדעלט זונטאג שטעדטעל
ט זונטא; טאר מען עולם. בית א אין  מי

 פערבײפאה־ נים טשוירטש קײז װאגען א
 גװאלדינע די שטערען צו גיט כדי רען

 ;גים געװיס קאר קײן מיט ;תםילות
 זיף געםינם טשױרטש א װאו סקװער דער
 שטריה, א מיט ארומגערינגעלט װערעז מזז

 אדער װעלענדיג אײנער װעט טאמער װײל
 איז םערבײפאהרמז טשױרסש א אונגערן

 דאן דאף גאם װעט גערויש, א אגמאכעז
ט ני  ;דערהערעז תםילות רי ריכטינ קענען ^׳
 םאנצען ניט םילאדעלם\א אין טאר מען

קײ־ טאר מען ;געזעצע די לויט זונטאנ,
 טהעא־ אלע ;האבען ניט קאנצערםען נע .

 מוא־ קײן ;געשלאסען זײז מוזען טערע
 טאר מעז און ניט אויןי פיקטשורס זוינג

ט זאכען אנדערע םויזענזיער  זו:* טהאן ני
 לויט איז דאס שטעדטעל׳ אונזער אין םאג
 ער־ זאכען מאנכע אבער, געזעץ, דעם

 פאהרעז װי זונטא;, יא זיך מען לויבט
 טשוירטש, א םערבײ קאר א םיט זונטאג

 טאן דאי־ח קאפםאניע ר,אד די — װײל
סארבײצוםאה־ זײ ערלויבט מען ;כיזנעס

 אויטאמא־ םיט טשוירטש א זונטאג רען
 פאהרען אױטאמאבילס אין װײל כילם׳
 כבוד זײער צוליעב איז רײכע׳ די דאף

 טשוירט׳שעס די שוין מען ביגדט װעגען
.ארום. :יט שטריק קײן מיט  ער• מעז .

 :וט איז עס װאס דאס זאכען זיף צױבט
 די װילעז רײכע געגעז װײל רייכע, טאר

 ארימע םאר אבער, קעםםען, ניט נלחים
 קײן זיף הען מען ;גיהנום א זונטאג איז

 אנגע־ אפילו האט פען ;עבען. ניט ריהר
 אז צודיה לאגג ניט קאםף א הױבעז

 פלע• פיהטשור מואװינג און טהעאטערע
 אום־ אבער, אפע;׳ זײן מעגען זאלען

״  איז אלעם און געוױנען, :לחים די םט;1ג
װ שטיל איז אלעס ■שלאסען,

 במרג? אײנזאמסכמ די אויף שזואונג פדלעז זיק אין פיהלם
 אוםענדליכהײט, שװימענדער דעד פון אדומעריננעלט דארם,
ײן םימ און ביבער זייגע שטודירען געקעגמ ער וואלם  וואכעער ז
 איצמיגע »ין 1נױאנםצ רײכע די םון װעג דעם נעםינען נשמה

ך כדמ דערםאנם וואס שפראכען, מג די זי  קעראמש פינסטלי
 אורמלםע די צי מבײד־יז, שנמולעמ הײנטיגע די פון תוועבעז
 םענשעז, די נערעדם האבען עס וועלכע אויױ דיאלעקטעז, נאאױוע

 גידריגע ערשםע די אין און הײלעז איז געװאוינט האבען װאס
 םים־ וחןטענט דיאלעקםען, — םעלען, חיה׳שע פון געצעלטען

 אוים־ צײטנווימ םען נעפינט בוכשטאבען און צייכעגם טישע
 װאס צײםען, אלכמ טון םורםלען דאס שטײנעד. אויף געוזאקט

 אונז, פיז זײנצן זײ וױיט וױ א^יין, געדאנה דעם םזן בלויז
קאפ. איז שוױנדלען נעפט

 מנר או; ארבײטער די צװישען סכסוכים
 ניט 1JX.VF די זאאען זײ כדי פירמע

 פעי• די *דן בלויז און פארלאזען. דארםען
 פאר• זײנען מאנוםעקטשורער די װאו לע

 הא־י רײד אונזערע צו גלײכגילטיג בליבען
 אנדערצ אנגעוױזען ארבײטער די םיר בען

 בא״שעפיי באקופען תאנען זײ װאו שעפער
טיגונג.

 פאר ״םארברעכען״ דעם פאר אט אלזא,
 פאר- צו ארבײמער די צוױנגען נים דעם

 צו אכםעגדיג ניט שעפער, אין בלײבען
 לעמנן א אויף םארזײענט דארט האט םען

 אוד אסס׳ן די האט נים, אדער מאכען צו
n םאר און אנרימענט, דעם געבראכען

 קײן נ*ט םיר האבען װאכען 10 לעצטע
אגריפענמ. קאלעקטיװען

 דאם ארם זאגענדיג, אםת דעם און
 טך ניט װי םײ האט אסס׳ן די ניט. אונז
 םאראנטװארטליכ־• קײגע זיף אויף האט

 םעחר זיכער איצטער ײעלען םיר קײטען.
ס/ דער מים האנדלען :יט ס  n סײדען א

 םאראנגד פולע די זיף אויף נעמען װעט
 מניאן טרײד אין האבען צו װארטליכקײם

 אסס׳ן דער פון מיטגלידער די שעפער.
 אױפצד ערשטע די זײן געזאלט האבען

 דאס האבען זײ ^עסער, ױניאן האלטען
 גצומנן נים זײנען ניט געטאן. ניט אבער

 םינד אקםיװע די בײ שעפער ױניאן קײן
 זײער אםילו נאר אסם׳ז, דער םון גלידער

 געהאןן נים אויך האט גופא פרעזידענט
 אויןי זעלביגע דאס !שאם ױניאן קײז

 הייגם• מעמבערם. עקזעקוםױו זײערע
 האגדלען און מאכען נאריש זיף װאס צו

האם אסס׳ן דיזע ? אסם׳ן אזא מיט

 האט ער פאטער. םײן אן זיך איף יעי^ביאז אי־ץ פי; פעהר
 איך געדענק מוטער מײן םיר. אויף וױרתונג גרויסע א געהאט

 קײן נאד איד ביז ארבען^pשyג איז זי װען קלאד. אזוי :יט
ט יאהר פופצעהן  גע־ בלײף איהר זעמ איך געױען. אלט :י

 פראכטםול^ איהרע שםייכעל, באצויבערענדען אי־זר ױבט׳
 א כםעם קלײנם, א געװען איז געזיכט איהר אױגען. צארטע

 כמעם און שיםער קנײכדשען. דינע פאר א פיט הינדישעס,
 נעווען איז זי האר. איהרע געװען זײנעז נרוי אינגאנצען

 זי וױ קלאר, איצם זעוז איך ארבײטזאם. אויסערגעװענליר
דא •הויז איבמר׳! םאר׳דאגה׳טע א ארום נעהט  איהר געדענה י

 בא־ אײן אין נעהאלטען זיך ה^וט זי ותןן קראנההײט, לעצטע
 די איידער ארבײטצן. ניט פעהר שױן קען זי אז ^געז,

 איצמ וו*לט זי װאס פאנטאזירם זי האט נעינוממז, איז מנדע
 גע• זי ה^וט טעג״, קורצע די אן ^ייז קוםען ״אט ^עטאז.

עזוו ״פדיוז זאגט,  פאינעפעז און לאםפ די אנצינדען םיר ^
נעהען״. םיט חי

 איך ײעז שטיםרנג, םארטרויםטע שטילע א באהערשט מיןי
 ה*ב םאםער מיט׳ן לעבען. איהר *ון פאםצ מית זיד יערמאז

 עקזיס־ האט פארװאנדשאםט נײסטיכע א שמאלצירט. איד
 זײנע צו אײנגעהערס זיד האב איך ;אונז צװישען ט ו ט

 אעטערעתײט טיך ד^ט עי אצײן. וױיזהײט דער צו וױ ימד,
אויםםע, אן געייעז איז ער װאס דערפאר, בלריז ניט

 אם זײנען פ*םער וועגען ערינערונגען םײנע אלע פון
 אוים׳ן זיד באציהצז וואם די, שטארסםטען אם און קלןורסטעז

 איך 1בי יאזזר דעם אין גראד לעכען. זײן םון יןוהר לעצטען
 אהײם בין איד ויען טאנ, דעם אין אוניװערםיטצם. אין ארײז

 \\ײ\ דצרלאנגט מעז האט היטעל, סמודענםיש א אין געהוםען
 םײן אונז. בײ ױם־טוב א געוועז איז םאג דער טיש. צום

 שטארקע צו צרגעריהרט נים קײנם*ל זיד האם וו^ס םןוטער,
 כום. זייץ םון אפגעטרונקען אביסעל דאםמאל האם נעםראנמעז׳

 האב ווײן, רויםען טים׳ז גלאז דאס אויםנעהויבעז האט ער ווען
 ציטערען זיי װי זיעען, םיגנער זײנע טאגעד זוי דערזעהז, איך

ליפען. זײנע זײנען עס באײו װי ^וין,
נעזונט!״ דײן םאר איננעל, ליעב געזונט, דיין ״פאר

ע וחמען נערעדם און געזעסען לאנג זײנען םיר ײנ  פלזר פ
 יןא םארנעםצן זיףי צייט געוױסע א נערעכענט האב איך נער.
 נע־ וועט סיר אז גערעכענט, האב איד הויפם־שטאדט. דער

 שמונדען געבען וועל איר • גצלט אביסעל םארדינמז צו לינגען
 עפעם קרינען צו םיחצן זיד וחנל איד שוצ, א אין און פרײואם

ד ייארם״ אײז מיט סםיפענדיום, א  צד כדי םאן׳ אלץ יחגל אי
 נאך פאזזרען זיך וױלט םיר געלט. אביסעל זאמענציקלײבען

 דורכ־ וחגלט, דער טון געלצרנטע גרעסטע די הערען צו אויסלאנד
 וועגעז׳ צוזאמצנמןקליבען האבען טענשען װאס ׳אלץ שטודירען

דו ווצן אינסצרעסירם. םיך האט װאם נענענשטאנד, דעם

תי אגאנדמר איז אט שפ ײ  מיף ;וססקיים. זייץ פון ב
 נאר־ האב איך װאס דעם, װי קלאד אזוי פונקט איהם געדענק

דערצעהלמ. װאס
 בא־ זעהר געװען זיינען פאדערונגעז פאםער׳ס דעם
טאבאיז״ :שװאכקייט אײן געהאט האם ער אבער שרענתטע.

 פארשםעהט נאשער. א געװען מםש ער איז היגזיכם דער אין
 קײנער אבער םאבאין. ביליגען נערויכערם האם ער אז זיך,

ט האם  ער. וױ סיגאר, גוטען » םון האבען הנאה אזוי געקענם ני
 גע־ יאהד גאנצע דאם האבען מיר װעםען בײ תרעמער, חגר

 ער האט װײהנאכםען יעדען צו געװאוסט. עס האט קױםט,
 וואם דאנקבארקײם אלס סיגארען טםע שאכטעל א געשיהט

 פארגאנגע־ דקם צולײזען אזויפיצל געגצבען אײהם האבען מיר
 אויס־ דעם יאהר הײנסעען ביז׳ן נאך געדענק איך יאהר. געם

 שאכ־ דאס געעפענם האם ער ווען געזיכט, פאטער׳ם פון דוזק
 גע־ איז דאם אחופאם. פײנעם׳דעם אײנגעאטעםם און טעל
 פארזיכ־ האט ער ווען און װײהרויך. אמת׳ער איהם פאר װען
 און סיגאדען די םון אײנעם פון ענדע די אפגעשניםען םיג

 פון׳ם הנאה האט ער אז #זעהן געקענט ײען האט ױ, פארצויגען
!לעבעז

 סײ שאכטעא דעם צו באצױנען זיך *ער האט זארנםעלםיג
 איהם זאלען םיגאדען די אז אויסגעיעבענט, האט ער גאדען.
^ קלעקען  אײנעם פיט באנוגענט זיף האט ער יאהד. גאנץ א או

װאך. א סינארעז צדױי אדער
קוםט). (םארטזעצונג

זאמער

געלדער. היבשע םאג
 איז ײעלכער גלח א נעםונען זיף האם
 קלאפערגע• היילינע זיינע מיט געגאנגען

 פלאטץ נעבעז פארס אין זוגטאנ צײג
 וױיל, #באל בײז נעשפיעלם ווערט עס װאו

אד װײסם איהר  געהם בארג דער רוען :י
 בארג... צום מחםד געהט מחםד׳ן צום ױט
 כדי אהין נעגאנגען גלח דער דאם איז
 א כאפען הענען זאלען ױגגװארג די

.?דושה.  נאל די שיער ריז האם ער .
 שטיײ היילעען אױם׳ז זינגענדינ צוריסען

 װי מעשה די איהר געדענהט אבער, נעי,
 נעשרי־ אםאל האבמן גביאימ םאלשע אזוי

 א ארונטערשיקען זאל ער אז גאט צו עז
האם ער אזוי וױ און הימעל״ פון פײער

 אונקט אט ? תאטץ די װי געהערמ זײ
 וױ נעהערט חברה ױנגע די האבען אזױ

.גלח. דעם האטץ די  געומנן זײנען זיי .
 זײן, קען בעגײםמערט װאס בעגייםםצרמ

 דער און שפיעל, באל בײז דעם — םאר
 היי- די צוזאםעגפאתען נעםרזט האם גלח

 זיןי האט ער און זיינע קלוםיקעס ליגע
.ארײן. ווענ איז IW נעלאזען .
 די אז זיכער וױ גוט אזוי איז עם
 רעש אזא נעםאכט ניס װאלםען גלחים
 אין זונטאנ באל בײז שפיעלען ײעגען
 דאם אויב אז םורא האבען זײ נור פארה,

 געהן נאד מען קען ייעכען, ערלויבט וועמ
 אנ־ שפיצלען ערלויבעז זיר און וױיםער

̂»ך קען כמז און געיםס׳ רערע די צפענען נ

א אױױ
r r tr .עולם

קאמישיא־ פארק די האבען ענדליך
 שפיעלען ערלויבען צו אנגעהויבען נצדם

 פער־ אין געים באל בײז אוגשולדינע די
 ײעלטען זיר סעהרמ #נו ני, פארק. םאונט

 גאםס די צװישען שטעדסעל אין אןא בײ
 מעז שפיעלט דערװײלע ׳זימר, גנד^ו.}

 און׳םױזענ״ םארק אין ^■יעל י״ירע נאד
ג]tc דעד ר *  אין זונטאג אלע קוטעז ״

 די טאג. גוטעז א לעבעז זײ און «ארלז
 קײן און פרסם אבער זײנען םשוירטשעס

 טויג דאס ;ארײן ניט דארטען פאלט תלד
יעך״ז פערלירען זיי : הײלינע די םאר *ים

 װאס דעם, םון םארשםאנען מםתםא איך האב אלץ גיט
op או בי\ איך םאטער, םײן םײי צז גארעדם תאט  אזוי געװצן ד

אויםגעהערט. אויפמערקזאם איהם האג איד אבער ױנג!
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V

ט דענ  צו שטעלונג וױלסאן׳ס •דעזי
 װײדזשעם העכערע פאר םםרײקם

ען דעם אין צטיג ט אי מאםענ
 פרעזי־ דער םארראנגט קורצען אין

 אםעריסא םון ארבײטער רי םון דענט
 אײזענבאהךשאפטען די םון און בכלא

 אײנ־ דערוױיא פאר ז^אעז זײ א בםרט,
 העכערע פאר יןעספםע זייערע שםעאען

 פרעז. ארגומענטירט זוארום, וױידזשעם,
 עס װעאען ארבײטער די וױבאאד וױאםאן,

 זייע־ מיט אנגעהן װעלען זײ און טאן, ניט
 און ווײדזשעס, העכערע םאר סםרײקס רע
 גאכ״ אויף זײ װעאען ארבייטס־געבער די

 גאנץ דאף איז םאדערונגען, זײערע נעבען
 דעם געגען קאטפו* גאנצער דער אומזיסט

 פראםיטירער די דאןי װעלען דאן יקרות.
 װע^ט דער אין תירױן בעסטען דעם וזאבען

 אנ״ קעגען װעאען זײ ;יקרוו^ דעם פאר
װאס וױידזשעס, גרויסע ׳רי אויף וױיזען

קריגע!• ארנײטער ד>
שריט׳ ערשטער דער אז עס, הייסט

 יקרות, דעם גרינדאיף באקעמפפען צו אום
 ארבײטער׳ס דעם םון אנםאנגען זיף דארף

 װעאען ארבײטער די אז וױידזשעס.
 העכע־ אלץ פאר סטרײחען צו אויפהערען

ע  זיי אויב און װײדשעם, העכערע און ו
 פאטריא־ גוטע אזעאכע זיין נאף װעאען

 װײט ווי זיך אםדינגען אאזען און טען,
 ער־ האבען זײ װאס דאס, םון גיעגליף,
 גע־ קאטפף דער ל,ע> איצט, ביז געפפםט

 ערפאאג• גרויסער א זיין יקרות נען
 םרעזידענט צו גערעכטיגקײט אויס
 אום װערען, געזאגט דא דארף וױאסאן

 אז מיספארשטענדניס, א אױסצומײדען
 סטײט־ זײן אין סײ וױאסאן, פרעזידענט

 שאפ״ די םון פארשטעהער די צו סענט
 צום סטײטטענט זיין אין סײ און כיען

 ניט דערטאנט אאגעםיין, אין •ובאמןום
 ארבײטער די אז דעם, װעגען װארט <ןײן

 זײערע םון אפדינגעז לאזען זיןי זאאען
 םארלאנגט ער װאס וױידדטעס. *איצטיגע

 זאאען ארבײטער די אז איז, אבער יא
 װײ־ העכערע פאר םטרײהען ניט איצט

o y m. ערקאעהי־ זאאען זײ אז ׳װיא ער 
 װאםענ״טטיא^טאנד א דערוױיאע םאר רען
 בעיי די מיט קאטפף אײביגען זײער אין

 קענען גיכער װאס זאא םען כדי בתים,
 אבער יקרות. איצטיגען דעם נאקעטסםען

 איז םאדערונג אזא אויב אזוי, באאד װי
 בארעכ־ אױןי אאגי^ן איז דאן בארעכטיגט, ׳

 זא־ ארבײטער די אז פאדערוגג, די טיגט
 גע־ די אויפגעבען אאײן גיכער װאס אען

 ער־ ער)םריד םון האבען זײ װאס וױנטען,
 פרא־ די גיט דען זאגען װארים קעםפפט,
 רעפרעזעג־ װאס פרעסע, די און םיטירער

 הויםט־פראםי- די אז #גוט אזוי זיי טירט
 װאס ארבײטער, די גאר עס זײנען טירער
 דאס און װיידדטעס, הויכע אזעאכע קריגען

 דעם אין דיגע5הױפט־׳טו די עס זײנען די
? יקרות

 די צו סײ סטײטפענטס זײנע אין
 אאגעםײן אין עוים צום סײ און מאפסען
 דעם מיט װיאסאן םרעזידענט זיף באנוצט

 אײזענבאהךבראדער־ די &ון ארגומענט
 סטריײ צו ניט זין קײן האט עס אז חודס,

 װאס וױיא װײדז׳טעס. העכערע םאר׳ קען
 װײדז^עס גרעסערע די פעואה. די איז

 גרעסער, נאף יהרות דעם מאכען װעאען
flit אר־ די װעאען צײט קורצער א אין 

 וױ אאגע. זעאבער דער אין זײן בײטער
 וױי־ העכערע געקראגען האבען זײ אײדער
חשעס.
 ריכטײ גאנץ א איז ארגומענט דער

 ‘1צ אום בראדערהודס, די אבער נער;
 חאבען פראגע, שװערע דאזיגע די <ײזען

 אױם װעאכער, פאאן, א םאמעעאאגען
 םעגאיכסײט א געבען קען םײנונג, וײער

 א םאכען צו אײזענבאהךארבײטער די
 נויטווענדיגסײט די אהן אעבען *עחנעם

 זעאבער דער אין קען און סטרייקען, םון
דעם םאר נוצען גרױסען םון דין *ײט

אאגעמיין. אין פובאיחום
ניט, צי גוטער, א איז פאאן דער צי

 וױכטיג איצט. פראנע די ניט איז דאס
 פלאן, א פארגעשאאגען האבען זײ אז איז,

 םארענט־ קען מײנונג זייער אויט װעאכער
 פרעזידענט םראגע. שװערע די אט פערען

 אר־ דעםזעאבען געברויכט אבער װיאסאן
 ארויס־ אזוי װי פאאן״ קײן ארער גופענט,

 םארצויבערטען דעם פון אט צוהריכען
 פאר־ ער םאר. ניט ער עןאאגט צירקעא
 דעײ זאאען ארבײטער די אז אר,3 אאנגט

 טאמער װארטען און סטרײקען ניט װײא
 פאר־ אעבענס־קאסטען הויכע די װעאען

 װערטער, אנדערע אין װערען. קאענערט
 אעבענס״ די ווען־עס־איז װעאען טאמער
 ארבײ־ די זאאען ביאיגער, װערען קאםטען

 םאר־ ניט איצט ̂טוין סםך דעם אױן* טער
!װײדז^עס גרעסערע היין לאנגען

 פאר־ א איז דאס אז זיך, דאכט אונז
כען מיט יעאאג,  װי ארבײטער, די װע̂י

 יןענען זיין. ניט זאאמן זיי פאסריאיד^ז
 אײנםאחשוטאנדען. זיך ערהאעהרען :יט

 װאאטען ארבײטער די װען :אטיראיך,
 צו־ באויז װײדז^עס העכערע פאראאנגט

 אפשר, געװען. עס װאאט קאםריז, א ליעב
 און אױסצו׳ימוסר׳ען זײ װעג אויסען :יט
 ניט איז איצט ברידעראער, :זאנען זײ
 א איז צײט די קאפריזען. פאר צײט די

 דער אין װי ׳ערנסט אזוי ערנסטע, זעהר
 אאע האבען מיר װען מאחמה, םון צײט

 פא־ ׳שונא. אונזער באיןעמםםען ;עטוזט
 צואיעב װײדז^עס העכערע איצט דערען

 םאטער־ םון אעבען דאס װען קאפריז, א
 רעכט. ניט איז געפאהר, אין איז אאנד
 װען אזוי. ניט דאף איז מעשדז די אבער

 וױידזיטעס, העכערע פאדערען ארבײטער
 פאא א פעאע מײסטע די אין דאס איז
 ניט קענען זײ װען און נויט, גרויסער פון

 כיעניטאיד װעניגער אדער טעהר אעבען
 קען וױ טו, װײדדפעס. אאטע די אויף
 װארט, :םעניטען אזעי״יע צו זאגען פען

 אביסעא װערען יקרות דער וועט טאוטער
 װאאט אזוי פונקט ? ברענענדיג װעניגער

 :הונגעריגען א צו זאגען געטעגט פען
 קײן הואות, קײן ניט מאר געדואה האב

 װעסטו אםשר אונטער. װארט איארעם.
 טעג פאר א עסען צו עפעס קריגען דאף

? יטפעטער
Tm e translation  nied with the 
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known as the  “Trading with the

Enemy Act׳׳.

 אר־ די צו אפעאירט םרעזידענט דער
 בםרט ^אפסען די צו און בכאא בײטער

 פאטריאטיזם. זײער םון גרונד דעם אויף
 םו־ ארבײטער די גיט םרעזידענט דער און
 1אי אויםםיהרונג זײער םאר קרעדיט אען

 םאדערט ער און מאחמה, םון צייט דער
 איצט, אויף זעאבסט־אפםערומ זעאבע די

 ערנ־ פיעא א נאף אאגע די איז איצט וױיא
 דורכםא־ זאאען מיר אױב װארים סטערע,

 נאציאנאאער א מײנען עס װעט אעןי,
חורכן״.

 דעם צו דעראאזען צו ניט כדי אאזא,
 ארבײטער די מוזען חורבן, נאציאגאאען

 איז וױםיעא אבער. אפפערען. װידער זיך
 דער םאר ? אפפערען צו זיף שיער דער

 אנ־ איז מאחמה די װאס צייט, גאנצעי
 ארבײטער, די געװען עס זײנען געגאנגען.

 אפפער. טײסטע די געבראכט האבען װאס
 גע־ דינען טויזענדע צעהנדאיגע װעהרענד

 חאי־ מאחמה, דער דורף שטוינרײד װארען
 געאפ־ פראנט אויפ׳ן ארבײטער די בען

 ארבײטער די און אעבענס, זײערע פערט
 אין און ^אסס די אין פעקטאריס, די אין
 געהאא־ זײט זײער םון האבען מיאען די

 גע־ נאר האבען זײ װאס אאץ, מיט םען
 צוריקגעהאא־ זיך מעגאיף וױיט װי יןענט,

 װאפענ״ ערקאער»רט סטרײקס. םון טען
אר־ און קאייטאא צװימען שטיא׳עטאנד

ײ יערע גוט פ*ר אנגעגוםען בײם, י י ® 
 חגגירונגם־מא־ םאחשױעדענע די פון דונג

 סרײ וועאען זײ אז געהאםט, און םיטעם,
 ?)•עטער, גאאויטנג ריכטיגע זײער גען
װערען. יעגס באז װעט מונא דער ווען

באזיעגט. ׳פוין שונא דער איז איצט
 און אפםעו/ גרויםע זײערע אאע דאנס א

 נאר באאױגונג, קײן ניט םאדערען זײ
 פשוט רעכט, םים קומט זײ װאס דאס,

 אר־ זײער םאר אעבען אנ׳טטענדיגען אן
 דער מיט זײ צו װירער מען קוטט בייט,

 איז פאטעראאגד דאם או מעשה, אאםער
 ארגומענט אזא איצט ען)ר אין.געפאהר.

 ארבײטער? דעם אויף אײנםאום אן האבען
 ארגױ ריכטינער א איז דאס אויב װארים
 ארבײ־ די אז אויסקוםען, דאף קען םענט,

 פאטר־יאטעז. אםת׳ע זײן צו אום #טער
 ?ײנ־ םטרײרןען, גיט ?ײנסאא זײ טארען

 װיײ גרעסערע פאדערען.הײן ניט סאא
 צוםריעדען זיןי ^טעאען אימער דז׳טעס,

 װא־ האבען, זײ װאס ביסעאע, דאס םיט
 םאטעראאנד דאס דאך איז ניט, אויב ׳רים
געפאהר. ,אין

 זעהט װיאסאן פרעזידענט געװיס,
 אין ארגומענטען זײנ/ג אז אײן, אאײן

 ניט קענען שאפמען רי צו אפיעא זײן
 װירקונג אאנג־אנהאאטענדע קײן האבען

 אעבענס־ די װארים ארבײטער, די אויױ
 ארגױ אזעאכע אאע םון ׳טטארקער איז נויט

 זאאען זײ יטעהן װי עגיעאם. ראױ ^ענטען
 אר־ די צו ער זאגט אויסגעדריקט, זײן ניט

 די װאס קאםפו*, דער אויב אז בײטער,
 יקרות, געגען אן איצט םױזרט רעגירונג

 דאן דורכםאא, אאס ארויסװײזען זיך זאא
 די העכערען קענען שפעטער מען װעט

 אעבענס־קאסטען. די אויט װײדדטעס,
 אזוי פונקט זײן ניט דאן דען װעט אבער

 ריכ־ דער װעגען ארגומענט דער יטטארק
 זעאבסט־אפ־ םון םאטעראאנד, םון טונג

 דעם גרעסער נאןי כיאכען פון און םערונג
? יקרות

 •רעזידענט דעם םון ארגוסענט אײז
 װערען גענומען געק^ט יא אפ׳טר װאאט

 מען אז איו, דאס און אנבאטראכט. אין
 מאס געװיםע א איצט באיטטימען ניט יוען
 דער־ האט יקרות דער װען וױידדטעס, םון

 אבער איז ׳טפיץ. העכסטען זײן גרײכט
 די װי מעהר ניט איז דאס אז די. זאף די

 עס פרעזידענט. פון מײנונג פערזענאיכע
 צו געװאגט אביסעא װירהאיף דאך איז

 יקרות דער ׳טוין קען װײטער אז זאגען,
 ימיט געגאויבט װער דען האט געהן. ניט

 די װי דעם נאר אז פריהעו/ יאהר א
 דער װעט געענדיגט, זײן װעט כיאחמה
 און ברענענדיגער? אזא װערען יקרות

 געיטטיגעז האט ער און ׳דא איז ער דאף
 חד־׳טים. עטאיכע אעצטע די אין מינוט םון
 אז באהױפטען, טאקע מען קען װי טו

 סא־ זײן דערגרײכט שוין האט יקרות דער
 ניט שוין ער קען װײטער אז יטפיץ, מע

? נעהן

צוםימא
 םעהר, קויםען נים םען ?ע[ דאאאר דעם

ל ^ פי ט ווי ת םי י נ ײ ר א ח ^ p n t r ט א  ת
 העכ- אחנר ,30 םאר שינממ געקענם םען

םענט? 40 סםענס,
 וױידמזעס, וײ צוים אםו^.אז איז עם

 צו געתראנען, איצם ביז האבען זײ װאם
 אויס זעהם שטונדע, א םענט 60 און 50

 גרויסע. צו א םאדערוננ איצטיגע זייער’
 אכער שטונדע! יעדער םאר םענט 80

 איצט ביז האבען ?ײ אז נאר, מײנט דאם
 זײ דאס ניט אבער נעהראגען, װעניג צו

צוםיעא. איצט םאדערעז
 איז גרינדע »אע די צואיעב אט און
 בכ^א ארבײטער די אז נאויבען, צו שװער

 זאאען בפרט אײזענבאהן־שאפםען די און
 םון פאראאנג דעם אײט האנדאען קענען

 זאאען זײ אויב און, פרעזידענט. דעם
 פארשיעד/ר דאנק א מאםענט דעם אויף

 אוים״ ניט און נאכגעבען אומשטענדען נע
 װעט סטרײקען, צו באשאוס זײער פיוזרען

 דער אנהאאטען. ניט אאנג אבער דאס
 גע־ א פאר האט פאטריאטיזם־אױנוטענט

 אײנ־ גרויסען זײן געהאט צײט װיסער
 בא־ די איבער דעם. איבער אבער פאום,

 קען עס — ער טוז גרענעצען שטיםטע
 און דעהר אאץ — זײן ניט אנדערש גאר

 װירקועס־ זײן אין פאראירען מעהר
קראםט.

 אר• דער זאא װארום ׳דעם אתוץ און
 װײ־ העכסטע זײנע פאדערען ניט בײטער
 האט יקרות דער װען דאן, דוקא דדטעס

 םאדע־ ? שפיץ העכסטען זײן דערגרײכט
 איתם, םון ארבײטס־געבער די ניט דען רען
 סון אראפאאזען באדײטענד זאא ער אז

 זיף באסערקט עס װען װײדזשעס זײנע
 אע־ ביאיגערע צו נײגונג מינדעסטע די

ט דען זײנען און ? בענס־סאסטען  םיע־ ט
 נאכצוגעבעז *געצװאונגען ארבײטער אע
 גיט זיינען זײ אויב פאדערונג, די אט

 װײדזשעס? הויכע די פאר קעםםען צו בכח
 צד זיד דוהא ארבײטער זאאען װארום טו

 װיײ העכערע םאדערען םון רי?האאטען
 דערגרײכט ^הרות.האט דער װען דזשעס,

ט ? שפיץ העכסטען זײן ײנ  ניט, דען עם מ
ד מאנופעהטשורער, װע^דער גראיע אז  ח

 שא־ פאראזיטען אנדערע אאע און הרעסער
 אר־ דער זאא הויםענם, די םיט נאאל רען

 העכערע םון םאדערונג דער מיט בײטער
 אע־ די װען דוקא, װארטען וױידדטעם

 ביאיגער? װערען װעאען בענס־קאסטען
 גאײף געװען ניט האנדאונג םין אזא װאאט

 געװיסענאאזען דעם םאר םרעמױם א צו
? פראםיטירער

 שאםםען, די װען דף/ םארשטעהט
 װיי־ אזעאכע געפאדערט װאאטען אמשא,

 נאך האמגז ארבײטער *װעאכע דזשעס,
 מען װאאט געקראגען, ניט ?ײנמאא גאר
 םאר־ א מאכען זײ געקענט אםשר נאר

 סעשה אזוי האנדאען זײ װאס פאר װאורף,
 װירקאיכ־ דער אין אבער ראזבאיניסעס.

 מד גאנץ םאדערונגען זײערע זײנען הײט
 אויף פרײזען איצטיגע די אויט מעסיגטע,

אעבענס־מיטאען. אאע
 סענט 90 םאדערט טוא־מײקער דער

 טאג. א 7.20 סײנם דאס װאס שטונדע, א
 א םאר װײדזש גרויסע צו א דאס איז

 םא־ םײסטע די ד ארבײטער געאערענטען
 נוט שטונדע, א סענט 85 און 80 דעחנן
טאג. א דאאאר 7 און 6 וױ אאזא מעהר

ארען־םטרײק דער עקטי
 אין װי װאכען, פאר א שוין איז עס

 שטעדט אנדערע םיעאע אין און נױ
 די זײנען שטאאטען פאראײניגטע די פון

 נעשא^סען, ־טעאטערע ענגאישע נרעםטע
 נאןי עס איז אויס, זעהט עס װי און,

 זיר זאאען זײ אז דעם, םון װײט גאנץ
 ענט־ ה$ט פטרײה דער עםענען. באאר

 םון צושטאנד א װעאט דער םאר פאעקט
 ענגאישער דער אויף שקאאפערײ אפת׳ער

 אזוי אקטי^ורען. םײםטע די פאר ביהנע
 איז טײנונג עפעגטאיכע גאנצע די דאם

 סטר;ײ די פון זײט דער אויף געװען באאד
 מענע־ די נעגען און אקטי^רען קענדע

דזשערס.
 עס ר.#בען מענעדזשערס םײנע די
 אג־ קײן האבען זײ און דערםיהאט, גאײף

 ער־ באאד און געהאט, ניט ברירה דער
 עיד עקטארם די װ#ס אאעם, אז קאעהרט,

 עס װען געפאדערט, האט אסס׳ן װיטי
 ד$ם םםריי?. דער ^נגעםאנגען זיף ר,$ט

 נאר מעהר. נאך און נ$ןי, אאעס זײ גיבען
 װעאען און נ$ף ניט זײ ניבען זאף אײן
 םון אנערקענונג די׳ :נ^כגעבען ניט
 אהטיארעך דער םון אסס׳ן, עקװיטי דער

ױניאן•
 םענע־ א אאײן ה$ר,אן, מ. דזש^רױזש

 ם^רגעשא^וגען ה^ט אקםי#ר, 1א דזשער,
 און דאאאר. טויזענר 100 אקטי^רען די

 טויזענד 100 נ#ןי איז װיאען, זײ אויב
 ז$אען זײ נ$ר טויזענד, 100 נ$ך און

 כתר א םאר און ױניאן. זײער אויםגעבען
 סטריי־ די אז געםאהר, א געװען איז טענט

 איבער־ אןוזען זיף ז#אען אהטי^רען קענדע
 אקטיןך די אבער קאהאן, םר. פון רערען

 גוטע צו און קאוג צו געװען זײנען רען
 זײ און קאו&*ן, םר. דעם םאר ױניאךאײט

 ענטריםטוע מים צוריקגעװיזען האבען
4א געהם םטרײק דער און םארשאא^ זײן

 ט׳יכד װעםעס עואנ^ אויםםײדיגער רער
 אויח געדוען אן אנםאנג םון איז פאטיע

 איצט קען סטרײקער, די םון זײם דער
װאם פאר :םבואבא אביםעא װערען

 װיבאאד ? אתטיארען די איצט סטרײהען
 #נאד אאעס זײ גיבען מענעדזשערס די

 םאר־ האבען זײ װיםיעא םעתר נאף און
 זײעיי אויב זײ, עס ארט װאס טו אאנגט,
 םת אנערהענם ניט אדער יע ווערט ױניאן

 ױניאן די קען ? מענעדזשער־באסעס די
 אנער־ דאזיגער דער אהן אעבען גארניט
? קענונג
 םר װעאען אבער דענקענדע םעהר די

 די אויב םראגע: אזא שטעאען זייןי זען
 אםשר איז ױניאן דער םון אנערקענוננ

 איהר אין ױניאן רער פאר װיכטיג ניט
 בא־ די זײנען םארװאס־זשע עקזיסטענץ,

 אײנגעשפארט? אזוי סעס־מענעדזשערס
 טויזענ־ צעהנדאינע זײ פאראירען װארום

 טעא־ די װאס נאכט, יעדע דאאארס דע
 גרא־ דאף, און צוגעשאאסען, זײנען טערע

 דער םון אנערקענונג ״די פונהט דעם דע
 קײן גיט דאןי איז דאס װאס ױניאן׳/

ט זיי װיאען קעש׳ םון םראגע  נאכ־ ני
?נעבען

 שוין איז םראגע דער אין אט און
 מא־ גאנצער דער תירוץ. דער דא אויף

 הײן איז אקטיארען די םון זיעג טעריעאער
 אנערקענוננ דער אהן װערט ניט סענט

 גענוםען ניט װאאט עם ױניאן. דער םון
 םטריײ טײסטע די און צײט, אאנגע קײן
 גא״ די אין געװאאגערט זיר ײאאטען קער
 אהטיארען נײע און שטעאצן, אהן סען

י1או •אעצער. זייערע םארנוםען װאאםען

י 9 ־ - ,
 &פגע?זפי- זיך האבען זײ װי פ&ליםים, איהרע און װעלם־אנשויאונג איהר

םיםי. אטלאנטיה אין האנװעגשאן איהר אויח געלט
יאנאװסרד ש. פון

.6
 דער םון אאעהסאנררא ד. דעאעגאט

 ביאדינג קערריערס, האר אינטערנעשאנאא
 אםע־ םון ױניאן אײבארערס קאמאן ענר

 רע־ םאאגענדע ארײנגעבראכט האט ריהא
:ןאאוציע
 געבראכם האש װעלבדםלחםח די װי ״^זוי

n נעחענפרע »ין זועלם דער טון ארבײפער 
 עקאנאםײ «ן פון באזוגדערס *»רהעלפניסע,

 באזוגדערס האם אזן עפמנדיונקם, *ען
 נוישרזענדיגקײם רי דעם^נסטרירם

 • פון און ®)■ו^פענדיגונג בעסערער א §ןן
פון חיגזיכם דער אין געגעגזײםיגעי

 אגערקעגען זאל <ועלכער פרידען, געדעכפען »
 אינםערעסעז רי או; רעכטע די באשיןוען און
 דןןרום עחגעץ־יןנדע^ און איבײש •ון
ײ  די פאר םיםעל *לע דןןס במשלן^סען, עס ז

 ע5אויבענאנגעגעבע די פון אויספיהרונג
 אלע דאס םיר, רעקאמלנדירע! *ילען,

 םיםגלידער־ \t צולאזען ז^אגן ױגיאנס נאלע
 לט5אײנלאס־;? אן פון בזן«אחלוגב *הן פאפש

 ‘זוײ קענען װעלבע ארבײפער, דײזעגדע אלע
 » םיש ארבײםער-ק*רמע באצאחלםע א ?ען

עז,' )ןןל װעלבער םערםיפיקײם, ײ אז װײז  ז
שיגע די געדינש חאבען  *נ־ לעהר־צײם, גוי

ען ארבײשער «זעלכע #ז גענומען, ײנ  םיש־ ז
ײנען װאס ױניאנס, םון גלידער  אנערקענם ז

לײבאר״. אװ פ. אס דער ן •ו
 הו־ און שעהגער גאנץ א זיף/ ראכט

 גע״ מענש א וױרהאיף/ םארשאאג. מאנער
 ן%%־ •ינקם^יף צאהאס ױגיאן, א צו הערט

 גו־ א װאס אנדערע, אאעס םוט דױס. נע
 פאסירט נון טאן. דארף ױניאךמאן םער
 שטאדט, זײן םאראאזען םוז ער אז עס.
 פרעםדען א אין קוםט און אאנד, ־זײן

 זײנען ױשר דער און שכא דער פאאץ.
 באטרעםענ־ דעם ױניאץםון די אז םחײב,

 אעגען ניט נאר ניט איהם זאא פאאץ דען
 װאונש זײן אין װעג אויפ^ן שטײנער קײן
 שנע־ װאס הריגען צו נוים זײן אין און

 העא־ גאר איהם זאא נאר ארבײט. אער
 זיןי האט עס וױ דאף/ און דעם. אין םען

 געװען ניט עס איז איצט, ביז געםיהרט
 ארײנ* ארכײטער פרעמדען א פאר אײכט

 האט ער ױכיאן. דעד אין באאד צוקוטען
 אײנ־ זײן באצואהאעז אויפסנײ געמוזט

 געװען װאאט ער וױ פונקט םריטס־געאד,
 ״סאאי־ װערט/*ר די װיאד־םרעםדער. א

 גע־ זייגען ברידעראיכקײט״ דאריטעט/
 פראזע. מוסטע א היניכט דער אין כאיבען

 װיא און אאעקסאנדרא דעאענאט קומט
 װי אזוי און מאכען. גוט םעהאער דעם

 םעדערײ־ אמעריקען די דאס װײם, צר
 ׳בא־ איחד אױט האט אײבאר אװ שאן

 ארײנצוםי־ זיך רעכט קײן ניט שטאנד
 טרײד־אנגעאעגענ־ אינעראיכע די אין שען

 זעאבסטשטענ־ באזונדערע די םון הייטען
 רע־ זײן אין ניט ער זאגט ױניאנס, דינע

 ארויס״ זאא א. אװ ם. א. די אז זאאוציע,
 אננע־ איהרע אאע צו םריהאז א נעבען

 א־ ס v ר זאא זי נאר ױניאנס, שאאסענע
 דער םון האנדאונג אזא עץ ר י ד נ ע ס

 םון ארבײטער די צו ױניאנם די םון זײם
 אנדער אן םון אדער שטאדט אנדער אן

? בעםער מען דארח אאנד.
 קאםיטע די 1 האט דעסטװעגען פון

:ענטשײדונג םאאגענדע ארויסגעטראגען
די־ איז אײן ניש פשיםם קאםיטע אײער״

ײל רעזאלוציע, וע  נים ח^ם ל. אװ פ. א. די זו
 •רײג״ זיך אוישארישעש די אדער מ«כש די

 די פון םרײד־אוזטן>נ^םיע די אין צוםיפען
 ״9אינשערנ#«י און גאציאנ^לע אםיליאירשע

ס״. נ»לע או ױני
 פראטעם־ וזאט אאעהסאנדרא דעאעגאט

הא״ דער ;םיז באשאוס דעם ןגעגע טירט

 װאל־ ׳נװאאט1ג ניט עס װאאטען זײ אויב
 >־י צו צורישייןעהרען זיך געםוזט זײ טען

שהאאםערײ. אאטער דער םון באדינגוננען
,מענעדזשערס. די םארשםעהען דאס

 אט און אקטי^רען, די וױיסען דאס און
 אנערסענוגג ״די פונהט דער איז דערפאר

 סאמעוװיכטיגםטער. דער ױניאן״ דער םיז
 די איז יזניאן דער םון אנערקענונג די

 זיכערקײט י1 םאר גאראנטיע אײנציגע
 איהר אהן זיענ| געװאונענעם דעם םון
 װײאע, א נאף אוםזיםם. ?אמפף דער איז
 װע־ מענצדזשערס די און װײאע, א נאד
עבעךאט מוזעז אען אכג  הויפכר דעם נ

נאכ־ איצט ציז שױן האבען זײ וױ •ונקט,
 װיכטינע װענייגער אגדערע אאע געגעבעז

* •ונקםען.

 איז ױניאז זײז אז ערהאעהרענדיג, םיטע,
 רע־ דער אין םאראינטערעסירט שטארה

 רע־ די אז םאראאנגט. האט ער ;זאאוציע
 איבערגעגעבען אמאא נאף זאא זאאוציע

 ער װעאכער פאר קאטיטע, דער צו װערען
 “דא די םארטײדיגען און םארהוסען װעט
 ער־ איז פאראאנג זײן רעזאאוציע. זינע

 האט קאמיטע די אבער געװארען. םיאט
 קאנ־ דער םון זיצונג נעקסטע דער אױף

 מיט געקומען אמאא װיעדער װענשאן
 אאעק־ דעאעגאט כאטש ענטשײדוננ, איהר

 םאר ערשײנען געקענט ניט האט סאנדרא
 אײ־ קראנקהײט. צואיעב קאםיטע דער
 די אז םארשאאג, א געמאכט האבען גיגע

 מאא א װיעדער זאא רעזאאוציע דאזיגע
 האמיטע. דער םון ווערען אויפנענומען

 דאף ?אא אאעקסאנדרא דעאעגאט אז אזוי
 םארטיידיגען, צו איהר שאנס א האבען
 םאר־ דאזיגער דער איז מאא דאס אבער
 ?אנװענשאן די און דורכגעםאאען. שאאג
 דער םון באשאוס דעם אנגענוטען האט

 ניט האט א. אװ ם. א. די אז ?אםיטע,
 זיר אויטאריטעט די אדער מאכט די

 אנגעאענענהיײ אזעאכע אין ארײנצוםישען
טען.

 רעזאאױ םיעאע פון אײנע איז דאס
 קאסיטע דער םון זײנען װעאכע ציעס,

 גרונד, דעם אויף געװארען צוריקגעװיזען
 צו קערםערשאפטען אםיאיאירטע די װאס
 זעאבסטשטענדיג, זײנען א. אװ ם. א. דער
 ניט א. אוו ם. א. די זיך ר,ען םאאגאיף און

 אינעראיכע זײערע אין ארײנםישען
עסקים.

 אויםגעדריהט זיף האט האעהרער נאף
 פרינציפ זעאבען דעם איבער קאםיםע די

 זיד האט עס װען א., אװ פ. א. דער םון
 םוגי־רעזאאוציע, דער װעגען געהאנדעאט

 שריט. #עהמען זאא קאנװענשאן די אז
 ױג־ אםיאירטע די םון בעאמטע די דורןי

 דער םון רעםערענדום־װאוט א םאר יאנס,
 רעפרעזענטי״ זײ װאס םיםגאידערשאםט,

 דזשענע־ א םון םראגע דער װעגען ׳רען
 זאא טרײעא גײער א אויב ראא־סטרײ?,

 בא־ אין אט מוני׳ן. װערען געגעבען ניט
 דער םרעד, דעאעגאט האט דעם אויף צוג

 געזאגט קאםיטע, דער פון סעקרעטאר
:פאאגענדעם

 אגצו־ אלץ םון פריחער וױבשיג איז ״עם
ג•״־ א;ן איגטערנ#צי#נאלע די דאם װװזען,

 די צוזאמען בילדען װאס ױגיאנס, ציאנמלע
ען לײבאר, אװ םעדערײש^ז אטעריקאן ײנ  ז

 װען אויפאגאםיע, פולע געװארען גוןר^נשירמ
״ ך ה#:ען ז  *ר־ דיעזעי־ \t$ אנגעפלןןסען זי

ײ הייסט, דאס גאניז«זצי.אן. ען ז ײג  םארזי* ז
ם געװארען נערט  אונצװײפעלהאפ־ דיזער םי
 געזעצע אזעלכע מאכען צו אויטזןרישעט טעד
 װינ־ זייערע װי זעלבסט״רעג״רונג^ זײער פאר
ײ װעלען ערפאתרונג און *נל פע.  דיק־ ז

 ג*רן. »ראגע םפעציעלער דער איבער טירען.
ס, און רולס די און םשרײקס ^נ ײ ל עגו  אי־ ר

 אי־ רעפערעגדום-װאוט א פון נעםען ד*ם בער
 יעדע װעדט פראגע, װעלכער אירגענדע בער

^ >ןנ;עפלאסענע ^י ז י נ א ג ר  גע־ פון רעגידט ^
 האט םיטגליעדערפא^ט איחר װעלכע זעצע,

זעלבספררעגירונג. איחר פאר אויסגעארבײט
ט ט און ל. אװ פ. אם. די ״ני  אירגענד גי

 9 האם וןרגאניזאציןןן אנגעפלאםענע װעלכע
םיפען זיך רעכט  װמ־קוג. די אין ארײנצו
 פון געזעצע די פון *נװענדונג די אין אדער

 אינטער־ אדער נאציןןנאלער װעלכער אירגעגד
אן. נאצי^גאלער ר אזא ױני  ארײנםיאזעו טי

רנירט װאלט זיך  פון רעבטע זײערע איזו
 פארניכטעם גלײך װןןלמ און זעלבסשרעגירונג

 מיפד דער פון ^אר^קטער פרײװיליגען רענן
ל. אװ פ. א דער אין גלידערפאפט

ט ה#ש קאנװעגאזאן ״דיעזע  ממכט די גי
ט ^און ך קען און אויטאדיטעט, די ני ט אוי  ני

 דזןס באפעלען צו אויט^ריטעט די ^ננעםען
 דער פון ךע#ע\יענדום־.וואוט ^ פךן :עטען

 י"9 *נגעשל#סענע די פון מיםגלידערפאפט
 פרא־ װעלכער אירגענד אין גזןגיזאצי^נען

קעז זי אבער רעקאםענדירען קען זי גע.

 דער אויט אז קאאר. אאזא איז -
 איז ל• אװ ם« א. דער םון באשאםענהייט

 װאס זאכען. םאראן אאסעכטיג. ניט זי
r, טאן. ניט הען זי װאם טאן, ניט טאר 

 סאאר, איז עם מוגײםאא. דער איז אט
 םואסטער דער אין איז קאנװענשאן די אז

 אי־ נימ אאזט זי םיכ^םוניץ. םימםאטיע
 אין אז צװײםעא, מינדעםטעז דעם בער
oin םראנציםקא׳ר םאן די האמ סונײםאא

 אונגערעכ־ שרעהאיכע א באגאגגען ױסטיץ
שטאנה דער אז ;טיגקײט  איז עד וױ צו

 אונ־ פשוט איז םונײםאא, דעם אין איצט
 שול־ איז םוני אדער ווײא ערטרעגאיןי.

 םראנ־ סאז אין פארברעכען דעם אין דיג
 טױט־שטראף, איהם קחםט דאן און ציםהא,

 ער מוז דאן און אונשואדיג, איז ער אדער
 םוני :איז עס װי אזוי װערען. באםרײט

 צו אעבען גאנצען זײן אויף םאראורטײאט
 קען — טויט. אעבעדיגען א צו געםענגניס.

 אר־ די זאאען װאם אבער באײבען. ניט
? בײטער  אויס־ זײ זאאען אזוי װי טאן
 פאא אין סוני. םאר גערעכטיגקײט םיהרען

 ? העאםען ניט װעאען מיטאען אנדערע אאע
 הא־ מיטעא אנדער קײן אז קאאר, איז עס
 ד׳זשענעראא־ א וױ ארבײטער, די ניט בען

 א. די ניט קען נאר ניט דאך/ סטרײק.
 דזשענעראא־סטרײ^ א באםויאען א. אװ ם.

 דעםע״ א באםױאען ניט אפיאמ tup זי נאר
 דזשענעראא־סטרײה. א םאר רען^־ום־װאוט

 גאנצער דער אז באװײז, א ניט דאס איז
 שאעכ־ א איז א. אװ ם. א. דער םון געבוי
 א אויןי גאנצען אין שטעהט זי אז טער,

םונדאםענט? םאאשען
 םראגע דער אין זעאבע דאס פונקט

 רעזאאוציע. אאעקסאנדרא׳ס דעאעגאט םון
 אין יא איז קאנװענשאן די *אז מעגליןי

ט סימפאטיע  אבער רעזאאוציע, דער מי
 קאנװענשאן די מורא האט םאא דעם אין

 אזא ן ע ר י ד נ ע ם א p ע ר צו זאגאר
 דצד־ גאך תצן זי האגדצוגג; מעגשאיכע

 דער פון רעכטע די םארשװעכערען מיט
ארגאניזאציאן. אײגצעאנער

 וױג־ נעװען ניט דארום עם װאאט
 אן אױםהױבען זאא מען אז שענסװערט,

 ארבײטער־באװעגונג דער אין אגיטאציע
 א. אװ פ. א. דער פאר מאכט מעהר םאר
 װעניגער םרײוזײט. םאר^װעניגער און

 ארגא־ אײנצעאנער דער םין אויטאנאםיע,
? ניזאציאן

 דא איז עס אז װײסען, אעזער די
 ענדערונג די םאר שטיםונג אזא װירקאיף

 הינ- דער אין כאראקטער גאנצען דעם םון
 דא זײנען עס א. אװ ם. א. דער םון זיכט

 װעאכע םאציאאיסטען, ביסעא היבשע א
 א. אװ ם. א. די זעהן געװאאט װאאטען

 אויטא־ און מאכט םון צענטער א אאס
 ארבײטער־בא־ גאנצער דער םאר ריטעט
 אײנ־ די כאטש אז גאױבעז, די ;וועגונג
 אין םאראארען םיעא װאאט ױניאן צעאנע
 דערםאר אבער אונאבהענגיגהײט. איהר

 גאנ־ אאס ארבײטער־באװעגונג די װאאט
 ״גערעכטיג־ דער אין געװאונען. םיעא צע

 םון ארטיקאען צװײ ערשינען זײנען קײט״
 גאנץ האט ער װעאכע אין פאמעראנץ, נ.

 שטאנדפונקט, דאזיגען דעם געמאכט קאאר
 מאכט־ דאזינע רי באטראכט האט ער און

 אאס א. אװ ם. א. דער םון אאזיגקײט
זײט. שװאכע איתר

 דוסא איז דאס אז מײן. אבער איך
 באשאםענ־ דער אין זײט שטארקסטע די

 אין אז גיין. א.. א. ם. א. דער םון הײט
 מיטגאיערערשאםט די װאס גוםא, רעם
 םון גאנצען אין איז א. א. ם. א. דער פון

 באשטעהט כאראקטער, פרױויאיגירטען א
 א. א. ם. א. די שטארקײט. גאנצע איהר

 װעאט דער אויף אאנג שוין אפשר, װאאט,
 םארגענגע־ איהר אםשא, װי, געװען, ניט
 װאאט זי װען אײבאר. אװ נײטס די רין,

ך דוקא  פאר־ אזא פון זיך אםגעהיט אוי
 װײט װי און זיך פאר מאכט די שאםען
 איהרע םון םרײהײט די אוזורםירט מעגאיך

 די נײן. ארגאניזאציאנען. אנגעשאאסענע
 געװארען ניט קײנמאא װאאט װ. א. פ. א.

 אכתחיאה װאאט זי װען גאר, גרויס אזוי
 אינטערנא־ יעדע םארזיכערען געקענט ניט

ט ױניאן נאציאנאאע און ציאנאאע  מי
 אײגע־ איהרע אין אונאבהענגיגקײט איהר

 אדער, אגגעאעגענהײטען, אינעראיכע נע
 אין אויס. זיך דריק םרעי סעקרעטער װי

זעאבסט־רעגיערוננ. איהר
 װי ׳שנעא אזוי אז איז. םאקט דער

 פאר־ די אין געװארען בארירט איז עס
 ק$נװענש$ן דער אויף דעבאםען שיעדענע

 אונאב־ דער םון פונקט ד^זיגער דער אט
 ױניאן, אײנצעאנער דער םון הענגיגקײט

 אײנציגער, קײן געםונען ניט זיך האט
 שטעאען םרינצים סאמע דעם אט זאא װאס

 הײאיגעם, עטװאס איז דאם :פראגע אין
 ניטא איז עס װײא אונבאריהרבארעס,

 גע־ װאס-זואאט ױניאן, אײנציגע סיין
םון םינדעסטע דאס אױםאפפערען װאאט

 גחנסעחנ די םאר אויטאנאסיע *יחר
ן פעדערײשאן. דער םזן מאכמ ^ ;

 םיי- מײן אויט איז. געםיהא דער און
 נעוונד א ריכטיגער, םאאשטענדיג א נונג,
געםיחא. מער

 געאעגענחײט אנדער אן• בײ וועל איך
 באםראב״ *און םראגע. דער צו צוריהקומעז

 שטאגד• אאגעםײנעם דעם םון איהר טען
 אננצ״ נאר זאא דא םרייחײט. םון פונקט
 וחנא״ פונסטען, םאר א אױף װערען װיזעז

 םאכען קאאר שײנט, םיר װי דארםען, כע
 באשא- איצטיגער דער םון םארטײא דעם

א. א. ם. א. דער םון םענהײם
םארשטע• איצםיגע די אז אנגעגוםצז,

 װירהציד זײנען א. א. ם. א. דער פון הער
 רעאסציא• און קאנסערװאטיװע אזעאבע
 דצן עס איז עס. םיינעז םאגכע װי נערען.

 וואס גאיח, א םשוט איז עס אז ?אאר, ניט
 געװאאד־םאכ(^ די האפ^ניט א. א. ם. א. די

 נע־ איחר װאאטען מאנכע װעאכער םיט
 אר־ נאנצע די ? באשאנחען ז/גהען װאאט

 גע׳י דאן דאד װאאט באװעגוגג בײטער
 חןם נעםאכט הפחות. אכא אדער. װארעז,

 איצט ן רעאתציע שטיה איין םון אײנדרוק,
 •#אםשצ װעהרענד, אז זײז. סעגא^ך עס קעז
 קאנווענשאן איהר אױף א. א. ם. א. די

 חנר םון םראגע די גאנצען איז איגנארירט
 סי* די דאד סעז רוסאאנד, םון באאקאדע

ג עו*.  א םאסען םרײ נאנץ יארס נױ םון י
 באאקאחג דער געגען רעזאאוציע שטארסע

 םאר זיר האאט א. א. ם. א. די אז ?איצט
 רעםעחנגײ א באפעתאען צו אונבארעכטינט

 םטרײה, דזשענעראא א םאר װאוט דום
 אױטאנאםע םרײע אאס ױניאגס, די דאך

 ווען טאז, אאײן עס קענעז ארגאניזאציעס,
 דערצו. װיאען גוטען דעם נאר האבען זײ
 א נעקאנט זיך אבער זײ. װאאטען װי

 אינקס, אויוי םינרסטע דאס אין טאן ריהר
װאאט אאעם איבער סופרים־מאכט די װען
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 נע׳י װאאט צענטר דער אט װען און ל., א.

 םינס״ אזעאכע פון מאכט דער אין װען
 םױד איצטיגע די זיינען דאס װי טעראינגע,

 מאנכע װי אויט פעדערײשאן, דעד םון דער
 װעגען דענהען ראדײןאאען אונזערע םיז
? זײ

 אז םאא, דעם אננעהםען אאמיר נאר
 ראדײ די םון הענד די אין איז םאכט די

 רעזאאױ אזעלכע דאס און מענשעז, קאאע
 מונײ די און אאעקסאנדרא׳ס װי ציעס,

 דעאעגא־ םארשיעדענע פון רעזאיוציעס
 אנערסע־ די םאר רעזאאוציע, די און טען,
 וואאטען סאװעטעךרעגיערונג די םון נונג

 נאך אדער. ;נעװארען דורכגעםיהרט שנעא
 געדארפט ניט גאר װאאטען זײ בעסער,

 אוײ םון אוקאז אן װערען. דורכגעםיזזרט
 נע• װי גענאנגעץ װאאט אאעס ארן ׳בעז

 וױ געגאנגען, אבער עס װאאט שםירט.
װירהאיכקײט? דער אין געשמירט

 דען װאאט באטראכטען. דאס אאמיר
 וױ רעזאאוציע. אזא געװען נויטיג גאר

 אצײן ױניאנס די װען אאעהםאנדרא׳ם,
 דורכגע־ מעתר אביסעאע געװען װאאטען
 פון ױשר, םון געםיהא א םון דרונגען
 א םון באװאוסטזײן דעם םון אחדות,

 ארביײ צװישעז שײכות נאהענטער זעתר
 ניט. גאטיראיר, ארבײטער? און טער
 געחאם ױניאן יעדע אאנג שוין װאאט דאן

ד אז רוא, אדער געזעץ אזא געםאסס תענ  אי
 אנדער אן םון קומט װאס ארבײטער, אז

 םיט אאנד אנדער אן םון אתנר שטאדט
 דעם איהם ניט װעאכער ױניאךביכעא, א

 אז ױניאךםאן, גוטען א פון כאראקטער
 דעד אין װערען אויםגענוםעז גאײך זאא ער

 אזוי ניט איז עס דען, װאס אאא, ױניאן.
 האנ־ די צװישען נאר ניט און םאא. דער

 נאר אזוי. עס איז ױניאנס סערװאטיװע
 ראדיהאאסטע אונזערע צוױשעז זאגאר

 ענגהעױ־ שרעקאיכע א שבראדילואאסטע.
 מען הינזיכט. דער אין הערשט ציגקײט

 און טוידטע םון אײנטריטס־געאד רײסט
 אײנ• אן פאר װאם נאך און אעבעדיגע, םון

 װאס טו !םעאע םיעאע אין טריטס־געאד
 העא־ אומשטענרען אזעאכע אונטער הען

 צעגטראאער דער םון באםעהא א םען־
 ניט דאך האט אאעםען נאך װעאכע מאכט,

 אום האט. רעניערוננ א װאס מיטאען, די
 געזעצע, םאר באםעהאע איהרע מאכען צו

 מױ שטראױ, שטארקע א אונטער װעאכע
 װעניגער נאך ? װערען אויסגעפאאגט זען

 אומשטענדען אזעאכע אונטער קאנען
 אזעאכע דורך רעקאםענראציעס. ה־:לפען

 הער• צענטראאע די קען רעקאםעגדאציעס
 זיר, דיסלורעדיטירען נאר םערשאפט

 } L םרעסטיזש. איהר אפשװאכען שטארק
► אנגעוחנג׳י ?ען באטראכטונג דיזעאבע

 רא• אנדערע םיעאע די אויף ײערען דעט
 אםשל, בענדיג,1צוג? רעזאאוציעס. דיהאאע

 געװאחנן אגגענומען אאע װאאטען זײ אז
 םאשי שטארקער א םון דרו^ דעם דורך

ײ װאאטעז  װמשציכמ^ דער אין אבער ז
אויכ בוכשטאבען, טוידטע געבאיבען
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 נאנ־ דער פון אד\*וך «ג»נגען וואאםעז
ר באוועגוננ• םרײד־ױניאן מ

T rue tran sla tion  filed w ith  th e 
P o stm aste r a t  New York C ity on 
S e p t  5, 1911, as required by th e  A ct 
o f Congress approved Oct. 6th, 191T, 

know n a s  the  ,‘T rading w ith  th e
Enem.‘׳ y A ct

ווע־ געװען, אזוי װאצט דאס אז און,
 צוױיםלען, ניט גאר קײנער קען □in גען

 פארבצענ־ גיט אצײן זיר נאר װיצ װעצמגר
 םרױזער, םעג פאר א מיט אויגען. די דען

 א. פ. א. דער םון האנװענשאן די אײדער
 קאנװענשאך איהרע אנגעהױבען האט צ.

 די האט סיטי, אטצאנםי? אין ?יצונגעז
 זיך\ דאכט מאשיניסטעךױניאן, גרויםע

 דער־ אין קאנװענשאן איהר אבגעהאצטען
 ענטשידען האט זי און שטאדט, זעצבער

 אמ־ די פאר רעזאצוציע א צוריקגעװיזען
 מצחטה־ געװיסענהאםטע די פון זעסטיע
 דעבס׳ן, םון באפרײאוננ דער םאר ;עגנער,

 געקאנט ױניאן איזא װאצט װי װ. ז. ון1
 האנד־ אנדער אן צו װערען נעצײאונגען

 פע־ דער פון אויטאריםעט די דורך צונג
 אויף געקאנט זי װאיט און ? דעריישאן

 ניט עס איז װערען, געצװאונגעז װייצע א
 װע־ אצערציי געזוכט װאצט זי אז זיכער,

 דעס־ אזא פון באפרײען צו זיך װי נען,
}פאטיזם
 עגג־ אין מען האט צוריק צאננ ניט

 גערעדט איטאליען און פראנקיײך צאנר,
 ־21 דעם פאר סטרײיז דזשענעראצ א םון
 אי״ע םון באפרײאונג דער פאר ױצי, םען
 אין איעסטירט געװען זיינען װאס די,

 נעג־ איהרע אאס מצחמה, םון צײט דער
 דעמאביאיזאציע, באצדיגער א פאר נער,
 בא־ רי םון זיך ארײנמישען ניט דאס םאר

 איצטיגע די אין רעגיערוגגען םרעםענמנ
שע  צוריקציהונג דער פאר םהומה, חסי

 אויפהײבונג דער פאר םוןידייסאצדאסען,
 פון װ. א. און בצאקאדע רוטישער דער םון

 אױסגעאא־ זיך האט סטרײק גאנצען דעם
 איינצי־ דאס גארניט. מים גארניט זען
 אן געסאכם יע האם מען װאו אאנד, גע

 איטאאיען. געװען איז פארזוך, ערנסטען
 געװארען? גאיניט דערפון איז װאס פאר
 סטרייק דעם פון אידעע גאנצע די וױיא
 ראדי־ די פון תעפ די פון געשטאםט האט

 מא־ גרױסע די װעהרענד םיהרער, לןאאע
 גצײכגיצםיג גאנץ נעבאיבען זיינען סען
באװעגונג. דער צו

 גע־ האבען פיהרער ראדײואצע די
 ארױסרײדען נאר דארפען דיי אז םיינט,

 און סטרײק, דזשענעראצ א צו װארט דאס
 זײן מאסען ארבײטער די װעאען נצייך
 באװיזען האט רעזואטאט דער זײ. מיט

 ױצא פועא דער און טעות, גרויסען זייער
 טאק־ אזא דורך אט האבעץ זײ דאס איז,
 טאכט דער מיט כױםברויכען םון טיק
 אונ־ האבען זײ װאס אויטאריטעם, און

 דיס־ שטארק זיך־ געהאט, צוױיפעאהאםט
 איצט נעדויערען װעט עס אזץ יןרעדיטירם,

 יזענעץ וועאען זײ ביז וױיאע, היבשע א
 אײנםאוס, ביםעי^ע דאס קריגעז צוריק
 ארביײ דער אין נעהאט האבען זײ װאס
באװענונג. מער

 װאאט אז קאאר, זיך, דאכם איז עפ
 ;ע־ א. א. פ. א. דער פון יטפיצע דער אן

 ארן מאשין ראדיקאאע שטאו־ק א װעז
 װען דאך האנדאען, צו טאכט פואער מיט

 װאאט זי װעז און קאוג נעװען װאאט זי
 דער פון נאנצקײט די זינעז אין געהאם

 אונטער זי, װאאט ארבײטער־באװענוננ,
 גע־ ניט אוםישטענדען, הערשענדע די

 האנדאען, אנדער׳ש געטארט ניט לואנט,
 רןאנסערװא־ די געהאנדעאט האט עס װי

א. א. פ. א. סיװע
 גרויסען דעם אט נעדענקען דארף מען

 ארבײטער־באװעגונג, דער אין אז אסת,
 טוז בכאא, װעאט סאעיאאער דער אין װי

 א האבען זאא װאס איבערבױאונג, יעדע
 בע־ עפעס צו םיהרעז זאא װאם און ׳קמם

 אויבען, פון ויט װערען געטאן סערעס,
 סאםע פון אונטען, פון נאר דאך, פון

 ארבײטער־באװעגונג די פוגדאשענט.
WP װע־ פארטגעיטריטענער בעסער, ניט 
א. די פאר האנסטיטוציע :ײע א דורך רען
אומשטענדען, די אונטער ׳איז די א. א. פ.
 פרײהײט די צוגעפאסטע. אםבעסםען די

 אנ־ אײגענע איהרע אין ױניא; יעדער פון
 גא־ בעסטע די איז דאס געאעגענהײטע;,

 אר־ דער פון שטארקײט, די פאר ראנטיע
 נויטיג, איז עס װאש בײטער־באװעגונג,

 יע־ און באזונדער, ױניאן יעדע אז איז,
 זײן זאא ױניאן יעדער אין מעמבער דער

 םדײ־ םון גײסט דעם פון דורכעדרונגען
 קאא־ אמת׳ער אן םון און ױשר, פיז הײט,

 ױניאנם, אזעאכע םעךםאאידאריטעט.
 שױן װעאען םימגאיעדעױשאפט אזא מיט

 צענט־ אנדערע גאגצע א באשא^ען גטיאא
א. פ. קערפערשאפט. ראאע

 בא־ פאאן פאאםב דער אז אנגענומען
 פון דוקען־בײן דעם עצם אין ניט ריהרט

 איגדוסטריעלער ע<איםטירענדער דער
 ערפרישעגדע אן אבעד ער איז םיסטעם,

 אר״ אוגזערע אז באווײזט, און ערשײגומ
 אויסצוטשױ אן ^וין זיך •הויבען בײטער

 פיאאזאפיע שאעםעדיגער זײער פזן כען
 פעיר עי פאר װארק דעיז םעיר ״עי פון

 ארױפצױ שוין זוואגען זיי װײדזשעס׳/ דעי
 קוקען און בארג שפיץ א אויף קאעטערען

 סא־ םון האריזאנט ברײטען דעם אױף
 םעגאיכקײטען. עקאנאטי^שע און ציאאע

 רעוואאוציא־ סאציאאיסטישעז, דעם פון
 פארגעיטאא־ דער איז שטאנדפונקט נעדען
 גע־ זײן אין פעסיג װידקאיך פאאן :ענער

 זיײ אין װײט־געהענד ניט און װאנטקײט
 סיטפ־ א ער איז דאך טענאיכקײטען. :ע

 װאס רעװאאוציע נװאאדיגער א פון טאם
 פון װעאכדאנשויאונג דער אין פאר קוטט
 נזוא־ די ארבײםער. אמעריקאנער דעם

 נײע ׳פרן ים בױױזענדעז דעם אין איעס
 עקספערימעיטען און באיריפען פאציאאע

 צו אןןך דערגרײכט קענטיג, שױן, האבען
 אר־ אטערי^אגער דער ברעגעם. אוגזערע
 מא־ אוטגעהובעאטע רויהע, די בײטער,

 באריהמםער ראדען׳ס פון םוסקואען סע
 די איבעראעבען אן שוין הויבט סטאטוע,

 די ;דענקען סאציאאען פון רוהאאזיגקײט
 הוי־ זײנע מוסהולעץ רויהע פריםיםױוע

 געדאנ־ א פון קאנװאואסירעז אן שויז בען
קען־דראננ.

 איז סאװעטיזם אויב גיט װײס איך
 אמת םיץ פרוגיד־שטײן אײנציגער דער

 צײט זעאבער דער צו און רעװאאוציאגערע
 עקאנאמיש־פאאיטי־ פראתטישע װירקאיך

 פאאמב דער אבער אײנריכטונגען, שע
 סא־ םיז שפור א אױך ענטהאאט פאאן

 תא־ פאאן דאזיגען דעם אויט װעטיזם.
 אייעזגבאוד די פון אײגענטיםער די כען

 דעה קאענסטע די רעגיערונ;) די נען(
 בא־ זייעען װאס די און פיהרונ: דער אין

 (די מענשען באצאחלטע אאס שעפטיגט
 די — אנגעיטטעאטע) די און ארבײטער

 דעטא־ דער געװי^, יא׳ דעה. גרעסטע
 :פאאקאם גישט איז פרינציפ קדאטישער

 הא־ אנגעשטעאטע טויזענד עטאיכע די
 מיאיאן פאר די מיט דעה גאײכע א בען

 די דאס• איז עצם אין אבער ארבײטער,
 די דאס פרינציפ, דעם פון אנערקענונג

 און אינדוסטריע דער אין כאשעםטיגטע
 הויפט די זיין דארםען הבתים בעאי די :יט
 דער אין שפאן א איז דאס זאגער. דעה

 אײעריקא- דער װי ריכטוננ, געהעריגער
זאגט. נער

 די פין טריט אײן באויז דאך איז עס
און םעאעגראפען די ביז אײזענבאהנען

כוכװאלד• נ• פון באםערקוגגען) ג)ריםי«זן פאר (»

 גאד גיט קוטם קארפאריישאן די אויב הען
םאיכטען. איהרע

 יאהר שאעכט א זיך פאכט טאםער
 פרױואט (אוץ דעפיציט א דא איז עס און

 קא־ אינדוסםריען פרױואםע און קאפיטאא
תן דעם אױף נען  םיעא געביעם דאזי

 קײן קארפאריישאן. אויס אױ םיםוױרקעז)
 די וױא און קען רדאפיטאא פרױואטען

 צו װאנען סון קריגען; ניט הארפארײשאן
 רע־ די נישםא; איז דעםיצים דעם דעקען
 די איהם. דעקען צו מחויב ניט איז גירונג

 צאהאען םען םוז בתים בעאי פריהערדיגע
 קען מעז אז און ״פראפערטי״; זײער פאר
 נעברא• סאנםראקט דער איז צאהאען גיט
 םר. נאםיראיןי, שואכעא! אויס און כעץ,

 קוםען ניט װעט עס אז ערװארטעט פאאם־
 עס איז אבער דעםיצים׳ א װי זאך אזא צו

 בפרט אוגמעגאיכקײם, אבםאאוטע אן דען
יאהר? פאר ערשכמ די אין נאך

צװײםענם, אײנס. גומער איז דאס
 זײן נים פאא; םארגעשאאגענער דער וחגט
 ארבײםער אײזענבאהן די פאר גאיה קײן

 פראדוקםי־ די אז האפכז, פאאם מר^ גופא.
 גיט זײן וועמ אײזענבאהנען די פון װיטעט

 םיהרער־ נײער דער אונטער גרעסער בערר
 פשוט װעאעז ארבײטער די וױיא שאפט,

 אז מאטעריעא, םאראיגטערעסירט זײן
 זא־ מאטעריאאען קײן און עגערגיע קײן
 די זײ, װארום ניװעץ. אין געד.ן גיט אפן

 ״אײבאר א ?ריגען דאןי װעאען ארבײטער,
 פאאן, דעם אױט װעט, װאס דיװידעגד״
 גראס־ דער םון פראצענט פינף באטרעפען

_________________אייננאד.םע»
״איי־ מין אזא םו| פרינציפ עצם דעם

 ״װיטה נעהטען מען דארף דיװידענד״ באר
 אר־ םין א איז דאס סאאם״. אװ גרעי; עי

 אדער גוט, אדער ׳איז װאם טיקעא
 סאציא־ פון האפנוגג די איז עס שאעכט.
 םאציאאיסטישער דער אין אז איסטען^
 װע־ ניט זײן ארבײטער די װעאען ארדנוני

 דער אונטעד װי פאײסיג טעהר גאר ניגער
 זײ װעאען דאן װײא ארדנונג, איצםיגער
 נאר הבתים, בעאי די פאר גיט ארבײטען

 א זײנען זײ םון.װעאכען כי׳א דעם פאר
 דעם אגװענדען העז תעז מען, װיא טײא.

 פי׳אם־פאאן. דעם אויח אויף קוק זעאביגען
 זעהן איהם איז פארקעחרט, אבער, קען םען

 אײ װאס סיסטעם, פראפיט־שערינג טין א
 פארהיטען צו םיטעא א אאס באװאוסם
 אין קאאסעךבאװאוסטזײז און סטרײקס

אאגעםײן.
װע־ פאאן, דעם אונםעױ ארבײטער, די

:יט װעאען ׳זיך פאר ארבײמען ניט אען
.......סאציאאיסײי*ײ־'*י• א ז:*ן ארבײטען

פאר נאר סיםטעם, עקאנאםישער זירסער

 דער און קאנגרעס, דעם םרן טשארטער פאייש־אינדוםטריע דער ביז טעאעםאנעץ,
צוריקצי־ טשארטער דעם קע,* ?אנגרעם אא־נאציא־ םונדאמענטאאע אנדערע און

 אאע 1אי אויב און אינדוםטריען. נאיע
 אנגעװענדעט ז^א אינדוסטריען װיכטיגע

 שטאאט־אײגעג־ םון פרינציפ דער װערען
 װײט װי קאנםר^א, ארבײטער און טום
 ס#־ פון ם^דער־צימער דעם םון דאם איז

 ווע־ אײגענטיםער איצטיגע די װעםיזם?
 עולה. אן טאקע באצ^האט? הריגען אען

 ניט װעם קאפיטאא פריװאט אויב *בער
 קאנטראאירעגדע די זײן םעהר קאנעז
 פון גרונד־אינדוסטריען די אין טאבט
 נים אומגאיק גדויסער קײן דאןי איז אאנד
 װע־ מאגגאטען איצטיגע די אפיאו אויב
 איעענ־ זײער פאר באצאהאט קריגען אען

 פאאן, דעם אוימ װען, נאןי בפדט טום
 אאעס. אויף סטײען פר^פיטען די װעאען

 קאנפיסקירט װאאט סאװעטיזם אטת׳ער
 דאס אבער אינדוסמריען, נאצי^נאאע די

 רעװאאוציע װאהרע א געװען דאף װאאט
 אײנצוארד־ װי ן א ל פ קײן ניט און
 גרע־ די אין אעבען עק$נאסישע דאס נען

 פאאיטישע עקזיסט^דענדע די פון גיצען
 אזוי אויף אינםטיטוציעס. רעכםאיכע און

 נא־ פאאן פ^רנעשאאגענעד דער איז םיעא
 װי־ ^בער׳ רעװאאוציאנעד, נישט טיראיך

 געווען ניט דען עס װאאט גערעדט, דער
ע לינידםאיגאערײ  ע־ ם p ע ר פ־

ס נ א  פארשטעהער ארבײטער די װען צ
ט פואען אין זאאען ס ת  דער פארשאאגען ע

 און מאכט איםישער1$פ עקזיסטירענדער
 סיסטעם ױוײדישער און עקאנאמישר דער
 םאר פאאץ מאכען און אויפצואעזען זיף

 זאכען אזעאכע סאװעםעךרעזשים? א
מ מען שא^וגמ  װירקזאםע אאם ם^ור ני

 ווע־ זאכען אזעאכע פאענער; פראקםישע
 רויף, און פײער דעם אין געבוירען רען
פאאקס־אױפשטאנד. א םון באוט און

 איז פאאם־פאאן דעם םיט צרה די נײן,
ט  ס^זװע־ גענרג נים ענטהאאם ער וואס ני

 א ער ענטהאאט ןמהויב )f פאר טיזם.
 דאזיגען דעם פון דאזע נישקשה׳דיגע
 גאנ־ דער װאס איז צרה רי אינגרעדיענט.

 װאקאעגדען אויף'א נעבוים איז פאאן צער
באדעז♦

 קערפערשאפט די באטראכםען א^טיר
 די פון געשעפטען די אנפיהרען װעם װאס

 א פ^ר שאאגם פאאם מר. אײזענבאהנען.
 פון באשטעהן זאא װעאכע קארפארײ^אן,

 דעם פון םארשטעהער םינח פערזאן: 15
 ער־ רעגירינ;, דער פון אדער ״פובאיקום׳/

 פאדאײניג־ די פון פרעזידענמ פון װעהאם
 די םון םארשטעהזןר םיגז» שטאאטען; מע

 ארבײםער. די פון פינף און אגמךשםעאםע
 פרױוא־ חײן נישט איז ר,ארפאריײטאן די

 קײן נים זי איז ?ידד און תערפערשאפם טע
איהר קריגם זי רעגירונכס־הערפעױשאםט.

 די אין װ^קײע^ן אויף איןיט בין איך
קענזסקיל־בערג.

 א פון יץ52* אויפ׳ן איצמ ליעג איך און
 אונשען ערד די און ׳בארג הוינען הוינען,

 און קלײן. און :יששיג אזוי אויס זעהש
 — היבנלעז די צו ח״נט די זיך ציהען פו,־זיך
דערגרײכעז. ניש קענען און זיך ציהען

 דער פון װײש ^זוי ביזש דו באש׳ש און
 און :י׳ששיג און קליין װי פיח^כש ערד,

 זיך הויבש פינסשערני׳ם א ןיא איז. זי םיאוס
t און א־הו־ פון p ' r r דיך. דריקש און דיך 
 ®דן געשרײען דיר צו זיך דערטראגען עס יאון

שויש. פון געררך ד*;ם און קאבן״
ארויןו אוגשען פון אזשײגם דער און

פ׳ן דיר צו דער נ^ר;. דײן פון ^פיץ אוי
^״ דער ׳סלום. פון בלאף״ ל ב  ק*סף »ךן ״

 םיש *לץ ״נל^ף״פון דער — יקרות געגען
אגאנדער.

 האשעלען די פון גע״וך מיאוס׳עי־ דער און
געסש. די פון קװישעעיײען נאיישע די און

 #נ;ר :^חענש, אזדי איז חיםעל דער און
ם איהם קעגסש דו דערגרײנען. :י

 היםזנל גפהענשען דעם קענסם דד #ז ארן
 מים איחם װעגען חלומ׳סשו דערגרייכען, ניש

 װעהבזאג, סעהר מיש ארן לײדעגעאסש מעױ,ר
 סענש־ גליקליכער דער װעגען חלומ׳סש דו און

 געווז^רען סעגליך איז װאס צוקונפם, ליכער
פלידדקונסמ. גײעסשער דער דא;ק א

: אזוי זווגסם דו און חלומ׳סש דו ^ון
 צו מענאזען־קינד, אח ׳8קא דיין אן בויג

 איתר זאג *ון געלידבפזער דײן שון ברוסם דער
:אזוי

ײן װאונק, אײן  איך און !מלאך ב
ב א זיך װעל פ׳ן שאן חוי  און "34״אי־ אוי
 פון שעלערעל דאס דערלאגכען דיר וױ;ל איך

, היפעל.
 גײעסשעז דעם• צאן sjcc א װעל איך און

 ארויסרײסען דיר זאר װעל און •;יאפלעין
 איהם און היפעל פון ׳משערען שענםבען דעם

רי:;״. ״דייםאבד דײן אין אײגפאסען
אל־ איהר לויש — װעש לבגח די אז און

 :ארייסעװאשע־בישרע — געװאויגחײש שער
 אוגזע־ בעת פארק אין אוגז אויןי אראפקוקען

n; רע '.or און ליעבע פאר אויםגעהן װעלעץ 
 ציחען דוראזפיג זיך װעלען ליפען אונזערע

װ״פען, צום אײנעם פון  »ליח א איך װעל צ
 גארישע, דאס £»ארדעקען איהר װעל און שאן

דיגע ח׳ נים.8 חוצי
 געליעבםע אה םיר, װעלען מאמער און
 אין װאוינוגג קײן קריגעז קענען ניש םײנע,

 םיר און חײזער אין סאנגזןל איצםיגען דעם
 ערד דער אוין* גריגדען קענען נים װעלען
 אויף דיך איך זועל פאמיליזןךגן־עח, אוגזער

 אין ארײגברעגגען לופם־עיף באפאגצערשער א
 חוה םושייר די וראו גךעדן, היםלישען דעם
 ארנסיערמלמען דיך װעלען «רח םוםעד די און
דורוו^ װ״יבעדשע אלע אויןי רכילוח םים

 די אוימנעהען דיז• איך װעל דארם אדן
 ריכשיגע םאטזן די פון קלײדער עעהנסשע

פ״גזןכבלעםער.
 pen אײנציגע, םײן אה ווזנסש, דר אז און
 9 זיך װײבעד, !ײגעריג^ ןןו ח$בען,

 זיך װמסם די און נײ*ר םים ילאז צו
חםיד װעסמו דיעע, פליגעל•!* די איברענען

זיד
;ינה

 האסשו דאס אז תירוץ, א האבען קע:;ן
 v דער םיש אדער זון דער םים ג^נפיעלם

לזעבע. פארב^שענער םיש נים און
 םיםעלע n אין קוסען װעסם דו אז אין

 צוברענען דיר בײ זיך װעם עס דרען יאדירען,
 אום־ מענערשע יונגע, *ארדארבען גו לוסש די

 מלאכים םיפ וועלם e חאבען װעסמו שולד,
זיך. ארום

 נ?ך עלטער, דעד אויו װעסם דו אז און
גע־ װי — פארבאנגעגהײט ישטורעמדיגער א

 פאר־ *טורעםדיבער א מים װײבער װעחגליך
 עם^לןע א װערען דארפען — גאגגעגתײט

 האבען איהם װעםםו עולם, ^ל רבונו מיש׳ן
האנט. דער צו

 £ארזיםען דיר איך װעל קרוין, םײן ׳אזוי
 לעצשען פון עיאפלעין םײן דורך לעבען דײן

מוסטער.
 מייגער, נרײגד אריםער אזוי, אט און
 דײן פון ברוםמ דער אויף חלום׳ען קענסטו

 גיט קענסטו אזוי חלוס׳ען און שענחײנג
ברוסם. איתר אויף דוקא

 זוי װײזען, דיר װעל איך און אהער קום
 דז^ דורך בכלל זיך װעט עו־ד אוגזער אזוי

 היסעל צום דערגעזזזננםערען לוןם־מליהזןרײ
 עם באציחוגגעז הימליאזע נײע ®אר וואס און

 ערד״נזע די tyrnw אײנשםעלען זיך ײעלען
ס»ערען. היםליאזע און

: אזוי זאג איך
;ענוי־ באראר»ם האט סלנאז א אז •ריהער,

 בא־ סלאך כאעציעלזנר א האט װזגרען, רען
 וועם איצט .now: די *ראפברענגען דאושש

אז *ראיברענכען זי םען מ  דער־ לעין.9יא7 םי
םלאכים־סראפעסיע די םען װעט םים
 «ו נןןתמען םואגן זיך װזנלען סלאטם די און

 זײ והנלזנו אמאזר ארבײכג ניצליכערער א
 דיצנספ־*ושגע. אנגעװעהםאגטע די לײזען

 םיס זאל װאס דיענםם, א געחםען «ו #ססמאט
מן חגר * יועם םליך״ כעל-חבית׳ ojn װ

׳״ ״ייי * ̂-יי̂י י׳ ' ' &¥ ןד
■ittMKgaEnfl8י .
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 חעמר n Vnt) wn דריםעצ אײן ה^מן
 <דיז גים ח)זך זײמן *נמשםעצמ* ףע

 זײערע ה^בען און ארבײמער •ו^סמע
 אײזענ־ דעם אין אינטערעסען אײגענע

 געזעלשאפט, א איז אוץ באהךגעשעםט),
 ז. א. לעבענס־םיטעל, םון םרײזען די וואו
 קאפיטאליסםײ םון באשטיםט ווערען װ״
 םון זײט אידעאלע די פאקטארען. שע
 זײן הוים װעט באהן־סיםטעם נײער חגר

ר רי פאר טרײב־קראפט נעניגענדע א  א
 יצײבד און ׳םלײסיג םעהר זײן צו בײטער

 בלײבט, דיענסטען. בעסטע זײערע מען
 חשבון. רײן־םאצןעדיעלער דער עס, הײםט

 קריגען מען װעט םלײסיג זײן װעט כיען אז
 די זײן װעט װאס דעדםאר. פרעםיע א

 גראס־ דער פון פראצעגט םינף פרעטיע?
 די אוםגעםעהר איז װיםיעל אײננאהפע.

 די אן גיט פלאם מר. גראם־אײננאהםע?
 5 יאהר. א דאלער ביליאז 4 פון ציפער

 דאלער מיציאן 200 אויס טאכט פראצענט
 דױױ־ לײבאר דער װעץ אפילו יאהר. א

 לויט (און גיצײר װערען צוטײלט זאל דענד
 קרי־ אננעשטעלטע די װעלען פלאן דעם
 ארבײ־ די אײדער חלק גרעסעדען * גען

 ארבײטער, מיליאן צװײ די צװישען טער)
 100 אננעהמען אײנעם יעדען זיך וועט

 פאר פרעמיע א אלס יאהר א ראלער
 קוים גלויב איף צקסםרא־םלײםיגקײט.

סע אזא איז װאר א דאלער צזוײ אויב תי  י
 זײן זאל ארבײטער דער אז פרעםיע
 אנהאלטען און םאראינטערעסירט שטארק

 אנ־ אנדער קײן עםישענסי• העכםטע רי
 דעם אין איז םלײטיגקײט פאר רעגונג

 פראצענט םינך» װי מעהר און ניטא, פלאן
 װײל קריגען׳ ניט אויך םען קען רעטיע5

 זאל עס אז דאןי, איז פלאן גאנצער דער
 טײער אזוי האסטען ניט פובליקום חגם

 זאל עס און ׳באהנען די אויף פאהרען צו
 ביליגער סך א האסטען פאבריהאנטען די
 j איצ־ דער אוסטער װי םראכט שיקען צו

i סיסטעם. מיגער
, און װעטע; פון וױיתשעס? דדעם אזץ

 אײזענבאהךארבײטער די װעלען אזוי װי
 ] הען עס װײדזשעס? העכערע פאדזנרען

 צײ־ זײן וחגלען עס אז זײן, געטאלט דאך
 טאקע זיך װעלען אדבײםער די װען מען

 פון פארדיגסטען. העכערע איז נויטינען
 װע־ פנים א פאר װאס מיט און װעםען

 אײנ־ די העכערונגען? פאדערען זײ לען
 בא־ זײן דאף װעט באהנען די פון נאהםע

 אינטער־ די װאס רעיטס די פון גרעניצט
 הא־ װעט קאמישאן קאמערם סטײם

 די װעלען באשטיםען. צו רעכט ראם בען
 בא־ זײעדע צופאסען טוזען ארבײטעד

 די וואס װײדזשעס די צו דערפזגנישען
 צו איסשטאנד זײן װעט ?ארפארײשאן

 םא־ זײן װעלען זײ נאטירליף, צאהלען?
 ״ריזאנײבל״. זײן צו םארםליכטעט ראליש

 דאס אפגערעדט. שוין איז סטרײקען םון
 א אלײן. זיד געגען פארראט א זיין ױאלט

 גע־ װאלט אײזענבאהנען די אויױ םטרײ?
 נאכ־ ניט קען הארפאר״ישאז די אז םײנט
 קאנמראקט םון פונקט הויפט דעם קומען

 דער און באהנען, די אפערירען צו —
 טשאר־ דעם צודיקציהען קען קאנגרעס

הארםארײשאן. אויס און — טעי־

 הויז אין ארײגנעחםען אנהויב פון םען
 חאבעז םלאכים די אז אמת, איז עס טלאך, א

 לויב־געזאגגען זיגגעז צו אײןאויפג^בע: גאך
 זײ םץן װעט דא אב^ר עולפ, רבוגו דעם

 ‘פאנא גוטען א םיש פ^רבײםען קענען ליזגם
. גחאן*.

 ענטװיקלען װײטער װעם מעץ ,אז און
 זיך װעם סען אז ?װץ, קעץ מליח־קוגסם, די

 בונ• __ געגען ווובונטעווען אםאל
 אפילו צײטען חזינטיכע דאך זיך םעװעם

 װע־ געגעז און סענאש, געחארנזאםער דער
 םיר אז און וויל^נ׳יןץ... געכען ? םעז

 געגעז איך, זאג צוברגטעװעז, זיך ^ועלען
 מען װעט חפלגה, דור דעם בעת װי ג*ט,
 בבל. פון םורעם קיין יען בו דארםען גיס
 סתאד־ 9 הוםעל צום םאן שיק א װעט מען
לאנעז•6זגרא פון ר#ן

 גע־ זוי װעלען, פר^קרײך אין אז און
 קינדער« זועגיג צו װערען געבארען יװעגליך,

 םלחםח נעקםטער דער אין זזעם מען אז אדעד
 *ון םאנסבילעז לעבעדיגע אלע אויסקוילען

 זאל, וועלט n אז דערבײ, חאלטען װע® עס
 מאכזגז מיר זועלען װערען, חרוב חלילה,

ן ר,יםלען די אויןי אםאקע אן י  ײעלעז י
 םון אוגר היםלימען דעם אויסרויבען

 זײן פראכע די ןועס דערםים און נ׳סםות.
געלעזט.
 בא־ גײע אנקניהעז זיך דדעלעץ בבלל און

ערד. אךן היםעל צזוימען ייהובגען
T ru e  tran sla tio n  filed w ith the 

P o stm aste r a t  N ew  York City on 
Sept. 6, 1919, a s  required by the Act 
of Congress approved O c t 6th, 1917. 
know n a s  th e  *T rading w ith the 
Enem y A c t*״
W *םאל ײעם לסשל, װילחזנלם, 9 ײזגז   

ױז אליאימזג ךי געגצז טלחמח 9 ײ״מז
U N

מן אלזא, וואס־זשז^  מאמע״ ד#1•׳ ויי
ױמ ריעלע  די ארבײםעלו n פאר פאח

 ; נישסיד־קליק איז םלײסמקיים־פדןםיע
 די וױ דעם םון אפ חענגעז וױידזשעס די

 די ײאס רײםם די םון און געד.ם ביזנעס
 ותט קאמישאן תאסערס אינטערסטײם

 נים איז העכערונגען םאדערעז נאשטימען.
 פאר־ א פשוט איז סטרײקען און שעהן,

 ארביײ די װאס אײנציגע, דאס נחנמגן.
 םאר באלוינונג א אלס הריגען װעלען טער

 בא־ דער איז עקסטרא־םלײםיגקײם זײער
 דעס געגעבען האבען זײ אז וואוםטזײן,

 בילײ קריגען צו מעגליכקײט א פובליקום
 ביליגעדע סוחרים די אח רײטס נערע

םראכט־פרײזען.
 בעסער םילײכט איז פלאם־פלאן דער

 פראצ. 100 די אײדער פראקטישער און
ר איז ער אונערשים. נאותרנטענט מ י  ז
 םאי־שװענדערישער דער פון פראקםישער

 אײזערבאהנען. די פון פרידואט־םיהרוננ
 גים און רעװאלוציאנער ניט איז ער אכער

 באציהם ער װאס דערפאר װײט־געהענד
 ער אײזענבאהנען. די אויף בלויז זיך
 ער װײל סאציאליזם, שטיה קײז נים איז

 קאפיטא־ דער קריע: קײן ניט ערקלערט
 אי־ זי ע:ט)אנערר ער סיסטעם, ליסטישער

 װאו אײזעננאהנען, די אויכער בעראל,
 קאפיטא־ אזוי ניט אויסצוראםען זוכם ער

 םארשווענ־ און םיס־םארװאלטונג װי ליזם
 אי און מעלה די אי ליגט דערײן דונג.
 איז, מעלה די פלאן^ דעם פון חסרון דער

 ?א־ אלגעסײנע די און רעגירונג די וואס
 דעם ?ען געזעלשאפט פיטאליסםישע

 םעריםס״, איטס ״אן אננעהסעז םלאן
 פראקםיש איז ער װיפיעל פיעל אזוי אויוי

 איז םלאן דעם פון חסרון דער ניט. אדער
 דער אין רעװאלוציע א אלס װאס אבער,

 קנא־ א פון ער איז סיסטעם עהאגאמישער
 פראהטישע א אלס און באדײטונג פער

 בלײבם אײזענבאהךפראגע דער פון לעזוננ
 םלאם מר. טויג. ער אויב זעהן צו עחשט
 1גרעגעצע די אריבער הוהען צו ניט וואגט

ט אינדוסטריע. אײזענבאהן דער םון  ני
 איזזם ארט עס נאר גיט, עד װאבט :אר
 איז ער דארט. זיך טוט עס װאם נים

 א איז ער װײל אײזענבאהנען, די אויסעץ
 די בראדערהודס. די םון פארשכמהער

 לײבאר אװ פעדעדײשאן אםעדיהאן
 םויל, האלבען א מיט םלאן דעם שםיצם

 די מיט אײנרײסען זיך טעז קען װי וױיל,
 גזד גאנצע די בראדערדודס? טעכטיגע

 נע־ און פראװינציאל לאקאל, איז שיכטע
 באדעז צװײםעלהאםטען דעם אוין״ ^ויט

 וױ פלאן, דער דיװידענד״. ״לײבאר פון
 םין א איז באטערהט, װיציג האט איםיצער

 קאפיטאליסםישען א אויף צעך־סאציאלח(!
באדעז•

 צײכען א םלאן דאזעער דער איז דאו
 ארביי־ אמעריקאנער דער צײט. דער םון

 פון.״עי פעלענעס די פון ארויס איז טער
 דעיס םעיר עי פאר װארק דעיס פעיר

 וועגען דענקען צו װאגט ער וױידזשעס״.
 ארגאגיזאטאדי־ אקטיװער דירעהםער׳ א

 אינדוס־ די םון פיהרונג דער אין ראל שעד
 װערט מוםקולען טאסע רויהע די טריען.

 אלס שטרעבען. און דענקען פון באזעעלט
ערפרעהענד. געװים דאס איז אנהויב אן

 דער םיט פיהרען װידער מלדוםח די װעט
 די פון נײטראליםעט די און גאש, פון הילף

 מע־י צואזטערט אופן אזא אזין״ װעם היםלען
 װעלען מיר װאס איחר, זוײםט איז רען,
 בלאקאדע א סאנען װעלען מיר ? ט*ן

 נים אחין װעלען םיר און הימעל אויפ׳ן
 עדד דער פון ורמזבדוות תפילות די צולאזען

 פא־ קײן ארײנל^זען :יט װעלען טיר און
 חיםלעז די וועלען דעמאלם און נ^גראפען.

 לויב־ און תפלות װײל םארשמאכם, זוערען
 זיי סונקם חימלען די &אר זײגען געזאנגען

 די און ערד. דער פאר פוטער םיט ברויט
אונטערגעבען. מוזען זיך װעלען חיםלען

װײטעד: און
שנאל־ חיםלען די םען פלעגם איצט ביז

ם5 שרערען. םיט טען  תשובח םי^ז *אםטען, י
ײ מען װמם איצט צדגןת. און  שפאלטען ז
דיריזשיבלען. און עראפלאנען םי®

 19 חײגט פון איחר װעם ױם־בנור אום
 םענדוזיטשעס״ ״תזם עסען קענען װ«יםער און
ם און ל *ין עבײ רם9א-וז :עמען ני  און םוי

ען בעז9מ אפילו ם א ד  סאגיאליס־ אדיף ^ג
ן בזען ו ם ׳װע® איחר אדן רביםפדגן,9ב9 י  ני

 אידזר זינד. אײזןר אויןי פאן ומזובח רפען9ד
ר יועט  די-7לקם« מיליטעדיאזזנ א שיקזע נן
 געגעז אנשטעלען װעט הימלעז, די צו ציע
 :פאדערען רועט איז ״#דויצערס י9* 9 זיי

 םעז אז זיכער, זײם אדן דםחילזז! סלזחה
 דועט איחר און *ארגעבזנן ^יזץ אײך װעט
 ריכםיגע ס9י קדנז?ן9ב רבח חושענח אוס

קדױםעל.
ך זועלען בבלל און  אוים־ חימלען די זי
ט גלײכזנן 1םױתםים או^ס ערד... דער םי
ם9ד װעלעז םיר  ריכ־ די אײנפיחרען י

נ ®עע י ײ לען9י י •9י ז י

ם ײ ל ס ן ר נ נ מ ם י י ן ם א י נ ד מ א ל כ י ן נ י מ א ש מ י
נךיכמח. כ. פוץ

זיהלםאן j שרעדרק
 אײך מנהן םי־ר וואס קאנגרעססאז דעם

̂  םחנדרמן האנ. פארשםעלעז, הײנס
 זצהר י» האם םערילענד, םין זיזזלםאז,

ל. לאנגען ע ט  עם־ פח ליםםע עהרען *ז מ
 םרייד אין נעהאאםעז האס ער וואס טעד

 דער &ח ־ער אמ םיםגליעד א ױניאנס.
ך װארקערס גלעז םלינט ,אםעריקאן א גי  יו

 צײם. לאננעד א iron זעהד, פאר שוין
 שיק געדענקט אלײן ער אז לאנג אזוי
 ®דעזידזגנם מגותז אױך שויז איז עד ניט.
 דער פזן פרעזיזתנם ױניאן, לאקאל זיח פיז

 1916 פון און ױניאז, לײבאר סענטראל
 םון פרעזידענט געלוען ער איז 1917 ביז

 לײ־ אװ פעדערײשאן סטײם םערילענד
באר.

 איז געזעצע סאכען פון הלכות די איז
 גרינער. קײז נים שוין אויך זױזלסאן מר.

 דעם אין אײרנגעםראטען איז ער אײדער
 שטאאםעז פאראײניגטע די םון קאנגרעס

ט יאהר זיבען געװען שוין ער איז  א ציי
 מר איז האמרעם אין סענאטאר. סםײט

 װי און, טעדםיץ צװייטעז ועם אזיך שויז
 שפראך: געװעהנליכער דער אין זאגט םען
שנים״... דעם געכאפם שוין האם ״ער

 מר. &ון מײל ריזע הערט איהר װען
 ניט איהר הויבם ביאגראפיע, זיזזלטאן׳ם
 באטראכט און אויגען די אויף װילענדיג

 האם ער אז איהם, פון הערט איהר איהם.
 פערטעל א בײ מרײד זײז בײ געאו־בײט

 סענאטאר םםײט א געווען הזגדערט, יאהר
 איצםזנר שוין איז אוץ צייט יאהר זיבען
 קאנגרעם, אין טערםיז צװײטען דעם

 שיין םוז ער אז םאר זיר איהר שטעלט
ש ײז  וואדשם ודהר יאהחנן. די איז כממש ז

 איהר אז זעהט און איהם אויף בליק א
 •םאנטשיק. ױגגען א נאר צו נאך רעדט

 דאס ער חאם ווי זיך וואונדערט איהר און
 סורצער אדא איז ארײגגעפאקט פיעל אזדי

צײם.
פער־ פואע p'P גאד איז זיהלמאז סר.

 גע־ געבױרען איז ער אלם. ניט יאהר ציג
 .1879 אקםאבער, צוװױיטעז דעם װארען

 איז יאהר עלח געײאיעז אלט איז ער ײעז
 פאב־ גלאז א אח ארבײטעז גענאננען ער

pn. שװײ־ פיז םשפחה א פון קומט ער 
 עלטערען זײנע ארבײטער. גלאז צארישע

 שװייץ דער \\t נע?וטען ארבער זײנען
 הײםי־ דיער צו גענומען גלײך דא זיך און

 םעםער עין גלאדבלאזערײ. םלאכה, שער
 KpnyD9 אין ערשמער דער געװען איז

 ם*בע; צו אזוי װי אױסגעפונען האט װאס
 קען זיהלמאן קאננרעסטאן נלעזער. דינע
 אײנצײ דער איז ער אז זאגען שטאלץ מיט
 ער?לעה־ אײך ?ען װאס ?אננרעסטאן נער
 וועגען װיסען װילם איחר װאס אלעס רען

 ניט זיך הויבם בעסער איהר גלאזװארג.
טהעמא. דיזער אויױ איהם םיט אז

אין נעװען נאך איז זיהלמאן םר. װען

ן איז׳ גום װאם פאדזוכען אויך  ס9וי ײ
 אין װי װערען צו רשװאי־צם9פ הײסם עס

שטעהם. ®סוק
 ײזד גע׳חרג׳ע® מענשעז װעלען אוגז בײ

 װעלען זײ :ײ און אוימאמאבילען פון רען
 עדן גן אין ח״ליגע די און מלאבים די

&לא:ען.9רע ן ®ד ײזןרזגז אינערגעפאחרען
 זיי צו קוםען גזזויבעז9 ייעלעז םיר או,ן

 שיר און ״ז9״װאקײ״* אויף היטלזןן די אין
 יונקש חימלען די פאראומרײניגעז װעלען

 די^קעטסקיל םים געשאן עס בען9ר׳ מיר װי
— •*•'# %

 שוין מיר װעלען ״װאקײשאן״ בעת *ון
 ־TP עס װי לען,9י זאלעו מלווגים #ז זעחן׳

 אוין» םל*בים אוםשולדיגע ®•ילשן ל9נ בען
 אפילו וועלען זײ אויב און ן.9ײ*קײ*

 װע״ לען,9ז דורכ׳ז װערעץ ניט מענשען קײן
״ לען  נים מלווכים קיין םעחד ב׳ער9 שדין ז
 און רייזען ניט םעהר ווונז װעלען און זײן

 זײער םים אויגען די שטעבען :יש סעהר
אוםשרלד. ײשער9נ

^9וי אידען, או:ז, אגנאלאנגש ׳װאש ®ון
 .ױעלען ז,9לעגי 9 רגאניזירען9 םיר לען
 ברענ־ גװילד מיש »ון חיםלען די קירען9£9
 ׳שירליך9נ ערד. דער *ויןי םשיח׳ען גען
 אין איהם ל9ז םען ז9 נאסירעז, עס קען

 דער־ באלשעװיק 9 »אי ערקלעתו םעריקא9
ה 9 און איםעראנם אן איז ער ם9ײ פאר׳  »י

 װעם ד.9י איתם מיר װעלען ברעגגען אבער
 איײ עלים *ויף געפעגעיש אין זיצען עד

 שוין ער וועפ עיד דער יויןי בעי9 גה9ל
זײז־

ן װעלעז זוי•9 יייז ע  צו״ חימלען די ^
ס ליעב לויגדפליחער. «ון גרעס9«ר מ

ן ען »ו עג ר9ל דעם וו כן, פי ם׳ ײן חלג  ם
ײטי! ר * 1 .

 אי ער האם יאהרען ױעע גאר די
 תאס ער בילדונ^ פון ותרדע די

הז»י די אין געהן נעקענם
 סיגד * זײעגדיג אונױוערזיםעםעז, און

 עד^ האם דערפאר אבעד ארבײסמר,
 מא• האם ער װײם װי נעלעהרעגט *אײן

 פאלזך גום א איצםער איז ער נממענם.
ט ער האם געצעזען םענש. זעגער  נאר גי

t וועלכע איםעראסור, שעהנצ די r & M 
 0ײנם cm פיז פאנמאזיזן דער צו שטארמ

 M ערנפםע גאגץ אויך גאר סענשען,
 אגאד1 שריפטען, סרוקעגע זעהר אפילו

 איגפארםאןױן^ סך יא גיבען רתלכע
ד אלמ איז ער װען מעהר, איהר דארפם  מ

 די אםיצז געלעזען ער האט יאהר 16 װעז
 בעסערן קײן רעקארדס״. ״קאנגרעשיאנאל

לד םון בײשייעא p םען דאר* מדו i r ס  ני
. ן מ .מ  איהם האם לעזעז סארט דיעזער .

 ווידאי׳צך האס װאס אײנונם פאר געםאכט
 איז פאר קומם עס װאס געײאוםט

 ווון געדדיערם לאננ נים האם עס וועלט.
 וױיסם ער אז ארױסגעוױזעז זיך האם עס
 סאי כױםאדבײטער, זײנע וױ סךקםעחר א

 פאליםיק. אין סאי און ליטעראטור אין
 «ו דערהױבוק איהם ניכען אין האם דאס
 ארבײםאר. םח םיהרער א םיז שטוםע דער

 שױן קוכמנן םיהרער, א נאר מען װערט
 נאכױרלימ אלס אלײן זאכען איבעריגע די

קאנזע?ווענץ.
 מד ערוחנהלם איז זיהלמאן םר. וחנן

 אין צר איז סענאם, סטײט צום װארען
 pro יאוזר. דרײםיג נעווען אצט גאנצען

 געגעבען נאמען א דערפאר איהם האט
 האט דאם אבער םענאטאר/ באי ״דער
 ו« אזכיג איץ נאר נמשטצרבז ניט איחם

 חנם םון ציעדעי״ ״םינאריטי דער װערען
 פון בעגאבם זײז צו שײנם ער סענאט.

 די צו 4םעהיגקײנ דער םיט נאטור דער
פיהרער. א

 אײנדרוק אױסערציכען דעם
 *דבײ• הײז 1םי ניט גאר זיהצמאן מר.

 tut שאראןי זײן הצײדוע, זײן טער.
 א[ מון םעהר איז באנעהםוס• גאנצע זײז

 אר• אײנפאכען אן םון װי אר*םטא?ראט
 בױם מענש א ?ײן צו שײנט ער בײםער.

 מעהרסטעגם^צם אמביציעם. הויכע זעהר
 אדס קוסען אםביציעס הויכע םים מענשען

 מל האם זיהצםאן םר. אבער צעכערציף,
 נישם און ענערגיע וױצעגסחראפט, נת

 אמביציעס זײנע פעהיגקײמען קשה׳דיגע
 זאגמ,* מעז וױ האט, ער דערגרײכען. צו

w״ צו װאס מים w" אמביציעס, זײנע 
 גוטעיןימר• גאנץ א ער םאכט דערםאר און

 אביסעצע זײן טראץ אײנדרוה זענציכען
האצםוננ. קאצםער צו

* * •

 זײן דארוי מײנונג, אייער נאר ״וואם
 ארכײטער אן פון הויפסאויפגאבע די

 געשטעצם איך האב — האנגרעסםאז?*
זיהצמאנ׳ען. םר. פראגע ערשםע די

 האם ^גרעםםאז, ארבײטער ״אן
 בעשםיםטע א האם נעענטםערם, זיהצכיאן

 תאנ־ אמעריהאנזנם דעם אין אױפגאבע
 געזעזד העכסםער דיוער דארו* ער גרעס.

 ער• צאנד פון קערפערשאםט געבענדער
 פאר־• בעדירפניסזנ, ריכםיגע די קצעהרעז

 ברײםע גרויםע די םיז וױנשע איז צאנגעז
 ארבייםער דער ער, פאצ?. פון ביאסעז

pאנגnגעוחק אלײז איז װאס ער, ׳נסמאז 
 דזרכגעצעבם אצײן האט און ארבײטער אן
 געוחןהנ״ דער װאס םדײדען און צײדען די

 א אין איז דורןי צעבט ארבײמער ציכער
 סארשטעהן צו פאזיציע בעסצרער פיעצ

 וײ םוץ פראצענם 99 ײי טאסען ברײטע די
 צעגיס־ אונזערע אן םיצען װאס צאיערס
האצצס.״ צאםיורע
 םריהערדיגא די אינטערוױוען בײם

 גע־ איד האב קאנגרעםצײםע ארבײטער
 האכ איך װאם פראנע דיזעצביגע אז םונען

 גע־• ניט האם זיהאטאן׳ען טר. נעשמעצם
 ‘יױז זי ;זײ םון כיעהרםמע די םאר םויגם
 האבען די אצגעמיין, צו ברײט, צו נעווען

 איחר צו נעהמען צו זיד וױ געוואוםמ ניט
 פראנע די זאצ איד געבעטען אצץ מיר און

 ןצנהצרבאש זי ספעציפיש, מעהר םאכען
 נצאם נים ביישפיעצע קאנ?רעטע אױף

 ארבײטאר אז ^וואס אצגעכ״יז אין םרענען
 םר. מים טהאן?" דארף קאננרעסמאן

 אנדאד אז נעוזאם איר האב זיהאםאן׳ען
 םדאמ דמע איז איהם םאר ע?םםיריענם.

 בײ חאט עס ברײט. צו ניט גאר נעוחנן
 נע־ r® שסראם א אתיסנערוםען איהם

 עס w אזוי אראסאריע, איז דאניזעז
 שוחנר צז אביסעצ מיר םאר געוואחנץ

 U בין איןי »יז גאכצופאצנעז.
m ווימא־־גאמן וחנצ איך

Mi
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m ער &*ענצו <ן#אם,־ ווערמן *לעצם **ןנן 
 ארײנ״ און קוױלט די אױםהױבען לאעזאם

 םלענט סא>:זע י1 קוױלט, אונטער׳ז קריכען
ט און אױמנעמען דאן • איהם עג םל ר  ע

אז און איהר צו צוגעדריקט אײנשלאםען

אווז קדק א איהם אױוי זי חאט
*n ן געיוארען הײס איז בענין ו  חאט י

 קו• «א דער מר זאל װארט — :נעזאגט
?זריגען. שוץ רועסט דו סען,

 דעד^עהאען געװאלט איהר האט בעני
 אלעחס האם דאס שולדינ, ניט איז ער אז

איחם בײ זאל םען חינדער די אנגעלערנט

 אינ־ די ns צאגד גנאר׳ן געזינםער םך
 ארױוא״ די אין באײבען זאלען דאסםריען

הענט״. םע
 םאר ניט אין ?יהלםאן מר. וױ אזוי

 גיט •ארםײ, ארבײמער בעזונדערעד א
 םאר׳ז ניט אײגענםהום, רעגיערונגם םאר

 צו סטרײקען צו םיטעל דעם בעטצען
 צויטע קײנע אנםיהרען ניט און אפט

 די ניט און פראטעםטען, און אגיטאציעם
 גע* ווערען װאס זאכען זיבען אגדערע אלע

 ארבייטער די םאר געפרײדיגט וועהנליד
 גע־ צו געבעטען איהם איף האב טהאן, צו

 ארבייטער די וואם םײנונג זײן םיר בען
 אביםע־ זאל וױלען זײער אום טהאן זאלען

 װי װערען פארוױרקליכט בעסער לע
איצטער. ביז

געגעבען זיהלםאן מר. האט דעם אויף

 אבער נײםט «ום םריי pn צו tut &האז
וואדט. צזם ניט

op0 זעצט — ציים״ א געקוםען איז 
 ענכד זײן *לץ נאף םאר זמזלםאן םר.
 די *וחנן — םראגע ערשסער םײן צו ®עד

 וױכטיגםםע די איז פראגע ארכייטער ׳
 ײאם םראגע די איז עס לאנד. פון םראנע

 אונזער pc צוקונםט די ענטשײדען װעם
 ראאע אונזער ענםשײדען וועט עס

אײגע־ אונזער אויף ןאו טװעל דער איז
^ dm ^נאד איז צײט דיזער אין וואר״לזײ 

 אין האבעז צו וױכטיגער םאל םויזענד
 געריבען האבען װאם םענשען קאערעס

 ווײםען װאס םאלק, םיט׳ן מו^טערען
םארםד צו נאר ניט נויםיג איז עם װאס :

גרוי־ די םון צושטענחג אעבענס די סערען
 נויטיג איז עס װאס אױך נאר םאסען, סע

בע״ און ברײטערען םיעא א םאכען צו אום
 בעסערע געבען צו ווי שםאאם, םערען

 צו אום ביאדונג בעסערע און ערציהונג
 ברײנגעז צו װי בירגער, בעסערע מאכען

 פאר־ די צװישען פערשטענדגיסע בעסערע
 שעה־ מאבעז צו װי אינטערסען, שיעדענע

 דעם פארנינפטיגער און רײכער און גער
פאיק. אונזער פון צוןאםענאעבען

ספעציאאי־ זײן האט ער אאיער, .דער
 ױריספרודענץ םרן װיסעגיטאפט די םעט,
 װאס פראגע א ארויף קומט עס ויען איער
 די פון װער, פון, אינסערעסע די האט

י אין רץנדער און םתיען און םענער  י
 סאײנע און כױנעס, די און םאבריחען

 די אויף שעפעראאך, אדער םטארהעאעך
 פארמס רי אױף װעאדער, און םעאדער

 וױיסט װער — פאאנטאצ־עס האטאן און
 I דער װי דארםען זײ װאס בעסער נאך
 ? ארבײסער אן געװען »אײן אין װאס
 םארטרעטען ניט דאן הען אאיער דער

 זאא ער װען אפיאו אינטערעסען זײערע
 דארף דאס טהאן. װעאען דאס באםת

 ארבײטער דעם םון אויםגאבע די ןײן
.*שאןסגגרעאק

 װעאכע דרשה, אאנגער דיעזער נאף
 נאטיר־ געװען איז אמת, אבסאאוט איז ,

 אז #ניט ער דענקט ״צו :םראגע םײן איןי
 אוים־ געקענט טעהר װאאט ארבײטער אן

 אאם װערען ערװעהאט זאא ער װען טחאן
 ארבײטער בעזונדערער א פון ארבייטער,

 װי רעפובאיקאנער, אאס אײדער •ארטײ,
געװארען?״ ערװעהאט איז אאײן ער

״ ״געוױס ט!  זיהאמאן ומר. האט — ני
 דער — עטפאטיש. זעהר נעענטםערם

 מעהר םיעא האבען קען װאוט ארבייטער
 פא־ די אין אן זיף האאט ער װען םאכט

 סך א האט װאס פארטײ א פון אעס
 אײנםאוס, און קראפט האט װאס שטיםען,

 דורכםיה־ און אויספיהרען עםעס קען װאס
 פארטײ פאאיטישער א אין אאײן רען.

סאכטאאז. די,ארבײטער וײנעז
 אר־ אן מיט צרה א נאך דא איז ״עס
 נאד גיט זי :םארטײ םאאיטישער בײטער

 רײסע־ און הריגערײען פאר אורזאכעז נײע
 װעט עם סרי׳זען. אײגענע רי אין ײעןר

 ארביי־ די קריעגען צו שװערער זײן אױף
 פארטײ אײגענער אן פאר שטימען צו טער

 אויםט װאס מענשען אײגענעם אן םאר וױ
פארטײ. אאטער אן םון טיקעט א אויף

 אונ־ ארבײטער אאע ברײנגען טרײען צו
 וועאען באנער םארטײ אייגענעם אן טער

 צו צוגעבונדענרױיט אאע די ארײנקומען
 בײ װאס פארטײען, פאאיטישע אאטע די
 םון ירושה געבאיבען נאך איז סןי א

 אנדערע בײ פאטערס. און זײדעס ןײערע
 שטאד־ געזעאשאפטאיכע, די ארײן מוםען *•

 צוגעבונדעגקײט פרעטוירגאא אדער מישע,
 זיר װעאען ארבײטער די פאאיטיה. אין

 אייגענע אן גרינדען שיט׳ן שאדען אא״ן
 זײער קריעגען זעהן צו אנשטאט ■ארטײ
 פעגשען אײגעגע די םאר מאכט גאנצע

 אנ־ די פון טיקעטס די אויף אויםען װאס
פארטײע;״. דערע

 געװעהנאײ פײגע װײטער םרעגט איד
 רעגיערונגס פאר איהר ״זײט : םראגעס כע

״ ? אײגעגטהום
 ״איף זיהאטאן. כיר. ענטפערט ״ניין.״ ^

 רעגיע־ פון געגנער א טאא אאע םון בין
 רעגיערונגס אונזער אײגעגטהום. רונגס

 װעאכער אונטער אזעאכע איז סיסטעפ
 אינדאס־ די פון םערװאאטונג רעגיערונגס

 רע־ אונזער םעיאיור. א זיין םוז טריען
 ניט םאאיטישע א איז סיסטעפיע דערונגס

 איז סיסטעמע דיזע איגדוסטריעאע. קײן
 אינדאס־ םון געגענזאץ אבסאאוטער אין

 װאס דזשאב דער עפישיענסי. טריאאער
 םאר בעאױגונג א איז גיט, פאריטישען דער

 נעגעבען װערט און ארבײט •אאיטישער
 מעהרםטע די דעאיװערען קען װאס דעם צו

 ניט און װאהאען די אין שטימען צאהא
 די טהאן אסבעסטען הען װאס דעם *ו

 שרעק־ די דארום נעםינט איחר ארבייט. %
 בעסטע די אויף וםיםפיטס ^יכסטע

 געםחאן ניט װערט ארבײט די דזשאבס.
א איז עס און ויין צו בעדארןי עס וױ

miH I* ( ־־׳ * “ י י-י — •
 די העאפען בעסטען אם װעם ביאדונג

 ביא־ זיד דארפען ארבײטער די ארבײטער.
 אםודים עאעמענטארע די אין נאר ניט דען
 די פאאיטיש. ערציהען זיף אויף נאר

 םענ״ ווײניג צו אײדער האבען ארבײטער
 ריכ־ פארשטעהען װאס זיך צווישען שען
 װײניגער נאך און םעהלט זײ װאס טיג

 םאדע־ צו דאס װי װ״סען װאס מענשען
 זענען בײשפיעא, צום ענגאאנד, אין רען.

 ער־ פאאיטיש בעסער פיעא ארבײטער די
 זײ ?*ײעריקא. אין אונז בײ װי צועען
 גע־ מעהר סף א זיך צוױשען אױןי האבען

 זיך צײגט דאם מענשען. אעהרענטע
 1אי םיהרערשאפט דער אין ארויס שטארק

 רעזולטאטען די אויף און פאדערונגען רי
 גע־ דארטען האט פארטײ לײבאר די װאם

•בראכט.

גערעכט. פאלקאם איז זיהלמאן מר.
 םיעל זעהר זעהר, ארבײטער די פעהלם עס

 אלגעמײן אין און ערציהונג פאליטישע
 צװײפעל אהנע זײ װאלטען דאן בילדונג.

 אין םיהרער בעסערע םיעל געהאט אױןי
 בײ היבש א אויף זיכער און ױניאנס די

.האנגרעסאײטע. פעהיגערע סעא .

 וחןרםןןרנוו א
סכצנים פאר

װאלפםאז ל. א. ןפו

הילה בױדערליכע
 110 יןױםמאן, ה. פון שאפ דעם אין
 קראנק ארבײטער אן איז סט., טע23 װעסט

 אװעקפאהרען געםוזט האט און געװארען
 ארויםצוהעל־ אום פלאץ. קאונטרי א אין
 אר־ די האבען ברודער חראנקען דעם פען

 יעדע ארבײטען צו באשלאסען בײטער
 אװערטײם. שטוגדע עקסטרא אן װאך
 פון בײשפיעל גרויסארטיגער א איז דאס

 ױניאך ברידערליכער און םיטגעפיהל
 קאנ- דעם אונטער איז שאפ דער הילף.
 און קימאנא ׳דרעס הויז דער פון טראל
.41 לאק. ױניאן ראב״מײקערס בעטה

 שאפ־ דעם פרעזענטידט
טשערמאן

שאפ־טשער־ דער קאטץ, םילים בדורער
 איז קאמפ. דרעס נאװעלטי דער םון מאץ

 ארבײטער די פון געװארען פרעזענטירט
 זײגעד, גאלדענעם א מיט שאפ דעם אין

ױניאךארבײט. גוסער זײן פאר

ה קו
 בהםה׳לע, כשר׳ןן א

 טרױםט װאם
 ;קלײעז און הײ פון
זיך לאזט און

םעלקען
 פראטעסט, אהן
האט זי אבי
קייען. צו

ארבײטארער.
 שאפט װאם האנד א

 אלעםען, פאר
 ראםט־לאז שאפט

 ;נאכט און טאג
האט און

 דענקונגם־אפאראט, א
 װען זעלטען דאך

טראכט. עם

ן ה א ה
 אז», עוןפ אן

מ װאס ק  װע
רופט, און

 שלאף פון װעקט װ«ם
;םיעדען דעם

 איהם צאהלט םענשהײט די
 דיענםט זײן פאר
אידען. דעם וױ םינצען, םים

ד י א
 גריבלער א

 םוד לעבען׳ם דעם אין
 קװאל דעם פאר׳טט און
צרות; פון
 דאנקט םענעהײט די

 אב גריבלער דעם
ט א,־ן אג ל  ע

בפרות... טיט,איהם

— »ון —װ^ך א נו,
לעא ק. דר.

T rue transla tion  filed with the 
P ostm aste r a t New York City on 
Sept. 5, 1919, as required by the Act 
of Congress approved Oct. Gth, 1917, 
known as the  “Trading with the 
Enem y Act.”

 אונ־ אן פוילע; רױין שיקס עגגלאנד
 אונםער־ זאל װאס םערזוכונגס־קאמיסיע,

 פון אנפיהרעד דער פאגראטען. די זוכען
 און איד באקאגטער דער איז קאםיסיע דער

סעטױעלס. כיר. צױךפרײנד
 אזוי װאס צו :גיט איך פארשטעה

 אויף קאטיסיעס ־ אונטער-זוכונגס םיעל
 אזוי זײנען װאס זאכען, אויסצוגעפעען

 שװארצע װי שװארצקײט, זײער אין ?לאר
 װעט װאס ? פאפיר וױיסען אײף טינט

 אויפטאן, קאטיסיע ־ אונטערזוכונגס אן
 איהר איז איד א װען נאך דערהויפט

 אטעריהא־ די װאס דאסזעלבע םיהרער?...
 איד דעם טיט אויף טוט קאטיסיע נער

 די װען ען־/ קאפ. איהר אלס מארגענטוי
 אנשטאט סויאעז סײז װאלטען עלײס

 אונטערזוכונגס־האטײ ע נ י ל ד ג ה ע צ
 רעגימענט ן י י א געשיקט םיעם,

 אן נענער^ל אידישען א מיט סאלדאטען
 םעהר שױן םען װאלט דאן !...שפיצע דער
 אוגטערזוכונגס־סאמי־ קײן באדארםט גיט

יי יי mסיעס.
 פלאנעװעט םיר, לײענען דייטשלאנד,

גײשאנס״ אװ ״איג אױגענע אן גרינדען צו

 יאפאז׳ רוסלאנד, ארײננעםען אהין און
 אנדערע און איטאלעז, עסטרײןײאונגארן,

 צופרידען נישט זײנען װעלכע םעלקער,
 איז פלאן דער םרידען. װערסאלער מיט׳ן

 װעלען עלײס די אפילו אז גוטער, אזא
 זײנען עלײס די װארים אננעםען. איהם
 םון צוםרידען שטאר? נישט אויף אלײן

 לםשל, ענגלאנד, םרידען. נעשלאסענעם
 שלום־ די װאס פאד צוםריעדען, ניט איז

 ניט צוגע׳פסק׳ענט ניט איהר האט טריטי
 אויף נור װעלט, דער פון יכױם אלע נור

 קומט װ^ם װעלט. דעדי םון פלאטען אלע
 איז יבדפיאכט דײטשלאנד׳ס װאס ארויס

 ים־טאבט אטעריסא׳ס אז פארניכטעט,
 פונהט ס׳איז ? גרעסער טאג יעדען װערט

 און האלז אוים׳ן מבה א אױסחײלען וױ
 פאבװע. אונטער׳ן םכה גרעסערע א קריגען

 שלום מיט׳ן צופרידען נישט איז אמעריקא
 םון פאליסטא; א איהר םון מאבט ער װײל

 װײדזשעס אהן פאליסכיאן א אײראפא,
 װעלען ?לאב דעם װײל סלאב, א אהן און

 און םראגקרײף. און ענגלאנד טראגעז
 שלום, םון צוםרידען נישט איז םראנקרײןי

 םין אזא איבערגעלאזם נאןי האט ער װײל
 װעלט. דער אויױ םאלק דײטש א װי זאןי
קײנ־ שלום דעם םראנתרײף װעט דאס אט

 עס וױ לאנג אזוי !זײן םוחל נישט מאל
 װעלט. ד^ר אױו* דײטש א נאף לעבט

 םיט זיכער נישט קלעמאנסא זיד םיד.לט
סאארכרוק^. טיט און עלזאס־לארײן

 *1אוי חאט לוספ אומבאקאנטער אן
 גע־ און צעגראבען סעםעטערי װאשינגםאן

 הברים. אידישע רײהע גאנצע א שענדעט
 אבער איטישען. פאל... א עפעם כיסתםא

 א איד זעה פאסירונג דאזיגער דער אין
 אי־ אמעריקאנער םאר׳ן טרײסט גרויסע

 דא אויך םיר האבען געװיס דענטום.
 אנטיסעםיטען ביסעל היבש א לאנד אין
 װאלטען װאס פאגראםשטשיקעס, און

 בערד, אידישע אויסגעריסען גערען זעהר
 דא אט אבער ;לאזען זײ זאל פען װען

 נישט ם׳לאזט :טרײסט אונזער ליע־גם
 חשת א דערםיהלט חברה־טאן אזא װען און
 טון עס ער םוז םאגראםעל, א מאכען צו

 טויטע אױף עולם, בית אידישען א אויף
 נײן, רציחה; זײן םון לאכען װאס מענשען,

 אויוי פאגראם דער ניט האר א ארט םיןי
 װילט דעסטװעגען םון קברים. אידישע

 אל־ דצר אין גלויבען איצט ד1מיר<ר> זיך
 נאכט בײ קומען טויטע אז לענענדע, מער

 עף/ מערדער. און שענדער זײערע װארגען
ײן! אםת זאל דאס װען  ײאימ װאו ז

 גאט םאלה? פוילישע דאס געװען הײנט
 אםת! אן לעגענדע דער םון מאך נקמה, םון

* * *
 לאזעז ציגארעךםאבריהאנטען די בעת

 צוברעכען צו םאחמעגען א האסטען זיך
 דער װערט ציגארעךםאכער־םטרײה, דעם

 ̂ זיף םארשפרײט און היציגער אלץ םטרײק
 לשון ציגארעךמאכער אויןי וױיטער. אלץ

 “בא צינארען די בעת :אזוי דאם הײסט
 מים׳ז אוועחגעהן געלד זײער לאזען סעס

 צײ גוטער א װי םםרײס דער ברענם רויד,*
איחם םון קריגען סאא־וועהטאג און נאר

 מיט אינגעל יעהריגער םינף א בעני,
 געדיכטע און פנימעל קײלעכדיג בלײף א

 טרא־ אוים׳ן געזעסען איז האאר שװארצע
 אוים׳ן פיס ־ די אראםלאזענדיג טואר

 גע־ דער ג;ןװײנט. שטיל האט און סטריט
 םארטריקענטע םון סמנים מים זיכט,

 סיטצעצע די םון ארבעל די און טרעהרען
 אנ־ געװען איז ער װעלכע אין אװעראלס

 מיט פארשמוצט געװען זײנען נעטאן,
בלוס.

 טראטואר בײם איהם םון װײט נים
 קינדער גרופע א געשפיעלט זיך דזאנען

 שטאר־ װאולוסיגען הויך א בײ געפיהרט
 יאיבעריגע זײ װעלכען םאר אינגעל ר,ען

רעספעקט. געהאט האבען גינדער
ט האט און געזעםען איז בעני זשעד־ מי

 צו קינדער רי אויח געקוקט אויגען נע
 גע־ מורא האט ער שײנט עס װי װעלכע

 צײט צו צײט םון םלעגט ער צוגעוזן. האט
 גע׳ איבער׳ן ארבעל מיט׳ן דורכפיהרען

 בלוט נײע זוכעז נאכהער םלעגט און זינס
 דער — אלעקס װאס נאז דער פון סכינים

 האט קינדער גרופע דער םון אנפיהרער
צושלאגען, איהם

 אנגע־ שוין בעני האט שײנט עס װי
 ןזאט ער נור װײנען צו חשק דעם װארען

 האט און אויפהערען געםוילט הפנים זיןי
 ציהענדע לאנגע ארויסלאזען פארטגעזעצט

 פא־ מעהר געװען זײנען װעלכע מענער
 אויף אײדער זיפצען טיעפע אויף כאזשע
געװײן♦

שפי־ אין םארטראגען אבװאהל אלעקס
 םלעגט בעני װען מאהל יעדען פלעגט לען

 צווײ־ א אנםאנגען אין כייפ אײן ענדיגען
 מיט טאן הוק א און זיף אומקעהרען ׳טען

 זײערע װען בענין, אויף געװיסענסביסע
 םלעגט באגעגענען, זיף םלעגען בליקען

 זײן העכער טאן א מיט אויםהויבען בעני
 םון זיף אבקעהרען האס מיט און כליפען

אלעקסען.
 האט װאם געדאנק אײנציגער דער

 נע־ געװען איז םערנוםען איצטער איהם
 װאס מיט נור אלעקס׳ן, פון נ^טה מען
 דערגרײכען עס ער זאל מיטעל א םאר
 םערשיעדענע נעװאוסט. נישט ער ראט

 צװײסע די אײנע שטויסענדיג פלענער
 קינדישען זײן אין געריעט זיך האבען

 גע־ ער האט זײ םון אײנעם ניס נור כיח,
דורכפיהרען. קענען נישם ער װעט פיה^ט

 אנקעל דער אז בײשפיעל צום אט
 -yi איהם װאלט און געקוםען יעצס װאי*ט
 פיר געקויפט ער װאלט :יקעל א נעבען

 אוט־ זײ װאלט טשעקערס, געלד גאנצע די
 זאלען זײ קינדער אלע צו צוטהײלם זיסט
 שפיעלען. ניט אלעקס׳ן םיט נאר זיך

 וועט הײנט אז געװאוסט האס ער אבער
 לאנג נישט איז ער ײײל קוכיעז, נישט עי
 פים װאיס עי אז אט געװען. ז;י ביי

זאל ער אז אזוי, געװארען געזונד אכיאהל

uiialsSaita

 צו איהם זיןי אנטזאגען װאס יענע, גראד
רױכערען.

* * *

 באריהטטער דער האנסען, אל איז
 סיאםעל, פון מעיאר סטרײק־ברעכערישער

 טאן דעי רעזיגנירט, האט װאשינגםאן,
 געװאלט ניט סטרײקערס די טיט האט

. ן ע ל ט א י ס ער טוז איצט סעטיען,
* * ♦

 דעם זאל עס אז פענאיר, זעהר איז עש
 דורף געװינען, צו געלינגען פרעזידענט

 עולם אמעריקאנעם דעם רעדעס, זיינע
 װילסאן נאצ״אנען. פון ליג דער פאר

 אבער װעלט־שם. א רעדנער. אלס האט,
 ארטען דעם אן דערטאנען זיף טען טוז דא

 :שטאאםסטאן באריהסטען א פון װאיט
 און !איבערטרײבען צו איז עס לײכט ״וױ
־ י י צ ר ע ב י א צו איז עס שװער װי

!״״ן v ג
* * *

 כיעגשלען טיארעז1אל סטרײקענדע די
 גלײף כסעט שױן זײנען זײ אויס. זיך

 פאר א טיט םון קלאוקםאכער די כייט
א אויד שיין האבען זײ :צוריק יאהר

 צעברע־ צו זײ זוכט װאס סלועביױגיאן׳
 אײדער :הינד א װי איז ױניאז א כעז•

 גרויסקײט גאנצער זײן צו אויס ס׳װאקסט
 איבערקוטען פריהער עס מוז קראפט, און

 און סינדער־הראנתהײטען. םאריטיעדענע
 שטיקעל א אםילו ןזאבעז םוזען פאנכע
קאפ... אויפ׳ז סארף

* ♦ ♦
לע־ oip אז אימער דעגלזט פאליצײ די

נישט ג*ר איז •עדלער אידישען א םיז ̂כען

 דער אויף אלעקס׳ן טון װארף א קענען
 אזוי נאז םון בלוט איהם ל$זען און ערד

 ער $בער געטאז, איהם האט אלעקס װי
 און םײטען איהם געהןיצו צו מורא האט
 געזונד אוט^ל מיט טאקע איז ער צו זעהן

 זיך ער חאט דערינען מיטען אין געװ^רען.
 איז װעלכע מאמען יענער אויף דערמאנט

 געקו־ איז מאטע נײע די אײדער געװען
 געװען יעצט װ$למ מאמע יענע אז םען.

 װי געהאט ניט דאגה קײן שוין ער װאלט
 ה^ט ער װי גלײןי אלעקס׳ן. אפצוצאהלען

 ער װ$לט נאז פון בלוט געלאזען איר.ם
 איהר עס װ^לט און אהײם אװעקלויםען

 מסתטא שוין װאלט זי ;דערצעהלט
 איהם װ$לט זי געשװינען, ניט אלעקס׳ן

 שוין איז ציאמע יענע ^בער געװיזען, שוין
 שוין ךאט ער אז לאנג, אזוי ניטא, לאנג

 אויסגעזעהן. האט זי װי פארגעסען גענומען
 אויס־ ה^ט זי װי דערמאנען זיף װיל ער

 איהר ארויסרוםען זיןי מיהט און נעזעהן
 אײן אנשטאט נאר זינען, אין געשטאלט
 אין ם$*ר איהם זיף זי שטעלט נעשטאלט

 צו געהט זי װי זי ער זעהט אט פיעלע.
 זיך כאפט ער אז םריה דער אין צו איהם
 וויגעלע זײן צו קוטט זי שלאף. פון אויף

 פערםאכט אבנארען זי װיל ער לאכט, און
 שלאםעגדינ זיף מאכס און אויגען די ער
 צוריק אװעקגעהן שוין װיל זי אז און

 כאפט אױף, אטאחל מיט זיף ער שסעלט
 איהר צו זיןי דריקט האלז/ םאר׳ן ארום זי

 ארום פיסלאף הוילע זײנע פערלײגט און
 אראםװארםען איהם װיל זי טאליע. איהר

 םאטערט דרײען, אן זיף הויבט זיף, פון
 אבער פיסלאןי, זײנע םאנאנדערנעמען יזיך
 זי װיל און שטארק שםארק זיף האלט ער

 איהם טהוט זי װאנען אפלאזען.ביז נישט
 זי ער לאזט ערשם דאן און קוש א נישט

 םלאר, אוים׳ן אראפישפרינגען װיל און אפ
 װערט נים, איהם ערלויבם מאמע די אבער
 פא־ איהם לאזט און כעס אין איהם אויף

ארונ^ער. מעלאף
 קײן ער האט כעס מאטעס יענער פאר

 םלעגס זי אז און געהאט, מורא מאהל
 עם װײל לאכען עי פלעגט שלאגען איהם
געסאן. װעה נישט איהם האט

 פאהל אנדערש אײן װי געדענקס ער
 דער אז םריה, דער אין זיך ער פיעגט
 שלאפען נאןי פלעגען טאטע די און סאטע
 בע־ זײן פון אױיסגנב׳ענען שטיל שטיל,

 וטאמען דער צו ארויפקריכען פלעגט טעל,
 איהרע כייט שפיעלען נעטען און בעס אין

 אריינלאזען טיעו* םלעגט האאי, לאנגע
 :עטען פלעגט הענטלאך, זײנע זײ אין

 טוט ניאטע די װי צוזאכיען זײ פי״עכטען
 הויפען פולען א אנעטע; פלעגט אדער עס

 זיך צושפרײטען עס פלעגט און האאר
 עס ארומדרעהען אדער געזיכט איבער׳ן

^אןי זײנע ארום  אז פארשטעלען ארן הענ
און כיאטען. דער צו צוגעבונדען איז ער

 גענג־ א :עקוטען װאך לעצטע איז װערט.
 אז פאליצײ, דעי באוױזען האט און סטער

 אפ־ איהר אין טעות א געטאכט האט זי
 פעד־ אידישען א פון לעבען דאס שאצונג.

 איז גענגססער דער באוױזען האט לער,
 בא־ זײן !דאלאר הונדעדט פולע װערט

 י־ער־ פאר : שלאגענדער א געװען אױ װײז
 געלאזט זיך ער האט פעדלער א שלאגען

 אבער הוגרצרטער. גאנצען א באצאהלען
 טארד א פאר פרי*ז דאזיגער דער טײער װי

 װי ביליג אלץ נאןי' ער איז זיין נישט זאל
 טיט איהם פארגלײכם ביען װען בארשט,

 גענג־ 4 באריהטטע די װאס פרייזעז, די
 אוז בלאד דהי דזשיפ לואי, לעפטי : סטער

 בא^ געלאזם אטאל זיף האנען װ. אז.
 גאנ־ א :טעגשען א שיסען פאר צאהלען

 אפ־ געכיוזט זײ פיען האט טויזענדער צען
 געטבלער־ דעט ערםארדען םאר שטעקען

 אז זאגען, װעט איהר ראזענטאל! קעניג
 הײנטי־ דער אין וױיל דערפאר איז דאס
 טעהר געכיבלער א איז ארדנונג גער

 זיף #*\הר טעגט פעדלער. א פון װערט
 איך אנדערש. זאנ איןי .אבער זאגען אזוי
 :צײט דער פון צײכען א איז דאס אז זאג,

 און טײערער איץ װערט לעבען א טאבען
 װעיט טויט א טאכען אבער טײערער,

 פאטער ׳אך ביאיגער... און ביליגער אלץ
 אוי״ פארם ביזטו װאס !דערבארײידיגער

 פיס און קאפ־אראפריגער דײן מיט סען
? װעלט-םיהרוגג ארױםדיגער

 און אײנשלאםען קענעז ניט פלעגט ער
 זײגער פין י^אסעז תגם םיר זיף שרעקען

 אויער אין איהר טרובען געמען ער םלעגט
 דאן זיף םלעגט טאמע די זי. קיצלען און

 און ברוגז איהם אויף קוקעז אויםכאסען,
 מיט שלאםט װאס טאטעז אוים׳ן װײזען

 שטארק און ברוסט האריגער אפענער אײן
כראפענדיג.

 ״מורא ער האט טאטען דעם םאר
 קומען םלעגט ער װען דאן איבערהױפט

 שװארצע מיט פערשפוצטער א אהײם
 םלעגט ט^פער קלײדער. אלטע און העגט

 םלעגט און שטיל זיצען ניט דאן ער
 הויז איבער׳ן ארופטאנצען אדער שרײען,
 דעם אראפכאפען טאטע דער םלעגט

 אזוי ^טײסען. איחם פלעגט און סטראם
 װען שלעכטער, קײן גיט טאטע דער איז
 סטראפ קײן געהאט נישט װאלט ער

 איהם, גוטער. א גאר געװען ער װאלט
 זאל ער בעטען ניט ער װעט טאטען דעם
 וױיס ער װײל אלעקס׳ן אנשלאגען גער,ן

 טאטע דער אויב און געהן ניט װעס ער אז
 אראפגעלאזענע מיט אהײם קופען װעט

ט און אויגען ^  ער האט שמײכלען ניט ו
 ניט בענין איהם, נאף זאל ער אז מורא

 זיך װעט ער אז ססראפ םיט׳ן אנשלאגען
 אלעיד אויױ זיר קלאגען טאטען דעם פאר
 אין דערצעהלען נים גאר עס װעט ער סען.
 צױ איהם האס אלעקס אז הײם דער

 אײדער פעהר נאך װײל :אז די בלוטיגט
 דער םאר פורא ער האם טאטען פיר׳ן
 זײ צו געקהפען איז װאס פאפע נײער

 אװעלר פאפע יענע האס פען אז נאכדעם
 םערד. צװײ פיט װאגען א אויף נעפיהרט

 ? אװעקגעפיהרט זי עס פען האט װאוהין
שם? סאדזלײגק זי קרסם ווארום  ער ני

 האם פען װאוהין טאנטע די אז געדענקט
 יפען װי דעם נאף באלד צוגענופען איהם
 איהם האט פאפע די צוגענופען האט

 אין אוועק איז פאפע די אז געזאגט
 גע־ אלע דאס האבען װארום אבער היפעל,
 י ? אװעקגעםיהרט זי האט פען װען װײנט

 נ^ןי װײל געװײנט ניט האם בעני, ער,
 צוגענופען זי האט פען אײדער צײט א

 אנדערע. אײן געװארען פא׳פע די איז
 פער־ מיט בעט אין ליגען איפער םלעגט

 קײן און קרעכצען םלעגט ׳>זויגען מאכטע
 דער אויף איז ער לאכען נישט מאהל

 דערפאר. כעס אין זײער געװען פאפען
 פיט ארופגעשטעלט געװען זיר האם זי

 האט עס װעלכע פון פלעשלאף אלערלײ
 אז אזוי, ריח שלעכטען א פיט געשלאגען

 צוגעהן, געקענם נישט בעט צום האט פען
ט םי  ער אז און גערעדט נישט קײנעם האנו

 דארפען ער םלצגט עסען װעלען םלעגט
 דאריגע נעקסס די װאגען ביז װארטען

 פלעגס זי און געבען קופען-און פלעגט
 די איז דאן אויפשטעהן. װעיען נישט

 ערגער נאך שלעכם, זעהר געװען פאפע
 געײען דאן איז הויז אין טאטען. דעם םון

 םלעגט טאטע דצר :אופעטיג זעדור אויד
 און ברעפען אראפגעלאזענע פיט אופגעהן

 אויף אפילו פלעגט רעדען, נישט פלעגט
 זיך םלעגס ער װען שרײען נישס איהם

װי ער געדעניזט נאכהער :צושטיפען
 געװא־ הויז אין איז בייינאכם אײנפאהל

 פיע־ אננעגאנגען זײנען עס טופעל, א רען
 די אראפגענויפען האט פען פענשען, לע

 אויפ׳ן אװעהנעלעגט און בעט םון פאמע׳ן
 איהר ארום ארופגעיטםעלט און פלאר

 שטעלען שלעגט מאפע די װאט לײכסער
 םארפאכענריג און םרײטאג טיש אוים׳ן

 אי־ שעםטשען עפעס זי פלעגט אויגען די
 דערשראהען געװען ױאט ער זײ. ^בער
 װאס ליכט די םאר און פ^טען דער פאר

 האט און געברענט איהר נעבען האבען
 וח*לכע לײדי א עפעס וױינען. אנגעהויבען

 צונע־ איז געזעהען ניט קײנסאל האט ער
 געהײסען איהם האט אוך איהם צו גאגגען

 אויפ־ זיף האט ער אז דעם נאך שלאפען.
 האט .פען װי געזעהן ער האט געכאפט

 און װאגען א אין אװעקגעלעגט פאפען די
 םיקטשור פאפעס דער און אװעקגעםיהרט

 איבערגעקערט. פען האט װאנד אויפ׳ן
 די געקומעז איז ער גערענקט נאכהער
 צו אװעקגעםירזרט איהם האט און םאנטע
 מד אהײם צוריק איז ער א און איהר.
 פא־ נײע די זי, דערוױסט ער האט קופען

 אין שסענדינ איהם אויךי א'ז װעלכע פע
• כעס.

 .דיך זוכט םא דײן בעני, בעני, —
געזאנס. איננעל א עפעס איהם האם

 און אױפגעשטאנען לאנגזאם איז ער
אהײם. אװעק א'ז

 בעגע־ איהם האט ארײנגאנג אין׳ם
 דערזעהן האט זי אז און כ^.יפע לי גענט
 אװעראלס קויטיגע און צוריםענע זײנע

ע ײנ ז ן געזיכס און חענט פערשמוצטע או

 דאס שולדיג, ניט איז ער אז
 זאל מען הינדער די אנגעלערנט

 ער אז און טשעקערס די אבנעמען
 1לא איהם האט לאזען, געװאלט ניט

 בלוט אז אזױ, נאז אין געטון ?לאפ א
 םאר געהאט מורא האט ער נור אװע^

 טיעשער האט און אוינען מאפעס דער
 הויו pH׳ ארײן איז מען אז נעכליפעט.

 נעמען איחס זאל זי אז געוויארט בעני האט
 אלעס איהר ער װעט דאן און שלאגען

 האט אנםאנגען אלײן װײל דערצעהילען,
 געשװיגען האט זי נור געהאט פורא ער
 םאר איהם. אויף געקוקט נור האט און

 וואס ? איהם אויף אזוי זי קולט װאס
 איהם יאר האט דאס ? געטאן ער האט

 אוועראאס רי נאז, די צושלאגען אלעקס
 א זיף האם ער אז אײנגעריכט ער חאט

 א אין געפאלען איז און געטון גליטש
 ניין, געטון. נישס גאר האט ער בלאטע.
 אפשר שלעכטע. א זעהר איז זי אז הפנים
 « איהם אײדער סעהר אלעקסען זי גלײכט

 9 אהער געקופען גאכצען אין זי איז װאס
 זאל פאפע יעגע און אװעקגעהז זי זאל

.קופען . . !
 דער און געעפענט זיך האט סיר די
 בעני נור װי הויז. אין ארײן איז פאפא
 ער האט געטון קוק א איהם אויף האט

 װי אנדערש ער איז היינט אז פערשטאנען
 איהם בײ זײגען ברעפען די פאל. אעל

 גע־ האט און אראםגעראזען געװען נישט
 דער אז געפיהלט האט בעני שפײכעלט.

 ניס װען און גוטעי א הײנט איז פאפא
 'געהאט פורא גארנישט ער ט6װאי פאפע די

 איהם ביי האט פען אז איהם דערצעוזלען
 אלעקס אז און טשעקערס די אבגענויפען

 דעם חוץ א נאז. די צושיאגען איהם האט
 האט ער אז דעיצעהלט איהפ ער װאלט
 געםאלען איז םערד א װי געזעהען הײנט

 זיך האבען כיענשען װי און ססריט אין
 װי ׳איהם געהויבען און ארומגעקליבען

 א געגעבען איהם האט לײדי א עפעס
 אױף רײד א געהאט האט ער און פעני

 גאנ־ אין אנגעטאן פערדעלע לולײנינסען א
 װאלט אזוי גלאט און גלעקלאך אין צעז
 רי נור פאפא, טיט׳ן ריידען אלײן ער

 מורא האט ער און געקוקט האט סאמע
 פאפא דער א מויל. דעם עםענען געהאט

 האט מאסען דער אויף געטון קולו א האט
 :געזאגט און בענין צו געװענדעט זיך ער
 פון >' געװען דא איז װאס איז, װאס —

 עס אז געװאוסט פאפא דער האט װאנען
 גע־ ניט בעני האט געװען עפעס דא איז

 איהם עס האט װער םארשטײן, קענט
 דערםאנט זיף האט ער נור ? רערצעהי-יט

 דאח* און אלײן אלעס װויס םאפא א אז
םרעגען. ניט קײנעם
״םרעגסטו?״ געװען, דא איז װאס —

 װאלט נײטט, ײע?ט די איהם פון זעה איף
 נעװארען גע׳הרג׳עט טאג א םאל אכצעהן

 ער געהים. נישט איהם װאלט איר װען
 יארך ױגגע סיינע אויױ אונגליק אײן איז
 קוק א נור גיב זוהן, שכיוצינער דײן ׳רען

זעהן. װעסטו איהם אויף
 האט דערהערס עס האט פאפא רער אז

 ברעמען די נור געענטםערט גארנישט ער
 אראפ־ שטעל צום איהס בײ זץי האבען

 נעװא־ כעס אין זײער איז בעני געלאזען.
 װאס דערםאר נים מאטען דער אויף רען

 אז היינט װײל םאר׳םסר׳ט, איהם האט זי
 געשם״כעלט, און געקוסען איז פאפא דער
 װעט פאפא דער אז געװאוסט, ער האט

 געװען.אין איז ער טאן. גארנישט איהם
 פאפא דער האט איהר איבער ײאס כעס,

 האט און שמײכלען צו אױםגעהערט
 האט איהם און ברעםען. רי אראפגעלאזען

 זאל פאפא דער אז געװאלט, אזוי זיך
שמײכלען...

 געװארען ברוגז הפנים איז מאםע די
 געשטעלט נור האט זי װײל פאפא אױם׳ן

 אװעק• אלײן איז און טיש צום סאפער
 אלײן םאפא מיס׳ן געבליבען איז בעני
 דער איהם האט סאפער נאכ׳ן הויז. אין

 אװעקלעגענ״ און זיך צו צוגערופען פאפא
 צו ער האט קאפ אויפ׳ן האנד זיײן דיג

 ביזטו װארום בענעלע, — געזאנט. איהם
 איף װעל גוסער א זײ ? הא שלעכטער, א

 ידיך װעל און פרעזענטען ברײנגען דיר
..ײכען.
 זאל פא דער אז ניט געדענקט בעני

 אױפמד ה^ט עי רײדען. אזוי איהם םיט
 וױ זעהן פאפא צום אויגען זײנע הויבען

 זי געװען איז בע:י יעצט. ער קוקט
 אויפגעהויבען פאפא דער האט יעצט אז
 ער־ װי אבער שמײכעלט, און ברעמען די

 אז געװארען איז ער שטוינס
 פאפא בײם טרעהרען דערזעהען

 זיד האט עפ^ס אויגען.
און הארצען בעגיס
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 שלע- ב. !פרעזידענט חבר ווערםער
!ויננער

 אקסיװער אלס חוב א פיהל איך
 אפערײטארס קלאוק דער פון םיםגליעד

 איך וחולכער אין ,1 נומער ;לאקאל ױניאן
 מים־ א געװעזען צײם יאדזר 5 פאר כין

 נע־ איף זיןי פון הערען ל$זען צו נליעד,
^, בוענעס אין זיף םין ר  ארגענםינע, איי

 סיכד אלס און יאהר, 2 לעצטע די םאר
 יטנײדער איירעס בױענעס רעם פון ליעד

 פון מיטנליעד אלס אױך און םאראײז,
 װיל ארכייניססראטיװע״, ״ר.$:ױסיאן די

 צו זיך מענליך נאר װאס אלעס טאן איך
 אינסער־ דער מיט םארבינדוננ איז זעצעז

 װאירקערס נארכיענט לײדיס נעשיאנעל
 װער־ פאר א פריהער א אבער ױניאן.

 פון פאי־אײן שנײדער דעם װעגען טער
אײרעס. בויענעס
 מד tp זיף האט 1898 י$הר אין נאף
 פאר־ שנײדער א יטט^דט אין גרינדעט

 כייט־ אי״ס ^ננענוכיען ה$ט װעלכער איין,
 נאר זיר נואיטעפטיגט װאם יעדען נליעד

היטעל־כיאכער. אחוץ נ^דעיז, דער מיט
 עקזים* פאראײןיהאם זעלבער רער

 יאהר דעם ביז פאפיר דעם אויף טירט
 גאנץ װאס יאהר, דאס איז דאס .1910

 פרא־ כיים געיטטורעםט האס אמענטינא
 זעייבער דער פאראײנינוננ. פעסיאנעלע

 איבער, כײר גיט מען װי איז, פאראײז
 אנארכיס־ אויף נעיטטיצט געװעזען אויך

פרינציפען. טישע
 האט פאראײן רער װען ,1910 פון

 די איבעד זיענען פיעלע דורכגעטאכט
 באנאנגען דא איז בתים בעלי שנײרער
 איז עס כיארר. פאליטי׳טער א געװארען

 *ט̂ע *איליצײ דער געװארעז ערמארדעס
 כיאכט יטװארצע די האט דאן און םאליזאן,

 ףאט און געלעגענהײט די אויסגענוצט
ײ פראפעסיאנעלע אלע צױטטערט אי  פאי

 טנײדער, דעם אױך זיי צװי״שען ארן נען
 האס ,1910 יאהר אין אבער םאראײן.

 אק״ גרופע א צוזאמעננענומען וױדער דך
 געװעזענעם דעם פיז טיטגליעדער טיװע

 פארזאמ־ גערופען האבען זיי פאראײן.
 גע• איז עס ביז פיאפאגאנדירט לונגען,
 פיטגליע- הונדערט 11 זאמלען צו לוגגען

 אידען, זײ בוז צאהל גרעסערע די דער,
 ארבײטעז װאס די, יטױן ארײנגערעכענט

 דאן העלפער. אײניגע סיט ׳זץ־ פאר
 נע־ האבעז אידען די דאס ■אסירט האט

 פראםא־ טעהר צו,קענען כדי — םאדערט
 ארבײטער אידײטע די צװײטען נאנדירען

 אױך װי אידעץ פון א־^אמסיסיאן —
 ארבײטער אידישע מעהר כדי אויסגאבען

 די כייטגליערער. װערען חענען זאלען
 מאטי־ ענטזאנט, דאס האבען עפאנײטע
 זײ־ עס אז טענה דער טיט דאס װירענדינ

 אױטאנאמ״טע קײן נויטיג נײטט נען
 דער־ געבראכט האט עס סעקציאנען.

 אידייטע א געיטאפען זיך האט עס אז צו,
 זארגען אננעהויבען האט װאס סעקציאן

 נע* פראפעםיאנעלען דעם אױף זיך פאר
 געהאט האבעז פארזאמלונגען די ב*ט.

 פון צו קוטען טיטנליעדער און ערפאלנ
.• טא:. צו טאג

 יטױן פארסאגט פאראײן דער װען
 א פארדופען יועדט מיטגליעדעד סס̂ז א

 בא״טטיביט װעלט עם װאו פאי-זאטייוננ,
 אונ־ איבײטער. הױז ,ד אײסצויטליסען

נייר ארץ .אלץ *ואקסט פאדאײן זער
 דא; וד צאהל, אין גרעסער יטױן װערען

 עסזײנען• צוזאטע;. געורען זײנען טיל װעז
 ה־־יסטע; ;עװ^״/גן איײנגעגיטען אױך
 אי־יײטע; זןי וױיל טיטנליעדעױ, אלס
 עדער”טיטג נזערע4> װאו די.׳טעפער אין

i* יצױן 1טויעטען נײר ארבי*טען. 'n w 
 א־ידעס בויענעס אונזערע זיא עפענט^יך

;,א פלאץ יטױן באזוטען כייי און פרעסע
 עס. פארלאנגען כייד װע; צ״גטונגען די

עי אן פאנגען מיר נז  כיעהר פאר קאביף או
 די אז אזוי *שטונדען, װעניגער און לױן

 א*ן געארזס״ײט ה־^ובען װאס אדבײטער
אי 1916 ע ךאל. .^75 און דאל. 3 פ  1א* ,

 פארך הי?נס זאלען טא;. א :שטונדע; 12
ען און דאי״., 8 אזן 7 דינען ^ בי ר  8 א

א:. א ״טמוגדע; ך ה^בעז טיר כ  35 אוי
ט ענ צ א  אר־ װאס ♦טעפער, אונזערע פון פי

װאך. א *טטונדען 44 בי^ויז ישױן בײטען

 ה«ט עך פאפא,׳ןליײ-ועלכןןז צים ״שלעמט
ט צזגעדרילט זיך ף מי  ט^גערען נאנצען זיי

 פונאנדער־ הויךי זיך האט אץ קערפעריל
ט. ײנ מ ע נ

ט‘ צ ע אי ג^וו^ינג! ער ה^ט יי  אלץ, פ
לאר צויטל^גענעפ דעם פאר אז,.  טיטע־ די נ

אי קערס, טע יענע וואס פ א טט ט ט קו  ני
ף און  וועלכער פאפא װאס דערפאר אוי
W\ ט אלץ װײס איז אלץ ױינ אמען ו  צוז

ט ד . נ . ם. ה אי

 גענונ געװעז יעצט *טוין װאלטען מיר
 בלוטינע די ניישט ותן שםאדק און גרויס

 וױיסע די דרען ,1919 פון טענ יאנואר
 ארגאניזא־ אלע צובראכען ה$טי נװארדיע

 נעוועזעז איז אונזערע אויך און ציאנען
 געקאסט אויך האם עס זײ. צווײשעז

 װאס מיטנליעדער אײניגע פון לעבען דאס
קוי־ פאליצײאײטע פון נעפאלען זײנען

לעז•
איב־ די אפ נייטט אבער •טרעקט דאס

 װײ־ יטטעהען טיר און טיםנליעדער ריגע
 בעלי אונזערע מים קאטף אין טער

 די ה^ס טאי ־טען7 דעם בתים.
 דעקרעט א ארויסגעגעבען פא^צי־י

 ^יטעדליכע״ אלע פארטאנען צו
 די ארעסטירען צו און ארנאניזאציאנען

 דאס, פאסירם עס עלעטענטען. *טעדליכע
 צוזא־־ זיך געפינען מיר איטער. װאס
 פארדעכטיגט כיען װאס יע:ע טיט מען
 אײנײ ארעסטירט מען און יטעדליך פאר

 »?p ר:ן»ס כייטגליערער. או:ז־ער/נ פון גע
 שטארחעץ א באקוטען מיר האבען אבער
 יטעד־ זאנם טאנט די װען װײל קלאפ,

נײטט. פראנע קײן איז ליך,
 טוען מיטגליעדער לואמיםיאגס די
 עפע־ קענען צו מעגליך װאס א^עס אבער

 אן זיך ׳טליסען מיר פאיאײן. דעם נען
 רעכענאל אברעא ״פעדעראציאן דער אן

 גרוי־ די בא^אנגען עס װאו ארגענטינא״
 פאראײנען ארגאניזירטע פון צאהל סע
 דער איז זעצבע די פזן היצ^ דער םיט אןן

 די געװארען. געעפענט וױדער פאיאײן
 דאס אויף פאדערט פעדעראציאן זעלבע

 דעם מיט פאראײניגען זיך זאלען טיר
 אפנערי־ זיך האבען טיר װאם םאראײן

 זעל־ םרן פאראײנען צװײ קײן װײל סעז,
 יעצט אנערקענט. ני״טט װערט פאך בעז

 ארגאניזא- אונזער װעגען װערט אבער
 מיר װײל רעספעיוט, מיט גערעדט ציאן

 אייס ארגענטינא אין נאמען דעם האבען
.םאראײן. יטנײדער ריכטינער דער

 מיטגליעדער כיעהר אױך האבען כייר
 זיך קענעץ מיר און פאראײז יענער װי

 •עס װײל אינטערנאציאנאל, רופעז טאקע
 פון מיטגליעדעד אונז בײ זיך געפינען

 האבען • בױר נאציאנען. פאױטיעדענע
 זעלבעד דער אין אפםײלונגען אױך

יטטאדט.
 גע־ װעט איהר אז דעדיבער האף איך

 אײער אין בריעױ דעם פאר פלאץ פינען
 ״נערעכטיג־ ד/ װאכעניטריפט װערטע
 אויך אונז וועם אישקר דאס און קײט״

 באקאנט מעהר כדי צײטוננ די *טיקען צו
 בא־ פדאפעסיאנעלער דער כײם װערען צו

אמעריקא. נאלד פון װענונג
גרוס, ברודער טיט

היללער, םאקס .
 אדכיי־ ״קא^יסיאז פח טיטנל-עד

 אײרעס, בולנאס :יסטראטיװע״,
אמענטינא.

שםועסקן סורצע
ען ש װי ם צ ע ר ד א ם ק מ ד ע  ר

ן ר. די אן ע עז _____ל

ײסט. ם■ ס■ ט _ ג  ,t?nye«nw םיר לוי
 אונ־ אדער רענט װעגען גיש ד̂ן זיך האנמלש

 ניש *דער !יאקשיש איז עס אויב ג^ר, רעכש,
 גיש ארבײשען װעלכע די, ארכײשען ל^זען *ו

 געװיס׳ לענגער. ששונדע א ש*ןג יעדער «בת
אן די אויב  װאלםעז לײשע איהרע און מגי

 ערלויב־ ד*זי;זג די »>ש «זז זינער, זיין נעקענש
 עס װ^לש װערען, מיסברויבש ניש װעש :יס
אן דער פון זייש דער פון  זנילח אן געװען יזני
ײ אנרדפען אײער ד;רל*זעז. גו ניש דאס  ז
 גע־ װ*לם ״אנשישעמישען״ נאםען דעם סיט
 גערעכשפערשיגש. גיאד געװיסען א צו ביז װ״ין

 םא־ די פאד^משעהן צו לײכט איז עס ^בער
אן. דער *ךן פיזוען  דורך אז גלויבש, זי ױני

 נײע א ררער׳עז געעפענט קען עי־לוינניס די
 װי־ םעחר אװעדטײם, ארבײשען £אר םידעל
 װארש, אײן םיש ערלויבש; איז עס פיעל

 אי־ פיז גיים אלשע די אנפאנגען ז;ך קען עס
 װי װיבםיג און בוחות, די אינער בײשען

 האלטען צו אידען *רושען דעם פ»זר איז עס
 די פאר װיכטיגער נאך אבער עס איז עבת,

 זיך ?יןל עית־נ^יסקע דער אוגטײר אז ײגיאז.
 סװעשינג־ אלטע די אי־ײנ׳כנב׳ענען ניש וױדער

 דען קען זונטאג, םבוח װאס אי סיסטעם.
ט מאג דער  סײע־ פאר װערען מיסברויכט :י

 פאר אז תירוץ, דער איז ? טעריי־צװעקען
 אנגענוטען מסתמא ױנויאן די ד.#ט פ^ל דעם

 םעהר׳ אז אויפצופ#סען, װי םישלען, געװיפע
 געאיבײט גיש זאל צײש ביזאזשיסשע די דוי

 ײא־ איין ניש םיר זעהען איבעריגס װערען.
פאי*־ ניש *טאל נ^ך די זןןלש איחר רום

 ױ־ איײד־ פון סיטינגעץ די אויף כרענגען
 די זאל פאישטער׳^ אײערע דורך און ניןןן,

 אויף װערען אויס;עדרא«ען וןמאל נ^ך פרוןגע
 זיך װעט עס אויב דז<~ב. פון שיםינגעץ די

 שעות, א געמאכש חאבעז זײ אז *רויסװייזען,
 זײער עגדערען געװים דעלעגאשעז די װעלען

ט װירקליך איז .עס ן>בער כאע^ום.  רעבט ני
 אנשיסעמישען. אלס דערפאי*, זײ ערקלערען צו

 ״געיעבשיגקײט״, װעגען רעדש װעלגער איהר״
 צו אונרעכש זעחר אייז עס אז ניש, דען װײסש

און ? נאמען יצלענשען א געבען'מענעעןי  דאן ׳
ײ, :ארי^ז. אזוי דאך עס איז  אי־ ♦;1א־ כמעש ז

 אנטיסע־ אלע װערען מ^ל א מיש ז#לען דען,
ל *יז׳ז‘* דעז עס זיך לעכש I םישעץ V ענ
D• .פאר־ צײש דער מיט .װעש —.ן.—פ ר 

 איתר צי או;ז ׳גרײבש װערען. עפעגטליבט
באלוינונג. װעלכע אירגעכד ערזוארם

איהר אז אײך װינשען מיר — ל. ע.
פארביעגגזט
װי

אײער
העגליד׳

 װאקײ^אן
מיר איץ

זא-ש
 ׳<*עחן «זװ

ײן, אויך עס װעש אזוי אז זיכער, זײנען  ז
 איהר װאם ׳דעם װעגען ?אר; קײן װיב^לד

 הא־ ־ניש _דא'ך איהר ׳װעש ׳.זיך היגבער. ל^זש
 װײט װײסש, איחר זוי איז, ד*ס זואס ׳בען
 ג^ר טאבש װאס און אונז, סיש פא״ דער :יש
ז י טי־ דעם קאליע גראד ;דויםען א צו :  :וי
 רעגען שע; 40 די ׳דעם חוץ א אפױה. ;ען
 צוגעזאגש, אונז האש מען :ואס נאסקײט, ארן

 ערװארש אײך און וןװעק, :אלד ׳בוין זײ:ען
 האש חאפענשליך, ׳ זונענשײן. פון צײש א

 אלע אויך מאבען צו פאיגעסען ניש איךזי
 װאס אסש.5 די פאר אי*א:דז?שענשס ;וישיגע

ס5ר,לי די אנ:א-א:גש  דוירקליך, עס איז ׳י:ג
י־ הי, װי :יט, װילןןן סיר ̂;  אויס־ געבען אי

ע צו דרוק  מען אז ׳^:ער געפיחלען, אונזעי
 א מאנען מען מוז צאבען, בעסעי־ ניט קען

 גאנצעי דעי צו ;י־וש הערצלינען ׳צרוײ;.
תברה.

קאונטרי פון קו׳מ׳עסדיג
אפפיהר־מיטעל גוטעד א נױטיג איז

,די ז ע ז ״ פ ע ש כ ל ע ר װ ה י ט א ם ו ק ע ץ ב י • די א ר ט דנ א • ק ען נ  ױי
ל א ש ט א י ט אזדי נ ו ן נ ש, או ן פרי׳ ן צו או ע ט י ה ר א ר פ ע ײ ע־ א  ג

ד נ ו ז ז ס אי י או נ ר ־ , ה נ טי י ו ג אז נ י ד נ ע ם ם קו ײ ה ט א ל א ר ז ה י ט א ו  ג
ן ^ י נ ײ ר ם י ו . א ן ע כ א ט ־ ם ע ד

M / מעןי.
אפפיהר־טיטעל. בעריהמטעד ד^י י *

ט ע ן װ ע ר י ל ו נ ע ם די ר נ ע נ א ר םין ם ע י י ר א ע צ נ א ע ג י ל י ט א ץ פ  א
ט ע ו ך ו ײ ן א ע צ י ש ע ן נ ע פו ל ע א ט כ ע ל , ש ן ע נ ל א ע פ כ ל ע י װ ע ם ו  ק

ץ כ א פ ע נ ע ב ר א ד ר ע ן פ ן או ע ט פ א ט ש ר ע • פ עז ג א ם v
סטארם. רראנ אלע אין באקס, א םענם 50 און 25 ,10

און 0. U*—.פאר^נ^חעז טיר — סהי
 :אזרײבען אײזני פון צװעק דעם ^עצען

 גרויסער דער איבער דעידעזזלען ‘אט^י :^ך
אי;־ קי?.*ק דער אין ענדערונג פרעהליכער I ,פאר אויפגעפאן ה^ם־ זי װ*ם און דוסשריע 

 טייעױ שטאיק דױ און קל^זקם^כער, דעם• |
רןי חזרום אן די זיין ^  דעס בײ ױני

 הײי־יגער כרויסעד, א יע, קלא;^שאכער.
 לײדער איז ^רײבען אײער ^בער צזןעק.

 ארריסבי־ענ־ ?^ל זו^ס ם^רש, דעם פון ניש
 — פ#רװאס? געחןנק. דעם tsf נולם געץ

ײנען אלײן זוערשער ןךײל ט ז  פא- בעגוג ני
טײן איז פריהעי אז זאגען, צו :דעם

 איז איצט ג*ד ׳צרות אויף געװען <#נדפפאן
 יע־ דער אז געגוג, ישנ כאך איז אפ, גוש על

 אייס־ עס װאלש איחר נלויבען. אײך זאל ךײר
 אויסטא־ געקענט װאלש איהר װען ;עפיהרט,

 זײז פין ךןעדשער.), אין בילד, (א בילד א לעץ
 גע־ דאן און לעבעז, צרח׳דיגעץ פריהעריגען

 אבעי־ לעבעז• איצשיגען’ זײץ פון בילד א בען
ר האט ־אס ה  י“-א עס קען געשיזז, ניש ^

װערעץ. פארעפענשליבש ניש דערפאר
װ. ל. א װי י סאלא  דד־ראנעו םיר יע, -

 אײד היזבעז מיר װעז געגוי, גא:ץ עס זיך
די אויד געזאיגש׳ :יש :געזאגט פרױואש

ײן װעט מילגי־ים־פירסע  ארן *=א£׳ ױניייז א ז
 “נביא אונזער װאס װירקליך, אוגז פרעחש עס

 :א־ ניש, מײנעז מיר געװארען. םקוים איז
 נביא• אי־ס ערקלערען זיך דעם צוליעב מירליך,

 יןאפ איז םאיד אביסעל םיש אײגער יעדער
 דער טיש פאראךיסזעחן. געקענט עם האט

אן דער פון פארעשארקונג  פ־־ז און בפרמ ױגי
 גאר עס קען בכלל ארבײטער־באװע׳גונג דערי

ײז׳ ניש אנדעיש  די זאלען סוף כל ייז.סוף ז
 :ויט־ די אײנזעהען באסעס פאר׳עקשנ׳םטע

אן די אנערקענעז צו קײטג,ןןע;ד  און ױגי
 װאס ױניאךלײט. שיש שאץ צו נאי־ האנען צו

 טאס־ אײער צו קומען אונזער אנבעשרעפט
 בא־ צוזאגען ניט אײך םיר קענען םיטינכ,
xa iw r ב ד :אר.?ד-עז׳ טיר אוי י י

ײז׳ געװיס םיר לען  אונזער פון אויך אוץ ז
 אדה׳ען פזן געפיהל אונזער אויםדריקען זײט

 םילגײם־פײשע די אויך װאס פארגעניגען,
 ׳:יש טאמער גאר לינט. די דערזעהען ה^ט

 די דוי־ך גליקװאוגש אוגזער אײך מיר שיקען
י װילעז צײם דערזעלבער איז אין ציילעז, י  ״

 די :אטט אז מײגונג, אונזער אויסהייקעז
 אייגע■ איר׳י־ מיט אײנגע׳גישימם ל.אט פירטע

 צ' ־פארעשעהעז׳ םיר־ װי ןןילען, גוטען נעם
 דאך ױגיאן־־פלאץ, א פאר פיאץ איהר שאנען

ײן דאן :$ר ערעש סשא דער ײעפ י א ז נ - ו  ג
 א-בײטעי די יען1\ שא®, ירניאן אט׳ער און
ײן װעלען איד׳ם אין  ײניאן־ אמת׳ע גוםע ז

 *יי:עם אין איצש חלילח, מײגען, טיר דײם.
 דא־ טוז עס איבער װאי־פען, ניט שטײן קײן

 די װא-צ יעשאלש וןען >זז װערען, ;עז^;ם
סע  בזיי־ג״ים פון איבײשער מאיאיישעש ;יוי

 א*ן איבעיצײגשע פעסטע, פון :אשטאנעז עאפ
 פייטע די װאלש יוניאן־לײש, עי;עבענע1אי
 זײ־ האועגשדיך :אבגעבען. געטוזט דאן ן י ״טו

 ט־י־ דעם אין אי־נײטער טאיו^ריטעט די נען
י ריכטיגען זײער צו געקומען 5•כא גי־יפ  ׳ט:
אויפ־אפען, װעלען זײט, זײער פון זײ, און
ײן ז^ל מילגרים־״םאפ דער ?_*ז אן א ז  *גא£ יוני

 רעי איז אויך נאר װאיט, אין טלויז ניט
טד.אט.

אל אק ט. 82 י  צו אויך — י. ון. ג. ל. אינ
ט לײדער מיר חאבען באנקעט אייעד  געקענט ני

ײן  טכתטא זיך װעט ־איחר אנװעזעגד. ז
 דעי אין זעגט איהר װאס דערמיט, טרײכטען
 װאיים אויסנאדזם, קײן געװען גיש הינזיבש

ט געגלענצט םיר האבען אזוי פן;קט  א־נזער סי
 באני פריהערדיגע דרײ אויף אפװעזעכהײש

 האבעז װעדכע לא־אלס, אנדערע פון ־עטען
 א*ז אײנכעלאדעז׳ הערצליך אזוי פונקט אונז

ט אורזאבע דיזעלבע צוליעב פוגקט  גע־ :י
 א,־;זער און זײער עיפילען לײדער, ק;נט,

בא:־ אײעי־ מז רזאפען, שיר *בער װאוניט.
ײן װעט קעט  ’א: איע װי געלוגגען, אזוי ז

 טיג־' 4פוי אװענש אן זיין װעט עם אז דערע,
 עס װײל םיעחליבקײט, הערצליכער און יוסט

 -א״ זיעג גלענצענדעי * װירקליך געזוען איז
 פון טעהי און קל^וק־איגדוםשריע, גאנצע די

 א גאי :אך זײנען וועלכע אײך, פאר ׳«זלע
 אינשערנ^ציא:*)לען דעם אויף צװייג ױנגער

 אזוי װירקליך, איז עס זיועפעז בײ אדן בוים׳
 זיעג, ער׳שטעי־ דער װײםען, מיר װי װײט
 אין קערפעישאפט. ^רגאניזירטע אן א*ס

 גע־ אזוי ׳זים אזוי דען איז זיעג װעלכער
 גא:צע דאס פ»>ר זיך געדענקש און

? ערששער ךער װי לעבען׳ עג זי
ש ה דעני ײן, — אנדערע. א דעי־ װײל ג

אנ־ אירזם ז^לען מיר ןוזןנ חלשט בחור•
 צו :אך געזזערט ער ווארום סאריע׳ # רײבען
 װ^ס :יט״ *ןרש עם װעטען נפעוו^ ס^רש יעכעם

 עסעם ?בי זאגען, :יש זײ װעגען ז^ל םען
 איהם םיר װעלען דערפאר ש»קו איז ז^כען,

 *ז או:ז, גלויבט אינגאנצען. ג^ר איגנארירען
 ?זא אויף באלײדיגען נים זיך קענען מיר

̂ס גפ«,  ז^געוי גיש אונו זועגען ז^ל .ער װן
 דעגנמג״ חןן »ז קלןר, י*ך אי^עם דאן און
דערםאיע! ב»לד װעש לעזער דער

דעם אנבזמזרעפש ײיזזני װאס בלאוס. די און
ניט ארש.אונז איז נים־דענקענדעױלעזעי,

איהם. פאר
באשרעפעג• יעגעם אין — ליבערמאן. ב.

ט מיר הו^בען אישיקעל דען  די 1״אז געז*גט, ני
 דעם, םיש אוטרעכש ^דער רעכש ש.*ען סטעןשא.

 זײע־ םון דוילען דעם געגען האנדלען זײ װאס
 דעם װעגען פיחרער. איגטעינאציאנאלע רע

 עס געהאנדעלם. גארנים דןןרש עס זיך האש
 דער אויב דעט, איבער געחאנדעלט זיך ה^ט

 און פאדערעז צו רעכט ^ ה^ט פרעזידענט
 און פיחרער. די און די בלויז אנצוערקענען

ע די אגצוערקענען ז־ך ;-צז\.כען  פיחדעי ני׳
 ארגוםעגטירט, האבען םיר ארבייטער. די פון
 8 ם#כען <י רע:ש א האנען ארבײשער די אז

 פוגקט *י־גאגיזאציע, זײער אין רעװאלוציע
 רעװא־ * מ#בען צו רעבט א חאט פאלק א ירו

ײן אין לוציע  איז רעװאלוציע די צי לאנד. ז
ײ, פאר שלעכש אדעי־ גוצ  ?ע־ דעם װעגען ז
ײן גען ען, פארשײדענע ז  זיכער ^נער מײנוגג

 רעכט דאש אין ;לויבט װאש מעניש, א איז,
 און קומען גיט קען זעלבסט־־באעטיםונג, פון

ע בלויז אנערקען איך :זא;ען  *לטע אײעי
ײ מי,ט נ^ר און םיחרער,  פאר־ איך װיל ז

 פאר־ אזוי ד^ך, עס ער טוט אזרי האנדלען.
ײנע דערסיש עי לײקענט  פרינצי־ אייגעגע ז

 תוך־געדאנק דער געװען איז דאש אש פען.
ט ארםיקעל. • יענעם פון  אבער איהם ל״ענ
 איבערצייגען, זיך װעט איהר און ,‘אמאי נאך
 גיט םנינונגען צװײ קײן ג*ר קעגען עש אז

ײן  * *#ראישאן, >ז נאר און ׳ד-;ם װעגען ז
 עשזואם, ארויש׳פשט׳לען דעם פון קען ביאפעי־

 וו^ש געדאנ?, דעם צו געגענזעצליך איז װאש
 קל^וקםא״ די צו בננגע געז*גש האבען מיר
 נעמליך, ארבײטער, אגדערע אלע צו און כער

 זיי #ז מןזס, א אלץ אין װיסען זאלען זײ אז
ט *;[1זאי  װי־ םעהר קריגען צו ערװ#רטען ני

ח זײגען זײ סיעל ו נ  אויב קריגען. צו ב
 פןן־ זײערע אויספיהרען קענען שאפםען די

ײ זיינען דערונגען, ט ז  װי גהעסערע, קײן :י
ײ ײן. דאדפען ז ד ז י אוי י  ניש עס קענלן ז

 װען גוט, זעהר געװען עס װאלט אויםפיהרען,
 םןןדערוג־ מזעלכע ניש לכתחילה עטעלען זײ

ען, כחות זייערע װײט װי גען. ע  װעגען זי
 ב#־ קײן דערװיגנזעגס פון מיר קענען דעם

ט אורטייל ששימטען ̂ס האבען. ני  אנבע־ רוי
 מיר, גלויבען קלאוקטאכער, די אנער מרעפש

 װײט װי ידיעח, שטיקעל יע האנען טיר אז
 דער־ פארלאנגען. זייערע אין געהן מעגען זײ
 קלאוק״ זיעגרײכע די װעגען רעדענדיג ׳צו

 ניט און אנגעװיזען, מיר חאבען נזאנעי,
 באטטעחט זיעג איצטיגער דער אז אײנדאל

 קען קלאוקםאכער דער װאש דעם, אין ניט
 מעהר, ד^לאר פ<ד א מיש איצש םאידינען

סיאגענדיג פריהער, װי  nctr: די זיך ארוי
ג אונזער לויש ארבײט. דער בײ ײנונ  וו^לט מ
 גאנ־ דעם גארניט צו םאכען צו ;עהיישען עס

 אין בא׳צטעהש זיעכ אסת׳ער דער זיעג. צען
 עס זאל קלאוקםאכער דער אויב ׳װאש דעם,
 קען קלאוקםאכער דער פאלששעהן, װעלען נאי

 ארבײטען אומשטענדען איצטיגע די אונטעי־
ט געמיטליך, גא:•;  פאר־ און כחות, זײגע לוי

 ניט און װײדזשעס, אנשטענדיגע גא:*ן דינען
חן צ^נ>זשען {) אדער t נלויז  ׳יאחר ד^ש די

 יאהי. גאנצע דאש אפשד און טאנאטען s נאי
 אוג־ װאש ׳דעם אין :אך באששעחט זיע; דעי
 ז^ל עס אוםשטענדען,.אויב איצטיגע די מעי־
ט ד^רף ריבטיג, צוגעהן אלעס נאי ײן ני  ז
 ארומ־ זאל װ^ס טרײד, אין אײנציגער קײן
ײן, געמ^לט גאך קען עס און לעדיג, געהן  ז

ײן ז^ל עש #ז  עשליבע פאר ארבײט גענוג ז
צוקומען. װעלען װאס נייע, טויזענד

װערען ש^רעפענטליכט װעט — - כי■
 ליעבע $ז מײנען, אײניגע — גריניטפאן.

 אזוי ערתאבען, אזוי איז װ^ס *גטװ*ש, איז
ר עש קען מען אז שעחן, אזוי גרויס,  מיט ג̂ו

 אוסזיסש אז און אויסדריקען, ניש װעי־טעי־
ה די געװען איז  אלע פון פאעשען אלע פון טי

 די מײנען, ז^נדערע ם#ן. צו ד>>ס צײטען
 שטארק געשיכשע גאנצע די האבען פאעשען

 װאלטען זײ, גיט װען ׳?ןז ;איבערשריבען
 זײ געפלאגש. װעניגער פיעל זיך מענשען

ט זײ #ז נאשולדיגען,  •פ^נטאסשי־ זײערע םי
 די צורייצש עס ח^בען שילדעױגגען עע

י מענשליבע #ז ט ס און , ^נ  ג*ר איז עם ד̂ן
ײ ײעלכע ליענע, די אט ניםא  עס שילדערען ז

 פא־ פארבען. היםלישע שעחגע אזעלכע אין
 אלס עס באטראכטען װ#ס אנדערע, װידער יאן
 דוכט אונז און אינערגאגגם־קראנקרזײט. אן

ײן דעם װעגען חאט מענש יעדער *ז זיך,  ז
ײן םײנונג, אײגענע  פ^רשטעלוגג. אייגעגע ז
ר ס^^גליך מי - ען  צו אײך עגשזאגען זיך טוז

 אין ליעבע עם איז דואס ערקלעהרוגג אן געבען
ב אז ז־יף, דאכט אונז נ#ר ^לגעטיין.  אוי

הי  איז, ד^ס װאס גיט, װירקליך ײײסש אי
נ און  רופש מען װאס דן>ס, אט ה#ט איחר אוי

ט קיינםאל של^כט׳ ןןדער גוט ליעבע,  גע־ ני
ען פיחלש, ײנ ט געזן^גט, אםת דעם מיר, ז  ני

ט אײך ג^ר  בא^ויערען םיר נ#ר מקגא, ני
 װיסעגדיג גיט הארצען. גאגצען ®ון *ייד
ם איחר יוייסם ד^ס׳  ד«>ס געשםאקסטע, דאס גי

 דןןס זיםטע, ד^ם חעכםטע, ד^ם ע,ביטעיסש
* <ואס ^יסעדצליכסט^ ײן לעבען דעס גי  ז
t i n ו ו

כדו־ער צו באנסעט
. שאר ס.

 פר^־ אץ איז אנענד דינסטא: דעם
 א געזוארען געגעבען ה$ל קאסינא גרעס

 לכבוד אביטיעדס־באנק^ גרויסארטיגער
 פון מענעדזיטער ^ן^ר, סעםועל ברודער

̂ןקאיצ ױני^ןן כיײקערס גודס װהײט דער  ל
 געײא־ אראנזשירט איז באנקעט דער .62

 אײנגע־ ה?ןט װעלכע ױניאן, דער פון רען
 פיהי פר^םינענטסטע די געסט אלס אאדען

 גע־ אידישע פאראײניגטע די פון רער
 יוניאנס אידײפע אלע פון װערקשאפטען,

 סאציאליס־ דער פון פאר^טעהער אויך און
 גע״ועז אויך איז עס פארטײ. טײטער

 פון עקזעקוטיזוע גאגצע די פארטר^טען
ױני$ץ. דער

 מיט פארבונדען געװען איז יטאר ס.
 אכט ױניאן װ^רקערס װהייט־גודס דער

 ה^ט טעג שטורםדיגע פיעלפ צײט. י^הר
 איבערגע־ ארגאניזאציאן ידער מיט ער

 ױניאן דער אין #נגעקופעז איז ער י^עבט;
 סאי ^וואך זעהר געװען נאך איז זי װען
 סאי מיטגליעדער, איהרע פון צאהל אין
שער איהר אין  הײנט און ?ראפט. ^ראלי
 זי איז זי, פארלאזט ש$ר זוען טאג, צו

 ^ענסטע און ׳פטארקסםע די פון ,אײנע
אינטערנעש^נאא. דער אין ױניאנס

 אומ־ גוטע, זײן פאר אנער?ענונג אלס
 ױניאן די עס האט ארבײט, ערמידיציכע

מוב• ױם ךיוען אראמ^ירט
 גע־ איזי:עװען טאאסטםאסטער דער

פײן. מאקס נאסע
 פוז געװארען געהאלטען זיעען רעדעס

הענרי דר. :געסט די.פאלגענדע
 ;טוער כלל באװאוסטער דער קאװיטש,

 ׳פון סעקרעטער־טרעזשורער באראף, אב׳
 אלעקסאנדער ; אינטערנעשאנאל אונזער
רע־ פיפלס פון פרעזידענט קאהן,
 ל^נ־ מאיר עקס־קאנגרעסטאן ליעף,
 גע־ די פון טשערטאן נוסקין, ר. ד^ן,

 דײ־ װ. באר^נדעס, יאזעף װערקיטאפטען,
 דעם םארנעמען איצט װעט װעלכער װיס,

 ;איבערגעל^זען האט ש$ר װאס אטט,
 ״פ$ר־ פון מענעדז^ער װלאדעק, ב.

 דער גערעדט ה$ט אעצט צום און װערטס״,
אלײן. *עטחה בעא

 ער אז ערקאערט, האט ש$ר געגאסע
 אאס ױדאן דער םרן אװעק באויז געהט

 װעט ער אבער בעאטטער, םא-צאהאטער
 אר־ דער טיט יטטעדן װײםער אױף אויך

 אידי־ גאצער דער מיט װי גאניזאציאן,
 רע־ גאצעז זײן באװענונג, ארבײטער ♦טער
 װארימע, א געװען איז רעדע זײן בען.

 װאס אפאאדיסניענטעז די און ^ןארציגע א
 בא־ האבען רעדנער איבריגע די און שאר

 האר־ װאריפיע, געװען אוין זײנען קופיען,
צי;ע.

אן די ך האט ױני  אנדענרןונג אאס אוי
הם פיהרער איהר צו  מ״ט באשאנהעץ אי

ת. יטעהנע תנו ט

י

ענטוישט. יע און ענטױשט ניט
ײט פון (שלוש .)5 ז

 גע־ די פאר ארבייטער זײערע באצאהרען
 אויס פאאען װאס טובים׳ ױם זעצאיכע

 זע־ װאם און ארבײטס־צײט. דער אין
 דזשואײ טען4 דעם צואיעב טיר? העז

 פאראארען ארבײטער טויזענדער האבען
 עם וױ און, װײדז^עם װאף גאנצע א

 ױניאךפאר־ אונזערע האבען אויס, װײזם
 צו־ םאריטװיג^ן. אביסעא ז^ך די שטעהער

 און ניט. איך וױיס טאטױועז װעאכע איעב
 װאס און אײבאר־דעי, געקוטען איז :עצט
 גע־ טאג אײן צואיעב rtf מיר? זעהען
 םאר־ ארבײטער טויזענדער װעאען האאט
 דאם און װײדזשעס. װאך גאנצע א אירען
 יקרות דער טוב, ױם א םאר םאר קומט
 און גרויס. אזוי איז זאך יעדער אויף

 ױניאךפיה־ די װיאען אויס װײזט עס וױ
 אויןי אינצידענט אײבאר־דעי דעם רער

 װע־ ארבײטער טויזענדער םארשװײגען.
 װײדזשעס װאך גאנצע א םאראירען אען

 בא־ װאאט באס דער װאס דעם, צואיעב
 ניט פאר טאג א פאר באצאהאען דארםט

ארבײטען.
 קאאוקםאכער דער םון מיטגאיעד אאס

 םאר־ אונזערע אויף איך םאדער ױניאז,
ײ עכמןהער, טע א געזזםען זאאען ז  םעס
ג נ ^ו ם׳ ^ דער אין ש אג ר ם ם ז«יי דןזם או

 נאנ״ איז צייט דער םיט באםעס אונזערע
 װע־ מיר אוז ױניאן די איננארירען צען
 פא* אויפ׳ן ױניאן א םיט באײבען לע,■

פיער•
 אז האף׳ איף !רעדאקטאר װערטער

 םיט ׳שטארבען ניט װעלען ײערטער מײנע
פאפיער־קאי־ב. פון טויט דעם

ב ק ע , י ן א ם ײ ל ב
.98 נום. לעדדשער ,1 ל. מעסבער
ג נ ו ק ר ע מ נ ר פרן א ע ע ד י צ ק א ד ע :ר

 ;ע־ גיש בריװעל דער איז זעתש, איחר װי
 דער־ ח^ט ער ״פײפערק^רב׳/ אין שט^רבען

 װע־ ןןבער... שײ\. ליכטיגע n זעהן צו לעבש
 טובים, ױם געזעצליכע די פרן פראגע דער גען

̂ש  ברודער דער מ*לט באריהרט, דןן װערש וון
 אזוי נאר איז עס אויב — בעסער סך א געשאן

ל ער װען — פאר עס ששעלש ער װי  זיך ז̂ן
*ן, דער פון ן^פיס אין װענדען רעם װעגען  יוני

 רעדאקציע. אין ברױועל א שרײנען איידער
 זעלביגע ד^ס אז ער װײם װאנען פון אגב,
ך איז ט געװען אוי  יום דעי לייב^ר דעם םי

ײן שוב?  דעם אגגעקומען איז בריװעל ז
 איהם, ער ה*ט געשריבען און אויגוסט שע'ן31

ט נאך משתמא פריתער. םעג פ*ר א מי

 אץ ארבײט ־ ארגאניזאציאנם
סטײט. קאנעקטיקוט

.)1 זײטע פון (שלוס
 הארטפארד און הײװען נױ פון ^נײדער

 צו פאדערונגען ארויסגעיעטעלט האבען
 א פארלאנגען זײ בתים. בעלי זײערע

 50 א און ארבײטס־װאך שטונדיגע 44
 און ׳עכירות, די אין העכערונג פראצענט

 :אכ־ ניט דאס זאלען בתים בעלי די אויב
 צו בארײס ארבײטער די זײנען געבען,

 און דזײװען נױ אין דערפאר.' םטרײקען
 אפגעהאלטען װ#ך די װערען הזגדטפארד

 יארקער נױ מיט מאסענ־פארזאמלןנגען
 פול זײנען שטעדט צװײ די און רעדנער

 *רגאניזא- אינטערנע״שאנעא דעם סיט
קאםפײו. ציאנס

 איז י^בער אינטערעסאגטסטע ר^פ•
 דענ־ טאדט6ע דער אין פ^ור תוטט עס װאס
בורי.

 גע־ באקאנט איז דעגבורי שטאדט די
 דעם דורך אאנד גאנצען איבער׳ן װארען

 פראצעס דעם דורך און סטרײק העטערס
 יענער םון העט־מאנופעתטשורערס די װאס

 י^הרען זײט אגגעפיהרט האבען ^ט^דט
 דער געגען און ױניאן דער געגען לאנג

 דורן לייב^ר. אװ םעדערײשאן אמעריתאן
 גע־ באתאנט דענבורי איז פראצעס דעם

 םאר שטאדט, אנטי־ױניאן אן פאר ווארען
 ארבײ־ ארגאניזירטע די װאו שטאדט א

 נעװא־ באקעמפס ביטער איז טערשאפט
רעז•

זײ־ דענבורי אין אז ניט אבער מײנט
 זײ־ דארט ;העספעיוטאריס בלויז דא נען
 ברױ און קארסעט״פעקטאריס דא אױך נען

 אר־ געקוטען אהין אױך איז זיײדמאן דער
 ברױ װי קארםעט־מאכער. די גאנידרען

 די האבען איבער אונז גיט זײדמאן דער
 זיןי לארסעט־שעפער די םון ארבײטער

 איז עס און אפגערוםען םרײנדיליך גאנץ
 לא־ א געװארען געגרינדעט דארט שוין
 אײדיס אינטערנעשאנאל אונזער םון האל

ױניאן. װאירקערס גארמענט
 מען װאס װירקליך, ניט דאס איז

? צײט״ דער צײכען ״א רופט,

m

טשילדדענם
מ W ױניאן סערס

.)9 ז״ם פון (שלוס
 יקרות גרויםען איצטיגען דעם. לויט ױגיאן,

 קאנעז מיר לעבענס־סיטלען. אלע אויף
 דער פון אויסגאנג דעם פאראויסזאגען גיט

 אא״ זיכער װעאען מיר אבער קאנפערענץ,
 װעגען מיטגלידער אונזערע װיסען זען

פארקומען. װעט דארט װאס אלעס

 ; פארגע־ איז ױניאן צאקאיצ אונזער אין
 רז*~ װערטה איז װאס נײעס א נאןי קומען
 עטאבלױיינג די נעמליןי, װערען. צו םאנט

 ’ פאר־ דעם אויף ברענטש. פרעסער א םון
 אינדוסטריע דער אין םרעסער די םון אאנג
 באשלא״ באארד עקזעקוטױו אונזער האט
 פרעסער באזונדער א עטאכלירען צו סען

 א אבט ארײנגעבו האט דאס און ברענטש
ײע ̂  דעם אין םרעסער די צװישען לעבען נ

 צופרײ ‘זײנען םרעסער די װײט װי פאך.
 געקאנט םען האט ברענטש, דעם מיט דען

ע דעם אויף זעהן טי  אפגע״ איז װאס מי
^ דאנערשטאג געװארען האלטען  אבע;

 וױ םרויען די אילע, אויגוסט. טען21 דעם
 ;עװזןן צוםרידען זעהר זײנעך מענער, די

 יע״ דאס געװארען באשלאסען איז עס איז
 ■? .':׳ רעי־זשיס״ זיף זאל טרײד אין פרעסער דער

ך 1קײ דאם ױניאן. דער אין טרירען ח  פ
 # דער צו םלאץ א באקוכיען ניט זאל סער

 רעדזשיפ״ זי, אדער ער בעפאר ארבײט׳
ר אלע ױניאן. דער אין זיף טרירט ט;  פחן
 M־׳ העלפען צו פארםליכטעט זיף האבען
 םעג״ אלעם מיט הינזיכט דער אין ױגיאן
 קא״ םיר װעלען מאל צװײטע דאס איכען.

jw !עתדמ טיט 4דעם װעגען באריכסע : 
איעצעלהײטען.

* y t

 עקזע• נײעם דעם םון טעטיגקײט די
 אנפאנגען ערשט זיף װעט באארד קוטױו

 ער״ רער מיט מיטינג, נעהסטען דעם אויף
 קאמיטעם, םארשידענע די םון װעהלונג

 רעקאםענדאציאנעז די מיט אײנקלאנג אין
 קאטײ רעגולײשאנס און ״רולס דער םון

 קאמיטעען אלע די דאס האםען, סיר טע״.
 טאן װעלען װערען, ערװעהלט װעלען װאס
 דעם פון װאוילזײן פאר׳ן בעסטע דאס

לאחאל.
 האט באארד עקזע^וטױו אונזער -

 אן אגצופאנגען װידער באשלאסען אויף
 ארגא״ צו אום לואמפײן, ארגאניזאציאנס

 גע״ װאס שעפער ניט־ױניאן אלע ניזירען
 איז אנפאנג אן טרײד. דעם אין זיף םינען

 בררי װאס דעם מיט געװארען געםאכט
 געװארען אנגעשטעלט איז ריזוטא דער
 אנ־ װעלען קירצליןי און ארגאנײזער, אלס

 םאר ארגאנײזער נאף װערען געשטעלט
דאם זיף, םארשטעהט עס צװעק. דעם
 סך* א זיף װענדעט הינזיכט דער אין אויך

 סף א קאנען זײ םעכיבערשים. אונזער אן
 מאכען צו ארגאגײזער אונזערע העלפען

 הא״ צו איז עס ערפאלג• גרעסערען א אלץ
 דאסזעאבע טאן איצט װעלען זײ אז םען
 װאס אלעס מיט העלםעז און מאל, אלע װי
 אלץ מאכען צו ױניאן• זײער קאנען זײ

אײנםלוסרײכער. און שטארקער
, ה. ג ר ע ב נ רי ג

.50 לאקאל טענעדזשער

t לאק. ױניאן׳ אפערײטארס קלאזק
י. װ. נ. ל. א׳

מיטינג מעמבער רעגולאר א
ט ע ן װ ע ט ל א ה ע נ פ ן א ע ר ע װ

 םעפםעמבער צםען דעם אנענר, םאנפאג
ספריס סע5 איסם טעו21 האל. כעםתאווען אין

םענעדדפןר. קאםלער, פ.
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אן װ. 1815 ■ערל*םאד. י. _ פרעסערס קאאוק שיהאגא .18 ^ װיז סם. די
r — קאטערס ?לאוק מאנטרעאא .19 n. .ספ. ארטד״ור פריגס 37 קייזזך־
םם. םע17 װעסם 22 פרידמיזן. ם. — װאירק. גאר. װאטער&רון* י. נ. .20
עס נואדק .21 ײלארס אײדי סם. ם#:טג*םעי־י 103 גלאםס, ג. — ט
אן שךירםסײקערס י. נ. .23 אן, י. — ױני עפס ^ז ספג םע14 א. 231 דז
אסטאז .24 אז םײקערס סהוירם ב אן 751 — ױני ם ג נ ^י סם. װ
ײקערם י. נ• .25 סטמ ױי אן ו ם«. פע21 װעסט 10 — ױני
אז קלאוקםייקערש יןאיװאאנד .20 בלדכ. סופיריאר 305 קרײנדלער, — ױני
אז, מײקערס סקוירט קליװלאנר .27 בלדג. סוסיריאר 305 קריינדלעד, טעא^ס ױני
אן טײלארש אײר. סיאטא .28 עװ. טע30 719 קאזאקאו*, נ. — ױני
שערס קאאוק יזלױולאנר .29 בילדינג. םוסיריאי• 305 — םיני
םי .30 א סינ אן קאטערס סינ r — ױני n: האל. פעלאוס אדד
ױל .31 איזו ט לו r — מייקערש גארמענ n. ,סמ. מאי־לןעט נ. 721 עפזזטײן 
r מערי — װאירקערס קארסעט ברידדטפארט .3:1 n.» ,בלדנ״ װארנער 409 פעפער 
- קאטערס קארסעט ברידזיטפארם .31  םם. קעסתרין 147 קוב?ק, דזשיזס. -
אן פרעסערס י. נ. .35  עײ• סעקאנד 228 קאזאן, ײ א. — ױני
אסטאז .30 ם ב ע ײדי ײאארם א «j באס«^ן ק װהײ&ז, דויאײקאב — ט # rn* .ב 
אן פרעסערס קאיװאאנד .37 בילדינג. סופירי^ר 305 — ױני
ױ .40 עװ. גריגװיט* 285 דיקערסאן, מ. לינ»ן — װאירקערס קארסעט הײײרעז נ
א י. נ. .41 ױמאנ ס י רהעי אן װאי סם. םע17 ור. 22 פמאטקוף, י. — ױני
בילדיגג. םוסירי^ר 305 — קאטערס קאאוק יזאױואאנד .42
ט װאושטער .43 ײ ה  סם• העריס^ן 49 קאהען, סעס — װאירקערס גודס װ
ד .45 ע ט ײ ײנערס ױנ עס אװ דעז ײדי  שם 03 װ. 30 בלוםענסחזזל, הערי — װער א
ט .40 או ק אן מײקערס פעטי ס®. םע17 װ. npo*ro,• 22 י. — ױני
עז י• נ־ .48 טאאי סם. טע14 231 נינפא, ס. — קלאוקמײיןערס אי
אז .49 ט ס א אז ווײסטמײרןערס נ r מיס — ױגי n. ,אן 919 »רידם#ן ם סט. װא^נג
סם. שע17 װ. 22 גאלקער, ב. םים — דרעסםײלוערס ט׳טיאדרענס י. נ. .50
ט אנדדשעאעס לאס .52 בראדװײ. ס. 213 ׳הערס#ן ס. — װאירקערס גארמענ
אן טײאארס אײדיעס םיאאדעאםיא .53 r — ױני n. ,סט. םע9 ס. 1737 סםײנבאק
קאגא .54 ט שי או ק ײנ  עװ. אײלאנד בלױ 1145 ̂ן,tלײםr ה. — מײקערס ר
אז .50 ט אס אן קאאוקםײקערס ב אן 751 — ױני ט א^נג  סם. װ
ט י■ נ• .58 ס ײ אז באטאנהאא װ סם. טע1ס א. 80 אוראן, ם. — ױני
סט. ארםהוי פריגס 37 — פרעסערם קאאוין מאנטרעאא .01
ט י. נ. .02 ײ ה «r^ מ. מיס — װאירקערם גודס װ r0ע־װ. סעקאנד 117 ׳
טי .03 א םינ אז קאאוהמײרןערם םינ היולד. פעלאום *ןדל 311 ׳בעםץ ע. מיס — ױני
אן, י. — ם'יר,ערס באטאנהאא חאאוק י. נ. .04 ב^ז  סט. טע21 װ. 112 הי
אזז י. נ. .00 אנ אן עםבראידערי ב פט. םע14 א. ‘220 סיינדלער. ה. מיס — ױני
אז קאאוקמיײזערם טאאידא .07 סמ. אנידא 721 סטרולאװיץ, ס. — ױני
ט הארטפארד .08 סט. לומיס 10 פרימאק, א. — װאירקערס גארמענ
ס קלאוק פײ׳אדעייפיא סס. ר ע ^ ני סט. טע8 ס. 244 - פי

א .7ס ט אנ ר א עװ. ספאדינא 208 — מײקערס סחוירט ט
מאר ל•2  בלדג מונסי 515 סאטאראדני. סיליא — װאירקערס װדס דרעס באאטי

אסטאז .73 אן 751 — קאטערס גאר. אמאא• ב ט ג ג ^י  סט. װ
טעי .75 ס או  סט. אינגאל 8 פאלאנסקי, ס. — לןלאורןמײרןערס װ
ס סט• •78  בילדינג. פראטוירני^א ־קאידדלום, ה. — אפריייטארס קלאוק לואי
ס יארק נױ ס». ײדי ײטעל אלטערײיטאז און טײאאר ל אן ארב  — ױני

עװ. יעקסינגנואן 725 הילפמאן, ה.
ד ב. ב.׳ י. נ. .32 . >sri מ. — עלןזאםינערס ע: m,סש. סוטע א. 78 יז 
א .83 ט אנ אד אן לאטערס ט  ספאדינ 2י8 — ױני
אן לואטערס סאי!ידא .81  דײװי. ה. דאן — ױגי
עס קענעדע ידל. די אז טײלארס ליי ב ל. - ױני  יו
עט י. נ. .90 ײו  שילװע ח. — דרעסמײחערס פרי
א .92 ט אנ ר א ס קלאולן ט װאלהענ ב. — פרעפעי

עװ ו
.CD :גטאן ױא״טהי 217

דזשאז סם. , פאיכ■ ען י4 * % i י *
ביאדװײ. א. 175 יכזאן׳

עװ. סטי אג: 11•' י■ י• יי• t 0 ׳׳
קלױולאו ׳:ג די: ־ ביי יי־יא

א: ל*ס וײ, בראדו ש. 218
האל. ס פעיאו אדד :,־.

»t׳

̂י  עװ. מילװאקי 1570 ייפלויץ, דאײא װניאז וױיכטכײיקערס לײדיס יטיקאנא .1ס
lot. שט. קייכ-א־• 219 ביטיגי, מ. -- װא״רקעדס נארט. באלטיפאר 
 א. ם״ איטהור ירינס 37 — מייקערס רײנקאיט םאנטרעאל .102

 קא< אנלזלזעיעט, יאס — וױיסטמײקערס לײדיס אנדדטעלעס לאס סו3
 .cc װא?י:;=אן דו. 180 בוייק, טהיאדאי — טײלארס לײדיעס *שילואגא •101
no. סעק. רךייםער, כ. ׳סש. בא^טימא־ א. 925 — ױניאז לואטערש באלטיטאר 
א. סט. ארטהור ®רינס 37 — וואירקערס גארמענט לײדיש מאנטרעאל .112
עװ. דאגלאש 1903 אוליר, רוטח — מײקערס רײנקאוט ענד ראבער רײסיז .114
 .,CD סטײם 440 עװארץ, פי-ידא — װאירקערש װהײטגודס ענד װײסט דדש. נ. .115

דז^ :. עכ־באי, סע״־טד,
n o. ד וױישט ליידיעס  ׳.ld רוזװעלפ 217 לעװין, דז׳ןלנני — דרעםמײחערש ענ

קאגנ. הײװען, ניו
ש .117 טנוד אן װאירהערש װהיי to שש. 190 באלדי, עמהעל — ױני  r t ^ ^ r n, 

ױ י. נ. ביאנזװיק, נ
עס .118 ט ליידי p הײזעל — װאירקערש גארמענ ; r nרד., עװ. פעק^נד ׳שאן 

אײאװא.' ק^ינשאן,
'י. נ. םיאי, האל, פעדערײ^ן מא^טץ, מערי מי־ס. — ױניאן װייסטמייקערס .119
נ\. ראנמזעששזגר, ׳עװ. §ארק loo מילער, ם. — טײלארס לײדיס ראכדטיסטער .120
ד .121 אנ ל שממײקערס װיינ r נ. סם., װאוד 430 ריעז•. ס. מים - װײ n.
פש. מעדיפאן װ. 2421 ׳קיןעי י. לירא — װאירקערס עמבראידערי ״שילאגא .122
ס פעטערסאן .123 ײדי ט ל שט. קליף 50 גרין, העלמאן — װאירקערס גארמענ

Iס

ע פ ליי ר ע ש ם פ- א און ש
ר ע כ א ם ק או ל ק

פמערסזאם!
 אררפהר ניט הײנעם ערלוינם \ כױוער

 וואוקיננ א אהן שעפער די אין ארנײםען םען
יוניאן. דער פון סארד

 דער צו אוויןז סוםם װעלכער אײנער יעדער
 זײן פון סארד װאהזננ א האכען םוו ארכײם
 פיר־ דער פון נאםען דעם אנצײנענדינ לאסאל,

. ארכײםען. געהס ער װאו םא
אויפצופאםען טשערלײטע שאפ די אויח םאדערעו מיר

פאזי־ װעט באארד ו
איבערטרעטען פאר

 פאזי װעט באארד דזשאינט די וױיל באשלום, דיעזען אױה
 ו פאראנטווארטלי־ד האלטען אײך טיװ

געזעץ. דיעזען
מעמבערס, אונזעדע אויפמערקזאם אױך מאכען מיר
 ער־ נ׳־ט שאפ ר,ײן אי־ן װעט אויגוסט טען15 דעם דאם:אך

 טאג. א שטונדען 8 וױ מעהר ארבײטען צו װערען לױבט
 טענ 5 ארבײטען דארפען װעלען שעפער די פון ארבײטער די
 4 וױ מעהר ניט טאנ זעקסמען דעם שטונדען, 8 צו וואר א

שטונדען.
קא־ װעלען שבת, ױט ארבײטען װעלכע ארבײטער

זונטאג. אום שטונדען 4 די ארבײטען נען
געװא־ באשלאסען פאלגענדעס איז אװערטײם װענען

־. דעז

ניט איז אוועוטײט נאכס א שסונדע )D אײן
צואובײסעו ערלױכם

 און 2 אדער שטונדען 2 םץ באשטעהן טוז אװעדטײם
נאכט. א שטונדען האלב א

 דער דורך אװערטײט שםונדען סו פון מעהר און
װקרען געארנײם ניס טאר װאד

באשלי־ דיעזע !מאכער קלאוק און טשערלײטע שאפ
 םאדערען מיר װערען. אויסגעפיהרט אומבאדינגט מוזען םע

 בײ קארדס װארקינג פארלאננען צו אויה אמאל נאך אײך
אדבײט. דעד צו ארױה קומט װאס אײנעם יעדען

אר שםונדיגען 8 ־עם פון געװינס דעם אפ היס
כײסםסאנ!

 םהוירט קלאוק כאארד ־זשאיגם
ױניאן. מאכער ו־יפער און

, ל. ר ע נ נ א סע?. ל
i ^ v ^ a o o o o o o c o e ^ e ^

 בארנעט

בעקער ל.

■ י

ME׳ײ*.
י

טישען6א און אפטאמעסריסט
215 East Broadway 100 Lenox Avenue

1709 Pitkin Ave^ Brooklyn 895 Prospect Ave., Bronx

f • ...■■■im * >־״

II

ױראם אץ הארעםפאנדענטען אונזערע םמ טעלעגראמעם ערהאלטען האבען מיר

w זײ־ אוגוסט וםען דעם כיז אוועסנעשיסם האכען םיר דדאם נעלדער
טשעהע און אדדערס אונזערע אוים צאהלען און בעזארגען בענקס גרעסטע די

PO LA N D : Polska Krajowa Kasa Pozyczkowa, W arshaw.
C ZKCHO־S U )V A K IA : Bohmislie Union Bunk.
A U S T R IA : W iener Bank Verein.
ENG LA N D: Credit Lyonnasi, London.
FR A N C E: Comtoir National D'Escompte de Paris, Paris.
G ERM A NY : Deutsche Bank, Berlin.

 פױלען, אין פדײנדע אדער אדער קרובים אײערע צו געלד שיקען וױלט איהר־ אױב .
לענדער אנדערע אין אדער סלאװקיא טשעבא נאליציען,

אונז דורד שיטס דאן
 בי־ דעם בעצאהלט איהר און װערען באזארגט שנעל װעט דאס אז זיכער דץ איד״ד װעט

קורס מאנעש ליגםטען
פעדבינדוננעו דירעקםע און

STATE
376-378 GRAND ST., NEW

B R A N C H E S :
100 Essex Street, New York •r»th Avenue and 115th St., N. Y.

158th Street, Union and Weschester Aves., Bronx, N. Y. 
iraham Ave. and Vuret Street, P itk in  Ave., Cor. Stone Ave.

Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.

םטריײן) דדשענעראל דעם (:עפאר

:אדרעםירען װעלען רעדנער פדאבדנענטע פאלגענדע די
 י. װ. ג. ל. א. טרעזשורער םע̂ר באראה, אב.

 פענקין. דזשײקאב דזשאדזש האנ.
י געװעדהשאםטען. די פון םערךעטער פײן, מאקס

 י. װ. ג ל. א. פרעזידענט װיי־ם ראזענכערג, עלמאר
 ״גערעכטינקײט.״ די פון רעדאקטאר יאנאווסרץ, ש.

 לײבאד. אור טשעמבער איטאליען סעהרעטער חשיאװאביטי, ארטורא
 אונזער אימער איז װעלכער פרעדדענט, וױים אינטערנעשיאנעל לעפקאוױטץ, סעמװעל

 היסשאדישען פון פארזיצענדער דין װעט האמםײנם, אונזערע פמ אנםיהרער הױםט
טימיננ.

סעקרעסער דױלפטאן, ה.

ן ע ד י ם נ ן ח ע ר י פ • ד ע ט ײ ל ר ע ש ם

ט/ דזשאועפין כײס  סשע-^ײדי די דיי
מורװמ וױיסם דער פון  אױױי אין םירטע,
 ארבײ־ די פון נעװאחגן פיעזאנםירט איז

 סראכמפאאער א םימ דעם אין םעי
 באתס א און סעם איײמןורי שעהנעם א ׳פין

 ױניאך^רבײט גוםער איהר פאר לענדי,
יטאפ. דעם אץ

 אױס דריקם דײמי דזשאזעםין כיסי
 שון ארכײטער די צו דאנק תארציגען א

פרעזענמ. דעם פאר ׳עאפ

 לעה מודק א איהר דארפט
רער?

 באװאוסטער דער גאלדבערג, ל.
 די האט וועלכער שפיעלער, פיעדעל
 פרא־ זשעניע, נרויסען דעם פון הסכםה
 לעהרער דער אוער, לעאפאלד פעסאר

 נאך און עלכיאן מישא צימבאלישט, פון
קינסטלער אנדערע

 שפייעלען םיעדעל איין לעסאנס גים
 צו ספעציעא פרײזען, םעסיגע גאנץ צו

 הלאוקמאכער. פון קינדער
:אדרעס

 בראנקס. ׳עװ. עדען מאונט אישט 507
.1505 טרימאנט :טעלעםאן

 עלע־ עװענױ דריםע נעמט — ב. נ.
 סטרים טע171 בײ סמאפ און װײםעד

• פארקוױי. קלעירמאנט און

 און םעקרעטערע םאר וױכטיג
 אונזערע םון מענעחשערם

ס ל א ק א !ל

 די צו םאכעו באקאנט ד«ו װילען מיר
 אאע םון םענעדז׳מרס און םעקרעםערע

 יארין, ניי םון לא?אצם א-נטערנע׳עאנאא
 בא־ די ד$»ס ס^נםרים, די פון װי נוט אזוי

 זײערע אין טעטינהײם דער ווענען ריכטען
 נעדרוקט האבען .װילעז זײ װאם צ>)האלם,

 הא־ מיר מוזען נוםער, צויפענדען דעם אין
 דינ־ װי שפעטער גיט רעדאימויע א־ן בעז

 אױף אויך זיך באציהם זעצבע ראם םט»נ.
און בריעוי־׳טרײבער קןורעספאנדענטען,

ג נ ו ט י י צ ע ז י ר
 און אידי׳גע #:דערע פיעצע אויך װי

גןן,1:”ז yt לי נ  סורנאלע[’) און ביכער ו
די אין 6געדרןק ײעידו

קא. פרינטיננ אפ־טױדײט
יארר נין סט. קאגעל 103

סרע:?לין. 5425 כעללפןו

הראוז י.
נענעדפ און נעחשעם

בר. פ. ם. און םאסייעםים ױניאנס, פאר
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A. DELBON
 ׳שערם. שארפט און פיקםם

 עװעניז, טע6 484־90
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סטרים םע30 און טע29 צוױשעז
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ױניאן װ. נ. <• א. 35 לאהאצ
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ס •יאממר נמ ^נ מ מו ד דא ווייסםכ  מ
 סביטם םון טײנמנ n *ז וחניין, ואנמ
מ אײגענמום, לאגד אױן« ל חנ ד האבעז ו  נ

 אין .ױניסי-האוז״ די אי בײד*, ?עהעז
 ״טגיטײהאום׳״ די אי און פארק םארעסט

 קליינינקע די אויב א♦ אח, ארוױלא, אין
 געקאסט האט ארוױלא אין ״ױניטײהאום״

ד *ױניטי די איז דאלאר, טויזענד 45  הוי
 צװײ נאר ניט װערט פארק םארעסט אין

 טויזענד 90 הײסט, דאס םיעל, אזוי מאל
 באצאהלט איר.ר םאר איז עס װי דאלאר,
 אדער םיער װערם איז זי נאו־ ;געװרען

 פון פרײז דער װי פיעל אזוי מאל׳ פינף
״ױניטײהאום״. םילאדעלםיער דער

 די אז עם, הײסט װערטער אנדערע אין
 װײסט יארקער נױ די םון האוז״ ״ױניטי

 א ארום םון םארכיעגעז א איז פאכערינס
 גאנ־ דער אט און דאלאר. םערטעל־מיליאן

 אונ־ זיינע מיט םארמעגען, ריעזיגער צער
 פארגני־ און 'באקװעמליכרױיטען צעהליגע

 געברויך און נוצען דעם פאר ,איז גענס
 אין ארבײטער־מײדלעף טויזענסער פון״ץ־י

 איג־ דרעס און װײסט יארקער נױ דער
דוסטריע.

 װײסט־ אונזערע אלע אלע, װען אף,
 אזוי װי געװאוסט נאר װאלמען סאכערינס

 בא־ צו ריכטיג זיןי אוצר דעם אט מיט
 װאס — אפצושאצען איהם װי און נוצען
 גליק, פון לןװאל אונערשעפלימגר אן פאר

 אט באגײסטערונג הערליכער און פרײד
 פארק פארעסט אין האוז״ ״ױניטי די

געװען. זײ פאר דעםאלט װאלמ
 אן װיעדער אונז דערמאהנט דאס און

 אן און ״ױניטײהאום״, פילאדעלםיער דער
 דעם קאפלאן, פדײנד םון װערטער די

 םילאדעלפיער דער פון םינאנץ־טעקרעטער
 אין באזור זײן אױף ױניאן. וױיסנזמאכער

 פארק, פארעסט אין ״ױניטי־האוז״ דער
פרײנד האט װאכען, עטליכע מיט צוריס

 י*״*י*־ קקײן א באםש אחנר שיםען
Tt im צו גאר אויף p•

 דער,ןיוניםײ םון חסרון גחנסטער דער
 דאס« — צוױיםעל אהן — איז האום״

 שיאן עטליכע באויז זיך געםינט זי װאם
 הערט םע און אײזענבאוזךליניע, אן םון

 פײםען דאס בײנאכט און בייטאג דארט
 און לאקאמאטױוען םון טאראכקען און

װאגאנען.
 און גרוים .חסרונות, אאע די #אבער

 װע־ זײנען, זײ םון אײניגע װי באדײטענד
 אײ־ םון ים אין׳ם דערםרונקען זײ רען

 װאס םרײד, און גליקזעליגקײם ניגקײט,
 דער פון װינקעא יעדען פון ארויס שײנען

 ״ױניטי ציכטיגער און ייכטיגער זויבערער,
האום׳/

 אאע פון צוטרויען גרענצלאזען דעם
 הויז־פארװאאטונג, דער צו ױניטײמײדאעף

 דיע־ צו בארײםקײט שטענדיגע זײער אין
 מיט פארװאיטונג דער העלפען און נען

 װירקאיף איז דאס — קענען זײ נאר װאס
.זיין. צו מקנא  םרײנד־ טיעפע די און .

 איבערגעבענ־ שװעסטערליכע און שאסט
 דאר־ ױניטײמײדאעף אלע צװישען הײט
 זיכער מעו ״ױניטי־האום׳/ דער אין ׳טען

 און אײניגקײט פון טאדעל א ארס דיענען
 סף א אין םיעי״ע #*יג פאר סאלידאריטעט

 אײ־ ארבײטער־ארגאניזאציעס גרעסערע
 וױיסטמא־ פילאדעלפיער גאנצע די דער
ױניאן. כער

 דערמאהנט אורחא, אגב דא, כיעג עס
 פון איז ״ױניטי־האום״ די אז װערען,

 ױניאן װײםטמאכער פייאדעלפיער דער
 איצט. איז זי װי געװארען נעקויפט ניט

 פלאטץ דעם נאר ױניאן די האט געקויפט
 די ״שענטי״. אלטער שטיקעל אײן פיט

 דער פיט דארטען, קאטעדזשעס איצטיגע
 אלע די און ביביליאטעק באזונדערער

 עלערך װאסערלײטונג, װי אײנריכטונגען,
 אנדערע און טעלעפאן באלײכטונג, טרישע
 דארט ױניאן די האם אלץ דאס — זאבען
אויפגעבויט. אלײן

״ױניטי־האום״ די האס ארום און ארום
 פילאדעלםיער דער געקאסט הײנט ביז

 װען און דאלאר. טויזענד 45 ארום ױגיאז״
 פיט־ גאנצע די אז זינען, אין האט פע

 ארום איז ױניאן יענער פון גלידערשאםט
 מיטגליעדערשאםט דער פון זעקפטעל אײן
 ױניאן, וױיסטמאכער יארקער נױ דער פון

 גרויסקײט גאנצע די ערשט פען באגרײםט
 ״ױניטי־האום״־אונטערנעה־ דער אט פון

מונג.
די פון פארגניגען גרויסען דעם צו

B םיר װילעז, ״סיי
K גערעכט זיין םווען
 וחד צו די, צו אםילו

 אונז זיך גלוסם עס מען
אדננערעכט״. זיין צו

■ װילסאן. ויאודראו

 ^תי״ו<א0 בצרתחי
או ח , א ג ו י י ״ו, ( ).6 ב

ײ אן • 1ם ^י ג י כי ע ר ע  ג
 jnm* ויך ײד חיל■

אי• נ«• ייחר וחנל ייו

ע פון ז א ק ר י ר ד ע ) ב ר ע ד נ י ל כ )

 ארוױיא אין די,ױניטי־האום״
 פא־ אין ״ױניטײהאוז״ די און

פארמ רעסט
ר « א ן פ ע ק נ א ד ע ר צו ג ע נ ד דנ ם לי ט ן ׳  פו

ר ע ם ד ײ ה ־ ר ע ם ו ן ז ר די םו ע י פ ל ע ד א ל י  פ
. ס נ י ר ע כ א ם ־ ט ס י ױ ו

 אי־ א םון נאמען דער איז תפיד ניט ־־
 באװענונג, א םון יטטרעבוננ, א פון דעע,

 אנ־ אן םון אדער ארגאניזאציע, אן םון
 אין אפת״כאראקטעריסטיש אזוי שטאלם,

 טראגט װאס זאף/ דער פון באצײכנונג זײן
 דער פון פאל דעם אין װי נאפען, דעם

 וױיסט־ םיי*אדעלפיער די פון זוםער־הײם
גאפען דעם טראגט װעלכע פאכערינס,
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ס ײ ר ט ם
 טרײד אין שעפער גרעסטע די — ג«ננ. פולען אין שוין איי םטרײק דער

 צװײטען — גערוםען. חאט ױניאן די װאס םינוט דער צו ארונטער זײנען
 חא־ מירמען ioo איבער — גאגייםטערונג. גרוים חערשט סטרייקער די

 גרוק־ די — סעטלמענט. « פ«ר ®•ייקײשןןנס ארײנגןושיקט גלײך בען
יארקער• נױ די םיט לײן אין זײנען םײלארם לײדיעס לינער

 I'M איצם איז ׳עלעזיננער פרעזידענם
 טעלעגראםע, זיין פון ־ פראנציםסא. ס»ן

 סיר אײדער ערהאלםען ה*בעז טיר װ)»ם
א• »ז סלאר. איז פרעם, צו נעהען וו ײן.  ז

 ארבייט, פון טעחר בא׳פםעוזט קײשפן״
 פון <ױ ארבײט, ערםאלגרייכער נוטער פון
 קלאר, t'lKPV אםױזםענטם. איז רוה
its ׳פלע־ םאר םאתענינעז נעםטער דער 

 װידער און ארבײט ארגײט, איז זינגער׳ן
ארבײט.
 םאר אויםטו ערם^לנרײכען זײן װעגעז

 אנו^פעלעס לאס אין הלאמטאכער רי
ער. לי פוי| װײסען ו וחזם איצט מז י  ז

 םאן אין װידערחאלען נע׳פיכטע זעלבע די
יארה. נױ נאר צוריס דאן און םראנציסס*,
 טען16 פון טעלעגראםע זײן איז

̂ :םעפטעםבער
 םיםינגען »טע זעהר נעהאט ״האב

 די םיט און באארד עקזעהוטױו דעם מים
 ארוים־ האב .8 לאסאל פון טיםנליעדער

 פלאופ־ די צו בריעף א היינם נעמיקט
 םראנ־ םאן םון אסם׳ז מאנוםעקט׳צורערם

 א צו אײננעלאדעז ײערען זיי ציםהצ•
 װע־ זײ אז ערװארטען, מיר סאנפערענץ.

 םון סקײל זעאבעז דעם צו צו׳צטיםען לען
 פון הלציפמאכער די ױאס װײדז׳פעס,

 די געקראגען. האבעז אנדזשעלעם לאס
 םארנען ׳צטאטפינדען װעט האנשערענץ

 װעל זונטאנ fb נלויב, איד ניינאנט.
 פראנציסתא םאן םארלאזעז קענעז איף
 םארבלייבען װעל איד װאי סיאטעל, םאר

 און צװײ, *דער ט^נ א װאהר׳עײנאיןי
 אין זיין צו האױ און אהיים, צוריק דאז
̂וס איז נ#ט.1מ« םון ענד ביין יאיה נױ  א

 אויםנעצײ־ אז איז אלעס איז אנחעעלעס
צו׳טטאנד. כענטען

ױ שאמ שלעזינגער.״ בענדז

 1פו טײלארם לייריעם די אז איצט,
 אין ארוים זיינען ,80 לאסאל יארפ, נױ

 זיעג א סון נייעם די וועט קאםיף. ז״ער
 שיסאנא, םון טיילארס לײדיעס די םון

 נײעם, נוםע באזזנדערם זײן ,104 לאקאל
 טא• גוםער א װי װירקען געװים װעט און
i קאםפוי. זײער אין ניק

 ׳צי• אין םארנעקומען איוי עס װאם
 נרינבער^ י. פון ?אריכט דעם צויט פאנא,

 איז ,104 לאקאל פוין אײדזשענם ביזנעם
:פאלנט װי
__fcAffctu1111411 . uni  חןןןן ם If זזזיגוסס !FDu רן  T̂ r ~  wffn

 מאנופעסטשו״ די צו בריעוי ארויסגעשישט
 וױידזשעס םון קקײא נײע די דאס רערס,

 ד*ד 44 זײן וועט מאונדסײקערס די פאר
 אלגעםיי• אן און שםונדען׳ 44 פאר לאר

 אאע םאר *ראצענט 30 םון העכערונג נע
 איןר זײערע איבער טרײד איז ארבײטער

 פאר^ דארןי דאס און װײדזשעס. טיגע
 אויי ^ען25דעם. װי שפעטער ניט הנמען
גוסט.

חך די זײנען מינוט דער צו און ״ א  ם
 דערצו און געװארען, נאמעגעבען רוגגען
 אגרײ »ז געסײנט װניאז די נאד האט־
 םי& בלעסםטאד^אפ, חנם מיט מענט

ט סכסוף א געחאט האט זי װעלכען ״  ז
םעברואר. לעצטעז

יבערחוייט.

 נױ אונזער פון סטרײה גענעראל דער
 אלטעריײ און טײלארס לײדיעס יארקער

 אויס־ חאט 80 לאק. יוניאן, שנײדער שאן
 ױניאן די װאס םינוט דער צו געבראכען

אזײגער 2 דינסוטאג, באשטימט, האט

 פאל דעם מיט צירקולאר רויטען א דורך
, אינהאלט: גענדען

שװעסטער! און ״ברידער
 איחר װען מאמענט, דעם אין

 זאלט אויםרווי, דיזעז ערהאלטען װעט
ע ע אי ^ ו */ ע ו אדפ ^ל ו

 ארבײטס־ אײערע ארתונג כעסטען
• אונטער־ די אין הומען און פלעצער

חאלס. געצײכענטע •
 אין רײז א םאר םארלאנג אײער ׳

 די םון םארסירצונג די און װײדזשעס
 א דורכאויס איז ארבײטם־שטונדען

 נאר םארנינםטיגער, און גערעכטער
 זיך װילען אײערע בעלי־הבתים די

 םארלאינג, אײער מיט רעכענען ניט
 םון •רייז דער װאס אכםענדיג, ניט

 געשטײ הויך אזוי איז לעבענסמיסעל
 אײער קאנסידערען ניט װילען און געז

לאגע.
 דאן, נאר איז האמפזי, צום אויף

 ענטשלא־ םיט םאראײניגטערהײט,
 מיר װעלען זאך, דער םאר םענחײט

זיעגעץ.

 וױיסטפא יארקער נױ די פון טי־האוז״
 ״גערעכטיגלןײט״ דער אין *;שוין איז כערינס

 ניט־אי־ און אידישע אנדערע די אין און
 געשריבען ביסעל היבש א צײטונגען רישט

 דא קוים איז עס געװארען. דערצעהלט און
 פארקאשערען צו אמאל װיערער נויטיג

 באשרײ־ נאכאםאל נעהמען און ארבעל די
 װאס קאטעדזשעס, צאהל גרויסע די כען
 יטעה־ זײערע פארמאגט, האוז״ ״ױניטי די

 פיט ציפערען, ליכטיגע און לופטיגע נע,
 אײנריכטונ־ מאדערנסטע און נײםטע די

 גע־ שעהנע די און׳־אױס״פטאטונגען, נען
 םאר־ די ארום, און ארום װעלדער דיכטע

 דעם װײטענס, פון בערנ בלויע טרויפטע
 פיט טײף, װאונדער־שעהענעם נרויסעז

 דעם שיםלאך, און באדע־פלעצער זײנע
 לאנקעס בלומען, שפאציר־אלעען, גארטען,

 טיט שטעלט װאס פיט־אךאנדער, אלץ און
 װעלכע קאלאניע, ריעזיגע די צונויף זיך

״ױניטײהאוז״. נ$סעז דעם טראגט
 איז דאס, װי פעהר נאף און אלץ, דאס

 באקאנט. װאויל לעזער אונזערע שוין
 װע־ לעזער אונזערע וױיסען פיעל װי אכער

 פילאדעל־ די םון ״ױניטי־האום״ דער גען
 אז זיף/ דאכט ? װײסטפאכעריגס סיער

 אײן פון אויסנאהם דעם פיט נ^רגישט.
 סילװער, א. פרײנד םון ארטיקעל קורצען

 םילאדעלפ-ער דער םון מענעדזשער דעם
 גע־ געװען איז װאס ױניאן, װײסטמאכער

 עט־ פיט ״גערעכטיגקייט״ דער אין דרוקט
 פילא־ רער װעגען איז צוריק, װאכען ליכע

 פרע־ :זעריא אין ״ױניטי־האום״ דעלפיער
 געװא־ דערניאהגט גארנישט װי ככיעט סע

 םון שולד די ניט איז דאס ׳אכית רען.
 פילאדעלפיער דער םון נאר פרעסע, דער

 טאקע דערהויפט, ;ױניאן וױיסטסאכער
 אורטײלענדיג אלײן. סילװער׳ן םרײנד םון

האט ארטיקעל, דערטאנטען זײן נאך

נאכםיטאג װער״ פשוט׳ע ר,ורצע עטליכע אין קאפלאן
 אלע םון ארבײטער די ארונטער זײנען עס

 גרויסע די םון ^עיער, טײלאר לײדיעס
 גאנצע די און מלײנע, די םון װי שעפער

 אפגעשטעלט. אבסאלוט איז אינדוסטרי
 פארא- םאלשטענדיג זיעען שעפער אלע

 דער אז ערװארטען, \vp םעז איז ליזירט
 םאחױ־ ניט לאנג י1אוי זיך װעט סטרײה

׳ העזי
 מערס־ א הערשט םטרײקער די צװישעז

 אמת׳ען אזא נאגײסטערונג. וױרדעע
 ניט םען.שוין האט ענטוזיאזם הארציגען

 טיײ לײדיעס יארהער נױ די בײ געזעהן
 לײדיעס די .1913׳ יאחר דעם זײט לארס

 אין שעפער גרעסםע די םון טײלארס
 דער צו אװנטערמארשיערט האבען טרײד
 גערוםען. זיי האט ױניאן די וואס מינוט

 מארסע־ די זינגענדיג ארונטער זײנען זײ
 ליע־ רעװאלוציאנערע אנדערע און ליעזע
 די אין םארשירט האבעז זײ דעה

 װי: ארדנונג, און דיסציפלין מיט האלם
 ארגאניזירטער אן םיז סאלדאטעז אלטע

ארמעע.
םטרײק. דעם גערוםען האט ױניאן די

 װײסט־ ערpיאר נױ די צו געזאגט טער
:מאכערינס

הא־ פילאדעלפיער, מיר, קיגדער, —
 יארקער, נױ אײך, פון א^בערגענומען בען

 םיהלען מיר ״ױניטי-האוז^־געדאנק. דעם
 דעם באצאהלען צ,־ אײןי בכוח איצט זיף

 נעהמט און אונז צו קומט חוב. גרויסען
 ־4״ױניטײהאום׳ אונזער מיט אן אײך

 טרײרױיט םיז געםיהל דעם מיט געםיהל,
אײער צו טרײהײט :אײניגקײט און

 און ארגאניזאציע שװעד־םארהארעװעטער
* אלײן... זיך צװישען אײניגקײט

 p זיעג״ גרויסער א איז דאס
שט אזא געװען איז ער װײל !ברידער און שװעסטער

אונטערגע־ זיך האבען יארק נױ פון ױניאנס װײסטמאכער און קלאוקמאכער די
 סאציאליכד דער העלפען צו פאנד, דאלאר טויזענד 100 דעם שאפען העלפען צו נומען

 כוחות די'םינסטערע געגען פארטײריגען זיך אינסטיטוציעס איהרע און פארטײ טישער
 נױ אין אונז בײ ספעציעל און אמעריקא, אין איצט בושעװעט װאס רעאקציע דער פון

 די אויף אטאקעס געפאכט האבען כחות פינסטערע דיעזע װאס דעם חוץ א !יארק
 גאנצען איבער׳ן פרעסער דער אין אויך זײ פארשפרײטען ״קאלל׳/ די און סקול רענד
 מעהר אלץ װײםער װאס קעמםען װעלכע ױניאנס, אונזערע װעגען ליגענס לאנד

ארבײטער׳סילאגע. דעם פארבעסערען צו
פא־ קלאס קאםיטאילסטישען דעם םון חנעכם אנדערע די און קאמיטע לוסק די

 טרײד דער און באװעגונג סאציאליסטישער דער צוױשען אוגטערשיעד קײן ניט כען
 איז װאס באװעגוגג יעדער אונטערדריקען צו אויסען זײנעז זײ באװעגומ. ױניאן
זאק. געלט יואפיטאליסטישען דעם םון אינטערעסען די געגען

 פאר־ ערנסט זיך דארפען ארבײטער קלאסענבאװאוסטע אינטעליגענטע, אלע
 די מוזען רעאקציע דער םון צײט איצטיגער דער אין לאגע. דער װעגען טראכטען

 ליעגט עס !סאציאליסטען די מים צוזאםענבינדען ענגער זיך ױניאניסטען. טרײד
 אלע און מאכער דרעס און װײסם קלאוקםאכעו/ די־ אויף פליכט הײליגע א איצט

 מאבען צו אינטערנעשיאנאל, פארטגעשריטענער אונזער םון ױניאנס לאקאל אנדערע
ערפאלג. אן פאר סאנד דאלאר טױזענד 100 דעם

 הינטער־ בלײבען ניט געװיס קאנען ספעציעל, מאכער װײסט און קלאותסאכער די
 נעהאלפען אימער אונז האט באװעגונג סאציאליסטישע די ארבײט. דער אין *טטעליג

 זײנען מיר װען לאקאוטם, און סטרײקס אונזערע אלע אין מעגליכקײטען אלע פיט
 סא־ דער פון אװעקשטעהן איצט ניט געװיס טארעז מיר און געװען טראבעל אין ;אר

 אין קריזיס שװערסטען דעם דורכצוסאכען האט זי װען באװעגונג, ציאליסטישער
 דערשסי־ צו פארשװאױרען זיך האט רעאקציע קאפיטאליסטישע די געשיכטע. איהר

 איהר בײ שטעהען םוזען מי און אינסטיטוציעס סאציאליסטישע פרײע, די זען
 גע־ דאם װאלם טאן ניט איצט דאס זאלעז מיר װען !דערלאזען ניט דאס און ;ײט
 גאנצער דער צו נאר באװעגונג, סאציאליסטישער דער צו נאר ניט פארראט א ־וען

!באװעגונג ^רבײטער
 און סקוירט קלאוק, די םון םשערלײט שאפ אלע צו דעריבער אפעלירען, סיר

 ראס שעפער, װײסט די םון טשערלײדיעס און טשערלײט אלע צו און שעפער, ־־פער
 ליסטעז, סובסקריפשאן די אױן* געלדער זאםלען צו גיכער װאס זעהען זאלען ;ײ

 צו אויך אםעלירען מיר געװארען. צוגעשיסט צװעק דעם פאר זײ דינען עס *ועלכע
 גרוי־ דער אין טשערלײט די העלםען צו שעפער. רי אין מיטגליעדער אקטױוע אלע
ארבייט. דוײלינער סער

 קלאוה־ דער םון אפיסעס די איז וועחגז געבראכט גיכער װאס זאלען געלדער די
 דאס ברײנגען זאלען שעסער קלאוק אפטאון די ױניאנס. מאכער וױיסט און :זאכער

 40 קאפלאוויטש, פיליפ ברודער צו באארד, דזשאיגט פון סעק.־טרעזשורער צום געלד
 דעם אין געלט דאס ברײנגען זאלען שעפער קלאוה םאון דאון די סס. טע23 איסט
 װײםט אלע םון נעלט דןוס סט. טע2 35 םריעד, ב. ברודער צו אפיס, טאון דאון

 ־־21 װעםם 16 ױניאן, מאכער װײסט דער פון אםיס איז װעחנז געבראכט זאל שעפער
שעהנהאלץ. י. ברודער סעהרעטער, צום סטריט, טע

פרעסע. דער אין װערען קוױטירם װעלען נעלדער אלע
ש. םיליפ ״ !םליכט אײער טוט ארבײםער . װיט קאפלא

פריעד, ב
שעחגהאלץ.

 וזעבםט אינטערנעשאצאל ,די איז װיםאלטע־ מײײלארס, לײמעם
 און^נראטױ רעזולטאט דעם םון גליסליד

 אלע און 104 לאקאל גאנצען דעם לירט
 געלונגענעד דער פאר םיחרער זײנע

 אויסר האבען זײ װאם ארבײט, שטיקעל
געפיחרט.

ן א ש ײ ן ר ל או ע ש ע פ ־ ס ר א
ר ע ר ד ע ד ײ נ ״ ש אן ,80 ל. ױני

י.״ װ. גי ל. א.
 געענטםערט האבען ארבײטער די און

).5 זײטע אויוי (שלוס

אינהאלט־מארצײכנייס
, ״ ם ײ ה ג י ט כ ע ר ע ר ג ע ט ו , «35 נ ר ע ט ו ר » נ ע נ י ט ם נ י • ג ט נ ע ם ל ע ט ע ר — ם י ו ם די א ר ע ה ײ ט י ם ר י ו כ י ם װ ע  ג

ן ע ר נ ע ײ ה ז ײ ר ט ן ם ו ז א ע ר ח ע ך ק י ם ז ו ר צו א ע • ל ם ײ כ ר ' א י צ- זײט םינג — י. ש. — ײאד י  pe םי
לאנגער• ל• — באארד דז*אעש

 די £ון אײג^שעלונכ גײער דעי־ צו .3 זײט
 רע־ סטעוי א — אפיםעס באאדד דזיגאינט

פארטער.
 א — *ילאזיעלפיא pe ברױולןןך .4 זײט

שעגען. אזעחגע צווײ קראפעװע. מי
י זיך חערט װאש .3 זײט ד ״׳  און םקוירם ב

 װאנ־ ה. ~ ?23 לאקאל pe םאבער דרעס
 — סשרײק םיילאר ליידיעס דער דער.
.1 וײ« *ון עלום

 גריכי^ע באײחםפע די אסיאזיא, .3 זײט
 לוריע. אסתר דד. — רוי®
 ע?ופױויעקז ®ון׳ם ערקדערוגג אז ״• זײט

 חאש ער װארום .33 לאתאל P® באאדד
 הרב• בז — רעזיכנירש

 סראג. םאמאס — קי? דער .8 זײט
װא־ ם• — רעדאקשאר *ום ברישי א .9 זײט

• לאד•
ײט ן .10 ז ו  ביכעל. נאשיץ רעדאקמאר׳ס ו

אהלײ א. — (שעליעטאז.) אםעגדםזןנפזס וו
. ... ער•נ
 בא־ איבײמד דער אין קדיוים דער .11 זײט

— *שעען נ#ד געיעג דער און װעגונג
i ליליפוט^

— *וקו»ש די און ?•איעראציאן •12 םזײ
1 פױנטץ. ם• דזשוליעט

 —־ אקםעי) (יײו חעךיעד און קעי .13 זײט
דר. — ײאד * m דייקסעל. סעמועל

ס-לעא• .
 •ארםײ םאצ^ןליםפי^יע די ?יד חא» .14 זײם

 בוכװאלד. נ. — ? גזײ״ןלמעז
 צעדייס״ ראוע — *יויעױײעל* יי •13 זײט

יער־ םאםע םײן םיד במנרער.
&יי *?״י■•־-  אדלנר* י. — «י)י.

ט מ 13 זיי ר  יסועםען. קי
#דװצרפייוסעגפמ. —־ 19 און 18 ,17 זײטען

 קאמײ א מיט םארחאנדלען צו געװיליגט
 רעיחנזענטירט תאם װאס זיעבען, םון טע
 <ןעא־־ םון שפיצע דער אן אח ױניאן די

 דער ס.״קאלדאװסקי« נעווען אויןי איז כער
 ױניאן קלאוסטאכער דער םון מענעדזשער

 םון פיהרער דער אויך און טאראנטא םון
א און סטרײס, דעם ױןי.  אין מיםינג א
 בײדע האבען חאמעל עדװארד סיננ

 םע־ פאלגעגדען צום איענעװיליגם צדדים
‘,טעלםמנט:

 איר־ *געגען דיםסרים^צײשאן הײן .1
יססרײקער. די פון װעמען טננד

 א קריגען• נןוזיםזןרס און קאמערם .2
חאלאר. 6 פון לױךהעכערונג

ען מײקמרם סעםפעל .3 ײ ?זר̂י מ .»
* *  * ’ *  m  * a . *- { % *■ ^

 דער נעװארען נעסעטעלט איז ענדציף
 םאראג* פון קצאוקטאכער די פון םטרײק

 חאבען ארבייטער די אז אזוי, און טא,
 אונצוםריעדען, זײן צו ניט אורזאכע קײן

 פאררריםען דארםען זײ זאצ עם אז אדער
 ארוים צכתחיצח גאר זײנען _ןיי װארום

םטרײק. אין
 זיר חאט באסאנט, װי םמרייק, דער

 אונגע־ םאנכע און פארצוינען, היבשציף
 םיאש זיך װי כםעט שוין האבען דוצדיגע
ן ז<וצ סטרייק דער אז נעװען, י  מנריגען ז

 אבער םטרײסער. די םון נונםטע! צו
 די)אוים־ האם םאל׳ אצע ם*צ,'װי ראס

 זיו ארבייטןר די פון דויער־קראםט
 אראפע• אצע <וי שטארסער אדויםגעוױזע[

־*3־ צ״הוננען.
, ■ V ,־• V . ־' r :־ײ *

 סטרייה רעט -אין זיך האט באסאנם װי
 דער ־ וועגען געחאנרעצט חויפםזעכציך

 זײט דער פון ױניאן דער םון אנערסענונג
 גארײם מװען זײנעז זײ - באםעם. די פון
 זייע־ םיט אינריװיתעל םארחאנדצען צו
 הא־ זײ שעפער, זײערע אין ארבייטער רע

 מיט םארהאנדצען געװאלט ניט אבער נען
אזעלכער. אצט ױגיאן דער

 הוייט־ די חאבען אבער םוןי כ< םוןי
 םון אםם׳ן באםעם דער פון םארשטעהער

 םעשינאה בײשפיעצ, צום וױ טאראגטא,
אײגי jruni» און םקוזלאנד וױנםערם,


